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بـاالبــتـعــاد عن الـنــظـرة احلــزبـيـة
والـــشــخـــصـــيـــة  وان ضـــحـــالــة
ـالـية  نـتـيـجـة لردود السـيـاسـة ا
افـعـال مــتـقــلـبـات الــسـوق ولـيس
تـوفـيـر الـعـيـش الـكـر لـلـمـواطن
سواء موظف باحلكومة او كاسب
او يــعــمل في الــقــطــاع اخلــاص 
ــالـيـة وان اسـتـقــرار الـســيـاسـة ا
مـرتـبـط بـاسـتــقـرار الـعــمـلـة  ولم
يـــكن قـــرار رفـع ســـعـــر الـــصـــرف
صـــــحــــــيح اطـالقـــــاً  واي دولـــــة
بالعـالم لم تقـوم باي عـمل اما قام
سـؤولـ في العـراق بـتدمـير به ا
الــعـــمــلـــة الــوطـــنــيـــة  واالجتــاه
ـال والــنـقــد نـحـو بـاالقــتـصــاد وا
الـــركــــود والـــتــــردي والــــفـــوضى
ــــشـــــاكل). مـن جــــانـــــبه  رأى وا
خـبــراء بـالــشــأن االقـتــصـادي انه
ركزي تـصحيح العالقة (بامكان ا
بــ ســـعـــر الـــصــرف والـــديـــنــار
شـريـطـة ان يـتم الـغـاء ذكـر سـعر
قـبلة وازنـة ا صرف الـدوالر في ا
مع ذكــر اجــمــالي االيــرادات فــقط
بـالديـنـار وال حـاجـة لـذكـر كـمـيات
ـصـدرة ومعـدل اسـعـارها النـفط ا
فـهــذه هي سـبب االشــكـاالت ومن
سالة ضمن فروض تبقى هذه ا ا
ـــــالــــيــــة ولــــيس الــــســــيــــاســــة ا
ـان او بـالــضــروري اطالع  لـلــبــر
واطن عـلـيـهـا) واشاروا الى ان ا
ركزي يسـتطيع اتـخاذ خطوات (ا
دون ذكـــــــــــرهــــــــــــا فـي االعـالن او
التصـريح بهـا مسـبقـا ويتم تـغير
سعر الـصرف بصـورة غير مـعلنة
كـــان يـــكـــون مـــثال 1350 ديـــنــار
ـدة طويـلة وغـير للـدوالر  ويبـقى 
ـدة سـنـة اواكـثر). ـا  مـعـروفـة ر
ـنـسق العـام لـشـبـكة فيـمـا  اكـد ا
االقــتـصــاديــ الــعــراقــيــ بـارق
مــــحــــمــــد شــــبــــر  ان (الــــصــــراع
الـســيــاسي بــشــأن ارتـفــاع ســعـر

صرف الـدوالر مسـتـمر مـنذ ٢٠١٢
فـاحلــكـومــات الــسـابــقـة تــدخـلت
بـشـكل سـافـر بـاســتـقاللـيـة الـبـنك
ركـزي ونـشـهـد صراعـات تـافـهة ا
واطن بشان مضرة باالقتـصاد وا
سـعـر الـصـرف وهـذا الـشيء غـيـر
مــعــقـــول) واضــاف انه (بـــســبب
رفض الكتل السـياسية بـتخفيض
الرواتب او فـرض الـضـرائب على
الـية باحلفاظ الرواتب اضطرت ا
ركـزي بـرفع سـعر على احـتـيـاط ا
فكـر البارز الصرف). فـيما كـتب ا
حــــسـن الــــعــــلــــوي عـــــلى كــــروب
واتـسـاب امس ان (رئــيس الـتـيـار
الصدري مقتدى الصدر ال يتعامل
بــاسـتــخــفــاف مع بــواب مــكـتــبه
ـــالـــيـــة ان ال يــرى وعـــلى وزيـــر ا
وال نفـسه فـوق القـامـات الوطـنـية
يـنـقص من قــدره عـنـدمــا يـسـتـمع
الى الــصـدر النـه زعـيم االغــلــبــيـة
ـــطـــلــقـــة فـي مـــجــلـس الـــنــواب ا
وبـامـكـانـه ان يـسـحب الــثـقـة مـنه
عـنــد الــضــرورة).  بــدورهـا  رأت
اخلبيرة القانونـية سهى الربيعي
في بــيــان امس أن (قــرار مـجــلس
الية هو نع سفر وزير ا النواب 
قــرار خـــاطئ و غــيـــر دقــيق  ألن
مثل هـكذا قـرارات يجب أن تـشرع
من قبل السـلطة الـقضائـية وليس
و يـعـد ذلك أنـتـهـاك الـتـشـريـعـيـة 
بـد الفصل ب واضح وصريح 
الـــســـلـــطـــات). مـن جـــهـــته  قـــال
اخلـبـيـر الـقـانونـي نـهـاد مـنـصور
الناموس ان (الدعوة التي وجهت
ـكن تكـييـفها الـية ال  الى وزير ا
عــلى انــهــا اســتــجــواب او دعــوة
حضور الغراض االسـتيضاح الن
الــــدســـتــــور صــــريح فـي وجـــوب
صــــــدور دعـــــــوة احلـــــــضــــــور او
االستجـواب بناءً علـى موافقة 25
عــــضــــوا). ودعــــا الــــنــــائب األول
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وجـد القضـاء منذ سـالف العصر
لـيكون مالذ االفراد وموئلهم اليه
ــــظـــلــــومـــون وفـي ظالله يــــركن ا
ـغــبـونـون حـ  تـسـلب يـحـتـمي ا
حــقـوقـهم ويُــفـتـرى عـلــيـهم ولـقـد
أوكـلت مـخـتـلف نـظم احلـكم عـلى
اخـتالف انــواعـهــا الى مـؤســسـة
الـــقـــضـــاء مـــهـــمـــة الـــفـــصل في
الـنـزاعـات والـبـت فـيـهـا واسـنـدت
ـواطـنـ الـيـهـا واجب انــصـاف ا
ظالم اليهم وجعلت للقضاء ورد ا

الـكلـمـة الـعـليـا والـقـول الـفصل فال
رادّ حلـكمه وال مـعقّب عـلى قراراته
ولم يكن العراق استثناء فلقد جعل
دسـتور  2005 لـلسلـطة الـقضـائية
مــا لــيس لــسـواهــا من الــســلــطـات
ؤسسة من وضـمن الدستور لـهذه ا
الـضـمانـات مـا تـنـأى به عن مـعـترك
الـسـيـاسـة وضـغط الـسـاسـة وجـعل
لــقــرارات الــقـضــاء الــبــات عــمــومـا
وقـرارات احملكـمـة االحتـادية الـعـلـيا
خـصـوصا قـوة تـسـمـو بـهـا عـلى ما

عــداهــا من مــؤســســات الــدولـة بل
الــزم كــافــة الــســلــطــات في الــدولــة
ـؤتـمنـة على بـاحكـام هذه احملـكـمة ا
حـقوق وحريات االفراد وما ترك من
سـبـيل لــنـقض قـراراتــهـا او الـطـعن

بها حيث انها باتة ملزنة للكافة.
ولـعل مردّ ذلك ما افترضه الدستور
فـيهـا من حـيـاد مطـلق عن تـوجـهات
اخلـصوم ونـأي تـام بالـنفس عن اي
مـقـصـد عـدا انـفــاذ حـكم الـدسـتـور
وارســــــاء اســــــسـه في زمـن اراد له
واضــعــو الــدســتــور ان يــكــون زمن
احلــقـــوق واحلــريــات وفــيـه تــســمــو
ــقـــراطــيــة والــعــدالــة مــبــادىء الــد
واالنــصــاف بـعــد عـقــود طـويــلـة من
الـظـلم والـقـهـر. لـكن لم يـطل الـعـهـد
بـالـعـراق اجلـديد حـتـى قـيل الـكـثـير
عن مــــزاجـــيـــة تــــنـــتـــاب الــــقـــضـــاء
االحتـادي وميل نحو هذا الطرف او
ـتــغـلب في ذاك ال سـيـمــا الـطــرف ا
الـعديد من القرارات التي اصدرها

ـنصف وال يـطـول الوقت بـالـبـاحث ا
حـتى يـقـرّ ان الـعـديـد من الـقـرارات
وضـعت كـما يـشـتـهي الـكـبـار وكـما
ؤثرون الفاعلون لكنه حتليل يـريد ا
عــلى اســتـحــيـاء وتــقـو حــذر عـلى
اسـاس ان من يعلو صوته بالتشكي
ــا في بــعض الـــقــرارات من ظــلم
بـ سرعان ما يالحق بتهمة ازدراء
الــقـضــاء والـنــيل من سـمــعـتـه فـمـا
ــظــلــوم واحلــالــة هـذه اال ان عــلـى ا
يـكظم غيظه ويـصبر ويـحتسب حتى
وان كــــان يــــشــــغـل ارفع مــــنــــصب
تــنـفـيــذي في الـدولـة ولــعل تـغـريـدة
الـسيـد (حـيـدر الـعـبـادي) الـشـهـيرة
يـومـا حـ كـتب: ايـن تـشـتـكي حـبـة
ا القمح اذا كان القاضي دجاجة 

يغنينا عن مزيد من التفصيل.
وال يــخــفـى ان مـجــلـس الــنــواب قـد
سـحب الـثـقـة عــنـا يـومـا وهـو قـرار
ســــيـــــاسي بـال ريب ودلــــيـل كــــونه
سـيـاســيـا ان اجلـهــة الـتي اصـدرته

ــا ســيــاســيــة بــامــتــيــاز وال يــكــون 
تـصــدره من قــرارات اي حــصــانـة
كــمـــا ان دلــيل كــونـه ســيــاســيــا ان
قـضاء الـنـزاهة قـد بـرأ ساحـتـنا من
جـميع مـا اتهـمـنا به مـجلس الـنواب
مـن تـــــــهـم كــــــــمـــــــا قـــــــررت وزارة

ـالـيـة الـلـتان  اخلـارجـيـة ووزارة ا
اســتـيــزارنـا فــيـهــمـا ووزارة الــعـدل
كجـهة مستقلة محايدة انها ال تطلب
بــحــقـــنــا اي شــكــوى لـــعــدم ثــبــوت
تـقصـيرنا فـي القيـام باي واجب من
ــقـام واجــبــاتــنـا ولــوال ان يــطــول ا
بـــالـــقـــار لـــكـــنـــا قــد اوردنـــا تـــلك
ـا الـقـرارات الـتي بـرأت سـاحـتـنـا 
حتــمــله من ارقــام وتـواريخ لــكـنــهـا
جــمــيــعــا مــعـــروفــة لــتــلك اجلــهــات
ومـعروفـة كذلك لـلمـحكـمة االحتـادية
العـلـيا الـتي توسـمنـا فيـها ان تـكون
جـهة منصفة ستركن الى ما استقر
عـليه قـضاء الـنـزاهة من حـكم وعلى
عـدم طـلب الـشـكـوى بـحـقـنـا من أي

وزارة  اســــــــتــيــزارنــا فــيــهــا او
حـتى من اجلـهات األخـرى احملـايدة
الـــتي دخــلـت عــلـى خط الــتـــحـــقــيق

ستقل . ا
لـكن الـيـوم الـعـبـوس الـذي اصـدرت
فـيه احملكمة قـرارها العجـيب لتحكم
بــعـدم دسـتــوريـة تـرشــيـحـنــا لـتـولي
مـنصب رئيـس جمهـورية الـعراق قد
شـــهــــد اغـــرب اســــتـــنــــاد واعـــجب
اســتـدالل  فـلــقـد تـعـكــزت احملـكـمـة
االحتـادية الـعـليـا علـى قرار مـجلس
الــنـواب بـسـحب الـثــقـة عـنـا كـسـبب
ـشـاركـة في سـبـاق حلـرمـانـنـا من ا
نصب رئيس اجلمهورية  الـترشح 
وثــارت حــ ذلك أمــامــنــا عــشـرات
األســئـلــة الـتي ال يـعــلم تـأويــلـهـا اال
الـراسخون في اخلفـايا والرابضون
خــلف الــكـوالــيس  ألــيس الـقــضـاء
ـــاً ان قــــرار ســـحب االحتــــادي عـــا
الــثــقــة عــلى فــرض صــوبه ال يــرتب
اثــراً وفـقـاً لــلـدســتـور غــيـر اعــتـبـار

الــوزيـر مــسـتـقــيالً? الـيس الــقـضـاء
االحتـادي ملزماً بان يصدر احكامه
وفــقـاً لــنـصـوص الــدسـتــور ال وفـقـاً
لـقــرارات سـلـطــة اخـرى ال تــتـصف
قـراراتها بالبتات وال تمثل باي حال
مـن االحــوال قـــرارات نــهـــائــيــة? اال
تـعرف احملكمة حقاً ان كل القضايا
سـيسـي التـي اتهـمنـا بهـا بـعض ا
في مـجلس قد اثبت القضاء واثبتت
التـحقيقات اننا بـريئون منها كبراءة
بـــعـض الــــقــــضـــاة مـن االنــــصـــاف
واحلياد? وهل يصلح ان يكون قرار
ان الـذي اثبت الـقضـاء واثبتت الـبر
التـحقيقات عدم صـوابه فيما استند
الــيه ســنــداً لــلــحــرمــان من حــقــوق
ـشـاركـة ـواطـنـ وحـريـاتـهم في ا ا
الـــعـــادلـــة في شـــؤون الـــســـيـــاســـة
واحلـــــــكـم? وهـل صـــــــدقـــــــا اوردت
احملــكــمــة فـي حــكــمــهــا ان الــقــرار
ــــذكـــــور يــــسيء الى ــــاني ا الـــــبــــر
سـمـعـتـنـا وحــسن سـيـرتـنـا رغم انه

لـــيس نــصـــا في الـــدســتـــور ولــيس
حـكـما بـاتـا يـصـلح ان يـكـون سـندا

ثل هذا الظلم?
هــذه االسـئــلـة ومــثـيالتــهـا اخــريـات
عصفت في النفس وجعلتنا والعديد
من اخلـبـراء والـبـاحـثـ الـقـانـونـي
في الـشؤون الـدسـتـورية يـتـسـاءلون
بـحزن عن مصيـر النص الدستوري
تهم  –ح اتهامه الذي يدعي ان ا
 –يـكون بريـئا حتى تـثبت ادانته في
مـحــاكـمـة قـانـونـيــة عـادلـة فـمـا بـال
ــتـــهم الــذي ثــبــتـت بــراءته? ألــيس ا
اولـى بـالـتـمـتع بـحــقـوقه كـامـلـة غـيـر
مـنـقوصـة? وال نـريـد ان نـخـفي على
تـلـق انـنـا كنـا في مـقام الـتـفكـير ا
ـقاضاة مجلس النواب على قراره
بـسـحب الـثـقـة عـنا عـلى اسـاس انه
قـد ثبت انـحيـازه وبنـاؤه على اسس
اســتـغالل الــسـلــطـة والـتــعـسف في
اســتــخـدامــهــا الغـراض الــتــســقـيط
الــســيـاسي فــاذا بــنــا نـتــلــقى هـذا

احلــكـم الــتــاريــخي من احملــكــمــة
االحتـاديـة العـلـيـا حـ اعـلنت ان
ـواطن مــدان وان ثـبــتت بـراءته ا
سـيسة وان من شـأن القـرارات ا
التي اثبت القضاء والتحقيق عدم
صــوابــهــا انــهــا تــكـفـي حلــرمـان
ـواطن من حقوقه السياسية بل ا
تــصــلح سـنــدا لــنـسـخ الـدســتـور
ـنمـقة الـتي ثبت عـندنا بـاحكامه ا
انـهـا لالسـتـهالك احملـلي والـريـاء
عـلى الصـعـيد الـدولي لـكنـها في
احلـقـيقـة حـقـوق وحـريـات جـوفاء
مـتهـاويـة تفـسـر حدودهـا احملاكم
كــيف شــاءت ولــعـلـه الـوداع الي
ـغبون ظـلوم ا امل في ان يـركن ا
الى قاضيه الطبيعي لينتصف له
انـه زمن انــحــشـــار الــقــضــاء في
بـوتـقــة الـســيـاســة اذا لم نـقل انه
زمـن مــــسـك الــــقــــضــــاء بــــأزمــــة
السـيـاسـة لـتـوجـيـيـهـا حـيث يـريد

الكبار.
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واضـاع ثــروات وطــنــيــة  وجـعل
الشـعب يـتـذمـر ويعـتـاد عـلى منح
ال الـعام  برغم ومساعـدات من ا
وفـرة اخلـيــرات وااليـرادات  لـكن
سوء الـتـصـرف االقـتـصـادي جلب
الـكـارثــة الـتي نـعــيـشـهـا جــمـيـعـاً
حــالــيــا ) مــبــيــنــا ان (الــقــرارات
الـســيـاســيـة مـن تـتــحـكم بــالـبالد
وهنـا اخلـطـأ الـفـادح الـتي تـكمن

لـلـتـشـريعـات الـنـافـذة عـلى الـبـنك
ــركــزي مــســؤولــيــة الــســيــاسـة ا
الـية مسؤولية النقدية  ووزارة ا
ـالـيـة  وان قـرار رفع الـسـيـاسة ا
ســعـــر الـــصــرف ســـيـــاسي غـــيــر
مـــــــــدروس ولــــــــيـس لـه عـالقــــــــة
بحيـثيات االقـتصاد  والسـيما ان
تمسك رئـاسة احلـكومـة ووزرائها
ومـســتــشــاريـهــا بــرائــيـهـم شـتت

نـســبـة الـفــقـر وصــعـوبــة احلـيـاة
عيشيـة. وشدد االم لـ(الزمان) ا
امس عــــلى ان (اجلــــمــــيع ســــجل
اعــتـــرضــا عـــلى قــرار رفـع ســعــر
صــرف الــعـمــلــة االجــنــبــيــة مــنـذ
الـــبــــدايـــة  ولـم يـــســــتــــمع احـــد
لالصوات الـعـلـمـية واالقـتـصـادية
ــالـيـة ـسـؤولــة عن الـســيـاسـة ا ا
لـــــلــــــبالد  حـــــيـث يـــــقـع وفـــــقـــــاً
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وصف اخلبـيـر االقتـصـادي فارس
ـالية والنقدية االم  السياسة ا
فـيمـا حمل في العـراق بالـضحـلة 
تخصـصة مسوؤلية ما اجلهات ا
وصل الـيـه االقـتــصــاد احملـلي من
ركــود  ادى لـــضــرب الـــبــســـطــاء
بعـصب الـقـوت اليـومي وتـصـاعد
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انتـزع فريق الـنفط بـكرة الـقدم امس فوزا
قاتال من مـضيـفه فـريق الكـرخ بعـد تغـلبه
باراة التي جرت بهـدف مقابل هدف في ا
عــــلـى  مــــلـــــعب الـــــراحل أحـــــمــــد راضي
بالـعاصمة ضمن اجلولة  22 من الدوري
ــمـــتـــاز. وافـــتــتـح عــمـــر عـــبـــد الــرحـــمن ا
الـتـسـجــيل ألصـحـاب األرض في الـدقـيـقـة
37إال أن العب الـــنـــفـط عـــلي رحـــيم أدرك
الـتـعـادل في الـدقـيـقة 40. وأضـاف أحـمد
عــبــد الـرزاق هــدف الــفــوز لـلــضــيـوف في
الـدقيقة  88من عـمر اللقاء. وحلساب ذات
اجلـولــة فـشـل فـريق ســامـراء في حتــقـيق
أول انــتــصــار بــالــدوري  بــعــدمـا اكــتــفى
ـثـله مع ضـيفه بـالـتـعادل االيـجـابي بـهدف 
الــصـنــاعــة فـيــمــا تـعــرض فــريق الــنـجف
خلـسـارة جـديــدة أمـام مـضـيـفـه الـكـهـربـاء
بـهــدفـ من دون رد عـلى مـلـعب الـتـاجي
وافـــتـــتح الالعب عـــبـــد الــلـه عــبـــد األمـــيــر
الــتـسـجــيل لـلــكـهـربــاء في الـدقــيـقـة 50 
وأضـاف الـغــاني مـامـوني شــافـيـو الـهـدف
الـثاني في الدقيقة  89 وانـتهى لقاء فريق
ــيــنــاء بــالــتــعـادل  زاخــو وضــيــفه فــريق ا
الـسـلـبي . فـيـمـا حـقق فـريق الـطـلبـة امس
الـفـوز عـلى فـريق الـديوانـيـة بـثالثـة أهداف
ـــبــارة الـــتي جـــرت عــلى من دون رد في ا

ملعب الشعب الدولي.

أمـاكن عــدة من الـبالد). وال تـزال
الـعـاصـفـة يـونس جتـتـاح شـمـال
غرب أوربا مع تـوقع هبوب رياح
ـانـيـة عـاتـيـة عـلى الـسـواحل األ
مـخـلّـفـةً أضـرارًا مـاديـة جـسـيـمـة
وتـسعـة قـتـلى عـلى األقلّ. وبدأت
الـعــاصـفــة في إيـرلــنـدا وضـربت
جــزءًا من بــريــطــانــيــا ثمّ شــمـال
فرنـسا مـرورًا ببـلجـيكـا وهولـندا
ولـوكسـمـبـورغ قبـل أن تصل إلى
ــانــيــا الـــتي أُعــلن ـــارك وأ الــد
اإلنـــذار األحــــمــــر فـي ثــــلــــثــــهـــا
الـشمـالي. وقـالت هـيـئـة األرصاد
ـانيـة إن (هـناك خـطر اجلويـة األ
هبـوب رياح عاتـية بـقوّة عـاصفة
عنـيـفة مـسـتوى  3إلى  ?4وتبلغ
السرعة القصوى للرياح مئة إلى
 115كــيــلــومــتــرا في الــســاعــة)
محـذرة من (خطـر سقـوط أشجار
أو أغـــــصــــان وحــــتى انــــهــــيــــار
أســطـح). واســتــمــر الـــبــحث عن
فقودين في االنهيارات الطينية ا
الــــتي دمــــرت بـــيــــتـــروبــــولـــيس
وسط هـطــول أمـطـار بـالــبـرازيل 
مــتــقــطــعــة بـعــد ثـالثـة أيــام من
هـبــوب عـواصف رعــديـة عـنــيـفـة
122 ــــــــــا ال يــــــــــقـل عـن  أودت 

شخصا.
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اجـتاحت عـاصـفـة تـرابـية امس 
بـــغــــداد وعـــدد من احملـــافـــظـــات
ـنـخـفض نـتـيــجـة  تـأثـر الــبالد 
جـوي قـادم من الـبـحـرين االحـمر
ــتــوسط مــصــحــوب بــأمــطـار وا
غـــزيــرة بـــدءا من الـــيـــوم االحــد.
وقال بيان لـلهيئـة العامة لالنواء
اجلوية والرصد الزلزالي التابعة
لـوزارة الــنـقل  تــلـقــته (الـزمـان)
امس ان (طـــقـس الــبـالد يـــتـــأثــر
نـخفض جـوي ابتـدءً من اليوم
األحـــــــد نــــــــاجت مـن انــــــــدمـــــــاج
مــنـــخــفــضـــ جــويــ األول من
البحر األحمـر والثاني من البحر
تـوسط ترافـقهمـا كتـلة هـوائية ا
رطـبــة ومـعــتـدلـة نــسـبــيـاً حـيث
ستكون االجواء غائمة مصحوبة
بتـساقط أمـطار مـتوسـطة الـشدة
وأحـيــانـاً غــزيـرة  والســيـمـا في
ـنــطــقـة األقــســام الـغــربــيـة مـن ا
الــوسـطى واالقــســام الـشــمـالــيـة
نـطـقـة الـشـمـالـية الـشـرقـية مـن ا
مع احـتـمـال حـدوث ســول فـيـهـا
أمـا بـالـنـسـبـة لـلـعـاصـمـة بـغداد
فستـكون فـيها األمـطار متـوسطة
الـشــدة  ويـتــصـاعــد الـغــبـار في
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سـجـلت وزارة الـصـحـة  نـحـو  1234اصـابـة مـقـابل شـفـاء  3668حـالـة
ـوقـف الـوبـائي الـيــومي الـذي اطـلـعت وبـواقع  11وفــاة جـديـدة. واوضح ا
علـيه (الزمـان) امس ان (عدد الـفـحوصـات اخملتـبريـة التي اجـرتهـا الوزارة

لـعـيـنـات مشـتـبه اصـابـتـهـا بالـفـايـروس بـلـغت اكـثر من  13الـفـا  حيث 
رصــد اصــابـة  1234بــكـورونــا في عــمــوم احملــافـظــات) مــشــيـرا الى ان
(الـشــفـاء بـلغ 3668حــالـة وبـواقع  11وفـاة جـديــدة) وتـابع ان (اكـثـر من
ـضـاد في مــراكـز الـوزارة خـمـســة االف شـخص تــلـقى جـرعــات الـلـقــاح ا
ــنـتـشـرة بــبـغـداد واحملـافــظـات). فـيـمـا أفــاد الـبـيت األبــيض بـأن الـرئـيس ا
األمريـكي جـو بايـدن مدد حـالة الـطوار فـي البالد الـتي  فرضـها في
اذار عـام  2020بسـبب انـتـشـار كـورونا. وقـال بـيـان امس ان (بـايـدن قرر
) وأضاف (ال تـزال جائحة كورونا تمـثل تهديدا كبيرا تمـديد حالة الطوار

لصحة اجملتمع وأمن البالد). 

ـــنـــاســــبـــة) واضـــاف (جنـــدد ا
تمثل موقفنا الوطـني الثابت وا
بــالــوقــوف مع الـقــوات االمــنــيـة
ومـؤازرتهـا في جـميع صـوالتـها
الحـــقــة فــلـــول الــتـــنــظـــيــمــات
االرهابـية  ونؤكـد ان العـراقي
قــد قـدمـوا تـضــحـيـات جــسـيـمـة
وروت دمـاؤهـم ارض الـوطن من
اجل كرامة العراق وشعبه  وان
هــذه الـكــرامــة يـجـب ان ال تـمس
مــــــجـــــددا حتت اي ظـــــرف والي

سبب كان) 
وتــابع ان (تـهـجــيـر ســكـان قـرى
مكحول ودفعهم للجوء الى عراء
الــصــحــراء وعـدم تــوفــيــر سـكن
ة  بـديل يـضمن لـهم حـيـاة كـر
ـثل انـتـهـاكا صـارخـا لـلـكـرامة
لـــســـكـــان هــــذه الـــقـــرى وهـــدرا
حلـــقــوقـــهم) مـــطـــالـــبــا رئـــيس

الــوزراء مـــصــطـــفى الـــكـــاظــمي
ــهــجــرين  ووزارة الــهـــجــرة وا
(بــتــوفـيــر ايــواء مـنــاسب لــهـذه
االسـر حــتى انـتـهـاء الــعـمـلـيـات
الـــعـــســـكـــريــــة ومن ثم ضـــمـــان
عـــــــودتـــــــهـم الى مـــــــنـــــــازلـــــــهم
وارضــيـــهم) مــؤكــدا ان (قــيــادة
ونــواب الــتــحـالف ســتــوجــهـون
بـــوفــــد لـــلــــوقـــوف مع اهــــلـــهم
الــنــازحــ من قــرى الــنــاحــيـة 
وتأمـ احتـياجـاتهم الـضرورية
والتنسـيق مع االجهزة والدوائر
ـتـخـصـصـة من اجل حـمـايتـهم ا
ومعـاجلة مشـاكلـهم بأسرع وقت
ــكن). وتــواجه اكــثــر من 400
عـائـلـة ظـروفـا انـسـانـيـة صـعـبـة
بــعـــد تــهـــجــيـــرهــا من مـــنــاطق
سكـناها في قـرى مكـحول.واعلن
الـلواء قـائـد عـملـيـات احملـافـظـة 

الركن عـبـد احملسن حـا إعادة
 95عــائــلــة نــازحــة من مــنــطــقـة
الـصـد في جـبـال مـكـحـول. وقـال

حـا انه (ستـتم إعـادة الـعوائل
الــنـازحـة من مــنـطـقــة الـصـد في
جبـال مـكحـول الـبالغ عـددها 95 { مـــــــوســــــكـــــــو (أ ف ب) - أكّــــــد

الـــكــرمــلـــ أن الــرئـــيس الــروسي
ـة ــيـر بـوتـ سـيـجـري مـكـا فالد
هـــاتــفــيــة مـع نــظــيــره الـــفــرنــسي
ــانـــويل مــاكــرون األحــد في ظل إ
تــصـاعــد الـتـوتــر حـول أوكــرانـيـا.
وقـــال الــنـــاطق بــاسـم الــكـــرمــلــ
ــة ــكــا دمــيــتــري بــيــســكــوف إن ا
"مـدرجة عـلى جدول الرئـيس اليوم
األحـد.وكـان اإلليـزيه أعـلن اجلمـعة
ة الهـاتفية تهدف إلى كا أن هـذه ا
"جتـنب األسـوأ" في أوكرانـيا. ومن
انـويل ماكرون ـقرر أن يـلتـقي إ ا
ــيــر الــرئـــيس األوكــراني فــولــود
زيــلـيــنـسـكي الــسـبت عــلى هـامش
مــؤتــمــر مــيـونــيخ لـألمن.وتــدهـور
الـــــوضع بــــشـــــكل مــــلـــــحــــوظ في
الـــســــاعـــات األخـــيـــرة مع تـــبـــادل

الـقـوات األوكـرانيـة واالنـفصـالـي
ــــوالــــ لـــروســــيــــا اتـــهــــامـــات ا
بـانـتـهـاكـات خـطـيـرة لـوقف إطالق
الـــنــار في شــرق أوكـــرانــيــا حــيث
ـواجــهـات األخــيـرة في تــسـبــبت ا
مـــقــتل جـــنــدي عـــلى األقل. وشــدّد
اإللــيـزيه عـلـى ضـرورة "جتـربـة كل
شـيء والـقــيـام بــكل شيء حـتى ال
يـحـدث األسـوأ" مـحـذّرا مـن "خـطر
غــزو روسي لـألراضي األوكــرانــيـة
اخلـاضعة لسيطرة حكومة" كييف
ولــــيس فـــقـط لـــتــــلك اخلــــاضـــعـــة
ـوالـ لــسـيــطـرة االنــفـصــالـيــ ا
ـوسـكو في شـرق أوكـرانيـا.وقالت
الـرئـاسـة الفـرنـسـية عـقب مـحـادثة
جـرت بـ قـادة ورؤسـاء حـكـومات
أبــرز الـدول الـغـربــيـة اجلـمـعـة إنّ
"واجــبــنــا هــو جتـنّـب األسـوأ (...)

نــعـتـقــد أنّه مـا زال لـديــنـا اإلمـكـان
ـضيّ لــثـنـي الـرئــيس بـوتــ عن ا
ـة بـاإلضـافة ـكـا قـدمـاً ".وجـمـعت ا
إلـى مـــــاكــــرون كـالً من الـــــرئـــــيس
األمــــيـــركي جــــو بـــايــــدن ورئـــيس
الــــوزراء الــــبـــريــــطــــاني بــــوريس
ــاني ــســتــشــار األ جــونـــســون وا
أوالف شـــولــتس ورئـــيس الــوزراء
الــكـنـدي جــاسـ تـرودو ورئــيـسـة
مـــــفـــــوضـــــيــــة االحتـــــاد األوروبي
أورســوال فــون ديــر اليــ ورئــيس
مـــجــلس االحتـــاد األوروبي شــارل
مـيـشـال ورئـيس الـوزراء اإليـطـالي
مـاريو دراغي واألمـ العـام حللف
شـمال األطـلسي يـنس ستـولتـنبرغ
والــرئـيس الـبــولـنـدي أنـدريه دودا
ونـــــظــــــيـــــره الـــــرومـــــانـي كالوس

يوهانيس.

عــائـلــة إلى قــراهم الـتي نــزحـوا
مــنــهــا بــعــد تــأجــيل الــعــمــلــيـة

قررة اجراؤها.   العسكرية ا
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عــد حتــالف الــســيــادة بــرئــاسـة
خميس اخلـنجر  تـهجيـر سكان
قــرى نــاحــيــة مـــكــحــول الــتــابع
حملـافظـة صالح الـدين  من دون
تـوفيـر مـأوى مـناسب  انـتـهـاكا
صــارخـــا لــكـــرامــة الـــعــراقـــيــ
واهــــدارا لــــكـــرامــــتــــهـم . وقـــال
الـــتـــحــــالف في بـــيــــان تـــلـــقـــته
(الـــزمـــان) امس انه (في الـــوقت
الـذي يـسـعـى فـيه الـتـحـالف الى
انهاء ملـف النازح ومـا يحمله
ـلف من مــأسـاة ومــعـانـاة هــذا ا
كابدها ابنـاء احملافظات احملررة
ـأسـاة من خالل  تـتــجـدد تـلـك ا
تـهـجـير سـكـان قـرى مـكـحول في
احملافظة واجبارهم على مغادرة
مــنــازلــهم دون تــوفــيــر الــبــدائل

∫dO−Nð
اهالي قرى

ناحية مكحول
يقطنون

الصحراء بعد
تهجيرهم من
مناطقهم

لـرئــيس مــجــلس الــنــواب حــالـكم
الـزامــلي إلصـدار امــر مـنع ســفـر
بــــــحـق عالوي حلــــــ اكــــــمــــــال
مـتـطـلــبـات حـضــوره إلى مـجـلس
الـــنــــواب. وقــــال الـــزامــــلي خالل
جـلــسـة تـضــيـيف مــحـافظ الــبـنك
مـصـطــفى غـالب مـخــيف (نـطـالب
باصـدار أمر منـع سفر بـحق وزير
الـيـة  ونـحـمل وزارة الـداخـلـية ا
واخملابـرات مـسؤولـيـة ذلك حل
إكـمــال مــتــطـلــبــات حــضـوره إلى
مـــجـــلـس الـــنـــواب لـإلجـــابـــة عن
االســــئـــــلــــة بــــعـــــد ذلك مـن حــــقه
االستـقالـة أو البـقاء). وأضاف أن
(طلب االستضافة للوزير ومحافظ
ركزي جاء بعد تواقيع ألكثر من ا
) مـؤكداً انه (ليـس لدينا  50نائباً
أي خـالف مــع عـالوي) وكـــــــــــــــان
الوزيـر قـد رفض في وقت سابق 
(استـدعاءات نـائب رئيس مـجلس
الــنـــواب ألنـه من الـــواضح أنـــهــا
خـــارج صالحـــيـــاتـه كـــمـــا أنـــني
أرفض ادارة احلـكـومـة تـمـامًـا من
خالل الــــتـــغــــريـــدات من الــــقـــادة
الـسـيــاسـيــ  بـغض الــنـظـر عن

شعبيتهم ومكانتهم).

