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ـصـدرة لـلـنـفط نـفت مــنـظـمـة الـدول ا
(اوبـك) ان تــــكــــون مــــصــــدرا الرقـــام
بــاالحــتــيــاطـات الــنــفــطــيــة لــدولــهـا
وردت في فــيـديــو تـنـاقــلـته االعــضـاء
مــــواقـع الــــتـــــواصل االجــــتـــــمــــاعي
ـــواقـع قـــد بـــثت حـــديــــثـــا.وكـــانت ا
مـعــلـومـات اوردهـا اخلـبــيـر الـنـفـطي
مــسـعـود نــاجي ادريس حتت عـنـوان
قال (اشـوكت يخلص بتـرول العالم ?)
ـي سـيـنــتـهي فــيـهــا ان (الـنـفـط الـعـا
واكــد ان (اربع  ( خالل  40-35عـــامــاً
فـيـما دول فـقط سـيـبقى فـيـهـا النـفط)
نـظـمـة التي تـتـخذ شـدد مـصـدر في ا
عـلـى الــقـول من فــيــيــنــا مــقــرا لــهــا 
لـ(الـزمـان) امس ان (كالم ادريس غـير
صــــحـــــيح وهـــــو يــــقــــتـــــبس االوبك
لكن وهذا غير صحيح ايضا) كمصدر
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االعـتمـاد على الـنفط لـتجـهيـز الطـاقة
فـمـا فـائـدة اخلـزين ? انه سـيـبـقى في
بـاطن االرض). الى ذلك  حـذرت وكالة
الـطـاقة الـدولـية امس األربـعاء من أن
االنـــتــــقـــال بـــطيء جــــدا في مـــجـــال
مـتـوقعـة أن يعـاني الـعالم من الـطـاقة
االحــــتــــبــــاس احلــــراري وكــــذلك من
ما لم اضـطـرابـات في أسواق الـطـاقـة
تـوظف اسـتـثـمـارات بـشكـل أسرع في
الـطاقات النظيـفة. وقبل أسبوع من
ــؤتـمـر األطـرف افــتـتـاح الـدورة  26 
ـــــــنــــــــاخ (كـــــــوب (26 فـي حــــــــول ا
أطـلقت الـوكالـة في تقـريرها غالسـكو
الــســنــوي (حتــذيــرات جــديــة بــشـأن
ااالجتــاه الــذي تــفـرض الــســيــاسـات
احلالية على العالم اتباعه). وحتدثت
مشـيرة إلى عن اقـتـصاد جـديد يـظهـر
ان (الـــبـــطـــاريـــات والـــهـــيـــدروجـــ
لكنها رأت أن والـسيارات الكـهربائيـة
كل هــذا الـتــقـدم يـقــابـله مــقـاومـة من
الـــوضع الـــقـــائم حـــالـــيـــا والـــوقــود
مــشــيـرة إلـى أن (الـنــفط األحــفــوري)
والـغاز والفحم ما زالت تشكل ثمان
ـئـة مـن اسـتـهـالك الـطـاقــة وتـولـد بــا
ـناخي. وأضافت ثالثـة أرباع اخللل ا
نبـثقـة عن منظـمة الـتعاون الـوكالـة ا
أنه ـيـدان االقتـصادي والـتـنمـية في ا
إذا الــوفـاء بـالــتـزامـات الــدول بـشـأن
ــنـاخ سـيــسـمح حــتى اآلن بـخـفض ا
ـــســـبـــبــة اانـــبـــعـــاثـــات الـــغـــازات ا
لالحـتـبـاس احلراري بـنـسبـة عـشرين
ــئــة فــقط بــحــلــول  2030إلبــقــاء بــا

السيطرة على االحترار). 
وخلص مــديـر الــوكـالـة فــاحت بـيـرول
الـوضع بـالقـول إن (االسـتثـمارات في
مـشاريع الـطاقـة اخلالـية من الـكربون
قـدار ثالثة أضعاف يـجب أن ترتفع 
خالل عـشـر سـنـوات من أجل حتـقـيق
احلــيـاد الـكـربــوني بـحـلـول (2050).
وأكــدت كـبـيـرة خـبــراء االقـتـصـاد في
صـندوق النقـد الدولي غيتـا غوبينات
في مـقابلة أجرتها معها فرانس برس
الـثالثـاء أنه يرجّـح أن حتافظ أسـعار
ـسـجّل في الــطـاقـة عـلـى ارتـفـاعـهــا ا
األيـام األخـيرة قـبل أن تـتراجع مـطلع
قبل.وقـالت إنه بينـما ستكون الـعام ا
أسـعـار الــطـاقـة مـرتـفـعـة في األشـهـر
"نـتـوقع أن تـتـراجع ـقـبـلـة الـقـلـيــلـة ا
بـحـلـول أواخـر الـربع األول من الـعام

قبل ومع دخول الربع الثاني".  ا
وتــابــعت "سـنــكــون في مــوقع أفـضل

بــعـد مــرور شـهــور الـشــتـاء".وبــلـغت
أسـعـار النـفط االثـنـ مسـتـويات هي
األعـلى منـذ سنوات إذ قـفز سـعر خام
غـرب تـكـسـاس الـوسـيط أكـثر من 80
دوالرا لـلبـرميل ألول مـرة منـذ تشرين
األول  ?2014مـــــا أحــــــدث هـــــزّة في
أسـواق األســهم الـرئـيـسـيـة.  وارتـفع
خــام غــرب تـكــســاس الـوســيط أكــثـر
لـــكـن خـــام بـــرنـت تـــراجع الـــثـالثـــاء
قــلـيال.وعــزز ارتـفـاع أســعـار الــطـاقـة
اخملـاوف من إمكانـية ارتفـاع مستوى
الــتـضــخم أكـثــر وعــرقـلــته الـتــعـافي
ي.وحـذّرت غوبينات االقـتصادي العا
من أن الـطـقس سـيـشـكل عـامال مـهـما
إذ مـن شــأن شــتــاء في هـــذا الــصــدد
قـارس أن يؤدي إلى انقـطاعات أوسع
في الـطاقة وهـو أمر سيكـون له تأثير
أكـبر بـكثـير عـلى العـالم. واستـعرض
االحتــاد األوروبي في اجــتــمـاع امس
األربـعاء مجموعة إجـراءات للتخفيف
من حـــدة أزمــة الــطــاقــة الــتي تــهــدد
ـــســـتـــهـــلـــكــ بـــزيـــادة فـــواتـــيـــر ا
ـــفــــوضــــيـــة .تـــواجـه ا األوروبــــيــــ
األوروبـية ضغوطا للتعامل مع األزمة
وإن كـانت حـكومـات االحتاد الـطـارئة
األوروبي مـسؤولة بشـكل منفصل عن
مـصادر الـطاقـة في دولهـا والضرائب
ذات الـصــلـة.ارتـفـعت أسـعـار الـطـاقـة
بــشـكـل كـبــيـر هــذا الـعــام مع تــعـافي
االقـــتـــصـــادات من تـــداعـــيـــات أزمـــة
كــوفـيـد.وتــضـاعـفـت أسـعـار اجلــمـلـة
ـؤشــر األسـاسي ا لــلـغــاز الـطــبـيــعي
لالسـتهالك اإلجمـالي وأسعـار الطاقة
بأكـثر من ثـالث مرات هذا الـصنـاعيـة
فـــيــمـــا انــخــفض الـــعــام في أوروبــا
اخملـزون بـشـكل كـبـيـر قـبـيـل الـشـتاء.
كــــمــــا ارتــــفــــعـت أســــعــــار الــــنــــفط
ــســؤولـ والــفــحم.ويــتّــهم بــعـض ا
أهم مـصدر لـلـغاز األوروبـيـ روسيـا
بـ"االبـتـزاز" الــذي يـسـتــورده الـتـكــتل
عـبـر احلـد من اإلمـدادات في مـحـاولة
ــانــيــا عــلـى تــشــغــيل خط إلجــبـــار أ
أنـابـيـب "نـورد سـتر "2الـذي يـعـبـر
الــــبــــلــــطــــيق ويــــتــــجــــنّب األراضي
ـانـية ـسـتـشـارة األ األوكـرانـيـة.لـكن ا
أنـغيال مـيركل شـككت في ذلك مـشيرة
إلى عدم وجود عقود غاز طويلة األمد
ــــــــــــا يــــــــــــكــــــــــــفـي فـي الــــــــــــدول
سـألة أعـمال األوروبـيـة.وستـتصـدر ا
ـرتـقـبة قـمـة قـادة االحتـاد األوروبي ا

قبل. األسبوع ا

بعد سيـستثـني اربع دول فقط  الـنفط
انـتهـاء عصر الـنفط مـنهـا ايران التي
سـيـظل الـنـفط فـيـها الى  100عـام ثم
الـــكـــويت حـــيث ســـيــظـل الــنـــفط في
اما السعودية اعماقها الى  220عـاما
فـتمتـلك احتياطـياً نفطـياً يغطي 280
ويــتــصـدر الــعــراق اجملـمــوعـة عــامـا
ي بـــامــتالكـه اكــبـــر احــتـــيــاطـي عــا
ــتــد الى اكــد ادريـس انه ( لــلـــنــفط)
) بحسب قوله. واكد مصدر  526عـاماً
أولك في رسالة نصية (صحة اخلزين
لــكـــنه قــال (ان الـــنــفـــطي الـــعــراقـي)
الـسـعـوديـة وفـنـزويال لـديـهـمـا ايـضا
واضــــاف ان (ادريس خــــزيـن هــــائل)
يـــــخـــــلط بـــــ تـــــوقـف اســـــتـــــهالك
وبــدء االعـتــمـاد عــلى الــطـاقـة الــنـفط
ـــتــجــددة وبـــ اخلــزين الـــنــفــطي ا

وهما موضوعان مختلفان). ي العا
ـصـدر في اوبك (اذا توقف وتـسـاءل ا

ــصـــدر اســتــدرك بــالــقــول ان (كالم ا
ادريس صــحـيح بـشــأن االحـتـيـاطـات
لـكـنه اخـفق بـشأن الـنـفـطـيـة الهـائـلـة
عــهـد انـتــهـاء الــنـفط وايــضـا االرقـام
الـتي تـداولـها غـيـر دقيـقـة كـما انه لم
يـذكـر دوال اخـرى لديـهـا خـزين نـفطي
كـبير مثل فنزويال ونـيجيريا). واشار
ـصـدر الى ان (الـنـفط يـبـقى الـطـاقة ا
ــيــة الــرئــيــســة الى وقـت غــيـر الــعــا
لـــكن حـــسب االوبك (يـــقل مـــعـــروف)
اسـتهالك الـنفط والـغاز بـنسـبة تصل
ــئــة عـام 2045 الـى اكـثــر من  55بــا
ــتـــقـــدم فــقط حـــيث يـــبــدأ الـــعــالـم ا
ــتـجـددة بــاالعـتــمـاد عــلى الـطــاقـة ا
وسـتبـقى دول العـالم الثـالث معـتمدة
عــــلى الــــنـــفـط االحـــفــــوري الى وقت
بـــعــيـــد). وكـــشف ادريس ان (الـــغــاز
سـيـظل مصـدر طـاقة لـلـعالم الى 164
عـامـاً مقـبلـة). وقـال ان (انتـهاء عـصر
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يـعتزم شيخ االزهر أحمد الطيب زيارة
لـلـقـاء ـقـبـل  الــعـراق مـطــلع الـشـهــر ا
ــرجع الــديــني االعــلى الــســيــد عـلي ا
واجـراء زيـارة لـعدد من الـسـيـستـاني 
زارات الـدينيـة في بغداد االضـرحة وا
و الـــنــجـف وكــربـالء. وقــالت مـــصــدر
ــشـيـخـة األزهـر لـ (الـزمـان) امس ان
(اسـتــعـدادات مـكـثـفـة جتـري  لإلعـداد
لزيارة شيخ األزهر للعراق التي سوف
ـرجعـيـات العـراقـية يـلـتـقي خاللهـا بـا
وكذلك كـافـة من بـيـنـهـا الـسـيـسـتانـي 
اجــــراء زيـــارة لـــعــــدد من االضـــرحـــة
ـزارات الـدينـيـة في بغـداد والـنجف وا
واضاف ان (الزيارة تاريخية وكـربالء)
وتـــــــخــــــتـــــــلـف عن كـل الـــــــزيــــــارات
نـظرا الهـمـيـتـهـا الـتي حتدد الـسـابـقـة
بـسببـ هما أن  داعش بـدأ نشأته في
ا الـعراق حـيث احتل مـدن بأكمـلها ,
جــعـله أكـثــر الـدول تـضــررا بـاإلرهـاب
والسـبب اآلخر ـستـويات كـافـة  عـلى ا
هـو التنوع العرقي للشعب الذي يشكل
ثــراء فـكـريـا وثـقــافـيـا كـبــيـرا لـلـعـراق
ـسـلـمـ الـذين والسـيــمـا أن عـلـمـاء ا
نــشــروا الــتـســامح واألخــوة ســكــنـوا
الـعـراق كـاإلمـام أبـو حـنـيـفـة واحلسن
الـبصري واإلمام الـشافعي واإلمام إبن
مـبــيــنــا ان ( شــيخ حــنــبل وغــيــرهـم)
ـرجـعـيـات األزهــر سـوف يـحـمل إلـى ا
الـدينية الـعراقية رسـالة تضامن ودعم
بـعـد تداوله مـن اجل السالم في الـبالد
مع الـبـابـا فـرنـسـيس بـابـا الـفـاتـيـكان
الـذي التـقاه   في روما  قـضية زيارته
ـــــقــــررة ورؤيـــــته لـــــدعم الـــــشــــعب ا
قال وعن مـوعـد تلك الـزيـارة الـعـراقي)
ــصــدر أنــهـا (مــرتــبــطـة بــالــظـروف ا
الـصـحـيـة لـشـيخ االزهـر الـذي عـاد من
رحــلـة عالجـيـة أثــنـاء زيـارته األخـيـرة
إليـطاليا فضال عن ارتباطات اجلانب
وأن هـــنـــاك إتــصـــاالت ســـوف جتــري
لـتحديد موعد تـلك الزيارة). فيما أعلن
رئـيس منظمة احلج والزيارة اإليرانية
أن مـرسوم إلـغاء تأشـيرة الـدخول ب

إيــران والــعــراق قــد صــدر.وقـال عــلي
رضــا رشـيــديـان في تــصـريح امس ان
(إلـغـاء الـتـأشـيـرة بـ الـبـلديـن سوف
ـطـارات حـصرا),مـؤكدا ان يـكـون في ا
ـتابـعات جاريـة إليفـاد قوافل الزوار (ا
واشار الى ان ـقـدسـة) إلـى العـتـبـات ا
وافـقة إليـفاد ألف زائر (إيـران طلـبت ا
يــومـيــا إلى الـعــراق وهـنــاك مـتــابـعـة
لـلـموضـوع وسـوف يـتم ذلك عن طريق
وكــــاالت الــــســــفـــر وبــــشــــكل قــــوافل

وتـــابع ان (رئـــيـس الــوزراء ( حـــصـــراً
مـصطـفى الكـاظمي في زيـارته األخيرة
إلـى إيـران أبــدى مــوافــقــته مع إلــغـاء
ـطـارات الـتــأشـيـرة بـ الـبـلـدين في ا
بـعـد إنـهـاء زيـارة األربـعـيـنـيـة ومع أن
عــمـــلــيــا لم يــحـــصل ذلك ولم تــصــدر
طـلوبة ,لـكنـنا نـتطلع إلى ـوافقـات ا ا
تــنـفـيــذ هـذا الـقــرار). وسـبق أن أعـلن
ـكتب مـجلس الوزراء ـوقع اإلعالمي  ا
بـأن وزارة اخلـارجــيـة قـدمت اإليــراني
اإلقـتـراح إلى مجـلس الوزراء لـدراسته

بعد اتـفاقات مبدئية  ـوافقة عليه وا
الـــتــوصل إلــيـــهــا بــ احلـــكــومــتــ
اإليــرانــيــة والــعـراقــيــة بــشــأن إلــغـاء
تـــأشــيـــرات الــدخـــول بـــ الــبـــلــدين
بـالنـسبة حلـملـة اجلوازات االعتـيادية
.ونـفـى الـسـفـيـر اإليـراني لـدى  بـغـداد
ايرج مسجدي ما أشيع بأن يكون قائد
فـيـلق الـقدس الـتـابع لـلحـرس الـثوري
الـعمـيد اسـماعـيل قآني قـد زار العراق
مـؤخرا.وكـتب مسـجدي عـبر تـويتر ان
(قـــآنـي لم يـــكن له زيـــارة إلـى بـــغــداد
ـطـروحة من وأن الـقـضيـة ا والـعـراق 
ـــواقـع وفي الـــفـــضـــاء قـــبـل بـــعض ا
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تـوفي امس االربـعـاء  الـصـحـفي الـرياضي
عـادل الـعــتـابي اثـر اصـابــته بـجـلـطــة قـلـبـيـة.
وعـزت رابطـة الـصـحـافـة الـريـاضـيـة األسرة
الصـحفـيـة بوفـاة العـتابي في بـيان أكـدت فيه
إن (فـقــده افــجع قـلــوبــنـا ,واحــزن سـرائــرنـا
ـلك أخالقـا رفـيـعـة  السـيـمـا وهـو شـخص 
وصفـات إنـسانـية قـل نظـيرهـا) .وقـال البـيان
ان ( الــعــتـابي افــنى حــيــاته في اعالء كــلــمـة
ـهـنـة طـيلـة عـقـد من احلق وتـرسـيخ مـبـاد ا
الزمن  ,ويـعد احد رموز الصحـافة الرياضية

ـعبد باحليادية هني ا و من الذين خطوا ألنفـسهم طريق اإلبداع ا العـراقية 
عطاء). واالستقاللية  وكان مثاال إلقرانه من خالل ما قدمه طيلة مسيرته ا
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{ دبـــلـن - أ ف ب - قــالـت الـــكـــاتـــبــة
اإليــرلــنـــديــة ســالي روني  امس إنــهــا
رفـضت طـلب نـاشـر إسـرائـيـلي تـرجـمة
روايـتها األخيرة إلى الـعبرية كجزء من
مـقـاطـعـة ثـقـافـيـة عـلى أسـاس مـعـامـلة
إســـــــرائـــــــيل "الـــــــعـــــــنـــــــصـــــــريــــــة"
.وقـالت روني إنـهـا "ال لــلـفـلـسـطـيـنــيـ
تـشـعر أنه سـيكـون من الـصواب" قـبول
عــقـد مع شــركـة إســرائـيــلـيــة "ال تـنـأى
بـنفـسهـا عالنيـة عن الفـصل العـنصري
وتـدعم حقوق الشعب الفـلسطيني التي
ـتــحــدة".وقـالت نــصت عــلـيــهــا األ ا
الـكـاتـبة الـتي تـبـلغ الثالثـ من الـعـمر
وفي رصيدها ثالث روايات في بيان إن
تـرجـمـة كـتـابـهـا األخـيـر "إين أنت أيـها
الـعـالم اجلـمـيل" إلى الـعـبـريـة سـتـكون
ـثـابـة "شـرف لـهـا".وأضـافت "لـكن في
اختـرت عدم بيـع حقوق الـوقت احلالـي

الـــتــرجــمــة هـــذه لــدار نــشـــر مــقــرهــا
إسـرائـيل".أثـار قـرارهـا هـذا انـتـقـادات.
وقــالت جـيــتـيت لــيـفـي-بـاز من مــعـهـد
ســيـاســة الـشـعب الــيـهــودي "اخـتـارت
روني طـريقًـا يعـد لعـنة لـلجـوهر الـفني
لـألدب".وكــــتـــــبت فـي مــــوقـع فــــورورد
اإلخــبـاري الـيــهـودي "إن هـنــاك رفـضًـا
جلــوهـر األدب ذاتـه وقـدرته عــلى جـلب
إحــســاس بـــالــتــمــاسك والــنــظــام إلى
من خالل اختيـار روني استبعاد الـعالم
مــجـمـوعـة من الـقـراء بــسـبب هـويـتـهم
الـقومية".وكتبت الناقدة األميركية روث
فـرانكلـ على تويـتر "إن روايات سالي
روني مــتـوفــرة بـالــلـغــتـ الــصـيــنـيـة
والـروسـية. أال تـهـتم ألمر األويـغور? أو
لـــلــــصـــحـــافــــيـــ الـــذيـن يـــتـــحـــدون
?".وأضــــافت أن "احلـــكـم عـــلى بــــوتـــ
ــعـيــار مـخـتــلف عن بــقـيـة إســرائـيل 

الـعــالم يـعـد مـعـاداة لـلـسـامـيـة".وقـالت
روني نـقالً عن تقارير منـظمات حقوقية
"إن نــظـام الــهـيــمـنــة والـتــمـيــيـز الـذي
تـمـارسه إسـرائـيل ضـد الـفلـسـطـيـنـي
يـتـوافق مع تـعريف الـفـصل العـنـصري
ـوجب القانون الدولي".وأضافت أنها
ـــقـــاطــــعـــة وســـحب تــــدعم حـــركــــة "ا
(BDS) االستثمارات وفرض العقوبات
ؤسـسات الـتي تـستـهـدف الشـركـات وا
ــتـواطـئـة ... رداً عـلـى نـظـام الـفـصل "ا
الــعــنــصــري وغــيــره من االنــتــهــاكـات
اجلـسيمـة حلقوق اإلنـسان".قالت روني
قاطعة وسحب االستثمارات إن حركة ا
وفـرض العـقوبـات أنشـئت "على أساس
قاطـعة االقتصـادية والثـقافية ـوذج ا
الـــتي ســـاعــدت عـــلى إنـــهــاء الـــفــصل
الـعنصري في جنـوب إفريقيا".وأضافت
عـدا عـن إسـرائـيل هـنـاك دول "بــالـطـبع

عـدة مذنـبة بـارتكاب انـتهـاكات خـطيرة
حلـقـوق اإلنـسـان... كـان هـذا صـحـيـحًا
أيـضًـا في حـالـة جـنـوب إفـريـقـيـا خالل
احلـــمــلـــة ضــد الـــفــصل الـــعــنـــصــري
ــولــودة فـي بــلـدة هــنــاك".لــدى روني ا
كـاسـلـبار بـغـرب إيـرلـندا عـدد كـبـير من
ـن يتـتـبـعون ـتـعلـقـ بـها و الـقـراء ا
أخبارها ومنشوراتها. وتهيمن أعمالها
الـتي تـروي قـصـصًـا عن الـشـبـاب عـلى
اخلـطــاب األدبي بـشـكل مـسـتـمـر.تُـرجم
إلى الـــعــبــريــة كــتــابــاهــا الــســابــقــان
"مـــحـــادثـــات مـع األصـــدقـــاء" و"أنــاس
عــاديـون" الـذي أدرج في قـائـمـة الـكـتب
ـرشـحة جلـائزة بـوكـر األدبيـة في عام ا
 2018 وباعت منه أكثر من مليون
نــســـخــة. وحتــول الــكــتــاب إلى درامــا
تـلفزيونـية حازت على عـدة جوائز.نُشر
كـتاب "أين أنت أيها العالم اجلميل" في
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تــســود الــسـاحــة الــســيــاســيــة اجـواء
مـحـمومـة اعقـبت اعالن نـتائج االقـتراع
الـتي وصفها مراقـبون بالصادمـة لكثير
من الـــتــيــارات واالحــزاب الــتي فــقــدت
ـقـبل ــان ا حــضـورهـا الـقــوي في الـبـر

ــفــوضــيــة الــعــلــيـا االمــر الــذي دفع ا
ـسـتــقـلـة لالنـتـخـابـات الى اعـادة فـرز ا
ا قد اصـوات عدد من احملـطات الـتي ر
ووسط علن عنها سابقا تـغير النتائج ا
ذلك تـــــخــــــشى االحـــــزاب الـــــفـــــائـــــزة
قـاعدها نـتيجة بـاالنتخـابات التالعب 
ــفـوضـيـة . ضــغـوطـات تـمــارس عـلى ا
والـالفـت فـي
الـــــنــــتـــــائج
االولـيـة التي
جـرى حذفـها
ـــــــوقع مـن ا
االلــكــتـروني
الــــــــتـــــــــابع
لـلـمـفـوضـيـة
اثـر اتهـامات
بـــالـــتـــزويــر
والـــتــهـــديــد
بــاســتــخـدام
الـــــسالح من
قــبل انــصـار

أن الـتـيــار الـصـدري ـرشـحــ بــعض ا
ـرتـبـة األولى بـفـارق كـبـيـر عن حـصـد ا
انية السابقة التي نال فيها الدورة البر
إضـافــة إلى حتـالف تـقـدم  54 مــقـعـدا 
الــذي حـصـد  38 مــقـعـدا. وفي حتـديث
تـداولــته مـواقع الـتــواصل االجـتـمـاعي
حــصـلت الــكـتــلـة الــصـدريــة عـلى 72 
مـقعدا وتقدم  37 مـقعدا ودولـة القانون
قـراطي الـكـردسـتاني 36 مـقـعـدا والـد
33 مــقـــعــدا والــفــتح  17 والـــتــحــالف
الـــركــدســـتــاني 16 مـــقــعــدا وعــزم 12
وتـسـعة مـقـاعـد لكل من امـتـداد واجليل
اجلـديد ومسـتقل  17 مـقعدا واشراقة
كـانون سـتة مـقاعد وخـمسـة مقـاعد لكل
من الــعـقــد الـوطــني وحـركــة بـابــلـيـون
وقـوى الـدولـة واربعـة مـقـاعد لـتـصـميم
وومـقـعـد واحد لـكل من حـقـوق واقـتدار
فوضية وطن والـنهج الوطني. وبدأت ا
بـالـعـد والـفـرز الـيـدوي بـحـضـور امس 
ـثـلي الـكـيـانات ـراقـبـ الـدولـيـ و ا
الـسـيـاسـيـة.وكـانت قـد أعـلـنت في وقت

ســابق ان (احملــطــات الــتي ســتـفــحص
مشيرة الى انها يدويا هي  140مـحطة)
(سـتباشر بالعـد والفرز اليدوي حملطات
ـفوضـية ان واكدت ا الـكرخ والـرصافـة)
(هـذه الـعـمـلـيـة سـتـحسـم خالل أسـبوع
واحـد). وتوقع خبير تغيير النتائج بعد
اعادة العد والفرز. وتساءل (اذا كان من
نـتائج العد والفـرز اليدوي لنحو 8547
مـــحــــطـــة  اخــــتــــيـــارهــــا بـــنــــظـــام
احــدث هــذه الــتــغـيــيــرات في الــقــرعــة
فيـا ترى كم سـتتـغيـر النـتائج الـنتـائج 
لــو تـمـت اعـادة كل احملــطــات الـبــالــغـة
واضــاف ان (كــانت  57944 مــحــطــة?)
الــثـمــانــيـة االف مــحــطـة حــركت نــحـو
الــعـشـرة مــقـاعـد,فـأن  57944 مــحـطـة
ــــكن ان حتــــرك مــــايــــزيـــد عــــلى 60
وهـذا احلــســاب مــاعـدا 3681 مــقــعــدا
مــحـــطــة لم تــفـــرز حــتى االن). وطــالب
الــقــيــادي في حتــالف الــنـهـج الـوطــني
ـتـسـبّـبـ ـقـاضـاة ا مـهـنـد الــعـتـابي 
بـفــوضى الـنـتـائج االنــتـخـابـيـة . وقـال

الـعـتابي في بـيان تـلـقته (الـزمان) امس
انه (بــات مـن الـواضـح الـفــوضى الــتي
احــدثـتـهــا نـتــائج انـتــخـابــات مـجـلس
الــنـواب الـتي اربـكت الــشـارع الـعـراقي
بــشـكـل يـنــبِئ بــانـفالت يــأكل االخــضـر
مــؤكــدا ان (هــذه الــنــتــائج والــيــابـس)
جـعـلت من الـفـائـز خـاسـر ومن اخلـاسر
رور سـاعـات عن اعالنهـا وصار فـائـز 
فــســـاد عــمــلــيـــة احــتــســاب االصــوات
ـقـاضاة لـهـذا نـطـالب  واضـحـا جـلـيا 
ـتسبّـب بفـوضى النتـائج االنتخـابية ا
ــتــورّطـــ به من  الــذين ,وســنـالحق ا
احدثوا فتنة مجتمعية خطرة قد توصل
البالد النهيار العملية السياسية في أي
مـجـلس حلــظـة). ودعـا حتــالف الـفــتح 
ـحـاكــمـة مـســتـشـار الـقــضـاء االعــلى 
رئـيس الـوزراء لالمن االنـتـخـابي مـهـند
نـعـيم على اعـتـرافاته بـتـسجـيل صوتي
مـســرب بـأنه مـكــلف بـدخـول الـعــمـلـيـة
االنتخابية وتهد ملفات تستهدف كتل
كـبيـرة مـعيـنة. وقـال انه (سيـحاسب كل

ـسـاس بـالـعـراق من تـســول له نـفـسه ا
وسـيادته و مؤسـساته الدسـتورية التي
وسيـقف بالضد من بـنيت بدمـاء رجاله 
كل من يـــحـــاول اســـقـــاط الـــعـــمـــلـــيـــة
ــوقــراطـــيــة في الــعــراق). وأعــلن الــد
ــتـحــدث بـاسم حتــالف الــفـتح أحــمـد ا
أن هـــنـــاك أكــثـــر من  12 ألف األســـدي
فـيما مـحطـة ستغـير نتـائج االنتـخابات
أشــار إلـى أن االعــتــراض والــطــعن في
الــنـتــائج لــيس مــوجــهـا إلى أي كــتــلـة
سـيـاسـية.وقـال األسـدي في تـصريح إن
(هـنـاك عــددا غـيـر قـلـيل من اجلـمـاهـيـر
خـــرجـت لـــلــــتـــصــــويت في االقــــتـــراع
لكنها لم تـتمكن بسبب االجراءات الـعام
مؤكـدا ان (الفـتح لن يفـرط بأي الـفنـيـة)
صـــــوت مـن اصـــــوات جــــــمـــــاهــــــيـــــر
مـبيـنـا ان (التـحـالف لن يـتردد احلـشـد)
فــي الــــــــــــــدفـــــــــــــــاع عـن اصــــــــــــــوات
اجلـمــاهـيـر).وأصـدر ائــتالف الـوطـنـيـة
بـيانـا بشـأن نتائج بـرئاسـة أياد عالوي
ـانـيـة.وذكـر في بـيان االنـتـخـابـات الـبـر

امس انه (مـنذ ان خرجت جموع ابنائنا
في بـــغـــداد ووسط وجـــنـــوب الـــعــراق
كان سار مـناديةً باإلصالح وتصـحيح ا
اجـراء انتخـابات مـبكرة نـزيهة وشـفافة
وكنا حينها طالب الشعبية عـلى رأس ا
ومــا نــزال داعــمــ ومــســانـديـن لــهـذا
ـطـلب احلق انـطالقـاً من مـسؤولـيـتـنا ا
ـبـدئـية والـثـابـتة الـوطـنـية ومـواقـفـنا ا
فـضال عما شـهدته انتـخابات 2018 من
حـاالت تـزويـر إلرادة الـنـاخـبـ مـازلـنـا
مشـيرا الى نـدفع ثمـنـها حـتى اللـحظـة)
انه (وبـعد اجـراء ما يسـمى االنتـخابات
ـبكرة وضح جلياً لدى اجلميع انها لم ا
تـختلف عن سابقاتها بل قد تكون أسوأ
من حـيث احلـديث عن شـبـهـات التالعب
والـتـزوير الـتي اشرنـا الـيهـا قبل اعالن
الــنـتـائج ,اذ جـاءت الــنـتـائج الـتي قـيل
انـها أوليـة بعيدة عن الـواقع في العديد
وهــو مـا دفع من الــدوائـر االنــتـخــابـيـة
الـقوى الـسيـاسيـة الى االعتـراض وعدم
الـقــبـول بـهـا). وحــذر بـيـان لـلــمـقـاومـة

الـعراقية من تـطورات وصفهـا باخلطرة
تــــمـــــثـــــلت بـــــالــــتـالعب فـي نــــتـــــائج
ـتـظـافـرة وظـهـور األدلـة ا االنـتـخــابـات
بــفبـركتهـا.ودعا رئـيس التيـار الصدري
مـــقــتــدى الـــصــدر إلـى ضــبط الـــنــفس
وااللــتـزام بــالـطــرق الـقـانــونـيــة في مـا
يـخـص االعـتـرضـات االنـتــخـابـيـة.وقـال
الـصدر في تغريدة على تويتر (ليس من
ــــهم من يــــكــــون الــــفــــائـــز فـي هـــذه ا
ــهم هـو الــشـعب من االنــتـخــابـات بل ا
الـنـاحيـة اخلـدميـة واألمـنيـة ومـا شاكل
داعـيـا اجلـمـيع الى (ضـبط الـنفس ذلك)
والــتـحــلي بــالــروح الـوطــنــيـة من أجل
ألـوطن وااللتـزام بالـطرق الـقانـونية في
ما يخص االعتراضات االنتخابية وعدم
الـلجـوء الى ما ال يـحمد عـقبـاه). وتلقى
الـصدر تهنئة من رئيس مجلس الوزراء
الـكويتي صـباح اخلالـد احلمد الـصباح
ـناسبة الـفوز باالنـتخابات. كـما تلقى
تهـنئة رئـيس اجلمـهوريـة برهم صـالح 
من ولـي عــهــد امــيــر الــكـــويت مــشــعل

