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اكـد اخلـبيـر الـقانـوني طـارق حرب 
نح ان قـانـون االنتـخابـات اجلديـد 
الـكـتـلـة الـفـائـزة بـاعـلى عـدد مـقـاعـد
حق تـكـلـيف رئـيس الوزراء نـيـابـيـة 
ان اجلديد لن قبل وبذلك فان البر ا
يـواجه مشـكلـة الكـتلـة الكـبرى. وقدّم

الــهـيـئــة الـقـضـائــيـة لالنــتـخـابـات)
وتــابع ان (الــقــانــون مــنـح الــهــيــئـة
الـقـضائـيـة سبـعـة أيام إلصـدار حكم
بـشأن الطـعن ويكون قـرارها نهـائياً
وبـــعـــد إكـــمـــال مـــا تـــقـــدم تـــتـــولى
ـفوضية عرض النـتائج االنتخابية ا
ـعـدل وفق أحـكام الـهـيـئة بـشـكـلهـا ا
عـلى احملكـمة االحتـادية الـعلـيا التي
ــصــادقــة عــلــيــهــا وعــادة تــتــولـى ا
يــســـتــغــرق ذلك نــحــو ثالثــة أيــام)
مـشـيـرا الى انه (خالل خـمـسـة عـشر
ـصــادقــة عـلى الــنــتـائج يــومــاً من ا
يــدعـو رئــيس اجلــمـهــوريـة مــجـلس
ـرسـوم الـنــواب اجلـديـد لالنـعـقـاد 
حــيث تــعــقــد اجلــلــسـة جــمــهــوري 
االولى بـرئـاسـة أكـبـر األعـضـاء سـناً
وتـكـون مـخـصـصـة النـتـخـاب رئيس
ــوافـقـة اجملــلس ونـائــبـيـه وبـذلك 
ــطـلــقــة لــعــدد أعــضـاء االغــلــبــيــة ا
وافـقة أكـثر من نصف ـان أي  الـبر
الــعــدد وهم 165 نــائب عــلى األقل)
ولـــفت واوضـح حــرب ان (أول عـــمل
يـــقــوم بـه اجملــلـس بــعـــد انــتـــخــاب
رئــــاســـته هــــو فـــتح اجملــــلس بـــاب
نصب رئـيس اجلمـهورية الـترشـيح 
حــيث يــشـتــرط مـوافــقــة ثـلــثي عـدد
أعــضـاء اجملـلـس في اجلـولـة األولى
أي 210 نـائب باعتـبار عدد األعضاء
329  فـــــــإذا لـم يــــــحـــــــصـل أي من
ـرشـحـ عـلى هـذا وهـو مـا حصل ا
فـي جــمــيع الـــدورات االنــتــخـــابــيــة
األربع بــالـنــسـبــة لـلـرئــيس الـراحل
جـالل الـطــالــبـانـي وفـؤاد مــعــصـوم
والـــرئــــيس احلـــالي بــــرهم صـــالح
رشح فـعندهـا يتم التـنافس بـ ا
احلـــاصـــلــ عـــلى أعـــلى األصــوات
ن يــحـــصل عــلى ويـــعــلن رئــيـــســاّ 
أكـثرية األصوات في االقـتراع الثاني
بـغض النظر عن العدد) ومضى الى
الـقول ان (رئيس اجلمهورية اجلديد
يـكلف مـرشح الكـتلـة النيـابيـة األكثر
عـدداً بتـشكـيل مجـلس الوزراء خالل
خـمـسة عـشر يـومـاً وخالفاً لـلدورات
ـادة 45 من ــاضـيـة فــقـد قـطـعت ا ا
قــانــون االنـتــخــابـات احلــالي رقم 9
لــســنــة  2020 اجلــدل وقــررت مــنع

انـتقال النـواب قبل تشكـيل احلكومة
وذلك يــعــني أن الــكـتــله الــنـيــابــيـة
االكـثر عدداً هي من حتصل على هذا
ــفـــوضـــيــة الـــعـــدد كــمـــا أعـــلــنـت ا
وصــادقت احملــكــمــة الــعــلــيــا عــلــيه
ولــيـس الــكــتــلــة الــتي تــتــكــون في
ادة  45 تـمـنع مـجـلس الـنـواب ألن ا
االنـــتـــقـــال بـــ الـــنــواب ثـم تـــبــدأ
طلوبة االئتالفات لتحقيق األغلبيه ا
لـلتصويت). واظهرت النتائج سقوط
مدو 12 نـائباً ووزيرا سابـقا وحاليا

في االنتخابات.
ـي صــــادق  بــــدوره  قـــــال االكــــاد
انية البهادلي  ان (االنـتخابات البر
ال تــعــد دائــمــا مــقـيــاســا حــقــيــقــيـا
ولكـنهـا ضرورة أكـثر قـراطيـة  لـلـد
مــنـهـا شـرطـا كــافـيـا). وراى ائـتالف
الـوطنية ان العـزوف اجلماهيري عن
االنــتـــخــابــات اثــبت فـــشل الــنــظــام
قـراطية الـسيـاسي واعلـن وفاة الـد
ــوجــهـة في الــعـراق. الــســلـطــويـة ا
وكـتب رئيس التيـار الصدري مقتدى
الــصـدر تــغـريــدة عـلى تــويـتـر  قـال
فوضـية العليا فـيها (الننكـر جهود ا
لألنـتـخابـات  ومـا بذلـته من مـهنـية
كـــبــــيـــرة خالل ســـيـــر الــــعـــمـــلـــيـــة
االنـتـخابـية) واضـاف (نـشد عـلى يد
ـفوضـية الـعليـا لألسراع في إعالن ا
الـــنـــتــائـج والــنـــظـــر في الـــطـــعــون
الـقـانـونـيـة اخلاصـة بـاألنـتـخـابات).
الـى ذلك ثمن وزير اإلتصاالت اركان
الكات الـشـيـبـاني مـواقف وجـهـود ا
الـفنيـة والهنـدسية في الوزارة خالل
اجنـاز  عملـية االنتخـابات في مراكز
اإلقــتـراع بــاحملــافـظــات كـافــة. وقـال
الـشـيـبـاني في بـيان تـلـقـته (الـزمان)
امـس ان (مالكـــــات الــــوزارة قـــــامت
ـعاجلة اخللل احلاصل بـواجباتها 
فـي بـــــعض االجـــــهـــــزة اخلـــــاصـــــة
ـفوضية االنتخـابات حيث تمكنت
فـرق الصيانة التابعة للشركة العامة
ـعلومـاتية من صـيانة لالتـصاالت وا
وإصـالح أجـــــهــــــزة الـــــتــــــصـــــويت
االنـتخابي في نينوى  وبابل وبغداد
ثنى وواسط والبصرة   وذي قـار وا

وكربالء والنجف) .
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الـغـيارى كـانت لهم كـلـمتـهم في مسك
هـذا الـهـارب. واكـدت قـيـادة عـمـلـيـات
غــرب نـيــنـوى قــتل أحـد اإلرهــابـيـ
حاول العبث بأمن العملية االنتخابية
في احملــافـظـة.وقـال قـائــد الـعـمـلـيـات
الـلـواء الـركن جـبـار الـطـائي إن (قوة
ــشــاة اخلــامــســة عــشــرة من فــرقــة ا
تـمكنت من قـتل أحد اإلرهابـي الذين
حـــاولــوا الـــعـــبث بــأمـن الــعـــمــلـــيــة
االنـتخابـية النـاجحة). واعـلن الناطق
سـلـحة بـاسم الـقـائد الـعـام للـقـوات ا
اللواء يحيى رسول عن مقتل داعشي
ــحـافــظــة نـيــنـوى.وذكــر رسـول في
بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس انه (بـناءً
عـلى معلومـات استخبـارية دقيقة في
ـشــاة الـسـادسـة عــشـر ضـمن فــرقـة ا
قـاطع عمليات نينوى وبـعملية نوعية
اسـتمرت ثالثـة أيام وبعد ان  رصد
ثالثـة إرهابي بالـكاميرات احلرارية
تـمـكنت الـقوات من مـحاصـرة داعشي
واالشـــتـــبـــاك مـــعـه وقـــتـــله والزالت
الــعـــمــلــيــة مـــســتــمــرة لـــلــبــحث عن
االرهــابـيــ االخـرين). والــقت مـفـارز
االسـتخبارات الـعسكريـة القبض على
مـهـرب حـاول إدخـال  108 آالف حـبـة
مـخدرة الى نـينـوى. وقال بـيان تـلقته
تهم (الـزمان) امس انه (بـعد هـروب ا

الـى الـعــمق الـســوري الـذي قــدم مـنه
نـتيـجة مالحـقة الـقوات االسـتخـبارية
والبرية له اثناء محاولته ادخال 108
الـف حبـة مـخـدرة قـبل يـوم  تـلـقت
الـقـوات مـعلـومـات استـخـبـارية تـفـيد
ـحاولـة ثانـية تـهم للـقيـام  بـعـودة ا
ـــشــتــــركـــة مع الجـــتـــيـــاز احلـــدود ا

سوريا). 
 واضــــاف انه (بــــعـــد االســــتـــعــــانـــة
بـــالــكـــامــيـــرات احلــراريــة  رصــد
حتـــركــاته داخل االراضـي الــســوريــة
بـاجتــاه قـريـة الـشـعالن الـتـابـعـة الى
نـاحـيـة ربـيعـة في نـيـنوى وعـلـى اثر
ذلـك جـرى نـصب كــمـ مــحـكم له من
ـفارز االسـتخبـارية للـفرقة 15 وقوة ا
شاة 71 برية من الفوج الثاني لواء ا
ـتـهم الــذي اعـتـرف  والــقـبض عــلي ا
سؤوليته عن ادخال اثـناء التحقيق 
كـمـيـة مخـدرات الى الـعـراق). وافادت
وزارة الداخلية بالقبض على عصابة
لــســرقـة الــعـجـالت بـضــمـنــهم مــتـهم
مــطـــلــوب بــقــضـــيــة خــطف. وذكــرت
الـوزارة في بيان تلـقته (الزمان) امس
ان (مــعـلـومــات تـفـيــد بـوجـود حـادث
سـرقة عجلـة نوع إكسبلـور في منطقة
حي اجلـامـعة من قـبل عـصابـة تـتألف
من ثـالثة أشـخـاص كـانـوا يسـتـقـلون

ـوضوع  سـيـارة أجـرة  وألهمـيـة ا
ـتـابـعـة احلـادث تـشــكـيل فـريق عـمل 

ـعـلـومات  وبـعـد الـتـحـري وجـمع ا
ـــتــــهم األول ســـائق الـــتــــوصل إلى ا
الـعـجـلة األجـرة والـقبـض علـيه وبـعد
إجـراء التـحقـيق معـه اعتـرف صراحة
عـن حــادث الــســرقــة بــاالشــتــراك مع
مــتـهــمــ آخـرين واثــر جـهــد كـبــيـر
ومـــتــمـــيــز  نـــصب كـــمــ مـــحــكم
تهم االثن وضبط والقبض على ا
بـحـوزتـهمـا رمـانـت يـدويـتـ وسيم
كــارتـات وصــكـوك مــزورة وبـصــمـات
ووكـــــاالت عــــجـالت مــــزورة  حـــــيث
تـهـم مـطـلوب الى اتـضح أن أحـد ا
ــادة خـــلـــيــة االســـتــخـــبـــارات وفق ا

421عقوبات عن حادث خطف).
تهـم مـحالون واضـاف ان (جمـيع ا
غـيـابـيـا عن سـرقـة عـجـلـة اخـرى نوع
لـكـزز وصـكوك مـزورة دونت اقـوالهم
هم إلى بـاالعتراف ابـتدائيـا و تقد

القضاء لينالوا جزاءهم العادل). 
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ـسـتـشـفى أو لـلـمـوت من لـدخــول ا
مـضـاعـفـات كـورونـا مـقـارنـةً بـغـيـر
). وتـوصل الـبـاحـثون في ـلـقّـح ا
اجملـمـوعـة إلى هـذا االسـتـنـتاج من
خـالل مـقـارنــة بـيـانـات  11مــلـيـون
فــرد مــلـقــحــ تــتـجــاوز أعــمـارهم
اخلــمــســ عــامــاً مع بــيــانـات 11
مـــلــيـــون شـــخص من الـــشــريـــحــة
الـعمـرية ذاتـها ولـكن غيـر ملّـقح

عــلى مـدة امــتـدّت مـن أوّل يـوم بـدأ
فــيه الــتــلــقــيح فـي فـرنــســا.والحظ
انــخـفـاضــاً في نـسـبـة الــبـاحـثـون 
ـا يـزيد ـسـتـشـفى  خـطـر دخـول ا
ــــئـــة بـــدءا من الـــيـــوم عن  90 بـــا
الـرابع عـشـر عـقب تـلـقّي الـشـخص

جـرعـته الـثـانيـة من لـقـاح فـايزر او
مـوديرنـا أو أسترازيـنيكـا. أمّا نوع
سـموح اسـتخدامه الـلقـاح الرابع ا
فـي فرنسـا هو جـانسن الـذي تمّت
ـوافـقـة عـلى اسـتـخـدامه في وقت ا
الحـق فـقـد اسـتُــخـدم بـنـسب أقلّ 
لذلك لم تشمله الدراسة. واوضحت
اجملــمــوعــة ان (هــذه الــنــســبــة من
االنـخــفـاض تـوازي تـقـريـبـاً نـسـبـة
انـــخــفـــاض خــطـــر الــوفـــاة أثــنــاء
االسـتشـفاء مـن كورونـا). ويبدو ان
هـذه الفـعاليـة على األشـكال احلادة
من الـفايروس لم تتراجع طيلة مدة
ـتابـعة الـتي وصلت إلى اخلـمسة ا

أشهر. 
تحـور دلتا وبـهدف حتديـد تأثيـر ا
الـذي يعد األكثر انـتشاراً حالياً من
 درس الــبــاحــثــون حتــديــدًا مــدى
انـــخـــفــاض نـــســبـــة الـــدخــول إلى
دة الـتي انتـشر ـسـتشـفى خالل ا ا
فـيهـا بكثـافة في فـرنسا  والحـظوا
ــاضــيــة اي ــدة ا نـــتــائج تــشــبـه ا
ئـة لدى الذين فـعالـية بنـسبة 84بـا
يـتخـطّى عمرهم  75 عـاماً وبنـسبة
ـــئـــة لـــدى الــــذين تـــتـــراوح 92بــــا
.غـيـر أعـمـارهم ب  50 و 74 عـامـاً
أنّ الـــبـــاحـــثـــ الـــذين ال يـــزالــون
ــعــرفـة يــعــمــلـون عــلى دراســتــهم 
ــوضــوع اشـاروا إلى ــزيــد عن ا ا
أن (هـــــــذه األرقـــــــــــــــــام تـــــــقـــــــدّم
مـعـلـومـات أولـيـة بـرغم قـصـر مـدة

الدراسة). 
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ـقـدسة بـعودة افـادت الـعتـبة احلـسـينـية ا
صالة اجلــمـاعـة في الـصـحن احلـسـيـني
بدءا مـن اليوم الثالثـاء.  وقال مصدر في
ــتــولي الــشـــرعي لــلــعــتــبــة في مـــكــتب ا
ــؤمــنـ تــصــريح امس إنه (نــود إعالم ا
ـؤمـنـات بـإعـادة الـصالة اجلـمـاعـة في وا
الــصـــحن احلــســيــنـي بــدءا من الــيــوم 
هدي رجعية العليا عبد ا ثل ا وبإمامـة 
كاني ب الكـربالئي مع مراعاة التباعد ا
) وأضـاف ان (صالة اجلمعة ال ـصل ا
تزال مـتوقفـة حتى إشعـار آخر). وكشف
ـشـاريـع الـهـنــدسـيـة والـفــنـيـة في قــسم ا
الــعــتــبــة عن مــوعــد انــتــهــاء الــعــمل في
ـشـروع صـحن الــهـيـاكل الـكــونـكـريـتــيـة 
الــعـقــيـلــة زيـنب عــلـيــهـا الــسالم الـواقع
ـتـكـامـلـة لـتـوسـعـة مـرقـد ضـمن اخلـطـة ا
اإلمــــام احلـــــســــ عــــلـــــيه الـــــسالم في
كربـالء.وقال رئـيس الـقسم حـسـ رضا
مـهــدي في بـيـان امس إن (إدارة الــعـتـبـة
ـقـبل حـددت الـثـامـن من كـانـون الـثـاني ا
مـــوعــدا النـــتـــهــاء الـــعـــمل في الـــهـــيــكل
شروع صحن الكـونكريـتي بشكل كـامل 
الـعــقــيــلــة الـواقـع في اجلــهـة اجلــنــوبــيـة
الـغـربـيـة من مـرقـد اإلمـام احلـسـ عـلـيه
الـسالم) واضـاف ان (مــشـروع صـحن
ـشاريع الـعمالقـة التي العـقيـلة يـعد من ا
تنفـذها الـعتـبة إلضافـة مسـاحات عـبادية

وخدمية وثقافية). 
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 تـراجـعت اصـابـات كـورونـا بـشكل
غـــيـــر مــســـبـــوق بــعـــد اشـــهــر من
تـسـجلـيهـا اعداد غـير مـسبـوقة في
عــمـوم احملــافـظـات  حــيث رصـدت
وزارة الــصـحـة امس  اقل من الف
ــوقف اصــابــة جــديــدة. واوضح  ا
الــوبــائي الــيــومي  الــذي اطــلــعت
عــــلــــيـه (الــــزمــــان) امس ان (عــــدد
الـــفــحـــوصــات اخملـــتـــبــريـــة الــتي
اجــرتـهـا الـوزارة لـعـيــنـات مـشـتـبه
اصـابـتـهـا بـالفـايـروس بـلـغت اكـثر
مـن تــســعــة االف  حـــيث  رصــد
 944اصــابــة بــكــورونــا في عــمـوم

احملـافظات) مـؤكدا ان (الشـفاء بلغ
 3205حـــــالــــة وبــــواقع  28وفــــاة
جــديـدة) واشــار الى ان (اكــثـر من
خـمسـة االف شخص تـلقـى جرعات
ـضـاد في مـراكـز الـوزارة الــلـقـاح ا
ــنـتــشـرة بـبــغـداد واحملــافـظـات). ا
ويــقـلل الـتــطـعـيم ضــدّ كـورونـا من
خــطـر الــوفـاة بــسـبب بــنـســبـة 90
ـئـة لـدى االشخـاص الـذين تـزيد بـا
اعـــمـــارهم عـن اخلـــمـــســـ عـــامــاً
ــتـحـور دلـتـا. ويــبـدو فـعّـاالً ضـد ا
وقـال مدير مجموعة إيب فار وعالم
األوبـئـة مـحـمـود زريق في تـصريح
امـس ان (هذا يـعني أن األشـخاص
ـلقّح هم تسع مرات أقل عرضة ا
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 هـنــأ أمـيـر دولــة الـكــويت نـواف األحــمـد اجلــابـر الــصـبـاح
رئيـسي اجلمهوريـة برهم صالح والـوزراء مصطـفى الكاظمي
بـنـجـاح االنـتـخـابـات الـعـراقـيـة.وأشـاد الـصـبـاح في بـرقـيـتـيه
تـابـعته (الـزمان) امس بـ(مـا شهـدته االنتـخابـات من مشـاركة
شـعـبـيـة ومـا أبـداه الـعـراقـيـون من حـرص عـلى أداء واجـبـهم
ـثليـهم في مجلس الـنواب متـمنيـا للشعب الوطني الخـتيار 
الـتقـدم واالزدهار) كمـا بـعث كل من نائب األمـير وولي عـهد
مشـعل األحمد اجلابر الـصباح رئيس مـجلس الوزراء صباح

ـاثلتـ للـتعـبير عن خـالد احلمـد الصـباح  بـرقيتي تـهنـئة 
خالص تهـانيه بنجاح االنـتخابات التـشريعية الخـتيار أعضاء
مـجــلس الـنــواب الـعــراقي. وعـلــقت ايـران عــلى االنـتــخـابـات
ـانيـة في العـراق التي أنـتهت اول أمس بـاقتـراعهـا العام الـبر
ـتـحـدث بـاسم اخلـارجــيـة االيـرانـيـة سـعـيـد واخلـاص.وقــال ا
خطـيب زاده في مؤتمـره األسبوعي ان (مـا شهده الـعراق هو
ـقـراطـية ) وأشـار الى ان (ايـران اسـتـمـرار لـلـسـيـاسـة الـد
تـرفض وجـود اجلـمـاعـات االرهـابـيـة في االقـلـيم وتـؤكـد عـلى

إزالة مواقع هذه العصابات). 

حـرب في بـيان تـلـقته (الـزمان) امس
قبل لن يواجه مشكلة ان ا ان (الـبر
الـكتـلة الـكبرى الـتي  حسـمها في
قــانـون االنــتــخـابــات لـلــعـام 2020
الــذي ســيـمــنح حق تــكــلـيـف رئـيس
وزراء إلـى الــكــتــلـــة الــتي ســـتــعــلن
ـــســتـــقــلــة ـــفــوضـــيــة الـــعــلـــيــا ا ا
لالنـتـخـابـات فـوزهـا بـأعـلى عـدد من
ـقـاعـد الـتي سـيكـون عـلـيـهـا إبرام ا

حتـالفـات لضـمان تـصويت األغـلبـية
ُـطــلـقـة بـالـنـســبـة لـلـحـاضـرين في ا
جـلـسة تـمريـر احلـكومـة كاحلـصول
عــلـى أصـوات  151نـــائــبــا لــو كــان
احلضور  300 نائب) واضاف (بعد
ـفـوضيـة إعالن الـنـتائج أن تـتـولى ا
االنـتخابية بشكل رسمي يكون امان
عترض ثالثة أيام من اليوم الذي ا
يــلـي اعالن الــنــتــائج لــلــطــعن امــام
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اصــــطــــاد رجــــال الــــظل فـي جــــهـــاز
اخملـابـرات الـوطـني الـعراقي مـشـرف
ــــال في داعش و نــــائب ابــــو بـــكـــر ا
الـبغدادي  بـعمـلية وصـفت بالنـوعية
بــعـد مالحـقـتـه خـارج حـدود الـعـراق.
ومـــنـــذ عـــام 2014  تـــواصـل اســود
الـعـراق من القـوات االمنـية واالجـهزة
االسـتخباريـة االطاحة برؤوس داعش
واحـداً تلو االخر. وقالت خلية االعالم
االمـني في بـيان تلـقته (الـزمان) امس
انـه (بالتـزامن مع الـعرس االنتـخابي
ــشــرف الــعـام إلدارة نــزف اعــتــقـال ا
الـيـة واالقـتصـاديـة لداعش ـلـفـات ا ا
سـامي جاسم مـحمـد جعـاطة الـعجوز
ـلـقب بــأبي آسـيـا وعـبـد اجلــبـوري ا
الــــقـــادر الــــزبـــيـــدي) ولــــفت الى ان
ـتهم كـان بـجـهـد نوعي من (اعـتـقـال ا
قـــبل الــقــوات فـي جــهــاز اخملــابــرات
وبــعــمــلــيـة خــاصــة خــارج احلـدود).
ـطلوب دوليا تهم أحد أهم ا ويـعد ا
فوضة إلدارة وهـو مقرب من اللجنة ا
ــتــهم عــبــدالــله داعـش ومــقــرب من ا
تهم قد شغل مناصب قـرداش. وكان ا
قـيـادية وأمـنيـة ومالـية داخل داعش 
من بـينها نائب أبوبكر البغدادي كما
ال في تـولى مـا يـسـمى ديـوان بـيت ا
ونـــائـب والي دجـــلـــة. وكـــتب رئـــيس
الـوزراء في وقـت سـابق تـغـريدة عـلى
تـويـتر قـال فيـها انه (في الـوقت الذي
كــانـت عــيــون أبــطــالــنــا في الــقــوات
األمـنـيـة يـقـظـة حلـمـايـة االنـتـخـابات
كـــانت ذراعــهم األصـــيــلـــة في جــهــاز
اخملــابـرات تــنــفـذ واحــدة من أصـعب
الـعملـيات اخملابراتـية خارج احلدود
ـدعــو سـامي جـاسم لــلـقـبض عــلى ا
ـال لــتـنـظــيم داعش ونـائب مــشـرف ا
ـقـبور أبـو بكـر البـغدادي) واضـاف ا
ــتـهم (بــوركت ســواعـد األوفــيـاء). وا
مــطـلــوب دولـيــاً لـدى وزارة اخلــزانـة
االمـــريــكـــيــة وصـــنـــفــته ارهـــابي في
ــرقم 2015 بــقـــرارهــا الــتــنــفــيــذي ا
13224 وخــصــصت مــكــافـأة مــالــيـة
ن يدلي قـدرهـا خـمـسـة ماليـ دوالر 
ــعـــلــومــات تـــؤدي الى الــقــاء عـــنه 
الــقــبض عــلـيه اال ان أبــنــاء الــعـراق
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توقعت الـهيئة العامة لالنواء اجلوية والرصد الزلزالي التابعة
فرص أمـطـار وانـخفـاض في درجـات احلرارة لـوزارة الـنـقل 
بدءا مـن يوم غـد االربـعـاء.وذكر بـيـان لـلهـيـئـة تلـقـته (الـزمان)
امس ان (طـقس الـيـوم الثالثـاء سـيكـون صـحواً وال تـغـير في
درجــات احلــرارة  حــيـث تــســجل الــعــظــمى في بــغــداد 38
درجـة) وأضـاف ان (طـقس يـوم غد األربـعـاء سـيكـون غـائـماً
نطقة الوسطى مع فرصة لتساقط زخات جزئيـاً وغائماً في ا
ا مطـر خـفيـفـة). وضربت عـاصـفة جـزيـرة إيفـيـا اليـونـانيـة 
نازل وقـطعت الـطرقات وذلك تسبـبت بفـيضانـات اجتـاحت ا
بـعـد أســابـيع قـلـيــلـة من حـرائق كــبـيـرة أتت عــلى مـسـاحـات

وأراض زراعية فـيها.والـعاصفـة التي أطلـقت عليـها األرصاد
اجلـوية الـيونـانيـة تسـميـة أثـينـا أحلقت ضـررا هائال بـشبـكة
الطرق قـرب القريتـ الساحلـيت آيا نابـا وبساروبولي وفق
ما أفاد مـسؤول محلي.وقال نائب حاكـم منطقة وسط اليونان
جــورج كــياليــديـتــيس إن (الــفــيـضــانــات اجـتــاحت عــشـرات
ـنازل وفاضت مـجاري األنهـار برغم من أن هطـول األمطار ا
اسـتـمـر ساعـتـ فـقط) واضـاف ان (هــذا مـؤشـر يـفـيـد بـأن
ـقبل سـيكـون قاسـيـا جدا). ولم تـرد أي تقـارير عن الـشتـاء ا
أشخاص عـالق في منـازلهم أو عجالتهم جراء الـفيضانات.
سح اجليولوجي األمريكية أن هزة أرضية بقوة أعلنت هـيئة ا
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ــفــوضــيــة عن نــتــائج كــشــفـت ا
االنــتــخــابــات فـي احــدى عــشـرة
مــحـافــظـة. وقــال رئـيس مــجـلس
ـفوضـ في مؤتـمر صـحفي ان ا
ـفوضـية احـصت نتـائج احدى (ا
عـــشــرة مــحـــافــظـــة وهي ديــالى
ـثــنى ومـيــسـان والــديـوانــيــة وا
وواسـط ودهـــوك وصـالح الـــدين
وكــــــربالء والــــــنـــــجـف واربـــــيل
وكركوك) مبيناً أن (االعالن عنها
 عــبـر شــاشـات عــرض وضـمن

ـوقع االلـكتـروني للـمـفوضـية).  وفي ا
فوضية عن اسماء وقت الحق اعلنت ا
الـفائزين ببقـية احملافظات واشار الى
ان (هـذه النتـائج أولية تـعتمـد على ما
فـوضية مـن بيانـات عبر وصـلت الى ا
الـوسط النـاقل وعصـا الذاكرة) وتابع
ان (الـصنـاديق التي حـصل بهـا بعض
ـكــتب الــوطـني ــشــاكل سـوف الـى ا ا
لـلـنظـر بهـا). واظـهرت الـنـتائج تـصدر
الـكتلة الصـدرية بزعامة الـسيد مقتدى
الـصــدر (فـوز طـارق كـطـيـفـة وشـيـمـاء
ـوسـوي وفـراس الــسـعـيـدي ونـفـوذ ا
ـسـلـماوي و يـاسـر صخـيل وحـس ا

ي وآمــنـــة األســدي و مــحــمــد الـــغــا
جـاسم مـحمـد ورائـد الفـتالوي واحـمد
جـواد عباسـية وإسراء الـنصراوي في
كـربالء) واشـارت الـنـتـائج األولـية في
دهــوك الى (فـوز جـمـال أحــمـد مـحـمـد
وخـــالــد ســـلــيم أمـــ وخــلـــيل غــازي
وسـكــفـان يـوسف بـشـار وعـمـر صـالح
عـمر وعبد الواحـد أحمد رشيد وموفق
شــهـاب بـاشـا وجـيـا تــيـمـور عـبـدالـله
.واوضــــحت ــــان عــــبــــد الـــرزاق) وا
ـفـوضـيـة ان (نتـائج مـحـافـظـة اربيل ا
اظـهرت فـوز نهـرو قادر وسـيبـان عزيز
ومـحـمـد صـادق مـحـمـد ووزيـرة احـمد

وخــدر عــلي صــادق وامــاجن مــحــمـود
هـــركي وربــيـــوارهــادي وفــيـــان عــبــد
الـعـزيـز ولـيلى اكـرم سـعـيد) واشـارت
ـفوضية الى ان (الفائزين عن ميسان ا
هم احــمـد الـدارجـي ومـحـمـد الــكـعـبي
وغـصون الفرطوسي ومـحمود الكعبي
ــوســوي وزيــنب الــربــيـعي وجــاسم ا
ومـحـمـود التـمـيمي ويـوسف الـنـوفلي
وبــهــاء الــدين الــنــوري ومــنـى احــمـد
كــاظم) مــؤكـــدة (فــوز مــحــمــد نــوري
وحـيدر حـداد وباسم الـغرابـي وعباس
شـــعـــيل وجـــواد الـــبـــوالني وعـــبـــيــر
الــكــرعــاوي وحـيــدر شــيــخــان ونـاظم

الــشــبــلي وفــيـصل الــنــائــلي وســهـام
ــوسـوي في مــحـافـظــة الـديــوانـيـة) ا
ــفـــوضــيــة ان (الـــنــتــائج واضـــافت ا
االولـــيــة في ديـــالى اظــهـــرت فــوز طه
يـــاســ ومــحــمـــد قــتــيـــبــة وبــرهــان
ــعـمـوري وســالم الـعـنــبـكي ونـورس ا
الــعـيــسى وســوران مـنــصـور واحــمـد
مـظهر ومضر الكروي) الفـتة الى (فوز
مـثنى عبد الصمد السامرائي وشعالن
الـكـر وخـالـد الـدراجي وهـنـد مـحـمد
صـالح وعـمـار جـبر اجلـبـوري ومـهدي
تـــقي االمـــرلي وكـــر شــكـــور ونــازك
مهدي واحمد عبدالله اجلبوري وهيثم

الـزهـوان ومـشـعان اجلـبـوري وبـشرى
الــقـــيــسي في صالح الــدين) ومــضت
ـفوضـية الى الـقول ان (الـفائزين عن ا
مـحـافظـة الـنجف هم  حـسن الـعذاري
ومـحـمد عـنوز وهـادي السالمي ولـقاء
ال يــاســ ومــحــسن الــنــفــاخ وعــبــد
الـهادي العبـاسي وحيدر طارق وهديل
ـفـوضـيـة ان (كل الـرحـيـمي) وقــالت ا
من عـــبــد الــعــبــاس جــاسم مــنــصــور
وبــاسم خـزعل خـشـان ومـحـمـد راضي
الـزيادي وخـديجـة وادي ميـزر ومحـمد
رسـول الرميثي وفـالح ساري عبداشي
كوطر  حققوا الفوز في ومنى ياسر ا

ثنى) مـشيـرة الى (فـوز أحمد دوائـر ا
بـدر وعلي غركان وسجاد سالم وباسم
نـغـيـمش ومحـمـد جـواد وزينـة حـس
وعـلي فـرج وعـدنـان بـرهـان وانـتـصـار
حــسن مـحــاسن خـيــري في مـحــافـظـة

واسط). 
ــفــوضـيــة ان (الــفـائــزين عن وقــالت ا
كـــركـــوك هم مـــحـــمـــد تـــمــيـم وراكــان
اجلــبـوري وارشــد الـصــاحلي وكـيالن
قـادروشاخـوران عبـدالله وامـيد مـحمد
وديـالن غـفـور وصـبـاح قـادر ومـهـيـمن
عــلي  وجنــوى حـمــيــد وسـوسن عــبـد
الـــواحـــد ووصــفي الـــعـــاصي). وقــرر

رفضه االحتـاد الـوطـني الكـردسـتـاني 
لـنـتائج االنـتـخابـات الـتشـريـعيـة التي
جـــرت اول أمس فـــيــمـــا قــرر تـــقــد
ـفـوضـيـة االنـتـخـابـات.وذكـر شـكـاوى 
احلــــزب في بــــيـــان امس ان (مــــكـــتب
تـلك أدلة بأن أربعة االحتـاد الوطني 
مـن مـرشـحــيه فــازوا في االنـتــخـابـات
ولـكن  التالعب بنـتائجهم) وأضاف
(نـرفض العمـلية االنـتخابـية في أربيل
ونــنــتــظــر نــتــائج الــشــــكــاوى الــتي

