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2). وافــادت قـيــادة عـمــلـيــات بـغـداد
بـاعتـقال 14مـطـلوبـاً لـلقـضـاء بيـنهم
مــتــهم بــاإلرهـاب في بــغــداد. وذكـرت
الـقيادة في بـيان تلـقته (الزمان) امس
ان (األجـــهـــزة األمـــنـــيـــة والـــوكــاالت
االســتـخـبـاريـة تــواصل جـهـودهـا في
مـالحـــقـــة فـــلـــول عـــصـــابـــات داعش
ـــســــتــــوى مع بــــتــــنــــســـيـق عــــال ا
اسـتخـبارات وأمن عـملـيات بـغداد إذ
تـمــكـنت كـتـيـبـة االسـتـطالع في فـرقـة
ـــشــاة احلـــاديــة عـــشــرة مـن الــقــاء ا
ـادة اربـعة الـقـبض عـلى مـتـهم وفق ا
إرهــاب بــعــد كــمـ مــحــكم نــصب له
بـيـنـمـا جنحت ضـمن قـاطع الـرصـافـة
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وافـق مـــــجـــــلس الـــــوزراء  عــــــلى
تــخـصـيص ثالثـة مــلـيـارات ديـنـار
ـاء في احملـافـظات الـى مديـريـات ا
مـن احــتــيــاطـي الــطــوار بــهــدف
تــأمــ مـادة الــكــلـور  فــيــمــا قــرر
ـدارس الى احــالـة مـشــروع بـنـاء ا
تحدث بأسم شركة صينية. وقال ا
اجمللس  وزيـر الثـقافـة والسـياحة
واالثـار حـسن نـاظم خالل مـؤتـمره
االسـبـوعي ان (اجملـلس وافق عـلى
ـدارس الى احــالـة مـشــروع بـنـاء ا
شـركــة صـيـنـيـة مـتـخـصـصـة كـمـا
وجـه بـتـخـصـيـص ثالثـة مـلـيـارات
ـــاء في ديــــنـــار الـى مـــديــــريــــات ا
احملـافـظـات لـتـامـ مـادة الـكـلور)
وتـابع ان (رئيس الوزراء مصطفى
الـكــاظـمي اكـد احـقـيـة اجلـمـيع في
االعـتراض ضمن البيئـة القانونية
وان احلـكومـة تعـمل حتـى اللـحظة
ــــــســــــار االخــــــيــــــرة عــــــلـى دعم ا
ـقـراطي في الـبـلـد). وخصص الـد
اجملــــلس مـــبــــالغ من احــــتـــيـــاطي
ــاء في الــطــوار إلى مــديــريــات ا
احملــافـظـات لـتـأمــ مـادة الـكـلـور.
وقـال بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
(اجملــلس عــقــد جــلــســته بــرئــاسـة
الــكــاظـمي  اســتــهــلـهــا بــاالشـادة
بــالـعـمـلـيــة الـنـوعـيــة الـتي نـفـذهـا
ابـطال جـهاز اخملـابرات وأدت إلى
ـــدان أبــو إلـــقـــاء الـــقـــبض عـــلى ا
دبر لعدد من عبيدة بغداد العقل ا
الـــعــــمـــلـــيــــات اإلرهـــابـــيــــة الـــتي
ـمــتـلــكـات اســتـهــدفت األبـريــاء وا
الـعامـة واخلاصة) واكـد الكـاظمي
(مــــواصـــلــــة اجلـــهــــود األمـــنــــيـــة
الحــقــة جــمــيع واالســتــخــبــاريــة 
اإلرهـــابــيــ واجملـــرمــ وكل من

تـــورط بــالـــدم الــعــراقي) واوضح
الــبـيـان ان (اجلــلـسـة اســتـعـرضت
الـتقـرير الـوبائي جلـائحـة كورونا
ومــســتـجــدات عـمل جلــنــة تـعــزيـز
اإلجـراءات احلـكـومـيـة في مـجاالت
الــوقــايــة والـســيــطــرة الـصــحــيـة
الـــتــوعـــويــة لـــلــحـــد من انــتـــشــار
الـــــفــــــايـــــروس وأهم اإلجـــــراءات
ــتــخــذة من قــبـل وزارة الــصــحـة ا
ـــواجــــهـــة اجلـــائــــحـــة وتـــأمـــ
طـلوبة ـستـلزمـات ا الـعالجات وا
فــضالً عن تـوفـيــر الـلـقــاحـات عـبـر
مـنافذ التلقيح وبانـسيابية عالية)
وتــــابـع ان (اجملـــلـس خــــول وزيـــر
ناقلة ب ـالية صالحية إجـراء ا ا
ـــوازنــــة الـــعــــامـــة اعــــتـــمــــادات ا
االحتــاديــة لــتــأمـ مــبــلغ  مــلــيـار
اء  وبحسب دينار إلى مديريات ا
ـــرفــقــة ربط مـــا جــاء بــاجلــداول ا
كـتاب الهـيئة الـعامة لـلتنـسيق ب
احملــــــافــــــظـــــات) واشــــــار الى ان
(اجلـلـسـة شـهـدت إقـرار تـوصـيـات
ـدارس  الــلـجـنــة الـعـلــيـا لـبــنـاء ا
بــحـيث يـكـون اإلشـراف واالرتـبـاط
لإلدارة الـتنـفيـذية بـاألمانـة العـامة
لـلمجلس وبـاستبدال عـبارة اجلهة
ـتــعـاقـدة  ــسـتــفـيـدة بــاجلـهــة ا ا
واحـالتها الى شـركة بور الصـينية
 ومـنحـها سـلفـة تشـغيـليـة ال تزيد
ـــئــة لــقـــاء خــطــاب عن عـــشــرة بــا
ضـــمـــان من مـــصـــرف مـــعـــتـــمــد)
ومــــضى الـــبـــيــــان الى الـــقـــول ان
(اجملـــلس خــول وزيــر اخلــارجــيــة
صـالحـيــة الـتــوقـيـع عـلى مــشـروع
إعـــفــاء حــامــلـي جــوازات الــســفــر
الـدبــلـومـاسـيـة واخلـدمـة من سـمـة
الـــدخــول بـــ الــعـــراق وقــبــرص
وكـوريا بـعـد قـيام الـوزارة بـإعداد
وثــيــقـــة الــتــخــويل الالزمــة بــاسم
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احلــكـــومــة  ووفــقــاً لـــلــســيــاقــات
ــعـــتــمــدة ورفــعـــهــا إلى األمــانــة ا
الــــعــــامـــــة لــــلــــمــــجــــلـس من أجل
اسـتحصال توقيع رئيس الوزراء).
واسـتـقـبل الـكـاظـمي  أحـد جرحى
الـقـوات األمـنـيـة نـائب ضـابط إياد
عــبـد اجملـيـد حـسـ الـذي أصـيب
خالل مـعـارك حتريـر الـفلـوجـة عام
ــقــاتل .2015وذكـــر الــبــيـــان ان (ا
اجلـــريح كــان قــد طـــلب من رئــيس
الـوزراء مـقـابـلـته عـنـد لـقـائه خالل
ولـد النـبوي الـشريف االحـتـفال بـا
الـذي جـرى قـبل يـومـ فـي مـديـنة
األعـــظــمــيــة) واضــاف ان (رئــيس
ـعــانـاته  ووجه الــوزراء اسـتــمع 
ـتـابعـة حالـته الـصحـيـة وتوفـير
كــامـل احــتــيــاجــاته ومــتــطــلــبــات

عائلته). 
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ـركـزي عـلـى تـأم اشـرف الـبـنك ا
ـحـافــظـة نـيـنـوى  خــزائن فـرعه 
لـتــأكـيـد خـلـوهـا من ايـة تـهـديـدات
امـنـية. وقـال البـنك في بيـان تلـقته
ـبـاشرة (الـزمـان) امس انه ( بـعد ا
بـإعادة إعـمار بنـاية فـرع البنك في
ـرحلة ـوصل عقب االنـتهاء من ا ا

ــتـــمــثـــلــة بـــإزالــة اجلــزء االولـى ا
ــــتــــضــــرر من الــــبــــنــــايــــة ورفع ا
تـــمت مـــفــاحتـــة قــيــادة األنـــقــاض
عــمــلــيـات نــيــنــوى لـتــكــلــيف قـوة
ا فيه ـبنى  مـتخصـصة لفحص ا
ـــطـــمـــورة حتت خـــزائـن الـــبـــنك ا
االنقاض للتأكد من خلوها من أية

تـهـديدات أمـنـية) واضـاف انه (
تـشـكيل فـريـقا بـرئـاسة مـدير االمن

الــوطـني في احملــافـظـة وعــضـويـة
عــدد من اجلـهـات االمــنـيـة االخـرى
اضــافـة الى مـديـر عــام فـرع الـبـنك
ـــوصل جــــرى فـــتح خـــزائن فـي ا
الـــبـــنك ووجـــد داخــلـــهـــا عــدد من
أكـياس االوراق النقدية الغارقة في
ـيـاه اجلـوفـيـة الـتي تـسـربت إلى ا
الـبـنـايـة نـتـيـجـة الـضـربـة اجلـويـة
لــلـمــبـنى خـالل عـمــلـيــات تـطــهـيـر

احملافظة) وتابع ان (اللجنة قامت
بــأسـتـخــراج مـوجـودات اخلــزيـنـة
لـــيــتم إيـــداعــهـــا في الــبـــنك حــتى
انـتـهاء اجـراءات اجلرد). وبـاشرت
ـــالـــيـــة بـــتـــمـــويل رواتب وزارة ا
ـــوظــفــ لـــشــهـــر تــشــرين األول ا
اجلــاري.وقــال مـصــدر في الـوزارة
ـاليـة باشـرت بتـمويل رواتب ان (ا

وظف للشهر اجلاري).  ا
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سـألة الـبيـطار تـكن مـخصـصة لـلبـت 
الـذي يطـالبـان بعـزله.ومنـذ ادعائه على
رئـيس احلـكـومـة السـابق حـسـان دياب
ونـواب ووزراء سـابقـ بيـنـهم نائـبان
عـن حـركـة أمل ومــسـؤولـون أمــنـيـون
يــخـشى كــثـيــرون أن تـؤدي الــضـغـوط
الـسياسـية إلى عزل الـبيطـار على غرار
ســـلـــفه فـــادي صــوان الـــذي نُـــحي في
شــبــاطــبــعــد ادعــائه عــلـى مــســؤولـ
.وجـدد نـصـرالـله الـذي اتهم سـيـاسـيـ
الــبــيــطــار قــبل أســبــوع بـ"تــســيــيس"
الـتـحـقـيق اإلشـارة الى "اسـتـنـسـابـية"
و"اسـتهـداف سياسي لـفرقـاء حللفـائنا
وأصـــدقــائـــنــا" من خالل االدعـــاء عــلى
مـــــســــؤولـــــ دون ســــواهـم في وقت
رفـضت محكـمة االستـئناف طـلبات عدة
دعى عليهم لكف يد البيطار تـقدم بها ا
عن الـقـضـيـة.ويـتظـاهـر ذوو الـضـحـايا
بـاسـتـمـرار دعـمـاً لـبـيـطـار واسـتـنـكـاراً
دعى لـلـتـدخالت الـسيـاسـيـة ولـرفض ا
ثول أمامه للـتحقيق معهم.منذ عـليهم ا
وقــوع االنــفــجــار رفــضت الــســلــطـات
حتـقـيـقـاً دولـيـاً فـيـمـا تـنـدّد مـنـظـمـات
حـقـوقيـة بـينـها هـيـومن رايتس ووتش
ــحــاولــة الــقـادة والــعــفــو الــدولــيــة 
الـسياسي عرقلة الـتحقيقات وتطالب
بـإنـشـاء بـعثـة حتـقـيق دولـية مـسـتـقـلة

ومحايدة.

الــبــيــطــار تــخــلــلــهــا إطالق رصــاص
وقـذائف في تـصعـيد خـطـير لم تـتضح
مـالبـســاته وكــيف بــدأ بــعــد.وأســفـرت
أعـــمـــال الـــعـــنف عـن مــقـــتـل ســـبـــعــة
أشـخـاص هم ثـالثـة عنـاصـر مـن حزب
الــلـه وثالثــة عــنــاصــر من حــركــة أمل
بــاإلضــافـة إلـى امـرأة أصــيــبت بــطـلق
نــاري في رأسـهــا أثـنــاء تـواجــدهـا في
مــنـزلـهــا. وأصـيب كـذلك  32 شــخـصـاً
آخـرين بجروح.وسبق للقوات اللبنانية
أن نـفت ورئـيسـها اتـهـامات حـزب الله
مؤكدة أن االشتباكات اندلعت إثر مرور
مـتظاهرين في حي ذي غالبية مسيحية
وقـيـامـهم بتـكـسـير سـيـارات واالعـتداء
تـلكات خـاصة. ويـحقق اجليش عـلى 
في الـقـضـيـة بـعد تـداول مـقـطع فـيـديو
يـظهر إطالق جندي الرصاص على أحد
.وشـدّد نـصرالـله عـلى أهمـية احملـتـج
أن يــتـوصل الــتـحـقــيق الـقــضـائي الى
ـسؤولـيات مـحذراً من نـتائج ويـحدد ا
"انــــنـــا ال نـــتــــرك دم إخـــوانـــنــــا عـــلى
األرض".ويُـنـذر هـذا الـتصـعـيـد بـإدخال
الـبالد فـي أزمـة سـيـاسـيـة جـديـدة بـعد
أكــثـر من شـهــر عـلى تــشـكـيل حــكـومـة
يــفـتــرض أن تـركـز عــمـلـهــا عـلى وضع
خـطة إلخـراج البالد من دوامة االنـهيار
االقـتصـادي. ويرفض حزب الـله وحركة
أمل أن تـعقـد احلكومـة أي جلـسة ما لم

لـبيروت أبرز معـاقل احلزب.واعتبر أن
"الــبــرنــامج احلــقــيــقي" لــلــقــوات "هـو
احلـرب األهلية" موجهـاً اتهامات عالية
الـنبرة الى رئيسها سمير جعجع الذي
غــالـبــاً مـا يــنـتــقـد حــزب الـله وسالحه
وانـــخــراطه فـي نــزاعــات اقـــلــيـــمــيــة
خــصـوصــاً في سـوريــا اجملـاورة حـيث
يـقـاتل بـشـكل عـلـني مـنـذ الـعام 2013 
دعــــمـــــاً لــــقــــوات الــــرئـــــيس بــــشــــار
األســد.وجـاءت مـواقـف نـصـرالــله بـعـد
تـوتّــر شـهـدته بـيـروت اخلـمـيس أثـنـاء
تـظـاهرة نـظمـها حـزبه وحـليـفته حـركة
أمـل اعـــتـــراضـــاً عـــلـى أداء الـــقـــاضي

{ بـيروت - ا ف ب - أعلن األم العام
حلـزب الـله حـسن نـصـرالـله اإلثـن أن
لــدى حــزبه مــئــة ألـف مـقــاتـل مــدربـ
ومـجهـزين في لبـنان في أول تـعليق له
بـعد توتـرات شهدتـها بيـروت اخلميس
خـالل تــظـــاهــرة اعـــتــرضـت عــلى أداء
احملــقق الــعــدلـي في قــضــيــة انــفــجـار
ــرفـأ.واتـهـم نـصـرالــله خالل خـطـاب ا
نـار الناطـقة باسم احلزب نـقلته قـناة ا
ـــدعــوم مـن طــهـــران حــزب الـــقــوات ا
ـسـيحـي الـلـبنـانـية أبـرز خـصومه ا

ــــحـــاولــــة جـــرّ الـــبـالد الى "احلـــرب
األهــــلـــيــــة" وإطالق الـــرصــــاص عـــلى
مـنــاصـريه ومـنـاصـري حـلـيـفـته حـركـة
أمل مـا أوقـع سـبعـة قـتـلـى في مـنـطـقة
الـطــيـونـة أحـد أبـرز خـطـوط الـتـمـاس
خـالل احلــرب األهـــلــيــة 1990-1975.
وقـال نـصـرالله الـذي يُـعدّ حـزبه الـقوة
الـعسكريـة والسياسيـة األبرز في لبنان
ويــقـود حــمـلـة مــطـالــبـة بــعـزل قـاضي
ــرفــأ طـارق الــتــحــقــيق في انــفــجــار ا
الـبيطار إن لدى احلزب مئة ألف مقاتل
لـبـنـاني "مدربـ ومـنظـمـ ومـهيـكـل
" مـوضــحـاً أنه يــذكـر هـذا ومــسـلّــحـ
الــرقم لــلــمــرة األولى "ألمــنـع احلـرب ال
ألهـدد بحرب أهلـية".وفور إعالنه الرقم
أطـــلق مـــنــاصـــرو احلــزب الـــرصــاص
ابــتـهــاجــاً في الـضــاحــيـة اجلــنـوبــيـة
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كـشفت هـيئـة النـزاهة  الـعامـة عن ضبط
مــعـامـالت رهن عـقــاري غــيـر أصــولــيـة
ومــروجــة عن طــريق الــشــركــة الــعــامـة
لـلــتـجــهـيــزات الـزراعــيـة في مــحـافــظـة
األنـبار.واشـارت الـهيـئة في بـيـان تلـقته
(الـزمـان) امس الى ان (العـملـيــة ننـفذت
ـوجب مـذكـرة قـضـائـيـة بـعـد تـلـقـيـهـا
ـعلـومـات تفـيد بـوجود مـعامالت رهنٍ
عـــقـــاري غـــيــر أصـــولـــيـــة صـــادرة عن
مالحـظيـة التسـجيل الـعقـاري في قضاء
راوه ومـروجة عن طريق الـشركة الـعامة
لــلـتــجــهــيـزات الــزراعــيــة في األنــبـار)
واضــــاف ان ( فـــريـق عــــمل مــــؤلف من
مالكــات مـــكــتب حتــقـــيق الــهـــيــئــة في
ُـحافظة انتقل إلى مقر الشركة وضبط ا
 16مــعــامــلـــة رهنٍ عــقــاري صــادرة عن
مالحـظـية الـتـسـجيل الـعـقاري في راوه
ـعامالت إذ قـادت حتـرياته إلى أن تـلك ا
ــوجـبـهــا وضع إشـارة حــجـز عـلى  
عـقـارات ال وجود لـهـا عـلى أرض الواقع

ـعـامالت التي أيـدت صحـة صدور وأن ا
ـــتــعـــلــقــة كــتب احلـــجــز واألولـــيّــات ا
وضوع كـانت مزورة ومـعنونـة بكتب بـا
بلغ اكثر من ـوجبها منح قروضٍ   
مــلـيـاري ديـنـارٍ) ولـفـت الى ان (عـمـلـيـة
الــضـــبط أفــضت إلـى تــنــظـــيم مالكــات
برزات ـكتب مـحضر ضـبط أصولي بـا ا
ــضـــبــوطـــة وعــرضـــهــا عـــلى قــاضي ا
الــتــحـقــيق اخملــتص الــذي قــرر إصـدار
ــتـهــمـ الـســبـعـة أوامـر قــبضٍ بـحق ا
ــســؤولــ عـن إجنــاز تــلك الــقــروض ا
موظف ومستفيدين استناداً إلى أحكام
ــادة  318 من قـــانــون الـــعــقـــوبــات). ا
وطـعـنت الهـيـئة بـقـرار حبس مـديـر عام
ارتـكب مـخالـفـات بعـقـد قـيمـته أكـثر من
 28مــلـيــون دوالر مــطــالــبـة بــتــشــديـد
الـعـقــوبـة كـونـهـا ال تــتـنـاسب مع حـجم
ـدان.وأفاد رتـكبـة من قبل ا اخملـالفـات ا
الـبيـان بأن (الـهيـئة قـدمت طعـنا  بـقرار
مـحـكمـة جنـح احللـة اخملـتصـة بـقضـايا
ـديـر الـعـام الـنـزاهـة الـقـاضي بـحـبس ا
لـشــركــة الـفــرات الــعـامــة لــلـصــنــاعـات

الـكيمـياويـة سابقـاً وذلك لعـدم قناعـتها
بـالقـرار حيث طـالبت بـتشـديد الـعقـوبة
كـونـهـا ال تـتـنـاسب مع حـجم اخملـالـفات
دان) واشـار الى ان ـرتـكـبـة من قـبل ا ا
ادة  331 من (الـقرار الـذي استـند إلى ا
دان قـانـون الـعـقوبـات الـصـادر بـحق ا
جـاء نـتـيـجة ارتـكـابه مـخـالـفـات تـتـعلق
ـبـرم إحد الـشـركـات األجنـبـية بـالـعقـد ا
لــتـنــفــيــذ مـشــروع حتــديث خط إنــتـاج
ــبـلغ  28 مــلـيــونـاً الــصـودا الــكـاويـة 
و 668 ألف دوالر) واوضح الــبــيــان ان
َّ تــوفــيـره (الــقــرار جـاء نــتــيــجــة مــا 
لـلـمـحـكــمـة من أدلـة وإثـبـاتـات أبـرزهـا
تـقــريــر شـعــبـة الــتـدقــيق اخلـارجي في
مـكتب حتـقيق الـهيـئة في بـابل وتقـرير
ـفـتش ـالـيـة ومـكـتب ا ديـوان الـرقـابـة ا
الـعام فقررت احلكم عـليه باحلبس سنة
واحــدة مع الـــتــنـــفــيـــذ اســتـــنــاداً إلى
ـادة احلكمية ولـعدم قناعة مـقتضيات ا
الـهيئـة بالـقرار تقـدمت بالـطعن لتـشديد
الــعـقـوبـة) وتــابع ان (اخملـالــفـات الـتي
دان تـمثـلت بـأن الـشركـة غير اقـترفـها ا

مُـسجَّلـة في العـراق وهي شركة وهـمية
ــنــشــأ وعـدم والوجــود لــهــا في بــلــد ا
واد الـتحـقُّق من صحـة وثائق فـحص ا
فـضالً عن جتهيـز مواد من منـشأ هندي
بـرغم من اشتـراط الـعقـد منـشأ أمـريكـياً
أو أوربـيـاً). وضــبـطت الـهـيــئـة الـعـامـة
لـلـكـمـارك 21 حـاويــة مـحـمـلـة دراجـات
نـاريــة مـســتــعـمــلـة في كــمـرك ام قــصـر
الشمالي.وذكر بيان تلقته (الزمان) امس
انه (بـجـهـود متـمـيـزة و اسـتثـنـائـية من
قـــبل مالكـــات مـــركــز كـــمـــرك ام قـــصــر
الـشـمالي   ضـبط 21 حـاويـة محـمـلة
دراجـات نــاريـة مـسـتــعـمـلـة) وتـابع ان
(عـمليـة الضبط تمت بـالتعـاون مع هيئة
ــنـافــذ احلــدوديــة و بـأســنــاد شــرطـة ا
يـناء). الـكمـارك واجلهـات العـاملـة في ا
نافذ احلدودية تهريب واحبطت هيئة ا
أدويـة ومــسـتــلــزمـات طــبـيــة في مـنــفـذ
ـنافذ في بيـان تلقته زربـاطية . وذكرت ا
(الـزمـان) امـس انه (بـإشـراف ومـتـابـعـة
مـبـاشرة مـن رئيس الـهـيـئة الـلـواء عـمر
الـوائلي  ضـبط شاحـنة حتـتوي على
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أدويـة ومستلزمـات طبية معـدة للتهريب
في منفذ زرباطية احلدودي) مشيرا الى
انه (بعد الكشف والتدقيق اتضح وجود
مـحاولـة لتـهريب أدويـة بشـرية مـتنـوعة
ومـسـتـلــزمـات طـبـيـة مــخـالـفـة لـشـروط
ـــنـــوعــة من وضــوابـط االســتـــيــراد و

نفذ).  الدخول للبالد عبر ا
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رأت وزارة الــــصــــحــــة  ان زيــــادة
ــلــقـــحــ ضـــد فــايــروس اعـــداد ا
كــورونــا ســيــقــلل مـن خــطـورة اي
مـوجــة جـديـدة تـظـهـر في الـعـراق.
وقــال مـــديــــر تــعـــزيــز الـــصــحــة
عــضــواإلعالم الـطـبي فـي الوزارة
هـيـثم الـعـبـيـدي في تـصـريح امس
ان (الــعــمل عـلى إصــدار الــبـطــاقـة
الـصـحـيـة جـاء من اجـل اعـتـمـادها
كـوثيقـة رسمية خالل الـسفر خارج
الـــبالد بــرغم أنــهـــا مــازالت غــيــر
ـلـقـح مـعـمـول بهـا كـون نـسـبة ا
فـي العراق لـيست كبـيرة ومازالت
الـــنـــسـب قـــلـــيـــلـــة تـــصل الى 15 
ئة) مـؤكدا ان (أهـميـة البـطاقة بـا
الـــصــحـــيــة تـــكــمن فـي إثــبــات أن
حـامـلـها أخـذ جـرعـت من الـلـقاح
وعـنـدمـا يـصل الـعـراق الى تـلـقـيح
ـنـاعة ـئـة تـتحـقق ا بـنـسـبة  70بـا
اجملـتـمـعـية وسـيـتم االعـتـمـاد على
الـبـطـاقة كـوثـيقـة فـي دول الــعـالـم
بــــدون اخـذ مـــســحــة بي سي ار)

مـــحـــذرا مــن (مـــــوجـــــة رابـــــعــــة
لــكــورونـــا لـم تـصل الــى الــعــراق
حـــالــيــاً  وان احلـــالــة الـــوحــيــدة
ـوجـة هـو الـتـلقـيح ـقـاومـة هـذه ا
فــــقط). وســـجــــلت الـــوزارة امس 
 1835اصـابة وشـفاء  3256 حـالة
وبـواقع  25وفـاة جـديـدة. واوضح
ــوقف الــوبــائي الــيــومي  الــذي ا
اطـــلــعت عــلـــيه (الــزمــان) امس ان
(عـدد الـفحـوصات اخملـتـبريـة التي
اجـرتــهـا الـوزارة لـعـيـنـات مـشـتـبه
اصـابـتـها بـالـفـايروس بـلـغت اكـثر
مـن  18الـــــفـــــا  حــــــيث  رصـــــد
1835اصــابـة بــكـورونــا في عـمـوم
احملـافـظـات) واضـاف ان (الـشـفـاء
بـلغ  3256 حـالـة وبواقع  25وفـاة
جــديـدة) واشــار الى ان (اكــثـر من
 23الـف شــخـص تــلـــقى جـــرعــات
ـضـاد فـي مـراكـز الوزارة الـلـقـاح ا
ــنـتـشــرة بـبـغــداد واحملـافـظـات). ا
واعـــلــنت الــســـلــطــات الـــصــحــيــة
بــروسـيـا زيـادة قـيــاسـيـة في عـدد
الــوفــيــات جــراء تــفــشـي كــورونـا
حــيث ســجـلت  1015 حــالــة وفـاة

اضيـة فيـما بلغ خالل الـساعـات ا
عــدد اإلصــابــات اجلــديـدة 33740
إصـــابــة. وتـــتـــنــاقض الـــدراســات
واألبــحـاث بــشـكل مـســتـمــر بـشـأن
آثـــار وفـــاعـــلــيـــة خـــلط لـــقـــاحــات
كــورونـا فــبـعــد أن أكـدت دراسـات
سـابــقـة أن اخلـلط غـيـر مـحـبـذ وله
آثــار جـانـبــيـة إال أن إدارة الـغـذاء
والدواء األمريكية قد توصي بذلك.
وتــــخــــطط الــــوكــــالـــة الــــســــمـــاح
لألمريكي بتلقي جرعة معززة من
لـقـاح مخـتـلف لكـورونـا عن اللـقاح
الــذي تـــلــقــوه في الــبــدايــة. وقــدم
ــعــاهــد الــوطــنــيـة بــاحــثــون من ا
ــزيج لـــلــصـــحــة نـــتــائج دراســـة ا
ــمـولــة احتــاديـاً إلى ــطــابـقــة ا وا
ـشورة جلـنـة اخلبـراء الـتي تقـدم ا
إلدارة الــــغـــذاء والــــدواء.ووجـــدت
الـدراسـة أن (مـتلـقي جـرعـة واحدة
مـن جــونـــســـون آنــد جـــونـــســون
والــذين تــلــقـوا جــرعــة مــعـززة من
لــقـــاح مــوديــرنــا شــهــدوا ارتــفــاع
ضادة لديهم مـستويات األجسـام ا

 76 ضعفاً في  15 يوماً). 
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اجنـــزت وزارة الــتــعـــلــيم الـــعــالي
والــبـحث الـعـلـمي  نــتـائج تـعـديل
تـــرشــيح  الـــطــلـــبــة ضــمـن الــعــام
الــدراسي اجلـاري  مــؤكـدة قــبـول
 701طــــالب من خـــريــــجي الـــعـــام

اضي.  الدراسي ا
وقـــالت الــوزارة في بــيـــان تــلــقــته
(الــزمــان) امس ان (قــوائم الــقــنـاة
ـــنـــشــــورة في بـــوابـــة الـــعــــامـــة ا
ـتـابـعـة الـدراســات والـتـخـطـيط وا
ضـمت  6327 طـالـبا ضـمن تـعديل
الــتــرشـيح فـي مـا   قــبـول 701
مـن خـريــجي الــســنـة الــدراســيـة)
واضــــاف الــــبــــيـــان ان (الــــقــــوائم
تــضـمـنت تـعـديـل الـتـرشـيح لـذوي
ضـــحــايــا الــعـــمــلــيـــات احلــربــيــة
واالخـطـاء الـعـسـكريـة والـعـمـلـيات
اإلرهـابيـة بقـبول  210 طـالب كما

ضـــمت قــوائم تـــعــديل الـــتــرشــيح
لــذوي شـــهــداء احلــشــد الــشــعــبي
تـــســعــة طالب  فـي حـ بــلغ عـدد
الـطلبة ضمن قناة تعديل الترشيح
لـذوي شهـداء ضحايـا جرائم حزب
ـنحل  37 طـالـبا) وتـابع الـبـعث ا
ان (قـــوائم الــطــلــبـــة من خــريــجي
ـاضـيـة لـذوي الــسـنـة الـدراسـيــة ا
ضـــحــايــا الــعـــمــلــيـــات احلــربــيــة
واألخـطـاء الـعـسـكريـة والـعـمـلـيات
اإلرهــابــيـة تــضــمـنت  58 طــالــبـا
حـــيث  قـــبــول اربـــعــة طالب من
ذوي شـهـداء ضـحايـا جـرائم حزب
نحل) مـؤكدا ان (لـلطالب الـبعث ا
ـركـزي يــحق الـعــودة إلى قـبــوله ا
خـالل ثالثـة أيــام من إعالن نــتـائج
تــعــديل الــتـرشــيح عــلى أن يــكـون
ــعــهــد مـــســجال في الـــكــلــيـــة أو ا
ـــقــبـــول فــيه مـــركــزيـــا لــلـــســنــة ا

اضية).  الدراسية ا

قـطعات الـفرقة نـفسهـا من اعتقال 11
في مـتهماً وفق مواد قانونـية مختلفة
حــ الـــقت قــطــعــات الــفــرقــة األولى
شـرطة احتـادية الـقبض عـلى متـهم
ضـــبط اثــــنـــ بـــتـــرويـج اخملـــدرات 
بـــحــوزتــهم مـــواد مــخــدرة وأجــهــزة
تــعـاطي).  بـدورهـا  اوضــحت خـلـيـة
حادث إطالق النار في اإلعـالم األمني 
مــنــطــقــة الــدورة أمــام بــوابــة كــلــيـة
الـفارابي اجلـامعـة. وقالت اخلـلية في
بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس انـه (بـعد
الـتـحـرعن تـفـاصـيـل احلادث  اتـضح
حصول مشاجرة خلف الكلية واطالق
نــار بـســبب خالف قــد عـلى قــطـعـة

ارض حـيث تـمـكـنت الـقـوات األمـنـية
من الـقاء الـقبض عـلى ستـة اشخاص
ـشـاجـرة احـدهم يـحمل وهـم  طرفي ا
مـسـدسـا كـما أن هـنـاك مـصـاب جراء
هـــذا احلـــادث جـــرى نــقـــله الـى احــد

ستشفيات). ا
 كـــمــا جنــحت الــقـــوات االمــنــيــة في
الـقـبض عـلى عـدد من األشـخـاص أثر
نـــزاع عـــشــائـــري في مـــحــافـــظــة ذي
قـار.وذكـر بيـان امس (القـوات األمنـية
في قـــيــادة عــمــلــيـــات ســومــر ألــقت
الـقـبض عـلـى اشخـاص فـي نـزاع ب
عـشرت بناحية العكيكة بشأن خالف
فـي لــعـــبـــة كـــرة قـــدم بـــإحـــد مالعب

اخلـماسي حيث اسفـرعن مقتل ثالثة
أشـــخــاص وإصـــابــة اربــعـــة آخــرين
وحــــرق ثـالثــــة مــــنــــازل ومــــحــــلـــ

). واعتـقلت القـوات االمنية  جتـاري
ــعــنف فـي مــحــافــظـة والــد الــطــفل ا
الـديـوانيـة.وقـال بيـان امس إنه (بـناءً
على ما  تداوله في مواقع التواصل
االجـــتــمــاعي بـــشــأن تــعـــنــيف ولــده
الــصــغـيــر في الــديـوانــيــة بـالــضـرب
والـصـعق الـكـهـربـائي ألـقـت مـديـرية
حـماية األسرة والطفل الـتابعة لوكالة
شـؤون الشرطة وبالتعاون مع مديرية
شــرطـة احملـافـظـة الــقـبض عـلى والـد

عنف).  الطفل ا
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وصـف خـــبـــيـــر امـــني  الــــتـــكـــيـــتك
االســتـخـبـاري الـذي تــتـبـعه االجـهـزة
االمــنــيــة بـأصــطــيــاد قــيـادات داعش
داخـل الـعــراق وخـارجه  بــاالســلـوب
ـتـمـيـز الـذي يـربك نـشـاط الـنــاجح وا
ـناطق الـرخوة. وقـال عماد خاليـاه با
عــلـو لـ (الــزمـان) امس ان (الــتـكــيـتك
االســتـخـبـاري الـذي تــتـعـبه االجـهـزة
االســـتــخــبــاريــة  والســـيــمــا جــهــاز
اخملـــابـــرات الـــوطـــنـي الـــعـــراقي في
مـالحقـة واصـطيـاد قـيـادات بارزة في
داعش يــعـد ضـربــة مـوجـعـة لــهـيـكل
الـتـنظـيم ويسـهم في اضعـاف وارباك
ـناطق الـرخوة التي نـشاط خاليـاه با
تـشـهـد خـروقـات بـ مـدة واخرى من
هزومة) واضاف قـبل هذه العناصر ا
ان (هـذه الـعـمـلـيـات تـعـطي انـطـبـاعـا
لـلــرأي الـعـام االقـلـيـمي والـدولي بـأن
داعـش منكـسر وعـلى وشك االنـهيار 
ـــــا يــــودي ذلـك الى ضـــــعف قــــدرة
الـتنـظـيم على جتـنيـد عنـاصر جـديدة
وضـــمـــهـم الى صـــفـــوفه) وتـــابع ان
(االسـلوب اجلديد الذي تتبعه القوات
ــعــلــومـات االمــنــيــة عــبــر اعـتــمــاد ا
االسـتخباريـة هو االجنح في مواجهة
ــتـطــرفـة عــلى عـكس الــتـنــظـيــمـات ا
الـعمليات الـواسعة). من جانبه  رأى
خـبير مـاهر فرغـلي في تصريح  امس
ان (هــذه الــعــمـلــيــات تــعــكس تــفـاقم
ـواجهات مـعانـاة داعش حتت وطأة ا
ـواجـهات مع الـتي تـشـهـدها سـواء ا
األجــــهـــزة األمـــنـــيــــة أو حـــتى داخل
الـــتــنــظــيـم نــفــسه) مـــشــيــرا الى ان
(حـكومـة مصـطفى الـكاظـمي كان أحد
أولــويــاتــهــا الــقــضــاء عـلـى اإلرهـاب

ولــذلك شــهــدنــا إعالنــات مـتــتــالــيـة
لـسـقـوط قادة وعـنـاصـر داعش بـشكل
شـــبه أســبـــوعي) مــبــيـــنــا ان (حــزم
الكاظمي نتج عنه تأم أصعب مهمة
اضـية أال وهـي تأم خـالل االعوام ا
االنــــتـــخـــابــــات دون أي عـــمــــلـــيـــات
ـتـحدة إرهـابـيـة). وهـنـأت الـواليـات ا
احلـــكــومــة الـــعــراقــيــة االمـــريــكــيــة 
شـتبه به والـقوات األمـنيـة باعـتقـال ا
في تـفـجـيـر الـكـرادة. وقـالت فـي بـيان
امـس ان (االعـتـقـال مـا هـو إال خـطـوة
حاسمة إلى األمام في تقد اجملرم
إلى العدالة يخطوها العراق في قتاله
ة داعش دون ـسـتـمـر لـضـمـان هـز ا
هـوادة). وكان الكـاظمي قد أعلن أمس
اعـتـقـال اخملـطط لـسـلسـلـة تـفـجـيرات
ــلـقب بـ غــزوان الـزوبــعي ا بــبــغـداد 
(أبــو عــبـيــدة بــغــداد) بـعــد مالحــقـة
مـخابراتية معـقّدة خارج العراق.وقال
فـي تغـريـدة علـى تويـتـر ان (االرهابي
مـسؤول عن جرائـم عدة بيـنها تـفجير
الــكــرادة الـدامـي الـذي راح ضــحــيـته
ــئـات مـن الـشــهـداء واجلــرحى عـام ا
 2016). وبـعد ان تمكن العراق بجهد
اســـتـــخـــبــاري كـــبـــيـــر من اإلطـــاحــة
بــالـزوبـعي اســتـذكــر الـشــعب أجـمع
وذوي الضحايا على وجه اخلصوص
الــتـفـجــيـر الــدامي في مـجــمع الـلـيث
ـنطقة الكرادة. وسارع عدد من ذوي
الـضحايا إلى ايقـاد الشموع في مكان
احلــادث األلـيـم فـيــمـا اجته الــبـعض
ـباشرة مع قاتل واجهة ا اآلخـر إلى ا
أبــنـائـهم. واظـهــرت مـواقع الـتـواصل
االجتماعي مـقطع فيدوي موثرا للقاء
أمـهــات الـضـحـايـا بـالـقـاتل الـزوبـعي
فـجـعة مع ـة ا الـذي اعـتـرف باجلـر
عددا كبيرا من اجلرائم. (تفاصيل ص
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ـهـجـرين اعــادت وزارة الـهـجـرة وا
 64نـــازحــا من مـــخــيم اكـــدة عــلى
احلــدود الـــســوريــة الــتــركــيــة الى
مـحـافـظتي صـالح الدين ونـيـنوى
ضـــمن خــطــة الــوزارة لـــتــشــجــيع

الــعــراقــيــ في دول اجلــوار عــلى
الــعـودة طــوعـيــا .وذكـر مــديـر عـام
دائــرة شــؤون الــهــجــرة بــالــوزارة
احـمـد رحيم حـسن في بـيان تـلـقته
(الــزمــان) امـس أنه (بــتــوجــيه من
قـبل الـوزيـرة في حـكـومـة تـصريف
االعــمـال إيـفـان فـائق جـابـرو ومن

شـترك ب مكتب خالل الـتنسيق ا
الــــوزارة في انــــقــــرة والـــســــفـــارة
الـعـراقيـة في تـركيـا و وزارة الـنقل
وفـرع الـوزارة في مـحافـظـة دهوك
تــمت اعـادة  64 نــازحـا من مــخـيم
اكـــدة الى مـــنـــاطــقـــهـم بــنـــيـــنــوى
وصـالح الــــــــــدين)¨ واضـــــــــاف ان

ـواطـنـ تــمت بـراً وعـبـر (إعــادة ا
مــنـــفــذ إبــراهــيم اخلـــلــيل الــتــابع
لــقــضــاء زاخــو  بــعــد اســتــكــمـال
إجــــراءات دخـــولــــهم الـى الـــبالد)
وتـابع ان (الوزارة مستمرة باعادة
الـعـراقيـ بشـكل طوعي الى ارض

الوطن). 
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ـكن أن عـن دعم طـهران والـسالح. إذ 
تــتــحــالف مـع كــتــلــة "دولــة الــقــانـون"
بـزعـامـة رئـيس الـوزراء األسـبق نوري
ـقرب أيـضـاً من إيـران والتي ـالـكي ا ا
فــازت بـنـحـو 35 مــقـعـداً.وبـعـدمـا كـان
ـان السابق مع الـقوة الـثانـية في الـبر
 48مقعداً حاز حتالف الفتح نحو 15
مـقـعداً فـقط في انتـخابـات العـاشر من
تـشرين األول/أكتوبر بـحسب النتائج

األولية.
nKÝ W UI²Ý«

{ هل من مرشح لرئاسة احلكومة?
- ال مـــرشــحــ واضــحــ حــتى اآلن
فـقط تخـمينـات.ويعتـمد اختـيار رئيس
احلـكـومـة عـلى لـعـبـة الـتـحـالـفـات بـ
ـان األطــراف األكـبـر حــجـمـاً في الــبـر
وقـدرتها على الضـغط. وتطلّب اختيار
رئــــيس الـــوزراء احلــــالي مـــصــــطـــفى
الـكــاظـمي بـعـد اسـتـقـالـة سـلـفه عـادل
هدي على وقع الضغط الشعبي عبد ا
خـمسـة أشهـر.ورغم أن مقـتدى الـصدر
كــرّر مــراراً رغــبــته في تــعــيـ رئــيس
وزراء من تـيـاره لـكن ال تـعـتـقـد هـيغل
أنـه ســــــيــــــفــــــعـل ذلك فـي نــــــهــــــايــــــة
ـــطــــاف.وتـــرى أنه "ال بـــد أن يـــكـــون ا

مرشح توافق".
وفـي هــذا اإلطــار "ال يــزال مـــصــطــفى
لك حظوظاً قوية للبقاء في الكاظمي 
ــــــلك ــــــنــــــصب" وفـق حــــــسن.وال  ا
الــكــاظــمي حــزبــاً وهــو لــيـس نــائــبـاً
مـنـتخـبـاً. وترى هـيـغل أن هذه صـفات
"مـالئمة" ألن ذلك ال يـضع األحزاب في

ـا قـد الـواجـهـة مـبـاشـرةً.وتـضـيف "ر
يـقع االختيار عـلى شخص معروف في
لك الوسط السياسي العراقي لكن ال 

انتماء سياسياً واضحاً".
{ هل إيران اخلاسر األكبر?