ـــنــاســبــة جنــاح األحــمـــد الــصــبــاح 
االنـتخـابات.وذكر بـيان امس ان (صالح
أعـرب خالل االتصال عن شكره وتقديره
وابـلغ ـة ـبـادرة الـكـر لـلـصـبـاح عـلى ا
حتـــيـــاته إلى األمـــيـــر نـــواف األحـــمــد
مـتـمــنـيـا له مــوفـور الـصـحـة الـصــبـاح
ولـلـشعب الـكـويـتي الـشـقيق والـسالمـة
مـزيداً من االزدهار والتقدم). في غضون
الـفريق اصـدر قـائـد عـليـات بـغـداد ذلك 
تــوجـيــهـا يــتـعـلق الــركن احـمـد ســلـيم
بــتــأمــ مــخــازن الــدعم الــلــوجــســتي
ـفوضية االنتخابات.وذكرت القيادة في
بـيــان انه (تـنـفـيـذا لــتـوجـيـهـات رئـيس
ـعـدة الـوزراء وضـمن اخلـطـة األمـنـيـة ا
من قــبـل الــلــجـــنــة األمــنـــيــة الــعـــلــيــا
تـفـقـد الـفـريق الـركن قـائد لالنـتـخـابـات
ـفـوضـيـة في عـمـلـيـات بـغـداد مـخـازن ا
قـاطع الـرصـافـة (لالطالع مـيـدانـيـاً على
ــتـخــذة حلـمــايـة اإلجــراءات األمـنــيـة ا
وإجـراءات مــخـازن الـدعـم الـلـوجــسـتي

السالمة واألمان). 
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قــررت األمــانــة الــعــامــة جملــلـس الـوزراء
ناسبة قبل  ,تعطيل الدوام يوم اإلثن ا
ــولـد الــنـبــوي الـشــريف. وقـالت ذكـرى ا
االمــانــة الـعــامــة في بـيــان مــقـتــضب انه
(تقـرر تعطيل الدوام الـرسمي يوم االثن
ناسـبة ذكرى مـولد سيـد االنبياء قـبل  ا
رسـل مـحـمد صل الـله علـيه وسلم). وا
وبـاشـر ديـوان الـوقف السـني  في تـهـيـئة
االسـتـعـدادات لـتـنــظـيم احـتـفـال مـركـزي
للـمولد الـنبوي في جـامع ام القرى. وقال
بيـان للوقف انه (تنفيـذا لتوجيهات رئيس
الديـوان سعد كـمبش وبـأشراف ومتـابعة
حــــثـــيــــثـــة مـن قـــبـل مـــديــــر عـــام دائـــرة
ــولــد الــنــبـوي االحـتــفــاالت الــديــنــيــة وا
تـواصل مـالكـات الـدائـرة اسـتـعـداداتـها
ـنــاسـبـة). ـركــزي بـا القــامـة االحـتــفـال ا
وكانت قيادة عمليات بغداد قد أعلنت عن
خـطتـها األمـنيـة اخلاصـة للـمنـاسبـة.وقال
مـصـدر في تـصـريح امس ان (اخلـطـة ال
تتـضمن أي قـطوعات لـلشـوارع الرئـيسة
ــا داخل مــنـــطــقــة األعــظـــمــيــة الــتي وا
سـتـشـهد االحـتـفـال وخاصـة بـالـقرب من
مــــــحـــــــيط اإلمـــــــام أبــــــو حــــــنـــــــيــــــفــــــة
واضـاف ان (اخلـطـة اخلـاصة الـنـعـمـان)
ـنـاسـبــة تـشـهـد حتــضـيـراتـهـا بـإحــيـاء ا
ـركزي والسـيـمـا ان اإلحـتـفـال ا األولـيـة 
سيكون في االعظمية وساحة اخلالني). 
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راصـد الزلـزالـية في الـهيـئة سجـلت ا
العـامة لـالنواء اجلـوية الـتـابعـة لوزارة
أربـع هــزات أرضــيــة خــفــيــفــة الــنــقل
وبقـوة متفاوتة قـرب قضاء خانق في

محافظة ديالى. 
وقـال بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) امس ان
(قوة الـهزت االولى والثانية كانت2.9
والـثـالـثـة  2.8 والـرابـعـة   3.3 وتـبـعـد
 12كــيــلـومــتــرا جــنـوب شــرق مــديــنـة
خانق في ديالى,ولم يتم الشعور بها
ودع الـــبــــيـــان ( ــــواطـــنــــ مـن قـــبل ا
ـواطـنـ الـى (أخـذ احلـيـطـة واحلذر ا
واالبـتــعــاد عن الـشــائــعـات واإللــتـزام
بــالــوصــايـا الــزلــزالــيــة الــصـادرة من
الــهـيـئـة). وتــوقـعت الـهـيــئـة انـخـفـاض
درجــات احلـــرارة بــدءاً من األســبــوع
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اكـد سـفيـر العـراقي لـدى بكـ شورش
ان احلـكـومـة الـصـيـنـيـة خـالــد سـعـيـد
قــررت ارسـال دفــعـة جــديـدة مـن لـقـاح
ــضـاد لــكـورونــا بـواقع ســيـنــوفـارم ا
قـرر وصولـها الى من ا مـليـون جرعـة 
مـطار بغداد اليـوم اخلميس.وقال بيان
تـلقته (الزمان) امس  ان (سـعيد التقى
بــرئـيس مـجـلس الــدولـة الـصـيـني في
الـذي ابـدى اسـتــعـداد حـكـومـته بــكـ
ـــســاعــدات لـــدعم الــعـــراق وتــقــد ا
اعرب سعيد بدوره  واجهة اجلائحة)
عن (شـكر احلكومة العراقـية لنظيرتها

ـساعـدات واإلمدادات الـصيـنيـة على ا
الـطبـية التي قـدمتـها للـقطـاع الصحي
ـا أسـهـمت هذه ـاضـية دة ا خـالل ا
ــسـاعــدات بـشــكل كـبــيـر في تــعـزيـز ا
ــكــافــحــة فــايــروس جــهـــود الــعــراق 
مـشيـرا الى ان (الـص قررت كـورونا)
مــنح الـعــراق دفـعــة جـديـدة مـن لـقـاح
ــضـاد لــكـورونــا بـواقع ســيـنــوفـارم ا
ســتـصل الى مــلــيـون جــرعــة جـديــدة 
مـطار بغداد اليوم اخلميس). وسجلت
وزارة الـــصــحــة امس  1766اصـــابــة
وشـفـاء  3245حـالـة وبـواقع  35 وفـاة
وقف الـوبائي الـيومي جـديدة. واكـد ا
الـذي اطـلـعت عـلـيه (الـزمان) امس ان

(عــدد الــفـحــوصـات اخملــتــبـريــة الـتي
اجــرتــهــا الــوزارة لــعــيــنــات مـشــتــبه
اصـابـتهـا بـالفـايـروس بلـغت اكـثر من
حـيث  رصد  1766 اصـابة  21الـفا 
بـــــــــــكــــــــــورونـــــــــــا فـي عـــــــــــمــــــــــوم
واضـاف ان (الـشـفـاء بـلغ احملـافـظـات)
 3245 حــــــالــــــة وبــــــواقع  35وفــــــاة
واشــار الى ان (اكــثـر من 78 جــديــدة)
الـف شـخـص تـلــقى جــرعــات الــلــقـاح
ـنــتـشـرة ــضـاد في مـراكــز الـوزارة ا ا

ببغداد واحملافظات).
 فــيـمــا اعـلـنـت مـنـظـــــــــــمـة الــصـحـة
ية عن تراجع اصــــــابات كورونا الـعا
نــتــيـــــــــــجــة اســتــمــرار في الـــعــالم 

أيـلول وسرعان مـا حتول إلى أحد أكثر
ـتــحـدة ـمــلـكــة ا الــكـتب مــبــيـعًــا في ا

وإيرلندا.
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احـتـدم اجلدل مـرة أخرى حـول الكـتـلة الـنيـابيـة األكـثر عـدداً كمـا جاء في
ادة 76. النص الدستوري في ا

ادة أربع مـرات عند اختيـار رؤساء مجالس وبـالرغــــــم من العمـل بهذهِ ا
الـوزراء الـســــابـقـ مــع ذلك هـــــنـاك من يـــــــحـاول أن يصـنف الـكتـلة
االنـتـخـابـيـة األكــثـر عـدداً بـانـهـا الـكـتـلـة الـتي لـهـا احلق في تـعـيـ رئـيس

مجلس الوزراء.
ـادة 76 واضـحـة وصـريـحـة في لـفـظـهـا ومـعـنـاهـا فـهي تـعـتـبـر الـكـتـلة فـا
الـنيابـية األكثـر عدداً ولـيس الكتـلة االنتـخابيـة وهي الكتـلة التي تـنبثق من

مجلس النواب في أول جلسة من انعقاده.
شـرع العراقي في اقرار هـذا النص رغبـته الكبيـرة في تشكيل وقـد رعا ا
حـكومة وحدة وطنية تعمل على تمثيل أكبر عدد من أعضاء مجلس النواب
شرع ثلون الشعب العراقي بكامل مكوناته وأطيافه ولذا وضع ا الـذين 
وافقة وافقـة مجلس الـنواب على احلكـومة وهو أن حتـظى  شـرطا مهـما 
ـعـ دستـورياً طـلـقة ولـيس االغـلبـية الـبـسيـطـة وهو الـنصف ا األغـلـبيـة ا
ألعـضـاء مجـلس الـنـواب زائد واحـد وهـو رقم ثابت غـيـر قابل لـلـتغـيـير اال

. بتغيير عدد أعضاء مجلس النواب وهو  165عضواً
فـمـعـنى ذلك ان الـكـتـلـة الــــــقادرة عـلى االتـيـان بـهـذا الـعـدد من الـفـائزين
بـاالنـتـخـابـات بعـد تـشــــــــــكـيل مـجـلس الـنـواب أما عـبـر االنـتـخـاب الذي
يـسبق انعقاد اجمللس أو بالتحـالف مع كتل أخرى هي الكتلة القادرة على

تشكيل احلكومة العراقية .
عروف ان جميع الكتل لم تستطع حتى اآلن وخالل اجلوالت االنتخابية وا
اخلـمــسـة أن تـأتي بـهـذا الـرقم إال من خـالل الـتـحـالف مع الـكـتل األخـرى
ـشرع في تشكـيل حكومة وطنـية تضم أكبر وذلك لـتحقيق مـا يصبو إليه ا
ـرحلـة بعد عـدد من األطيـاف العـراقيـة وهو ما يـحتـاجه العـراق في هذه ا
مـا عـاناه مـن دكتـاتـورية الـطـائفـة والـفـئة واحلـزب الـواحد  وهـذا ال يـعني
ادة الـدعـوة إلى احملـاصـصـة كمـا حـاول الـبـعض أن يـنسـبـهـا إلى هـذه ا
بــدلــيل تـــســتــطــيع الــكــتــلــة الــتي حــصــلت عــلى  165عــضــواً من خالل
االنـتـخـابات أن تُـشـكل احلـكـومة بـدون احلـاجـة إلى الـتحـالـفـات ألن الرقم
ـطـلـقـة وهو مـعـيـاريـة ذات قيـمـة تـمـثـيلـيـة لـلـشعب  165يـشـكل األغـلـبيـة ا
الـعراقي.  فالكتـلة التي تمتـلك هذا الرقم من حقهـا أن تعيَن رئيس مجلس

فردها ألنها تمثل أكثر من نصف الشعب العراقي. الوزراء 
مارسة في تطبيق ادة 76 بـل جاءت من سوء ا فـاحملاصصة لم تأت من ا
ادة فإشـراك أكبر عدد مـن الكتل في تشـكيل احلكـومة ال يعني أن هـذه ا
يــكــون لــكـل كــتــلــة حــصــة من الــوزراء بــحـــجم أعــضــائــهــا حتت ذريــعــة
االسـتحقاق االنتخابي بل يعـني تشكيل حكومة مرضيـة عند أغلبية الكتل
حـتى تستطيع أن تـؤدي واجباتها عـلى أحسن ما يرام بيـنما احملاصصة
ـواقع لـغـايــات حـزبـيـة وفــئـويـة واالتـيـان ـنـاصـب وا تــعـني االسـتـئــثـار بـا
بـأشخـاص مرضيـ عنـد الكتـل وليس عنـد الشـعب وهذا حتريف واضح
شـرع عنـد اقـرار هذا الـنص وهو ابـعاد الـعراق عن لـلـغايـة التي أرادهـا ا
شـبح االسـتبـداد وحتقـيق الـوحدة الـوطنـيـة من خالل احلكـومـة التي تـمثل
سؤولون مرور طلـقة. وتبقى هنـاك مشكلة دستـورية مر عليـها ا األكـثرية ا
الـكـرام ولم يـضعـوا لـهـا حال وهي النـسـبـة الواقـعـية لـلـتـمثـيل الـنـيابي في
ادة 49 مـن الدسـتـور يتـكـون مـجلس مـجـلس النـواب الـعراقي فـحـسب ا
الـنواب من عـدد من األعضاء بـنسبـة مقعـد واحد لـكل مائة الف نـسمة من
ركزي ا أعلن اجلـهاز ا ثلـون الشعب العـراقي بأكمـله و نـفوس العـراق 
لـالحصـاء بـأن نـفوس الـعـراق قـد بـلغ في عام 2021 (350-179-41)
فـهـذا يـعـني عـدد أعـضـاء اجملـلس يـجـب أن يـكون (411)  عـضـوا ولـيس
ـثل (329) كــمــا هــو اآلن ومـعــنى ذلك أن مــجــلس الــنــواب احلـالـي ال 
الـشعب العراقي بأكمله حيث هناك اكـثر من مليون ومائة الف عراقي غير
عضلـة الدستورية امـا يُجرى تعديل ـثل في هذا اجملـلس وحلل هذه ا
ادة 49 بـحـيث يكـون عـدد أعضـاء مـجلس الـنـواب ثابـتـاً غيـر قابل عـلى ا
لـلـتحـديث مع الزيـادة السـكـانيـة أو اجراء تـعديل عـلى قـانون االنـتخـابات
بـحيث يسـتوعب العـدد الدستـوري من األعضاء الـذين سينـتخبـهم الشعب
لـيحقق الـتمثـيل احلقيقـي وهو مقعـد واحد لكل مـائة الف نسـمة. من هنـا
أدعـو مـجلس الـنـواب في دورته احلالـيـة إلى حل هذا
االشــكــال الـدسـتــوري قـبـل أن يـأتي من يُـشـكّك في
ـــثّل دســــتـــوريــــة هـــذا اجملــــلس والـــقــــول بـــأنـه ال 
الشـــــــــعب بأكمله كما ورد في الدستور العراقي.
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ســيـــاسي اخــر عــنــد اتــمــام اجــراءات
ـفـوضـيـة ـعـتــمـدة لـدى ا الـتــسـجـيل ا
ـستـقـلـة لالنـتـخـابات  ,وذلك الـعـلـيـا ا
طـبــقـا الحـكـام قـانـون االحـزاب الـنـافـذ
ادة الـتـاسعـة رابـعا  ,ونـحـتفظ رفـق ا
ـقـاضــاة وفق احـكــام الـقـانـون بــحق ا
ازاء هــذه الـتــجـاوزات). وأبــلغ مـصـدر
أنـه ال تــوجـــد أي عالقـــة بــ قـــائـــمــة
إشـراقــة كـانـون والـعـتـبــة الـعـبـاسـيـة
نصات ونـفت بذلك ما تداولته بعض ا
عـلى مواقع التواصل االجتماعي.وذكر
ـصـدر أنه (مـنـصـات إعالمـيـة تـنسب ا
فـيـهـا الـقـائـمة إلـى العـتـبـة الـعـبـاسـية
ـقدسة ,ونـود أن نوضح وبـعد إجراء ا
اتـصـاالت عدة انه ال صـحة لـها وتـنبع
عن شـائعـات مكشـوفة النـوايا). وام
عــام الـقـائــمـة هـو ســعـد جـعــفـر عـزيـز
االسدي  ,مـتخـصص في مجال االدارة
الــصـــنــاعــيــة وله نـــشــاطــات عــدة في

اجلوانب االسنانية واالغاثية. 
ــفــوضــيــة الــعــلــيـا الى ذلـك اعــلــنت ا
ستقلة لالنتخابات  أسماء الفائزين ا
بـحـسب الـنـتـائج األوليـة في مـحـافـظة
ديـــــالـى بـــــدوائـــــرهـــــا االربـع ضـــــمن
الــتــنــافس عــلى  14مــقــعــداً نــيــابــيـاً
والــفـــائــزون في (  الــدائــرة االولى في
كـونة من  5مـقاعـد  هم احمد ديـالى ا
رحـيم  ورعـد الـدهـلـكي  وطه اجملـمعي
ومـحـمـد قتـيـبـة واسمـاء كـمـبش   اما
الــــفـــائـــزون فـي الـــدائــــرة الـــثــــانـــيـــة
ــكــونــة من 3 ــقــداديــة وبــلــدروز) ا (ا
مــقـاعـد هـمــا هـمـام الـتــمـيـمي وصالح

ة القـائم عليه) ,واضاف يـحبط عز
انـه (ليس الشـراقـة كـانـون اي نوع من
انــواع االرتـبـاط مــطـلـقــا بـأي جـهـة او
تــنـظـيم ســيـاسي اخـر ,المـن قـريب وال
مـن بعـيد  ,كـافـراد او تشـكـيالت وفرق
عـمل ومـرشـح ال سـابـقا وال حـالـيا ,
وان االشـراقة في اصل وجـودها ولدت
ـريــرة لـهـؤالء , نــتـيــجـة االخــفـاقــات ا
وبـالتـالي فأن مؤسـسيـها وشخـوصها
اليـرتـضون النـفسـهم ان يـكونـوا جزءا
مـن ذلك االخـفـاق) ,مــشـيـرا الى الى ان
(مـشروع االشراقة بزخ باصالة عراقية
وقـــلب نـــابض بـــآالم الــوطـن وآمــاله ,
تــتـرافــد فــيه قـوى مــجـتــمــعـيــة نـقــيـة
ــخـتـلف تـخــصـصـاتـهــا وخـبـراتـهـا ,
لـتصب في هدف يعلو وال يعلى عليه ,
زدهر  ,مـا هذه وهـو العـراق الواحـد ا
االســتـهــدافـات ســوى دلــيل عـلى انــنـا
نــسـيــر في االجتــاه الـصــحــيح نـهــجـا
ورؤى وبـبـرامج عمـليـة واعدة  ,فـضال
عن رجـاحـة مرشـيحـها وجنـاعة الـيات

التمحيص واالنتقاء).
مـؤكـدا ان (االشراقـة هـو مشـروع سـيد
نـفسه  ,ال سـلطـان عليه سـوى لهـيئاته
الــرسـمـيــة ومـسـتــويـاته الـتــنـظـيــمـيـة
اخملـولة بصـنع القرار في هـياة االمناء
واجملـــلـس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ,وكـالهـــمـــا
مــنــتـخــبــان من قــبل الـهــيــئـة الــعــامـة
الشـراقة كانـون وفق النظـام الداخلي ,
ن الـــواضح لـــكل مـن يـــتـــحــرى وانـه 

احلــقـيـقـة  ,ان جــمـيع االعـضـاء قـد 
الـتـحقق من عـضويـتـهم في اي تنـظيم
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الــــصـــاحب عـــلـى انـــطالق الـــعـــام
الدراسي اجلديد في اجلامعات.

وأكد عبـد الصاحب خالل مـتابعته
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بــانـــســيــابــيــة عــالـــيــة وعــلى الــقــوى
الـسياسية تقبل نتائج االنتخابات )  
ـفـوضـيـة في مــشـيـرا الى ان  ( عـمـل ا
ديـالى كـان جـيـد ومـلـبي لـلـطـموح وان
نـتـائج االنتـخابـات في مـراكز االقـتراع

كـــانت مـــطـــابــقـــة لألشـــرطـــة الــتي 
تــسـلـيــمـهـا لــلـمـرشــحـ وسـنــقـدمـهـا
للقضاء في حال حدوث اي تالعب ) .
ـوسـوي   ان  ( الـتـدني في واعــتـبـر ا
شاركة بـاالنتخابات دليل على نـسبة ا

راكز االنتخابية في بغداد UÐU ∫  سيدة تدلي بصوتها في احد ا ²½«
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رصـد فـريق يـضم بـاحـث وصـحـفـي
ومــنـظــمـات مــجـتــمع مـدني  ,عــدد من
اخملـــالــــفـــات الـــتـي رافـــقت عــــمـــلـــيـــة
ـبــكـرة واالجــواء الـتي االنــتـخــابــات ا
ــشـــهـــد خالل خــوض خـــيـــمت عــلـى ا
الـسـبـاق االنتـخـابي بأشـهـر من اجراء

استحقاق تشرين. 
واوضـح تقـريـر تابـعـته (الـزمان) امس
ان (الفريق يضم 110 باحث وصحفي
مـن بـغـداد واحملـافـظات  ,بـاشـر عـمـله
بـــــدءا مـن وضع الــــــيـــــأت الـــــنـــــظـــــام
االنـــــتـــــخــــابـي واصــــدار الـــــقـــــانــــون
ـــفــوضـــيــة الــعـــلــيــا واســـتــعــدادات ا
ــســتـقــلـة لـالنـتــخــابـات  واعــدادهـا ا
ــعــلــومــات وتـوزيع قــاعــدة بــيــانـات ا
ـناطق اجلغرافية لـلمرشح وصوال ا
الى انـــطالق الـــدعــايــة االنـــتــخـــابــيــة
باشرة باالقتراع اخلاص والعام). وا
واشـار الى انه ( اخذ بـنظر االعـتبار
التعامل مع البيئة والظروف احلالية 
بــرغم من الـتــحـفظ عـلـى مـوعـد اجـراء
االنـتـخـابات مـن قبل فـئـات واسـعة من
الــشــعب  واعالن مــقــاطـعــتــهــا وعـدم
ـشاركة بـالتـصويت  وترك الـذهاب وا
االمـر والقرار للرأي الـعام واجلمهور 
لـيحـدد مسـتقـبل البالد  ,حـيث سجلت
نــسـبـة تــصـويت مـحــدودة وثـابـتـة لن
تــتــجـــاوز في افــضل االحــوال ربع من
يـحـق لـهم الـتـصـويت  والسـيـمـا بـعـد
قــرار الــغـاء تــصــويت عــراقي اخلـارج
البالغ عددهم خمسة مالي مغترب).
وتــابع ان (الـنـازحـ الــذين يـحق لـهم
الـتـصـويت تصـل اعدادهم لـنـحو 700
الف ,يــحـق لــنــحـو 430 الـف شـخص
االقــتـــراع بــيــنــمــا اظـــهــرت بــيــانــات
ـفوضية ان  120 الف فقط من هؤالء ا
ــوصل ـــوجـــودين في مـــخــيـــمـــات ا ا
ـــشــاركــة واربـــيل ودهــوك لـــهم حق ا
حـسب بيـانات رسـميـة لوزارة الـهجرة
ـهـجرين) ,مـؤكـدا ان (الفـريق سجل وا
تـدنـيا بـنـسبـة التـصـويت اخلاص الى

خالفـا لـلـقـانـون  كمـا انـتـشـرت بـشكل
مـعــلن بـالـطـرق غـيـر الــنـظـيـفـة بـهـدف
ــرشـحــ وكـتل بــعـيــنـهـا), الــتـرويج 
واوضـح الـتــقــريــر ان (تــوقف اجــهـزة
الـتصويت وعطل بعضها  ادى حلذف
اصـوات وتـكـرار اخرى ,كـمـا لوحظ ان
ـفـوضـيـة لـيس لـديـهـا اغـلـب مالكـات ا
اخلـبـرة الكـافـية  ,حـيث  االسـتعـانة
ـلكـون خبرة بـاكاد ومدرس ,ال 
بــادارة االنـتـخـابـات ومــعـظـمـهم جـرى
تـعـيـينـهم بـواسـطات الـكـتل واالحزاب
الـسـيـاسـيـة) ,وقـال الـتـقـريـر ان (الـزام
ـراكز مـحددة الـصـحفـي لـلتـصـوير 
ـشتركة والـلجنة من قـيادة العـمليات ا
االمـنـيـة الـعـلـيـا لالنـتـخـابـات  ,يـشـكل
خرقا للمادة ٣٨ من الدستور) ,ومضى
الــتــقــريــر الى الــقــول  ان (اســتــخـدام
طـــائــرات الـــقـــوة اجلــويـــة خالل يــوم
االقـــتــراع بــارتـــفــاع مــنـــخــفض افــزع
سـن واالطفال , الـسكان  ,والسـيما ا
ـقــتــرعـ فــضال عن ان الــكــثــيـر مـن ا
قـاموا بـابطال ورقـة االقتـراع). بدورها
 ,اعــدت نــقـابــة احملــامــ الـعــراقــيـ

تقريرا مفصال عن مراقبة االنتخابات.
وقـال النـقيب ضـياء الـسعـدي في بيان
تـلـقته (الـزمان) امـس ان (فرق الـنقـابة
الــرقـابــيــة بـاشــرت سـاعــات الـصــبـاح
االولـى من يــوم االقـــتــراع بـــوجــودهــا
داخل مـراكـز ومحـطـات االقتـراع الـعام
في عــمــوم الـعــراق بــاسـتــثـنــاء اقــلـيم
كــردســتــان لــغــرض تــأديـة الــواجب ?
ـــهـــني في رفـع وجتــاوز الـــعـــقـــبــات ا
ـراقبة حـثيثة لالنـتخابات ,اسـتمرت
نــحــو احــدى عـشــر ســاعــة من الــعـمل

تواصل). ا
وتــابع (نـهــنئ الـعــراق ارضـاً وشــعـبـاً
وقـــيــادة عـــلى هـــذا االجنــاز ونـــشــكــر
ــراقــبـ ــرشــحـ وا ?الــنــاخـبــ وا
احملـلـي والـدوليـ وجـميع الـعامـل
فـي مـفـوضـيـة ?االنــتـخـابــات والـقـوى
االمـنية كافـة التي وفرت االمن واالمان
لـالنــتــخــابـات) ,مــؤكــدا ان (الــنــقــابــة

ــؤســســات اجلــامــعــيــة حــقــقت (ا
مـسـتويـات إيـجـابـيـة من الـتـعاطي
تغيـرات وجنحت في التكيف مع ا
مع الـتـحــديـات والـظـروف من أجل
ؤسسة التعليمية حتقيق أهداف ا
ي). وتلبية متطلبات األداء األكاد
 بدوره  ,اعـرب رؤسـاء اجلـامـعات
عن (حـرصـهم واهـتمـامـهم الـكـبـير
في الــتــعـــامل مع الــعــام الــدراسي
اجلـديـد الـذي سـيـلـبي مـقـتـضـيات
الـــواقع الـــعـــلـــمي) ,واشــاروا الى
ــؤســســات اجلــامــعــيــة (الــتـــزام ا
بالـسيـاقات والتـوصيـات الصـحية
ـــعــتــمـــدة وآلــيـــات الــدوام الــتي ا
أقــرتـهـا الـلـجــنـة الـعـلـيــا لـلـصـحـة

والسالمة الوطنية). 
وكـــــــانـت الـــــــوزارة قـــــــد اهـــــــابت
بـاجلـامعـات والـكـلـيات احلـكـومـية
واألهــلــيــة وإداراتــهـا وهــيــئــاتــهـا
ــسـؤول الــتــدريــســيــة الــتــفــاعـل ا
والعالي مع العام الدراسي اجلديد
واالهـــتـــمــام بـــبـــرامج الـــدراســات WFÐU²∫  وزير التعليم العالي يتابع انطالق العام الدراسي في اجلامعات
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اثـار فـوز قائـمة اشـراقة كـانون ,بـسـتة
مـقاعـد نيـابيـة بعـد نتائـج االقتراع في
عـــمــوم احملـــافــظــات ,تـــســاؤالت رواد
مــواقع الــتــواصل االجــتـمــاعي بــشـأن
اجلــهــة الــتي تــقـف وراء هــذا الــتــيـار
اجلـديـد. وكـتب نـاشـطـون عـلى مـواقع
الـتـواصل االجـتـمـاعي ان (هـذا الـتـيار
اجلـديد حصد سـتة مقاعـد جديدة على
مــســتــوى احملــافــظــات  ,دون مــعــرفــة
اجلــهــة الــتي تــقف ورائه  ,والســيــمــا
انـها تنفي ارتباطـها بأي تيار سياسي

او حزب سابق او حالي). 
W−NM2  öLŠ

واســــتــــغـــربـت اشـــراقــــة كـــانــــون من
ـمـنـهـجـة احلـمـالت الـتي وصـفـتـهـا بـا
وتـدعي االرتـبـاط بـكـيـانـات حـزبـيـة او
جــهـات سـابـقــة او حـالـيـة ,فــيـمـا نـفى
مـصدر وجـود اي عالقة بـ القـائمة و
قـدسة. وقـال بيان الـعتـبة العـباسـية ا
امـس انه (منذ انطالق مشروع اشراقة
ـنهج كـانون  ,وهـو يتـعرض  بـشكل 
الـى حـمالت اعالمـيــة مـتـواصــلـة عـلى
مــواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي  ,اخـذت
زيفة في علـومات ا اشـكاال متعـددة كا
ظـل فـوضى اعالمــيـة جـارفــة وانـعـدام
مـؤسف لـلـمـسـوؤلـيـة االخـالقـية ,وهي
في تــصـاعـد مــسـتـمــر وتـدعي ارتـبـاط
احلــزب بـكــيــانـات حــزبـيــة سـابــقـة او
حـالية وغيرها من اجلهات  ,ظـناً منها
ـشـروع او ان ذلـك سـيـنـال من جـذوة ا
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اقـل من الـــنـــصف  بـــعـــد اســـتـــبـــعــاد
مـنـتسـبي هـيئـة احلشـد الـشعـبي الذي
اغلبهم  مرابط في وحداتهم القتالية
ـــحــــافـــظـــات اخـــرى  ولَم يـــصـــوت
الــنـسـبـة االكــبـر مـنـهم بــيـوم االقـتـراع
الــــــــعــــــــام  لـــــــعــــــــدم وجــــــــودهـم في

محافظاتهم).
 U Ëdš qO− ð

مـضــيـفـا ان (هـنـاك خـروقـات مـسـجـلـة
بــيـنـهـا الـضـغط عــلى مـنـتـسـبي وزارة
الـداخـلـيـة والـدفـاع ومـكـافـحـة االرهاب
والـــفـــرقــة اخلـــاصـــة واجــهـــزة اخــرى
لــــلـــتـــصــــويت فـي االقـــتـــراع مـن قـــبل
الــضـــبــاط الــقــادة واالمــرين والهــداف
سـيـاسـية وشـخـصيـة) عـلى حد وصف
راقب الـتقرير  ,مـشيرا الـى ان (دور ا
يـة ضعيف جدا الـدولي والبـعثة اال
ــركــز  ,نــتــيـــجــة تــركــيــز االنــتــشــار 
ـنـطــقـة الـدولـيـة  وعـدد الــعـاصـمـة وا

ـنـاطق  وبــقـيـة ا مــحـدود في اربـيل 
ــراقـبـ عــراقـيـ جـرى االســتـعـانـة 
مــنــحـهـم بـاجــات دولــيـة  ولَـم تـوضح

خبراتهم وامكانياتهم االنتخابية).
ـــراكـــز شـــهــدت  وتـــابـع ان (مــعـــظـم ا
حـمالت دعـائـية وصـور بـالـقرب مـنـها,
ولَـم تـرفـع بــيــوم االقــتــراع وهــذا يــعـد

كربالء

عـدم الـرضا عن الـعمـليـة السـياسـية  
الفـتـا ان  تـقـسـيم الدوائـر االنـتـخـابـية
ـشـاركـة في يـوم ســاهم بـرفع نـسـبــة ا

االقتراع ) .
ــوسـوي   الـى ان  ( حتـالف واشــار ا
الـفتح لديه تفـاهمات مع كتـل سياسية
مـختـلفة و يـعمل عـلى انشاء حتـالفات
عـابـرة لـلـطـائـفـيـة ألنه ال تـسـتطـيع اي
ـفردها دون كـتلـة ان تشكل احلـكومة 

اي حتالفات ) .            

