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دعـــــا مـــــجـــــلـس األمن الـــــدولي �
األطـراف ا�ـعــتـرضـة عــلى نـتـائج
االنتخـابات الـعراقيـة الى إحترام
اآللـــيـــات الــقـــانـــونــيـــة وإتـــاحــة
الفرصة اما الـهيئة الـقضائية في
مــراجـعــة الـطــعــون االنـتــخـابــيـة
�ضمن أجـواء سـلمـية ومـسـتقـلة.
وقــال بــيــان لــلــمــجــلس تــابــعــته

(الزمان) امس � (نرحب بـالتقو�
اإليـجــابي �ــراقــبي االنـتــخــابـات
الدولـيـ� في بـعثـة األ� ا�ـتـحدة
�ساعدة العراق� ونهنئ احلكومة
وا�ــفـوضــيـة الــعـلــيــا ا�ـســتـقــلـة
لالنتـخابـات � عـلى إجراء اقـتراع
� إدارته بـــشــكل جـــيــد تـــقــنـــيًــا
وســـلـــمـــيـــة بـــشـــكل عـــام في 10
تــشــرين ا�ــاضـي)� مــثــنــيــا عــلى
(الـــتـــزام الـــشــعـب بــالـــعـــمـــلـــيــة
االنتخابية في مواجهة التحديات

األمـنـيـة الـديـنـامـيـكـيـة � كـمـا أقـر
بدور بعثة األ� ا�ـتحدة �ساعدة
الـعـراق في دعم جـهـود احلـكـومة
وا�فـوضـيـة في تـخطـيط وتـنـفـيذ
انتـخابـات حـرة ونزيـهة حـقـيقـية
يـقــودهـا و�ـلــكـهـا الــعـراقـيـون)�
واشـاد الــبــيـان بـ(اجلــهــود الـتي
تبذلها حكومة العراق وا�فوضية
�لـتــعــزيـز ا�ــشـاركــة الـســيـاســيـة
لـلـمـرأة)� مــجـددا ادانـته (لـكل من
محاولـة االغتـيال التي اسـتهدفت

رئيس الوزراء مصـطفى الكاظمي
والـتـهـديـدات ا�ـسـتـمـرة بـالـعـنف
ضد بـعثـة األ� ا�تـحدة �ـساعدة
الــعــراق وا�ــفــوضـيــة وآخــرين)�
مـــعــربـــا عن اســـفه (الســـتـــخــدام
العـنف لـتسـويـة ا�ظـالم ا�ـتـعلـقة
بـــاالنـــتـــخــابـــات � وحـث جــمـــيع
األحـزاب الـسـيـاســيـة عـلى اتـبـاع
الـوسـائل الـقـانـونـيـة والـسـلـمـيـة
حلـل هـــــذه ا�ــــــظــــــالـم� وأدانـــــوا
مــــحـــــاوالت تــــشــــويـه ســــمــــعــــة

االنــتــخــابـــات)� وشــجع اجملــلس
(جـمـيع أصـحــاب ا�ـصـلـحـة عـلى
احـترام الـعـمـلـية احملـددة قـانـونا
وتيسـير إجـراء مراجعـة قضـائية
ســلــمــيــة ومــســتــقــلــة لــلــطــعـون
االنــــتــــخـــابــــيــــة)� الفـــتــــا الى ان
(مـــــــوظـــــــفي األ� ا�ـــــــتـــــــحــــــدة
سيواصـلون مراقـبة أي محاوالت
غـير قـانـونـية لـتـقـويض العـمـلـية

االنتخابية)�
 وابـدى اجملــلس عن تــطــلـعه الى
(تـشكـيل سـلـمي حلـكـومـة شـامـلة
من شــأنــهــا أن تــقــدم إصالحــات
ذات مـغــزى لـتـلــبـيـة احــتـيـاجـات
وتطلـعات جـميع الـعراقـي� � �ا
فـي ذلك الــــنــــســـــاء والــــشــــبــــاب
واجملـتـمــعـات ا�ـهــمـشـة وجـددوا
دعـــــمــــهـم الســــتـــــقالل الـــــعــــراق
وســـــيـــــادتـه ووحـــــدته وسـالمــــة
أراضــيـه). الى ذلك �رهن خـــبــراء
بــالـــشــان الـــســيـــاسي� حل ازمــة
االنـــتـــخـــابـــات الـــتـي دخـــلت في
شهـرها الـثاني � بـتسـوية شـاملة
للخالفـات الراهنـة. وقال اخلبراء
ان (هـــــنـــــاك بـــــوادر حل لـالزمــــة
الراهنة � التي تفاقمت بعد اعالن
نـتـائج االنـتـخـابـات خالل الـشـهر
ا�ــاضـي� حــيـث تــواصل الـــقــوى
السياسـية حراكهـا اليجاد مخرج
يـرضي جـمــيع االطـراف)� وتـوقع
خبـراء (اتـفـاق سـيـاسي مـرتقب �
بعد االتـفاق عـلى تشـكيل حـكومة
جـــامـــعــــة لـــكل االطـــراف). واكـــد
الــــنــــائـب الــــســــابق عن حــــركــــة
صـادقــون� عـبـد االمــيـر تـعــيـبـان�
عـزم االطـار الـتـنـسـيقـي بـتشـكـيل
حتـــالـــفـــاً من  92مـــقـــعـــداً.وقــال
تـــعــيـــبــان فـي تــصـــريح امس ان
(الــــقـــاء االمــــ� الـــعــــام حلـــركـــة
عــــــــصــــــــائب اهـل احلـق قــــــــيس
اخلـزعـلي �ـمـثـلـة اال� ا�ـتـحـدة

جــنــ� بالســـخــارت جــاء بــطــلب
منـهـا� و� تـبـادل وجهـات الـنـظر
بشأن االنسداد السياسي ورفض
تــدخل اال� ا�ــتـــحــدة واعالنــهــا
ومــجــلس االمن الــدولي مــبــاركــة
االنـتــخــابـات)� وتــابع ان (االطـار
التنـسيـقي يعـتزم تكـشيل حتـالفا
مـكــونـا من  92مـقــعـدا). بـدوره �
اعـلن عـضـو احلـزب الـد�قـراطي
الـــكــردســـتــانـي� عــمـــاد بــاجالن�
ذهـاب الــكـتل الـكــردسـتــانـيـة الى
بغداد بتـحالف كردي رص�.وقال
بــــاجـالن في تـــــصـــــريح امس ان
(قـانون سـانت لـيـغـو كـان يـحابي
الـــكــتل الـــكـــبــيـــرة� ومــخـــرجــات
االنتخـابات كـانت صادمة لـلكـثير
من القـوى السيـاسيـة� اما بـيضة
القبـان فال وزن لها والـد�قراطي
هو من يرجح الـكففـة)� مؤكدا انه
(الزال دور الــــد�ــــقــــراطـي مــــهم
وركن اساسي من اركـان الـعمـلـية
ورؤيـــته واضـــحـــة بـــعـــدم تــأز�
الـوضع والـتـهــدئـة والـذهـاب الى
تــشــكـــيل حــكــومـــة قــويــة تــكــون
مـــســــؤولـــة امــــام الـــشــــعب). في
غــــــضـــــون ذلـك � بـــــحـث رئـــــيس
اجملـلس الــقـيـادي لـتــحـالف قـوى
الدولـة الـوطـنيـة حـيدر الـعـبادي�
ورئـــيس حتـــالـف الـــفـــتح هـــادي
الـــعـــامـــري� مع رئـــيس مـــجـــلس
القضاء االعلى فائق زيدان � ملف
الطعـون باالنتـخابات. وقـال بيان
تـلــقـته (الـزمــان) امس انه (جـرى
خالل االجتماع� مناقشة االوضاع
في الـــبالد � وتــداعـــيــات نـــتــائج
االنـــــتـــــخــــابـــــات� واالشـــــكــــاالت
الـقـانـونـيــة بـشـأنـهـا � والـطـعـون
ا�ــــقـــــدمــــة � واتــــخـــــاذ الــــســــبل
الدسـتـورية �ـعـاجلتـهـا � واهمـية
ان ال تـؤثـر اخلالفــات عـلى ابـنـاء

الشعب). 

نادي الكهربـاء وضيفه زاخو على
مــلــعب الــتــاجي� انــتــهى الــلــقــاء
بالتـعادل السـلبي من دون اهداف
بـيـنمـا واجـه القـاسـم علـى مـلعـبه
الكـفل في ا�ـبـاراة الـثـالـثـة ضـيفه
فريق نـادي امانـة بـغداد� وانـتهى
اللـقـاء بالـتـعادل الـسـلبي من دون

اهداف. عـلى صعـيد متـصل جرت
مــبــاراة ا�ـنــتــخـب الـوطــنـي امـام
مـنـتـخب كـوريـا اجلـنـوبـيـة ضـمن
مـنـافـسـات الـتـصـفـيـات الـنـهـائـية
ا�ؤهـلة الى كـأس العـالم � نتـيجة
ا�ـبــاراة عـلى ا�ــوقع االلـكــتـروني

جلريدة الزمان.
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حـقق فـريق  الــزوراء بـكـرة الـقـدم
أمس  الـثالثـاء فـوزاً صــعـبـاً عـلى
ضيـفه فـريق نوروز� فـيـما انـتهت
مباراتـان بالتـعادل السـلبي ضمن
مـنـافـســات اجلـولـة الــتـاسـعـة من
الــدوري الــعــراقي ا�ــمــتــاز لــكــرة

القدم.
وجرت مبـاراة الزوراء عـلى ملعب
كربالء الـدولي حـيث ضـيـفه فريق
نـوروز� وانـتــهت بـفــوز الـنـوارس
بــهــدفــ� لــهــدف  وســجل نــوروز
هدفه الـوحيـد في الـدقيـقة  41من
الـــشــوط االول عـن طـــريق الالعب
هــاوري انـور� فــيــمــا ســجل العب
الـزوراء ســعـد عــبــد االمـيــر هـدف
الـتـعـديل لـفـريـقه في الـدقـيـقـة 61
من زمن الـلـقـاء� وفي الـدقـيـقة 88
ســــجل العب الــــزوراء الــــهــــواري

طويل الهدف الثاني لفريقه.
وجـمـعـت ا�ـبـاراة الــثـانــيـة فـريق
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بـــدء الــــعـــام الـــدراسـي اجلـــديـــد
ودخــول فــصل الــشــتــاء � يـشــكل
خــطــر إنــتــقــال الــفــايــروس ومــا
يـــرافــقـه من مـــخــاطـــر إلنــتـــشــار
الـعـدوى ومـضــاعـفـاتـهـا بـوجـود
نـزالت البـرد واإلنـفـلـونـزا إضـافة
لتدني نـسب تلـقي اللقـاحات ضد

اجلائحة).
واشــــــــار الى ان (الــــــــلــــــــجــــــــان
األســــتــــشــــاريـــة واخلــــبــــراء في
الـوزارة الحظـت عنـد مـراجـعـتـها
لــلـمــوقف الـتــلـقــيـحي في عــمـوم
الــعــراق بـــأن هــنــاك ضــعــفــا في
تـطــبـيق اإلجــراءات الـتي أوصت
بــهـا الـصــحـة وأقــرتـهــا الـلــجـنـة
العليا للصحة والسالمة الوطنية
وا�ـتـمـثـلــة بـعـدم الـسـمـاح لـغـيـر
ا�ــلــقــحــ� بــالـدوام فـي الــدوائـر
وا�ـــــؤســـــســـــات الـــــتـــــربـــــويــــة
واجلـامعـات والـكـليـات وا�ـعـاهد
وا�ــــدارس أو عــــنــــد مــــراجــــعـــة
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جـددت وزارة الـصــحـة حتـذريـهـا
من مـوجــة وبـائـيـة رابــعـة مع بـد
الــعــام الـدراسـي اجلـديــد� فــيــمـا
دعت اجلـمـيع الى تَـفَـهّم خـطـورة
ا�ـوقف وضـرورة تــلـقي لـقـاحـات
كورونا � مشيرة الى انها تتحقق
من حـــالــتــ� حـــرجــتـــ� يــتــوقع
اصابتـها �وجـة جديدة. وذكرت
الوزارة في بـيـان تـلقـته (الـزمان)
امـس ان (اغــــــلـب دول الــــــعــــــالم
تـواجه تــداعـيــات خـطــرة بـسـبب
كورونا� فا�وقف الوبائي العا�ي
يـــشــيــر الى تـــصــاعــد تـــســجــيل
احلـــاالت � والســيـــمـــا في الــدول
األوربية الـتي اتضح بـأن العراق
ودول ا�نطقة لن تكون �نأى عن
إرتـفــاع اإلصـابـات والــدخـول في
احمد غني اخلفاجي ا�وجـة الـرابـعـة)� مـؤكدا انه (مع
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اكــدت الـــســـفــارة الـــعـــراقـــيــة في
مـوسـكـو � اعادة  200 عراقي من
ا�واطـن�  الـعالـق� عـلى احلدود
البيالروسية البولندية � في رحلة
تـنـطـلق يـوم غـد اخلـمـيس . وقـال
مـــصـــدر في الـــســـفـــارة لـــوكـــالــة
الــصـحــافــة الــفــرنــسـيــة امس ان
(الــســـفـــارة تــنـــسق اجلـــهــود مع
الدولـت� � العادة  200عراقي من
الـعـالـقـ� عــلى احلـدود في رحـلـة
يوم غد اخلمـيس). وكشفت وزارة
اخلـــارجـــيـــة عـن تـــســـجـــيل 170
عـراقـيــا عـالــقـا عــلى احلـدود بـ�

بــولـــنـــدا وبـــيالروســـيــا � يـــرغب
بــالــعــودة الى الــعــراق . واوضح
ا�ــتــحـــدث بــأسم الـــوزارة احــمــد
الصحاف في بيـان تلقته (الزمان)
امس انه (الــوزارة ســجــلت حــتى
االن  170 من الـراغـبـ� بـالـعـودة
الطوعية الى الـعراق �ومنحنا 55
جــــواز ســــفــــرعـــــبــــور الخــــرين)�
واضـــــاف ان (مـالكــــــات الـــــوزارة
الدبـلـومـاسـيـة تـواصل الـتـنـسيق
اللوجسـتي مع سلـطات ا�طار في
منسك لتنفيذ الـرحلة االستثنائية
العادة العـالقـ�). وكان الـصحاف
قد اكـد ان احلـكـومـة الـعـراقـيـة قد
قررت تـسـيـير يـوم غـد اخلـميس �

أول رحلة إلعادة مهاجرين عالق�
على احلدود في بيالروسيا. وقال
(الــعــراق ســـيــســيـــر رحــلــة أولى
للـراغـبـ� بالـعـودة الـطوعـيـة يوم
غـد اخلــمــيس)� ولــفت الى انه (ال
�ـكـن إحــصـاء األعــداد الــكــامــلـة
لــلـعــراقــيــ� هــنــاك� ألن الـشــريط
احلـدودي �ـتـد  680كـلـيـومـتـرا�
وهـنــاك إعـراض عن الــعـودة لـدى
الـبــعض). وبـحث رئــيس الـوزراء
مــصـــطــفى الـــكــاظــمـي� مع نــائب
رئــــيس ا�ــــفـــوضــــيــــة األوربــــيـــة
مـارغــايـتــيس سـكــيـنــاس والـوفـد
ا�رافق له� العـالقات الثـنائـية ب�
الـعــراق واالحتــاد عــلى مــخــتـلف

الـــصــعـــد.  وقـــال بـــيـــان تـــلــقـــته
(الــزمـان) امـس ان (الــلـقــاء بــحث
قــضــيـــة ا�ــواطــنــ� الـــعــراقــيــ�
العالـق� في عـدد من مدن االحتاد
األوربي)� وشــدد الــكــاظــمي عــلى
(أهـــمــيـــة عـالقـــات الــتـــعـــاون مع
االحتـاد � وضـرورة تطـويـرهـا في
مــخــتــلف اجملـــاالت الــســيــاســيــة
واألمنـية واالقـتصـادية والـثقـافية
وغـــيـــرهـــا). مـن جـــانـــبه � اعـــرب
رئـــيـس ا�ـــفــــوضـــيــــة عن شــــكـــر
(االحتـــاد وســـعــــادته لإلجـــراءات
ا�بـكـرة الـتي اتخـذهـا الـعراق في
محـاربـة عـمـليـات الـتـهـريب� التي
يـــقع ضـــحــــيـــتـــهـــا ا�ـــواطـــنـــون

األبــريـــاء). وعــلـق الــعـــراق حــتى
إشعـار آخر مـنـذ اخلامس من آب�
الــرحالت بــ� بــغــداد ومـيــنــسك�
بـاســتـثــنــاء تـلك الــتي خــصـصت
إلعادة ا�ـهـاجـرين. وأعـيد حـيـنـها
نـحــو ألف شــخص� وفق مــا أفـاد
ا�تحـدث باسم اخلـطوط العـراقية
حــســ� جـــلــيل.وحـــظــرت أنــقــرة
اجلمـعـة ا�ـاضـية عـلى الـسـوري�
والعـراقيـ� واليـمنيـ� السـفر من
مـطــارات تـركـيــة إلى بـيـالروسـيـا
عـلى خـلـفـيـة أزمـة الالجـئـ� عـنـد
احلـدود بــ� الــبـلــد الـســوفــيـاتي
ســابـــقــاً وبــولـــنــدا.ويـــخــيّم آالف
ا�ــهـــاجــريـن من الـــشــرق األوسط

على احلـدود بـ� االحتاد األوربي
وبـيالروسـيـا� �ــا أثـار مـواجـهـة
ب� الكـتلـة والواليات ا�ـتحدة من
جـهــة� وبـيالروســيـا وحـلــيـفــتـهـا
روسـيـا من جـهـة أخـرى. وأعـلـنت
الــواليـــات ا�ـــتــحـــدة أنـــهــا تـــعــد
بــالـتــنــســيق مع االحتــاد األوربي
لفرض عـقوبـات جديدة ضـدّ نظام
الرئيس ألـكسنـدر لوكاشـنكو� رداً
عـلى اســتـغاللـه �ـا وصــفـته الال
إنساني للمهـاجرين العالق� على
حـــدود بالده مـع بـــولــــنـــدا.وقـــال
ا�ــــتــــحــــدث بـــاسـم اخلــــارجــــيـــة
األمريـكيـة نيـد برايس (سـنواصل
مـحـاسـبـة نـظـام لوكـاشـنـكـو عـلى

هــــجــــمــــاتـه ا�ــــســــتــــمــــرة عــــلى
الـد�ـوقـراطـيـة وحـقـوق اإلنـسـان
وا�عايـير الدولـية). ومنـذ أسابيع
يــتـــهم األوربــيـــون لــوكـــاشــنـــكــو
بــتــأجــيج األزمــة عــبــر اســتــقـدام
مـــهـــاجـــرين من الـــشـــرق األوسط
وإرسالـهم إلى حدود بالده مع كلّ
من لـيـتــوانـيـا والتــفـيـا وبــولـنـدا�
الدول الثالث األعضاء في االحتاد
� في محـاولـة مـنه إلغـراق الـتـكتل
بـــهــــؤالء ا�ـــهــــاجـــريـن �رداً عـــلى
العقوبـات التي فرضتـها بروكسل
عـلى بالده في أعـقـاب حـمـلـة قـمع
Æ2020 اسـتـهــدفت ا�ـعــارضـة في
©≤ ’ qO�UHð®
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الــرئـيـس الـســوري بــشــار األسـد
�ـوجب مـرسـوم أصـدره اإلثـنـ�
مـنــصب مـفــتي اجلـمــهـوريـة� من
دون أن تــتــضـح أســبــاب الــقــرار
وخلفـياته� مـعززاً في الوقت ذاته
صالحـيـات مـجــلس فـقـهي ضـمن
وزارة األوقــــاف. وأصــــدر األســـد
مرسـوماً تـشـريعـياً رقم  28 نص
عـــلـى إلـــغــــاء ا�ـــادة رقم  35 من
الـــقــانـــون الــنـــاظم لـــعــمل وزارة
األوقاف والـتي يُسـمى �ـوجبـها
ا�فتي العام للجمهورية. كما عزز
ا�ـــرســـوم اجلــــديـــد صالحـــيـــات
اجمللس العلمي الفقهي في وزارة
األوقــاف� الــذي يــتـرأسـه الــوزيـر
وكـان ا�ـفــتي عـضــواً فـيه. وكـلف
ا�ـــرســـوم اجملـــلس �ـــهـــام كـــان
ا�ـفتي مـنـوطـاً بـهـا وهي "حتـديد
مواعيـد بدايـات ونهايـات األشهر
القمرية والتماس األهلة وإثباتها

وإعالن مــا يــتــرتـب عــلى ذلك من
أحكـام فقـهيـة متـصلـة بالـعبادات
والـشـعـائـر الــديـنـيـة اإلسالمـيـة"�
كـمــا "إصــدار الـفــتـاوى .. ووضع
األسس وا�ــــعـــايــــيـــر واآللــــيـــات
الالزمـة لـتــنـظـيـمـهــا وضـبـطـهـا".
ولم تتـضح أسبـاب إلغـاء منصب
مفتي اجلمهورية الذي كان أحمد
بـدر الــدين حـســون يـشــغـلـه مـنـذ
الـــــعــــام  2004 وهـــــو يُـــــعـــــرف
�ــــواقــــفه ا�ــــؤيــــدة لــــلـــرئــــيس
الــــســـوري.وهــــذه لـــيــــست ا�ـــرة
األولى الـتي يــجـري فـيــهـا األسـد
تـعـديالً في تـنـظـيم عـمل األوقـاف
اإلسالمية� إذ أنه أصدر في العام
 2018 قـــانــونـــاً مـــنح �ـــوجــبه
صـالحــــيــــات واســـــعــــة لــــوزيــــر
األوقـاف� وحـدد فـيه واليـة مـفـتي
اجلمـهوريـة بثالث سـنوات قـابلة
لـلـتـمـديـد� عــلى أن تـتم تـسـمـيـته
�وجب مرسوم بناء على اقتراح

الــــوزيـــــر� فــــيــــمــــا كــــان رئــــيس
اجلمـهـوريـة سـابقـاً هـو من يـع�
ا�ــــفــــتـي من دون حتــــديــــد مــــدة
واليـته.وأثــار الـقــانـون جــدالً إثـر
صدوره ورأى البعض أنه �نحه
صـالحــــيـــــات واســـــعـــــة لــــوزارة
األوقـــاف فـــإنه يـــكـــرس ســـلـــطـــة
ا�ــؤســســات الـديــنــيــة� واعــتــبـر
الــــبــــعـض أنه يــــعــــزز قــــبــــضــــة
السلـطات عـلى ا�ؤسسـة الديـنية
في سوريا بشكل كامل.وجاء قرار
إلغـاء مـنـصب مـفتي اجلـمـهـورية
بـــعـــد أيـــام من رد قـــاس أصـــدره
اجملــلس الــعــلــمي الــفـقــهي عــلى
تــفـســيـر ا�ــفــتي حـســون إلحـدى
اآليات الـقرآنـية� واعـتبـر اجمللس
الـتـفــسـيـر "حتـريــفـاً" وشـدد عـلى
"عـدم االجنـرار وراء الـتـفـسـيـرات
الــشــخـصــيــات الــغــريــبـة". ورأى
البعض في ذلك دليالً عـلى تعزيز

سلطة وزارة األوقاف ودورها.

 fOL)« WKŠ— w� «bM�uÐ œËbŠ vKŽ o�UŽ w�«dŽ ≤∞∞ …œUŽ≈

 s¹dłUN*« ŸU{Ë√ ‰öG²Ý≈ WLN²Ð UOÝË—öOÐ dE²Mð …b¹bł  UÐuIŽ

اجملـانـية).فـيمـا بحث الـوزير نـبيل
كــاظم عـبـد الـصـاحـب� مع مـنـظـمـة
امــريـكـيـة مــتـخـصــصـة بـالـتــعـلـيم
والـــتــطــويــر � آلـــيــات وإمــكــانــات
الــــتـــعــــاون إلنـــشــــاء احلـــاضــــنـــة
الـتكنولوجية ورعاية التخصصات
الـــنــادرة ودعم مـــشــاريع الـــطــاقــة
ا�ـــتـــجـــددة ومــجـــاالت الـــبـــحــوث
الــعـلـمـيـة والــطـبـيـة ا�ــشـتـركـة مع
اجلـامعات العراقـية. واشار البيان
الـى ان (عـبــد الــصــاحب اســتــقـبل
وفــــدا من ا�ــــنــــظــــمـــة بــــرئــــاســـة
ا�ـستشـارة وا�شرفـة على أعمـالها
فـي الــــعـــــراق لــــوري مـــــايــــســــون
بـحـضـور �ـثلي دائـرتي الـبـعـثات
والــعالقـات الـثـقــافـيـة والـدراسـات
والـتخطـيط وا�تابعـة �التعاون في
مـــا يـــتــعـــلق �ـــشـــاريع الـــطـــاقــة
ا�ــتــجــددة والــبــحــوث الــعــلــمــيــة
والــطـــبــيــة وتــطــويــر اخملــتــبــرات

وبرامج التوأمة ).

لالمــتــحــانــات اخلــارجــيــة لــلــعـام
الـــدراسـي اجلـــاري). في غـــضـــون
ذلـك� وجهت وزارة التـعلـيم العالي
والـبحث العلمـي �بتعزيز إجراءات
الــتـقـد� والــقـبـول في اجلــامـعـات
والـكـلـيات األهـلـية عـلى وفق خـطة
الـعـام الدراسي احلـالي.وذكر بـيان
لــلـوزارة تــلـقـتـه (الـزمـان) امس ان
(دائــرة الـتـعـلـيـم اجلـامـعي األهـلي
نــاقــشت مع مــدراء الـتــســجـيل في
اجلــامـــعــات والــكــلــيــات األهــلــيــة
مـــضـــامــــ� دلـــيل الـــطـــالب الـــذي
سـيـطلق في ا�ـدى ا�نـظور وآلـيات
الــتـقـد� والــقـبـول في اجلــامـعـات
والـكليـات األهلية في ضـوء الطاقة
االسـتيـعابيـة ا�قررة)� مـشددا على
(ضـرورة تنفيذ تـوجيهات الوزارة�
و التكامل مع نظام القبول ا�ركزي
وتــقـد� الـدعم لـلــطـلـبـة خالل مـدة
الـتقد� ا�رتقب �وتمـك� ا�تفوق�
مـن التـنـافس علـى ا�نح الـدراسـية
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قــررت وزارة الـــتــربــيــة �الــســمــاح
لـلـراسـبـ� في الـصفـوف ا�ـنـتـهـية
�ــرحــلـتي ا�ــتــوسـطــة واالعــداديـة
�بـالـدوام للـسـنة الـثـالثـة. واطـلعت
(الـزمـان) على وثـيقـة حتمل تـوقيع
ا�ــديـــر الــعــام لــلــمـــديــريــة الــعــام
لـلتـقو� واالمتـحانـات شاكر نـعمة
عـبــد عـون� جـاء فـيـهـا انه (يُـسـمح
لـلـطالب الـذيـن رسـبوا سـنـتـ� في
الــــــصف الــــــواحـــــد فـي ا�ـــــدارس
الـــثــانــويـــة والــنـــهــاريــة الـــعــامــة
وا�ــهـنـيــة� الـدوام سـنـة ثــالـثـة في
ا�ـــدارس الــثــانـــويــة ا�ــســـائــيــة).
وأشـــارت إلى أن (طـــلــبـــة الـــثــالث
ا�ــــتـــوسط والــــســـادس االعـــدادي
الــراسـبــ� في ا�ــدارس ا�ـســائـيـة
لــلــعـام الــدراسي ا�ــاضي� ال يـحق
لـهم الدوام لـلسـنة الـثانـية في هذه
ا�ــــدارس� ويـــحق لـــهـم الـــتـــقـــد�
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وبواقع  26 وفـاة جـديـدة.  واكد
ا�ــوقف الـوبــائي الــيــومي� الـذي
اطـلــعت عــلـيه (الــزمـان) امس ان
(عدد الفحوصـات اخملتبرية التي
اجرتـهـا الـوزارة لعـيـنات مـشـتبه
اصابتـها بـالفايـروس بلـغت اكثر
من  19الــــفـــــا � حــــيث � رصــــد
اصـابة  807بـكـورونـا في عـمـوم

احملافظات).
 واضـاف ان (الـشـفـاء بـلغ 1173
حـالـة وبـواقع  26وفـاة جـديـدة)�
واشــــار الـى ان (اكــــثــــر من 123
الف شخص تلقى جرعات اللقاح
ا�ـــــضـــــاد في مـــــراكـــــز الــــوزارة

ا�نتشرة ببغداد واحملافظات).
وفـي ذي قـــــار � اعـــــلـن احملـــــافظ
احمد غني اخلفاجي � تخصيص
منحة مالية عاجلة بقيمة مليار و
 250مـــلــيـــون ديــنـــار الى دائــرة
صـحـة احملـافـظـة � لـرفـد مخـتـلف
ا�ـؤســسـات الــصـحــيـة بــاالوديـة

الــــدوائـــر احلــــكـــومــــيـــة وغــــيـــر
احلـــكـــومــــيـــة� وكـــذلك إلـــزامـــهم
ــامــات والــتــبــاعـد بــإرتــداء الــكــمّ
البـدني). من جانـبه � قــال مــديـر
تـعـزيــز الـصــحـة بالـوزارة هيثم
الــعــبـيــدي في تـصـريح امس ان
(خـالل الــــيـــــومـــــ� ا�ـــاضــــيـــ�
شــــــــهـــــــدا ظــــــــهـــــــور حـــــــاالت
حــــرجـــة لـــغـــيـــر ا�ـــلـــقـــحــ�
وهــــذا مــــؤشـــر خـــطــــيــر� قــــد
نــــــدخــل مــن خـاللــه ا�ــــــوجـــــة
الـــرابـــعـــة لــلــوبــاء مع دخــــول
مـــوســم الـشتـاء الـذي تـكـثـر فيه
االلـتهـابـات التـنـفسـيـة بأنـواعـها
مـنـهـا الـفـايـروسـيـة وكــورونــا�
لـذا يـجب تـوخــي الـحــذر بتـلقي
الــلـقــاح او االلــتـزام بــاالجـراءات
الــوقـائــيــة من ارتــــداء الـكــمــامـة
خــــشـــــيــــة مـن ارتـــــفـــــاع اعــــداد
االصـابـات)� مـبــيـنـا ان (ا�ــوجــة
الـــرابـــعـــة لـلــوبــاء بــــاالمــــكـــان

وا�ـسـتـلـزمـات الـضـروريـة .وذكر
اخلفاجي في بيان تلقته (الزمان)
امـس انه (نــــظـــرا �ــــا تــــعـــانــــيه
ا�ؤسسات الصحية في احملافظة
مـن شـح كــــــبــــــيــــــر في االدويــــــة
وا�ـــســـتـــلـــزمــات الـــطـــبـــيّــة � �
تـخصـيص مـنـحه عـاجـلـة لـدائرة
الــصــحـة �ــبــلغ مــلـيــار ديــنـار)�
وتـابع انه (� ايـضــا تـخـصـيص
مبـلغ  250مـلـيـون ديـنـار السـناد
مـــركــــز الــــنــــاصــــريــــة لـــلــــقــــلب
بـاالحــتـيـاجــات الالزمـة وتــوفـيـر
االدويـــــــــــــــة)� ولـــــــــــــــفـت الـى ان
(التخصيصات ا�الية مهمة لدعم
واسـنـاد مــخـتـلـفـة مــسـتـشـفـيـات
احملافـظة وا�ـراكز الـتخـصصـية�
وسـد احــتـيـاجــاتـهـا مـن الـنـقص
احلــــــاصل فـي االدويـــــة مـن اجل
تقد� افضل اخلدمات للمواطن�
والــــتـــخـــفـــيـف من مـــعــــانـــاتـــهم

الصحية ). 

 U½Ë—uJÐ 5²łdŠ 5²�UŠ qO��ð bFÐ …b¹bł Włu� s� oÒI×²ð W×B�«
تــمــيــيــزهــا عــنــد ارتـــفـــاع عدد
االصــابـــات عن ا�ــعـــدل احلــالي�
فـــــــضــال عــن تـــــــعــــــرضــــــهــــــا
لــالطـــــفــــال بـــنــســـبــة عـــالــيــة)�
وســـــجــــلـت الــــوزارة امس� 807
اصـــابـــة وشـــفــاء  1173 حـــالــة

œ«uł ezU� ≠ œ«bGÐ

رجـحت الــهـيـئــة الـعــامـة لالنـواء
اجلوية والرصد الـزلزالي التابعة
لــوزارة الــنـقـل � ان يــكـون طــقس
اليـوم االربعـاء صـحوا � وارتـفاع
درجـات احلــرارة . واوضح بــيـان
لـلـهـيـئـة تلـقـته (الـزمـان) امس ان
(طـقـس الـيــوم األربـعــاء سـيــكـون
صــحـــواً مع بـــعض الــغـــيــوم في
جمـيع منـاطق البالد� أمـا درجات
احلرارة فـسـتـرتـفع بـضع درجات
في ا�ــــنــــطـــقــــتــــ� الـــوســــطى و
الشـمالـية � فـيـما سـتكـون مقـاربة
لـــلـــيــوم الـــســـابق في ا�ـــنـــطـــقــة
اجلـنوبـيـة). واصـدرت الـسـلـطات

الـــــكــــنـــــديـــــة � أوامـــــر إجالء في
مـقاطـعـة كـولـومـبـيا الـبـريـطـانـية
�بـعــد هـطــول أمـطــار غـزيـرة أدت
إلى فيـضانـات وانزالقـات للـتربة.
وقــــالت وزارة الــــنـــــقل والــــبــــنى
الـتــحــتـيــة بـا�ــقـاطــعـة انه (بــعـد
هـــطـــول أمــــطـــار غـــزيـــرة طـــالت
انزالقات للـتربة وفيـضانات طرق
مـخـتــلـفـة فـي ا�ـنـاطق الــداخـلـيـة
لكـولـومبـيا الـبـريطـانـية)� ولـفتت
الى انه ( �  نـــشـــر فـــريق بـــحث
وإنـــــقـــــاذ إلســـــعـــــاف عـــــشـــــرات
األشـــخــــاص الـــذين عــــلـــقـــوا في
مركبـاتهم بسـبب انزالقات الـتربة
على طريق قرب أغاسيز على بعد

مئة  كيلومتر شرق فانكوفر). 
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اجـــتـــمـــاع لـــوزراء خـــارجـــيـــة الـــدول
األعـضاء أن التكتل سيتبنى "في األيام
ا�ــقـبـلـة" فـرض عـقــوبـات جـديـدة عـلى
شخصيات ومنظمات ضالعة في تدفق
ا�ــهــاجــرين. وهــو شــدد عـلـى أن هـذه
الــعـقـوبـات سـتـطــال "عـددا كـبـيـرا" من
الــشــخــصـيــات والــكــيـانــات.واإلثــنـ�
أعـلـنت وزارة اخلارجـيـة األميـركـية أن
واشــنــطن "تـتــهــيّـأ" لــفــرض عـقــوبـات
جـديـدة عــلى مـيـنـسك "بـالـتـنـسـيق مع

االحتاد األوروبي".