ـــتــمـــثــلــ رغم تـــراجع حـــلــفــائـــهــا ا
خـصوصاً بـتحالف الفـتح يرى خبراء
أن ذلـك لن يـــؤثــــر بـــالـــضــــرورة عـــلى
نــفــوذهـا في الــبالد.وتــقـول هــيـغل إن
نــتـائـج االنـتــخـابــات تــعـني أن "نــفـوذ
ــان لـكــنـني ال إيــران تــراجع في الـبــر
ـان يـعـني أعـتـقـد أن الـتـوازن في الـبـر
كـثـيـراً بالـنـسبـة إليـران الـتي أثّرت في
الـسياسة العراقية منذ العام ....2003
مـع وجـود حتــالف الــفــتح ومن دونه".
ان في العام ودخـل حتالف الفتح الـبر

 .2018
وتــرى الــبـاحــثــة أن الـنــفــوذ اإليـراني
سـيـبـقى قـائـمـا مـشـيـرة الـى أنـهـا "قد
تـــخــفض الـــنــبـــرة".ويــقـــول حــسن إن
اهتمام إيران بالعراق سيبقى "مرتبطاً
بـثالث قضايا: إنهاء الوجود األميركي
فـي الــعــراق وضــمــان عــدم وجــود أي
تـــهــديـــد ضــدهــا قـــادمــاً مـن الــعــراق
واسـتدامة احلـشد الشـعبي وأن تبقى
الـسـوق الـعـراقـيـة مفـتـوحـة لـلـبـضائع
اإليــرانـــيــة".وقــد يــفــضل اإليــرانــيــون
إحـيـاء "الـتـحـالف الـشـيـعي" كـمـا قال
"فــهم ال يـرون بــالـصــدر عـدواً لـكــنـهم
مـتـنـبـهـون خملـاطـر جـعـله يـهـم عـلى
ــشـــهــد الــشـــيــعي... قــد يـــفــضــلــون ا
احـتـواءه حتت مـظـلـة حتـالف شـيـعي

ــثل فــصــائل حتــالف "الــفــتح" الــذي 
ــوالــيــة إليـران "احلــشــد الــشــعــبي" ا
لـفرانس بـرس إلى أن "قادة بارزين في
ــثل لــلـتــيـار الــفــتح اقـتــرحــوا عـلى 
الــــصــــدري الـــدخــــول في حتــــالف مع
كــيــانـات شــيــعـيــة بــيـنــهــا الـفــتح في
قبلة" ان بغية تشكيل احلكومة ا البر
ثل التيار لم يرد على االقتراح. لكن 
والـــســيـــنــاريـــو الــثـــاني هـــو حتــالف
غـــالــــبـــيـــة.. ويـــقــــول حـــسن إن "هـــذا
الــســيـنــاريــو مـحــتــمل مــا لم يــخـضع
الصدر لضغوط من منافسيه الشيعة".
وبـالـتالي قـد "يـتجه إلى الـتـحالف مع
قراطي زعـيم احلزب الكردسـتاني الد
مـسعود بارزاني وزعيم حتالف (تقدّم)
الــسـني مــحـمــد احلـلـبــوسي وأحـزاب
صـــغـــرى". ومــثل هـــذا الـــســيـــنـــاريــو

سيؤدي الى تشكيل حكومة بسهولة.
لــكن الـبـاحـثـة فـي "مـجـمـوعـة األزمـات
الـدولـيـة" لـهـيب هـيـغل تـرى أن الـتـيار
الـصـدري "ال يسـتـطيع أخـذ الـدعم فقط
مـن األحـزاب الــســنــيــة والــكـرديــة بل
يــنــبـغي أن يــبــدأ الـتــوافق من الــبـيت
الــشـيـعي أوالً". ويــرى حـسن أن هـذين
الــســيـنــاريــوهــ ال يـلــغــيـا احــتــمـال
حــصـول "تـصـعــيـد نـحــو نـزاع مـسـلح
وفـوضـى" في بـلـد تـمـتـلك فـيه غـالـبـيـة

. األحزاب جناحاً عسكرياً
والية ورغم تـراجعها ال تزال الـقوى ا
إليـران قـادرة عـلى تـعزيـز مـوقـعـها من
خالل حتـالـفات أو انـضـمام مـسـتقـل
إلـيـهـا بـاإلضـافـة الى نـفـوذهـا الـناجت
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واطـــلــعت (الــزمـــان) في وقت ســابق
عــلـى وثــيــقــة حتــمل تــوقــيع رئــيس
ديـوان الـرئـاسة مـهـند حـسـام الدين,
ــرســوم جـــاء فــيــهـــا انه (بــحـــسب ا
اجلـمـهـوري رقم 58 لـلـعـام اجلـاري ,
تــقـرر شــمـول 571 مــحـكــومـا بــقـرار
الـعـفـو اخلاص  ,وعـلى وزارة الـعدل
اتـــخـــاذ االجـــراءات الالزمـــة بـــشــأن
ذلك). ووصف خبير قانوني في وقت
سـابق  توصية احلكومة بالعفو عن
االحــــداث والـــنــــســـاء  بــــاخلـــطـــوة
ـبــاركـة  عـجـز مـجـلس الـنـواب عن ا
ـهـا ضـمن قانـون الـعـفـو الـعام تـقـد
خالل الـدورة النيـابية التي سـتنتهي

خالل ايام . 
وقــــال طــــارق حــــرب ان (تــــوصــــيـــة
خطوة احلكومة باصدار عفو خاص 
مـــبــاركـــة كــونــهـــا تــشـــمل الـــفــئــات
الـضـعـيـفـة وهم االحـداث والـنـسـاء 
ـان عن وسـبـبه يـكـمن فـي عـجز الـبـر
تـقد قـانون عفـو عام ضـمن دورتها
احلـالـيـة الـتي سـتـنـتـهـي بـعـد ايام)
ــتـلــئـة مــشـيــرا الى ان (الـســجـون 
ــســاجــ وعــادة في الــدول غــيـر بــا
ـسـتـقـرة سـيـاسـيـا تـقـوم احلـكـومة ا
بـاصــدار الـعـفـو ضـمن الـصالحـيـات
الــدســـتــور لــرئــيــسـي اجلــمــهــوريــة

والوزراء وال تخالف القانون). 
ان وكـان حرب قد طالب اعـضاء البر
قـبل انتهـاء الدورة النيـابية  اصدار
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مـع اإلقـرار بــأنه سـيــكـون لــديه صـوت
أقــوى في حتــديـد من ســيـكــون رئـيس
ـــتـــعـــلـــقـــة وزراء وفي الــــقـــضـــايـــا ا

بالسياسة الداخلية".
? ستقل { ماذا عن ا

- تـمـكـنت حـركـة (امـتـداد) الـتـي تـقول
إنـها مـنبـثقـة من احلركـة االحتـجاجـية
الـتي قـامـت في الـعام 2019 مـن كسب
نــحــو تــســعــة مــقــاعــد وفق الــنــتــائج
األولـية منها خمـسة في الناصرية في
جـنوب البالد حيث تـركزت التظاهرات
ن . وفـــاز كـــذلـك عـــدد  قــــبل عـــامــــ
يــــقـــــدمــــون أنـــــفــــســــهـم عــــلـى أنــــهم
مـــســـتـــقـــلــون.مـــا لـم تــبـــتـــلع الـــكـــتل
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سؤول عن تفجيرات الكرادة »UI²Ž‰∫  قوة امنية تعتقل  غزوان الزوبعي ا
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كــشف بـيـان حــكـومي عن قــيـام بـعض
اجلـهـات الـتي وصـفـت باحلـاقـدة عـلى
االجــهـــزة االمــنــيــة وبــاالخص جــهــاز
اخملـابرات العراقي بارباك الرأي العام
بــطـريـقـة خـبــيـثـة مـحـاولــةً الـتـسـقـيط
بـــاالجنـــاز االمــنـي االخــيـــر الــذي ادى

العتقال غزوان الزوبعي. 
وأكــد الــبــيــان ان (الــزوبــعي  إلــقـاء
الـقـبض عـليـه منـتـصف عام 2011 في
مـنطقة الدورة من قبل مـديرية مكافحة
االجـــرام  وفي مــنـــتــصف عــام 2013
كان احد الهارب من سجن ابي غريب
والــــتـــحق الـى صـــحـــراء االنــــبـــار مع
اإلرهـابـيـ الهـاربـ وتـلقى تـدريـبات
عـــســـكــريـــة وشــرعـــيـــة و نــقـــله مع
مــجـمـوعـة الى جــبـال حـمـريـن لـيـعـمل
ضـــمـن مـــا يـــســـمـى ( واليـــة كـــركـــوك

ونينوى ).
W H   ö−Ž

وأضـاف الـبـيان (في بـدايـة عام 2016
 نــقــله الى مــا تــسـمى واليــة بــغـداد
وكـان مقره في محـافظة كركـوك منطقة
احلـويجة في وكـر تفخـيخ والية بغداد
حـــيث كـــان يــقـــوم بـــتـــجــهـــيـــز ونــقل
ـــفـــخــخـــة والـــعـــنـــاصــر الـــعـــجالت ا
واد االرهـابـيـة واالحـزمـة الـنـاسـفـة وا
ــتــفــجــرة من احلــويــجــة الى بــغـداد ا
مــرورا بـطــرق نــسـيــمـيــة . وبـعــد هـذا
الـتـاريخ خطط لـعدة عـمـليـات ارهابـية
ابـــرزهــا انــفــجـــار مــجــمع الـــلــيث في
الـــكــرادة بـــتــاريخ 2016/7/3 وبـــعــد
اعـالن النـصـر على دlعـش هـرب خارج

العراق اواخر 2017).
وشـدد الـبيـان على الـقول ان (الـصورة
الــتي  نــشــرهــا هي فــعالً لالرهــابي
قــبل هــروبه مـن سـجـن ابـو غــريب في

ومــنـهــا الى سـوريــا غـيــر انه بـقي مع
التنظيم في العراق. 

ونــــشــــرت مــــواقع عــــراقــــيــــة صـــورة
الــزوبـعي حـ كــان يـعـمل مع تــنـظـيم
دن عـراقـية داعـش في خالل احتاللـه 
كـمـا جـرى تـوزيع صـور اإلرهـابي بـعد

القبض عليه.  
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وقـــال مــــصـــدر أمـــني انـه جـــرى نـــقل
ـطـلـوب بـطـائـرة عـسـكـريـة اإلرهـابـي ا
ـصـدر ان حتــقـيـقـات عــراقـيـة. وذكــر ا
دقـيـقـة مع عـنـاصـر لـداعش في قـبـضة
اجلــهـات األمـنـيــة قـادت الى الـوصـول
طلوب. وكتب مصطفى الى اإلرهابي ا
الــكـاظـمي رئـيس احلـكــومـة الـعـراقـيـة
عــلى تـويــتـر انه بــعـد خــمس سـنـوات
عـلى تفـجيـر الكـرادة الدمـوي   القاء
الــــقـــــبض عــــلـى اإلرهــــابي وأضــــاف
الــــكــــاظـــمـي انه وجه القــــامــــة نـــصب
تــذكـاري لـشـهـداء تـفــجـيـر الـكـرادة في

بغداد .
وقـال الـنـاطق الـعـسـكـري الـرسـمي في
بـــيــان انه«بـــعــد الـــتـــوكل عــلـى الــله
وبــاشــراف ومــتــابــعــة الــقــائــد الــعـام
ـسـلـحة مـصـطفى الـكـاظمي لـلـقوات ا
تــمــكن األبــطـال فـي جـهــاز اخملــابـرات
الـوطني وبعـمليـة بطولـية استـخبارية
ـتـهم مـعــقـدة من الـقـاء الـقـبض عـلى ا
لقب ب ( ابـو عبيدة بغداد) الـزوبعي ا
فـي احــــــدى الــــــدول وهـــــــو من أبــــــرز
ـطلـوبـ للـقضـاء العـراقي حيث نـفذ ا
هــذا االرهـابي الـعــديـد من الـعــمـلـيـات
االجـراميـة ضد ابـناء الـشعب الـعراقي
والقوات االمنية العراقية وكان ابرزها
تــفـجـيــر عـجـلــة مـفـخــخـة في مـنــطـقـة
الـــكــرادة ( مـــجــمع الـــلــيث ) بـــتــاريخ
2017/7/3 مـن خالل انـتــحــاري حـيث

حـاول ان تـثــني عـلى شــخص نـاجح وتــكـتب عــنه بـضــعـة كـلــمـات عـلى
صفـحات مـنصات الـتواصـل أو حاول ان تنـتقـد فشـله في عمـله سوف
تفاجئك ردود افعال بـعض الناس وتعليـقاتهم ففي كلتـا احلالت ستجد

من يتهجم عليك. . .
ا يـثـبت العـكس ونـقلـوا لك صورة ان قلت عـنه نـاجح كذبـوك وجـاءوك 
بــشــعــة عــنه وان قــلت انه ارتــكـب األخــطــاء والــهــفــوات كــذبــوك واتـوك
بالنقائـص. فبعض الناس ال يـتردد من اعالن اخلصومـة حتى مع نفسه
تخاصمـ مع أنفسهم الذين ال يعـجبهم العجب وال الصيام وما أكثر ا
في رجب. فهم ال يـرجعـون إلى حق وال يـقصـرون عن باطل وإذا فـعلت
اخلـيـر سـيـتـهـمـونك بـأن لك دوافع أنـانـيـة خـفـيـة واحـيـانـا إذا أعـطـيـتـهم

أفضل ما لديك يرد عليك بعضهم باإلساءة.
شاكس يـراوح مكانه ويدور حول فالعقل اجلـمعي ا
نفسه كحـجر الرحى. فمـا بالك اذا كان متـخاصما

مع ذاته ??.
{ عن مجموعة واتساب

عـــفــو عــام جـــديــد واسع الـــشــمــول
وأوضـحت رئـاسة اجلـمـهوريـة آلـية
تــوصــيــة رئــيس الــوزراء مــصـطــفى
الـــكـــاظـــمي بـــالـــعـــفـــو اخلـــاص عن

األحداث والنساء.
’Uš uHŽ

ـــســـتــــشـــار الـــقـــانـــوني في وقـــال ا
الـرئاسة  منيف الشمري في تصريح
امـس ان (الـــعـــفــــو اخلـــاص يـــكـــون
ــــادة 73 اوال من اســـــتـــــنــــادا الـى ا
الـدسـتور حـيث يصـدر بـتوصـية من
رئــــيس الـــوزراء ومـــوافــــقـــة رئـــيس
اجلمهورية) مبينا أن (أساس العفو
اخلـاص يكون دائما بتوصية خاصة
مـن رئـــــيس الـــــوزراء) وأضـــــاف ان
(تـــوصــيــة الــكـــاظــمي بــالـــعــفــو عن
األحــداث والـنـســاء خـطـوة مــبـاركـة
بـــاســتــثـــنــاء اجلــرائم الـــتي تــخص
ــالي واإلداري االرهـــاب والــفـــســاد ا
واحلـق الـــشـــخـــصـي وهـــو مـــا أكـــد
عــلــيه) مــشــيـرا الى ان (الــتــوصــيـة
ســتـصل لــرئـيس اجلــمـهــوريـة الـذي
سـيـقـوم بـدراستـهـا وإصـدار مـرسوم
جـــمــهـــوري بـــالــعـــفــو عـن الــنـــســاء
واألحــداث). وأوصى رئــيس الـوزراء
مـــصــطـــفى الـــكــاظـــمي خالل احــدى
جــلـسـات مـجـلس الــوزراء  بـالـعـفـو
اخلــــاص عن األحــــداث والــــنــــســـاء
بـاسـتثـناء قـضـايا اإلرهـاب والفـساد

ال العام. واستغالل ا منيف الشمري

{ بــــــــغـــــــداد, (أ ف ب) - فــــــــتـــــــحت
االنـتـخـابـات الـعـراقـيـة الـتي حلّ فـيـها
الـتيار الصدري في الطليعة مع تراجع
ـوالـيـة إليـران وفق الـنـتـائج الـكـتـلـة ا
فاوضات األولـية األبواب أمام لعـبة ا
الخـتيار رئيس جديـد للوزراء وتشكيل
حــكـومـة يــبـدو أن مــسـارهـا ســيـكـون
ــــان مـــــعـــــقـــــداً وطــــويـالً في ظـل بـــــر
مـشـرذم.ولن تـصدر الـنـتـائج الـنهـائـية
الـرسـمـيـة قـبل أسـابـيع مـا يـؤشر الى
كن توقعه جلهة تـعقيدات. فما الـذي 
ـقبل وكيف اخـتيـار رئيس احلكـومة ا
سـتتشكّل التحالفات? أي دور قد تلعبه
إيــران? ومـا هي قـدرة مـســتـقـلـ عـلى

التأثير بالوضع الراهن?
{ ما هي التحالفات احملتملة?

ـلك أي طرف أغلبية واضحة في - ال 
ــان حــتى اآلن. ويـــبــرز الــتــيــار الــبـــر
الــــــصــــــدري كــــــالــــــكــــــاسـب األول في
االنــتـــخــابــات مع حــصــده أكــبــر عــدد
مـقـاعـد وفق الـنـتـائـج األولـية (70 من
329). ويـــــرى الـــــبــــاحـث في مـــــركــــز
"كــارنـيـغي" لألبــحـاث حـارث حـسن أن
.ويـشرح هـناك سـينـاريوهـ محـتمـل
أن الـسـيـنـاريـو األول يـتـمـثل "بـإحـيـاء
+الـتـحـالف الـشيـعي+ إذا بـذلت جـهود
إلقـنــاع أو إرغـام الـصـدر عـلى الـقـبـول
بـصـيـغة جـديـدة لـتـقاسم الـسـلـطة مع
مـــرشح تـــســـويــة كـــرئـــيس لـــلــوزراء
+ ـــــبــــاد واتـــــفــــاق عـــــلى بـــــعض +ا
اإلصالحـيـة مـثـل مـستـقـبـل وهـيـكـلـية
احلــشـد الـشـعـبي".ويــشـيـر مـصـدر في
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الــهــجــوم الـذي وقـع عـلـى الـســجن في
تـــــمــــوز 2013 والـــــذي ادى الى فــــرار
ـــســاجــ وجـــمــيع هــذه ـــئــات من ا ا
ـعـلومـات اوضـحهـا جـهاز اخملـابرات ا
ســلــفــاً في بــيــان كــامل مع اعــتــرافـات
االرهــــابي) وأشــــار الى قــــيــــام (هـــذه
اجلـهات كذلك بايهـام الرأيي العام عبر
نـشـر مـقـطع العتـرافـات احـد االرهـاب
يـدعى بـكـر ريـاض الـعـيـثـاوي عـلى انه
هـو الذي نـفذ انفـجار مجـمع الليث في
الــكــرادة عــام 2016 بــاحلــقــيــقــة بــكـر
ريـاض  اعـتقـاله في تـموز 2015 من
قـبل خـلـيـة الـصقـور االسـتـخـبـارية في
وكـالـة االستـخـبارات بـعد تـنـفيـذه عدة
عــمــلــيــات ارهــابــيــة في قــاطـع بــغـداد
اخـــرهــا ركن عـــجــلـــة مــفـــخــخـــة قــرب
مـرطـبـات مـشـمشـمـة بـالـكـرادة في ايار
 2015وكـذلك  اعالن اعـتـقـاله ونـشر
اعــــتـــرافـــاتـه في نـــفـس الـــعـــام 2015
جـمع الليث كان في وبـتاريخ تفـجير 

السجن ) .
وفي عـــمــلـــيــة جــديـــدة لــلــمـــخــابــرات
ــعـقـدة الحـقـة ا الــعـراقـيــة وصـفت بــا
ّ عـلى أراضيها وبـالتعـاون مع تركيا 
الـقبض عـلى مطلـوب امني عـراقي منذ
عــــدة ســـــــــنـــوات  وأعــــلـن الـــنــــاطق
الـــرســـمـــــــــي بـــاسم الـــقــائـــد الـــعــام
سـلحـة اللـواء يحـيى رسول لـلقـوات ا
االثــــنــــ الـــقــــاء الـــقــــبــــــــض عــــلى
اإلرهـــابي غــزوان عــلـي حــســ راشــد
الــزوبــعي الــذي اشــرف عـلى تــفــجــيـر
الــــكــــرادة الـــذي راح ضــــحـــيــــته 360
عــراقـيـا وكــذلك تـفـجــيـر مـول الــنـخـيل

ودائرة التقاعد.  
وبـحسب معلومات امـنية فإن الزوبعي
كـان احد الهاربـ من سجن أبو غريب
فـي الـعـام 2013 الـى صـحــراء االنـبـار

نامة ا

راكز  d“∫ عمليات العد والفرز اليدوي في احد ا

حذرت احلـكـومة في مـقـال سابق قـبل سـنوات من الـتـحارش بـالـصمـونة
ـقولة لـلزعيم يحمل عـنوان ( اال الصـمونـة يادولة الـرئيس ) واستـأثرت 
الراحل عبدالـكر قاسم ح زار احـد افران الصمـون وشاهد صورته
بحجم كبير فـطلب من صاحب الفرن أن يُـكبر الصمـونة ويصغر صورته
ولو كان اي قائد غـيره الثنى على صـاحب الفرن ولقـال له بارك الله فيك
متناسيا ان مصـلحة الشعب ومكـانته اعلى من الكرسي ومن يغوص في

احضانه ..
ـنـشـنــشـة ) لم تـتــعظ من دروس الـتـاريخ ـرفـهــة ( ا والـيـوم حــكـومـتـنــا ا
ـصـدر رزقه.. حـ عمـلت عـلى رفع وراحت تـتحـارش بـقـوت الـشـعب و
سعـر صـرف الـدوالر مـقابـل اذالل الديـنـار الـعـراقي لـيرتـفع كل شئ في
االسواق احملـليـة .. فلـم تعـد أي مادة خـارج نطـاق الـغالء الفـاحش حتى

وصل االمر بأرتفاع سعر اخلبز والصمون مع تقليل حجمهما ..
احلكـومة حتـاول أن ترفع من احـتيـاطيـها النـقدي حـتى لو كـان ذلك على
حسـاب مـعانـاة الفـقـراء وذوي الدخل احملـدود .. اليـعنـيـها ان جـاعوا أو
ماتوا أو تـشردوا .. لم تسـتمع للـتحذيـرات من هذا االجراء الـظالم الذي
يـشـبه احلـصـار االمـريـكي عـلى الـشـعب الـعـراقي في الـتـسـعـيـنـيـات من
ــواطن  أكل ــاضي عــنــدمــا اصــبح كل شئ خــارج مــتــنـاول ا الــقـرن ا
الـنــخـالــة وشـد احلــزام عـلى بــطـنه لــيـتــحـمل وقع اجلــوع بل بـاتـت حـبـة

االسبرين صعبة عليه ..
ان مـايـجـري الـيـوم في الـعـراق مـن حـصـار حـكـومي مع تـوقف االعـمـال
بشكل كامل بـحيث اصبح من الصـعوبة على ذوي الـدخل احملدود تأم
ايـجــاراتـهم أو ادويـتــهم الـتـي بـاتت تـثــقل كـاهــلـهم بــعـدمـا ارتــفـعت الى
معـدالت غيـر طبـيعيـة .. بل اسـتغنـى غالـبية الـعراقـي عن بـعض االدوية
رغم حاجـتـهم اليـهـا الن ارتفـاع اسـعارهـا جـعلـهم يـأخذون نـوعـا واحدا

منها ..
لم يكن احلـال يـصل بالـعراق وبـأقـتصـاده الى هذا الـوضع لـوال الفـساد
الـذي نخـر جـسـد الـدولـة العـراقـيـة  فـبـدال من مـكافـحـة الـفـسـاد واعادة
ـنـهــوبـة جلـأت احلـكــومـة وبـكل صالفــة الى رفع سـعـر صـرف االمـوال ا
ـا تدل على ال الدوالر لتـوفيـر سيوله نـقديـة تتبـاهى بهـا وهي ان دلت فأ

عاناة الشعب .. اباليتها وعدم اهتمامها 
منذ جائحة كورونا التي اقتحـمت العالم والعراق كان من ضمن موجتها
ثابة عقوبـة جماعية للفقراء وفرض احلكومة احلظر الشـامل الذي كان 
وذوي الدخل احملدود ألنها اتخذت هذا االجراء دون تعويض مادي لهذه
الشرائح فتراكمت عـليهم الديون وااليجـارات في ظل توقف االعمال كما
صالح واحلـرف هم ايضا تضـرروا كثيرا من هذا االغالق ان صحاب ا
ا دفع الكثير التام ألن اصحاب العقارات طالبـوهم بدفع االيجارات .. 
منـهم لغـلق محـالهم ومـعامـلـهم كمـا  تسـريح العـديد من الـعمـال الذين

يعتمدون على االجر اليومي ..
اوضاع الشـعب العراقي الـيوم كـارثية في ظل الـركود االقتـصادي الذي
ـشـهـد واجلــوع نـخـر مِـعـد لم يـشـهـد الــعـراق مـثـله  فــالـبـطـالـة ســيـدة ا
الـعـراقــيـ ... شـبــاب انـهـوا دراســتـهم اجلـامــعـيـة وبــعـضـهم يــحـمـلـون
ـاء في التـقاطعـات اواشتـروا عربـانه لبيع شهادات عـليـا يبـيعون قـناني ا
ـهن التـي التنـاسب حتـصـيـلـهم الـعـلمي الـلبـلـبي والـبـاقالء وغـيـرهـا من ا
بينما اشـباه الرجال واجلـهلة اليـوم في مواقع ومناصب مـهمة في الدولة
 جمـاعـة ( شكـرن ) و( هـمشـت ) و( لطـفن ) و ( مـساءن ) وغـيـرها من

البالوي والكوارث في عراق نظرية الفوضى اخلالقة ..
راجـعة قـرارهـا التـعـسفي هـذا وارجاع ان احلكـومـة العـراقيـة مـطالـبـة 
سعـر صرف الـدوالر الى ماكـان علـيه لتـعود االسـعار الى
سابق عـهدهـا كي الحتصـد نـتيـجة هـذا الظـلم الذي
وقع على رأس غالبـية الشعب فـالشعوب ان جاعت
لن تــســكت وســيــكــون صــوتــهــا اعــلى مـن صـوت

الطغاة واذنابهم .. !!
 

كـان مـتـواجـد مع االنـتـحاري فـي نفس
ـضافـة قبل تـوجهه الـى بغداد ونـقله ا
مع عـجلته الى منـطقة العـظيم وبعدها
تـوجه بهـا االنتـحاري الـى بغـداد ونفذ
عـملـيته . واشـرف على تـفجـير مزدوج
في مــحـافـظـة بـغـداد في مـول الـنـخـيل
بــــــــــــتــــــــــــاريـخ  2016/9/9 مـن خـالل
انـتـحاري يـرتدي حـزام ناسف وتـلتـها
تـفـجـيـر عـجـلة مـفـخـخـة نـوع هـونداي

باص حتتوي على انتخاري اخر.
وتــفـجـيــر عـجــلـة مـفــخـخــة في بـغـداد
بـالـقـرب من  مـرطـبات الـفـقـمـة بـتاريخ
2017/5/30 كـــان يــســتـــقل الــعـــجــلــة
انـتحـاري.- تفـجيـر عجـلة مـفخـخة في
مــنـطـقــة الـشــواكـة بـالــقـرب من هــيـئـة

الـتــقـاعـد الـعـامـة بـتـاريخ 2017/5/30
كـان يستقل العـجلة انتحـاري.- تفجير
عــجـلـة تــسـتـهـدف زوار االمــام الـكـاظم
عـليه السالم اثناء مـراسيم االستشهاد
في مفرق الدورة قرب السايلو  /2016
5/2 كـان يــسـتـقل الـعـجـلـة انـتـحـاري«
وتـراجـعت مـذاك هـجمـات الـتـنـظيم في
ـدن بشكل كبير لكن القوات العراقية ا
ال تـزال تالحق خاليا نائـمة في مناطق
جـبلية وصحراوية فيما يقوم التنظيم
بـــ وقت وآخــر بــاســـتــهــداف مــواقع
اضي هـجوماً عـسكـرية ونـفّذ الـشهـر ا
أودى بــثالثــ مـدنــيـاً فـي حي مـديــنـة

الصدر الشيعية في العاصمة.
تـحـدة نـشر في  وأشـار تـقـرير لـأل ا

شـبــاط/فـبـرايـر إلى أن تـنـظـيم الـدولـة
االسـالمـيـة يــحـافظ عــلى وجـود سـري
كـبير في العراق وسـوريا ويشن تمرداً
مــســتــمــراً عــلى جــانــبي احلــدود بـ
الـــبــلــدين مع امـــتــداده عــلى األراضي
الـتي كان يسيطر عليها سابقا .«وقدّر
الــتـقـريـر بـأن تــنـظـيم  داعش -الـدولـة
ـــا االسـالمــــيـــة ال يــــزال يــــحــــتــــفـظ 
مـجـموعه 10 آالف مـقـاتل »نـشط «في

العراق وسوريا.  
واعـتـبر مـسـؤول في التـحـالف الدولي
كـافحة تـحدة  الـذي تقوده الـواليات ا
اجلــهـاديـ مـفـضـالً عـدم الـكـشف عن
هـويته أن الـتنـظيم فـي العراق مـحلي

الي (صعب). جداً فيما وضعه ا

ــســـتــوى الــعــلــمي), الـــتــربــويــة وا
وأضـــــاف ان (إعـــــادة الـــــدوام يـــــوم
الـــســبـت جــاء لـــفــسح اجملـــال أمــام
دارس لتـوزيع وتقسـيم الدوام ب ا
أيـام األسـبـوع) ,وتـابع ان (الــطـلـبـة
ــضـاد غــيــر مــشـمــولــ بــالـلــقــاح ا
الكات لـكـورونا ,وهو واجـب علـى ا
التدريـسية فـقط ومن ال يأخذ الـلقاح
عليه تقد مسحة سالبة اسبوعيا),
مـــؤكـــدا (انـــطالق الـــعـــام الـــدراسي
رسمـياً سـيكـون في االول من الشـهر
ــدارس ــقــبل ,ومــا يــســري عــلى ا ا

احلكومية يسري على األهلية).
cO öð ‰UI²½«

 وأوضحت الوزارة في وقت سابق,
راحل األربـعة قرار انـتـقال تالمـيـذ ا
األولى من الــدراسـة االبـتــدائـيـة الى
رحـلة الـتي تـليـها.وذكـر البـيان إن ا
(الــوزارة قـررت اعــتــمـاد نــظــام عـدم
ـراحل األربـعة األولى الرسـوب في ا
من الدراسة االبتدائية واالنتقال إلى
ــرحـلـة الــتي تـلـيــهـا تـمــاشـيـاً مع ا
ـعمـول به فـي أغلـب الدول الـنـظـام ا
ـية ,لـغـرض تـشـجـيع الـتالمـيذ الـعـا

على االستمرار في الدراسة) ,مشيرا
الى ان (رســـوب الــتالمـــيــذ في هــذه
ــراحل سـوف يــتـســبب بـانــكـسـار ا
ــعـنـويـة لــهم والسـيـمـا مع الـروح ا
رؤيــتــهم لــزمالئــهم وهم في مــراحل
متقدمـة ما يدفعـهم إلى التسرب من
ـــــدارس والــــــتــــــقـــــاعـس عن أداء ا
ــدرســيـة) ,مــبــيــنـا ان الــواجــبــات ا
الكـــات الــــتـــدريــــســـيـــة تــــتـــولى (ا
ــنـاهج ـواد وا مــسـؤولــيـة إكــمــال ا

الدراسية ودعم التالميذ).
ولــفت الـى ان (جــعل الــدوام أربــعــة
أيـام في األسـبــوع سـيـعـطي فـسـحـة
أكــبــر لـتــعــلم الـتـالمـيــذ والــطـلــبـة),
مشـدداً على (ضـرورة الـتكـاتف لدعم
الـعـملـيـة الـتربـويـة والـتـعلـيـمـية في
الــعــراق). وكـــانت هــيــئــة الــرأي في
الوزارة قـد صوتت عـلى عدة قرارات
ـراحل األربعة منـها انتـقال تالمـيذ ا
األولى من الــدراسـة االبـتــدائـيـة الى
رحـلة الـتي تلـيهـا وذلك تشـجيـعاً ا
الســتـــمـــرار االطـــفـــال في الـــبـــيـــئــة
الــتــعــلــيــمــيــة وتــقــديــرا لــلــظــروف

االستثنائية التي تمر بها البالد.
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صــادقت رئــاســة اجلــمــهــوريـة عــلى
شـمـول 571 مـحـكـومـا بـقـرار الـعـفـو
اخلـــاص الــــذي قـــدمـــته احلـــكـــومـــة
بـأسـتثـناء قـضـايا اإلرهـاب والفـساد

ال العام .  واستغالل ا
وقـــال مــصــدر في تـــصــريح امس ان
(قــرار الــعــفــو اخلــاص الــصــادر عن
رئــــاســـة اجلــــمــــهـــوريــــة ال يــــشـــمل
احملـــكـــومـــ بـــاإلرهـــاب والـــفـــســاد
ـال الـعـام و إصداره واسـتـغـالل ا
بتوصية من مجلس الوزراء ,ويشمل
الــفــئـات من الــنـســاء واالحـداث دون

 .( سن  18سنة حصراً
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ع ..?? األسالم السياسي الشيعي وأحزاب نحلم بعراق مستقر والله ا
موالية أليران تصعد بالنزول لـلشارع  ورفض نتائج األنتخابات .. بحجة

السيرفرات باألمارات وحصلت عملية تزوير بالنتائج ..!!??
انيا وكوريا اجلنوبية واألمارات .. األحزاب السياسية تتهم أسبانيا وأ

بالتدخل بتزوير نتائج األنتخابات ..??
عقول  هذهِ الدول ما عدها شغل وعمل ..!! يا جماعة اخلير هل من ا

 مشغولة بنتائج  أنتخابات العراق ..!!??
يا أحـزاب الفـساد يـا من تلـعبـون دور الضـحيـة ..!!?  أتقوا الـله بـالعراق
وشعبه ال نحتمل مزيداً من أراقة الدماء والفوضى ..!!?
سلوك الطرق القانونية للطعن بنتائج األنتخابات بدل
التـصـعيـد والـنـزول للـشـارع هـو احلل األمثل كي ال

يحصل ما ال حتمد عقباه ..!!
اللهم أني بلغت فأشهد ..

dHE*« ‰ULł

الــــســـيـــاســــيـــة الــــكـــبــــرى هـــؤالء في
حتـالـفـاتـها قـد "تـشـكّل مـعـاً تـكتالً من
ـكن أن يـلعب دور قـرابة 20 نـائـباً" 
"مــعــارضــة قــادرة عــلى تــرجــيـح كــفـة
ـــيــزان في الـــتــصـــويت عـــلى بــعض ا
" كمـا تـشـرح هيـغل.ولـتـكون الـقـوانـ
فــاعــلــة "ال بــد لــتــلك الــقــوى أن تــضع
اســـتـــراتـــيـــجــيـــة واضـــحـــة لإلصالح
انيـة والعمل في وتـفعـيل الرقابـة البـر
الوقت نفسه على بناء وتوسيع تنظيم
ذي قــاعــدة شــعــبــيــة والــتــنــســيق مع
اجملـموعات االحـتجاجـية األخرى التي
لـم تــشـــارك في االنـــتــخـــابـــات" بــرأي

حسن.
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استـثـنت وزارة التـربيـة الـطلـبة من
ــضـاد شــرط الــتــطــعـيـم بـالــلــقــاح ا
ـدارس لــكــورونـا خـالل الـدوام فـي ا
الكـات التدريـسية واقتصـاره على ا

فقط.
ـتـحـدث بـاسم الـوزارة حـيدر وقـال ا
فاروق في تصريح متلفز إن (العودة
لــــلــــدوام احلـــــضــــوري فـي الــــعــــام
الــدراسي ,يـــأتي دعــمــا لــلـــعــمــلــيــة

حيدر فاروق
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ـــوارد اقـــرت وزارتــــا الـــزراعـــة وا
ائيـة   اخلطة الـشتويـة للموسم ا
ـــقـــبل   بـــتـــخـــفـــيض الـــزراعي ا
ـئة ـزروعات الى  50بـا مـسـاحـة ا

ـــائــيــة. بـــســبـب قــلـــة االيــرادات ا
واوضح الـــنــــاطق بـــأسم الـــوزارة
حـميـد النـايف ان (اللـجنـة الدائـمة
ـشتـركـة ب الـوزارتـ اجتـمعت ا
بــرئــاســة الـوزيــرين مــحــمــد كـر

اخلفاجي ومهـدي رشيد احلمداني
  وبحـضور اعضـاء اللجـنة كافة 
اضافـة الى حضور مـستشـار جلنة
ياه واالهـوار النيـابية الزراعـة و ا
ـــنـــاقـــشـــة اخلـــطـــة الـــزراعـــيــة   

ـــقــــبل ـــقــــتــــرحـــة لــــلــــمـــوسـم ا ا
ـــرويـــة وحـــسب لـــلـــمـــســـاحــات ا
ــــقـــتـــرحــــة من قـــبل ـــؤشـــرات ا ا
مــديـريـات الـزراعـة في احملـافـظـات

عدا اقليم كردستان).
w D  ¡«Ë—

وتابع ان (االجتماع تناول امكانية
ـقـترحـة من قبل سـاحات ا اقـرار ا
ــوارد  اكـدت ان الــزراعــة   لــكـن ا
ـوجود في ـتـاح ا ـائي ا اخلـزين ا
الـسـدود واخلـزانـات  يـكـفي  لـسـد
احـتـياجـات مـلـيونـ وخـمسـمـائة
ـــقـــدار تـــخــفـــيض الف دو اي 
ــقــرة ــســاحــات ا ــئـــة عن ا 50بــا
اضي البالغة خمسة خالل العام ا
مـاليــــــــ دو   وذلـك نــــــــظــــــــرا
ــــائــــيـــة النــــحــــســـار االيــــرادات ا
والــغـــطــاء الـــثــلـــجي في الـــعــراق
ـنـطقـة  واحتـمـاليـة ان يـستـمر وا
ـــائـــيـــة خالل تـــراجـه االيـــرادات ا
قبل)  مـبينا ان وسم الشـتوي ا ا
(مــحـافــظــة ديـالـى اسـتــبــعـدت من
اخلطـة الزراعـية نـتيـجة انـخفاض
ــيـاه فـي ســد حـمــرين مــنــســوب ا
ـائـية  الـنـاجت عن قـلة االيـرادات ا
ــيــاه واخـــتــصــرت عـــلى تــأمـــ ا
لالغـراض البـسـتنـة ومـياه الـشرب
حـصـرا)  الفـتـا الى ان (الـوزارت
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وقَّع الـعراق ودولـة االمارات ,اِتفـاقـية
مشـتركـة تشـجع االستثـمار والـتعاون
االقـتـصـادي بـ الــبـلـدين.وقـال بـيـان
امس إن (الـعــراق وقَّع عـلـى اتـفــاقـيـة
تــشــجــيـع وحــمــايــة االســـتــثــمــار مع
ــــالــــيــــة اإلمــــارات فـي مــــقــــر وزارة ا
اإلمــاراتــيــة بــابــوظــبي)¨ وأضـاف ان
(االتـفـاقـيـة وقـعت عـلـيـها عـن اجلانب
الــعــراقي رئـيــسـة هــيــئـة االســتـثــمـار
ســهى جنــار وعن اجلــانب اإلمـاراتي
ــالـــيــة يـــونس حــاجي وكــيـل وزارة ا
اخلـوري) وتابع ان (مـراسم الـتـوقيع
حـضـرهـا الـسفـيـر الـعـراقي لـدى دولة
اإلمـارات مـظفـر مـصطـفى اجلـبوري)
مؤكدا ان (االتـفاقيـة ستُسهّل عـمليات
االسـتثـمار والـتعـاون االقتـصادي ب
الـــبـــلــديـن).وجــرى فـي الــســـادس من
تشـرين االول اجلاري وبرعـاية رئيس
مــجـلس الـوزراء مـصـطـفى الـكـاظـمي
مــراسم تــوقـيـع عـقــد تــشـيــيــد خـمس
مـحطّـات لـتـولـيد الـطـاقـة الـكهـربـائـية
باالستفـادة من الطاقة الشـمسية ب
وزارة الـكــهـربــاء والـهـيــئـة الـوطــنـيـة
لـالســتــثـــمــار عـن اجلــانب الـــعــراقي
ـســتـقـبل وشـركــة أبـو ظــبي لـطـاقــة ا

(مصدر) عن اجلانب اإلماراتي. 
W U  ŸËdA

ويـعـد مشـروع الـطاقـة الـشمـسـية من
ـــشــاريع الـــرائــدة فـي الــعــراق أول ا
ويـنفـذ ألول مـرة وسيـسـهم في زيادة
إنــتـاج الــطــاقــة الــكــهـربــائــيــة لــرفـد
ـــتـــجـــددة ـــنـــظـــومـــة بــــالـــطـــاقـــة ا ا
الـنـظـيفـة.وكـشـفت الـوزارة عن دراسة
مـشروع لـتوليـد الطـاقة يـعد االول من
تـحدث باسم نوعه في العـراق.وقال ا
الــوزارة أحـمـد الـعــبـادي في تـصـريح
امس ان (الــوزارة تـــدرس جــمـــلــة من
الـــعــروض بـــشـــان إمــكـــانـــيــة الـــبــدء
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ـشــروع اسـتـخــدام الـريـاح لــتـولـيـد
الــطـــاقــة الــكــهــربــائـــيــة في مــنــطــقــة

الشهابي التابعة حملافظة واسط). 
ـهام ـكلف  في غـضون ذلك  بـحث ا
وزير الـكهرباء عـادل كر مع الـسفير
االيـراني لـدى بـغـداد إيـرج مـسـجـدي
دعم العـراق بالـطاقة الـكهـربائيـة لسد
ــنـــظـــومــة ــتـــزايـــد عـــلى ا الـــطـــلب ا
الـوطـنـيـة.وذكـر بــيـان لـلـوزارة تـلـقـته
(الـــزمـــان) امـس انه (الـــلــــقـــاء بـــحث
تطورات الوضع اإلنتاجي احلالي في
الــعـــراق و الــعالقـــات بـــ الــبـــلــدين
الــصــديــقــ حــيـثــوأبــدى مــســجـدي
اسـتـعداد بالده لـلـتـعاون الـثـنائي في
مـجــال الــتــولــيــد الــكــهــربـائـي وسـد

الثغرة احلاصلة ب العرض والطلب
احملــــلي من خـالل إيــــجــــاد احلــــلـــول
الــبــديـــلــة الـــنــاجــحـــة) ورحب كــر
ــبـــادرة  وأعـــرب عن (اســتـــعــداد بـــا
دة خمس اثل و العراق توقيع عقد 
ســنــوات فـقط ,وذلك إلمــتالك خــطــطـاً
إنتاجية تطويـرية قصيرة و متوسطة
وطـويلـة األمـد تـعـتـمد في حـيـثـيـاتـها
عــلى مــشــاريـع الــطــاقــات الــنــظــيــفــة
والـربط الـكـهـربائـي مع دول اجلوار)
مــؤكــدا (رغـــبــة الــوزارة الــدائــمــة في
تـعـزيـز وتـطـويـر واقع الـطـاقـة احمللي
من خالل استمـرارية التـعاون والدعم
بــامـــدادات الــغــاز االيـــراني من خالل
االتـفاقـيـات الـسـتـراتيـجـيـة الـتي تـعد