تـابعت وبحرص شـديد مجمل الـعملية
?االنـتـخابـية سـواء بـاالقتـراع اخلاص
او الــعــام حــرصــاً مـنــهــا بــأن يــنـتــقل
ـتـقـدمـة الـعـراق الـى مـصـاف الدول ?ا
ـــزدهــرة والــقـــضــاء عــلـى الــتــرهل وا
والــفــسـاد) ,مــشـيـرا الى ان (احملـامـ
تــوزعــوا بــ واحـد وســبــعــون دائـرة
انــتـــخــابــيـــة في جــمــيع مـــحــافــظــات
?الــعـراق  ,حــيث سـجـلــنـا مـنع دخـول
ـراقبـ الـتابـع لـلنـقابـة الى بعض ا
ـراكـز االنـتـخابـيـة او داخل احملـطات ا
بأعذار ?وحـجج غير اصولية  ,كما ان
ــراكــز ســمــحـت لــلــنــاخــبــ بــعـض ا
بــالــتـصــويت بــعـد الــسـاعــة الــثـامــنـة
?صـــبـــاحــا اضـــافــة الـى عــدم ظـــهــور
بــصـمــات الـنـاخــبـ وحــدوث مـشـاكل
فـنـيـة وعـدم قـراءة االجـهـزة  لـلـبـصـمة
راكز شـكلة الـعامة في اغـلب ا كـانت ا

 ,وكـذلك حـدوث عـطل مفـاجئ لألجـهزة
ضـمن مـحطـات انتـخابـية داخل مـراكز

االقتراع. 
 UD;« Ã—Uš

ـراقـب عـلى اجلـلـوس خارج واجـبـارا
احملــطـات وابـقــاء مـراقــبـ الـكــيـانـات
الـسـيـاسـة داخـلـها) ,مـبـيـنـا ان (بعض
ــــراكــــز لـم يــــتم اصالح االجــــهــــزة , ا
وتــسـجــيل حـاالت تـهــجم  لـفــظي عـلى
ــراقـبــ من قــبل شـخــصـيــات تـدعي ا
اشــرافـهـا عــلى االنـتــخـابـات  ,وايــضـا
فوضيـة للمراقب عـدم تفريق موظـفي ا
ـسـتقل والـكيـان السـياسي  ,وحـدوث ا
ــنع حـــاالت مـــتــعـــددة ومـــســتـــمـــرة 
تـصـويت النـاخبـ نتـيجـة لعـدم قراءة

اجلهاز بصمة الناخب).
ــراكـز واوضـح الـســعــدي ان (بــعض ا
سـمـحت بـادخـال الـهـواتف والـتـثـقـيف

لـلـنـاخـب  ,وغـلق مـركـز الـفـارابي في
جـــديـــدة الـــشط بـــســـبب اطـالق نــار),
واشـار الى ان (مراقبي النقابة سجلوا
مـخـالف تبـادل في اجـهزة الـتـحقق من
مـعلومات الناخب ب محطات ومراكز
?االقـــــــتـــــــراع والــــــتـالعـب بــــــاالوراق
ـنــطـقـة كـهـريــز الـعـلـيـا االنـتــخـابـيـة 
قـضاء خانق  ,وحـرمان عدد كبير من
واطن من حق التصويت فضال عن ا
اسـتـغالل كبـار السن ومـصادرة حـقهم
االنــتـخـابي في احملـطـات من قـبل احـد
مــدراء مــدرسـة حــلــبــجـة في خــانــقـ

وقــيــامــهم بــالــتــصــويت بــدال عـنــهم),
مـؤكــدا ان (هـنـاك الـكـثـيـر من احلـاالت
الـسلبية التي جرى تدوينها في بعض
نتشرة باحملافظات  ,ونطالب ـراكز ا ا
ــفــوضـيــة الــنــظــر بــهـا , الــقــضــاء وا
  .( رشح ضمانا حلقوق الناخب وا
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اشـــرف وزيـــر الـــتــعـــلـــيم الـــعــالي
والـبـحث الـعـلـمي نـبـيل كـاظم عـبد
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ـتـغـيرات اجلـامـعـيـة وتـسـتـوعب ا
بـهـدف تـكـيـيف حـاالتـهـا وتوظـيف
مــعــطــيــاتــهــا في مــصــلــحـة األداء

ي). ؤسسي والتطوير األكاد ا
 فيـمـا حددت الـشـرطة اجملـتـمعـية
ثالثـة مـلـفـات اسـاسـيـة يتـم العـمل
بهـا مع انطالق الـعام الدراسي في

عاهد. دارس واجلامعات وا ا
ـديريـة عـبد  وذكـر النـاطق بـأسم ا
احلـــافـظ اجلـــبـــوري في تـــصـــريح
امـس ان (فـــرقـــنــــا ســـتـــتــــولى مع
انطالق العام الدراسي وبالتنسيق
ـــدارس واجلــامـــعــات مع ادارات ا
لفـات االبتزاز ,مناقـشة والـتوعيـة 
االلـــكــــتـــروني والــــتـــوعــــيـــة ضـــد
اخملـــــدرات وضــــــرورة االلــــــتـــــزام
باالجـراءات الـوقـاية ضـد فـايروس
كــــورونــــا). واضــــاف ان (الــــفــــرق
ســـتــثـــقف عن خـــطــورة اخملــدرات
التي اصـبحت ظـاهرة انـتشرت في
اجملـتـمع وتــعـدت ان تـكـون حـاالت

ارسات شخصية).  منفردة او 

األولــيـة الــتي تـتــوزع عـلى جــمـيع
ية.  مجاالتها األكاد

وذكـر الـبيـان انه (تـعـزيـزا الرتـباط
تــخــصـصــاتـهــا بــخـدمــة اجملــتـمع
ومـسـارات الــتـنـمـيـة ,فـإن الـوزارة
حريـصة كل احلـرص على تـوظيف
ـــتــاحــة الســـتــقــبــال اإلمــكــانــات ا
أبـنائـهـا الطـلبـة وحتـقيـق أهدافـها
على مـستـوى اخلدمات الـتعـليـمية
ـــــعــــتــــمــــدة الــــتي واألســــالــــيب ا
تقتضـيها طبـيعة وفلـسفة البرامج
الـعــلـمــيـة في ضـوء آلــيـات الـدوام
التي أقرتها الـلجنة العلـيا للصحة

والسالمة الوطنية).
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واشــــــار الـى انـه (انــــــطـالقـــــــا من
خصوصيـة هذا العام الدراسي في
ـسـتـجـدات واالنـفـتاح عـلى إدارة ا
العـالم  ,فـإن اجلـامـعـات الـعـراقـية
تـمـتلك وضـوحـا ورؤيـة في تـوفـير
بـيئـة إيجـابـية لـلـتحـصيـل العـلمي
تـطلبات ومرونة إجرائـية تراعي ا

لالجـراءات في جــامـعـات الـبـصـرة
وبــغــداد وبــابل وديــالى والــكــوفـة
وكركـوك والتكـنولـوجية  ,امس أن

   Oýdð`∫ محمد جاسم محمد علي مرشح فائز عن تيار جديد

الـتـميـمي  وناهـدة الدايـني والفـائزون
فـي الــدائـــرة الـــثـــالـــثــة  ( اخلـــالص )
ــكــونـة من 3 مــقــاعــد هـمــا بــرهـان وا
ــعـمــوري وسـالم الــعـنـبــكي ونـورس ا
الـعــيـسى   امـا الـفـائـزون في الـدائـرة
كونة الـرابعة في ديالى ( خـانق ) وا
من  3مــقــاعــد  هــمــا ســوزان الــدلــوي
ومــــضــــر كــــروي  واحــــمــــد مــــظــــهـــر

اجلبوري) . 
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مـن جـــــانـــــبه
اكـــــد مــــرشح
حتــــــــــــــــــالـف
الـفتح  الفائز
عـن الـــدائـــرة
االنــتــخـابــيـة
االولــــــــــــــــــــى
بــعــقــوبـة في
مــــحــــافــــظـــة
ديــــــــــــــالـى لــ
(الــــــــزمـــــــان)
احــــــــــــمـــــــــــد
ــــوســــوي  ا
ضـمان  ثالثة
مــــــــقـــــــاعـــــــد
لـلـتـحالف في

احملافظة.
واضــــــــــــــــاف
ــــوســــوي  ا
ان  (الـعـملـية
االنــتــخـابــيـة
جــــــــــــــــــــــــرت

ضياء السعدي

بابل
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في خــضم تـــراجــيــديــا الــنـــتــائج واخملــاوف الــتـي اثــارهــا ( الــفــائــزون)
انيـة العـراقية 2021 عتـرضون عـلى النـتائج األولـية لالنتـخابـات البـر وا
والنتائج التاليـة لها عادت للذاكـرة احداث مفصليـة في مسيرة العراق ما
واطن الذين ارتبكوا بعد سقوط دكتاتورية صدام  واخافـت كثيرا من ا

ضادة . على ايقاع التصريحات والتصريحات ا
وهنا البد من التذكير بالتالي ..

رجعيـة الدينـية العـليا في الـنجف االشرف ( وسـماحة االمام اوال .  ان ا
السيستاني )حصرا لن تسـمح بانزالق االمور الى ما ال حتمد عقباه وان
اجلميع ودون استـثناء مهـما علت سـقوف خطابـاتهم يعلـمون ان اخلطوط
ـرجعـية واضـحة وجـلية فـيمـا يتـعلق بـاخلالفات الـسيـاسية التي تـقبلـها ا
وان الدماء خط احـمر غيـر مسمـوح به مطـلقا وال يـقبل االستـثناء من اين
كـان  ومن هـنـا ادعـو اجلـمـيع الـى ضـبط الـتـصـريـحـات واالصـرار عـلى
اصوات مـنـاصـريهم بـطـريقـة قـانـونيـة وخـطابـيـة دون اشـارة الى السالح

ومقترباته.
ثـانـيـا . ان االنـتـخـابــات احلـالـيـة ومـخـرجـاتــهـا هي وسـيـلـة حل النـسـداد
سـيـاسي بـفـعل تـزويـر ب حـصـل عام  2018وعـلـينـا ان النـدفـع االمور
باجتـاه انـسـداد اكـبـر  ونحن نـزعم سـعـيـنـا للـحل  ومن هـنـا فـان االلـية
الـدسـتــوريـة يـجب ان تـعــتـمـد السـتــكـمـال الـشـق احلـكـومي من الــعـمـلـيـة

قراطية دون فرض ارادات او استفراد طرف كما يتوهم بعضنا . الد
ثـالـثـا. ان اهم مـافي الــتـداول الـسـلـمي لـلـســلـطـة هـو الـقـدرة عـلى تـدارك
االخطاء وتغـيير الـوجوه او العودة لـلمشهـد السيـاسي خالل أربعة اعوام
ـقـراطـيـة ولـذا فـان اخملـفـقـ يــجب ان يـسـتـعـدوا من االن جلـولــتـهم الـد

القادمة باسلوب يتجاوز اسباب االخفاق احلالي.
رابـعـا . ولــعل من دواعي تـوكــيـد الـوحـدة الــوطـنـيــة هـو تـكـلــيف االقـويـاء
نـاصب السـيادية والـكبـرى ومن هنـا ادعو كمـواطن عراقي الى تـكليف با
السيد مسعود البرزاني برئاسـة اجلمهورية حتى نتجاوز كل االطروحات
الـضـيـقـة االثـنـيـة والـطـائـفـيـة ونـتـجه جـمـيـعـا نـحـو الـعـراق الـوطن

الواحد اجلامع .
واخيـرا فان الـتـجربـة الـعراقـية تـتـجه نحـو مـستـقبل
ـاضي والمـجال وال افضـل مسـتـفـيـدة من اخـطـاء ا

عذر لالخفاق من جديد .
السالم على العراق .

معارضة ثقافية
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القادم بعد انتخابات 10/10/2021
وما اذا كان العضو الـنيابي يحتكم
في ذلك الى ضميـر حي بإرادة حرة
وعــقــد مـــحــايـــد نــيــر في اخـــتــيــار
األنــسـب او االصــلـح لــلـــعـــراقـــيــ
ـتـنـافـسـ على ولـلـعراق مـن ب ا
ــوقع ام يــرضخ في ذلـك لـعــوامل ا
آخـرى كـاحملــاصـصـة الـقـائـمـة عـلى
أسس غـــــيـــــر عـــــادلـــــة في تـــــوزيع
ـنــاصب لـغــيــر مـســتـحــقـيــهـا او ا
بتـأثيـر خارجي من دول لـها أطـماع
في الــعـراق والـذي ال يــلـيق حــتـمـاً
ــمــثـل الــشــعب وال بــأي شــخص
يتحكم الى ضميره في حسم مسألة
مـا ب مـنـافسـ او أكـثر وارى ان
ـثل الـشـعب هـذا االحـتـكـام يـضع 
امام امتحان ضـميري ليس بسهل
ــوضــوعــيــة في بــ الــركــون الى ا
ـعـايــيـر صـحـيـحـة االخـتــيـار وفـقـاً 
ـهني ـرشح ا بـالـنـظـر الى مـاضي ا

وسـمــعـته االجـتـمــاعـيـة او تـاريـخه
العائـلي ومعايـير االستـحقاقات في
الـكـفـاءة والـعـدالـة والـنـزاهـة وبـ
ـعـايــيـر هــذه واخـتـيــار غـيـر تــرك ا
ن تـختـاره احملـاصـصة ارادي مـنه 

باحلق ام بغير حق.
{ هل تــرى إمـكـانـيــة مـرور تـرشـحك مع
ان االحتــاد الـوطـني الــكـردسـتــاني اعـلن
مـوافـقـته عـلى واليـة ثـانـيـة لـلـرئـيس بـرهم

صالح?
ـا يـحـصل - ال اسـتـطـيـع الـتـنـبـؤ 
آنذاك حتديداً اذ يعتمد على موقف
االحتـاد الـوطني الـكـردسـتـاني عـند
ـواقـف الـسـيــاسـيـة الــتـصـويـت فـا
واآلراء قابـلة لـلتـغيـير وخـاصة في
ظل الــشــرذمــة الــســيــاســيــة وعــدم
وضـــــــوح الـــــــرؤى او الــــــــبـــــــعـــــــد
االســتـراتــيـجي لالمــور والـتــعـامل
الــتـجـاري مـع وظـائف ومــؤسـسـات
الدولة الرسمية عالوة على ارادات

خارجية لدول أخرى.
ـفتـرض بأي لكـنـني أرى انه ومن ا
حـزب مهـمـا كـانت عقـيـدته وخـاصة
الــقـــومي مـــنــهـــا ان ال يــفـــرق بــ
ـسـتـقـلـ من أعـضـاء حـزبه وبـ ا
أبــنـــاء بــنـي جــلـــدته من أصـــحــاب
ا يعرض الكفاءات واالستحقاق طا
ظـهر قـومي في السـياسـية نفـسه 
بــــأدبـــيــــات وشـــعــــارات قـــومــــيـــة
ورســـالــتي هــنــا لـألحــزاب والــكــتل
الـسيـاسيـة تـصحـيح أخـطائـها  في
ـسـتـقل الـكـفوء إهـمـال وتـهمـيش ا
ناصب وفي احتكارها لـلوظائف وا
ـهـمـة والــذي شـمل حـتى الـقـضـاء ا
الــذي فـــرض الـــدســتـــور وقـــوانــ
أخـرى كـقانـون األحـزاب والـسـلـطة
الــقـضــائـيــة ( في اإلقــلـيم) وقــانـون
دنية االستقاللية وعدم رافعات ا ا
التـحزب اذ رغم عـدم وجود انـتماء

شـــكــــلي ظــــاهـــر اال ان االنــــتـــمـــاء
ـسـتتـر والـوالء لـلـحزب او الـكـتـلة ا
اصــبح واضــحــاً وواجـــبــاً لــتــقــلّــد

نصب فيه. ا
وال يــخــفى ان تــســيـيـس الـوظــائف
واالدارة يـــتـــنـــافى مع بـــنـــاء دولـــة
ؤسسات فالوظيفة في واطنة وا ا
قراطـي ملك لكـل الشعب البـلد الـد
حتــكــمــهــا مــعــايــيــر االســتــحــقــاق
والكـفاءة بـغض الـنظـر عن االنتـماء
للـحزب احلـاكم من عدمه فـالسـلطة
مـــلـك الــــشـــعـب وهي مـن الـــشــــعب
وخلدمته ويبقى احلزب أداة لتنفيذ
مطالبـه وليمثـله التمثـيل الصحيح
في بـنـاء احلـكم الـرشـيـد وبـالتـالي
فــــــان اخلــــــروج عـن هــــــذا االطــــــار
لالسـتــيالء عـلى الـســلـطـة والـثـروة
همة يجعل من واحتكار الوظـائف ا
احلـزب او الكـتل الـسـياسـيـة شـركة

جتارية غير مشروعة لتوزيع

ـساهـم األسهم واحلـصص بـ ا
فـــيــــهـــا ويـــخــــرج به عن مــــعـــنـــاه
ـــفــهـــومه الـــســـيـــاسي الـــعــلـــمي

القانوني الصحيح.
فـنضـال الشـعـوب وثوراتـهـا ومنـها
الشعب الـكردي في تاريـخه الطويل
والعـصر احلـديث حتديـداً كان من
ـــــــــســـــــــاواة اجـل احلـــــــــريــــــــــة وا
ـقـراطـيـة ومـحـاربـة الظـلم ال والـد
ألجل حــزب او كــتــلـة ســيــاســيـة او
ديـــنــــيـــة او شــــخص  فال مــــعـــنى
لـــــــنــــــضـــــــال او ثـــــــورة مع عـــــــظم
تـــضــحـــيــاتـــهــا وعـــمق مـــآســيـــهــا
ونـكــبـاتـهـا ال تـبــدل دكـتـاتـوريـة او
نظام تسلطي بأحسن منها وال خير
فـي تـغــيـيــر ال تـعــطي ثــمـارهــا تـلك
ـفــاهـيم اإلنــسـانــيــة الـنــبـيــلـة في ا
ساواة وجتـسيد مفاهيم احلرية وا
حـقـوق االنـسـان ومـحـاربـة الـفـسـاد
والــظـلم فــالـظـلم يــبـقى ظــلـمـاً وان

تغير اسم او هوية مرتكبيه.
{ كــيف سـيـكـون الـوضع مع وجـود نـيـة

ال بختيار للمنصب ايضاً? لترشح ا

{ هــنـاك تــســريـبــات تـشــيـر الـى نـيــتـكم
نصب رئيس جمـهورية العراق التـرشح 

ما صحة ذلك?
نصب - نعم تنتـابني نية الـترشح 
رئـيس اجلمـهـوريـة للـدورة الـقـادمة

كفكرة أولية.
{ مــــا الــــدوافع وراء رغــــبــــة الــــتــــرشح

للمنصب?
- هـناك اكـثـر من دافع لـذلك إبـتداء
ـــارســة حق أرغـب كــفـــرد عـــراقي 
ـنــصـوص دســتـوري من حــقــوقي ا
عليهـا في دستور جمـهورية العراق
ـدنية لسنة 2005 ضمن احلـقوق ا
والـسيـاسيـة تـطبـيقـاً لـلمـادت 14
و16 مـــنه الـــلـــتـــ تـــؤكـــدان عـــلى
مـسـاواة الـعـراقـيـ أمـام الـقـانـون
وعــلـى حق تـــكـــافـــؤ الــفـــرص لـــهم
ادة 14 على جـميـعـاً حـيث تـنص ا
ما يلي: (الـعراقيون مـتساوون أمام
القـانون دون تـميـيز بسـبب اجلنس

أو الـعـرق أو الـقـوميـة أو االصل أو
ـــــذهب أو الـــــلـــــون أو الـــــديـن أو ا
ـــــعـــــتـــــقـــــد أو الـــــرأي والـــــوضع ا
االقـتــصـادي واالجـتــمـاعي) وتـنص
ادة  16 على (تـكافـؤ الفرص حق ا
مـكـفـول جلـمـيع الـعـراقـيـ وتـكـفل
الــدولــة اتــخــاذ االجــراءات الالزمــة
ـنــطـلق لــتـحــقـيق ذلك) ومن هــذا ا
وتــرجـمــة لــروح وفـحــوى الـنــصـ
ــــواطـــنـــة أرى مـن حـــقي ـــبـــدأ ا و
نـصب أسوة بأي التـرشح لتبـوء ا
ـا تـتـوفـر لـدي الـشـروط عـراقي طـا
ــطــلــوبــة في تــولـيه الـقــانــونــيـة ا
سؤولـية بأداء واجباتي وحتملت ا
هني بأمانة واخالص طـول عملي ا
كقـاض ومحـام وكـمدافع عن حـقوق

االنسان في بلدي.
ومن دوافع تـلك الرغـبـة ايضـاً كـسر
طــوق احملـــاصـــصــة الـــتي تـــتــوزع
ـــنــاصـب عــلى اســـاســهـــا بــغض ا
النظر عن شرط الكفاءة في كثير من
االحـــيــــان والعـــطــــاء رســــالـــة الى
الـعـراقـيـ جـمـيـعـاً بـأن جنـعل من
الفرد العراقي مـحوراً للحقوق ومن
ــواطـنــة اســاســاً لــلــتــمــتع بــهـذه ا
احلقوق وتـوفير االمن الـوظيفي له
بتوفير شروط الكفاءة واالستحقاق
ــعـــايــيــر الــقــانــونــيــة بال شك وبــا
ــطـلــوبـة وقـواعــد الـعــدالـة ولـكي ا
يــســـتــعـــيــد الـــفــرد وعـــلى أســاس
واطنـة مركزه الـقانوني الالئق به ا
والـــذي ضـــاع في ظل دكـــتــاتـــوريــة
احلـــــــزب الــــــواحـــــــد ســـــــابـــــــقــــــاً
والدكـتاتـورية الـتعـددية الـتكـتالتية
ـــلـــبــــوســـة بــــلـــبـــاس احلــــالـــيــــة ا
ـقـراطـيـة شـكالً ولـنـكـون امـام الـد
تـطـبـيق الـنص الـدسـتـوري بـكـفـالـة
تـكــافـؤ الـفـرص لـلــجـمـيع فـعالً الن
الــواقع اإلداري والــوظــيــفـي لــدولـة

الـــعــراق اثــبت ان الـــفــرد الــعــراقي
خـارج احلزب او الـتـكتل الـسـياسي
او االجـــتـــمــــاعي االقــــتـــصـــادي او
ـــذهـــبـي يـــبـــقى في الـــقـــومي او ا
الـغـالب غـريبـاً ال مـحل له في إدارة
الــدولــة بـســلــطـاتــهــا الـثالث ال بل
يــأتي كـــمـــواطن درجــة ثـــانـــيــة في
ــنـاصب الــتــعــامل مـعـه في تــولي ا
الرسـميـة العـليا لـيحـرم منـها ظـلماً
وتعـسـفاً وبـالتـالي حـرمان الـشعب
من كـفـاءات في إدارة امـورهـا إدارة
نـــاحـــجــة وهـــو خـــرق ألهـم مـــبــدأ
دســتــوري مــبــدأ تــكــافــؤ الــفــرص
جلميع العـراقي ومانع من موانع
احلــكم الــرشــيــد وسـوف يــســتــمـر
احلـال هـكـذا مـا لم يـسـتـعـيـد الـفـرد
مـكـانـتـه الـطـبـيـعـيـة وحـريـته ال بل
ـثـبـتــة في الـدسـتـور وفي ادمـيــته ا
ي حلــقــوق االنــســان اإلعالن الـــعــا
عـاهدات واثـيق وا واإلتفـاقيـات وا

عـترف بهـا من العراق او الدوليـة ا
من اجملتـمع الـدولي والتـمتع بـهذه
ــــــكـــــانـــــة فـي دائـــــرة احلـــــقـــــوق ا
والواجبات ضمن القانون الطبيعي
والـــــوضـــــعـي  وفي اطــــــار حـــــفظ
الكـرامـة التي مـنحـهـا الله لإلنـسان
كــحق طــبــيــعي له نــصت عــلــيــهــا
ــتــحــضـرة قــوانــ اجملــتــمــعــات ا
ـتـعـددة وديـنـنـا وشـرائع الـسـمـاء ا

اإلسالمي احلنيف.
ومن دوافـع الـرغــبــة فـي الـتــرشــيح
ايــضــاً ومـع قــنــاعـــتي بــالـــقــاعــدة
الشرعية التي تقول طالب الوالية ال
ـــصــلـــحــة يـــولى اال انه مـن بــاب ا
الـعـامـة الــتي تـدخل ضـمن مـقـاصـد
الشـرع اإلجـمالي ايـضاً أرى ان من
يــرى فـي نــفـــسه شـــروط الـــكـــفــاءة
ــنـصب مــعـ فــيه الـصــالح الـعـام
ويراه الـناس هـكذا فـمن األنسب ال
بل من الضروري ومن باب التكليف
ـنصب مـشـاركـة غيـره لـتـبـوء هـذا ا
ضمن منافسة شريفة بفرض وجود
هيئـة حتكيم عـادلة تتـولى االختيار
األنـــــــــــسـب واالعـــــــــــدل مــن بــــــــــ
تنافس ال على أساس الهوى. ا
{ هل تـظن ان تـرشــحك سـيـمـضي دون

عقبات?
- ال اظن ذلـك ال بل واثـق من وضع
عـقبـات امـام تـرشيـحي كـمـا حصل
ــنــصـب وزيـر لـي عــنـد تــرشــيــحي 
الــــعــــدل في اكــــثــــر من كــــابــــيــــنـــة
ولــعــضـــويــة احملــكـــمــة االحتــاديــة
الــعــلــيــا مــؤخــراً والــظــلم في ذلك
واضح بـيّن ( ولـيعـلم الـذين ظـلـموا
أي منقلب ينقـلبون)  وعلى العموم
ـوضــوع يــجـري داخل فــأن حـسـم ا
مـجــلس الـنـواب الـعــراقي ويـعـتـمـد
ــوقف عــلى اراء الــســادة الــنـواب ا
الــذيـن يــشــكــلـون مــجــلـس الــنـواب

ـــوفـــقـــيــة ان - ال ادري أتـــمـــنى له ا
حصل.

{ مــا هـو اول قـرار سـتـتـخـذه اذا دخـلت
قصر السالم ببغداد ?

- اعـــــمـل عـــــلى عـــــودة الـــــعـــــقـــــول
هاجـرة للعمل والكفـاءات العراقيـة ا
معاً مع كـفاءات الداخل لـبناء عراق
مـزدهـر مرفه يـفـتـخر ابـنـاؤه بـجواز
ســـفـــرهم في اخلـــارج ويـــوفـــر لـــهم

احلقوق في الداخل.
{ كـيف تـقـيّم أداء كل من : بـرهم صـالح

و مال بختيار?
- األخ كــاك بـرهم مــتــكـلم مــاهـر ذو
عـــقـل اقــــتـــصــــادي . أمــــا األخ كـــاك
ـفـهـوم بــخـتـيـار فــمـنـاضل عـتــيـد 
الــنــضـــال الــتــقــلـــيــدي في احلــركــة
ـنظـمات الكـردية نـاشط في مـجال ا
اجلــمـــاهــيـــريــة  مـــحــاور ومـــحــلل
ـــواظـــبــة ســـيــاسـي قــار جـــيـــد 
مستمـرة له تطلعات فـكرية وطموح
االرتقاء فـيها بـجرأة ولكن يـصاحبه
شـيء من الــــغــــرور فـي ذلك بــــعض

األحيان.
{ ما الـضمـانات الـتي قدمت الـيك بحيث
تـكـسب جـولـة مـنافـسـة صـالح وبـخـتـيار

ان ? داخل قبة البر
- ال ضـمـانـات وعــلى الـله فـلـيـتـوكل

توكلون. ا
{ هل يـــــجـــــوز لـك كــــقـــــاض الـــــتـــــرشح
لـلـمـنـصب مع انـك لم تـخض االنـتـخـابات

بكرة مع الكتلة الكردية ? ا
- نعم ال يوجد مانع قانوني.

{ ما األسباب التي وقفت وراء استقالتك
من احملكمة اجلنائية العراقية العليا ?

- ان من ب األسباب كانت تدخالت
خارجـية في عـمل احملكـمة للـنيل من
ــا دفــعــتــني حــيــاديــتـي كــقـاض 
لـالسـتــقـالــة وذلك تــمـســكـاً بــشـرف
ــبــدأ ــهـــنــة وقـــيــمــهـــا وصــونـــاً  ا
اســــتــــقـالل الــــقــــضــــاء وحــــيــــاده 
واحــتـرامــاً لــلــذات ولــتــكــون كــلــمـة
ـثــلــة بــشـخص الــقــانـون واحلـق 
الــقــاضي هـي الـعــلــيــا دومــاً في كل

محكمة.
{ سبق لـلـسيـاسي اخملضـرم بهـاء الدين
ــنـــصب نـــوري ان حـــثك عـــلى الـــتــرشـح 

اذا? رئيس اإلقليم واعتذرت ..  
- الــسالم والــرحـمــة عــلى روح هـذا
الـــســيــاسي احملــنك األســتــاذ بــهــاء
الــــدين نـــوري  نـــعـم حـــصل ذلك اذ
ورغم عــدم وجــود الــعالقــة او حـتى
التعارف بيـننا  فقد اتصل بي ذات
يوم من هـاتفه النـقال وعـرفني على
نفسه وطلب اللقاء معي فذهبت اليه
في داره في الـسلـيـمـانيـة وفـاحتني
وضوع يوم كانت مسألة الترشح با
لـرئاسـة اإلقـليم مـطـروحة  فـشـكرته
عــلـى ثــقـــته الــعـــالــيـــة بي ولـــكــني
ــقـامـه عـدم اعــتــذرت فــعالً وبــيــنت 
ــنـصـب وال الـدخــول في رغــبــتي بــا
نـافسـة علـيه فتـبادلـنا األفـكار في ا
تـعة اعـجبت خاللـها جلـسة وديـة 
بإرادة ومعـنويات األسـتاذ وكان قد
جتــاوز الـتــســعـ من الــعــمـر وظل
حريصـاً على مستـقبل البـلد والعمل
ـقـراطـيـة واحلـكم عـبـر تـرسـيخ الـد
دني والتداول السلمي للسلطة من ا
خالل انـتـخابـات حـرة نـزيـهـة فالف
ـقاوم ذي حتيـة لـذكرى هـذا الرجل ا

اإلرادة احلديدية.
سؤول { مـعروف عنك صراحـتك مع ا

حدثني عن متاعبك معهم?
- الــــصـــــراحــــة وقــــول احلق واجب
وخـاصــة من الـقــاضي وفي حـضـور
ــســؤول مـن اولــيــاء االمــور ورغم ا
اني قــلـيل الـلــقـاءات بـالــقـيـادات من
ـسـؤول الـسـيـاسـيـ واالداري ا

ولـــكن ان حـــصل مــثـل هــذا الـــلــقــاء
والــتـحــدث عن االمــور الـعــامــة فـلم
أتـــردد يــــومــــاً مــــا في قــــول احلق
فاقول مـا أومن به بصـراحة وعادة
لـــغــــرض تـــســـلــــيط الـــضــــوء عـــلى
ـعــاجلـتـهـا وتــصـحـيح الــسـلـبــيـات 

ـــا انـــني أنـــطـــلق من االخـــطـــاء و
صـلحـة العـامة عـادة وال مصـلحة ا
شـخـصـيــة لي في طـروحـاتي لـذا ال
اخشى الصراحة وال اهتم بالنتائج
وان كانت تلك الـصراحة قـد تنعكس
ســلــبــاً في بــعض االحــوال كــوضع
ناصب العراقيل امام وصولي الى ا
سـتحقـة لي وتعـرضت الى مظالم ا
سـؤول الـشرقي وظـيفـيـة عديـدة فـا
ـتـجـذرة لدى بـحـكم ثقـافـة الـبداوة ا
البعض ال يقبل النقد والنقد الذاتي
ـا يـحب الـوصف واالطـراء وان وا
لـم يـســتــحــقه لــذا يــنـزعـج من قـول
احلـق الــصـــريح (واكــثـــرهم لـــلــحق
كـارهـون) ولكـن من جـانب آخر أرى
ان الصراحة هذه تـترك احتراماً لي
ـسـؤول في قــرار نـفـسه لـدى هــذا ا
حــــتـى وان لم تــــروق لـه أقــــوالي أو
أكـرهـني بسـبـبه الن فـطـرة االنـسان
مع احلق في داخـلـه ولـكن االنـانـيـة
والـهـوى قـد يــحـرفه عن الـتـمـسك به

في مواقف عديدة.
{ مـا رؤيـتك بـشـأن حتـسـ الـعـالقـة ب
ــركـــز? وهل تــرى مـــعــضالت اإلقـــلــيـم وا
كن جتاوزها ولم يبادر الرئيس احلالي

