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تـفقد رئـيس مجلس النـواب محمد
احلــــلــــبـــوسي مــــكـــان االعــــتـــداء
الـصاروخي الذي استـهدف محيط
اقــامـته في قـضـاء الــكـرمـة الـتـابع
حملـافظة االنبار  فـيما اطمأن على
صــحــة الـطــفل عــراقي الـكــبــيـسي
الـذي اصيب بالهـجوم الصاروخي
 فـي وقت أحــــبــــطت قــــوات األمن
مــحـاولـة ثـانـيـة السـتـهـداف مـنـزل
احلــلــبــوسـي بـخــمــســة صــواريخ
اخـرى. وقـال بيـان تـلقـته (الـزمان)
امـس ان (احلـــــــــلــــــــبـــــــــوسي زار
مـستشفى الفلوجة لالطمئنان عن
صـحة الـطفل الذي أصـيب نتـيجة
الــقـصف الـصــاروخي عـلى قـضـاء
الــــكـــرمـــة) واضـــاف الـــبـــيـــان ان
ـــان اســـتـــقـــبل في (رئـــيـس الـــبــر
مــــضـــيــــفه حــــشـــود مـن وجـــهـــاء
ــسـؤولـ  الــعـشــائـر وعــدد من ا
كــمـا عــقـد اجــتـمــاع مع الــقـيـادات
االمـــنـــيـــة في احملـــافـــظـــة لــبـــحث
تـــداعـــيـــات االســـتـــهـــداف). وكــان
احلـلـبـوسي قـد كـتب تـغـريـدة على
تويتر  قال فيها (ابني في اشارة
الـى الـــطـــفل عـــراق أعـــتـــذر مـــنك
وأعـــدك ســنــســتــمــر بــقــضــيــتــنــا

لـيـتـحـقق األمـل في دولـة يـسـودها
الـعدل ويزول عـنها الظـلم وتندحر
فـيها قـوى اإلرهاب والال دولة كي
تـنعـموا بالـسالم واألمان). وطالب
حتـالف الـسـيـادة برئـاسـة خـميس
اخلـنـجـر  احلـكـومـة بـالكـشف عن

هم للعدالة .  اجلناة وتقد
وقـال الـتـحـالف في بـيـان امس (لم
تــمض سـوى سـاعـات قــلـيـلـة عـلى
اعـالن الــتــحــالف كــمــمــثل رســمي
وشـعبـي حملافـظاتـنا واهـلنا  ورد
احملـكـمـة االحتاديـة الـعـليـا الـطعن
ــــقـــدم ضــــد اجلـــلــــســـة االولى  ا
واعـالن الــتـجــديــد لــواليــة ثــانــيـة
لـلحـلبوسي  حـتى قامت مـجاميع
ـنـفــلـتـة بـقــصف مـقـر وصــفـهـا بــا
ـان  في حتـد واضح رئــيس الـبــر
لـسـيـادة الـدولـة وكـسـر هـيـبـتـهـا)
مـطـالبـا احلكـومة بت (الـكشف عن
هـم للـعدالـة وانزال اجلـنـاة وتقـد
اقـسى الـعقـوبات بحـقهـم ليـكونوا
ن يـــحــاولــون عـــبــرة لـــغــيـــرهم 
العبث بأمن البلد ?9داعيا العقالء
(بــــوقـف مــــغـــامــــرات مــــا وصــــفه
بـالـسفـهاء ضـد استـقرار الـعراق).
بـــدوره  وصـف رئـــيس حـــكـــومــة
هـجــوم الـكـرمـة اقــلـيم كـردســتـان 
بــالــتــصـعــيــد اخلــطـر يــســتــهـدف
زعـزعة اسـتقـرار العـراق. وقال في

تــغـريـدة عـلى تـويـتـر (أُدين بـشـدة
الــهـجــوم اإلرهـابي الـشــنـيع الـذي
اسـتـهـدف الـكرمـة مـضـيف رئيس
هــذا الـتـصــعـيـد مــجـلس الــنـواب 
اخلــطــر يــسـتــهــدف زعــزعـة االمن
واالسـتـقـرار في الـعـراق) متـمـنـيا
(الـشـفـاء العـاجل لـلـجرحى). ودان
نـائب رئيس حـكومة االقلـيم قوباد
الــطـالـبــاني  الـعــمل الـذي وصـفه
بـاإلجرامي . وقـال (نسـتنكـر بشدة
الــعـمل اإلجــرامي الـذي إســتـهـدف
و نؤكد مـقر احللبوسي في األنبار
ــثل هـذه األعــمـال رفــضــنـا الــتـام 
كــمــا نـــشــدد عــلى ان اإلجـــرامــيـــة
الــلـجـوء الى هـذه األعـمـال ظـاهـرة
خـطـرة وبدايـة ال تبـشر بـخيـر لذا
على اجلميع توخي احلذر والعمل
على ردع مثل هذه النيّات اخلبيثة
الــتي تــهــدف الى زعــزعــة الـوضع
االمـــــــني فـي الــــــعـــــــراق واإلخالل
بـإستقرارها كما نذكر اجلميع بان
الــشـعب يـنــتـظـر تـشـكــيل حـكـومـة
خـــدمــات قـــادرة عــلـى حــفظ األمن
ـــؤامــــرات لـــذا عـــلى وإحــــبـــاط ا
اجلـمـيع التـكاتف والـعمل من أجل
ــصـلــحــة الـعــامــة). وعـد خــدمــة ا
رئــيس اجلــمـهــوريـة بــرهم صـالح
الــــــــهـــــــجـــــــوم عــــــــمل ارهــــــــابي
مُـسـتـنـكر.وقـال صـالح في تـغـريدة
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قـرار احلـكم الـذي اصـدرتـه احملـكـمـة االحتـاديـة في  25من ك2
ـا يـكون مـثل ضوء كـان الـكثـيـرون ينـتـظرون ومـيضه اجلاري ر
فـي آخر الـنـفق? هل سـنـرى أخيـراً إنـسـكـاب الضـوء في حـيـاتـنا
ـرض والـفـقر الـتي قـتـلـهـا الـبـؤس والـتـخـلف والـنـهب واجلـوع وا
وضـيـاع البـوصـلـة وإلتـبـاسـات الهـويـة? الـعراقـيـيـون يتـأمـلون ان
ـهـجـورة وفي يـشـاهـدوا قـطـار بـلـدهم عــاد لـيـسـيـر عـلى سـكـته ا
إجتاهه الـصحيح. هل نـحن هنا وفي هـذه اللحـظة مع أول الغيث
الذي سـتـعـقـبه الـزخات? هـل نحن أمـام إشـارة شـجـاعـة على أن
زمن تعـطيـل مؤسـسات الـدولة ورهـنـها لـرغبـات ومـصالح جـهات
مدت يـدها الى كل شـيء وتعـاملت مع الـبلـد وكانه مـلكـية خـاصة
قـد إنـتـهى وأنـنـا امـام زمن جـديد تـعـاد فـيه األمـور الى نـصـابـها
حتت حـكم القانون وحيث ال احد فوقه?. يجب احلذر من التفاؤل
ـاذا? ألن هـناك من ال يـتـسامح أو الشـديـد وإنتـظـار مـا سيـأتي. 
ـثـله بـأي ضـرر وهـو يــرضى أن تـمس مـصـاحله ومـصــالح من 
ضي بـالعراق وشعبه نحو اجملهول وإن كنا مسـتعد للتصعيد وا
ـتـاحـة لــيـعـيـد نــتـمـنى أن يــسـتـفـيــد هـذا الـبـعـض من الـفـرصــة ا
حسـاباته ويـعمل من جـديد عـلى إعادة بـناء الـعطـب الذي اصاب
اداءه الـسـابق وان يـســتـعـيـد جــمـهـوره تـمــهـيـداً لإلســتـحـقـاقـات
قبلة. اإلنتباه واجب واليقظة مطلوبة في نفس الوقت الدستورية ا
ـضي قدمـاً وعـدم الـرجوع الى اخلـلف. الـعودة الذي يـجب فـيه ا
غـيـر مسـمـوح بـها الن بـ يـديـنا فـرصـة عـظيـمـة يـجب إلتـقـاطـها

واحلفاظ على زخمها وعدم التفريط بها.  
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هنـاك مالحظة خـطيرة جـاءت في كلمـة للسـيد الصـدر بثتـها قناة
الشـرقية قـبل يوم قـال فيهـا أنه طرح عـلى الفرقـاء السيـاسي
في مفـاوضاته معهم حول مستقبل العملية السياسية في العراق
ـانـية األخـيـرة أنه عـنـدمـا طرح عـقب مـا أفـرزته اإلنـتـخابـات الـبـر
ـسار اإلصالحي الـذي ينـوي السـير علـيهم أفـكـاره بخـصوص ا
وفـقه ومـنـهـا مـحـاسبـة الـفـاسـدين إعـتـرضـوا وكـانت حـجـتهم أن
مالحـقــة أولــئك ســيـجــعل الــســجـون تــفــيض بــأعـدادهم !. إذن
ـعتـرضـون رؤيـتهم مـامـعـنى هـذا? في إنتـظـار أن يـقدم الـسـادة ا
حــول كـــيــفــيـــة الــتــعـــامل مع الــفـــاســدين( وهم طـــيف واسع من
ن نـهـبـوا مـأجـوريـن ولـصـوص وفـاقــدي الـشـرف والــضـمـيــر) 
ا مستقبل األجيال ستكون لدينا كلمة البالد وقـتلوا حاضر ور
: إن أول وأهم مــا يــعــنــيه عــدم أو تــأجــيل مــوجــزة مـن نــقــطــتــ
مـحـاسـبـة الـفاسـدين ان هـنـاك مـظـلـة حـمـايـة تـدافع عـنهـم وتقف
حائالً دون أن تـقول العـدالة كـلمتـها بحـقهم أو أن تـمتد الـيهم يد
ـا عـلى األقل ر ــاذا يـفـعـلـون هـذا? ألن الـبــعض مـنـهم الـدولـة. 
يكـون متورطـاً أيضاً ويـخشى أن تطـاله يد الـقضاء فـهو بحـمايته
ـا يحمي نـفسه في واقع األمر. الـنقطة الـثانية هي أن اآلخرين إ
فسدين يقدم صـورة عن الكيفية التي كانت تدار ـساس با عدم ا
ـاضـيـة بـهـا مـا يـسـمى بـالـدولـة خـالل الـعـشـرين عـامـاً تـقـريـبـاً ا
وحـجـم األضـرار واخلــسـائــر والـتــدمـيــر الـذي طــال ثـروات هـذه
الـبالد بـالـتـهـريب والـتـحايـل والهـبـات والـتـحـويالت والـفـضـائـي
ـرتــبـات اخلـرافــيـة الـتي شــرعـوهـا وعـقـود الــتـجـارة والــدفـاع وا
ال الـعـام واإلستـهـتار به ألنفـسـهم وكل أوجه وصور الـتـبذيـر بـا
ــر عـلى خـيــال حـتى األبــالـسـة والــشـيـاطــ من فـنـون وكل مـا 
التالعب بـاألموال الـعامة. لـقد تـوفرت لـلفاسـدين مظـلة كـاملة من
احلـمـايـة فــلم اخلـوف والـتـوجس والــتـحـسب? لـقــد خـطـا الـسـيـد
ـضي بـخـطـوات الـصـدر خــطـوة جـريـئـة ونــحن في إنـتـظــار أن 
ـا فعلته أخرى أوسع وأشـمل والعراقـييون الذين ضـاقوا ذرعاً 
ـن أثروا على حساب ـنتفعـ والوصوليـ واإلنتهازي  شلل ا
قـوتـهـم يـأمـلـون أال يـكـون يـوم سـوق كـل من تـلـوثت يـداه بـأمـوال
الـشــعب الى سـوح الــقـضــاء لـيـنــال اجلـزاء الــذي يـتــنـاسب ومـا

إقترفته يداه.  

والـــتــصــدي حلــمـــاقــات إرهــابــيي
اخلـــارج والــداخل الـــســاعــ إلى
تــــكـــريس الــــفـــوضى وتــــقـــويض
ــصــاحلــهم مـــؤســســات الــدولـــة 
الــشــخــصــيّــة لــكن خــاب فـألــهم)
واضـاف (اقول إلرهـابيي داعش ال
جتـــربــونــا فــقـــد حــاولــتـم كــثــيــراً
وفــشــلــتم وســتــحــاولــون كــثــيــراً
وسـتـفـشـلـون تـعلـمـون جـيّـداً أنـنا
نـالحـقـكم داخل الـعـراق وخـارجه
وان دم الـعراقي بالنـسبة لنا غالٍ
جـداً وسـتـدفـعـون ثـمن كل حـمـاقةٍ

عـــلى اإلجـــراءات واالحـــتـــيـــاطــات
ـــعــمـــول بـــهــا من قـــبل الـــقــوات ا
األمـنـيـة والـعـسـكـريـة وحـضـورنـا
ــكـان تــأكـيــد عـلى حــضـور لــهـذا ا
الـدولــة الـقـوي وجـاهـزيـة قـواتـنـا
ــسـلـحـة لــلـتـصــدّي ألي مـحـاولـة ا
تــســـتــهــدف الــعــبـث بــأمن بــلــدنــا
واســـتــقــراره).  مــؤكـــدا (أنــا عــلى
اطالعٍ مــبــاشـر ومــتـابــعــة يـومــيّـة
لـتطوّرات األحـداث اخملتلـفة وكلّي
ـة الــقـوات عـلى ثــقـة بـقــدرة وعـز
حـــمـــايــة الـــعـــراق والــعـــراقـــيــ
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تصدر موقع جريدة (الزمان) طبعة
ــوقع الـــعــراق بـــأعــلى عـــدد زوار 
الـــصــحف في الـــعــراق اذ جتــاوز
عــدد مـتــصـفــحـيه خــمـســة ماليـ
لـيون زائـر برغـم حداثة ونـصف ا
وقع في الفضاء الرقمي انـطالق ا
ولـيواكب تصدر (الزمان) بـطبعتها
الـــــــورقـــــــيـــــــة بــــــــحـــــــسب اخـــــــر

االستطالعات.
وتـصـفح اكـثـر من 5541360 زائـر
لـغــايـة كـتـابـة هـذا الـتـقـريـر مـسـاء
امـس عـنـد الــسـاعـة 6.03  ابـواب
اجلـريـدة في مـوقـعـهـا األلـكـتـروني
ـيـة الذي تـمـيز عـلى الـشـبكـة الـعا
بــالــتـصــمــيم والــتـنــوع واحلــداثـة
ومــتـابـعـة اخـر االخــبـار وبـتـقـد
افـضل خـدمـة صـحفـيـة لـلـقراء من

خـالل االبـواب الـعـديــدة حـيث نـقل
اخـبـار الـعـراق والـعـالم واراء ابرز
كــــتـــاب ومـــفـــكــــري الـــعـــرب واهم
ــقـابـالت الـعــلـمــيـة والــريـاضــيـة ا
والــثـقــافـيــة والـســيـاسـيــة وكـذلك
ـثـقـفـ الـعـراقـيـ نـتـاجـات اهم ا
والعرب وقسم خاص الخر االخبار
الـريـاضـيـة والـفنـيـة وتـفـرد ايـضا
بـــنــــشـــر اراء وكـــتــــابـــات الـــقـــراء
وقع الذي ومـقتـرحاتهم ويـتميـز ا
 اطـالقه في الـسـادس من شـبـاط
تخصص بطبعة العراق 2017 ا

pdf قـسما لتصـفح اجلريدة بشكل
لــيـــكــون مــرجـع رئــيــســا لـــطــلــبــة
الـدراســات الـعـلـيـا والـبـاحـثـ في

الشأن العراقي.
دة حـرصت (الزمان) وخـالل هذه ا
عـــلى ان تــكــون االقـــرب لــقــرائــهــا
وتـقد افضل خـدمة صحـفية لهم

وكــــانـت لــــهــــذه االعــــداد قــــصص
ومــــــواقف ال حتــــــصى ولــــــعـــــالم
االنـتـرنت وفضـاء مواقع الـتواصل
االجــتـمـاعـي حـصـة كــبـيـرة فــيـهـا
ومـــنــهــا مــا حـــدث خالل جــائــحــة
كــورونــا اذ كــانت ســبـبــا لــبــدايـة
اصــــدار اجلــــريـــدة اون اليـن ايـــام
احلـظر ولتكون اول جريدة محلية
تـــــصــــــدر اون الين ايـــــام حـــــظـــــر
الـتـجـوال والـعـطل وبـدايـة جتـربة
الـــعـــمل من الـــبــيـت واالســتـــمــرار
بـالتـواصل مع قـراء اجلريـدة  فقد
بـــــدأت الــتــجـربــة بــاقــتــراح قـدمه
ـدير الفـني كمال مـصطفى صالح ا
الـى رئـــيس الـــتـــحـــريـــر بـــاصــدار
اجلــريـدة الـكــتـرونـيــا الـذي بـدوره
ــبــاشـرة ــقــتــرح وقــرر ا رحـب بـا
فــورا بـالـــــعـمل الصـدار اجلـريـدة
مـن اول يــوم لـــلـــحـــظــر ولـــتـــكــون

بـــــامـــــــــــــــتالكـــــهـــــا مـــــوقـــــعــــ
: الكتروني
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والـذي  اطالقه حسب تـوجيهات
االســــتـــاذ ســـعــــد الـــبـــزاز واطالق
تـــطـــبـــيق اخلـــبـــر الـــعـــاجل عـــلى
الـهواتف النقالة ووصل عدد زوار

ـوقع الـثاني نـحو خـمسـة مالي ا
مــنـذ تــأسـسه حــتى صــدور الـعـدد

7000 الذهبي.
امـا في عـالم التـواصل االجتـماعي
وفـي سـعي دائم لــتــكـون اجلــريـدة
ـديـر الــفـني اقــرب لـلــقـراءة قــدم ا
مــقــتــرحــا في 11 نــيــســان 2014.
بـفتـح مجـمـوعة لـرئـيس الـتحـريـر 
خـــاصــة جلـــريـــدة (الــزمـــان) عــلى
فــيــســبــوك بــرغم وجــود صــفــحـة
خـاصة للجريدة كان الغرض منها
نــقل االخــبـار اخلــاصـة بــاجلـريـدة
ــبـاشــر مع قــرائــهـا والــتــواصل ا
وبـاليوم نفسه  اطالق مجموعة
عــلى صــفــحــة فــيــســبــوك سـمــيت
جــريـدة (الـزمـان) طــبـعـة الـعـراق 
وقـد القت تـرحـيـبـا واسـعـا وانضم
لـــهــا الــعــديـــد من الــقــراء وبــدأت
اجملـــــمــــــوعـــــة بـــــنــــــقل االحـــــداث

(الــزمـــان) صــاحــبــة الــصــدارة في
االصــــــــــدار الـكـتـرونـيـا ونـشـرها
فـي مـــــــــواقــــــــــــعـي (الـــــــــزمــــــــان)
االلـكـتـرونـيـ اذ تـتـمـيـز اجلـريدة
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ـنـاسـبـات اخلـاصة االحـتـفـاالت وا
بــاجلـريــدة واحـتــفـالــيـات تــوقـيع
مـؤلـفـات كـتـاب اجلـريـدة الـبـارزين
واالحـــتـــفــاء بـــاالقـالم الــعـــراقـــيــة
الــكــبـــيــرة والــفــنــانــ الــبــارزين
وغــيــرهـا من االحــداث الــتي جـرت
ـاضيـة وبـعد االقـبال دة ا خـالل ا
والـــتــفــاعل من الـــقــراء اصــبــحت
اجملـموعة مـساحة جـديدة لكـتابات
ونـتـاجـات ومقـتـرحات الـقـراء على
جـدارها او عـلى صفحـات اجلريدة
والـــــذي جتـــــاوز عـــــددهم 19 الف
عـــضـــو ونـــقـــلـت اراء وابـــداعــات
الـكثيـر من الكتـاب وتميـز كثير من
كــتـاب من خالل اجملـمـوعـة ومـنـهم
ثـامر مراد وعـدنان فاضل الـربيعي
واخـالص عــــلي الــــوزان وحــــنـــان
االمـ وخلدون مشـعل ونور احمد
الـــدلــيـــمي وجنم اجلـــابــري وعالء

الــــعــــيـــسـى وعـــلـي رضـــوان داود
وفـيـان الـبغـدادي وثـابت االعـظمي
ورســـالــة احلــسن وهــادي عــبــاس
حــســـ وكــر جــبــار الــنــاصــري
وجـاسم محـمد هـايس وعلـي البدر
وصــبــيح ثــعــلـب ومــحــمــد صـادق
الـسـامـرائي وظـافر الـنـوفـة وقاسم
حــمـزه وشـاكــر كـر عـبــد وشـاكـر
عـبد موسى الـساعدي ور البازي
ونـضـال الـعـزاوي ونـوال الـعزاوي
وغـيرهم العشـرات من الذين نطلب
ـعـذرة لعـدم ذكـر اسـمـائهم مـنـهم ا
ساحة . وتسعى (الزمان) لـضيق ا
فـي فــضــاء االنــتــرنت دائــمــا الداء
هنـية والوطنية   برغم رسـالتها ا
ـصاعب االقـتصـادية والـتحـديات ا
وغــيـرهـا ونـتـمــنى ان نـتـجـاوزهـا
حـــتى تــبــقـى (الــزمــان) صــوت كل

. العراقي
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ُ ن حس وجرى تأم الـالعب أ
دخــوله إلـى األراضي الــلــبــنــانــيّـة
نتخبِ الوطنيّ في لـلمشاركة مع ا
ُرتقب أمام لبنان في األول اللقاءِ ا

قبل .  من شباط ا
وقــــال بــــيـــان ان (تــــأمــــ دخـــول
الالعـب جاء بعـد اجلهودِ احلَـثيثة
ـتــابـعـةِ من قـبل وزيـرِ الـشـبـاب وا
والرياضة رئيس االحتاد العراقيّ
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ــنــتــخب الــعــراقي امس خــطـف ا
تـعـادال ثمـيـنا من نـظـيره الـكـويتي
ـواجـهـة احلـاسـمة 25 – 25 فـي ا
لـلـتنـافس عـلى الـبطـاقـة اخلامـسة

ونديال كرة اليد.  ؤهلة  ا
ـباراة الـتي أقـيمت في واتـسـمت ا
ـمـلـكــة الـعـربـيـة صــالـة الـدمـام بــا
الـســعـوديـة بـاإلثـارة والـنـديـة من
ـــنــتـــخــبـــ مع تـــقــدم كـــويــتي ا
مـستحق في الشـوط األول بنتيجة
7 – 14 بـفـضل تـألق حـارسه علي
باراة األول صفر الذي كان جنم ا
بـإنـقـاذ األزرق من أهـداف محـقـقة.
وفـي الـــشــــوط الــــثـــانـي  تـــمــــكن
ـنـتـخب الـعـراقي من الـعودة إلى ا
ـبـاراة بـعـد أن قـلص الـفارق إلى ا
4 أهــــداف ومن ثم الــــوصـــول إلى
الـتـعادل 24-24 قـبل نـهايـة اللـقاء

بثالث دقائق. 
نـتـخـب واسـتـمـر السـجـال بـ ا
باراة في الـرمق األخيـر لتنتـهي ا
بــالـتـعـادل بـعــد إضـافـة هـدف لـكل
مـنـتخب لـيحـسم الـفريق الـعراقي
ـركـز الـثـالث بـفـارق األهـداف عن ا
مــنـافــسه الــكـويــتي ويـقــتـرب من
الـتـأهل إلى نـهائـيات كـأس الـعالم
ــركــز فـي حــال جتــاوزه صــاحب ا

الثالث في اجملموعة األولى. 
وفـي سيـاق مـنفـصل انـتـهت أزمةُ

لـكرةِ القـدم عدنان درجال ووزارةِ
ُــشــكــلــة اخلــارجـــيّــة في إنــهـــاءِ ا
بـالـتبـاحث مع األشقـاءِ في لبـنان .
ُ الـعـامّ وعــلى إثـر ذلك أبــلغَ األمـ
لالحتـاد اللـبنـاني جهـاد الشحف
نــظـيــره الـعـراقيّ مــحـمــد فـرحـان
ــنح سـمـةِ الــدخـول لالعب حـال
وصـوله إلى مـطـارِ بيـروت مع وفدِ

نتخب . ا

اسـتـحقـاقـات وطنـيـة ودستـورية)
وتـابع (يجب رص الـصف الوطني
والـتـكـاتف حلـمـايـة الـسـلم األهـلي
ـــتــربـــصــ ومـــواصــلــة ومـــنع ا

الــطــريق نــحــو تــشــكــيل حــكــومـة
ـصـالـح الـعــلـيـا عــراقـيــة حتـمـي ا
لــلــبــلــد وتــســتــجــيب لــتــطــلــعـات
شـعبـنا). وطـالب احلزب االسالمي
بــحــمــايــة الــعــراقــيــ الـــعــراقي 

ومالحقة اجلناة. 
وقـــال احلـــزب فـي بـــيــان تـــلـــقـــته
(الــــزمـــان) امس ان (هــــذا الـــفـــعل
اإلجـــرامـي يـــأتي ضـــمن مـــخـــطط
واضـح إلثـــــــارة الــــــــفـــــــوضـى في
الـــســـاحـــة الـــعـــراقـــيـــة وزعـــزعـــة
االسـتـقرار الـداخـلي) مشـدداً على
ان (ايــقـاف صـواريخ الــكـاتـيـوشـا
الــغـاشــمـة بــات مـطــلـبــاً ضـروريـاَ
وواجـــــبــــاً فـي ظل اســــتـــــفــــحــــال
الــعــصـابــات اإلرهــابـيــة بــتـنــفــيـذ
جــرائــمــهــا اخلــبــيــثــة) مــطــالــبـا
احلــكــومــة الــقــيــام بـ(واجــبــاتــهـا
األمــنـيـة واالسـتـخــبـاراتـيـة وعـدم
الـتـباطـؤ بـعمـلـية تـوفـير احلـمـاية
ـطـلـوبة ألبـنـاء الشـعب من جـهة ا
ومـالحـــــقــــة اجلـــــنـــــاة وإفـــــشــــال
مـخـطـطاتـهم وحـفظ هـيبـة الـدولة
وحتـكيم الـقانون من جـهة اخرى).
ــتــحــدة كـــمــا دانت بــعــثــة األ ا
ــــســـاعـــدة الـــعــــراق  الـــهـــجـــوم
الـصاروخي قرب مقـر إقامة رئيس
ـان.وقالت البـعثة في تـغريدة الـبر
لـها عـلى تويـتر ان (هـذه احملاولة

مـــحــاولــة جـــبــانــة تـــهــدف خلــلق
الـفـوضى) ودعـت الـسلـطـات (إلى
ــنع مــثـل هـذه تــكــثــيف اجلــهــود 
األفــعــال والـقــبض عــلى اجلــنـاة)
مـؤكـدة (أهـمـيـة الـتـحـلّـي بـالـهدوء
وضـبط النـفس للتـصدي حملاوالت
زعــزعــة االســتــقــرار).وأكـد رئــيس
ــان الــعــربي عــادل بـن عــبـد الــبــر
الـرحمن العـسومي في بيان امس
أن (الـهجوم على منزل احللبوسي
اســـتــهــداف لــلــدولــة الــعــراقــيــة).
وجُـــرح طــفـالن من جــراء ســـقــوط
ثـالثـــة صـــواريخ كـــاتـــيـــوشـــا في
مــحــيط مــنــزل احلــلـبــوسي وذلك
بـعد ساعات على مصادقة احملكمة
االحتادية على إعادة انتخابه على
رأس الــهــيـئــة الـتــشـريــعـيــة.وقـال
مـــــســـــؤول أمـــــنـي إن (صـــــواريخ
كـاتيوشا سقطت على مسافة 500
مـتر من منزل احللبوسي). وتشهد
الــبـالد مـنــذ ايــام  هــجــمــات عـدة
اســـتــهــدفت مــقــار األحــزاب الــتي
ـــكـن أن تـــتــحـــالـف مع الـــتـــيــار
الـصـدري مـقتـدى الـصـدر لتـشـكيل
انـي بغية االتـفاق على ائـتالف بر
شـخصـية تـتولى رئـاسة احلـكومة
بـعد االنـتخـابات الـتشـريعـية التي
أجـــريت في الــعــاشــر من تــشــرين

اضي األول ا

عـلى تويـتر ان (الهـجوم الذي طال
مـقر رئيـس مجلس الـنواب واسفر
عـن إصـابـة مدنـيـ عـمل إرهـابي
مُــســتـنــكــر وتـوقــيــته يــسـتــهـدف
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سـجلت وزارة الصحة امس  8107 اصـابة بكورونـا مقابل شفاء 3154
حالة وبواقع 10 وفيات جديدة. 

وقـف الوبائي اليومي الذي اطلعت عليه (الزمان) امس ان (عدد واوضح ا
الـفــحـوصـات اخملـتـبـريـة الـتي اجـرتـهـا الـوزارة لـعـيـنـات مـشـتـبه اصـابـتـهـا
بالفايروس بلغت اكثر من  29الفا  حيث  رصد اصابة 8107 بكورونا
في عـموم احملافظـات) مؤكدا ان (الـشفاء بلغ   3154حـالة وبواقع عشرة
وفـيات جديـدة) وتابع ان (اكثر من  53الف شـخص تلقـى جرعات الـلقاح
ـنتشرة ببـغداد واحملافظـات). ورصدت فرنسا ضـاد في مراكز الوزارة ا ا
رقمـا قياسيا جديدا في اإلصابـات اليومية بكورونا بلغ  501,635إصابة
ــرة األولى الــتي يــتــجــاوز فــيــهــا عـدد ــاضــيــة وهي ا خالل الــســاعــات ا
اإلصـابـات الـيـوميـة حـاجـز الـنـصف مـلـيون.وأظـهـرت األرقـام الـرسـمـية أن
ـسـتشـفـيات في (أكـثر من 30 ألف مصـاب بـكـورونا يـتـلقـون الـعالج في ا

جميع أنحاء فرنسا).
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تــفـــقــد رئــيس الــوزراء مــصــطــفى
الــكـــاظــمي  الــقــطـــعــات االمــنــيــة
ـنـتـشـرة عـلى الـشـريـط احلدودي ا
مـع ســـوريــــا  مــــؤكـــدا ان الــــبالد
حتـــفظ وتـــصـــان عـــنـــدمـــا تـــكــون
ـسـوكـة. وقال احلـدود مـصـانـةً و
الــكـاظــمي عــلى هـامـش اجـتــمـاعه
بــقـيــادات عــمـلــيـات غــرب نـيــنـوى
شـتركة ان ـتابعـة وضع احلدود ا
ـبـاشـر (زيــارتـنـا تـأتي لـإلشـراف ا
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ارتـكـبـتـمـوهـا) مـشـيـرا الى انه (ال
مـكان للعصابات بـيننا هذا قرارنا
وقـــرار كل عـــراقيٍّ شــريـف قــبل أن
يـــكــون قــرار الـــدولــة واحلـــكــومــة
ــؤسـسـة األمــنـيـة لن نــقـبل إلّـا وا
بـالـقـضاء عـلـيـكم وحمـايـة أرضـنا
وأعـراضـنا). واوضح الـكـاظمي ان
(إن الــبالد حتـفظ وتــصـان عــنـدمـا
ـسـوكة تـكـون احلدود مـصـانةً و
وهـي بفـضل جـهود األبـطـال كذلك
لـن نـــــدّخــــر جـــــهـــــداً فـي تـــــأمــــ
ـهام احـتـياجـاتكم من أجل تـأدية ا
ــوكــلــة إلــيــكم عــلى أكــمل وجه) ا
وتـــابع ان (الــقـــوات االمــنــيــة االن
ــا كـــانت عــلـــيه بــاألمس أقـــوى 
وغـداً سـيـكـونـون أقـوى بـإذن الـله
أمـن الــعـــراق مـــســؤولـــيـــتــكم وال
ـــســــؤولـــيـــة تــــهـــاون إزاء هــــذه ا
ودمـاؤكم غــالـيــة لـذلك الــعـظــيـمــة
عــلــيــكـم االلــتــزام بــالــتــعــلــيــمــات
والـــتــوجـــيــهـــات ).  ولــفت الى ان
(تــوجـيـهــاتـنـا لــلـقـادة والــضـبـاط
ومـسؤولي الـقطـعات اخملـتلـفة بأن
يــكـون انـضــبـاط الـقــوات وضـمـان
ـرسـومـة) ســيـر تـنــفـيـذ اخلـطـط ا
كـما تـفقد الـكاظمي يـرافقه  وزيري
الــــدفـــاع والـــداخـــلــــيـــة وعـــدد من
قضاء القيادات العسكرية واألمنية
ـنـاطق واطلع سـنـجـار وعـدد من ا
عـلى األوضـاع فـيـهـا ومـا تـتـطـلبه

القوات األمنية لتأمينها.  bIHð∫ رئيس الوزراء يتفقد القطعات العسكرية على الشريط احلدودي مع سوريا
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گرود … أجل .. رأسمالي انا ا
 ( قلبي ) جبان …

فهو ال يصمُد …
امامَ تدهورِ .. أمنِ قلوب البعض …

أو شراهة .. فضولِ البعض …
أن خلو شارعَ مدينتي …

من ضحكات الفقراء اجمللجلة…
يُشعرني بالقلق …

فهي رأسمالي .. الذي اباهي بهِ كثيراً …
نعم …

أن رأسمالي جبان …
فأنا ال املكُ .. اال هذا القلب …

تغاوي باحلُب … ا
والطامحُ بفيضِ ابتسامة …

ضطربُ باخلذالن … وا

عزيزي عبد احلس شعبان
حتيةً مقدسية وطنية

لقد قرات كتابكم عن "دين العقل وفقه الواقع"
وأعجبني هذا الكتاب لسبب هامي

علومات التي في هذا الكتاب هي قيّمة وتثبت عن عمق الفكر وانفتاح : ا أوالً
الراي

سـيحي حول وثـانياً: أن الـصراع في الـعالم اإلسالمي كمـا هو في الـعالم ا
قدسة. تفسير الكتب ا

. وهو صراع ب احملافظ والليبرالي
فــهل يــأخــذ الــرسـالــة الــقــيــمـةً مـنً الـنص أو أنـه يـســمح لــلــنص ان يــقــيـده

ويستعبده?
يبدو هذا هو صلب الصراع الديني.

