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اشـــاد رئـــيس هـــيـــئـــة احلـــشـــد
الشـعبي فـالح الفـياض بـجهود
احلــشــد في اســتــتــاب االمن في
سـهل نـينـوى. وقـال بيـان تـلـقته
(الـزمـان) امس ان (الـفـياض زار
يـرافـقه مـقــر لـواء  30لـلــحـشــد 
قــائـد عـمـلـيـات نــيـنـوى خـضـيـر
ـسـؤول ـطروحي وعـدد من ا ا
حـيث ترأس اجتماعا في الهيئة
ــــقــــر الــــلــــواء لـالطالع عــــلى
ـنطـقة سـتجـدات االمنـية في ا ا
ــســـؤولــيــة و ضـــمن حـــدود ا
الـــــتــــطـــــرق الى جـــــوانب عــــدة
لــــدراســــة ســــبل االرتــــقــــاء الى
مـسـتـويـات افـضل ومـواكـبـة كل
جـديـد) واشـاد الـفـيـاض بـ(دور
الـــلـــواء وجـــهــوده فـي تـــوفـــيــر
اخلدمات اضافة الى جهوده في
اسـتــتـاب االمن واالســتـقـرار في
ســهـل نــيـــنــوى والـــتــغـــيــيــرات

نـطقة وعالقاتها االيجابية في ا
مع جــيـرانــهــا بــعــد تــسـنـم آمـر
الـلـواء مـهـام مـنـصـبه اجلـديـد).
واحــبـط جــهــاز االمن الــوطــني

عــمــلــيــتي تــهـريب  320طن من
مــادتـي زيت الـــطــعـــام وســـمــاد
الـيــوريـا في صـالح الـدين.وذكـر
بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس ان
(مـــفــــارز اجلــــهـــاز في جــــنـــوب
تــمـكــنت من إحــبـاط احملــافــظـة 
عـمـلـية تـهـريب لـثالث شـاحـنات
كـبيـرة مـحـملـة بـنـحو  120طـنا
مـن مــــــــادة زيت الــــــــطــــــــعــــــــام
ــفـردات الــبــطــاقـة اخملـصــصــة 
ــنـوعــة الـتـداول الـتـمــويـنــيـة 
لالغـراض الـتـجـاريـة) وتابع ان
(مفارز األمن اإلقتصادي جنحت
في ضـبط مــخـزنٍ يـحـتـوي 200
طــنــا من مــادة ســمـاد الــيــوريـا
ــــــمـــــنـــــوع مـن الـــــتـــــداول في ا

االســــواق لــــيــــتم واســــتــــنـــاداً
لألوامر القـضائية إلـقاء القبض
ـتهـمـ وإحالـتهم عـلى جمـيع ا
ـــــضـــــبــــوطـــــة الى ــــواد ا مـع ا
اجلهـات اخملتصـة).ونفـذ طيران
ضربت جويت القوة اجلوية 
عــــــلى أحــــــد أوكــــــار داعـش في
مـديــنـة راوه. وقـال بـيــان تـلـقـته
(الـــزمــان) امس ان (الـــضــربــات
ــوجــعــة تــتـــوالى عــلى أوكــار ا
داعش لــــلــــقـــصــــاص الــــعـــادل
والــعــاجل مـنــهم حــيث تــابـعت
مفـارز االستـخبـارات العـسكـرية
بالتنـسيق مع خليـة االستهداف
الــتــابــعــة لــقــيــادة الــعــمــلــيــات
ـشـتـركـة إحـدى األوكـار عـبـارة ا

عن كــهف ونـفق شـمــالي مـديـنـة
راوه ضمن قاطع قيادة عمليات
اجلـــــزيـــــرة) وتـــــابـع ان (هــــذه
ـــفـــارز زودت طـــيـــران الـــقـــوة ا
عـلومـات استـخبـارية اجلويـة 
دقــيــقـة الــذين نــفــذوا ضـربــتـ
جـويـتــ بـواسـطـة طـائـرات اف
ستهدف كانـ ا ? 16حولتا ا
الـى ركـــام بـــعـــد تــــدمـــيـــرهـــمـــا

بالكامل) 
مـشـيـراً الى أن (قـوة من الـفـرقـة
الــســابـعــة شـرعت الـى تـفــتـيش
ـسـتـهـدف) ومضى الى ـكان ا ا
القـول ان (القـطعات األمـنيـة لها
القـدرة عـلى الوصـول إلى أوكار
اإلرهـابـي أيـنـمـا كـانت) ولفت
الى ان (هذه الـقطـعات مـستـمرة
بـتــنـفـيـذ اخلـطـة الـتي رسـمـتـهـا
شـتركة إلنهاء قيادة العـمليات ا

وجود داعش). 
واعـتقـلت قـيادة عـمـليـات بـغداد
عشرة مـطلوب بـينهم مـتهم
بـــجــــرائم اخلــــطف والــــســـرقـــة
واالبـتـزاز االلــكـتـروني وتـضـبط
شتقات النفطية مراب لتهريب ا
في بــغــداد .وقــال بــيـان تــلــقــته
(الزمان) امس انه (بهدف تعزيز
األمـن واالســـتــقـــرار فـي جــمـــيع
مــــنــــاطق بــــغـــداد وتــــنـــفــــيـــذاً
لـتــوجـيــهـات قــائـد الــعـمــلـيـات
تــســـتــمــر قــطــعـــاتــنــا األمــنــيــة
ــة الحـــقـــة عــنـــاصـــر اجلـــر
ـــنــــظـــمـــة واخلــــارجـــ عـــلى ا
واد القانون وجتـار ومتعاطي ا

ــؤثـرات الــعــقـلــيـة  اخملــدرة وا
وذلـك من خالل تـــنـــفـــيـــذ اوامــر
الــقـبض الــقـضــائـيــة وواجـبـات
الـبــحث والــتــفــتــيش وتــكــثـيف
اجلــهــود االسـتــخـبــاريــة حـيث
تــمـــكــنت الـــقــوات األمــنـــيــة في
مـديـريــة شـؤون الـسـيـطـرات من
خالل تـــدقــــيق الـــبــــيـــانـــات في
ـطـلـوبـ والـتـفـتـيشَ حـاسـبـة ا
ركبات في جلميع األشخاص وا
ســيــطــرتـي ابي غــريب وشــاطئ
دجلـة من اعتـقال مـتهـم اثـن
بـجــرائم اخلـطف والــسـرقـة في
حــ تــمـــكــنت قـــوة من الــلــواء
الـسـابع الـفـرقـة الـثـانـيـة شـرطـة
احتاديـة وبـاالشتـراك مع مـفرزة
من شــرطــة الــنــجــدة قــاطع حي
الـعــامل من نـصب كــمـ مـحـكم
ـــــة االبــــتــــزاز ــــتــــهـم بــــجــــر
ال اإللكتروني مقابل مبلغ من ا
وفـقــاً لــطــلـب الـنــجــدة مـن احـد
ـتهم في ـواطـن  اعـتـقـال ا ا
مــنـطـقــة الـبـيــاع) ولـفت الى ان
شاة (القوات األمـنية في فـرقة ا
تــمـــكــنت من احلــاديـــة عــشـــرة 
اعتقال عشرة متهم وفق مواد
قـانونـية مـخـتلـفـة ضمن مـناطق
الـرصـافـة بـاإلضـافـة الى ضـبط
شـتـقات مـرأب خلزن وتـهـريب ا
الـنفـطيـة ضمـن قاطع مـسؤولـية
الــلـواء  42احــتــوى عـلـى ثالثـة
خـــزانــات بــســعــة ٣٦ ألف لــتــر
ومــضـخــات مــخــصــصــة لــضخ

الوقود). 
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اقتحم انصار التيار الصدري
الــقــصــرين احلــكــومي امـس 
ـــنــطــقــة واجلــمـــهــوري في ا
اخلـضــراء بـعـد اعالن رئـيس
الـــتـــيــار مـــقـــتــدى الـــصــدر 
اعتـزاله من العـمل السـياسي
ردا عــلـى اعــتــزال نــهـــائــيـــا 
ــرجـع كــاظـم احلــائـــري من ا
الـــعــمل الـــديــنـي. وتــنـــاقــلت
مـواقع الـتـواصل االجـتـماعي
صـــــورا حلــــظـــــة اقــــتـــــحــــام
تظـاهرين الـبوابة الـرئيسة ا
لــلــقـــصــر ودخــول الــقــاعــات
وسط هــــتـــــافــــات تـــــطــــالب
بــاســقـاط الــنـظــام . وفـرضت
ـشـتـركـة قـيـادة الـعـمـلـيـات ا
حـظــرا شــامال لـلــتــجـوال في
بــغــداد. وقــالـت الــقــيــادة في
بـــيــان تـــلــقـــته (الـــزمــان) انه
(تــقـرر فــرض حـظـر الــتـجـول
الــشــامل في بــغـداد ويــشـمل
.( ــــواطــــنـــ ــــركــــبــــات وا ا
وتـــســبـب قــرار الـــعــمـــلــيــات
الــذي تــزامن مع ــشــتــركــة  ا
ـوظف الدوام وقت مغادرة ا
حالة من االرباك في الرسمي 
الــشــارع. وصـدحـت مـســاجـد
بدعوة االهالي مدينة الصدر 
ــنـــطـــقــة لـــلـــتـــوجه صـــوب ا
اخلـضراء. وقـالت مـصادر ان
(مــــحـــتـــجـــ تـــوجـــهـــوا من
مـــنــطـــقــتي مـــديــنـــة الــصــدر
والــشـــعــلــة إلـى اخلــضــراء).
قـــــرر رئـــــيس وفـي تـــــطـــــور 
احلـكومـة مصـطـفى الكـاظمي
تــعـــلــيق جــلـــســات مــجــلس
الــــوزراء الى اشــــعــــار اخـــر.
وعـزا مـكتب الـكـاظـمي الـقرار
الى (دخـــول مـــجـــمـــوعـــة من
ــقـــر مــجــلس ـــتــظــاهـــرين  ا
ــتـــمــثل بــالــقــصــر الــوزراء ا
احلـــــكــــومـي).وكــــان رئـــــيس