قدمناها للمفوضية) . 
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الـشـركة الـوطـنـية لـتـوزيع الكـهـرباء
فـي إيران األحد من تـسبّب نـشاطات
شفّرة بـانقطاعات تـعدين العمـالت ا
إضــافـيـة في الــتـيـار خـالل الـشـتـاء
بـعدما كانت سببا رئيسيا خلف ذلك
في فصل الصيف.ويشكو مسؤولون
إيـرانـيـون مـنـذ أشـهـر من نـشـاطـات
غــيـــر شــرعــيــة لــتـــعــدين الــعــمالت
ــشــفـــرة ومن أبــرزهــا الـــرقــمــيـــة ا
"بـتـكوين" يـقـوم بهـا أفـراد وأطراف
يـستغلـون الكلفة الـزهيدة الستهالك
الــــكـــــهــــربــــاء فـي اجلــــمــــهــــوريــــة
اإلسـالمـيــة.وشــهـد مــطــلع الــصـيف
انــقـطـاعــات مـتـكـررة فـي الـتـيـار في
طـــــهــــران ومــــدن كــــبـــــرى مــــا دفع
احلـكـومـة الى مـنع نشـاطـات تـعدين
ـــا يــشـــمل ـــشـــفّـــرة  الـــعـــمالت ا
الـقانـونية مـنهـا. وأتاحت السـلطات
اسـتئـناف ذلك اعـتبـارا من منـتصف
أيـلـول/.وحذّرت شـركة الـكهـرباء في
بـيان نـشرته وكـالة األنبـاء الرسـمية
ــئــة عــلى "إرنــا" مـن أن "عــشــرة بــا
األقل مـن انـقـطـاعـات الـكـهـربـاء هـذا
الـشــتـاء سـتـكـون بـسـبب اسـتـخـدام
آالت الــــــــــتـــــــــــعــــــــــديـن غـــــــــــيــــــــــر
الــقـانـونــيـة".وأوضـحت الــشـركـة أن
نـشـاطـات الـتـعـدين غـيـر الـقـانـونـية
نع الـتي استـمر بعـضهـا على رغم ا
الــــرســـمـي كـــانت الــــســـبـب خـــلف
ــئــة" مـن انــقــطــاعــات "عــشـــرين بــا
الـكـهـرباء صـيـفـا.وفي الـهنـد تـمـتلك
مــخـزونـا وافــرا من الـفــحم لـتـلــبـيـة

احـتـياجـات مـحطـات الطـاقـة لديـها
عـلى مـا أعـلـنـت احلكـومـة األحـد في
مسعى لتهدئة اخملاوف إزاء انقطاع
وشـــيك لـــلـــتــيـــار الـــكـــهــربـــائي في
نـيـودلهي ومـدن أخـرى.وقالت وزارة
الــفـحم إن مــخـزون الــوقـود احلـالي
في احملـطـات الـعـامـلة بـالـفـحم يـبلغ
نـحو 7 2مـالي طن وهو مـا يكفي
ألربــعـــة أيــام.ولــدى شــركــة الــفــحم
مـلوكة الـهنـدية العـمالقة لـلتعـدين ا
لــلــحـكــومــة مــخـزونــا يــزيـد عن 40
مــلــيــون طن يــتم تـوفــيــره حملــطـات
الــطـاقـة.وقـالت الـوزارة في بـيـان إن
"أي خــــوف من انـــقـــطــــاع الـــتـــيـــار
الــــكــــهــــربــــائـي في غــــيــــر مــــحــــله
كــلـيـا".ويــأتي هـذا الـتــوضـيح غـداة
حتــذيــر رئــيس حــكـومــة نــيــودلـهي
احملـلـيـة أرفـيـنـد كـيـجـريـوال من أن
أزمـــة كــهــربــاء تـــلــوح في األفق في
ـدينة الـضخمـة التي يقـطنهـا أكثر ا
من  20مـلـيـون نـسـمة.شـهـد الـكـثـير
ـناطق في مختلف أنحاء الهند من ا
نـــقــصــا في اإلمـــدادات في األشــهــر

اضية. القليلة ا
و جنــحت فــرق اإلطــفــاء في إخــمـاد
حـريق ضـخم اندلع صـباح امس في
خـزان وقود في جـنوب لـبنان داخل
ـنـشـآت الـرئـيـسـيـة لـتـفـريغ إحـدى ا
الــوقــود وتـخــزيــنـهــا وفق مــا أفـاد
دني مصور فرانس برس والدفاع ا
فـي وقت تـشــهـد الــبالد مــنـذ أشــهـر
أزمـــة مــحـــروقــات حــادة.وانـــدلــعت
الــنــيـران قــرابــة الـســاعــة الـثــامــنـة

صــــبــــاحــــاً (5 00ت غ) فـي خـــزان
نشآت يعود مخزونه بنزين داخل ا
لـصـالح اجلـيش الـلـبـنـاني بـحـسب
ـــســـؤولـــ مـــا تــســـبّب عـــدد من ا
بـاحتراق قرابة  250ألـف ليتر وفق
مــا ذكـر وزيـر الــطـاقـة ولــيـد فـيـاض
خـالل تــفــقــده مــوقع احلــريق.وقــال
مـصور فرانس برس إن فرق اإلطفاء
جنــحت في إخــمـاد الــنــيـران قــرابـة
00 الـساعة الثانية عشرة ظهراً (09
ـــديـــر الـــعــام ت غ) فـي وقت أكـــد ا
ــــون خــــطـــار ــــدني ر لــــلــــدفـــاع ا
لـلصحافي أنّه "تمت السيطرة على
الــنــيـران".وانــدلع احلــريق وفق مـا
أوضـح مدير مـنشآت الـزهراني زياد

الـزين للصـحافيـ "الحظنا أمس أن
ثــمّـة الــتـواء في ســقف اخلـزان (...)
واتــخـذنـا مــنـذ الــسـادسـة صــبـاحـاً

تدبيراً فورياً بنقل هذه الكميات".
وأعـلنت وزارة الـطاقة الـلبنـانية عن
إعـادة تشغيل شبكة الكهرباء جزئيا
األحــد غـداة انـقـطـاعــهـا بـشـكل تـام
بــــعـــد تــــوفـــيــــر اجلــــيش إمـــدادات
وقـــود.وجــاء في بـــيــان لــلــوزارة أن
"اجلـيش (سـلم) كمـية اجـمالـية تـبلغ
 6000كيلولتر من مادة الغاز اويل
مــنــاصـفــة بـ كـل من مـعــمــلي ديـر
عـمار والـزهراني" ما يـسمح بتـوفير
الــكــهـربــاء لــبــضـعــــــة ســاعـات في

اليوم.
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اجلـيد والقوات األمنية بكافة صنوفها
وفـرت احلــمـايـة لـلـمـراكـز االنـتـخـابـيـة

.( وللمواطن
وتــــابع ان (هــــنـــاك بــــعض األجــــهـــزة
اخلـــاصـــة بـــاألقـــتـــراع تـــوقـــفت  و
تـصلـيح بعـضهـا او أستـبدالـها بـشكل
ســـريع  ,حـــيث لم تـــتــأثــر الـــعــمـــلــيــة

االنتخابية بذلك).
wM « e¹eFð

 وتـوجه االف من الـناخـبـ في كربالء
الـى مراكـز االقتـراع لالدالء باصـواتهم
عــبـر صـنـاديق االقــتـراع واخـتـيـار من
ان اجلديد. واكد مدير ـثلهم في البر
شـرطة كـربالء اللـواء احمـد زويني انه
( تــعـــزيــز وجــود الــقــوات االمــنــيــة
راكز االنتخابية سؤولة عن حماية ا ا

.( بعناصر امن اضافي
واشـــار الـى ان (االنـــتـــخـــابـــات جــرت
بـــشــكـل جــيــد  ,و تــامــ احلــمــايــة
لـلمـراكز االنـتخابـية في احملـافظـة عبر
نــشـر اكــثـر من 30 الـف عـنـصــر امـني
فـوضية بـاالضافـة الى التـنسـيق مع ا

دون قطع اي طريق في كربالء). 
وقـال الناخب ماهـر الوزني لـ (الزمان)
امـس ان (مراكـز االقـتـراه شهـد تـوافدا
كـبـيـر للـنـاخبـ وبـانـسيـابـية عـالـية ,

النــتـخــاب نـواب جـدد  ,امـال بـتـغــيـيـر
الـواقع) ,واضـاف ان (الـقـوات االمـنـية
واالمـالكات الساندة  ,كـان لهـا حضور
مـلـفت  ,كـمـا ان الـية الـتـحـديث لم تكن
صــعـبـة وكــان لـهـا دور كـبــيـر في هـذه

االنــتـخـابـات بـحـيث
ســــــهـــــلت جــــــمـــــيع

االجراءات). 
بــــــــــــــــــــدوره اوضـح
الـــــنـــــاخـب مـــــاجــــد
اخلـــــيـــــاط ان (هــــذا
االنـتـخابـات تخـتلف
عـن ســـابـــقــــاتـــهـــا ,
وهـنـاك تـفـاعل كـبـير
مــــــا بـــــــ وســــــائل
االعـالم والـــــنــــــاخب
لـتـغطـية هـذا احلدث

هم). ا
واضـــاف (حـــاولـــنــا
قـــطع الــطــريق امــام
مـن يـحــاول تــعـكــيـر
صــفــو هــذا الــعـرس
االنــــتــــخــــابي  ,وان
يــــــكـــــــون الــــــواجب
الـــوطــني واالخالقي
حاضرا فيها). ورأى

تـطابق نـتائج العـد والفـرز اليدوي مع
ــئـة في اإللــكـتــروني بــنـســبـة مــئــة بـا
االقــــتــــراع الـــعــــام.وقــــالت ان (نــــسب
الـتـصـويت األولـيـة لـهـذه االنـتـخـابـات
ئـة من مـجمـوع احملطات بـلغت 41 بـا
ئـة وبلغ عدد ـستـلمـة البـالغة 94 بـا ا
ـصـوت لـهذه احملـطات 9,077,779 ا
). ولفـتت الى ان (عدد الـشكاوى نـاخبـاً
لـلتصـويت اخلاص بلغت  16شـكوى ,
في مــا بـلغ عـدد الـشـكـاوى لـلـتـصـويت

العام  58 شكوى). 
وادلـى االف الـنـاخـبـ في مـحـافـظـتي
الـنجف وكربالء باصواتهم االنتخابية
ثـلـيهم فـي مجـلس الـنواب الخـتـيـار 

اجلديد عبر صناديق االقتراع. 
وقـــال وقـــال مــديـــر أعالم مـــفــوضـــيــة
االنـتخـابات في النـجف حيـدر طوير لـ
(الــــزمــــان) أمس انه (أبــــواب مــــراكـــز
األقـتــراع في عـمـوم احملـافـظـة والـبـالغ
عـددهـا  336 مـركـزاً أنـتـخابـيـاً فـتحت
ابـوابـهـا امام الـنـاخبـ الـبـالغ عددهم

496,929 الف ناخب).
ـــــرشــــحـــــ عن واضـــــاف ان (عــــدد ا
احملــافــظـة بــلغ عـددهم  104 مــرشح ,
قبل), ان ا ليشغلوا 12 مـقعد في البر
مـؤكدا ان ( األنتـخابات تـسير بـالشكل
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الـــنـــاخب احـــمـــد عـــبـــد احلـــمـــيـــد ان
(االنــتـخـابــات كـانت ســلـسـة وشــفـافـة

قراطية). ود
داعــيــا الــفــائــزين بــاالنــتــخــابــات الى
صلحة الشعب واهالي كربالء (الـنظر 
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انـتـهت االنتـخـابات الـتشـريـعيـة االحد
ـقاطعـة اغلبـية الشـباب لهـا واندفاع
نـسبي لـلمـسنـ وأعضـاء التـنظـيمات
احلــزبـيـة وسط تــقـاريـر عـن مـشـاركـة
اقـل من ثــــلـث الــــنــــاخــــبــــ ووعــــدت
مـفـوضـيـة االنتـخـابـات اعالن الـنـتائج
بـعـد اربع وعـشـرين ساعـة فـيـما ?أكـد
رئــيس مــجــلـس الـوزراء   مــصــطــفى
الــكـاظـمي األحـد أن احلــكـومـة أتـمت
واجـبــهـا ووعـدهـا بـإجـراء انـتـخـابـات
نـــزيــهـــة آمـــنــة مـــؤكـــدًا أنــهـــا وفــرت
اإلمـكانـات إلجناحهـا.  وقال الـكاظمي
في تـغـريدة له  تـويتـر (أتمـمنـا بحـمد
الــــله واجــــبــــنــــا ووعـــدنــــا بــــإجـــراء
انـــتــخـــابــات نـــزيــهـــة آمــنـــة ووفــرنــا
اإلمـكـانات إلجنـاحـها).  وقـال مـسرور
الـــبـــارزانـي رئـــيس حـــكـــومـــة إقـــلـــيم
كـردستـان  ان مجـاميع مـسلـحة مـنعت
وصـــول نـــاخــبـــ الى مـــراكـــز خــارج
االقـلـيم. وأعرب زعـيم الـتـيار الـصدري
مــقـتــدى الـصـدر عن شــكـره الــكـاظـمي
ـرجـعيـة والعـشائـر والقـائمـ على وا
راقب االنـتخابات . وشارك عشرات ا
الــــــدولــــــيــــــ مـن االحتــــــاد األوروبي
ـراقـبـة الـعمـلـيـة االنتـخـابـيـة. وقالت
ـراقبة األوروبـية فايوال رئـيسة بـعثة ا
فـــون كــرامــون فـي مــؤتــمـــر صــحــافي
ــرحــلــة الحــظــنــا (لـألسف في هــذه ا
نـسبة مـشاركة ضـئيلـة) مضيـفةً (هذه
إشـارة سياسية واضحة وليس لنا إال
أن نـأمل بأن تلتـفت النخبة الـسياسية
إلـى ذلك).  وأضــــــافـت ( تـــــوظــــــيف
الــكــثــيــر في هـذه االنــتــخــابــات وكـان
اجلـميع يأمل في أن تشكل منعطفا في

وقراطية للعراق).  سيرة الد ا
WOMIð  UÐuF

وأدلـى الـعـراقــيـون األحــد بـأصــواتـهم
وسط صــعــوبــات تــقــنــيــة ومــشــاركــة
خـجولة في انتـخابات  مبكـرة تقدمها
الــســلـــطــة عــلى أنــهــا تــنــازل حلــركــة
احـتجاجـية غير مـسبوقة لـكن الفساد
ــسـلــحـة ــزمن وســطـوة الــفـصــائل ا ا
تـضـعف آمـال الـنـاخـبـ بـإمـكـانـية أن
يـــحــقق هـــذا االســتــحـــقــاق تــغـــيــيــراً
مـلـمـوسـاً.   وشـهـدت عـمـلـيـة االقـتـراع
شـاكل الـتـقـنـية اإللـكـتـرونـيـة بعـض ا
مــثل أعـطـال في بــعض األجـهـزة قـالت
الـــســلـــطـــات إنه تــمـت مــعـــاجلــتـــهــا
ــسح بــصــمـات بــعض وصــعــوبــات 
الــنــاخــبــ وعــمل بــعض الــبــطــاقـات
االنـتخابـية كمـا شاهد صـحافيون في

مـــحــاولــة االغـــتــيـــال. وخــلت شــوارع
ــارة واتــخــذت إجــراءات بـــغــداد من ا
أمــنـيـة مـشــددة فـنـشـر عــدد كـبـيـر من
الــقـوى األمــنـيــة في الـعــاصـمــة وعـنـد
مـــداخل مــراكـــز االقــتـــراع .ورغم عــدم
حــصــول حـوادث أمــنـيــة كــبـرى خالل
الــيـوم االنـتــخـابي أفـاد مــصـدر أمـني
عـن وفاة ضابط وإصـابة عـنصرين من
الـشـرطة بـجـروح إثر قـيـام عنـاصر من
تــنـظـيم داعش بــالـتـعــرض عـلى مـركـز
اقـــتــراع اخلـــرطــوم الـــواقع في قـــريــة
الـسطـيح في مـنطقـة وعرة فـي جنوب
مــحــافــظــة كــركــوك.   من جــانــبـه قـال
مـــســتــشــار رئـــيس الــوزراء  لــشــؤون
االنـتخابات عبـد احلس الهنداوي أن
ـفـوضـيـة مـلـتـزمـة وجـادة فى إعالن (ا
الــنــتـائج بــعـد  24ســاعــة من انـتــهـاء
الـعـمـلـيـة االنـتـخـابـيـة حـيث سـتـظـهر
نـتائج كل محطة اقتراع مباشرة مساء
الـيوم ما يعطى إمكـانية حتديد أسماء
الــفـائــزين). وأشــار الـهــنـداوي إلى أن
ـــراقـــبــــ الـــدولـــيــــ في كل (عــــدد ا
مــحــافــظــات الـبـالد بـلغ 790 مــراقــبـا
دولــيــا مــنــهم  130مــراقــبــا من األ
ــتــحــدة و50 مـن مــوظـفـي الــبــعــثـة ا
األوروبـــيـــة و50 دبـــلــــومـــاســـيـــا من
ســـفـــارات االحتــاد األوروبي وهـــنــاك
خـبراء ومراقبون من اجلامـعة العربية
ومــنــظـمــة الــتـعــاون اإلسالمي فــيــمـا
أشـادت الـبـعثـات الـعـربيـة واألوروبـية
بــسالسـة الـعــمـلـيـة).  وأكــدت رئـيـسـة
الـبـعثـة األوروبيـة لـرصد االنـتخـابات
فـيوال فـون كرامـون األحد أن( الـبعـثة
لم تـشـهـد أي مـشـكالت من الـنـاحـيـت
التقنية والفنية في العملية االنتخابية
ـان) وكــان الــرجل الـســبـعــيـني لــلـبــر
ـقـترعـ في مـركزه عـصـام شـكر أوّل ا
االنــــتـــــخــــابي فـي بــــغــــداد مـع فــــتح
الـصناديق في االنتخابات لكن العديد
من الــشـبـاب لم يـنـدفــعـوا لـلـمـشـاركـة
يـائـسـ من إمكـانـيـة تغـيـيـر األوضاع
الـــراهـــنــة وسـط عــمـق األزمــات الـــتي
تــواجه الــعـراق.   وحــلّــقت في أجـواء

العاصمة طائرات أف  16احلربية. 
وقــال عــصــام (أفــتــخــر ألنــني أول من
يـصــوّت في كل انـتـخـابـات جـرت بـعـد
2003 أي بــعــد ســقــوط نــظــام صــدام
حـس من أجل حتسـ أوضاع البلد

ان جديد). وتشكيل بر
ركز االنتخابي في مدرسة األمل فـفي ا
فـي وسط بــغـداد كــان عــدد كــبــيـر من
الـوافدين في الصباح الباكر من الكبار

ÍdÐU'« ÊËbFÝ ≠ n−M «

d¼Uþ q{U  bL×   ≠ ¡öÐd

بــاشـرت قـوة مـشــتـركـة بـنــقل مـوظـفي
االنـــتـــخـــابـــات وصـــنــاديـق االقـــتــراع

نتشرة في احملافظات إلى بغداد. ا
 وذكـرت القـوة اجلويـة في بيـان تلـقته
(الـــزمــــان) امس ان (الـــقـــوة اجلـــويـــة
وطـيران اجليش بـاشرتا بـنقل موظفي
نتشرة ـفوضية وصناديق االقتراع ا ا

في انحاء العراق الى بغداد). 
وأعــلــنـت الــلــجــنــة األمــنــيــة الــعــلــيــا
لالنـتخابات عن استمرار حالة اإلنذار
الـــقــصـــوى لـــلــقـــوات األمـــنــيـــة.وقــال
ـتـحـدث بأسـم اللـجـنـة العـمـيـد غالب ا
الـعطيـة ان (عمل اللجـنة مسـتمر حتى
ــصــادقـة عــلـيــهـا), إعالن الــنــتـائج وا
واضــاف ان (الــقــوات ال تــزال بــحــالــة
إنــذار فـهي حتــمي صـنــاديق االقـتـراع
ـواد الـلـوجـسـتـيـة وعـصي الـذاكـرة وا

اخلاصة بالعملية االنتخابية).
b¹bł ÊU*dÐ

مـؤكدا ان (عمل الـلجنـة ينتهي مع اول
ان اجلديد). جلسة يعقدها البر

 وكـان الـعراق قـد شهـد االقـتراع الـعام
ـانـيـة مـبـكـرة بـعد ألول انـتـخـابـات بـر
2003  وأعـلنت مـفوضـية االنـتخـابات
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ـئة ان هـناك فـجوة ـشاركـة أيا كـانت فهي أقل من 50 بـا 1- أثـبتت نـسبـة ا
تتسع ب الشعب والنظام السياسي . 

قاطع لالنتخابات . 2- الكتلة االكبر من حصة ا
ستـقل عـلى مقعـد في الدوائر ـتوقعـة تثبت صـعوبة حـصول ا 3- الـنتائج ا

االنتخابية حسب القانون االنتخابي احلالي.
ـال السـيـاسي ان لم يـقـترن بـتـنـظـيم حـزبي فلن 4- أثـبـتت االنتـخـابـات ان ا

يؤثر في اجتاهات التاخب .
5- أثـبتت االنتـخابات احلـالية ان الـكتل التـقليـدية عززت مـواقعهـا في الدولة

والنظام السياسي. 
صوت لها.  هتم بها يفوق عدد ا 6- أثبتت االنتخابات ان عدد ا

ذهب - 7- أثـبـتت االنـتـخابـات ان االسـاس في اجتـاهـات الـتـصويت هـي (ا
االنتماء العشائري). القومية -االنتماء السياسي 

ـرشـحـ على ـنافـسـة وعـموم ا 8- اثـبتت االنـتـخـابات امـتالك الـتـحالـفـات ا
كمية هائلة من االموال القادر على جعل احلياة افضل .

9- أثـبـتت االنـتــخـابـات اسـتـمــرار تـأثـيـر الــرمـوز الـسـيـاســيـة في اجتـاهـات
التصويت .

10- أثبتت االنتخابات إمكانية منافسة النساء للرجال .
11- أثـبــتت االنــتـخــابـات ان اخلــدمـات هي  االولــويـة فـي حث الـنــاس عـلى

التصويت. 
ـفوضيـة من مرشحي االحزاب 12- أثـبتت االنتخـابات صحـة تغيـير جهاز ا

الى قضاة .
ـنـافـسـة 13- أثـبـتت االنـتـخـابـات حــيـاديـة احلـكـومـة-حلـد االن -في إدارة ا

االنتخابية .
{ عن مجموعة واتساب

عــلـى وجه اخلــصــوص). بـدوره  ,اكــد
ــركــز االنــتــخــابي في ــشــرف عــلى ا ا
اعـداديـة كـربالء لـلـبـنـ زيـاد نـبـيل ان
ركز لم يواجه معوقات  ,حيث جرى (ا

االقتراع بشكل جيد دون خروقات). 

d“∫ اجراء عملية العد والفرز اليدوي في مركز انتخابي
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قــرأت بــامـعــان مــاكــتـبـه الـصــديق عــادل ســعـد في صــحــيــفـة الــزمــان يـوم
سـتشارين ومنع الـرطوبة في العراق)   15ـ9ـ2018 بـعنوان (مستـعمرة ا
ـهـمـة االستـشـاريـة التي ــــــقـال لـدي الـكثـيـر من الـشجـون عن ا وقـد اثار ا

ينبغي ان تعتمد  وليس  باالسـاليب التي حصـلت وحتصل االن .
 لـقد تـعـاملت مع مـسـتشـارين خالل خـدمتي  الـطويـلـة ضابـطـاً في الشـرطة
ناصب التي الـعراقية وتـدرجي فيها من رتبـة مالزم حتى رتبة فـريق خالل ا
تـولـيـتـهـا   كـمـا اني االن اعـمـل مـسـتـشـاراً في جلـنـة شـؤون الـعـشـائـر في
مـجلس النواب  والـواقع لم اجد استهـانة بهذه الـوظيفة مـثل مايحصل االن
عـلى اكثر من صعيد واحد نتيجة  معـلومات  موثقة (وقعت بيدي) كما يقول

ثل  .  ا
سؤول او  هناك مستشارون  تعيينهم على اساس تكوين حاشيات لهذا ا
كن االسـتفادة فـيه من خبرات ذاك ولـيس باالستـحقاق االسـتشـاري الذي 
سؤول وحمايته من الشطط والتقصير واالهواء الشخصية تدعم جهد ذلك ا
وهي مـعروفة مع االسف  لكـن هناك تذبـذب في التصدي لـها وال اقل اهمال

متعمد لكي ال اظلم احلقيقة
في الـدولة العراقية االن مسـتشارون لم يحصلـوا دراسياً  اال على الشهادة
االبتدائية لكن حصلوا على عنوان مستشار النه قريب عائليا   او عشائريا
 او حـزبيـاً  او انه يجـيد الـنفـاق والتـزلف ثم ان هـناك مـستـشارين يـعمـلون
بغـير االخـتصـاصات العـلمـية الدراسـية الـتي حصلـوا علـيها خالفـا للـمنطق
نـاسب) والـله في عـون الـدائرة  او ـكـان ا ـنـاسب في ا الـوظـيفي (الـرجل ا
ـؤثرة في ـواقع ا ـؤسسـة الـتي تـصـدَّر فيـهـا مـستـشـارون من هـذه الـفئـة ا ا

صناعة القرارات احلاسمة . 
ؤكدة ان مسؤولي سياسي واداري يلجأون الى يدانية ا من مـعلوماتي ا
ـستشارين قبل اتخاذ اي اجراء    ان كان من االجراءات البسيطة   او  ا
ـسـؤول ـشكـلـة تـكـمن في ان هـؤالء ا ـعـقدة  لـالستـئـنـاس بـأرائـهم لـكن ا ا
ستشـارين ويعدون ذلك نـقيصة يـستكثـرون على انفـسهم ان ياخذوا بـاراء ا

تفكيرية تسجل عليهم  . 
 لـقد شاركت ضمن وفود عراقيـة حلضور اجتماعـات وزراء الداخلية العرب
في اكـثر من عاصـمة عربـية واحدة وكـذلك خالل مسؤولـياتي ضمن االحتاد
الـرياضي الـعربي لـلشرطـة وكنت اشـاهد كـيف كان يـختـلي مسـؤولون عرب
ـستشـارون يجلـسون على ـستشـارين لهم قبل اتـخاذ اي خـطوة بل كان ا
ـسؤولـيـ يـهـمـسـون في اذانـهم ب احلـ واالخـر تـعـلـيـقاً او ـ اولـئك ا

لتمرير معلومة معينة 
ستشارين لتوضيح فكرة او ومن جتـارب عراقية ان مسؤولي يستعينون با
سـؤولـون  سرقـة تلك االراء ارس هـؤالء ا اجـراء ما ولـكـنهم في الـنهـايـة   
االسـتشارية ويـنسبونـها لهم عـلى انها من بنـات افكارهم لـكي يقال عن هذا
ـسـتـوى الـوظـيـفـة الـتـي يـتـقـلـدهـا  بـيـنـمـا الـواجب االخالقي ـسـؤول انه  ا

ستشارين الوظيفي يحتم عليه ان يصون جهود ا
لــقـد وَردَ في الــقــرآن  الـكــر في اآليـة 38 من ســورة الــشــورى  (وامـرهم
شـورى بـيـنـهم) كـمـا حث نـبـيـنا الـكـر عـلـيه افـضل الـصالة والـسالم عـلى
سـتـشـار مـؤتَمن) سـتـشـار امـانة كـبـيـرة بـقولـه (ا مـنهج الـتـشـاور مـحـمالً ا
وتـقول الـعـرب ( آفة الـرأي الهـوى) في اشـارة الى الذين يـنـخذون الـقرارات

جزافاً  . 
ان الـعــــــــــراق  ال تـنقـــصـه اخلبرات االسـتشـارية االمـينـة الصـادقة وبدل
ان تـستعـ  الدولــــــــــــــة العراقـية بـالشركـات االستـشارية االجـنبـية  فان
من الـواجب عـلـيـهـا اعـتـمـاد مـسـتــــــــــــــــشـارين عـراقـيــــ
امـــنــاء  كــفالء بــتــحــقــيـق االصالح وتــيــســيــر الــعــمل

احلكومي على افضل وجه  
ان اجلـامــعـات الــعـراقــيـة ومـراكــز الـبــحث  والـوسط
االجـتـمـاعي تـتــوفـر لـديـهـا خـبــرات بـشـريـة تـسـتـحق

االهتمام  .
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نـا حقاً سواءً كانت واقف الشـخصية التـي تواجهنا يـومياً و تؤ كـثيراً هي ا
مــعـنـويه او مـاديـة فـلـو انـنــا قـمـنـا بـتـعـريض انـفـســنـا لـلـتـجـريب الـتـصـوري
ـواقف وعالجهـا سلـوكيـاً لتـحقق ذلك االدراكي االيـجابي في مـواجهـة تلك ا

ان شاء الله .
ثـال ان الـصـداع الـذي يـصـيب الراس قـد يـزول عـنـد الـقـيام فـعـلى سـبيـل ا
بـالتـركـيـز بـدرجة عـالـيـة على وفـق اعتـقـادك اجلـازم ان الصـداع قـد اخـتفى
شـيئاً فـشيـئاً فـان تبـنيك تلـك التقـنيـة العالجـية قـد حاولت من خاللـها ارغام
الالوعي على ان يعمل بكل طاقاته الزالة ذلك الصداع.
ا حتـقق من ذلك برضا واهتمـام دون حتدي ومعارضه 

ورد من موقف او في مواقف  شخصية اخرى .
{ عن مجموعة واتساب

ـال" في تـنـظـيم داعش عــلى "مـشـرف ا
يـــــدعى ســـــامـي جــــاسـم اجلـــــبــــوري
ـتـحـدة والذي ـطـلـوب من الـواليات ا ا
كــان نــائب زعــيـمـه الـســابق أبــو بــكـر
الـبـغـدادي.خالل الـليل احـتـفل أنـصار
مــــرشــــحــــ ال ســــيــــمــــا فـي بــــغـــداد

والناصرية بفوزهم.
ودعـي نـحو 25 مـلـيـون شـخص يـحق
لـهم التصـويت لالنتخـاب من ب أكثر
ـشاركة من 3200 مـرشح. لكن نـسبة ا
ـئـة وفق ما األولـيـة بلـغت نـحو  41بـا
فـوضـية الـعـليـا لالنـتخـابات أعـلـنت ا
صــبــاح امس االثــنــ مــســتـنــدةً إلى
ـئـة مـن مـراكـز االقـتراع. نـتـائج 94 بـا
وتـمـثّل هذه الـنسـبـة مقـاطعـة قـياسـية
في خـامس انتخـابات يشهـدها العراق
مــنـذ سـقـوط نـظــام صـدام حـسـ عـام
2003 إثـر غـزو أمـيركي.فـي العـاصـمة
ـشـاركـة بـ بـغـداد تـراوحت نـسـبـة ا
فوضية. وفي ئة وفق ا  31و34 فـي ا
مـراكز االقتـراع التي زارها صـحافيون
فـي فـــــرانس بـــــرس  كـــــان حـــــضــــور

الـنـاخبـ الـذين كان عـدد كـبيـر مـنهم
.وفي الـــعــام ـــســـنــ ضـــعــيـــفــاً من ا
شـاركة 44,52  ?2018بـلـغت نسـبـة ا
ــئـة وفق األرقــام الــرسـمــيـة وهي بــا
نــسـبــة اعـتــبــرهـا الــبـعض مــضـخــمـة
حـينذاك.وتـمت الدعوة النتـخابات هذا
الـعام قبل مـوعدها األسـاسي في العام

.2022
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وصـبـاح االثنـ في بـغداد قـال حـيدر
كـرار الـبالغ مـن العـمر 26 عـامـاً فـيـما
كــــان يــــعـــمـل عــــلى إزالــــة الالفــــتـــات
االنـتخابية (نفس الوجوه سوف تعود
وال تـغيـير. راتـبنا كـعامـل ال يـتجاوز
. لم أنـتخب  260ألـف دينـار. قلـيل جداً
ألن ال فـائدة من ذلـك. ال يوجد سـياسي
يــسـأل عن أوضـاعـنـا رواتـبــنـا قـلـيـلـة

ونحن لدينا عائالت).
ويـعـاني الـعـراقـيـون فـضالً عن نـقص
الــرواتب من انـقــطـاعـات مــتـكـررة في
الـتيار الكهربائي حـيث يعتمد العراق
بــالــتــزود في الــكــهــربــاء عــلى جــارته

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

 يـترقب العراق االثن النتائج األولية
النـتـخـابـات تـشـريعـيـة مـبـكـرة سـجلت
نـسـبة مـقاطـعة غـيـر مسـبوقـة وبالـكاد
حـفّزت الناخب الـغاضب من الفساد
ــتــرديـة ــزمن واخلــدمــات الــعــامــة ا ا

ونـظام سياسي يعـتبرون أنه غير قادر
عـــلى حتـــســـ ظـــروف حــيـــاتـــهم.في
األثـنـاء أعـلن رئـيس الـوزراء الـعـراقي
مـصـطفى الـكـاظمي -- الـذي لم يرشح
نفسه رسمياً لتولي رئاسة الوزراء من
جـديد -- إلقاء القبض "خارج احلدود"
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Ÿ«d²∫  لقطة من احد مراكز االقتراع في بغداد «

إيــران.ويـوضح احملــلل الـســيـاسي في
مـركز ذي سنتشوري فاونديشن سجاد
ـشـاركـة الـضـئـيـلـة جـيــاد أن (نـسـبـة ا
كـانت متوقـعة... ثمة ال مـباالة واضحة
عند الناس ال يعتقدون أن االنتخابات
سـتـنتج تـغيـيراً وال يـتـوقعـون حتسـناً
فـي أداء احلـــكــومـــة أو فـي مـــســـتــوى
اخلــدمـــات الــعــامــة) ويــشــيــر إلى أن
(الـنــسـبـة الـضـئـيـلــة سـتـضع شـرعـيـة
ـقبل مـحط تـساؤالت رئـيس الـوزراء ا
لـكن أيـضـاً شـرعـية احلـكـومـة والـدولة

والنظام بأكمله).
ويـــتـــوقع خـــبـــراء أن حتـــافظ الـــكـــتل
الـسياسـية الكـبرى على هـيمنـتها على
ــــشــــهـــد الــــســــيــــاسي بــــعــــد هـــذه ا
االنــتــخـابــات الــتي اخــتـار نــاشــطـون
وأحــزاب مـــنــبــثــقــة عـن الــتــظــاهــرات
مـقـاطـعـتـها مـعـتـبـرين أنـهـا جتري في

قراطي. مناخ غير د
ان مقسماً وبدون وبـذلك سيبقى البـر
أغـلبـية واضحـة.ويعـد التيـار الصدري
ان ـلك الـكـتـلة األكـبـر في الـبـر الـذي 

احلـالي األوفـر حظـا في الـفوز مـجددا
بأكبر كتلة. 