وشـددت اخلارجية األميركية على أنها
"سـتواصل مـحاسبـة" نظـام لوكاشـنكو
عـــلى خـــلــفـــيـــة مــواصـــلــتـه انــتـــهــاك
"الـــد�ــوقــراطـــيــة وحــقـــوق اإلنــســان
وا�ـــعــــايـــيـــر الـــدولــــيـــة".وأوروبـــيـــا�
تـصــاعـدت الـضـغـوط عـلى ا�ـسـؤولـ�
الـروس والبيالروسي�� ال سيما خالل
مـــحـــادثــات هـــاتـــفــيـــة بـــ� الـــرئــيس
الـفـرنـسي إ�ـانـويل مـاكـرون ونـظـيره
الـروسي فالد�ـير بـوتـ�� وأيضـا ب�
ا�ــسـتــشـارة األ�ــانــيـة أنــغـيال مــيـركل
والـــرئــيـس الــبـــيالروسي ألـــكــســـنــدر

لوكاشنكو.
wÝË— bNFð

وبــحــسـب اإللــيــزيه� تــعــهّــد الــرئــيس
الــروسي أن "يــبـحث" مـع لـوكــاشـنــكـو
أزمـة ا�هاجرين.وجدد لوكاشنكو الذي
لـم يعترف االحتاد األوروبي بفوزه في
آب 2020 بـوالية رئاسية جديدة� نفيه

الضلوع في أزمة ا�هاجرين.
وهــو أكــد أن بالده تــعــمل عــلى إعـادة
ا�ـهـاجـرين احملـتـشـديـن عـنـد حـدودها
إلى بــلـدانـهم قــائال "نـحن مــسـتـعـدون
إلعــادتـــهم جــمــيــعـــا في طــائــرات إلى

بلدانهم.
ونـقــلت وكـالـة "بـيـلـتــا" الـرسـمـيـة عـنه
قــوله إن "الـعـمل جـار بــشـكل نـشط في
هـذه ا�نطـقة إلقنـاع الناس -- أرجوكم

عودوا إلى دياركم. 
لــكن أحــدا ال يـرغب في الــعـودة".لــكـنّه
أشــار إلى أنــهم "ال يــريــدون الــعـودة"�

عـــــالق مـع زوجــــتـه وأوالده الــــثـالثــــة
وبــيـنــهم رضـيع وطــفل يـبــلغ ثـمــانـيـة
أعــوام مـبـتـور األطـراف "أريـد الـذهـاب
إلى أي بــلـد. نــحن جـمــيـعــا مـتــعـبـون
وعــــلـى آخــــر رمق".ويـــــتــــهم االحتــــاد
األوروبـي بيالروس بإرسال ا�هاجرين
إلـى احلدود ردا عـلـى الـعقـوبـات الـتي
فـرضتـها الـكتلـة على مـينـسك.واإلثن�
أعـلن مـسـؤول الـسـيـاسـيـة اخلـارجـيـة
لـالحتاد األوروبي جوزيب بوريل عقب
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وقــال "من الـواضح أنه لم يــعـد لـديـهم
أي مـكـان يـعودون إلـيه� أي مـنزل� ولم
يـعد لـديهم ما يـطعـمونه ألوالدهم".لكن
يــبـدو أن تــصـريــحـات لــوكـاشـنــكـو لم

تقنع وزراء اخلارجية األوروبي�.
وقـــال وزيــر اخلــارجـــيــة الــلـــيــتــواني
غـابرييليوس الندسبيرغيس إنه "ليس

لديه سبب" لتصديق لوكاشنكو.
وأضــاف "دعـــونــا نــأمل فــقط في هــذه
ا�ـرحــلـة بـأن يـقـول أمـرا حـقـيـقـيـا".من
جــهـتـهـا أعــلـنت وارسـو اإلثــنـ� أنـهـا
سـتبـدأ في كانـون األول/ديسـمبـر بناء
جـدار عـلى طـول احلـدود مع بيالروس
يُــــتــــوقع إجنــــازه في الــــربع األول من
الـــــعـــــام 2022 وفـق بـــــيـــــان لـــــوزارة

الداخلية البولندية.
واإلثـن� أكد لوكاشنكو أنه جاهز للرد
إذا فُــرضت عـقـوبـات أوروبـيـة جـديـدة
عــلى بالده.وهـو كـان قــد أعـلن سـابـقـا
أنـه سيـمـنع عـبـور الـغـاز الـروسي إلى
أوروبـــا� إال أن مــوســكــو ســارعت إلى
الـتقـليل من أهمـية هـذا التهـديد� ودعا
بـــوتــ� األوروبـــيــ� إلـى اســتـــئــنــاف

احلوار.
ونفى الرئيس الروسي نهاية األسبوع
صـــحـــة االتــهـــامــات الـــتي تـــوجّه إلى
مـوسكو بـأنها تسـاهم في تفاقم األزمة
وألـقى باللوم عـلى السياسـات الغربية
فـي الــشــرق األوسط.وقــال الــكــرمــلــ�
االثــــنــــ� إنه "مـن اخلــــطـــأ" حتــــمــــيل
الـــرئــيس الـــبــيـالروسي ا�ــســـؤولــيــة
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نـــــفي ا�ـــــكــــتـب اإلعالمـي لــــرئـــــاســــة
اجلـمهـورية إصـدار الرئـاسة عـفواً عن
بـــعض ا�ـــتــهـــمــ� بـــجـــرائم اإلرهــاب
واخملـدرات وما شابه ذلك� من أساليب

تهدفُ لإلضرار باجملتمع العراقي.
وقــال بـيــان تـلــقـته (الــزمـان) امس انه
(فــيـــمــا يــنــفي ا�ـــكــتب هــذه األخــبــار
الـعـاريـة عن الـصـحّة� الـتي تُـنـشـر ب�
احلـــ� وا�خـــر� فــإنـه يــؤكـــد ضــرورة
اســـتــقـــاء ا�ــعـــلــومـــة من مــصـــادرهــا
ا�ـعـتـمـدة� وا�وقـع الرسـمي لـلـرئـاسة�
وا�ـنصّات التابـعة له� ويهيبُ بوسائل
اإلعـالم وا�ـدوّنــ� ومــواقع الــتــواصل
االجـتمـاعي وأبنـاء شعبـنا الـعزيز إلى
حتـرّي الـدقـة في ا�ـعلـومـة� خـصـوصاً
مع الــفــتــرة احلــرجــة الــتي تــمــرّ بــهـا
الـبالد). من جـهة أخـرى رفعت ا�ـملـكة
ا�ــتـحـدة مـسـتـوى الــتـهـديـد اإلرهـابي
اإلثـنـ� غداة انـفجـار عبـوة ناسـفة في
ســـيـــارة أجــرة أمـــام مـــســـتــشـــفى في
لـيـفـربـول بـشمـال إنـكـلـتـرا� في هـجوم
قـــالت الــشـــرطــة إنّـــهــا حـــدّدت هــويــة
ا�ـــشــــتـــبه بــــتـــنـــفـــيــــذه والـــذي قُـــتل
خـالله.وقـــال رئــيـس الــوزراء بـــوريس
جــونـــســون في مــؤتــمــر صــحــافي إنّ
الـهـجـوم الـذي أدّى إلى مـقـتل ا�ـهـاجم

أخـرى أنـهـا نـفّـذت "احـتـرازيـاً" عـمـلـية
تـفجـير.وفي إطـار التـحقـيق �ّ توقيف
أربـعة رجـال تتـراوح أعمـارهم ب� 20
و 29عــامــا �ـوجب قــانــون مـكــافــحـة
االرهـاب.وقـالت الـشرطـة إنـها تـتـعامل
مـع هــــــذا احلـــــادث عــــــلـى أنّه "عــــــمل
إرهـابي"� موضـحة أنـه "ال يزال ينـبغي

حتديد" دوافع هذا العمل.
وشـدّدت وزيرة الـداخليـة بريـتي باتيل
عـلى أنّ الهجوم هو الثاني خالل شهر
بـعـد مـقـتل النـائب ديـفـيـد أميس خالل
حــمــلــة انـتــخــابــيـة عــلى بــعــد ســتـ�
كـــيــلــومـــتــرا من لــنـــدن. ووجّــهت إلى
ا�ـشـتــبه به تـهـمـة الـقـتل والـتـحـضـيـر
ألعـمــال إرهـابـيـة.ووقع انـفـجـار األحـد
قـبـيل الـسـاعة  11بـالـتـوقيـتـ� احمللّي
والـعـا�ي في وقت كانت فـيه بريـطانـيا
حتـــيي ذكـــرى ضــحـــايـــا احلــروب في
مناسبة "أحد الذكرى" وعلى بعد أمتار
من كــاتـدرائـيـة لـيــفـربـول حـيث جتـمع
مـــئـــات اجلـــنـــود وقـــدامى احملـــاربــ�
وحـشـود.وقـال راس جـاكـسـون ا�ـكلف
شـرطـة مـكـافـحـة االرهـاب في ا�ـنـطـقـة
بـــشــــأن هـــذا احلـــفل� خـالل مـــؤتـــمـــر
صـحافي اإلثن� "ال �كـننا إقامة رابط
في هــذه ا�ـرحــلـة لــكـنّــهـا فـرضــيـة في
الـــتــحـــقــيق نـــســتـــطــلــعـــهــا".ووصف
مــــســـؤولـــون ســــيـــاســـيــــون وبـــعض

في الـستـينـات من القـرن ا�نـصرف كـنت اتابع بـشغف إذاعـة لنـدن بالـلغـة العـربيـة  بقدر
مايـسـمح لي الوقت �ـا كانت تـبث خاللهـا بـرامج ثقـافيـة واجتـماعـية وعـلمـية واقـتصـادية
وصـحيـة شيـقة مـنـها قـول على قـول والسـياسـة ب� الـسائل واجملـيب ولكل سـؤال جواب
ومـسلسالت قصـصية ومن ابرز بـرامجها نـدوة ا�ستـمع� �شـاركة عدة مذيـع� يقرؤن
رسائل ا�ستـمع� كانهم هم ا�تواجدين في صـالة البث ومن اغرب ما سمعت من رسالة
احـد ا�ــسـتـمـعـ� من ا�ـغـرب فـهـي من عـجب الـعـجـاب ان تـنــتـقل او تـقـطع حـكـايـة االف
الـكيـلـومتـرات من كـوردستـان لـتصل الى ا�ـغـرب او قاص او روائي يـؤلف حـكايـة بـنفس
الفـكرة روحا وقالـبا وقلبـا كما سمـعتها في اخلـمسينـيات من احلكواتـي� ا�عمـرين لدينا

في ذلك احل� بفارق بسيط في اطالة احلكاية وليس في جوهرها وهي _
عن طـريق الصدفـة ترافق ثالثـة فطاحـلة احليـاة وهم ا�ال والـعلم والشـرف في سفرة في
قطـار الـعمـر وفي مـقـصورة واحـدة الى مـدينـة الـرشد فـقـضوا لـيـلة سـفـرهم في سوالف
وحـكـايـات وروايـات مـا اروعهـا في احلـيـاة الـبـشـريـة وعنـد وصـول الـقـطـار الى مـشارف
ا�ـدينـة ارادوا ان يعـرف كل منهم عـنوان االخـر ليـلتقـوا ثانـية اعـتزازا بصـداقتـهم ا�لـي�ة
بالعز والفخـر � فاشار ا�ال من خالل نافذة القـطار الى بناية تعلوا ا�ـدينة جميعها وقال
انـا اسـكن في اعـالى تـلك الـبـنـايـة فبـامـكـانـكم زيـارتي مـتى تـشـاؤن وانـا والـسـاكـن� في
الـبنـايـة في خـدمـتـكم وتاله الـعـلم بـفخـر وقـال انـا قـائم عـلى عـرش تلـك اجلامـعـة عـلـمـها
ورمـزهـا يرفـرف عـلى ا�ديـنـة � فمن مـنـكم يزورني انـا ومن في اجلـامـعة في خـدمـته متى
تـشـاؤن � فـالـتـفـتـا الى الـشـرف لـيـسـمـعـا مـحل اقـامـته وجـداه غـارقـا في الـدمـوع يـبـكي
ويشهق وسأاله عن مـحنته وقال لـهما آسفا � انـا اختلف عنـكما إذا غادرت احدا لم ولن

اعود إليه ابدا � نعم هذه هي نهاية احلكاية � يا محلى �ن ياخذ العبرة منها .
فالـشرف ليس صـفة مخـتصة بـحالة مـعينة لـلشخص � فـعد� الشـرف هو كل من يسيء
باخلـلق وبـالـشريـعـة االلهـيـة ومن يـخون الـوطن واالمـة والـدستـور والـقانـون ومن يـسـتغل
ا�نصب والوظـيفة الخذ الرشاوي وسرقة ا�ـال العام ومن اليقوم باداء الواجب ا�كلف به
باكـمل وجه في خـدمة الـشعب ومـن يخـون مهـنته ومـن يرتـزق على االم واوجـاع ا�رضى
والفقـراء باالحـتيـال في ا�عـاينة واالدويـة ا�غـشوشـة والغاشـ� في التـجارة ومن يـستغل
حاجة النـاس في غالء االسعار وامثال اخرى ال تـخفى عن االنسان اليوم إال ا�ـستغفل�

وهم في الدرك االسفل منه .       
فـالشـرف هو الـكرامـة والـعزة وا�ـرؤة والسـيادة � وبـدونه يـصبح االنـسان هـشـيمـا مهـما
امـتلك من ا�ـال واجلاه ا�ـصطـنع واحلكـاية تـلك اوجدت غـلو الـشرف
بـ� ا�ال والـعلم فـاالخـيرين قـابالن للـرحـيل واالنتـقال إال االول
فـإذا غادر ال عـودة له ولـذلك نسـمع عنـه عبـر االثيـر وعن افواه
الـنـاس عن بـعـد االف ولر�ـا ماليـ� الـكـيلـومـتـرات تـضرب به

االمثال في اجملتمعات احملافظة .

اياد محمود هادي

{ سـوكولكا (بـولندا)� (أ ف ب) - لوّح
االحتــاد األوروبي والـواليـات ا�ـتـحـدة
امـس بـفــرض عــقــوبــات جــديـدة عــلى
نـظـام بـيالروس� وأبدت بـروكـسل عدم
ثــقـتـهــا بـالـتـطــمـيـنــات الـتي قــدّمـتـهـا
مـــيـــنــسك بـــشـــأن إعــادة ا�ـــهـــاجــرين
ا�ـــتــواجـــدين في خـــيم عـــنــد احلــدود
الـــبـــولـــنـــديـــة "إلـى بالدهم"� بـــعـــدمـــا
اتّـهمتها بـتدبير تدفّقـهم.وعبر مكبرات
الــــــصـــــوت عــــــمـــــد حــــــرس احلـــــدود
الـــبــــولـــنـــديـــون إلـى حتـــذيـــر مـــئـــات
ا�ــهــاجــرين احملــتـشــدين عــنــد مــعــبـر
بـروســغي الـبـيالروسي ا�ـقـابل لـبـلـدة
كـوزنيتسا البولنـدية "انتبهوا! العبور
غــيــر الــشــرعي لــلــحــدود �ــنــوع. قـد

تتعرضون �الحقات جزائية".
وبـــعــدمــا عـــلــقــوا عـــنــد احلــدود بــ�
بـيالروس وبـولـنـدا� يـتهـيّـأ مـهـاجرون
يـتـراوح عددهم بـ� ألفـ� وثالثة آالف
شـــخص� غــالــبـــيــتــهم مـن كــردســتــان
الـعـراق وبيـــــنـهم أطفـال كـثر� لـقـضاء
لـــــيل اإلثـــــنـــــ� في خـــــيم فـي أجــــواء

جليدية.
وفـي تـصـريح أدلى به لــوكـالـة فـرانس
بـرس عبر الهاتف قال أريان والي ز�ي
وهـــو كـــردي عـــراقي يـــبــلغ  25عـــامــا
"نـنـتـظـر هنـا بـ� اجلـنـود البـولـنـدي�
والــبــيالروســيــ�� ال يــســمــحــون لــنـا

بالذهاب إلى أي مكان".
وعـــبـــر الـــهـــاتف أيـــضـــا� قــال ســـائق
شـاحنات سابق من اجلنسية العراقية

ا�ـفتـرض� هو تـذكيـر بـ"ضرورة الـتزام
كل مـنـا بـالـيـقـظـة"� مـؤكّـداً أنّ "الـشـعب
الــــبـــريـــطــــاني لـن يـــخـــيــــفه اإلرهـــاب
أبــداً".وأضــاف "لن نــسـتــســلم أبـداً �ن
يـريدون تقسيمـنا".ويعني رفع مستوى
" إلـى "حـــادّ" أنّ الــــتــــهــــديــــد من "عــــالٍ
الـسلـطات تـعتبـر وقوع هـجوم إرهابي
مـحـتـمالً للـغـاية.ويـعـتـقد احملـقـقون أنّ
الـعـبوة "صـنعـهـا" راكب سيـارة األجرة
الــذي تـوفي بــعـد االنــفـجــار الـذي وقع
صـبـاح األحـد أمـام مـستـشـفى لـلـنـساء

في ليفربول في شمال إنكلترا.
5II;« q�«uð

وأعــلـنت شـرطــة مـكـافــحـة اإلرهـاب أنّ
لـديـهـا أدلـة "قويـة" عـلى أن ا�ـشـتبه به
هـو عمـاد السويـلم� ( 32عـاماً)� وذلك
بــعــدمــا تـوصّـل احملـقــقــون إلى إقــامـة
رابط بينه وب� عنوان� كانت عمليات
الـتفتيش فـيهما ال تـزال جارية اإلثن�.
وتــعــتــقـد الــشــرطــة أنّه كــان يـقــيم في
الـعنوان األول "منـذ مدة" وأنه استأجر
مــؤخــراً الــعــنــوان الــثــاني الــواقع في

جادة راتالند.
وفـي هـذا الــعــنــوان � "الــعــثــور عــلى
عــنــاصـــر مــهــمــة وســيــتــوجب إجــراء
عــمـلـيـات تــفـتـيش إضـافــيـة الـيـوم من
احملـتــمل أن تـمـتـد إلى األيـام ا�ـقـبـلـة"�
وفـق الـشــرطــة الــتي أعــلــنت من جــهـة

ا�نامة
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الـكامـلة عن أزمـة الهـجرة عـند احلدود
مع بولندا.

وأضـــاف الــنـــاطق بـــاسم الـــكــرمـــلــ�
دمـيـتـري بـيـسكـوف "لـوكـاشـنـكـو ليس
ا�ـــتــســـبب بـــالــوضـع احلــاصل عـــنــد
احلــدود... من اخلــطـأ تــمــامـا حتــمـيل

لوكاشنكو كامل ا�سؤولية".
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وتـمنع بولندا ا�هاجـرين العالق� عند
حدودها من دخول أراضيها� علما بأن
االحتــــاد األوروبي شــــهـــد في الــــعـــام
 2015أزمـــــة هــــجـــــرة من دول شــــرق
أوســــطـــــيــــة تــــشــــهـــــد حــــروبــــا ومن
أفـــــغـــــانـــــســــتـــــان أدت إلـى زعـــــزعــــة
اسـتقراره.وهي تعيد إلى بيالروس كل
مـن تــتــمــكـن من الــقــبـض عــلــيه خالل
مــحــاواله الــعــبــور إلى أراضــيــهــا.من
جــانـــبــهــا� أعـــلــنت شــركـــة الــطــيــران
الـوطـنـيـة البـيالروسـيـة "بـيالفـيـا" منع
ا�ــســافــرين الــســوريــ� والــعــراقــيـ�
والـيمـنيـ� واألفغـان من الصـعود على
مــ� رحـالتــهــا الــقــادمــة من اإلمــارات

بطلب من األخيرة.
وجـــاءت اخلـــطـــوة بـــعـــدمـــا حـــظـــرت
"بــــيالفــــيـــا" اجلــــمــــعـــة الــــســــوريـــ�
والـعـراقـيـ� والـيـمـنـيـ� من الـصـعـود
عـلى مـ� الـرحالت الـقـادمـة من تـركـيا
بطلب من أنقرة.أخيرا أعلنت احلكومة
الـعـراقيـة أنـها سـتـسيّـر اخلـميس أول
رحـلة إلعادة ا�هاجـرين العراقي� على

أساس "طوعي". ��rO∫مهاجرون يحتشدون في احد اخمليمات على احلدود البولندية البيالروسية
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لو اعتبرنا الـنجاح الباهر ينجز عن طريق منحة يـقدمها هذا العالم كل سنة الى مجموعة
من االشـخاص  �منـحة آالهيـة من النقود واحلـظ والسعادة ولـكن بشرط ان تـقدم خطاب

نوايا وسوف يتم قبول اخلطاب االفضل في هذه ا�نحة. 
خطابي اخلاص الى الله تعالى : 

انا مر� �انسانة تعيش في هذا العالم الواسع وكاي انسان عادي اتمنى النجاح. 
في احلـقـيـقـة وانـا اكـتـب كـلـمـاتي هـذه واحـاول وصف افـضل مـا لـدي لـكي يـتم قـبـولي 
فـالـكلـمـات الرنـانـة واالوصاف احلـازمة لـهـا تاثـيـر في النـفـوس وقد تـخـدع البـشـر كثـيرا
وتـوهمـهم �ـا هـو كاذب ولـكـنـهـا لن تخـدع الـله .. فـفي هـذا اخلطـاب ال انـوي ان امـتدح
نفـسي امامك يـا الله وانت تـعلم بـاخطائي �وتـعلم بـضعـفي وتعـلم �ا يـدور في جوانحي
تعلم بكل شئ.. فـفي خطابي هذا سوف اعـبر عن مشاعري الـفياضة وعاطـفتي الواسعة
ورغــبـتـي الـعــارمــة في الــنــجـاح وحــبي الــشــديــد لــلـســعــادة (حــتى لــو لم تــكن ســعـادة

مطلقة)فسعى ان يكون لكلماتي تاثير ووصول للنجاح.
كل مـا اراه هــو حـيــاة فـيــهـا هـدف وضــوء في اخـر الــنـفق واعــلم  بـشــكل جـيــد مـا هي
أسـاسيات النـجاح ففي نظـري ال بد من حتقق شرطـ� اساس� للـنجاح همـا حب التعلم
والعمل اجلاد .. وال بـد من االشادة الى حسن اختيـار مواضيع التعلم فـكما نعرف نحن
في زمن التـطور مـحاطـ� بكم هـائل من ا�عـلومـات الضـخمـة لذلك وجب حـسن االخـتيار
ويـجب ان يكون االخـتيـار من ضمن ما يـحب الشـخص تعلـمه من مواضـيع فكل شخص
مـنـا يـحـب مـجـال من اجملـاالت ومن ال يـعــرف نـفـسه وال يـعـرف مــا يـحب فـهـو غـارق في
مستنـقع من التراجع وعدم التقدم وفي رايي اخلاص من الـصعوبة ان يتم قبوله في هذه
ا�نـحة الن ال يـعرف تمـاما مـا يريـد .. والذي اريد ان اوضـحه هو ان الـنجـاح مرتـبط بنا
بشـكل اساسي  (وبـالتوفـيق اإللهي ايضـا بال شك) فالذي نـستـطيع عمـلة حتى نـتنافس

في هذا ا�نحة وحتى يتم قبولنا في هذه ا�نحة هو ان نعمل .
نـعم فقـط ان نعـمل وان نشـتـهد وان يـكـون لنـا كم هائل مـن االصرار والـتمـسك بـالنـجاح

فهذه ا�نحة تقدم فقط للمتميزين .
سوف اعـمل بـكل جـد وانتـظـر اليـوم الـذي يـتم قبـولي به في هـذه ا�ـنحـة انـا انتـظـره بكل
دقيقة وبكل ساعة تمر وانتظره وانا امتلك حماس كبير وحب شديد .. سوف اعمل (وانا

اكرر هذا العبارة الهميتها)وسوف ادعو الله وارجو من الله ان يختارني لهذه ا�نحة .
يقال ان هذه ا�نـحة تقدم لالشخـاص الفقراء والتعـيس� في بدء حيـاتهم بشكل اكبر من

االشخاص السعداء فهم لهم احلظ االوفر بها .
وبـرغم ان لست تعـيسه تمـاما وال استطـيع ان اخدعك يا الـله لكن اقول بـكل تمسك باني
اريـد هذه ا�ـنـحـة اكثـر من اي شئ آخـر و هـذه ا�ـنحـة هي كل مـا يـشـغل تفـكـيـري وهذا
احلماس الذي دفعني لكتابة هذه الكلمات راجية من الله تعالى قبولها واالستجابة لها .

شكرا من القلب  لكل من خصص الوقت لقراءة مشاعري وافكاري .

الــصـحف ســائق سـيــارة األجـرة الـذي
أصــيب في االنــفـجــار بـأنّـه "بـطل" ألنّه

أتاح جتنّب سقوط قتلى.
 مـن جــهــة أخــرى تــفــجــرت أزمــة بــ�
األوقـــــــاف ا�ــــــصـــــــري واحلــــــركــــــات
واجلـــمــاعـــات اإلسالمـــيــة بـــعــد قــرار
الــوزيــر مــحــمــد مــخــتــار جـمــعــة رفع
صـناديق الـتبرعـات من ا�سـاجد وعدم
الــســـمــاح ألي شــخص بــجــمع أمــوال
حتـت أي مـسـمى   بـالــطـريق الـنـقـدي�
وعــدم الــســمــاح بـوضـع أي صـنــاديق
فـيـهــا بـاسـتـثـنـاء مـا يـنـظـمه الـقـانـون
بــــشـــأن صـــنــــاديق الــــنـــذور احملـــددة
بـالقانـون. وعن أبعاد هذا الـقانون أكد
لـ (الـــزمــان)  ان ( هــذا الــقـــرار يــغــلق
الـبـاب اخلـلفـي لتـمـويل اإلرهـاب حيث
كــان  40بــا�ــئــة  من تــلـك الــتــبــرعـات
تــســتــخـدم في تــمــويل ودعم أنــشــطـة
اجلــمـاعــات األصــولـيــة وعـلى رأســهـا
جـمـاعـة اإلخـوان ا�ـسـلمـ� لـلـسـيـطرة
عــلى مـؤســسـات الــدولـة وتــطـويــعـهـا

ألهدافها اخلاصة).
 وأضــاف جــمـعــة أنّ (إزالــة صــنـاديق

الـتـبـرعـات والـصدقـات وربط الـعـمـلـية
بـا�ـراقــبـة الـبـنـكـيـة يـضـمن وضع تـلك
األمـوال في مسـاراتها الـسلـيمة � فـيما
أكــد مــصــدر بــوزارة األوقــاف أن قــرار
إزالــــة الــــصـــنــــاديق جــــاء قي الــــوقت
ا�ـنـاسب في ظل الـشـبـهـات الـتي كانت
حتوم حول أوجه إنفاق تلك األموال).

W�Uš  UÐU�Š

وعن طـريقة التـبرع أكد ا�صدر أنه (�
اإلعـالن عن حسـابـات خاصـة بـالوزارة
في الــبــنــوك جلــمع الــتــبــرعــات سـواء
حـسـاب تـعـمـير ا�ـسـاجـد أو حـسـابات
الـــبــر وأضــاف أن الــتـــبــرع عــلى هــذه
احلـسابات يكـون للمبالغ الـكبيرة التي
تــتـخـطى األلف جــنـيه� أمـا الــتـبـرعـات
الــصــغــيــرة الــتي ال تــتــعــدى عــشـرات
اجلـنــيـهـات فـيـمـكن الـتـبـرع بـهـا داخل
ا�ــســجـــد مع وضع ضــوابط لــضــمــان
حـسن استخـدامها بـعد موافـقة كتـابية
مـن الوزارة). وفي السيـاق ذاته كشفت
تــقـاريـر عن حتــصـيل بـعـض ا�ـسـاجـد
الـــتي تـــســيـــطــر عـــلـــيــهـــا الــتـــيــارات
اإلسـالميـة عـن مبـلغ  20مـلـيـون جـنـيه

سـنـويـا عن طـريق جمع الـتـبـرعات من
ا�ــواطــنـ� حتت غــطــاء اإلنـفــاق عـلى
مــكـاتب حـفـظ الـقـرآن وإنـشــاء مـكـاتب
عـيادات صحية وحضانات أطفال دون
وجـود رقابة على تلك األموال .    وعن
تـبـعـات هذا الـقـرار قال الـشـيخ شوقي
عـبـد اللـطيف وكـيل وزارة األوقاف( أن
تـلك الصـناديق كان يـتم التالعب فـيها
ومـن ا�ــــفــــتـــــرض أن يــــكــــون لـــــتــــلك
الـصنـاديق حسـاب بنـكي ويتـم حتديد

جهات صرف تلك األموال).
 وأضــاف   أنّ (هــذا الـقــرار سـيــتـرتب
عـليه أن تتحمل الـوزارة جميع األعباء
اخلـاصة بخدمـة ا�ساجد وصـيانتها .
وفـي ا�ـقــابل هــاجـم الـشــيخ عـالء أبـو
الـعـزائم عضـو اجملـلس األعلـى للـطرق
الـصـوفـيـة هـذا الـقـرار)  مـؤكـدا أنه (ال
يــجـوز تــخـصــيص أي حــسـاب بــنـكي
لــــصــــنــــاديق الــــنــــذور ألنّ ذلـك األمـــر
ســيــحـرم عــددا كــبـيــرا من الــنـاس من
الــتــبــرع لــهــا لــعــدم وجـود وعـي لـدى
بـعـضهـم للـتـبرع من خالل احلـسـابات

البنكية).

األعـرجي.  وقـال بـيـان تلـقـته (الـزمان)
امس ان (الـلـقـاء مـنـاقـشـة عـدة مـحاور
تـخص عـمل ا�ديـريـة� وأهمـها ايـصال
خـــــدمــــات االنـــــتــــرنـت واالتــــصــــاالت
لـلـمـؤسـسات والـدوائـر احلـكـومـية في
مـحــافـظـة نـيـنـوى� وكـذلك � الـتـطـرق
�ـوضوع مـد وايصـال الكـابل الضوئي
لــدوائـر الــبـطــاقـة ا�ــوحـدة في قــضـاء
سـنــجـار� بـعـد اسـتـحـصـال ا�ـوافـقـات

الرسمية).
وأشـــــار نــــبـــــيه إلـى أن (هــــنـــــاك دعم
المــحـــدود تــقــدمه االدارة الــعــلــيــا في
وزارة االتــصــاالت والــشــركــة الــعــامـة
لالتــصـاالت وا�ـعـلـومـاتـيـة� �ـنـتـسـبي
ا�ـديرية لضمان سرعة اجناز ا�شاريع
الــتي تـنـفـذهـا ا�ــديـريـة� و�ـا يـعـكس
حـرصـهـا الـكـبـيـر عـلى تـوفـيـر خـدمات
�ـيزة تليق �واطني مـحافظة نينوى

ومؤسساتها احلكومية).
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ايـطاليا عام 2035 خـاليـة من اي سيارة تـعمل بالـوقود االحـفوري واوروبا خـالية من اي
سيارة تعمل بالوقود عام 2040. 

كيف سيؤثر هذا على العراق 
حـسب مـا اصدرت اخـر اخبـار االقـتصـاد العـراقي وعـقودهـا ب� الـدول حـيث عقـدت ب�

العراق والسعوديه �ليارات الدوالرات في قطاع الطاقة وا�ياه والبتروكيماويات 
وا�فـاوضـات مع شـركة أرامـكـو الـسعـوديه الدخـالـهـا كشـريك ايـضـا في اكتـشـاف الـغاز

احلر بالصحراء الغربية .
هل هـذه الـعقـود وا�فـاوضات سـتشـكل خطـوة مـهمـة الى العـراق? وكيف سـتجـري األمور

بينما الصراعات االنتخابية الزالت مستمرة ب� الكتل السياسية وا�صالح الشخصية 
هل هذا فعلًا سـيحقق للبلد تطور وتقدم مثله مثل دول اخلليج التي توجهت لالستغناء عن
العوائد النـفطية و اعتمدو عـلى بدائل للنفط واصبح التـركيز االكبر على اجلوانب االخرى

كاالنتاج الصناعي والزراعي 
بـحـيث ان بعض الـدول اخلـلـيجـيه اعـتـمادهـا االول عـلى االسـتثـمـار النـها تـفـتـقر لـلـموارد

الطبيعه ك االمارات 
والسعوديـة التي طورت اجلانـب الزراعي والسيـاحي  وفي الوقت احلالي � اعادة هـيكلة
التفاوضات مع شـركة عمالقة في انتاج النفط عا�يًا كـشركة ارامكو وادخالها في العقود

في احد تصريحات اضاف اجلبار وهو رئيس شركة النفط الوطنية 
أشـار إلى احملـادثـات مع عـمالق الـكـيـاويـات الـسعـودي سـابك "تـطـورت بـنـتـائج إيـجـابـية"
وستعـرض على مـجلس الـوزراء للـمنـاقشة حـول مشـاركة سـابك في االستـثمـار �شروع

نبراس للبتروكيماويات في البصرة الذي يطوره العراق مع شركة رويال داتش شل.
وايـضا أعـلنت شـركة "تـوتـال إنرجي" الـفرنـسـية مـؤخراً أنـها تـعـتزم اسـتثـمار 27 مـليار
دوالر في مشاريع النـفط والغاز والطاقة الشـمسية في العراق على مدى 25 عـاماً� لتعود

بذلك الى البلد الذي حققت فيه اكتشافها النفطي األول منذ 100 عام تقريباً.
في اخلاتمه .. هل تعتبر هذه تطورات ايجابية للعراق?

 اجلـواب الـصـريح هـنـاك امل كـبـيـر لـلـعـودة االقـتـصاديـة الـتي عـانت مـن ركود دام ثـالثة
عـشـرة اعـوام وهـناك تـطـورات ايـجـابيـة يـنـقـصهـا تـرتـيب لـلمـسـؤولـيـات السـيـاسـيـة وعدم
االنحياز الـشخصي وااللتفات الى مصلـحة الوطن وا�واطن وايجاد احللول
ا�ناسبة لـفض التدخالت اخلارجـية ا�ستغـلة الن هذا البلـد كنزًا وفير
من اخلـيــرات والـثــروات احلـيـوانــيـة في االهــوار الـتي كــانت مـهــمـلـة
واحللول بتـطويرها وايضا تطويـر ا�وانئ في البصرة خاصةً ونحن
�لك ايادي عامـلة عاطل� عن العمل لكي نوظفها ونقلل من البطالة
تـكـون االستـفادة داخـلـيًا وخـارجيًـا مـنهـا بصـورة جـيدة  تـطور من

البلد ومن مواطنيه.
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{ الــــقـــدس� (أ ف ب) - قُــــتل شـــاب
فـلسـطـيـني امس الـثالثـاء بـرصاص
اجليش اإلسرائيلي أثـناء مواجهات
في بــلـدة طـمــون في شـمـال الــضـفـة
الــغـربــيــة احملـتــلّـة� وفـق مـا أعــلـنت
وزارة الـصـحة الـفـلـسطـيـنـيـة.وقالت
الوزارة في بيـان مقـتضب إن "صدام
حـسن بـني عودة (26 عـاما) أُصـيب
بـرصاص الـقـوات اإلسـرائـيلـيـة عـند
مـدخل بلـدة طـمون فـي كتـفه األيـسر

والـــــقـــــلب واســـــتـــــقـــــرت في رئـــــته
الــيـــســرى"� وذلك خـالل مــواجــهــات
جرت على الطريق ا�ؤدي إلى مدينة
طوباس اجملاورة لـبلدة طـمون أثناء
اقتـحام الـقوات اإلسرائـيلـية لـتنـفيذ

اعتقاالت.
ولـم يـــرغـب اجلـــيش اإلســــرائــــيـــلي
بــالـتــعـلــيق فــورًا عـنــدمـا تــواصـلت
وكـــالـــة فـــرانس بـــرس مــعـه.تــنـــدلع
مواجهات بـشكل روتيـني في الضفة

الــغــربـــيــة عــنـــدمــا تـــدخل الــقــوات
اإلســرائــيـلــيــة الـبــلــدات اخلـاضــعـة
لـلــسـلــطـة الــفــلـســطـيــنـيــة لـتــنـفــيـذ
اعــتــقــاالت أو بـعــد تــظــاهــرات ضـد
االسـتـيـطـان واالحـتالل.يـعـيش أكـثر
من 475 ألف مــسـتــوطن إسـرائــيـلي
في الضفـة الغربـية إضافـة إلى أكثر
من 2,8 مـلـيون فـلـسـطـيـني� في ح�
يـعـتبـر الـقـانون الـدولي االسـتـيـطان

اإلسرائيلي غير شرعي.
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طـالب رئيس هـيئـة التـقاعـد الوطـنية
الــدوائـر ا�ـعـنـيــة بـتـرويج مـعـامالت
الــتـقــاعــد �ـنــتــسـبــيـهــا ا�ــشـمــولـ�
بــاحلـرص والـدقـة في اجنـاز مـا يـقع
عـلى عاتقها � عازياً ذلك ان استكمال
هـذه الدوائر لالوراق ا�ـطلوبة يؤدي
الى الـــتــســريع في اتــمــام مــعــامــلــة
ا�ـتقاعد في هيئـتنا بوقت قياسي قد
اليــتـجــاوز الــسـاعــة الـواحــدة � لـكن
الـتلكؤ والتأخير وعدم الدقة واهمال
بـعض اجلوانب االدارية ا�ـطلوبة قد
يتسبب بالضرر والتأخير للمتقاعد.
كــمـا دعـا في تـصــريح صـحـفي امس
(جــــــمــــــيـع الــــــدوائــــــر الى ارســــــال
االسـتقطاعات والتوقـيفات التقاعدية
�ـوظـفــيـهـا بـشـكل مـسـتـمـر وبـخالفه

ســـيــــنـــعـــكس ذلـك عـــلى االجـــراءات
اخلـاصـة �ـعامـالت ا�تـقـاعـدين وما
يــتـرتب عـلـيـهــال من تـأخـيـر وتـكـرار
ا�ــــراجــــعـــات � الن عــــدم ورود هـــذه
االســــتـــقـــطــــاعـــات يــــؤدي الى عـــدم
اسـتطاعتنـا ترويج ا�عامالت لوجود
خــلل اداري ومــالي فــيـهــا  ومن اجل
انـــســيــابــيـــة الــعــمل والـــتــوجه الى
اســتـخــدام الـتــكــنـلــوجـيــا احلـديــثـة
واالتــمــتــة في عــمل الــهــيـأة � طــالب
الـــســـيــد رئـــيس الـــهــيـــأة الــوزارات
ا�ــعـنــيــة مـثل الــصــحـة والــداخـلــيـة
والــعــدل الى تــزويــد الـهــيــأة بــشـكل
مـتواصل بالوقوعات التي تطرأ على
ا�ـعـلـومـات اخلـاصـة بـا�ـواطـن� من
وفيات وقسام شرعي واحداث اخرى

ليتسنى تأشيرها في سجالتها).

