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اصـبح مــسـعى الــكـتل واالحـزاب
الــســيـاســيــة لـتــشــكـيل حــكــومـة

جـديـدة  في حـكم اجملـهـول بـعد
اقـتـحام انـصـار الـتـيـار الـصدري
ــــنــــطــــقــــة ا خالل  72 ســـــاعــــة 
اخلـضــراء لـلــمـرة الــثـانـيــة عـقب

اجــتــيـاز الــكــتل الــكــونـكــريــتــيـة
العالن واحلـــــواجــــز االمــــنـــــيــــة 
ــفــتــوح داخل قــبــة االعــتــصــام ا
مــجــلس الـــنــواب حــتى حتــقــيق

وسط ـطـالب الـتي يـنـادون بـهـا ا
مـخــاوف من دخـول الــبالد حـالـة
فـــوضـى عـــارمـــة بـــســـبب دعـــوة
انصاره للدفاع االطار التنسيقي 
ــؤســســات. وخـلـت شـوارع عن ا
بغداد الـقريبة مـن السنك وحافظ
ـــــارة من حـــــركـــــة ا الـــــقـــــاضـي 
ـركـبـات بـعد اغـالق الـشوارع وا
ـؤديـة الى اخلـضراء واجلسـور ا
. وكـتب مـديـر مــكـتب الـصـدر في
بغداد ابراهـيم اجلابري في بيان
مـقـتـضب تـابـعـته (الـزمـان) امس
ان (الــشــعـب اخــتــار االعــتــصــام
ــان). ــفــتـــوح داخل قــبــة الــبــر ا
ــتـظــاهــرون بـ (إيــقـاف وطــالب ا
الـعـمل بـالــدسـتـور احلـالي حلـ
وحل مجلس كتابة دستور جديد 
الـقــضــاء االعـلى واعــادة تــرتـيب
الــســلــطــة الــقـضــائــيــة من خالل
فـــصل احملـــكــمـــة االحتـــاديــة عن
القـضاء ) مـشـددين على (تـغيـير
ــاني الى رئـاسي الـنــظـام مـن بـر
مـن خالل انـــــتــــخـــــاب الــــشـــــعب
ويكون للرئيس بصـورة مباشرة 
ذلك مـن خالل انــهـــاء الــعــمـــلــيــة
الــسـيــاسـيــة احلـالــيــة وتـشــكـيل

.( ـدة عـامـ حـكــومـة انـتــقـالـيــة 
من ــــتـــظــــاهـــرون  وانــــســـحب ا
بــعــد مــجــلـس الــقــضــاء االعــلى 
تـطـويق مـبــنـاه في اعـقـاب دعـوة
قال فيهـا (التزموا لوزير الصـدر 
التعلـيمات).  واكد الـعراقي قبيل
تطـويق مبـنى القـضاء ان (شـئتم
إيصال صوتكم للقضاء العراقي
فال نــرضى بــالــتــعــدي عــلــيــهم)
وأضــاف (نـــزاهــة واســتـــقاللــيــة
ن الـقـضـاء مـطـلـبـنا) مـحـذرا (
ـــــنــــــدســـــ في اســـــمـــــاهـم بـــــا
الـــتـــظــاهـــرات).  ونـــشــر رئـــيس
ـسـتـقـيـلة من الـكـتـلة الـصـدريـة ا
ــان حــسن الــعــذاري الــذي الــبــر
وصل اربـيل امس لـلـمـشـاركة في
مـــراسم تـــشــيـــيع 100 من رفــات
الــبـارزانــيــ  شـهــداء عــمـلــيـات
االنــــفــــال عــــلـى صــــفــــحــــته في
صـورة لرئـيس الـتـيار فـيسـبـوك 
ـسؤول الـعـام لـسـرايـا السالم وا
ابــو مــصــطــفى احلــمــيــداوي مع
تدوينـة (حمـاة العراق واالصالح
والــثـــوار).ووجّه الــقـــائــد الــعــام
ــســـلــحــة مـــصــطــفى لـــلــقــوات ا
فـي وقت ســــــابق الــــــكــــــاظـــــمـي 

الــــقـــوات األمـــنـــيــــة بـــحـــمـــايـــة
تظاهرين فيما دعـا ا تظاهـرين ا
إلى التـزام السلـميـة في حراكهم
وعـــدم الـــتـــصـــعـــيـــد وااللـــتــزام
بتـوجيهـات القـوات األمنـية التي
تـــهــدف حلـــمــايــتـــهم وحـــمــايــة
ــؤســـســات الــرســمـــيــة. ويــعــد ا
ــان خـطـوة اقـتــحـام مــبـنى الــبـر
ـواجـهـة تـصـعـيـديـة خـطـرة في ا
ــتـــواصــلــة مــنــذ الــســـيــاســيــة ا
اضي داخل انتخـابات تـشرين ا
الـــبــيت الـــشــيـــعي الـــواحــد بــ
اإلطــار الـــتــنــســيـــقي  والــتــيــار
ــرشح الــصــدري الـــذي يــرفض ا
ـنصب مـحمـد شـيـاع الـسـوداني 
رئـاســة الــوزراء. وكـانت عــمـلــيـة
تمضي على قدم االقتحام االولى 
حــــذر صــــالح مــــحــــمـــد وســــاق 
أنـــصـــار الـــتــيـــار في الـــعـــراقي 
تــغـريــدة ســابـقــة جــاء فـيــهـا  ان
(الـــقــــوم يــــتــــآمــــرون عـــلــــيــــكم
وسالمتكم أهم من كل شيء فإذا
شئـتم االنـسحـاب فـإني سأحـترم
هذا القرار أقف إجالال واحتراما
فـإنهـا رسـالـة عفـويـة وإصالحـية

شعبية رائعة شكرا لكم).
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دعت احلـــــــكــــــومـــــــة واطــــــراف
عـــقب بــدء انــصــار ســـيــاســيــة 
الــتــيــار الـصــدري اعــتــصــامـهم
ــفـــتـــوح حتـت قــبـــة مـــجـــلس ا
الى الـتهدئـة واجللوس النواب 
الى طــاولــة احلــوار  وتــغـلــيب
ـصـلـحـة الـوطـنـية وجتـنب اي ا
تــصـــعــيــد مــقــلق. واكــد رئــيس
الـــوزراء مــصـــطــفـى الــكـــاظــمي
خالل كــلــمــة مــسـجــلــة من مــقـر
ــشــتــركـة قــيــادة الــعــمــلــيــات ا
ببغـداد تابـعتهـا (الزمان) امس
انه (ال بــد من أن جتــلس الــكـتل
الـسـيـاسيـة وتـتـحـاور وتـتـفاهمَ
من أجـل الــعــراق والــعــراقــيـ

ويــــجـبُ االبــــتــــعــــاد عـن لــــغــــة
الـــتــخـــوين واإلقــصـــاء ويــجب

الــتــحـلـي بـروح وطــنــيـة عــالــيـة
وجـامـعـة فـألفُ يـوم من احلـوارِ
الــهـاد خــيـر من حلــظـةِ تــسـفك
ـعضـلة فـا فـيهـا نقـطـةُ دم عراقي
ســيـاسـيــة وحـلــهـا عــبـر احلـوار
وتــقـــديــم تـــنـــازالت) مــطـــالـــبــا
اجلــمــيعَ بـ (الــتــحــلي بــالــهـدوء
والـــصــبــر والـــعــقالنـــيــة وعــدمِ
االجنــرارِ إلى الـتــصــادم وأدعـو
َ إلى عدمِ االصطدامِ مع واطن ا
الــــقــــوى األمــــنــــيــــةِ واحــــتــــرامِ
فـنـار الـفـتـنـة مـؤسـسـات الــدولـة
سـتـحـرق اجلـميـع). ودعا رئـيس
حتـالف الــفـتح هــادي الـعـامـري
اإلطــار الـــتـــنــســـيــقـي والــتـــيــار
الــصــدري وكل من تــهــمـه حــيـاة
الــعــراق والــعــراقــيــ في بــيـان
امس إلى (اعـتمـاد نـهج التـهـدئة
وضـــــبـط الـــــنــــــفس والــــــتـــــأني

واجلـلـوس الـى طـاولـة احلـوار)
واضـــاف ان (كل مـــاجـــرى حــتى
ــمــارســة اآلن يــدور فـي حــدود ا
اال ان الـــشــعب ــقـــراطــيــة  الـــد
كن ينظر بـخوف وحذر الى ما 
ان جتــره االوضـاع احلــالــيـة من
ــكـن ان يــســبــبه فـــتــنــة  ومــا 
االنفالت من اراقة لـلدماء وبذلك
تـتــحـقق امـنـيــات اعـداء الـعـراق
الــذين يـتــربــصـون به الــدوائـر).
كــــتـب رئــــيـس ائــــتالف بـــــدوره 
الوطنـية اياد عالوي في تـغريدة
عـــلى تـــويـــتـــر (نــعـــيش االن في
مـــرحـــلــــة خـــطــــرة جتـــاوزت كل
االحـتــمـاالت الـسـيــئـة وال حتـمل
مزيـداً من التـصعـيد وتـستوجب
التـحلـي باحلـكمـة واالتزان ودرء
الـــفـــتـــنــــة) واشـــار الى انه (من
مـــنــطـــلق احلــرص عـــلى الــوطن

أدعــــو من خالل هـــذه وشــــعـــبه 
ــبـادرة الــقـيــادات الـســيـاســيـة ا
والوطنية والسلطات الثالث الى
التهدئـة وضبط النفس أوالً ومن

ثم اجلــلـــوس إلى طــاولــة حــوار
وطـني عـاجل يـضع في أولـويـته
أمن العـراق ووحدته واسـتقراره
ـرشح وسالمــة ابــنـائـه). ورأى ا

لرئـاسة اجلمـهورية عـبدالـلطيف
جــمــال رشــيــد في بــيــان تــلــقــته
(الـــــــــــــــزمـــــــــــــــان) امــس إن (كـل
التضـحيات مـهددة بالـضياع في

هـذا اخلالف الـذي لن يـسلـم منه
أحد إذا مـا إنفـلت عن السـيطرة
وسـتـكون تـداعـيـاته أخـطـر حتى
من حــــرب االرهــــاب وهــــجــــمــــة
داعش ألنه ســيـتــسـبب بــشـقـاق
بــــ األخــــوة وهــــذا يـــــصــــعب
اصالحه او جتـاوزه) داعـيا الى
(حــوار بــنـوايــا صــافــيـة يــلــتـزم
بالدستور ويحترم رأي الشعب).
 واقــتــرح رئـيـس تـيــار احلــكــمـة
الـــوطــني عـــمــار احلــكـــيم عــلى
التيار الصدري وقوى التنسيقي
الـــدخـــول فـي حـــوار مــــفـــتـــوح
مـبــاشـر.وقـال فـي بـيـان امس إن
(الـــوضع احلـــرج الــذي تـــمــر به
السـاحة الـداخلـية الـيوم يـتطلب
من اجلـمــيع تـغـلـيـب لـغـة الـعـقل
ـــنـــطـق واحلـــوار والـــتـــنــازل وا
لـلـعـراق وشـعـبه من هـنـا نـوجه

بقلب صادق ونية حسنة الدعوة
ــفـــتــوحــة لإلخــوة في الــتــيــار ا
الصدري وقوى اإلطار التنسيقي
للدخول في حوار مـفتوح مباشر
وبـــــنــــــاء حتت ســــــقف الــــــوطن
صـلحـة الـوطنـية وحـفظ الدم وا
الـعــراق يـأخــذ مـعـانــاة الـشـعب
وهـــواجــسه ومــصـــاحله بــنــظــر
االعــتــبــار) واشــار الى ان (هــذا
احلوار يتم الـتأكيد فـيه  تطم
كل طرف لـآلخر بـعدم وجـود نية
إللغاء أحد على حساب آخر كما
جنـدد تــأكـيـدنـا الـدائـم بـاعـتـبـار
احلوار الـسـبيل األوحـد واألقرب
واألقــــصــــر وال ســــبــــيل غــــيــــره
ـنـاسـبة لـلـوصـول إلى احلـلـول ا
والـنـاجـعــة النـقـاذ الـبـلـد واتـقـاء
اإلنـزالقــات الـتي تــودي بـالـوطن
إلى ما ال حتـمد عـقبـاه). بدوره 

اكد رئيس حتـالف النصـر حيدر
العبادي في بيان تلقته (الزمان)
سؤولية امس انه (من منطلق ا
الــشــرعــيــة والــوطــنــيــة نــدعــو
الـــقــادة الى احلـــوار واالتــفــاق
عـــلى أن يــكــون الـــعــراق وأمــنه
ومــصــالح ابــنــاءه هـو الــكــلــمـة
الـسـواء الـتـي يـجب ان نـتـفـانى
في ســبـيـلــهـا إنـقــاذاً من الـفـ
ــنــزلــقـات) واعــرب عن امــله وا
بإن (يعتمـد اجلميع لغة احلوار
ـصلحة الـوطنية على وتغليب ا
اخلالفات التي قـد تعصف بأمن
واســـتــــقـــرار الــــبالد) مــــؤكـــدا
(اســتــعــداده لــتــقــريب وجــهـات
الـنظـر بـ االخـوة لـلـخروج من
عــــنق األزمـــة وابــــعـــاد الـــوطن
واطن عن اي فـتنة ال سمح وا

الله).
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نـاشـد األم الـعـام جلامـعـة الدول
الـعـربـيـة أحمـد أبـو الـغـيط جـميع
الـقوى الـسيـاسية الـعراقـية لـلعمل
بــــســــرعــــة عــــلى وقف مــــنــــحــــنى
الـتـصعـيد وإعالء صـوت احلكـمة.
ـتحدث باسم وقـال جمال رشدي ا
األمـ الـعام أن (أبـو الـغيط يـتابع
عـن كـثب مـجـريـات األزمـة اجلـارية
بــالــعـــراق وأنه يــضم صــوته إلى
صـوت القيادات الـعراقية احلـكيمة
الـــتـي تـــطـــالـب بـــضـــرورة حتـــمل
سـؤولـية وأن تـتـصرف اجلـمـيع ا
كـل األطـــراف بـــتـــعــــقل وأن تـــضع
مـصــلـحـة الـعـراق الـعـلـيـا قـبل أيـة
مـــصــالح شـــخــصـــيــة او حـــزبــيــة
ضــيـقـة) واشـار الى ان (امـ عـام
اجلـامـعـة يحث عـلى وقف مـنـحنى
الــــتـــصـــعــــيـــد الـــذى قــــد يـــخـــرج
بـاألوضاع في البالد عن السيطرة
ويــشـدد عـلى أن خـروج االمـور عن
الــسـيـطــرة لن يـكـون في مــصـلـحـة
الـــعــــراق وال لـــصـــالح أي طـــرف)
واضـاف ان (احلوار يظل الـوسيلة
الـوحــيـدة إليـجـاد مـخـرج سـيـاسي
لـألزمة احلـاليـة وأن األمـر يتـطلب
حــواراً حــقــيـقــيــاً ومــخـلــصــاً بـ
مـختلف مكونـات الطيف السياسي
مع الــبـعـد عن الـتـشـنج أو الـرغـبـة
في االســتـئــثـار). وطــالب الـســفـيـر
الـــبـــريــطـــانـي لــدى بـــغـــداد مــارك
بـــــرايــــســـــون جــــمـــــيع األطــــراف
الـسيـاسية بـضبط الـنفس وخفض
الـتصعيد. وقال برايسون في بيان
امس ان (حـريـة التـظـاهر بـسـلمـية
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إلـى عــــواقب األمـــــور ومــــآالتــــهــــا
الـكارثـية إذا اسـتمـرَّ هذا االحـتقان
والــتـوتـر) وتـابع انه (من مـنـطـلق
ـسـؤولـية الـوطـنـيـة والسـيـاسـية ا
والــوظـيــفـيــة والـتــزامـاً بــالـيــمـ
ــــادة  50 من الــــدســـــتــــوريــــة بــــا
الــدســتـــور الــتي ألــزمــتــنــا حــفظ
مــصــالح الــشــعب واســتــنـاداً إلى
ــــادة  62 مـن قــــانــــون مــــجــــلس ا
الــنـواب وتـشـكـيالته تــقـرَّر تـعـلـيق
عـقد جـلسات مـجلس الـنواب حتى
وأدعــو الـقـائــد الـعـام إشــعـار آخـر

ــســـلـــحــة إلى اتـــخــاذ لـــلــقـــوات ا
الــــتــــدابــــيــــر الـالزمــــة حلــــمــــايـــة
ـتـظـاهـرين الـذين ــؤسـسـات وا ا
أدعـــــــوهـم إلى احلـــــــفـــــــاظ عـــــــلى
تلكات الدولة). سـلميَّتهم وحفـظ 
وكـــان احلـــلــــبـــوسي   قـــد طـــالب
ـتـظاهـرين باحلـفـاظ على سـلمـية ا
فيـما وجه حماية اجمللس الـتظاهر
.وذكر بـعدم الـتعـرض للـمعـتصـم
بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس ان
ان (احلـلـبـوسي وجه حـمايـة الـبـر
بــعـدم الـتـعــرض لـلـمــتـظـاهـرين أو
ـسـاس بـهم وعـدم حـمل الـسالح ا
داخـل اجملـلـس فـضـالً عن تــوجـيه
األمــانـــة الــعــامــة جملــلس الــنــواب
بـــــالـــــتـــــواجـــــد والـــــتـــــواصـل مع
ــتـظـاهـرين) وأضـاف أن (رئـيس ا
ــان وجَّـه أيـــضــاً بـــتـــواجــد الـــبـــر
ـركـز الـصـحي لـلـحـاالت مـوظــفي ا
اوعـز نـائب الــطـارئــة). من جـهـتـه 
ـان شـاخـوان عـبـدالله رئـيس الـبـر
أحــمـد فـي بـيــان تـلــقـته (الــزمـان)
امـس (لـــفــــوج حـــمــــايــــة اجملـــلس
الـنـواب بـعـدم اسـتـخـدام الـقـوة أو
التعرض للمتظاهرين الذين دخلوا

بيت الشعب).
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قـرر رئـيس مـجـلس النـواب مـحـمد
احلـلـبـوسي تـعـليق عـقـد جـلـسات
ـان حـتى إشـعــار آخـر فـيـمـا الــبـر
دعــا رئــيس احلــكــومــة مــصــطــفى
الــكــاظـــمي إلى اتــخــاذ الــتــدابــيــر
ــــؤســـســـات الـالزمـــة حلـــمــــايـــة ا
ــتـظـاهـرين.  وقــال احلـلـبـوسي وا
فـي بــيــان تـــلــقــتـه (الــزمــان) امس
(نـعـيش اوضاع صـعـبةً وحـسـاسةً
تـتـطلب مـنا جـمـيعـاً كظم الـغيض
والــتــحــلّي بــأعــلى درجــات احلــلم
ــسـؤولـيـة الـوطــنـيـة الـصـادقـة وا
يـتحمل فـيها اجلـميع النـتائج على
حــدٍّ ســواء مــهــمـا كــانت وإلى أي
اجتــــــاه ذهــــــبت) واشــــــار الى ان
(االخـــتالف في وجـــهـــات الــنـــظــر
حـتى بـ األطراف حـالة طـبـيعـية
فـي أكــثـــر الـــدول تــقـــدمـــاً وضــمن
ـقراطيـات العالـم ومهما أرصن د
بــلــغت ذروتـه فـاحلــوار هــو احلل
ودعــوتـنــا صـادقــة ومـخـلــصـة إلى
جـميع األطراف الـسياسـية في هذا
ـصـلـحة الـبـلـد اجلـريح بـتـغـلـيب ا
ـواطـن والـنـظر الـعـلـيـا لـلـوطن وا
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ـهرجان الـصيفي ركزي لـلفـروسية  ا اقام االحتـاد ا
ـبي و إلــتـقــاط االوتـاد وذلـك مـسـاء االول لـلــقـفــز االو
اجلـمـعـة عـلى حـدائق احتـاد الـفـروسـيـة في اجلـادرية

ـنـتـخـبـات الوطـنـيـة لـلـمـتـقـدم و ـشاركـة فـرسـان ا
بية رعد حمودي الشباب وبحضور رئيس اللجنة االو
و عدد من الـشـخصـيـات الريـاضـية و رجـال االعـمال
rOKÝ ÊUD×  ∫ WÝbŽ        .والعوائل البغدادية
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سجلت وزارة الـصحة امس 60
ـتظـاهرين إصابـة بـ صفـوف ا

تـوزعـوا بـ ثالثة مـسـتـشـفـيات
في بـغداد فـيـمـا اكدت اسـتـنـفار
مؤسـساتـها ومالكـاتهـا السعاف
وعـالج اجلـــرحـى .وذكـــر بــــيـــان

تــــــلـــــقـــــتـه (الـــــزمــــــان) امس أن
(مــؤسـســات الــوزارة في بــغـداد
استـقـبلت 60 إصابـة مـختـلـفة 
حــــيث نــــقـــلت 25 إصــــابـــة إلى
مــســتــشــفى الــكــرامــة أغــلــبــهــا
بـســيـطـة الى مـتــوسـطـة الـشـدة
و27 إصابة نقلت الى مستشفى
الــيـــرمــوك 6 مـــنــهـــا إصــابــات
شــديـدة و8 إصــابــات مـتــنــوعـة
الــشــدة نــقـــلت الى مــســـتــشــفى
ــســؤول الــشـــيخ زايــد). وكــان ا
الــعـام لـســرايـا الــسالم حتـسـ
احلــمــيـداوي قــد كـتـب تـغــريـدة
على تـويتر إن (اجلـماهـير أقوى
من الــطـغــاة) واضـاف ان (دمـاء
وأن الـــشــعب طـــاهــرة وعــزيــزة 

اجلماهير أقوى من الطغاة). 
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الكي  نداءً الى االطار والتيار ا
دعا فـيه الى حوار جـاد بعـيدا عن
ؤثـرات الـسلـبـية.وقـال في بـيان ا
امس ان (تـــــداعـــــيـــــات االحــــداث
وتكرار سقوط السلطة التشريعية
واشـاعــة اجـواء الــرعب واخلـوف
من اجملـهــول االمـني والــسـيـاسي
واالقــتـــصـــادي تــدعـــوني الى ان
اوجه ندائـي صادقـا مـخـلـصا الى
االخوة في االطـار والتـيار التـخاذ
موقف مسؤول يسـتوعب الصدمة
وينطـلق في حـوار جاد بعـيدا عن

ؤثرات السلبية).  ا

السلم االهـلي نتـيجة هـذه االفعال
اخملــالــفــة لـــلــقــانــون) ورد وزيــر
الـصـدر عـلى بـيـان االطـار بـالـقول
هـو من ــســـيّـرات  ان (تـفـــجـيـر ا
ولـيس حماية يكسر هـيبة الدولة 
ــؤســســات من الــفـــســاد كــسـراً ا
لـــهــــيـــبـــة الــــدولـــة) واضـــاف ان
(زعــــزعــــة األمن الــــطـــــائــــــفي في
كـردسـتـان واألنــبـار كـسـر لــهـيـبـة
الـدولــة ومــا الــتــسـريــبــات عــنـكم
فـإيـاكم والـدعـوة لـزعـزعة ببـعـيـد 
السـلم األهلي). وفي تـطور  وجه
رئيس ائتالف دولة القانون نوري

ؤمنـة بالقانون جماهير الـشعب ا
والدستـور والشـرعيـة الدسـتورية
الى الـتـظـاهـر السـلـمي دفـاعـا عن
الدولـة وشـرعـيتـهـا ومـؤسسـاتـها
وفي مقدمـتهـا السـلطة الـقضـائية
والتشـريعـية والوقـوف بوجه هذا
الــتـــجــاوز اخلـــطـــرواخلــروج عن
الـقــانـون واالعــراف والـشــريـعـة)
وتـــابع (كــــمـــا نـــحــــمل اجلـــهـــات
الـسـياسـيـة الـتي تـقف خـلـف هذا
التـصـعيـد والـتـجاوز عـلى الـدولة
ومــؤســســاتــهــا نـحــمــلــهــا كــامل
ــسـؤلــيــة عــمــا قــد يــتـعــرض له ا
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ـــشـــرفـــة عــلى اكــدت الـــلـــجـــنــة ا
التظاهـرات التي دعا الـيها االطار
انــــهــــا جتــــهـــز الــــتــــنــــســــيـــقـي 
ــاثــلــة النــصــار الحــتــجــاجـــات 
لـلــدفـاع عن مـا الـتـيــار الـصــدري 
ؤسـسات والـدولة. وقال اسمـته ا
بـيان تـابـعـته (الـزمـان) امس (الى
ابنـاء الـشعـب الصـابـر والعـشـائر
ـــواكب االصـــيــــلـــة  اصـــحــــاب ا
والهـيـئـات احلسـيـنـيـة ونحن في
ـرحلـة اخلطـرة واحلسـاسة هذه ا
نؤكـد االستـعـداد التـام للـدفاع عن
الــــــعـــــراق وشــــــرعــــــيـــــة دولــــــته
ومـــؤســــســــاته الــــتـــشــــريـــعــــيـــة
والقضـائيـة وسيـتم حتديـد مكان
وساعـة انطالق تـظاهـرات حمـاية
ــــؤســـســــات بــــشـــكل الـــدولــــة وا
مــــــــــركـــــــــــزي). ورفـض االطــــــــــار
ان التنسـيقي اقتـحام مبـنى البر
وتــهـــديــد الـــقــضـــاء فــيـــمــا دعــا
لتظاهـرة سلميـة تدافع عن الدولة
وشرعـيتـهـا. وقال في بـيـان تلـقته
(الـزمان) امـس (نتـابـع بقـلق بـالغ
ـؤسـفـة التـي تـشـهـدها االحـداث ا
والسـيـما بغـداد خالل هـذه االيام 
ــــؤســــســــات الــــتــــجــــاوز عــــلى ا
الــدســتــوريــة واقــتــحــام مــجــلس
ــهــاجــمــة الــنــواب والــتــهـــديــد 
الـسـلــطـة الــقـضـائــيـة ومـهــاجـمـة
ــقـــرات الـــرســـمــيـــة واالجـــهــزة ا
االمنية) واضـاف (اننا اذ نوصي
بـضــبط الــنــفس واقــصى درجـات
فـاننـا نـدعو الصـبـر واالستـعـداد 
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رئيس الوزراء
يلقي كلمة على
خلفية حوادث

