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أوال :- 
ـثل الـقـاضي فـائق زيدان اجلـيل الـثـاني في قـيادة الـقـضـاء الـعراقي مـا بـعـد عام
2003. بـحيث تـسلم الرجل تـركة ثـقيلـة جدا في ظـروف أستثـنائـية في عام 2017
ـرحـلة الـتي تـلت مـرحـلـة ما بـعـد  انـدحار كـرئـيس جملـلس القـضـاء األعـلى . وهي ا
تــنــظــيم داعش اإلرهـــابي والــشــروع في تـــنــظــيف الــعـــراق من بــقــايــا االرهــاب و
اإلرهابـي وداعـميـهم ومـضيـفيـهم والفـصل القـانوني في قـضايـاهم داخل احملاكم

العراقية . 
ـوصل " .والـصراع ناهـيك عن اجلـدل الـسـياسـي والقـانـوني حـول ملـف سقـوط " ا
ـوصل والـتي فـجـرت ازمـات كـثـيرة داخل ـريـر  حـول اسرار سـقـوط ا الـسـيـاسي ا
الـبلـد .وكـان الـقـضاء حـيـنـهـا يتـعـرض الى ضـغـوطـات هائـلـة ومن جـمـيع االطراف.
وتـخلـلتـها تـهديـدات خطـيرة لـلقـضاء ولـلقـضاة. نـاهيك عن الـتدخل الـسيـاسي الذي
كان سائـداً  والزال في مفاصل الـقضاء.نـاهيك عن الضـغط الدولي عبـر السفارات
نـظمـات الدوليـة حول مـوضوع حـقوق األنسـان ومحـاولة الـتدخل في مـلفات وعبـر ا

تعاون معهم  .  االرهابي وا
وعدم الـصدام مع فـسارع الـقاضي زيـدان الى سـلك طريق احلـكمـة واالمـتصـاص 
الساسة وال مع  منظمات حقوق االنسان وال مع حرية التعبير. وكانت مهمة صعبة
جدا. ولـكـنه جنح فـيـهـا ال سـيـمـا عـنـدما جنـح بأن يـكـون الـقـضـاء الـعـراقي اضـافة
لـلمرجعـية الشـيعية عـنصري التـوازن والسالمه للعـراق وللمجـتمع العراقي في أدق
ظاهرات الـتي تطورت ر بـها العـراق والتي وصلت الى مـسلسـل ا وأخـطر مرحـلة 
الى حراك تـشريـن وسقـوط الشـهداء وانـتشـار الفـوضى وبـادوات محـليـة وخارجـية
.ولقـد لـعب القـضـاء العـراقي  ومن خالل الـسيـد فـائق زيـدان دورا مهـمـا ومحـوريا
لتـطويق الـفوضى والفـتنة والـتشبث بـاحلفاظ عـلى اللحـمة الوطـنية والـسلم األهلي .
والزال ملف هذه الفـوضى ويضمنه ملف الـشهداء لدى القـضاء ونتمنى فـتحه قريبا

!
ثانيا :-

 وهناك قـضية مهمة جـدا  حيث جنح فيها الـقاضي فائق زيدان وهي نسج عالقات
جيدة مع الـقضاء االيراني والعربي  واالوربي والغربي. واندفع نحو جتديد وتطوير
الـقــضـاء الــعـراقـي من خالل الـدعـم االوربي والـغــربي لـيــصــبح الـقــضـاء الــعـراقي
ية التي حتـمي حقوق االنسان وحرية التعبير . منسجـما مع القوان االوربية والعا

ومن خالل هذه العالقـات اجليدة أصبح القضاء العراقي عنصر توازن في العراق.
وعنصر فـعال في دعم النظام السياسي وايجاد احلـلول لألزمات السياسية. بحيث
بات القضـاء العراقي ( طرفا رابعا ومهما في احللول السياسية في العراق وعندما
جنح بـكـسب ثـقـة الـرئـاسـات الـثالث ) وهـذا يُـحـسب الى الـسـيـد فـائق زيـدان الذي
ـرنـة الـتي خـفـفت من االزمـات واالحـتـقـانات الـتي كـانت جنح بـنـسج هـذه الـعالقـة ا

شهد قبل عام عام 2017! عنوان ا
ثالثا :-

عـركة األهم الـتي تصـدى من خاللـها الـسيـد فائق زيـدان للـفساد داخـل منـظومة  ا
القضاء الـعراقي ومحاصرة تسـييس القضاء  . فلألسـف الشديد ان هناك بعض (
الـقضاة واحملـققـ  داخل مجلس الـقضـاء ومن ضعاف الـنفـوس وقليـلي اخلبرة لم
غريات ولم يصمدوا أمام الضغط السياسي واحلزبي" وهم اقلية " يصمدوا أمام ا
وبهذا قد سـببوا مشاكل وحـملة نقد شـعبي ضد القـضاء و أضرت بسمـعة القضاء
الـعراقـي وبسـمـعة الـقـضاة الـنـزيهـ والـساهـرين عـلى خدمـة الـعدل والـقـانون وهم

طلقة ! ) ..  االكثرية ا
ـهـمة الـتي يـقودهـا الـقاضي فـائق زيـدان وزمالئه القـضـاة  ضد الـتدخل وان هذه ا
وضـد الفـسـاد في  مفـاصل القـضـاء واالستـمرار في السـيـاسي في عمل الـقـضاء 
حتـسـ صـورة وسـمـعـة الـقـضـاء الـعـراقي لم يـرق لـلـبـعض واعـتـبـروه حتـديـا لـهم.
فحركوا ادواتـهم وجيوشهم االلكترونية ومواقـعهم الصفراء للنيل من القاضي فائق
زيـدان والـنـيل من الـقـضـاء. والـهـدف هـو تـشـويه سـمعـة الـقـضـاء وسـمـعـة الـقـضاة
وسمـعة الـسيـد فائق زيـدان لكي يـستـسلم لـهم ويتـوقف عن قيـادة ثورة  الـتصـحيح

والتطوير ومحاربة الفساد والتدخل السياسي في شؤون القضاء العراقي! 
رابعا :-

 لقـد نال الـسيـد فائـق زيدان مـحبـة النـخب العـراقـية  ومـحبـة النـاس ألنه جنح بأن
يـكـون ( اطفـائي أزمـات  ) ب األفـرقـاء السـيـاسـي اضـافـة لعـمـله االصلي رئـيـسا
جملـلـس الـقــضــاء والـذي لم يــقــصـر فــيه. بل أصــدر الـكــثــيـر من حــاالت الــتـجــديـد
والـتـوضـيح والـتـرتـيب فـي الـعالقـة بـ الـقـضـاء والـسـلـطات الـثـالث وبـ الـقـضاء
والنظام السـياسي واحلكومات…. وبسبب هذه الديناميـكية البراغماتية توقع البعض

ان السيد زيدان يبحث عن موقع سياسي( وهو مؤهل له جدا ) .
فمن هنا شـعر البعض باحلـساسية وعدم االرتـياح من السيد زيـدان خصوصا بعد
تنـامي شعـبيـته وسط العـراقيـ فشعـروا  بأنه سـيخـطف ( كرسي رئـاسة احلـكومة
من هــؤالء الـطـامــعـ فــيه ) فـســارعـوا لـتــحـريك ادواتــهم وجـيــوشـهم االلــكـتــرونـيـة
واالعالمـية الـصـفراء  لـقـيادة هـجمـة تـشويه لـسـمعـة وتاريـخ وعلـميـة الـسيـد زيدان.
والهدف واضح وهـو تشويه صورة الرجل بنظر اجلمهور والرأي العام. وهي فصل

من حروبهم القذرة ومن دجلهم السياسي الذي دمر البالد والعباد  !
خامسا :-

 جنح القـاضي فـائق زيـدان بقـطع  خطـوات البـأس بهـا في مـوضوع (حـمـاية حـرية
ا التعبـير  والصحافة واالعالم   وحـماية حقوق وعمل الصـحفي  في العراق) 
ـعنـية بـحقـوق االنسان ـية ا ـنظـمات الـعا نال من خـاللها  رضـا االحتاد االوربي وا
وحريـة التـعبـير  ونـال رضا ودعم  الـكثـير من الـصحـفيـ واالعالميـ في العراق

وألول مرة . 
بـحـيث جنح الـقاضـي زيدان بـتـأسيس عـالقة جـيـدة وألول مرة مع الـسـلـطة الـرابـعة
ـتمـثلـة بالـصحـافة واالعالم.وبـهذه الـعالقة الـطيـبة بـ السـلطـة الرابـعة والـقضاء وا
جنح السيـد زيدان  بتحس صورة العراق أمام العالم .واعطى فسحة جيدة وألول
مـرة في فـضـاء احلـريـة الـصحـفـيـة واالعالمـيـة في الـعـراق. وهـذا بـحـد ذاته أغاض
الـكثيـر من االطراف السـياسية واحلـكوميـة التي تعودت عـلى القمع وتـكميم األفواه.
فشـغـلت ادواتـهـا بـالضـد من الـسـيـد زيـدان النهـا تـكـره الـتـطويـر وال تـريـد حتـس

صورة العراق أمام العالم وهو الهدف الذي يعمل عليه السيد زيدان .
والـرجل مسـتـمر في مـعـركتـه االخرى  في  مـيـدان (حقـوق االنـسان)  اي من اجل
تــطـويــر ثـقـافــة وقـوانــ وحـمــايـة حـقــوق االنـســان في الـعــراق. وسـجل فــيه بـعض
اخلـطـوات اجلـيدة. ولـكن ولالسف ان هـنـاك مـؤسـسات عـسـكـريـة وشرطـيـة وامـنـية
طـلوب مع الـقضاء في حتـس مـلف حقـوق االنسان في الزالت لم تـتعـاون بالقـدر ا
ـيـدان.. وايـضــا بـاتت تـلك ـيـا في هــذا ا الـعـراق لــكي تـتـحــسن صـورة الـعــراق عـا
االطراف تـتـضايق من إصـرار الـقضـاء الـعراقي بـقـيادة الـقاضي فـائق زيـدان على
حتــسـ حـقــوق االنـسـان في الــعـراق لـكـي يـنـسج الــقـضـاء الــعـراقي من وراء ذلك

ؤسسات القضائية واحلكومية في العالم   ! عالقات طيبة ومفيدة مع ا
اخلالصة :

هـنـي مع الـقـضاء الـعراقي.ودعم  يجب ان يـقف جـميع الـصـحفـي واالعالمـيـ ا
رئـيس مـجـلس الـقـضـاء الـعـراقي الـقـاضي فـائق زيـدان في تـرسـيخ ثـقـافـة وقـوان

حرية التعبير ودعم الصحافة احلرة في العراق .
وكذلك دعـمه في تـرسيـخ ثقـافة وقـوانـ حقـوق االنـسان في الـعـراق . فالـرجل وفر
منـاخا صحيا و ال بأس به وألول مرة مابعد عام 2003 للـصحافة وحلرية التعبير
ـنـاخ اجلـيـد في حـرية وبـالتـالي يـجب الـوقـوف مـعه ودعـمه لـتـعـمـيم وتـرسـيخ هـذا ا

التعبير.
{ عن مجموعة واتساب
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ــطــرة تــبــدأ الـــبالد حــالــة جـــويــة 
بـوادرهـا مع حتـول تـدريـجي الجتـاه
الـريـاح خالل ســاعـات نـهـار يـوم غـد
اجلـــمــــعـــة الـى االجتـــاه اجلــــنـــوبي
الـشـرقي وتـكـاثر لـلـسـحب  يـعـقـبـها
هـطــول زخـات من االمــطـار الــرعـديـة
تــســـتــمــر يــومــ او ثالثــة ايــام في
اماكن متفرقة من مدن البالد) وتابع
ـنــطــقـة الــشـمــالــيـة من ان (حــصــة ا
األمــطــار هـي األعــلى). وفي مــصــر 
شهـدت محـافـظة أسـوان خالل األيام
ــاضــيــة مــوجــة طــقس ســيّـئ غــيـر ا
مسبوقة منذ  11عاماً بسـبب التغيّر
نـاخي  اذ أسـفرت عـن وفاة اربـعة ا
أشخاص وإصابة العشرات بجروح
بـــــــحــــــسب مــــــا أعـــــــلن مــــــســــــؤول
ـتـحدث بـاسم وزارة حـكـومي.وقـال ا
الــتــنــمـيــة احملــلـيــة خــالـد قــاسم في
تـصـريح امس إنه (مـنـذ  11عـامـاً لم
يحدث هطول هذه الكمية من األمطار

في أسوان).
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تــوقــعت الـــهــيــئــة الـــعــامــة لالنــواء
اجلـويـة والـرصــد الـزلـزالي الـتـابـعـة
لـوزارة الــنـقل  تــأثـر طــقس الـعـراق
ـنـخفـض جوي مـصـحـوب بـامـطار
غــزيـرة خـالل يـومي االحــد واالثــنـ

قبل .  ا
وقــال مـــديــر إعالم الـــهــيـــئــة عـــامــر
اجلـــــابـــــري في تـــــصـــــريح امس ان
ـنـخـفض جـوي (الـطـقس ســيـتـأثـر 
مصحوب بأمـطار غزيرة خالل يومي
ـقبل) األحد واالثـنـ من االسبـوع ا
وتابع ان (درجـات احلـرارة تنـخفض
عـن مـعــدالتــهــا الــيـومــيــة). وتــشــيـر
تــوقـعــات الـطــقس الى حــالـة جــويـة
ــقـبــلـة. وكـتب ـطــرة خالل األيـام ا
تنـبىء صادق العـطية في صـفحته ا
على فيسبـوك امس ان (سحبا عابرة
الجواء البالد تستمر اليوم اخلميس
وغد اجلمعة) متـوقعا ان (تؤثر على

ــولى أن يــتـغــمــد الـفــقــيـد ســائالً ا
بـواسع رحـمـته) من جـانـبه  ابدى
احللبوسـي (تقديره لرئـيس حكومة
االقـليم عـلى عـزائه ومواسـاته كـما
قــدم له الــشـــكــر عــلى مــا أبــداه من
مشاعر أخوية صادقة). على صعيد
مـتـصـل أكـد الـقــائـد الـعــام لـلـقـوات
ـسـلـحـة مـصــطـفى الـكـاظـمي أن ا
سلحة هي القوة الضاربة القوات ا
ألعــداء الـعـراق فـيــمـا أشـار إلى أن
احلكومـة استطـاعت برغم من قصر
عـمــرهــا أن تـثــبّت أركــان الـنــجـاح.
وذكر بـيـان تلـقته (الـزمان) امس ان
(اجملــلس الــوزاري لألمـن الـوطــني
عـقـد اجـتـمـاعـاً بـرئـاسـة الـكـاظـمي
وجـرى مــنــاقــشـة مــجــمل األوضـاع
األمــــنــــيـــة فـي الــــبالد وحــــمــــايـــة
ـوضوعات التـظاهـرات فضالً عن ا
درجـة على جـدول األعمـال) وقال ا
ر بـتحديات الكاظـمي ان (العراق 
مـتـعـددة لكـن احلكـومـة اسـتـطاعت
بــرغم من قــصـر عــمــرهــا أن تــثـبّت
أركـان الــنــجــاح وأن تــتـعــاطى مع
ستجـدات على الساحـت احمللية ا
واإلقـلـيـمــيـة) مـشـدد عــلى (اهـمـيـة
عـترض على تظـاهرين ا خمايـة ا

نتائج االنتخابات). 

لالنــتـخــابـات في تــدقــيق الـطــعـون
ـعتـرضـ على نـتائج ـقدمـة من ا ا
االنـتـخـابات  واتـفـقـا عـلى ضرورة
احـترام تـطـبيـق القـانـون واعتـماده
اسـاســا في مــعـاجلــة االشــكـالــيـات
ــثــاره بـــشــأن االنــتــخــابــات). في ا
غــضـون ذلك  طـالب رئــيس الـتـيـار
الـصـدري مـقـتـدى الــصـدر بـتـفـعـيل
قـــــانـــــون من ايـن لك هـــــذا. وكـــــتب
الصدر في تغريـدة على تويتر انه (
ــقــبــلــة ــرحــلــة ا من الالزم خـالل ا
تــفــعــيل قـانــون من اين لـك هـذا مع
الـسـلـطة الـتـشريـعـية والـتـنفـيـذية 
ويكون شامال لـلجميع بـال استثناء
عــــــــــــلـى االطـالق). الـى ذلـك  رجـح
اخلــبــيــر الــقــانـونـي طــارق حـرب 
اخـتـيـار هــوشـيـار زيـبــاري رئـيـسـا
لـلـجـمـهـوريـة ومـصـطـفى الـكـاظـمي
رئيـسا لـلوزراء ومحـمد احلـلبوسي
ـان. من جـهـة اخـرى  رئـيـسـا لـلـبـر
أجـــرى رئـــيس حـــكــــومـــة االقـــلـــيم
مـسـرور البـارزاني اتـصـاالً هاتـفـياً
مع رئيس حتـالف تقـدم احللـبوسي
 لتقد التعزية في وفاة عمه منذر
احللبوسي. وأعرب البارزاني خالل
االتـــــصــــال عن (خــــالـص تــــعــــازيه
ومـواســاته لــرئـيس حتــالف تــقـدم

بحث أوضاع العراق بصورة عامة
بـكرة جمللس ونتـائج االنتـخابـات ا
ــسـتــقــبل الــنــواب  والــتــوقــعــات 
الـعـمــلـيـة الــسـيـاسـيــة واحلـكـومـة
ــــهــــام ــــقــــبـــــلــــة وا االحتـــــاديــــة ا
والــتـــحــديـــات الــتي تـــواجــهـــهــا)
مؤكـدين (أهمـية احلـفاظ على األمن
واالسـتــقــرار الـســيـاسـي في الـبــلـد
ــقـراطي والــتـمــسك بــاخلــيـار الــد
وتــطــويــر الــعــمــلــيــة الــســيــاســيـة
وتوصل الـقوى واألطـراف العـراقية
إلى تـفــاهم مُـرضٍ لــلـجــمـيـع يـخـدم
حـاضـر ومــسـتــقـبل الــعـراق ويـحل
مـــشــاكــلـه) وبــشــأن االنـــتــخــابــات
واالعـتـراضـات التي تـطـالـهـا بحث
الحـظـات على ـآخـذ وا الـطـرفـان (ا
عملـية التـصويت واتفـقا في الرأي
بـــأن أي مـــأخــذ أو مـالحـــظــة عـــلى
نـتـائج االنـتـخـابـات يـجب الـتـعـامل
مــعـــهــا وحــلــهـــا وفــقــاً لإلجــراءات
الـدسـتـوريـة والقـانـونـيـة وأن تـهتم
طالب وتوقعات احلكومة القادمة 
). وفـي بــغــداد  الــتــقى ــواطــنــ ا
رئيس مجـلس القضـاء االعلى فائق
رئيس الوزراء السابق عادل زيدان 
ـهـدي . وجــرى خالل الـلـقـاء عــبـد ا
(بـحث اليـة عمل الـهـيئـة القـضائـية

ـعــتـرضـة عـلـى الـنـتـائج اجلـهـات ا
الستعـادة الشفافـية والثقـة بالنظام
ـــقـــراطي  كـــمـــا شـــددا عـــلى الـــد
الـــتــهــدئـــة واحلــوار لــلـــخــروج من
األزمــة احلــالـيــة وجتـنب اإلنــسـداد
الـــســيـــاسي). فــيـــمــا اتـــفق رئــيس
االقـلــيم نـيــجـيــرفـان الــبـارزاني مع
ـــآخــذ بـــشــأن احلـــكــيـم عــلـى حل ا
االنـتـخـابـات وفـقـا لـلـدسـتـور. وذكر
بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللقاء

وجـــرى صالح الـــديـن  احلـــكـــيم  
ـشــتـرك الـذي اسـتـذكــار الـتــاريخ ا
جـمــعه مع الــقــيـادات الــكــرديـة في
مواجهة الدكتـاتورية وبناء العراق
اجلــديـــد) واضـــاف ان (الــطـــرفــ
تـــبــادال وجـــهـــات الـــنـــظـــر بـــشــان
شهـد السياسي واألمني تطورات ا
ونـتــائج اإلنـتـخـابـات األخـيـرة ومـا
أفـــــضـت إلــــــيه مـن إربــــــاك وعـــــدم
توازن) ودعا الـطرفان الى (تـطم

s Š b¹d   ≠ qOÐ—«

ـــقــراطي دعــا رئـــيس احلـــزب الــد
الـكــردسـتـاني مـسـعـود الـبـارزاني 
رئيس حتالف قوى الـدولة الوطنية
عـــمــار احلـــكـــيـم  إلى  الـــتـــهـــدئــة
واحلـــــوار وتـــــطـــــمـــــ اجلـــــهــــات
عـترضـة على نـتائـج االنتـخابات. ا
وقـال بيـان تـلقـته (الـزمان) امس ان
(الــبــارزاني اســتــقــبل في مــصــيف
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وصف رئـيس مجـمـوعة االعالم
ـســتـقل االسـتـاذ سـعـد الـبـزاز ا
حـــصـــول مـــجــمـــوعـــة قـــنــوات
(الشـرقيـة) على اجلـائزة االولى
عـن افـضل مـشــروع تـلــفـزيـوني
في الــــشـــرق االوسط وشــــمـــال
افـــريـــقـــيـــا عـن جتـــربـــة بـــنـــاء
استـوديو 7 في اربيـل وتطـوير
ســـــتــــوديـــــوات الــــبـث في دبي

ولـنــدن بــأنه (اجنــاز كــبــيـر في
صـنـاعـة الـتـلـفـزيـون في الـعـالم
العـربي) مشـيرا الى انه (ثـمرة
ـهـنـدس جـهـود هـائـلــة قـادهـا ا
احـــمـــد بـن عـــفـــيف مع فـــريـــقه
ـــاهــــر). ومــــنح الـــهــــنــــدسـي ا
اجلـــــائــــــزة احتــــــاد االذاعـــــات
الـعـربـيـة ومـجـلـة (بـرودكـاسات
بــــرو) خـالل حـــــفل اقـــــيم امس
شاركة االول الثالثاء في دبي 
ـثـلي الـعـشـرات من الـقـنـوات

والشركات التلـفزيونية وخبراء
ـي فـي صنـاعة الـتلـفزيون. عا
وتـــمـــنح هـــذه اجلـــائـــزة عـــادة
ـــشــــاريع االكـــثـــر الصــــحـــاب ا
تـطورا بـصنـاعـة التـلفـزيون في
الــــــشــــــرق االوسـط وشــــــمــــــال
افــريــقــيــا ويــعــلن عــنــهــا مــرة
واحـــدة كل عـــام. الى ذلـك جــدد
الــفــنـــان الــكــبــيــر فــاروق هالل
شـــكــره واعـــتــزازه بـــالــتـــفــاتــة
الـــبــزاز مـــنـــحه قـالدة االبــداع

الـذهبـية ومـا يـترتب عـليـها من
مخصـصات ماديـة مطلـقا عليه
لـــقب فـــنــان االجـــيــال تـــقــديــرا
ـنـجـزه الـفني وعـطـائه الـكـبـير
عــلى مــدى نــحــو ســتــ عــامــا
عـــراقـــيــا وعـــربـــيـــا.  وقــال في
رسالـة صوتـية لـ(الـزمان) امس
(اجــــدد اعـــتـــزازي وتــــقـــديـــري
الهـتـمـامـكم بــكل مـا نـشـرتـمـوه
فـيــمـا يـخص الـتـكـر والـلـقب.
والـشـكـر مـوصـول الى االسـتـاذ

فائز جواد انا قرأت مقاله كان
ـشـاعر مـقـاال رائـعـا يـعـبـر عن ا
الطيبة التي تـكنوها لي. اتمنى
لـكم التـألق الدائـم في جريـدتكم
احملــتــرمـــة الن االســتــاذ ســعــد
البزاز احملترم علمنا دائما على
اهـتـمـامـكم واهـتـمـام الـشـرقـيـة
ــؤســـســة االعالمــيـــة كــلــهــا وا
اهـتـمـام بـالغ بـالـفـنـان الـعـراقي
وكبـير اتـمنى لـكم كل التـوفيق

سعدالبزازوالنجاح).

يــتـعـرضــون ألقـسـى انـواع الـتــعـامل
ــعــايــيــر االنــســانــيـة الــبــعـيــد عـن ا
والـــدولــيـــة) مـــشــددة عـــلى ضــرورة
(تـــعـــاون الــوزارة واالحتـــاد االوربي
لف بشكل إنساني للتعامل مع هذا ا
وإيـجـاد حـلــول جـديـة بـالـتـعـاون مع
ـنظـمـات الـدولـيـة). وأعـلنت جـمـيع ا
السلطات الفرنسية أنّها أنقذت قبالة
انش مـضيق بـا دو كـالـيه في بـحـر ا
 272مـــهـــاجـــراً أبـــحـــروا عــلـى مــ
قــوارب مــتـهــالــكــة من سـاحـل الـبالد
الـشـمـالي في مـحـاولـة لـلـوصـول إلى
إنــكــلــتــرا. وقـالـت مـديــريــة األمن في
ـانـش وبـحـر الــشـمــال في بـيـان إنّ ا
ـراقـبة ـركـز اإلقـلـيـمي لـعـمـلـيـات ا (ا
واإلنــقــاذ تــلـــقّى بالغــات عن قــوارب
عديدة تواجه صعوبات قبالة مضيق
بــادو كــالــيه) مــؤكــدة ان (عــمــلــيـات
اإلنـــقـــاذ الـــتي أطـــلــــقت عـــلى اإلثـــر

تواصلت خالل اول امس الثالثاء).