وقد تعلمت الكثير عن العراق وعن الشيعة.
يـ ورجـال الدين أن يـروجوا مـبدأ وأتـفق معك كـل االتفـاق أن على االكـاد
تكافلة بحقوق متساويـة وواجبات متساوية واحلاضنة للتنوع في واطـنة ا ا

نا العربي. عا
مع شكري ومحبتي إلى شخصكم الكر

ي / القدس     { رئيس االحتاد اللوثري العا
ورئيس الكنيسة اللوثرية في القدس 
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وتشكل ثقالً سـكانياً وجتـارياً مهماً
فضالً على مكانتها التاريخية وهذا
مـا يدعـونـا إلى تـعـزيز عـمل الـقـطاع
ــــصــــرفـي فــــيـــــهــــا) وأضــــاف ان ا
ـركزي بـادرات الـتنـمـوية لـلـبنك ا (ا
أسـهـمت في دعم وتـأسـيس مـشاريع
فـي جـــنـــوب الــعـــراق وانـــعـــكـــست

إيـــجــابـــاً عــلى االقـــتــصـــاد في هــذه
احملـافــظــات من خالل خــلق وظـائف
جديـدة وتوسيع الـصنـاعة احملـلية)
ولـفت الـبـيان الـى ان (احملافـظ اطّلع
عـلى إجـراءات سـيـر الـعـمل  ألقـسـام

فرع البنك في البصرة).
U uF  qO c

 مشيداً بـ (اجلهود التي تبذلها
إدارة الــفـرع ومـنــتـسـبــيه مـتــعـهـداً
ـعـوقـات والـصـعـوبـات بـتـذلـيل كل ا

التي تواجه عملهم).
عـــلـى صـــعــــيــــد آخــــر تـــوقـع وزيـــر
الكـهرباء عـادل كر اجنـاز مشروع
الــربط الــكــهـربــائي مع الــســعــوديـة

 . سيكون خالل عام
وقال كر خالل توقيع مذكرة تفاهم
لــلـربط مع نــظـيــره الـســعـودي عــبـد
العزيز بن سلمان على هامش ملتقى
االعـــمــال في الـــريــاض إن (الـــعــراق
ابـــوابه مــفــتــوحـــة أمــام الــشــركــات
الـسـعـوديـة وان مـشـــــــــروع الـربط
اخلـطــوة األولى بــ الــبــلــدين هــو 
ــرحـلـة لــلـتــعـاون وســتـكــون هـذه ا
ــشــــــــاريع) األولى جملـمــوعـة من ا
واضاف ان (الربط سـينــــــجز خالل
عـــــــــــام ونــــــصــــــف الــــــعـــــــــام أو

 .( عام
من جـانــبه قـال ابن ســلـمـان إن (مـا
يـربط الـسـعـوديـة بـالـعـراق أكبـر من
وهــــنــــاك دم وروابط الــــكــــهــــربــــاء 
اجتـمـاعيـة وتاريخ مـشـترك) مـؤكدا
انه (من الــعــيـب أن ال نــذكــر تــعـاون
احلــكـومـة الــعـراقـيــة في مـا يــتـعـلق
بــالــتــعــاون الــنــفــطـي والــغــاز وهـو

ــنـــاســبــة ـــركــزي فـي الــبــصـــرة  ا
الذكرى السـنوية اخلامـسة والست
لـتأسـيـسه بـحضـور احملـافظ أسـعد
ــعــنــيــ في الــعــيــداني وعــدد من ا
ــــالي في ــــصــــرفـي وا الــــقــــطــــاع ا
احملافظة) واكد مـخيف ان (البصرة
تــمــثل الـرئــة االقــتـصــاديــة لـلــعـراق
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مــحـــافــظـــة كــركـــوك خــالـــيــاً من
مــخـاطـر األلـغـام وغـيـرهـا مـــــــن
ــــقـــــذوفــــات احلــــربـــــيــــة وذلك ا
ـنـظـمـة بــهـــــــــدف مـــــــبـاشـرة ا

بأعمال أعـــــادة األعمــــــــار . 
تـحـدث الرسـمي بأسم وأوضح ا

بيروت

األجنح تـاريــخـيـا) مـبــيـنـا ان (هـذه
ــذكــرة جــاءت وفق دراســة كــامــلــة ا
ـشروع الـربط الـكـهـربـائي وحتـقيق
مردودات اقـتصاديـة ودخول الـطاقة
ــتـــجــددة وتــعــزيــز ســوق النــشــاء ا
الكـهربـاء بـ البـلدين). بـدوره  اكد
األمـ الـعـام جملـلس الـوزراء حـمـيد
الغـزي أن الربط مـع السـعوديـة فيه
مردودات اقتـصادية فـيما أشار الى
أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
وجـه الــوزارة الـــكــهـــربـــاء بــتـــقــد

التسهيالت. 
وقال ان (العـراق بأمس احلاجة الى
الـكـهـربـاء وهـذا الـربط يـضـيف الى
الـطــاقـة الـكـهـربـائــيـة بـالـشـراكـة مع
ـملـكـة) الفتـا الى ان (اجلـهـود ب ا
الــفـرق الــفـنــيـة أفــضت الى تــوقـيع
مـا يحـقق مردودات مذكـرة الـتفـاهم 
اقتصـادية فضالً عن خـلق التنافس
بـ الـدول األخـرى لـتـعـدد الـطـاقـة)
واضـاف ان (نــهج احلـكـومــة يـهـدف
الى تعـدد الطـاقة فـمنـذ العام 2020
حـــددت أولـــويـــاتـــهــــا في مـــجـــاالت
مـــتــــعـــددة ومـن ضـــمــــنـــهــــا الـــربط
الـــكــهـــربـــائي و الـــبــدء مع األردن
واالن مع الــــســـعــــوديـــة وتـــركــــيــــا 
ي نـــحــو الـــطـــاقــة واالجتـــاه الـــعـــا
ــنــطــقـة وضــرورة الــربط يـ دول ا
الـعـربــيـة واإلقـلـيــمـيـة) ومـضى الى
الــــقـــول ان (الـــكــــاظـــمي وجه وزارة
الكـهرباء بـتقـد جمـيع التـسهيالت

شروع). إلجناز هذا ا
 ويــعـاني الــعـراق مــنـذ ســنـوات من
ــنـازل تــراجع شــديــد فـي جتــهــيــز ا
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نــاقش قــادة االطـار الـتــنـســيـقي امس
تطورات العملية السياسية واالجواء
ـــواقف اجلـــاريــة بــشـــأن تــشـــكــيل وا
احلــكــومــة اجلــديــدة.واكـد االطــار في
شـروعه وهو بـيان امـس انه (ملـتزم 
ــرحــلـة ــشـاركــة فـي ادارة ا مــنــهـج ا
ــقـبــلـة خلــدمـة الــبـلــد ولـيس مــنـهج ا
االقـصاء الذي كبد شعبـنا وبلدنا ثمنا
قـبور) مـشـيرا الى بـاهـضا في زمـن ا
ان (االطـــار حـــريص عـــلى ان يـــجــنب
ــشــاكل واالزمــات الـــبالد مــزيــداً من ا
ــواطـــنــ والـــتـــوجه نــحـــو خــدمـــة ا
واهــمــهــا االتــفــاق عــلى رئــيس وزراء
ـــرحـــلـــة حـــسب قــــادر عـــلى عـــبـــور ا
ـعتمدة وتشـكيل احلكومة الـسياقات ا
وفـق االسـتـحـقـاق االنـتـخـابي لـكل من
ـشتـركات شـاركة ويـلتـزم با يـرغب بـا
الــوطـنـيـة) واضــاف (ال زلـنـا نـأمل ان
حيث ان شروعنا  يـستجيب الشركاء 
الـــتــســويف في ذلك ســيــدفع الــعــراق
فــــاتـــورته  والســـيــــمـــا مع اخملـــاطـــر
والــتــحـديــات االمـنــيـة واالقــتـصــاديـة
نطقة واالداريـة التي حتيط بالبالد وا
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وتــابـع الــبــيــان ان (احــتــرام الــتــنـوع
امر ـكونات في الـعراق هو  وحـماية ا
اســــاسي لــــنـــجــــاح الـــوطـن وسالمـــة
الـعـالقة بـ ابـنـائه وانه ال يـصح في
اي حــال من االحــوال اضـعــاف مـكـون
حلــســاب مـكــون اخــر الن هـذا مــدعـاة
عــدم عـدالـة وظـلم يــؤدي بـالـتـالي الى

الــقـيـادات فـي سـبـيل تــسـريع عــمـلـيـة
تـأليف احلكـومة. وقالت التـقارير نقال
مـــصــدر ان (خـــطــوة قــاآنـي تــأتي مع
اقـــتــراب الــتـــوقــيــتــات الـــدســتــوريــة
اخلـاصة بـعقـد جلـسة انـتخـاب رئيس
اجلــمـهـوريــة الـذي سـيــقـوم بـتــكـلـيف
مـرشح الكتل االكـبر لتشكـيل احلكومة
ــقـبـلـة) مـؤكـدا انه (عـلى خط مـواز ا
ــلـف الــعـــراقي في تـــوجه مـــســـؤول ا

الــــدائــــرة أنـه( ســــبق أن أجــــرت
ــتـعــلـقـة الــدائـرة مــسـوحـاتــهـا ا
بقضاء احلويجـة قبل عام تقريباً
وأعـتـبـرتـهـا مـنـطـقـة غـيـر مـلـوثة
ولــكن االجـتـمـاع تـمـخض أخـيـراً
عن أطالق مـسـوحــات تـقـيــيـمـيـة
جــديــدة بـهــدف الــتــأكــد من عـدم
تـلـوثـهـا مـجـدداً بـهـدف مـبـاشـرة
ـنظـمة الـدوليـة للـهجـرة بأعادة ا
ـنـطـقـة الـصـظـنـاعـية في أعمـار ا
قــضــاء احلــويــجـة بــأســرع وقت
ـكـن) الفـتــاً الى ان (مــديــر عـام
دائـرة شؤون االلـغـام وجه ايـضاً
بـالـتـنـســيق مع وزارة الـداخـلـيـة
بــضـرورة وضع مــفـرزة مــعـاجلـة
ـديـريـة الـدفاع مـوقـعـيـة  تـابـعـة 
دني بهدف اتخاذها مايلزم في ا
حـــــال الــــــعـــــثـــــور عـــــلـى اي من
ــــقــــذوفــــات احلـــربــــيــــة غــــيـــر ا

نــفلقة). ا
يــذكـر ان دائــرة شـؤون االلــغـام 
مسـيرة لـلبـرنامج الـوطني الدارة
شــؤون االلـغـام فـي الـعـراق وهي
جهـة اشرافيـة ورقابيـة على عمل

اجلهات التنفيذية ذات العالقة.
على صـعيـد متـصل بحثت وزارة
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ـركزي مـصطفى أكد مـحافظ الـبنك ا
غـالب مخـيف أن مـحـافظـة الـبـصرة
تمثل الرئـة االقتصاديـة وتشكل ثقالً
سـكـانـياً وجتـاريـاً مـهـمـاً.وذكـر بـيان
تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان (احملــافظ
رعى االحـتــفـالـيـة الـتـي أقـامـهـا فـرع

مـزيد من عـدم االستـقرار) ومضى الى
الـقـول ان (اسـتـمرار الـنـهج االقـصائي
يـعني دفع الكيانـات التي حصلت على
ــــواطــــنــــ في اكـــــثــــريــــة اصــــوات ا
االنــتـخــابـات االخــيـرة مــجـتـمــعـة الى
ـقـاطـعـة). ـعـارضـة او ا الــذهـاب الى ا
وافـادت تقـارير بـان قائـد فيـلق القدس
اإليـراني اسماعيل قاآني وصل بغداد
فــــجـــر امس بــــهـــدف لـــقــــاء عـــدد من

ـا يــعـني بــالـطــاقـة الــكـهــربـائــيـة 
حـرمــان مـعـظم الــعـوائل من وسـائل
يـاه التي تعـتمد التدفـئة وتسـخ ا

على الطاقة بشكل أساسي.
وتــســبـب االنــهــيــار شــبه الــتــام في
نظمة الكهربائية بانحسار جتهيز ا
ـنـازل إلى نـحـو  5 - 4سـاعـات في ا
اليوم الواحد والسيـما في العاصمة
وبـعض مـحـافـظات وسـط البـالد ما
ــواطــنــ إلى االعــتــمـاد عــلى دفع ا
محطـات التـوليد األهـلية الـتي تكفي
في العادة لـتشـغيل مصـابيح اإلنارة
ــــــنـــــزلـــــيـــــة وبـــــعـض األجـــــهـــــزة ا
البـســـــيـطة.بـرغم األسبـاب العـديدة
التي تـقدمـها وزارة الـكهـرباء مع كل
أزمـة في الـطـاقة فـالـنـتـيـجـة واحدة
ــواطــنــ  وهي بــنــظــر غــالــبــيــة ا
(استمرار فشل احلكومات في إيجاد

عضلة الكهرباء).  حلول جذرية 
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في وقـت  شـــــهـــــدت عـــــاصـــــمـــــتــــا
قرغـيزستـان وأوزبكـستان بـاإلضافة
ــركــز االقــتـصــادي في ــاتي ا إلى أ
كــازاخـسـتــان انـقـطــاعـاً في الــتـيـار
الـكـهـربـائي عـلى نـطـاق واسع.وقـال
الـــنـــاطق بـــأسـم وزارة الــطـــاقـــة في
قـرغيـزسـتان إن (الـكـهـرباء انـقـطعت
بسبب حـادث أثر على شـبكة الـطاقة

اإلقليمية).
 وأدى قــــطع فـي خط الــــكـــــهــــربــــاء
الرئيس في كازاخسـتان إلى انقطاع
الكهرباء في تلك الدول حيث ترتبط
بـشبـكة الـكـهربـاء الروسـيـة لتـغطـية

توقع في الطاقة. النقص غير ا
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حـزب الله اللبـناني محمـد الكوثراني
عني هناك إلـى مدينة النجف للقاء ا
 والسـيـمـا بـعـد الـتـصـعـيـد اخلـطـابي
لــلـصـدر) عـلى حـد قـوله. وكـان رئـيس
الـتـيـار الـصـدري مـقـتـدى الـصـدر  قـد
اكـــد ان الــســـلم االهــلي خـط احــمــر ال
ــكن ان يـتـعـداه احـد . وقـال الـصـدر
فـي كـلـمـة مـتـلـفــزة بـشـأن مـسـتـجـدات
الـوضع السياسي في الساحة احمللية

 انـفـردت بـتـغـطـيـتهـا (قـنـاة الـشـرقـية
ـصالح نـيـوز)  (كـنـا ومـا زلـنـا نـقـدم ا
ـــصــــالح اخلـــاصـــة الــــعـــامـــة عــــلى ا
واالشــكـال الــذي يـطــرح كـمــا قـلــنـا ان
الــصــدر يـنــحـو مــنـحى ضــد الـتــشـيع
وضـد الـشـيعـة) واشـار الى ان (تـياره
فـي هـذه احلـكـومــة تـنـازل عن الـوزراء
ورفـض رفــضــا قــاطــعــا ان تــكـون اي
وزارة لـــهم) واســتــطـــرد بــالــقــول انه
(ابـــلـغ رئـــيس حتـــالف الـــفـــتـح هــادي
الـــعـــامـــري بــرفض مـــشـــاركـــة رئــيس
ـالـكي ائــتالف دولـة الــقـانـون نــوري ا
بــحـكــومـة االغــلـبــيـة الــوطـنــيـة  كــمـا
طــالــبـت بــتـنــظــيـم احلــشـد الــشــعــبي
وارجـاع هـيـبـتـه وسمـعـتـه) مـؤكدا ان
(الــكــثـيــر من االعــداء يـحــاول تــشـويه

سمعته)
WOF d*« W U

ومـضى الى القول انه (دعا في تغريدة
لــلمـلمـة الـبيت الـشيـعي  لكن سـابـقة 
لـم اتـلـق اي اسـتــجــابــة او اي تــفـاعل
مــنـهـم نـهـائــيـا) واضــاف (دعـوت الى
ـرجـعـية ـرجـعيـة ومـركـزية ا طـاعـة ا
واالخـذ بأوامرهـا وقرارها) ولفت الى
انـه (بـــعـــد انـــســـحـــابـــنـــا من خـــوض
اصـر الكـثيـر من اجلهات االنـتخـابات 
الـسـياسـية عـلى ان نـعود مـرة اخرى 
فـوقعوا على وثـيقة اصالحية من اجل
الــــرجــــوع الى االنـــتــــخـــابــــات وهـــذه
تـواقيـعهـم موجـودة ايضـا وسنـعلـنها
الحــقــا) وقــال انه (ســارع الى كــتــابـة
شـــروط وســنــعــلن ايـــضــا عــنــهــا من
ضـمنها حل الفـصائل وتسليم السالح

الى الدولة ومحاربة الفساد واكثر من
 15الى  20نـقـطة لم يـوقـعوا عـليـها)
وراى الـصـدر ان (الـسـلم االهـلي لـيس
لـعبة بـيدي وال بيدهم فـهو خط احمر
ــكـن ان يــتــعـداه احــد). مـن جــهـة ال 
ـتـحـدث بـاسم مـجلس كـشف ا أخـرى 
الـــــوزراء حـــــسـن نـــــاظم عـن شــــروع
احلـكـومة بـإجـراءات حكـومـية لـتـأم
ــشــتـركــة مع ســوريــا.وقـال احلــدود ا
نـــاظم خالل مــؤتـــمــره االســبــوعي إن
(احلـــكــومـــة مــســـتــمـــرة في مالحـــقــة
اجلـمـاعـات اإلرهـابـيـة) واشار الى ان
(اجملـلس ضـيف نائب قـائـد العـملـيات
ــــشـــتـــركـــة وقـــائـــد حـــرس احلـــدود ا
ـوقف األمـني) مـؤكـدا لـالطالع عـلى ا
ـوافقة على قرار ان (اجلـلسة شهدت ا
ـنظومـة األمنـية لـلحدود مع يـتعـلق با
سـوريـا) ولـفت الى ان (اجمللس وافق
عـلى تـمـويل وزارة الداخـلـية لـلـشروع
بــبـنـاء سـيــاج أمـني كـونــكـريـتي عـلى
ـذكــورة). وكـان اجملــلس قـد احلــدود ا
عـــقــد جــلـــســته بـــرئــاســة مـــصــطــفى
اســتــعــراض خاللــهـا أهم الــكــاظــمي 
الـــقـــضـــايـــا وتـــطــورات األحـــداث في
درجة وضـوعات ا الـبالد ومناقـشة ا

على جدول األعمال.
 وذكــــر بـــيـــان تـــلــــقـــته (الـــزمـــان) ان
الك (اجلـــلــســـة شــهـــدت تــضـــيــيف ا
ـنـاقـشة ـتـقـدم في وزارة الـكـهـربـاء  ا
أزمـة الطاقة الكـهربائية الـتي تشهدها
الــبالد حــالـيـاً حــيث  عــرض خـطـة
شـاملة لقضـية الكهرباء تـتخللها أهم

تطلبات). عاجلات وا ا
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ألــتـقـى مـديــر عــام دائــرة شـؤون
االلغـام ظافـر محـمود خلف امس
الــثالثـــاء في مـــكــتــبـه مــنـــظــمــة
الـهــجـرة الـدولــيـة وبـحـث مـعـهم
سـبل تـأمـ قضـاء احلـويـجة في

مقتدى الصدر
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ـدير عام الـشركة النـقل متمـثلة 
العامة للخطوط اجلوية العراقية
عباس عمران الزبيدي مع اللجنة
ـلفات الدولـية للـصلـيب األحمر ا
تـعلقـة بالـنقل اجلوي بـحضور ا

الي للشركة. دير ا ا
وبــ أن (عـــقــد هــذا اإلجـــتــمــاع
إنـســجـامـاً مع تــوجـيــهـات وزيـر
الــنـــقل الــكــابــ نــاصــر حــســ
ــتــعــلــقــة بــالــرحالت الــشــبــلي ا
تحققة لـطائرة الصليب االحمر ا
ـــقــــدمـــة مـن قـــبل واخلـــدمــــات ا
اخلطوط اجلوية العراقية لتنفيذ
تـــلـك الــرحـالت وآلــيـــة تـــســـديــد
تـرتبة عليها بشكل ستحقات ا ا
اولي وفقاً لـلقوانـ والتعـليمات

النافذة).
مـن جـانـبه أعـرب رئـيس الـلـجـنـة
الـدولــيـة لــلـصــلـيب األحــمـر  عن
(إمتنانه وتقديره إلدارة اخلطوط
اجلــويــة الــعــراقــيــة ومــواقــفــهـا
الـداعـمـة للـمـنـظـــــــمـات الـدولـية
ــعــنــيــة بــإغــاثــة الــشــــــــعــوب ا
ـسـاعـدات اإلنـسـانـية). وتـقـد ا
بــحــسب بــيـان تــلــقــته (الــزمـان)

امس.
Y∫ وفد الصليب االحمر يبحث في بغداد مجاالت النقل اجلوي
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احلـانة الـتي في عـطفـة من شارع مـولـوي مغـلقـة هـذا اليـوم وهكـذا شددتَ
ا بألوان الرسام الـرحال إلى سرجنار حيث السماء صافـية ومرسومة كأ

ينك ومن الشمال... مانيه واجلبل من 
ـعـنى ومن احلـياة: هـنـالك بيت شـعـر لـسـعدي يـوسف يـحـمل الـكـثيـر من ا

"للنوارس صرخة مكتوبة".
ـعـنى اكـتـمال الـشيء فـالـنـورس يـصـيح وكـأنه يـنطـق كالما الـكـتابـة هـنـا 

فصيحا بليغا وفريدا. 
بُشراكَ!

سـماؤك اآلن فـي بلـدة سـرجنـار مـكـتوبـة وكـذلك الهـواء والـشـمس واجلبل.
كان بلغتها البشرى وصارت تتقرّب إليك تروح حـتى الكالب التي تسكن ا

وجتيء سعيدة. قال تشيخوف: 
ـسمّاة بـالصـافية والـطفولـية هي بـهجة "بـهجة احلـياة ا

احليوان". 
صــــدق من قـــال: "عـــسـى أن تـــكـــرهـــوا شـــيـــئـــا...."

وصدقتُ أنا.

بغداد
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ركزي في البصرة UH‰∫ جانب من االحتفال بتأسيس فرع البنك ا «
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بغداد
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ـقعد ـتعـارف لدينـا نحن اهل الـعراق بـأن ركوب السـيارة واسـتقالل ا من ا
األمـامي الى جوار الـسـائق يـعتـبـر نوعـا من االمـتيـاز والـتفـضـيل  فتـجـدنا
قـعد لالخرين من بـاب التـكر وابداء االحـترام  ويصل نـحاول منح هـذا ا
ان في سبيل ذلك  األمـر أحيانا الى حد اطالق مفردات القسم وحلف األ
وهـذا ليس بغريب على شعب اعتاد الكـرم بطريقة تصل الى حد التطرف !!
طـعم او فاتـورة الشاي ـتعـلقـة بدفع فاتـورة الطـعام في ا واقف ا كـما في ا
ـقـهى والـتي قـد تـصل احـيـانـا الى حـد الـتـدافـع واشـتـباك واحلـامض في ا
قـاهي الى تعلـيق يافطة ـطاعم وا ا حدى بالـكثيـر من اصحاب ا االيـادي 

نوع !!  تقول : الوير 
ولـست بصدد التـعمق والبـحث في اصل مفردة الويـر  لكنـنا نعلم بـبساطة

بانها تدل على دفع حساب االخرين !! 
من الـغريب ان يستحوذ مقعد السيارة األمامي على هذه األهمية في الوقت
ـسؤولون قـعد اخلـلفي مـنها هـو الذي يـستـقله ا الـذي يعرف اجلـميع بـأن ا
شاهيـر في كل دول العـالم وقد يكون واصـحاب الشـأن وجنوم السـينمـا وا
قعد االمامي هي التي األمـر متعلقا لدينا بصفة الـصدارة التي تطلق على ا

منحته هذه األهمية !! 
ثير الذي قعد اخلـلفي فأن االحسـاس ا قـدمة او في ا وسـواء جلست في ا
يـنتابـني في كل مرة اكون الى جـوار احد ابنـائي وهو يقـود السيـارة هو ما

دعاني لكتابته هذا الصباح !! 
غلف بـاحلرص واخلوف عليهم  يصاحبه مـزيج من الفرح والزهو اخلفي ا
رة االولى لقيادتهم اسـتذكار لصور الطفـولة وذكريات شتى التتوقف عـند ا
الـدراجة الهوائية او انتزاع سن لبني او منظر جوقة االطفال  حتتويهم وهم

درسة في اول يوم من السنة الدراسية !!  يعبرون بوابة ا
ـرة الـقادمـة حـ تـكون الـى جوار ابـنـتك او ابـنك وانت تـستـقل مـقـعد في ا
الـراكب االمامي او اخللفي في السيارة ال أشك بـأن ذاكرتك ستذهب بعيدا
ـا سيـخطـر على بـالكم مـفردة الـوير ومـا احالها ح ور
تــأتي من اوالدنــا وهـي حتــمل عــطــر الــطــفــولــة الــذي
اليـغادر خـيالـنا حـتى وهم يجـلسون في مـوقع سائق
نحـونا توصيلـة كتلك التي منـحناها لهم الـسيارة و

مرات ومرات !! 

واشنطن
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التقى رئيس حـكومة إقلـيم كردستان
مــســرور الـــبــارزاني في الــعــاصــمــة
اإلمـــاراتــيــة أبـــوظــبي ولي الـــعــهــد
ونـــائب الـــقـــائــــد األعـــلى لـــلـــقـــوات
ـسـلـحة مـحـمـد بن زايـد آل نـهـيان. ا
وقـــال بـــيــان تـــلــقـــته (الـــزمــان)  ان
(الـلـقاء بـحث سـبل تـعـزيـز الـعالقات
التي تـربط العـراق واالقلـيم مع دولة
تـحدة كـما تمت اإلمارات الـعربيـة ا
مــنـاقــشـة الــعـمـلــيـة الــسـيــاسـيـة في
نطقة ستجدات في ا العراق وآخر ا
عـمـومـاً كـذلك تأكـيـد أهـمـيـة تـوطـيد
أواصـــر الــصـــداقــة وتــوســـيع آفــاق
الــتـنــسـيق والــتـعــاون بـ اإلمـارات

واالقليم).
 ووصـل الــــبـــــارزاني الـى االمــــارات

امـس  في زيــارة رســـمــيـــة يــلـــتــقي
ـســؤولـ هــنـاك خاللــهـا عــدد من ا
لــبـــحث الـــيــات تـــطــويـــر الــتـــعــاون

شترك.  ا
وقـال بـيـان ان (الـبـارزاني وصل الى
االمــارات في زيـارة رســمـيــة يـلــتـقي
خاللـهـا وزيــر اخلـارجـيـة والـتـعـاون
الـدولي عبـد الـله بن زايـد آل نـهـيان
ـســؤولـ في وعـدد آخــر من كـبــار ا
الــــدولـــة) واشـــار الـى ان (الـــزيـــارة
مـسـتـجـدات األوضاع ذات سـتبـحث 
ـشـتـرك إقـليـمـيـاً ودولـياً االهـتـمام ا
ومناقشـة سبل تعزيـز العالقات التي
تـــربـط الـــعـــراق واالقـــلـــيم مع دولـــة
اإلمـارات  بـاإلضـافــة إلى الـتـنـسـيق
ـشتـرك وآلـيات تـطـويره والـتعـاون ا

في شتى اجملاالت). 
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رحلَ اخلبيـر االقتصادي العِراقي سنان محمد رضا الشّبيبي(2022-1941) تاركاً
آالمه مِن تـعسف الـنِّـظام (اجلـديـد) الذي اسـتهل حـزب الـدَّعوة اإلسالمـيَّـة حكـوماته
كتب رئيس الدَّائمة. كان فـضيحة مدوية للقضاء العراقي فضيحة تبعيته السِّياسية 
ركزي الوزراء وأم الـدَّعوة. بدأت القصة بإصرار الشّبيبي على استقالليَّة البنك ا

وكان محافظهُ وهذا ما أكد عليه الدُّستور(2005) ومثله القضاء والنَّزاهة.
ؤسسة التي تفصل في احترام أما القـضاء فانتهى إلى اخلضوع وبهذا أصـبحت ا
الدستور أول اجلـان عليه في الفترة الثَّانية مِن رئاسة أم حزب الدَّعوة للحكومة

َن ال يُختلف على نزاهته وتكنوقراطيته. ؤشرات تدبير تهمة  ومِن إحدى ا
ال فـمِن تاريخ تعـليمـه: خريج جامـعة بغداد/ كـان الشِّبـيبي خبـيراً في االقتـصاد وا
ــاجـسـتـيــر مـانـشـســتـر/ اقـتـصـاد 1971 الـدكـتــوراه بـرسـتل/ االقـتـصـاد 1966 ا
اقـتـصاد 1975 وخـبرته: عُـ رئـيسـاً لـقسم االسـتـيراد والـتَّسـويق في وزارة الـنفط

حـتى 1977 ورئـيس قــسم الـتـخـطـيـط والـتـنـسـيق في وزارة الــتـخـطـيط حـتَّى 1980
تحـدة- جنيف للـتجارة والتَّـنمية بـعدها عاد إلى انتدب خبـيراً اقتصـادياً في األ ا
ـركـزي الـعــراقي(عن شـبـكـة بـغـداد لـيـصبـح ب (2012-2003) مــحـافـظـاً لـلــبـنك ا
). قبـل اإلشـارة إلى عـزله وتـلـفيـق الـتُّهـمـة له مِـن قبـل أم االقـتـصـاديـ الـعـراقـيـ
ثل ال الـعـراقي حـسب ا ركـزي كي يـصـبح ا الـدعوة لـيـؤتى بـدعوي إلدارة الـبـنك ا

العِراقي السَّائر ظل البيت للمطيرة....
ركزي: حتـديث مؤسسات نذكر إجنـازات الشِّبيـبي وهو في منـصب محافظ البـنك ا
ـالي بـعـد أن كـانت يـدويـة إشـراك الـبـنك في صـنـدوق الـنـقـد الدولـي والبـنك الـدفع ا
ـئة من ديون العـراق في مفاوضات الدولي حـصل على إعفـاء أواطفاء نـسبته 80 با
ئة  إلى حوالى الي مِن 64 با نادي بـاريس حافظَ على سِعر الدِّينار قلل التَّضخم ا
ـركزي وهـذا مـا ال يفـهـمه اجلاهل في إدارة ئـة حافـظ على اسـتقـالليَّـة البـنك ا 5 بـا

نشودة عنده إسالمية ال عراقية. ال واالقتصاد والفاقد للوطنيَّة ألن الدولة ا ا
أجنـز الــشِّـبـيــبي لـلــدولـة الــعـراقـيَّــة مـضــاعـفـة احــتـيــاطي الـذهب إلى 32 طن ورفع
احـتـيـاطي الـنـقـد األجـنـبي إلى 67 مـلـيـار دوالر بـعـد أن كـان نـحـو ملـيـارين. سـألتُ
ـالـكي وسبب اعـفائه وتـلفـيق تهـمة له قـال: األمر سـنان الـشبـيبي عن اخلالف مع ا
ـالي ـالـكي أراد الـصـرف مـنه وهـذا يــتـعـلق بـأمن الـدولـة ا يــتـعـلق بـاالحـتـيـاطي فــا
الكي ال يعي هذا األمر لهذا واالقتصـادي وما يترتب وطنياً ودولياً فشخص مثل ا
طُلب مِن رئيس هـيئة النزاهـة حينهـا تلفيق مـلف فساد ضد الـشبيبي وخالل وجوده
ـا يـخـالف الدسـتـور ولُـفقـت تهـمـة ضـده ليـحـكم قـضاء خـارج الـعِـراق أُعلن عـزله 
ـالكي ظهـر قرار عدم قـانونية ا أزيل ا مدحت احملمـود باحلُكم عـليه سبع سـنوات و
ـالـكي وال الـقـاضي الـذي بـاع العـدالـة!وحـتَّى يـومـنـا هذا احلُـكم لـكنْ لم يُـحـاسب ا
ـحـاسـبـة مَن عـزله ولـفق ضـده الـتـهـمـة فـاألول مـازال رحل الـشِّـبـيـبي ولم يُـسـعـد 
ـنزل اخملـصص لـرئيس الـوزراء باخلـضراء والـثَّـاني هتك الـقضـاء وأعلن عـاصيـاً با
يـليشيات الـوالئية حمايـته. إذا لم يُحسب حلزب الدّعـوة  مِن أضرار بالعراق قادة ا
فتعسـفه ضد سنان الشّـبيبي يكفـي برهاناً على أن هـذا احلزب وراء الكثير مِن آالم
. لـيس لديَّ خـاتـمة أبـلغ مِن قول والـد سـنان الـشيخ مـحمـد رضا العِـراق والـعراقـي

الـشـبـيـبي(ت: 1965) األديب والـشـخــصـيـة الـوطـنـيـة رئـيس
اجملــمع الـعـلــمي الـعِـراقي األســبق: تَـعـسف قــوم بـالـعِـراقِ
وســاومـوا/عـلى وطنٍ مـا سِــيم يـومـاً بـأثـمــانِ/ وقـد تـنـكـر
احلُــرَ الـعـراقيّ أرضه/ فـيــنـأ لـيـدنـو مــنه لـيس بـالـدَّاني

اخلليلي هؤالء عرفتهم) وهذا ما حصل لنجله سِنان.