ويـطـمح رئـيـسـه مـقـتـدى الـصـدر الذي
اعـتبر في تغـريدة االنتخـابات ناجحة
إلى حتــقــيق نـتــائج تــتـيـح له الـتــفـرّد

باختيار رئيس للحكومة.
وقـال بعيد انتهاء التصويت (وعدناكم
بـانتخـابات مبـكرة وأوفيـنا... وها هي

تمر علينا بنجاح).
ـشـهــد الـسـيـاسي مــنـقـسـمـاً ويــبـقى ا
ـلـفات انـطالقا من بـشـأن العـديد من ا
وجــود الــقـوات األمــيـركــيــة في الـبالد
ـتـزايــد لـلـجـارة وصــوال إلى الـنـفــوذ ا
إيــران. ولــذا ال بــد لــكــافــة الــتـكــتالت
الـسياسية من االتفاق على اسم رئيس
ــبــاركـة لــلــحــكــومـة يــحــظى أيــضــاً 
ضـــمـــنـــيــــة من طـــهـــران وواشـــنـــطن
صـاحبـتي النـفوذ في الـعراق لكن ذلك
قـد يـتـطـلب وقـتـاً طـويالً مـا قـد يـؤخر
االتـفاق على اسم لـرئيس وزراء جديد
عـلـما بـأن الـعرف يـقـتضي بـأن تـتولى

نصب شخصية شيعية. ا

فيوال فون
وكـــالــة فــرانس بـــرس.   وفي مــؤتــمــر
صــحـفـي تال إغالق مـراكــز الـتــصـويت
عـند السادسة مسـاء بالتوقيت احمللي
ــفــوضــيــة االنــتــخــابــيـة أكــد رئــيس ا
الــعــلـيــا جــلــيل عـدنــان أن (الــنــتـائج
ســوف تـصـدر »ســريـعـاً وقــريـبـاً خالل
ســـاعـــات قــلـــيـــلــة خالل  24ســـاعــة).
ـشـاركـة سـتـعـلن وأضـاف أن( نــسـبـة ا

.( قبلت خالل الساعت ا
ـشاركة فـي العام 2018 بـلغـت نسـبة ا
ـئــة وفق األرقــام الـرســمـيـة 44,52 بــا

التي يرى منتقدون أنها مضخمة. 
وقــبل ثالث سـاعـات تـقـريـبـا من إغالق
ــشـاركـة صــنـاديق لم تــتـخط نــسـبـة ا
ـئـة بــحـسب مـا نــقـلت وكـالـة الـ30 بــا
األنـبـاء الـعـراقـيـة الـرسـمـية عـن رئيس

فوضية االنتخابية جليل عدنان. ا
ويــشــرح احملـلـل الـســيــاسي في مــركـز
(ذي ســنـتــشــوري فـاونــديـشن) ســجـاد
ـشـاركـة الـضـئـيـلـة جـيـاد  أن (نـسـبـة ا
كـانت متوقـعة … ثمة ال مـباالة واضحة
عـند الناس ال يعتقدون أن االنتخابات
تــهـمّ  وسط مــعــانــاتــهـم من نــقص في
الــــكـــهـــربــــاء وتـــراجع فـي اخلـــدمـــات
وتــدهـور في الـبـنى الـتــحـتـيـة). وتـمت
الـدعـوة لـهـذه االنـتـخـابـات الـتي كـانت
مقررة عام  ?2022بـهدف تهدئة غضب
الـشارع بـعد االنتـفاضة الـشعبـية التي
انــدلـعـت في خـريف الــعـام  2019ضــد
الــفـــســاد وتــراجع اخلــدمــات الــعــامــة
والــتــدهــور االقــتــصــادي.  وتــراجــعت
االحـتـجاجـات علـى وقع قمع دامٍ أسـفر
عـن مـقتـل نـحو 600 شـخـص وإصـابة
أكـــثـــر من 30 ألـــفـــاً بـــجـــروح. وخالل
ــاضــيــة تــعــرض عــشــرات األشــهـــر ا
الــنــاشـــطــ لــلــخــطف واالغــتــيــال أو

فـي الــسن.  وقـــبل بــضع ســـاعــات من
إغـالق صــنــاديق االقـــتــراع كــان أحــد
مـراكـز التـصويت في الـعاصـمة بـغداد
شـبـه خـالٍ من الـنـاخـبـ فـيـمـا جـلس
ـقــاعـد اخلـشـبـيـة في مــوظـفـون عـلى ا
انــتـظـار أن يـدخل نـاخب أو اثـنـان من
وقـت آلخـر.   وقـال أحــد الـعــامـلـ في
ــركـز إن  43شــخــصـاً فــقط من أصل ا
ــكــان حــضـروا  413مــســجــلــ فـي ا
لـلتصويت بحـلول الساعة الـثالثة بعد
الـظـهر لـكن وفق اإلعالم الـرسـمي فإن
األعـداد بــدأت بـالـتـزايـد في الـسـاعـات
األخــيــرة.   وأضــاف (كـان هــنــاك عـدد
قـليل من الـشباب والغـالبيـة كانوا من
) فــيـمــا كـانت امــرأة مـســنـة ــسـنــ ا
ـركز مـتـكـئـة عـلى عـكـاز تـهمّ بـدخـول ا
ـركـز لـإلدالء بـصـوتـهـا. وفي مـحـيط ا
ـزقـة ومـرمـيـة مـلـصـقـات انـتـخـابـيـة 
عـــلى األرض.  و اعـــلن هــنـــا عن وفــاة
ــرشـح صــدام مــحــمــد الــشــرابي في ا
االربـعـيـنات من عـمـره اثـر ازمة قـلـبـية
وصل في يـوم االنتخابـات في مدينة ا
وبــعــيـــد إدالئه بــصــوته صــبــاحــاً في
بـغـداد دعـا رئس احلـكـومـة مـصـطـفى
الــكـاظـمي الــعـراقـيــ إلى االنـتـخـاب

قائالً (انتخبوا انتخبوا انتخبوا).
فـي مـركــز انــتــخــابي آخــر فـي بــغـداد
قـالت األستاذة اجلامعيـة يسرى محمد
حـس من جهتها أنها تـنظر بإيجابية
ـــشــاركــة في عــمــلــيــة االقــتــراع. إلى ا
قاطعة وقـالت بعدما أدلت بصـوتها (ا
غـير مـقبـولة. يـجب أن ننـتخـب جمـيعاً
وأال نـضـيع صوتـنـا. التـغـييـر يـبدأ من
كل فـرد مـنا). في أربـيل عاصـمة إقـليم
كـردستـان  أعرب كـارزان عبـد اخلالق
وهـو رجل أعـمـال يـبـلغ مـن الـعـمر 39 
عـــــــامـــــــاً عـن أمـــــــلـه في أن (حتـــــــدث
االنـتـخـابـات تـغـيـيـراً في الـبالد). وقال
(مــــا يـــهــــمـــنــــا هــــو حتـــسّـن الـــوضع

السياسي واالقتصادي في البالد).
WOÐU ²½« WOKLŽ

وصل  قال الـعامل  جاسم فـي مدينـة ا
سـلطـان البـالغ من الـعمر  54عـاماً في
طـريـقه للـمـشاركـة في االنـتخـابات إنه
(يــثق بـالـعــمـلـيـة االنــتـخـابــيـة إلعـمـار
واســــتـــقــــرار بـــلــــدنــــا). وأضـــاف (من
الـضـروري أن نـشارك جـمـيـعا الخـتـيار
األصـلح) رغـم أن مـديـنتـه ال تـزال بـعد
أربـع سنوات من نـهاية احلـرب تعاني

من الدمار وتردي البنى التحتية. 

واخـتـارت مـدرّسـة مـسـيـحـيـة تبـلغ من
الـــعـــمــر  30عـــامـــاً وتــقـــطن في وسط
بـغداد عـدم التـصويت. وقـالت الـشابة
اذا الـتي فـضلت عـدم إعـطاء اسـمهـا (
ـرشح ال نـصوّت? ال نـثق بأحـد من ا
مـســيـحـيـ وال غـيـرهم…ال نـنـتـظـر أي
تـغييـر.إنهم نفـسهم يـديرون البـلد منذ
18 عــامـاً ولم نــرَ أي حتـسن). وعـزف
طـالب محمد الـبالغ من العمر 28 عاماً
وخـريج كلية الـتربية الـرياضية بدوره
ـتـعـاقد درس ا عن الـتـصـويت. وقـال ا
في أربـيل (احلكومة لم تقـدم لنا شيئا
وحـالـيا ال تـوجـد تعـيـينـات). ويـضيف
ــان سـيـعــمـلـون (من ســيـصـلــون الـبـر
ـصلحـتنا ولذلك لم ـصلحـتهم وليس 
أتــوجه إلى صــنــاديق االقــتـراع). ومن
الــنـاصــريـة   الــتي تــعـاني من إهــمـال
وحــرمــان كــبــيــرين وتــعــدّ مــركـز ثــقل
ان الـتظـاهرات في الـعراق وصـفت إ
هـندسـة الزراعيـة البـالغة من األمـ ا
الــعـمـر  54عــامـاً االنـتـخــابـات بـأنـهـا

قراطية). (خدعة وليست د
وأضـــافت بـــيـــأس (نـــعـــيش فـي دولــة
يـسيـطر عـليـها سالح مـتفلـت يقتل من

ينافسه أو يختلف معه).



لـــوحـــداتـــهم وتـــقــد
كــــــــــــــامــل الــــــــــــــدعـم
للمفـوضية والـلجنة
االمـــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــة
االنــــتـــخــــابـــيـــة),
وتـابع انه ( بـهذا
االجناز والنجاح
احـيــيـكم  واقـدم
شكري وتقديري
, الـــــعـــــالـــــيــــ
ويــــــــــــبــــــــــــقـى
اجلــــــــــــــــــــيــش
والـــــــــقـــــــــوات
االمــــنـــيــــة في
خـدمــة الـوطن
والــدفـاع عــنه
واحلفـاظ على
ــــــــصـــــــــالح ا
العليا للشعب

 والدولة). 

مــتــطـلــبـات اخلــطــة االمـنــيــة وعـمل
ـسـؤولـية الـقطـعـات في كل قـواطع ا
في تــامـ حــمــايـة مــراكـز االقــتـراع
ضــــمـن ثالثـــــة وثــــمـــــانــــون دائــــرة
انـتـخـابـيـة عـلى جـغـرافـيـة الـوطن و
خـالل يـــومي الـــتـــصـــويت اخلـــاص
واالقتـراع  العـام اضـافة الى الـعمل
ـــــــســــــتــــــمــــــر طــــــوال الــــــدؤوب وا
االستـحضارات الـتي سبـقت العرس
االنتخابي وكـان جهدا وطنـيا نوعيا
نــاجـحــا  بــاشـراف  رئــيس مــجـلس
الــوزراء الـــقـــائــد الـــعـــام لــلـــقــوات
سلحة مصـطفى الكاظمي وجهود ا
ـسـتقـلة كـبيـرة لـلمـفوضـبـة العـلـيا ا
لالنتخابات واللجنة االمنية العليا),
مـــشـــيــــرا الى ان (وحـــدات اجلـــيش
شهدت حركـة سريعة بـاسناد  القوة
اجلــــويـــة وطـــيـــران اجلـــيش لـــنـــقل
ـــقـــاتـــلـــ الـى مـــراكـــز االقـــتـــراع ا
ــسـؤولــيـة واعــادتـهم الـى مـنــاطق ا
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ان اكـــد خــبــراء في الــشـــأن االنــتــخــابي 
ـقــراطـيـة الــتي جـرت في ــمـارسـة الــد ا
عموم العراق لم تـخل من حوادث مؤسفة
فوضية العليا او مفارقات ,برغم تأكيد ا
ـسـتـقـلـة لالنـتخـابـات سـريـان الـعـمـلـية ا
اال ان بــعض اخلــروقــات بــانـــســيــابــيــة 

شابتها. 
ــمـــارســات ورصـــدت (الــزمـــان) بـــعض ا
الـــفــرديـــة من قــبل عـــنــاصـــر امن قــامــوا
ركـبات بنـصب سيـطرة مـفاجـئة والـزام ا
بـالـتـوجـه نـحـو االزقـة دون سـابق انـذار.
وخــلـت شــوارع الــعــاصــمــة من احلــركــة
بــســبب قــطع اوصــال االزقــة الـتـي تـضم
وكـذلك نــتـيـجــة قـرار احلــكـومـة مــدارس 
بـاغالق مـداخل احملــافـظـات ومـنع حـركـة
األشخاص والدراجات النارية والعجالت
وكـذلك اغـالق احملال الـصـغـيرة واحلـمل 
باستثـناء الصيدليات والت  طاعم وا وا
ـواد الــغـذائــيـة والــفـواكه ومــحـال بــيع ا
واخلـــضــر واألفــران خـالل بــدء عــمـــلــيــة

االقتراع العام . 
ـمـارسة واوضح خبـراء لـ (الـزمان) ان (ا
قراطـية برغم تأكـيد انسيـابيتها من الد
فوضية واحلكومة واللجنة االمنية قبل ا
لـكـنـهـا لم تـخل من الـعـلـيـا لالنـتـخـابـات 
مـؤكـدين ان حـوادث مـؤسـفـة ومـفـارقـات)
ـمارسـات الفرديـة من قبل (هنـاك بعض ا
عناصـر امن تسيء للـتوجيـهات واالوامر
الـتي تـلـزم هـؤالء بالـتـعـلـيـمـات الـصادرة
دون اعــاقـة سـيــر الـعــمـلـيــة االنـتـخــابـيـة
الفـت الى بفـرض اجـتهـادات شخـصـية)
ان (بـعض احملــافـظـات شــهـدت خـروقـات
انـتـخــابـيـة جـرى تـأشــيـرهـا عـلى امل ان
ـفوضيـة بها بعـد اعالن النتائج). تنظر ا
تـوقــيف واكــد مــجــلس الــقــضــاء األعـلـى
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ـرشـحـات زوَّر باج مـراقـبة ـثل إحدى ا
في منطقة الكاظمية.

وقـال اجملــلس في بـيــان تـلـقــته (الـزمـان)
امس ان (اللـجـنة الـقضـائـية الـفرعـية في
ـثال إلحـدى الــكـاظـمــيـة قــررت تـوقـيـف 
ــــرشــــحــــات لــــتــــزويــــره بــــاج مــــراقب ا
واضـاف ان (الــلـجــنـة اوقـفت في حـمــلـة)
خـمـسـة مـتــهـمـ بـتـمـزيق جـانب الــكـرخ
بـوسـتـرات انــتـخـابـيـة وصـور مـرشـحـ
ـــــــــــادة 35 اوال مـن قـــــــــــانـــــــــــون وفـق ا
وتـابع ان (اللجنة الـقضائية االنتخابات)
قـررت توقـيف مـتـهم يروج في ابي غـريب

 .( رشح الحد ا
وكان رئـيس مجـلس القـضاء فـائق زيدان
ــعـاجلـة االشـكـالــيـات الـتي قـد قـد وجه 
ـــــوجب حتـــــصـل في خـالل االقــــتـــــراع 
الـــقــــانـــون. وادلـى زيـــدان بــــصــــوته في

االقتراع العام . 
ــــشــــاركــــة في الــــتـــصــــويت وقـــال ان (ا
ـرشـحـ هو واخـتـيار األنـسب من بـ ا
واجب على كل مـواطن حريص عـلى بلده
ويـطـمح في إيـصـال من يـعـتـقده االنـسب
في عــضـويـة مـجــلس الـنــواب الـذي يـعـد
ثـابـة االم التي من مـخـرجاتـهـا تتـشكل
احلكومة االقدر على قيادة العراق الى بر

االمان). 
وافـاد مصـدر بإعـتـقال مـنـتسـبـ أمنـي
يــضـغـطــون عـلى الــنـاخـبــ لـلــتـصـويت
لــصـالـح مـرشــحــ في مـحــافــظـة صالح
الدين. وسجلت نقابـة احملام العراقي
عدد من اخلروقات االنتـخابية في مناطق

عدة . 
وقال الـنقـيب ضـياء الـسعـدي انه (لوحظ
رشـح بـتـوزيع وجبـة غداء قيـام أحـد ا
ــصــطــفى في ــوظــفـي مــركــز اقــتــراع  ا
مـــنـــطـــقـــة الــــزعـــفـــرانـــيـــة وحث إحـــدى

رشحات الناخبـ على اختيارها اثناء ا
جتــولــهـــا  في مــركــز الــورود في قــضــاء
كمـا رصد احملـامون مـشاجـرتها الدجـيل 
مع الــقـوات األمــنـيــة بـسـبـب مـنـعــهـا من
واضــاف انه (شــوهـدة بــعض الــتــرويج)
مراقـبي الكـيانـات باستـقبـال النـاخب و
كـمـا إجـبـارهم عـلـى انـتـخـاب مـرشـحـهم 
يــرافق بــعــضــهم الــنــاخب إلـى صــنـدوق
االقــتــراع في مـــدرســة الــفــجـــر بــقــضــاء
وتـابع ان (مـدرســة الـطــارمـيـة اخلـالـص)
األولى لـوحظ فـيـهـا تـرويج أحـد مـوظـفي
ـرشـحـ في احملـطة رقم اإلقـتراع ألحـد ا

خمسة). 
فــيــمــا طـالــبت حــركـة الــوفــاء الـعــراقــيـة
ـفوضية ا برئاسـة النائب عـدنان الزرفي 
بـالـتــدخل الـسـريع لـلــحـفـاظ عـلى سالمـة
إجـراء عمـلـية الـتـصويت.وذكـرت احلـركة

في بـيــان تـلـقـتـه (الـزمـان) امس أن (فـرق
ـعـتـمدة الـعـطـاء رصـدت عـطل األجـهـزة ا
فـي مـراكــز انــتــخــابــيـة تــقع فـي مـنــاطق
الشعلة والـكاظمية وحي اجلـهاد والبياع
ومــنــاطق أخـرى وسـط وجـنــوب الــعـراق
صادرة وتعرض الناخب إلى ضغوط  
إرادتـهم لغـرض الـتـصـويت لصـالح كـتـلة
وشـدد الــبـيـان عــلى (مـحــاسـبـة مــحـددة)
تـورطـة بخـرق قواعـد السـباق اجلهـات ا
الئــمــة وتــوفــيــر االجــواء ا االنــتـــخــابي
وتــــــعــــــزيــــــز الــــــنــــــظــــــام لالقــــــتـــــــراع 
ـبــدأ الـتـداول والــتـمــسك  ـقـراطي الــد
الــسـلــمـي لــلــســلـطــة بــعــيــدا عـن  فـرض

اإلرادات).
وافــاد شـــهــود عــيـــان بــاطالق نــار خالل
مــــشــــاجــــرة بـــ انــــصــــار مــــرشــــحـــ
لـالنــتــخـابــات بــالــقــرب مـن مــركــز زهـرة

وحــسب مـا ذكــروا زمالئــهم انه من
سـكـنـة االهـوار ولم يـنل اجـازة مـنذ

اكثر من عشرين يوم.
وفي تمام الساعة السابعة صباحا
بدء عمل اجهزة التحقيق واالقتراع
بـصورة تـلـقـائيـة وفي كل مـحـطات
وبدء توافد الناخب تباعا من دون
ــثـــلي اي عـــراقــيـل وبــحـــضـــور 
ـراقـبـ ولـلـنـاخـبـ الـكــيـانـات وا
الذين حضـروا حتية كـبيرة السـيما
للذين كان اصرار تـصويتهم غريب
فــمـــثال من كـــان يــحـــمل الــبـــطــاقــة
االنـتـخابـيـة قـصيـر االمـد كـان يجب
ان تظـهـر عشـر بصـمات حـتى يحق
لـهم االنــتــخــاب فـكــان الــعــديـد من
الـــــنــــاخــــبــــ لالسـف لم تــــظــــهــــر
بصـماتـهم لكن اصـرار اغلـبهم كان
كـبـيـر فـمـثال امـرأة تـبـلغ مـن الـعـمر
اكثر من ستـ عام حاولت اكثر من

10 مـرات عــلى مـدار ثـالث سـاعـات
مستـخدمـة طرق عدة من غـسل اليد
او مسحها في ليمون او غسلها في
الــكـحــول اال ان ظـهـرت بــصـمــاتـهـا

كاملة.
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وعــنــدهــا رايت ســعــادة بــوجــهــهـا
كــانــهــا حــقــقت حــلم كــبــيــر وكــان
سـبقـهـا رجل في نهـايـة الثـالثيـنات
ـالـية من عـمـره مـوظف في وزارة ا
حـاول اكثـر من مـرة التـصـويت لكن
بـصــمـاتـه ال تـظــهـر فــيـعــود لـبــيـته
ويحضـر بعد نصف سـاعة ويحاول
ويـفـشل وبــقى اكـثـر من مـرة يـذهب
ويعود اال ان خرجت بـصمته والله
شـعـرت بـاصـرار هـذين الـشـخـصـ
وغيرهم الكثـير كم ان الشعب مصر
عــــلى ايــــصــــال صـــوتـه وحتـــقــــيق
الـتغـييـر الذي يـتـمنـوه وكان هـناك
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ـبــكـرة الـتي انــتـهت االنــتـخـابــات ا
كـان يــنـتـظـرهـا الــشـعب الـعـراقي و
وضـع عــلــيــهــا االمــال في حتــســ
اوضــــاع الــــبــــلــــد الــــســــيــــاســــيـــة
واالقتصادية برغم مقاطعة شريحة
ـشاركـة كانت ال كبـيـرة لهـا اال ان ا
بــاس بــهــا بــشــكل عــام وبــنــســبـة

ئة.  جتاوزت االربع با
وقـد شـاركت ضـمن مـوظـفي اقـتراع
ـــركــــز الـــثــــاني في حي الــــربـــيـع ا
الــدائـرة الـثــامـنـة حملـافــظـة بـغـداد
وخالل يوم االنتـخابات كـانت هناك
مـشاهـدات لـهذه الـتـجربـة واحـببت

مشاركتها معكم وهي كاالتي:
ـطلـوب منا احلـضور الـساعة كان ا
اخلـامــسـة والـنـصـف فـجـرا الكـمـال
عـمل الـيـوم الـسـابق وجتـهـيـز كـافة
ــسـتـلــزمـات وعـنــد الـوصـول الى ا

ـركــز كـان هـنـاك عــدد من عـنـاصـر ا
اجلـيـش والـشـرطــة االحتـاديـة ودار
حـديث بسـيط مـعهم حـيث قـال احد
عنـاصر اجلـيش انه هو وزمـيله في
الـواجب مـنـذ 14 سـاعـة مـسـتـمـرة
لــكـنه لم يـشـعـر بــالـتـعب مـنـهـا النه
حسب قوله يجب ان تنـجح العملية
االنتخابية والتخلص من الفاسدين
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وقــال بــالــنص (الـعــراق يــســتـاهل)
والـــصـــراحـــة تـــفـــاجـــأت من كالمه
وحـــمــاسه الــذي كـــان واضح عــلى
اغلب الـعناصـر االمنيـة  بينـما قال
زمــيـلـه ان الـعــوائل الـســاكـنــة امـام
ـــركــز لم يــقــصــروا مــعــهم في اي ا
شيء يــحــتـــاجــوه فــيــمــا عــنــصــر
الــشــرطــة االحتــاديــة فــكـان واجــبه
مــســـتــمـــر اكــثـــر من ست ســـاعــات

حــــضـــور لـالطــــفـــال الــــذين كــــانت
مـتـعتـهم ان يـضع اصـبـعه في حـبر
السـري كالـكبـار وفي تمـام السـاعة
الــســـادســـة مـــســاء  اغـالق عــمل
االجـهـزة بــصـورة تـلـقـائـيـة وخالل
دقـــائق بـــدأت االجـــهـــزة بـــاظـــهـــار
التقـارير االلكتـرونية بـشكل مفصل
وضوع من دون اي تدخل بشري با
حـيث اسـتـلم كل كـيـان تـقـريـر نسب
وعــدد االصــوات الــنــاخـبــ من كل
محطـةوالذين كانـوا يتابـعوه بشكل
مـسـتــمـر خالل يـوم االنـتـخـابـات اذ
كــانـــوا كل مــدة يـــتــابــعـــون جــهــاز
صـوت التـحقق ويـسجـلوا عـدد ا

وعـنـد انـتـهـاء من تـسـلـيم الـتـقـارير
مـثلي الـكيـانات  وضع الـتقـارير
ـركـز ولم تـظـهر خـالل يوم خـارج ا
االنــتــخــابــات مــشــاكل حــقــيــقــة او
مـعـرقـلة مـا عـدا مـشـكلـة تـقـنـية في

احـدى جـهــاز الـتـصـويت الـذي ادى
الى توقف عـمل احملطـة وكان حـلها
يـتـطــلب ادخـال الـرقم الـسـري وهـو
فوضية االنتخابات موجود فقط 
فـــــتـم االتـــــصــــــال بـــــرقـم الـــــفــــــني
تخصص بـالدائرة الثـامنة والذي ا

دة ساعة تـقريبا  كان مشغـول و
شكلة احلصول على الرقم وحلت ا
ـشاكل فـكـانت ببـطـاقات امـا بقـيـة ا
قصيرة االمد الـتي حتتاج الى عشر
بــصــمـات كــامـلــة او ان الــنـاخب لم
يــقــرأ اســمه وفـي اي مــحــطــة قــبل
دخــــوله غـــيـــر كـــانـت الـــعـــمـــلـــيـــة
االنتخابيـة تسير بكـل يسر وشفافة
ولم تـشـوبـهـا اي شـائـبـة وواضـحة
عالم واعـتقد بـشكل كبـير ان هذه ا
االنــتـــخــابـــات من افــضـل واحــسن
االنتخابات السابقة فتحية لكل من

اسهم وشارك في جناحها.

قترع في مداخل مراكز االنتخابات b…∫ االجهزة االمنية تساعد ا U
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وصل.وكـانت الـقـوات االمـنـية ـدائن بـا ا
قــد الــقت الــقـبـض عـلى 77 مـخــالــفـا في
مــحــافــظـــات عــدة. واســتــشـــهــد جــنــدي
وإصـــابــة آخــر بــإطـالق نــار قــرب مــركــز

انتخابي في محافظة ديالى . 
فــيـــمــا نـــفت قــيـــادة شــرطـــة مــحـــافــظــة
حـدوث مــشــاجــرة مع األجــهـزة مــيــســان
ـــراكــز ـــكـــلــفـــة بـــحـــمــايـــة ا األمـــنـــيــة ا
االنــتــخـابــيــة. وكـشــفت مــديــريـة الــدفـاع
ــشــاركـ عـن عــدد عــنــاصــرهــا ا ــدني ا
بـخــطـة تـأمــ مـخـازن ومــراكـز االقـتـراع
دني اللواء العام.وقال مدير عام الدفاع ا
كـاظم بوهـان في تـصـريح امس ان (نـحو
مئة عـجلة إطـفاء بطـواقمهـا كافة شاركت
بـعمـلـيـة التـأمـ وان اكـثر من  500رجل
إطفاء موجودين وبشكل ثابت في مخازن

فوضية ومراكز االقتراع).   ا
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كثيرا ما نسمع مصطلح االقتصاد الرقمي ومؤشراته وتأثيره على اإلقتصاد

الوطني.
ـوضـوع يـتـطـلب تـألـيف مـجـلـدات تـتـحـدث عن والـغـوص في تـفـاصـيل هـذا ا

عوقات . إمكانية تطبيقه وفوائده وا
أن مـغادرة اآلقتصاد الـورقي وااللتحاق بـركب االقتصاد الـرقمي يتطلب أوآل
ارادة سيـاسية وطنيـة لتحقيـقه ومن ثم التخطيط الـعلمي لتنـفيذه وحمايته من
سـتمر وتـدريب الكوادر العـلمية االقـتصادية االخـتراق والعمل عـلى حتديثه ا

لغرض تطبيقه.
أن هـذا التـطـور البد ان يـتم ألن الـعالم قـد بـدأ هذا مـنـذ أكثـر من عـقدين من

الزمن.
ان الـتطور الرقمي يجعل سيطرة البشر أقل بكثير وبذلك يجعل امر التالعب
دخالت واخملرجات امرا صعـبا وبذلك تقل فرص الفـساد والرشوة وتبنى بـا

وارد الى خزينة الدولة . منظومة اقتصادية رصينة تضمن ذهاب ا
ان عـمـلـية Digitalization في بـعض االمـور االداريـة تسـهل كل عـمـلـيات
ـدنـيـة الـتـي تـعـاني من الـروتـ الـقـاتـل وبـذلك جتـعل احلـيـاة اكـثـر اخلـدمـة ا

. سهولة للمواطن
واحـدة من أهم صـور االقـتـصـاد الـرقمـي العـمـلـة الـرقـمـيـة وسـهـولـة الـتداول
وتـدعيـمـهـا كـبديـل للـعـمـلـة النـقـديـة وهـذا مـا شرعت دول كـثـيـرة بـتـداول تلك

صرفية عبر نظام محكم . العملة وربطها في احلسابات ا
ان من أهم صـور اآلقـتـصــاد الـرقـمي هـو إسـتـخـدام تــقـنـيـاته في الـضـرائب

ـال الــعـام ــالـيــة فــانه بـذلك يــضــمن انـســيــابـيــة ا ـوارد ا وا
بـالشـكل الصـحيـح وبذلك نـكون قـد أضفـنا اكـثرغ من
ـبلغ ثالثـة مـلـيـار دوالر الى خزيـنـة الـدولـة بـدال من ا
احلـالي الذي يـقدر بـ 650 مـليـون دوالر في أحسن
حــال . اإلرادة الـســيــاســيـة هي أول اخلــطى لــبــنـاء

منظومة أقتصادية رقمية رصينة.
{ مهندس استشاري 

قـطار االنتخابـات العراقية وصل الى مـحطته االخيرة و اجـراء االنتخابات
وعـدها احملـدد يوم 2021/10/10 وهي انـتـخابـات تشـرين التي ـبكـرة  ا
 وبغض ـا ستكـون نتائـجها عالجـاً وبلسـمأً لـتضحـيات انتـفاضة تـشرين ر
واطن الـنظر عن نتائج هذه االنـتخابات واسمـاء وهويات الفائـزين فيها فان ا
عيشة يـهمه حتقيق تطلعاته ومطالبه االساسيـة والبسيطة في حقه باحلياة وا
بـكـرامه واالمن والـصـحـة والـتـعـلـيم وتـوفـيـر فـرص عـمل  والـتي هي حـقـوق

اساسية مفروغ من تأمينها وحتقيقيها في بقية انحاء العالم. 
لـكن اخلبر اليـق في انتفـاضة تشـرين هو انها أول انـتخابات مـبكرة جتري
انـية جمللس النواب في الـعراق اي في غير وقـتها احملدد بـنهاية الـدورة البر
واول انـتخـابات جتري مـن غير مـشاركـة رئيس واعـضاء احلـكومـة العـراقية
اي انـهـا اجنـاز يـحـسب لـرئـيس الـوزراء الـعـراقي مـصـطـفى الـكـاظمـي الذي
اوفى بـــوعـــوده وحـــقق الـــهـــدف االول حلـــكـــومـــتـه االنـــتـــقـــالـــيـــة و اجــراء

االنتخابات. 
هــذه االنـتــخـابــات تـعــتـبـر اجنــازوحتـقــيق الـهــدف االول النـتــفـاضـة تــشـرين
واصــرارهـم عــلى اجــراء انــتـــخــابــات مــبــكــرة والـــتي كــانت انـــتــفــاضــتــهم
ـهـدي وتـضـحـايـتـهم الـسـبب واحملـرك االسـاس لـتـغـيـيـر حـكـومـة عـادل عـبـدا
خـتلف سـلحـة العـراقيـة   مثل اجنـاز لـلقـوات ا وتـشكـيل حكـومة الـكاظـمي
عـناوينها ومسميـاتها والتي استطاعت ضـبط االمن والنظام وسرعة الوصول
الى مـراكز االنـتخـابات ولم يـكن هـناك حـظر جتـوال في العـراق اثنـاء اجراء
االنـتخابات وهو اجناز ومكسب يسجل للحكومة التي استطاعت توفير االمن

وضبط السالح. 
شاركة في ـدن با انـها انتخابـات شهدت عزوف او مقـاطعة او تكاسل اهل ا
راكـز االنـتخـابـية من ـستـتب وقـرب ا هـذه االنتـخـابات رغم الـوضع االمـني ا
دن وهو ما قابل شـهدت مشاركة واسـعة للناخـب خارج ا بـيوتهم لكنـها با

وضوع من الناحية العلمية واالجتماعية.  يتطلب دراسة وبحث هذا ا
هـذه االنـتــخـابـات كــانت مـفـتــاح الـتـغـيــيـر في الــعـراق وبـاب االمل لالصالح
ـنـشـود لـكن عـزوف نـسـبـة كـثـيـرة من الـنـاخـبـ (الـشـبـاب) عن والـتـغـيـيـر ا
ـشاركة يـشكل مـفارقـة كبـيرة تسـتحق الـدراسة والـتحـليل واعالن الـنتائج ا
االنـتخابية سوف يشكل صـدمة او رجة كهربائيـة للعديد من االحزاب والكتل
Æ2003 شهد السياسي في العراق منذ عام السياسية التي سيطرت على ا
ستقـلة لالنتـخابات واعـضائهـا من القضاة مثـلت جناحاً لـلمفـوضية الـعليـا ا
واعـضاء االدعـاء الـعام من الـنـواحي الفـنـية والـلـوجسـتـية في اجـرائـها وفق

ـهم كيف سـيكون احلـال بعد ـعاييـر الدولـية واخيـرا فان ا ا
اعالن الـنــتـائج واالهم كـيــفـيـة تــعـامل الـقــوى والـكـتل
الـسياسـية التي تـمتـلك قوات عسـكرية وهل سـتقبل
بــالــواقع اجلــديــد الــذي ســتــفــرزه مُــخــرجــات هـذه
االنـتخـابات وكيف سـيكـون شكل احلكـومة الـقادمة
وهـويات رئيس احلـكومة ورئـيس اجلمهـورية ورئيس

مجلس النواب?. 
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وان نــعــمل جـمــيـعــا بــجـد من اجل
نـصــرة الـعــراق النــنـا جــمـيــعـا في
واول خـــطــــوة بـــعـــد قـــارب واحــــد
االنتخابات سـندعو جميع األطراف
إلـى االجـتــمــاع في رئـاســة االقــلـيم

قبلة). لبحث اخلطوات ا
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مبينا ان (اي حكومة تأتي يجب ان
تركـز عـلى تقـد اخلدمـات للـشعب

واطن بها). إلعادة ثقة ا
ومـــضى الــبــارزانـي الى الــقــول ان
شاكل (االقليم يـؤكد على معـاجلة ا
ألن هــــــنـــــاك حـــــقـــــوق بـــــاحلـــــوار
ــــهم هــــو حتــــقـــيق وا وواجــــبـــات
االسـتـقرار الـسـيـاسي في الـعراق).

كـمــا ادلى رئــيس حــكــومــة االقــلـيم
بصوته االنتخابي . 