جــابــروا خالل الــلــقــاء ان (الــصــراع
الــــســــيــــاسي بــــ االحتــــاد االوربي
وبيالروسيا يـقع ضحيته الـعراقيون
الـــعـــالـــقـــون عــلـى احلــدود والـــذين

احلـــكــومـــة ألهــداف قـــصــيـــرة األمــد
لـتـظـهـر احلـقـائق أن تـلك الـشـائـعـات
بــعـيــدة عن الــصــحـة) ولــفت الى ان
(حـكـومـة االقلـيم بـذلت كـل احملاوالت
ـــواطـــنـــ ولـن تـــتـــردد فـي إعـــادة ا
احملـــــــــاصـــــــــريـن عـــــــــلـى احلـــــــــدود
الـــبــــيالروســـيـــة وتـــرى أن هـــذا من
واجبـها تـقد الـتسـهيالت كـافة لهم
وأن ترحب تـرحيـبا حـارا بعـودتهم)
معـربـا عن (امتـنان احلـكـومة جلـميع
األطـراف الـتي سـاعـدت وتـسـاعـد في
اسـتــعـادة أولـئك الـذيـن يـرغـبـون في
العودة طوعا إلى مناطقهم). وبحثت
هجرين إيفان فائق وزيرة الهجرة وا
جــابـرو مـع سـفــيــر االحتـاد االوربي
العالقـات الـثنـائيـة ب فيال فـاريـوال 
الــــعــــراق واالحتــــاد فـي مــــخــــتــــلف
اجملاالت وسـبل تـطويـرها ومـناقـشة
واطـن الـعراقيـ العـالق قضـية ا
في عــدد من الـدول االوربــيــة. وقـالت

∫¡UI

رئيس احلزب
قراطي الد
الكردستاني

يلتقي في اربيل
عمار احلكيم

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

 تــعــيـد احلــكــومـة الــعــراقـيــة الــيـوم
اخلــمــيس   300 مـواطن عــالق بـ
حـدود الـبـيالروسـيـة الـبـولـندي عـلى
مــ طــائـرة الــطــائـر االخــضــر.وقـال
ـــتـــحــدث بـــإسم شـــركــة اخلـــطــوط ا
اجلـويـة الـعــراقـيـة حـسـ جـلـيل في
ـسجل الى تصريح امس ان (عدد ا
اآلن هم  300 مـــواطن) وأضـــاف ان
(هناك تنسيقا ب وزارتي اخلارجية
ــوافــقــات والــنــقل بـــإســتــحــصـــال ا
االصــولــيـة لــتـســهـيـل عـمــلـيــة عـودة
العـراقـي الـيـوم اخلمـيس). بدوره 
ـتـحدث بـأسم اخلـارجـية احـمد قال ا
الــــصــــحــــاف في تــــصــــريح امس ان
(أعـداد الـراغـبـ بـالـعـودة الـطـوعـية
من بــيـالروســيــا ارتــفــعت الكــثــر من
 325مــهــاجــرا) وتــابع ان (الــرحــلـة
ســتـتــوجه من عــاصــمـة بــيالروســيـا
منـسك الـيوم اخلـمـيس إلى أربيل ثم
مؤكـدا ان (الوزارة تـنسق مع بغـداد)
اجلـــهــات الــوطــنـــيــة إلجنــاح رحــلــة
االجـالء) مـــشــــيــــرا الى ان (الــــفـــرق
ـقيـمة في بـيالروسيا الدبـلوماسـية ا
تـــعــمل بــشـــكل مــتـــواصل). ورحــبت
حـكـومـة اقــلـيم كـردسـتـان بـاجلـهـود
ـهــاجــرين االكـراد ــبـذولــة إلعــادة ا ا
طــوعـا مـن بـيالروســيــا إلى االقــلـيم.
ـــتـــحـــدث بـــاسم احلـــكـــومــة وقــال ا
جــوتـــيــار عـــادل في بــيـــان تــابـــعــته
(الــــزمـــان) امس إنـه (في األســــابـــيع
ـــاضـــيــة وقـع عــدد من الــقـــلـــيــلـــة ا
مواطني االقليم ضحـايا للتهريب من
ادية واستغل بعضهم نفعة ا أجل ا
الـــوضع من أجل االســـاءة لــســـمــعــة
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الـتسجـيل العـقاري  الف عـقار عائـدة للـدولة وكان يـشغـلها
ـال الــعـام). من جـهـة اخـرى  اشـخـاص مــتـجـاوزين عـلى ا
ـرحــلـة الـثــانـيـة أعـلن مــجـلس اخلــدمـة االحتـادي انــطالق ا
لـلمـؤهلـ للـتوظـيف من الـعلـوميـ حمـلـة الشـهادات الـعلـيا.
وذكـر الناطق الرسمي للمجلس وسام اللهيبي في بيان تلقته
ــرحـلــة الــثـانــيـة لــلــمـؤهــلـ (الــزمــان) امس انه (انــطـلــقت ا
قـابلة لـلمشـمول بـقانون رقم  59لـسنة مرحلـة ا لـلتوظـيف 
 2017من الـعلـومـي  حـملـة الشـهـادات العـليـا) وتابع ان
هامـها امس  وستستمر حتى يوم قابالت باشرت  (جلـنة ا
 29من الـشهر اجلـاري) مؤكدا انه (سـتتم مقـابلة الـدفعات

األخرى بشكل دوري لغرض اكمال اجراءاتهم). 
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ـوظـفـ لشـهـر تـشـرين الـثاني ـاليـة رواتب ا اطـلـقت وزارة ا
اجلـاري. وقـالـت الـوزارة في بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) امس ان
(دائـرة احملاسبـة في الوزارة باشـرت باطالق دفعـات تمويل
رواتب الــوزارات كـافــة لـلــشـهــر اجلـاري) داعــيـا الـوزارات
رتـبطة بـوزارة الى (مراجـعة الدائـرة لغرض واجلـهات غيـر ا
ــواعــيــد احملــددة لـكل بــدء اجـراءات تــمــويل الــرواتب وفق ا

وزارة). 
الى ذلك  تـمكـنت دائـرة عقـارات الدولـة الـتابـعة لـلوزارة من
اسـتـعـادة الف عـقــار . وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(الـدائـرة اســتـعــادت بـالــتـنــسـيق مع هــيـئــة الـنــواهـة ودائـرة
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ـوجـة الــرابـعـة من فـايـروس انــهت وزارة الـصـحـة اسـتــعـدادتـهـا  حتـسـبــا لـظـهـور ا
كــورونــا.وقــالت عــضــو الــفــريق االعالمي لــلــوزارة ربـى فالح في تــصــريح امس ان
وجة الرابعة للبالد او تاخير دخولها), نع دخول ا (الصـحة اتخذت اجراءات وقائية 
واضـافت انه ( تـهـيـئـة اعـداد من االســرة الـكـافـيـة واجـهـزة الـتـنـفس االصـطـنـاعي
وجة اجلـديد على وجه ـواجهـة ا سـتلزمـات الطـبية والـعالجية  وكذلك توفـير جـميع ا
اخلصـوص واجلائحة بـالعموم). وسـجلت وزارة الصحة امس  806 اصـابة وشفاء
ـوقف الوبـائي اليـومي الذي اطـلعت  1181 حـالـة وبواقع  18 وفاة جـديـدة. واكد ا
عـلـيه (الزمـان) امس ان (عـدد الـفـحوصـات اخملـتـبـرية الـتي اجـرتـهـا الوزارة لـعـيـنات

مشتبه اصابتها بالفايروس بلغت اكثر من  18 الفا).
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فحـاصـرتهـا مدة 11 يومـا لـكنـها لم
تـتمـكن من حتـديـد الـقـاتل.أدى مـقتل
الــــشــــرطــــيـــة إلـى قـــطـع الـــعـالقـــات
الـدبـلـومـاسـيـة بـ لـنـدن وطـرابـلس
حـتـى عـام 1999  عــنــدمــا اعــتــرفت
ـسؤوليـتها عن احلـادثة.وقد ليبـيا 
وعد جـون مـوراي الذي يـعـانى مذاك
من اضـــطـــراب مــا بـــعـــد الــصـــدمــة
زمــيـــلــته احملــتــضـــرة بــأنه ســيــجــد
ـسـؤولـ عن إطالق الـرصـاص من ا
نافذة السفارة.وجادل محامو موراي
ـبــروك الــذي نـفى مــسـؤولــيـته أن ا
كــان "مــســؤوال بــشـكـل مــشـتــرك" عن
إطالق الــنــار فـــرغم عــدم إطالقه أي
رصــاصــة إال أنه "ســاهم" في "وضع"

خـــطـــة الســـتــخـــدام الـــعـــنف أثـــنــاء
الـــتـــظـــاهـــرة. ولم يـــحـــضـــر صـــالح
ــــــبــــــروك اإلجـــــراءات إبــــــراهــــــيـم ا
الــقــضــائــيــة لــكــنه نــفى ســابــقـا أي
مسـؤولـية عن مـقـتل الشـرطـية.أوقف
بروك عام  2015على خلفـية مقتل ا
إيـفـون فـلـيــتـشـر لـكن أطـلق سـراحه
بـعـد ذلك بـعـامـ لـعـدم كـفـايـة األدلة
ه إلى الـعـدالة. وقـال مـتـحدث لـتقـد
بـــــاسـم الـــــشـــــرطـــــة عـــــام 2017 إن
التـحـقيق أتـاح "جـمع عنـاصـر كافـية
سؤول عن وفاة الشرطية لتحديد ا
ـكن تــقـد تـلك فـلــيـتــشـر" لـكـن ال 
الــعـنـاصــر الـرئــيـســيـة في احملــكـمـة

"ألسباب تتعلق باألمن القومي".

( 66عامـا) دعوى مـدنيـة مقابـل مبلغ
رمـزي قـدره جـنـيه إسـتـرلـيـني واحـد
ـبروك طالـبا الـعدالـة لزمـيلته ضد ا
الراحلـة.وقال قـاضي احملكمـة العـليا
ـبـروك كـان إن األدلـة تـشـيـر إلى أن ا
مـشـاركـا نـشـطـا في "خـطـة مـشـتـركـة

تظاهرين". إلطالق النار على ا
—U½ ‚öÞ«

وخــــــلص إلـى أن "مـــــوراي جنـح في
ـــتــهم صـــالح إبـــراهــيم إثـــبــات أن ا
ـبـروك مـسـؤول بـشكـل مـشتـرك عن ا
من أطلقـوا النار على إيـفون فلـيتشر
والضـربـات واجلروح الـتي تـعرضت
إلـيــهـا .قــدرت الـشــرطـة حــيـنـذاك أن
الـســفـارة مــصـدر إطالق الــرصـاص
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ــرحـــلــة وعـــنــصـــر تــوازنـــهــا هــو ا
ـنطـقة بـحاجة العـراق) مؤكدا ان (ا
إلى بـــنى حتــتـــيــة من طـــرق وســكك
ّــــــــا من شــــــــأنـه ربط حـــــــديــــــــد و
االقـتــصـادات مع بـعـضــهـا الـبـعض
لـــتـــوفـــيـــر فـــرص الــــعـــمل لألعـــداد

تزايدة من الشباب). ا
wšUM*« dOG² «

واستطرد بـالقول ان (الـدول تتقاسم
ــشـاكل ــنــاخي وا خــطــر الــتـغــيــر ا
ـياه الـبـيـئـيـة من الـتـصـحـر وشح ا
ــكن الــتــعــامل مــعــهــا اال عــبـر وال 
تعاون إقـليـمي لتحـويل اقتصـاداتنا
إلى اقــتـصـاد أخــضـر). من جــانـبه 
اشـــار نــيــجـــرفــان الـــبــارزاني خالل
ـــنـــتـــدى الـى ان (إرســـاء األمن في ا
رحلة مهمة صعبة وحتى في هذه ا
كن أن توجد عوامل غياب احلرب 
تعرض حيـاة الناس لـلخطر) مـبيناً
ان (الـــعـــراق في مـــرحـــلــة مـــا بـــعــد
احلــــرب وتـــــأمــــ الــــسالم وال زال
عــلـيـنــا مـهــام كـثـيــرة من أجل إقـرار

األمن).
مــؤكــدا ان (عــدم اســتــقــرار أوضــاع
نطـقة وعدم سوريا يـؤثر عـلى كل ا
االستـقـرار في تركـيا وتـوقف عـملـية
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وصل dLðR∫  جانب من احلضور في مؤتمر ابسو الذي عقد في ا
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اوصى مـــؤتــــمـــر ابــــســـو لــــسالمـــة
السدود عـقب اختتـام فعالـياته التي
عـــقـــدهـــا فـي رحـــاب مـــشـــروع ســـد
حافظة نينوى  بالتعاون وصل  ا
ـياه  مع مـنظـمـة ابسـو السـتدامـة ا
بــتـنـفــيـذ مــشـاريع خــطط الـطـوار
وتعـزيز تـبادل اخلـبرات مـا ب دول

صب.  نبع وا ا
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وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(ابرز التـوصيات التـي تمخضت عن
ــؤتــمــر هي  الــعــمل عــلـى انــشـاء ا
قـــاعـــدة بــــيـــانـــات مــــوحـــدة وحتت
ائية على ان وارد ا سيطرة وزارة ا
تعلقة بالسدود علومات ا تتضمن ا
من حيث خرائط طبوغـرافية زلزالية
جــيـــولـــوجــيـــة هـــيــدرولـــوجـــيــة او
صدر لكل وان تكون هي ا حتديثها 
مـــايـــتـــعـــلق من ابـــحـــاث ودراســات

ومشاريع).
 واضـاف (اجملتـمـعـون شـددوا  على
ضـــرورة تــعــزيـــز الــيــات الـــتــعــاون
ـعـلـومـات واخلـبرات والـتـبادل في ا
صب خاصة ـنبع وا ماب مناطق ا
في مــا يـتـعـلق بــالـنـواحي الــتـقـنـيـة
الــتي تــشــمل امـن الــســدود ومــايـدر
حــولــهــا من مــعــلــومــات فــضال عن

ـدنـية) ـايـية والـهـنـدسـة ا ـوارد ا ا
مـشــددين عـلى (اطـالق حـوار وطـني
ــضي في وتــبــادل الــرؤى من اجل ا
اقــــرار قــــانـــــون سالمـــــة الــــســــدود
واالستـفادة من اخلـبرات والـتجارب
الـدولـيـة مـن خالل زيـارات مـيـدانـيـة
تـــقـــنـــيـــة واســـتـــشـــارات لـــضـــمــان
االستخـدام االمثل لـلسدود وامـنها)
شاريع واقترح اجملـتمعـون (تنفـيذ ا
ـتـعـلقـة بـخـطط الـطـوار وحـمـاية ا
السدود وتذليل جميع العقبات التي
شاريع واشراك تواجه تنفيذ هذه ا
وسـسات الـدوليـة ومنـظمات اال ا
تحـدة لتـولي مهامـها في مايـتعلق ا
بالـيات حمـاية الـسدود ضـمن اليات

قانونية محددة). 
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ـؤتـمـر واخـتـتــمت امس فـعـالــيـات ا
ـوصل الـذي عـقـد فـي مـشـروع سـد ا
وبــحـــضــور الــوزيــر مــهــدي رشــيــد
الــذي نــظـمــته الــهــيــئـة احلــمــداني 
العامة للسدود واخلزانات بالتعاون
ــيـاه وحتت مع ابــســو السـتــدامــة ا
شــعـــار (الــتــعــاون الــدولي وتــبــادل
اخلـبــرات قـاعـدة ومــنـطـلق لــتـعـزيـز
سالمـة الــسـدود في الـعــراق) لـلـمـدة
من 13-14 تـشـرين الـثانـي اجلاري.
وقـــال احلـــمـــداني خـالل كــلـــمـــة في

ـفـتعـلـة الـعراقـيـون بثالث اطـاح مهـووسـو االلـقاب الـعـلمـيـة والـشهـادات الـدراسـية ا
جـامـعـات لبـنـانـيـة حتى االن وتـسـبـبـوا بانـهـيـار سمـعـة الـتـعلـيم بـلـبـنان بـعـد تـكشف
نـهج ألكثـر من عشـرين الف شهـادة دراسية مـلفـقة حـصل علـيها فضـيحـة تزويـر 
عـراقـيـون شـراء من تـلك اجلـامـعـات وبـعض ابـطـال هـذا الـتـزويـر اخملـزي مـوظـفـون
مرموقـون في الدولة العراقية العتـيدة وكادرها العالي و الوسطي وحتى من هم دون
ذولك ويـطـمـحـون لـلـصـعـود الـسـريع  وقـد ادى ذلك الى اجـراءات قـانـونـيـة لـبـنـانـية
وعراقية ضد هذه اجلامعات في محاولة متأخرة اليقاف اآلثار الكارثية لهذا التزوير

على التعليم واألخالق ناهيك عن االدارة وخدمات الدولة .
 والــسـؤال األهم عـراقـيـا يـكـمـن بـهـذا االصـرار عـلى لـقب بـكــلـوريـوس ومـاجـسـتـيـر
اذا يـولع الـعراقـيون بـالشـهادات ودكـتوراه الـتي فـقدت قـيمـتهـا لـكثـرة منـتحـلـيهـا ? 
الدراسيـة مع عدم حاجة بـعضهم لـها في مجـال اختصـاصه العملـي بل ان بعضهم

ليس موظفا اصال ?
 لقد رسم اجملتـمع العراقي معالم للنجاح احلياتـي تكمن بتسلسل معروف ومعترف
به من اجلـميع تـأتي الدراسـات الطـبيـة ثم الهـندسـية ثم الـقانـونية فـي مقدمـته  وهو
ي احلديث طريقه الى العراق في ثالثينيات ثابت لم يتـغير منذ عرف التعليم األكـاد
القرن الـعشرين حتى اليـوم  دون ان تؤثر به عوامل الـتطور العلـمي احلاصلة حيث
احتل مختـصو البرمجيـات واالقتصاديات القـائمة على التبـادل التجاري األلكتروني
ــعـادن والـبــورصـات دورا رئـيــسـا في سـلم الــنـجـاح ـصـارف وشــراء الـوقـود وا وا

يا وحتى اقليميا . الوظيفي عا
ـنـتشـرة الـيـوم لديـنـا وتـسـببت في  وقـد اسـهم ذلك في فـوضى الـبطـالـة اجلـامعـيـة ا
سـمى العـلمي مشـكالت اقتـصاديـة وسيـاسيـة عبـر الـرغبـة بالـعمل الـوظيـفي حتت ا
ـؤسسات االدارية واخلـدمية وحتى (الفائض عن احلـاجة) والذي يـعيق عمل اغلب ا
الـصـنـاعـيـة بـدل تـسـهـيـلـهـا  مع تـفـشي ظـاهـرة عـدم الـرضـا عـن اي حـالـة وظـيـفـية
ـكن تـسـمـيتـهم بـذوي الـشـهادات يـشـغـلهـا ذوو الـشـهـادات الزائـدة نـاهـيك عن من 

شتراة كما فيما نشر من فضائح اجلامعات اللبنانية وغيرها . ا
 لـقــد كـتــبت سـابــقـا وأكــدت وصـرخـت وحتـركت عــمـلــيـا حملــاصـرة ظــاهـرة تــزويـر
الـشهـادات او البـناء عـلى شـهادات مـزورة بوصـفهـا بدايـة كل فسـاد واساسه  الن
ــزورة هـو بــضــمـيــر مـزور وهــو جــاهل بـاالخــتــصـاص مــدمـر صـاحب الــشــهـادة ا
للـمـؤسسـة الـتي يـسهـم بادارتـهـا وقابل لـالبتـزاز والـفسـاد اكـثـر من سواه من ذوي
الكفاءة الـعلمية والـعملية . والـيوم فقد صار هـذا األمر فضيحـة دولية عبرت احلدود
ي لـلــتـزويـر وعــلـيـنــا ان نـتـحــرك وأولـنـا الــقـضـاء ـا عــا وادت الى سـوق عــربي ور
الـعراقـي الرصـ وهـو عـمـود هـذه الـدولـة وعـمـادهـا  بـعد تـراجع
ـزوريـن عـنـد حــدودهم ايـا ــؤسـســات األخـرى  اليــقـاف ا ا
كانـوا وكان من يقف خـلفـهم وتلك اولى اخلـطوات للـنهوض
ـستـشري بـالتـعلـيم العـراقي وترصـينه ومـواجهـة الفـساد ا

بفعل هؤالء الطارئ على الوطنية والشرف والعلم .

أن يؤثـر من أوجه عـدة عـلى الـعالقة
نطقة والعالم). ب الدول في ا

ـوضـوع مـطــالـبـا بــأن (يـكـون هــذا ا
ـــطـــروحــة ــواضـــيـع ا واحـــداً مـن ا
ــســنــا بــوضــوح أن لــلــبــحث وقــد 
ـــيـــاه مـــثالً واحـــدة من مــشـــكـــلـــة ا
شاكـل التي تسـتطيـع التأثـير على ا
الــعـالقــات بــ الـــدول) واشــار الى
(وجــود تـــغــيــيــرات عــلى مــســتــوى
ـنـطـقـة من خالل تـكـوين حتـالـفـات ا
وتدش حوار بينها). وقال إن (هذه
الـظـاهـرة نــدعـمـهـا ونـدعم كل حـوار
ســـلــمـي من أجل الـــتـــوصل إلى حل

مناسب في منطقتنا). 
وأطـلـق رئـيس حتــالف قـوى الــدولـة
الوطنية عماراحلكيم مبادرة جتمع
الـــــفــــــائـــــزين فـي االنـــــتـــــخـــــابـــــات
عـتـرض عـلى نـتائـجـها مـشدداً وا
عـــلـى ضـــرورة االتــــفــــاق الـــوطــــني
واحلــفــاظ عـلى الــنــظـام الــســيـاسي

قراطي.  والد
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ـــنـــتـــدى األمن وقـــال فـي كـــلـــمـــته 
والـــسالم (كــــنـــا أولـى الـــكــــيـــانـــات
ــهـنـئــة لـلـفــائـزين في الــسـيـاســيـة ا
إالنتـخابـات  برغم إمـتالكنـا العـديد
من األدلــة والـــوثــائق والــتــســاؤالت
الـــتي تــــطـــال مـــجـــمـل الـــعـــمـــلـــيـــة
اإلنـتخـابـية وخـروقـاتـها الـواضـحة
ــنـعــنـا مـن الـتــمـسك ولــكن ذلك لم 
ــان ـــقــراطـي واإل بـــاخلـــيـــار الـــد
بالـتداول الـسلـمي للـسلـطة ووجوب
الــركـــون الى اآللـــيـــات الـــســلـــمـــيــة
والـطــرق الـقـانـونــيـة في اإلعـتـراض
وكــذلك إحــتــرام خــيــار الــنــاخــبــ

شارك في العملـية اإلنتخابية). وا
ودعـا الى (مبـادرة وطـنـية سـيـاسـية
ومـــوســـعـــة جتــمع جـــمـــيع الـــقــوى
ـعـتـرضـة الـفــائـزة بـاالنـتـخــابـات وا
على نتائـجها  لوضع صـيغة تفاهم
تـفضي الى إعـادة الـتوازن لـلـعمـلـية
الــــســـيـــاســـيـــة). في تـــطـــور  رحب
ــقـراطي الــكـردســتـاني احلــزب الـد
وائــــتالف دولــــة الــــقــــانــــون وعــــدد
بادرة التي الفعالـيات السـياسية بـا
اطلـقهـا احلكـيم  عادين ايـاها احلل
االجنع النـهـاء االزمة الـتي تـشـهـدها

البالد. 