اقتحام
ان البر

أحمد أبو الغيط
ــتـلــكـات واحــتـرام مــؤســسـات و
الــــــــدولـــــــة هـي جـــــــزء مــــــــهـم من
وأرحب ــــقـــراطـــيـــة صــــحـــيـــة  د
ــوزونـة بــاالســتــجــابــة األمــنــيــة ا
وأضـاف لــلــتــظـاهــرات حلــد االن)
(لـــكن يـــســاورنـي قــلـق من ازديــاد
وأحث جميع األطراف على التوتر 
ضـبط الـنفس وخـفض التـصعـيد).
ـــتــحـــدة في ودعـت بــعـــثـــة األ ا
إلى فـي وقت ســــــابـق  الــــــعــــــراق 
الـتهدئة.وقالت يـونامي في تغريدة
عـبـر تـويتـر تـابعـته (الـزمان) امس
ــســتــمـر مــقــلق إن (الــتــصــعــيــد ا
لـلـغـايـة أصـوات الـعـقل واحلـكـمـة
ــزيـد من الـعـنف) ـنع ا ضــروريـة 
وأضــاف (ضـرورة تـشـجـيع جـمـيع
اجلـهـات الفـاعـلة عـلى الـتهـدئة من
.( أجل مـصـلـحـة جـمـيـع الـعـراقـي
ورد صــالح مــحــمـد الــعــراقي عـلى
قـائال (نـطـلب ـتـحـدة  بـيـان اال ا
مــنـهـا دعم الـشــعب من اجل انـهـاء

معاناته).
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الـنفطي. واشـار البيـان الى ان (الكشف
ــيـــدانــيـــة الــتي جـــاء خالل الــزيـــارة ا
اجـراها مـدير مـينـاء خور الـزبيـر حيدر

فـاخـر نـاصـر والـفـريق الـبـحري زاروا
مــــوقع الــــرافـــعـــة) واوضـح شـــلش ان
(الــــفــــرطــــوسي شــــدد عــــلى الــــكــــشف

ضـوء إستراتيـجية طويـلة األمد) ولفت
ـرافق ناقش الـى ان (الزبـيـدي والوفـد ا
مع مــنـار و عـمـرو ابـو الـعـيـنـ رئـيس
مجلس ادارة الشركة القابضة للطيران
ـدني اشرف ورئـيس سـلـطـة الـطـيـران ا
ــديــر الــعــام لــشــركــة مــصــر نــويــر وا
لــــلــــصــــيــــانــــة عــــلى هــــامش زيــــارته
جلـمهـورية مصـر سبل تـعزيز الـتعاون
بــ اجلــانــبــ في اجملــاالت الــفــنــيــة

وارد البشرية). التجارية تطوير ا
œ—«u  rOEFð

ــصــري اكــد ان مـن جــهــته الــطــيــران ا
(الـــرغـــبـــة مـــوجـــود خلـــلق اإلنـــفـــتــاح
والــتـعـاون الــبـنـاء مع شــركـة اخلـطـوط
اجلــــويـــة لــــغــــرض تـــعــــظــــيم مـــوارد
الـشـركتـ وخـدمـة مصـلـحة الـبـلدين).
ـــوانئ فـي غـــضـــون ذلك تـــســـتـــمـــر ا
بـــأعــــمـــال رفع الــــغـــوارق الـــبــــحـــريـــة
الحية. واخملـلفات البـحرية بالـقنوات ا
وقـال مـدير قـسم اإلنـقاذ الـبـحري مـاجد
غــــازي شـــلش في تــــصـــريح تــــابـــعـــته
(الــــزمـــــان) امس ان (عــــمـــــلــــيــــات رفع
الـغـوارق مـستـمـرة بـتوجـيه مـديـر عام
نع الـشركة العـامة فرحان الـفرطوسي 
الحة وتسببها اضرار اعاقتها حركة ا
لــلــبــيــئــة خــاصــة مــنــطــقــة كــورنــيش
الــبــصــرة). في ســيــاق مــتـصـل اجـرت
ــوانئ كــشــفــاً مـوقــعــيــاً عــلى رافــعـة ا
ـيـنــاء خـور الـزبـيـر بــحـريـة مـتـوقــفـة 
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والـفـحص الدقـيق عـلى اجـزاء الرافـعة
إليــــجــــاد انـــسـب احلـــلــــول وحتـــقــــيق

عاجلة الدائمة للرافعة). ا
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افـتتحت اخلطوط اجلوية مكتباً حلجز
ـديـنة وإصـدار تـذاكـر النـاقل الـوطني 
الــقـاهـرة في مــصـر. وذكـر بـيــان تـلـقـته
(الــزمـان) امس ان (وزيــر الـنــقل نـاصـر
حـس الشـبلي عد هـذه اخلطوة مـهمة
لـتوسيع النقل اجلـوي ب ب البلدين
وفق الـعالقات الوطيدة التي تربطهما)
مـبـينـاً ان (الوزارة تـتجه الى فـتح آفاق
ــشــتـــرك مع مــخـــتــلف من الـــتــعـــاون ا
الـبلـدان) واوضح ان (اإلفـتتـاح حضره
الـوزيـر و مـديـر عـام اخلـطـوط اجلـويـة
عـباس عمـران الزبيـدي وسفيـر العراق
في الـــقــاهــرة احــمــد الــدلــيــمي) واكــد
ــكــتب اجلــديـد مــجــهـز الــزبــيـدي ان (ا
بـأحدث تقـنيات الـعمل وسيـديره فريق
مــتـخــصص لـتــوفـيــر افـضـل اخلـدمـات
لـلمسافرين) مضيـفاً ان (هدفنا تسهيل
حـركـة اجلـالـيـة الـعـراقـيـة والـطـلـبـة في
مــصــر وتــنــشـيـط احلـركــة الــتــجــاريـة
والـسـيـاحـيـة بـ الـبـلـدين). وبـحث في
وقـت سابق الزبـيدي مع وزير الـطيران
ــصــري مــحــمـــد مــنــار ســبل ــدنـي ا ا
ــشــتــرك. وقــال الــبــيــان ان الــتــعــاون ا
شترك (اجلـانب بـحثا تطـوير العـمل ا
في اجملـــاالت الـــفـــنـــيـــة والـــتـــجـــاريــة
ـوارد وعــمـلـيـات الــطـيـران وتــطـويـر ا
الـبشرية في اطار الـتعاون ب شركتي
اخلـطـوط اجلـوية و مـصـر للـطـيران في
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القوى الى استذكار قدسية شهر محرم واحلفاظ على وحدة دعت الرئـاسات الثالث 
ـواطـنـ في االصالح واخلـدمـات. وقال الجنـاز االسـتـحـقـاقـات وتطـلـعـات ا الـصف 
ان مـحمـد احللـبوسي في تـغريدة عـلى تويـتر تـابعـتهـا (الزمان) امس انه رئيس الـبر
ن عـلينا بـنعمة (بحلـول العام الـهجري اجلديـد نسأل اللـه القدير أن يـحفظ بالدنا و
األمن والـوئـام وأن يـكون عـامـاً للـتـفـاهم والتـعـاون من أجل الـعـراق) داعيـا اجلـميع
ـسؤولـية الـوطنـية ـنع انزالق األوضـاع وحتمل ا ونحن أولـهم الى (العـمل مخـلـص 

للحفاظ على مصالح الشعب والوطن).
وتــابع (مـن ال يــهــتم ألمــر الــعــراقــيـ
هــنـــأ رئــيس فـــلــيس مـــنــهـم). بــدوره 
مــجـلس الـوزراء مـصـطــفى الـكـاظـمي
جــمـيع الــعـراقــيـ والــعـالم اإلسالمي
بـبـدايـة العـام الـهـجري فـيـمـا دعا إلى
الـتـحـلي بـاحلـكـمـة.وقـال الـكاظـمي في
تـغريـدة على تـويتـر تابـعتـها (الـزمان)
امس (نـحمل أصدق التبـريكات جلميع
الـعـراقـيـ والـعـالم اإلسالمي بـبـداية
ا حتـتوي من رسـالة الـعام الـهجـري 
لإلنـسـانيـة انطـوت على قـيم التـسامح
والسالم للبشرية) واشار الى انه (في
بداية شهر محرم احلرام نذكّر اجلميع
بـقـدسـيـة الـشهـر ونـدعـو إلى الـتـحلي
مـبـتـهـلـ إلى الـله أن يد بـاحلـكـمـة 
عـلـيـنـا نـعمـة احملـبـة واالسـتـقرار). من
جـانـبه  أكـد رئـيس اجلمـهـوريـة برهم
صـالح أنه أمـام الـعـراق اسـتـحـقـاقات
كـبرى لن تُنجز إال بوحدة الصف.وقال
في تــغــريــدة عــلى تــويــتــر تــابــعــتــهـا
(الـــــزمـــــان) امـس (أزكـى الـــــتـــــهـــــاني
والـــتـــبـــريـــكـــات الى أبـــنـــاء الـــشـــعب
ـناسبة حـلول العام الـهجري اجلديد
الـذي يطل عـلينـا وأمامنـا استحـقاقات
كـبـرى لن تُنـجز وحتـديات جـسيـمة لن
تُـواجه إال بوحدة الصف حلماية بلدنا
وشــعــبــنـا وتــرســيخ الــسـلـم األهـلي)
مـــؤكـــدا انه (ال بـــد من الـــعــمـل اجلــاد
واطن وتطلعاتهم لـتلبية متطلبـات ا

جـدي  وهـو بـذلك يـعـبـر بـوضـوح عن
مـعنى قول الـنبي صلى الـله عليه وآله
حـســ مـني وانــا من حـسـ وســلم 

فـكانت ثـورة الطف الضـمانة الـوحيدة
لـــبـــقـــاء االسالم فـــاالسالم مـــحـــمــدي
الـوجـود حـسيـني الـبـقاء  والـضـمـانة
الــــوحــــيـــدة الســــتــــمــــرار الـــتــــواصل
الــتـأريــخي لـنــهج االحـرار الــرافـضـ

لـلظـلم والطغـيان في كل زمـان ومكان 
فـكل يوم عـاشوراء وكل ارض كربالء).
وبــارك رئــيس حتـالف الــنــصـر حــيـدر
الــعـبـادي  ?لـلــمـسـلـمـ ولـلـعـراقـيـ

الـعام الهجري اجلـديد. وقال في بيان
تـلقـته (الزمـان) امس (نسـأل تعالى أن
يـــوحــــد قـــلـــوب الـــنــــاس والســـيـــمـــا
ا فيه مصلحة ـتصدين للشأن العـام  ا
الـناس وأن يـراعو حـرمة هـذا الشـهر 
وأن نـستذكر فيه ثورة وتضحيات أبي
األحــرار عـلـيه الــسالم من أجل نـصـرة
ـنــصب أو احلـق ودفع الــظـلـم ولـيـس 
امـــتـــيــاز زائل).وشـــهـــدت كــربالء اول
امـس  مـراسم اسـتـبـدال رايـتي قـبـتي
اإلمـامـ احلـسـ والـعـبـاس عـلـيـهـما
الـسالم احلـمـر بـرايات احلـزن الـسود

إيـذاناً بدخـول شهر مـحرم. وقال وكيل
ـهدي الـكربالئي خالل ـرجعـية عـبد ا ا
عــلـيه خــطــبـة اجلــمــعــة ان (احلـســ 
سؤولية يريد منا ان نتحمل ا الـسالم 
في احلـفاظ على الثورة احلسينية وان
نــعـمل لــيال ونـهــارا الصالح انـفــسـنـا
فحافظوا على دمائكم ووحدة صفوفكم
وابــتـعـدوا عن الـتـنــازع والـتـنـاحـر من
اجـل الــعـــيش بـــسالم ووئـــام). وشــدد
رئــيس قــوى الــدولــة الـوطــنــيــة عــمـار
عــــلى ضــــرورة الـــتــــمـــاسك احلــــكـــيم 
الـداخـلي والـوطـني. واكـد خالل جتـمع

فـي اإلصالح واخلــدمــات). وفي اربــيل
قـدم رئيس اقـليم كـردستان نـيجـيرفان
ـسـلـم في الـبـارزاني الـتهـنـئـة لكل ا
ـنــاسـبـة االقــلـيم والــعـراق والــعـالـم 
رأس الـسـنة الـهـجريـة اجلـديدة) الفـتا
الـى ان (االقــلـــيم ســيـــظل دائـــمــاً بـــلــد
اجلـميع وموطن التـعايش والتسامح)
مـشددا على (تعـميق ثقـافة قبول اآلخر
ـكـونـات الـعـرقـية والـوئـام ونـطـمـئن ا

والدينية كافة). 
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طـالـب رئـيس حتــالف الــفـتح الـى ذلك 
هــادي الـعـامــري بـنـبـذ الــشـقـاق ودفع
الـــفـــ فـــضالً عن إجنـــاز اخلـــطــوات
الــدســـتــوريــة.وقــال في بـــيــان تــلــقــته
(الـزمان) امس إنه (بحلـول شهر محرم
نعزي صاحب العصر والزمان احلـرام 
ـرجعية الرشيدة  والوالية الوارثة وا
ـــضــــحـــ وكل وأســــر الـــشـــهــــداء وا
) واضاف وال واحملـب ـؤمنـ وا ا
انـه (في شـــهـــر انـــتــــصـــار الـــدم عـــلى
الـسيف نسـتذكر فـاجعة الـطف األليمة
 ذكــرى اسـتـشـهـاد ابي االحـرار االمـام
احلـــســـ عـــلـــيه الـــسالم مـع الـــثـــلــة
الـصـاحلة من اهل بـيته واصـحابه في
ـــقــدس وقـت مــا زالت اصـــداء نــداءه ا
تــقـرع مـســامع الـتــأريخ اني لم اخـرج
ــا وال مـفــسـدا اشــرا وال بــطـرا وال ظــا
ــا خـرجت لـطــلب االصالح في امـة وا

(اهـمـيـة مـواجـهة فـي ساحـة اخلالني 
اإلنــــســــداد الــــســــيــــاسي بــــحــــكــــمـــة
والسـيمـا هـنـاك مـساع خـبـيـثة وإيـثـار
لـزرع الـفـتنـة بـ مكـونـات الـشعب من
ــكـون اإلجــتـمـاعي جــهـة وفي داخل ا
األكـبـر من جـهـة أخـرى) داعـيـا الـقوى
الــــوطـــنـــيــــة و اخلـــيــــرة الى (جتـــاوز
احلـسـاسـيـات والـتـقـاطـعـات الـسـابـقة
وفــتح حــوار جـاد) واضــاف (لن نـقف
مــكــتـوفـي األيـدي أمــام مــحـاوالت زرع
الــــفــــ والــــصــــراعـــات والــــفــــوضى

فالوحدة العراقية خط أحمر).

ÕU²²∫ وزير النقل ناصر حس الشبلي ومدير عام اخلطوط اجلوية العراقية عباس عمران الزبيدي وسفير ≈

العراق أحمد الدليمي يفتتحون مبنى مكتب حجز وأصدار تذاكر الناقل الوطني في القاهرة

ـديـر ان (احملـكـمـة اوعـزت بـاسـتـقـدام ا
الـعام للشركة العامة للفحص والتأهيل
عادن الـهندسي فـي وزارة الصنـاعة وا
ُخالفات احلاصلة على خلفية ا سـابقاً 
ُــبـرم بـ الـشـركـة ـشـاركـة ا في عــقـد ا
وإحـدى شـركـات االسـتـثمـار الـعـربـية).
عـن  نــسب كـــمــا افـــصـــحت الـــهــيـــئــة 
ـشمول بتـقد استمارات اسـتجابة ا
الية اخلاصة بالرئاسات كـشف الذمة ا
الـثالث والوزارات والـهيئـات واجلهات
ُـــرتــبـــطــة بـــوزارةٍ والــســـلــطــة غـــيــر ا
. واوضح البيان الـقضائيـة واحملافظ
ان (مــجـمــوع اسـتــمـارات كـشـف الـذمـة
تسلَّمة من الوزارات والهيئات ـالية ا ا
بـلغت رتـبطـة بوزارة  واجلـهـات غيـر ا
 27210 اســتـمــارة) مـؤكــدا ان (نـســبـة
اسـتجـابة رؤساء اجلـمهـورية والوزراء
والــــنـــواب ونـــائــــبي رئـــيـس مـــجـــلس
الــنـواب إضــافـة إلـى رؤسـاء احملــكـمـة
االحتــاديـة الــعــلـيــا ومـجــلس الـقــضـاء
األعــلى ومـحـكـمــة الـتـمـيــيـز االحتـاديـة
واالدعــــاء الـــعــــام وهــــيـــئــــة اإلشـــراف

ئة). القضائي بلغت مئة با

االحتـاديـة العـلـيا). كـمـا  ردت محـكـمة
الـقـضاء اإلداري دعـوى مـقامـة من قبل
ـقال حـسن منـديل بالـية مـحافـظ بابل ا
تـــنـــصـــيب بـــديـــله. وقـــال مـــصـــدر في
تــصــريح امس ان (مــحــكــمــة الــقــضـاء
ــقـامــة من قـبل االداري ردت الــدعـوى ا
ــقـــال حـــسن مـــنــديل مـــحـــافظ بــابـل ا
الـتي تخص الـطـعن بـآلـية الـسـريـاوي 
تــنــصــيـب احملــافظ احلــالي عــلي وعــد
اصـــدرت مـــحـــكـــمـــة عـالوي). الى ذلك 
حتــقـيق الـرصـافـة اخملـتــصـة بـقـضـايـا
ــة الـــنــزاهـــة وغــسل األمـــوال واجلــر
اوامــر اســـتــقــدام بــحق االقــتـــصــاديــة
مـــســؤولـــ في امــانـــة بــغــداد ووزارة
ـعادن. وذكـر بيـان للـهيـئة الـصنـاعة وا
تـــلــقـــته (الــزمـــان) امس ان (مــحـــكــمــة
حتــقـيق الـرصـافـة اخملـتــصـة بـقـضـايـا
أصــدرت أمـــراً بــاســـتــقــدام الـــنــزاهـــة 
ـديــرين الـعـامـ لـلـدائـرة الـقـانـونـيـة ا
ودائــرة مــاء بــغــداد في أمــانــة بــغـداد
المـتناعـهما عن تنـفيذ قـرارات احملكمة
اخلـاصة بـاخملالفـات احلاصلـة في عقد
مـشـروع مـاء الـرصافـة الـكـبـيـر) وتابع

مـجلس الوزراء يجب أن يراعى في ذلك
الـشخص توافر شروط اخلبـرة العلمية
والـعملية والنزاهة والكفاءة بعيدا عن
شـبـهـات الـفـسـاد حتـقـيـقـا لـلـمـصـلـحة
الـعـليـا لـلبـلـد والقـدرة عـلى التـخـطيط
الـسـتـراتـيـجي ومـواجـهـة االزمـات بـكل
انـــواعــهـــا واتـــخــاذ كـــافــة اخلـــطــوات

ال العام). للحفاظ على ا
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الفـتا الى (رد دعـوى كمبش بـشأن طلب
الــغـاء الـفــقـرة اوال من االمــر الـديـواني
انـهـاء التـكـلـيف من مـهـمات ـتـضـمن  ا
تـسيير شؤون الديـوان  واعتبار انهاء
تـكلـيـفه صحـيحـا واحلكم بـعدم صـحة
مـــا جـــاء بــالـــفـــقــرة ثـــانـــيـــا من االمــر
ـتـضمن تـكـلـيف الـعزاوي الـديـواني  ا
ـهمـات منـصب رئيـس الديـوان وكالة
والـغائها) ومضى البيان الى القول ان
(الــقــرار الــصــادر من مـحــكــمــة قــضـاء
ــرقـمـة  819م ــوظـفــ في الــدعـوى ا ا
 2022مـــــعــــدومـــــا لـــــصــــدوره خـالفــــا
ــذكـورة انــفـا الخــتـصــاص احملـكــمـة ا
كـونه يـدخل ضمن اخـتصـاص احملكـمة

كــمـبـش واعـتــبـرت انــهـاء تــكـلــيـفه في
على تـسيـير شـؤون الديوان صـحيـحا 
اعـــتــبـــار انه يـــدخل ضـــمن صالحـــيــة
وهنا حـكومة تصريف االمور الـيومية 
يــنـبـغي عــلى مـجـلس الــوزراء تـكـلـيف
شـخص اخـر لـلـمـنـصب بـصـفـة مـؤقـتة
عـــــلى ان تـــــتــــوافـــــر فـــــيه الـــــشــــروط
الـقـانونـية). وردت االحتـادية في وقت
سـابق دعـوى كـمـبـش ضـد قـرار إنـهاء
تـكلـيفه.وقـالت احملكـمة في بـيان تـلقته
(الـزمان) امس إن (السـلطات االحتادية
ومـنــهـا الـسـلـطـة الـتــنـفـيـذيـة يـجب أن
ـــشــروعـــيــة تـــعـــمل في إطـــار مــبـــدأ ا
وسـيادة القانون حتى وإن استخدمت
سـلـطاتـهـا الـتقـديـرية في سـبـيل اجناز
مــهــامــهــا وبــذلك فــإن اســتــخــدامــهــا
ا لـسلطاتها التقديرية ليس مطلقا وإ
مـقيدا في حدود الرقابـة التي تمارسها
ـؤسـسات الـدسـتـورية ومـنـها عـلـيـها ا
احملــكـمـة االحتــاديـة الــعـلـيــا تـطـبــيـقـا
ادة  93 ثـالـثا مـن الدسـتور) الحـكـام ا
مـؤكدا ان (اصدار قرار يتـضمن تكليف
ــنــصب مـــا من قــبل شـــخص مــعـــ 

تـكـلـيف عـبـد اخلـالق مـدحـت الـعزاوي
وتــأكــيـد اجــراءات انــهــاء مـهــام ســعـد
كــمــبش. وقــال وائل مــنــذر لـ (الــزمـان)
امـس ان (احملــكـــمـــة اصـــدرت قـــرارهــا
بـــشـــأن عــدم صـــحــة االمـــر الـــديــواني
اخلــاص بــتـكــلــيف الــعـزاوي لــرئــاسـة
ادة 93 اسـتنـادا الى احـكام ا الـديوان 
الـتي تـخـتص االحتـادية مـن الدسـتـور 
ــوجـبـهــا في الـرقـابــة عـلى الـقـرارات
تــطــبــيـــقــا لــلــقــوانــ كــافـــة واالمــور 
االحتـاديـة واالنظـمة والـتـعلـيمـات على
وجب هـذه الفقرة اعـتبار ان احملـكمة 
تـمـلك الواليـة الكـاملـة عن كل ما يـصدر
عـن الـسـلـطـات االحتـاديـة) واشـار الى
ان (احملــــكـــمــــة وجـــدت اشــــكـــالــــيـــات
ـنصب من بـالـشروط اخلـاصـة بتـولي ا
ومن بــيــنــهــا اخلــبــرة قــبـل الــعــزاوي 
حـيث عـدت قرار تـكـليـفيه في الـعـلمـية 
تـسيـير شؤون الـوقوف الـسني مخـالفا
على اعـتبار ان ادارة الحـكام الـدستـور 
ــنـاصـب الـعــلـيــا يـنــبـغي ان تــخـضع ا
لـلقـواعد الـعامة) وتـابع انه (في الشق
ردت  احملكـمة دعوى الـثاني مـن القـرار
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دعـا اخلـبـيـر الـقـانـوني  احلـكـومة الى
اخـتـيـار شـخـصـيـة وفق الـشـروط الـتي
حــددتـهـا احملــكـمـة االحتــاديـة الـعــلـيـا
لـتـسـييـر شـؤون ديوان الـوقف الـسني
الـــذي اصـــبح بال رئـــيس بـــعــد الـــغــاء
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كالم أبيض

اعـتـدتُ ان اكـتب قـبل مـوعـد نـشـر عـمـودي بـيـوم واحـد  وهـذه الـعادة جـاءت في
عرفـة آخر تـطورات الـوضع العـام  احتـراما لـلقار    فـليس من محـاولة مـني 
ـنـاسب  (مـثـالً ) ان اكـتب مـتـغـزالً بـالـربـيـع  ونـحن نـعـيش في اجـواء ( جـمـرة ا
ـنـوال  وقفت امـس حائـرا : عن مـاذا اكتب  فـيـما الـبـلد القـيظ ) .. وعـلى هذا ا
ـواطن يـعـيش في فـضـاء من الـقـلق  يـعـيش فـي اتـون فـوضى ال وصف لـهـا  وا

ا ال يقدر على عالجه اشهر االطباء ! ر
لقـد حرتُ  واظن ان هذه احلـيرة شـملت السـواد االعظم من الشـعب  والله يكن
واطن براحة في عون الـفضائيات ورجاالت التحليل الـسياسي : ترى متى ينعم ا
ـجـريـات الغـد  وهي الـبـال  والـعـيش الـرغـيد بـال منـغـصـات  ودون الـتـفـكـيـر 