{ كاتب عراقي
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كــشف مــحــافـظ ذي قــار مــحــمــد هـادي
ــالــيـة عــلى الــغــزي  مــوافــقــة وزارة ا
صــرف مـســتـحـقــات مـوظــفـ الــعـقـود
خلـمس دوائـر لـلـعـام 2019 و2020.
وذكـر الـغـزي فـي بـيان تـلـقـتـه (الـزمان)
امـس ان (الــوزارة وافــقـت عــلى صــرف
الـية لـلـموظـفـ العـقود ـسـتحـقـات ا ا
ضـــــمـن قــــرار 315 لـــلــــعـــامـــ 2019
و2020) واشـــــــار الى ان (الـــــــدوائـــــــر
ـــاء ـــشـــمــــولـــة بـــهـــذا الـــقـــرار هي ا ا
واجملــــاري والــــصــــحــــة والــــبــــلــــديــــة
والـبلـديات). واشـرف الـغزي  مـيدانـياً
عـــلـى اعـــمـــال صب واكـــســـاء عـــدد من
شوارع مـدينـة النـاصريـة. وذكر الـبيان
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ان (الــغـــزي اجـــرى جــولـــة مـــيــدانـــيــة
لالطالع عـــــلـى مــــراحـل اعــــمـــــال صب
واكـــســاء شــوارع مــديـــنــة الــصــدر في
ـنـفذة الى داعـيا الـشـركـة ا الـنـاصـريـة)
(االلـتزام بـالتـوقـيتـات الزمـنيـة احملددة
لالجناز) واشار الى ان (اعـمال الصب
واالكــســـاء مـــســتـــمـــرة داخل مـــنــاطق
حلـ اكـمـال الـشـوارع التي احملـافـظـة 
وضــعت ضـمن خـطــة االدارة احملـلـيـة)
مؤكداً (اهمية مراعـاة الدقة ومطابقتها
للـمواصـفات الـفنـية). وكـان احملافظ قد
تـفـقد اقـضـية الـرفـاعي والنـصـر وقلـعة
حــيث الـتــقى اداراتـهــا احملـلــيـة ســكـر 
وبــحـث مــعـــهــا (واقـع عــمل وتـــنــفـــيــذ
ـــذكــورة ـــدن ا ـــشــاريـع لــتـــطـــويــر ا ا
واحـــيــاءهـــا  كـــمــا الـــتـــقى بـــعــدد من
ـــقــتـــرحـــاتــهم ـــواطـــنــ واســـتـــمع  ا
وسبل  التـخفيف عنها عبر ومشاكلهم 

التنسيق مع احلكومة احمللية). 
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بـدوره  قـال مـديـر الـشـبـاب والـريـاضة
في احملافظـة مهند الـسهالني ان (سعة
ملعب اإلدارة احمللية  زيادته الى 15
الف متفرج بدل  10االف متفرج) الفتا
ــبـاشــرة به مـنـذ ـشـروع  ا الـى ان (ا
ــبـنى ــاضي) وتــابع ان (ا االسـبــوع ا
ـسـة سـيـكـون بـتـصــامـيم حـديـثـة ذات 
سـومـرية من خالل الـنـقـوش واحلروف

سمارية).  ا
ووجـه وزيـر الـتــجـارة عـالء اجلـبـوري
بـــاطـالق دفـــعـــة جـــديــــدة من الـــســـلـــة
سـن وذوي الـغذائـية لـدور االيتـام وا
االحـــتـــيـــاجـــات اخلــاصـــة فـي بـــغــداد

واحملـافــظـات.وذكـرت الـوزارة في بـيـان
تلقته (الزمان) امس ان (اجلبوري وجه
ـواد ادارة الـشــركـة الــعـامــة لـتــجـارة ا
الــغـــذائــيــة بــاطالق دفــعــة جــديــدة من
ـسن الـسلـة الغـذائيـة لدور االيـتام وا
وذوي االحـتيـاجات اخلـاصة في بـغداد
واحملـــافــظــات وبـــشــكل عـــاجل) واكــد
اجلبوري ان (اطالق هذه الدفعة  ياتي
في اطـــار االهــتـــمــام بـــتـــلك الـــشــرائح

وتـلــبـيـة احــتـيــاجـاتـهم االســاسـيـة من
ا الـغـذاء لـلـتخـفـيف مـن مـعـاناتـهـم و
يـحـتـمـه الـواجب الـشــرعي واالنـسـاني
جتـــاهـــهم ) واشـــار الـى ان (الـــدفـــعــة
تتضمن 7 مفردات وهي الرز والطح
والــســـكـــر وزيـت الــطـــعـــام واحلـــمص
ـعــجـون والــفـاصــولـيــاء او الـعـدس وا
والـتي سـتـسـهم في تـلـبـيه احـتـيـاجات
هذه الـشرائح ) داعـيا مـالكات الـشركة

محمد هادي الغزي

نواف شاذل

عامل الصناعية التكنولوجيا في ا
 مُـعـربـاً عـن أمـله بـأن تــكـون آلـيـة
الـتعـاون بادرة خـيـر وباكـورة عمل
ُــســتــقـبـل كــبــيــر بــ الــصــنــاعـة
والبيئة في إستخـدام التكنولوجيا

احلديثة والصديقة للبيئـة) . 
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مــن جــانــبه أشــارَ حــمــادي إلى انَ
(قــطـاع الــصــنـاعــة بــشـقــيه الــعـام
ُــهــمـة واخلــاص من الــقـطــاعــات ا
التي سيتم دعـمها من خِالل إدخال
الـتـكـنــولـوجـيـا احلـديــثـة وتـفـعـيل
ُـتـجــددة  الفـتـاً إلى الـصـنـاعــات ا
أهـمــيـة تــوقــيع آلـيــة الـتــعـاون في
مجال إعادة تدوير اإلطارات كونها
مُعضلـة حقيقيـة تراكمت على مدى

مـئـات الـسنـ وتـؤثـر بشـكل كـبـير
عـــلى الـــبــيـــئــة  مـــؤكــداً انَ وزارة
الــبـيــئـة ومــا تــمـتــلـكـهُ من عالقـات
ســتـكـون خـيــر عـون وسـنـد لـوزارة
الصنـاعة في حتديث الـتكنـولوجيا
ونقـل التـكنولـوجيـا احلديـثة ودعم

الصناعة احملليـة ).
وتــبـاحثَ اجلــانــبــان حـول جُــمــلـة
والـقــضــايـا الــتي تــخُص حتــسـ
الـبـيـئة وتـقـلـيل اإلنبـعـاثـات وسبُل
التـعاون والـتواصُل بـ الوزارت
لـتـوسـيع الـعـمل من خـالل الـدخول
في مــــجــــال أخــــرى كــــاالســــمــــنت
ومــنـــظــومـــات اإلطــفـــاء وتــنـــفــيــذ
توجـيهـات رئيس الـوزراء بإعـتماد
الــطــاقــة الــشــمــســيــة في الــدوائــر
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ــعـادن شــاركَ وزيــر الــصــنـاعــة وا
مــنـــهـل عـــزيـــز اخلــبــــاز مع وزيــر
الشـباب والـرياضـة عدنــان درجـال
ووزيري الصحة والعمل والشؤون
االجـتـمـاعـيـة في إخـتـتـام فـعـالـيات
مــعـــرض اإلبــتـــكــارات الـــعــلـــمــيــة
2022الـذي أقــامـتهُ دائـرة الـرعـايـة
الـعـلـمــيـة في وزارة الـشــبـاب عـلى
ــركــز الــوطـــني لــرعــايــة قــاعـــات ا
ــوهـــبــة الـــريـــاضــيـــة وأســتـــمــرَ ا
بــحــضــور مُـــمــثــلــ مـن الــقــطــاع

اخلاص ورجال األعمـال .
ـعــروضـات وأطــلـعَ الــوزيـر عــلى ا
الـتي تـضـمـنـت إبـتـكـارات الـشـباب
الــعــلــمــيــة مـن طــلــبــة اجلــامــعـات
الـعــراقـيــة احلـكـومــيـة واألهــلـيـة 
مُـــبــاركـــاً جـــهــود الـــوزارة في دعم
الـطاقـات اإلبداعـية الـشبـابيـة التي
ُــــمـــكن اإلســــتـــفـــادة مــــنـــهـــا من ا
وتـطبـيـقهـا علـى أرض الواقع كـما
أشـادَ بـجمـيع اإلبـتكـارات الـعلـمـية
لـلــجـامـعــات وخـصــوصـاً الـطــبـيـة
والـطاقـة البـديلـة  مؤكـداً (ضرورة
الــسـعي والــعــمل عــلى تـطــويــرهـا
ُـــــواطن ُـــــجـــــتـــــمع وا خلـــــدمـــــة ا

العراقـي).
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ُـــــــــخــــــــول ووَقّــعَ اخلــــــــبــــــــــاز وا
بــصالحـيـات وزيـر الــبـيـئـة جـاسـم
عـبــد العـزيــز حـمـادي آلـيـة تـعاون
لــــتــــجــــمــــيع وتــــدويــــر اإلطــــارات
ُـسـتـهـلـكة تـضـمـنت اإلتـفـاق على ا
وضع حـلول لـلمُـعاجلـة والسـيطرة
ـا ُــســتــهـلــكــة و عــلى اإلطـارات ا
يـضــمن حتــســ الـوضع الــبــيـئي
للـبلد واإلسـتفادة مـنها في تـشغيل
معامل تدوير اإلطارات العائدة إلى
طاطية الشركة العامة للصناعات ا
واإلطـــارات حــــيث تــــهــــدف آلــــيـــة
الـتـعـاون إلى تـنـظـيـم عمـلـيـة جـمع
ُــســـتــهـــلــكــة وتـــدويــر اإلطـــارات ا

وضمان التخلُص منها بيئيـاً .

وجــرت مـراسـيم الـتـوقـيع فـي مـقر
عـادن بحـضور وزارة الصـناعـة وا
مُدير عام دائـرة التطويـر والتنظيم
الـصـنـاعي في الـوزارة ومُـديـر عـام
طاطية الشركة العامة للصناعات ا
ـسؤول في واإلطارات وعدد من ا

الـوزارة . 
وأكــدَ اخلـبـاز انَ (مـوضـوع تـدويـر
ُهمة التي واضيع ا اإلطارات من ا
لــهـا تــأثـيــر إيـجــابي وكــبـيــر عـلى
الــبــيــئــة مـن خِالل اإلســتــفــادة من
مُخلفات اإلطـارات وإعادة تدويرها
 مُـشيـراً بهـذا الـصدد إلى مـشروع
ُسـتـهـلـكة إعـادة تـدويـر اإلطـارات ا
َّ إنشاؤه في مصنع إطارات الذي 
الــديــوانــيـــة الــتــابع إلى الــشــركــة
ــطــاطــيـة الــعــامــة لــلــصــنــاعــات ا
واإلطـارات  مـؤكـداً أهـمـيـة تـنـمـية
ــشــروع وتــعـمــيم وتــطــويـر هــذا ا
ُـحـافـظات الـتـجـرُبـة فـي مُخـتـلـف ا

وبدعم من وزارة البيئـة ).
وأشـارَ إلـى (أهـمـيـة إعـادة الـعـراق
إلى وضعه ومـكـانته في الـعالم من
ـعايـيـر الدولـية في خِالل تـطبـيق ا
تقـليل اإلنبـعاثات وحتـس البـيئة
وكــــسـب الــــدعم الــــدولـي خلــــدمـــة
القطاع الصنـاعي وقطاعات الدولة
األخـــرى الســـيـــمــــا وانَ الـــقـــطـــاع
الصـناعي من أكـثر مـفاصـل الدولة
التي تؤثر على البيئة إلستخدامها
مـواد عـضويـة والـوقـود األحـفوري
ـــشــاريع وغـــيــرهـــا في تــشـــغــيل ا
ـعــامل الــصـنــاعــيـة واخلــطـوط وا
اإلنتاجية والتي تنـتج عنها الكثير
ُخلـفات وانَ إستـقاللية وزارة من ا
البـيئة سـيؤثـر بشكل إيـجابي على
ـرحــلـة الــقـادمـة في دورهــا خِالل ا
ـــشـــاكل عـــرض اإلمـــكـــانـــيــــات وا
واحلـــصـــول عـــلى الـــدعم الالزم) 
مُــعـــبــراً عن (تـــقــديـــرهُ لــلـــتــصــور
ـعــالي وزيـر والـرؤيــة الـواضــحــة 
الـبيـئة حـول الـصنـاعة ودعـمهُ لكُل
مــــا يــــخُص الــــبــــيـــئــــة وحتــــديث

احلـكـومـيــة لـتـخـفــيف الـعبء عـلى
الـشـبـكـة الـوطـنـيـة واإلسـتفـادة من
إمكـانيـات شركـات وزارة الصـناعة
ُتـخـصصـة في تـصـنيع ـعـادن ا وا
األلـواح الشـمسـيـة ومصـابيح الـلد
وكذلك اإلتفاق على عقد ورش عمل
بـ الـطرفـ إلدامـة الـتـواصُل ب
الـوزارتـ لـتـنفـيـذ مـاجـاء في آلـية

ُوقعـة . التعاون ا
ونـفَــذت الـشـركـة الـعـامـة لـلـفـحص
والــتـأهـيل الـهـنـدسي الـتـابـعـة إلى
ـــعــادن ومن وزارة الـــصــنـــاعـــة وا
خِالل قـسـم هـنــدسـة اإلنــتـاج عــقـد
ــسـالـك الـتــكـنــولــوجـيــة لــصـالح ا
شركات الـوزارة . وقال بـيان تلقته
(الـزمـان) امـس ان (مالكـات الـقـسم

ــــــســـــــالك قــــــامـت بـــــــتــــــدقــــــيـق ا
ـصــنع الـتــعـدين الــتـكــنـولــوجـيــة 
ــــنـــيــــوم في ُــــنــــتج األ احلـــراري 
الــشـــركــة الـــعــامـــة لــلـــصــنـــاعــات
الـتـعـديـنـيــة بـاإلضـافـة إلى تـدقـيق
ــــســــلـك الــــتــــكــــنــــولــــوجي خلط ا
ســـــــيـارات البـيجـو ( بـارس ) في
الــشـــركــة الـــعـــــــــامـــة لــصـــنــاعــة
ُــعــدات إذ تـــمــتــلك الــســـيــارات وا
الــــــشـــــــــــــركـــــــة ورش ومالكــــــات
هــنـــدســـيـــة ذات خــبـــرة ولـــديـــهــا
اإلستـــــــعداد الكامل لتنفيذ أعمال
ا الـصيـانة والـتأهـيل والتـجهـيز 
يُــلــبي مُــتــطــلــبــات وإحــتــيــاجــات
وزارات الــــدولـــــة والـــــقــــــــــــطــــاع

اخلـاص) .
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الى (االسـراع بــتـوزيع الـدفـعـة من اجل
تــلــبــيــة احـتــيــاجــاتــهم) الفــتـا الى ان
(الـوزارة وضــعت خـطــة وبـتــوجـيه من
رئـــيس مــــجـــلس الـــوزراء مــــصـــطـــفى
الــكـاظـمي لـتـامـ األمن الـغـذائي الـذي
يــأتي في صــدارة أولـويّــات احلــكــومـة
واالســراع في تـوزيـع مـفــردات الــســلـة
الـغذائـيـة وايـصـالـهـا الى مسـتـحـقـيـها

للمشمول بنظام التموين).
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صــــدر هـــذا االســـبـــوع في عـــمـــان
ــؤسـســة الــعـربــيـة وبــيـروت عن ا
لـلــدراسـات والــنـشــر كـتــاب جـديـد
للـدبلومـاسي السـابق نواف شاذل
طــاقـة حتت عــنـوان  الــيــابـانــيـون
ــــســــتــــقــــلـــة والــــعــــرب.. اإلرادة ا
ـشـتــركـة  يـسـتـعـرض ـصـالح ا وا
الـكتـاب في مقـدمته تـاريخ اليـابان
مــنـذ مــطـلع الــقـرن الــسـابع عــشـر
عـندمـا تسـلـمت زمام احلـكم ساللة
عـرفت في الـتاريخ الـيـابـاني باسم
تـــوكــوغـــاوا  فـــدخــلـت في حــروب
دموية استغرقت زهاء ثالث عامًا
تـمـكـنـت بعـدهـا مـن توحـيـد الـبالد
عام 163 لتنال مباركة االمبراطور
فـتــحـكم الـيـابـان زهـاء 250 عـاماً.
لـعل أبرز مـا مـيّز هـذه الـفتـرة قرار
اســرة تـوكــوغــاوا إغالق الــيــابـان
وفرض عزلة على البالد طيلة أكثر
من قـرن سـعت فـيهـا اليـابان إلى
جتـنب الـقوى الـغـربيـة الـتي كانت
تــــمــــخــــر الــــبــــحـــار بــــحــــثــــا عن
ـســتـعـمــرات. اسـتـمــرت الـيـابـان ا
عــلى هــذا احلـال حــتى عـام 1853
عندما كسرت سفن حربية أمريكية

عـزلتـها وفـرضت علـيهـا اتفـاقيات
اقـتــصـاديــة مـجـحــفـة وامــتـيـازات
قـضـائـيـة لـرعـايـا دول غـربـيـة على
ـــضي الـــكـــاتب في أراضـــيـــهـــا. 
اســتـعــراض تـاريخ الــيــابـان بــعـد
اإلهـانــة الــتي تــعـرضت لــهــا عـلى
أيـدي الـســفن احلـربـيـة االجــنـبـيـة
حلـ صـعــودهـا ثـانـيــة في الـقـرن
الــعـشـريـن لـكـنــهـا ســلـكت نــهـجـاً

عـســكـريــاً تـوسـعــيـا أوصــلـهـا إلى
نهـاية مـأساويـة عام  1945انتهت
بتـعرضـها لهـجوم بـالقنـابل الذرية
تــســبب بــاســتـــسالمــهــا لــلــقــوات

االمريكية مرة أخرى.
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أراد الــكــاتب الســـتــعــراض تــاريخ
الـــيــابــان أن يـــكــون مــدخـالً لــفــهم
اليابـان وسياسـتها اخلارجـية بعد
ـيــة الـثـانـيـة بـعـد أن احلـرب الـعـا
اعـتـبـرهـا الـعـديـد من الـسـيـاسـي
والـباحـث الـغربـي والـيابـاني

عــلى حــد ســواء أنــهــا لم تــمــتــلك
سيـاسية خـارجية حـقيقـية أو أنها
اعـــتــمـــدت في ســـيـــاســتـــهـــا عــلى
تحـدة األمريـكية في كل الواليـات ا
شيء أو كما يصف مـستشار األمن
القومي االمـريكي األسبق زبيـغنيو
بريجنسكي تلك السياسة بقوله إن
ـتـحـدة كـانت “الـسـقف الـواليــات ا
ــطــر الـــذي يــحــمي الــيـــابــان من ا
ونـافـذتــهـا نـحــو الـعـالم .”يـحـاول
الـكاتـب في فصـول الـكتـاب الـثالثة
أن يــبـرهن أن الـيـابـان في احلـقـبـة
ـمـتـدة بـ االعـوام 1965-1980 ا
لم تــنــظـر إلى الــعــالم من الــنــافـذة

األمـريـكـيـة بل سـعت شـأنـهـا شأن
أيــــة دولــــة أخــــرى إلى حتــــقــــيق
مــصــاحلـــهــا الـــقــومــيـــة. في هــذا
السياق يستعرض الكاتب أحداثاً
سـياسـيـة كبـرى في تـاريخ اليـابان
ـــعـــاصـــر عـــكـــست الـــســـيـــاسـي ا
الـتـنـاقـضـات اخلـفـيـة بـ طـوكـيو
وواشــنـــطن ومـــحــاولـــة الــيـــابــان
الـــدؤوبـــة لـالبـــتـــعـــاد عـن الـــفـــلك

األمريكي.
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يـكرس الـكـاتب فصـلـ من الكـتاب
يـسـتـعـرض فـيهـمـا مـوقف الـيـابان
ـصـيـريـة من الـقـضـايـا الــعـربـيـة ا
بـــــدءاً من مـــــوقـف الــــيـــــابـــــان من
االحـــتالل االســـرائـــيـــلي لألراضي
سار الذي الفلـسطينـية احملتلـة وا
اخـتـطتـه اليـابـان لـدبـلـومـاسـيـتـها
بـعـد عـام 1965 من خالل نـهـجـهـا
ـ الـــتـــصـــويــــتي في مـــحـــافل األ
ـــتـــحـــدة الـــذي شــهـــد تـــبـــايـــنــا ا
واضـــــــــــحـــــاً مع الـــــســـــيـــــاســـــة

اخلارجية األمريكية. 
لــقــد وصل الــغــضب االســرائــيــلي
ــســؤولــون ذروته عــنـــدمــا اتــهم ا
االسرائيليون أكثر من مرة اليابان

بـــانــــحـــيـــازهــــا لـــصـــالح
الـقضـيـة الفـلسـطـينـية ال
ســـيــمـــا بــعـــد أن وافــقت
الـيـابـان عـلى فـتح مـكتب
ــــنـــظــــمـــة الــــتـــحــــريـــر
الفـلسطيـنية فـي طوكيو
مـنــتـصف سـبــعـيــنـيـات

اضي.  القرن ا
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يــعــرض الــكــاتب بــعــد
ذلـك بــــشــــكل مــــفــــصل
مــــوقف الــــيـــابــــان من
أزمـــــة الــــنـــــفط الـــــتي
انـــدلـــعت في أعـــقـــاب
حـــرب تـــشــرين 1973

والـتي تــزامــنت مع تــهــديـد
عـــربـي لــطـــوكـــيـــو بـــفــرض

عقـوبات نفـطيـة عليـها ما لم تـتخذ
مــوقـــفـــا مــؤيـــداً لــلـــعـــرب وكــيف
اسـتخـدمت الـيابـان هـذه األزمـــــــة
كذريعـة لالنفتـاح على األســـــــواق
ـنـطـقـة ال سـيـمـا في الـعـربـيـة في ا
الــسـعـوديـة والـــــــعـراق ومــــــصـر
الــــتـي لم تـــــكن بــــعـــــد قــــد عــــرفت
الـبـضـائع الـيــابـانـيـة فـكـسـبت ود
الـدول الــعـربــــــــيــة الـكــبـرى الـتي

دفـــعت بــدورهـــا بــاجتــاه اعـــتــبــار
الـيابـان دولة صـديقـة للـعرب وعدم
ــــقــــــــاطــــعـــة شـــمـــــــــــولـــهــــا بـــا

النــــــفطية.
يُـــذكـــر أن الـــكـــاتب كـــان قـــد عـــمل
دبـلـوماسـيـاً في سفـارة الـعراق في
طـوكــيــو في ثــمــانــيــنــيــات الــقـرن
اضي وأكـمل دراسته الـعلـيا في ا

إحدى جامعاتها.

غالف الكتاب
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اعلنت محافـظة ديالى  عن فقدان نحو
اضية 200 الف نخلة خالل السنوات ا
الـــــــتي عـــــــقــــــبت 2003 اكــــــدت ان كل
محاوالت تـعويضـها ال يتالءم مع حجم

ما فقدناه.
وقال رئيس االحتاد  احمللي للجمعيات
الـفالحـيــة في ديـالى رعـد الــتـمـيـمي لــ
(الـزمـان ) امس ان  (بـسـاتـ الـنـخـيل
في ديالى تـتركز في 13 مقـاطعة مـهمة
ابـرزهـا الـوقف وبـهرز واخلـالص وهي
تنتج عشرات االف من االطنان من اكثر
من 90 صـــنف مـن الـــتـــمــــور ابـــرزهـــا

الزهدي ) . 
واضـــاف انه  ( بـــعــد 2003 تـــعــرضت
بساتـ النخـيل الى ظروف استثـنائية
بـسبب االضـطرابـات االمنـية واجلـفاف
واآلفـات الــزراعـيـة واالهـمـال   مـا ادى
الى فــقـدان اكــثـر من 200 الف شــجـرة

%50 منها تمثـل اصناف مهمة ونادرة
خـاصـة ضمن قـاطع الـشـريط احلدودي
بــسـبب اجلــفـاف واآلفــات) .واشـار الى
ان ( كل مـحــاوالت تـعــويض مـا فــقـدته

ديالى من بـسات الـنخيل مـحدود جدا
واليــــتالئم مع حــــجم مـــا فـــقـــدنـــاه من
بـسـاتـ مـتـرامـيـة   الفـتـا الى االنـتاج

اليزال ينخفض سنة بعد اخرى) .
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جاء في التاريخ :

انّ النبي (ص) أبصر ناقةً معقولة وعليها جهازها  فقال :
أين صاحبها ?

مُروُهُ فليستعد غداً للخصومة 
{ معقولة : أي مربوطة 

جهازها : األمتعة التي فوق ظهرها }
صلى الله عليك يا رسول الله 

لقد عزَّ عـليك يا رسول الرحمة أنْ تبصـر ناقة محملة باألثـقال وهي محبوسة مربوطة
 استهان بها صاحبُها وتركها وانصرف دون أن يرفع ما عليها من أحمال .

فلقد شَمَلَتْ رحمتُك اخمللوقاتِ جميعاً ولم تقتصر على االنسان .
ثم انّك (ص) :

تتوعد صاحب الناقة –وقد ظَلَمَها  –باخلصومة  يوم القيامة .
ومعنى ذلك :

ـسـاءلـة الـنـاس عن مـسـاراتـهم وتـعـامالتـهم مـع احلـيـوانات انّ يـوم احلـسـاب يـتـسع 
أيضا وال يبقى محصوراً في نطاق اآلدمي .

وانك (ص) لتقـرع أجراس التحذير واالنذار من الـعدوان على احليوان فكيف ترضى
ظالم الكبرى التي ترتكب بحق االنسان ? با
-2-

وقف من الـرسول (ص) يثير االنتبـاه الى وجوب احلذر واحليطة واالحتراز ان هذا ا
عـتدون من اخلـصـومة غـداً يوم عن اقـتراف االذى بـحق مـخلـوقات الـله  ولن يُـفلـتَ ا
الـقيـامة بـ يديْ اللـه سبحـانه فهـو احلاكم الـعادل الـذي ال يسـقط من احلساب ذرًة

من خير أو شرّ .
-3-

غـا وسوّلتْ لهم أين الـسلـطويون في (الـعراق اجلـديد) الذيـن ابتهـجوا بـاكتسـاب ا
اليـ من ــال الـعــام - لـيــرزح حتت وطـأة الــفـقــر ا ـعــنـوا في نــهب ا أنــفـســهم أنْ 

العراقي بعد ان سلبت حقوقهم  –من هذا االنذار اخلطير ?
ـاذا ال يـفـكرون إالّ بـأنـفـسـهم وأوالدهم وأتـبـاعـهم ويـتـركون و

واطن ? احلبل على الغارب بالنسبة لباقي ا
-4-

انّ حـســابــهم عـســيـر  وعــســيـر لــلـغــايــة ( ولـيــسـتــعـدوا
لـلـخـصـومة ) - عـلى حَـدّ قـول الـرسـول األعظم (ص) - 
وهم في هذه اخملاصمة محجوجون مهزومون وسيعضون

أصابع الندم والت ساعة مندم .

كم احـبـبت زرقـة البـحـر. من جـزيـرة اخلزيـرات األنـدلـسيـة عـبـرت البـحـر بـاجتاه
ـغـربـيـة. ومـن اثـيـنـا عـبـرت الـبـحـر بـاجتـاه االسـكـنـدريـة مـرورا بـقـبرص طـنـجـة ا

والالذقـيـة . وهـنـا اسـتـعـيـر قـول االديب الـفـرنـسي سـتـاندل:
رايت الـصــخـور عــاريــة كـفــتـاة جــمـيــلــة. ورأيت الـبــحـر
يــضــربــهـا كــانه لص يــســتــدرجـهــا الى كــهف بــعــيـد .
ـيـاه الــهـور حـيث نـشـات عـلى ذكـرتـنـي زرقـة الـبـحـر 
حــافــاتـه بــجــنــوب الــعــراق . من عــلى شــاطئ الــبــحــر
ـدينـة احلمامـات التـونسـية احـييكم ـتوسط  االبيض ا

واصافحكم. محبتي.