الـسالم يـؤثـر عـلى اسـتـقـرار الـشرق
األوسـط واالقـــلــــيم) داعــــيـــا الى ان
كونات دورا في احلكم (يكون لكل ا
ولــيس أمــامــنــا خـيــار ســوى قــبـول
بـعـضـنـا الـبـعض ويـنـبـغي لـلـعـراق
وتركـيا وسـوريـا وإيران حل مـشكـلة

االكراد في إطار حدودهم).
 مـشــدداً عـلى انـه (ال يـجــوز إقـصـاء
االكــــراد في هــــذه الـــدول بـل يـــجب
إشـــراكــهم) ومـــضى الى الـــقــول ان
(االســتـقـرار فـي الـعــراق سـيـتــحـقق
ـكــونـات كــافـة في عــنـدمــا تـشــارك ا
الـعمـلـية الـسـياسـيـة ونحن اآلن في
مـرحــلـة إعـادة بـنـاء الــثـقـة وأمـامـنـا
مــرحــلــة االنــتــعــاش ومــســتــعــدون
لـــلـــمــبـــادرة من أجـل حتــقـــيق األمن

نطقة).  واالستقرار في ا
بدوره  قال مـسرور البارزاني خالل
ـر ـنـتـدى إن الـعـراق  مـشـاركـته بـا
ــرحــلــة مــا بــعــد انــتــخــابـات اآلن 
ــــان مـــعــــربـــاً عـن (األمل في الــــبـــر
ــرحــلـة الــتــمـكن مـن اجـتــيــاز هـذه ا
ضي بالـعراق إلى شاطئ بنجـاح وا
األمــان) ولـفـت الى (جــانب األجـواء
ــنـاخ الـطــبـيـعي فـإن ا الــسـيـاســيـة 
كن شهـد الـكثـيـر من التـغـير الـذي 
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{ لندن ( ف ب) –غداة تـقد سيف
اإلسالم جنل الـزعـيم الـلـيبـي الراحل
أوراق ترشحه لالنتخـابات الرئاسية
التي سـتـجري قـريبـا قـضت احملكـمة
الـعـلـيـا في لـنـدن الـثالثـاء بـإمـكـانـية
حتـــمــيـل الــلـــيــبي صـــالح إبـــراهــيم
تـعـاون السـابق مع معـمر بـروك ا ا
ـشــتـركـة عن ـسـؤولــيـة ا الـقــذافي ا
مــقـــتل شــرطـــيــة في لـــنــدن قــبل 37
ـتـلت إيـفـون فـليـتـشـر في عـمر عـاما.قُ
25 ســنــة عـام  1984خالل عــمــلــهـا
قرب السـفارة الـليبـية في لنـدن أثناء
تـظـاهـرة سـلـمـيـة أمـامـهـا ضـد نـظام

معمر القذافي (2011-1969).
ـتقاعـد جون موراي ورفع الشرطي ا

تــطـويــر ســيـنــاريـوهــات لـلــمـخــاطـر
واالثــار الــنــاجــمــة عن الــكــوارث في
حـال حدوثـهـا وتـبـعاتـهـا أو اثـاراها
عـلى الـسـدود وتـعـزيـز الـيـات تـبـادل
ـــعــلــومــات مــثل كـــمــيــات الــتــدفق ا

وسرعتها لتقليل االثار ).
واكد اجملتـمعون (اهـمية الـعمل على
ـؤشــر الـسالمـة تـطــويـر مـايــعـرف 
الـذي تعـتـمد عـلـيـها مـحـددات االمان
وفقا للمعاير الدولية  وكذلك تطوير
ـراقبـة واالدارة االلكـترونـية انظـمة ا
بـكر  اضـافة الى وبرامج الـتنـبيـة ا
اشراك اجلامعات ومنظمات اجملتمع
ـــــدني واخلــــــبـــــراء في االعـــــمـــــال ا
الـــتـــطـــويـــريـــة وتـــبـــادل اخلـــبـــرات
واالبــحـاث مع الــدول اجملــاورة عـلى
ان يــــتـــــضــــمـن ذلك اشـــــراكـــــهم في
النواحي الفـنية في برنـامج التعاون
الـــعــــــــراقي الـــتـــركي عـــلـى ســبـــيل

ثال). ا
 داعــــ الى ( تــــدريب مـالك عـــلــــمي
واداري يـــــكــــون مــــؤهـل عــــلى أدارة
ومـراقـبـة أمن الـسـدود وفـقـا لـلـطـرق
ـــعـــايـــيـــر الـــدولـــيـــة احلـــديـــثــة وا
والــتـنـســيق مع اجلــامـعــات لـغـرض
دراسة إمـكـانيـة أضافـة مـقتـرح مادة
دراســيـــة بــعــنــوان سالمــة الــســدود
لــطالب الـبــكـالــوريـوس في هــنـدسـة

بابل
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 وعاصمة الـثقافة  ومن اجمل مدن ـبدع ثقف وا بعد ان كانت بـغداد قبلة لكـافة ا
الشرق االوسط قـبل اكثر من ثالث عقود اصـبحت االن اسوء مدينة بـالعيش مدينة
ـنـظـمات التـصلـح لسـكن اخـطـر مـديـنـة علـى حيـاة الـصـحـفـيـ وسط احصـائـيـات ا
ـتعـاقبـة على الـبالد والـعباد حـيث مـنهـمك الدولـية  ومن يـتحـمل ذلك احلكـومات ا
ـطراهـالـيـها بـالسـرقـة وال تـبـالي الًحلالـهـا وال حـال سـكانـهـاً وعـنـدما تـطل قـطـرات ا
ـطـر كونـهم يخـشـون على مـنـازلهم من الـغرق يدعـون من الـرب الطف بـهم وايـقاف ا
ودخـول ميـاه االمطار الى بـيوتـاتهم نـهايكـم عن الفيـضانـات التي حتـدث بسبب ذلك
بـالشـوارع واالزقة وتعـطل على اثـرها احلـياة الدراسـية وتـقف عجلـة احليـاة بصورة
ركـبات بالشوارع عامة  وتـشهد شوارعـها ازدحامات خانـقة بسبـب زيادة اعداد ا
ا هـي بغفوة تـرافقهـا زيادة الكـثافة الـسكانـية ولم تضع حـلول لذلك ذلـك الدولة ور
عميقـة على الدولة العراقـية القيام ببـناء اجملسرات واعادة تأهـيل كافة شوارعها مع
بـنـاء جسـور جـديـدة واحيـاء سـكـنيـة جـديـدة ايضـا بـغـداد ماجـرى بـهـا بعـد االطـاحة
بالـنظـام البائـد الى اليـوم هوالكو عـندمـا احتلـها لم يـفعل هكـذا بهـا بتاتـا مسؤولي
ــنـطـقــة اخلـضـراء واهـالي الـعـراق مــتـوفـر لــهم كـافـة وســائل ومـقـومــات احلـيـاة بـا
الـعـاصمـة بـغـداد يفـتـقدون امـاكن لـتـرفيه  افـتـحـوا ابواب االسـتـثـمار شـيـدوا اماكن

جمعات سكنية واحياء سكنية جديدة . لترفيه  سارعوا بالقيام 
واجلدير بالذكر بعقد السبعينات زار الشيخ زايد رحمه لله العراقوعندما رحل  كان
يـتمـنى ان تكـون االمارات مـثل بـغداد لـكن ماحـدث بعـد ذلك الـعكس تـمامـا االمارات
اصـبــحت من  اجـمل مـدن الــعـالم وبـغــداد كـمـا ذكـرنــا سـلـفـا  ال
تـصـلح لـعــيش واخـطـر مـديـنـة عـلـى حـيـاة الـصـحـفـيـ وسط
ـنــظـمـات الــدولـيــة مـا بـكـم يـاحـكــام الـعـراق احــصـائـيــات ا
انـصفـوا بـغـداد واهـلهـا الـكـرام لالسف يـا بغـداد كـمـا قال
شـهيـد الكـلمـة رحمـة الله عـليه د هـشام الـهاشـمي بغداد ال
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ـؤتـمر ان (الـسـدود تـعـد من الـبنى ا
همـة الي بلد ألهميتها في التحتية ا
ــائــيــة احملـــافــظــة عــلـى الــواردات ا
ــنــاسب وتـــصــريــفـــهــا في الــوقـت ا
وخـــاصــــة في ضــــوء الــــتـــغــــيـــرات
ــنـاخــيـة احلــالـيــة وقـلــة الـواردات ا

ـائـية وتـنـاقـصـها وتـذبـذب كـمـيات ا
األمـــطـــار ) مـــبـــيـــنـــا ان (احلـــاجـــة
اصـبــحت مـلـحـة لـتــطـويـر وحتـسـ
بـــرنــامج سـالمــة الـــســدود من خالل
أقـامت مـثل هـكـذا مـؤتـمـرات لـتـكـون
عبـارة عن مـنصـات لتـبادل اخلـبرات

ـهتم في والتجـارب العملـية ب ا
هذا اجملال واالستـفادة القصوى من
التطور الـعلمي والتـكنلوجي وادامة
ـعـاهـد الـتــواصل مع اجلـامـعــات وا
نظـمات احمللية راكز البحـثية وا وا
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وجه اجمللس الوزاري لـلطـاقة  بدعم
وارد والنـفط بتنفيذ جهود وزارتي ا
مــشــروع قــنــاة الــبـدعــة وخـط الــغـاز

بصرة- كحالء. 
وقـال بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) امس ان
(اجملـلـس عـقــد جـلــسـته االعــتـيــاديـة
برئـاسـة الـوزير احـسـان عبـد اجلـبار
ناقـش خاللهـا دعم جـهود اسمـاعـيل 
وزارة الكـهـربـاء في تنـفـيـذ مجـمـوعة
شاريع التي تدعم قطاع الطاقة من ا
ـوارد بـشـأن تـمـويل وكـذلك  جـهـود ا
وتنفيذ مشروع ماء البصرة االنبوبي
قـنــاة الــبـدعــة وخـطــوات الــنـفط في
تنفيـذ خط انبوب البـصرة - الكحالء
 اليصـال الغـاز الى محـطتي مـيسان
االسـتـثــمـاريـة والــعـمـارة الــغـازيـة )
واضـاف ان (اجملــلس اقــر تـوصــيـات
عـــــدة بـــــــــشـأن ذلك  واتخذ جـملة
ـــشـــاريع من الـــقـــرارات اخلـــاصـــة 

اخرى).
فيـمـا اكد اسـماعـيل  حـرص الوزارة
عــلى االســتـــثــمــار االمــثل لــلــثــروات
النـفطـيـة والغـازية في الـبالد وصوال
ـسـتــدامـة لالقـتـصـاد الى الـتـنــمـيـة ا
الوطني. واكـد خالل القائه مـحاضرة
في جــــامـــعــــة الـــدفـــاع لــــلـــدراســـات
حتـت عــنـوان الــعــســكــريــة الــعــلـيــا 
استراتيجية الـنفط واثرها في تعزيز
االقــتـــصــاد الـــوطــنـي  ان (شــركــات
الــــقــــطــــاع الــــنــــفــــطـي تــــعــــمل وفق
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شـدد رئـيـسـا االقـلـيم واحلـكـومـة في
كردسـتان  على أن اسـتقـرار العراق
ـكونات كافة يتحقق عـندما تشارك ا
بالعملية السياسية فيما اكد رئيس
اجلمـهـورية بـرهم صـالح  ان البالد
مــقــبـلــة عـلـى اسـتــحـقــاقــات كـبــيـرة
تتطلب تثبيت ركائز احلكم الرشيد. 
وقـــــال خالل خـالل مــــشـــــاركـــــته في
مـــنـــتــدى الـــسالم واألمـن بــالـــشــرق
دة نعـقد في دهوك إن (ا األوسط ا
ــقـــبــلـــة في الــعـــراق هي مـــرحــلــة ا
تـتـطـلب اخلـوض في اسـتـحـقــاقـات 
مـشـاكلـهـا الـكـبيـرة  لـتـثـبـيت دعائم

احلكم الرشيد).
 مــشـيــراً إلى (أهـمــيــة حـسم نــتـائج
االنــــتــــخـــابــــات بــــشــــكل قــــانــــوني
ودستوري وتخـرج بتشكـيل حكومة
) وتـابع ان تُـلـبي حـقـوق الـعـراقـي
شاكل العالقة ب احلكومة بغداد (ا
واربـيل يجب أن تُـحـسم عـبـر حوار
شاكل الـسنوية حقيـقي  لنتجـاوز ا
ـــــوازنـــــة الـــــتي حتـــــدث بـــــشـــــأن ا
والــقـضــايــا األخـرى) ولــفت الى ان
(الـــشــرق األوسـط يــعـــيش مــرحـــلــة
انتقالية وحاسمة وبيضةُ قبان هذه
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منذ مـدة ليست بل قـصيرة تـراودني فكرة تـلوج في خاطـري (ولكوني انـا منها وهي
ــرجتـفــة وبـعـد ان اعــنـاني الــسـقــام والـهـرم ...ان مـنـي) مـسـكت بــقـلــمي في يـدي ا
اسـتذكـرهـا وهي شاخـصـة معـتـدة رغم تعـاقب ... االزمـان والدهـور ?!...وخـوفا من
القادمات ومـا يصاحبها من حقـد ولئم االعادي ولقد اجتازت مـراحل كثيرة يرافقها
التـدمـير والـتـهد وانـصب عـليـهـا لؤم وخـسه مـا لم ينـصب عـلى اي مديـنـة من قبل
ـثـقـلـة بـالـدماء اعـداء االنـسـان واالنـسـانيـة وهـي صابـرة صـامـدة  عـلى ثـقل االيـام ا
والـدموع عـلى ايدي هـؤالء الذين غـزوهـا سعـيا من وراء احملـيطـات وضفـاف البـحار
ـراد مـنه وهـذه حـالـة متـأصـله في طـمـعـا وحـسـدا ...? بخـيـراتـهـا وهـذا هـو الـشيْ ا
عنى ..!..? نقول ((وعلى ثال يقرب ا نفوس هؤالء وجلهم من رعاة البقر ..? ولكون ا
كن ان يتـحكم بها قطب واحد الباغي تـدور الدوائر)) وليعلم االخـرون ان الدنيا ال 

?(ارادوها هكذا) مثلما قال شاعرنا العربي بحقها وما سواها :
ال يسلم الشرف الرفيع من  االذى               حتى يراق على جوانبه الدم 
فجائع الدهر انواع منوعة                           وللزمان مسرات واحزان  

ويعـز علـينـا ان نتـحسـر عليـكي يا بـغدادنـا  وال اريد ان نـكون مـثلي واسـقي ينصب
ا صرت في غيره بكيت عليه))          ((على يوم بكيت فيه  و

ـة جلـمال ريـضـة ان يجـعـلـوا منـهـا  صـورة مؤ ((لـقـد قطـعـوا هـؤالء على انـفـسـهم ا
حــزيـن )) ابــقي يــا بـــغــدادنــا شـــامــخــتـــا مــرفــوعـــة الــراس .((واصــبـــري عــلى مــا

اصابكي...?!)) 
حيث ينام في ثراك من احبابي ليوث شرى

                   وغاب حتت الثرى فيهم شموس هدى
سـالم عـلى بـغـداد فـي كـل موطن   

وحــق لهــا مــنــي سـالم مـضـاعـف

بلد صَحبْتُ به الشبيبة والصبا
 ولبستُ فيه العيْشَ وهو جديدُ

واخيرا......
 الـيـكي يـا بغـداد مـني يـا دار السالم حـزمـة من الـقبل ومن
هو في بـاطن ارضك االحـتـرام من رجـال عاصـروك .هـكذا
ـا تلعب االقـدار فعلـها بـرحيل االعزة بـصمت وبدون (ولر
وداع) ويــبــقـى اســمك هــو االعـــز واالســمى مـــادام الــلــيل

والنهار ...
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يـتــقـدم سـكــنـة الـزقـاق 71 مـحـلـة
101 فـي الــبـــتـــاويـــ بــالـــشـــكــر
والــتــقــديــر الى بـلــديــة الــرصــافـة
ـهـنـدس ـديـرهـا الــعـام ا ـثــلـة 
احــمـد اخلــوام لـقـيــامـهــا بـحــمـلـة
عـاجـلــة لـتـنـظــيف الـزقـاق مع بـدء
الـــعـــام الـــدراسي اجلـــديـــد حـــيث
ــنــطـقــة الـدوام في بــاشـر أبــنـاء ا
ثانوية الـنظامية. وشـملت احلملة
رفـع الــتـــجـــاوزات عــلـى الــطـــريق
واالنقـاض وانذار أصـحاب احملال
ـــطــــابـع بــــضــــرورة االلــــتـــزام وا

بــالـــعـــقـــواعـــد الـــبـــلــديـــة او رفع
ـولـدات الـتـي يـتـسـبب وجـودهـا ا
ـــخــلـــفـــات من عـــلـى الــرصـــيـف 

ياه.  الدهون وا
ـــســـؤول عـن شـــعـــبـــة واشــــرف ا
الـــبـــلــديـــة عـــادل اخلــزرجـي عــلى
احلمـلة بـاالستعـانة بـآليـات أمانة
بـغداد. من جـهـتهـم انتـهى تالمـيذ
الــثــانــويــة مـن حـمــلــة لــتــنــظــيف
صـــفـــوف مـــدرســتـــهم وتـــســـويــة
ـدرسة  السـاحـة وتـأهيل سـطح ا
وذلك مــسـاهـمــة مـنـهم فـي تـأهـيل

درسة مع بدء العام الدراسي. ا

سـتــراتـيـجـيــة مـخـطـط لـهـا لــتـطـويـر
احلقـول النـفطـية واالسـتثمـار االمثل
لــلــغــاز واســتــخــدام الــتــكــنــلــوجــيــا
احلـديـثـة في الـصــنـاعـة الـتـحـويـلـيـة

والتكريرية).
مؤكـدا (حتـقيق زيـادات مـلحـوظة في
الـطـاقـات االنـتـاجـيـة لـلـنـفط و الـغـاز
وكل ذلـك يــــصب فـي صــــالح زيــــادة
الية للـخزينة االحتادية) االيرادات ا
ولـفت الـى ان (الـتــطــور احلـاصل في
الصـنـاعة الـنـفطـيـة والغـازيـة وزيادة
االنـــتـــاج عــــززت ايـــرادات الـــدولـــة 
واسـهـم ذلك في تـأمــ  احــتـيــاجـات
الــبالد الـــضــروريــة في الـــقــطــاعــات

اخملتلفة).
واســـــتــــعـــــرض اســــمـــــاعـــــيل (واقع
الـصـنـاعـة الـنـفـطـيـة في الـعـراق ومـا
حــقــقـتـه من تــقـدم واضـح في مــجـال
تـطـويـر احلـقـول واالسـتثـمـار االمـثل
زيد للغـاز وسعي الـوزارة لتـحقـيق ا

من اجل تنمية االقتصاد). 
وارتــفــعت أســعـار الــنــفط بــدعم من
انـخــفــاض اخملــزونـات بــرغم من أن
التفاؤل كـان محدوداً بـسبب مخاوف
بـشـأن الـطـلـب بـعـد ارتـفـاع إصـابـات
كورونا في أوربا.وصعدت عقود خام
ي بنـسبة 0.74 برنت القـياسي الـعا
ـئــة إلى 82.66 دوالراً لــلـبــرمــيل بــا
وزادت عــقــود خــام غــرب تــكــســاس
الوسـيط الـقـيـاسي األمـريكي بـنـسـبة

. ئة إلى 81.42 دوالراً 0.67 با
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ان احلــــاكم واحملـــامـي الـــكـــبـــيـــر
عبداجلبار الـتكرلي كان واحد من
كـبار حـكـام مـحـكـمـة الـتـمـيـيز في
الــــعــــراق وكـــان آنــــذاك يــــســــمى
الـقاضي بـاحلاكـم وكانت سـيرته
ـآثـر الـكـبـيرة التـاريـخـيـة تـعج با
ومـنـهـا انـخـراطـه في الـعـسـكـريـة
بـــــصـــــفـــــة ضـــــابـط في اجلـــــيش
شـاركة في احلروب العـثمـاني وا
وتــعـرضه لـآلسـر فـي مـعـارك بـئـر
الـسـبع الـفـلـسـطـيـنـيـة ونـقـله إلى
اإلسـكنـدريـة ومن ثم فك اسره في
بــــغـــداد عـــام 1918 كــــمـــا تـــولى
مـــنــــاصب ســـيــــاســـيـــة ووزاريـــة
ــانـــيــة وغـــيــرهـــا وهــو من وبـــر
مــوالــيـد مــحــلــة بــاب الـشــيخ في
ـتــوفى عـام بـغــداد عـام 1893 وا
ــــســـــيــــرة 1964  وخـالل هـــــذه ا
الـعـطـرة مـارس الـعـمل الـقـضـائي
كمـا زاول مهنـة احملاماة بـعد عام
1958 وحلــــــ وفــــــاته وشــــــغل
عــضـويــة احملـكـمــة الـعــلـيــا الـتي
تــمــثـل الــقــضــاء الــدســتــوري في
الـعــراق آنــذاك بـوصــفه من كــبـار
أعــضـاء مـحــكـمـة الــتـمـيــيـز كـمـا
شـارك في جلــنـة كـتــابـة الــقـانـون
ـــنـــجـــز ـــدني الــــعـــراقي ذلـك ا ا
ـعرفـي الكـبـيـر الذي احلـقـوقي وا
نـفــخـر به ونــسـتـدل بــأنـواره إلى
جــادة الـصــواب في ظل الــعــتــمـة
الـتي تـلف مـجـتــمـعـنـا في الـوقت
ـــــــرحــــــوم الــــــراهـن ومـــــــآثــــــر ا
عــبــداجلــبـار الــتــكــرلي وعــائــلـته
الـعلـميـة والـثقـافيـة فإنـها تـتسع
ألفــــاق مــــديــــدة لـــكـن وجـــدت ان
للتـكرلي موقف يـكاد يكـون متفرد
في زمـانه عن بـقـيـة أقرانـه وكذلك
عن الـســائــد في اجملــتــمع آنـذاك
ـوقف اطــلـعت عــلـيه وانـا وهــذا ا
أطــالع اجلـــزء األول من األعـــمــال
ـدني الــتــحــضــيـريــة لــلــقــانــون ا
العراقي التي اشـرف على جمعها
وأعـــــدادهــــــا كل مـن الـــــقـــــضـــــاة
(االســتـــاذ ضــيــاء شـــيت خــطــاب
ـشاهـدي وعـبداجملـيد وابـراهيم ا
اجلـــــنــــابـي) وكـــــذلك األســـــاتــــذة

(عــبــدالـعــزيــز احلــســاني وغـازي
ابــراهــيم اجلــنــابـي) وطــبــعــتــهـا
مــطــبــعـة الــزمــان في بــغــداد عـام
1998 وكان للتـكرلي موقف جتاه
ـــرأة فـي ان تـــكــــون ولــــيـــاً حـق ا
ولــــيـس وصــــيـــــاً عــــلـى اوالدهــــا
الـقــاصـرين حـيث ان الـسـائـد في
اجملــــتـــمـع الـــعــــراقـي والـــعــــربي
واإلسالمـي ان الــــواليـــة لــــلــــرجل
حـصــراً بـاســتــثـنــاء بـعض اآلراء
ـذاهب على الفـقهـية لـدى بعض ا
جـــواز واليــــتـــهــــا عــــلى أوالدهـــا
ثل اقلية القاصرين وهذا الرأي 
غـيـر مـلتـفت الـيـها وفـي منـاقـشة
موضوع الولي على الـصغير عند
دني الـنـافذ رقم كـتـابة الـقـانـون ا
40 لـسـنة 1951 والـتي أصـبحت
ادة (102) وعلى وفق فيما بعد ا
الــنص االتي (ولـي الـصــغـيــر هـو
ابـــــــوه ثم وصـي أبـــــــيـه ثـم جــــــد
الـــــصــــحــــيـح ثم وصـي اجلــــد ثم
احملكـمة أو الـوصي الذي نـصبته
ــرحـوم احملـكــمـة) حــيث اقــتـرح ا
الــــتــــكــــرلي ان تــــضــــاف األم إلى
األشخاص الـذين لهم حق الوالية

عــلى الــقــاصــر بــدالً من ان تــكـون
قترح لم وصياً عـليهم لكن هـذا ا
يـلــقى الـقــبـول مـن أعـضــاء جلـنـة
كــتـــابــة الــقــانــون آنــذاك ومــنــهم
ـــرحــوم الـــدكــتـــور عــبـــدالــرزاق ا
ـــرحـــوم مــنـــيــر الــســـنـــهــوري وا
الـقـاضي وذلـك بسـبـب خـلفـيـتـهم
الــديـنــيـة الــتي تـعــتـمــد عـلى أراء
بــعض لــلـــمــذاهب الــتي ال جتــيــز
رأة سواء عـلى القاصر أو والية ا
فـي األمــــور األخــــرى  لــــكن كــــان
ـقترحه للـتكرلي تـأكيـد وتوضيح 
فـيــرد عـلى الـدكــتـور الـســنـهـوري
بـقـوله (هـذا الـقــانـون سـيـعـمل به
ــعــقـول ان أجــيـال طــويــلـة ومن ا
ـرأة بـحـقـهـا في الـواليـة تــطـالب ا
عــلى ولـدهــا واليــة شـرعــيــة) لـكن
نـاقشة اكتفوا بان األعضاء بعد ا
تــكــون األم وصـــيــة عــلى أوالدهــا
الــقـاصــرين وبـقـرار مـن الـقـاضي
ـرحوم وكان الـتبـرير الـذي قدمه ا
منـير القـاضي بان (احـتمال زواج
األم بــعـد مــوت زوجـهــا فال تـكـون
صـــاحلــة لـــلــواليـــة عــلـى ولــدهــا)
ولالطـالع عـــلـى هـــذه احلــــواريـــة
والنقـاش مراجعة الـصفحة (113
من ج 1من األعـمـال الـتـحـضـيـريـة
ـــلـــمـع عـــنـــهـــا في أعاله) وهـــذا ا
ثل ـتقـدم في زمانه كـان  الرأي ا
ـا يـكـون اسـتــشـراف مـسـتــقـبـلـي 
ن عـليه الـتـشريع ويـعـطي درساً 
يتولى كتابة الـنصوص القانونية
بـان يكـون الـكاتب مـلـما بـاألحوال
االجــــــتـــــمــــــاعـــــيــــــة احلـــــاضـــــرة
سـتقـبلـية من اجل إعـطاء نص وا

ـومة في يـتوفـر عـلى عنـصـر الد
ثل عاجلـة عند الـتطبـيق كما  ا
ـناداة بحقوق رأي تقدمي جتاه ا
ــــرأة الـــــتي مـــــا زال الــــبـــــعض ا
ينتـقصها بل يـسعى إلى سلب ما
حـصـلـت عـلـيه بــعـد نـضــالـهـا من
ــكـاسب ومـا اجل حتــقـيق هـذه ا
ــقــتــرح يــعــزز فـــكــرة تــقــدمـــيــة ا
ومقـاربته مـن االجتاهـات الفـكرية
ـتـقـدمة ان الـقـانون واحلـقـوقـية ا
ــرأة صـــفــة الـــعـــراقي قـــد مــنـح ا
الــواليـة عــلى أوالدهـا الــقـاصـرين
لــكن في مـجـال ضــيق جـدا وعـلى
ــــــــــادة (3/ وفـق مـــــــــــا ورد فـي ا
) من قــــانــــون رعــــايـــة خــــامــــســــاً
األحــداث رقم  76 لـــســـنــة 1983
ـــعـــدل الـــتي جـــاء فـــيــهـــا االتي ا
(يــعــتــبــر ولــيـاً األب واألم أو أي
شخص ضم الـيه صغـير او حدث
او عــهــد الــيه بــتـربــيــة احــدهــمـا
بـقـرار من احملـكـمـة) حـيث جـعـلت
من األم ولـياً عـلى احلـدث اجلانح
ومثـله ورد في قـانون حتـديد سن
ـســؤولـيـة اجلــنـائـيــة في إقـلـيم ا
كـــوردســـتـــان  –الـــعـــراق رقم 14
لـــســــنـــة 2001 ويـــذكــــر ان هـــذه
ـنـاقـشـات حـول كـتـابـة الـقـانـون ا
دني كـانت بتاريخ 30/8/1943 ا
أي قــبل ثـمــانـيــة عـقــود تـقــريـبـاً
ــقـــتــرح هـــو خــطــوة وكـــان ذلك ا
ــرأة إضــافـة لــلــنـهــوض بــواقع ا
لـلــمـحـاوالت األخـرى في اجملـتـمع
انذاك واليوم وبـعد ان دخلنا في
األلـفـيـة الـثـالــثـة جنـد من يـسـعى
ليعـود بنا إلى الوراء حتت ذرائع

ضياء شيت خطاب

ـــنـــافس االقـــوى لــلـــواليــات بـــكــ ا
تحـدة االمريـكية عـلى اربعـة طاولة ا
نــفـــوذ   عــســكــريـــة   اقــتــصــاديــة
ســيـــاســيــة مــعــنـــويــة مع مالحــظــة
جـــوهــــريـــة ان الـــصـــ لم تـــتـــلـــوث
ســمــعــتـهــا فـي احـتـالالت ومـشــاريع
عـسـكــريـة وحـروب عــلى غـرار تـلـوث
تـحدة االمريكـية   وهكذا الواليات ا
ايضا  ان صـراع احلضارات بـنسخة
فكر االمريكي صاموييل هنتنغتون ا
بحاجة الى بعـض التصحيح في ظل
اســـبــقـــيــات بــدات حتـــتل الـــطــاولــة
الدولية وترسم عالمـات جديدة لعالم
لن يشـهد االستـقرار لـكنه يـعرف ثمن