وقـال وقـال مـسـرور الـبـارزاني بـعد
راكز االنتخابية تصويته في احد ا
بــأربــيل (صــوتّــنــا لــلـمــرشـح الـذي
ـان ــثــلــنــا في الــبــر نــعــتــقــد أنه 
مـــعــــربـــا عن امــــله بـــأن اجلــــديـــد)
(تمضي العملية االنتخابية بأجواء
آمـنة وطـبيـعـية و أن يـصوت من له
حق االنــتــخـاب في
هـــــــــــــــــــــــــــذه
العمـلية).
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اتــفق رئــيـــســا الــوزراء مــصــطــفى
الـكاظـمي وحـكومـة االقـليم مـسرور
الــبـــارزاني عــلـى مــتــابـــعــة بــعض
شاكل التي رافقت عملية االقتراع ا
والـعـمل ـنـاطق  الـعـام فـي بـعض ا
عـــلى حــــلـــهـــا بـــصــــورة شـــفـــافـــة

وبتوقيتات محددة ومناسبة. 
وقال بـيـان تلـقته (الـزمان) امس ان
(الــبــارزانـي هــنــأ الــكـــاظــمي عــلى
إيـفـائه بوعـده بـإجـراء االنتـخـابات
واتـفــقـنـا عـلى ـبـكـرة وإجنــاحـهـا ا
ـتـابـعـة بـشأن أهـمـيـة الـتـحـقـيق وا
ـشـاكل الـتي حـدثت خـالل عـمـلـية ا
الـــتــــصــــويت بــــصـــورة شــــفــــافـــة

وبتوقيتات محددة ومناسبة). 
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وكـد الـبـارزاني انه (واثق من قـدرة
رئــيس الـوزراء عــلى إدارة مــرحـلـة
تــــصــــريف األعــــمـــال عــــلى نــــحـــو
وســــوف نــــكــــون داعــــمـــ جــــيــــد

ومساندين بهذا الصدد). 
واصـدر الــبـارزانـي في وقت سـابق
ـنــاسـبــة انـتــهـاء عــمـلــيـة بــيـانــا 
االقــتــراع الــعـــام في االنــتــخــابــات
بكرة. وقال البارزاني التشريعيـة ا

انه (مع انتـهاء عـملـية االقـتراع في
أتـقـدم انـتـخـابـات مـجـلس الـنـواب 
ـواطـنـي االقـلـيم بــخـالص الــشـكــر 
ــنـــاطق الــكــردســتــانــيــة وســائــر ا
ـشاركـتهم الـفـاعلـة والواسـعة في
ـقـراطـيـة وشعـورهم الـعـمـلـيـة الـد
سؤولية إزاء العملية السياسية با

والذود عن حقوقهم الدستورية).
مـشـيـدا (بـدوره البـيـشـمـركـة وقوى
ألداء مـهـامـها األمن الـداخـلي عـامـة
في توفـير بـيئـة هادئـة وآمنة خالل
عـمـلـيـة الـتـصـويت وحـمـايـة مـراكز
كـــمــا أثــنى عـــلى جــهــود االقــتــراع
ستـقلة فوضـية الـعليـا ا موظـفي ا
لالنــتــخـــابــات في الــعــراق إلجنــاز
غـيـر أن مـا يـدعو ـهـنيـة واجـبـهم 
ــشــاكل الــفــنــيـة الــتي لألسف أن ا
حــــدثـت في الــــعــــديـــد مـن مــــراكـــز
االقـــــتــــــراع واحملـــــطـــــات حــــــرمت

الكثيرين من حق التصويت)
ـثـلو واعـرب عن امـله بأن (يـضع 
ـنـاطق الكـردسـتانـية في االقـليم وا
مــــجـــلـس الــــنــــواب صـــراعــــاتــــهم
والــعــمل صــفـاً الــداخــلـيــة جــانــبـاً
لـتـعـزيـز ـوقف مـوّحـد مـتــراصـاً و
مكـانة االقـليم في الـعراق االحتادي

وضـــمـــان احلـــقــوق الـــدســـتـــوريــة
وسـنــكــون بــهـذا لــلــكـردســتــانــيــ
الــصـــدد عـــلى تــواصـل مع جـــمــيع
األطــــراف). وكــــان رئــــيس احلــــزب
ـقراطي الـكـردسـتاني مـسـعود الـد
الـــــبــــــارزاني قــــــد ادلى بــــــصـــــوته
االنـتخـابي في احـد مراكـز االقـتراع
فــيـمــا اعـرب رئـيس ــديـنــة اربـيل
االقـــلـــيـم نـــيــــجـــرفـــان الــــبـــارزاني
واحلـكـومـة  مـسـرور الـبـارزاني عن
امـلـهـا في حتـسـ اوضـاع الـشعب
ايـجــاد فـرص لـلـشـبـاب الـعـاطل عن
الـعــمل. وقــال رئــيس االقــلــيم بــعـد
االدالء بصـوته (مـا اتمـناه ان نـكون
وأن كــأطـــراف كــرديـــة قــوة واحــدة

تـكــون هــذه االنـتــخــابـات بــاخلــيـر
وأن والــبــركـة عــلى عــمـوم الــعـراق
يــتــوجه اجلــمــيع الــذين يـحـق لـهم
ــمـــارســة حـــقــهم في الـــتــصــويـت 
التصويت عبر صناديق االقتراع).
واضــــــــاف (نــــــــأمـل تـن تــــــــكــــــــون
االنــتــخــابــات نــاجــحــة من جــمــيع
ـان الـقادم وأن يـعـمل الـبر الـوجوه
بـــجــد من اجل حل مــشــاكل بــغــداد
وان يـتمـخض عـنه حـكـومة واربـيل
تـــــعــــمل عــــلـى حتــــســــ أوضــــاع
ـواطــنــ وإيــجــاد فــرص الـعــمل ا
لـلشـباب وإنـهاء مـعـاناة الـعراقـي
كـكـل).واشـار الى ان (رسـالــتي لـكل
الــشـــعب هي رســالــة سالم وأخــوة
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ثــمن رئـيـس اركـان اجلــيش الــفـريق
اول ركن عـبـد االمـيـر رشـيـد يارالـله
جـهــود الـقـوات االمـنـيــة بـصـنـوفـهـا
لحمـة البنفـسجية كافة في اجنـاح ا
الـــــتي جــــرت اول امـس في عــــمــــوم
احملافـظات. وقـال يـارالله في رسـالة
وجهـهـا الى الـشعب وابـنـاء اجليش
والقوات االمنـية كافة  تلقت نسخة
مـــنــهــا (الــزمـــان) امس ان (الــعــراق
عــاش مـلــحـمــة بـنــفـســجـيــة جـديـدة
بـــنــجـــاح  كــبـــيــر مـن خالل اخلــطط
االمنـية والـفـنيـة واللـوجسـتيـة التي
لـعب فــيـهـا رجــال االمن دورا كـبـيـرا
ـــســؤولـــيــة الــوطـــنــيــة فـي حتــمل ا
ـهــمـة الــتـاريــخـيـة), الجنــاح  هـذه ا
واضـــــاف ان (صـــــنـــــوف الـــــقــــوات
ـسلـحـة من القـوات الـبريـة والـقوة ا
اجلويـة وطيـران اجليش والـصنوف
واخلـــدمــــات االخـــرى تـــكـــامـــلت مع
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عبد االمير
رشيد يارالله
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قال الشاعر :

رءُ لم يَرْضَ ما أمكنَهْ  اذا ا
ولم يأتِ مِنْ أمرِهِ أحسَنَهْ 

فَدَعْهُ فقد ساءَ تدبيرُه 
سيضحكُ يوماً ويبكي سَنَهْ 

وبـدالً من الـبــكـاء سـنـةً واحــدة بـكى الـنـاخــبـون الـعـراقــيـون - الـذين أسـاؤوا
وضوعـية في اختـيار األصلح واالنـزه واألكفأ عـاييـر ا الـتدبيـر ولم يحكـمّوا ا

رشح  –سنواتٍ طويلة جرعتّهم الغصص وأذاقَتهم األهوال ... من ا
-2-

ال يـسـوغُ عـلى االطالق إلـقـاءُ احلَـبْل عـلى الـغـاربِ في أمـورٍ مـصـيـريـة كـبرى
تتعلق بشؤون البالد والعباد ومصاحلها العليا ...

-3-
والـشـائع  –ولالسـف الـشـديد  –الـتـدقـيق الــشـديـد في األمـور الـشـخـصـيـة
واالهـمـال والتـضـيـيع في الـشـؤون الـوطـنـية الـعـامـة بـدالً أنْ حتـظى بـالـسهم
واضعات االجتماعية األكبر من العناية واالهتمام  –كـما تقتضيه األصول وا

واحلضارية .
-4-

سـيئـون ألنفسـهم باجلـوائز والهـبات السـخيـة والبُدَّ لهم من أداء لن يـكافئ ا
ا قيل : الضرائب الثقيلة وقد

على أهلها جنت براقش .
-5-

دقق أنْ يقول : كن للباحث ا وللمرة األولى بعد سنوات عجاف 
ُبـكِرة الـتي جرت في 2021/10/10 كـانت بعـيدة انّ االنـتخـابات الـنيـابيـة ا

عن التزوير وقد جرت في أجواء آمنة .
-6-

وليس ثَمةَ مِنْ انتخابات عامة تكونُ مثاليةً في كُلّ جوانبها ..
عايب فيها . ثالب وا ثالب بَعْدَ أنْ كان يتعذرُ إحصاءُ ا يكفي أنْ تعد فيها ا

-7-
ن نـافسهم في احللبة ان الـذين حاولوا التشـهير باآلخرين 

االنتخابية واسقاطهم من أع الناس وبرعوا في فنونٍ
من االكـاذيـب واالشـاعـات واألقـاويل لم يــسـلـمـوا في
احملـصلـة الـنـهائـيـة من اآلثار الـسـلـبيـة حـيث زادتهم

تلك األراجيف مبغوضية عند اجلماهير .
ـستـهدفـون  األمر الذي لم ولـقد سـقط الطـاعنون وا

يكن يحسبون له حساباته الدقيقة .

فرز األصوات

عدنان الزرفيفائق زيدانضياء السعدي
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 هي قــصـيـدة أَلـبَـسَـهـا الـشّـاعـر الـكـبـيـر
حـميد سـعيد شَـكالً وروحاً علـى غير ما
اعْــتـدْنـا أن نـقـرأَ فـي قـصـائـدِه األخـرى..
وبِـامْـتـيـازٍ أمـكن أن نُـسَمّـيـهـا - قـصـيدة
ُــفـاجـأة - أو هي صَـدمـة مُــذهـلـة تَـهُـزّ ا
ُــتــلـقّي ( الــقــاريء) والــنــاقـد أعــطــافَ ا
فَـيَـخْـتلـفـونَ إليـهـا  وعـليـهـا يـختـلـفون
كــونـهـا عــلى مـا نَـرى قــصـيـدة -عــبـقـر-
اسـطوريّة كتبـها شاعر كبـير في غيبوبة
ـعـاصـرة يَــقَـظـة و وعيٍ مـتـقــدم بِـروح ا
ُـعـتِم الى حـاضـرٍ جـاءَ بــهـا من الـغَـيبِ ا
غَــيَّـبَـتْهُ األحـزان .. هـو صـوت سـاكن في
هـدوءٍ لَـينٍ و مُثـيـر بعُـنف الكـبـرياء كـما
لـــو كــان يَـــتــحـــرّك عــلى مُـــفــردات لُـــغــةٍ
تُـشـاكلـها األمـواج بِسـببِ هيـاج الدّم في
ـفـاصلِ والـعـروق. فاحلـيـاةُ في جنـمتِهِ ا
ا هي تَنفرُ من التّماثل أولَـدَتْ نفسَها طا
وتـقتربُ من حلـظاتِ الوثـوب التي تصل
بــهــا الى مــثل هــذا الـتــكــوين الــبـديع و

الغريب  وهنا ..نسألُ:
ُبدع و تكوينِهِ هل يُـمكن لِوقارِ الشّاعـر ا
الـنّفـسي أن يَنـعكسَ عـلى نَصهِ اإلِبداعي
فَــيُـكـبّل ذاتَهُ بِـحُـزنٍ شــفـيف ال يَـشـعـرُ به
سـواه? أجل .. لـقد أودعَ الـشّاعـرُ الـكبـير
حـمــيـد سـعـيـد هـذه الـقـصـيـدةَ روعـةَ فَن
غَــويّ و تَـكـثـيف جَــمـالـيّـات اجلَــزالـةِ الـلـُّ
.. غـــاصَ في ُـــفـــردة و حـــضـــور الـــدّالّ ا

أَعـمـاقِـهـا عـلى نَـحـوٍ ال يَـطـالُ مـا فيـه إِلّا
صَــيّـادُ لُـؤلُــؤةٍ في بَـحـرٍ رهــيب ! كـونـهـا
روح تَــجــول فـي حــدود مَــســاربِ الـرّوح
الـعاشـقة و مخـيال شـاعر يَنـدرُ أن يكون

له ولها مُعادِل حتّى اآلن ..!
…bOF  U U

َــســـافــاتِ الــبــعــيــدة من اجلــبل طــوى ا
ُـــتَــوَّج بِـــرُكــامـــات الــثّـــلــوج الـــشــامخ ا
ُـتَدَفق بـالـعَـطاءِ  الـبـيـضاء الـى النّـهـر ا
لِـيَـلتـقي نَـجـمتَه الـتي أَفِـلَتْ ويُعـيـدان ما

) من لـــقــاءات مـــضى بـــهــا كـــان ( زَهـــواً
الـزّمـان الى غـير مـا يَـشـتهي و تَـشـتـهيهِ
الـنّجمةُ اآلفِلة غير أنّ فضاء االشْتهاء و
الـرَّغـبـة الـعـارِمة بَـدأَ يَـضـيقُ و يُـحـاصِرُ
ُـتعـبة الـتي طَوَتْ مُـدناً رآها األنـفاس.. ا
و جــــال فـــيــــهـــا فَــــتَـــأَلّــــقتْ فـي ذاكـــرتِه
بِـأشجارِهـا التي يكاد يـلمسُهـا اليَباسُ 
لــكنّ لــهـا حــضـوراً قــائـمــاً أمــام عـيــنـيهِ
الــنّـافـذتـ ..يـبــحث فـيـهــمـا عن جنـمـتِهِ
الــــتي أفـــلـتْ في ذاكـــرة الــــواقع أو هـــو
َكان.. الـواقع في أركان ذاكـرة الزَّمـان وا
وأحـــسَبُ أنّـــهـــا [احلـــبـــيـــبــة - الـــوطن
واحلـيـاة -] يَـشُدّنـا إِلـيـهـا بِذكـاءٍ مُـتَـوقدٍ
جــمــيل.. حــالَ يَــبــحثُ عــنـهــا في قــريب
نظور اضي و القريب ا اضي أو في ا ا
.. يَـراهــا مــائِــسَـةً في أراجــيحِ حُبٍّ مــعــاً
أزَلـيٍّ لن تُـغـادرَهُ شـاعــريَّـتُهُ أَبـداً وروحُهُ
الــظَّـمْــأَى وإنْ طـالَ االنـتــظـار وتَــعـاقـبتْ

عليهِ الفُصول. 
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ـسار بَـدأَ يُوقـدُ شمـوعَ الذّاتِ وفي هـذا ا
ُـتْعبة حَدَّ الذَّوَبانِ كـلّما تَضاءلَ الضَّوء ا
أو خَــفَتَ في الـدَّرْب كـي يَـدلَّ فـيـه مَـعـالم

الوضوحِ للنّجمة اآلفلة !
إنّه شـاعـر انـسـان يَـقـتـلُهُ ظَـمَـأُ الـفِراق و
الـبُعْد في زمن ذابت فـيه كُبريـاتُ الشَّجر
و رافـــــقـه فـــــيه احلُـــــزن  و مـــــازال أَملُ
اإلنـبعاثيّ السّـعيد ساريةً تـلوحُ لِناظريهِ
من بـعـيـد..!! حـمـيد سـعـيـد في قـصـيدته
َــهــارة هــذه تَــجــاوزَ آلــيّــات اإلبــداع و ا
ُـتْقـنة الـتي يَبـحث عنهـا النّـاقد و يَـنفذُ ا
مــنـهـا الكْـتـشـافِ اجلــديـد بِـانْـدهـاشٍ عن
َـرئي و الالمَرئـيّ وأعادَ تَرمـيمَ انْفالتِ ا
الــزّمن و الـضّــوء في روحِ نَـجـمــتِهِ الـتي
ٍ أفِـلَـتْ ..رُبّـمـا تـأتي أو ال تـأتي بـعـدَ حـ
الـى حـ .. إِنّه بِــحُـزنٍ جــمـيل مُــتَـصَـدعٍ

يَرصدُها :
    أنا عاشق ظَمَئي فيها

..     فَهل عَشِقَتْني ظَمَأً
    يَبُلُّهُ مَطَر آتٍ ..?!

{ عضو اتّحاد األدباء والكتّاب  العراقي

اللون والتمايز عند حميد سعيد
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ر مــنـجـز لــلـكــاتب حـسن الــعـاني روايـته
وسومة عيادة احلاج مهاوي  الصادرة ا
عن دار نــشــر ( سـلــسـلــة نـخــيل عـراقي )
طـبعـة انيقـة بحجـم متوسط احـتوت على
 238 صـفـحة وعـلى عـتبـة الـرواية لـوحة
فـنيـة من يتـأملهـا ترمـز بشكل واضح الى
مـــا تـــرمي الــيـه الــروايـــة الـــتي تـــبــوبت
ـؤلف أن يأخذ بـخمـسة فـصول اراد لـها ا
الــقـارىء ويـقـف به عـلى جتـارب وأمــكـنـة
وشـخـصيـات وضروب من الـكتـابة قلّ من
عُـني بهـا  لقـد اراد لهـا ان تعـالج قـضايا
إنـسـانـيـة واجـتـمـاعيـة في وسـط الريف 
ولــلــقــرى اعـراف وتــقــالــيــد تــخـتــلف في
ــدنــيـة في الــبــعض مــنــهـا عن احلــيــاة ا
الـعـاصـمـة بـغـداد الـتي ولـد بـطل الـرواية
وتــرعــرع وأكـمـل دراسـته فــيــهـا بــتــفـوق
مــتـمــيـز لـم يـشــفع له في الــتـعــيـ داخل
حـدود الـعـاصمـة  ويـغ حـقه  ويـحظى
من حـظى بالـواسطـة واحملسوبـية  وهذا
تميزين ديـدن اجلهاز اإلداري ال ينـصف ا
أحـــيــانــاً. صــدر األمـــر اإلداري بــتــعــيــ
الـراوي في احدى الـقرى الـنائـية في لواء
الـكـوت  قـريـة الـشـيخ عـيـدان التـي كانت
مـسـرح كل فـصـول الروايـة اجلـنـسـية في
عــيـادة احلــاج مــهـاوي الــذي اسـتــضـاف
شــابــاً بــعــمـر  21ســنـه في مــنــزل احـدى
زوجــاته  فــضـيــلـة  وهي في الــتـاســعـة
واألربـعـ من الـعمـر وأبـنتـهـا زكـيه التي
يـدلـلـونهـا بـأسم (زكـو ) ارملـة في مـقـتبل
الـعمر  منزل السيدة التي هي واحدة من
زوجــات احلـاج مـهـاوي رحـبت بـفـكـرة ان
يـكون هذا الشـاب الذي يلقبـونه بالدكتور
جـزافـاً  وهـو مـوظف صـحـي وجـد مأوى
ولبى رغبة احلاج مهاوي بتأسيس عيادة
ـــرضـــيــة تـــســـتـــقـــبل بـــعـض احلـــاالت ا
ـعتاد في بـاإلضافـة الى الدوام الـرسمي ا
نسب إليه كموظف حتت ركز الصحي ا ا
اشـراف طـبيـب في مركـز الـناحـيـة التي ال
تـبـعد كـثيـرا عن مـكان سـكـنه في القـرية 
وبــعــد أن انـتــظــمت احلــيــاة بـاســتــقـرار
وتـعـايش  وانسـجـام بأداء عـمل انـساني
ـثـابرة  نـال اسـتحـسـان احلاج مـهم  و
مـهـاوي  وعرب الـشـيخ عيـدان  ومـا نال
رضـاه ايضاً سكن  مـاء  طعام  فانوس
و  ادويـــــة ومــــســــتـــــلــــزمـــــات الــــعالج 
االسـعافات االولـية  ومعيـنتا خدمـة كلها
تـوفـرت باجملـان لتـؤمن له حـياة مـستـقرة
هـــادئـــة إلدارة الـــعـــيــادة  إال ان اهـم مــا
يـشكل مضـمون ومفـاصل الرواية اجلنس

ـارسة احلب على و

فـراش وثــيـر ال يـعـرف مـعـنى الـتـقـديس 
وفي هــذا الـبـيت الـطـيــني الـذي يـحـتـوي
عــلى غــرفــتــ مـتــجــاورتــ افــرزاحلـاج
مــهـاوي واحـدة لـلـنــوم واالخـرى كـعـيـادة
ـرضى  وبقـدر حاجـة االنسان تـستـقبل ا
للطعام هناك نداءات للجسد لها قدر كبير
من االهـمـيـة في تـلبـيـة الـدافع اجلـنسي 
وبـتــوافق وتـواؤم نـفـسي يـبـدأ الـتـشـابك
 حتت غـطاء الـود والكتـمان  وبـتلصص
 بـ زكـو ومـامـا فـضـيـلـة الـلـتـ ابتـسم
ا لم يكن في احلسبان شاب لـهما احلظ 
في مـقـتـبل الـعـمـر جـمـيل مـتـعـلم مـا كان
ـا يـنـعش ويروي عـلـيه إال ان يـسـتـجـيب 
الـعــطش اجلـنـسي  بـحب ولـهـفـة األرض
ـتــصـحـرة لـلـمـاء  ونـحـيب دمـوع مـامـا ا
ـا فــضـيـلـة بــعـد كل مـضـاجــعـة وارتـواء 
اصـابـها من جـفاف وحـرمـان هنـا تنـفتح
نـافـذة يـدخل مـنهـا ( سـيـجمـونـد فـرويد )
مـؤسس مدرسة التحلـيل النفسي ليقول :
اجلــــنس اصـل الـــشـــرور .  ص  " 160ــ
عـرفت ونحن نحـتسي الشـاي بأن بيت  (
مـــغــامس ) قـــتــلــوا ( جـــدوع ) ـ شــاب لم
يتخط الثالثة والعشرين من العمر  وكما
فـهمت ألنه ( حترش ) بابنة مغامس وهي

زرعة ... في ا
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ـطالـبـة بأي  فـأسـرة جـدوع ال يحق لـهـا ا
شـيء  ( اعراف الـقـريـة اقـوى من قـوان
ــدن ) " مـثل هـذه األحــداث كـانت تـخـلق ا
قــلق وهــواجـس الــراوي وهـو كــديـك بـ
دجـاجـت يـخشـى ان يكـون اجلنس اصل
الـشرورفي مـجتمع الـريف احملافظ  الذي
يــعـد اجلـنس مــقـيـاس الــشـرف ويـخـضع
ألعـراف الـقريـة الصـارمـة  أن هذا الـسرد
ــتـمـيــز بـالــوصف الـدقـيـق لإلرهـاصـات ا
ا آمن ان الـراوي  اجلـنـسيـة توحي بـأ
بـه " فــرويـــد " بـــأن احلــيـــاة تـــدور حــول
الـتـوتر والـلـذة  وان التـوتـر الذي يـعاني
مـنه اإلنـسـان خالل مـراحـل حيـاتـه سبـبه
الـطـاقـة اجلـنـسـيـة  وان الـشـعـور بـالـلذة
يـنتج عن تـفريغ هذه الـطاقة " لـلديك قدرة
عــلى الـقـفـز والــطـيـران وجتـاوز اجلـدران
ـهــنـة يـحل عـلـى زوجـة الـشـيخ وبــحـكم ا
جــاسم (صـبـحه ) الـتي حتـتـاج الى عالج
ـا تـتيح دمـامل في سـاقـيـهـا وفـخـذيـهـا 
لـلديك الوصول الى مكـمن االثارة وتتعلق
وهي من ـــسن  الـــســيـــدة زوج الــشـــيخ ا
اكـــدت عـــجـــزه اجلـــنـــسي في حـــديث مع
الـبـطل بـعـد أن تـبـلغ ذروة اجلـمـاع  مـعه
 وتـسعـد بزيـارات العالج لـتروي غـليـلها
هـي االخـرى  اصــابــهــا الــعــطـش كــحـال
اخلـالـة فضـيـلة  ـ في ص   82ان ظـاهرة
تـعدد الزوجـات في عموم الـقرى العـراقية
 وتــفـاوت األعـمــار الـكــبـيـر بــ الـرجـال
والــنــســاء تــعــود الى ســبــبــ االول هـو
الـقدرات اجلـنسـية الـهائـلة بـحكم طـبيـعة
اعـمالهم الـتي تقتـرب من (الريـاضة ) غير
ـقصودة  مع طبيعة أطـعمتهم الصحية ا
عـلى بساطتها  هنا غـير الراحة النفسية
والـــفــكـــريــة  والــهـــواء الــذي لم تـــلــوثه

W d  bO UI دن .  حضارة ا
الـكـاتب عـرض سـبـب العـلـل االجـتـمـاعـية
الزمـة لتـقالـيد الـقريـة  وتنمـط اجلميع ا
عـلى هذه االعـراف والتقـاليد  من دون ان
تـخـضع لـقـانـون يـنـظم احلـيـاة ويـحد من
الـتفاوت الكبير ب اعمار الذكور واإلناث
 لـذا اتسع فضـاء السرد لـلدافع اجلنسي
ومـــا له من أهــمـــيــة في حـــيــاة االنــســان
بـصور ومـشاهد اتـقن الكاتب في عـرضها

ـتزج مع الواقع بـحبـكة وخيـال خصب 
ـتـعـة  ويـشـد الــقـارىء بـلـغـة حـكـائـيـة 
وبـقدرة مـتمـكن وفق في بنـاء جنس ادبي
كـان اشــد اغـراء وأكـثـر امـتالء في سـعـيه
وراء أالثـارات اجلـنسـيه فـكان أكـثـر عمـقاً
ـــهــيــجــات الـــذهــنــيــة واشــد هـــوســاً بــا
واجلـــســـديـــة  ولألسـف وبـــعـــد الـــغــرام
واإلقــتـران بــالــشـيــخه (وضــحـة ) نــفـجع
ـة بـاغــتـيـال الـبـطل بــنـهـايـة مـحــزنـة مـؤ
الـدكـتـور آدم وانـتـحـار فـضـيـلـة  ثـمـة ما
يـوجب االنـتبـاه أخيـراً  فـالقـارىء  الذي
يـــدخل عــيـــادة مــهــاوي ال يـــخــرج خــالي
الــوفـاض البــد أن تـسـتــوقـفه الــعـديـد من
الـدالالت  في مقـدمتهـا ( الظـاهر واخلفي
) وقــد تـلـمــسـنــا صـورتـهــا في إشـكــالـيـة
ــقــبـــول في الــعــمــر بــ الــفـــارق غــيــر ا
الـزوج وإنـعكـاسه علـى ( الفـراش ) كما
سـبقت اإلشارة  حـيث كان اجلنس ـ وهو
الــظـاهــر ـ مـجــرد وسـيــلـة لـلــوصـول الى
(اخلـف ) مـتـمـثالً بــإدانـة تـلك الـفـوارق ..
وفي مــقـدمــة الـدالالت كــذلك  اإلشـكــالـيـة
الــرمــزيــة في اسم الــبــطل ( آدم ) الـذي ال
نـتعرف عليه إال في آخر سطر من الرواية
 وهــو لم يـأتِ مــصـادفــة كـونـه مـرتــبـطـاً
بـاسم أبي البشرية آدم .. ما يـعنينا هنا 
هي لـعبـة (الظاهـر واخلفي ) وحـكاية آدم
ال تــبـتـعـد من حـكــايـة الـفـوارق  إال انـهـا
تـتـمـتع بـرمزيـة أكـثـر إتـقانـاً مع شيء من
ـا لم يـنـتبه الى اربـاك الـقـارىء  الذي ر
ــضــمـــر  فــاجلــانب اخلــفي في عــيــادة ا
مـهاوي يقول لنا : مغامرات آدم اجلنسية
نتهى كانت مؤطرة بثالث نساء فقط  و
الــكـتــمــان والـســريـة  يــقـابـل ذلك جـانب
ايــجـابي فـي سـيــرة آدم  فـقــد اشـاع بـ
سـكان القريـة ثقافة أخالقيـة وصحية كان

لها بالغ االثر على حياتهم . 

حميد سعيد
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االنتـخـابـات واجللـسـة االولى جمللس
الـنـواب.وهـنــاك عـدة خـطـوات تـسـبق
تكلـيف شخص ما بـتشكـيل احلكومة.

وهذه اخلطوات هي:
اخلـــــطـــــوة االولـى: يـــــدعـــــو رئـــــيس
اجلــمـهــوريــة احلــالي (بـرهـم صـالح)
مــجــلس الــنـواب اجلــديــد لالنــعــقـاد
خالل خــمـسـة عــشـرَ يـومــاً من تـاريخ
ــصـادقــة عــلى نـتــائج االنــتـخــابـات ا
الـعامـة.وهـنا قـد يـحـصل خالف حول
واليــــة الـــرئــــيس بــــرهم صــــالح وهل

مازالت سارية?
ـــــــــادة 72 الـــــــــتي واجلـــــــــواب فـي ا
تقول:"تنتهي والية رئيس اجلمهورية
بانـتهـاء دورة جمللس الـنواب.". وهذا
يعني ان والية برهم صالح انتهت في
نـفـس يـوم حل مــجـلس الــنـواب. لـكن
ـادة نـفـسهـا تـقـول: "يـسـتـمـر رئيس ا
ـمارسـة مهـماته الى ما اجلمـهورية 
بعد انتـهاء انتخابـات مجلس النواب
اجلـــديـــد واجـــتـــمـــاعه عـــلى ان يـــتم

الــنــواب الــصــدريــون اذا تــأكــد انــهم
االكـثـر عـددا.الــوجه الـثـاني: ان يـقـوم
عـــدد من الــنـــواب الــفــائـــزين بــاعالن
انفـسهم الـكتـلة الـنيـابيـة االكثـر عددا
اذا تـــــمـــــكـــــنـــــوا من حتـــــقـــــيـق ذلك
ويحـضرون اجلـلـسة االولى عـلى هذا
االسـاس.وعـلى اي من احلـالـتـ فان
عــلى رئــيـس اجلـمــهــوريــة ان يــكــلف
الكتلـة "النيابـية" االكثر عـددا بتشكيل
احلـــكــومــة.وقـــد يــحـــصل خالف بــ
الفائزين حـول هذه النـقطة وفي هذه
احلالة يتـع على احملكـمة االحتادية

ان حتسم اخلالف.
واذا تـــمـــكـن اي طـــرف حـــاصل عـــلى
انية من قاعـد البر العدد االعلى من ا
انـية اكـثر عددا اعالن نفـسة كـتلة بـر
في اجللسة االولى قبل غيره فسوف
يضمن بـالتـالي انحصـار حق ترشيح

كلف به.  شخص رئيس الوزراء ا
وهــذا يـعــني انــنـا بــصـدد ســبـاق في
الــفــتــرة الــواقــعــة بــ اعالن نــتــائج

انـتــخـاب رئـيسٍ جـديـدٍ لــلـجـمـهـوريـة
خالل ثـالثـــ يـــومــــاً من تـــاريخ أول
انعـقادٍ لـلمـجلس.". ومن مـهامه دعوة
مجلس النواب اجلديد الى االنعقاد.
 اخلـطـوة الـثـانـيـة:  يـنـتـخب مـجـلس
النـواب في أول جـلـسةٍ له رئـيـساً ثم
نـائـبـاً أول ونـائـبـاً ثـانـيـاً بـاالغـلـبـيـة
ــطـــلـــقـــة لــعـــدد اعـــضــاء اجملـــلس ا

باشر. باالنتخاب السري ا
اخلــطـوة الــثـالــثـة: يــنــتـخب مــجـلس
ــرشــحـ رئــيــسـاً الــنــواب من بـ ا
لــلـجــمـهــوريـة بــاغـلــبـيــة ثـلــثي عـدد
اعــــضـــائـه خالل ثالثــــ يــــومـــاً من
تاريـخ أول انعـقـادٍ للـمـجلس. واذا لم
ـــرشــــحـــ عــــلى يـــحــــصل أي مـن ا
طـلوبـة يتم الـتنـافس ب االغلـبيـة ا
ـــرشــحــ احلــاصــلـــ عــلى اعــلى ا
االصوات ويـعـلن رئـيسـاً من يـحصل
عــلى اكـثــريــة االصـوات في االقــتـراع

الثاني.
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"يـــتــــولى رئــــيس مــــجـــلـس الـــوزراء
كلف تـسميـة اعضاء وزارته خالل ا
مدةٍ اقـصاهـا ثالثـون يومـاً من تاريخ

التكليف."
ـكـلف وعـنـد اخـفـاق رئـيس الـوزراء ا
بـتــشـكـيل احلــكـومـة في هــذه الـفـتـرة
الـــزمـــنـــيـــة احملـــددة يُــــكـــلف رئـــيس
اجلمـهـورية مـرشـحاً جـديـداً لرئـاسة
مـجـلس الـوزراء خالل خـمـسـة عـشـر

يوماً.
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 "يـــعـــرض رئـــيس مـــجــلـس الــوزراء
ــــكــــلف اســـمــــاء اعــــضـــاء وزارته ا
ـــنــهـــاج الــوزاري عـــلى مـــجــلس وا
الـنــواب ويـعـد حــائـزاً ثـقـتــهـا عـنـد
ـــوافــقــة عـــلى الــوزراء مـــنــفــردين ا
ـــنـــهـــاج الـــوزاري بـــاالغـــلـــبـــيــة وا
ــطـلـقـة تـعـني ـطــلـقـة."واالغـلـبـيـة ا ا
نـصف عـدد اعـضـاء مـجـلس الـنـواب

الكلي زائدا واحد اي 165 نائبا. 
وهــذا يــعـنـي ان عـلـى الـكــتــلــة الـتي
حـــصــلت عــلـى حق تــرشـــيح رئــيس
الــوزراء ان تــضــمن تــصـويـت نـواب
اخــرين عــلى مــرشــحــهـا فـي حـال لم
يكن عـدد نـوابهـا قـد وصل الى الرقم
165 فـمـا فـوق. وهـذا امـر ال يـتحـقق

عادة في العراق.
ولــهــذا سـوف يــتـعــ عــلى الــكـتــلـة
الـنــيـابـيـة االكــثـر عـددا ان تـدخل في
مـــفـــاوضـــات مـــعـــقـــدة مـع االطــراف
االخرى لضـمان اصـواتها في جـلسة

منح الثقة.
ا كان النظام السياسي قائما على و
اسـاس احملـاصـصــة الـطـائـفـيـة فـان
فاوضـات سوف جتري بـ الفاعل ا
الشيعي من جهـة واالطراف الكردية

والسنية من جهة اخرى.
واظـــهــرت الــتـــجــارب الــســـابــقــة ان
ـفاوضـات تـدور عـادة حـول تـقاسم ا
قـاعد الوزاريـة ومنـاصب الدرجات ا
اخلــاصــة في الــدولــة. وهــنــا اتــذكـر

مقولـة رئيس مجـلس النواب االسبق
شـهـداني التي مـضـمونـها محـمـود ا
:"اذا اعــطـانـا الــشـيـعــة حـصــتـنـا فال
يــهـمــنــا من هـو الــشـخـص الـشــيـعي
الـذي يـرشحـونه لـرئـاسـة احلـكـومة".