فارس االم
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أزالت دائـرة توزيـع كهـربـاء ميـسان  24 جتاوزا عـلى الـشـبكـة الـكهـربـائـية في مـديـنة
ـواطـنـ بـالـتـيار الـعمـارة ضـمن حـمـلـتـهـا الزالة اخملـالـفـات وحتـسـ واقع جتـهـيز ا
الـكـهـربـائـي. وقـال اعالم الـشـركـة في بـيـان أمـس ان (الـتـجـاوزات كـانت في مـنـاطق
االسكان والبتيرة والنواظم وتمثلت بـ20 جتاوزاً من نوع التغذية العكسية و2 زراعي

 2 جتاري.
عـلى صعيد آخـر ضبطت هيـئة النزاهة
الـعامـة محتـاال انتـحل صفـة العمل في
أحــد األجـهـزة الـرقــابـيـة لـتــمـريـرمـآرب
شـخصية. وقالت الهيـئة في بيان تلقته
(الـزمان) امس إن (فريق عمل من مكتب
حتـقــيق الـهـيـئـة في مـحـافـظـة كـركـوك
تــمـكن مـن ضـبط أحــد احملـتــالـ الـذي
انـــتــحل صـــفــة الـــعــمل فـي فــرع ألحــد
األجـهـزة الرقـابيـة في محـافظـة ديالى)
ـراجعة مكتب تهم قام  واضـاف ان (ا
ــتـابــعـة حتــقـيـق الـهــيـئــة في كــركـوك 
مـوضوع تـشابه األسـماء لـشقيق له في
ـنــظــورة في مــكـتب إحــدى الــدعــاوى ا
حتــقـيـق الـهــيـئــة في احملــافـظــة حـيث
ادعـى أنه يـعـمل في فـرع ألحـد األجـهزة
الـــرقــابـــيــة في ديـــالى) واشــار الى ان
ـكـتب طـالـبـته بـإبـراز هـويـة (مالكــات ا
دائـــــرته بـــــيــــد أنـه زعم أنـه الــــتـــــحق
بـوظـيـفتـه بصـفـة عـقد مـنـذ شـهرين وال
لك هوية) وتابع ان (سرعة إجراءات
ـتخـذة والـتنـسـيق الـعالي مع ـكـتب ا ا
اجلـهـة الـتي انـتـحل صـفـة الـعـمل بـها
الــتي كـذبت بـدورهــا ادعـاءه ونـفت أيـة
صــلـــة به لــيــتـم اصــدارمــذكــرة قــبض
ـشـهـود) قــضـائـيـة وضـبـطـه بـاجلـرم ا
ولــفـت الى ان (الــفــريق قـــام بــتــنــظــيم
مــحــضــر ضــبط أصــولي بــالــعــمــلــيـة
ــتـهم وعــرضه رفــقـة وتــدوين أقــوال ا
األوراق الـتحقيـقية على قـاضي محكمة

ـيناء دون ـسمـوحة عـلى بقائـها في ا ا
مـراجعـة اصحـاب العالقـة  حيث جرى
ــواد إلـى الـــقــضـــاء التـــخــاذ إحـــالـــة ا
اإلجـــراءات الــقــانــونـــيــة بــصــدد ذلك).
وكـانت الهيـئة قد احبـطت محاولة غش
ـال الــعـام في مــنـفـذ وتـالعب وهـدر بــا
ـنـذريـة احلدود. وذكـرت في بـيان  انه ا
ـطــابـقـة (ومـن خالل إجـراء الـكــشف وا

ـنـجـزة ـعـامـلـة ا والـتــدقـيق لـلـمـواد وا
ـادة اتــضح وجـود تـغـيـيـر في وصف ا
احملـمـلـة حـيث وجودت مـادة الـكـارتون
ـصرح بها مـوسومة بـعالمة جتارية وا
ــعــفـاه حــسب كــتـاب كــارتــون فـارغ وا
الــتـنـمــيـة الـصـنــاعـيـة وهــذا يـعـد غش
صـــــنـــــاعي وتـــــهــــرب مـن دفع الـــــرسم
الـكمـركي والضـريبي احلـقيـقي ماسبب

ـال العـام). واشارت الـى (إحالة هـدر با
ـعـامـلـة الـكــمـركـيـة إلى مـركـز ــواد وا ا
ـوضـوع ـنـفـذ لـعـرض ا شـرطـة كـمـرك ا
امــام انـظــار قـاضي الــتـحــقـيـق التـخـاذ
قـصرين). اإلجـراءات القـانونـية بـحق ا
بـدورها  اعلنت الهـيئة العامـة للكمارك
قـيام مالكـاتهـا العـاملـة في مركـز كمرك
ام قـصـر الـشمـالي  بـضبط 4 حـاويات

حتــقـــيق كــركــوك اخملــتـــصــة بــالــنــظــر
بــقـضــايـا الــنـزاهــة الـذي قـرر تــوقـيف

تهم على ذمة التحقيق). ا
 فـي غـــضـــون ذلك  تـــمــــكـــنت هـــيـــئـــة
ـتـابـعة ـنــــــافـذ احلـدوديـة من خالل ا ا
ـعـلومـات مع مـركز والـتـدقـيق وتبـادل ا
من شــرطــة كـمــرك أم قــصـر الــشــمـالي 
ضــــبـط ثالثــــة حــــاويــــات مــــخــــالــــفــــة

لالستيراد.
WM' qOJAð

وقــال بـــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
(احلــاويـات حتــتـوي دراجــات هـوائــيـة
ـــنــوعـــة من ونـــاريـــة مـــســتـــخـــدمـــة 
االسـتـيـراد خملالـفـتهـا شـروط وضوابط
دة القـانونية االسـتيراد  اذ جتـاوزت ا
ـيناء دون ـسمـوحة عـلى بقـائهـا في ا ا
مـراجـعـة اصـحـاب الـعالقـة) وتـابع انه
( تـشكـيل جلنة مـن اجلهات اخملـتصة
وتـنظـيم محـضر ضـبط أصولـي واحالة
ــواد إلى الـقــضـاء التــخـاذ اإلجـراءات ا
) واكد البيان الـقانونية بحق اخملـالف
ان (مـالكـات الـهــيـئـة جنــحت في ضـبط
حـاويتـ مخالـفة لـشروط وضوابط في
مـنفـذ ميـناء أم قـصر االوسط بـالتـعاون
مـع جـهـاز اخملـابـرات الـوطـني) واشـار
ادة اجهزة الى ان (احلاويت محملة 
ومــســتـلــزمــات طــبـيــة ومــعــقم االيـدي
مـخـالـفـة لـشـروط وضـوابط االسـتـيراد
ــدة الـــقـــانــونـــيــة كـــونــهـــا جتـــاوزت ا

مــحـمــلـة بـدراجــات نـاريــة مـســتـعــمـلـة
مـخبئـة خلف دراجات هـوائية  مـخالفة
لـــضــوابط وتـــعــلـــيــمـــات األســتـــيــراد.
واشـارت في بيـان تلـقته (الـزمان) امس
الى (تـشكيل جلنة مـشتركة مع اجلهات
حــيث  اتــخــاذ اإلجـراءات الــســانـدة 
الـقانونيـة بحقهـا وفقا لقـانون الكمارك

النافذ). 
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عـليك أال تلـوم الناس ان كـان سلوكـهم ال يروق لك  كـأن تراهم يرمـون من نافذة الـسيارة
ياه الـفارغة او ورق الكلـنكس او قشور الفـواكه  او شاهدت سيارة الـبلدية تفرغ قناني ا
نفاياتـها على جانـبي شارع رئيس يـوصف بأنه دولي تمر به شـاحنات وزوار أجانب  مع
سؤول الـبلدي ال يبعد عنها سوى كيلومترات تعد على أصابع اليد الواحدة   ان مكتب ا

كنني أن أسمي    . واذا رغبتم 
ؤدبة  ال تـنتقد مـظهر الـشباب غيـر الالئق وهم يتجـولون في األسواق  او نـظراتهم غـير ا
سافرين العراقي ابدا تبعات  سلوكياتهم للفتيات حتى وان كن برفقة ذويهم  ال أحمّل ا
ـطارات األجـنبيـة  وال أستـغرب أصـواتهم الـعالـية الـتي تلـفت أنظار ـتحـضرة في ا غـير ا
ـسافـرين اآلخـرين   وال أسأل الـناس عن عـدم اهتـمـامهم بـالبـيئـة الـتي تمـظهـرت بآالف ا
الصـيـدلـيـات وأضـعـافهـا من الـعـيـادات الـطـبيـة اخلـاصـة  فال ذنب لـهم في كل ذلك  هم
ـا يحـدث  فلِـمَ ننـتقـدهم عن تراجع ذوقـهم  ونصـفهم بـنعـوت غيـر الئقـة  أليس أبـرياء 

هذا باطال ? .  
ـرورية   ويعـتدي على رجل ال أعـيب على شخص ال يـلتزم بـالنـظام  وينـتهك االشارات ا
ن سـبـقه في الـدور أثنـاء مـراجـعة دائـرة رسـميـة  او يـقطع رور  او ال يـعـيـر اهتـمـاما  ا
حـديـثك مع آخـرين دون اسـتـئـذان  وأظن لـيس من االنـصـاف والـعـدالة مـحـاسـبـة الـطـلـبة
اجلامعي الذين يتركون فضالت األكل على طاولة اساتذتهم او على حافات النوافذ  وال
أرى من اللـياقـة مساءلـتهم ان مر قـربهم استـاذ وظلـوا جالسـ في أماكنـهم دون الوقوف

احتراما له .  
جميع األفـعال السـلبـية التي يـقوم بهـا النـاس  هم في احلقيـقة غـير مسـؤول عنـها  لذا
ـبـرر لـومـهـم او انـتـقـادهم او مـحـاسـبـتـهم  نـعم  ال ذنب لـهم في كل ذلك  قـد من غـيـر ا
قابل : سؤولـية ?  وأسألهم با ا أقول  وسيسـألوني : ومَنْ يتحمل ا يستغرب الـبعض 
كيف نحاسب شخـصا على أخطائه  بينما لم نعلمه الصحيح ? نحن لم نعلم الناس  لقد
فشـلنا بـامتيـاز في تربيـة أفراد اجملتـمع منذ الـصغر  ولـذا ال تندهشـون من نوع اجلرائم
التي تُرتكب  وبعضها لم يخطر حتى في اخليال  وال تستغربون شيوع الفساد بأشكاله
التي تعرفـون  او اتساع مساحـة الصراع االجتمـاعي على أبسط األشيـاء  بدل التعاون
عرفة بأساليب التخاطب ـقبول  او تراجع الذوق العام الذي وصل الى عدم ا والتنافس ا

ؤدب  او عدم احملافظة على األمالك العامة . واحلوار ا
منهج مـنها  وبأسس  معـروفة اجلهات الـتي يفترض بـها القـيام بعمـليات التـربية  لـكن ا
ـدرسة ولـيس غـيـرهـا  ما دعـانـا لـتـقد عـلـمـيـة وأهداف مـحـددة  تـلك الـتي جتـري في ا
قرون بالتربية التربية على التـعليم  فال قيمة لتعليم بال تربية  بل قد يـجلب التعليم غير ا

من الويالت ما يفوق تلك التي ينتجها غياب التربية .
ـقـدورهـا اعـادة االمور الـى مسـاراتـهـا الـصحـيـحـة  وألنـها ـدرسـة هي الـوحـيدة الـتي  ا
دد وجيزة في ارتقاء بـلدانها وحتضّر كذلك أولتها األ قـدسية تستحـقها  فأسهـمت و
مجـتمـعاتهـا التي مـا أن نخـتلط بهـا حتى يـنتابـنا شـعور بـالدونيـة  بيـنما لـسنـا بأقل ذكاء
ـدرسة التي كـانت سواعـد العـراقي منهـا  وفي تراثـنا كـدس من القـيم العظـيمـة  لكن ا
أول من بـنى جدرانهـا  يخـيم عليـها البـؤس في بالدنا راهـنا  واوكلت أغـلب ادارتها الى
درسـة على هامش اهـتمامـاتنا  كفـاءات هزيلـة وعقول مـتحجـرة . ما يـؤسف له أن تظل ا
ـدرسة زاهية  ويُـعاقب أشد العـقاب من يقطع وردة ?  او أال تذكرون كيف كـانت حديقة ا
كـتـبة  واخـتيـارهم من الـكتب مـا يوافق ـدرس لـنـا لزيـارة ا اصـطـحاب ا
علمـ استخدامنـا للحمامات أعمارنا  ال أظنـكم نسيتم مراقـبة ا
 وكـيف نـخـرج بـالـدور عـنـد انـتـهـاء الـدوام  ولم تـغب عن الـبـال
دن األثرية دروس الرسم على الـهواء الطـلق  او سفراتنـا الى ا
لـنـتـعــرف الى تـاريـخـنــا وحـضـارتـنـا  مـازالـت مـاثـلـة في ذهـني
ـسـتـنصـريـة الـتي ال يعـرفـهـا طلـبـتـنا اآلن  لِمَ درسـة ا صـورة ا

واجهة هذا الواقع اخملجل ?. أغفلت مدارسنا التربية لنكون 

كالم أبيض
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سـاهـمة في ـعزل عـن ا ـفـهوم االخـالقي االنسـاني لم ولن يـكن  ان الـسـلـوك الودي في ا
ـتغيـرات البيـئية الـطارئة ـتوازن للـشخصـية االنسـانية وجـودة عالقاتهـا الفاعـلة با الـبناء ا

ستقبلية. وا
رسـلة واكـثرهـا نفـعاً وتـاثيراً فانـنا قـد جند احـيانـاً كثـيرة ان اجـمل الرسـائل االنسـانيـة ا

سبقة لالولويات االستراتيجية التواصلية التالية: عرفية ا ايجابياً تتمحور في االهمية ا
تبادلة. فمن ال يعرف الودية في احلوار فلن يستطيع ان يجد الثقه ا

تـأزمـة فلن يـرتقي ـواقف ا ومن اليـعـرفهـا في الـتضـحيـة السـيمـا ا
قدره.

ومن اليعرفها في العمل فلن يتميز في ادائه.
ومن ال يـعـرفـهـا في اهـدافه فـلن يـسـتـطـيع ان يـحـقق اي مـنـهـا

برضا النفس وقبول االخرين.
نطق. ومن ال يعرفها في فكره فلن يصل الى ا

بغداد

ـوبـايل) على ال اظن خـلـو أسـرة واحـدة  من ظـاهرة الـتـأثـيـر السـلـبي لـلـهواتـف الذكـيـة (ا
رئـية على تـمزيق الـوشائج احليـاتية العالقات االجـتمـاعية داخل الـعائـلة  وقدرتـها غيـر ا
ـتـمثـلـة بـاأللفـة واحلـمـيمـيـة .. وقـد لـفتت انـتـبـاهي اشارة التـي كانت تـرفل بـهـا الـبيـوت وا
تخصص الزميل العزيـز د. جمال عبد نامـوس في تغريدة له  ذكر فيهـا  ان :  ( احد ا
بـاإلعالم الرقمي يقـول: الشخص الذي يـنشغل بهـاتفه بوجود الـعائلة أو األصـدقاء يحتاج
لطبيب نفسـي.. حقيقة ال غبار عليـها فقد سلبنا الـهاتف كل اواصر التواصل االجتماعي

زيف الذي ال روح فيه)  احلقيقية وجعلنا نعتمد التواصل ا
وقد اعـادتـني تـغريـدة نـامـوس  الى اسـتذكـار قـول الـبروفـيـسـور في جامـعـة " إسـيكس "
ـيا  إن الهـواتف الذكية البـريطانـية جان ديـشيلـيه  الذي اكد في دراسـة له معتـمدة اكاد
أصـبحت ذات تأثـير سلبـي على العالقـات االجتمـاعية بل إنهـا قادرة على تـمزيق الروابط
كنهـا أن تهدد العالقات حـيث حتقق اإلشباع الفوري الزوجية فالـشبكات االجتمـاعية 
ـسـتـجـدات وهي عـوامل قـد تـقـود إلى وتـمـكن من حتـقـيق جنـاح سـريع في الـولـوج إلى ا
ـرأة أكـثـر إدمانـا عـلى الـهواتف الـذكـية من اإلدمـان.. حيث تـشـيـر اإلحصـائـيات إلى أن ا
ـدمــنـات عـلى الـهـاتف الـذكي والالتي يـخـشـ فـقـدان الـرجل حـيث تـبـلغ نـسـبـة اإلنـاث ا
لن إلى امتالك أكثر من هاتف ـئة منهن  ئة و 36 با الهـاتف أو نسيانه حوالي  70 با
وتزداد نسبـة اإلصابة بهذا اإلدمان بـ صفوف الفتيـات الالتي تتراوح أعمارهن ب 18
ئـة من النساء يجدن الهواتف الذكية أهم من و 25 عاما وقد أكد في دراسته أن  70 با

أزواجهن .!
نحمد الله  ان الدراسة آنفة الذكر  حتدثت عن واقع احلال في بريطانيا  وليس عندنا 
فالزوجة العراقـية  تتمتع بحصـانة مجتمعية  وعـندها االسرة فوق اي اعتبار  واذا كان

كن اعتماده . هناك  استثناء  فال 
لـكن ذلك ال يـنـكـران انـشـغـال الـكـثـيـرين بـالـهـاتـف احملـمول أثـنـاء احلـديـث واثـنـاء الـطـعام
ركبـات  بات ظاهـرة مزعـجة ساهـمت في ابعـاد الناس عن بـعضهم  واجللـوس وقيـادة ا
واصـبح عـادة مـسـتـفـزة تــثـيـر الـغـضب السـيـمـا اثـنـاء وجـود  افـراد االسـرة مـجـتـمـعـ 
كن للمرء )  بالهاتف جندهم في عالم آخر  وكأنهم ال يـعرفون بعضهم  و شغولـ ف(ا
ــعـروفـة  قلّ ــنـاســبـات ا  ان يالحظ  ان الــتـزاور بـ االشــقـاء واســرهم واالقـارب في ا
ا اضمحل  وحـل بدله التواصل إلكـترونيا عن طـريق الهاتف اخللوي   بشكل كبـير ور
وقد ادى ذلك الى حالة من الـعزلة االجتماعية  تعاني مـنها األسر   والسيما كبار السن
من االبـاء واالمهات الـذين هم احوج النـاس الى التمـاسك االجتمـاعي  واالحساس بـقيمة

لقيا االبناء واالحفاد .   
نعم ان وجود الهاتف اخلـلوي في حياتنا نعمة  فبـواسطته   تسهيل امور احلياة  فهو
قـرب البعيـد واختصـر الكثيـر من الوقت واجلهـد  لكنه بسـبب ادمان الكـثيرين به  حتول
الى نـقـمة في الـهـيـكل االسري وتـمـثل ذلك  بـتالشي احلـوار وانعـدامه بـ افـراد العـائـلة
ودة  ب االخوة واالخوات واصبح عـائقا في وجود حرارة وسالسة ا

واالباء واالمهات .
في اخلــتــام  اقــول  أن قـضــاء ســاعــات عــدة يـومــيــا لــتــبـادل
الرسائل الـنصية والدردشـة باستخدام الـهاتف احملمول   بدال
من االتصال وجها لوجه أمر محزن للغاية .. فهل انا على خطأ

في رؤاي?

فالـسيـاسة الـنقـدية هي نوع االقـتصـاد 
كن ان مـن انواع احلـمـاية لـالقتـصـاد 
تـقوم الدولة باستـخدامها ولكن ان يتم
االعـتـمـاد عـلـيـهـا في اصـالح االقـتـصاد
فـهـذا خـطـر كـبـيـر يـهـدد مـجمـل اوضاع
الــبـالد) واقــتــرح الــعــبــيــدي (ضــرورة
ـرتــفــعــة بـالــســـــــــعـر ــواد ا حتــلــيل ا
ونــسـب االرتــفــاع وقــيــاســـهــا عــلى كل
مــــحـــافـــظــــة دون االخـــرى  واســـبـــاب
االرتـفاع ان كـانت سببـها سعـر الصرف
ــؤثــرات خــارجــيــة  وكــذلك انــشـاء ام 
ـشاريع الـزراعيـة والصـناعـية الالزمة ا
لـتــوفـيـر امن غـذائي دائم وتـقـلـيل كـلف
الــنـــقل من خالل الــتـــوجه لــلــشــراء من
مـناشيء تراعي فيها سعر النقل وابرام
عــقـــود طــويــلــة مع الـــدولــة في مــجــال
الــتــجـهــيــز  والـعــمل عــلى االســتـثــمـار
ـــشــــاريع الــــزراعــــيـــة اخلــــارجي فـي ا
ـــوجــودة في اراضـي ذات انــتـــاجــيــة ا
عـالية اعـلى من العراق لـتوفيـر مختلف
ـنـتـوجـات وضـمان اسـتـمـراريـتـها في ا

العراق). 

ـادة نـفـسهـا فـضال عن ارتـفاع نـسـبة ا
الـنـمو الـسكـاني في الـعراق االمـر الذي
يــزيـد الــطـلب مــقـابل عــدم الـقــدرة عـلى
ــوجــود في تـــلــبــيـــة مــعــظـم الــطــلـب ا
الـسوق) مؤكدا ان (هـناك ثالثة اسباب
اسـاسيـة تعـود اصلـها الى فـشل الدولة
في تـبني سيـاسة اقتصـادية تساهم في
تــوفــيـر االمن الــغـذائـي من خالل شـراء
كـميات كبيرة وخزنهـا كما فعلت الكثير
مـن الـــــدول خـالل تـــــفـــــشـي كـــــورونـــــا
وتـأســيس مـشـاريع زراعـيـة وصـنـاعـيـة
ـــواد االســاســـيــة تـــســهـم في انـــتــاج ا
وصـناعتها الغذائية كالتعليب والطحن
نتوجات) ولفت وانـتاج مشتقات تلك ا
الـى (عـدم حتــقــيق االســبــاب اعاله هي
مـن ادت الى تـأثــر الــعــراق اقـتــصــاديـا
بـالعوامل اخلارجية والداخلية  ويجب
الـــتــفــريـق بــ الـــســيــاســـة الــنـــقــديــة
والـسـيـاسـة االقـتـصـاديـة عـنـدمـا تفـشل
الـــدول في ادارة ســـيـــاســتـــهـــا بـــشــكل
فــانـهـا تــلـجــأ الى الـســيـاسـة صــحـيح 
النقدية من اجل ايجاد حل سريع النقاذ

اخلـبير منار الـعبيدي في بيان امس ان
ــئـة من ــواد الــغـذائــيـة تــمـثل  28بــا (ا
االهـمـيـة النـسـبـية لـلـمـواطن من مـجمل
ــنــتــوجـات الــتي قــد يــراهــا الــبـعض ا
واد الـغذائية اكثر من ارتـفاع باسعار ا
ولـكن فــعـلـيــا في عـمـوم هــذه الـنـســبـة 
الـعراق فأن نسبـة االرتفاع بلغت فقط 7
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واضــاف (امـــا الــعــوامل الــتي ادت الى
ـواد الــغــذائـيــة فـهي ارتــفــاع اسـعــار ا
تـغيير سـعر صرف الديـنار امام الدوالر
ـواد اثــر بـشـكل مــبـاشـر عــلى اسـعـار ا
يا الـغذائية وارتفاع نسـبة التضخم عا
اضــافــة الى ولـــيس فــقـط في الــعـــراق 
ـــواد مـــقـــابل نـــســـبـــة الـــطـــلب عـــلى ا
ــعـروض  والسـيـمــا الـرئـيـســة مـنـهـا ا
االمـــر الــذي ادى الى ارتـــفــاع ــيـــا  عـــا
ـواد االسـاسيـة كاحلـنطـة وزيت الذرة ا
والـســكـر   وكـذلك قـفـزة اسـعـار الـنـفط
ـواد الــتي انـعـكــست عـلى قـطــاع نـقل ا
الـذي بــالـتـأكـيـد سـيــنـعـكس عـلى سـعـر

اجملـلس حاكم الزاملي سيعقد اجتماعا
ركزي الية ومحـافظ البنك ا مع وزيـر ا
ــنـاقــشـة ســعـر صــرف الـدوالر). وكـان
الــصــدر قـــد قــدم في وقت ســابق من 
ســتــة مـقــتــرحـات بــشــأن سـعــر صـرف
الــدوالر مــقــابل الــديــنــار  مـن بــيــنــهـا
ركزي الـية ومحافظ ا اسـتدعاء وزير ا
بــشــكل فــوري.وتــضــمــنت مــقــتــرحـات
الـصـدر (إيـقاف تـهـريب الـعمـلـة بـقوة
والــنــظــر في أمـر بــعض الــبــنــوك مـثل
الـشـرق األوسط والـقـابـض واألنـصاري
ـتحـكم الـعائـدة لبـعض األشخاص ا
صارف األهـلية بـالعـملة وغـيرهـا من ا
األخــرى والـتـعــامل بـحـزم مـع الـبـنـوك
ـتـحكـمة في الـعـائدة لـبـعض األحزاب ا
الــبـالد والــعــبــاد) وحث الــصــدر عــلى
(تـنـظيم سـوق الـعمـلة احملـلـية بـصورة
مـركــزيـة وبـأسـلـوب صـحـيح عـبـر سن
بــعض الـقـوانــ الـتي تـزيــد من قـيـمـة
سـعـر صرف الـديـنار). وارتـفـعت نسـبة
الـتضـخم في قطـاع االغذيـة بنـسبة 6.6
ـئـة مـقـارنـة مـع بـداية 2019 .  وقـال بـا

ـركـزي أمـس الـسـبـت مـحـافـظ الـبـنـك ا
ـنـاقشـة سـعر مـصـطـفى غالـب مخـيف 
صـــرف الــــدوالر أمـــام الـــديـــنـــار بـــعـــد
مـقترحات قدمهـا رئيس التيار الصدري
مـقتدى الصدر بهـذا الشان. وقالت بيان
لــلــمــجــلس إنه (الــنــائب األول لــرئـيس
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اقترح خبراء  مجموعة حلول للحد من
تـأثـيـرات ارتفـاع الـتضـخم عـلى اسـعار
ـواد الـغذائـيـة دون االعـتـماد الـسـلع وا
عــلى الـســيـاســيـة الــنـقــديـة في اصالح
االقـتصـاد  فيمـا ضيف مجـلس النواب

(الـطـالـبـاني الـتـقى الـسـفـيـر االمـريـكي
لـدى بغداد ماثيو تـولر والقنصل العام
وجــرى فـي االقــلــيم روبــرت بــاالديــنــو
خالل لـــقـــاء بــحـث قــضـــايــا تـــشـــكــيل
احلكومة اجلديدة ووحدة صف االكراد

ـــشـــاكل الــداخـــلــيـــة وتــطـــويــر وحل ا
الــعالقـات الـتــجـاريـة مـا بــ الـطـرفـ
وتـنـمـيـة الـبـنى الـتـحـتـيـة االقـتـصـادية
لـالقـلــيم) وشــدد اجلــانــبـان عــلى (حل
ــــــــعـــــــرقالت ـــــــشـــــــاكـل وجتـــــــاوز ا ا
والــصـعـوبـات امــام تـشـكــيل احلـكـومـة
ـسـاعي ضـمن اطـار االسس وتـوحـيـد ا
الـدستوريـة والتفـاهم واحلوار الوطني
الـبـنـاء) واكـد الطـالـبـاني انه (انـطالقا
مـن مــراعـــاة وضـع الـــعــراق واالقـــلـــيم
يـجب احلـســاس ومـراعـاة لـلـتـطـورات 
تــسـريع خـطى تـشــكـيل احلـكـومـة وفق
اسس الــتــوافق والــشـراكــة الــوطـنــيـة
بــشـكل تـكـون مـبـعــثـا لـتـجـاوز الـوضع
وخـدمة الشعب اكثر واجراء اصالحات
فـي ادارة الـبــلـد) مــطـالــبـا بـ (ضـرورة
وحـــــدة الـــــبـــــيت الـــــكـــــردي) واوضح
الـطـالـباني ان (االحتـاد يـريد اسـتـعداد
االكــارد جلـمــيع الـقــضـايــا بـعــيـدا عن
ـصلـحة احلـزبيـة الضـيقـة ومواجـهة ا
االحـتمـاالت بخـطاب كـردستـاني واحد
واعــادة تــنـــظــيم انــفــســنــا وفق مــبــدا
ـصـلحـة العـامة الـتـوازن السـياسي وا
ولـم يـفت الـوقت لــذلك والبـد من وجـود
نـية جديـة حلمايـة وحدة الصف  التي
الشــــروط لالحتــــاد الـــوطـــنـي في هـــذا
الــصـــدد ونــريــد حتــقــيق هــذا الــهــدف
السامي الذي يصب في خدمة شعبنا).

رحـلـة الـراهـنة من الـسـتـراتـيجـي في ا
أجـل الــوصــول الى تــشـــكــيل حــكــومــة
األغـلـبيـة الوطـنـية حـيث جرى االتـفاق
عـــلى ضـــرورة عــقـــد اجــتـــمــاع لـــقــوى
ـقبـلة). الـتـحالف الـثالثي خالل األيام ا
ــقــراطي ووصـف عــضــو احلــزب الـــد
الـتـوافق الـكــردسـتـاني شـيـرزاد قـاسم 
مـع حزب االحتاد الـوطني الكـردستاني
." لف الشا عـلى رئاسة اجلمهورية با
وأشـار قـاسم في تـصريح امس إلى أنه
(ال يـــــوجـــــد بــــــصـــــيص أمـل في هـــــذا

وضوع). ا
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مـؤكدا ان (االحتاد الـوطني أصطف مع
اإلطــار الـتـنــسـيــقي مـتـمــسـكــا بـدعـمه
إعـــادة تــرشـــيح رئـــيس اجلـــمــهـــوريــة
احلـــــــــالـي بــــــــــرهم صــــــــــالـح). ورشح
ـقـراطي الـكـردســتـاني قـبل ايـام  الــد
وزيــر داخـلــيــة اقـلــيم كـردســتـان ريــبـر
أحــمـد بــارزاني لـرئــاسـة الــعـراق بــعـد
اسـتــبـعـاد احملـكـمـة االحتــاديـة الـعـلـيـا
الـقـيـادي في احلـزب هوشـيـار زيـباري.
ـــشــــتـــرك الـى ذلك  شـــدد الــــرئــــيس ا
لالحتـاد الوطـني بافل الـطالـباني على
تـــســـريع خـــطى تـــشـــكـــيل احلـــكـــومــة
اجلديدة داعيا الى اعادة تنظيم البيت
ـصـلحـة احلزبـية الـكـوردي بعـيدا عن ا
الـتي وصـفهـا بالـضـيقـة. وقال بـيان ان
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جــدد رئـيس الــتـيـار الــصـدري مــقـتـدى
ــا وصــفه بــتــهــديــد الــصــدر  رفـــضه 
شـركاء حكـومة االغلـبية الـوطنية  ولن
نــعـيـد الــعـراق بـيــد الـفــاسـدين او بـيع
ن خـــلـف احلـــدود . وقـــال في الــــوطن 
تـغـريـدة عـلى تـويـتـر امـس (مـرة اخرى
يـهددون احلـلفاء والـشركاء في حـكومة
االغـلـبـيـة الـوطنـيـة الـتي هي ال شـرقـية
وال غـربـية  بل يـكـاد نورهـا يضيء من
جــنــبــات الـعــراق ومن شــمــسه وفــيـئه
ونــــخــــله وتــــرابـه  فـــحـب الــــوطن من
ـــان) واضـــاف (كـــفـــاكـم تـــهـــديــدا اال
ووعــيـدا  فـنــحن لن نـعــيـد الـبــلـد بـيـد
ن خلف الـفـاسديـن  ولن نبـيع الـوطن 
احلــدود فــأغـلـب الـشــعب مع حــكــومـة
اغـلبية وطنية وسوف لن نقف مكتوفي
االيــدي ولن نـسـمح لـالرهـاب والـفـسـاد
ان يـتحكم بـنا  فتاريـخنا زاخـر بالقوة
والـصـبـر والـثـبـات). واتـفق الـصدر في
وقـت ســـــــابـق  مـع رئـــــــيـس احلـــــــزب
ــقــراطي الــكـردســتــاني مــســعـود الــد
عــلى ضـرورة عــقــد اجـتــمـاع بــارزاني 
لــقــوى الـتــحــالف الـثـالثي خالل األيـام
ـقـبلـة.وقـال بيـان امس ان (الـبارزاني ا
أجـرى اتصاالً هاتفـياً مع الصدر بحث
فـيه الـطرفـان اتـخاذ اخلـطـوات الالزمة
وتــنــســيق مــواقف الــتـحــالف الــثالثي

ـعـرض وتــثـمـيـنــهـا جلـهـودهم خــتـام ا
عرضحيث تظافر خالل فـترة انعقاد ا
شارك من أجل إجناح جـهود جميع ا
ـشاركـة عدد من ـعـرض الذي حـظي  ا
الشركات احمللية والعربية واألجنبية. 
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) أمـس أنـها
أشـارت إلى (االهـتـمـام الـذي حـظي بيه
مـؤتمـر ومعـرض العـراق نحـو التـحول
الــرقـمي والـذكـاء االصــطـنـاعي من قـبل
سؤول في الـشيباني وبقيـة السادة ا
الــوزارة وتــشــكــيالتــهــا وتــوجــيــهـات
ـسـتمـرة في الـسيـر  قـدما في مـعـاليه ا
الـــعـــمل بـــروح الــفـــريق الـــواحـــد بــ
الــوزارة وشـركـاتـهـا والـقـطـاع اخلـاص
ـــا يـــضــمـن حتــقـــيق تـــقـــد أفــضل

.( اخلدمات للمواطن

bL×  œuKš ≠ œ«bGÐ

اعــــلـــنت وزارة اإلتـــصــــاالت اخـــتـــتـــام
فـعالـيات مؤتـمر ومـعرض العـراق نحو
الـتـحـول الـرقـمي والـذكـاء االصـطـناعي
الـــذي اقـــيم بـــرعـــايـــة رئـــيـس الــوزراء
مــصــطـفى الــكــاظـمـي وبـإشــراف وزيـر
االتـصاالت أركان الـشيبـاني.  وتسلمت
مــديـر عـام دائـرة الـعـالقـات اخلـارجـيـة
واالعـالم في وزارة االتـصـاالت الـسـيدة
ـوسـوي درع التـمـيز وشـهادة خـيـرية ا
تـقـديريـة لوزارة االتـصاالت لـتـنظـيمـها
ـتـمـيز ورعـايـتـهـا للـمـؤتـمـر واجلنـاح ا
عرض. الـذي شاركت فـيه الوزارة فـي ا
وأعـــربت مــديـــر عــام دائــرة الـــعالقــات
اخلــــارجـــــيــــة واالعالم عـن شــــكــــرهــــا
ـنـاسـبـة ـنـظـمـة  وتـقـديــرهـا لـلـجـنـة ا مقتدى الصدر 

 UO UF  r²² ð  ôUBðù«

wL d « ‰Òu×²K  ‚«dF « ÷dF



www.azzaman.com

d —UI Ë —U «3

 WOM Ë W uJ  vK  o «u « o d  bÒN1 ‚«dF « fOz— »U ≈
∫wIO M «Ë VBM*« ÊQA  5 œdJ « 5 e(« lL& …b b  U U

 ÊU e « ≠ œ«bG
كشف االحتـاد الوطـني الـكردسـتاني
عن عزمه تقد مرشح جديد لرئاسة
الـعــراق بـغــيـة الـوصــول الى اتـفـاق
ـــقــراطي تـــســويــة مـع احلــزب الــد
نـصب  فـيـما الـكردسـتـاني بـشـأن ا
رجـح االطــار الــتــنــســـيــقي انــفــرادة
قــريـبــة لالنــسـداد الــســيـاسي  وان
انتـخاب رئـيس اجلمـهوريـة سيـمهد

الطريق لتشكيل حكومة وطنية.