احلماقات.
 } } } }

لــقــد جنح الــبــاحث في رؤيــته كــونه
اعتـمـد مقـارنـات ومقـاربات حتـلـيلـية
للـمشـهد الـدولي العـام تأسـيسـاً على
وقــائع مــيــدانــيــة تـفــيــد ان الــتــفـوق
الـصـيــني لـيس في اجـنــدته الـتـوقف
عنـد حدود مـعيـنة  مع وجـود هامش
متـغـيـرات دوليـة مـتسـارعـة وفي هذا

السياق
يــعـــتــقــد اجلــيل احلـــالي من الــقــادة
الــصـيــنــ بـان الــنــمـو االقــتــصـادي
ـــفـــتـــاح الــرئـــيس ـــضـــطـــرد هــو ا ا

لـــتــحـــقــيق االســـتــقـــرار الــســـيــاسي
الـــــداخـــــلي ومـن ثم قـــــد يـــــؤدي الى
الـتـنـاغم مع الـبـيـئـة الـدوليـة لـكن من
جــانب اخــر يــجب ان ال تــنــسـى بـأن
الـقــوة تـولــد الـغــطـرسـة وتــسـهم في
انـــــهــــــاء طــــــمـــــوحــــــات الـــــتــــــوسع
اجليوبوليتيكي نحو مجاالت حيوية
جـــديـــدة إذ أكـــد ( مـــارتن جـــاك ) في
كـتـابه الـشهـيـر عـنـدمـا حتـكم الـص
ـكـنـها الـعـالم بـأن القـوة الـصـاعـدة 
توظيف قوتها االقتصادية في الوقت
احملــــدد مـن اجل حتــــقـــــيق غــــايــــات
سيـاسية ثـقافـية وعـسكـرية  في ح
ــيـدانــيــة الـدولــيـة تــقـر ان الــقـراءة ا
بـوجـود تـراجع لــوجـسـتي في الـقـوة
االمريكية بعد تصدع عدد من اذرعها
الدوليـة واخذت تـعاني  نـقاط ضعف
ـــســـتـــويــ احملـــلي عـــديـــدة عـــلى ا
واخلارجي وذلك بسـبب عدم توظيف
توازن لعناصر القوة االستراتيجي ا
االمــريــكــيــة فــمــحــلــيــاً أشــار بــعض
ـراقـبـ الى ان اجملــتـمع األمـريـكي ا
يــحــمـل في جــنــايــتـه مــجــمــوعــة من
عـوامل الــتـراجع  مـع صـعـود تــأكـيـد
ـالي الـعام الهـويـات  وتـفاقم الـدين ا
ـعـاجلات والـهشـاشـة البـنـيـوية في ا

الـتي سـهّـلت الى حـد مـا  احـتـمـاالت
تكـرار اخلـروقات بـخالصة حتـلـيلـية
(سينـاريو التـعاون او التـنافس ب
تـحدة االمريكية الص و الواليات ا
خالل الـــســنـــوات الـــقــادمـــة خــاضع
جلــدل كـــبــيــر وواسع   ولـــعــلــنــا ال
جنانب احلقيقة اذا علمنا انه ال جار
في اسـيــا يـريـد ان يـخــتـار الـواليـات
تحدة االمـريكية والـص كخيارين ا
ـنـطـقـة تـتـمـيـز مـنـفـصـلـ ألن هـذه ا
بــكــونــهــا مــنــطــقــة حــرجـة يــصــعب
ــنـفـر فــيـهـا وعــلـيه فـان الـتــنـسـيق ا
سيناريو التـعاون األمريكي الصيني
طيـة اكثر مقـبولية قد يشكل صـرة 
واستقرار وفـائدة لدول منـطقة شرق
اسـيــا) هـذا بــجـانب( ادراك الــقـيـادة
الصـيـنـية عـلى عـدم إعطـاء الـواليات
ــتــحـــدة االمــريــكــيــة فــرصــة جــعل ا
الص عدو لها مع ضرورة استبدال
فــكــرة الـــتــنــافس بــفــكــرة الــشــراكــة
تـحدة االستـراتيـجيـة مع الواليـات ا
ـتغـيرات االمريـكيـة السيـما في ظل ا
ـــيــة الــتـي بــاتت تـــهــدد االمن الـــعــا
والــســلم الــدولـيــ ومــنــهـا مــســألـة
احلــــرب عـــلـى اإلرهـــاب والــــتي أدت
تـنافـس دوراً حاسـماً في حتـويل ا
) اضـافة الى الى شركـاء رغمـاً عـنهم

نـاخية ـتغيـرات ا ضغـوط البيـئة وا
 وهـكـذا البـديل جـاهـز االن لـتـغـيـيـر
قـواعــد الـلــعـبـة الــدولـيــة جـذريـا ألن
الثمن سـيكون قـاسيا ومـدمراً وليس
هـنـاك من يــتـفـرغ لـتـصــريـفه . عـلـمـاً

انها
احلـمــاقـة بـعـيــنـهـا ان تـنــفـرد الـقـوة
فـتـوحـة في تكـوين مـجـاالت واعدة ا

لها   
لــقــد اجــاب الــدكــتــور مــحـمــد كــاظم
ــعــيــنـي عن الــعــديــد من االســئــلــة ا
علـقة االن  واذا كان لـنا ان نضيف ا
فان من االنصاف االشادة  بأنتباهته
ـعرفي تـمثـلة في  اهـداء  منـجزه ا ا
هذا الى صانع  القرار  في العراق  
ــهـــتــمــ والـى مــثـــقــفي الـــعــالـم وا
بـــالـــشـــأن االســتـــراتـــيـــجي من اجل
التبصـر في االرتقاء الصـيني جتربةً
ــعــرفــة مــعــالم غــنــيــةً  ال تـــكــتــفي 
ـزيد ـا ايـضـا  يـرصـد ا الـطـريق وا
ضموم كفائض قوة من االحتياطي ا
ـكن اسـتـخدامه مـادية واعـتـبـارية  
ـطـبـات  مـاقــاله الـدكـتـور ألجـتـيــاز ا
ــعـيــني وصـفـة حتــلـيــلـيـة مــحـمـد  ا
قادير متحركة حسب احلاجة

 } } } }

تــــظل مــــقـــــولــــة (الــــنــــجـــــاح ساللم
التـســتـطــيع ان تـرتــقـيــهـا ويـداك في
جيوبك) واحدة من االسـبقيات  التي
واجهة يتخذها الـصينيون تـأشيرةً 
اسـتـحـقـاقـات دولـية وتـكـوين مـواقع
نــفــوذ  لـهـم  وعـنــدمــا  يــؤكــد وزيـر
خــارجــيــة الــصــ ان بالده (عــلّــمت
نـفسـهـا بـنفـسـهـا) فانه في احلـقـيـقة
يخـتـصر قـصـة طريق صـيـني اصبح
ــواظــبـة مــعــروفـاً فـي مـنــهــجــيـات ا
ــراجـعـة الـدوريـة كـلـمـا والـتـحـكم وا
اقتـضت مسـيرتـهم ذلك  وفق امتـيازٍ
نـادرٍ بــقـدرة الـتــعـافي الــسـريع حـ
تصـيـبهم وعـكة مـا وتـلك من عالمات
بيـئة االرتـقاء الـتي تـناولـها الـباحث
ـعــيـني في الـدكــتـور مــحـمـد كــاظم ا
كتابه الذي حـمل عنوان (ايكـولوجيا
الـــــصــــ وجتـــــلــــيــــات االرتــــقــــاء  

ستقبل)  .  ا
ـؤلـف سـيــاقـاً  يــتـسم لــقـد اعــتـمــد ا
ـوضــوعـيـة  عــمـيـقـة تــتـوخى عـدم
ـــفـــاهـــيم اجلـــاهـــزة االجنـــرار الـى ا
ولـهــذا جـاءت طـروحــات مـقــنـعـة في
ــعـرفــيـة مــنـظــومـة من الــسـيــاقـات ا
ــهـــمــة مـــبــتــدأً ذلـك من ان جتــربــة ا
الص ( بدأت متناقضة مع التجربة
ية لتسلك الغربية ومؤسساتـها العا
طـــــريــــقــــاً يــــتالئـم مع اوضــــاعــــهــــا
االجـــــتــــمـــــاعـــــيـــــة واحلـــــضـــــاريــــة
واالقتصادية والـسياسيـة قائماً على
مــركــزيـة الــســلط وســيــطــرة احلـزب
ــزاوجـــة بــ اقـــتــصــاد الـــواحــد وا
السـوق واالقـتصـاد اخملطط)    ومع
ـعـيـني هـذا الـتـشـخــيص يـسـتـدرك ا
بالـقول ان جتربـة الصـعود الـصيني
التــعــني بــأي حـال مـن االحـوال دون
مــقـابل   اي دون حتــديــات داخـلــيـة
ـســالــة تــوحــيـد االراضي تــتــعـلـق 
الـصـيـنـيـةالـسـيـاديـة   والـسـلـطـة  
والفـساد  والـعنـصريـة    والهـجرة
الـداخـليـة   والـتـلـوث  واجلـمـاعات
االنـفصـالـيـة   والغـزو الـثـقـافي اما
الـتحـديـات اخلـارجيـة عـلى مـسـتوى
اسيـا الوسـطى وجنـوب شرق اسـيا
وجـنـوب اسـيـا اضـافـة الى حتـديـات
امن الـطــاقـة واالحــتـبــاس احلـراري
واحلـــرب عـــلى االرهـــاب وانـــتـــشــار
اسـلحـة الـدمـار الشـامل  واحـتـماالت

االشتباك وكيفية حتاشيه
ـــــؤلف  االنــــتــــقــــال لـــــقــــد تــــوخى ا
ـتـلـقي من الـبـديـهـيات الـتـدريجـي با

الى االسـتـنـتـاجـات مروراً بـكمٍ هـائلٍ
ــعــلــومــات في ســرٍد  حتــلـيــليٍ من ا
مـتـوازنٍ حــقـاً  رمـنــطـلـقـاً من االدراك
الصـيـني  لـطبـيـعـتي النـظـام الدولي
ي والفـرق بينهما  وما والنظام العا
ـي هي خصـوصـية الـنـظامـ الـعا
الـقـد واجلـديــد   ومـفـهـوم الـقـوى
الكـبرى  وتـطور الـسيـاسة الـصيـنية
عـبـر مـراحل زمـنـيـة تـمـثـلت بـالـعـهـد
االمـــبــراطـــوري وصــوالً الـى مــراحل
اجلـــمـــهـــوريـــات االولى والـــثـــانـــيــة
والـثـالـثـة  والـرابـعـة   وتـوقف عـنـد
وضع الــصـ خالل مــرحـلــة احلـرب
الـــبــــاردة ومـــا بـــعـــدهـــا  ولـــزيـــادة
ــيـاً تــوضـيـح الـتــمـدد الــصــيـنـي عـا
ؤلف  محـطات جغرافية استعرض ا
ســيــاســيـة وجــغــرافــيـة اقــتــصــاديـة
تــمـــثــلت بــاوضـــاع الــشــرق االوسط
عروفة والغرب عموما والتوجهات ا
ـية االخـرى (مـنـظـمـة الـتـجـارة الـعـا
مجموعـة دول البريكس   اقـريقيا  
امريكـا اجلنـوبيـة مع مالحظة ان كل
هــــذه احملـــطــــات لــــلـــصــــ اصـــابع
ؤلف استثمـارية فيها  . لـقد  سهّل ا
عـلى الـقـار امـكـانـيـة الـتـعـرف عـلى
ــيـاً خــريــطـة الــتــمــدد الــصـيــني عــا
والـفـزع االمـريـكي  من ذلك  الـوضع
الذي احدث ارباكاً متـعدد الصفحات
في السياسة االميـركية دولياً بالرغم
ـتـمثل من تشـعب الـنفـوذ االمـريكي ا
بــاكــثــر من 500 قــاعــدة عـــســكــريــة
واســاطــيل جتــوب اعــمــاق الــبــحــار
وتــرســانــة  نــوويــة واخــطــبــوط من
الشركات الـعابرة للـقارات ومجسات
ة بنـسخة اغرائـية عاليـة التاثير عو
ــمــرات جتــاريــة مــهــمـة  وحتــكم  
ومـاكــنـة اعالمــيـة صــاحـبــة سـطـوة

واسعة. 
لـقـد نـامت واشـنـطن عـلى زعم ان كل
ـائـدة االمـريــكـيـة لــكـنـهـا شي عـلـى ا
ـزاحـمـة الـصـيـنـية افـاقت لـتـجد ان ا
هي الرهان االشد وطاة عليها   وان
تفكك االحتاد السوفيتي لم يقدم الى
االمريكي العالم على طبق من ذهب
مثـلـما تـوهم الـبـعض وذهب الى حد
احلسم ان الـقرن الـواحـد والعـشرين
سيـكـون قرنـاً امـريكـياً    والـنـتيـجة
بــاتت واشــنــطن غــارقــة في عــدد من
التداعـيات التـي لم تستـطع ان تفلت
مـن وطـــــأتـــــهـــــا  فـي الـــــوقت الـــــذي
يتـواصل احلضـور الـصيـني  لتـكون

يــــــــرى الــــــــبــــــــاحث
الدكـتورمـحمـد كاظم
ـعـيـني ان  مـفـهوم ا
الـــقــــوة الـــوطـــنـــيـــة
الــشـامــلــة قــد تـوسع
فأصـبح يتـضمن عدة
أنواع من القوى هي 
1- الــقــوة الـــصــلــبــة
التي تـضم (اإلسكان 
ـــــــــــــــــــوارد األرض  ا
الــطــبــيــعــيــة  الــقــوة
الــعـــســكــريـــة  الــقــوة

االقتصادية )
2- الـــقـــوة الـــنـــاعـــمــة
والتي تضم ( الـتماسك
والــــتــــعــــاون  ســــحــــر
احلـضـارات والـثـقـافـات
والــقــيم  ســيــاســات او
قــــرارات صــــحــــيــــحــــة 

استقرار سياسي )
3- قوة الـتـرابط وتضم (
قـــــدرات االقــــتـــــصــــاديــــة

والـــتـــجـــاريـــة الــتـي تـــدفع بـــأجتــاه
تبادلة ب الدول  االعتمادية ا

4- الــقـوة اإلبــداعـيــة وتــضم قـدرات
إبداعـية مـثل ( الـتكـنولـوجيـا  عامل
عـرفـة  الثـقـافة و االدارة وااللـيات ا

واألنظمة )
5- قـــوة اإلرادة الـــوطـــنـــيـــة وتـــضم
(الــــقــــدرة عـــلـى اتـــخــــاذ الــــقـــرارات
االسـتـراتـيـجـيـة  وحتـديـد ومـتـابـعة
االستـراتيجـيات الـوطنيـة )  ويعـتقد
الــبــاحث الــصــ اســتــثــمــاراً لــهـذه
االنـواع من الـقـوة عــلى وفق الـنـقـاط

االتية
1- ان هذا الـتكـيف مع االحداث يـعد
اهم إجنــازات الـــقــيــادة الــصــيــنــيــة
مـؤخراً  فـقـد ظـلت لـسنـوات طـويـلة
تستجـيب لألحداث احمليطـة بها كرد
فعل  من دون ان تكون الص قادرة

بادأة بالفعل  على ا
2- الــتــغــيــر الــذي طــرأ عــلى نــظــام
الـدولــة بـرمــته  من تــذبـذب الــنـظـام
الـــشـــيــــوعي وجتـــزئــــة الـــســــلـــطـــة
السيـاسية الـذي اتضح بشـكل مطرد
من خالل ارتــفـاع الــنـســبـة الــعـدديـة
لـلـمـقــاطـعـات والـواليـات 3- الـعودة
ـقراطـيـة السـوق بـعد انـتـهاء الى د
مرحلة االسـتبداد السـلطوي وازدياد
اتـــســاع األســـواق والــتـــنـــافس بــ

ؤسسات الرسمية وغير الرسمية  ا
4- إعـادة بنـاء اقـتـصـاديـات الـسوق
ــيـة بــدعم من الــقـوة الــغـربــيـة الــعـا
تحـدة االمريكية والسيما الـواليات ا
الى مسـتوى من التـكامـلية الـبنـيوية
الــوظــيــفــيــة الــتـي لم تــكن مــعــروفه
ـرحـلـة سـابـقــا إذ إن الـصـ مــرت 
انــتـقـالــيـة مـن الـعـزلــة الى االكــتـفـاء

الذاتي ثم االعتمادية 
ــــو الــــشــــركــــات الـــتـي تــــقـــدم  -5
اخلــدمـــات والــدعــــــم الــلــوجـــســتي
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واهيـة لذلك البد لـنا من اسـتذكار
قـــــادة الــــــرأي من األوائـل الـــــذين
ــهــمــة تــأســيس الــبــنى تــصــدوا 
التحـتية لـلمجتـمع العراقي سواء
فـي بـاب الـتـشــريع او الـقـضـاء او
سـائـر الـعـلــوم األخـرى لـيـكـونـوا
مـــثـــاالً يــحـــتـــذى به من األجـــيــال
احلاضرة وعلى وجه اخلصوص
في اجلانب الـقانـوني الن البعض
يـسـعى لــتـقـيـيـد األفــكـار وتـكـمـيم
ـن يـــــعـــــمل فـي اجملــــال األفــــواه 
احلـقـوقي من خالل وضع الـقـيـود
ـوانـع واألوامـر الـزجـريـة وقـد وا
يـــصل بــــعـــضــــهـــا إلى عــــزله عن
مواقعه احلقـوقية سواء كانت في
احملــامـــاة او في الــقـــضــاء او في
سـائر مـفاصل الـدولة بـينـما جند
ان القاضي عبداجلبار التكرلي لم
يكن يُنقل عـنه هذا األثر الكر لو
لم يــكن قـادراً عــلى الــتـعــبــيـر عن
أفـكـاره بــحـريـة واســعـة دون قـيـد
عـرفي والـثـقافي وكـان مـخزونـه ا
وعـــلــو وجـــاهـــته االجـــتــمـــاعـــيــة
ضـابـطـاً حلـدود مـسـؤولـياته دون
احلــاجـة إلـى رقـيـب حــيث يــقـول
احــد فــقــهــاء الـــقــانــون ان تــقــلــد
مـــنـــاصب الـــقـــضـــاء هـــو اســـمى
درجــــــــات الــــــــعــــــــلــــــــو األخـالقي
والـتــســامي في األفـكــار ويــصـفه
ن ال االمـــام عـــلي (ع)  بـــقـــوله (
تـــضــيـق به األمــور وال تـــمـــحــكه
اخلـــصـــوم (4) وال يــــتـــمـــادى في
الــزلــة وال يــحــصــر من الــفئ إلى
 وال تشرف نفسه احلق إذا عرفه
عـلى طـمع وال يكـتـفي بـأدنى فهم

دون أقــــــصـــــــاه وأوقــــــفــــــهـم في
الــشــبــهـــات وآخــذهم بــاحلــجج
راجـعة اخلصم وأقلـهم تبرمـا 
وأصــبـرهـم عـلـى تــكـشـف األمـور
وأصـرمــهم عـنــد اتـضــاح احلـكم.
ـن ال يــــــــزدهــــــــيـه إطـــــــراء وال
يــــســــتــــمـــــيــــله إغـــــراء وأولــــئك
كـمــا يـقــول ابن أبي الـدم قـلــيل) 
ـوسوم ادب احلـمـوي في كـتـابه ا
الـقضـاء ان (القـضاء تـلو الـنبوة)
كانة لذلك ال أي يلي النبوة في ا
تـوضع الـقـيـود عـلى الـقـاضي في
التـفكـير ألنه في منـزلة سـامية إال
اذا كــان هـــنــاك مـن يــخـــشى مــنه
ـــــيل واالنـــــحــــراف وهـم الــــذين ا
وصـــفـــهم الـــدكـــتـــور مـــصـــطـــفى
الــزحـيـلي في شــرحه لـكـتـاب ادب
ــــكـــانـــة الــــقـــضـــاء بــــقـــوله (ان ا
الـعـظـيـمة الـتي احـتـلهـا الـقـضاة
والـــدور الــفـــعــال الــذي يـــقــوم به
الــقــضــاء لـفت االنــتــبــاه نــحـوه
فــــطــــمع بـه أصــــحــــاب األهــــواء
وتـنــافس عـلــيه الـســوقـة ووصل
إلى مــنــصـــة الــعــدالـــة اجلــهــلــة
فـأساءوا الـيه وشـوهـوا أغراضه
وكــانـــوا وصــمــة عـــار في جــبــ
التـاريخ وسادت الـرشوة واجلور
وشــــراء الـــــوظـــــائـف في بـــــعض
األحـيـان فـتنـبه إلى ذلك الـعـلـماء
والــــصـــــاحلــــون وحـــــذروا مــــنه
وبـيـنـوا شـروط الـقـاضي وشروط
تـعيـينه وابـرزا مـخاطـر القـضاء
واعـلنـوا التـخـويف منه ونـشروا
االحـاديـث الـواردة في الــتــشــديـد
من قــضــاء اجلـــور وذهــبــوا إلى
تـفضـيل ترك الـقضـاء على قـبوله
ن تـوفـرت فيه األهـلـية بـالـنـسبـة 
ن يـفــقـدهـا) والـشــروط فـكـيـف 
وعـلى وفق مـا ورد في كـتاب ادب
الـــقـــضـــاء (مـــنـــشـــورات اجملـــمع
الـعــلـمي في دمــشق ـ طـبــعـة عـان
 1975ص (7وفي اخلتام البد من
التـذكيـر بان مسـيرة نـيل احلقوق
التــقف عـنـد حــد زمـني او مـفـصل
هــيــكــلي بل إنــهــا مــســيــرة فــكــر
وتـنــويـر تــمـضي حـيــثـمـا عــجـلـة
احلياة تـدور ويذهب منهـا الغثاء
والـزبـد ويـبـقى مــا يـنـفع الـنـاس
فليـكن تفكـيرنا ف ما يـنفع الناس
وحــمــايــة مــجــتــمــعــنــا من الــزلل
والتيه ومـا استذكار تـلك القامات
احلـقـوقـيـة والـفـكـريـة إال مـحـاولة
ــواقف ومن لــبـيــان من تــخــلـده ا
تـنـبـذه وتـلـفــظه الـصـحـائف بـعـد

زوال عرشه وسطوته.
{ قاضٍ متقاعد
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ـبـجل على الـشاشـات واضـعا ارقى الـعـطور الـباريـسـية وبـكامل يظـهر وزيـر الـنفط ا
تـجددة والنـظيفـة وعن عقود أنـاقته ليـتحدث عن مـشاريعه الـستراتـيجـية في الطـاقة ا
غابت عنها الشفافية مع شركات فرنسية!  ويتحدث عن امكانية رفع االنتاج النفطي
الي د. اسـماعيل الى 8 مـليون بـرميل يـوميـا او يزيـد ويتـحدث مـستـشار احلـكومـة ا
مـظـهــر عن انـخـفــاظ الـدين اخلــارجي الـعـام الى  20 مـلــيـار !!لـيـس بـفـضل حــكـمـة
ية ومـضاربـات السوق ا بـفضل ارتـفاع اسـعار النـفط العـا احلـكومة االقـتصـادية ا
والتـجـار كل هذا الـثراء الـفـاحش ونرى جـماهـيـر الشـحاذين تـمال الـشوارع وبـائعي
سـتشـفيـات من اجل تأمـ مسـتقـبل عوائـلهم الذي أعـضائـهم اجلسديـن في اروقة ا
سرقه السـياسيون ولو بقـطعة من اجسادهم ! ايـن الشفافية فـي معرفة االموال التي

تدخل خزينة العراق من وارداته وضرائبه ورسومه !? 
اين ايـرادات بـيع الــبـنـزين احملـلي ?واين احلـسـابــات اخلـتـامـيـة !?!?ونـرى تـظـاهـرات
يادين بعد ان افنوا سنوات عمرهم في اجملهود العاطـل عن العمل في الساحات وا
الـدراسي والتـعلـيمي دون ان تـوظف طاقاتـهم في مشـاريع صنـاعيـة او مصـانع تنتج
ويستفاد مـنها البلد ونلـمس ارتفاع اسعار مادة الطحـ الستراتيجيـة حبيبة الفقراء
الى مـادون اخلـمـسـ الفـا وهي كـانت في مـتـنـاول الـيد بـ 15 الـفـا مـالـذي جرى !?
ـوظفـ حتت ذريعـة الـتأمـ الصـحي الـذي ليس له طـعم او لون او وقـصف رواتب ا
ـؤسـسـات الـصحـيـة بـأسـعار ـوصوف مـن خارج ا رائـحـة فالزالـنـا نشـتـري الـدواء ا
ـسـتـلـزمات تـقـصم الـظـهـر وفي الـتـعـلـيم الـطـامـة الـكـبـرى في الـفـسـاد حـيث تـهـرب ا
واطن الى نـاهج الى السـوق السـوداء ويضـطر ا الـدراسيـة (الدفاتـر والقـرطاسـية)وا
شـرائـهـا الجل اكـمـال الـعـام الـدراسي ألبـنـاءه نـاهـيك عن عـمـلـيـات تـزكم االنـوف من
ـسئـول ـزورة من خـارج البالد لـذوي النـفوذ من ابـناء ا فـضائح شـراء الشـهادات ا
) عن اي ارتـفـاع لألسـعـار وعن اي حتـول او رفـاهـيـة يـعـيـش الـعـراقـي (والـفـائـخـ
ومـاهي مـردودات ذلك ?وكيف تـنعـكس تـلك االجرائـات على الـناس !? والزال الـشعب
يـــعــاني حتـت ضــغـط رفع ســعـــر الـــصــرف الى150 الف عن الـ 100درالر عن اي
ارتـفاع لألسـعـار وعن اي حتول اقـتـصادي او رفـاهـية يـعيـش العـراقيـ وهم هـربوا
ـوتون في ضل زمهـرير البلـدان وعلى حدودها بجلـودهم من اتون الفسـاد والقمع و
..اي كـارثـة نـعـيش واي بالء مـسـرطن اصـابـنـا? مـاذا نـسـتـفـيـد من ارتـفـاع االسـعار

وسـداد الديـون وشعـبـنا يـعاني ?والـسيـاسـيون يـتصـارعون من
ـنـاصب ـغــا في بـورصــة ا اجـل اكـبـر فــوز وحـصــة من ا
ــواقع وهـم نــتــاج جــمــهــور مــؤدلـج او نــفــعي مــتــبــادل وا
وااليـحـولـوا الـعـراق الى جـحـيم ال اعـرف ان كـانت كـمـيـة
اخملـدر الـتـي يـتـعـاطـاهـا الـسـيـاسي جتـعـله فـاقـدا لـلـوعي
ـــقــدار االم شــعــبه وضــنـك عــيــشه ام ان تــأمــ حــيــاة

السياسي ومستقبله اهم من كل شيء وليحترق العالم.
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عـلق بـذهـني بيت مـن الشـعـر يـقـطرُ بـالغةً وفـصـاحـة ويـعكـس احلقـيـقـةَ الـتي قد

تُنسى  ولكنها الواقع الذي ال محيص عن القبول به .
قال الشاعر :

العزُّ مطلوب ومُلْتَمَس 
وأعزُّهُ ما كانَ في الوطنِ

-2-
أذكـر االن هـذا الـبيت ووسـائل اإلعالم تـتـنـاقل أخبـار الالجـئـ العـراقـيـ الذين
صـاعب واألهوال وهم يـحـاولون الـدخول ـشـاق وا وتـون بـرداً  ويعـانون من ا

الى( بولندا) والى غيرها من الدول األوربية .
والالفت:

أنّ الكثـيرين منهم توجهوا الى الـهجرة من كردستان علـماً بأنَّ كردستان العراق
هي من أهم احملافظات العراقية عمراناً وجماالً وعناية بأبنائها .