ا ستفضي اليه االمور . رء على دراية  مجريات فقدت البوصلة  وما عاد ا
واطنون ينـظرون اليهم نظرة ترقب  السـياسيون هم االن في امتحـان الوطن  وا
وفي ذواتـهم دعـوة الى احملـبـة والـتـعـاون  وبـنـاء اجملـتـمع اإلنـسـاني عـلى أساس
ـانهم عميق  بـان التاريخ يـعيد فـتح صفحاته في باد السـامية   وإ العـدل وا
اية حلـظة .. وحـ تنـطلق احلـناجـر مطـالبـة بإعـادة فتح تـلك الصـفحـات  وقراءة

وعود احلمالت االنتخابية التي لم تُنفذ  لن يقف امامها سد أو جبل !
ان مسببات القلق الذي يخيم على صدورنا وأدمغتنا وسلوكنا  نتيجة ما وصلنا
اليه  الـيـوم  ادت الى هلع مـريع في صـفوف اجملـتمـع   وثمـة احتـمـال كبـير أن
تؤدي إلى مـزيد من االضطـرابات االجـتماعـية والعـنف وعدم االستـقرار  قبل ان
يـعي  مـن بـيـدهم امــر الـعـبـاد  خــطـورة واقع احلـال وافــرازاته  ويـبـادرون  الى
الـقـيام بـخـطـوات لـتخـفـيف حـدة هذه اخلـطـورة  من خالل االسـتـعانـة بـأصـحاب
االخـتـصـاص في مــوضـوعـة  الـســلم اجملـتـمـعي  فــاألمـر جـد خـطــيـر  ولم يـعـد
الشعـب يتحمل ثقل الـصخر اجللـمود الذي يجثم عـلى مساراته اليـومية  ويعطل

حياته ومعيشته .
رء بـاالنفعال والغضب والقلق   في بعض   اعرفُ  ان  من الـطبيعي أن يشعر ا
عـروف أيـضًا الظـروف  ولـكن في حالـة ازديـاد اضطـراب الـقـلق االجتـمـاعي وا
بـالـرهـاب االجـتمـاعي فـأن االمـر يـؤدي  الى تـفـاعالت يـوميـة مـدعـاة الى الـتـذمر
ـــوضــوعي ــبــالـغ به واخلــوف وغـــيــاب الـــوعي الــذاتي وا ا
ـعنـوي وهذه احلـالة من والتـسبـب باحلـرج الشـخصي وا
اشـد حــاالت اخلـطـورة الـتي نـحـذر مـنـهـا .. ان لإلنـسـان
ـساحـة حدودها مسـاحة من الـصبـر وح تـتجـاوز تلك ا
ــعـروفــة ... رحــمـة فـإنّ االمــور تــخـرج عـن سـيــاقــاتـهــا ا

واطن  فقد تعب .. ارحموه رجاء ! با

ال جدال في ان األغـلبية السياسية هي اخملرج  اذا ما أُريد للعملية السياسية أن
تـوضع عـلى الـسـكـة الـصـحـيــحـة  وان احملـاصـصـة وان جُـمـلت بـألـفـاظ الـتـوافق
والـشـراكـة الـوطـنــيـة لن نـحـصـد مــنـهـا سـوى اخلـراب  والــكل يـعـرف ذلك ومـنـذ
السـنوات األولى للتغـيير السـياسي  وبعد مرارة االقـتتال األهلي وشـيوع الفساد
وانــعــدام اخلــدمــات مــا عــاد األمــر بـخــاف عــلـى أحـد حــتـى ألبـسـط الــنـاس . ان
االنـقـسام احلـاصل بـ األطراف الـسـياسـيـة بـ مطـالب بـاألغلـبـية كـمـا هي حال
التيار الصدري  ومتمسك بالتوافقية كما هي حال االطار التنسيقي  يكشف عن
تـطـور مـهم  وان كـان مـتـأخـرا جـدا  اذ بـدأ الـبعـض يتـلـمس مـواضع اخلـلل في
سـار السليم . ويُفتـرض بالسياسي العمـلية السياسـية  ويُبصر بحـدود معينة ا
ـانية األولى  فمن أن يعـرفوا ذلك مسبـقا  او على األكـثر بعـد انتهاء الـدورة البر
عقول مرور عـقدين من الزمن حتى نـتعلم  فقـد كانت جميع الـقوى حينذاك غيـر ا
قراطـية متينـة تكفل احلريات مستـمتعة بالـتوافق وظنّت فيه طريـقا آمنة لتـجربة د
ـواطنة وترتقي بالبالد  فصـمت الكل بانتظار الثمـار  فاذا بها متعفنة ال وتعزز ا

تُطاق  ال يتقبلها نظر  وال يستسيغها ذوق  وغير قابلة للهضم . 
ومع ذلك مازالت أطـراف عديدة مـتمسـكة بـاحملاصصـة وتدافع عنـها علـنا وأخرى
ـثابـة اشتـراطات باخلـفاء  او بـكلـمات بـراقة ومـفتـوحـة على تـأويالت شتى  او 
ـاذا عـلى اجلـهـة الـتي يُـحـتـمل أن تـشــكل احلـكـومـة بـعـد انـسـحـاب الـصـدريـ . 
يتمـسكون باحملاصصة وهم يعرفون انها لن تفضي الى ما يتطلع اليه العراقيون?
واالجـابة بـعـيـدا عن تـهمـة الـفـساد  تـتـمـثل سـياسـيـا في انـعـدام الثـقـة بـاألطراف
األخـرى  واحلـقـيـقـة ان اجلـمـيع ال يـثق بـاجلـمـيع  وعـنـدمـا تـنـعـدم الـثقـة يـصـبح
ـكونات  الكالم عن الـشراكة والـتوازن والـتوافق حاضـرا بذريعـة ضمـان حقوق ا
ـاذا انــعـدمت الــثـقـة بــ أطـراف يـربــطـهـا تــاريخ طـويل مـن الـعـمل في والــسـؤال 
ـا هنـاك من يقول : ال عـارضة  وحتالـفات اسـتراتـيجـية بحـسب وصفـها ?  ر ا
ثقـة في السـيـاسة  وان األعـمال بـاألفعـال ولـيس بالـنيـات  وبـهذه احلـال البد من
ضـمـانات  وفي الـعـمل السـيـاسي الضـامن هـو الـدستـور عـندمـا ال يـكون هـشا 
والـقضـاء عـندمـا يكـون مـستـقال  والـقائـمون عـلـيه شجـعـانا  بـعد تـأمـ حيـاتهم

همة معقدة . وحتص مهنيتهم  فهم بشر وا
ـضي قـدما ـكن لالطار الـتـنـسيـقي أن  ـسـدود  ال  ـشـهد ا لـنـتأمـل قلـيال في ا
ـان بغياب التـيار الصدري  وهذا بحكـومته التوافـقية  وان حصلت عـلى ثقة البر
ان في أول احتمـال بعيد  فإنها لن حتصل على ثقة اجلـماهير التي اقتحمت البر
مالمـحـهـا بـترشـيـح محـمـد شـيـاع الـسـوداني لـرئـاسـة احلـكـومـة بوصـف الشـعب
ا على مصـدر السلـطات  مع ان االعتراض لـيس على شخـصية الـسوداني  وا
نـهـج تـشـكــيل احلـكــومـة  ولـكن هـل سـتـجــبـر الــتـظـاهــرات واالقـتـحــامـات االطـار
ـطـالب الـصـدريـ بـاعـتـمـاد األغـلـبـيـة نـهـجـا لـلـعـمـلـية الـتـنـسـيـقي عـلى الـرضـوخ 
السياسية  واذا لم يرضخ االطار  وتواصلت التظاهرات ماذا سيكون احلال ? .
عارضـة الشعبية للتيار الصدري لن تتشكل حكومة أبدا اال برضى قيادتها ومع ا
كـن لقـيـادة التـيـار القـبـول بحـكـومة تـوافـقيـة تـخـالف ما أعـلـنته لـلـجمـاهـير  وال 
ـان  وال قـيمـة حلـكـومة وتـمـسكـت به  ومن أجله اسـتـقـال جـميع نـوابـهـا من البـر
تـوافـقيـة ألنـهـا ستـكـون امـتدادا لـسـنـوات الفـشل . وبـالـرغم من ان لـلتـيـار الـقدرة
إلزاحة اجلـميع وفرض نفسه بقوة قـواعده اجلماهيرية وتشـكيل حكومة  ولكن ما
تداعيات ذلك محليا واقليميا ودوليا  وال أظن ذلك من ب ما تفكر به قيادة التيار

حقنا لدماء العراقي . 
قـدورها التقدم الى األمام أبدا لقد تـكلست مسارات العـملية السيـاسية ولم يعد 
ـــربع األول  ولـــيس تــرحـــيل األزمـــة الى األمــام  ولـــذلك البـــد من الــعـــودة الى ا
بـالـذهاب الـى انتـخـابـات مبـكـرة  ألنـها لن تـكـون احلل اذا لم تـسـبقـهـا خـطوات 
وأول تلك اخلـطوات تـعديل الـدسـتور وقـانون االنـتخـابـات من خبـراء متـخصـص
بعـيدا عن الضـغوط السـياسيـة  فما كـان لألزمات أن تتالحق
ـواد  الـدسـتـوريـة حتت واجلـمـود أن يــحـصل لـوال تـفـسـيــر ا
سار الضغط السياسي لصالح جهات بعينها على حساب ا

قراطي  ومثالها : كارثة الكتلة األكبر . الد

حول مـا اذا كان زعـيم كتـلة يحـمل سالحا كـالرشـاش بدال من احد
حراسه.

انه مشهد لدولة وسط افريقيا.
كـمــا ان حــمــمل الــسالح يــوحي بــان الـســيــاسي مــذعـور
ـــالــكي زعــيم شـــجــاع وله اتــبــاع وخــائف.ومــعــروف ان ا

كثيرون.

انـــتـــشـــرت عـــلى مـــواقع الـــتـــواصل
االجـتـمـاعي  مـنـاشـدات من  الـطـلـبـة
اخلـريــجــ من جــامــعــة اهل الــبـيت
ـاضـي  الى وزيــر الـتــعــلـيم لـلــعــام ا
الــعــالي والــبــحث الــعــلــمي لــتــوجــيه
اجلـــهـــات ذات الـــعـالقـــة بـــالـــوزارة
:جـهـاز االشــراف والـتـقـو الــعـلـمي
ودائــرة الــتــعــلــيـم اجلــامــعي االهــلي
ودائــرة الــدراســـات  لــغــرض اطالق
وثـائـقــهم الـدراسـيــة  الـتي هي حتت
االجراءات الروتـينية فـي الوزارة منذ
ــــراجــــعــــات من 7 اشــــهــــر  ورغـم ا
اجلامعة والطلـبة اخلريج لكن دون
ـعقـد وعدم جدوى  بـسـبب الروتـ ا
خــبــرة الـــبــعض   وان كـــانت هــنــاك
بــعض االشــكــاالت لـــوثــائق مــحــددة
كن  جتمـيد اطالقـها واطالق باقي
الـوثـائق  لـكـون الـطــلـبـة بـحـاجـة لـهـا
. للـتقـد لـلدراسـات العـلـيا والـتعـي
ولذا يأمل من الـسيـد الوزيـر الوطني
ـــــــهـــــــنـي  ايـالء هــــــذا اخملـــــــلص وا
ــوضـــوع اهــتـــمــامه  وتـــوجــيـــهــاته ا
الـسـريـعـة  حـيث ان مـعـالـيه حـريص
على الـطلـبة وحـقوقهـم   ومسـتقبـلهم
وما يتـسم من مهـنيـة  ومرونـة   لهذا
نـنــتــظـر من مــعــالي الـوزيــر بــشـارته
كـحق من حـقـوق الــطـلـبـة اخلـريـجـ
وفق الله كل من يسعي لعمل اخلير
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إنـتقل إلى رحمة الله تعالى
سمـاحة السـيد محـمد رضا
رجـعية الـلعـيبي -مـعتمـد ا
الـــديـــنـــيـــة في الـــنـــشـــوة-
الـشـهـبـان شـمـال مـحـافـظـة

البصرة ..
تـغمـده الله تـعـالى برحـمته
الـواســعـة واســكـنه فــسـيح

جناته 
انا لله وانا اليه راجعون.
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بـنى صندوق تقاعد مـوظفي الدولة الكائن في تعلن هيأة الـتقاعد الوطنـية عن اجراء مناقصـة تنظيف 
ـالي في مقر ـناقصـة مراجعـة القسم ا جانب الـرصافـة / ساحة الـوثبة فـعلى الراغـب باالشـتراك في ا
ـناقصة لقـاء مبلغ مقداره (٥٠٠٠٠) خـمسون الف دينار غـير قابل للرد الهيأة لشـراء نسخة من شروط ا
ـناقصة ورقـمها ويرفق عـلى ان تسلم الـعطاءات داخل ظرف مـغلق ومختـوم وموقع ومثـبت عليه اسم ا
ـوجب صك مـصدق المـر هـيأة مـع العـطـاء مبـلغ الـتأمـيـنات االولـيـة البـالـغة (١ %) من مبـلغ الـعـطاء 
الـتقاعـد الوطنـية وسوف تـهمل العروض الـغير مـستوفـية للـشروط وان الهيـأة غير مـلزمة بـقبول اوطأ
وافق العطاءات علما ان اخر مـوعد لقبول العطاءات هـو الساعة الثانية عـشر ظهرا من يوم اخلميس ا

صاريف كافة. ناقصة اجور نشر االعالن والرسوم وا ٢٠٢٢/٨/١٠ ويتحمل من ترسو عليه ا
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زايدة الـعلنية وفق درجة جانـبا في ا ـواد ا تعـلن الشركة الـعامة لتـجارة احلبوب فـرع / النجف عن بيع ا
زايـدة السـاعة الـعاشـرة من صبـاح يوم قانـون بيع وايـجار امـوال الدولـة رقم ٢١ لسـنة ٢٠١٣ وسـتجـري ا

. (٢٠٢٢/٨/٣٠)
بينة ادناه بصك عين مستصحـب معهم التأمينات ا كان والزمان ا فعلى الراغب بالشراء احلضـور با
ـشـتري حـصـرا والبـطـاقـة التـمـوينـيـة او بـطاقـة الـسكن وبـراءة الـذمـة من الضـريـبة المر الـشـركة وبـاسم ا
ـئة من بـدل الـبـيع عن كل يوم ـزايدة اجـور خـزن بنـسـبة (٢/١) % نـصف من ا ويتـحـمل من تـرسو عـلـيه ا
زايدة اجور النشر واالعالن واية مصاريف ن ترسو عليه ا دة (٣٠) ثالثون يوم على ان يتحمل  تأخير و

دة احملددة. واد خالل ا اخرى ورفع ا
دة (٥) خمسة ايام اعتبارا من تاريخ االحالة. علما ان البيع خاضع لكسر القرار 
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ادةت التأمينات بالدينارا

١٠٫٤٠٠٫٠٠٠ فقط عشرة مليونسحالة١
واربعمائة الف دينار

ائةسحالة٢ ١٫٨٧٢٫٠٠٠ فقط مليون وثما
واثنان وسبعون الف دينار

٥٫٥٦٨٫٠٠٠ فقط خمسة ماليدكة ياسم٣
وخمسمائة وثمانية وستون الف دينار

زايدةالكمية مدة الدفعموقع ا
١٥ يومفرع النجف١٠٠ طن

١٥ يومفرع النجف١٨ طن

١٥ يومفرع النجف٥٨ طن

١٠٠٫٠٠٠ فقط مائة الف ديناردنان٤ ١٥ يومفرع النجف٢ طن
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رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
بينة في ادناه والعائدة الى مديرية بلدية العمارة فعلى الراغب تـعلن جلنة البيع وااليجار في مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجير االمالك ا
ـزايدة مـراجعـة سكـرتـير الـلجـنة فـي مقـر بلـدية الـعـمارة خالل فـترة (٣٠) ثالثـون يـوما تـبدأ من الـيوم الـتـالي لنـشر االعالن مـسـتصـحبـا معه بـاالشتـراك في ا
دة الـتأمينات الـقانونية الـبالغة ان ال تقل عن (١٠٠ %) لـكامل مدة التأجيـر وينادى للمزايدة في الـساعة العاشرة والـنصف صباحا في اليـوم التالي النتهاء ا
زايدة زايدة عطلـة رسمية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه ا اعاله من تـاريخ النشر وعلى قاعة مديرية بلدية العمارة واذا صادف يوم ا
دنـية وبـطاقة الـسكن ويـكون علـيه مراجـعة مديـرية بـلدية الـعمارة ـترتـبة على ذلك من نـسبة (٢ %) مع جـلب هويـة االحوال ا صاريف ا اجـور النـشر وكافـة ا
زايدة. صادقة الكمال اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية وال يجوز قطع الوصل في يوم ا خالل فترة (١٠) عشرة ايام من تاريخ ا
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طالبة بالتعويض او اللجوء الى احملاكم اخملتصة. لك الى البلدية عند احلاجة اليه وخالل فترة التأجير او عند انتهاء العقد دون ا يسلم ا
زايدة وحسب كتاب هيئة النزاهة / - عـلى الراغب باالشتراك جلب براءة ذمة من الهيئة الـعامة للضرائب / فرع ميسان وبخالفه ال يسمح له بـاالشتراك في ا

رقم . م . ت ٣٢٧/٥ ق ٥ حتقيقت ميسان ا

لك ورقمهت وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية

سنة واحدة١٦ م٢حانوت رقم ١٤٦

سنة واحدة١٦ م٢حانوت رقم ٢٤٧

سنة واحدة١٦ م٢حانوت رقم ٣٤٨

سنة واحدة١٦ م٢حانوت رقم ٤٤٩

سنة واحدة١٦ م٢حانوت رقم ٥٥١

سنة واحدة١٦ م٢حانوت رقم ٦٥٢

سنة واحدة١٦ م٢حانوت رقم ٧٥٣

سنة واحدة١٦ م٢حانوت رقم ٨٥٤

سنة واحدة١٦ م٢حانوت رقم ٩٥٥

سوق حي احلس القد ١٣٠/٥٢
حي احلس

٧٥٠٠٠٠ سبعمائة وخمسون الف دينار

٥٠٠٠٠٠ خمسمائة الف دينار

٥٠٠٠٠٠ خمسمائة الف دينار

٥٠٠٠٠٠ خمسمائة الف دينار

٥٠٠٠٠٠ خمسمائة الف دينار

٥٠٠٠٠٠ خمسمائة الف دينار

٥٠٠٠٠٠ خمسمائة الف دينار

٥٠٠٠٠٠ خمسمائة الف دينار

٥٠٠٠٠٠ خمسمائة الف دينار

سوق حي احلس القد ١٣٠/٥٢
حي احلس

سوق حي احلس القد ١٣٠/٥٢
حي احلس

سوق حي احلس القد ١٣٠/٥٢
حي احلس

سوق حي احلس القد ١٣٠/٥٢
حي احلس

سوق حي احلس القد ١٣٠/٥٢
حي احلس

سوق حي احلس القد ١٣٠/٥٢
حي احلس

سوق حي احلس القد ١٣٠/٥٢
حي احلس

سوق حي احلس القد ١٣٠/٥٢
حي احلس
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هل سألت نفسك :

مـا مـعـنى قـول (غانـدي) زعـيم الـهـنـد " تـعلـمتُ مـن احلسـ أنْ أكـون مـظـلـوماً
فانتصر " ?

أين " غاندي " من االسالم ?
وأين هو من تاريخه وأعالمهِ ووقائِعِه ?

واجلواب : 
ذاهب يـةً عابـرةً لألديان وا ان قضـية االمـام احلس (ع) أصـبحت قـضيةً عـا

والقوميات ...
انها باختصار انشودة االحرار في كل زمان ومكان 

ذلك انـهـا عـلّـمت الـنـاس معـنى احلـريـة واالنـعـتـاق من نـيـر الـظـلم واالسـتـبداد
ة بكل بسالة وشجاعة والصبر على التضحيات مهما ومواجهة الكيانات الظا

بلغت مناسيبُها .
نـعم (غـانـدي) في الـهـنـد يـشـيـد بـهـا ويُـعـلـن لـلـعـالم انه عـكف عـلى اسـتـيـعـاب

لهمة . دروسها ا
والزعـيم الصيـني (ماسي تـوتغ) يشيـر اليهـا في حديثِهِ  –مع أحـمد الشـقيري

- أول مسؤول عن منظمة التحرير الفلسطينية
سيحيون والصابئة يشاركون في مراسم العزاء احلسيني .  وا

وقد أخبرنا أحد االخوة من (السنغال) انّ الرجال والنساء يشاركون في عزاء
احلس (ع) ليلة العاشر من احملرم في مناحة ليس لها نظير.

ذاك في آسيا 
وهؤالء في افريقيا 

وهـكـذا سائـر البـقـاع في العـالم  وخـاصة اجملـالس احلسـيـنيـة العـظـيمـة التي
تنعقد في اوربا .

وكل هذا قـلـيل بحق االمـام احلسـ (ع) الـذي جاد بـنفـسه وقـدّم القـراب من
يـامـ من أجل حتـريـر االنـسـانيـة من أغالل أهل بـيـته الـطـاهـرين وأصـحابـه ا
الطـغيان واالستـبداد ومن أجل احلفاظ عـلى القيم االلهـية بعيـداً عن التحريف

والتزوير .
نازلة الساخـنة العداء االنسانيـة أصعبُ الظروف وأخطرها  ولم تُقْـعِدْهُ عن ا
ـواجهـة الكـبرى  مـعتبـرا طعم وت) سـعادةً وهـو يخـوض غمـار تلك ا ورآى (ا
ــاً وبـهـذا عــبّـد الــطـريق لـكل (احلــيـاة) في ظل الــطـغـيــان واالسـتـبــداد مُـرّا مـؤ

االحرار في العالم 
يقول الشاعر : 

َ شعارا  لُحْ فوقَ تاجِ الفاحت
واسطعْ بدرب الثائرين منارا 

ذلةَ أنَّ في  وأر األُلى سِيمُوا ا
مقدورهم أنْ يُصبحوا أحرارا 

ان الشعار الذي رفعه االمام احلس (ع) يوم الطف شعار خالد حيث قال:
هيهات منا الذلة 

وبالفعل فان هذا الشعار أصبح منار الثوار في كل األعصار واألمصار.
-2-

اجملـالس احلـسـيـنـيـة هي جتـمـعـات بـشـريـة مـخـتـلـطـة فـهم شـرائح عـديـدة من
النـاس ترى الفقير الى جانب الغني  والكـبير بجوار الصغير  واالبيض الى
ثقف بجانب األميّ الذي ال قـيم والعالم وا جانب األسـمر والزائر بالقرب من ا

يحسن القراءة والكتابة ...
هارات ولكن وهكـذا تتعدد اجلنـسيات وتتـباين األلسن  وتتفـاوت القابلـيات وا
ـان بـعـظمـة دوره ونـهـضته ـشتـرك بـيـنهـمـا هـو حب احلـس واال الـقـاسم ا

واليق بأن جراحه هي جراح االنسانية جمعاء .
ـالي الـتي تـقـصـد احلـس لـزيـارته في كل عـام لم يـسـبق أنْ اجـتـمعت انّ ا

عمورة فهو مهوى القلوب واالفئدة .. لزيارة احد عبر تاريخ ا
وفي احلديث الشريف :

اتوا شوقاً )  ( لو عَلِمَ الناسُ ما في زيارة احلس 
فاحلس في السماء أكبر منه في االرض 

الئكـة مـحـيطـةً بـقبـر احلـس (ع) رسـلـ وا ومن هـنـا تـرى أرواح االنبـيـاء وا
ففوج يصعد وفوج ينزل ...

يـثاق ـعاهـدة وا ـا هي ا ولـيـست الزيـارة مجـرد كلـمـات يطـلقـهـا اللـسان ... ا
على أنْ تمضي على ما مضى عليه احلس :

عروف  تأمر با
نكر  وتنهى عن ا

وتُقيم الصالة 
انّ لقلقة اللسان ال جتدي نفعا .

ـهم أنْ تـتـرجم حبـك للـحـسـ عـملـيـا في مـسـار واعٍ سـليـم طاهـر لـتـلـتحق وا
متدة عبر امتداد الزمن  بقوافل االنصار ا

اللهم وفقنا لزيارة احلس 
وارزقنا شفاعته يوم احلساب .