وقـالت الـقـايـديـة في االحتـاد رابـحـة
حمد في تصريح امس ان (احلوارت
بــشــأن تــشــكــيل احلــكــومــة جــاريـة
ـشكـلـة لـيس فـقط مـشكـلـة رئـاسة وا
ـشـكـلـة االسـاسـية اجلـمـهـوريـة بل ا
هـي تــركـــيــبــة احلـــكــومـــة وحتــديــد
شــخص رئــيس وزراء  كــون الــكـتل
الــشـيــعــيـة حلــد اآلن لم تــتــفق عـلى
ـرتـقـبـة  وهل هي شـكل احلـكـومـة ا
حـكـومـة اغـلـبـيـة وطـنـيـة كـمـا تـدعـو

الـيـهـا الـكـتـلـة الـصـدريـة او حـكـومـة
توافقية حسب مطالب التنسيقي).
تــلــقــيه مــبـادرة  فــيــمــا اكــد االطــار 
جديدة من شـيوخ العـشائر الـعراقية
لــلـــخــروج من االزمـــة الــســـيــاســـيــة

الراهنة
.وذكـــر بـــيـــان لـالطـــار امس انه (مع
ـعـاجلة اسـتمـرار اجلـهود الـوطـنـية 
االنـســداد الـسـيـاسي احلــالي تـلـقى
الــتـــنـــســـيـــقي مـــبـــادرة من شـــيــوخ

الــعـــشـــائــر تـــدعـــو جــمـــيع الـــقــوى
الــسـيــاسـيــة لـوضع حــلـول عــمـلــيـة
لــلــخــروج من االزمــة) وتــابع (انــنـا
نثـمن عـاليـاً مـوقف شيـوخ الـعشـائر
االبـــيـــة ونـــتـــفـــاعـل ايـــجـــابـــيـــا مع
مـــبـــادرتــــهم ونـــســــعى مع جــــمـــيع
ـــعــنـــيــة لـــلـــوصــول الى االطـــراف ا
تفـاهـمات مـقـبولـة تسـرع في عـملـية
تـشــكـيل حـكـومـة اخلــدمـة الـوطـنـيـة
الـــتي تــــتـــبـــنى قـــضــــايـــا الـــشـــعب
ــلــحــة ــطـــالــبــهـم ا واالســتــجـــابــة 

وحاجاتهم االساسية). 
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من جــــانـــــبه  قــــال الـــــقــــيــــادي في
الـتحـالف مـحمـد مـهدي الـبـياتي ان
الـتـيـار الـصـدري اليـزال مـصرا عـلى
دخـــــــول جـــــــزء مـن اإلطـــــــار مــــــــعه
واالستمرار بإبعاد دولة القانون عن
مـشـهـد تـشـكـيل احلـكـومـة. وقـال في
بــيـان امـس ان (االطـار يــصــر عـلى 
شـاركة في تـشكيل الذهـاب كامال بـا
عارضة احلكومة  او الذهاب إلى ا
عطل سيكون له والسيما ان الثلث ا
ــنع تــســمــيه رئــيس دور اســاسي 
اجلـمــهـوريـة  فــهم ال يـسـتــطـيـعـون
دون هذا الثـلث من انتخـاب الرئيس

بزل الرزازة ائية خالل تفقده مشروع انشاء مهرب  وارد ا bIH∫ وزير ا

وقال في تصـريح امس  أن (اللـجنة
ستنظر في ملفات كثيرة من أبرزها
هـدر مــا يــقـارب  5مــلـيــارات ديــنـار
سنوياً وغياب الـعدالة بتوزيع قطع
األراضي الـــســكــنــيــة ووجــود آالف
الـعــمـال واألجـراء الـوهــمـيـ الـذين
يـستـنـزفـون مـوارد الـدولة دون وجه

حق). 
وقـــال الــعـــزي ان الــلـــجــنــة شُـــكــلت
لـــغـــرض تـــقـــو األداء ومـــعـــاجلـــة
لفات اآلتية في مديرية االخفاقات با
بـلـديـة الـنــاصـريـة:  والـتي تـتـضـمن

عاجلة ملف التنظيفات. االخفاق 
ـلــف تـصـلـيح اآللـيــات واإلخـفــاق 
ــعــلــومـــات حــول والــتــحــقـق مــن ا
ـــال الـــعـــام أثــنــاء وجـــود هـــدر بــا
لـف عـملـيـة التـصـليح. واإلخـفــاق 
واقـع تعـظــــم الـــواردات ال سيـمـا ا
ــديـــنـــة) وعـــدم ـــمــيـــزة (مـــركـــز ا ا
اسـتـثــمـارهـا بـالـشــكل الــذي يـعـظـم
واردات الـــبــلــديـــة وتـــكــيـف مـــئــات
ــا ســبب ساطحات لالسـتثمار  ا
ــال الـعـــام قـــدره خـمـســة هــدراً بــا
مـليــــارات ديـنـار ســـــــنـويـاً وكذلك
الــتــفـــريط بــالــنــشــاطــات الــبــلــديــة
احلـصـريـة مــثل الـعالوي ومـعـارض
السيارات. وكثـرة الشكاوى الـواردة
بخـصـوص غـيــاب الـعدالــة بتوزيـع
قــطـع األراضـي الــسـكــنــيـة والــغــ
ـــوظــفي الـــدولـــة الـــذين الــواضــح 
افـــنــــــــــوا حـــيـــــاتـــهـم بـــاخلــــدمــــة
الوظيفيـة وتفضــيل شـرائح أخـرى
عليهم من خالل اإلستـثناءات وبعدد

كبير.
ووجـــــود آالف الــــــرواتـب لـــــغــــــيـــــر
مــســتــحــقــيــهــا (الــعــمــال واألجــراء
). واكـد (ضــرورة تـفـعـيل الـوهــمـيـ
االستعالمات االلكترونية التي كانت

تــعــمل بــشـكـل صـحــيح في اإلدارات
الـسـابـقـة. ودراســة امـكـانـيــة شــطر
الــبــلـــديـــة إلى قـــســـمــ (شــــامــيــة
وجــــزيــــــرة) أو أربــــعــــــة أقــــســـــام
(الشــامية واجلـزيرة وخـلف السريع
ـديـنـة الـتــجـاري). تـفـعـيـل ومـركــز ا
ورشـــة صــيــانـة اآللــيــات لــلـبــلـديــة
كنـشــاط حكــومي أو قـطــاع مشــترك
عـلــى أن يـكــون نــشـاطـاً مــربـحـاً من
خالل إلـزام جمـيع الـدوائـر بصـيـانة
آلـــيـــاتـــهـــا فـي الـــورشـــة). وإعــــداد
خـارطــة استـثـمـاريـة مـن شــأنـها أن
تضـاعف واردات البلديـة خـالل عـام
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افـتــتح وزيـر  الـنـقـل نـاصـر حـسـ
بــنـدر الــشـبــلي اجلــمـعــة  بـحــضـور
محـافظ ذي قـار محـمـد هادي الـغزي
والـفريق الـركن سـعـد احلربـيـة قـائد
عــمـلــيـات ســومـر مــراب الـنــاصـريـة
واصـفات وحـد الـذي  تاهـيـله  ا

حديثة . 
الكـات الهـنـدسيـة والـفنـية ونفـذت ا
الـتابع لـلـشـركـة العـامـة إلدارة الـنقل
ــشــروع اخلــاص في وزارة الــنــقل ا
بــتــصــامــيم حــديــثـة لــيــقــدم خــدمـة

متكاملة للمسافرين .
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و اكــد الــغــزي  لـ(الــزمــان) امس انه
( افـــتــــتـــاح مــــرآب الـــنــــاصـــريـــة
ــوحــد). الـــرئــيــسي مـــرآب بــغــداد ا
واضــــاف (ان اعــــداد الـــتــــصــــامـــيم
ــرآب تـمـت وفق احـدث اخلــاصـة بــا
ـشروع  تـبـعة في تـنفـيذ ا الطـرق ا
مــشـيــرا الى ان تـنــفـيــذه  من قـبل
ــــواصــــفـــات و ــــشــــاريع  دائـــرة ا
ـيــة مـتـطـورة).  واكـد قـيــاسـيـة وعـا
احملـافظ (ان دائرة بـلـديـة النـاصـرية
ـؤدية الى قـامت بتـأهـيل الـشـوارع ا
رآب عـبر رفع النـفايـات واالنقاض ا
والــتـجــاوزات) مـشــيــراً الى (اعـداد
كــشــوفــات النــشــاء الــشــارع الــرابط

للمرآب وتأهيله).
واســـتــقــبل الــغــزي  وفــد مــنــظــمــة
اجلسـر إلى االيطـاليـة  لبـحث تنـفيذ
ــشــاريع واالســتــفــادة من عــدد من ا
خــبـــراتـــهم في مـــجـــال الــســـيـــاحــة

والتطوير .
ـنظمة قدمت واشار الغزي الى (ان ا
قـتـرحـات لتـنـفيـذ مـشروع عـدد من ا
ســـومــريـــون وهـــو مــشـــروع خــاص
بــالــزائــرين والــذي يــتــضــمن مــركـز

خدمات واسـتقبـال الضيـوف اضافة
ـا يـتـوافق الى مـرآب لـلـسـيـارات  

مع معايير منظمة اليونسكو).
ــقــتـــرح االخــر الــذي واضـــاف ان (ا
ــنــظــمــة هــو تــوســعــة تــقـــدمت به ا
مــتـحف الــنـاصــريـة لــيـكــون نـقــطـة
وفق ثقافيـة ومزاراً لطلـبة احملافظة 

تاحف). عايير الدولية النشاء ا ا
وفي نهاية الـلقاء اكد اجلـانبان على
تعزيز الـتعاون وتـبادل اخلبرات فى
كـــافــة اجملــاالت وجــذب وتـــشــجــيع

االستثمار على ارض احملافظة .
على صعـيد مـتصل  واجتـمع الغزي
مع جلـنـة تـقو اداء مـديـريـة بـلـدية
الناصريـة  والتي يرأسها قـائممقام
موكـداً ان اللـجنـة باشرت احملافـظة 
وستستـمر حل اكمال العمل اليـوم

ناطة بها. االعمال ا
ــلــفــات الـتي واشــار الى (ان اولى ا
بــدأ الـعــمل بــهـا هـي اعـادة هــيـكــلـة
كامـلة للـدائرة من خالل الـتغـيير في
ادارات االقــــســـام  وشـــطــــرهـــا الى
قـــــســــــمـــــ فـــــاعـــــلـــــ وايـــــقـــــاف
الـتـخـصـيـصات 'اضـافة الـى دراسة
ــســاطــحــات الــتـي  تــكــيــيــفــهــا ا
لالسـتثـمار فـضال عن مـتـابعـة ملف
ـتـلـكـئـة مـنـذ فـترة صـيـانـة االلـيات ا
طـويـلـة عـلى الـرغم من تـعـاقب عـدد

دراء على االدارة). من ا
واضــــاف الــــغــــزي ان (الــــهــــدف من
تــشـــكــيل جلــنــة لــتــقــو االداء هــو
ـؤســسـة الى لــغـرض تــغـيـيــر اداء ا
ـدراء مع ولــيس تــغـيــيــر ا االفــضل 

ابقاء اخللل داخلها).
ووجه الـغـزي بـتـشـكـيل جلـنـة عـلـيا
لــلـنـظــر بـإخــفـاقـات مــديـريـة بــلـديـة
ــلـفـات الـتي الـنـاصــريـة وفـتح كل ا

حتوم حولها شبهات فساد.

واحـــد وذلــك فـي حـــصــــر ودراســـة
مـيــزة لـدى الـفـرص االسـتـثمـاريـة ا
ـــديــنـــة شـــارع الــبــلــديــــة (مــركــز ا
ــديــنــة ابـــراهــيم اخلــلـيــل مـركـــز ا
الـتجــاري اجلـديـد خـلـف اجلـامـعـة
احملـاور التجـاريـة الرئيسـية مدينة
ـقـتـرحـة عـلى طـريق أور ـعـارض ا ا

التراثية وغيرها).
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الـوضـع االمـني في ونـاقـش الـغــزي 
مع قائـد عـمـلـيـات سـومر احملـافـظـة 
الـفـريق سـعـد احلـربـيـة  وبـحـضور

قائممقام الناصرية. 

ـشــتـرك جـاء وقـال ان (االجــتـمــاع ا
ـتعـلـقة ـناقـشـة عـدد من الـقضـايـا ا
مؤكداً على ضرورة بالوضع األمني 
العمل بروح الفريق الواحد وتوحيد
مهام األجهزة األمنية وتعزيز دورها
في احلـفــاظ عـلى األمن واالســتـقـرار
ــربع بـــاحملــافـــظــة وعــدم االنـــزالق 

الفوضى).
واشار الى ان (االجتمـاع خرج بعدد
من الــقــرارات الـتـي تـخـص اجلـانب
األمــني في احملــافـظــة نـحــو تـعــزيـز
الـــســلـم االهــلي ومـــراعــاة مـــصــالح

جميع ابناء احملافظة).

وحد ÕU∫ وزير النقل يفتتح مرآب الناصرية ا «
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ان تلـكون ثلـثي البر  كونهـهم  ال 
الذي يستـطيعون به تـمشيه الرئيس
الـذي يـحتـاج تـمـريـره اكـثر من 220
نــائــبـا) واضــاف ان (االطــار مــعـني
سـالـة انتـخاب رئـيس اجلـمهـورية
كون الـرئيس هـو من سيكـلف مرشح
الـبـيت الـشـيـعي بـتـشـكـيل احلـكـومـة
وهــذا يــعــني ان  مــســألـة ــقــبــلــة  ا
اخـتـيــار رئـيس اجلـمـهــوريـة لـيـست

مرتبطة بطرف دون طرف اخر). 
من جـانـبه  اكــد الـنـائب عن ائـتالف
دولــــة الـــقــــانـــون حــــســــ نـــعــــمـــة
 ان جميع الـنواب في الكتل البطـاط
ـضي الــســيـاســيـة يــعــمـلــون عــلى ا
بـتــشـكـيل حـكـومـة تــوافـقـيـة وطـنـيـة

قوية جتمع اجلميع.
 وقـال في تـصـريح امس ان (نـنـتـظـر
مـن االكـــراد الـــتــــوافق عـــلـى رئـــيس
جـمـهوريـة الـذي بـدوره سـوف يـفتح
هـمـة لـلـبيت لـنـا الطـريق لـتـسـهـيل ا
الـشـيــعي لـلـتـوافـق واخـتـيـار رئـيس
وزراء). واعــلن الـقــيــادي في احلـزب
ــقــراطي الــكــردســتــاني مــاجـد الــد
شــنـــكـــالي عـن لـــقـــاء مــرتـــقـب بــ
ــقـــراطي والـــوطــني احلـــزبــ الـــد

 . الكردستاني

وقـال شـنـكـالي في تـصـريح امس ان
(هـنــاك لـقـاء مـرتـقـب بـ احلـزبـيـ
الــكــرديــ لـلــتــفـاهـم بـشــان رئــاسـة
اجلمهورية ويـقال ان مبادرة رئيس
احلزب مسعـود البارزاني قـد تتجدد
وهنـاك زيارة لـلـتنـسيـقي الى اربيل
قريـبـا) مؤكـداً (اسـتمـرار احلوارات
مع االحتـاد الـوطــني وهم شـركـائـنـا
بـالـعـمـل الـسـيـاسي) واشـار الى ان
ــــــقــــــراطي (عــــــودة مــــــرشـح الــــــد
الـكـردسـتـاني ريـبـر أحـمـد خالـد الى
نع الـقصـر الـذي صدر مـنه قـراراً بـا
ســيــعــود الــيه رئــيــســاً وهـو حــقق
الكثيـر وعاد بقوة و يـريد ان يصبح
رئيسا وهو نزيها وعمل على الكثير
ـلــفــات الــســيــاســيــة واخــرهـا مـن ا
تطـبـيع سنـجـار ب بـغـداد واربيل)
ـــقــراطي مـــبـــيــنـــا ان (مــرشـح الــد
لكن الـوحيـد كـان هـوشيـاز زيـبـاري 
قرار احملكمـة االحتادية اجـبرنا على
رشـح البـديل بـالتـوافق مع الـكتـلة ا
الصدريـة وحتالف السـيادة وجميع
الـــصـــفـــات مـــتــوفـــرة في خـــال سب
الـــدســتــور ونـــراه مــؤهال لـــرئــاســة
اجلمهورية  والسيما اذا كان ورائه

حزب كبير).  
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بغداد

W U
نزوعـة األحشاء تنـظر إلينا بـنظرة حيّة األسماك ا

 ماذا أقول?!
 بل إن السمكة التي تُشوى تنظر من وراء زجاجة

الفرن إلى ساعتي...

-1-
شاعت هذه األيام أخبار العنف العائلي الذي وصل الى حدّ ازهاق األرواح..!!
درسي حيث أصاب الشلل كمـا تناقلت وسائل اعالم أخباراً مروعـة عن العنف ا

طالبة ضربتها معلمتها ...
-2-

ـوت ال لشيء االّ األب الذي يـبـالغ في ضرب ابـنه ضـرباً مُـبّرحَـاً يْفـضي به الى ا
ته لرسـوبه في االمـتـحان  جتـاوز حـدودهُ  وهـو معـاقب مِنْ قـبل الـله عـلى جـر

يقينا وال يسلم من العقاب القانوني أيضا .
-3 -

طالبة بحقوقها والزوج الذي يستخدم الضرب لزوجته سالحاً في إسكاتها عن ا
معتدٍ آثم ال محالة .

بكي : ضحك ا ومن ا
أنّ احد العلماء راى رجالً يضرب زوجته بقسوة فقال له :

هل ارتكبتْ جرما ?
فأجابه الزوج :

لكي ال ترتكب ..!!
وهـكـذا ينـزل الـعـقـوبـةَ بهـا قـبل اجلـنـايـة ضـارباً عـرض اجلـدار كُلّ مـا تـقـتـضيه

أحكام الدين واألخالق والقانون .
ومن هذا الباب أيضا :

ما قيل :
ان جحا سلّم ابريقاً مِنَ الفَخَار لولده بحضور أُمِّهِ ثم ضَرَبَه وقال له :

ـاء من الـبـئـر واحـذر أنْ تـكـسـره  فـقـالت االم مـسـتـنـكـرةً ضرب امأل االبـريق بـا
ولدها قبل اجلناية :

لِمَ ضربْتَه قبل أنْ يكسرَ األبريق ?
فقال لها جحا متعجبا :

قولي بربك ما الفائدة مِنْ ضربه بعد ان يكسر األبريق ?
-4-

واخبـرني أحـدهم انّ أباه كـان يضـربه بـاحلديـد حاثـاً  له عـلى أداء الصالة فـما
كان ذلك الـفعل القاسي اال سببا في ابتعاده عن الصالة حيث سَبّب له عُقدةً في

نفسه ...
-5-

ال يُطاع الله من حيث يُعصى 
ان اولـياء االمـور عـلـيهم ان يـأمـروا اوالدهم بـأداء الـصالة ولكن

ردودات الـسلـبية ـثل هذه الـطريـقة الـرهيبـة ذات ا ليس 
العميقة .

-6-
الـعنف بكل أشكاله وصوره يكشف عن تدهور أخالقي
فـظــيع  ونــزعـة شــاذة وعُـقــد نـفــسـيــة  واضـطــرابـات

حقيقية ال يجوز أنْ تهمل وتترك بعيداً عن العالج .
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ــائــيـة مــهـدي ـوارد ا تــفـقــد وزيــر ا
رشــيــد احلــمــداني مــشــروع انــشــاء
ـبـزل الـرزازة عـلى الـبـحـيرة مـهـرب 

في كربالء. 
رافــقه في اجلــولـة احملــافظ نــصـيف
سـتشـار الفـني ومدراء اخلطـابي وا
تـــشـــكـــيالت الــوزارة الـــعـــامـــلــة في
ـشـروع احملـافـظـة مـؤكـدا أن (هـذا ا
ـهمـة والسـتراتـيجـية شـاريع ا من ا
الـتي تـنـفـذهـا الـوزارة في احملـافـظة
ـيـاه والــذي سـيـســاهم بــتـصـريـف ا
ـــبــازل بـــشــكل اجلــوفـــيــة ومـــيــاه ا
ســـيـــحي إلى مـــنــخـــفض وبــحـــيــرة
الرزازة ويـخـلص األراضي الزراعـية
لـوحة والـتغـدق وسوف يـسهم من ا
مستقبال بزيـادة الرقعة الزراعية في
ـقـدسـة  ويـعـتـبـر مـحـافـظـة كـربالء ا
احلل النهائي الذي اعتمدته الوزارة
ـبـازل في ــشـكـلــة تـصــريف مـيــاه ا
ـقدسة واستـخدامها  في احملافظة ا
تنميـة احلزام االخضر ). مـضيفا أن
(هــنــاك تــعــاونــاً مــثــمــراً وبــنــاء مع

احلـــكـــومـــة احملـــلـــيـــة إلجنـــاز هـــذا
ــــشـــروع ومـــشــــاريع الـــوزارة  في ا
عـموم احملـافـظـة). وقـال بيـان تـلـقته
ـشـروع يـتـكـون (الـزمـان) امس أن (ا
من قنـطرة صـندوقـية بـثالث فتـحات
بــأبــعـاد 2× 2م لـكـل فـتــحـة لــتـأمـ
تـصــريف تـصـمــيـمي قـدره 20م/3ثا
وطول كلي للـمنشاء 136م ويحتوي
عـلى بـوابـات لـلـتـحـكم في مـنـاسـيب
ـؤخـر لـلـمـنـشـأ وقـد بلـغت ـقـدم وا ا
ــئــة ويــنــفـذ نــســبــة اإلجنـاز 60 بــا
شروع من قبـل شركة الفـاو العامة ا
لـــتـــنـــفـــيـــذ مـــشـــاريع الـــري إحـــدى
تشكـيالت الوزارة وبإشـراف مديرية
ـــائـــيــــة في كـــربالء حـــيث ـــوارد ا ا
ــشـروع بــعـد إجنـازه سـيــأمن هـذا ا
ـبازل خفض مـناسـيب ميـاه شبـكة ا
في عـمـوم احملـافـظـة ويـكـون جـريـان
ـيـاه من خاللـه بـشـكل سـيـحي إلى ا
الـبـحيـرة بـدون ضخ والـذي سـيـوفر
اجلهـد والـوقت واألموال واسـتهالك
ضـخـات وتقـلـيل النـفـقات بـصورة ا

عامة).

ومـــنــحت دائــرة حـــمــايــة وحتــســ
ـنـطقـة اجلـنـوبـية  اربع الـبيـئـة في ا
مـئة وواحـد مـوافقـة بـيـئيـة لـعدد من
ـشـاريع اخملـتـلفـة خالل األنـشـطـة وا

اضي. العام ا
وقال مـديـر عام  بـيئـة اجلـنوب ولـيد
ــــوســـوي أن (الـــقــــسم الـــفــــني في ا
الدائره اعد قاعدة بيانات للموافقات
الـبـيـئــيـة في احملـافـظـات اجلـنـوبـيـة
ومـنـهـا الــبـصـرة ومـيـسـان وذي قـار
وافقات البيئية وواسط  مبيناً ان ا
شــمــلت اربـع مــئــة وواحــد مــوافــقـة
بيـئية تـوزعت ب انـشطـة ومشاريع

خدمية مختلفة).
واضــاف في بــيــان تـلــقــته (الــزمـان)
وافـقات البيـئية يتم امس ان (منح ا
ـيــدانــيـة بــعــد اجــراء الـكــشــوفــات ا
الالزمـة لتـلك االنـشـطة واسـتـيفـائـها
طلوبة للشروط واحملددات البيـئية ا
بــحــسب قــانــون حــمــايــة وحتــســ

البيئة).
واعـلن مــحـافظ بـغـداد مــحـمـد جـابـر
العطا إحـالة تطويـر وتأهيل مداخل

بغـداد الى التـنـفيـذ من قبل شـركات
اجنبية.

واكد فـي بيـان (إحـالـة كال من مدخل
ـــوصل  بـــغـــداد احلـــلـــة بــــغـــداد ا
بـغدادالـفـلوجـة القـد الى الـتـنفـيذ
من قــبل شـركــات اجـنــبـيــة وعـربــيـة
مـتـخــصـصـة وسـيــتم احـالـة مـدخل
بـغـداد بـعـقوبـة الـقـد الى الـتـنـفـيذ

قريبا).
cOHM  ‰UL «

واشــــار الـــعــــطــــا الـى انه (ســــيــــتم
ـداخـل من قـبل الــشـروع بــتــنـفــيــذ ا
شـــركــــات اجـــنــــبـــيــــة مـــخــــتـــصـــة
ـواصـفـات فـنـيـة قـيـاسـيـة حـيث و
ســتـشـمل اعــمـال الـتــنـفـيــذ تـوسـعـة
سافـة تصل الى 33 كيـلو الطـرق 
وصل دخل بغداد ا متراً بالنسبة 
و 25 كــيــلـو مــتــراً لـطــريــقي بــغـداد

احللة وبغداد الفلوجة).
وتــابع (ان طـريق بــعـقــوبـة اجلــديـد
يـــبــدأ من نـــهــايـــة احلــدود االداريــة
إلمــانــة بــغــداد وصــوال الى احلــدود
ــســافـة االداريــة حملــافــظــة ديــالى 

تصل الى اكثر من 10 كيلو مترات)
الفتا الى انه (سـيتم الشـروع بالعمل
ـوقع مـبـاشرة ونـزول االلـيـات الى ا

تطلبات االدارية). حال اجناز ا

واضاف مـحافظ بـغداد ان (االعـمال
مــتــواصــلــة بــالــنــسـبــة الـى تـأهــيل
وتــطــويــر مــدخــلي بــغــداد/الــكـوت

وبغداد / بعقوبة اجلديد).

ماجد شنكالي محمد مهدي البياتي رابحة حمد
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كشفت مفوضـية حقوق االنسان عن
وت نتائج اول رصد عن ما اسمته ا

الصامت في ديالى.
وقال مدير مـفوضية حـقوق االنسان
صالح مــهـدي ان (ديــالى تــفــقـد من
انـسـان بيـنـهم اطـفـال ونـساء 30 -25
سـنـويـا  عــلى االقل بـسـبب حـوادث
الصـعق الـكهـربـائي بعـضـها بـسبب
اعـمـدة الـكــهـربـاء الـتي تـتـحـول الى

كمائن موت في الشتاء).
واضاف مهدي ان (ضـحايا الصعق
الــكـهـربــائي يـفــوق ضـحـايــا الـغـرق
لكـنهـا بعـيدة عن االضـواء االعالمية
ــوت الـصـامت وهـذا مــا نـسـمــيه بـا
مؤكـدا بـان االمر يـحـتاج الـى انتـباه
واعـــتــمـــاد حــلـــول اليــقـــاف فــواجع
تـــصـــيب االســـر بـــســــبب الـــصـــعق

الـــكــــهـــربــــائي مـن خالل الــــنـــدوات
التـوعـية بـاالضـافة الى االبـتـعاد عن
االعـمــدة في فـصل الـشــتـاء وتـفـادي
ــــنـــــظــــومــــات الـــــتــــجـــــاوز عــــلـى ا

الكهربائية).
واشـــار الى ان (بـــعض الـــضــحـــايــا
ثل قـصة اطفـال صـغار وكل مـنـهم 
ة لـذويه) الفتا الى ان (مـفوضية مؤ
تـسـعى لـتسـلـيط الـضـوء عـلى هـكذا
حوادث غـيـر منـظـورة من اجل احلد
من الضـحايـا بالـتعـاون مع اجلهات

ذات العالقة).
وبـحــضـور مــديـر عـام دائــرة صـحـة
الـنـجف احــمـد عـبـاس األسـدي عـقـد
أجتـماع مشـترك في الـعتبـة العـلوية
ــقــدســة  حـضــره عــضــو مــجـلس ا
إدارة العـتبـة حسن عـدنان اجلـباري
وقائد شرطـة احملافظة الـعميد باسم

مـجـيـد االسـدي وطـبـيب إخـتـصـاص
بــاألمـراض الــنـفــسـيــة والـســلـوكــيـة
والعـصـبيـة واالدمـان عبـاس الـطائي
دني ومنسق عن منظـمات اجملتمع ا
حــيــدر صــالح ومــديــر الــشــعــبــة

القانونية حسن الكالبي .
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وأوضـح األســــدي في تـــــصــــريح
امس انه  (أسـتـعـراض أهـمـيـة
إنــــشــــاء مـــركــــز لـــعـالج مـــرضى
اإلدمـان في مـحـافـظـة النـجف  و
ركز الذي يـجري العمل على أن ا
إفـتــتـاحه  والــذي يـعـد األول في
مـنـطـقـة الـفـرات األوسط  والـذي
ســيــوفــيــر اخلــدمــات الــعالجــيـة
ألبــنــاء احملــافــظــة واحملــافــظــات

اجملاورة).
وأوضـح ان (دائـــرة الــــصــــحـــة

ــدمــنــ عــلى تــســـتــهــدف جــمــيع ا
اخملــدرات  من خالل الــتــعــاون بـ
الـعـتبـة وقـيـادة الـشرطـة ومـنـظـمات
ــدني  حــيث خــصــصت اجملــتــمع ا

الـعـتـبــة الـعـلـويـة  مـوقـعـاً لـلـمـركـز 
ســـيـــتم تــأهـــيـــله  لـــعالج اإلدمــان ..
وبـعـدهـا سـتـكـون هـنـالك ورش عـمل
ـتــعـافـ  ضـمن لـتـدريـب وتـأهـيل ا

بـــرنـــامج  مــحـــدد لـــلــعالج مـن قــبل
دائرتنـا).  من جانـبه أوضح الطائي
ــــركـــز مــــتـــخـــصـص في عالج أن (ا
اإلدمـــان عــلـى واخملــدرات بـــجـــمــيع
أشكـالـهـا  حيث يـخـتص بعالج
مــــواطــــني الــــنـــجـف األشـــرف 
وإنــــطالقـــاً من حــــرصـــنـــا عـــلى
شـبـابنـا وحـفـاظـاً عـلى أرواحهم
ـــتــلـــكــاتـــهم وعــائـالتــهم من و

الوقوع في براثن اخملدرات).
ــركـــز ســيـــقــدم الفـــتــاً إلـى أن (ا
خـــدمـــات مـــتــمـــيـــزة في مـــجــال
الوقـايـة والعالج  والـتـأهيل من
اإلدمان على الـكحول واخملدرات
 مع إعـــتـــمــاد بـــرامج عالجـــيــة
وصــحـــيــة ووقــائــيــة  لــتــأهــيل
ــرضى وإعــادة إنــدمـاجــهم في ا

اجملتمع).
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ـبـكـرة ومـازالت الـنـتائج أكـثـر من أربـعـة أشـهـر مرت عـلى اجـراء االنـتـخـابـات ا
معـلقـة ب أروقـة احملكـمة االحتـادية في وقت تـستـمر فـيه اخلالفات احلـادة ب
أغلب االطراف الـسياسيـة لم تشهدها الـعملية الـسياسية من قـبل والسبب يعود
ـقـراطــيـة والـتـزمّت في جــزء مـنه الى الــقـصـور في الـتــعـاطي مع الـعــمـلـيــة الـد
ـكـونات ـتشـددة وعـدم تـقـبل اآلخـر اضافـة الى انـعـدام الـثقـة بـ ا ـواقف ا بـا

كون الواحد. السياسية وحتى ب ا
تـابع جملريات االحـداث السيـاسية لن يـجهد كـثيرا لـكي يتوصل الى يـق بأن ا
هناك اتـفاقاً مسبقـاً ب الكتل السياسـية التي مررت هيئـة رئاسة مجلس النواب

في أول جلسة وبأريحية تامة.. 
االتـفـاق يـشـمل ايـضـا -وبال أدنى شك- مـرشـحـي رئـاسـة اجلـمـهـوريـة ورئـاسة
ا تعرف بـحكومة االغلبية الوطنية ناصب السيادية االخرى  الوزراء وتـوزيع ا

التي مازالت تتمسك بها الكتلة الصدرية (73 مقعدا).
في اجلـانب اآلخـر يـتم اقـصـاء قـوى أخـرى فـائـزة بـاالنـتـخـابـات لـدفـعـهـا نـحـو
ـان ابـرزها قـوى االطـار الـتـنـسـيـقي أو جزء تـشـكـيل مـعارضـة داخل قـبـة الـبـر
مـنـهـا اضافـة الى االحتـاد الـوطـني الـكردسـتـاني الـذي احـتكـر مـنـصب رئـاسة

اجلمهورية منذ انتخابات 2005.
تـغيـر األول في هذه االنـتخـابات هـو اخلالف داخل البـيت السـياسي الـشيعي ا

الذي وصل حد تبادل رسائل التهديد والوعيد.
ـتغير الثاني فهو اخلالف الكردي الكردي حول منصب رئاسة اجلمهورية اما ا
والذي اسـتدعى تدخل احملكمة االحتادية لتحديد نصاب جلسة انتخاب الرئيس

وهو ما يصعب حتقيقه اليوم.
لكـي يتم اجتيـاز هذه العقـبة يجب جمع 220 نـائباً ليتـحقق النصاب أوالً وذلك
كن حتـقيقه اال بضم أكثر من ست نائبا آخر الى التحالف الثالثي (الكتلة ال 

قراطي الكردستاني). الصدرية السيادة الد
كن قطار الـعملية الـسياسيـة تعطل اليوم في مـحطة انتخـاب الرئيس والذي ال 
طلـوب لتحـقيق النـصاب وهذا ال يتم تمـريره اال بتقـد التنـازالت جلمع العـدد ا
اال عــبــر طـريــقـ االول: هــو حل اخلالف بــ احلـزبــ الـكــرديـ الــرئـيــسـ

ان.. والتوصل بينهما الى اتفاق يقضي بدخولهما جلسة البر
امـا الـطـريق الـثـاني : اقـناع جـزء من االطـار الـتـنـسـيـقي وفق اتـفـاق ايـضـاً لـيتم
شهد تمثلـة بتشكـيل الوزارة. ا جتاوز هذه الـعقبة واالسـتعداد للعـقبة اجلديـدة ا

يـبــدو مـعـقــدا لـلــغـايـة وال بــوادر انـفـراج تــلـوح في االفق
ـقراطية القـريب ليس فقط بسـبب قصور التـجربة الد
ـا الـسبب الـرئيس ـصالح أو الـتـقائـها وا أو تقـاطع ا
في الـدستـور الـعراقي الـذي بـني على أسـاس تـوافقي
والذي كـرّسته بـدءاً توقيـتات اخـتيار الـرئاسـات وآليات

انتخابها وتشكيل احلكومة.
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ـسـؤولـيـةِ عن الـفشـلِ ويتمُّ هـذا من خاللِ عـلمُ اإلدارة يـركـزُ دائـمـاً عـلى حتديـدِ ا
هـامِ وحتديد مجمـوعةِ اجـراءاتٍ تخطـيطيـةٍ وتنـظيمـيةٍ ورقـابيةٍ تـعملُ علـى توزيع ا
مـســؤولـيــاتـهـا وهــذا يـســاعـدُ عـلى الــكـشفِ االســتـبــاقي لالخـتــنـاقــاتِ والـتَّـدفقِ
اديَّة ـبكرُ يـؤدي إلى تقلـيلِ اخلسائـرِ ا ضـطربِ في العـمليـاتِ إذ إنَّ عالجَها ا ا
ـا يـضـمنُ االسـتـمرارَ والـنـمـوَّ من جـهةٍ ـعنـويـةِ من جـهـةٍ وتـطويـرِ الـعـمـلـياِت  وا
أخـرى. هـناكَ حـدٌّ فـاصل ب اإلدارة الـعـلمـيـة ِوالعـشـوائيـةِ هـو تكـرارُ الـفشلِ أو
ـتفقُ ـؤوسـسـةَ من اإلدارة وقـواعدهـا وادواتـهـا الـعلـمـيـةِ ا اإلصـرار عـلـيهِ ينـقلُ ا
ـا يؤدي إلى االنـحرافِ والذهـاب إلى مساراتٍ علـيها إلى الـعشـوائيةِ والـتَّخبطِ 
هامِ ـشاكـلِ النَّاجتـة عن الـتَّجاوزِ فـي أداء ا غيـر مألـوفةٍ وغـيرِ صحـيحـةٍ لعالج ا
ـسؤوليـةِ واختالقِ األعـذار واحلجج لالفالتِ من الـعقابِ ومـحاولة هرب من ا والتـَّ
االستـمرار وهذا يؤدي إلى خلقِ ثقافةٍ إداريـة مريضة حتاولُ توزيعَ الفشلِ على
مجـموعةٍ من العواملِ غيرِ الـواضحةِ واألشخاص غيـر احملددينَ كأسلوب لفرضِ
األمـر الـواقع مع مـحـاولـةِ تـرسـيخِ قـيمٍ وسـلـوكـيـاتٍ إداريـة غـيـر مـألـوفـةٍ ومـدمـرة
سؤوليةِ من جهة واالحباط وقتل االبداع تسـاعدُ على استمرارِ الفشلِ وتشتيتِ ا

واالبتكار واالنسحاب وعدم الرضا من جهة اخرى.
عــلمُ اإلدارة يــتــعــاملُ مع قــواعــدَ ومــهــامَ حتــددُ وتــوزعُ
سؤوليةَ وتساعد على التَّطور والنُّمو واالستمرارِ أما ا
فشـلُ اإلدارة يكـون بـالـتَّـعامـلِ مع قواعَـد غـيـر واضـحةٍ
ومهـامٍ غيـرِ محـددةٍ تؤدي إلى عـدمِ القـدرةِ علـى حتديدِ
ـدهــور ــســـــؤولــيـــةِ وتــســاعــدُ عــلـى االنــكــمــاشِ والــتـَّ ا

واالنهيار.