سقط نظام صدام في 9 نيسان 2003 وبدأت مالمح احلرية مخضبة بالفوضى
تـسـود البـالد وتلـقـيـنـا كـماً هـائالً من الـكـتـابـات والفـضـائـيـات واالذاعـات  نحن
الذين لـلتو بدأنا نتـمتع ببذرة وعي حيث الزلـنا في بداية الدراسـة الثانوية ولم نر
لـهم واخبـار احلزب والـثورة سوى صـحف النـظام الـتي تتـشح بـصورة الـقائـد ا
وكتابـات التعبئـة والتمجيـد  واذا بنا جند صحـفاً متعددة ال تـتشح بصورة قائد
اوحد وال تـمجد حزباً بعينه متعـددة بتعدد اطياف والوان الشعب العراقي  واذا
بجريـدة (الزمان) تـدخل بيوتنـا ألول مرة ونتذوق تـنوعها بـأوراقها اخلفـيفة الظل
ـمتعـة وافكارهـا اجلمـيلة  ومـنذ اول معـرفة بهـا وانا اقرأ على اليـد وتقـاريرها ا
اعمـدة كتـابها رحت اتـمنى ان يـأتي اليـوم الذي تـزدان احد صـفحـاتهـا باسمي
وصـورتي واكـون كاتـبـا فـيـهـا فـقـد عـشـقت الـكـتابـة مـنـذ الـصـغـر كـمـا الـقراءة 
واحبـبت الصحافة وتمنيتها  وازداد هـذا احلب من خالل متابعة اعداد صحيفة

(الـزمـان) ومـطــالـعـتــهـا  ثم حـصـلـت قـطـيـعــة بـيـني وبـ
(الزمـان) فـترة من الـزمن بسـبب عـدم توزيـعهـا وبـيعـها
في مـديـنـة الصـويـرة  حـتى عـادت عـالقـة احلب فـيـما
اضي والزلت أنعم بيـننا قارئا لها وكاتبا فيها العام ا
بــهــذه احلـبــيــبــة الـفــاتــنــة ال حـرمــني الــله من فــكــرهـا
وضوعي ومهنيتها  العالية وجودتها اجلميلة ..  ا
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رقم (٢١) لسنة (٢٠١٣) استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
بـينـة في ادناه والـعـائدة الى مـديريـة بلـدية تعـلن جلـنة الـبيع وااليـجار في مـديـرية بـلديـة العـمارة عن اجـراء مـزايدة عـلنـية لـتأجـيـر االمالك ا
زايـدة مراجـعة سـكرتـير الـلجـنة في مـقر بـلديـة العـمارة خالل فـترة (٣٠) ثالثـون يومـا تبدأ مـن اليوم الـعمـارة فعـلى الراغـب بـاالشتـراك في ا
التـالي لنـشر االعالن مـستـصـحبـا معه الـتأمـينـات القـانونـية الـبالـغة ان ال تـقل عن (١٠٠ %) لـكامل مـدة التـأجيـر وينـادى للـمزايـدة في السـاعة
زايدة دة اعاله من تـاريخ النـشر وعـلى قاعـة مديـرية بلـدية الـعمـارة واذا صادف يـوم ا الـعاشرة والـنصف صـباحـا في اليـوم التـالي النتهـاء ا
ترتبة على ذلك من نسية (٢%) مع صاريف ا زايدة اجور النشر وكافة ا عطلة رسمية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحـمل من ترسو عليه ا
صـادقة الكمال دنية وبـطاقة السـكن ويكون علـيه مراجعة مـديرية بلـدية العمـارة خالل فترة (١٠) عشـرة ايام من تاريخ ا جـلب هوية االحـوال ا

اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
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لك ورقمهت وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية
ة ٤٢ نهر الكحالءحانوت رقم ١١٣٢ سنة واحدة٧٫٥ م٢العلوة القد ٥٠٠٠٠٠ خمسمائة الف دينار

ة ٤٢ نهر الكحالءحانوت رقم  ٢١٣٣ سنة واحدة٧٫٥ م٢العلوة القد ٥٠٠٠٠٠ خمسمائة الف دينار

ة ٤٢ نهر الكحالءحانوت رقم ٣٢٣٥ سنة واحدة٧٫٥ م٢العلوة القد ٧٦٠٠٠٠ سبعمائة وستون الف دينار

سنة واحدة١٤ م٢سوق الثورة العصريحانوت رقم ٤١١ ٦٢٠٠٠٠ ستمائة وعشرون الف دينار

سنة واحدة١٤ م٢سوق الثورة العصريحانوت رقم ٥١٥ ٨٧٠٠٠٠ ثمنمائة وسبعون الف دينار

سنة واحدة١٤ م٢سوق الثورة العصريحانوت رقم  ٦٣٠ ٦٦٠٠٠٠ ستمائة وستون الف دينار

العمارات اجلديدة سوق رقم ٢حانوت رقم ٣ أ٧
 ٥٨٥٤/١٦ ابو رمانة

سنة واحدة١٤ م٢ ٦٤٠٠٠٠ ستمائة واربعون الف دينار

سنة واحدة١٤ م٢حانوت رقم ٨١١ ٧١٠٠٠٠ سبعمائة وعشرة االف دينار
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طالبة بالتعويض او اللجوء الى احملاكم اخملتصة. لك الى البلدية عند احلاجة اليه وخالل فترة التأجير او عند انتهاء العقد دون ا يسلم ا

العمارات اجلديدة سوق رقم ٢
 ٥٨٥٤/١٦ ابو رمانة
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ـناقصة العامة واخلاصة بـ(توسـيع بناية هيئة الطاقة داخل تعلن شـركة غاز الشمال (شركة عامة) عن ا
ـرفقة مع اصل الطلب واصـفات واخملططات ا شـركة غاز الشمـال) وحسب جدول الكمـيات والشروط وا
شاركـة مراجعة امانة الصنـدوق في الشركة الكائن على طريق فعلى الشركات التي تتـوفر فيها شروط ا
ــواصـفـات مـطــبـوعـة عـلى قـرص (CD) لـقـاء مـبـلغ قـدره كـركـوك / بـيــجي لـلـحـصــول عـلى الـشـروط وا
(١٥٠٠٠٠) فـقط مـائـة وخـمـسـون الف ديـنـار عـراقي غـيـر قـابل لـلـرد. وسـيـتم عـقـد اجـتـمـاع لـلـجـنـة فـتح
ـتخلف من ـثلي اصحـاب العـروض ويسقط حق ا الـعروض في الـيوم التـالي لتاريخ الـغلق وبـحضور 
وجود في استعالمات احلضور في االعـتراض بقرار اللجـنة وتقدم العطـاءات في صندوق العطـاءات وا
وافق ٢٠٢٢/٢/٢٧ ـناقـصة لـغايـة نهـاسة الدوام الـرسمـي ليوم (االحـد) ا الـشركـة علـما ان تـاريخ غلق ا
نـاقصـة ودفع اجور واذا صادف عـطلـة رسمـيـة فيـؤجل الى اليـوم الـذي يلـيه ويتـحـمل من حتال عـليـه ا
بـلغ (١٢٠٠٠٠٠٠٠) فقط مائـة وعشرون مـليون ديـنار عراقي االعالن علـما بـان الكلـفة التـخميـنية تـقدر 
ؤتمـر اخلاص باالجـابة على اسـتفسـارات مقدمي الـعطاءات في الـساعة الـعاشرة من يوم وسـيتم عقـد ا

وافق ٢٠٢٢/٢/٢٠ وبحضور اخملتص وذلك في استعالمات شركتنا. (االحد) ا
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االجتماعي.
واصفات والتفاصيل موقعيا. كنكم اثناء مراجعة شركتنا االطالع على ا  -٢
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ـعدل تـعـلن جلـنـة الـبيع اسـتـنـادا للـمـادة ٢٣ أوالً من قـانـون بيـع وايجـار امـوال الـدولة رقم ٢١ لـسـنـة ٢٠١٣ ا
ـزايدة الـعلـنـية لـتأجـير الـعقـارات العـائدة الى امالك االدارة وااليـجـار في ديوان مـحافـظة ذي قـار عن اجراء ا
درجة اوصـافها ادناه وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم احمللـية الواقعة في قضاء الناصرية وا
ـدة ١٥ يـوم تـبدأ مـن اليـوم الـتـالي لـلنـشـر في الـصـحف فعـلى الـراغـبـ بالـتـاجـير ـعدل. و ٢١ لـسـنـة ٢٠١٣ ا
شاركـة مراجعـة سكرتـير اللجـنة ومحـاسب ديوان محـافظة ذي قـار وخالل مدة االعالن مسـتصحـب معهم وا
ـزايدة في الـيوم ـصاريف االخـرى وستـجري ا تأمـيـنات قـانونـية قـدرها ٣٠ % من الـقيـمة الـتـقديـرية وكـافة ا
ة التالي لالنتهاء مدة االعالن وفي تمام الـساعة العاشرة صباحا في قاعة مـبنى ديوان محافظة ذي قار القد
زايد ما يؤيد براءة ذمته من الهيـئة العامة للضرائب وهوية االحوال الواقعة في شارع النيل على ان يجـلب ا

زايدة عطلة رسمية فتمدد الى اليوم الذي يليه. دنية وبطاقة السكن. وفي حال مصادفة يوم ا ا
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رقمت
 احلانوت

حانوت١
 رقم ١

موقع العقار

ناصرية -
منطقة العمارات
السكنية

ساحة ا

٩ م

مدة االيجار

ثالث سنوات

اسم الناكل

علي محمد حسن

بدل االيجار السنوي احملال
زايدة (مبلغ النكول) با

ائة وخمسة ٨٨٥٫٠٠٠ ثما
وثمانون الف دينار

بدل االيجار
قدر السنوي ا

ائة ٨٧٥٫٠٠٠ ثما
وخمسة وسبعون الف

دينار

حانوت٢
 رقم ١١

ناصرية -
منطقة العمارات
السكنية

ثالث سنوات٢٧ م هيمن صادق عبد ائة وخمسة ٨٧٥٫٠٠٠ ثما
وسبعون الف دينار

ائة ٨٥٥٫٠٠٠ ثما
وخمسة وخمسون الف

دينار

Republic of Iraq
Thi-Qar �Govrnorate
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ـرحـوم (السـيـد جـواد السـيـد كاظم الـقـزويني ) أنـتـقـلت إلى رحمـة الـله عز وجـل عقـيـلة ا
أمس والدة كل من االسـتاذ  د.احملـامي الـسيـد قحـطـان القـزويني والـرائـد الشـهيـد ضيف
رحوم علـي القزويني والشهيد محمد واحمد القزويني والـعقيد الركن سيف القزويني وا
القزويـني هذا اليوم وسيـكون تشييـعها من دارها الواقع في حي الـرساله االولى صباحا

في تمام الساعة ٥ فجراً 
وسـتـقام الـفـاحته في حسـيـنيـة الـنبـا الـعظـيم في الـبنـاء اجلـاهز مـقـابل كراج الـبـياع من
دة يـوم صـادف ٢٦/ ١ و ـغرب من يـوم االربعـاء ا الـساعـة الـواحدة ظـهرا الى صاله ا

انا لله وانا اليه راجعون
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نطقة إجماال على استخدام مصطلحات التفخيم لم يتعود العراقيـون أو غيرهم من شعوب ا
ـا فـوق اال في أوقـات فُرضت والـتعـظـيم عـلى الـطـريـقـة الـتـركـية أو اإليـرانـيـة في مـخـاطـبـة ا
ـلكي حـيث سادت مفـردات البيك عـليهم فـكانت دخـيلة ولـيست اصـيلة خـاصة في الـعهد ا
صـطلح الـعسـكري سـتوردة من فـلكـلور الـدولة الـعثـمـاني وباسـتثـناء ذلك كـان ا والـباشـا ا
(سيدي) هو األكثر شـيوعا وفي كل ذلك كانت هناك ثقافة تـصاحب الكثير من العامل في
سـتويـات مسـتمـدة من ارث غائر فـي التاريـخ يتكـثف دوما في إدارة الـبالد وعلى مـختـلف ا

لوك والرؤساء في مجمل منطقتنا وبالذات بالدنا. ثقافة وسلوك وتعاطي احلكام من ا
ولم يعـد خافيـا على اجلمـيع أن الرئيس األسـبق صدام حـس ورفيق عـقيدته الـلدود حافظ
ن يسـتحـقون احملـاكمـة والعـقوبـة على مـا اقتـرفوه بحق األسد وأمـثالـهم كانـوا الوحيـدين 
ا ال أكون مـتطرفا إذا ما قلت إن الشعب والوطن حتت مخـتلف التسميـات والشعارات ور
(سـيـادتـهم) كـانوا مـدرسـة انـتـجت جـحافل مـن الدكـتـاتـوريـ الصـغـار الـذين تـرعـرعوا في
كـنـفهم وحـينـما اسـتقـام عـودهم بدلـوا جلـودهم بجـلـود أحدث واكـسسـوارات أجمل والـقاب
أفـخم ليس في جـمهوريـاتهم فـقط بل في كل البلـدان التي اجـتاحتـها حـمى التغـييـر الفوقي

والتداخل اجلراحي على ايدي جراح أجانب.
ـاضي أو حـتى ـاذجـهم هـذه لم تـنـتج وتـصـنع خالل الـعـقـد ا ولـكي نـنـصـفـهم أيـضـا فـان 
ـغلقـة والسلوك ـنصرمـة بل تمتـد جذورها إلى قـرون عديدة من الـعقلـية والثـقافة ا الـعقود ا
ـكثف بشـخص واحد أو عدة أشـخاص والذي تسـبب في ما آلت إليه مـجتمـعاتنا األحادي ا
حتى هـذا اليوم حيـث البون الشـاسع ب األفعال وااللـقاب وب الـشعارات والتـطبيق على
ن أتـيحت لهم فرصة االنـقالب والتفرد في احلكم ارض الواقع فلم يك البعـثيون وغيرهم 
ـدرسة في الـعنف واإلرهـاب وإلغاء اآلخـرين بل هم نتـاج منـظومة والسلـطة أصـحاب هذه ا
ـا كانـوا مـبـدعـ في ترجـمـة تـلك األفـكار فـكـريـة وتـربويـة مـتـراكـمة عـبـر مـئات الـسـنـ ر
واألهـواء إلى احلــد الـذي لم يـنــافـسـهـم أحـد فـيـمــا مـضى من األيــام بل ان اخلـلف جتـاوز
الـسلـف في العـديـد من األفـعـال وااللـقاب هـذا اخلـلف الـذي تـوقع الـكثـيـر من الـشـعوب أن
يكـون البديل األفـضل الذي نزفت تلك الـشعوب دمـا ودموعا من اجلـه عبر عشـرات السن

وبصـرف النـظر عن آليـة التـغييـر ومشـروعيـته فقد كـان مفـترضا أن يـكون الـبديل في احلد
ناصب. األدنى متناقض تماما مع من سبقه في استئثار للسلطة وتشبث با

ا كـان أيام ـا حتى ضـحـايا الـسقـوط أن يكـون البـديل مغـايراً تـمامـا  كـنا نـتوقع جـميـعا ر
(القـائد الضرورة واحلـزب القائد) وتـنتهي والى األبد مـصطلحـات (البيعـة ونريدك يا صدام
أنريدك واألسد او نحرق البلد وملك ملوك افريقيا) بل تمادى الكثير من احلا أن تتوقف
مسيرات القطيع في تـأييد الرؤساء والقابهم لكن الذي حصل هو تكاثر يوغليني انشطاري
ـتـلك الـعـشـرات من مـخـتاري ألولـئك الـرؤسـاء فـأصبـحـنـا بـدال من قـائـد أوحـد لـلضـرورة 

العصر وأئمة األمة ومخلصيها.
كـنا نـتوقع جـميـعا أن نـنـتهي من الـقنـوات اإلعالميـة احلكـومـية الـتي تمـجد احلـكومـة وتوهم
الـشـعب بـعـظـمـة الـقـائـد ومـنـجـزاته وأن يـتم وضع حـد لـلـنـظـام الـقبـلـي وحتجـيم رمـوزه من
الـشيـوخ وذيولـهم ومنع تـدخلـهم في الشـأن احلكـومي والسـياسي وفـصل الدين عـن الدولة

ضايف! والسياسة فإذ بنا حتت ظالل السيوف وسطوة الطائفية وحكم ا
لوك القـذافي او القائد الـدكتور األسد شـكلة ليـست بالرئيـس صدام حس او مـلك ا إذن ا
أو بشـخوصـهم وحـتى بنـظامـهم بل في مـنظـومة الـسلـوك الـتربـوي واألخالقي واألجتـماعي
ارسات فـعلية ال تـتفق مع معسـول الكالم وشعارات توارث كـعادات وتقالـيد و تـكلس وا ا
غيبة تلك الشعارات اخملدرة الغارقة بالنرجسية االستهالك العاطفي والغـريزي للجماهير ا
ا خلقت خلدمة الشيخ واألغا ؤامرة واالعتقاد بأن كل مخاليق الله إ والدكتاتورية وعقـلية ا
ـقـدسـة سـواء كـان هذا ـلـوك وأهـدافهم ا والبـاشـا والـبـيك ومن ثم الـقـائد الـضـرورة ومـلك ا
الرئـيس رئيسـا للوزراء أو اجلـمهوريـة ثم نزوال لالدني حسب الـترتيب االجـتماعي واالداري

دير العام وانتهاءً برؤساء األبواق االعالمية وطباليهم!. بدءً بشيخ القبيلة ومرورا با
حقيقة; كانت التوقـعات والطموحات كبيرة بكبر أوجاعنا وعمقها لكن ما حدث كان صغيراً
ال يتالءم مع الـزلزال الذي وقع في نـيسان 2003 وما بعـده في بقيـة البلدان الـتي تعرضت
لهزات الـطائفيـة والعرقـية وتدمـير شبه تـام للبالد عـلى أيدي االحـتالل سواء كان أجـنبيا أو

محليا إقليميا أو إرهابا دوليا?
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لندن

مـن اجراءات الـوزارة في دعـم الشـرائح
الـهـشـة في اجملـتـمع الـعراقـي حيث 

ـــــــرحــــــلـــــــة االولـى شـــــــمــــــول 3 فـي ا
ـثـنى في اجلـنوب مـحـافــــــــظـات هي ا
بــوصـفـهـا االكـثـر فــقـراً ومـحـافــــــــظـة
صـالح الـدين بــوصــفـهــا تــعـرضت الى
اضـرار كبيـرة جراء احلرب ضـد تنظيم
داعـش ومحـافــــــــظـة دهـوك في اقـلـيم
كـوردسـتـان بـوصفـــــهـا احملـافـظــــــــــة
الـتي اسـتـــــــقـبـلت مـوجـات كـبـيـرة من
الـــنــــــــــــازحــ مــــــــــا أدى الى تـــأثــر
الــبــنى الــتــحــــــــتــيــة فــيــهــا بــهـــــــذه

وجــــــات".   ا
رحلة األولى 29 وشملت التجربة في ا
قـريـة في هـذه احملـافـظـات بـواقع 9 في
ــثــنى و10 فـي صالح الـدين و 10في ا
ـشاريع اخلـدمية دهـوك واستـفاد من ا
اء والكهرباء شاريع ا تمثلـة  فـيها ا
ـدارس ومـنح قروض نـحو  60الف وا
مـــــــواطن مـن خالل 62 مـــــــشــــــروعــــــاً
وبالتالي وفرت نحو 1000 فرصة عمل
نـاطق أما االن فـنحن في ألبـناء هـذه ا
ـرحـلـة الـثـانـيـة من الـصـنـدوق والتي ا
سـتـشمل مـجمـوعـة من احملافـظات"(3).
وبـــشـــأن نــــســـبـــة الـــفـــقــــر في إقـــلـــيم
كـوردسـتان قـال الهـنـداوي إنهـا "تصل
الى نحو %12 بـعد ان كانت منخفضة
بــنــحــو %4 لــكــنــهــا ارتــفــعت بــســبب
ـتــمـثـلــة بـجـائــحـة كـورونـا الــظـروف ا
واالزمة االقتصادية وتداعيات داعش".
ومـن ظــواهـــر الـــفـــســـاد االقـــتـــصــادي
واالداري هـــو :عـــدم الــســـيـــطـــرة عــلى
ــنــافــذ احلــدوديــة في جــمــيع أنــحـاء ا
الـــعــراق والــتـي هي تــابـــعــة لألحــزاب

السياسية من حيث الواقع. 
وأدت الـــعـــوامـل االنـــفـــة الـــذكـــر أعاله
ــــسـخ الــــعالقــــات االجــــتــــمــــاعــــيــــة
وانـــحــدارهــا الى احلــضـــيض بــســبب
الـفـسـاد السـيـاسي واالداري  في الـبـلد
ـقـالـة وهـذا الــذي سـوف نـتـنـاوله في ا

القادمة.
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ـــؤشــرات االقــتــصـــاديــة لــلــعــراق -  ا
.(Trading Economics 2022)

- مـنــظـمـة الـيـونـيـسف الـعـراق الـبـنك
الـــــــدولـي مـــــــبـــــــادرة أكـــــــســـــــفــــــورد
لــلــفــقــروالــتــنــمــيــة الــبــشــريـة ووزارة
الــتـخـطـيـط في الـعـراق تـمــوز/يـولـيـو

.2020
- وزارة الـتـخـطـيط الـعـراقـيـة "جتـربـة

الصندوق االجتماعي"  2021.
ــــركـــزي - إحــــصــــائـــيــــات اجلــــهـــاز ا
لـإلحـصـاء فـي الـعــراق في الـفــتـرة بـ

العام 2018 و2019.
{ استاذ دكتور

مــجـمــوع أطـفــال الـعــراق)  مـقــارنـة مع
بداية األزمة.

- إن %42 مـن سكـان العـراق يصـنفون
عـلى أنـهم من الـفـئـات الـهـشـة إذ  أنهم
مـــحــرومــ من  خـــدمــات : الــتـــعــلــيم
والـــصـــحـــة ويـــعـــانــون مـن الـــظــروف
ـعيشية الصعـبة. إن انقطاع اخلدمات ا
وتـكيف العوائل الفـقيرة من العيش في
ضـنك بسبب انخفاض الدخل  الذي من
شــــأنه أن يــــزيــــد احلـــرمــــان من ســــبل
الـرفـاهيـة وزيادة الـتفـاوت الطـبقي وال

سيما ب األطفال.
  - هـنـاك طـفل واحـد من بـ كـل اثـن
(أي %48.8) مـــعــرض لــلــمـــعــانــاة من
ــدارس احلـــرمـــان في  االلـــتــحـــاق بـــا
ياه احملسنة واحلـصول على مصادر ا
 الـتـي هي من الـعـوامل الـرئـيـسـة الـتي

تساهم في هشاشة األسر واألطفال.
- إن توسيع نطاق احلماية االجتماعية
تكافئ إلى اخلدمات وتـعزيز الوصول ا
االجـتـمـاعيـة ذات الـنـوعيـة اجلـيدة مع
الــتــركــيــز عــلى الــتــعــلــيـم والــصــحـة
وحـمـايـة الطـفل هي تـوجـهات سـيـاسة
مـركـزيـة لالسـتـجابـة لالزمـات الـنـاجـمة
عـن جـائــحــة كــورونــا.  وكـذلـك البـد من
اسـتـجـابة سـريـعـة حلمـايـة األطـفال من
الـفقر ومنع استخدامهم وتشغيلهم في
األعــمــال الــصــعــبــة الــتي التــلــيق بــهم
بـسبب ضعف بدنهم  وتعرضهم لسوء
الـتـغـذيـة وارتـفـاع وفـيـات األطـفال مع
تــصــاعــد الــعــنف ضــدهم في اجملــتــمع

العراقي.
ـركزي - وتـشـيـر إحصـائـيـات اجلهـاز ا
لـإلحـــصـــاء فـي الـــعـــراق إلـى أنه خالل

الــفـتـرة بـ الـعـامـ 2018 و2019 
تـسـجيل 131438 طـفالً اضـطروا لـترك
ـدقع  والـعـمل الـدراسـة بـسـبب الـفـقـر ا
فـي إعالـة عـوائـلهم(4).ومـن جانـب آخر
فـإن نسبـة الفقـر في العراق بـلغت نحو
%30 خـالل الــعـام 2020 أي أكــثــر من
 12مــلـيـون عـراقي هم حتت خط الـفـقـر
ــركـزي حــسب احــصــائــيـات اجلــهــاز ا

 . لالحصاءٍ
ويــرجع الــسـبـب في ذلك هــو انـحــسـار
الـنـشاط االقـتصـادي في الـعراق في ظل
جــائـحـة كــورونـا وخـاصـة فـي الـقـطـاع

اخلاص. 
وتــوجـد نــسـبـة كــبـيــرة من الـعــراقـيـ
يــعــتــمــدون في عــمــلــهم عــلى الــقــطـاع
اخلـاص وبالتالي انخفضت مستويات
" ـعيـشة لـعدد غيـر قلـيل من العـراقي ا
ـــتــحــدث الــرســمي حــسـب  تــصــريح ا
لـوزارة التخطيط الـعراقي عبد احلس
الـهـنـداوي الذي أضـاف أن "عـدد الذين
أصـبـحـوا حتت خط الـفـقـر بـسـبب هذه

يـرجع الـى أسـبـاب خـارجـيـة وداخـلـية.
واضــــاف الــــهــــنــــداوي ان "مــــؤشـــرات
الـــتـــضـــخم في الـــعـــراق كــمـــنـــظـــومــة
ــــنــــظــــومـــة اقــــتــــصـــاديــــة جــــزء من ا
ـيـة وخــصـوصـا ان االقــتـصـاديــة الـعــا
ـواد سواء أكـانت انشـائية الـكثـير من ا
او اسـتـهالكـيـة مسـتـوردة وبـالنـتـيـجة
ـعـدالتـهـا شـهــدت ارتـفـاعـا بـاألسـعـار 
ـسـتوردة". الـعـامة وخـاصـة الغـذائـية ا
وكـذلك "كـثـرة الـطـلب االسـتـهالكي عـلى
واد االسـتهالكيـة واالنشائية مـختلف ا
ووجـود كتلة نقديـة كبيرة تتحرك داخل
الــسـوق الـعـراقـيــة يـضـاف الى ارتـفـاع
قـيـمة الـدوالر وانـخفـاض قيـمـة الديـنار
بــاألســاس  اســـهــمت  جــمــيــعــهــا الى

ارتفاع نسب التضخم.
تــأثــيــر جــائــحــة كــورونــا عـلـى أطــفـال

العراق
ـكن تلـخيـص تأثـير جـائحـة كورونا و
ـعاشي واالقـتـصادي في عـلى الـوضع ا

العراق بالنقاط التالية(2):
- انـــتــقل حــوالي 4.5 مـــلــيــون عــراقي
(%11.7 مـن مـجــمـوع ســكـان الــعـراق)
إلى ما دون خط الفقر. وتسريح  الكثير

مـن الـعــمــال من قــبل أربــاب الـعــمل مع
ارتـــفــاع  األســعـــار في كــافـــة مــجــاالت
ــــواد احلــــيـــــاة وبــــاألخص أســــعــــار ا
الــضـروريـة لـلـمــعـيـشـة وفي مــقـدمـتـهـا
  صـاحب ـنـتـجـات الـغـذائـيـة أسـعـار ا
ذلـك ارتـفـاع مـعــدل الـفـقـر من %20 في
2018 الــــعـــام إلى %31.7 فـي الـــعـــام

.2021
 -ان األطــفـال هم الــشـريـحــة األكـبـر من
شـرائح اجملتمـع العراقي تـأثراً باألزمة.
فـحـينـمـا كان طـفل واحد مـن كل خمـسة
أطـفال يـعاني من الفـقر قـبل األزمة فإن
الـنسبـة قد تضاعـفت تقريبـاً إلى طفل
مـن أصل خمسة أطفال أي (%37.9 من

في الـعـراق . فـمـن مـعدل سـلـبـي لـنـمو
الـنـاجت احملـلي االجـمالي(- 10.9) الى
مـعدل بطالـة وصل الى مايقارب 14%
ومـعـدل تـضخم   % 8.4وحـسـاب جار
سالب قدره(-62.17) ونـسبة احلساب
اجلــاري الى الـنـاجت احملـلي االجـمـالي
ـيزانيات احلـكومية (-12.6) ونـسبة ا
مـن الــنــاجت احملــلي االجــمــالي بــلــغت
(-17,5)  وهـذه البيانـات تعكس كارثة
 حــقــيــقــة تـطــور االقــتــصــاد الـوطــني

العراقي السلبي(1).
ــؤشـرات االقـتـصـاديـة جـدول رقم 1: ا

في العراق

ـــــؤشــــرات ـــــصـــــدر:  الـــــعـــــراق - ا ا
االقتصادية:  
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وكـما هـو واضح من اجلدول رقم  1أن
الـــتـــضــخـم بــلغ  % 8.4 وهـــذا حــدث
نـتـيـجـة األسـبـاب الـتـالـيـة: االسـتـيـراد
وارتـــفــاع ســـعــر صـــرف الــدوالر أمــام
الـعملة احملـلية. وهذا الـذي أكدت عليه
وزارة الــتــخـــطــيط الــعــراقــيــة وكــذلك
ـركـزي لإلحـصـاء الـلـذيـن قد اجلـهـاز ا
ــتــحـدث أعــلــنــا عن ذلك عــلى لــسـان ا
الـــرســـمي بـــاسـم  وزارة الــتـــخـــطـــيط
الـعراقـية  عـبد احلسـ الهـنداوي بأن
ارتـفـاع الـتضـخم الـسنـوي في الـعراق

نـالحظ في الــعـشــرة ســنـوات األخــيـرة
وبــــالــــتـــحــــديــــد مـــنــــذ الــــعـــام 2012
وخــصـوصــا بــعـد اســتـقــالــة الـدكــتـور
ـــرحــوم ســنــان الــشـــبــيــبي من إدارة ا
ـركـزي الـعـراقي بـسـبب رفـضه الـبـنك ا
اقــراض احلــكـومــة الــعـراقــيــة خـمــسـة
مـلــيـارات دوالر أمـريـكي من احـتـيـاطي
ـركـزي مـلـتـزمـا بـقـانـون الـبـنك الـبـنك ا
ــركـزي الــذي يـحــظـر اإلقـراض اال في ا
حـالـة الـطـوار الـقصـوى. ويالحظ في
ــوضــوعـة الــبـحث الــفـتــرة الــزمـنــيـة ا
ـركــزي الــعـراقي ضــعف عــمل الــبـنـك ا
ـفروض أن يـكـون كمـا تـقول الـذي من ا
ركزي ـقولة االقـتصاديـة  بأن البـنك ا ا
هــو بـنك الــبـنــوك وذلك من الـنــظـر الى

عدم سيطرته على :
W F  WKL

- عـمــلـيـات حتـويل الـعــمـلـة  الـصـعـبـة
وغـسيل األموال التي تقوم بها شركات
االسـتيراد والـتصدير والـبنوك الـتابعة
الـى الـــــقـــــطــــــاع اخلـــــاص واألحـــــزاب

السياسية
- فــرض ســعــر صــرف ثــابت لــلــديــنـار

العراقي 
- كـبح جماح التضخم من خالل تثبيت
نـسبة تـضخم ال تتجـاوز سنويا 2.5%
ـتـقدمـة مثل كـمـا هو احلـال في الدول ا
ــلــكـة الــنــرويج والـتــحــكم في ســعـر
رجو من الـفائدة حتى تتالئم وحتقق ا
األهـــداف الــتي تــرســـمــهــا  وحتــددهــا
مـتـطـلبـات خـطط الـتنـمـيـة االقتـصـادية

واالصالح االقتصادي
- عـــدم وجـــود مــــديـــريـــة لـــلـــتـــحـــويل
اخلـــارجـي من أجل الـــســـيـــطـــرة عـــلى
تـهـريب الـعـمـلـة الـصـعـبـة الى اخلارج
ديرية كـما كانت سابقا تقوم بها هذه ا
وكـمــا هـو مـوجـود في الـكـثـيـر من دول

العالم. 
- نــافــذة بـيع الــعــمالت  الـصــعــبـة في

ركزي العراقي. البنك ا
أزمة اقتصادية في ظل جائحة كورونا
ؤشرات االقتصادية  في ومن  حتليل ا
ــكن  الـقـول:  أن أزمـة اجلـدول  رقم 1
ؤشرات توجد اقـتصادية في ظل هذه ا

األزمـة وما رافقتـها من تداعيات وصل
الـى مـــلـــيـــونـــ و 700الـف عــــراقي 
يـضافون الى عدد الـعراقي الـسابق

حتـت خط الفـقـر والذي يـبـلغ عددهم 9
مالي و 900الف". وأضاف الهنداوي
ـؤشـرات  الـتـوصـل الـيـها أن "هـذه ا
مـن خالل دراســــــة أجــــــرتــــــهـــــا وزارة
الـتخـطـيط بالـتعـاون مع البـنك الدولي
ومـنـظـمـة الـيـونـسـيف فـي شـهـر تـموز
ــــاضي" مـــردفــــاً أنه "وبــــعـــد عـــودة ا
احلـيـاة بشـكل تـدريجي الـى طبـيـعتـها
ومـعاودة الكثـير من االعمال أنـشطتها
ــؤشـــرات االولــيـــة تــقـــول إن هــذه فـــا

النسب تراجعت"(3).
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وبــشـأن نـسب الــفـقـر فـي احملـافـظـات
ـتحـدث بـاسم وزارة التـخـطيط أشـار ا
إلى أن "مـسـتـويات الـفـقـر على صـعـيد
ــــنــــاطق احملــــافــــظــــات تــــرتــــفع في ا
اجلـنوبيـة بنسـبة تصل الى 30-35%
وفـي مـحــافــظــات الــوسط تــقـتــرب من
%20 وفـي بــغــداد تـــصل الى حــوالي
%13 وفـي اقليم كوردسـتان تصل الى
نـظمة حوالي %12.�وبـحسب تـقريـر 
تـحدة فإن يـونيـسيف الـتابـعة لـأل ا
أكثر من %40 مـن أطفال العراق حتت
خط الـفقـر ومضطـرون للـقيام بـأعمال
شـاقة ومنـهكة في سن مـبكرة وأغـلبهم

منقطع عن الدراسة.
وحــــول اجـــراءات الـــوزارة لـالســـهـــام
ـــعــاجلـــة الــفـــقـــر في الــعـــراق ذكــر
الـهنداوي أن "وزارة الـتخطـيط وبحكم
انــهــا مــعــنـيــة بــوضع الــســيــاســيـات
الــســتــراتــيــجــيــة واخلــطط لــقــضــايـا
الـتـنـمـية االقـتـصـاديـة -االجتـمـاعـيةى
اخملـتـلـفـة فـقـد اطلـقت في وقـت سابق
سـتراتـيـجيـة وطنـية خلـفض الفـقر في
الـــعـــراق تـــضـــمــــنت مـــجـــمـــوعـــة من
الــسـيــاسـات واالجــراءات بـهـدف دعم
الـشـرائح الـهـشـة في اجملـتـمـع وأيـضاً
لـدى الـوزارة خطـة الـتنـميـة اخلـمسـية
2022-2018 وهـي تتـضـمن مجـمـوعة
مـن االجراءات الـتـي من شـأنـهـا أيـضاً
أن تــدعم الـفـئـات الـهــشـة في اجملـتـمع

وفي مقدمتهم الفقراء". 
هـنداوي بيّن أنه "في موازنة 2021 
تـضمينها تخصيـصات اضافية لشبكة
احلـماية االجتماعية وزيادة مستويات
سـتفيدين منوحـة لهؤالء ا الـرواتب ا
بـنحو يدعمهم ويساعدهم في مواجهة
هــــذه الـــــظــــروف الــــصــــعـــــبــــة الــــتي

يواجهونها".
وتـعتبـر "جتربة الـصندوق االجـتماعي
" الــتـي قــامت بــهــا وزارة الــتــخــطــيط
الــعـراقـيــة في الـعـام 2021هـي واحدة
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باريس