حللها بوصفه راعياً للدستور?
ـــركـــز واالقــــلـــيـم عالقـــة - عالقــــة ا
دســـتـــوريـــة فـــخـــارج الـــســـيـــاســـة
والـطائـفـيـة أقول وهـذا رأي مـتداول
لدى الكثيـر من ان الشعب العراقي
شـعب ودود يـشــتـرك أبـنـاؤه بـصـفـة
الــكــرم والــطـــيــبــة مـن أقــصــاه الى
خـتـلف قـومـيـاته واديانه أقـصـاه 
وهم يــشـكـلـون مـجـتـمـعـاً مـنـسـجـمـاً
بــــاســـتــــثــــنـــاء حــــاالت الــــعـــواطف
السياسية او احلزبية العدائية التي
تــهب عـلـيه رعــداً وبـرقـاً لــفـتـرات ال
تطول كثـيراً لتهـدأ العاصفـة بعدها
ويعـاد احلال الى مـا كان عـليه تـهدأ
اخلـــواطــر ويــرافــقـه الــنــدم واالسى
عــلى مــا مــضى من إعــمــال عـنف او
اقتتال داخـلي دون جدوى او فائدة
تــذكـــر عــلـــيه فــإن اســـتــمـــرار هــذه
الـعالقـات. الـطيـبـة وتـطـويـرهـا على
مختلف األصـعدة دستوريـة ثقافية
اقــتـــصــاديـــة أخالقــيـــة إنــســـانــيــة
ووطــنــيـة ال يــجــوز الـعــبث بــهـا او
الــعـــمل عـــلى تــعـــكــيـــر صــفـــو تــلك
ــشــتـرك الــعـالقــات وهـذا الــعــيـش ا
ســواء كـان بــ اإلقـلــيم واحلـكــومـة
االحتــاديـــة او بـــ أبــنـــاء الـــعــراق
عمـوماً فـفي هذا الـبلـد تنـوع جميل
والــوان زاهـــيــة مـن احلــيـــاة قــلـــمــا
جتـدها فـي بلـدان أخـرى يـنـبغي ان
ال يـسئ الـيـهـا الـتـنـاحـر الـسـيـاسي
لـــتـــســـتـــمـــر مع كل االزمـــات الـــتي
تخـلقـها الـسيـاسات الـسيـئة وجشع
الطـامع فـالشـعب باق والسـياسة

زائلة.
وبـــقــدر تـــعـــلق اجلـــواب يـــتـــجــاوز
عضالت اعـتقد ان الـدستور اعطى ا
الـــكــــثـــيــــر من احلـــلــــول مع وجـــود
ــــــكن اذا الحــــــظــــــات فــــــاحلـل  ا
احــــتـــــكــــمـت اطــــراف الـــــنــــزاع الى
الدستـور واالستحقـاقات القـانونية
لــكـل من اإلقـــلــيـم واالحتــاد بـــنـــيــة
صــافـيــة وحــكــمــة وطــنــيــة صــادقـة
وجـــريـــئـــة بـــعـــيـــداً عن ليّ الـــذراع
ـــصــــاحب بــــاجلـــشع والـــتــــعـــنـت ا
والـفـسـاد من أي من الـطـرف او من

كالهما.
{ هل لديك اسـتراتـيجـية لـردم الهـوة ب
الـفـرقاء الـسـيـاسيـ بـهدف الـتـخلص من

الفوضى وبناء األوضاع العامة?
- اعـتـقد ان الـوقت مـبـكـر لـلكالم عن
بدأ وضـوع ولكن من حـيث ا هذا ا
ان الـسـيـاسي الـوطــــــــــني يـختـلف
عن غـيـره في الـبـرامج لـبـنـاء الوطن
ـــنـــافـــــــــــســـة عـــلى هــذا ويــدخل ا
األسـاس في االنـتـخـابـات وال يـخـلق
الفوضى. اما غير الوطني فهو خلق
خلـــلق الـــفــوضى فـي الــبـــلــد اصالً

عتاد. عيار ا فحله صعب با
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تتجه االنظار نحو شخصية العراقي الذي سيحرس الدستور من داخل قصر
واطن من هـو هذا الـشخص الذي السالم بـعد 10 تشـرين اجلاري. ويـتسـاءل ا
عزل عن نصب  سيتحدى آليات احملاصصة ليـقفز على عقبات الترشح لهذا ا
طاً في االختيار يـكرس التناحر ويغيّب االحزاب التـقليدية والكتل الـتي فرضت 
تـوقع) الذي ـواطنـة. هذا احلـوار يكـشف شـخصـية الـرئيـس اجلديـد (ا هويـة  ا
.. انه القاضي الي عرفناه في مـواقف سابقة وبقيت صورته مـاثلة  في اذهان ا
واطنة في فرض .. الكـردي الذي يعتز بـعراقيته ويؤمن بـحق ا رزكـار محمد أم
ارادتهـا وحتـدي (الـتـابـلوهـات) الـتي غـالـبـاً ما يـتـصـور الـسـياسـيـون اسـتـحـالة

. اسقاطها أو مس امتيازاتها بوصفها محمية طائفياً أو قومياً
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بغداد

نبض القلم

يعـتذر الـكاتب الـصحفـي البارز طـالب سعـدون عن كتـابة اطاللـته لهذا
االســبــوع عـــلى قــراء (الـــزمــان) بــســبـب حــالــته

الصحية. 
نـسـأل الــله ان يـسـبغ عــلـيه الــصـحـة والــعـافـيـة
قبل. ليواصل كتابة عموده بدءاً من اخلميس ا
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بـلــــــــد لـلـبـيع السـبب .. لـعـدم الـتـفرغ  ,ولـدواعي االحـسـاس بـالـغـربه فيه

وعدم األمان .
واصفات : ا

- مساحته 170الف ميل مربع او 440 الف كيلومتر مربع
كن تقطيعه وبيعه بسهوله حسب الطلب  ,أو باجلملة "شلع قلع"  -

ـر دولـي "طـريق - مــوقع الــبــلــد جتـاري ويــطل عــلى ست دول ويــعــتــبــر 
احلـرير" .. واستـثمـاري حيث يحـتوي على خـيرات كثـيرة وزراعة وصـناعة
"مــوارد وثــروات طـبــيـعــيــة ومـعــادن ونـفط وذهـب وغـاز والخ" وفــيه نــهـرين

عظيم وبحيرات وشالالت واهوار ومسطحات مائية كثيرة
- الـبلـد قد  ,قـد جداً وثري وفيه مواقع اثريـة تعادل ثلث أثار العالم ..
شارب  وفـيه ايضاً عـدد كبير ويـعتبـر نقطة الـتقاء لـلكثيـر من الثقـافات وا
من الـديـانـات والطـوائف والـقـوميـات  لـكن نـبيـعه بـسـعـر االرض الفـاضـية

نشأت "يعني سعره سعر كاع" اخلالية من ا
-خـيــراته ومـوقـعه الزالت بـكـر غـيـر مـســتـثـمـرة "يـعـني اذا لـزمه واحـد ابـو

مصلحه يسويه جنــه مال الله"
- كـان البلد نظيف جداً عندما كان اصـحابه االصليون يعيشون فيه  لكن
اجـروه منهم ناس همج ورعاع خربوه وعاثـوا فيه فساد  ولهذا هو يحتاج
الى تــنـظـيف وخـلع ارضـيــات وتـبـديل مـجـاري وحــمـامـات وتـرمـيم جـدران

وتدعيم السقف وبناء االعمدة واعادة الهيبة
- الـبـلـد مـلـك صرف  ,مـســجل بـأسم صـاحـبه وهـو انـسـان مـثـقف وواعي
ومـفـكر ودمث اخلـلق وكر عـمره 9000 عـام  ولكـنه رزق باوالد عـاق له
جـاحديـن لفـضله عـليـهم يقـولـون انه كبـر  في السن وعـجز واصـبح اليرى
واخـتـصـمـوا فـيـمـا بـيـنـهـم ولـهـذا جـعـلوا وال يـسـمع ويـحـتـاج الى وصـايـة 
االتـفاق مع دول اجلوار  واعـطوهم وكاله عـامه مطلـقه بالتـصرف بهِ وبيعه

حسب رغبتهم
- وجه الـبـلـد خيـر وقـدمه خـير عـلى كل من جـاوره او سـكن وعـاش فيه او
حـتى احبه فقط  وكـان يفيض من خيـره وعطائه على كل الـكرة األرضية 

وأفضاله شملت جميع البشر منذ اكثر من 9000 عام
- الـبلـد لـلبـيع فقط ولـيس للـتبـديل  والـسعـر قابل لـلتـفاوض لـكن للـجادين
فـقط .. نرجـو من اجلميع ان اليـكسـروا بسعـره وال يسـاوموا وال يفـاصلوا

ــعــقــول النه "الــســعــر اخــو في الـــســعــر اكــثــر من ا
البالش"

ن يـشــتــريه ان يـحــافظ عــلـيه ويــنــظـفه - نــرجــو 
ويــعـيـد لـه بـريـقه وألــقه وال يـقــسـمه  وســيـجـد انه
اشــتـرى كـنـز اليـقــدر بـثـمن واشـتــرى بـلـد لـيس له

مثيل ب كل بلدان األرض.

-1-
نـكـبـات الدهـر لـيـست بـخـافـيـة عـلى أحـد  فـقـد يـتـحـول االنـسـان بـ عـشـية
وضـحاها من حالة هانئـة الى حال يكابد بها األهـوال  فالدهر يومان يوم لك
ويـوم عـلـيك وكـمـا أنَّ لـلـدهـر إقـبـاالً فـانّ له إدبـاراً واذا أدبـر أضـنى وأتْـعَبَ

نعوذ بالله من االدبار والبوار .
-2-

وفي بـطـون كـتب التـاريخ واألدب حـكـايـات وقـصص كـثيـرة ألشـخـاص قـفزت
بـهم األيام الى روابي العز واجلاه والنفوذ فـيما تدحرج آخرون الى السفوح

وذاقوا العسر بكل مراراته وعنائه ...
-3-

عروف بالزعيفريني)  ومن النمط الثاني (احمد بن يوسف ا
قال عنه السخاري في (الضوء الالمع ألهل القرن التاسع) ج2ص 221

 "حترّك ثم ركدت ريحُه وامتحن سنة 812 هـ "
ولقد ابتلي بقطع بعض أصابعه من يده اليمنى فصار يكتب بيده اليسرى 

وقد كتب بيده اليسرى بعد تعطيل اليمنى بيت أرسلهما الى عليّ بن األدميّ
 فقال :

لقد عشتُ دهراً في الكتابة مُفْرَداً 
أصوّرُ منها أَحْرُفاً تُشبهُ الدُرا 

وقد عاد خطي اليومَ أضعفَ ما ترى 
وهذا الذي قد يسّر الله لليُسرى 

وقد استطاع الرجل أنْ يُوجز عبر بيْتَيْهِ قصةَ مِحْنَتهِ كاملةً غير منقوصة 
الحظ هنا : وا

انه لم يـستسلم ولم يهن ح هبّت عليه العواصف الهوجاء بل واصل الكتابة
لكنه بيده اليسرى ...

وهـذه صفة حميـدة في الرجال  حيث ان اجلـلد ورباطة اجلـاش لهما ثـقلُهما
يزان وجاءه اجلواب من (علي بن األدمي) على الوزن والقافية : في ا

لئن فقدتْ يُمناك حُسنَ كتابةٍ 
فال حتتملْ هَمَّاً وال تعتقدْ عُسرا 

وَأَبْشِرْ بِبِشْرٍ دائمٍ ومسرّةٍ 
فقد يسرَ اللهُ العظيمُ لك اليسرى 

صدر السابق /222) (ا
مـا أحـلى الـتوريـة الـواردة في الـبـيت الـثـاني فـاليـسـرى : هي يـده الـيـسرى 

وهي اليُسر بعد العسر أيضا ..
ـنكـوب ومُبـشراً بـأجواء وجـاء اجلواب مُـسَلِـيا لـلشـاعر ا

تُعيد له ما كان فيه من السرور ..!!
ــوقـف االنــســـاني مِنْ كُلّ مـــنـــكــوب يـــدعــو الى إنّ ا
ـبادرة الى تـخفيف وطـأة الصـدمة عـليه  وأضعف ا
ـواسـاة والـتسـلـيـة وهـو مـا فـعله (عـليّ بن ـان ا اال

األدمي) وأحسنَ فيه الصنيع . 

ـعاني عـندمـا تـصل الـشـخـصـيـة االنسـانـيـة لـلـمـفـاهيـم االدراكيـة احلـقـيـقـيـة 
ـتطـلبـاتـها احلـياتـية كـافـة سواءً كـانت بتـعـامالتهـا الصـادقة مع االسـتقـامة 
الــنـفـس واالخـرين واالشــيــاء من حـولــهـا بــطــرائق تـؤهــلـهــا بــان تـســتـشــعـر
ــا قـدمـته وتـقـدمـه من اجنـاز الداء واهـتـمـام االسـتـقـرار والــرضـا الـنـفـسي 

اسـهمـا في تـعـزيز نـقـاط الـقوة وانـحـسار نـقـاط الـضعف في
الـبـيــئـة احلــيـاتـيــة احملـيــطـة جتـاه حتــقـيق االســتـقـرار

وكلة .  ستمرين في حدود مسؤوليتها ا والتوازن ا
ـكـننـا الـقول ان الـشـخـصيـة االنـسانـيـة قد عـندهـا 
ـسـمـياته ـثـقف الـوطني و  اكـتـسبت حـقـاً مـفهـوم ا

القيمية كافه .
{ عن مجموعة واتساب

u»—∫ احمد عبد
اجمليد خالل
حواره مع

القاضي رزكار
محمد أم

مال بختياربرهم صالحبهاء الدين نوري
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ناقصـة العامة واخلاصة بـ(باص تعلن شركـة غاز الشمال (شركـة عامة) عن ا
ـذكـورة في اصل الــطـلب  فـعـلى ـواصـفــات ا ٤٥ راكب) وحـسب الــشـروط وا
ـشـاركـة مـراجـعـة امـانـة الـصنـدوق في الـشـركـات الـتي تـتـوفـر فـيـها شـروط ا
الــشــركــة الــكــائن عــلى طــريق كــركــوك / بــيــجي لــلــحــصــول عــلـى الــشـروط
واصـفات مـطبـوعة عـلى قرص (CD) لـقاء مـبلغ قـدره (٣٠٠٠٠٠) ثالثـمائة وا
الف ديـنار غير قـابل للرد وسـيتم عقد اجـتماع للـجنة فتح الـعروض في اليوم
ـثــلي اصـحــاب الـعـروض ويــسـقط حق الـتــالي لـتـاريـخ الـغـلـق وبـحـضــور 
ــتـخـلف من احلــضـور في االعـتـراض بــقـرار الـلــجـنـة وتـقــدم الـعـطـاءات في ا

وجـودة في اسـتعالمـات الـشركـة عـلمـا ان تـاريخ غلق صـنـدوق العـطـاءات وا
وافـق ١٨ / ١٠ / ٢٠٢١ واذا صادف عـطلـة رسمـية ) ا نـاقـصة يـوم (االثنـ ا
ـناقـصـة ودفع اجور فـيؤجل الى الـيـوم الذي يـلـيه ويتـحـمل من حتـال علـيه ا
ائة مليون بلغ (٨٠٠٠٠٠٠٠٠) ثما االعالن علما ان الكلـفة التخمينية تقـدر 
ـنشـأ (هونـداي ايـروستي - كـوريا اجلـنوبـية) ديـنار عـراقي لـلسـيارات ذات ا
ـنـشـأ (مـرسـيـدس - و(١٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مـلـيـار ديـنـار عـراقي لـلـسـيـارات ذات ا
انـي) اربعمائـة مليـون دينار عراقي سكـانيا - فولـفو / يابـاني - سويدي - ا
ؤتـمر اخلاص باالجابـة على استفسـارات مقدمي العطاءات في وسـيتم عقد ا
ـوافق ١٤ / ١٠ / ٢٠٢١ وبـحـضـور الـسـاعـة الــعـاشـرة من يـوم (اخلـمــيس) ا

اخملتص وذلك في استعالمات شركتنا.
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مالحظة:  
كنكم االطالع على موقع شركتنا WEBSITE: www.ngc.oil.gov.iq على موقع التواصل االجتماعي  -١

واصفات والتفاصيل موقعيا كنكم اثناء مراجعة شركتنا االطالع على ا  -٢
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ناقصة  الى / الراغب باالشتراك با
م: (٢ب محلية / ٢٠٢١)
تنضيد اكياس اليوريا

ـعـادن (الـشــركـة الـعــامـة لـصـنــاعـة االسـمـدة ١- يـسـر وزارة الــصـنـاعــة وا
ـؤهلـ وذوي اخلبـرة واالختـصاص اجلـنوبـية) دعـوة مـقدمي الـعطـاءات ا
لـتقد عطاءاتـهم للعمل اخلـاص بـ(تننضيـد اكياس اليـوريا) وعلى مقدمي
العطاء الـراغب في احلـصول على مـعلومات اضـافية االتـصال على هاتف
رقم (٠٧٧٠٣١٧٢٢٨٤) اثـناء الـدوام الرسـمي من الـساعـة الثـامنة الـشركـة ا
صـبـاحـا الى الـساعـة الـواحـدة بـعد الـظـهـر حـسب تـوقيـت مديـنـة الـبـصرة

قدمي العطاءات. احمللي وكما موضحة بالتعليمات 
∫W uKD*« qO Q « U KD  -٢

الـية : على مـقدم العـطاء ان يقـدم ادلة موثـقة تثـبت قدرته على (أ) الـقدرة ا
الية االتية (احلسـابات اخلتامية معدل ربح الخر ثالث تطلـبات ا القيام با

سنوات متتالية مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد).
(ب) اخلـبرة والـقدرة الفـنية : عـلى مقـدم العطـاء ان يقـدم  دليال موثـقا بانه

اثلة. لديه اعمال 
٣- بامـكان مـقـدمي العـطاء شـراء وثـائق العـطاء بـعـد تقـد طلب حتـريري
الى العنوان احملـدد في ورقة بيانات العـطاء وبعد دفع قيمـة البيع للوثائق
(غـير قـابلـة للرد) الـبالـغة (٢٠٠٫٠٠٠) مـائتـان الف دينار فـقط ويرفق وصل

ناقصة مع العطاء التجاري. شراء ا
بلغ التخميني لـلمناقصة (٥٢٠) خسمائة وعشرون دينار عراقي للطن ٤- ا

الواحد.
٥- تقد تأمينات اولية بقيمة (١٥٦٠٠٠٠) مليون وخمسمائة وستون الف
دة (٦٠) ديـنار على شـكل خطـاب ضمـان او صك مصـدق او سفتـجة نـافذة 
يـوما من تـاريخ نـفاذ الـعـطاء عن طـريق مـصرف عـراقي مـعتـمـد لدى الـبنك

ركزي العراقي. ا
٦- تقـد عطـاء فني وعـطاء جتـاري ومسـتمسـكات بـثالث ظروف مـنفـصلة
ومغـلقـة  وتكون الـظروف مـختومـة بخـتم الشـركة ومثـبت علـيها اسم ورقم
قـدمة لـلعـطاء وتـاريخ الغـلق وترسـل بيـد مخول ـناقـصة واسـم الشركـة ا ا

رسمي.
ناقصة اجور نشر االعالن . ٧- يتحمل من ترسو عليه ا

٨- يتم تسلـيم العطاءات الى الـعنوان التـالي (مقر الشـركة العامـة لصناعة
االسـمـدة اجلنـوبـيـة / قـسم االعالم والـعالقـات الـعامـة / شـعـبـة الـعالقات)
صادف ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢١ وفي ) ا لغاية نهـاية الدوام الرسمي ليوم (االثن

حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون الغلق في اليوم الذي يله. 
ـتأخرة سوف ٩- التقـد بالبـريد االلكـتروني (غيـر مسموح)  الـعطاءات ا
ـثـلـيـهم تـرفض وسـيـتم فـتح الــعـطـاءات بـحـضـور مـقـدمي الـعـطـاءات او 

الراغب باحلضور في مقر الشركة يوم (الثالثاء) ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢١.
ـشار اليهـا انفا هي (مقـر الشركة الـعامة لصـناعة االسمدة ١٠- العناوين ا
كنكم ـعلومات  ـزيد من التفاصيل وا اجلنوبية الـبصرة - خور الزبير) و

االطالع على موقع الشركة االلكتروني .

E- mail: scf@scf.gov.iq   
     scf_trad@scf.gov.iq    او  www.scf.gov.iq
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اربيل

الـنقطة االولى: النص على احلد االدنى
لـعدد نواب الكـتلة. وسوف اقـترح رقما
مـستـوحى من الفقـرة الرابـعة من نفس
ـــادة حـــيث تـــقـــول:"يـــعـــرض رئـــيس ا
كـلف اسمـاء اعضاء مـجلس الـوزراء ا
نهاج الوزاري على مجلس وزارتـه وا
الــنــواب ويــعــد حــائـزاً ثــقــتــهــا عــنـد
ـــوافــــقـــة عـــلى الــــوزراء مـــنـــفـــردين ا
ــــنــــهـــاج الــــوزاري بــــاالغـــلــــبــــيـــة وا
ـطلقة."الكلمتان االخيرتان هما مفتاح ا
ـطـلـقـة. ومـعـنـى هذه احلل: االغـلـبـيـة ا
ـان الــعـبـارة نــصف عـدد اعـضــاء الـبـر
زائـد واحـد. وهـو الـعـدد الـذي حتـتاجه
الـكتلة الـنيابية االكـثر عددا لكي يوافق

ـادة تكمن في اربع ـشكـلة في هذه ا وا
كــلـمـات هي:"الـكــتـلـة الـنـيــابـيـة االكـثـر
عــــــدداً" حـــــــيث يـــــــدور اخلالف بــــــ
الـعـراقـيـ حـول مـعـنى هـذه الـكـلـمـات

وتفاصيلها. 
وفـي كل مرة تتدخل احملكمة االحتادية
ـشــرع وفي كل مـرة لــتـوضــيح مــراد ا
تـعيـد احملكمـة االحتادية كالمـها ولكن
مـع ذلك فـان اخلالفــات والـتـفــسـيـرات
اخملتلفة تبقى حتير العقول وااللباب. 
ولـن اقــوم بــشـــرح هــذه الـــعــبــارة وال
ـا سوف بـتـكـرار مـا قالـته احملـكـمـة ا
اقـدم مقترح حل من نقـطت  لكل سبب

شكلة .  من سببي ا

ــعـنى ان ـان عــلى حــكـومــتـهــا.  الــبــر
كن ان تـرى النور دون ان احلـكومـة ال 
حتــظـى عــلى مــوافـــقــة نــصف اعــضــاء
عـنى انه ال قـيمة ـان زائد واحـد.  الـبر
لـلكتـلة النيـابية االكثـر عددا ما لم حترز
هــذا الــرقم. واذاً واخــتـصــارا لــلــطـريق
يـجب ان ينص الـدستور عـلى ان الكـتلة
الـنيابية التي حتوز على امتياز ترشيح
رئـيس الـوزراء هي الـكـتـلـة االكـثـر عددا
عـلى ان ال يـقل الـعدد عن نـصف اعـضاء
ان زائد واحد. وهنا ال يبقى معنى الـبر
لـلفـرق ب الـكتلـة االنتـخابيـة او الكـتلة
الـنيابيـة ما دام بوسع الكـتلة ان جتلس
ــان ومـــعــهــا نـــصف اعــضــاء في الـــبــر

ان زائد واحد. البر
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وهـذا كـله يـتطـلب تـعديال دسـتـوريا اال
اذا وجــدت احملـكـمــة االحتـاديـة مــنـفـذا.
واال فــان تــعــديل الــدســتـور دونـه خـرط

القتاد!
هذا هو الشق االول من احلل. اما الشق
الـــثـــاني فــهـــو تـــقــلـــيل عـــدد االحــزاب.
ـعروف ان عدد االحزاب كـبير جدا الى ا
درجـــة حتــول دون ظــهــور حــزب واحــد
ـانـية. ولـهـذا اسـباب يـحـقق اغـلـبيـة بـر
ـــهم ان لــــست بــــصـــددهــــا االن. لـــكـن ا
ـان مـؤلف من احـزاب الـنــتـيـجـة هي بـر
كــثـيـرة جـدا مــتـوسـطــة او صـغـيـرة او
صـغيرة جدا ال تـرى بالع اجملردة. وال
يــوجــد حــزب كــبـيــر او حــزب اغــلــبــيـة
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لندن

مــطــلــقـة. وهــذا االمــر يــعــيق تــشــكـيل
احلــــكـــومــــة. واحلل: تــــقـــلــــيص عـــدد
االحـزاب لـضمـان ظهـور احـزاب كبـيرة
فـعال مـتـنـافـسة. وتـقـلـيل عـدد االحزاب
يــتـطــلب قـانـونـي احـزاب وانـتــخـابـات
يــكــون من اهـدافــهـمــا احلــيـلــولـة دون

تكاثر عدد االحزاب بطريقة مضرة.
ـكـن تـقـلـيل عـدد االحـزاب بـالـطـرق و 

القانونية السليمة االتية: 
 1. اعـتماد االنـتخاب الـفردي والدوائر
ـتــعـددة. وهـذا يــتـطـلب االنــتـخـابــيـة ا
تــعــديل الــقــانــون احلــالي النـه قــانـون
هــجـ وتـعـديل الـدوائــر االنـتـخـابـيـة
ـشـاركـة تـبـعـا لـذلك. وتـقـوم االحـزاب ا
بــتـقــد اسـمــاء مـرشــحـيــهـا بــصـورة
فــرديـــة كــمــا حــصل فـي االنــتــخــابــات

االخيرة.
2. الــتــمــيـيــز بــ االحــزاب الـوطــنــيـة
واالحـزاب احملـلـيـة. االحـزاب الـوطـنـية
تـشتـرك في انتـخابـات مجـلس النواب.
االحـزاب احملليـة تشترك في انـتخابات
مجلس احملافظة فقط. االحزاب احمللية

ال تشترك في احلكومة االحتادية.
3. احلــزب الـوطــني يـضم فـي صـفـوفه
اعـضاء من 12 مـحافظـة او اكثر بواقع

2000 عضو لكل محافظة.
4.  يـعتبـر احلزب محلـيا اذا كان يضم
فـي صـــفـــوفه اعـــضــــاء من اقل من 12
محافظة. (11 مـحافظة فما دون) وهذه

االرقام قابلة للنقاش والتعديل.

5. يــشــتــرك في االنــتــخــابــات الــعــامـة
احلـــزب الــذي مـــضى عـــلى تــاســـيــسه

وتسجيله رسميا خمس سنوات.
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6. يـشـكل احلـكـومة احلـزب الـذي يـفوز
ان او الـتحالف بـ 166 مـقعـدا في البـر
احلـزبي (جتـمـع من عـدة احـزاب يـنـشأ
بــــعــــد اعالن نــــتــــائج االنــــتــــخــــابـــات
ــلك هـذا ــصــادقــة عــلـيــهــا) الــذي  وا

العدد.
7. ال يــشـتـرك فـي احلـكـومــة االحتـاديـة
احلــزب الــذي لــيس لــديه اكــثــر من 10

ان. مقاعد في البر
ـتــنـافــسـة في 8. االحــزاب الـوطــنـيــة ا
االنـتخابات تعلن عن اسـماء مرشحيها
لــتــولي مـنــصب رئــيس الــوزراء ضـمن
بـرامجها االنتخابية. عادة يكون رئيس
رشح احلـزب او الكـتلـة هو الـشخص ا
طـبيعيا للـمنصب. والغرض من هذا ان
يـكون الناخب على بينة من أسم رئيس
ـرشح الـذي الــوزراء اخملـتـار من قــبل ا

يصوت له.
9. ال تـــمـــنح اجـــازة الــعـــمل لـالحــزاب
ـتـشـابـهـة في بـرامـجـها ـتـمـاثـلـة او ا ا
الـسـيـاسيـة بـدرجة كـبـيـرة. تقـوم جلـنة
ية مختصة بالبت بهذه النقطة. اكاد

وهذا هو الشق الثاني من احلل. 
واتــــصـــور ان هــــذا يـــشـــكـل جـــزءاً من
ـــطــلـــوب في االصـالح الــســـيـــــــاسي ا

البلد.

ــانـيــة يـدخل بــعـد كـل انـتــخـابــات بـر
الـعـراق في مـشـكـلـة او دوامـة اسـمـهـا
"الــكــتــلـة الــنــيــابـيــة االكــثــر عـددا" او
"الـكــتـلـة االكـبـر" كـمـا يــسـمـيـهـا عـامـة

الناس. 
ـشكـلـة امران هـمـا مادة وسـبب هـذه ا
ــفـرطـة في بــالـدسـتــور والـتــعـدديـة ا

االحزاب .
ـــــادة 76 مـن الــــــســــــبب االول هــــــو ا
الــدسـتــور الـتـي تـقــول:"يـكــلف رئـيس
اجلـمـهـوريـة مرشح الـكـتـلـة النـيـابـية
االكـثر عدداً بـتشكـيل مجلس الوزراء
خـالل خـمــسـة عــشـرَ يــومــاً من تـاريخ