ديــوان احملــافــظــة� والــتــقى بــالـنــائب
األول لـلـمـحـافظ سـيـروان روچ بـياني�
وقـــائــمــمــقـــام قــضــاء ا�ـــوصل زهــيــر
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زار  مـــــديـــــر مـــــديـــــريـــــة اتـــــصــــاالت
ومـعلوماتية نينوى لؤي رياض نبيه �
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احــيـا نــادي الـصــيـد الــعـراقي امس
عـــلى �الــــذكـــرى الـــســـنـــويـــة 1298 
تـــأســيس مـــديــنــة بـــغــداد الــسالم �
بتـكـر� عـدد من رموز الـعـراق الذين
عـرفــوا بـوطـنـيــتـهم وعـطــائـهم الـثـر
وارساء احملبة والتآخي في مجاالت
مـختـلـفة. وقـال رئـيس مـجلس ادارة
الـــنــادي حــســـنــ� فــاضـل مــعــلــة لـ
(الزمـان) امس ان (الـنـادي دأب على
تــكــر� عـددا من الــرمــوز الـعــراقــيـة
البـارزة في الصـحـافة والـطب والفن
وا�ــوســيـــقى والــقــانــون واجملــاالت
االخرى �تزامنا مع مرور 1298 على
تــــأســــيـس بــــغــــداد)� ولــــفت الى ان
(الــنـادي يــقـيم هــذه االحـتــفـاالت كل
اربـــعــــة اشــــهـــر � لــــتــــكـــر� نــــخب
وفـعالـيـات قـدمت الـكثـيـر لـلبالد ولم

تأخذ سوى القليل). 
بدوره� قـال اخلـبيـر الـقانـوني طارق
حـــــرب لـ (الــــزمـــــان) امس ان (هــــذا
االحــتــفــال هــو بـيــوم امــانــة بــغـداد
ولـيس ذكـرى تـأسـيس ا�ـديـنـة الذي
اقر قانـونا يـكون خالل االيام االولى
من شهـر كانون االول والـتي اعلـنها
الــراحل عــبــد الــكــر� قــاسم عــطــلـة
رسمية). وعد عميد الصحفي� معاذ
عبد الـرحيم خالل االحتـفال (مبادرة
ادارة الـــنــادي بــااليــجـــابــيــة � وهي
تــتــزامـن مع ذكــر تــأســيس ا�ــديــنــة
اجلـــمــــلـــيــــة في وقـت تـــتــــوجه الى
العاصمة السهام اجلارحة من حدب

وصـــوب � ولــكـن ســتـــزول الــغـــيــوم
الـسـوداء من سمـاء بـغـداد وتـخـضر
ارضها بالفكر واحلضارة وا�عرفة)�
واضاف (لـقد دخـلت عالم الـصحـافة
ومضمارها من كوة الـسياسية � فقد
عمـلت في جريدة االوقـات البـغدادية
سـنة  1953لـصـاحـبـهـا خـالـد الدرة
بعـد خرجت من الـسجن عـندمـا حكم
عـلـيّ من قـبل اجملــلس الـعــرفي ابـان
رئيس الوزراء نوري الدين محمود �
�سـاهمتي في انـتفـاضة تـشرين عام
 ولـكن بـعد ايـام قـلـيـلـة اغـلقت1952
اجلـريـدة بـسـبب مـقـال كـتبـه النـائب
عـبـد الـرزاق الــشـيـخـلي)� وتـابع (ثم
فصـلت من نقـابة ا�ـعلـم� واعـتقلت
في مـعــسـكـر الـشـعــيـبـة وكـان هـنـاك
الــــراحـل كــــاظم حــــبــــيب وعــــدد من
الـشـيـوعــيـ� ا�ـعـروفـ� ومـجـمـوعـة
احــمـد اجلــزائـري مـن انـصــار حـزب
االســـتــقالل)� مــضــيـــفــا (بــعــد ذلك �
هــربت مـن ا�ــعــســكــر � وعــمــلت في
جــريــدة احلـريــة لــصـحــابــهــا قـاسم
حــمــودي � حـيث اعــقــبـهــا تــأسـيس
جـــبــــهـــة االحتــــاد الــــوطـــنـي � فـــتم
تــرشــيــحـي انــذاك عــنــدمــا كــنت في
حــــزب الـــبـــعث الـــذي خــــرجت مـــنه
السبـاب � وتدربت عـلى الـطبـاعة في
وكر لـلحـزب الشـيوعي � الن اجلـبهة
بعد ثورة تموز اصبحت حية تلدغ)�
مــشــيــرا الى انه (بــعــد ثــورة 1958
عـمـلت في ثــورة اجلـمـهـوريـة لـسـان

حــال ثــورة 14 تـــمــوز ورئــيـــســهــا
سعـدون حـمادي � ومـا هي اال اشـهر
مـعـدودات واغــلـقت اجلـريـدة وجـرى
اعتقالنـا)� واستطرد بالقـول (التقينا
بــعــد هــذا االحــداث بــالـزعــيم قــاسم
واطلق سـراحـنا بـكفـالة 200 دينار
)� مـــؤكـــدا انـه (بــعـــد انـــقـالب عـــبــد
الـــسـالم عـــارف عــــلى الــــبـــارتــــيـــ�
وتــــأســــيس االحتــــاد االشـــتــــراكي �
صــدرت جــريــدة الـثــورة الــعــربــيـة �
فأصـبحت رئـيسـا لتـحريـرها � وعـند
مـالحـــظـــتي وجـــود مـــحـــاوالت بـــ�
عـــارف وعــدد مـن الــوزراء � تـــقــدمت
وحـــصــلت عـــلى جــريــدة ا�ـــيــثــاق �
ولـكنـهـا لم ترى الـنـور � حـيث اتصل
بي قــبل صـدور عــددهــا وكـيل وزارة
الـــثــقــافــة واالرشــاد نـــعــمــان مــاهــر
واخبـرني بـأن الـوزير يـريـد رؤيتي �
فـالـتـقـيـت الـوزيـر وسـألـته عن سـبب
تــأجــيل صـدور اجلــريــدة � فــقـال لي
اذهب لـرئيس الـوزراء طـاهـر يـحيى�
لــكــني لم اقــابـلـه وذهـبـت الى عـارف
وطـــلـــبت مـــنـه الـــســـمـــاح بـــصـــدور
اجلـــريـــدة � كـــوني تـــكـــبـــدت امــواال
واتــفــقـت مع عــدد من الــصــحــفــيــ�
ا�ـواضـبـة عـلى اصـدارها� اذ اتـضح
لـي ان عـــارف هــــو من طـــلـب بـــعـــدم
اصدار اجلريدة وعرض عليّ منصب
اخــر � فــرفـضـت وقـلـت له انــا عـشت
مـنــاضال قـومـيــا وقـبـولي بــا�ـنـصب
يـعنـي اصبـحت انـتـهـازيا)�
واوضح  عــبـــد الــرحــيم ان

(جـــريــــدة الـــثـــورة
صدرت بـعـد تـأميم
النـفط وهي لـيست
لــلــبــعــثــيــ� وكـان
رئــيس حتـــريــرهــا
حـــــازم مــــشـــــتــــاق
وعـــــنـــــدمـــــا كـــــنت
مفصوال من جريدة
الــثــورة الــعــربــيــة
بتهمة اصدار بيان
سـيـاسـي � طـبـعه
بــــتــــوجــــيــــهي في
مطـبـعـة حكـومـية �
اقــدم عــبــد الــرزاق
النايف ورجب عبد
اجمليـد عـلى توقـيفي�

لكن الراحل
 نــاجي طــالـب اتــصل بي واخــبــرته
ليس لي عـالقة بـهذا الـبـيان � فـطلب
من عبد اجمليـد انهاء امـر التوقيف �
ولكن قـدمت لـلمـحاكـمة وتـرافع عني
احملامي حـس� غريـب � حيث اصدر
الـقـاضي قرارا بـبـرائـتي لـعـدم تـوفر
االدلـة � وبـعـد مـضي سـنوات ذهـبت
�ـنــزل نـاجي طـالب وقــلت له انـا من
طـبـعت الـبـيـان الـسـيـاسي)� ومـضى
الى القـول (بـعد الـتغـييـر عام 2003
كنت الجـئا سـياسـيا في امـريكـا بعد
هـــروبي من الـــعـــراق � وطــلـب مــني
الــــراحـل مــــالك دوهـــــان اجمليء الى
بـغـداد � حـيث عـمـلـتـا عـلى تـأسـيس
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علـوم البـحار قـسم األحيـاء البـحرية
جــاء جلــمع عــيـنــات تــخص مــيــنـاء
الفـاو الكـبيـر اذ قام الـفريق الـبحثي
بـــأخـــذ ثالث عـــيـــنـــات من كـــاســريّ
االمواج الـغربـي والشـرقي� وعيـنات

التهديـدات االمنية ومعـاجلة التلوث
البحري).

ودشنت الـشـركة الول مـرة سفـينـت�
احـدهــمـا لالدالء الـبــحـريـ� واخـرى
لـلــتـنـويـر الـبـحــري � بـنـاؤهـمـا في
ســيـرالنــكـا ضــمن مــشـروع الــقـرض
الـــيــابـــاني لــتـــضــافــا الـى اســطــول

ا�وانئ العراقية. 
Íd�� d�uM�

وقــــال الـــــفـــــرطــــوسـي انه (حـــــسب
توجيهات وزير الـنقل  ناصر حس�
بـنـدر الـشـبـلي دشـنت ا�ـوانئ الـيوم
الول مرة سفينة شط العرب اخلاص
لالدالء الــبــحـريــ� وسـفــيــنـة الــفـاو
اخلـاصـة لـلـتنـويـر الـبـحـري لـتـأثيث
الـقـنـاة الـبـحـريـة وتـعـد الـسـفـيـنـتان
الـتخـصـصيـتـان في اجملال الـبـحري
أضـــافــة جـــديــدة ألســطـــول ا�ــوانئ
العراقية لتـطوير البنى التـحتية لها
وتــقــد� أفـــضل اخلــدمــات لــلــســفن

القادمة للبالد.
واوضح (بعد رسـو السـفينـت� على
رصـيف رقم  12في مـيــنـاء ام قــصـر
الشـمـالي جرت مـراسـيم تدشـيـنهـما
بحـضـور معـاون ا�ديـر الـعام الـفني
رئـــيس مـــهـــنــدســـ� احـــمـــد جــاسم
وا�عاون االداري الـكابـ� عادل دشر

�dJ.∫ ا�كرمون من نادي الصيد بيوم بغداد
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حـزب وكــنت حـيـنـهــا رئـيس حتـريـر
صحيفة البـيرق لسان حال احلزب)�
ولـفـت الى ان (الـصــحـافــة كـانت في
شــقــ� � عــقــديــة وتـتــمــثل بــثــقــافـة
احلــــزب الــــشـــيــــوعي واالســــتـــقالل
والـوطـني الــد�ـقـراطي � وصـحـافـة
خـــبــريـــة اعالنــيـــة). واخــتـــتم قــوله
(بشـكر ادراة الـنادي عـلى اهتـمامـها
بـذكــرى تـأسـيس بـغــداد الـتي كـانت
تـــســـمـى ام الــديـــنـــا � ودمـــرهـــا من
اليــخــافـون الــله وجــعــلـوهــا حــطـام
الـــديـــنـــا). من جــــانـــبـــهـــا � اعـــربت
الـــســفــيــرة ســنـــدس عــمــر عــلي عن
(شـكـرهـا الدارة الــنـادي عـلى تـكـر�
الشـخصـيات الـتي كان لـها بـصمة
واضحـة خالل مسيـرتهـا بالبالد).
واضـافت لـ (الـزمـان) ان (ا�ـبادرة
جــمـلـيــة ولـطــيـفـة لــتـزامــنـهـا مع
تـأسـيس مـديـنـة بـغـداد � وتـكر�
بـــعض الــــنـــخب جــــاء تـــقـــديـــرا
لـــــدورهـم الـــــفـــــاعـل  فـي شـــــتى
اجملـاالت). واكـد نـقـيب الـفـنـان�
جبـار جودي خالل االحـتفال انه
(ال �ـكن لـبــغـداد ان تـتـحـجب �
كـونـهـا مـديـنـة ا�ـدن وا�ـدنـيـة �
وال نــســمح الي جــهــة بــطــمس
هــويــة جــمــيــلــتــنــا � فــمـعــاقل
الــلـــيــبــرالـــيــة فـــيــهــا كـــثــيــرة

وســنـصــمـد امــام هـذا ا�ــد الـظالمي
لنشر اجلـمال وا�وسيـقى والتشكيل
وا�ـسـرح وغـيــرهـا من الـفـنـون). من
جــهــتـــهــا � قــالت االكــاد�ــيــة سالم
ســمـــيـــسم  ان (احـــدى الـــكـــاتـــبــات
اخـــبـــرتــــني بــــانـــنـــا امــــة ال نـــوثق
السابقـات وال�كن لنا ان نـتطور ما
لم نثبت ما ننجز � والسابقون النهم
االولــون � فــفـضـل الـنــادي ســيــكـون
خــطــوة حـضــاريــة في تـثــبــيت هـذه
السوابق � نـظرا القتـرانها مع ذكرى
تـــأســيـس بــغـــداد). وتــخـــلل اجــواء
ا�ــنـاســبـة الـقــاء قـصــائـد شــعـريـة �
احــتــفــاء بــبــغــداد وتــكــر� الــنــخب
والـرواد الـبـارزيـن وهم � مـعـاذ عـبـد
الـــرحــــيم � وســــنــــدس عــــمـــر عــــلي
واالكـــاد�ــــيـــة فــــوزيـــة الــــعـــطــــيـــة
ومستـشار رئيس احلـكومة لـلشؤون
االقتـصـادية  مـظهـر مـحمـد صالح و
ا�ــوســيــقــار عالء مــجــيــد ونــقــيــبي
ا�علم� عبـاس السوداني والفنان�
جـبـار جـودي واخملـرج الـسـيـنـمـائي
محمد شكـري جميل واخلبيرة سالم
ســـمــيـــسم والالعـب الــدولي احـــمــد
صـبـحي والـصـحفـي الريـاضي عـلي
الــهــاشــمي والــنــاشــطــة هــنـاء ادور
واحملـامـيـ� جـواد الـطـاهـر ومـحـمـد

الساعدي واالعالمي شاكر حامد.
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لم انــقـطـع في أصـعـب األوضـاع والــظــروف عن اســتـقــبــال األحـبــة أعالم الــفــكـر
والثقافة واألدب ورواد الصحافة الوطنية احلرّة وتلك من نِعم الله عليّ .

-2-
ولسان حالي يتمثل بقول الشاعر :

إنْ زارني فَلِفَضْلِهِ أو زُرْتُهُ 
فَلِفَضْلِهِ والفضلُ في احلاليْن لَهْ 

ويغمرنا زوّارنا االعزاء بفيض محبتهم وألطافهم الى حَدّ نعجز معه عن شكرهم 
وا�رء كما قيل ( كثير� باخوانه) .

-3-
والزيارات على ضرب� 

األول :
زيارات محدودة األثر ألنها ال تتخطى اجملاالت الشخصية ...

الثاني :
زيارات ال تقف عـند حدود ابـداء ا�شاعـر الوردية� وانّـما تمـتد لتصـل الى الفضاء
الوطني العام � وَتُوّظف الفرصة ا�تاحة للحديث عن شجون البالد وشؤون العباد�
وتـســتـعــرض األدوار الـتي �ــكن ان تـنــهض بـهــا " األقالم " في عـمــلـيــة الـتــنـويـر

والتغيير ا�نشودة .
ومثل هذه الزيارة حتظى بأهمية بالغة في مضمار ا�ساعي احلثيثة الخراج البالد

من عنق الزجاجة .
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قال كاتب السطور :
أنا لالصالح والتغيير أَسْعَى 
لم أُطِقْ حَجباً ألفكاري وَمَنْعَا 
قلمي عقلي وحرفي مهجتي 
وعساني بهما أُحسنُ صُنْعَا 
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وفـي طـريق ذات الــشـوكـة كــان الـلــقـاء مع واحــدٍ من أبـنــاء الـعــراق األجالء الـذين
يقـطرون حُبّاً ووفاء للـوطن احلبيب ورموزه � ويسعون  –وبـكل ما لديهم من طاقة-

للنهوض �سؤولياتهم في دنيا التنوير والتوعية . –
انه البـاحث األكاد�ي الفاضل الدكتور السـيد محمد فلحي ا�وسوي –حفظه الله
 وقـدّم لــنـا كــتـابه الــنـفــيس (نـذيـر2021 / 11 /11الـذي زارنـا يــوم الـسـبت  –
الـطـوفــان) والـذي كـان أحـد فـصـوله (صـورة قَـلَـمِـيّــة) عَنْ كـاتب الـسـطـور فـله مـنّـا

الشكر ا�ضاعف :
الشكـر أوالً على مـا بذله من جـهد فكـريّ وهو يـخوض غـمار الكـتابـة عن مواضيع

وطنية واعالمية مهمة ذات مردودات ايجابية تُذكر فتُشكر .
والشكر على هديته الثمينة التي قدّمها بنفسه .
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ثم عَـمَـدَ  –حـفـظه الـله  –الى كـتـابـةِ مـقـالـةٍ ضـافـيـة عن كـتـابنـا (لالقـالم دور رائد
ومـجد خالد)  –وهو اجلـزء الثاني والسبـعون من (موسوعة الـعراق اجلديد) الذي

قدّمناه هدية له مع أجزاء أخرى من ا�وسوعة .
وال أكتم القار� سرّا اذا قلتُ :

انـني سـعـيـد� لـلـغايـة �ـا يـكـتـبه أعالم الـصـحـافـة العـراقـيـة عن (مـوسـوعـة الـعراق
اجلديد) .

بـاألمس الـقـريب كـتب االسـتاذ الـدكـتـور أحـمد عـبـد اجملـيد  –حـفـظه الله  –كـتـابه
القيم :

(حس� محمد هادي الصدر منبر تنويري نهضوي) �
واليوم يواصل الدكتور السيد محمد فلحي –حفظه الله  –كتاباته عن ا�وسوعة .
وهــذا اذا دَلَ عـلى شـيء فـا�ـا يــدل عـلى أن ا�ــوسـوعـة ا�ــذكـورة أصـبــحت مـحل

تداول فرسان اإلعالم الوطني احلرّ وذلك ما �أل النفس ارتياحا وانتعاشا .
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واألن 
اتـركـكم مع مـقـالة الـدكـتـور الـسـيد مـحـمـد فـلحي  –حـفـظه الله  –لـتـبـينـوا مالمح

الصورة التي رسمها بكل ما انطوت عليه من أصالة وجمال .
حس� الصدر 

موسوعة السيد حس� محمد هادي الصدر:
لألقالم دور رائد ومجد خالد!

د. محمد فلحي
في كل لـقـاء  مع سمـاحـة الـعالمـة السـيـد حـس� مـحـمـد هادي الـصـدر أعـزه الله
وأطـال فـي عـمـره�يــدور حـديث جــمـيل حــول مـواقف وشــخـصـيــات مـتــعـددة� وقـد
انـتـهـزت لـقـائي  األخـيـر مع سـمـاحـته فـقـدمت لـه نـسخـة مـن كـتـابي اجلـديـد(نـذير
الـطـوفـان)� ومـثـلـمـا عـودني فـي كل مـرة بـادر إلى إهـدائي بـاقـة جـديـدة من اجـزاء
مـوسوعـته الـفـكـرية ا�ـسـتـمرة(مـوسـوعـة الـعراق اجلـديـد)�الـتي وصـلت إلى اجلزء
الثـاني والسبعـ� الذي يحـمل عنوان( لألقالم دور رائد ومـجد خالـد) وهو حصاد

ا�قاالت ا�كتوبة خالل شهر تشرين األول (اكتوبر) من هذا العام 2021.
ا�ـقـاالت التـي يـضـمهـا هـذا اجلـزء من ا�ـوسـوعـة جتـري عـلى نـسق مـثـيالتـهـا في
األجزاء السـابقة� حيث يـبرز الوجع العـراقي بكل تضاريـسه ماثالً للعـيان� ويشير
سـمــاحـته إلى مــواطن اخلـلل بـجــرأة ا�ـفـكــر وا�ـثـقف وا�ــصـلح� ويــطـرح احلـلـول
ا�قتـرحة� بوصفه من العلماء البارزين ا�تصدين للشؤون العامة عبر القلم والكلمة
احلرة �فـأقالم ا�صـلحـ� من العـلمـاء وا�فـكرين ورجـال الوعي واألدب لـها دورها

الريادي في التنوير والتثقيف والتوعية!
 السيـد حس� الصدر من أبرز كتاب ا�قالة الصحفية ذات النكهة الدينية واألدبية
وا�ضامـ� الثقافية واالجتماعية واألخالقيـة� وهو من الكتاب ا�واظب� على النشر
عبر الـصحافة الورقية واإللكـترونية� يحدوه أمل بوصول رسـالته الفكرية إلى أبعد
احلدود وتأثـيرها في أكـبر عدد من الـعقول� مؤمـناً أن للـقلم دور رائد ومـجد خالد
في الـتفـكـير والـتنـوير والـتغـييـر� وأن حـضارات األ� وإجنـازاتهـا شيـدت باألقالم

احلرة والعقول ا�بدعة.
في إحدى مـقاالته الزاهرة يطرح الـسيد حس� الصـدر سؤاالً جوهرياً� في الزمن
الـصـعب (من هـو خـيــر الـنـاس!?) ثم يـجـيب عـلـيه مـسـتـلـهـمـا الـرسـالـة اإلسالمـيـة
الـعـظـيـمة فـيـقـول:ا�ـطـلـوب حتديـد ا�ـعـيـار الـذي �كـن أن نلـجـأ إلـيه لـلـوقـوف على
اجلواب الـصائب. إن الرسول ( ص) قد حـسم األمر واوضح اجلواب �ا ال مزيد
علـيه� فقـد روي عنه(ص) أنه قـال: (خيـر النـاس من نفع الـناس)� وروي عنه (ص)
أيـضـاً أنه قال (أقـربـكم إلى الله أنـفـعكم لـعـباده)..ويـوضح:" إن الـسبب الـذي كان
وراء تـفـضيـل(الـعالِـم) عـلى ( الـعـابـد) هو نـفـسه الـذي جـعـل خيـر الـنـاس من نـفع
الناس� ألن الـعابد ال يستهدف إال جناة نفـسه وخالصها من النار� أما العالم فهو
يسـتهدف إنقـاذ الناس من كل ألـون اإلنحراف والزي�� وبـالتالي جنـاتهم من النار�
وبـهذا يـكـون الـنفـع عظـيـمـا� ونفـع النـاس عـنـوان شامل �ـا اليـحـصى من األعـمال

اخلدمية التي تعود على اجملــــتمع �ردوداتها اإليجــــابية الثرة"! 
في كل مـقالـة جند نـفـحة إ�ـانيـة وأخالقـية واجـتمـاعـية لـطيـفـة� فقـد تصـدرت هذا
اجلزء مقـالة بعـنوان (ا�ناعـة األخالقية) حـيث يقول سمـاحته:"إن ا�نـاعة األخالقية
ضــمــانــة لــلــخالص من األمـــراض األخالقــيــة الــتي ال تــقل ضــرراً عن األمــراض
الـصحـيـة بل قد تـفـوقـها أهـمـية..ذلك أن ا�ـرض الـصحي يـخـتص با�ـصـاب وحده
بـيـنـمـا ا�ـرض األخالقي تـسـري آثـاره الـسـلـبـيـة عـلى اجملـتـمع بـأسـره� ويـتــــجـلى
ضـــعف ا�نـاعة األخـــــالقية في مـوسم االنتخابات الـنيابية حـيث �ارس بعضهم
ألـوان األباطـيل ضد مـنافـسيه" .. ثم يـطلق الـسيـد حسـ� الصـدر صرخـته ا�دوية
التحـذيريـة في خضم التـنافس السـياسي قـائالً:" إن ا�قعـد النيـابي الذي ال يصل
إليه صـاحبه إال با�ال احلرام والوسـائل الدنيئة ال خيـر فيه� بل هو محض إضافة

لزمرة الفاسدين الذين عاثوا فساداً في البالد والعباد"!
خالل رحـلة تـمتـد عـلى نحـو مائـة وخمـسـ� صفـحة تـناول الـسـيد حـس� الـصدر

ظـواهـر ومـواقف وقـدم دروسـاً مـتـنـوعـة عـبـر أربـعـ� مـقـالـة
رفـيـعـة األسـلـوب عـمـيـقـة احملـتـوى مـوجـزة ا�ـعـنى� وتـلك
رسـالـة الـكاتـب ا�فـكـر ا�ـصلـح� ولنـا عـودة إن شـاء الله
إلى االجــزاء األخـرى مـن (مـوســوعــة الـعــراق اجلــديـد)
التي تـرسم صـورة واضـحـة لواقع وطـن وتعـالج مـحـنته

وحاضره ومستقبله !
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ضبطت مالكات هيئـة النزاهة العامة
�مــغـاالةٍ فـي األسـعــار وهــدراً لــلــمـال
العام في عقد جتهيز مُحافظة نينوى

بــقـــنــاني أوكـــســجـــ� . وأكــد دائــرة
التـحـقيـقات بـالـهيـئة في بـيـان تلـقته
(الزمان) امس ان (فريق عـمل مديرية
حتــقــيق نــيــنــوى� الــذي انــتـــقل إلى

دائرة صـحـة نيــنوى تـمـكن من ضبط
مغاالةٍ في األسعـار وهدرٍ للـمال العام
في عـقـد جتـهـيــز قـنـاني األوكـسـجـ�
ا�ــبـرم  بــ� دائــرة الــصــحــة وإحـدى

شـركـات الـصـنـاعـات اخلـفـيـفـة قـطاع
مختلط)� ولفت الى ان (العقد البالغة
قـيمـته 450 مـلـيون ديـنـارٍ نصّ عـلى
جتهيـز الفي قـنيـنة أوكسـج� بـسعر
ألف ديـنـارٍ لــلـقـنـيــنـة الـواحـدة� 225
علماً أن سعرها في األسواق احملليـة
يـقـدر نـحـو 160 ألف ديـنـار)� مـؤكـدا
(تــنـــظــيـم مــحـــضــر ضـــبطٍ أصــولي�
وعرضه عـلى قـاضي محـكـمة حتـقيق
نـينـوى اخملـتـصـة بـقضـايـا الـنـزاهة�
الــذي قــرر إجـــراء الــتــحــقـــيق وفــقــاً
ألحـــــكـــــام ا�ـــــادة 340 من قـــــانـــــون
الـــعــــقـــوبـــات).  وحتــــقق الـــهــــيـــئـــة
��ـخــالــفـات عــقــد تـنــظــيف اجلـانب
االيـــســر مـن مــديـــنـــة ا�ــوصـل � بــلغ
مجموع مبالغه 18 مليار دينار وذكر
الــبـيــان ان (حتــريــات الــهـيــئــة عــبـر
الــفــريـق ا�ــيــدانـي قــادت إلى وجــود
مجـموعـة مخـالفـات في عقـد ا�شروع
الـذي أبرمـته مـديـريـة بـلـديـة ا�وصل
مـيالر مع شــركــة أهـلــيــة بــنــحـو 18 
ديـنــار �ــدة ثالث ســنـوات� يــتــضـمن
تنـظيف اجلانـب األيسر بـا�وصل من
الـنفـايـات� ونـقـلـهـا إلى مـوقع الـطـمر

الصحي). 
واضاف ان (ا�ـديـرية نـظمـت محـضر
أصولي تضمن ا�ضبوطات� وعرضه
على قاضي الـتحـــــــقيق اخملتـــــص�
الــــذي قـــرر إجــــراء الـــتــــحـــقــــيق في
الــدعــــوى اجلــزائــيــة� اسـتــنــاداً إلى
أحـــــكـــــام ا�ـــــادة  340من قــــــانـــــون

العقوبات). 
والـــــزمـت احلـــــكـــــومـــــة � الـــــوزارات
والــدوائــر غــيــر ا�ــرتــبــطــة بـوزارة �
بــالــتـــنــســيق مع الـــنــزاهــة في عــقــد

ـؤتـمـرات واالجــتـمـاعـات واجملـاالت ا�ُ
ا�تعلقة �ضامـ� االتفاقيات الدولية

ا�عنية �كافحة الفساد.
وذكـر البـيـان ان (هـذا الـتـوجيـه يأتي
في إطــــار جــــهـــود وســــعي الــــعـــراق
الـــرامـــيـــة إلى مـــكــافـــحـــة الـــفـــســاد�
وتمـاشـياً مـع مضـامـ� اتفـاقـية األ�
ا�ـتـحـدة الـتي انـضم إلـيـهـا الـعراق)�
مـبـيـنــا ان (الـتـوجـيه بـالــتـنـسـيق مع
الــهــيـــئــة �يــأتي من كـــونــهــا اجلــهــة
الرسـميّـة ا�عـنيـة بتمـثيل الـعراق في
االتفـاقـيـة األ�ـية� ومـضـامـ� أحـكام
قــانــونــهــا الـنــافــذ �وبــغــيــة تــوحــيـد
اجلهود الرامـية لتوثـيق التعاون ب�
مــؤســـســات الـــدولــة واجلـــهــات ذات
الـعالقـة� �ــنع حـدوث إربــاك وتـفـاديـاً

للتعارض).
مــــؤكــــدا ان (الــــعـــراق صــــادق عــــلى
االتفاقيـة العربيـة �كافحـة الفساد من
أجل تـــعــزيــز الـــتــعــاون الـــعــربي في
ميادين الوقاية من الفساد ومكافحته

وكشفه بكل أشكاله). 
من جهة اخرى � احبطت هيئة ا�نافذ
احلـدوديـة مـحـاولــة لـلـتـهـرب من دفع
الـرسـوم الــكـمـركــيـة �ـنـفــذ ا�ـنـذريـة

احلدودي . 
وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان)
امس انه (بـجـهـود رقــابـيـة وتـنـسـيق
الـعـمل بـ� شـعــبـة ا�ـراقـبـة والـرصـد
ومـديــريـة ا�ــنــفـذ احلــدودي � افـضت
الى ضـــبط عـــجــلـــة مــحـــمــلـــة �ــادة
السيراميك خـارج احلرم الكمركي في
سـيــطـرة الــبـحث والــتـحــر �مـخــالـفـة
لشـروط وضـوابط االستـيـراد)� وتابع
انه (وجـد فـارق بـالـوزن ا�ـصرح عـنه

بـــأكــثـــر من 23 طــنـــا� في مـــحـــاولــة
لـلـتـهـرب من دفـع الـرسـوم الـكـمـركـيـة
والضريبية احلقيقي ��ا سبب هدرا
با�ـال العـام)� مؤكـدا (تـنظـيم محـضر
ضبط أصولـي وإحالتـها إلى الـقضاء
التـخــاذ اإلجـراءات الـقــانـونــيـة بـحق

اخملالف�). 
واتـخــذت الـهــيـئـة الــعـامــة لـلــكـمـارك
�اجــراءات صــارمــة بــحق اخملــالــفــ�
وا�ـتـهــربـ� من دفع الـرســوم � فـيـمـا
شـــــددت عــــــلـى ضــــــــــــرورة اجـــــراء
مــطـــابــقــة الـــتــصــاريـح الــيــدويــــــــة
واأللـــيــة� لـــلـــقــضـــاء عــلـى الــتـــهــرب

الكمركي.
وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان)
امس ان (مــديــر عــام الـهــيــئــة شــاكـر
مـحـمود الـزبـيـدي �عـقـد اجـتـمـاعا مع
مـدراء ا�ــنـاطق وا�ــراكـز الــكـمــركـيـة�
توعـد خالله بـاتخـاذ االجـراءات بحق
ا�ـتـهـربـ� من دفع الـرسـوم)� مـشـيـراً
الى ان (الكـمارك جـهة تـنفـيذية تـعمل
بــــحــــسب الــــضــــوابـط والــــقــــوانـــ�
احلـــكــــومـــيــــة)� ودع الـــزبــــيـــدي الى
(تسـريع تـطبـيق ا�ادة 48 من قـانون
ا�وازنـة وتـسـهـيل تسـجـيل ا�ـركـبات
ا�شمـولة � حيـث سيسـهم ذلك بزيادة
األيرادات)� وتابع (لقد قـمنا �عاجلة
مــوضـــوع تــكـــدس احلــاويـــات الــذي
نــصت عـــلــيه ا�ــادة 262 من قــانــون
الـــهــيـــئـــة� وعـــدم تــأخـــيـــر إجــراءات
التخلـيص الكمـركي)� مؤكدا (ضرورة
مـــعـــاجلـــة الـــتــــــــــصـــاريح وإجـــراء
ا�ـطــابـقــة عــلى الـيــدويـة واأللـــــــــيـة
مــنـــهــا� لـــلــقــــــضـــاء عــلى الـــتــهــرب

الكمركي).
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أعلـن  رئيس احتـاد األدبـاء والـكـتاب
فـرع  النـجف مـحـمـود جـاسم عـثـمان
الــــنــــعــــيــــمي عـن عــــقــــد اجلــــلــــســـة
الـتـحـضـيـريـة ا�ـشـتـركـة بـ� الـهـيـئة
اإلداريــة لالحتــاد والـهــيــئــة اإلداريـة
لنادي الشعر لبحث االستعداد القامة
مــهــرجـــان عــالم الــشـــعــر الــرابع في
الـــنـــجف بـــعـــد ان اعـــتـــمـــدته وزارة
الـثـقـافـة والــسـيـاحـة واآلثـار رسـمـيـا
ضــمن انــشــطــتـهــا الــســنــويــة. كــمـا
مــــهــــرجـــانــــات ا�ــــربـــد وا�ــــتـــنــــبي
واجلــواهـــري الــشــعــريـــة. وســيــقــام