لـــهم الــــوجـــود في حــــالـــة زوال أحـــدى
ــرجـعــيـات. وال ايــران تـطــمح بـاقــامـة ا
جـمهورية اسالمـية شيعيـة خارج عنها
ألنـهـا تخـاف أن يحـصل لـها كـمـا حصل
لــــلـــشـــيـــوعـــيـــة في روســـيـــا والـــصـــ
. الـذي تـريـده كـتـجــربـتـ مـتــنـافـسـتــ
ـسلمـون منهـا كنموذج ايـران أن يأخذ ا
يـقتدى به.بناء الهوية الـعراقية الثقافية
تــعـــتــبـــر الــيـــوم من أهم احـــتــيـــاجــات
. العراق يتميز بامتالكه هوية الـعراقي
خـــاصـــة وقـــويـــة تـــمــــيـــزه عن احملـــيط
اخلــارجي. عــبـــر الــعــراقــيــون عن هــذه
الــهـويــة عـبــر الـتــاريخ وحــديـثــا ثـورة
الـعـشــرين( مـهـمـا تـعــددت الـتـفـسـيـرات
لها) فهي شاهدة على ذلك حيث اجتمع
الـعـرب الـشـيــعـة والـسـنـة عـلى مـقـاومـة
احملـتل االنـكلـيزي. تـعـقدت بـنـاء الهـوية
الــعـراقــيــة بـعــد عـام 1925 أي بــعـد أن
انـضـمت كــردسـتـان الى الـعـراق بـرغـبـة
ا بـريطانية. وهذه مشـكلة كردية أكثر 
تـكـون عـربـيـة ألن األكـراد لم يـسـاهـمـوا
بـشـكل فـاعل في تاريـخ العـراق الـعربي.
ائـة ولذا اضـطر ثـلون 80 بـا الـعـرب 
. اال الـكرد التباحث مع الـعرب العراقي
أن تـأسـيس الــدولـة الـعـراقـيـة احلـديـثـة
اسـتـبـعـدت الـعـرب الـشـيـعـة والـكـرد من
سـلطة الـقرار. هذا الـوضع سهل احلوار
بــ الـشــيـعـي الـعــربي والــكـردي. بــعـد
 ?2003فـضـل الـشـيــعـة والـكــرد نـظـامـا
وحدة. ركزية ا احتـاديا بدل احلكومـة ا
رجعياتـها الدينية أصـبحت للمنـاطق و
والـقـبـلـيـة ولـرمـوزهـا الـتـاريـخـيـة نـفوذ
وقـوة. بـدأت من هنـا رحـلة بـنـاء الهـوية
الـعـراقـيـة األصـيـلـة. بـدأهـا الـشـيعـة عن
طــريق احلــوار بــ الــدولــة الــعــراقــيــة
ـرجــعـيــة الــديـنــيـة الالمــركـزيــة وبــ ا
الــشـيــعـيــة في الــنـجـف األشـرف. خــطـا
ــضــمــار خــطــوات الــشــيــعــة فـي هــذا ا
كـبـيـرة.. هـذه التـجـربـة في طـريـقـها الى
ـكن الـقـول انـهـا تـشـابه الـنـجـاح. أي 
الـتــجـربـة االيــطـالـيــة سـابـقــا في اقـامـة
احلــوار بــ الـــفــاتـــيــكــان واحلـــكــومــة
االيـطــالـيــة. هـذه الـتــجـربــة تـفــتح بـابـا
لـلـحـوار بـ مـرجـعـيـات الـعـرب الـسـنـة
والـدولة العراقية وكذلك في حالة الكرد
وهي األصـعب. في هـذه الـطـريـقـة تـبنى
ـيـزة يـلـعب في بـنـاءها هـويـة عـراقـية 
شـيـعـة الـعـراق دورا بـارزا وتـأخذ شـكل
الـــعــقـــد االجـــتـــمـــاعي بـــ الـــطـــوائف
ـناطق وب الدولة العراقية. وليست وا
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تــرغـب في الــعــراق وحـــتى ال تــرغب في
كن أن بـتـروله بل تـرغب فيـه بقـدر مـا 
نـطـقة بـاجتاه يـلـعب دورا في سيـاسـة ا
ايــران وتـــركـــيــا واســـرائـــيل واخلـــلــيج
الــعــربي. الــذي يــســيــطــر عـلـى الــعـراق
يـسيطر عـلى العالم العـربي باجمعه(7).
أمـيـركا تـعـطي أهـمـية لـلـشـيعـة بـقـدر ما
يـلــعـبـوا دورا مع ايـران. وكــذلك لـلـسـنـة
بــقــدر مـايــلــعــبــوا دورا مع تــركـيــا ومع
. اخلـلــيج الـعـربـي. واألكـراد مع ااالثـنـ
حـلف أو ميثاق سعد آباد في عام 1937
وحـلف بـغـداد عام 1955 هـو خـيـر دليل
عــلى االســتــراتــيـــجــيــة األمــيــركــيــة في
الـعـراق. وفي رأي الشـخـصي التـخلص
من نـوري السعيـد مهندس هذه األحالف
هـو العطاءه األولـوية للـمفهـوم األميركي

فهوم البريطاني. للعراق على ا
ــفــهــوم الـعــربـي هـو: امــا الــعــراق من ا
حـاضــنـة اقـتـصــاديـة ذو هـويــة عـربـيـة
ويـعــتـبـر سـد لألمــة الـعـربــيـة ويـسـاهم
بـدرجة كبيرة في أمـنها وتطورها اال أن
الـعراق هو الدولة العربية الوحيدة ذات

األقلية السنية عدى البحرين.
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فـهـوم الـعراقي هـو: عـبارة الـعـراق من ا
عن أقـليات عرقية ودينية ومذهبية وذو
لك فـيصل هـوية نـاقـصة. عـبر عـن ذلك ا
األول عام 1921 بـقوله: انه في اعتقادي
ال يـوجد في العراق شعب عراقي موحد
بل تـوجد تـكتالت بـشرية خـيالـية خـالية
من أيـة فـكرة وطـنيـة مـتشـعـبة بـتـقالـيد
وأبـــاطـــيل ديـــنـــيـــة ال جتــــمع بـــيـــنـــهم
جـامـعـة..(8). مـعـظم األعـيـاد في الـعراق
ديـنيـة سبـقت تـأسيس الـدولة الـوطنـية.
هـــنـــاك مــــنـــاســـبــــات مـــثل 14 تــــمـــوز
والــشـعـبــانـيـة 1991 وأخــيـرا اسـتـقالل
الــــعـــــراق في عــــام 1932.الـــــعــــراق من
ـــفـــهـــوم االيـــرانـي هـــو: بـــوابـــة عـــلى ا
حـدودهـا لـعـبت دورا كـبيـرا في الالوعي
اجلــمــاعي االيـــراني. من هــذه الــبــوابــة
دخل الــعـرب حــامـلـ رايــة االسالم قـبل
 14قــــرن وغــــيـــــروا ديــــنـــــهم وحــــروف
كــتـــابــتـــهم. وبــعــد  8قـــرون من االسالم
ـــذهب ـــذهـب الى ا الـــســـني تــــغـــيـــر ا
الـشـيعي االثـنى عـشري وعـلى يـد علـماء
من لـــبـــنــان والـــعـــراق. وفي عــام 1941
دخـــلت بـــريـــطـــانـــيـــا ايـــران عن طـــريق
الـــعــــراق. وفي عـــام 1979 دخـل االمـــام
اخلـمـيني ايـران من الـعراق بـعـد أن كان
مـنفـيا فـيهـا قرابة 15 سـنة وغـير نـظام
احلـــكم من حـــكم سالالت الـــتي حـــكــمت
ايـــران أكـــثـــر من ســـتـــة آالف ســـنـــة من
األخـمــيـنـيــة والـسـاســانـيـة والــصـفـويـة
والــقــاجـــاريــة والــبـــهــلــويـــة الى نــظــام
جـمهـوري. وفي عام 1980 دخل اجليش
الــعــراقي ايــران ومـنــهــا انــدلــعت حـرب
الـثماني سنوات. بوابة العراق هي التي
أدت الى الـتــغـيـرات اجلـذريـة في ايـران
لـذا حتسب ايـران حسـابا جديـا وبيـقظة
كـبــيـرة لــهـذه الــبـوابـة. كــانت ايـران مع
الـدولـة العـراقـية احلـديـثة ذات األكـثـرية
الـشيعـية وتريـد عراق هاديء ومـستقر
لـكن بـريــطـانـيـا جــلـبت مـلـكــا سـنـيـا من
ــلك احلـــجــاز. لـم تــعـــتـــرف ايــران فـي ا
فـــيـــصل األول اال فـي عــام 1929. كـــذلك
تـريـد ايـران عــراقـا غـيـر مـوالي ألمـريـكـا
وبريطانيا وللعرب بل تريد عراقا يحكم
فـيه العربي والـكردي والسـني والشيعي
أمـون العـباسي ـسيـحي كـما حـكم ا وا
الــعــراق الــذي أوقف اخلالف والــصـراع
ب التعصب الديني والتعصب القومي.
الـعـراقـيـون لـم يـسـتـطـيـعـوا أن يـقـدمـوا
مـشروع مقنع الى ايـران ألنهم لم يدركوا
مـاتريـده ايران ومـا ال تريـده من العراق
ـعــظم فـصــائـلـهم بـيــنـمـا الــعـراقــيـون 
اسـتـطاعـوا أن يـقـدموا مـشـروعـا مقـنـعا
ـعـقـد هو: ـهم وا الى أمـريـكـا. الـسؤال ا

ـذهب اال عـناصـر موجـودة داخل هذا وا
االطـار الـكــبـيـر وهـو الــهـويـة الـثــقـافـيـة
الـعراقية. عنـدما يتغـلب الوجود العربي
أو الـديــني عـلى الــهـويـة فـيــصـبح هـذا
الــوجــود هـويــة قــاتــلــة كـمــا حــصل في
فـرنسا عندمـا تغلب الوجود الـكاثوليكي
عـلى الـهـويـة الـفـرنـسـيـة حـصلـت حرب
ا أهـلية ب الكاثوليك والبروتستانت 
أدى الى تـقـسـيم فـرنـسـا واحـتاللـهـا من
قـبـل انـكــلـتـرى واســبـانــيـا. كــذلك حـدث
ـانـيـا الـنــازيـة عـنـدمـا تـغـلب الـوجـود أل
اآلري عـلى الـهويـة اجلـيرمـنيـة حـصلت
انـيا واحتاللها. وهذا احلـرب وتقسيم أ
مـا حـدث لـلـعراق عـنـدمـا تـغـلب الـوجود
الـعربي على الـهوية العـراقية فأدى الى
حــرب أهـلــيــة وتــسـفــيــر حـوالـي نـصف
مــلـيــون عــراقي الى ايــران والــنـتــيــجـة
كــانت احـــتالل الـــعــراق مـــثــلـــمــا حــدث

انيا سابقا(5). لفرنسا وأ
الــتــاريخ يــشــهــد بــبــروز هــذه الــهــويــة
اجلـامعـة بصورة واضـحة عـندما تـتوفر
ظـروف مالئـمـة النـعاشـهـا كـمـا حدث في
ـأمون الـعبـاسي وكذلك زمن الـرشيـد وا
بـعـد تأسـيس الـدولة الـعـراقيـة الـوطنـية

الفتية.
بــالــرغم من اقــصــاء الــعــراقــيــ من فن
وادارة احلــكم مـــنــذ ســقـــوط بــغــداد في
1258 والى سـقـوط اخلالفـة الـعثـمـانـية
في 1921 وخالل فـتــرة زمـنـيـة قـيـاسـيـة
اســتـطــاع الــعـراقــيــون تـأســيس وبــنـاء
أجــمل دولـة عــصـريــة خـرج من رحــمـهـا
ـأمون جـيل مـبدع لم يـتكـرر مـنذ عـصر ا
الـعـبـاسي عـلى حـد قـول االسـتـاذ حـسن
الـعـلــوي. فـالـشـاعــر الـعـبـاسـي مـسـتـمـر
بـاجلواهـري وطه باقـر يفك رمـوز اللـغة
الـسومريـة ويترجم مـلحمـة كلكامش الى
الـعالم ومهـدي اخملزومي وعلي الوردي
وعــبــد الــرزاق احلـــســني وعــلي جــواد
طـاهر وجالل احلنفي الـذي يلقب بذاكرة
ـالئكة والـسياب وجـعفر بـغداد ونازك ا

اخلليلي ومحمد مكية(6).
تــوجـد أربــعـة قــوى مــؤثـرة في الــعـراق
وهـي: الـــــعـــــرب ايـــــران االنـــــكـــــلـــــيــــز
واألمــريــكـان. ال الــعــراقــيــ وال الــعـرب
يـعـرفـون مـا يـريـدون ومـا ال يـريـدون من
العراق. اما ايران ان لم تعرف ما تريده
من الـعراق فانهم يعرفون ما ال يريدونه
أن يــحــصل في الــعــراق. أمــا االنــكــلــيـز
واألمــيـركــان فـأنــهم يــعـرفــون جـيــدا مـا
يــريــدونه ومــا ال يــريــدونه مـن الــعـراق.
حـتى تتوضح لـنا الصورة  يـجب معرفة
ـفــهـوم الـعــربي وااليـراني الـعــراق من ا

واالنكليزي واألميركي.
فـهـوم البـريـطاني: مـفـهوم الـعـراق من ا
عــام حــول الـعــرب  ويــشـمـل من ضــمـنه
الــعــراق أي مــفــهــوم ســلــفي. مــنــطــقــة
مــحــكـــومــة بــرؤســاء قـــبــائل أو أعــيــان
ــنــاطق. والــدولــة هي كــيــان ــثــلــون ا
ـنـاطق. لـذا هـذا الـكـيان جـامع جلـمـيع ا
يـحــتـاج الى دولـة مــركـزيـة قــويـة وعـلى
راس هـذه الدولـة أقـليـة او عائـلـة غريـبة
نطقة أو ليس لها نفوذ قوي حتى عن ا
ـركـزية. ـنـاطق عن الـدولـة ا ال تـسـتـقل ا
لـذلك نـصـبـوا االنـكـلـيـز فـؤاد مـلـكـا عـلى
مـصـر وهو من أحـفـاد محـمد عـلي بـاشا
األلـــبــاني الـــتـــركي األصل ومـن عــائـــلــة
عـلوية. كذلك على العـراق نصبوا فيصل
من احلــجـاز وعـلى األردن عــبـد الـله من
احلـجاز. امـا ايران فنـصبـوا رضا شاه
وتـركــيــا أتـاتــورك. وعــمـلت بــريــطـانــيـا
اجلـامعـة العـربـية  جلـمع هذه الـكيـانات
ــركـــزيــة وهي ال تــســمح أن أي الــدول ا
تنفصل اي منها عن هذا الكيان اجلامع.
ــفـهـوم األمــيـركي هـو: امـا الــعـراق من ا
عــكس الـبــريـطــاني وذلك  بــاعـطـاء دور
ـناطق لـلمـناطق ولـرؤساء ومـرجعـيات ا
ـركـزيـة. أمـريـكا ال مع اضـعـاف الـدولـة ا

ذهب الـصدام ألن مرجـعيتـها الدين وا
والقومية وليست الثقافة.

ـشـوار الـقـصـيـر البـحث ولـد من هـذا ا
في هــذا الــعـنــوان وقــد يـســاعــدنـا في
االجـابة عـلى أسـألة كـثيـرة ومحـيرة بل
ومعقدة فيما يخص العراق والعراقي
بـصورة عـامة وشـيعـة العـراق بصورة
خـاصـة. ليس هـو بـحث تفـصـيلي بـقدر
مـا هو بحث في األساسيات خارجة عن
ـسـاحـة الـسـيـاسـيـة والـديـنـيـة. وهذه ا
األفـكـار والـفـرضـيـات الـتي حتـتـاج الى
دراسـات اجـتـمـاعـيـة وانـثـروبـولـوجـيـة

للتعمق فيها.
يــجب أن أبـ هــنـا مــا أقـصــده أنـا في
قال مـفهـوم الشيـعة والـعراق في هـذا ا
حـتى أكون واضحا فـيما أقصد به دون

التفسيرات والتأويالت.
ـفهوم الـلغوي الـشيعـة: لم أقصـد هنا ا
لـلــشـيـعـة ولم أقــصـد ظـاهــرة الـتـشـيع
لالمــام عـــلي وألهل بــيـــته الــكــرام. ولم
أقــــصــــد احلــــركــــات االجــــتــــمــــاعــــيــــة
والـسيـاسـية الـشيـعـية الـتي وجدت في
الــعـراق وخــاصــة في الــفـرات األوسط.
ــفــهـوم شــيـعــة الــعــراق هــنـا أقــصــد ا
االصــــطـالحي وهـم مــــجـــــمــــوعـــــة من
الـشرائح االجتـماعيـة في العراق والتي
تـتـبــنى رؤيـة ديـنـيــة وروحـيـة وفـكـريـة
خـاصة بـها بـغض الـنظـر عن انتـماءهم

ناطقي. العرقي وا
أمــا الـعــراق: هـو بـالد الـرافــدين نـاجت
ثـقافـي وليس حـربي ذو هويـة ثـقافـية
ــــذهب والـــقـــومـــيـــة اال ومـــا الـــدين وا
ـتـكـونـة وجـودات داخل هــذه الـهـويـة ا
نـتــيــجـة اجلــغـرافــيه. يــتـمــيـز الــعـراق
بـوجـود نـهـرين وروافـد كـلـهـا تـنـبع من
خـارج الـعراق اال انـهـا تـصب جـميـعـها
داخل الـعراق. مثلمـا حتمل هذه األنهار
والـروافــد الـطـ والــغـرين والــبـضـائع
الـتجـارية عـلى ظهـر البـواخر والـسفن
حتـمل أيـضـا ثـقـافـات مـتـعـددة وعـقـائد
مــخــتــلـــفــة وتــصب جــمـــيــعــهــا داخل
الــعــراق. وهـذا جــعل لــلــعــراقي هــويـة
ا جعلته يتمسك نطقة  مـتميزة في ا

اضي البعيد والقريب.  بأشياء من ا
الـعـراق عـبـر الـزمن بـلـد غـني ومـزدهر
وبـــــلغ أوج ازدهـــــاره احلــــضـــــاري في
الـعصـر السومـري والبـابلي واآلشوري
وأخـــيــــرا الـــعــــبـــاسـي. هـــذا االزدهـــار
احلــضـاري ولــد ثــقــة لـدى الــعــراقــيـ
بـأنـفـســهم فـفـتـحـوا األبـواب لـكل شيء
غـريب يـدل عـلى مـعـنى جـديـد وجـمـلـة
ا تـقدم. يـقول الـباحث واحـدة تفـسـر 
مــحــمــد ســعــيــد في الــعــامــيــة يــقــول
العراقي أكو طوز هواية فوك اجلرباية.
أكـو كـلــمـة سـومـريــة وتـعـني مـوجـود.
طــوز كـلــمــة تــركــيـة وتــعــني الــغــبـار.
هوايه كلمة مغولية وتعني كثير. فوك
كـلـمـة عـربــيـة وتـعـني فـوق. اجلـربـايـة

كلمة فارسية وتعني السرير(4).
ـكن القـول بأن الـهويـة العـراقية هي
هــويـة ثــقــافـيــة مــغـروســة في الالوعي
اجلـماعي العراقي ومتجذرة فيه بعمق
الـتـاريخ الـذي جـاوز 6000 عـام. وهـذه
الــهــويــة مــوجـــودة قــبل االسالم وقــبل
تـعـريب الـعـراق. لـذا ال الـدين وال الـلـغة
حتـدد هذه الهوية. وما العروبة والدين

ـقـال جـاءت جــاءت نـتـيـجـة فـكـرة هــذا ا
حـوار بيـني وب الـدكتـور فالح شمـسة
مع مــشــاركــة بـــســيــطــة من ثالث زمالء
حــول فــكـرة الــعــراقــيـون من آخــرين(1© 
أبـدع شـعوب الـعـالم في العـمل الـفردي
اال أنــهم من أصـعب شــعـوب الــعـالم في
الــعـمل اجلــمـاعي. هــذا احلـوار  عـلى
مـوقع اجلـامعـيـون على الـهـاتف النـقال
والـذي هـو عــبـارة عن جـمع من أسـاتـذة
اجلـــامـــعــــات الـــعــــراقـــيـــة فـي الـــداخل
واخلـارج وخـاصـة من جـامـعـة الـكـوفة
والـتي تـضم قـامـات علـمـيـة مـرمـوقة في

كافة االختصاصات.
الـهدف من وراء هذا الـتجمع هـو توثيق
شاركة الـقيم اجلامعية واالرتقاء بها وا
ــســارات الـــتي اعــوجت في بــتــعـــديل ا

اضية(.(2 اجلامعات خالل احلقب ا
ألـــتف حـــشــد من خـــيـــار األســـاتــذة في
الـــداخل واخلــارج ومـــا يـــقــارب من 90
أســتــاذا وبــاحـــثــا وتــشــرفت أن أكــون
ــؤســســون لــهــذا واحــد مــنــهم. وضع ا
اجلـمـع شـروطـا لـلـنـشـر(3) ولـكـن مرارا
نـبهوا بـأدب وتلطف وبـالصبـر في كثير
من األحـــيـــان عــلـى احــتـــرام وااللـــتــزام
بــاألهــداف الــتي شــكل من أجــلــهــا هـذا
الـتجمـع ألنه كثر احلـديث عن مواضيع
ألوف. وكـذلك ما ينشر من خـارجة عن ا
بـوسترات أو كوبي بـيست وكثيـر منها
خـارج اهـتمـام الـتـعـليم الـعـالي اضـافة
الى نــشـــرات الــتــهـــاني والــتـــبــريــكــات
والـــدعـــوات والـــصــــلـــوات واجلـــمـــعـــة
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من خالل هذا احلوار والنقاش البسيط
الحـظـات التي تـكـونت لـدي جمـلـة من ا
تستحق االهتمام والبحث فيها. من هذا
ـنـطــلق اخـتـرت هــذا الـتـجـمع كــعـيـنـة ا
بـحـثـيـة مـتجـانـسـة من نـاحـيـة االنـتـماء
ستوى ناطقي  والطبقي وا ـذهبي وا ا
ـاذا هذا الـتجـانس الـكبـير في الـثقـافي.
العينة مع قواسم مشتركة يقابله تباين
كــبـيــر في اخلــطـاب والــرؤى?. وعـنــدمـا
فحصت اخلطاب أو ما ينشر وجدت أن
مـعظمهم يعـثر على شيء سواء مقال أو
فـــيـــديـــو ثـم يـــقـــوم بـــنــــشـــره من أجل
ــشــاركــة ولــيس من أجـل احلـوار. اذن ا
هـذا الـتـبـاين الـشـكـلي غـيـر حقـيـقي بل
يـخفي من وراءه رسالـة عميـقة يجب فك
رمـوزهـا. هـذا الـتـبـاين يـعـبـر أيـضـا عن
شيء مـــــشـــــتــــرك مـع اجلـــــمــــيـع وهــــو
ـعــانـاة أي بـاعــتــقـادنــا الــعـلــمي هــو ا
الـــيــأس من الـــبـــحث عن شـيء يــفـــقــده
الـــعــــراقــــيــــون. وهـــذا الــــشيء حــــسب
تـفـسـيـرنــا لـهـذه الـظـاهـرة هـو الـهـويـة
الـعراقـية األصيـلة الـتي ال يحـدها الدين

نطقة وال القومية. وال اللغة وال ا
الـعراقـيون يـظـهرون في خـطابـهم الدين
ــذهب والـقــومــيـة والــبالغــة ال ألنـهم وا
مـتـعـصـبــ لـهـا بل ألنـهم غـيـر قـادرين
عـلى الـتــعـبـيـر عن هـويـتــهم احلـقـيـقـيـة
وهي الـهـويـة الـثقـافـيـة ألن الـعـراق هو
نــاجت ثــقـافـي ولـيـس نـاجت حــربي. ومن
ـعــانـاة وعـدم هـنــا بـاعــتـقــادنـا تــأتي ا
الـرغــبـة في احلـوار ألنـهـم يـعـلـمـون أن
هـذا احلوار يتحول الى نقاش ومنه الى
جــدال ومـــنه الى اخلالف ويـــنــتــهي في

هـو كــيف يـبـني شــيـعـة الــعـراق هـويـة
عــراقــيـة أصــيــلــة خــاصـة بــهم دون أن
يـكـونوا ضـد ايران والـعـرب وفي نفس
الــوقت مـع ايــران والــعــرب. وهــذا هــو
شـرط أساسي لبناء هوية أصيلة نابعة
ـــوروث الــتــأريـــخي واحلــضــاري من ا
والـثـقــافي الـعـراقي. عـدم وجـود هـويـة
مــتـكــامــلـة هــو الــذي أدى الى الــتـدخل
الـبـريـطــاني سـابـقـا واألمـيـركي الحـقـا.
يالقي  شــيـعـة الــعـراق الـيــوم حتـديـان

أمامهم لبناء هويتهم وهما:
الـتحدي األول هو جغـرافي: العراق بلد
تـقع عــلى حـدوده الـشـرقــيـة أكـبـر دولـة
شـيـعـيـة في الـعـالم وهي ايـران وكانت
ـدائن) تقع على عـاصمتـها طيـسفون( ا
بـعـد أقل من  30كم جـنـوب بـغـداد. كـما
تــقع عـلـى حـدودهــا الــشـمــالــيـة بــقــيـة
االمـبـراطـوريـة الـعـثـمـانـيـة وهي تـركـيا
وتـعـتـبـر أكــبـر دولـة سـنـيـة في الـشـرق
األوسط وكـــــان الــــعــــراق فـي واليــــاته
ــوصل بــغــداد والــبــصــرة) الــثالث( ا
اضي. جـزءا مـنهـا حتى بـدايـة القـرن ا
اضـافـة الى حدوده اجلـنـوبيـة الـغربـية
ــمــلــكـة تــمــتــد أكــثــر من 800 كم مـع ا
الـعــربـيــة الـسـعــوديـة وهي أكــبـر دولـة
سـلفية في الـعالم وعلى مدى 200 عام.
دأبت احلــركـة الــوهـابــيـة عــلى االغـارة
ــدن ذات احلـواضــر الــشـيــعــيـة عــلى ا
ــقـــدســة ( كـــربالء الــنـــجف األشــرف ا
والـكوفة).الـتحـدي الثاني هـو سياسي:
شــيــعـة الــعــراق واقــعــ حتت تــأثــيـر
. األولى هي كـل من االنــكـــلــيــز قــوتـــ
واحملـيـط الـعـربي  يـصــران عـلى هـويـة
الـعراق الـعربيـة. اما القـوة الثـانية هي
ايـران التي تصـر على الهـوية الشـيعية
لــشــيـعــة الــعــراق. وحــسب اجــتــهـادي
الـشخصي قد يكون قرب شيعة العراق
ـنــطـلق ألن الى أمــيـركــا هـو من هــذا ا
أمـيــركـا ال يـهــمـهـا عــروبـة الـعـراق وال
الـهويـة الشـيعـية لـشيـعة الـعراق بـقدر
مـكن أن يلعـبه شيعة مـا يهمـها الدور ا
الــعـراق بــاجتـاه ايــران وبـاجتــاه عـرب
اخلـليج. شيعة العراق اليوم ب ضغط
الـهويـة الـعربـية والـهـوية الـذهبـية. أي
بـ العـرب وايران. التـحدي الـيوم هو
هل يـعلن بـشجاعـة شيـعة العـراق يوما
ـذهب كوجود داخل الـهوية الـعروبة وا
الـثـقافـيـة العـراقـية األصـيـلة واحلـاوية
عــلـى رمــوز وذاكـــرة حـــيـــة?الــطـــائـــفــة
الـشـيعـيـة في العـالم بـنيت حـول مـراكز
ــرجــعــيـات مــتـعــددة أو مــا يــسـمـى بـا
الدينية الشيعية مثل النجف قم لبنان
وغيرها. هم ليسوا أمة متجانسة وهذا
ـا ولد لديـهم االحساس بهـوية عابرة
لألوطــان والـذي يــجـمــعـهم هــو وحـدة
راد به هنا أن العقيدة الروحية. ليس ا
الـشيعة يـغلبـون االنتماء الـطائفي على
ـقـصـود منه أن االنـتـمـاء الوطـني بل ا
هــــذا االحـــــســــاس ولـــــد لــــديـــــهم روح
الـتـسامح واالنـفـتـاح نحـو اآلخـرين. ما
ـيــز شـيـعــة الـعــراق عن شـيـعــة غـيـر
الــــعـــراق بـــأنـــهم بـــنــــوا نـــســـيـــجـــهم
ـرجعية الديـنية منذ االجـتماعي حول ا
أكـثر من ألـف عام ولـيس حول الـسلـطة
ـا ولد عـنـد شـيـعة في الـعـراق. وهـذا 

عارضة والعصيان. العراق روح ا
ال زلـنـا في الـتـحدي الـسـيـاسي لـشـيـعة
الـعـراق. ظـهـور اجلمـهـوريـة االسالمـية
في ايـران وفـكرة واليـة الـفقـيه بـالرغم
ـا هو من أنـهـا عنـوان سـيـاسي أكثـر 
ديـــــــــنـي وروحـي هـــــــــذا االعـالن أربك
الـشــيـعــة في الـعــالم وخــاصـة شــيـعـة
الـعـراق ألنهـا تـضـعف كثـيـرا من تـعدد
ـرجـعيـات. أي هـنـاك مرجـعـيـة واحدة ا
تــضم الــشــيــعــة وتــدافع عــنــهم ضــمن
االطــــار االسالمي. شــــيــــعــــة الــــعــــراق
رجـعيات ألنها تضمن يـرغبون بتعدد ا
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اضـيـة عن مـؤامـرة يُـراد مـنـها سـلب (االكـثـريـة الـعـددية) دار جـدل كـبـيـر خالل االسـابـيع ا
ان من خالل أصـرار الكـتلـة الصدريـة وحلـفائهـا من (السـنة والـكرد) على للـشيـعة في الـبر
اني يـضمن حكـومة(أغلبـية سيـاسية). وجرى أتـهام التـيار الصدري الدخول في حتـالف بر
بأنه يريد تشتيت الشيعة وحتويلهم الى أقلية داخل احلكومة.خالل هذه احملاولة كانت هناك
ن فازوا بـاالنتـخابـات بفـريقـ فقط هـما الـتيـار الصدري ثـلي(الشـيعـة)  أرادة ألختـزال 
فهل وقوى االطار التنسيقي بـحيث أن عدم توحدهما يعني فقدان الشـيعة ألكثريتهم النيابية
? أسـتعرض هنا بـأيجاز شديد مجـموعة من األرقام التي هـذا االختزال والتصـور صحيحَ
نتجت عن األنتخابـات األخيرة ألختبار مدى صحة فرضـية حتول (الشيعة) الى أقلية أذا لم
على أمل نـشر األرقام الـتفـصيـليـة األخرى في دراستي عن يتحـالف الصـدريون مع األطـار
كن الرجوع للـنشرة الرقمية التي بدأت االنتخابات العراقـية التي ال زلتُ عاكفاً عليـها.كما 
سـتـقلـة لالبـحاث نـشـرها مـؤخرا حتت عـنـوان (أضاءات رقـمـية عـلى أنـتخـابات اجملمـوعـة ا

العراق):
فقد شـكلت األصوات التي قـاعد التي حصـلت عليـها كل كتلـة نيابـية 1- بغض النـظر عن ا
ا ذهبت لـلكتل(الـشيـعية) الـفائزة بـاالنتـخابات األخـيرة حوالي 5 مالي ومـئة الف صوت 
ان ال 329. أما ئـة من مـجمـوع األصوات الـتي حاز عـلـيهـا كل أعضـاء البـر ـثل 63 بـا
ـئـة تـقـريـبـاً من مـجـمل أصـوات من األصـوات الــتي ذهـبت لـلـكـتل (الـسـنـيـة) فـمـثـلت 16 بـا
ئة وذهب الـباقي لالقليات ولفائزين غير محددين. ومع أن هناك والكرد بحدود 20 با فازوا
نـاطق نتـيجـة التـحالـفات فـأن االصوات أصوات (سـنيـة)ذهبت لـقوائم (شـيعـية) في بـعض ا

هيمنة على اجملموع الكلي! الشيعية تبقى ا
فقد حللت تلك 2- وألختبار فرضيـة أن أصوات الشيعة مـوزعة فقط ب الصدريـ واالطار
ئة االصوات ليتـب أن الكتلـة الصدرية حصدت 885,310 صوت أي مـا يناهز 17.5 با
في حـ حــصـدت قـوى األطـار ـان تـقــريـبـاً من مــجـمل أصـوات الــكـتل الــشـيـعـيــة في الـبــر
ـعـنى أن ـئـة من أصـوات الـكـتل الـشـيـعـية. أي مـا يـقارب 32.5 بـا 1,660,000 صـوت
أما الـباقي والذي ئـة فقط من أصوات الـشيـعة (الـصدرية واالطـار) حصدتا 50 بـا الكتـلت
ئـة من أصـوات الـشيـعـة فـقد ذهب ثل أكـثـر من ملـيـون ونـصف صـوت يشـكـلون 50 بـا
. هنا يثبت تنافـسَ للمـستقل والـتشريني وقـوائم متفرقة صـغيرة لم تعلن أنهـا مع أحد ا
لنا أن القول بأن الشـيعة سيصبحون أقلية أذا لم يـتحد االطار والصدريون هو غير صحيح

. بدليل ان االغالبية الشيعية ليست مع أحد الطرَف
3- بـلغ عـدد مقـاعـد الكـتل الـتي تـصنف عـلى (الـشـيعـة) سـواء كانـت أسالميـة أو غـير ذلك
ان(329 نـائب). بلغ عدد ئـة من مجـموع عـدد أعضـاء البـر ثـلون 61.7 بـا  203مقـعـد 
ختلف مسمياتهم)  119نائباً يقسمون كن تـصنيفهم على (السنة والكرد  النواب الذين 
ئـة تقريباً من مـجمل عدد النواب. أما ال 4 ثل 36 با ا  كونَ و يالتسـاوي تقريباً بـ ا