واالمر نفسه مع الطرف الكردي.
وهنا يـتع عـلى الطرف الـشيعي ان

يحسم امره. 
وتـوجـد في الـسـاحـة الـشـيـعيـة ثالث

اطروحات لرئاسة احلكومة وهي:
االطـــروحــة االولى الـــتي تـــطــالب ان

يكون رئيس الوزراء صدريا.
االطـروحــة الـثـانــيـة الــتي تـطـالب ان

يكون رئيس الوزراء حشديا.
االطــروحـة الـثــالـثــة الـتي تــدعـو الى

الكي.  رئاسة ا
وال يــســـتــطــيع اي طـــرف ان يــحــقق
رغـــــبــــته دون ان يـــــضــــمن اصــــوات

طلقة في جلسة الثقة.  االغلبية ا
ـتـنافـسة وهذا مـا سـيدفـع االطراف ا
الى عــقـد حتـالــفـات  تــضـمن لــهـا مـا
تـــريــد قـــبل اجلـــلــســـة االولى. وهــذا
مـشوار طـويل ومـعـقـد سيـتـعـ على
ــتـنــافـسـة (او االطــراف الـشــيـعــيـة ا
تـصارعة?) ان تـقطـعه قبل اجلـلسة ا
االولى.وال يــسـتــبـعــد هـذا الــتـحــلـيل
حصـول اختراقـات دوليـة او اقليـمية
تــطــيح به لــصـالـح اجتـاه اخــر غــيـر
معـلـوم االن كـما حـصل في االخـتراق
الـذي اوصل مـصـطـفى الـكاظـمي الى

وقع اخلطير. هذا ا

ـــادة ( 76) من الـــدســـتـــور حـــددت ا
الــدائم الــشــروط الـتــالــيـة لــتــشــكـيل

احلكومة وهي:
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 "يـكــلف رئـيس اجلـمــهـوريـة مـرشح
الكتلـة النيابـية االكثر عـدداً بتشكيل
مـجـلس الـوزراء خالل خـمـسـة عـشرَ
يـــومـــاً من تـــاريخ انـــتـــخــاب رئـــيس
اجلمهـورية."وهنـا يتسـاءل اجلمهور
عن مـفـهـوم "الـكـتلـة الـنـيـابـيـة االكـثر
عــددا" هل هي الـقــائــمـة الــتي فـازت
ــــقــــاعــــد في بــــاكــــثـــر االصــــوات/ ا
االنتخـابات ام الكـتلة الـنيابـية التي

تتشكل بعد االنتخابات? 
يجوز الوجهان على النحو التالي:
ــــرشــــحـــون الـــوجـه االول: يـــقــــوم ا
التـابعـون حلزب مـا (والتـرشيح هذه
السنة فردي وليس بـالقائمة) باعالن
انفـسهم الكـتلة الـنيـابية االكـثر عددا
ويحضـرون اجللسـة االولى على هذا
كـن ان يقـوم به االسـاس. وهـذا مـا 
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ـائة وغاز األوكسج بنسبة يتركّب الهـواء الذي نتنفّسه من غاز النيتروج بنسبة � 78 با
ائة هو غازات أخرى أحدها هو ثنائي أوكسيد الكربون (ث أ تـبقي واحد با ائة وا   21با
ـلـيـون.  وتـشـيـر بـحـوث وكـالة ـائـة إي مـايـعـادل  400ج زء بـا ك) الـذي نـسـبته �0.04بـا
لـيون قـبل بدء عـصر ـعدّل � 200 جزء بـا الـفضـاء األمريـكيّـة (ناسـا) بأنّ نـسبـته كانت 
تناهية في الصغر االّ انّها تكون الصناعة. وبالرغم من وجود غاز (ث أ ك) بهذه النسبة ا

شديدة الفاعليّة بسبب تأثير الغاز في ظاهرة  اإلحترار  أو اإلحتباس احلراري.
وليس  لـهذا الـغاز  أي لون أو  رائـحة ويـحيط بكـوكب األرض كالـبطّـانية فـيسـبب ارتفاع

اضية. درجة حرارة اجلو ونسبته أعاله تعتبر األعلى على مدى آخر  650,000 سنة ا
 إنّ األنـشـطـة الـبـشـريّـة في عـمـوم كـوكب األرض تـضـيف كـمـيـة من هـذا الـغـاز  الـى اجلو
 تـصل الى  36مـلـيـار طن سـنـويّـاً حـيث تـزداد البـطّـانـيـة سـمـكـاً فـتـرتـفع درجـة احلرارة.
كـننـا أن نتـوقّع ماسـيحـدث من تـقلّـبات وتـغيّـرات جغـرافيّـة وكوارث بـيئـيّة بـإعتـبار وعلـيه 

ناخ هي نقاط الالعودة الى السابق من اخلصائص.  تغيّر ا
ا سيحـدث بعد مـائة سنة من اآلن ناخ على الـتنبـؤ  ذجـة ا ويـعمل اخملتصّـون في حقل  

مستخدم أجهزة حاسوب فائقة تنفّذ عشرة مليارات عملية حاسوبيّة في الثانية.
مـعامالت مـتفاعـلة عـديدة تدخـل في خطوات الـنمـذجة ومـنها الـنفـايات التـي ترميـها الـبيوت
ستهـلكة بحـيث تتسع الى  اكثر من واألشـخاص إضافة الى الـقمامة ونوع وكـمية الطـاقة ا
كـافئة أي  7مـليـار شخص يـعيش عـلى سطح كـوكبـنا وتـفاوت فـاعلـية غـازات اإلحتـرار  ا

بداللة تأثير غاز (ث أ ك).
ـنـاخ جنــد الـعـديـد مـن الـظـواهـر واألرقــام في مـوجـات احلـر عـنــد قـراءة سـجل تـغــيـرات ا
ـاضي ذوبان مـسـاحة  واألمطـار والـفيـضـانـات. فقـد شـهد الـعـقدان األخـيـران من القـرن ا
ـساحة تـعادل خمس مـليون و� 400ألف كيـلومـتر مربّع تـقريبـاً من اجلليـد القـطبي وهذه ا

تحدة أو ثالث مرات تقريباً بقدر  مساحة العراق. ملكة ا مرّات ونصف بقدر مساحة  ا
 وفي لنـدن سُجّلت درجـة حرارة وصلت الى  37درجة مئـويّة قبل عـقدين تقـريباً عـلى غير
العـادة وكذلك فـيضـانات في اسـكتلـندة. وفي دول أورپـية أخـرى لقى اآلالف من مـواطنـيها

حتفهم بسبب موجات احلر  في مواسم معينة.
وفي جنوب الـعراق وبعض منـاطق اخلليج الـعربي تخطّت درجـة احلرارة حاجز  50درجة
مئويّة  وهو تـأكيد على تغـيّر  مناخي ملـحوظ في فصل الصيف وشـحّة في هطول األمطار

في فصل الشتاء.
∫nK  b «Ë ‰«R Ë W u Q  WK √

طروحة لبس وغيرهـا  فيمكننا اإلجـابة عن األسئلة ا شرب  وا ـأكل وا ح نتحدّث عن ا
اء أو مـالعق السـكـر التي فـيـها. فـمـثالً كم رغـيف من اخلبـز نـأكل يـوميّـاً أو كم قـدح من ا
فضّلةوغـيرها. الكتب ومالبس الشتاء نتناولهـا مع القهوة أو الشاي ونوع التـمر واحللوى ا
قـروءة شهريّـاً وأسئلة في لتـجنّبنـا  البرد ومـعدات السفـر وتمارين الـرياضة وعـدد الكتب ا
ـنـاخ هو شـؤون احلـيـاة بـأكـمـلـهـا في قـائـمـة تـطـول مع مـرور الـزمـن.  وحـ يـكـون تـغـيّـر ا
العـنوان والـتعـامل مع الـعوامل الـبيـئيّـة في التـفاصـيل يـنشـأ سؤال مـختـلف وجديـد نوعـمّا

وهو:
كم شجرة تتنفّس ?  أو كم شجرة تكفيك لذلك?

ولإلجـابة أو  استحـضار مقاربـة لذلك يسـتوجب إدراج  رقام وحسـابات لصـيقة بحـياتنا
ومتها. ود

إنّ معـدّل كمـيّـة الهـواء الـتي  يتـنـفسّـها  الـشـخص من اجلو هي  8لتـر في الـدقيـقة. وكـما
 أشـرنـا في أعاله فـإنّ خـمس هـذه الــكـمـيـة هي غـاز  أوكـسـجــ تـقـريـبـاً وإنّ الـشـهـيق ال
ائـة في الهواء بعد الزفير. وهذا يعني أنّ يستـهلك كل األوكسج بل تبقى منه نسبة 15با

الشخص الواحد يستهلك كمية من األوكسج تساوي   � 0.4 لتر في الدقيقة.
انّ عـدد األشـجــار الـتـي تـؤمن األوكــسـجـ الــنـقي لــلـفــرد يـعــتـمــد عـلى هــذه الـنـســبـة من
األوكـسج وهي  � 0.4لـتـر في الدقـيقـة وكـميـة األوكسـجـ التي تـبعـثـها كل شـجرة وهي

عدل  10كيلوغرامات شهريّاً أي مايعادل بعد التحويل كمية  0.16 لتر في الدقيقة.
ومن هـذين الرقم نـستنـتج أنّ كل شخص يحـتاج أن يتـنفّس كميـة من األوكسجـ تولّدها
ـطـلـوبة فـي مديـنـة أو حيّ سـكني  له  2.5شجـرة. وهـنـا نسـتـطـيع حتديـد عـدد األشـجار ا
إعتـماداً على الكـثافة السكّـانية التي تقـابلها كـثافة األشجار اخلـضراء. فمثالً لنـأخذ كثافة
ربّع الواحد فسنجد وجوب وجود  سكّانيّة مساوية الى  100شخص في الكيلومتر ا

شـجـرة خـضـراء واحـدة  في األقل بـعـد نـهـايـة كل  63 مـتـر تـقريـبـاً (كـضـلـعـ في مـربع
مـساحته   4000مـتر مربّع). فلـو كانت بغداد بـهذه الكثـاليكانـيّة فهذا يـعني وجود شجرة
بـأغصـانـهـا اخلضـراء بـعد كـل مسـافـة مشـار الـيـها في أعاله. وبـسـبب الـكثـافـة الـسكّـانـيّة
العالية في نـيويورك إستوجب وجود شـجرة بأغصانـها اخلضراء بعد الـتقاء مسافة  6.2

ثلها( شجرة في كل مساحة  38 متر مربّع).  متر تقريباً 
وهنـا تتـضح أهمـية األشجـار اخلضـراء في تنـقيـة اإلجواء احملـيطة بـاألرض  من أجل خلق
نع اقتـطاع األشجار بـيئة مسـتدامة بـعيدة عن اخملـاوف وضرورة  اصدار قـوان صارمـة 
ا يكون  والعبث بأغصـانها التي هي عادة مـصدر األوكسج الـنقي لتنفـس اإلنسان ور

عامالً وقائيّاً مساعداً ضد تفشي ڤايروس كورونا ولو بنسبة محددة. 
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سـؤال نسـأله مزاحـاً هنـا; أيّهـما أثـقل طن من احلجـر أم طن من غاز (ث أ ك)? أو طن من
ـادة احلــديـد وآخـر من الـريش?  واجلـواب الــطن هـو طن مـتـري واحـد بــغض الـنـظـر عن ا
ـنـاخـيّـة هو ـشـكـلـة ا ـا إنّ محـور ا ـوزونـة ويسـاوي ألف كـيـلـوغـرام او مـلـيـون غـرام.  و ا
غاز (ث أ ك) فـلـنـفـهم مايـقـرّبـنـا من الـتفـسـيـر  في حـيـاتنـا الـيـومـيّة اإلعـتـيـاديّـة. ومن ب

ـنـاخ) ـقـاربـات في هـذا اإلطـار تـلك الـتي أدرجـنـاهـا قـبل سـنـوات في مـفـردات  (تـغـيـر ا ا
 كمقرر دراسي لطلبة الدراسات العليا في الفيزياء. ولكي نضع أرضيّة مشتركة في شرح
ـعامالت وجـدتُ ضروريّـاً أن أستـقدم وأقـدّم مفـهوم الـطاقـة ونـتائج تـفاعالتـها الـفيـزيائـيّة ا
والكيـمياويّـة بلغـة أرقام بـسيطـة مستـخلصـة من جوانب في الـنشاط الـبشري الـيومي والتي

ترتبط بغاز 
ـكـافىء وهـو حـسـابـات تأثـيـر  غـازات اإلحـتـرار األحرى (ث أ ك) أو مـايـسـمّى بـالـتـأثيـر ا

بداللة(ث أ ك). وتأسيساً على ماتقدم وللتبسيط نأخذ األمثلة اآلتية:
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ـوجب حسـابات الوزن الـذري فإنّ هذا كل كـيلو غـرام من اخلشب يـكون نصـفه كربون. و
الـكيلـو غرام من اخلشب اذا مـاإحترق فـسيبـعث الى اجلو  أكثـر من كيلـوغرام ونصف من
غـاز  (ث أ ك).  وبذلك نقـول أن احتـراق طن واحد من الكـربون سـيسبب انـبعـاث أكثر من
ثالثـة أطـنـان من غاز(ث أ ك) الـى اجلو مـحـسـوبة من  12 وحدة ذريّـة لـذرة الـكـربون و32

. وحدة ذريّة لذرتي أوكسج
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كن القول بأنّ احتراق جزيئة ميثان واحدة  وجب قوان كيمياء الوقود احملترق 
(هـيـدروكــاربـون) يـحـتـاج الـى جـزيـئـتي أوكــسـجـ ويـكـون الــنـاجت جـزيـئـة غـاز(ث أ ك)  
ـاء  وإنّ اللـتر الـواحد من  وجزيـئتي مـاء. إنّ الديـزل وبـسبب كـثافـته يكـون  أخف من ا
ـائة  من وقود الديزل هو وقود الـديزليحتوي  على  720 غرام مـن الكربون (يعني  86 با
شـار الـيهـا في أعاله فإنّ احـتراق كل لـتر من الـديزل ـقاربـة ا كربـون). وعلـيه وحسب  ا

سيبعث الى اجلو أكثر من كيلوغرام  ونصف من غاز (ث أ ك).
نبعث نـتيجة إلحتراق كميات الديزل سواء قدار الكلي للغاز  ا وباإلمكان اآلن أن نحـسب ا
ولّـدات الكهربـائيّة أو العـجالت العاملة بـالديزل اذا ما قـطعت كذا كيلـومتر  مسـتهلكة في ا

كذا لتر من خزّان الوقود.
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لنـعد اآلن الى مـوضوعـة مألوفـة في كل بلـد ومديـنة وبـيت وهي  ورقة او  قـائمـة مصاريف
ستـهلكة الكهـرباء التي  نـدفعهـا بشكل دوري والـتي تشيـر  الى كميـة الطاقـة الكهـربائيّـة ا
دة سـاعة). إنّ والوحـدة هي (كـيلـووا.ساعـة وهـذه للـتبـسـيط كأنّك تـشغّـل مكـواة كهـربـائيّـة 
ـصانع ـنزلـيّـة او  في ا ـصابـيح واألجـهـزة الكـهـربـائيّـة ا ـبـلغ ناجتـة عن انـارة ا حـصـيلـة ا
سـتهـلكـة في مصـابيح ؤسـسات وغـيرهـا. وهنـا نذكـر  ونـذكّر بـأنّ الطـاقة الـكهـربائـيّـة ا وا
ة. صابيح القد قابلة لها في ا ائة في األقل من تلك ا الدايودات اإلقتصاديّة تشكّل  20با
وفي حالة حتويل هـذه األرقام  الهائلة من وحـدات الطاقة (الكيـلوواط.ساعة) الى أطنان من
غـاز  (ث أ ك) التي تـتـسبب في انـبعـاثهـا تُـستـخدم عـوامل حتويـل موثّـقة لـدى مؤسـسات
ـتحدة يُستخدم العامل  0.283 كيـلوغرام من الغاز ينتج ملكة ا حكوميّـة لكلّ بلد.  ففي ا
عن كل  (كـيـلوواط.سـاعـة) مسـتـهلـكـة في مصـابـيح اإلنـارة. وقيم  عـوامل حتـويل أخرى  
ـكن الرجوع  الـيهـا  فمـثالً أنّ كميّـة غاز  (ث أ ك)  الـناجتة  منـشور ة في مـصادر  

عن احتراق الغاز الطبيعي تساوي   0.185 كيلوغرام/ كيلوواط.ساعة.    
وضوع هي  وجـوب وجود أكثر من  1.8 تـوفرة في وسائط الـنشر حـول ا ومن األرقام ا
ترليون(ملـيون مليون) شجرة خضـراء فوق مساحات الكرة األرضيّـة إلمتصاص  كمية غاز

. نبعث الى اجلو سنويّاً  ا
كـننـا تصوّر وإذا ماعلـمنـا انّ مسـاحة األرض اليـابسـة التكفي لـهذا الـعدد من األشـجار 
فـاهيم ـتـزايدة من األرقـام وا تـفـاقمـة. ومن هذه اجملـاميع ا شـكلـة ا الـوضع احلـرج حلل ا
كن حتسس احلـاجة اإلستثنائـيّة لهذا النمط من الـبحوث وتدعيم مناهج ـناخيّة  البيئيّة وا

ساس بها. التدريس ذات ا
لــقـــد أشــرتُ في مـــقــال ســـابق مــنـــشــور في عـــدد صــحــيـــفــة الــزمـــان الــصـــادر بــتــاريخ
ـاط من الــبـحـوث والـدرلـسـات في اجلـامـعـات  7/2021/ 19الى أهـمـيـة اجـراء هـذه األ
تـخـصصـة. وأضـيف إشـارة الى مقـالـ بنـفس الـتـوجهـات الـعلـمـيّة مـنـشورين ـراكـز  ا وا

بنفس الصحيفة بعدديها الصادرين بتاريخ 7/11/��2017 و   2017/9/24.
سطور اخلتام:

علّم في درس ( راشد يزرع ) قال ا
وصاحت كلّ األصوات تنادي األرض لكي تسمع

ملئتْ الوان العشق دفاترنا
وسطور العشب  لها تدمع

هل أغرق في عينيكِ شعاعاً أم أجنو ?
وأعود الى البصرة بشراع  
وضفاف  الشطّ  لنا تركع

تحدة ملكة ا { پروفسور  فيزياء الپالزما  - عضو معهد الفيزياء في ا
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بغداد

ومكانته من الوجود العام.   مع مجيء
مـبـاد الــعـلـمـنـة ,وغـزوهـا لــلـثـقـافـات
العـامة خملـتـلف الشـعوب ,بدأت بعض
اجملـتمـعـات حتاول أن تـخـتط لـنفـسـها
طــريـقـا يــحـفظ لــهـا جــزءا من كـيــانـهـا
الــوجــودي الـذي تــقــوم عــلـيـه قـيــمــهـا
ومبادئها ,فكانت ردة الفعل هي رجوع
الــظــاهــرة الــديــنــيـة ,لــتــخــلق شــرخـا
وصدعا قويـا في أيديولـوجيا العـلمنة.
     إن عـــودة الــــظـــاهــــرة الــــديـــنــــيـــة
ـخـتلف مـسـمـيـاتـها: حـركـات ديـنـية )
جـــــديــــدة أو وعي ديـــــني جــــديــــد أو
أصولـيـة دينـية أو سـلـفيـة دينـية) إلى
ـدافع عن الظهـور بشـدة تثيـر قلق ا
فـرضـيـات احلـداثـة والـعـلـمـنـة وتـثـيـر
راقـبـ والبـاحثـ فقـد عادت حيـرة ا
الظـاهـرة الديـنيـة بـقوة من جـديد ,وقد
بدأت هـذه الـعـودة بشـكل دقـيق ويـبدو
في ظاهره انه منظم,حيث بدت وكأنها
تأكـيـد جديـد لتـفوق الـديـني على غـيره
تعلق بالذات البشرية من التفسيرات ا

ومصيرها األخالقي.
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     لقد كـان تراجع العـلمانـية في بقاع
كـثــيــرة من الــعـالم ,بــعـد مــحــاوالتــهـا
احلـثـيـثة ,الـتفـرد في تـفـسـيـر الـوجود
البشري ,ومحاولة فـرض نفسـها كدالة
قـيـادية مـنـهـجـيـة للـمـجـتـمـعات ,تـكون
بديلة عن الدين في مقوماته التفسيرية
واحلـيـاتـيـة بـكل نـواحـيـها ,قادهـا ذلك
ـشــاكل إلى الــوقــوع في الــكــثــيـر مـن ا
ــدمــرة.   لــقــد عــجــزت واإلخــفــاقــات ا
ـعـلـمنـة عن تـفـسيـر األشـياء احلـداثة ا
ـوت والــكـوارث األبــديـة (أفــكـار مــثل ا
الطـبـيعـيـة واجملهـوالت عـمومـاً) عـجزاً
أبديـاً فـضالً عن فشل األيـديـولوجـيات
ـاركسية العلـمانية اخملـتلفـة وأهمها ا
فـي حتــقــيـق وعــودهــا بـــعــالم مـــثــالي
مزدهر قد شكل عامالً مهماً في تفسير
عودة الـناس إلى االعـتـماد عـلى الدين
حـــتى في الـــبــلــدان الـــتي تــعـــد قالعــاً
للـحداثـة والعـلمـنة. إذ وعـلى الرغم من
ـؤسسـة الـدينـية في انـحـسـار فواعل ا

لهـا أطـرها االقـتـصاديـة اخلـاصة بـها,
إال أن الـرأسـمـالـيـة (والـنـيـولـيـبـرالـية)
بـحـد ذاتـهـا لم تــسـتـطع الـتـخـلص من
فواعل التقـسيم الطبقي ,خاصة وأنها
اعـتمـدت في أبـجـدياتـهـا الـفكـريـة على
فكانت بدع واخلالق , مبدأ الـتنـافس ا
سـاواة كشرط يخل تنظر إلى مـفهوم ا
ــبــدأ اإلبــداع اخلالق الــذي أســاســا 
تــقـــوم عــلـــيه احلـــركــة الـــصـــنــاعـــيــة
واالقـــتـــصــــاديـــة الــــرأســـمـــالــــيـــة في
مـيـكـانيـزمـاتـهـا الـداخـلـية ,والتـي يتم
ـبدع ,وب غـير الـتـمـيـيـز فـيـهـا بـ ا
بدع.   ومع أن الكثير من مفكري علم ا
االجتماع قد أكدوا أن نظرية التراصف
الطبقي ,وتقسيم اجملـتمع إلى طبقات,
ـاركسـية قد اضـمحـلت مع أفول جنم ا
وشـيـوعـيـتـهـا الـسـيـاسـيـة الـوظـيـفـية,
وأيضا بتطور مباد احلقوق البشرية
ـسـاواة والـقـضاء عـلى والـدعـوة إلى ا
أشـــــكــــال الــــتــــفــــاوت ,إال أن تــــطــــور
الـدراسـات االجـتـمـاعـية ,قـد أعاد فـتح
ملـفات هـذه النـظرية ,حيث أن الـتطور
احلــاصل في يــومــنــا هــذا ,قــد أظــهـر
تـمـايـزا واضـحـا في أشـكـال الـتـعـاطي
االجتمـاعي العلمي ,باختالف أساليب
ومناهج الـتنشـئة والتـربية ,مع وجود
التصارخ احلاد في أبـجديات التعاطي
االجــتــمــاعي الــعـام ,وتــنــاول احلــالـة
اإلنسانية ,وتفكيك فواعلها ومؤثراتها
وأنسـاقـها ,والتـفكـيـر في وجود الـفرد

ـنع احلـيــاة في الـغــرب إال ان ذلك لم 
عــودة انـــتـــشــار احلـــركـــات الــديـــنـــيــة
األصـــولــيـــة وبــخـــاصــةٍ فـي الــواليــات
ـتـحدة وشـكـلت مـا يـسـمى بـ(الـيـم ا
ـــســيــحي اجلـــديــد) رداً عــلـى الــقــيم ا
الـعــلـمــانـيـة ,والـتي قــادت إلى مـا بـات
سـتشرية في يعرف باألزمـة األخالقية ا
اجملـتـمع األمـريـكي ,واجملـتـمـعات الـتي
حـــــاولـت إزاحــــة الـــــدين عـن مــــنـــــاهج
مــجـــتــمــعــاتــهــا احلــيــاتــيــة.     إن كال
األمـــريـن (تـــفــكـك مـــفـــهــوم الـــتـــراصف
الطبقي ,ومحاولة العلـمانية احلداثوية
إقـصــاء الـدين من احلــيـاة الــعـامـة) كال
ـنــهـجـ اجته نــحـو نـتــائج مـغـايـرة, ا
حـيث أن الـتـراصـف الـطـبـقي الـذي كـان
, محددا عند علماء االجـتماع التقليدي
ـكانة باحلالـة االقتـصادية ,ومحددات ا
االجتمـاعية ,انطـلق اليـوم ليـمثل أوجه
أخرى ,باتت احلالة الدينـية والعقائدية
تـمـثل أهم تـمـثالته ,والـذي انـدمج مـعه
هــدف (أي بـــروز احلـــالـــة الـــديـــنـــيــة) ,
مستجد ,وهو محاربة وتقييد العلمانية
التي باتت تشتغل بفعل تدميري عكسي
في اجملتـمـعات الـشرقـيـة بشـكل خاص,
وبعض اجملتـمعات الـغربيـة بشكل عام.
 لـقـد شـدد دوركـهـا كـثيـراً عـلى عـالقة
الـنـسق الـدينـي باألنـسـاق االجـتـمـاعـية
األخـرى ,فــالــديـن عــنــده هــو نــسق من
ـقـدسة الـتـي تربـط األفراد ـعـتـقـدات ا ا
معاً عـلى شكل جـماعـات اجتمـاعية. مع
أنـه انـــطـــلق مـن خـــصـــوصـــيـــة الـــدين
الــبـدائي ووسـع تـنــظــيـراته عـن الـدين
الــبــدائي لـــتــشــمل جــمــيع األديــان مع
تـأكــيـده الــصـريح عــلى أن لـكـل جتـربـة
اجتـمـاعيـة بعـداً ديـنيـاً خاصـاً شرط أن
تكون شمولية.   لقد أصبح احلديث عن
ـــيـــزا لــــنـــسق نـــسق ديــــني يـــكــــون 
اجتـماعي ,أمرا مـعـهـودا في الـدراسات
االجتماعية ,وليس غريبا أن نرى طبقة
اجـتمـاعـيـة في رقـعة جـغـرافـية مـعـيـنة,
يـكــون أسـاس تــراصـفـهــا الـطــبـقي هـو
الــــرابط الــــديــــنـي بــــبــــعــــده الــــروحي
ـاورائي ,وبـبــعـده األخالقي الــقـيـمي. ا

ولــكن الـغــريب فــعال هــو احلـديث عن
نــسق ديــني يــتــكــون مـن تــوحـد رؤى
وعـواطف ومـنـظــومـات قـيم أخالقـيـة,
لـشـرائح وتـفــاعل اجـتـمــاعي جـمـعي ,
مــخـتــلــفـة جتــتـمـع من دول مـتــعـددة,
ومجتـمعات مـتمايزة ,لتـكوّن تراصف
ويـنـتـظم طـبــقي يـحـمـل وعي مـوحـد ,
بــقـــيم مـــوحــدة ,ويــحـــاول الــتالصق
ــــشـــتـــركـــات مـــحـــددة وواضـــحـــة,
ويـتـنـاسى كل أشـكـال االخـتالفـات في

بنيته االجتماعية األم.!
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    إن احلــديث عن زيــارة أربــعــيــنــيـة
اإلمــــام احلـــــســــ عـــــلــــيـه الــــسالم,
وحتليلها من ناحية نسقية ,تظهر لنا
بوضـوح حـصـول حالـة من الـتراصف
الــــطــــبــــقي (الــــديـــــني- الــــقــــيــــمي-
الالجغرافي) ,خاصة إذا علمنا أن هذا
التـراصف الطـبقي في تـزايد مـستـمر,
وفـواعـله الـروحــيـة والـقـيـمـيـة أخـذت
بــاالنـــتـــشـــار أفــقـــيـــا وعـــمــوديـــا في
مجتمعات كثيرة متباينة ومختلفة في
أنــســاقــهــا االجــتــمــاعــيــة ,قـادت إلى
تمـظـهـرات أخالقـية كـبـيرة ,وتـوحدت
من خاللهـا مـكامـ الـوعي ومحـركات
الـسـلـوك ,فـقــادت إلى تـراصف تــمـيـز
بـانــسـجــام كـبــيـر ,انـتـفـت ضـمـنه كل
ـشـاكل والصـراعـات البـشـرية انواع ا
هـودة.    يـرى الـكثـيـر من البـاحـث ا
ــكـانـة االجـتـمـاعـيـ ,أن مـفــاهـيم  (ا
والــدور) هي الــتي حتــكم الــتـراتــبــيـة
االجـتــمـاعـيــة في تـراصف الــطـبـقـات,
وهي الــتـي تــعــطي نــكــهــة االخــتالف
والتـمـييـز بـ أعضـاء طـبقـة وأخرى,
إال أن احلـــال ســنــجـــده مــخـــتــلف في
قضية الزيـارة األربعينية ,حيث يكون
كانة االجتماعية, الدور االجتماعي وا
في وضـع مــــتــــســــامي ,يــــبـــــحث عن
انسـجـام روحي ونـفسي ,ويبـحث عن
لــذا تـــفـــاعل وانـــصـــهـــار في األدوار ,
تــتـحــول أغــلب الـرتب االجــتــمـاعــيـة,
ـكانـة االجـتمـاعيـة في زيارة اط ا وأ
األربع ,إلى شكل من أشكال الوحدة

ـنـفـعـلة فـي فعـل اجـتمـاعي الـبـشـريـة ا
يجـمـعـها ,ويخـلق مـنـهـا وحدة واحد ,
وعي طــــبـــقي مـــوحـــد ,مـــتــــشـــابه في
مــضـــمــونه ,لــدرجـــة أن هــذه الــزيــارة
مارسة ,قد جنحت في االختالف مع وا
تعلقة بالدين والعادات األيديولوجيا ا
في اجملتمـعات الـتقلـيدية ,والتي كانت
أحــيـانــا تـقــدم تـبــريـرا أخالقــيـا قــويّـا
ــتــســاوي لــلــمــوارد لــلـــتــوزيع غــيــر ا
ــكــانــات االجــتــمــاعــيــة ,مع الــرتب وا
اخملـتلـفـة  في اجملـتـمع. !    من نـاحـية
أخــرى ,جنـــد إن اخــتـــزال الـــطــبـــقــات
االجـتــمـاعــيـة ,وجـمــعــهـا فـي تـراصف
طــــبـــقـي واحـــد ,هــــو من أهـم أهـــداف
األديان السماوية ,وعند أبسط مراجعة
ـسـلمـ في زمن ظـهـور اإلمام حليـاة ا
ــهــدي عج ,ســنـــجــد أن مـــواصــفــات ا
احلياة ,وآلية عـمل الوعي اجلمـاهيري
في دولــته عــلـيـه الـسالم ,تــتـشــابه في
كثيـر من جزئـياتهـا مع حالة االنـصهار
االجـتــمـاعي والــتـوحــد الـطــبـقي الـذي
يحـصل لـفئـة الـزائرين لـإلمام احلـس
عـلــيه الـسالم في الــزيـارة األربـعــيـنـيـة
هـدوي ينـطلق بـاركة .    فـاجملتـمع ا ا
في كل سلوكياته اليـومية (وبحسب ما
يـسـتـشف من الـروايـات الـشـريـفة) ,من
تنـهار إطار نـسـقي اجـتمـاعي مـوحدة ,
فـيه الـفوارق الـطـبـقـية ,وتُـصطـنع فـيه
الـــتــراصـــفــات الــطـــبــقــيـــة األخالقــيــة
والقيمـية والعـلمية ,حتى يبـات مفهوم
الــتـراصف الــطــبـقي مــعـيــارا لـتــوحـد
اجلـــمــــهـــور ,ووعـــيـه بـــذاتـه ولـــذاته,
فتتحقق بذلك حالـة التكامل اجملتمعي,
ويتحـول البنـيان االجتمـاعي إلى حالة
مـن الـــتـــمـــاسـك الـــقـــيـــمي) ,وال أقــول
ـا طـرحـته تـمـاســكـا جـامـدا شـبــيـهـا 
نظـريـة األنسـاق االجـتمـاعيـة لـتالـكوت
ــا تــمـاســكــا نـســقــيـا بـارســونـز) ,وإ
مـتـحركـا نـحـو هـدفـية كـونـيـة مـوحدة,
تـتــحـقق من خـاللـهـا رســالـة الـعــنـصـر

البشري في احلياة . 
درسة {  دكتوراه في النظرية السياسية/ ا
عاصرة في السياسة. السلوكية األمريكية ا