ضــروريـــةً الدامــة حــيــويــة احملــطــات
التوليدية).  مـن جانبه  اكد مسجدي
ان (هـــنـــاك إتـــفـــاقـــا مـــبـــدئـــيـــا عـــلى
تـخـصـيص محـطـات تـوليـديـة للـطـاقة
الـكـهربـائـية داخل االراضي االيـرانـية
مـهـمــتـهـا انـتـاج وتـصــديـر الـكـهـربـاء
ـــعـــزل تـــام عن لـــلـــعـــراق حـــصـــراً ,
نظومـة الكهربائـية اإليرانية  وهذا ا
ســـيـــتـــطــــلب بـــدوره تـــوقـــيع عـــقـــود
واتـفــاقـات مع األخـذ بــنـظـر اإلعــتـبـار
ضـرورة عـقد مـفـاوضـات أوليـة بـشأن
األســـعــــار الـــتي يـــجـب ان تـــصب في
مصلـحة الطرفـ  وستكون جـميعها
عـوامل مــسـاعــدة تـعــمل عـلى تــعـزيـز
الـثـقـة والـتـعــاون بـ الـبـلـدين). كـمـا
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وجنـحـنـا بـجـمع الـتـواقيـع  حيث
اســــتــــنـــدنــــا عــــلى طــــلب ســــابق
ــقـاطــعـة الـتــصـويـت  وحـقــقـنـا
ـثـيـرة ــادة ا احلـتــمـيـة بـتــعـديل ا
لـلجـدل  لكن مـع  هذه الـتحـركات
ـــثــمــرة واجــهــنـــا طــلب رئــاســة ا
اجملـــلـس الـــتي قـــامت بـــاحـــالـــة 
الـطـلب لـلـجـنـة االوقـاف والـشؤون
الــديــنــيــة  ولم جنــد تــعــاونــا من
ـذكـورة  ولم يـكن خالل الـلـجـنـة ا
لــديــنـا بــالــتــالي الــوقت الــكـافي 
الجــراء مـــا يــســتـــوجب  من اجل
ــادة  كــمــا اود االشـارة تــعــديل ا
الى  امــر اخـــر واجــهــنــا كــنــواب
ــســيــحي  وهــو كــمـا لــلــمــكــون ا
مـعـروف لـلـجـمـيع قـانـون احملـكـمة
االحتــاديــة  وعــانـــيــنــا من خالله
االمـــرين  مـن جـــهـــة عـــدم وجــود
قـــاضي من ابـــنــاء شـــعــبـــنــا  في
ا كانت مفـصلـية احملـكمـة نظـرا  
عــلـيـه االوضـاع فـي وقت الــنــظـام
الـــســـابق الـــتي حـــدت مـن وجــود
قـــــاض درجـــــة اولى  فـــــقـــــمـــــنــــا
ــــطــــالــــبـــــات الــــتي اثــــمــــرت بــــا
بـتـخـصـيص مـنـصب االمـ الـعام
ـسـيـحي ـكون ا لـلـمـحكـمـة  مـن ا
حتـديـدا  اال ان اجلانـب االخر من
قانون احملـكمة االحتـادية كانت له
ــادة تـــاثــيـــرات كـــبـــيـــرة  كـــون ا
الدستـورية للـمحكـمة  اقتضت ان
تـكـون احملـكـمــة مـؤلـفـة من قـضـاة
  خـاصـة مع وفــقـهــاء  اسالمـيــ
وجود حق الـفيـتو  ازاء الـقرارات
الــــتي  تــــصــــدر والتــــتــــوافق مع
الـشـريـعـة االسالمـيـة  حـيث قـمـنا

بـــتـــحـــركـــات جـــادة ازاء هـــــــــــذا
االمــــر  وفـــعـال لم  يــــتـــــــــحــــقق
الـنصـاب الـذي يضـمن تـمريـر هذا
الـــقــانـــون  حـــيث كـــان يــرم  الى
تـــــــشكيل احملكمة االحتادية على
اساس ديـني  وليس  وفق توجه
مدني  امـا القـانون الـثالث  الذي
واجـهـنـا خالل  هـذه الـدورة  هـو
الـذي تـعلق بـقـانـون االنتـخـابات 
وخـصـوصا الـفـقـرات التي تـتـعلق
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قــــال  رئـــيس كــــتــــلـــة الــــرافـــدين
الــنــيـــابــيـــة في مــجـــلس الــنــواب
ــانــيــة الــعــراقي ان الــدورة الــبــر
الــرابــعــة تــاثــرت بــاحــتــجــاجــات
ـا تـشـرين ومن ثم ازمـة كـورونـا 
جـعلـها دون مـستـوى الطـموح في
ـــهـــمـــة الــتي اصـــدار الـــقــرارات ا
ـواطن الـعـراقـي وب يـنـتـظـرهـا ا
الـنــائب يـونــادم كـنــا في حـديث لـ
(الـــزمـــان ) ان (هــــنـــالك عـــدداً من
االسـتـجوابـات الـتي كـانت تنـتـظر
بـعض الـوزراء اال ان تـاثـيـر الـكتل
ـا ـتـنـفــذة ابـطـلـهـا  الـكـبــيـرة وا
اسـهـم بـتـاجـيج االوضـاع وانـدالع
احـتـجـاجات تـشـريـن عـلى خـلـفـية
تــلـك االحــداث  فــيـــمــا قــال حــول
انـية الـرابعة تـقييـمه للـدورة البـر
من خالل مـــا عـــانـــته من االمـــرين
عـبـر مـسـالـتـ اولـهـمـا  مـا جرى
خـالل  احــداث تـــشـــرين االول في
عـام 2019 ومــا تــمـخض عــنه من
دن احـتـجـاجـات شهـدتـهـا اغـلب ا
العراقية  اضافة للمسالة االخرى
ــان  الــتـي تــعــطل خـاللــهــا الــبــر
الشــــهــــر  من جــــانـب االجـــراءات
الـوقــائـيــة الـتي فــرضـهـا انــتـشـار
فــــــايـــــروس كـــــورونــــــا  وهـــــذين
ـاني  االمــرين  عـطال االداء الــبـر
للدورة وجـعله دون الطـموح  كما
اليـــخـــفى مــــا كـــانت  تــــســـهم به
تــاثــيــرات رؤســاء  الــكــتل  عــلى
رئاسة اجمللس النيابي  في ابعاد
الــــدور الـــــرقــــابي ومــــحــــاســــبــــة
  من خالل مـا قاموا به سـؤول ا

من ضغوطات حيث اذكر شخصيا
وخالل عــــــهــــــد رئـــــيـس الـــــوزراء
ـــهــدي  ان االســـبق عــادل عـــبــد ا
ان اعد  جـلساته الستجواب البر
نـحـو سـتـة وزراء  وسـحب الـثـقـة
مـنهم  اال ان حتـرك رؤسـاء الـكتل
انـــقــــذ هـــوالء الــــوزراء  اضـــافـــة
لـالسـتـجــوابـات الــتي  اعـدادهـا
خالل الدورة احلـالـية  لـكن ضغط
الكـتل اودى بها  وهـذا ما  حرف
االلتزام بـالشفـافية والـنزاهة التي
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ـــكــون ولــفت كـــنـــا بــخـــصــوص ا
ــسـيــحي ومــا واجـهــوه كــنـواب ا
ــسـيـحـيـة ابـان ـثـلــ لـلـكـوتـا ا
ـــذكــــورة الـى انه خالل الــــدورة ا
ـانـيـة الـرابـعـة  كانت الـدورة الـبـر
هنالك ثالث قضايا رئيسية تتعلق
سـيحي اولهـما منـاقشة ـكون ا با
ــادة 26 من قـــانـــون الـــبـــطـــاقــة ا
الـوطـنـية والـذي يـتعـلق بـ(اسـلـمة
ادة تستهدف القاصرين) وكانت ا
ابـنـاء شــعـبـنـا بــالـدرجـة االسـاس
لــذلك حتـركـت رغم انـني تــاثـرت 
قـعد النيابي اخلاص بي بسرقة ا
من خالل عـمـليـات الـتزويـر والذي
اودى  بنحو سنة من عمر الدورة
ـذكورة  لـذلك حيـنما انـية ا البـر
ـــــان  حتــــركت عــــدت الـى الــــبــــر
ــذكــورة ــادة ا بــاجتــاه تــعــديل ا
ـطلب اغلب ووقع معي عـلى هذا ا
سـلمة من كـونات غيـر ا اعضـاء ا
االيــزيـديـ والـصـابـئـة وغـيـرهم 
ــادة حـــيث طــالــبــنـــا  بــتــعــديل ا

بــنــظــام الــكـوتــا  وحــقــيـــــــقـة لم
نــوفق في ابــعــاد الـــــــــغــ الـذي
حلق بـنـا جراء هـذا الـقـــــــــانون 
بــرغم جــمـــعــــــــــنــا لــلـــتــواقــيع 
وتــوافــــق رؤســاء الــــــــــــطـوائف
ــسـيــحـيـة مـع مـطــلـبـنــا في هـذا ا
اخلـــــــــــــــصـــــــوص  واجــــــمــــــاع
رجـعيـات الديـنيـة اخلاصـة بنا  ا
اال ان االمـر بقي عـلى مـا هو عـليه
وانـــا اراه مــثـــلــبـــة بــحـق قــانــون

االنـــتــــخـــابــــات حـــيــــنـــمــــا يـــتم 
مــصـــادرة االرادة احلــقــيــــــــقــيــة
لــلــمــكـون  عــبــر انــتـــــــــخـاب من
ـــــا  وفــــــــق هــــذا ـــــثـــــله  وا
الــــــقــــــانــــــون تــــــوجــــــد امالءات 
خـــارجــيــة  حـــيث يــتـــبــلــور وفق
ــثــلـ عن ــذكـور  ال الــقـانــون ا
ثلي  الـكتل الكبيرة كون  بل  ا
ـتـنـفـذة  بعـد افـراغ الـكـوتا من  ا

معناها .
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اكــدتــا عــلـى مــنع  الــزراعــة  داخل
هارب الفيضانية حدود االهوار وا
في مــحــافــظــات الــبـصــرة وواسط
وذي قــــار و ديــــالـى ومــــيــــســــان 
ـــــزارعـــــ والــــفـالحــــ والــــزام ا
ـــقـــرة ـــســـاحـــات االروائـــيـــة ا بـــا
بــاخلـطــة الـزراعـيــة)  ومـضى الى
الـــقـــول ان (الـــوزارتـــ حـــمـــلـــتـــا
ــســـؤولــيـــة جــراء ــتـــجــاوزيـن ا ا
جتـاوزهم  وانـهـمـا غــيـر مـلـزمـتـ
بالنظر او الـترويج الي طلب بشأن
الـتـعـويض  في حـالـة حدوث ذلك)
داعــــيـــا اجلــــمــــيع الـى (االلــــتـــزام
بـالضـوابط القـانونـية بـهذا الـشأن
ـــــوسـم زراعي ـــــضـي  من اجـل ا
يــسـهم في تـوفــيـر مـرتـكـزات االمن

 .( الغذائي للمواطن
وحـددت اخلــطـة الــشـتــويـة لــلـعـام
ـــشــــمـــولـــة ـــســــاحـــة ا ــــاضي ا ا
بـاإلرواء الـسطـحي خـمـسـة مالي
دو لـزراعــة مـحــاصــيل احلـنــطـة
والــشــعــيــر واخلــضــراوات  وذلك
بــعــد تــقــلــيــصــهــا من اصل ســتــة

ياه الكافية.  مالي لعدم توفر ا
وتـمــكن الــعـراق بــهـذه اخلــطـة من
انتاج اقل من اربعة مالي طن من
احلـنـطة هـذا الـعـام  وذلك بـعد ان
حـقق اكـثر من 4.5 مـليـون طن في

اضي  وينـبىء التخفيض العام ا
زروعة للخطة ساحات ا الكبير با
الــشــتــويــة   بــانــخــفــاض انــتــاج
احلــنــطـــة إلى الــنـــصف تــقـــريــبًــا
والـعـودة الستـيـرادهـا من اخلارج.
تظاهرين في واقدم العشرات من ا
ـحـافـظـة ذي قـضـاء سـيـد دخــيل 
وارد قـار عـلى غـلق مـبـنى دائـرة ا
ياه ائية   احتجاجاً على شح ا ا

الذي تعانيه مناطقهم. 
وقــال شـهـود عـيــان ان (الـعـشـرات
من سـكـنـة قـرى الـقـضـاء تـظـاهروا
ـوارد واقــدمــوا عـلى غــلق دائــرة ا
ـائـيـة   ومـنـعـوا الـدخـول الـيـها ا
ياه وجتفيف احتجاجاً على شح ا
شط ال ابــــراهــــيـم الــــذي يــــغــــذي
منـاطقـهم  االمر الذي يـنذر بـخطر
ــــــزروعــــــات وحــــــيـــــاة يــــــهـــــدد ا

مواشيهم).
 واضـافـوا ان (مـنـاطق واسـعة من
ــيــاه الـــقــضـــاء تــعـــاني من شـح ا
نـتـيــجـة جـفــاف شط ال ابـراهـيم 
والســيـمــا في مــنــاطق الــعــبـودة 
ـــســــؤولـــ او  دون حتـــرك مـن ا
ــا دفع ـائــيــة    ــوارد ا دائــرة ا
ـبـنى حـتى احملــتـجـون الى غـلـق ا
ايـــــجــــاد احلــــلـــــول الهــــالـي تــــلك

ناطق).  ا

اعـلـنت الـوزارة عـن تـبـنـيـهـا إجراءات
تعـظم واردات اجلبـاية.واشـار البـيان
الى ان (كر أستـقبل في مكـتبه وفدا
عادن للتباحث من وزارة الصناعة وا
ـشــاركـة والـتـعـاون بـشـأن إمــكـانـيـة ا
ـرحـلـة الـفـني بـ الـوزارتــ ضـمن ا
ــقــبــلــة) واســتــعــرض كـر (حــجم ا
ـهــام الــكــبــيــرة الــتي نــهــضت بــهـا ا
الكهرباء وكيفية تغطيتها للعديد من
نـاسبات الوطـنية والـدينية الـكبيرة ا

,وكانت سبباً في إجناحها).
ôu  qO Q

واضـاف الــبـيـان ان (الــطـرفـ بــحـثـا
إمـكـانـيـة تـأهـيـل احملـوالت  والسـيـما
ـطلـوبة ـعدات ا بـعد تـوفر ووصـول ا
اخلـاصـة بـصـيـانـتـهـا) واوضح كر
ان (الـــوزارة تـــبـــنـت مـــجـــمـــوعـــة من
اإلجـراءات الــتي من شــأنـهــا تـعــظـيم
واردات اجلباية وفق تسعيرة معتدلة
ومدعـومـة سـيـكـون لـهـا اثـر كـبـير في
ـا يـضمن الـتوسع تـعزيـز وارداتـها 
شاريع الكهربائية خاصة في بعض ا
ضمن قطاع التـوزيع) معربا عن امله
ــضـي الــبـــرنـــامج الـــطـــمــوح بـــأن (
لـنـشارك الـعـمل والتـنـفيـذ مع شـركات
الصناعة). في تطور  كشفت مصلحة
الــــكــــمــــارك االيـــرانــــيــــة عن انــــطالق
الـعالقـات االقتـصـاديـة مع السـعـودية
بـــتـــصــــديـــر ســـلع بـــقـــيـــمـــة  39ألف
ـصـلـحة ـتـحـدث بـاسم ا دوالر.وقـال ا
روح الله لطيفي في تصريح امس انه
(بــعـد عـام ونـصف الـعـام من انـقـطـاع
الــــعالقــــات فـــأن تـــصــــديـــر الــــســـلع
لـــلـــســــعـــوديـــة جــــاء بـــالـــتــــزامن مع
ــفـاوضــات الـثــنــائـيــة) واضـاف ان ا
(الــصـادرات الـســــــعـوديـة شـمـلت 6 
االف دوالر بـــــــــالط و33 الـــــــــف دوالر
سـتخـدم في عالمات ـدور ا الـزجاج ا

رور).  ا
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في ظـل هذا النهب الـفضيع للـوقت  نتيجـة مشاغل احليـاة وغزو االنترنت
ـنـشورات ـواقع واالخبـار وا ومـسـاهـمته فـي قتل أغـلب اوقـاتـنـا بتـصـفح ا
الـتي كثيـر منها ال تـغني وال تسـمن جوع  أتمنى مـن حضراتكم اسـتثمار
اوقـات الطـريق ب احملافـظات اثـناء أسفـاركم اليـها لقـضاء اعـمالكم  في

همة التي تغنيكم ثقافيا  وتمدكم بالوعي. مطالعة الكتب ا
عذبون وأحـرص كثيرا عـلى ذلك  حينـما اكون راكبـا ال سائقا  فـكان " ا
" رفيق رحـلـتي من مـديـنتي في االرض " لـعـمـيد االدب الـعـربي "طه حـسـ
ـتعـا جـدا وأنا الـصـويـرة الى بابل الـعـريـقة ذهـابـا وايـابا  فـكـان رفيـقـا 
انـهي قـصته االولى صـالح " فقـد كـانت مجـموعـة قصـصيـة كـتبـها الـعمـيد
ـنـهج كـما يـذكـره خـارجا عـن اصول الـنـقـاد وقواعـدهم  مـنـهج احلديث
ـليه عليه النقاد والقـراء  وهذا لعمري حترر جميل كـما يريده هو ال كما 

ينبغي ان نستفيد منه في كثير من االمور.
قـصـة صـالح حتكي واقـع نعـيـشه في بـلدانـنـا الـعربـيـة يـوميـا  قـصـة فتى
حـكمت علـيه مقادير احلـياة منـذ والدته ان يكون معـذبا  نتـيجة طالق أبيه
ألمه وبـقـاءه ب احـضان زوجـة أبيه الـتي لن حتـبه وانشـغال األب عن ذلك
بـهمـوم احليـاة وهـذه حالـة ينـبغي ان يـحسب لـها االبـاء واالمهـات حسـابا
طـويال قبل ان يقدموا على قرار خطيـر ومدمر كقرار الطالق يلقي بشراره

على مصير جيل من االطفال .
نــتـيـجــة هـذا الـطالق كــان "صـالح" فــتى مـشـرد جــائع فـاشل مــتـسـكع

مظلوم تنتهي حياته في حادث مروري بسبب اهماله من اجلميع.
ـمتـعة لـعمـيد االدب الـعربي وهي كـانت هـذه أولى قصص هـذه اجملمـوعة ا
بـدال من ان يـقـضي في حـكـايـات الـلـهو حـصـيـلـة اسـتـثـمـار وقت الـطـريق 
والــتــدخل فـي حـيــاة االخــريـن  اسـتــطــيـع ان ارى ان هـذا درس يــنــبــغي
لــلـــشــبــاب االســـتــفــادة مــنـه ألنــني االحظ  ان هــذه عـــادة " أعــني عــادة

اصــطـحــاب الــكـتــاب في األسـفــار وامــاكن الـنــزهـة "
غــادرهـا شـبــابـنـا الــواعـد لألسف الــشـديـد  وبـدأ
االغــلب يـتــنـكــر لـهــا ويـراهــا شـيــئـا عــجـبــا  فـقـد
رمـقتـني أع البـعض غيـر ذات مرة حيـنما رأوني
اتـأبط كـتـابا في سـفـر او وقت انتـظـار  بشيء من

االستغراب واألنكار!! 

-1-
أثورة عن الرسول (ص) ويرددُونَها باعتبارها تشرعون الى األدعية ا يـلجأ ا
لهمة . فاهيم ا ضام وا أعلى صيغ التخاطب مع الله سبحانه وأغناها با

-2-
هم في الدعاء تكرار احلروف واأللفاظ دون الـنظر الى ما تنطوي عليه لـيس ا

من مضام عالية ومناهج سامية .
-3-

ـارس عــمـله والـدعــاء أحـد الــنـوافــذ الـتي يُــطِلُ مـنــهـا الــرسـول (ص) وهــو 
ي للسلوك االنساني . التقو

-4-
روي عنه (ص) أنه كان يقول في دعائه :

" اللهم ال تَجْعَلْ لِفاجِرٍ وال لِفَاسِقٍ عندي نعمةً 
فاني وجدتُ فيما أوحيتَ 

" لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ"
اجملادلة /22

وادّة : تعني احملبة   }ا
احملادّة : تعني تعدي احلدود } 

-5-
وهنا نالحظ :

انّ األدعيـة النبوية الشريفة تـنطلق مِنْ استلهام النصـوص القرآنية باعتبارها
يدان ـيادين والسـيمـا ا نـهج االلهي في كُلّ ا نـصوصاً مـقدسـة كاشـفة عن ا
عطيات االجتماعي والسياسي ومنظومة الروابط والعالقات التي تنشأ وفقا 

نهج العظيم . ذلك ا
-6-

صـداق األبرز لتجاوز اخلـطوط احلمراء التي انّ الـلهاث وراء (التطـبيع) هو ا
ؤمن بالله وباليوم اآلخر . حذّر الله منها ا

انّ من يتقرّب منهم  –وهم أعداء الله  –ال يزداد من الله االّ بُعْدا .
-7-

تبناة وكلُّ احملـترف السياسي الـذين يعملون لصالح األجنـدات اخلارجية ا
ا يـجب عليهم احلفاظ ارق انّما هم يـنسلخون  من قـبل ا

عليه من الثوابت العقائدية والوطنيّة  .
-8-

إنّ اخلالص فـي االخالص لـــــله ولـــــرســــوله (ص) 
ـبـاد الـســامـيـة الـتي جــاء بـهـا الـرسـول ولـلـقــيم وا
(ص) ال لـلـقصـور الـسـوداء  وال ألصحـابـهـا الذين

يتربصون بنا الدوائر .

رحـلة الـقادمـة في تشـكيل 1- من أجل كـبح أي لفـظة طـائفـية سـخـيفـة في ا
احلـكومـة اجلديدة ال بـدّ من إعادة وزارة األوقـاف والشـؤون الديـنيـة وإلغاء
مـا يسـمى (باألوقـاف السـنـية والـشيـعيـة والـديانـات األخرى) لـكي ال تتـكرر

فردات في سياق أحاديثنا اليومية واخملاطبات الرسمية وغيرها. هذه ا
ـوازنات 2- عـدم شـمـول هـذه الـوزارة بـأي مـخـصـصـات مـاليـة مـن ضمـن ا
ـنح التـشـغـيـليـة لـغـرض تشـجـيـعـها عـلى الـسـيـاحة الـديـنـية السـنـويـة أو ا
(تـمـويل ذاتي) وتـكـون مـنـفـذ إقـتـصــادي وطـني كـبـيـر ومـهم مـثـلـمـا مـا هـو
زارات مـعـمـول به في إيـران حـيث يعـتـمـد أغـلب االقـتـصـاد اإليـراني عـلى ا
زارات) في ستثمـرين منهم يلجأون إلى خزينة هذه (ا الـدينية والكثير من ا

شاريع التنموية التي تخدم اجملتمع. القروض من أجل تأسيس ا
3- اسـتوزار الوزارة يكون إما كل سـنت أو كل دورة انتخـابية كاملة (أربع
دراء العامـون يكونـون متنـاوبون أيضاً في سـنوات) كذلك وكالء الـوزارة وا
ـناصـب أو حسب ضـرورات الـكفـاءات الـوظـيفـيـة لكـي يتم إرضـاء جـميع ا

األطراف.
- أمـا وزارة الـثقـافـة والـسـيـاحـة واألثار والـتي أطـلق عـلـيـهـا صـفة مـن قبل
ـثـقـفـ بـ (وزارة الـسـخـافـة) بــسـبب عـدم إداء دورهـا الـصـحـيح مـنـذ عـام ا
ـهـمشـة نـهـائـيـاً من قبل 2003 في مـسـيرة الـثـقـافـة والـفنـون في الـعـراق وا
احلــكـومــات الـطـائــفـيــة الـتي تــوالت وتـســلـيـمــهـا إلى أنــاس رعـاع وجــهـلـة

ولصوص ومن خارج الثقافة والفنون!!
فـأما أن تـهتم احلـكومـة الـقادمـة بوزارة الـثقـافـة أسوة بـالوزارات الـسيـادية
األخـرى وتـرشـيح وزيـر مــؤهل ومـعـروف ونـزيه وتـســويـة رواتب مـوظـفـيـهـا
بـاشـر بشـرائح جـميع أيـضاً كـأقـرانهم في الـوزارات األخـرى واإلهتـمـام ا
ـثقف والفنان داخل العراق وخارجه.. أو إلغائها وتشكيل (هيأة الثقافة ا

ـتخـصـصـة حـصراً ـؤهالت ا والـفـنون) ويـتم تـنـسـيب ا
عروفة في الوسط الثقافي. وا

وفك إرتــبـــاط هـــيــأة الـــســيـــاحـــة واألثــار عن وزارة
الـثـقـافـة وإعـادتــهـا لـهـيـئـتـهــا لـغـرض الـعـمل عـلى
ـنـشـود في عـمـلـهـا األثـاري والـسيـاحي.. هـدفـهـا ا

ومن الله التوفيق.

Y∫ يونادم كنا في حديث للزمان b
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رقـمة (ن و ع / و / ٢٠٢١ / ١٨) وكلفتها التخمينية تبلغ (٩١٩٫٣٦٨٫٠٠٠) ناقصة احمللية العامة ا ـؤهل وذوي اخلبرة لتقد عطاءاتهم الفنية والتـجارية با يسر (وزارة النـفط / شركة نفط الوسط (شركة عامة ) / بغداد/ خلف محطة الـقدس الكهربائية) بدعوة  مقدمي العطاءات ا
وازنة التشغيلية. سارات على حساب ا ناقصة وجداول ا ناقصة نقل منتسبي هيئة نفط الوسط) وفق وثائق ا تسعمائة وتسعة عشر مليون وثالثمائة وثمانية وستون الف دينار عراقي اخلاصة (

ناقصة احململة على موقع شركتنا االلكتروني  (www.mdoc.oil.gov.iq ) وشراء وثائقها في مقر الشركة / قسم العقود / بغداد  –الراشدية / بوب الشام خلف محطة القدس الكهربائية خالل اوقات الدوام الرسمي من ناقصة اعاله االطالع على وثائق ا فعلى الراغب باالشتراك با
ناقـصة من قبل شـركة نفط الوسط . بـلغ غير قابـل للرد اال اذا الغـيت ا (السـاعة ٩٫٠٠ الى السـاعة  ١٢٫٠٠  ظهـرا) هم او وكالئهم اخملولـون عن طريق دوائر كاتب الـعدل او اخملولـون بكتـاب صادر عن صاحب الشـركة لقـاء مبلغ قـدره (٤٠٠٫٠٠٠) اربعمائـة الف دينار عـراقي وان هذا ا
وافق ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢١) مقر هيئة نفط وسط/ حقل االحدب/ محافظة واسط) علما ؤتمر الفني لالجابة على استفساراتكم في الساعة العاشرة من صباح يوم في اخلميس ا وتودع العطاءات في صندوق العطاءات رقم (٢) الكائن في مقر الشركة /االستعالمات الوسطيـة وسيتم عقد ا
ناقصة اجور النشر واالعالن ويلتزم قدمي العـطاءات ويتحمل من ترسو عليه ا وافق ١٤ / ١١ / ٢٠٢١ وال يسمح بتقد العطاء الكـترونيا كما موضحة بالتعليمات  ان اخر موعد الستالم العطـاءات الفنية والتجارية (تاريخ الغلق) الساعة الثانية عـشر بتوقيت بغداد من يوم االحد ا

تطلبات ادناه: باكمال اجراءات التعاقد خالل (١٤) يوم عمل من تاريخ التبليغ باالحالة وفق ا
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- نسخة ملـونة واضحة من شهادة تأسيس الـشركة مصدقة من دائرة مسجل الـشركات ٢٠٢١ وعقد تأسيس الشـركة وبيان التأسيس والنظـام الداخلي للشركة والوضع الـقانوني لها  موقع التسـجيل وكافة محاضر التعـديل اخلاصة بالشركة مع كتـاب تأييد اجنازها من دائرة مسجل
الشركات وموقع عملها الرئيسي (بالنسبة للشركات) او كتاب تخويل بالشخص اخملول بتوقيع او وكالة صادرة عن كتاب العدل.

تقدمة. كاتب ا - هوية غرفة جتارة بغداد او أي محافظة اخرى نافة لعام  ٢٠٢١للشركات وا
ناقصة. وضوع ا كاتب والشركات اخملتصة  هنة اخلاصة با ارسة ا - اجازة وهوية 

ناقصة االصلي. - وصل شراء ا
ركزي العـراقي وان يكون حصـرا عن طريق السند نـصة االلكتـرونية للـبنك ا ركزي الـعراقي وتفضل شـركة نفط الوسط ان يكـون في محافظـة بغداد على ان يـكون مثبت داخل ا - تأمـينات اوليـة غير مشروطـة (خطاب ضمـان او صك مصدق او سفتـجة) من مصرف مـعتمد لدى الـبنك ا
بلغ قـدره (٠٠٠..٢٧٫٥٨١) سبعة وعشـرون مليون وخـمسمائة وواحـد وثمانون الف ديـنار عراقي وبظرف ركزي العراقـي ويقدم من قبل مقـدم العطاء او أي مـساهم في الشركـة لصالح شركة نـفط الوسط/ شركة عـامة و نصة االلـكترونية اخلـاصة بالبـنك ا ستخـرج من ا االلكتـروني ا
بلغ (رقمـا وكتابتا) ويكون نافذا يغطي مدة العـطاء و الغرض منه قابل للتمديد وتصادر هـذه التأمينات في حال عدم توقيع العقد بـعد (١٤) يوم عمل من تاريخ التبليغ باالحالة ويعـد انذاره رسميا بتوقيع العقد خالل (١٥) يوم من دون عذر مـغلق منفصل وان يكون واضحا من حيث ا
ـطلوبة من مقدم العطاء اثناء التحـليل او تقد وثائق.  وبيانات مزورة استنادا ناقصة او عند رفض مقدم الـعطاء تصحيح االخطاء احلسابية في عـطاءه او عدم استكماله للبيانات ا مشروع قانونا دون احلاجة الى حكم قضائي او عنـد سحب العطاء اثناء فترة نفاذيته وبـعد غلق ا

الى تعليمات تنفيذ العقود احلكومية  ويهمل اي عطاء اليحتوي على التأمينات االولة.
فوض (جنسية/ شهادة جنسية او البطاقة الوطنية/ بطاقة السكن/ بطاقة تموينية). دير ا ستمسكات اخلاصة با - ا

قدم العطاء معنون الى شركة نفط الوسط. ناقصات صادر عن الهيئة العامة للضرائب نافذ لعام  ٢٠٢١ يتضمن الرقم الضريبي  مانعة من االشتراك با -كتاب يتضمن عدم ا
قدم العطاء صادرة عن الهيئة العامة للضرائب نافذة لعام ٢٠٢١. - الهوية الضريبية 

ائة وعشرة االف واربعمائة دينار) عراقي لغ يعادل (٢٧٥٫٨١٠٫٤٠٠) مائتان وخمسة وسبعون مليون وثما اثل منجز مصدق من جهات التعاقد مع شهادات االستالم النهائي عدد (١) على االقل قبل موعد تقد العطاء خالل الـ (عشر سنوات ) االخيرة و  -تقد عمل 
.(CD)ويهمل العطاء الذي ال يتضمن تلك الوثائق مع ملئ القسم الثالث بشكل كامل ورقي مصدق و (CD) ثبت عليها ختم قسم العقود ومصدقة بختم وتوقيع مقدم العطاء ورقيا وعلى قرص ناقصة الى مقدم العطاء ا سلمة ضمن وثائق ا ناقصة وا - الوثائق القياسية اخلاصة با

بلغ ال يقل عن (١٣٧٫٩٠٥٫٢٠٠) مائة وسبعة وثالثون مليون وتسعمائة وخمسة االف ومئتي دينار عراقي والوثائق االخرى اخلاصة بالشركة. توفرة لدى مقدم العطاء ومن مصرف معتمد لعام ٢٠٢١ و  -تقد كفالة مالية (سيولة مالية) ا
قدم العطاء موقعة ومختومة باخلتم احلي الصريح من قبل مقدم العطاء.   - تكون جميع صفحات العرض الفني والتجاري 

قدم العطاء  على ان يتم اشعار جهة التعاقد باي تغيير يطرأ على العنوان خالل سبعة ايام وبخالفه يتحمل كافة التبعات القانونية. كتب بتضمن عنوان صريح  كتب او سند ملكية باسم صاحب الشركة اوا -  تقد عقد ايجار الشركة او ا
ناقصة. طلوبة في شروط ا - مدة تنفيذ العقد بااليام ا

شمول باحلجب. - تقد ما يثبت حجب البطاقة التمونية على ا
- تقد كتاب صادر عن دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال لعام ٢٠٢١ يؤيد شمول العامل لديهم بالضمان االجتماعي حسب قرار مجلس الوزراء رقم ١٦٤ لسنة ٢٠١٥ معنون الى شركة نفط الوسط او غير معنون الى دائرة اخرى.

قدمة للعطاء (مدينة/ شارع / عمارة / عنوان الكتروني) على ان يتم اشعار جهة التعاقد باي تغيير يطرأ عل العنوان خالل سبعة ايام وبخالفه يتحمل كافة التبعات القانونية. - تثبيت العنوان الكامل للشركة ا
نافسة اثناء التحليل ومصادرة التأمنات االولية استنادا للفقرة (سادسا) من الضابط رقم (٣) . يالت اخلاصة بشركتنا فانه يتم اتخهاذ االجراءات الالزمة بحقهم ومنها استبعادهم من ا - في حال عدم استجابة مقدمي العطاءات الى مراسالتنا وعدم االجابة على اال

داد وبشكل مطبوع رقما وكتابتا. سارات في العطاء ومبلغه االجمالي با  -تدوين اسعار فقرات جدول ا
وجب القوان العراقية النافذة. نصوص عليها  ناقص الفائز كافة الضرائب والرسوم الكمركية وغير الكمركية ا - حتمل ا

دير مفوض في اكثر من شركة تقد اكثر من عطاء واحد. - اليجوز 
قدمي العطاءات في الوثيقة القياسية. رافقة بالقسم اخلاص  - تقد رسالة العطاء ا
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ناقصة واسم الشركة وعنوانها وختمها وحسب التالي: ١- يكون تقد العطاء باربعة ظروف مغلقة ومختومة ومنفصلة ومثبت عليها اسم كل واحدة منها وتوضع في ظرف كبير يثبت عليه اسم ورقم ا
ثبت ضمن القسم اخلاص بالوثائق (القسم الثالث). صدقة واخملتومة بضمنها الغرض الفني ا أ- ظرف يحتوي على الوثائق القياسية ا

ب- ظرف يحتوي على مبلغ التأمينات االولية يكتب عليه (ظرف التأمينات االولية).
طلوبة يكتب عليه (ظرف الوثائق). ستمسكات وكافة الوثائق ا ت- ظرف يحتوي على ا

قدم العطاء . ث- ظرف يحتوي على العرض التجاري 
ثليهم في اليوم احملدد اعاله للفتح. وافق ١٥ / ١١ / ٢٠٢١ فعلى الرغب من مقدمي العطاءات او  ٢- يتم فتح العطاءات في اليوم التالي لتاريخ الغلق في يوم االثن ا

شار اليه اعاله ويكون قابل للتمديد عند طلب صاحب العمل ذلك. دة (١٢٠) يوم من تاريخ الغلق ا ٣- يكون العرض التجاري نافذ 
٤- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .

٥- اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه هو يوم الغلق.
قدمي العطاءات مع ملئ القسم الثالث بشكل كامل مصدقة و(CD) مع ختم كافة اوراق الوثيقة القياسية. رفقة بالقسم اخلاص  ٦- ملئ  وتصديق رسالة تقد العطاء ا

عتمدة . صارف ا الية في شركتنا لغرض اعالمهم با ٧- على مقدمي العطاءات قبل تقد العطاء مراجعة الهيئة ا
. ناقصة فقط للمناقص ناقصة قبل صدور كتاب التبليغ باالحالة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق ا ٨- يحق جلهة التعاقد الغاء ا

ناقصة او اجراء التعديل عليها. قدم العطاء شطب او حك اي بند من من بنود وثائق ا ٩- اليجوز 
دد القانونية. راسالت واخملاطبات وارسال كتاب التبليغ باالحالة ويعتبر تاريخ وصول اخملاطبة هو بدء سريان ا قدم العطاء  ليتم اعتماده في كافة ا ١٠- تزويدنا بالبريد االلكتروني اخلاص 

لـحقة بتعلـيمات تنفيذ قـدمي العطاءات ويعتـبر تاريخ النشر واالرسـال االلكتروني تبلـيغا حتريريا ورسمـيا استنادا للـفقرة(١٥) من الضوابط رقم (٣) ا واقع االلكتـرونية اخلاصة بشـركتنا ووزارة النفط وارسـالها بكتاب الى الـبريد االلكتروني  ناقـصة على ا ١١- يتم اعالن نتائج ا
دد القانونية اخلاصة باالعتراض واخلاصة بتوقيع العقد. العقود احلكومية لغرض سريان ا

تأخـرة سوف ترفض ٢ -  يتم تـسليم الـعطاءات الـى العنـوان االتي (وزارةالنفط / شـركة نفط الـوسط (شركـة عامة)/ بـغداد/ خلف مـحطة الـقدس الكـهربائـية/ االسـتعالمات الـوسطيـة/ صندوق رقم (٢)) عـلما ان اخـر موعـد الستالم العـطاءات يوم االحـد ١٤ /  ١١ / ٢٠٢١ العطـاءات ا
وافق ١٥ / ١١ / ٢٠٢١ وسيتم فتح العطاءات بحضوركم اذا رغبتم باحلضور في العنوان االتي (وزراة النفط/ شركة نفط الوسط )|شركة عامة)/ بغداد/ خلف محطة القدس الكهربائية/ الستعالمات الوسطية) الساعة التاسعة صباحا من يوم االثن ا
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أ- تقد شهادة تأسيس الشركة ونسخة مصورة ملونة ومصدقة من دائرة مسجل الشركات.

كاتب. هنة اخلاصة با ارسة ا ب- اجازة 
كاتب . ت- هوية غرفة التجارة صادرة عن وزارة التجارة نافذة لعام ٢٠٢١ للشركات وا

فوض (جنسية/ شهادة جنسية او البطاقة الوطنية / بطاقة سكن / بطاقة تموينية). دير ا ستمسكات اخلاصة با ث- ا
ناقصة  وتقد العروض. ثل الشركة تقد ما يؤيد تخويله لشراء اوراق ا ج- على 
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جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
(شعبة التعاقدات)

Republic of Iraq
Country of Missan
Division of Governmental
Contracts

ـناقـصة الـعامـة واخلـاصة بـ ( انـشاء وتـبلـيط طـرق ريفـية في تعـلن مـحافـظة مـيـسان/ قـسم العـقود احلـكـوميـة عن اعالن ا
درجـة ضـمن الـعـزيـز (بـيت عـويـضـة واجلـري والـكـرامـة والـبـاويـة وحي الـهـادي والـكـسـارة الـشـمـالـيـة) بطـول (١١) كـم) وا
تخصـيصات (تنـمية االقالـيم لسنـة ٢٠٢١) وبكلفـة تخميـنية مقـدارها (٧٩٤٫٧٥٠٫٠٠٠)  (سبـعمائة واربـعة وتسعـون مليون
ناقصة من دة تنفيذ امدهـا (٣٠٠) يوم. فعلى الراغب باالشتراك في ا وسبعمائة وخمـسون الف دينار عراقي ال غيرها) و
صـنفـ من ذوي اخلـبرة واالخـتصـاص تـقد عـطاءاتـهم خالل اوقـات الدوام الـرسـمي الى العـنوان قـاولـ ا الـشركـات وا
ـوقع البديل) بنـاية مجـلس قضاء الـعمارة سابـقا وللـحصول على (ميـسان - العمـارة - الشبـانة/ قسم العـقود احلكـومية ا
معلـومات اضافية االتـصال على مديـر قسم العقـود احلكوميـة - الهاتف (٠٧٧٠٧٣٩٥٠٨٦) على ان تـقدم عطاءاتهم في داخل
ـنـاقـصـة ظــروف مـغـلـقـة ومــخـتـومـة ومـثــبت عـلـيـهــا اسم مـقـدم الـعـطــاء وعـنـوانه االلـكــتـروني ورقم الـهـاتف واسـم ورقم ا

مستصحب معهم البيانات االتية:-
١- الـتأميـنات االولـية والبـالغـة (٧٫٩٤٧٫٥٠٠) سبعـة مالي وتـسعمـائة وسـبعة واربـعون الف وخـمسمـائة ديـنار عراقي ال

ناقصة. دة (١٢٠) يوم من تاريخ غلق ا غيرها) وعلى شكل خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة 
ـناقـصـة صادر من الـهيـئة الـعامـة لـلضـرائب معـنون الى مـحافـظة انـعة من االشـتراك في ا ٢- بـراءة الذمـة او كتـاب عـدم 

ميسان/ قسم العقود احلكومية.
٣- شهادة تأسيس الشركة مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة.

ناقصة بنسخته االصلية. ٤- وصل شراء وثائق ا
شروع. ستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ ا نشأ للمواد ا ٥- تقدم شهادة ا

ناقصات يتم مراعاة ما يلي: شاركة الكثر من شركة او مقاول في التقد لالشتراك في تنفيذ ا ٦- في حالة ا
أ. تعتـمد نـسبة الـشراكة بـ الشـركاء وحسب مـا محـدد في عقد الـشراكـة وفي حالة لم تـذكر الـنسبـة في عقـد الشراكـة فيتم

القسمة بينهم على عدد الشركاء بالتساوي.
وذج اتفاق اولي على برم بينـهما على ان يكـون مصدقا من كاتب الـعدل اخملتص ويجوز تـقد  ب. يعتمـد عقد الشراكـة ا
نـاقصة الشـراكة مـوقع من قبل اطـراف الشـراكة مـعززا بـتعـهد يـقدم من قـبلهم بـعدم الـتنـازل او االنسـحاب في حـالة رسـو ا
علـيهما على ان يتم تقد عـقد الشراكة بينهمـا مصدق من كاتب العدل اخملتص بعد تـوقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز (١٤)

شترك مـعاملة الناكل او اخملل وحسب واقع يوما من تاريخ توقيع العـقد وفي حالة انسحاب احـد الشركاء فيتم معـاملة ا
احلال.