قاعد فقد ذهبت لالقليات. ئة الباقية من ا با
ـئة مـن عدد الـنـواب الـكلي وهـم الكـتـلة الـفـائـزة األولى حوالي 22 بـا 4- شكل الـصـدريون
وأكثر من ثلث(%36) من مقاعد االحـزاب الشيعية الفائزة.أما قوى األطار فعلى الرغم من
أنها غير مسجلـة رسمياً ككتلة نـيابية في مفوضية األنتـخاب اال أن مجموع مقاعد األحزاب
ئة نضوية حتت مـظلتها(من الشيعـة الذين أعلنوا ذلك) فيبلغ 59 نائـباً يشكلون 17.9 با ا
ئـة من مـجمـوع النـواب الـذين يُحـسـبون عـلى (الـشيـعة). من أجمـالي عـدد النواب و 29 بـا
أعترف هـنا أني غيـر مطلع عـلى األسماء الـ 88 التي اعـلن عنها األطـار في اجللسة االولى
كـونات(السـنية والـكردية لكني افـترض ان جزء مـنها(أن صـحت) شمـلت أسماء من بـاقي ا
ـمثل فقط ا أني هنـا أريد أختبـار صحة فرضيـة أن الصدري واألطار هم ا واالقـليات). 
وألني أبـحث عن وزن هاتـ الكتـلتـ ضمن (الـشيـعة) فقـد قصـرت حسـاباتي على للـشيـعة
نضـوين في الكتل(الشيعية). أن مجمـوع نواب الكتلة الصدرية واالطار أذاً أعضاء األطار ا
ـئة من النواب ئـة من مجموع مـجلس النواب و65 با ـثلون حوالي 40 با هو 132 نائب 
احملـسوبـ على (الـشيعـة).  صحـيح اذاً أن قوى االطـار والصـدري يـشكـلون حوالـي ثلثي
عـنى أنه حتى لو  . ستـقل والـتشريـني ـثل ا لكن هنـاك ثلث آخر  كون) تـقريبـاً نواب (ا
أتـفق الطـرفان(الـصـدر واالطار) عـلى األئتالف فـال زال هنـاك ثلث الـنـواب (الشـيعـة) خارج
عادلة. بالتـالي فأن القول أن عدم أئتالف الصدري مع االطار سيشق الشيعة أو يجعلهم ا
(على سـبيل ـستـقلـ والـتشـرينـيـ . بل أن أنـضمـام ا أقـليـة هـو غيـر صحـيح عـملـياً ورقـمـياً
ا يزيـد عن مجموع مقـاعد السنة الفرض) الى الـصدر سيجعل مـجموع مقاعدهم 144 و
ـئـة من مـقـاعـد(الـشـيـعـة) فكـيف ـثـلـون أكـثر من 71 بـا والـكرد بـخـمس وعـشـرين مـقـعـداً 

يكونون أقلية ?!
ان لغـة االرقام ال تكذب وهي كـما موضح أعاله تـثبت وبال أدنى شك أن اخلطاب اخلالصة
ـستـخـدم من قـبل الـبـعض لـلتـحـشـيـد ضد اآلخـر وتـصـديـر األزمة الـتـجـيـيشـي الشـعـبـوي ا
وكـأنـهـا أزمـة مكـونـاتـيـة وليـست عـراقـيـة هـو خـطاب ال يـجـد له دعـمـاً عـلى أرض الواقع. أن
صالح. ومن يجد أن من مصلحة جمهوره بل هي لغة ا مكن السياسة هي لـيست فقط فن ا
أو شـعبه أو حـزبه االنضـمـام أو التـحالف مع هـذا الطـرف أو ذاك فأن عـليه أن يـتخـذ قراره

صلحة وليس طبقاً حلسابات طائفية ضيقة. طبقاً لتلك ا
فوضـية والتي ألول مرة أخـيراً اود التنـويه أن كل األرقام الواردة هنـا منشورة عـلى موقع ا
ـا يسـاعد الـبـاحثـ عن احلقـيقـة(ال الوهم) تنـشر هـذه االرقـام التـفصـيلـية وبـكل شـفافـية 

ا يرشدهم للحق. التزود 
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مـــفـــاتـــيح الـــلـــعب والـــدخـــول في
ـبـاراة مـباشـرة كـونـها مـصـيـرية ا
وحتـمل اكثـر من هـدف حيث الـثار
لــلــخـســارتــ والــتــحـول إلى دور

نافسة. جديد في ا
v Ëô« W —b « 

ـــنــافـــســة اشـــتــدت ا
بـقــوة عـلى صـدارة
اجملموعة الـثانية
لـلــدرجـة االولى
بـــــــتــــــواجــــــد
ثالثـــــةفـــــرق
ســــــــــويـــــــــة
الـبيـشـمـركة
والـنـاصـريـة
وكــــــــربـالء في
ـــوقع االول مع ا

فـــــــارق مــــــــبـــــــاراة
لــلـــوصـــيف والـــثــالث

بــــنـــــفـس الــــنـــــقــــاط25
ويـفـصل فـارق االهـداف
بـينـها بـعدمـا الت اليه
نتـائج مبـاريات الدور
الــثـــالث عـــشــر امس
االول والـتي أسـفرت
عن تـــــــعـــــــادل غــــــاز
الــــــــــشــــــــــــــــــمــــــــــال
والــبـيـشـمـركـة بـهـدفـ

لـــــيـــــبــــقـى الـــــثـــــاني في
موقــــــــعه ما قبل االخير
واعـد الـناصــــــريـة فـائزا
بــــثالثــــة اهـــداف لــــعـــدم
ـلـعب حـضـور الـشـرقـاط 
باراة فيـــــما جنــــــــح ا
كــربالء بـــالــفــوز بــهــدف
عــــــــلـى بــــــــابـل وخـــــــرج
الــــبــــحـــــــــــري بــــكــــامل
الـنــقــــــاط من فـوزه عـلى
فـريـق احلـســ بــهــدفـ

لواحد.
كـــــــمـــا تـــعـــادل فـــريـــقـــا
الــصـنـاعـات واجلـنـسـيـة
بـهـدف وتـغــــــلب ديـالى
عــلى الــســمــاوة بــهـدف

ليتقدم خامسا.

احد عشر هدفا وتلقى هدف فيما
ســــجل الــــوطــــني ثـالثــــة اهـــداف
واهتـزت شبـاكه تسع مـرات وجند
ـا كان في مـنتـخب ايـران افضل 
التـصفـيات األولـية الـتي جتاوزها
بــصــعـوبــة بــعـد تــلــقي خــسـارتي
الــبــحــريـن والــوطــني و يــقــــــــف
الــــيــــوم عـــــلى أعــــتــــاب الــــتــــاهل
عــــــــنـدمـا يخـوض الـلـقاء بـشـعار
الـــفــــوز وحـــده الــــذي ســـيــــقـــوده

مباشرة الى قطر .
ـنـتخـب ولو من ويـامل ان يـعـود ا
بــعــيــد وعــلى الـالعـبــ الــتــحــلي
بـالـتـركـيـز والــلـعب بـحـذر لـتـدارك
االخـطــاء الـدفـاعــيـة والـهــجـومـيـة
والــــضــــغط عــــلى حــــامـل الــــكـــرة
واالســـتــحــواذ عــلـــيــهــا وحــرمــان
الــطــرف االخــر مـنــهــا ويــكــون قـد
الـتحق جـميـع الالعبـ احملتـرف
ـــنـــتــخـب ويــامـل ان يــكـــونــوا بــا

تـواجه الـوطـني مـنـذ الـلـقاء األول
ؤهلـة وان اللقاء في التـصفيـات ا
ال يــتــعــدى مـن كــونه ثالث نــقــاط
احلـــافـــز الــــذي يـــدفـع اجملـــمـــوع
ـبــاراة بــقــوة وانــدفـاع خلــوض ا

وحتقيق الفوز الهدف احملدد .
WF d  W —UI

ومقارنة سريعة ب الفريق جند
الــــفـــــوارق واضــــحـــــة من حـــــيث
ــسـتـوى الـذي عـلـيه ايـران وهـو ا
ـنـتـخب مـرت الـذي تـغـلب عـلى ا
في فترة قـصيرة حيث الـتصفيات
األولــيـــة واحلــاســمـــة بــنــتـــيــجــة
واحـدةبـثالثـة اهـداف نظـيـفـة كـما
ـتـلك اسـلحـة جتـعـله قـادرا على
التـفـوق على اقـرانه في اجملمـوعة
نـافس مدعـومة وتـظهـر صفـوف ا
بالعــبـــ مــحـــتـــرفــ في أنـــديــة
أوربـيـة مـتـقـدمـة وتـظـهـر الـقدرات
الـهـجـومـيـة مـؤثـرة عـنـدمـا سـجل

ومـسـتـوى مــخـتـلف عـن مـبـاريـاته
السـابقة كونـه سيكـون امام فرصة
ــنـافــسـة عــلى بــطـاقـة أخـرى في ا
لحق ومؤكد ان التشكيل و الكل ا
اليريـد ان تتكـرر اخليبـة التي مني
بهـا والزال يعـاني منـها خـصوصا
من اخلـسـارة الـثـقـيـلـة من مـنـافس
الـيـوم و فـي ظل مـوقف مـتـاخـرفي
تـــرتــيـب اجملــمــوعـــة عــلـى تــقــد
ــهــمــة رغم غــيـاب مــبـاراة حــسم ا
اكـــثــر من عــنــصـــر مــؤثــر بــســبب
االصـابـة بــفـيـروس كــورونـا حـيث
إمـــجــد عـــطــوان و مــنـــاف يــونس

وياسر قاسم.
ويــــــامل ان تــــــاتي اخــــــتـــــيـــــارات
كـوفيـتس دقيـقة بـعد ابـعاد ودعوة
عـدد من االعـبـ وفي ان يـكـون قـد
نتخب امن اجملموعـة التي تمـثل ا
ــــبـــاراةبـــشــــكل جـــيـــد وخـــوض ا
وجتاوز الـتحـديات الـتي استـمرت
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ـغـرب لربع نـهائي تـأهل منـتخب ا
كأس أ أفريقيا بـالكاميرون بعد
ـــلــعب فـــوزه عـــلى مــاالوي 2-1 

أحمدو أهيدجو في ياوندي.
ــغـــرب في وســـيالقـي مـــنــتـــخـب ا
ـقــبل الــفـائــز في مــبـاراة الــدور ا
مــــصــــر وكــــوت ديــــفــــوار احملـــدد
مــوعـــدهــا غــدا األربــعـــاء في ثــمن

النهائي.
dO  —c

ــغـــرب يــوسف ـــنــتـــخب ا ســـجل 
الــنـصــيــري وأشـرف حــكــيـمي في
الـدقـيـقـت 45 و68 بـعــدمـا تـقـدم
ــنـــتــخـب مــاالوي في مـــاهــاجنـــو 

الدقيقة 7.
ــبـــاراة بــحـــذر كــبـــيــر من بـــدأت ا
ــغـرب مـاالوي وحــاول مـنــتـخب ا
الضغط قـبل هجمـة مباغـتة قادها
مــاهـاجنـو في الــدقـيـقـة 7 إذ سدد
كـرة صـاروخـيـة مفـاجـئـة لـيـسجل
الهدف األول مستغال تقدم حارس

مرمى األسود ياس بونو.

لوزا وسـفيـان بوفـال في الدقــــيقة
ـــغــــــــرب 80.وعـــرف مــنـــتـــخب ا
كيف يـحافظ عـلى تقـــــــدمه حتى
الـــنــهـــــــــايــة لـــيــحـــجــز بـــطــاقــة
الــتـــــــــأهل لــلــدور ربع الــنــهــائي

رسميا.
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قـبل عرسا ـنصور مـيلـيا يـوم السـبت ا تشـهد قاعـة قرطـبة في فـندق ا
ـبية الوطنية انتخابيا جـديدا النتخاب مكتب تـنفيذي جديد لـلجنة البارا
العراقية  ,هذه اللجـنة ومنـذ تأسيسـها في شهـر تشرين االول من عام
2003 وحتى الـيوم يـحرص جـميع من انـتمى الـيهـا مهمـا كانت صـفته
على ان تـتـواجـد رياضـتـهـا في احملـافل الدولـيـة اخملـتلـفـة سـواء أكانت

اقليمية او عربية او اسيوبة او دولية
سـؤول فيها ومع مرور وهكذا أخذ هذا احلرص يـتضح لدى جميع ا
ـبيـة والتي ارتـفعت الزمن وتـطور االلـعاب الـرياضـية في الـلجـنة الـبارا
ـركــزيــة فـيــهـا من (10) احتـادات عــنـد الــتــأسـيس اعـداد االحتــادت ا
أصبـحت اليـوم الريـاضيـة الـبارالـبمـبيـة تقـترب من (  16) احتادا بـعد
استـحـداث جلـنـتي ( التـايـكـواندو وكـرة الـريـشـة ) اللـذان سـيـحصالن

على صفة (االحتاد) رسميا وحسب االجراءات الرسمية ..
ـبـيـة الـعـراقـيـة ومن خالل تـعـايـشي مع ريـاضـتـها , في الـلـجـنة الـبـارا
وجـدت ان اجلمـيع يـتـنـافس واجلـمـيع يـنـطـلق من نـقـطـة شـروع واحدة
كتب الـتنفيذي ـعايير ولـوائح وتنقيط اعتـمده ا قـدمة وفقا  ليكون في ا
لـلـجـنــة كي اليـكـون هـنــالك تـرهال في اجلــانب االداري والتـراجـعـا في
اجلانب الفني لعملهم  ,وهكذا تكون محصلة اجلهود والعمل والتدريب
ـشـاركـة في الـبــطـوالت احملـلـيـة والـدولـيـة اســاسـا لـتـطـويـر االلـعـاب وا
ـسؤول نـشود لـلعامـل وا بيـة وهو الـهدف ا الرياضـية لـلجنـة البـارا

فيها
ـبـية تـسـعى بـكل مهـنـية الـعـمل الـرياضي السـيـما اليـوم الـلجـنـة الـبارا
بي القامة مؤتمرها االنتخابي اجلديد للدورة االنتخابية ( 2021 البارا
2024 _) النـتـخـاب مــكـتب تـنـفـيــذي جـديـد يـواصل الــسـيـر في طـريق
االجنازات التي حققتها طوال تأريخها السيما في مشاركاتها االخيرة
بـيـاد طوكـيو ـبـياد 2016 في ريودي جـانـيرو بـالبـرازيل وبـارا في بارا
2020 في اليابان فضال عن اجنازاتها في الدورات االسيوية والعربية

وبطوالت كأس العالم
ـبية العـراقية دائـما على انتـخاب مكتب تـنفيذي وحترص اللجـنة البارا
هنـية وقادر على التخطيط الصـحيح للمحافظة على يتسم بالرصانة وا
كـيـان اللـجـنـة وتـأريـخـهـا الـذي عـرفت به وهـو تـأريخ زاخـر بـالـبـطوالت
واالوسمـة وبـنـاء الالعـبـ االبـطال الـذين تـعـدت شـهـرتـهم واجنـازاتهم
احملـيط احملـلي او الـعـربي لـتـصل الـعـالم بـأجـمـعه بـواسـطـة الـتـخـطـيط
بية التي حترص دائما ان تكون السليم واالدراة الناجحة للجنـة البارا
ي والـوقوف ندا ـبية في احملـيط العا ( رقما صـعبا) بـ اللجـان البارا
ـتقدمة في تلك االلعاب قويا في الكثيـر من االلعاب امام العبي الدول ا
بيـة الفوز والتـفوق برغم وفي احيان كـثيرة يـحقق ابطـال اللجـنة البـارا
ـوازنـة الـعـامـة لـلـدولة والـتي البـد من ـرصـودة لـهـا في ا قـلة االمـوال ا
زيادتها الجل ان تـتواصل مع حتقـيق النجاح والـتألق وادخال الـبسمة
ـبيـة العراقـية ولعل على وجوه الـعراقـي الذين يـتابعـون رياضـة البارا
بـيـة العـراقـيـة والعبـيـها ضـمن االحتـادات التي مافـعـلتـه اللـجـنة الـبـارا
ــبـيــاد طـوكــيـو 2020 دلـيل عــلى مـا شـاركت فـي بـارا

اشرت اليه
كل االمـنــيـات الـصــادقـة في انــتـخــاب مـكـتب
ـسـيرة تـنفـيـذي جـديـد قـادر عـلى مـواصـلـة ا
بيـة العراقـية .. الستم الناجحـة للجـنة البـارا

معي ..?
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من أفـــضل 8 العـــبــ في الــعــالم;
ركز الثاني) ميدفيديف (صاحب ا
ـاني ألــكـســنـدر زفــيـريف (3) واأل
واليـوناني سـتيـفانوس تـيتـيباس
(4) ونادال (5) واإليـطـالي مـاركو

بيريتيني (7).
…—uD  qOJA

ــاضي فـاز وفي نــسـخــة الــعــام ا
ألكسندر زفيريف بالبطولة بعدما
تغلب على ستيفانوس تيتيباس.
ـــغــرب عـــلى وحـــافظ مـــنـــتـــخب ا
إيقاعه في الشـوط الثاني وأشرك
ـديـر الـفـني وحـيد خـلـيـلـوزيتش ا
ريـان مـايي بدال من أيـوب الـكـعبي
في الــــدقــــيــــقـــة 53 حــــيث شــــكّل
ـــجــــرد دخـــوله عـــبـــر خـــطـــورة 
تــســديــدة قــويــة كــادت أن تــخــدع

حارس ماالوي.

وكــاد مـنــتـخب مــاالوي أن يـفـاجئ
األســـود مــرة أخـــرى من هــجـــمــة
مــــرتـــدة تـــدخل احلـــارس بـــونـــو
وأفسدها بنـجاح.وفي الدقيقة 68

مـــارس الـــنــجـم أشــرف حـــكـــيــمي
هوايـته وسجل الـهدف الـثاني من
ركـلـة ثــابـتـة من مــدى بـعـيـد. وفي
الـــدقـــيـــقـــة 74 تـــمـــكـن مـــايي من
االوي ومرّر ـرمى ا التـوغل قرب ا
للنصيري لكن األخير سدد بجانب
رمى.وأدخل وحيـد خليـلوزيتش ا
ن بـــــرقـــــوق ومــــنـــــيــــر كل مـن أ

احلــــدادي بـــدال
من عمران

غرب ونظيره ماالوي في ا افريقيا »3∫ لقاء منتخب ا
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بي ورصـد مبلغ  65مـليار ـلعب االو اعلن محـافظ ذي قار الـدكتور مـحمد هـادي عن تصـويت مجلس الـوزراء على انهـاء ملف ا
بي واحد من اهم لـعب االو دينار لـغرض استـئنـاف العمل به بـعد ان يـتم احالته الى شـركة رصـينة.وبـيّن احملافظ ان مشـروع ا

ـشاريع االسـتراتيـجيـة للمـحافـظة والـذي تلكئ الـعمل به مـنذ عـدة سنوات.واشـار ان جهـود استثـنائـية بـذلت من قبل االم ا
تلـكئة واحـالة ملفه جملـلس الوزراء للـنظر به.ولفت ان العام جملـلس الوزراء مع ادارة احملافـظة لسحب الـعمل من الشـركة ا

لـعب واسـتثـنائه من الـضـوابط واحالـته الى شركـة رصـينـة مع رصد مـبلغ 65 مـجلس الـوزراء صـوت على انـهاء مـلف ا
ملـيار ديـنـار الستـئنـاف العـمل به. عن تـوسيع مـلـعب االدارة احمللـية الى15 الف مـتفـرج وينـفذ ضـمن تـصامـيم حديـثة

لعب السابق الذي نفذ سنة 1966. وينفذ على ارضية نفس ا
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يـحـسب لوزيـر الـشبـاب والريـاضـة عدنـان درجـال  حرصه عـلى مـتابـعة
تمثلة سبل تنفيذ هدية ملك السعودية إلى اجلمهور الرياضي العراقي ا
ديـنة الـرياضيـة في بغـداد  بعـقده لـقاءات مـباشرة مـع ماجد بن بـبنـاء ا
عـبــد الـله الــقـصـبـي رئـيس اجلــانب الـسـعــودي في اجملـلس الــتـنــسـيـقي
الـعـراقي الـسعـودي في الـرياض ووزيـر الـتـجارة ووزيـر اإلعالم وكـالة
ـدينـة الريـاضيـة .. قـد يقـول قائل ان ـتـعلـقة بـا تـناولـت جمـيع اجلوانب ا
مـتابعة سبل تنـفيذ هدية مـلك السعودية إلى اجلمـهور الرياضي العراقي
 هي من صـميـم واجبات الـوزير  وانـا ال اختـلف مع هذا الـرأي  ولكن
الـهديـة ال تقـدر بثـمن وتسـتحق اجـتمـاعات مـستـمرة لـتذليـل كل العـقبات
ــهم ان يـعي ـديـنــة الـريــاضـيـة  ومن ا الـتـي تـواجه الــشـروع في بـنــاء ا

سؤول احلكومي االول عن الشباب والرياضة قيمة هذه الهدية . ا
عني بـالهديـة السعـودية  وهو الذي لم اجلـمهورالـرياضي العـراقي هو ا
يـــنــــتم فـي اي يـــوم من االيــــام الى اي حــــزب ســـيــــاسي حـــتـى في عـــز
الـديكتاتوريات التي دمرت العراق وجعلتها اثرا بعد ع وهذا اجلمهور
بريء من اية جهة سياسية تدّعي احلرص على مصاحله  لسبب واضح
ال لـبس فـيه وهـو ان اجلـمـهـور الـريـاضي رفع ويـرفـع دائمـا عـلـم الـعراق
ـكان الوحـيد لـنشاطه) ـدرجات ( ا الـشامخ ولـيس غيره  ويـلوح به في ا
عـقب كل هـدف يـسـجـله مـنـتـخب بالده في مـرمى مـنـافـسيـه  واذا كانت
احلـالة تتعلق بفـريق النادي  فان اجلمـهور يعبر عن والئه بطـرق مختلفة
ـجـد بـعـبـارات ريـاضيـة وديـة  فـريـقه ويـرفع شـعـاره وصـور رموزه  و
ـشـاهدة وحـسب  ووفق ذلك فـان اجلـمـهور الـعـراقي يـسـتـحق التـمـتع 
ية  ـواصفات العا ـباريات في مالعب الئقة .. وللمـدينة الرياضية ذو ا ا
ـارس فعـالية فـوائد ال تـعد وال حتـصى للـرياضي احملـترف سـواءا كان 
ـارسـة ريـاضــيـة فـرديــة ام جـمـاعــيـة  النـهــا تـسـاعــد الـريـاضي عــلى 
ـديـنـة واسـتـعـراض مـهـاراته احلـركـيـة االسـاسـيـة عـلى افـضل نـحـو  وا
درب علـى تنفيـذ كل خططه  ـية تسـاعد ا واصفـات العا الـرياضيـة ذو ا
ـديـنـة الريـاضـيـة احلـديـثـة تـطـرد كل وحتـقق لالداري كل تـطـلـعـاتـه الن ا

طارىء على االدارة .
وقع  واذا كـانت وزارة الـشـباب والـريـاضـة (حـائرة) حلـد االن بـصـدد ا
اجلـغرافي لـلمـدينـة  فان احدى االقـضيـة القـريبـة من العـاصمـة بغداد 
ــكن ان تــكــون مـوقــعــا لــلــمــديـنــة  خــاصــة وان ادارات عــدد االنــديـة
متـازة لكرة القدم  الـبغدادية الـتي لديها فـرق في بطولة دوري الـدرجة ا
ـوسم اعـتـبـار مـلـعب كـربالء الـدولي  ارضـاً لكل قـررت في بـدايـة هـذا ا
مـباريـاته  والذي يـبعـد عن العـاصمـة بغـداد اكثـر من سبـع كـيلـومترا
ـمتـازة  عـنـدما نـريـد الـوصول الى حـتى قـال اداري احـد فرق االنـديـة ا
مـلـعب الـتـاجي في بـغـداد يـتـطـلب االمـر سـاعـة ونصـف  وباقـل من هذه
ـدة الزمنية نصل الى مـلعب كربالء الدولي  إشارة الى شدة االزدحام ا
في شـوارع العاصـمة بغـداد  وعليه فـان ابعد قـضاء سكـني تابع اداريا

لبغداد  هو اقرب من مدينة كربالء الى بغداد.
هداة من قـبل ملك السـعودية ـدينة الـرياضيـة ا  نـتطلع ان يـكون تنـفيذ ا
في بــغـداد  الـيـوم ولـيس غــداً  الن بـغـداد فـيـهـا
ـمتـاز لـكرة اكـبـر عدد من فـرق انـدية الـدوري ا
الــقــدم وفــرق االلــعـاب الــريــاضــيــة االخـرى 
فـضال عن انها مـقر لكل االحتادات الـرياضية
ــركـزيـة وهي بــالـتــالي حتـتـاج الـى اكـثـر من ا

مدينة رياضية.
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ـــنــتــخب الـــوطــني الى يـــتــطــلع ا
حتـقــيق فـوزه االولى عـنـدمـا يـحل
ضـيـفـا على نـظـيـره اإليـراني وهو
يـخـوض مـبـاراته الـسـابـعـة ضـمن
ـؤهــلـة الــتــصـفــيــات اآلسـيــويــة ا
لكـأس العـالم القادمـة التي سـتقام
في قـــطـــر ســـعـــيـــا الحـــيـــاء امــال
ــنــافــســة عــلى بــطــاقــة الــتــاهل ا
لـلـمـلـحق بــعـد الـفـشل الـكـبـيـر في
مـجمل مـبـارياته ضـمن مـجمـوعته
بــخــســارته مــرتــ وتــعــادل اربع
مــرات وبـدون فــوز واضـعف دفـاع
وهـجـوم ويـأمل ان يـسـتـعـيد دوره
عـندمـا سيـكون امـام فرصـة اخرى
ولـو انـهـا ليـست بـالـقريـبـة اطالقا
عـلى الـفـريق ان يـضع خـلـفه فـشل
ــبــاشــر لــكــاس الــعــالم الــتـــاهل ا
عـندمـا يـعود مـرة اخـرى ليـخوض
مـباراة غـاية في الـصـعوبـة عنـدما
يــــواجه مــــنــــتــــخب ايــــران عــــنـــد
اخلــامـــســة والــنــصـف من مــســاء
الــيـوم اخلــمـيس والزال الـالعـبـ
والـكـادر الــفـني يـواجـهــون الـنـقـد
الالذع من الــشــارع بــســبب تــدني
ــتالحــقــة ـــســتــوى الــكــبـــوات ا ا
والــفــشل مـن مــبــاراة الخــرى رغم
مـحـدوديتـهـا لـكنه فـقـد الكـثـير من
ــطـلـوبـة بـسـبب ـنـافـسـة ا أوجه ا
درب تكـرار االخطاء مـنهـاتغيـر ا
ـشـرف الـتي حـصـلت واالعـبـ وا
بـغيـر وقتهـا وال معـنى لهـا اطالقا
وجاءت في بدايـة التصـفيات التي
يــــفــــتـــــرض دخــــولــــهـــــا بــــكــــامل
نـتخب االعدادواسـتمـرت تالحق ا
واخلـروج بـنـتـائج مـخـيـبـة كـثـيرا
ولـم يـــــتــــــمـــــكـن من الـــــتــــــغـــــيـــــر
اوالـتـعــويض وانـحـنى تــمـامـا مـا

جعله يتقهقر للمركز اخلامس.
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و يــــدرك اجلــــمــــهــــور احملــــلي ان
نتخب سيكون امام مهمة ليست ا
بـالسـهـلـة وبـدون الـفـوز سـتـتـعـقد
االمــور بـــعـــد اكــثـــر واالمل في ان
يــظـهــر الالعــبــ والــفــريق بـاداء

نتخب الوطني يجري تدريباته االخيرة قبل مواجهة ايران ∫ ا U —b
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يــــســــتـــطــــيع الــــصــــربي نــــوفـــاك
ـصـنف األول بـ ديـوكـوفـيـتش ا
العــبي الـتـنس احملــتـرفـ الـلـعب
ــكـسـيك في بـطــولـة أكـابــولـكـو بـا
ـقـبل دون خالل فــبـرايـر/شـبـاط ا
احلاجة إلى الـتطعيم ضـد كوفيد-
19 حسـبـما ذكـر راؤول زوروتوزا
سابقة ذات الـ 500نقطة. مدير ا
وقــال زوروتـــوزا إنه عــلـى الــرغم
من أنــــــهـم لم يــــــتــــــحــــــدثــــــوا مع
ديـــوكـــوفــيـــتش إال أنـه ســيـــكــون
مـوضع تـرحـيـب تـمامـا كـمـا لـعب

سابقة عام 2017. ا
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وتابع: "نوفاك لـديه جدول أعماله.
إذا كــان يـريــد أن يــأتي فــالــعالقـة
جيدة لـلغايـة. أفضل أن يكون ذلك
قـراره رغم أنـني أرى األمـر مـعـقدا
ألنه بـعــد أسـبــوع سـتــكـون هــنـاك

كأس ديفيز".
و اســتـبــعــاد ديـوكــوفــيـتش من
ـفـتـوحـة أول بـطـولـة أسـتـرالـيـا ا
جــرانــد سالم لــهــذا الــعــام لــعـدم
تـلـقـيه الـتـطــعـيم لـكـنه لن يـواجه
مـشـكـلـة في الـسـفـر إلى أكـابـولـكو

ـكسيـكيـة ال تفرض ألن احلكـومة ا
ـطـعـم قـيـودا عـلى دخـول غـيـر ا
إلى أراضـيــهـا وتــنـظـم الـبــطـولـة

على هذا األساس.
وفي مشاركته الـوحيدة في بطولة
ـفتـوحة نـسخة 2017 كـسيك ا ا
 إقـصــاء ديــوكــوفـيــتش في ربع
الــنـهـائي عـلى يــد األسـتـرالي نـيك
كـــيــريـــوس في واحــدة مـن أكــثــر

النقاط البارزة للبطولة.
وأكـــــــد زوروتـــــــوزا أن الـــــــروسي
دانــيــيل مــيــدفـيــديف الــثــاني في
ي سـيـشارك في الـتـصـنـيف الـعـا
الــبـطـولـة فـي الـفـتـرة من 21 إلى
26 فـــــبـــــرايــــر/شـــــبــــاط والـــــتي
سـيـسعى فـيـهـا اإلسبـاني رافـائيل

نادال إلى لقبه الرابع.
وفي هــذا الـصـدد قـال زوروتـوزا:
"كـل مـــــا يـــــقـــــال عـن رافـــــا لـــــيس
ضـروريا فـقـد تغـلب بـاألمس على
ديـنيس شـابوفـالوف وهـو بالـفعل
فـي الـــدور نــــصف الــــنـــهــــائي من
ــفـتـوحـة; إنه بـطـولــة أسـتـرالـيـا ا
يعود بطريقـة رائعة وسيبحث عن

لقبه الرابع في أكابولكو".
كـسيكية 5 ويشارك في البـطولة ا
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نوفاك
دجوكوفيتش

د الهجومي وفي الدقيقة 12 بدأ ا
ـغربي لـلرد عـبر أشـرف حكـيمي ا
من اجلــهــة الــيــمـنـى فـأرسـل كـرة
عــرضـــيــة قــويــة فــتــدخل الــدفــاع
ـاالوي وأبعـدهـا بعـدمـا جتاوزت ا

ـغرب احلـارس. وواصل منـتـخب ا
ضــــغــــطه وهــــدّد مـن جــــديــــد من
مـرواغـة جـمـيــلـة لـسـفـيـان بـوفـال
الذي هيّأ الكرة لعمران لوزا فسدد
ــاالوي األخــيـــر إال أن احلـــارس ا

تـشـارلـز تومـو تـصدى لـلـكـرة قبل
أن يضـيع النـصيـري فرصـة أخرى

من تسديدة مرت جانبا.
وتــراجع مـنــتــخب مــاالوي تـمــامـا
لـلــوراء واكـتـفـى بـالـدفــاع قـبل أن
غربي من ـرمى ا يهدد مـاهاجنو ا
فــرصـة خــطــيــرة في الـدقــيــقـة 22
عـــنــدمــا انــفـــرد بــاحلــارس بــونــو

رمى. وسدد خارج إطار ا
ـــغــرب في واســتـــمـــر مــنـــتـــخب ا
تضييع الفرص السهلة حيث جاء
الــدور عـــلى رومــان ســـايس الــذي
سـدد "عـلى الـطـايـر" لـكن الـعـارضة

ردت كرته.
وعــاد الــنــصــيــري لــيــســتـغـل كـرة
ـرمى فـسـدد في يد وصـلـته أمام ا

احلارس.
وفـي الــدقــيــقــة 45 ع الـــلــحــظــات
األخــيــرة من عــمــر الــشــوط األول
جنح يوسف الـنصـيري في تـعديل
النتيجة بـرأسية لم يتمكن حارس
مــاالوي مـن إبـــعـــادهــا لـــتـــشـــــكن

شباكه.