غالـبا مـا ينـظر إلى الـدراسات الـدينـية
من قبل الـباحثـ الغـربي ,على أنـها
دراسات ترتكـز أساسا على مـفاهيم ما
ورائـيـة أو غـيـبـية ,وفي نـطـاق واقعي
أكـثـر ,يــتم الـنــظـر لــلــدين أحـيــانـا من
قـبـلــهم عـلى أنه إطــار نـظـمي أخالقي,
حتــيـط به اجلــمــاعـــات االجــتــمــاعــيــة
نــفــســهـا ,وتُــسَــيّــر وعــيــهــا اجلـمــعي
ـوجبـه.   ولكن ,ومـنذ تـطـور الـعـلوم
نهجية االجتماعية ,أخذت الدراسات ا
تتناول الفعل الديني من منطلق نسقي
اجـتـمـاعي ,يـؤثــر ويـسـاهم مــسـاهـمـة
فعـالـة في بنـاء أو تخـريب اجملـتمـعات
وأنـســاقـهـا ,أو يـكــون كـعـامل تــغـيـيـر
نظـومات الوعي وتفكـيك وإعادة بنـاء 
والسلوك في مجتـمعات أخرى.   غالبا
مـــا يُــنــظـــر إلى نــظــريـــات الــتــراصف
الــطـبـقـي عـلى أنـهــا نـظــريـات تــتـعـلق
ساواة في احلياة االقتصادية بأفكار ا
العامـة للـمجتـمعات ,فكان ربط مـفهوم
الطـبقـة وتصـنيف الـطبـقات وتـرتيـبها
بتـراتبـيـة اجتـماعـية ,يقـوم أصال على
الفصل بـ مستـويات النـاجت والتملك
االقـــتـــصـــادي لــدى فـــئـــات اجملــتـــمع,
ـســتــويـات الــعـلــيـا والــتــمـيــيـز بــ ا
والدنـيـا فيه ,ومع أن الـتفـكـير الـسـائد
ـيزات أن الفـكر الـطبـقي كان من أهم 
ــاركـــســيــة ,الــتي اعـــتــقــد ــدرســـة ا ا
أصحابـها أن الـوجود االجتـماعي قائم
على صراع اقتـصادي طبـقي ب فئات

ÍuOM  ZNM0 W ËbN  …dE  

( الي- فاي ) الزمان    (20)

دون أن يــأخــذ في اإلعــتــبــار جــوهــر
احلـكـمـة الـقائـلـة: خـيـراً تـعـمل خـيراً

تلقى.. شراً تفعل شراً تلقى.
ولـم يــحـــدث هـــذا الــكـم والــنـــوع من
ــسـتــويـات ــكـايــدات عـلى جــمـيع ا ا
ولــــدى بـــعض دول الــــعـــالـم في زمن
الكورونـا مثل الذي يـحدث في بعض
دول األمــتـ الــعـربــيـة واإلسالمــيـة
كايدة يسير وإلى درجة أن فيروس ا
في إجتاه أن يتكـرس كحالة مـستقرة

في هذه الدول.
…b UJ  VOG

ــكــايــدة ولــو فـي لــبــنــان ال تــغـــيب ا
لـــبــضع دقـــائق من ســاعـــات الــيــوم.
وبــات الـذيـن من واجـبــهم حــفْظ أمن
الـوطـن وكـرامـة الــشـعب مــثل الـفُـرق
الـكـرويـة يـتـبـارون في دوري مـا يـدك
الـبـنـيـان الـوطـني حـجـراً تـلـو حـجر
يـنـال من الـقـضـاء ذلك الـسـيـاج الذي
ــواطـن وبــالــتــالي الــوطن من يــقي ا
شــــرور اإلســـتـــبـــاحـــات والـــفـــوضى
ـا في حـال لم يـدخل أهل اجلـارفـة إ
سـار القـضائي وبقي السُـلطة عـلى ا
قــصـــر الــعــدل بـــأهــمـــيــة الـــقــصــور
ـعنى السـمعـة والفاعـلية الرئـاسية 

األطلـسي الرئـيس بـايدن من خاللـها
ـزيد بـالـتـلـمـيح إلى أنه سـيـشـتـري ا
من أنـظـمــة الـدفـاع اجلـوي إس 400
وعــلى نــحـو مــكــايــدة بـايــدن نــفـسه
ـصدوم لـلـرفـيق األطـلـسي مـاكـرون ا
ــواصي الــذي فـــعــله مـن الــفــعـل الــغـَّ
بـايدن بـفـرنسـا كـان هـنالك كـثـيرون
ــقــامـــات الــرســمــيــة مـن أصــحــاب ا
حــجــروا أنـفــســهم مــرتـعــدين من أن
ـعـطل تـفـعل بـهم اجلـائـحـة فِـعْـلـهـا ا
مـيت. ونتـذكر أسبـوع الهلع ا ا ور
الذي أمضاه الرئيس ترمب محجوراً
في البيت األبيض مصاباً إلى جانب
ــقـلـق في درجــة احلـرارة اإلرتــفــاع ا
بإرتـفاع يـفوق الـتحمـل في "فيروس"
الـــتـــخـــوف مـن أن يـــطـــول احلـــجْـــر
فـيـقـصُـر تــبـعـاً لـذلك هـامش الـسـعي
للبـقاء والية رئـاسية ثـانية. وهو في
أي حــال لم يـنـل مـا يــتـمــنى رغم أنه
خـرج مـعـافى من احلـجْـر لـيـدخل في
مـعـركـة قــائـمـة عـلى الـتـحـديـات بـدل
ــقـام في اإلجنــازات ثم يــنــتـهـي به ا
حـجْر آخـر هـو فـقدان الـرئـاسـة التي
حُجـرت عـليه أو حُـجر مـنـها يـعاني
على مدار الـساعة من كـوابيسه ومن

عنى البنيان واألبهة. وهكذا وليس 
فــإن حتــديـد ضــربــة مَن يــسيء أكــثـر
تُـعـتـبـر "اإلجنـاز الـوطـني". وحـيث أن
الــوقـــائع الـــشـــريـــرة وأشــخـــاصـــهــا
الـشــريـرين أكـثــر من أن حتـصى فـإن
الذي أصـاب إثـنيْن من الـقـضاة بـفعل
غلبـة إشهـار سيف الويل والـثبور من
ــــذوا جـــــانب مَـن إذا هم هــــــددوا نـــــفـَّ
ـلـتـزمـيْن الـتـهـديـد عــلى الـقـاضـيـيْن ا
بـالـقَـسَم الـذي أديـاه مـثـال ال يـحتـمل
ـمـارسـات. الـتـشـكـيك فـيه عـلى هـذه ا
ـكايـدة  ترتـفع وتيـرتها في وها هي ا
إجتــاه أن تــبــتــلع حــيـتــان الــسُــلــطـة
األسـمــاك الـتي حتــلم بـعـودة بــحـيـرة
العمل الـسياسي الـلبنـاني على درجة
من الــصـفـاء  كــمـا حـالــهـا في أزمـان
مـــضـت قـــبْل أن يــــقــــتـــحم فــــيـــروس
ـعن الـوالءات اخلـارجـيـة الـسـاحة و
ــيــثــاق الــوطــني فــتــكــاً بــصــيــغــة  ا
والـــعـــيش الـــطــوائـــفي ويـــتـــبــ أنه
ـا فــيــروس ال يـنــفع فــيه احلــجْــر وإ
البـتْر عـندمـا ينـتفض احلس الـوطني

صير. على العابث با
زيد من كايدة  ا وفي تونس تسجل ا
اجلـوالت الــتي تـعـكس إنــطـبـاعـاً بـأن
الـــرئــيس قـــيس بن ســـعــيـــد يــؤسس
لنفسه "زعامة قـيسية" إذا جاز  القول
تــــشـــبـه في مالمــــحــــهـــا "الــــزعــــامـــة
البـورقيبـية" مـعتمـداً في ذلك على أنه
في صـدد حتـقـيق اإلسـتـقالل  الـثـاني
لــتــونس فـي الــزمن الــراهن لــيس من
ـــا من احلـــزبـــيــة الـــتي األجـــنـــبي إ
مرجعيـتها خـارجية  ويعـزز إعتماده
ته  التفويض الشعبي كما يثبت عز
الـــذي من خـالله ومن دون أن يـــوظف
ـلـكه كـمـا سـائـر ـال الـذي أصالً ال  ا
أســاتـذة اجلــامـعــات في الــعـالم  أنه
بات رئـيسـاً للجـمهـورية مـتفـوقاً على
حيتـان حزبية بـعضهـا عريق ويعيش
رمـوز الـقـيـادة فـيـهـا  مـعـانـاة صـعـبـة
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تـــتـــزايـــد في صـــفـــوف احلـــزبـــيـــ
ـتـحـزبـ قــد تـنـتـهي إلى مـصـيـر وا
غـربـيـة وبات مـلـكـة ا أقـرانهم فـي ا
أيـضــاً يـفـاجـىء اجملـتـمع الــتـونـسي
الذي ينتظر منه دوام مقارعة الفساد
ـفـسـدين بــإخـتـيـار إمـرأة من نـبع وا
الــعِــلْم والــثــقــافــة الــذي إرتـوى مــنه
لتكون رئيسة للحكومة مسجالً بذلك
خــطــوة غــيــر مــســبــوقــة في الــعــالم
العـربي وفي ظروف تـرئيس تـختلف
تمـام اإلختالف عن جتـربة بـاكسـتان
الـتي تـمـثـلت بـتـرؤس بـنـازيـر بـوتـو
لــلــحـكــومـة تــعــويـضــاً مــعـنــويـاً عن
إغـتـيال والـدهـا ذو الـفـقـار الـذي كان
يـــبــــذل قــــصــــارى اجلــــهــــد من أجْل
ـوذجـاً لـلـبـلـد اإلسالمي بـاكـسـتــان 
ــتـــقـــدم. وبـــالـــنـــســـبــة إلـى حــواء ا
ـثابة التـونسيـة فإن ترئـيسـها كان 
إشارة إلى أنه سـيـعزز أكـدمة أعـمدة
ـزيد من ـعـنى اإلستـعـانة بـا عـهده 
ــيـــ الــتي جنالء بــودن من األكــاد
ــــنـــزه عـن األالعـــيب هــــذا الـــعــــالم ا
احلـزبـيـة. كــمـا أن تـرئـيـسـهـا يـشـكل
ــكـــايــدة من جــانـب الــرئــيس ذروة ا
لـديــوك الـعــمل الـسـيــاسي واحلـزبي
ـمـعـن كـمـا حـال هؤالء في لـبـنـان ا
رمي الـوطن بالـصـراعات الـتي تُـنتج
حِقداً وتعطل تنمية. وغداً بعد جناح
جتربة أول رئـيس حكومـة في العالم
العـربي ستـحذو أنظـمة كـثيـرة حظو
تـونـس فـتـعــمـد إلى تـوســيع هـامش
ـرأة فـي صـنــاعـة الــقـرار مــشـاركــة ا
السيـاسي وهي خطـوة يُذكر بـاخلير
بـادؤهـا على درجـة أقل عـنـدمـا فـاجأ
صري الرئيس جمـال عبدالنـاصر ا
بـتـعيـ حـكـمت أبـو زيـد وزيـرة طال
ــنــصب عــكـس وزيـرة بــقــاؤهــا في ا
الزعيم عبدالكر قاسم "الرفيقة" في
احلـزب الــشـيـوعي نــزيـهـة الــدلـيـمي
الــذي حــصَّن الــزعــيم لــكــنــهـا كــانت

ـقـام وزيـرة عــابـرة لم يـسـتـقــر بـهـا ا
طــويالً فــإنـصــرفت عـن الـوزارة وعن
العـراق. كـما يـعزز الـرئـيس قيس من
ـؤسـسة أجْل اإلسـتـقالل الـثـاني أن ا
العـسكـريـة مع سعـيه موقـفهـا ضمـناً
من احلزبيـة يلتـقي مع رؤيته.  وهذه
ؤسسـة ماثلـة أمامهـا التجـربة غير ا
ـنـزهـة  الـتي إرتـبـطت بـالـعـسـكـري ا
الذي تمدن ليـترأس زين العابدين بن
ـــؤســســة عـــلي وأحــدثت خـــلالً في ا
الـــعـــســـكـــريــــة ألنه أراد أن تـــصـــون

السياج الذي يحمي نظامه.
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ــضــطـرة لــلــتــفـهم ــؤســسـة ا  لــكن ا
زمــنــذاك كــانت مــتــنــبـهــة في الــوقت
نــفـسه وعـنــدمـا حــدثت اإلنـتــفـاضـة
الشعبيـة فإنها لم تقـمع على نحو ما
طُلب مـنها ثم تـصرفت بـاحلُسنى من
خالل تـســفـيـر الـرئــيس  كي ال يـبـقى
أسْــره احملـتــمل كــمــا وضْع الــرئـيس
عمـر البـشيـر في "كوبـر"  حالـة مقـلقة
سواء بقي إلى آخر العـمر سجيناً أو
قضى خالل جلـسة إستـجواب كالذي
ــصــري اإلخــواني حــدث لــلــرئــيس ا
محمد مـرسي  أو  من جانب رفاق
الـسالح تسـلـيـمه إلى مـحكـمـة دولـية
وتـصبح اخلـطـوة سـابقـة ال حتـبـذها
ـؤســسـة الـعــسـكـريــة في الـسـودان ا
الــتـي تــعـيـش مــنــذ أن إســتــقــر بــهـا
ــكـايـدة مع تـرؤس الــبالد حـالـة من ا
ـدنـي الـشــريك في احلـكم.. الـطــيف ا
مكايـدة فريدة من نـوعها وتـستوجب
من كاتب وصحافي تـشكل التطورات
الـســودانـيـة مـنـذ الـســتـيــنـات حـيـزاً
ـتـابـعـة لـديه رحـبـاً من االهـتــمـام وا
اإلضــاءة بــإفــاضــة عــلــيــهــا بــعــدمــا
تـــكــاثــرت الــنـــقــاط وبــاتت احلــروف
ـفـهوم عـسيـرة عـلى صيـاغـة الكالم ا
في إنــتـظـار وضْع احلــروف عـلــيـهـا.
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كايـدات على مسـتوى كبار تتزايـد ا
القـوم صانعي الـسيـاسات وراسمي
اخلـرائط في زمن الــكـورونـا الـتي ال
تهـدأ صوالتـها وال يـقوى أهل الـعِلْم
وإخــتـــراع الــوقــائـــيــات عــلى وضْع
نـهـايـة قـريـبـة إلجـتـيـاحـها وكـيف ال
ـصاب إنسـاناً على آخر تميز من ا
 وأحـدث هـؤالء عــلى مـسـتـوى أهل
الــقـمــة الـرئـيـس بـوتــ الـذي جـرَّب
احلظْر بضـعة أيام تأكـد فيها ال شك
في ذلك أن شأنه القـوي يضعف إلى
درجــة اإلســتــسالم أمــام جــرثــومــة
وذاق مـرارة احلـجْــر اإلجـبـاري هـذا
السـجن الـذي يبـقى سـجنـاً وإن كان
ـبــاً ثم إنــطـلق إلـى الـطــبــيــعـة مــذهـَّ
صياداً يتـباهى كمـا صيادي مواسم
القـنص بأنه أمـات برصـاصة طـائراً
ال حــول لـه وال قــوة. وبــعـــد بــوتــ
تأتي األنـباء من عـمان تـشير إلى أن
ولـيّ الــعـــهـــد األمـــيـــر احلــســـ بن
عــبــدالــله الــثــاني أُخــضع لــلــحــجْـر
ـلـكـة رانـيـا نـتـيـجـة وكـذلك والـدته ا

إصابة بالكورونا حماهما الله.
قــبْل رئـيـس الـدولــة الـعــظــمى الـتي
يـــكــايـــد الــرئـــيس أردوغــان رفـــيــقه
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لــتــراكم الــبــطــاقــات   في وقـت ســيــعـود
الالعب  احمد إبراهيم .
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ظهر متوازن جدا امام ايران وال يستحق
اخلسارة بالهدف وكان ان يخرج متعادال
عـلى االقل بعـد ان قــــــــــدم مبـاراة مهـمة
وقف فــيــهــا نــدا اليــران وهـــــــــــو االخـر
ـصيري  من اجل يجـد من لقـاء إليـوم  با
ـنـافــسـة  الـتي تـتـطـلب مـنه الـبـقـاء في ا
ايـــقـــاف الــضـــيـــوف   كـــونه  االخـــــــــــر
سيدخل بوضع  مشابه للوطني من حيث
الـــنـــتــائـج  والـــنـــقــاط ومـــتــــــــــــوقع ان
يـــــــواجه صـعوبات الـلقاء مـا يجعل من
الالعـبـ  اخـذ االمـور عـلى مـحـمـل اجلد
حتــــــــت انظـار جمهـوره الذي  سيـحظر
ــبــاراة وتــأثــيــر ــســانــدتـه لــطــبــيــعــة ا

نتيجتها.

مرة اخـرى عنـدما  ابـعد  كاتـاينـتش بعد
فــتـرة  عـمـل  طـويـلــة تـعــرف فـيــهـا عـلى
االمور التي اختلت  اليوم والحتتاج الى

تعليق .
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وتظهر اهـمية مباراة لـبنان وســــــــوريا
وتـأثيـر نتـيـجة الـفــــــــوز الي مـنهـا على
موقفنـا قبل ان تعطي دفــــــــعة الي منها
ـنـافـسـات وكـل مـا اتت الـنـــــــــقـاط فـي ا
مبكرة ستـــــــــعطي اهمـــــــية  الي فريق
ـــبـــاريــات كـــان  وامـــكـــانـــيـــة تـــاثـــيـــر ا
الـــــــــقـادمــة  وفق حـســابــات الــــــنــقـاط
وفــــيى ان يــــقــــاتل الـالعــــبــــ  من اجل
خــطف الـــــــــــثـالثــة  الــتي ســتــقــلب كل
االمـــــور   دفـــــــــــــعـــــة واحـــــدة  ومن ثم
ـنـتـخب الـسـيـطـرة  عـلــيـهـا  ويـخـوض ا
ـبـاراة بــغـيـاب الالعب  أمــجـد عـطـوان ا

باريات القادمة  خاصة اذا ما جنح في ا
ــصــيـــريــة  امــام عــدد مــهـــمــة الــيـــوم  ا
ـبـاريـات احملـدودة والـتي تـذهب خـارج ا
شـاركـة  للـفـريق الذي  عـلبه ان اهـداف ا

يظهر بشكل واقعي.
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ــنـتـخب   مـحـو اثـار كـمـا  عـلى العـبي  ا
شـعـور  الــغـضب الــغـالب عــلى  الـشـارع
ـــنـــتــــخب يـــلــــعب بالروح الـــذي يــــرى ا
مــاجـعــله ان يــظـهــر طـرفــا ســهال ولـيس
ثـقـيال امـام مـنافـسـيـة وخشـيـة ان يـخرج
نافسات كما حصل في مبكرا  من  هذه ا
تــصــفـيــات روســيــا وتــكــرار ســيــنــاريـو
ـشـاركة الـتي اسـتـمـرت مـرتـبـكـة  فـيـما ا
ـدرب بــعـدمـا خـاض يـتــعـلق بـتـســمـيـة ا
تــصــفــيـات  حتت ادارة خــمـســة مـدربـ
وفـي  وضع هــزيل جــدا  وتــكـرر الــوضع

ـهـمـة  فيـمـا يـخص تـقـليص كثـيـرا من ا
فــارق الـنــقــاط  واحلـال نــفـسـه سـيــكـون
مفيدا في حال خسارة ايران ايضا  التي
تــدخل ضــمن حــســابــات   مــؤثــرة  لــكن
بشرط ان يتحقق الفوز على االمارات في
مــواجــهــة يــدخــلـهــا الــفــريــقــان بــرغــبـة
احلـصـول على كـامل الـعالمـات وكالهـما
بــنــقــطــتــ  وقـبـال اخلــسـارة مـن ايـران

وتعادال مع كوريا ولبنان .
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ويــامل الــشــارع الــعــراقي  ان  يــخـوض
الالعـــبـــ الــلـــقــاء بـــتــركـــيـــز عــال وهم
ــطــالــبــبـ  بــتــغــيــر مــســار الــنـتــائج ا
ــبـــاراة بــشـــعــار  نـــكــون  او وخـــوض ا
ـهـمـة بــاعـلى درجـات النـكـون وخــوض ا
ـــكن قــبــول األعــذار حتت  اي األداء وال
مسوغ كان خصوصـا في لقاءاليوم الذي
نتخب قد يكون مفترق طرق امام مهمة ا
تـارجحة النه من دون حتـقيق النـتيجة ا
طـلوبـة البـوم  يعني االبـتعـاد اكثر عن ا
رهـون بنتيـجة   لقاء طموحـات التاهل ا
اإلمارات  للـفر يق الذي عـجز من حتقيق
الــفـــوز لــآلن  والزال عــاجـــزا  عن عــكس
ـطـلـوب  كـفـريق  يـتـطـلع نـفـسه ودوره ا

للوصول الى كاس العالم.
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الـكل يـرى ان مـهـمـة الـيـوم صـعـبـة  جدا
درب في جـمـيع تـفـاصـيـلـهـا ومطـالـب  ا
بعكس دوره الـفني في ادارة سيـر اللعب
القـنــاع اجلــمــهــور واســكــات مــنــتـقــديه
ـتـدنـية والـتـخـلص من لـعـنـة  الـنـتـائج ا
الـتي اثارت شـعو ر الـغـضب لدا الـشارع
وخـشـيـته من اسـتـمـرارهـا وزيـادة حـالـة
االحــبـاط  اثـر الــبـدايــة الـغـيــر مـتــوقـعـة
واالسـتـمرار بـدون حـضـور واضح وبات
بـوضـع ضـعـيف امـام اقـرانه  كـمـاحـصل
ـسـتوى مع لـبـنـان وسط عـدم استـقـرار ا
وتـكـرار  اخطـاء الـدفاع وانـعـدام فاعـلـية
الهجوم العـاجز عن التسجيل  في وضع
غـيـر مفـهـوم في سـجل فـارغ من االهداف
شـكلة الـكبـيرة  الن مبـاريات كرة وهنـا ا
القـدم  تتمـثل  بفرص الـتهديف وهي من
تـتــكـلم  عن حـقــيـقـة الـفــرق  والن مـهـمـة
الـوطــني سـتـكــون  صـعـبـة ومــعـقـدة في
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ــنــتــخب الــوطــني  مــرة اخــرى يــعـــود ا
مــحـــمال  بــســـجل  الــنـــتــائج  اخملـــيــبــة
ـنافسـات اجلولـة  الرابـعة   للـمجـموعة
ـؤهـلة االولى   لـلـتـصـفـيـات احلـاسـمـة ا
لكاس الـعالم بكـر ة القدم  في قـطر العام
قبل عندما  يـحل اليوم الثالثاء  ضيفا ا
عــلى مـــنــتــخـب االمــارات الــعـــربــيــة في
مــبـاراة  تــقـام عــنـد الــسـاعــة  الـســابـعـة

و45د في ملعب نادي الوصل.
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وحتـمل مـواجـهـة الـيـوم حتـديـات كـبـيرة
بوجـه الفـريق واهـمـيـة خـوضـهـا بـرغـبة
توقعة كبيرة على الرغم من صعـوبتها ا
امـام الـفــريـقـ   وهي التـتــعـدى كـونـهـا
ثالث نقـاط  ونتيـجة الـفوز إليـوم  تشكل
نتـخب الوطني الى سكة اساس  عودة ا
ـنافـسة احلقـيقـية اذا ما االنتـصارات وا
ظـهر بـاالداء النـوعي في جـميع خـطوطه
ــنـــهــار كـــمــا ســـيــكــون حـــيث الــدفـــاع ا
اودفوكـات امام حتدي الـنتـيجة لـلخروج
مـن الـــصـــعـــوبـــات الـــتي الزالت تـــواجه
ـهـمـة واحلـاجـة الى انـطالقة احلـلم في ا
الــتـعـويـل عـلى جــهـود عــنـاصـر الــفـريق
ـسـتـوى الـذين يـعـانـون مـن عـدم ثـبـات ا
ـــهــمــة وان يـــكــونـــوا عــنـــد مــســـتــوى ا

واخلروج منها  كما يجب .
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ـنـتـخب  مـواجـهـة لم تـكن وسـيـخـوض ا
سـهـلـة وهـو يـبــحث عن فـرصـة  حتـقـيق
الـفــوز االول السـتــعـادة تــوازنه  بـعــدمـا
اهـدر ســبع نــقــاط من مـبــاريــاته الـثالث
واالمل في مـــداواة جــــراحه ووضع حـــد
وايـقاف مـسـلسل نـتائـجه الـسلـبيـة وهو
ـــنـي الــــنــــفس في الــــعــــودة لــــســــكـــة
االنــتـصــارات وتـذوق  طــعم الـفـوز االول

والعودة بفوائده .
W U  WOL « 

وسـيــكـون لـلـفــوز الـيـوم اهـمــيـة خـاصـة
اسـتــثـنـائـيــة  فـقـبل ان تـبــقـيه في دائـرة
الـصـراع  فـانـهـا ستـدعم حـظـوظه كـثـيرا
من حـيث التـرتيـب الفـرقي خصـوصا اذا
ما سقـطت كوريا امـام ايران في ابرز مو
اجـهــات اجلـولـة وهــذا بـدوره  ســيـخـدم

ÊU e « ≠ œ«bG

اعلن االحتاد العراقي بكرة اليد موعد اقامة بطولة كأس السوبر للموسم 2022-2021.
ــنـسق االعالمي لـالحتـاد حـســام عـبــد الـرضـا فـي تـصـريـح صـحـفي  ان “االحتـاد وقـال ا
الـعـراقي لـكـرة اليـد قـرر إقـامة مـبـاراة كـأس الـسوبـر لـلـموسم  2021 – 2022 بـ فريق
ـركــز الــثـالث في اجلــيش بــطل الـدوري لــلــمـوسم الــســابق وفـريق كــربالء احلــاصل عــلى ا

الدوري.”
قـبل حيث قدم نـادي كربالء استعـارة ثالثة العب بـاراة ستقام يـوم السبت ا واوضح ان ا

باراة فقط.” للمباراة واالحتاد وافق على هذا الطلب لهذه ا
باراة. وجاء ذلك بعد اعتذار فريق الشرطة وصيف الدوري عن خوض هذه ا
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بـعـد  58 عــامـا من انــطالقــتـهـا
األولى تــــدخل بــــطــــولــــة كــــأس
الــعــرب فــصال جــديــدا بــحــلـول
ـقـررة في نـسـخـتـهـا الـعـاشـرة ا
قـــطــــر أواخـــر الــــعـــام اجلـــاري
(2021) بـعـد اعـتمـادهـا رسـمـيا
من االحتــاد الـدولي لـكـرة الـقـدم

فيفا.
WO U  W Ëd

وســـتــكــون الــبـــطــولــة "بــروفــة"
ــزيــد من االخـتــبـارات مــثـالــيـة 
لــتـــنــظــيـم مــونــديــال 2022 في
حــضـور 16 مــنــتــخــبــا عــربــيـا
سيتشكل غالـبيتهم من الالعب

. احمللي
عـــلى مـــدار تـــاريخ الـــبـــطـــولـــة
ــتــقــطع" شــارك بــهـا عــدد من "ا
ـميـزين كـمـا برز من الالعـبـ ا
ـدربـ الذين خاللـها كـثـير من ا

بــاتــوا مالزمـ الحــقـا
لذاكرة اجلماهير
وحــــــــــفــــــــــروا
أسـماءهم في
تــــــــــــــــاريـخ
الـــبــطـــولــة

لألبد.
أول الغيث

أقيـمت النسـخة األولى من كأس
ـشــاركـة 5 الـعــرب في لــبـنــان 
مــنــتــخــبــات: لــبــنـان وتــونس

واألردن وسوريا والكويت.
ــــنــــتـــخـب الــــتـــونــــسي تــــوج ا
بـالـنــسـخـة األولى الــتي أقـيـمت
بـــنــظـــام اجملــمــوعـــة الــواحــدة
بـقـيـادة مـديـره الـفـني الـفـرنسي

أندريه جيرارد.
ورغـم أن حـــارس مــرمـى بــوردو
ـــدربـــ األســـبق لـم يـــكن من ا
الــبـارزين في زمــنه إال أنه عـلى
الــصـعــيــد الـعــربي خــلــد اسـمه
لألبـــد بـــأن أصـــبح أول مـــدرب

Æ©1963) يحصد اللقب العربي
وفي هـذه الــنـســخـة فــاز نـسـور
قـــرطـــاج بـــقـــيـــادة جــيـــرارد في
بـاراة األولى على سـوريا 1-0 ا
ثم هزموا األردن 0-4  وواصلوا
االنـتــصـارات الــكـبــرى فـهــزمـوا
الـــــكـــــويت 1-5 وكـــــان
اخلتام بالفوز -1
0 عـلى لـبـنـان
لـيــحـصـدوا

اللقب.
…—uD √
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عــلى تــاريـخ الــعــراق أي مــدرب
ـكــنه مـنــافـســة الـراحـل "عـمـو
بــابــا" فـــقــــــــــد كــان أســطــورة
أرض الـرافــدين صـائـدا ال مـثـيل
له كـلمـا تـعلـق األمر بـاإلجنازات
الـكـبـرى.قـاد عـمـو بـابـا مـنـتخب
الـعـراق لـلـتـألق في سـبـعـيـنـيات
ـاضي وثــمـانــيــنــيـات الــقــرن ا
وتعـددت إجنازاته فـحصـد كأس
اخلــــــــــــلــــــــــــيـج (1979 و1982
بياد في و1984© كما تأهل لألو

Æ© 88Ë 84Ë80) 3 دورات 
ــصــنف األفــضل ــدرب ا ونــال ا
في الـعـراق في الـقـرن الـعـشـرين
لــقـب كــأس الــعـرب  1988الـتي
اســــتـــــضـــــافــــهـــــا األردن وهي
الـبـطـولـة التـي تمم بـهـا ربـاعـية
الــعــراق بــعـدمــا نــالــوا الــكـأس
 1966Ë1964) نـــــفــــســـــهــــا في

Æ©1986
فـي هــذه الــنــســـخــة اخلــامــســة
(1988© من الـبــطـولــة الـعــربـيـة
حـل الـعـراق ثـانـيـا خـلف مـصـر
في مــجــمــوعــة ضــمت مــعــهــمـا

تونس ولبنان والسعودية.
تعادل منتخب العراق (1-1) مع
تــونس ثم تــعــادل ســلــبــيــا مع
لـبـنان قـبل أن يـهـزم السـعـودية
0-2 ثم تعادل مع مصر سلبيا.

في نصف النهائي تفوق العراق
عـلى األردن 0-3 ثم تــعـادل 1-1
مع سـوريا فـي النـهـائي قبل أن
تـمــنـحه ركالت الـتـرجـيح (4-3)

اللقب.
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ويــبـــقى اإلجنــاز األبـــرز لــقــائــد
احلـــقــبــة الـــذهــبــيـــة في تــاريخ
العراق هو قيادة منتخب بالده

لكأس العالم 1986.
‰«dM'«

ــدربــ يــعــد اجلــوهــري أحــد ا
الـــقـالئل من أصــــحـــاب الـــنـــهج
اخلاص والفكر الـسابق لعصره
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سجـل كيـليـان مـبابي هـدفـا مثـيـرا للـجدل
لـــتـــخـــطف فـــرنـــســـا الـــفـــوز من
إسبـانيا بعـد أن كانت متأخرة
بــهـدف وحتـصل عــلى لـقب
من تـــأخــرهــا لـــتــفــوز
بـلقب دوري األ

األوروبـية.وانته

نـفضـل عدم االفـراط في الـتـشـاؤم بـعـد احلـصـول عـلى نـقـطتـ من اصل
ؤهـلـة الى نـهائـيـات بـطولـة كـاس الـعالم تسع فـي التـصـفـيات احلـاسـمـة ا
تالق في مباراة منـتخبنا امـام لبنان بشار 2022 ونتفاعل مع تصريـح ا
رسن الـذي قـال الـقــادم سـيـكـون افــضل .. .. عـمـلـيـاً  لـم نـفـقـد االمل في
ـركـز الـثـالث  والـتـنـافس عـلى احلـصـول عـلى نـصف بـطـاقة الـقفـز الى ا
ـكن ان نـتـغـلب عـلى مـعظم ـتـحدة   ..امام مـنـتـخب االمـارات الـعربـيـة ا
ـؤسـسـة علـى اداء متـقن .. مـشـاكلـنـا الـفـنـيـة  بـحـضـور االرادة الـقـويـة ا
نتخب اليـاباني بكل مهـارات وخبرات العبيه كنة   الن ا واقول العودة 
جمع ثالث نقاط من ثالث مباريات  فقد خسر في ملعبه وامام انصاره 
وعلى نـحـو غيـر متـوقع امـام منـتـخب سلـطنـة عـمان ( صـفر  –واحد ) ثم
ـمـلـكـة الـعـربـية انـقاد الـى اخلسـارة الـثـانـيـة خـارج ارضه امـام مـنتـخب ا

السعودية  بالنتيجة ذاتها .
  التفاؤل مـؤسس على مغادرة االخـطاء التي اسهـمت في تراجع منتـخبنا
ركز قبل االخير   حيث احليـازة السلبية  والتـمركز غير الصحيح الى ا
نافس  وعدم احلرص على الدفاع ؤثرة في ملعب الفـريق ا ناطق ا في ا
وضعـي حلظة فـقدان الـكرة  وضـعف االطراف  وغـياب الـتسـديد على ا
رمى  واالتصال غير الفاعل بـ اخلطوط  فضال عن غياب قائد يوجه ا

ويحفز الزمالء على اللعب االيجابي . 
ـعنـوي  وال يـتـكـرر اخلطـأ الـعـجيب كمـا انـنـا يجـب ان ال نغـفل االعـداد ا
ـؤتمـر الـصـحفي الذي ارتـكـبه رئـيس منـتـخـبنـا الـوطـني علي عـدنـان في ا
ـبــاراة  اذ قـال حــتى لــو خـســرنـا امــام لـبــنـان و االمـارات الـذي ســبق ا
تـحـدة  فان فـرصة الـتعـويض قـائمـة .. وتسـائـلنـا كيف يـسجل العـربيـة ا
ــــــهد الـطريق ـباراة  حـيث  نـتـخب رايا غـريـبا مـثل هذا قـبل ا كابـ ا
لنـتـيجـة سلـبـية  والـتي حتـقــــقت بـالـفعل  وتـعــــــثـر مـنــــــــتـخـبنـا امام
لبنـان .. و قلنـا اذا كانت ثقـــــــــافة العب شارك في الـدوري االيطالي في
اطـار فـريق نـادي اوديـنـزي  ولـعب في بــطـولـة شـبـاب الـعـالم قـبل ثـمـاني
سنوات  بـهذه الـصورة  فكـيف تكـون ثـــــــقافـة العـــــب اخر  ال يـتمتع

بهذه التجربة .
 نـقاط قـوة مـنـتـخـبنـا كـثـيـرة (اذا)  تـفعـلـيـهـا امـام اخلصـم االماراتي ..
ومـبـاراتـنـا االولى امـام مـنـتــخب كـوريـا اجلـنـوبـيـة في سـيـؤول   في هذه
ـلموس ؤهـلة الى مونـديال قطر  2022 اكدت ذلك با اجلولة احلاسـمة ا
.. اذ كان هناك تماسك مقبول جدا ب اخلطوط  و وسط يدافع عناصره
ـنـافس ..ويـبادر بـالـهـجوم اذا عن مرمـى فهـد طـالب  من مـلـعب الفـريق ا

سنحت له الفرصة  ..
واالهم من ذلك كله  هو استعادة الثـقة بالقدرات  فمـا هو متفق عليه هو
ان العبي مـنتخـبنـا يتـفوقـون على مـنافـسيـهم االمارات
خبـرة ومهـارة  وتـاريخ لقـاءاتنـا يـشيـر الى ارجحـية
كفة مـنتـخبـنا .. نقـاط الفـوز تؤهـلنا لـلحـصول على
اول ثالث نـقاط سـتـغـيـر مالمح اجملـمـوعـة  وتـفتح

ركز الثالث . امامنا الطريق الى ا
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ا في تاريخ الفني العرب ور
ــثل مـدرسـة خـاصـة لم تـتـكـرر
حتى اآلن.أسـطورة الـتدريب في
مــصـــر والــعــالم الـــعــربي حــقق
ـصـريـة إجنــازات عـدة لـلـكــرة ا
سـواء عــلى صــعــيـد األنــديـة أو
ـنـتـخب األول إذ ذهب بـأحالم ا
أحـــفــاد الـــفـــراعـــنـــة إلى أبـــعــد
مـــــكـــــان.ومـن بـــــ اإلجنـــــازات
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتي حـــقـــقـــهــا
"اجلنـرال" الذي يصـنفه كـثيرون
كــأهم مــدرب فـي تــاريخ مــصــر
تتويجـه باللقب الـعربي الوحيد
لــلــفــراعــنــة وذلك في الــنــســخـة
الـــســـادســــة الـــتي أقــــيـــمت في

سوريا عام 1992.
احـــــــتــــــلـت مـــــــصـــــــر صــــــدارة
مـــجــمــوعــتــهـــا إذ تــعــادلت مع
األردن 1-1 ثـم فــــــــــازت عــــــــــلـى
الـكـويت 0-1.في مــبـاراة نـصف
ـنـتخب الـنـهـائي قـابـلت مـصـر ا
الـــــــســـــــوري صـــــــاحب األرض
فتعادال 0-0 في الوقت األصلي
وحسـمت ركالت الـترجـيح تأهل
كــتــيــبــة اجلــوهـــري لــلــنــهــائي
بنتيجة (3-4).وجنح الفراعـــنة
في خــطف الــلــقب من األخــضــر
السعودي في نهائي مثير حُسم

بنتيجة 3-2.

