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احتشـد مؤيدو االطـار التنـسيقي
ـعـلق بـعـد اجـتـياز قرب اجلـسـر ا
حاجز الصد االول للقوات االمنية
وسط مـطـالـبـات بـعـدم االحـتـكاك
مع عــنــاصـــر مــكــافــحـــة الــشــغب
نـتـشـرة قبل اجلـسـر الـذي اغلق ا
في ســاعـــات مـــبــكـــرة يــوم امس
بـالــكــتل الــكــونـكــريــتــيـة خــشــيـة
ـنطـقة اخلـضراء. ووجه اقتـحام ا
االم الـعـام لـعصـائب اهل احلق
قــيس اخلــزعــلـي في بــيــان امس
(انصار االطار بإن تكون رسالتهم
وال موحـدة مـن اجل الـعراق فـقط 
تــــتـــعــــرضــــوا الي شـيء اخـــر او
الـتـجــاوز عـلى الـقــوات االمـنـيـة).
مــخــرجـا واقـتــرح جتــمع عــراقي 
بــاتـفــاق الـقـوى لالزمـة احلــالـيـة 
عنـية عـلى وثيـقة للـمضي بـعقد ا
ســــيــــاسـي جــــديــــد حتـت ســــقف
الجـــراء اصـالحـــات الـــدســــتــــور 
القت مـبـادرة رئيس فـيمـا  شامـلـة
اقـــلـــيم كــــردســـتـــان نـــيـــجـــرفـــان
الـــتي دعـــا خـاللـــهــا الـــبـــارزاني 
االطــراف الى حـــوار مــفـــتــوح في
تــرحـيــبــا واسـعــا من قـبل اربـيل 
في وقت القوى وتيـارات مختـلقة 

التشكيك في جدد التيار الصدري 
دعــــوات االطـــــاريــــ لـــــلــــحــــوار
بـــوصـــفــــهـــا مـــحــــاولـــة جـــديـــدة
لالحـتـيـال. وقـال صالح الـعـبـيدي
تـحـدث بأسم رئـيس الـتـيار في ا
بـيـان مـقـتصـب ان (غـرائـزيـة قادة
االطــار دفـعــتــهم لـاللــتـفــاف عــلى
مـشـروعـهم الـذي هم طـرحـوه بـإن
ــقـبــلـة صــرفـة تـكــون احلـكــومـة ا
للـمـستـقـل قـبل اسـتقـالـة الكـتـلة
فـكـان الـصـدريـة بـاكـثـر من شـهـر 
امر الصدر باستقـالة كتلته فرصة
اخــيــرة لـــهم لــيــنـــفــذوا وعــودهم
ـتـظـاهـرة بـالـوطـنـيـة). واشـترط ا
ـعـروف صـالح مـحــمـد الـعــراقي ا
على رئيس حتالف بوزير الصدر 
تــقــد الــفــتح هـــادي الــعــامــري 
ضمـانـة للـشروح بـاحلـوار. وكتب
على مـوقـعه في فـيـسبـوك تـابـعته
(الــــزمـــــان) امس (تـــــكــــرّر دعــــوة
العامـري للـحوار بـ اإلطار الذي
ينتمي له وب التيار الذي تخلّى
وأقول إننا لـو تنزّلنـا وقبلنا عنه 
فذلك مـشروط بإنـسحابك احلوار 
وإســــــــتـــــــنــــــــكـــــــار مـن اإلطـــــــار 
التـسـريـبـات) واضـاف (كنتَ أنت
ــوقــعـ عــلى وثـيــقـة من ضـمن ا
إصالحية ولم تنفذ فمن الضامن

لــتـــطــبـــيق احلـــوار اإلصالحي?).
قـد دعــا الــتــيـار وكـان الــعــامــري 
والـتــنــسـيــقي الى ضــبط الــنـفس
ـشـاكل.وقـال بـيان واحلوار حلل ا
تـــلـــقـــته (الـــزمــــان) امس انه (في
أجــواء الــتــصــعـــيــد االعالمي من
ضادة خالل البيانات والبيانات ا
 الــــــتي تــــــدعــــــو الـى احلــــــشـــــد
اجلــمـــاهــيـــري  وقــد تـــخــرج عن
الـسـيـطـرة وتــفـضي الى الـعـنف 
اكـرر نـدائي مـخـلــصـاً الى الـتـيـار
والـتـنــسـيــقي ان يـغــلـبــوا مـنـطق
الـعـقل واحلــكـمـة وضــبط الـنـفس
والـتـأني وتـقـد مـصلـحـة الـبالد
والـعــبـاد من خالل احلــوار اجلـاد
والــبــنــاء  لــلــتــوصل الى حــلــول
لنـقاط االخـتالفات فـيمـا بيـنهـما)
واشـار الى ان (الــدمـاء الـعــراقـيـة
عــزيـزة عــلـى اجلــمـيـع  وقــد قـدم
الـشــعب من ســبــعـيــنــيـات الــقـرن
ــــاضي الى االن دمــــاء غــــزيــــرة ا
وعزيـزة  فـكفى دمـاً ورفـقا بـالدم
فـهـو امـانـة في اعـنـاق اجلـمـيع 
ومــســؤولـيــة ســفــكه يــتــحــمــلــهـا
ـصاب اجلمـيع  واقـسم عـلـيـكم 
ابي عـــبـــد الـــله احلـــســـ عـــلـــيه
الـسالم ان تــركــنـوا الى الــتــفـاهم
واحلــوار). وجـــدد الــتـــنــســـيــقي

ومـؤسـسـاتـهـا). كـمـا رحب االطـار
بادرة البارزاني. وقال القيادي
في االطـــار الـــتــنـــســـيـــقي أحـــمــد
األسـدي في تـغــريـدة عـلـى تـويـتـر
(يـرحب االطـار بــدعـوة الـبـارزاني
للـحوار الـوطنـي ويؤكـد انفـتاحه
عــلى اجلــمــيـع من اجل مــعــاجلــة
االزمــة الـــراهــنــة والـــوصــول الى
حـلـول واقـعـيـة تـعـتـمـد الـدسـتـور
والــقــانـــون ومــصــلــحـــة الــشــعب
الـعـراقي اسـاسـاً لـهـا). كـمـا رحب
رئــــيس اجملــــلـس الــــقــــيــــادي في
حتــالف قــوى الــدولــة الــوطــنــيـة
حيـدر الـعـبـادي بـدعـوات احلوار
النــــهــــاء االزمــــة الــــســــيــــاســــيـــة
احلـالــيــة.وقـال فـي تـغــريــدة عـلى
تـويــتـر (هي دلــيل حـكــمـة جــمـيع
لـــقـــد دعــوت لـــلـــحــوار األطــراف 
والـتـفــاهم مـراراً وأجــدد الـدعـوة
وأبارك وأدعم أي تـفاهـمات لـلحل
أيــاً كــانـت نــتــائــجـــهــا مــا دامت
حتــفـظ أمن واســـتــقـــرار الـــعــراق
وشعبه ورفاهية مواطنيه). بدوره
ــسـتــقـبل  اقـتــرح جتـمـع عـراق ا
االسـراع في تـقـد عـلى الـقــوى 
وثيقـة سيـاسية لـعقـد جديد حتت
سقف الدسـتور. وقال الـتجمع في
بيـان تلـقـته (الزمـان) امس (نـدعو
عـنية والسـيمـا ا جمـيع االطراف 
منها تفهم ذلك واالسراع في طرح
وثيقـة سيـاسية لـعقـد جديد حتت
دة عـام تـقر سقف الـدستـور و 
فــيــهــا اصالحــات دســتــوريــة قــد
تسـتوجب تـغيـير شـكل النـظام او
وكــــذلك االتـــفــــاق عـــلى اصالحه 
قـبلـة دون فرض شكل احلـكومـة ا
االردات من هــذا الــطـرف او ذاك).
من جـــانــبـه  اكــد رئـــيس حـــركــة
بابـلـيـون ريان الـكـلـداني في بـيان
تــــــلــــــقـــــــته (الـــــــزمــــــان) امس ان
ـعــارضـة (االخـتالف مــشــروع وا
ــا طــاوالت احلـوار مـشــروعــة ا
ومـــبـــادرات احلـــلـــول هي مـــكـــان
الـــــــتــــــفـــــــاوض وان إضـــــــعــــــاف
مؤسـساتـنـا الوطـنيـة كـمن يجـلد
نـــــفـــــسـه بـــــنـــــفــــــسه) واضـــــاف
(اعتـبروني اخـاً مـسيـحيـاً حامالً
رســـالـــة سالم ومــــحـــبـــة واعـــلن
للـعـراقـيـ ان مكـاتـبـنا وبـيـوتـنا
كلـهـا مفـتـوحة لإللـتـقاء والـتـبادل
والتـفكيـر واحلوار ولـكل األحزاب

ومن كل االنتماءات). 

حتـمل تـوقـيع االجـهـزة االمـنــيـة 
السكرتيـر الشخصي الفريق اول
الــركن مــحــمــد حـمــيــد الــبــيـاتي
نع استـخدام الرصاص احلي )
والـــعـــيــارات الـــنــاريـــة وقـــنــابل
وان اي اجـــراء خالف الـــدخــــان 
ذلك يــــتم مــــحــــاســــبــــة الــــقـــادة
فــــضـال عن ضــــرورة واالمــــريـن 
تـــــواجــــــد االمــــــرين عــــــلى رأس
ونـــشــــر اجلــــهـــد قـــطــــعــــاتـــهـم 
االســتــخــبـاري لــلــحــصــول عـلى
مـعــلـومـات اسـتـبــاقـيـة تـشـخص
مثـيري الـشغب).وأعـلنت مـديرية
ـوقف الـرسـمي ـرور الـعـامــة ا ا
بـحـركـة الـسـيـر والـقـطـوعـات في
بغداد.وذكـر بيـان تلقـته (الزمان)
ــديـــريــة أن (دوريـــات ومــفـــارز ا
باشرت بإشراف مباشر من مدير
رور العام بتنظيم حركة السير ا
ـــــــــرور فـي الــــــــســـــــــاحــــــــات وا
والتقاطـعات والشوارع الـرئيسة
كـافــة). واضـاف ان (الـقــطـوعـات
تــشــمل ســاحــة قـرطــبــة بــاجتـاه
جـــســـر اجلـــمــهـــوريـــة وتـــقــاطع
اخلـــارجــيــة بـــاجتــاه اخلــرطــوم
وتـقــاطع الـسـنك بــاجتـاه تـقـاطع
الـشـواف وأسـفـل جـسـر الـكـنـدي
باجتـاه اخلرطـوم ونفق الـزيتون
بـاجتـاه تـقـاطع اخلـرطـوم مـغـلق
ذهـــابـــاً وايـــابـــاً). ونـــفى جـــهــاز
مكافحة اإلرهاب انتشار قطعاته
عـلى طـريق مـطـار بـغداد الـدولي
نطقة اخلـضراء.وذكر اجلهاز وا
في بيان تلقته (الزمان) امس أنه
(في الـــوقـت الـــذي يـــواصل فـــيه

اجلــهـــاز مالحــقـــة فــلــول داعـش
تـناولت االرهاب ودك مـضـاجعه 
بـــعـض صـــفــــحــــات الـــتــــواصل
االجـتـماعـي خبـر مـفـاده انـتـشار
قـطـعـات مـن اجلـهـاز عـلى طـريق
ــنــطــقــة مـــطــار بــغــداد وداخـل ا
اخلـــضـــراء واذ انـــنـــا نــنـــفي ان
تـكـون قـطعـاتـنـا مـنـتـشرة في اي
مكان وهي مستـمرة على حتقيق
االمـن ومالحــــقــــة فــــلــــول داعش
ايـــنــــمــــا وجــــد) الفــــتــــا الى ان
(تــشــكـــيالت اجلــهــاز لــيس لــهــا
والءات اال لـلـعــراق ولـلـمـؤسـسـة
العسكـرية). وكانت وزارة الدفاع
قــد اكــدت  ان (الــضــبــاط الــذي
هـو ظــهــر في مــقــطع الــفــيــديــو 
محـال الى التـقـاعد وال يـعمل في
الـــوقت احلـــالـي ضـــمن مالكـــات
ؤسسة العـسكرية وإن ما ادلى ا
ثل به هو رائيه الـشخصي وال 
الوزارة).  كما نفت وزارة النفط
إخالء موظـفيـهـا.وقالت في بـيان
(ال صحـة لـذلك  وندعـو الى عدم
االجنـــــرار وراء الـــــشـــــائـــــعـــــات
ــــغـــرضـــة ألهــــداف ومـــصـــالح ا
ضـيـقـة تـضـر بـالـصـالح الـعـام).
وعدت ايـران الـتـطورات الـراهـنة
في العراق شـأنا عـراقيا داخـليا.
ـتـحـدث بـاسم اخلـارجـية وقـال ا
االيـــرانــيــة نــاصــر كـــنــعــاني في
تــصــريح امس ان (الــعــراق بــلـد
جـار كــبـيـر ومــهم بـالـنـســبـة لـنـا
ونـحـن نـتـابـع ونـرصــد تـطـورات
األحـــــــــــداث فـــــــــــيـه بـــــــــــدقـــــــــــة

وبحساســـية) 

واوضح بـيـان لـوزارة الـداخـلـيـة
تــلــقــته (الــزمــان) امـس ان (قـوة
مـشــتــركــة من مــديــريــة حــمــايـة
اعـتـقـلت ـنـشـآت وأمن األفـراد  ا
ـتهمـ بعـد قيامه بـسرقة احد ا
مـبـلغ مـن حـقـيـبـة طـبـيـبـة تـعـمل
ـــاني في ــســـتــشـــفى األ داخـل ا
ــــديــــنـــة) ن من ا اجلــــانـب األ
واشـار الى ان (عــمـلـيــة الـقـبض
ـــتـــهم تـــمت بـــعـــد الـــبـالغ عن ا
ـسروق ـال ا وضـبط بـحـوزته ا
واتــخـاذ اإلجــراءات الـقــانـونــيـة
بــحــقه وتــســلــيــمه إلى مــديــريـة
مـــــكـــــافـــــحــــة اإلجـــــرام حـــــسب
االخـــتــصـــاص). وكــشـف جــهــاز
االمن الـوطــني  عن اعــتـقـال 31
مـــتـــهـــمـــاً بـــقـــضـــايـــا اإلبـــتــزاز
اإللـكتـروني خالل شـهـرين. وقال
بــيـان لـلــجـهــاز تـلـقــته (الـزمـان)
امس انه (بعـد ورود شكاوى من
ــواطـــنـــ بــشـــأن تـــعـــرضــهم ا
حلـــاالت إبــــتــــزاز إلــــكـــتــــروني
جنـــحـت مـــفـــارز اجلـــهـــاز خالل
شهري حزيران وتموز من تنفيذ
عـمـلـيـات عـدة بـعـد اسـتـحـصال
ــوافـقـات الــقـضـائــيـة ونـصب ا
كــمـــائن مـــحــكـــمــة أســـفــرت عن
اإلطاحة بنحو  31مبتزاً حاولوا
اســــتـــغالل الــــضـــحــــايـــا عــــبـــر
ـــبــالغ مــالــيــة) مــســاومــتــهن 
واضــاف انـه ( تــقــد جــمــيع
تهـم إلى اجلهـات القضـائية ا
اخملتصة لينالوا جزاءهم العادل

وفقاً للقانون). 

االســتــخـبــارات الــعـســكــريـة في
تـقدم لقيادة قر ا فوج مغاويـر ا
تمكنت من القاء عمليات كركوك 
ـــتــاجـــر بـــتــلك الــقـــبض عـــلى ا
ـعـدات فـي شـارع اطـلس داخل ا
احملـافـظـة بـحـوزته 204 مـخازن
مسدس 105 مخازن كالشنكوف
و47 جـــهـــاز اتـــصـــال و21 عُــدة
بــنــدقــيــة و20 شــاحــنــة جــهــاز
اتصال و4 نواظير ليلـية ومثلها
مـانعـة ومـيض وثالثة نـواظـيور
ـواد قـنـاص) واشـار الى (رفع ا
والـتعـامل مـعهـا وفق الـسيـاقات
ــعــمـول بــهــا). واعـتــقــلت قـوة ا
امــنـيـة مــشـتــركـة الـقــبض عـلى
متـهم قـام بسـرقـة مبـلغ مالي من
وصل. حقيبة طبيبة في مدينة ا

انـــوار الــبـــقــيـع في احملــافـــظــة
نـدلعة وسيـطرت علـى النيـران ا
في الــطـابق الــثـالث من الــفـنـدق
بـعــد إخالء نـازلــيه بـكل مــهـنـيـة
وبـوقـت قـيـاسـي قـصـيــر وتـمـنع
تـوسـعـهـا وانـتـشارهـا إلى بـاقي
أنحاء الـفنـدق وبدون اي اضرار
بـــشــريـــة) الفــتـــا الى ان (ســبب
احلادث سـيحـدده من قـبل خبـير

األدلة اجلنائية).
 والــقـت مــفــارز االســتــخــبــارات
الــعـســكـريـة الــقـبض عــلى أحـد
ــــتـــهــــمـــ الــــذين يـــقــــومـــون ا
واد عـدات وا ـتـاجرة وبـيع ا با
منوعـة في محافظة العسكـرية ا
كـــركـــوك. وذكـــر بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الــــــزمــــــان) امس ان (مــــــفــــــارز
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دني امس اخمـدت فرق الدفـاع ا
حـــريـــقـــاً انـــدلـع داخل بـــنـــايـــة
جتــاريــة مـتــخــذة مــخـازن وسط
شــارع الــرشـيــد بــبـغــداد . وقـال
بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
ـــدنـي جنـــحت (فــــرق الـــدفــــاع ا
بإخماد حريق اندلع داخل بناية
جتـاريــة مـكـونــة من أحـد عـشـرة
طابقاُ متـخذة كمخازن في شارع
ـديـر الـعـام بـأشـراف ا الـرشـيــد 
الــلــواء كـاظم ســلــمـان بــوهـان)
واشـار الى ان (الـفـرق تـمـكن من
ودفعت السـيـطرة عـلى احلـادث 
بـــــثـــــقـل مـــــركـــــبـــــات اإلطـــــفــــاء
الـتخـصصـيـة والسـانـدة لتـكافح
ـشــتـعـلــة في الـطـابق الــنـيـران ا
الــثـــالث والـــرابع فـي الــبـــنـــايــة
ــذكـــورة وأنــقـــذت طـــوابــقـــهــا ا
األخــرى قـبل أن تـطــالـهــا نـيـران
احلـريق وأنـهت أعـمـال اإلخـمـاد
والتـبريـد دون تسـجيل إصـابات
بـــشـــريـــة مع حتـــجــيـم األضــرار
ادية) مؤكدا انه (على أثر ذلك ا
دني فـتح حتـقيق طلب الـدفـاع ا
واستدعاء خبيـر األدلة اجلنائية
لـرفع الـعـيـنـات وحتـديـد أسـباب
انـــدالع احلــــريق). وكـــانت فـــرق
ـدني قد اخـمدت حريق الدفاع ا
في أحد فـنـادق محـافظـة كربالء.
واوضـح بـــيــان ان (فـــرقـــهـــا في
مـــركــز بـــاب بــغـــداد في كــربالء
أخـــمــدت حــريق انـــدلع بــفــنــدق

vM³0 U³A½ 5I¹dŠ ` UJ¹ ¡UHÞù«

¡öÐd Ë œ«bGÐ w  ‚bM Ë Í—U&

بـالـبالد). ورأى سـكـرتـيـر احلزب
الـشــيـوعي الـعـراقـي رائـد فـهـمي
في تــصــريـح لــقــنــاة (الــشــرقــيـة
نيـوز) ان (التـصعـيد نـتيـجة ورد
فــعـل الســتــمــرار نـــهج الــتــوافق
وان االمـر مـفـتـوح واحملـاصـصـة
لــــتــــطـــورات اخــــرى والــــســـخط
الـــــــشـــــــعـــــــبي ســـــــيـــــــدخـل الى
كـون العمـلية السـياسية الساحة
التي وصـفهـا بالـفاشـلة مـرتبـطة
باحملـاصصـة ويجب ان تـنتهي)
واضــاف ان (الـدعــوات لـتــغـيــيـر
ـاني تـأتي من نفس النـظـام البـر
الـقـوى الـتي حـكـمت  ضـمن هـذا
اغلقت القوات النظام). في وقت 
عقب االمنـية جـسـر اجلمـهوريـة 
تـــــوافـــــد حــــشـــــود قـــــادمـــــة من
بينـهم شيوخ عشائر احملافظات 
لالنـــــــضــــــمــــــام الى صــــــفــــــوف
ـــعـــتــــصـــمـــ داخـل مـــجـــلس ا
الـــنــــواب وفي تـــطـــور شـــهـــدت
مـــحـــافـــظـــات عـــدة تـــظـــاهـــرات
اسـتـجـابـة لـدعـوة صـالح مـحـمـد
ـعروف بوزيـر الصدر العراقي ا
لالحتجـاج في جميع احملـافظات
بــإسـتــثـنــاء الـنـجـف. فـيــمـا افـاد
شــــهـــود عـــيـــان بـــاغالق جـــســـر
اجلمهـورية بالـكتل الكـونكريـتية
تــزامــنــا مع انــطـالق تــظــاهـرات
انصار االطار الـتنسيـقي بالقرب
ـنـطــقـة اخلـضـراء . من مـحــيط ا
وكــان رئـيـس الـوزراء مــصــطـفى
الـكــاظـمي قـد شـدد عــلى حـمـايـة
ـتظـاهرين. مـتلـكـات العـامة وا ا
وجــاء فـي بــرقــيــة مـــوجــهــة الى
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بـاشـر مـصـرفا الـرافـدين والـرشـيد
ـتـقـاعـدين بـتـوزيع رواتب ا امـس 
دفعـة شهر آب ـدني  الـعسـكري وا
اجلــــاري عن طـــريق أدوات الـــدفع
اإللــكـتــروني .وقـال بــيـان امس ان
صرف باشـرتا بتوزيع (ادارتـي ا
ــــــدني ــــــتـــــقــــــاعــــــدين ا رواتـب ا
والــــعــــســــكــــري) واشــــار الى انه
تقـاعدين تسلم رواتبهم (بـإمكان ا
عـــبــر ادوات الــدفع االلــكــتــروني).
قد وكـانـت هـيـئـة الـتـقـاعـد الـعـامـة
افــادت بــصـرف رواتب الــشـريــحـة
وعِــبـرَ قـنــوات الـصـرف الــرسـمـيـة
ــــــصــــــارف وقــــــنـــــوات الــــــدفع (ا
االلـــــــــكـــــــــتـــــــــرونـي وبـــــــــشـــــــــكل
ــالـيـة تــدريـجي).واطــلـقت وزارة ا
فـي وقت ســــابق تــــمــــويل رواتب
ــتـقــاعـدين. وقــال بـيــان لـلـوزارة ا
تــــلــــقـــتـه (الـــزمــــان) امس (نــــحث
الـرافدين والـرشيد وهـيئة الـتقاعد
عـلى إسـتـكـمـال إجـراءات الــعـامـة 
ـــدني ـــتـــقــــاعـــدين ا دفـع رواتب ا
والــعـسـكــري عـبـر بــطـاقـات الـدفع
ــتـقــاعـدين االلــكــتـروني) داعــيـا ا
ـن ستـصلـهم رسـائل نصـية الى
صـارف و منـافذ (مـراجـعة فـروع ا
الــــــــصــــــــرف االلي فـي بــــــــغـــــــداد
واحملــافــظــات لــتــسـلـم رواتـبــهم).
ودعت وزارة الـــــعــــمل بـــــدورهـــــا 
تقاعدين والـشؤون االجتماعية  ا
ـــضـــمـــونـــ الى تـــســـلم رواتب ا
الـشـهـر اجلاري. وقـال بـيان تـلـقته
(الـــــزمـــــان) امس أنـه (بـــــإشــــراف

مباشر من قبل الوزير وكالةً ساالر
عـــبــد الــســتـــار بــاشــرت الــوزارة
تـقاعدين بـصرف رواتب الـعمـال ا
ـــضــمــونــ لــلــشــهــر اجلــاري) ا
وتـــابـع ان (الـــوزارة اســتـــكـــمـــلت
تعلـقة باطالق جـميع اإلجـراءات ا
تقاعـدين) مؤكدا رواتـب العمـال ا
انـه ( اطالق مـــــبـــــالغ االعـــــانــــة
االجــتـمــاعـيـة ألكــثـر من مــلـيـون و
 400الـف اســرة مـــســتـــفـــيــدة في
ــبـلغ يـصل بــغـداد واحملــافـظـات 
الـى اكـثـر من  297مــلـيـار ديـنـار).
في وقت سابق وأصـدر الـرافـدين 
تقاعدين.وذكر بـياناً بشأن سلف ا
بــيـان لــلـمـصــرف تـلـقــته (الـزمـان)
تقاعدين تتراوح امـس أن (سلف ا
مـن خـمــسـة ماليــ ديـنــار وحـتى

 25مـلـيـون ديـنار ويـكـون الـتـقد
صـرف حصرا) عـن طريق فـروع ا
واضـــــاف ان (جـــــمـــــيع الـــــفــــروع
ـنح السـلف) وتابع ان مـشمـولة 
ــنح ســلف ــصــرف مــســتــمــر  (ا
ـــوظـــفــ ومـــنـــتــســـبي الـــدفــاع ا
والــداخــلـيــة الـبــالـغــة من خـمــسـة
). من مـاليـ وحـتى  50مـــلــيـــونــاً
جــهــة اخــرى  اطــلــقت مــحــافــظـة
بـغداد رابط التـقد على تعـيينات
الــعـقـود .وقــال بـيـان لــلـمـحــافـظـة
تـلقـته (الزمان) امس انه (اسـتنادا
لـتـوجـيهـات احملـافظ مـحمـد جـابر
العطا  اطالق رابط التقد الى
تـــعـــيـــيــنـــات الـــعــقـــود اخلـــاصــة
بـــاحملــافــظــة  وفق قــانــون الــدعم
الـطـار لألمن الغـذائي والتـنمـية

حلــمـلــة شـهــادات الـبــكـالــوريـوس
والــدبـلـوم حـسب االخـتـصـاصـات
) واشـــار الى ان ـــعـــلـــنـــة آنـــفـــاً ا
(الـتـقـد لـلـتـعـيـيـنـات يـكـون عـبـر
"https://ur.gov.iq/  الـــــــــــــرابـط

index/show-eservice/
"org/20133/10042  وخــاطــبت
الية بشأن تعي وزارة الـصحة ا
ـــــهـن الـــــطــــــبـــــيـــــة خــــــريـــــجـي ا
والـصحية.وبحـسب وثيقة صادرة
اطــــلـــعـت عـــلــــيـــهـــا عـن الـــوزارة 
(الــزمـان) امس جـاء فـيـهـا (اشـارة
الـى كـتـابكم ذي العدد  21223في
اضي واحلاقاً بكاتبنا  28تموز ا
ذات الــــــعــــــدد  51922فـي  25مـن
الـــشـــهــر ذاته نـــزودكم بـــجـــداول

الـدرجات الوظيفيـة). 
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تـــــوالت ردود االفــــعــــال بــــشــــأن
ـطالـبة االحتـجاجـات الشـعبـية ا
بــازاحـة الــفــاسـديـن بـعــد دخـول
اعـتــصـامـهم يــومه الـثـالث حتت
بدعـوة احلكماء من ان  قبة البـر
رجــــال الـــدين والـــعــــشـــائـــر الى
اصالح ذات الـــبــ ومـــنع اراقــة
الـدمـاء في شــهـر مـحـرم احلـرام.
وتــواصل احلــشـود الــقــادمـة من
احملافظات توافـدها نحو مجلس
الـنـواب  العالن الـتـأيـيـد لـدعـوة
رئـيس الـتــيـار الـصـدري مـقـتـدى
الــصــدر الـــتي قــال فــيــهــا (عــلى
اجلـــمـــيع مــنـــاصـــرة الــثـــائــرين
ــا فــيــهـم الــعــشــائــر لالصـالح 
فـهذه فـرصـتكم والقـوات االمـنيـة
الــذهــبـيــة ال تــفـوتــوهــا). وشـدد
ـــرجـع الـــديـــني مـــحـــمـــد تـــقي ا
عــلى حــكـمــاء الــعـراق ــدرسي  ا
بــإصالح ذات الــبــ بــ ابــنــاء
ـدرسي في بـيان الشـعب. وقـال ا
تــابـــعــته (الـــزمــان) امس (ادعــو
حـــكــمــاء الـــعــراق من الـــعــلــمــاء
وشـيوخ الـعـشائـر والـسيـاسـي
اخملـلــصـ إلى أن يــهـبــوا هـبـة
واحــــــدة إلصالح ذات الــــــبـــــ

ومــــنـع إراقــــة الـــدمــــاء فـي هـــذا
الـشـهـر احلــرام الـذي شـرفه الـله
سـبـحـانه بـذكـرى سـيـد الـشـهداء
وأيـام عــاشـوراء) عـلــيه الــسالم
وتابع (لقـد قال رسـول الله صلى
الــــلـه عـــلــــيـه وســــلم في حــــديث
إصالح ذات الــــبـــ مــــشــــهــــور

أفــــــضـل مـن عــــــامـــــــة الـــــــصالة
والصوم وقال تـعالى على لسان
مـوسى بن عــمـران عــلـيه الـسالم
ألخـيه هـارون وأصـلح وال تـتـبع
وال يــعـــني ـــفـــســديـن  ســـبـــيل ا
اإلصالح اإلبـــقـــاء عـــلى كل شيء
صالح أو فاسـد بل يعـني العمل
ـنـاسب ـنــاخ ا من أجل تـوفــيـر ا
إلصالح كل جــوانب الــفــسـاد في
البـلد) مـؤكدا (ضـرورة أن يعمل
جميع حكـماء البـلد جاهدين من
أجل بـــــلــــورة خـــــارطــــة طـــــريق
لإلنـــهــاض بــالــعـــراق إلى حــيث
ـــرمـــوقــة إلـى حــيث مـــكـــانــته ا
اإلســـتــقالل واحلــريـــة والــتــقــدم
والعـزة والكـرامة كـما دعـا ابناء
الــشـعـب الى ان يــرفـعــوا أكــفـهم
ــنع الـفـ الـتي حتـيط بـالـدعـاء 
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ـدير تلـقته (الـزمـان) امس انه (برعـاية احملـافظ اسـعد الـعيـداني واشراف ا
مـركز امـراض الدم العـام عبـاس خلف الـتمـيمـي  افتـتحت دائـرة الصـحة 
ـنـفـذه بـدعم من ديـوان ـشـاريع الـصـحــيـة ا الـذي يـعــد من اهم ا الـوراثـيـة 
سـجلت الوزارة امس  1090 اصـابة جديدة احملـافظة الـبصرة). الى ذلك 
وقف الوبـائي اليومي الذي اطلـعت عليه (الزمان) امس بكـورونا. واوضح ا
رصـدت   1090 إصـابـة جـديـدة بـكـورونـا مـقـابل ان (مـخـتـبـرات الـوزارة 
شـفاء  3511 حالـة) وأضـاف أنه ( تـسجـيل حـالـة وفـاة واحدة بـكـورونا
في عمـوم احملافظات) وتابع ان (األشخاص الذين تـلقوا اللقاح بلغ عددهم

.(7278
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واطن على التبرع ا حث مصـرف الدم في البصرة التابع لوزارة الصـحة 
رضى السرطان والعجز الكلوي في احملافظة. ودعا بيان تلقته بالدم دعما 
واطن أصـحاب الفـصائل السالـبة والشـحيحة وهي اي (الزمـان) امس (ا
ـبـنى مـصـرف الدم التـوجه  سـالب واي بي سـالب وبي سـالب و او سالـب 
مــجـاور مـســتـشـفى الــبـصــرة الـتـعــلـيـمي الـرئــيس قـرب تــقـاطع الـصــمـود 
ـرضى الـســرطـان والـعـجــز الـكـلـوي دعـمــاً  لـلـتــبـرع  اجلـمــهـوري سـابــقـاً 

وامراض الدم الوراثية الثالسيميا واالورام في احملافظة). 
وافتـتحت دائـرة صـحة احملـافـظة مـركز امـراض الـدم الوراثـيـة. وقال بـيان

علق درسيd¼UEð…∫ انصار االطار التنسيقي يتظاهرون في مدخل اخلضراء من جهة اجلسر ا محمد تقي ا