الـتـيـار قد اكـد في تـغـريـدة على
تـويـتر تـابـعـتهـا (الـزمان) امس
ــا فـــيــهم (يـــظن الــكـــثــيـــرون 
ـرجع كــاظم احلـائـري أن هـذه ا
الــقــيـــادة جــاءت بــفــضــلــهم أو
بــأمـرهم) واضــاف (كال إن ذلك
بـفضل ربي أوال ومن فـيـوضات
الـــوالـــد قــــدس ســـره الـــذي لم
يــتــخـل عن الــعـــراق وشــعــبه)
واسـتــطــرد بــالــقـول (بــرغم من
قر إستقالته فـإن النجف هي ا
هـو احلـال األكـبـر لـلـمــرجـعـيـة 
) وتـــــابع (إنـــــني لم أدع دومــــاً
يومـاً العـصمـة أو اإلجتـهاد وال
ــا أنــا آمــر حــتـى الــقــيـــادة إ
نـكـر ولله عـروف ونـاه عن ا بـا
عــاقـبــة األمـور ومـا أردت إال أن
أقــــوم اإلعــــوجــــاج الــــذي كــــان
هـو الـقـوى الـسـبب األكـبـر فـيه 
السـياسية الـشيعـية باعـتبارها
األغـــــلــــبــــيــــة ومــــا أردتُ إال أن
أقــــربـــــهم الـى شــــعـــــبــــهم وأن
ــعــانــاته عــسى أن يــشــعــروا 
يـكـون بــابـاً لــرضـا الـلـه عـنـهم
وأنى لــــهـم هـــذا) مــــؤكــــدا انه
(بــــرغم تــــصـــوري أن اعــــتـــزال
رجع لم يك من محض إرادته ا
ومــا صــدر من بـــيــان عــنه كــان
كــذلك أيـضــاً إال إنـني كــنت قـد
قررت عـدم الـتدخل في الـشؤون
الـــســـيـــاســـيـــة فــــإنـــني أعـــلن
اإلعــــتــــزال الــــنــــهــــائي وغــــلق
ـتحف ـرقـد وا ـؤسـسـات إال ا ا
الـــشــريــفـــ وهــيـــئــة تــراث آل
الـــصــدر  والــكـل في حل مــني
وإن مت أو قــــتـــلت فــــأســـالـــكم
الـــفــــاحتـــة والـــدعـــاء). وبـــحث
الـــصـــدر قـــبل اعالن اعـــتـــزاله
الـــــســــيـــــاسي مـع الــــداعـــــيــــة
اإلسالمي مــحــمــد الــتــيـجــاني
الــتـــحــديــات الــتـي تــواجــهــهــا
اجملــتــمــعــات.وذكــر الــبــيـان ان
(الصدر اسـتقبل الـتيجاني في
وبـحـثـا أهم القـضـايا احلـنـانة 
الــــتي تــــهـم الـــعــــالـم اإلسالمي

ـرض وأوصى بإتـباع بسـبب ا
مــرجـــعــيــة عــلي خـــامــنــئي في
إيـران.  وقــال في بـيـان تـابـعـته
(الــــــــــزمـــــــــــان) امـس انـه ( مـن

ضــــروريــــات الــــقــــيــــام بــــهـــذه
ـسـؤولـية الـعـظـيمـة هـو تـوفر ا
الـصـحـة الـبدنـيـة والـقـدرة على
مـتــابـعـة شـؤون األمـة ولـكن إذ

تتداعى صحتـي وقواي البدنية
رض والـتقـدم بالـعمر بسـبب ا
صرت أشعـر بأنهـا حتول بيني
ــلــقـاة وبــ أداء الــواجــبــات ا

مـكــاتــبــنـا وعــدم اســتالم أيـة
حـــقــــوق شــــرعـــيــــة من قــــبل
ثليـنا نيابة عنا) وكالئنا و
داعيا الى (إطاعة قائد الثورة
اإلسالمــيـة عـلي اخلــامـنـئي)
ولفت الى انه (األجـدر واألكفأ
عـــــلـى قـــــيـــــادة االمــــة وإدارة
الــــصــــراع مع قــــوى الــــظــــلم
واالستـكبـار في هذه الـظروف
التي تـكالبت فـيها قـوى الكفر
والـشـر ضـد اإلسالم احملـمدي
واوصـى احلـــائــري األصـــيل)
الــعــراقــيـ بـ(احلــفــاظ عــلى
الــوحــدة واالنــســجــام فــيــمــا
بـيـنـهم وعـدم الـتـفـرقة وأن ال
يـفـسـحـوا اجملـال لالسـتـعـمار
والــصـــهــيــونــيـــة وعــمالئــهم
بإشـعال نار الـفتـنة والتـناحر
ـؤمنـ وأن يعـلموا أن ب ا
ـشـتـرك هـو أمـريـكـا عـدوهـم ا
والــصـــهــيــونــيـــة وأذنــابــهم
فـليـكـونوا أشـداء عـلى الكـفار

رحماء بينه).  
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فاوضات ب البلدين فور جتهيز جاهزة الستئناف ا
ـنـاسـبة في الـعـراق التـي ستـنـتهي بـلـقاء األرضـية ا

يجمع وزيري خارجية البلدين).
ــفـتـرض انــعـقــاد اجلـولـة واشـار الـى انه (كـان من ا
ـفــاوضـات بــ إيـران والــسـعــوديـة الـســادسـة مـن ا
ــاضي في الــعــراق الـتي كــانت ســتــتـوج الــشـهــر ا
طــبـيــعــيـاً بــلـقــاء يـجــمع بــ عـبــد الـلــهـيــان ونـظــيـره
الـسعودي فيصل بن فرحـان فور انتهاء اجلولة في
ـــســـتـــضـــيف حـــال تـــمت دعـــوتـــهـــمـــا من الـــبـــلـــد ا

للمشاورات). 
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الـتقى وزيـر اخلارجـيـة فؤاد حـس نـظيـره االيراني
عـقب وصوله الى طـهران حـس أمـير عـبد الـلهـيان 
لـبحث ملفـات مشتـركة. وتأتي هذه الـزيارة مع تعطل
ـفـاوضـات االيرانـيـة الـسـعـوديـة التي تـسـتـضـيـفـها ا
بـغداد بسـبب األزمة السـياسيـة الراهنـة في العراق.
وكـانت وزارة اخلـارجيـة قـد أعلـنت أمس ان (حـس

.( سؤول سيلتقي خالل الزيارة كبار ا
وكـان السـفـير اإليـراني لـدى الكـويت مـحمـد إيراني
قـد اكـد أن (الـلجـان اإليـرانـيـة ونـظـيرتـهـا الـسـعـودية

ذكـور لديه قـطعة ان القـاضي ا
ارض في محافظة صالح الدين
ســبق وان حـــصل عــلـــيــهــا من
الدولـة بحكم مـنصبه الـوظيفي
وقـد عـرض بـيـعـهـا وقـام احـمد
اجلــبــوري بــشــراء تــلك االرض
عـن طـريق احـد الـعــامـلـ مـعه
ـدعــو مـحــمـد ابــراهـيم حــمـد ا
ـلقب مـحـمد الـهـجف) والذي (ا
ســجـلــهــا بـاسم شــقــيـقه ولــيـد
ـبـلغ ابـراهــيم حـمـد وقـال ان (ا
ـذكـور ـســتـلم من الــقـاضـي ا ا
ـبـاعة هـو ثـمن قـطـعـة االرض ا
لـكن الـتـسـجــيل يـقـتـطع بـعض
ـقـاطع من اصل الـتـسـجـيالت ا
الصوتية واخفاء الباقي بقصد

اثــــارة اسم الــــقـــاضي بــــشـــكل
وكــــأنه ارتـــكـب فـــعل يــــخـــالف
الــقـانـون في حـ ان احلـقـيـقـة
هي غـيـر ذلك تـمامـاً سـيـما وان
ـذكــور من الـقــضـاة الـقــاضي ا
ــــعــــروف عـــنــــهم الــــنــــزاهـــة ا
واالســــتـــــقــــامــــة فـي ســــلــــوكه
الــــوظـــيــــفـي واالجـــتــــمــــاعي).
واضــــاف (امــــا بـــــخــــصــــوص
ــــــــــواضـــــــــيـع االخــــــــــرى في ا
الــتــســريــبــات فــان الــتــحــقــيق
مــســتــمــر بــشـانــهــا لــلــوصـول
لـلــحـقـيــقـة واتــخـاذ االجـراءات
الـقانـونـية بـحق كل من يـرتكب
فعل مخـالف للقانـون مهما كان

عنوانه ومنصبه).
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أوضـح الــقـــاضي اخملـــتص في
مـحـكـمـة حتـقـيق الـكـرخ بـشـأن
الــتـســريـبــات الـصــوتـيــة الـتي
يــظــهــر فــيــهــا صــوت مــحــافظ
صالح الــديـن الــســابـق عــضــو
مـجــلس الـنـواب احلـالي احـمـد
ـلــقـب (ابــو مـازن) اجلــبــوري ا
الـــقــــاضي اخملـــتـص انه بـــعـــد
ــبــاشــرة بـاجــراء الــتــحــقـيق ا
والــقــيـام بــعــدد مـن االجـراءات
التحقـيقية ومـنها تدوين اقوال
ـــذكـــور اســـمه في الـــقـــاضـي ا
التـسريـبات السـيد خـلف احمد
تب نـتيجة اجراءات الـتحقيق

طبعة العراق 

والـــعــربي والـــتـــحــديـــات الــتي
تـواجـهــهـا اجملـتــمـعـات). وكـان
الصـدر قد انـسحب من الـعمـلية
الــــســـيـــاســــيـــة في عـــام 2015
?ووجه بغلق جميع مكاتبه في
عــــــام ? 2016ثم اقـــــــدم عــــــلى
خـطـوة االنسـحـاب من الـعمـلـية
الـسـيـاسـيـة وعـدم تـرشح تـياره
لالنـتـخـابات في ? 2021تـلـتـها
خــطـوة تــقـد اســتـقالت نـواب
كتلته وجتميد مكاتب التيار في
احملــافـــظــات. وأصـــدر مــكـــتــبه
اخلــاص تـوجــيـهــات عـقب قـرار
الــــصــــدر بـــــاعــــتــــزال الــــعــــمل
الــســـيــاسي. وقـــال بــيــان امس
ـنع مــنـعــاً بــاتًـا الــتـدخل في )
جـــمـــيع األمـــور الـــســـيـــاســـيـــة
واحلــكــومـيــة واإلعالمــيـة ورفع
الـشـعارات واألعالم والـهـتـافات
الـــســيـــاســيـــة واســتـــخــدام أي
ــا في ذلك وســيــلـــة إعالمــيـــة 
مـنـصـات الـتـواصل االجـتـماعي
بـإسم الـتـيـار الـصـدري). وأعلن
احلــــــائـــــــري فـي وقـت ســـــــابق
اعتزاله  الـعمل الديـني كمرجع