 عمو بابا 
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تغلبَ منـتخبُ الشباب على نـظيره التونسي بـهدف مقابل واحد
ـنــزه في الـعــاصـمـة ـلــعب ا ـبــاراة الـوديـة الــتي أقـيــمت   في ا

تونس.
وأحرزَ أهـداف مـنـتخب الـشـبـاب الالعـبان عـبـد الـرزاق قاسم
وسجاد محمد مهدي فيما سجل للمنتخب التونسي فراس

مهدواني.
وذكرَ مدرب منتخب الشباب عماد محمد: أن الفوز على
ـمـيز مـنـتـخبٍ بقـيـمة تـونس في مـلـعبه مع األداء ا
لالعـبـ يؤكـد أنـنا نـسـير بـاالجتـاه الصـحيح
ــواجـــهــة فـي ظل رغــبـــتــنـــا الــكـــبــيـــرة 

نتخبات القوية. ا
وأضـافَ: قـدمـنـا مـبـاراة تـكـتـيـكـيـة
وبدنية عـلى مستوى عالٍ وذلك ال
يـعـني عـدم اهـتـمـامـنـا بـتـصـحـيح
بــعض األخــطــاء الــتي حــدثت من

أجل تصـحيحـها وتطـوير االنسـجام ب
شاركات الرسمية. الالعب مع قرب ا

واخـتـتمَ الــعـمـدة بـالـقــول: طـمـوحـنــا يـنـصب عـلـى تـكـوين فـريق
مـتـكـامل من جـمـيـع اجلـوانب لـيـصـبح الـنــواة احلـقـيـقـيـة لـلـكـرة
ـقبلة وهـذا ال يأتي إال من خالل خوض العـراقية في  الـسنوات ا
ـنـتـخـبـات الـقـــــــــويـة من شـرق آسـيـا كـالـيـابان مـبـاريـات أمـام ا
وكـوريــا اجلـنـوبــــــــــيـة ومن أمــريـكــا اجلـنــوبـيـة وأوربــا وكـذلك

افريقيا.

عماد محمد
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ـبــاراة بـنـتــيـجـة 1-2 لــصـالح فــرنـسـا. ت ا
واحـتـسب هدف الـنـجم مـبابي بـعـد أن سدد
ـرمى أوناي الكـرة فـمرت من حتت حـارس ا
ة قـد سجل هـدفا رائـعا سـيمـون.وكان بـنـز
ليعـادل النتيـجة قبل أن يضـيف مبابي هدف
الـفــوز.لـكن الــهـدف ســيـكــون مـوضع جـدل
حيث  احـتسابه عـلى الرغم من أن مهاجم
باريس سـان جيـرمان كـان في وضع تسلل
عنـدمـا مرر ثـيو هـيرنـانديـز الـكرة له ولـكنـها
ست مـدافع إسبانيا إيـريك غارسيا قبل أن
تـصل إلى مـبـابـي وتـنص الـقـواعـد عـلى أال
يــحــتــسب الــهــدف في هــذه احلــالــة.ولـعــبت
فـرنسـا مبـاراة صعـبة خـاصة وأنـها تـأهلت
اثل أمام بلجيكا فقد للنهائي في سيناريو 
تـأخـرت بـهدفـ ولـكـنـهـا قلـبت الـنـتـيـجة إلى
فـــوز بـــثـالثـــة أهـــداف.وعـــلـى الـــرغم من أن
فـرنــسـا كــانت أقل اســتــحـواذا عــلى الــكـرة
(36© فـي مـبـاراتـهـا أمـام إسـبـانـيـا إال أنـهـا
رتدة كانت دائمـا تشكل تهديـدا بهجمـاتها ا
الـــتـي ســـجـل من خـاللـــهــــا مــــبـــابـي هـــدف
الــفـوز.وكــانت إسـبــانـيــا قـد تــقـدمـت بـهـدف
ـيـكيل أويـارزابـال.وتـصدى احلـارس هـوغو
لـوريس لـتــسـديـدتـ خـطـيـرتـ في الـدقـائق
األخيرة لـيضمن فوز فرنسـا بالبطولة.وكانت
الـبـرتــغـال فـازت بـالـلـقـب االفـتـتـاحي لـدوري

األ األوروبية في عام 2019.
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حــقق فــريق نــادي غــاز اجلــنــوب
العراقي فوزا مستحقا اليوم على
نـــــــــادي ســـــــــيـب ســـــــــبـــــــــورتس
السريالنكي بـثالثة اشواط مقابل

الشيء في بطولة آسيا لالندية .
باراة جرت ضمن منافسات وأن ا
اجلــولـة الــثـالـثــة لـبــطـولــة اسـيـا
ــــقـــامـــة فـي تـــايالنـــد لالنـــديـــة ا
واسفرت النتائج لألشواط الثالث
عن تــقـدم غــاز اجلــنـوب الــعـراقي
18-25 نـقـطـة 9-25 نـقـطـة -25

21 نـقــطـة. عـلـى صـعـيــد مـتـصل;
اشـــار مـــراســـلــنـــا إلى أن احلـــكم
الـعــراقي الـدولي لـلــكـرة الـطـائـرة
مــوسى سـالـم قـاد مــبــاراة نـاديي
ـونـد فوود الـعربـي القـطـري ودا
الـتـايـلــنـدي بـنـجـاح في الـبـطـولـة
االسـيويـة لالنـديـة والـتي انـتهت
ـــصـــلــحـــة األول بـــثالث اشــواط

مقابل الشيء .
ويلـعب غـاز اجلنـوب الـعراقي في
اجملـمـوعـة (A) الى جـانـب انـديـة
اتي نوكهون اومنيك التايلندي ا

الـكازاخـسـتاني كـاظـمة الـكـويتي
وسيب سبورت السيرالنكي.

وكان غاز اجلنوب حـــــــــقق فوزه
األول في بــطــولــة اســيــا لالنــديـة
بالكرة الطائــــــــرة اجلارية حاليا
ـاتي في تـايــلـنـد  عـلـى حـسـاب ا
الـكـازاخــسـتـاني 2-3 بـيــــــــــنـمـا
خــــســـر غـــاز اجلـــنـــوب مـــبـــاراته
الــثــانــيــة  أمــام مــســتـضــــــــــيف
الـــــبـــــطـــــولـــــة نـــــادي نـــــوخـــــون
راتـــشــاســيــمــا الـــتــايــلــنــدي 3-1

أشواط.
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أكـد رئـيس االحتـاد الـعـراقيّ لـكـرة
الـقــدم عــدنـان درجــال أن عــمـلــيـة
نـتـخب الـوطني تغـيـيـر ستـطـول ا
من دون الـــتـــأثــــيـــر عـــلى نـــتـــائج
مـــبـــاريـــاته فـــيـــمــا اعـــلـن دخــول
للجمـاهير بشـكل تدريجي بدءاً من

متاز. اجلولة الرابعة للدوري ا
وقال درجـال في بـيـان صـحفي  أن
ـنـتـخب عـمـلـيـة تـغـيـيـر سـتـطول ا
الــوطـنـي بـشــكل مــدروس من دون

التأثيـر على نتائج مـبارياته الفتا
ـــســاعــد الك الــتـــدريــبي ا ال ان ا
للهـولنـدي ادفوكـات سيـتواجد في
ـتــابــعـة ـقــبــلــة  بــغـداد الــفــتــرة ا
ــــمـــتــــاز وكـــذلك دوري الـــدوري ا

الدرجة األولى.
ــنــتــخــبــات وأضــاف ان أبــواب ا
الوطنيـة مفتوحة جلـميع الالعب
غتـرب والعـراق بحاجـة أبنائه ا
ـا فيـها كرة في الداخل واخلارج 
الـقـدم مــبـيـنــا انه سـيــكـون هـنـاك

دخول لـلـجمـاهـيـر بشـكل تـدريجي
بـدءاً من اجلـولـة الـرابـعـة لـلـدوري
ـمــتــاز بـنــســبـة  %30  وهـو مـا ا
هـد الطـريق حلـضور اجلـماهـير
ـبـاريـات الـدولـيـة لـلـمـنـتـخب في ا

الوطني على أرضنا.
واوضح ان جلـــــــان مـن االحتــــــاد
الــــدولي لــــكــــرة الـــقــــدم ســــتـــزور
الـعــاصـمــة بـغــداد نـهــايـة الــشـهـر
احلــالي لــرفـع احلــظــر عن جــمــيع

مالعب العراق.
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فريق غاز اجلنوب بكرة الطائرة

عدنان درجال



وأنـتهى عـرض االفالم الـعشرون  لـيعـتلي
ـهـرجان هـرجـان مـديـر ا بـعـدهـا مـنـصـة ا
ورئـيس رابـطـة السـيـنمـا والـتلـفـزيون في
ـالـكـي  لـيـشـكـر احلـضور الـبـصـرة عـلي ا
ويــرحب بــاجلـمــيع لــيــبـدأ بــعــدهـا اعالن
االسـمـاء التي نـالت نـصيـبـها مـن التـكر
والــشــهــادات الــتــقــديــريــة من الــفــنــانــ
واالعـالمـــيـــ والـــصـــحـــفـــيـــ واالدبـــاء
ــــديــــنـــة وبــــاقي وغــــيــــرهم من ابــــنــــاء ا

شاركة . احملافظات ا
dL²  ¡UDŽ

ونــــال الـــبــــعض من الــــفـــنــــانـــ الـــرواد
هرجـان حصتهم من هذا احلـاضرين في ا
ا قـدموه من عطـاء مسـتمـر للفن الـتكـر 
هرجان الـعراقي طوال سنـوات  لينتـهي ا
ـــثل بـــأعـالن اجلـــوائـــز الفـــضل عـــمل و
ــثــلــة وافــضل تــصــويــر وســيــنــاريــو و
واخراج وجائزة جلنة التحكيم وكالتالي:
جـائزة افضل عـمل ذهبت لفيـلم( ال تخبرو
اجنــلــيــنـا جــولي ) لــلــمـخــرج ذو الــفــقـار
ثل نالها  أرقم ـطيري و جائزة افضل  ا
مـنـهل  عن فـيـلم عـزة نـفس لـلـمـخـرج رافد
ـثـلـة ذهـبت الـســنـيـد و جـائـزة افـضل 
لــكــاتي جــاالك  عن فــيــلم خـط احــمـر
وجـائـزة لــلـمـخــرج قـا غـمــكـ
افــضل تــصــويــر ذهــبت الى

فــــيــــلـم ( انــــا عــــراقي )
لـلـمـخـرج حازم جالل
امـا جـائـزة افـضل

…dOš_« q³7
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ÊUłdN∫ فنانون من مختلف محافظات العراق في مهرجان السينما التاسع عشر

W¹dJÝ r¦O¼

rþU  œULŽ Z¹—«

 «d¹d(« W¹œU

ي الـــعــراقـي صــدر له االكــاد
عن مــنـشــورات االحتــاد الــعـام
لـألدبــاء والــكــتّـــاب في الــعــراق
كـــتـــاب بــــعـــنـــوان ( الـــقـــيـــامـــة

سرح). وسايكولوجيا ا
w uÝœ r¦O¼ 

ـطــرب الـسـوري اعـلـن عن اغـنـيـتـه اجلـديـدة (رعـشـة ا
ن زيـدان وأحلان جنله غالب زيدان قـلب) كلــــمات أ
ــقــبـــلــ في  والـــتي ســتـــطــرح خالل األســـبــوعـــ ا

األسواق.
 dOBM « 5ÝU¹

 ÍËUOKF « .d  bLŠ√
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خالل حــمــلـة الــنــهـوض بــالــواقع الــفـني
التشـكيلي في دائـرة الفنـون العامـة تقوم
ـركـز كـوادر الــدائـرة بـتـجـهــيـز وإنـشـاء ا

الــتــســويـقـي لألعــمـال الــفــنــيـة
التشكيلية داخل الدائرة .

وأكدت مـديرة الـعالقـات العـامة
واإلعالم إنــعــام الــعــطــيــوي إن
ـــشـــروع هـــو احـــد اهم (هـــذا ا
بـــوابـــات االنـــتـــعـــاش لـــدائـــرة
الـــفـــنـــون خــصـــوصـــاً ولـــلــفن
الـتــشـكـيـلي عــمـومـاً. كـون هـذه
الـــدائـــرة من دوائـــر الـــتــمـــويل
الــذاتي والــتي تــعـتــمــد بــشـكل
اساس عـلى واردهـا من الـنـتاج
ـركـز الـثــقـافي فـضـالَ إن هـذا ا
سـيــكـون بــوابـة الحـتــواء كـافـة
الــــفـــنـــانـــ ســـواء كـــانـــوا في
الــداخل أو اخلــارج).مــوضــحـة

ــركــز هـو ــكــان الـذي ســيــقـام فــيه ا ان(ا
احـدى الـبـاحـات اجملـاورة لـقـاعـة عـشـتار
ـانـاً منـا بـنـجـاح هذه الـفـكـرة ودعـماً وا
الحــيـائـهـا وتــشـجـيــعـاً لـلـكــوادر الـشـابـة

{ لـوس -  اجنــلـوس - وكــاالت -نــشــرت الــنــجــمـة
ية آمبر هيرد على وسائل التواصل االجتماعي العا
صورة جتـمـعهـا بـإبـنتـهـا اوناج بـايج الـتي تـبلغ من

العمر ستة اشهر. 
ووصـفت الـفــنـانـة هـذه الــفـتـرة بـأنــهـا االفـضل في
حياتهـا حيث ظهـرت في سعادة بـالغة وهي حتمل
ابنتـها.وكـانت هيـرد قد اسـتقبـلت ابنـتهـا الرضـيعة

اضي عن طريق ام بديلة وقالت:  في نيسان ا
شاركة هـذه األخبار معكم قبل (أنا متحمسـة جدًا 
أربع ســنـوات  قــررت أنــني أرغب فـي إجنـاب طــفل
أردت أن أفعل ذلك بشروطي اخلاصة يريد جزء مني
التأكـيد عـلى أن حياتـي اخلاصة لـيست من اخـتصاص

أي شخص. 
أتـفــهـــم أيـضًــا أن طـبــيـعــة وظـيــفــتي جتـبــرني عـلى
التـحـكم في هـذا األمر ولـدت ابـنتي في 8 نيـسان
2021. اسمـهـا أونـا بايـج هيـرد. إنـهـا بدايـة بـقـية

حياتي).

ــشـــكالت في في الـــوقت احلـــالي يـــبــدو أن حـــجم ا
تزايد رقم احلظ .8

qL(«

ال ترتبك عـند التغيير وكن هادئـا لكي تستطيع جتاوز
األزمة.رقم احلظ.3

Ê«eO*«

شـكالت عـلـيك. من الـضروري أن  يـجب أال تـطـغى ا
تتصرف في احلال.

—u¦ «

على الـرغم من أنك شخص مـحب للـكالم بطـبعك إال
انك اليوم قد يكون كالمك قليال.

»dIF «

ليس من الضروري أن تبذل جهدا كبيرا من أجل أي
شخص.

¡«“u'«

يكون هـناك توتر وتعـارض في بداية اليوم ولذلك كن
مستعدا. 

”uI «

في الـــعــمل هــنــاك  حــاالت مــعــيـــنــة تــتــطــلب مــرونــة
إضافية.رقم احلظ.7

ÊUÞd «

 كـلــمـا كــنت عــنـيــدا كـان من الــصـعـب الـتــعـامل مع
االخرين.رقم احلظ .6

Íb'«

 عـلـيك بـأخـذ وجهـات الـنـظـر األخرى بـعـ االعـتـبار
يوم السعد االربعاء.

bÝô«

عـلـيك أن حتــمي نـفـسك من الـبــعض بـأن تـقف ثـابـتـا
ولكن دون أن تقترب منهم.

Ë«b «

فـاجـئة في خـطة علـيك ان تكـون جـاهزا لـلتـغـييـرات ا
العمل. رقم احلظ.2

¡«—cF «

كن مـنفـتحـا الستقـبال األفـكار واالقـتراحـات اجلديدة
بغض النظر عن غرابتها.

 u(«
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الكلمات ترتـبط كل منها بحرف
.اجــمـع حــروف الــدوائــر مــعــ

طلوبة : لتعرف الكلمة ا
∂ wÐœ …—U « oÞUM  s

5FDI  s  ·ËdŠ

1- مدينة فلسطينية
2- مشتكي

3- منصب دبلوماسي
داخلته 4- يزيد على الكالم 

الئكة 5- صوت ا
6- يحذر

الـكــاتـب والـــــنــاقــد الــعــراقي حتــدث عن الــصــحــافـة
الثقافية ضمن احدى جلسات معرض الرياض الدولي

للكتاب.

الــكـاتــبــة االردنـيــة احـتــفت بــإشـهــار كــتـابــهـا (افــكـار
ـكـتـبـة وأحـاسـيـس أنـثى) بـجـلـسـة اقـيــمت في دائـرة ا

الوطنية بعمان ادارها االعالمي احمد شبيب.

دينة الطب في بغداد حتدثت اخصائية امراض الدم 
االحد عـن (فقـر الـدم عنـد االطـفـال والكـبـار واحلوامل
بـسـبب نـقص احلـديـد: االعـراض والـعالج) في ورشـة

عمل افتراضية اقامتها جامعة النهرين.

ـايـســتـرو االردني يـقـود الـيـوم الـثالثـاء عـلى مـسـرح ا
قـصـر الـثـقافـة بـعـمـان كـونـسيـرت من تـالـيـفه بـعـنوان

ملكة االردنية الهاشمية). (سيمفونية ا

 Ê«uKŽ w³M « b³Ž e¹eF « b³Ž

اجستير طالب الدراسات العليا العراقي نال شهادة ا
من قــسم الـصــحــافـة بــكــلـيــة االعالم في جــامــعـة عن
وسـومة (مـعاجلـة الصـحف احمللـية لالزمات رسالـته ا

الرياضية في العراق).

امبر هيرد

وقـال إيـري إنه(سـعـيـد بـأن الـنـجم
وافق على إعالنهم عن تبرعه).

ومــاتت صـوفـي ابـنــة إيــري قــبـيل
ـــيالد في 2018 بـــيـــنـــمــا عـــيـــد ا
ر في  آذار انـتـحـرت بـيث ابـنـة بـا
ـيـلي 2020 بــعـد أيـام من وفــاة إ

ابنة أوين.
وفي وقت ســابق قـال إيـري (إنـهم
قرروا خوض هذه الرحـلة الصعبة
ألنـهم يريـدون أن يـساهـموا في أال
ا عانوه. لقد يعاني آباء آخرون 
ـكـان. لم نـأت قُــذف بـنـا إلى هــذا ا
ـحض إرادتـنـا لـكـنـنـا هـنـا اآلن
وعـــلـــيــنـــا أن نـــفـــعل شـــيـــئــا. إذا
اســـتــطــعــنــا أن نـــســاعــد عــائالت

أخرى فلنفعل).
ومـن اخملــــطط أن يــــقــــطع اآلبــــاء
الـــذين انــطــلــقــوا فـي مــســيــرتــهم
بـالـفـعل نـحو 20 مـيال في الـيوم

 {  لندن  –وكاالت - تـبرع الـنجم
ـبلغ 10 السـينـمائي دانـيل كريغ 
آالف جـنيـه إستـرلـيني لـثالثـة آباء
بــريـطــانـيـ انــطـلــقـوا فـي رحـلـة
ــســافـة 200 ســيــرا عــلى األقــدام 
نظمة ميل من أجل جمع تبرعات 
خـيـريـة تـكــافح االنـتـحـار بـعـد أن

انتحرت بناتهن.
وفي الـرحــلـة الـتـي أُطـلق عـلــيـهـا
ـشـون) انطـلق أندي (ثالثـة آباء 
ــر وتـيم أوين من إيــري ومـايك بــا
أمــــاكن ســــكــــنـــهـم في كــــمـــبــــريـــا

ومانشستر ونورفولك.
ويـــقــــوم اآلبـــاء الــــثالثـــة بــــجـــمع
ــنـــظــمـــة بــابـــيــروس تـــبــرعـــــات 

اخليرية.
ووصــــفــــــــوا تــــبــــرع كــــريغ جنم
سـلـسـلـة أفالم جـيـمس بـونـد بأنه

(رائع).

مــتــــنــقــلــ بــ مــنــازل الــثالثــة.
ويــــتــــــــــوقع اآلبـــــاء الــــثالثــــة أن
يــنـجـزوا رحــلـتـهم في 23 تـشـرين

األول اجلاري.

Í—u³'« d¹b‡¼ ≠ q u*«

في يــوم خــريـفي مــبـهــر من أيــام نـيــنـوى
احلـــدبـــاء وبـــأجـــواء ســـادهـــا االرتـــيـــاح
والــشـعـور بــالـبـهــجـة وبـأحــدى الـقـاعـات
ـــكــتـــظــة ـــوصل ا الـــواقــعـــة بـــغــابـــات ا
بـالـكـازيـنـوهات الـعـائـلـيـة والكـافـيـتـريات
الـشبـابيـة أقيم مـهرجان الـسيـنمـا التاسع
رة أسم ( عـشر والتي حملت دورته هذه ا

ــمـثـل واخملـرج عــبــد الــقــادر احلــلــبي ) ا
عروف . وصلي ا العراقي ا

وتـوافـد عـلى مـكـان الـقـاعـة مـجـمـوعـة من
الــفــنــانــ الـرواد مـن الـعــاصــمــة بــغـداد
وبــاقي احملــافـظــات بـالــرغم من حتـمــلـهم
مـشاق السفر وكذلك محبي ومتابعي الفن
الـسـابع والبـعض من االعالمـي وغـيرهم
ــــهــــتــــمــــ ــــهــــرجــــان ا من ضــــيــــوف ا

بالسينما...
ـوصـلـيـون مــنـذ زمن لم يـسـتـمــتع ا
ـهرجـانات بـاقـامة هـكذا نــــوع من ا
ــشـاهـدة ولـم تـسـنح الــظـروف لـهم 
هـذه الـعـروض الـسـيـنـمـائـيـة سـواء
كــــانـت الــــعــــروض الــــطــــويــــلـــة او
الـقصيرة والتـسجيليـة عبر شاشات
العرض السينمائي الكبيرة حيث لم
وصـلي لعدم توفر ـشاهد ا يـألفها ا
دور لــلـعـرض الـسـيــنـمـائي بـالـوقت
ـديــنـة وكـان االنــبـهـار احلــالي في ا
ــتــابـعــة هــمـا رفــقــاء الــعــشـرون وا
عـرضاً سيـنمائـياً التي زيـنت شاشة

هرجان . ا
وقـد صـنع هـذه الـعـروض بعض من
الـفـنانـ الشـباب بـقدرات وتـقنـيات
ـطـلوب ـسـتوى ا ضـئـيلـة لـيـست با
لـكنـهم أجادوا بـايصـال الفـكرة التي
تـــقف مـن وراء كل فـــيــلـم  عــرضه

هرجان . وشارك با
وكـان حلضـور فنانـينا الـرواد امثال

مــحــمــود ابــو الــعــبــاس وريــاض شــهــيـد
وجـالل كــامل وزهــرة الــربـــيــعي  طــعــمــاً
ــهـــرجــان خـــاصــاً اضـــفى عـــلى أجـــواء ا
الـشعـور بنـوع من التـفاؤل فـوجودهم كان
اشـــبه بــبــســمــة األمـل في وسط اجلــفــاف
وابـتـسامـاتـهم الصـادقـة أعادت لـلـمشـاهد
وذاكـرته زمـن الفـن الـعراقـي االصيـل الذي
كــان يـدخل الى كل  بـيت وعــائـلـة عـراقـيـة

دون استئذان أوتأشيرة للدخول .
ــهـرجــان بـأسـتــعـراض مـا بــدأت فـقـرات ا
وصل من أعمال وحمالت قامت به بلدية ا
ــوصل لــلــحــفــاظ عـلـى مـكــانــة وتــطــويـرا
ـديــنـة الى وأمــاكـنــهـا والــســعي لـعــودة ا
وتـبـعه عـرض  بـرومو صـورتـهـا الالمـعـة 
خـاص بأعـمال الـفنـان عبـد القـادر احللبي
ــهـــرجــان عـــلى أســمه و الـــذي ســمـي ا
اســتــعــراض جــزء من اعــمــاله عــلـى مـدى
ـسـيرته الـفـنـية احلـافـلة ـاً  سـنـوات تـكر
بـــالـــعـــطـــاء الـــفـــني مع اخـــتـــيـــار مـــوفق

للموسيقى التصويرية التي رافقته .
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وبـدأ بعـد ذلك عرضت االفالم الـسيـنمـائية
ـهــرجـان وهي ـشــاركـة فـي ا الــقـصــيــرة ا
:كـيف يـغـني الـقـصب  مـسـالـة وقت  عزة
نــفــسـي  ال تــخــبــروا اجنــلــيــنــا جــولي 
عــــاشـــوراء في كـــورونـــا   وبــــالـــوالـــدين
احـسانـا  وتستـمر احليـاة  اخلط االحمر
 االخـــــــوة  انـــــــا عــــــراقـي  عـالج  رجل
االخــــرين  عــــربــــة ودوالب  المــــاســــو  

ارض الـغراب   ضـوء اخـضر  االصـرار  
اء  وصراع الذل. أماني   قطرات ا

وقـــد تــخــلـل الــتــصـــفــيق احلـــار من قــبل
ـشاركة احلـضورأثـناء كل عـرض لالفالم ا
والــتي نـالت أسـتـحــسـان اجلـمـهـور..وقـد
تـنـاولت مـعـظم العـروض جـوانب واقـعـية
وصـلي وصـادقة من حيـاة العراقـي وا
ــا رافــقــهــا من تــســجــيـل أحـداث ايــضــاً 
ومـــواضــيـع وصــلت لـــقــلـــوب ومــشـــاعــر
احلـضور... وانهمرت دمـوع البعض منهم
تـفاعالً مع أحـداث العـروض حيث المست

جراحاتهم ومعاناتهم اليومية..
وقــد أضــفى الــصــوت الــهــاد والـشــجي
لـلشـاعرة االعالميـة زينب صافي الـعامري
سـحراً خاصاً على فـقرات تقد العروض
وما تخللها من فواصل ب عرض وآخر .
ـهــرجـان الــشـعـور ولم يــنـتــاب حـضــور ا
لل من العروض الـسينمـائية حيث حل بـا
االنـبـهـاروالـلـهـفـة في مـتـابـعـتـهـا بـدالً من
الضجر من طول مدة العروض العشرون.
ـــكـــونــة من وكـــانت جلـــنــة الـــتـــحــكـــيم ا
: مــحـمـود ابــو الـعـبـاس  ,كــامل الــفـنـانـ
ـهـدي والـدكـتورة قـادر ,واخملـرج مـحـمـد ا
مـيـادة مـجـيـد الـبـاجالن. تـتـابع الـعروض
عن كـثب وتـسـجل مالحـظاتـهـا بـالرغم من
أرتـفـاع أصـوات الـتـشـجـيع والـتـفـاعل من
قــــبل احلــــضـــور مـع مـــجــــريـــات كـل فـــلم
سينمائي قصير وما تضمنه من احداث .

  شهادات تقديرية

بتواصل الـعمل واالجناز  االتـفاق على
إفراغ شـعـبة الـعالقات لـتـوفيـر مسـاحات
ركز التـسويق  وانتـقال العالقات أوسع 
الـــعـــامــة واالعـالم إلى مـــوقع جـــديــد مع
احلــفـاظ عــلى خــصـوصــيـة
قــاعــة عــشـتــار وتــاريــخــهـا

العريق). 
مشيرة ان (الـتطور ال يعني
االســـتــــغــــنــــاء عـن أثــــريـــة
وتـاريـخــيـة األمـاكن أو ركن
ا كوادر اخلبرة جـانباً وإ
الـــتــعـــشـــيق بــ احلـــداثــة
للـطاقات الـشابـة واخلبرات
ـــتـــوفــرة مـع تــطـــويـــرهــا ا
وزجــهـــا في مــفـــاصل عــمل
جديدة. كما و العمل على
فــــتـح أبــــواب الــــتــــســــويق
االلــكـتــروني عــبــر الـنــافـذة

الكترونية).
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نـسبت تـهمة قـرصنـة الشـبكة الـعنـكبـوتية ومـشتـقاتـها الى صبـي يحمل مالمح
شـرق اوسـطـيـة ; في حـ (لف ثـلث مـسـتعـمـري ومـسـتـوطـني الـكـرة االرضـية

لفوا رؤوسهم وناموا باكرا) ..هل شاهد احدأ لف راسه قبل ان ينام ?!
حـسب الساعة السكانية فـان ما على االرض حتى ساعة اعداد هذا النص هو
 7.898.951.666 فـي حـ  يـســتـخـدم  8.4 مــلــيـار مــنــهم احــدث وسـائل
ـئـة من مـجـمل مـدمـني هـذه الـوسائل ـا نـسـبته 6.2 بـا الـتـقـاطع االجـتمـاعي 
ومتعاطيها .. فجأة دون سابق انذار اصيبت افضل  التطبيقات بسكتة دماغية
وقـلبـيـة وصدم الـعالم عن بـكـرة ابيه وامه ايـضـا. وكمـا كنـا نسـمع من امـهاتـنا

وهن يرددن للدجاج البيوتي حتى يهجع الى قنه باكرا :بيت بيت بيت !
ـكن الركـون اليـها فـان حوادث الـسيـر في العـالم كان من وفق احـصائـيات ال
روريـة بعـدد متـزايد ضـحايـاها   قـتيل كل 24 ثـانيـة! حـيث تودي  احلـوادث ا
ـيـة مع من األشـخـاص فـي الـعـالم بـحـسب مـا حـذرت مـنــظـمـة الـصـحـة الـعـا
1.35 مـليـون قتـيل سـنويـاً معـربة عن قـلـقهـا من غيـاب إجراءات الـسالمة في
الـدول الـفقـيرة... وفي مـقـدمة اسـباب ذلك هـو االدمان  –اثـنـاء القـيادة  –عـلى
الـتواصل هـاتفيـا في حالـة االنتشـاء عاطـفيا  –وضـرب االشارات الضـوئية او
ـية ... وفق نبـوءة حتقق بـعضهـا أكثر اثـناء السـيربـسرعة تـفوق معـدالتهـا العا
ـي الذي شيء سـيـتـأثـر بـعـد انـقـطـاع االنـتـرنت في الـعـالم هـو االقـتـصـاد الـعا
سـيـنهـار بطـريـقة لـيس لـها مـثيل  ,سـتـعود احلـضـارة االنسـانـية لـ 70 او مـئة

سنة للوراء لعصر ما قبل االنترنت ..
تـزايد حاالت الطالق في الـسنوات األخيـرة بشكل الفت وعالقة ذلـك بانغماس
أحـد الـزوجـ في مـواقع التـواصل االجـتـمـاعي عـلى حـساب احلـيـاة الـزوجـية
وإمـكانـية وقف تطـور تلك اخلالفـات الزوجـية بسـبب إدمان الـتكنـولوجـيا وطلب
واقع حتى أصبح ذلك الـزوجة خاصـة للطالق ألن زوجهـا مدمن متـابعة تلـك ا
مـشـهـداً مــألـوفـاً عـرف طـريـقه إلى أروقـة احملـاكـم.الى جـانب تـفـشي اخلـيـانـة

االلكترونية ولو باالقتصار باضافة اجلنس االخر كاصدقاء افتراضي ..
كـنت اسعى الى تقصي انـخفاض حاالت الـدهس واالنفصال بـ شريك لهم
اوال وكنائن واحفاد بعد الصمت االلكتروني الذي سبق الصمت االنتخابي في

 10تشرين االول ...
انـسخ عدة آراء نتـجت عن ردات فعل عراقـي بعـد السكـتة االلكـترونيـة فكانت
ـوبـايالت وصـارهـنـاك عـلى الـنـحـو الـتــالي:بـصـراحـة فـرحت الن الـكل عـافت ا
احـسـاس بـوجـود الـعـائلـة مـو كل واحـد بـيـده مـوبـايل وعـايش بـغـيـر عـالم وهو
الـعـالم االفـتراضي ... الول مـرة اكـتشف ان عـيـني ولـدي زرقاوين  !!... شيء
مـثل الف لـيلـة عدنـا الى سوالف اجلـدات ... اكل ونـوم ياايـها الـقوم .. سـعادة

. البدائي االوائل .. الارق ..لم اعدد اردد: مرحبا: يا أيها األرقُ
... لكَ من عينيَّ منطلق ... إذ عُيونُ الناس تنطبِق فُرِشتْ أُنساً لكَ احلَدَقُ

في شـوارع مدن عربية وشرق اوسطية آسـيوية وافريقية إن سألت اي صاحب
لكة ووالية كـشك على الطريق لرمى التهمة على احلكومه  في كل جمهورية و
رور وسـلطـنة وإمـارة ولهمـسوا : الـيوم االمـر غيـرعادي الحظ ذلك في حـركة ا

والزحام وقطع الطرق لتفادي أمر دبر بليل !
قــبل ان الف رأسي وانــام سـعـدت بــعـودتـي الى الـبــدائـيـة
ا بـاعـتبـارنـا احيـاءا نـعاصـر بـعضـنـا حيث كـنـا نعـيش عـا
ـاضي! هل كنت في الـبـيت ساعـة انقـطاع آخـر هـو عالم ا

النت ?!
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مديـر عـام دار اخملطـوطات الـعراقـيـة اعلن عن اقـتراب
موعـد إطالق مشـروع التـصويـر الرقـمي للـمخـطوطات
العـراقيـة بهـدف ضمـان احلفـاظ على اخملـطوطات في
نُسَـخٍ مصـوَّرة  في حـال تـعـرُّض اخملـطـوطـة لـلـتلف أو
شروع بتصوير 47 ألف مخطوطة . االندثار.ويُعنى ا

نـــــيــــويــــورك  –وكـــــاالت - حــــضــــر
النـجمـان جـينـيفـر لوبـيز وبن أفـليك
في العـرض اخلاص لفـيلم (ذا الست
ديول) الذي أقيم في مدينة نيويورك
في مركز لينكولن.ويلعب افليك  دور
البطـولة في الـفيلـم  أما لوبـيز فهي
تظـهر دائمـاً دعمـها حلـبيـبها في كل
مـــشــاريــعـه. كــمــا حـــضــر الــعــرض
ـون والـذي اخلـاص الــنـجم مــات د
يــشــارك في بـطــولــة الــفـيــلم ايــضـا
ـون زوجـته الـتي ارتـدت ورافـقت د
فــــســــتـــانــــاً بــــالــــلـــونــــ األحــــمـــر
ــصــورون عــدة واألســود.والــتـــقط ا
صور للثنائي الشهير على السجادة
احلـمــراء ومن بـيــنـهـا صــورة ظـهـر
فـيـهـا بن وجـيـنـيـفـر وهـمـا يـتـبادالن
قـبـلة حـمـيـمـة لـكن جي لـو اخـتارات
ــصــورين اخـــفــاءهــا عــني عـــيــون ا

مستخـدمة حقـيبة يدهـا قبل أن تبدأ
بـــالــــضــــحك أمــــام الــــعـــشــــرات من

صورين. ا
الـــفــيــلم تـــدور أحــداثه فـي فــرنــســا
بالـقرن الرابع عـشر وهـو عبارة عن
قصة ملـحمية من اخليـانة والعدالة
والــتـي ســتــروي مـن ثالث وجــهــات
ــون نــظــر مــخـــتــلــفـــة: فــرســان (د
ودرايف) حيث  اخـتبـار رباطـهما
بــواسـطــة اخلـيــانــة بـاإلضــافـة إلى
شــابــة (كــومــر) الــتي أُجــبــرت عــلى
الــتــنــقـل في الــوحــشــيــة والــثــقــافـة
الــــقــــمــــعــــيــــة لــــلــــعــــصــــر من أجل
البقـاء.وهومن إخراج ريـدلي سكوت
ــون آدم درايف وبــطـــولــة مــات د
جودي كومـر وبن أفلـيك السيـناريو
ـون من تــألـيـف بن أفـلــيك ومــات د
ونـيكـول هـولوفـنـر وتنـتـجه جنـيـفر

فــوكس إلـى جــانب ســكــوت وكــيــفن
والش ونيكول هولوفسنر العمل.