انتخاب رئيس اجلمهورية."
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رء ان من اصعب اللحـظات التي يعيشها االنسان تلك اللحظات التي يشعر فيها ا
كل احالمه  قـد تالشت في الـفضـاء بكـلمـة واحـدة يتـفوه بـها شـاب الزال في ربيع
الـعـمر الى رجـل مسن قـد وصل الى سـنـوات الـسفـر الى الـعـالم االخـر ..او صار
عـلى قائمـة االنتـظار لـلرحيل فـي اي حلظة تـمر عـليه. شاب يـشغل مـقعـد متواضع
في القاعة رقم  – 36 –القاعة التي تتوسط  –ساحة الوثبة  –التابعة لهيئة التقاعد
ـتثـاقلة ألصل مـع الوافدين الـوطنـية في قلـب العاصـمة بـغداد . سـحبتُ خـطواتي ا
في ساعات الصـباح االولى بوابة البنايـة الشاهقة في ساحة الـوثبة انتظر مع كبار
السن الـلحـظات االولى لفـتح البـاب احلديـدي الضخم  –حـيث يقف  خـلفه شرطي
لل لهذا العـمل الروتيني كل صبـاح. كان جميع الوافـدين بعمري او اكبر يشعر بـا
مني بقليل  –يتدافـعون كأطفال يريدين الدخول الى صفهم في مدرسة ابتدائية في
قريـة بعـيـدة على ضـفاف الـفرات  –كمـا كنت افـعل مع زمالئي الـصغـار قبل اكـثر
ـسـيب  عـام مـن خـمـسـ عـامـا- حـيث مــدرسـة الـيـرمـوك االبـتـدائـيــة في حـامـيـة ا
ـاذا تواردت الى ذهني تـلك اخلاطـرات او اخلواطر  وانـا اشاهد 1966. ال اعرف 
بـوضوح تـلك االجساد الـذابلة تـتدافع للـوصول الى داخل الـبنايـة. شعرتُ بـالقرف
من كل شيء في تـلك اللـحظة  –القـرف من عدم مـراعاة قواعـد النـظام او االنـتظام
فروض ان يكـون جنة الله على هذه عاناة في بلـد كان من ا ..القرف من كل هـذه ا
االرض بـكل ماتـعـنيه هـذه العـبارة مـن معـنى. صاح رجل مـسن يـقف بقـربي وكأنه
يحمل كل هـموم العالم على كـتفه " ستدخلـون كلكم ..وستصلـون الى النوافذ التي
سـتقفـون عندهـا كل ساعات الـنهـار ..وستعـودون الى بيوتـكم منهـكي القوى تـلفكم
كل عالمـات احلـزن والبـؤس والشـقـاء دون ان حتقـقوا اي شيء كـنـتم قد حـضر
من اجله " . ارعبـتني تلك الكلـمات بصدق ..تراجـعت الى الوراء وقررت مع نفسي
ان ادخل آخــر شــخص الى تــلك الــبــنــايــة حــيث - تــوجــد حتت ســقــفــهــا مـاليـ
احلكايـات التي جتعل كل من يسـمعها اليـنام الليل دهـرا من الزمن.  دخل اجلميع
وبـقـيت وحـيـدا انـظـر الى الـطـرف االخـر من سـاحـة الـوثـبـة . صـاح الـشـرطي " اال
تـدخـل حـضـرتـك يـاعم..ام غـيــرت رأيك...." . كـانـت انـفـاسـي تـتالحق بــشـدة وانـا
اتــســلـق الــطــوابق الــثالثـــة  .. طــريق طــويل كــــأنه طــريق بــغــداد  –الــبــصــرة في
الـثمـانينـات حيـنمـا كنت الـتحق الى وحـدتي العـسكـرية في زمن كـان قد سحق كل
ـعـانـاة سـنــوات شـبـابي وشـبـاب االف الـبـؤســاء عـلى شـاكـلـتي...والـنــتـيـجـة هـذه ا
..حلـظات خـلتـها ان الزمن قـد توقف وان حـركة احليـاة لم يعـد لهـا وجود. في تلك
الــلـحـظـة شــعـرت بـصــدق ان االنـسـان الــعـراقي لـيس لـه قـيـمـة فـي هـذه احلـيـاة –
واقصـد الـبؤسـاء عـلى شاكـلتي  –فـاألغـنيـاء لـيس لهم عالقـة بـقانـون حـياتـنـا نحن
الـفقـراء. ادركتُ في تـلك الـلـحظـة ان كل حـركـات الـتحـريـر في الـعـالم وكل اهداف
األحـزاب في الـعـالم وكـل الذيـن يـدعـون انهـم مـنـاضـل مـن اجل حـقـوق الـطـبـقات
سحـوقة هي مجرد اوهـام يسخرون بـها من االخرين  ويتـخذونها هـزوا للوصول ا
الى الــدرجـات الــعــلـيــا في احلـكـم ومن بـعــد ذلك يــنـســون او يـتــنــاسـون كل شيء
الـية وسحـقا لـلبـؤساء عـلى شاكـلتي. مـعادلة ويشـرعون في بـناء امـبراطـورياتـهم ا
مخزيـة الجتلب اال العار واخلذالن للشعوب فـي كل العالم. احلمد لله لم يكن هناك
اشخـاص كثـيرون في الـقاعة  -36 قـسم الرجال  –وهذه ظـاهرة جـميـلة اشـاهدها
ألول مرة منـذ سنوات . كانت القاعـة تخص الرجال فقط وهـناك قاعة اخرى حتمل
نفـس الرقم مخـصصـة للـنساء فـقط. كانت هـناك مـقاعـد جديدة يـجلس عـليـها عدد
تقاعد قلـيل نسبيـا وشاهدت جهـاز تبريد  –واووو  –اي نعـمة هذه التي يـعيشهـا ا
ـا اصغر من ولدي ـوظف الشاب  –ر ..حقـا ان هذا لشيء عـجيب. تقـدمتُ نحو ا
الكـبـير- وشـرحت له قـضـيتـي التي جـئت من اجـلـها ...الـقـضيـة الـتي كـانت تراود
ا اكثر بـقليل. سنـوات خلتهـا لن تنتهي ابداً . احالمي وآمالي ثالث سنـوات او ر
وعود ألتلقى ضـربة قصمت ظهري  –مـعنويا  –ومزقت كل حلظة من وجاء الـيوم ا
حلـظــات االحالم الـتي كـنت اعـيـشـهـا  –حـرفـيـا  –فـي سـنـوات االنـتـظـار الـثالثـة .
ـوظف الشـاب حيـرتي نظـر نـحوي بـطريـقة كـأنه يـنظـر الى مخـلوق حيـنمـا شاهـد ا
جـمـاد اليـنـتـمي الى صـفـة الـبـشـر وراح يـتـحدث بـطـريـقـة مـيـكـانـيـكـيـة وكأنـه يطـلق
رصـاصــة الى قــلـبي مع كـل كـلــمـة يــتـفــوه بـهــا " ...اسـمـع يـاعم..اليــوجـود هــنـاك
اسـتقـطاع من راتـبك..انتـهى االستـقطـاع منـذ شهريـن.. انت طلـبت اضافـة اخلدمة
العسـكرية قبل ثالث سنوات.. قـطعنا ثالثة مالي من راتـبك كل شهر ثمانون الف
دينـارا .. اصبحت خـدمتك التـقاعدية  31سنـة وثمانيـة شهور.. التـوجد اي اضافة
عـلى الـراتب..االضافـة عـلى سـنوات اخلـدمـة ولـيس الراتب.. انـتـهى االمـر ....اللي
بعـده " .  لم احترك من مـكاني ..لم ادع اي شـخص يقـترب مـني .. كانت نـبضات
ـشنـقـة او ينـتظـر طلـقة قـلـبي ترتـفع وتهـبط بـطريـقة كـمن يريـد الـصعـود الى حبل ا
ـوت عند الـروابي البـعيـدة. هكذا..بـهذه الـبسـاطة. قلت الـرحمة عـليه في سـاحات ا
ـاذا اردت انا اضافـة اخلدمة ?? الم اكن احـلم بزيادة بصوت مـضطـرب ..هكذا..و
اذا قبلت دفع هذه الثالثـة مالي ...لو كنت وفرتها قليـلة  على الراتب التقاعـدي و
االن مــنــذ ذلك الــوقت ألشــتــريت االن  –ســتــوتــة ..او فـتــحت دكــانــا صــغــيـرا من
الـبيت...." ابـتسم الشـاب بطريـقة تهـكمـية واشار الى ان هـذا هو القـانون وليس له
ـكن اضـافة ـكن اضـافـة اي شيء عـلى رواتب احلـد االدنى وال دخـل في ذلك. ال
الشهـادة اجلامعية او الزوجيـة..." انتهى االمر الذي فيه تـستفتون....افسح اجملال
الى االخـــرين " . تــراجــعت الـى الــوراء ألنــني شــعــرت انـــني احتــدث مع صــخــرة
ـنطق والـصخـرة التفـهم مـعانـاة الـروح والقـانـون احيـانـا اليصب في شيء اسـمه ا
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ـدير الـعام االسـتاذ  –ايـاد  –وشرح له مـا اريـد ان اشرحه هـنـا  الن الكالم هـنا ا
ـــوضــوع . ال اعــرف هل اليــصـب في اي فــائــدة مـــهــمــا حـــاولت ان احتــدث عن ا
قـابلة االستاذ اياد كمدير عام ام كأنـسان اشرح له معاناة انسان اليفهم ساذهب 
كـيف حدث هـذا له في غـفـلـة من الزمـن كمـا حـدثت اشـيـاء اخرى مـأسـاويـة ضمن
مـسـيـرة احليـاة الـتي امـتـدت منـذ يـوم الـوالدة حتى هـذه الـلـحظـة. سـحـبت اقدامي
ـر قربي هـابـطـا الـطـوابق الثـالثة وانـا ال اشـعـر بـحـركة اي انـسـان ذكـر او انـثى 
..تـوجهـت الى مقـهى قـريب في الـطرف االخـر من سـاحـة الوثـبـة وجـلست في ركن
من اركـانهـا وطلبت قـدحا صـغيـرا من الشـاي . كانت البـنايـة الشـاهقـة التي تضم
الـقـاعة  36 امـامي واضـحـة. وضعت  –سـمـاعـة اذن صـغيـرة ربـطـتـهـا في هـاتفي
الـذكي ورحت اســتـمع الى مـوسـيـقى حـزيـنــة اكـثـر حـزنـا مـني..بال تـردد اخـرجت
دفـتري وقـلمي ورحت اكـتب بال وعي وانا انـظر الى البـنايـة الشـاهقة كـأنهـا اجلهة
سؤولـة عن كل حزني هـذا الذي اعـيش فيه االن ......"  هل سـيموت الـليل قـريبا ا
..ام سـتظل حـشرجـات الروح تـصارع كل قـوان احلـياة ...بـئر مـهجـور ..وغصن
مبتـور..وآثار لم يعد لها بقايا... داستها اقدام الطيور.. حولي تاريخ اعمى  ورياح
بال امـطـار وثـورة لم يـعـد لـهـا اال اسـمـاء مـرسـومـة عـلى جـدران  سـاحـة الـتـحـرير
ـارة ...تئن كـأسـطـورة.. سكـ يـغمـد في قـلـبي ودم يقـطـر من صورة تسـخـر من ا
..ســيـارات الـنـجــدة وبـاصـات سـاحــة الـنـصـر واصــوات الـبـاعـة تــهـرب من حـولي
مـذعــورة..هل حـظي نـصــيب غـراب ام سـراب سـحـاب ..اشــعـر ان روحي مـقـبـورة
تبـحث عن سر مـدفون في صـورة ...هل سيـهدأ صدري ام يـسكن فـي ظالم قبري
..الـرقم  36يـرش عــلى جـرحـي مـلــحـا احــمـر ..ال ...ال يــغـمــد في روحي خـنــجـرا
مـكــســورا يــنــشــد دمي االحــمــر..آه..حــتى االفــاعي تــهــرب مــذعــورة...تــخـاف ان
تتفـجر..هل سيحل عليَّ الـفجر من جديد وافـرح كما يفرح االطـفال في العيد....ام
وت الـظالم في الوادي الـبعيـد...يا ضـحايانـا ويا قـتالنا ويا سـتمـوت الروح كمـا 
ساحة التـحرير الذبيحة ....  يا احالمـنا الفسيحة ويا مـدننا اجلريحة ...هل هناك
امل يـنـثـال منـه النـور ام سـنـظل نـرقـد في سـبـاتـنـا نتـلـظى بـسـعـيـر احلـزن ومرارة
زدحم ابحث عن اي التنـور ..."  . شعرت باألخـتناق  حقا وخـرجت الى الشارع ا
سـيـارة اجـرة تـلـقـفـني الى الـبـيت هـنـاك حـيث ادفن روحي واسـبح في دمـوعي بال
ـقـهى " تروح سبـب بال حاجـة لـلـمـواسـاة . صـاح سائق اجـرة يـقف بـالـقـرب من ا
..... ويـن تـروح " ?? نـظـرت الـيـه مـلـيـا ال اعـرف مــاذا اقـول ..وفي حلـظـة ال اعـرف
كيف حدثت قـلت له " اذهب الى عالم ينشد الضياع ..ينشد مكانا ليس فيه فسحة
ليس فيه  بـشراً وال قـواعداً للـمرور..اريـد ان اسافر الى مـكان لـيس فيه اي عالمة
مـن عالمات التـحضـر ..فاحلضـارة صارت مـرتعـا ألحزانٍ ليس لـها قـرار " ...نظر
نـحوي بـتـعجـب وقال " هل انت شـاعـر ...?? نظـرت الـيه  بـطريـقـة ال اعرف هل هي
تـهـكم ام اسـتـرحـام وقـلت هل تـعـرف مـعـنى كـلـمـة شـاعـر ?  ضـحـك وقـال بـصوت
ـدينـة الـبـعـيدة ..اكـتب الـيك حـبـيـبتي جـمـيل " ...من هـنـا من سجـني الـكـئـيب في ا
دينـة والريح تـصفع اجلدار احلـزينـة ..الليل حـولي موحش غـريب  تشـربه مقابـر ا
وتسرق الصدى وتاكل البذار وتشرب النهر ...وراء سور السجن في مدينة الغجر
 وحتـصـد الـنـجـوم وتـزرع الـغـيـوم في سـمــائـنـا الـصـغـيـرة وتـدفن الـقـمـر.....وانتِ
يـاحبيـبتي  في عـشنا وحـيدة حتـك لـلصغـار حكـاية جديـدة عن عربي مـسافر بال
ـدينة البعـيدة مدينـة االسوار والسجون هوية بال وداع  هـو رقم ضائع في زحمة ا
ـستـديـرة "  صُعـقت من كالمه واحـتـضنـته بـكل قوة ...قـال أنا  –وسـاحة الـوثبـة ا
احـفظ الـشـعـر والـكالم اجلـمـيل . دون ان يـكـمل اعـطـيـته مـبـلـغـا يـكـفي لـنـقـلي الى
مـديــنـتي بـرفــاهـيـة وانــدفـعت مـبــتـعـدا عـنـه ال اريـد ان اسـمع كالمــا اخـر..شـعـرت
بالضـآلة امام كلماته . ركض خلفي ومنحـني  كارت صغير وهو يقول " هذا رقمي
وعـنـواني " . وضــعت الـكـارت في جـيــبي  دون ان اتـفـوه بـكـلــمـة. وانـا في سـيـارة
الـبـاص مـتـجــهـا الى سـاحـة الـنــصـر اخـرجت الـكـارت فــقـرأت " فال الـفالن كـاتب
نطقة الفالنية  " . شعرت باحلزن والفرح ألسباب ال اعرف ماهي وشاعر يـسكن ا
. واصلت طـريقي الى البـيت دون ان اشعر بـأي شخص حولي.......كـانت حلظات

التنسى وحلم تمزق على جدار االنتظار.
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عرض يتـوجهون إلى الرّكن كـان زوار ا
الــعِــراقي تــســبــقــهم عــنــاوين مــجالت
ومـؤلـفـات تـربت أجـيال عـلـيـهـا وكانت
حـن الـعـراقـي سـعـدي شــهـرة مــؤرخ الـلـَّ
ـعـرض بـوجـوده احلــديـثي الـذي زان ا
ونـدوته قـد سـبقـته. كـان الـسَّؤال األول
عـن ديـوان مـحـمـد مــهـدي اجلـواهـريت:
 ?1997ســتـة مـجـلــدات طـبـعـته وزارة
. مـع ندوة شـاركت فيـها قافـة حديـثاً الـثـَّ
جنـلة الـشَّاعر خـيال اجلواهـري وزهير
اجلـزائري ومؤيد آل صـوينت وبشرى
ـــــوسى وأدارهـــــا خـــــالــــد الـــــغــــازي. ا
فــاجلــواهــري لــيس ظــاهــرة عـابــرة في
قافـة والشـعر الـعربـي وإن نـسيت الـثـَّ
ي اعــر واألكـاد فـال أنـسى تــقـد الــشـَّ
ـوداني جـيـلي عـبـد الـرَّحـمن له في الـسـُّ
أمــسـيــة بـعـدن1983 حــيـنــمـا قـال: إذا
كـــانت الـــشَّـــمس والـــقـــمـــر ظـــاهـــرتــ
لـلطبيـعة فظاهرة اجلـواهري في الشعر

بحجمهما.

نـتاجـاً سر احملـب لـهذا الـبلـد العِريق
والـقول للميـعة عباس عمارةت: :2021
»ألن الــعَـراقـةَ مـعـنـى الـعِـراق/ ويـعـني
ــبـــغــدد عـــزاً وجـــاهــا. ال أذكـــر ذلك الـــتـَّ
لـتعـصب بلـداني وإن كان هـذا الضَّرب
ا ماحة إ مِن الـتَّعصب يُـعد ذروةَ السـَّ
الـعِراق ال يـستـحق ما عُـبث ويُعبث به.

لم يـــتــوقع الــعـــديــد مِــمن ضـــمه الــوفــد
قافي أن يـكون لـلثـقـافة الـعراقـيَّة كلّ الـثـَّ
ــبـــاب ــــنـــزلـــة فـي نـــفـــوس الــــشـَّ هـــذه ا
. مــفـهـومــاً أنَّ مَن تـعـلم في عـوديـ الــسـُّ
ـة أو عـاش هــنـاك اجلــامــعـات الــعـراقــيـَّ
يـحـمل التـقـدير لـهـذا البـلد لـكنَّ الـعجبَ
باب والـشَّـابات وهم مِن والدات مِـن الشـَّ
فـترة االنـقطاع 1990 ومـا بعـدها مازال
الــعِــراق فـي أذهــانــهم يــبث الــتــحــضــر
واأللـق األدبي والـــــشـــــعـــــري. شـــــبـــــاب
سـعـوديـون أرهقـتـهم الـصّـحوة الـديـنـية
بـخـطـابهـا وتـسـلطـهـا عـلـيهم لـكـنـها لم
تــتـــمــكن مِن مــصــادرة عـــقــولــهم حــتَّى
أخـذوا يـبددون ظالمـهـا ضمن الـتـغيـير

تالحق ببالدهم.  اجلذري ا
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ــقــابل عــاش الــشـبــاب الــعِــراقــيـون بــا
ومـنهم مَن حـضر مـعرض الـكتاب حتت
قــســـوة احلــروب واحلــصــار واحلــمــلــة
ــانـيـة ثم تـسـلـط األحـزاب الـديـنـيـة اإل
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لندن

فــقـدوا مِـن أتـرابــهم اغــتـيــاالً وخـطــفـاً
ـئات ومن الـبؤس أصـبح اإلرهابي بـا
وضــــابط الــــشـــرطــــة واجلـــيش وزراءً
لـلــثـقـافـة لـكنَّ كلّ ذلك لم يـجـفف بـذرة
نـويـر في عقـولـهم والـوزارة الـيوم الـتـَّ
تـــعــمل بـــ األلــغـــام جــاهــدة لـــيــحل
. نزلة التي يحظى بها ثقافياً الـعِراق ا
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أعـود إلى الغائب احلاضر اجلواهري
لم يـحـضـر بطـبـعة ديـوانه وال الـندوة
الـــتي قـــدمت مـــا ال يُـــســـتــغـــنى عـــنه
ـا كـان حـاضـراً فـي اجلدل فـحـسب إ
ــهــتـمــون بـشــعـره داخل الــذي أثـاره ا

عرض.  ا
قـلت: أحسب اجلواهري عندما يحتفي
ا قاله ـتلـقي  ة يستـغني ا بـشخـصيـَّ
ـعريَّ عـنـها فـعنـدما رثى أبـا العالء ا
أغـــنــانـــا عن قـــراءة لــزوم مـــا اليــلــزم
أوسِقط الزَّند استعرض خالصة فكره

ـعرة  1944ومـنـها فـي قصـيدتـه قف با
ــشـهـور: لــثـورة الـفــكـرِ تـاريخ الــبـيت ا
يـــحـــدثــنـــا/ بــأنَّ ألـف مــســـيحٍ دونـــهــا
صُــلــبـا«. وإن رثـى مـعــروف الــرُّصـافي
نـفـهم عـقيـدة األخـير فـي تعـظـيم الدين
ـــصـــالح واخلـــرافــات: بـــإبـــعـــاده عن ا
»أنــكــرتَ أنَّ الـــدين/ لم يــبــرح مــلــيــئــاً
بــالــقــشــورِ/ الـله عــنــدك رمــزُ/ ســعـادة
اجلـــمـع الـــغـــفـــيــر1950ِ. أتـــيـتُ بـــهــذا
الـــثَّــنـــائي ألنَّ الـــرُّصــافـيَّ مــثلَ مـــعــريَّ
عـصـره وعلـيه شيـد أفكـاره وقد سـماه
بــشـاعر الـبـشر  وشـاعـر اخللق ونـاداه
ة بـــأبـتي كــتـابه الــشَّـخـصــيـة احملــمـديـَّ

واالثنان اِبتليا بالتَّكفير والتَّفسيق. 
نـعم: إذا حـضرت الـثّـقافـة بـإنسـانـيتـها
ورقـــيـــهـــا اِنـــســحـب الـــريــاء الـــديـــني
ـذهبي مـخذوالً وهذا يـتحقق عـندما وا
ـواطـنيـها ال تـخـشى الدَّولـة الـعابـث 
ـذهب وهـذا مـا يـجـري بــاسم الـدين وا

 . بالسُّعوديّة ونرجوه للعراق أيضاً

كــانت ثـقــافـة الـعِــراق ضـيفَ شـرفٍ في
مـعرض الرياض الدُّولي للكتاب?2021
حــضـر وفـد ثـقـافي مِن شـعـراء وأدبـاء
وفــنـانـ ودور نـشـر تــتـقـدمـهـا إحـدى
أقــدم دور الـــنــشــر بــبــغــداد »مـــكــتــبــة
الـنَّـهـضـة«تـأسـست 1957. لـم تفت في
ـتالحـقة قـدموا وجـعات ا عـضـودهم ا
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دخلت في معارك قضائية طويلة إنتهت
بإنتحارها عام 2004.

هـــذه احلـــادثــة هـي حــادثـــة نـــصب من
الـدرجـة األولى فالـزوجـة والزوج خـدعا
بــعــضـهــمــا رغم الـقــشــر الـظــاهــر أمـام

اجلمهور واإلعالم .
وهـذا رَبّاط سالفتنا اليوم .. وبعيداً عن
اإلنـتـخابـات.. ماقـبـلهـا ومـابعـدها ? من
الـفـائز واخلـاسـر ومن سيـكـون مكـسور
اخلاطر ومن سينتخب بشكل عابر ومن
خــلف الــقــطــيع ســائــر ومن يــظـهــر في
واطن يـحلل العملية الـشاشات أمام ا
الـسـيـاسـيـة بـشـكل سـابـر ومـن يـحـصد
ـانيـة فهـو القـاهر ومن يـلعب مـقاعـد بر
عـــلى احلظ واجلــاه والـــدين وبــالــوطن

يقامر 
ـــظـــلــوم ويـــعـــاد ذكـــر إبن اخلـــايــبـــة ا

الـسن بينهما قائـلة: إنها أحبت (عكازه
ونظراته الساحرة)...

لـياردير وبـعد سـنة من الزواج تـوفي ا
هـاورد لتـكتشف أن زوجـها أوصى بكل
ثـروته ألوالده وترك لهم وصيـة بتسليم
الـعكاز لها ألنها أحبت فيه العكاز ..ثم

ـتظـاهر ونـكرر ونـكرر الحـياة مع موت ا
الضمائر .

WO UO Ë …—U&
بـعـيداً عـن اللـعب بـالتـجـارة والسـيـاسة
والــدين و الـشــعـارات والالفــتـات وعـلى
ـواطـن إنــتــصـر? طــاري الالفــتــات هـل ا
ـــــواطن? وهل وهـل أصــــبـح مـــــعــــالـي ا

مصلحته أوالً ? 
يــقــول جــورج أورويـل: عــنــدمــا يــشـارك
الــفـرد فـي لـعــبـة فــاسـدة ويــشــجع عـلى
الـفساد فهو فـاسد .. فما احلل ? اذا كان
ـجـد شخـصـية عـسكـريـة ايرانـية فالن 
ـجـد شـخـصـيـة ديـنـيـة ريـائـيـة وعـلّـان 
ـــرشــحــات ـــجــد وجــوه ا والـــكــسالن 
اجلــمـيالت قـائالً : عــاألقل وجـوه حـلـوة
مـو مثل اجلكَمـات أمهات العـبايات اللي

ان ماافتهمنا شي منهن!!!  بالبر
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فـهل القضـية قضـية عبـاية أو بنـطلون
? حـجاب أو سفور ? مـتدين أو علماني

? سني أم شيعي ? 
لم نــفـهم إلى اآلن أن الــقـضـيــة قـضـيـة
واطن وطن ولـيسـت مثل مـا يفـهمهـا ا
ويـــروّج لـــهــــا احلـــاكم بـــأن األهم هـــو
ــذهب فــمـــا عالقــة تــطــور انــتـــصــار ا

ذهب?  التعليم والصحة واألمن با
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جـيـبـولـنـا شـيخ زايـد من عـدكـم يـحول
الـعراق مـثل شيـخكـم زايد.. إنـها نـكتة
سـيـاسـيـة لـكـنـهـا صـورة فـوتـوغـرافـية
الـــتُــقــطـت لــلــشـــيخ زايــد حـــاكم دولــة
ــتــحـدة وهــو قـد اإلمــارات الــعـربــيـة ا
حول الصحراء إلى أرض خضراء ....
ـــواطـن الـــعــــراقي الــــفـــرحـــان فــــهل ا
بــاألصـبع الـبــنـفـسـجـي سـواء انـتـخب

الـبـغـدادي أو األنـبـاري أو الـبـصـري ...
ـاذا كل هؤالء اليحولون الـخ لديه فكرة 
الـــــــعــــــــراق من صــــــــحـــــــراء إلى أرض
خــضـراء!!? إذا كـنـا شـعب جنـري خـلف
ذهب فكالهما يقول: كلكم راعٍ الـدين وا
وكــلـكم مــسـؤول عن رعـيــته أي مـذهب
يغني احلاكم واليغني الشعب ... هنالك
ـــذهب ـــذهـب الـــديـــنـي وا فــــرق بـــ ا
ـواطن الــسـيـاسي فــاألول يـبـنـي بـيت ا

واطن .... والثاني يهدم بيت ا
ـواطن الـعراقـي احملروم أيـن نحـن من ا
قـتـول? أينـنـا من التـظـاهرات ـغـدور ا ا
ـــلـــيـــونـــيـــة ومـــاذا عن  اإلغـــتـــيــاالت ا
واإلجــرام ? هـــذا مــاعــرفــنــاه من كــذبــة
ذهب والـطائفية قراطيـة وخدعة ا الـد
عــبــارة عـن خــدعــة مــثلَ الــتي بــ آنّــا

سميث وزوجها .

 في إحــدى تــصـفــحـاتـي اإللـكــتـرونــيـة
رأيتُ صـورة  الفنانـة األميركيـة الشابة
"آنّــا نـيـكـول سـمــيث" الـتي تـزوجت من
ـلـيارديـر "هاورد مـارشال" وهـو بعـمر ا
90 عـاماً  وقد صرحت لوسائل اإلعالم
سبب زواجها به رغم الفارق الكبير في
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انــصـار ثــان طـريــقــا حـيــويــا و اتـهم
تحدة برسوبه!. ثالث االمارات ا
5- البذخ الواضح في الدعاية

سـؤولـ سـابـق و رصـد احلـكـومة
نهوب الـذي تسميه ـال ا الستخدام ا
ـال الــســيــاسي و تــقــلــيـد بــأنــاقــة ا
رشح بصدام حس مشاهد تأثر ا
رشح يشرف على و عدي و قصي فا
تبـليط درب و تـسليـم كأس رياضي و
الــــــرمـي بــــــسـالح نــــــاري مـع اغــــــان

حماسية!.
6- جوقات التبرير سواء من

اخلـاســرين او كـورال الــشـامــتـ في
فريق الـفائـزين وحتويل االنـتخـابات
لـقـضـيـة اقـلـيـمـيـة تـمـدح فـيـهـا ايـران
ويعول عـليهـا و تدخل فيـها اسرائيل
و تذم و تطال السعودية " كل االفعال
مــبــنــيــة لــلــمــجــهــول" و هــو مــشــهـد
ومـحـتــوى يـتــكـرر كل اتـتــخـابـات مع
فارق تـبدل شـعار و اسـماء الـكيـانات

وهـذه ظـاهـرة تــذكـر بـتـغــيـيـر اسـمـاء
تسلط!. ناطق بحسب ا ا

7- الصمت احلكومي عن تهديدات
اخلـــاســـريـن و عـــدم حتـــريك االدعـــاء

شكوى ضدهم.
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8- الحظت ان كال الفريق يردد انه
حريص على الـسلم االجتـماعي وكأنه
يــقـول ان عــدم تــصــحــيح الــوضع قـد

يعني حربا داخلية!.
9- لم يستعن ال الفائز و ال اخلاسر
ـراقـبـ الـدولـيـ الـذي اشر بـبيـان ا

على ضعف التصويت!.
10- تمسك من يتقربون للفتح بحجة
انهم حماة احلشد وهي حـجة مقبولة
ـالحظـة االولى لـكـنـها تـتـنـاقض مع ا
وثانـيـا هل بـرنـامج الفـتح هـو احلـشد
فــقط? االخــوة في الـــفــتح انــتــقــوا من
يظهر للكالم بأسمكم.واذا سمح النشر

فثمة مالحظات اخرى مستقبال.

سجـــــل و احلقـــــيقي? ب العـــــدد ا
ن فاز او خسر رشح  2- اغلب ا
من الــذين شــغـلــوا وظــيـفــة او خــدمـة
واطـن عامـة نشـروا افضـالهم عـلى ا
عبر وثـائق رسمـية عـدوها اجنازات و

ـائـة الف ديـنـار لـنائب بـيع الصـوت 
ســـيــطـــلب الحـــقـــا عـــشــرة آالف دوالر

لتعي ع الناخب!.
رشح و اغلب قادتهم 3- اغلب ا

يـرددون انــهم غــيـر مــلــطـخــ بـدم او
مـلـحق بـهم عــار الـسـرقـة لـكن ال احـد
مـنهم يـسـمي الـقـاتل او الـسـارق وقد
رددت هذه الـكـلـمة سـارة ايـاد و بـليغ
ابـو كـلل كل في حــزبه و تـكـلم االخـيـر
وظف و الشباب ليصوتوا مخاطبا ا
له حتى تـتمـكن قوى الـدولة من ازاحة
قــوى الالدولــة مع ان لــتــحـالـف قـوى
الــدولــة نـوابــا و مــوظــفــ كـبــارا في

الالدولة!.
U U ô« UJ C

4- من مضحكات االنتخابات فهم
رشح للرد على اخلسارة و بعض ا
ـضـحك اكـثـر سـكـوت احلـكـومـة فـقد ا
طـالب خـاسـر اقـاربه جـلب اسـلـحـتـهم
للتفاهم مع مفوضية االنتخاب و قطع

1- اولها كانت شكوى ان احلشد لم
فوضية يشمل بالتصـويت اخلاص. ا
قــــالت ان الـــهــــيـــــــــــئـــة لم تــــزودهـــا
بـاالسـمـاء. هل ذلك بـســـــــــــبب امـني
ام تقاعس ام حتى ال يظــــهر التفاوت

هـي في احلــــقـــيــــقــــة عـــمــــلـــهـم الـــذي
يتقـاضون علـيه راتبا من الـدولة مثال
ـالــيـة بــعـرض قـام عــضـو فـي جلـنــة ا
كـتـاب رسـمي يـشـيـر الى مـنـاقلـة لـدفع
رواتب ثم طل عــلى الــنــاس بـتــحــذيـر

ولــيس بـالــكـثــيـر أن يـعــمل مـجــتـمــعـنـا
الـــعـــراقي - وســـواه من اجملـــتـــمـــعــات
ــتـعــطـشـة الـى قـوى اإلبـداع الــنـامــيـة ا
والـعـطـاء - عـلى إطالق الـشرارة االولى
لـلـتـفـوق الـفـكـري والـعـلـمي لـدى أفـراده
وأن يـــحــرص عــلى الـــتــفــجـــيــر االكــمل
واألمـثل الحـتـيـاطي الـذكاء والـقـابـلـيات

الكامنة في العقول .
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إن حــلـم األشـخــاص فـي أن يــصــبــحـوا
عــبـاقــرة ومـتــفـوقـ غــدت له مـقــومـاته
وأصـولـه وخاصـة بـعـد أن ولـى عـصر -
عـسكرة اجملـتمع - وسقوط - جـمهورية
اخلــوف - ومـا عـلـيـنـا إال أن نـبـحث عن
وســائل حتـقق هـذا احلــلم الـذي أصـبح
حــقـيـقـة. إن طـمـوحــات اجملـتـمـعـات في
تـكوين االفـذاذ القـادرين على دفع عـجلة
الـتقـدم فيـها يجـد جذوره الـعميـقة فـيما
تـــقــدمه هــذه اجملـــتــمــعــات مـن عــنــايــة
بـاألجيال اجلديدة التي حتمل إمكانيات
اخلـــصـب والـــعـــطـــاء الـــكـــثـــيــرة  ,وان
طـمـوحـات مجـتـمعـنـا بـحاجـة الى قـفزة

مـبـكـر من حـيـاتـهم  ,ويـرجـع ذلك غـالـبا
الـى ما تـعـرضـوا له من خـجل وتـعـاسة
وعـزلـة ومـرض كـمـا كـانت أسـرهم قد ال
تـشـجـعـهم وتـهـتم بـهم  ,بـاإلضـافـة الى
دارس بهم عـدم اهتمـام مدرسيـهم في ا
أيـضاً ... وأيً كانت احلالة فـالقصد هو
مـنح مرحلـة الطفولـة حظها من الـعناية
وبـــذل اجلــهــود الـــواســعــة فـي ســبــيل
تـفـعـيل طـاقـات االنـسـان الـكـبـيـرة الـتي
يـتفتح عطائها حـ تتوفر لها الظروف

وضوعية من رعاية واهتمام . ا

ســريـعــة في مــعـارج الــتـحــديث ومـراقي
الـعلم والتكنـولوجيا يجد مـظلته ومتكآه
فـي ان يـبــدأ من حــيث يــنـبــغي أن يــبـدأ
وفـي أن تـــعـــطى الـــســــنـــوات األولى من
الـعمر حق قدرها وأن تدرك أنـها التربية
االسـاسية لتنمية طاقات اخللق واإلبداع
وتــــكـــــوين االجتــــاهــــات الـــــعــــلــــمــــيــــة
والـتـكنـولوجـية الالزمـة لدخـول العـصر.
والــســـؤال الــذي يــطــرح نــفــسه .. كــيف
تطورة ونحن نـصل إلى مصاف الـدول ا
فـي ســبــات نــائــمــون ?  مــرةَ حتت حــكم
دكـتـاتوريـة احلـزب والفـكـر الواحـد الذي
قـــاده قــائـــد الــعـــراق واألمــة الـــعــربـــيــة
ورئـــيــســهـــا االوحــد .. ومـــرةَ حتت قــيم
ديـنيـة موروثـة من هفـوات تاريـخ العرب
ــــســــلــــمـــــ في الــــعــــصــــر األمــــوي وا
والــعــــبـاسي  ,وأخــرى عـادات وتـقـالـيـد
ـوغل وأفــكـار من عـمـقـنــا الـصـحـراوي ا
بـالقدم وعصره اجلاهـلي حيث العصبية
بـنية على الـقبلـية والعـادات اجلاهلـية ا
ـاً أو مظلوماً  كما شـعار انصر أخاك ظا
ن يـرتـدون الـزي يـفــهـمـهـا اجلـاهـلـون 
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بغداد

الـعـربي كـمـــــا يـسـمونه .   وال شك إن
ـــعـــاصـــرة واحلـــداثــة الـــطـــريق إلـى ا
بـاعـتـبـارهـا ظـاهـرة تـاريـخـيـة تـتـطـلب
االنــتـقـال من الــتـخـلف الـريــفي وقـيـمه
الـبـاليـة الى التـطور الـعلـمي احلديث ,
ال ســيـمـا إن الـعـراق مــعـروف بـتـنـوعه
ذهبي والـقومي واجلغرافي الـديني وا
 ,وهـــذا لن يــتم بـــدون ثــورة ثــقـــافــيــة
مــتــكــامــلــة الــوجـوه  حتــطـم اجملـتــمع
الـقد وتبني مجتمع جديد  ,تـخلصنا
ـتأتـية من رواسب من الـبـيروقـراطيـة ا
وأفــكــار وثــقــافــة اجملــتــمع الــبــائــدة ,
وتـطهر اجلهاز احلكومي من الفاسدين
ســـارقي قُـــوة الـــشـــعــــب ومـــصـــاصي

دمائه . 
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ــنـــاهج الــدراســيـــة والــكــتب تـــغــيــر ا
سموع رئي وا ـطبوعات واإلعالم ا وا
ـة سـاحة الـذي اصـبح في عـصـر الـعـو
حـرب مـفـتـوحـة يـتـقـاتل فـيـهـا اجلمـيع
عـلى مصـاحلهـم الفـئوية  ,هـذه الـثورة
يـــجب ان ال تـــخـــلـق فــواصـل كـــبـــيــرة

ومـــعـــاديـــة بـــ مـــكـــونـــات الـــشـــعب ,
وذج راقي للـثقافة الـعراقية وتـؤسس 
ـقبـولة من قبل اجلـميع  .. ال سـيما ان ا
ــتــخــلـــفــ الــيــوم بــعـض اجلــهــلـــة وا
يــســودون اجملــتـمع الــعــراقي  اغــلــبـهم
مـالـكي نـفوذ سـيـاسي وحاكـمـ وأمراء
قـبـائل ووجـهاء ورجـال دين اصـولـي ,
قـد يشهرون اسلحتهم البالية واجلديدة
بــوجــوه مـثــقــفـيه ويــعــطـون ألنــفــسـهم
الــصالحــيـات الــقــانـونــيــة والـشــرعــيـة
تنـورة كجزء حملـاربة االفكـار احلديثـة ا
مـن الـصــراع الــتــاريــخـي بــ احلــداثـة
ــوروثــة من عــفن الــتـاريخ , واألفــكــار ا
ؤلـفة من مائة حـتى  الكومـيديا اآللـهة ا
انــشـودة وأربــعـة عــشـر الف بــيت الـتي
نـسـمـعـهـا  الـيـوم من اصـحـاب الـعـقـول
الـضـحلـة فـقدت مـضـمونـها االجـتـماعي
والــسـيـاسي والـفــلـسـفي بــعـد إن تـبـنى
أصـحابها  الـكوميديـا البشريـة  الغارقة
ـاضي الـبـعـيد بـالـبـكـاء والعـويل عـلى ا
ـليء بـاحلـروب واحلصـارات وتـغـييب ا

االخرين .