ســـنــــويـــا في قــــاعـــة احتـــاد األدبـــاء
والكتاب في النجف الكبرى. وأضاف
ان االجــتــمــاع تـمــخض عـن تــشـكــيل
جلان تتولى إجناز مـفردات ا�هرجان
مثل اللـجنة العـلميـة التي ستـستقبل
البحوث والدراسات الـنقدية وتشرف
عــلى إقــامـــةجــلــســاتــهــا. والــلــجــنــة
الثـقافـية الـتي سـتوجه الـدعوات إلى
شـــعـــراء الـــعـــراق لـــلـــمـــشـــاركـــة في
ا�ـــهـــرجــان. إضـــافـــة إلى الـــلـــجـــنــة
االعالميـة والفـنيـة وجلنـة االستـقبال
واإلسكان في الفنادق واللجنة ا�الية
وجلنـة اإلشراف وا�ـتابـعة . وأضاف

� االتــفــاق عــلى دعــوة 100 شــاعــر
ونـاقد ومـجـمـوعـة من رؤسـاء حتـرير
الصحف واجملالت ورؤساء احتادات
احملــافــظـات وثــلــة من الــصــحــفــيـ�
واحملطـات الفـضائـية لـتغـطيـة وقائع
ا�هـرجـان الـذي سـيسـتـمـر �ـدة ثالثة
أيام ويـشـتـمل عـلى جـلسـات شـعـرية
ونقـديـة ومعـرض لـلكـتاب تـسـهم فيه
عديـد دور النـشر وكـذلك معـرض فني
للخط العـربي واللوحـات التشكـيلية.
وســــيـــحــــدد يـــوم انــــطالقـه في وقت
قـريب. علـمـا انه سـيـعـقـد خالل شـهر

كانون األول القادم ان شاءالله. 
وأضــاف..  ســـبق الحتـــادنــا ان أقــام
مـهـرجـانـ� حــضـوريـ� بـتـمـويل من
مــشـروع الــنــجف عـاصــمــة الـثــقــافـة
اإلسالمــيـة واقــام ا�ــهـرجــان الــثـالث

إلكترونيا بسبب جائحة كرونا.
عـلـمـا ان الـدكــتـور حـسن نـاظم وزيـر
الـثقـافـة والـسـيـاحـة واآلثـار قـد أعلن
في مـــؤتـــمــر 100 عـــام عــلـى نـــشــأة
الـــقـــصــــة في الـــنــــجف االشـــرف عن
مـــوافـــقـــة الـــوزارة بـــاعـــتـــمـــاد هـــذا
ا�ــهــرجــان ســنــويــا. ونــنــتــهــز هــذه
الفـرصة لنـقدم شـكرنـا للـسيـد الوزير

على دعمه هذا النشاط األدبي.
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اجرت الشركة الـعامة �وانى العراق
�ارسة امـنية بـحرية تـمثلت بـالقاء
الــقـبض عــلى عـصــابـات الــقـرصــنـة
وحترير السفينة اخملتطفة �شاركة
ا�وانئ والـقـوة البـحـرية بـهدف ردع
الـــتــهــديــدات االمــنـــــيــة ومــعــاجلــة

التلوث.    
وقـــال مــديـــر عـــام ا�ــوانئ  فـــرحــان
الـفـرطـوسي انـه (حـسب تـوجـيـهـات
وزيـــر الــنــقل نــاصـــر حــســ� بــنــدر
الـــشــــبـــلي اجــــرت ا�ـــوانـئ الـــيـــوم
�ـارسـة امـنـيـة بـحـريـة في مـيـاه ام
قـــصـــر مــقـــابل رصـــيف رقم  16 في
مــيــنـاء ام قــصـر الــشــمـالي تــمــثـلت
بحسب االفـتراض بـتحريـر السفـينة
اخملتطفة اجلنـيبة سيبة 2 والقبض
عــلـى اخلــاطــفــ� �ــشــاركــة الــقــوة
البحرية وا�دونة الدولية والتفتيش
البحري واحلـفر البـحري  والسالمة

واالطفاء). 
واوضـح ان (ا�ـــــمــــارســـــة الـــــتي �
تـنـفـيــذهـا بـحـضـور مـعـاوني ا�ـديـر
الــعــام االداري والــفــني ومــســؤولي
االقسام والشعب البحرية تمت وفقا
لــلـمـعــايـيـر االمــنـيـة اخلــاصـة بـامن
ا�ـــــوانـئ والـــــســــــفن بــــــهـــــدف ردع

ورئــيس هــيــئــة الــقــرض الــيــابــاني
و�ــثـل شــركــة تــويــوتــا ا�ــصــنــعـة
لــلـســفـيــنـتـ� وعــدد من ا�ــسـؤولـ�

والبحري� ).
وذكــر  ان (بــنـاء الــســفـيــنــتـ� عــبـر
شركة تويوتا ضمن مشاريع القرض
الـيـابـاني ا�ـمـولـة من وكـالـة جـايـكـا

اليابانية في سيرالنكا).
واســتــقـــبــلت الــشــركــة
الـعـامـة �ـوانئ الـعراق�
في مينـاء الفاو الـكبير�
فـريق عـلــمي بـحـثي من
مركـز علـوم البـحار قسم
االحيـاء الـبـحـرية� و ذلك
جلـمـع عـيـنــات لـلــبـحـوث
الـــعــلـــمــيـــة الــتي تـــعــنى

بدراسة ا�يناء .
وأشــــــار  الـى ان (أبــــــواب
مــوانئ الــشـركــة مــفـتــوحـة
لــــلــــجــــمــــيع ونـــــحن عــــلى
اســـتـــعــداد تـــام لـــلــتـــعــاون
والــــتـــنــــســــيـق مع جــــمــــيع

اجلهـات احلكومـية وغـير احلكـومية
من أجل االرتــقـاء وتــطـويـر مــفـاصل

قطاع ا�وانئ) .
واجلـدير بـالـذكـر ان الفـريق الـعـلمي
يـضم أسـاتذة ومـخـتـصـ� من مـركز

مـــخــتــلـــفــة اخــرى تـــخص االحــيــاء
ا�ـلــتـصـقـة عـلى الــصـخـور والـطـ��
وقــيـــاســـات الـــبـــيــئـــيـــة كـــاحلــرارة

وا�لوحة وغيرها.
فــيـمـا قــدم الـوفـد الــزائـر في نــهـايـة

زيـــارته شــكــــــــــــره وامــتـــنــانه الى
إدارة الشـــــــركة ومـــــــالكـات ميـناء
الفـــاو الـكبـيـر على حــسن احلــفاوة
واالســتــــــــــقـبــال وتــوفـــــــيـر زورق

جلمع العـينات البـــــــحرية .

jI� 5HI�LK�
العـراقيون في الزمن الد�قراطي� يفترض ان يعـيشوا حياة كر�ة�لكنهم صاروا
يتوجـهون جموعا نحو األئمةيتوسلون بهم لتحقيق مطالب حياتية وخدمات تخص
احلـكـومـة..وثــقـنـا احـداهـا في (2007) بــطـلـبـهم من األمـام الــكـاظم تـوفـيـر ا�ـاء
والـكـهـربـاء!..واحملـيــر..انـهم مـا يـزالـون الى (2021)  يـعـرضـون مــظـا�ـهم عـلى
الرموز الدينية دون ان يتحقق منها شيئا�مع علمهم  ان ال شأن لالمام في ذلك.

 وعـلـمـهم ايـضـا أن أي امـام (شـيـعي او سـنّي) لـو خـرج
اآلن ودعا ا�ـتخـاصـم� من الـسيـاسيـ� إلى ا�صـاحلة
�ـا أطــاعـوه�ولــو أنه حـظــر اجـتــمـاعـا واحــدا لالحـزاب
والكـتل السـياسيـة لراعه أن يجـد ا�سـؤول� فيـها على
هـذا ا�ـسـتـوى من خـيـانـة الـذمـة وتـردي األخالق..ومع

ذلك ينتخبونهم!
فبماذا تصف ما حصل ويحصل?

 —bB�« 5��

Husseinalsadr2011@yahoo.com
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احلاقا بـاعالننا ا�ـرقم ٣٩٦٢٤ في ٢٠٢١/١٠/١٤ . وا�نشـور في صحيـفة الزمـان العدد
٧٠٩٩ في ٢٠٢١/١٠/٢٠ . وبـنـاء عـلى مــا جـاء بـا�ـذكـرة الـداخــلـيـة ذي الـعـدد ٩٦٣ في
٢٠٢١/١١/١٦ . يسـتـبعـد التـسـلسل رقم (٢) فـي االعالن اعاله. معـرض بـيع السـيارات

رقم (٢). لذا اقتضى التنويه.
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© «b�UF²�« W³Fý®

≤∞≤± WM�� ©∏® r�— WB�UM� ÊöŽ« …œUŽ≈
الحقا بكتاب االعالن ا�رقم بالعدد ٥٣٩٠ في ٢٠٢١/٧/٧ .

≠≤ W�uLŠ ©…œd³�® œ«dÐ  «—UOÝ eON?&) تعلن محافظة ميسان/ قسم العقود احلكومية عن اعادة اعالن ا�ناقصة العامة واخلاصة بـ
WM�?� rO�U�ô« W?OLM?ð) وحـسب جدول الكمـيات ا�رفق مع الـوثيقـة القياسـية وا�درجـة ضمن تخـصيصات ©W¹Ëœô«Ë  UŠUI?K�« qIM?� ¥

ÆÂu¹ ©π∞® U¼b�« cOHMð …b0Ë ©U¼dOſ ô w�«dŽ —UM¹œ ÊuOK� ÊËdAŽË ÊULŁË WzULŁöŁ® ©≥≤∏[∞∞∞[∞∞∞® وبكلفة تخمينية مقدارها �©≤∞±π
فـعلى الراغبـ� باالشتراك في ا�ـناقصة من الـشركات وا�قـاول� ا�صنـف� من ذوي اخلبرة واالخـتصاص تقـد� عطاءاتهم خالل
اوقات الـدوام الرسمي الى الـعنـوان (ميسـان - العـمارة - الشـبانة/ قـسم العـقود احلكـوميـة ا�وقع البـديل) بنـاية مجـلس قضاء

العمارة سابقا� وللحصول على معلومات اضافية االتصال على مدير قسم العقود احلكومية الهاتف (٠٧٧٠٧٣٩٥٠٨٦).
علـى ان تقدم عـطاءاتـهم في داخل ظروف مـغلـقة ومـختـومة ومثـبت علـيهـا اسم مقـدم العـطاء وعـنوانه االلـكتروني ورقـم الهاتف

واسم ورقم ا�ناقصة مستصحب� معهم البيانات االتية:-
١- التـأميـنات االوليـة والبـالغة ®∞∞∞]∞∏≥]≤© ®U¼dO?ſ ô w�«dŽ —U?M¹œ n�« Êu?½UL?ŁË ÊU²?zU�Ë 5¹ö� W?ŁöŁ© وعلى شـكل خطـاب ضمان او

صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة �دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا�ناقصة.
٢- براءة الذمة او كتـاب عدم �انعة من االشتراك في ا�نـاقصة صادر من الهيئة الـعامة للضرائب معنـون الى محافظة ميسان/

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

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

أ. تعتمد نسبة الـشراكة ب� الشركاء وحسب ما محدد في عـقد الشراكة وفي حالة لم تذكر النسبـة في عقد الشراكة فيتم القسمة
بينهم على عدد الشركاء بالتساوي.

ب. يـعـتمـد عقـد الـشراكـة ا�بـرم بيـنـهمـا على ان يـكـون مصـدقا من كـاتب الـعدل اخملـتص ويجـوز تقـد� �ـوذج اتفـاق اولي على
الشراكـة موقع من قبل اطراف الشراكـة معززا بتعهـد يقدم من قبلهم بـعدم التنازل او االنسحـاب في حالة رسو ا�ناقـصة عليهما
عـلى ان يتم تـقد� عـقد الـشراكـة بيـنهـما مصـدق من كـاتب العـدل اخملتص بـعد تـوقيع الـعقد خـالل مدة ال تـتجاوز(١٤) يـوما من

تاريخ توقيع العقد وفي حالة انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة ا�شترك� معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
٦- بامكان مقدمي العـطاءات شراء وثائق ا�ناقصة بعـد تقد� طلب حتريري من ا�دير ا�فـوض للشركة او من يخوله قانونا الى
Êu�LšË WzU�® ©±μ∞[∞∞∞® قسم العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية على ان يتم دفع مبلغ مستندات ا�ناقصة والبالغ

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

٧- تعطى االفضـلية للشركات العـامة بالسعر ال يزيـد عن ١٠ % عن مثيالتها ا�ستـوردة عند حتقيق القيمـة ا�ضافة البالغة ٢٠ %
من ا�واد ا�ـصنـعة مع مراعـاة ا�واصـفات والـنوعيـة وحسب الـدليل الـسنوي ا�ـعد من قـبل وزارة التـخطيط اخلـاص بالـشركات

العامة ا�صنعة.
علمـا ان اخر موعـد لبيع وثائق ا�ـناقصة سـيكون يوم »bŠô ا�صادف ®∏≥Ø±±Ø±≥∞≥© السـاعة (الثانـية عشـر ظهرا) هـو موعد غلق
ا�ناقـصة وسيـتم فتح العـطاءات بشـكل علـني في نفس يوم الـغلق امام مـقدمي العـطاءات� واذا صادف يـوم الفتح عـطلة رسـمية
©π∞® فيؤجل الى اليوم الذي يـليه وسوف يهمل اي عطاء يتم تقـد�ه بعد موعد غلق ا�ناقصـة على ان تكون العطاءات نافذة �دة
يوما من تـاريخ غلق ا�نـاقصة.  يـتحمل من تـرسو علـيه ا�ناقـصة اجور نشـر االعالن� وان جهة الـتعاقـد غير مـلزمة بـقبول اوطأ

العطاءات.
سيتم عقـد مؤتمر خاص باالجـابة على استفسـارات ا�شارك� في ا�ناقـصة عند الساعة ®»�?dNþ …bŠ«u»© من يوم (»bŠô) ا�صادف

®±≥Ø±±Ø±≥∞≥© ويكون ا�ؤتمر في قسم العقود احلكومية.

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

Â“ô Í«Ëœ wKŽ

ÊU�O� k�U×�

�ØWEŠö/ يتم اعتماد eON& WIOŁË صادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات ا�قدمة من ا�ناقص� مستجيبة عند تلبيتها

�عـايير الـتأهيل احملـددة فيهـا بفروعـها كافـة والشروط الـقانونـية وا�الـية ا�طـلوبة في شـروط ا�ناقـصة في حال عـدم التزام
مقدم العطاء �ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب.
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١- مدير مشروع
(مهندس ميكانيك)

١- سيولة نقدية �بلغ (٦٥٫٦٠٠٫٠٠٠)
دينار عراقي

٢- يقـدم عـمل �ـاثل واحد مـنـجز وخالل
مـدة ال تـتـجـاوز (١٠) سـنـوات قـبل ا�ـوعد
النـهائي لتـقد� العطـاء و�بلغ ال يقل عن

(٩٨٫٤٠٠٫٠٠٠) دينار عراقي

١- تضارب ا�صالح وحسب الوثيقة
القياسية

٢- شـهـادة تـأسـيس الـشـركـة مـصـدقـة
من مـــــســـــجل الـــــشــــركـــــات في وزارة

التجارة

٣- هوية غرفة جتارة نافذة.

‚«dF�« v�≈ …œuF�« W¾ONð —«dÝ√Ë WOLýUN�« WKzUFK� tzU�ËË dŽUA�« ‚b�
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محمد مهدي اجلواهري 

عمان

ا��� بن طالل 

كـان الشـاعر األردني الكـبيـر حيدر مـحمود
من بـ� هؤالء احلضور� وقد جلس صامتا
دون حــركـة� يــنـظـر إلى الــشـاعــر الـعـراقي
نــظـرات خــاصـة ذات مــعـنى� كــمـا لــو كـان
يـــبـــدو فــيـــهــا صـــورة أخـــرى ألبي فــراس
احلــمـدانـي� وهـو يــرى ا�ـتــنـبي يــسـتــأثـر

�دح ابن عمه سيف الدولة واهتمامه.
ومـن أجل مـــعـــرفـــة الــــظـــروف احملـــيـــطـــة
بـــالــشــاعــر والـــســبب الــذي هـــيــأ له هــذه
ا�ـناسبة ا�نتـظرة في مدح ا�لك الهاشمي�
ال بـد أن نشـير إلى أن اجلـواهري كـان قبل
ذلك فـي القـاهـرة يـفـكر في الـعـودة لـلـعراق
عن طــريق عـمـان الـتي كـانت� كـمـا نـعـرف�
ا�ـمرَّ الـبري الـوحيـد للـعراقـي� إلى بـغداد

أيام احلصار وتوقف الطيران.
 وحـ� قرر اجلـواهري الـتوجه الـى بغداد�
كـان البـد ان يـحصل عـلى فـيزا الى األردن�
وهـنا تـذكـر قصـيدته الـتي كتـبهـا عن ثورة

 14تموز وفيها بيت يقول فيه:
وغدا نحرّرُ من حس� أردنا"!

وظـن أن ا�ـســؤولــ� األردنــيـ� يــتــذكـرون
الــقـصــيـدة� ويـتــذكـرون ذلك الــبـيت� فـأراد
مـعاجلة األمر فكتب سبعة أبيات في مديح
ا�ــلـك حــســ�� وبــعث بــهــا الى الــســفــيــر

االردني مع طلب الفيزا.
وســارع الـســفـيــر إلى إرسـال األبــيـات الى
األردن� فـــوجه خـــالــد الـــكــركي الـــذي كــان
مـسـتـشـارا لـلمـك حسـ�� ومـديـرا لـلـديوان
ا�ـلـكي  دعوةً رسـمـية لـلـجواهـري مع قرار
�ـنحه وساما من الـدرجة األولى. وقد قبل
اجلـــواهـــري الـــدعـــوة وبــدأ يـــضـــيف الى
مـاكتب من قـبل أبياتـا أخرى تـشكلت مـنها
قـصيـدة اجلواهري اجلـديدة القـد�ة هذه.
إذ عـــمــد اجلــواهـــري الى إضــافـــة أبــيــات
قـد�ة كـانت في مدح الـوصي عبد اإلله بن
عـــلي وهـي األبــيـــات األكـــثـــر أهـــمــيـــة في
الـقصيدة. وقد كـان اجلواهري واضحا في
الــقــصـيــدة نــفـســهــا حــ� اسـتــمــاح ا�ـلك
احلـســ� نـفـسه أن يـعـيـد أمـامه من جـديـد

ذلك القول النبيل على قدمه:  
حُجج مضت� وأعيده في هاشم  

 قوال  نبيال� يستميح  نبيال 
 وقـد اتصل اجلـواهري بسـفيـر العراق في
الـقـاهرة نـبيل جنم الـتـكريـتي أيضـا� الذي
أبرق بدوره لبغداد بشأن عزم الشاعر على

العودة إلى العراق.
 وعـــلى الـــرغم من ذلـك� لــسـت أظن أن أبــا
فـرات قد حزم أمره وقرر العودة إلى بغداد
لــيـمـوت فــيـهـا. كــان قـلـقــا مـتـرددا� مع أنه
اتــخــذ� كـمــا أســلــفت� اخلـطــوة األولى في
اتــصـاله بــالـســفـارة الـعــراقـيــة بـالــقـاهـرة
وإعـرابه لـلسـفيـر الـعراقي عن هـذه الرغـبة
ا�ـفاجئة الـتي سبقت إقدامه عـلى ا�شاركة
في مــهـرجــان اجلـنــادريـة الــسـعــودي عـام
  1994بـرفقة الشاعر عبد الوهاب البياتي
وبـترتـيب من سعـد البزاز� ومـا أعقـبها من
أخـبار ملفقة عن إسقاط اجلنسية العراقية

عن الشاعرين الكبيرين.  
وقـد كـتب صدام حـس� عـلى الـكتـاب الذي
قـدم له  من وزارة اخلـارجـيـة بهـذا ا�ـعنى:

(أهال وسهال ومرحبا..)
ونــحـن نـتــذكــر  أن اجلــواهــري قــد وصف
صـدام حسـ� مرة� حيـنمـا كان نائـبا� بأنه
(فارس شجاع) وظهر معه عام  1986وهو
�ـــسك بــيـــده في صــدر إحـــدى الــصــحف

العراقية.

أمـا مــا قـيل عن هـجـاء اجلـواهـري لـصـدام
فـي قــــــصـــــــيــــــدة اشـــــــتــــــهـــــــرت ب ( سلْ
مـضجعيك..)� فـهو مجرد تـلفيق ال حـقيقية
وراءه. فـقــد كـان الـشـاعـر الـعـراقي حـسـ�
الــرفـاعي� الــذي عـمل مــديـراً لــلـتـربــيـة في
الـرصــافـة بـالـعـراق� وتـوفي قـبل سـنـوات�
هـو الذي نـظم هذه الـقصـيدة ونـسبـها إلى
اجلـواهري. وقـد أوضح ذلك لدى مـشاركته
فـي الــدورة األولى �ـــهــرجـــان اجلــواهــري
الـــشـــعـــري الـــذي أقــــيم في بـــغـــداد بـــعـــد
االحـتالل� وألقى الرفـاعي فيه نصـاً شعرياً
بعنوان »زياد ابن أبيه ?«مـشيراً بحضور
أبـــنــاء اجلــواهــري� إلى أنه مـن نــظمَ تــلك
الـقــصـيـدة� الـتي عـرفت عـلى نـطـاق واسع
بــأنــهــا لـلــجــواهــري� وقـال: »أنــا مــديـون
لــلـجـواهــري بـحــيـاتي… فـلــو عـلم الــنـظـام
الـسابق أنني كـاتب تلك الـقصيـدة حلكموا

بإعدامي!.«
    w�«dŽ b�Ë

وا�ــهم أن االســتـعــدادات بـدأت في بــغـداد
إلرسـال وفـد عراقي �ـرافـقة اجلـواهري في

عودته ا�رتقبة للعراق.
  وقـــد ســمـــعت أطـــرافــا مـن قــصـــة عــودة
اجلـواهري هذه إلى بغداد مـن الشاعر عبد
األمـير معلة رحمه الله� ومن ا�رحوم فرات
اجلـواهـري� ثم مـن الـشـاعـر حـمـيـد سـعـيد
الــذي قـــال لي إنّ وزيــر الــثــقــافــة واإلعالم
حـامد يوسف حـمادي اتصل به فـي ظهيرة
قـائــظـة � وحـدثه عن نـيـة اجلـواهـري تـلك�
قـائال إن فـرات اجلواهـري في مكـتبه� وأنه
سيتوجه الى عمان وهو يتمنى أن ترافقه.
وقـد أضـيف إلى الـوفد بـاقـتراح من حـمـيد
سـعيـد عبد احلـس� الرفـيعي وَعَبَـد األمير
مــعـلـة رئــيس احتـاد األدبــاء آنـذاك. وحـ�
وصـل الوفـد إلى عـمـان كان اجلـواهـري قد
قـرأ قـصـيدته فـي ا�لك احلـسـ� ولم يـقابل
غـير ابـنه فرات والشـاعر حمـيد سعـيد قبل
أن يـعود الـوفد لـبغداد فـيمـا بقي فرات مع
أبــيه� بــعـد أن جــاء وفـد ســوري كـبــيـر من
دمـشق مـن أجل إقـنـاع اجلـواهـري لـلـعودة
إلـى دمشق� وترك فـكرة العـودة إلى بغداد�
أو مـــواصــلـــة ا�ــكــو� فـي ضــيــافـــة ا�ــلك

احلس� في عمّان. 
  ورغم الـعالقـة الـقويـة الـتي ربطت حـمـيد
ســعـيـد بــاجلـوهـري� فــإنه كـان يـعــتـقـد أن
اجلواهري "ح� �دح ال يصدر في مديحه
عن مـوقف"� وقـد قـال يومـا لـشاب جـزائري

عاتبه على مدح احلسن الثاني :
-  يـــا ولـــدي إن الــــذي يـــقـــول لك الـــسالم

تــثــيـر قــصــيـدة اجلــواهــري الـتي ألــقــاهـا
�ـنـاسـبة عـيـد ميالد ا�ـلك األردني بـعـمان
في  2/12/1992 مـجـموعـة من التـساؤالت
واالنـفـعـاالت الـتي يـسـتـحـضـرهـا الـسـامع
وا�ـشــاهـد حـول مـوقف الـشـاعـر� وهـو في
حـضـرة ا�ـلك احلـسـ� بن طـالل �ـنـاسـبة
عــيـد مـيالده� والــسـبب الـذي جــعل شـاعـر
الــعــرب الــكـبــيــر يــفـعـل ذلك وهــو في هـذا
الـعمر ا�تأخر لـدى مروره بعمان قادما من
الـقاهـرة� فيـما كـان يقـيم إقامـة شبـه دائمة
بــدمــشق حــافظ األسـد الــتي لم تــكن آنــئـذ
عـلى وفـاق مع الـعاصـمـة األردنيـة ومـلكـها

الهاشمي احلس� بن طالل. 
وكــان ا�ــلك رحــمه الــلـه قــد عـاد لــتــوه من
اخلـارج بعد رحلة عالج في مرضه األخير.
وتـضمنت القصيدة قراءة نفسية وعاطفية
وتـاريـخـيـة لـكل مـا �ـكن أن يـحـرك لواعج
ا�ـــلك ا�ـــريض ويـــهـــز أعــطـــافه ومـــروءته
إنـسانا وملكًا �ثل في نسبه آخر ما تبقى
مـن تــاريخ عـــربي عـــريق تـــتـــصل جــذوره

بالعائلة الهاشمية والرسول الكر�.  
ومن يــــر الـــفـــديـــو الــــذي يـــصـــور إلـــقـــاء
اجلـواهـري لقـصيـدته تلك� ويـر إلى موقف
الـشـاعـر ب� يـدي ا�ـلك وانفـعـاله ونـظراته
وخــطـابه ا�ـوجّه مـبــاشـرة لـشـخص ا�ـلك�
وهـــو يـــلــقي أبـــيـــات قـــصــيـــدته األربـــعــة
والـثالثـ� اعـتـمادا عـلى الـذاكـرة شأنه في
اإللــقـاء دائــمـا� يــسـتــطع أن يـحـسّ ويـقـدر
صـدق لـهـجة الـشـاعر ووفـائه لـتـاريخه مع
الـعائلة الـهاشمية� ومـا تختزنه ذاكرته من
مــــواقف وكــــلـــمــــات قــــالـــهــــا في ا�ــــلـــوك
الـهـاشـمـيـ� مـنـذ أيـام ا�ـلك فـيـصل األول�
وَعَـبد اإلله بن عـلي� ثم قصيـدة اجلواهري
األخـرى في عيد تتويج ا�لك فيصل الثاني
عام  ?1953وهي الـسنة نفسـها التي تقلد
فـــيــهــا ا�ــلـك احلــســ� رحــمـه الــله عــرش
ا�ـملـكـة األردنيـة خلـفا ألبـيه ا�لك طالل بن

عبد الله بن الشريف حس�.
 [وقـد حـذف الـشـاعـر قـصـيـدته في تـتـويج
ا�ــلك فــيــصل الــثــاني من ديــوانه بــعـد أن
واجـه ســخـــريــة وجـــهت له بـــشــأنـــهــا من

شعراء عراقي� آخرين]  
lÐU²¹ pK*«

 كان ا�لك حس� بادي التأثر وهو يتابع
أبـيـات الـقصـيـدة وهيـئـة الـشاعـر الـعراقي
الــشــيخ الـذي نــيّف عــلى الــتـســعــ� وهـو
يـحـاول أن يـجسـد مـعـاني قصـيـدته مـزيدا
من الــتــجــســيــد بــإعــادة أبــيــاتــهــا ورنـ�
قـافيتـها بألفـها ا�طلـقة� والتـوكيد على كل
كـلـمـة فـيهـا� وبـإشـاراته وصـوته وصورته
ا�ـعـبـرة عن رغـبـة عـمـيـقـة في اإلفـضاء عن
عــواطف قــد�ـة مــعـتّــقـة وجــدت الـفــرصـة
ا�ـنـاسبـة لـتتـفجـر وتـنطـلق. وقـد تضـمنت
الــقـصـيــدة� كـمـا نــعـرف� أبـيــاتًـا من نـفس
الـوزن والقافـية سبق لـلشاعـر أن قالها في
عـــبـــد اإلله بن عـــلـي الــوصـي عــلـى عــرش
الـعــراق. وكـأن الـتـاريخ يـعـيـد نـفـسه حـ�
وجــد الـشـاعــر نـفـسه وهــو يـقف اآلن أمـام
واحـد من أبـناء الـعـائلـة الـهاشـمـية إيـاها�
الـعائلـة التي ارتبط بهـا الشاعر مـنذ بداية
حـياته الوظيفية والشعرية في العشرينات
مـن القـرن ا�ـاضـي� هـذا القـرن الـذي غـطى
اجلــواهـري بـحــيـاته وشـعــره كل سـنـواته
ا�ــائــة تــقــريــبــا ( ?(1997 - 1899ومــدح
أغـــلب من  عـــرفـــهم واتــصـل بــهم فـــيه من

ملوك وأمراء ورؤساء. 
وقـد كـانت األبيـات التي ذكـر الـشاعـر فيـها
مـرض ا�لك ودعـاءه اخمللص له� قـد جعلت
الـدمعة تتـرقرق في عيني ا�ـلك� فيما كانت
الـقـاعة احملـتـشدة بـوجـوه الدولـة األردنـية
ومثقفي البلد تلتهب بالتصفيق واإلعجاب
والـــتـــأثــر الـــبـــادي عـــلى أغـــلب الـــوجــوه

احلاضرة. 

عليكم ال بد أن تقول له عليكم السالم. 
 وفي نـدوة أدبـيـة عـقدت قـبل مـا يـقرب من
ربـع قرن ونشـرت في مـجلة “آفـاق عربـية”
شــارك فـيــهــا عـدد من الــشـعــراء والـنــقـاد�
ونــوقــشت فـيــهــا بـعـض قـضــايــا الـشــعـر�
ومــنــهـا مــوضــوع (ا�ـديح فـي الـشــعـر) أو
شـعر ا�ـديح� ذكر حـميد الـذي كان مـشاركا
في الندوة ا�ذكورة: إن ا�ديح ليس موقفا�
أي أن مـا يـقـوله ا�ـادح في ا�ـمـدوح� لـيس
بـالضـرورة هو موقـفه منه� بل إن الـصفات
الــتي يــصف بــهــا ا�ــادح من مــدحه� قـد ال
تـتـوفـر فـيه� إنْ لم تـكـن صـفـاته احلـقـيـقـية
تـخــتـلف كل االخـتالف عن تـلك الـتي تـأتي
فـي ســيــاق ا�ـــديح� وهي صــفـــات مــكــررة
وحاضرة في ذهن ا�ادح حتى قبل أن يرى

ا�مدوح أو يعرفه أو يسمع باسمه.
 وحـميـد سعيـد يشيـر بذلك إلى واحدة من
احلـقــائق الـتي تـرافق قـصـيـدة  ا�ـديح في
تـاريـخ شـعـرنـا الـعـربي بـشـكل عـام� ولـدى
بــعض شـعـراء ا�ـديح ا�ــعـاصـرين� بـشـكل
خاص. ومن النادر أن جند شاعرًا عربيا ال
يـــقع في الــتــنـــاقض واحلــرج وهــو يــضع
نـفسه إلى جـانب ا�مـدوح أحيـانا� كـما هو
حــال ا�ــتــنــبي مع بــعض �ــدوحــيه مــثل

سيف الدولة احلمداني. 
ولـعل الـشـريـف الـرضي هـو الـوحـيـد الذي
كـان يتجرأ على أن يقـول �مدوحه اخلليفة

الواثق:
 مهال أميرَ ا�ؤمن� فإننا 

في دوحة العلياء ال نتفرقُ
إال اخلالفة ميزتك فإنني 

 أنا عاطل� منها وأنت مطوق
في حـ� يـبـدو شاعـر مـثل عـبد الـصـمد بن
بـابك أكـثر تـواضـعا واعـتـرافا مـن الشـاعر
الـذي يلجئه واقع احلـال إلى موقف التذلل

أمام  ا�مدوح:
ال تنكروا عريي على بابكم  

فالبدر  عريان  �ن  ينظر
 وليس لي عيب�  سوى أنني

 أدهى من الشعر� وال أشعر
واجلـواهـري الـذي يـقول لـلـمـلك في نـهـاية
قـصـيـدته إنه "يـجازي بـاجلـمـيل جـميال" ال
يـــأنـف من أن يـــقـــول في بــــيت ســـابق أنه
"مـفـضـول" وأن ا�لـك هو "الـفـاضل" بـعد أن
أكــرمه وقــدم له وســامـا� دون أن يــذكـر أنه
سـعى بنـفسه إلـى مدح ا�لـك ونيل الـتكر�
مــنـه� وأنه شــفى بــقــربـه من ا�ــلك غــلــيال�

والعجا قد�ا
{ دكتور

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

Issue 7123 Wednesday 17/11/2021
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7123 االربعاء 12 من ربيع الثاني 1443 هـ 17 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2021م

‰öÞ sÐ≈ 5�Š pK*« w� Íd¼«u'« …bOB�



ø vH� U�√ ÆÆ WO�—U)« d�“Ë …œUO�

www.azzaman.com

 5� jGC�« �U�UL�
“UO��ù«Ë œUO(«

الـنشطـاء اشخـاص  يفوق نـشاطـهم ا�واطـن� العـادي� وقـد يشكل هـؤالء النـشطاء
عملية اندماج (اصحاب ا�صالح واجلماعة الوطنية )

وهم �ارسون الضغط بشكل علني (نخبوي وشعبوي)..
أن وجود جرعة الـضغط هذه (الصـحاب ا�صلـحة في التـغييـر -اجلماعة الـوطنية)
يـدركان عنـصر الـضغط ا�مـارس ضد الدولـة بالـطرق السـلمـية هدفه الـضغط على

احلكومات الدخال سياسات وتشريعات  تتوافق مع مطالب اجلماعة الشعبية...
ان جـماعـات الضغط هـذه بكل اصـنافهـا تنتـقل من احلراك الـنخبـوي ذي ا�صالح
احملـددة..واحلــراك الـشـعـبـوي ذي ا�ـطـالب الـعـامـة ..إلى دمج قـطـاعـات أخـرى من

جماعات الضغط ذي القاعدة الشعبوية االوسع ..
من خالل مـحاولـة توسـيع جـمهـور  ا�ـتصـدين حتت شـعارتـهـا السـلـميـة سواء في
نشـاطات الـتظـاهـر أو عبـر التـجمـعـات الفـكريـة أو الثـقـافيـة أو عبـر وسائل اإلعالم
مسـتخـدمة � وسـيلة اإلقـناع و نـقصـد إقناع االكـثريـة من اجلمـهور بدعم قـضيـتها

والتي تبدأ بشعارات بسيطة مثل شعار (العيش الكر� -احلرية-الكرامة)...
إلى شعار توفير العدالة والبحث عن الوطن ا�فقود 

لـقد كـان ومازال مصـطلح (جـماعـات الضـغط )غير مـتداول في خـطابـنا الـسياسي
العراقي والعربي ر�ا اختفى مصطلح او توصيف جماعات الضغط حتت عناوين

مثل (النقابات �االحتادات �واجلمعيات �ومنظمات اجملتمع ا�دني ) ...
أو  اندمج مع تسميات( النخب الوطنية ) 

او (اجلماعة الوطنية) او ( ا�نظمات احلزبية) واخرها تسمية النشطاء السياسيون
احملليون...