 —bB « 5 Š

Husseinalsadr2011@yahoo.com
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السليمانية

االحــتـالل. من هــنــا نــســتــغــرب جــديــة
بــعض الــتــحــلــيالت عن وجــود احلـرب
ـعـلنـه في بعض جـوانـبه واخملفي في ا
جـوانب اخـرى بـ االدارة االمريـكـية و
الـنـظـام االيـراني عـلى فـرض الـسـيـطرة
صرين على العراق  ‘هـؤالء احملللي ا
عـلى خداع الـرأي العـام العـراقي عـندما
يـريدون اظهـار موقف االدارة االمريـكية
النـــقــاذ الــعـــراق من الــنـــفــوذ االيــراني
مـعـتـبريـن ان تلك االدارة تـعـمل بـاجتاه
دعـم اســـتـــقاللـــيـــة االرادة الـــعـــراقـــيـــة
الـوطنـية وان النـظام االيـراني هو الذي
يــريـد فــرض الــهـيــمـنــة عـلى الــعـراق ‘
اســاســا احـتـالل الـعــراق بــذلك الــشـكل
ــنــظم نــابع من الــوحــشي واالرهــابي ا
ـتــحــدة االمـريــكــيـة ثــوابت الــواليــات ا
والــتـي بــقــيت كــمــا هي ومــنــذ احلــرب
ـيـة الــثـانـيـة وهــو نـاجت عـقـائـدي الــعـا
لـلــدولـة الـعـمـيـقـة ولـيس انـتـاج االدارة
االمـريـكـيـة والنـهـا مـعـنـونـة الى الـعـالم
ومـحيـطهـا العـالم وليس فـقط امـريكا و
مـن خالل تطـورات االحداث يـتم تطـوير
تـلك الـثـوابت والن الـتـجـارب مـرت على
الــعـراق كــمـوقع و ارادة  شــعـبــيـة لــهـا
جـذور حـضاريه كـان التـعامل االمـريكي
مـراقب لتطورات االحـداث وتاثيره على
ـنطـقة  ‘ورغم واقع الـعـراق وبالـتـالي ا
مـوقف وتصـرفات الـنظـام الغـير مرحب
به شـعبيـا عند تـعامل مع طمـوحاتهم ‘
ولـكن في توجهات بناء االرادة الوطنية
كـــان ذي مــوقف مـــرحب به حـــتى عــنــد
ـوقف دخل ــنـطــقـة  ‘وهــذا ا شــعـوب ا
ضــــمـن حتــــســــبــــات اطــــار الــــثــــوابت
االمـريـكـيـة  ‘مــنه انـطـلـقت امـريـكـا اوال
ــشـاكل لــلـنـظــام لـعــله يـتــغـيـر بــخـلق ا
اسـتـراجتـيته في بـنـاء االرادة الوطـنـية
فـكـان تـعـاونه مع الـنـظـام االيـراني زمن
الـشاه لدفع مسيرة حل القضية الكردية
بـــاجتـــاه االصــطـــدام و احـــداث أخــرى
....وحـــتـى هـــنـــاك اكـــثــــر من مـــصـــادر
مـعلـوماتـية تتـحدث  عن الـدور اخلبيث
لـالدارة االمـريــكــيـة في اشــعــال احلـرب

بيننا و النظام االيراني بعد الشاه .
عــلى ايــة حــال حــصل مــاحــصل ونــفـذ
ـــصــدر الـــقــرار ضـــمن ثــوابت االدارة ا
االمـريكية خطة اسقاط ركائز الدولة في

عارضة العراقية في وواسـعة  لتقوية ا
اخلـارج ووضع كل الـتسـهيالت أمـامهم
ـــســبق من هــذه اإلدارة أن مـع الــعــلم ا
بــــعض  الــــشـــخــــصــــيـــات واجلــــهـــات
ـعارضـة عاشت خارج الـعراق لـفترات ا
طــويـلـة بـحـيـث فـقـد بـعـضــهم الـشـعـور
بــاإلنـتــمــاء لـلــعـراق وشــعــبـة فــأصـرت
امــريــكـا إلـى شـحــنــهم لــيـتــذكــروا هـذا
األنــتـــمــاء !  و األغــرب مــاكــان في هــذا
ـوضـوع أن أمـريـكـا أعتـمـدت إعـتـمادا ا
مـــبـــاشـــرا عــلـى بـــعض األنـــظــمـــة  في
ـنطقة لتحقـيق ما كان يخطط لها ضد ا
الــعــراق أمــا فـيــمــا يــخص ايــران كـان
وحلــد إسـقـاط الـنـظــام وتـدمـيـر الـدولـة
الـعـراقـية وإحـتالل أراضـيـهـا وقبل ذلك
مـحاصرتـها حصاراً قـاسياً اشـتمل كما
كـــان مــعــلــوم مـــنع حــبــة اســـبــرين عن

العراقي .
فـي حـــ لم تــــتـــجـــاوز الــــتـــصـــرفـــات
االمـريكـية اليران غـيرالتـعبئـة االعالمية
تحالفة ضـدها والضغط على االنظمة ا
مـعها أن التقـترب من اي  تصرف يؤدي
الى تـقويـة العالقـات مع اإليرانـي هذا
ـعـلن بــاألضـافـة الى عــدم  اإلهـتـمــام (ا
عـلى أقل تقـدير علـى سبيل الـدعاية) أن
أمــريــكــا حــاولـت أو حتــاول مــد يـد أي
مــسـاعــدة آلي طـرف مــعـارض لــلـنــظـام
خـارج ايران (هذا ونقـوله للتأريخ ليس
ألن أمــــــريــــــكــــــا التــــــريــــــد ذلـك بل ألن
ـعارضي اإليـران ليسـوا مستعدين ا
لـلتـخلي عـن اإلنتـماء اليران  ‘وحتـدثنا
فـي حتــلــيل ســابـق عن هــذه الــظــاهــرة
ـعارضة الـوطنية من عنى ا االيـجابيـة 
اجـل الـــوال ء لــــلـــوطن ولــــيس الرضـــاء

االرادات خارجية).
ـعــروف عــنــدمــا اكـمــلت االدارة و مـن ا
االمــريــكـــيــة مــخــطط حتــطــيم الــعــراق
والـبـدء بـتـنـفـيذه  ‘كـانـت ايران  الـداعم
ــوثـوق لـتـنــفـيـذ اخملـطط احلــقـيـقي و ا
واذا حــطم ادارة االحــتالل الــكــثــيـر من
ركـائـز تـمـاسك صـمـود الـعـراق كـدولة ‘
فــأن مــشــاركــة ايــران الــنــظـام فـي هـذه
الــعـمـلــيـة ركـز عــلى تـوجه فــرق تـسـود
ــنـظم الــسيء الــصــيت و الــتـشــجــيع ا
لــروح االنــتــقـام مــتــحــجـجــا بــافـرازات
تـــصــرفــات الــنـــظــام  في الـــعــراق قــبل

الـــغــرب ســـوى بــعض الـــتــقـــاريــر في
اإلعـالم الغربي الـذي تبدي شـكوكا من
نـيـة الـسلـطـات الـعـراقيـة من بـنـاء تلك
ـفـاعالت بل أن احلـكومـة الـفرنـسـية ا
ــسـتــلــزمـات الــتى وافــقَت عــلى بــيع ا
ـشروع وتـعـاونت مع العـراق لتـنفـيذ ا
ـــوافــــقـــات مـن اجلـــهـــات مــــررت كل ا
ــتـنـفـذة في بـاريس بــطـريـقـة سـلـسه ا
ودون اي إعــــتــــراض يــــذكـــر بــــحــــيث
تـــخـــوفت احلـــكـــومـــة الـــعــراقـــيـــة من
راحل الـقادمة  تـراجعـها في اي مـن ا
ولــكـن وفي غــمــرة احلــرب الــعــراقــيــة
اإليـرانية فاجأت العالم بقيام إسرائيل
ـفـاعل بــطـريـقــة غـيـر بــقـصف مـوقـع ا
مــتـوقـعــة إلى حـد ان بـيــانـاً عـســكـريـاً
عــراقــيــاً اشــار في الــبــدايــة إلى قــيـام

إيران بتلك العملية ! 
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وبـعد إنتهاء احلرب العراقية اإليرانية
وقـيام النظـام العراقي بإرتـكاب غلطته
الــقـاتــلـة بــدخـولـه إلى الـكــويت ولـكن
ورغـم خروجه من الكويت وبعد حادثة
11 ســبـتـمـبـر  –أيــلـول أصـرت اإلدارة
األمـــريــكــيــة أن الـــنــظــامـــ الــعــراقي
وااليـرانـي يـد في تـشـجـيع الـعـمـلـيـات
االرهـابـية و تـبـني مخـطط اإلحـتواء
ـزدوج ضد النظـامي بعد تـسميتهم ا
ـارقـ ولــكن عـمــلـيـاً بــالـنـظــامـيــ ا
وبــشـكـل مـعــلن  تـركــيـز غــريب عـلى
الـوضع الـعـراقي الـذي أظهـر بـوضوح
الـــتــصــمـــيم األمـــريــكي عـــلى مــنع أي
نـــهــضـــة لــلـــعــراق بـــعــد إخـــراجه من
الـكـويت إلى حـد وخالل فتـرة قـياسـية
نـفذت  اإلدارة األمـريكـية خـطة سـريعة

تــقـول حــكـايــة شــعـبــيـة مــتـداولــة بـ
الـنـاس (أنه في أحـد األيـام اتـفق إثـنان
مـن أهل أحــدى الــقـــرى الــنــائـــيــة تــرك
ـديـنـة  حـمـلوا الـقـريـة والـهـجرة إلى ا
مــعــهم كــيس مـن الــزبـيـب األسـود زاداً
مـعهم للطريق  وبعد ان قطعوا مسافة
من الـطـريق شعـروا بالـتـعب وجلـسوا
حتـت أحـدى االشـجـار واخــذهم الـنـوم
بـعد فتـرة صحا احـدهم من النوم فراى
مـجـموعـة من الـنمل االسـود فـوق كيس
الـزبيب فمـا كان منـه إال الهجـوم باليد
عــلى الــنــمل واخـذ عــددا مــنـهــا  بــيـده
ودفــــعـه الى فــــمه وبــــدأ بــــاالكـل وهـــو
يـصـيح عـلى صديـقه : قم وكل مـا تـقدر
عــلــيه من الــزبــيب ذو األرجل ولــيــبـقى
الــزبـيب  الـذي بـال ارِجل داخل الـكـيس

دينة !!وهكذا فعلوا ). ناكله في ا
قــراءة مــا فــعـلــته ومــا تــفــعــله الــقـوى
ــتــحـدة الــغــربــيـة بــقــيــادة الـواليــات ا
ـنطـقة بـداً بالـعراق وال األمـريكـية في ا
يــنــتــهـي بــلــيــبــيــا ومــعــركــة الــضــغط
ستمرة منهم على ايران  ‘وإشاراتهم ا
االحــتـجـاجـيـة خـجــولـة ضـد تـصـرفـات
الـغرور التركي  ‘فـي صيغتـها الدرامية
الـشبيـهة بإسـتعجـال ما فعـله القروي
فـي أكل الــــــزبــــــيـب ذي األرجـل وتـــــرك
الـــزبــيب احلـــبــيس في الـــكــيس حلــ
ـديــنــة ...واتـذكــر هـذه الــوصــول الى ا
احلـكاية كلما يظهـر تصعيد التوتر ب
االدارة االمــريـكــيـة و الــنـظــام االيـراني
حتـت عـنــوان : مــنـافــســة وجـودهم في
الـعـراق ...!! عـندمـا بـدأ  العـراق الـعمل
في بـــدايـــة الـــســـبــعـــيـــنـــات في بـــنــاء
ـفـاعالت الـنـوويـة لم يـتـخـطى حـمـلة ا

الـــعـــراق بــشـــكل عـــرف من تـــســـلــسل
واطن العراقي البسيط االحـداث عند ا
ان هـذه الـعـملـيـة نفـذت لـكي ال يـنهض
الـــعــراق مــرة اخـــرى بــارادة وطـــنــيــة
مـــؤيـــده ومــدعـــومـــة من اهل الـــعــراق
وهــذه االســتــراتــيــجــيــة بــحـاجــة الى
الــوقت واضـافــة مـؤامــرات ومـزيـد من
ـشـاكل ولـدى االدارة االمريـكـية خـلق ا
مـعـلوم ان هـذه االسـتراتـيجـيـة صعـبة
سـببات زيـد من خلـق ا تـنفـيذهـا اال 
و روح احلقد واالنتقام ومـستلزمات 
داخـل الوضـع الـعراقـي و في مـحـيـطة
اخلـارجـي ( جواريـن الـعراق )  ‘فـمـنـذ
احـــتـالل الـــعـــراق وامـــريــــكـــا تـــوظف
االرهـاب في الـعـراق و توسـيـعة الى
ــتالصــقـة بــغــرب الــعـراق ‘ ســوريــا ا
ورغـم مــرور كل تــلك الـــســنــوات بــعــد
االحـــتـالل يـــبـــدو ان الـــعـــراق ( غـــيـــر
مستقر ) اليزال ضمن ثوابت السياسة
اخلـارجـيـة االمـريـكـيـة   ‘وهـذا واضح
مـن دوره الــشــريــر دائــمــا ان الــكــيــان
ــسخ اليـزال يـريــد ويـسـعى الــعـبـري ا
ـكن الـى عـراق ضـعــيف ومـهــمش وال
المـريـكا األن ان  تـتبـنى سـياسـة جتاه
الـعــراق وال تـتـمـشى مع مـصـلـحـة ذلك
الــــكــــيـــان  ‘مـن هــــنـــا واليــــزال ان كل
ــشــاكل الــتـي حتــاصــر الــعـراق  ‘ان ا
مـــصــدر الــقــرار ضـــمن ثــوابت االدارة
االمـريـكـيـة تـسيـر بـاجتـاه عـدم وصول
الـــعـــراق الى مـــرحـــلـــة االســـتـــقــرار ‘
فــــاضــــافـــة الـى ان الــــدور االمـــريــــكي
(سـكـوتـا او عن طـريق دعم بـالـنـيـابة )
واضـح في اطـالق يــــــد تــــــركــــــيــــــا ان
تـــتــحــارش بـــالــعــراق حتـت اكــثــر من
عـــنـــوان  ‘و المــــريـــكـــا ولالن دور في
تـخريب اي اقـتراب عـراقي من محـيطه

العربي .
امــا  االهم وضــمن هــذا اخلط الــثـابت
لـالن مـن مــــــصـــــــدر الـــــــقــــــرار االدارة
تـوتر وغير االمـريكيـة الدامة الوضع ا
ـستقر في العراق  ‘لـعبتها مع ايران ا
في مـقـدمة تـنـفيـذ فـقرات تـلك الـثوابت
وتــعــمل االدارة االمــريــكـيــة وذيــولــهـا
ـنـطقـة مـسـتـغال داخل الـعـراق و فـي ا
ـتــراكــمـة اثــارة كل ظــواهــر الـتــوتــر ا
تـاريــخـيـا ومـضـاف عـلـيه اثـار احلـرب
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الــــوزارات ذات الــــعالقــــة كل حــــسب
اختصاصها رعاية هذه العالقات ب
الـدول  ,فــالــعالقــات الــدبـلــومــاســيـة
تتـوالهـا وزارة اخلـارجيـة والـعالقات
الـثــقـافـيـة وزارة الـثــقـافـة والـعالقـات
ـتـعـلـقـة بـالـتـعـلـيم الـعـالي تـتـوالهـا ا
وزارة الــتــعــلــيم الــعــالي والــعـالقـات
الــتــجــاريـة وزارة الــتــجــارة  وهــكـذا
بـالنـسـبـة لألمن الـداخـلي واخلارجي
هي مهـمـة وزارتي الدفـاع والـداخلـية
ـعـنـيـة , والـبـدايـة من داخل الـدولـة ا
ويـجب ان يــكـون هـنــاك  حـرص لـدى
ـعنـيـ  في الـدولـة لالهتـمـام بـهذه ا
ــومــتــهــا الن ذلك في الــعالقــات  ود
صالح الدولت  سيـاسيا واقتصاديا
قـابل هنـاك مصالح وامنيا   ,لكن بـا
وطـنـيـة اهـمـيـتـهـا اكـبـر من ان تـكـون
عالقـة دولـة مع اخـرى قـويـة ومـتـيـنـة
ولـكن هـنــاك خـروقـات امـنـيـة وهـنـاك
جتـاوزات عـلى سـيـادة الـبـلـد وهـنـاك
حرمان من مصـالح اقتصاديـة قاتلة ,
هنا االمر يختلف ويجب اعادة النظر
بـالــعالقـات مع الــدول الـتي ال تـراعي
مــصـالح الــدولـة الــوطـنــيـة    ,وعـلى

وبـالـتـفـصـيل هي عالقـات سـيـاسـيـة
وجتــاريــة وثــقــافــيــة وســيــاحــيـة  ,
ولـــبـــعـــضـــهـــا مع االخـــرى عـالقــات
مــجــتـمــعـيــة  اذ كـثــيــرا مـا يــحـصل
تـــزاوج بـــ مـــواطـــنـي الـــدولـــتـــ
تجاورين   ,كما الحـظ الكاتب ذلك ا
ـواطنـ االتراك والـبلـغا ر من ب ا
سـكـنـة احلـدود في هـذين  الـبلـدين ,
وعلى وفق ذلك  يجب ان تكون هناك
عالقـات دوليـة في مـخـتـلف اجملاالت
ـا لــذلك من مـصـلـحـة ال بـ الـدول  
طـراف العـالقة   ,وبـالتـأكـيـد تـتولى

اجملتـمع الدولي يـتألف من مـجمـوعة
من الــدول يـزيـد عــددهـا عـلـى مـائـتي
دولة  ,وهذه  الدول تتبـاين بحجمها
ـــالــيــة وقــدراتــهـــا االقــتـــصــاديــة وا
وتـتبـاين ايـضـا بنـظـمهـا الـسيـاسـية
ومكـوناتهـا اجملتمـعيـة و هي اعضاء
ـتــحــدة وتـلــتـزم في مــنــظـمــة اال ا
ـيــثـاقـهـا كــمـا يـفـنـرض ,هـكـذا هـو
اجملتـمع الدولي   ,وليس هـناك دولة
قـادرة عـلى الـثـبـات لـوحـدهـا دون ان
تـكــون هــنـاك عالقــات مع دول اخـرى
اصطـلح عـليـهـا بالـعالقـات الدولـية ,

العالقات مع ايران التي حرفت مسار
نهـرين يقـول اهل االختـصاص انـهما
دولــيـــان  هــمــا الــكــا رون والــكــرخــة
واغـلــقت مـا يــزيـد عـلى اربــعـ رافـد
يـغــذي دجـلـة وديـالى الــتي تـتـعـرض
الى جـفـاف قاسي  ,ولـلـعـراق  جتارة
ـا يــزيــد عـلى  20مـلــيـار مع ايــران 
دوالر  ايضـا ان  لم يكن اكـبر من هذا
ــاذا نــهـمـل مـصــالح الــوطن الـرقم  ,
تضررة بسبب سياسة دول اجلوار ا
الــــتـي ال تـــــراعى مـــــصـــــالح بـالدنــــا
ا ال ونتـحـول الى اسـواق اخرى لـطـا
نـــعم يــــراعــــون مــــصــــالح بـالدنـــا   ,
ـتـكـافئـة الـتي تـبـنى على لـلعـالقات ا
رعــايــة  مــصــالح طــرفي الــعـالقـة وال
س ســـيــــادة الـــعـــراق ـن   والف ال 
ونـعم وأمــنه وال يــراعي مــصـاحله   ,
لـلـعالقـات الـسـيـاسـيـة واالقـتـصـاديـة
ائية تكافئة مع ضمان حـــــــقوقه ا ا
 اذ يـــعــانـي الــعـــراق احلـــرمــان  من
ـائـيـة مـن تـركـيـا وايـران حـقـــــــوقه ا
عــــلـى الــــســـــواء   فــــهـل من حتــــرك
لــضـمــان حـقـوق الــعـراق مـع  هـاتـ

الدولت . 

مـقبـول ال امـنيـا وعـلى سـيادة الـبـلد
وما حـصل من جتـاوز واعـتـداء على
ة سيـاح عراقـيـ ابريـاء كانت جـر
ال تـــغـــتــفـــر  ومن اجلـــيش الـــتــركي
ـتـمردين  ,كمـا تـب من ولـيس من ا
بــعض الــتــقــاريــر ,ان تــكــون عالقــة
الـعـراق بـتـركـيـا جـيـدة عـلى حـساب
هــذه الـتــجـاوزات امــر غـيــر مـقــبـول
تـمامـا وعالقـات  جـيـدة وتـمـنع على
ـائـية الـدولـيـة امر الـعراق حـصـته ا
غيـر مقـبول هو االخـر ومن ال يراعي
مــصــالـح الــعــراق يــجب مــقــاضــاته
دولـيـا  ,واعــادة الـنــظـر بــالــعالقـات
االقــتــصـــاديــة فــالــعــراق له عالقــات
جتاريـة مع تركـيا ,وطبـعـا استـيراد
ـا يـزيـد عـلى  20مـلـيار دوالر  ,أال
ـبـلغ  الـكـبـير ـكن اسـتـخدام هـذا ا
ـتعبة في الضغط عـلى تركيا وهي ا
اقـتـصـاديـا من اجل مـصـالح الـعراق
االمــنـــيــة ومن اجل تـــامــ حــصــته
اذا هـذا الصـمت واحلراك ائـية  , ا
ــغـا دون اعــتــبـار الــشــديـد عــلى ا
ـــصــــالح الـــبـــلـــد  ,ومـــا يـــقـــال عن
الـــعالقـــات مـع تـــركـــيــا  ,يـــقـــال عن

ـثـال وهـو مـحـور فـكـرة هـذا سـبـيل ا
قال  ,ان التـجـاوزات الـتركـيـة على ا
ـقـبول وان الـعراق زادت عن حـدهـا ا
كان ال يـجوز قبـول التـجاوزات مـهما
كــان حــدهــا االدنى  ,ولــكن يــقــال ان
ـا حــول مـوضـوع هـنــاك اتـفـاقــا قـد
ـتـمـردين من حـزب الـعـمـال الـكردي ا
التركي  وهي مشكلة عمرها يزيد عن
اربـعـ  عـامـا  ,حـيث كــان الـســيـاح
الــعــراقـيــ عــنـد عــودتــهم لـيـال يـتم
مـــبــيـــتــهـم في مــديـــنــة مـــاردين وهم
يــسـمــعــون اصـوات الــرصــاص لـيال
وعندما يـسئلون مـا ألمر يرد اجلنود
االتــراك انــهم قــطــاع طــرق وعــلــيــكم

بيت حتى الصباح . ا
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هــكــذا مــنــذ ســنــ والــكالم لــكــاتب
ـقــال حـيث حــصل مـعـه هـذا الـكالم ا
فس شـهـر اب  عـام 1980 في مـديـنـة
وضوع قد دون ماردين التركية  ا
حل  ,ولـــــكـن مـــــا عالقــــــة الـــــعـــــراق
ـــوضــوع  ,هـــو مــوضـــوع تــركي بــا
داخلي  ,لـكن ان يـكــون لـهـذا احلـزب
شـــان داخل الــعـــراق هــذا امـــر غــيــر
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اجلـديدة  وخـاصة اإلنـترنت  هي اآلن
جـزء من احلـياة الـيومـيـة (االجتـماعـية

درسية واألسرية) لعالم اليوم . وا
ؤسـسات الضـبط االجتماعي ولـم يعد 
ـدرسـة والـدين والـدولة مـثل االسـرة وا

ذات التأثير على االجيال اجلديدة .
فـي دراســة أعــدهــا مــعــهــد الــدراســات
الــتـربـويـة بـجـامـعـة الـقـاهـرة وجـد أن
تــأثــيــر الــوالــدين واألســرة في تــربــيـة
األبــــنــــاء وتــــوجــــيه ســــلــــوكــــيـــاتــــهم
وتــوجـهـاتـهم الــفـكـريـة تـراجع من 70
ـئــة نـتــيـجـة ــئـة إلى أقل من 40 بــا بــا
انـتشار الـتقنـيات احلديـثة  واصبحت
ـتـمسك هـنـاك فـجـوة بـ جـيل االبـاء ا
ـتـوارثة واألبـناء ـاضي والـتقـالـيد ا بـا
الـذين اصبحوا أكثر اسـتقاللية وثقافة

وانفتاحا" على العالم .
وقـد اخذ الـشبـاب يتـعامـلون مع كم من
ـــعـــلــومـــات عـــبــر االنـــتــرنـت  حــتى ا
اصـبحـوا يتـمتـعون بـعقـليـات مسـتقـلة

ــهـارات ــعـارف وا الــشــبـاب جــمــيع ا
والــقـيم الـتي يـحـتــاجـونـهـا لالنـدمـاج
بــنــجـاح فـي اجملـتــمع  ولــذلك فــنـحن
بــحـاجـة الى الـتـكـنـولـوجـيـا احلـديـثـة
الحــتـواء االطـفـال والــشـبـاب وإشـبـاع
ـــعــرفـــيــة والـــثــقـــافــيــة حـــاجــاتـــهم ا

والتربويّة .
ـعــلـومــات واالتـصـاالت ان تــقـنــيـات ا

لـلتطورات التكنولوجية احلديثة تأثير
هائل على جميع جوانب حياتنا .

ولــذلك فـان الـعــيش في الـقـرن احلـادي
والـعـشـرين يـعنـي أننـا بـحـاجة إلى أن
نـــكـــون عــلـى تــنـــاغم مع هـــذا الـــعــالم

تغير باستمرار . ا
فـي الوضع احلالي  ال يسـتطيع اآلباء
دارس أن ينقلوا إلى ـعلمون في ا أو ا

ايـــجــاد نـــوعــا مـن الــتـــوازن لــتـــجــنب
تأثيرها الضار على العالقات العائلية
وبـــذلك يـــتـــوجب مـــوائــمـــة الـــوســائل
ـة مع الــتـربــويـة والــتـعـلــيـمــيـة الــقـد
الـتقنيات احلديثة في التربية والتعليم
وتـــهــذيب الـــســلــوك وصـــوال الى نــهج
تـــفـــاعـــلي كـــالــذي طـــبق في الـــيـــابــان
وامريكا وكثير من الدول االوروبية

مـن الـواضح أن الـتـكـنــولـوجـيـا غـيـرت
طرق عيشنا وعملنا وتفكيرنا 

وال يـنـبـغي أن نـكـون مـحـافـظـ كـثـيرا
ــنع الـتــــــقـدم  ولــكن ال يـنـبـغي أن و
نـكون تـقدميـ للـغاية ونـتخـذ خيارات

قد نندم عليها الحقًا .
فـالتكـنولوجـيا في حقـيقة االمـر وسيلة
مـحـايـدة  وان كيـفـية اسـتـخـدامنـا لـها
هــو الـذي  يــجـعـلــهـا مـفــيـدة أو ضـارة
لـذلك يجب تـأطيـر التـقدم الـتكـنولوجي
مـن خـالل لـــــــوائح حتـــــــتـــــــرم األخالق

وحقوق اإلنسان .