ـفوض للشركة او من يخوله قانونا دير ا ناقصـة بعد تقد طلب حتريري من ا ٧- بامكان مـقدمي العطاءات شراء وثائق ا
ـناقصـة والبالغ (١٥٠٫٠٠٠) الى قسم العـقود احلكـومية لـغرض شراء الـوثائق القـياسيـة على ان يتم دفع مـبلغ مـستندات ا

مائة وخمسون الف دينار عراقي ال غيرها) غير قابل للرد. 
صادف (٣ / ١١ / ٢٠٢١) السـاعة (الثانيـة عشر ظهرا) هو ناقصـة سيكون يوم االربـعاء ا علما ان اخـر موعد لبيع وثـائق ا
ناقصة وسيتم فتح العطـاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق امـام مقدمي العطاءات  واذا صادف يوم الفتح موعد غـلق ا
ـنـاقصـة عـلى ان تـكون ه بـعـد موعـد غـلق ا عـطـلة رسـمـيـة فـيؤجل الى الـيـوم الـذي يـليه وسـوف يـهـمل اي عـطاء يـتم تـقـد
نـاقصة اجـور نشـر االعالن  وان جهة ـناقصـة . يتـحمل من تـرسو علـيه ا ـدة (٩٠) يوما من تـاريخ غلق ا العـطاءات نـافذة 
نـاقصة عند شارك في ا التـعاقد غير مـلزمة بقبـول اوطأ العطاءات. سـيتم عقد مؤتـمر خاص باالجابـة على استفسـارات ا

ؤتمر في قسم العقود احلكومية. صادف (٢٧ / ١٠ / ٢٠٢١) ويكون ا الساعة (الواحدة ظهرا) من يوم االربعاء ا
ـذكورة في الـوثيـقة ـعايـير االخـرى ا درجـة في ادناه فـضال عن ا  مع مراعـاة ان يـكون مـقدم الـعـطاء مـستـوفيـا لـلمـعايـيـر ا

القياسية:

العدد: ٨٤٦٣
التاريخ:  ١٩ / ١٠ / ٢٠٢١

≤∞≤± WM  ©≤≥® r — WB UM  Êö «

Â“ô Í«Ëœ wK

ÊU O  k U

ناقص قدمة من ا ØØWE يتم اعـتماد وثيقة عقود االشـغال الصغيرة الصادرة عن وزارة الـتخطيط وتكون العطـاءات ا ö

ناقصة طلوبة في شروط ا الـية ا عايير التـأهيل احملددة فيها بفروعها كـافة والشروط القانونية وا مستجيبة عند تلـبيتها 
ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. في حال عدم التزام مقدم العطاء 
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وتـركت لــهـا حــريـة الـتــصـرف في
ضـمـان فـوز مرشـحي الــــــــقـائـمة
دون أن تتـدخل  فأصـبحت وزارة
ـــتــصـــرفــ ومن الـــداخــــلـــيــة وا
يــــــــتـــــــبــــــــعــــــــهم فـي واجــــــــهـــــــة

االنتخــــــــابات دون غيرهم .
وفي مـطـلع شهـر حـزيـران أُرسلت
أســــمـــاء مــــرشـــحي كـل لـــواء إلى

 . تصرف ا
ومع ذلـك فـقـد كـانت هـنـاك مـرونـة
فـي الـــتـــعــــامل مع آراءهـم  فـــقـــد
رشح استبدلت بعـض أسماء ا
ـــتــصــرف بـــنــاءً عـــلى طـــلب من ا
ــفـتش اإلداري الـبــريـطـاني في وا

اللواء . 
أجــــريت وفي 8 حـــــزيــــران 1925 
انـــتــــخـــابـــات الــــنـــواب دون أيـــة
مـعوقـات  وفاز بـعضـوية مـجلس
النواب (76© مرشـحـاً من مجـموع
(79©  مرشـحاً من قائـمة احلـكومة
. وقد حصل شـيوخ العـشائر على
(18©  مــقـعـداً من مـجـمـوع مـقـاعـد
مـــجــلس الــنـــواب الــبــالــغــة (88©

مقعداً  
من جانب آخـر لم يظـهر أي تـأثير
فـي االنـــتــخـــابـــات حلـــزبـي األمــة
عارض لدرجة أنهما والنهضة ا
لـم يــتــمــكــنــا مـن احلــصــول عــلى
مـقـعـدين لـرئـيسـيـهـمـا في مـجلس

النواب . 
وقــد أثـار هــذا الــفـشل انــتــقـادات
لـلـحـزبـ في الــصـحف احملـلـيـة 
الـــتـي عـــزت األمــــر إلى عـــدم والء
األعـضـاء حلـزبـيـهـمـا  وألن قادته
كــانــوا مــهــتــمــ بــطــمــوحــاتــهم
الــشـــخــصــيــة أكـــثــر من أي شيء
آخــر. وأشـارت جـريـدة الـسـيـاسـة
إلى أن كل عضو من أعضاء حزب
األمة قد رشح نفسه لالنتخابات 
وأن الـــــــذيـن لـم يـــــــدعـم احلـــــــزب
تـرشـيـحـهم قـد تـركـوه وانـضـمـوا

إلى مجموعة أخرى. 
ان الـطـريقـة الـتي اديـرت بـها اول
انـتـخـابـات نيـابـيـة في الـعـراق قد
شكلت سابقة غـير صحية بتدخال
حــكـــومي مـــفـــضــوح وبـــتـــوجــيه
بـــريــطـــاني مـــســتـــور  واظــهــرت
الــنــتـائـج أن اول مــجـلـس نـيــابي
عراقي قد تألف من مجموعات من
مـــؤيـــدي احلــــكـــومـــة تـــقـــابـــلـــهم
عـارضة  مـجمـوعة صـغيـرة من ا
بـطـريـقـة انــتـــــــــخـابـيـة كـان لـهـا
تــأثــيــرهــا عــلى االنــتـــــــــخــابــات
الــنـيــابـيــة الالحــقـة في الــعـراق 
فـــصــارت ســيـــاقــا ال يــتـــمــسك به
اجملــــتــــمع كــــعـــادات وتــــقـــالــــيـــد
ـا وسيلة وا قراطـية راسخة  د
لـلــوصـول الى الـســلـطـة بــطـريـقـة
مـشـوهـة ال تـعــتـمـد ارادة الـشـعب

احلقيقية.

احلـــكـــومـــة أن تــأخـــذ الـــلـــجـــنــة
قتـرح التركي بإجـراء استفتاء با
ــــوصل مـــادامت حلـل قـــضـــيـــة ا
االنتخابات قائمة في العراق في
حـ أن احلــكـومــة الـبــريـطــانـيـة
كانت تـريد جتنـب االستفـتاء بأي
شـكل من األشـكـال . ولم يـكن ذلك
صــــــعــــــبـــــاً بــــــعـــــد أن ظــــــهـــــرت
ــبـــالغ بــهــا في اإلحـــصــائــيــات ا
قوائم أسماء الناخب األولي .
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احــتــلـت قــضــيـة امــتــيــاز الــنــفط
وزيــارة جلــنــة احلــدود الــدولــيـة
ومـــوضــوع الـــعـــمل بـــالـــقـــانــون
األساسي الصـدارة في انشغاالت
الـسـيـاسـة الــعـراقـيـة خالل فـتـرة
تأجيل االنتخابـات النيابية . فقد
بــرزت في مــبــاحــثــات احلــكــومـة
الـعـراقـيـة مع شــركـة الـنـفط أزمـة
كـبـيرة نـتـيـجة إصـرار الـعراق أن
تـكـون له حـصـة قـدرهـا %20 من
ـوافـقة رأسـمـال الـشـركـة مـقـابل ا
عــــلى مـــــنح االمــــتــــيــــاز . ولــــكن
احلـكـومــة الـبـريـطـانــيـة ضـغـطت
عـلى احلكـومـة العـراقيـة لـلتـخلي
عن مـطـلـبـهـا هـذا ومـنح الـشـركـة
امتياز النفط على ما هو عليه . 
وعـنـدمــا  تـأجـيل االنــتـخـابـات
ــســألــة ــوضــوع ا أصــبح هـــذا ا

ـركـزيـة في احلـيـاة الـسـيـاسـيـة ا
فـي الـــعـــراق وتـــوحـــدت جـــهـــود
حزبي األمة والنهـضة لالحتجاج
عـــلى مــنـح امــتــيـــاز الــنـــفط قــبل
ــان . وتــصــاعـدت انــعــقــاد الــبــر
االنـتـقادات فـي الصـحف احملـلـية
ضــد شـركـة الــنـفط . وهـدد وزراء
الــــعــــدل والـــعــــمـل والــــتــــربــــيـــة
باالسـتقالـة إذا لم تتحـقق مطالب
احلـكـومـة بـحـصة %20 من رأس
مـــال الــــشـــركـــة والـــتي يـــجب أن
ـان لـيـكـون له تـعـرض عـلى الـبــر
قـــرار احلــسـم فــيـــهــا. وبـــعــبــارة
أوضـح فـــــــــإنــــــــــهـم أرادوا وضع
القانون األساسي موضع التنفيذ

قبل توقيع امتياز النفط . 
تـــزامـــنت هـــذه األزمــة مـع زيــارة
الــلــجــنــة الــدولــيــة لــلـحــدود إلى
ـوصل والــتي اسـتـمـرت من 16 ا
كـــــانــــــون الـــــثـــــانـي إلى 23 آذار
Æ1925 وقـــد أبـــلـــغـت الـــلـــجـــنـــة
احلـكـومـة الـعـراقـيـة بـكل وضـوح
أن الـعراق لن يـحـصل عـلى والية
ــوصل إذا لم يــوافق عــلى مــنح ا
االمـتـيـاز لـشـركـة الـنـفط الـتـركـيـة
ـشـاركة بـ والـتـخـلي عن مـطـلـب ا
ـــــــال. وبـــــــعــــــد  %20من رأس ا
مـــبــــاحـــثـــات إضـــافــــيـــة وافـــقت
احلــكــومــة الــعــراقــيــة في  5آذار
عـلى امــتـيـاز الــنـفط عــلى مـا هـو
عـلــيه  وقــبــلت اسـتــقــالـة كل من
وزيـــر الـــعـــدلــــيـــة رشـــيـــد عـــالي
الـــــكــــيالنـي ووزيــــر الــــتــــربــــيــــة

بغداد
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في الـسـلــيـمـانـيــة ألن يـخـتـار هـو
ـــتـــصـــرف أســـمـــاء مـــرشـــحي وا
الـلـواء. كـمـا أن تـسـمـيـة مـرشـحي
لواء كـركوك قـد تركت هي األخرى
لـلـمـفـتش اإلداري ومـتـصـرف هـذا
اللـواء. ويبـدو أن البريـطانـي قد
أرادوا بــهـذه الـطـريـقـة أن يـراعـوا
مشـاعر الـكرد والتـركمـان وغيرهم
بـــأن يــســـتـــشــاروا فـي تــســـمـــيــة
مـرشحـيهم بـدالً من تسـميـتهم من

قبل احلكومة في بغداد . 
ـلك فـيـصل تـوازنـات لــقـد أجـرى ا
فـي قــــائــــمــــته جلــــمــــيـع الــــقـــوى
الـســيـاسـيــة  ولـذلك وضع فــيـهـا
أيـــضـــاً أســـمــاء قـــيـــادات ( حــزب
ــوصل وهم كل االســتــقالل ) في ا
من سعيد احلاج ثابت وثابت عبد
الــنـور وإبــراهــيم كــمــال  رغم أن
البريطانيـ يعتبرون هذا احلزب
ـلك قد منـاهضـاً لهم . ويـبدو أن ا
رشــحــهم ألنــهم قــد أعـلــنــوا عــنـد
زيــــــارته لــــــلـــــمــــــوصل والءهـم له
ومسـانـدتهم حلق الـعراق في ضم

وصل إليه.  والية ا
وفي 28 مـــــــــــــايـس 1925 أرسل
مــــســــتـــشــــار وزارة الــــداخـــلــــيـــة
فتش اإلداري كورنوالس إلى ا
الـبـريــطـانـيـ في األلــويـة قـائـمـة
ـــــرشــــحـــــ من قـــــبل أســـــمــــاء ا
احلكـومة كل حـسب لوائه وجاءت

ذكرة على النحو اآلتي :-  ا
( إن رئــــــــيـس الــــــــوزراء ووزيـــــــر
رشح الداخلـية قد وافقا عـلى ا
الــتــالــيــة أسـمــاؤهم النــتــخــابـات

النواب في لواءكم 
©¡UL _«®

ويــرغب رئــيس الــوزراء أن تــبـقى
هذه القائمة سرية للغاية . 

ـــتـــصــرف أن ولـــذلـك فــإن عـــلـى ا
يـــتــعـــامل مـــعــهـــا بـــحــذر شـــديــد
وبــالــطــريـقــة الــتي يــرتـئــيــهـا في
مــســانـــدة احلــكــومــة لـــهــا . لــقــد
أخـبــرت رئـيس الـوزراء أنه مـادام
لـن يــــنــــشـــر أســــمــــاء مــــرشــــحي
ـتصـرف أن احلـكومـة فإن عـلى ا
يكونوا حذرين فيما سيقومون به
 ولـن يـوجه لــهم الـلــوم في حـالـة
ـرشـحـ . وقـد عـدم فــوز بـعض ا
وافــقــني رئــيـس الــوزراء بــأنه لن
يالم في مـثل هذا األمـر أحد مـنهم
. يجب عليك  كما فعلت من قبل 

أن تبتعد عن االنتخابات ). 
وهـكـذا نأت الـسـلـطة الـبـريطـانـية
نـفـسـهـا عن الـتـدخل خالل عـمـلـية
الـتـصـويت النـتــخـابـات الـنـواب 
ولـكــنـهــا لم تـتــرك األمـور ســائـبـة
فـــــمـــــرت من خـاللـــــهـــــا جـــــمـــــيع
وافقة همة وآخرها ا اإلجراءات ا
على قائمة مـرشحي احلكومة بعد
أن أجـــرت الــتــعــديـالت عــلــيــهــا 
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ـــوصل تـــمــثـــيــله حــ حـــدد لـــلــواء ا
بـاجمللـس بنـسـبة 12 نـائبـا فـيه حـصة
سيحي نائب ولليهود نائب واحد ا
أما الباقي من النواب وعددهم  9نواب
فيمثـلون اللواء حـيث خصص القانون
لـكل عـشـرين ألف نـسـمـة نـائـبـا واحـدا
سـيحيـ واليهود باسـتثناء الـنواب ا
ـنــتـخـبـ األولـيـ من وقـد بـلغ عـدد ا
رأة كان ال يسمح لها الذكور فقط ألن ا
بـالتصـويت فـكانت االحـصاء السـكاني
ــوصـل لــلــدورة االنــتــخــابــيـة لــلــواء ا
األولـى عـــــــــام 1924م (103225) ألف
نــســمـة ولــهــذا أصـبــحت حــصــة لـواء
ــوصل من الـنــواب في اجملـلس (12) ا
نـائـبـا أي بنـسـبـة قـدرها (%12.5) من
أصل مــجــمــوع نــواب الــعــراق الــبــالغ
ــثـــلــون ألــويــة عــددهم (88) نـــائــبــا 
الــعــراق الـبــالــغـة (14) لــواء وفي عـام
1935م تقـرر زيادة الـنواب إلى (108)
ـوجب مـا طــرأ من زيـادة عـلى نــواب 
نـفـوس الـعـراق حـسب اإلحـصـاء الـذي
أجرته احلـكومة فـأصبحت حـصة لواء
ــوصـل في اجملــلس (15) نـــائــبــا أي ا
بــــنــــســــبــــة قــــدرهـــا (14) وفـي عــــقـــد
ــوصل اخلـــمــســـيــنـــات تــوسع لـــواء ا
إداريـا وازدادت نـفوس سـكـانه فيـظـهر
ذلك على نحو واضح بـعد إقرار قانون
رسوم رقم وجب ا باشر  االنتخاب ا

لكي بحسب وصل في العـهد ا كانت ا
ـؤرخة في هـذه الـوثـيـقـة االنتـخـابـيـة ا
ــوصل 1946 وبـــتــوقــيـع مــتــصـــرف ا
تـنـقـسم عـلى مـنـطـقـتـ انـتـخـابـيـتـ
يــفــصل بــيــنــهــمــا شــارع نــيــنــوى في
ن  حيث لم يكن للساحل الساحل اال
االيسـر وجود سكـاني محـسوب .برزت
مع تأسـيس احلكم الوطـني في العراق
ـلك فـيـصل األول عام 1921م وتـولي ا
(1933 -1921م) مــــقـــــالـــــيــــد احلـــــكم
تــقـسـيـمــات الـعـراق اإلداريـة إلى (14)
لــواء(مــحــافـــظــة) هي بـــغــداد الــكــوت
(واسط) ,الــدلـــيم (الــرمـــادي-األنــبــار)
الـــبــــصـــرة ,احلـــلــــة (بـــابل), ديـــالى ,
ـــنـــتــفك الـــديــوانـــيــة (الـــقــادســـيــة) ,ا
(الـــنـــاصـــريـــة  –ذي قــار) ,الـــعـــمـــارة
(مــــيــــســــان) ,كــــركــــوك (الــــتــــأمــــيم),
الـنجف, كربالء , أربيل , الـسـلـيـمـانـية ,

وصل (نينوى). ا
 وفـي عــــــام 1969م صـــــــدر قـــــــانــــــون
وجـبه تسمية احملافظـات الذي ألغى 
(األلويـة) وأصبـحت (احملافـظات) قسم
ـوصـل) إلى سـبــعـة لــواء (مـحــافـظــة ا
ـوصل  العمادية ,دهوك, أقضية هي: ا
سـنــجـار ,تــلـعــفـر. وكل زاخـو ,عــقـرة ,
قــضــاء مـلــحــقــا به عــدد من الــنـواحي
ويـتـبـعـهـا بلـدات وقـرى وحـسـبـما ورد
فـي قـانـون االنـتـخـابـات لـسـنـة 1924م
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(6) لــــســــنـــة 1952م فــــأصــــبح لــــواء
ــوصل يــضم ثــمــانــيــة أقــضـيــة وكل ا
قـضاء يـتـبعه عـدد من الـنواحي فـتألف
ـوصل من نـواحي احلـمـدانـية قـضـاء ا
وتلكيف والشورة والشرقاط وحميدات
حـيث بـلغ مجـمـوع نـفوس الـقـضاء من
ــســـجــلــ والــذين لــهم حق الــذكــور ا
االنتخاب (140053) نسمـة أما قضاء
الــعـمــاديـة فــتــألف من نــاحـتي نــيـروه
ريــكــان وبــرواري بـــاال ونــفــوســهم من
الـذكـور (2000) نـسـمـة في حـ تـألف
قـضـاء زاخـو من ثالث نـواحي هي
الكلي والسندي والسليفاني وبلغ
نــفــوســهم (18408) نــســمــة أمــا
قـضـاء دهـوك فـأحلق به نـاحـيتي
ـــزوري وقـــد بـــلغ الـــدوســـكي وا
نـــفــــوســـهم (19009) نـــســــمـــة
وقضـاء عقـرة الذي لم يـلحق به
أيـــــة نــــاحــــيــــة بــــلـغ نــــفــــوسه
(15101)  نــــســــمــــة وقــــضـــاء
ســنـــجــار وتــألف مـن نــاحــيــة
الـشـمـال ونـفـوسـهم (15427)
نـسـمـة أمـا قـضـاء الـشـيـخـان
فــتــألف من نــاحــيــة الــقـوش
وبــــــلـغ نـــــفــــــوسه (15063)
نسـمة في حـ تألف قـضاء
تــلـعــفــر من نـاحــيــتي زمـار
والعياضيـة وبلغت نفوسه
(30309) نسمة وبهذا بلغ
مـجــمــوع نـفــوس الــذكـور
ـســجـلـ الـذي لـهم حق ا
االنـــــتـــــخــــــاب في لـــــواء
ـــــــــــــــوصـل (374280) ا
نــــســـمـــة وبـــذلك تـــكـــون
ـوصل من حــصـة لــواء ا

الــنـواب  (18) نــائــبــا من أصل (135)
نائبا أي بنسبة قدرها (%13.1) ومنذ
الدورة االنتخابيـة احلادية عشرة التي
جرت عام 1947م وللزيادة التي طرأت
عـلى نــفـوس الـســكـان وحــتى إحـصـاء
ــوصل عـام 1957م إذ زيــدت حــصــة ا
إلى (19) نـائبـا من أصل ( (145نـائـبا
أي بـنــســبــة قــدرهـا (%13.1) وكـانت
أعـداد الـنواب تـخـتـلف حسب كل دورة
انـتخـابـية فـضال عمـا ذكـرناه آنـفا فـقد
كـانت هـنـاك أسبـاب أخـرى اسـتـوجبت
اإلضـــــافـــــة لــــلـــــنـــــقص

احلــاصـل مـــنـــهــا وفـــاة بـــعـض نــواب
ـــوصل خالل فـــتــرة عـــضــويـــتــهم أو ا
اعـتـقــال عـدد مـنـهم مـثــلـمـا حـدث بـعـد
إخـفـاق ثـورة نـيـسان  –مايس 1941م
واحـتالل بــريــطــانـيــا لــلــعـراق لــلــمـرة
الـثـانيـة أو استـقـالة عـدد مـنهم بـسبب
ـعارضة الـتوظـيف أو استـقالـة نواب ا
من اجملـــــلس فـي عــــام 1950م  وعــــام
1952م  ومـن أجل إظـــهــــار األهـــمـــيـــة
وصل البد من تـنظيم النـسبيـة للـواء ا
ـوصل خالل مــعــادلـة عن عــدد نــواب ا
(16)  دورة انـتــخـابــيـة وعــلى الـنــحـو

اآلتي:  
ـــــوصل (بــــعــــد عــــدد نــــواب ا
اإلضـافـة) / عـدد نـواب الـعراق
(بـعــد اإلضــافـة) مــضــروبـا في
100 فسـيساوي 270 مقـسوما
على  1690ومـضـروبا في 100

فستكون النتيجة  16%.
وبــغـــيــة االســتـــزادة واإليــضــاح
لــلـــتــدلــيل عــلـى ذلك نــأخــذ عــلى
ـثـال ال احلـصـر عـددا من سـبــيل ا
الدورات االنتخابية اخملتلفة حيث
بـلـغت األهـمـيـة النـسـبـيـة لـعدد من
ــــــــوصـل فـي الــــــــدورات نـــــــــواب ا
اخلامسة التاسعة ,احلادية عشرة ,

عشرة ,فكانت كاآلتي :
16,36%  –  16,66%  –  
%17,39 بعـد اإلضافـة على الـتوالي
وتــبـ لــنــا من هــذا  أن نـســبــة لـواء
وصل  هذه كـانـــــــــــت جيـدة قياسا ا
إلى (14) لـواء (مـحـافـظـة) في الـعـراق
وقــتـــئـــذ حـــيث تـــأتي حـــسب تـــرتــيب
األهـمــيـة الـعــــــــدديــة بـعـد الــعـاصـمـة

بغداد.

 

لكي انيون في العهد ا بر

سـتقـلة لالنتـخابـات عن النتـائج  التي لم تـقل أنها ـفوضـية ا بعد إعالن ا
نهـائيـة لالنتـخابـات التـشريعـية الـتي جرت يـوم العـاشر من تـشرين األول
احلـالي في انـتـظــار حـسم الـطـعـون الــتي سـتـقـدم لـهــا  وهـذه الـنـتـائج لم
تختلف عن النتائج األولية إال اختـالفاُ محدوداً حيث حصلت بعض الكتل
قـاعد بعـد عمـليـة إعادة الـعد الـيدوي لـلمـحطات اخلاسـرة على عـدد من ا
التي لم تصل نتائجها بواسطة الناقل االلكتروني أما باقي النتائج فكانت
فوضيـة للنتائج فـوضية في نتائـجها األولية ¨ إعالن ا ـا أعلنته ا مطابقة 
النهائية لم يغير موقف الكتل اخلاسرة خصوصا كتلة الفتح التي أصرت
ـفـوضيـة وإجراءاتـها على رفـضهـا لـلنـتائـج وصعـدت من لهـجـتهـا  ضد ا
وضد حتى احلكومـة متهمة إيـاها باالشتراك في عـملية تزويـر االنتخابات
ـرة كـان عن طــريق الـتـظـاهـرات واالحـتـجـاجـات الـتي وتـصـعـيـدهـا هـذه ا
خرجت في بغداد وبعض احملافظات وستتبعها خطوات أكبر وأشد تصل
الى ما ال يحمد عقـباه في حالة بقـاء النتائج على حالـها وحسب تغيردات
نـضوية حتت كتـلة الفتح عـلى وسائل التواصل بعض أعضاء الـفصائل ا
قابل فان الكتل الفائزة وعـلى رأسها الكتلة الصدرية االجتماعي ¨ وفي ا
ـعـتـدلـة كـكـتـلة حتـالـف قـوى الدولـة الـتي وحـتى بـعض الـكـتل اخلـاسـرة ا
يتـزعمـها احلـكيم والـعبـادي  ومعهـم رئيس اجلـمهـورية دعـوا الى التـهدئة
وعـدم زج الشـارع في الـنـزاعـات الـسـياسـيـة وتـعـريض الـسـلم اجملـتـمعي
وأمن الدولة للخطر وإتباع السياقات القانونية والدستورية في االعتراض
هم لطـعونهم التي وثـقوها للـمفوضية  خالل على نتائج االنـتخابات بتـقد
شحون يـترقب أبناء شعبـنا ماذا ستسفر دة احملددة ¨ وفي هذا اجلو ا ا
عنـه لقـاءات الـسـاعات الـقـادمـة العـلـنـيـة والسـريـة خـصوصـا بـعـد وصول
الـسـيـد الـصـدر الى بـغـداد فــهل سـنـرى حال قـريـبـاً لالزمـة أم ان األمـور
تـشـدد الذي ستـتـفـاقم في حالـة إصـرار الـكتل اخلـاسـرة عـلى موقـفـهـا ا
ـطالـبة بـإعادة االنـتخـابات وهذا يـعنـي ان مفاوضـات تشـكيل وصل حد ا
احلـكــومــة وان كـانـت قـد بــدأت مــنـذ اآلن إال أنــهــا سـتــتــعـقــد وســتـواجه
مصـاعب كـبـيـرة لن تـكون عـمـلـية حـلـحـلـتهـا سـهـلـة وهذا يـعـني أيـضاً ان
ــا تــتـأخــر الن احملــكــمـة مــصـادقــة احملــكــمــة االحتـاديــة عن الــنــتــائج ر
ستتعـرض لضغوط كـبيرة  وبالـتأكيد سـتتأخر عـملية عقـد اجللسة األولى
جملـلس النـواب اجلـديـد لـتـأخـر مـصادقـة  احملـكـمـة االحتـاديـة عـلى نـتائج
االنــتـخــابــات والى ان تــفــرج األزمــة وهــذا أمــر مـعــقــد وصــعب في ضل
اختالف وجـهات نـظر ومـواقف الكـتل الفـائزة واخلـاسرة سيـبقى الـشعب
ـفـاجئـات الـغـيـر مـحـسـوبـة الن الـفاعل ـا  ا الـعراقـي ينـتـظـر الـنـتـائج ور

اخلارجي لم يقل كلمة احلسم بعد. 
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بـــــــعـــــــد أن  صـــــــادق  اجملـــــــلس
التأسيس عـلى القانون االساسي
(الـدســتـور) وقــانـون انــتـخــابـات
مــــجـــلس الـــنـــواب  جـــرت  عـــام
 1924اول انـتخـابات نـيابـية في
لكن سلطة االنتداب لكي  العهد ا
البريطاني خالفت ابسط القواعد
القانـونية عـندما منـعت احلكومة
الـــعـــراقـــيـــة من وضع الـــقـــانــون
االسـاسي مــوضع الــتـنــفـيــذ قـبل
الـبـدء بـاالنـتـخـابـات  فـقـد إرتأت
ـسـتـعـمـرات الـبـريـطـانـية وزارة ا
عـدم الـعــمل بـالـقــانـون األسـاسي
الــعـراقـي قـبـل تـوقــيع احلــكــومـة
الـعــراقـيــة امـتـيــاز شـركــة الـنـفط
الــتــركـيــة في الــعـراق  ألن وضع
القانون األساسي موضع التنفيذ
سـيـجـرد احلـكـومـة الـعـراقـيـة من

ـصـادقـة حـقـهـا الـتـشــريـعي في ا
عــلـى االمــتـــيـــاز الــنـــفـــطي الــذي
نـحه القانـون األساسي جمللس
النواب   بينما كان البريطانيون
ال يرغـبون بـهذا الـتأخـير لـتجنب
ـعـارضـة في اجملـلس ـشــاكل وا ا
الـنـيـابي الـقــادم بـعـد ان رفـضـوا
طــلب احلــكــومــة الــعــراقــيــة بــأن
يـكــون لــلـعــراق حــصـة  %20في
ـان االمــتــيــاز . فــادعــوا أن الــبــر
تلك العراقي حديث الـنشأة وال 
اخلبرة للتـعامل مع هذا االمتياز.
ولهذا فضلوا توقيع االمتياز قبل
اجتمـاع اجمللس النـيابي  ولذلك
نـشـر قـانـون االنـتـخـابـات  مـرفـقاً
بـــبـــيــــان رســـمي يــــوضح ســـبب
تـأجــيل وضع الـقـانـون األسـاسي
موضع التنفـيذ إلى ح االنتهاء
من انتخابات الناخب الثانوي .
ولـم يـــذكــــر بــــالــــطـــبـع الـــســــبب
تـعلق بـتوقيع امـتياز احلقـيقي ا
النفط قـبل انعقاد مـجلس النواب
ـــا كــان الـــعــذر هـــو وجــود  وإ
صــعــوبـــات في قــضـــايــا مـــهــمــة
مـــرافـــقـــة لـــلـــتـــشـــريع فـي ضــوء
ــتــمــثــلـة في الــظــروف الــعــامـة ا
األخـــطــار الــســيــاســيــة احملــدقــة

بالبالد .
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في 12 تــشـــرين الـــثــاني 1924م
ـــلـــكـــيـــة بـــبــدء صـــدرت اإلدارة ا
االنـــتــخـــابـــات يــوم 15 تـــشــرين
الـثـاني. بـإعـداد قـوائم الـنـاخـب

الشبيبي. 
وفي 14 آذار وقـــعـت احلـــكــــومـــة
العراقية اتفاقية منح شركة النفط
الــتــركــيــة امــتـــيــاز الــنــفط بــدون
احلــــصــــول عــــلى حــــصــــة 20%
للعراق في رأسمال الشركة. وبعد
ثالثــة أيــام قــرر مــجــلس الــوزراء
وضع الــقـانـون األســاسي مـوضع
Æ©1925 الــــتــــنــــفـــيــــذ في 21 آذار
وغـادرت جلــنــة احلـدود الــدولــيـة

وصل بعد يوم من ذلك .  ا
وكــــان الـــتـــهــــديـــد بــــأن الـــعـــراق
ــوصل إذا لم ســيـــخــســر واليـــة ا
يـوقع عـلى امـتـيـاز الـنـفط عـلى ما
ـعـارضـة من هـو عـلـيه  قـد مـنع ا
ـوضـوع مفـتـاحاً اسـتـخدام هـذا ا
لهم عـندمـا استؤنـفت االنتـخابات
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في 19 شـــــبـــــاط 1925 أرســــــلت
وزارة الــداخـــلــيـــة إحـــصــائـــيــات
صححة لكل لواء وأمرت الذكور ا
ـــــتــــصــــرفــــ بـــــاســــتــــئــــنــــاف ا
االنتخابات.  في الوفت نفسه قرر
ــلك فــيــصل وحــكــومــتـه إرضـاء ا
ــتــنــافــســة في جــمــيع األطــراف ا
االنتخابات  فـأعدت بالتعاون مع
ـنـدوب الـسـامـي قـائـمـة بـأسـماء ا
رشح النتـخابات النواب على ا
أنـهـا قـائـمـة مـرشـحـي احلـكـومة .
ولـم يــــكـن ســـــراً أن احلـــــكـــــومــــة
سـتخـتار مـرشـحيـها  فـقد أعـلنت
جـريـدة العـالم الـعـربي أن مـجلس
الـــوزراء ســيـــجــتـــمع لــتـــســمـــيــة
مــرشــحي احلــكــومــة . واحـتــجت
ـــفــيــد عــلى أســاس أن جــريــدة  ا
ثـلة بحـزب مع احلكـومة غيـر 

أو مـجـمـوعـة كــبـيـرة من الـنـاس 
وعـلـيه فـهي غيـر مـؤهلـة لـتسـمـية

رشح للنيابة .  ا
وقع خالف قــــوي في الــــرأي بـــ
رئــيس الـوزراء الـهــاشـمي ووزيـر
الـداخلـيـة عبـد احملـسن السـعدون

ــــرشــــحــــ  حــــول أســــمــــاء ا
جتـاوزه في الـنــهـايـة عــنـدمـا قـدم
ــــلك فـــيــــصل قـــائــــمـــة جـــديـــدة ا
بــاألســمــاء قــدمت إلى مــســتــشـار
وزارة الـداخــلــيــة كـورنــوالس من

خالل السعدون. 
وقـــد أعـــطـــيـت لـــكـــورنـــوالس في
الــقـائــمــة بــعض اخلـيــارات فــقـام
بــشـــطـب اســمـي الـــشــيـخ أحـــمــد
الــشــيخ داود رئـــيس حــزب األمــة
وعـبد الـرزاق منـيـر نائب الـرئيس
الــســـابق لــلــحـــزب  إال أنه أبــقى
اسم أمـ اجلـرجــفـجي ســكـرتـيـر

حزب النهضة . 
كــــمـــا شــــطب  أيــــضـــاً األســــمـــاء
رشحـة للواء الـسليـمانية  وفي ا
26 مايس 1925 أصدر تـعـليـماته
ـفــتش اإلداري الــبـريــطـاني إلـى ا
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بغداد

واطن جرت االنتخابات النيابية قبل ايام  وشهدت عزوف كبير من قبل ا
بعدم الذهاب الى صـناديق االقتراع وذلك بـسبب فقدان الثـقة ب الشعب
وبـ الطـبـقـة الـسـياسـيـة احلـاكـمـة وبرغـم ذلك جـرت تغـيـرات كـبـيـرة على
اخلارطـة الـسيـاسـية بـالـعراق وبـاالخص بـعـد ان حصل  مـجـموعـة شـبان
على نسبة  عـالية من االصوات تسـمح لهم  بالدخـول الى اجمللس النيابي
على السيادات والسادة احملترم من الذين استطاعوا  لفوز باالنتخابات
ـواطن  كون هذا  العمل على اعادة بـناء الثقـة  ب الدولة وب ابـنائها ا
الـعمل يـجب ان يـكـون من اولـويـات احلـكـومة الـعـراقـيـة اجلـديـدة كون اذا
ـنطقـة وبعد استمـر احلال هكـذا ستـكون تداعـياته خطـيرة عـلى العراق وا
ـعـاشي لـالبـنـاء الـشـعب ذلك يـنـبـغـي  تـشـريع قـوانــ لـتـحـسـ الــواقع ا
العراقي  كون في الدورات النيابيـة السابقة معظمـها كانت القوان بعيدة

كل البعد عن ما يحتاج اليه الشعب العراقي
بالغ ماليـة طائلة وخيـالية وكان ينـبغي عندما برغم اقرار موازنات لـبالد 

ترصد هكذا اموال نرى خدمات نرى اصالحات بالبنية التحتية 
لكن كل ذلك لم يحصل لالسف وحـيتان الفـساد ومافيـات الفساد هي من

بيدها زمام االمور بالبالد 
وحتى ان جرت اجراءات قـانونية بـحقهم تـكاد تكون خـجولة لالسف لذلك

يجب على احلكومة العراقية اجلديدة ان تطلق ازمة اصالحات 
عاشي بالبالد يرافقها النهوض بالبنية وان تنهض بالواقع االقتصادي وا

نفلت صورة داخلية التحتية للبالد وتنهي ازمة السالح ا
كـونات الـتي مزقت مع االبتـعاد كل الـبعـد عنـد تشـكيل احلـكومة بـأسم  ا
وحدة البالد والـعباد وبـعثرت الـهويـة العراقـية وان يخـتار رئيس احلـكومة
ـقـبل حـكـومـة عـراقـيــة خـالـيـة من الـشـخـصـيـات الـذين عـلـيـهم الـعـراقـيـة ا

عالمات بشبهات  الفساد وان تكون شخصيات لم تشارك سابقا 
بـكافـة احلـكـومـات الـتي تـعاقـبت عـلى حـكم الـعـراق مع خـالص احـتـرامـنا

لشخصيات السياسية النزيهة للبالد التي كان اثناء فترة حكمها
نـزاهـة ومــصـداقـيــة لـكن من االفــضل ان تـكـون  في
ـقـبــلـة ان نـرى دور لــشـبـان بــصـنـاعـة احلـكـومــة ا

القرار بالعراق لكي نرى العراق الذي كان 
يطـمح اليه كـافـة العـراقيـ  بعـد االطـاحة بـالنـظام
قراطي موحد خالي الدكتاتوري السابـق عراق د

من عصابات علي بابًا  واللصوص. 

في أيـام مـضت كـانت احلـيـاة تـرتـدي ثـوبـا فائـق اجلـمال .. مـرصـع بدُرر
..  كـانت  جتـوب في أزقة الـبسـاطـةِ والـصـفـاء لـيـزيد من جـمـالـهـا جـمـاالً
طارق وهي  بغداد الـضيـقة وتتـراقص على أنـغام سيـمفونـية األزامـيل وا
تـصـدح من بـ زوايــا تـلك الـشـوارع الــطـويـلـة دون تــوقف حـتى سـاعـات

ساء. ا
عـرس بــغــدادي كــانت حتــتـفـي به احلـيــاة كل يــوم في ســوق الــصــفـارين
) نــســبــة الى الــصــفــر او الـنــحــاس او مــا يــســمى (بــسـوق (الــنــحـاســ
الصفـافير)  الـشهير فـي قلب بغـداد والذي كان يـضج باحلركـة والنشاط

والزوار والبائع وهم يستمعون ويستمتعون بصوت األزاميل و
تسخة  حيث كان عدن الصدئة واجلدران ا سامير وقواطع ا طارق وا ا
احلـرفـيون يـجـلـسـون عـلى مـقـاعـدهم الـصـغـيـرة لـيـجـعـلوا مـن تلـك القـطع
ـنـقوشـات والرسـومـات يتـهـافت الى شرائـها النـحـاسيـة حتفـة رائـعة من ا
السـياح والـزوار كأجمـل هديـة وبأي ثمـن النها تـمثـل تاريخ وحـضارة امة

نقطع النظير. تزخر بالفن والتراث ا
ولـكـن مـا آلت الــيه الــظــروف في الـبـالد من غـزوات وحــروب وتــدهـور في
هـنة بشـكل ملحـوظ سبب في تراجع الوضع األمني ادى الى ركـود هذه ا
السـياحـة الذي اعـتـبر كـعامل أسـاسي ساعـد في أطـاحة وإنـدثار الـسوق
صـانع األجنبية كان ..كذلك إستيراد البـضائع النحاسيـة الرخيصة من ا
لها الدور الكبير في انـقراض السوق بعدما كـان األجانب سابقاً يشترون
ـصابـيح الـزيت النـحـاسيـة والدقـيـقة الـصـنع واللـوحات ـتمـثلـة  التـحف ا
عـدنـيـة التي كـانت تـتـزين بـآيات الـقـرآن والـتي كتـبت بـخط عـربي جـميل ا

وزخارف رائعة.
ـطـارق واألزاميـل صـامـتة خـرسـاء  إال من بـعـض أصوات فـبـاتت أفـواه ا

تكاد ان تُسمع في أروقة تلك األزقة احملتضرة من بعض احلرفي
 وهم يعلمـون أن مهنـتهم على وشك االنقـراض وأنها مـسألة وقت قبل ان

تختفي محالتهم القليلة ..
مـتـمـسـكـ بـأنـتمـائـهـم إلى هـذه الـطـرق الـضـيـقة
نـحـدرة ذات اجلـدران الصـفـراء بـاألسم فقط  ا
تشـكو عـيونـهم أمـنيـات العـودة لـلسـوق كمـا كان
قـتـنيـاته النـحـاسيـة البـراقة في السـابق يـبتـهج 
الـتي تـســرد لـنـا قـصــصـاً لن تـنــمـحي من ذاكـرة

التراث العريق.
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وصل ا

فيصل االول

األولــيــ من الــعـراقــيــ الــذكـور
الــذي تــزيــد أعــمــارهم عــلى (20)
لكن وزارة الداخـليـة فاجأت سنـة 
متصـرفي األولية وأم الـعاصمة
بــإصـــدار أوامــرهــا لـــهم يــوم 31
كـــــانــــون األول 1924 بــــإيــــقــــاف
اإلجـــراءات االنــتـــخـــابــيـــة حــاالً .
وأوضــحت أن الــســـبب يــعــود أن
اإلحصائـيات التي قدرتـها اللجان
لــــعــــدد الـــــســــكــــان مـن الــــذكــــور
الـعـراقـيـ لغـرض حـسـاب حـصة
كل لواء من النواب  مـبالغ فيها 
ـــبـــالـــغـــة بـــأعــداد إضـــافـــة إلى ا
. ـسجـل من الـناخـب األولـي ا
وفي حــــالـــــة افــــتــــراض أن هــــذه
اإلحصائيات صحيحة فإن نفوس
. في العراق ستـكون عشرة مالي
حـــ أنــهـــا كــانت تـــقــدر بـــثالثــة

مالي نسمة  كما أن إحصائيات
انـتــخـابـات اجملــلس الـتــأسـيـسي
كـانت قد قـدرت عـدد الذكـور الذين
شاركة في االنتخابات يحق لهم ا

بـ 924 و 796فقط. 
ــشــكــلــة لــقـــد تــزامــنت مع هــذه ا
قضية حيوية سياسية استوجبت
هي األخــرى تــأجــيل انــتــخــابــات
اجملـلس الــنــيـابي  وهـي مـســألـة
ـوصل واحلدود الـشمـالية والية ا
لـلعـراق . فقد  قـرر مجـلس عـصبة
األ الــذي أحــيــلت إلــيه قــضــيــة
ـــوصـل التـــخــــاذ قـــرار نــــهـــائي ا
وصل بشأنها  إرسال بعثة إلى ا
لـلـتحـقـيق في القـضـية). فـخـشيت
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اجلولة السابقـة متراجعا للسادس
عـشــر في وقت يـدخل نـفط مـيـسـان
بقـوة فوزه  عـلى الصـناعـة والعمل
عــلى تــســخــيــر جــهــود عــنــاصــره
النـتــزاع الـنـتـيــجـة بـرفــقـة عـدد من
انـــصـــاره حتـت انـــظــــار   عـــشـــاق

القاسم
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 والزال الـنـجف الـتاسع غـيـر مـقنع
في كـل شي وسـيـلــعب الـيـوم  امـام
نـفط الـبصـرة حتت ضـغط انـصاره
لـــتـــجـــاوز  بــــدايـــته  الـــضـــعـــيـــفه
ومطـالبة  شمـران مالمسة الـنتائج
هـمة بـإيقاف مـرور  نفط الـبصرة ا
الـســابع    الـســاعي حملـو خــسـارة
الـشرطـة الـعريـضة والـعـودة لسـكة
االتـــتــــصـــارات فـي مـــهــــمـــة يـــدرك
صـعـوبـتهـا عـمـاد عـودة الذي الزال

يقدم الفريق بشكل مقبول.