دعوته لـلتـيار والـقوى الـسيـاسية
إلى احلــوار لــلــخــروج من االزمــة
الــراهــنــة.وقــال في بــيــان تــلــقــته
(الـزمــان) امـس أنه (شــعـورا مــنه
ـسـؤولـية الـشـرعـية والـوطـنـية با
واهمـية الـلحـظة الـتاريـخيـة التي
يـسـتـمـر االطـار ـر بـهـا الـعـراق 
في دعـوته الى احلــوار مع جـمـيع
والسيما التيار القوى السياسيـة 
 بـيــنــمــا نـرى لالسـف تـصــعــيـدا
مستمرا وتـطورا مؤسفا لالحداث
وصل حــد الـــدعــوة الـى االنــقالب
عـــــــلـى الـــــــشــــــــعـب و الـــــــدولـــــــة

ريان الكلداني
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عـــلى حـــشـــد مــنـــاصـــريه من أجل
ـــشــــهـــد الــــدفع بــــأجـــنــــدته فـي ا
الـــســيــاسي.مــنــذ الـــســبت يــقــيم
مناصروه اعتصاماً مفتوحاً داخل

مجلس النواب. 
W uJ  qOJA

ويــؤكـد هـؤالء أنـهم هـنـاك "طـاعـة"
لـزعــيـمــهم وأنـهم لـن يـغـادروا إال
إذا طـــــلب مـــــنـــــهـم ذلك.ويـــــرفض
الــــــصـــــــدر مــــــرشـح خــــــصـــــــومه
السـياسي فـي اإلطار التنـسيقي
لـرئـاسـة الـوزراء بـعـدمـا تـرك لـهم
مــهــمـــة تــشــكــيل احلـــكــومــة إثــر
اســتــقـــالــة نــواب تــيــاره الـ 73من
ـان في واحـدة من خـطـواته الـبــر
ــفـــاجــئـــة الــتي اعـــتــاد الـــقــيــام ا
لـهـا.عــبـر مـنـصـة "تــويـتـر" يـطـلق
مـقـتـدى الـصـدر رسـائل سـيـاسـيـة
كـــثــــيـــرة. وعـــلى الــــرغم من أن له
صالت وعالقــات في إيـران غـالـبـا
مـا تـثـيـر تـعــلـيـقـاته غـضب أولـئك
ـقربـ من طـهران.وهـو ال يـتردد ا
ــــــطــــــالــــــبــــــة مــــــثـال بــــــحل فـي ا
ــيـلــيــشـيــات" وبــدعـوة أنــصـار "ا
والية احلشد الشعبي الفصائل ا
إليـــــران الـــــتـي رفـــــضت نـــــتـــــائج
االنـتخـابات بـعدمـا سجـلت الكـتلة
ـمثـلة لهـا "الفـتح" تراجـعا الى ا
وقف الضغط.ويعتمد الصدر على
دعم جــمــهــور ال يــسـتــهــان به من
ـكونات الـطائفـة الشـيعـية أكـبر ا

في الـعــراق.ويــشــرح الـبــاحث في
مــركــز "واشــنـــطن إنــســـتــيــتــوت"
حـمدي مـالك أن الـصدر "قـادر على
احــــتالل الــــشــــارع ولـــيـس ألحـــد
الــقــدرة عــلـى مــنــافــســته في هــذا
ـيــدان".ويـضـيف أن الـصـدر "هـو ا
الـشـخــصـيـة احملـوريــة في تـيـاره
وهـذا أمـر مـهم في الـعـراق" حـتى
لـــو أنه أحــيـــانــاً يــنــاقـض نــفــسه
ويــــــبــــــدّل مـــــواقــــــفـه بــــــ يـــــوم
وآخــــر.وأرسل الـــصـــدر اآلالف من
مــــنـــاصــــريـه إلى الــــشــــارع خالل
االحتجـاجات الشعبـية في تشرين
األول/أكـــــــتـــــــوبـــــــر  2019لــــــــدعم
ـطـالــبـ بـتــغـيـيـر ــتـظـاهـريـن ا ا
الـطبقـة السـياسـية الـفاسـدة. لكنه
ـغادرة سـرعـان ما دعـا مـناصـريه 
الــشــارع... لــيـــدعــو بــعــد ذلك إلى
"جتــــديــــد الــــثــــورة اإلصالحــــيــــة
الــســلــمــيـة".ويــشــيــر اخلــبــيـر في
الــتـيــارات الـشـيــعـيــة في جــامـعـة
ــارك بن روبن "أرهـــوس" في الـــد
دكـــروز إلى أن الـــصـــدر "يـــحـــاول
مـوضـعـة نـفـسه في مـركـز الـنـظـام
السياسي مع أخذ مسافة منه في
الــوقت نـفــسه. مـوقــعه كـرجل دين
يـتــيح لـه أن يـوهـم بـأنـه أكـبــر من
السياسـة".وشكّلت ملفـات مكافحة
الـفـسـاد وإعمـار الـعـراق مـواضيع
حـمـلـته لالنـتـخـابـات الـتـشـريـعـية
ــبــكـرة فــيــمـا لــعب أيــضــاً عـلى ا

(أ ف ب) { بغداد 
- حـــيـــنـــمــا يـــرفع
ســـبــابـــته ويــعـــقــد
حــاجـــبــاه يـــحــبس
العراق أنفاسه: ما زال
الــزعـيـم مـقــتــدى الــصـدر
ـتـهم بـأنه سـريع الـغـضب ا
يــحـتــفظ بـهـالــة رجل الـدين
وبدور يشكل الكـفة الراجحة
فـي الـتــوازن الــسـيــاسي في
الــبالد.وأظــهـر الــصـدر رجل
ـــعـــمّـم من جـــديـــد الـــديـن ا
خلصومه السياسي
أنـه مــــــــــــــا زال
يتمتّع بقاعدة
شــــعــــبــــيــــة
واســـــعـــــة
وأنه قادر

w UO « bNA*« w  W «d « WHJ « —bB « Èb I

¡«dC)« WIDM*« —d% WOLK  W uH  …—u

®أ ف ب) - دعــا زعــيم الـتــيـار { بــغـداد
الـــصـــدري إلى تـــوســيـع الــتـــظـــاهــرات
ومـواصلتها وإلى دعم واسع للمحتج
ـان العراقي ـعتـصم في أروقـة البر ا
بـدون أن يـظـهر أي مـؤشـر الى الـتراجع
في ظـلّ تصاعد األزمة السياسية.وللمرة
الــثـانـيــة خالل أقلّ من أسـبــوع اقـتـحم
اآلالف مـن مناصري رجل الدين الشيعي
ــان تـعــبـيـرا عن مــقـتــدى الـصـدر الــبـر
اعـتـراضهم عـلى مـرشّح خـصوم الـصدر
لـرئـاسـة الـوزراء.وفي الـيـوم الـثـاني من
ـتـظـاهـرون أروقـة االعـتـصـام افـتـرش ا
ـان وأحـضروا الـفـرش واألغـطـية. الـبـر
وصـباح األحـد كان مـتطـوعون يـقومون
ــســلـوق بــتــوزيع احلــســاء والــبــيض ا
ـعـتصـمـ الذين ـياه عـلى ا واخلـبـز وا
ـان كـما قـضـوا لـيلـتـهم األولى في الـبر
شـــــــاهــــــــد صـــــــحــــــــافـي في فــــــــرانس
بـرس.وتـعيش في الـبالد شلالً سـياسـياً
كــامالً مــنـذ االنــتـخــابـات الــتـشــريـعــيـة
ـــبـــكـــرة في تـــشـــرين األول/أكـــتـــوبــر ا

2021مع مفاوضات ومناوشات ال
تـنـتـهي بـ األحـزاب الـكـبـرى الـعـاجـزة
حـــتى اآلن عن االتــفــاق عـــلى انــتــخــاب
رئـيس للجمهورية وتكليف رئيس جديد

للحكومة.
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ـلك أكـبر وكـان الـتـيـار الصـدري الـذي 
عـدد من الـنـواب يـبلغ  329نـائـبـاً يـريد
اخـتيـار رئيس الوزراء وتـشكيل حـكومة
أغــلـبــيـة بـالــتـحــالف مع أحـزاب ســنـيـة
وكـرديـة لـكـنه لم يـتمـكّن من ذلك ألنه لم
ان.وفي يـحقق الغالبـية الالزمة في البر
أول تـــعــلـــيق لـه وصف زعــيـم الــتـــيــار

عــلى الــشــعب والــدولــة ومـؤســســاتــهـا
وعـلى الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة والـدسـتور
واالنـــتــــخـــابـــات" وعــــلى "الـــشــــرعـــيـــة
الــدسـتـوريـة" في إشــارة عـلى مـا يـبـدو
ان إلى تـغريـدة الصـدر.في حديـقة الـبر
جـلس البعض عـلى حصائـر حتت شجر
الــنـخـيل بـيـنــمـا نـام آخـرون عـلى فـرش
وأغــطــيــة وضـعـت عـلـى أرض اجملـلس.
وبـثّت أنـاشـيـد عـاشـورائيـة ديـنـيـة عـبر
مــكـبّـرات صــوت تـزامـنـاً مـع بـدء شـهـر
محرّم األحد في العراق الذي يحيي فيه
.وانـتـشر الـشـيـعـة ذكـرى اإلمام احلـسـ
ـــكـــان وهم الـــبـــاعــــة اجلـــوالـــون في ا
شروبات الباردة يـقدّمون للمعتـصم ا
ـــثــلّـــجــات مـــثل الـــتــمـــر الــهـــنــدي وا
تـظاهـر عبـد الوهاب والـسجـائر.يـقول ا
اجلعفري األب لتسعة أطفال والبالغ 45
وجـودين حالـياً عـاماً إن "الـسيـاسيـ ا

ان لم يقدموا شيئاً". في البر
w u  qL

 ويـضيف الرجل الذي يعمل عامالً يومياً
"أنـا مـوجـود هـنـا من األمـس لـلـمـطـالـبة
بـحـقـوق الـفـقـراء".وتـقـول أم حـس (42
عــامــاً) إن "مــطـالـب الـســيــد الــصـدر هي
حـكـومـة نزيـهـة بـعيـدا عن اإلطـار. اإلطار
يـرشحون شخصيات معروفة بالفساد لم
تـقـدّم شـيئـاً لـلوطن سـواء الـسوداني أو
تظـاهر ضرغام غـير السوداني".ويـؤكد ا
سـميـر عـبدالـله الذي يـعمل عـامالً يومـياً
ويبلغ  30عـاماً أنه مشـارك في االعتصام
"القـتالع الـفـاسـديـن...في شـهـر مـحرم إن
شـــاء الــله ســـوف نــقــتـــلع الــفـــاســدين".
وأضـاف "لن نسمح لهم بتـشكيل حكومة
ـان وحـكـومـة صـدريـة. أنـا مـع حل الـبـر
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الصدري االحتجاجات بـ"الثورة العفوية
ـنطقـة اخلضراء الـسلـمية الـتي حررت ا
كــمـرحـلــة أولى" مـعـتــبـراً أنـهــا "فـرصـة
ذهـبـيـة لـكل من اكتـوى من الـشـعب بـنار
الــظــلم واإلرهــاب والــفــســاد واالحــتالل
والـتبعية".وشدّد الصدر في تغريدة على
أن االحـتجاجـات "فرصة عـظيمـة لتغـيير
جــذري لـلــنـظــام الـســيـاسي والــدسـتـور
واالنـتخـابات" مـضيـفاً "من سـمع واعية
اإلصالح ولـم ينـصـرهـا فـسـيـكـون أسـير
يليشيات واخلطف والتطميع الـعنف وا
والــتـرهـيب والــتـهـمـيش والــذلـة ومـحـو
ـــنـــاصــرة الـــكـــرامـــة".ودعــا "اجلـــمـــيع 
ـا فـيـهم عـشـائـرنا الـثـائـرين لإلصـالح 
األبـيـة وقـواتـنـا األمـنـيـة الـبـطـلـة وأفراد
احلــشـد الـشــعـبي اجملــاهـد".ويـشنّ رجل
الــدين الـشـيـعي الـنــافـذ مـقـتـدى الـصـدر
حـمـلة ضـغط على خـصـومه السـياسـي
في اإلطـار الـتـنسـيـقي رافـضاً مـرشـحهم
لـــرئـــاســة احلـــكـــومـــة مــحـــمـــد شـــيــاع
ـتـظـاهـرون عن الـسـوداني كـمـا أعـرب ا
رفـضهم له كـذلك.وبعـيد تـغريـدة الصدر
جـدّد اإلطـار التـنـسـيقي الـذي يـضمّ كتالً
شـيـعـيـة أبـرزهـا دولـة الـقـانـون بـزعـامـة
ــالــكي رئــيس الــوزراء األســبـق نـوري ا
ـمـثـلـة لـفـصـائـل احلـشد وكـتـلـة الـفـتح ا
ــوالـي إليــران دعـــوته إلى الـــشـــعــبـي ا
احلـوار.وقال في بيان إن اإلطـار "يستمر
فـي دعوته إلى احلـوار مع جـميع الـقوى
الــســيــاسـيــة وخــصــوصــا األخـوة (في)
الــتـيـار الـصـدري".ونـدّد اإلطـار اخلـصم
الـسـيـاسي لـلـتـيـار الـصـدري في الـوقت
نـفسه بـ"تصعـيد مستـمر وتطور مؤسف
لـالحداث وصل حد الـدعوة الى االنقالب

ـان هــذه ثـورة اإلمـام احلـســ في الـبـر
نــريــد قــلع الــفــاســدين. ال لــلــمـالــكي وال
لـــلــســوداني".وإثـــر تــظــاهـــرات الــتــيــار
الــصـدري الــسـبت تـوالـت الـدعـوات إلى
الـتـهـدئـة واحلـوار من مـخـتـلـف األطراف
الـسيـاسية الـعراقيـة.وأطلق رئـيس إقليم
كــردسـتـان نـيــجـيـرفــان بـارزاني مـبـادرةً
لـلـحوار بـ األطـراف السـيـاسيـة داعـياً
إيــاهم في بــيــان األحــد "إلى الــقـدوم إلى
أربــيل... والـبــدء بـحــوار مـفـتــوح جـامع

لـلتـوصل إلى تـفاهم واتـفاق قـائمـ على
ارس ـصالح الـعلـيا لـلبـلد".وفـي ح  ا
الــضــغط الـشــعــبي عـلى خــصــومه تـرك
الـصـدر لهم مـهـمة تـأليف احلـكـومة بـعد
أن اسـتـقـال نـواب التـيـار الـصدري الـ73
ان ـاضي من البـر في حـزيـران/يونـيو ا
بـعـدما كـانـوا يشـغلـون كـكتـلـة أكبـر عدد
ـقاعد فيه.مع ذلك فإنّ الرسالة التي من ا
ن هم بـصـدد تـشـكـيل "يـرســلـهـا الـصـدر 
ـلك قوة الـشارع" احلـكـومة أنه ال يـزال 

كــمـا أوضـح الـبــاحث في مـعــهـد شــاتـام
هــاوس ريـنــاد مـنــصـور لـفــرانس بـرس.
وأضـاف أن الـصدر يـريـد "استـخـدام قوة
الـشـارع إلسـقـاط مـحـاوالت خـصـومه في
تــشــكــيل احلــكــومــة".في األثــنــاء أعـرب
االحتــــــــاد األوروبـي عن "قــــــــلــــــــقه" إزاء
ـــتــواصــلـــة واحــتــمــال "الـــتــظــاهــرات ا
تـصــاعـدهـا في بـغـداد" داعـيـاً في بـيـان
ـــارســـة ضـــبط "كـــافـــة األطــــراف إلى 

نع وقوع مزيد من العنف". النفس 

الـوتر الـوطـني. ويـقدّم نـفـسه على
أنـه مــعـــارض لــلــنـــظــام ومـــكــافح
لــلــفــســاد عــلــمــاً أن الــكــثــيــر من
ـنـتمـ لـتيـاره يـتولـون مـناصب ا
مـهــمـة في الـوزارات.وولـد الـصـدر
في الــعـام  1974فـي الــكــوفــة قـرب

مدينة النجف جنوب بغداد. 
وجـهه مــسـتــديـر وحلــيـتـه غـزاهـا
الشـيب.وينـحدر الـصدر من ساللة
رجـــال دين شــيـــعــة "أســـيــاد (من
نـسـل الـنـبي مـحـمـد)" كـمـا يـشرح
حـمدي مـالك لـكـنه يردف أن "ذلك
وحــــده ال يــــكـــــفي لــــتـــــفــــســــيــــر
مــســيــرتـه".فــهــو ورث شــعـــبــيــته
الــكـبـيـرة من والـده مـحـمـد صـادق
الصـدر أبرز رجـال الدين الـشيـعة
عارض لـلرئيس األسبق صدام ا
حــسـ الــذي قــتـلـه مع اثــنـ من
أبـنـائه في الـعـام .1999ومـنح هـذا
ــرمــوق دفــعــا شــعــبــيـا الــنــسب ا
ـقــتـدى الــصـدر فــكـان أحــد أبـرز
الــشــخــصــيــات الــتي لــعــبت دوراً
أسـاســيـاً في إعـادة بــنـاء الــنـظـام
الـــســيــاسـي بــعــد ســـقــوط صــدام
حسـ في الـعام  ?2003وقـاد إحد
أكـثــر احلـركـات الــشـيـعــيـة نـفـوذاً
وشعـبيـة في البالد.بـدأت مسـيرته
ــــعــــارك ضـــاريــــة مـع الــــقـــوات
األمـيـركـيـة الـتي اجـتـاحت الـعراق
في  2003وصوال الى نزاع حاد مع
رئـــيس الــوزراء الـــشــيـــعي نــوري

ـــالـــكـي الـــذي حـــكم الـــبالد بـــ ا
العـام  2006و.2014حلّ بـعد ذلك
ؤلفة من ـهدي" ا ميلـشيا "جيش ا
 60ألف مقاتل لكنه أعاد تفعيلها
بـعــد اغـتــيـال قـائــد فـيــلق الـقـدس
قاسم سـليمـاني مطـلع العام 2020
فـي ضـربـة عـسـكريـة أمـيـركـيـة في
بــغــداد.وتــبــقى عالقــته مـع إيـران
ــــســـــائل إثــــارة إحـــــدى أكــــثـــــر ا
للـجـدل.وفي ح تـبنى في أعـقاب
احتجاجات العام  2019خطاً قريباً
ـــوالي من احلـــشــــد الـــشــــعـــبـي ا
إليـــران بـــات اآلن يــــدافع عن خط
أكــثــر "وطـــنــيــة".ويــرى دكــروز أن
الــصـدر "يــســعى إلى تــســويـة مع
ـنافسة حـلفائها إيران تسمح له 
عــلى الـــســاحــة الـــســيـــاســيــة مع
اخلــــروج فـي الـــوقـت نــــفــــسه عن
نــطـاق ســطــوتــهم" لــكن إيـران "ال
ــكن تــرى في الــصــدر شــخــصــاً 
االعتماد عليه".ورغم أن شخصيته
حتـفل بـالـتـنـاقـضـات والـتـقـلـبـات
لــكن اجلــمــيع حــتى مــعــارضــيه
يقرون بأنه ال يزال يحتفظ بقاعدة

شعبية قوية تستجيب له. 
وال يـــتـــوانى هـــؤالء عن مـالحـــقــة
مــنـتــقــديه عــلى مــواقع الــتـواصل
االجتماعي.ويقول مالك "لم يسمح
ألحــد أن يـطــغى عــلــيه عــلى رأس
احلـركة ولـذلك غادرهـا كثـر وطُرد

منها كثر".

ـنطـقة حي الـبتـول ببـغداد). مـفخـخة 
ونفـذت قوة مشـتركة من قـيادة عمـليات
صالح الديـن في هيـئة احلـشد الشـعبي
واجليش عملـية أمنية لـتفتيش جزيرة
البـو مرموص في قـاطع عمـليات صالح
الدين. وقـال بيـان تلـقته (الـزمان) امس
شـاركة اجليش ان (العـملـية أنـطلـقت 
والــلـواء  35والــفــوج الــثـالـث والـرابع
الـتـابع لــقـيـادة عـمــلـيـات صالح الـدين
وبــإســنــاد طــيــران اجلــيش لــلــحــشــد 
الحــــقـــــة فــــلــــول داعـش وتــــدمــــيــــر
وتـابع ان (الـقـومة تـمـكنت من مـخـابئه
تدمير  ثالث مضافات وزورقا لعناصر
داعش جــــنــــوب تــــكــــريت). واطــــاحت
ـتـهـم أثـنـ قـاما الـقـوات االمـنـية 
ــة قـتل عــلى الـطــريق الـعـام في بـجـر
سـامــراء. وقـال بـيــان تـلـقــته (الـزمـان)
امس انـه (بــعــد ورود مـــعــلـــومــات عن
حـادث قتل شـخص يسـتقل مـركبـة نوع
على طـريق سامراء تـكريت قرب مـحطة
وقــــود بالد الــــرافــــديـن ضــــمن قــــاطع
عــمـــلــيــات الــفــرقـــة الــرابــعــة شــرطــة

شرعت قـوة بإمـرة أمر الـلواء احتاديـة
الـثــالث عـشــر بـاإلشـتــراك مع قـوة من
فــوج حـشــد دجــلـة  خـاللـهــا تــعـقب
ومالحــقــة اجلــنــاة الــذين  الــقــبض
عـلـيهم في سـيـطرة احلـشـد باحملـافـظة
ـتهـمـ ضبط نـفـسهـا) واضـاف ان (ا
ة اعـتـرفـا بـجـر بحـوزتـهـمـا مـسدس 
قـتل اجملـني عــلـيه عن ثــأر عـشـائـري 
ـضـبـوطـة ـواد ا و احـالـتـهـمــا مع ا
اصولـياً إلى اجلـهات اخملـتصـة إلكمال
اإلجـراءات الــتـحـقـيــقـيـة والـقــانـونـيـة

الالزمة بحقهما).
W U  jD

شتركة عن  وكشفت قيادة العمليات ا
إعداد خطط خـاصة لتـأم احلدود مع
تـحـدث بـاسـم الـقـيادة تـركـيـا. وقـال ا
الـلـواء حتـسـ اخلـفاجـي في تـصريح
امس إن (نائب قائد العـمليات مع قائد
حــرس احلـدود والــبـيــشـمــركـة قــامـوا
الحــظــة بــزيـــارة مــهــمـــة لــلــحـــدود 
ــوجــودة في خط الـصــفـر الـثــغـرات ا

الفاصل ب العراق و تركيا).
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بغداد

  يحـتل العراق موقعا سامياً في العالم فـهو مهد احلضارات  ومهبط األنبياء
 وفيه أضـرحة األنبـياء  وآل بيت وصـحابة رسول الـله صلى اللـه عليه وسلم
ي  ومـوقـعه  والـفـقـهـاء  والـعـلـمـاء  والـصــاحلـ  زيـادة عن تـأريـخه الـعـا
ووفـرة خــيـراتـه الـكــثـيــرة  وفي خــضم زيـادة الــصـراعــات حـول اجلـغــرافي 
الي يعيش العراق حالة السـلطة  والفوضى السياسية  والـفساد اإلداري وا
ا من االنهـيار  فعلى الشعب أوالً  والقيادات السيـاسية ثانياً أنْ تعي كثيراً 
ـصـلـحـة الـعـراق وشـعبـه األصيل  سـيـحـصل مـسـتقـبالً مـن مشـاكل تـضـر 
فحب الـوطن  والروابط الـتي جتمـعنا في هـذا البـلد هي الـفيـصل الرئيس في
فقـد قـال الـلـه تعـالـى : { وَاعْـتَـصِـمُوا بِـحَـبْـلِ الـلَّهِ جَـمِـيـعًـا وَلَا انـقـاض الـبـلـد 
تَفَـرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِـعْمَتَ اللَّـهِ عَلَيْـكُمْ إِذْ كُنْتُـمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَـيْنَ قُلُـوبِكُمْ فَأَصْـبَحْتُمْ
بِنِعْـمَتِهِ إِخْـوَانًا وَكُنْـتُمْ عَلَى شَفَـا حُفْرَةٍ مِنَ الـنَّارِ فَأَنْـقَذَكُمْ مِنْـهَا كَذَلِكَ يُـبَينُ اللَّهُ
ومن آخـر كالم رسـول الـله لَـكُمْ آيَـاتِهِ لَـعَـلَّـكُمْ تَـهْـتَـدُونَ (] { (103آل عـمـران ] 
صـلى الـلـه عـلـيه وسـلـم في حـجـة الـوداع :" ال تــرجـعن بـعــدى كـفـارا يـضـرب
بعـضكم رقـاب بـعض فإني قـد تركت فـيكـم ما إن أخـذ به لن تضـلوا بـعده:
كتـاب الله وسنة نبيه أال هـل بلغت ... اللهم فاشـهد" [ حجة الوداع ] وكذلك
سلم  بقوله : طامع  وفـضل وحدة ا زهد اإلمـام علي -عليه السالم- عن ا
َ وَلَمْ يَكُنْ فِـيهَـا جَوْر إِلَّا عَـلَيَّ خَاصَّةً "وَاللَّهِ لَـأُسْلِمَنَّ مَـا سَلِـمَتْ أُمُورُ الْمُـسْلِـمِ
الْتِـمَاسـاً لِأَجْـرِ ذَلِكَ وَفَضْـلِهِ وَزُهْداً فِـيمَـا تَنَـافَسْـتُمُـوهُ مِنْ زُخْرُفِهِ وَزِبْـرِجِهِ"[نهج

البالغة /.[73
ؤامرات    فعلى اجلميع التحلي باحلكمة والصبر ; ألجل العراق وشعبه  فا
الـداخـلـيـة واخلـارجــيـة لن تـنـقـذ الـعـراق وشـعـبه في حـال
ـصـائب ال سـامح الـله تـعالـى  والشـعب تـعـرضه إلى ا
هو أسـاس اجملتمع والدولة فعلى اجلـميع استغفار الله

وحد. تعالى  والتكاتف من أجل عراقنا ا
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أعــــلـــنت خـــلـــيـــة اإلعـالم األمـــني عن
الـقبض عـلى إرهابـيـ اثنـ في بابل
بـــعــــد اســـتــــدراجــــهـــمــــا من اقــــلـــيم
كــردســتــان.وقـــالت في بــيــان أمس إن

(مفارز مديريـة استخبارات وأمن بابل
ـــديـــريـــة الـــعـــامـــة الـــتـــابـــعـــة الى ا
لالستخـبارات واألمن تمـكنت من القاء
الـقـبض عـلى ارهـابـيـ اثـنـ هـارب
من مـحـافـظـة بــابل صـادرة بـحـقـهـمـا

ادة  1/4إرهاب). مذكـرتا قـبض وفق ا
وأضافت أن (عمليـة القبض تمّت بعد
استـدراجهمـا من إقليم كـردستان ومن
خالل كم محكم أُلقيَ القبض عليهما
ــحـافـظـة بـابل) فـي قـضـاء احملـاويل 
وتـــــابــــعـت أن (مـــــفــــارز مـــــديـــــريــــة
استخـبارات وأمن كركوك الـتابعة الى
ـديــريـة ذاتــهـا وبــالـتـعــاون مع قـوة ا
اقـتــحـام مــكـتب قــائـد شـرطــة كـركـوك
تــمـكــنت من اإلطـاحــة بـأحــد عـنــاصـر
عـصـابـات داعش االرهـابـيـة اخلـطـيرة
بـايعة الـعصـابات في عام الذي قـام 
2015حيث كان يقوم بتزويد العناصر
علـومات حـول وحتركات اإلرهابـية بـا
الـقـوات االمـنـيـة في مـحـافـظـة كـركوك
ــواد بــاالضـــافــة الى قــيــامــة بــنــقل ا
الـغـذائــيـة الى مـضـافــات الـعـصـابـات
ـــطــلــوب االرهــابـــيــة). وذكــرت أن (ا
ادة صادرة بـحقه مـذكرة قـبض وفق ا

 1/4ارهاب) الفتة الى أن (عملية
الـقبض تـمت في قريـة مراطـة الكـبيرة
ــلـتـقـى - قـضـاء الــتـابــعـة لــنـاحــيـة ا ∫ القوات االمنية تلقي القبض على االرهابي UOKL
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بغداد

ان الـشـعب من داخل اروقته الـفـارهة وحـدائقه ـا حلـمـنا بـأن نرى بـر طا
ـا زاد الطـ بـلـة ان بـعد الـغـزو االمـريـكي البـغـيض لـلـعراق اجلمـيـلـة و
نـطقة وجدنا انـفسـنا امـام منـطقة حـيويـة وسط بغـداد يسـميهـا البـعض ا
نـطـقـة الـدولـيـة الـتي اصـبـحت حـكـرا لـبـعض االشـخاص اخلـضـراء او ا
ولبعض االحزاب ولبعض من نزلـت به سورة من جل ال نعلمه في العراق
ـنطقة ال يـسمح به اال ببـطاقة تـعريفـية خاصة رور من خالل هذه ا وان ا
ـنطـقة لـدرجة انـني اصبـحت اشك في عراقـيتي وفي وطـنيتي رغم بهذه ا
اني ذلك الـعــراقي الـذي دفع شــهـيــدين من اخـوانه ضــد االرهـاب وضـد
ا منـعما الغزو االمـريكي اللـع ورغم كل ما بـذلته الن يكـون العراق سـا
نطقة ورغم انني رات اردنا العبور من هذه ا ا مكرما وفي احدى ا وغا
احمل بـطاقتي الـصحـفيـة ومع صديق يـعمل ضـابط برتبـة كبـيرة ويـشهد
ـا قـاتله اي سـيـاسي في الـعراق اال انه لم الله انه قـاتل االرهـاب اكـثر 
نـطـقـة التـي عقـدت فـيـها يسـمح لـنـا في الـدخـول للـمـنـطـقة الـغـبـراء تلـك ا
غلوب سك وا صفقات الفساد وصفقات بيع وشراء الشعب العراقي ا
ا حذرت فـي مقاالتي بأن الشعب الـعراقي شعب اليسكت على امره وطا
على الـباطل طـال الزمن ام قـصر وفي حلـظة واحـده وبقـدرة قادر وبـفعل
الشباب العراقي الـكادح ليل نهار لـلحصول على رزقه من اجل ان يؤمن
لقـمـة العـيش لـعوائـلـهم بغض الـنـظر عن انـتـماءاتـهم ومـسمـيـاتهـم فتـحوا
ـوت الـكونـكـريتـيـة وبـتهـايل وتـرحيب ـنطـقـة رغم حواجـز ا حصـون تـلك ا
ابنـاء القـوات االمنـيـة البـطلـة حـماة الـشعب قـبل ان يكـونـوا حمـاة الطـغاة
ــظـــلــومــ نــريـــدهــا ثـــورة الصالح الــواقع الـــعــراقـي ثــورة النــصـــاف ا
والــكــادحـ والــفــقــراء وان تــكــون ثــورة لــكل ابــنــاء الـوطـن وان تــنـتــهي
تـمـيـزين في قـيـتـة وان يـكـون الـتـكـنـوقـراط ولـلـمـبـدعـ وا احملـاصـصـة ا
واطن لقـد بلغ السيل الزبى في اختصاصاتـهم كلمة في خدمـة الوطن وا
ـنهـوب فاالف الـفقـراء يفـترشـون الطرقـات ال يجـدون عمال هذا الـشعب ا
ـا هم فـيه والـبـطـالـة الـتي دمـرت الـبالد والـعـبـاد ومـئات االف يـنـجـيـهم 
ـشـبـوهـة ونهب فـرص العـمل من االيـادي االجـنـبـيـة وصـفـقات الـفـسـاد ا
خيرات الـشعب الـعراقي واصالح ملـفي الصـناعة والـزراعة كـلها مـلفات
تـنـتـظر احلـل واالصالح ومـا دفـعـني لـكـتـابة مـقـالي هـذا مـا شـاهـدته من
تـجـولـ في اروقـة مجـلس الـنـواب وهم يـبـيعـون بـطـاقات صور لـلـبـاعـة ا
صـنوع في تعـبئـة الهـاتف اجلـوال والكـعك العـراقي واالزبـري العـراقي ا
ان ـان بـر البـيـوتات الـعـراقيـة والـسكـائـر يبـقى الـبر
ـتلـكـات لهـؤالء الفـقراء ـتلـكاته  الشـعب وتبـقى 
ـسـاكـ وان يـتـعظ الــطـغـاة واحلـكـام وغـيـرهم وا
انهم راحلـون كما رحل الـذين من قبلـهم والشعب

هو من سيبقى  . 