كــمـا اعـتـدت عـلى عــلى كـاهـلي 
ـا ال الــنــهـوض بــهــا ســابــقــاً 
يــــحــــقق الـــكــــمــــال والـــرضى)
واضـاف (اعـلن عـدم االسـتـمرار

مـــثـــمـــرة لـــلـــحـــلـــول اآلنـــيــة
طـروحـة ومنـاقـشة لـلوضع ا
الــســيــاسي الــعــام وحتــسـ
بــيــئـة الــعالقــات بـ الــقـوى
الـســيــاسـيــة اخملــتـلــفــة عـلى
ـصــلـحــة الــوطـنــيـة قــاعــدة ا
الـــــعــــلـــــيــــا وعـــــلى أســــاس
مــــــقــــــتــــــضــــــيــــــات اإلصالح
سـتويـاتهـا العـديدة) ودعا
اجملـــتـــمــعـــون الى (اإليـــقــاف
الـفـوري لـلـتـصـعـيـد اإلعالمي
احلالي الذي يـؤثر سلـباً على
مــصــالح الــبــلـد ويــثــيــر قـلق
). وقـررت احملـكـمـة ـواطـنـ ا
االحتــاديــة الــعــلــيــا الــنــظــر
ــان الــيـوم بــدعــوى حل الــبـر

الثالثاء.

ــــبــــادرات الــــتي تــــخص حل وا
األزمة احلـالـية بـحضـور التـيار
الـــــصــــدري) مـــــشـــــددين عـــــلى
(الــتــقــديــر الــعــالي لــطــروحــات
ـــســتــويــات اإلصالح عـــلى كل ا
ـــؤســـســـات وتـــطــــويـــر عـــمـل ا
اخملـتــلــفــة ومــحـاربــة الــفــسـاد
وضـــــرورة أن يـــــأخـــــذ احلــــوار
ـناقشـة كل ما من الوطـني مداه 
شـأنه تـرجـمـة تـطـلـعـات الشـعب
إلى واقع فــعــلي) مـطــالــبـ كل
الـــقــــوى الـــوطــــنـــيــــة بـ(حتـــمل
ـســؤولـيـة في الــظـرف احلـالي ا
ـا يـشمل الـذي تعـيـشه الـبالد 
اعـــتــــمـــاد الـــتــــهـــدئـــة عــــلى كل
ـسـتـويـات وإيـقـاف الـتـصـعـيد ا
ـناقـشة ـا يسـمح  الـسيـاسي 

ومـجــلس الـقـضــاء االعـلى فـائق
سـتجـدات على زيدان  لـبـحث ا
الـســاحـة احملـلــيـة) واضـاف ان
(اجملـتـمـعـ اكـدو احلـفـاظ عـلى
ــــســــار األمن واالســــتــــقــــرار وا
ــقــراطي والــدســتــوري في الــد
هــــو واجـب جــــمــــيع الــــعــــراق 
الـــعـــراقـــيــ كـــمـــا هـــو واجب
مـــؤســـســـات الـــدولـــة والـــقـــوى
السياسية الوطنية وأن احلوار
البنّاء هو الطريق السليم إلنهاء
كل اخلـالفـات احلــالــيـة حــفــاظـاً
عـلى مــقـدرات الــبالد) مـجـددين
دعم (دعـــــوة رئـــــيـس مـــــجـــــلس
الــوزراء عـقــد جـولـة جــديـدة من
احلــــوار الـــــوطــــنـي األســــبــــوع
ــــنـــاقــــشــــة األفــــكـــار اجلــــاري 

كـمـا دعـا تـيـار احلـكـمـة الوطـني
برئاسة عمار احلكيم الى جتنب
فـــوضى الـــشـــارع. وقـــال بـــيــان
مـقتـضب تـابـعـته (الـزمان) امس
ان (نــطـالب اجلـمــيع بـالــتـهـدئـة
لتجـنب فوضى الـشارع). وكانت
الرئـاسـات قـد اوصت قبل اعالن
الصدر اعتزاله الـعمل السياسي
بــعـقـد جــولـة حــوار جـديـدة مع
إلنــهــاء كل الــقــوى والــتــيــارات 
حفـاظـاً عـلى مـقدرات اخلالفـات 
البالد. وقال بيان تلقته (الزمان)
امـس ان (رئــيـس اجلــمـــهـــوريــة
ضيف اجـتماع في برهم صـالح 
قــــصـــر الــــسـالم يـــضـم رؤســـاء
الــوزراء مـــصــطـــفى الـــكـــاظــمي
ـان مــحــمـد احلــلــبـوسي والــبــر

والتشظي واالنقسام فانه يدعو
األطراف الـسـياسـيـة الى تغـليب
مـــنـــطق احلـــكـــمــة والـــتـــهـــدئــة
ـسـؤوليـة الـوطنـية والـشعـور با
واإلنــســانـــيــة الــذي نـــحــتــاجه
جميـعا أكـثر من أي وقت مضى
أمـــــام جــــــســــــامـــــة اخملــــــاطـــــر
والــــتــــحـــــديــــات الــــداخـــــلــــيــــة
واخلــــارجــــيــــة) وتـــــابع انه (ال
سبيل للحل إال باحلوار الوطني
اجلـــــامع لــــكـل الــــفـــــعــــالــــيــــات
الـــســيـــاســـيــة واالجـــتـــمــاعـــيــة
هـنيـة على قـاعدة والشـعـبيـة وا
ــواطـنــة والـقــبـول الــوطـنــيـة وا
ــتـبـادل والـعــدالـة الـســيـاسـيـة ا
واالجـتـمـاعـيـة ونـبـذ كل أشـكال
احملاصصـة والغلـبة واالقصاء).
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وجه ائـتالف الـوطنـيـة  بـرئـاسة
أيــاد عـالوي دعــوة إلى الــقــوى
الـسـيـاسـيـة بـضـرورة الـتـهـدئـة
وذلك عــقب والــركـــون لــلــحــوار 
الـتـصــعـيـد الـذي شـهـدته الـبالد
عــقـب اعــتـــزال الــصـــدر الـــعــمل
الـســيـاسي. وحــذر االئـتالف في
بــيـان تـلــقـته (الــزمـان) امس من
(خـطـورة األوضـاع وتـداعـيـاتـها
ــأسـاويـة عــلى الـشــعب عـامـة ا
بـسـبب مـخـاطـر تـصـاعـد وتـيـرة
الصـراعات الـسيـاسيـة والتدخل
اخلــــــــارجـي فـي الــــــــعــــــــراق او
مـجـريـات االحداث الـتي وصـلت
الـى الــــــذروة في الـــــــتــــــصــــــلب

ـسـؤولـيـة في الــتـصـدي لـهـذه ا
الـثــقـيــلـة والــكـبــيـرة وإســقـاط
جـــمـــيـع الـــوكـــاالت واالذونـــات
الـصـادرة من قـبـلـنـا أو من قـبل

bOFB² « VM−²  WLJ(« oDM  VOKGðË WzbN²K   «uŽœ

»U× ½ùUÐ 5−²;« V UD¹ wLþUJ «
 ¡«dC)« WIDM*« s

هيـبـتهـا واحتـرام الـقوى األمـنـية لـلـمسـاعـدة في دعوة
ـؤسـسـات احلـكـومـية) ـتـظـاهـرين لالنـسـحـاب من ا ا
ولـفت الى ان (تـمـادي اخلالف الـسـياسـي ليـصل إلى
حلـــظــة اإلضــرار بــكـل مــؤســســات الـــدولــة ال يــخــدم
مـقــدرات الـشـعـب الـعـراقي وتــطـلــعـاته ومــسـتــقـبـله
ووحـدة أراضـيه) مـجـددا (الـدعوة إلـى ضبـط النـفس
ـــنـــطـــقــة من اجلـــمـــيع واالنـــســـحــاب الـــفـــوري من ا
سؤولة اخلضـراء وااللتزام بتعليمـات القوات األمنية ا
.( ـواطـن ـؤسـسـات الـرسـمـيـة وأرواح ا عن حـمايـة ا
ـــدني ان إعالن حـــظــر واكـــدت ســلـــطـــة الــطـــيــران ا
الــتــجــوال الـــشــامل لـن يــؤثــر عــلـى جــدول الــرحالت

اجلوية.
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ـتظـاهرين ا طالب رئـيس الـوزراء مصـطفى الـكـاظمي 
ـنطقة اخلـضراء وااللتـزام بتعـليمات باالنـسحاب من ا
القـوات االمنية. وقال في بيان تلقته (الزمان) امس ان
(الــتـــطــورات اخلـــطــرة الـــتي جتـــري في الـــعــراق من
ــتــظـاهــرين لــلــمـنــطــقـة اخلــضــراء ودخـول اقــتــحـام ا
ـا تـؤشر إلى خـطـورة النـتائج إ مؤسـسـات حكـومـية 
ــتـــرتــبــة عـــلى اســـتــمـــرار اخلالفــات الـــســيـــاســيــة ا
ــتـــظـــاهــريـن عــلى وتـــراكــمـــهـــا) واضــاف (جتـــاوز ا
مــؤســـســات الــدولــة يــعــد عــمالً مــدانــاً وخــارجــاً عن
السـياقات الـقانونـية فإنـنا نـدعو رئيس الـتيار مـقتدى
ـا دعم الـدولـة وأكـد احلـرص عـلى الـصـدر الـذي لـطـا
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قــررت وزارة الــتـربــيــة  تــأجـيـل امـتــحــانــات الـدور الــثــاني الــوزاريـة
ــتـوسـطــة  لـلـعــام الـدراسي اجلـاري الى لـلـدراســتـ االبـتــدائـيـة وا
إشعـارٍ آخر . وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (القرار
جـاء مـراعـاةً لـلـظـروف الـطـارئـة الــتي تـمـر بـهـا الـبالد وحـفـاظـاً عـلى