ŸUL∫ مدير عام صحة النجف يحضر اجتماعا مشتركاً في العتبة العلوية «    



¡U¹ n √4

7*« WFO³D  ZNM*« W ¡«u  w  sLJð bIM « WKJA
∫WOŽ«u « …¡«dI UÐ »U³A « `BM¹ ”UO¼ ÍdJý qOKš —u² b «

 ‚«dF « W¹—uNLł

wM « n u « Ê«u¹œ WÝUz—

WOÝbMN « ÊËRA « …dz«œ

Í—U−² « r I «

تـدعو دائـرة الشؤون الـهنـدسية فـي ديوان الوقف الـسني / مـنطقـة سبع أبـكار الـشركات من ذوى اخلـبرة واالخـتصاص
لـالشـتــراك في مـنــاقـصــة (جتــهـيــز مـولــدات واجـهــزة كـهــربـائــيــة وصـوتــيـة) لــلـديــوان و بـكــلــفـة تــخـمــيـنــيـة وقــدرهـا
وازنة (١٢٫٦٠٢٫٥٩٠٫٠٠٠) اثنا عـشر مليـار وستمـائة واثنـان مليون وخـمسمـائة وتسعـون الف دينار مـحسوبـة على ا
ـذكــورة أعاله لــغـرض شــراء الـعــطـاءات مــقـابل مــبـلغ االســتـثــمـاريــة راجـ مــراجـعــة الـقــسم الــتـجــاري في الـدائــرة ا
(١٫٢٥٠٫٠٠٠) مـليون ومائتان وخمسون الف دينـار غير قابل للرد مع استالم استمارة مـعلومات لطالبي العطاءات وان
سـتمـسكات صادف  ٢٠٢٢/٣/٨ عـلى أن يـصطحـب طالب الـعطـاء ا آخـر موعـد لتـقد الـعطاءات هـو يوم  (الـثالثـاء)  ا
ناقصـة أجور نشـر اإلعالن علماً أن الـدائرة غيـر ملزمة بـقبول أوطـأ العطاءات ذكورة أدناه ويـتحمل من تـرسو علـيه ا ا

ناقصة. ناقصة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق ا ولها احلق بإلغاء ا
وقع االلـكتـروني الرسمي لـدائرة الـشؤون الـهنـدسية      www.handasieya.com  أو مـراسلـتنا لالسـتفـسار: زيـارة ا

info@handaseya.com     عبر البريد االلكتروني
طلوبة ستمسكات ا ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١. تأمـينـات أوليـة بنـسبة ٣ % من مبـلغ العـطاء و الـبالـغ ( ٣٧٨٫٠٧٧٫٧٠٠)  ثالثمـائة وثـمان وسـبعـون ملـيون وسـبعة
ـفوض أو ـديـر ا وسـبـعـون الف وسـبـعمـائـة ديـنـار بـصك مـصـدق أو خـطـاب ضـمـان مـقـدمـة من قـبل مـقـدم الـعـطـاء أو ا

دة ستة أشهر . ناقصة حصراً على أن يكون خطاب الضمان نافذ  شاركة في ا ؤسس للشركة ا ا
ناقصة نافذة لنهاية العام احلالى . ٢. براءة ذمة من هيئة الضرائب بعدم وجود مانع من االشتراك با

٣. هوية غرفة جتارة نافذة.
ماثلة. ٤. تقد رسالة تعريفية شركات او االعمال ا

قدمة. فوض للشركة ا ٥. جلب كتاب حجب البطاقة التموينية للمدير ا
قدم اهمية بالغة ٦. يلتزم اجملهز بتحديـد مدة تنفيذ العمل مع تقد جـدول تقدم العمل (و سيكون جلدول تقـدم العمل ا

في مفاضلة العطاءات) .
سعرة و يتم تدوين أسعار ٧. عـلى مقدم العطاء أن يوقع استمارة تـقد العطاء و على كل صفحة من جداول الـكميات ا
داد أو بشكل مطبوع رقـماً وكتابة بالدينار العـراقي و ال يجوز احلك أو الشطب و كل تصحيح في األسعار أو الـعطاء با

غيرها يجب إعادة كتابته رقماً و كتابة و التوقيع إزاءه .
٨. وجوب تقد حسابات ختامية مصادق عليها من محاسب قانوني الخر سنت على ان تكون رابحة .

صارف. تقدمة من احد ا الية للشركة ا ٩. وجوب تقد كتاب يب الكفاءة ا
١٠. قبل أجراء التعاقد يرجى تزويدنا بنسخ مصدقة من نشاط الشركة و نظامها الداخلي .

ها في صندوق العطاءات لدى سكرتيـر اللجنة في دائرة الشؤون الهندسية في الديوان ١١.  توضع العطاءات عـند تقد
ناقصة واسم العمل. مدرج عليها رقم ا

عد من قبل دائرتنا. ١٢. يلتزم مقدم العطاء تقد العطاء و فق استمارة تقد العطاء ا
١٣. على مقـدم العطاء تقـد شهادة تأسـيس الشركة و محـضر اجتماعـها التأسـيسي أو قرار التأسـيس مصدق بتاريخ

حديث ال يتجاوز الثالثة اشهر وتلتزم شركات القطاع العام بتقد نشاطها و نسخة من نظامها الداخلي.
شروع او اي تـعويضات عن اضرار االندثارات او احلراسات طـالبة بتمويل ا ١٤. على مقدم العطاء تـقد تعهد بعدم ا
نفـذة وبحـسب كتابي وزارة سـتحـقات للـشركـة ا شروع اذا مـا  ايقـافه لعدم الـتمـويل وصرف ا الـتي قد حتـصل في ا

التخطيط ذات العدد ٤٥٩٧/٨/٢ في ٢٠٢٠/٦/٧ و٦٦٧٣/١/٣ في ٢٠٢٠/٤/١٣ .
١٥. عـلى مقـدم العـطاء تـقد الـعطاء وفـق ما ورد في الـقسـم الـثاني والـثالث من الـوثائق الـقيـاسيـة لعـقود الـتجـهيز
كتوبة بالـعطاء بصيغة أل الـقسم الرابع وتقدم ورقيـا بعد ختمهـا باخلتم احلي اخلاص بالشـركة مع بقية الوثـائق ا و

وجبها. االعالن وسيتم تزويدكم بنسخة من وثائق العطاء القياسية \ جتهيز السلع على قرص للعمل 
 ١٦. سيهمل كل عطاء لم يتضمن الفقرات أعاله.

 ١٧. سيتم عقد مؤتمر لالجابة على استفساراتكم .
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DETHANOL ـنـاقـصـة الـعـامـة واخلـاصـة بـ(جتـهـيز تـعـلـن شـركـة غـاز الـشـمال (شـركـة عـامـة) عـن ا
ذكورة في اصل الطلب فعلى الشركات واصفات ا CH3OH) بكمية (٧٠٠٠٠ كغم) وحسب الشروط وا
شاركة مراجعة امـانة الصندوق في الشركة الكائن على طريق كركوك / بيجي التي تتوفر فيها شروط ا
ـواصـفات مـطـبوعـة عـلى قرص (CD) لـقـاء مبـلغ قـدره (١٥٠٠٠٠) فقط مـائة لـلـحصـول عـلى الـشروط وا
وخمـسون الف ديـنار عراقي غـير قابل لـلرد. وسيـتم عقد اجـتمـاع للجـنة فتح الـعروض في اليـوم التالي
تـخـلف من احلضـور في االعـتراض ـثلي اصـحـاب العـروض ويـسقط حـق ا لـتاريخ الـغـلق وبحـضـور 
وجود في اسـتعالمات الـشركة عـلما ان تاريخ بقـرار اللجـنة وتقدم الـعطاءات في صـندوق العـطاءات وا
وافق ٢٠٢٢/٣/١٣ واذا صادف عطـلة رسمية ناقصة لـغاية نهايـة الدوام الرسمي ليـوم (االحد) ا غـلق ا
ـنـاقـصـة ودفع اجـور االعالن عـلـمـا ان الـكـلـفة فـيـؤجل الى الـيـوم الـذي يـلـيه ويـتـحـمل من حتـال عـلـيه ا
ـؤتمـر اخلاص ـبلغ (٢١٠٠٠٠٠٠٠) فـقط مائـتان وعـشرة مـلـيون ديـنار وسـيتم عـقد ا الـتخـميـنيـة تـقدر 
وافق ٢٠٢٢/٣/٦ باالجـابة عـلى استـفسـارات مـقدمي الـعطـاءات في السـاعة الـعاشـرة من يوم (االحـد) ا

وبحضور اخملتص وذلك في استعالمات شركتنا.

ÂUF « d¹b*« ÊËUF

 ≠ ∫WEŠö
ـكـنـكم االطالع عـلى مـوقع شـركـتـنا WEBSITE www.ngc.oil.gov.iq عـلى مـواقع  -١

التواصل االجتماعي.
واصفات والتفاصيل موقعيا. كنكم اثناء مراجعة شركتنا االطالع على ا  -٢

©W UŽ W dý® ‰ULA « “Uſ W dý∑∞≤ œbF «

    Ø     Ø     Íd−N « a¹—U² «

≤∞≤≤Ø≤Ø±∑ ÍœöO*« a¹—U² «

©≤∞≤≤Ø∑® r — WB UM  ÊöŽ≈

 ÊöŽ≈

ـعيني) ـدعي (فواز دحـام عبد) طـلبـاً يروم فـيه تسجـيل (لقـبه) من (فراغ) الى (ا قدم ا
ديريـة خالل مدة اقصاهـا (عشر يوم) فمن لـديه اعتراض على الـدعوى مراجعـة هذه ا
ـادة (٢٤) من قانون البطاقة الوطنية رقم وبعـكسه سوف ينظر بالدعوى وفق احكام ا

(٣) لسنة ٢٠١٦.
 w³FJ « ÍbMł ÷U¹— ¡«uK «

 W U Ë Ø ÂUF « d¹b*«

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7202 االحد 18 من رجب 1442 هـ 20 من شباط (فبراير) 2022م
Issue 7202 Sunday 20/2/2022

نفسك?
- كي نـكون مـنـصفـ البـد أن نشـير
ـنـجـز إلى أن هـنـاك كـمًــا كـبـيـرًا من ا
علـى صعـيد الـكـبار والـشـباب مـعًا ال
يـسـتـطـيع الـنـقـد أن يـغطـيه هـذا من
جهـة ومن جـهة أخـرى نسـبـة كبـيرة
ـنـجـز ال يـحفـز وال يـثـيـر الـنـاقد من ا
إبداعياً بـسبب ضعفه وبـسبب كثرة
الـطــارئـ عــلى األدب السـيــمـا أدبـاء
قنـوات الـتواصل االجـتـماعي أمـا ما
يـتعـلق بـتغـطـية الـنـقد ألدب الـشـباب
فهـناك أسـباب أخـرى كثـيرة أدت إلى
عــدم إنـصــاف هـذه الــطـاقــات مـنــهـا
تـعـالي بـعض الـنـقـاد عن دراسـة هذا
األدب بــــحـــجـــة عـــدم نــــضـــوجه مع
التنـويه أن البـعض اآلخر أخذ كـثيرًا
بأيـدي الشـباب وجـعلـهم يقـفون على
أرض إبــداعــيـة ثــابــتـة ومــنــهـا قــلـة
خــــبـــــرة الــــشـــــبـــــاب في الـــــتــــرويج
والتسـويق ألدبهم ومـنهـا قصور في
اجلــانب اإلعـالمي احلــكــومي وغــيــر
احلـكــومي في تـســلـيط الــضـوء عـلى
منـجـزهم ومنـهـا عدم تـشـجيع ودعم
احلكومات لـهذه الفئـة أما قدر تعلق
األمـر بي فـلـست بـحـاجـة لـلـدفـاع عن
نـفــسي ألن لي اشـتــغـاالت مــهـمـة في
هــــذا اجلـــانب ولـــسـت بـــصـــدد ذكـــر
األســـــــمـــــــاء كـي ال أدخـل في بـــــــاب
التفضل على أحـد ومن يقرأ منجزي
الــنــقــدي والسـيــمــا كــتــابي تــمـثالت
الـــنص الـــشــعـــري قــراءة فـي الــنص
سـاند هـمش يدرك تـمامًـا موقـفي ا ا

لهم.   
{ في كـتابك األخـيـر والـصـادر عن احتاد
ـركز الـعـام ( تـمثالت االدبـاء والـكـتاب  _ا
ــاذج الـــســرد الـــقـــصـــصي.. قـــراءة في 
اذج عـراقية مـنتـخبة .. عراقـية ) تنـاولت 
عـلى ايـة مـعـايـيـر نـقـديـة اسـتنـدت فـي هذا

االختيار? 
- كــلــنـا نــعــلم أن الــنـقــد يــقــوم عـلى
االنتخـاب واالختيـار للنـصوص مثار
النقـد واختـياراتي للـمتون الـسردية
القـصصـيـة في هذا الـكتـاب استـندت
ـكن أن عـلى مـجــمـوعـة اعـتـبـارات 
تُــجـمـل بـاآلتي: الــتــوزيع اجلــغـرافي
عـلى مخـتـلف مـنـاطق العـراق شـمـالًا
ووسـطًـا وجـنــوبـاً احلـضـور الـقـوي
لبعض األسماء في الـساحة السردية
العـراقيـة والعـربيـة احلضـور القوي
للـمـ نفـسه وطـبيـعة خـطـة الكـتاب

ومنهجيته النقدية. 
{ كـيف تــخـتـار الــنص الـذي تــتـصـدى له

تميزة? نقدياً وتتعامل معه برؤيتك ا
اخــتـيــاري لـلـنــصـوص يــنـبــني عـلى
مسـببـات ومعـاييـر كثـيرة ومـختـلفة
منها يـأتي من باب الدعوة لـلمشاركة
في مــشـاريـع نـقــديـة مــهـمــة السـيــمـا
وأني اشــتـغــلت سـنــوات طـويــلـة في
اخملبـر الـنقـدي الذي شـكـله د. محـمد

صابـر عبـيد عام  2006أو  2007 إذ
كـنـا نـتـفـق عـلى تـنـاول مـنـجـز مـبـدع
مــعــ فــنــتــنـاولـه بـالــدراســة كلٌّ من
زاوية نقدية معينة ومن ثم بدأت أنا
شاريع في هذا أيضا بإدارة بـعض ا
ـهم  ومنهـا ما يتم اخـتياره اخملبر ا
لتالئم محـاور مؤتـمر أو ندوة عـربية
أو مـــحــلــيــة أو دولــيــة ومــنــهــا مــا
يــحــصل من حتــفــيــز وإثــارة لــلــمـ
االبــداعي نــفـسه عــلى نــحــو يـبــهـرك
فـتـقــرر الـكـتـابــة عـنه وفي كل ذلك ال
ـكن أن تتـم الكـتـابـة إال باسـتـجـابة
ــ األدبي لــلـــمــعــايــيـــر الــنــقــديــة ا
ــنــهـجــيــاتـهــا الــنـصــيـة األصـيــلـة و

والسياقية معًا.
WOð«– …dOÝ

{ اشتـغاالتك عـلى األدب السـيري أكسب
منـجزك آفـاقا رحبـة لدخـول منـاطق جديدة
في فضـاء االبداع ..هال حـدثتـنا قـليـلًا عن

رؤيتك النقدية التي تناولت هذا اجلانب?
- عالقتي بـاألدب الـسيـري تـعود إلى
أيـــام دراســتي لــلــمــاجــســتــيــر حــ
اختـرت لرسالـتي عنـوانًا في الـسيرة
الذاتـية هـو (سيـرة جبـرا الذاتـية في
الـــبـــئـــر األولـى وشـــارع األمـــيــرات)
ـوضوع وعـنـدما خـضت غـمـار هـذا ا
وجـدت نـفـسي فـي مـنـطـقـة نـقـديـة لم
يشتغل علـيها بشكلٍ وافٍ وأن أغلب
الـدراســات الـسـابــقـة اشـتــغـلت عـلى
السيـر اشتغاالت مـضمونـية وليست
تشكـيلـية ووجدت أن األدب الـسيري
أجـناسـيـاً يحـوي عـلى أنواع سـيـرية
كثيرة أغلـبها إن لم يكن كلـها بحاجة
إلى دراســة ومـــنــذ ذلك احلــ وأنــا
اشتغل في هـذا اجملال وقـد أتبعـتها
بدراسة معمقة وجديدة على الساحة
الـنقـديـة الـعربـيـة تمـثـلت بـالقـصـيدة
الـســيـرذاتـيـة حـ جـعــلـتـهـا مـيـدانًـا
ـرحـلـة الـدكـتـوراه طـبـعت الحـقـا في
كـتـاب بـطـبــعـتـ أحـداهـمـا عن عـالم
الــكــتب احلــديث عــام  2010واآلخـر
عن دار غــــيــــداء عـــام  2018وكـــانت
بعـنوان (الـقصيـدة السـيرذاتـية بـنية
النص وتـشـكيل اخلـطـاب) وفي هذه
الـــدراســـة بــحـــثت عـن هــذا الـــتالقح
األجــنـــاسي بــ الــشــعــر والــســيــرة
الــذاتــيــة الــذي تــمــخض عــنـه نــوعـاً
ســيــرذاتــيــاً مــهـــمًــا هــو الــقــصــيــدة
السـيـرذاتيـة ثم تـوالت دراساتي في
هـــــذا اجملــــال فــــدرسـت في بــــحــــوث
الـــروايـــة الـــرســـائـــلـــيـــة والـــقـــصـــة
الـســيــرذاتــيــة والــتــجــربــة الــذاتــيـة
الــقــصــصــيــة والــروايــة الــســيــريــة
ـذكـرات والـيـومـيـات والـقـصـيدة وا
الــــذاكـــراتـــيـــة ولـــكل نـــوع من هـــذه
األنـــواع اشــــتـــراطــــاته األنـــواعــــيـــة
والكتابية. وهناك مشاريع مستقبلية
لتناول احلـوار السيـرذاتي والسيرة
ـنـاسـبـة ذكـر الـسـيـرة الـغـيـريـة - و

الــغـــيــريــة أشــرف اآلن عــلى رســالــة
ماجـستـير خـاصة بـالسـيرة الـغيـرية
- وأدب االعـتـراف في الـقـرآن الــكـر

عند يوسف الصائغ.
{ نــقـرأ هــنـا وهــنـاك عــروضًـا نـقــديـة في
الصـحافـة العـراقيـة تمـجد هـذه الرواية أو
تلك ..هل تـرى في هـذه الكـتابـات مسـاسًا
بالعـمليـة النقـدية أو تواصـلًا معه والسـيما
ــقــاالت تــعــد انــطــبــاعـات أن أغــلب هــذه ا
ـعـنى آخر كـيف تـنـظر سـريـعـة ليس إلّـا 
شـهد الـنقـدي في العـراق وال سيـما إلى ا
أن الـكـثيـر من أدعيـاء الـنقـد اقتـحمـوا هذا
شـهد من دون مـرجعيـات ثقـافيـة تساهم ا
في تــكـــوين رؤيـــة واضــحـــة لــدور الـــنــقــد

ومهامه الكثيرة ?
- ال شك أن هــــنـــالك دخـالء عـــلى كل
اجملــاالت ومــنــهــا الــنــقـد الــذي دخل
عليه طـارئون كُثُر اسـتسهلـوا كثيرًا
فارقة أن البعض الكتابة النقدية وا
دارس الـنقـدية أو لم يطـلعـوا عـلى ا
مرّوا عليها مرور الكرام من دون فهم
لـهــا فـجـاءت كـتـابــاتـهم كـمـا أشـرتِ
انـطـبـاعـيـة أمـا الـبـعض اآلخـر فـظل
أسير الـنقـد التحـكيـمي وكأن النص
والناص في محكمة قرائية وعليهما
أن يـــحـــصـال عـــلى إجـــازة اجلـــودة
وهذا النوع من النقـد ما عاد مجدياً
مع أنـنا جنـده شـاخـصًا إلى اآلن في
الــــــوسـط الــــــصـــــــحــــــافـي وحــــــتى
ي في ح أن النقد احلديث األكاد
ـوضـوع إلى الــتـركـيـز جتـاوز هــذا ا
ــقـصــديـات والـدالالت عـلـى الـقـيم وا
اجلـمـالـة وفي مـنـاقـشـات كـثيـرة مع
األصـدقاء في مـيـدان النـقـد والثـقـافة
أثـيــرت تـسـاؤالت كـثـيــرة في كـيـفـيـة
إبعاد الـنصوص الـرديئة عن الوسط
ـارس الــنـقـد دوره الـثــقـافي إذا لـم 
الـــتــقــيــيـــمي في ذلك وكـــنت أجــيب
دائـــمًـــا أن أفــضل طـــريـــقــة إلبـــعــاد
الــرديء هـو بــتـجــاهــله وأن الـنــاقـد
احلقـيـقي ال يـكتب إال عن الـنـصوص
التي تـثيـره وتسـتفـزه قرائـياً بـقيت
مسـألة أخـرى البد من اإلشـارة إليـها
وهي الدور الـتخـريبي الـذي تمارسه
الــصــحـافــة وحــتى الـكــثــيـر من دور
الــنــشــر عـنــدمــا أخــذت تـنــشــر هـذا
الـنــوع من الـنـقـد مـن دون تـمـحـيص
وفحص ومن دون أن تـمر الـدراسات
حتت يـد اخلـبــراء احلـقـيـقـ بل أن
بـعـض من هـذه الــوســائل ألـغت دور
اخلـبيـر وهـذه طـامـة كبـرى فـفـتحت
ــزاحــمــة اجملــال أمــام مـن هبّ ودبّ 

النقاد في مجال عملهم. 
{ يـقول روالن بـارت: الـنـقـد نص مؤسس
عــلى نص إبـداعي آخـر.. كــيف تـفـهم هـذا

التصور?
ــهـمـة ـســلّـمـات ا - هـذا الــكالم من ا
نـــقــديـــاً إذ ال نـــقــد مـن دون الــنص
والــنـــقــد عـــلى صـــعــيـــد الــتـــأصــيل

ـا قـام عـلى الـنـصوص األجـنـاسي إ
ـخـتلف األدبيـة ونـظريـة األجـناس 
ــــدرســـة مــــدارســــهــــا والســــيــــمــــا ا
الـــكالســيــكــيــة الـــتي قــالت بــصــفــاء
ـا أصـلت اجلـنس والـنـوع األدبي إ
لـألجـــــــنـــــــاس مـن خالل اآللـــــــيـــــــات
ــرتـــكـــزات الــتـي تــقـــوم عـــلــيـــهــا وا
درسة التي قالت النصوص وكذلك ا
ــا أصـلت بــالـتــهـجــ األجــنـاسي إ
هجنة من لذلك من خالل النصوص ا
أكثـر من نـوع أو جـنس أدبي وحتى
ـفـتوح ـدرسة الـتي قـالت بـالـنص ا ا
أيــضــا أصــلت بــنــاءً عــلـى نــصـوص
أدبـيـة لم يـسـتـطع الـنـقـد تـبـويـبه في

جنس أو نوعٍ أدبي.
{ هل تسـاعد قراءة النقد بالـنسبة للمبدع
على انضاج وتطوير النص االبداعي.. إلى

كن أن يكون هذا صحيحا? أي حد 
بـالــتـأكـيـد أن قـراءة الــنـقـد مـهم جـدا
ــكن لــلـمــبـدع أن لــلــمـبــدع ال بل ال 
يـكــتب من دون وعي نــقـدي فــالـنص
اإلبـداعي اآلن ما عـاد نـصًـا ذوقـياً أو
وهبة حسب انطباعياً يـراهن على ا
بل أصــبح الـنص اآلن نــصًـا ثـقــافـيـاً
دى عمق وجمالـياً وفكـرياً مرهـونًا 
بدع عرفية لذا ا الثقافة والذخيرة ا
ا الـيـوم ال يـكتـفي بـقـراءة الـنـقـد وإ
عارف والعلوم قراءة مجموعـة من ا
وكلـمـا اتسـعت هـذه الذخـيـرة كلـمات
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{ نــقـرا لك احــيــانــا مـقــطــوعـات شــعــريـة
جــمـيـلــة ..هل سـنـجــدهـا قـريـبــا بـ دفـتي

كتاب?
- منذ زمن ليس بالـقصير وأنا أكتب
مــا يــجــول في خــاطــري من مــشــاعـر
وأحاسيس تنتج من جتارب حياتية
مـــــؤثــــرة فـيَّ ال أرتــــاح إال بــــعــــد أن
أترجـمهـا على الـورق أغلـبهـا تصاغ
شـعـرًا وقلـة مـنـهـا سـردًا مـوجزًا مع
ذلـك لم أطــــرح نـــــفــــسي شــــاعــــرًا أو
ســـاردًا ألني أجـــد أن تـــبـــني صـــفــة
الشـاعـر أو السـارد مـسؤولـيـة كبـيرة
من جــهــة ومــلـزمــة من جــهــة أخـرى
بــــإثــــبـــات الــــذات في هــــذا اجلـــانب
نـجز جديد يـضفي تمايزًا واإلتيان 
ـألوف وهذا واختالفًـا عن السـائد وا

ليس باألمر الهين. 
{ يعـاب على العـروض النـقدية الـصحـفية
كـونــهــا عــروض انــطــبــاعــيــة ويــعـاب عــلى
ـعنية باألدب احلديث الرسـائل اجلامعية ا
فـقــر ثـقـافـة الـطـلـبــة الـذين يـتـصـدون لـهـذا
ـوضــوع أو ذاك  ولـهــذا تـفــشت ظـاهـرة ا
الكتـابة بالنيابة لـقاء مبالغ مجزية أو تدخل
ـــــشـــــرف فـي تـــــفـــــاصـــــيل الـــــرســـــالـــــة ا

وطروحاتها.. ماذا ترى انت?
- قضية فقر الطالب ثقافياً نعم هذه
القضية شكلت ولألسف ظاهرة الفتة
لــلـنـظــر عـلى نــحـو مــحـرج لــلـطـالب

واألســتـاذ مـعًــا مـحــرج لـلــطـالب من
حيث كونه يكـون في موقف ال يحسد
عــــلـــيـه أمــــام احملــــاضـــر فـي قــــاعـــة
احملاضـرة وأمام نـفسه وهـو يحاول
كـتــابـة رسـالـتـه أو أطـروحـته وأمـام
ناقشـة عندما تُعرَض دراسته جلنة ا
عــلـيـهــا ومـحــرج لألسـتــاذ في قـاعـة
الــدرس ألنـه ال يــســتــطــيـع الــتــعــمق
والـتـوسع في الــدرس بـسـبب ضـعف
ـشـرف الـطــالب ومـحــرج لألسـتــاذ ا
الذي يـتطـلع إلى اختـيار مـوضوعات
حـديثـة أو مـبـتكـرة أو تـقـد دراسة
متميزة وعمـيقة وهنا أريد أن أحمل
وزارة الـــتـــعــلـــيم الــعـــالي والـــبــحث
ـسـؤولـيـة في قـبول الـعـلـمي بـعض ا
مثل هؤالء الطلبة بـسبب نهجها غير
الــــــــــدقــــــــــيـق فـي وضـع آلــــــــــيـــــــــات
واستراتيجيات القبول في الدراسات
الـعـلــيـا وال أريـد الـتــفـصـيل في تـلك
اآللــيــات ألنــهــا بــحــاجــة إلى مــقــالـة
مـنـفردة ولـكي نـكـون مـنصـفـ أكـثر
ــسـؤولــيـة نــشـيــر إلى أن جـزءًا من ا
يتـحمـلـها بـعض الكـوادر التـدريسـية
الــذين يـتـســاهـلــون أحـيــانـا في هـذا
اجلــانب فال يــحـاسـب الـطــالب كــمـا
يـنـبغي وال يـحـاول الـنـهـوض بواقع
هـؤالء الطـلـبـة بـقي أن أشـير إلى أن
جلــوء بــعض الــطــلــبــة إلـى أســلـوب
شــراء الـرســائل أو األطــاريح يــعـود
إلـى هــذه األســـبــاب الـــتي ذكــرتـــهــا
وكـــــذلك ضـــــعف الـــــواعـــــز األخالقي
والديني لدى مـثل هذا الطالب ولدى
من يــكـتب له وكــذلك تـســاهل بـعض
ـناقشـة وعدم اخـتبـار الطالب جلان ا
بــشــكل جـــدي وصــحــيح وعــلى وفق
ية صـحيحة. ولكن لكي مباد أكاد
ال نـــظــلـم الـــطــلـــبـــة كـــلـــهم فـي هــذه
الــقــضــيــة ال بـد أن نــشــيــر إلى قــلـة
متميـزة منهم أثبـتوا جدارة في قاعة

احملــاضـرة وفـي كـتــابــة الـرســالـة أو
األطروحة

ــاذا تـــنــصح األدبـــاء الــشـــبــاب لــكي  }
يـتـمكـنـوا من مواصـلة الـعالقـة واالستـفادة
من آراء الــنـقــاد والسـيــمـا أن بــعض هـذه
الـعالقـات حتـكـمـهـا الـعالقـات الـشـخـصـية

واحملسوبية. 
ال شـك أن الــكــتــابــة اإلبـــداعــيــة بــكل
تــمـفــصالتـهــا ال تـأتي إال بــعـد جــهـد
ومـران وسـعي دؤوب ويــظل مـفـتـاح
كل ذلك القراءة الـواعيـة القائـمة على
تـخـطـيط وبـرنـامج قـرائي ال تـقـتـصر
ـبـدع عـلى اجملــال الـذي يـكـتـب فـيه ا
ـــا يـــشـــمل مـــخـــتـــلف الـــعـــلـــوم وإ
ــعــارف الــتي تــتــعـلـق بـالــكــتــابـة وا
مي مـبـاشـرة من جـهـة وتلـك التـي تُنـَّ
ـختـلف أنواعـها احلـياتـية الثـقافـة 
واالجــــتـــمــــاعـــيــــة واالقــــتـــصــــاديـــة
ـيـة والـســيـاسـيـة والــديـنـيـة والــعـو
فالكاتب اليوم ما عاد يكتب من وحي
الـفـطنـة والـطـبع وال يـعـول فقـط على
وهبـة حسب وعلى الـكاتب الشاب ا
أيــضًـا أن يــحـتك بــالــوسط الـثــقـافي
بقوة والسـيمـا أولئك الذين اخـتبروا
الكـتابـة وامـتهـنوهـا بحـرفيـة ودربة
لـيـكـتـســبـوا مـنـهم اخلـبـرة وعـلـيـهم
أيــضـا أن ال يــغــفـلــوا عن الــكـتــابـات
الــــنـــقـــديــــة واالطالع الـــواسـع عـــلى
ـناهـج النـقـدية والـتـيارات مـختـلف ا
ـثقف احلداثـويـة كي يـكتب الـنص ا
إذا صح التعبيـر يستطيع من خالله
مـجـاراة مـا هـو مـوجـود في الـسـاحة
اإلبداعـيـة وتثـبـيت بصـمـته واحتالل

نطقة اإلبداعية.    موقع له داخل ا
ـــنــجــز { تــنـــاولك لألدب الـــســيـــري في ا
االبداعي الـعراقي والعربي أكسبك امتيازًا
ــنـطـقـة وتــفـردًا وجـعــلك تـتـعــمق في هـذه ا
اخلـــــصــــبـــــة واجلـــــديــــدة ..إلـى أي مــــدى

سيستمر مشروعك النقدي?
- ال أخــفـــيكِ أن هــذا هـــو مــشــروعي
الـــدائم الـــذي أحب الـــعـــمل فـــيه مع
ـنـطـقـت أنـني اشـتـغلت أيـضـا في ا
ــخـــتــلف الــشـــعــريـــة والــســـرديـــة 
أشـكـالــهـمـا ويـعــود الـسـبب في ذلك
ــنــطــقــة الــســيــريــة إلى خــصــوبــة ا
وبــكـارتــهـا إذ إن هــنـاك الــكـثــيـر من
األنواع الـسـيريـة في الـتراث الـعربي
عاصر لم يُشتغل األدبي وفي األدب ا
عــلــيــهـا نــقــديــاً عـلى نــحــو صــحـيح
ومــواكـب لــلـــحـــداثـــة أو أن الـــنـــقــد
تــــنــــاولـــــهــــا بــــشــــكـل ســــطــــحي أو
مــــوضـــوعــــاتي/ ثــــيـــمـي وفي هـــذا
الصـدد ألـفت نظـرك ونـظر الـقار إال
أن هناك أكثر من أربع نوعًا سيرياً
حـسب مــا تـنـاولـهـا الــنـاقـد الـعـراقي
هم محمد صابر عبيد في والعربي ا
صطـلحات الـنقدية كتابه اخلـاص با
السيرية وأغلبها بحاجة إلى وقفات
نـقـديـة جــادة ألنـهـا لم تـدرس بـعـد.  

wLOFM « —UB²½≈

بغداد 

النـاقد الدكـتور خلـيل شكـري هياس
نــــاقــــد حــــقــــيــــقـي ال يــــكــــتب إال عن
الــنـصــوص الـتي تــثـيــره وتـســتـفـزه
قــرائـــيـــاً تــتـــجــســـد جـــهــوده عـــبــر
إشتغاالته النقـدية ومتابعاته اجلادة
للـمنـجز االبـداعي العراقـي والعربي
ــتــابــعــة ال يــألــو وفي خـــضم هــذه ا
جــهــدًا في اقــتـحــام مــنــاطق جــديـدة
تــفـتـح آفـاقــا مـهــمـة عــلى مــعـطــيـات
اخلـــطـــاب اجلـــديـــد وإذا كــان األدب
الــســـيـــري هــو حـــقـــله األثـــيـــر فــإنه
استطـاع أن يرسخ جهـوده بالتوصل
إلى قــراءات وكــشــوفــات جــديــدة في
مـجـال التـشـكـيل الـسـيـري .. وهو لن
يـــتـــردد في الـــتــــصـــدي لـــكل إجنـــاز
ابــداعي الفت ومالحــقـة كـل مـوهــبـة
تـــبــشـــر بـــاخلـــيـــر والــعـــطـــاء الـــثــر
ــنـبـثـقـة من ومـواصـلــة اجـتـهـاداته ا
ـيـة رصـيـنــة تـسـتـنـد دراسـات اكــاد
على ذخـائـر معـرفيـة فاعـلة ومـؤثرة..
له وجهـة نـظر مـثيـرة حول الـعروض
قالـية التي جندها منشورة النقدية ا
ــهـنــيـة في بــعض الــصـحف  غــيـر ا
ـنهج فهي تـفتـقر إلى أبـسط شروط ا
الـــنـــقـــدي حــتى لـــو كـــانت عـــروضًــا
ــكـن اســتــســهـال تــعــريــفــيــة إذ ال 
الــكــتـــابــة الـــنــقـــديــة بـــأي شــكل من
األشـكال وتـصـدى أيضًـا لـلمـؤسـسة
ــيـة أســتـاذً وإداريــاً إذ عـمل األكـاد
في رئاسـة قسـم اللـغة الـعربـية ألربع
دورات ومعاونًا للـعميد في الشؤون
اإلدارية لـدورة ولديه مـواقف حازمة
فيما يـتعلق باجلـانب العلمي ويرفع
نــداء إصالح الــتــعــلـيـم الـعــالي وأن
نكون جميعًا إزاء مـسؤولية مواجهة
الـــتـــدني والـــضـــحـــالـــة الـــتي غـــزت

ية. ؤسسات االكاد ا
{ يــقـال: الـنــاقـد أديب فـاشل ..  إلى أي
قـولة صـحيـحة ـكن أن تكـون هـذه ا حد 

أو أن تكون متقاطعة مع احلقيقة?
- الــعالقــة بـ الــنــقــد واألدب عالقـة
تكامـلية فإذا لم تـكن تمتـلك مقومات
األديب لن تـكـون نـاقـدًا نـاجـحًـا وإذا
لم تــكن تـــمــتـــلك مــقـــومــات الـــنــاقــد
وتـمـارسه عـلـى أدبك لن تـكـون أديـبًـا
نــاجــحًــا وكالهــمــا الــنـاقــد واألديب
يــشــتــغـالن في مــنــطــقــة واحــدة هي
اإلبـداع ألن األدب بكـل أنواعـه إبداع
يـستـنـد بطـريـقـة أو أخرى إلى الـنـقد

ــخـتـلف مــنـطـلـقــاته ومـنـهــجـيـاته
والـــنـــقــد إبـــداع عـــلى إبـــداع حــسب
الـنـظـريــات احلـديـثـة ومـنـهـا نـظـريـة
التـلقي الـتي تقـول بأن الـقار مـنتج
بدع ثانٍ للنص ولو استـعرضنا ا
الــذين اشــتــغــلـوا فـي مـيــدان الــنــقـد
واألدب عــراقــيــاً وعــربــيــاً فــهم كُــثُـر
وأغلـبـهم جنـحوا في اجملـالـ خذي
مــثـلًــا الــنـاقــد الـدكــتـور عــلي جـعــفـر
الـعـالق الـذي أبـدع في مــجـال الــنـقـد
والشعـر معاً والدكـتور محـمد صابر
عبيـد الناقـد الشاعـر ومؤخرًا خاض
مغـامـرة كتـابة الـروايـة أيضـا فضـلًا
ـفـتـوحــة الـتي تـغـلب عن سـرديــاته ا
علـيهـا الـطابع الـسيـري. خذي أيـضا
جـبـرا إبراهـيم جـبـرا الـناقـد الـشـاعر