وقد ال نـستغرب كـثيراً من أبـناء الوسط واجلـنوب الذين اصـطلوا بـنيران الـبطالة
ُزْرِية  واالهمال اذا ما فكرّوا بالهجرة للخالص من أوضاعهم ا

أمّا االخوة من كردستان فان هجرتهم مستغربة الى حد بعيد ..!!
-3-

ما مـعنى تـعريض االنـسان نـفسه وأهـله الى أبشع ألـوان الذُل واالمـتهـان طمـعاً
في أوضـاع أفــضل ولـكـنّـهـا مـحـفـوفـة بـالـذل ومــغـمـوسـة بـاالسـتـهـانـة الـرهـيـبـة

بكرامته?
ا قال عنتره بن شدّاد : قد

ال تَسْقِنِي ماءَ احلياة بِذلَةٍ 
بل فاسقِنِي بالعزَّ كأسَ احلنظلِ 

ماءُ احلياة بِذّلةٍ كجهنمٍ 
وجهنَّم بالعز أطيبُ منزل 

-4-
ان أقصى مـا يتـمنـاه الـعالـقون من الـالجئـ العـراقيـ عـلى حدود بـعض الدول

ا وقعوا فيه ليعودوا اليه ..!! االوربية اآلن أنْ ينقذهم وطنهم 
وهذا ما تسعى اليه فعالً وزارة اخلارجية العراقية مشكورة .

واذا حتقق لـهم ذلك فـهو الـرجوع الى أحـضان األمّ الـتي ال يقـاس بحـضنـها كل
األحضان الكبرى .

-5-
واذا كـان الـطــمـوح نـحــو األفـضل عالمــةً من عالمـات احلــيـويـة والــنـشـاط  فـانّ
رعبة ليست االّ خطوة بعيدة عن العقالنية غامرات ا الهجرة من الوطن عبر ا

ن يشجع عليها على االطالق .  ولسنا 
-6-

قال الشاعر :
لَعُمرُكَ ما ضاقتْ بالد بأهلها 
ولكنّ أخالقَ الرجالِ تضيقُ 

شـغـول ـا الـذنب ذنب ا لـيس الذنب ذنـب الوطن  وا
ــصـــاحلــهم ومـــكــاســـبــهـم والــنـــاســ ألوجــاع عــنـه 

مواطنيهم وأهلهم .
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يـعـد الـعـراق أكـثـر من خـاض جتـارب احلروب في الـعـصـر احلـديث بـفـعل مـغـامرات
رة لم يـتعـلم الفرد الـعراقي مـن اخطأ االمس   إذ الـسيـاسيـ ومع هذه الـتجـارب ا
ـتـلك عقـدة (تـأليه احلـاكم)  وتـعريف ذلـك ان الفـرد يـقوم بـتـمجـيد ما يـزال الـبعض 
وتبجيل احـد السياسي وكأنه بدو خطيئة رغم عـلمهم الكاملة بفساد ذلك السياسي
وما أن حتـاول تهـاجم ذلك الـسيـاسي تنـهال عـليـك التـبريـرات بحـجة الـصالح الـعام
لـكن الـسـبب الـرئيـسي هـو جملـرد نصب صـنم مـشـابه لـعجل الـسـامـري اذ كثـيـر ما
نسمع ونـشاهد سواء على الـتلفزيون او حـتى على منصات الـتواصل االجتماعي ان
البطل الـهمام هو من دحر اإلرهاب  وحرر الـعراق من خفافيش الظالم  حتى وصل
تمادي الـبعض الى القول وعلى شاشة التـلفاز  ان فالن حرر أعراض العراقيات من
! هل يـعـقل هذا مـنذ مـتى والعـراقيـ يتـكلـمون بـهذه الـطريـقة  ,مـنـذ متى  اإلرهابـي
والعـراقي يحتاجون الى غريب لكي يحميهم ,ال تسـتغربوا فهذا نـشاهده يوميا على
محطـات التلفاز وحـتى على احملطات الرسـمية للدولة ,هل نـسى هؤالء التبعية ان من
ضحى بنـفسه هو عراقي ومن هـجر من دياره هو عراقي ومن سـقط بيته  هو عراقي

ومن حتمل الظلم اإلرهاب هو عراقي?
ومـن يـعيـش الى الـيـوم بدون سـقـف هو عـراقي ,ومن سـبـيت نـسـائه هـو عـراقي ومن
سـلـبت أمـواله هـو عـراقـي اَي عـقل تـمـتـلـكـونه  تـدافــعـون عن فـاسـد امـتص دمـائـكم
وقـوتـكم وتـسـمـونه حـامي عـرض ?? وتـزايدون عـلى تـضـحـيـاتـكم? اال تـخـجـلـون ماذا
عـسـاكم تـقـولـوا ألم الشـهـيـد يـوم احلـسـاب ?ماذا سـوف تـقـولـون ألطـفـاله وألرمـلته ?

فرطنا بدماء الشهداء لصالح سياسي صور نفسه في صحراء ? 
نعم نحن من نصـنع الطواغيت ونرفعه ونعطيه أقوى حصانة بتبعيتنا له ونسميه بطل
 مـتنـاس ان البـطل احلقيـقي هو الشـعب العـراقي الذي ضحى بـدمائه الزكـية على
الساتـر الترابي هو العراقي الذي تـفككت أسرته وترك بيـته من سبيت نسائكم باسم
الـديـن من ركب االمـواج هـرب من الــبـطش هـؤالء هم األبــطـال احلـقـيــقـيـ وهـذه هي
ـؤامـرة احلـقـيـرة الـتي حـاكـتـها دول تـضـحـيـتهم ,وسـؤالي هـنـا من يـتـحـمل عـواقب ا

إقليمية ودولية و تطبيقها في بلداننا?? 
من هــو ذلك الــبـيــدق الـذي حــركـتـه الـدول االســتـعــمـاريــة لـتــنــفـيــذ بـعض االجــنـدات
ة على االقتصـادية لتلك الـدول ومن ابرز ما استـفادت منه هو تـصريف أسلحـة قد
رؤوس الــعـراقـيـ والـسـوريـ عــلى حـد سـواء و الـكـثـيـر مـن الـفـوائـد االقـتـصـاديـة
ـدمـرة ـكـدسـة واعــادة االعـمـار لـلــمـدن ا بــالـدرجـة األسـاس مــثل تـصـريف االدويــة ا
وايـكـالهـا شـركـات اهـلـيـة وخـفض سـعر الـبـتـرول نـاهـيك عن اعـادة تـشـغـيل مـصانع
الــسالح االمـريــكي… الخ ,نـعـم مـا حــصل في بــلـدانــنــا الـهــدف مـنـه االقـتــصـاد اوال
ولألسف قـيـادتـنـا كـانت جـزء الـفـعـال من تـلك الـلـعـبـة  فـتـعس القـتـصـاد يـبـنى عـلى
مزقة التي هي بال اَي قيمة بالنسبة لتلك الدول االنتهازية ,اعرفوا ما هي اجسادنـا ا

ؤمرة وال تكونوا كاألعمى يسير خلف من يدعون الوطنية. ا

عبداجلبار التكرليعبد الرزاق السنهوري

غالف الكتاب
وكـذلك الـشـركات الـصـنـاعـيـة ابـتداءً
ــؤسـســات الــوطــــــــنــيــة الـتي من ا
أســـست لــهـــا فــروعـــاً خــارج حــدود

الص 
6- انـتــــــــقـال الــصـ من عـضـويـة
الـــنــــظـــام الـــشـــيـــوعـي الـــدولي الى
ــشــاركـة الـــــــــكــامـلــة في الــنــظـام ا
ا أدى الى تفكـــــــيك رمز ي   العا
االشــــــــــتـــــــــراكــــــــــيــــــــــة وحتــــــــــويل
اركـــــــــسـية الى االيدولـوجـيــــــــة ا
ايدولوجيـة جديدة معـتــــــــمدة على
الــقـــــــــومــيــة الــتي تـتــبع ســيــاسـة
الـــتـــكــيـف الــهـــيـــكــلـي مع األوضــاع
ــعـــنى الــتـــحــول من ـــتــغــيـــرة   ا

ية الى القومية  األ
7- ان الـتــطـور والـنــمـو الـذي حـدث
لـلصـ كـان بـسـبب اعتـمـاد الـقـيادة
الصينية بدرجة كبيرة على التجربة
واخلـــطــأ لـــلـــحــصـــول عــلـى افــضل
ـعــنى تـطـويـر الـتـقـنـيـات الـنـتـائج 
ـــة الســـيـــمـــا مع صـــعـــوبـــة الــــقـــد
احلـــصـــول عــلـى الــتـــكـــنــولـــوجـــيــا
احلـديــثـة  مع خـصــوصـيـة تــمـدديـة
باشر مع تتحاشى االصــــــــــطدام ا
النـفـوذ االمريـكي الـوضع الذي اربك
الـسـياسـة اخلـارجـيـة االمـريـكـية في
الـتــعـاطي مــعه عــلـمـا ان الــصـ لم
تسـتـخـدم جنـديـاً واحداً في انـتـشار
نــفــوذهـا فـال قـــــــواعــد لــهــا  سـوى
ـــخــــتـــلف شـــركـــات ومــــهـــنــــيـــ 
االخـتــصـاصــات بـواظـبـــــــــون عـلى
خـدمـة الـبــلـدان الـتي يـتـواجـــــــدون
ـــزيـــد من ــــــــــفـــة بــــا فـــيـــهـــا مــــغـــلّ
ابـتــــــــسـامــات االطـمــئـنــان   وتـلك
مــفــارقــة ورطت  صــانع الــســيــاســة
االمـــركـــيـــة بـــحـــاالت من الـــتـــخـــبط
والــتــوتــر كـردود  فــعل مـن دون ايـة

مفاتيح لوجستية فاعلة.
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ـنـتـخب ان يــدخل ادفـوكـات  تــاريخ ا
الــــعـــراقي من اســــوء ابـــوابه   كـــمـــا
ــركـــزي  وقــبــله يــتــحــمـل االنــحــاد ا
الــتـطــبــــــــيــعـيــة اجلـانب االكــبـر من
ــشــكـــلــة في ابـــعــاد كـــاتــايــنـــــــش ا
واليــوجـــد مــســـوغ ان يــبـــعـــد بــاسم
كــــوركـــيـس  وال حـــاجــــة ابـــدا في ان
يتولى يونس محـمود مهمة االشراف
ــنــتــخب    صــحــيح انه العب عــلى ا
مــبــدع لــكـن االشــراف شيء والــلــعب

شي  اخر.
ـنـتخب والـكل مـتـفق ان اسـتـحـقـاق ا
مــدرب مــحــلي  لــكـن  ادارات االحتـاد
ـدرب االجنبي تـعاقـبة  تتـخذ  من ا ا
ذريــعــة لـتــبــريـر  اخــفــاقـة  مــشــاركـة
ـــنــتــخب  الــذي اقـــتــرب من تــكــرار ا
ـشــاركــات الــضـعــيــفـة سـيــنــاريــو  ا
نـهارة الى ما زعـجة وا والفـاشلة وا

كسيك1986. بعد  ا
نتخب االيـراني قد تغلب على وكان ا
ــنـتــخب الــســوري  بــثالثــة اهـداف ا
نـظـيـفـة لـيـرفع رصـيـده الى 16نـقـطة
وكـوريـا 14نـقــطـة وتـقـدمت االمـارات
لـلـمـركـز الـثـالث  بـالـفـوز عـلى لـبـنـان
بـهـدف وبـرصـيد6 نـقـاط ثم لـبـنان  5
والــعــراق  4 ثم ســوريــا بــنــقــطــتــ

نافسات. وخرجت من ا
Í—Ëb « U —U

واســتــكــمــلت امس االول  مــبــاريــات
ـمتاز اجلو لـة التـاسعـة من الدوري ا
والـتي شـهـدت سـقـوط الـقـوة اجلـوية
لعب النجف بهدف احمد لفتة د91
باراة التي شكـلت حتديا للبطل من ا
شاركتها بسبب غياب ابرز عناصرة 
مع الـوطـني لكـنـها كـانت وقـفـة مهـمة
الصــــحـــــاب االرض في مـــــو اصــــلــــة
طلوبة حتت انظار حتقيق النتائج  ا
جـمـهـورهم  الــكـبـيـر الـسـعـيـد كـثـيـرا
بـالــنـتــيـجـة النــهـا اتت عــلى اجلـويـة
الـذي تــراجع رابـعـا 19 نــقـطـة فــيـمـا
تقـدم النجف ثـامنا 14 بفضل احسن
نـتـائجه  لالن  وتـقـدم الزوراء  لـلـمرة

ــنـــتـــخب الــوطـــني  عـن مــســـتــواه ا
احلقيقي للـمرة السادسة والزال رقما
فـي اجملــــــمـــــوعــــــة في اســــــوءدفـــــاع

وهجوم.
…—U )« »U «

وتظـهر  اسـباب وراء اخلـسارة حيث
ــنـتــخب من أخــطـائه لم يــتـخــلص  ا
وظـهر مـختال وبـحالـة خوف حـقيـقية
مــــا جـــعـل من الــــشــــارع  الـــشــــعـــور
بــاإلحــبــاط  بــعــدمــا تــراجــعت امــاله
ساحات نـافسة  توسـع ا كثـيرا في ا
امـام الـفـريق الـكـوري  الـوحـيـد الـذي
لعب  ظهور الفوارق الفنية كان في ا
ــبـاراة الــو اســعــة  الـتـي اثــرت في ا
وامـنـت ارجـحـيـة الـكـوري  واخلـروج
بـعـنـوان  الـفـوز بـاسـتـحـقـاق اسـتـمر
ة نتخب يقدم مباريات سيئة وهز ا
كوريا كـانت االسوء واكد  مـجدداعدم
ـــــنـــــافــــســـــة  مـع فــــرق قـــــدرتـه في ا

اجملموعة.
ـشـكلـة الـقـادمة الـتي سـتزيـد الـط ا
ـنتـخب سيـخرج في الـسابع بـلة ان ا
والـعـشــرين  من كـانـون ثــاني الـقـادم
القـاة فــريـقـهـا  وتـاهـله الى طـهـران 
توقع متوقف على نتبيجة مباراتنا ا
ان تـكــون حتـصـيـل حـاصل وبــعـدهـا
يــســافــر في االول من شــبــاط الــقـادم
ـواجـهة  لـبنـان  ويـستـقـبل االمارات
في الرابع والعـشرين  من اذار القادم
العبة ثم يختتم مبـارياته  باخلروج 

سوريا  في التاسع والعشرين.
اي انه سيخرج ثالث مرات   من اخر
اربع مـبـاريـات  وهـو الـذي لم يـعكس
نفسه في مـلعبه ولم يؤثـر فيه كما لم
يــــحــــقـق احلــــافــــز  اطـالقــــا  وواجه
حتديـات النتـائج   والتراجع خـامسا

في الترتيب  .
استـمرت الكـرة العـراقية تـعيش ازمة
الــتــاهـل لــكــاس الــعــالم  مــرة اخــرى
بـــــســـــبب  تـــــخـــــبط وفـــــشل  ادارات
ـتعاقـبة التي كـلما لـديها االحتادات ا
درب  اجـنبي   قبل نتـخب  اناطـة ا
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اعـــــلن االحتــــــاد الـــــعـــــراقي
للمبارزة  عن توقيع اتفاقية
تـعـاون مـشـتـرك بـ الـعـراق

واالردن.
وذكـــر االحتــاد في بــيــان  ان
االحتـاد الــعـراقي لـلـمـبـارزة
وقـع مع نــــــظـــــيــــــرة االردني
اتفاقية تعاون مشترك هدفت
ــبــارزة لــتـــطــويــر ريــاضــة ا
ودعـم أواصـر الــتــعــاون بـ

. االحتادين الشقيق
واضـــاف ان مــراسم تـــوقــيع

دبـلـومـاسـيـة أللـعـاب بـك وآمل أن
تــرسل احلـكـومـة رســالـة قـويـة إلى
احلزب الشيـوعي الصيني من دون

. أن تعاقب الرياضي األميركي
بـدوره قــال الـســنـاتــور جـيم ريش
كــبـيــر األعـضــاء اجلــمـهــوريـ في
ـجلس جلـنـة الشـؤون اخلـارجيـة 
الـشــيـوخ في بـيـان إنّ صـدور مـثل
هـــكـــذا قـــرار عـن الـــبـــيت األبـــيض

سيكون اخليار الصحيح.
وكــانـت رئــيــســة مــجــلس الــنــواب

ـوقــراطـيــة نـانـسي األمـيــركي الـد
بيلوسي دعت في أيـار إلى مقاطعة
بـية التي دبلـوماسـية لأللعـاب األو
تستضيفـها الص في موقف أثار
يومها ردّ فعل غاضباً من السلطات
الــصــيــنــيــة.لــكنّ عــدداً مـن صــقـور
احلزب اجلـمهوري يـطالبـون بايدن
بالذهاب أبعد من ذلك إذ يحضّونه
ـبــيـاد بـالـكـامل عـلى مـقــاطـعـة األو
ـستـوى الـدبـلـوماسي سـواء عـلى ا

ستوى الرياضي. أم على ا

 ÊULK « ÂUA

نافسات العربية للمنافسة احدى ا

لم تكن مـغادرة العـراق لتـصفـيات كـأس العـالم بالشيء
الغريب أو يشكل مفاجأة للشارع الرياضي العراقي ,
بل ان مـغـادرته لـهـذه الــتـصـفـيـات كـانت كـواقع حـال
لتـخبط واضح واصرار كـبير على ( عـدم  االستماع
لألخـر ) مـهـما كـانت صـفـته وهـذا خطـأ كـبـير ,ألن
مصلـحة الكرة العـراقية من مصلـحة شعب العراق

وجماهير الكرة
مـاشـاهـدنـاه  شـيــئـا يـحـز بـالـنـفس ,و تـاريخ الـكـرة
العـراقية  لم يكن بهذه الـصورة على اختالف عهودها
 ,نعم كانت هناك خسارات ومطبات وعدم رضا  ,لكن

لم تصل لهذه السخرية سواء بالنتائج او باالداء !
منتخب اليستحق الوصول لبطولة حتمل أسم (كأس العالم)

ونديـالية  ألنه كان األسوء في تـاريخ مشـاركاتنـا بالتـصفيـات ا
شاركة العراقية االولى في استراليا عام 1973. منذ ا

هذا هو حـجمنا احلقيقي وعلينـا أن  نعتترف بتراجعنا وخذالن
نتخب قـدرات ا جمـهورنا سبـبه  هو احتاد الـكرة ألنه تالعب 

في الوقت احلرج للتصفيات!
ــدرب ولم تــكـن هــنــاك خــطــة حــقــيــقــيـة وـتـعــجل بــاســتــبــدال ا
لالستعـداد والتحضير واالعداد لـتصفيات فاصـلة الهدف منها
الوصول لـيبطـولة  كأس الـعالم التي حتـلم بها كل بـقاع  العالم

نتخبات  التي لم تغب مرة عنها  حتى ا
لـكن ! .. هــذا حــلمُ يـبــدو لم يــراود عـيــون ومـنــام  الــكـثــيـر من
ثل القائـم على مصـير الكرة الـعراقية فـشاهدنا مـنتخب 
ــثــله   ,مــنــتـخـب مـتــهــالك تــتم الــعــراق واليـســتــحق أن 
نتخب الذي معاجلـته (بالترقيع)  السريع  لـيخرج هذا ا

كان يسمى يوما بألسود !!
 خـرج هـؤالء األسـود  ( بذل ) ,أي اهـانـة واي ذل هذا
ـغـادرة الــتـصـفـيـات رســمـيـا قـبل اربع الـذي يـجــبـرنـا 

مـبـاريـات واي اهانـة تـلك الـتي يـغـادر بـهـا الالعبـون  من أوسع
نتخبات العراقية التي لعبت التصفيات البوابات! نـعم لم تفلح ا
ـونـديالـية بـالتـواجد في كـأس العـالم بعـد عام 1986 لـكن لم ا
نـتـخب والـدخـول في دوامـة لـها ـشـاركـات سـوء ا تـشهـد تـلك ا
ــنــتــخب ) وعـدم ــثل ا اول ولـيـس لـهــا تــالي تــتــمــثل في( من 
نتخب والتغيرات السريعة االستقـرار في التشكيلة التي تمثل ا
بـــ االداريـــ واالطــبـــاء واالعالمــيـــ وغـــيــرهم مـــا أربك ذلك
ـنتـخب بـعـد ان جعـلـوا منـه وسيـلـة لتـجـريب الالعـب مسـيـرة ا
ــغـتــربـ و بـرغم ضــيق الــوقت نـاهــيك عن قــضـيــة الالعــبـ ا
نتخب لف وبالتالي وجدنا ان ا الفوضـى في التعامل مع هذا ا
غادرة الـرسمية في هذه التـصفيات حتـديدا بات قريــــــبا من ا
بـاريـات االخـرى والـدخـول في لـعـبة وبعـد كل اخـفـاق نـنـتـظـر ا
ـعــــــــــقــدة حـتى بـدأنـا  نــنـظـر الى الــبـطـــــــاقـة احلـسـابــات ا
الثالـثة على انها اجناز في منـتهى الطموج بيـنما لم تكن امامنا
من مـنــتـخــبـات مــؤهـلــة وفـعال تــأهـلـت ســــــوى ايــران وكـوريـا
ـنــتـخـبــــــــ خـسـرنـا والــغـريب انـنــا امـام ا
بـذات النتيجة (Ø3 صـفر ) واخلسارة
االخـيــرة كــانت رصــاصـة الــرحــمـة
والـــقــــشـــة الـــتـي قـــصـــمـت ظـــهـــر
(االســــود ) ان بـــقى هــــذا الـــلـــقب

قائما  !!  
الستم معي ?
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خلسارة قاسية امام
كوريا اجلنوبية
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أفـادت صــحـيـفـة واشـنـطن
بـــوست أنّ إدارة الـــرئــيس
جــــو بــــايــــدن ســــتــــفـــرض
"مـقـاطعـة دبـلـوماسـيـة" على
ـــــبــــيــــة دورة األلــــعــــاب األو
ـقــرّرة في شــبـاط الــشـتــويــة ا
ـــقـــبـل في الـــصـــ وذلك ا
احـتـجاجـاً مـنـهـا على
انـــــتــــهـــــاكــــات
حـــــــــقــــــــوق
اإلنـــــســـــان
فـي هـــــــــذا

البلد.
ونـــــقـــــلت
الــصـحي
فـــــــــة عن
مــصــادر

لم تـــســـمّـــهـــا أنّ الـــبـــيت األبـــيض
ـبـيــاد بـكـ سـيــعـلن قــريـبــاً أنّ أو
الشتوي لن يحضره الرئيس بايدن
وال أيّ مـســؤول حــكــومي أمــيـركي

آخر في "مقاطعة دبلوماسية.
ـتوقع ووفـقـاً للـصـحـيفـة فـإنّه من ا
أن يــوافق الـرئـيس بــايـدن بـحـلـول
نــهــايـة تــشــرين الــثــاني عــلى هـذا
اخليار الذي أوصى به مـستشاروه

رسمياً.
WO{«d « WL

وردّاً عــــلى ســــؤال عـن احــــتــــمــــال
ـتّــحـدة لـهـذه مـقــاطـعـة الــواليـات ا
األلـــعــاب اكــتــفى مـــتــحــدّث بــاسم
الـــبــيت األبـــيض بــالـــقــول إنّ هــذا
وضـوع لم يثره بـايدن مع نـظيره ا
الصينـي شي جينبيـنغ خالل القمّة
االفتـراضـيـة الـتي جـمـعت بـيـنـهـما
مــسـاء االثــنـ من دون أن يــجـيب

على فحوى السؤال.
لــكنّ عـدداً من أعـضــاء الـكـونـغـرس
سارعـوا إلى التـرحيـب بهـذا القرار
احملتمل حتى قبل صدوره رسمياً.
وقـال الـسـنـاتــور اجلـمـهـوري مـيت
رومـني في تغـريدة عـلى تويـتر لـقد
ـقاطـعة طـالـبت منـذ فتـرة طـويلـة 
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تـغلب ديك ادفوكات عـلى بعض مشاكـله على مستوى ادارة
الـشــان الــفـني لــلــمـنــتــخب في الــشـوط الــثــاني من مــبـاراة
مـنـتـخـبـنـا الـوطـني امـام مـنـافـسه الـسـوري في الـتـصـفـيـات
ـؤهـلـة لـنـهـائـيـات بـطـولـة كـاس الـعـالم 2022  احلـاسـمـة ا
وذلك بالـوصول الى حلول تكتيكيـة ايجابية  باالعتماد على
تشـكيلـة لعـبت بفاعـليـة واضحة  واصـبحت الـفرصة قـائمة
لـلـعـجوز الـهـولنـدي  لـلرهـان عـلى تـلك التـشـكيـلـة  خلوض
ونـدياليـة .. التشـكيلة بـاريات التي تـليها فـي التصفـيات ا ا
مـؤهـلة الداء الـواجـبـات التـكـتيـكـية الـدفـاعيـة والـهجـومـية ,و
الفـرديـة واجلـمـاعـيـة  بدرجـة جـيـدة  إذ ان االعـتـمـاد على
امــيـر الــعــمـاري ومــحـمــد قــاسم في ادارة خط الــوسط هـو
اخليـار االفضل  ولم يعـد هناك مـتسع من الوقت لـلتجريب
ـتـلـكـان  حـيث ان امــجـد عـطـوان ومـحـمـد عـلي عـبـود  ال
مـهــارات وفـاعــلــيـة وخــبـرات وحــلـول الــعـمــاري وقـاسم في
نافس  تغيرات اللعب في ملعب الفريق ا القـراءة السريعة 
ومسـاعدة خط الهـجوم بتـمريرات مـؤثرة و حاسـمة  فضال
عن امتالك كـليهما التسديد البعيد  وبوجود ابراهيم بايش
يــكـتـمل انـسـجــام واسـتـقـرار خط الــوسط   عـلى ان يـكـون
عطـوان وعبود جـاهزين كبديـل .. وانضمـام علي احلمادي
كن جدا نـتخب الوطـني اضافـة مهمـة   الى خط هـجوم ا