كــركـوك).والـقت وكـالـة االسـتـخـبـارات
والــتــحــقــيــقـات االحتــاديــة في وزارة
الداخلية القبض على ثمانية دواعش

بينهم قيادات بارزة في بغداد.
œ«bG  UOKL

وقـالت خـلـيـة االعالم االمـني فـي بـيان
تـــلـــقــتـه (الــزمـــان) امس  ان (مـــفــارز
الــوكـــالــة نــفــذت عــمـــلــيــات نــوعــيــة
اســتــخــدمت فــيــهــا الــطــرق الــفــنــيـة
والـكـمـائن أسـفـرت عن الـقـاء الـقـبض
عــلى هــؤالء اإلرهـــابــيــ في مــنــاطق
متفرقة في بغداد بـينهم القيادي ابو
احـمـد وابو حـسـ وابو عـقـبه الذين
كـانـوا يـعـمـلــون في مـا تـسـمى هـيـئـة
كـنى مـهند األسـرى بواليـة نينـوى وا
وابــو قـــاسم وابــو عــبـــد الــله الــذين
يعـمـلون بـهـيئـة الـتصـنـيع العـسـكري
التابعـة لداعش) واضاف ان (اجلهود
اثمـرت بالقبض كـثفة  االستخـبارية ا
عــلى احـــد الــدواعش اخلـــطــرين كــان
يـــنــتـــمى ضــمـن قــاطع صـالح الــدين
ومتهم آخـر مسؤول عن تـفجيـر مركبة
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واشنطن

ذهب اكـو هـوايـة أمور في حـيـاة االنـسـان مكـتـسـبة ومـوروثـة مـثل الـدين وا
والعادات االجتماعية التي ينشأ عليها االنسان في بيئته ومجتمعه.. 

الـبـارحة كـنت في جـلـسـة حـلـوة مع مجـمـوعـة اصـدقـاء هنـا في سـكـرامـنـتو
وتداولـنا حـديث عن موضـوع بدايـة السـنة الـهجريـة التي تـتزامن مـع واقعة
الطف وتـفاصيـلها .. بـالعراق اني نـشأت في بـيئة شـيعيـة تتعـامل مع شهر
محـرم وعاشوراء بشـكل معروف لـلجميع  تـصير مـجالس ومواكب وطبخ 
ـراسـيم كـانت تـتـفاوت حـسب الـوضع الـسـيـاسي في الـبـلـد  فـترة وهـاي ا

نع وفترة تشوفها مسموحة بشكل معتدل   تشوفها تخفت الى حد ا
بــعــد ٢٠٠٣ صـــار حتــشــيــد ســيـــاسي واضح من االحــزاب (الـــشــيــعــيــة )
السـياسيـة اللي اسـتغـلت الواقـعة لـتحـشيـد اجلمـهور والـشارع  وصارت
ـواكب حـالـة مـبــالغ فـيـهـا الى حـد كــبـيـر جـدا يـصل مـراسـيم عـاشــوراء وا
احيـانا حدود ( مـخجلـة) !! وخصوصـا ح تتـقاطع مع الكـثير من مـفاهيم

نطق والعقل  ومثل ما يگولون : كلشي زاد عن حده  إنقلب ضده ..  ا
اني شخـصيا مـازلت احترم مـناسبـة عاشوراء  ومازلـت احافظ على تـقليد
عائـلي شائع جدا في العـراق وهو طبخ التـمن والقيمـة وتوزيعهـا للناس من
ليئة بالعبر والقيم ناسبة احلزينة من جهة وا باب اإلشارة والـتذكير بهذه ا

من جهة اخرى .. 
دائمـا التطـرف بأي اجتاه مـرفوض من اي انسـان عاقل  ودائمـا ما يكون
االعـتـدال والتـقـبل والتـعـايش هو الـسـبيل األمـثل لـلعـيش بسـالم ومحـبة مع

اجلميع . 
اتمـنى ان يكـون العام الـهجـري اجلديد عـام خير وسالم
عـلى اجلــمـيع  وأتـمـنى ان يـكــون اسـتـذكـارنـا لـواقـعـة

الطف واستشهاد األمام 
احلـسـ واهـل بـيـته فـرصـة ودرس السـتـلـهـام الـعـبـرة

وعظة في اهمية احترام كلمة احلق .  وا
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قــال عــمــاد سـالـم مـديــر عــام الــدراسـة
الـسـريانـيـة في وزارة التـربـية ان بـلدة
ـحـافـظـة نـيـنـوى سـتـشـهد بـعـشـيـقـة 
ــؤتـمــر الـتـربــوي الـتـاسع احــتـضـان ا
لـلـدراسـة الـسـريانـيـة يـوم غـد االربـعاء
حــــيـث ســـتــــنــــاقش مـن  خاللـه قـــراءة
ـا تـخص ـشـاركـة سـواءًا  الـبـحـوث ا
سـيحية الـلغة الـسريانـية او التربـية ا
وايــضــاً ســـيــتــضــمن فــقــرات خــاصــة
ــدارس بـــفـــعـــالـــيـــات من نـــتـــاجـــات ا
ـهـا من الـسـريـانـيـة حـيث سـيـتم تـقـد
دارس قـبل الـتـالمـيـذ والطـالب لـهـذه ا
ؤتمرات  التي وومـثلما شهـدت نسخ ا
اضـية  سيتم خالل جـرت في االعوام ا
ؤتمر عرض نـسخة العام احلـالي من ا
فــــلم مـن انــــتـــاج شــــعــــبــــة األعالم في
ــديــريــة والــذي يــتــصــمن نــشــاطـات ا
ـديـريـة خالل الـعـام احلـالي  واضاف ا
سـالم فـي لـقـاء خاص مـع (الـزمان ) ان
ـؤتـمر في ـديـريـة ارتـات اقامـة هـذا ا ا
هـذه الـبلـدة الـسريـانـية بـعـشيـقـة لدعم
اهـالي البلدة وتسـهم  هذه االستضافة
 بـتـشجـيع االهالي في بـلـدتنـا العـزيزة
في تـعليم ابنـائهم اللغة الـسريانية
كـون اللغـة االم في بعشيـقة تعد
الـلـغة الـعربـية وبـالرغم من ذلك
فـان االقبال عـلى تعلـيمهـا كبير
الكات التعليمية جداً بجهود ا
دارس والـتـدريـسيـة في هـذه ا
والـــتي اثــمــرت عـــلى  نــتــائج
سناه من جـيدة جدا وهذا ما 
ـــهـــرجــــان الـــعـــاشـــر خـالل ا
ــدارس لـــفـــعـــالـــيـــات هـــذه ا
ـــؤتــمــر وبـــالــتــأكـــيــد هــذا ا
سـيكون داعم لعملـية التعليم
الــــــســــــريـــــــاني وتــــــابـع عن
تـضـم االمـتحـانـات العـامة
ـادة لــلــدراســة االبــتــدائــيــة 
الـلـغة الـسـريانـيـة عبـر الـعام
الـدراسي الـقـادم  بـان اشراك
الـــتـالمـــيـــذ بــــامـــتـــحـــانـــات
ــادة الـــلــغــة الـــبــكــالـــوريــا 
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اجــرت هــيــئــة الـــتــصــنــيع احلــربي
ـعادن الـتابـعـة لـوزارة الـصـنـاعـة وا
جتــربـة نــاجــحــة ألول مــدفع مــحـلي
الصنع بعد عام 2003 بحضور عدد

 . من القادة العسكري
وقـال بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) امس ان
(مـــصــانـع الــهـــيــئـــة انـــتــجـت مــدفع
دفع وذجاً من ا التحدي الذي يعد 
ي دي 30) واكد رئـيس الـهـيـئة العـا
مـحـمــد صـاحب الــدراجي ان (الـفـرق
صنعت كتيبـة كاملة بعدد 20 مدفعاً
فحصـتهـا وزارة الدفاع) واوضح ان
(هذا الـنـوع من الـصـناعـات سـيـسهم
بــتـــحــقـــيق األمن الـــقــومي لـــلــبالد)
مـــشــــيـــراً الـى ان (اإلنـــتــــاج احملـــلي
سيـعود بـفـائدة اقـتصـادية ألن سـعر
إنــتــاج هــذه األســلــحــة يــعــد اقل من
نــــصف الــــشــــراء واإلســــتــــيــــراد من
دافع يعد اخلارج) وب ان (انتـاج ا
خـطـوة جــبـارة لــدعم قـدرات اجلـيش
فـي الـــــــدفــــــــاع عن ارضـه). الـى ذلك
ــعـــدات اعــادت الـــشــركـــة الــعـــامـــة 
اإلتـــصـــــاالت والـــقُــــدرة الــــتـــابـــعـــة

اعـــمــــار بـــنـــايـــــة مـــعـــمـل لـــلــــوزارة
احملـوالت الكـهربـائيــة بعــد تعرضـه
ائة. با للـتدمـيـر بـنسـبـة إجنـاز  40 
وقـال بـيـان تلـقـته (الـزمـان ) امس ان
(فــرق مــصـــنع صالح الــديـن الــتــابع
للشركة باشرت بإعادة إعمار الهيكل
اخلاص بالبناية بعد تدميره بصورة
كاملة جراء الـعمليات الـعسكرية في
نطقـة) واضاف  مـدير عام الشركة ا
وضــاح صـالح الـنـجــار ان (مالكـات
الشـركة اعـادت الهـيكل احلـديدي الى
وضعه الـسابق) مـوضحـاً ان (الفرق
نــــصــــبت كــــريـن جــــســــري عـــدد 2 
واكمـلت عمـليـة الطالء جلـميع اجزاء
الـــهـــيــــكل امـــا تـــغـــلـــيـف الـــهـــيـــكل
ـقاوم بـإسـتـخـدام مـادة الـسنـدويـج ا
رحـلة القادمة) لإلحتراق سيـكون با
ـشـروع يـعـد من ولـفت الى ان (هـذا ا
ـــهــمــة الــتي ــشــاريـع احلــيــويــة ا ا
سـتـدعم قـطـاع الـكـهـربـاء) مـبـيـناً ان
(نــــســــبــــة اإلجنــــاز وصــــلت الى 40
راحل األخرى ائة للـوصول الى ا با
ــــطــــلــــوب). واجنـــزت وفق الــــزمـن ا
الشركة العـامة للصنـاعات الفوالذية

إحــــدى شـــــركــــات الــــوزارة جـــــمــــيع
ـوقع مع الــهـيـئـة تـفـاصــيل عـقـدهــا ا

العامة للكمارك). 
وذكــر الــبــيـــان ان (الــشــركــة جــهــزت
134,000 الف قــــطــــعــــة من اخــــتـــام
الـتــســيـيـل سـداسي أبــيض الــلــون)
وقـال مـديـر عـام الـشـركـة احـمــد عـبـد
مطلـك ان (مصنع ذو الفقار للتشغيل
ـيــكـانــيـكي الــتـابع لــلـشــركـة اجنـز ا
تفـق عليه القـطع وفق حسب الـعقـد ا
مع الــهــيــئــة) واضــاف ان (الــشــركـة
ـنـتج احملـلي وتـطـويـر تـعـمل لـدعم ا
الـصـناعـة الـوطـنـيـة). وبـحـثت شـركة
الــزوراء الــعـامــة الــتــابــعــة لــلـوزارة
ـشـترك مـع شركـة شـنـايدر التـعـاون ا
ـيــة. جـاء ذلك خالل زيـارة مـدير العـا
ـن صـالح حــمـــود عــام الــشــركـــة ا
لفرع شركة شـنايدر في العراق وذكر
الـــبـــيـــان ان (حـــمـــود اجـــرى جـــولــة
مـيــدانـيـة في مــقـر شـنــايـدر لإلطالع
ـتـوفرة عـلى اإلمـكـانـيـات والـقُـدرات ا
فوض دير ا لديها) مشيراً الى ان (ا
لـشــنــايـدر قــدم  شـرحــاً عن طــبـيــعـة
الـعــمل) واكــد ان (الــشـركــة تــعـد من

ـتـخـصـصـة في ـيـة ا الـشـركـات الـعـا
مجـال الهـندسـيـة الكـهربـائيـة مبـدياً
شـترك). اِستـعداد شـركتـه للـتعـاون ا
وجهزت شـركة ديالى الـعامة الـتابعة
لـلوزارة الـدفـعـة الـتـاسـعـة من مـنتج
شـعـيرة الـقـابـلـو الـضـوئي سـعـة 24 
لوزارة اإلتـصــاالت. وبـحسب الـبـيان
فإن (الشركة سوقت 23465 متراً من
مــنــتج الــقـــابــلــو الــضــوئي لــصــالح
الــــشـــــركــــة الــــعــــامـــــة لإلتــــصــــاالت
إحـــدى شـــركـــات ـــعــــلـــومـــاتـــيــــة وا
اإلتصـاالت) واكـد مـدير عـام الـشـركة
عـبـــد الـســتـــار مـخــلـف عـلــيــوي ان
(الــشــركــة جــهــزت الــدفــعــة بــصـورة
مباشـرة في معـمل القـابلـو الضوئي
الــذي أُنــشــأ عــام 2002 لــتــغـــطــيــة
إحـــتــيـــاجـــات وزارة اإلتــصـــاالت من
القابلـوات الضوئـية بأنواعـها كافة).
في غضون ذلك ناقـش وكيل الوزارة
يـوسـف مـحــمــد جـاسـم الــتـعـديالت
ــقـتــرحــة عــلى قــانـون اإلســتــثــمـار ا

عدني.  ا
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وقـال بـيـان تلـقـته (الـزمـان) امس انه
(اعــضــاء الـلــجــنــة اإلقــتــصـاديــة في
فـتـرض سـيـبـحـثـونـها ان مـن ا الـبـر
ـــقــــبـل) واشـــار الى ان األســـبـــوع ا
(جاسم ناقش مـع مدراء كل من دائرة
ـــسح اإلســــتـــثــــمــــارات وهـــيــــئــــة ا
اجلـــيــولـــوجي والـــشــركـــة الــعـــامــة
لـلــصـنــاعـات الــتـعــديـنـيــة وعـدد من
رؤسـاء األقـسـام في الـهـيــئـة فـقـرات
ــقــتــرحــة بــشــأن قــانـون الــتــعــديل ا
ـعــدني) مــشــدداً عـلى اإلســتـثــمــار ا
ـسح اهــمـيــة حتــديـد مــهــام هـيــئــة ا
اجلـــيــولـــوجي والـــشــركـــة الــعـــامــة
للـصنـاعات الـتـعديـنيـة ووضع رؤية
مـوحـدة بـ جـمـيع األطـراف لـغـرض
الــتــوصل إلى إتــفــاق نــهــائي بــشـأن
ــقــتــرحــة  ومــوجــهــاً الــتــعــديـالت ا
بضرورة عـقد اجـتمـاع الحق لتـحديد
الـفـقـرات الـتي ســتـدعم لـلـصـنـاعـة). 

يسر مجلس أمناء جائزة الطيب صالح
ـية لـإلبداع الـكـتـابي أن يـعلن عن الـعـا
ـشـاركـة في الـدورة الـثـالـثة فـتح بـاب ا
عــشــر ابــتــداءً من 20 يــولــيــو 2022 م
وحــتى 20 أكــتــوبــر 2022 م وفــقــاً لل

شروط التالية :
تفاصيل وشروط اجلائزة :

اسم اجلــائــزة: جــائــزة الـطــيب صــالح
ية لإلبداع الكتابي. العا

مـجــاالت اجلـائــزة : الـروايــة  الـقــصـة
الـقـصـيـرة  دراسـات نـقـديـة حـول نـقـد

الشعر العربي واإلفريقي
احملـكّمـون : هيئـة مسـتقـلة مـتخـصصة

تُشرفُ عليها أمانة اجلائزة.
الـشروط الـعـامة جلـائـزة الطـيب صالح

ية : العا
1- الكتابة باللغة العربية.

2- أال يـكـون الـعـمل قـد قُـدم لـلـمـشـاركة
في أيـة مـسـابقـة أخـرى  وأال يـكـون قد
نُــشـر من قـبل بـأيـة وسـيـلـة من وسـائل

النشر .  
3- يـــجــــوز لـــلــــفـــائـــزيـن في الـــدورات
ـشــاركـة  بـعـد مـرور خـمس الـسـابـقـة ا

دورات على فوزهم .
4- يحـق للـشـركـة الـسـودانـيـة لـلـهاتف
السيّار (زين) طباعة النصوص الفائزة
طـبـعـة أولى فـقـط ونـشـرهـا نـشـراً غـيـر
جتــاريٍ  وعـلى كل مـتـســابق الـتـوقـيع
ــوافــقـة ـشــاركــة وإقـرار ا عــلى طــلب ا
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ـوقع اإللكـتروني  ـتاحـ با بـالنـشر ا
واليـجـوز طـباعـة الـعـمل الفـائـز إال بـعد
صـدور الــطـبـعــة األولى الـتي يــتـوالهـا
مــجــلس األمــنــاء ويــجــوز لــلــمــجــلس

إصدار إذن بطباعة األعمال الفائزة .
ـــشــاركـــات عــبـــر الــبـــريــد 5- تًـــقــبل ا

اإللكتروني 
(eltayeb.salih@sd.zain.com )

أو بالـبريـد العادي  ( ص ب : 13588)
أو تسلّم باليد  اخلرطوم رئاسة شركة
ـقرن  –شـارع الـغـابـة )  وعلى زين ( ا
كل مــتــســابق ملء اســتـمــارة الــتــقـد
ـتـاح والـتـوقـيع عـلى إقـرار الـنـشـر ا

وقع اإللكتروني للجائزة با
ـشــاركــة بـأكــثــر من عـمل 6- الجتــوز ا
ـــرســـلـــة ال تـــعــاد واحـــد  والـــنـــسخ ا

إلصحابها .
7- قــرارات جلــان الــتــحــكــيم نــهــائــيـة

طالبة بكشفها . والجتوز ا
8- يــحق جملــلس األمــنــاء إذا تــأكــد له
إخالل مــشــارك بــهـذه الــشــروط في أي
ـسابقة –حتى بعد مرحلـة من مراحل ا
إعالن الــــفـــائــــزين- ســــحب اجلــــائـــزة
واتخاذ االجراءات القانونية الالزمة .
الـشروط اخلـاصـة باجلـائزة ) –الدورة

الثالثة عشر) :
الرواية :

1- أن ال يــقل عـدد كــلـمــات الـروايـة عن
30 ألف كلمة .

قيمة اجلوائز:
اجلائزة األولي : 15,000 دوالر
اجلائزة الثانية : 10,000 دوالر
اجلائزة الثالثة : 8,000 دوالر 

القصة القصيرة :
1- أن ال يـقل عــدد كـلــمـات ااجملــمـوعـة

القصصية عن 30 ألف كلمة ..
جـموعة ال تقل ـشاركة  2- أن تكون ا

عن 10 نصوص والتزيد عن  15نصاً .
قيمة اجلوائز:

اجلائزة األولي : 15,000 دوالر
اجلائزة الثانية : 10,000 دوالر
اجلائزة الثالثة : 8,000 دوالر

الدراسات النقدية :
نقد الشعر العربي واإلفريقي :

وجهات التالية :- 1- يراعى تضم ا

»ŸUL²ł∫ جلنة جائزة الطيب صالح في اجتماع

رعد التميمي

وفـي سـيـاق مـتـصل قـال الـتـمـيـمي
ان (فرض اجـراءات امنـية مـشددة
عـــلى طـــريق نـــهــر خـــريـــســان من
قداديـة الى محيط بـعقوبة خالل ا
ـاضـيـة بـعـد رفع اكـثـر من االيــام ا
70 جتـــــاوز اســــهـــــمت فـي تــــدفق
ـــيـــاه الى كـــمـــيــات كـــبـــيـــرة من ا
بـسـات قـرى خـرنـابات والـهـويدر
وبـقـيـة قرى حـوض الـعـبـارة شرق

بعقوبة ) . 
واضـاف التـمـيمي   ان  (الـصـولة
االمـنــيـة والـتي اعــتـمـدتــهـا قـيـادة
شـرطـة ديالى حـقـقت نـتائج مـهـمة
وانـــقــذت قــرابــة 20 الف دو من
الــبـــســاتـــ من هالك كـــانت عــلى
مـــقـــربـــة مـــنه خـــاصــة وان اغـــلب
الـبسـاتـ لم تسـقى مـنذ 60 يـوما
رغـم دخــــولـــــنـــــا ذروة الـــــصـــــيف
وارتــــفـــــاع درجــــات احلــــرارة الى

نصف غليان ) . 
واشـــار الـى ان (ادامـــة الـــصـــولـــة
االمـنـيـة في مـواجــهـة الـتـجـاوزات
ســتـنــقــذ بـســاتــ ديـالـى وحتـقق
ناطق ياه ب ا عدالة في توزيع ا
سواق عـلى نهـر خريـسان او بـقية

انهر احملافظة ) . 
ومـن جـانب آخـر كـشف قـائـمـمـقـام
قـضـاء اخلـالص عـدي اخلـدران لــ
ــنــفـذة (الــزمــان)  ان  (الـشــركــة ا
ـــمــر الـــثـــاني لـــطــريق ــشـــروع ا
خــالـص - كــركــوك وبــطـول 25 كم
ـرحلـة الثـانـية قـامت بإغالق من ا
جـزء من الــطــريق وعــدم الـســمـاح
رور بعد ظهور عيوب للعجالت با
ـسـافة 600 مـتـر وفـشـلـها فـنـيـة 
بفـحص مواصـفات مـادة القـير من

قبل مديرية الطرق واجلسور ) . 
ـــســافــة الـــتي اعــيــد وبــ ان  ( ا
اكـساءهـا أظهـرت فـشالً في فحص
مــادة الـقــيــر إلى جــانب شـح هـذه
ــــادة )  نـــــافــــيـــــاً  ( وجــــود أي ا
تــخــســـفــات أو اضــرار بــالــطــريق
ـسـافـة احملددة من ـنـجز ضـمن ا ا

رحلة الثانية ) .  ا
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ــــواكب الـى ذلك قــــال مــــســــؤول ا
احلــسـيـنـيـة في ديـالى عـلي احـمـد
طاهر لــ ( الزمان )  إن  ( أكثر من
650 مـوكــبــا وهــيــئــة حــســيــنــيـة
ستقـيم شعائر عـاشوراء في عموم
ديـالى وفق خـطط امـنـيـة وخـدمـية
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اعلنت جمـعية النحـال العراقي
في مـحــافــظـة ديــالى  عن الـتــهـام
ـئة من االحتـبـاس احلراري 25 با
مناحل احملافظة  مشيرة الى انها

تمر بأوضاع صعبة جدا . 
وقـــال رئــيـس اجلــمـــعــيـــة عــلــوان
ـــــــيــــــــاحي لـ ( الــــــــزمـــــــان ) إن ا
(االحــــتـــبـــاس احلــــراري من قـــلـــة
االمـطار والـسـيول وبـروز اجلـفاف
وانـحـسـار الـغـطـاء الـنـبـاتي كـلـهـا
عـوامل ضــاغـطـة وبــشـكل مــبـاشـر
نـاحل في ديالى ما ادى الى على ا
ـئة خالل تـقـلـصـهـا بـنـسـبة 25 بـا

العام اجلاري 2022).
وأضــاف أن  ( مـنـاحل ديــالى تـمـر
بـأوضـاع صعـبـة جدا بـسـبب ازمة
اجلفاف احلادة ونسب التقلص قد
تـــصل الى مـــعـــدالت اعــلـى اذا مــا
اســتــمـــرت االزمــة )  مــؤكــدا بــأن
(انـــتــــاج الـــعــــسل خالل 2022 لم

يتجاوز حاجز الـ 150 طن ) . 
وأشـار الـى أن (اجلـفـاف قـد يـنـهي
ــنـــاحل في نــســـبـــة كــبـــيــرة مـن ا
وسم االشهـر القـادمة لـكن املـنا 
الـشـتــاء الـقـادم في تـغــيـر مـنـاخي
يـبـدد مـخـاوفنـا من اسـتـمـرار ازمة

اجلفاف احلاد) .
…dO³   UOL

ومن جــــــانب آخــــــر قـــــال رئــــــيس
االحتـــاد  احملـــلي لـــلـــجـــمـــعـــيــات
الـفالحـية الـتـعاونـيـة في محـافـظة
ديـالى رعد الـتـميـمي لـ ( الـزمان )
ان  (سـمــاسـرة مـرتــبـطـ بــتـجـار
ورجــــال اعـــمــــال مـــتــــنـــفــــذين في
كـردسـتـان اشـتـروا كـمـيـات كـبـيرة
جــدا مـن مــحــصــول احلـــنــطــة في
ديـالـى بـعـد زيـادة سـعـر الـطن الى

مليون دينار كعامل اغراء ) . 
واضاف  التمـيمي  ان  ( حجم ما
جــرى تــسـويــقـه من احلــنـطــة الى
مـخــازن وزارة الـتـجـارة يـصل الى
60 الـف طن لـكـن في احلـقــيــقـة ان
االنــتـاج اعــلى ولــكن نــصــفه ذهب
الى الـــســـمــــاســـرة الـــذين كـــانـــوا
يشترون محـصول احلنطة مع دفع
االمـــوال بـــشـــكل مـــبـــاشـــر عـــكس
بيروقراطية اجلـهات احلكومية ما
دفع الـفالحـيـ الى تـغـيـر بـوصـلة

التسويق صوب السماسرة ) . 
واشـــار الى ان (عـــمــلـــيـــات شــراء
احلـنـطـة ونـقلـهـا الى كـردسـتان لم
تــــتــــوقـف حــــتـى االن )  مــــؤكــــداً
(ضــرورة الـــتــحــقــيـق في اســبــاب
عـمــلـيـات الــشـراء احملــمـومـة وهل
االمر سـيكون له ضـرر على مـفهوم

االمن الغذائي ) .  

تــتـضـمن عـدة مـحـاور ومـضـامـ
أبــرزهــا اجلـانب اخلــدمي وتــأمـ
الـــدعم الـــلـــوجـــســـتي لـــلـــمـــواكب
اخلدمية واجلـانب التوعوي ضمن
ــواكب والــهـيــئـات مــسـؤولــيـات ا
احلسينـية واجلانب األمني والذي
ــواكب يــشــمل تــأمــ وحــمــايــة ا
احلـسيـنـية ) . واضـاف طـاهر  ان
(هـــنــاك تــوجــيــهــات ديــنــيــة ألداء
مـراسم عاشـوراء في ديـالى تـشمل
إقـامة الـشعـائـر داخل دور العـبادة
ومــنع اغالق الــطــرق وعـدم إطالق
ــنـــاطق مـــكـــبـــرات الـــصــوت فـي ا
ـصالح سـاس  الـسـكنـيـة وعـدم ا
ــواطـنــ الــيــومـيــة وعــدم حـمل ا

ـراسم احلـسـيـنـية الـسالح داخل ا
باستثناء األجهزة األمنية  اضافة
الى مــــنع اســـتــــغالل الـــشــــعـــائـــر
احلـسيـنيـة لـلتـرويج السـياسي او
ألي جـهــة أخـرى).واكـد طـاهـر  ان
(التوجـيهات نـصت على عدم جمع
األمـــوال من احملــــال الـــتــــجـــاريـــة
ـواكب ودوائــر الـدولــة لــتــمـويـل ا
والشـعائر واالعتـماد علـى االكتفاء
الـــــــذاتـي ورفض اخلـــــــطـــــــابــــــات
احملرضـة على الـكراهـية والـتشنج
االجـتمـاعي وجعـلهـا بابـا لتـوحيد
الـصـفـوف ونـشر ثـقـافـة الـتـسـامح
والــتـعــايش الـســلـمـي بـ جــمـيع

كونات ) .  ا

حافظة ديالى qIŠ∫ مناحل في حقل 

v U¹œ qŠUM  dNý√ s  W¾*UÐ ≤μ rN²K¹ Í—«d(« ”U³²Šù«

WDM(« W d Ð Î«—U& ÊuLN²¹ ÊuŠöH «

(أ) مستقبل الشعر العربي واإلفريقي
ــنـــاهــــج الــنـــقــديــة (ب) تــطــبــــــــيق ا
احلـــــــديـــثـــة عــــلى الـــشـــعـــر الـــعـــربي

واإلفريقي .
قيمة اجلوائز:

اجلائزة األولى : 15,000 دوالر
اجلائزة الثانية : 10,000 دوالر

اجلائزة الثالثة : 8,000 دوالر5,000
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Husseinalsadr2011@yahoo.com

 WO½U1«  U×H½

ÍdDA « bO Ë

ستوكهولهم

œU H « WÝUÝU¹ tK « «uIð√

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. UK

Issue 7342 Tuesday 2/8/2022
الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7342 الثالثاء 4 من محرم 1444 هـ 2 من آب (اغسطس) 2022م

-1-
ان هو اجلوهرة الثمينة التي ال يعدلها شيء على االطالق وهو اال

احلصن احلص من االنزالق الى مهاوي اليأس والقنوط  كما هو النبع
الدفّاق بالسكينة واالطمئنان  وكما قال تعالى :

( أال بذكر الله تطمئن القلوب ) 
الرعد /  28

ومن هنا :
ان فاننا لم نسمع منذ فجر اخلَلِيقَة حتى اآلن انّ مؤمنا صادَق اال

اضطر الى االنتحار .
عاصرة فانّ موجات االنتحار متواصلة ادية ا أما في ظل احلضارة ا

ومستمرة دون انقطاع 
إنّ أعلى نِسَبٍ لالنتحار هي في الدول االسكندنافية وهي ذات مستوى

معيشي مرموق  ولكنه يتسم باخلواء الروحي واالنفالت األخالقي.
-2-

ومن أروع الكلمات في هذا الباب قول االمام احلس (عليه السالم )
وهو يخاطب ربه يوم عرفة :

( ماذا وَجَدَ مَنْ فَقَدَك ?
وماذا فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ )

ان في حياة الفرد وهو بهذه الكلمات البليغة الوجيزة أوضح أهمية اال
واجملتمع واألمة .

ان هو احلياة بكل ما للحياة مِنْ معانٍ ودالالت ومضام في شتى فاال
يادين . احلقول وا

-3-
ؤمن بكل اخملاوف التي يُثيرها الشيطان مادام في وال يبالي االنسان ا

كنف الله ورعايته .
ان صمام األمان . فاال

-4-
وقد فتح الله أبواب االتصال به للعبادِ كُلهم آناء الليل واطراف النهار 

ووعدهم بأنه يستجيب لهم اذا توجهوا اليه بالدعاء وقال :
( ادعوني استجب لكم )

غافر / 60
ؤمن اال وهو يستطيع أنْ فما من مشكلة وال همّ وال حاجة لالنسان ا
يبتهل اليه سبحانه بان يُعنيه على حلها وقضائها مادامت تلك احلاجة

مشروعة .
واذا كان السائل كثيرَ اخليبة ح يطرق أبواب اخمللوق فانه ال يخيب

اذا ما طرق بابَ الرب الرحيمِ الكر .
-5-

ؤمن وهم يلجأون الى وهناك همسات ندية ونفحات شذية للشعراء ا
ربهم يناجونه ويدعونه ويسألونه ما يريدون ومنها قول الشاعر :

منك أرجو ولستُ أعرف رَباً 
ارجتي مِنْهُ بعضُ ما مِنْكَ أَرْجُو

واذا اشتدت الشدائدُ في األرض 
على اخلَلْق فاستغاثوا وضَجُوّا

لم يكن لي سواك ربي مَالذ 
وتيقنتُ أنني بِكَ أَنْجُو 

-6-
وقد سمعتُ بعض الصبية ينشدون أبياتا حلوة  كانوا قد تلقوها في

دارس في قطر عربي شقيق : احدى ا
يا الهي يا الهي 

يا مجيبَ الدعواتِ 
اجعل اليومَ سعيداً 

وكثيرَ البركاتِ 
وامأل القلبَ سُروراً 

وَفَمي بالبَسماتِ 
هم أنْ يتم التركيز على التربية الصاحلة والنشأة السليمة ألطفالنا ومن ا

علمون الذين منذ نعومة أظفارهم يتعاون على ذلك  أولياءُ األمور وا
ُرب ايضا . يفترض فيهم أنْ يكونوا مِنَ ا

درس بالدروس اخلصوصية طلباً أما اهتمام ا
للمال وغضهم النظر عما سوى ذلك فهو مؤشر
ال والغفلة خطير يدل على عمق االنشداد الى ا

آل  وما ينـــتظرهم غداً يوم التامة عن ا
احلساب .
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بغداد

األزمة خـانـقـة ومـرعـبة وقـاتـلـة وقـد حترق الـيـابسَ واألخـضـر ونـحنُ على
حافة اخلطر..

صـلحـة من يا سـاسة الـزمن األغبـر..!?أستـخدام قوة أشعـال نار الفـتنـة 
نفلت أمر مرفوض .. السالم ا

إياكم يا أعداء الشعب..!?
لطخ بالعار..? سئِمنا رؤية وجوهكم وجبينكم ا

شجاعة جماهير ومؤيدي  التيارالصدري 
ـنصب ـرشح   في رفض الـفسـاد والـظـلم والـقمع واألسـتـبـداد ورفض  ا
رئيس الوزراء من قبل رأس الهرم في دمار العـراق بؤرة الفساد شجاعة

.. نادرة يصفق لها حتى اجلماد معجباً
لغة احلوار وصلت لطريق مغلق  (مسدود) !?