الروائي الرسام.  
W ¡«u  WOC

{ مـازال الـنـقـاد مـنـقـسـمـ ب الـتـحـلـيل
النقدي السياقي والنصي .. في أي منطقة

جتد اشتغالك على منجزك النقدي? 
- أنا أعتقد أن القضـية ليست قضية
ـنهج ـا قضـية مـواءمة ا انقـسام وإ
ــنـهج مــا هـو إال ــ وا لــطـبــيــعـة ا
وسـائل تــقـود إلى غـايــات ومـقـاصـد
واستطيع الـقول: إن هذه الوسائل ال
تـخـتـلف مـثـلًـا عن وسـائل الـفالح من
أرض وجـــرّار احلــــراثـــة واحلـــبـــوب
واحلـــاصـــدة فــــتـــرى فالح يــــجـــيـــد
اسـتـخـدامـهـا فـيـحـصل عـلى مـنـتـوج
وافـــر وفــاخــر وآخـــر يــحـــصل عــلى
محـصول مـقـبول وثـالث يخـسر إذًا
ـنهج العـبرة لـيست في الـوسيـلة/ ا
بـل في طــريـقــة تــوظــيــفــهــا أمــا أنـا
ــنــطــقــة فــشــخــصــيـــاً أشــتــغل فـي ا
ـنـهج الــنـصـيــة لـيس لــقـصـور فـي ا
الـسـيــاقي كـمـا يــصـوره الـبـعض بل
ناهج ألنني تشكلت نقدياً على هذه ا
مع مجموعة من أساتذتي في جامعة
ــوصل وبــعـض األصــدقــاء الــنــقـاد ا
ــنـاهج الــذين تــوغـلــوا عـمــيـقًــا في ا
ـنـاهج احلـديــثـة وغـالــبًـا أفـيــد من ا
الـسـيـاقيـة في إضـاءة زاويـة مـعـيـنة
والسـيمـا وأني مـتخـصص في الـنـقد
السـيري الـذي يكـون دائمًـا قريـبًا من

واقع األديب احلياتي.  
{ يـقـال أن الــنـقـد في الــعـراق لم يـنـصف
اجنـازات األدبـاء الشـبـاب وبـقي يـدور في
فــلك األسـمــاء الالمـعــة .. كــيف تـدافع عن

خليل شكري هياس
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االســتـثـمـارات اخلـارجــيه ولـتـوفـيـر كل
ــشـجـعه عــلى االسـتــثـمـار من الــسـبل ا
تــوفـــيــر األرض واالعــفــاء من الــرســوم
الــكـمـركــيه واالعـفـاء الــضـريـبـي لـفـتـرة
ـشـروع ودخـول الـدولـة بـجـزء إنــشـاء ا
ــشـروع كــأن يـكــون نـســبـة من أســهم ا
ــشــروع إلى ــائــة عـــلى أن يــعـــود ا بـــا
الـــدولــة بـــعــد حتـــديــد ســـنــوات عـــمــر
ـوجب الـعـقــد االسـتـثـمـاري ــشـروع  ا
ومــنـــهــا مــشـــاريع الــطــرق الـــســريــعــة
عامل العمالقه. واجملـمعات السكنية وا
ال يـخـفى على أحـد مامـر به الـعالم بـعد
وبـــاء كــوفــيــد 19 وإيـــقــاف شـــبه كــلي
لــلـــحــيــاة بـــعــد فــرض احلــظـــر الــكــلي
هن احلره واجلـزئي وتضرر أصـحاب ا
وخــــصـــوصــــا في الــــقـــطــــاع اخلـــاص
ـختـلف اختصـاصاته وعـاجلت معظم
دول الــعـالم ذلك بــدفع أجـور الـعــامـلـ
هن أثناء فترة ومـنح معونه ألصحاب ا
الـتوقف اال فـي الدول التـي لم تسـتطيع
احلـــكـــومـــات تـــقـــد ذلك لـــظـــروفـــهـــا
ا االقـتـصـاديـة ومـنـها بـلـدنـا الـعـراق 
تـسبب باالستـغناء عن الـعامل وزيادة
الـبطالـة بشكل مفـرط والغريب في األمر
ـهن في وبــدال من مـســاعـدة أصـحــاب ا
مـحــنـتـهم بـعـد إعـادة احلـيـاة أن دوائـر
الــــدولــــة تــــطـــــالب أصــــحــــاب احملالت
ـعامل الـصغـيرة بـدفع رسوم عـجيب وا

ـتـوسـطـة بـأعـفـائـهم من الـصـغـيـرة وا
الـضرائب والرسوم ومـنحهم القروض
ــالـيـة بـفـوائـد بــسـيـطه وبـذلك سـدت ا
ـنـتـجـات الـزراعـية حـاجـة الـبالد مـن ا
والــصــنــاعــيــة وإيــقــاف اســتــيــرادهــا
نـتج احمللي وتشغيل واالعـتماد على ا
االيــدي الــعــامـلــة عــلى اعــتــبـار أن كل
مــشـروع صـغـيــر يـشـغل من 5 إلى 10
ـتـوسط يـشغل من ــ ـشـروع ا عـامل وا
عـامل إلى 50 عـامل علـى أن يعتـمد بل
إنــشــاء اي مــشــروع عــلى الــتــخـطــيط
والــدراســات وحــاجـة الــبــلــد إلى هـذه

شاريع.  ا
ـــــشــــاريع كــــمـــــا شــــجــــعـت الــــدوله ا
االســـتــراتـــيـــجــيـــة بـــاالعــتـــمـــاد عــلى

كـنت أتـابع أحـد الـبرامج الـتـلـفزيـونـية
قـبل أيام ويتحدث عن الـنمو الهائل في

ماليزيا بعد منتصف
الــسـتـيــنـات بــعـدمـا جتــمـعت كــيـانـات
اليو بـسيطه لتشـكل دولة من شعوب ا
ومن صـيـنيـ مقـيـم في تـلك األرجاء
وبـــــــعض اآلســـــــيـــــــوين مـن هـــــــنــــــود
وبــاكــســتـــانــيــ وبــنــغــال وقــلــيل من
األوربـي وفي فتـرة قصيـرة قفزت هذه
الــــدولــــة لــــتــــكـــون واحــــدة مـن أقـــوى
االقـتصاديات في العـالم وللعلم أن هذه
الــقــفــزه تــمت بــاعــتــمــاد الــدولــة عــلى
ائة مـشاريع تـعود أكـثر مـن تسـع بـا
مـنها إلى الـقطاع اخلـاص وذلك بالدعم
ــشــاريع الـالمــحــدود من الــدولــة إلى ا

ـشـاريع االسـكـانـيـة تـدخـل الـدولـة في ا
وحتــديـد ســعـر الــبـيع بــسـعــر مـعــقـول
وبــاقـــســاط مــريـــحه تــتــيح لـــلــمــوظف
ــتـقـاعــد والـكـاسب شــرائـهـا. تـوزيع وا
األراضـي الـتي أقــرهــا مـجــلس الـوزراء
لـتخفيض أسعار العقارات التي وصلت
اسـعـارهـا إلى أرقـام خـيـالـيـة االهـتـمـام
ـتقـاعدين الـذين اثـنوا زهرة بـشريـحة ا
اعمارهم في خدمة الدولة واعادة النظر
ـا يــتـنــاسب مع مـتـطــلـبـات بــرواتـهم 
ـعـيـشـة حـالـيـة اعـادة الـنـظـر بـجـمـيع ا
الــرواتب والــتــقــاعــد جلــمــيـع الــفــئـات
واالســتـــفــادة من جتــارب الــدول بــهــذا
اخلـصـوص األزالتـة الـفوارق بـالرواتب
ـكن اعـادة الـنـظر بـهـا حـسب قـانون و
ــدني الـعـراقـي الـذي يـعــتـبـر اخلــدمـة ا
اكـفأ الـقوانـ واحتسـابهـا على اساس
سـعر الصرف للدوالر مع التضخم الذي

اضية .  حصل خالل السنوات ا
نافسة ب شركات القطاع العام خلق ا
واخلـاص لــتـقـد االفـضل لـلـمـواطـنـ
والقضاء على استغالل بعض الشركات
نتجات وفـرض اسعار خيالية لبعض ا
من خـالل مسـاهمـة الدولـة في استـيراد
الـســلع االسـتـهالكـيـة من مـواد غـذائـيـة
ودوائــيـة ومالبس وادوات احــتـيــاطـيـة
وغـيـرها وطـرحهـا في االسـواق احمللـية

بأسعار معتدله .

أمــانـة بــغـداد والـســيـاحه والــضـرائب
مـقابل إعفاء شركات الـسياحة والسفر
مـن أي رســــوم وضـــــرائب فـي الــــوقت
احلــاضــر وكــذلك تــخــفــيـض الــرسـوم
ــفـروضــة من الـشــركـات احلــكـومــيـة ا
تــشــجــيـــعــا لــهم. إصــدار تــعــلــيــمــات
بـتـخفـيض اإليجـارات أو تأجـيل الدفع
حلـ انــتـهـاء األزمـة احلـالـيـة. إيـقـاف
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تــأجـيل دفـع الـضــمـان االجـتــمـاعي أو
مــســاهــمــة الــدولــة في دفــعـه حــالــيـا.
تشجيع اخلريج العاطل عن العمل
بـتكوين مجاميع والدخول في مشاريع
زراعــيــة وصــنــاعـيــة بــاخــتــصـاصــهم
ـا يــتـنـاسب مع ومــنـحـهم الــقـروض 
مـشـروعهم بـضمـانات بـسـيطـة وتعـهد
ـشــروع لــسـد قــانــوني بـعــمــلـهـم في ا
حـــــاجـــــة الــــســـــوق مـن الــــبـــــضـــــائع
ـــســتـــورده. االســتــفـــادة من جتــارب ا
الــدول األخـــرى في الــنــمــو عن طــريق
االســتــثــمـار واالبــتــعــاد عن الــطــريـقه
احلــالـيـه بـإحــالـة االســتـثــمـار لــشـركه
عـراقيه وهي تـبحث عن مسـتثمـر لبيع
ـــشــروع الــيه وحتــقـــيق ربح صــافي ا
ـــشــــاريع بــــدون اي عــــمل وإحــــالــــة ا
مـباشـره الى شركات كـبيـرة ذات تمتع

بالسمعة اجليدة. 

وغـريـبـة وتـضع تـعـلـيـمـات خـاصه بـها
دون صـدور قـوانـ بل زادت مـن فرض
هـــذه الــرســوم وبـــدون وجــهــة أي حق
ومــثــال ذلك رســوم الــبــلـديــة عــلى رفع
الــنــفـايــات وعـلـى الـلــوحــات االعالنـيه
السـم احملل وكذلك الضـمان االجـتماعي
رغـم تـــوقف الـــعــــمل ورســـوم جتـــديـــد
ــا اإلجــازات واالشــتــراكــات األخــرى 
ــــهن تـــــســــبب فـي إغالق أصــــحـــــاب ا
احملـالتــهم لــعـــدم تــمــكــنـــهم من الــدفع
ومـثـال ذلك شـركـات السـفـر والـسـياحه
واخـــيـــرا تــهـــديـــد أصــحـــاب اخملـــابــز
واإلفــران بــغــلق مــحالتــهم إذا لـم جتـد
الـــدوله لــهم احلــلـــول وكــذلك شــكــاوي
اصــحــاب الــصــيــدلــيــات واخملــتــبـرات
الــطــبــيـة بــفــرض تــلك الـرســوم مــنــمـا
جـعلـهم يزيدون اسـعار الـدواء واسعار
الـــفــحـــوصــات اخملــتـــبــريـــة واالشــعــة
والـسونـار .  يجب عـلى الدولـة التدخل
ـــهن الـــســـريع ودعـم أصـــحــاب هـــذه ا
واالســتـعــانـة بــاصـحـاب اخلــبـرات من
اخملــتـصـ إلصـدار قـرارات وان تـكـون
ـهن وحل حتسن مـؤقته إلعـانة هذه ا
الـظـروف وكل حسب خـصوصـيته ومن
ذلـك مثـال فـرض رسم عـلى سـعـر تـذاكر
الــســفــر عــنــد اصــدارهــا لــكل مــســافـر
ـطارات الـعراقـيه قدرها بـالطـائرة من ا
من 5 الى 10 دوالر تــوزع بــنــسـب بـ
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ـــشــاورات مع دول اجلـــوالت و هـــذه ا
نـطقـة الغـاز في قطر ذات الـصلـة في ا
جـعل زمام االمور الغلب البلدان بيدها
ــــطـــــبخ وهـــــذا مـــــا يــــدركـه اجـــــزاء ا
ي وبـوجـود الـغـاز و الــسـيـاسي الـعــا
الــــنـــفط فـي كـــردســـتــــان وثـــقـــة هـــذه
الـشـركـات هي التي جـلـبت كل االنـظار
ـبدأ و مـصـالح الدول و فـيهـا الـعمل 
فــيـد و اسـتـفـيــد ومـنـهـا نــخـرج مـنـهـا
بـسالم رغم صعوبـة االمر ونحن شعب
حــكم بــنــا االمــر في ان نــعــيش ضــمن
ــا من حـــدود رســمت رغــمـــا عــنــا ور
يـشاركنا باخلريطة يتقاسم معنا نفس
ـكن الــشـعــور ولـكن هــذه حـقــيـقــة ال 
جتــاوزهـا ولــهـذا نــحن الـكــرد و حـتى
صـلحة بـحاجـة الى جهد الـدول ذات ا
جـبار من اجل اقـناع العراق حـاليا في
ـشــوار و هـذا ــضي قــدمـا في هــذا ا ا
ــســار مـيــونــشن و نـشــرات االخــبـار ا
حـضر كل من الـقيـادة القويـة احلكـيمة
ــتـــمــثــلـــة بــالــرئــيس االقــتـــصــاديــة ا
نـيـجـرفـان بـارزاني والـرئـيـس مـسرور
بـــارزاني في كـــونـــفــرانس مـــيـــونــشن
طلوب شرحه في هذا وليس هذا هو ا
ـــشـــاركـــة من ـــقــــال بل مـــا ولـــدتـه ا ا
الـلـقاءات اجلـانبـية لـرئيس االقـليم مع
الــدول والــســادة الــرؤوســاء والـوزراء
تحدة من لـبنان وقطر وتـركيا واال ا
و جـدول اللقاءات في اسـتمرار وهذين
الــيــومـــ اكــثــر من لــقــاء وكــلــهــا في
مــوضـوع كــيف الــعـمل والــتــعـامل مع
مـلف الغاز وتصديـره واعتباره البديل
الكـــثـــر من هــذه الـــدول والـــغــرب ومن
ضـمنـها تـركيا والـعمل بـكيـفيـة جتربة
لـعبـة الغاز والـنفط من قبـلها لـسنوات
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لـكن لـيـس في الـيـد حـيـلـة لـعـبـة الـغاز
ســوف تـفـرق اصـدقـاء االمس و جتـمع
اعـداء االمس في وجبـة غداء نـعم انها
ـصالح اليـهمهم صالـح وعند ا لـعبـة ا
ا نستفيد تـغير خارطة الدول ومنـا ر
ـــشـــاورات و نـــحـن الـــكـــرد من هـــذه ا
ــنـاقـشــات ال وبل مـصـائـب قـوم عـنـد ا
قـوم فوائده حاجاتهم و مصلحتهم مع
قـبولـنا بـبعض االمتـيازات مـحل قبول
ـا ثمرتهـا ال تأتي بسهـولة لكن البد ر
ان نــبـدأ اخلــطــوة بـشــجـاعــة و نـدخل

تــكـتــشف مـوازين الــقـوة والـتــحـكم في
مــواقف ال في اقــوال وحـيــنـمــا يـقــتـرن
الــفـعل بـقـول تــرى مـا وراء هـذه الـقـوة
ـاذا وجـدت وعـلى اي وكــيف تـكـونت و
كن اسـاس  وضع معاييرها وكيف 
الـتحكم بـها وعدم الكـشف عن مضام
أركـانها بالنص الصريح ولكن من يريد
ان يــجـعـلك قــدوة ويـتـخـذ مــنك زعـيـمـاً
عـليه ان يتـتلمذ عـلى يديك ويصبح في
بــودقــة حتـركــاتك لــكي يــتـعــلم ويــتـقن
أسـس وقـواعـد الــقـوة ومــا خـلــفـته من
عـالقـاتك مع احملــيط ومـا هم ابــعـد مت
ذلـك وبال كـــــلل وال مــــلـل والــــواقع االن
فـلـنـأخـذ من كـردسـتـان مـثـاالً حـياً عـلى
ــكـانــة والـوجــود والـتــواجـد الــقـوة وا
وبــالــذات نـحن اقــلـيـم ضـمن اخلــارطـة
الـعـراقـية والـتي حـتـمت عـليـنـا وكـتبت
عــلى امـرنــا في الـتـعــايش مع االخـرين
ــشــكــلــة من بــعــد عــدة في اخلـــارطــة ا
اتــفــاقـــيــات واجــحــافــات بــحق الــكــرد
ـنــاورات االخــيـرة وتــقــســيم الـبـالد وا
تـظهر في االفق اهميـة االقليم من الغاز
والـنفط في ان يحـسب لنا حـساب اكبر
وفق مـــعــادلــة صــراع الــعــمــالــقــة بــ
شـطري الشرق والغـرب وفيها االشواط
امـامنا واللعـبة االن بالذات ونحن نرى
كل هــذه اجلــوالت الـســابــقـة حلــكــومـة
ـتـمــثـلـة بـالــسـيـد مـسـرور كــردسـتـان ا
نـامة واالمارات بـارزاني وجوالت فـي ا
وقـــطــر خـــاصـــة واالقــلـــيم عـــامــة وفق
زيـارات مـكوكـية وعـلـنيـة على االقل في
جــــانـــبه االعـالمي احلـــامـل الكـــثـــر من
سـؤال رب ضـارة نافـعـة و حرب داعش
و وجــود االرهــاب وطــريــقــة الـكــرد في
الـــدفـــاع و اتـــيــان كـل هــذه الـــدول الى
ـــواجــهــة وفــيــهــا اثــبــتــنــا ســاحــات ا
الـشجـاعة و الدفـاع عن حقـوق االنسان
و االن ونـحن و كـل هـذا الـغاز و الـنـفط
ـوفـقة و كل االنـظـار و الـدبـلـوماسـيـة ا
لـلــسـيـد نـيـجـرفـان بـارزاني و بـجـانـبـة
رئـيس حكومة كردستـان السيد مسرور
بـارزاني  في مستوى واحد من النجاح
جـلب كل االنظار لتـتسلط علـيهم ففيهم
مـن يـفـرحـهم و فـيــهم في غـضب عـام ال
بـل نـــفــــيـــر عــــام ضــــد الـــكــــرد و هـــذه
االجنــازات ولـهـذا ال غــرابـة من قـرارات
احملـــكـــمـــة االحتـــاديــــة فـــهي وبال شك
مـدبرة و مسيسة ولها ارتباط بكل هذه
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ـالية لـلدولة بـبيع الدوالر بـسعر صرف ا
وهـو ــزيــد مـن االيــرادات أعــلى جلــني ا
ــــالــــيـــة اســــهل الــــطــــرق امـــام االدارة ا
ـكن مـعاجلـة ذلك الـنقص وكـان  لـلـدولة
من خالل تـنمية االيرادات الـتي ينعم بها
االقـتــصـاد الــعـراقـي وإصالح هـيــكـلــيـة
الـــســيـــاســة االقـــتــصــاديـــة بــشـــكل عــام
الية والنقدية واالستثمارية والسياسة ا
من اجل زيـادة إيـرادات الـدولـة والـتـحكم
ـنـتـجة او في الـنـفـقات والـنـفـقـات غيـر ا
تـسـك مـقـدارهـا قبـل اللـجـوء إلى خـيار
تـخــفـيض قـيــمـة الــديـنـار الــعـراقي امـام
الـدوالر.فـالــشـعب اليـتـحـمل سـوء االدارة
ـالية لـلدولـة وقصورهـا في استـمرارية ا
وازنـة وعالجها بتـخفيض سعر ريـعية ا

صرف الدينار.
ـــنـــطـق االقـــتـــصـــادي يـــؤكـــد ورغـم ان ا
ان(خـــفض قـــيــمــة الـــعــمـــلــة يـــجــعل من
صـادرات بلـد ما أقل تكـلفـة بشـكل نسبي
لــذا فــإن خـفض قــيــمـة ن هم خــارجــهـا
الـعملة يجعل واردات الدولة أكثر تكلفة
ــســتـهــلـك احملـلـي مـا يــؤدي إلى عــلى ا
خــفض عــمــلــيــات االســتــيــراد)ولــكن مع
ضــعف االنــتــاج الــوطــني عــلى االقل في
الـسلع االسـتـهالكيـة ذات الطـلب الشـديد
فــان ارتــفــاع االســعــار هــو الــذي ســوف
ا يـعني ان يـسود وهـذا مـاحصل فـعال
الـتـخـفـيض قـد عـالج حـالـة ولكـن تسـبب
في حـاالت اخرى مـربكة ومـؤذية لـلشعب

اقتصاديا ونفسيا واجتماعيا.
ومن احملــتــمل أن اســتـمــرخــفض قــيــمـة
الـدينار فانه ينتج عواقب(مقصودة تقود
ة الـذات") اضافة إلى مـا يوصف بـ"هـز
الى تـأثيـرات اقـتصـادية قـد(تـضعف ثـقة
وتؤثـر سلبا ـستثمـرين باقتـصاد البـلد ا
عـلى عــمـلـيــة اسـتـقــطـاب االسـتــثـمـارات

األجنبية)التي تعد عماد االقتصاد.
#لــنــســـتــوعـب هــذه االمــور فـي مــوازنــة
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النفط لدى هذه الدول.
وســـــعـــــر الــــتـــــعـــــادل حتـــــكـــــمـه عــــدة
عـوامل(يصعب التنـبؤ بها أهمـها تكلفة
اإلنــــتــــاج وحــــجم اإلنــــتــــاج الــــيــــومي
واألهـمـيـة الـنـسـبـيـة إليردات الـنـفط في
ــوازنـــة والـــنــاجت احملـــلي اإلجـــمــالي ا

ومـــدى االلـــتــزام بـــالـــنــفـــقـــات الــتي 
حتديدها)

ومن الـــواضع ان اســـعـــار الـــنـــفـط قــد
وصــــلت االن الـى مـــســــتــــويـــات غــــيـــر
مـسبـوقة قـياسـا بالـسنـوات السـابقة اذ
جتـاوزت عـتـبـة 95دوالر مع الـتـوقع في
زيـادتها في االمد القريب.لذا فان حتديد
سـعـر بـرمـيل تـعـادلي في مـوازنـة2022
ــقــدار 65دوالر مــنــاسـب من نــاحــيــة
الـتحوط وضمـان انفاق الدولـة وتسديد

الديون واحلد من فجوة العجز.
رابـعا: مـن اكثـر االمور الـتي يـنتـظر من
احلـكومـة اجلديـدة معـاجلتـها هـو(سعر
ــشــكل االكــثــر صــرف الــديــنــار)وهـــو ا
ـا أهـمـيــة وفـقـا لـوجــهـة نـظــر الـشـارع
ســــــــبــــــــبـه مـن أثــــــــر اقــــــــتــــــــصـــــــادي
ورغبـة اجلمـيع سلـوكيا في وإجـتمـاعي

ان يقدس ديناره أمام الدوالر.
وتــــــخـــــفــــــيض قـــــيــــــمـــــة الــــــديـــــنـــــار
(Devaluation) هــــــــــو قـــــــــرار اداري
ـــالـــيـــة حــــكـــومي خــــاضـــعـــا(لـإلدارة ا
الـتي حتـدد هـذا الـسـعـر)ولـيس لـلـدولـة
نتيجة عدم توازن عرض وطلب الدوالر.
ويــــعـــرض بـــعض االقــــتـــصـــاديـــ عن
احـتمال عدم تغـيير سعـر صرف الدينار
الـذي ظـهـر فـجـأة في مـوازنة 2021 من
خالل تـوصية الورقة البيـضاء منطلق
من ان تــخـــفـــيض ســـعــر الـــصـــرف قــد
اعـتـمـدكــعالج لـنـقص االيـرادات بـسـبب
انـــخـــفــاض اســـعـــار الــنـــفط وتـــضــخم
ـوازنــة بــعـد الـنــفــقــات وزيـادة عــجــز ا
جتـــــازوه نـــــســـــبـــــة %3مـن الـــــنــــاجت
احملــلي االجـــمــالي.لــذلك جلــأت االدارة

الصندوق كنسبة ثابته مقبولة جدا.
ثـــالـــثـــا: الن مـــوازنــة الـــعـــراق مـــوازنــة
اي اعتـمـادهـا الـكـلي عـلى الـنفط ريـعـيـة
فـان االمر يـستـلزم حتـديد سـعر الـتعادل
ـالي لـلنـفط  الـذي يعـتمـد كـاساس في ا
خـلق الـتــوازن بـ االيـرادات والـنـفـقـات
ـالي هـو ـوازنــة.وسـعـر الـتــعـادل ا في ا
مـــؤشــــر اعــــتـــمــــده صـــنــــدوق الـــنــــقـــد
كسعر ضروري لـتحقيق التوازن الـدولي
في مـوازنة الـدول وحتديد مـقدار الـعجز

توقع فيها. ا
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وتـغــيـرات الــسـعــر مـســالـة ذات اهــمـيـة
الي لـلـنـفط األعلى من فـسـعر(الـتـعـادل ا
سـعــر الـنــفط احلـالـي يـعـنـي أن مـوازنـة
احلــكــومـــة اخملــطـط لــهــا ســـتــؤدي إلى
عــلى احلــكـومـة وفي هـذه احلــالـة عـجــز
اعـتماد   سياسات لالقتصاد الكلي يتم
ــالـيـة إمـا من خاللــهـا ضـبط األوضـاع ا
عن طــــريق خــــفض اإلنــــفــــاق أو زيـــادة

الضرائب أو كليهما).
وكـان معهد التمويل الدولي قد توقع في
ــالي تـقــريــر تــراجـع نــقـطــة الــتــعــادل ا
نـتـجة لـلـنفط ألسـعار الـنـفط في الـدول ا
لتـحقـيق التـعادل أو خالل الـعام احلـالي
ــالي عـنـد اعــداد مـوازنـاتـهـا الـتـوازن ا
مـرجـعـا ذلك إلى ارتـفـاع اسـعـار وإنـتـاج

ضـمن الـتـشريـع الدسـتـوري فـان مـوازنة
 2022مـرتبطـة بوالدة احلكـومة اجلديدة
ــــا يـــعـــطي الــــتي الزالت مــــتـــعـــســـرة 
االحـتـمــال ان الـعـراق قــد يـفـقـد وثــيـقـته
ـالــيـة االقــتــصـاديــة هـذا الــعـام ايــضـا ا
وسـوف تــعــمل االدارة الـتــنــفـيــذيـة وفق
ـتعـارف عـلـيه وهـو صرف12÷1 ـبـدأ ا ا
مـن مــــــــوازنـــــــة 2021 والــــــــســــــــبب ان
يــجب ان تـــعــد من دســـتــوريـــا ــوازنــة ا

حكومة كاملة الصالحيات.
ـوازنـة العـامـة سوف تـعد لـنتـفـائل بان ا
وتـشرع لـعام 2022 لـذا فان من اولـويات
احلـكومة اجلـديدة عـند اعدادهـا ان تهتم

باالمور التالية:
ــوازنـــة هي ســـنــويــة اوال: دســتـــوريــا ا
الـتـنـفـيـذ وبـالـتـالي اسـقـاط احلـجـة امام
الـداع المـكانـية اعـداد وتشـريع موازنة

الكثر من سنة.
ثـانيا:ان تعـلن احلكومة اجلـديدة تشكيل
ـعــلن عـنه صـنــدوق الـثــروة الـسـيــادي ا
والـذي يـضـمن حق االجـيـال الـقـادمـة في
ـوازنة نـصا وان تـتضـمن ا ثـروة بالدهم
لـتــمـويل الـصــنـدوق بـدءا من عـام 2022
وذلك بـاستقطاع نسبة من عائدات النفط
لــتـمــويــله وهــو حق شــرعي ودســتـوري
واســتــقــطـاع لالجــيــال في ثــروة بالدهم
ئة من ايـرادات النفط لتمويل نسبة 5 با
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حيث كـان الضحك محـظوراً! وفي رواية "اسم الوردة" مـسموماً: كِـتَاب أرسطو
ـلـهاة". وجنـد في العـصور الـوسطـى ذكوراً يـجسـدون التـاريخ ملـوكاً ووزراءً "ا
ورجالَ دين وقـادة جيوش وأبـطاالً ال يُسـمَحُ بأنْ يكـونوا محالً لـلسخـرية! وكان
ة يعـاقب عليـها الـقانون الـكَنَسي (ويـتنافى مع الـسلوك الـبشري الضحك جـر
ارةً عن كل ـبــانـوس فـفــرضَ الـصـيــام كَـفـَّ واآلداب الـعــامـة تـهــاون الـقـديـس كـو
ضـحــكـة) بـاخـتـ أعـمـال رابـلـيه والــثـقـافـة الـشـعـبـيـة فص 1تـاريخ الـضـحك
تنبي "يا أُمَّةً ضحكت من فسادها األُمَمُ"! وال يُفسِدُ إال ص87. ونكـرر صرخة ا

جاهل!
كـتبَ أنــور الـيـاسـ مـجـلــة الـعـربي الـعـدد 425  نـيـسـان 1994 ص 210
(زعــيم عـربي غـريب ومــا أكـثـرهم صـرح بـأنـه يـجب أال نـضـحك عــلى الـنـكـتـة
ويجب اعتـقال قائلها وتعريضه للعقـاب والتعذيب حتى يعترف على قائلها... وال
أحدَ يدعي شـرف تأليف نكتة كل النكت منقولة وخلفها عبقري مجهول... تكون
أساة... ولعل أسلوبـا للتطهـر والتسامي والـبحث عن اجلانب "الكومـيدي " في ا
ـضحك من مأساة هذا أبـرز ما يحدث في الـكويت اآلن فهم يـتذكرون اجلانب ا
االحتالل. لـقد لبـثت أوربا وأمـريكـا أكثـر من عشـرين عامـا كي تكـتشف اجلانب
ـيـة الثـانـيـة... ولـكن الـكـويـتـيـ يـتـبـادلـون الطـرائف الـكـومـيـدي من احلـرب الـعـا
والنكـات حول الغزو وصلوا إلى هذا الـتغيير سريعـا). ولم يُصرح باسم القائد
ئة اسم أو الـقذافي مُهرج القِمَم! ومنذ ئة لقب وقالدة ا ا كان ذو ا العـربي ر
ُسلَّحة أو تأسيس الدولة العراقية يُعدَم كلُّ من يسخر من القائد العام للقوات ا

رجل دين حي.
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وما زلـنا إذا ضَحِكَ أحَـدُنَا أو كَتَبَ شِـعْراً في الـغَزَل أو قصـة قصيـرة ساخرة
اً يُـوبخه: كـيف تـكتبُ هـذا وأنتَ تـرى حالـنـا? أهذا وقتُ لنْ يُـحـرمَ منـاضالً وطـنيـَّ
? ويتجاهل فشل وتون برداً في مخيمات النَّازح التهريج? أ تضحك وأطفالنا 
الـدولة فـي إعادتـهم مـنذ 2017 أو تأمـ خـيم ووقـود تدفـئـة وينـكـر أنَّهم حتت
ـــتــحــدة وصــدقـــات أوربــا... أ تــضــحـك وجــســورنــا رحــمــة مــنـــظــمــات األ ا
ومسـتشفياتنا مُهَدَّمة منذ 2017 تنـتظر قرض البنك الدولي وموازنتها أكثر من

? مئة مليار دوالر بسعر برميل النفط أربع وهو في األسواق تسع
ن يدفع ـنـاصب  ـلك ورجلُ الـدين يـبـيعـان ا نا نـعـيش الـعصـور الـوسطى! ا كـأنـَّ
ة غنـيَّة عزلـوا القد ـقاطـعة أو دوقيـَّ الـثَّمَن فـإذا ظهـر بعد فـترةٍ مَنْ يـدفع أكثر 
ومـنـحـوا الـكـرسي لـلـوالي اجلـديـد والـذي لكـي يقـوم بـجـمع مـا دفـعه لـلـكـنـيـسة
ولـلـمـلـك يـقـوم بـفـرض ضـرائب جـديـدة حـتـى يـفـتـقـر الـنـاس ويـعـانـون اخلـوف
لك! يقوم بنصب نقاط واجلوع واحلـرمان لتشبع كروش رجال الدين وحاشية ا
تفـتيش جديـدة واللـجوء إلى كل الـوسائل من سلـب ونهب وعقـود وهمـية أو شبه
وهـميـة باسـتئـجار عـقارات أو عقـود مع منـشآت خـاصة أو دولـية بـنصف ثمن
دير بالغ يـتم توزيعـها عمـوالت من الوزير نـزوالً إلى ا ة! وبقيـة ا ـقضيـَّ اخلدمة ا
الـعــام إلى مـديـر الـقـسم إلى مــسـؤول الـشـعـبـة! يـتـنــافـسـون في ملء كـروشـهم

الٍ سُحتٍ حرام. وإفساد عائالتهم 
كأنَّنـا نعـيش العصـور الوسـطى! حيث ينـقسم الـشعب ثالث طـبقات طـبقة أولى
ـتـرفـة وطــبـقـة ثـانــيـة حـراسـهم وَحَــمَـلـة الـسالح أصـحـاب الــقـرار وعـائالتـهـم ا
ـئة من الـطـبـقة ـرتشـ والـطـبـقتـ ال تـشـكالن أكـثر من عـشـرة بـا وظـفـ ا وا
سحوقـة عموم الشعب الذي يـعاني اخلوف والفقـر والذل والقهر وب الثالـثة ا
فترةٍ وأخـرى تندلع حرب داخلية أو خـارجية بسبب مصالح غـبية وحمقاء فمن
ة غـرفــة تـبـيت أجـل أنْ يـبـني أحــد نـبالء قــصـر فـرســاي والـذي ال يـدري فـي أيـَّ
ـاركــيـز اجملــاور له يــقـتل زوجــته وبــنـاته قــصــراً مـنــيـفــاً يــنـافس فــيه الــدوق ا

ا مئات األبرياء!  العشرات ور
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تتـبع لتاريخ الشعوب واأل  يجـد حكام خلدهم التاريـخ  حكموا  فأقسطوا ا
 وتـولـوا فشـيـدوا  وقضـوا فـأعدلـوا  وحـرصوا فـأنـصـفهم الـتـاريخ  وآخرون
رحلوا ولم يتركوا اال السوء . ليس غريباً أن يُخلّد النبي والرسول  فهو مبعوث
من الـله " عـز وجل شأنـه "  واألمر مـفهـوم عـلنـاً وضـمنـاً خلـود اإلمـام فهم أهل
بـيت النـبوة وحـفظـة الرسـالة وهـداة الرعـية  لـكن أن يُخـلّد احلـاكم فاألمر وراءه
حكـمة وحرص وقـسط وأثر وبـناء وفرصـة عمل وخـدمة وتقـدم ووصل ليل بـنهار
وشعب راضٍ   حَـكَمَ علي " عـليه الـسالم " وهو كاره مـكره  فـحُكم رعـية ليس
ـشرفـة مـسـقط رأسه  أسلم عـلي فـكان هـدف من حـاباه الـله  فـجعل الـكـعبـة ا
األصـغـر عـمراً في اتـبـاع الـنـبي   أسلـم ولم يُسـلم وجـهه لـوثن  قـاتل ونـاصر
ـساس بـالنبي الـعداء  اخـتلط دمه بدم ونصـر وافتدى وثـبّت وناصب من أراد ا
النـبي فأنتج سيدي شباب أهل اجلنـة  وهل أشرف صهراً من رسول اإلنسانية
? وهـل أطـهـر زوجــاً من الـسـيــدة الـبـتــول ? وهل أشـجع عــلى وجه اخلـلــيـقـة من
األول واآلخـرين من علي ? وهل أحـكم منه ? وهل أقـسط منه ب الـرعية ? وهل
عرفت مـيادين العلـم أعلم من علي " سلـوني قبل أن تفـقدوني " وهل عرف تاريخ
الـوالة واألمـراء واحلـكـام أحـرص من عـلي ? ويـحـدثـونك عن حـرص عـلي " عـلى
احلكم " وتـدافعه من أجل التولي  وسـعيه من أجل التنـصيب  وهل غير علي "
عـلـيـه الـسالم " من أطـلـقـهـا خـالـدة فخـلـده تـاريـخ احلكـام والـسـالط " أتـيـتـكم
بجلـبابي هذا وثوبي فـإن خرجت بغيـرهن فأنا خائن " ويـحدثونك عن الـدنيا عند
علي وهو من أطـلقهـا حكمـة ومروية مـأثورة  وهو يـخاطب الفـانية احلـقيرة التي
غرت غيـره وسقـطت على أعتـابه " يا دنـيا غـري غيري فـعمـرك قصيـر  وخطرك
كبيـر  وعيشك حـقير " . فُرضت عـليه وهو كـاره لها  فـحملهـا أمانة  وسـلمها
ن مالقٍ رب كـر عـلى يـد ارذل خـلق الـله  تـلـقـاهـا ضـربـة قـاتـلـة وهو سـاجـد 
حملّه األمـانة فقـبلـها  سلـمها ولم يـهادن ولم يخن ولـم يعبث ولم يـظلم  سلـمها
نـظيـفة نـقيـة طاهـرة دون أن تـغره  حـملـها وكـفنه بـيـده وهو يـعلم عـلم اليـق أن
تد وحكمه لن يستتب  كيف يستتب أمراً  وأعداء حكـمه لن يطول وعرشه لن 
ـون عــلي " عـلـيـه الـسالم " اخلـارجــون عن اإلسالم  الـسـارقــون لـلـمــال  الـظـا
غتصـبون للحقوق  الـعابثون بالدين ? وكيف تطلعون الى سـلطان  ا للعـباد  ا
حلـكم أن يـثـبت والفـقـيـر حـبـيب احلاكـم  واليـتـيم أبن األمـيـر  والـشـريف رفيق
الـقـائم عـلى األمر  والـعـالم جلـيس الـولي  والـظالم عـدوه  واخلـارج عن الدين
ال خصيمه?  نعم حكم علي " عليه السالم " وقد تكالب عليه هدفه  والعابث با
كل أعــداء الــدين  فــأتـسـم عـهــده بــاالضــطـراب والــفــ واحلــروب  لـكـن لـيس
فـاسـد في زمـانه  وغصب لـنـاصبـي أن يدعي الـظـلم في عـهد عـلي  وتـفـشي ا