ان حتقق الفارق في مباريات جولة االياب .. 
ن ومـهـنـد كـمــا يـجب الـقـول بـان فـراس بـطـرس كـمـدافع ا
جـعـاز كـمـدافع أيـسر  شـغال مـركـزيـهـمـا بكـفـاءة مـشـجـعة
..وتــفـاؤل ديك ادفـوكــات بـالـتــعـويض  بـعــد اخلـسـارة امـام

كوريا اجلنوبية .
مراقـبون مـحلـيـون يجـزمون بـان فرصـة منـتخب الـعراق في
ركـز الثـالث  قـائمـة  بـشروط اداريـة وفنـية  التـقـدم الى ا
درب وذلك بنهوض االحتاد بواجبه االداري باجللوس الى ا
ـسـتمـر في الـتـشكـيـلة  والـتـحلي  و(مـنـعه)  من الـتغـيـير ا
بروح مـعنويـة افضل في مـؤتمراته الـصحفـية  ومتـابعة كل
ـنـتخب  حـتى اخـر يـوم من عـمر صغـيـرة وكـبيـرة تـخص ا
االحتــاد  ولـيس حـتى اخـر يـوم في الـتـصـفـيـات احلـاسـمـة
ــنـتـخب ـؤهــلـة الى نــهـائـيــات بـطـولــة كـاس الــعـالم  الن ا ا
الوطـني للفـئات كلـها  مرتـبط ارتباطـا وثيقـا بخطط االحتاد
دى  ويـجب ان يـفـعل االحتاد دور تـوسـطـة ا الـقصـيـرة وا
نـتخبـات الوطنـية   الداء دورهـا على اكمل وجه في جلنـة ا
مـتـابـعة الـشـأن الفـني لـلـمنـتـخـبات الـوطـنـية .. امـا الـشروط
ـنـتـخب في جـولـة االياب  الـفـنـيـة فـهي الـتي تـتـعـلق بـاداء ا
ــبـالـغ فـيه ــنـطــقي وا وضــرورة الـتــخــلي عن احلــذر غـيــر ا
لــلــمــدرب في وضع خــطط تــمـيـل الى الــدفـاع فـي االغـلب 
ـناسـبـ  وتعـزيز واالعتـمـاد على الالعـبـ اجلاهـزين  وا
باريات القـادمة هي مباريات فاصلة اللـعب الهجومي  الن ا
هـاجم صريـح امر ال بد  اذ يرى مـتابعـون ان اللعب 
مــنه  وذهب الـبــعض الى ابـعــد من ذلك  وفـضـلــوا الـلـعب
بـثالثـة مـهـاجـم فـي اطار  تـشـكـيـلة تـضم اربـعـة مـدافـع

وثالثة العب خلط الوسط وثالثة مهاجم .
اجملـازفـة احملــسـوبـة  خــيـار ال غـنى
عــنه ..  ثـــقــتــنـــا كــبــيـــرة بالعــبي
مــنــتــخــبــنــا في حــصــد (اغــلب)
ـتـبـقيـة في الـتـصـفـيات الـنقـاط ا

ونديالية . ا
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ـسـافة 21 كم لـلـفئـات الـعـمـرية ـاراثـون بـيروت الـدولي  تـوّج العـداء الـعـراقي الـدولي السـابق سـعـدون نـاصر حـافظ بـالـوسـام الذهـبي 
"الرواد".

وقال سعـدون في تصريح صحفي تمكنت من التـتويج باللقب وحصلت على الوسـام الذهبي في ماراثون بيروت الدولي والذي
ثلون مختلف دول العالم. شارك فيه أكثر من سبعة آالف عداء وعداءة 

ــثـلــون مـخــتـلف واضــاف ان الـنــتـيــجـة لــيـست بــالـســهـلــة فـقــد تـمــكـنـت الـتــفـوق عــلى خـيــرة عـدائي الــعـالـم الـذين 
اجلنسـيات.واهدى سعدون الـوسام الى اجلمهور العـراقي الذي يستحق كل اخلـير والسعادة.ويـعد سعدون ناصر
من ابرز عدائي الـعراق فترة الثمانينات والتـسعينات وحصد عدة ألقاب عربـية واسيوية على مدار رحلته مع سباق

سافات الطويلة. ركض ا
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نتخب الوطني خسارة قاسية تلقى ا
بثـالثيـة نـظـيـفـة من نـظـيـرة  الـكوري
اجلــنـوبي ســجـلت  د74 33و 79 في
ـبــارة  الـتي جـمــعـتـهـمــا في مـلـعب ا
الغرافـة في الدوحة ضمن الـتصفيات
ـؤهـلـة لـكاس الـعـالم في قـطـر الـعام ا
ـقـبل لـيقـتـرب كثـيـرا من الـتاهل 14 ا
نقـطـة فـيـمـا تـراجع الـوطـني خـامـسا
وكاد الـفريق الـكوري ان يـخرج بـعدد
كبـير من االهـداف لو اسـتغـل الفرص

تكررة السهلة. اخلطرة ا
نتخب بالحيلة وفتقدوا وبدأ العبو ا
ــد لــلــتـــركــيــز وعــانـــوا من ايــقــاف ا
الــــهــــجـــومـي  وقــــدمــــوا اســـوء اداء
وانـحــنـوا وكــمـا ظــهـروا عــاديـ في
مـثل  كل مـرة واستـسـلمـوا لـلمـنافس
ونــادرا  مـا يــخـرجــون  من مــلـعــبـهم
الـذي بـقي مـسـرحـا لسـيـطـرة الـطرف
ـقـابل وفـشـلـوا  في ايـقـاف الـضـغط ا
الـهــائل  الـذي ابــطل فـاعــلـيــة جـمـيع
خــطـوط الـوطـني الــتي كـانت عـاجـزة
تـمـاما  واخـتـفت االسمـاء الـتي اكدت
انـــهـــا التـــســـتـــحق ارتـــداء قـــمـــيص
ـنــتــخب الــوطــني في اهم بــطـوالت ا
ـعـمـورة الكـرويـة  التـي فشـلت  كـما ا
ــهـمــة كــثـيــرا   وصـعــوبـة تــعــقـدت ا
احلـديث عن الـوصـول للـمـلـحق  كون
الـفـريق اكـد عـجـزه    واسـتـمـريـلـعب
بشكل عشـوائي  كما ظهر امس االول

في اداء ساذج.
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استحق الفريق الكوري  الفوز بعدما
قـدم اداء مـذهل وشـكل خـطـورة وقـدم
مـبـاراة متـكـاملـة من جـمـيع اجلوانب
حـــيث االداء واالســتـــحـــواذ  وفــرض
ــهـارات الـعــالـيـة سـيــطـرته بــفـضل ا
لالعــــبـــ  في نــــقل الـــكــــرة بـــهـــدوء
واالستحواذ   على  الكرات  الهوائية
 رغم قـصــر قـامــاتـهم  وقــدمـوا اعـلى
مــســـتــوى  في جـــمــيع مـــبــاريـــاتــهم
خــصــوصـــا  أمــامــنــا  فـــيــمــا كــشف

األولى للوصافة
مــســتــفــيــدا من
فـوزه عــلى نـوروز

بـهدفـ لـواحد رافـعا
رصــيــده 21 ومــو اصــلــة

حتــقــيق الــنــتــائج  بــتــركــيـز
وثـــــــــقـة  وتـعـادل  الــكـهـربـاء بـدون
اهـداف  في نــتــيـجــة مـرحب بــهـا من
لـــــــؤي صالح  وبطــــــــعم اخلسارة
لـلـضــــــــيـوف  وفـشل الـقـاســـــــم في
حتـــقــــــــــيق الـــفــوز بــعــــــــــــد تــسع
جوالت  متتالية بعـــــــدما تعادل  من

دون اهـــــداف.

ادفوكات

بية في الص العب االو احد ا

جو بايدن

االتفاقـية جرت في الـعاصمة
االردنـيـة عمـان حـيث وقـعـها
عن اجلـانـب الـعـراقي رئـيس
االحتــــاد زيـــــاد حـــــسن وعن
اجلــــــــانـب االردنـي رئــــــــيس
االحتــاد االردني لـــلــمــبــارزة
خالد الـعطيـات والذي يشغل
ايــضـا مــنـصب نــائب رئـيس
االحتــاد االســـيـــوي واالمــ

العام لالحتاد العربي.
واكد رئيس االحتـاد العراقي
زيـاد حـسن وفـقاً لـلـبـيان ان
االتــفـــاقــيــة مـع األشــقــاء في

ونــظـيـرتـهــا االردنـيـة وتـأتي
تـنــفـيـذا لــسـيــاسـة االحتـاد
الرامية إلى توثيق أواصر
الــــتــــعـــاون بــــ االحتـــاد
الـــــــعـــــــراقـي واحتـــــــادات
ـــبــــارزة األخـــرى ســـواء ا
أكــانت عـربـيــة أو قـاريـة أو

دولية.
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وبــ أن االتـفـاقـيـة سـتـخـدم
االحتـــــــــاديـن الـــــــــعـــــــــراقي
واألردني في كافة اجلوانب
الـتي تــخص الـلــعـبــة كـمـا
سـتـسـهم ايـضـاً في تـطـوير
هذه الرياضة بشكل كبير من
خالل تــنــفـيــذ الــبــنــود الـتي
تـــضـــمــنـــتـــهـــا االتــفـــاقـــيــة
خـصـوصـا مـا يــتـعـلق مـنـهـا
بــتــبـــادل اخلــبــرات وإقــامــة
ــعـــســكـــرات الــتـــدريــبـــيــة ا
ــــشــــتـــركــــة لـالعــــبـــــــــ ا
وخملتـــلف الفـئات الـعمـرية
وجلـمـيع األســـلـحـة فـضال
عن اقـــــامـــــة الــــلـــــقــــاءات
مشتركة ب منتــــــخبات
الـبـلـدين كـمـا سـتـسمح
االتــــفــــاقـــيــــة لالعــــبي
ـــــــشاركة البلدين بـا
في الـبـطـولـة احملـلـيـة
الـــــتي يـــــنــــظـــــمــــهــــا

. االحتادين الشقيق

االحتـــاد االردني
باركة جاءت 
الـــــلــــجــــنــــة
ـــبــيــة االو
الوطـنية
الـعراق
يــــــــــة
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أعـــلن فـــريـق مــرســـيـــدس أنه طـــلب
مـــراجــــعــــة الـــواقــــعــــة بـــ لــــويس
هــامــيــلــتــون ومـاكـس فـرســتــابن في
سـبــاق جـائـزة سـاو بــاولـو الـكـبـرى
عــنــدمـا بــدا أن الــسـائـق الـهــولــنـدي
أجـــبــر حـــامل لــقب بـــطــولـــة الــعــالم
فـورموال  1للـسـيـارات عـلى اخلروج
من احللبة في إطار التنافس الثنائي
ــراقـبـون ـركـز األول.وتــابع ا عـلـى ا
الــواقـعــة الـتي حــدثت في الـلــفـة 48
لـــكـن تـــوصــــلــــوا أنه ال يــــوجــــد مـــا
يـــســـتـــدعـي حـــدوث حتـــقـــيق.وجنح
ــرور من فـرسـتـابن هـامـيــلـتـون في ا
بـعـد 11 لـفــة وفـاز بــالـســبـاق.وقـال
مـــرســيــدس فـي بــيــان إنـه طــلب من
االحتـاد الـدولي لـلـسـيـارات مـراجـعـة
ــنــحــنى الــلــقــطــة الــتي حــدثت في ا
الرابع بـ هامـيلـتون وفرسـتابن في

اللفة 48 من سباق البرازيل.
وشهد األسـبوع اجلـاري إثارة حيث
ألغيت نتائج هامـيلتون في التجارب
يوم اجلمعة بسبب مـخالفة السيارة
الــلــوائح الــفــنــيــة كــمـا عــوقب

بـــــتــــأخـــــيــــره 5
مراكز في

الــسـبـاق بــسـبب تــغـيــيـر احملـرك.في
ه 50 قابل عوقب فرسـتابن بتغر ا
ـس ســــيـــارة ألف يــــورو  بــــعــــدمـــا 
هــــامـــيــــلـــتــــون لـــقــــيـــاس اجلــــنـــاح
اخللفي.ويتأخر هاميلتون بفارق 14
نـــقـــطــة عن فـــرســتـــابن قـــبل آخــر 3
ســبــاقــات من الــوصــول إلـى نــهــايـة
ــوسـم.ومن جــهــة اخـــرى ســيــدافع ا
جوانـيـو تشـو عن ألـوان ألـفا رومـيو
قبل ليصبح أول سائق من وسم ا ا
الــصــ يـنــافس فـي بـطــولــة الــعـالم
لــسـبــاقـات فــورمـوال 1 بـعــدمــا أعـلن
الــفـــريق الــســويــســري الــذي تــزوده
فيـراري باحملـركات عن الـتعـاقد معه
.ويــعــمل الــســائق الــبــالغ عــمـره 22
عـامــا حـالـيـا سـائـقــا لـلـتـجـارب في
ـمـلـوك لريـنـو ويـنافس فـريق ألبـ ا
أيــضــا في فــورمــوال 2 حــيث يــحــتل
ركـز الثـاني في التـرتيب الـعام قبل ا

سـبـاقـ من الـنـهـايـة في الـسـعـودية
وأبـوظـبـي.وسـيـصـبح تــشـو شـريـكـا
للسـائق الفنـلندي اخملـضرم فالـتيري
بـــوتــاس الـــذي ســيـــنــضم إلـى ألــفــا
رومــيـو من مـرســيـدس في تــشـكــيـلـة
جديـدة تـمامـا للـفـريق.وقال تـشو في
بيان "حـلمت مـنذ طفـولتي بالـصعود
إلى أعــلى مـكـانــة في هـذه الــريـاضـة
الــتي أعــشــقــهـا واآلن أصــبح احلــلم
حقـيقـة".وختم "بـعد أن أصـبحت أول
ســـــائق مـن الــــصـــــ عـــــلى اإلطالق
ينافس في فورموال  1سطرت رياضة
احملركات في الص تاريخا جديدا".
وعـلـق فـريـدريك فــاسـور رئــيس ألـفـا
ــركـز رومــيــو الــذي يــحــتل فــريــقـه ا
الــتــاسع بــ  10فـــرق في بـــطـــولـــة
الــصــانــعــ "هــذا الــقــرار مـهـم جـدا
سـتقـبل الشـركة".وأضـاف "لم يتم
اخـتــيـاره فـقط ألنـه من الـصـ
لـكـنـهـا سـتـكـون خـطـوة هـائـلـة
للـشركة والـرعاة ولـفورموال 1
إجـــمـــاال".وأكـــمل "يـــتـــألق
تـشـو حـاليـا في
فــورمـوال 2 فـاز
في الــــبـــحـــرين
وسيـلـفرسـتون
وسم وال هذا ا
يزال في موقف
جــــيــــد لــــلــــفـــوز
بـــالــبـــطــولـــة أنــا
مــــتــــفـــائـل جـــدا بــــهـــذا

التعاقد".
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{ لـنــدن- وكـاالت-  تـوفــد فـرنــسـا إلى نـيــبـال فــريق إغـاثـة
حملـاولة الـعـثـور عـلى جثث 3 مـتـسـلـقي جبـال شـبـاب جـرفهم
انـهيـار ثلـجي فيـما كـانوا يـحاولـون تسـلق قمـة بعـلوّ  6 آالف

متر في جبال "إيفرست".
ـؤلف من دركيـ وخـبراء وكـلب مدرّب وتـمـتد مـهمـة الفـريق ا
لعـمليات التفتيش اجلبلي ب  5نوفـمبر/تشرين الثاني و15
مـنه في البـلد الـصغـير في مـنطـقة جـبال هـماليا عـلى ما قال
قـائد وحدة الـتنـسيق الـتقني لـلعـملـيات اجلبـليـة ليـونيل أندريه

لوكالة "فرانس برس" اخلميس.
ــهـمـات فـي اجلـمــعـيـة وأوضح فــريـديــريك جـاري مــسـؤول ا
الوطنـية لدراسة الـثلوج واالنهـيارات الثلجـية في جرونوبل أن
ؤلف من  14شـخـصـاً سيـواجه صـعـوبات مـيـدانـية الـفـريق ا
في مـوقع االنــهـيـار الـثـلـجي "تـرتـبـط بـنـوع الـثـلج الـذي انـهـار

وأحوال الطقس التي تبعت ذلك واجتاه الشمس".
وكـان فُـقد أثـر ثالثـة متـسـلقـ تراوح أعـمـارهم ب 27 و34
عـامـاً نـهـايـة أكـتـوبـر/تـشـرين األول خالل مـحـاولـتـهم تـسـلّق
اجلـانب الـغـربي من جـبل مـيـنـجـبـو إيـجـر (6070 مـتـراً فـوق

مستوى سطح البحر).
ـروحـيـة مـنـذ صـبـاح األحـد وأتـاحت عــمـلـيـات االسـتـطالع بـا
ؤدية ـاضي حتديد مسارهم حتى 5900 مـتر على التالل ا ا
إلى القمـة وتبيّن لعناصـر اإلنقاذ عند هذه الـنقطة أن انهياراً
ثلجـياً حصل.وأظهرت اآلثار نفسها أن الثالثة "صرفوا النظر
عن مـواصـلة صـعـودهم إلى الـقـمـة وقفـلـوا عـائـدين نزوالً من
الطريق نـفسها التي استخدموها للتسلق وعثر رجال اإلنقاذ

. تسلق على ثالثة أكياس إضافة إلى معدات خيمة ا
وعاد متـسلّقو اجلـبال مجدّداً إلى نـيبال التي أغـلقت حدودها
ـاضي بسبب اجلائـحة ما انعـكس سلباً عـلى اقتصاد العام ا
هـذا الـبـلـد الذي يـضمّ 30 مـلـيـون نـسـمـة ويـعـوّل كـثـيراً عـلى

السياحة.
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تـواصل األوركسـترا السـيمـفونيـة الوطـنية
الــعــراقــيــة الــتــدريب عــلى مــجــمــوعــة من
ــيـة ــوســيـقــيــة الــعــا ـؤلــفــات والــقــطع ا ا
واحملــلــــــــــيــة اســـتــعــداد لــلـــحــفل الــذي
سـيقام أحـتفاء بـأول ( قائد عـراقي ) لهذه
ــايـسـتـرو عـبـد الـرزاق الـعـزاوي الـفـرقـة ا
الـــذي قـــاد الـــفـــــرقـــة الول مـــرة في عـــام
1974 وســتــكـــــون قــيــادة االوركـــســتــرا
لـلـحـفل الـذي ســيـقـام نـهـايـة هـذا الـشـهـر
لــلــمـــايــســـــــتـــرو كــر كــنـــعــان وصــفي
وبـرعايـة خاصـة وأشراف من قـسم الفرق
الـفنـية الـوطنـيـة بوزارة الـثقـافة والـسيـاحة

واالثار.
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{ لــــوس اجنـــلـــوس  –وكــــاالت - اطـــلت
الـنـجــمـة هـالي بــيـري بـرفـقــة زوجـهـا فـان
هــانت خالل الـعــرض االول الول فـيـلم من
اخــــــراجــــــهــــــا. جــــــرى الــــــعــــــرض االول
ـاضي في لـفــيـلم(بـروســد) يـوم الـســبت ا
لــوس اجنـلــوس. ظــهـرت هــالي بــيـري في
جــامــبــســوت فــضــيــة وسـوداء ذات
ـــمــثـــلــة ـــعــدنـــيــة. ا الـــنــقـــشــة ا
االمريكية البالغة من العمر 55
عــامـاً تــلــعب دور بــطـلــة فــنـون
قــتــالــيــة ســابــقــة حتــاول اخــذ
فـرصة لتـحس حـياتهـا عندما
يـظــهـر ابــنـهــا الـذي تــركـته من
جـديـد.واصـبحت بـيـري مـؤخرا
الـــــــــــوجـه اإلعـالنـي إلحـــــــــــدى
ـالبس الــريــاضــيــة مــاركــات ا
وشـاركت متابـعيـها بلـقطات من
احلــمـــلـــة مـــرتــديـــة اجملـــمـــوعــة
اجلــديـدة.وأثـبــتت هـالـي أنـهـا ال
تـزال تـتـمـتـع بـالـلـيـاقـة الـبـدنـيـة
وقـالت: (الرياضة جتعـلنا نشعر

بأننا على قيد احلياة).
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ـسرحية االردني اعلن مديـر مهرجان (عشـيات طقوس) ا
سرح اضي عـلى ا انـطالق فعـاليات دورته 14 االثـن ا

لكي بعمان. ركز الثقافي ا الرئيسي با
 WLFÞ ÊU½bŽ

اجستيرمن كلية اإلعالم الصحـفي العراقي نال شهادة ا
بجامعة بغداد عن بحثه (اجتاهات اجلمهور ازاء القنوات
وجـهة ألحتـجاجـات تشرين 2019 الفضـائيـة الدوليـة ا
في الـعــراق).وهي ثــاني رسـالــة مـاجــسـتــيـر في الــكـلــيـة

تناقش تظاهرات تشرين  .
ÊU½bŽ qO²¹≈
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وفـــد أحتــــاد الــــصــــنــــاعـــات
الـــــــعـــــــراقـي الى األمـــــــارات
ـتـحدة لـلـمـسـاهـمة العـربـيـة ا
فـي نـــــــهــــــضـــــــة  األمــــــارات
الـــصـــنــــاعـــيـــة عـــام 1974.
وتــــضـــمـن الــــوفـــد: الــــراحل
مـحمـد كافل حـس (صـناعة
ـــنــــظـــفـــات) الـــصـــابــــون وا
الـراحل عبـد األميـر اجلمـيلي
(صــــــــنـــــــــاعــــــــة االغــــــــذيــــــــة
والــــبــــســـــكــــويـت) والــــراحل
صبحي اخلضيري (مجموعة
اخلـضيري الصـناعية) وزير
االقــتــصــاد االســبق الــراحل
ــهــيـدي وأمــ غــرفـة كـاظم ا
جتــارة بـــغـــــــــداد وكــان في
إسـتقبالهم في مطار الشارقة
 حـــاكم الـــشـــارقـــة الـــشـــيخ
سـلــطـان الــقـاســمي و بـعض
من رجـــال االعـــمـــال في ذلك

. احل
{ عن مجموعة وتساب

يوم تعيش حـالة من التفاهم والرومـانسية مع احلبيب
السعد االربعاء.

qL(«

الـبعض يـرى أنك على قـدر من الغـرور لثـقتك الـعالـية
بنفسك وبقرارتك.

Ê«eO*«

ال تكثـر فى األطعمة الدسمة خالل هذه الفترة وتناول
أطعمة صحية.

—u¦ «

يرافق احلظ خـطواتك وتهتم المـور جديدة وال تسمح
لبعض التساؤالت بإرباكك.

»dIF «

ـهنـيـة جتـعـلك تـشـعر تـغيـرات إيـجـابـيـة فى حـيـاتك ا
بالسعادة.رقم احلظ.9

¡«“u'«

حذار حـتى ال تصاب بجروح أو تعرف حوادث مؤلم
رقم احلظ .2

”uI «

أهـتم بـعمـلك وال تـتـكـاسل حـاول أن تـرضى احلـبيب
من خالل شراء هدية .

ÊUÞd «

وضـعـك الـصـحي فـي حـال من الــتـذبـذب بــ اجلـيـد
رقم احلظ .4 والسيئ

Íb'«

قـد تـرتـفع درجـة حــرارة جـسـمك نـتـيـجـة إهـمـالك فى
صحتك حاول أن تهتم بها.

bÝô«

ــسـاعي اال ان حـتـى لـو تــأجــلت بــعض ا
Ë«b «

ــالـيـة تــسـبب لـك الـتـوتــر ولـكــنك حتـسن الـضــغـوط ا
التصرف للتغلب عليها.

¡«—cF «

يـتبـلور مـشروع وتـروج افكـاراً جديدة وكـل ما تفـعله
اليوم يكتب له النجاح.

 u(«
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حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مقـسم الى 9 خانـات صـغـيرة
هدف هـذه اللـعـبة ملء اخلـانات
بــاالرقــام الالزمــة من  1الى 9
شـرط عــدم تـكــرار الـرقم اكــثـر
من مـــرة واحـــدة فـي كل مـــربع
كـــــبــــــيــــــر وفي كـل خط افــــــقي

وعمودي.

وت في باريس عن الرسامـة والشاعـرة اللبـنانيـة غيبهـا ا
 96عــامـا بـعـد ان امـضت عـقـود طـويـلـة في إنـتـاجـاتـهـا
األدبية من ابـرزها ديوان (يوم القيامة العربي) بالفرنسية

ورواية (ست ماري روز) عن احلرب األهلية اللبنانية.

ي الـعراقي صدر له كتاب بعنـوان( االستراتيجية االكاد
واالدارة االسـتراتيجية  –نظـرة حتليلية وعالقات تكاملية

صطلحات). للمفاهيم وا

الكـاتب الـعـراقي يـنـاقس فـيـلـمه الـقصـيـر (الـنـداء االخـير
ي لالفالم الــقـصـيـرة وكــر الـشـيـطــان) في مـهـرجــان عـا
كفـيلم عربي عراقي ينقل ابرز ما واجه العالم العربي من
مــشــاكل في 2021 وذلك بــعــد جتـــاوزه جــمــيع جلــان

االختبار وبعالمات عالية.