سالمة وأمن ابنائنا الطلبة). 
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ــقـررة لــتــعــزيــز خـزين احلــنــطــة ا
طاحن. وقال مديـر الشركة محمد ا
حنون في تصريـح تابعته (الزمان)
ـالكـــات الـــعـــامـــلـــة في امس ان (ا
كركوك و الديوانية واصلت جتهيز
عتمدة للحصة طاحن باخللطة ا ا
اخلــــامــــســـة الـى جـــانـب اســـتالم
سـايـلــو خـان بـني سـعــد احلـنـطـة

الـواردة من فرع كـركـوك واستـمرار
فــروع واسط وكـركــوك من مـنــاقـلـة
احلـــنـــطـــة الى احملـــاور احملـــددة)
الكـات الـفـنـيـة الـعـامله وبـ ان (ا
في فــرع كــركــوك جــهــزت مــطــاحن
احملافـظة بكـمية  240?144مليون
طن) مــشــيـراً الـى انه (واصل فـرع
ـــطـــاحن الـــديـــوانـــيـــة جتـــهـــيـــز ا
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اكــدت وزارة الــتــجــارة اســتــمـرار
فــروع و مــواقع الــشــركــة الــعــامــة
ـطاحن لـتجـارة احلبـوب جتهـيز ا
األهــلـيه و احلـكـومـيـة بـاحلـصص
ـــقــررة مـن احلــنـــطـــة لــلـــحـــصــة ا
اخلــامـــســة الى جـــانب مـــنــاقـــلــة
ــواقع احلــنـــطــة احملـــلــيـــة بـــ ا
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إفــتـــتح مــحـــافظ الـــنــجف مـــاجــد
ـسـتـشـفى الـتـخـصصي الـوائـلي ا
إلمـــــراض و جـــــراحـــــة اجلـــــهـــــاز
الهـضمي و الكـبد  بحـضور مدير
عام صحة احملافظة الدكتور أحمد
األسـدي و عـدد من مـدراء األقـسـام
سؤول في القطاع الصحي . و ا
 و أشـــــاد الــــوائــــلـي في كـــــلــــمــــة
اإلفـتتـاح : باجلهـود الكـبيـرة التي
بـــذلت في ســــبـــيل حتــــقـــيق هـــذا

هم . نجز الطبي الكبير و ا ا
 و أشـار إلى ان (الــتـقـدم الـواضح
في الـــقــطــاع الــصــحي و نــوعــيــة
ـــقــــدمــــة  حـــيث أن اخلـــدمــــات ا
القطاع الصحـي يحضى  بإهتمام
إدارة احملـافـظــة و هـنـاك مــتـابـعـة
مــسـتـمـرة مع مـديـر عـام الـدائـرة).
من جـهـتـه بـ مـديـر عـام الـصـحة
ــســتـــشــفى أحـــمــد األســـدي إن (ا
الـتــخـصــصي إلمـراض و جــراحـة
اجلـهـاز الـهـضـمـي و الـكـبـد نـفذت

الـــشــــركـــة في  2013بــــاألشـــعـــة
وجتـــــهـــــيــــز ونـــــصـب جــــهـــــازين
ســبــكـتــروفـومــيــتـر جــهـاز قــيـاس
الضوء الطيفي خلدمة التحليالت
ـرضــيــة) واضـاف ان (الــشــركـة ا
وضـعت جــهـازيـن لـقــيـاس نــسـبـة
الـهـيـمـوغلـوبـ بـالـدم وجـهـازين
رضـية سـنـترفـيوج لـلـتحـلـيالت ا
ومــعــدات جــراحــيــة لــلــعــمــلــيـات
الــــصــــغـــــرى ونــــظــــام انـــــتــــرنت
وكــامـيــرات مـراقــبـة مــتــكـامل مع
اجــهـــزة كــومــبـــيــوتـــر/ البــتــوب
لـتــحـسـ لـداء الـعـمل اإلداري في
ــــــركــــــز) ونـــــــوه الى ان (هــــــذا ا
ـشـروع اخلـامس ضـمن مـشاريع ا
ــســاهـــمــات والــتــبـــرعــات غــيــر ا
مسـتردة التكـاليف للـعام احلالي)
مـبـيـنـاً ان (الـشـركـة تـفـذت سـابـقـاً
مـشـروع لـتـجهـيـز مضـخـات ماء
حملـــطــات مــاء الــهـــويــر وتــزويــد
مـدارس نـاحيـة الـشـهيـد عـز الدين
ـاء الصـالح لـلشـرب على سـليم بـا
مـــدى الـــعـــام الـــدراسـي ورعـــايــة
ــؤتـمــر الـعــلـمي الــثـالـث بـكــلـيـة ا
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على مساحة   1200متر مربع  و
يتالف من ستة طوابق و بسعة60
ســريـــراً  كــمــا حتـــتــوي عــلى 10
أســـــرة لـإلنـــــعـــــاش و  4صـــــاالت

للعمليات اجلراحية).
و خـــتم احملــــافظ حـــديــــثـــة قـــائالً
(نـــــســــعـى إلى إضـــــافــــة خـــــدمــــة
اإلسعـاف اجلوي من خالل جتـهيز
دائــرة صـحــة احملــافــظـة بــطــائـرة

مروحية إسعاف).
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وجهـزت شركـة لوك اويل الـعامـلة
في حـــقل غـــرب الـــقـــرنـــة  شـــمــال
محافظة البـصرة القطاع الصحي
في ناحية الشهيد عز الدين سليم
بـأجـهزة طـبـية ومـخـتبـريـة حديـثة
لــــلــــمــــركــــز الــــصــــحـي األولي في
الـنـاحـيـة ضـمـن بـرنـامج الـشـركـة
ـســاهـمـات و ـشــاريع ا الـســنـوي 
الـتــبـرعــات. واوضح بـيــان تـلــقـته
شروع تضمَّن (الزمان) امس ان (ا
جتــهـــيــز كـــرسي طـــبــيب اســـنــان
مـتـكامل مـع اشعـة اسـنان حـديـثة
وتزويد جهاز األشـعة الذي جهزته

الــتـربــيــة في الــقـرنــة) من جــهـته
مـديــر الـنــاحـيـة عــبـدالـله ســلـمـان
احلــــجــــاج طــــالب شــــركــــة نــــفط
الــبــصـــرة بــالــتــعـــاون وتــســهــيل
ـــنـــافع اإلجــــراءات اخلـــاصـــة بــــا
اإلجـتـمـاعيـة اخلـاصـة بالـنـاحـية
ــشـروع الـذي مـؤكـداً ان ( قــيـمـة ا
نــفـــذته الــشــركـــة عــلى نــفـــقــتــهــا
اخلاصـة تصل الى  70الف دوالر
و يعـد إجنازاً مهـماً يـرفد النـاحية
ــهـمـة). عـلى بـاألجـهــزة الـطـبـيـة ا
صــعـيــد مـتــصل افــتـتــحت دائـرة
صـــحــة بـــغــداد الـــكــرخ اجلـــنــاح
اخلـاص في مـسـتـشـفـى الـطـارمـية
ـسـتـشفى الـعـام بـحـضور مـديـر ا
عبـد اجلبار صـبار جـواد  و مدير
شـعـبــة األجـنـحـة اخلــاصـة احـمـد

الكات الطبية.  مثنى و ا
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واكـد جــواد في تــصـريح تــابــعـته
(الــــزمــــان) امس ان (الــــهــــدف من
افـــتـــتـــاح اجلــنـــاح اخلـــاص هــو
ـرضى بـالـراحـة إشــعـار الـنـزالء ا
عن طـريق تـوفيـر اجـواء وخـدمات

بـاحلـصـة اجلديـدة بـكـمـية 88,77
طــنـاً امـا وفــرع واسط فـقـد واصل
ـــطـــاحن احلـــكـــومـــيــة جتـــهـــيـــز ا
واألهــلــيــة بــالـدفــعــة الــثــالــثــة من
ــــقـــررة من ســــايـــلـــو احلــــنـــطـــة ا
الـــصـــويـــرة في عـــطـــلـــة نـــهـــايـــة
( األسبـوع بـكمـية  397.320 طناً
ولفت حـنون الى ان (صومـعة خان
بني سعد استلمت كمية 226,820
مـلـيون طن حـنطـة مـحلـيـة محـولة
من فــــــرع كـــــركــــــوك بـــــواقـع ست

سيارات)
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واكــد من جــانب اخــر ان (الـشــركـة
تواصل مـناقـلة احلـنطـة من مواقع
فـــروع كـــركـــوك الـــتـي وزعت عـــلى
سايلو التاجي بكمية بلغت 445-
 840 طناً  بواقع  11سيارة و

اخرى حُـولت الى سايلـو خان بني
سعد بكمية  425760 طناً  بواقع
 12سيارة وسايلو الدورة بكمية
470 20طناً  بواقع  11سيارة

وسـايلـو خان ضـاري بـكمـية بـلغت
 47560 طناً  بواقع يارة واحدة)
امــــا فـــرع واسـط فـــقــــد اوضح انه
(ناقل احلنطة من سـايلو الصويرة
الى الـــرصــافه بــكـــمــيــة 196.940
طناً ومن مـركز تسـويق النعـمانية
األول الى ســايــلـــو الــبــصــرة). في
سياق متصل اكدت الشركة العامة
لتصنيع احلبوب التابعة للوزارة