ـفـاجـأة وتـعـكـيـر مـزاج ان يـفـجـر ا
اهـل اجلـويــة وهـو مـن اعـتــاد عـلى

ذلك.
“Ë—u Ë W UMB «

 وتـبدو الـفرصـة سانـحة لـلصـناعة
فـي انـــتــزاع كـــامل نـــقـــاط مـــبــاراة
ر في وضع ضيفـة نوروز  كونه  
افــــــضل مـن  الــــــوافــــــد اجلــــــديـــــد
والسـعي الى حتقـيق الفـوز الثاني
ــوقع الـثـامن فـيـمــا يـرى صـاحب ا
هـمـة لـكـنه  يـريد عـشـر  خـطـورة  ا

وعد ان  يكون في ا
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ـنـي الـقـاسم الـنـفس في تـقـد  و
الـهـديـة الى  انصـاره الـكـثـر  الذين
ـلعب مـبـاراته مع نفط سـيزحـفـون 
مـــيـــســـان واالمل فـي ان يـــقـــدم مــا
يــســعــدهم ويــفـرحــهم فـي حتـقــيق
ـطلـوبـة بعـد الـفشل في الـنـتيـجـة ا

خالل  تـركــيـز   تـشــكـيـلــة  اخلـبـرة
ــواصــلـــة  الــنــتــائج والـــشــبــاب   
ــــقـــــبــــولــــة ويـــــدرك لــــؤي صالح ا
ــهـمـة  رغـم الـتـحــضـيـر صـعــوبـة ا
لهـا بجديـة من اجل تفـريق صفوف
الـــطـالب ودعم حـــضـــوض فـــريـــقه
اجلـوية والـكـرخ  ويضـيف اجلـوية
اخلامس تـسع نقـاط الكـرخ سادس
عـشــر  في الـلــقـاء الــذي يـقــام عـنـد
الـسابـعـة والـربع  مسـاءافي مـلعب
الشعب  في مهـمة يريد مـنها احمد
خــضــيـــر الــرد عــلى مــنــتــقــديه من
جــمـــهــور الــفــريق الــذي ســيــتــابع
ـباراة واالمل بـان تقـدم عنـاصر ه ا
االداء والــنـتــيــجــة لالســتــمـرار في
الدفاع عن اللـقب واعتالء الصدارة
 االجنــــــــــاز االولـي فـي وقـت ال زال
الـكـرخ يـبحـث عن نفـسه النه  الزال
نافسة لكنه يريد بعيد عن اجواء ا

عـــلـى الـــغــــر الـــزوراء بــــهـــدفـــ
سـيــدخل بـافــضل طـريــقـة يـامل ان
تـمـنـحه االفضـلـية عـنـدمـا يسـتـقبل
عنويات عالية والتأثير الكهرباء 
في نتيجة اليوم  ودورها   بخطف
ـؤقـتـة عـبـر االسـتـمرار  الـصـدارة ا
بـعـطـاء و  جـهـود  عـنـاصـر الـفريق
التي اختـلفت عن سابـقاتهـا  كثيرا
سـتـوى قبل ان يـكـشر في  تـقـد ا
الفريق عن انيـابه والظهور الطرف
القـوي ويـامل ان يواصل جنـاحاته
وحتقيق الفـوز الرابع الذي يخطط
له جــثــيــر  مع  مــجـمــوعــة العــبـ
عــكـــســواوبــســرعــة  الــقــدرة  عــلى
االداء والــســعي الى تــقــد هــديــة
ــنـــتـــشي ـــبـــاراة جلــمـــهـــورهـم ا ا
بــفـوزهم عـلى الــزوراء  فـيـمـا يـامل
الــكــهــربـــاء الــســابع ســـبع  نــقــاط
حتــقـيق الــنــتـيــجـة االيــجـابــيـة من
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تـنــطـلق الــيـوم االربــعـاء مــبـاريـات
اجلــولـــة اخلــامــســة من مــســابــقــة
ـمتـاز بكرة الـقدم  بـاقامة الدوري ا
خمس مباريات في العاصمة بغداد
والــنـجف والــقـاسم    حتـت انـظـار
جـمـاهـيـر الــفـرق الـتي تـسـتـقـبـلـهـا
العب بعد غيـاب قسري الكثر من ا
عام ونصف بسبـب جائحة كورونا
 وذلك  بـعـد موافـقـة جلـنة الـصـحة
تفرج والسالمة العامة بدخول ا
لـلــمالعب وفق شـروط  اعـلن عـنـهـا

احتاد الكرة
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ويسعى فريقا الطلبة واجلوية الى
نـافسة تـاكيـد بدايـتهـما الـقويـة وا
ـؤقــتــة فــبــعـد ان عــلى الــصــدارة ا
حــسم الــطـالب  اقــوى مــواجــهــات
اضية والدوري في الفوز اجلولة ا
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نـتخب العراقي مهـند علي ميمي فـي نادي اريس سالونيـكا اليوناني قـميصه بالرقم 12 رفع زمالء العب ا
العب بأسرع وقت.واجرى مـيمي تداخل جراحي بعـد تسجيـلهم الهدف بـرسالة دعم من اجل عودتـه الى ا

تكلل بالنجاح بعد اصابته في الدوري اليوناني.
وكـان نادي اريس سـالـونيـكـا اليـونـاني اعلن إصـابـة العب مهـنـد علي بـالـرباط الـصـليـبي لـيغـيب بـذلك عدة
ـنـتخب الـعـراقي في مـبـاريـات تـصفـيـات كـأس الـعالم ـا لن يـشـارك مع ا العب  وبـالتـالي ر اشـهـر عن ا
.وكان مهـند علي ذكـر في تصريح سـابق أنه ال صحة إلصـابته بقطع فـي الرباط الصـليبي ومـا أشيع غير
ستشفى أثبتت أن علومة  تفسريها بطريقة خاطئة.وقال إن الفحوص التي أجريت في ا صحيح أبـداً وا

إصابتي غير خطيرة والطبيب اخلاص سيحدد لي مدة العالج ومدة الغياب .
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اســـتــحـــصل االحتـــاد الـــعــراقي
لكرة القدم موافقة اللجنةُ العليّا
للصحةِ والسـالمة الوطنية على
الـسـمـاح بـعـودةِ اجلـمـهـور  إلى
العب وفــقــاً لــشــروطٍ مــحــددةٍ ا
وذلـك بـعـد غــيـابٍ طــالَ أكـثـر من

ســـنــةٍ ونــصف الــســـنــة بــســبب
جائحة فيروس كورونا.

وثــمـنَ رئـيـسُ االحتــاد الـعــراقيّ
لـــكـــرة الـــقـــدم عـــدنـــان درجــال
مـوافـقةَ الـلجـنـة العـليـا لـلصـحةِ
والـسالمـة الــوطـنـيـة بــالـسـمـاح
بـــعـــودة اجلـــمـــهــــور لـــلـــمالعب

الــعـراقــيــة مع تــطــبــيق شـروط
السالمـة مقـدماً شـكره وتـقديره
الــعــالــيــ إلى رئــيس الــلــجــنـة
الــعـــلــيـــا لــلـــصــحــة والـــسالمــة
الـوطــنــيـة دولــة رئــيس الـوزراء
مـصـطــفى الـكـاظــمي الـذي كـان
حريصـاً على العودة الـتدريجيّةِ

العب من لــلـجـمـاهــيـر لـدخـولِ ا
جــديـــد.وقــالَ الــنـــاطقُ اإلعالمي
لالحتــاد الـعــراقيّ لــكــرةِ الــقـدم
ـــوســوي: إن الــلـــجــنــة أحـــمــد ا
الــعــلــيــا وافــقت عــلـى الــســمـاحِ
بـعـودة اجلمـهـور لـلـمالعب بدءاً
من اجلـولــة اخلـامــسـةِ لــلـدوري
ــمــتـــاز وبــنــســبــة %30 بــعــد ا
جـــهـــود كـــبـــيـــرة بـــذلـــهـــا وزيــر
الـــشـــبـــاب والــــريـــاضـــة رئـــيس
اإلحتــاد الـــعــراقي لـــكــرة الــقــدم
عدنان درجال الذي انهى صباح
اليوم تواصله مع اللجنة العليا

وافقة . باقرار ا
: أن هــنـاك فـرقـاً جـوالـةً وأضـافَ
العب قبل ثالث ستتـواجد في ا
ـــبــاراة ســـاعـــاتٍ من انـــطالقِ ا
لتطـعيم اجلماهـير بلقـاح كوفيد
19 بـــيـــنـــمـــا ســـيـــتمُ الـــســـمــاح
بالدخول للذيـن تلقوا اللقاح في
وقتٍ سـابـقٍ بـشـرط جـلب كـارت
باريات. التلقيح أثناء حضور ا
وأوضـحَ الـــــــــنـــــــــاطـقُ اإلعـالمي
وسـوي: سيتم لالحتاد أحـمد ا
تــطـبــيقُ اإلجـراءات االحــتـرازيـة
والـــتــبــاعــد االجــتـــمــاعي أثــنــاء
حـضورِ اجلـمـهور إلى مـبـارياتِ
ــمـــتـــاز وفي جـــمــيع الـــدوري ا
ـالعب الــــتـي عــــلى إداراتــــهــــا ا
تهـيئـة مستـلزمـات جناح عمـلية
الــــتــــبـــاعــــد لـــضــــمــــان سالمـــةِ

شجع . ا
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انـطلقت  باكـورة عمل االحتاد العراقي
ـركزي للجودو بتنـفيذ منهاج الدورة ا
الـتــدريـبـيـة و الـتـحــكـيـمـيـة و االداريـة
الـدولية بالتنسيق والتعاون مع وزارة
الـشـبـاب والريـاضـة و اشـراف االحتاد

العربي للعبة في بغداد.
ـوسوي وقـال رئـيس االحتـاد سـمـيـر ا
فـي تصـريـح صحـفـي  ان جـميـع ابـناء
الــلـعــبــة تـعــاهـدوا عــلى بــدء صـفــحـة
شرك والـبنـاء خلدمة جـديدة بـالعـمل ا
الــــلــــعــــبــــة من خالل الــــعــــمـل اجلـــاد
والـبرنامج الذي وضعه مجلس االدارة

بالتشاور مع اللجان العاملة.
واكـد ان االحتاد سيبـدأ برنامجه الذي
 اعـــداده مـن خالل دورة تـــدريـــبـــيــة
وحتـكـيمـيـة و ادارية بـإشـراف االحتاد
الـعربي الذي سمى احملاضرين للدورة
الـــتي تــشــهـــد مــشــاركــة 60 عـــنــصــراً
ـخـتـلف االخـتـصـاصـات و حتـديـد
ـنـهاج بـالـتنـسيـق مع وزارة الشـباب ا

متاز باراة با U—»…∫ مشجعون في ساحة ا

الـفـوز االكـثــر من مـهم الـذي حــقـقه فـريق الــطـلـبـة عـلـى الـزوراء وبـهـدفـ
لالشئ كـمن اصـطـاد اكــثـر من عـصـفـور بـرمــيـة حـجـر واحـدة  فـهـو من
شجـعي الفـريق وجعلـهم يشـعرون بالـسعادة ونـسيان جانب اعاد الـروح 
ـظاليم ومن مامضى من نـتائج وخراب كـاد ان يعود بفـريقهم الى دوري ا
اجلـانب االخــر فـأن هــذه الـنــتـيــجـة جـاءت عــلى حــسـاب احـد اهـم الـفـرق
الكبيرة في الدوري احمللي واالمر االكثر اهمية من كل ذلك هو انك عندما
تتـجاوز عـقبـة خطـرة في طريـقك وتقـول انا مـوجود واسـتطيـع ان استـعيد
عـافيـتي من جـديـد واقـهـر كل الـظـروف والـصـعـاب التـي تقـف في طـريقي
فــأنك بــالــتــالي قــد وضــعت قــدمـك في الــطــريق الــصــحــيح وتــوظف هــذا
ـقبلـة وقد منحت الـالعب فرصـة ودافعا مـعنويا ـباريات ا االنتصار في ا
كبـيـرا في سـبـيل عـدم التـوقف عـنـد هـذا احلد بل االسـتـمـرار في مـشوار

ستحيل . ة والتحدي وقهر ا العز
تصاعـد اخلط البـياني في االداء والنـتائج لـفريق الطـلبـة يفتـرض ان يكون
في حسابات جهـازه الفني الن مثل هذا االمـر سيخدمه كثـيرا ويجعل منه
مـحط انـظـار واعــجـاب االخـرين فـضال عـن كـونه سـيـسـهـم بـزيـادة نـسـبـة
ـراحل خـطـوة اثـر اخـرى وهـو بـالـتالي حـظوظ فـريـقه  في سـبـيل تـسـلق ا
ـنافـسات دوري كـرة الـقدم احملـلي حـيث سيـضاف سيـكون عـامال مـهمـا 
ـنـافسـة على الـلـقب وهو قـادر على ذلك ان فريق عـنيـد وقـوي الى قائـمة ا
باريـات بشكل منفرد اي لـكل مباراة ظروفها وتـفاصيلها  التعامل مع ا
ـكن ـعــروف ان كـرة الـقــدم ال ومـتــغـيــراتـهــا وتـقـلــبـاتــهـا  ونــتـائــجـهــا وا
االطمـئـنان لـهـا من خالل فـوز مهم حـتى لـو كـان على حـسـاب فريق كـبـير
ـواجـهات ـواجـهـة والـتـفـكـيـر في ا مـثل الـزوراء بل يـجب ان تـطـوى هـذه ا
قـبلة والـتي قد  تـضع الطـلبـة في احراجـات كثـيرة وعـديدة لكـونه خطف ا
اهم ثالث نقاط من فريق ال يخسر بشكل سهل امام اي فريق في الدوري

احمللي.
نشـيـد بـكل فـرق الدوري ونـفـرح عـندمـا تـتـطور فـنـيـا الن االمر سـيـنـعكس
نتخبـات الوطنية وهو االمـر الذي نتمناه بشكل ايجابي على اداء ونـتائج ا
دائـمـا وهـذه مـسـؤولــيـة مـشـتـركـة بــ احتـاد كـرة الـقـدم وادارات االنـديـة
درب والالعب واجلماهيـر وكل من له عالقة بكرتنا  في الوقت الذي وا
نـتخب الـوطني وهو نطالب به مـن احتاد كرة الـقدم الـعراقي ان ال يتـرك ا
يقف في مركز ال يليق به ب فرق مجموعته وان ال يتأثر
 بآراء غير مسـؤولة حتاول ان تكون جـزء من مشكلة
ولـيس الــعـكس ويــتــخـذ الــقـرارات الــتي تـصب في
صالح انتشال فريقنا الوطني وان الفرصة مازالت

قائمة بشرط ان يعود الى الطريق الصحيح .
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درب األسبق للمنتخب العراقي حكيم شاكر  احتاد  دعا ا
الكرة الدارة اللعبة في العراق بشكل صحيح النقاذها من

التراجع الذي حدث في وقت التطبيعية السابقة.
وقـــال شــاكـــر  في تـــصـــريح صـــحــفـي  إن عــلـى رئــيس
وأعـضــاء احتــاد الـكــرة اجلـلــوس مع الـهــيـئــة الـعــامـة
ناقشة جوانب ونقاط مهمة جال اللعبة  واخملتص 
تـقـود كرتـنـا وتـعـيـدها لـوضـعـهـا الـطـبيـعي وذلك من
ـسـبــبـات الـتي اوصـلت خالل تـشـخــيص االخـطـاء وا
ــتــراجع الســيـمــا في ــســتــوى ا الــلــعــبـة الـى هـذا ا

التصفيات االخيرة.
ـدرب وابـدى شــاكــر اسـتــغـرابـه لـعــدم تـقــد ا
ادفوكـات الذي تـعاقـدت معه الـتطـبيـعيـة خلـفاً
لـكـاتــانـيـتش مـا كــان مـرجـوا مـنـه مـبـيـنـا ان
اجلمـيع يـتـفق بأن ادفـوكـات لم يـترك بـصـمة
فـنـيـة واضـحـة عـلى األداء الـعـام لـلـمـنـتـخب

الوطني.
w —b  Âu

ولفت إلى أنه لـو كـان كاتـانـيتش بـاقٍ على
رأس الــهـرم الــتــدريـبـي لـلــمــنـتــخب ورغم
بـعـض سـلــبـيــاته الـفــنـيــة لـكــان مـنــتـخب
العـراق في صـدارة اجملمـوعة الـتي نـلعب
ـؤهـلـة لـكـأس ضـمـنـهـا في الــتـصـفـيـات ا
العـالم.وأكد شـاكر عـلى ضرورة اسـتقدام
رئــيس وأعــضــاء الـهــيــأة الــتــطـبــيــعــيـة
الــســابــقــة ومــنــاقــشــتـهـم حــول أســبـاب
إخـفـاقـها فـي كـثيـر مـن اجلوانـب اإلدارية
والــفــنــيــة الــتي أثــرت ســلـبــاً عــلى نــتــائج

ـنـتـخب الــوطـني في تـصـفـيـات كـأس ومـشـوار ا
العالم الذي يعد أهم حدث كروي ينتظره اجلمهور العراقي.

وكان احتاد الـكرة العراق قـد عقد اجـتماعـاً مهمـا يوم امس األحد و خرج
بعدة قرارات أهمها حل اللجان العاملة في احتاد الكرة.

اجلهاز الفني للمنتخب الوطني
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ـنتخب الوطني شاركة مدرب ا
الــعـراقي لـكـرة الـقـد ادفـوكـات
انـــطــلــقت اجـــتــمــاعــات اإلحتــاد
الـدولي فــيــفـا مع مــدربي جــمـيع
ـنـاقـشة مـنـتـخـبـات الـعـالم وذلك 
ـبـاريــات بـدايـة من عـام اجــنـدة ا

.2024
وتستمر االجتماعات يومياً حتى
ـقـبل بـرئـاسـة أرس اخلـمـيس ا
فـينـجر رئـيس منـظومـة التـطوير

الرياضي في الفيفا .
قـرر مناقـشة مجـموعة من ومن ا
الـنـقاط تـتـضـمن صحـة الالعـب
وكيفية إقامة البطوالت وإمكانية
ـدة 25 مــنح اسـتـراحـة إلـزامـيـة 
يــومـا لـالعـبــ بــعـد كل بــطــولـة

دولـيـة وتـقـلـيل عـدد الـتـصـفـيات
فــضـالً عن عــدد فــتـــرات الــراحــة

وسم.  الدولية خالل ا
وســيــكــون مـقــتــرح إقــامــة كـأس
العالم كل عام بدالً من 4 أعوام
ــواضــيع اهـمــيــة وإثـارة اكــثـر ا

قدمة. قترحات ا للجدل في ا
ومـن جـــهـــة اخــــرى أكـــد عـــضـــو
االحتـــاد الــعـــراقي لـــكــرة الـــقــدم
فــراس بـحـر الــعـلـوم  ان االحتـاد
من حقـه إجراء تـغييـرات بلـجانه

وكوادره الفنية واإلدارية.
وقـال بــحـر الـعــلـوم في تــصـريح
صــحـــفي  ان تــســـاؤالت كــثــيــرة
ــديــر طــرحت بـــشــأن تــغـــيــيـــر ا
االداري الـكـابـ بـاسل كـوركـيس
بـــعــد اعـــفــائـه من مــهـــمــته وان

االحتــاد يــرى في الـوقـت احلـالي
بانه حان الوقت لهذا القرار علماً
نصب ان الكاب باسل في هذا ا

منذ 8 سنوات.
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واضاف ان مجلس ادارة االحتاد
تغيّر وان التـغيير وارد في أغلب
مــفــاصل االحتـــاد وقــد تــمــخض
اجـــتــمـــاع االحتـــاد األخـــيــر  عن
اتــخـاذ عـدة قـرارات من ضـمـنـهـا
إعـفــاء الـكـابــ بـاسل كــوركـيس
وتـــســمـــيــة مـــديــر إداري جـــديــد

هنا. للمنتخب وهو غيث ا
وأشــار إلى ان بـاسـل قـدم لــلـكـرة
الـعـراقـيـة الـكـثـيـر  ونـثـمن عـمـله
وجهـده الكبـيرين لكن الـقرار كان
اداري وســبق ان طــرحـه مــشـرف

نـتخب الوطـني يونس مـحمود ا
عــلى شـكل مـقــتـرح بـعـد أن وجـد
الـتغـيير مـناسـباً في هـذا الوقت
ـقـتـرح الى وبـعـد مـنـاقــــــــــشـة ا
جـــانب طــروحـــات ومــقـــتــرحــات
كــثــيـــرة طــرحت من قـــبل رئــيس
ـصادقة واعضـاء االحتاد تمت ا
عــلـــيه وإعــفـــاء الـــكــابـــ بــاسل
كــوركـيس وتـسـمـيـة مـديـر إداري
جـديـد.وكـان رئـيس احتـاد الـكـرة
عـدنــان درجـال وعــد بـتــغـيــيـرات
ـــنـــتـــــــــــخب ســتـــجـــرى عـــلى ا
الـوطــني بـعـد تــعـادل مـنـتــخـبـنـا
الوطني في مباراته أمام منتخب
لـبـنـان ضـمن مـنـافـسـات اجلـولـة
ـؤهـــــــلة الـثـالـثـة لـلـتـصـفـيـات ا

لكأس العالم.
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وضع االحتــاد الــعـــراقي بــكــرة
السـلة شـرطاً النـتقـال الالعب
الـــنــــاشـــئـــ والــــشـــبـــاب بـــ

احملافظات.
وقــال امــ ســر االحتــاد خــالـد
جنم في تصريح صحفي احتاد
الــــســـلـــة ال يــــســـمح النــــتـــقـــال
الالعـبـ الـنـاشــئـ والـشـبـاب
مـن مـــحــــافـــظــــة إلى أخـــرى اال
ــــوافـــقـــة و اشـــعـــار االحتـــاد
الــعـــراقي لــكــرة الــســلــة وبــعــد
اسـتـحــصـال كـتـاب االســتـغـنـاء

الرسمي من ناديه االول.
واوضح ان هـــذا االجــراء يــأتي
حـــسب تـــعــلـــيـــمـــات وتــوجـــيه
االحتــاد الـعـراقي بـكـرة الـسـلـة
ـواهب السـلوية للـحفـاظ على ا

وحتــــقــــيق االســــتـــقــــرار الالزم
لصقلها.

يذكـر ان دوري السـلة سـينـطلق
الــيــوم  االربــعــاء بــلــقــاء كــأس

ثابرة ب النفط والكهرباء. ا
وفي ســيـاق مـتـصل اكـد الـنـجم
الـــدولي الــســـابق لــلـــعــبــة كــرة
الـــســلـــة عـــلي طـــالب أهـــمـــيــة
تـــطـــويــــر أســـالـــيـب الـــتـــدريب

السلوية في العراق.
وقال طالب في تصريح صحفي
 انه يــجـب عــلـــيــنـــا اســتـــذكــار
رمــوزنــا وجنــومــنــا الــراحــلــ
واالهــتــمــام بــأقــامــة اســتــذكـار
لــسـيـرهم الـذاتــيـة واجنـازاتـهم
واسـتــحـضـار تــلك الـنــجـاحـات

لتشكيل حافز للجميع.
واضــــاف اصـــبـح من الــــواجب

دعم قــــــواعـــــد الـــــلـــــعــــــبـــــة في
احملــافـــظــات عـــمــلـــيــاً بـــكل مــا
حتـتــاجه من خالل تـســلـيــحـهم
بــبـــرامج ومـــنـــاهج تـــدريــبـــيــة

حديثة.
واكـــــد طــــــالـب عـــــلـى ضـــــرورة
االســـتـــعـــانـــة بـــاالفـــكـــار الـــتي
تــــتــــحـــدث عـن واقع الــــتـــدريب
احلــديث ودعم خـطــوة الـكـابـ
ثــامـــر مــصـــطــفى بـــتــأســـيــسه
ــيـة ســلـويـة وتــقـد كل ألكـاد
الــدعم له لـكـي يـتـســنى له بـنـاء
جـيل يـكـون جـاهـزاً ومـتـسـلـحـاً

نافسات. لكل ا
 يـذكـر ان كـرة الـسـلـة الـعـراقـية
كـــواقع االلـــعـــاب الـــريـــاضـــيـــة
ــالي االخــرى تــفــتــقــد لــلــدعم ا

الالزم.
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حكيم شاكر

ــوســوي الى ان والـــريــاضــة. وشــار ا
االحتــاد شــكل جلــنــة عــلــيــا لــتــنـظــيم
الــدورة بـرئـاسـة نــائب رئـيس االحتـاد
عـدي الربيـعي الذي شكل فريـقا الكمال
االجـــراءات االداريــة والــلـــوجــســـتــيــة
والـفـنـيـة لـتـحقـيق مـتـطـلـبـات الـنـجاح
الـذي نصبو اليه لعودة اللعبة للنشاط

o∫ يسعى فريق الطلبة الى خطف الصدارة لالئحة الترتيب d

الفعال وطي صفحة التعثرات السابقة
بــعـد ان وجـدنــا ان الـلــعـبـة لن تــتـقـدم
خـطوة لالمام ان لم يكن هـنالك تفاهما
و انسجاما ب جميع عائلة اجلودو.
ـحـاضـرة في ـنـهـاج سـيــبـدأ  يــذكـر ا
اجلـانب االداري وستـعقـبهـا محـاضرة

بالتدريب النظري.

%rOJ∫ جانب من الدورة التحكيمية التي اقامها احتاد اجلودو بعدسة قحطان سليم
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ـرقم (٦٤٦٢٥٧ في ٢٠٢١/٤/١٣) الـصـادر من مـديـريـة بـلـديـة الـعـمارة فـقـد منـي الـوصل ا
ـواطن محمـد فهد صـيوان عن دخول ـائة الف ديـنار باسم ا بلغ قـدره (٨٠٠/٠٠٠) ثما

مزايدة كشك رقم ٤٢٩ حي احلس فعلى من يعثر عليه تسليمه إلى جهة اإلصدار.

 قال تعالى: 
الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَة قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعون ×
أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَات من رَّبهِمْ وَرَحْمَة وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ
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بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنتقل إلى رحمة الله تعالى عمي 

Ÿd³ « bL×  nK  aOA «

وسيـقام مجـلس العـزاء في جامع عـمر اخملـتار في الـيرموك
ليـومي الـثالثاء واالربـعـاء من السـاعـة الثـالـثة الى الـسـاعة

السادسة مساءً 
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مع انتـهاء مـرحـلة االنـتخـابات. ومع
ان مــرحـلــة مـا بــعـد االنــتـخــابـات لم
ــهــا بــعــد . . وعــلى تــتــضـــــح مــعــا
الرغم من االتـفـاقات اجلـانبـية ووفق
عـروفة جـرت عمـلية االستـحقـاقات ا
االقــتــراع بــظــرف وتــوقــيت مــهــمـ
تابعـة إقليميـة دولية خاصة  ,لن و
نـتـنـاول تـفـاصيـلـهـا لـكـنـنـا سـنـسلط
الضوء على جـانب مهني واحد وهو
مــا يــخص عــمـــلــنــا في الـــتــغــطــيــة

اإلعالمية ومالها وما عليها .
     لـلـوهــلـة األولى يـظـهــر لـلـجـمـيع
عـروف (( احليادية )) وهو الشعار ا
يافطة تـعلق وتنـاقش عند احلوارات
. . فـي االروقـــة الـــصـــحـــفـــيـــة داخل

ؤسسات ولدى األوساط الصحفية ا
ـسـتـقــلـة وسـارت عـلى هـذا الـنـهج ا
والــتـــزمت به قــنـــوات ومــؤســســات
قابل لم تلتزم إعالمية عديدة . . وبا
ـــهنية بعضها باألعراف والتقاليد ا
ـــــعــــروفــــــــة ومــــنـــــهــــا مـــــبــــدأ (( ا

احليادية)). 
  وهــذا نــاجـم عن أســبــاب وظــروف
كـــثـــيـــرة مــــنـــهـــا اخلـــطـــاب الـــعـــام
ــمـــــول او والـــســيــاسـي وتــأثــيـــر ا
ـــا ـــؤســـســـة . . او ر صـــاحــــــب ا
ـا تــأثــرهــا بــالــوضع الــعــام . . ور
تـــأثـــرهـــا بــخـــطـــاب اعالمي مـــعــ
وكثيره هي األسباب . . وسنمر على
نقـاط استـوقفتـنا في مـتابـعتـنا لبث

ــؤســـســـات  خـالل عـــمـــلـــيــة هـــذه ا
االقتراع وقبلها وما بعدها .

ـعروف ان اخلـطـاب الـعام      ومن ا
لــلـمــؤسـســات ســواء كـانت ( قــنـاة ,
وكالة  ,إذاعة  ,صحـيفة  ,وســـــيـلة
ا حوله الكترونية )  ,خطاب يتأثر 

ومته . وظروف استمراره ود
وظهـرت لـلمـتـابع محـاسن ومـساو
كن ان تـشـخص بـسـهوله ـواقف 
ـعنيـ واخملتـص واحملاسن لدى ا
ـواقف عــديـده ومــتـمــيـزة . . ومـا بــا
ـواقف الـسـلبـية يـهمـنـا هنـا عرض ا
واالخـــطـــاء الـــتي وقـــعـت بــهـــا تـــلك
ــــؤســــســــات .. امـالً بــــتالفــــيــــهــــا ا

وجتاوزها مستقبالَ . 

 اذ مــنــذ الــسـاعــات األولى النــطالق
عـــمــلـــيــة االقـــتــراع ســـارعت بــعض
ـــؤســــســـات إلعالن نـــتـــائج وفـــوز ا
مـرشـحـ بـعـدد من األصـوات وهـذا
اجـــــــراء خــــــاطـئ وســــــابـق ألوانه ,
ومـــخــالف لــلـــقــانــون  و اإلجــراءات
حـيث ان العـمـليـة حـيث ان الـعمـلـية
االنـتـخـابـيـة لم تـنـته بـعـد ولم تـصل
الى حـيـز الـعـد والـفـرز .  وتـسابـقت
مـــؤســســات أخـــرى عــلى تـــنــصــيب
ـراكز ( ـرشحـ  وحتديـد مـراتب ا
اول وثاني وثالث . . . ) وأيـضاً قبل
اعالن الــنـتــائج وانــتـهــاء الـعــمـلــيـة

بالكامل .
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ووجـهت بـعضـهـا ( قـنـوات ووسائل
أخــرى ) بـــشــكل مــفــاجـئ الــتــهــاني
ـرشــحـ والــتـبــريــكـات لــعــدد من ا
وعدتهم بحـكم الفائـزين واحلاصل
على اعـلى األصـوات قبل بـلوغ ظـهر
يوم االقتراع وهذا فـعالً تصرف غير

مهني وغير سليم . 
ــســـنــا ان بــعض هــذه ســـجــلــنــا و 
ـــؤســـســـات بــغـــرابـــة ودهـــشــة ان ا
مـعـلـومـاتهـا الـتي تـطـرح لـلـجـمـهور
والـرأي العـام لم تـسـتنـد الى مـصدر
معـلـوم او مصـدر مـخول او مـعروف
بل اعتمدت على مـعلومات اشخاص
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مجهـول (مغمـورين ) مثل ( مواطن
خرج من التصويت ) او مراقب كيان
ـتلك ـرشحه او شـخص ال  منـحـاز 
القـدرة عـلى التـحلـيل او غـير مـخول
ـفوضـية مثالً  ,وهذا وموثوق  من ا
ـهـنـيـة والـتـقـالـيـد مـنـافي لألعـراف ا

الصحفية  .
جلـأت بــعـضـهـا أيــضـاً ولألسف الى
تصاريح ومواقف سـابقة لسـياسي
او شخصيـات عامة معـروفة كان لها
موقـفاً سلـبيـاً سابقـاً من االنتـخابات
ألربــــاك الـــــرأي الــــعـــــام والــــشــــارع
تحمس لالنتخابات كما جلأت الى ا
ـقاطع فـيديـو وتصـوير االستـعانـة 
ســابـق لــنــقل صــورة مــغــايــرة عــمــا
يـجـري وإعطـاء انـطـبـاعاً سـيـئـاً لدى
اجلمـهـور مثل ارتـداء الـزي الشـتوي
في عـز الـصـيف او اظـهـار اشـخاص
تــوفـاهـم الـله فـي مـقــاطع الــفـيــديـو,
وهـــذا خــطـــأ كــبـــيــر وخـــرق فــاضح
ألصــــول الــــتـــغــــطــــيــــات واألمــــانـــة
ــبـنــيـة عــلى الـصـدق الــصـحــفـيـة وا
والــنـــقل الــواقـــعي .  ومن اجلــوانب
الـــســــلــــبـــيــــة األخـــرى ان عــــدداً من
ـؤسـسـات قـد ركزت عـلى اجلـوانب ا
السلبية في التغطية وتعمدت اظهار
ــراكـز في االقــبـال الــضــعـيف عــلى ا
أوقـات الظـهـيرة ومـثـلمـا مـعروف ان
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بغداد

ــرة في الــعـراق وإن كــانت نــسب ــبــكــرة هــذه ا تــمت االنــتــخـابــات ا
ئـة في عموم الـعراق  ولـنا أن نسـتقرأ ـشاركة لم تـتجاوز الـ 50 بـا ا
ـشهد بدقة وتفصيل لنجد أن الدماء اجلديدة بدأت تدب في اخلارطة ا
الـسيـاسيـة العـراقيـة بـدءا من العـرس التـشريـني الذي قـدم النـذور الو
الـنذور ألجل التقدم والـتغييـر وانتشال البـلد من مآزق صاخـبة وكثيرة
ـكن اخلالص منها إال بـهذا التـغيير لـكن ما ذا بعد االنـتخابات ? وال 
هل سـيستـسلم اخلاسرون? هـل سيحاولـون التشـبث بكثـير من الطرق
ـتلـكـون من قوات غـير ـا  ـنـطقـيـة والقـانونـيـة ? هل سيـنـزلون  غـير ا
نـظامية داخلـية في أحزابهم لـكي يأججوا الشـارع العراقي من جديد?
مـاذا ســيـتــمـخـض عن كل هـذا? هل ســتـكــون حـكــومـة عــراقـيــة الـوالء
تصدرون اجلدد للمشهد السياسي ـشروع واالجناز? هل سيثبت ا وا
بـكل ثقة وطمأنينة? الكثيـر من التساؤالت التي تشغل الشارع العراقي
اآلن التي ال يعلم لها جواب معلوم ويظل البلد حتت موس ( احلالق )
الـذي سـيـقـضم األخـضــر والـيـابس لـكن يـا تـرى مـاذا سـيـحـصل في
الـعراق واآلن هو يعاني بـدون أن يشعر أهل الشـأن أن العراق سيحل
فيه خريف سياسي قاحل ? وهذا اخلريف قد يطول أو يقصر ال يدرى

به وال يعلم 
وأعـني باخلريف السـياسي هو أن الـعراق وفي ظل العمـلية السـياسية
والــوجــوه الـــتي تــتـــكــرر في كـل دورة انــتـــخــابــيـــة ســيـــصل إلى حــد
الـشيخوخـة السياسـية ما لم تـعالج مصادر الـقوى فيه نـفسها بـطريقة
الـتـوالد والـنـمو الـتي تـعني االنـسالخ عن كل الـطـروحات الـتي تـملـيـها
ـتـغـايرة دول اجلـوار أو تـمـليـهـا االيـدلـوجـيـات الرجـعـيـة بـخـطـاباتـهـا ا
ـستهلكة الـتي لم تعد فاعلـة في التأثير في اجلمـهور الذي يتطلع إلى ا
خـطابات تـقدميـة جديـدة تستـوعب الشبـاب وتضـمن لهم حقـوقهم التي
انتزعت أو غيبت في دهاليز السياسات التي لم تشكل إال أرضة تنخر

في جسد الوطن.
wÝUOÝ n¹dš

نهـجية النـابعة من استـقراء فاحص جملريات ـقاربة ا أقـول: بعد هذه ا
ـر بـأزمة تـلو األحـداث عـبر 18 سـنـة انصـرمت من عمـر الـوطن وهو 
األخـرى جند أن اخلريف السياسي بدأت تلوح بوادره بل السياسيون
الـعــراقـيـون اآلن يـعــيـشـون في كــهـفه الـذي ال يـوصـل إال إلى نـهـايـات
حـتمية مسـدودة ال ينبغي علـيهم أن يكابـروا في استقبال هـذه احلقيقة
ـكن ألن الـدمـاء الـعـراقـيـة اجلـديـدة بـدأت مـرحـلـتـهـا اجلـديـدة الـتي ال
الـتـراجع فـيـهـا أو الـتـنـكـر لـهـا أو عـدم االعـتـراف بـهـا عـلى أنـهـا دمـاء
سياسية تبشر بحلول ربيع سياسي زاخر بالعطاء والنهضة والتقدم.
إن اخلـريف السيـاسي سيمـر عاصفا بـكثيـر من الوجوه الـكاحلة التي
لم ير النور فيها منذ  18 عاما بل رأى الشعب كل ما هو مدمر وقاتل
يـسور ـثـقف وا ـعدم وا ومـخيـب لآلمـال التي كـان الـفقـيـر والبـائس وا
يـتطلع لها ألن من تصدى حلكم العـراق لم يدرك حقيقة قارة منذ اآلف
الـسـنـ هي أن العـراقي في الـنـهـاية يـنـهض ويـدوس عـلى كل جراحه
من أجل كـرامته وإبائه وشـرفه في أرضه وعرضه  التي بـيعت وأهينت
قيت. لؤها وسخ احلقد والتعنصر الطائفي ا وديست بأقدام متعفنة 
واآلن في ظل هـيمـنة الـترقب إلعالن الـنتائج الـنهـائيـة لالنتـخابات وفي
ظل الـتــصـعــيـد في اخلـطــاب االعـتــراضي عـلى تــلك الـنــتـائج جنـد أن
ـنظـمات التي اخلـريف السـياسي قد بـدأ يضـرب بقوة فـي جذور تلك ا
تـدير العراق في اخلفاء حتى الدولي منها ألنها ستعلن افالسها قريبا
وهـذه هي مقدمـات وإن كان يـراها غيـرنا أنهـا أمر بـدهي وطبيـعي بعد
أي انـتـخـابـات في الـعـالم لـكنـنـا نـراهـا من رؤيـة مـتـبـصـرة أنـهـا بـداية
ـشـهـد السـيـاسي مـنـذ عام 2003 إلـى يوم الـنـهـاية لـكل من تـصـدر ا
الــنـــاس هــذا وفي ظـل أزمــة اعالن الـــنــتـــائج تــظـــهــر أزمـــة اخلــريف
الـسيـاسي التي سـتنـهي كل ما تـتشـبث به الوجـوه السـياسـية الـعتـيقة
الـتي اهترأت وبلـدت وينبغي أن تـركن جانبا بعـيدا عن كل ما له عالقة

بالعراق ألن عمرها السياسي قارب على النفاد.
أقـول: ما افرزته الـساحات الـتشريـنيـة الباسـلة ينـبئ بعاصـفة خريـفية
ـشهد السيـاسي الذي لن يصمد أمـام تغير درجات قـاسية جدا على ا
الـوعي اجلماهيري الذي صار فاعال نحو توجهات العلمانية بعيدا عن
نـصـرمة ألنـهـا لم جتد األسـلمـة الـسيـاسـية الـتي حـكـمت في العـقـود ا
تـوثبة الـطموح وال لـقيت فيـها موئال مـنصفا فـيها مـا ينتاغم وروحـها ا
شـروعة الـتي هي  أمـور بدهـية يـنـصرف احلـوار والنـقاش حلـقوقـهـا ا
ن تزعم وانتفخت فـيها ومع ذلك وعلى بسـاطتها لم تـلق من يحققهـا 
اوداجه ألن الـهم لم يكن عـراقيـا وطنـيا حـتى نهض تـشرين لـكي يكون
عالمـة فارقة في مـسيرة الكـفاح الشـعبي ضد طغم الـتخلف والـرجعية
ـطـ من الـصراع تـزمت الـذي انـتج  ـتـلـفعـة بـاخلـطـاب األصـولي ا ا
كن ليـشيات وداعش الـلذان ولدا واقـعا مأسـاويا ال  الـدموي همـا : ا

ا أسوأ. غولية بل ر توصيفه لبشاعته فهو أشبه باحلقب ا
فـاجآت اخلريفيـة اآلتية ستخلق مـناخا يبعد كل ومن هـنا فإن أمطار ا
تلـفعة بـخطابـات مستـهلكـة ويدني اخلطـابات الشـعبوية ال الـشحنـات ا
شـهد الـنخـبويـة ألن احلـشد الـتعـبوي الـشـعبـوي هو الـذي سيـتـسيـد ا
قـبلـة التي الـسيـاسي القـادم وهنـا نقف عـنـد حتلـيل السـينـاريوهـات ا

ستعجل من اخلريف السياسي في العراق وهي :
ـان وهـو مـا ورثنـاه من اوال: صـراع / خـريف الـكـتـلـة األكـبـر في الـبـر
غـالطـات وكأنه دسـتـور كتب الخـتالق األزمات ال حل دسـتور حـافل بـا
ـشكـلة الـتي سـتؤخـر تشـكيل حـكومـة منـتخـبة ـشكالت ومـنهـا هذه ا ا
بـعـيدا عـمـا يعـرف بـالتـوازنـات الالموزنـة في الـنـسيج الـسـياسي وهي

مظهر مؤكد من مظاهر اخلريف السياسي القادم في العراق .
ثـانيا: صـراع/ خريف التـشكـيك في نتائج االنـتخابـات وهي أيضا من
دى . تعجل الذي لم يكتب برؤية وتصور بعيد ا مغالطات الدستور ا
ثـالـثـا: صــراع / خـريف الـتـحـالــفـات الـتي جتـري بـ الــكـتل الـفـائـزة
بـحـسب مـا يــضـمن مـصـاحلـا احلـزبــيـة الـتي تـهـمل حــقـوق نـاخـبـيـهـا
ومـواطني الوطن لكي تكون عائقا منيعا ب ما يطمح إليه الشعب وب
ما تطوح إليه تلك التحالفات من مصالح حزبية تافهة وضيقة جدا.