ا ألت أليهِ األوضاع بالعراق .. أعربُ عن قلقي الشديد 
أللهم برداً وسالم ..

قـلـقي وخـوفـي أن يـتـصـاعـد الـتــوتـر الى مـا ال حتـمــد عـقـبـاه بـ األخـوة
األعداء..!!?

الكـرة في مـلـعب األطـار التـنـسـيـقي  منـطق الـعـقل والـرأي السـديـد يـقول
نصب أتقوا الله بـدماء األبريـاء بسحب تـرشيح محمـد شياع الـسوداني 

رئيس الوزراء حقناً للدماء واخلروج من بودقة اخلطر..!?
ـرشح أمـر مـرفوض التـشـبت بـالـكـرسي في فـرض ا
من قـبل اجلـمـاهـيـر وهـو نـوع من أنـواع  األرهـاب
واألستبداد والدكتـاتورية.. التشبث بـالسلطة بقوة

نفلت أرهاب ..!?   السالح ا
اللهم أني بلغت فأشهد..

وما على الرسول أال البالغ.

اجملـريــات هي نــتـيــجـة لــفـشـل سـيــاسي والـفــســاد الـســيـاسي وحــرمـان
ــســاواة الــنـظــام الــتــوافــقي ــة وغــيــاب ا اجلــمــهــور من احلــيــاة الــكــر

احلل في  فاشل
اإلستماع
اإلستيعاب
واإلستجابة

ــكــاشــفـة بــاجلــلــوس عــلى طــاولــة مــســتــديــرة وا
ـــوقـــر في كـــمـــا رأي الـــقـــضــــاء ا ـــصـــارحــــة وا

التسريبات األخيرة.
جمهور مقابل جمهور غير منتج.

الـسـريـانـية واالـذي سـيـكـون داعم لهم
ا لن ايـضـا لزيـادة مـعدالتـهم ولـكن ر
ــذكـــور مــعــظم يـــشــمل  االمــتـــحــان  ا
دارس االهـلـية في ـدارس وخـاصـة ا ا
ـدارس كــركــوك وبــغـداد لــكــون هــذه ا
الكــات  الـــتــعــلــيــمــيــة تــفـــتــقــر الى ا
اخملـتـصة  بـتـدريس الـلغـة الـسريـانـية
من جــهـة وكـون الــتالمـيـذ لــغـتـهم االم
لـيست اللغـة السريانـية وان شاء  الله
سـيـكون لـنـا جدول زمـني لـشمـول هذه
ــدارس بــوضع خــطـة  اضــافــة الخـذ ا
ــــدارس تـــــعــــهـــــدات من إدارة هـــــذه ا
دارس احلـكـومـية لـشـمـولهـا اسـوة بـا
في الـسنـوات القـليـلة الـقادمة ووصف
ــشـــاركــ من عـــمــاد ســـالم نـــســبـــة ا
الــبــاحـــثــ بــنــســخــة الــعــام احلــالي
بــكــونــهــا جــيــدة
جــــــدا وهـــــنـــــاك
بــاحـثـ يــتـكـرر
اســــــــمـــــــهـم في

تقد 
البحوث .
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قـبرة : عـند وقـوع مشـكلـة أمنـية  ,أقتـصاديـة و أجـتمـاعيـة . يشـكل السـاسة ا
ـا لتفـريغ االحتـقان الذي يـولد لدى ـعرفـة االسباب و إ جلـنة للـتحقيق  ,ليس 
عـرفتـهـا و معـاجلتـها  ,فـهي تـضيع سـؤول ال (وقت) لـديه  اجلـمـهور  ,و ألن ا

مثل كل مرة وسط الزحام كي تدفن في مقبرة اللجان.
ـقراطيـة : حتت مظـلتهـا أنتشـرت الفوضى  ,سـاد اللغـو و الثرثرة  ,أعـتاد الد
نفلت و الـناس على التظاهر  ,الـتجمع و االحتجاج  ,و تـفشى السالح (غير) ا
الـبـطـالـة بـسـبب أعالن وفـاة الـصـنـاعـة و الزراعـة فـي مـجتـمـع أنشـغـل بتـنـفس

قراطية. أوكسج احلرية بوصفها أحدى قيم الد
ـسؤول ,و الـثاني يـطبق القـوان : نـوعـان االول يطـبق للـحفـاظ عـلى حصـانة ا
سؤول ألن القـوان صاغتها عاقبة الـفقراء عند مـحاولتهم مسـاءلة ا بصرامـة 
ـرأة االول كي تـطــبق عـلى الــثـاني . كـاألعــراف الـتي صـاغــهـا الـبــدوي حـول ا

–مثالً- لتصبح قانوناً في اجملتمع .
التـواصل : أن مهارات التـواصل مع االخرين تشير الى الـنجاح و خالفها الى
الـفـشل . و رغم أن وسـائل الـتـواصـل االجـتمـاعـي أنـتـشرت غـيـر أنـهـا أزاحت
االتصـال الوجاهي ب أبنـاء اجملتمع الذي حتـول الى أفتراضي فقد احلـميمية
ـشـاعـر في الـعالقـات االنسـانـيـة و رسخ الـفـردية اجلـامـدة الـتي تـشـبه تلك و ا
الوسـائل . و غدت أحـد أسبـاب ظاهـرة الطالق التـي تقع بواقع  211حـالة في
اليـوم الواحـد.الـتلـوث : ألن مصـانع الـقطـاع الـعام لم يـتم تـشغـيل سوى 115
مـصـنعـاً في الـبـلد  ,فـأن تـلـوث البـيـئـة لم يـعد يـشـكل خـطراً عـلى الـسـكان . و
اليـق أن العراق بلغ مستوى متقدم في إستيراد و أستعمال وسائل التواصل
و تقـنيات االعالم . فـأن التلـوث الثـقافي أصبح مـعضـلة تغـزو عقول الـشباب و
همل راهـق و االطفـال . و أعتـقد أن اخلطـر الثانـي أكثر ضـرراً من االول ا ا
ـقراطيتنا , حد االندثـار قصداً للحـفاظ على (نظافة) الـبيئة .التـعليم : تشوه د
ـدارس و فـقدوا الـتـعـليم ـسـؤول تـسرب الـتالمـيـذ و الـطلـبه  من ا حـريـتـنا ,و ا
لتـتفشى االمـية و اجلهل و الغـيبيـات .   فقد أصـبحت وسائل الـتواصل بسبب
ـلئ فـراغهم االسـتـخـدام السـيئ مـصـدراً لـلـتـسـليـة و الـتـرفـيـة و افالم االثـارة 
الـداخلي او لـلهـروب من الواقع ,يسـتخـدمهـا في كل االوقات حـتى أثنـاء تناوله
ـسـؤول الى وجـبه الـطـعـام او دخـوله احلـمـام . فـيـمـا يـدعـو ا
ضـرورة الــتـعــلـيم فـي الـعـلـن و يـخــطط الى الـعــنف و قـتل
التعليم في السر  ,ألن وجوده مقترن بتطبيق ما يخطط .
ـلك ومـضـة : واليـة االحــمق سـريـعـة الـزوال  ,و ثـبـات ا

العدل ,االمام علي (ع).

السماوة
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قـرر إنـهـاء حـيـاتـه عـبـر رمي نـفـسه من الـطـابـق الـرابع في عـمـارته الـتي كـان
ـسـنـة  هـكـذا صـرحت لـوسـائل ـريضـة وا يـسـكن في أحـد الـشـقق مع أمـه ا
اإلعالم بعـدما انتحر أبنـها ألن اجملتمع لم يغـفر له أنه كان في السابق مدمن
اضي لم يقبل أحد أن على شـرب الكحول وبعد أن تعالج وقرر طي صفحة ا
يعطيه فرصة عمل لكي يكسب لقمته بعرق جبينه  كما أنه زار عائالت كثيرة
لكي يـطلب الـقرب مـنهم  لـكن الرفض ونـظرات الـغضب واالشـمئـزاز تالحقه
أيـنـمـا ذهب .لألسف بـعض مجـتـمـعاتـنـا تـرفض إدمـاج هذه الـشـريـحة  رغم
أنها شـريحة ال يستهان بها بتاتا وجميعنا دون استثناء معرض النتكاسات
ـية في حـيـاتنـا قد تـؤدي لـكي نصـبح مـدمنـ  كـما أن مـنـظمـة الـصحـة الـعا
واد اخملدرة صنـفت اإلدمان إلى قائـمة طـويلة أولـها إدمان شـرب الكحـول وا
بأنواعـها اخملتلفة وآخرها ادمان العاب الفيديو الذي بات أغلبها العاب عنيفة
تؤثر بالعقل ونتج عن مدمنيها أفعال إجرامية مخيفة خصوصا في أمريكا .
ـدمـنــ الـسـابــقـ يـحــتـاج لـتـدخـل رمـوز اجملـتــمع من رجـال الـدين إدمـاج ا
األجالء وخبـراء علم االجتماع واألطباء الـنفسي  وبعـدها االتفاق على خطة
عمـل وكل واحـدا منـهم من مـوقـعه يـنـطـلق  أمـا تـرك األمر دون
فعل شيء فـهذا مـعنـاه أننـا نخـسر أفـراد أبريـاء وأغلـبهم
من الـشباب الـيافع الطـموح  وأن نرفع شـعار "األدمان
ـة  بل مـرض جـميـعـنـا معـرضـون لإلصـابة ليس جـر

به".
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دعي (حسـ سلمان رشيد) قدم ا
طلبـا يروم فيه تسـجيل (لقبه) من
(فــراغ) الى (الــطــائـي) فــمن لــديه
اعـتـراض عـلـى الـدعـوى مـراجـعـة
ـديـريـة خالل مـدة اقـصـاها هـذه ا
(عشرة أيام) وبعكسه سوف ينظر
ادة (٢٤) بـالـدعـوى وفق احـكـام ا
من قـانـون الـبـطـاقـة الـوطـنـية رقم
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ـواطن (سعـد عويد فـقد ا
حـــمــيـــدان) تـــولــد ١٩٨٨
يــسـكن مـحـافـظـة االنـبـار
قـضاء حـديـثة  وفـقد في
قــــــــــــــضـــــــــــــاء هـــــــــــــيـت
بــــــــتــــــــاريخ٢٠١٥/٣/٢٠
عـلى من تــتـوفـر لـديه اي
مـعـلومـات ابالغ ذويه او

محكمة هيت.
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ـرقم ٦٤٤٧٢٢ فـي ٢٠٢١/١/٢٦ الـصـادر من مـديــريه بـلـديـة فـقــد الـوصل ا
بلغ قدره ٤٥٠٠٠٠ اربعمائه واطنة سـاره حس جبار و العمارة باسم ا
ـرقــــمـة وخـمـسون آلف ديـنـار عن قـيـمـة تأمـيـنـات انـقاض الـعـرصــــــــه ا

(٤٢٥١/٥٥/مغربة) فعلى من يعثر عليه تسليمه إلى جهة اإلصدار.
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وجودة في (مجمع مخازن الـدباش) التابع لشركتنا في درجة تفاصيلـها ادناه وا تعلن هذه الشـركة عن وجود مزايدة علنية لـلمواد ا
دة (١٥) خمسـة عشر يوما" تبدأ من اليـوم التالي لنشر اإلعالن في الصحـيفة احمللية وفقا زايـدة مفتوحة  بغداد هذا وتـعتبر قائمة ا
ـزايدة في الـسـاعة الـثانـيـة عشـرة ظهـراً من الـيوم األخـير ـعدل وسـتجـري ا لقـانون بـيع وإيـجار امـوال الدولـة رقم ٢١ لـسنـة ٢٠١٣ ا
زايـدة لليـوم التالي فـعلى الراغب بـاالشتراك في زايدة عـطلة رسـمية تـؤجل ا ـصادف يـوم (االربعاء) وإذا وافق يـوم ا ٢٠٢٢/٨/١٧ ا
نصـور نهايـة شارع النقـابات لإلطالع على ـذكورة مراجـعة جلنة الـبيع واإليجـار في مركز عـام الشركـة الكائن في مـنطقـة ا زايدة ا ا
طـلوبة وترفع ـستمسـكات ا عيـن مستـصحبـ معهم ا كـان ا تفاصـيلهـا وابداء رغبتـهم في الشراء ويـكون احلضـور في الزمان وا
شـتري أجـور خزن بنـسبة (١/٢ %) ـباعة خالل مـدة (١٥) خمـسة عشـر يومـاً من تاريخ اإلحالـة القـطعيـة وبخالفه سـيتـحمل ا واد ا ا
دة ثالثـ يوما وبانتـهائها يـجوز للدائرة اإلعالن عن بـيعها ثانـية وفق احكام هذا ائـة من بدل البيع عن كل يـوم تأخير و صف من ا

. صاريف التي يعد البيع فيها قطعياً باع بعد دفع بدل البيع وا ال ا القانون ويجري تسليم ا
طلوبة :- الشروط ا

ـوجب صك مصـدق صادر مـعتـمد في الـعراق المـر الساحـب وال يسمح ـقدرة  - وصل الـتأميـنات الـقانـونيـة البـالغ ٢٠% من القـيمة ا
زايدة مطلقاً وال تدخل هذه التأمينات ضمن بدل الشراء. لغير مسددي تلك التأمينات باالشتراك في ا

واد الغذائية. انعة صادر عن الهيئة العامة للضرائب لعام ٢٠٢٢ معنونة إلى الشركة العامة لتجارة ا - كتاب عدم 
ستمسكات الشخصية للمشترك. - ا

نصور - شارع النقابات  العنوان: جمهورية العراق - بغداد - ا
Address:Republic of Iraq – Baghdad – Al-Mansoor
Web site: www.iraqsfsc.Org
E-Mail:foodstuff1@iraqsfsc.Org    
E-Mail:foodstuff2@iraqsfsc.Org    
E-Mail:foodstuff3@iraqsfsc.Org
E-Mail:foodstuff4@iraqsfsc.Org        
Generalfood staff@yahoo.com
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ـوقوتة الـتي تنذر لم تكن هـذه اول دعوة منّـا لتفـكيك مـتشابك أسالك الـقنـبلة ا
ـا ان احللول عـادلة الـسيـاسيـة و اعتـقد انهـا لن تـكون األخـيرة. فـطا بنـسف ا
قبل االن ال تـأخذ بالعالج بل تركن لـلمسكّنات فـالداء باق في اجلسم الرسمي

و يسري و يتسع.
كن لألخـوة الشركـاء ان يتذكـروا عدد األزمات و مـسببـاتها و نـتائجـها التي
كلـها في احلـقيـقة ابـعد عـن صالح الفـرد و اجملتـمع العـراقي لكن ثـقل األزمة
األخيـرة تتطلب هدوءا و تأنِِو نزوال و تنازال حتى ال يقع احملظور و تندفع حمى

التصريحات النارية فينفجر موقف ما وتمتد معه نيران ال تبقي و التذر.
العـراق ليست هـذه صورته و ال يستـحق ان تكون أخـباره السـيئة مـنتشرة في
الواقع و عـلى رأس نشرات األخبار حتشيد سالح و مهاجمة شركاء وافتعال
مـواقف لـلـتـغـطـية عـلى احـداث ذلك ان الـصـورة حتـمل في مـضـمـونـهـا مـسار
ـتـاحة االن مـعـادلة غـيـر مـحـسـوبة و هـي في النـتـيـجـة سـتجـعل من احلـلـول ا
لتـجنب الـكارثـة صعـبة الـتحقـق ان لم يُصْر إلـى افراغ السـالح من الرصاص

لقم. ا
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رئـيس اقـليم كـردسـتان الـسـيد نـيـچيـرڤان الـبـارزاني هو رفـيق قـد في سوح
الـنـضال و اجلـهـاد الـذي جمـعـنـا لسـنـوات مـشـرفة كـلـهـا تضـحـيـات و صدق
ودعوته هي دعـوة عراقية كردية وطنية يـتحسس صدقها كل من ناضل وجاهد
لـعـراق افـضـل عـراق بال دكـتــاتـوريـة بال طــائـفـيـة بـال قـانـون جـائــر بال فـقـر

وضياع دماء.
أربيل هـي مدينـتكم التي اجـتمـعنا بـها قبل 2003 أيـام كنا نـهيء لعـراق جديد
ـكـنه من وأيـام كـنـا عـلى مـحك تـقـد مـا يـجـعل من شـعـبـنـا بـكل هـويـاته مـا 
ة و مـسـتحـدثة وال ان جتاوز مـحن الـنظـام الـسابق ال ان جنـدد له مـحنـا قـد

ندهس كل الضوابط التي حتكم الدولة و العالقة باألفراد.
ـان بـالتـكـاسر عـلى حـسـاب شعب بـأكـماله بـحـجة ذهـاب قـسم من الـقوى لإل
االنصـياع جلـمهـور تابع قـد يصح تـقبـله قبل قـرون ال في بالد بالـزمن احلالي
ة عـضـو في األسرة الـدولـية أيـا كـان موقـعه فـيهـا فـذلك بسـبب سـيـاسات قـد

وبعض سياسات حالية.
لــبــوا دعـوة الــبــارزاني و حــلــوا في أربـيـل فـهـي بـيــتــكم آمــنـ بـال ضـغط او
تـخـويف ألنهـا مـدينـة ال حتـكمـهـا مزاجـيـة وال اجنـدة خـارجيـة و دعـونا نـعـيد
كسب ثـقة النـاس النـاس التي تنـتظـر الضيـاء ال الظالم تـريد حيـاتهـا و حياة

ة ال حياة مهانة و اضطراب. أسرها كر
أربـيـل قـريـبــة مـنـكم و أغــلـبـكم تــعـرفـونــهـا جـيــدا و سـتـجــدون الـبـارزاني في

استقبالكم و معكم.

كتب السياسي { سكرتير ا
قراطي الكردستاني للحزب الد
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بغداد

احلـــقب الـــتي عـــاش فـــيـــهـــا الـــعــراق
وشــعـبُه حـيـاةً شـبهَ مــسـتـقـرّة بـفـضل
ـــلــكـــيــة والـــفــريق وطـــنــيـــة األســرة ا
ـدعَـم بـالـوطــنـيـة الــسـيـاسـي احملـنّك ا
الـصـحـيـحـة الصـادقـة الـذي كـان يـقود
دفـــة احلــكم بــحــيـث أصــبــحت الــبالد
حينها نقطة تنويرٍ واستقطاب إقليمي
ــــهــــمّـــات ودولـيّ في الــــكـــثــــيــــر من ا
والـسـيـاسات بـفـضل الـعم "أبـو ناجي"
الـذي يـتمـنى الكـثـيرون في هـذه األيام
الـــعـــصـــيــــبـــة عـــودة صـــوجلـــانه إلى
الـواجهة بـأي ثمن في زمنٍ ضاعت فيه
الـبالد وتالشت مؤسـساتُهـا وانكسرت
شــوكـتـهــا وتـفــاقمَ ضـعـفُــهـا وآلتْ إلى
فـريسـة هشّـة ال حولَ لـها وال قـوّة ح
تــكـالـبت عـلـيـهــا أيـادي رزيـلـة وعـقـول
خـاسئـة وساسـة الصـدفة من مزدوجي
ـرتبـط ـنتـفعـ ا اجلـنـسيـة أو من ا

بـــأجـــنـــدات دول اجلــوار الـــطـــامـــعــة.
فــمـعــظم هـذه الــطـبــقـة الــسـيــاسـيـة ال
تــسـتــحق الـيــوم أن يـذكــرهـا الــتـاريخ
لـضعف مواقـفها الـوطنيـة وضحالـتها
في الــــفــــعل والــــعــــمل والــــتـــفــــكــــيـــر
والـتخطـيط إنْ لمْ نقل لعمـالتها لـلغير
الــطــامع مـن خــارج األســوار وأشــكـال
ـــقـــدّمـــة جـــزافًـــا. فال بـــرامج الـــوالء ا
حـقيقية إلنعاش احلـياة وتنمية البالد
وتـنشيط اخلـدمات وال استراتـيجيات
لــضــبـط بــوصــلــة الــواقع الــســيــاسي
واالقـــتــصــادي والــثـــقــافي والـــعــلــمي
والــــصــــنـــاعـي والـــزراعـي وال حـــدود
ال العام لـلسرقة واللصـوصية وهدر ا
الــذي يــتـطــلب مــحــاسـبــة شــديـدة من
ــســيّس فـي جــزئــيــات من الــقـــضــاء ا
مـواقفه الـسلـبيـة ما سـيجـعل األجيال
ظلومة الصاعدة وغيرها من التي لم ا
تـرى احلــيـاة بـعـد أن يـكـون لـهـا رؤيـة
واقـف اخملـزية ورأي فـي العـديـد مـن ا
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ؤسف فـي هذه األيـام الـعصـيـبـة من ا
الــقـول إنّ كلَّ مَنْ صـفّـقَ لـقـدوم احملـتل
وفـرحَ حـيـنـهـا بـزوال الـنـظـام الـسـابق
بـتلك العملـية البشعـة في القضاء على
وجـــوده الــدســـتــوري بــالـــرغم من كل
الحظات السلبية حول أداء نفرٍ طاغٍ ا
مـن أزالم هذا النظام فإنّه اليوم يعضّ
أصـبعًا ويـترك أخرى أسفًـا على فقدان
دولــة وضــيـاع مــؤســسـات دســتــوريـة
وغـياب عـقولٍ وطـنية كـانت في عمـقها
الــوطــني واإلنــســانـي ال تـمـتّ بــصــلـة
لــشــكل الـنــظــام الـســابق في طــغــيـانه
ـهـا وجــبــروته وظــلــمه بل كــان ســجــلـُّ
الـوطني خـير مـدعاة لـلفـخر والـتباهي
فـي نــزاهـــة شـــخــوصـــهـــا وحـــرصــهم
الــوطــني ألجل تــقــدم وتـنــمــيــة الـبالد
وتــعــزيــز مــؤســسـاتــهــا الــدســتــوريـة
واإلداريـة واجلـغـرافـية وتـطـوّر أجـيال
ـــســتــقـــبل بــاألمـــانــة واإلخالص في ا
الـعـمل. كـنّـا نـعيش فـي دولة يـحـمـيـها

مـهمـا حاولت قوى الـشرّ والـظالمية أن
تـدقّ أسفـينًا بـ الشرائح األصـيلة في
عـجـيـنـة الـعـراق احلـضـاريـة الـنـاصـعة
والــتــاريـخــيــة الالّمــعــة فـإنّ قــدراتــهـا
ســتــنــتـــكس ومــحــاوالتــهــا الــبــائــســة
ســـتـــتـــراجع مـع كلّ خـــطـــوة وطـــنـــيــة
إيـجـابـية يـخـطـوهـا الغـيـارى من أبـناء
الــعـراق ومـحـبـيه األصالء. إن الـتـاريخ
ـثـل هـذه خــيــرُ بــشــيــرٍ وأحـسـن دلـيـلٍ 
الـقوى البائسة الـتي يطيبُ لها العيش
ــظــلــمــة الــتي في ديـــامــيس الــقــرون ا
ســادَت فــيــهــا أدوات الـتــكــفــيــر وغـذّت
أوارهــــا رؤوس عـــفــــنـــة تـــدّعـي الـــدين
والـتديّن كـذبًا ونـفاقًـا وهي ال تسـتحق
احلـــيــاة وال تــرقى الســـتــنــشــاق هــواء
الــــوطن واالرتـــواء مـن مـــيـــاه نــــهـــريه
اخلــالــدين الــلــذيـن شــاءت قــوى الــشـرّ
والــغــدر من خــارج األســوار في أواخـر
الــسـنــ الـعــجــاف أن يـعــيـثــوا بـهــمـا
تــدمـيــرًا وجتـفــيـفًــا وتـدنـيــسًـا بــسـبب
تعـاقبة بـعد الغزو ضـعف احلكومـات ا
األمــريــكي الــطــائش وبــدعمٍ ســافــرٍ من
دول ســانـدة كــانت حـاقــدة هي األخـرى
عـلى مـسـيـرة الـبالد وقـيـادته الـوطـنـية
الــســـابــقــة بــعــيــدًا عـن أي حــكمٍ عــلى
ســـلـــوكـــيــات رأس الـــنـــظـــام الــســـابق
واحملـيط به. فالـعراق تاريخـيًا بُعَيدَ
دخـوله خانـة االضطرابـات واالنقالبات
قيتة منذ نشأته في 1921 الـعسكرية ا
حتـــديــدًا لم تـــشــفع له كـل الــصــلــوات
والـدعـاءات والـتـوسالت بـعـودة شـعـبه
ـشرق وأرضـه وسمـائه إلى مـاضـيـهـا ا
عـهود نسبـيًا أيام كان جزءً وهـدوئها ا
من االســتـعـمـار الـبـريـطـاني وهـيـكـلـيـة
بــنـيـتـه الـسـيــاسـيــة وطـريـقــة تـفــكـيـره
وعـيشه وتـقيـيمه لألوضـاع بالرغم من
اســتـهـجــانـنـا الـصــريح ظـاهـريًــا لـتـلك
الـفتـرة االستـعمـارية واسـتغالل احملتل
لـلحـالـة الهـشّة لـلمـجتـمعـات والقـصور
فـي األداء الـوطـني لـرجــال ذلك الـعـهـد.
ولـكن بشـهادة الـكثـيرين لم تـشهـد تلك
الــفـتـرة بـروز نـعـرات طــائـفـيـة أو عـلـوّ
صـيـحـات تكـفـيـرية أو أشـكـالٍ واضـحة
من حـاالت التـعصّب ضـدّ مكوّنـات بحدّ
ذاتـهـا لـغايـة دخـول الـبالد فتـرة الـغزو
األمــــريــــكي الــــســــوداء وفــــتـح أبـــواب
الــفــوضى اخلالّقــة عــلى مــصــاريــعــهـا
جلـمـاعـات من خـارج األسـوار كـان جلُّ
هـمّهـا االستـيالء على الـسلـطة من أجل
الـلصوصية ونهب ثروات البالد من كلّ
بــدّ وبــشـــتى الــوســائل والــطــرق حتت
أنــــــظـــــار احملــــــتلّ وبــــــدعمٍ مـن أدواته
الـشــيـطـانـيـة في أحـيـانٍ كـثـيـرة. وهـذه
كن نـكرانُـهـا. بل يَعـتدُّ بـها حـقـيقـة ال 
وال يـنكـرُها أصـحابُ الـباع الـطويل في
حـــكم الــعــراق بـــدعم من الــغــزاة ودول
اجلــــوار حتـــديــــدًا.صـــورة احلــــضـــور
ـسـيـحي فـي سـجلّ احلـقـبـة الـوطـنـية ا
ـلـكي قد ـكن الـقول أنّ فـتـرة احلكم ا
تـــكـــون في نـــظــر الـــبـــعض من أفـــضل
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الــكـتـلــة الـصــدريـة وانـســحـاب الــسـيـد
الـصدر من مشـروعه في تشكـيل حكومة
األغـلـبـيـة الـوطـنيـة وإنـهم سـيـتـمـكـنون
بـــكل بـــســـاطــة مـن تــشـــكل احلـــكـــومــة
اجلـــــــــديـــــــــدة وفـــــــــات عـــــــــلـى قــــــــادة
االطــارالـتــنــسـيــقي ان مـنــاورة الـســيـد
الـصـدر لن تـنتـهي عـنـد استـقـالـة نوابه
نــعم هـو انــسـحب مـن مـجـلـس الـنـواب
لــكـنـه لن يـدع اإلطــار يـشــكل احلـكــومـة
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وقـد نـوه عـلى ذلك في أكـثر من تـغـريدة
لـه ولوزيـره وهـو الذي مـنـعه اإلطار من
تـشكـيل حكـومة األغلـبيـة الوطـنية وانه
لن يــدع الــفـاســدين والــفـاشــلــ الـذين
كــانــوا ســبـبــا في دمــار الــعـراق وإذالل
شـعـبه ولـم يقـدمـوا ابـسط اخلـدمـات له
خالل احلـكـومـات الـسـابـقـة الـتي كـانت
رئــاســـتــهــا حــكــرا عـــلى كــتل وأحــزاب
اإلطـار وقـتلـوا الشـعب شر قـتلـة عنـدما
تـــظــاهـــر مـــطـــالــبـــاً بـــحــقـــوقه فـــقــادة
اإلطــارالـتــنـســيـقي لـم يـفــهـمــوا رسـالـة
الـسيـد الـصدر عـندمـا ابلغ نـواب كتـلته

ـسـتـقـلة مـنـهـا إضـافـة الى الـهـيـئـات ا
ــدراء الـــعــامــون ووكـالء الــوزارات وا
ــــنـــاصب األمــــنـــيـــة واالهـم من ذلك  ا
خــصــوصــا وزارة الــداخـلــيــة وجــهـاز
اخملــــابـــرات وجـــهـــاز األمـن الـــوطـــني
وهـيـئة احلـشد الـشعـبي الـتي ستـكون
لـهم دون منافس وهكـذا بدأوا يعقدون
االجــتـمــاع  تـلــو األخـر لــتـقـســيم هـذه
ـناصب ب كتلهم وأحزابهم ولم يدر ا
في خــلــد قــادتــهـم ان الــســيــد الــصـدر
ســيــمـنــعــهم من ذلك كــمـا مــنــعـوه من
تــشـكـيـل حـكـومــة األغـلـبــيـة الـوطــنـيـة
(واحــدة بـواحـدة والـبـادي أظـلم) وانه
سـيتركهم يـتنعمـون بكل هذه اخليرات
الــتي جــاءتــهم بــعــد اســتــقــالــة نـواب

اســتـقـالـة نــواب الـكـتـلــة الـصـدريـة من
مــجـلس الـنــواب كـانت الـرســالـة كـانت
األولـى من الــــســـيــــد الــــصـــدر لـإلطـــار
الــتـنـســيـقي الــتي لم يـفــهم اغـلب قـادة
قاعد اإلطـار مغزاهـا وانشغـلوا بعـدد ا
الـتي حـصـلـت عـليـهـا األحـزاب والـكـتل
الـتي تـشكل اإلطـار الـتنـسـيقي وغـمرت
كـل قـــادة وأعـــضـــاء اإلطــــار الـــفـــرحـــة
والـغبطـة بأنهم أصـبحوا الـكتلـة األكبر
ــقـدور ائـتالفـهم دون مــنـافس وصـار 
تــقــد رئــيـس وزراء لــلــعــراق لــلـدورة
ــقــبــلــة وســيــتــمــكــنــون من تــشــكــيل ا
احلـــــــكـــــــومـــــــة اجلــــــــديـــــــدة وإنـــــــهم
سـيسـتحوذون عـلى اغلب الوزارات في
الـكابـينة الـوزارية خصـوصا السـيادية

اآلالف مـن أنــصــار الــصـــدر في ســاحــة
الـــتــحـــريــر والـــشــوارع اجملـــاورة لــهــا
والـزحف الـبشـري مسـتمـر حتى صـباح
الـسـبت وتـمـكـنـوا لـلـمـرة الـثـانـية  قـبل
نطقة ظـهر السبت من اقتحام بوابات ا
اخلـــضــراء احملــصــنـــة ودخــول مــبــنى
مــجــلس الــنــواب ومـطــلــبــهم رافــضـ
مـــرشح اإلطــار الـــتــنــســـيــقي  مـــحــمــد
الـــــســــودانـي كـــــرئــــيـس لــــلـــــوزراء بل
ـنـصب من ورافـضـ أي مـرشح لـهـذا ا
كـتل وأحـزاب اإلطار الـتـنسـيقي ورفض
مــــــرشـح حــــــزب االحتــــــاد الــــــوطــــــني
نصب رئيس اجلـمهورية الـكردستـاني 
الـذي يـحـاول اإلطار تـمـريره في جـلـسة
الـسـبت لـيـتـمـكن من تـكـلـيف مـرشـحهم
بـــتــشـــكــيل احلـــكــومــة وحـــسم األمــور
لـــصــاحلــهم  ,فـــهل يــســـتــوعب اإلطــار
الـتـنـسـيـقي هـذه الـرسـالـة  الـثـانـيـة من
أنـهم لن يـتمـكنـوا من تـشكـيل احلكـومة
اجلــديـدة ولن يـتـمـكــنـوا من تـمـريـر أي
مـرشح من أحـزابهم وكـتـلهم لـرئـاستـها
مـا دام السيد الصـدر وتياره يعارضون

ذلك فهل فهموا الرسالة أم ال ?