ان كل هذه التسميات تدل على وجود جماعات الضغط 
وأن اختفى دورهـا في مرحلة تـاريخية مـا ... او علَى تبعـاً �ساحة احلـرية ا�توفرة

في النظام السياسي...
وعـوداً عـلى بـدء...هـنــاك من يـرفض الـرأي الـقـائل ان الـشـرق كـان ومـازال الـبـيـئـة

الطبيعية لالستبداد...وان توفرت شروطهما وان سهلت مجتمعاتهم ذلك...
لـكـن في ذات الـوقت كـان الـشـرق ومـدنه الـقـد�ه من اوائل الـشـعـوب الـتي عـرفـهـا
النـاس فقـد سبـقت هذه الـدول ومدنهـا (اثيـنا واسـبارطـة) اليونـانيـ� �ا يـربو على

الفي 
عام... (اذ توفرت مساحة من الد�قراطية البدائية) كما يقول العالم (جاكوبسن).
عرفت خاللـها دولـهـا القـد�ه السـبـيل الى الد�ـقراطـيـة وتشـكلت في مـجـتمـعاتـها

مايعرف بجماعه الضغط او جماعه الرأي اذ وجدت فيها جماعات الضغط هذه.
1- ظاهرة تكوين رأي مشترك انطالقاً من طبقاته ا�تنافرة ..

2-اال�ان �جـتمع سيـاسي (وان كان مـصطنـعاً او بدائـياً )في الوقت الـذي تملي
فيه انظمة هذه اجملتمعات البسيطة نفوذاً قوياً على العقول...

وقد سعت اجملتـمعات القد�ه واحلـديثة في تشكـيل مؤسساتهـا الرسميه (مجالس
الشـعب � اجلمـعيـات التـشريعـيه � اجلمـعيـات الوطـنية �اجملـالس الوطـنيـة� مجالس

النواب) ...
�ـا تقـدم �كن الـقـول ان جمـاعات الـضغط لم تـكن اال  شـرائح اجتـماعـيه (رجال
اعـمال �رجـال دين�اكاد�ـي��مثـقفـ� � موظـف� �طالب � شبـاب � نسـاء ومنـظمات

اجملتمع ا�دني) 
تسـعى الى اعـادة الـروح الى الـنـسق االجتـمـاعي ا�ـنـضـمر  والـذي اصـطـلح عـليه

حديثاً باسم ا�واطنية او ا�واطنة� والتي اتفق الكثير من الباحث� ..
ان من شروط (ا�واطنه )هذه :-

1- االقرار بأن الناس جميعاً .. متساوون امام القانون 
2-يقابل هـذا اقرار مؤسسات الدولة وسـلطاتها بحق ا�واطن (الـفرد ) في التعبير

عن رأيه وفي االنتخاب والترشيح لالنتخابات ..
3- ويـقابل ذلك ا�ـان ا�ـواطن بـأن ال وسيـلـة بالـوصـول الى السـلـطة اال بـالـتداول

السلمي لها واحملكومة بلقوان� ..
هــذه ا�ـبــاد� والـتي يـعــتـبــرهـا الـكــثـيـر مـن الـدارسـ�  من بــديـهــيـات اجملـتــمـعـات

الد�قراطية ...
صارت امالً مفقوداً في د�قراطيات العالم الثالث ومنها العراق ..

وفـي الـوقت الــذي انـتــقل فــيه الـنــاس من الــد�ـقــراطـيــة الـســيــاسـيــة الى مـفــهـوم
الد�قراطـية االجتماعية .. اذ ان بعض اجملتمعـات االوربية ومنها مجتمعات الدول
االسكندنـافية صارت تعمل الى تشكيل انظمة سـياسية حزبية تسعى االغلبية  الى
بناء دوله الـرفاه  من خالل السـعي الى تأم� اخلدمـات العامه واالقتـصاد اخملتلط
والــطب االشـتـراكي وســيـاسـات الـعـمــالـة لـلـجــمـيع وهي تـفــضل فـرض الـضـرائب
واالنـفـاق عن االدخــار وتـمــيل الى اجملـازفه بــحـدوث تــضـخم عـلـى زيـادة الـبــطـالـة

وتفضل غالباً ملكية الدولة للبنوك الوطنية .
w�UL��« ÂuNH�

هذا االنـتقـال في تـطبـيق انواعـاً من الد�ـقراطـيات او الـتنـازل عنـها كـان تصـحيح
يسعى الى اسـتيعاب حاالت القلق السياسي واالقتصادي والضائقه التي تعيشها

هذه اجملتمعات فقد سعت( النظم السياسية ) والشعوب الى:-
1- تــوفـيـر حـيـاة كـر�ه �ـواطـنـ� هـذه الـبــلـدان وخـدمـات تـلـيق بـرغـبـة افـراد هـذه

اجملتمعات بعيش يحقق ارادتهم 
2-واالمر الثاني قدرة مجتمعات هذه البلدان 

ونـقـصـد قدرة جـمـاعات الـضـغط وجناح (اجلـمـاعـة الوطـنـية فـيـها) وصـنـاع الرأي
الضـغط على صـناع الـقرار واالحزاب احلـاكمـة والسـلطات الـتشـريعـية والتـنفـيذية
في ايـجاد السـبل الكـفيلـة في اللجـوء الى انظمـه د�قراطـية وسيـاسيه واقتـصادية

..تالئم حاجات الفرد وتتناغم مع متطلبات حريته...
ان الـــــعـــــمـل ا�ـــــنــــظـم الـــــذي يـــــجب ان تـــــســـــعى الـــــيـه جـــــمــــاعـــــات الـــــضـــــغط
(نقابـات�منظمـات�جماعات�مـؤسسات اعالمـية�قادة رأي) هو ذلك الـعمل اجلماعي

والذي يستثمر السلوك العفوي للجماهير الثورية احملرومة الغاضبة ..
وان حتقيق مـطالبها يـعني حتقيق ا�صـلحة العامـة من خالل الدعوة الى احلصول
عـلى حقـها في العـيش الكـر� أن سعي  جـماعات الـضغط (اجلـماعة الـوطنـية بكل
شــرائـحـهـا ) إلى تـنـظـيـم نـفـسـهـا لـتـكــون �ـثـابـة بـر�ـانـات شـعــبـيـة تـضـبط ايـقـاع
اجلماهـير وتوعية مطـالب اجلماهير وحتـدد أولويات هذه ا�طـالب والعمل اجلماعي
الضـاغط عـلى صـاحب الـقـرار في السـلـطـات الـثالث وأن اقـتضى األمـر بـتـشـكيل
جلان قانونـية اقتصادية وإعالميه وطرق أبواب اجلهـات التشريعية إلقامة الدعاوى
عـلى ا�سـؤول� باإلضـافة إلى مـسؤولـياتهـم ومحاسـبتـهم بحـكم احلق ا�مـنوح لهم
قانوناً كونهم �ثلون نقابات واالحتادات ومنظمات مسؤولة عن حقوق كافة شرائح

اجملتمع ..
ان عـمل جمـاعات الضـغط ( اجلمـاعة الـوطنـية-بنـقابـاتهـا واحتاداتـها ) ال �كن له
النجاح إن لم يـشعر اجلـميع أنه مسؤولـية اجتمـاعية بـاالضافة الى كونه مـسؤولية
وطـنية وسـياسيـة واخالقية وتـاريخيـة انحازات فـيها هـذه اجلماعـة ونقصـد جماعة

الضغط- اجلماعة الوطنية الى االغلبية االوسع من جماهير شعبها ...
 إن أول عوامـل جناح جـمـاعة الـضـغط و اجلـماعـة الـوطنـيـة في الـعراق أن يـلـتحق

جميع شرائح اجملتمع او ان �ثلوا في (بر�ان شعبي)..
والـعـامل الــثـاني في جنـاح جـمــاعـات الـضـغـط أ�ـا يـكـمن في ظــاهـرة تـرابط هـذه
الــشـرائح لالسـتـفـادة مـن جتـارب زعـمـاء نـقـابــاتـهـا واحتـاداتـهـا فـي تـعـاطـيـهم مع

تطلعات جماهيرهم 
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لـقد حان الـوقت كي تغـادر ( اجلماعة الـوطنيـة) مساحـاتها اخلـانقه ا�عـزولة والتي
تـتصرف بعـناية مفـرطة وان لها ان تـغادر تقالـيدها ومطـالبها الـضيقة (الـقطاعية )
وا�تحيـزه لها .. لتتقبل اناس اخرين وافكار خـارجة عنها وعلى (جماعات الضغط
والـنقـابات واجلمـعيـات ومنـظمات اجملـتمع ا�ـدني )أن تغـادر فرضـية أنـها جزء من
سقف مشروع حـكومتها احمللـية او دولتها االحتاديـة او أنها (تابوهاتـها-خطوطها
احلـمر) وان تـخشى في ذات الـوقت جملامـلتـها حلـكومـاتهـا واحزابـها فـتتـحول من
جـماعـة ضـغط وصـنـاع رأي عـام إلى الـدكـاكـ� سـيـاسـيـة صـغـيـرة لـلـمـسـتـفيـدين

وا�نتفع� وهذا األمر يخرجهم عن ضميرهم الوطني وهدفهم  التنويري ...
وان اقـسى مـانـخـشـاه علـى اجلمـاعـة الـوطـنـيـة او اجلـمـاعـة الـضـاغـطـة ان تـتـحول

(نقاباتها � احتاداتها� جمعياتها�ومنظمات اجملتمع ا�دني فيها) الى عرين 
غير واضح ا�عالم لتوجهاتِ زعاماتها (الطائفيه_والعنصرية _وا�ناطقية)..لتحشر

نفسها بالتالي في سواقِ تيه العمل السياسي الالوطني.
أننا نـعتقد  أن األولى بجماعات الضغط بكافة شرائحها في العراق في أن يغادرو
فرضـيات الـتـفاعل احملـايد أو الـتـفاعل الـسلـبي وان يـلجـئو الى الـتـفاعل اجلـماعي
كسـتـراتـيـجـية مـن ستـراتـيـجـيـات العـمـال الـوطـني والـتنـويـري  في قـضـايـا وطـنهم
واألزمـات التي تـمر بـه إلى نوع جـديـد من التـفاعـل االجتـماعـي يشـتمل فـي تفـعيل
بـر�ـانـاتهـم الشـعـبـيـة وحتـفيـز نـقـابـاتـهم وجـمعـيـاتـهم ومـنـظمـات مـجـتـمـعهـم ا�دني
وجـامـعاتـهم وشيـوخ عشـائرهم ورجـال الدين من كل الـطوائف واألديـان واحتادات

الشباب والطلبة والنساء ...
ليأخذو بـيد شعبهم في حتديد أولويات وحاجـات حياتهم الكر�ة وكذلك في تفعيل
دورهــــــم في احلـيـاة الـسيـاسـيـة واالقـتصـاديـة �ـا يـجعـلـهم يـنـتقـلـون من مـفـهوم
(جـمــاعـات الـضـغـط احملـايـدة او ا�ـعــزولـة عن مـجــــــتـمـعــاتـهـا) او ا�ـمــسـوكـة من
حكوماتـها إلى اجلماعه الـوطنية ..الـقــــابضة عـلى وحدة وطنهـا وا�طــــالبـة بحياة

كر�ة ...
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بيروت

لـــلـــواليـــات ا�ــتـــحـــدة� األمـــر الــذي
أضـــعف من هـــيـــبـــتـــهــا وأنـــزل من
سـمـعـتـها في قـيـادة الـنـظـام الدولي
اجلـــديـــد� وهـــذه حتـــدّيـــات كـــبـــرى
يـواجـهـهـا الـرئـيس جـو بـايـدن مـنذ

تسنّمه إدارة البيت األبيض.
وإذا كــان مــاوتــسي تـــونغ قــد بــنى
الــصـ� وفــقــاً لــنـظــريــته بــضـرورة
تــوجـيـه االقــتــصـاد وتــأمــيم أدوات
اإلنـــتـــاج� وكــبـح جــمـــاح الـــقـــطــاع
اخلاص وفقاً للعقيدة اآليديولوجية
ونـظــام الــوالء والــطـاعــة احلــزبــيـة
وعـــلى أســاس األمن الـــقــومي� فــإن
ذلك الـعـهد لـم يعـد قـائمـاً� �ـا عـليه
مـن مــآسي ومــا له من إيــجــابــيــات�
ولــذلك فـــإن اســتــمــرار جــيــنــبــيــنغ
مـطـالـبـة الـكـوادر احلـزبـيـة االلـتـزام
بـالــعــقـيــدة اآليـديــولــوجـيــة وإبـداء
الـوالء الشـخـصي له يعـني تـقويض
مرونة نـظام احلـكم وكفاءته� بل أنه
سـيـؤدي إلى جـعل "الـذئب احملارب"
أكثر عزلة بـدالً من االنفتاح� كما أنه
ســيـــقــلّـص من الــبـــدائل ويـــضــعف
الـنقـد� خصـوصاً بـعـد إلغـاء القـيود
ا�ـــفــروضـــة عــلى فـــتــرة الـــرئــاســة
واحــتــمـال اســتـمــراره بــاحلـكم إلى
أجلٍ غـيـر مـسـمّى والـسـؤال األخـيـر
مـن ســيـــخــلـف جــيـــنــبـــيــنـغ وكــيف

سيحكم? 
{ كاتب ومفكر عربي

السـوفيـتي السـابق� ويهـمّهـا تنـمية
قـدراتهـا االقـتصـادية بـالـقضـاء على
الفقر والتعامل التجاري مع اجلميع
عــلـى أســاس ا�ــصـــالح ا�ــشـــتــركــة
وا�ــنـافـع ا�ـتـبــادلـة� إالّ أنّ الــرئـيس
جينبيـنغ اختار طريقـاً جديداً يحمل
درجــة عــالـيــة من الــتــحــدّيــات بــعـد
انــقــضـاء الــصــبــر اإلســتــراتـيــجي�
خــصــوصــاً وهــو يــقــود مــجــمــوعـة
واسـعــة من ا�ــبـادرات الــســيـاســيـة
هدفـها إعادة تـشكـيل النظـام العا�ي

بشروط مؤاتية لبك�. 
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ومــثـل هــذه الــشـــروط تــبـــنى وفــقــاً
حلـسـابـات سواء كـانت تـطـلـعات أو
مـــخـــاوف� ولـــذلـك يـــراهن الـــقـــائـــد
الصـيني اليـوم على الزمن� فـقد عزّز
سـلطـته بـشكل كـبـير وزعـزع الوضع
الراهن الدولي بقوة� وهو ينظر إلى
مــوقع الــصــ� خالل الــعــقــد ور�ــا
الـــعـــقــــد ونـــصف الـــعــــقـــد الـــقـــادم
لالسـتـفـادة من مـجمـوعـة الـتـحوّالت
الـتــكـنــولـوجــيـة واجلــيـوســيـاســيـة
ا�ـهـمــة الـتي �ــكن بـواسـطــــــــتـهـا
الــتـغـلّب عـلى الـتـحـدّيـات الـداخـلـيـة

الكبيرة. 
ويرى جـينـبيـنغ أن تالقي الـتحوّالت
الد�وغرافـية والتبـاطؤ االقتصادي
الـــهـــيــكـــلي والـــتــقـــدّم الــســـريع في
التقنيات الرقـمية والتحوّل ا�لحو�

الصيني (يوليو/ تموز ا�نصرم). 
وقــد اسـتــنــد جـيــنــبــيـنغ إلـى تـراكم
طــــويل وطــــائـــفــــة من اإلصـالحـــات
التدرجية إلعادة بناء الدولة وهيكلة
اقـتــصـاداتـهـا والـتي بـدأت في عـهـد
قـيـادة شـيـاوبـيـنغ مـنـذ انـتـهـاء عـهد
الــثــورة الــثــقــافــيـة "1976 - 1965
وبـدايـة مرحـلـة جديـدة من االنـفـتاح
منذ نـهاية السـبعيـنيات وصوالً إلى
وضع الــصــ� مــنــافــســاً لــلــواليـات
ا�ـتــحــدة. ومن احملــتــمل أن يــتــقـدّم
اقـتـصـادهـا عـلى اقـتـصـادات الـعـالم

العام 2030 وهو ما يسعى إليه.
وإذا كـــان أسـالف جـــيـــنـــبـــيـــنغ قـــد
جتـنّبـوا الصـراع اإلقـليـمي والدولي
بـــالــنـــأي عن الـــنــفـس واســتـــخــدام
وسـائل نـاعـمـة وطـويـلـة األمـد فـيـمـا
يــتـــعـــلّق بـ هــونـغ كــونغ وتـــايــوان�
وركّـــزوا عـــلى فـــرصـــة الـــصـــ� في
الــتــنـمــيــة االقـتــصــاديــة الـســريــعـة
والتوسّع ا�ـنتظم لـنفوذها من خالل
االنــدمــاج الــتــكــتــيــكي في الــنــظــام
العـا�ي احلالي� وهـو ما �ـسه كاتب
الــسـطــور لــدى مــشــاركــته في دورة
للحوار العربي - الصيني في بك��
(الـعـام 2010) حـيث كــان ا�ـفـكـرون
والباحثون الصـينيون يصرّون على
أن الـصــ� دولـة نـامـيـة وال تـريـد أن
تنـخرط في الـصراعـات الدولـية كـما
ال تـــــريــــد أن تـــــلــــعـب دور االحتــــاد

ا�ـتــنـازع عـلــيـهــا في بـحــر الـصـ�
الـشـرقي)� وتـأسـيس بـنـك الـتـنـمـية
اجلـديـد (بـنك بـريكس) مـثـلـمـا أقدم
عــلى مــشــروع الــبــنـيــة الــتــحــتــيـة
الــدولـي ا�ــعـــروف بــاسم "مـــبــادرة
Belt and road "احلـزام والـطريق
initiative (2016) وأثــــبـت قـــدرة
الصـ� في ظلّ إدارته عـلى احـتواء
تـفــشّي وبــاء كــورونــا "كــوفــيـد 19
وذلك بـحـلـول صيف (2020) حيث
اسـتـطـاعت الـصـ� في ظلّ فـضـائل
الــــتـــحــــكّم ا�ــــركـــزي مـن احـــتـــواء
االنــتـشـار احملـلي لــلـوبـاء� وأصـبح
نـهـجــهـا  في مـكــافـحـة الــفـايـروس
مصدر فخر وطني يـنظر إليه عا�ياً
بـإعجـاب كبـير� وقـد جـرى التـعبـير
عن إسـتــراتـيــجـيــة احلـضــور هـذه
خالل االحــتـفــاالت �ـرور100 عـام
عـلـى تــأسـيـس احلــزب الـشــيــوعي

إذا كـانت اسـتـراتـيجـيـة شـيـاوبـينغ
اإلصالحية الـذي تولّى القـيادة بعد
الــزعـيم الـتــاريـخي مــاوتـسي تـونغ
توصف بـالصبـر� فإن اسـتراتيـجية
الـــرئـــيس شـي جـــيــنـــبـــيـــنغ �ـــكن
اعـتـبـارهــا اسـتـراتـيــجـيـة حـضـور�
خـصــوصــاً بـعــد أن خــطت الــصـ�
خـــــطــــــوات كــــــبــــــرى في حتــــــديث
اقتصاداتها وتطوير تكنولوجياتها
وربوتـاتهـا (إنسانـها اآللي) في ظلّ

الذكاء االصطناعي.
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ومـــــنـــــذ أن تـــــولّى الـــــرئـــــيس شي
جـيـنـبيـنغ الـقـيـادة في الـعام 2012
ســــارع إلى تـــعــــزيـــز دور الــــصـــ�
ومكانتـها� وذلك بالتوجّه لـلسيطرة
عــــلـى أراضي فـي بــــحــــر الــــصــــ�
اجلنوبي وإنشاء منطقة تعريف في
الــــدفـــــاع اجلـــــوي (فــــوق األراضي

في ميـزان القوى الـعا�ي بـعيداً عن
الــواليـات ا�ـتـحــدة �ـثل بـحـدّ ذاته
"تـغـيـرات عـمـيـقـة لـم نـشـهـدهـا مـنذ
قــرن" وهـذه تـتـطـلّـب حـلـوالً جـريـئـة
وعاجلة وهنا يكمن حضور الص�.
ولـهــذه األسـبــاب أدخل جــيـنــبــيـنغ
تــعــديالت جــوهــريــة عــلى الــنــظـام
الـســيـاسي الــصـيــني لــكي تـتــمـكّن
الــصــ� من مــنــظــوره أن تــهــنـدس
نـظـامـاً سـيـاسـيـاً عـا�ـيـاً يـقوم عـلى
الـتـعـدّديـة الـقـطـبـيـة وا�ـنـافـسـة في
التصنيع والـتسليح والتـكنولوجيا
لـقـدرات الـبلـدان األكـثـر تقـدّمـاً� كـما
يعتقد أن الغرب (نفوذاً وقوة) دخل
مــــرحـــلــــة الـــتــــدهــــور ا�ـــتــــســـارع
خـــصــوصـــاً بـــعــد فـــشل الـــواليــات
ا�ـتــحـدة فـي احـتالل أفــغــانـســتـان
الـعـام 2001 وانــسـحـابــهـا ا�ـشـ�
منه 2021 واحـتالل الـعراق 2003
واضــطــرارهــا لـالنــســحــاب الــعــام
2011 وتـخـلـخل وجـودهـا احلـالي�
الـذي �ـكن وصـفه بـ "مـسـتـنـقـعـات
غير مأمونة" وفي بـيئة ليست قابلة
لـهـا� يضـاف إلى ذلك األزمـة ا�ـالـية
الـتي ضـربتـهـا والعـالم الـرأسـمالي
بــشـكل عــام الـعـام 2008  ثم إعالن
بريطانيا عن خروجها من بريكست
بالتصويت في العام 2016 واعالن
انـــســــحــــابـــهــــا الــــنـــهــــائي 2020
وانـتــخــاب دونـالــد تـرامـب رئـيــسـاً

ا�ـــــقــــدســــة  1937واحلــــاصـل عــــلى
ا�اجستـير في االقتصـاد من اجلامعة
األمــــيـــــركـــــيـــــة في بـــــيــــروت 1952.
والــدكــتــوراه من جــامــعــة ويــســكـون
سـن-مــاديـــســون األمـــيــركـــيــة 1956
وأشغـل منـاصب كثـيـرة منـهـا رئيـسا
لـــلــوزراء ورئــيــســـا جملــلس الــنــواب
ووزيـــرا لـــلــنـــفط ووزيـــرا لـــوزارتــكم
ا�ــوقـرة  ادامــكم الـله فــيـهــا وهـداكم
الى مـــتــابـــعـــة مــا تـــفـــعــلـه وزارتــكم
(بـــاآلخــر) الــذي ســـحــقت مـــواطــنــته
قـوان� الـعـدالـة االنتـقـالـية من خالل
خرقـهـا للـقانـون االعـلى واالسمى في

البالد (الدستور).
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منـاصـبه كلـها كـانت كـبيـرة وكثـيرة �
ورغم ذلك لم يــضع احملـتـل اسـمه في
قـائمـة ا�ـطـلـوب� الـ (55© وهـذا ال بد
انه يعني لسيادتكم  شيئا خصوصا
وأن احملتل األمـريـكي  اطـلق سراحه
بـعـد 3 اشـهــر من تـوقــيـفه .. ( اعالن

براءته)
انه ال يريـد العودة الى الـسلـطة كونه
رحل الى الـعـالم اآلخـر قـبل  14عـاما
تـــقــريــبـــا وكل مــا يـــريــده من وزارته
سـابقـا والـتي صـورته ال تزال مـعـلـقة
فـيهـا  ان يـصادق قـسم الـتصـديـقات
على قـسامـه الشـرعي والذي صـادقته
سـفارتـنـا في اخلارج وأرسـلـته الـيكم
لـتــصـديـقه لــيـتم اسـتـالمه في شـبـاط

كما ونص على ((اجلـنسية الـعراقية
حق لــــــــكل عــــــــراقي وهـي اســـــــاس
مـــواطــنــته)) و (( يـــحــضــر اســقــاط
اجلــــــنـــــســـــيــــــة الـــــعـــــراقــــــيـــــة عن
الـــعـــراقـي بـــالـــوالدة ألي ســـبب من
االســـبـــاب...)) و (( الــتـــقـــاضي حق
مـــصـــون ومــــكـــفـــول لـــلــــجـــمـــيع))
و((ا�لكيـة اخلاصة مـصونة � ويحق
لـلـمــالك االنـتـفـاع بـهــا واسـتـغاللـهـا
والتصـرف بها في حـدود القانون ))
وصـــدر قـــانـــون حـــجـــز ومـــصـــادرة
االمــوال ا�ــنــقـولــة وغــيــر ا�ـنــقــولـة
إلركـــان الــنـــظــام الـــســابـق اخملــالف
لــلــدسـتــور واعــطى حق االعــتـراض
للمشمول� به لدى محاكم البداءة .
هل يــجــد ســيــادتـكـم في كل مــا ذكـر
اعاله مـا �ــنع ان يـحــصل ورثـة د .
ســعــدون حــمــادي مــوالــيــد كــربالء

وزارتــــكـم ا�ــــوقـــــرة تــــبـــــدو بــــرأيي
ا�تـواضع كمواطـن اوال ورجل قانون
ثانيا كأ�ـا هي غير مرتبـطة بالدولة
الــعـراقــيــة ... ارجـو ان ال تــغـضــبـوا
رأســـا كـــمـــا وأرجـــو الـــتــريـث حلــ�
اسـتكـمـال الـفكـرة فـقـد اكون مـصـيـبا
ولي أجـــران وقــــد اكـــون مـــخــــطـــئـــا

فتصححوا لي
االرتبـاط بالـدولـة يعـني بالـنسـبة لي
عـــلـى األقل االرتـــبـــاط بـــدســـتـــورهــا
وقــوانــيــنــهــا ولــيس فــقـط ان يــكـون
العـنوان وزارة اخلـارجيـة العـراقية �

ولنبدأ سيادتكم بالقضية االولى .
1- يـنص الـدستـور عـلى (( الـعـقـوبة
شــخــصـيــة)) كــمــا ويـنـص عـلى (( ال
جـــر�ــة وال عـــقــوبـــة اال بــنص � وال
عــقــوبــة إال عـلى الــفــعل الــذي يــعـده
الــقــانـون وقت اقــتــرافه جــر�ـة ...))

فهـو يبقـى قرارا معـيبـا وينـبغي على
وزارتـــكـم ان ال تـــنــــفــــذه � وتــــصـــور
سيادتكم ان مثل هكذا قرار صمد منذ
آذار 2017 حلــد اآلن رغم انـــنــا دولــة
قــانـون وحـكــمـة ولــديـنـا تــقـدم وعـزم
وصـادقـون � وأكـثـر مـجـالس الـنـواب

عددا وكلفة وغير ذلك الكثير .
WO�U� WOC�

ولـعـلـه من ا�ـفـيـد الــذكـر ان الـقـضـيـة
الثانيـة نشرت عنـها ثالثة مقاالت في
جـريــدة الـزمـان وقــدمت شـكـاوى الى
نائبـ� في اللجـنة النـيابيـة للعالقات
اخلـــارجـــيــة االول كـــان غــيـــر مـــهــتم
والثاني قال (اخاف ) � ولم يحالفهما
احلظ في االنــتــخــابــات االخــيــرة ألن
دعـاء ا�ـظـلـومـ� له (حـوبـة) لـدى رب

العزة .
قـــد جتــد ســـيــادتـــكم ان حـــديــثي عن
اجلــنـســيـة ال عالقــة له بـالــقـضــيـتـ�
وأوضح لـــكم ان اجلـــنــســـيــة هي من
تعطي كل حـقوق ا�واطـنة وجتبر كل
مـؤسـسـات الـدولـة عـلى مـنح الـقـسام
الـشـرعي لـكـل مـواطن وكـذلك شـهـادة

احلياة وغيرها .. وغيرها
راجــــ� مـن ســـيــــادتــــكم بــــاسم آالف
ا�ـــظــــــــــلــــومـــ� نـــتـــــــيـــجـــة خـــرق
الــدســـتــور والـقــانــون ونـصــفـهم من
االيـــتـــام واألرامل ان تـــســارعـــوا الى
احـــقـــاق احلـق وإنـــفـــاذ الــــدســـتـــور

والقانون ..

بآالف االسماء �واطن� غير متهم�
وغير مدان� وغير مطلوب� � طلبت
فـــــيـه ان ال يـــــتـم تـــــزويــــــدهم بـــــأي
مـسـتــمـسك رسـمي بــضـمـنه شـهـادة
احلـيـاة وبـدون عـلم الـقـضـاء والـذي
هــو نـفــسه لــيس فــوق الـقــانـون وال
�ـتـلك صالحـيـة مـخـالـفـة الـدسـتـور
والـقـانون 72 لـسـنة 2017 والـلذان

اكدا على ما جاء في (1) اعاله .
تصـور الـنـاس ان االمر من ا�ـسـاءلة
والــــعــــدالــــة وراجــــعت االخ رئــــيس
الــهـيـئــة وبـحـضــور نـصف الـلــجـنـة
الــســبــاعــيــة  لــيـبــرز لـي عـدة كــتب
مـــوجــــهــــة  الـى الـــوزارة (مــــكــــتب
سـيـادتــكم) احـدهـا تـســألـكم فـيه عن
الــســنــد الــقــانــوني لــهــذا االجــراء �
واآلخـر تعـلـمكم فـيه ان ال عالقـة لـها
بهذا األمر واآلخر تـؤكد لكم فيه عدم
�ــانــعــتـــهــا في مــنح ا�ـــشــمــولــ�
بـالـوكـاالت والوثـائق ا�ـطـلـوبـة غـير
الـوكـاالت اخلـاصـة التـي ال تنـفع وال
تـضـر بـســبب عـدم ادراج مـا يـتـعـلق
بتوجـيه اخلصـومة فيـها ... بـالتالي
فـأن قـراركم هـذا يـسـمى بـلـغـة الفـقه
الــقـــانــونـي (( قــرار مـــعــيـب عــيـــبــا
جـسـيــمـا كـونه صـدر مـن جـهـة غـيـر
ذات اخــتـــصــاص وفـــاقــد لـــلــســـنــد
الـقـانـوني � وال يـرتب اثـرا قـانـونـيـا
وال يجوز تنفـيذه )) أي حتى لو كان
الـقــرار صـادر من جـهـة اعــلى الـيـكم

ا�ــــاضـي دون اي صــــورة من صــــور
االعتراف ( وذاك يوم وهذا يوم ) كما
يقول ا�ـثل العـراقي رغم اكثر من 15
مـراجـعة .. اين احلـجـة ?? كـتـبـنا الى
احملـكــمـة اجلـنـائـيـة الــعـلـيـا ولم تـرد
االجابة  اسألكم بربكم ما عالقة هذه
احملكمة �توفى منذ  14سنة ??? هل
تـــريــد مــحـــاكــمــتـه � ?? ام حــبــسه ??
طــيب..  �ــاذا ?? الم تــعـمم احملــكــمـة
اسمـاء احملرومـ� من تـصديق قـسام
شــرعي ال قــيــمــة له � وهــو ال يــخـول
الـورثـة حتـويل شيء بـاسـمـهم حـيث
ان هـذه االمور مـنـاطـة بـوزارة الـعدل
ودوائـرهـا ووزارة ا�ـالـيـة ودوائـرهـا
وليس لوزارة واجبها رسم السياسة
اخلــارجــيــة لـبــلــد فــيه الــكل �ـارس
الـــســـيـــاســة اخلـــارجـــيـــة اكـــثـــر من
اخلـــارجـــيـــة نــــفـــســـهـــا .. وأخـــيـــرا
بـخـصـوص الـقـضـيـة االولى (قـضـيـة
ايــتـام ســعــدون حـمــادي اخلـمــسـة )
اقول يعرف العراقـيون ما هو الهدف
من تأخير اية مـعاملة في أية دائرة �
ويعـرفـون سبب عـدم تـسلـيم ا�واطن

اعتراف باستالم اي وثيقة  .
2- الــقــضــيـة الــثــانــيـة كــارثــة خـرق
دستـوري وقانوني قـامت به وزارتكم
وحــقق كـارثــة لـكـل من هـو بــاخلـارج
وخصـوصـا ا�شـمولـ� بـالقـانون 72
لسنة 2017 غير الدستوري حيث ان
وزارتكم زودت بعثـاتنا الدبـلوماسية
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من هـــذه الــظـــاهـــرة وانــقـــاذ هــؤالء
ا�ـواطــنــ� الـكــورد الــعـالــقــ� عـلى
احلــدود في تــلـك اجملـاهـل ا�ــرعــبـة�
هــؤالء مـواطــنـون صــاحلـون تــركـوا
أعــز مــا لــديــهم بــحــثــاً عن الــعــيش
الكر� وليسوا متمردين أو خارج�
عن القانون� ويبدو أنَّ الوقت ما زال
صـاحلــاً العــادة الــنــظــر في مــجــمل
ا�ــــشـــاكل الـــبــــنـــيـــويـــة فـي اقـــلـــيم
كـــوردســـتــان وذلـك من خالل تـــبــني
مـبدئي الـعـدالـة وا�سـاوة... وتـأم�
سبل العـيش الكر� �ـواطني االقليم
الـــســـاعــــ� لالنـــسـالخ عن أرضـــهم
بـــــســـــبـب االوضـــــاع� يـــــجـب وضع
احلـلـول فـالــوقت لـيس وقت الـبـحث
عن احلـلول بـقـدر مـا هو وقت وضع
احلــــلـــــول� ويـــــنــــبـــــغـي أن يــــعـــــلم
ا�ـعنــــــــــيـون والـقيّـمـون على ادارة
األوضـاع أن تـاريخ البـشـريـة لـيست
مـجـرد شعـارات وخـطـابات عـاطـفـية
بل كما يقـول كارل ماركس : " تاريخ
الــبـــشــريــة هـــو تــاريخ الـــبــحث عن

الطعام". 
{ كاتب وباحث واكاد�ي كُردي عراقي

عــنــصــري الــعــدالــة وا�ــســاواة هي
الـسـبب اجلـوهـري لـظـاهـرة الـهـجرة
اخلطـيرة احلالـية الـتي انهمـكت بها
أجــهــزة االعـالم الــعــا�ـــيــة وأرهــقت
حـكـومــات الـغـرب� وبـكل تـأكـيـد فـانَّ
غــيـاب الــرؤيــة واالســتــراتــيــجــيـات
واخلطط هي نتيجة ألخطاء متراكمة
�ـمـارسة احلـكم �ـدة ثالثـة عـقود من
الــزمن� هــذا الـــســقف الـــزمــني كــان
كــفـيالً بـاحـداث تـغــيـيـرات جـوهـريـة
وبـنـيويـة في اجملـتـمع الـكـوردي لكن
لألسـف كـــانت هـــذه الــــتـــغـــيـــيـــرات
باالجتاه الـسلبي أكـثر �ا كانت في
االجتاه االيجـابي� وهذا ليس مـعناه
نـفي وتـغـيـيب اجلـوانب االيـجـابـيـة�
لـــكن الــطـــابع الــغـــالب -كـــنــتـــيــجــة
�مارسة احلكم بشكله "االشكالي" في
االقـلــيم- هــو طــغـيــان الــسـلـب عـلى
االيجـاب بسـبب انعـدام التـكافـؤ ب�
اجلــانـبـ�� فــالـكـفــة كـانت ومـا زالت
مــرجـــحــة لــصـــالح الــســـلب� حتــول
اجملـتمع الى مـجـتـمع اتكـالي بـسبب
ســيــاســة االقــتـصــاد الــريــعـي الـذي
تـبــنـته احلــكـومــات ا�ـتــتـالـيــة الـتي

ردات الفعل.
…dO�√ …b�

هــجــرة آالف ا�ـواطــنــ� الــكـورد في
مــدة األخـيـرة من اقــلـيم كــوردسـتـان
باجتـاه الغرب وبـقائـهم عالـق� على
احلدود ب� بيالروسيا وبولندا وفي
ظـروف حــيـاتــيــة ومـنــاخـيــة سـيــئـة
وصعبة للغاية ليست حالة عابرة أو
رغبة لـرحلة جمـيلة باجتـاه اكتشاف
عــالم جـــديــد من أجـل االســتـــجــمــام
وا�ـــتـــعـــة والـــتـــرويح عن الـــنـــفس�
ولـــيـــست هـــجـــرة مـن الـــنـــعـــيم الى
الشقاء كحالة تصوفية� بل أن هؤالء
ا�ــواطـنـ� يــسـعـون وراء مــسـبـبـات
الــــعـــيش الــــكـــر� وهم يــــعـــلـــمـــون
ويدركـون اخملاطـر التي سـتواجـههم
سواء في رحلة العبور أو االقامة في
الـــغــــرب الـــذي لـم تـــعـــد دولـه كـــمـــا
الــــســــابـق ألســــبــــاب ســـــيــــاســــيــــة
واجــتــمــاعـيــة مــعــروفــة ال يــســعــنـا
اخلـوض فيـهـا هـنا.إنَّ غـيـاب الـرؤية
ا�سـتقـبلـية وغيـاب االستـراتيـجيات
واخلـطط الـكفـيـلـة بتـأمـ� ولـو احلد
األدنـى من ا�ــعـيــشــة� وكــذلك غــيـاب

والهـزات الكبـرى التي تـتعـرض لها
بلدانها وشعوبها.