ـــــــســتــحـيل الــبــقـاع  فــاصــبح من ا
الــــعـــيش بـــدون الـــهــــواتف الـــذكـــيـــة
والـشـبـكـات االجـتـمـاعـيـة الـتـي غـيرت
عـالقـــاتــنـــــــا بـــاحلــــــــــيـــاة واالســرة

والعمل .
أننا ال نستطيع حقًا جتاهل حقيقة أن
الـتكنولوجـيا لها تأثيـرات سلبية على
ــقـابل مــجــتـمــعـاتــنــا  ولـكــنـهــا في ا
ســاهـمـت كـثــيـرا في حتــسـ نــوعـيـة
حــيـاتــنـا وسـاعــدتـنـا عــلى أن نـصـبح
أكـــثــر كــفــاءة وانــتـــاجــيــة  وجــعــلت

احلياة اكثر سهولة .
أن الــتــغـيــيـر االجــتــمـاعي الــذي نـراه
نـتيجـة تطور الـتقنـيات احلديـثة ليس
شـيـئاً جـديـداً في حيـاة البـشـر . فعـند
اخـــتـــراع اآللــة مـــثال" جــاءت الـــثــورة
فـاهيم الـصـناعـيـة وغيـرت كثـيـر من ا

االجتماعية واالنسانية .
مـثل أي تـطور فـان التـقنـيات احلـديثة
لــهـا مـزايـا وعــيـوب  ومن الـضـروري

ـعـزل عن ومــنـظـمــة واتـخـاذ قــرارات 
درسة . السلطة االبوية او ا

هـناك من يـعتـقد ان الـتقنـيات احلـديثة
قـد سـلبت الـسلـطة من االبـاء وتسـببت
فـي تــــراجع الــــتـــمــــاسـك والـــتــــواصل
الــعــائـلي وشــجـعـت عـلى الــوحـدانــيـة

واالنعزال .
ÿu×K  —uDð

ومـنـهم من يرى ان الـتـقنـيـات احلديـثة
احــدثت تـطــورا" مـلــحـوظــا" في مـجـال
الــتـعـلـيم والـتــعـلّم ووسـعت من نـطـاق
الـعالقـات االنسـانـية . فـفي األمس كـنا
نــتــحــدث مـع األحــبــاء أو الــعــائــلـة أو
ــنــزل  امــا ــقــربــ من ا األصـــدقــاء ا
الـيوم فـيمـكننـا التـواصل مع العــــــالم
بـــــأــــــره فـي بـــــضع ثـــــوانٍ فـــــقـط ومن
ــنـزل . وبــالــتـالي فــإن مـا خــــــــــارج ا
تــــغـــيـــر هـــو الـــوســـيط  واألداة الـــتي
بــفــضــلــهــا تــوســعـت دائــرة االتــصـال
والــتــواصل بــ الــبـشــر في مــخــتـلف
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لــلـسـنـوات الــثـمـانــيـة  وتـعـمل االدارة
االمــريـكـيـة من اجل ذلـك بـكـافـة الـطـرق
اخلـبـيثـة فهي الـتى تنـشر كل مـا يؤدي
الى الـتناحر ب العراقي عندما يعلن
ان الــســـنــة والــكــرد اليــؤيــدون خــروج
االمـريكـان من العراق  ‘عـلما ان االدارة
االمــريــكــيــة وعــنــدمــا كــانت تــســتــعــد
الحـــتالل الــعـــراق رفع شــعـــار : انــقــاذ
الـكـرد والـشـيـعـة من ظـلم الـنـظام ... ان
امـريـكـا التـزال الـعـدو االكـبـر السـتـقرار
الـعـراق وما ادعـائاتـهـا عن خطـر ايران
اال ضـــــمـن ثـــــوابـت ســـــيـــــاســــــتـــــهـــــا
االسـتراتـيجيـة بانه الـوقت اليزال ليس
مــؤاتــيه العــادة االســتـقــرار احلــقــيـقي
لــلـعـراق الن اوال ان الـعـراقـيـ رغم كل
ـــشــاكل والـــصــعــاب مـــا مــروا به من ا
اليـؤمنون بصدق سيـاسة مصدر القرار

االمريكي.
XÐUŁ tłuð

وانـطالقا من هذا الـتوجة الـثابت  لذلك
ـــصـــدر ان الــعـــراقــيـــ لـــهم حق في ا
ــشــروع من حــقــيــقــة مــوقف اخلــوف ا
الـعدويـ اللـدودي ( امـريكـا وايران )
بــانــهم اليــزال عـلى االتــفــاق الـذي ادى
الـى اســقــاط دولـــتــهم  ‘وان الـــوقت لم
يــحن بــعــد لــلـتــخــلي عن هــذا االتــفـاق
والــســمـاح بــاعــادة بـنــاء الــعـراق كــمـا
يــرغب شـعــبه  وال مـبــالـغــة في تـصـور
الـعـراقيـ أن مايـجري االن في الـعراق
عــلى نـهـج ( االبـداعــات اخملـادعــة مـنـذ
نــيـسـان 2003 ضــمن لــعـبــة الـتــهـريج
ـسمى بالـعمليـة السياسـية ) وأخرها ا
مـايسـمى االن ب ـ( االنسـداد السـياسي
) هي لــعــبــة مــصـدر الــقــرار االمــريـكي
وتــعـــاون ( غــيــر مــرئي ) بــ طــهــران
وواشـــنـــطن  ‘الدامـــة انـــســـداد ولــيس
عالم باحـثات ( غير واضـحة ا اطـاله ا
) حـــول عــودة ايــران الى اتـــفــاقــيه مع
ؤشره الـغرب اال ظاهـرة من الظواهـر ا
ــشـــاكل ـــزيــد مـن خــلـق ا بـــان طـــبخ ا
لـــلـــعـــراق والــعـــراقـــيـــ من خالل ذلك
ـفـعـول االتــفـاق الـغـيــر مـرئي سـاريــة ا
ـنطـقة الى وبـجـدية تـامة ولـينـام اهل ا
ان يـــحـــقــقـــون مـــحـــاصــرة كل االراداة
الـــوطــنـــيـــة حــتى لـــو عـــلى مــســـتــوى

االشخاص ... والله اعلم

WÝÒbI  ôuJý

كـثرت في اآلونـة االخـيرة احلـاالت الشـاذة في اجملتـمع الـعراقي والـعربي عـلى حد
ـسـتـخـدمـة بـصـورة سـواء مع دخـول الــتـكـنـلـوجـيـا احلـديـثـة وصـرعـة االنــتـرنـيت ا
راهق ولـعل األخير هو الكـائن الذي يوضع عليه عشوائـية ب مالي الشـباب وا
سـتـقبل وعـماد الـدولـة الذي تـبنى مؤشـرات اخلـطر وبـالقـلم الـعريض كـونه جـيل ا
ـتاهات الـتطور اشـرت ايحاءات عـبر مواقع عـليه اآلمـال لعقـد جديد.ومع الـدخول 
التواصل االجـتماعي بصور او مـقاطع فيديويـة ترويج اخملدرات دون اإلعالن عنها
رات وانـا اشاهـد في موقع (تـوك تيك) مـقطع فيـديو لـفتـاة وهي تفتح وفـي احدى ا
قطعة شـكوال من نوع مغـلفة بشـريط زهري واخر سمائي وتـتحرك بطريـقة غريبة
ـائه وأخـرى عـلى الـسـمـائي دون تـذوقـهـا وتـؤشـر تـارة عـلى الـلــون الـزهـري مع إ
ظـنــنت لـلـوهــلـة األولى انـهـا نــوع جـديـد من احلـلــويـات وبـالـفـعـل بـدأت الـبـحث عن
أسـعــارهـا ومــكـونــاتـهــا ان كـانت حــلالً ام دخل فــيـهــا زيـوت مــحـرمــة عـبــر قـراءة
التعلـيقات فوجدت الـكارثة عندما قـرأت سعر القطعـة الواحدة تتجاوز الـ 25 الف
دينار وعـند االستعالم اكـثر علـمت انها صـفحة لـترويج اخملدرات ال اخـفيكم كانت
هناك تعليقات بالشتم والدعاء وهناك من يسال كم السعر وهناك من يقول وجدتها
واد في مكـان اخـر بسـعـر أرخص.! وعنـد امـعان الـتـفكـيـر جيـداً سـتجـد ان بـيع ا
اخملدرة مثل احلـشيش والكرسـتال واالفيون وغـيرها أصبحـت ظاهرة علنـية ناهيك
ـواقع ـواقع اإلبــاحـيــة والـتـشــويه دون وجــود أي رقـابـة لــكـبـح جـمـاح هــذه ا عـن ا
تد الى داخل تمركز فيها والكارثة الكبرى ان هذا االعصار بدأ  وحماية اجليل ا
ترفة على ححد سواء ودخل حتى في عقول الفتيات.هذا االمر رهقة وا البيـوتات ا
يـدعو اجلـميع الى وقـفة جـادة وحقـيقـية ودق نـاقوس اخلـطر عـبر نـشر االرشادات
ـدارس واجلماعات والتوعـية عن مخـاطر هذه االفة من قـبل رجال الدين وادارات ا
ــعـاهـد ووســائل االعالم وال نـنــسـا دور االسـرة في هــذا االمـر الـتي والـكــلـيـات وا
حتتاج في الـوقت احلالي الى توعية مـستمرة ومراقبـة األبناء من كال اجلنس ثم
سـتمر عن أماكن بيع يقع على عـاتق اجلهات األمنيـة اخملتصة السيـطرة والبحث ا
ــقــاهي الــعـامــة والــتـحــرك الى عــقــد اتـفــاقــيـات مع اخملـدرات الــتي وصــلت الى ا
تـعـلـقة بـالـترويج ـسـؤولـة عن مواقـع التـواصل بـغـلق كل الصـفـحـات ا الـشـركات ا
واطن باإلخبار عن هذه كن من خالله طلب مساعـدة ا يل  كن تخـصيص ا و
كن احـكام السيطرة ولو بجزء مع خلالص الصفحـات لغلقها في احلال وبهذا 

ابناءنا من هذه االفة.
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ثـــرواتــهـــا واالســتــفـــادة مــنـــهــا في
مـعادلـة نـسـبة الـسـنة مـع الشـيـعة 
وواليـة بـغداد من االكـثـريـة الـسـنـية
ووالية البصرة الشيعية  واختارت
ـوالي لـهـا مـلـكا فـيصـل احلجـازي ا
اني دون للعـراق في نظـام ملـكي بر
اختـيـار شخـصـية من تـلك الـواليات
انية لكية البر والى اليوم فالدول ا
اهــدأ مـن غــيـــرهــا وتالئم اجملـــتــمع
الــعــراقي اكــثــر من غــيــرهــا  وكــان
الـعـراقـيـ راضـ عـلى تـولـيه قـمـة
السـلطة واسـتقـبلـوه بحـفاوة وساد
الـــــعــــراق نــــوعــــا مــــا من الــــهــــدوء
ـلك يـوازي بـ واإلسـتـقـرار وكـان ا
الطـائفـت الـى حد مـقبـول لتـرسيخ
ســــلـــطـــتـه ومـــا حـــدثـت من ثـــورات
ومـــظــاهـــرات كـــانت ضـــد االحــتالل
وهـنـا كـان مـســمـار الـلـوحـة لـيــــس

منها  .
في 14 تـــــــمــــــوز 1958 اطـــــــاحــــــوا
ـلــكي بـشـكل الـعــراقـيـ بـالــنـظـام ا
ـالــكـة دمـوي بــســفك دمـاء االســرة ا

تـتــويج مــلك او رئـيـس لـلــدولـة من
االسرة العراقية  ?

تـاســست دولـة الــعـراق عـام 1921
عــلى اطاللــة ثالث واليــات لــلــدولـة
تها في احلرب العثمانية بـعد هز
ـيــة االولى ولـكل واليــة كـيـان الـعــا
وصل في وثـقافـة خـاصـة فـواليـة ا
الـــشــمـــال من االكـــثــريـــة الــكـــرديــة
السنية وكادت ان تصبح دولة لوال
بريطانيا دمجتها مع العراق لنهب

هي هـــوســة عـــربــيـــة كــانت تـــعــلــو
صـيـحـات الـنـسـاء في االعـراس الى
زمن غـيـر بـعـيـد إذا كـان الـزواج من
بنت الـعم  كـما كـانت الـنجـارة قبل
ــسـامــيـر والــعـبــارة بـكل صــنـاعـة ا
مـعـانـيـهـا تـدل عـلى  تـعـزيـز اواصر
القـرابة ولم شـمل  االسرة في هـكذا
زواج  ولـكن هل هـذه الـهـوسة ادت
او اظـــهـــرت نــــتـــائج مـــرضـــيـــة في
مقاسـات او مفـاصل اخرى مثال في

عن خـلق اجواء لـتـرويج بـضـاعـتهم
عـــلى حـــســـاب الـــبــطـــون اخلـــاويــة
ولـيـســوا كـسـيـاسـيــ في الـسـلـطـة
للبـحث عن سيـادة الدولة و الـعدالة
ـواطــنـ وتـامـ ـســاوات بـ ا وا
لـقمـة عـيش في بـطـون اجلـياعى من

ابناء وطنهم   .
بــالـرغم مـن الـظــلم واالســتــبـداد من
االنظمة البائدة لم يصل العراق الى
هذا التذمر اليوم في السلطة ليكون
عــلى حـــافــة الــهــاويــة لــلــوقــوع في
احضان الـدول االقليـمية او الـكبرى
بسـبب اطمـاع السـياسـي لـلسـلطة
ـــال ولـــيس خلـــدمـــة الـــوطن الجل ا
ال فتنة ال تؤلف ب واطن الن ا وا
االب واالبن والـــوطن يـــجـــمع حـــتى
ب اخلصوم في التآلف والتضحية
وانـهم يـعـيــــــدون الـعـراق بـأيـديـهم
الى 1921 حتت االحـــتالل وبـــادارة
من خارج البالد وهذا هو الواقع إن
ــــســـمـــار لـم يـــكن اســــوأ ويـــكـــون ا

حديديا . 

وعــودة االقــتــتـال الــداخــلي  ولــكن
برزت حالة غير متوقعة وهي اثراء
الـفـاحش لـلـسـيـاسـ ومن حـولـهم
في الـســلـطـة وفـقــر مـقـفــر لـغـيـرهم
وفـراغ الـسـلـطـة في مـنـاطق كـثـيرة
وفـــقــــدان الـــســـيـــادة لـــتـــدخل دول
اقـــلـــيــمـــيــة وغـــيــرهـــا في الـــشــؤن

الوطنية للعراقي .
»ËdŠË  U J½

يتضح بان الـساسة في الـسلطة لم
يـتـخـذوا عــبـرة او درسـا من كل مـا
جــرت من نــكـســات وحــروب وعــلـة
ـساوات ـقيـتـة وعـدم ا الـطائـفـيـة ا
ب القوميـات وبدال من خلق هوية
وطــنــيـة عــراقــيـة لــكــافـة مــكــونـات
الدولـة  يتـلهـفون وراء االنـتماءات
للدول الكـبرى واالقليـمية ويبررون
بأفـعـالهم ان مـسمـار الـلوحـة منـها
إن فـاد في تـعــزيـز اواصـر الـقـرابـة
وشـمل االســرة في الـعــراق لم يـعـد
نــافـعــا في تــقـو الــسـلــطــة النـهم
تعـاملـوا في الـسلـطة كـتجـار بحـثا

واالقرب منهم في السلطة واصبح
وشـكــلـوا مــسـمــار الــلـوحــة مـنــهــا 
نظـاما جـمـهوريـا وفي احلقـيقـة هو
ـاني الى ـلـكي الـبر تـغـير الـنـظـام ا
نظام عسكري مطلق دون انتخابات
ــــان وتــــوالـت االنــــقالبــــات وال بــــر
العـسكـرية وكـل من يسـتلم الـسلـطة
يـخــوِن سـابــقه ويـتـهــمه بـاخلــيـانـة
والــعـمــالــة وفـقــد الـعــراقــيـ االمن
واالستـقرار مع طـفوح زبـد القـومية
والطـائـفيـة تدريـجـيا مع االنـقالبات
واجنـــــرار الـــــعـــــراق الـى حـــــربــــ
مـدمـرتـ ومـضـاعـفـاتـيـهـمـا خـلـقـتا
اجملاعة والقحط واالقـتتال الداخلي
الى ان سقط الـنـظام في 2005 بكل
ــدنــيـة والــعــســكــريـة مــؤســســاته ا
وســيـــطــرت قــوات الــتـــحــالف عــلى
السلطة فيها كما احتلتها بريطانيا
كـأن الـتـاريخ أعـاد نـفـسه وتـشـكـلت
حكـومة جـديدة مـنتـخبـة عام 2007
عـــلى شــاكــلـــة الــلــوحــة الـــســابــقــة
مسمـارها مـنها دون امن واسـتقرار
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ـؤتــمـرات والـنـدوات والـتـصــريـحـات الـدولـيــة واالقـلـيـمـيـة جـمـيع ا
ـلف ــعـنى ا ــتـخـصــصـة والـواعــيـة  والـقـاريــة ... وكـذا احملــلـيـة ا
ـمارسـات الـرياضـيـة يجب ان تـكون الريـاضي تـؤكد دائـما بـان ا
ـعـنى ان تدار مـن قبل ذوي االخـتـصاص واهل مسـتـقلـة فـنـيا : 
يا من ـقرة عـا اللـعبة .. وان يـكون الـتزامـها تـام بقـوان الـلعـبة ا
ـنـظـمـات الـدولـيـة .. شـريـطـة ان ال تـتـقـاطع مع قـبل االحتـادات وا
ـعـنى : ان مصـالح البـلد أي بـلد هي األنظـمة والـقوانـ احمللـية 
ـارسـها .. اذ ال وجـود لأللـعاب دون فوق مـصـلحـة الـلـعبـة ومن 
اطار ودعم الـدولـة وحـمايـتـهـا ورعايـتـها .. مـن هنـا تـتاتـى حتـمـية
االنـصـيـاع الـريـاضـي الـتـام لـقـرار ومـصـلــحـة الـدولـة الـعـام عـلى

حساب اخلاص ..
ـقـدمـة الـبـسـيـطة نـنـطـلق الـى قـضـية اهـم تـتـعلـق بـقرار من هـذه ا
شـاركات واالنـسحـابات من الـبطـوالت الرياضـية ومـا تعـنيه من ا
مصالح وانعكاسات .. آنية وأخرى مسـتقبلية ... ال تتعلق اثارها
اإليجابـية والـسلـبيـة على القـطاع الـرياضي بل تـتعـاده الى جميع
ملـفـات احليـاة ومـرافق ومؤسـسـات الدولـة ذات الـعالقة .. سـيـما
في زمن خـرجت فيه الـريـاضـة ومبـاريـاتهـا وبـطـوالتهـا وتـنـظيـمـها
ـصـالـح الـعـامـة والـعـابــهـا من جــلـبـاب اجلــنـبـة الـفــنـيـة الـى افق ا
والـراي الــعـام واخـريــات امـضـى واخـفى من ذلك ... حــتى غـدت

الرياضة فيه أداة سياسية فاعلة وليست ناعمة فحسب ..
شاركـات واالنسحاب منها سيما ذلك وغيره يجعل اتخاذ قرار ا
ـتـعلـقـة بقـضـايا ذات ابـعـاد سيـاسـية ولـيـست فنـيـة بحت .. تلك ا
ـكن ان يـبق حتت تـصرف ا يـجـعل القـرار حـكـومي بحت وال 
ردودات هـنا ليست اشخاص بعـينهم ... مـهما كـبر اسمـهم .. فا
شخصـية وال ذات جـنبـة رياضـية بل تـتعـدى تلك اخلـطوط الى ما
ـــا يـــتـــصـــور حـــتى صـــاحـب الـــقــرار ابـــعـــد واعـــمق واغـــمض 

الشخصي ..
صالح مكن في ادارة ا فالسياسة كانت وما زالت وسـتبقى فن ا
ا يـخدم بـلده وقـضاياه العـامة وكل من يـستطـيع ان يدر دفـتهـا 
لفات ذات بشكل اكبـر هو االقدر عـلى التعـاطي واالدرى الدراة ا
كن لـرئيس احتاد او مـؤسسة نظـور .. فال  البعـد االوسع من ا
ريـاضيـة مـعـيـنـة تـأخـذ أمـوالهـا وشـرعـيـتـهـا وكل كـيـانـها مـن قبل
عـنـية فـيـها .. الدولـة وتـتخـذ قـرار فرديـا دون مـشاورة اجلـهـات ا
شاركات لذا فان القـرارات اخلطيـرة واالستثنـائية التـي تتعلق بـا
واالنــســحــابــات  –غــيــر الـــفــنــيــة  –او ذات الــبــعــد الـــســيــاسي
ـقدم صـلـحي العـام يـــــجب ان تكـون لـلدولـة الـراي الغـالب وا وا

فيها ..
ـثال اذا ما قـرر احتاد الـقدم االنسـحاب من بـطولة فعلى سـبيل ا
معـينـة السبـاب ودوافع ومتـبنـيـات ليـست فنـية .. عـليه ان يـخضع
الـقرار الـى منـاقـشـة مـسـتـفـيـضـة من جـميـع اجلوانـب داخل بـيته
ـتــخـصــصـ  –ان وجـدوا  –ومن ثم االحتـادي ومــسـتــشـاريـه ا
يـــرفـع الى اجلـــهـــات الــــعـــلـــيــــا ويـــنـــاقش مـن قـــبل جلــــنـــة تـــضم
ــعـنـيـة سـيــمـا ( وزارات اخلـارجـيـة ـتـخـصــصـ في اجلـهـات ا ا
انـية اخملتصـة .. باإلضافة الى والرياضة والـشباب والـلجنة الـبر
ــلف آلراء واقــتــراحــات ــعــنـــيــة الشــبــاع ا ــؤســســة ا االحتــاد وا

ودراسـة مـسـتـفــيـضـة من كـافـة اجلــانب .. ومن ثم تـغـلب
صالح األخرى .. عند ذاك صلحة الوطنية على ا ا
فقط يـحق الحتـاد القـدم اتـخاذ الـقـرار التـشاوري
ومن ثم إعـالنه لـــلـــعـــلـن .. الن مـــردودات بـــعض
القـرارات قـد تـصل الى مـا اشبـه بالـكـارثـة وقد
يـــنــــطـــبق عــــلـــيــــهـــا وصف

اخليانة العظمى !
 والـــقـــانـــون ال يـــحـــمي
ـــغــــفـــلـــ فــــضال عن ا

ؤجندين  ! ا
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وقف الـذي استمـر قلقا دعمت ا
جراء الـتراجع من جـولة الخرى
قــبل ان يــقف احلظ مـع الـفــريق
فـي اخـر جـولـتـ عـنـدمـا تـمـكن
من الــفــوز ذهــابــا عــلى الــوسط
بــهــدفـ لــواحــد والــتــعـادل في
ــواجـــهـــات مع اجلـــويــة اخـــر ا
بهدف وتنفس الـفريق الصعداء
بـفـضل تـلك الـنـتـيـجـتـ الـلـت
خدمتا الصناعة واختزال موقف
الـــفـــريق بـــرمـــته وجـــعــلـه يــفي
وضع مـختـلف تـمـاما وهـوالذي
شاركـة التي تتطلب لم يعكس ا
الـــتـــوازن في االداء والـــنـــتـــائج
وقيـادتهـا مع مرور الـوقت التي
رحـلة الثـانيـة كما تأخـرت في ا
فشل ومـحاوالت ايـقاف الـنتائج
اخمليبة عـلى االقل وكان بحاجة
إلى مــســاعــدة عـنــاصــره فــيــمـا
يـتــعـلق بــتـحـســ واقع االمـور
وجتـــاوزهــا كــلــمــا امـــكن لــكــنه
همة بصعوبات استمر يواجه ا
مــــعـــقــــدة وتـــاخــــر كـــثــــيـــرا في
الــتــرتــيب اجلـــمــاعي وبــقي في
مـنـطـقـة الـهـبـوط لـفـتـرة قـبل ان
ــــؤديــــة يـــــقــــطع كـل الــــطـــــرق ا
لــلـــهـــروب واخلالص من شـــبح
الـهبـوط ومن ثم الـبقـاء ويـحقق
طلوب وقبلـها انه لم يستسلم ا
للنهاية وقـال كلمته بعدما جمع
الــنــقــاط الــتـي مـنــحــتـه بــطــاقـة
الـبقـاء واستـقالل إحدى عـربات
ـمتـاز وجتنب اخلروج القـطار ا
والــنــزول قــبل ان يــنــقــذ نـفــسه
مستـفيدا من واقع نـتائج الفرق
احملـيــطــة به الـتي مــرت بــنـفس

مشاكل االحباط والتراجع.
WKNÝ dOſ —u «

واستـمرت االمـور بغيـر السـهلة

ÊULK « ÂUA¼ ≠ œ«bGÐ
ـبيـة الـوطـنيـة الـعـراقيـة انـطالق بـطوالت الـعـراق جلـميع ـكـتب الـتنـفـيـذي للـجـنـة البـارا قرر ا