ي الـعـراقي صـدر له عن االكـاد
دار ضــــفـــاف كــــتـــاب بــــعـــنـــوان
(الـــشــخـــصــيـــة الــعـــراقــيـــة قــبل
انـتــفـاضـة تــشـرين بــنـصف قـرن

وبعدها).

—«b «“ œuL×

ــكـتب االديب والــصـحــفي الـكــردي الـراحل يــسـتــذكـره ا
الثـقافي الكـردي في احتاد االدباء الـعراقيـ في الساعة
ـنـاسـبـة الـذكـرى الــعـاشـرة من صـبـاح الـيـوم اخلـمـيس 
ـجمع لـكية  الـعاشـرة لرحـيله بـجلـسة تـقام في الـقاعـة ا

الريان في الوزيرية.

هال بيري

االجـتـمـاعيـة فـأن االنسـان يـتـمنى
أن يـــكــبـــر لـــتـــكــون له
حـــيـــــــــــاة جـــمــــيـــلـــة
وشــــــبـــــاب دائـم لـــــكن
عــنـدمــا يـكــبـر في هـذا
الــبــلـد يــتــحــســر عـلى
طفولته النه كبر سهوا
هـــــــــذه مــــــــســـــــــألــــــــة

اجتماعية.
اما احلالة الثالثة فهي
هـنــاك أفــكـار نــفـســيــة
عــديـــدة تــفـــرض عــلى
اإلنــــــــــســــــــــان مـن كـل
الــطـبــقـات والــديـانـات
التي حتيطه من جميع
هـــنــا يـــجب اجلـــهـــات
عـــــــلـى اإلنــــــســــــان أن
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 ضيفت خشبة مـسرح الطليعة في
دائرة ثقافة وفنون الشباب مؤخرا
مـــســـرحـــيـــة من تـــألــيـف وإخــراج
حـــمــــزوف الـــذي قـــال (تــــتـــحـــدث
وجودة سرحـية عن السلـبيات ا ا
في اجملـتمـع العـراقي وهـناك ثالث
حــاالت األولى ديــنــيــة و الــثــانــيـة

اجتماعية  والثالثة نفسية... 
هنـاك من يحرم في احلالـة الدينـية
ــوســيــقى وهــنــاك من الــغــنـــاء وا
ـــقــاهي وقـــاعــات يـــحــرم دخـــول ا
ــنــاســبــات في حـ أن األفـراح وا
أوالدهم يــــدخـــلـــون هـــذه االمـــاكن
مـــالــفــرق بــيــنـــهم وبــ اإلنــســان
الـعادي هـذه مشـكـلة كل مـانسـمعه
عـــكـس مـــانــــراه.امـــا في احلــــالـــة

عن االشـيــاء الـتي تــنـتـهي مــابـعـد الــتــفـكــيــر وعـلــيه أن يــكــون قـدوةيـخـتـار ويـحـقق ويـسـاهم ويـبـحث
لنفسه) .

ـســرحــيـة  مــوضـحــا ان (فــكــرة ا
تــدور حـول اثـنـان  جـلـبـهـمـا من
ــظـاهـرات إلى الــديـسـكـو سـاحـة ا
لـتعـذيبـهم وعـندمـا لم يجـدوا دليل
عـنـدهـمـا من الـطـرف الـثـالـث الذي
يــضـــعــون اليـــعــرف أحـــد من هـــو
مــجــنـونــا مــعـهــمــا في الــديـســكـو
لــــيــــتـــمــــكـن من احلــــصـــول عــــلى
عــنــاويــنـهــمــا وأخـبــار زمالئــهــمـا
ويــتــركــونــهم أليــام بال طــعــام وال
شــــراب ســـــوى قــــنــــانـي اخلــــمــــر
ـــوجـــودة في الـــديـــســكـــو  وفي ا
النهاية يتضح أن هذا اجملنون هو
احملــقق الـذي يـنــتــــــمي إلى جـهـة

ما).

ــــســـــرحــــيــــة وعـن ا
حتـدث الـنـاقـد حـيـدر
مــــــــــــــعـن قــــــــــــــائـال
(مــسـرحـيــة انـبـيـاء
في الديسـكو حتمل
عـدة رســائل ديـنـيـة
وسيـاسيـة ورسائل
وطنية في حب الوطن

والـــتــضـــحــيـــة من اجــله
وحتمل جانب توعوي وفني

بــــصـــورة مـــســـرحــــيـــة فـــيـــهـــا
مثل وسيقى لغـة احلوار لكل ا ا
وتــكـــون واضــحــة لــلــمــتــلــقي إلى
جــانب ثـورة تــشـرين الــتي حـمـلت
ـسـتـقـبل طـاقـات شـبـابـيــة حتـلم 
ـــســرح يـــحــمـل  رســالــة زاهـــر فــا

إنسانية ).
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تـعـرض الـفرقـة الـوطـنـية لـلـتـمـثيل في
الـســاعـة الــســادسـة من مــسـاء الــيـوم
اخلميس مسرحـية (انا وجهي) تاليف
واخـراج الـفـنـانـة عـواطف نـعـيم عـلى
بـــعــد ان ــســـرح الـــوطــني  خـــشــبـــة ا
ضـمن عـرضـتـهـا امس االربـعـاء ايـضـا
ـــســارح ـــســـرحـي لــقـــسـم ا ـــوسم ا ا

ـسـرح والتي هي بـدائـرة الـسيـنـمـا وا
من انـتـاجـها  بـطـولـة الفـنـانـات شذى
سـالم  سـمــر مـحـمــد شـيـمــاء جـعـفـر
الالتي يـــجــــســـدن في ( انـــا وجـــهي )
ــراة ايــنــمــا كــانت وتــعــدد مــعــانــاة ا
الـوجوه الـتي تـستـخـدمهـا في احلـياة
ســواء وجـوه سـيـاسـيـة  اجـتـمـاعـيـة
ـراة عـائــلـيــة وكل مــا تـعــانـيه هــذه ا

لتصل الى وجهـها احلقيـقي..  تتجسد
ـراة الـواحدة الـتي تـعـبر بـشـخـصيـة ا
عنهـا ثالثة شخصـيات و (انا وجهي)
ـراة بـصـورة عـامة تـعـبـر عن مـعانـاة ا
والعراقـية بصورة خـاصة وهي تبحث
عن وجـــهـــهـــا احلــقـــيـــقي طـــوال هــذه
الــســنــ تــبــحث عن الــذات  الــفــكــر
الــــعـــــقــــيــــدة الــــبـــحـث عن احلــــريـــة
ـسـاواة اخلـير ونـبـذ الـشـر تـبحث وا
ـتاهـات التي عن نفـسهـا في ظل هذه ا
يـعـيـشـهـا  الـبـلـد  تـبـحث عن وجـهـهـا
احلــقــيــقي لــنــشــر الــعــدل واحلــريـة و
مسـاواتها مـع اخيهـا الرجل لـلمطـالبة
ـــقـــراطـــيـــة واحلب بــــاحلـــريـــة والـــد
والـسالم وهـذا مـا رسـمـته مالمح وجه
ـــراة الـــعــراقـــيـــة ووجــدت وجـــهـــهــا ا
احلــقـيــقـي في ســاحـات تــشــرين تــقف
جــنـــبــا الى جـــنب مع اخــيـــهــا الــرجل
ليرسـما وجهـيهما مـعا بدمـاء الشهداء
لـلــمـطـالــبـة بـالــعـدل والـســلم والـسالم
بــعـيــدا عن الـقــتل والـدمــار .. وعن غـد
مشرق يعم باالمان لينعم العراق بفرح

دائم.
(انــا وجـــهـي) ســـيـــنــوغـــرافـــيـــا عـــلي
ــــــســــــرح سالم الــــــســــــوداني ادارة ا
الـسـكيـني  اضـاءة عـبـاس قـاسم داتا

شــو عـصـام كـاظـم هـمـام حـسن
ـؤثرات الـتعـبيـرية وسـيقى وا

ضياء عابد. 
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كـمــا عــرضت  عــلى مــســرح الــرافـدين
يـومي الــثالثـاء واالربــعـاء مــسـرحــيـة
(بالك بوكس) للفرقة الوطنية للتمثيل
 تــــالــــيـف واخــــراج مــــاجــــد درنـــدش
ـــقــــابـــر والــــعــــمل يــــوثق اجملــــازر وا
اجلـمـاعـيــة الـتي تـعـرض لــهـا شـهـداء
الــعـراق بــكـل طـوائــفه وثــقــافــاته .عن
(بـالك بــــوكس) قـــــال درنــــدش وفــــقــــا
ـسرح في لـصـفحـة دائـرة السـيـنمـا وا
(فــيـــســبـــوك) ان ( فــكــرة هـــذا الــعــمل
ـقـابـر اجلـمـاعـية تـوثـيـق لـلـمـجـازر وا
التي تعرض لها ابـناء شعبنا العراقي
بـــكـل اطـــيـــافه وثـــقــــافـــاته جـــاءت من
تلكه  مدير االحساس الوطني الـذي 
عام الدائرة احمـد حسن موسى عندما
دعــاني لــتــســلــيط الــضــوء عــلـى هـذه
الشـريـحة الـتي نذرت دمـاؤها من اجل
ان نــحــيـــا بــسالم وهــو عـــمل وطــني
يستحقه من نـذر نفسه لنا من اجل ان
نــفـرح ونــعـيش بــسالم) .مــوضـحـا ان
سرحـية دراما تورجـيا الفـنان سعد (ا
ـسرح عـزيـز عـبد الـصـاحب    مـديـر ا
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ي لــلـتـسـامح ـنـاســبـة الـيــوم الـعـا
وبـــالــــتـــعــــاون مع وزارة الـــثــــقـــافـــة
والـســيـاحــة واالثــار يـقــيم مـهــرجـان
الــعـنــقــاء الـذهــبــيـة الــدولي الــرحـال
الدورة اخلـامسـة استـراليـا - العراق
الـســبت الـقـادم  حــفـله اخلــتـامي في
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بغداد
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مرت مؤخـرا الذكرى 15 لرحيل  فنـان الشعب خـليل الرفـاعي الذي غادرنا
سنة 2006.

والراحل الرفاعي رافقته لسنوات طويلة وشاركته باعمال  تلفزيونية واخرى
اذاعـيـة  مـنـوعـاتـيـة وثـقـافيـة عـرفـتـه عن قـرب  فـالـرفـاعي االنـسـان والـفـنان
تواضع حد العظم كان السباق بـفعل اخلير لزمالئه وناسه وفي ذلك امثلة ا
الحتصـى وهو يـبـادر بـفـعل اخلـيـر ويـفـرح ح
ينـجـز مـعروفـا لـصـديق او فنـان والاسـتـطيع ان
اصف طيـبـته وانـسـانـيته ومـهـنـيـته  واذكر اني
طلبت مـنه ان يكـتب لي نبـذه عن حياته من اجل
جـلد من التـوثيق والـنـشر فـفاجـئني الـرفـاعي 
االوراق كــتب فــيه قــصــة حـــيــاته من االلف الى
اليـاء ودعـمـهـا بـصـور فوتـغـرافـيـة وحـرص على
ذكراتـه بااللوان اضافـة عناويـن ماكتـب ودون 
وبطريـقة اخلط اجلـميل والـنسق الـرائع ومازلت
احـتـفظ  بــنـسـخــة من مـا اهـداني مـن مـذكـرتـاه

ليـبـقى  ذكـرى عـطرة مـايـدل عـلى احـترامه لـتـاريـخه الـفني
وحب مهـنيـته الـتي اليغـادرهـا  نعم هـكـذا كان الـرفاعي
هنية وانسانية تمنـينا ان تسود لتشمل فنانينا يعمل 
ـبـدع  رحـمك الـله ابـا فـارس ستـبـقى ابدا الرواد وا
في ذاكـرتـنـا اسـتـاذا ومـعـلـمـا وفـنـانـا كـبـيـرا نـلت بـحق

واستحقاق لقب فنان الشعب.
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خليل الرفاعي

مـؤسسـة ورئـيـسـة مـركـز اإلعالمـيـات الـعـربـيـات حتتـفل
كـتـبة بإشـهـار كتـابـها (مـن حقـيـبتي) بـجـلـسة تـقـام في ا
الوطنية بعمان في الثالث والعشرين من الشهر احلالي.

مديـنة الـعـمارة بـحضـور شـخصـيات
ثقافـية وفـنية ومـجتـمع مدني.واشار
االديب محمد رشيـد الى ان (فعاليات
احلفل اخلتامي تتـضمن عرض  فيلم
عن رحـلــة جـائــزة الـعـنــقـاء من خالل
تنوعـة التي جتاوزت الـ فعالـياتهـا ا
180 نشاطا في  29 مدينة وعاصمة
عـــــربــــــيـــــة
ــــيــــة وعــــا
مــــونــــتـــاج
وإخــــــــــراج
حــــســــنـــ
الـــربـــيـــعي
وعــــــــــــــــلـي
النـوري مع
تـــــــــكــــــــر
أفضـل طفل
مثقـف لعام

2021
وتــــــكــــــر
شخـصـيات
في مـــجـــال

الـتــنـمـيــة والـسالم
والتسـامح وحقوق
فــــضال اإلنــــســـــان 
عــلى اقــامــة  بـازار
الــعـــنـــقــاء الـــثــامن
ومــعــرض لـــلــكــتب
/وســـفــرة نـــهـــريــة
وجــولـة ســيــاحــيـة
الى مندي الصابئة
ـــــــنـــــــدائـــــــيـــــــ ا
وكورنـيش السـرية
وكــــــنــــــيــــــســـــة ام
االحــزان والــسـوق
ــــــســـــــــــــقـــــوف ا
واقـــــامـــــة عـــــرض
ازيـــــاء لألطـــــفــــال
وفـــــــعــــــالـــــــيــــــات
أخـــرى)مـــوضـــحــا
ان(  الــفــنــان مـازن
مــحــمــد مــصــطــفى
ســــيــــكــــون ضــــيف

الشرف).

عـــــــــلـي عــــــــادل
الـسـعـيـدي تـصـمــيم الـديـكـور مـحـمـد
النـقاش    هـندسـة الصـوت كامل تـتر
تـــصـــمـــيم االضـــاءة عـــبــاس قـــاسم 
ومــسـاعـدة الـفـنــان عـمـر ضـيـاء الـدين
مــديــر مـســرح الــرافــدين بــتــوفـيــر كل

االمــور الــلــوجــســتــيـة
والـفــنـيـة  لـيـكـون
الـعــمل جـاهـزا
لــــــلــــــعـــــرض
بـــــجــــــهـــــود
كـــــــبـــــــيــــــرة
وفـــــاعـــــلـــــة
وبــــطـــــولــــة
خـضـيـر ابو
العباس طه
ــشــهــداني ا
حــيــدر عــبـد
ثامر و بـسمة
يــاســ عــلي
عــــــــــــــــــــــــــادل
الـــســعـــيــدي
حـــــــــــســــــــــ
مدوحي ). 

مشهد من (بالك بوكس)
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{ نيويورك (أ ف ب)  –بعد عام
لـيـارديـر األمـيركي عـلى انـتـحـار ا
ـتــهم بـجـرائم جــيـفـري إبــسـتـ ا
جــنـسـيــة تـبـدأ هــذا األسـبـوع في
نـــيــويــورك مــحـــاكــمــة مـــعــاونــته
الـــســـابـــقــة غـــيـالين مـــاكــســـويل
وسـتستهل باختيار هيئة احمللّف
الــتي سـتــتـولـى الـنـظــر في مـا إذا
ـتـهـمـة عـمــلت بـالـفـعل من كــانت ا
سـنة  1994إلـى سـنة   2004عـلى
تـــشـــكــيل شـــبـــكـــة من الــفـــتـــيــات
الـــقــــاصـــرات لـــتــــقـــد خـــدمـــات
قرب ـالي وا جـنسيـات للخـبير ا
مــنه.  وتـواجه ابـنــة قـطب وسـائل
اإلعـالم البريطانـية الراحل روبرت
ـولـودة قـرب باريس مـاكـسـويل- ا
في  25كـــانـــون األول/ديــســـمـــبــر
 1961وحتــمل ثالث جـنــسـيـة هي

األمــــيـــركــــيــــة والـــبــــريــــطـــانــــيـــة
والـفرنسية- احـتمال السجن مدى
احلـيـاة في حال إدانـتـها في خـتام
مـحـاكـمـة تـسـتـغـرق سـتـة أسابـيع
اعـتبـاراً من بدء جـلسـاتهـا رسمـياً
في  29تــشــرين الـثــاني/نــوفـمــبـر
ــفــتــرض بــحـسب اجلــاري. ومن ا
ــعــقّــدة لــلــمــحــاكــمــات األصــول ا
ـتحدة أن اجلـزائيـة في الـواليات ا
يــبـدأ االخـتـيـار الــنـهـائي ألعـضـاء
هـيـئـة احملـلّفـ الـثالثـاء بـحـضور
مـاكسويل عـلى أن يُنجـز اجلمعة
ـتــوقع أن حتـضـر وبــالـتــالي من ا
إلـى مــــــحـــــكــــــمــــــة مــــــانــــــهــــــاتن
الـفـدراليـة.وأودعت مـاكسـويل مـنذ
صـــــــيف  2020أحـــــــد ســــــجــــــون
نــيـويــورك بـعـد ســنـة من انــتـحـار
شـريك حـيـاتهـا إبـسـت شـنـقاً في
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{  نـيـويـورك (أ ف ب)  –حـصـدت
مـجموعة عائلـة ماكلو ألعمال الفن
ـعـاصـر مــا مـجـمـوعـة احلــديث وا
 676مـــــلــــــيـــــون دوالر في مـــــزاد
تـاريخي لدار  سوذبيز  أقيم مساء
االثــــنـــ أتــــاح طالق الــــزوجـــ
ـتـحـدرين مـن نـيـويورك الـثـريـ ا

طرحها خالله. 
وبـيعت خالل أكثـر من ساعت كل
الــقــطـع اخلــمس والــثالثــ الــتي
تـشكّل جزءاً من اجملمـوعة الكاملة
وبـــيــنـــهــا أعـــمــال جلـــاكــومـــيــتي
ووارهـــول وروثــكـــو وبــيـــكــاســو.
وبـلغت احلـصيـلة اإلجـمالـية لـبيع
هــذه الــقــطع 676 مــلــيــون دوالر

وهـو أكـبـر مبـلغ حـقـقته  سـوذبـيز
حـتى اآلن فـي تـاريخ مـزاداتهـا في
أمـسـيـة واحـدة. وسـيـطـرح الـقسم
ـتـبقي من اجملـموعـة الـكامـلة في ا
ــا قـد يـجـعل ربــيع سـنـة 2022 
حصيلتها اإلجمالية تتجاوز الرقم
الـقـيـاسي الـذي حـقـقـتـه مـجـمـوعة
بــيـغـي وديـفــيـد روكــفـلــر في مـزاد
لـدار  كريستيز  عام 2018 والذي

بلغ 835 مليون دوالر. 
وفـي مـؤشــر إلى شــهـيــة الــشـراة
جتـاوز الثـمن الذي دُفع ألربع قطع
50 مــلـيــون دوالر وهـو مــا قـابـله
بــالــتــصــفــيق اجلــمــهــور الــعــائـد
حـضوريـاً في الطبـقة السـابعة من

مـقـر  سـوذبـيز  في نـيـويـورك بـعد
زادات االفتـراضية خالل طـغيـان ا
مرحلة جائحة كوفيد- . 19وقالت
ــسـتــشــارة الــفــنــيـة اخلــبــيــرة وا
إيـــريــكـــا ســامــويـــلــز الـــتي كــانت
حــــاضــــرة  إنـه  تــــكــــر رائع من
الــســوق جملــمــوعـة  تــكــويــنــهـا

بكثير من الذوق .
ـزاد ــشــاركــة في ا ورغـم إتـاحــة ا
حضورياً كان الفتاً أن أبرز القطع
اشـتـراهـا مـزايـدون من آسـيـا عـبر
ـارك الــهـاتف كــلـوحــة  الـرقم   7
روثـــــكـــــو (1903-1970) الـــــتي
حـــصــــدت الـــثـــمن األعـــلى (82.4
مــلــيـون دوالر) ومــنــحــوتـة  األنف

. وكــــان رجل األعــــمــــال جــــمع مع
ديرة الفخرية زوجـته التي كانت ا
ــــتـــحف  مــــتـــروبـــولــــيـــتـــان  في

لــوحـته الـشـهـيــرة  نـاين مـارلـيـنـز
(1962) وهـي عبارة عن مجموعة
وجـوه لـلـنجـمـة األمـيركـيـة مـارل
مـــونـــرو بـــاألســود واألبـــيض في
مـــقــابل 47.3 مـــلـــيــون دوالر في
حــ بــيـعت  16 جـــاكـــيــز  لـــقــاء

33.8 مليون دوالر. 
وبـذلك جتاوزت هذه الـلوحة التي
تـمـثل 16 وجـهـاً جلـاكـي كـيـنـيدي
عـلى خلـفية زرقـاء التقـديرات التي
ا ب 15 و20 مـلـيون خـمنـتهـا 
ـــزاد هــو نــتــيــجــة دوالر.  وهــذا ا
طـالق قطب العقارات في نيويورك
هـاري مـاكلـو وزوجته لـينـدا بورغ

عام 2018

الــبـرونــزيـة أللــبـرتــو جـاكـومــيـتي
(1901-1966) الـــتي بــيــعت في

مقابل  78.3مليون دوالر.
وحـطـمت لوحـة سـوداء جلاكـسون
بــــولـــــوك  بــــعــــنــــوان  الــــرقم 17
1951 بــيـعت لـقـاء 61.1 مـلـيـون
زادات دوالر الـرقم الـقـيـاسي فـي ا
لـلـفـنـان األمـيـركي الـذي تـوفي عام
1956 بـــيــنــمــا بـــيع لــقــاء 58.8
مـلـيـون دوالر عـمل ضـخـم لـلـرسام
ـثل الــتـجــريـدي ســاي تــومـبــلي 
دوامــات بــالـلــون األحــمــر. وكـانت
األنـظـار في مـزاد نـيـويـورك تـتـجه
أيـضــاً إلى عـمـلـ لـسـيـد الـبـوب-
آرت أنـــــدي وارهــــول إذ بـــــيــــعت
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زنـــزانـــته بـــســجـن مــانـــهـــاتن في
آب/أغــســطس  ?2019حــيـث كـان
مـــحــبــوســاً بـــتــهــمـــة االســتــغالل
اجلــنــسي لــعــشــرات الــقــاصـرات
ويُـعتقـد أن ماكسـويل كانت تتولى
اســـتـــدراج الــفـــتـــيـــات حلــســـابه.
وتـشـكو غـيـل مـاكـسويل مـنذ 18
شــهــراً عــبـر وكـالء الـدفــاع عــنــهـا
وظـروف حـبـسهـا في أحـد سـجون
بـــروكــلــ هي الــتـي تــتــحــدر من
عــــائــــلـــة ثــــريــــة وكــــانت وجــــهـــاً
. وأفادت ماكسويل اجتماعياً بارزاً
الــتي شــارفت الـســتّــ في حـديث
لـصـحـيفـة  مـايل أو صنـداي  أنـها
تـــتــعــرض  العــتـــداءات مــنــذ عــام
ونـــصف عـــام  مـــتـــهـــمـــة حــراس
سـجـنهـا بأنـهم يـحرمـونـها الـنوم.
وقـالت  أشـعـر بالـضـعف وال طـاقة
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هـناك أجـواء تـسـريب مـا يـسـمى مـبـادرات لـكـسـر اجلـمود
والذهاب الى حل تـوافقي يسـهم في اعالن حكومـة عراقية
ــبــادرات الـتـي تـريــد إعـادة تــشــكـيل جـديــدة لــكن ابـرز ا
ــقـاعـد تــواجه رفـضـاً ـشـهــد بـحـسـب األصـوات ولـيس ا ا
كرديـاً اسـتبـاقـياً واضـحاً فـي ح انّ هـنـاك عدم حـماس

جتاهها من خارج االطار التنسيقي الشيعي . 
ما يشاع عن مبادرات التسـوية والتراضي يأخذ البلد الى
ــطـلــوب الــذي تـأتـي به اآلن هـو أزمـة جــديــدة أكـبــر ألنّ ا
التـوافق عـلى ابـجـديات مـشـروع سـياسـي انتـقـالي جـديد
ليس له مطاولة زمنية وهو مجرد جسر للعبور ومن ثمّ يتم
ا القطيعة ب ضفت ال تلتقيان.  حرقه ليبقى التباعد ور
هنـاك مأزق حـقيـقي يـكبـر مع مؤشـرات الدعـوة الى اجراء
انـتــخـابــات مــبـكــرة جـديــدة أخـرى أي الــغــاء نـتــائج هـذه
ـنـحـدر الـذي سـيـنـزلق الـيه االنـتـخـابـات كـلـيـا وهـذا هــو ا
اجلمـيع اخلـاسـرون والفـائـزون وبعـد ذلك يـواجـهون ذلك

اجملهول الذي نحذّر منه منذ سنت في األقل. 
ثمـة جهات سـياسـية في الـعراق تـريد الـسيـر عكس الـتيار
مهمـا كلف ذلك من نـتائج حـتى لو عادت بـالوضع الـسلبي
عليها أيضـاً وهذا منطق هدم ال بنـاء بدأت مالمحه تظهر
وتــقـــوى مــنـــذ فــتــرة و هـــذه اجلــهـــات تــصم آذانـــهــا عن
تـحـدة وايـران وبـقـية اعتـرافـات مـجـلس األمن والـواليـات ا
العالم بنتائج االنـتخابات العراقيـة و وتتجاهل انّ اجملتمع
الدولي ينـتظر اخلـطوة التـالية وهي تـشكيل احلـكومة لـتبدأ
عـمــلــيـة اســتـكــمـال الــعالقــات مع الــعـراق خــارج الـوضع
شلـول وقد يكـون مشلوالً في السيـاسي والرسمي شـبه ا

حال استمرت األزمة شهوراً طويلة . 
 في غـضـون ذلك يـعـلـو احلــديث حـول مـرشـحي الـتـسـويـة
لرئـاسة حـكومـة جـديدة وهـذا اخليـار هـو تعـبيـر عن فشل
عطى راسخ في العملية الـسياسية التي تـعجز عن انتاج ا
الـسـيـاسي الــوطـني االجـرائي الـســلس إلدارة الـبالد عـلى
وفق تـداول الـســلـطـة عـبــر نـتـائج االنــتـخـابــات ولـيس عـبـر