ــنــاصب والــوزارات وهــو أيـضــا خــاضع رابــعــا: صــراع / خــريف ا
كن أن تخرج منها . تلفة بأقنعة عديدة ال للحزبية ا
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خـامـســا: صـراع / خـريف الـقــوى واحملـاور اخلـارجـيـة الــتي تـتـحـكم
ـشـهـد من اخلـارج في داخل الـعـراق فـكـل جـهـة لـهـا والؤها بـصـنع ا
ـتالقـية ضـمـر الذي يـنـبـغي أن ترضى عـلـيه تـلك احملاور ا ـعـلن أو ا ا
وطن في خبر كان ألنه ال يشكل قيمة حـد التضاد والتقاطع والوطن وا

رشح لألصوات. إال وقت استجداء ا
ـثـابــة عـاصـفـة خـريــفـيـة سـتــجـرد وجتـرد الـكل من كل مـا تـقــدم هـو 
يـزاتـهم التي نـالـوها بـغيـر وجه حق يـذكر بل أمـاكنـهم ومـناصـبـهم و
كن أن ـبتـكرة حلـيتـان  شـروعـة وبطـرق الفـساد ا نـافسـات غيـر ا بـا
ـسـتقـبل وتـبـقي عـلى البالد تـبـتلع كـل ما في طـريـقـها فـي احلاضـر وا

بالقع .
إني أرى خـريــفـا قـادمـا ســيـأكل كل من حـاد ونــأى عن جـادة الـعـراق
ـكن أن يـعمـر غـير الـكـبيـر ألن الـعـراق مجـمـوعـة من العـوالم الـتي ال 
ـستـقيـمة وألن من يـقرأ تأريخ اخلـير فـيهـا وغير من يـتحـرى اجلادة ا
الـعراق واحلكومات التي حـكمته عبر مر األزمـنة والعصور لن يجد اال
ن حــكـمه بــ الـفـيــنـة واألخـرى الـعــواصف الـعـاتــيـة الــتي تـضـرب 
فـترقـبوا خـريـفا سـياسـيـا عراقـيا حـقيـقـيا قـاسيـا عـلى كل من حكـموا
الـعراق بغيـر خبرة وحـنكة ودراية  ألن الـعراق عصي عـلى االنقياد إال
ـن ســاسه بــغـيــر مــا تــفــرضه طــبــيــعـة تــكــويــنه الــنــفــسي والــفــكـري

عرفي . واحلضاري وا
 وللمقال تتمة 

ــكن لــلـــعــائــلــة هــذا الــتــوقـــيت ال 
الـعـراقـيـة اخلـروج به او ان تـمارس
نـشــاطـاً خـارج الــبـيت ألنـهــا تـنـشط
عــصـراً .كـمــا تـعـمــدت بـعــضـهـا الى
تــكـــرار عـــرض مـــشـــاهـــد ومــقـــاطع
وتـصـريـحـات لـشـخـصـيـات مـعـروفة
ســجــلت قــبل االنــتــخــابــات واخـذت
بــثــهــا وتـــكــرارهــا طــيـــلــة ســاعــات
االقـتــراع .هـذه حــصـيـلــة مالحـظـات
ومـــــآخــــــذ عن ســــــيـــــاســــــة بـــــعض
ــؤســســات اإلعالمــيــة . . وهــو مـا ا
ا بشكل مقصود ثبت سلبا عليها ر
او غير مـقصود . . لـكن هذا ال يعني
ان يـعـمم عـلـى اجلـمـيع بل ان هـنـاك
مؤسسات إعالمـية وقنوات فـضائية
مــخـتــلـفــة وصـحـفــيـون مــسـتــقـلـون
اظـهـروا شـجـاعـة كـبـيـرة في الـطـرح
ــنــطــقي ـــوضــوعي والــتــحــلـــيل ا ا
الدقيق والرؤيا السليمة والناضجة.
كـمـا انـهـا تـمـيـزت بـالـدقـة والـسـرعة
وإعـالن األرقـــام احلــــقــــيـــقــــيـــة دون
(تــضـخـيـم) ودون مـبــالـغـة وجــعـلت
ا الرأي العـام بالصـورة احلقيـقية 
يجري وبـنفس الوقت  وضـعته امام
معلومات صادقة وحقـيقية يستطيع
من تـلــقـاء نـفـسه ان يــحـدد ويـخـتـار
ويـحلل ان مـصـلحـته هي بـالـنتـيـجة

هي مصلحة الوطن .

wÝUO « n¹d)«

 ‚«dF « w
»U ²½ù« ‚ËbM  w  »UOð—ù« qB

dſ«œ cIM

عمان

فـأنهـا شهـدت تغـييرات و(الـكردي)
كن بال تردد تـسميتـها باجلذرية
قـيـاساً عـلى االنـتخـابـات السـابـقة.
لذا سأركز في سلسلة مقاالتي هذه
على نتائج االنـتخابات في اجلناح
(الــــشـــيــــعـي) الـــتـي أثــــارت جـــدالً
بل جـــعــلت الـــقــوى الــتي واســـعــاً
أنـتـقــدت تـظـاهـرات تـشــرين تـلـجـأ
لـلتـظاهـر وقطع الـطرق لالعـتراض
عـــــلى الــــنـــــتــــائـج طــــارحــــةً (ألول
مـرة)فـرضـيـة تــزيـيف االنـتـخـابـات
بعـد ان كانت والـتالعب بنـتائـجهـا
القوى الشـعبية أو الـقوى احلزبية
الـــتـي ال تـــمـــتـــلك حـــوالً وقـــوة في
الـدولة هي من تـطـرح فقـط فرضـية
الــتـزويــر في جــمــيع االنـتــخــابـات
الـسـابـقـة. ولـست بـصـدد مـنـاقـشـة
الـتــداعـيــات الـسـيــاسـيــة خلـسـارة

3- أنـهــا أول أنـتـخــابـات يــديـرهـا
قـضــاة وتـشــرف عـلـيــهـا حــكـومـة
حتت ــؤقـتـة ـكـن تـسـمــيـتـهــا بـا

ي مكثف. أشراف أ
4- أنـهـا أول أنتـخـابـات على وفق
ما يـسمى بقـانون الصـوت الواحد
غير القابل للتحويل . SNTV كما
انــهــا أول أنــتــخــابــات يــتم فــيــهـا
التخلي عن نظام القائمة احلزبية.
لقـد شكلت نـتائج هذه االنـتخابات
مـفــاجـأة وصــلت حلـد الــصـدمـة ال
لـلـقـابـضـ عـلى مـصـادر الـسـلـطة
وأحـزابـهـا الـتـقـلـيـديـة فـحـسب بل
تـابع للـمشهد سواء داخل لكل ا
أو خـــــارج الـــــعـــــراق. وأذا كـــــانت
ــان خـــارطـــة الـــقـــوى داخل الـــبـــر
الـقادم لم تـشهـد تغـييـرات(جذرية)
فـي اجلـــــــنــــــاحـــــــ (الـــــــســـــــني)

هكذا خلصتُ األنقالب البـنفسـجي
قـرائتي لـنتـائج انـتخـابات تـشرين
2021 في مــقـالي الـذي كــتـبـته في
. هذه مـعـهـد واشـنـطن قـبـل يـومـ
االنتخابات مثلت أنعطافة حقيقية
ـــســار الــســيـــاسي الــعــراقي في ا

مابعد 2003 لعدة أعتبارات:
1- أنــهـا أول أنــتــخــابـات مــبــكـرة
أُجـبـرت الـطـبـقـة الـسـيـاسـيـة عـلى
اجرائها ليس استجابةً الستحقاق
دســتــوري بل اســتــجــابــةً لـضــغط
على الرغم من أن معظم جماهيري
من طـالب بــاألنـتـخــابـات قـاطــعـهـا

فعلياً.
2- أنـهـا أول انـتـخـابـات  النص
فـي قــانــونـــهــا عــلـى أنــهــا جتــرى
ألـكــتـرونــيـاً وتـعــلـــــــن نـتـائــجـهـا

خالل 24 ساعة.
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وضــغـوطــاتــهــا وارتـفــاع مــعـدالت
الـبـطــالـة والـبـحـث عن فـرص عـمل
كـان لـهـا االثـر في تــغـيـيـر الـنـظـرة
لف التوظـيف الذي اصبح يحظى

باالولوية.
امــا الـنــسـاء فــيـمــكن الـقــول انـهن
يـشهـدن "عـصرهن الـذهـبي" فاكـبر
ـتـفـائلـ لـم يـكن مـصـدقـا سـرعة ا
مـاحـصل من الـتــغـيـيـر مـدعـوم من
الـقـيــادة الـسـعـوديــة في مـلف كـان
مــحل "ابــتــزاز " غـــربي حــتى وقت
ــراة قـــريب فــخـــطــوات تــمـــكــ ا
ـا حتـقق جنـاحـا تـلـو االخـر وفـقـا 
مــخـــطط له ســواء عـــلى مــســتــوى
الـتــعـلــيم او عـلى مــسـتــوى قـطـاع
اخلـــدمــات كـــالــفـــنــادق واالســواق
ـؤسـسات ـطاعم او ا الـتـجاريـة وا
الـطـبـيـة وحـتى االعـمال الـبـسـيـطة
كــــان لـــلـــمــــــراة وجـــودا فــــيـــهـــا 
فـاصــبـحن يــتـحـمــلـون مـســؤولـيـة
تـــشـــاركــيـــة مع الـــرجل فـي حتــمل
اعـبـاء احلـيـاة او اعــبـاء عـوائـلـهن
وهي نظرة وعي لم تـكن سائدة في
اجملتمع السـعودي الذي كان يضع
ـرأة اوخروجـها قـيودا عـلى عـمل ا

نزل . من ا
وحــتى وقت قـريب لم يــكن مـألـوفـا
راة الـسعـودية وهي تـقود مـنظـر ا
ــركـــبــة في شـــوارع الــريــاض او ا
ـدن الـسعـوديـة االخـرى فسـيـاقة ا
الـسيـارات اصبـحت حالـة طبـيعـية
ومــألـوفـة دون ان تـثـيـر اي سـجـال
وجدل سواء في االوساط الـشعبية
او الديـنيـة االغلب تـقبل الـتحوالت
اجلارية في السعودية بعد سنوات
من الــتـــضــيــيـق وســطــوة الـــفــكــر
تطرف الذي  تالشت قبضته منذ ا
ان اصبح االمـير مـحمـد بن سـلمان
وليا لـلعهد في  2017الذي يشرف

بـاحلديـث ايجـابـيا عن ولي الـعـهد
بــكــونه مـســاهــمــا ومـســانــدا لـكل
جـهـود الـتـطـور واحـداث الـتـغـيـير
فـي الـــــــــواقـع االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعي
واالقتـصادي للبـلد النـفطي االغنى
بــالـعــالم واعـتــبـار ان االســتـثــمـار
احلــقـــيــقي هــو فـي االنــســان قــبل
غيره ومن هـنا جاءت الثـقة باغلب
االجــــراءات الــــتي  اتــــخــــاذهــــا

ملكة من حال الخر. ونقلت ا
وخَـفُــتت خالل الـسـنـوات االخـيـرة
بـــــشـــــكل كـــــبـــــيـــــر "خـــــطـــــابـــــات
الــتـــطـــرف"لـــبـــعض رجـــال الـــدين
االصـولـيـ الـذين وجـدوا بـازمات
ــنـطــقـة فــرصــة حلـشــد الـشــبـاب ا
وتـعبـئـتهم واشـراكـهم في االزمات
لـتـحـقيق اهـداف مـشـبوهـة لـتـقطع
احلـكومـة السـعوديـة الطـريق امام
هــؤالء وتـعــيــد االعــتـبــار خلــطـاب
االعــتــدال والــتـــســامح الى جــانب
تطرف منح الفرص امام الشباب ا
لالنـــخـــراط في اجملــتـــمع مـــجــددا
بـــشـــكـل يـــســــهم في الــــتـــنــــمـــيـــة

واالنفتاح.
ومـثل االستـثـمار في الـبـشر رهـانا
صحيـحا  فاولى خطـوات النجاح
بتعـثون للدراسة حتمل اعباءهـا ا
فـي اخلـارج وهـم بــعــشـرات االالف
ن ـــخــتــلـف االخــتــصـــاصــات 
كـانـوا "الـدايـنـو" واحملـرك االساس
ـمــلـكـة من واقع لـكل مــا تـعـيــشه ا
اخـــر غــــيـــر الـــذي كــــان ســـائـــدا 
فـدخــلـوا سـوق الــعـمل بــكل ثـبـات
واريحـية وحتـدي فكـانت "سعودة"
الـوظــائف فـرصــة ثـمــيـنــة الظـهـار
الـقـدرات والـقـابـلـيـات في مـجـاالت
كــانت حـكـرا عـلـى الـوافـدين الـذين
اسهـمـوا ايـضـا بـبـنـاء الـسـعـودية
عـلى مـدى عـقـود لـكن واقع احلـياة

بـــــات واقع حـــــال الـــــعـــــاصـــــمـــــة
السعـودية الريـاض مختـلفا عن ما
ترسخ في االذهان مـنذ سنوات من
ـطــيــة عن مـكــان يــعـيش صــورة 

حياة رتيبة بايقاع بطيئ.
ديـنة ويـلمس زائـر الريـاض بـان ا
تـعــيش حتـوال كــبـيــرا  او "ثـورة "
حــقــيـــقــيــة فـي مــخــتـــلف نــواحي
احلـياة يـجـعـلـهـا تنـمـو يـومـا بـعد
اخر ومـعها ينـمو االمل بـغد جديد
ــديـنــة تــريــد ان تـعــيش بــصـورة
طــبــيــعــيــة كــغــيــرهــا من عــواصم

العالم.
مـلـكة جـاءت رؤية 2030 لـتضـع ا
الــعــربـيــة الـســعــوديـة عــلى ســكـة
الـتـطـور فـالـواقع اجلـديـد لم يـألفه
ـمـلـكـة سـكـان الـريـاض او سـكـان ا
وهم يتحسسـون حتسنا مضطردا
في مسـتوى جودة احلـياة وتـقدما
مـتسـارعـا يسـابق الـزمن للـوصول
الى اهداف الرؤيـة وحتقيـقها على

ارض الواقع.
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وبــــات واضــــحــــا لــــكـل من يــــزور
الـريــاض او اي مــديــنــة اخـرى ان
شــعـور الــشــبـاب والــشــابـات وهم
ـا ـمـلـكـة  الـشـريـحـة االكـبـر في ا
ـكـن تـسـمــيـته "الــروح الـقــومـيـة
الــســعــوديـة" كــان طــاغــيـا فــنــبـرة
احلـمـاس واالعتـزاز بـهذا االنـتـماء
يغطيان على ماسواه كونهم باتوا
يــــــدركـــــــون ان مــــــاحــــــصـل خالل
اضية لم يكن السنوات اخلمـسة ا
من الـسـهل حــصـوله لــوال الـرغـبـة
اجلامـحة نـحو الـتغـيير واالصالح
ــلك الــتي جـــســدتــهـــا ســيـــاســة ا
سلمان بن عبـد العزيز وولي عهده

االمير محمد بن سلمان.
يـــتـــفـــاعل الـــشـــبـــاب الـــســـعــودي

ــتـلـك "بـطــاقـة اقــتـصــر عــلى من 
تــوكــلــنــا" الــتي تــفــيــد بــحــصــول
حاملها على جـرعتي التطعيم ضد
الــفــايــروس وهــو اجــراء ســيــدفع
رافــضي الـتـطـعــيم عـلى احلـصـول

عليه.
ويـشـغل االهتـمـام بالـتـراث واالثار
حيزا كبيرا لدى القيادة السعودية
ـة في ـنـاطق واالحـيـاء الـقـد  فــا
العاصـمة الريـاض اخذت نصـيبها
من الــتــطــويــر والـتــجــديــد بــشـكل
يــعــيــدهــا الى مــاضــيــهــا االصــيل
ويجعلهـا مكانا مفـضال للسائح
 فــمـديـنـة الـدرعـيـة وحي الـطـريف
اول عــاصــمـة لــلــعـائــلــة احلـاكــمـة
تـشهـد حـملـة اعادة اعـمـار ضخـمة
جلـعلـهـا واحدة من اهـم الوجـهات
الــثــقــافــيــة لــتــتــيح الى الــزائــرين
الـولـوج نـحـو رحـلـة تـاريـخـية الى
القـرن الثامن عـشر والتمـتع برؤية
ــفـــتــوحــة واالبــراج ـــســاحــات ا ا
ــتــاحف كــمــا ان زيـارة واالزقـة وا
ــصــمك الــتــاريــخـي الـذي قــصــر ا
يـعـود الى عام 1865 الـذي انـطلق
ــلك عـبــد الــعـزيــز مـنه لــتـوحــيـد ا
ـمـــــالك واالقــالــيم الـتـي تـتــكـون ا
مــنــهــا الــســعــــــوديــة االن يــتــيح
ـملكة لزواره التـعرف على تاريخ ا
الــعــربــيــة الـســعــوديــة من مــنـازل
ـــراقــبـــة وحــتى الـــطــ وابـــراج ا
الــــقـــلـــعـــــــــــة الـــتـي حتـــولت الى
مــــتـــــحــــــــف تـــــدلل عـــــلى عـــــمق
ــدن الــتـراثــيـة االهــتـمــام بــجـعل ا
رافـدا يـسـهم بـالـتـرويج لـلـسـيـاحة
ــمــلــكــة كــونــهــا احــد روافــد فـي ا
ــالــيــة لـــلــمــيــزانــيــة الــعـــائــدات ا
الــســعـــوديــة من نـــاحــيـــة تــنــويع

مصادر الدخل.
ــمـلـكــة في االقـتـصـاد وانـدمـجت ا
الرقمي الذي كانـت جائحة كورونا
فـرصة لـلتـوسع فيه  فـاستـخدام "
ـــال "الــكــاش" الـــبــطـــاقــات" بــدال ا
اصبح سـمة سـائدة في الـتعامالت
ـالـيـة في الـبـيع والـشـراء كـما ان ا
اغـــلب مــــعـــامالت الــــســـعـــوديـــ
حتـولت الى احلــالـة االلــكـتــرونـيـة
فـالــكـثـيــرين لم يـســتـخـدم االوراق
الـــنـــقــديـــة مـــنــذ اشـــهـــر طــويـــلــة
وبعـضهم مـنذ سـنوات وهـذا االمر
يـــنـــســـحب حـــتى عـــلى اصـــحــاب
مـركـبات االجـرة الـتي بـات اغلـبـها
مـقـتـصـرا عـلى تـطـبـيـقـات مـحـددة

عــــلـى اصالحــــات اقـــــتــــصــــاديــــة
واجتماعية ودينية جذرية.

ـملـكة الـعربـية الـسعـودية وتـريد ا
حـجـز مكـانـا لهـا بـ الدول االكـثر
وجهة سـياحيـا حيث يصب موسم
الـريـاض الــذي بـات قـريـبــا وقـبـله
مــعـرض الـريـاض الـدولي لـلـكـتـاب
وفـعـالـيـات ثـقـافـيـة اخـرى بـاجتاه
ـمــلـكـة ضـمن دعم الـسـيــاحـة في ا
رؤية 2030 الطـموحة الـتي تهدف
الســـتــقـــطــاب 30 مـــلــيـــون ســائح
سـنـويـا خالل الـســنـوات الـتـسـعـة
ــقـــبــلــة  فـــتم مــنــذ مـــدة اقــامــة ا
احلــفـالت الــغــنــائـــيــة ووضع حــد
حلـــظــــر االخـــتـالط بـــ الــــرجـــال
والـنــسـاء ومـنـع الـتـدخـل بـشـؤون
النـاس في الـشوارع وفي كل مـكان
وهـو مـا سـائدا لـعـقـود االمـر الذي
يـدفع بــالـســعـوديـون الـى الـتـوجه
نحو اخلـارج للترفيـه واالستجمام

بحرية أكبر.
ويـتــواجـد في مـوسم الـريـاض 14
منطقة للترفيه تضم 7500 فعالية
ـــشى بــطــول 3 كــيــلـــومــتــرات و
وأكـــثــر من 200 مــطـــعم ومـــقــهى
ـية ومتـجر و4 مـسارح وأريـنـا عا
و500 لـــعــــبـــة إلـــكــــتـــرونـــيـــة و9
ية باإلضافة إلى استوديوهات عـا
مـــلــعـب غــولف و12 مـــلـــعب بــادل
تـــنس وأول وأكـــبــر ســـكـــاي لــوب

متنقل في العالم.
وتـنــتـشـر في مــديـنــة الـريـاض في
عــدة مـــنـــاطق ومـــنــهـــا " واجـــهــة
ـــطــــاعم الــــفـــخــــمـــة الــــريــــاض "ا
ـيـة الـتي تـتـيح والـكـافـيـهـات العـا
للزبائن االختـالط وتدخ االركيلة
ســــواء الـــرجــــال او الــــنــــســـاء او
ـهــمـة وهـو ــبـاريــات ا مـشــاهـدة ا
وضع لم يـكن مـتـاحـا قـبـل سـنوات
قـلـيلـة كـمـا لم يعـد ركـوب الفـتـيات
لـلدراجـات الهـوائيـة او اجلري في
فتوحة مشهدا مستغربا ناطق ا ا

في العاصمة.
ـثل احد اهم وااللـتزام بـالقـانون 
ـــيــزات في حــيـــاة الــســعــوديــ ا
خاصـة مـايـتـعـلق بـالـسـيـر كـما ان
الـتـعلـيـمـات الصـارمـة واالجراءات
االحـتـرازيـة جـعـلت الـسـعـودية من
ضمن الـدول اقل اصابـة بفـايروس
كـورونا  فـدخـول السـعـودي الى
راكز التجارية واالسواق واماكن ا
ـؤســسـات احلـكـومـيـة الـتـرفـيه وا

تتيح لـلزبائن التـنقل من مكان الى
اخر.

وحتــــولت الــــريــــاض واقـــعــــا الى
ورشة عـمل كبيـرة لتـتفيـذ مشاريع
ضـخـمـة اسـتـراتـيـجـيـة من بـيـنـهـا
اسـتـكـمـال اعـمـال الـبـنـاء في مـركز
ـالي الذي يـعد من لـك عبـد الله ا ا
ـشـاريع الـقـائـمـة والـوحـيد أكـبـر ا
من نوعه في الـشرق االوسط حيث
ستـصبح الـرياض عـاصمـة الشرق
األوسـط االقـتـصـاديــة ويـوجـد فـيه
عدة قطاعات وأكثر من  59ناطحة
ســحـاب عــلى مــســاحــة تــبـلغ 1.6
ـــقــار مـاليــ مـــتـــر مــربع تـــضم ا
ـالـية الـرئـيـسـيـة لـهـيـئـة الـسـوق ا
ــــالــــيــــة والــــبــــنـــوك والـــســــوق ا
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والى جانب شبكة الطرق السريعة
الضخمة  يعد "مترو الرياض" من
همة شـاريع الستـراتيجيـة ا ب ا
ـقرر افـتتـاحهـا في العـام احلالي ا
ويـتكـون من ستـة خـطوط رئـيسـية
تــخــتـــرق الــعـــاصــمــة مـن جــمــيع
االجتــاهـات وبــسـرعــة تـقـدر بـ 80
كـلم بـالسـاعـة وطـاقـة اسـتـيـعـابـية
تـــــصل إلى 1.16 مــــلــــيــــون راكب
يومـيـا ويضم 85 مـحطـة بـتكـلـفة

تبلغ 22.5 مليار دوالر.
ـسـاحـات كـمـا حتـضى الـبــيـئـة وا
اخلـــضـــراء بـــاهــتـــمـــام الـــقـــيــادة
الـسـعـوديــة فـالـعــمل يـتـواصل في
ـلك ســلـمـان" عـلى أرض حــديـقـة "ا
ـسـاحة مـقـدارها ـطـار السـابق  ا
 13.4كـيـلـومتـر مـربع لـتكـون اكـبر
ـسـاحـة ـدن في الـعـالم  حـدائـق ا
تــعـادل خــمــسـة اضــعــاف حـديــقـة
هـــايــــد بـــارك في لــــنـــدن وأربـــعـــة
أضـعـاف حديـقـة سنـتـرال بارك في
نــــيــــويــــــــــورك بــــهــــدف إنــــشــــاء
ـسـاهـمة مجـتـمـعـات مـستـدامـة وا
في حتس الطقس واستحداث ما
يـــصل إلى  70000فـــرصــــة عـــمل
جــديـــدة. ومع ان الـــطـــريق مــازال
طـويال امـام الوصـول الى الـنـتائج
رجوة اال ان انتقاالت التطور في ا
مـلـكـة الـعـربيـة الـسـعـوديـة التي ا
باتت تقاس باالشهر ال بالسنوات
جـائت في سـيـاق امـتـالكـهـا لـرؤية
ومـسارات واضـحـة رغم اضـطراب
اوضـــاع الـــشـــرق األوسط واثـــاره

على الواقع.

ـعـتـرِضـة  فقـد نـاقـشـتـها القـوى ا
في أكــثــر من مــقــال آخــرهــا الــذي
لكني أشرت له في معـهد واشنـطن
هـنا سـأرتدي نـظـارة احمللل الـفني
وأكــتـب بــقــلم الــبـــاحث الــعــلــمي
واضـــعــــاً فـــرضـــيـــات الــــتـــزيـــيف
اخملـتـلـفـة عـلى مـنـضـدة الـتـشـريح

لفحص مدى مصداقيتها. 
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لــــقـــد اســــتـــنـــدت مــــعـــظـم حـــجج
الـطاعـن بالـنتـائج علـى كون هذه
االنـتـخـابـات جـرت بـأعـتـمـاد نـظام
الـــعــدّ واألحــتــســـاب االلــكــتــروني
بـــأســـتــــخـــدام بـــطـــاقـــة الـــنـــاخب
األلـكـتـرونيـة.أبـتـداءً ال بـد لالشارة
الى نـــقــطـــة مــهــمـــة جــداً وهي ان
نحل  وفيه عدد كبير من ان ا البر
ـــعـــتـــرِضــة الـــنــواب عـن الــكـــتل ا
قـــد أقـــر في يــوم  4ك2019 1 االن
قــــانــــون تـــشــــكــــيل مــــفــــوضــــيـــة
االنـتـخـابـات من القـضـاة كـمـا أقر
يـــــــــوم  24ك 2019 1قـــــــــانــــــــون
وفـي يــوم االنـــتـــخـــابـــات احلـــالي
الـــــســــــبت  10ت 2020 1أقـــــروا
مــقــتــرح قــانــون حتــديــد الــدوائــر
ـعنى ان كل منظومة االنتخابية. 
أدارة االنـتــخـابــات جـرى اقــرارهـا
ـعترضـ على نتـائجها. من قبل ا
مع ذلك سأناقش فرضيات التزوير
أدنــاه قـبل أن أحــلل مــا حـصل في

االنتخابات. 

1- ألـــــــســــــيـــــــرفـــــــرات. قـــــــيل ان
الـسيـرفـرات موجـودة في االمارات
وهــذا يـــتــيـح الــتالعب بـــهــا وهي
لكـنها ال تصمد حجة تبدو مـقبولة
أمـام حـقـيـقـة أن من يـريد الـتالعب
بالنتائج سـيبرنيتيـاً (تهكير أو ما
ـكنه فـعل ذلك سواء كانت شابه) 
السـيرفـرات في بغـداد او االمارات
أو حـتـى في جـزر الـواق واق. وأن
وجـــود ســيـــرفــرات االنــتـــخــابــات
ــنع االمــيـــركــيــة في أمــريـــكــا لم 
(أدعـاءات) حـصـول تـهـكـيـر روسي
لـــهــا. كـــمــا أن وجــود ســـيــرفــرات
فاعل الـنووي االيراني في ايران ا
ــنع الــعــدو الــصــهــيــوني من لم 
الــدخـــول عــلــيــهــا! مـع ذلك تــبــقى
ـفوضـية وهي ان حـقيـقة أكـدتـها ا

السيرفرات موجودة في بغداد!
2- اسـتـدل الـبـعض عـلـى الـتـزوير
بأن مواعيد غـلق بعض الصناديق
كانت بعـد الساعة الـسادسة مساء
في حـ انـها مـبـرمجـة الـكتـرونـياً
لـتُغـلق الـكتـرونيـاً بـحلـول السـاعة
الــســادســة! هــذا اعـتــراض وجــيه
لــكن الــســؤال عن عــدد ومــنــطــقـي
ونــســبــة تــلك الــصــنــاديق لــلــعـدد
ـناطق الـكلي? وهل هـو مـركز في ا
اجلــنـــوبــيـــة وفي مـــنــاطق نـــفــوذ
ـعـتـرضـة? وهل االحـزاب والـكـتل ا
ان عمـليـة الغـلق بعـد السـادسة قد
تـكون حـدثت نتـيجـة خطأ بـرمجي

او بـــشـــري أو  بـــتـــعـــمـــد? هــذه
ـكـن ان يـجــيب عـنــهـا تـســاؤالت 
الـقـضـاء من خالل الـشـكـاوى الـتي
ـهـا لـهذا الـسـبب. لكن في  تـقد
ـعلـومـات تـشـير كل االحـوال فـأن ا
ـــطــلـــقــة من الى ان الـــغــالـــبــيـــة ا
الـصنـاديق أغـلقت في وقـتـها. كـما
ان من يـــريــد الـــتالعب بــعـــد غــلق
الـصـناديق ولـديه الـقـدرة على ذلك
فـكـيـف يـنـسى تــعـديل مــوعـد غـلق
الصـندوق لـيتـطابق مع الـسادسة.
تـيسـرة تشـير الى ان ـعلـومات ا ا
ــــئــــة اغــــلــــقت اكــــثــــر من 95 بــــا
الـكــتـرونـيـاً في الـوقت احملـدد وان
هنـاك أخطاء بـشريـة وفنيـة جعلت
بـعض الــصـنـاديـق تـبـدو ظــاهـريـاً
وكأنها اغلقت بعد السادسة لكنها

وعد احملدد. أُغلقت فعلياً في ا
3- كـمـا ثـارت أعـتراضـات تـسـتـند
الى حـقـيقـة أن نـتـائج االنتـخـابات
ـطـبـوعة كـمـا أظـهرتـهـا االشـرطة ا
ـثــلي الـكـيـانـات الـتي  تـزويـد 
بها ال تتـطابق مع النتائج الـفعلية
ـفـوضـيـة الـعـلـيـا الـتي أعـلـنـتـهـا ا
لالنـتــخــابـات. ومــرة أخـرى يــبـدو
هذا الـدليل دامغـاً ويثـبت أن هناك
ــــــا يــــــكـــــون تـالعب شيء مــــــا(ر
ـطــابـقـة مـقــصـود) أدى الى عــدم ا
هــذه! وحلـســاســيـة هــذه الــنـقــطـة
وكـثـرة الـتـفـاصـيل حـولـهـا سـأترك

حتليلها الى احللقة القادمة.
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  نــضـال سـواس شـاعـرة ســوريـة مـغـتـربـة
ـواهــبــهـا تــقــيم في الــســويـد  ,تــمــيــزت 
ـتعددة فهي فنانة تشكيلية وناقدة وكاتبة ا

مسرحية .
   امـتـازت الشـاعرة بـرهـافة احلس وبـراعة
ــعــنى عــبــر الــصـور ــفــردة وجــمــالـيــة ا ا
ـؤثـرة  ,حــتى كـأن قـصـيـدتـهـا الــشـعـريـة ا
لـوحـة فنـية  ,إذ تـكـتب بعـفويـة وبإحـساس
أنثوي عذب  ,وبـعيدا عن التكلف والتصنع
 ,بل تسكب مشاعرها اإلنسانية الفياضة
لتصل للمتلقي عبر تفاعلها مع الواقع .

  تـــأخــذنــا الــشـــاعــرة ســواس عـــبــر لــغــة
قـصائـدها إلى عوالم من الـدهشة واالنـبهار
واخلـلق  ,فـهي مـتـمـكـنـة من أدواتـهـا حيث
ـفردات بـرعت في تـوظيف الـلـغة وانـتـقاء ا
لـتـحقـيق صيـاغـات شعـرية تـسـمو بـنصـها

إلى فضاءات مؤثثة بروح الشاعرة .
  تـسـعى الـشاعـرة نـضـال سواس من خالل
قـصائدها إلى ترسـيخ قيم اجلمال واحلرية
واحلـب واخلي والــعـــدالــة  ,إذ كـــتـــبت عن
الـذات والفـكر واالنـسان والـوطن والغـربة ,
عـبر قصـائد تصب في بـحر البـوح الشعري

الصادق . 
   صـدر للشاعـرة عدة دواوين شعريـة منها
(نــيــرونــا) و (نـســاء من رمــال) و(قــصــائـد

للوطن) .
ــســـاحــة نـــتــعـــرف عــلى رؤى   فـي هــذه ا
الـشاعرة الفنية واجلـمالية والشعرية  ,عبر

هذا احلوار :
{ كيف نطقت بالشعر ?

- مـا كـنت أنـا الـتي نـطـقت به .. بل هـو من
باح بي .. مر بي كشعاع من نور يحضن ما
ـر عليه فيأخذه بإحتواء غامر باجلمال ..
قـد أغدق علي بحنو وأنا تلك الشاردة دوما
ـدى  ,أضــفــر خــيــوط الــنـور بــفــضــاءات ا
والـظالل وأرمـيهـا شبـاكـا لنـجوم وأقـمار ..
اقــتـطـفـنـي الـشـعـر من حــيث أنـا وجـال بي
حـاضنا إياي بجناحه أحترك معه في أثيره
كـومضـة حينـا أتمايـل مع موسيـقى احلياة
طربا وشغفا  ,فأهمس حبا وروحا وكلمة .
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{ كيف تـولد القصائد في وجدانك  ,وأي طقوس
للحظة البوح بها ?

  - هي تــلك الـلــحـظـة الــتي تـســحـبـني من
ذاتـي إلى أعـمق أعــمــاقـهــا .. إنـخــطـاف أو
إسـتـغـراق كـلي ما بـ الـتـواجـد واالنفالت
بعيدا  ,كـما التسرب ببطء لذيذ للعودة إلى
رحـم الــوجــود والــدوران بـــعــكس تــيــارات
ـا إيـقـاع احلـياة كـقـوة نـابذة مـشـاغـبة  ,ر
ا هو قائم من أبـتعد بذاتي وروحي تـرصد 
حــدث يـلـسـعــني بـألم أو يــزهـرني بـفـرح ..
أنـطـلق فاردة ذراتي نـاثرة إيـاها في األبـعد
درك إال لـذاتي بأسراره .. ذاك األبـعد غـير ا
وخـفـاياه  ,ألـوح له بـهـمـسي أني هـا أنا ذا
قـادمة .. أنـطلق مـعهـا.. مع قصـيدتي ...هي
الـتي ترتلني .. أشعر بها تهويدتي احلانية
تــرأف بي عـمـا يـعــتـمل بـداخــلي .. فـتـأخـذ
بــسـحـبه رويـدا رويـدا وتـطــلـقه فـجـأة كـمـا
رة ساحباً وذاك الـشهاب الذي تـراه ومض 
مـعه أنفاسك .. تـشعلـني .. وترميـني .. كما
جنـــمــة تــتـــفــجــر في
فـــــــــضــــــــاء عـــــــــابث
بـقهقهـاته أو بشجون
نــور بـعـيــد يـحـمل به
أصـــــواتـــــهـم في ذاك
ـــدى .. أصــوات من ا
وا .. حـتى غادروا تـأ
بــعـيــدا .. أو أصـوات
ــســحــوقــ بــأنــ ا
صـمـتهم فـتمـر علـيهم
جنـمـتي وتـهـمس لهم
ـــهم أن ..هـي أنــا .. ا
الـقـصـيـدة هي تـفاعل
ــشــحــون كـــامل مع ا
ــــــتـــــواجــــــد أو مع ا

احلدث  .
{ من تــــخــــاطـــبــــ في
ـــتــوهـــجــة قـــصـــائــدك ا

ــتوالدة ذاتيا?  ا
  - أخــــــاطـب ذاتي ..
أخـاطب حلمي وأملي
وذاكــــرتي .. أخـــاطب
مـرافـئـا خـلـتـهـا يـوما
لـي وانسـلخـت بعـيدا
حــتـى عن إســتــطــالـة
حـــلـــمي لـــتـــداركـــهــا
واإلمــــســــاك بــــهـــا ..
أراهـا وقد علت بعيدا
بــعـيـد وارتـفـعت بـكل

غـرابتها لتـصبح أجزاءا من مدن وجزر وقد
حــمـلت مــعـهــا كل مـا أحــاط بـهـا مـن مـيـاه
وسـماء وغيوم بل وحتى أمطار .. تلك التي
تـسربت مـني  تلـك التي فـقدتـها ذات يوم 
حـتى بت أتساءل إن كنت قد امتـلكتها يوما
أو أن هـذا مـا خلـته .. أخاطب مـستـحيال ..
فـي بعد ما من ذاك الـالمرئي .. الذي ال تراه

سوى روحي أنا 
.. أخــــاطـب من يــــصل إلــــيـه نــــداء الـــروح
ا ال وصـرختهـا أو همسهـا .. أو أخاطب عا
ــا له خـصــوصــيـة يــراه أحــد سـواي .. عــا
ـا اسـتـدعيه إلي الـدهـشـة والفـنـتـازيـا .. عا
ا لـيـحـتـوينـي بدفـئه بـحـال إرجتـافي .. عـا
يــرتـشف روحي عـلـى جـرعـات .. لـيــدمـنـهـا
ا له خصوصية غريبة ترضي وتـدمنه .. عا
نـــزعــتـي لإلنــغـــمــاس فـي الالمــرئـي حــتى
اإلنصهار في بوتقة التالشي ألعود للتشكل

من جديد  . 
{ ماهو حلم القصيدة عندك ?

ـا ?  ..احلـلم الـضائع ـفقـودة ر - اجلـنـة ا
مـكن أن ترى مـا يعـبر عنه .. في الـذي من ا
كــلــمــة أو صــورة أو مــعــنى .. ?أحــلـم بـأن
تـكون انسكـابا للفـرح في أرواح تتعطش له
وال جتـده .. أحـلم بـأن تـكـون ابـتـسـامـة في
عـيون من يـقرأهـا وزفرة ارتـياح بـقصـائدي
ن يـتـوق إلى أن يـصـرخ أحـدهم الـوطـنـيـة 
ـا يـريـد هـو أن يقـوله .. أريـدهـا أن تـكون
صـوت اإلنسان .. ال حـشرجته وهـو مغلوب
عــلى أمـره .. أتــمـنى أن يــكـون بــهـا صـوت
شـــعب وهــتـــافــاته .. حـــلم إنــســـان وحــبه

وعشقه .
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{ هل الشـعر حلظة وثوب ورغبة في خلق الوالدة
الروحية واجلسدية ? 

  -  هــو فـعال حلـظـة وثــوب .. هـو انـبـثـاق
وانـــطالق وتــفـــجــر .. هــو كـل مــا يــعـــنــيه
اإلنـعـتـاق والتـحـرر من كل رابط في الـزمان
ـكن في ــكـان  ,والــتـحـلــيق بـأبـعــد مـا  وا
فـضـاءات تــتـيح لـلـحـيـاة أن تـتـجـلى بـعـدة

صور  .. قد أكون قد توحدت .
{ أي توازن حتدثه القصيدة بينك وب العالم ?
ـا تدعـيمـا للـمنـاعة الـروحية  ,لـتحمل - ر
تـلـك اخلـيـوط الـتي تـمـتـد كـشـبـاك شـوكـيـة
تـخرش حتى مـا تبقى بـنا هشاشـة ما عدنا
قـادرين بهـا وحدها عـلى حتمل عبء وجود
قــا ?  ,الـــقــصــيـــدة هي شــمس روحي ..
تـــضيء لي طــريــقي  ,فــأســيــر بــثــبــات إن
اسـتطعت بها أن أنصف أو أعدل أو أصرخ
أو أســانـد من يــحـتـاجــني لـيــقـوى وألكـون
صـوته .. هي غـمـامـتي الرقـيـقـة الـتي ألتف
بها  ,بـرطوبتها الـعذبة أتدثر بـها وأحملها
مــعي كـزوادة من مــطـر يـشـبـع عـطـشي إلى

احلب واحلنان .
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{ الشـعر حيـاة .. واحليـاة شعر  ,أيـهمـا األقرب
إليك ?

ي الـداخلي   - الـشعـر حيـاة .. نعم هـو عا
الـذي أعيشه به  ,روحـي ويقظتي وحلمي ..
ا تـعـيـشه ? الروح وهـل احليـاة إال الـذات 
هي نـاقـوس احليـاة إن توقـفت عن الشـعور
غـابت احلياة .. أنـا النواة بـشعري .. ومعه
أزهـر للحـياة وأجتذر إمـتدادا لعمق األرض
والــوطن ومن أحــبـهم .. هــو رديف احلـيـاة
الــتي أراهــا مـتــداخـلــة مـعـه كـمــا الـقــشـرة
الـصعـبة اإلنـتزاع .. فـاكهـة احليـاة للروح ,
أظـنهـما بـداخلي مـتعـايشـان كتـوأم سيامي
ـا مــا زاال قـابــعـ صــعب اإلنــفـصــال .. ر
بـدفئي .. ال أعلم إن كنت قد انطلقت بكاملي
ـا .. مــعه ? الــوالدة عـســيـرة .. وألــيـمــة ر
صــــرخـــات كـــثــــيـــرة مــــازالت ســـتــــســـمع

وســأعـانــيـهــا لـيــخـرج لــلـنــور مـا أريـده ..
احلـيـاة جـمـيـلـة كـتـرنـيـمـة شـعـر وتـهـويدة
لـطفل وشجن موسيـقى حلزن . إنسان قابع
فـي شــرنــقـــة األلم والـــظــلم ...احلـــيــاة هي
الــشــعــر الـذي يــحــكي ....ويــلــمس أطـراف

قلوبنا برقة .
{ كيف يتجلى احلب في قصائدك ?