الهجرة ظاهـرة عا�ية� لهـا أسبابها
الـــواضــحـــة واجلـــلــيـــة وهي عـــلى
األغـلب أســبـاب حــيـاتــيـة مــتـعــلـقـة
بـالــعــيش الــكـر� وا�ــســــــــــتــقـبل
وتـوفـيــر احلـاجـيـات ا�ـعـيـشـيـة من
مـســكـن ومــلـبـس ومــأكل بــالــدرجـة
األولى� وبـــالـــطـــبـع يـــكـــون غـــيــاب
الـعـدالـة وا�ـسـاواة من األسـبــــــاب
الــرئـيــسـة الــتي إن لم تــــــــــؤد الى
أحداث تـتسم بالـتطـرف والعنــــــف
فـهي تـؤدي إلى الـهروب مـن الواقع
ا�ــؤلم وا�ــزري الــذي هــيــأ أرضــيـة

ا�ــزايــدات والــشــعــارات الــوطــنــيــة
الـفارغـة وا�زعـجة غـير كـفيـلة وغـير
قـــــادرة عــــــلـى دراســــــة وحتــــــلــــــيل
واسـتـقـراء الظـواهـر اخملـتـلـفة وهي
بــالــتـالي عــقــيـمــة وال تـؤدي الى أي
اسـتنـبـاط مفـيد وبـحث عن احلـلول�
وهـــــذا الــــــكالم يـــــســـــري عـــــلـى كل
اجملتـمعـات واحلكـومات والـشعوب�
وبـاألخص عـلى احلـكـومات الـتي لم
تــفـــلح في الـــتــغــلـب عــلى ا�ـــشــاكل
الـعــمـيــقـة والــبـنــيـويــة الـتي تــكـون
بــاألصـل هي الــســبب في ظــهــورهــا
واســتـفـحـالــهـا لـتـغــدو بـعـد ذلك من
العـوامل اخلطـيرة �قـدمات االنـهيار

أدارت االقليم� وكـذلك بسبب ضعف
أو غيـاب القـوان� الـكفـيلـة بتـنظيم
العمل للطبقة العاملة في مؤسسات
القـطاع اخلـاص التي لم تـت� مـبدأ
العدالـة وا�ساواة وتـأم� مسـتقبل
الـــعــامـل عــبـــر قـــوانــ� الـــضـــمــان
االجتماعي اضافة الى ظهور (طبقة
جديدة) غدت هي القـوة االقتصادية
ا�ـؤثـرة بــشـكل غــيـر مــسـتــنـد عـلى
الـقـوانـ� الكـفـيـلـة بتـحـجـيم الـثراء
الـفـاحش مـن خالل الـضـرائب الـتي
مـــــــا زالـت اغـــــــلب الـــــــشـــــــركـــــــات
وا�ــؤســســات الــصــحــيــة األهــلــيـة

وغيرها تتهرب منها.
W�U� s�uJ�

هـذه األمور وغـيـرهـا كثـيـر سـاهمت
تــكـوين حــالـة من انــعـدام الــشـعـور
لـدى ا�ـواطن بذاته� وانـعـدام الـثـقة
بــاحلـكـومــات وخـطـطــهـا� واخلـوف
الـدائم من ا�ـسـتـقـبل.احلـكـومة اآلن
مطـالـبة �ـوقف جـدي وصارم أكـثر
مـن أي وقت آخـــــر مــــضـى� وكــــذلك
البـر�ان وكـذلك األحزاب الـسيـاسية
لالقدام على اخلطوات الكفيلة للحد
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`O�B��«Ë dOEM��« W�—UI�
ا�ـنــظـرين  � وال أوفـر  من احملــلـلـ� �
فـقد غـدت مـهنـة الـتنـظـير مـهـنة من ال
مهنـة له � وحسب الـظروف واألحداث
واألزمنة � في الفترة الصباحية خبير
اجـــتــمــاعـي � وبــعــد الـــظــهـــر مــحــلل
اقــتـصــادي � وفي الــفـتــرة ا�ــسـائــيـة
محـلل سـيـاسي � وفي كل يـوم هو في
شـأن � يُـنـظّـر ويـنبـري فـي الدفـاع عن

القابض اجلديد على مركز القرار .
l�«d��« V��

وحــيث لم يـبــلغ مــا سـعـى له يـنــبـري
دون ورع وال أنـــصـــاف �ـــهــاجـــمـــته
وســـبـــابـه ونـــســـبـــة مـــا لـــيس فـــيه �
ويـحـدثـونك عـن الـتـصـحـيح � وسـبب
الــــــتـــــراجع � ونــــــقص اخلـــــدمـــــات �
واســــتــــشـــراء الــــفـــســــاد � وتــــفـــشي
الظالمـات !!!! فأمـة يبـتز فـيهـا ا�نُـظر
احلاكم � ويـتقـصد الـعالِم ويـستـهدف
الـشـريف � ويـهـاجم الـكـفـؤ � ال يُـرجى
الـــتــصـــحـــيح فــيـــهـــا � والــتـــصــويب
�ــســاراتـهــا � وتــعـويـض مـا فــاتــهـا �
واسترداد ما نُهب منـها � فما صلحت
أمـة انــحـرف مـنــظـريـهـا � وعـال فـيـهـا
صوت من باع مـبدئه ولسـانه وقلمه .
لقد قيّد النظام السابق األقالم � وقمع
األفـكـار � وأخــرس االلـسن � حـتى أنه

الــبـنــاء والـتــصـويـب � لـكن الــسـؤال
الـذي يُطـرح هل أن الـتـنـظـيـر يـصلح
?وهل أن طــرح لـــلــتـــصــحـــيح دائــمـــاً
الـرؤى الـنـظـريـة دلـيل الـوقـوف عـلى
جـادة الــتـصــويب ? يـقــيـنـاً أن احملك
عــلى طــريـق الــتــصــويب � الــعــمل ال
القول � والفعل ال التنظير � والنية ال
االدعاء � وإال فـليس اسهـل من القول
� وال ايــســر مـن االدعــاء � وال ابــسط
من سرد اجمللدات من وحي اخليال �
فاأل� ال تـتـقـدم بكالم ا�ـنـظرين دون
أســــــاس � وشـــــعـــــارات ا�ـــــدعـــــ� �
وتنـظيـرات من سعى الى الـسدة ولم
يــبـلــغـهــا . في بـلــدي لـيس أكــثـر من

تُـفـرد اال� ا�ــنـظّـر �ـكــانـة خـاصـة �
وتخـصه �ـنزلـة ومـكانـة كـثيـراً ما ال
يتـمـتع بهـا غـيره � فـقـد خلّـد الـتاريخ
اسـمـاء كــبـار الـفالسـفــة وا�ـنـظـرين �
لالعتـقـاد أن ال نهـضـة ألمة وبـلد دون
فالســـفـــة ومــنـــظــريـن � حــتـى ذهــبت
بـعض الـتنـظـيـرات تُـضـرب مثالً � بل
ظن الــبــعـض أنــهــا خــارطــة طــريق �
ومسار تـصحـيح � وراح اآلخر يذهب
بــعـيــداً بـالــقــول أن ال تـصــحـيح دون
تــنـــظــيــر وتــبــصـــيــر � وبــالــقــطع أن
الـتـنــظـيـر والـتـبــصـيـر وطـرح الـرؤى
إحــــدى دالالت تـــقــــدم اال� وتــــطـــور
اجملـتــمع ووقــوف الـبالد عــلى طـريق

جديد � وعـلى ا�ُنظّـر  وا�فكـر والقائد
والــســـيــاسـي � الــتـــزام خط الــوطن �
والـــتــمـــسك بـــالـــثــوابت � والـــتـــعــلق
با�ـشتـركات � ومـغادرة ا�ُفـرقّات � من
أجل جتاوز االزمة � والـعبـور بالوطن
� وحـمـاية ا�ـصـالح الـعـلـيـا لـلـشعب �
الـــــــذي عـــــــاش األزمـــــــات � وقـــــــاسى
الـظالمـات � وعـضّ عـلى اجلـراحـات �
وحتمل الويالت � وأبى اال أن يعايش
الوطن القساوات � فـحق لهذا الشعب
أن يوصف بالصابر  احملتسب ا�كابد
احلــر ا�ـتــطـلع ا�ــتـأمل � لــكن لـصــبـر
الشعب حدود � ولتسامحه محددات �
ولـتـجـاوزه عــمن اسـاء إلـيه سـقـوف �
فإذا ما نفذ صبره لن تقف أمام ثورته
الـــــطـــــوائف � وال تـــــكــــبـح جــــمـــــاحه
العواطف � ولن تـقيد اقـتصاصه �ن
اسـاء وخـان وغــدر � ظالمـات ا�ـاضي
وانتهاكات الـراحل وتقييدات ا�اضي
� فعلى العـاقل جتنب غضـبة احلليم �
وحـلم الــقـادر � وتــسـامح ا�ــتـجـاوز �
فالـشعب الـباحث عن احلـرية لن تـقيد
تــطــلــعـاتـه كل آالت الــقـمـع � وجـمــيع
وسائل الكـبت � فإما عـيش بكرامة أو
رحــيل دون نــدامـة � وعــلى الــســعــيـد

األتعاض بالتجارب . 

الذي رفع سقف شـعاراته على طريق
الـتـصـحـيح والـتـصـويب والـتـشـيـيـد
والـبــنـاء ومــكـافـحــة الـفــسـاد � حـتى
تـشـدق الـشـعـب ا�ـنـكـوب بـأسـتـاره �
عـــسى أن يــنـــتــشـــله من مـــســتـــنــقع
الـــظالمــات الـــذي أغـــرقه حــتـى قــتل
عــنـده األمل � وغــيّب فــيه الــتــفـائل �
وأمـــات عـــنـــده حــلـم جــظـل يــتـــرقب
حتـقـقه عـلـى مـدى عـقـود من الـزمن �
فــــــرحل الــــــبـــــعـض قـــــبـل أن يـــــزول
الــدكــتــاتــور � وبــلغ الــبــعض عــصـر
القـابض اجلديـد عـلى السـلطـة ولكن
دون أن يــبــلغ احلــلم � فــصــار عــنـده
الــتـــصــحــيح ســـراب � والــتــصــويب

تنظير .
b�b� hOB�

وغـــاب عــنه األمـل دون رجــعـه � لــكن
بـصـيص جـديـد لألمل راح يـلـوح في
األفق البـعيـد � تولـد مع ظهـور جليل
جـديد رفع شـعـار تـعـويض مـا فات �
وتـصـويب مـا انــحـرف � وتـعـديل مـا
اعــوج � حـــتى أنه رفـع شــعـــار أنــهم
فتـيـة أمنـوا بالـوطن وزادهم ا�ـعتـقد
هدى . لـقـد احتـكـمت االزمة � وتـعـقد
ا�ـــشـــهـــد � واضــطـــرب األمن � وراح
ا�ـشـهـد االجـتــمـاعي يـنـذر بـانـقـسـام

لم يـتــردد في قـطـع االعـنـاق � بــقـصـد
كــــبت اآلراءوقــــمع األفــــكــــار وخـــرس
االلسن � لقـد قدم شعب الـعراق خيرة
منـظـريه اضـاحي على طـريق احلـرية
بـقـصــد الـتـصـويب � فــذهب الـسـمـ�
وبـــــرز الــــغـث � الــــذي راح يـــــصــــول
ويـــجـــول في عـــرض الـــفـــضـــائـــيــات
وطولـها � بـقصـد ابتـزاز مسؤول � أو
احلصول على مـنصب أو الفـوز بعقد
� والـالفـت أن ذوق الـــــــرأي الـــــــعــــــام
الشـعبي � وقـناعـات العقـل اجلمعي �
ومــتــبـــنــيــات الــصــوت ا�ــؤثــر � راح
يتـبـنى ودون تمـحـيص وال تدقـيق ما
يطـرحه األفّـاق ا�نـافق � بل ويُـردد ما
يـــدعــــيه ودون دلـــيل � حــــتى يُـــطـــاح
با�ـنافق بـاجلرم ا�ـشهـود � فال يكون
من ا�تيمن اال قـول � �ن نقتدي ومن
ـــبع ? وكـــأن الـــرحم نـــصـــدق و�ن نـــتّ
الـــعـــراقـي عـــقم من الـــنـــزيـه الـــكـــفــؤ
الــصــادق � ولم يــبقَ اال الــغث وغــاب
الــســمـــ� دون رجــعه . �ــر الــعــراق
اليوم �ـرحلة ر�ا هـي االصعب بعد
سنة 2003� فقـد انقـسم اجملتـمع ملل
ونـــحل وأطـــيـــاف وشــيـع � وتــشـــتت
الكتل الـسياسـية التـقليـدية وتفاوتت
أوزانها � وغاب القد� وحل اجلديد �

 ÍdJA�« wK�
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يــدركــون  صــعــوبــة ا�ــهــمــة في ظل
التحسن الذي عليه  اهل الدار  فيما
يـبـحث  الـضـيـوف عن تـعـزيـز االمال

عبر حسم ا�همة
ويلـتقي فريـق احلس�  االخـير بابل
الـتـاسع ويـسـعـيـان سـويـة لـلـخروج

من نفق ا�نطقة الصعبة
 ويضيف البحري5 السادس  ديالى
الــــثــــامن 4 ويــســـعـى الى حتـــســ�
النتائج  وا�و قف فيما تظهر ا�همة

ليست بالسهلة لديالى.
ويذهب الـسمـاوة السابع  5 بسفرة
قلـقة الى   الـشرقـاط  اخلامس بذات
النقاط  في مهمة تميل  الهل الدار
 ويخـرج الوصـيف كربالء لـلعـاصمة
وامام فرصة مو اتيـة للمنافسة على
الــر يـادة  في مــواجـهــة  اجلــنـســيـة

ا�تراجع  للمنطقة الهابطة.

بسفرة طـويلة  �دينـة سوق الشيوخ
�ــو اجـــهـــة  ا�ـــضـــيف  الـــتـــاسع 4
والعمل ما بوسعه  لتحقيق ا�طلوب
 والـتـخــلص من شـراكـة الــكـوفـة في
مــهـــمــة يــكـــو ن حــظــر لـــهــا  ســوق
الــشــيـــوخ  لــلــخــروج من ا�ـــنــطــقــة
الـقـاهــرة.ويـتـواجه  مــا قـبل االخـيـر
ا�ــرور  وا�ـتـذيل الــعـلم   واالمل في
بلوغ  النتيجة االولى بعد خسارت�

لالول وثالث  لالخر.
WO�U��« W�uL:« 

وجتـري اخلمـيس مـباريـات  اجملـمو
عـة الــثـانــيـة بـاقــامـة ست مــبـاريـات

وفيها
 يـــســـتــــقـــبل الــــنـــاصـــريــــة الـــرابع
البيشمركة  ا�تصدربنفس الرصيد8
ويــــســـعـى الى  حلــــسم الــــشــــراكـــة
والـــتــقــدم �ــوقع  الـــضــيــوف الــذين

واجلـــمــهـــور وا�ـــو قف لـــتـــحــقـــيق
الــنــتـيــجــة ا�ـطــلــوبـة عــلى حــسـاب
صـــلــيـخ الـــســادس  5 وكل الـــدالئل
تــشــيــر الى قــدرة الــوصــيف حلــسم
ا�هـمة   كـما تبـدو رغبـة الضيف في
قلب الطـاولة.ويخـرج احلدود الرابع
 6الى عــفك الــســابع 5وعــيــنه عــلى
العودة بكامل النقاط  سعيا لتحقيق
خـطـوة لالمـام فيـمـا  تـظهـر مـحـاولة
اصــحـاب االرض لـعـبــور  الـضـيـوف
عــبـر جــهــود عـنــاصــرهم في تــقـد�

ا�ستوى ا�طلوب
 ويحل صاحب ا�ركز العاشر الدفاع
ا�ـدني ضيـفا عـلى مـصافي اجلـنوب
الـــثـــامـن ا�ـــنـــتـــشـي  بـــفـــوزه عـــلى
الــصـنـاعـة   في الــكـاس وفي فـرصـة

لتحقيق فوز في الدوري
 وســـيـــقـــوم ا�ـــتـــصـــدر دهــوك  10

بــعـد  تــسع جــوالت وبــقـائــهــمـا في
ا�ــنـــطــقــة احملـــظــورة  وسط مــرارة
ا�شاركة وهما   في اسوء   ايامهما
بــعــدمــا وافــتـــقــدا لــلــحــلــول جــراء

استمرار االداء ا�تواضع
وسـقط الـكـرخ عـلى عـمـاه  في دائرة
الـهـبـوط مـتاثـرا بـتـعـادله في مـيدان
اهل الـــعــمـــارة بـــدون اهــداف  ومن
دون نـتـيـجـة ايـجـابـيـة لالن 5 فـيـما
اسـتــمــرنـفـط مـيــسـان  9 بـعــيـد عن
رغــــبــــة  االنــــصــــار  والــــفــــشل  في

حتس� نتائج  االرض االهم.
…dB��« jH� “u�

وحقق نفط البصرة  فوزا مهما على
اربــيل بـــهــدفــ� لـــواحــد  مــحـــقــقــا
الــنـتـيــجـة اخلــامـسـة لــيـســتـمـر في
مـوقــعه اخلـامس17 والـتـواصل في
تقد� ا�ـستويات  الـفنية وتـعزيزها
بالنتائج ا�طلوبة متجاوزا حتديات
مـباريـات الذهـاب وهذه نـقطـة القوة
في الـفريق الـذي بدأ  بـثقـة  وتركـيز
 قـــبل ان يـــســتـــلم  دور الـــدفــاع عن
الـــكـــرة الـــبــصـــريـــة في ظل تـــراجع
مـسـتـوى ونـتائج  ا�ـيـنـاء الـذي �ر
بـاسـوء ايـامه  منـحـنـيا كـثـيرا فـيـما
واصل اربـيـل  نـزف الــنــقــاط وفـشل
مـرة اخرى الـعـودة للـتـو ازن   حتى
في مـــــلــــعـــــبه وأمـــــام جــــمـــــهــــوره
واالســتــمــرار  في تــراجع الــنــتــائج
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 وجتري اليوم ست مواجهات
ضـمن   اجلـولـة اخلـامـسـة  لـلـدرجة
األولى للمجموعة  االولى   وفيها

 يـــــســــعـى  الـــــرمــــادي اخلـــــامس5
لتحقيق الفوز الثاني وتعديل مسار
 االمـــورالـــبـــعـــيـــدة عن تـــطـــلـــعـــات
جـــمــهــوره الــغــاضـب لــكــنه  مــؤكــد
ســيــحـضــر لــدعم  الــتـشــكــيل  امـام
ميـسان الـثالث7 البـاحث عن فرصة
الــفــوز لــلــتـقــدم �ــو اقـع ا�ــنــافــسـة
احلقيقية  وتعميق مشاكل ا�ضيف
  و�تلك الكوفة 10 افضلية االرض

لـلــمـنـافـســة عـلى ا�ـوقـع االول فـيـمـا
استمر اخلاسر يبحث عما ينقذه من
مـعـانـاة ا�ـشـاركة 4 بـست خـسارات

وقبل االخير.
»öD�« …œu�

وعــاد الــطالب لــســكــة االنــتــصـارات
واســـتــعـــادة تــوازنـــهم مــتـــجــاوزين
نكبتي زاخـو  تواليا   بـهز�ة النفط
بثالثة  اهداف  16 لواحد لـيتخلص
جـــــثــــيــــر و الـالعــــبــــ�  مـن ضــــغط
اجلمـهور  وحافـز النتـيجةسيـدفعهم
خلـوض الـلقـاء القـادم بـثقـة فـيمـا تو
قفت انتصارات النفط 11 باخلسارة
الــثـــانــيــة بــعــد االولى من الــشــرطــة
وتظهـر حتدياته مع  مبـاريات الفرق

اجلماهزية.
¡UMO*« qA�

وفــشال ســامـراء وا�ــيــنــاء من كــسـر
مـسـلـسل الـنتـائج  اخملـيـبـة  بال فوز
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ا�ــســتــوى الــتــدريــبي تــعــتــبــر من
الـتــجـارب ا�ـمــيـزة كــون أن جـمـيع
الالعـــــبـــــ� الـــــذين أشـــــرف عـــــلى
تــــدريـــبـــهـم تـــمـــكــــنـــوا من احـــراز
مــيــدالـيــات كـثــيــرة عـلـى مـســتـوى
الــبــطــوالت الــدولـيــة في أفــريــقــيـا
وبطوالت البحر ا�توسط وبطوالت
الـــعــالـم الــتي يـــقـــيــمـــهـــا االحتــاد
الدولي.وتابع أنيس لـونيفي �تلك
سيرة ذاتـية كبـيرة و�يزة كالعب�
كـونـه صـاحب ا�ــيـدالـيــة الـذهــبـيـة
الـــوحـــيــــدة في بـــطــــوالت الـــعـــالم
لـلـجـودو بوزن 60 كـغم في بـطـولة
مـــيــونخ 2001 فـــضالً عن إحــرازه

برونزية بطولة العالم 2003.

أعـلن ذلك لـلـمـكـتب االعالمي الـيوم
الــنـــائب األول لـــرئـــيس الـــلــجـــنــة
األو�بـية الـوطنـية الـعراقـية رئيس

االحتـاد الــعـراقي ا�ـركــزي لـلــعـبـة
إيـاد جنـف مـبـيـنـاً ان الـدورة الـتي
إنخـرط فيها خـمسون مـدرباً كانت
إنطلقت في احلـادي عشر من شهر
تـشـرين الـثاني احلـالي وإسـتـمرت

على مدار ستة أيام.
W�dE� �«d{U��

ومــضـى جنف لـــلــقـــول ان الــدورة
تضمّنت محاضرات نظرية متقدمة
تــــنــــاولت آخــــر الــــتــــطــــورات في
فعالـيات اجلمبـاز األو�بي وتنامي
نـظـريـات الـتدريب الـعـصـريـة التي
تالئم األجيال اجلـديدة ا�سـتحدثة
من األجـهزة اخملـتـلفـة الـتي جترى
عليها منافسات اللعبة.وب� جنف
ان الـــــدورة تـــــضـــــمــــنـت أيـــــضــــاً
محـاضرات عملـية تطـبيقيـة نفذّها
ا�دربون ا�شاركون للوقوف عملياً
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تــأهـلت الـيــونـانـيـة مــاريـا سـاكـاري� ا�ــصـنـفـة
الــســـادســـة عـــا�ــيـــا بـــ� العـــبـــات الــتـــــــــنس
احملـتـرفات� لـنصف نـهـائي البـطـولة اخلـتامـية
ا�ــقــامــة فـي جــواداالخــارا� بــعــــــــدمــا أطــاحت
بالبـيالروسية أرينا سـابالينـكا� ا�رشحة األولى

للقب.
وتـغـلـبت سـاكــاري� ا�ـرشـحـة الـرابـعـة لـلـقب� عـلى

ا�ـصـنفـة الثـانيـة عـا�يـا� بنـتيـجة  (1-7) 6-7و6-7
8-6)(و3-6) لـتـصــعـد بـذلك لــنـصف الـنــهـائي� حـيث
ستواجه اإلستـونية أنيت كونـتافيت� ا�رشـحة الثامنة

للقب.
وفي وقـت ســــــابـق� فـــــازت
الـــــبـــــولـــــنـــــديـــــة إيـــــجـــــا
شـــفــيــونـــتك� ا�ــصـــنــفــة
الــتـاســعــة عـا�ــيــا� عـلى
اإلسبـانية بـاوال بادوسا
ا�ـصنـفة الـعاشـرة� التي

حــســمت بــالــفــعل تــأهــلــهـا
لـنــصف الـنـهائي� بـنــــــــتيـجة

 5-7و6-4.
وفي ا�ـربع الـذهـبي� سـتنـافس ا�ـرشـحة
الـسـابـعـة للـقب عـلى بـطـاقة

عــبـــورهــا لـــلــنـــهـــائي أمــام
مـــواطــــنـــتـــهـــا جــــاربـــيـــني

مــــوجــــوروزا� ا�ــــصــــنــــفــــة
اخلـامـســة عـا�ـيــا وا�ـرشـحـة

السادسة للقب.

�b—«∫ لقطة تتضمن اجراءات التعاقد الحتاد اجلودو مع ا�درب التونسي

يـتـذكـر ريــاضـيـو وشــبـاب ديـالى في ثــمـانـيـنــات الـقـرن ا�ـاضي
االحتـفاليـة الكـبرى التي اقـيمت لوضع احلـجر االسـاس لتشـييد
ا�ـديــنـة الـريــاضـيـة االولى مـن نـوعـهـا فـي الـعـراق اال ان انـدالع

احلرب العراقيه االيرانية تاجلت الى شعار اخر.
وفـي عام 1981 قــررت احلـكـومــة  تـشـيـيــد ثالث مالعب دولـيـة
ســعـة خــمـســة وعـشــرين الف مـتــفـرج في مــحـافــظـات الــعـمـارة
وكـركــوك وديـالى وجــرى الـعــمل في مـلــعـبي الــعـمــارة وكـركـوك
واجنز الـعمل فيها بعد ساعات من افـتتاح ملعب العمارة الدولي
دخـلت دبــابــات ومـدرعــات ا�ــلـعـب واتـخــذته مــقـرا لــهــا ودمـرت
ارضـيـته بـالـكـامل فـيـمـا كـان الـدمـار ادنى مـرافق ا�ـلـعـب وخـير
شـاهـد عـلـى هـذه الـواقـعـة ا�ـ��ـة اهـالـي الـعـمـارة الـذين عـاشـوا
تـفـاصـيــلـهـا انـذاك وفي كـركـوك كــان االمـر اهـون  فـقـد اتـخـذته
العـوائل ا�هجرة واصحاب العشوائيات مقرا لسكن تلك العوائل
وبقي االمـر لـسنـوات عدة وحـاول وزير الـشبـاب والريـاضه طيب
الذكـر عبـد احلس� عـبطـان اعادة الروح واعـادته وتاهـيل ا�لعب
واجرى زيـارات ولـقـاءات عدة مع ا�ـسـ�ولـ� في كركـوك لـغرض

ايجاد حل لساكني ا�لعب لكن دون جدوى .
وشاهـدت في حينها لقطات مصـورة لكيفية دمار ا�لعب وا�رافق
اخلدمـية االخرى اما مدينة ديـالى فقد تكرر معـها السيناريو في
حرمـان ا�ديـنة من مـلعب دولي نـتيجـة احلرب الـعراقـية االيـرانية

وحتويل اغلب واردات الدولة ا�الية الى اجملهود احلربي .
خالل احتفالية وزارة الشباب والرياضة لتكر� منتخبنا االو�بي
كـان احـد فــقـرات احلـفل عـرض لـقــطـات عن ا�ـديـنــة الـريـاضـيـة
ا�ـزمـع اقـامـتـهــا الـتي لم يـتـم االعالن عن مـوعـد انــطالق الـعـمل
وسط حـدث اعالمي من قبل الـوزارة الذي سـتزهـو فيه مـدينة ام
البـرتقـال ولم يتطـرق محـافظ ديالى الى تفـاصيل ا�ـشروع ومتى
سيـنفذ وال حتى وزارة الشـباب والرياضة عن تـفاصيل ا�باشرة
بـا�ـديــنـة ومـتى ســتـتم ا�ـبــاشـرة بـهــا ? ا�ـهم ان وزيــر الـشـبـاب
والـريــاضـة عـدنـان درجـال اعــلن من خالل هـذه االحــتـفـالـيـة عن
قـرب تــشـيــيــد مـرافق ا�ــديـنــة الـتي طــال حـلم

شباب ورياضيي ديالى.
 آن يـكـون فـي مـديـنــتـهم مــلـعب دولي
كــبـيـر او مـديــنه ريـاضـيــة امـنـيـة هل
يــحـقــقـهــا عـدنــان درجـال ? لــشـبـاب
وريــاضـــيــو ديـــالى لـــيــصـــبح احلــلم

حقيقة.

“U�L*U� WK�UJ�« W�öF�« bB% W�dA�«Ë dÒ�F�� ¡UMO*«

�WN�«u∫ مواجهة فريقي الشرطة والصناعة

ÊU�e�« ≠œ«bG�
أخـتــتم االحتـاد الــعـراقي ا�ــركـزي
للـجـمـبـاز م دورة تـدريـبـيـة أقـامـها

�دينة الـبصرة بالتـعاون مع كلية
الـتـربيـة الـبـدنيـة وعـلوم الـريـاضة

بجامعة البصرة.

�dzU…∫ قرعة دوري الطائرة للدوري ا�متاز
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w�U� d�« r�U� ≠W�d�UM�«
حقق  متـصدر الدوري الـشرطة فوزا
مثـيرا  بتـغلبه عـلى الصنـاعة بهدف
متـاخر د87 عن طـريق مـحمـد جـفال
ضـمن مـبــاريـات  اجلـولـة الــتـاسـعـة
لـيــرفع  رصـيـده 25 مـتــخـذا خـطـوة
كـــبــيـــرة  بــغـــيــاب ابـــرز عــنـــاصــره
ا�ـلـتـحـقـة مع الـوطـني قـبـل ان يـعزز
صـدارته لـلـمـوقف  الـدفـعـة الـكـبـيرة
لــلــفـــريق  وفي  مـــواصــلــة الـــســيــر
بــاالجتـــاه الـــصــحـــيح  قـــبل تـــلــقي
الـــصــنــاعــة اخلـــــــســارة الــرابــــعــة

الثامن 12.
وارتــــقـى الــــوسط لــــلــــوصــــافــــة21
مؤقـتااثـر العـودة  بكل الـفوائد   من
جــيـرانه الــديــوانـيــة بـتــكـرار الــفـوز
الـــثـــاني  فـي غــضـــون اربـــعـــة ايــام
بابـعاده  من الـكاس و الـزامة الـبقاء
في ا�ـنـطقـة احلـمراء  قـبل ان يـندفع

 ماريا ساكاري

على ما تلقّوه نظرياً.
وخـــتـم جنف حـــديــــثه مـــؤكـــداً ان
االحتــاد إخــتــار مـديــنــة الــبــصـرة
القامة الدورة ألنها تمثل بؤرة ألق
لــلــريـاضــة الــعـراقــيــة اجلـنــوبــيـة
وأيـقونـة مـقـبـلـة لبـطـولـة خـلـيجي
25بأذن الله. هذا وقد حضر ختام
الدورة عمـيد كليـة التربيـة البدنية
وعلـوم الريـاضة بـجامـعة الـبصرة
صـباح مـهدي ونـقيب ا�ـعلـم� في
الـبـصرة مـديـر االشـراف الـرياضي
بـتـربــيـة الـبـصــرة  عالء الـزرگـاني
وعــــــــــــــــدد مـن االســــــــــــــــاتـــــــــــــــذة
اجلـــامــعـــيــ�.وفي خـــتــام الــدورة
تــبــادل الــذوات احلــضــور الـدروع
الــتــذكـــاريــة� كــمـــا نــال ا�ــدربــون
شــــهـــادات مـــشـــاركـــة صـــادرة عن
االحتاد العراقي ا�ركزي للجمباز.

Ëœ—…∫ جانب
من الدورة
التدريبية
الحتاد
اجلمباز

¡UG�ùU� …œÒbN� …dB��« w� UO�¬ »d� W�uD�
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بـاتـت بـطـولـة غـرب آسـيـا بـكـرة الـقـدم لـلـشـبـاب� مـهـددة بـااللـغاء
بسبب اجراءات تتعلق بعقود وزارة الشباب والرياضة.

وقال مصدر في وزارة الشباب والرياضة في تصريح صحفي  ان
العـراق لن يـتمـكن من تـنظـيم مـباراة رسـمـية في مالعـب البـصرة
وكربالء والشعب من قبل االحتاد الدولي واالسيوي وغرب اسيا.
واوضـح ان ســبب ذلك يـــعــود الى تــأجـــيــر تــلك ا�ـالعب من قــبل
الـوزيـر االسـبق عـبـد احلـسـ� عبـطـان لـشـركـة عـراقـيـة �ـبل� 15
ملـيون دينار سنـوياً فقط� بالـتالي فان بطـولة غرب اسيـا للشباب

مهددة بااللغاء.
وتـابع ان تـلك االحتادات تـفرض ان يـتم تـسلـيم ا�ـلعب فـارغاً من
اي اعالنـات ولــكن هـذا يـتــعـارض مع الـعـقــد الـذي ابـرمـته وزارة
الــشـبـاب والــريـاضـة في عـام  2017مع الـشـركــة الـعـراقــيـة الـتي
تطـالب مع كل بطولـة ومباراة رسـمية ان تـكون واردات االعالنات

لصالح الشركة.
ومن ا�ؤمل ان تنـطلق بطـولة غرب اسيا لـلشباب بـعد اسبوع من

االن في البصرة.

d�u��« ”Q� vK� WM�U� WN�«u�Ë “U�L*« …dzUD�« Í—Ëœ W�d� V��
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جرت�  في قاعة دجلـة بفندق بغداد
سحـبة قرعـة دوري الطائـرة ا�متاز
لــلــمــوسم الــريــاضي 2021-2022
بـحـضـور �ـثـلي األنـديـة ا�ـشـاركة

بعد تأهلها للدوري ا�متاز.
وأعــلــنت الــهـيــئــة األداريــة لــنـادي
الــكـــوفــة الــريـــاضي أنــســحـــابــهــا
الــرسـمي من ا�ـشــاركـة في الـدوري

ا�متاز ألسباب مالية.
وقال صـبـيح حنـتوش نـائب رئيس
االحتـاد في تـصـريح الـصـحفي  إن
انـســحـاب الـكــوفـة اربك حــسـابـات
الــلـجــنـة الــفـنــيـة وا�ــسـابــقـات في
االحتـــاد"� مــــبـــيــــنـــا انـه "� عـــقـــد
اجـتمـاع تشـاوري أفـضى الى تأهل
فـــريــقـي قــره قــوش وبـــســطـــامــلي
لـلــدوري ا�ـمـتــاز والـلـذان قــد كـانـا
أحــــد أضالع ا�ــــربع الــــذهــــبي في
دوري الـــــدرجـــــة األولـى بـــــرفـــــقــــة

ا�ـــتــأهــلــ� نــادي الــكــوفــة ونــادي
مـديـنة الـشـهـداء.واشار الى انه "�
تـوزيع األنـدية اخلـمـسة عـشـر على

.B وA  �مجموعت
W�—UA� ‚d�

وتــابع حـنــتـوش� "بــعــد انـســحـاب
فـريق الـكـوفـة وصـعـود فـريـقي قره
قـــوش وبـــســطـــامـــلي أصـــبح عــدد
الفـرق ا�شـاركة في الـدوري ا�مـتاز
خـمـسـة عـشـر فـريـقـاً � تـقسـيـمـهم
جملـــمــوعـــتــ� A و B وعـــلى رأس
اجملموعة A � وضع بطل الدوري
لــلـمــوسم الـســابق فــريق الـبــحـري
فيما كان وصيفه غاز اجلنوب على
رأس اجملـمـوعة B وحـسب الـقـرعة

التي أجريت أمام ا�شارك�".
وضـمت اجملـمـوعـة A ثـمـان أنـديـة
هي كل من الـــبــحــري � الــشــرطــة �
الـــصـــنـــاعـــة � أربـــيل � حـــديـــثـــة �
مـــصــافـي الــشـــمــال � قـــره قــوش �

مديـنة الـشهـداء. وضمت اجملـموعة
B ســبـــعــة أنـــديــة هـي كل من غــاز
اجلـنـوب � الـبـيـشـمـركـة � اجليش �

احلبانية � دوكان � بسطاملي.
A وقـال حــنـتـوش � إن "اجملـمـوعـة
ســـتــــخـــوض الــــتـــجــــمع األول في
مـحــافـظــة بـغــداد يـوم 27 من هـذا
B الــــشـــــهــــر � امـــــا اجملــــمـــــوعــــة
ســـتـــخـــوض الـــتـــجـــمع األولى في
مـحـافـظة الـسـلـيمـانـيـة يوم 28 من
الـــشـــهــــر ذاته � وســـتــــخـــوض كل
مجموعة جتمع أثن� يتأهل منهما

4 فرق عن كل مجموعة.
وخـتم بـالـقـول � "سـتـسـبق انـطالق
مـنافـسات الـدوري ا�مـتاز مـواجهة
نـاريـة عـلى لقـب كأس الـسـوبـر ب�
فـــريـــقي الـــبـــحـــري بـــطل الـــدوري
ووصــيـفه غـاز اجلـنـوب عـلى قـاعـة
الـشعب ا�ـغلـقة لأللـعاب الـرياضـية

يوم 25 من هذا الشهر.