احلقوق في خالفته .
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رحل علي والـتاريخ يذكر مـآثره  ويتنـاقل أخباره  ويروي مـناقبه  رحل علي "
عليه السالم " والعلم أثره واحلكمة ضالته والقسط سمته والزهد صفته والفقير
رفيـقه . وليس في كل ما يُذكر في حكم علي " عليه السالم " غرابه  فكل حياته
معجـزات ومناقب وتفـردات لم يسبقه الـيها أحد ولم يعـقبه فيهـا مخلوق  زهده
وحكـمته وشجـاعته وقـوته ونصرته وثـباته ووالدته ورحـيله وحكـمه  لكن الـغرابة
كلهـا فيمن يتيمن بعلي " عليه السالم " ويعتقد بحكمته  ويتناقل أخباره ويروي
ا يـتصـدى لرواية مآثـره وينـبري في الـدفاع عـنه  ويذهب سـارداً صفـاته  ور
مـناقـبه في مـصـنـفـات ومؤلـفـات وبـحـوث  ويـخالـف سيـرته ومـسـيـرته  تـصدى
فـأخـفق  وأتمن فـخـان  وقضى فـظـلم  قـرب الفـاسـد وابعـد الـنزيه  أسـتـشار
اجلاهل وأبعـد الكفؤ  أودع األمانـة عند غير أهـلها فسرق وافـسد وأفقر وأمات
شهد واختالط الرؤيـا وتكالب العالم واإلقليم وابن الوطن  وبالـقطع أن تداخل ا
كن ـكن جتاهلها  ومـتغيرات ال   على االطاحـة بالقادم اجلديـد  خلفيات ال 
الـتـغـاضي عـنـهـا في فـهم حـقـيـقـة تـمـكـ الـفـاشل وتـنـصـيب الـفـاسـد وانـتـشـار
ناصب الظالمات وارتـفاع نسب الـفقر وتـفشي البـطالة وشـيوع الرشـا وشراء ا
والذ  فضالً عن نقص اخلبرة  والرغبة في تعويض ما فات  وسد ما نقص
ــسـبــبــات تـفــسـر الــفـشل ن تــســبب  وبـالــقـطـع أن كل هـذه ا واالقـتــصـاص 
واإلخــفـاق والـتــراجع والـتـردي الــذي طـرأ عـلى اجملــتـمع  لـكن ذلـك كـله مـدعـاة
سـببات سـارات  فالوقـوف على ا إلعادة النـظر وتـصحيح األخـطاء وتصـويب ا
وحدهـا ال تبني بـلد وال تقـوم معوج ولن تـعوض ما فـات  فعلي " عـليه السالم "
وروث ولم يقف عند القائم ولم يحتج بنقص االموال وتعدد الوالءات لم يتذرع با
ـشارب  لكنه عمـل بتكليـفه فحمل األمانـة وصان العهد وتشتت األفـئدة وتنوع ا
وحـفظ الوديـعة  فـاستـقبـلـها نـاصعـاً وأودعهـا والتـاريخ يـتحـدث بعـدله وحكـمته
وقسطه وحـفظه األمانة  فحق على اتـباعه التمثل بأخالقيـاته وأتباع سلوكياته 
ثل ـسيـرته  واقتـفاء أثـره   فالـناس عـلى دين مـلوكـهم ومن تيـمن  والـتيـمن 
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اقـتصاديـا لكن ما يـعطل جناحـاتها هي
ــــلـــفـــات ـــســــاجالت احلـــاصــــلـــة بـــا ا
الـــســـيـــاســـيــة ولـــكي نـــصـل الى قـــمــة
االقــتـــصــاد عــلــيــنـــا ان نــرتب ارضــيــة
الـــوضـع الـــســـيـــاسي لـــكي ال يـــفـــضي
ــشــاحـنــات بــائــسـة عــلى االقــتــصـاد
ــوهـا ونـحن عــصب تـطـور الــبـلـدان و
عـــلى أعـــتــاب ذلـك بل قــاب قـــوســ او
أدنى ونــكـون قـوة مـتـحـكـمـة بـاقـتـصـاد
بـلدان كثـيرة وسيكـون كردستـان بيضة
قـبان لـلعـالم ال فقط لـلعـراق لكـون هناك
اكـثر من عشرون لقـاء سيجريه الرئيس
نـيجـرفان برزاني عـلى مسـتوى عال مع
اهـل االخـتـصــاص والـنـفــوذ في الـعـالم
لـتــحـقـيق مـصـلـحــة كـردسـتـانـيـة عـامـة
ومصلحة كردستان اسمى وتستحق ان

نتوحد من أجلها.

هــذا و اال فــان جـحــيــمــاً اخـر امــامــنـا
وهــذا مـا ال نـريـده وال نــريـد ان نـفـوت
الـفـرصـة ومن وجـود هـذا االقـبـال على
غـاز كـردسـتـان ومـيـونشن خـالل هذين
الــيــومــ في اجــواء مــفــعــمــة بــاألمل
ثل قاعـدة العالقات يكفي وهـناك من 
انه يـسـتـطـيع اخلروج بـنـجـاح وعودة
ـــة لــــوفـــدي االقـــلـــيم وحـــكـــومـــة ســـا
كـردســتـان وجنـاح اجلـبـهـة الـداخـلـيـة
ـــكن جــدا فـي الــتـــفـــاتــة من واالمـــر 
الـقائـد مسـعود البـارزاني  قبـول ابناء
مـام بـأمر الـكـرد في الذهـاب يـد واحدة
الـى بـغــداد لــكي نــكــون امــام الـقــريب
اقـويـاء فـبـكل تـأكـيـد سـنـكـون امـام من
يــرانـا بــنـظــرة اوسع واشــمل وافـضل
اقـــويــاء وقــوة كــبـــيــرة ذات ســيــاســة
اقـتصادية ناجحـة فكل البلدان جنحت

ؤسـسـات مـنـذ اكـثر من والـسـيـاحـة وا
ثالثون سنة و بقي في االمر هل نواجه
ـــــعـــــادلــــة عـــــلـى انـــــفــــراد اي هـــــذه ا
ــقـــراطي فــقـط ام مع االحتــاد بال الـــد
تـــردد دون االحتــاد مع االحتــاد و عــدم
تــرتــيـبــنـا لــلــشـأن الــداخــلي صـعب ان
ــشـــوار و الــلـــعــبـــة هي في يـــكــتـــمل ا
االسـاس لـعبـة جـماعـيـة و نحن فـرسان

اقوياء.
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لــكن نـحن يــنـقـصــنـا الـعــلم واخلـارطـة
تـحدة ولـهذا عـليـنا ـوقعـة من األ ا ا
ان نـــحـــسـب الف حـــســـاب وان نـــذهب
لـهذه اللـعبة ال في انـفراد بل ما يـقوينا
هـو ان نـذهب بـعد ايـام الى بـغـداد قوة
واحـدة وفق الـية ال رابح وال خـاسر من
ـكن كل هــذه الـصـراعـات الـداخـلـيـة و

هـذه احلــلـبـة من الـصـراع و انـا مـتـأكـد
بـأنـنا سـنخـرج منـهـا بنـجاح االمـر حلد
ـا مقـالي فـيه استـفزاز هـذه الـلحـظة ر
وجود عـلى تواصل مع الطرف لـالخر ا
االخـــر الـــرافض لـــكل هـــذه اجلــوالت ال
الــكــردي بل الــعــراقي ذو الــوالء لــدولـة
ايـــران وهـــذا جــائـــز لـــكن وفق قـــاعــدة
ـــكـن ان نـــنـــجـح عـــلى كل ــــصـــالح  ا
نطـقة وفق اتفاقيات اخلـطوط بارجاء ا
وتـواجد الشركات و رعاية مصالح دول
اجلـوار اوال نعم ال اريد ان ازيـد الطينة
ــشـاكل وظــروف الــنـاس االن بــلــة من ا
انـهــا احلـيـاة والـبـقـاء عـلى هـذا الـنـمط
مــنــذ اكــثـر مـن مـئــة عــام بــ احلـروب
والـال اســتـــقــرار ان جنـــد خـــلالً وجنــد
طـريـقـة اخـرى والسـيـمـا وفي يـدنـا هذه
ياه اجلوفية والنفط والغاز الـقوة من ا

اتــخـاذهــا في اجملـتــمع وكـذلـك عـمــلـيـة
تـنفيذ هذه القرارات تـتم وفقاً للقوان
والـلـوائح كـمـا تـعـنى الشـفـافـيـة ايـضاً
ــعـــلــومـــات بــحـــريــة ضـــرورة تــوفـــر ا

للجميع. 
4- االســتـجـابـة: ان لـلــقـيـادة الـرشـيـدة
ـؤسسات ذات تـتطـلب ان تقوم جـميع ا
ــصــالح الـــعالقــة بــخـــدمــة اصــحـــاب ا
رتبط بها ضمن اطار زمني معقول. ا
5- الـتوافق: بحيث يـسعى اجلميع الى
حتـقـيق اهداف اجملـتمع وتـغـليـبهـا قدر
االمــكـــان عــلى اهــدافــهـم ومــصــاحلــهم

اخلاصة. 
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ـــســاواة: ان تــقــدم اي 6- الـــعــدالــة وا
ـا يـعتـمـد عـلى مـدى شـعور مـجـتـمع ا
افـــراده بــــأن لـــهم نـــصـــيـــبــــهم في ذلك
اجملــتـمـع وانـهم غــيـر مــسـتــثـنــ مـنه
حتت مـخـتلف الـتـصنـيفـات الـتي غالـباً
مـا تكـون مفتـعلة وغـير مـنطقـية وترمي
الى تـــصــفــيــة حــســابــات خــاصــة بــ

مختلف االطراف. 
7- الــــكـــفــــاءة والــــكـــفــــايـــة: ان االدارة
الـرشـيـدة تـكون حـاضـرة عـنـدمـا حتقق
ـرجــوة مـنـهـا ــؤسـسـات نــتـائـجــهـا ا ا
(حتـقيق الكفاءة) مع االستخدام االمثل
ــؤســســات ــتــاحــة لــتــلك ا لــلــمــوارد ا
(حتــقــيـق الــكــفــايــة) مع مــراعــاة اخــذ

القضايا االجتماعية بع االعتبار. 
وتـــتــمـــتع الـــقــيـــادة الــرشـــيــدة بـــعــدة

خصائص اهمها:
1- وجــــود أسس لــــتــــمــــثــــيل ســــلــــيم
لالوضـاع االثنـية والثـقافيـة واالقليـمية
داخـل اجملــتــمع وكـــذلك وجــود آلــيــات
فــعــالــة لـفـض الـنــزاعــات وحــاالت عـدم
االتـــفـــاق وكــذلك الـــتـــبــادل الـــســـلــمي
لـلسلطة ومنع االستئثار بها عند جميع

ــــفــــاهــــيم خاللـــــهــــا بــــلــــورة كــــافــــة ا
واالسـتراتيجيات واخلطط والسياسات

شروعات.  والبرامج وا
ـؤسسـة التي 3- الـقوة االيـجابـية في ا
تـواجه الـسـلـبـيـات واالزمـات بـشـجـاعـة

وجرأة.
ــصــمــمــة لــلــســيــطـرة عــلى 4- االداة ا
مــشـكالت الـعــمل ومـعـاجلــتـهـا وحـسم
ــؤسـسـة اخلـالفـات والـصــراعـات في ا
واالخـتـيـار من بـ االراء لـلـوصول الى

الرأي السديد.
ـــربــحـــة في تــطـــويــر 5- الـــوســيـــلــة ا
وتــدريـب االفــراد بــوصــفــهم اهم مــورد

ؤسسة. معرفي موجود داخل ا
6- الـــواجــهـــة الــقــيـــمــة لـــلــتـــأقــلم مع
ـتغـيرات اخلارجـية الكـثيرة احملـيطة ا
وتــوظـيــفـهــا والــتـكــيف مـعــهـا خلــدمـة

ؤسسة.   أهداف ا
كونات تـعلق بـا وقـد أفضى التـصور ا
االسـاسية للقـيادة واالدارة الرشيدة في
داخـل النظام واجملتمع الى فهم وادراك
جـملـة من االبعـاد والعنـاصر االسـاسية

للقيادة الرشيدة ومن اهمها:
ــشـاركــة: شــريـطــة ان تـكــون هـذه 1- ا
ـشاركة منظمة وواقـعية وفعالة وهذا ا
مـا يـتـطـلب قـدراً كافـيـاً من حـريـة الرأي
ـؤسسـات وتنـظيم والـتعـبـير وتـكوين ا

دني. اجملتمع ا
2- سـيادة القانون: ان القيادة الرشيدة
تــتـــطــلب أطــراً قـــانــونــيـــة عــادلــة يــتم
ـا حتــيـز وان تــطـبـيق تــطـبــيـقـهــا دو
الــقـوانـ بـدون حتــيـز يـتــطـلب جـهـازاً
قــضـائـيـاً مـسـتــقالً وكـذلك اجـهـزة امن
خـالـيـة من الفـسـاد وغيـر مـنـحازة لـفـئة

من فئات اجملتمع دون أخرى. 
3- الـشـفـافـيـة: إن الـشـفـافـية تـعـني في
شــكـلــهـا الــعـام ان الــقـرارات الــتي يـتم

مـن االدارة في دعم وتــعــزيــز وتــقــويـة
آليات القيادة الرشيدة في العراق.     
وتــعـددت مــفـاهــيم الـقــيـادة الــرشـيـدة
بـتـعـدد اراء الـكتـاب والـبـاحـثـ الذين
ـفهـوم إذ عـرفت بـأنـها تـنـاولـوا ذلك ا
((الـتأثير الفـعال على أنشطـة العامل
ـؤسـسـة وكـذلك توجـيـهـهم نـحو في ا
حتــقـيـق االهـداف الــتي تـطــمح الـيــهـا
ـؤســسـة ويـتـمـثل هـذا الـتـأثـيـر في: ا
وظـفـ عـلـى االبـتـكـار واالبداع حـث ا
رجوة وتشجيعهم لتحقيق االهداف ا
ستـقل وحل خالفاتهم عـلى التـفكيـر ا
ومـنـازعـاتهـم وتفـويض الـصالحـيات
ـــســـؤولـــيــات عـــلى اولـــئك وتـــوزيع ا
ـوظفـ قدر سلـطاتـهم ومحاسـبتهم ا

على النتائج
وتــتــمــثل اهــمــيـة الــقــيــادة الــرشــيـدة

وضرورة وجودها على النحو االتي:
1- اهــمـيــتــهـا تــكـمن فـي انـهــا حـلــقـة
ـتـمـثـلة بـالـقـوة الـتي تـتدفق الـوصل ا
لـتـوجـيه الـطـاقـات بـأسـلـوب مـتـنـاسق
يــضــمـن ســيــر الــعــامــلــ بــ خــطط

ستقبلية.  ؤسسة وتصوراتها ا ا
ؤسـسة من 2- االداة الـتي تسـتطـيع ا

ان الـــقـــيـــادة الـــرشـــيـــدة في الـــنـــظــام
الــــســـيـــاسـي واالداري هي واحـــدة من
مـجـاالت احلـكم الـصـالـح وهـو مـفـهوم
كـثـر اسـتـعـمـاله مـؤخـراً بـحـيث اصـبح
عــنــوانـاً لــلــســيـاســات في الــعــديـد من
ـلـفـت ان يـنصـب اهـتـمام الـدول ومن ا
ـنـظـمـات الـدولـيـة واالقـلـيـمـية جـمـيع ا
ــوضـوع بـوقت والــوطـنـيــة عـلى هـذا ا
واحــد بــحــيث تــعــتــبــر مــبـاد احلــكم
الــصــالح اســاســيــة لــلــتــقــدم والــنــمـو

والتطور في الدول. 
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ـنـطـلق بـاتت آلـيـات الـقـيـادة من هــذا ا
الــرشـــيــدة وتــطــبــيـــقــاتــهــا في االدارة
ـــيــادين واالداء احلـــكــومي مـن اكــثــر ا
واً واالشـكالـيـات العـلمـية والـبحـثيـة 
واهـمـية. وإن االشـكـاليـة هـنا هي فـكرة
قـصــديـة هـادفـة تـسـعى الى تـشـخـيص
عاصرة في داخل ا واحـدة من احدث ا
تـطوير واثراء حـقل االدارة العامة على
ـمـارسـات اال وهي مـسـتـوى االفـكـار وا
تـطـبـيـقـات ومـبـاد الـقـيـادة الـرشـيدة
وذلك فـي سبـيل بيـان الدور او الـكيـفية
الـتـي يـتم من خاللـهـا قـيـام هـذا الـنـوع

مراحل الهيكلية االدارية.
2- وجـــود أسس لـــضــبـط تــصـــرفــات
اجلــهــاز االداري الــتـنــفــيــذي ووجـود
جـهــاز تـشـريـعي فـعـال وكـذلك خـطـوط

ساءلة. سار عملية ا واضحة 
3- وجـود نظام سياسي منفتح يسمح
لــكـافــة شـرائـح اجملـتــمع ان تـعــبـر عن
آرائــهــا بــحـريــة في ظل ســيــادة تــامـة

للقوان السارية.
4- وجــــود أسس قـــانـــونــــيـــة عـــادلـــة
دنـية لـتـطبـيق القـوان اجلـنـائيـة وا
ـدنـية ـا يـحـفظ لـلـجـمـيـع احلـقـوق ا
والــسـيـاســيـة والـسالمــة الـشـخــصـيـة
ا يعمل على توفير ألفـراد اجملتمع و
تـنمية اقـتصادية واجـتماعيـة تتماشى

وروح العصر. 
5- وجــود نـظـام خـدمــة عـامـة يــتـمـيـز
قدرة واالمـانة مبنياً على بـالكفاءة وا

مبدأ اجلدارة.
ــقـدرة عــلى الـقــيـام بــالـتـخــطـيط 6- ا
ــالي اجلــيـد ألمــور اجملــتـمع وادارة ا
اقــتـصـاده وضـبط نــفـقـاته والــتـقـيـيم

السليم الداء وحدات القطاع العام. 
7- اعــطـاء قـدرٍ مــتـوازن من االهــتـمـام
ركزية لـيس لوحدات اجلهاز االداري ا
فــقـط بل ايــضــاً خلــصــائص وقــدرات
وحدات االدارة احمللية الالمركزية.   

من خالل ما تقدم نلخص ما يلي :
1- االســتــقـرار الــســيـاسي هــو حــجـر
االســــاس فـي الـــعــــراق لــــذا البــــد من
شاكل التوجه نحو احلوار ومعاجلة ا
الــسـيـاسـيـة الــداخـلـيـة الــعـالـقـة الـتي
تــعــصـف بــالــبالد من خالل الــقــنــوات
الــدســتــوريـة والــقــانــونـيــة وتــوحــيـد
ــواقف من كل الـفــرقـاء الـســيـاسـيـ ا
جتــاه الـقـضـايـا الـعــامـة ونـبـذ الـعـنف
والـطـائـفـيـة ومـحـاربـة االرهـاب وبـنـاء

عالقـات سيـاسيـة واقتـصاديـة خارجـية
مـبــنـيـة عـلى أسـاس مـصـالح مـشـتـركـة

نع التدخل بالشؤون الداخلية.
2- تـــعــد الــقــيـــادة واالدارة الــرشــيــدة
ضــــــــــــرورة مـن ضــــــــــــرورات االصـالح
الـشامل فضالً عـن اهميتـها في جتاوز
االزمــات الـــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة
واالجـتمـاعية الـقائـمة حالـياً مع االخذ
بــنـظــر االعـتــبـار خــصـوصــيـة الــعـراق
ــشـاركــة الـشــعــبـيــة والـوعي وزيــادة ا

. باد جتاه تلك ا
ــــارســـات 3- تــــطــــويـــر وحتــــســــ 
وتـطبـيقـات القـيادة الـرشيـدة بأبـعادها
ومبادئها ومعاييرها في جميع مفاصل
الـعـمل احلـكومـي وفي جمـيع قـطـاعاته
ودعـم ذلك من خالل بـــنـــاء مـــنـــظـــومـــة
تـشريـعـية وقـانونـية وهـيكـليـة وادارية
ومالية واقتصادية وثقافية واجتماعية

مناسبة لها. 
4- ضـرورة اصـالح وتـطـويـر مـنـظـومة
االدارة الـعـامة واالداء احلـكـومي للـبـلد
مـن خالل الـتــركـيــز عـلى قــيـادة وادارة
ـبـادئـهــا ومـراحـلـهـا رشــيـدة لـلـدولــة 
وعـمـلــيـاتـهـا وتـبـويـبـاتـهـا من مـنـظـور

استراتيجي. 
5- وضـع رؤيـــــة واضــــــحـــــة مـن قـــــبل
الـــقــيــادة الــرشــيـــدة لإلداء احلــكــومي
لـلـسيـاسـات الـعامـة تـأخذ في االعـتـبار

كافة العوامل الداخلية واخلارجية .
6- جـــعل االتـــصــاالت مـــفــتـــوحــة بــ

وظف والقيادات االدارية.  ا
7- تــأمــ اسـتــمــراريـة عــمــلـيــة بــنـاء
قــدرات الــقــيــادات الــرشــيــدة من خالل

مراكز التدريب واخلبرة.

{ رئيس اجلمعية العراقية للسياسات
العامة والتنمية البشرية
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نـثـمن دور واهـتـمـام الـنـادي واسـتـذكـارها
البناء الـنادي الذي رحـلوا عنـا حيث كانت
االحـتفـالـيـة التـي اقامـهـا الـنادي بـالـذكرى
الــسـنـويــة لـلـراحـل كـر سـلــمـان قـد القت
اهـــتــمـــام الــشـــارع الــريــاضـي الى جــانب
ــثـابـر ـرحــوم صـبــاح الـكـرخي االداري ا ا
الـــذي كـــان بــــحق لـــولـب الـــنـــادي اداريـــا

وبشهادة الرئيس ونائبه.

حــقـيــقـة اقـولــهـا ان فــريق كـرة الــقـدم كـان
ضحية االخـطاء التحـكيميـة وتعرض لظلم
واضح في مـعـظم مبـاريـاته فـالـفـريق الذي
رحوم كر سلمان الذي كان له دور قاده ا
كبير في مواصلة مسـيرته محققا جناحات
ــدرب الــذي فــارق كــبــيــرة في عــهــد هــذا ا
احلـيـاة جـراء اصـابـته بـفـايـروس كـورونا
كـــان والزال صــاحب الــســمـــعــة الــطــيــبــة
فـاالدارة الزالت تـواكـب مـسـيـرته. والبـد ان

مـخـتـلف االلــعـاب وصـاحب سـجل ريـاضي
كـبــيـر ونـحن كــادارة نـعـمل عــلى مـواصـلـة
ـســيـرة سـيـمـا وان فــريق كـرة الـقـدم كـان ا
والزال مـفـخـرة لـنـا كـادارة ومـحـبي الـنادي
مع االشـادة بـنـتــائج الـفـريق بـدوري الـكـرة
الك ــزيـــد حتـت قــيـــادة ا ونـــتـــطـــلع الـى ا
التدريبي آمل ان يـواصل الفريق مسيرته
باريات. رغم ما حلق به من تعثر ببعض ا

اخطاء حتكيمية

ـنــصـور الــريـاضي ومن ثـم اصـبح نـادي ا
الــــكــــرخ الــــريــــاضي حــــيـث تــــولى ادارته
شـخصـيـات ريـاضيـة ومن بـعـده حمل اسم
نــادي الـرشـيــد ثم عــاد اسـمه الحــقـا نـادي
الــكــرخ الــريــاضي تــولى قــيــادته اخلــلـوق
شـرار حــيـدر الـذي جــعل الـنــادي ومـرافـقه
ــرافــقـه اجلــذابــة حــيث بــاجـــمل صــورة 
اصـــبح مـــدار حــديـث الــشـــارع الـــريــاضي
واالعـالمي والـــضـــيـــوف وهـــا هـــو نـــادي
الـكـرخ الـذي ارتـبط اسـمه بـوزارة الـتـربـية
والزال مـنـذ سـنـوات حـيث عـان النـادي من
ـالي بـشـكل كـبـيـر.. ولـكن الـروح اجلـانب ا
اجلــمـاعــيـة الدارة نـادي الــكـرخ الــريـاضي
حتـت قــيـــادة شــرار حــيـــدر ونــائـــبه كــر
حمـادي وامـ الـسر واالعـضـاء الى جانب
ـالي تـمـكـنـوا مـتحـدين مـن جتاوز االمـ ا
اليـة التي وقفت كل الظروف وخـصوصـا ا
حـائال امـامه وامـام االدارة الـتي عـلـيـنا ان
ـثـابـرة.. نـعم نـرفع الـقـبــعـة لـهـذه االدارة ا
عـنـدمـا نـتـحـدث عن نـادي الـكـرخ فـانـنا
نـــتـــحـــدث عـن نـــادي عـــريـق وكـــبـــيـــر
بتاريـخه وفرقه الريـاضية فـهو واحد
من اقــطــاب الــكـرة الــعــراقــيــة احـدهم
شــرار حـيــدر الى جــانب زمــيــله كـر
حـمادي احـد ابـنـاء الـنادي بـكـرة الـيد
ســابــقــا وكــان لــنــا حــوارا مع رئــيس
الـــنــادي شــرار حـــيــدر ونـــائــبه كــر

حمادي.
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بـدايــة احلـوار اشـار الـرئــيس ونـائـبه
باهـتمـام ومتـابعـة وزير الـتربـية الذي
اوعز بـتذليل كـل الصعـوبات والسـيما
ــــالي واكــــدا ان نــــادي فـي اجلــــانب ا
ـوذج حـيث عـملـنـا ونـعمل الـكرخ هـو 
عـلى ان يـكـون ذلـك الـنـادي الـذي يـحـمل
سـجـال ريـاضـيـا مــشـيـرين الـى ان فـرقـنـا
الـريـاضيـة كـانت لـهـا صـوالت وجوالت في
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 يــتــطــلع الــزوراء لــتــحــقــيق الــفـو ز
الــثــالث تــوالــيــا وذلك عــنــدمــا يــحل
ضيفا ثقيال عـلى القاسم اليوم ضمن
مــبـاريـات الــدور الـثــاني والـعــشـرين
للمـمتاز في مـهمةحـذرة وخطرة امام
ـثـلـة لـلـدفـاع عن الـفـرقـة الـبـيـضـاء 

الـــوصـــافـــة الـــعــــنـــوان الـــذي يـــامل
اوديشو ان يـبقى مرتـفعاالطـول فترة
الـذي مــؤكـد يـكـون قــد وضع مـخـطط
حسم الـنتـيجة والـوصول الـيهـا عبر
الـتـركـيــز واالهم االسـتـمـرار في رسم
النـتـائج دون توقـف للـحد مـن تهـديد
الـــطالب في الـــســـبــاق الـــقــائـم عــلى

الـــوصــافـــة الــتي ســـتــبــقـى بــحــوزة
الـــنـــوارس بـــشـــرط  عـــبـــور بـــوابـــة
اصـحــاب االرض الــقـوة الــتي اخـذت
ــــيـــدان تـــظـــــــهــــر  داخـل وخــــارج ا
بــالـتـعــادل مع اجلــويـة والـفــوز عـلى
الـــــصـــــنـــــاعـــــة وفـي حتـــــول واضح
ـهــمـة الــيـوم جــريـا عـلى ومــسـتــعـد 

العـادة في مواجـهة الـكبـار بثـقة كـما
ـوقـــــــــع افـضل وابـعاد أنه يـتـطـلع 
قــلق االنـصــار من مـنــــــطـقــة اخلـطـر
والن الـفــوز عـلى الــزوراءسـيــكـون له
ـسـار طـعم خـاص بـعـدمـا تـقـدم في ا

االخير.
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 وبعد جتاوز ازمة النتائج والعودة
للتـوازن على حسـاب احملبط سامراء
سيخـرج اجلوية لـلعمـارة في اختبار
يـخـشى الـعــشـاق ان يـسـبب مـشـكـلـة
لـلـمـهـمــة الـغـيـر سـهـله واالمل في ان
تــفــرض فــرقــة احلــكــيم ســيــطــرتــهـا
ـــبـــاراة والـــعـــمـل بـــقـــوة خلــــوض ا
وحسـمهـا الرتبـاط االمور بـالتـخلص
وقع احلالي وحتقيق من البقاء في ا
ذلك بــالــفــوز وحــده مــرتــبـط بــالـدور
الذي يقدمه نـوروز في ايقاف الوسط
ـــوقع احلـــالي في لـــتـــدارك عـــقــــدة ا
مهـمةتـتـطلب الـلعب بـحذر شـديد الن
مــيـسـان اكــثـر مـا يــظـهـر ويــكـشـرعن
انـيــابه امـام الـكــبـار كـمـا فــعـلـهـا مع
الطالب وسيلـعب حتت ضغط ورغبة
االنصار في حـسم االمور على افضل
مــا يـرام ومــتـو قع ان يــحــصل مـا لم
ـكان يـكن في احلـسـبـان لـلـبطـل في ا

فضل لفرقة العمارة. ا
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 وتتحدد مهـمة محروس بدعم العبي
اربـيـل بـانـتـفــاضـة  لـتـحــقـيق أفـضل
وسم وله شخصيا اذا ما جناح في ا
اتت االمـور كــمـا يـريــدهـا اهل اربـيل
في احلالق اخلسارة االولى بالشرطة
ومـواصـلة حتـقـيق الـنـتـائج األخـيرة

األخــــرى كــــفـــــاءةً في اجملـــــمــــوعــــة.
قـبـلـة ال تـوجد وواصلَ: في الـفـتـرةِ ا
FIFA لدينا جتمعات باستثناءِ أيام
 DAY وسيكون جتمـعنا األخير في
دبي حيث الـبطولـة الوديّـة في الثلث
ـقبل األخيـر من شهـر آذار/ مارس ا
وهي فرصـة لـتكـون البـروفةَ األخـيرة

للمنتخب. 
ــسـاعـد لـلـمـنـتـخب ـدرب ا واخـتـتمَ ا
ــبـي عـــبـــاس عـــبــيـــد حـــديـــثه األو
بـــالـــقـــول: ســـيـــشـــكلُ العـــبـــونـــا من
احملــتــرفــ خـارج الــعــراق الــعــمـودَ
الــفـقــري لــلـمــنـتــخبِ وفي تــصـوري
الشخـصي أن يشكلـوا الفارقَ الـكبير
ــنـــتــخب وإضــافــة في تــشــكــيـــلــةِ ا
حــقـيــقــيـة خلــطـوطِ الــفــريق وبـعض
ـرحلـة الالحـقة ـؤثـرة في ا ـراكز ا ا
ـوزعـ مع االعـتـمـادِ عـلى العـبـيـنـا ا
ـمـتـاز لـيـكوّن ذلك بـ فـرق الدوري ا
نتـخبنا حتت سن 23 توليـفةً مهمـةً 

عاماً. 
يـذكـرُ أن قـرعـة نـهـائـيـات كـأس آسـيا
ـبــيـة الـتي جـرت لـلــمـنـتــخـبـاتِ االو
اليزية أمس اخلميس في العاصمةِ ا
بي ـنتـخبَ األو ـبور أوقـعت ا كواال
الـعـراقيّ في اجملــمـوعـة الـثـانـيـة الى
جـانبِ مـنـتـخـبـات أسـتـرالـيا واألردن

والكويت.