دانييال كريغ
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قـررت ادارة تـطـبـيق (تـيك تــوك) تـعـيـ الـشـاب الـعـراقي
محمد سـمير الالمي كـاول موظف لشـركة (تيك توك) في
ـبدعة العراق وعـزت ذلك الى كونه من الـطاقات الـشابة ا
في مجـال  (السوشـيال مـيديـا) والتـسويق االلـكتروني ..
ـعنـي بـعالم وتلـقى الالمي تهـاني االوسـاط الشـبابـية وا
ـنــجـز الــذي حـقــقه ويـعـد الـتــواصل االجـتــمـاعي لــهـذا ا

مفخرة عراقية تستحق التقدير واالعجاب.
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سـيـنـاريـو فـنـالـهـا فـيـلم (الـضـوء االصـفر)
و جــائـزة لــلـمــخـرج عــبـد الــقـادر احلــلـبي
افــضل اخــراج ذهــبـت لــفـيــلـم ( المــاسـو )
امـا جائـزة جلـنة لـلـمـخرج احـمـد الشـمـال 
الـتحكيم الفضل عمل متكامل فذهبت لفيلم
( ارض الــــغـــراب ) لــــلــــمـــخــــرج مـــحــــمـــد

دربندخان.
ـهرجان لـيسدل    وأنـتهت بـعدها فـقرات ا
الـستـار علـيه بأمـل أنتـظار مـهرجـان جديد
قـــادم لــلـــســيـــنــمــا

العراقية.
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{ بـــاريس (أ ف ب)  –مـــنــذ مـــئــة
عـام تـروّج  فـوغ بـاريس ”لـألنـاقة
الــبـاريــسـيــة وتـطــلق الـصــيـحـات
خـصـوصـا بـعـد االنـعـتـاق من ثـقل
األعــراف في الـســتـيـنــات غـيـر أن
الــنــســخـة الــفــرنــســيـة مـن مـرجع
ـئويـتـها األولى ـوضـة حتتـفي  ا
مـن دون رئـــيــســـة حتـــريـــر وحتت

سطوة أميركية متزايدة.
قام عـرض الكبـير ا وبـالرغم من ا
ناسبة في قصر غالييرا في هـذه ا
ــوضـة الـعـريق في وهــو مـتـحف ا
بــــــاريـس لم يــــــحلّ أحــــــد مــــــحلّ
ـــانـــويل ألـت الـــتي صـــرفت من إ
مــهـامـهـا بـعـد عــشـر سـنـوات عـلى

رأس  فوغ باريس.”
وفـي مسعى إلى خفض الـتكاليف
وضـع مــســؤولــو  كــونــدي نــاست
إنـترناشونال  اجملمـوعة القابضة
الــــتي تـــتــــولّى حتـــريــــر اجملـــلّـــة
الـنـسـخـة الـفـرنـسـيـة حتت اإلدارة
ــبــاشـرة آلنــا ويــنــتـور رئــيــسـة ا
حتـرير  فوغ ”بـطبعتهـا األميركية
تـمـامـا كمـا حـصل في الـبرازيل أو

الهند أو إسبانيا.
وأقـرّت سـيـلفـي ليـكـالـييه الـقـيّـمة

عــــلـى مــــعــــــــرض  فــــوغ بــــاريس
1920-2020 الــــذي أرجـئ ســــنـــة
بـسـبب اجلـائـحة  لم نـكن نـتـصوّر
بــتــاتــا أن األمــر سـيــنــتــهي بــهـذا
الـشكل عـندمـا بدأنـا بالـعمل ”على

هذه الفعاليات.
WO ½d  W ½

تــمـيّـزت الــنـسـخــة الـفـرنــسـيـة من
اجملـلّـة بـطـابع أكـثـر حتـرّرا وأكـثـر
بــــوهــــيـــمــــيــــة من نــــظــــيــــرتــــهـــا
رجع الـنـيـويـوركـيـة. وهي كانـت ا
الــذي رسم مـالمح جــزء كــبـيــر من
األســـــلـــــوب الـــــرائج فـي الـــــقــــرن
الـعشـرين. ولم يسـلم تاريـخ اجمللّة
العريقة من اخلصومة التي شابت
الـعالقات ب النسخت األميركية
ـلقّـبة فروغ مع دمج والـفرنـسية (ا
كـلمـتي فوغ وفـرنسـية وهي كـلمة

تعني ضفدع باإلنكليزية).
فـــمــــا مـــدى أوجه االخـــتالف بـــ

? الطبعت
في الــبــدايـة  لـم تـكن بــالــكـثــيـرة
لــكــنــهــا ازدادت عـلـى مـرّ الــوقت 
بـحسب مـا قالت سـيلـفي ليـكالـييه

لوكالة فرانس برس.
وفـي الـعـام  ?1929طــرحت فــكـرة

إعـطــاء هـويـة بـاريـسـيـة بـالـفـعل”
حملــتـويــات عــلى صـلــة بـالــنـخــبـة
ــثـــقّــفــة واألوســاط الـــفــنــيــة في ا

العاصمة الفرنسية.
وفـي الـثالثـيـنـات حتـولت بـاريس
حـــقل جتــارب إليـــجــاد مـــصــوّرين
جـــدد  مـــا كـــانــوا مـــوجـــودين في
نـيويورك .”وعـكفت  فـوغ باريس”
عـلى الـدفاع عـن األزياء الـفـرنسـية
الــراقـيــة في وجه األمــيـركــيـ مع
ازدهـار األزياء اجلـاهزة األمـيركـية
ــيــة الـــصــنع بـــعــد احلـــرب الــعـــا
الـثـانـيـة. ولـفـتت لـيـكـاليـيه إلى أن
كـلّ هــذه األوســاط الـــبــوهــيـــمــيــة
الــبـاريــسـيــة هي عـلى نــقـيض من
ــكـــتب الــنــيــويـــوركي. وتــشــهــد ا
تــــبــــادالت ولــــقـــاءات ومــــراسالت
ومـذكّرات عـلى كلّ هذا الـتباين في

طريقة قولبة اجمللّة.”
وأردفـت أن  اجملريات كـانت شـيّقة
بـــالــفـــعل فــفـــوغ بــاريـس تــطــرح
وجـــهــات نــظــر جـــديــدة في حــ
تـضبط نظيرتهـا األميركية الوضع
ـنـطق وتـضـفي عـليه بـبـعض من ا

مسائل جتارية.”
لــكن مع الــتــطــوّرات األخــيـرة  لم
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رت خـطـواتـنـا في مـحـلـها ح سـمـعـنـا صـفـيـر الـرصـاص تسـمـَّ
ورأيــنـا سـيل الـطـلــقـات تـنـغـرس في الـتــراب عـلى بـعـد أشـبـارٍ من
أحذيتـنا مخلفة زوبعة غبار سرعـان ما تصاعد وصار يغطينا من
جــمـيع اجلـهــات احلق ارتـبـكـتُ حـيـنـهــا أشـد االرتـبــاك إذْ طـيـلـة
حــيـاتي في مــعـارك اجلـبــهـات لم أشـهــد رصـاصـا مــاكـرا ً هـكـذا
يراقب خطواتنا خطوة بخطوة قلتُ في سري وقد تثلَّجتْ عروقي:

- لقد انتهينا!
 غيـر أنَّ تلويحـة الفتى الكردي »مـحمد «نـحو جبل شاهق أعادتْ
اخلـفــقـان إِلى قـلـبـي حـ رفـعـنــا الـرؤوس إِلى ذلك اجلـبل رأيت
غمـامة رمـادية تـومئ هي األخرى بـالبـنادق الـتي كانت مـواسيـرها
تلصـفُ بوميضٍ المع النعـكاس خيوط الـشمس علـيها حيـنها كوَّر
الـفــتى الــكـردي يــديه عــلى فـمه وراح يــحـدثــهم بــالـكــرديـة وبــعـد
مـنـاورات كرديـة بالـكالم لم تطل كـثـيرا الـتفت الـفتى نـحونـا وقال

تصاعد من رئاتنا الالهثة:   متبسماً وهو يلحظ هلعنا ا
- أنتم في أمان.

انعي قبلنا جميـعا; وأدركت حينها انه كان خائفاً بزغتْ ضحـكة ا
ا خاللـهـا نـحـاول إعادة نـا شـجـاعـة. لم تـمـر سـوى دقـائق كُـنـَّ وأقـلـَّ
الـهـدوء لــهـواجـسـنـا الـقــلـقـة حـتى رأيـنـا أمــامـنـا ثالثـة من الـكُـرد
بلـحاهم الطـويلـة احمللزنـة وقد غطـت صدورهم أشرطـة الرصاص
ـشهد بحاجة إِلى كثير من الهدوء والشجاعة; لم أجد سوى كان ا
ـراً لتبادل الثقة والتفاهم اء التي كان يحملها أحدهم  زمزميـة ا

فقلت: 
- أنا عطشان..

مـا كـدت انـتهي مـن طلـبي حـتى كـانت الـزمزمـيـة قـرب فـمي; دلقتُ
جـــرعــة مـــاء بــاردة في فـــمي ومن شـــدة ارتــبـــاكي لم تـــصل إِلى
بلـعومي; فـلقـد أعدتـها إِلى راحـة يدي ونشـرتهـا على وجـهي قلت

في خلدي: 
- مازالوا بريبةٍ منَّا.

كنتُ بـحذر تام وشـهوة البـقاء لدي لـيست لهـا حدود على خالف
ـاء دون ريــبـة ولـكن بــشيء من اخلـوف; اآلخـريـن الـذين شـربــوا ا
بالغـة بحذري دون معنى واحلق لم أكن أشعر ا كـنت شديد ا ر
ا بـسبب بالـظمـأ إزاء توقي وتـعطـشي إِلى احلريـة واخلالص ور
هــذه الـهــواجس بـدأت اشــعـر أنَّ الــكُـرد الــثـوَّار الــذين بـرفــقـتــنـا
صاروا ينـظرون لنـا بتهيب وعـناية. دعوني هـنا أتوقف قلـيالً طيلة
ـعـارك الــعـصـيـبـة تـيـقــنت من حـكـمـة واحـدة: هي أنَّ حـيـاتي في ا
الـشـجـاعـة احلق تـلك الـتي تـلــتـهب في أعـمـاقك ولـيـست تـلك الـتي
ا رأيت جنوداً يـتحدثون كثيراً تراها مـستعرضة أمام العـ فلطا
وت احلـاسمـة رأيتهم عن جَلـدِهم وجرأتـهم ولكـنهم في ساعـات ا
يـهـربـون كـنـعـاج بـيـنـمـا رأيت الـذين هم في نـظـرهم جـبـنـاء أشـد

الشجعان أذكر أنَّ والدي قال لي ذات يوم:
ظـلوم أشد الشـجعان ولـكن الفرصـة لن تتيـسر له ولكن إياك - ا

من شجاعته عندما يظفر بلحظات احلرية.
 لقـد جتسَّد ذلك بوصولنا إِلى تلك القرية التي كانت أغلب بيوتها
دة من الط ويبدو أنَّ قاطنيهـا قد فرّوا منها قبل شهور إنْ مشيـَّ
لـم أقل قبل أسـابـيع والبـرهـان مهـد الـطفل اخلـشـبي الذي رأيـناهُ
بكـامل مستلزمـاتهِ محترقاً حتى »خرخاشة «الـطفل مازالت على
وسـادته وقـد سـالـت روحـهـا وألـوانـهـا من شـدة الـعـصف بـيـد أنَّ

ائه وبصوت مبحوح تساءلت:  ا يزل يحتفظ  اء  إبريق ا
ا يعرف الثوَّار بيت أي مسك هذا? - ر

وبسرعـة فائقة تـرجم محمد سؤالي إلـيهم ثمَّ عاد يقـول لنا بعد أن
سمع اجلواب من أحدهم: 

- هذه داره وهذا مهد طفله..
وخزني قلبي وأنا أتساءل بوجلٍ: 

- ما الذي حدث?
هـيـمن عــلى اجلـمـيع صـمت رهـيـب بـعـد سـؤالي; أقـول مـريع ألني
حملت أحدهم يـضع سبـابته على زنـاد البـندقـية; سرعـان ما تـركنا
ـطـبوخـة بالـقـنابل الـثـقيـلة; في حـيرتـنـا وخرج إِلى فـضـاء القـرية ا
عتوق بخلع وراح يطلق الـرصاص برشقات طويلة; بينما انشغل ا
ـمزق لـينـتشل حـذاءً بـاليـاً منـسوج مـن القـطن كان مـهمالً حـذائه ا
ـهـل دسَّ قـدمــيه بــجـوفــيه الــرطـبــ وهـمس في زاويــة الــغـرفــة و

بأسى:
- إنها أجمل وأقسى ذكرى.
انعي بهلع:   هنا استخبر ا

اذا الرجل أطلق الرصاص بهذه الرعونة? - لم أفهم 
اذا فضلت الصمت; وأي كدت بـحدسي أنْ أجيبه ولكن ال أدري 
كالم يـجـدي وأنت تــشم رائـحـة الـبــيـوت احملـتـرقـة تــمأل خـيـاشـيم
روحك. كان الـدمار قـاسياً في أرجـاء القـرية; بيـنمـا صاحب الدار
بعد أنْ أفـرغ مخزن الـبندقيـة وشحنـات غضبه انتـبذ ركنـاً قصيًّاً

رقطة فعلق الفتى الكردي:  وهو يجفف الدمع بكوفيته ا
- لقد فقد عائلته بالكامل هنا.

أشـار إِلى الـبيت الـذي مـازالت رائحـة الـشواء تـنبـعث مـنه. رافقـنا
الــصـمـت حـتى وصــلــنـا إِلى قــريـة »قــوچـان ?«تـركــونــا في بـيت
مهجـور; حتى زحـفت ظلـمة اللـيل إِلى هواجـسنـا وغربتـنا حـاولنا
حينـها اسـتفـهام ما جـرى لتـلك القريـة لكن الـفتى كـان يجيب عن
أسـئلـتـنا بـالدمـوع تارة وبـشتـم صدَّام تـارة أخرى فـكرت حـينـها
شتعلة تدعوه إِلى ـا عاطفته ا بانتـشال البندقية من ب يديه فلر
زرع رصـاصـهـا في أحـشـائنـا لـكن تـلك الـفـكـرة اخملـيـفـة تـبدَّدت
ـاع وهي حتمل آنية عنـدما دخلت علـينا فتاة كـردية بزي مزركش 
من اخلـبـز األبـيـض كـبـرقع عـروس مع إبـريـق الـلـ كـانت الـفـتـاة
واثقـة من نفسها كما لو أنهـا اعتادت على هذه اخلدمة على الرغم

من عمرها اليافع; وح سألها محمد »باللهجة الكردية   :»
 -أنتِ ابنة من?

أجابت بالكردية التي ترجمها لنا فيما بعد: 
- أنا ابنة الثوَّار; وافتخر بخدمة أي مناضل يقارع ضد الطاغية.
ـا نسـتـحق فنـحن لم نـكن سوى كـان مـديحـهـا في الواقـع أكثـر 
شعـراء في بدايـة مشوارهـم وهربنـا للـخالص ليس إالَّ. عـرفنا أنَّ
هـؤالء الـثوَّار الـبـسـطـاء بدأوا يـحـرصـون عـلى احـترامـنـا ومـودتـنا
ألنـهم بــبـســاطـة كــانـوا يــظــنـون أنــنـا ســنـصــبح قـادة الــعـراق في
ستـقبل القـريب; إذْ بعد اسـتجـوابنا الـتمهـيدي طلـبنا مـنهم رؤية ا
مـام جالل الـطالـبـاني للـتـحاور مـعه وكـان ردهم أنَّ ذلك يـستـغرق

وقتا فقلنا لهم:
قدورنا االنتظار.  -

فازداد تـهيـبـهم منـا واحتـرامـهم لوجـودنا
بيـنهـم; وبتـنا نـصدق تـلك الـفكـرة في تلك
الـلـيـلـة أننـا أصـبـحـنا مـنـاضـل دون أن

ندري!

ة علـماء الدين قـال د. أحمـد كر
ـقــارن بـجــامـعـة أســتـاذ الـفــقه ا
األزهــــر أن زواج احملــــلـل بــــاطل
بـإجــمـاع الـفـقــهـاء وأن رسـولـنـا
الــــكـــر لــــعن احملـــلـل واحملـــلل
وأضـاف أن نــكـاح احملــلل بـاطال
شـرعـا ومــوضـوعـا إال أن الـزوج
الـــثـــاني إذا كـــان ال يــعـــلم بـــأنه
مـحـلل فال إثم عـلـيه ولـكن تـبـقى
اإلشكالية فـيمن يعلم وأضاف د.
مــبـــروك عــطــيـــة عــمـــيــد كـــلــيــة
الــدراســات اإلسالمــيــة الـســابق
بجامعة األزهر أنه يرفض إتخاذ
احملــلل بــابــا خـلــفــيــا حلل أزمـة
الـطلـقـة الـثـالثـة وإعـادة الـزوجة

لزوجها األول .
وأكد د. مـبـروك عطـية أن الـشرع
أتــاح لــلــزوج أن يــراجع زوجــته
في حالة طالقـها مرة واثـن أما
بــعـد الــثــالـثــة فال حتل لـه حـتى
تـنــكح غـيـره وأن عــودة الـزوجـة
إلى زوجـهــا األول بـعــد زواجـهـا
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تــــواصل األجـــــهــــزة األمــــنــــيــــة
ـصـري ـواطـن ا الـتــحـقــيق مع ا
الــذي تـزوج  33ســيــدة من أجل
إعــادة الــزوجـــات إلى أزواجــهن
حــيـث قــامت األجــهــزة األمــنــيــة
بـفــحص أوراق الــسـيــدات الـتي
قـمن بـالـزواج مــنـهن لـلـتـأكـد من
مدى سالمتـها  فيـما أكد احمللل
في التحقيقات التي أجريت معه
أن الــعــمل الــذي قـام بـه كـان من
أجل مرضـاة الله وعـدم التـسبب
فـي خـــــراب الـــــبـــــيـــــوت وأنه لم
يـتــقـاضى أيـة أمــوال من الـعـمل
الذي قـام به  وتـعلـيـقا عـلى تلك
الـــواقـــعــة أصـــدرت دار اإلفـــتــاء
ــصــريـة بــيــانــا قـالت أن زواج ا
احملـلل بــاطل شـرعــا ألنه حتـايل
عـــــلى الـــــشــــرع مـن أجل إعــــادة
الزوجة إلى زوجها األول .  وفي
الـــســـيـــاق ذاته وفي اســـتـــطالع
لـــلــــرأي أجـــريـــنـــاه مع عـــدد من

من مــحــلل يــعــد بــاطال وهــو مـا
أكده رسـولـنا الـكـر عنـدمـا قال
لـــعن الـــلـه احملـــلل واحملـــلل له 
ـصـريـة قـد يـذكـر أن الـســيـنـمـا ا
أنـتجت فـيـلمـا مـنذ عـدة سـنوات
لـفـنـان عــادل إمـام ولـيـلى عـلـوي
تـــنــــاول فــــيه قــــضــــيـــة احملــــلل
وخــــطــــورته عــــلـى الــــبــــنــــيـــان

اإلجتماعي لألسرة .

نـعد نـدري إلى أين نتّـجه. وانتهت
القصّة  بحسب ليكالييه.

كــــــمـــــا هـــــو احلــــــال في أوســـــاط
طـبوعة تواجه  فوغ” الـصحافة ا
ـبـيـعـات والـعـائدات تـراجـعـا في ا

اإلعالنية في العصر الرقمي.
ــكن آلخــر صــيــحــات وفـي عــالم 
ــوضـــة أن جتــوب فــيه الــكــوكب ا
بـكـبـسـة زرّ بـات من الـصعـب على
مــجـلّـة شـهـريــة أن تـتـفـرّد بـإطالق

الصيحات.
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وقــد أحـــدثت شــبــكــات الــتــواصل
االجــتــمــاعي  زوبــعـة ”عــصــفت بـ
فـوغ  على ما قال اخلبير إلعالمي
دوغـالس مــاكــايب من مــجــمــوعــة
الـدراسـة  إندرس أنـاليـسيس ”في

تصريحات لوكالة فرانس برس.
وهـو كشف  في السنوات الثمان
األولـى كــانت الــســوق بــ أيــدي
فـوغ وحـدها الـتي حتـولت مرجـعا
ـوضـة. لـكن الـيـوم مع فـي مجـال ا
انــتــشـار اإلنــتـرنـت تـعــدّدت سـبل
ـعـلومـات… وبات احلـصـول على ا

اجلميع يزعزع أسس فوغ.
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عاجلة الـتهاب خطر في إجـراؤها 
األذن واألنـف واحلـنجـرة الـتـقـطت
عـــدواه فـي أيــار/مـــايـــو. ويـــراقب
ـدّة 48 األطــبــاء راهـنــا وضــعـهــا 
ســاعــة.”وكــانت األمــيــرة شــارلـ
وجودة منذ عدّة أشهر في بلدها ا
األصـــلـي جـــنـــوب إفـــريـــقـــيـــا قـــد
خــــضـــعت في 13 آب/أغــــســـطس
لـعـمـلـيـة جـراحـيـة لم تـرشح عـنـها
تــفـاصــيل كــثـيــرة. وانــضمّ إلـيــهـا
األمـير ألبير وطـفالهما خالل فترة

النقاهة.

{ نـــــيس (فـــــرنــــســــا) (أ ف ب) –
خــضـعت شـارلـ أمــيـرة مـونـاكـو
لـعملية اجلمعـة في جنوب إفريقيا
بــــســـبب عــــدوى الـــتـــقــــطـــهـــا في
أيـار/مـايـو تطـلّـبت تـخديـرا عـاما
وجــرت بــخــيـر  بــحــسب مــا أفـاد
مـصدر فـي الديـوان األميـري وكالة

فرانس برس.
ـصــدر أن  األمــيـرة وصــرّح هــذا ا
خــضـعت لـعــمـلـيـة اجلــمـعـة جـرت
بـخيـر وتطلّـبت تخديـرا عاما وهي
آخــر الــعـمــلــيـات الــتي اســتـوجب

وفي مطلع أيلول/سبتمبر أدخلت
األمــــيــــرة الــــبــــالــــغـــة  43عــــامــــا
ــســتــشــفى في حــال طــارئــة إثـر ا
تـعــرّضـهـا لـوعـكـة صـحـيـة بـسـبب
مـضاعـفات إصـابتـها بـالتـهاب في
مــســلك األنف واألذن واحلــنــجـرة
وفـق مـا أوضـحت مـؤسـسـتـهـا في
بــيـــان وقــتــذاك. ونُــقــلت إلى أحــد
مـسـتـشـفـيـات دوربن فـي مـحـافـظة
كـــوازولــو-نــاتـــال (الــشــرق) حتت
اسم مـستـعار بـعدمـا أغمـي علـيها

في الدارة حيث تقيم منذ أشهر.
تـزوّجت السبّاحة السابقة شارل
ـولـودة سـنـة لـيـنـيت ويـتـسـتـوك ا
1978 أمـير مـوناكـو ألبـير الـثاني
في 2011. وألـبير هـو جنل األمير
ريـنـيـيه الـثـالـث وجنـمـة الـسـيـنـما
األمـيركية غريس كيلي التي قضت
فـي حــــادث ســــيــــر ســــنـــة .1982
وكـــــــانـت إحـــــــدى أولـى اإلطالالت
الـعـامـة أللـبـيـر وشـارلـ في دورة
ــبـيــة الــشــتــويـة في األلــعــاب األو

تورينو سنة .2006
وابــنــهــمــا جــاك هــو وريـث عـرش
ـــالـــدي الـــتي يـــعــود سـاللــة غـــر

أصلها إلى أكثر من  700سنة.
ــتــابــعــة وكــانـت وســائل اإلعالم ا
شاهيـر قد أثارت مجدّدا لـشؤون ا
في الـفتـرة األخيـرة تكـهّنـات بشأن
طالق الـزوج أو انفـصالهـما إثر
ــــطـــوّل لألمــــيـــرة عن الــــغـــيـــاب ا

موناكو.
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{ سـان فـرانـسـيـسـكـو (أ ف ب) –
أصــدر حـاكم كــالـيـفــورنـيــا غـافـ
نـــيــوســـوم قــانـــونــا مـن شــأنه أن
يسمح لضحايا التحرش والتمييز
فـي مــواقع الــعــمل بــالــتــكــلّم بــكلّ
حـــرّيـــة بــدال مـن إجــبـــارهم عـــلى
ـوجب اتـفـاقـات الــتـزام الـصـمت 
ســــرّيـــة واســــعـــة االنــــتــــشـــار في
ــتـحــدة ال ســيّــمـا في الــواليــات ا
األوســاط الـتـكـنــولـوجـيـة. وغـرّدت
ــوقــراطــيــة في ـــانــيــة الــد الــبــر
الـوالية كوني ليـفا التي أعدّت هذا
الــقــانــون اجلـديــد الــذي ســيـدخل
حــــيّــــز الــــتــــنــــفـــيــــذ فـي كــــانـــون
الثاني/يناير 2022 وضع توقيعه
عــلــيه! يــنـبــغي أن يــتــســنّى دومـا
لـلــمـوظـفـ الـتـكـلّم إن رغـبـوا في

ذلـك أيّــا كـــان نــوع الـــتــحــرش أو
الــتـمــيـيـز الــذي قـاســوه في مـوقع
الـعمل . ويـنظّم هـذا القـانون الذي
يـــــحـــــمـل اسم  Silenced No) ال
إلجــبـارنــا عــلى الـســكـوت من اآلن
فـصـاعـدا بـقواعـد أكـثـر شـدّة سبل
الـلــجـوء إلى مـا يُـعـرف بـاتـفـاقـات
عـــــدم اإلفـــــصــــاح ( اخـــــتـــــصــــارا
بــاإلنـكـلــيـزيــة) الـتي تــلـجـأ إلــيـهـا
الـشركات على نطـاق واسع للتكتّم
عـلى الـفـضـائح. وسـيـحـظـر بعض
أنــواع هــذه االتــفــاقـات مــثل تــلك
ـوظفـ مـن الـتـطرّق الـتي تـمـنـع ا
إلى أعـمـال غـيـر قـانونـيـة مـرتـكـبة
فـي مـوقـع الــعـمـل مــا قـد يــشــجّع
عــــــلـى اإلبالغ عـن اخملــــــالــــــفـــــات

شبوهة في كاليفورنيا. ا

ـراقبون الدولـيون حسمـوا االمر بسـرعة كبيـرة في انّ نسبة ا
ـشاركة ضـئيلـة ونقلـوا الرسالة الـى ملعب الـسياسـي ظنّا ا
مـنـهم ان احلـيـاة الـسـيـاسـيـة في الـعـراق تـؤثـر فـيـهـا مـعـايـير
ـعمـول فـيـهـا فـي الدول ـقـراطـيـة ونـتـائـجـهـا ا ـعـطـيـات الـد ا

تقدمة.  ا
ـشاركة الضئيلة حقيقة متوقعة وليست صدمة مفاجئة ذلك ا
ان الـوضع الـعـراقي مـرهق من تـداعـيـات سـيـاسـيـة ثـقـيـلـة لم
تـنفع انتفاضة اغرقت الشوارع بالدماء الزكية في مواجهتها
وزاد الـط بلة تـكرار الوجوه والـكيانات في انـتخابات انهت

األمل في ان يكون هناك تغيير في العراق مطلقاً. 
ـراقـب الـطبـقـة السـيـاسيـة ال تـصـلهـا الـرسائل الـراقـية من ا
الـدولي بـشأن وجود خـلل في العالقـة مع الشعب وهي اهم

قراطية الكسيحة.  من كل تفاصيل الد
عروفة عاجزة تـنفذة في عمليـتها السياسـية ا  كـون الطبقة ا
ا قـولة انّ ال بـديل أبدا  مـنذ ثـماني عـشرة سنـة فهي تـروج 
يـسـيـرون عـلـيه واالّ كـانت الـفـوضى. وهـذا الـكالم مـتـوقع من
جـمـيع طيـات الـطـبـقة الـسـيـاسـية ذلـك انّ تفـكـيـرهـا له سقف

خفيض وركائز واهنة وقلوب مترعة بالتردد واخلوف. 
ـشاركـة الـضـئيـلـة ال تـعـطي الشـرعـيـة ألحد ان يـتـبـجح بأنه ا
حـظي بـنـيل أصـوات الـناخـبـ في حـال افـتـراضـنـا الـنـزاهة

وعدم التزوير. 
 ونـعـود للـسـؤال الـذي يـظن سـدنـة الـعـملـيـة الـسـيـاسـيـة انهم
يـحرجون به الشـعب األسير بـأيديهم ويجـرونه الى خياراتهم
احلــتــمــيــة في انـه ال يــوجــد بـديـل. والــقــضــيـة لــيــسـت بــهـذه
الـبساطة فإنّ العراق شـهد أتعس أنواع البدائل ذات يوم من
اجل تـغييـر سيـاسي وهي تلك احلرب االمـريكـية الكـونية في
الـعـام 2003. والـيـوم ال نـريـد ان تـأتي الـبدائـل من احلروب
حـ ينـبذ الـشعب صـناديق االقـتراع رفـضا حلـقبـة سيـاسية
ـال احلـرام. وهـنــا البـدّ ان تـعـطي مـلـطـخــة بـالـدمـاء ولــعـاب ا
ـبـكـرة لم تـكن ـشـاركـة الـضـئـيــلـة نـتـيـجـة ان االنـتـخــابـات ا ا
ـرجـو أسـاسـا من الشـعب ولـكـنه خـيار نـاسب او ا اخلـيـار ا

الطبقة السياسية إلنقاذ نفسها ومد عمرها. 
تاحة كن الركـون الى اليأس والبـدائل ا  في ضـوء ذلك ال 
كـانت كـثـيــرة ولم يـتم الـلـجـوء الــيـهـا عـلى امل وهـمي في انّ
الـنتـائج حـاسمـة لـلتـغـيـير الـذي لن يـأتي. احلصـيـلة الـوحـيدة
ـعـبرة عن شـاركـة الضـئـيـلة ا كـن البـنـاء علـيـهـا هي ا الـتي 
رأي اغـلبية الشعب في انّ وسيلة التغيير ليست ناجعة وكان
البـد من عدم الذهاب الى انتـخابات مبكـرة ليست ناضجة وال

تتوافر على البديل. 
هـذه الــنـــــــــــــتـيــجـة تــدخـلــنـا في نــفق الـبــحث عن حــكـومـة
ـزري الــذي كـشـف عـنه يــوم الـعــاشـر من تـصــحح الــوضع ا

تشرين األول. 
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