ــمــلــكـة الــقــرارات أيــضــاً إعــتــمــاد ا
العربية السعودية الستضافة بطولة
الــــشـــبـــاب - الــــصـــاالت.وأوضح أن
الــعــراق حـصل عــلى اربــعــة مـقــاعـد
مـهــمـة في االحتـاد سـتــصب بـخـدمـة
طـــائـــرتـــنـــا فـي قـــادم االيـــام حـــيث
سيكون جميل العبادي رئيسا للجنة
الفـنيـة وبـشار عـلي خلف عـضواً في
اللـجنة الـشاطـئيـة وازاد حسن قادر
عــضــواً في جلـنــة الــتـطــويــر فـيــمـا
حـــصــلت كــازال حـــمه ســعـــيــد عــلى

عضوية اللجنة النسوية.
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حـــصل االحتــــاد الـــعـــراقـي لـــلـــكـــرة
الـطـائـرة عـلى ثالثـة مـقـاعـد جـديـدة
في جلـان احتـاد غـرب اسـيـا لـلـلـعـبة
وذلك بــعــد تـســمــيـة رئــيــسه جــمـيل
العـبـادي رئيـساً لـلجـنـة الفـنيـة.وقال
احتـاد الــكـرة الــعـراقي فـي بـيـان إن
مجلس إدارة احتاد غرب اسيا للكرة
الـطـائـرة عــقـد اجـتـمـاعـاً مـهـمـا عـبـر
نـصة االلـكتـرونيـة بحـضور رئيس ا
االحتــاد الـعــراقي جــمـيـل الـعــبـادي
مبيـناً أن االجتـماع جاء بـعد تسـمية
الـعـبـادي رئـيسـا لـلـجـنـة الـفـنـية في

احتــــــــاد غـــــــرب
اسيا.

وأوضح البـيان
أن مـجـلس ادارة
االحتــــاد نـــــاقش
العديد من االمور
همـة فضالً عن ا
تـشــكــيل الـلــجـان
اخلاصـة باالحتاد
ومــن ابــــــــــــــــــــــــرز

 بتروفيتش
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»uÝ»‚∫ لقطات من جولة (كالم الناس) في منطقة الصدرية

الـشـرقـيـة مـتـابـعـة مـشـكـلـتـنا) . وضـمن
جــولـة الـبـرنــامج لألسـواق في مــنـطـقـة
الـصــدريـة كـانت هـنــاك زيـارة حملل بـيع
األلبان واألجبان وقال لنا صاحب احملل
أبـا قيـصر (مـهـنتـنا هـذه تـوارثنـاها من
أب وجد .. جـ العـرب عنـدنا من الـبقر
واجلـامـوس .. لـكن الـقـيـمـر بـقى سـعـرة
مـرتفع بـ 20 الف ديـنـار لـلـكـيـلـوغـرام 
واجل بـ 7 آالف لـلـكـيـلـوغـرام .. لـديـنا
دخن وعليه طلب من ل ناشف أربيل ا
واطـن  حـتى بـالشـتاء مـرغوب قبـل ا
لــكن بـالـصـيـف وبـشـهـر رمــضـان يـكـون

أكثر) .
×كادر عمل البرنامج :-األعداد والتقد
مـخـرج مـيـداني ومـديـر : عـلي اخلـالـدي
الـتــصـويـر : تــصـويــر : عـمــر اجلـابــري
ـتابـعة ا فرجي  علي الـطرفي أسامـة ا
الـــصـــحــفـــيــة : ســـعــدون
اجلـــــــــــــابــــــــــــري
ونـتاج : عـمر ا
مـــــــــظـــــــــفـــــــــر

وأدريس.
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ــقــيم في تــونـس يـشــارك في الـتــشــكــيــلي الــعــراقي ا
مــعـرض ( إشــراقـات 2022) الـذي تــنــظـمـه في دولـة
االمارات الـعـربـيـة مـؤسسـة سـلـطـان بن عـلي الـعويس
الـثـقــافـيـة بـدبي بـالـتـعــاون مع مـؤسـسـة روح الـفن في

دة اسبوع. قبل ويستمر  الثاني من شباط ا
s¹œ«bŠ d¹bſ

الـشـاعـرة والـتــشـكـيـلـيــة االردنـيـة ضـيـفــتـهـا اجلـامـعـة
ـانـيـة األردنـيـة وبـدعـوة من بـرنـامج الـلـغـة والـثـقـافة األ
ـة بعـنوان حـاضـرة حول بـيوت عـمّان الـقد العـربيـة 

عماري العمّاني). (جمالية البناء ا
d:« dO _« b³Ž

 Ê–R*« wKŽ

اخملـرج الــسـوري بـدأ بـتـصــويـر مـسـلــسل (الـفـرسـان
الـثالثة) في أولى جتاربه اإلخراجيـة.والعمل من بطولة
ن زيـدان جمال الـعلي جـرجس جبـارة علي كر أ

و شكران مرجتى.
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افـتتـاحـية بـقلم رئـيس حتريـرها سـعد
نعمة حتت عنوان (مجلة تشكيل جتدد
التحدي اجلمالي) وتقريراً عن األعمال
ـفقـودة بـقلم ـتحـفـية ا الـفـنيـة ا
قـاسم مـحـسن حـسـان عن لـوحة

(حلم) للفنان فائق حسن.
ونـشر في صـفحـاتهـا مقال عن
ــعـاصــر ومـهــام الـنــاقـد الــفن ا
حملــمـد الـشــاوي وتـخـطــيـطـات
خـالـد الصـاحلي  كـما تـناولت
سـيرة فنان مغترب وغطت
ـهـرجـانات ـعـارض وا كـذلـك ا
وتــقــاريــر واســتــطالعــات.امـا
صــورة غالف الــعـدد لــلـفــنـان
فــيــصـل لــعــيــبي ولــقــطــة من
أعــمـال الـفـنـان عـبـاس غـريب
وتـوسطتها لوحتان لعمل :
األول لـلفـنان عـلوان الـعلوان
واآلخــر لــلــــــفــنــانـة نــــاديـة
فــلـيـح  واخـتــتـمت بــلـقــطـة
لــتـعــلـيق الــقـطع الــنـحــتـيـة
لـنصب احلرية للفنان جواد

سليم.
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صـدر عن دائـرة الـفـنون الـعـامـة الـعدد
الــسـادس عـشـر من مـجــلـة (تـشـكـيل) 

وتـضـمن
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أنــفــاس نــســائــيـة مــعــطــرة بــألـوان
التـفاؤل تـتـخطـر ب أركـان القـاعة
في مــــــــعـــــــرض (الــــــــفـــــــنــــــــانـــــــات
الــعـراقــيـات)الــذي تـنــظـمه جــمـعــيـة
الفنـان التـشكيـلي يـوم اخلميس
ــنـــاســبـــة عــيــد ـــقــبـل;   10آذار ا
ــرأة.. وقـد دعى رئــيس اجلــمـعــيـة ا
قـاسـم سـبـتي الــفـنـانــات الـراغـبـات
ن يــحـمــلن عـضــويـة ـشــاركـة  بــا
اجلـــمـــعــيـــة.. حتــديـــداً الى تـــقــد
أعمالهن خالل موعد أقصاه الثالثاء

قبل.  1آذار ا
وقـال سـبـتي لـ (الـزمـان) أن(الـلـجـنة
التحضيرية لـلمهرجان تضم أسماء
ــيـــاً ومــهــنــيــاً.. في مـــهــمــة.. أكــاد
التشكيل العراقي) مؤكداً: (إشترطت

{ لوس اجنـلـوس- وكـاالت - نـشرت
ــيـة  ريــهــانــا صـورة الــفــنـانــة الــعــا
جـديــدة لـهــا عـلـى وسـائل الــتـواصل
االجـتــمــاعي في مالبس داخــلــيـة من

عالمتها باللون البنفسجي.
اطاللــة ريـهــانــا كــشـفت عـن بـطــنــهـا
سـطحـة كمـا ارتدت حـمالـة الصدر ا
باطاللة لم تخلو من االنـاقة اذ تتميز
(الالجنـوري) الـتي لبـسـتـهـا بـقـماش
الدنتيل والتطريز. كما بدت تسريحة
شــعــرهــا بــاجلــدائل الــرفــيـعــة الــتي
تذكـرنا بالـتسـريحـات االتنـية لـسكان
رة االولى التي تظهر اجلزر. ليست ا
فـيـهـا ريـهـانـا بـالـثـيـاب الـداخـلـيـة اذ
غالباً ما تروّج لعالمتها بإطالالت من
تــــصــــامــــيـم مــــخـــتــــلــــفــــة لــــعـالمـــة

(الالجنوري) اخلاصة بها.
عـــلى صــعـــيــد آخـــر  ســـافــر الـــنــجم
األمريـكي كـانـيي ويست مـع حبـيـبته
مـثـلـة االمـريـكـيـة  جـولـيا اجلـديـدة ا

فــوكس الى
بـــــــــــــــاريـس

حلـــــــــــــضــــــــــــور
فــعـالــيــات أســبـوع

ــوضــة الــبــاريــســيـة ا
للـرجـال.وشـوهـد الـثـنائي

خـالل عــــــــــرض دار ازيــــــــــاء
كـيـنــزوالـشـهـيــرة. نـسق ويـست
وفـوكس مالبـسـهـمـا حـيث ظـهـرا
بـــلــــوك من مالبـس اجلـــيــــنـــز من
. تميز اجلهة العلـيا حتى القـدم
مـــظـــهـــر فـــوكس عـــنـــد الـــصــدر
بتفاصيل تذكرنا بثياب رواد
الــفـــضــاء كــمـــا وضــعت
أقــراطــاً ذهــبـــيــة كــبــيــرة
تتناسب مع مالبسها. في
حــــــــ ارتـــــــدى ويــــــــست
جـــــــاكــــــيـت وســـــــرواالً من
الـديـنـيم الـفـاحت الـلـون مع

نظارات سوداء .

أنـت نــاجــــح فـي الــعـــــــمل حــتـى وإن لـــــم يالحظ
أحد ذلك .

qL(«

نـتـيـجـة لــهـدوئك اخلـارجي يـشـعــر جـمـيع من حـولك
بالراحة في وجودك.
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ــســاعــدة ودعم اآلخــرين طــاقــتك  تــظل مــســتــعــداً 
وحيويتك ال تعرف احلدود.
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ثقتك وسـعادتك باحلياة تعني أن أصدقائك يثقون بك
ويطلبون منك النصح.
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أحــبــاؤك بـحــاجــة لــدعــمك في الــوقت احلــالي لــقـد 
انتهى وقت الكسل.
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شكالت في تزايد ولكن يجب أن ال  يبـدو أن حجم ا
شكالت عليك. تطغى ا

”uI «

ـا حــان الـوقت لـلــبـحث عن حـبك احلــقـيـقي أنت  ر
متفق مع ذاتك.

ÊUÞd «

تواجه مـشكلة واحدة تلو األخرى من الضروري أن 
تتصرف في احلال.

Íb'«

يوم أنت واثق بنفـسك وتظهر سالماً داخلياً واضحاً 
السشعد االربعاء.
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تبدأ في الـشعـور بالسـعادة مـرة أخرى  ولن تواجه
تعقيدات أكثر.

Ë«b «

انت مـفـعم بـاحليـويـة واحلـمـاس  ال تـخف من قـبول 
ساعدة من اآلخرين . ا

¡«—cF «

مـنـكم من يـرافق احـد أفـراد عـائـلـته لـرعـايـته صـحـيـا
.رقم احلظ .5
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حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مقـسم الى 9 خـانـات صـغـيرة
هدف هـذه اللـعـبة ملء اخلـانات
بــاالرقــام الالزمــة من 1 الى 9
شـرط عــدم تـكــرار الـرقم اكــثـر
من مـــرة واحـــدة فـي كل مـــربع
كـــــبــــــيــــــر وفي كـل خط افــــــقي

وعمودي.

الـقاص الـعـراقي صدرت له ضـمن مـنشـورات االحتاد
العـام لألدباء والـكـتّاب في الـعراق مـجمـوعة قـصصـية

بعنوان (أعراق) تضم 12 قصة.

االديب الـــســـوري صــدرت لـه عن دار عـــقل لـــلـــنـــشــر
والـدراســة والـتـرجـمــة روايـة (عـطـر الــصـنـدل)تـقع في

 صفحة من القطع الكبير.176

ــهـنـدسـ ـيـة الــعـراقـيــة تـضـيـفــهـا جـمــعـيـة ا االكــاد
ي ليث اجلـابري  صـباح الـسبت العـراقـية مع االكـاد
ـقـبل في نـدوة بـعـنـوان (الـتـعـريف بـالـلـجـنـة الـنـوعـيـة ا

للخرسانة ومواد البناء)

الـروائي الـعـراقي ضـيّـفه امس االربـعـاء نـادي الـسـرد
في االحتــاد الــعــام لألدبــاء والــكــتـاب فـي الـعــراق مع
وسـوي للحـديث عن جتربـتيـهما الروائي نـاظم جلـيل ا

السردية.

qBOH « bL×

الــكــــاتب الــصــحــفي الــعـراقي
تــلـــقى الــتــعـــازي بــوفــاة والــدة
عــقــيــــــــــلــته.تــغـــــــمــدهــا الــله
بـواسع رحمته واسـكنهـا فسيح

جناته.

ريهانا

مع شعبة ثقافة وفنون الشباب في
مـــديــريـــة شــبـــاب وريــاضـــة بــابل
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ـيـة كالسك بـالتـعاون أقـامت أكاد
مــعـرضــا لـلــفـــــنـون الــتـشــكـيــلـيـة
بــعــنـوان (أربــعـة + 1) وبـحــضـور
عـــــــــــــــــــــــــــــــدد مـــن
الــــشـــــخــــصــــيـــات
الـفـنـيـة والـثـقـافـية
وجـــــــمــــــهـــــــور من
الــــــــفــــــــنــــــــانــــــــ
واإلعـالمــــــــــيــــــــــ
ومــــتــــذوقـي الــــفن

التشكيلي.
وقـال الــتــشــكــيـلي
ســمــيــر يـوسف ان
ــــــعـــــرض (هــــــذا ا
يـــــشـــــكل فـــــرصــــة
حـيـويــة لـلـفــنـانـ
الــشــبــاب لــتــقــد
أعــمــالــهم في وقت
غــــــــابــــــــت فــــــــيه
قـــاعـــــات الــعــرض
هـــنـــا وفـي ظــروف

صـعـبـة حتول دون إقـامـة مـعارض
لهم في اخلارج).

من جـــانـــبـــه قـــال مـــديــر الـــبـــيت
الـثـقافي الــــــــبـابـلي علي الـسـباك
ان (أهــــــــــم مـايـبــهج في افــتـتـاح
ـــعــــــــرض هـــو احلـــضـــور هـــذا ا
الكـبـيـر للـفـنـان الـتـشكـيـلـي من
مـــخــتــلـف األعــمــار وكـــانت صــور
الـــلـــقــاءات األكـــثـــر حـــفــــــاوة هي
األبــــهى واألجــــمل والــــتي تــــتـــرك
انــطــبــــــــاعــات مــثــيــرة كــأنــهـا
لــــوحــــات فـــنــــيــــة في غــــايـــة

الروعة).
ـــــــعـــــــرض وشــــــــــارك في ا
الــفـنــانــ : مـحــمــد هـتــلـر
وحـيــدر مـربـات ومـرتـضى
مـــنــصـــور واحــمـــد جــون
ويـسـتـــــــــــمـر لـغـاية 27
مـن شــــــــــــهــــر كــــانــــون

الثاني اجلاري.
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أستـطالع إستقـصائي أجـراه برنامج (
كالم الناس ) على قنـاة (الشرقية)وسط
الـعـاصـمـة بغـداد وحتـديـداً في مـنـطـقة
الصدرية  عن اخلدمـات وهموم الناس
نـطقة مع زيـارات للمـطاعم ومحالت با

بيع األلبان واألجبان وغيرها .
وقـــال مــعـــد ومـــقــدم الـــبـــرنــامـج عــلي
اخلـــالـــدي لـ( الـــزمـــان)( أعـــتـــاد كـــادر
ـيـدانـية الـبـرنـامج الـقـيـام بـالـزيـارات ا
دن العراقية .. من التفقدية لكـثير من ا
الـفـاو الى زاخــو   مع سـمـاع شـكـاوى

قـدمة لهم واطنـ باخلـدمات ا وآراء ا
ـدن من قــبل احلـكــومـات احملـلــيـة في ا
واحملــــافـــــظــــات الــــتـي نــــزورهــــا  مع
ـسـتـمـرة لـلـشـكـاوى حـتى مـتــابـعـتـنـا ا
إجناز كل مشكلة طرحها علينا الناس).
ــواطن سـالم مــحــسـن (عــنــدي وقـــال ا
عــجـــلــة تك تك وهـي بــاب رزقي .. لــكن
منتسـبي أفواج الطـوار في الشورجة
يـحـاربـونــنـا عـلى رزقـنـا من خالل غـلق
طــريق الــشــورجـة  وعــنــدمـا نــتــحـدث
ــظـلــومــيـة يــقــومـون مـعــهم عن هــذه ا
بـالضـرب بـواسـطة الـعـصي واأليدي ..
ونـــــــــــــــــــــــحــن
أصـــــــــحـــــــــاب
عـــــــــــــــــــــــوائــل
ومــــطـــلـــوبـــ
إيجـار البـيوت
مـع أقــــــســــــاط
شـــــــراء الــــــتك

تك)!
ــــواطن أمـــــا ا
علي أبا فاطمة
فــقــال (عــنــدي
عـائــلـة مــؤلـفـة
من 7 أفــــــــــراد
وعـمــلي بـيع (
عاللــــــيـك ) في

ســــوق الــــصــــدريــــة  واردي يــــومــــيـــاً
اليتـجاوز  5 آالف ديـنار وبـيـتي إيـجار
ـنـطــقـة احلـمـيـديـة  ومـحـتـاج تـرمـيم
الـبيـت الذي يـكـلف ملـيـون وخـمسـمـائة
الـف ديـــنــار .. كـــون الـــبـــيت قـــدم وآيل

للسقوط) .
ÊU ½ô« ‚uIŠ

ـواطن ابا جـعفـر وهو أسـير في وب ا
مـــعــــارك حـــرب اخلــــلــــيج عـــام 1991)
ــرات وزارة الــدفـاع راجــعت عــشــرات ا
وجـمــعـة احملـاربـ الـقــدامى وجـمـعـيـة
حـقــوق األنـسـان  وخـرجــنـا تـظـاهـرات
للـمطـالبة بـحقـوقنـا قبل خـمس سنوات
وال تـوجـد نـتـيـجـة  الوزارة اآلن رفـعت
معامالتنـا الى هيئـة التقاعـد الوطنية 
حـــــــسب الــــكـــتـــاب 107 الــــفـــقـــرة 12
ونـطــالب عـبـر بـرنــامج كالم الـنـاس من
قـناة الـشـرقيـة إلنـصافـنـا من قبل هـيـئة

التقاعد).
وصــادفـنـا رجـل من ذوي االحـتــيـاجـات
اخلــاصـة يـتـنــقل عـلى كــرسي مـتـحـرك
فــقـال لــنــا(مـشــكـلــتي اني دهــست عـلى
طــريق الــكـــوت والــســائـق هــرب نــحــو
اجملــهــول  بــعــد أن تــركــنـي بــالــشـارع
ـي ولـوال الـنـاس اخلـيـرين أتـلـوى من ا
نـقـلـوني للـمـسـتـشـفى وأجـريت لي عدة
عمـليـات  وأصبـحت معاق عـلى كرسي

مـتــحـرك .. وأحـتـاج لـعـمــلـيـة جـراحـيـة
وراـــــــتب من الــرعـايـة األجـتـمـاعـيـة) .
واطن مـؤيد حميـد من الصدرية وقال ا
(قناة الـشرقيـة هي من الداع ألفـتتاح
شــارع الــصــدريــة الـــرئــيــسي بــعــد أن
اغـلـقـتـه قـوات األمن قـبل سـنـتـ واآلن
ــــواطـن ابــــا عــــلـــوش فــــتح) . وقــــال ا
(الـشـعب يـريـد خـدمـات وتـوفـيـر فـرص
عـــمل وأنــا مــتـــقــاعــد راتــبي 500 الف
ديـنار  الـراتب هـذا اليـكـفي أسرتي مع

مصاريف البيت األخرى) .
واشار الـشاب مـحمـد محـسن ان(عندي
أطــفــال 2 وانـــا أســكن بـــيت إيــجــار ..
واطـن أصبـحوا ضـحيـة صراعات وا
السيـاسي  وحـتى بطاقـة تمويـنية ال
أمـــلـك .. كـــوني كـــنت أعـــيش فـي ديــار
الــغــربــة في هــولـنــدا  رجــعت لــبــلـدي
نـتـيـجـة ظـرف طـار حل بي  ونـعـيش
ـادي وبال راتب حـالـة الـفــقـر والـعـوز ا

رعاية إجتماعية).
pF Ë  UM−F

وقــال اخلـالـدي (واصـلــنـا جـولــتـنـا في
أسـواق مـحــلـة الـصـدريـة وزرنـا مـعـمل
لـلـمـعــجـنـات وأخـبـروني عن تـسـمـيـات
عجنـات وأبرزها الكـعك البرازيلي ا

وكــعك الـــســمــسم وكــعك
الــــدهـن وأصــــابع

dAŽ ”œU « U¼œbFÐ qOJAðw    UO «dŽ  U½UM

…√d*« bOŽ

قاسم سبتي

Issue 7182 Thursday 27/1/2022
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7182 اخلميس 23 من جمادى اآلخرة 1443 هـ 27 من كانون الثاني (يناير) 2022م

 fID « ”uIÞ

عمان
wz«d U « bO−

كان ضـيفي القـادم من دبي قد مـدد يوم اضـافيـ على موعـد مغادرته
عـمـان بـعــد ان جتـاذبـنـا اطـراف احلــديث في حـوار يـنـتــظـر ان يـبث بـعـد

ربعانية القاسي .  انتهاء موسم ا
لــيس عــنـدنــا ثـلج والنــعــرف لـون الــضـبــاب .. حـتـى لـنــدن ذات الـســمـاء
ـوسومة باسمه الرصاصيـة االن الحتسن الكشف عن  الـزائر الطفيف  ا

في اعاليها فوق ساعة بيغ ب .
يقول لي : كنت ارقب هطول الثلج وفقما ترصدته من طقس العرب ; لكنه

كان خفيفا لم تتمسك به االرض .السيلفي اذا مع اجلنرال االبيض.
 في عـمـان ثـمـان دواويـر  –سـاحـات جتــمع عـلى دواويـر ودورات كـانـهـا
الــقــارات ; في اخلــامـس اشــرقت ; وفي الــثــامـن امــطــرت وفي الــســابع
ـعادل لـلحـالوب اثـلجت حـتى بكت ; وفي الـسادس سـقط (حب العـزيز) ا

(بالعملة العراقية الشتوية). 
لـكن وسط الـبلـد االقرب الى االول غـرقت حـتى بـربقت .. ومن هـنـا يبـتاع
الـنـاس الكـسـتنـاء وعلـى سطح (الـصوبـة ) يـحلـو الـشواء.كـلـنا نـخرج من
مـعـطف غـوغل الـذي لـيس لـه صـلـة قربـى بـغوغـول. ذلـك ان شغـل الـناس
الـشــاغل هـو الــطـقس ; اجلــمـيع يــتـقــصى اخـبــاره فـاذا اكـتــست الـتالل
السبعة بصبغة الشيب البيضاء ; عندها يحلو لالوالد  اجلري والرقص!
ز بقبعتي التي أنا الاحب الشتاء مع إني ابدو فيه اقرب الى شـارلوك هو
تـمـاثل قـحــفـيـة ديــكـيـنـز ...يــعـتـقــد الـشـعـراء انــهم االوفـر حـظــا الغـتـنـام

طير. االربعينية  الشتوية لكتابة نصوص وفيرة في هذا الفصل ا
دنِ ـغـفّل  حـذارِ من الـتسـكّعِ عـلى أرصـفـةِ ا ـطـرُ يا صـديـقي ا (أيـهـا ا
ال أحد وجتفُّ عـلى اإلسفلتِ قـطرةً قطرةً ستتـبدّدُ مثلي  ال محالةً علّـبةِ ا
سـتبـكي علـيك ...عدنـان الصائغ – وحـدها احلـقولُ الـبعـيدةُ يـتذكـركَ هنا

عمان).
ـطـر كـلـنـا شـعـراء حتـى لـو لم نـكـتب الـشـعـر حـ تضـج أرواحـنا  في ا
ـطر بـالفـرح وبالـشجن في الـلـحظـة ذاتهـا . فرحـون نحن وحـزانى كأن ا
يــوقظ األشـيـاء الـغــافـيـة في نــفـوسـنـا الــتي تـريـد لــهـا مـنـاســبـة ألن تـقـيم

أعراسها .
(نـسـخـتـهـا لـقـد اعـجـبـتــني انـهـا حلـسن مـدن ; اسـمع به الول مـرة )كـان
شاعر جوال قداعرب لي عن اعجابه باطراف احلديث  ووعدني ان نلتقي
طـر .. انه يكـتب حتت درجة 5 – يعـدني االن ان نلـتقي حتت في ذروة ا
الـشـمس ; فـصيف عـمـان مـثالي جـدا إحـيـله الى استـشـاري نـفسي دون
فـحص سـريري يـكـتب له جـادا روشـيـته بـثالث حـبـات يـتـنـاولـهـا بـعد كل

وجبة !
يلتفت إلي الـطبيب  جادا : انصـحك   باخلروج وأخذ جولـة حتى عندما
ا ثق بي حـــ اقــول لك : أن اســتــمــرار ــطــرً يــكــون اجلـــو بــاردًا و
ـكن أن الـتـعـرض لـبـعض األشـعـة فــوق الـبـنـفـسـجـيـة 
تـســاعـد في تـنــظـيم إيــقـاع اجلــسم الـيــومي وحتـسـ

زاج... ا
طر مدرارا  اشعر االن كأني نسيت الكتابة ! سقط ا

الــلــجــنــة أن يــكــون الــعــمل جــديـداً
بـقــيـاس مـتـر عـرضــاً ومـتـر ونـصف
ــــوضــــوعــــات ــــتــــر طــــوالً أمــــا ا ا
فــمــفــتـــوحــة.. مــتــروك إخـــتــيــارهــا

للفنانة).

أبو الشكر وكعك السنفوري والبيروتي
ه وغيره . وشكر 

ـطعم يقـدم أسماك بعدهـا قمنـا بزيارة 
اجلري والكـبة الشهـيرة وسعر الـكباية

الواحدة 3500.
وكــانت لــنـا زيــارة ألحــد اخملـابــز وقـال
صـاحب اخملــبـز : الـطـحــ الـصـفـر في
أرتــــفـــاع نـــشـــتـــريه بـ 45 الف ديـــنـــار
والـطــحـ الـذي يـوزع ضـمـن الـبـطـاقـة
الــتـمـويــنـيــة يـبـاع بـ 33 الف ديـنـار ..
وحتى بيعـنا للخـبز تأثر بـهذا األرتفاع
واألن نبيع كل  5خبزات بـالف دينار ..

وطح احلصة النتعامل به) .
واطن ابـا عباس : أنـا أسير في وقال ا
ـعــارك ( حـرب اخلــلـيج )  1991لم أم ا
اضية أتسلم رواتبي طـيلة السـنوات ا
وحلد اآلن  واحلكومة وعدتنا منذ عام

 بـقـطع أراضـي لـنـا لـكن لم2012
نــــتـــســــلم األراضي وال

الـــــــــــــــــرواتـب
ونــــأمل من
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{ الــقــاهـرة (أ ف ب)  –بــعــد أيـام
من طـرح منـصة نتـفليـكس الرائدة
ـيــاً في مــجـال الــبث الـتــدفـقي عــا
فــيــلم “أصــحــاب وال أعــزّ ?”أولى
جتـاربـهـا الـسـيـنـمـائـيـة الـعـربـيـة
تـصدّر العمل الشبكات االجتماعية
ـنـطـقـة خـصـوصـا فـي مـصر في ا
حـيث أثار جدال كبيرا وصل خالله
ـنـعه ـطـالـبـة  الـبــعض إلى حـد ا
بـحـجـة اسـتـهـدافه الـقـيم الـعـربـية

شاهدته. فيما يتهافت آخرون 
ـنـصـة اخلمـيس الـفـيلم وطـرحت ا
الــذي يـدور حـول حــفل عـشـاء بـ
مـــجـــمــــوعـــة أصـــدقـــاء مـــقـــربـــ
يـخـوضـون حتـدياً يـقـوم عـلى ترك
هـواتـفـهم مـفـتـوحـة عـلـى الـطـاولة
ـات ـكـا واالطـالع جـمـاعـيـاً عــلى ا
والرسائل التي ترد لكل منهم لكن
ســـرعــان مـــا تــتـــكــشـف أســرارهم
الـشخـصية أمـام بعضـهم البعض
ـا يشـمل إخفـاء خيـانات زوجـية

ــضـامــ غـيــر أخالقـيــة إلى حـد
ـصـري مـطـالـبـة مـجـلس الـنـواب ا
باالجتماع بشكل عاجل بهدف منع

نتفليكس في مصر.
وأشـار بـكـري إلى أن الـفـيـلم لـيس
أول عــمل لـنــتـفـلــيـكس يـســتـهـدف
صرية الـقيم واألخالق العربـية وا
ـثلـية بـالـذات ويدافع عـن ظاهـرة ا
اجلـنـسيـة وفيه أكـثر من 20 لـفـظا
إبــــاحـــيــــاً رغم أن  الـــعــــمل الـــذي
ــيــة بـأنه ــنـصــة الــعــا صــنّــفــته ا
ن هـم فـوق الـ 16عــامــا مــنــاسب 
بــسـبب الـكالم الـفـاضح في بـعض
حـــواراته ال يــحـــوي أي مــشــاهــد
إبــاحــيــة أو حـتى قــبــلــة.ومن بـ
أكـثر احلوارات الـتي أثارت اجلدل
فـي الــفـــيــلم ردة فـــعل أب (يــؤدي
دوره الــلـبـنـانـي جـورج خـبـاز) مع
ابــنــته ذات الـســنـوات الـ 17الــتي
ســــألـــته عـن رأيه بـــشــــأن إمـــكـــان
إقـــامـــتـــهـــا عـالقـــة حـــمـــيـــمـــة مع

نــتــفـلــيــكس في أكــثــريـة الــبــلـدان
الــعــربــيـة كــمــا تــصـدر مــنــصـات
الـتـواصل االجـتمـاعي وخـصـوصا
ا فـي مصـر ب مـؤيـد ومعـارض 
طـــرحه الــعــمـل الــســيــنـــمــائي من

أفكار. 
لـكن لم يقف األمر عـند مجرد إبداء
الــرأي في الــبــلــد الــعــربي األكــثـر
تـعـدادا بالـسكـان مع أكـثر من مـئة
ومـلـيـوني نـسـمـة إذ رفع احملـامي
ن مـــحـــفـــوظ دعــوى ـــصـــري أ ا
قــضــائــيــة تـطــالب بـ”عــدم عــرض
الــفــيــلم بــشـكل جــمــاهــيـري ”ألنه
“يـحاول أن يهدم الـقيم األسرية?”
حــسـب مــا نــقل مـــوقع صــحــيــفــة
“أخبار اليوم ”احلكومية السبت.
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ـــصــري ــانـي ا كـــذلك ذهـب الـــبـــر
عـروف بحمالته مـصطـفى بكـري ا
ـتــكـررة عــلى فـنــانـ اإلعالمــيــة ا
ومــفـــكــرين يــتــهــمـــهم بــالــتــرويج

©w½uÝ® v ≈ lO³¹ Êö¹œ »uÐ

WKÒ− *« WOIOÝu*« t ULŽ√ ‚uIŠ

Âö « b³Ž #U

fatihabdulsalam@hotmail.com

—u³Šœ v ≈ kŠU'« s

والـــله ال أعـــرف من أين جـــاءت هـــذه األســـمـــاء? وال كـــيف
أصبـحت ألـقـاباً لـشـعـراء? وال كيف دخـلت مـعـاجم األدباء
واشتهـرت ب الـناس?. فـذلك يحـتاج إلى بحـث طويل ليس

هذا أوانه وال هذا مكانه. 
فأنت تقـرأ عن الشـنفرى شـاعر المـية العـرب: (أقيـموا بني
أمّي صــدورَ مــطــيِّــكم) والــشــنــفــرى مــعــنــاه حــاد الــطــبع.
. والـبحـتـري القـصـير الـقـامة. واألخطل هـو الـطويل األذنـ
وكـان شـكـله دمـيـمـاً. واحلـطــيـئـة الـقـبـيح الـوجه. واجلـاحظ
. ولــيـس أكــثــر دمــامــة من اجلــاحظ في الــنــتــوء في الــعــ
منـظـره وكـراهة في هـيـئتـه ورثاثـة في هـنـدامه إال مفـكـرنا

أبو حيان التوحيدي. 
كان أبو حـيان رجالً تـعيـساً في حـياته وحـاقداً عـلى نفسه
وعلـى النـاس. مـثل فـيـكـتـور هيـجـو في (الـبـؤسـاء). وحـيّان
نوع من األفاعـي. ويُقال في مـعنـاه االبَـلَح. وكان أبـوه يبيع