بية العراقية وعددها 16 احتادا. نضوية حتت لواء اللجنة البارا االحتادات ا
بي في العـاصمة بـغداد يوم احلـادي عشر من وستنـطلق بـطولة الـعراق برفع االثـقال البـارا
بـية الوطـنية العـراقية .وكان قر الـلجنـة البارا شهر آب وذلك عـلى قاعة االلـعاب الرياضـية 
بيـة قد حدد مـوعدا القامـة فعالـيات البطـولة وذلك من احلادي كتب الـتنفـيذي للـجنة البـارا ا

عشر وحتى الرابع عشر من شهر آب 2022.
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 بــعـد مــبــاراة مـاراثــونــيـة امــتـدت
خلـمــسـة أشـواط مــنـتــخب شـبـاب
ـسـتـضـيف الـعـراق يـخـسـر أمـام ا
الــسـعـودي بـثـالثـة أشـواط ألثـنـ

 25-22 18-25 بـــــــــواقع  25-16
. 15-12 17-25

وسـيـلـعب مـنـتـخب شـبـاب الـعراق
ــيـدالــيـة بــالــكـرة الــطـائــرة عــلى ا
البـرونـزيـة أمـام نـظـيـره الـلـبـناني
ضــمن مــنــافـســات بــطــولــة إحتـاد
ـقـامــة مـنــافـســاتـهـا غــرب آسـيــا ا
ــمـــلــكـــة الـــعــربـــيــة حـــالـــيــاً فـي ا
الــــســــعــــوديـــة.مــــبــــاراة الــــعـــراق
والـسـعــوديـة اجـتـازت الــسـاعـتـ
والـنــصف من الــلــعب حـتـى حـسم
شـوطـهـا اخلـامس مـنـتـصف الـليل

من يوم اجلمعة.
وتــمـــكن شــبـــاب الــعـــراق لــلـــكــرة
الـطـائـرة من حتـقـيق الـشوط األول
لـصــاحله أمـام أهل الـدار األخـضـر
السعـودي ليحسـموا الشوط األول
لــصـاحلــهم بـواقع 16-25 بــيـنــمـا
ـسـتـضـيف الـسـعـودي من تــمـكن ا
حسم الشوط الـثاني لصاحله -25
18 ويــعـدل الــنــتــيـجــة شــوط لـكل

فريق.
وعـاد شبـاب العـراق إلى الـتحـليق
وحسموا الشوط الثالث لصاحلهم
بواقع (22-25) وتقدموا بشوط
مـقـابل شـوط وحـيـد لـلـمـسـتـضيف

السعودي.
وعـاد الـفـريق الـســعـودي لـيـحـسم
الشوط الرابع لصاحله بواقع -25
17 ويــــحـــسـم الـــشــــوط اخلـــامس
ايــضـا بــنـتــيـجـة 12-15 ويـكـسب

باراة. ا
ـنـتـخب وعـلى صـعـيـد اخـر غـادر ا
الـعـراقي لـلـركـبي الى مـديـنـة دبي
اإلمـاراتــيـة لــلـدخــول في مـعــسـكـر

تـدريـبـي الكـمـال اجلـاهـزيـة الـتـامة
قـبـل خـوض مـنــافـســات الـبــطـولـة
اآلســــيــــويــــة الــــتي ســــتــــقــــام في

إندونيسيا لسباعيات الركبي.
ـنـتـخـب مـحـمد وقـال رئـيس وفـد ا
ـــنـــتــخب حـــنـــون في بـــيــان ان ا
سيدخل في مـعسكر تـدريبي مغلق
في دبـي لــــــــــلـــــــــوقــــــــــوف عــــــــــلى
االستعدادات األخـيرة قبل الدخول
في صـــراع الــقـــارة الــصـــفــراء في
إنــــدونــــيــــســـــيــــا مــــطــــلع شــــهــــر

قبل. آب/أغسطس ا
نتخب اسـتعد بشكل واضاف ان ا
جـيـد في بـغـداد لـكن مـعـسـكـر دبي
سـيــكـون مــخـتـلــفـاً كــون الالعـبـ

احملـــتـــرفـــ ســــيـــنـــخـــرطـــون في
تدريـبات االسـود فضال عن خوض
مـــبــاراتــ وديـــتــ مع مـــنــتــخب
االمارات.وخـتم بالقـول نسعى الى
ان تـــكــــون ريـــاضــــة الـــركــــبي في
العراق رقما صـعبا في اسيا برغم
من قـلــة اخلــبـرة لالعــبــ لـكن مع
وجــود مـزيـج مـخــتــلط مــتــجـانس
نتخب مصطفى عبد خلقه مدرب ا
ب الالعـب احملتـرف واحملـلي
ســيــكـون الــعـراق مــنــتـخــبــا لـيس
بـــــالــــســــهـل.يــــشـــــار الى ان هــــذه
ـشــاركــة هي االولى لــلــعـراق في ا
بـطـولـة اسـيـا لـسـباعـيـات الـركـبي
. التي ستشهد مشاركة 12 منتخباً

الـتـام في اجلــمـهـوريـة الــتـونـسـيـة
بــــســـبب االنـــتـــخــــابـــات الـــعـــامـــة
واالســـتــفــتــاء عــلـى الــدســتــور في
بالدهم.يــذكـــر ان فــيــفــا ســبق وان
فرض حظراً على انتقاالت الالعب

لنادي النجف بسبب ديون سابقة.
ومـن جـــهـــة اخـــرى اقـــتـــرب فـــريق
بيـشكـتاش التـركي من التـعاقد مع
ــنـتــخب الــوطــني الــعـراقي العب ا
ونـادي هـامـاربي الـســويـدي مـهـنـد
جـعـاز خالل االنـتـقــاالت الـصـيـفـيـة
اجلـــــاريــــة.وذكــــرت وســـــائل إعالم
ـــفـــاوضـــات مـــازالت تـــركــيـــة أن ا
مستـمرة ب بـيشكـتاش وهاماربي
من اجل انتقال الالعب مـهند جعاز
لـــصــــفـــوف الـــفــــريق الـــتــــركي في
االنـتـقـاالت
الــصـيــفـيـة

اجلارية.
وأضاف ان
هـــــامــــاربي
يــريـد مــبـلغ
ملـيون و900
ألـف يـــــــورو من
أجـل الـــــــســــــمــــــاح
جلـعــاز بـاالنـتـقـال إلى
بــيـشــكــتــاش مـبــيــنـة ان
“الفريق التركي عرض
مـــلــيــون و400 ألف يــورو
لـيكـون الـفرق بـ الـعرض

والطلب  500ألف يورو .
يـــذكــــر أن جـــعـــاز غـــاب عن
مبـاراة هامـاربي االخيرة في
الــدوري الــســويــدي وأيــضـاً
غــاب عن الــتــدريــبــات حــيث
يـــــســـــعـى الالعـب إلى حـــــسم

مستقبله مع الفريق.
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ـــركــزي  أعـــلـن االحتــاد الـــعـــراقـي ا
لــلـمــصـارعــة عن بـدء جتــمع العـبي
بي حتت سن  23عاماً منتـخبه األو
ــلــعب الــشــعب في قــاعــة االحتــاد 

dzUÞ…∫ مباراة العراق والسعودية بكرة الطائرة

 qðUI « X u « w  WŽUMB « rÝu  ÊËcIM¹ »öD «

متاز UIÐ¡∫ فريق الصناعة يستعد من جديد بعدما ضمن البقاء في ا

سيـقوم االحتـاد الدولي لـكرة الـقدم
بــفــتح نـــظــام تــســجـــيل الالعــبــ
اخلاص بنادينا خالل األيام القليلة
قبلة اليـفاء النادي بكافة ا
الـــــتـــــزامـــــاته
اخلــــــاصـــــة
بــــــــهـــــــذه
الدعوى.
وأوضـح
رئـــــــيس
الــــنــــادي
ان تـــأخــر
وصـــــــــــول
ـــبـــلغ إلى ا
الـالعـب جـــــــاء
نـتــيــجــة الــغـلق

W∫ احدى uDÐ
مشاركات

العراق في بطولة
دولية للمصارعة
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wÐU d « rÝUÐ ≠ W¹d UM «
الــتـحــدي اخلــطــيــر الـذي واجه
فريق الـصناعـة كان حتد الـبقاء
ــمــتـاز الــذي عــاد الــيه في في ا
ـــــنــــتــــهـي والــــذي لم ــــوسم ا ا
يتحقق عن طريق العبي الفريق
وحدهم بل جـاء عن طريق العب
الــطــلــبــة ســيف جــاسـم عــنــدمـا
ســجل هــدف الــتــعــادل لــفــريــقه
بشبـاك االمانةد93بنفس الوقت
الــــذي كـــــانت جتـــــري مــــبــــاراة
الصـناعة واجلـوية الـتي انتهت
بـتـعادلـهـما بـهـدف ليـكـون هدف
احــيـاء امــال الــصـنــاعــة والـذي
قـتل فــرصـة االمــانـة في الــبـقـاء
وتـــــذهب عـــــلى طـــــبـق من ذهب
لـــلـــصـــنـــاعـــة في وقت لـــو كـــان
صلحته االمانة قد أنهى اللقاء 
بعـدما ظل مـتقـدما عـلى الطالب
بــهـدفــ لــواحــد حلـقق الــبــقـاء
عــلى حــســاب الــصــنــاعــة وذلك
باشرة كما بافضلية الـلقاءات ا
تــظــهـر افــضــلـيــة الــقـاسـم عـلى

الصناعة لنفس السبب.
WŽUMB « W¹UJŠ

هذه كانت حكاية استمرار ثاني
الـــوافــــدين فــــريق الـــصــــنـــاعـــة
ــمـتـاز االســتـمـرار به لـلـدوري ا
مــوسـم جــديـــد بـــعــد مـــشـــاركــة
مـتــعـثــرة اصـطــدمت بـصــعـوبـة
وواقـع الـنـتــائج عـلـى مـدى مـدة
رحـلة ـسابـقة خـصوصـا في ا ا
احلاسـمة والـفاصـلة الـتي جمع
فـقط فـيـهـا 17نـقــطـة وكـان قـاب
قوسـ أو أدنى من الـوقوع في
دائرة الـهبـوط والعـودة للـدرجة
االولـى قـــبل ان يـــســـتـــفـــيـــد من
مـــجــمــوع نــقــاط مـــبــاريــاته في
ـــــرحــــلـــــة االولى ال 24الـــــتي ا

الــتـجــربــة احلــرة األولى الــتي أقـيــمت في
وقت سابق اليوم.

وفـاز فـيـتـيل مـرتـ في الـعـاصـمـة اجملـريـة
بــــودابــــسـت عــــامي 2015 و2017 ضــــمن
جنـاحـاته النـادرة الـتي حقـقـها حـيـنمـا كان
في فــريق فــيـــراري عــلــمــا بـــأنه لم يــتــوج
بالسـباق اجملري عندمـا كان في ذروة تألقه
مع ريـد بـول.وسـجل لـوكلـيـر أفـضل لـفة في
الـتـجربـة احلـرة الـثـانـيـة بـزمن بـلغ دقـيـقة
واحـدة و445 ر 18 ثــانــيــة بــعـدمــا حــقق
زميله اإلسباني كارلوس ساينز أفضل زمن

في التجربة األولى.
وكـان لـوكـلـيـر تـعـرض حلـادث خـالل سـباق
اضي جـائـزة فـرنـسا الـكـبـرى يـوم األحـد ا
لـيــتم اســتــبــعــاده من الــســبــاق الــذي كـان
يتـصـدره مواصال سـوء احلظ الذي يالزمه

وسم احلالي. في ا
من جــــانـــبـه حـــقـق الـــهــــولــــنـــدي مــــاكس
فـيرسـتابن حـامل لـقب بطـولة الـعالم رابع
أسرع زمن في التـجربة الـثانية بـعدما كان
صاحب ثـاني أسرع لفـة في التجـربة احلرة
األولى.ويــتـــربع فــيــرســتــابن عــلى صــدارة

التـرتـيب الـعـام في فئـة الـسـائـق بـبـطـولة
ـوسم بـفـارق 63 نـقـطـة أمـام الـعـالم هـذا ا
أقرب مالحقيه لوكلير وذلك بعد انتهاء 12
ـوسم سـبــاقـا من إجـمـالي 22 سـبـاقـا في ا

احلالي.
ولم يــقـدم الـبــريـطـاني لــويس هـامــيـلـتـون
ـنتـظر منه سائق فـريق مرسـيدس األداء ا
ـركــز الـســابع بـالــتـجــربـة حــيث جـاء فـي ا
األولى واحلادي عشر في التجربة الثانية.
وكان هاميلتون صاحب الرقم القياسي في
عـدد مرات الـفوز بـبـطولـة العـالم برصـيد 7
ـاني ألــقـاب بــاالشــتــراك مع األســطــورة األ
ركز الـثاني مـايكل شـوماخر حـصل علـى ا
في السـباق األخير بـفرنسـا حيث يأمل في

زيد خالل سباق اجملر. حتقيق ا
ـقرر أن تـقام الـتجـربة احلـرة الثـالثة ومن ا
غـدا الـسـبـت قـبل أن يـتم إجــراء الـتـجـارب
ا يـشهد التـأهيلـية في اليـوم ذاته الذي ر

هطول أمطار.
وسـيكـون السـبـاق الذي يـجرى بـعد غـد هو
األخـيـر قـبل عـطــلـة صـيـفـيـة قـصـيـرة خالل

قبل. شهر آب/أغسطس ا
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حـقق تـشــارلـز لـوكـلــيـر سـائق فـريق
فــيــراري أســرع زمـن في الــتــجــربــة
احلـرة الثـانيـة لـسبـاق جائـزة اجملر
الــكـــبــرى ضـــمن بــطـــولــة الـــعــالم

لسباقات سيارات فورموال-1.
ـــــــانـي اخملـــــــضـــــــرم وحـــــــقـق األ
ســيــبـاســتــيـان فــيــتـيـل سـائق
أســتــون مــارتن الــذي اعــلن
إنـهـاء مـسيـرته الـريـاضـية
ـــوسم بــــعـــد نـــهـــايـــة ا
احلـالي سـابع أسرع
لـــــــفــــــــة في تــــــــلك
التـجربة بـعدما
ــركــز احــتل ا
احلــــــــــــادي
عــشــر في

االولى لكـنه تمـكن من وضع حد
لـلـبـقـاء في الـدرجـة ومـنع تـكرار
الـسيـناريـو وفـعل ما يـقدر عـليه
وأعــطى مـؤشـرات عــلى حتـقـيق
ـطـلوبـة في مبـارياته ـنافـسة ا ا
االولـى الــتي جنح في عــبــورهــا
ـســابـقــة بـرغــبـة واســتـمــر في ا
لـكـنه لم يـسـتـمـر بـنـفس االجتاه
ــرحـلـة بــعـد نــهـايــة مـبــاريـات ا
شكلة كانت مع بدأ األولى لكن ا
ـسـتـوى الـعـام لـلـفـريق تـراجع ا
في الـتـوقـيت احلـاسم والـفاصل
وقد يـكون هـنالك اكـثر من سبب
مـــــنــــهـــــا عــــدم امـــــتالك بـــــعض
الالعــــبـــ لـــلـــخــــبـــرة وتـــبـــاين
ـــــســـــتــــويـــــات وضــــعـف دكــــة ا
االحـتـياط اضـافـة الى عـدم قدرة
الــــنـــــادي في انـــــتــــداب بـــــعض
األسـمـاء لـدعم وتـعـزيـز صـفـوف
الفريق التي لم تتمكن من تقد
االمــور بـافــضل حــال لــكن الــكل
كــانــوا يـرفــعــون شــعـار الــبــقـاء
واخلـروج مـن الـبــطــولـة بــهـدف
ـــشـــاركـــة وجــاء الـــيـــوم الــذي ا
احـــــتــــــفل بـه صـــــادق مـــــدلـــــول
والالعــبــ واإلدارة في االجنـاز
الـذي جـنب الـفـريق الـهـبـوط في
اخـر دقـائق مـبـاراته مع اجلـوية
عــنـدمـا حــقق الـتـعـادل د 82 في

من قبل حيدر حسن .
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وقــررت ادارة نــادي الــصــنــاعــة
جتـــديـــد عـــقــــد مـــدرب الـــفـــريق
سـاعد صـادق مدلـول وجهـازه ا
للـموسم الـثالـث توالـيا واضاف
الــنـادي في بــيـانه يــاتي جتـديـد
ـدرب من أجـل اخملـافــظـة عــقــد ا
عـلى االسـتــقـرار الـفـنـي لـلـفـريق
ونتـيجة للـنجاح الـذي حققه في

متاز. الدوري ا

عــلى الـــفــريق الـــذي مــر وواجه
ــــوقـف وتـــــعــــرض خـــــطـــــورة ا
لـنـكـسـات مـتـتـالـيـة الـتي أخـذت
بــاالزديـاد فـي اخـر االيــام وهـنـا
ـــشـــكـــلـــة امـــام احـــداث غـــيـــر ا
طـبـيـعـيـة ظـهـرت آثـارهـا ثـقـيـلـة
عــلى الـفــريق الـذي لـم يـقـدر من
تــخــفــيف حــمـــلــهــا ولم تــظــهــر
قــــدرات الالعــــبــــ الـــذيـن كـــان
يعول عليـهم اجلهاز الفني امام

وقف في تـفـاقم مـشكـلـة تـاخـر ا
ايـــام احلــصـــاد وبـــات الـــفــريق
رتبك من جولة شهـد ا يواجه ا
الخرى لكنه لم يفقد االمل وبقي
يـــتــحـــدث عن الـــبــقـــاء وجتــاوز
خـــــطـــــورة االمـــــور فـي الـــــوقت
ـطلـوب مع اشـتـداد واقع أزمة ا
ـــشـــاركـــة الـــتي أخـــذت تـــنــذر ا
ــخــاطــر كــبــيــرة مع تــصــاعــد
ــنـــافــســـة ورغــبـــة الـــفــرق في ا

شـاركة في وقت جتاوز مـحنـة ا
زادت االمــــور صــــعــــوبــــة امــــام
باريـات للفريق انحدار نـتائج ا
الـــتي لم يـــقــدر عـــلى حتــمـــلــهــا

العبي الفريق.
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ولهـذا جتد ادارة الـفريق الـبقاء
ــمـــتــاز مــهم جــدا في الــدوري ا
ـوسم لــلـفــريق الـذي عـاد الــيه ا
االخــيـــر بــعـــد مــشـــاركـــتــ في

تشارلز
لوكلير
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أعــلن نـادي الـنــجف الـريـاضي عن
تطـور جديـد بشأن مـلف التـعاقدات
.وذكر الـنادي فـي بيان مع الالعبـ
أن رئـيس الــهـيــئـة اإلداريــة لـنـادي
النجف االشرف الـرياضي عباس
مــهـدي تــلــقى اشــعــاراً من من
ــيل اخلـاص فــيـفــا عــبــر اال
بـنـاديـنـا يـؤكـد فـيه اسـتالم
ــطـلــوبــة وارسـاله ـبــالغ ا ا
ـنـازعات تـبـلـيغ الـى جلـنـة ا
في االحتـــاد الـــدولي لـــكـــرة
الـقـدم يـبلـغـهم فـيه بـاستالم
قـامة ـبلغ لـغلـق الدعـوى ا ا
عـلـى الـنـادي وفـتح احلـظـر

. على تسجيل الالعب
وأضـــاف وفـق مـــاتـــقـــدم

مهند جعاز

الـدولي اســتـعـدادا لـبـطــولـة الـعـالم
ــــــــقــــــــررة في حتت 23 عــــــــامــــــــاً ا
إسـبــانـيــا.وقـال نـائـب رئـيس احتـاد
ـصـارعـة مــهـدي حـسن إسـمـاعـيل ا
في تـصريح صـحـفي إن االحتـاد قرر

ــصـــنــفــ جتـــمع العـــبي االنــديـــة ا
ــركــز الــتــدريــبي الــتـابـع الحتـاد بــا
ـلـعب الــشـعب الـدولي ـصــارعـة  ا
مــبـيـنــاً أن الـهــدف من الـتــجـمع هـو
ـصــنـفـ الـذين لـتـدريـب الالعـبـ ا

سيـخوضـون مـنافـسات فـيمـا بيـنهم
ـــقــبل يـــوم االثــنـــ من االســـبــوع ا
ـصـارعة والـلـجـنة بـإشراف احتـاد ا
ـــنــتـــخب وذلك الـــفـــنــيـــة ومــدربي ا
الخــتـيــار الـتـشــكـيــلـة األفــضل الـتي
بي في بـطولة نـتخب األو ستمـثل ا
ـقـررة في إسـبـانـيا ـقـبـلـة ا الـعـالم ا
لـلـمـدة من 24-15 من شـهـر تـشـرين
ــــقـــبل.وأضــــاف أن االحتـــاد األول ا
ـدربــ االيـرانــيـ ســعـيـدي كــلف ا
صارعة الروماني شيرزاد لفعالية ا
صارعة ومصطفى نيرمان لـفعالية ا
احلـــــرة مــــشــــيــــراً إلى أن االحتــــاد
ســيـقــيم لــلـمــنـتــخب بــعـد الــتـوصل
لـلـتـشـكـيـلـة الـنـهـائـيـة التـي سـتمـثل
ــبي الــعــراقي في كــاس الــعـالم االو
ـقـبـلة مـعـسـكـراً تـدريبـيـاً داخـلـياً ا
ـــقــبل وآخـــر في ايــران شـــهــر آب ا
ومعسكرا ثالثا خارجيا قبل انطالق
الـبــطـولـة فـي دولـة تـكــون اجـوائـهـا

متشابهة ألجواء إسبانية.
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ــلـتــقى االذاعي والـتــلـفــزيـوني احـتــفى ا
ــوسـيــقـار ســلـيم ســالم لـلــحـديث عن بـا
وعلى قـاعة وسـيـقيـة مسـيرته الـفـنيـة وا
قدم اجلواهـري في احتـاد ادبـاء الـعـراق 
ـلـتـقى صـالح الـصـحن اجلـلـسـة رئـيس ا
قـائال ان (نــتـواصـل في اشـاعــة الـثــقـافـة
االصـيــلـة في الــعـراق من خـالل الـكــلـمـة
والصـورة واللـحن واليـوم ضيـفنـا عازف
وملحن وقائدا مـوسيقيا ومـعلما ترك اثر
ـوسيقى وا في اللحن الـعراقي والـعربي 
عالم التامل واالحساس هي اللغة البديلة
لـلـكــلـمـة والــيـوم نـخــتـار عـالم من اعالم
من وسـيقار سـليم سالم وسيـقى انه ا ا
مواليـد العراق عـازف عود وملـحن عضو
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نقـابـة الـفـنانـ حلن الـعـديـد من االغاني
ـوسـيـقى الـتـصـويـريـة لـعـدد من وضع ا
عـمل تـدريـسـيـا في حـمص قدم ـؤلفـات ا
وسيقية في سوريا العديد من االماسي ا
والــعــراق  واالردن اسـس فــرقــة ارمــوي
للـعـود عـضو الـفـرقة الـسـمـفونـيـة ونال
جــائــزة االبــداع من وزارة الــثــقــافــة عـام
 2000يـسـتـعـد حــالـيـا لـتـقـد اول اوبـرا
عـراقـيـة بــعـنـوان الـواح الــسـمـاء جتـسـد

الرحلة منذ خلق ادم الى يومنا هذا). 
و حتـدث احملتـفى به قـائال( الـبـدايـة مـنذ
و اوالدي ـوســيـقى  الـطــفــولـة احــبـبـت ا
احـسـست واحـفـادي عــلى نـفس الـطــريق
ـوسـيـقـية  كـنت ـيـولي الى االصـوات ا
كنت ـطربـ عبـر الراديـو  اسمع لـكبـار ا
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لتقى اإلذاعي والتلفزيوني بسليم سالم ≈UH²Š¡∫ لقطات من إحتفاء ا

تـتحمل العائـلة مسؤوليـة اكتشاف مواهب
االطـفــال ودعـمــهـا وتــنـمــيـتــهـا  ومــوهـبـة
الـطـفـلـة فـاطــمـة في الـرسم جـذبت انـتـبـاه
والـدهـا الـشـاعر والـكـاتب ولـيـد الـشـطري
وجــعــلــته يــصــاب بــالــذهــول   والــلــوحـة

رفقة بريشتها. ا

ــهـرجــان الـفــنـان صــبـاح ـســؤول عن ا ا
فخري صباح فخري كان مدرسة وخالل
هـذه الفـتـرة تـعـرفت على مـظـفـر الـنواب
وسـيـقار عـبـدالرزاق وسعـدون جـابـر وا
ــطــربـ الــعـزاوي وغــنى لي عــدد من ا
عــبـاس حـسن ومـنــهم حـمــيـد مـنــصـور 
وعالء احلـــداد صـــبـــاح الـــســـهـل رضــا
اخلــيــاط وقـــدمت الــعــديـــد من االعــمــال
وسـيقيـة للـمسـلسالت االذاعـية وقدمت ا
اوبــــــريت طــــــريق احلـق الى الــــــفـــــرقـــــة
السـمفـونـية تـناولت فـيـها مـسيـرة االمام
احلس وسـمفـونيـة طريق احلق سـبايا
الشام لـدي حاليـا عمل جـديد ملـحمة عن
شـعـر السـيـاب ابـتـداءا من قـصـيـدة سـفر
ــطـر مع ايـوب ثم مــقـاطع مـن انـشـودة ا

اشـاهــد رضـا عـلـي كـيف يــعـزف اجتـهت
وسـيـقى اشتـريت الـة عـود باربـعة الى ا
دنـانـيـر  واصـلـحـته بـنـصف ديـنـار كـنت
قاهي اعزف بدون معـلم كنت اذهب الى ا
قـدمت قــرب االذاعــة واعــزف عــام  1975 
احدى احلـاني الى احـدى الـلـجـان واقرت