ؤدية الى الـصدري احلواجز األمـنية ا
ــنـطـقـة ــنـطـقـة اخلــضـراء ودخـلـوا ا ا
ومـبـنى مـجـلـس النـواب  بـكـل سـهـولة
رغـم ان رســالــة الــســيــد الــصــدر هــذه
كــــانت واضـــحـــة جــــدا ومـــفـــادهـــا ان
احلـكومة التي ينوي اإلطـار التنسيقي
 تـشـكيـلهـا لن تـرى النـور أبداً ومع كل
الـذي جرى بقي قـادة اإلطار متـمسك
ـرشحهم لرئاسة الوزراء وطلبوا من
رئـيس مجلس الـنواب عقد جـلسة يوم
الـســبت النـتـخـاب رئـيس اجلـمـهـوريـة
الـذي سـيكـلف مرشـحـهم محـمد شـياع
الـسوداني بـتشكـيل احلكومـة اجلديدة
وطــلــبـوا من األحــزاب الــكـرديــة حـسم
أمـــرهم فـي تـــقـــد مــرشـح لـــرئـــاســة
اجلـمـهـورية  الـذي سـيكـلف مـرشـحهم
لـرئاسة احلكـومة وقابل السـيد الصدر
هـذه اإلجـراءات بـتصـعـيد جـديـد حيث
دعــا أنــصـاره لــتـظــاهــرة جـديــدة يـوم
الـسبت أكبر من تـظاهر ة يوم األربعاء
ــنـع عــقــد جـــلــســة مـــجــلس ـــاضي  ا
الــنــواب اخلــاصــة بــانــتــخــاب رئــيس
اجلـمهوريـة ومنذ لـيل اجلمعـة احتشد

بــاالســتــقـالــة من مــجــلس الــنـواب ولم
يــضــعــوا في حــســابــاتــهـم ان الــســيـد
الـصدر سيـمنعـهم من تشكـيل احلكومة
اجلــديـدة وبــكل الــوسـائل ولم يــقـرؤوا
تـغريداته جيـداً وكان عليـهم أن يسألوا
أنـفسهم كيف يـنسحب السـيد ويتركهم
يـشكـلون احلـكومة اجلـديدة ويـتمـتعوا
بكل امتيازاتها ويسيطرون على الدولة
وأجهزتها وهم لم يحصلوا على مقاعد
نـيـابــيـة تـؤهـلـهم لـذلك ?  لم يـحـصـلـوا
قاعد الكافـية في مجلس النواب عـلى ا
بـعد االنتـخابات التي تـؤهلهم لـيكونوا
رقـمـا صـعـبـا في الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة
ــنــال بــالــنــســبـة فــهــذا األمــر بــعــيــد ا
لإلطـارالتنسـيقي من وجهة نـظر السيد
الـــصـــدر لـــكـــنه لم يـــدر بـــخـــلــد قـــادته
ووجــدوا الـــطــرق أصــبح ســالــكــاً لــهم
لـتـشكـيل احلكـومة بـعـد استـقالـة نواب
الــكـتــلـة الــصـدريــة بـعــد ان تـقــاسـمـوا
مـقـاعدهـا بيـنهم  ,أمـا الرسـالة الـثانـية
الـــتي لـم تــســـتـــوعـــبـــهـــا قـــادة اإلطــار
الـتـنسـيقي هي تـظاهـرات يوم األربـعاء
ـنـصـرم عنـدمـا اقـتـحم أنصـار الـتـيار ا
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ـوزي الى احلـيـاة فـتقـام االحـتـفاالت د
ويـعم الـرخاء واخلـصـوبة فـيـما يـسمى

وزي. بعيد د
لـقـد كـانت مـجـالـس الـعـزاء هـذه تـتـكرر
ـوزي ســنـويـاً ويــسـتـعــاد ذكـر مـوت د
ونــــزول عـــشـــتــــار له كل عــــام في ايـــام
مــحــددة وأغــلـب الــظن انــهــا كــانت في

شهر تموز.
qHÝ√ r UŽ

ومن خـالل وصية عـشتـار خلادمـها قبل
ان تــنـزل الى الـعـالم االســفل نـسـتـطـيع
مـعرفة بـعض مظاهـر احلزن تلك إذ يرد

سماري:- في النص ا
((  أني لهابطة الى العالم االسفل

فـــأذا مـــا صــرت هـــنـــاك امأل الـــســـمــاء
صراخاً من اجلي

وفي حرم مجمع االلهه أبكِ عليّ
وفي بيوت االلهة اركض هنا وهناك من

اجلي
أخدش عينيك وأخدش خدك من اجلي
وكــفـقـيـر شـريــد ألـبس ثـوبـاً واحـداً من

اجلي )) 
لم يــكـتفِ الـعـراقـيــون في سـومـربـخـلق
قـصــة مـوت تـمـوز لـلـنـواح عـلـيه وعـلى
زوجـــتـه عـــشـــتـــار الالحـــقـــة به بل راح
الــبــابــلـــيــون من بــعــدهم بــخــلق مــوت
مــردوخ (مــعــبــود بــابل الــرئـيــسي)  أو
أسـره في العالم االسـفل  لينـدبه الناس
ـــــدة يــــومــــ ثـم عــــودتـه وحتــــريــــره

وغـموضهـا االثر االبلغ علـيه فكتب فيه
مــــــا مـأل ألــــــواح الـــــــطــــــ شــــــعــــــراً

..حقائق واساطير. ونثراً
وبـالنقـيض من شعوب الـتاريخ القد
الـتي كـانت حتزن لـوقـوع حادثـة ما أو
بالء بـعـيـنهِ فأن الـعـراقـي الـقـدماء لم
يــكــتـفــوا بــذلك بل راحــوا يــخـتــلــقـون
ــأســـاويـــة ويــفـــتـــرضــون احلـــادثـــة ا
اخلــسـارة الـفـجـائــعـيـة لـيـقــيـمـوا لـهـا
مــواسم لـلــحـزن والــنـحــيب  حتـيــلـنـا
بـــعض مـــدونـــاتـــهم الـى حـــالـــة مــوت
وزي) أحـد مـعبـودات سـومر تـمـوز(د
ــراســـيم الــتي ـــعــروفــة واحلـــزن وا ا
جتــري من قـبل الـعـراقـيـ ألعـادته من
ارسة الـعالم االسفل الى احلـياة في 
حلـــزن جــمــاعـي وهــو مــوسـم جــفــاف
وعـــقم وفـــاقــة بـــســبب حلـــاق زوجــته
عــــشـــتـــار بـه ألنـــقـــاذه الـى ان يـــعـــود

تـــعـــامـل ســـكـــان الـــعـــراق الـــقـــد مع
االحـــزان بـــكــــثـــيـــر من احلـــســـاســـيـــة
والــفـجـائــعـيـة  االمـر الــذي جـعل هـذه
ـيـز نـتـاجهم اخلـصـيـصـة من اهم مـا 
احلضاري ومنجزهم الفكري. وهو وإن
كـان سـراً ال يـزال البـحث فـيه جـارياً اال
أنـه بال شك يــــدل عـــلى رهــــافـــة احلس

عرفة للكون وموجوداته. وعمق ا
ـائـز في كـان لــلـحـزن الـعـراقي مـكـانـة ا
ـلحـمة واالسـطورة والـتراتـيل  ولعل ا
ناخ واالبيئة والضروف التي انتجت ا
حـضـارات الـرافـديـني الـقـد هي الـتي
شـكـلت الـقاعـدة الـنفـسـية واحلـسـية له
فـكان خلوفه من مظـاهر الطبـيعة وقلقه
ــســتــمــر من مــنــاخه احلــاد وتــهـيــبه ا
لــلـبــيـئـة احملــيـطـة عــوامل جـعــلت مـنه
لــصـيق حلـزن مـتـجــذر يـرافـقه في حـلّه
ـوت وتــرحـاله. ولـكـن يـبـقى لــظـاهـرة ا

(Naau نــاعــو )  الــعــراقــيــة  ومــفــردة
وتـعـني صـاحب احلـزن وهي قـريـبه من
فردات. كلمة  (الناعي)   وغيرها من ا
لــقــد ورث الـعــراقــيــون الـيــوم بــالـوعي
ــــتــــجـــذر في والـالوعي هــــذا احلـــزن ا
اعـماق التـاريخ  خاصة بـعد أن شهدت
ارض الـــرافـــديـن احـــداث فـــجـــائـــعـــيــة
حــقـيــقـيـة لــعل ابـرزهــا أحـداث مــعـركـة
الــطف اخلـالـدة فــأجـاد الـعــراقـيـون في
ـراثـي وفي اقـامـة كــتـابــة الـقـصــائـد وا
مـراسيم احلـزن ومواكـب العـزاء أحياءاً
لـذكـرى مـعـركـة احلق الـتي قـادهـا سـيد
شـبـاب اهل اجلنـة االمام احلـس عـليه
الــــسالم  ضـــد الــــبـــاطـل  واالنـــحـــراف
والـرذيلـة  وكان من بـراعتـهم وتمـيزهم
فـي ذلك أن كـــان لـــهم لـــونـــهـم اخلــاص
ائـزة حتى جـاء في بعض وطـريـقتـهم ا
الــرويــات الـتــاريــخـيــة ان الــشـاعــر أبـا
هــارون قــد أنــشـد قــصــيــدة رثــاء بـحق
االمـام احلس علـيه السالم في حضرة
االمــام جــعــفــر الــصــادق عـلــيه الــسالم
فـأوقفه وطـلب مـنه ان ينـشدهـا بطـريقة
أهـل الـعــراق.حـفظ الــله الـعــراق وأهـله
وآجـرهم عـلى حزنـهم الذي رافـقهم مـنذ
فـــجــر احلـــضــارة وكل مـــحــرم وهم من
ــســتــذكــرين احملــيــ شــعــائــر الــله وا
لــعــطــاء الــشــهــادة وعــبق انــتــصـار دم

. ظلوم على سيوف الظا ا
 { دكتوراه تاريخ وحضارة

االعـتقاد السائـد في اخمليال الرافديني
ـصائب هي هـو ان الـبالء واخلراب وا
عـقـوبات ألـهـية بـسـبب اخلطـايا اال ان
هــنــاك من يــعـتــقــد ان االبـتـالءات بـكل
صـورهـا قـد تـنزل عـلى افـراد صـاحل
أتـقـيـاء وعلـى االنسـان ان ال يـجادل او
شيئة االلهية جاء في يعترض  على ا

نص سومري:-
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(( يــا ألـــهي ان ضــوء الــنــهــار يــغــمــر
االرض ولكن نهاري اسود

الـدموع والنـواح والكرب والـغم تسكن
داخلي 

يـغـمـرني الـعـذاب ومـا من شيء افـعـله
ســـوى الــبــكـــاء لــعل امـي ال  تــكف عن

النواح 
امــامك لـعل اخـتـي ال تـكف عن شـكـوى

خيبتي امامك
لعل زوجتي ال تكف عن رثاء عذاباتي

غنون بقدري احملزون )) وليتر ا
ـقـطع االخـيـر لهـذا الـنص نـفهم ومن ا
ان هـــنـــاك فــرق او مـــنـــشــدون كـــانــوا
ــتـهــنـون اقـامــة مـواكب الــعـزاء تـلك
كـتعبير عن احلزن واآللم والكرب الذي
يــصـيب الـعـامه . حــتى عـلى مـسـتـوى
الـلغة فقد ألفت أذان العراقي القدماء
مـفردات مثل (. مـاليتو malitu ) وهي
ــفـردة تــعـنـي الـنــادبـة او الــبـاكــيـة وا
قـريـبـة من كـلـمـة (ملّـايـة ) في الـعـامـية

واالحــــتـــفــــال بــــذلك ضــــمن مــــراســـيم
احتفاالت رأس السنه البابلية.

عبود ويتكرر احلال مع اختالق موت ا
ننورتا في مدينة أدب

حـيث وجـد نـص مـسـمـاري يـذكـر نواح
اخــته عـلـيه :- ((  قم من قـبـرك يـا أخي

فأمك في لهفة عليك
ال تدع امك جتلس باكية
ال تدع امك جتلس نادبة

قم وال جتلب عليها الويل ))
وأظـن ان من مــظــاهــر احلــزن واحلـداد
هـمة هي ومـواكب الـعزاء الـرافديـنيـة ا
مـا تنقله لـنا ألواح ملحـمة گلگامش في
فـــصل مــوت انـــكــيـــدو حــيث يـــخــاطب
ـعبود شمش انكـيدو وهو على فراش ا

وت ليهد من خوفه وجزعه:- ا
(( ســــيــــجـــعـل گـــلــــگــــامش أهل أوروك

يبكونك
ـوسـريـن من الـنـاس يـقـربون ويـجـعل ا

ويصلّون ألجلك
اما هو نفسه فسيطلق شعره

ويـلـبس اجلـلود ويـهـيم عـلى وجهه في
الصحاري ))

تُـرى مـالـذي يجـعل الـعـراقيـ الـقـدماء
يـختـلقـون مواسمـاً لألحزان ويـتفـننون
ة ليقيموا مواكب في سـرد تفاصيل مؤ
ــســتـوى عــزاء وحــداد عــلــيــهــا عــلى ا
الـشـعبي والـرسـمي  ويحـدث ذلك على
مــــســـتـــوى االفــــراد ايـــضــــاً .فـــرغم ان
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اضي كنا نستقبل في صباحاتنا برجل يحمل بيديه سلة في ستينيات القرن ا
كبـيرة ومـغطاة بـقمـاش من التـور وعلى شـكل مخـروطي  وداخل السـلة كرات
هيالمـية مـلـونة ذات مـذاق حلـو جدا وتـذوب بـالفم جملـرد ان يالمـسهـا اللـسان

ويطلق عليها  (الگلگ ــ بيض اللقلق).
والقـماش خـوفا عـلى الـبيض احملـلى من الذبـاب  والشـكل اخملروطي إلضـافة
جمالـية لطريقـة العرض  وكنت كلـما اشتري أتذكـر سحر مناظـر اللقالق التي
اء او منارة جـامع السدرة ( احلاج طالب ) قرب  سوق تعـشعش على خزان ا
الـتنـكجـيـة في شارع اجلـمهـورية بـالنـاصريـة  وكـذلك هنـاك عشـا لقـلقـ على

منارة فالح باشا الكبير قرب مبنى البلدية .
شاهدة الـسماوية فـي طفولتـنا  وكنت أراها كانت الـلقالق شيـئا من سعـادة ا
قـدسـة عـنـدمـا كانت امـي تصـحـبـنـا الى زيارة ايـضـا عـلى منـائـر األضـرحـة ا
وهنـاك كنت أرى البائـع  فأينمـا تكون اللـقالق يكون الرجل قدسة  راقـد ا ا

الذي يبيض بيضها على شكل حلويات .
بعـد حرب الثـمانيات ( الـعراقيـة ــ اإليرانيـة ) اختفت الـلقالق مـن مدن اجلنوب
ـدن الـبــعـيـدة لـتــعـيش دفء شـتـاء بالد والـوسط ولم تـعــد تـأتي مـهــاجـرة من ا
شـاهدتها وهي فوق الرافـدين  وأظن ان الناس نسوا الـتطرق اليهـا والرغبة 
ـنـائر  وبـالـتالي اخـتـفى ايـضا مـنـظر الـرجل الـذي يـحمل الـسـلة اخملـروطـية ا

لون . وفيها البيض ا
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ولو سـألت اآلن األجـيال اجلـديـدة عن تـلك احللـوى فـأي واحد مـنـهم سوف لن
ارس او يعـرفهـا ولم يـرى شكـلهـا ولم يـتذوقـهـا ويسـألك ان كانـت هي بطـعم ا

الكت كات او الباونتي  فتجيبه :ال يابني انها بطعم ذكرياتنا .
مـرة صـادفت لوحـة لـصـديـقي الفـنـان مـحـمود فـهـمي وقـد رسم عـليـهـا الـلـقلق
يـعتـلي مـنارة عـشقـه واكثـر األمكـنـة محـبة لـديه لـتكـون عـشا  وبـتقـنـية الـضوء
ــشــهــد الى روزنـامــة الــذكــريــات وعـشـت مع لــوحـته ــ والــلــون قـرب فــهــمي ا
الشـهرزادية ــ احلالوية ــ البغـدادية حلما تـلك الصباحات الـتي كان فيها بائع
لـونة باألمل والـرزق والعوز درسي بأبـتسامـته ا بيض الـگلگ يسـتقبل يـومنـا ا
درسة يـقف الى جانبه ـدرسة  فيـما عامل اخلـدمة في ا وهو يـقف قرب باب ا
ـسـكـ ـدرسي ولــيس من هـذا الـبــائع ا ويـنـصـحــنـا بـالـشــراء من احلـانـوت ا
ـدرسـة.لـوحـة صديـق الـبارع ويـفـعل عـامل اخلـدمـة هـذا بـتـوصـيـة من مـديـر ا
محمود فهمي أعادت روحية الهاجس الغائب في أرواحنا وذكرتنا بهذا الطائر
الـذي جتـهـل عـنه األجـيـال اجلـديـدة كل شيء .  وجــعـلـني اربط سـعـادة الـلـون
ـسكون بـرسالة الفـنان لتـكون طريـقته أحياء والفضـاء والشرق األسـتشراقي ا
ألرث حضـارة وإخراج خبـايا الـشرق الـذي ال تريد الـبلـديات وأمانـة العـاصمة
ان تهـتم به  فكان اللقلق في لوحة محمود فهمي إشارة على اندثار وانقراض
ـوجـود البـيـئي واألحـيائـي العـراقي خـصـوصا مع ومـوت وخـراب الـكثـيـر من ا
موجـات اجلفاف القادم وعـواصفه الترابيـة والرملية.لـكن قبل ايام شاهدت في
قناة زاجـروس الفضائيـة الكردية تقريـرا جميال بعنوان لـقالق كردستان  وهو
تـقريـر مـتقن في تـصويـره وجـمالـية تـتـعبه ألسـرةٍ من اللـقـالق تتـكون من أربـعة
ساء.فرحت طيـور وقد اجتهد اخملرج في متابعة يومـها بدقة من الصباح الى ا
كثـيرا ان اللـقالق مـا زلت تطيـر في سمـاء العراق حـتى لو في اجلـانب الكردي
لكن مـا انتبهت اليـه هو ان لقلق كردسـتان كان صغـيرة وليست بـحجم اللقلق
الـتي كـنت أراهـا تبـني أعـشـاشهـا عـلى مـنارات جـوامع مـديـنتـي النـاصـرية او
قـدسـة او هـذا الـلـقـلق كـبـيـر احلـجم الـذي رسـمه صـديقي مـنـائـر األضـرحـة ا
ـهم مازالت هـناك لـقالق . وما زالت الفـنان محـمود فـهمي في لـوحته الـرائعة.ا
الذكـريات تتلـون مع لون البيـض في السلة اخملـروطية التـي يحاول البـائع فيها
ذلك عـنـدمـا كـان ـنع دمــعـته عـلى الـســوق فـوق الـبـيض ويـخــرب  جـاهـدا أن 
ـرحوم ( جويد ) بـأن ال نشتري يسـمع نصيحـة موظف اخلدمة في مـدرستنا ا

درسي. منه بل نشتري من احلانوت ا
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الـــقــانـــون الــذي يــحـــرّمُ أي جتــاوزٍ من
طــرف عــلى آخــر أو مــكــوّن ضــدّ غــيـره
اخملـتلف معه أو فـردٍ يدّعي التـميّز على
حـسـاب الشـعب ما عـدا بـضعـة أطرافٍ
طــاغـيـة شــاذة تـابـعــة ولـصـيــقـة بـرأس
الــنــظــام. وهــؤالء في حــقــيــقــة أمــرهم
كـانوا شلّةً معزولـة في نظامهم وطريقة
عــــــيـــــــشــــــهم وأدوارهـم اخملــــــيّــــــرة أو
سـايرة نـفرٍ مـتنـفذٍ خارج االضـطراريـة 
أصـول السـلطـة وقوانـ الدولـة ورقابة
ـواطن. وقد ندم أركانُ الـنظام السابق ا
عـلى هذه الهفـوات بل اخلطايـا الكبيرة
الـتي اقتـرفتهـا جماعـات غيـر منضـبطة
مــحـسـوبــة عـلـيه وأدّوا عــنـهـا ضــريـبـة
احلـيـاة. ومـا أبـشـعهـا من ضـريـبـة بـعد
الــســقــوط الــدرامـاتــيــكي! فــمَن لم يــكن
يـضربُ بـحائط الـسلطـة ورأس نظـامها
كـــان في أمـــان ومَن جتـــرّأ بــغـــيــر ذلك
طــالـته يـُد الــسـلـطــان األعـظم بـظــلـمـهـا

وعنجهيتها وجبروتها وطغيانها. 
إنّ مـا عـانـته الـبالد وشـعب الـعـراق من
تــدمــيــر وتــخــريبٍ في الــفــكــر والــفــعل
وتــبــديــد الــثـروات الــوطــنــيــة عـلـى يـد
الـفساد واإلرهاب متـعددَي األشكال معًا
بـعـد الـغزو األمـريـكي كـان األبـشع الذي
غـول والتتار لم سـجّله التـاريخ. حتى ا
يـبلغوا ما بلغه ساسةُ الصدفة وأحزابُ
السلطة وأدواتُهم واجلماعات اخلارجة
عـن الــقــانــون الــتي شــغــلت مــواقع في
الـدولة العميقة من هدم وتخريب ودمار
فـي كل مـفـاصل احلـيـاة وكـأنَّ قـدومَـهم
عـلى ظهور الدبابـات األمريكية أو بدعمٍ
من إدارتـها الحقًا كانوا قـد بيّتوا النية
ـــثـل هــذا الـــدمـــار الـــذي قـــلـع احلــرثَ
واألرض وجـــرف الـــفـــكـــر والـــضـــمـــيــر
ونـــصّبَ بـــديالً عـــنه شـــعـــار: "كلّ شيء
مـبـاح وحالل اسـتبـاحـة ثـروات البالد
وإجــازةُ الــتــنــمّــر واســتــغالل الــفــئــات
والــشــرائح الــهــشّــة قــلــيــلــة الـعــدد في
الـبالد" الـتي خـطّط لـهـا الـغازي األرعن
تحالفة معه لقلع جذورها من والـدول ا
الــبـالد وإحــالــتــهــا لــرحــمــة االغــتــراب
والـنزوح والتـهجيـر بعد مـؤامرة دخول
ــأســـاويــة "داعش" بـــتـــلك الــطـــريــقـــة ا
اخلــاسـئـة. واخلــاسـر األكـبــرُ دومًـا هـو
تهالك ثخَن باجلراح وشعبُه ا الوطن ا
الــراسخ في الــبـؤس والــفـقــر والـفــاقـة
وصــوالً وحـصـوالً خلــسـارة في شـرائح
هاجرة مـتميزة من العقـول والكفاءات ا
ومـا حتمـلُه هذه فـي بواطنـها مـن أفكار
وقـدرات وأخالقـيات عـالـية مـعـطاءة في
ـيـادين. ومــنـهم بـطـبـيـعـة الـكــثـيـر من ا
احلـــــال تــــلك الـــــشــــرائح األصـــــيــــلــــة
ـــتـــأصــلـــة في الـــعـــمق الـــتـــاريــخي وا
واحلــضـــاري والــبــنــيـــوي في حــديــقــة
تمثـلة أكثـر من غيرها الـوطن الكبـرى ا
ـســيـحــيـة واإليــزيـديـة بــاجملـتــمـعــات ا
ــنـدائــيــة األكـثــر عــرضـة والــصــابـئــة ا
لـلـتهـميش وخـرق احلـقوق واالسـتهـانة
ـــقـــدراتـــهـــا. كلّ هـــذا في وقت كـــانت
مـجـتمـعـات "األقـليـات" هـذه تُعـدّ مـصدر
غـنى واقتـدار وتفـاخر بل تـزهو في كلّ
شيء وتــتــمــيّــز عـن غــيــرهــا بــبــروزهـا
كـواجهـة زهرية مـعطَّـرة بأريج الوطـنية
اخلــالـصـة واحلـرص واألمـانـة والـوفـاء
كـسـمـات مـتالزمـة في حـياتـهـا بـشـهادة
أهـل الـبـيت وخــارجه. ألـيـس مـا حـصل
من تهجير وتغريبٍ ونزوح يدخل ضمن
هــذه الـنـظــريـة االســتـعـمــاريـة لــلـغـازي
ـلعون بإفـراغ البالد من طاقاته وتركه ا
فـريـسـة سهـلـة للـدخالء والـغـرباء وأهل
ـعـلَن لـلـغـيـر الـطـامع? الـوالء اخلــفي وا

هــكـذا كـانت الـصـورة احلـقــيـقـيـة لـهـذه
ــكـــوّنــات الــفــاعــلـــة في اجملــتــمــعــات ا
الـعـراقـيـة خـمـيـرةً حـيـة وسط عـجـيـنـة
مـشوّشة مـتهالكـة مثقـلة بهمـوم الفساد
واألحالم الـوردية بالسطو على السلطة
ـارسة اللصوصيـة والقتل والتدمير و
لـــكلّ شيءٍ قـــد يــعـــيقُ طــريـــقــهـــا عــبــر
اســـتــغالل واجـــهــة الـــدين والــطـــائــفــة
ـــذهب وقــدســيــة الـــشــخــوص الــتي وا
ـســهـا جــزافًــا أو الـتــقـرّب من حــرّمــوا 
ســطـوتـهــا وطـمــوحـاتـهــا. لـقــد اقـتـرف
تـهم البـشعـة بحـق العراق الـغزاة جـر
وشـعبه عـند اإلتـيان بحـكومـات طائـفية
ومـذهــبـيـة تـدين بـالـتــمـيـيـز والـتـفـرقـة
وجتـــيـــز الــكـــسـب احلــرام واالنـــتـــفــاع
ــغـــا واإلثــراء عــلى أســاس الــدين وا
ــــذهب والـــطــــائـــفــــة ضـــمـن نـــظـــام وا
مـحاصصـاتي توافقي تـشاركي بغيض.
ومــــا تــــزال ذات اجلــــهــــات واألطــــراف
ـتـوافــقـة في احلـكـومـات ــتـشـاركـة وا ا
بدأ في ـتعاقبـة تسعى للـعودة لذات ا ا
احلــكم الـذي أثـبت عـلى مـدى  19عـامًـا
أعــــلى بــــيـــانــــات الـــفــــشل واإلحــــبـــاط
والـسـقوط في هـاوية اخلـطـيئـة الكـبرى
بــحـق هــذا الــوطن وشــعــبه بــاعــتــراف
أركـــان الـــســـلـــطـــة وعــددٍ مـن رمـــوزهــا
أل طالب من وزعـاماتهـا علنًا وعـلى ا
غفـرة والعفو بـسبب خذالنهم الـشعب ا
لــشــعــبــهم ونــاخــبــيـهـم وسـرقــة أحالم
مـــواطــنـــيــهم وتـــبــديـــد ثــروات بالدهم
وإعـــادة الـــعـــراق إلى عـــصـــور الـــظالم
ـيـادين والــقـهــقـرى والـتــخـلّف في كـلّ ا
والـقطاعـات. ونقولُـها بصـريح العبارة
فـي حــالــة عـــودة زعــيم حـــزب الــدعــوة
ـثير للجدل في والئه وخيانته لألمانة ا
شـهـد الـتـنفـيـذي لـثالث الـوطـنـيـة إلى ا
مـرة تـفــرّدًا بـالـسـلـطـة حـيـنـهـا سـتـحلّ
سـامير الـكارثـة الكـبرى وسـتُدقّ آخـر ا
فـي نـعش الـبالد اجلـاهـز لالنـتـقـال إلى
مـرحلة ما بعد الدفن اجملهولة. وهنا لن
ترحمهم صرخات الشارع الذي سيثيره
حـتمًا زعيم التيار الصدري وأتباعُه في
أيــــة حلـــظـــة مـع حتـــرّك مــــوازٍ لـــثـــوار
. عـراقـيـ تخـطّـوا مـرحلـة الـتـشريـنـي
ومـا عـلى الـشـرائح الهـشـة في اجملـتمع
رحلة ـثل هذه ا الـعراقي إالّ االستعداد 
ـصــيــر ومـنــهـا اجملــهـولــة الــهـويــة وا
سـيحي الذي بـطبيـعة احلال اجملـتمع ا
مـازال يـتـلـقى وعـودًا عـرقـويـبـة بـالـدعم
وإدامــة الـتـواصل مع صـنّــاع الـعـمـلـيـة
الـسـيـاسيـة في وسـائل اإلعالم ألغراض
دعـائية بـحتة من دون تنـفيذ على أرض
ــســيـحي الــواقع. أين يــقع احلــضــور ا
الـيوم? وسط اإلربـاك العـارم في الوضع
ّا مـضى بعد تعـقّد أكـثر  الـسيـاسي ا
انـسحاب نـواب التيار الـصدري وتقد
اسـتــقـاالت جـمـاعـيـة بـأمـرٍ من زعـيـمـهم
ـــثــــيـــر لـــلـــجــــدل بـــدأت الـــهـــواجس ا
واخملـــاوف تــدبّ فـي أوســاط اجملـــتــمع
الـعــراقي والسـيّـمـا الـهـشّـة فـيه من تـلك
الـتي تخشى على مـا تبقى من وجودها
ومــســتــقــبـلــهــا اجملــهــول وسط صـراع
ـــتـــنـــازعـــة من أجـل الـــثــروة الـــقـــوى ا
والـســلـطـة والـنـفـوذ بـاسـتـغالل الـوازع
ــذهـبي والــطــائـفـي سالحًـا الــديــني وا
ــــغـــا ــــكــــاسب وا جــــاهــــزًا إلدامـــة ا
الـتوافـقيـة والتـحاصـصيّـة القـائمـة منذ
تـــشــكـــيل أول حـــكــومـــة فـــاســدة بـــعــد
الـسـقـوط. صـحـيح هـنـاك سـعي حـثـيث
من جـــهـــات كـــنـــســيّـــة وشـــخـــصـــيــات
مـسيحيـة فاعلة تـسعى للحـفاظ على ما
سـيحية وتثبيت تـبقى من اجملتمعات ا

ـتـفـاعل مع باقي حـضـورهـا الفـاعل وا
شـــرائح اجملـــتـــمع الـــعـــراقي بـــســـبب
قــدراتــهــا اإلنــســانــيــة وأخالقــيــاتــهــا
الـعالية في التـعامل مع اآلخر اخملتلف
. وهذه باد عـنها في الدّين والفكر وا
كن نـكرانُـها في أي سـمـة متالزمـة ال 
وسـط أو مقـامٍ أو اجـتـمـاع سـواءً كان
ــســيـــحي قــائــمًــا أو فــيـه احلــضــور ا
ـكن أن يـخفـيـها غـائـبًـا. فالـشـمس ال 
غـربــال والـكـلـمـة الـطــيـبـة الـصـريـحـة
ـســاعي نــعــمــة وصــدقــة.  لــكنّ هــذه ا
تـــصــطـــدمُ دومًــا بــواقـعٍ يــخـــتــلف عن
قـطـوعة لـهـذه اجلهـات التي الـوعـود ا
سيحية قـد ال تمثلُ عموم اجملتمعات ا
في الــبالد مع عــدم نـكــران أهـمــيـتــهـا
ـناورة وقـدرتـها في الـوقت ذاته على ا
والـتفاعل اجلادّ احلـكيم والعقالني مع
أدوات الــســلــطـة ورمــوزهــا في تــبـنّي
ـطـالب وتـأشـيـر مواقـع اخللل بـعض ا
هـنا وهناك بفضل جرأتـها وشجاعتها
في انـتقاد اخللل أيـنما وجد. بل إنّ ما
تـقدّمه هذه اجلهـات الكنسيـة الرسمية
فـي وسـائـل اإلعالم وفي الــلــقـاءات مع
مـسؤول في الدولة يُعدُّ مدعاةً للفخر
وبـيـانًا واضـحًا لـلحـرص الوطـني قبل
ـطالب الضـيقة لـصالح هذا غـيره من ا
ـكـوّن أو ذاك وذلك انـطالقًـا من بـقاء ا
الــشــعــلــة الــتي يــحــمــلــهــا احلــضــور
ــســـيــحي وقّــادة طــيـــلــة الــســنــوات ا
ـنــصــرفــة مـنــذ الــســقـوط الــعــجــاف ا
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ـــكن جتـــاهـــلُـه  الـــيـــوم كــوُن مـــا ال 
سيحـية أكثـرَ من غيرها اجملـتمعـات ا
مـا تـزال تنـبض باحلـياة وتـعكس حبّ
الـوطن والـوفـاء له وألهـلـه وحلضـارته
وثــــقـــــافــــته وسـط الــــكمّ الــــهـــــائل من
اخلــــروقــــات والــــتــــراجـع في الــــقــــيم
الــوطـنـيـة الـغـائــبـة في أوسـاط مـعـظم
أحـزاب السلطة وأتباعهم وسواهم من
ــدّعـــ بــالــدّين والــتـــديّن وقــدســيــة ا
ـــذهـــبـــيــة ــراســـيم ا الـــشـــخـــوص وا
ـشـاعر ـسـتـفـزّة  الـعـجـيـبـة الـغـريـبـة ا
شـــرائـح واســـعـــة من اجملــــتـــمع عـــلى
حـسـاب الـوطن والـعـبـادة الـصـحـيـحـة
اخلـــــالـــــصــــــة خلـــــالق الـــــكـــــون ورب
الـــســــمـــاوات واألرض والـــعـــنـــاصـــر
الـرحـمن الـرحـيم الذي ال يـخـذلُ عـبادَه
ـدّعــ بــاسـمه الــصــادقـ ويــكــشف ا
والـقاتلـ والتكـفيِريّـ ضدّ اخملتـلف
ــذهب ــعــتـقــد وا عــنــهم فـي الـدّيـن وا
والـطـائـفة ويـرفـضـون التـرحّمَ عـلـيهم
الخـتالفهم معهم. فالكـنيسة ورجاالتُها
فـي طول البـالد وعرضـها يبـذلون جلَّ
مــا في وسـعـهم لـتـعــزيـز قـيم األصـالـة
والـوطـنـية والـوفـاء والصـدق واألمـانة
فـي أوساط اجملتـمع العـراقي بعـمومه
ولــيس ألتــبــاعــهـم فـحــسـب. فــعــنــدمـا
يـتحـدث كبـيرُ رجـاالت كنـيسـة العراق
غــبـطـة الـبـطـريــرك الـكـارديـنـال لـويس
ســاكــو أمــام نــفــرٍ من أتــبــاعه فـي أيـة
مــنــاســبـة فــإنّه يــوجه كـالمَه جلــمـيع
الـعراقيـ من دون استثـناء وال تمـييز
وال خـشية أو استحياءٍ من أحد. وهذه
من شــيم رجـاالت الــدولـة احلــقـيــقـيـ
الـذين يـحمـلون رايـات اإلنسـانيـة على
كفّ ومـصـير أتـباعـهم ومـواطنـيهم في
كفّ آخـر ويفكرون مليًّـا في بناء البشر
قـبل احلجـر وتنمـية مـواهبهم وتـعزيز
قــدراتـهم الـوطـنـيــة والـزجّ بـكـفـاءاتـهم
الـعـقـليـة والـفكـريـة والـعلـمـية من أجل
بـنـاء اإلنسـان وتنـمـية الـوطن وتـغيـير