قـــــــام بــــــعـض عــــــلـــــــمـــــــاء الــــــنـــــــفس
واالنـثربولوجـيا واالجتمـاع بالربط ب
اإلبـداع و الصـحة الـنفسـية لـكن الكـثير
اذج ـبـدعـ لـيسـوا بـالـضـرورة  من ا
لـــلــصـــحــة واحلـــيــاة الـــســويــة  ,مـــثال
ــاني بــتـهــوفن 1770- ــوســيــقــار األ ا
 1827كـان يـتـصف بـالـغـضب والـرسام
الـــهــولــنـــدي  فــان كــوخ 1890-1853 
يـتصف بالـعزلة والـوحدة وكان مـصاباً
ــبـدعـ قـد بــالـصـداع . كـمــا تـبـ أن ا
تـكــون لـديـهم خـبـرات داخـلـيـة في وقت
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دون مــــشــــاكل وحــــصل اكــــثـــر من
فـرصـة لـلـتـسـجيـل  وكان فـي اعلى
مــعــدل درجــات االســتــحــوا   امـام

فريقنا الذي كان بدون حيلة    
مالحظات سريعة

نتخب الوطني يعاني من استمر ا

الـوطــني مــرة اخــرى في حتــقـيق
الفوز واالستمرار في غياب االداء
والتنظيم والـفشل دفاعا وهجوما
  وزاد من مخاوف جـمهوره كونه
بـــــــات الــــــطـــــــرف األضــــــعـف في
اجملـــمــوعــة  فـي  ظل الــنـــتــيــجــة
ــــركـــز ــــذكـــورة لــــيــــبـــقـى في ا ا
اخلامس فيـما تقـدم لبنان لـلمركز
الــثـــالث اثــر فــوزه عـــلى ســوريــا
واســتــمـــرار ايــران في الــصــدارة
بـعـشـر نـقـاط وكـوريـا بـالـواصـفـة
بـثــمـان نــقـاط اثـر تــعـادلــهـمـا في
اجلـولـة الـرابـعــة من الـتـصـفـيـات

ذكورة ا
وتـــزداد االمــور صـــعــوبـــة بــوجه
ــنـتـخـب  في ظل تـواصل  االداء ا
ــبـاريـات  و اخلـجــول  بـجــمـيع ا
اهــــــدار تـــــسـع نــــــقـــــاط مـن اربع
مـــبـــاريـــات ومـــا زاد الـــطــ بـــله
ـتــاحـة ضـيــاع  فـرصــة الـفــوز   ا
بـسبب الـفشل  الـدفاع عن نـتيـجة
منتظرة متاحة جدا في ظل تقدمه
امـام ثـوان مـعـدودات عـلى نـهـابـة
الــوقت  لــكـنــهم لم يــســتـطــيــعـوا
احكام السيـطرة على االمور التي
 كـادت ان تنـقـلب ضـده في الوقت
ـــنــتــخب االضــافـي  لــيــخــرج    ا
بــتـعــادل  بـطـعم احلــنـظل   وسط
اسـتيـاء اجلمـهـور الذي لم يـخفي
ـشـادة  الـكالمـيـة غـضــبه  حـيث ا
وتــــعــــرض بــــعـض الالعــــبــــيــــ
لـلـضرب وهـو امـر مـرفوض حتت
اي مـــســـوغ كــــان  وفي مــــشـــهـــد
مــــؤسـف  حــــدث بـــــعــــد  خــــروج
ـلعب الـذي تنـاقلته نـتخب من ا ا
وســائل  الــتـــواصل االجــتــمــاعي
وحصل الـذي حصل  وسط غـياب
احللـول والنتـائج  تاكل من جرف
الـفـريق   و هـو يسـتـمـر بنـتـائجه
السلبية وكانه يرفض الفوز حتى
ـصـلـحـتـه بـعـدمـا قـلب وان وقـف 
تـاخـره فـي تـوقـيت مـهم وكل هـذا
اليـعــني انه كـان يــسـتــحق الـفـوز
امـام مـنـتـخب االمـارات الـذي قـدم
اداء مـثالـيـا وكان االفـضل بـفضل
تــــنــــظــــيم خــــطــــوطه ومــــهـــارات
عــنـاصــره الــتي شــكــلت خــطـورة
بـالـغـة النـهـا لـعـبت بـنـشـاط و في
بسط السيطرة عـلى الكرة ونقلها

عـــلي مـــبــخـــوت فــرصـــة  الــهــدف
الـــــثــــاني  واســــتـــــمــــر الــــضــــغط
االماراتي من جهـة اليمـ وتمرير
الـكـرة  خـلف الـدفـاع والى مـنـطـقة
الـهـدف  بـخـطـورة كـبـيـرة  مـهـيـاة
لـلـتـسـجـيل اهـدرهـا عـلي مـبـخوت

اكثر من فرصة 
واعـــتــمــد الــوطــنـي عــلى الــكــرات
ــــرتـــدة لــــكن دون جــــدوى  قـــبل ا
حتسن االداء بـعض الـشيء  جراء
ـدرب الـتي اثـمرت عن تـغـيـيـرات ا
تــسـجــيل هــدف الـتــعــادل من كـرة
رفعها البديل  امير  العامري  الى
مـنـطقـة الـهـدف لـيـضـعـهـا  مـحـمد
الـعـطـاس خـطـا في مـرمـاه  وشكل
الـهــدف دفـعـة مــعـنـويــة  واضـحـة
لالعـــبـــ  وحتـــسن االداء بـــعض
الـــــشـيء  وانـــــدفـــــعـــــوا  مـن اجل
حتقيق الفوز  وجنحوا   في  قلب
االمــــور      وقـــلب الــــطـــاولـــة عن
ن حــســ والــتـقــدم في طــريق ا
الـنـتـيـجـة ولـم يـبـقى عـلى احلـسم
فــــقط ســــتــــة دقــــائـق  مع الــــوقت

االضافي
 وبــعــدمــا  فــقــد  العــبــو االمـارات
التركـيز  منـذ تلقي  هـدف التعادل
قـبل ان يـعـودوا لـلـهـجـوم وانـعش
درب  خطـوط الفريق بالـتغيرات ا
لـيـصل  الى  حتقـيق الـتـعادل النه
افضل كن اخلسارة في ملعبه  عن
طـــريق عـــلى مـــبـــخــوت الـــذي مــر
بـسرعـة من زحـمة الـدفـاع  وسجل
في الـــــوقت الـــــقــــاتـل     لــــيــــدرك
التعادل   جراء سوء تمركز وخطا
 الـدفـاع الـذي  كـان يـفـتـرض ان
يـتــمـاسك في احلـفـاظ عـلى
الـــتــــقـــدم  امـــام ثـــوان
مـــعـــدودات  كــادت ان
تعطي النقاط   كاملة
 لـالمـــــــــارات  قـــــــــبل
اخلــــروج بــــتــــعــــادل
مـخــيب  لـيـزيـد الـطـ
بله ولـيـفشل
ـنـتخب ا

ولم يواجـه صعـوبات في الـوصول
الى مـــنــطـــقــة اجلــزاء جـــراءتــرهل
الــدفــاع  الــذي  ســـهل من مــهــمــته
والـسـيـطـرة عـلى  اجملـريـات كـامـلة
دون فـــاعــلــيــة تــذكـــر من الــوطــني
الــذي كــاد ان يــحــقق الــســبق  عن
طــريق  جــهــد فــردي لــبــشــار د 32
نـتخب  الهدف قبل ان  يسـتقبل  ا

االول من خطا. 
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وكاد  الـفريق االمـاراتي ان يضيف
الـهـدف الــثـاني  النـعــدام   تـواجـد
الـوسط والـهـجـوم  وواجه الـفـريق
صــعــوبــات  الـــوصــول الى مــرمى
ــــنـــافس وراح  االعـــتــــمـــاد عـــلى ا
الــتــســديــد  الــبــعــيــد لــكن جــمــيع
احملــــاوالت فـــشـــلت امـــام انـــعـــدام
الـــتــوازن  وصــعــوبـــة نــقل الــكــرة
لـيــسـتـمــر تـقـدم  االمــارات وانـهـاء
ـصلحـتهـم متـقدم الـشوط االول 
بـالــنـتـيـجـة واالداء   وفي كل شيء
ـكن وقـدمت عـنـاصـره  افـضل مـا 
وكـان االفـضل واتـيـحت لـه الـكـثـير
من الــفــرص وفـــرض نــفــسه وسط

خيبة اداء الوطني
الشوط الثاني

ــنـتــخب تــغــيـيــر الــلـعب وحــاول ا
واالنـــدفــاع لـــلـــهـــجـــوم مع بـــدايــة
الـشــوط الـثـانـي  وسـدد عـلـى عـبـد
الزهرة كرة خجولة مرت من جانب
الـقائم د.48 وقـبـلـهـا  مـرت بـسالم
كرة خطـرة عن طريق علـي مبخوت
ـتـواجد   في د. 54 ورد احلارس ا
ـناسب  كـرة الـتعـادل التي ـكان ا ا

سددهـا قوية  عـلى فائز من
عــــــــــلى خـط اجلـــــــــزاء
وهـــزت  كــرة  احـــمــد
فــــــــــــــــــــاضـل  د. 60
الـشـبـاك من اخلـارج
قبل ان يعود الفريق
االمــاراتي لــلـهــجـوم
ويـــتـــحـــكم بـــزمـــام
االمـــور وضــيع
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ـنـتـخب الـوطـني فـوزا  كان اهـدر ا
ـتنـاول اليـد  في الـثوان االخـيرة
من وقـت  مـــبــــاراته  مـع االمـــارات
لــيـــقع في فـخ الــتــعـــادل ويــواصل
مــسـلـسل  نـزف الــنـقـاط و في نـفق
الــنـتــائج اخملــيـبــة  بـعــد الـتــعـادل
بـهـدف ضـمن اجلـولة الـرابـعة من
التـصـفـيات احلـاسـمـة لـلمـجـمـوعة
االولى لــلـتــاهل لــكــاس الـعــالم في
ـقـبـل  لـيرتـفـع رصـيد قـطـر الـعام ا
الــــفـــريـــقـــ الـى ثالث نـــقـــاط  في
ــركــزين الــرابع واخلــامس  عــلى ا

الترتيب
ـــضــيـف  بــهـــدف كـــايــو وتــقـــدم ا
كــــانــــديـــود 34 وجــــاء الــــتــــعـــادل
بـبــالــنــيـران  الــصــديــقـة بــراســيـة
دافع مـحمد العطاس خاطئة من  ا
د 77الــذي دعم جـــهــود  الـالعــبــ
ـنـتخب في قـلب االمـور  وليـتـقدم ا
ن حـسـ  بكـرة مـلعـوبة بـهدف ا
جــمـيـلـة هــزت الـشـبـاك د 89 فـيـمـا
تـــمـــكـــنت االمـــارات  من  حتـــقـــيق
الــتــعــادل مـن قــبل عــلي مــبــخــوت
بعدمـا استغل مجـددا  خطا الدفاع
ليـضع الكرة فـي الشبـاك دون عناء

د93.
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ــبـاراة بــنــشـاط هــجـومي وبـدات ا
ــــنـــــافـس   في وسط واضح مـن  ا
ن  وحــصل ــلــعب واجلــانب اال ا

على بعض اال خطاء .
ـضــيف  ان يــهـز الــشــبـاك وكــاد  ا
بوقت مبكر بـعدما سنحت اكثر من
محاولة للتـسجيل  بفضل حتركات
الالعــــبــــ  امــــام تــــراجع العــــبي
نتـخب والظهـور باداء متو اضع ا
وتـكــرار االخـطــاء الــدفـاعــيـة   ولم
يــتـمـكن من اســتـعـادة تـو  ازنه مع

مرور الوقت.
وواجه صـــعـــوبــات نـــقل
الـــــكـــــرة الى مـــــلـــــعب
الـــــــطـــــــرف االخـــــــر
ـــــــســــــيـــــــطــــــر ا
ــســتــحـوذ وا
عـلى الـكرة
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{ واشــنــطن- وكــاالت - أعــلن فــريق بــروكــلـ نــتس
ـنافس في دوري كرة السـلة األمريكي للـمحترف  أن ا
جنـمه كـيري إيـرفيـنج لن يـشارك أو يـتدرب مع الـفريق
حلـ احلصول عـلى الضوء األخـضر للـمشاركـة بشكل

باريات. كامل في ا
ولـم يحصل إيرفينج "29 عـاما" على لقاح كورونا حتى
بـاريات اآلن وبـالـتالي هـو غـير مـؤهل لـلمـشـاركة فـي ا
فـروضة في الـتي تقـام على مـلعب نـتس نـظرا لـلقيـود ا

نيويورك.
ـفروضـة في نيـويـورك ينـبغي احلـصول ووفـقـا للـقيـود ا
عــلى جـرعـة واحـدة عـلى األقـل من لـقـاح كـورونـا من أجل
ـغـلـقـة مثل حـضـور الـفـعالـيـات الـتي تـقـام داخل الـقاعـات ا

ملعب بروكل نتس.
ولن يـــتم تــعــويض إيـــرفــيــنج عن غـــيــابه االضــطــراري عن
ــبـاريــات الـتي تــقـام عــلى مـلــعب فــريـقه لــكـنه يــسـتــطـيع ا

باريات التي تقام خارج ملعب نتس. شاركة في أغلب ا ا
وشــارك إيـرفــيـنج في 74 مــبـاراة فـقط في آخــر عـامـ مـنـذ
انــتـقــاله لــنـتـس وغـاب لــفـتــرات طــويـلــة بـســبب اإلصــابـة
وألسـبـاب شـخصـيـة.وبـلغ مـتوسـط تسـجـيل إيـرفـينج خالل
ـبــاراة الـواحــدة قـبل أن ـاضي 26.9 نــقـطــة في ا ــوسم ا ا
باراة خالل فعاليات الدور يتراجع معدله إلى 2  نقطة في ا

الفاصل.

من جتاوزات واضحة وصريحة من
قـبل مــدرب فــريق اجلـامــعـة ســامـر
ســـعــيــد ووصــفه حلـــكم الــســاحــة
بـعـبـارات غـيــر الئـقـة أكـثـر من مـرة
داخـل الـسـاحــة وفي غـرفــة احلـكـام
عــلى الــرغم من طــرده ولـكــون هـذا
الـتـصرف يـعـدّ خـارجاً عن الـسـلوك
الريـاضي ومخـالفـاً للـوائح االحتاد
الــعــراقيّ لـــكــرة الــقـــدم لــذا تــقــرر
مـعــــــــــاقـبـة مـدرب فـريق اجلـامـعة
ســـامــــر ســـعـــيـــد بــــاإليـــقـــاف أربع
مـبـاريـات اسـتــنـاداً لـلـمـادة 1 / 51
ـادة  47 و 52 من الئـحـة وبـداللـة ا
االنـــضــــبـــاط وفـي حـــالــــة تـــكـــرار
اخملالفة سيتعرض لعقوباتٍ أشد.
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أعـــلن مــــدرب فـــريق الس فـــيـــغـــاس رايـــدرز جـــون
غـرودن اسـتـقالـتـه من مـنـصبـه وسط جـدل مـتـزايد
ـثـلـيـ والـنـساء حـول الـلـغـة العـنـصـريـة وكـراهـية ا
التي اسـتـخـدمهـا في رسـائل الـبـريد اإللـكـتـروني على
مدى سـبع سـنـوات تـقريـبـا قـبل مـوافقـته عـلى الـعودة
إلى احتـاد كرة الـقدم األمـيركي كـمدرب لـلفـريق في عام

.2018
وبـحــسب صـحـيــفـة "واشـنــطن بـوست" الــتي نـقـلت عن
شخص مقرب فإن مدرب كرة القدم األميركية التقى مع
ــوظــفــ الحــقـا مــالك الــفــريق مــارك ديــفـيـس وأخـبــر ا

باستقالته قبل أن يعلنها في بيان.
وقــال غـرودن في الــبـيــان: "اسـتــقـلت من مــنـصــبي كـمـدرب
رئـيـسي لفـريق الس فـيغـاس رايـدرز الذي أحـبه وال أريد أن
أكـون مــصــدر إلـهــاء" مــعـبــرا عن شــكــره جلـمــيع الالعــبـ

ـشـجـعــ ومـضـيـفـا "أنـا آسف لم ــوظـفـ وا ـدربـ وا وا
أقـــصـــد أبـــداً إيـــذاء أي شـــخص".وكـــان احتـــاد كـــرة الـــقـــدم
األمـيـركي قد قـال اجلـمعـة إنه أدان بـريدا إلـكتـرونـيا يـعود
لعام 2011 أرسله غرودن الذي كان يعمل في فريق "إي أس
بي أن" في ذلك الوقت مشيرا إلى أنه استـخدم لغة عنصرية
ــديــر الــتـنــفــيـذي الحتــاد العــبي الـدوري لــتــشـويه ســمــعـة ا

وريس سميث. الوطني لكرة القدم (NFLPA) د
ووفقـا لـصـحـيفـة وول سـتـريت جـورنـال التـي كانت أول من
كـشف عن رسـالـة البـريـد اإللكـتـروني الـتي تعـود لـعام 2011
تـلك فـقـد وصف غـرودن سـمـيث وهـو أسـمـر الـلون بـأنـه "

." شفاها بحجم إطارات ميشل

»%œU∫ اجتماع جلنة انضباط احتاد الكرة
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لقطة مباراة
العراق

واالمارات
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أصــــدرت جلــــنـــة االنــــضــــبــــاط في
االحتاد العراقيّ لكـرة القدم  حزمة
من القرارات من بينها اعتبار نادي

الطلبة فائزاً أمام الديوانية.
ـناقـشة وعـقـدت اللـجـنة اجـتـماعـاً 
بعض الـتجاوزات الـتي حصلت في
باريات وكـذلك اعتراضات بعض ا
األنــديـة بـحـسب بـيـان ورد لـوكـالـة

شفق نيوز.
وذكــر الــبــيـان; أنه "لــدى مــنــاقــشـة
اعـتـراض نـادي الـطـلـبـة عـلى نـادي
الـديـوانـيـة وبـنـاءً عـلى مـا جاَء في
االعـتـراض قـامت جلـنـة االنـضـباط
سـابـقـات لـبـيان خـاطـبـة جلـنـة ا
ـعـترض ـوقف الـقـانـوني لالعب ا ا
عـلـيه  عـمـار جـبـار مـطلـك  وهل هو
ضـمن كشـوفات نـادي الـديوانـية أو
نــــادٍ آخـــــر وكــــان جــــواب جلــــنــــة
ـــســـابـــقـــات عن طـــريق مـــســؤول ا
ؤرخ في تسجـيل الالعب بـكتابه ا
ـذكـور  12/10/2021 بـأن الالعب ا
 تـــســـجـــيـــله في صـــفـــوف نــادي
القاسم للعام   2022-2021  ضمن
نظام fifa connect ولديه عـقد مع

رافق طياً". نادي القاسم وا
 واشار إلى ان "الالعب غير مسجل
مع نـــادي الـــديـــوانـــيـــة لـــلـــمـــوسم
احلــالي مع الــعـلـم أنه قـد  إبالغ
مسؤول الـنظام في نادي الـديوانية
بــأنـه ال يـــحق لـــلــنـــادي تـــســجـــيل
الالعب كـونه مسـجالً في نـادٍ آخر..

لــــذا قــــررت الــــلـــجــــنــــة عــــدّ نـــادي
أمــام الـــديـــوانــيـــة خـــاســراً ( 0-3© 
الـطلـبـة استـناداً لـلـمادة  الـثامـنة /
ادة اوال -/1أ  مسـابقات وبـداللة ا
1/ 56 انــضـبـاط ومـعــاقـبـة الالعب
عـــمــار جــبــار  بـــاحلــرمــان خلــمس
مباريات استنـاداً للمادة (الثامنة /
أوال /ب) مـــســابـــقـــات ابـــتــداءً من
الـــــدور الـــــرابـع وتـــــغـــــر نــــادي
الـديــوانــيــة مـبــلــغــاً قـدره خــمــسـة
مالي استناداً للمادة الثامنة / أو
ال -/1ج.وأضـاف أنـه لـدى مـنـاقـشـة
تقـرير حـكم مباراة احلـشد الـشعبي
واجلـامـعـة ضـمـن مـبـاريـات بـطـولة
كـأس العـراق ومـا وردَ في التـقـرير

جون غرودن
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الـذي زادت شــكـوكه في ان يـتـمـكن
شاركة  الفريق  حتقيق اهداف وا
نتخب  مباراته  وهذا سيخوض ا
ـرحــلـة اخلـامــسـة واالخــيــرة من ا
ـنــتــخب الــسـوري في االولـى مع ا

قبل. احلادي عشر من الشهر ا

ــــهــــزوز زاد مـن مــــشــــاكل االداء ا
ـطلوبة وانعـدام حتقيق الـنتائج ا
نتخب  في وسط تراجع حظـوظ ا
نافـسة  جراء  نتائـجه   اخمليبة ا
شـاركة  واالسوء وزيادة معـاناة ا
توترالـعالقة مع الشـارع الرياضي

مـشاكـل تنـظيـميـة وبـدنيـة وذهنـية
وانـعــدام اســتـقــرار االداء   الــعـام
لــلــفــريق واالســتــمــرار بــالــنـتــائج
ـدرب ادفـوكـات الـسـلـبـيــة وفـشل ا
فـي وضـع خـــــــــــطـط الـــــــــــلـــــــــــعـب
االستـقرار عـلى تشـكيل واضح  ما

ÊU e « ≠ œ«bG
أظهرت وثائق صادرة من االحتاد الدولي لكرة القدم فيفا تطالب االحتاد العراقي لكرة القدم بدفع تعويضات

نتخب العراقي السابق كاتانيتش ومساعديه مع دفع فوائد بنسبة 5. درب ا قدرها  8 رواتب 
وأحملت الوثائق الـتي وردت  إلى امكانيـة جتميد مـنح الفيفا لالحتـاد العراقي لكـرة القدم حتى يـتم التسديد ودفع
الـتعـويضـات وفي حـالة عـدم الدفع خالل 45 يـومـا يتـعـرض االحتاد الـعـراقي لعـقـوبات انـضـباطـية فـي حالـة طلب
درب ادفوكات درب كاتانيتش وتعاقد مع ا درب ومسـاعديه ذلك. وكان االحتاد العراقي لكرة القدم فسخ عقـده مع ا ا

نتخب العراقي. لقيادة ا
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اسـتنكر مصدر مسؤول باألمانة
الـعـامة جلـامـعة الـدول الـعربـية
مــشــاركــة جــيــاني إنــفــاتــيــنـو
رئـــيس االحتـــاد الــدولي لـــكــرة
الــقـدم الــفـيــفـا فـي افـتــتـاح مـا
يــدعى مـتــحف الـتــسـامح لـدى
ـصـدر زيــارته إلسـرائـيل.وقـال ا
ـتـحف مـقـام قـسـرا عـلى إن هــذا ا
مـقبرة مأمن الـله اإلسالمية األثرية في
الـقدس التي يعود تاريخها إلى القرن
ـصدر أن مشاركة احلـادي عشر.وأكد ا
رئـيس الفيفـا في هذه الفعـالية تخالف
مـــبـــاد الــنـــظـــام األســاسـي لالحتــاد
الـدولي لكرة القدم وتُعد تسييساً غير
مـقـبول له كـما أنـها تُـعبـر عن انحـياز
صـــارخ لــدول االحــتالل عــلى حــســاب

الفلسطيني وفقا لقوله.
وكــان إنـفـانـتـيـنـو وصل إلى إسـرائـيل
ألول مــرة مــنـذ تــولـيه مــنــصب رئـيس
االحتــاد الـدولي لـكـرة الـقـدم عـلى مـ

طـــائــرة خــاصــة من قـــطــر تــوقــفت في
مــديـنـة الـعـقـبـة األردنـيـة لـزيـارة عـمل
عـقـد خـاللـها جـلـسـات مـع إدارة احتاد
الــــكـــرة اإلســـرائـــيـــلي وتـــفـــقـــد مـــقـــر
ــــــنــــــتـــــخــــــبــــــات في كــــــيـــــبــــــوتس ا
شـفايـيم.واعـتبر مـصدر فـي احتاد كرة
الــقـدم االسـرائـيـلي هـذه الـزيـارة دلـيال
عــلى مـكـانـة إسـرائـيل في ريـاضـة كـرة

ـيـة فـيــمـا ألـغت الـسـلـطـة الــقـدم الـعـا
الـفلسطـينية زيـارة إنفانتـينو لرام الله
ردا عــلى مـشـاركـته في مـراسم تـدشـ
"مـــركــز فــريــدمــان" لـــلــسالم من مــركــز
الـــعــظـــمــة فـي الــقـــدس.وقــال االحتــاد
الفلسطيني لكرة القدم في بيان له إنه
أوضـح لـرئــيس االحتــاد الـدولي لــكـرة
الــــقـــدم أنه في حـــالـــة إصـــراره عـــلى

ــشــاركــة في هــذه الـفــعــالــيــة الـتي ال ا
علنة فـيما يتـعلق بقيم تـخدم رسائلـه ا
ـنظومة الكروية الدولـية فإننا نعتذر ا
عـن اسـتـقبـالـه كـونه ال يـوجـد أي مـبرر
عطيات لـزيارته لفلـسط ضمن هـذه ا

الـتي نـرى بـأنـهـا ال تـساهم في
جـــــســـــر الـــــهّـــــوة بــــ
الـشـعوب وال تـخدم
قــــيم الــــتــــســـامح
وحــــــــــــقــــــــــــوق
اإلنـسـان الـتي
ـا حتـدث لـطـا
عـنـهـا الـسـيد
إنــفــانـتــيــنـو

بفخر.
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{ روســــــيــــــا- وكـــــــاالت - تــــــأهل
الـروسي دانـيـيل مـيـدفـيديـف بطل
فتـوحة إلى الدور الرابع أمريكـا ا
ببـطولـة إنديـان ويلز لـلتـنس  بعد
الـــفـــوز عــــلى الـــصـــربـي فـــيـــلـــيب
كرايـنوفـيتش 2-6 و6-7 وعبر عن
سـعــادته بــتـحــقـيق الــفـوز رقم 50

وسم احلالي. خالل ا
ــبــاراة مــتــأخـرة بــســبب وبــدأت ا

 ·Ëd O1œ WN «u* g O uM «d   d F  n bO bO
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كيري إيرفينج

بغداد- الزمان
ـشـاركــة عـدد كـبـيــر من الالعـبـ
وبـحــضـور رئـيس واعـضـاء احتـاد
بــنـــاء االجــســام احــتــضــنت قــاعــة
نايـتروج جم فـعاليـات اختبارات
ـشـاركة في نـتـخـبـات الـوطـنـيـة ا ا
بـطــولـتي اســيـا و الـعــالم لـلــفـئـات
ــاســتـرز ــتــقــدمـ وا الــشــبـاب وا
فيـزيك - ماسكـولر فيزك  - كـلتسك
فـيـزك - كالسك بـدي بـلـدنـك - بـناء
اجـــســام  وشـــارك عـــدد كــبـــيــر من
الالعـب من مـختـلف انحـاء القـطر

تنافسو على جميع الفئات
وقـــال  فــائـــز عــبـــداحلــسـن رئــيس
احتــاد بــنــاء االجــســام ان االحتـاد

ـشـاركـة بـقوة الـوطـني عـازم عـلى ا
فـي بــــطــــولــــتي اســــيــــا والــــعــــالم
بـتـشكـيـلتـ لـكل بطـولـة معـرباً عن
ـا شـاهـده من مـسـتـويات سـعـادته 
قوية ضهـر عليها االبـطال الساع
ــنـتـخب الــوطـني واعـداً لـتـمــثـيل ا
بــاقــامـة مــعـســكــر تـدريــبي مــكـثف
لالعـبـ الـذين سـيـخـتارهـم مدربي
ـنتـخب الوطـني من اجل الـوقوف ا
عــلى كــافــة احـتــيــاجــات الالعــبـ
والـوصـول الى اجلــهـوزيـة الــتـامـة

نتخب خير تمثيل وتمثيل ا
وسيعـلن االحتاد في االيـام القادمة
التشكيلة الـرسمية لكل بطولة ومن

الله التوفيق UM¡∫ اختبارات بناء االجسام

ـــــصــــنف األول األمــــطــــار لـــــكن ا
مــيـدفــيـديف لم يــتـأخــر كـثــيـرا في
إظهـار تـفوقه وتـقدم -4صفـر قبل
أن يحسم سريعا اجملموعة األولى.
وفي اجملــمـــوعــة الـــثـــانــيـــة قــاتل
كــرايـــنــوفــيـــتش وتــقــدم  2-4لــكن
الالعب الروسي تـماسك وجنح في
قلب الوضع لصاحله ليحقق الفوز
نافسات. ويضمن االستمرار في ا

ـباراة: وقـال الالعـب الـفـائـز بـعـد ا
"أنـا سـعـيـد بـالفـعـل لـتحـقـيـقي 50
فـوزا وهـذا يـعـني أننـي قدمت أداء
جـيــدا تـمـامــا في الـكـثــيـر من هـذه

باريات". ا
ـــصـــنف وأضــاف مـــيـــدفـــيـــديف ا
ــيـا: "فــيــلــيب مــنـافس الــثــاني عــا
صــعب تــمـامــا وهــو دائـمــا يــقـدم
أفضل مسـتوى. هو مـنافس صعب

وخاصة في اجملموعة الثانية".
قبل ويلتقي ميدفيديف في الدور ا
ـيتروف مع البـلغـاري جريـجور د
الـــذي فــاز عـــلى األمـــريــكـي رايــلي
أوبـــــيـــــلـــــكــــا  3-6 و4-6 في وقت
ســابق.وفي مــبــاراة أخـرى خــسـر
الــــروسي أنــــدريه روبـــلــــيف أمـــام
األمــريـــكي تـــومي بــول 4-6 و3-6

و7-5.
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b¹bł qLŽ∫ مشاهد من مسرحية (احلس كما نراه)

الـطـائفـيـة الـقذرة والـغـائـها الـغـاءا تـاما
ووضـــعــــهـــا فـي احملـــرقــــة ومـــحــــاربـــة
الـسـيـاسـيـ الـذين يـسـتـغـلـون مـشـاعـر
الـنـاس لـلـصـعـود لـلـسـلـطـة وهـنـا يـدعو
االمــام إلى صـــعــود ســـفــيـــنــة الـــنــجــاة
احلسينـية وإرشادهم إلى وحدة األديان
ومـراكز الـعـبـادة في اجلـامع والكـنـيـسة
عبد لـبناء مـجتمع سلـمي رص غير وا

مخترق .
كـان ايقـاع الـعـمل منـسـجـما مـع طبـيـعة
الـعرض بـأسـلـوب (ريسـتـال) . قـام بدور
ي جـبار خـماط احلسـ الـفنـان االكـاد
بأيقاع عميق وصوت مؤثر.وقامت بدور
يـة الفنـانة عبـلة التـميمي هند  االكـاد
ــرأة ــعـــبـــرة في أدائـــهـــا عن حـــالـــة ا ا
الرافضة للظلم واجلور وقام بدور يزيد
كان ي كاظم العمران  الفنان االكاد
تـلـون  بأظـهار ـتـغيـر وا بأدائه ا
حـــالـــة الـــطــغـــاة في مـــخـــتــلف
ـوسـيقى العـصـور واالزمـنة.ا
ـصـاحـبة لـلـعـرض لـلـفـنان ا