ا�دينة الرياضية في البصرة

 ”QJ� q�Q��« u�� …uD� ÂbI�� dB�
ôuG�� l� ‰œUF��« bF� r�UF�«

ÊU�e�« ≠œ«bG�
تـعـاقـد االحتـاد الــعـراقي لـلـجـودو�
مع مـدرب دولي تـونـسي� لإلشراف
على تدريب ا�نتـخبات الوطنية في
جـمـيع الـبـطـوالت واالسـتـحـقـاقـات
الــدولـــيـــة ا�ــقـــبــلـــة. وأكـــد رئــيس
االحتــاد ســمـيــر ا�ــوســوي� إنــهـاء
إجراءات التعاقد مع ا�درب الدولي
التونـسي أنيس لونـيفي� لالشراف
عـلى تـدريب ا�ـنــتـخـبـات الـوطـنـيـة
الــعــراقــيـــة� من خالل تــواجــده في
الـعـاصمـة الـعـراقيـة بـغداد� لـيـكون

مديراً فنياً جلميع ا�نتخبات .
ونــوه ا�ــوســوي� إلى أن الــســيــرة
الــذاتــيــة لــلــمـــدرب لــونــيــفي عــلى

لـنـدن- وكاالت - تـأهل مـنـتـخب مـصر
لــكـرة الـقــدم لـلـمــرحـلــة الـنـهــائـيـة من
تـصفـيـات أفـريقـيـا ا�ؤهـلـة لـنهـائـيات
كـأس الــعـالم لـكـرة الــقـدم قـطـر 2022
بــعــد تـعــادله عــلى نــظـيــره األنــغـولي
بــهـدفـ� لـكـل مـنـهـمــا.بـيـنـمــا يـحـتـاج
ا�نـتخب اجلـزائـري لنـقطـة واحدة من
مبـاراته ا�قـبلـة التي يـستـضيف فـيها
منـافسه بـوركيـنا فـاسو� أمـا ا�نـتخب
ا�ـغـربي الـذي حـسم تـأهـله لـلـمـرحـلـة
األخـيرة من الـتـصـفيـات مـبكـرا� فـعزز
صـدارته بـالــوصـول إلى الـنـقـطـة 15.
ا�نـتـخب ا�صـري حـسم بالـتـعادل مع
أنــغــوال� قــمــة اجملـمــوعــة الــســادسـة�
برصـيد 11 نقـطـة� ما يـؤهـله خلوض
ا�ـرحـلة الـنـهـائـية من الـتـصـفـيات في
مـارس/ آذار ا�ــقـبل.ويــعـتـبــر الـتـأهل
لـلـمـرحـلـة النـهـائـيـة مـحـسـومـا بغض
النظر عن نتيجة مباراة منتخب مصر

مع منتخب الغابون التي تُقام الثالثاء
ا�ـــقـــبـل في مـــصــــر. ويـــأتي تــــرتـــيب
مـنتـخـبـات اجملمـوعـة الـتي تتـصـدرها
مــصــر كـــمــا يــلي� مــصــر 11 نــقــطــة�
والغـابون في ا�ـركز الـثاني بـرصيد 7
نقاط� وليبيا في ا�ـركز الثالث برصيد
6 نــقــاط� وأنـــغــوال في ا�ــركــز الــرابع

برصيد  4نقاط.
وافـتـتح منـتـخب أنـغـوال الـتـهديف في
الـدقـيـقـة 25 من الـشــوط األول بـهـدف
أحــرزه هــيـلــدر كــوسـتــا من تــســديـدة
مــــبــــاشــــرة عــــلـى مــــرمى مــــنــــتــــخب
مـصـر.وسـجل الـهـدف الـثـاني� الالعب
مــبـاال نــزوال من ضــربـة جــزاء� في في
ح� قـلص العب منـتخب مـصر مـحمد
النني الـفارق ب� الـفريقـ� بعد إحراز
الهدف األول �نتخب مصر في الدقيقة
األولى من الوقت بـدل الضائع لـلشوط

األول.

 W�uD� w� „—UA� UOA�u��« V��M�
 WO�Ëb�« Ÿ«e� 
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أفتـتحت بـطولـة كأس الـعالم  فـزاع للـبوتـشيـا  شديدي الـعرق �ـشاركـة ا�نـتخب الـوطني الـعراقـيوقـال رئيس االحتـاد العـراقي للـعبة
مجلي عـودة ان الوفد العراقي للبطولة يـتألف  من ثمانية اشخاص هم رئيس الوفـد الدكتور ظافر حرب وا�درب علي عباس

� والالعبون محمد فاضل ومرتضى طالب وعلي فانوس وعباس جميل وحن� علي شالل  وفاطمة علي
واضاف ريئس االحتـاد ان هذه ا�شـاركة تعـد مهمـة �نتـخبنـا ونتطـلع من خاللهـا حتقيق نـتيجـة ايجابـية فضال عن
الفائدة الفنية لهذه البطولة التي يشارك فيها عدد من الالعب� على مستوى العالم والتي ستخدم العبينا كثيرا من

خالل زيادة اخلبرة والتجربة في ا�نتخب العراقي.
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�ÊUłdN∫ رئيس حكومة اقليم كردستان يشارك في افتتاح مهرجان دهوك السينمائي الدولي

ÊU�e�« ≠ dz«e'«

ينـافس الفيلم الروائي الطويل سوال للمخرج
صالح إسـعـاد في مسـابـقـة الـبـحـر األحـمر
ضـمن فـعالـيـات الـدورة األولى من مـهـرجان
الـبــحـر األحـمـر الــسـيـنـمــائي الـدولي بـ� 6
وب� 15 كـانـون األول� لـيــكـون هـذا عـرضه
الــعــا�ي األول لــلــفــيــلم� ومــؤخــراً � إطالق
الـبـوسـتــر الـرسـمي لـلـفـيــلم.ويـحـكي الـفـيـلم
قـصـة سوال� أم عـزبـاء� يـطـردهـا والـدها من
بـيت الـعـائـلـة لـتـجـد نـفـسـهـا ورضـيـعـهـا بال
مـــأوي� حتـــاول ســـوال إيـــجـــاد مـــكـــان آمن
فـتـضـطـر لـقــضـاء الـلـيـلـة تـتـنـقل من سـيـارة
ألخـرى مع عدة أشخاص� وطوال ليـلة مليئة
بـــاألحــداث بـــ� شــوارع اجلـــزائــر� حتــاول
سـوال أن تغـيـر مـصـيـرهـا ولـكـن لـلـقدر رأي
آخــر. الـــفــيـــلم من تـــألــيـف وإخــراج صالح
إسعـاد وشـاركه في كتـابة الـسيـناريـو سوال
بحـري التي ألـهمـته لقـصة الـفيلـم لذلك طلب
مـــنــهـــا آداء دور الــبـــطـــولــة الـــذي يــجـــســد
شـخــصــيـتــهـا� ويــشـارك في بــطـولــته سـوال

بحري وإيذير بن عيبوش وفرانك إيفري.
ومهـرجان البحـر األحمر السـينمائي الدولي
هو عُـرس سينـمائي يحـتفي بجـديد السـينما
وقـــد�ــهـــا� لـــلـــتـــعــلّـم من أهم صُـــنّـــاعـــهــا�
واكـتشاف كل مـا هو �ـتع وجمـيل. يعرض
أضــــخم األفالم قــــبـل أن حتـــطـم شــــبّـــاك

التذاكر. 
ويــعــيــد اكــتــشــاف أهم الــروائع
الـكالسـيـكـيــة وتـلك الـتي تـمت

إعادة ترميمها. 

w¦¹b(« —œUI�«b³Ž
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الشـاعرة السورية وقعت ديوانهـا الشعري (كان القمر
طـفال) في امـسـيـة شـعريـة نـظـمـهـا دار بابل لـلـثـقـافات
والـــفـــنـــون واألعالم في احلـــلـــة مع قـــراءات شـــعـــريــة

لقصائد من ديوانها.
 W�dŽ q�√

ا�مـثلـة السـورية جتسـد شخـصيـة نوران في مـسلسل
(وثيـقة شرف)� تألـيف عثمان جـحا ومؤيد الـنابلسي �
إخراج بـاسم الـسـلـكا والـذي انـطـلق تصـويـره مـؤخراً

في دمشق.
wKð—ULF�« œuF��

W1«eN�« sLŠd�« b³Ž bL×�

الــبــاحث االردني نـــاقش في جــامــعــة جــرش� رســالــة
ا�ــاجـســتـيــر ا�ـعــنـونــة (أثـر الــتـراث في شــعـر نــبـيــلـة
اخلطـيب) و اهتمت الدراسة بالبعدين الدينيُّ والتراثي

في شعر اخلطيب.

ÃU²½≈ w� »U³A�« l� WLOŠ— WÐd&

…dOBI�« Âö�_« كـارداشـيـان حلـظـات تـشـاركـتـهـا مع
صديـقتـهـا بحـفل زفافـها� بـصور في

{ لـــــوس اجنـــــلــــوس  –وكــــاالت -
نـشـرت جنـمـة تـلـفـزيـون الـواقع كـيم

صـــفــحـــتــهــا اخلـــاصــة عـــلى مــوقع
الـــتـــواصل اإلجـــتـــمــــاعي. ولـــفـــتت
كـــــارداشـــــيـــــان األنـــــظــــار
بـــفــســتـــانــهـــا الــذي حــمل
تصميم غريب� وبـتسريحة
شــعـرهــا الـفــريـدة إذ أنــهـا
ا�ـــــرة األولى الـــــتي الـــــتي
تــلــجــأ إلــيــهــا. وكــانت قــد
نــــــشــــــرت صـــــــورة عــــــلى
صــفـحــتـهــا اخلـاصــة عـلى
موقع التواصل االجتماعي
أظـــهــــرت فـــيــــهـــا فــــمـــهـــا
وأسنـانـها. الـصـورة وعلى
الـرغم من انـهـا عـاديـة لـكن
كعـادتهـا أضـافت أمراً غـير
مــتـــوقـــعــاً عـــلـــيــهـــا وهــو
االحرف احملـفورة بـاسمـها
لــيــصـــبح عــلى اســنــانــهــا
بــــشــــكل مــــقــــروء وواضح
للغاية. وأشارت انها تضع
هذه الـصورة كخـلفـية على
هـــاتـــفـــهـــا اجلـــوال النـــهــا

حتبها للغاية.

وحـضر اجلـلسـة رئيس االحتـاد مظـفر
سـلـمان وعـدد من الفـنانـ� والضـيوف
و� عـرض عدد من االفالم بعدها ادلى
اخملــرج صـبــاح رحـيــمه وجـهــة نـظـره
وامـنياته ومعانـاة الشباب في جتربته
مـــعـــهـم وتـــداخل عـــدد من احلـــضـــور
بـاالشـادة والـنـقد الـبـنـاء بـشأن االفالم
والـطموحات ا�ـستقبـلية منـها مداخلة
لـلمخرج والباحث ا�ؤرشف
بــشــار طــعـمــة بــعــد عـرض
فـــيـــلـم مـــاتـــيـــلـــدا . وكـــتب
االكـاد�ي صـباح ا�ـوسوي
فـي صفـحته في (فـيسـبوك)
(اسـتضاف احتاد اإلذاعي�
والــتــلــفــزيــونــيــ� الـكــاتب
واخملـــرج صــبـــاح ارحــيــمه
لـــلــحــديث عـن جتــربــته في
الـتعاون مع الـشباب إلنتاج
األفـالم الـروائـيـة الـقـصـيرة
مــــســـلـــطــــا الـــضــــوء عـــلى
ا�ـشـاكل الـتي يـعـاني مـنـها

ثق في ا�يطـ� بك بشكل كـبير فلن �ـكنك أن تفعل
كل شيء بنفسك. 

qL(«

حتتاج لـوقت إضافي في تلبيـة بعض ا�تطـلبات هناك
فرصة لالرتباط العاطفي. 

Ê«eO*«

قـد جتـد الـعـون الالزم في قـريب مـنك يـسـاعدك عـلى
إجناز مهام حاسمة.

—u¦�«

حتصل عـلى مساحة اكبر من الدعم في أعمالك. يوم
السعد الثالثاء.

»dIF�«

عــلــيك ضــبـط أعـصــابـك وتــرك الـدخــول فـي جـدل أو
شراكة مالية .

¡«“u'«

قـد تـنـكشف عالقـة عـاطـفيـة تـبـلورت خـلف الـكـواليس
فحذار من اإلهمال .

”uI�«

وقت مـهم جدا لـتـحقـيق اجنـاز مع احلذر فـقـد تنـقلب
األمور سلبا .

ÊUÞd��«

تتسع فـرص تلقيك اتصاالت خارجية او القيام بسفر
لدعم تطلعاتكم .

Íb'«

تــنـتــقل إلى جـو ايــجـابي مـع شـعـور عــاطـفي يــدفـعك
للقيام �بادرة شخصية .

bÝô«

ال تـتـردد بـالـقــيـام بـا�ـبـادرات والــقـرارات ا�ـهـمـة الن
احلظ سوف يقف الى جانبك بقوة. 
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حتـتــاج لـدعم ا�ــقـربـ� مــنك� عـلــيك عـدم اسـتــعـجـال
النتائج.رقم احلظ.9
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تدقيـقك على الكالم قد يجـعلك تنكـد على نفسك لذلك
خذ االمور ببساطة اكثر.
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سـاعات  –نوبل  –سـريان  –كازيـنو –
ليبيا  –نورا  –خاص  –خل  –عكار –

صف  –فراغ  –روبل  –قانا.

ا�طـرب العراقي الراحل تـستذكره الـلجنة الـثقافية في
نـادي الـعــلـويـة في الـســاعـة الـرابـعــة من عـصـر الـيـوم

االربعاء.

ا�طـرب العراقي يحـيي مساء اجلـمعة ا�قـبلة حفال في
جمـعية الـثقـافة للـجمـيع �قـهى نازك ا�الئكـة بصـحبة

فرقته ا�وسيقية.

الـفـنــــــــــان الـعـــراقي تـلـقى تــعـازي االوسـاط الـفـنـيـة
لـوفــاة والـدته �ســـــــائــلـ� الـله تــعــــالى ان يـســكـنـهـا
فـسـيح جـنــاته� نـافـيـا شــــــائـعـة تـداولـهـا الـبـعض عن

وفاته هو.

االكاد�ـي العــراقي تـلـقى تـهـاني االوسـاط اجلـامـعـية
واالكاد�ــية لـترقيـــته العـلمـيـة الى مرتـبة االسـتاذية �

متمن� له التوفيق الدائم.
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االكـاد�يـة  الـعراقـيـة  تـضيـفـها
الـلــجــنــة الـثــقــافــيـة فـي مـحــلــيـة
ا�ـثـقــفـ� في احلـزب الــشـيـوعي
الـعـراقي صـبــاح الـسـبت ا�ـقـبل
بـندوة حوارية عـنوانهـا (الدكتور

علي الوردي في قراءة جديدة).

الميتا فرجنية

مـا يـكـتـبـونه ولـذلك لم يـلـتفـت لي أحد
إلـى أن قلـت لهـم أنـا الذي أكـتب بـاسم
(أحالم الـبـدري).كانـت تلك كـلـمة الـسر
الــتي فـتـحت أمـامـي أبـواب الـعـمل في
الــصـحـافـة!خالل دقــائق عـرضـوا عـلي
الـعـمل بـراتب شـهـري قدره  45ديـنـارا
وهــــو راتب ضـــخـم في ذلك الــــوقت لم
أكـن أحـلم به أبـدا. وقـررت عـلى الـفـور
ا�ـــوافــقــة واالســـتــقـــالــة من مـــديــريــة
الصناعة العامة حيث كنت أعمل باجر
شــــهــــري قــــدره  27ديـــــنــــارا.وكــــانت
ا�ــفـاجــأة الـثـانــيـة انــهم أخـذوني إلى
ركن فـي الـقـاعـة لـلتـعـرف عـلـى اآلنـسة
لـيـلى وكـنت في الـواقع مـتـشـوقـا لـهذا
الـــلـــقـــاء فــــإذا بـــهـــا رجل أصـــلع هـــو
ا�ـــــرحــــوم مــــنـــــيــــر رزوق! االن وانــــا
اسـتعرض تلك االيام والسنوات اشعر
بـانني اخترت الطريق الصحيح واردد
مـقولة ارددها دائما (احببتها ولو عاد

بي الزمن �ا اخترت غيرها).
وهـكـذا بدأت الـعـمل الصـحفـي الفـعلي
بـــــاســــمـي الــــصـــــريح� وعـــــمـــــلت في

أن الـصحيـفة أرادت التـعرف على هذه
ا�ــرأة الـشـجـاعــة فـنـشـرت يـوم /7/11
 1956نــداء إلى أحالم ألــبـدري تــدعـو
فــــيـه الــــســــيــــدة أحالم الــــبــــدري إلى

احلضور للصحيفة. 
فـي البـدايـة لم افكـر بـكـشف سر احالم
الـبــدري لـكن صـديـقـا لي يـعـرف الـسـر
أرسل إلـى الصحيفة رسـالة يقول فيها
أن أحـالم ألـبــدري هــو أسم مــســتــعـار
لــرجل يــعــرفه وأنـه مــســتـعــد لــكــشف
احلـقـيـقة. ذهـبت إلى الـصـحيـفـة حيث
كــانت تــنـتــظــرني عـدة مــفــاجـآت!  في
قـاعة التحرير في الصحيفة في منطقة
الـسـنك ببـغداد كـان هنـاك الصـحفـيون
ا�ـعروفون مثل حافظ القباني و محمد
حـامـد ومنـيـر رزوق إضافـة إلى رئيس
الـتــحـريـر يـحـيى قـاسم ومـديـر اإلدارة
وجـيه عبد الله (لـبناني عمل فـيما بعد
مـديــرا لـدار الـصـيـاد)�  وكـان الـبـعض
مـنهم يعرفـني كواحد من كـتاب القصة
الــقـصـيــرة الـشــبـاب الـذين يــراجـعـون
الـصـحف للـحصـول عـلى فرصـة لنـشر

صـحيفة  الشعب  وملحقها األسبوعي
مــجــلــة (األســبــوع)� وعــنــدمــا أغـلــقت
الـصحيفة بعد الثورة وانتقلت انا إلى
صــحـيــفـة اجلـمــهـوريــة أنـهــيت حـيـاة

أحالم البدري والى األبد!
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شـارك رئـيس حكـومـة إقـليم كـردسـتان
مسـرور الـبارزاني� امس االول االثـن�
� في مــراسم افـتــتـاح مـهــرجـان دهـوك
الـسـيـنـمـائي الـدولي الـثـامن بـحـضور
عدد من الوزراء وا�سؤولـ� وا�مثل�
والــســيــنــمــائـيــ� والــفــنــانــ� الــكـرد

والعا�ي�.
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وفي كـلمـة ألـقاهـا� خالل ا�ـراسم التي
حـــضــرهــا أيــضــاً �ــثــلــو الــبــعــثــات
الــدبــلــومــاســيـة� عــبّــر الــبــارزاني عن
سعـادته با�ـشاركـة في مهـرجان دهوك
الـــســيـــنــمـــائي الـــدولي� وأثــنـى عــلى

منظـمي ا�هرجـان� كذلك أبدى تـرحيبه
احلــــار بــــالـــضــــيــــوف وا�ــــشــــاركـــ�
كـافـة.كــذلك رحب �ـشــاركـة الـفــنـانـ�
والـسـيـنـمـائـيـ� األفـغـان فـي مـهـرجان
دهـوك السـيـنمـائي� وقـال(إن األوضاع
في بـالدهم عـصـيــبـة� وتــشـبه أوضـاع
بلدنـا). وأكد أن (مثل هذه ا�ـهرجانات
مـهـمـة في النـهـوض بـالـسيـنـمـا والفن
وزيـادة الــتـعـريف بـإقـلـيم كـردسـتـان)�
مـشـيـراً إلـى أن (الـسـيـنـمـا �ـكـنـها أن
تـــلـــعب دوراً مــــؤثـــراً في الــــتـــوعـــيـــة
اجملـتــمــعـيــة).وقــال (لـقــد اُرتــكـبت في
الـســنـوات اخلـمـسـ� ا�ـاضـيـة جـرائم
وحـشــيــة ضـد شــعب كــردسـتــان� ومـا
يـدعــو لألسف أن هـذه
اجلـــــــــرائـم وتـــــــــاريخ
ا�ـآسي بـحق شـعـبـنـا�
لم تـتنـاولـها الـسـينـما
كـمـا يـنـبـغي).كـمـا قـال
إن (جغـرافـيا وطـبيـعة
إقليم كردستان مالئمة
جــداً لـتـصــويـر األفالم
الــســـيــنـــمــائـــيــة� وإن
حـــــكــــــومــــــة إقـــــلــــــيم
كـــــردســـــتــــان تـــــرحب
بـالـسـينـمـائـيـ� الذين
يــصـورون مــشــاهـدهم

في أحـضـان طـبـيـعـة إقـلـيـم كـردسـتان�
وهي مـســتــعـدة لــتـقــد� أي مـســاعـدة
ودعـم في هـــذا الـــصـــدد). وحتـــدث عن
دعم احلكومة للفن والسينما� وأوضح
قائالً:(لـقد قدمت احلـكومة في الـعام�
ا�ـاضـي�� ووفـقـاً إلمكـانـاتـها ا�ـتـاحة�
الــــدعم ا�ـــادي وا�ــــعـــنـــوي لـألعـــمـــال
الــفــنــيـــة). وانــطــلق مــهــرجــان دهــوك
السيـنمـائي الدولي في دورته الثـامنة�
اليوم 94 فيلما كردياً وعربياً وأجنبياً
عـــــلـى مــــــدى ثـــــمــــــانــــــيـــــة أيــــــام من
ا�ـهـرجــان.وكـان مـسـؤول قـسم اإلعالم
السـينـمائي في ا�ـهرجـان حسن عارف
قـــال في وقت ســـابـق في تـــصـــريح ان
(األفالم الــكـرديـة سـتــتـنـاول هـذه ا�ـرة

قضية البيئة وأهمية احلفاظ عليها).
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ويــسـلّط مـهـرجـان دهــوك الـسـيـنـمـائي
الدولي في دورته الـثامـنة الـضوء على
الــســيـنــمــا األفـغــانــيـة مــوضــوعـاتــهـا
وصـنــاعـهـا ضـمن قـسم (سـيـنـمـا حتت
الضـوء) ويتـضمن هـذا القـسم عروضا
خـــــاصـــــة ألفالم الـــــدولـــــة اخملـــــتــــارة
الــكـالســيــكـــيــة واحلــديـــثــة� من داخل
الـدولـة وخملـرجيـهـا من ا�ـهـجـر� فضال
عن اسـتضـافة عـدد من األسمـاء ا�هـمة
من صناع السينـما اخملتارة� ومناقشة

فــرنـسـا وأفــغـانـســتـان في عـام 2001
وكــذلك فــيـلم (أســامـة) 2003 احلــائـز
عــلى الــعــديــد من اجلــوائــز الــعــا�ــيـة
للمخرج األفـغاني (صديق برمك) الذي
سيترأس جلنة حتكيم األفالم الروائية
الــطـويـلـة� فـضال عن هــذين الـفـيـلـمـ�
فـــهـــنـــاك ثالثـــة أفالم روائـــيـــة أخــرى
تــشـارك في ا�ــهـرجــان� فـيــلم ( رقـصـة
الفتيان ) للمخرجة (شهربانو سادات)
من إنـــتـــاج عــام 2019 كـــمـــا يـــشــارك

اخملرج (يوسف باراكي)
بــفــيــلـــمه (مــيــنــا
ولــكــنك) وفــيــلم
(حــواء ومــر�
وعــــائـــــشــــة)
لـــــصـــــحــــرا
كـــر�ي من
إنـــــــتـــــــاج

.2019

قــضــايـــاهــا في اجلــلــســات الــنــقــديــة
ا�ـصـاحـبـة لـلـمــهـرجـان. ويـسـتـضـيف
ا�ـهرجـان من صنـاع السـينـما األفـغان
ا�ـهـمـ� اخملرج احلـائـز عـلى الـكـولدن
جـلـوب صـديق بـرمك� ويـعـرض فـيـلمه
الـشـهـيـر (أسـامـة) فـضال عن اخملـرجـة
األفــغـانـيـة (صـحـرا كـر�ي) وفـيـلـمـهـا
الروائي الطويل (حواء� مر�� عائشة)
كــمــا يــســتــضــيف ا�ــهــرجــان اخملـرج
(أبــوذر أمــيــري) وفــيـــلــمه الــوثــائــقي
(كــابــول مـديــنـة فـي الـريح)� وتــعـرض
هـذه األفـالم إضـافـة إلى خــمـسـة أفالم
أخـــرى في أيـــام ا�ـــهـــرجـــان� واألفالم
األفغانية ا�شاركـة ثالثة منها وثائقية
وخــمـســة روائـيــة طـويـلــة� أمـا األفالم
الـــوثــائــقــيـــة فــهي: فــيـــلم (ألف فــتــاة
تـشـبـهـني) لـلـمـخـرجـة (صـحـرا مـاني)
وهــو فـيــلم من 80 دقــيــقــة من إنــتـاج
الـــعـــام 2018 والـــفـــيـــلـم الـــوثـــائـــقي
(سالسل مـــحــرمــة) من إنـــتــاج الــعــام
2019 فـيـلم (كابـول مـديـنـة في الريح)
ألمـيــني فـهــو من إنـتــاج مـشــتـرك بـ�
أ�انيا واليابان وأفـغانستان والسويد
عـــام 2018. ومـن األفالم الــــروائــــيــــة
األفـغانـية ا�ـشاركـة في ا�هـرجان فـيلم
(قــنـدهـار) لـلـمــخـرج الـراحل ( مـحـسن
مـخــمــلـبــاف) من إنــتـاج مــشـتــرك بـ�
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أحـتفى احتاد االذاعي� والتلفزيوني�
الــعــراقــيـــ� في مــركــزه الــثــقــافي في
الـصـاحلـيـة الـسـبت ا�ـاضي  بـالـكاتب
واخملـرج والسيناريست صباح رحيمة
بـعـرض مـنجـزه لـعام 2021 لـعـدد من
االفـالم الــقـــصــيـــرة قـــدم االصــبـــوحــة
االكـــاد�ي صــبــاح مـــهــدي ا�ــوســوي
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تدعوني �راجعتها المر هام.
واحلـقـيـقـة ان اعالن اجلـريـدة لم يـذكر
اسـمي بل يدعـو السيـدة احالم البدري
�ـراجـعـة اجلـريـدة المـر هـام .وحـتى ال
تــذهب افـكــاركم بـعــيـدا اذكــر اني قـبل
انـتمـائي للـصحـافة ولـعدة اشـهر كنت
ارسـل مــقـــاالت الـى جـــريــدة الـــشـــعب
بــالــبــريـد بــاسم مــســتــعــار هـو احالم
الـبدري. كـانت ا�قـاالت تنـشر في صدر
صـفحة ا�ـراة كل يوم اثن� في زمن لم
يـكن فيه الكثـير من الصحـفيات.ويبدو

يـوم 14 تـشـرين الـثـاني هـو بـداية 66
عـامــا من الـعـمل الـصـحـفي ا�ـتـواصل
بـدون انـقطـاع او تغـييـر.ففي مـثل هذا
الـــيـــوم عــام 1956 بـــدأت الـــعـــمل في
الـصحـافة. كـان عمري 22 عـاما عـندما
عـرضت عـلـي جريـدة الـشـعب ان اعـمل
فـيها. وقـبلت فورا بـدون تردد.كان ذلك
الـيوم 14 تـشرين الثاني  1956عـندما
ذهـبت الى جـريـدة الـشعب في مـنـطـقة
الــســنك بـبــغـداد وانــا حــائـر مــا الـذي
تـــريــــده اجلـــريـــدة في اعـالن نـــشـــرته

الـتـحقـيـقـات واألخبـار احملـليـة إضـافة
إلـى ركن ا�رأة الـذي كنت أحـرره باسم
أحـالم البـدري. ومـنـذ عام  1956حـتى
ثــــورة  14تــــمــــوز عــــام  1958كــــانت
مـــقــــاالت أحالم الـــبـــدري تــــنـــشـــر في
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احـدثت ا�مثـلة وعارضة
األزيـاء اللـبـنـانيـة المـيـتا
فرجنية ضجة واسعة ب�
ا�ـتابع� بأحدث إطاللة لها�
إسـتعـرضتـهـا بصـور نـشرتـها
عـبر صفحتها اخلاصة على موقع

التواصل اإلجتماعي.
وإعـتمـدت فـرجنـيـة إطاللـة كالسـيـكـية
مـثيـرة بـاللـون األزرق الفـاحت تـألفت من
شـورت وكروب توب وبـليزر� وإرتدت مع
مالبسـهـا كعـباً عـاليـاً بالـلون الـبيج.والقت
صـورتـهـا إعـجـاب عـدد كبـيـر من مـتـابـعـيـها�

الذين أثنوا على جمال إطاللتها وأناقتها.
وكـانت المـيـتـا قـد إحـتـفـلت مـؤخـرا �ـنـاسـبـة عـيد
ميالدهـا بصور عائلية مع زوجها وطـفليهما� نشرتها
في صـــفـــحــتـــهـــا اخلــاصـــة عـــلى مـــوقع الـــتــواصل

اإلجتماعي.

شــريــحــة الــشــبــاب واغــلــبــهـا
تـــتـــعــلـق بــضـــعف مـــصــادر
الـتمويل الـتي تنعـكس سلباً
عـلى الـناجت الـنهـائي للـعمل
إضــافـة إلى غــيـاب الــرعـايـة

والـدعم ا�ـؤسـساتي لـلـدولة .
وقــــد عـــرضت خــــمـــســـة أفالم
قـــصـــيـــرة نـــالت اســـتـــحـــســان
احلــضــور مــؤكــدة بــلــورة رؤيــة
واضـحـة لـلـشـبـاب لـطـبـيـعـة هذا
الـنـوع الـفـلـمي ومـا يـتـطلـبه  من
خـصـوصـيـة تـفـرضـهـا ا�ـسـاحـة

الزمنية ا�تاحة لصانع العمل.
وفـي اخلـــــــــتـــــــــام أكــــــــدت
مــــــداخالت احلــــــضـــــور
ضــــرورة تــــشــــــــجــــيع
ودعـم أي مــــــــبــــــــادرة
شـبـابـيـة مـهـمـا كانت
بــــعــــد أن اثــــبــــتــــوا
حــضــورهم الــعــربي

والدولي).

اليـخـتـلف اثـنـان .. إن بالد مـابـ� الـنـهـرين هي بالد الـنـوابغ والـعـمـالـقـة من
الرجـال مـنـذ فجـر الـتـاريخ ولكـن اريد ان احتـدث عن بـعض عـمالـقـة الـعراق

احلديث الذي اسس في عام 1921.
واخـتـرت ثالثــة مـنـهم الرتــبـاط احـدهم بـاالخــر واولـهم هـو شــاعـر ال الـبـيت
ا�رحوم عبـداالمير بن الـشيخ علي بن الـشيخ موسى الشـهير بـالفتالوي ولد
عام  1880في الهنـدية او ا�شـخاب وقصـيدته ا�لـفته للـنظر والرائـعة والتي
نـعى فـيـهـا زوجـته بـرثـاء وتـعـتـبـر اروع قصـائـدة فـي احلب والـرثـاء . ويـقول

الفتالوي في مطلع قصيدته :
روحي وياه اروح ويـاه روحي ويـاه خـلـهـا تروح  ,روحي تروح ركص الـطـير
ركصي لـو ركص مـذبـوح .. ومن حـسن احلظ اننـي وقد يـكـون الـبعض �ن
احتفظ بـهذا بـتسجـيل القـصيدة بـصوت ا�نـولوجـيست عزيـز علي مع خـلفيه
موسيقيـة رائعة بالـكمان ا�نفـرد وقد فقدت هـذه القصيدة بـصوت عزيز علي
ا�عبر عن احساس عميق يبكيك كما يبكي الكمان لبكاء الشاعر وفقدت هذه
الـقـصـيـدة ا�ــغـنـاة بـصـوت عــزيـز عـلي من ارشـيف االذاعــة الـعـراقـيـة ورغم
مـحـاوالت عـزيـز عـلي بـاعـادة الـتـسـجـيل رغم تـقـدم الـعـمـر . ولم يـفـلح بـذلك
العـتــذار ا�ـرحــوم مـدحت مــحــمـود صــاحب الـتــسـجــيالت الـنــادرة لـفــقـدان
التسجيل االول ايضاً .ونود ان نفرح عشق الـفتالوي بأننا سننزل القصيدة

بصوت عزيز علي على اليوتبوب خالل هذه االيام.
×ان اختـيـار الـفنـان عـزيز عـلي لـقـصيـدة عـبـداالميـر الـفتـالوي الرائـعـة التي

تقول في مطلعها : 
روحي وياه اروح ويـاه روحي ويـاه خلـهـا تـروح روحي ركص الطـيـر ركصي

لو ركص مذبوح 
التي ينـعي فيـها الفـتالوي زوجته بـرثاء هذا الـفنـان الفيـلسـوف ا�ثقف ثـقافة
عـاليـة جـداً وا�ـتـقن الكـثـر من لـغـة ... ا�نـلـوجـست الـشـاعـر ا�ـلـحن وا�ؤدي
شـعـره غـنـاء بـأروع مــا�ـكن هـو خـلـيط مـن سـيـد درويش واحـمـد فـؤاد جنم

والشاعر االبنودي في منلوجاته االجتماعية والسياسية .
ان الفنـان الالذع عزيـز علي الـذي انتقـد جامـعة الـدول العربـية . حـيث يقول

في اغنيته الرائعة: 
والعتب على جامعتنا . جامعتنا ا�ا�تنا. 