الـصيغـة النمطـية اخلاطـئة التي دمغت
ــشـهــد الـســيـاسي بــأشـكــال الـفــسـاد ا
والـــــــنــــــفـــــــاق والــــــكـــــــذب واخلــــــذالن
والــلــصــوصــيـة والــتــزويــر والــتـرويج
لـعـادات وأعـراف بـالـيـة تـدمّـر اإلنـسـان
الــعـراقـي وال تـبــني وطـنًــا مـثل الــدكّـة
الـعشائرية والفصل العشائري وسيادة
الــتـمـيـيــز عـلى أسـاس ديــني ومـذهـبي
تـعـمّد أو تـقد وطـائـفي والتـغـاضي ا
الــدعم واإلسـنـاد والـتـغــطـيـة عـلى فـعل
دمّرة الـقادمة الـترويج آلفة اخملـدّرات ا
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مـا تفـعلُه جـميع الـكنـائس اليـوم وعلى
رأسـها رجـاالتُهـا القـيّمـون األمنـاءُ على
مـؤمنـيـها هـو لمّ الشـمل كمـا الدجـاجة
تــفــعل حــيــال فـراخــهــا وحتــرص عـلى
ـشاكـلهم وتـشجعُ رعـايتـهم والـعنـاية 
رسـوخهم في بـلد اآلباء واألجـداد لكون
األرض أرضَـهم قبل غيرهم من األدعياء
ـمـتـلـكـاتـهم ومـواقـعـهم والـطـامــحـ 
والـطـامـعـ بـشـرف نـسـائـهم وبـناتـهم
. لــقــد عــانى عــمــوم الــشــعب بــأي ثــمنٍ
الـعـراقي من جـرائم اإلرهـاب والتـكـفـير
واالســـتــهـــانــة واالســتـــخــفـــاف. ولــكن
ـتـضـرّر األكـبـر كـانت الـشـرائح األكـثر ا
هـشـاشـة فـيه ومـنـهم أبـنـاء "األقـلـيات"
الــتي أحــالــهـا الــزمن الــغــادر إلى هـذه
ـة بـعد أن كـانوا الـتـسمـية الـفـجّة الـظا
يــشـكــلـون األغــلـبــيـة في غــابـر األزمـان
الـوردية اجلميلـة. واليوم ال نعرف ماذا
يـخـفي لـنـا الزمن من مـفـاجـآت وأزمات
وصعوبات. ولكن في النهاية لن يصحَّ
إالّ الــصــحـــيح عــنــدمــا تــعــود مــوازين
الـبـشـريـة إلى طـبـيـعـتـهـا بايّ شـكلٍ من
األشـكال أو الطرق التي حتصل وقد ال
نــحــلمُ بــهــا الــيــوم بــســبـب الــغــشـاوة
تـهالكة الـغبراء الـتي تغطّـي البشـرية ا
بــعـد أن غـاب عــنـهـا الــضـمـيــر وفـقـدت
بـعضُ مـجتـمعـاتهـا أخالقيـاتِ السـلوك
وأصــول احلــيـاة الــتي أمــرَ بـهــا ســيّـد
الـكون لـتكون في مـتنـاول جميع الـبشر
بــالـتـسـاوي ووفـقًــا لـلـكـفـاءة واجلـدارة
والـعــمل الـصـالح. وسـوف يـأتي الـيـوم
الـذي تختفي فيه مظـاهرُ القتل والدمار
والـــعــنف ويـــعــود الــبـــشــر إلى جــادة
الــصـواب بــقـدرة رب الــسـمـاء واألرض
وعـــــودة االبن الـــــضـــــالّ إلى احلـــــضن
األبــوي ومـعه احلـظـيــرة الـبـشـريـة إلى
الـطـريق الـقـو الـذي يـنكـر ويـسـتـنـكرُ
أيــة مـــظــاهــر ســلــبـــيــة ال تــرضي الــله
وخــلـيــقـتَه الــسـامــيـة. هــذا هـو تـقــيـيمُ
أسـاوي الـشاذ في الـكـنـيسـة لـلوضـع ا
ــسـيــحـيـون بالد مــا بـ الــنـهــرين. فـا
ســـيــبــقــون عــصـب هــذه الــبالد وجــزءً
أسـاسـيًـا في قامـتـها الـسـامـقة لـكـونهم
الـرمز والنـواة والشراع الـذي ال يتمزّق
في ســـفــيــنــة اجملــتــمع الــعــراقي عــبــر
تميّز في ؤثر واخلـالّق وا حـضورهم ا
كـلّ شيء. فــــهُمْ كـــانــــوا وســــيـــبــــقـــون
اخلـميرة التي تؤثّـرُ في العجيـنية كلّها
ـتـمـيّزة في لـتـخـمّـرّها بـطـيب الـنـكهـة ا
حـيـاتـهم وسلـوكـهم وأخالقـهم النـابـعة
ـــانــــهم وثــــقـــتــــهم وإخـالصـــهم مـن إ
اء بفضل ووفـائهم لألرض والسماء وا
انهم بـالله الـواحد األحد عـبادتـهم وإ
ـســيح مــخــلّص الـبــشــريـة وســيــدهم ا
ـشـروع اخلالصي الـذي ُيـعدّ ـوجب ا
ــان.سالم ركــنًــا اســاســيًـا فـي هـذا اإل
وبـرد عـلى جـمـيع أهـل السـالم والـوئام
من حــامــلي مــشـاعل احملــبــة والـغــيـرة
والوفاء واإليثار لصالح الوطن وأهله!
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وهـــذه لـــيس مـــشــكـــلــة اربـــيل بل
ـــــا فـي ذلك مــــــعــــــظم الــــــفــــــرق 
اجلــمــاهــيـــريــة واالعــتـــمــاد عــلى
الـــعــــنـــاصـــر اجلــــاهـــزة وصـــرف
األمـوال الـكبـيـرة مقـابل احلـصول
وسم عـلى خـدمات احـد االسـمـاء 
واحـد فـقط وفي سـيـنـاريـو يـتـكرر
كل موسم دون ان نـسمع ونـشاهد
ان العـبا جـديـدا انحـدر من قـاعدة
الــنـادي الــتي تــأتي مــشـاركــاتــهـا
اخلــجــولــة في بــطــوالت الــفــئــات
الــعــمــريــة حتــصــيل حــاصل دون
حتضيـر كما تـفتقد تـلك البطوالت
ـنظـمة الـتي كان الهـتمـام اجلهة ا
عـلـيـهـا أن تـقــيـمـهـا بـالـتـزامن مع
ـمـتـاز والـدرجة األولى مـبـاريات ا
من أجـل الـــــلـــــعب حتـت انـــــظــــار
جـماهـير كـبيـرة او فرض مـشاركة
مــا ال يـقل عـن خـمـســة العـبـ من
اعـمار مـحددة لفـترة زمـنيـة ضمن

. ذكورت فرق الدرجت ا

يــتــوجه بــقـوة لــلــتــمـويـل الـذاتي
لتدارك االمور ومعاجلـتها وقبلها
كـــان يـــتـــوجـب عـــلى االدارة وفي
فترة الفورى الكروية وكسر عقدة
األلـقـاب من فــرق الـعـاصــمـة بـعـد
ـــيـــنـــاء الـــبـــصــري واالهـم كــان ا
ــســـتــقــبـل الــفــريق الــتـــفــكـــيــر 
ومـشـاركــة ابـنـاء احملــافـظـة وذلك
ـدرسة الـكـروية بـاقـامة مـشـروع ا
لـلـفئـات الـعمـريـة وسط مجـمـوعة
مدربـ معروفـ انتـقلوا لـلعيش
دينـة لتولي اإلشراف عـليها في ا
بـعــد نـضـوج احلس الـكـروي بـ
ـديـنـة وعـشـقـهم لـلـعـبـة مع أهل ا
أمـــنـــيـــات ان يـــكـــون دور البـــنــاء
ـديـنـة في تـمــثـيل الـفـريق الـذي ا
ـشاركة لـليـوم الزال يعتـمد عـلى ا
ـديـنـة  كـان بالعــبـ من خـارج  ا
كن ان ال يعتمد عليهم ولو كان
ـتــعــاقـبــة نــحـو تــوجه اإلدارات ا
ـبـرمج والـتـخـطـيط ومن الـعــمل ا
ــا ثم خـــلق جـــيـل من االعـــبـــ 
حصل الذي حـصل قبل ان يضيع

شاركة في تلك الفترة فضال عن ا
في اكثر من بطـولة لكاس االحتاد
اآلســيـــوي وبــلغ الــنــهـــائي لــكــنه
خسـره واحتل مـساحـة كبـيرة من
الـــكــرة الـــعـــراقــيـــة بـــفــضـل تــلك
االجنــــازات الـــــتي ســـــرعــــان مــــا
اضـمحـلت وتـراجع مـعهـا الـفريق
البـل غـاب قـبـل ان يـهـبط لــلـدرجـة
ـــــــــــــــــوقـف االولــى وتــــــــــــــــدارك ا
مـــــوسم2019 وكـــــان عـــــلى إدارة
الـــنــادي ان حتـــقق الـــتـــحــول في
مــســار كــرة الــنــادي في فــتــرة لم
يحـلم بها كـونه الفريق  االول من
خــارج الــعــاصـمــة يــحــقق الــعـدد
ـــذكــور من الـــبــطــوالت لـــكن مــا ا
يـعـاب عـلى االدارة اعـتـمـدت عـلى
عروفـة اجلاهـزة مقابل االسمـاء ا
عـقود عـاليـةحـتى أصبـحت اربيل
عـاصـمـة لـلكـرة الـعـراقـيـة في مدة
من الـــزمن لـــكن كـل الــذي حـــصل
تــعـرض لـالنـهــيـار بــســرعـة غــيـر
ـالـيـة التي مـتـوقـعـة امام األزمـة ا
واجهت النادي الذي كان عليه ان

بـتـحـقـيق الـفـوز بـثالث مـبـاريـات
عـلى الـصـناعـة وسـامـراء والـكرخ
ــــوسم في الــــتـــرتـــيب ويـــنـــهي ا
احلادي عشر ثالث فريق ب فرق
اإلقـــلــــيم حـــيـث نـــوروز الــــثـــامن
وزاخـــو الــعـــاشــر لـــكن بـــاجملــمل
ـدرب من حتقيق تمـكن الفريق وا
ـــديــــر الــــفـــني ــــطـــلــــوب وان ا ا
مــحـــروس حـــقق مــشـــروعه في
انـــقـــاذ وإبـــقـــاء الـــفـــريق في
مــوقـعه الــذي كـاد ان يـدعم
ــهـمـة في بــطـولـة الـكـاس ا
واالنتقـال للنـصف النهائي
قــــبل خـــســـارة لــــقـــاء الـــربع
نـهائي من الـكـرخ باربع ركالت
مـقابل خـمس ركالت  الـلـقب الذي
بــقي بــعـيــدا عـن اجنـازات اربــيل
الــذي كــان قـد حــقق لــقب الـدوري
اربع مــرات لـلـمـواسم مـنـهـا ثالث
مرات مـتتـاليـة في مو اسم 2006

و2007 و 2008 و2011.
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و في زحمة االمور والتي تداخلت
وبــدأت بــطـريق مــســدودة قـبل ان
تبادر االدارة لـتغير اجلـهاز الفني
واالســتـــعـــانـــة بــاحملـــتـــرف نــزار
مـحـروس  الــعـارف كـثــيـرا بـواقع
الـــدوري احملـــلـي من خالل فـــتـــرة
عــمل مع عــدة فــرق والــذي يــبــدو
وضـع يـده عـلـى اجلـرح والـتــطـلع
الى النجاح وهو مـا حصل عندما
عاد بالفريق بسرعة ووضعه على
سـكـة االنــتـصـارات الـتـي تـغـيـرت
ـناسب نـحو االحـسن في الـوقت ا
بــعـدمــا تــمـكـن الـفــريق من انــهـاء
ــرحـلــة األولى بــالـفــوز بــخـمس ا
مباريات  وتمكن محروس في تلك
الـــفـــتـــرة من خـــروج الـــفـــريق من
واقع االخـيرة و ذلك يـعود لدور ا
ـدرب وتــفـهــمه لالمـور وتــعـاون ا

الالعب معه .
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وواصـل اربـــيل مـــســار الـــتـــغـــيــر
والتـعامل مع فرص تـغير الـنتائج
ـرحـلة الـثـانـية وفي في ا
بـدايـة مـتـبـاينـة لـكـنـها
كـانت مـختـلـفة كـثـيرا
عن االولـى بــــعـــــدمــــا
حــقق الـــفــوز بـــســبع
مباريات أبـرزها الفوز
عـــلى الـــزوراء بـــهـــدف
قـبـل ان يـفــشل بــعــدهـا
مـبـاشـرة بتـحـقـيق الـفوز
فـي خــــــمـس جــــــوالت
مـتتـالـية اثـرت على
تــــرتــــيـب الــــفــــريق
وتـــــــراجـــــــعـه عن
الــفــرق الــعــشــرة
األولـى قــــــبل ان
يـتـدارك االمور
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ـقـامة في دبي االمـاراتـية ـنـتخب الـوطـني العـراقي لـلـركبي اولى وحـداته الـتدريـبـيـة  في معـسـكره ا بـاشر ا
نتـخب الوطني مصـطفى عبد ان حتضيـرا الى بطولة كـاس اسيا التي سـتقام في اندونـيسيا.و قـال مدرب ا
سبح فيمـا خاض صباح اليوم نتـخب اجرى بعد وصوله الى دبـي وحدة استشفاء تـضمنت الدخول فـي ا ا
وحدة تـدريـبيـة االولى عـلى مـلعب الـسـفيـنـيز مـبـيـنا ان االسـود سـيخـوضـون وحدتـ تـدريبـيـت بـعـدها .و
نـتخب الـوطني العـراقي في بطـولة كـبيرة بـحجم بـطولة اضـاف عبـد ان معسـكر دبي مـهم الكمـال جاهزيـة ا
شـاركة بـهكـذا بطـوالت لكن اسـيا و الـتي نشـارك بهـا الول مرة .و خـتم عـبد بـرغم من افتـقارنـا الى خبـرة ا
ـتـلك خامـات ريـاضيـة في الـركبي نـطمح الى تـقـد العـراق رقـما قـويـا في بطـولـة اسيـا خـصوصـا و انـنا 

مكن ان حتقق االجناز. تازة و من ا
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أكـد وزير الـشـبـاب والريـاضـة عـدنان
ـشروع درجال أن الـعمل مـتواصل 
ـــبي الـــذي ســـعت إلـــيه الـــبـــطل األو
وزارة الشباب خللق أبطال رياضي
ذوي مــســتــويــات عــالـيــة يــحــقّــقـون
ية.وقال درجال بية وعا اجنازات أو
فـي تـــصــــريح صـــحــــفي إن الـــوزارة
ـتــطـلـبــات الـتي من اكــمـلت جـمــيع ا
ـهم شـأنـهـا إجنـاح هـذا الـبـرنـامج ا
ولـم يــتـــبقَ ســـوى اســتـــقــدام مـــديــر

شـروع الـكبـير تنـفـيذي إلدارة هـذا ا
مـــبـــيــنـــاً أن الـــوزارة تــواصـــلت مع
مـجمـوعـة من االشـخاص التـمـام هذا

قبلة. وضوع خالل الفتر ا ا
W½UO  ‰ULŽ«

ـــشــروع وأضـــاف درجــال أن هـــذا ا
حــالـيــاً يـتـنــاول األعـمــال الـصــغـيـرة
والـعـمـل قـائم عـلى تـطــويـره وبـتـالي
ــبــيـاد فــإن ثــمــاره ســتــقــطف فـي او
ـتـابـعـة 2028 من خالل الـتـكـاتف وا
شـتركـة لكـل تفـاصيل الـعمل بـشكل ا

مــهـنـي واحـتــرافي من أجل صــنــاعـة
ــبي فـي مــخــتـــلف األلــعــاب بـــطل أو
ويـكـون رافداً لـلـمـنـتـخبـات الـوطـنـية
ويرفع اسم العراق عـالياً في احملافل
الـدولــيــة .وتـابع درجــال أن الـوزارة
بـكل مــفـاصـلـهـا تــعـمل بـشـكل دؤوب
لالرتقاء بالواقع الرياضي والشبابي
من خالل تـطــويـر مـشـاريع الــتـنـمـيـة
الـتي نــالت ثـنـاء الـبــنك الـدولي بـعـد
ــهـــني واالحـــتـــرافي الــذي الـــعـــمل ا
ــبـالغ اظــهـرته الــوزارة بـالــرغم من ا

الـدراجـات الــيـدويـة لــذوي اإلعـاقـة
والـهـيـئـة االداريــة لـفـريق شـطـرجن
ـكـفــوفـ بـرئـاسـة الــسـيـد احـمـد ا

حسون سهم
واإلداريــ االســـتــاذ عـــبــد الــرزاق
هندس اكرم جابر عبيد الركابي وا
وعــدد من العــبي فــريق اجلــمــعــيـة
العـراقية للـماراثون وريـاضي من
ذوي اإلعــاقـــة.وتــالق طـــاقم حــكــام
الـــــبــــطــــولـــــة من احلــــكـم الــــدولي
إســـمــاعـــيل إبـــراهـــيم كـــاكـــا خــان
واحلــكم الــدولي عــاصف عــبـدالــله
فياض واحلكم الدولي ضمير جبار
واحلــــكم الـــدولي ســــعـــد مـــحـــسن
الـكـنـانـي ومـسـاعــدة كل من الـبـطل
نــوري صباح والسيد امجد عالء.

ÊULK « ÂUA¼

ÎU UÝË ±≥ bB×¹ ‚«dF «

 UOÝ¬ »dſ W uDÐ w

W ËUD « …dJ

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ؤهـلة حصل الـعـراق علـى ثالثة أوسـمـة ذهبـيـة في بطـولـة غرب آسـيـا ا
لـنـهـائـي آسـيـا والـعـالم لـكـرة الـطـاولـة حـيث حـصل الالعب أنـور مـؤيـد
ذهبية واحدة حتت 19 عاماً بـينما حـصلت الالعبة شـقيقته نـسمة مؤيد

. على ذهبيت
نـتخب العراقي على خمـسة أوسمة فضية ومـثلها برونزية كما حصل ا

قامة في األردن. في بطولة غرب آسيا ا
 UOC  bBŠ

وحـصلت الالعـبـة نسـمة مـؤيد حتت 15 عـاماً عـلى وسام فـضي ومـثلـها
لالعبة أثمار عقيل حتت 11 عاماً وفضـية بفعالـية زوجي رجال وفضية

لفعالية زوجي النساء وفضية لفريق النساء.
في السياق حصل العراق في فعالية لفريق الرجال على برونزية وفردي
رجـال بــرونـزيـة وزوجي حتت 15 عــامـاً أوالد عـلى بـرونــزيـة والالعـبـة

سجى مجيد على برونزية حتت 17 عاماً ومينا حسن برونزية نساء.
وعلى صـعيد اخـر فاز مـنتـخب شبـاب العـراق للـكرة الـطائـرة على لـبنان
بثالثـة أشواط مـقابل اثـن (-15) (20-25) (26-28) (25-12) (25-20
ـيـدالـيـة الـبرونـزيـة في بـطـولـة غـرب آسـيا لـلـشـبـاب لـلـكرة 12© ليـحـقق ا
الطـائـرة في السـعـودية .وحـسم مـنتـخب الـشبـاب الـشوط األول لـصاحله
أمام شقيقه الـلبناني بواقع (20-25© في مباراة أحراز الـبرونز ليواصل
أمام ــبـاراة لـصــاحلـهم بـواقع (25-12©  الـتــألق ويـحـسـم ثـاني أشـواط ا
الـلـبنـانـي .وتـمـكن مـنـتـخب لـبـنـان من تـقـلـيص الـفـارق بـإحـرازه الـشوط
الثـالث بنـتيـجة (26-28© لـتصـبح النـتيـجة شـوط لـلعـراق مقـابل شوط
نتخب اللبناني من حتقيق الشوط الرابع لصاحله لشباب لبنان.وتمكن ا

باراة لشوط خامس حاسم . (20-25©  ويذهب با
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تــوج الالعب صــبـاح نــوري قــمــبـر
بــــطـالً ألول بــــطـــــولـــــة رســــمـــــيــــة
للمـكفوف والـتي جرت منافـساتها
في فـنـدق اإلنـتر بـالـعـاصمـة بـغداد
بـرعـايـة احتـاد الـشـطـرجن الـعـراقي
ــشــاركــة 8 العـب 7 مــنــهم من و
بغداد والثامن من محافظة نينوى.
وقـد جــرت الـبــطـولــة وفق الـنــظـام
الـــســـويـــســري وبـــواقع 5 جــوالت
وبـزمن قـدره 40 دقـيـقـة مع إضـافـة
 30ثانيـة لكل نقلـة منجزة تـراكمياً

حسب نظام فيشر.
وتـوج الـبــطل صـبـاح نــوري قـمـبـر
والـذي خطف ذهـبيـة البـطولـة ح
حقق الـعالمة الكـاملة وهي  5نقاط

من 5 جـــوالت وبـــدون خـــســارة أو
تــعـادل يــذكــر وجـاء ثــانـيــاً الــبـطل
مـحـمد راكـان جـامـعاً  4نـقاط وحل
ثــالـثــاً الــبــطل فالح مــنــصـور وفي

جعبته 3 نقاط .
وقد جـرت مراسـيم اخلتـام وتتويج
ــيـدالــيـات األبـطــال بـالــكـؤوس و ا
شارك في قاعة البينت وجلميع ا
هــاوس بـفــنـدق اإلنــتــر وبـحــضـور
أعـضـاء إحتـاد الـشـطـرجن الـعـراقي
وقـــد حـــضـــر أيـــضـــاً كل من نـــاظم
عاجل سدخان رئـيس جلنة االلعاب
الـشعـبيـة لريـاضة األشـخاص ذوي
اإلعـاقـةواألم الـعـام للـجـنة حـامد
ــــالي ســـيف الـــكـــنــــاني واألمـــ ا
يـوسف و عـلي سـتـار رئـيس إحتاد
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عـانت الـكـرة العـراقـيـة كـثـيـرا عـبـر تاريـخـهـا الـطـويل من مـوضـوع (اخـتـيار)
درب سـواء أكان اجـنبـيا او مـحلـيا ال اقـول في االحتاد احلـالي لكـرة القدم ا
ا عـلى مدى الـهيـئات االداريـة لالحتادات الـتي سبـق لهـا ان قادت احتاد وا

الكرة منذ تأسيس االحتاد وحتى اليوم
درب االجانـب الذين استعان بهم االحتاد والغـريب في االمر ان ( بعض ) ا
ـاضيـة تـركوا بـصمـة واضـحة عـلى الكـرة الـعراقـية مع غـياب في الـسـنوات ا
درب مايسـمى بالـتهمـيش للكـفاءات التـدريبـية العـراقية في ذلك الـوقت من ا
الـعـراقـي أمـثـال عمـو بـابـا وانور جـسـام وأكـرم سلـمـان وغـيرهم أضف الى
فـارقة التي يـتحمـلها  رؤوسـاء االحتادات الذين تـعاقبـوا على ( حكم ) ذلك ا
ـبـرم ب احتاد كـرة الـقدم في الـعـراق خسـروا الـشـرط اجلزائي في الـعـقد ا

درب االجنبي واحتاد الكرة !! ا
في االحتـادات الـسـابقـة جـمـيـعا لـم تكن هـنـاك حـالـة ( فوضـويـة) في مـسـألة
ـنتـخب الـعـراقي سـواء كان الـبـدء في عـمـليـة الـبـحث عن اسم مـدرب يـدرب ا
ن ( يـسرب ) لالعالم هذا االسم اجنـبيا او مـحليـا ولم يكن هناك مـايسمى 
ـاديـة او تـوفـرها بـل لم نـسمع او ذلك ولم تـبـرز ظـاهـرة ( غـيـاب الـسيـولـة ) ا
ـؤتـمـر صـحـفي اسم سـابـقـا تـصـريـحـات مـثل : ( راس الــشـهـر ) سـنـعـلن 
ـدرب االجـنــبي !! بـعــد ان  الـتـفــاوض مـعه من قــبل االحتـاد  وبـ لــيـلـة ا
وضحـاها يتم التصريح بصورة تتسم بالفوضى بان االحتاد سيعود للمدرب
الـعـراقي ويـتـرك االجـنـبي دون ذكـر االسبـاب وبـصـيـغـة التـمت بـصـلـة لـلـعمل

االحترافي بل بعيدة جدا عن مهنية العمل !!
ـهم ان ـا ا ـدرب او ذاك ا لـيس مــهـمـا ان يـخــتـار احتـاد الـكـرة اسـم هـذا ا
ن يُـتـابع بـتـركـيـز عـال ـهـمـة بـاتت مـكـشـوفـة  صـورة الـتـعـامل مع االحـداث ا
ـفـاوضـ لــديـنـا ويـكـشف (يـفـضح ) امـكــانـيـة وتـفـكــيـر ا
ـدرب االجـنـبي  فـبان الـنـوايـا في عـمـلـيـة اخـتـيـار ا
ظـاهرها احترافي ( فاشل ) يقترب من ذر الرماد
في الـعـيـون وبــالـنـسـبـة لـلـمـدرب الـعـراقي فـلـيس
أكـثـر من ( خط رجـعـة ) عـادوا الـيه بـعـد الفـشل
ـــدرب االجـــنـــبي .. في االقـــنـــاع واحلــــوار مع ا

الستم معي ..!!?
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مع ان حـــمــلـــة ومــشــاركـــة فــريق
اربــيل ال تــتــعــدى اال الــبــقــاء في
متاز بعدمـا عاش لوعة الهبوط ا
للـدرجة االولى قبل اربـعة مواسم
وسـط سـعي لــلـظــهــور في افـضل
صـــوره و تـــعــــزيـــز مـــوقــــفه  في
الدوري لـكن البـداية كـانت حرجة
وتـــاخـــر فـي مـــداواة ومـــعـــاجلــة
ـوجعـة عنـدما ضـربات الـنتـائج ا
حــقق فـــوز واحــد بــعــد مــرور14
ـــفـــارقـــة جــــاء عـــلى حـــســـاب وا
الــطـالب في اجلــولــة اخلـــامــســة
واجهات التي على عكس مسار ا
مــنــهــا كـانت مــتــاحــة حلـســمــهـا
وضمـان نقـاطهـالكن الـفريق فشل
ـو اجهـات السبـاب عدة في تلك ا
منها ضعف الـتشكيل واالنسجام
الـتـي اثـرت عــلى االداء وطــريــقـة
ـواجهـات وزيادة اللـعب وحسم ا
حـــاصل الـــنــقـــاط وذلك انـــعــكس
ــطـلـوب ـشـاركــة  واحلـضـور  ا ا
وسط غياب احللول  كما لم يدرك
االعــــبـــ  انـــعـــكــــاس  ذلك عـــلى
مـــهـــمــةالـــفـــريق الـــذي  جــاء
للمنافسة الطموحة قبل ان
يـجـد نــفـسه بـعـيــدا عـنـهـا
مـبــكــرا الـتي اكــثــر تـزعج
عـنـدمــا تـسـتـمــر الـبـدايـة

الـسلـبـيـة  ألغلب

نزار محروس
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الــقــلــيــلـة الــتي بــدأ الــعــمل بــهـا في
ــبـلغ تــضـاعف اآلن الـبــدايـة إال إن ا

ئة. الى 200 با
ومن جـــهــة أخــرى أكـــد مــدرب فــريق
الـنــفط بـكـرة الـقــدم حـسن أحـمـد أن
ـنتـخـبـات الوطـنـية اخـتيـار مـدربي ا
ـــفـــتـــرض أن تــبـــنى عـــلى كـــان من ا
أسـاس اإلجنـاز والـنــجـاحـات بـعـيـداً
ــصـالح واحملــابـاة.وقــال احـمـد عن ا
في تصريح صحـفي إن اعطاء فرصة
ـنـتـخـبـات ألكـثر لـلـمـدرب في قـيادة ا

من مــرة من دون حتــقــيق أي جنــاح
وتـــتم تــســمــيـــته مــرة أخــرى فــهــذا
هـنـية ولم سـيكـون عـمالً بعـيـداً عن ا
ـدرب مـبـيـناً يـحـقق العـدالـة بـ ا
ـدرب البـد أن يكـون على أن اختـيار ا
اسـاس جنـاحـاته في الـدوري احملـلي
ولــــديـه اجنـــــازات واضــــحـــــة عـــــلى

الساحة الرياضية.
نـتخـبات وأضاف أحـمد أن جلـنـة ا
نتخبات وكان رشحته لتدريب أحد ا
الـتـصـويت لـصاحلـه ولكـن تصـويت

كتب التنفيذي غيّر اجتاه البوصلة ا
الفــــــــتــــاً الى أن" الـى مـــدرب آخــــر"
ـــتــلك اســـمــاءً جـــيــدة من الـــعــراق 
درب يـعملون في الـفئات الـعمرية ا
ــدرب مــحــمــد عــبــد احلــســ مــثل ا
واحــمـــد جــمــعــة واحــمــد عــبــد
اجلــــــــبــــار الـــذين اثـــبـــتـــو
احــقــــــــيـــتــهم من خالل
اجنــــــــــازاتـــــــــهـم مع

الـالعــــــــــــبــــــــــــ
حسن احمدالشباب.
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نتخب الوطـني للتايكواندو حقق ا
انـتـصارين ضـمن مـنـافسـات بـطـولة
قامة في بلغاريا.وفاز العالم للعبة ا

الـالعب الــعــراقي هــارون عــبــد الــله
الـــيـــوم عـــلـى مـــنـــافـــسه الـــســـوري
بجولت دون رد بوزن 57 كغم كما
تـمكن الالعب الـعـراقي حـس جالل

من الفوز عـلى العب من صربيا وزن
49 كـغم بــنـتــيــجـة شــوطـ لــشـوط
واحد في بطولة العالم للتايكواندو
اجلــاريـة في بــلـغـاريــا.وكـان الالعب
الـعـراقي رضــا حـسـ قـد تـمـكن من
حتقـيق الـفوز عـلى الالعب الـصربي
مـــــومـــــيـــــر رنـــــيــــتـش ضـــــمن أولى
ـقـامـة ـواجـهــات لـفـئــة الـشـبــاب ا ا
حـالـيا في الـعـاصـمة صـوفـيـا وعاد
رضــا حـسـ لــيـخـســر أمـام الالعب
األمريكي دومونيجيز ليودع بطولة
العـالم لـلتـايكـوندو لـلشـباب من دور

الـ16.
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ية تتواصل نافسـات العا يذكر ان ا
نتخب شاركة العبي ا في بلغاريا 