بية شاركة في غرب اسيا البارا UO∫ بعثة العراق ا ¬

بـارات ـنتـخب الـوطني الـعـراقي  ـدرب غني شـهـد سهـلة لـقـيادة ا لم تـكن تسـميـة ا
ـدد قـادمـة ـوازين ويــفـتح األبـواب  فـقط.. في مـهـمـة اسـتــثـنـائـيـة الـنــجـاح سـيـقـلب ا
ـنتـهيـة جراء وبـطـوالت الحقـة.. اما اإلخـفاق  –ال سـامح  –فـالعـملـية تـصبح بـحكم ا
زاحمة ترقب.. فضال عن ا تحفز وا ضـغوطات االعالم واجلماهير والبيت الكروي ا

فاضلة التي شهدت أسماء أخرى لم تكن سهلة االجتياز. وا
ـدرب كبـارهم سنا وخبـرة شباب عمـرهم وجتربتهم.. كـما يعلم اجلـميع فان اغلب ا
ـتلك مـقوماته.. اذ ن  نـتخب وهـذا حق مشروع ومـتاح  االغـلب يطمـح وعينه عـلى ا
هـو عـنـوان شـرف وواجـهـة وطـنـيـة ومـهـمـة عـاصـفـة بـوجه االعالم.. كـمـا انه اضـافـة
ـشـوار.. لـكن من جـهـة أخـرى فـان سـيـفي كـبـيـر سـوف لن يـنـته تــاثـيـره مع نـهـايـة ا
ا ... ور تابع راق وا واجهة مع كل الطامح وا سؤولية كبيرة في التحمل وا ا
غـيرهم.. واالهم وسـائل االعالم واجلمـاهيـر العـريضـة التي ال تقـبل اطالقـا أي تلكئ

نتخب.. جديد يصيب رحلة ا
ـطروحـة من اول يوم اعـلن عن إمـكانـية قـطعـا ان الكـابـ غني شـهد احـد األسـماء ا
نتـخب الوطني بـاإلضافة الى خـمسة او سـتة أسمـاء أخرى فرضـها الواقع تـدريب ا
الـتدريبي خالل سنوات خلت.. وشهد لم يات اعتباطا بل جراء مشوار تدريبي طويل
ـنـتخـبـات.. وهو قـادر عـلى ان يـضيف شيء جـديـد لـلمـنـتخب مع األنـدية الـكـبـيرة وا
بي او رحلة وانـها ال تشبه مراحـله السابقة مع األو شـريطة ان يعي تمامـا خطورة ا
ـوقف مـختـلف والـكل مـتـحفـز وال يـقـبل باي تـعـادل او خـسارة مع الـوطنـي.. اليـوم ا
ــا يـتـطـلب ان نــلـعب من اجل الـفـوز دون االمـارات وسـوريـا.. ال بــديل غـيـر الـفـوز 
االستـغراق والتفكير كثيرا بالغلق وغير ذلك من مكامن دفاعية لن تات لنا بغير نقطة
الـتعادل باحسن األحوال وال تمتلك قدرة جلب الفرح.. لذا نامل من الكاب شهد ان
يـوظف كل إمكانـاته الشـخصيـة وهي كبيـرة ومشـهود لهـا بالـنتائج واالجنـاز.. بحكم
ـشـوار الـطــويل والـتـجــربـة فـضال عن احلــكـمـة واالتـزان في الــلـعب.. كـمــا يـنـبـغي ا
ــكن ان يـشـكـلـوا سـنـدا له بـوجـهـة نـظـر االسـتـعـانـة بـاالسـتـشـاريـ الـكـبـار الـذين 
كن ان ومـشورة وراي مـا فضال عن كـونهم سيـكونـوا شركـاء بتـحمل مـسؤولـية ال 
ا ان سـاعد و الك ا نـنظـر اليهـا من زاوية تـرفيـة اطالقا.. هـناك مـا يسـمى بأزمـة ا
الـكادر التدريبي األجنـبي لم يات بجديد ولم يقـدم لنا ما نطمح
ولم يـبـق لـغـيــره شيء.. لـذا تــطـلب احلــضـور احملــلي بـكل
ـواقـع األخـرى من مـدرب الــلـيـاقــة الى مـدرب احلـراس ا
ـعـالج والــطـبـيب.. كـلـمـا كــان فـريق الـعـمل عـراقي الى ا
ـعـيـة ـكن ان يــسـهل خـلق مــنـظـومـة مــتـكـامـلــة  بـحت 
ـستشارين وتكون قادرة على النجاح بقيادة غني شهد ا

ان شاء الله.
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نـتـخب الوطـني لـلـجودو مـعـسكـر تـدريبي مـشـترك مع  أعـلن االحتاد الـعـراقي للـجـودو اسـتضـافـة ا
ـعسـكر في تصـريح صـحفي إن ا وسـوي مـنتـخـبي إيران وتـونس. وقال رئـيس احتـاد اللـعبـة سمـيـر ا
وسوي ـشترك سيبدأ في  26من الشـهر احلالي في العاصـمة بغداد ومحافـظة كربالء. وأضاف ا ا
تقدم ومنتخبي تونس وإيران كما نتخب ا عسكر سيتضمن إقامة تدريبات مشتركة لالعبي ا أن ا
عـسكر قـبلـة. وأشار إلى أن الـهدف مـن ا سـيتم تـنظـيم بطـولة ثالثـية وديـة استـعداداً لالسـتحـقاقـات ا
ـقبلـة موضحاً شتـرك هو لتـبادل اخلبرات وتـطوير مـستوى الالعـب واالستـعداد األمثل للـبطوالت ا ا
شاركة في بـطولة العرب عسكـر بغية إيصـال الالعب للجـاهزية التامـة قبل ا أن االحتاد خطط لـهذا ا

قبل. قررة في األردن يوم 21 آذار ا ا
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عـنـدما نـتـحـدث عن نـادي الـكـرخ الـرياضي
فـانــنــا نـتــحـدث عن
نــادي كـــبــيــر
وعــــــــــريق
بــتـاريــخه
حـيث لــنـا
مـع هـــــــذا
الـــــنـــــادي
ذكــــريـــات
مــــــنــــــذ ان
كـان يــحـمل
نــــــــــــــــــــــادي
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شرار حيدر

بـــعــد اخلــروج من مــنـــطــقــة اخلــطــر
واالسـتـمـرار في تـقـد الـنتـائج دون
ــوقـع الــعــاشـــر بــفــضل تـــوقف في ا
الـتــطـور الـذي طـرأ عــلى االصـفـر في
ر اليوم بافضل مجمل االمور الذي 
حـاالته ويــواجه اقـرانه بـثــقـة عـالـيـة
ويكون اعد الـعدة للـمواجهة الـكبيرة
وعرقـلة مـسـيرة الـشرطـة االفضل في
ـــــوسم فـي كل شيء والزال يـــــقــــدم ا
ويعطي الكـثير عبر الـفرقة اخلضراء
اجلاهزة للعودة بـالفوز التاسع عشر
ومواصـلة السـير بـاالجتاه الـصحيح
وعـدم الــسـمــاح الي مـنـافـس تـشـويه
سـجــله بـدون خــسـارة لالن ويــسـعى
حلــسم االمــور بــثــقــة عــالــيـة ويــامل
جـــمــهـــوره ان يــكـــون عــنــد حتـــقــيق
رغبتهم في هزشباك االصفر و خطف

كامل النقاط.
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 ويحاول نفط البصرة احلفاظ على
دعم االرض الـتي منـحـته فوائـد لـقاء
االخـــوة االعــداء والــعـــود لــلـــنــتــائج
ـيـنـاء الـتي ـطـلـوبـة بــالـفـوز عـلى ا ا
رفــــعت مـن مــــعــــنــــويــــات االعــــبــــ
والتحضيـر للقاء االمانـة الفاشل منذ
تـــســـعـــة ادوار دون فـــوز ويـــأتي من
مـــوقــعه احلـــالي وخــشــيـــة الــوقــوع
نـطـقة اخلـطر وعـدم اخلـروج منـها
في عهد عصام حمد الذي جيا به من
اجل الـبــقـاء الــفـريق في مــكـانه عـلى
ــهـــدد كــثــيــرا  الــيــوم في ظل األقل ا
ـســتــوى و الـنــتـائج وبــعـد تــراجع ا
ســلــســلـــة إخــفــاقــات تـــأمل الــفــرقــة
الـــبــصــريــة مـن تــداركــهــا واخلــروج

بـالـفـوز الــذي يـخـطط له عـمـاد عـودة
بــعـد الـعــودة لـلــتـوازن عــلى حـسـاب

اجليران.
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 وســــيــــعــــمل نــــوروز مــــا بــــوســــعه
الســتــغالل مــبـاريــات الــسـلــيــمـانــيـة
بـالـكامل مـن اجل االبتـعـاد بـعـد اكـثر
نطقة احملرمة واستغالل عاملي من ا
االرض واجلــمـهــور لـتـحــقـيـق الـفـوز
الـثـاني تـواليـا بـعـد اإلطـاحـة بـزاخو
واللـعب بـشعـار عـدم التـفـريط بنـقاط
دينـة  لعبور الـضيوف  وان يـتعثر ا
سامراء وميسان فيما يسعى الوسط
الى تــغـيــر الـنـتــائج و الـعــودة  فـقط
ــوقع احلــالي بــالــفــوز لــلـدفــاع عن ا
ـقـدور الفـريق ـهـدد من اجلـويـة و ا
ضيف في ظل خلق الصعاب بوجه ا

الفوارق اخملتلفة كثيرا بينهما.
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 وقــلـص دهــوك الــفـــارق مع احلــدود
الى ثالث نقاط بعدما تمكن من الفوز
عـلـى سـوق الـشــيـوخ بـهــدفـ ضـمن
مــبـــاريـــات الـــدور الـــســـادس عـــشــر
لـلــمـجـمــوعـة اال ولى لـيــرفع رصـيـده
الى 31مـسـتـفــيـدا من تـعـثـر احلـدود
 34في مــلـعــبه أمـام عــفك بـالــتـعـادل
بــدون اهــداف  حـــيث اخــذت نــتــائج
ــتــصــدر في الـتــراجع بــعــدمــا كـان ا
مــتـقــدمـا بــفــارق سـبع نــقـاط وتــقـدم
ـهم عـلى الـرمـادي ثـالـثـا 26بـفـوزه ا
ميسان بثالثة اهداف لواحد  وتغلب
دني عـلى مـصافي اجلـنوب الدفـاع ا
رور بهدفـ لواحـد وتعادل الـعلم وا

من دون اهداف. d…∫ احدى مواجهات دوري الدرجة االولى بكرة القدم
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ـســاعــد لـلــمُـنــتـخب ــدربُ ا وَصَفَ ا
ــبيّ اجملــمــوعــةَ الــثــانــيـة الــتي األو
سيلعب فيـها العراق بنـهائياتِ كأس
ُــقـــبــلــة حتت 23 عــامــاً في آســيـــا ا
أوزبكـسـتان بـشـهر حـزيـران/ يونـيو
قـبل بـأنهـا متـوازنـة مُعـتبـراً عدم ا
مواجهـة منتـخبات شـرق القارةِ على
إنـهـا فـرصـة سـانـحـة لـلتـنـافسِ عـلى
خـطف إحدى بـطـاقتـي التـأهل لـلدور
ـدربُ الالحقِ لــلــمـنــافــسـات. وقــالَ ا
ـبي عـباس ـساعـد لـلـمنـتـخب األو ا
عبـيد: إن عدم الـلعبِ أمـام منتـخباتِ
دول شــــرق الــــقــــارة مــــثل كــــوريــــا
والـصـ وفـيـتـنـام وتـايـلـند أمـر في
غــايـةِ األهــمـيــة كـونــهـا مــنـتــخـبـات
تــعـــتــمـــدُ عــلى الـــســرعـــة وهــو في
اعــتــبـــاراتــهــا شـيء جــيــد كـــونــنــا
سنخوضُ غـمارَ منافـسات اجملموعة
أمــام مــنــتــخــبــاتٍ مـــقــاربــةٍ لــنــا في

ستوى الفني. ا
 وأضافَ: لـدينـا ثقـة كبـيرة بـتحـقيقِ
ـقـبـلـة بـعد األفـضل في الـنـهـائيـاتِ ا
اجلــرعــاتِ الـــتــدريــبـــيّــة الــطـــويــلــةِ
ـدة والـتــجـارب الـتي تـوالـت طـيـلـة ا
السابقة ولكن ال يخفى على اجلميعِ
ـنــتـخـب األردني هـو بــطلُ غـرب أن ا
آسـيـا الـتي أقــيـمت في الـسـعـوديـة

تاز قبل أشهر وهو فريق 
ـــــتــــلك العـــــبــــ جــــدا و
جــــــيــــــديـن وهـــــو بـال شك
ســـــيــــــكـــــون مـن الـــــفـــــرقِ
الــطـامــحـة بـقــوةٍ لـلــتـأهلِ
لــلــدور الــثــاني. وأوضحَ:
ان مــنــتـــخب أســتــرالــيــا
ـــثل قـــارةً وحــده ومن
ـــــؤكــــد أن مـــــســــتــــواه ا
مــتـطــور جــداً ومـؤسس
بطريـقةٍ احتـرافيةٍ عـالية
ـنـافـسـ وسـيـكـون من ا

عـلى صــدارة اجملـمــوعـة.
ــــنـــــتــــخبُ وزادَ: أمـــــا ا
الكويتي فهو باحلسِ
الــــنــــوعي ولــــيس
الرقمي أقلُ من
الـــــــــفــــــــرق

عباس عبيد

وقــال االمـــــــــ الــعـــــــام لـلــجــنـة
وكــالــة أحـمــد الــعـانـي ان الـبــعــثـة
العراقـــــــــــية تضم ستة منتخبات
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غـادرت الـبعـثـة العـراقـية أمس الى
نامة العاصمة البحرينية ا
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تــــمــــــــــــثل احتــــادات الــــلــــجــــنــــة
ـبـيــة بـالـعــاب الـقـوى ورفع الـبــارا
االثقـال وتنس الـطاولة والـبوتـشيا
. وتنس وكـرة الـهـدف لـلـمـكـفـوفـيـ

الريشة.
وأضــــــاف الــــــعـــــانـي ان جـــــمــــــيع
ـشـاركة في ـنـتـخـبـات العـراقـيـة ا ا
الــدورة اعـــــــلـنت عن اســتـعـدادهـا
فـي الـــــــظـــــــــــــهـــــــور الـالئـق خالل
مــبــاريــات فـعــالــيــات الــدورة الـتي
تـــســـتـــمـــر من الـــعـــشـــرين وحـــتى
الــســـادس والــعــشــريـن من شــبــاط

اجلاري.
وأوضح ان الـــعـــراق يـــحـــمل لـــقب
الـــــــــدورة الــســــابـقــة الــتي جــمع
فــيـهــا ابــــــــــــــطــالــنـا 74 وســامـا
مـلــونـا والـتي اقـيـــــمت عـام 2017
ــــــــــــتـــحـــدة في دولـــة االمـــارات ا
ـنــتـخــبـات ولـذلك البــد ان حتــقق ا
الــعــراقـيــة نــتـائـج ايـجــابــيـة ألجل
احلـفاظ عـلى لـقب الـدورة او قريـبة

منه. 
يـذكـر ان الـبـعـثـة الـعـراقـيـة بـرأسـة
ـالي لــلـجــنــة الـســيـد االمـــــــــــ ا
عـــبــــيـــد الــــغـــزي الــــذي غـــادر الى
البحرين قبل البـعثة العراقية ألجل
االشــــراف عــــلى تــــرتـــيـب أوضـــاع
الالعـبـ من سـكن ومالعب تـدريب

وما شابه.

ـبــيـة رئـيـســة الـلـجـنـة لـلــجـنـة األو
النـسويـة الدكـتورة بـيداء گيالن ان
ــعـكــسـر يــأتي ضـمـن خـطــة عـمل ا
الـلــجـنـة لـلـعـام 2022 سـعـيـاً لـدعم
ــخـــتــلف الــريـــاضــة الـــنــســـويــة 
تــفــاصــيــلــهـــا واالرتــقــاء بــهــا الى
مستويات ملبية للطموح. وأضافت
گــــيالن ســــتــــكــــون هــــنــــاك دورات
تدريبية وحتكيمية وأدارية وكذلك
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ـبيـة الـوطنـية بـرعـاية الـلـجنـة األو
الـعـراقيـة نـظمت الـلـجنـة الـنسـوية
فـيـها مـعـسكـراً تدريـبـياً لـلـمنـتخب
الـوطـني العـراق بـالبـولـينغ لـفـئتي
ــتـقــدمـات والــشـابــات حتـضــيـراً ا
ـقـبـلة لالسـتحـقـاقـات اخلـارجـيـة ا

التي تنتظرهما. 
ــكـتب الــتـنــفـذيي وقـالت عــضـوة ا
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تـوعـويـة خـاصـة لـلـحـد من تـعـاطي
ـنـشـطـات والـعـقـاقـيـر احملـظـورة ا

والعالج الطبيعي. 
وبيـنت گـيالن ان هذا احلـراك يأتي
ـبـية كـجـزء من أهداف الـلـجـنة األو
الــتي تــســعى لــتــفــعــيل الــريــاضـة
الـنـسـويـة إنـسـجـامـاً مع تـوجـهـات

بية الدولية. اللجنة األو
 وخـتـمت گـيالن حـديـثـهـا قـائـلة ان
مــعـــــــســكــر مــنـــتــخب الــبـــولــيــنغ
ـحـافـظـة لـلـسـيـدات إنـطـلق أمس 
الــســلــيــمــانـــيــة في كــردســتــان
دة عشرة العراق وسيستمر 
أيــام حـــيث يــتـألـف الـوفـد
من عــــضــــو الــــلــــجــــنــــة
الـنسـوية عـصـماء عـبد
احلــــــســـــ إداريـــــة
وعامر عنيد مدرباً
وخـــمس العـــبــات
هنّ منى خـوشو
وآالء عـــــــــبــــــــد
احلـــــــــســــــــ
وســــــــــــــجـى
هـــــــــــــــــادي
ومــــــــــــالك
شـــــــاكـــــــر
وزهـــــــراء
عـــــامـــــر.

U¡∫ منتخب العراق النسوي للبولينغ
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ــســرح الــســانـــدة الفــتــتــاح هــذا ا
مـتـمـنـيـاً لـهـم دوام الـعـطـاء والـبذل
ـــومـــة الــفن الـــنـــبـــيل). وقــال لـــد
مـســاعــد رئـيس جــامـعــة الـبــصـرة
لـلـشــؤون الـعـلــمـيـة زكي عــبـد الـله
ـثالً لرئيس اجلامـعة سعد احمد 
سرح شاه حمادي عند افتتاح ا
ان (احتفـالنا الـيوم عودة لـلماضي
وحلم نحو مسـتقبل آت نتجاوز به
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حـضـر نـقيـب الـفـنـانـ الـعـراقـي
جـبــار جـودي احــتـفــالـيــة افـتــتـاح
مسرح جامعة البصرة التي نظمها
ركـز الثـقافي فـي اجلامـعة والذي ا
ي عـــبــد الــكــر يــتـــرأسه االكــاد
عبود. تضـمنت االحتفـالية عدد من
الـفقـرات االبـداعيـة حـيث  عرض
مــسـرحــيــة انــا وجـهـي من تــألـيف
وإخــراج الــفــنـانــة عــواطف نــعــيم
وتـمـثــيل الـفــنـانــات شـذى سـالم و
سـمــر مـحــمـد وشــيـمــاء جـعــفـر .و
تواصلت االحتفالـية بتقد فقرات
أخـــرى مــنـــهــا اوكـــســتــرا الـــطــفل
ومـــــعــــــرض خــــــزانــــــة الــــــصـــــور
.ورافق لــلـمــســرحـيــ الـبــصــريـ
الـــنـــقـــيب فـي زيـــارته هـــذه كل من
الفنان مـازن محمد مـصطفى عضو
ـركـزي لـلـنقـابـة والـفـنان اجملـلس ا
فتحي شداد رئيس فرع النقابة في

البصرة. 
وبـارك جــودي (اجلـهــود الــكـبــيـرة
بذولـة من اجلامعـة ومن اجلهات ا
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اقــامت الــدار الــعــراقــيــة لالزيــاء مــؤخــرا
ـنجـزات ومبـدعي الدار حتت احـتفـاليـة 
شــعـار(مــســيـرة ابــداع ) تــضـمـن احلـفل
عـرض لالزيـاء وغنـاء تراثي اضـافة الى
افـتتـاح معـرض تشـكيـلي لفـناني الدار.
ـدير العام لـلدار وكالة والـذي افتتحه ا
عـمــاد جـاسم و ضـم اكـثـر مـن عـشـرين
لـــوحـــة تـــنــوعـت مـــابــ الـــواقـــعـــيــة
والــتــجــريــديــة والـــتي نــالت اعــجــاب
احلـضور. واكد  جاسم ان (الدار تضم
االن مـتـحـفاً مـتـكـامال اذ فـتـحـنـا آفاق
ـــراكــز الــتـــعــاون مـع اجلــامـــعــات وا
الـبـحـثـيـة وبـدأنــا نـسـتـقـبل الـسـيـاح
شـاهدة وسـفرات مـدرسيـة وجامـعيـة 
هـذا الصـرح الرائع ولـتفـعيل احلـركة
الـثــقــافـيــة في تــنــمـيــة احلس الــفـني
ـعــرفي لــدى اجلـمــهـور). (الــزمـان) وا
الـتـقت مـســؤولـة مـتـحف الـدار تـمـارة
اخلــفـــاف الـــتي قـــالت (تـــاســست دار
االزيـاء الـعـراقـيـة عـام 1970 وشـاركت
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تـداول رواد مواقع الـتواصل اإلجـتماعي
مـقـطع فـيــديـو لـلـفـنـانـة الـلـبـنـانـيـة كـارول
سـمـاحـة خالل إحـيـاءهـا حـفـلـهـا األخـير
فـي دار األوبــرا في مـــصــر وقـــد قــامت
بــتــقــد بــاقــة من الــورود احلــمــراء إلى
زوجـها الذي كان ب احلضور.اجلمهور
إعــتـبـر ان تــصـرّف ســمـاحــة رومـانـسي
لـلغـايـة ويكـشف عن مدى حـبهـا له. وقد
سرح أحـيت سماحة حفالً غنـائياً على ا
ـنـاسـبة ـصـريـة  الـكـبـيـر بـدار األوبـرا ا
عـيـد احلب وبـدأت حـفـلهـا بـأغـنـيـة (شو
غـيـرك) وبـعدهـا قـدمت بـاقة من أغـانـيـها
ومش مـنـها انـسى همـومك وغـالي علي 
وسـهرانـ وأنا هـعيـشن وخـليك بـحالك 
قـلبـي ليه وسط تـفاعل كـبيـر مع جمـهور
األوبـــــرا. وأضــــافت: (ألول مـــــرة أغــــني
وأحـــضـــر مـــعـــايـــا بـــوكـــيه ورد وأهـــديه

لزوجي وليد مصطفى).

ستـقبل لـنزيح الظالم وا
ــســرح حــيـاة). فــيــمـا فـا
ـــــركــــز اشــــار مـــــديـــــر ا
الـــــثــــقــــافـي (هــــذا هــــو
ــــســـــرح الــــذي لـــــنــــا ا
الشرف نحن العراقيون
ــيــته ان نــســاهم بــعــا
هـذه وتـكويـنـات فـنـية
ونـصـوص وعـروض
ومــــــنــــــاســــــبــــــات
مــــســـــرحــــيــــة من
خـالل جـــــــــهـــــــــود
اســاتــذة وفـنــانـ

عــــراقــــيــــ بــــنــــاة
اشــــــادوا صـــــروحه
وادامـــــــوا فــــــــعــــــــله
الــــبـــــاني). واضــــاف
(اليوم يجمعنا هذا
الـــســـيـــد الـــنـــبـــيل
ــسـرح لــنــحــتــفل ا
بـافـتـتـاح واحد من
بــيـوتـه في جـامــعـة

البصرة).

كل متـاهات الضـياع انهـا البصرة
ـــديـــنـــة الـــتي التـــمـــوت اخـــوتـي ا
ومـسرحـهـا شاهـد علـى ثقـافات كل
االزمـان فتـأريخـنا الـبصـري حافل
بـالغـنى وجتـدد احليـاة ومـسرحـنا
اجلامعي هو بذرة االنطالق االولى
وهـــو فــرصـــة لــنـــعــمل ونـــتــحــدى
ونـــرسـم صـــور االلم في كـل زاويــة
من زوايـــا تــــاريـــخـــنــــا احلـــاضـــر

وبـنحـو يومي عدد كـبيـر من الزائـرين ومنهم
شــخــصــيــات دبــلــومــاســيــة واجــتــمــاعــيـة).
ـتعـارف عـليه ان الـعـراق فيه واضـافت (من ا
تـنـوع حــضـاري ثـقـافي فــلـكـلـوري وتـراثي
كـبير ومتشابه لذا فهنـاك تشابها كبيرا ب
األزيـاء مثال هناك زي اشـوري يشبه الى حد
كـبـيـر الـزي الــسـومـري والـبـابـلي مع بـعض
ـيز األزياء في الـتغـييـر او اإلضافـات وما 
الـعـراق من شـمــاله الى جـنـوبه انـهـا امـتـداد
بـــ الــــثـــقـــافـــات الـــتـي عـــاشت عـــلى ارض
ــتـحف يــضم عـدداً الـعــراق) واشــارت بـأن ا
كـبــيــراً من األزيـاء اخلــاصـة لــذا نــسـعى الى
ـتـحف عـلى ان يـكـون لـكل مـرحـلة تـوسـيع ا
زمـنـية رواق خـاص. كـما شـهـدت االحـتفـالـية
وعــلى قـــاعـــة اجلـــواهــري في الـــدار تـــقــد
مـجـمــوعـة من االغـاني الــتـراثـيـة الــبـغـداديـة
ومـقطـوعـات مـوسيـقـيـة لفـرقـة مـيلـودي بـاند

والـــــتي ضـــــمـت مــــوال
واغــــنــــيـــة اي

شــــــــــىء
فــــــي

هرجـانات احملـلية والـدولية في الـعديد مـن ا
ونـالت الـعـديـد من اجلـوائـز) واضافـت(تضم
الـدار الـعديـد من الـورش في تصـمـيم االزياء
ـستوحـات من اجلداريـات واالثار العـراقية ا
ــة كــذلك االزيــاء من الــفـتــرة االمــويـة الـقــد
والـعباسيـة ومن خالل هذه الفعـاليات نسهم
وتــقــام هـذه في  احــيــاء ارثــنــا احلــضــاري 
الـــعـــروض بــــشـــكل دوري وطــــالب عـــدد من
ـشـاركـ في الـعروض بـتـوسـيـعـها الطالع ا
اجلــمــهــور عــلـى حــضــارة وادي الــرافــدين)
مـوضــحـة (يــضم مــعـرض الــدار الـعــديـد من
وسيقار مالبس كـبار الفنـان منهم عبـاءة ا
ـرايـا كــونـهـا مـنـيــر بـشــيـر والـتـي تـسـمـى ا
ــرايـــا وهي من تــعـــكس صــور تـــكــســـرات ا
وهـنـاك العـديـد من االزياء احلـريـر الطـبـيعي
الـتـراثــيـة والــتـاريـخــيـة يـتــنـاولــهـا عـدد من
ـسـرح والـدرامـا اخملـرجـ في الـســيـنـمـا وا
الـتـاريـخــيـة في اجنـاز اعـمــالـهم). مـوضـحـة
ـتـحـف  مـجـمـوعـة من األزيـاء تـمـثل (يـضم ا
حـــضـــارات الــعـــراق الـــتـــأريــخـــيـــة وأزيــاء
ـتحف واسالمـيـة وفـلـكلـوريـة حـيث يـزور ا
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صـري مـحمـد إمام الى مـثل ا أضـطـر ا
نـقل موقع تصويـر فيلمه اجلـديد (عمهم)
وذلك بـسـبب تدافع اجلـمهـور الذي مـنعه
من مـــواصــلـــة تـــصــويـــر مــشـــاهــده في
الـفيلم.بدأ اجلـمهور الذي كـان يريد اخذ
مـثل يـتـزايد في الـصـور الـتذكـاريـة مع ا
مـوقع التصوير. ونشـر امام مقطع فيديو
عـــلى صـــفـــحـــتـه في مـــواقع الـــتـــواصل
االجـتـمــاعي وعـلق عـلـيه: (حـبـايـبي الـلي
خـلونـي معـرفتش أصـور عمـهم). ويظـهر
في الـــفـــيـــديـــو ان امــام كـــاد يـــتـــعــرض
لـلسـقوط لـوال تدخل الـبودي غـارد إلنقاذ
امـام من بـ جمـهوره. فـيلم (عـمهم) من
ـنبـاوي وتـألـيف حـس اخـراج حـسـ ا
صـبـري ويـشـارك في بـطـولـته مع مـحـمد

فتي. إمام أي عامر وهدى ا
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االديب الــعـراقي تـلـقى تــهـاني االوسـاط الـثــقـافـيـة لـفـوزه
ـيـة لإلبداع ـركـز االول في جـائزة الـطـيب صـالح الـعـا بـا

الكتابي لعام 2022  عن روايته (معجم األوجاع).
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رئــيس جـامــعـة ذي قـار الــسـابق
ـية تلـقى تـهاني االوسـاط االكاد
حلــــصــــوله عــــلـى لـــقـب اســــتـــاذ
مــــتـــمـــرس في تـــخـــصص االدب
العـربي العباسي في كلية التربية

للعلوم االنسانية باجلامعة.
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ـاضي معـرضها الـتشـكيـلية االردنـية افـتتحـت اخلميس ا
الفـني في كاليري بـيت جنم الدين الثقـافي بأربد وتناولت

دينة. بريشتها اماكن وفضاءات اربد ا

dšU  rO¼«dÐ« qOKš

االعالمي الـعراقي يـرأس حتـريـر جريـدة أوروك اجلـديدة
التي صـدرت مؤخرا عن كلية االعالم في جامعة أوروك
وهي نـصف شــهـريــة طالبـيـة عــامـة وبـنــسـخـتــ ورقـيـة

والكترونية وبواقع عشرين صفحة.
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مثـل جالل شمـوط  محمد مـثل السوري انـضم مع ا ا
قـنـوع  عـاصم حـواط إلى قـائـمـة أبـطـال مـسـلـسل كـسـر
عظم الـذي يتم تصويره حالـياً في العاصمة دمشق ومن

قبل. وسم الرمضاني ا قرر عرضه خالل ا ا

rOJŠ h uÐ œ«“u½

ـهــام مـسـتـشـار اعالمي االعالمي الـعـراقي  تـكــلـيـفه 
حلـركـة بـابــلـون وتـلـقى امـنــيـات زمالئه بـالـتــوفـيق بـعـمـله

اجلديد.
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رئــيـس حتــالف االقـــتــصـــاد الــعــراقـي الــقى مـــحــاضــرة
الـكتـرونيـة بعـنوان (قرار احملـكمـة االحتاديـة قانـون النفط
والــغــاز فـي اقــلـــيم كــردســـتــان وابــعـــاده عــلى الـــشــعب

العراقي).
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البـاحث االيراني ناقش في كـلية دراسـات العالم بـجامعة
وكب ـعـنونـة ( دبـلـوماسـيـة ا طهـران رسـالـة ماجـسـتـير ا

ي ياسر القزويني. بإشراف االكادد (
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ايـاد.ونال الوفد الـدرع تثميـناً جلهودهم في
ــدني الــتــواصل مـع مــنــظــمــات اجملـــتــمع ا
والــوسط االعالمي وتــوطــيـد الــعالقــات بـ
ـــؤســـســــات االعالمـــيـــة الـــدائـــرة وبـــاقـي ا
هـرجان والـصحـفـية  وافـتتح عـلى هـامش ا
مـعرض تشكـيلي لنتـاجات الفنـان الشباب
بـاشر مع اضـافة الى افـتتـاح بازار لـلبـيع ا
تـقـد فــعـالـيــات ريـاضـيـة لــوزارة الـشـبـاب

والرياضة .
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حــصـلت دائــرة الــفــنـون الــعــامــة عـلى درع
وكــــالــــة شــــمـس الــــسالم اإلخــــبــــاريــــة في
ـهرجان الـذي اقيم على حـدائق ابو نؤاس ا
حتت عـنـوان ( بــاحلب نـلـتم كـلـنـا)وشـاركت
ــهــرجـــان بــوفـــد ضم مــديــر الــدائــرة فـي ا
الـعالقـات الـعـامة واالعالم إنـعـام الـعـطـيوي
ـــتــحف الـــوطـــني لـــلــفـن احلــديث ومــديـــر ا
حــســـنـــ صـــادق ومـــديـــر األفــراد حـــسن
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مصنع النبـيذ الذي يقع في فرنسا
في الـعـام 2008  ويـدّعي بـيت بـأنه
اســـتــثـــمـــر الــكـــثـــيـــر من األمــوال
ــــصــــنع عــــلى مــــر والــــوقت فـي ا

. السن
وبـحـسب عـدد من الـتـقـاريـر  أشار
بــيت إلى أن جــولي وضـعت نــحـو
ـئـة من قـيمـة الـقـصـر الذي   40 بـا
تــبـلـغ قـيــمـته  28.4 مـلــيـون دوالر
ويــدّعي بـأنـه وحـده مـن اسـتــثــمـر
ـــــصـــــنع جـــــهـــــداً فـــــيه جلـــــعـل ا
.ولـــفت بــيت إلـى أنــهــمــا نـــاجــحــاً
ووفقاً لشـروط الطالق الذي انتهى
في الـعـام 2019  كـان هــنـاك اتـفـاق
مـتـبـادل عـلى أال يــبـيع أي مـنـهـمـا
حــصــتـه في قــصــر مــيــرافــال دون

موافقة اآلخر.
اضي قد وكانت جولي في تموز ا
ذهـــبت إلـى احملـــكـــمــــة وأخـــبـــرت
القـاضي بأنهـا توصـلت إلى اتفاق

{ لــــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت -
سـتـمرة وسط مـعـركة احلـضـانـة ا
بـ بــراد بـيت وأجنــلـيـنــا جـولي
قـضـية جـديـدة وُلـدت ب الـطـرف
بـعيـداً عن احلـضانـة إذ أقـدم بيت
عــلى مــقــاضـاة زوجــته الــســابــقـة
أجنـلـيـنـا بـسـبب بـيـعـهـا حـصـتـها
بــشـــكل غــيـــر قــانـــوني من قـــصــر
مـيـرافال ومـزرعـة الكـروم اخلـاصة
بـهـمـا في فـرنــسـا. ووفـقـاً لـوثـائق
حــصل عــلـــيــهــا بــرنــامج (اي تي)
بنسخـته األمريكيـة فإن بيت تقدم
بـدعـوى ضـد جولي يـتـهـمهـا فـيـها
بـبـيع قـصـر ميـرافـال لـلنـبـيـذ الذي
تـلك جزءاً مـنه إلى رجل األعمال
الـروسي يـوري شــيـفـلــر. ويـسـعى
بـيت لـلــحـصـول عـلـى تـعـويـضـات
مــالـيــة ورســوم قـانــونــيـة وإلــغـاء
عـمـلـيـة الـبيع لـقـصـر مـيـرافال إلى
شـيـفـلـر.وكـان الـثـنـائي قـد اشـترى

{ لـوس اجنـلوس  –وكـاالت - صيـحة
ــقـطـعــة يـتـبـعــهـا الـكــثـيـر من الــثـيـاب ا
مـشاهـيـر الغـناء ويـبـدو انهـا مـستـمرة
فـي مـــــوضــــــة ربـــــيـع وصـــــيف 2022.
ـية دوا لـيبـا على ونـشرت الـنجـمة الـعا
وسـائل الــتـواصل االجـتـمـاعي زي من
عالمـة موغلـر الفاخـرة ستعـتمدها من
البس جلولـتـها الـغـنائـيـة  يتـمـيز بـ ا
الـــزي بـــعـــدد ال يـــحـــصى من الـــقـــطع
الـــقــمـــاشـــيـــة الــشـــفـــافـــة وأجــزاء من
الـبـلـورات. كـذلك شـارك مـديـر االبـداع
عـنـد مـوغلـر صـوراً لـهـذا الـزي مـعـلـقاً
عـليه بأنه مغطى بأكثر من 120000حبة
كـريـسـتـال بـراقـة. تـصـمـيـمـات الـثـيـاب
ـقـطـعــة لـيـست غــريـبـة عـلى الــنـجـمـة ا
دوالـيـبـا اذ ارتــدتـهـا اكـثـر من مـرة في

اضية. االشهر ا

مع بيت لـبيع حـصتهـا لشخص لم
تــذكـر اســمه وهــو مــا وافق بــيت
اضي. على الـنظـر فيه في ايـلول ا
مـع ذلك يـــدّعـي بـــيت بــــأنه وفـــقـــاً
ـتبادل بـينهـما أنه يجب للـتفاهم ا
أن يُـمـنح حق الـرفض األول ولكن
جولي لم تـمنـحه هذا احلـق.ووفقاً
للـوثائق فـإن بيت وجـد في تشرين
االول بــأن الـشــركــة الــتي اشــتـرت
حصـة جولي تـعود لـيـوري شيـفلر
.ولـفت األمــر الـذي شــكّل له صـدمــةً
بـــيت إلـى أن (جـــولي  لـم حتـــصل
على موافقته للمـضي قدماً بعملية
الـبيع وقـد خبـأت عن قصـد شروط
الـصـفقـة). وأكـد (بـأنه ال يسـتـطيع
أن يـديــر قـصــر مـيــرافـال بــشـروط
شــيــفــلــر) ويــضــيف بــأن (الــبــيع
ـزعـوم لــلـمـلـكـيــة يـحـرم بـراد من ا
حقه بـاالستمـتاع ببـيته واإلشراف
على عمله الذي طّوره من الصفر).

ـعـدة لـذا حـاول أن قـد تـعـاني من اضـطـرابـات في ا
اء. تلتزم بحمية مع تناول ا
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 عـلــيك الــتــزود بــالــثــقــة بــالـنــفس واإلقــدام من دون
خوف.يوم السعد االربعاء.