البَلَح وال يجد في السوق من يشتري!. 
ـثل في الشـجاعـة بعـنتـرة الشـاعر وكانت الـعرب تـضرب ا
اجلـاهـلي بـينـمـا مـعـنـاه الـذبـاب األزرق. واخلـنـسـاء الـظـباء
الوحـشـية. والـفرزدق الـرغـيف السـاقط في الـتـنور. وجـرير
احلبل على الـدابة. وجريـر هو صاحب قـصيدة “الدامغة”
الشهـيرة التي قـالها في هـجاء الراعي الـنميري: فـال كعباً

بلغت وال كالبا!.
وكل اسم له حـكــايـة. وهـنــاك أسـمـاء غــريـبـة الــتـصـقت مع
عائالت في عـدد من البلـدان العـربيـة فأنت تـسمع مثالً عن
آل احلــمــار وآل األعـــور. وآل اخلــصـــاونــة وآل األطــرش
ومنـهم الـثائـر السـوري سـلطـان األطـرش. وآل القط ومـنهم

األديب العربي عبد القادر القط.
وإذا كان من حق الـولـد عـلى والـده أن يحـسن اسـمه. فـقد
ضاع هذا احلق والـتبس في كـثير من أسـماء مـا أنزل الله
بها من سـلطـان. والنـبي صلى الله عـليه وسـلم غيَّـر أسماء
عـدد من صـحـابــته رضـوان الـله عــنـهم. فـالـصــحـابي عـبـد
الـرحمن بـن عوف كـان اسـمه في اجلـاهـلـيـة عـبـد عـمرو أو
ؤمـن كـان اسمـها عبـد الكـعبـة. ومن النـساء جـويريـة أم ا

بَرَّة بنت احلارث فسمَّاها جويرية.  
وهـنـاك كـثــيـرون يـغـيّــرون أسـمـاءهم ومـنــهم األديب تـوفـيق
احلكيم واسـمه حسـ توفـيق. واألديبـة مي زيادة واسـمها
احلقـيـقي مـاري إلـيـاس. وإيـنشـتـ اسـمه كـوخ. والـشـاعر
السـوري أدونيس اسـمه عـلي أحمـد سعـيـد. وسيـدة الغـناء
يالد باسم: نهاد وديع حداد. سجلة في شهادة ا فيروز ا
ولـكن كـيف خـرج عـلـيـنـا الـدكـتـور صـفاء خـلـوصـي أعوام
الستـينـات بنظـرية تقـول: إن الشـاعر اإلنكـليـزي شكسـبير
وكـان يـعمـل سائـس خـيول ولـم يـكن في بـيـته كـتـاب واحد
حافظة البصرة. يعود في أصله ونسبه إلى قضاء الزبير 

.!? بل هو (شيخ زبير) بلحمه وشحمه.. وعظمه أيضاً
قال: إن اسمه مركب تركيباً مزجيّاً من شيك شيخ واسبير
الزبـير  .أو بتـرجمـة أخرى فإن (شـيك) يقـابلـها في مـعجم
األلفاظ العربية “هز ..”أمّا (اسبير) فمعناها الرمح.. إنها

مجرد نكتة نبتسم لها ويكفي!. 
والطريف أن تنـتشر مـطاعم وأفران وبـوتيكـات بيع األحذية
بـأسـماء هـؤالء الـشـعـراء واألدبـاء. فال عـجب أن تـرى مـثالً
تنـبي أو الفراهيـدي للجلود أحذية ابن زيدون أو تـشريب ا

أواألصمعي للحقائب.!
ومرة سألت أسـتاذنـا في النـحو الـدكتور عـبد األمـير الورد
عن معنى (دحبور) في الـلغة العـربية فلم يشـفعني بجواب.
يــومـــهــا وقـع خالف أدبي بـــ الــشـــاعـــر خــلـــيل اخلــوري
والشـاعر أحـمد دحـبـور وأراد بعض اخلـبثـاء من اخلوري
بظـرافته وظــــرافتـهم هـجاء دحـبور فـخرج اخلـوري يسـير
في شــــــوارع بـغـداد بعـدمـا تعـسّـر علـيه الـشعـر لـكنه لم
يـعــد من جـــــولــته سـوى بــبــيت يــتـيم
لـــيــــرفع إصـــبــــعه بـــوجـــــه دحـــبـــور

متحدياً: 
لو كنتً من مازنٍ كنَّا هجوناكا
لكـنّ دحبـورَ أغنانـا وأغناكــا!.
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قضـية الـكهـرباء فـي العـراق حتتـمل كلّ األوصاف كـما ال
حتـتــمل وصـفــاً واحـداً بـعــيـنه. هــنـاك جــيل في الـبــلـد آيل
لالنقـراض والقـضـية تـراوح مكـانهـا وكـلّمـا جتيء حكـومة
جديـدة تتعـقد األزمـة أكثـر حتى يـبدو االمـر سيّـان بوجود
واطـنـ يـئـسـوا من حتـميل حكـومـة أو عـدمـهـا. حـتى انّ ا
ــصـيـبـة الــتي وقـعت عـلـى رؤوسـهم في بـلـد ال احلـكـومـة ا
يصلح للعيش البشري من دون وجود تيار كهربائي. وبات
االعتـقـاد سـائـداً ان قضـيـة الـكـهـرباء سـتـرافق جـيال بـعد
جـــيل وتـــنــطـــبع في الـــتـــكـــوين الــنـــفـــسي واالجـــتـــمــاعي
ؤرخـون بعد واالقتصـادي حلقـبة زمنـية سـوف يتـناولهـا ا
قرن او قـرن بـوصفـهـا القـضيـة التـي أفرزتـها مـنذ اكـثر
من ثالثـ سـنـة عـوامل خـارجـيـة مـنـهـا احلـروب وأخرى
داخلـيـة مـنـها الـفـسـاد والـعـمالـة لألجـنـبي وال نـدري ماذا
ـؤرخون بـعـد مائـتي سـنـة  وهل ستـثـير قـضـية سيـكـتب ا
ـؤرخـ في ذلك الـوقت امـام مـشكالت الكـهـربـاء انـتبـاه ا
وازمـات وحـروب ومـصـائب ال عـدّ لـهـا لـيـست هـذه الـبالد

بعيدة عنها. 
وصـلـتـنـي رسـائل كـثـيــرة اخـتـار رسـالــة واحـدة يـبـدو ان
كاتـبهـا الـذي اخفى اسـمه يـتكـلم بـلسـان جمـيع الـعراقـي

 . ؤقت نطقة اخلضراء ا ماعدا سكّان ا
 تقول الرسالة: 
وزير الكهرباء :

واطن الكهرباء للتدفئة ظاهرة غير مقبولة .. استخدام ا
فالكهرباء لإلنارة ال للتدفئة

فعال ..
يجب أن نتدفأ بالنفط .

وزير النفط :
واطن النفط للتدفئة ظاهرة غير مقبولة .. استخدام ا

فالنفط ومشتقاته للنقل ال للتدفئة
معه حق ..

يجب أن نتدفأ على احلطب .
وزير البيئة :

واطن احلطب ظاهرة غير مقبولة .. استخدام ا
فال ينقصنا تلوث اضافي

صحيح ..
ألنّ ثقب االوزون سيتسع ويقتلنا .

واطن .. اخي ا
عساك ما دفيت ..

كلها كم اسبوع وينتهي الشتاء ..
وعليه ..

اصدرت وزارة حقوق االنسان البيان التالي :
واطنة …… واطن .. اختي ا اخي ا

ا يلي: ننصح 
 لو كنت عاشقا ..
نار الشوق تكفيك
 وإن كنت فقيرا ..

لهيب االسعار تكويك
 وإن كنت مؤمناً ..
ان تدفيك حرارة اال

 وإن كنت كافراً ..
فجهنم تشويك

وانسَ الكهرباء والنفط واحلطب
الله يخليك. 
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{ ســـاو بــاولــو (أ ف ب)  –جــذب
الـعرض األول للمسـلسل الوثائقي
ــثــالــيـة) من (نــيــمــار الـفــوضى ا
إنــتـاج مـنــصـة (نــتـفـلــكس) مـئـات
ـشـاهـدين خالل بث مـبـاشر آالف ا
لـــلـــحــلـــقـــة األولى عـــبــر مـــنـــصــة

“تويتش ”في البرازيل.
سلسل الذي يكشف فيه وانـطلق ا
الـالعب الــبــرازيــلي عن تــفــاصــيل
حـيـاته للـجـمهـور بـعرض احلـلـقة
األولى التي شاهدها مساء االثن
530 ألـف متفـرج في الوقـت نفسه
عــبــر قـنــاة الــصـحــافي الــريـاضي
كـاسيمـيرو ميـغيل على “تـويتش”

التي تضمّ 6.1 مليون متابع.
ويـنقسم العمـل الذي طال انتظاره
إلـى ثالثـــة أجــــزاء ويـــركّــــز عـــلى
مــــســــيـــرة نــــيــــمـــار ( 29عــــامـــاً)

الــريـاضـيـة وحـيـاتـه الـشـخـصـيـة.
ـســلــسل بــدايـات وتــوثّق قــصــة ا
نـيـمـار في مـجال كـرة الـقـدم ضمن
عــائـلـة مـتـواضــعـة في واليـة سـاو
بــــاولــــو وأول انـــــتــــصــــاراته في
سـانـتـوس وصـوالً إلى جنـومـيـته
فـي أوروبـا حــيث تــألّق مـع نـادي
بــرشــلـونــة بــدءاً من الــعـام 2013
ومـع نادي بـاريس سـان جيـرمان”
مـن العام 2017 . وتـثير شـخصية
ـالعب نــــــيـــــمـــــار اجلــــــدل داخل ا
وخــارجـهــا إذ تــتّـهــمه نـســاء عـدّة
بـاعتـداءات جنـسية ولـديه الكـثير
مـن احملـــبــــ والـــكــــارهــــ عـــلى
الـسـواء في صفـوف مـشجـعي كرة
سلسل انتقادات الـقدم. ويعرض ا
ــــهــــاجم خالل عــــدّة واجــــهـــهــــا ا

هنية.  مسيرته ا

وأوضـح نــيــمــار قـــائالً (أتــعــرض
ــا النـــتـــقــادات أكـــثـــر بـــكــثـــيـــر 
أسـتـحق ويـكـون األمـر صـعـباً في
بعض األحيان) مـضيفاً (يعتبرني
ـــثــابــة ــقـــرّبــون مــنّي  أهـــلي وا
+بـاتمان+ في حـياتهم في ح أنّ
مـن ال يعـرفـني يراني كـالـ+جـوكر+
في حـياته الشخصـية الشريرة في
قــــصــــة بــــاتـــــمــــان). وتــــابع (أثق
بـنـفسي وانـتهى األمـر). وتـــظـهر
ـســلــسل حــيـاة الـالعب كـأب فـي ا
لـلـــــطفل دافي البالغ  10 سنوات
وكــذلك عالقــته بـوالــده الـذي ورث
عـــــــنـه االسـم واحلـــــــريـص عـــــــلى
صـورته كالعب. وفـي أحد مـشـاهد
سلسل يقول والد نيمار إنّ ابنه ا
ال يـــزال أمــامه “ســـبع أو ثـــمــاني
ســنــوات ”قــبـل أن يــخــتم حــيــاته

من بــيـنـهم تــيـاغـو ســيـلـفـا وداني
ألـــفــيــــش واإلنـــكــلـــيــزي ديـــفــيــد

بيكهام.

ــهــنــيــة.  ويــظــهـر كــذلك زمــياله ا
احلـاليـان ليـونيل مـيسـي وكيـليان
مـبابي إلى جانب عدد من النجوم
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{ لــــــوس اجنـــــلـــــيس (أ ف ب) –
ـمـثـلـة األمـيـركـيـة إيـفـان اتّـهــمت ا
ــــغــــنّي مــــارلـــ رايــــتــــشل وود ا
مانسون باغتصابها أثناء تصوير
أحــد أغـنـيـاته. ووجّـهت وود الـتي
اشــتـهـرت بــأدوارهـا في مــسـلـسل
( (ويـسـتـوورد) وفي فـيـلم (ثـيـرت
ــانــســون فـي الــفــيــلم اتّــهـــامــات 
الــوثــائـقي “فــيــنـيــكس رايــزيـنغ”
الــــــذي عُــــــرض فـي مــــــهــــــرجـــــان
(سـاندانس) الـسيـنمـائي وأنتـجته
شــبــكـة (اتـش بي او) األمـيــركــيـة.
وتـطرقت وود فـي هذا العـمل الذي
يـتطـرق إلى الكـفاح من أجـل إطالة
مـهلة سقوط الـدعاوى في القضايا
ـرور الـزمن لـلـسـمـاح اجلـنـسـيـة 
لـلــضـحـايـا بـتـحـقـيق الـعـدالـة مـا
حـصل مـعهـا أثنـاء تـصويـر أغنـية
مــانـسـون (هـارت شــايـبـد غالسـز)

سنة 2007.
وقـالت (كـان االتـفاق عـلى تـصـوير
مـشهـد يحاكي عالقـة جنسـية لكن
عـــنــدمـــا بـــدأ الــتـــصــويـــر مــارس
مـانـسـون اجلـنس مـعي بـالـفـعل) 
مـؤكّدةً أنّها لم تعط مـوافقتها على
. وتــــــوضـح وود وهي ذلـك أبـــــــداً
ـثـلـة مـنـذ الـصـغـر أنّـها لـم تكن
تــعــرف كـــيف تــدافع عن نــفــســهــا
وتــرفض األمـر ألنّـهـا كـانت مـدرّبـة

ــضي عــلى عــدم الــرد بــتــاتــا بل ا
حـتى الـنـهـايـة مـهـمـا كـلّف األمر.”
وبـدأت وود في مـواعـدة مانـسون
واسـمه احلـقـيـقي بـراين وارنر في
العام 2006 عـندما كان عمرها 18
غني حينها 37 . وكان يبلغ ا عـاماً
. وأوضـحـت قـائـلــةً (أُجـبـرت عــامـاً
عـلى الـقـيـام بفـعل جـنـسي جتاري
فـي ظل ادّعـاءات كــاذبـة  تــعـرّضت

لالغتصاب أمام الكاميرا).
وتــضــيف أنّ “فـــريق الــعــمل كــان
مــحـرَجــاً لـلـغــايـة ولم يــعـرف أحـد
مـاذا عـليه أن يـفعل ”أثـناء اعـتداء
مـانـسـون عـلـيـهـا. ووفق مـا يـظـهر
فـي الـــفـــيـــلم الـــوثـــائـــقي مـــارس
ـمــثـلـة مــانـسـون ضــغـوطــاً عـلى ا
لـتؤكّـد للصـحافيـ عدم وجود أي
مــشــهـــد جــنــسي حــقــيــقي أثــنــاء

تصوير األغنية.
ـغـني هوارد كـينغ ونـفى مـحامي ا
هـذه االتـهـامـات. واعتـبـر في بـيان
أرسـله إلى وكـالـة فـرانس برس أنّ
“مـن ب كل ادّعـاءات وود الكـاذبة
حـول مانـسون روايـتهـا اخليـالية
في شــأن تــصــويــر كــلــيب أغــنــيـة
+هــارت شــايـبــد غالســز+ قـبل 15
عـاماً هي األكـثر فـضاحـةً وسهـولةً
فـي الــدحـض وذلك لـــوجـــود عــدد

أو مــيــول جــنـســيــة مــثـلــيــة. هـذاكبير من الشهود
الـعــمل هـو الـنـسـخـة الـعـربـيـة من
Perfect Strang- الفيلم اإليطالي
Perfetti sconos- باإليطالية ers
ciuti الــــذي أُنـــتـــجت مــــنه نـــسخ
ـيـة كـثيـرة وأخـرجه الـلـبـناني عـا
وســام ســـمــيــرة في أولى جتــاربه
الــســيــنــمــائــيــة فــيـمــا شــارك في
إنــتــاجه مــنــتــجــون عــرب بــيـنــهم
ــصـــري مــحــمــد حــفــظي رئــيس ا

مهرجان القاهرة السينمائي. 
ـــثــلــون وأدى أدوار الـــبــطـــولــة 
مـعـروفون مـعظـمهـم لبـنانـيون من
أمـــثــال نــادين لـــبــكي وعــادل كــرم
وجـورج خباز إضافـة إلى النجمة
مثل األردني ـصرية منى زكي وا ا

إياد نصار.
وبـعـد ثالثة أيـام على طـرح الفـيلم
ــمــتـد عــلى ســاعـة و39 دقــيــقـة ا
تــصـدّر (أصـحـاب وال أعــز) قـائـمـة
األعـــمــال األكــثـــر مــشــاهـــدة عــبــر

صـديـقهـا فـما كـان مـنه إال أن ترك
ــا تــراه لــهـــا حــريــة الــتــصــرف 

مناسباً.
وقـــد غــصت شـــبــكــات الـــتــواصل
ــاضــيــة االجـــتــمــاعي فـي األيــام ا
بـسـيل من التـعـليـقـات على الـفـيلم
الــذي انـتــقـده كــثـر مــعـتــبـرين أنه
مـقـتـبـس بـصـورة عـمـياء مـن فيـلم
غـربي من دون أي اعتبـار للقيم أو
اخلـصوصيات العربية فيما أشاد
ــــقــــابـل بــــالــــعــــمل آخــــرون فـي ا
مـعتـبرين أنـه ينقـل صورة واقـعية
ألحـــداث ومـــشـــكـالت حـــقـــيـــقـــيــة
مـوجـودة في اجملـتمـعـات العـربـية

رغم محاولة البعض إخفاءها.
ـصري طارق ورأى الـناقـد الفـني ا
الــــشـــــنــــاوي في تـــــصــــريــــحــــات
تــلـــفــزيــونــيــة أن مــا يــقــال عن أن
الــــفــــيـــــلم يــــروج لــــلـــــمــــثــــلــــيــــة
اجلـنـسـيـة…غـيـر صـحـيح مـضـيـفـا
أصـبحـنا نـحاكم اخلـيال ونـعتـبره

”. واقعاً
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ـصرية وقـال الشنـاوي إن الدولة ا
لـيس لها رقابـة على ما يعرض في
مــنـصــة نـتــفـلــيـكس  مــوضـحـا أن
الــفـــيــلم كــان بــعــيــداً عن األجــواء
ـصـرية و”حـتى مـفـردات احلوار ا

في الفيلم لبنانية.”
ـوجـة من تـعـلـيـقـات وتـأتـي هـذه ا
ــــصــــريــــ عــــلـى الــــرغم من أن ا
ـصـريــة قـدّمت أفالمـا الــسـيـنــمـا ا
اجـتـمـاعيـة كـثيـرة وصـفـها الـنـقاد
بـاجلريئة وأثـارت جدال واسعا في
اجملـتـمع احملـافظ من بـينـهـا فـيلم
ســهــر الــلـيــالي الــذي تــطــرق عـام
2003 إلـى مــشــكـالت يــواجـــهــهــا
أزواج من جـيل الشـباب بـينـها ما
يـرتبط بالعجـز اجلنسي واخليانة

الزوجية والفروق الطبقية.
وفـي عـــــام 2006 نـــــاقـش فـــــيـــــلم
ـأخـوذ عن “عــمـارة يـعـقـوبـيـان ”ا
ــــصــــري عالء روايـــــة الــــكــــاتـب ا
ثلـية اجلنسـية بشكل األسـواني ا
صـريح فـي بـلـد ال يـحـظـر صـراحة
ـثلية اجلنسيـة لكنه يسجل قمعا ا
مــتــزايــدا في الــســنــوات األخــيـرة

. ثلي ألفراد مجتمع ا
©ÊU e «® l u  vKŽ d³)« WOIÐ

wMG*« ∫WOJ¹d √ WK¦2

wM³B²ſ≈ Êu ½U

d¹uB² « ¡UMŁ√

{ نيويورك (أ ف ب)  –باع الفنان
األمــيـركي األســطـوري بـوب ديالن
وسيقية حـقوق كامل مجموعاته ا
ــســجـــلــة إلى (ســوني) عــلى مــا ا
أعـلنت االثـن اجملمـوعة الـعمالقة
ــوســيـقـى في أحـدث فـي مـجــال ا
حــلــقــات ســلــســلــة صــفـقــات بــيع
ــوسـيــقـيـة حلــقـوق اجملــمـوعـات ا
اسـتـحـالت أصـوالً ثـمـيـنـة في زمن

البث التدفقي.
ويـعـود االتـفـاق إلى تـمـوز/يـولـيو
الــفـائت ولم يُــعـلن ســوى االثـنـ

وهــــو يـــتـــنـــاول  39مــــجـــمـــوعـــة
مـــوســيــقــيـــة أُنــتــجـت عــلى مــدى
ـغني موسيقى حـوالى ستة عقود 
الـفولك والـكانتـري احلائـز جائزة
نـوبل لـآلداب سنة 2016 مـنذ أول
ألــبــوم يـحــمل اســمه ســنـة 1962
والـذي مُـني بالـفـشل إلى راف أند

رودي وايز ”سنة 2020.
 وأبــعـد من أغــنـيـات ضــاربـة مـثل
اليـك إيه رولـيـنغ سـتـون وتــانـغـلـد
آب إن بــــــلــــــو وجــــــاست اليـك إيه
وومــان تــغــطي الــعــمــلــيــة أيــضـا

ـســتـقــبـلــيـة حــقـوق اإلصــدارات ا
اجلـديدة ألغنيات الفنان البالغ 80
عـامـا وفق بـيـان جملـمـوعـة سوني
ميوزيك إنترتاينمنت (اس ام إي).
ولم تـعـلن قـيـمـة الصـفـقـة غـير أن
مــواقع مــتــخــصـصــة في الــقــطـاع
ــــوســـيـــقـي مـــثل (بــــيـــلـــبـــورد) ا
وفـرايـيتي قـدّرتـها بـأكـثر من 200
مــلــيــون دوالر. وكــان بــوب ديالن
ــوســـيــقــيـــة احلــيــة األســـطــورة ا
وكاتب نصوص ملتزمة ضد الظلم
االجـتـمـاعي واحلـرب والعـنـصـرية
والـــعــبـــوديــة قــد طـــبع الـــقــطــاع
ـوسـيـقـي نـهـاية 2020 من خالل ا
تـخـلـيه عن مـجمل حـقـوقه كـمؤلف
(وهـي مــــخـــتــــلــــفــــة عـن حــــقـــوق
باعة إلى (سوني) إلى الـتسجيل ا
مـــجـــمـــوعـــة عـــمالقـــة أخـــرى هي
(يــونـيــفــرسـال) في صــفـقــة قُـدرت
قــيـمــتــهـا حــيـنــهـا بـ 300مــلــيـون

دوالر. 
ؤلف تقاضي وفـيما تتيح حقوق ا
إيـــرادات مــالـــيــة عـن بث أي عــمل
عـــلى اإلذاعـــات أو عـــبــر خـــدمــات

الــبث الــتــدفــقـي وعـلـى مــبــيــعـات
األلـبومات أو استخـدامها في فيلم
أو إعـالن يـبــقى حلــائــزي حــقـوق
الـتـسـجيل احلق في أن يـقـرروا ما
إذا كــانــوا يـريــدون إعــادة إصـدار
نــسخ مــقـبــلـة.وأعــلــنت سـوني أن
“بــــــــــــــــــــوب ديــالن و+اس ام اي+
سـيواصالن الـتعاون عـلى سلـسلة
مـن اإلصـــــــــــدارات اجملــــــــــددة مـن
مـجـمـوعـة أعـمـال الـفـنان مـتـطـرقة
إلى ســلـســلـة ألـبــومـات (بــوتـلـيغ)
الـشهيرة التي تضمنت نسخا غير
مـنـشـورة سـابـقـا ألعـمـال بـارزة أو
كـــتب بـــدأ طــرحـــهــا ســـنــة 1991
وأصــبـحت حــالـيــا في نــسـخــتـهـا
الـسـادسـة عـشـرة. ويـعـزز االتـفـاق
ــة بـــ (ســوني) الـــعالقــة الـــقــد
وبـــــوب ديـالن الــــذي وقّـع ســـــنــــة
1961 عــــقـــد تـــعــــاون مع شـــركـــة
(كــــولـــومـــبــــيـــا ريـــكـــوردز) الــــتي
أصـبحت بعـدها تابعـة للمـجموعة

وسيقية العمالقة. ا
وقـال ديالن في تصريحات أوردها
الــبـيـان إن “كــولـومــبـيــا ريـكـوردز
وروب سـتريـنغر (رئـيس مجـموعة
ا كانا جيّدين سوني ميوزيك) لطا
مــعي عـلى مــدى سـنـوات طــويـلـة
جـــــــدا ومـع عــــــدد كـــــــبـــــــيـــــــر من
األسـطوانات. أنـا سعيـد بأن تبقى
تــســجـيالت كــلـهــا حــيث يـجب أن
تكون .وتـشكل هذه الـصفقة أحدث
حــلــقــات مــســلــسل شــراء حــقــوق
ــــوســــيــــقي ــــؤلـف أو اإلعـــداد ا ا
لــكـاتــالـوغــات فـنــانـ راحــلـ أو
أحـيـاء قـدّموا أعـمـاال عابـرة لـلزمن
واألجــــيــــال. واســــتــــحــــالـت هـــذه
احلـقـوق أصـوال ثمـيـنة خـصـوصا
مـع الــثـورة احلــاصــلــة فـي قــطـاع

البث التدفقي.
وتـــتــوسع الـــقــائــمـــة في األشــهــر
ـاضــيـة إذ تـشـمل ديـفـيـد بـووي ا
ـؤلف اخلـاصة الـذي بـاع حـقـوق ا
بـأعمـاله إلى شركة (وورنـر) مقابل

250 مليون دوالر. 

91 فــيــلــمــا من أشــهــرهــا: مـال
ونــــســـاء مــــوعـــد فـي الـــبـــرج
صــغـيـرة عــلى احلب والـزوجـة
الــثـانـيــة والـقـاهـرة 30 وخـلي
بـــــــالـك مـن زوزو.وكـــــــان آخــــــر
أعـمـالـها فـيـلم الراعي والـنـساء
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احــتـفل مـحــرك الـبـحث (غـوغل)
امـس بــعـــيــد مـــيالد الـــفــنـــانــة
ـصريـة الراحـلة سـعاد حـسني ا
الـ 79 ولدت حسني في القاهرة
في 26 كـــانــون الـــثــاني 1943.
ـــواهـب فـــقــد وهـي مـــتــعـــددة ا
احـــتـــرفت الـــتــمـــثـــيل وأجــادت
الـغـنـاء وتمـيـزت بـقدرتـهـا على
تــــــأديـــــة فـن االســـــتــــــعـــــراض
واشـــتــهـــرت بــلـــقب (ســـنــدريال
الـشاشة الـعربيـة). وانطلقت في
عـالم الـسـيـنـمـا وهي ال تزال في
الـسادسة عشر من عمرها وذلك
مـن خـالل فـــــــــــيــــــــــلـم حــــــــــسـن
ونـعــيـمـة.وشـاركت الـنـجـمـة في

وتـــابع “تـــقــدّمــنـــا خــطـــوة نــحــو
اكــتـشـاف أســرار الـكــون. وأتـطـلّع
لـــرؤيــة الـــصــور األولـى اجلــديــدة
لـــلــــكـــون الـــتـي ســـيـــلـــتــــقـــطـــهـــا
(الـــــتـــــلـــــســــكـــــوب) +ويـب+ هــــذا
ــدار الــذي الـــصــيف! .وفـي هــذا ا
اخــتـيـر بــعـنـايــة سـتـكـون األرض
والـشـمس والـقـمـر مـوجـودة كـلّـهـا
عــــــلـى اجلــــــانـب اآلخــــــر من ادرع
الـتلسـكوب احلرارية مـا سيضمن
عـــمــلـه في ظل ظالم وبـــرد قــارس
وهـمـا شـرطـان ضـروريَّـان لـدراسة
إشـــعـــاعـــات الـــكـــون األولى عـــبــر
أجـهـزة اسـتـشـعـاره لألشـعـة حتت

احلمراء.
ـرة الــثـالـثــة الـتي يــشـغل وهــذه ا
فـيــهـا الـتـلـسـكــوب مـحـركـاته مـنـذ
إطـالقه عـلى مـ صـاروخ أريان 5

في 25 كـــانــون األول/ديــســـمــبــر.
وخُـــفّــفت عــمــداً قـــوة الــدفع الــتي
يـــوفّــرهــــــــا الــصـــاروخ لــتــفــادي
جتــاوز الــتــلــســكــوب هـدفـه وعـدم
تــمــكّــنه بــالــتـالـي من الــعـودة إلى
األرض وســـــيـــــتــــمـــــكّـن من خالل
عـمـليـات دفع صغـيـرة متـتالـية من
أن يــتــمـركــز وحــده في مــكـانه في

الفضاء.
ويــعـتـبــر كـيث بــاريش وهـو أحـد
ـشـروع أنّ مهـمّة ـسـؤول عن ا ا
ـــكن أن تــمــتــد “جـــيــمس ويب ”
لــــــعـــــشـــــريـن ســـــنــــــة. ومن بـــــ
ـرجـحة حـالـياً االحـتـمـاالت غيـر ا
ستـقبل لـتزويد إطالق مـهمـة في ا

التلسكوب بالوقود.
والـتـلـسكـوب (جـيـمس ويب) الذي
كـــلّف (نــاســا) 10مـــلــيــارات دوالر

وفـق الــتـــقــديـــرات هــو مـن أغــلى
ّ صـنعهاا األدوات الـعملـية التي 
قـارنـة مع سـلـفه عـلى اإلطـالق بـا
الــتــلــســكــوب (هــابـل) أو مــصـادم
الـهدرونات الكبير الـتابع للمنظمة

األوروبية للبحوث النووية.
وبـيـنـما وُضع “هـابل ”سـابـقـاً في
ــــــدار حـــــول األرض ســــــيـــــدور ا
جـــيـــمس ويب ”فـي مـــنــطـــقـــة من
الـفضاء معروفة باسم “الغراجن 2
حـيث ستكون قوى جاذبية األرض
والـشـمس فـي حال تـوازن مـع قوة
ــركـزي لــلـتــلـكــسـوب مـا الــطـرد ا
سـيوفّـر مساراً ثـابتـاً تُستـهلك فيه

الوقود بكمية أقل.
ولن يـكـون التـلـسكـوب اجلـديد في
الـنقطة  بالضـبط لكنه سيتأرجح
حـــولــهـــا في مــدار “هـــالــو ”عـــلى
ـوجودة ب اثلـة لتلك ا مـسافـة 
األرض والــقـمـر وسـتـسـتـغـرق كلّ

دورة له ستّة أشهر.
وأُرســلت بـعـثـات فــضـائـيـة أخـرى
إلى (مــثل الـتـلـسـكـوب الـفـضـائي)
ــــطـــوَّر من وكـــالـــة هـــيـــرشـــيل ”ا
الــــفـــــضــــاء األوروبــــيـــــة وقــــمــــر
اصــطـنـاعي تـابع لـوكـالـة “نـاسـا”
كــانـت مــهــمّــته دراســة االنــفــجــار

العظيم (بيغ بانغ).
وســيـسـمح مـوقع الــتـلـسـكـوب في
بــقـائه عــلى اتّـصــال دائم بـاألرض
عــبـر “ديـب سـبـايس نــيـتـوورك?”
وهـي شـبــكــة من ثالثــة هـوائــيـات
كــبــيــرة مــوجــودة في أســتــرالــيــا

وإسبانيا وكاليفورنيا.
وجنـــحت “نـــاســا ”أوائـل كــانــون
الــثـاني/يـنــايـر في إكـمـال عــمـلـيـة
الـــكــشـف عن مـــرآة الــتـــلــســـكــوب
الـضخمة التي ستـمكّنه من التقاط
ـنبـعـثـة من الـنـجوم اإلشـعـاعـات ا
واجملـرات األولى التي تشكّلت منذ
أكــثــر من  4?13مــلــيــار ســنـة أي
بـعد أقل من  400مـليون سـنة بعد

االنفجار العظيم.
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{  واشــــــنـــــطن (أ ف ب)  –وصـل
الــتـلــســكـوب الــفـضــائي (جــيـمس
ويـب) بعـد نـحو شـهـر على إطالقه
إلـى مداره النهائي الذي يبعد 5.1
مـليـون كيـلومـتر عن األرض حيث
ســـيــتــمــكّن مـن مــراقــبــة اجملــرات
األولـى الـتي تــشــكّــلت في الــكـون
عــلى مــا أعــلــنـت وكــالــة الــفــضـاء

األميركية “ناسا.”
وشـــغّل الــتـــلــكـــســوب مــحـــرّكــاته
حــوالى الـسـاعـة الـســابـعـة مـسـاء
االثـنـ بـتوقـيت غـريـنـتش قبل أن
يـــصـل إلى نـــقـــطـــة الغـــراجن 2 أو

راقبة الكون. ثالي  وقع ا ا
ورحّـب رئــــــيس “نــــــاســـــا ”بــــــيل
نـــيـــســــلـــون في بـــيـــان بـــوصـــول
الــتـلـكــسـوب إلى مـدراه الــنـهـائي
قائالً أهالً بك في منزلك +ويب+!

والــــــــذي عــــــــرض عـــــــام 1991
وشـاركها بطولـته يسرا وأحمد
زكـي.تـــوفـــيت في 21 حـــزيـــران
2001 في الـعاصمة البـريطانية
لــنـدن في ظــروف غـامــضـة عن

عمر ناهز 58 عاما.
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