الــعــراقي.ومـن جــهــة أخـرى اعــلــنت
ادارة نادي اربيل الـرياضي عن بدء
تدريـبات فريـقهـا النسـوي لكـرة اليد
قبلة.وقال استعدادا لالستحقاقات ا
ــكــتـب اإلعالمي لـــلــنــادي عــضـــو ا
هيـمن هولـيري في تـصريح صـحفي
ـــوســمـــ فــريق ان حــامـل الــلـــقب 
اربـــيل لــكـــرة الــيـــد بـــدأ تــدريـــبــاته
الـــفــعـــلـــيــة فـي قــاعـــة نـــادي اربــيل
لأللعاب الريـاضية استـعدادا للدفاع
ـــشــــواره في عن لــــقــــبه والــــبــــدء 
ـــمـــتـــاز لـــكــرة الـــدوري الـــعـــراقي ا
اليد.واشار الى ان الالعبات جتمعن
في اربــيل وبــدأنّ تـدريــبــاتـهن حتت
إشـــراف اجلــهـــاز الـــفـــني لـــلــفـــريق
اسـتـعدادا لـلـمـشـاركة في مـنـافـسات

الـــــــدوري الــــــعـــــــراقي
ــمــتــاز لـــلــســيــدات ا
ـقـرر إقــامـتـهـا في ا
الــــســـلــــيــــمـــانــــيـــة
مــنــتــصف شــهــر

ــــــــقــــــــبل. آب ا
جـديــر بـالـذكـر
أن نـــــــــســـــــــاء
اربــيـل حــصــلن

على بطولة الدوري
ـــــــــمــــــــــتـــــــــاز في ا
الــــــنــــــســــــخــــــتـــــ
اضـيـتـ وشاركن ا
في البطولـة العربية
ــثالت عن االندية

العراقية.
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جانب من
بطولة
كفوف ا
للشطرجن

نتخب العراقي للتايكواندو يشارك في بطولة دولية W∫ ا uDÐ
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اما كـيلي بـريـستـون فكـانت من أشد
ـعـجـبـات بـجـون تـرافـولـتـا مـنذ أن ا
كـــانـت في سن الـ  .16كــــانت حتــــبه
كثيـراً لدرجة أن حـائطهـا كان يحمل
مـلـصقـاته عـنـدمـا قـام ببـطـولـة فـيلم
(كــريس)وكــانت لــديـهــا الــرغــبـة في
الزواج منه . الـتقيـا بعد  10سنوات
اال ان بـريـسـتـون كـانت مـتزوجـة في
ذلـك الــــــــــوقـت إال أنـه صـــــــــادف أن
إجــتـمــعـا مــرة أخــرى في عـام 1990
ح كان كل منهما غير مرتبط فبدآ
دة  6أشهـر وتـزوجا في يتـواعـدان 
عام 1991. وهـمـا يعـيـشـان بـسـعادة

حتى اآلن.
امــا ريــز ويــزرســبــون وبــعــد عالقــة
ألـيـمـة لم تــكن ريـز مـسـتـعـدة لـلـحب
ـواهـب جـيم حــتى الــتــقت بــوكـيـل ا
تـــوث الــذي كــان يــقــدر مـــوهــبــتــهــا
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ـعـجـبات في بـعض االحـيان تـلـفت ا
نظر الفنـان فيتحـولن من معجبات
الى شــــــركــــــاء فـي احلــــــيــــــاة  وفي
السـطور التـالية نـستـعرض عدد من
أبرز النجوم في عالم هوليود الذين
اخــتــاروا أن يــكــمــلــوا حـيــاتــهم مع
عجبات بهن ونبدأ مع آن هاثاواي ا
الـتي كـانت تـعـيش في فـتـرة صـعـبة
عام 2008  حـيث ألـقي الـقـبض عـلى
صـديـقـهـا في قـضـيـة غـسل األمـوال
وكـانت تـمــضي أوقـاتـاً طـويـلـة جـداً
ــفـــردهــا وهـــذا هــو وهـي تــبـــكي 
السبب الذي دفعها إلى إقفال أبواب
قــلـبــهـا لــلـحب. وبــعـد فــتـرة قــدمـهـا
ـان  مصمم أصدقاؤهـا إلى آدم شو
تـابع ألعـمالـها وبـعد اجملوهـرات وا

وقع الفن.  4سنوات تزوجا وفقا 
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أقـــامـت الـــدار الـــعـــراقـــيــة
لـألزيـــاء بــــالـــتــــعـــاون مع
الــبــيت الــعــراقي لـإلبـداع
بــإشــراف مــديــره هــشــام
الــذهــبي أمــســيــةً فــنــيــةً
حتت عــنــوان (اطــفــالــنـا
مــــبــــدعــــون) احــــتــــفـــاءً
ـصمم بـافتـتـاح وحـدة ا
الــــــصــــــغــــــيـــــــر الــــــتي
اســـتـــحـــدثــتـــهـــا الــدار

مؤخراً .
تـــضــمـن احلــفـل الــذي
ادارته االعـالمــــيــــتـــان
ــــــعــــــمـــــوري رفــــــاه ا
وضـــحى احــمـــد عــدد
ـنـوعة من الـفـقـرات ا
اســتــهـلت بــأفــتــتـاح
مــعــرض تـــشــكــيــلي
بعنوان (الفن بعيون
االطـــفــال) في قـــاعــة
ـشــاركـة ابـنــاء الـبـيت الـواســطي 
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تــعــود هــذه الـصــورة الى  21 اذار عــام 1973
كـتب وكالة االنـباء العـراقية (واع) وكنت مديـرا 
في الـقـاهـرة.كـنـا نـسـكن في حي الـزمـالك حـيث
دخلت ابنـتنا زينة (اجلالسة الى يسار الصورة)
مـدرسـة امـون اخلــاصـة االبـتـدائـيـة. ويـظـهـر في
الـصــورة عــدد من ابــاء وامــهــات زمــيالت زيــنـة
صـري الراحل حمدي مثل ا بينـهم من اليمـ ا
ـ الـصـورة) بـيـنـمـا احـمـد يـحـمل ابـنـته (الى 
وقـــفت ام عـالء (نـــوال الـــوائـــلي) الـــثـــانـــيـــة من

اليسار.

ــواعــدة عـام 2005  ثم تــزوجــا في ا
دة  6سنوات عام  2006 وبقيا معاً 
ز حتى عام  2012 عنـدمـا قدمت هـو
طــلب احلـصــول عـلى الــطالق.فـيــمـا
التـقى جنم غرايـز أناتومـي  باتريك
ـبـسي  بــجــيـلـيـان فـيـنك في عـام د

الـكبـيـرة في التـمـثـيل. في عام 2010
تـــواعـــدا ثم تـــزوجــا فـي عــام 2011
وتقـول ريز إنـهـا فخـورة بتـوث وهو
دعم كبير لها في كل مراحل حياتها
ولــديــهــمــا ابن وحــيــد ولــد فـي عـام
.2012وقـبل ان يـتزوج جـاسـ بـيـبر
مـن هــايــلي كــان بــيـــبــر عــلى عالقــة
بــالـفـنـانــة سـيـلــيـنـا غـومــيـز وكـانت
ـــعـــجـــبــ وقــتـــهـــا بـــالـــدوين من ا
بالثـنائي ولم تـعرف أنـها بعـد فترة
سـتـلـتـقي بـجـاسـ وتـواعـده لـفـترة
قــبل أن يــتـخــذا قــرار الـزواج.فــيــمـا
راهقة  من زمنـذ ا كانت كايتـي هو
ـعجـبـ بــتـوم كروز. وفي مـقـابـلة ا
ز ) أعـربت هـو مع مـجـلـة (سـفـنـتـ
عن أنهـا كانت مـعجـبة بـزوجهـا قبل
ان تتعـرف عليه وكـانت دوماً ترغب
في الـزواج منه. الـتـقيـا بـعدهـا وبدآ

 1994 عندما كانت تعمل في صالون
تـصــفـيف شــعـر وكـانت هي خــبـيـرة
مــاكـيـاج ومــصـفـفــة شـعــر. اعـتـرفت
عـجب فيـنك بأنهـا كانت من أشـد ا
بـبـاتـريك فـارتـبـطـا رسـمـيـاً في عـام

 1999 وأجنبا ثالثة أطفال.

ـبدع أطلـقت في السـابق العـديد من ا
على مـسـتوى الـعـراق و الوطن الـعربي
والـعالم والـيـوم يـشهـد بـداية الـتـعاون
مع  إقــامــة هـذا الــنــشــاط تـمــاشــيـا مع
بروتـوكول  الـتعـاون ب الـطرفـ التي
ستستمر في اجملـاالت اإلبداعية كافة) .
بعـدها قـدم عـرض ازياء تـراثي بعـنوان
مـواهب مـشـرقـة تالهـا مـسـرحـية بـائع
الكـتب وانـشـودة حب بغـداد ورقـصات

باليه تعبيرية.
dL¦  ÊËUFð

وفي خـتـام احلـفل قـدمت مـديـر عـام دار
األزيـــاء أنـــعـــام عـــبـــد اجملـــيـــد كـــلـــمـــة
ـنـاســبـة شـكــرت خاللـهــا احلـضـور بــا
ـصـحـوب ـثـمـر ا داعـيـة الى الـتـعـاون ا
بالود خلدمة الثقافة والفنون مبينة ان
ا (الدار تعكس الهـوية الثقافيـة للبلد 
تقـدمه من انشـطة وهي تـأسست لـتقول

هــنــا أصل ومــنــبــر  احلــضــارة). ثم 
تــوزيع الــشــهـــادات الــتــقـــديــريــة عــلى

شارك تثميناً جلهودهم. ا
الى ذلك اقـام الـبيت الـثـقـافي في قـضاء

الـــعـــراقي لالبـــداع وبـــواقع 40 لـــوحــة
تناولت مواضيع عدةوفقا لصفحة الدار
في (فــيـــســـبــوك) .كـــمــا شـــهــدت قـــاعــة
اجلــواهــري فــعــالــيــات فــنــيــة مــنــوعــة
افتتحـتها عازفة الـبيانو الصـغيرة مايا

قطوعة للنشيد الوطني . مصطفى 
واعـلن وكــيل وزارة الـثـقـافــة الـسـيـاحـة
واآلثــار عــمــاد جــاسم ان (احلــفل يــأتي
تـزامـنــا مع قـرب االنـتـهــاء من عـمـلـيـات
الـصـيـانـة الـتي شـهـدتـهـا الـدار لـتـظـهـر
بــحــلــة جـديــدة  ضــمن مــبـادرة تــمــكـ
ــركــزي الـعــراقي واســهم بــهــا الــبــنك ا
صارف العراقية) بالتعاون مع رابطة ا
ـــدني داعـــيـــا (مــنـــظـــمـــات اجملـــتـــمع ا
ـكان ؤسـسـات الثـقـافيـة الستـثـمار ا وا
تـنـوعة في إقـامـة  األنشـطـة الـثقـافـيـة ا
بادارته اجلديدة في إطار  اخلطة إلقامة
أوبـريت تـاريـخي تـمـاشـيـا مع الـصـورة
اجلـديـدة لـلدار الـتي تـمـيـزت بـاالنـشـطة

اضية).  دة ا تميزة خالل ا العديدة ا
من جـانـبه تـمـنى الـذهـبي ان (تـسـتـعـيد
الـدار الـعـراقـيـة لألزيـاء بـريـقـهـا كـونـها

طـوزخـورمــاتـو وبـالـتـنــسـيق مع أمـانـة
ــتـنــبي الــعـامــة ورشـة فــنـيـة مــكـتــبـة ا
لـتعـلـيم أصـول وقواعـد وأسـاسـيات فن
الرسم جملمـوعة من براعم الـقضاء ومن
كال اجلنس حيث أشرفت إدارة البيت
ــصـغــرة فـالــهـدف عــلى هـذه الــورشـة ا
ـواهب من مـنـهـا إطالق الـعـنـان لـهـذه ا
أجل إظـهار مـواهـبـها فـي فن الرسم من
خالل كــيــفــيــة الـتــعــامل مع الــقــرطـاس
واأللــوان بـشــكل مــثــالي وإبـعــادهم عن
شــبح األلــعــاب اإللـكــتــرونـيــة وأجــهـزة
وبايل ودمجـهم في اجملتمع وإيالئهم ا
نـاسب بغيـة تهيـئتهم لـلعام اإلهتمـام ا
الـــدراسي الـــقــادم عـــلى أكـــمل وجه  و
حـاضـر في الـورشة أسـاتـذة مـخـتـص
فـي فن الـــرسـم وظـــفـــوا خـــبــــرتـــهم في
إيصالـها لـهؤالء التالمـيذ بشـكل مبسط

وسلس .
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ـالـية في وزارة مـعاون مـديـر عـام دائرة الـشـؤون اإلدارية وا
الـثقـافـة والسـياحـة واآلثارالـعراقـيـة  نعـاها مـنتـسبـو الوزارة

وت اثر صراع مع مرض عضال. بعد ان غيبها ا
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ـوســيــقي الــعــراقي تــلــقى تــهـاني ا
االوساط الفـنية لتسنمه ادارة معهد
ـوسيقية ببغداد متمن الدراسات ا
ـتـمـيزة سـيـرته ا له دوام الـتـوفـيق 
الـتي تـضـمـنت مـنـاصب عـدة مـنـهـا
مساعد ام سر اللجـنة الوطنية العـراقية العليا لـلموسيقى 
قـائـد الفـرقـة الـسمـفـونـية لـلـشؤون االداريـة رئـيس قـسم الة

الكونترباص في السمفونية وعازف اول.
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ـعمـاري االسـتشـاري الـعراقي شـارك في الـندوة هـنـدس ا ا
االفتـراضـية الـتي اقـامـتهـا الـهيـئـة العـربـية لـتـأهيل واعـتـماد
هـنـدسـ الـعرب بـالـتـعاون مع ـهـنـدس الـعـرب/ احتـاد ا ا
جلـنــة الـبـيـئـة االحتــاديـة بـعـنـوان (مــفـهـوم ومـعـايــيـر األبـنـيـة

اخلضراء).
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طرب الـلبناني طـرح أحدث أغانـيه التي حتمل إسم (يا بي ا
يـا بي) عبر قـناته عـلى يوتيـوب وهي بالـلهجـة العـراقية.و من
كلـمـات رامي اليـوسف أحلـان طوني صـابـا والفـيـديو كـليب

من إخراج مصطفى قبرصلي.
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رئـيس قـسم عـلـوم احلـاسـبـات والـدكـتـور عـلي حـسـ رسن
التدريسي في قسم الرياضيات بكلية التربية للعلوم الصرفة
ي العراقي في البصرة سائل الله نعتهـما نقابة االكاد

تعالى ان يرحمهما ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.
 oO uð dO¼“

رئـيس جـمعـيـة الـنـقاد األردنـيـ اعـلن انـطالق مـؤتمـر الـنـقد
كتبة الوطنية في عمان التاسع في قاعـة االحتفاالت بدائرة ا

 حتت عنوان (توظيف التاريخ في األدب).
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ـية البـاحث االقـتصـادي والسـيـاسي العـراقي ضيـفـته اكاد
الـوارث لـلـتـنـمــيـة الـبـشـريـة والـدراســات االسـتـراتـيـجـيـة في
نـدوتـها االولى ضـمن فـعـاليـات مـلـتقى الـفـكـر االستـراتـيجي
ـعـنونـة (اثر سـعر صـرف  الـدينـار على عـملـيـة التـنمـية في ا

البالد).
 Í—uš Ê«Ëd

طـرب الـلبـنـاني احيـا مع األردنـية لـيـندا حـجازي واألردني ا
ـســرح اجلــنـوبـي ضـمن جنم الــسـلــمــان احـدى ســهــرات ا
فـعـالـيات مـهـرجـان جـرش لـلثـقـافـة والـفـنون في دورته الـ36

قامة حتت شعار (نورت ليالينا). ا
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{ بـــومـــبــاي  –وكـــاالت - نـــشــرت
الـنـجـمــة الـهـنــديـة ديـبـيــكـا بـادوكـون
صــورة لـهــا بــرفــقــة زوجــهــا الـنــجم
الــهـــنــدي رانـــفــيـــر ســيـــنغ من احــد
مـنـصـات عروض االزيـاء فـي الـهـند
عـلى وسـائل الـتـواصل االجـتـمـاعي.
بدا الثنائي بإطاللة مذهلة من الثياب
ــزيــنــة بــالــتــطــريــزات ــزركــشــة وا ا

الشرقية. 
ولم يــتـردد الــثــنــائي بــإظــهـار احلب
لبعضهمـا البعض من خالل الوقوف
بــطـريــقــة تــظــهـر اعــجــاب احــدهــمـا
بــاآلخـر. وكــانت احــتــفــلت الــنــجــمـة
الــهــنــديــة بــعــيــد مــيالد زوجــهــا من
اسبـوعـ حـيث اخـتـارا ان يـحـتفال
في ربـوع الطـبـيـعـة عـلى الـبـحر وفي
ركوب الدراجـة الهـوائيـة لإلستـمتاع
مـثلة سـاحات اخلـضراء. علـقت ا با
على الـصـور قائـلـة: "أتمـنى ان نـنعم
ـغـامرات بحـيـاة مـليـئـة بـاخلبـرات وا

بوفرة".
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ـرأة هـنـد شـبـيب أهم قـسم تـمـكـ ا
الـنـقـاط الـتي  تـنـفـيـذهـا من خالل
بذولة لرصد هذه الظاهرة اجلهود ا
وقـدمـت شـرحـاً بــشـأن آلـيــة  الـعـمل
بـــالــتــعــاون مع عـــنــاصــر الــشــرطــة
اجملـتـمـعـية لـتـحـقـيق نـتـائج مـثـمرة
ــقـامــة ألجـلــهـا. ثمَّ تــلـبي احلــاجـة ا
ـقـدم مـؤيـد هـادي خلف إلى تـطرق ا
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ــرأة في وزارة أقــام قــسـم تــمــكــ ا
الثقـافة والسـياحة واآلثـار محاضرةً
عــنــوانــهــا (االبــتــزاز اإللــكـتــروني)
بــالــتـــعــاون مع أفــراد من الــشــرطــة
اجملـتــمـعـيـة بـحـضــور الـعـقـيـد عـمـر
ــــأمـــون أفــــكــــار إبـــراهــــيم في دار ا
للترجـمة والنشر.واسـتعرضت مدير
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مـنح قـرر مـهـرجـان الـقـاهـرة الـسـيـنمـائي الـدولي
اخملـرجـة كـامـلـة أبـو ذكـري جـائـزة فـاتن حـمـامـة
ــقــرر لــلــتــمــيــز خالل فــعــالــيــات دورته الـ  44 ا
إقـامتهـا في الفترة من  13إلى  22 تـشرين الثاني
ـا قـدمـتـه طـوال مـسـيـرتـها ـقـبل وذلـك تـقديـرا  ا
الــفـنـيـة الــتي انـطـلــقت مـنـذ تــسـعـيـنــيـات الـقـرن
حس فهمي على هرجان  اضي.وعلق رئيس ا ا
قـرار التـكر قـائال إن (كامـلة أبـو ذكري مـخرجة
ـيزة فـي كل عمل أخـرجته مـوهـوبة لـها بـصـمة 
ـهـا من وأشـرفـت عـلى صـنـاعـته لـذا وجب تـكـر
قِـبل مهرجان يُقدر الـفن ويدعم صانعيه ليس في
ـــا فـي الـــعــالـم كـــله).في نـــفس مـــصـــر فـــقط وإ
الــســيـاق كــشف اخملــرج أمــيـر رمــســيس مــديـر

مــسـتــجـدات اخلـطــة الـتي تــتـبــعـهـا
عناصـر الشرطـة اجملتمـعية من أجل
حـــمــايـــة كل فــرد عـــراقي يـــتــعــرض
لالبتـزاز اإللكـتروني والـوقوف على
ـشـاكل احلـاصــلـة ومـتـابـعـتـهـا مع ا
ــعــنـــيــة إليــجـــاد حــلــول األطـــراف ا
نـاقشات التي لها.بـعدها فـتح باب ا

أغنت موضوع البحث.

ـقبـلـة ستـشـهد ـهـرجان أن الـدورة ا ا
احـتـفـاء بـأهم األعـمـال السـيـنـمـائـية
لــكـامـلـة أبـو ذكــري مـشـيـرا إلى أنه
يـتم حـالـيـا الـعـمل عـلـى حتـضـيرات
قرر الكشف خـاصة بالتكر ومن ا
عـــنــهـــا خالل األســابـــيع الـــقــلـــيــلــة
ـقبـلة.من جانـبهـا قالت كامـلة أبو ا
ــهـا فــاجـأهـا ذكــري إن (نـبــأ تـكـر
وأسـعدها كثيرا بل ومنحها دفعة
كـبـيرة لـتقـد أفـضل ما بـوسعـها
لــلـجـمـهــور خـاصـة وأن اجلـائـزة
حتـمل اسم سـيدة الـشاشـة العـربية

الـتي كانت دائـما مـثاال يُـحتـذى به لكـثير من
الفنان في مجالي السينما والتلفزيون.
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قـد تـظــهـر فـجــأة الـرغـبـة في حتــسـ مـظــهـر مـنـزلك
اليوم رقم احلظ 9.

qL(«

تستمتع بوقتك في نزهة مع العائلة لدرجة أنك تقرر 
جعله حدثًا أسبوعيًا.

Ê«eO*«

تخـطط إلعادة الديكـور  اطلب من األسـرة مساعدتك
ا قمت به. لتستمتع 

—u¦ «

ـا يـذكــرك بـصـدمـات عـقـلك الــبـاطن نـشط الــيـوم ور
اضي. ة من ا قد

»dIF «

ــــمـــكـن أن تــــتـــواصـل مع بــــعض األشــــخـــاص من ا
واألحداث غير العادية رقم احلظ 8.

¡«“u'«

ذكــريـــات تــتــدفق فـي ذهــنك كــمـــا لــو أن الــبــوابــات 
مفتوحة لن يسعدك ذك.

”uI «

تـأتـيك مـكـاسب مـالـيـة غـيـر مـتوقـعـة أنه شـيء عمـلت
بجد من أجله.

ÊUÞd «

غامرة وفعل شيء لم تفعله من  تكون لديك الرغبة با
قبل .

Íb'«

تـشـعـر بــاحلـيـويــة وتـبـحث عن مــنـفـذ لـهــا بـعـيـدًا عن
عتاد أو التمرين. الركض ا

bÝô«

فـتـوحة لك في الـعمل لـديك الـكـثيـر من اخلـيـارات ا
فكر فيها.

u b «

تتصل بصديق ليشاركك مشروعك فمن احملتمل أن 
يكون متحمسًا مثلك.

¡«—cF «

ـغـامرة نـشط اليـوم القـليل إن إحـساسك الـفطـري با
غامرة قد يفيدك. من ا

 u(«
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حتتوي هذه الشبكة على 9
مـربــعــات كـبــيــرة كل مـربع
مـنهـا مـقسم الى  9 خـانات
صـغيـرة هـدف هذه الـلعـبة
ملء اخلـــــانــــات بــــاالرقــــام
الالزمة من  1 الى 9  شرط
عـدم تــكـرار الــرقم اكـثـر من
مـــرة واحـــدة فـي كل مـــربع
كـــبـــيـــر وفـي كل خط افـــقي

وعمودي.
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ــطــرب  الـــلــبــنــاني راغـب عالمــة حــفالً أحــيــا ا
جـمـاهـيــريـاً حـاشـداً في مـدارج مـسـرح قـرطـاج
ـــهــرجـــان قــرطــاج األثـــري ضــمن الــدورة  56 
الدولي حـضره اآلالف لـيلة الـسبت.وغـنى عالمة
ة واحلـديثة على باقة مـتنوعة من أغـنياته الـقد
مـــدار ســاعـــتــ ومن بـــيــنـــهــا: "الـــلي بـــاعــنــا"
و"مــبــهــزرش" و"تــركـــيــني حلــالـي" و"نــســيــني
الـدنيـا" "يا بـنت السـلطـان" و"قلـبي عشـقها" في
واحـــدة من أجنـح ســـهـــرات .وعـــبـــر عالمـــة عن
فرحه بحضور ثالثة أجيال ضمن جماهير حفله
وفي نـدوة صـحـفـيـة بـعـد احلـفل قـال عالمـة إن
بــيــنـه وبــ تــونس "قـــصــة حب ال تــخـــفى عــلى
أحـد".وفي خـتــام احلـفل قـدم عالمـة وألول مـرة
أغــنـيــته اجلــديـدة "اســتـمـارة 6 أمــام اجلـمــهـور
والتي حقـقت تفاعال كبيـرا على مواقع التواصل

اضية. االجتماعي خالل الساعات القليلة ا

آمبر هيرد ÂÒdJ¹ wzULMO « …d¼UI «
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{ لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت -  أعـلـنت الـفـنـانـة األمـريـكيـة آمـبـر هـيـرد عن إفـالسهـا رسـمـيًـا; وذلك بـسـبب
ي جوني ديب وطالب الرسوم القانـونية الباهظة التي كلفتها محاكمة الـتشهير التي رفعها ضدها النجم العا
فـيها بـتعويض  50ملـيون دوالر.وكانـت قد قدمت هـيرد استـئنـافاً رسمـياً للـمحكـمة عـلى قضيـة التشـهير
التي صدر حكمـها النهائي منذأكـثر من شهر وقد قدم االستئـناف محامو هيرد في مـحمكة استئناف
فـرجـينـيا في مـقـاطعـة فيـرفـاكس.ويُشـار الى أن هـيرد كـانت قد قـدمت اسـتئـنافـاً قـبل أسبـوع واحد
فقط بحجة وجود احتيال من قبل احمللف و رفض الطلب بأمر مكتوب حيث اعتبرت القاضية

. عدم وجود دليل على االحتيال أو اخملالفة من قبل احمللف واحلكم يجب أن يبقى سارياً
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 من الـسذاجة االعتـقاد انّ تطـورات االزمة األخيرة في
ـان الـعـراقي هي ـتـظـاهـرين في داخـل البـر اعتـصـام ا
شـهد األخيـر لالنتقـال الى بدايـة جديدة يـتطلع الـيها ا

. مالي العراقي
البـلد في عـقدة ناتـئة مـستـعصيـة ومتـعددة الرؤوس ال
ـكن حـلـها بـتـفاهـمـات او توافـقـات ترضـيـة سيـاسـية
كمـا درجت الـعـادة في الـعـقدين األخـيـرين. كـان هـناك
شـهــر عــسـل طــويل جــدا مــتــعــرج األيــام والــســاعـات
احـيـانـاً امـتد سـنـوات عـديـدة وحـفر عـمـيـقـاً في جـسد
البالد تـخلـلته مـشاكل مـتنـوعة ال تـرقى الى الوصول
رحـلـة الطالق واالفـتراق وإعـادة تأسـيس حيـاة أخرى
كونات منـفصلة بـسبب معارك جـانبية مـصطنعـة مع ا
لــكن يـبــدو ان هــذا االحـتــمــال بـات الــيــوم وارداً جـداً
بـالـرغم من انّ كـلـفـته سـتـكـون عالـيـة وهـذه الـكـلـفة لن

ا حتمله العراقيون من ضيم وعذاب. تكون أكبر 
ــشــهــد الالهب بــبــغــداد هــو انّ الــتــيــار اجلــديـــد في ا
الصـدري الـذي يـحـمل لـواء الـتـغـيـيـر سـواء كان داخل
العـملـية الـسيـاسـية او خـارجهـا بات في مـوقع متـقدم
مـن صــوالته الــســيــاســيــة ولم يـــعــد من الــســهل عــلــيه
الـتـراجع عـن مـطـالب تـبـنـاهـا الـنـاس من خـارج الـتـيـار
ايضـاً  وانّ أي تراجع يعـني نكـوصاً ال نهـضة بعده 
كـمـا يـعـني ذلك ايـضـاً انّ اجلـانب االخـر الـذي يـسـعى
لء فــراغ الــتـيــار الــرســمي بــعــد قــرار االنــســحـاب 
سيـمضي بقوة اذا تـسلّم السلـطة  في برنامج لـتقن
ا حـدث في اعقاب العام وضع التـيار بطرق مـشابهة 

 2005أو عبر طرق جديدة. 
في الـوقت ذاته فإنّ أي مكسب يحـصل عليه التيار في
مـحـاسـبـة حــيـتـان الـفـسـاد الـكــبـار سـيـعـني انّ حـاجـز
احلـــمــايـــة ســقـط عن اجلــمـــيع وانّ الـــغــســـيل الــوسخ
سـيــنـشـر من دون اسـتــثـنـاءات عـلى احلــبل الـسـيـاسي
الــذي قــد يــنــقــطع حتت ثــقل مــفــاجئ لــتــولــد مــرحــلـة
تداعـيات جـديدة قد تـنتـهي الى وضع سيـاسي جديد
او قـد تـمـضي الـى نـهـايـات سـائـبـة تـغـذي اضـطـرابـهـا
الـعــنـاصــر والــقـوى الــتي تـدرك انــهـا في كال احلــالـ

كاشفة مع الشعب. خاسرة عند ا
كانت الـكلفة قـبل شهور يـسيرة وربّمـا سهلة فـيما لو
ّ االخذ بـنـتـائج االنـتخـابـات والـتحـالـفـات الـتي جاءت
بـعـدهـا لـتـكــوين حـكـومـة عـمـرهــا أربع سـنـوات تـلـيـهـا
حكـومـة أخـرى. امّـا االن فال مـستـقـبل ألي انـتـخـابات
مبـكرة أو عادية في األفق ألنه جرى الـتأسيس لقاعدة
ــســؤولــيـة في رفـض مـنـح فـرصــة لــلـفــائــزين بــتــسـلم ا
العـملية السياسـية القلقة ذاتهـا فكيف سيكون احلال
ــشــهــد حـتى حـ تــخــتــفي كل مــواضــعـات تــمــاسك ا
ـؤكدة ـدعـومـة خـارجـيـاً وقـد عـرضت الـتـسـجـيالت ا ا
ــتـوقع عن ـتــسـربــة سـيــنـاريــوهـات حتــاكي احلـال ا وا

قُرب.

بـعـد مـضي سـاعـةٍ هـبـطتُ مـن مـركـبـة األجـرة أمـام فـندق
نـصور ميليا كان الطـقس بارداً أسهمَ بتصاعد رعشة ا
بدني لـبثتُ لدقائق مُضطرباً وثمَّة قوَّة مُبهمة تمنعني من
الـدخــول إِلى صـالـة الـفــنـدق; كـانت خـشــيـتي فـادحـة من
رؤيـة صــديــقي الـقــاص زنــگــنـه الـذي خــذلـنــاهُ في رابــيـة
أشوان; حـ قرَّرنـا في حلظـة حاسمـة الفـرار إِلى شمال

: البالد; سألتُ وجداني متوجّساً
- تُرى ماذا سأقول لصديقي زنگـنه لو صادفتهُ اآلن?

د سيكـون في الفنـدق; فاألدباء يـفدونَ من جميع ؤكـَّ من ا
دن بُـغية الـتواصل مع الـشعراء الـعرب; تفـاقم االرتباك ا
في كـياني ألقرَّر العـودة إِلى البيت وإذا بـأحد األصدقاء
َّا شجَّعـني على دحر الصـعاليك يـهرعُ نحـوي لعنـاقي 

فكرة اإلدبار; قفزت بذهني رغبة طرحتها عليه: 
- ما رأيك بالقدوم معي إِلى دار الشؤون الثقافية?

- ماذا تفعل هناك?
- استالم مجموعتي الشعرية.

رافـقتي; أومـأتُ بيدي ابتـهجً عنـد سماعه الـنبـأ وحتمَّس 
ركـبة أجرة مرقت أمامنا; أخبرتُ السائق الهثاً والغبطة

تغزوني: 
- إِلى دار الشؤون الثقافية في »الصليخ.«

كان بعد نصف ساعة; لم نـتأخر كثيراً لنخرج وصلـنا ا
من هنـاك والـفرح يـومضُ في عيـوننـا; كُـنَّا نـحمل رزمـت
من ديـواني الشعري; كل رزمة كانت من خمس وعشرين
نـسـخـة; مع صك بـخـمـسـمئـة وخـمـسـ ديـنـاراً يـزهو في
; ما هذا السعد الذي داخل جيـبي; كان قلبي يهتزُّ بـعنفٍ
يصـاحـبـني; عيـنـايَ حتمـلق في غالف كـتـابي األول; كان
رعب انتهينا تخـطيط لوحة الغالف بريشة الفنان وائل ا
من تـصــريف الـصك في مـصــرف األعـظـمـيـة ثمَّ حــمـلـتـنـا
ســـيـــارة أجـــرة أخـــرى إِلى حـــانـــة تـــطلُّ عـــلى كـــورنـــيش
األعظـمية; ح تذوَّقتْ شفاهنـا لذعة اجلِعة الباردة كانت
; رأيتُ القاص السـاعة تشيـر إِلى احلادية عشرة صـباحاً
غازي الـعبادي يـجلسُ وحيـداً ويحتسـي كأسه على مهل;
; كان يـنظـر إلى سقف احلـانة وثـمَّة ألق يـسطعُ من عـينيهِ
كـأنَّهُ يـسـتـعـيـد ذكـريــاته اجلـمـيـلـة في مـوسـكـو; فـنـهـضتُ
نـحــوه ألضع عـلـى طـاولـتهِ نــسـخــة من ديـواني الــشـعـري
هـورة بإهداء ال أتذكره اآلن كـانت تلك النسخة األولى
من كــتــابـي الــتي تــصـل إِلى يــد أحــد األدبـــاء نــظــر إلى
الـعــنـوان بـتـركـيــز وقـرأ اسـمي جـهــاراً ثمَّ قـال بـلـطفٍ: –

تهانينا.. 
عـدتُ لـصـديـقي الـصـعـلـوك واحلـبـور يـفيـضُ من مـسارب

روحي; بحماسٍ أخبرتهُ: 
- اشربْ ما يحلو لك من بيرة; ال عليكَ باحلساب.