Ê«eO*«

قد تشـعر باضطـراب ال تستـطيع التـعبير فـكر بهـدوء 
عنه يوم السعد االربعاء.
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 ال تــخش وضع الــشــروط وتـوســيع اآلفــاق بــاآلمـال
الكبيرة حتقق بعض األحالم.
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 في نهايـة الشهـر يحدث أمـر يؤدي لعـودة االستقرار
العاطفي والتفاهم .
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تـــعــــمل بــــوعي وحـــكــــمـــة و تــــبــــتـــعــــد عن األوهـــام
واالرجتال.رقم احلظ  6.
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تـتــعـاون مع  الــشـريك  لــتـحــقـيق هــدف مـهم يــسـعـد
األسرة .رقم احلظ 2.
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هـني وتكون  تـسنـد إليك مسـؤوليـة هامة في اجملـال ا
مترددا بقبولها .
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ادي ,وفي مـنـتـصف هـنـاك مـفـاجـأة علـى الـصـعـيـد ا
العام ستتمكن من تسوية ما كان معلّقا.
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مهـمة تـتردد من الـقيـام بها   ,علـيك االتكـال على الله
ألنك جدير بها.
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تتـوصل إلى اتفاق مع شـركاء أو مع طرف كـان بينك
وبينه تناقض.
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 حتــقق بــعض األمــنــيـــات الــتي راودت أحالمك فــفي
منتصف العام يحالفك احلظ .
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أوجــد مــفــردات ومـعــاني
الكـلمـات التي تـشترك مع
بــعــضــهـا بــعــضــا بــأخـر

حرف من كل كلمة:
1-4= خازن النار

4-8= عـنــصـر كـيــمـيـائي
قابل لالشتعال

8-12= دولة أـسالمية
12-18= عــــــــاصــــــــمــــــــة

أفروعربية
18-21= يرأس االدارة
شاة 21-24= معبر ا

بغداد
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االغـتـراب الـنـفـسي يـقـصـد به شـعـور االنـسـان بـاالنـفـصـال عن
االخـريـن او عن الــذات او كــلــيــهــمــا ويــرى بـعـض الــعــلــمـاء ان
الشعور باالغتراب ياتي نتيجة عوامل نفسية مرتبطة بنمو الفرد
ا يجعله وعوامل اجتماعية مرتبطة بـاجملتمع الذي يعيش فيه 
غـيــر قــادر عــلى الــتـغــلب عــلى مــشــكالت احلــيـاة كــمــا يــحـدث

االغتراب نتيجة التفاعل ب العوامل النفسية واالجتماعية.
ان االحداث الضـاغطة الـتي يواجهـها االنسـان في حياته كـثيرة
رغـوبة ومتـنوعـة وحتمل في طـيلـتهـا الـعديـد من اخلبـرات غيـر ا
ـا عـلـيه من مـصـادر الـتـوتـر وعـوامل اخلـطـر والـتـهديـد في بهـا 
كافـة مجـاالت احليـاة .وتعـتبـر ظـاهرة االغـتراب الـنفـسي احدى
شـكالت النـاجتة عن الـضغـوط وهي ظاهـرة اجتـماعـية نـفسـية ا
شــائــعــة في كــثــيــر من اجملــتــمــعــات بــغض الــنــظــر عن الــنــظم
ــادي ــســـتـــوى االقــتـــصــادي والـــتــقـــدم ا وااليــدولـــوجــيـــات وا

والتكنولوجي. 
االغـتــراب دفع هـيــفــاء رداد الى فـتـح بث مـبــاشــر عـبــر وسـائل
ويـشــاهـدهـا الـشـبــكـات الــتـواصـل االجـتــمـاعي (الــفـيــسـبــوك) 
ويـتـابـعـهـا االف من الـنـســاء الـعـراقـيـات من داخل الـعـراق ومن
خارجه يوميا لـتخفـيف حالة االغـتراب الذي تـعيشه فـي امريكا
تـلك االنــسـانـة الــبـســيـطــة لم تـســتـطـيـع االنـدمـاج فـي اجملـتـمع
ـطعم االمريـكي والـعـيش فـيه اال بـقـدر ضـئـيل وهـو الـعمـل في ا
يـومــيــا نالحظ هـيــفــاء رداد الـتي تــنــحـدر من كـعــامل (شــيف) 
والـنسل محـافـظـة الـسـماوة االصـيـلـة ومن عـشـائرنـا احملـتـرمـة 
الطيب .تطل هيفاء رداد بعفويتها وابتسامتها واسلوبها البسيط
ـشاهـدات االف الـعوائل والـنسـاء العـراقـيات الـطيـبات لتـجذب ا
ـادة الرئـيـسيـة تـنتـظـرها (شبـيه الـشئ منـجـذب له) واصبـحت ا
متـفوقة عـلى الكـثير من ـساء  تابـعة في ا النسـاء للمـشاهـدة وا

القنوات والبرامج التلفزيونية .
 الحظت في احـدى احللـقـات ان والدة هـيفـاء التـي تعـيش معـها
في امـريـكـا تـعـاني من االغـتـراب وصـعـوبـة الـعـيش في امـريـكـا
لـكن هـيـفــاء تـتـغـلب عــلى االغـتـراب من خالل فــتح بث مـبـاشـر
يـومــيــاً والــتـواصـل مع الـعــراقــيــات وكــذلك احملـاولــة لــلــتــعـامل
التجـاري لطلب سـلعة خـاصة لشـرائها من امـريكا فـتقوم هـيفاء
ادي ـساعـدة وتـسهـبل امـرها بـغض الـنظـر عن الـربح ا رداد با
هـدفـهـا الـنـهـائي هـو الـتــواصل والـتـخـلص من االغـتـراب الـذي

اصـبحت رداد تعـيـشـة ومـحـاولة الـتـغـلب عـلـيه 
سـائي وسـيلـة للـتـخلص من وبرنـامجـهـا ا
ـرأة االغـتـراب الــداخـلـي الـذي تــعـيــشـة ا
شـكـراً هيـفاء العـراقيـة في داخل الـعراق 
رداد وندعـوا من الـله ان يـحـفـظك ويـحفظ
كم مخلص للعراق وشعبه. عائلتكم ويد

الـعـيـد اهـديـك واغـنـيـة  الـعـيـون الـسـود 
ومــيــحــانــة مــيــحــانــة وهــاي تــالـيــة صــفت
ومـشــكـورة والــفــرقـة تــضم. مــجـمــوعـة من
الـــعــــازفـــ مــــنـــهـم مـــهــــنـــد ســــعـــد عـــازف
سـجـاد قـصي يـوسف سـلـطـان كـمـان  قـانـون
مـصـطفى خـلـيل اسـمـاعـيل ايقـاعـات  كـيـتار 
مـبــارك عـازف عــود ومــطـرب بــعـدهــا قـدمت
الـفــرقــة كـوكــتــيل جملـمــوعــة احلـان عــراقــيـة
وعن الـفـرقـة حتـدث لـ(الـزمـان) مـديـر تـراثـيـة
الـفرقة الفنـان مصطفى مـبارك قائال ان (فرقة
ــوســيـقي ـوروث ا مـيــلــودي بـانــد تـهــتم بــا
الـعراقي التراثي ومحاولـة احلفاظ عليه امام
وسيـقية االلكـترونية)واضاف مـوجة االالت ا
(الـفرقة جتربة شبـابية فنية حـديثة طموحها
اعـادة االحلـان واالغـاني الـتـراثـيـة الـعـراقـيـة
ـهرجـانات ـهـا باسـاليب مـنـظمـة في ا وتـقد
واالماسي الفنية) مؤكدا على (اهمية التراث
ــوســيــقي في الــتــواصل مع الــشــعــوب من ا
ـوسـيقـيـة والتـراثـية خالل تالقح الـثـقافـات ا
ــوســيــقـــيــة او عن طــريق عن طــريق االلـــة ا

وسيقي). الغناء الن اجلانب الغنائي وا
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ح حـاصـرت وسائل االعـالم االمريـكـية الـكـبيـرة الـرئيس
الـسـابق دونـالد تـرامـب ثمّ قـاطـعتـه ومنـعـت إيصـال آرائه
من خالل مـنـافـذهـا جلـأ الى الـتـعـبيـر الـيـومي عـن مواقـفه
عــبــر تــغـريــدات فـي تـويــتــر فـي حـ تــلــقى ضــربــات من
فـيــسـبـوك ووســائل تـواصل أخــرى وكـنّــا نـشــهـد كل يـوم
مـعــارك إعالمـيــة بـطـلــهـا أو ضــحـيــتـهـا تــرامب . ثمّ جـرت
محاكمـات حادثة اقتـحام انصـار ترامب مبنى اعـلى سلطة
تـشـريـعـيـة الــكـونـغـرس وكـانت تــغـريـدات تـرامب في تـلك
السـاعات مـادة أساسـيـة ب أدلـة اإلدانة في يـد احملقـق

وربّما افـتراضـاً انه ندم تـرامب في سرّه عـلى استـعجاله
برر أحياناً. في التغريد غير ا

ا يـعبر  اليوم في الـعراق تتـفاعل التـغريدات الـسياسـية 
عن مواقف قد ال تـخرج بنـفس السـرعة في وسائل االعالم
الـتــقــلـيــديــة وهـنــاك اســتـجــابــة واضـحــة من الــفــعـالــيـات
ـنـطـلـقـة من أحزاب الـسيـاسـيـة واالجـتـماعـيـة لـلـتـغـريدات ا

وقوى وشخصيات كبيرة.
شـهـد السـياسي التـغريـدات عالمـة صحـية عـلى حـيويـة ا
كـمـبـدأ عـام لـكن الـتـصـرف بـالـتـغـريـدة تـصـرفـا سـيـاسـيا
ـعـهـودة في إدارة شـؤون الـدولـة يـقود خـارج السـيـاقـات ا
الى تقاطعات في العمل تفضي الى تصدعات أينما حلت.
 اية تغريـدة هي نوع من التـنفيس الـسياسي أيـضا ألنها
مــهــمــا كــانـت فــهي اقل من بـــيــان او خــطــاب او مــقــررات
مبـاحـثات واجـتـماعـات لـذلك كانت إدارة شـركـة تويـتـر قد
ائـتي وخمـسـ كلـمـة منـذ انـطالق اول تغـريدة. حددتـهـا 
ــواصـفـات ــقـاالت  وقـبل أيــام قـرر تــويـتــر الـتـعــامل مع ا
خاصة أيضا لكن هذا اجملال اجلديد لم ينزل في التعامل

السياسي في العراق حتى االن.
ــواقف الـســيـاسـيـة  في ضـوء ذلك ال يــنـبـغي أن تــنـبـني ا
للجهات الـتي تتلقى تغـريدة ما مباشـرة وبطريقة انـفعالية
فـقـد تــكـون الـتــغـريـدة نــوعـا من اخلــواطـر أو مـجــاال لـفـتح
النقاش والتفـاعل او لتحقيق نشـر توجهات مرحلـية معينة

وليس لقيام احكام سياسية قاطعة.
هنـا ال بـدّ من ان تـكـون التـغـريـدة التي تـؤخـذ عـلى مـحمل
ـعـاينـة الـسـياسـيـة الهـادئـة وان يـتم فتح اجلد في مـحل ا
بـاب االتــصـاالت الــسـيــاســيـة الــرسـمــيـة وغــيـر الــرسـمــيـة
بشـأنهـا لـكي يكـون هـناك مـسـار إيجـابي يـخدم اجلـميع 
ـسألـة هي نـسف مـواضعـات سـياسـيـة معـيـنة او وليـست ا
ـعـادلـة الـعـراقـية ـقـبـول في ا زج عـوامل  خـارج السـيـاق ا
التي تعاني أساسا من اختالالت وحتتاج الى صبر عظيم

إلعادة توازنها.
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‰u³MDÝ≈ wنـــيـــويــــورك (أ ف ب) - نـــبّه مـــغـــني }
لياردير كانييه ويست الراب األمـريكي ا
اجلمـعة إلى أن ألبـومه اجلديـد لن يكون
مــتــاحـاً عــلى مــنــصـات الــبث الــتــدفـقي
الـكــبـرى لــكن فـقط عــلى جـهــاز مـتـصل
ـــكن شــراؤه فـي خــطــوة بـــاإلنــتـــرنت 
يــهــدف مـنــهـا إلـى الـتــعـبــيــر عن مـوقف
ـا سـمـاه (قـمـع قـطـاع صـنـاعـة مـضــاد 
وسيـقى).ففي منـشور عبر إنـستغرام ا
أعـــلن رجل األعــمـــال الــبــالغ  44عــامــاً
ــعــروف بــغـــرابــة أطــواره وتـــقــلــبــات وا
مزاجه أن في إمكان معجبيه االستماع
إلى عـنـاصر مـوسـيـقـيـة عـدة من ألـبومه
ــوســيــقى ــقــبـل دونـدا  - 2الــغــنــاء وا ا
والـطـبـول والـبـاس - عـلى جـهـاز بشـكل
مـكبـر صـوت صـغـير مـتـصل بـاإلنـترنت
Stem Player أطــلــقت عــلـــيه تــســمــيه
سيـكون متوافـراً اعتباراً من  22 شباط
ـلــيـارديـر بـســعـر  200 دوالر. والحـظ ا
في مـنشـوره أن (شـركـات التـكـنولـوجـيا
وسـيـقى شبه مـجـانيـة لذا إذا جـعـلت ا
ـغـني) أحـذية ريـاضـيـة ويـنـفذ لم يـبع (ا
ـــكـــنه أن يـــؤمّن طـــعــامه). جــوالت ال 
وأوضح أن (الفـنان اليـوم ال يحصلون
ـــئـــة من األمـــوال ســـوى عـــلى  12في ا
وسيقية). ورأى التي جتنيها الصناعة ا
وسـيـقى من أن (الـوقت حـان لـتـحـريـر ا
نــــظـــام الــــقــــمـع هـــذا) داعــــيــــاً زمالءه
وزمـيالته إلى تـولي األمـر وبـناء نـظـامهم
اخلـاص.وقـال كـانيـيه ويـست الـذي غـيّر
ـــوجب قــرار اســـمه أخــيـــراً إلى (يي) 
ـكن ألحـد أن يدفع لي في قـضائي (ال 
مـقــابل عــدم االحــتــرام. نــضع ســعــرنـا
اخلاص لـفننا). وسـبق لويست أن اتخذ
مـــوقــفــاً مـن مــنــصـــات الــبث الـــتــدفــقي
الــعـــمالقــة في ســـيــاق ذي طــابع أوسع
ـقـاطـعة مـنـصة ـيـاً يتـمـثل في حـمـلة  عـا
سـبـوتــيـفـاي أطـلـقــهـا في أواخـر كـانـون
الثـاني أسطورة موسيقى فولك روك نيل
يــونغ بــســبب بــثــهــا مــدونــات صــوتــيــة
(بـودكاست) لـلـمـقدم األمـيـركي الشـهـير
ــتــهم بــنــشــر مــعــلــومــات جــو روغــان ا
مــضـلــلـة بــشــأن كـوفــيـد- 19 وبـاإلدالء
بـتـصريـحـات عـنـصـريـة. وكسـب ويست
ثــــــروته بــــــفــــــضل حــــــذائه  Yeezyمن

أديداس.
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جاءكِ (احلَومُ) فطيري
يا فِراخاً في الغديرِ.
أُمُّكِ البطّةُ دارت

واستدارت
وتوارت

. في انحداراتِ اجلروفْ
ربّما جاءَ الضيوفْ

. فتخلّتْ وتولّتْ
إنها تُطلِقُ في الليلِ العويلْ

عالياً فوقَ النخيلْ
فاسمعيها واتبعيها.
ربّما جاءت وباءت

ـــاءِ عن وجهِ بـــانـــحـــســـارِ ا
. البسيطةْ

جاءكِ (احلَومُ) فطيري
يا فِراخاً في الغديرِ.

واحمليني
.ِ في اتساعاتِ احلن

»dſË Ï‚dý≠≤

روسيّة هيَ أُمُّها
من خيـمةٍ فـي شرقِـنا األلِقِ

. ْ القد
في غــــرفــــتي.. ال شـيءَ إلّـــا

الشايَ
كُنّا عائدَينْ
متأخَرينْ:

ــــســـرحــــيّــــةُ لم تــــكُـن إلّـــا ا
.( (احلضيضْ
لكنّنا كُنّا معا

في الـــشُـــرفـــةِ الـــعُــلـــيـــا منَ
طل القصرِ ا

على السَحابْ.
: لم تــكن إلّــا الــبــابُ يُــطـــرَقُ

تمارا.
وهيَ الـسـنــيّـةُ جنـمــةُ الـغـيـدِ

العذارى.
ِ ابــتــهــال -أنــا مــنــذُ عــامــ

وارتقابْ
أن تطرُقي يـوماً فـقولي: ما

الذي
سأقولُهُ لكِ أو لها?

فتضاحكتْ:
-ال شيءَ أجملَ في الوجودْ

من أن تضُمَّ معاً إليك
تفّاحتَ

! مَلءَ التشوّقِ واليدينْ
W{ÒdL*«≠≥

(الى عبد الله حسن العالم)
اآلنَ كم حتلو احلكايةْ:
مرّضةُ البهيّةْ فاال ا

bzUB
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وأنا وحيرَتيَ العصيّة:
أأضُـمّهـا مَـلء الـيديـنِ الـيومَ

أم في غيرِ يوم?
كــانـت جنــومُ الـــلــيـلِ تــتّـــقِــدُ

احمرارا
فوقَ انبساطِ ثلوجِ موسكو.

وتلومُني: (دعْها. انطلقْ.
من حـولـكَ الـغــيـدُ احلِــسـانُ

بال عددْ.)
أنا كنتُ طائرةً سبيّةْ

ورقيّةً تلهو بها أيدي الرياحْ
واخليطُ يقصُرُ أو يطولْ.

فإذا تصفّحتُ الـكتابَ اليومَ
ال ألقى هوى
إلّا هواها

بشروقِها وغروبِها
بثلوجِها وسهوبِها.

أُعجوبة زرقاءُ تتّقِدُ اتّقادا
في ناظرَيها التائقَ

! في ناظرَيها الرائقَ
©ÆÆìì®≠¥

مَن لي بطيفِ سفينةٍ
يوماً يُعيدْ

قلبي إلى اجلُرفِ البعيدْ
فأنامَ مَلءَ جفونيا

تبلّلةْ حتتَ انسدالِ الكِلّةِ ا
. بِندى الليالي الصائفاتْ
وهناكَ في الصمتِ العميقْ

يعلو ويعلو
جوقُ النقيقْ

َ أطــيـافِ يــعــلــو ويــعــلــو بــ
. النخيلْ

…¡UHſ≈≠μ

أغـــفـى الـــصــــبيُّ مُـــعَــــذَّبـــاً
متوجعا

قد مرَّ أُسبوع عليهْ
عـيـنـاهُ حـمـراوانِ مـغـلـقـتانِ

بالرمَدِ األليمْ
(هــذا الــعــدوُّ يــزورُهُ في كل

.( صيفْ
رتضى فإذا اإلمامُ ا

( (أو جنلُهُ السِبطُ احلُس
يبدو لهُ

وجهاً وضيئاً نيرا
وبِــلـــحـــيـــةٍ ســوداءَ قـــاتـــمــةٍ

قصيرةْ.
بعِمامةٍ خضراءَ زاهيةٍ سنيّةْ
وعَباءةٍ سوداءَ ضافيةٍ عليه.

وبدَت لهُ قدما اإلمام
وقـــوائمُ الـــكــــرسي ال تـــطَـــأُ

البساطْ
بل في عُـــلـــوٍّ عـــنهُ عن وجهِ

الثَرى.
وأفاقَ فجرا
فإذا الرَمدْ

قدْ فَرَّ منهزِماً ذلوال.
بل لم يعُدْ مُذْ ذاكَ يوما.

ــا { اســطــنــبــول (أ ف ب)  –لــطــا
شـكـلت مـآذن مـسجـد الـسـليـمـانـية
الـــذي يــعــود تـــاريــخه الـى الــقــرن
الــسـادس عــشـر إحــدى الـعالمـات
ـديـنــة إسـطـنـبـول اال أن الــفـارقـة 
تــشـوّه هــذه الـصـورة الــسـيــاحـيـة
ـوقع األخــاذة بـسـقــاالت خـشـبــيـة 
بــنـاء مـجــاور يـثـيــر جـدال واسـعـا
وغـــضـــبـــا في تـــركـــيـــا.وفـي إطــار
اخلـالف الـــعــــمـــرانـي األحـــدث في
ـبـنى ــديـنـة انــتـقــد مـعـارضــو ا ا
اجلـــديـــد   أعــمـــال إعـــادة تـــرمــيم
فـاشـلـة وووجـهـت دعـوات حلـمـاية
األبـنـية الـتـاريـخيـة.وتـقول رئـيـسة
ــعـمـاريــ في إسـطــنـبـول غــرفـة ا
ن لـوكالـة فـرانس برس إسـ كـو
ال حـــــــدود لــــــــعـــــــدم االحـــــــتـــــــرام
هــذا.وتـــضــيف ثــمــة من يــقــول إن
ـباني اجلـديدة تعـد خيانـة لشكل ا
ـــثـــيـــر إســـطـــنــــبـــول اال أنه من ا
لـإلزعــــاج أن نــــرى تـــــواصل هــــذا
الـتـهور حـيـال معـلم تـاريخي كـهذا
ــنـطــقـة احملــيـطـة فـي إشـارة الى ا
ــســجـــد مــشـــددة عــلى أن ذلك بـــا
يــجب أن يــتــوقـف. وبـنـي مــســجـد
الــسـلـيـمــانـيـة بــ الـعـامـ 1550
عماري العثماني و 1557مـن قبل ا
ــــرمـــوق ســـنـــان وهــــو يـــطـــغى ا
بـحـضـوره عـلى شـبه جـزيـرة تضم

أيضا البازار الكبير.
ـدرج عـلى قـائـمـة ـسـجـد ا ويـعـد ا
ي مـنظمة اليونيسكو للتراث العا
وصـمـد خالل تـاريخه في مـواجـهة
حـرائق وهـزات أرضـية أحـد رموز
الـــعـــصــر الـــذهـــبي لـــلـــســلـــطـــنــة
الــعــثــمــانــيــة في عــهــد ســلــيــمــان
عروف سـجد ا الـقانوني. ويـوفر ا
بـقـبـته الـضـخمـة ومـآذنه الـعـالـية
إطـاللة خـالبـة علـى الـقرن الـذهـبي

ومضيق البوسفور.
ــــرة األولى الــــتي وهـي لـــيــــست ا

تـواجه فيه إسطنبول تهديدا جراء
ــــبـــاني هــــجـــمــــة االســـمــــنت أو ا

رتفعة. ا
فـقـد أثـارت ثالث نـاطحـات سـحاب
في مـنـطـقـة زيـتـون بـورنـو سـخـطا
شـعبيا واسـعا اال أنها ال تزال في
مـــكــانـــهــا عـــلى رغم صـــدور حــكم
قـانــوني بـشـأنـهـا ودعـوة الـرئـيس
رجـب طـيب أردوغــان عـنــدمـا كـان
رئــيـســا لـلــوزراء في الـعـام ?2013
مــــالـــكـي هـــذه األبــــنـــيــــة خلـــفض

ارتفاعها.
واكــتــسب اجلــدل األخــيــر طــابــعـا
ســيــاســـيــا بــعــدمــا قــامت بــلــديــة
إســطـنـبـول الـتـي يـسـيـطــر عـلـيـهـا
حـــــزب الـــــشـــــعـب اجلـــــمـــــهــــوري
صادرة الـبناء الذي ال ـعارض  ا
يــــزال قــــيـــد االنــــشــــاء األســــبـــوع
ــــاضي عــــازيــــة ذلك الى خــــطط ا

ناطقي للمدينة. التقسيم ا
وكـتب عـمـدة إسـطنـبـول أكـرم إمام
أوغــلــو عــبــر تــويــتــر لن نــقـدم أي
تــنـــازل بــشــأن احلــفــاظ عــلى قــيم

إسطنبول التاريخية والروحية.
ـبـنى اجلـديد الى وتـعـود مـلـكـيـة ا
ــعـرفــة والـتي مــنـظــمـة تــوسـيع ا
يـــرأس مــــجـــلس أمـــنــــائـــهـــا بالل
أردوغـــــــــــان جنـل الـــــــــــرئـــــــــــيـس
ـــنـــظـــمـــة عن الـــتـــركـي.ودافـــعت ا
ـشـروع مـعـتبـرة أن بـنـاء مـسكن ا
لـلطالب لـيس غيـر قانـوني قبل أن
تــضــطــر لــلــتــراجع عن مــواقــفــهـا
شروع بـعض الشـيء بعـدما أثـار ا
اجلــــديـــــد انــــتــــقــــادات حـــــتى في

األوساط احملافظة.
ـنظـمة وأكـد رئـيس مجـلس إدارة ا
بـاإلنابـة نور الدين أالن لن نـنخرط
فـي أي نــــشـــــاط مــــخـــــالف لــــروح
الـسـليـمانـية وذلك في تـصريـحات
اضي من لـلـصحـافـي األسـبـوع ا

سجد. باحة ا

{ بــــوغـــوتـــا (أ ف ب)  –يــــســـعى
هـنود أميـركيون في كولـومبيا إلى
حــظـر بــيع مـشــروبـات كــوكـا كـوال
عــلـى أراضــيــهم الــتي تــمــثّل ثــلث
مــسـاحــة الـبـالد احـتــجـاجــاً عـلى
تــهــديــد الــشـركــة األمــيــركــيـة ذات
ي بـــرفع دعــوى االنـــتـــشــار الـــعـــا
قـضائية بسـبب إطالقهم على بيرة

محلية اسم كوكا بوال.
وهددت جماعات السكان األصلي
فـي جـــنـــوب غــــرب كـــولـــومــــبـــيـــا
ـقاطعة منـتجات الشركـة الكبيرة
الــتـي طــلــبت في نـــهــايــة تــشــرين
الـــثــاني/نــوفـــمــبــر مـن مــؤســســة
صــغـيـرة تـابــعـة لـهــذه اجلـمـاعـات

االمـتناع نهائـياً عن استخدام اسم
+كــوكـا بـوال+ (…) أو أي مــصـطـلح
ـــكـن أن يـــحـــصل آخـــر مــــشـــابه 
الـــتــبـــاس بــيـــنه وبــ الـــعالمــات
ـمـلـوكـة لـشـركـة كـوكـا الـتـجـاريـة ا
كـــوال.ويـــأتي اسم كـــوكـــا بــوال من
مـزيج من كلـمتي كـوكا وهـو نبات
مـحـلي يُسـتـخرج مـنه الـكوكـاي 
وبـــــوال الــــتي تـــــعــــني بـــــيــــرة في
كولومبيا. وتنتج شركة كوكا ناسا
سـبعة آالف عبوة بيـرة شهرياً منذ
أربع سـنـوات ويبـلغ سعـر العـبوة
ـثـلـون الــواحـدة دوالرين.وأرسل 
عن جـمـاعتي بـايـز وإمبـيرا رسـالة
حــصـلت وكـالـة فـرانس بـرس عـلى

نـسـخة مـنهـا إلى كـوكا كـوال لتـقدّم
تـوضيحات ضـمن عشرة أيام حول
صـرح به لعالمة االسـتخدام غـير ا
كــوكــا كــوال الــتــجــاريــة.وفـي حـال
امتنعت الشركة عن الرد يعتزمون
اتـخـاذ تـدابـيـر قـضـائـيـة وجتـاريـة
ضــدهـــا كـــحــظــر بــيـع مــنــتــجــات

الشركة على أراضيهم.
ــضـغ الـســكــان األصــلــيــون في و
أمـيركا اجلـنوبيـة منذ قرون أوراق
نـبـات الـكوكـا بـاعتـبـارهـا منـشـطاً
ـمـارسـة على ويـدافـعـون عن هذه ا
أنّــهــا جــزء من تــراثــهم الــثــقــافي.
وتــقــول زعــيــمــة مــجــمــوعــة بــايـز
الـعـرقيـة فابـيوال بـنيـاكيـو إنّ ورقة

الـكـوكا تـمـثّل عنـصـراً رئيـسـياً من
ثــــقــــافـــة الــــبــــايـــز فـي حـــ تــــتم
مــقـاضــاتـنـا ألنّ الــكـوكــا أصـبـحت

ملكاً جلهة أخرى!.
واعـــتـــبــــر كـــاتـــبـــو الـــرســـالـــة أنّ
اسـتـخدام الـشركـة األميـركيـة كلـمة
كــوكـا من دون اسـتــشـارة الـسـكـان
ـارسـة مـسـيـئـة ـثل  األصـلــيـ 
تــنــتــهك أنــظـمــة حــقــوق اإلنــسـان
داخـلياً وعلى مـستوى دول االنديز

. ودولياً
ولـم يـرد الـوكــيل الـرسـمي لـــكـوكـا
كـوال في كـولـومبـيـا بعـدمـا حاولت
وكالة فرانس برس التواصل معه.
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الــفـيــديـو.  أمــا دار بـوربــري الـتي
تـشـكل رمـزاً للـمـوضة الـبـريطـانـية
فـأعـلـنت عـن عـزمـهـا  إقـامـة عرض
ــــقــــبل فـي لــــنــــدن في  11  آذار ا

وضة.  خارج إطار أسبوع ا

وفـــــضّـل مـــــصـــــمـــــمـــــون آخــــرون
االســتـمـرار في اعـتـمــاد  الـصـيـغـة
الـرقـمـيـة عـلى غـرار مـلـكـة مـوضـة
الــبـانـك فـيــفـيــ ويــسـتــوود الـتي
سـتـكـشف أحـدث تـصامـيـمـهـا عـبر

هـذا احلدث ومـنهـا سيـمون روشا
ومـولي غودارد وروكساندا وإرد
وريــجــيـنــا بــيــو تـعــرض خاللــهـا
تـشـكـيالت نـسـائـيـة ورجـالـيـة على

السواء. 
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ـوضــة في لـنـدن انــطـلق أســبـوع ا
اجلـمــعـة وتـتـخـلل أيـامه اخلـمـسـة
عــروض لــتـشــكـيـالت خـريف ســنـة
 2022 وشـتائـها يـغيب عـنهـا عدد
ــصــمـمــ ودور األزيـاء مـن أبـرز ا
الـــكـــبـــيـــرة عـــلى غـــرار  بـــوربــري
ـا يـفـسح وفــيـكـتـوريـا بـيــكـهـام 
اجملـال لـبروز مـصـممـ صـاعدين.
وكــانت قـد احــتـجت نــاشـطـات في
مـــجــمـــوعــة  لــلـــدفــاع عـن حــقــوق
احلـــيــوان يــحــمـــلن الفــتــات خالل
تــــــظـــــــاهــــــرة في لـــــــنــــــدن في 17
شــــبــــاط/فـــبــــرايـــر  2022رفــــضـــاً
الستخدام الريش في األزياء عشبة
ــوضـة  وأقــيم افــتــتــاح أســبــوع ا
وضة اللـندني في الفترة أسـبوع ا
نـفـسـها من الـعـام الـفائـت بصـيـغة
افـتـراضـيـة بـالـكـامل نـظراً إلى أن
الـعـروض بـحـضـور جـمـهـور كانت
مـحظورة إذ كانت تدابير احلجر ال

ملكة. تزال مطبقة في ا
ـرة يتـضمن إال أن الـبرنـامج هذه ا
ـــاركـــات  37عـــرضـــاً حـــضـــوريـــاً 
ـشاركة في مـعروفـة ودرجت على ا

{ سـيول (أ ف ب)  –يـتـعرض كـثر
ـشاهير والشخـصيات العامة من ا
فـي كـوريــا اجلــنــوبــيــة لــســيل من
ـــضـــايــــقـــات عـــبـــر اإلهـــانــــات وا
اإلنــتـرنت تـدفع بـعــضـهم أحـيـانـاً
إلـى االنـــتــــحــــار فــــيــــمـــا يــــفــــلت

مرتكبوها من العقاب.
وتـتـسبّب أزمـة التـنمـر اإللكـتروني
ـزيــد من فـي كـوريــا اجلــنــوبــيــة 
ــشــاهــيــر الــوفـــيــات في أوســاط ا
ومـنهم جنـوم البـوب الكـوري مثل
ــــغــــنــــيـــة ســــولـي وكـــذلـك بـــ ا
األشـخاص األقل شهرة كالعب كرة
طــــائـــرة أنـــهـى حـــيـــاتـه في أوائل

شباط/فبراير.
تـنمـرين عبـر االنترنت في ـكن  و
كـوريـا اجلـنـوبـيـةأن يـدمّـروا حـياة
اآلخــــــرين مـن دون أن يـــــرفّ لـــــهم
جــفن إذ أن الـتـمـيـيـز عـلى أسـاس
اجلــــنس شـــائع فـي هـــذه الـــدولـــة
اآلســــيــــويـــة فـي حـــ ال يــــتـــردد
ـــرشــحـــون لـــلــرئـــاســة مـــثالً في ا
الـسخرية من النسـوية وتكثر عبر
نشورات التي مـنتديات اإلنترنت ا
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منها على تهديدات بالقتل.
ـرضـة لوكـالة وتـقـول كيم وهي 
فــرانس بــرس أشــعـر دائــمــاً أنـني
بـخــطـر مـضـيـفـةً لـدي شـعـور بـأنّ
األمــر لن يــنـتــهي أبــداً مـا لم أضع

حدّاً حلياتي وأختفي.
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رأة.  تنطوي على عدائية ضد ا
ـفـضـلة نـصـة ا وتـمـثل يـوتـيـوب ا
لـــشنّ هـــجـــمــات من هـــذا الـــنــوع.
وحـــظي مـــقـــطع فـــيــديـــو يـــهــاجم
ئات الـناشطـة كيم جو-هي مـثالً 
ــشـــاهـــدات ونُـــشــرت اآلالف مـن ا
آالف الـتعليقات عـليها انطوى عدد
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{ ســان فـرانـســيـسـكـو (أ ف ب) –
يـعـتـزم الرئـيس األمـيـركي الـسابق
دونــالــد تـرامـب وزوجـته مــيالنــيـا
بــيع عــشـرة آالف مــنـتج إن إف تي
رقـمي (رموز غير قابلة لالستبدال)
ـيزة طـبعت والية تـظهـر حلظات 
تـرامب الـرئـاسـيـة عـلى مـا أعـلـنت
اخلـمــيس شـبـكـة بـارلـر لـلـتـواصل

والية لترامب. االجتماعي ا
ـنتـجات وذكـر بـيان أنّ مـجمـوعة ا
الـرقـمـيـة تـتـألف مـن عـشـرة أعـمال
فـنية رقـمية أصلـية تظـهر حلظات
يزة من فترة رئاسة ترامب مثل
زيـــــــارة جــــــبـل راشــــــمـــــــور في 4
يالد تموز/يوليو وفعاليات عيد ا

في البيت األبيض.
ولـن يُـكــشف عن األعــمــال إلّـا بــعـد

زاد. ا
وأطــلــقت مــيالنــيـا الــعــام الــفـائت

مــنـصــتـهـا لــلـرمــوز غـيــر الـقــابـلـة
لالســتــبـدال طــرحت فـيــهـا أعــمـاالً
رقـميـة عدّة من بـينـها لـوحة مـائية
تــظـهـر عـيـنـيــهـا الـزرقـاوين. وذكـر
ــزاد مـــوقع فــايس اإلخــبــاري أنّ ا
األول الــــــذي نُـــــــظّم فـي كــــــانــــــون
الـثاني/يناير كان مـخيباً لآلمال إذ
ـــنـــظـــمـــون أنـــفـــســـهم اشـــتـــرى ا
ـــعـــروضـــة. وأكــدت اجملـــمـــوعـــة ا
الـسيدة األولى السابقة أنّ الشاري

. كان طرفاً ثالثاً
وســـتُـــبـــاع مـــنـــتـــجـــات إن إف تي
الـتــابـعـة لـلـمـلـيـارديـر اجلـمـهـوري
POTUS TRUMP NFT ـسماة وا
بـسـعـر ثـابت قـدره خـمـس دوالراً
usame- لـلمنتج الـواحد عبر موقع
 ?morabilia.comوهـــــو امـــــتـــــداد
ــــــنــــــصــــــة مــــــيـالنــــــيــــــا في 21
شـباط/فبراير وهو يوم إجازة في

اً لـلرؤساء ـتحدة تـكر الـواليات ا
ــقـرر فـي هـذا . ومن ا األمــيــركــيــ
الــــيــــوم كــــذلك إطالق الــــشــــبــــكـــة
االجــتــمــاعــيـة اخلــاصــة بــدونــالـد
تـرامب  Truth Socialرسـمـيـاً رغم

أنّ عـــــــــــدداً مـن وســــــــــائـل اإلعـالم
ـنـصة األمـيـركيـة أفـاد بأنّ إطالق ا
ســـيـــؤجل إلـى آذار/مـــارس. وقــدّم
نـصة عـلى أنّها الـرئيس الـسابق ا
بـديل لفـيسـبوك وتويـتر ويـوتيوب

الــتي مُــنع من اســتــخـدامــهــا عـلى
خـــلــفــيـــة حتــريض مــؤيـــديه عــلى
الـعنف قبل أحداث الكـابيتول التي
جـرت في  6 كـانـــون الثـاني/ينـاير

.2021

{ لـوس اجنلوس  –وكاالت  –احـتفل
ي جـون ترافـولتـا اجلمـعة مـثل العـا ا
بـعيدميالده الـ68. ونـشر مقطع فيديو
ـنـزله شـاكراً كل قـبل بـدء االحـتـفـال 
مـتابـعـيه الـذين تـقدمـوا بـتـهـنئـته بـعـيد
ميالده. بـدايـات ترافـولـتا مع الـشـهرة
كــانت عــام  1977 عـــنــدمــا مــثل دور
تــونـي مــانـــيــرو الـــشــاب الـــذي يــحب
الـــرقص في(ســاتـــردي نــايت فـــيــفــر)
اســتـمــر تـرافــولــتـا في الــنـجــاح وقـام
بــبــطــولــة فــيــلم (كــريـس) عـام 1978.
راهق الـفـيـلم كـان يـدور حـول قـصـة ا
داني وقــصــة حــبـه مع ســانــدي الــتي
مثـلة االمريـكية اولـيفيا لعـبت دورها ا
وسـيـقي جـمع نـيـوتـون جون الـفـيلـم ا
بــ الـــضــغــوط الــدراســيــة والــرقص
وكــــان جنـــاحـه بـــاهـــراً. وبــــعـــد هـــذه
الــنـجــاحــات اصـبـح تـرافــولــتـا جنــمـاً

المعاً في هوليوود.
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