ـــطــاحن اســتـــمــرارهـــا جتــهـــيــز ا
الـعـامـلـة في مـحـافظـات الـديـوانـية
ثـنى وكربالء والـنجـف واالنبار وا
ادة وميـسان والـبصـرة للـوكالء 
الـطـحـ ضـمن مـخـصـص احلـصة
اخلــامــسـة مـع انـســيــابــيــة تـدفق
احلـبـوب من الـسـايـلـوات وحتـقيق
. نـسب مـتقـدمـة في توزيع الـطـح
وذكر بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
(ان ســـايـــلـــوات جتـــارة احلـــبــوب
ـطاحن بـوجـبات تـواصل جتـهيـز ا
جـــديــدة مـن خـــلـــطـــات احلـــبــوب
إلكــمــال عــمــلــيـة انــتــاج وجتــهــيـز
مـخــصص احلــصـة اخلــامــسـة من
) واضــاف ان (الــلــجــان الــطــحـــ
شتركة تـواصل متابعتهـا لعملية ا
جتـهـيـز الـطــحـ عـنـد الـوكالء في
مـحـافظـات نـينـوى وبـابل وذي قار
وصالح الـدين) مـوضـحـاً ان (فرق
السيطـرة النوعية تـسحب النماذج
ـسـتــلـمـة والـطـحـ من احلـبـوب ا
ــــــنـــــتـج إلغــــــراض الــــــفــــــحص ا
اخملـتـبـري واإلشـراف عـلى تـدعـيم
ـكس) وتابع ادة الـبر الـطحـ 
ان (الوحدات الـرقابيـة تشرف على
فـحص اخلـبـازة وجتـهـيـز الوكالء
وجتـري اسـتـبـيــانـات لـعـيـنـات من
الــعـــوائل عن نـــوعــيـــة الــطـــحــ
ُجهز وتتـابع اسعار الطح في ا
األســواق احملــلــيــة). الى ذلك اكــد
الــوزيــرعالء اجلــبــوري انــضــمـام

ــعـــنـــيــة لـــبــذل أقـــصى اجلـــهــود ا
الستـقبـال الزوار العـراقيـ والعرب
ــخـتـلـف جـنـســيـاتـهم) واألجـانب 
مـطـالـبـا بـ (تـهـيـئـة أفـضل الـظـروف
ــا يــعــزز ألداء مــراســـيم الــزيـــارة 
إظهـار هـويـة الـعـراقـيـ اإلنـسـانـية
واإلسالمية والعربـية والوطنية وما
تتحلى به أخالقـهم السامية وجتود
به نــفــوســـهم األبــيــة وأيــاديــهم من
مــظـاهــر الــكــرم والـســخــاء واجلـود
ـعـزيـن) مـحذرا وحـسن اسـتـقـبـال ا
من (تبعات وأهـداف بعض الدعوات
شبوهة التي تطلقها أبواق الفتنة ا
والتي والنفاق ضـد الزوار األجانب 
تــتــنـافى والــقــيم الـســامــيـة لــشـعب
العراق العزيز). وشددت جلنة احلج
عـلى و االوقــاف والـشـؤون الـديـنـيـة
إجناح الـزيارة.وقال رئـيس اللـجنة
محـمد الصـيهـود في تصريح امس
إن (الـلـجـنـة تـتــابع عـمل الـعـتـبـات
وان ــقــدســة خالل شــهــر مــحـرم  ا
اجنـاح الزيـارة يحـتـاج الى تكـثيف
جـهـود وامـكـانـيـات الـدولـة) ولـفت
واكب الى انه (برغم من مـسانـدة ا
اال انــنـا نـحــتـاج الى احلـســيـنــيـة 
جــــهـــود كـــبـــيـــرة وذلك الن اعـــداد
الزائـرين ملـيونـية واقـبال زوار من
الدول االخرى أيضا) وتابع (ندعو
الى ان يـكـون دور الـوقف الـشـيـعي
اكــــبــــر فــــضال عن مــــســــاهــــمـــات
الـوزارات االخــرى في دعم واسـنـاد
اجنــاح الـزيـارة االربـعــيـنـيـة). وفي

وجَّه احملـــــافظ  مـــــحــــمــــد واسـط 
ـيــاحي جــمــيع الــدوائـر جــمـيـل ا
اخلـــدمـــيـــة واألمـــنـــيـــة واإلداريـــة
والـــســانـــدة بـــتــكـــثـــيف اجلـــهــود
السـتـكمـال الـتحـضـيرات في مـنـفذ
زربـــاطــيـــة احلـــدودي اســتـــعــداداً

للزيارة. 
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ــيـاحـي في بـيــان امس إنه وقــال ا
(اطـلع بـشـكل مـبــاشـر عـلى جـمـيع
ـنـفـذ الـتي جتري الـتـفـاصـيل في ا
فـي إطـار الـتـحـضـيـرات السـتـقـبال
ياحي زائري االربعيـنية) ووجّه ا
(جمـيع الدوائـر اخلدمـية واألمـنية
واإلداريـــة والــســـانــدة بـــتــكـــثــيف
اجلـهـود السـتـكـمـال الـتـحـضـيرات
فـي مـــنــفـــذ زربـــاطـــيـــة احلــدودي
ـتطلـبات التي من وتهـيئة جـميع ا
شـأنـهــا ضـمـان انـســيـابـيـة دخـول
الزوار) متوقعـاً أن (تشهد الزيارة
هذا الـعام توافـداً غير مـسبوق من
الــزائــرين الــقــادمــ من مــخـتــلف
بـلــدان الـقــارة اآلسـيــويـة) وأشـار
إلى أن (هناك جهوداً كبيرة ساندة
ــؤسـسـات أخــرى من الـوزارات وا
ــركــزيــة والــقــطـاعــيــة واألمــنــيـة ا
واحلـــشــــد الـــشـــعـــبـي) مـــشـــيـــداً
بـ(اجلــهــود الــتي تــبــذلــهــا هــيــئـة
ـنــافـذ احلـدوديــة والـدوائــر مـنـذ ا
أســـابــيع بــعــد أن اســـتــنــفــرت كل
ـسـتـوى اخلـدمي مالكـاتـهـا لـرفع ا

نفذ).  والصحي واألمني في ا
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بغداد

اذا نرّحل العالج? سؤال أعلم أنه صعب للغاية وعميق جداً وال سيما اذا اخذنا بنظر
ـرض ويجعل الـعالج أكثر شـكلة ويـفاقم ا االعتـبار أن هذا الـترحيـل يزيد من تـعقيـد ا

كلفة ويقلل من نسب النجاح والشفاء?!.
قد يقول قـائل ان الترحيل ال بد مـنه جتنباً لأللم وحـفاظاً على كـيان اإلنسان ولكن ال
ـكن تـصـور أي عـملـيـة تـصحـيح مـطـلـوبة سـتـكـون دون ثمن يـوجد عالج دون ألم وال 
وحتى كـياننـا قد يتـحول بـهذا السـلوك إلى مجـرد هيكل خـاوٍ ال معنى له وال يـقوى على

الصمود في وجه أبسط الرياح!
ان حتمل األلم احلاضر هو باب للخالص من األلم األكبر..

دفوع اآلن مـهما يراه البعض باهـضاً هو توفيرألضعـافه فيما لو اضطررنا في والثمن ا
اً طـاف على العالج وقطعاً سنـكون كذلك! ونظرة بسيـطة على موقع العراق قد نهاية ا
في التصنيـفات واالحصائيات وموقعه االن تكفي لـبيان حقيقة هذا األمر ولم يكن االمر
ستوى لـو كنا أكـثر شجـاعة وعاجلـنا اول حالـة فساد مالي لـيصل إلى هذا احلـال أو ا
وتـدهـور قيـمي وخـراب شـعـرنا حـيـنـها انه يـتـسـلل بصـمت مـثل لصٍ مـحـترف لـيـخـترق
مجتـمعـاتنا احملـصنـة بالـقيم واألخالق! ان كل ثمـرة جنيـنهـا اليوم ومـهمـا كانت مرّة هي
نــتــاج غـرس ســابق أو اغــفـال ـ عن عــمــد او غـيــره ـ ألولى بـوادر

اخللل واخلطأ في البناء.
ولكن.. 

ـبـادرة واالسـتدراك دون أن ـكـنـة وعـلـينـا ا تـبـقى الـفـرصة 
نـخـدع بـبـعض صـور احليـاة احلـاصـلـة فـلـيـست كل األنـفاس

دليل حياة بل قد تكون عالمة احتضار!.
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يــتـوافـد االف الـزوار الـى مـحـافـظـة
سيرا على االقدام للمشاركة كربالء 
في احيـاء اربعيـنية االمـام احلس
وسط اســتــعــدادات عــلــيه الــسالم 
فيـمـا كشـفت قـيادة امـنـية وخـدمـيـة
ـشـتـركـة عن خـطـتـهـا الـعـمـلـيـات ا

.وقــال اخلــاصـــة بــزيــارة االربـــعــ
الـــنـــاطق بـــاسم الـــقـــيـــادة الـــلــواء
حتس اخلفاجي في تصريح امس
ان (القـوات االمنيـة شرعت بـاخلطة
االمـنـيـة اخلـاصة بـتـامـ الـزيارة)
واضـاف ان (العـملـيـات االستـباقـية
ــرحـــلــة والـــضــربـــات اجلــويـــة وا

الـسـادسـة لـعـملـيـة اإلرادة الـصـلـبة
في كــركـوك وضـرب أهـداف جـديـدة
جــمـــيـــعـــهـــا مـــا هي إال من ضـــمن
( اإلســتــعــدادات لــزيــارة االربــعــ
ذكورة هي من مؤكدا ان (احملاور ا
ضمن محـاور خطة تـأم الزيارة).
مـن جــانــبه  اكــد قـــائــد عــمــلــيــات

U—…∫ زوار يسيرون على االقدام الى كربالء الداء شعائر االربعينة “
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بغداد

منـذ الـوهـلة األولـى للـمـتـابع للـمـشـهد ,سـواءً الـسيـاسي مـنه أو االجـتـماعي,
سيـرى أن اجملتمع العراقي تغـلب عاطفته  على مـقاييسه العـقلية.. لذلك جتد
أن الـعراقـيـ يـجـسدون هـذه الـعـاطـفة ,من خالل أتـبـاع رمـوزهم وقـيـاداتهم
الـدينـيـة والسـياسـية بـشكل بـعدي عن الـوعي بـاجململ اعـتقـاداً منـهم بأنـها
جاءت لـتكون خالصاً لهم مرة وحباً وتعلقا بها مرة أخرى فصار اجلمهور
ـصالح نـطق الـعـقلي ,نـاهـيك تقـد ا يسـيـر وفق منـطق الـعـاطفـة أكـثـر من ا