قبولي كملحن في االذاعة).
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واضـــــاف (روحـي اخلـــــمـــــاش هـــــو االب
كـنت انـصت له كـون حـديـثه الـروحي لي 
درس كان يحب عوده  اليـعطيه الي طالب
هـاجـرت عام 2001. الى سـوريـا الـتقـيت
فواد سـالم  وفرقـته زنوبـيا كـانت اصالة
شـاركت في مـهـرجان االغـنـية احد طالبه 
الـســوريـة قـمـت بـتـوزيع 11 اغـنــيـة كـان

عــلي خــصـاف  لــلــفـرقــة الــســمـفــونــيـة).
داخالت بحق بعدها توالت الشهادات وا
وسيقي ستار الناصر احملتفى به منهم ا
الذي قـال (سلـيم سـالم بعـتـمد عـلى عزف
الــتــصـــوف او فن االجــنـــاس وهــذا مــهم
وسـلـيم سـالم رائد في فـن التـقـاسيم جدا
اســـتــفـــادة من ـــوســـيــقـي والـــتـــالـــيف ا
ـوسـيـقى الـعـسـكريـة مـن خالل الـنـوطة ا
وااليقـاعات الـعسـكـرية في الـسمـفونـية).
بعدها غني سـتار الناصر بـصحبة العود
اغــنـيــة يــاكــا االسـرار وهـي من احلـان

عباس جميل.
وفي نهاية اجلـلسة  تـكر احملتفى به
بــقالدة االبــداع قــدمــهــا الـصــحـن واخـذ

ناسبة. الصور التذكارية بهذه ا
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ـوت  بـرنارد { لـنـدن - وكاالت  –غـيب ا
كـريـبـيـنـز جنم مـسـلـسل (دكـتـور هـو) عن
عـمـر يـنـاهز  93 عـامـاً بعـد فـترة قـصـيرة
من وفـــاة زوجــته .وإشـــتــهـــر الــراحل من
خالل أعــمـاله وصـوته في ذا وبــلـيـز وقـد
ــواهب الــتــابــعــة له خــبــر أكــدت وكــالــة ا
وفــاته.وقــالت الــوكـالــة في بــيــانــهــا الـذي
نـشـتـره ال (سي ان ان ): "بـأن مـسـاهـمة
بـرنارد في عالم الترفـيه البريطاني ال شك
فـيه. لـقـد كـان شـخـصـيـة فـريدة وأفـضل
ـثل جلــيـله وســيـفـتــقـده كـثــيـراً كل من
تـعرف إلـيه وعمل مـعه".إنتشـر اخلبـر عبر
مـواقع التواصل اإلجتمـاعي ونعاه العديد
من زمالئه كــمـا نـعــاه حـسـاب مــسـلـسل

(دكتور هو)على تويتر.
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الـبـاحث التـراثي العـراقي وقع اجلـمعـة في جلـسة اقـيمت
ركـز الثـقافي الـبغدادي فـي قاعة حـس عـلي محـفوظ بـا

راد..دراسة في تاريخ الكاظمية). عنون (باب ا كتابه ا
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ــــقــــيم في االعـالمي الــــعــــراقـي ا
االردن ضـــــيـــــفه امـس الـــــســـــبت
بــرنــامج ابــداع الــثــقــافي جملــلس
االعـمــال الـعــراقي لـتــوقـيع كــتـابه
(انـــتـــربــيـت لــلـــطــائـــرة والـــبــيت)

بجلسة اقيمت في قاعة اجمللس في العاصمة عمان.
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ـه ضــمن فــعــالـيــات انــطالق الــشــاعـر االردنـي  تــكـر
مــهـرجــان جــرش لـلــثــقـافــة والــفـنــون بـدورتـه الـســادسـة
ــهـرجـان ــاضي ومـنـحـه جـائـزة ا والــثالثـ اخلــمـيس ا
شـهد الـشـعري األردني ا جلـهـوده اإلبداعـية فـي ا تـكـر

والعربي.
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ـهـام االقــتـصـادي الـعـراقي صـدر امـر ديــواني بـتـعـيـنه 
ــالـيــة وكـالــة في الــهـيــئـة مــديــر عـام الــدائـرة االداريــة وا

الوطنية لالستثمار.
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ــرور الـــعــامــة مــديـــر الــعالقـــات واالعالم في مــديـــريــة ا
يــحـاضــر في نـدوة حــواريـة تـثــقـيــفـيـة تــقـام في الــسـاعـة
قـبل على قاعة مقهى رضا السـادسة من مساء الثالثاء ا
ــروريــة عــلــوان بــبـــغــداد بــعــنــوان (اســـبــاب احلــوادث ا

ومعاجلتها).
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الـفــنـانــة االردنـيــة قـدمت  حــفل خـتــام مـهــرجـان "عــمـان
قر فـتوح  ـسرح ا السـينمائي الـدولي- أول فيلم" في ا

لكية األردنية لألفالم في عمان. الهيئة ا
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القـاص العـراقي نعـاه االحتاد الـعام لألدبـاء والكـتّاب في
ـوت اخلـميـس إثر جـلـطـة دمـاغـية الـعراق بـعـد ان غـيـبه ا

سائل الرحمة لروحه الطاهرة و العزاء ألهله.
 qOKš Êe¹

مثل الـسوري يعود للسينما بـعد غياب سنت عبر فيلم ا
(اخلـروج إلى الـداخل)  تـألـيـف وإخراج لـوتـس مـسـعود
ـؤسسة الـعامة لـلسيـنمـا ويشارك خـليل البـطولة إنـتاج ا

وندا عبود أمير برازي. كل من تيسير إدريس  ور
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نواب و اعيان العراق من ضمنهم الشيخ عبد الرزاق العلي سليمان البكر امير الدليم
مـلـكـة العـراقـية في زيارة الـى فلـسـط و االردن بـعـد إعالن االحتـاد الهـاشـمي بـ ا

ملكة االردنية الهاشمية في شباط 1958. الهاشمية و ا
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واقــــعـــة الـــطـف األلـــيـــمــــة من خالل
األعــــمــــال الـــفــــنــــيــــة و الــــعـــروض
ــســرحـيــة الــتي تــصــور األحـداث ا
هـمـة لهـذه الواقـعـة و التي غـيرت ا
مــــجــــرى الـــتــــاريخ مـن خالل إبـــراز
مـــــعــــــاني االصـالح ضـــــد الــــــظـــــلم
والطـغـيان). وبـ رئـيس فـرع نقـابة
الــفــنــانــ الــعــراقــيــ في الــنــجف
الـفــنـان نــاظم زاهي في تــصـريح ان
(جـــرى خالل احلـــفل تــقـــد عــرض

قبرة). مسرحي حتت عنوان ا
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ضـيـفت مـحـافـظـة الـنـجف فـعـالـيـات
ـسـرحي الـثـاني  مـهـرجـان الــطف ا
طـبعي  دورة الفـنان الـراحل عـلي ا
الـــتي اقــيــمـت عــلى قــاعـــة جــامــعــة
الـكــوفـة .بـحــضـور مـحــافظ الـنـجف
ـشـاركـة نـخـبـة مـاجـد الـوائـلي  و 

. من الفنان
وقـــال الــوائــلـي في كــلــمـــة أفــتــتــاح
ـــهــرجــان ( نــثــمن الــدور الــكــبــيــر ا
لــلـفــنـانــ الـعــراقـيــ في جتـســيـد

ــيــريــا". من جــهــة أخــرى يــعــرض ا
حلـــســني في دور الــســيـــنــمــا فــيــلم
"بحـبك" وتدور أحـداث "بحـبك" حول
شـاب يعـيش قـصـتَي حب ويـتـخبط
قلبه ب فـتات ويُظهـر الفيلم مدى
االخـتالف في الـتـعـبـيـر الصـادق عن
رأة وهو أولى احلب ب الـرجل وا
الـتجـارب اإلخـراجيـة لـلـفنـان تـامر 
ومن تــألــيـفـه وبـطــولــته أيــضـاً الى
جــانب كلٍ من:هــنــا الـزاهــد حــمـدي
ـــيــرغــنـي ومــدحت تــيـــخــة وهــدى ا

فتي. ا
ـــمــثل عــلى صـــعــيـــذ آخــر طـــمــأن ا
صـري هشـام سلـيم اجلمـهور على ا
صحته بعد أن تتداول عدد من رواد
ـــواقـع الــــتـــواصـل االجــــتـــمــــاعي ا
شـــائـــعـــات حـــول تــــدهـــور حـــالـــته
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صـرية دنيا سمير اصدرت الفنانة ا
غـا أغنـيـتـها اجلـديـدة الـتي حتمل
عـنـوان "أسـيب نـفـسي وأغـني" عـبر
قـــنــاتــهـــا عــلى يــوتـــيــوب وهي من
كــلــمــات مـصــطــفى نــاصــر وأحلـان
عمـرو مـصطـفى. وكانـت دنيـا سمـير
قـد نـشـرت مـؤخراً اإلعـالن الرسـمي
لــلــفــيـلـم الـذي تــشــارك بــطـولــته مع
ـمــثل هـشـام مـاجــد والـذي يـحـمل ا
اسم "تسليم أهالي" وأرفـقته بتعليق
أعــلــنت فــيه مــوعــد عـرضـه وقـالت:
"اإلعالن الـــرســمي لـ فــيــلـم تــســلــيم
أهــالي  3 أغـــســـطس بـــجــمـــيع دور
الـعــرض ان شـاء الــله". وقــد ظـهـرت
مثـلة الراحلة دالل عبد والدة دنيا ا
العزيز في البرومو بأكثر من مشهد.
ـصـري تـامر الى ذلك نـشـر الـفـنـان ا
حـسني صـورة جـديـدة عـلى حـسابه
وقع التواصل اإلجتماعي اخلاص 
ظـهــر فـيــهـا من داخل ســيـارته وهـو
ــطــار.وعـــلق عــلى مـــتــوجــهـــاً إلى ا
نـشور كـاشـفاً عن وجـهته: "صـباح ا
الفـل على احـلى نـاس ...في الـطريق
ان شــاء الـله إلســبــانـيــا طـبــعـاً مش
ــطـار اسـتـعـداداً بـالــعـربـيه.. رايح ا
حلـــفل افـــتــتــاح ســـتــاد كـــرة الــقــدم
االســــبــــاني بــــاور هـــورس بــــنـــادي
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ـــآسي الــتي يـــعــيــشــهـــا اجملــتــمع ا
والــســـلـــبــيـــات الـــتي لم جتـــد لـــهــا
حــلــوالًوبـعــضــهـا تــطـرق لــلــهـجــمـة
األرهــابــيــة احلــديــثــة عــلى الــتــراث
واحلـــضــارة الــعــريـــقــة لــبالد وادي
ــشــاركــة الــرافــديـن وأغــلب االفالم ا
تفرج بطريقة كانت حتاكي مشاعر ا
احـتـرافـية وبـعـضـهـا نـال مـوجة من
الــتــصــفـــيق بــعــد انـــتــهــاء عــرضه.
وبــــــعـض مـن هــــــذه االفـالم كـــــــانت
خملــرجـ مـن كـردســتــان والـبــصـرة
والــديـوانـيــة ومـنـهــا:االسـتــقـالـة من
مـيـسي بـغداد عـربـة ودوالب احلـيـاة
لـتقى مجـموعة والماسو . وحـضر ا
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على قاعـة بلـدية زاخو الـتي تتوسط
دينة اجلميلة في كردستان العراق ا
ــلــتـــقى الــســيـــنــمــائي االول أقـــيم ا
بــالــتــعـــاون مع رابــطــة الـــســيــنــمــا
والــتـــلــفـــزيــون وفـــنـــاني الــبـــصــرة
الفيحاء..وحضرت وفود عديدة لهذا
ــلــتـقى الــذي دُعي ألــيه صــحــفـيي ا
ـــــوصـل والـــــبـــــصـــــرة وفـــــنـــــانـي ا
وكـــردســتــان الـــعــراق وغـــيــرهــا من
احملــافـظــات. و عــرض مـجــمــوعـة
أفالم ســيـنـمــائـيــة قـصـيــرة تـنـاولت
مـــواضـــيع مـــخـــتــــلـــفـــة من الـــواقع
الـعـراقي والـتـركـيـز عـلى الـكـثيـر من

ـــهــتــمـــ بــصـــنــاعــة كــبـــيــرة من ا
الــســـيـــنـــمــا. وعـــزفت فـــرقـــة زاخــو
ـوسـيـقـيـة الـتـابـعـة لـنـقـابـة فـنـاني ا
ـقـطـوعات كـردستـان مـجـمـوعة من ا
ميزة. وقبل اعالن ختام وسيقية ا ا
ـــلــــتــــقى  تــــوزيع الــــشــــهـــادات ا
التقـديرية والدروع عـلى البعض من
مـثلـ واخملرجـ لهذا الفـنانـ وا
االفـالم مع تـــكــــر مـــجـــمــــوعـــة من
ــبــدعــ ( صــحــفــيــ واعالمــيـ ا
) من نــيـــنــوى والــبــصــرة وفـــنــانــ
لتقى على امل وكردستان. وأختتم ا
ـدينة أقامته مـجدداً بـدورة جديدة 

عراقية شامخة أخرى.
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رض الصحـية وذلك بعـد إصابته 
السـرطان.وفي تـصريح له جلـريدة
مصرية أكد سليم أنه بخير وكل
مـــا يــشـــاع عن تـــدهــور حـــالــته
الـــصـــحــيـــة هــو خـــبـــر عــار عن
الـــصـــحـــة وقـــال: "احلــــمـــد لـــله
صحتي كويسة أنا بخير". وكان
ــمـــثل عن إصـــابــته قـــد أعــلـن ا
ــرض الــســرطــان الــشــهـر
اضي من أيـار  وهذا ما ا
أثار قلق اجلمهور.وبدأ
سليم مـسيرته الـفنية
عن عـــمـــر صــغـــيــر
فــأول عــمل له هــو
"إمــــبــــراطــــوريـــة
ميم" الـذي صدر

عام 1972.

{ اسـطنبـول -وكاالت- تعـرّضت النجـمة التـركية ألـش سانـغو حلادث
سـير وذلك حـ ذهابـها الى الـنادي الـرياضي اذ اصـطدمت سـيارتـها
بسـائق دراجة نـارية وبـالتأكـيد أسـرعت سانـغو لإلطـمئـنان عـليه لكن

ستشفى. حالته الصـحية كانت جيدة وال تستدعي الذهاب الى ا
واشــتــهـرت ســانــغـو في الــعــالم الــعـربي ألول مــرة من خالل
مـسـلــسل "حب لإليــجـار" الــذي خـاضت بــطـولــته الى جـانب
الـنجم الـتركي بـاريش أردوتش وقـد حقق حـيـنهـا هذا الـعمل
جنـاحـا بـاهرا في تـركـيـا ايضـا ونـسب مـشـاهدة عـالـيـة وقد

. تألف من موسم
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ألش سانغو

تــقــبل عــلـى احلـيــاة بــعــد آخــر نــزهــة مع أصــدقــائك
وفرحتك من قلبك بها. 
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تسـير األمـور كمـا تـشتـهي. وال تدع الـسمـنة تـسيـطر
عليك.رقم احلظ 2.
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تـشعر بـالتوتـر قليالً لـكنك تبـدأ مسيـرة عمل تسـتمرّ
مدة طويلة.
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حــذار االنـفـعــاالت الـتي تــدفـعك إلى الــقـيـام بــأعـمـال
طائشة تثير غضب الشريك.
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تفهـمك لوضع الشريك يـترك انطبـاعاً جيداً لديه .رقم
احلظ 3.
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فــكّـر في مــسـتــقـبــلك إذا أردت احلـفــاظ عـلـى صـحـة
رشيقة رقم احلظ 3.
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سؤولـية جتاهك في حال مواجهتك الشريك يـشعر با
أمراً ما.رقم احلظ 8.
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شـاريع الواعدة امامك فـرصة لالنـخراط في بـعض ا
ربحة.رقم احلظ 4. وا
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ـغريـات التي تـكـون نتـيجـتـها أكـثر من تقـاوم جمـيع ا
سيئة وتدافع عن صحتك بشراسة. 
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ال تثق بالـشريك بسبب جتاربك السـابقة التي علمتك
 . قرب احلذر حتى من ا
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يـعـاكـسـك هـذا الـيـوم ويـحـمـلك هـمـومـاً كـثـيـرة لـكـنك
تتحرر من هذه األجواء الضاغطة.

¡«—cF «

تـواظب على مـا بدأته عـلى صعـيد الـريجـيم وتتـحسن
تدريجياً وتستعيد رشاقتك.

 u(«
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الــكــلــمــات لــهــا مــكــانــهــا
ـطـلـوب اعـادة ا ــنـاسب  ا
تـرتـيــبـهـا بـشــكل صـحـيح
واكــتــشـاف كــلــمـة اغــفـلت
عـــــــــمـــــــــدا: (مـن انـــــــــواع

التوابل):
- واشــنـطن – الــيــاســمــ
– نـــــــورس  –ني  –أوبك 
جنــد  –كـــهف  –شـــائن –
جــده  –مـــيــراج  –جــو –
جري  –رطل  –مثل  –ري.
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شهد لم أسمع سياسيـاً خاصة في الطـبقة اخململـية من ا
تدح في مناسبات عامة اجليش العراقي. نسمع تداول  ا
مدائح أخرى منـها للحـشد الشعبـي ولتكن وال اعتراض
ادحـ هنـا فلكل مـجال كـلمة حق يـستـحق ان تقال على ا
ــنـابـر ـتــحـدثــ عـلى ا فـيه. غــيـر ان الالفت هــو اكـتــفـاء ا
ـصـطلح السـيـاسـيـة في أحسـن األحوال بـاإلشـارة الى ا
غيـر الدسـتوري وهـو القـوات األمنيـة. ذلك انّ الـقائـد العام
ـسـلـحـة يـوحي مـنـصـبه في الـعـراق الى اجلـيش لـلـقـوات ا
ــسـمــيـات والــعــنـاوين الــعــسـكــريـة كـأول وجــهــة ومن ثم ا

األخرى.
 اجليش العراقي لـيست له حصة من الـذكر سوى في يوم
الـسـادس من كـانــون الـثـاني من كل عــام ذكـرى تـأسـيـسه

وبشكل مختصر.
وبـات نـشـيــد اجلـيش سـور لــلـوطن الـذي تـغــنت به أجـيـال

غريباً ال مكانة له.
ُـحـال تـغـيـيـرها  اجلـيش هو عـصـيـر تـقـالـيـد راسخـة من ا
لـصالـح مقـوالت تـعـبـويـة جـهـوية أو طـائـفـيـة أو شـخـصـية.
حـتى في االزمـة الـتي حـدثت مع تـركـيـا في قـضـية قـصف
صيف في أعـالي دهوك كان لـلحشـد تصريـحات عديدة ا
بــ وعــيــد وتــهـــديــد وانــذار واحــيــانــا فـــعل عــبــر قــصف
معسكرات وسيـطرات تركية من دون ان يـسمع احد كلمة
سؤول ـثابـة ا للـجيش الـعراقي ووزيـر الدفـاع أو مَن هو 

عنه.
 االعالم الـعــراقي ال يـحــتــفي بـاجلــيش الـعــراقي وال يـرد
ذكــره اال في الــهــوامش وربّــمــا لــوال بــعض الــعــمــلــيــات
الـبـطـولــيـة في تـصـدي اجلــيش ألوكـار وتـعـرّضــات تـنـظـيم
ا ذكـره االعالم في خـبـر أو تقـريـر أو لقـاء. هـناك داعش 
كانة اجليش استثناءات متنـاثرة ال يعتد بهـا  و ال تليق 

وعمق تاريخه وبطوالته العراقية والعربية.
سألة ليست اعالماً فقط  يبدو ان هناك توجها عاما في ا
حتــجــيم اجلــيـش بــرغم مــا يــعــتــريـه من نــقص اســاســاً
والـتعـاطي مـعه كـحـصـة طـائـفيـة مـوزعـة بـ مـنـصب وزير
الـدفـاع لـلـفـئـة الـفالنـيـة ومـنـاصب قـادة الـفـرق واحلـركـات
والعمليات لفئة أخـرى وترك األمور تسير كما كانت طوال

ما يقرب من عقدين متجهة الى نهايات مجهولة.
مَن يظن انّ حتـجيم اجلـيش هو جـزء من استـمرار هـيمـنته
عـبـر أذرع عـسـكـريــة وأمـنـيـة وسـيـاســيـة له وحلـزبه وفـئـته
متأسياً بتجربة ايران يكون واهماً وسيوغل في وهمه اذا
اطــمـئـن في وجــوده لـتــشــكــيالت لــيس لــهــا عـمـق اجلـيش

وسياقاته وأصوله.
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{ واشــنـطن (أ ف ب)  –تــخـطـت اجلـائـزة
الـكـبــرى لـسـحب يـانـصـيب مـيـغـا مـيـلـيـيـنـز
ـقــرر إجـراؤه اجلــمـعــة حـاجـز األمـيــركي ا
ـليـار دوالر ما يـجعـلهـا رابع أكبـر جائزة ا
من نــوعـهــا عــلى اإلطالق عـلـى مـا أعــلـنت
ــنـظــمــة لــهــذه الــلــعــبــة األربــعـاء. اجلــهــة ا
وتــواصـل قــيــمــة اجلــائـــزة الــكــبــرى لــهــذا
الـيــانـصــيب االزديــاد مـنــذ أكـثــر من ثالثـة
ـشـارك في أشـهـر وتنـمـو مـعهـا أحالم ا
الــلـعــبـة فـيــمـا لم يــنـجـح أحـد في تــخـمـ

األرقـام الــســتـة الــصــحـيــحــة في آخـر 29
. وستـتـخطى قـيـمة اجلـائـزة الكـبرى سحـبـاً
اجلـمـعـة عـتــبـة مـلـيـار دوالر بـحـسب بـيـان
أصـدرتـه اجملـمــوعــة الــقــائــمــة عــلى مــيــغـا
ميـلـييـنز. بـعـد سحب لـيلـة الـثالثاء تـعرّض
مـوقع مــيـغـا مـيــلـيـيـنــز لـعـطل فــني اسـتـمـر
ساعت تقريبا بسبب اإلقبال الكثيف وفق
اجملـمـوعـة. وال تـتـخطـى فـرص الـفـوز بـهذا
. ـــغـــري واحـــداً من  303 مالي ـــبـــلغ ا ا
للـمـقارنـة فـإن احتـمـال التـعـرض لصـاعـقة
يـبــلغ واحـداً من مــلـيــون بـحــسب بــيـانـات
السلـطات الصحـية األميركـية. وبلـغت قيمة
أكـبـر جـائـزة في تـاريخ الـيـانصـيب 586.1
مــلــيـــار دوالر. و الــفــوز بــهــا في كــانــون
الـــثــانـي/يــنـــايــر  2016 في الــيـــانـــصــيب
األمـيـركي الرئـيـسي اآلخر بـاور بـول لكن
ــكن ــبـلـغ قُــسّم عــلى ثالثــة فــائــزين.  و ا
لــلــفــائــز احملــتــمل في ســحـب اجلــمــعـة أن
يحـصل على مـليـار دوالر إذا ما وافق على

. تقسيط الدفعات على ثالث عاماً
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أيــــار/مــــايــــو اشـــتــــرى شــــخص
آســيــوي بـ 4?12مــلــيــون دوالر من
ضـمـنــهـا الـتـكـالـيف هـيـكل عـظـمي
لــدايـنــونـيــكـوس اســتـوحــيت مـنه
شــخـصـيــة الـفـيــلـوسـيــرابـتـور في
ســـلــســلـــة أفالم جــوارســـيك بــارك
(ســنــة 1993) لــلــمــخــرج ســتــيــفن
ســبـــيــلــبــرغ. ويــشـــكل هــذا الــرقم
ضـعف السعر التقديري الذي طُرح
ـا يـجـعـل عـملـيـة الـبـيـع هذه به 
ثـاني أغـلى عمـلـية خـاصـة بهـياكل

عظمية لديناصورات.