االقبية العميقة لألحزاب.  
ا يسبق ساحة غامضة  خيار مرشح التسوية هو العـودة 
ربع األول أي انه واقعـياً يضع الـعمـلية الـسياسـية التي ا
سار. وإذا قرروا أنه البدّ يتشدق أغلبهم بنجاعها خارج ا
من ذهــابـــهم الى مـــرشح تـــســويــة لـــعــجـــزهم عن الـــعــمل
ـقـراطي الـناجـز فـإن االنتـخـابـات من اساسـهـا كانت الد
زائدة ألنّ الرئيس احلالي للحكومة كان في وضع التسوية
نع التـداعي وانّ استمـراره يبدو طـبيعيـاً مع هذا الوضع
ـضـطـرب. وال جـدوى من تــسـويـة مـجـهــولـة عـلى تـسـويـة ا

معروفة. 
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الـشعراء هم الناس. أو الناس هم الشعراء. أجمل وأبلغ عبارة.
ال هم مالئـكة وال قـدّيسـون. لكـنهم أقـدر النـاس على اإلحـساس
بـعذاب الـنـاس. أو كمـا قـال أميـرهم أحـمـد شوقي: أنـتم الـناس
نوعون من دخول جمهورية أفالطون أيها الشعراء. رغم أنهم 

الفاضلة!. 
وال أجـمل من حـديــثـهم وال أحـلى من حــكـايـتـهم وال أروع من
ـتنـبي مـجـلـسـهم. هـذا يـدنـدن بـأغـنـيـة وذاك يـقـرأ في ديـوان ا
وهـذا ينشد أشعـار أبي نواس. وذاك ملتف بالـسطر األخير من
القـصيـدة وهذا تـبكـيه رسالـة من قعـر اليـأس وذاك تسـتدرجه

كلمة ناعمة إلى قاع الهاوية.
ـاذا يحلمون?. إنهم يـحلمون بدنيا من وكل الشـعراء يحلمون. 
ـستعـارة من الليل جبـال الذهب وأنـهار من الفـضة وبالـعيون ا

ومن احلرمان وبقمر يريدون أن يبقى بدراً في السماء. 
وكلـهم عشّاق يتوجعون. هم يـقولون آه وأنت تقول لهم الله الله.
ونصـفـهم مـجانـ أو انـتـهت حيـاتـهم إلى اجلـنون وأحـيـاناً إلى
االنـتـحـار. يـنـحـنـون لـكل مـا هـو جـمـيـل ويـتـوضـأون بـاجلـمال

وبألوان من الغسق والشفق. 
وأجـمل قــصـيــدة كـتـبــهـا الــشـاعـر الــلـبــنـاني خـلــيل حـاوي هي
ـيـر مـايـكـاوفـسـكي انـتـحـر انـتـحـاره. والــشـاعـر الـروسي فالد
بــرصــاصــة في الــقـلب وتــرك وردة في كــوب مــاء وقــصــيـدة لم
تــكـتـمل. واألديب الــروسي نـيـقــوالي غـوغـول أصــيب بـاجلـنـون.
انى والشـاعر الـروماني لـوكريـتيوس شـنق نفـسه. والشـاعر األ
هــولــدرلـــ أصــيب بــاجلـــنــون. واألديــبـــة مي زيــادة الـــتــحــقت
ـسـتشـفـى األمـراض الـنفـسـيـة. والـشـاعـر جنـيب سـرور دخل
مـسـتـشـفى األمـراض الـعـقـلـيـة. وعـبـاس مـحـمـود الـعـقـاد حاول
االنـتحار مـرت بـعد أن ضاق بـحيـاته وكتب رسـالة إلى صديق
يقـول فـيهـا: سـاعدني وال تـهـرب منـي كمـا فعـل آخرون. فـأنا ال

أجد قوت يومي!.
وكـلهم مـحـرومون مـن هوى لـيـلى وال أحد يـعـرف من هي لـيلى
وأين تـقيم? وكـلهم يـبكـون على عـزّة وعلى دار مـيّة في الـعلـياء
ويـكـتـبـون إلى بـثـيـنـة رسـائل غـرام ويـتـغـزّلـون بـعـيـون جـولـيت
وآمال وصـوفيا وعفراء وميليـنا.. يحاولون وال أمل ويحلمون
بالـعناق وبـالقبالت. وبـكالم رقيق عن الوجوه الـناعمـة والشفاه
ـتــوردة وقـصـتـهم أكـبـر من أيّ عـذاب. ــرفـوعـة والـوجـنـات ا ا
يــهـربــون من الــعـذاب إلى الــعـذاب واأللم عــمـيـق في نـفــوسـهم

عذبة.  ا
وفي األدب الـعربي عـدد كبـير من الـشعـراء الشحـاذين الذين ال
دحوا الناس أو يهجوهم. أشار لهم أستاذنا شـغل لهم إال أن 
الدكـتور جالل اخليـاط في كتابـه  التكسّـب بالشـعر . يتـحايلون
ـذلــة ويــطـرقــون كل بـاب. عـلـى الـرزق بــالـكــديــة والـتــسـول وبــا

نتهى الهوان.  ويسفحون ماء وجوههم 
ومــئـات الـشـعـراء عـاطــلـون عن الـعـمل. هم بــعـيـدون عن الـنـاس
والـضـوضـاء. يُـقـال إن أحـد الــوالة وجـد شـاعـراً يـجـلس جـوار
مسـجد وقد عـلّق خلف ظـهره رقعـة كتب علـيها هـذه األبيات من

الشعر:
يا ربّ إنـي سائـل كما تـرى
البــس جلبـابــي كما تـــرى 
وزوجتـي قاعــدة كما تــرى 
والبطنُ منّي خالية كما ترى 
فما ترى يا ربّنا فيما ترى?!.

فــهـجم عـلـيه الــوالي يـضـربه بــعـصـاه وهـرب الــشـاعـر يـركض
بــنـشـاط وشـبـاب وفي طــريق هـروبه داس عـلى أفـعـى فـقـتـلـهـا.
ـديـنـة يشـكـون كـثـرة األفـاعي فـنـادى عـلـيه الـوالي وكـان أهل ا
وكـافـأه.. وفي الـيـوم الـتـالي جـمع الـوالي
الـشعـراء في مجـلسه واقـترح عـليهم أن
يـقـتـلـوا األفــاعي مـقـابل راتب شـهـري..

فاعتذروا!.
إنهم شعراء يحلمون وبس!.
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نـيـويـورك عـدداً كبـيـراً من األعـمال
الـفـنيـة في دارتيـهمـا في نيـويورك

ومنطقة ذي هامبتونز.

{ نـيـويورك (أ ف ب)  –يُـقـام مزاد
في  نـيويورك على نحو ألف قطعة
تــــــخصّ عـــــدداً مـن أبـــــرز جنـــــوم
مـوسيقى الـروك الكبار األمـيركي
والـبريطـاني منـذ ستيـنات القرن
ن تـوفـوا أو ال يـزالـون الــفـائت 
عـلى قيد احلياة بينها مثالً غيتار
إلريـك كالبـتــون والئـحـة بــخط يـد
كــورت كـوبــاين تـتــضـمن عــنـاوين
أغــنـيـات إحـدى احلـفالت وسـتـرة
لــويــتــني هــيــوســ من تــصــمــيم
فــــيــــرســــاتــــشي . وأوضــــحت دار
جـوليـانز أوكـشنـز  للـمزادات التي
أطلعت الصحافي على اجملموعة
ــزاد الـذي االثــنــ قـبل ايــام من ا
يـــــــقـــــــام في  19و 20تـــــــشـــــــرين
الــثـاني/نـوفـمـبــر في أحـد مـطـاعم
ــز ســكـويــر  في مــانــهـاتن أن تــا
عـروضة للـبيع تبـلغ نحو الـقطع ا
ألف اســتــخـدمــهـا جنــوم كـمــايـكل
جــاكـسـون ولـيــدي غـاغـا ومـادونـا
ولــيـد زيــبـلــ وإلـفــيس بـريــسـلي
وبـــوب مــارلي وجــورج مــايــكل أو
فـرق منها  بيتلز  ويو 2 وغانز أن

روزس  ورولينغ ستونز .  
ــطــروحــة في ومـن أبــرز الــقــطع ا
مــزاد  جــولــيــانـز  الــذي يــأتي في
ـزادات الـكـبـرى تـقام وقـت عادت ا
مــجــدداً بـالــصـيــغــة احلـضــوريـة
غــيـتـار صـوتي إلريك كالبـتـون من
نــــوع  مـــارتن دي-45 يــــعـــود إلى
الــعــام 1968 وقــدرت قــيـمــته بـ
300 ألـف ونــصف مــلــيــون دوالر

دير الدار مارتن نوالن. وفقاً 
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من خـالل حتـقــيـقــهـا ســلـســلـة من
االنـتصارات في دورات الناشئات.

وقـالت سـانيـا سـيدني الـتي تؤدي
دور فــيـنـوس في  كـيــنغ ريـتـشـارد
لـوكالـة فرانس بـرس  أحب حقـيقة
أن فـــيــنــوس فــتـــحت أبــوابــاً وأن

شقيقتها دخلت من خاللها .
مثـلة  يعني لي الـكثير وأضـافت ا
أن أكـون (نـشأت) وأنـا أرى فتـيات
يـــشـــبـــهـــنـــني في لـــعـــبـــة هي في

األساس رياضة للبيض .
ثورويتان 

ويــبــرز الــفــيـلم جــهــود ريــتــشـارد
ولــيــامس لــلــعـثــور البــنــتـيـه عـلى
مـــدرب مــحـــتــرف فـي نــوادي كــرة
ـضـرب الراقـيـة في كالـيـفورنـيا  ا
حـــيث قــوبل بــســـخــريــة وأحــكــام
مـسـبقـة عـنـصريـة.وقـاطعت عـائـلة
ـــدة  14عــــامـــاً ولــــيــــامس أصـالً 
بـطـولـة  إنـديـان ويـلـز  الـنـخـبـوية
جداً في كاليفورنيا  بعد صيحات
اســتــهــجـان اعــتــبــرهـا ريــتــشـارد
ولــيـامـس عـنــصـريــة وشـبّــهـتــهـا
ســيـريـنـا في مـا بـعـد بـ  إعـدام من

دون محاكمة .
وغـالـباً مـا أدت شخـصـية سـيريـنا
احلـــــــــســـــــــاســـــــــة إلـى خـالف مع
الـسـلطـات الريـاضـية. فـفي بطـولة
روالن غــاروس مُــنــعت مـن ارتـداء
زي أســـود بــالـــكــامـل مــســـتــوحى

مباشرة من فيلم  بالك بانثر .
وقـالت أوجنانـو إليس الـتي تؤدي
في الـفـيـلم دور والـدة الـشـقـيـقـت
الـــبــطـــلــتــ  فـي كل مــرة كـــانــتــا
ـــلـــعـب كــانـــتـــا اشـــبه تـــدخالن ا

بثورويت .
واضـافت في حديث لوكالة فرانس
ضرب بـرس  ال تزال أوساط كرة ا
حتــــــاول حـــــتـى الـــــيــــــوم ضـــــبط
ابـداعهما وتـسعى إلى أن تمارس
دور الـشـرطـيـة حـيـال عبـقـريـتـهـما

لكنها لم تنجح .
أمــا ويل سـمـيـث  وهـو نـفـسه أب
لـثالثة أطفـال فاستوحى دوره من
كـيـفـيـة حـمايـة ريـتـشـارد ولـيامس
ابـــنــــتـــيه طـــوال مـــســــيـــرتـــهـــمـــا

الرياضية.

{ لوس اجنليس (أ ف ب)  –يتبع
ـذهل  كـيـنغ ريـتـشـارد  الـصـعـود ا
لــلــبــطـلــتــ ســيــريـنــا وفــيــنـوس
ضرب ولـيامس  من مالعب كـرة ا
فـي إحدى ضواحي لوس أجنليس
الـفـقـيـرة إلى االنـتـصـارات في أهم

ية. الدورات العا
ويـــرتــكــز الــفـــيــلم الــذي تـــنــطــلق
عروضه هذا األسبوع في الواليات
ــتــحـدة عــلى شــخــصــيـة ثــالــثـة ا
بــاإلضــافــة إلى الــشــقــيــقـتــ هي

والـــدهـــمـــا ومـــدربـــهـــمـــا ومـــديــر
أعــمــالــهــمــا ريــتــشــارد ولـيــامس
ــمـثل ويل ويــجـسّــد شـخـصــيـته ا
سـمـيث وهـو دور يـتـوقع الـبعض
أن يـنال عنه جـائزة أوسكـار للمرة

األولى.
وقع ويل سميث  في حب ريتشارد
ولـيـامس  منـذ مدة طـويلـة عنـدما
رآه يــهبّ لــنـجــدة ابــنـتـه فـيــنـوس
الـتي  تكـن تتـجاوز الـرابعـة عشرة
خالل مــقـابــلـة كـان يــجـريــهـا مـعه

صحافي كثير اإلحلاح في أسئلته.
ـــــمـــــثل فـي مـــــؤتـــــمــــر وأوضـح ا
صـحافي عـبر اإلنـترنت إن  صورة
تـعـابـيـر وجه فـيـنـوس (يـومـها) …
مــحـفـورة  في قــلـبه. وأضـاف ويل
ســمــيث وهــو أيــضــاً مــنـتـج هـذا
الـفـيلم الـروائي من اسـتوديـوهات
وورنـز بـراذرز    لـقـد أدركت أنني
أرغـب في أن أظـــهـــر لـــلــعـــالـم أبــاً
يـحـمي ابـنـته بـهـذه الـطـريـقة . وال
يــكـتـفي الـفــيـلم بـإبـراز اإلجنـازات

وخــطــرت هــذه الــفــكــرة لــلــمــدرب
الــعـصـامي بــعـدمـا اكــتـشف حـجم
ــالـــيــة الــتـي يــحــصل اجلـــوائــز ا
عـلـيـهـا الفـائـزون في بـطـوالت كرة

ية. ضرب العا ا
ويـــغـــلب عـــلـى الـــفــيـــلـم حـــضــور
فينوس مع أن ألقابها السبعة في
بـــطـــوالت الـ غــرانـــد سالم  األربع
الــكــبـرى حــجــبـهــا فــوز سـيــريــنـا
بــــثالثــــة وعــــشــــرين دورة إذ هي
فـتـحت الـطريق ألخـتـهـا الصـغـيرة

الـرياضية للشـقيقت وليامس بل
تعـلق بكـيفية يـركز على اجلـانب ا
ـوحدة وغـير تـمـكّن هذه الـعـائلـة ا
الـعادية من االنـطالق من حي فقير
تـسكنه غالبية من السود للوصول

إلى اجملد والشهرة.
فــريــتــشــارد ولـيــامس وضـع مـثالً
خــطـة من  78صــفـحـة  حـتى قـبل
والدة ابـــنــتــيه ضـــمّــنــهــا األسس
الـكـفـيـلـة جـعل سـيـريـنـا وفـيـنوس

الحقاً أفضل العبت في العالم.

لـديّ وأنا مـتعبـة. أفتـقر حتى إلى
زوج مـن األحذية يـناسـبني. أُعطى
طـــعـــامــــاً فـــاســـداً (…) وأُمـــنَع من

ارسة الرياضة . 
وتــــعـــود الـــوقــــائع الـــتـي تـــواجه
مـاكسويل اتـهامات في شـأنها إلى
ـمــتـدة من الـعـام 1994 ــرحـلـة ا ا

إلى العام  .2004
ويـسـتنـد اتـهام مـاكسـويل عـلى ما
أدلـت به أربع مـــدعــــيـــات أُبـــقـــيَت
أســمـاؤهن طي الــكـتــمـان بــيـنـهنّ
اثـنــتـان كـانـتـا في الـرابـعـة عـشـرة
واخلـامسة عـشرة أفدن بـأن نساء
بـينـهنّ ماكسـويل كنّ يستـدرجنهنّ
بـالـقـرب من مدارسـهنّ أو في مـقار
عـمـلـهنّ وبـعـد أن يـكـسـ ثـقـتـهن
بــدعـوتـهن مــثالً إلى الـســيـنـمـا أو
بـأخذهنّ للـتسوق كنّ يـقنعهنّ في

مــقـابل بـضـع مـئـات من الـدوالرات
بـتــقـد تـدلـيك يـصـفـنه بـأنه غـيـر
جــنــسي لــرجـل نــيـويــوركـي نــافـذ
سـاعدتـهن على االنطالق مـستـعد 
ـدّع الـعام .  وبـحسب ا مـهنـياً
الـفـدراليـ األمـيركـيـ يُعـتـقد أن
ــــتــــهــــمــــة شــــاركت أيــــضــــاً في ا
االعـتداءات اجلنسية مع إيبست

سـواء في دارتـهـا في لـنـدن أو في
مـقـار إقامـته الـفخـمة فـي مانـهاتن
وفـلوريدا ونيو مـكسيكو.  وال شكّ
فـي أن ظل جـــيـــفـــري إيـــبـــســـتــ
سـيكون حاضراً بقوة في احملاكمة
بـــعــــد عـــامـــ من انــــتـــحـــاره في
الـسـجن عن عـمر يـنـاهز  66عـاماً
ا حرم ضحاياه محاكمته بتهمة

االستغالل اجلنسي لقاصرات.
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{  تـاجنـونغ رامـبـوتان (مـالـيـزيا)
(أ ف ب)  –تـناشـد شقيـقة مـاليزي
مـهدد بإعدام وشيك في سنغافورة
رغـم إصــابـــته بـــإعـــاقــة ذهـــنـــيــة
ــديــنــة مـنــحه ســلــطــات الــدولــة ا
فـرصة ثانـية للـعيش  وسط تزايد
ـنظـمـات احلقـوقـية الـدعـوات من ا

إلى التراجع عن تنفيذ احلكم.
وقــد حُـــكم عــلى نــاغــايــنــثــران ك.
دارمـالـينـغام سـنة  2010بـاإلعدام
إلدانــته بــنـقل كــمـيــة صـغــيـرة من
الـكـوكـايـ إلى اجلـزيـرة الـواقـعـة
فـي جـــنـــوب شـــرق آســـيـــا. وكـــان

إلـى منـحـه  فـرصـة ثانـيـة . وقـالت
ـرأة البـالغة  35عـاما فـي مقـابلة ا
مـع وكـالـة فـرانـس بـرس من مـنـزل
الـعائلة في تـاجنونغ رامبوتان في
شــمــال مـالــيـزيــا  نــأمل أن تـعــفـو
حـكومة سنغـافورة عنه  خصوصا

ألنه  يعاني إعاقة ذهنية .
وأثـــــارت الــــقــــضـــــيــــة ســـــيال من
االنـتقادات بـحق سنغـافورة. ودعا
االحتـاد األوروبـي الـبـلـد اآلسـيوي
ـفـروضـة إلى تــخـفـيف الـعـقـوبـة ا
ــالــيــزي لــتــصــبح عــقــوبـة عــلى ا
ســجن فــيــمــا وصــفت مــنــظــمـات
حــقـوقـيـة بــيـنـهــا مـنـظـمــة الـعـفـو
الـدولـيـة و هـيـومن رايـتس ووتش
فـي عـريـضـة جــمـعت أكـثـر من 85
ألـف تـــوقـــيع حـــكـم اإلعـــدام بـــأنه

وحشي  ومقيت .
ويُــــتـــوقـع أن يـــنــــظــــر الـــقــــضـــاء
بـــاســـتـــئـــنـــاف أخـــيـــر مـــقـــدم في
الـقضـية ورغم أن احتـمال الـقبول
بـه يــبــدو ضــئــيـال جــدا ال تــفــقــد

سرميال وعائلتها األمل.
ـتـحـدرة من ـنـزل ا وتــوضح ربـة ا
ـنـتـمـيــة لـلـطـائـفـة أصل هــنـدي وا
الـهنـدوسيـة  جمـيع أفراد عـائلـتنا
يــصـلــون عــلى نـيــة الــعـفــو عـنه 
ـعجزات (…) مـضيـفة  أنـا أؤمن با

وبنعمة الله ستحصل معجزة .
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مـقـررا إنزال حـكم اإلعـدام في حقه
ـــــاضـي إثـــــر فـــــشل األســـــبـــــوع ا
مـــســارات عــدة لــلـــطــعن. غــيــر أن
سـلـطـات سـنـغـافـورة الـتي تـعـتـمد
سـيـاسـة من ب األكـثـر تـشددا في
ـكـافحـة اخملـدرات أرجأت الـعـالم 
الـتنـفيـذ بعـد ثبـوت إصابـة الرجل
الـبالغ  33عـامـا بفـيروس كـورونا.
غـيـر أن داعمـيه يخـشـون أال يعـمّر

التأجيل طويال.
وتـواصل عائلته كفاحها من أجله
وتـــنــــاشـــد شـــقـــيـــقـــتـه ســـرمـــيال
دارمـالـيـنـغـام سلـطـات سـنـغـافورة
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دخن لـينـدا بولد إن  % 30مـن ا
لم يـجربـوا االنتـقال إلـى السـجائر
اإللـكـترونـيـة  وعنـدمـا تسـألـونهم
عـن الـــســــبب يـــكــــون الـــهمّ األول
لـديهم مـرتبـطا بـالسالمـة . وبذلك
مـن شـــأن اعـــتــــمـــاد الـــســــجـــائـــر
اإللـكترونية كآليـة طبية أن يطمئن
. لـكن هـل يـكـون هذا ـسـتـخـدمـ ا
االطــمـئـنــان زائـفـا?  هــذه فـرضـيـة
ـكنـة وقد يـكون ذلك مـوضع قلق
 عــلى مــا تــقــر بــولــد. كــذلك ثــمـة
عــامل رادع آخـر يــتـمـثـل في سـعـر

جهاز تدخ السجائر اإللكترونية
الــذي يــبـاع عــمــومـا بـ 50إلى 60
جــنـيـهـا اسـتــرلـيـنـيـا ( 67إلى 81
ــــنــــتج دوالرا). وفـي حــــال بـــات ا
مـوصوفا من هيـئة الصحـة العامة
(ان اتـش اس) فـــــــــإن ســــــــعــــــــره

سيصبح أرخص بكثير.
ـدخــنـ أعـلى في ــا أن عـدد ا  و
أوســاط الـسـكــان األكـثـر فــقـرا قـد
تــسـاهم الـســيـجـارة اإللـكــتـرونـيـة
ــوصى بــهـا طــبــيـا في تــقــلـيص ا
ساواة على الصعيد مـظاهر عدم ا
الــصـــحي بــحــسب بــولــد. ويــرى
األستاذ في جامعة كوين ماري في
لـــنـــدن بـــيـــتـــر هـــايك فـي خـــطــوة
احلــكـومـة  نــبـأ سـارا  بــاإلجـمـال
مـشـيـرا إلى أن  نـسبـة ال يُـسـتـهان
دخـنـ الذيـن يبـاشرون بـهـا من ا
اسـتـخـدام الـسـجائـر اإللـكـتـرونـية
يـقلعـون تماما عن الـتدخن . و ال
شـك  بحسب هايـك من أن االنتقال
مـن الـــــتــــــبغ إلـى الــــــســـــجــــــائـــــر
اإللــكــتـــرونــيــة يــتــيح تــفــادي  كل
اخملـاطـر تـقـريبـا . غـيـر أن الوضع
لــيس بـهــذا الـوضـوح وفـق زمـيـله
جـوناثان غريغ أستاذ طب األطفال
الـتــنـفـسي والـبـيـئي في اجلـامـعـة

عينها.
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{ لــنــدن (أ ف ب)  –يـــثــيــر إعالن
بـريـطـانـيا أخـيـرا الـتـوجه لوصف
الـسجائـر اإللكتـرونية كـآلية طـبية
لــــلــــمــــســــاعــــدة عــــلـى اإلقالع عن
الـتدخ انقساما كبيرا في البالد
بـ مـن يرى فـي اخلـطـوة  جتـربة
خـطـرة  ومن يـعتـبـرها أداة لـلـحد
ـــــســــاواة فـي مــــجــــال مـن عــــدم ا
الـــصــحـــة. فــفـي نــهـــايــة تـــشــرين
األول/أكــتــوبــر عــدّلـت احلــكــومـة
عتمد وافقـة ا الـبريطانيـة مسار ا
من الــهـيـئـة الـنـاظـمـة لـلـمـنـتـجـات
الــصـــحــيــة في الــبالد (ام اتش ار
ايه) مـا قد يجـعل إنكلـترا أول بلد
فـي الــعــالم يــتـــيح وصف تــدخــ

السجائر اإللكترونية كآلية طبية.
كن للمصـنّع  نظريا  أن وكـان 
يـطـلبـوا مثل هـذا الـتصـنيف وفق
أسـتاذة الصحة الـعامة في جامعة
إدنــبـره لـيــنـدا بـولــد لـكن  ذلك لم
يــــحــــصـل . وتــــوضح األســــتــــاذة
اجلـامعـية لـوكالـة فرانس برس أن
ـــســار ذلـك يــعـــود إلى تـــعــقـــيــد ا
وكـلـفـته الـبـاهـظـة مـا دفـع بوزارة
الــــصـــحـــة إلى إجــــراء مـــثل هـــذه
الـــتــغــيـــيــرات من أجل  تـــشــجــيع
ــصـنّـعــ  بـصـورة فــاعـلـة. ومع ا
اإلقـرار بـأن السـجائـر اإللكـترونـية
حتـوي الـنـيكـوتـ ولـيست خـالـية

مـن اخملـــــــاطـــــــر  أشــــــارت وزارة
الـصـحـة الـبـريـطـانـيـة إلى أن هـذه
ــنــتــجــات أقل ضــررا من الــتـبغ ا
وذلـك بـــاالســـتــــنـــاد إلى دراســـات
ـثل التبغ بـريطـانيـة وأميركـية. و
بكرة الـسبب الرئـيسي لـلوفيـات ا
ــكن تـفــاديـهــا مع حـوالى الــتي 
 64ألـف وفــاة في إنــكــلــتــرا ســنـة
ـدخـن في  .2019ورغـم أن عدد ا
أدنى مــسـتــويـاته الــتـاريــخـيـة في
ـتـحـدة ال تـزال إنـكـلـترا ـمـلـكـة ا ا
تــضم  6.1مـاليـ مـدخـن. وتـقـول
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