 بعـد احتـسائي الـكأس األخيـرة من الزجـاجة الـسادسة;
هـبـط أمام نـاظـري الـسـجـن الـذي سأعـود إلـيـهِ بـعـد أيام;
فانـكمش قلـبي; لكـني بعـد هنيـهةٍ هـتفتُ بنـبرةٍ عـنيدةٍ:  –

كلوم. استمتعْ بيومكَ أيها الصعلوك ا
كركـر صـاحبي بـانشـراحٍ ثمَّ رفع كـأسه ليـقرعهُ بـكأسي

: صاحَ ثمالً
- نـــخب ديـــوانك الـــشــعـــري أنــا
هـناك حتى يضيء دمي; يا لهُ من
اب! دفـعتُ للـنـادل ثمن عـنوانٍ خـلـَّ
جِـعـة الـقـاص غـازي الـعـبـادي مع
تـكلفة شرابـنا وأنا أحثُّ صاحبي

غادرة احلانة:
ِربد ينتظرنا. - هيَّا; ا
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{ جدة ,(أ ف ب) - تقف منسقة
األغـاني الــســعـوديــة لــ نـايف
خـلف مـنـصـة الـتـحـكـم اخلـاصة
بــهــا واضــعــة ســمــاعــات حــول
رقـبـتـهـا مـنـتـقلـة بـسـالسـة ب
مـوسـيـقى الـبـوب وغـيـرهـا أمام
حـشـد من خـريـجي كـلـيات إدارة
األعـــمــــال الـــذيـن يـــتــــنـــاولـــون
شـهـد بعـيـد تمـاما الـسـوشي.وا
عن مـنصـات أخرى اعـتـلتـها في
أحـداث مـهمـة كـسبـاق اجلـائزة
الــكـبـرى لــلـفـورمـوال  1في جـدة
وإكـــــــســـــــبــــــو  2020فـي دبي
ساعدت الـفتاة الـبالغة  26عاما
ــعــروفــة بـــاسم دي جي لــ وا
عـلى اكـتـسـاب شـهـرة فـي قـطاع
ــــمـــــلـــــكــــة ــــوســـــيـــــقى فـي ا ا
احملـافـظة.ويـشـكل األمـر تغـيـيرا
مـلكـة إذ بات وجود مهـما في ا
مــنـــســقــات اســـطــوانــات وهي
ــــمــــكن ظــــاهــــرة لم يــــكـن من ا
تــصــورهــا قــبل بــضع ســنــوات
فـقط مشـهدا مـألـوفا نـسبـيًا في
مـدن رئـيـسـيـة كـالـريـاض وجـدة
األكـثـر انـفـتـاحـا.ورويـدا رويـدا
حتـولت مـنـسـقـات االسـطـوانات
مـن مـجــرد هــاويـات فـي حـفالت
خـاصـة إلى مـحـتـرفـات يـعـتـشن
ــهـــنــة.وقـــالت نــايف من هـــذه ا
لــــوكــــالـــة فــــرانس بــــرس خالل
اسـتـراحـة قـصـيـرة "الـكـثـيـر من
مـنـسـقـات االســطـوانـات يـخـرج
إلى الـــعــلن" مـــضــيـــفــة أن ذلك
" جـعل اجلمـاهيـر "أكثـر ارتيـاحاً
رور الـوقت عنـد رؤيتـهن على

ــســرح".وأكّـــدت "األمــر أســهل ا
ا كان عليه" من قبل.  اآلن 

جتــــســــد نــــايـف وزمــــيالتــــهــــا
مـلكة إصالح رئـيسيـ في ا
أحـدهـمــا تـوفـيــر فـرص جـديـدة

لــلــمــرأة وثــانــيــهــمــا تــوســيع
خيارات الترفيه وخصوصا في
ــوســـيـــقى الـــذي كــان قـــطـــاع ا
مـهــمـشـاً تـمــامـا سـابــقـا بـوجب
تــفـــســيــر صـــارم لإلسالم.وقــال

مــحـــمـــد نــصـــار وهـــو مـــنــسق
اســـطــــوانــــات ســـعــــودي بـــارز
مـعـروف بـاسم "فـيـنـيل مود" إن
فكرة وجـود منسـقي اسطوانات
ناسبـات العامة وكذلك أن في ا

يـكون عـدد منـهم نـساء هـو أمر
"لم نـــكن نـــتـــوقـــعه" حـــتى وقت
قــريب.وأضــاف نـصــار "نــشــهـد
زيد" مـنهن وأشار اآلن ظهـور ا
ــــاضي إلـى أنــــهـــا كــــانـت في ا

وبــحــسب ســيف فــإنـه وغـيــره من
النحال يعملون في مهنة “مهددة
بـــاالنـــقــراض .”وكـــانت الـــلــجـــنــة
الـدولية للصليب األحمر حذرت في
تــقـريـر مـؤخـرا مـن أن الـيـمن تـأثـر
“شأنه في ذلك شأن الكثير من

ـتـضـررة من الـنـزاعـات الـبــلـدان ا
ناخية. بـشكل أكبر من التـغيرات ا
ويـؤدي ارتفاع درجات احلرارة في
الـــســـنــوات األخـــيــرة إلـى جــانب
الــتـغــيــرات الـشــديـدة الــتي طـرأت
عـلى البـيئـة إلى اضـطراب الـنظام
اإليــكـولــوجي لــلـنــحل الـذي يــؤثـر
عــلى عـمـلــيـة الـتــلـقـيح.”وبــحـسب
الـلـجـنـة “انـخـفـض  مـعـدل سـقوط
عتاد خالل هذا العام األمطار عن ا
 .2022ومع انخفاض منسوب

ياه اجلوفية وزيادة التصحر لم ا
ــنـــاطق الــتي كــانت بــيــئــة تــعــد ا
لألنـشـطة الـزراعـية وتـربـية الـنحل
فـي الـــســـابق حتـــافـظ عـــلى ســـبل
ـتــحــدث بـاسم الــعـيش.”ويــقــول ا
الـلجـنة الدولـية بـشير عـمر لـوكالة
فـرانس برس إن اللجنة “سـتساعد
أكــثـر من  400نــحــال في مـخــتـلف
ــنـاطق الـيـمـنـيـة ”هـذا الـعـام عن ا
طــريق تــزويـدهم “بــخاليـا الــنـحل

{ تـــعـــز (الـــيــمن) (أ ف ب)  –ورث
هنة الـنحال اليـمني محمـد سيف ا
عـن أبـــيه وجـــده من قـــبـــله ولـــكن
ـا كـانت صــنـاعـة الـعـسل الــتي طـا
مــصــدرا لــفـخــر الــيــمن أصــبـحت
مــهـمـة شـاقـة في بــلـد تـمـزقه حـرب

طاحنة منذ سنوات.
وأسـفل وادي الـضبـاب في تـعز في
جـنـوب غـرب الـبـلـد الـفـقـيـر يـضج
طـن النحل بـينما يـقف سيف عند
ـسـتــطـيـلــة وهـو يـرتـدي اخلاليــا ا
خــــوذة واقــــيــــة ويــــفــــتح بــــيــــديه
الـعـاريـتـ إحداهـا لـيـخـرج الـنحل

منها.
ستمر منذ وبـاإلضافة إلى النزاع ا
أكـــثــر مـن ســبـع ســنـــوات يــواجه
الـنحالون حتديا إضافيا يتمثل في
ناخي واحتباس األمطار. التغير ا
لك 300 وقـبل احلرب كـان سيف 
خــلـيــة نـحـل ولـكن عــددهـا لم يــعـد

يتخطى حالياً  80خلية. 
ويـحكي النحـال بأسى كيف اضطر
لــلــفـرار عــنــدمـا وصل الــقــتـال إلى
قـريـته ليـجد خاليـا الـنحل خـاصته

مفقودة أو مسروقة.
ويـقول “احلـرب أثرت عـليـنا بـشكل
كــبـيـر لـلــغـايـة. ومـخــلـفـات احلـرب

أثـرت عـلى النـحـال وهـنـاك تغـير
فـي الــبــيــئــة ?”مـــوضــحــا “ضــرب
ــنـاطق ــتـحــاربـون الــكـثــيـر من ا ا
الــتي يــوجـد فــيـهــا الــنـحل. الــعـام
ـاضي في هذه الـقرية فـقد أحدهم ا

نحله بسبب القذائف.”
وتـواجه صـناعـة الـعسل في الـيمن
صـعـوبـات كـثـيـرة يـتـعـلق بـعـضـها
بـالتصدير وكذلك بالقصف اجلوي
ـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ جـــراء احلـــرب ا
2014ما يشكل حاجزا أمام القطاع
الـذي شكل في السـابق مصدر فخر
ــتــحـدة إنّ لــلــيــمـن.وتــقــول األ ا
هــــنـــاك “حــــوالى  100ألـف أســـرة

ــنــيــة تــعــمل في تــربــيــة الـنــحل
ـصدر وتـعـتـمـد عـلـيهـا بـوصـفـهـا ا
الـوحيـد للدخل.وفـي العادة يـتنقّل
مـــربـــو الـــنـــحـل بـــحـــسب مـــواسم
اإلنــتـاج من مـنـطـقـة إلى اخـرى في
زهرة الـيمن بـحثا عن الـنباتـات ا
ولـكن احلرب غيـرت ذلك.وباإلضافة
تـعلقـة باحلرب فإن إلى اخملـاطر ا
اجلــــفـــاف وانـــخــــفـــاض مـــعـــدالت
ـتساقـطات يشـكل تهديـدا إضافيا ا
لـصـنـاعـة الـعـسل في الـيـمن حـيث
أدى انــــخـــفـــاض مــــعـــدل ســـقـــوط
األمـطـار إلى الـتـأثـيـر عـلـى الـغـطاء

النباتي وقلت تغذية النحل.
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{ بـــاريس (أ ف ب)  –تـــشـــكل مــادة
الـكالسـكوتـيرون أول تـقدم فـعلي في
مـعاجلة حب الشبـاب بعد عقود عدة
ضادة لم تـتطور خـاللها العـالجات ا
ــرض اجلــلـدي… وفــيـمــا بـدأ لــهـذا ا
استخدام العالج الواعد في الواليات
ــتـــحــدة قــبل أشــهــر عــدة ال يــزال ا
تــوقـــيت إتــاحــتـه في ســائــر أنــحــاء

العالم غير معروف.
تخصص ويـقول الطبيب األمـيركي ا
بــاألمـراض اجلـلـديـة جـون بـاربـيـري
لـوكـالـة فـرانس برس إنّ “الـواعد في
عـالج الكالسكوتـيرون هو أنّه يواجه
الـهـرمونـات الـتي تـتسـبب في ظـهور

حب الشباب بطريقة جديدة.”
وأصــبح األطــبـاء األمــيـركــيـون مــنـذ
نـــهـــايـــة عـــام  2021 قــــادرين عـــلى
ــعـالج حلب ـرهم اجلــديـد ا وصـف ا
الـشـبـاب الـذي يـشـكل مـرضـاً جـلـديـاً
نـادراً مـا يفـلت منه األشـخاص خالل
ـتمثل حـياتـهم.ويطال حب الـشباب ا
في ظـهور حبوب على اجللد وببشرة
دهــنـــيــة نــحــو ثالثـــة من كل أربــعــة

. ويُــصــاب عـدد كــبــيـر من مــراهــقـ
ـــرض اجلــلــدي الـــبــالـــغــ بـــهــذا ا
كــذلك.وتــسـجل نــدرة في الـتــطـورات
ــرض ـــواجـــهــة هـــذا ا الـــعالجـــيــة 
الـــشـــائع كـــثـــيـــراً مع أنّ األبـــحــاث
ــتــعـلــقــة بــتـفــاصــيل أخــرى كـدور ا
الـــنـــظــام الـــغــذائـي في ظـــهــور حب
الـشـبـاب شهـدت تـطـوراً خالل اآلونة
األخـــــــيــــــرة.وقـــــــبـل اكــــــتـــــــشــــــاف
الــــكالســــكــــوتــــيــــرون لم تــــســــجل
ـضادة حلب الـشباب أي الـعالجات ا
تــقـدم مــنـذ نــحـو  40 ســنــة.وكـانت
ـوضــعـيــة تـنــقـسم إلى الــعالجــات ا
فــئـتــ رئـيــســيـتــ تـتــمـثل األولى
سببة بـعالج يقضي على البكتيريا ا
حلـب الــــشــــبــــاب من خالل تــــنــــاول
ــضــادات احلــيــويـة فــيــمــا يــعـمل ا
الــعالج الـثـاني عــلى احلـد من تـراكم
ـيــتــة الــتي تــعـزز خاليــا الــبــشــرة ا
االلــتــهــاب. امــا الــكالســكــوتــيــرون
فيجعل خاليا البشرة أقل جتاوباً مع
الـهرمونات التي تفرز النتح الدهني
صـابون وهي مـادة دهـنيـة يفـرزهـا ا
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في السعـودية هو مصـدر دخلها
الــرئــيـسـي كــونـهــا جتــني ألف
ريــــال ســــعـــودي (حــــوالى 260
دوالرا) في الــسـاعــة بـحـد أدنى

ثالث ساعات للحجز الواحد.
وواجـهت مـنـسـقـات اسـطـوانات
أخــــريــــات مـــزيــــدا من الــــرفض
ــقـاومــة أثـنـاء انــطالقـهن في وا
هنية.فلج البيشي مسيرتهن ا
الـتي تــقــدم عــرصـهــا حتت اسم
"بـــيــردبـــيــرسن" بـــدأت جتــربــة
تنـسيق االسطـوانات أثنـاء فترة
جائحـة كوفيد- .19لكن عائـلتها
رفـضت األمــر عــنـدمــا اصــبـحت
تتحدث عن احـتراف هذا العمل
مفـضلة أن تـختـار االبنة الـشابة
مـهــنــة أكــثــر تــقــلــيــديـة.وقــالت
الــبـيــشي إن الـفـتــاة في عـائالت
ســـعــوديـــة عــدة "إمـــا أن تــكــونِ
طـبـيـبـة أو مـهـنـدسـة". وأضـافت
"لـذلك كان من الـصـعب بالـنسـبة
ـوسيـقى".لـكنـها ـضي في ا لي ا
مع ذلك تـــمــســـكت بـــشـــغــفـــهــا
ـوسيقى وواظبت على تـنسيق ا
فـي حـفالت خــاصـة وغـالــبـا مـا
كـانت تـضع سـمــاعـاتـهـا بـيـنـمـا
يـرقص أصدقـاؤهـا حفـاة األقدام
حولها.حظيت بجائزتها الكبيرة
ــاضـي عــنــدمـــا دُعــيت الـــعــام ا
لـتـنــسـيق األغـاني فـي مـهـرجـان
ــوســيــقي في "مــيــدل بــيــست" ا
الـرياض الـذي اجـتذب أكـثر من
 700ألـف مــشــارك خالل أربــعــة
أيام شهدت حفالت لفنان عرب
يـ بينـهم الـفرنسـي دافيد وعـا
رة األولى غيـتا.كـانت هذه هي ا
هرجان بهذا التي تشارك فيها 
احلــجم وتــركـــتــهــا الـــتــجــربــة
"فـخورة حـقـا".وقالت "جـاء أفراد
عــــائـــلــــتي وشــــاهــــدوني عــــلى
ـســرح. كـانــوا يـرقــصـون وهم ا
ســـعــــداء".وقـــالت كـل من نـــايف
والـبــيـشي إنــهـمــا تـعــتـقـدان إنّ
مـنـسـقـات االسـطـوانـات الـنـساء
ســـــيـــــثـــــبـــــ انـــــفـــــســـــهن في
ــمــلـكــة.بــالـنــســبـة إلـى نـايف ا
تـنــجح مـنـســقـات االســطـوانـات
ألنهن يستطعن اتقان هذا العمل
أكـثــر من الـرجــال بـفـضـل مـيـزة
رئيسـية هي قدرتـهن على "قراءة
وسيقى التي الناس" واختيـار ا
يـرغـبـون في سـمـاعـهـا وهـذا ما
يــجــعل احلـــفــلــة نــاجـــحــة.لــكن
البـيشي قالت "مـوسيقـاي ليست
لـلنـساء أو لـلرجـال. إنهـا حملبي

وسيقى". ا

"مــجــرد هــوايــة لــلــتــعــبــيــر عن
أنـفــسـهن في غـرف نـومـهن. أمـا
اآلن فــلــديــهن مــنــصــات وبــات
بوسعهن أن يتخـذنها مهنة. لذا

فاألمر حقا رائع".
وتــعــرفت نـــايف لــلــمــرة األولى
ــوســيـقـى اإللـكــتــرونــيـة عــلى ا
بـواسـطــة أحـد أعـمـامــهـا أثـنـاء
مـراهـقـتـهــا وبـدأت عـلى الـفـور
تـتـسـاءل إذا كـان بوسـعـهـا حـقا
الـعـمل كـمـنـسـقـة أغـاني.وفـيـمـا
كـــان أصـــدقـــاؤهـــا يـــحـــلـــمـــون
بالوظائف التقليدية في مجاالت
الطب والتـدريس أدركت أنها ال
واصلة تتحلى بالصـبر الكافي 
سيرة الدراسية التي تتطلبها ا
ــهن.وقــالت "ال أســتـطــيع تــلك ا
مواصلة التحصيل العلمي  أنا
احب الـــعــمل ولـــست شـــخــصــا

يحب الدراسة".
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عــلى عـكـس مـنــســقــات األغـاني
األخريـات حظيت نـايف بتـأييد
فـوري من والــديـهــا وأشـقــائـهـا
الـــذين لـم يـــبـــدوا أي مـــخــاوف
ــهــنـيــة غــيـر بــشــأن خـطــتــهـا ا
الــتــقــلــيــديــة.لــكن األمــر تـطــلّب
تـخطي اعـتـراضـات بعض من ال
يـسـتـسيـغـون األمـر في اجملـتمع
الـسـعـودي احملافـظ. وفي إحدى
ـنــاسـبــات قــبل عـدة ســنـوات ا
ظـهــر رجل في مـنـتـصف حـفـلـة
ـسمـوح لها" قائال إن "من غـير ا
ـاذا تقوم بهـذا العـمل وسألـها "
به?".جنـحـت شـكـواه يـومـهـا في
دفع نايف إلى االنسحاب لكنها
اليوم تشكك في إمكان أن يتكرر
ــــشــــهـــد بــــالــــطـــريــــقـــة هـــذا ا
نـفـسـهـا.وقالت "اآلن أراهـن على
أن الـــــرجـل نـــــفـــــسـه إذا رآني
ســـيــقـف في الـــصــفـــوف األولى

شاهدة". جملرد ا
اســتـفــادت نــايف من احملـاوالت
الــرســـمــيــة لــلــتــرويج لــصــورة
ـرحــبـة الــسـعــوديـة اجلــديــدة ا
بــالــتـــرفــيه والـــتي غــالـــبــا مــا
ـنـظـمـات احلـقـوقـية تـنتـقـدهـا ا
باعتبـارها تبييـضا لالنتهاكات
ـــا في ذلك قـــمـع حــقـــوقـــيــات

وناشطات.
وأدى تــرشــيـــحــهـــا لــتــنـــســيق
االســــطـــــوانـــــات في اجلـــــنــــاح
الـــســــعـــودي في إكـــســـبـــو دبي
ـثــال إلى  2020عــلـى سـبــيـل ا
عـرض مـوهـبـتــهـا لـلـمـرة األولى
أمـام جـمـهـور دولي.لـكـن عـمـلـها

{ واشــنـــطن (أ ف ب) - تـــوفّــيت
مثـلة األمريـكية السـوداء نيشيل ا
نــيـــكــولس الــتـي عُــرفت بــدورهــا
الـرائـد في سـلـســلـة "سـتـار تـريك"
الــشـهــيـرة عن  89عـامــا وفق مـا
أعــــلـــنت عـــائـــلــــتـــهـــا في بـــيـــان
األحــد.وكــشف ابــنــهـا كــايل عــلى
مـــوقــعــهـــا الــرســـمي إن "والــدتي
نــيـشــيل نــيــكـولس تــوفّــيت وفـاة
طبـيعـية مسـاء أمس. وهي عاشت
حـيــاة زاخـرة وشــكّــلت قـدوة لــنـا
جــمـــيــعـــا. وأوضح نـــاطق بــاسم
مـثـلة فـارقت احلـياة الـعـائلـة أن ا
في ســيــلــفــر ســيــتي (واليــة نــيـو
مـكـسـيكـو) حـيث كـانت تـعيش مع
ــغـنــيـة ابــنـهــا.هـذه الــراقــصـة وا

السابقة الـتي جسّدت في مسلسل
ـــنــــتج في اخلـــيــــال الـــعـــلــــمي ا
الستينات الضابطة نيوتا أوهورا
ذات األصــول اإلفـــريــقــيـــة والــتي
تتقن اللـغة السواحلـية سرعان ما
حتوّلت رمزا من رموز النضال من
دنيـة.وهي حظيت أجل احلقـوق ا
بدورها كامـرأة سوداء في منصب
ــســتـوى بــإعـجــاب مـارتن رفـيع ا
لـوثــر كـيــنغ الـذي طــلب مــنـهـا أال
ـسـلـسل كـمـا كانت تـنـسـحب من ا
تنوي فعله مـؤكّدا لها بحسب ما
مثلة أن "ستار تريك" هو كشفت ا
ـســلـسل الــوحـيــد الـذي يــسـمح ا
ـــشـــاهـــدته.وفـي الـــعــام ألوالده 
 ?1968كانت القبلة التي تبادلتها

نيـشيل نـيكولس مع ولـيام شـاتنر
بـدور الــقــبـطــان كــيـرك األولى من
نوعها على الشـاشة األمريكية ب
رجل أبـــيض وامــرأة ســوداء.وفي
الــســبــعــيــنــات أعــدّت نــيـكــولس
ــســاعــدة وكــالــة شــريط فــيــديــو 
الـفـضــاء األمـيـركـيــة (نـاسـا) عـلى
انــتـقـاء رواد فـضــاء ال سـيّـمـا في
أوســاط الـنـسـاء واألقـلـيـات.وغـرّد
مثل جورج تاكِي الذي هو أيضا ا
من الــوجــوه الـــبــارزة في "ســتــار
تريـك" تعـلـيـقـا عـلى نـبـأ وفـاتـها "
قـلـبي مـحـزون. وعـيـنـاي تـلـمـعـان
مــثل الــنــجـوم الــتي تــرقــدين إلى

جانبها يا صديقتي العزيزة".
ولدت غريس ديل نـيكولس في 28

كـانون األول  1932في شـيـكـاغـو.
وفي الــــرابــــعــــة عــــشــــرة بـــدأت
مسيرتها راقـصة ومغنية في فرقة
ديـوك إلـيــنـغـتـون.وهـي اشـتـهـرت
خـصـوصـا بـدورهـا فـي الـسـلـسـلة
األولى من "ســـتـــار تــريـك". كــذلك
مـثّـلت في مـسـلـسالت تـلـفـزيـونـية
أخرى وسـجّلت ألـبومـ وشاركت
راقـــصـــة في الـــعــرض األوبـــرالي
"بــــورغي أنـــد بــــيس" إلـى جـــانب
ســامـي ديــفــيس جـــونــيــور.وأدّت
نـــيـــكـــولس دور أوهـــورا واالسم
مــشـــتـقّ من كـــلـــمــة احلـــريـــة في
الــسـواحــلــيـة في األفـالم الـســتـة
قتبسة من سلسلة "ستار األولى ا

تريك".
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الئـم لــــهم وتـــــقــــد الــــتــــدريـب ا
لـــيـــتــمـــكـــنــوا مـن رعــايـــة الـــنــحل

بالطريقة الصحيحة
ـا عُـرف الـيــمن بـالـعـسل ذي ولــطـا
اجلــودة الـــعــالــيــة. ومن بــ أبــرز
ـلـكي” ــنـتــجـات عـسل “الــسـدر ا ا
الـذي يــنـتج من نـبـتـة الـسـدر الـتي
تـــــنـــــمــــو فـي األراضي الـــــبـــــريــــة
والــصـــحــراويــة في جــنــوب شــرق
الــــيــــمـن وخــــاصــــة مــــحــــافــــظـــة

حضرموت
.ويُــعـد هـذا الــنـوع من األفـضل في
الـعــالم ويـشـيـد اخلـبـراء بـفـوائـده
الـــصــحـــيــة الـــكــثـــيــرة مـــثل عالج
االضـطـرابـات الـهـضـمـيـة. ويُـعـرف
كن هـذا الـعـسل بـشدة كـثـافـته و
حـفظه لوقت طـويل جدا ولكـنه يُعد
مـنتـجا نـادرا للـغايـة وباهظ الـثمن

أيضا.
 وهـو يحظى بـالتقـدير في اخلليج.
ــنـاخي وبــاإلضـافــة إلى الــتـغــيـر ا
واحلـرب فإن اليمنـي العادي لم
يـعـودوا قـادرين على شـراء الـعسل
مـع احلــــرب وتـــــدهـــــور األوضــــاع

االقتصادية.
وضوع على موقع (الزمان) {  تكـملة ا

االلكتروني

{ واشــــنـــــطن (أ ف ب)  –فــــازت
شــبــكـة مــشــاركـة في يــانــصـيب
“ميغا ميليينز ”األميركي ليل

اجلـمــعـة بـجــائـزة كـبــرى تـفـوق
قـيـمــتـهـا  1,33مـلـيـار دوالر في
ـالـية في ـكافـآت ا إحـدى أكبـر ا
تـاريخ ألـعـاب الـيـانـصـيب وفق
ـــنــظــمـــون الــســبت. مـــا أعــلن ا
وكـتب حسـاب لـعـبة الـيـانـصيب
في واليـــة إيـــلـــيــنـــوي في وسط
البالد الشـرقي في تغـريدة على
تويتر “أيها الالعـبون  بـ+مـيغا
ميـلـييـنـز+ تأكـدوا من تـذاكركم!
لــديـنــا فـائــز (…) في إيــلـيــنـوي.
تـرقبـوا مـزيدا مـن التـفـاصيل!.”
ــــســــؤول في “مــــيــــغـــا وقــــال ا
مـيـلـيـيـنـز ”بـات مـاكـدونـالـد في
ــعـرفـة الــفـائـز بـيـان “نـتــشـوق 

ونأمل أن نهنئه قريبا! 
وقُـــدّرت اجلـــائــزة الـــكـــبــرى في
بلغ  1,28مليار دوالر البداية 
لـكنّ “الــقـيـمــة الـنــهـائــيـة كـانت
بناءً أعلى من تـلك الـتـقديـرية ?”
ـبـيعـات الفـعـليـة وفق ما على ا
أوضـحت “مــيــغــا مـيــلــيــيــنـز.”
وســـيــحــصـل ســعـــيــد احلظ في
ســــحب اجلـــمــــعـــة عـــلى 1,337
ملـيار إذا مـا وافق عـلى تقـسيط
الـدفـعات عـلى  30عـامـاً. أما إذا
أراد تسلم جائـزته دفعة واحدة
فــســيـحــصل عــلى  780مــلــيـون
دوالر “فــــــقط ?”وهــــــو مـــــبــــــلغ
سـيُـقـتـطـع جـزء مـنه لـلـضـرائب
بحـسب تقـديـرات القـائمـ على
“ميغا ميليينز .”وواصلت قيمة
اجلائزة الكبرى لهذا اليانصيب
االزديـاد بـشكل مـطـرد مـنـذ أكـثر
ـت مــعــهـا من ثالثــة أشــهــر و
ــشــاركــ فـي الــلــعــبـة أحالم ا
فـيمـا لم يـنـجح أحـد في تـخـم
األرقـام الــسـتــة الـصـحــيـحـة في

آخـر  29ســحـبــاً ســبـقـت سـحب
اجلـمـعـة. ولـم تـكن فـرص الـفـوز
ـغـــــري تــتـخـطى ـبـلـغ ا بـهــذا ا
. واحـــــــــــــــــــــداً مــن  303ماليـ
للـمـقارنـة فـإن احتـمـال التـعرض
لـصـاعـقـة يـبـلغ واحـداً من مـلـيون
بحسب بيانات السـلطات الصحية
األمــيـركــيـة. وبــلــغت قـيــمـة أكــبـر
جـــائــزة في تـــاريخ الــيـــانــصــيب
 1,586مليار دوالر. و الفوز بها
في كانون الـثاني/يـناير  2016في
الـيـانــصـيب األمـيــركي الـرئـيـسي
ــبـلغ اآلخـر “بــاور بـول ?”لــكن ا

قُسّم على ثالثة فائزين.
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بـحب الشبـاب بكميـات زائدة. وتعمل
عـالجات أخرى تؤخـذ عن طريق الفم
ــســتــوى الـهــرمــوني أيــضـاً عــلى ا
لــكـنـهــا عـادة مــا تـكـون حــبـوب مـنع
احلـمل لذا توصف للـنساء فقط. ومن
ـبـاشـر عـلى إنـتـاج خالل تــأثـيـرهـا ا
الـهـرمونـات تؤدي إلى آثـار جـانبـية
أقـوى ما يتسبب به حب الشباب.لكنّ
أي آلــيـة تـأثـيـر جـديــدة ال تـسـتـطـيع
ضــمــان فـعــالـيــة الــدواء إذ يـنــبـغي
إثــبـات أنّ لألخـيـر نـتــائج إيـجـابـيـة
وهـــــــو مـــــــا حــــــــصل فـي حـــــــالـــــــة
الـكالكوستيرون الذي تناولته دراسة
نُـشـرت عام  2020 فـي مجـلة “جـاما
ديــرمــاتــولـوجي ”وتــوصــلت إلى أنّ
هــذا الــدواء هــو أكــثــر فــاعــلــيــة من
الـعالج البـديل الذي يُـعطى لـلمرضى
تــلـقـائـيـاً كــمـا انه ال يـؤدي إلى آثـار
جـانـبـيـة شـديـدة.وكـانت نـتـائـج هذه
الــدراسـة كـافـيــة لـتـجـعل الــسـلـطـات
األمــــيـــركــــيــــة جتـــيــــز اســـتــــخـــدام

الكالكوستيرون.
لـكن هذا العالج اجلديد ليس سحرياً

وال يــشـكل ثــورة ضـد حب الــشـبـاب.
وتـقـول االخـتـصـاصـيـة في األمراض
اجلـلديـة الفـرنسـية إمـيلي سـبيـديان
لـوكالـة فرانس بـرس إن الدراسة “لم
تـقـارن الـكالكـوسـتـيـرون بـالـعالجات
ـتـوفرة حـاليـاً لـذا نحن ال نـدرك ما ا
إذ كـان الـعالج اجلديـد هـو األفضل.”
وتـــــشــــــيـــــر مع ذلـك إلى أنّ الـــــدواء
احلـديث “مـثـيـر جـداً لالهـتـمام ”ألنه
يــعـطي أمالً جـديـداً لــلـمـرضى الـذين
يــتــرددون في الــلــجـوء إلـى عالجـات
ـــكن إضــافــته إلى هــذه أخــرى أو 
الـعالجـات لـزيـادة فـعالـيـتـهـا.- خـطأ
فـي االستراتـيجـية?- أمـا في أوروبا
فـــمــســألــة الـــعالج اجلــديـــد لــيــست
مـطـروحـة حالـيـاً وما من مـؤشـر يدل
عـلى أنّ الـكـالـكـوسـتـيـرون سـيـصـبح
مـــتـــاحـــاً في وقـت قــريـب.وال يـــعــود
الــسـبب في هــذا الـتـأخــيـر إلى تـردد
الـــســلــطـــات الــصــحـــيــة في دراســة

وضوع. ا
ــــوضـــوع عـــلـى مـــوقع  {  تـــكـــمــــلـــة ا

(الزمان) االلكتروني
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