وقد سبق عبد الناصر �قولته الشهيرة (ما اخذ بالقوة اليسترد االبالقوة ) 
فقال عزيز علي : عشنا بهـا لدينا وشفنا احلق للقوة ومـالنظرية عملية كوه ,
مروه  ,من جا ادم للـدنيـا هو وحوه  –وانتـقد ايضـاً مجـلس االمن النـحيازه

والسرائيل 
ويقـول ايضـاً : مجـلس االمن النـجيب مـلهى نـفسه بـتل ابيب حـقه خلص كل
حسابه مابقت بالدنيا طالبة ويه االحمر فش جرابه جانه  ,عاد يهد بطوابه ,

واحنا ترفـض بالكلـية كل شكل دوله يـهودية وين انت وين
احلرية .. يامجلس االمن دورلك موت 

ان منلوجات عزيـز علي السياسـية احد االسباب التي
جعلت من الباشا نـوري السعيد يـختلف معه ويحاوره

كما سياتي في حلقة قادمة.
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{ كـريبـي (الكـاميرون) (أ ف ب) –
في مـسـعى لـلـتوعـيـة علـى مشـكـلة
نـــفــــايـــات الـــبالســــتـــيك وتـــلـــوث
األوسـاط البـحرية� جـمعت منـظمة
غــيــر حـــكــومــيــة في الــكــامــيــرون
عــبــوات مـرمــيـة في مــيــاه مـديــنـة
كــريـبي الـسـاحـلــيـة جـنـوب الـبالد
وصـنـعت مـنهـا حـوتـا بالسـتيـكـيا
12مــتــرا. من ا�ــســتــحـيل بــطـول 
الـــتـــقــدم خـــطـــوة واحــدة من دون
الـوقــوع عـلى قـارورة بالسـتـيـكـيـة
عــــلـى شــــاطئ نــــغــــويي� األكــــثــــر
اســـتـــقـــطـــابـــا لـــلـــســـيـــاح الـــذين
يـــتـــوافـــدون إلــيـه في نـــهــايـــة كل
أســبـوع. و�ـشي حــوالى عـشـرين
شـــــابـــــا مـــــتـــــطـــــوعـــــا� من داخل
الـكـامـيـرون وخـارجـهـا� عـلى طول
الـــســاحل �ــســـافــة كــيــلـــومــتــرين
تــقـريـبـا� لـتـخــلـيص هـذا الـشـاطئ
الـــرمـــلي من مـــخـــلــفـــات عـــبــوات
ا�ــشــروبــات الــغــازيــة وزجــاجـات
ا�ـــيــــاه. تُـــســـتـــخــــدم الـــقـــواريـــر
الـبالستيكـية التي � جمـعها على
هـذا الـشاطئ من احملـيط األطـلسي
لـصنع مجـسم حوت عمالق� ضمن
مــبــادرة �ــنـظــمــة غــيـر حــكــومــيـة
لـلـحفـاظ عـلى الـبيـئـة البـحـرية في
إفـــريــقـــيــا حتــمـل اسم  مــنـــظــمــة
احلـفـاظ عـلى الـثـديـيـات الـبـحـريـة

اإلفـــريـــقـــيـــة  (أمـــكــو).  ويـــوضح
مــنــسق ا�ــنــظــمــة الــقــائــمـة عــلى
ا�ــبــادرة إيـدي نــنـانــغــا  يـجب أال
تـلوث هـذه القـوارير الـبالستـيكـية
الـبـيئـة� بل يجب إعـطـاء قيـمة لـها
خـصـوصـا من خـالل اسـتـخـدامـها
لـــصــــنع أعـــمـــال فــــنـــيـــة . وعـــلى
الــــشــــاطئ� يــــجـــمـع عـــامـل حلـــام
احلـديد لـتشـكيل هـيكل حـوت يبلغ
طـــوله 12 مـــتــــرا. ويـــنـــضم إلـــيه
الــكـثـيــر من ا�ـتـطــوعـ� لـيــغـطـوا
تــدريــجـا هــذا الــتـمــثــال بـقــواريـر
بالســتــيـكــيـة. وبــحـسب نــنـانــغـا�
تـطلب إجناز هذا العمل االستعانة
بـألـفي قـارورة احـتاج ا�ـتـطـوعون
إلـى أكــــثــــر من خـــــمس ســــاعــــات
جلـمـعهـا. ويقـول ننـانغـا  إنه عمل
فــني جلــعـل الــنـاس والــصــيــادين
واجملــتـمــعـات يـفــهـمــون أن هـنـاك
حـيتان في الـكاميـرون� في كريبي�
وأن كـل شيء يــــجـب الــــقــــيــــام به
حلـمايتهـا ألنها تضـطلع بدور هام
في احملـيطات . وتنـتج الكاميرون�
وهـي دولة في وسط إفـريـقيـا يـبلغ
27مــلـيـون عــدد سـكـانــهـا حـوالي 
6مـالي� طن من نــســمــة� حــوالي 
الـنفـايات كل عـام� �ا يـشمل 600
ألـف طن من الــــبالســــتـــيـك. ويـــتم
%20فــقط من هـذه إعــادة تـدويـر 

{  نــــيـــويـــورك (أ ف ب) —بــــعـــد
حتـريـرهـا من نـظـام وصـايـة كانت
تـــصـــفـه بـــأنه  تـــعـــســـفي  حتـــكّم
بــحـيـاتـهـا عــلى مـدى ثالث عـشـرة
ســـنــة� بــات فـي إمــكــان بـــريــتــني
سـبـيـرز الـتـطـلع نـحـو ا�ـسـتقـبل…
لـكن أسـئـلة كـثـيـرة عن مـشاريـعـها
ا�ــقــبـلــة ال تــزال من دون إجــابـات

حاسمة.
كــيف ســيــكـون مــســتـقــبــلــهـا? هل
سـتنـجب أطفاال? أم تـمضي وقـتها
فـي الـــــرحالت? هـل ســــتـــــقـــــاضي
والـدهـا? هل سـتـعـود إلى ا�ـسرح?

والحــظت عــدم احــتــرام ا�ــعــايــيـر
الصحية ا�وضوعة من البلدية .
وأعـطت البلدية  ماكدونالدز  مهلة
خــمــســة عــشـر يــومــا لــتــصـحــيح
الـوضع حتت طـائـلة إغالق الـفرع�
مـشـددة عـلى أن  ا�ـراحـيض يجب
أن تــكــون مـــنــفــصــلــة ومــقــســمــة

بوضوح للجنس� .
وعــلــقت  مــاكــدونــالــدز  في بــيـان
مـؤكـدة أنـها  اعـتـمدت مـقـصورات
إفــــراديــــة  داخل ا�ــــراحــــيض في
مـطـاعـمـهـا بـدافع  االحـتـرام وعـدم
اإلقــصــاء � لــكي  يـشــعــر اجلــمـيع
بـــأنـــهم مــرحـب بــهـم الســتـــخــدام
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كـلّـهـا تسـاؤالت ال جتـد لهـا جـوابا
واضــحــا. حتت ضــغط الــوصــايـة
الـــتي مــارســـهــا والـــدهــا جـــيــمي
ســـبـــيـــرز بـــشـــكل أســـاسي� عـــلى
40عـاما في الـنـجمـة الـتي ستـبلغ 
الـثـاني من كانـون األول/ديـسمـبر�
كـانت بريتني سبيرز مقلّة جداً في
إطـالالتـهــا الـعــلــنـيــة ولم جتـر أي
مــقــابالت أو حــفـالت مــوســيــقــيـة
لــســنــوات. ويــســتــقي اجلــمــهــور
حـالـيا من حـساب بـريتـني سبـيرز
عـلى إنستغرام ا�ـعلومات عن هذه
ا�ــغــنــيــة الــتي حــقــقـت جنــومــيـة

صــاروخــيــة في سـن ا�ـراهــقــة مع
أغنيات ضاربة كثيرة قبل أكثر من
عـقدين كـان أوّلها  بـايبي وان مور

تا�  سنة 1998.
وتـنـشـر ا�ـغـنـيـة بـانـتـظـام مـقـاطع
فـيديو لـرقصات أو رسـائل شعرية
طــويـلـة تـعــبّـر فـيـهــا عن أحالمـهـا
وآمـالها. وتوفر قـناة االتصال هذه
الـتي احتـفظت بريـتني سـبيرز من
خـاللـــهـــا حـــتى اآلن عــــلى بـــعض
الــسـيـطـرة عـلـى صـورتـهـا� أفـضل
نــظـرة �ـا تــخـطط لــلـقـيــام به بـعـد
اسـتـعادتـهـا حـريتـهـا الكـامـلة. في

وحـصلت على حق احلضـانة لهما
من زوجها السابق كيفن فيدرالين.
في نـهـاية حـزيـران/يونـيـو� أثارت
ا�ـغنية تعـاطفا كبيـرا بعد إعالنها
للمحكمة عبر الفيديو� أنها تعيش
 صــــدمــــة  بـــــســــبب الــــوصــــايــــة
ا�فروضة عليها. وقالت الفنانة إن
والــدهـــا مــنــعــهــا من إزالــة لــولب
رحـــمي� رغم أنـــهــا تـــريــد إجنــاب
ا�ـزيـد من األطـفـال.وتتـيح ثـروتـها
ا�قدرة بنحو 60 مليون دوالر� لها
أخـذ إجازات مـنتظـمة. وزارت هذا
الــــعـــام هـــاواي وبــــولـــيـــنــــيـــزيـــا

أعـــلــــنت بـــريــــتـــني ســــبـــيـــرز في
أيـلـول/سـبـتـمـبـر خـطـوبـتـهـا عـلى
ســـــام أصـــــــغـــــري� وهـــــو مــــدرب
عــــامـــا كـــانت ريــــاضي يـــبـــلغ 27  
الـتـقـته سـنة 2016 خـالل تصـوير

أغنية.
وكـشفت هذا األسـبوع أن دوناتيال
فــيــرســاتــشي ســتــصــمم فــســتـان
زفـافـهـا� لـكن لم يـتم حتـديـد مـوعد

احلفل حتى اآلن.
كـما أشـارت ا�غنـية إلى أنهـا تريد
إجنـاب طـفل آخـر. وهي أم لـولدين
أصـــــبــــحـــــا في سـن ا�ــــراهـــــقــــة�

تـشـرين األول/أكـتـوبر� بـعـد إبـعاد
والــــدهــــا من نــــظـــام الــــوصــــايـــة
ا�ـفـروض عـلـيهـا مـا مـهـد الـطريق
لـرفـعـها نـهـائـيا� لم تـخف بـريـتني

سبيرز قلقها.
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وكـتـبت  لقـد انتـظرت طـويال حتى
أخــرج من ا�ـوقـف الـذي أواجـهه �
و اآلن بــعــد أن حــدث ذلك� أخــشى
الـقـيـام بـأي شيء مـخـافـة ارتـكـاب

خطأ ما .
ويــــبــــقى الــــزواج من ا�ــــواضـــيع
ا�ـتداولة باستمرار في حياتها� إذ

الـفرنـسية� حـيث أبلغت مـتابعـيها
عـلى إنـسـتـغـرام أيضـا أنـهـا تـلقت

دروسا في قيادة الطائرات.
الـــســــؤال األهم بـــالـــنــــســـبـــة إلى
مـعـجـبيـهـا واألوسـاط ا�تـابـعة في
قـطـاع ا�ـوسـيـقى هـو مـا إذا كانت
(أو متى) ستعود على ا�سرح مرة

أخرى أو ستصدر ألبوماً جديدًا.
وخالل فــتــرة الــوصــايــة عــلــيــهـا�
أنــتــــــــجت بــريــتـــــــــنـي ســبــيـرز
أربــعـة ألـبــومـات آخـرهــا  غـلـوري

سنة 2016.
©ÊU�e�«® l�u� vKŽ d³)« WOIÐ

WOŽu²K� pO²Ýö³�« s� ‚öLŽ  uŠ

d×³�« ÀÒuKð dÞU�0
X% ¡«dIH�«Ë ¡UOMſ_«

ÀÒuK*« nI��«

Âö��« b³Ž #U�

fatihabdulsalam@hotmail.com

عـلى ا�دى ا�ـتوسـط أي في حدود أربـع� سـنة� يـكون الـعالم
مـهددا بكوارث طبـيعية حقيـقية ال قِبل له بـالتصدي لها إذا لم
تــكـن هــنــاك إجــراءات ســريـعــة وبــاهــظــة الــثــمـن �ــا يــعـادل
تـريــلــيـونــات الــدوالرات� وهـو األمــر الــذي ال يـبــدو احلــمـاس
لـتحـقيـقه كـبيـراً بـداللة تـصـريحـات زعمـاء الـعالم ا�ـتـقدم بـعد
انـتهاء قمة ا�نا� في غالسكو. مشكلة ا�نا� تكاد تطغى على

مشكلة اإلرهاب في معايير االهتمام العا�ي.
انـهـا من الـقـضـايـا الـدولـيــة ا�ـشـتـركـة� الـتي يـتـسـاوى فـيـهـا
األغـنــيـاء والــفــقـراء في اآلثــار والــتـداعــيـات� بــشــأن الـتــلـوث
ا�ـناخي وارتفاع نسبة الكربون� إذ ال حدود ب� دولة وأخرى
في هــذا اجلـانـب� وانَّ أيّ طـرف يــخلّ في مــعــادلـة الــتــعـاون
لـتقلـيل االنبعـاثات الكـربونيـة الصـناعيـة والعسـكرية� سـيلحق
األذى بـاخلطط العـا�ية �واجـهة مشـكلة ا�ـنا�. لكن برغم ذلك
ال تـبدو على نحـو واضح� االثار اجلانبـية السلـبية على الدول
الـفقيرة بسبب بطء ظهور التأثيرات� وكون ا�عايير الصحيحة
في الـسالمـة الـصـحـية غـيـر مـتـوافـرة في مـعـظـمـها مـن حيث
ا�ـياه والنواحي الطبية والصحة العامة والغذاء� لذلك قد تبدو
بـعـيـدة عن مـواجهـة اخلط األول من االخـطـار أو تـكـون واقـعة
حتت تـأثيـره من دون ان تكـون النـواحي االعتـباريـة األخالقية
لـلعالم الصناعي واضحـة في حتمل ا�سؤولية إزاءهم� فضالً
عن انـها دول ال تـملك أصالً الـكثـير لـتسـهم به في دعم خطط
سالمـة ا�نـا�. لكن أزمة جـائحـة فيروس كـوفيـد التي فرضت
سـطوتهـا على جـميع فـعالـيات احلـياة العـا�يـة في الصـناعات
والـتنـميـة واالقتـصاد كـانت تسـير عـلى نحـو سريع وحـصدت
في غـضون سنة وبضـعة أشهر خمـسة مالي� انسان� دفعت
الـعـامل األخالقي في الـتعـامالت الـدولـية الى سـطح الـواجـهة
بـشـكل مـفـاجئ ال تـنفـع معـه التـوريـة والـتـحـايل والـتـبـريرات�
السـيما مع اكتشاف الـلقاحات التي جنت الـشركات العمالقة
ا�ـصنـعة لـها ا�ـليـارات من األرباح في وقت قـياسي لم تـوفره
أيـة صفـقـات دوائيـة من قـبل. لـقد حـدث في تـوزيع اللـقـاحات
هـذا اخلـلـل األخالقي غـيـر ا�ــتـنـاسب مع شــعـارات وبـيـانـات
حتـكم سـيـاسـات الــدول ا�ـتـقـدمـة� بـحـسب مــا قـالـته مـنـظـمـة
الـصحة العا�ية� التي انتقـدت بشدة طريقة التعامل مع الدول
الـفقيرة غيـر القادرة على مـسايرة األغنـياء في احلصول على
الـكمية الالزمة من الـلقاح في الوقت ا�نـاسب وقبل استفحال
االزمـة الوبائية عـندها. كانت هـناك تبرعات من الـدول الكبيرة
لـلدول االفقـر� لكن اجلائحـة تتطـور� وبات تلـقي اجلرعت� من
الـلقـاح من خـطط ا�اضي فـي التـصدي لـلـفيـروس� وال بدّ من
اجلـرعة ا�عززة الثالـثة� التي قد تكون حـلماً ��ات ا�الي� في
بـقاع كثيرة. األ� ا�تحدة عبر منظماتها التخصصية� لم تنل
الـدرجة ا�نـاسبـة للنـجاح في التـعامل مع أزمـات الكوكب� وال

بد من تعاون عا�ي جدي.
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الـشـتـاء يـدق الـبـاب . الـبـاب صـنـعه مـحـمـد غـني حـكـمت .
حكمت احلاج صاحـبني برحلـة النجف . النجف فـيها بحر
. بحـر صـديق أخي جـواد . جـواد نـخلـة الـعـائـلة . الـعـائـلة

تصطاد الهواء .
الهواء ينفش شـعر النخـلة . النخلـة غجرية ترقص من دون

رطب . 
رطب البـصرة لـذيذ . لـذيذ اسم مـطعم بـشارع الـسعدون .

السعدون مكتظ بدور السينما . 
السينما والناس برنامج اعتقال الطائي .

الـطـائـي حـا� . حـا� الــصـكــر عـلى حــزن عـظـيـم . عـظـيم
قارىء فنجان . فنجان أبو صباح .

صبـاح الـعوافي يـا بالدي . بالدي قـتـلهـا أهـلهـا والـغزاة .
الغزاة من صنف اجلوائح . 

اجلوائح مـثل كورونـا . كورونا بـالت على األرض . األرض
للفلّاح . 

الفالح اشتـرى سيارة حديـثة . حديـثة فيـها ناعـور محمود
خميس . 

خمـيس األسـبوع يـغـني في الشـوارع . الـشوارع مـوحـشة
ورتيـبة . رتيـبة تـزوجت معـلم الرسم . الـرسم علـى الزجاج

أصعب من الرسم على القماش .
القـماش األسـود يغـزو ا�دن . ا�ـدن تؤدي رقـصة الوداع .

الوداع زخة دموع . 
دموع احملار رزق الصياد . الصيـاد نام ببطن البلم . البلم

صار حانة . 
حانـة شـريف وحداد . حـداد يـحب الـلبـلـبي . الـلبـلـبي طبل

في البطن . البطن خارج ا�زاد . 
ا�ـزاد يـبـيع احلــروف . احلـروف ثـريـا الــصـيف . الـصـيف

يحلب الل� . الل� شقيق الكباب . 
الـكـبـاب ا�ـشــوي أطـيب من كـبـاب ا�ــقالة . ا�ـقالة حتـتـفي

بدهن الراعي . 
الراعي ينـتظـر موسم الكـمأ . الـكمأ مـثل اللـحم . اللحم تل

في قصعة اجلنود . 
اجلنـود ذهـبـوا الى اخلـيـام . اخليـام مـعـبـأة بـثالث
اوكــــســــيــــد اجلــــواريـب . اجلــــواريب

مثقوبة . 
مثقوبة أيامك يا غريب . 

غــريب مـن جــنس غـــريــبــة . غـــريــبــة
الروح رائعة حس� نعمة . 

–أعلنت { جـوهانسبرغ (أ ف ب) 
حـكومة جنـوب إفريقيـا األحد أنها
ســحــبت الــدعم  عن مــلـكــة جــمـال
الـــبالد احلــالــيـــة بــســبـب تــمــسّك
الـقائم� على نشاطاتها بإشراكها
في مــسـابـقــة مـلـكـة جــمـال الـكـون
الـتي تستـضيفـها إسرائـيل الشهر
ا�ــقــبل. ويــأتـي هـذا ا�ــوقـف بــعـد
ضـغـوط على اللـيال مسـواني التي
فــازت أخــيـرا بــلـقب مــلــكـة جــمـال
جــنــوب إفـريــقــيــا� حلـمــلــهــا عـلى

مقاطعة ا�سابقة اجلمالية العا�ية
بــسـبب  الـفـظــائع الـتي تـرتــكـبـهـا
إسـرائـيل في حق الـفلـسـطيـنـي� �
وفـق مــــا ذكــــرت وزارة الــــفــــنـــون
والــثــقـافــة اجلـنــوب إفــريـقــيـة في
بـيـان. غـيـر أن ا�ـنـظـمـ� احملـلـي�
لــلـمـسـابـقـة اجلــمـالـيـة في جـنـوب
إفـريقيـا يصرّون على تـمثيل الليال
مـسواني بـلدهـا في مـسابـقة مـلكة
جــمـال الـكـون الـتي تـســتـضـيـفـهـا
مــديـنــة إيالت اإلســرائـيــلـيــة عـلى

ســـواحل الــبــحـــر األحــمــر في 12
كانون األول/ديسمبر.

ولـفتت الـوزارة في بيـانها إلى أنه
تــــبـــيّـن أنه من الــــصـــعـب إقـــنـــاع
مــنــظــمي مـســابــقــة مـلــكــة جــمـال
جـنـوب إفـريقـيـا بـإعادة الـنـظر في
قـرارهم ا�شاركـة في مسابقـة ملكة
جـمال الكون . ونتيجة ذلك� أعلنت
حــكـومـة جــنـوب إفـريـقــيـا  سـحب

دعمها  إثر  تصلّب  ا�نظم�.
وأضـــــافت الـــــوزارة  الــــفـــــظــــائع

ا�ـــرتـــكــبـــة من إســـرائـــيل في حق
الـفـلـسـطـيـنـيـ� مـوثـقـة جـيّـداً� وال
�ـكـن لـلـحـكـومـة بـوصـفـهـا �ـثال
شـرعـيـا عن شعب جـنـوب إفريـقـيا
أن تــربط نــفـســهـا بــذلك بــضـمــيـر

مرتاح .
وتــدعم جـنـوب إفـريـقــيـا الـقـضـيـة
الــفـــلــســطــيــنــيـــة مــنــذ إـــــــقــامــة
اجلــانــبــ� عالقــات دبــلــومــاســيـة
رسـمـية سـنة 1995 بـعـد عـام على

انتهاء نظام الفصل العنصري.

كــذلك خــفــضـت جــنــوب إفــريــقــيـا
تـمثيـلها الدبـلوماسي في تل أبيب

سنة 2019 وسحبت سفيرها.
وكـان منـظمو مـسابقـة ملكـة جمال
جـنـوب إفـريـقـيـا أشـاروا األسـبوع
ا�ـــاضي إلى أن مــســابـــقــة مــلــكــة
جـــمــــال الـــكـــون لـــيــــست  حـــدثـــا

سياسيا . 
وحـــذّر وزيــر الـــثــقـــافــة اجلـــنــوب
إفــريــقي من أن تـشــبث ا�ــنـظــمـ�
�ــوقـفـهم قــد يـفـضـي إلى  نـتـائج

كـــارثــيــة عــلـى مــســتــقـــبل (اللــيال
مـسـواني) وموقـعـها الـعـام كشـابة

سوداء . 
وحـض حــزب ا�ـــؤتــمـــر الـــوطــني
اإلفريقي احلاكم في البالد منظمي
مسابقة ملكة جمال جنوب إفريقيا
عـلى  االسـتمـاع إلى الـنداء الـعارم
من أجـل  مـقـاطـعـة مـسـابـقـة مـلـكة
جـمال الكـون بنسخـتها ا�ـقبلة في
إسـرائيل حيث يسود نظام الفصل

العنصري .

–فــاز فـيــلم {  اثــيــنـا (أ ف ب) 
بوتيت ناتور  للمخرج الفرنسي
سـامــويل تـايـس األحـد بــجـائـزة
االسكنـدر الذهبي � أبـرز مكافآت
مهرجـان سالونـيكي السـينمائي
الــــدولي في الـــيــــونـــان بـــدورته
الثانـية والسـت�� فيـما نال بطل
الــعــمل ألــيــونــا ريــنــيــر جــائـزة

أفضل �ثل.
ومُنحت اجلائـزة البالغة قـيمتها
10 آالف يــورو إلى هـذا الــفــيـلم
الـذي يـروي قـصـة الـفـتى جـوني
احلـسـاس ذي الـسـنـوات الـعـشر
وا�تـمايز عن عـائلـته ا�قـيمة في

حي شعبي في شرق فرنسا.
كــذلك مــنح ا�ــهــرجــان اجلــائـزة
اخلـاصة مـن جلنـة الـتـحـكيم� أو
االسكنـدر الفـضي � إلى اخملرجة
السويديـة الكوستاريـكية ناتالي
ألــفــاريــز مــيـســ� عن فــيــلــمــهـا

الطويل  كالرا سوال .
وبــعــد حـوالى عــامــ� عــلى بـدء
19التي أطاحت جائحـة كوفيد-
بالكثير من ا�واعيـد السينمائية
الـسـنـويـة أو أرغـمت مـنـظـمـيـهـا
عـلى إقـامتـهـا بـنـسق افـتراضي�
نُـــظم مـــهـــرجـــان ســـالـــونـــيـــكي
الـســيـنـمــائي هـذا الـعــام بـنـسق
هـــجــ� يــجــمـع بــ� اجلــانــبــ�

احلضوري واالفتراضي.
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ا�ـتحدة. وتـقوم اللعـبة التـشاركية
عـلى تفاعل الالعبـ� عبر اإلنترنت
فـي مـنـاطق مــعـاديـة. ويــسـعى كل
العـب ضــــمن اجملــــمــــوعــــة إلى أن
يـــكـــون الــــصـــامـــد الـــوحـــيـــد إلى
الـنهايـة. ويثيـر ا�وضوع اهـتماما
كــبــيــرا في الــصــ� حــيث شــوهـد
470مــلــيــون مــرة عــلى أكــثــر من 
شـبكـة  ويبو  االجـتمـاعية احملـلية

حتى بعد ظهر االثن�.
وتـــدرّ  فـــورتـــنـــايـت  الـــتي �ـــكن
حتـــمـــيــــلـــهـــا مـــجـــانـــا� إيـــرادات
�ـــلـــيـــارات الـــدوالرات مـع شــراء
الـالعـــبــــ� عـــنــــاصـــر إضــــافـــيـــة
لـــشــــخـــصـــيـــاتـــهـم� �ـــا يـــشـــمل
خــصـوصـا اكـســسـوارات ا�ـلـبس.
وقــد اسـتــحــالت الـلــعـبــة سـريــعـا
ظــاهـرة عــا�ـيــة� لـدرجــة أن بـعض
ا�ـواجـهـات بـات يـتـابـعـهـا ماليـ�

ا�ــتـفـرجـ�. وبـفــضل هـذا اإلقـبـال
الــكـــبــيــر� بــدأت  فــورتــنــايت  في
األشـــهـــر األخـــيـــرة الـــتــعـــاون مع
مــشــاهـــيــر يــظــهــرون مــوضــعــيــا
لـفتـرات محـددة بطريـقة الـتجـسيد
الـــــــرقــــــمـي (أفــــــاتــــــار). وبـــــــاتت
فــورتــنــايت  ثــالث اسم كــبــيـر في
عـالم الـتكـنـولوجـيـا يغـادر الـص�

خالل شهر.
فـقد أعـلنت  يـاهو � إحـدى شركات
اإلنـتـرنت األكـثـر رواجـا في الـعـقد
األول مـن الــقـــرن احلـــالي� بـــدايــة
تـشــرين الـثـاني/نـوفـمـبـر اجلـاري
أنـــهــا ســتــوقـف نــشــاطـــاتــهــا في
الـصـ� بسـبب  تزايـد الـصعـوبات
في الـبيئـت� التجـارية والقـانونية
.كــذلك أعــلـنت شــبــكـة  لــيـنــكـد إن
لـلعالقات ا�هنية الـتابعة جملموعة
مــايـكــروسـوفت � الــشـهــر ا�ـاضي

انــســحــابــهــا في الــصــ� بــســبب
الـبيئة الصعبة  في البالد. ولطا�ا
كـــانت اجملـــمــوعـــة الــعـــمالقــة من
الـشـركات األمـيركـيـة القـلـيلـة التي
تـمـكن تطـبـيق اجتـمـاعي تابع لـها
مـن الـــصــــمــــود في الــــصــــ� رغم

الرقابة ا�شددة. 
كـانت  مـايـكـروسوفت وفي 2014 
أول شـركــة أجـنـبـيـة تـسـتـثـمـر في
الـسوق الصيـنية الضـخمة أللعاب
الـفيـديو مع جهـازها  اكس بوكس

وان . 
وعــام 2000 عــلـقـت بـكــ� بـيع كل
أجــهــزة ألـعــاب الــفــيـديــو بــسـبب
آثـارهــا الـسـلـبـيـة ا�ـفـتـرضـة عـلى
الـصـحـة الـذهـنـية  لـلـمـسـتـخـدم�
الـيافع�. لـكن رغم ذلك� بقيت هذه
األجــــهــــزة مـــــوجــــودة في الــــبالد

بصورة غير قانونية.

العـب� جدد في الص�� بحسب ما
أعــلـنـت  إبـيك غــا�ـز  الــتي تـضم
بـ� مستثمريها مجموعة  تنسنت
 الــصــيـنــيــة الـعــمالقــة في مــجـال

اإلنترنت.
ولـم يـخف العــبـو  فـورتــنـايت  في
الــصـ� حــزنـهم عــلى نـهــايـة هـذه
الـلـعبـة في الـبالد.  وقالت الالعـبة
ديـنغ لوكـالة فـرانس برس  ال أفهم
سـبب التوقف السريع .  أما جينغ
24عــامــا وهــو أيــضـا من الــبــالغ 
ا�ــولـعـ� بـالــلـعـبـة� فــقـال لـوكـالـة
فــــرانس بــــرس  أريــــد الــــبــــكـــاء �
مـوضحا أنه لعب  فورتنايت  على
مـدى عام� في اجلامعة. وتُصنف
 فـــورتــــنـــايت  مـن أكـــثـــر ألـــعـــاب
الفيديو شعبية في العالم� إذ يزيد
عدد مستخدميها عن 350 مليونا�
أي أكــــثـــر مـن ســـكــــان الـــواليـــات

إيــرادات كــبــيــرة في الــبالد لــكــنه
يــواجـه انـتــقــادات بــســبـب إدمـان
الــكــثــيـر مـن الالعــبـ� الــيــافــعـ�
ألـــــــعـــــــاب الـــــــفـــــــيـــــــديـــــــو. وفي
آب/أغــسـطس� فـرضت الـسـلـطـات
قـيـودا مـشـددة حصـرت �ـوجـبـها
الـفترة ا�سـموح باستـخدام ألعاب
الــفـيــديـو خاللــهـا بـثـالث سـاعـات
أسـبوعيـا لألشخاص دون سن 18
عـامـا� فـيـمـا بـعض األطـفـال كـانوا
�ـضون ساعـات طويلـة يوميا في
الـــلـــعب أمـــام الـــشـــاشــة. وكـــانت
فــــورتـــنـــايت  تــــضم مـــنـــذ 2018
نـسخة جتريبية مـخصصة للص�
حـيث تـخضع احملـتويـات العـنيـفة
وا�ـبتذلة واحلساسة سياسيا إلى

مراقبة مشددة.
ومـــنـــذ مــطـــلع الـــشــهـــر اجلــاري�
تـــوقــفـت  فــورتـــنــايت  عـن قــبــول

{ بـك� (أ ف ب) —حُــجـبت لـعـبـة
فــــورتـــنــــايت  الـــشــــهـــيــــرة الـــتي
يـسـتـخدمـهـا ا�الي� حـول الـعالم�
نـهائيا عن ا�ستخدم� في الص�
االثــنــ� مع انــتــهـاء ا�ــهــلــة الـتي
حـددتها الشركة األمـيركية ا�طوّرة

لها.

وكـانت شركـة  إبيك غا�ـز  أعلنت
مطلع الشهر اجلاري أنها ستوقف
نـسـختـها  فـورتـنايت  في الـص��
عــلى وقع الـقــيـود الـتي تــفـرضـهـا
بـك� لتشديد قبضتها على القطاع
الـرقـمي. ولم تـسـتـثن هـذه الـقـيود
قــطـاع ألـعــاب الـفـيــديـو الـذي يـدرّ

ريـــــو دي جـــــانـــــيـــــرو (أ ف ب) –
أشــعــلت  مــاكــدونــالــدز  جــدال في
الـبرازيل بـعدمـا فتـح أحد فـروعها
مـراحيضه من دون تـفريق الزبائن
عــلى أســاس اجلــنس� فـي خــطـوة
أثـــارت اســتــيــاء احملـــافــظــ� رغم
تأكيد سلسلة ا�طاعم أنها أرادتها

مبادرة  جامعة .
بــدأت الـقــصـة مـع فـيــديـو نــشـرته
زبــونـة من مـراحـيض مـطـعم تـابع
لـلسـلسـلة في مديـنة بـاورو بوالية
سـاو باولو جنـوب شرق البرازيل�
يـظهر غرفا إفراديـة منفصلة داخل

ا�راحيض لكن مع مدخل موحد.
وقـالت البرازيـلية في هذا الـفيديو
الــذي حـقق انــتـشـارا كــبـيــرا عـبـر
الـشـبـكـات االجـتـمـاعـيـة في الـبالد
ثــمــة أطــفــال يــســتــخــدمــون هــذه
ا�ــراحـيـض � واصـفــة مـا يــحـصل
بـأنه  مـعـيب  و ضـرب مـن ضروب

الشيوعية في باورو .
اسـتُـتــبع الـفـيـديـو بـتـعـلـيـقـات من
نــواب مـحــافـظــ� انـتــقـدوا فــيـهـا
بــشــدة شـبــكـة مــطــاعم الـوجــبـات

السريعة.
واســـتـــدعى اجلـــدل الــدائـــر حــول
الـقـضـيـة تدخـال من رئيـسـة بـلـدية
بـاورو سويـل� روز� الـتي أعلنت
عــبــر تــويــتـر أن  هــيــئــة الــرقــابـة
الـــصــحـــيــة تـــوجــهت إلـى ا�ــكــان

ا�ـــراحــيض بـــصــرف الــنـــظــر عن
جنسهم عند الوالدة.

وأكـــدت الــســـلــســلـــة أنــهـــا  عــلى
تـــواصل مع الــســـلــطــات  من أجل
امـتثال مطاعمها للمعايير ا�عمول

بها.
تـكتـسي مسـائل اجلنـدر حسـاسية
خــاصـة في الـبــرازيل مـنـذ وصـول
الـرئيس الـيمـينـي ا�تـطرف جـايير
بـولـسـونـارو إلى احلـكم قـبل ثالث
ســــنــــوات. وقـــــد واجه الــــرئــــيس
الـبرازيـلي انتـقادات كـثيـرة بسبب
تـصـريحـات وُصفت بـأنهـا معـادية

للنساء أو للمثلي�.

الـنـفـايات الـتي يـنـتهـي جزء مـنـها
فـي الـبـحـر. ويــنـكب راوول تـوكـام
عــلى إجنــاز ا�ــهــمــة. هــذا ا�ــعــلّم
الــبــاحث في جــامــعــة بــامـنــدا في
مـنـطقـة شـمال الـكـاميـرون الـغربي
الــنــاطــقــة بــاإلنــكــلــيــزيــة� �ــسك
قـارورة بالستـيكـية قـبل رميـها في
كــيس.  وخالل وجـوده في كـريـبي
حلــضــور مــؤتــمــر حــول الــتــلـوث
الــبــحــري� شــارك تــوكـام فـي هـذه
الـعــمـلـيـة ألن  الـتـلـوث الـنـاجت عن
الــنـفــايـات الــبالسـتــيـكـيــة هـائل .
ويــوضـح نــحــاول أيــضــا تــوعــيـة
الــــســـكـــان إلخــــبـــارهـم بـــأن هـــذه

الـنفايـات تشكل تـهديدا لـلبحر � ال
ســـيـــمــا عـــلى  مـــســتـــوى إنـــتــاج

األسماك اآلخذ في االنخفاض .
وصـــــــــلـت روفـالن نـــــــــبـــــــــيـل إلى
الـــكـــامــيـــرون قـــبل ثالثـــة أشـــهــر
لـلحـصول عـلى وظيـفة فـي منـظمة
أمـــكـــو  غــيـــر احلـــكـــومــيـــة� وهي
تـشارك أيـضا في التـنظيف حـاملة
كـيــسـا مـلـيـئـا بـالـعـبـوات. وتـقـول
نـبـيل  أنـا تـونـسـيـة� لـكن �ـكـنني
حـمايـة الطبـيعـة� إذا حافظـنا على
مـنطقة مـا� فهذا يعـني أننا نحافظ
عـــلى الــكــوكب بــأكـــمــله. كل شيء

يشكل حلقة متصلة .