صالح احلزبية الضيقة. العامة على ا
احلـالـة الـصـدريــة كـانت أهم وأكـثـر حـالـة بـارزة فـي اجملـتـمع الـعـراقي فـهم
تـلكون قاعدة جـماهيرية وقـوية ومتماسـكة قد تمثل 16% وبقراءة واقـعية 
مكن من اجلمـهور الـشيعـي " تبعـا ألرقام الـتصـويت اإلنتـخابـية" وكان مـن ا
ـقـراطـيـة في الـبالد أو تـسـخـيـر االسـتـفـادة مـنـهم في كـثـيـر من ركـائـز الـد
ـسـارات اخلاطـئـة فعالً بـدالً من أن يـكـونوا"كـمـاشة قـدراتـهم في تـصحـيح ا
نـــار" لـــقـــيـــاداتـــهـم الـــتي لم تـــســــتـــطع اســـتـــثـــمـــار هـــذا الـــكـم الـــهـــائل من

طيع" اجلمهور"ا
ـشهـد العـراقي عمـوماً التـظاهـرات الصـدرية لـيست بـالشـيء اجلديـد على ا
وال تمـثل عمق اخلالف الـسياسـي ب القـوى السـياسيـة.. فمـنذ عام 2003
كان الصدريون في سباق مع الزمن ,لبسط سيطرتهم على مراكز القرار في
الـدولة..ومنذ احتالل العراق وصدامهم مع احملتل ,الذي لم ينعكس عسكرياً
كـنـتـائج على األرض ,سـوى انه عـمق اخلالف أكثـر فـلم يـخـرج احملتل وظل
ـعــادي لـكـل الـقــوى الـســيـاســيـة ,الــتي كــانت تــريـد ركــوب الـتــيـار ــوقف ا ا
الصدري ,وتريـده "مطية" لها.. وفشـلت كل محاوالتهم جتعل الصدري أداة
لـتنفيذ مشاريعه ,وآخرهـا جتربة احلزب الشيوعي" فخالفهم الفكري" والذي

ن يفهم األمور. لم يبدوا ظاهراً أمام هذا التحالف ,كان واضحا 
الـتـظـاهـرات الـصـدريـة األخــيـرة واقـتـحـامـهم مـجــلس الـنـواب ومـنع انـعـقـاد
قراطية بقدر زيادتها للشرخ جلساته بالتأكيد لم  تهدف لتعميق مفهوم الد
ـا الدفع ب الـقوى الـسيـاسيـة األخرى وحتـديداً مع "اإلطـار التـنسـيقي" ور
ـواطن هـو حـطـبـهـا من خالل " بـإجتـاه صـراع واقـتـتـال داخـلي يـكـون فـيه ا
ـصـالح العـامة ,أو مـصالح جتـهيـله" ودفعـه إنفـعالـيا ,دون أي حـرص على ا

اجلمهور الصدري في األقل..
ـكن لـهـا أن تــنـتـهي قـريـبـا  بل هي واهم من يـعـتـقـد أن احلــالـة الـصـدريـة 
مـتـمـددة لـيس من خالل اجلـمـهـور ألن الـشـعب الـعـراقي هـو اآلخـر مـنقـسم
عـلى الـوجود الـصـدري بيـنهم فـهـو في غالـبـيته رافض لـطـريقـة تـعامـلهم مع
لـفات وتعاطيـهم مع النظام الـسياسي ناهـيك عن مقت حالة "الـتأليه" التي ا
ـارسـهـا الصـدريـون جتـاه قيـادتـهم وزعـامـتهم مـن خالل التـصـريـحات أو
الــتــلـمــيــحــات أو الـتــغــريـدات ,الــتي أنــتـجت حــالــة من الــعــبـوديــة واإلتــبـاع

ا أكثر! عصوم ور "الالمنطقي" وإيصالهم لدرجة ا
يـعـتـقـد كـثـيـر من احملـلـلـ لـلـمـشـهـد السـيـاسي ,أن الـعـراق ونـتـيـجـة لـتـنوع
ـكن بأي حـال من األحـوال أن يـقـاد من جـهة لـوحـدهـا.. وقد مـكـوناته ,فال 
الكي رغم حصده  89مقعداً لكنه لم يستطع سـنا سابقاُ كيف أن السيد ا
كن ال لـلـصدريـ أو غـيرهم ,لن تـنجح تشـكـيل احلكـومـة لوحـده.. لـذلك ال 
محـاوالت جتهيل اجملـتمع أو اسـتدراجه بشـعارات زائفة ,أو تـسويق تهم هم
ـشاركـون بها ,وعلى الـقوى الـسياسـية وخـصوصا الـشيـعية مـنها ,أن أول ا
ضي تتـحمل مـسؤوليـتهـا أمام نـفسهـا وجمـهورها ,بـا
في عقـد جـلـسة مـجـلس الـنـواب العـراقي واالنـتـهاء
ــشـاركـة اجلــمـيع ,أو من من تــشـكــيل احلـكــومـة و
يـريد مـنهم ذلك.. عـلى أن تذهب نـحو إعالن احلرب

على الفساد بكل أنواعه وانتماءاته.

مـيسـان اللـواء الركن مـحمـد جاسم
الـزبــيـدي جـاهـزيــة مـنـفــذ الـشـيب
احلــدودي السـتــقــبـال الــزوار بــعـد
اكـــــمــــــال اإلجـــــراءات االمــــــنـــــيـــــة
واخلــدمـــيـــة. وقــال بـــيــان تـــلـــقــته
(الــزمـان) امس ان (الـزبــيـدي تـفـقـد
منفذ الشـيب احلدودي شرق مدينة
الــعـمـارة من أجل وضـع الـلـمـسـات
االخيرة الستقبال الزوار) واضاف
ـنفذ جاهـز الستقبال الزبيدي ان (ا
الــزوار من اجلــانب االيــراني بــعــد
اكمال االجراءات االمنـية واخلدمية
عــلى طـول الـطـريـق) مـؤكـدا (نـشـر
القطـعات األمنـية من قوات اجليش
والـشـرطة واالجـهـزة االسـتخـبـارية
من مـنـفـذ الشـيب بـإجتـاه العـتـبات

دينة العمارة). قدسة مروراً  ا
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 وحذر رئيس حتالف قوى الدولة

الـوطـنـية عـمـار احلـكـيم من دعوات
مشبوهة ضد الزوار األجانب خالل
مشاركهتم في االربـعينية .وقال في
بــــيــــان امس انـه (بــــالــــتــــزامن مع
انطالق أول قـافلـة لزوار االمام أبي
عـــبــدالــله إلحــيـــاء شــعــيــرة زيــارة
ليونية التي انطلقت من األربع ا
أقـــصى نــقـــطــة من جـــنــوب الــبالد
يـصـاحـبـهـا تـوافـد مـئات اآلالف من
نـــدعـــو الــــزوار من خـــارج الــــبالد 
احلـكــومـات احملــلـيـة والــفـعــالـيـات
ـواكب االجـتـمــاعـيـة والـعــشـائـر وا
ــؤســســات احلــســيــنـــيــة وبــاقـي ا
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بغداد

كل اجملــريــات في الــعــراق هي نــتـيــجــة لــسـيــاســات غــيـر
ـؤسـسـات ـا أفـقــدت ا الــرشـيـدة والـصــراع الـسـيــاسي
العـامة إحـترامـهـا عنـد اجلمـهور. اجلـمهـور يتـابع ويراقب
اخلطـاب الـسيـاسي اإلعالمي ويـتـولد لـديه إنـطبـاع سـلبي
ـــقــاربــة مع حــيــاته الــيــومــيــة وتــراجع جــودة احلــيــاة. بــا

اإلستجابة. اإلستيعاب اإلستماع
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بغداد

ـكن أن يـقـيـد ألن الــقـيـد والـفـسـاد صـاحب الـضـمـيــر احلي واألخالق الـرفـيـعــة ال 
كن أن مـارسـات غيـر الـصحـيحـة شـعور بـالـدونيـة ال  والـظـلم وا
ارسه أي شـخص نبيل مهما كانت الظروف وإذا وصل إلى

ان يستقيل أو يقول احلقيقة ويستقيل. أضعف اإل
الـوزيــر رفـعـة وقـوة وقــرار فـإذا كـان يــتـرفع عن اخملـجالت
فـهو قـوي على الـفسـاد والظـلم وقراره نـافذ ومـحترم وإذا
ال فهو العوبه بيد من نصبه أل خزائنه با كان ينتظر من 

عيته. ومن يعمل 

ـعــاهـدة جتــارة احلـبـوب الـعــراق 
لعام  1955ليصـبح عضواً رسـمياً
ي. في مـــجــــلس احلـــبــــوب الـــعـــا
واوضح الـبـيـان ان (الـعـراق انضم
بــصــورة رســـمــيــة ألهم مــعــاهــدة
لــتـنـظـيم جتـارة احلـبـوب بـ دول
الـعــالم لـعـام  ?1995اعـتــبـاراً من

 11آب اجلاري) واضاف ان
(الـــــوزارة اتــــخــــذت الـــــتــــدابــــيــــر
واإلجــراءات كـافـة بـالــتـنـسـيق مع
مــجـلس احلـبـوب) الفـتـاً الى انـهـا
(اودعت وثيقة اإلنضمام لدى األ
تـحدة وفقـاً للـسياقـات القانـونية ا
ـوجب الـقـرار) وبـ ان ـتـبـعـة  ا
(الـعراق حـصل عـلى العـضـوية في
ي الــذي مــجــلـس احلــبــوب الــعــا
يضم  57دولة) مـؤكداً انه (الـقرار
ســـيــــوفـــر فـــرص لــــلـــوصـــول الى
ـــتـــعـــلــقـــة بـــاألســواق األســـعــار ا
ية بصورة مباشرة مع الدول العا
ــنــضـويــة لــلــمــجـلس األعــضــاء ا
ويــتــيح الـفــرصــة لـعــقــد اتـفــاقـات
ا يـتعلق متـعددة وثنـائية مـعها 
بــــتـــجــــارة احلـــبــــوب احلـــنــــطـــة
البقوليات  الشعير والذرة  دعماً
لألمن الغـذائي خاصـة بعـد تنامي
ــتــمــثــلـة ــيــة ا الــتــحــديــات الــعــا
ناخي وجـائحة كورونا بالتغـيير ا
واحلـــرب الـــروســـيــة األوكـــرانـــيــة
ــواد وارتــفـــاع مــعــدالت اســـعــار ا

ياً و التحديات األخرى). عا
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يـزة) من جهته مثنى ذكر طبية 
ان (هــذا اإلجنــاز ســيــحـقـق قــفـزة
ــجـال تــقـد اخلــدمـات نـوعــيـة 
الـطبـيـة في قضـاء الطـارمـية بـعد