بدع سامي شيال . ا
تـــمــتــــــــعــنـــا في عــرض
طــــــــيـــــب وشــــــــيـق في
أمـــســيـــة جـــمــيـــلــة في
فــضــاء كــلــيــة الــفــنـون

اجلميلة.
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ــسـرح ــطــرب الــعــراقي اعــلن عن حــضــوره عــلـى ا ا
هرجان بابل الدولي الذي البابلي في احلفل اخلتامي 

ينطلق قريبا.
 Ê«b¹“ s1√

اخملرج الـسـوري تـشارك مـسـرحيـته (سـوبـر ماركت )
في مهـرجان بغداد الـدولي للمسـرح في دورته الثانية
الـتي سـتُــعـقـد خالل الــفـتـرة من 20 إلى 26 تـشـرين

قبل. الثاني ا
wF UA « ‰UC½

 Õö  œU¹“

الـــــروائـي والـــــشــــاعـــــر األردنـي صـــــدرت له  عن دار
ـسـتـحيالت) فضـاءات لـلـنشـر والـتـوزيع رواية (أول ا

توسط. وتقع في 346 صفحة من القطع ا

.d  V³ Ð w½UFð dONÝ

WOŠöB « wN²M
البهـاق بسبب الـبقع الداكنـة والفاحتة

نتشرة في جسدها. ا
ولم تستـطع رمزي إلتـزام الصمت إزاء
الـشـائـعـات الـتي تـداولـهـا رواد مـواقع
الــتــواصل االجــتــمــاعـي فــقــررت الـرد
وكــشـقت في تـصـريـح ( أنـهـا ال تـعـاني
من الــبــهـاق وســبب الــبــقع الـتـي عـلى
جسدها بسبب استخدامها كر بشرة

منتهية صالحيته).
أطلَّت رمزي ضيفة في برنامج تلفازي
وكـشفـت أنهـا لم تـنجب أطـفـالًا بـسبب
عـملـيات اإلجـهـاض التي خـضعت لـها;
ألنــــهـــا لـم تـــكـن تـــرغـب في الــــتـــعــــلق
بـشخـــــــص آخـر أكثـر من والدتـها إال
أنــهــا اعــــــــتــرفت بــنــدمــهــا عـلـى هـذا

القرار.
وأشــــــــارت أن (فـي زواجــــــــهــــــــا األول
أجــــهـــضت مــــرتــــ مـــا دفع زوجــــهـــا
لتطليقها وفي اجلوازالثاني أجهضت
مــرة أخــرى وأوضــحـت أنــهــا لم تــكن
تــــعــــلم أن اإلجــــهــــاض حــــرام في ذلك

الوقت).
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ـصـريـة أحـدث آخـر ظـهـور لــلـفـنـانـة ا
ســــهــــيـــر رمــــزي مــــوجـــة مـن اجلـــدل
ــرض والــشــكــوك حــول إصــابــتــهــا 
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WIłö « لالذاعــة والـتـلــفـزيـون الــسـوريـة عن
تــغـيــر حـال الـكــومـيــديـا عــمّـا كـانت
تقـدمه في السـابق قائالً: (قـبل كانت
تعـتـمد عـلى الـنص أما اآلن لألسف
الـشـديـد فمـعـظم الـكـومـيديـا تـعـتـمد
على الـسـخريـة من عـاهة أو حـركات
من دون وجــود نـص مــحــكم يــطــرح
فـكـرة مـهـمـة) مـضـيـفـاً أنه ال يـوجـد
خـلـيـفـة له أو لـلـفـنـان عـادل إمـام في
الكوميديا (الكوميديا ال تورث والفن
ـمـكن أن يـوجـد ال خـلـيـفـة فـيه من ا
شخص أهـم مني بـكـثيـر ولـكن ليس
مطابـقاً لي; لذلك لـيس لي أو لغيري

خليفة).
ـــطــربــة عـــلى صــعـــيــد آخــر  حتل ا
االردنـيـة زين عـوض (ضـيـفـة شرف)
عــلى فــعــالــيــات مــهــرجــان اجلــونـة
الــســـيــنــمــائـي الــدولي بــدورته الـ5
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اكد الفنان دريد حلام وجود مشروع
قــد كــان يـفــتــرض أن يــجـمــعه مع
الفـنان عادل إمـام موضـحاً أنه حلم
ال يـــزال مــســـتــمـــراً (لــعـل الــظــروف
تـــســـمـح بـــأن نــــقـــدم عـــمـالً جـــيـــداً
قــريــبـاً).ورد الــقــديـر حلــام في لــقـاء
صـــحـــفي عـــلى مـــا قـــيل عن رفـــضه
ـصــريـة (هي الــتـحــدث بـالــلــهـجــة ا
هوية وليـست لهجة ولم أقـدم شيئاً
بها ألني متمسك بهويتي السورية)
مـــؤكــداً أنـه (يــحـــرص عــلى تـــقــد
صطلحات الدارجة في الدول التي ا
يـعـرض فـيهـا مـسـرحـياتـه ليـفـهـمـها
اجلمـهور) وأضـاف (هل يتـقبل أحد
الــزعـيم عــادل إمـام بــلـهــجـة أخـرى?
واإلجـابــة: بـشــكل كـبــيـر ال).وحتـدث
ــوقع الــهـيــئــة الـعــامـة حلــام وفــقـا 

قـرر أن تـنطـلق الـيوم  14 تشـرين ا
األول احلــالي فـي مــديــنــة اجلــونــة
وذلـك بـعــد الــنــجــاح الــكــبــيــر الـذي
حـققـته في مـهـرجـان جـرش للـثـقـافة
والفنون بدورته الـ 35 وبحفل ختام
مـــهـــرجـــان األردن لـإلعالم الـــعـــربي
بدورته الـ 4 الذي استـضافـته عمان
مؤخرا وحظي بتواجد عدد كبير من
اإلعالميـ والفنـان الـعرب.وقدمت
يزة تغنت من عوض فقرة غنائـية 
خاللـهــا بـفـلـســطـ والـقـدس والقت
تــفــاعالً كــبــيــراً من قــبـل اجلــمــهـور
احلـاضـر من مـخـتـلف اقـطار الـوطن
الــعـربـي فـيــمــا حـمل حــفل اخلــتـام
ــشـرف ــاً خـاصــاً لـهــا وقـام ا تــكـر
الـــــعــــــام عــــــلى اإلعـالم الـــــرســــــمي
الـفـلـسـطـيـني الـوزيـر أحـمـد عـسـاف
ـهرجان تـقديراً من بتسـليـمها درع ا

{ اســطـــنــبـــول - وكــاالت -انـــتــشــر
فيديـو للنـجمة الـتركيـة فهريـة أفج
يـــظــــهـــر رقـــصـــهـــا فـي حـــفل زفـــاف
صديـقتـها وقـد ارتدت فـستـان طويل
بــالــلـون األحــمــر واشــاد اجلــمــهـور
بــأنـــاقــتــهـــا عــلى مــواقـع الــتــواصل
االجـتـمــاعي.كـمـا وقَـعـت أفـجـ عـلى
بـطــولــة اجلـزء الــثـاني مـن مـســلـسل
(نـهـضـة الـسالجـقـة الـعـظـمى) الـذي
ـمــثل الــتــركي بـاريش يـشــارك فــيه ا
أردوتش وقـــد كـــشــفـت الــصـــحـــافــة
التـركـية عن صـور ظـهرت فـيـها وهي
ـسـلـسل. الى ذلك كـشف تـوقع عـلى ا
ــمــثل الــتـركـي كــرم بـورســ خالل ا
لقـائه في برنـامج ايـطالي كـيف بدأت

ــــمــــثــــلـــة عالقــــتـه مع ا
الـتـركـيـة هـاندا أرتـشـيل
خالل تصـويـر مـسـلسل
فـــقـــال إن األمـــر لم يـــكن
حـباً مـن الـنظـرة األولى
ـا تــطـورت الــعالقـة وإ
خطوة بعد خطوة وهو
أراد أن يـــعـــلن عن هـــذا

احلب في نـيـسان 2021
ويعـيـشه في العـلن.لم يـكتفِ
بورس بـالتـحدث عن عالقته
بـارتـشيـل بل تـكـلم عن تـأثـير
عـائـلـتـه عـلـيه ومـســاهـمـتـهـا
بــوصـــوله إلى مـــا هــو عـــلــيه

اليوم.

اهـتـمـامك بـسلـوكك سـيـجـعـلك مـحـتـرمـا من اجلـميع.
تمتلك أفكارا بناءة.
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ـقـبــلـة تـهــتم بـعــمـلك أكــثـر وتـنــتـبه حلل في الــفـتــرة ا
شاكل التي تواجهك . ا
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 تعاملك بحدود مع من حولك سيجعل قيمتك
تتضاعف .يوم السعد االربعاء.
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جتـذب كــثـيـرين وتـؤثـر فـيـهم بـلــبـاقـتك وتـفـهـمك. نـظّم
أعمالك ووقتك كي تتقدم.
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طـــاقــتك الـــعــاطــفــيـــة تــمــدك بـــالــقــدرة عـــلى احــتــواء
. اجلميع.يوم السعد االثن
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ــثـابــرتك حتـقق تـنــطـلق الــيـوم نــحـو آفــاق جـديـدة و
جناحا.رقم احلظ .4
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الـتـفـاؤل والنـظـرة اإليـجـابـية لـبـعض األمـور سـيـجعال
منك شخصاً براقاً مبهجاً .
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حتـصل عــلى تــرقـيــة أو مـكــافـأة فى الــعـمل نــتـيــجـة
للمجهود  الذى بذلته.
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 كن عــلى اســتــعــداد لــلـــحــصــول عــلى الــكــثــيــر من
بهجة . فاجآت السارة ا ا
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ـهـام فى حتـرص عـلى مـسـاعــدة زمالئك فى إجنـاز ا
طلوب . الوقت ا
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اليوم يجب أن تعطي لكل مسألة حقها من الوقت.رقم
احلظ.9
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تــتــصـرّف بــحــكــمــة  إزاء مــا يـســتــجــد من تــطـورات
مالية.يوم السعد االحد.
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ضع اجوبة التحديدات أفقيا واقرأ
طلوبة: في العمود الوسط الكلمة ا
WO*UF « »d(« w  w ½d  bzU
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1- مخابئ سرية
ي 2- من فنون الرقص العا

3- قنص
4- ماء الع
5- وبخ
6- أتباع

7- ثروة وطنية

صري يـخضع لراحة ال تقل عن 40 يـوماً وفقا ـمثل ا ا
لـنـصـائح االطـبـاء كي يـتـعـافى بـشـكل كـامل من الـعـمـلـية

اجلراحية التي تطلبت استئصال جزء من قولونه.

ــديـــر الــعـــام لــدائـــرة الــشــؤون ا
الـثــقـافــيـة الــعـامـة الــعـراقــيـة فـاز
بـجائـزة األميـر عبـد الـله الفـيصل
للـشعر الـعربي في دورتها الـثالثة

عن مجمل جتربته الشعرية.

سلسل (شهر مـثلة السورية انهت  تصـوير دورها  ا
10) ويـتـنـاول اإلصـابـة بـسـرطـان الـثـدي لـدى الـنـساء
وطرق الـوقاية مـنه. وهو من تـأليف وليـد زيدان وبتول

ورد وإخراج رندة.

االديب الـعراقي نـعاه إحتـاد أدباء وكـتاب كـركوك بـعد
ـاضي اثـر صـراع طـويل مع ـوت االثـنــ ا ان غـيـبه ا
ـزمن و للراحل إصدارات عـدة منها مرض الـسكري ا
ـطـبـوعـات في كـركــوك وكـتـاب الـصـحـافـة في تـاريـخ ا

كركوك وكتاب ألوان من األدب الكردي .
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التـدريسية في كلية الفنون اجلميلة بجامعة بابل صدر
لها عن مؤسسة دار الصادق الثقافية كتاب( جماليات
الـتصميم في رسـوم  رافع الناصري ) يقع في  211

صفحة ويضم اربعة فصول.

فهرية افج

الــدولي لالتـصــاالت إلى وجـود فـجـوة
ائة في بـ اجلنس بـنسبة 17 فـي ا
اســتــخــدام اإلنـتــرنت عــلى الــصــعــيـد
ي. وهـذه الـفـجـوة أوسـع بـكـثـير الـعـا
ــــوا. وفي بـــعض فـي أقل الـــبـــلـــدان 
ـنـاطق تـزيـد هـذه الـفـجـوة اتـسـاعا ا
ــســاواة بـ ــا يــرسخ أوجـه عــدم ا
اجلـنس التي حترم النساء والفتيات
مـن فــرص احلــصــول عــلى الــتــعــلــيم
وإيــجـــاد وظــائف أفــضل أجــرا وبــدء

أعمال جتارية.
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ويـــعــود تـــاريخ هـــذا الــيـــوم الى عــام

ي للفتيات الذي صادف مـر اليوم العا
ــــشــــغــــول اول امـس  في الــــعــــراق  ا
بــنـتــائج االنـتــخـابــات الـنــيـابــيـة دون
ــنــاســبـة الــســنــويـة اهــتــمــام بـهــذه ا
واالهــداف الـــتي تــســعى الــيــهــا اال
ـتحدة.ويـقول االم الـعام في رسالة ا
ــنـاســبــة اطـلــعت عــلـيــهــا (ال يـزال بــا
نــصـف ســكــان الــعــالم تــقــريــبــا غــيــر
مـوصولـ باإلنـترنت  –ومـعـظم الذين
يــفـتـقـرون إلى إمـكــانـيـة الـوصـول إلى
الـتـكنـولوجـيا الـرقـميـة هم من النـساء
والـفتيات في البلدان الـنامية). وتشير
آخــــر األرقـــام الــــصــــادرة عن االحتـــاد

عـــمـــرهن ولـــكن أيـــضـــا في مـــرحـــلــة
نضجهن ليصبحن نساء. 

إذا  تـقـد الـدعم بـشـكل فـعال خالل
راهـقة فـإن الـفتـيات لـديهن سـنـوات ا
الــقـدرة عــلى تـغـيــيـر الــعـالم من خالل
تمك الفتيات اليوم  وأيضا في الغد
لــيــصـيــحن عــامالت وأمــهـات ونــسـاء
أعــمــال ومــوجــهـات ورئــيــســات أسـر

وقادات سياسية.
ــنــاسـبــة الــسـنــويـة إن وتــؤكــد هـذه ا
ـراهـقات االسـتـثـمار في حتـقـيق قوة ا
والــتـمـسك بـحـقـوقــهن الـيـوم سـيـعـود

عني ي ا ؤتمر العا 1995 ح عقد ا
ـرأة في الـعاصـمـة الصـيـنيـة بـك بـا

واعــتــمـدت الــبــلـدان بــاإلجــمـاع إعالن
ومــنـــــــــهــاج عــمل بــكــ الــذي يُــعــد
اخلــطـة األكــثـيــر تــقـدمــا عـلى األطالق
لـلـنهـوض بـحقـوق الـنسـاء والـفتـيات.
وكــان هــذا اإلعالن هــو أول صك دولي
يــدافع عن حـقـوق الـفــتـيـات عـلى وجه
الــتـحــديـد. وفي يـوم 19 كــانـون األول
2011 اعتمدت اجلمعية العامة لأل

ـتـحـدة قـرارهـا 170/66 إلعـالن يوم ا
 11تشرين األول من كل عام باعتباره
الـيوم الدولي للطـفلة اي الفتاة  وذلك
لالعــــتــــراف بــــحــــقــــوق الــــفــــتــــيــــات
وبـالـتحـديـات الـفريـدة الـتي تواجـهـها

الفتيات في جميع أنحاء العالم.
sN uIŠË  UI¼«d*UÐ ÂUL²¼ô«

ويــهــدف الـيــوم الــدولي لــلـطــفــلـة إلى
تــركــيــز االهــتــمــام عــلى احلــاجــة إلى
الـتـصـدي لـلـتـحـديـات الـتي تـواجـهـهـا
الــفـتــيــات وتـعــزيـز تــمــكـ الــفـتــيـات
ــكــفــولـة وإحــقــاق حــقــوق اإلنــســان ا
لــهن.لــلــمــراهــقــات احلق في الــتــمــتع
بـحـيـاة آمنـة واحلـصـول على الـتـعـليم
والـــصـــحـــة ولـــيـس فـــقط خالل هـــذه
الــسـنـوات الــتـكـويــنـيـة احلــاسـمـة من

ـــواً فـي الــعـــالم فـي أقل الـــبــــــلــدان 
ــا يــزيــد عن بــنــســبــة 43. وال تــتــاح 
مـلـيـاري شـخص تـقل أعـمارهم عن 25
عـامًـا إمـكـانيـة الـوصـول إلى اإلنـترنت
في مـنـازلـهم مع احـتـمال أن الـفـتـيات

أقـل قــــــدرة عـــــلـى ذلك.وعــــــلى
ي تقل نـسـبة الـصـعـيد الـعـا
اإلنـاث بـ خـريـجي الـعـلوم
والـتـكنـولـوجيـا والـهنـدسة
والــريـاضــيـات عن  15في
ــائـة في أكـثـر من ثـلـثي ا
الــبــلــدان.وفي الــبــلـدان
ــتـــوسط ذات الـــدخـل ا
ـتــوقع ــرتــفع مـن ا وا
ــائـــة فــقط أن  14فـي ا
مـن الـــفــــتـــيــــات الالئي
تـــــمـــــيــــزن فـي دارســــة
الـعـلـوم أو الريـاضـيات
ســيـــعــمــلن في مــجــالي
الـــعــلـــوم والــهـــنــدســة
مـــــقـــــارنــــــــــة بـ 26 في
ــــــائـــــة مـن أقـــــرانــــــهن ا

الفتيان.
فــهل هــنــاك من انــتــبه الى
هــــذا الــــيـــوم واهــــمـــيــــته

ستقبل العراق.?!
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ـية بـعد غـيـاب طـويل جدا دخـلت أكـاد
الــفـنــون اجلـمــيـلـة والــتي اســمـهـا االن
(كــلــيـة الــفــنـون اجلــمــيـلــة) بــدعـوه من
ــبــدع أسـتــاذ اجلــمــال عــقـيل اخملــرج ا
مــهـــدي يــوسف. هــا نـــحن في حــضــرة
مــســرحـيــة (احلــسـ كــمــا نــراه) الـتي
عــــرضت فـي الــــســــادس من الــــشــــهــــر
اجلـاري غــيـر اني كــنت مـشــدودا لـهـذا
الصـرح الـعريق الـذي تـخرجـنـا منه في
ـاضي وكـأنني أرى سـبـعيـنـات الـقـرن ا
في مـخـيلـتي أسـاتـذتـنـا الكـبـار .هـا هو
الـكـبـيـر الـراحل ابـراهـيم جالل يـتـجـول
ــيـــة بـ (تـــشـــيـــرته) فـي أروقـــة األكـــاد
ـفضـل لديـه يداعـب هذا وتـلك االحـمـر ا
ضاحكا مبتسما متفائال مع أن االستاذ
الـراحل سـامي عــبـد احلـمـيـد قـد سـبـقه
بــاحلــضـور مــرتــديــا (تـراك) الــريــاضـة
صارخا فرحا بتحصيله نقطة الفوز في
نضدة. في ح استاذنا الراحل لعبة ا
جعفر السعدي يتجول في أرجاء القسم
والـنادي لـدعـوة الطـلـبة لـدخـول الدرس

ذاكرة .  وا
وسيقى طارق في ح الراحل استـاذ ا
حسـون فـريد مـنـشغال بـكـنس وتنـظيف
ـوسيـقى بيـده على اعـتبار أنه ال قسم ا
ـكن أن تـسـمع مـوسـيـقى بـشـكل جـيـد

ـكان ( هـكـذا يقـول) أما بدون تـنـظيف ا
الـراحـل بـدري حـســون فـريـد فــهـو هـرم
قـائـم بـذاته في درس الــصـوت وااللــقـاء
مصاحبـا آلة البيـانو معتـدا في جلسته
بطـريـقة (الـبوز) ونـحن بـدورنا نـتصـيد
ــاءة وطـريـقـة حـديـثه كل حـركـة وكل ا
لـتـندر بـهـا بـعـد انتـهـاء احملـاضـرة .أما
ــعـطــفه الــكــنــائــسي الــراحل بــهــنــام 
االســـود الــــــــذي اليــفـــارقه فــعـــلــيك أن
حتــمل تــعـويــذة قــــــبل دخــولك الـدرس
كــذلك االسـتــاذ جــعـفــر عــلي رغم وقـاره
وهدوئه لكنه يـغلي من الداخل ويسارع
اخلــطى لــتـأســيس فــرع الــسـيــنــمـا في
ــدلل) ـــيــة  .هــذا إلى جـــانب (ا األكــاد
الراحل فاضل خليل محـبوب اجلماهير
الـذي يشـيع الـبهـجـة والسـرور بـدخوله

للكلية . 
أمـا احملـاضرة الـصـبـاحـيـة األولى فهي
(طايرة) بالتأكيد ألن الطلبة واساتذتهم
سوية كانوا في أمسية بأبي نؤاس إلى
ســـاعــات مـــتــأخـــرة من الــلـــيل كل هــذا
اجلمـال الـبـاذخ وسط احلدائق الـرائـعة
وأشـجــار جـوز الـهـنـد الــبـاسـقـة والـتي
تناطح زرقة الـسماء . فضال عن مالبس
الـطـلـبـة والـطالـبـات والـوانـهـا الـفـاقـعة
كـمــوديل الـسـبــعـيـنـات وكــأنـنـا حـدائق
متجولة بروح صادقـة منتجة بعيدا عن

صلحـة السائدة االن الدجل والنفـاق وا
في العالقات ب الناس مع االسف. 
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أما صـديقي اجلـميل عـقيل مـهدي فـأننا
النـتــبـادل الـتـحــيـة صـبـاحــا بل نـتـبـادل
الـضـحك واإلبـتـسـامـة اوال الني حـيـنـمـا
أراه (اخــرب من الـضــحك) النـه صـاحب
نـكتــة حـاضـرة في يوم جـمـيل وسـرعان
ـسـرح مــا نـهــرول فـوق سـطــوح قـسـم ا
لــغــرض الــتــمـريـن لـعــدم تــوفــر قــاعـات
حــيــنــذاك. يــتــصــاعــد أدائه فـي الـدرس
ويـأخذ صـفـة األستـاذيـة وهـو طالب من
خالل الـــنــقــاش واحلــوار مـع أســاتــذته
الـذين سـبــقـوه (وهـاهـو أصـبح أسـتـاذا
وعــمــيــدا ألهم صــرح فـنـي في الــعـراق)
شـغـله الـفكـر احلـسـيـني الـثـوري والذي
تـالحــقت مــعـه ســلــســلـــة من احلــركــات
ــيــة ابــتــداءا من الــقـرن الــثــوريــة الــعـا
الثـالث لـلهـجرة ثـورة القـرامطـة والزجن
والـثـورة الـفـرنـسـيـة والـثـورة الـروسـية
وثــوار أمــريــكــيــا اجلــنــوبــيــة انــتــهــاءً

بجيفارا العظيم.
ــــســـاء مـن عـــرض ومـــارأيــــنــــاه هـــذا ا
مسـرحي هو اسـتكـماال لـسلـسة عروض
ــســرحــيـة حـســيــنــيــة بــدأهـا مــهــدي 
(مــصـاطب اإللــهـة )...(قــصص مـحــمـود
نتدى  مسرحية حنداري) عرضت في ا

-احلس : يـلهمـني الفقـراء باخلير في
ســفـيـنــتي يـلــوذ الـضـعــفـاء عــذابـاتـهم

عذاباتي انا 
-هـنـد: ياجملـدك مـوالي مـاتـأخـرت يـوما
عن جندة مـظلـوم ثائـر في وجه سلـطان

جائر 
-هند مخـاطبة يزيـد: سأراك مدفوناً في
قـــبـــو من الــرصـــاص وســـأرى عــمـــائــر
احلسـ عالـية يـحفـها الـذهب وتتـحلق
حولهـا قلوب الـصاحل لـتفتـدي بنوره
وسـتــبـني الـطــيـور اوكـارهــا في مـقـامه

لتنشد صادحة في مجده السماوي.
…U−M « WMOHÝ

الـــعـــمل يـــدعـــو إلـى احملـــبـــة والـــسالم
والـتـوحـد وتـكـسـير
الــــــســــــيــــــوف
ورســـالـــة
لــــنــــبـــذ

(قصص لطـفية الـدليمي) ايـضا عرضت
ـؤلـفـة بـكاءا ـنـتدى والـذي ابـكى ا في ا
لك اآلشوري) عرضت مرا ومسرحـية (ا
ــتـحف لــلـشــاعـر الـفــريـد ســمـعـان في ا
ومـسـرحـيـة ( احلـسـ في غـربـته) وهـا
نـحن في حـضرة هـذا الـعـرض احلـس
كــــمــــا نــــراه الــــذي ذكــــرني في عــــرض
مسرحية (فـيت روك) اخراج جعفر علي
ــفـــتــوح 1971 بــأســـلـــوب الــفـــضـــاء ا
واالسـتـغالل األمـثـل لـهـذا الـفـضـاء كـمـا
هـــو (بــيـــتــر بــروك) فـي حــدائق كـــلــيــة
الــفــنــون اجلـمــيــلــة وكــذلك االســتـغالل

االفضل للمكان بجهود ذاتية .
يــدور الـعــرض في عــمـلــيـة افــتـراضــيـة
بــحــوار ســاخن بــ احلــســ بن عــلي
ويــزيــد بن مـعــاويــة كـذلـك زوجـة يــزيـد
.ومع الـتحـوالت الـتأريـخـية بـشـخصـية
يزيد على مر العصـور في تمثيله الظلم
ـركب في عـقـلـيـة دكـتـاتـور والـطـغـيـان ا
الـعـصـر احلـاضـر وحـكم الـعـسـكرتـاريه
.اال أن هــؤالء زائـلــون في لــعــنـة أبــديـة
وقـــبــــور خــــاويــــة فـي حــــ أن االمـــام
احلـســ تـدور عـلــيه الـدنـيــا والـطـيـور
ـوذج حــوله أمـنــة مـســتـقــرة.كـمــا في 

احلوار اآلتي:
-يــزيـد: مــاالــذي يـغــريك فــيـهم اتــهـوى

الفقر?

الــوسـط اإلعالمي الــعـــربي عــلى مــا
تــقــدمه من فن راقٍ يــســهم في نــشـر
الــــثــــقــــافــــة وتــــقــــارب الــــشــــعـــوب

واحلضارات.
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ـسـتـقـبل أكـثـر عـدال وازدهـارا حـيث
أن نــصف الـبـشــريـة هي شـريــكـة عـلى
ــســاواة في حل مــشــاكل تــغــيـر قــدم ا
ــنـاخ والـصــراع الـسـيـاسـي والـنـمـو ا
االقــتــصــادي والــوقــايــة مـن األمـراض

ية. واالستدامة العا
ÂU —√Ë ozUIŠ 

واخــيـرا هـذه بـعض االرقـام فـقـد زادت
نـظور اجلـنساني تـصلة بـا الـفجـوة ا
بـ مـسـتـخـدمي اإلنـتـرنت في الـعـالم
من 11 فـي عام 2013 إلى 17 فـي عام
2019 وكان أوسع نطاق لتلك الفجوة

احملرر مع عقيل مهدي
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الســتــخــدام الــذكــاء االصــطـنــاعي
ـناخ أحـد البـنود لـلحـدّ من تغـير ا
الـــكــــثـــيـــرة عـــلـى جـــدول أعـــمـــال

كوب . 26
ويـــتــطــلـب ذلك مــعــاجلـــة أجــهــزة
الــكــمــبـيــوتــر كــمـيــات هــائــلـة من
ـكن أن الــبـيـانـات وهي عــمـلـيـة 

تستهلك الكثير من الطاقة.
وأظـــــهــــــرت دراســـــة جلـــــامـــــعـــــة
مـاسـاتـشـوستس أن تـطـويـر نـظام
ـكن أن ذكــاء اصــطــنــاعي واحــد 
يـنتج عـمليـاً نحـو خمسـة أضعاف
انـــبـــعـــاثــات غـــازات االحـــتـــبــاس
احلــراري الــتي تــصـدرهــا ســيـارة

على مدى عمرها.
لــكن الـذكـاء االصـطـنـاعي قـادر في
ــقـابل عـلـى حتـسـ الـكــثـيـر من ا
األنـشطة الـبشريـة بحيث تـستلزم
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الــــســــول تــــرتـــديـه في احلــــفــــلـــة
ـأسويـة التي أحيـتها ـوسيـقية ا ا
قـبل شهر من وفـاتها العام .2011
وتـعـرض  دار  جـولـيـانـز أوكـشـنـز
لـلمزادات منذ االثن في نيويورك
عـيـنـة من أكـثر من  800قـطـعة من
مــقــتــنــيــات وايـنــهــاوس بــيــنــهـا
فــسـاتــ وبـنــطـلـونــات وسـراويل
شـورت  قـصيـرة وأحـذية ومالبس

داخـلية ونـظارات وآالت موسـيقية
وكـتب وتـسـجيالت تـقـدر قـيمـتـها
اإلجـمـاليـة بـ  ملـيـون إلى ملـيوني
ــزاد يـــقــام في دوالر  تـــمــهـــيـــداً 
بــيــفـرلي هــيــلـز في  6و 7تــشـرين
الـــثــاني/نـــوفــمــبـــر.والحظ مــديــر
جــولـيـانـز أوكـشــنـز  مـارتن نـوالن
خـالل إطالعه وكـالـة فـرانس بـرس
ــــقـــتـــنـــيـــات عـــلـى مـــجـــمـــوعـــة ا
ـوسـيقـية الـشـخصـيـة للـمغـنـية وا
الـبـريـطـانـيـة الـتي تـوفـيت عن 27
عـامـاً في  23تـمـوز/يـولـيـو 2011
بـفعل اسـتهالك مـفرط للـكحول أن
مـن الـصـعب جــداً تـنــظـيم مـزادات
توفى. شاركة والدَي الشخص ا
ـوضـوع بـالغ وأوضـح نـوالن أن  ا
الـدقة وقد اسـتغرق احلـصول على
مـــوافــقــة الـــوالــدين عـــلى إعــطــاء
ـــقــتـــنـــيــات) وقـــتــاً طـــويالً مع (ا
غنية إدراكـهما بالطبع أن محبي ا
ـــتــاحف وهـــواة اجلــمع في كل وا
أنحاء العالم سيرغبون في امتالك
هـــــذه األغــــراض . واشــــار إلى أن
والـدَي الــنـجـمـة مـيـتش وجـانـيس
ــزاد في يــرغـــبــان من خالل هــذا ا
حــفظ  إرث (ابـنـتــهـمـا) وذاكــرتـهـا
ـؤسـستـهـمـا التي وجـمع األمـوال 
تــتـولـى مـســاعـدة الــشـبــاب الـذين
يعانون إدمان اخملدرات والكحول.
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اســـتـــهـالك قـــدر أقل من الـــطـــاقـــة
وارد الطبيعية. وا

وتــوضح شــركــة  بـي دبـلــيــو سي
االســتـشـاريـة أن زيــادة اسـتـخـدام
الـــذكــاء االصــطـــنــاعي فـي أربــعــة
مـجـاالت اقـتـصـاديـة رئـيـسـيـة من
بــيــنــهــا الــزراعــة والــنــقل يــتــيح
ية بـنسبة خـفض االنبعـاثات العـا

ئة. أربعة في ا
ـــركــز ـــشـــارك  ـــؤسس ا ويـــرى ا
ـنـاخ  بيـتر الـذكـاء االصطـناعي وا
كـــــلـــــوتـــــون بـــــروك  أن الـــــذكـــــاء
عجزة . االصطناعي ليس  احلل ا
لــــكــــنه يـالحظ أن  الــــكــــثـــيــــر من
ــثــيـرة الــتــطــبـيــقــات الــواعـدة وا
ــكن مــثالً لـالهـتــمــام تــظــهــر  و
لـلـذكـاء االصطـنـاعي أن يـتوقع أيّ
مـــنـــاطــــــــق هي األكـــثـــر عـــرضــةً
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ح شاعت في العراق أنباء عن زيـارة سرية قام بها قائد
فـــيـــلـق الـــقـــدس االيـــراني عــــقب اإلعالن األولـي لـــنـــتـــائج
ـبــكـرة ذهب الـعــراقـيـون الـى تـصـديق ذلك االنـتـخــابـات ا
ـا لـيس لـها بسـرعـة وتـنـاقلـوا تـفـاصيـل للـقـاءات مـثيـرة ر
وجود أصالً ولم يلتـفتوا الى نفي أعـلنه بخفـوت مستشار
لرئيس احلكومة العراقية كما انَّ مفعول التكذيب اإليراني
الرسمي عبـر السفيـر في بغداد حلدوث الـزيارة انتهى في
اليوم التالي ولم يلـتفت اليه جمهـور التواصل االجتماعي.
ـاذا ذهب الـعـراقـيــون لـتـصـديق نـبـأ الــزيـارة الـتي نـفـاهـا
رسمـيـون وضـعَّفَ حـدوثهـا سـيـاسـيون واحـتـاط لـهـا زعيم
بكر لبيان الفوز? هناك قناعة في التيار الصدري بإعالنه ا
ــســؤولــ أجـانـب قـادرة عــلى تــغــيــيـر انّ هــنـاك زيــارات 
عادالت او إعادة ترتيبهـا ورصف أرقامها وهذه القناعة ا
ـوالــ إليـران في الــعـراق ال تـمتُ ـتـولــدة عـبــر مـواقف ا ا
ــفـروض وجـودهـا بـصــلـة لـكـنــهـا مـسـار ونـهج لـلـثـوابت ا