- ال أعــلم كــيـف يـراوغــنـي هـذا الــشــغب ..
يـغـافـلني يـقـفـز ب الـسـطور يـتـنـشق عبق
الـقصيدة  ,ويـأخذ بعـناق كل حرف هـامسا
حلــرف وســاحـبــا مــعه بــآخـر  ,نــاشـرا من
أبــجـديـتـي حـبـاال من ريش أبــيض عـلى كل
رأس مـنها حرف يعـانق اآلخر بتوال حبات
سـبـحـة لـها رنـ تـسـبيـح يطـال الـسـماء ..
احلب عـنـدي نـقي عـذب له جمـال الـصـفاء ,
أراه بـقـصـيـدة حب أم لـطـفـلـهـا أو تـنـهـيـدة
خـجـلى لعـاشـقة هـناك  ,دائـمـا هذا الـهمس
الـذي يتـرافق كـموسـيقى الـروح يتـناغم مع
الــلـحــظـة والــطـبــيـعــة والـوجــدان .. هـنـاك
الـعتـاب اجلمـيل والكـبريـاء واألرق واحلزن
والــكـثـيــر من الـفـرح .. هــو هـذا الـتــحـلـيق
ـمـكن  ,إلى بــالـذات إلى مــا هـو أبـعــد من ا
شاعر بخـفر وأحيانا بدهاء عـوالم تداعب ا
مـــحــبب ?  ,واحلـب لــيس فـــقط إلنــســان ,
فــكـــثــيــر من قــصــائـــدي لــهــا ذاك الــطــابع
الـصوفي أو قصـائد بحب الـوطن واإلنسان
سـروقـة .. كيف تـكـتبـيـها .. .{ دفـقة الـوجـدان ا

حتتويك أوال أم حتتويها ?  الشعر 
- الــصـدق مع الـذات هـو اإلحـتـواء الـكـامل
لـلـحقـيقـة .. الوجـدان .. حـقيـقة الـضمـير ..
حـقيقة.. دفـقة .. تقول أنت أنـها دفقة .. هذا
يــعــني إنـهــا نــابـعــة من عــمق الــذات .. مـا
مــعـنى الـدفـقــة ? الـدفق .. يـعــني أنـهـا هـذا
الـتصدير من الداخل إلى اخلارج بلحظة ما
.. حلــظـة مــاكـرة .. تــغــافل الـزمن .. تــهـرب
بـشقاوة إلى احلياة هـذا .. يعني أنها كانت
كامنة بداخلي .. والكمون .. احتواء .. لنعد
ا عـنى .. أحـتـويـهـا  إلـى األصل .. أصل ا
كـان بـهـا من كـمـون بداخـلي .. كـمـون يـعلن
اإلنـعتاق .. هذا اإلنعتاق اجلميل .. أحبه ..
يـحررني أكـثر فـأصبح أكـثر خـفة مـن ريشة
بــيـضــاء .. فـأحــلق .. لـكن ?!!  لــكـنـه يـعـود
ويـحتـويني من جـديد .. هي شراكـة جمـيلة

ال فكاك منها .. وأنا سعيدة بها .
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{ هل الكتابة قدر يتملكنا أم نتملكه ?
   - الـكتابة .. قدر يتملكنا .. بالنسبة لي ال
اسـتطيع منهـا فكاكا .. تطالـبني بالعطاء ..
لـكن أتمـلكـها فـقط ح أوجـههـا أنا بـبحث
أقــوم به بـقــرار مـني .. كــكـتـاب أعــمل عـلى
ـوجه تــألـيــفه .. هـنــا تـصــبح اإلرادة هي ا
األول مـع الـضــابط الــزمـنـي والـفــكـري .. ال
ا تـملـيه الروح .. تـبـقى األمور فـقط عائـدة 
ا أكـتبه من رؤى الـسـيادة تـصـبح للـعقـل 
فـلسـفية أو بـحوث مـتعلـقة بـواقع فكري أو

سياسي مثال .
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{ الـنص اجلــمـيـل هـو الــنص الـذي تــسـتــعـصي
كــتــابــته ألن مـخــاضه مــؤجل إلـى زمن مـا  ,فــمـا

قولك?
-الـنص اجلميل هو الذي تستعصي والدته
ـا فــعال هـذا ومــخــاضه إلى مـا بــعــد ... ر
ن يـريـد اإلقـتـراب من الـكـمال صـحـيـحـا .. 
وحلدود اجلودة العليا في إنتاجه الفكري ,
طــبــعــا وبـال شك أن بــعض األعــمــال الــتي
تكون في البدايات أيضا قد تكون أجمل من
غــيــرهــا  ,هــذا يــعــود إلى نــوعــيــة الــنص
واحلـالـة والـظرف الـذي يـقدم به  ,ال نـنسى
أن لــلـعــامل الــزمـني ومــوائـمــته مع احلـال
الـسائد في حـينه قد يـخلق هذا الـهارموني

مـا ب احلقبة وتـبعاتها من مشـاهد ثقافية
إجـتماعـية تكون كـسطح مالئم لبث ترددات
مـقـبـولة بـحـيـنهـا .. فـيكـون الـنص قـد خدم
تلقي بـسبب ظرف وجوده  ,فـيعتبر برأي ا
ـا مـعـناه بـأنه االجـمل واألنـسب .. يـعـني 
أحـيانا أجد أن بـعض النصوص تـكون كما
الـصـيــاد الـذي يـعـلم مـتى يـلـقي بـصـنـارته

فتحظى بصيد اإلعجاب والقبول .
ـسـرح والـنـقـد والـفن { تـرسـمـ وتـكـتــبـ في ا
والـشعر ,ألم حتددي مـرفأ يكون اإلنطالق منه في

أسفار البر ?
ــــســـرح ...اجــــد به ســــاحـــتي -  أعــــشق ا
ي ومـرفأي أجد به احلـقيـقية ....أجـد به عا
كـل ما يـرضي روحي إذ اسـتـطـيع أن اجمع
به مـــا بــفــني من خـــيــال وفــانــتــازيــا ومــا
بـثـقـافـتي وتـطـلـعـاتي إلغـنـاء الـفـكـر بشـكل
ـسـرح عالم فـاعل ومـبـاشر مع اآلخـرين ...ا
كـامل وجـامع بـه مـا أريد قـولـه في مـقال أو
سرح شعر أو خطابة أو رواية  ,لذا يبقى ا

عشقي األبدي .
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{ احلب .. الـوطن .. الـغـربة  ,كـيف تـتـجلـى هذه
فردات في قصائدك ? ا

- احلب ? يتجلى بعمق .. نقاء .. واصطفاء
 ,أعتمد على افتراض حالة وجدانية معينة
بــافــتـراضــات حلــاالت إنــسـانــيــة مـعــيــنـة
يـعيشـها العاشق  ,قـد أكتب قصـيدة بلسان
أنــثى تــعــيش احلب بــعـذوبــة األحــاسـيس
األولى أو بــلـسـان مــراهـقـة ضــمن حـواريـة
ــا أجـسـده بـحـال وجــدانـيـة رقـيـقـة  ,أو ر
ها ـرأة الغضبى الثائـرة على عذابها أو أ ا
 ,وأحيانا عتب شجي وعميق  ,أو تمرد

كن أن يكون أنـثى وكبرياءها وعنـفوانها 
فـيـه ضـعف وهـشـاشـة واسـتـكـانـة أو حـتى
إغــواء ومــكــر .. فــاحلب عــالم فــاتن وعـذب
ي ونـقي .. هكذا أراه . الـغربة ? الـغربة .. أ
وصــرخــة روحي وشــوقي لــشــرفـات بالدي
وأراجــيح الـطــفـولــة وضـحـكــات الـصــبـيـة
والـيـمام عـلى نـوافـذ مهـجـورة .. هي شالي
الـذي نـســيـته عـلى مـقـعـد في شـرفـة بـيـتي
وحـنـيـني إلى حـلوى بـلـون ازرق لـها نـكـهة
الــلــوز والـــســكــر .. هي أحــجــار مــديــنــتي
الــبـيـضـاء الـشـهــبـاء .. هي اإلفـتـقـاد .. هي
ـسـام الـعـطـشـة لإلرتـواء من مـطر جـفـاف ا
يـهـطل على أرضي هـناك .. هي شـوقي وأنا
مـغمـضة عـيني وأنـا ابحث عـن خصـوصية
ــطـر .. رائــحــة أرض بالدي بـعــد ســقـوط ا
غربتي هي األسى واأللم والدمع والغصة ..
هي الـوحـدة وافتـقـادي لذاتي ...فـي الغـربة

فقط أدركت أن الذات هي الوطن الوطن ? 
  { احلــرب والــغــربـة .. هـل أثــرت في مــنــجـزك

الشعري ?
- احلـرب والـغربـة أثـرتا مـنـجزي الـشـعري
...فـملت إلـى القـصيـدة القـوميـة والقـصيدة
الـوطنـية .. سنـون احلرب والغـربة علـمتني
أن أعـيش األهم .. وهـو اإلحـسـاس بـالوطن
واإلحــســاس بـاإلنــسـان بــأبــنـاء شــعـبي ..
ـعـاناتـنا الـقهـرية .. وبـتـشرذمـنا الـبائس
فـكـمـا أقولـهـا دائـما بـألم .. أصـبـحنـا غـجر
الـقرن الواحد والعشرين .. نوارس تنهشها
غـربـان ونـسـور .. أصـبـحـنـا هـشـاشـة رايـة
كـانت بـيـضـاء .. أدمـنـوا عـلى الـتالعب بـها
حـتى باتت مجرد مزق .. ما عدت ترى منها
حـتى ذراتـهـا .. كـان البـد أن اسـتـجـمع هذه
الـرايـة بـداخـلي  ,ال بـد أن أفـردهـا مـجـمـعة
وكـاملها بشكل خريطة وطن .. كما يجب أن
يـكـون الـوطن ال كـما أرادوه وكـمـا مـزقوه ..
كـان البـد أن أطالب كـمـا لكل فـرد أن يـطالب
بـصرخة واحدة .. أوقفوها .. حربكم القذرة

اوقفوها .. كفانا تشرذما وتغربا ودمارا.
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بغداد

{ الـريـاض - ا ف ب: ات لدى الـطـبيب
األردني مــحـمـود الـقـدومي حـريـة أكـبـر
في اختيار كتب “جريئة ”خالل تسوقه
ـعـرض الـريـاض لـلـكـتـاب الـذي شـهد
انــفـتـاحـا غــيـر مـسـبــوق وتـراجـعـا في
الـرقـابـة يـتـزامن مع حـمـلـة اإلصالحات
االجـتـماعـيـة والـدينـيـة التي تـنـتهـجـها

السعودية.
فـقد ضـمت الرفـوف كتبـا عن العـلمـانية
ــثــلــيـة ــســيــحــيــة وا والــصــوفــيــة وا
وروايـات سـياسـيـة وأخرى عن الـسـحر
ـوضــوعــات الـتـي ظـلّت وغــيــرهـا مـن ا

ملكة احملافظة. محظورة لعقود في ا
نــظـمت الــريـاض مــعـرضــهـا الــسـنـوي
لــلــكــتــاب عــلى مــدار عــشــرة أيــام هـذا
الــشــهـر وشــهـد مــشــاركـة نــحـو 1000
نــاشــر من  30دولــة بــحــسب مــنــظـمي

عرض. ا
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وقـال القدومي الذي يعيش في الرياض
ــعـرض يـشـهـد مــنـذ  10ســنـوات إنّ “ا
تــغـيــيــرا جـذريــا وجـرأة وحــريـة أكــبـر
لـالخـتـيار ?”بـعـد أن كـان يـشـهـد رقـابة
لـصيقة تستبـعد موضوعات ال تتناسب
مع الـشـريعـة اإلسالمـية بـحـسب تقـييم

عنيّة. السلطات ا
أعـــرب الــقــدومي عن “دهـــشــته ”وقــال

“هناك كتب وروايات متوفرة عن
ــا كـان الــصــوفـيــة وهـو أمــر مــخـالف 
سـائدا لعقـود طويلة ”وفـي إشارة لرفع

طبوعات. الرقابة على ا
وتـابع هو يدفع عربة تبضع حتمل عدة
ـفــيــد أن أجـد أراءً فــكــريـة كــتب “مـن ا
مـختلـفة عني تـفتح اآلفاق لإلطالع على
مــعــارف جــديـدة  مــشــيـرا إلـى شـرائه
كـتابا يروي قصة اخللق من وجهة نظر
الـعـلم فـقط وهـو أمر غـيـر مـسـبوق في
ــمـلـكــة الـتي تــبـنت لـعــقـود تـفــسـيـرا ا

متشددا لإلسالم.
مـنـذ أن أصبح مـحـمد بن سـلـمان جنل
ـلك سـلـمـان ولـيا الـعـاهل الـسـعـودي ا
ملـكة الـثرية لـلعهد في  2017 تـشهـد ا
إصالحــات اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيـة

ودينية جذرية.
فــقـد سـمـح لـلـنــسـاء بــقـيـادة الــسـيـارة
وبتنظيم احلفالت الغنائية ووضع حدّ
حلـظـر االختالط بـ الـرجال والـنـساء.
وقُـــلـــصـت صالحـــيـــات هـــيـــئـــة األمـــر

نكر. عروف والنهي عن ا با
لــكنّ هـذه الـتـغـيــرات تـرافـقت كـذلك مع
حـمـلـة قـمع لـلـمـنـتـقـدين والـصـحـافـي
ـــعــارضــ وخــاصـــة الــنــاشــطــات وا

احلقوقيات.
ــكـلّف وقــال وزيـر اإلعـالم الـســعـودي ا
ــمـلــكـة تــعـيش مــاجــد الـقــصـبي إنّ “ا
حتـوال غـيـر مـسـبـوق والـكـتـاب بال شك
فـي قلب هـذا التـحول … االنفـتاح وصل

إلى الثقافة والكتاب”.
مـكن حجب وأكّـد الـوزير “لـم يعـد من ا
الــكـتـب في زمن الـكــتب االلـكــتـرونــيـة”
الـتي أوضح أن القـراء يتـناقلـونهـا عبر

الهواتف احملمولة.
وبــحــسب عــضــو جلــنــة كــتّــاب الــرأي

الـســعـوديـة سـعـود الـكـاتب فـإنّ “سـقف
احلـرية مختـلف تماما ”فـي دورة معرض
الــكــتــاب هــذا الــعــام مــقــارنــة بـالــنــسخ

السابقة وآخرها في 2019.
في  2014نـقـلت وكـالـة فـرانس بـرس عن
ــنـظـمـة صــحـيـفــة سـعـوديــة أن اجلـهـة ا
لـلمعرض صادرت في تلك السنة أكثر من

عشرة آالف نسخة من  420 كتابًا.
واســتـرجع الــكـاتب وهـو أحــد مـسـؤولي
تــنــظــيم مــعـرض الــكــتــاب في جــدة عـام
 2015كيف كان مطاوعو هيئة األمر

ـنـكر “يـدخـلـون ـعـروف والـنـهي عن ا بـا
الـفـاعـلـيات الـثـقـافـيـة ويحـاولـون وقـفـها
وكـذلك منع مـشاركة الـنساء  وهـو ما قال

اضي”. إنّه بات “شيئًا من ا
وفـي خــضم الـــتــغـــيــيــرات األخـــيــرة في
ـملـكة خـسرت الشـرطة الـدينيـة الكـثير ا
من نـفوذها وتقلـصت صالحيتها إلى حد
بــعــيــد بــعــدمــا كــانت جتــوب الــطــرقـات
ـراكز الـتجـارية وتفـرض على الـسكان وا

إغالق أعمالهم اثناء فترات الصالة.
ـصـري الــنـاشـر وقــال مـديـر دار احلــلم ا
إسـالم فـتــحي الـذي يــشــارك سـنــويـا في
مــعـرض الـريـاض “هــذا الـعـام أحـضـرنـا
كـتـبـا لم نـكن نـفـكـر حـتى في طـرحـها في
الــســعــوديــة”. وأوضـح أنّ عــلى رأســهـا

“روايات األدب الروسي التي كانت
ـنـوعـة بـسـبب واقـعـيـتـهـا وانـحـيـازهـا
لـلطـبقـات العـاملـة والفـقراء ?”فـيمـا بدت
وراءه روايـات ديسـتوفسـكي وتولـستوي

على الرفوف البيضاء.
كـما عرضت الدار أيضـا روايات سياسية
تــتـــحــدث عن قــمع األنـــظــمــة وأســالــيب
حتـــكــمــهـــا في الــشـــعــوب مـــثل روايــتي
“مزرعة احليوانات ”و 1984”للكاتب

اإلنكليزي جورج أورويل.
ـعرض أفـاد ثالثـة شبـاب سعـودي في ا
ـمنـوعة كـانت تصـلهم سـابقا إنّ الـكتب ا

عـبر التهريب لكنـها أصبحت متوفرة
اآلن.

ولم يلق هذا االنفتاح سوى معارضة
مـــحـــدودة عــبـــر وســـائل الـــتــواصل

االجتماعي.
فـغّــرد مـسـتـخـدم عـلى تـويـتـر كـاتـبـا
“مُحتوى مُخجل ?”فيما سأل آخر

“أين الوعي? أين الرقابة?”.
ورأى الـشـاب السـعودي عـبـد العـزيز
الــتـركي الــذي كـان يـرتــاد مـقـهى في
طروحة الـرياض أنّ “بـعض الكتـب ا
وروث صادمة وال تتناسب أبدا مع ا

الثقافي للبالد”.
وأكـد أربعة ناشـرون أن قوائم الكتب
ـوافقة الـتي أرسلوهـا للسـلطات  ا
عــلــيـهــا كـامــلــة. لـكن رغـم االنـفــتـاح
الـــواضح أبــدى بـــعض الــنـــاشــرين

حذرا.
V J « ‰u œ

وقـال مـسـؤول في دار نـشـر لـبـنـانـية
فــضّل عـدم ذكــر اسـمه “ســابـقــا كـان
هـنـاك تـشدد كـبـير في دخـول الـكتب.
كــــانت تـــعــــرض عـــلى وزارة اإلعالم
لـبـيـان إذا كـانت تـوافـق الـشـريـعة أم

ال”.
وتــــابع “اآلن جنــــلب كـــتــــبـــا أكـــثـــر
انـفـتـاحـا لكـن بحـدود إذ بـات لـديـنا
رقـابـة ذاتـيـة. ال أحـد يـريـد اخملـاطرة
حــتى ال يــتــعــرض خلــســائــر مــاديـة
كـــبـــيــرة ”إذا صــــــودرت شـــحـــنــات

الكتب.
وقـــال مـــســـؤول آخـــر فـي دار نـــشــر
مـصرية “ال يـزال هنـاك تخوف لـدينا
ألن بـعض األمـور غـير واضـحـة وهو

مارسة رقابة ذاتية”. ما يدفعنا 
وأوضـح أن أشــــخـــــاصـــــا صــــادروا
نـسخا من كتاب “خطة الله في إدارة

الكون ”دون أن يقدّموا أسبابا.
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جانب من معرض الكتاب الدولي في الرياض

نضال سواس
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أمـانــته الـعــلـمــيــة واسـتــعـراضه جلــمـيع
ـسـرح ـهـتــمـون بـا مـاقـاله الـبــاحـثـون وا
ـا قـاله الـعـراقي وتـاريـخه فـيـسـتـشـهد 
صـري فـي كتـابه الـدكتـور عـلي الـراعـي ا
ـــســــرح في الـــوطـن الـــعـــربـي) وكـــذلك (ا
ـفـرجي والـدكـتور ماذكـره احـمـد فـياض ا
علي الزبيدي وآخرون وفي الفصل نفسه
حتــدث الـــقــلـــيه جي عن حـــقي الــشـــبــلي
وفـرقـتـه وكـيف طـالـب الـشـبــلي بـضـرورة
تــشــيــــــــــيــد أوبــرا رسـمــيــة فـي بــغـداد
والــــعــــقــــد من 1941 حــــتى 1950 كـــان
ـؤلف الـفــصل اخلــامس إذ حتــدث فـيـه ا
عن أهم أحـداث هـذه الـفــتـرة فـيـشـيـر إلى
تأســـــــيس الفــــــــرقة الـشعـبيـة للـتمـثيل
في 12 آب 1947م وإجــازتـــهــا بـــالـــعــمل
ـسـرحي ويـصف سـني هـذا الـعـقـد بأن ا
سرح خـطواته كانـت جديدة بـفتح قسم ا
التمـثيل في مـعهـد الفنـون اجلمـيلة وفي
الــفـــصل الـــســـادس وتــاريـــخه من 1951
حـــتى 1958 وهـــنــــا يـــؤكـــد بــــأن فـــرقـــا
مـســرحــيــة جـديــدة أســست مــنـهــا فــرقـة
ــســـرح احلــديث 1952 ويــقــول بــرزت ا
سـرحية ظواهـر جديـدة دفعت بـاحلركـة ا
أشـــواطـــا بـــعـــيـــدة إلـى أمـــام في طـــريق
الـــتـــطــور والـــنـــضـــوج ولـــعل اهـم هــذه
ـدارس الفـنية ذاهب وا ظاهـر :ظهـور ا ا
اجلديـدة التي لم تـكن مـعروفـة سابـقا في
ـسـرحي  اما الـفـصول األربـعة وسطـنا ا
األخــيـــرة فـــقـــد ارخــهـــا من 1958 حــتى
1979 وفيها مادة وثائقية مهمة غنية
بـأســمــاء الــفـنــانــ والـفــرق والــعـروض
ــسـرحــيــة الــتي ا
قـــــــدمـت في
هـــــــــــــــــذه
الــعــقــود
مـــــــــــــــن
. السن
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ـقـيم في مـصـر تـلقى ي واالعالمي الـعـراقي ا االكـاد
ـؤتــمــر الــدولي الــرابع (مــعـا دعـوة لــلــمــشــاركـة فـي ا
ية االحتاد الوطني كـافحة االدمان) الذي تقيمه أكاد

العداد القادة.
—uCš —UON

مـثل السوري اعلن انـضمامه لقـائمة أبطـال مسلسل ا
(وثيـقة شرف) لـلمخـرج  باسم الـسلكـا وتأليف عـثمان

جحا ومؤيد النابلسي.
Íd UM « bMN

 «bON  bLŠ√ w

الـبــاحـثــة االردنـيــة صـدر لــهــا كـتــاب (بـرنــامج الـدعم
قدم للمرأة األردنية بعد مرور مئة عام على والتـأهيل ا
تـأسـيس الـدولـة األردنـيـة) يـقع في 289 صـفـحـة من

القطع الكبير.

األبــد تــرافــيس بــاركــر). وســبـق أن ظــهـرت
كــارداشــيــان مع حــبــيـبــهــا بــاركــر في عـدة
وضــعـيـات رومــانـســيـة أثـارت مـن خاللـهـا
اجلــدل مـــعــبّــرة عـن إعــجــابـــهــا الـــشــديــد
اسي الضخم به.ولفتت األنظار بخاتمها األ
الــذي قـدمه إلــيـهـا بــاركـر وتــلـقى الــثـنـائي
ـناسـبة ومن العـديد من الـتهـاني في هذه ا
بينها شقـيقتها كيم كـارداشيان التي نشرت
فــيـديــو لـهــمـا
وهـــــــــــــمـــــــــــــا
يــــــتــــــبــــــادالن
الــــقـــــبل أمــــا
كـورتــني فــقـد
نـشـرت صورة
لــلــخــا بــيـد
شـــقـــيــقـــتـــهــا
وهي تــــمـــسك
بذقن حـبـيبـها

وتقبله

{ لــوس اجنــلـوس  –وكـاالت - فـي أجـواء
رومـــانــســيــة وبــ بــاقــات الــورود احلــمــر
ي تــرافـيس والــشـمــوع طـلب الــنـجم الــعـا
ـــيــة كـــورتــني بــاركــر يــدّ الـــنــجـــمــة الـــعــا
كـارداشـيان عـلى شـاطئ الـبـحـر بـعـد قـصـة
حب طويلة جمـعتهما وعـلقت كورتني على
الـصـور الـتي نـشـرتـهـا عـبـر حـسـابـهـا عـلى
مــوقع الــتـواصل اإلجــتــمـاعي كــاتــبـة: (الى
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صريـة لبـلبة مـثلـة ا بعـد أن كانت ا
تعـثرت في إفتـتاح مـهرجـان اجلونة
ــوجــودة الـــســيــنــمـــائي بــاألدوات ا
ـسرح أرضـاً بـعـد قـطع األنـوار عن ا
تـــمــــهـــيـــداً لــــبـــدء عـــرض الــــفـــيـــلم

التسجيلي.
وقـالت لــبـلـبـة إنـهــا ارتـبـكت وسـبب
إرتبـاكـها هـو تفـاجـئهـا خالل احلفل
ـمـثل بــأنـهـا ســتـقـدم فــقـرة تـكــر ا
الــــراحل ســـمــــيـــر غـــا إذ لـم يـــتم
سؤولية إبالغها مسـبقاً وشعـرت 
حملبتها الكـبيرة لغا وأشارت إلى
أن قـــدمــهــا فــقط تـــعــرضت إللــتــواء
بـــســـيط وحـــضـــرت لـــبــلـــبـــة عـــلى
الــســجــادة احلــمــراء لـفــيــلم (ريش)
ـــســــابـــقـــة األفالم الـــذي يـــشـــارك 
الروائية الطويلة في هذه الدورة من
ـهـرجـان  ورقــصت لـبـلـبـة وقـالت ا
(عـشـان تتـأكـدوا إن رجـلي سـلـيـمة)
فأكدت حملبيهـا بذلك أنها بخير ولم
تصب بأذى كبـير بسبب تـعثرها في

هرجان منذ أيام. ا
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ــمـثــلـة الــسـوريـة شـارفت ا
جـيـني إسـبــر عـلى اإلنـتـهـاء
من تــصـويــر مــشــاهــدهـا في

مـــســــلـــسل (بــــيـــوت من ورق)
الـذي يصـور فـي لـبنـان وهـو من

تــألـــيف آيـــة طـــيـــبــة وإخـــراج أســـامــة
احلمد وجتسـد فيه جيني شـخصية نوال
وذلك بـالــتــزامن مع انــتـهــائــهـا مـن تـصــويـر

ديرة) في العراق. عشارية (أنا وا
ـوقع الـفن اختـيـارها وكشـفت اسـبـر وفقـا 
لـوضع صــورتـهــا عـلى غـالف روايـة (رمـاد
ــاء) من تــألـــيف الــكــاتـب األذربــيــجــاني ا
آيــخـــان أولـــيف والـــتي إلـــتـــقت به أثـــنــاء
وجـودهــا في أوكـرانــيــا عـلى أن تــتـرجم
الـــروايــــــــة إلى الــــلــــغـــتــــ الــــعـــربــــيـــة

واإلنكليزية.

األصــدقـــاء يــثـــمــنــون لـك اجلــهــود الـــتي تــقـــوم بــهــا
للمحافظة على عالقتك بهم.

qL(«

ـساء عـليك بـأن تكـون اكثـر حنـانا بـتعـاملك مع  في ا
عائلتك و ال تكن مسيطرا.

Ê«eO*«

جتـنب االســتـهــزاء بـاالخــرين وقـلل من ثــرثـرتـك فـقـد
شاكل وخاصة صباحا.  جتلب لك ا
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ان معـانـاتك قاربت عـلى االنـتهـاء لـكن علـيك بـالصـبر
شاكل حتوم حولك. فما زالت ا
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اعمال كثيرة تنتظرك على مكتبك فسارع الى تنفيذها
قبل ان يسألك مديرك عنها.
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مزاجك لـيس بصافٍ حافظ عـلى هدوئك في مواجهة
مع زميل.
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يـوم ناجح و بـاالخص بـعـد الـسـاعة الـواحـدة ظـهرا .
لك االولوية لفعل كل شيء.
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ال تـكن مـتسـرعاً في حـكـمك على صـديق تـخف حدة
ساء . الظروف في ا
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ن حتـب. فــاالبـواب ــســاء جـيــد لــتــقــويــة عالقــتك  ا
مفتوحة امامك لفعل ما تريد.
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الـيـوم يـضم الـكــثـيـر من االحـداث الـتي سـتـتـرك فـيك
اثراً لن تنساه فهذا يوم االكتشافات واحلسابات.
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الـقــوة والـنــشـاط والـطــلـة اجلـمــيـلـة هـي من خـصـالك
,تستغل اليوم حلل مشكالتك العاطفية .
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سـوف يــخــتـلف تــقــديـرك لــلــعـديــد من االمــور حـولك
وباالخص باجتاه االخرين .
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ـكن مـجــمـوعـة مـن الـكـلــمـات الــتي 
كتابتها أفقيا ورأسيا في الوقت ذاته
وهـــو مـــايــــظـــهـــر من خـالل كـــتـــابـــة

مرادفات ومعاني الكلمات االتية:
1- غزوة اسالمية
2- اختالفات

3- يلهم
4- عكس الشيء

عـلقات) التـشكيـلي العـراقي يسـتعد القـامة مـعرض (ا
ـعـرض حـفل عـلى قــاعـة كـلـمــات اسـطـنـبـول ويــرافق ا
ـعـلقـات الـعـربـية الى تـوقـيع طـبـعـة خاصـة من كـتـاب ا

التركية للدكتور محمد حقي.

الـكـاتـبـة الـسـوريـة  اخـتـارتـهـا إدارة مـهـرجـان الـقدس
الـسـيـنـمـائي الـدولي رئـيـسـة لـلـجـنـة حتـكـيم مـسـابـقـة
الـــســيـــنــاريـــو اخلـــاصــة ضـــمن الـــدورة الــســـادســة
للمهرجان التي ستنعقد ما ب 29 تشرين الثاني إلى

قبل. 6 كانون األول ا

ي رئيـس قسـم االخبـار الـسـابق في تـلـفـزيون االكـاد
يـة سائـل اللـه تعالى العـراق  نعـته االوساط االكـاد

ان يسكنه فسيح جناته.

الـشاعـرالعـراقي صدرت لـه ضمن مـنشـورات االحتاد
العـام لألدبـاء والـكـتّاب في الـعـراق مـجـموعـة شـعـرية

بعنوان (مواسم حلمار األسفار).
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الـــروائي الـــعــراقي انـــتــهى من
اجنــاز روايــة جــديــدة بــعــنـوان
(يـــزيل) مــســتــعــيــرا االسم من
مــعـــنــاه في الـــلــغـــة االشــوريــة

(الفارس).

جيني اسبر

بــإجنـازاتــهن األدبـيــة والــشـعــريـة
والــثــقــافــيــة.وجــاء هــذا الــتــكــر
بـاجلــائـزة -الــتي تـعــد إحـدى أهم
ية اجلوائـز األدبية الـنسـوية العـا
- بــالــتــزامن مع مــنــاســبــة الــيـوم
ي للكـاتبات الذي  اإلحتفاء العا
اضي  و التكر في به األحد ا
جـلـسـة -أقـيـمت عـن بـعـد-  بإدارة
األديـبـة عائـشـة بنـور من اجلـزائر
وشـارك فــيـهــا الـكــثـيــر من األدبـاء
هتـم باألدب النـسوي العربي وا

ي. والعا
ـوسوي للـتكـر بهذه واختـيرت ا
اجلــائـــزة في ضـــوء مـــســيـــرتـــهــا
ـمـتــدة عـلى األدبـيــة والـشــعـريــة ا
مـدى أكثـر من أربـعة عـقـود والتي
أغنت فيـها األدب النـسوي العربي
بــالــكــثــيــر من اإلجنــازات األدبــيـة
والـشــعـريـة الــتي تـغـنت بــالـعـراق

والــوطن الــعــربي أرضــاً وشــعــبــاً
وتـاريــخــاً وحـضــارة إضــافـة الى
مـــــوضــــــــــوعــــــات وقـــــيم تـالمس
الــوجــود والــقــضـايــا اإلنــســانــيـة
ـــوســوي إن اخملـــتــلـــفـــة. وقــالت ا
ـوهبـة نـعمـة من الـله وموهـبتي (ا
بذرة سقتها أمـي بحنانها ووالدي
ـدرسة والـوطن ودجلة برعـايته وا
والفـرات ونخـيل الرصـافة والـكرخ
وحـضــارة الـعــراق مــنـذ الــقـدم كل
أولــئك ســقــوا بــذرتي فــانــتــعــشت
واســتـطــالت حــتى صــارة نــخــلـةً
وهـذا التـكر وشـاح يـلف جذعـها

القوي لتستمر بالعطاء).
وشــــمل الـــتـــكــــر ثالث أديـــبـــات
عـــربــيــات مـــعــروفـــات هن: حــيــاة
الــرايس (تــونس) ونــهى عــفــونـة
) وملـكة فاضل العـايدي (فـلسطـ

عمر (السودان).
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ورد في مأثـورات الـقدمـاء أن الـسمـاء قد
أنـزلـت احلـكــمــة عــلى ثالثــة أعــضـاء من
الـبـشــر عـلى أيـدي الــصـيـنــيـ وعـقـول
اليونان وألـسنة العرب وقـد فطن العرب
بأن البالغة والـشعر ومهـارة اللسان هي
جـمـاع قـدراتـهـم الـفـنـيـة وعــلـو عـطـائـهم
سرح من احلضاري ب الشعوب وفن ا
ب تـلك الـفـنـون الـتي اهـتم بـهـا الـعرب
يــقـــول أحــد الـــبــاحــثـــ :(كــانـت هــنــاك
اتـصاالت ثـقـافـيـة وفـكـريـة شـمـلت الـفـكر
والفلـسفـة اإلغريـقيـة واطلع الـعرب على
فـلــســفـة إفـالطـون وإفــلــوطـ وأرســطـو
وســــقــــراط وبــــيــــدبــــا) مــــعــــنى ذلك أن
احلـضــارة الـعـربــيـة اطــلـعت عــلى تـراث
اإلغريق وخـاصـة عـنـدمـا ترجـم إبن رشد
(٥٩٥ هج) كـتــاب (فن الــشــعـر) ألرســطـو
الــــذي تـــكــــلم فــــيـه عن الــــتـــراجــــيــــديـــا
والكـومـيـديـا يقـول روزنـثـال :(أما األدب
ـعـنــاه الـصـحـيح او أشـكـال ـسـرحي  ا
ــتــصـلــة به والـتـي تـمــثل عـلى الـشــعـر ا
مــســرح أمــام جــمــهــور من الــنــاس فــلم
تـمــارس فـي عـالـم اإلسالم في الــعــصـور
الــوســـطـى وعــوضـــا عن ذلـك ظــهـــر في

واقـــتــــســــام األفــــكـــار
واخلـبـرات فـالـعرض
ـســرحي عــنــد جـان ا
لــؤي بــارو هــو لــقــاء
بـــ مـــجـــمـــوعـــتـــ
إنـســانـيــتـ األولى
هـي اجلـــــــمــــــــهـــــــور
والثـانيـة هي الفـرقة

سرحية. ا
وصـلـني قـبل أشـهـر
قلـيـلـة كتـاب الـفـنان
والــــــبـــــــاحـث أديب
مـحـمـد الـقـلـيه جي
(٩٧ عــــــــامـــــــــاً  من
سرح في مسيـرة ا
الـعــراق) فــوجـدته
واحــــــــــداً مـن أهـم
الكتب التي أرخت
للمسرح العراقي
الكتاب بـصفحاته
األربـعـمـئـة وتـزيد
قــــلــــيالً وبــــغـالف أنــــيق وحــــرف
ـنـاسـبة مـقروء صـادر فـي سـنة 2013 
بغداد عاصمة الثقـافة العربية  ويتصدر
صـــفــحـــاتـه إهــداء جـــمـــيل يـــقـــول :(إلى
زوجتي.. الـفنـانـة وداد سالم رمـز اإلبداع

ومثال التضحية والوفاء).
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(بدايـة الـكالم) هي مـقـدمـة كـتبـهـا الـقـليه
جي يقول فيهـا :(لم يدر في خاطري يوما
ــسـرح الـكــتــابــة في مــوضـوعــة تــاريخ ا
الــعــراقي... أو اخلــوض في الــكــشف عن
مسـيرته واجلـهود الـتي بذلت في سـبيل
تـقـدمه وتـطـوره والـتـضـحـيـات اجلـسـام
ألولئك الرواد األوائل واألجيال التي أتت
ـسـرح في بـعـدهم من أجـل وضع أسس ا
بالدي والـــتـــزود بـــاخلــبـــرات مـن الــدول
تـقدمـة عـليـنـا في هذا اجملـال وما صل ا
ــسـرح عــنـدنــا من تـألق أدهش إلـيه فن ا
اآلخـرين قـبل األهل ألن مــوضـوعـا كـهـذا
بعـيد عن تـفكـيـري أوال ومن ثم بعـيد عن
ـا يقـودني التـورط فيه إختـصاصي ور
إلى الوقوع في زالت تؤذي اآلخرين وأنا

الاريد هذا والانشده بأية حال).
قـسم الـقـلـيه جي كــتـابه هـذا عـلى عـشـرة

عن طـريـق جـمــاعي أغـلـب الـذين قــامـوا
ـــســيــحــيــون من الــرهــبــان بــنــقــله هم ا
ـــدرســ الـــعـــامـــلـــ في الـــكــنـــائس وا
ــوصــلــيــة ومـــدارســهــا وكــان الــســعي ا
ـدارس ــسـرحــيــات فـي هــذه ا لــعــرض ا
سيحية غرضه التبشير الديني وخلق ا

قيم أخالقية وإنسانية معاصرة)  .
سرحـية في بغداد يقول وعن العروض ا
القليه جي :(قبل مغادرتنا للعقدين األول
والثـاني البـد من اإلشـارة إلى مسـرحـية
جـديـدة ألـفـهـا (مـحــمـد مـهـدي الـبـصـيـر)
شاعـر ثورة الـعشـرين الـتي اندلـعت ضد
الــوجــود اإلنــكــلــيـزي فـي بــلــدنــا وهـذه
ــســرحــيـــة حتــمل اسم (الـــنــعــمــان بن ا

نذر). ا
ـــســرح فـي الــعـــراق يــذكــر وعن ريــادة ا
ـسـرحي (نعـوم فتح ؤلف :(إن الـرائد ا ا
الـله االســحــار) الـذي أقــر اجلــمـيـع عـلى
ـســرحــيـة ريـادتـه لـلــمــسـرح الــعــراقي 
(لطـيف وخـوشـابـا) وهذا الـتـعـريف على
ـعــلــومــات فــيه ضــروري جـدا تـواضـع ا
لنفي الرجل بـعض حقه ونعطـيه األهمية
ـكـانــة الـتي يــسـتــحـقــهـا وهـو واجب وا
ـوضــوعـيـة تـمــلـيه عــلـيــنـا احلــقـائـق وا

.   ( أيضاً
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أمـــا الـــفـــصل الـــثـــالـث والـــذي أرخه من
19231  إلى 1930  فيتحدث فيه عن
سرحيات التي قدمت في هذا العقد من ا
الـســنــ ويـشــيــر إلى مــسـرحــيــة (فـتح
عمورية) كثـيرا ويصفها بـأنها من إنتاج
أدبي ومسـرحي عـراقي صـرف ويـضيف
القلـيه جي بأنهـا اول مسرحـية تاريـخية
عـــربــــيــــة ألـــفت ومــــثــــلت في الــــعـــراق)
ويــســتـــعــرض أيـــضــا في هـــذا الــفــصل
ــسـرحــيـة ــتـعــددة لــلـفــرق ا الـزيــارات ا
العربية التي وفدت إلى العراق وتأثيرها
سـرح الـعراقي وفي ـهـتمـ في ا على ا
الفـصل الرابع من الـكتـاب يشـير القـليه
جي بـأن الـعـقـد احملـصـور ب (1931-
سرح 1940) كان عقدا ذهبيا من عمر ا
العراقي بظـهور العـدد الكبـير من الفرق
سرحـية وغزارة نـتاجـاتها مع نـوعية ا

سؤول عنها  تلك الفرق وا
ـؤلف لـهـذا الــكـتـاب هـو ومن حـسـنــات ا

وقدم فـصــول بـدءاً من 1882 إلى 1921 
له قائـال :(كثـيـرة هي اآلراء والـتـحـليالت
سـرح عـلى الـتي طـرحت حـول بـدايـات ا
خـــريـــطـــة األرض تــــفـــاوتت هـــذه اآلراء

وتقاطعت مع بعضها البعض)  .
وبعـد منـاقشـة هذه الـفـقرة يـنتـقل القـليه
ـسرح جي إلى البـالد العـربـيـة وظهـور ا
فـيـهــا فـيـقـول :(أمــا الـبالد الـعــربـيـة فـلم
سـرح قبل أواسط الـقرن التاسع تعرف ا
عشـر ولم تـشـاهـد من هـذا الـفن إال الـنزر
اليسير وهو ماكانت تقدمه بعض الفرق
األجنـبـيـة في منـاسـبـات خاصـة)  وبـعد
ـسرح في ؤلـف بدايات ا أن استـعرض ا
لبنان وسوريا ومصر ومن ثم يعرج على
تــــــونس شــــــارحــــــا الـــــعــــــروض األولى
للمسرحيات في تلك الدول بعدها ينتقل
القـلـيه جي إلى الـفصل الـثـاني وعـنوانه
(1882-1920) فـيــقــول فـيـه :(رب سـائل
ــســرح إلى يــســأل.. هـل تــأخــر دخـــول ا
العراق..? فـيجيـب قائال :(هنـاك من يقول
ــســـرح في الــعـــراق بــدأ مـع بــدايــة إن ا
احلـــكم الـــوطــــني أي في عـــام 1921 م
ـسـرح عـنـدنـا كان وآخرون يـقـولـون ان ا
كن حتديد موجودا قبل هذا التاريخ و
زمانه بـالـثالث األخـيـر من القـرن الـتاسع
ـيل إلى الـقول عشـر)  وجـدت البـاحث 
الــثــاني ويـــصــفه بــأن فــيـه الــكــثــيــر من
الـــصـــواب ويـــعــرج عـــلـى الـــقــول األول
ويعطـيه صفـة الصـواب أيضـا ويؤكد ان
ـسـرحيـة بـدأت مع بـدايـة احلكم الفـرق ا
الوطني الذي نصب فيه فيصل ملكا على
العـراق سـنة 1921م ويؤكـد الـقـليه جي
ـسرح لـلـعـراق قائال في عرضه لـدخـول ا
سرح في :(الحظنا في دراستنا هذه أن ا
الـعــراق لم يــدخل عن طــريق الــعـاصــمـة
ـسـرح عــنـدنـا دخل من بـوابـة بـغـداد فـا
ـدن شـمــالــيـة صــغــيـرة وهي مـن أكـثــر ا
وروثات  تمسكا بـالعادات والتقـاليد وا
في نفس الـوقت وهي مديـنة غـنيـة أيضاً
ثـقـفـيهـا وعـلـمائـهـا وشعـرائـهـا وحتى
ـوصل والغريب فنانـيهـا  إنهـا مديـنة ا
أيـــضـــاً ان كل جـــهـــود نـــقل الـــتـــجـــربــة
سرحية إلى البلدان العربية هي جهود ا

فردية).
ـسـرح ـؤلف :(دخل ا في الـعـراق يـقـول ا

من جــهــة اخــرى بــعــد أن إنــتــشـرت
أخــبـار عـديــدة عن إرتـبــاط الـفــنـانـة
ــصـريـة أنــغـام أطــلت أنـغــام عـلى ا
صــفــحـــتــهــا عــلى مــوقع الــتــواصل
اإلجتماعي لـتحسم اجلدل احلاصل
ـــوضـــوع وكـــتـــبت قـــائـــلــة حــول ا
ــواقع الــسـخــيـفــة لـلــمـرة (لألسف ا
ـلـيــون بـتـكـتب عــني أخـبـار كـاذبـة ا
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بـعـد ان شـدت الـرحـال من الـبـلـد الـعـجـوز الـذي لم تـكن تـغـيب الـشـمس عن
مستعمراته .. لقد ظلموك لـست كما روجوا عنك  .. ثم صارت تغني بصوت
صعد من تكتم موهبة ثالثة اعذب من جنـاة الصغيرة ..لم يبق  سوانا  في ا