الـغورغـوصورات تقـريباً الـتي عُثر
ـتـاحف اما عـلـيـهـا مـوجـودة في ا
هـذا الهـيكل الـعظـمي فـهو الـوحيد
كن شـراؤه. وتُنعش حـالياً الـذي 
عــمـــلــيــات بــيع هــيـــاكل عــظــمــيــة
لــديـنـاصــورات بـصــورة مـنـتــظـمـة
ــا يــثـيــر قــلق عــلــمـاء ــزادات  ا
ـتـحجـرات الذين يـرون أن بـيعـها ا
تاحف يـقلّص فـرص عرضهـا في ا
وجــعـلـهــا مـتـاحـة لـالسـتـخـدام في
األبحاث العلمية. وفي مزاد نظمته
دار كـــريـــســـتـــيـــز بـــنــيـــويـــوك في

سـوذبيز بسعـر تقديري يراوح ب
 5و 8مـالي دوالر مشيرةً إلى أنه
ــــــتــــــازة. وعــــــاش فـي حــــــالــــــة 
الــغــورغــوصــور وهــو عــلـى غـرار
تـي-ريــكـس يــنـــتـــمي إلى عـــائـــلــة
الــتـــيــرانــوصــوريــات (الــســحــالي
الـطاغيـة) في العصـر الطبـاشيري
ــتــأخــر وانـقــرض قــبل نــحـو 77 ا
مـلـيـون سـنة. وكـانت رئـيـسـة قسم
الـعلوم والـثقافـة الشعـبية لدى دار
ــزادات كــاسـانــدرا هــاتــون قـالت ا
لـــــوكـــــالـــــة فـــــرانس بـــــرس إنّ كل

الـسـعـر الـذي حـصل عـلـيه هـو أقل
بــــكـــثــــيــــر من الــــســـعــــر اخلـــاص
بـالـتـيـرانـوصـور ريـكس الـذي بـيع
بـ31. 8 مـلـيون دوالر في مـزاد نُظم
ســنــة  2020 فـي نـيــويــورك. وكـان
عُــــــــثــــــــر ســــــــنــــــــة  2018 عـــــــــلى
الـغـورغوصـور الـذي يبـلغ ارتـفاعه
نــحـو ثالثـة أمـتـار وطـوله 6. 7 في
الـــتــشــكـــيل اجلــيـــولــوجي لـــنــهــر
جـوديث بوالية مـونتانا األمـيركية
وكـان في حوزة جـهات خـاصة قبل
أن حتــصل عــلــيه الــدار. وطــرحـته

{ نـيـويورك (أ ف ب)  –بـيع هـيكل
عــظـمي كـامل لـغـورغـوصـور وهـو
نـوع من الديـناصورات يـنتمي إلى
عـائـلة تي-ريـكس وعـاش قبل أكـثر
من   77 مــلـيـون سـنــة بـنـحـو 1.6
مـاليـــ دوالر ضـــمن مـــزاد تـــولت
تـنظيمه دار سوذبـيز في نيويورك
عـلـى ما أعـلـنـت األخـيـرة. وأشارت
دار ســــــــوذبــــــــيــــــــز إلـى أنّ هـــــــذا
الـــديــنـــاصــور أصـــبح أحـــد أغــلى
الـديــنـاصـورات الـتي بـيـعت ضـمن
ــــــــزادات عــــــــلـى اإلطـالق مع أنّ ا
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فـي جـســده.  هــذه احلــالـة مــثــيـرة
لالهـتـمام بـدرجة كـبيـرة ألن الرجل
صـاب بـالـاتش الـبالغ  66عـامـا وا
اي فـي منـذ أكـثـر من ثـالثـ عـاما
ـرضى الذين  اإلعالن هـو أكـبر ا
. وهذا يوضح أن عـن شفائـهم سنّـاً
الـــــعالج عـن طــــريـق زرع اخلاليــــا
ـكن أن يفيـد كبار السن اجلـذعية 
الحـظـة نـســبـيـا.  لـكن تـظل هـذه ا
نـظــريـة إلى حـد كـبـيـر ألن من غـيـر
ــعـقـول تــعـمـيم مــثل هـذا الـعالج ا
ــرضى الــذين يــعــانــون من عــلـى ا
بــعـض أنـواع الــســرطــان.  وقــالت
ـعديـة جـانا أخـصـائـية األمـراض ا
ـريض ديــكـتـر الـتـي عـاجلت هـذا ا
وســـتــعـــرض حــالـــته في مـــؤتــمــر
صاب عظم ا مـونتريال بالنسبة 
ـناعـة الـبـشـرية بـفـيـروس نـقص ا
هــذا لـيس خــيـارا وذلـك بـانــتـظـار
مـراجعـة هذا الـعمل الـعلـمي بشكل

مستقل ونشره في مجلة علمية. 
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قـبل األخير والـذي أُعلن عن شفائه
قـبل بـضـعـة أشـهـر فـقـد عـولج في
ــرضى نـــيــويـــورك.  لــكن هـــؤالء ا
جــمــيــعــا لـديــهم حــالــة مــشــتــركـة
محددة جدا. فهم كانوا يعانون من
ســرطـــانــات الــدم واســتــفــادوا من
زراعـــة اخلـاليـــا اجلـــذعـــيـــة الـــتي
ـنـاعة لـديـهم. وكان جـددت جـهاز ا
ـرضى الـذيـن شـفـوا مـحـظـوظ ا
إذ كــان لـدى األشـخـاص الـواهـبـ
فـي حاالتهـم طفـرة نادرة في جـينة
ناعة تسمى  CCR5 جتعل جهاز ا
مـــقــاومــا لــلـــسالالت الــرئـــيــســيــة

لفيروس اتش اي في.
o¼d  —U  

فـي أحـدث حــالـة شــفـاء  اإلعالن
ريض من عـنها حتى اآلن خضع ا
كــالـيـفــورنـيـا لــعـمـلــيـة زرع نـخـاع
عـظـمي فـي عام 2019. بـعد عـام

ـضادة تـوقـف عن تـنـاول األدويـة ا
لـلفيروسات القهقرية حيث أصبح
الـــاتش اي في غـيـر قــابل لـلـكـشف

{ باريس (أ ف ب)  –استفادت قلة
رضى مـن فرصـة غـيـر عـادية مـن ا
تــمـثــلت في شــفـائــهم من فــيـروس
ـرض الـعـوز ـسـبب  اتـش اي في ا
ـناعي الـبشري (اإليـدز) لكنّ هذه ا
احلـاالت معزولـة للغـاية وال تسمح
بعد بتطوير عالجات من شأنها أن
تـــؤدي إلى الـــقـــضــاء الـــتـــام عــلى
الفيروس.  وقال مريض من هؤالء
 اإلعـالن عن شــــفـــائه األربــــعـــاء
ـؤتــمــر الـدولـي لإليـدز في قــبــيل ا
مـــونــتـــريــال لـم أتــخـــيل أبــداً أني
ـا يكـفي لـلشـفاء سـأعـيش طويال 

من الـ+اتش اي في+.
ـريض الـذي نـشـر بـيـانـا عن هـذا ا
حـــالــتـه من داخل مـــســتـــشــفى في
كـالــيـفـورنـيـا حـيث كـان يـعـالج من
دون كـــشـف هـــويـــته هـــو رابع أو
خـامس شخـص يُشفـى من فيروس
اتـش اي في بــــحـــسب تــــعـــدادات
مــخـتـلـفـة. لــذلك فـإن هـذه احلـاالت
. ويـتـع تـمـيـيـز هؤالء نـادرة جـداً
ـــرضى األشــــخـــاص عن مـاليـــ ا
ــكـنــهم ــصــابــ بــاإليــدز لــكن  ا
الـــعــيش حــتـى  مــتــوسـط الــعــمــر
ـــتــوقع بـــفــضل وجـــود عالجــات ا
فـعالة.  هذه العالجات التي تُسمّى
مـضـادات الـفـيـروسـات الـقـهـقـريـة
ـناعة تـمنع تـكاثـر فيـروس نقص ا
الــبــشــريــة في اجلــسـم لــكــنــهـا ال
تــقـضي عــلـيه تـمــامـا. مع ذلك في
احلاالت القليلة التي ثبت عالجها
ــــــكن احلـــــديـث عن اخــــــتـــــفـــــاء
الــــفـــــيــــروس. وتــــعــــود أول هــــذه
الشفاءات إلى عام  2008  لشخص
ـريض ما . أمـا ا قـيل إنه من بـرلـ

الــتي يـعـانـيـهـا الــولـدان اعـتـقـدنـا
أنــهـمـا لن يــعـيـشــا حـتى األسـبـوع
ـقبل. حاولت التحدث إلى األم في ا
سـيارة اإلسعـاف لكنهـا لم تستطع
الـــتـــكـــلم ألنـــهــا كـــانت ضـــعـــيـــفــة
".وقـال اجلـيـران لـلـسـلـطات إن جـداً
الـــــوالــــد كــــان يُــــلـــــقب بـ"دي جي"
(مــنــسق أســطــوانــات) ألنـه اعــتـاد
ـوسيقى لـطمس صرخات تـشغيل ا
ضــحـايـاه.ويـشــيـر الـبـعض إلى أن
بـالغات حصـلت بـشأن هـذه احلالة
قــبل عــامــ من دون أن تــلــقى أي

جتاوب من السلطات.

ثـالثـة أيـام من دون طـعـام وكـانـوا
يــتــعــرضــون العــتــداءات جــســديـة
ونـفسية باسـتمرار. ونقلت األم عن
لـويس أنطـونيـو سانتـوس سيـلفا
زوجــهــا مــنـذ  23عــامــا قــوله لــهـا
"يـجب أن تبقي مـعي حتى الـنهاية
لـن تــــــخـــــرجـي من هــــــنــــــا إلى أن
تــمـوتي". وتُــظـهــر صـور نــشـرتــهـا
وســائل إعالم بــرازيـلــيـة الــولـدين
الــبــالــغــ بــجــسم أشــبـه بــبــنــيـة
ــراهـقـ بــسـبب سـوء الــتـغـذيـة. ا
ـوقع وقــال أحـد جــيــران الـعــائـلــة 
"جي  1احملـلي "عنـدما رأينـا احلالة

وتـلــقت الـشـرطـة بالغـا بـشـأن هـذه
احلــــالـــة مـن مـــجــــهـــول ونــــفـــذت
عــمـلــيــتـهــا اخلـمــيس في مــنـطــقـة
غــواراتــيـــبــا الــشــعــبــيــة في غــرب
دينة.وذكرت وسائل إعالم محلية ا
ـرأة وولديها الـبالغ  19و22 أن ا
ـسـتـشـفى بـعـد عـامــا نُـقـلـوا إلى ا
وقـت قــصــيـــر من حتـــريــرهم وهم
كـانـوا يـعـانـون حـالـة من "اجلـفـاف
وســوء الـتـغـذيــة احلـاد". وبـحـسب
مــــوقع "جي 1  اإلخــــبــــاري قــــالت
الـوالـدة لـلـسـلـطـات إنـهـا وولـدَيـهـا
ـضون كـانـوا في بـعض األحـيـان 

{ ريــــو دي جـــانـــيـــرو-(أ ف ب) -
حـررت الـشـرطـة الـبـرازيـلـيـة امـرأة
وطفليها وهم يعانون حالة متقدمة
من سـوء التـغذيـة بعـد احتـجازهم
مـن جـــــانب زوجـــــهـــــا فـي ظــــروف
ـدة  17عــامــا في ريـو دي مــروعــة 
جــانـيـرو عـلى مــا أفـاد مـصـدر في
الـشــرطـة اجلـمـعـة.وقـالت الـشـرطـة
الــعـســكـريــة في ريـو دي جــانـيـرو
الــتي أوقـفت ربّ األســرة في بـيـان
إن "الـشـابـ الـلـذين يُعـتـقـد أنـهـما
شتـبه به كانا ولـدا األم وزوجهـا ا
مـقــيّـدين ويـعـانـيـان سـوء تـغـذيـة".
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{ واشــنـطن (أ ف ب)  –أعــلــنت وكــالــة الــفــضــاء
األميركـية (ناسا) األربـعاء تفاصـيل عملـية إحضار
ـريخ إلى األرض عـام نـحـو  30 عـيــنـة من سـطـح ا
 2033 وفق خطـة باتت تتـضمن إرسـال مروحـيت
جـديــدتـ إلى الـكــوكب األحـمــر. وتـمــكن الـروبـوت
ـريخ اجلـوال بـرسـيـفرنـس الذي هـبط عـلى سـطح ا
قــبل عــام ونــصف عـام مـن اسـتــخـراج  11 عـيــنـة
صــخـريــة حــتى اآلن لـكـن إحـضــارهـا إلى األرض
لـدرسهـا بالتـفصـيل بحـثاً عن إمـكان وجـود أشكال
ـة مهـمـة معـقدة تـتطـلب خطـوات متـعددة. حيـاة قد
وكـــانت نــاســا تــخـــطط حــتى اآلن إلرســال روبــوت
ـريخ لـنـقل العـيـنـات التي جـمـعـها جوال آخـر إلى ا
بــرسـيــفـرنس إلـى مـركــبـة هــبـوط مــزودة صـاروخـاً
ـدار سـنـة صـغـيـراً يـتـولـى اإلقالع بـالـعـيـنـات إلى ا
2031. إال أن اخلطـة تغـيرت إذ صـرف النـظر عن
الـعربة اجلـوالة الـثانيـة وستتـولى برسيـفرنس التي
كـان أداؤهـا جـيــداً نـقـلـهـا مــبـاشـرة إلى الـصـاروخ

ريخية). مارس آسنت فيهيكل (مركبة الصعود ا
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{ برشـلونـة -(أ ف ب)- أعلـنت النـيابة
الــعــامــة في بـــرشــلــونــة (شــمــال شــرق
إسبانـيا) اجلمـعة أنّهـا ستطـلب السجن
ألكـثر من ثـماني سـنوات بـتهـمة الـتهرب
الضـريـبي في حق الـنـجـمـة الكـولـومـبـية
شاكيـرا التي أعلنت رفضـها عقد اتفاق
ــضي في وأعــربت عـن عــزمــهــا عـــلى ا
الـقــضــيـة حــتى احملــاكـمــة. وفي الئــحـة
االتهام الـتي اطلعت عليـها وكالة فرانس
بـرس أشـارت النـيابـة الـعامـة كذلك إلى
ــتـهـمـة انـهــا سـتـطــلب تـغـر الــنـجـمـة ا
بـالـتهـرب عن دفع ضـرائب بـقيـمة 14,5
بلغ مـليون يورو ب  2012 و  2014 
 24 مليـون يورو تـقريبـاً. وعلى الـقضاء
حالياً أن يبت في إجراء احملاكمة ويعلن
مـوعـد انـطالقـهـا. وكـانت شـاكـيـرا الـتي
تــؤكــد بــراءتــهــا من أي عــمــلــيــة تــهـرب
ضـريـبي أعـلـنت األربـعـاء رفـضـهـا عـقد
اتـفـاق مع الــنـيــابـة الـعــامـة مــعـربـةً عن
ـضي في الـقـضـيـة حـتى عـزمـهـا عـلى ا
احملـــاكـــمــة. وأفـــاد وكالء شـــاكـــيــرا أن
احـتـمـال الـتـوصـل إلى اتـفـاق يـبـقى مع
ذلك مفتوحاً حتى انطالق احملاكمة أمام
مـحـكــمـة في بـرشــلـونـة عــلـمـاً أن قـرار
إحـالـة النـجمـة الـبالـغة  45عـاماً رسـمياً
عـلـى احملـكــمــة لم يــصــدر بــعـد.  ونــقل
مــحــامــو الـــنــجــمــة فـي بــيــان أصــدروه
األربــعـاء اســتــنـكــارهـا االنــتــهـاك الــتـام
حلـقـوقـهــا واألسـالـيب الـتـعــسـفـيـة الـتي
تلجـأ إليها الـنيابة الـعامة وشددوا على
غنـية واثـقة من أن القـضاء سـيثبت أن ا

أنها على حق.

تـوسط موطنـا ألكثر من األبـيض ا
 10آالف نــــوع. وقـــد رُصــــد واحـــد
وعـشــرون نـوعـا من احلـيـتـانـيـات
مـن أصل  87نــــوعــــا مـــســــجال في
الـعـالم في مـيـاهـها ومـيـاه الـبـحر
األســود بــحــسب االحتــاد الــدولي
حلـفـظ الـطـبـيـعـة. ويُـصـنَّف مـعـظم
هـــــذه األنـــــواع عــــلـى أنه مـــــهــــدد
بـــــاالنــــقـــــراض. بــــاإلضـــــافــــة إلى
ـغـامرين ـواجـهـات مع الـسيـاح ا ا
بـشـكل مفـرط فإن هـذه احليـوانات
تــواجه أيـضـا احـتـمـال االصـطـدام
مـع السفـن في بحـر تتركـز فيه 25
الحـة الـبـحـرية ـئـة من حـركـة ا بـا

ية. العا
 فــيــمـا حتــاول مــشـاريـع حـفظ في
شــرق غـواتــيــمـاال إنــقـاذ ســحـلــيـة
سـامة على وشك االنـقراض أُطلقت
عـلـيــهـا تـسـمـيـة نـيـنـيـو دورمـيـنـو
(الـصغيرة النائمة) بسبب حركتها

البطيئة وهمّتها الثقيلة.
ــــسك خـــوان ألــــفـــارادو وهـــو و
حـارس أحـراج يـعـمل لـدى اجمللس
الـــوطـــني لـــلـــمـــنـــاطق احملـــمـــيــة
الـسحـلية بـبراعـة لتجـنّب أي لدغة
قـد يتعرّض لها ألنّ سـمّها يتسبب
بـألم كـبـيـر مـع أنه نـادرأً مـا يـكون

يتاً.

الـثالث في أنـشطـتـها طـوال صيف
 ?2021ألنــهـا مـربـحـة لــلـغـايـة. في
أوائل تـموز/يوليو بـعد التأكد من
اســتــمــرار هــذه األنــشــطـة وعــقب
تـقرير من إحـدى اجلمعـيات أمرت
الــنــيـابــة الــعــامـة بــوضع مــديـري
الــشـركــات الـثالث رهـن الـتـحــقـيق
لــدى الــشــرطــة وأجــرت عــمــلــيـات
تـفـتـيش. وبهـذا  ضـبط الـقوارب
األربـعـة التـابعـة للـشركـات الثالث
بـحـسب االدعـاء. وأضافـت النـيـابة
ـــديــرين الـــعــامـــة أن مــحـــاكـــمــة ا
مــتـوقـعـة بـحـلــول نـهـايـة الـعـام ال
مـارسات التـجارية سـيما بـسبب ا
تـعمـد ألنواع ـضلـلة و اإلزعـاج ا ا
دجـنة. احلـيـوانات احملـميـة غيـر ا
تهـمون احتـمال السجن ويـواجه ا
ـــدة تـــصل إلـى عـــامـــ وغـــرامــة
قــدرهـا  300 ألـف يـورو بــاإلضـافـة
إلى غرامة  750 يورو عن كل زبون
ــمــتــلــكــات. وعــلــقت ومــصـــادرة ا
ـــون زوجـــة أحـــد مــــاغـــالي غــــر
مـديـري الشـركات الـثالث قائـلة إن
هـــذا الــقـــرار يــحــرمـــنــا من أدوات
عـمـلنـا ويشـكل تـهديـدا بالـتـصفـية
الــقـضـائــيـة. ورغم أن مــسـاحـته ال
تـتـخـطى  %1مـن إجـمالـي مـسـاحة
احملـيـطـات في الـعالـم يُعـد الـبـحر

{ نـيس (فـرنسا)   –كـواتيـماال -(أ
ف ب)  –قــرر الــقــضــاء الــفــرنــسي
امـس االول مــصـادرة قــوارب ثالث
شــركــات فـي مــنــطــقــة كـوت دازور
الــسـاحــلــيـة جــنـوب شــرق الـبالد
كــانـت تــعــرض رحالت ســيــاحــيــة
تـتـضمن الـسبـاحة مع الـدالف في
ـتوسط في مقـابل ثالثمئة الـبحر ا
يــورو لــلـشــخص رغم حــظــر هـذه
ــدعي ــمــارســة. وأشــار مـكــتب ا ا
ـقـاطـعة الـعـام في مـديـنـة غـراس 
ألـب ماريتـيم إلى أن هذه الـشركات
الــــــثالث كـــــانـت تـــــعــــــرض عـــــلى
الــسـائـحـ الـغـوص بـ الـدالفـ
فـي الـــبـــحـــر مع قـــنـــاع ومـــعـــدات
. لـكن مـنـذ مــخـصـصـة لـلـغــطـاسـ
مرسوم وزاري صدر في الثالث من
أيـلول/سـبتـمبر  2020 ودخـل حيز
الـــتـــنــــفـــيـــذ في األول من كـــانـــون
ـنـوعا الـثـاني/يـنـاير 2021  بـات 
ـسـافـة تـقل االقـتـراب من الـدالفـ 
عن  100 مـتر أو النـزول مع دلف
ـتـوسـطـيـة الـفـرنـسـية ـيـاه ا في ا
ـدعي العـام. بعد اجـتماعات وفق ا
عـــدة لـــتــوعـــيـــة الــقـــائـــمـــ عــلى
ــوضــوع ــعــنــيــة بــا الــشــركــات ا
وبــعــدهــا تـذكــيــر من قــوات الـدرك
الــبـــحــريــة اســتــمــرت الــشــركــات

فـرنـسـا لـقـد فـقـد نـظـامـنـا الغـذائي
ــوارد صـــوابه وبـــات اســتـــهالك ا
الـــطــبـــيــعـــيــة مـــفــرطـــاً ال يــراعي
مـستلزمات مكافحة الفقر من جهة
ومـن أخـرى يـتـســبب بـوبـاء زيـادة

الوزن والسمنة.
ــــنــــظـــــمــــتـــــان غــــيــــر وشـــــددت ا
احلـكـوميـتـ على أن لـهـذا النـظام
الـغذائي بصمة بيئية كبيرة إذ أن
إنـــتــاج الــغـــذاء يــحـــرّك كل فــئــات
الــبـصــمـة وخــصـوصــاً الـزراعـات
(الــضـروريــة لألغـذيــة احلـيــوانـيـة
والـــبــــشـــريـــة) والـــكـــربـــون (إذ أن
الــزراعـة قـطــاع يـسـبب انــبـعـاثـات

كثيفة لغازات الدفيئة).

ـنـبـعث من المـتـصـاص الـكـربـون ا
احــتـراق الـوقــود األحـفـوري وهي
ــــاط عـــــلى ارتــــبـــــاط وثــــيـق بــــأ
االسـتـهالك وال سـيـمـا في الـبـلدان
ثال لو كان الـغنية. فـعلى سبيـل ا
ســكــان الـعــالم بــأســره يـعــيــشـون
كــالــفــرنـســيــ لــكـان مــوعــد يـوم
جتـاوز مـوارد األرض قـبل الـتاريخ
احلالي أي في  5ايار/مايو .2022
ي واعـتـبـر كل من الـصـنـدوق الـعا
لــلــطــبــيــعــة وغــلــوبــال فـوتــبــرنت
نـتوورك أن هذا التـجاوز يعود إلى

النظام الغذائي للبشرية.
وقــــال بـــيــــار كــــانـــيـه من مــــكـــتب
ي لـلـطــبـيـعـة في الــصـنـدوق الـعــا

األخــرى الــتي تـعــيش عــلى كـوكب
األرض مــشـددة عـلى ضـرورة تـرك

. مساحات للعالم البري أيضاً
يــتمّ جتــاوز مــوارد األرض عـنــدمـا
تـتـخـطّى الـضـغوط الـبـشـريـة قدرة
األنـظـمـة الـبـيـئيـة الـطـبـيـعـيـة على
الــــتــــجــــدّد.  وأشــــارت غــــلــــوبـــال
فــوتــبــرنت نــتــوورك الـتـي تـتــولى
ـؤشـر إلى أن هـذا مــتـابـعـة هــذا ا
الـعجز البـيئي مستـمر في االتساع
منذ  50 عـاماً إذ بدأ يسجّل في 29
كـانـون األول/ديـسـمـبـر  1970ثم 4
تــشـرين الــثـاني  1980وصــوال إلى
 11تـــشــرين األول/أكـــتــوبــر 1990
و 23أيــلــول/ســبــتــمــبـر  2000 و7
آب/أغـسطس 2010. وتـأخر مـوعد
الـتـجـاوز ثالثـة أسـابـيع عام 2020
بــفــعل تــدابــيــر احلــجــر الــصــحي
واإلقـــفـــال الــهـــادفـــة إلى احـــتــواء
جـائحـة كوفـيد - ?19قـبل أن يـعود

ستويات السابقة. إلى ا
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ويـحـتسب هـذا التـاريخ بـاالستـناد
إلى الـبـصـمـة البـيـئـيـة للـنـشـاطات
الـبــشـريـة في ست فـئـات مـخـتـلـفـة
ــسـاحـات الـبـريـة والـبـحـريـة هي ا
الـالزمة لـلـزراعـة والـرعي ومـنـاطق
ـنتـجات الـغابات الـغابـات الالزمة 
ـبنـية نـاطق ا ومـنـاطق الصـيـد وا
ومـــــنـــــاطق الـــــغـــــابـــــات الـالزمــــة

{ بــــــاريس-(أ ف ب)  –يــــــعـــــيش
الــعـالم يـوم جتـاوز مـوارد األرض
مـع وصـول الــبــشــريــة إلى حــدّ مـا
ـكن أن يـنـتـجه الـكـوكب في سـنة
مـن دون اســـتـــنــــزاف مـــوارده في
حــ ســيــكــون االســتــهالك فـي مـا
تـبـقى من الـسنـة علـى حسـاب هذه
عنى ـوارد وسيفـوق طاقتـها. و ا
آخــر يــتــطــلّـب األمـر 1. 75 كــوكب
أرض لـتلبـية حاجات سـكان العالم
بــطــريـقــة مــسـتــدامــة وفـقــاً لــهـذا
ــؤشـر الـذي أنـشــأه بـاحـثـون في ا
مـطـلع تـسعـيـنـات القـرن الـعـشرين

ويُظهر تفاقماً متزايداً للوضع. 
وأوضــحت مــنــظــمــتــا الــصــنـدوق
ـي لــلـــطــبـــيــعـــة وغــلـــوبــال الـــعــا
فوتبرنت نتوورك غير احلكوميت
أن  28تــمـوز/يـولــيـو هــو الـتـاريخ
الـذي تكون البشريـة استهلكت فيه
كل مــا تـسـتــطـيع الـنــظم الـبــيـئـيـة
جتـــديــــده في عـــام واحـــد. وقـــالت
لــيــتـيــســيــا مـيــلــيس من غــلــوبـال
فـــوتــبــرنـت نــتــوورك في مـــؤتــمــر
156 صـــــــحـــــــافي خـالل االيــــــام الـ
ــتـبــقـيــة (حـتى نــهـايــة الـســنـة) ا
ــوارد ســيـــقــوم اســتــهالكــنــا من ا
ــتــجــددة عــلى قــضـم الــرأســمـال ا

الطبيعي للكوكب.
وأوضـــــحـت أن ذلك ال يـــــأخـــــذ في
االعـتـبار حـتى احـتيـاجـات األنواع
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