جتـــهــــيـــزه بـــأحــــدث األجـــهـــزة و
ـستـلـزمات الـطبـيـة) مشـيراً الى ا
ــالــيـة انه (ســيــقــلل من األعــبــاء ا

.( واطن لقاة على كاهل ا ا
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وانـــا أتــصــفح مــواضــيـع الــفــيس في
هـاتـفي احملـمول لـفت انـتبـاهي عـنوان
يـقـول نحـتـاج إلى مسـلـسل تلـفـزيوني
ـتـقـاعـدين حتت نـفس يـنــقل مـعـانـاة ا
االسـم . وفي خبـر ثان وفـاة متقـاعدين
اثـنـ من كبـار الـسن في الـسلـيـمانـية
أثــــنـــاء وقـــوفــــهم في طــــابـــور طـــويل
بــانــتــظـار اســتالم الــراتب . إلـى مـتى
ـتــقــاعــد في الــعـراق? تــظل مــعــانــاة ا
فـاحلريـة الزائفـة التي جـلبتـها امـريكا
لــنـا بـحـجــة الـقـضـاء عــلى االسـتـبـداد
والـدكتاتـورية وأسلـحة الدمـار الشامل
والـتي ندم عليها معـظم العراقي بعد
ـا حل بـنـا بـعـد صــدمـتـهم الـكـبـيــرة 
ـا جـعـلـهم يـتـرحـموا الـغـزو اجلـائـر 
عــلى ايــام زمــان وخــصــوصــا الــعــهـد
ـتـقـاعدين ـلـكي . نـعـود إلى مأسـاة ا ا
ــا يــلي :- الــفـوارق ويــتــلــخص ذلك 
الـكـبيـرة في الرواتب بـغض النـظر عن
الـشهادة واخلدمة فال يعقل أن يحصل
مـوظف عـلى راتب بـعـشرات اآلالف من
الـــدنــانــيـــر وغــيــره راتب ال يـــتــجــاوز
اربـعمائة ألف من الدنـانير. ومثال ذلك
شــخــصـان تــخــرجـا من اجلــامــعـة في
نـفـس الـسـنـة والـيـوم أحـدهـمـا حـالـفه
احلظ فـكان عند بلـوغه السن القانوني
همـة بنظـر الدولة في إحـدى الدوائـر ا

والـتي حـددت رواتبـها ومـخصـصاتـها
بـــقــرارات خـــاصــة والـــثــانـي في أحــد
همـلة فاالول يـتقاضى دوائـر الدولـة ا
تــقــاعــداً أكــثــر من اربــعــة او خــمــسـة
مـالي دينار والثاني يتقاضى أقل من
ــســالــة الـــثــانــيــة مــلـــيــون ديــنـــار . ا
وأمـثــالـهـا كـثـيـرة خـريـجـان اثـنـان في
نـفس الـكلـيـة أحدهـما بـقى في الـعراق
وقـــضى مـــعــظـم حــيـــاته في اخلـــدمــة
الـعـسـكـريـة كـمـكـلف واحـتـيـاط واآلخر
اسـتـطـاع الـهـرب خـارج الـبـلـد وحصل
عـلى جـنـسـيـة أحـد الـبـلـدان وخـدم في
ذلك الـبلد وحـينمـا التقـيا بعـد عشرات
الـسـنـ يـتـكـلم االول بـأنـه خـدم الـبـلد
بـكل إخـالص وحـالـيـا متـقـاعـد وراتـبه
بـحـدود ملـيون ديـنار والـثاني يـضحك
مـستـهزئـاً منه اني زرت الـبلـد واكملت
مـعـامــلـة الـتـقـاعـد بـعـد حـصـولي عـلى
تــأيــيــد أحــد األحــزاب وحـصــلت عــلى
راتب تـقـاعدي أكـثر من مـلـيوني ديـنار
بـدون جـهـد وتعـب وعائـد إلى عـائـلتي
ألن الـعـيشـة صعـبة في الـعراق. الـنوع
الـثـالث الذي له خـدمـة سنـة او سنـتان
في الـعراق وهرب خـارج البلـد وتعرف
ـــعــقــبـــ والــســـمــاســرة عـــلى أحــد ا
وخــصـوصـا في احملـافـظـات وأكـمل له
مـعـامـلـة تقـاعـديـة واوصل خـدمته إلى

عـشـرين سـنة بـالـتـمام و الـكـمال ودون
أن يــدفع االســتــقـطــاعــات الــتـقــاعــديـة
وســلــمـه هــويــته الــتــقــاعــديــة وكــارت
ـاستر لـقاء مبـلغ عشرة مـالي وأكثر ا
ا داعيـا إلى حكومتنا ا غا وعـاد سا
اجملــيـدة بــالـثــنـاء. نــعـود إلى مــعـانـاة
ـتـقاعـدين عـند مـراجعـتـهم إلى دوائر ا
ـوظف وجـهه عابس ويـريد الـتـقاعـد فا
أن يـــــعـــــبـــــر عـن انـــــزعـــــاجه فـي وجه
ـراجــعـ ومـعـظـمـهم من كـبـار الـسن ا
وعـبارة انـتظر تـتكرر وانت تـشاهد من
حـــظـي بـــواســـطـــة أو اســــتـــطـــاع دفع
ـقــسـوم مـرحـبـا به وتــكـمل مـعـامـلـته ا

بسرعة البرق . 
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ـــتـــقـــاعـــدين نـــعــــود إلى مـــعـــامـالت ا
ن حصـلوا الـعراقـي خـارج العـراق 
عــــلى الــــتــــقـــاعــــد بــــحق أو دون حق
ـطلـوب مـنـهم شهـادة حـياة سـنـوية فـا
وتــتــطــلب تــصــديق وزارة اخلــارجــيـة
تزوجه وتـسليمـها إلى التقاعـد وغير ا
يـتـطـلب مـنـهـا إقـرار وتـعـهـد والـغـريب
بـــاألمـــر أنــهـــا تـــرسل من الـــســـفــارات
مـباشرة الى دائـرة التقـاعد ولكن يجب
عـلى الوكـيل أن يـراجع الدائـرة ويسأل
عن وصــولـهـا مـوظـفــاً بـعـد تـقـد رقم
وتــاريخ كــتــاب الــسـفــارة وســواء كـان
واصـالً أو ال سـتـجــد اجلـواب لم يـصل
وبـعـد إحلـاح وتـوسل يـتـكـرم بـالـبـحث
عـن الـــرقم لـــيـــجـــده ويـــقـــول لك راجع
ـراجعـة عـبر الـقـسم اخملـتص وتكـون ا
شـباك صـغيـر جدا يـقف أمامـه عشرات
ــراجــعــ ومــثــال ذلك حــدثــنـي أحـد ا
االخــــوة بــــأنه راجع بــــعــــد أكـــثــــر من
أسـبوع من وصول الكتاب إلى دائرة
الـتقاعد وراجع الشعبة اخملتصة ولكن
مـوظـفة االضـابيـر جـعلـته ينـتـظر أكـثر
من ثـالث ساعـات كـامـلـة لـتـتـكـرم عـليه

الـكـتاب واصـل وروح أنته احـنه نـكمل
كن ـسـؤولـ إلى  ـعـامـلة واسـال ا ا
تـقاعد أن يـحفظ الـكتاب في اضـبارة ا
وخــصـوصـا أنه يــحـمل رقم االضـبـارة
عاناة األكبر راجعـة. وا دون مـعاناة ا
عوقـ وخصوصـا عند لـكبار الـسن. ا
تـكـون معـاملـتـهم في الطـوابق الـعلـيا.
ــكن أن تـتـطــور وان تـكـون هـنـاك اال 
دائـرة استعالمات يجـلس فيها موظف
عـاملـة ويرسـلها من كـل قسم يـستـلم ا
إلى القسم اخملتص وعند وجود نقص
رجع اكمال النقص ويسلم يطلب من ا
ـراجـعة بـعد تـوفيـر قـاعة مـكيـفة رقم ا
ـراجع لـالنـتــظـار أو يــتـطــلب دخــول ا
راجعة حلـاالت خاصة فـنتخـلص من ا
عـند هذه الـشبابيك الـصغيـرة ونحترم

راجع عند ابواب دائرة التقاعد WFł«d∫ االف ا

فـــإن دراســـة فـــرايـــسن وبـــيـــرســون
ـاذا يتنـمر الفرد? عمدت الى مـعرفة 
ـكن ايـقـافه?  حـيث شـملت وكـيف 
ــرحــلــة الــدراسـة 119 طــالــبــاً من ا
ــدرســيـة في كــوتـنــبـرغ الــثـانــويـة ا
بـالـسـويــد وكـشـفت الـنـتـائج ان 39
ـائة مـنهم قـد تعـرضوا لـتنـمر في با
سـنـوات الـدراسـة وانـهم يـتـنـمـرون
حينما يجـدون ضحايا اقل منهم في
مــسـتـوى تــقـديــر الـذات كــمـا اكـدت
ــتـنــمـر دراســة نـرويــجــيـة امــتالك ا
ـتازة جتـعـله في وعـي تام عـقـلـيـة 
لكي يلعب في اعصاب غيره ويتمكن

منه وفق نقاط الضعف.