ونحن نهبط سمعتها تردد :
خـوفوني مـن هواك قـبل مـا احـبك خـوفـوني قـالـوا يـاويـله الـلي يـسكـن جنب
قلـبك قـالـوا ياويـله قـلت هو ده الـلي نـاره مـخوفـاني هـو ده اللـي قلـبه يـبقى

شكل تاني
عجـب )وفق مايكـتبون والذين بعض من يظهـرون محبة لي وهـم من (أشد ا
ـلون حتـذيراتهم اليفوتـون حلـقة  في الـعرض االول واالعادات الالحـقة  .. 
عـلى من يـكـتـبـون عـلى حـسـابـهم اخلـاص : إنـتـظـروني وادعـوا لي بـالـسـداد
وما اليها فـي مطار تقلع الطـائرات من وسط الضباب والنجاح .. واتلـقى وا
..ديـر بـالك عـلـيـهـا او رفـقـا بـالـقـوارير  ومـايـنـسب الـيـهـا مـن قبـيـل (احلـرمة
بشـارب اخليـر) وانا اكـتم غضـبـا يعـادل هزة ارضـية تـوقع استـكان الـشاي

من فوق مائدة في بلدان خارج اخلط الزلزالي والطبقة التكتونية !
هي تصف نفسها بأنه ا(اوبن مايند) متفتحـة تتحدث بلغة البلد الذي منحها
واطـنة  تـأكد لهـا إنها مـثلهـا مثـلهم (ح تـغضب او حتلم اجلنسـية وحق ا

تتحدث بلغة اخلالة وليس بلغتها االم ).
انت شـكل ثاني كـمـاتـقـول جنـاة الصـغـيـرة .. الادري من اين تـأتي بـكل هذه

االسئلهة .. لقد انتهى الوقت بسرعة   كأني كنت في حلم يقظة !
 مع غيـرهـا قـال لي زمـيل الـبكـالـوريـوس (سـوف اقتـلك انت وهـي ان لم تكن

احللقة وفق ما اتمنى).
ـصعد  وانا بانـتظارها في اللوبي تلقت طنا من الـتحذريرات منه وهي في ا
اخلــاص بـفــنــدق عــراقي جــديــد بـتــسع طــوابق واربـع جنـوم  .. اعــربت عن
صدمتها الني ابسط من ماء دجلة كيماويا االن .. ثم تسلمت منها ورقة دون
هـو معـهـا االسـئـلـة سـلـفـا مـحذرا ايـاهـا من  كـرة بـعـيـدة يـتم تـسـديـدها من
خارج خط اجلزاء ..مع إنها اعربت لها إن حارسة مرمى نشمية تخصصها

هو احملافظة على سالمة الشباك .. 
برر لها بعد ان يهبط السـالم على قاع النفس الغـائرة وتبدد اخملاوف غـير ا
 تتمنى وهي ثابتـة اجلنان ان  يكون احلـوار على جزئ ... انت شكل ثاني
وانـا احــاول ان اردد بـصـوت عــبـد الــــــــــوهـاب الـذي حلن االغــنـيــة (قـالـوا
ياويـله اللي يـسكن جـنب قـلبك قـالوا يـاويله). لـكنـهـا تتم الـبقـية ونـضحك من

االعماق ..
 االخوة االفـاضل اليشـدون من سـاعدي بل يـفتـون في عـضدي وهم بـحسن
طوية وبراءة اخوية يقدمون نصحا على طبق مثقوب وتنقلب نواياهم احلسنة
ــا تـشــائــ من ــقــلـوب ... قــلـت سـاضـع يــدي عــلى خـــدي واصــفـعـي  بــا

االسئلة..
قالَت صَيَّرَ سِرّي هَـواكِ كَالعَلَنِ قالَت أَذَعتَ األَسرارَ قُلتُ لَهـا

ذَلِكَ شَيء لَو شِئتَ لَم يَكُنِ سَرَرتَ األَعداءَ قُلتُ لَها
اشار اخملـرج هل تـريـد ان تتـم كل قصـيـدة صـفي الدين
احلــلي  مـــوافق ســـوف اقــطم مـن االســئـــلــة .. انـــتــهى

احلوار... في النهاية  يصعد التايتل!
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حــصـــلت الـــشــاعــرة
قـيمة في العـراقيـة ا

ية التميز  في الهند نظمتها أكاد
ـــركــز الــثــقــافي بـــالــتــعــاون مع  ا
ـليّة العـربي - الهنـدي باجلـامعة ا
اإلسالمــيـة
بنيو دلهي
ضـــــــــــــــمـن
فـــعــالــيــات
ــــلــــتــــقى ا
الـــــــــــدولـي
الــــــثـــــــاني
لـــتــــتـــويج
األديــــبــــات
الـعــربـيـات
الـــــلـــــواتي
أسهمن في
إغـــــــــنــــــــاء
الـــتــجــربــة
الــعـــربـــيــة
ــيـة والــعـا

ـتــحـدة دولـة االمــارات الـعــربـيــة ا
ـــوســوي عــلـى جــائــزة ســـاجــدة ا
(رائـــــدات األدب واإلبـــــداع) الـــــتي

وسـخـيـفــة زيـهـا كـفـايـة سـخـافـة يـا
سخـيفة مـنك ليـها). من جـهة أخرى
حـــضــــرت أنـــغــــام مـــؤخــــرا عـــرض
مـــســـرحــيـــة (يــامـــا في اجلـــراب يــا
ـصـري ـمـثل ا حـاوى) من بـطـولـة ا
يحيى الفخراني وسط ترحيب كبير
ـســرحــيـة وأنــغـام بــهــا من فـريـق ا

بدورها أشادت بالعمل.
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الــــعـــــالم
عنى ما بديال كن أن نـعده  العربي ما
قامات) عروف بـا عنه وهو نـوع األدب ا

.
ــتــقــدم لــروزنــثــال وجـدت وعن الــقــول ا
تعـلـيـقا لـلـدكـتور عـلي عـقـلة عـرسـان يرد
فيه عـلى روزنثـال قائال :(أخـطأ روزنـثال
في بــحــثه عن أدب مــســرحي (صــحــيح)
تكامل فهوم النمط األوربي لـلمسرح ا
تـطـور في الـعـصور احلـديـثـة وأصاب ا
في اإلشارة إلى البدائل وإن كنت الأتفق
مـعه في أن تـلك الـبــدائل هي عـلى أظـهـر
ـــســرح في مــاتـــكـــون عــلـــيه قـــربـــا من ا

قامات). ا
ـــســرح ولــيـس من شك فـي أن ظــاهـــرة ا
كـغـيـرهـا من الـظـواهـر الـفـنـيـة في حـيـاة
اجملـتـمـعــات تـثـيـر عــددا من الـتـسـاؤالت
واخلالفات بـ الـعامـلـ في هـذا احلقل
ـهـتـم بـأمـره وهـي خالفـات تـتـنوع وا
وتتشـعب طبقـا للـموقف الذي يـتخذه كل
فنان ودارس مـن هذه احليـاة إذ ان الفن
سرحي من الوسـائل الفنيـة الضرورية ا
إلحتاد الـفرد واجلـماعـة وهو يـعكس بال
ــشــاركـة شك قــدرته الالمــحـدودة عــلى ا
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{ بـــــاريس (أ ف ب)  –تـــــعـــــتــــزم
“فـيـسـبـوك ”تــوظـيف عـشـرة آالف
شـخص مـن دول االحتاد األوروبي
ــقــبــلــة فـي الــســنــوات اخلــمـس ا
لــــلــــعــــمـل عــــلى تــــطــــويــــر عــــالم
ـوازي “مــيــتــافــيــرس ”الــرقــمـي ا
الـذي يـطـمح إلى حتـقـيـقه مؤسس
الــشـبـكـة االجــتـمـاعـيــة األمـيـركـيـة
الـعمالقة ورئـيسهـا مارك زاكربرغ.
واعـــتــبــر نـــيك كــلــيـغ واإلســبــاني
خــافــيــيــر أولـيــفــان الــبــريـطــاني
ـسؤوالن الـكبـيران في اجملـموعة ا
الـتي تضـم راهناً  63ألـف موظف
فـي مـقال أن “هـذا االسـتـثـمـار هـو
ـثـابـة مـنح الـثـقـة لـقـوة صـنـاعـة
الـتكنولـوجيا األوروبيـة وإمكانات
ـواهب الـتـقـنيـة األوروبـية .”ولم ا
ـنـشـور عـلى مـدونـة ـقـال ا يـورد ا
تــفــاصـيل دقــيـقــة عن الــدول الـتي
ســتــتــركــز فــيــهــا هــذه الــوظــائف
مـسـتـقـبالً ولـم يوضـح طـبـيـعـتـها.
ـسـؤوالن بـاإلشـارة إلى واكــتـفى ا
أن “احلــاجـة إلى مـهــنـدسـ عـلى
درجــة عـالــيـة مـن الـتــخـصص هي
واحــــــدة من أكــــــثــــــر أولــــــويـــــات
+فــيــسـبــوك+ إحلــاحـاً  .”ويــشـكل
الـ”ميتافيرس ?”وهي كلمة جتمع
كــلــمـتي “مــيــتـا ”و”يــونــيــفـرس”
بـاإلنكليزية أي “الـكون الفوقي?”
نــوعـاً من الـبــديل الـرقـمي لــلـعـالم
ـكن الــوصـول إلــيه عـبـر ــادي  ا
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ـفتـرض أن يـتيح اإلنـتـرنت. ومن ا
الـ”مـيـتـافـيرس ”زيـادة الـتـفاعالت
الـبـشـريـة عـبـر اإلنـتـرنت من خالل
ــاديــة حتـــريــرهـــا من الـــقــيـــود ا
بـفضل تـقنـيتي الـواقع االفتراضي
ـعـزز خــصـوصـاً.  فـهـو والــواقع ا
ـكن أن يوفـر مثالً إمـكان الرقص
فـي ملـهى لـيلي مع أشـخـاص على
بـعد آالف الكيـلومترات وشراء أو
بـيع سلع أو خـدمات رقمـية لم يتم
بـعد اخـتراع الكـثير مـنها. واعـتبر
زاكـربـرغ في تـمـوز/يولـيـو الـفائت
ــــــيــــــزة الــــــرئــــــيــــــســــــيــــــة أن “ا
لــلـ+مــيــتــافــيــرس+ سـتــتــمــثل في
الـوجود  –الـشعـور بالـوجود فعالً
مـع الــــنـــاس وأوضـح أيــــضــــاً في
مــقـابـلـة بــالـفـيــديـو خالل مـعـرض
“فــيــفــاتك ”فـي حــزيــران/يــونــيـو
الــفـائت إن األمــر ال يـقــتـصــر عـلى
تـوفـير “جتـربـة جديـدة رائـعة ”بل
يـــؤدي كـــذلك إلى إطالق “مـــوجـــة
ـكن أن تـؤمّـن فـرصاً اقـتـصـاديـة 

للناس في العالم كله .”
ويــأتي إعالن “فــيــســبـوك ”فــيــمـا
تــواجه الــشــركــة الــتي تــتـخــذ من
كـاليفـورنيا مقـراً لها ضـغوطاً عدة
وحتـــــتــــاج إلى إعـــــادة حتــــســــ
تضـررة جرّاء اتهـامها صـورتهـا ا
بـــتـــجــاهل اآلثـــار االجـــتــمـــاعـــيــة

السلبية ألنشطتها.
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اخلــمـسـة الـفـائـزة مـزرعـة “كـورال
فـيـتـا ”فـي الـبـهـامـاس الـتي تـربي
شـعـبـا مـرجـانيـة مـقـاومـة الحـترار
ـــــنــــاخ وتــــقـــــنــــيــــة “إيه إي إم ا
إلـكـتـرواليـزر ”وهـي وحـدة حتلـيل
تجددة كـهربائي حتوّل الكـهرباء ا
إلى هيدروج أخضر يشكّل طاقة
نــــظــــيــــفــــة . وحــــصـــلـت شــــركـــة
“تـاكـاشار ”الـهـنديـة على اجلـائزة
فـي فئة “تـنقيـة الهواء ”البـتكارها
جـهـازاً محـموالً مـنخـفض التـكلـفة
يـــثـــبت عـــلـى اجلــرارات يـــتـــولى
حتـويل بـقايـا احملاصـيل مـنتـجات
حـيوية قابـلة للبـيع مثل األسمدة.
وتهدف هذه التقنية إلى منع حرق
اخملـلفات الزراعية الذي يؤدي إلى
تــــلــــوث الـــهــــواء. ومن اجلــــهـــات
الــفــائـــزة أيــضــاً مــديــنــة مــيالنــو
الـواقـعـة في شـمـال إيـطـالـيـا الـتي

كافـحة إهدار كـوفئت عن نـظامهـا 
الـغذاء من خالل برنامج أُطلِق عام
 2019لـــتـــقــلـــيل الـــنـــفـــايــات إلى
الـنصف بحلول سنة  ?2030يقوم
عـــلى جـــمـع الـــطــعـــام مـن مـــحــال
الـــــســــوبــــر مـــــاركت ومـــــقــــاصف
الــشـــركــات خــصــوصــاً وإعــطــائه
ــنـظــمـات غـيــر حـكــومـيــة تـتـولى
ــواطــنــ األكــثـر تــوزيــعه عــلـى ا
حـاجـة إلـيه.  كمـا نـالت جمـهـورية
كـــوســـتــاريـــكـــا جـــائــزة تـــقـــديــراً
جلــهــودهــا في حــمــايــة الــغــابـات
وزرع األشـــجــــار وإعـــادة تـــأهـــيل
الــنــظم الــبــيـئــيــة. وقــال الــرئـيس
الـكـوسـتـاريـكي كـارلـوس ألـفـارادو
بادرة الـتقديـر هذه بكل “نـرحب 
فـخـر ولـكن بـتـواضـع. مـا حـقـقـناه
في هـذا الـبلـد الـصغـيـر الواقع في
ـكن أن يـطـبق أمـيـركـا الـوسـطى 

فـي أي مـكان.”ودعـا األمـيـر ولـيـام
فـي شـريط فــيـديــو قــصـيــر عُـرِض
خـالل االحــــتــــفـــــال الــــذي نـــــقــــله
الـتـلفـزيون إلى “االحتـاد لـتصـليح
الـــكـــوكب .”وقـــال “إن اإلجـــراءات
الـــتـي نـــخـــتـــارهـــا أو ال نـــخـــتــار
اتــخــاذهــا في الــسـنــوات الــعــشـر
ــقـبـلـة سـتـحــدد مـصـيـر الـكـوكب ا
ـقـبـلة .”وأعـلن لـلـسـنـوات األلـف ا
ـلكـة إلـيزابـيث الـثانـية أن حـفـيد ا
احـــتــفـــال تــوزيـع جــوائــز “إيــرث
شــوت ”لــســنـة  2022ســيــقـام في
ـــتــحـــدة. وافــتـــتــحت الـــواليــات ا
احلــفــلــة بــعــرض خــاص مــســجّل
لـــــفــــرقـــــة مـــــوســــيـــــقى الـــــبــــوب
“كـولدبالي ”ظـهر فيه  60شـخصاً
يـــســتــخـــدمــون دواســـات إلنــتــاج

الكهرباء.
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البد أن تـنتـهي موجـة االعتـراضات علـى نتـائج االنتـخابات
العـراقية الـتي سبـق أن اعترض عـلى اقامـتهـا أصالً ثالثة
ـشـاركـة فـيـهـا. البدّ عـشر مـلـيـون نـاخب عـراقي قـاطـعوا ا
لسالمة سفـينة العـملية الـسياسيـة التي تضم كل األطراف
من القـبول بالـنتـائج بعـد استـيفـاء الطـعون واالعـتراضات
ذلك أنّ بـديل عـدم القـبـول بـالـنـتائـج هو عـدم قـيـام حـكـومة
عراقـيـة جديـدة وشـلل في الـوضع الـعام ومن ثمّ االنـهـيار
الذي يعرض السلم األهلي خلطر أكيد ومصير مجهول. 
ـعارضة عدم تقـبل ذهاب فريق من اخلـاسرين الى جـبهة ا
ـسألـة اجلـدية في الـوضع الـعراقي إذ لـم تكن هـناك هو ا
مـعـارضـة في الـعــراق مـنـذ عـقـود بـعــيـدة فـفي زمن نـظـام
احلـزب الـواحـد ال تـوجـد معـارضـة فـي الـداخل لـهـا حـرية
ـعارضـة السابـقة تـشكـلت أو هربت الى اخلارج العمل وا
وحتولت اغـلـبيـتـها الى أدوات بـيـد مخـابـرات دول عدة ولم
يعـد االمـر خافـيـاً أو سراً وتـمـاهت في دور التـبـعيـة. وبـعد
االحتالل جـرت انتـخـابات مـعظـمهـا مـزور بدرجـة كبـيرة
ووجد اجلمـيع أنفـسهم في السـلطـة بشكـل مباشـر او غير
مـبــاشـر عــبــر احلـلــقـات األصــغـر لــكــنـهــا ذات امـتــيـازات
مجـسدة فـي الواقع واقـتنـع كثـيرون بـحـصتـهم فـيهـا برغم

ناصب األولى.  من انهم ليس في ا
انية قـتلها مبكراً مبدأ الـتوافقات السياسية عارضة البر ا
ـنطـقة اخلـضراء واجتـماعـات الغـرف اخلاصـة في لـيالي ا
ـان من بـ زعــمــاء الــقـوى حــتى أُفــرغت جــلـســات الــبــر
مـعـنــاهـا وأصــبـحت واجـهــة شـكــلـيـة إلعــادة بث مـا جـرى

االتفاق بشأنه مسبقاً قبل يوم او ساعة. 
قـراطية لها عارضة في دول العـالم الواعي للعمـلية الد ا
حـكـومــات ظل تـعــمل بـجــد من اجل مـســانـدة بـنــاء الـدولـة
واالستـعـداد لتـسـلم احلـكم عبـر صـنـاديق االقتـراع بـحيث
تـبـدو االنـتــقـالـة سـلــسـة وعـمـلـيــة ولـيـست مـقــحـمـة وبـدايـة
غــامـــضــة من الـــصــفــر.   ســـنــوات مــتـــراكــمـــة من فــشل
احلــكـومــات الــســابــقــة بــرّرهــا بـعــضــهم فـي انّ األحـزاب
والشخصيات احلاكـمة حديثة العهـد بالسلطة وانّ احلياة
السياسية الـعراقية كانت مـنعدمة التعـددية منذ أمد طويل
لكن بـعـد ثمـاني عشـرة سـنة وهي فـتـرة يولـد فيـهـا الولـيد
ويصبح مؤهالً للخدمة العسكرية كرجل  لم يعد هناك أي
مـبــرر لـلـتــمـلص مـن اسـتـحــقـاقــات مـا يـســمـونه الــعـمــلـيـة
قراطية التي ثـبّتوها بأنفسـهم في الدستور والقوان الد

وفي مــقـــدمــة هــذه االســـتــحــقـــاقــات دور الــســـلــطــة ودور
وحـد . هذا الـتوصـيف يشمل ـعنى الـوطني ا عارضـة با ا
ـعتـرف بـوجـودهـا ولـيست احلركـات واألحـزاب الـظـاهـرة ا

تلك التي نزلت حتت األرض . 
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حدثت في العراق انتخـابات . انتخابات تـشبه لعبة البات .
البات هو محيبس رمضان . 

ـسـكـوف من عالمات ـسكـوف . ا رمضـان يـحب الـسـمك ا
العـراق . العـراق صـار بخـبر كـان . كـان الوطن يـسبح في

نفى .  الشط . الشط سرير النوارس . النوارس مألت ا
نـفى مـفـردة نبـيـلـة أهانـهـا الـكذابـون . الـكـذابون سـمـموا ا
حـيـاتـنـا . حـيـاتنـا سـقـطت بـبـئـر يـوسف . يـوسـف اشـترى
قـمـيـصـاً من شـارع اخلـيّـام . اخلـيـام فـيه دكـان فالفل أبـو

سمير . 
سمير ابن عمـتي خميسة . خـميسة وهبـتني درهماً وقندرة
ـعـلم تــلـمع مـثل شـمس . شــمس صـفـراء تـمـطـر . قـنـدرة ا

بحديقة غازي . غازي عالمة سجائر . 
فلس مـعمولـة من بعـرور الغنم . الـغنم تكـره عيد سجائـر ا

األضحى . 
ــراجـيح مـهـوى الـقـلـوب . ـراجـيح . ا األضـحى ذهب مع ا

القلوب تطبل على نوطة األيام . 
األيام تـؤدي رقـصة الـدائرة . الـدائـرة القـصـصيـة صـنعـها

جمعة الالمي . 
جمعة الالمي قاص ملهم . ملـهم يحب همبركر أبو يونان .

يونان هاجر إلى أمريكا . 
ثلـة حلوة . أمريكـا وغدة . وغدة عـلى وزن رغدة . رغـدة 

حلوة أخت حالوة . 
حالوة الـــدهــ أطـــيب من حـالوة اجلــزر . اجلـــزر مــفـــيــد

لألرانب والنظر . 
رأة النظر إلى األعلى يـكسر الرقبـة . الرقبة الطـويلة زينة ا

رأة اسمها ميرفت أم .  . ا
أمـ الـصـنـدوق سـرق الـدنـانـيـر . الدنـانـيـر احلـالل بـهـجة

احلياة . احلياة جريدة من لبنان .
ـشي على عـكاز . عـكاز األعـمى قصـيدة . قـصيدة لبـنان 

النثر نثر . 
نـثـر احلــروف مـثل رش احلــنـطـة . احلــنـطـة
شـحيـحـة في احلـقـل . احلقـل مـزرعة

ألغام . 
ــــاضـي عــــفـن الــــرؤوس . ألــــغـــــام ا
الـــرؤوس واألقـــنــعـــة . األقـــنـــعـــة في

النصوص إبداع .

{ سـيـول (أ ف ب)  –عـاد الـنـجاح
ي لـــلـــمـــســـلــسـل الـــكــوري الـــعـــا
اجلـنوبي “سـكويـد غا ”بـاخلـير
عـلى اثن من صغار جتار سيول
إذ  يــقـبل مـحـبـو هــذا الـعـمل عـلى
تواضـعة لشراء حلوى مـنصتهم ا
“دالـغـونـا ”الـتـي اكتـسـبـت شـهرة
واسـعــة نـظـراً إلى كـونـهـا مـحـور
الـتـحـدي الـذي يـنـبغي خـوضه في

إحدى احللقات التسع.
هـذه احللـوى التي ارتـبطت طويال
دقع الـذي أعـقب فتـرة ما بـالـفقـر ا
بـعـد احلرب شـهـدت حيـاة جـديدة
ـسـلسـلـها مـنـذ إصـدار نتـفـليـكس 

) ”لعبة احلبار). “سكويد غا
ـسلـسل شخـصيات من ويـعرض ا
الـفـئات األكـثـر تهـمـيشـا في كـوريا
اجلــنـوبــيــة يـشــاركـون في ألــعـاب
أطـفال تقليدية للفوز بـ 45,6مليار

وون ( 38,5مليون دوالر).
واجهـات يجب على وفـي إحدى ا
ــتـسـابــقـ أن يـقـطّــعـوا في هـذا ا
ــقــرمــشـة الــنــوع من الــســكــاكــر ا
أشــكـاال بـيــنـهـا خـصــوصـا شـكال
جنـــمــة ومــظـــلــة. ومن يـــفــشل في
همة يكون مصيره اإلعدام فورا. ا
وقــد اســـتــوحــيت لـــعــبــة احلــيــاة
ــــوت هـــذه من قــــصـــة اخملـــرج وا
هـوانغ دونغ-هـيوك الذي نـشأ في
سـيول في الـسبـعيـنيات. وفي ذلك
الـــــوقـت كـــــان األطـــــفـــــال الـــــذين
يـــنــجـــحــون في تـــقــطــيـع أشــكــال
يــحـصــلـون عـلى حــلـوى دالــغـونـا

مجانا.
ولـلـفـوز كان هـوانغ يـظهـر إبـداعا
كـبـيرا إذ لم يـكن يتـوانى عن لعق
ـطـلوب احلـلـوى لـسـحب الـشـكـل ا

منها أو استخدام إبرة ساخنة. 
ـسلـسل تعيـد الشخـصيات وفي ا
إنتاج هذه التقنيات اخملتلفة.وقال
اخملــرج فـي مــقــطع فــيــديــو نُــشــر
أخــــيــــرا عــــلى “يــــوتــــيــــوب ”إنه
“سـيكون صـانع الدالغـونا مشـككا
عـــنــــدمـــا يـــراني أجنـح في صـــنع

ظلة.” الشكل األصعب أي شكل ا
مشاهد معقدة للتصوير 

كــانت مــشــاهــد تــقــطــيع احلــلـوى
مـعـقـدة خالل الـتـصـويـر إذ يذوب
الــدالـغــونـا بــسـهــولـة شــديـدة في
اجلـــو الـــرطب خـــصـــوصــا خالل
مــــــوسم األمــــــطــــــار في كــــــوريـــــا

اجلنوبية.
لذلك استدعى اخملرج الفني تشاي
كــيــونـغ سـون “مــتــخـصــصـ في
الـدالـغـونـا ”أتــوا لـصـنع احلـلـوى
فـي مـوقع الــتــصــويــر.وصـنـع لـيم
تــشـانغ جـو وزوجـته جـونغ جـونغ
سـون ما ب 300 و 400 دالـغونا

خالل أيام التصوير الثالثة. 

ويـوضح ليم “كـانت أصـغر حـجما
ا نصنعه عادة.” وأرق 

ـتواضـع الواقع وبـات كـشـكـهـمـا ا
ـسـارح فـي أحـد شـوارع مـنـطـقـة ا
فـي سيول من أكثر األماكن رواجا

في العاصمة الكورية اجلنوبية.
ـجـرد افـتـتـاحه يـتـدفق الـناس و
عـــلى أمـل شـــراء واحــدة مـن هــذه
الـسـكـاكـر الـتي يـصـنـعـونـهـا عـلى
الــفـور ويـبـيـعــونـهـا مـقـابل 2000
وون ( 1,7دوالر). وقــــد يـــنـــتـــظـــر
الـزبائن أحيانا حتى ست ساعات
كـــمـــا يـــنـــتــهـي األمـــر بــالـــبـــعض
ـــغــادرة بـــخــفّي بـــاالســتـــسالم وا

. حن

شـائعـا للغـاية وقـد أقام باعـة كثر
ـدارس.وقـرر لـيم أكــشـاكـهم قـرب ا
وجـونغ بدء هـذا العـمل بعد إغالق
مــعــمل اخلــيــاطــة اخلــاص بــهــمـا
ـاليـة اآلسـيويـة عام خـالل األزمة ا

.1997
( ويــشـكل مـسـلــسل (سـكـويـد غـا
أحـــدث مـــظـــاهــر تـــأثـــيـــر كـــوريــا
ـشـهـد ــتـزايـد عــلى ا اجلــنـوبـيـة ا
ي بعـد فرقـة البوب الـثقـافي العـا
ـــيــا (بـي تي اس) الـــرائـــجـــة عـــا
وفـــيـــلم “بـــاراســـايت ”الـــذي فـــاز
يـة عدة وكان أول فيلم بـجوائز عا
بـغـير اإلنـكـلـيزيـة يـحصـد أوسـكار

أفضل فيلم.

ويوضح التاجر الذي افتتح كشكه
قـبل  25عـاما “بـالطـبع أنا سـعيد
ألن عـــمــلي يــســيـــر عــلى مــا يــرام
وأصـبحت الـدالغـونا مـشهورة في

بلدان أخرى.”
ظــهـــرت الــدالــغــونــا ألول مــرة في
سـتينات القـرن العشرين في فترة
كــانت كــوريــا اجلــنــوبــيــة تـعــاني
الــــفــــقــــر بــــعــــد احلــــرب. وكــــانت
ــثـــلــجــات أو احلـــلــويـــات مــثـل ا
الــشـوكـوال نـادرة وتـبـاع بـأسـعـار

باهظة.
وكــان هــذا الــنــوع من احلــلــويـات
الــشـــديــدة احلالوة الــتي يــضــاف
ـرارة ـكـسـرات وا إلــيـهـا بـعـض ا

ويـحتاج ليم إلى حوالى 90 ثـانية
إلذابـــة الـــســـكـــر وبـــيـــكـــربـــونــات
الــصــوديـوم في مــغــرفـة صــغــيـرة
. بعدها يضغط فـوق جهاز تسخ
عـلـى الـعـجـ وبـاسـتـخـدام قـالب
يـــعـــطـي الـــشـــــــكل الـــذي يـــريـــده

الزبون.
ويـقدم صـانع احللـويات مـجمـوعة
مـن األشـكــال وقــد أضــاف أخــيـرا
شــكل حــرف (ن) الالتــيـنـي نـســبـة

إلى (نتفليكس).
ولـم يــكن يـــتــخـــيل لـــيم أن تـــلــقى
حــلـويــاته مـثل هــذا الـرواج وهـو
بـــات يــعــيش حــيــاة “مـــحــمــومــة

للغاية.

{ لــــوس اجنـــــلــــيس (أ ف ب) –
تصدّر فيلم “هالوين كيلز ”شباك
الـتـذاكـر في الـصـاالت األمـيـركـيـة
الشـمـالـيـة خالل عطـلـة االسـبوع
مع اقتـراب عـيـد هـالوين مـحـقـقا
عـائـدات بــلـغت 50 مـلـيـون دوالر
في أســـــبـــــوعـه األول عـــــلى مـــــا
أظـهــرت أرقـام شــركـة “إكـزبــيـتـر
تـخصـصة الـصادرة ريلـيشـنز ”ا

. االثن
أكثر وبذلك بات “هالـوين كيـلز ”
فيـلم رعب خالل اجلـائـحـة يـحقق
إيــــــرادات فـي األســـــــبــــــوع األول
لعرضه متـقدما على “إيه كوايت
باليس: بـارت  47,5) ”2مـلــيـون
دوالر) رغم تـوفــيــر الـفــيــلم عـلى
مـنصـة الـبـث التـدفـقي “بـيـكوك”
بالتزامن مع عـرضه على الشاشة

الكبيرة.
ويشـكّل “هـالـوين كـيـلـز ”تـكـمـلـة
لفيلم “هالوين ”الذي عرض عام
ـمـثـلـة جـيـمي لي 2018 تـتـولى ا
كورتيس مـجدداً دور البـطولة من
خالل جتسـيـدها شـخـصيـة لوري
سترود ويشاركـها نيك كاسل في

دور مايكل مايرز.
وتـــراجع “نــــو تــــا تـــو داي?”
أحــدث أفـالم ســلـــســلـــة جـــيــمس
ـــركـــز الــــثـــاني إذ بـــونـــد إلـى ا
شـهـدت مـداخـله انـخـفـاضـاً حـاداً
عن األسـبــوع الـفــائت مـقــتـصـرةً
على  24,3مليون دوالر. وسيكون
هــذا الــفــيــلـم آخــر عــمل من هــذه
ـمثل السـلـسلـة يـتـولى بطـولـته ا

البريطاني دانييل كريغ.
وحلّ فـيـلم  “فـيـنــوم: لت ذيـر بي
ركز الثالث بـ16,5 كارجن  ”في ا
مــلـــيــون دوالر. ويـــؤدي بــطـــولــة
ــمــثل الـبــريـطــاني تـوم الـفــيـلم ا
هـــــاردي فـي دور الــــــصـــــحــــــافي
االسـتـقــصـائي إيــدي بـروك الـذي
تــمــنـحـه عالقــته مع كــائن غــريب

يدعى “فينوم ”قوى خارقة.
ــــركـــز الــــرابع فــــيـــلم وتاله في ا
ـــتــحــركــة “ذي آدامـز الــرســوم ا
فـامــيـلي  ”2الـذي حــقق إيـرادات

بلغت  7,2مالي دوالر. 
ـرتبـة اخلـامـسـة فـكـانت من أمـا ا
نصيب “ذي الست دويل ”لريدلي
سكـوت الـذي بـلـغت إيراداته 4,8
ماليـــــ دوالر. ويـــــتـــــولـى مــــات
ـون وآدم درايــفــر  وبن أفــلـيك د
أدوار الـبــطــولــة في هــذا الــفــيـلم
الــذي تــدور أحـــداثه في فـــرنــســا

خالل القرن الرابع عشر.
راكز العشرة وفي ما يأتي بقية ا

األولى في الترتيب:
شـانغ تـشي أنــد ذي لـيـجـنـد أوف
ذي تن ريـــــنـــــغـــــز نع 3,5 مالي

دوالر
فري غاي مع 680 ألف دوالر

المب مع 543 ألف دوالر.
ان مع 460 آلف دوالر. كاند

ديـر إيـفـان هـانـسن مع 410 آالف
دوالر
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{ لوس اجنـليس (أ ف ب)  –كاد
إضــراب كــانـت طــواقم تـــصــويــر
األفالم في هــــولـــيــــوود تـــعــــتـــزم
تنفيذه أن يـشل  صناعة الـسينما
األميركية اعـتباراً من االثن لوال
جتـنـبّه فـي الـلـحـظــة األخـيـرة من
خالل الـــتــــوصل إلى اتــــفـــاق في
ـوظف شأن شروط عـمل هؤالء ا
الـفــنــيــ أعــلـنت عــنه الــنــقــابـة

الرئيسية في هذا القطاع.
قال رئيس احتاد “آي إيه تي إس
ــثـل عــشــرات اآلالف إي ”الــذي 
من الـفـنـيـ الــعـامـلـ في قـطـاع

الــتــرفـيـه مــاثــيـو لــوب فـي بــيـان
مساء السبت “إنها أشبه بـنهاية
فـيـلم هـولـيـوودي .”وكـان هؤالء
وبـيـنـهم مـصـورون وعـامـلـون في
مـــــجــــــال الـــــديــــــكـــــور واألزيـــــاء
والـتـجــمـيل يـهــددون بـاإلضـراب
اعتبـاراً من ليـل األحد بعـد توقف
ـفــاوضــات في شــأن عــقــد عـمل ا

جماعي جديد.
وال يــزال هـذا االتــفــاق يــســتــلـزم

موافقة أعضاء النقابة.
وكـــان حتـــالف مــــنـــتـــجي األفالم
ثل خصوصاً والتلفزيـون الذي 

ديــزنـي ووورنــر  ونـــتــفـــلـــيـــكس
يـرفض تــلـبــيــة عـدد من  مــطـالب
ستمرة فـاوضات ا الفني رغم ا
مـــنــــذ أشـــهــــر.   وأوضح بــــيـــان
الــنــقـــابــة أن  الــعــقـــد اجلــمــاعي
ـــقـــتــرح “يـــعـــالج الـــقـــضـــايـــا ا
األسـاسـيـة ومـنــهـا فـتـرات راحـة
مـعــقــولـة  والــتــوقف عن الــعـمل
لـتـنـاول الـوجـبـات وأجـور الئـقـة

ن هم في أسفل سلم األجور.”
وأضاف ماثيو لوب “لقد واجهنا
بـــعـض أغـــنـى وأقـــوى شــــركـــات
التكنولوجيـا والترفيه في العالم

2007-2008 عندمـا شلّ إضراب
كـتّـاب الـسـيـنــاريـو الـذي اسـتـمـر
100 يـــوم الـــقـــطــــاع الـــســـمـــعي
والــبــصـــري األمــيــركـي وتــســبب
الــــصــــراع فـي ربح فـــــائت قــــدره
مـلـيــارا دوالر بـحـسب تــقـديـرات

مستقلة.
لكنّ فنيـي اإلنتاجات الـسينـمائية
لم يـنـفـذوا تـوقـفا عـن الـعمـل مـنذ
عام 1945 عنـدمـا حتـول إضراب
استمر ستة أشـهر إلى اشتباكات
عنيفة أمام استوديوهات “وورنر

براذرز

وتـوصلـنـا إلى اتـفـاق مع حتـالف
ــنـــتــجـــ يــلــبـي احــتـــيــاجــات ا
ـنتج أعضـائنا.”وأكد حتالف ا
الــتـــوصل إلى هـــذا االتـــفــاق من
ـــزيــــد من دون أن يـــفــــصح عـن ا
الـــتــــفــــاصـــيـل.  وحـــصـل حتـــرك
الفني عـلى دعم عدد من النجوم
بـيــنـهم جــولـيــا لـويس دريــفـوس
وسامويل إل. جـاكسون  وأيدهم
كـــذلك ســـيـــاســـيـــون يـــســـاريــون
كــبـــيــرنـي ســانـــدرز وإلــيـــزابــيث
وارين. ويعود آخر حتـرك مطلبي
اجتمـاعي كبـير في هـوليوود إلى

{  لـنـدن (أ ف ب)  –عـلـى مـشارف
ــنـاخي الـدولي مــؤتـمـر األطـراف ا
الــســادس والــعــشـريـن (كـوب (26
ســـلّم األمــيــر ولـــيــام مــســاء امس
االول جـــــوائـــــز “إيـــــرث شـــــوت”
بــنـســخـتـهــا األولى والـتـي كـافـأت
كـــوســتــاريــكـــا ومــديــنـــة مــيالنــو
اإليـطالية وشركة هـندية جلهودها
مـن أجل اسـتـنــبـاط حــلـول لألزمـة
ـنـاخيـة. وتـلقى الـفـائزون في كل ا
مـن الـــفـــئـــات اخلـــمس (حـــمـــايـــة
الــطــبــيـعــة واســتــعـادة بــريــقــهـا
وتــــنــــقـــيــــة هــــوائـــنــــا وإحــــيـــاء
مـحــيـطـاتـنـا وبـنـاء عـالم خـالٍ من
الـــنـــفـــايـــات وإصالح مـــنـــاخـــنــا
الــبــيـئي) جــائـزة قــدرهــا مـلــيـون
جــنـيه اســتـرلــيـني ( 1,37مــلـيـون
ـــســـاعــدتـــهم عـــلى إجنــاز دوالر) 
ــشـاريع مــشــاريـعــهم.  ومن بــ ا

{ إيـيـر (فـرنـسـا) (أ ف ب)  –فاز
الـبــريــطــاني إيــفــايــني أوكـوادي
األحد بـجائـزة األزيـاء الكـبرى في
الـدورة الــسـادســة والــثالثـ من
مـهـرجـان إيـيــر الـدولي لـلـمـوضـة
بـجــنـوب فــرنــسـا عن تــشــكـيــلـته
الـرجـالـيـة الـتي تـعـيـد الـنـظـر في

البزات الكالسيكية.
ـصــمم الـبـالغ  27عـامـاً وتـمـكن ا
الذي اكتسب اخلبرة من عمله في
شهور شارع سافيل رو اللندني ا
يـاً بخـياطـة البـزات الرجـالية عا
من نـيل إعـجــاب جلـنـة الــتـحـكـيم
التـي ترأسـتـهـا بـريـطـانـيـة أخرى
صمـمة لدى دار “الكوست” هي ا

لألزياء لويز تروتر.
وتميـزت تشكـيلة أوكوادي “تايك
ذي تويز فروم ذي بويز“) ”خذوا
من الصبيـان ألعابهم (”بطابـعها
ـريح  وهي مـنـفذة من الشـاب وا
زين قماش الـتويد االسـكتلـندي ا
بــزخــارف من أسالك ســكــوبــيــدو
ــتــشــابــكــة أو أزرار عــلى شــكل ا
سيـارات صغـيرة ويـطغى عـليـها

اللون األسود.
واسـتــوحت تــشــكــيـلــته الــنــسـاء

الـلــواتـي شـاركـن مـدى  20عــامـاً
حـــتـى ســــنـــة  2000في حــــركـــة
مـنـاهـضـة األسـلـحـة الـنـوويـة في
بــيــركــشــايــر بــجــنــوب إنــكــلــتـرا
اعـتــراضـاً عــلى وجــود صـواريخ
نــوويـــة في مـــوقع لـــسالح اجلــو
قاطعة.   لكي البريطاني في ا ا
وتـــمــــيـــزت الــــدورة الـــســــادســـة
هـرجان بـحضور والثالثـون من ا
بـارز لـلــدول االسـكــنـديـنــافـيـة من
خالل ثالثـة مـصـمـمـ فـنـلـنـدي
واثــــنـــ مـن التـــفــــيــــا جــــســـدت
ــوضــة الـعــمــلــيـة تـشــكــيالتــهم ا

واإلبداعية.
وفازت  بجائزة “كلوي ”مصممة
من التـفـيــا هي إيـلـيــنـا سـيــلـيـنـا
تـســتــخــدم تــقـنــيــتي الــكــروشـيه
ـكـرامــيه الـتــقـلـيــديـتـ  ومن وا
أبـرز تـصـامـيـمهـا فـسـتـان أبـيض
طـــــــــويل وواسـع. وحـــــــــصـــــــــلت
ـونـ عـلى الـفـنـلـنـديـة صـوفـيـا إ
ــسـؤولـيــة الـبـيــئـيـة من جـائـزة ا
“مرسـيـدس-بـنز ”عن فسـاتـينـها
ـصنـوعة الرومـانسـيـة الطـويلـة ا
بتقـنية دمج مـربعات من الـقماش

 على غرار “لبنات البناء.”

ـوضة  وفي فـئـة إكـسـسـوارات ا
مـنـحت جلـنـة الـتــحـكـيم بـرئـاسـة
مــصـــمم األحـــذيــة كـــريـــســتـــيــان
لوبـوتـان اجلـائـزة إلى الفـرنـسـية
كابوسـ أوغيه الـتي تتـناول من
خالل أســـاورهــا قـــضــيـــة ذوبــان
اجللـيـد. واستـبـقت أوغـيه تنـفـيذ
هـذه الـتــشـكـيــلـة بـزيـارة لــلـقـطب
الشـمالي بـرفقـه علـماء جـليـد عام
 2019بــهـدف “رؤيــة وفــهم ”مـا
يحصـل على مـا أوضحت لـوكالة
فـــرانس بــــرس. ويًُـــعـــتــــبـــر هـــذا
هرجان أقـدم مسابـقة في العالم ا
صممي األزياء الشباب. سبق أن
ـهــرجــان نـقــطـة كـان الــفــوز في ا
ـصـمــمـ بـرزوا الحـقـاُ انـطالق 
كالـبلـجـيكي أنـتونـي فاكـساريـلو
دير  الفني لدار “سان لوران?” ا

والهولندي فيكتور ورولف. 
أما الـهـولـنـديـان اآلخـران راشمي
بـوتـر ولـيـسي هـيـريـبـروغ الـلذان
فــازا أيــضـــاً فــعـــيّــنــا في اإلدارة
الــفــنــيــة لــدار “نــيــنــا ريــتــشي”
الـــفــرنـــســـيـــة ولــديـــهـــمــا كـــذلك
بـوتر ”في مـاركـتـهـمـا اخلـاصـة “

باريس.
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