كن حتاشيها في العراق.  وعالمة ال 
ية قابل حتدث زيارات للبالد ذات سمـعة عربية وعا في ا
كبيرة من دون أن تؤثر في أي إطار سياسي حتى لو من

باب اجملامالت. 
ينتـظر الـعراق زيارة شـيخ االزهر وهي األولى من نـوعها
ولهـا أهـمـية اعـتـبـارية كـبـيـرة وصدر أول تـرحـيب بـها من
النـجف االشـرف قبل أيـام.  وكـان قبل شـهـور قد زار بـابا
الفاتيكان العراق وجرت في استقباله احتفاالت شعبية لم
. وعلّق العراقيون اآلمال يُقم مثيل لها لزعماء أو سـياسي
الـكــبـيــرة عــلى تـلـك الـزيــارة وتـوهّــمـوا لــبــعض الـوقت انّ
بـإمــكـان زيـارات خــارجـيــة ان تـؤثــر في الـوضع الــداخـلي
ـســيـحـيــ في الـبالد انَّ الـعـراقـي. وال نـزال نـســمع من ا
ـقـبـول مـنـهـا السـيـمـا انّ حـركة آمـالهـم لم يـتـحقـق احلد ا
الهـجـرة الى اخلـارج كـانت أكـبـر من أن تـواجـهـهـا دعوات
ـهـاجـرين وقـد تـعـقّـدت األمـور بـعد أن إعـادة الالجـئـ وا

هاجرون أموالهم وديارهم.  فقد ا
ناصب سـؤولون من أصحـاب ا الزيارات الـتي يقوم بـها ا
االعتبارية تصلح للصور التذكارية فحسب. العراق وضعه
خاص وال تؤثر في موازينه والقنـاعات السائدة في منهجه

السياسي اية زيارة من هذا النوع.  
إنَّ العراقي قـد يصدّقون أهـمية زيارة هي مـجرد شائعة
ويكـذّبـون فـوائـد زيـارة سواهـا حتـقـقت فـعالً. وهـذا مـجرد
تـوصــيف لــواقع احلـال من دون االنــتــقـاص من قــيـمــة ايـة
شخصـية اعتـبارية يـكن لهـا العالم االحـترام والتـقدير وال

يزال العراقيون شعبا وضمائر حية توّاق حلدوثها. 
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. فـثالثة أربـاع القراء شيء غـريب. غريب ومـدهش ومحيّـر فعالً
ـغـمـور عـبـد فـي الـعـالم ال يـعـرفـون مـن هـو الـكـاتب الـتـنــزاني ا
الـرزاق غـرنه أو قـرنـاح أو غـورنــاه. لم يـسـمـعـوا بـاسـمه. وال
بـأدبه. وال بكنيته اليمنية ذات األصول احلضرمية ح اإلعالن

عن فوزه بجائزة نوبل في اآلداب.
ومنذ سنوات بعيدة نشر الكاتب األميركي أرفنج واالس روايته
 اجلـائزة  تتـحدث بـواقعيـة ساخـرة عن الفائـزين بجـائزة نوبل
وجتـــيب عـن الـــســـؤال الـــغــريـب: أين كـــانـــوا يـــوم اإلعالن عن

فوزهم?!.
فـهذه اجلـائـزة أعـطيت لألديـب اإليرلـنـدي صمـويل بـيـكت وكان
صـادفـة في تـونس. هـاربـاً من مـنـزله ولم يـعـرفـوا مـكـانه إال بـا
والـنـاشـطـة في حـقـوق اإلنــسـان أونغ سـوتش من بـورمـا كـانت
ير محـبوسة في بيتـها. والكاتبـة اجلنوب افريقـية نادين جورد
الـتي فازت بـروايـة  شـعب يـوليـو  كـانت تـتـمدد حتت سـيـارتـها
ارة عطوب ح ركـلها بقدمه أحد ا منـهمكة بتصلـيح إطارها ا

العابرين ليقول لها: إنها حصلت على مليون دوالر!.
والـروائي الفرنسي جان ماري غوستاف أغرب من حصل على
نـوبل عن روايـته  الـصـحراء . فـأبـوه إنـكـلـيـزي وأمه فـرنـسـية
وهـاجر إلى نيـجيـريا وحصـل على اجلنـسيـة من جزر موريس
في احملـيط الـهـنــدي وأكـمل اخلـدمــة الـعـسـكــريـة في تـايالنـد
كـسيك وعـاد إلى شمال أفـريقـيا وتزوج ونـقلوه بـعقـوبة إلى ا
من مــغــربــيــة واشــتــغل بــالــتــدريس في ســيــئــول وبــوســطن

ومكسيكو!.  
والروائي الروسي ميخائيل شولوخوف صاحب  الدون الهاد
 كان يـصطاد الـسمك عندمـا أخبروه بـفوزه بنوبل. فـطلب منهم

السكوت حتى ال يهرب السمك من سنّارته!.
?لــكن تـظل األديـبـة الـنـيـوزلـنــديـة الـشـقـراء كـري هـولم أغـربـهم
. يــومـهــا كـانـت تـســبح في الــبـحــر وركب أصـدقــاؤهـا جــمـيــعـاً
الـزوارق وراحوا ينادون عليـها بصوت عال  كري.. كري  وهي
ايوه تـسمعهـم وترفض أن تلـتفت إليـهم. فقد حـدث أن سقط  ا
ـا الحـظـوا أنـها ـاء. وظـنّت أن الـذين يـنـادون بـاسـمـهـا إ في ا
عاريـة تمـاماً فغـضبت واندهـشت لقدرة الـناس على الـنظر من

.! بعيد.. وفقدانهم احلياء أيضاً
وهـذه اجلائزة رفضها األديب األيرلندي برنادرشو وكان يقول:
إنـه يـغـفـر لـلـفـريـد نـوبل اخـتـراعه الـديـنـامـيت وال يـغـفـر له هـذه
ـالـيـة ولـيس سـعـيـداً بـوزنـهـا اجلـائـزة. وإنه ســعـيـد بـقـيـمـتـهـا ا
األدبي. واحـتـقرهـا جـون بـول سـارتـر ألنه كان يـحـتـقـر الـكاتب
عـندما يتحـول إلى حزب. واعتذر عـنها األديب الروسي بوريس
باسـتـرنـاك وكان مـتـهمـاً من مـوسـكو بـالـعمـالـة. ورفـضهـا بـابا
الــفـاتــيـكــان بـولس الـســادس ألن نـشــر الـسالم في الــعـالم من
واجــبه الـبــابـوي. وتــسـلــمـهــا سـيــد مـرعـي نـيــابـة عن الــرئـيس
ـصري أنـور السـادات فقـد كانت مـناصـفة مع رئـيس الوزراء ا
اإلسـرائيـلي مـنـاحم بـيـغن بـعـدمـا قـتل بـيـغن عـشـرين ألـفاً في
لكه بيغن ة كل مـا  احلـرب على لبنان. وكـانت احلرب واجلر

من سالم!. 
وفاز بـنوبل للسالم الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ومات في

ظروف غامضة. واإلسرائيلي اسحق راب مات اغتياالً!.
وعـندمـا حـصل جنـيب مـحفـوظ عـلى اجلـائزة فـلـيس ألنه أكـبر
روائي عـربي بل كان ساداتي الهوى في الصلح مع إسرائيل.
مـنذ ذلك الوقت والعرب يترقبون البشرى كل عام. مات يوسف
تـحول مع كل ثابت ادريس وهـو يحلم بـالنوبـلة. أمـا أدونيس ا
ـرشح الـسـنـوي الـدائم. كـلـمـا أخـرجـوه من الـبـاب عـاد فـهـو ا

إليها من الشبّاك.
عـلـى الـعــرب أن يــغـســلــوا أيـديــهم إلى
ـــرافق من هـــذه اجلـــائـــزة. مـــا دامت ا
اخلـيول العـربيـة تصهل خـارج التاريخ
وخـارج الــســبـاق وخــارج الــسـيــاسـة

وخارج نوبل!.
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ـوجـهـة إلـيهـا ومـنـها اجلـنـائـية ا
االحــتــيـال عــلى هـيــئــات الـصــحـة
الــــفـــدرالـــيـــة مـن خالل اإلقالل من
أهـمية الطـبيعة اإلدمـانية لألدوية
ودفـع رشـــاوى غـــيــــر قـــانــــونـــيـــة
لـألطــبـــاء. والحظ مـــايـــسي وهــو
صــحـافي مـقــيم في فـرجــيـنـيـا أن
الـضـحـايا الـعـادي ومـنـهم جنوم
ــدارس الـــثــانــويــة كـــرة قــدم في ا
ــتـوســطـة وأمــهـات من الــطـبــقـة ا
ـعــظـمـهم في مــنـطـقـة يــتـركـزون 
ـتحدة أبـاالتشي بشـرق الواليات ا
الــتي تُــعـتــبَــر بـؤرة الــوبــاء. عـلى
عــكس الـعــقـود األولى من  احلـرب
عـلى اخملدرات   والتي ركزت على
حــبس مـتــعـاطي اخملــدرات بـاتت
ـواد األفـيونـيـة  سبـبـاً لنـحو 70 ا
ئـة من كل اجلـرعـات الـزائدة فـي ا
الـتي سـجـلت الـعـام الـفائـت  على

قـــــول روزاريـــــو داوســـــون الـــــتي
ـــســـلــسل. تـــشــارك فـي بــطـــولــة ا
ـــســـلـــسل ويـــؤدي كـــيـــتـــون في ا
الـتــلـفـزيـوني دور طـبـيب في بـلـدة
صـــغـــيــرة تـــضم مـــنــاجـم فــيـــمــا
داوســــون شــــرطــــيـــة فـي مــــجـــال
مـــكـــافــحـــة اخملـــدرات ويـــبــدأ كل
مــنــهـــمــا في كــشف  حــجم األزمــة
ــتــفــاقــمــة. وكالهــمــا عـبــارة عن ا
مــزيج من الــعـديـد مـن األشـخـاص
الـواقـعيـ الـذين قـابلـهم مـايسي.
وتـــتـــولـى كـــايـــتـــلـــ ديـــفــر دوراً
رئـيسيـاً كعامـلة منـاجم تصاب في
ظـــهــــرهـــا ويـــوصـف لـــهـــا عـــقـــار
أوكـيسكونت . وقال ديفر إن هذه
ا ـرأة  لم تـكن مـسـتعـدة إطالقـاً  ا
سـيحدث في حيـاتها وينـتهي بها
األمـر إلـى معـانـاة وورطـة ال تـمـلك

القدرة على التحكم بهما .

ـتـحـدة) (أ ف { دنـفـر (الـواليـات ا
ب)  –عـمّ االرتـيـاح أوســاط عـلـمـاء
ــتـحــجـرات األمـيــركـيــ إلبـطـال ا
الــرئــيس جــو بــايــدن قــرار سـلــفه
دونــالـد تــرامب تـقــلـيص مــسـاحـة
مـــحــمـــيـــة غــرانـــد ســتـــيـــركــايس
إيـسـكـاالنـته فـي واليـة يـوتا إذ أن
اجلـزء الذي بـتره الرئـيس السابق
تـحجرات وقـع الغـني  مـن هذا ا
الــــديـــنــــاصـــورات عــــاد يـــتــــمـــتع
بــاحلـمـايــة في انـتـظــار اكـتـشـاف
الــهـيـاكـل الـعـظــمـيــة لـلـحــيـوانـات
الـــعــمالقـــة الــثـالثــيـــة الــقــرون أو

الترايسيراتوبس التي يحويها. 
وتــراجع بـايـدن اجلــمـعـة عن قـرار
سـلـفه الـذي أعـاد في نـهـايـة الـعام
2017 حتــــــديـــــد ثـالث مـــــنــــــاطق
مـحـمـيـة بـيـنـهـا اثـنـتـان في واليـة
يــــوتــــا بــــهــــدف إتــــاحــــة بــــعض
األراضـي لالستـخدامـات التـجارية
ا أثـار استـياء دعاة كـالتـعدين  
حــمـايـة الــبـيـئــة وقـبـائل الــسـكـان

. األصلي وعدد من الباحث
وقع وبـالـغائه هـذا اإلجراء أتـاح 
غــرانـد ســتـيــركـايس إيــسـكــاالنـته
احملــــميّ اســــتـــعــــادة مـــســــاحـــته
األصــلـيــة الـبــالـغــة حـوالى 7500
كـيلـومتـر مربع بـعدمـا كان ترامب
قـلّصها إلى أربعة آالف. وقال عالم
ـنطقة احلـفريات الـذي استكشف ا
قبل  50عاما تقريباً جيم كيركالند
لـــوكــالــة فــرانـس بــرس إن  مــوقع

يا . غـراند ستيركايس مـشهور عا
وأضـاف  لــقـد اسـتـبـعـدوا مـنـاطق
عـزيـزة عليّ كـنت اكـتشـفـتهـا. كنت
أخـــــشى أن تـــــتــــضـــــرر . وأوضح
كـيـركالند الـذي اكتـشف خصـوصاً
يـوتـارابـتـور في تـسعـيـنـات الـقرن
ئة الـعشـرين أن  نحـو عشـرة في ا
ــعـروفــة في مـن الـديــنــاصــورات ا
الـــعــــالم تـــأتـي من واليـــة يـــوتـــا .
ـــتـــحـــجــرات أن ويـــرى عـــلـــمــاء ا
ــشــابــهـة في ــنــاطق الــقــلـيــلــة ا ا
الـــعــالم ال تــضــاهـي جــبــال يــوتــا
الـصـخـريـة في هـذا اجملـال. فخالل
الـعصر الطـباشيري األعـلى العائد
إلـى ما ب  100مـلـيـون سـنـة إلى
 66مـليـوناً مبـاشرة قـبل انقراض
الــديــنــاصــورات كــانت كـل أنـواع
الـديـنـاصورات والـثـدييـات تـعيش

نطقة. في هذه ا
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دفونة في وال يـزال تنوع العظام ا
ـــنـــطــقـــة ووفـــرتـــهــا يـــدهـــشــان ا
الــــبــــاحــــثــــ فــــضالً عـن جـــودة
حــفـظــهـا.  فــالــقـلــيل من الـفــقـرات
ـتــنـاثـرة  ال يـكـفي لـتـحـديـد نـوع ا
جــديــد بــدقـة بل ثــمــة حــاجـة إلى
أجـــزاء مـــخـــتـــلـــفـــة من الـــهـــيـــكل
الـعـظمي وعـينـات عدة من أعـمار
مــخـتــلـفـة إن أمــكن. وأوضح عـالم
ــتـحـجــرات وأمـ مـتــحف دنـفـر ا
لـــلــطــبـــيــعـــة والــعــلـــوم في واليــة
كـولـورادو جـو سـرتـيـتش  لـوكـالة

فــــرانس بـــرس خـالل زيـــارة خالل
الــصــيف الــفـائـت  بـالــنــســبـة إلى
الكثير من ديناصورات منقار البط
ـــكــنــنــا رؤيـــة عالمــات اجلــلــد  
والـقشور. جنمع األنـسجة الرخوة
نقـار . وشرح أن  ط وكـيراتـ ا
احلـجـر اجلـيـري واحلـجـر الـرمـلي
في غـرانـد سـتـيـركـايس يـحـتـويان
عــلى عـظــام ديـنــاصـورات تـتــمـتع
بــأفـضل ظـروف حـفظ في الـعـالم .
ـــوقع غــنـــيــة أيـــضــاً لـــكن أرض ا
ـنـجـمـيـة كـالـفـحم. وكل ــوارد ا بـا
ـسـاحـة تثـيـر كـذلك اهـتـمام هـذه ا
ـــــواشـي أو الـــــقـــــطـــــاع مـــــربـي ا
الـسياحي. ورأى جـو سرتيتش أن
ــــكن أن ــــصــــالـح  مــــخـــــتــــلف ا
تــتــعــايش لــكنّ تــصــنــيف األرض
عـلى أنهـا  عامـة  بدالً مـن  محـمية
ـوارد يــعــرّض الــكـثــيــر من هــذه ا
احملـتـمـلـة لـلـسـرقـة والـتـخـريب أو

التدمير . 
وشـدد عـلى أن  إقـامـة مـنـجم فـحم
تــتـسـبب بـفــقـدان الـكـثــيـر من تـلك
ــــتــــحـــــجــــرات إلى األبــــد . ومن ا
ـعـلـوم أن دراسـة النـظم الـبـيـئـية ا
لـلـديـناصـورات تـوفـر فهـمـاً أفضل
ـنـاخ. واعـتـبـر أم عن تـغـيـرات ا
ـتـحف أنـهـا  الـطـريـقـة الـوحـيدة ا
لــفــهم الـتــطـور عــلى نــطـاق واسع
جــداً عـلـى مـدى ماليــ الـســنـ

وبـالـتـالي لـفـهم الـعـالم من حـولـنا
بــــشـــكـل أفـــضل الــــيـــوم . وواظب

ســـرتــيـــتش مــنــذ  17عـــامــاً عــلى
اكـتـشـاف ديـنـاصـورات جـديدة في

محمية غراند ستيركايس.
وقــال  في كـل مــرة نــقـضـي فــيــهـا
أسـبـوع عـلى األرض جند نـوعاً
كن مقارنة أو نوع جديدين. ال 
ـــوقع بــأي مـــكـــان آخــر في هـــذا ا
رحلة الـعالم . واضاف  في هذه ا
أطــلـقــنــا تـســمـيــات عــلى عـدد من
الـــديـــنـــاصـــورات اجلــديـــدة. وفي
مــخـتــبـرات مـثـل هـذا نـعــمل عـلى
10-15 نــوعــاً جــديــداً مـن غــرانـد
ســـتــيـــركــايس . وبـــ عــمـــلــيــات
الـــتــنـــقــيـب يــعـــود الــبـــاحث إلى
ــتــحف إلعــادة تـكــوين الــهــيـاكل ا
الـــعـــظــمـــيــة. ولـــذلك حـــتى خالل
اجلــائـحــة عـنـدمــا حـالت الــقـيـود
الـصـحـيـة دون تـنـظـيم أي بـعـثـات
تــنــقــيب اســتــمــرت احملــمــيــة في

الكشف عن أسرارها.
وعـلّـق جـو سـرتـيـتش وهـو يـشـيـر
إلى عـظمة صغيرة غير ذات أهمية
ظــــاهـــريــــاً  خالل مــــعـــايــــنـــتــــنـــا
مـتـحجـرات مـخزنـة سابـقـاً وقعـنا
عـلى قطعـة من جمجمـة نوع جديد
مـن الــبـــاتــشـــيــفـــالـــوصــور وهي
الــــديــــنــــاصــــورات ذات الــــرؤوس
مـسـتـديـرة كـبـيـرة . واضـاف  عُـثر
عــلى هـذه الــقـطــعـة خـالل عـمــلـيـة
تـنقيب على بعد خـمسة أمتار فقط
من احلـدود الـتي حددت لـلمـحمـية

عند تقليصها.

بــحــسب الــتــقــريــر. والحظ مــعـدّو
شـترين شـكلت الـدراسـة أن  ثقـة ا
الـــرافـــعـــة الـــرئـــيـــســـيـــة الزدهــار
ـبيـعات عـبر اإلنـترنت  مـشيرين ا
إلـى أن  كـثــراً مـنــهم وافـقــوا عـلى
دفـع مــبــالغ أكــبـــر من ذي قــبل في
مــقــابل األعــمــال الــفــنــيـة . فـــــفي
الـــــنـــــصف األول من 2021  بـــــلغ
ـدفـوع في مــتــــــــــوسط الـســعـر ا
ــــــــــــزادات الـتـي أقـامـتـهـا عـبر ا
اإلنــتــرنت حــصـريــاً دور  ســوذيـز
وكـريـسـتـيـز  وفـيـلـيـبس  24291
والراً أي حـــــــــــــوالـى ثــــــالثــــــــــــة
أضــــــعــاف مــا كـــان عــلـــيه الــعــام

.( 2019  (8529 دوالراً
أمـــا ظـــاهــرة تـــقـــنـــيــة  ان اف تي
(الـرمـوز غـير الـقـابـلة لالسـتـبدال)

{ بــــاريس -(أ ف ب)  –واصــــلت
مــشـتـريــات األعـمـال الــفـنـيــة عـبـر
اإلنـــتـــرنت الـــتي ازدهـــرت الـــعــام
2020 بـــفــعـل أزمــة كـــوفــيــد-19
تتالية الـصحية وحاالت احلجر ا
ارتــفــاعــهــا في الــنــصف األول من
سـنة 2021 وفـقأً لـتقـرير أصدرته
تـخصصة االثـن شركة الـتأم ا
ـبـيـعات هـيـسـكـوكس . وسـجـلت ا
الـــدولــيــة عــبـــر اإلنــتــرنـت قــيــمــة
قـياسيـة بلغت 6,8 مـليارات دوالر
فـي الـــنــــصـف األول من الــــســــنـــة
ئـة عـن النـصف (بـزيـادة 72 فـي ا
ـــكن أن األول مـن عــام 2020) و
تــصل إلى قـيـمـة تــاريـخـيـة قـدرهـا
 13,5مـلـيـار دوالر بـحـلـول نـهـاية
الــســنـة إذا اســتــمــرت وتـيــرتــهـا

الـــتي تـــقـــوم عـــلى مـــنـح شـــهــادة
ـــواد رقــمــيـــة من صــور أصـــالــة 
وفـيـديوهـات وتـغريـدات وسـواها
فــأحـدثت ثــورة في سـوق الــفـنـون
ــيـة وقــد أدرجــتــهـا  14في الــعــا
ـتخـصصة في ـنصات ا ـئة من ا ا
ـئـة عــروضـهـا وتــعـتـزم  38فـي ا
ــســتــقـبل مــنــهـا اعــتــمــادهـا في ا
الـقريب.  وبـلغـت مبـيعـات األعمال
شـفرة بتـقنية قتـنيات ا الـفنيـة وا
ان اف تي  مـنذ بـداية الـسنـة نحو
 3,5مـــلـــيــارات دوالر فـي نــهـــايــة
أيــلــول/ســبــتـمــبــر نــظــراً إلى مـا
تـوفـره هـذه الـتـقـنـيـة من إمـكـانات
لـتكـوين اجملمـوعات الـفنـية سواء
بـصـيـغـة مـاديـة أو عـبـر اإلنـترنت

بحسب التقرير.
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{  لـوس اجنليس (أ ف ب)  –قبل
ــمـثل مــايـكل كــيـتـون أن يــصـبح ا
الــرجـل الــوطــواط  في  بــاتــمــان 
كـانت بداياته في السينما مع فيلم
 كــلـ أنــد ســوبـر  الــذي يـتــنـاول
اإلقـــبـــال اجلــــنـــوني عـــلى إدمـــان
ــتــحـدة اخملــدرات فـي الــواليــات ا
خالل ثـمـانـيـنات الـقـرن الـعـشرين
وبـعـد ثالثـة عقـود يـشارك كـيـتون
فـي مـــســـلـــسـل يـــتـــمــــحـــور عـــلى
ــاثل هــو  دوبــسـيك . مــوضــوع 
فـقـبل فـيـلم األبـطـال اخلـارق  ذي
ـــقــبل فـالش  ( الــبــرق )  الـــعــام ا
الـذي يؤدي فيه كيتون دوراً تولى
الـــبــطـــولــة فـي  دوبــســـيك  وهــو
مـــســلــسل درامي تـــلــفــزيــوني عن
أحـــــــدث  وبــــــاء مــــــخـــــــدرات  في
واد تـحدة وهي أزمة ا الـواليات ا

األفيونية. 
ــســلــسل الــذي ســيـصــبح وهــذا ا
مـتوافراً على منـصة البث التدفقي
 هــولــو  اعــتــبـاراً من  13تــشــرين
األول/أكـتوبر احلالي يستند على
كـتـاب بـيث مـايـسي غـيـر االروائي
دوبـــســــيك:  الـــتـــجـــار واألطـــبـــاء
وشـــركــة األدويـــة الـــذين جــعـــلــوا
أميركا مدمنة . ويثير الفيلم كيفية
تـــســـويق شـــركـــة  بـــوردو فـــارمــا
الــواسـع لــدواء  أوكــســيــكــونــتـ
الــذي تــنـتــجه وهــو مـســكّن لأللم
يـتسبب بإدمان شديـد يُلقى باللوم
ــواد األفـيــونــيـة عــلــيه في أزمــة ا
الـتي تسـببـت بوفاة نـصف مـليون
ـــتـــحــدة شـــخص فـي الــواليـــات ا
بـســبب جـرعـات زائـدة مـنـذ الـعـام
 .1999وأقـــر مـــســـؤولـــو  بـــوردو
الـعـام الـفـائت بـأن الشـركـة مـذنـبة
فـــعـالً في مـــا يــــتـــعـــلق بــــالـــتـــهم
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{ نـــيـــويــورك (أ ف ب)  –تُـــطــرَح
لــلــبــيـع في مــزاد عــلــني يُــقــام في
ـقبل في تـشرين الـثاني/نـوفمـبر ا
واليــة كــالـــيــفــورنــيــا األمــيــركــيــة
الــعــشـرات من فــسـاتــ الــنـجــمـة
ي الـــبـــريــــطـــانـــيـــة الـــراحـــلـــة إ
وايـنهاوس ومقتنياتها من حقائب
يـد وأسـطوانـات وكـتب من بـينـها
الـثوب الـشهـير الـذي كانت مـغنـية

خلـطـر إزالـة الغـابـات أو أن يـوفّر
تــوقــعــات أفــضل فـي شــأن ذوبـان

اجلليد.
ــــواطن الـــذي يــــرغب في ــــكن ا
مــراقــبـة بــصـمــته الــكــربـونــيـة أن
يــسـتــعـ بـعــدد من الـتــطـبــيـقـات

توافرة لهذا الغرض. ا
فـــــمن الـــــســــهـل مــــثـالً مــــعـــــرفــــة
االنـبــعـاثـات الـتي تـنـتـجـهـا رحـلـة
بـالسيارة أو الـطائرة بيـنما تتيح
تـطـبـيـقـات أخـرى مـسح مـنـتـجـات

مختلفة لقياس آثارها البيئية. 
ويـستخـدم محرك البـحث  إيكوزيا
أربـاح نـشـاطه لـتـمـويـل إعادة زرع
األشـجار وأعـيد بـالفعل زرع 135

مليون شجرة إلى اآلن.
هـل كان اسـتـخـدام الـعـمل مِن بُـعد
أثــنـاء اجلـائـحـة بــفـضل اإلنـتـرنت

والــتـكـنـولـوجــيـا الـرقـمــيـة مـفـيـداً
لـلبيئة? يقول الباحثون إن اإلجابة

ليس بسيطة.
 تـــظــهــر دراســة أجـــرتــهــا وكــالــة
الــطــاقــة الــدولــيــة أن انــبــعــاثــات
ــــكن أن تـــنــــخـــفض الــــكـــربـــون 
ـقـدار  24مــلـيـون طن عـلى مـدار
عــــام اي مــــا يـــعــــادل تــــقـــريــــبـــاً
انـبعاثات مدينة لندن خالل الفترة
الـزمــنـيـة نـفـسـهـا في مـا لـو عـمل
ــكـتــبــيـ في ــوظـفــ ا جــمــيع ا
الـعالم من مـنازلـهم مرة واحدة في
األســبــوع. وتــضــيـف الــوكــالـة أن
الــعــامـــلــ الــذين يــســتــخــدمــون
ـسافات طـويلة يـقللون سـياراتهم 
بـالـتأكـيـد من انبـعاثـاتـهم في حال

مكثوا في منازلهم. 
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{ بــاريس (أ ف ب)  –مـن الـطــاقـة
ــسـتـخــدمـة لـتــصـنــيع الـهـواتف ا
الـــذكـــيـــة وصـــوال إلـى تـــلك الـــتي
تـــســـتـــلـــزمـــهـــا رســـائل الـــبـــريـــد
اإللـكتروني تـتسبب الـتكنـولوجيا
ــئــة من الـــرقــمــيــة بـــأربــعــة فـي ا
ــيـاً االنــبـعــاثـات الــكـربــونـيــة عـا
ـنـاخ ثـمـنـا إلدمـان الـعالم ويـدفع ا
كن أن تمثّل عـلى اإلنترنت فـهل 
شـكلة وحـلّها هـذه التكـنولوجـيا ا
في آن واحــد بــالــنــســبــة لــتــغــيــر

ناخ? ا
في مـــنـــاســبـــة انــعـــقـــاد مــؤتـــمــر
األطـراف السادس والعشرين حول
ـــنــاخ (كــوب (26تـــطــرح وكــالــة ا
ـسـألـة في خـمـسـة فــرانس بـرس ا

مجاالت:
يــــشـــكل إعــــداد خـــريـــطــــة طـــريق
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{ نـــــيـــــويــــورك (أ ف ب)  –يـــــقع
ســـوبـــرمـــان اجلـــديــد وهـــو جنل
كـالرك كـــــــــيـــــــــنـت فـي حـب رجل
ويـجاهر بثـنائية ميـوله اجلنسية
في حـلقة جديدة تصدر في تشرين
ـــقــــبل من الــــثـــاني/نــــوفـــمــــبـــر ا
مـغـامـرات البـطل اخلـارق وفق ما
أعــــــلـــــنت االثــــــنـــــ دار  دي سي
كـومـيكس  لـلنـشر الـتـابعـة لشـركة
ا يـشكّل تعـبيراً وورنـر براذرز  
جــديــداً عن الــســعي إلـى تـكــيــيف

ـصـورة األمـيـركـيـة مع الــشـرائط ا
تغيّر القيم األخالقية.

ـغـامـرة اجلـديدة وأوضـح مـؤلف ا
تـوم تــيـلـور في بـيـان مـرفق بـرسم
لـلفنـان جون تيـمز يظـهر فيه جون
كـينت جنل سوبرمان  يقبّل شاباً
هـو الصحافي جـاي ناكامورا على
فـمه  لقد قـلت دائماً أن كل شخص
بــحــاجــة إلى أبــطـال ويــحق له أن
ــثـله هـؤالء األبــطـال .  وتـضـمّن
إعـالن  دي سي كوميـكس  العبارة

اآلتــيـة:  وجـد جـون كـيـنت هـويـته
(…) سـوبرمان اجلديد يجاهر بأنه
ــيـول اجلـنــسـيـة .  ورأى ثــنـائي ا
تــايـلـور أن  سـوبـرمـان كـان دائـمـاً
رمــزاً لألمل واحلـقـيــقـة والـعـدالـة.
والــيــوم (…) بــات فـي إمــكــان عـدد
أكـبر من الناس أن يـجدوا أنفسهم
صوّرة فـي أقوى أبطال الشرائط ا
اخلــارقــ .في عـدد آب/أغــسـطس
مـن  ســـوبــــرمـــان  أصــــبح جـــون
كـــــــيـــــــنـت جنـل كـالرك كـــــــيـــــــنت

والــصـحـافي لــويس الين صـديـقـاً
لــلـــمــراسل جــاي نــاكــامــورا. وفي
الــعـدد الـذي يـصـدر في  9تــشـرين
الـــثــاني/نـــوفــمــبـــر في الــواليــات
ـتــحـدة سـتـتـحـول هـذه الـعالقـة ا

قصة حب رومانسية.
وكــانت شـائـعـة  ســوبـرمـان مـثـلي
اجلـنس  ومجـاهرة الـبطل اخلارق
ـــثــلــيـــته اثــارت خـالل الــصــيف
ــنــشـورات ضــجــة واســعــة لــدى ا
ــعـجــبـ ــتـخــصـصــة ومـواقع ا ا
ـرة اإللــكـتــرونـيــة. وهـذه لـيــست ا
ـصـورة األولـى تـسـعى الـشـرائط ا
األمـــيــركـــيــة إلـى أن تــكـــون أكــثــر
انــسـجـامــاً مع تـنــوع اجملـتـمع إذ
سـلطت سـلسـلة  أكـوامان  الـضوء
هـــذا الـــصــيـف عــلـى بــطـل خــارق
أســود ومــثــلي اجلــنـس  بــيــنــمـا
جــاهــر روبن في اإلصــدار األخــيـر
مـن  بـاتـمـان  ( الـرجل الـوطـواط )
ـيـول اجلـنـسـية. في بـأنه ثـنـائي ا
سـلسـلة  سـوبرمـان  اجلديـدة هذه
بـعـنـوان  جنل كـال إيل  (وكال إيل
هـو االسم الـذي أعـطي لسـوبـرمان
لـدى والدته على كـوكب كريـبتون)
جـــون كــيـــنت هـــو بــطـل خــارق له
اهـتـمـامـات مخـتـلـفـة عن والده إذ
ـحاربـة غياب هـو شديـد االلتزام 
ناخ الـعدالـة االجتـماعـية وتـغيـر ا

. وأزمة الالجئ
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