ويــــؤكــــد اخلـــبــــراء وجــــود اضـــرار
تــنــعـــكس عــلى احلـــيــاة الــيـــومــيــة
لألشــــخــــاص  خــــاصــــة األطــــفــــال
ــــــراهـــــقــــــ مـــــنـــــهــــــا تـــــولـــــد وا
الشعوربـالوحدة والرغـبة باإلنعزال
اإلرهــــاق الــــدائم والــــعب والــــقـــلق
شــعـــور بــاخلــجل الــشــديــد والــعــار
عــنــدمــا يــتــعــرض لــنــوع من انــواع
التنمر او التشـهير عدم القدرة على
الـثـقـة من جـديـد  تـولـد شـعـور كـره
الذات الـذي يـؤدي الى ايذاء اجلـسد
اواإلنتحـار الشـعور بالـنقص يؤدي
الى انــعــدام قـيــمــة الـذات اكــثــر قـد
يعاني الـشخص من فـقدان الوزن او
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نـــاقــــشت الــــعـــديــــد من الـــبــــحـــوث
والـدراسـات قضـيـة الـتـنـمـر ووصفه
خبراء الصحة واجملتمع بأنه سلوك
يــــصـــدر مـن شـــعــــور الـــضــــعف في
ــتــنــمـر لــكن تــشــتـكي شــخــصــيـة ا
اجملــتـــمـــعــات الـــيـــوم من الـــتــنـــمــر
اإللــكــتـروني وحــسب ويــكــيـبــيــديـا
فـالـتـنـمــر اإللـكـتـروني هـو اسـتـغالل
ــتـعـلـقـة به اإلنـتـرنـت والـتـقـنـيـات ا
بـــهــــدف إيــــذاء اشــــخـــاص آخــــرين
بطـريقة مـتعـمدة ومتـكررة وعـدائية
ويـنـشـأ هـذا الـسـلـوك نـتـيـجـة عـقـدة
الــنــقص فــيــقـلـل من شــأن اآلخـرين
ووجد البـاحثون ان الـتنمـر كظاهرة
ــــدارس بــــســــبب يــــنــــتــــشــــر فـي ا
التنــــشئة اإلجـتماعـية غيـر السوية
كـمـا ان األطـفـال اكـثـر تـعـرضـاً لـهـذا

األمر. 
وفي حـــوار (الـــزمـــان) مع اخملـــتص
واألستاذ في عـلم اإلجتـماع بجـامعة
ــوســوي اكـد ان واسط  مــرتــضى ا
(مفـهوم الـتنـمّر اإللـكتـروني هو عدم
الــرضـا عـلـى مـخــلـوقـات الــله وهـو
صـفة دنـيـئة اليـتقـنـها إال الـضـعيف
نتيـجة اإلحساس بـالنقص مـايشير
الى الـــســــلـــوك الــــعـــدوانـي وغـــيـــر
ـتـنـمر ـرغـوب فيه الـذي يـقـوم به ا ا
إلــكـتـرونــيـاً بــإسـتـخــدام الـتـقــنـيـات
احلـــديــثـــة مــثل الـــهــاتـف احملــمــول
واحلـاسـوب والـتطـبـيـقـات وغـيـرها
ضد طـرف آخر بـغرض اإلسـاءة إليه
وإحلاق الـضرر به ماديـاً أو معـنوياً
أو اجتماعياً أو نفـسياً وهنا تتعدد

األهداف مثل تعدد األشكـال فالتنمر
يــشـــمل صـــور مـــخـــتـــلــفـــة  األولى
ضايقـة التي تصل احـياناً الى حد ا
اإلهــانــة وهــذا مــايــصــدر في حــالــة
الــهــجــوم عــلى شــخص والــثــانــيـة
ـرحـلة تـشـويه الـسـمـعـة الـتي تـلي ا
األولى فأحياناً يتطور لدينا الشعور
السلبي الى نشر معلومات مزيفة او
اشـــاعــات كــاذبــة لــتــشــويه ســمــعــة
الـشخص لـكي يـتـعرض لإلنـتـقاد او
اإلستهزاء والصورة الثالثة انتحال
الـهـوية بـإخـتـراق حـسـاب الـشخص
وتـــهــديــده او نــشـــر مــواد تــعــرضه
لإلحـراج والــهـجـوم والـرابــعـة نـبـذ
الـشــخص او اقــصـاءه وذلك يــحـدث
احـــيــانــاً عــنــد اســـتــبــعــاد او رفض
لوجود الشخص واخلامـسة التنمر
عــبـر تـصــويـر الــشـخص دون عــلـمه
ونشـر صوره والسـادسة الـتجسس
عبر مـواقعه اإللـكترونـية والسـابعة
اخلداع إلكتشـاف اسرار ثم الوشاية

بها.
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وكـأي ظـاهرة لـهـا جـذور ومـسـبـبات
فأن التنمر يعود تشكيله الى اسباب
بـــحـــسب اخلـــبـــراء اولـــهـــا رغـــبـــة
اإلثـبـات وثـانـيـهـا رغـبـة الـسـيـطرة
وثــالـثــهـا الـغــيـرة ورابــعـهــا غـيـاب
اإلهتمام والتـعاطف األسري خاصة
وان اإلنـتـرنت اصـبـح مالذاً لـلـكـثـيـر
مـن األشـــخــــاص الـــذيـن يـــرغــــبـــون
بالترفيه او الـتنفيس اواإلعتزال عن
الــعـــائــلــة.. ولــلــوقــوف عــلى بــعض
الـدراسـات اخلـاصـة بـهـذه الـظـاهـرة

اهمال نفسه نـتيجة تعـرضه للتنمر
الغـضب واإلكـتئـاب يالزمـان من يقع
في فخ التـنمـر تقـود حالـة اإلكتـئاب
الى التخـلي عن التحـصيل الدراسي
او تــرك الـــعــمل واخــيــراً الــشــعــور
باخلوف وعدم األمان ذلك مايجعلنا
نـــحـــمي انـــفــســـنـــا من الـــوقــوع في
اضرار هـذه الـقضـيـة  وللـوقـاية من
مــســاو الــتــنــمــر نــعــتــمــد بــعض
اخلــطــوات الــوقــائــيــة وهي  نــشــر
الوعي بـخطـورة التـنمـر اإللكـتروني
ب األفراد وإعداد الـبرامج الثـقافية
التي تكشف مـاهيته وتأثـيره تعليم
ـتنـمر الطـفل وتدريـبه لـلتـعامل مع ا

وعدم التأثر به وبأفعاله مع ضرورة
تـــــلـــــقـي األطـــــفـــــال دروس في آداب
استـخدام اإلنـترنت قـبل استـخدامه
ـعــلـومـات والـصـور الـتـحــفّظ عـلى ا
الـشــخـصـيّــة عـلى مــواقع الـتـواصل
االجـــتــمــاعي بـــعــيــداً عـن اجلــمــيع
احلــرص عـلى مــعـرفــة الـطــرق الـتي
يــســتــطــيـع عن طــريــقــهــا مــقــاضـاة
تـنمّر اإللـكتـروني جتاهل اإلساءة ا
ـتنـمر التي التـسـتحق الـرد حـظر ا
ــعـــلـــومــات الـــبـــريــد الــغـــنـــفـــراد 
اإللـــــكــــتـــــروني لـــــلــــحـــــفــــاظ عـــــلى
اخلـصـوصـيـة وعـدم اإلخـتـراق عدم

الثقة بالغرباء. 
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ـــراجع عـــلى أن يـــصـــدر أمـــر بـــعــدم ا
تـــأخــيـــر اي مــعــامـــلــة وحتـــديــد وقت
إلجنـــازهــا وبـــهــذا نـــعــمل عـــلى عــدم
ـراجع لــلـمــوظف مــبـاشـرة مــراجـعــة ا
ونــخــلص من الــســمـاســرة والــرشـوة.
تــأخـيـر صـرف الـرواتب وكـأن ال وزارة
ـالــيـة وال الـتـقـاعـد يــعـرفـوا مـواعـيـد ا
صـرف الـرواتب والـتي يـجب أن تـنـجز
قـبل حلول الشهر ليتم الصرف في يوم
من  1مـن الـشــهـر . ســؤال اخــيـر أنــنـا
نــعــلـم أن صــنــدوق الــتــقــاعــد يــحــوي
ـتقاعدين االسـتقطـاعات التي ترد من ا
شــــهـــريـــا ولــــكن يـــتـم صـــرف الـــراتب
التقاعدي لفئات متعددة لم يتم استالم
اسـتقـطاعـات منـهم سابـقا ويـجب على
الية أن تتحمل صرف الـدولة ووزارة ا

رواتبهم ال صندوق التقاعد كما لو 
تــدقــيق ذلك ســنـجــد فــئـات كــثــيـرة 
ــــكن صــــرف الــــراتـب لـــهـم بــــاطال و
مـحــاسـبـتـهم ومن زور لـهم وإحـالـتـهم
إلـى احملاكم . واخـيـرا أمـا حـان الوقت
إلعــــادة الـــنــــظـــر بـــجــــمـــيـع الـــرواتب
واســـتــنــادا إلـى اخلــدمــة والـــشــهــادة
وبــغض الـنـظـر عن الـقـرارات اخلـاصه
سطرة واحدة بعيدا لـيكون اجلميع 
عـن أي فــوارق وامــتــيــازات وحتــسـ
ـا يـجـعـلـهــا تـيـسـر عـيـشـة الـرواتـب 

ة. كر
عانـاة ولنا عودة هـذا جزء يسـير من ا

أخرى .

{ كاتب راحل

 —bB « 5 Š

Husseinalsadr2011@yahoo.com

  «¡UŽœ≈ œd−  UN½«

Íd u « 5 Š

بغداد

»uKI*UÐ

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. UK

Issue 7366 Tuesday 30/8/2022
الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7366 الثالثاء  3 من صفر  1444 هـ 30 من آب (اغسطس) 2022م

-1-
أصـحــاب االدعـاءات الــعـريــضـة كــثـيــرون  وهم مـوجــودون في مـخــتـلف

يادين .. األزمان والبلدان  وفي مختلف القطاعات وا
-2-

جاء في التاريخ :
انّ " قتادة " كان يدّعي ويقول :

" إنّه لم يَنسَ شيئا قط "
ثم انه نادى غالمه بعد ذلك وقال له :

أئتني بنعلي 
فقال له الغالم :

أليست نعلك في رجلك ?
فالتفت فاذا هي في رجله 

فَغَصَّ باخلجل مِنْ ادعاءاته 
-3-

وقد سار الـسلطويـون في (العراق اجلـديد) على نـهج (قتادة) فـادعاءاتهم
مِنَ الـكـثـرة بـحـيث ال تُـحـصى  وهم يـؤكـدون عـلى مـحـاربـتـهم لـلـفـسـاد 

وعلى شدة حرصهم على مصالح البالد والعباد !!
مع انـهم لم يـقـدّمـوا لـلـشـعب الـعـراقي الـرازح تـمت وَطْـأَةِ سُـوءِ اخلـدمـات

وشدة االختالفات منهم دليالً على صحة تلك االدعاءات ...
واطن العراقي الـيوم محروم من أبسط مـقومات الراحة حيث ويكفي أنَّ ا
يـاه .. ويكـثر الـنـهب للـمال الـعام ويـطولُ ينـقطع عـنه الكـهـرباء .. وتـشح ا

االنتظار لتحس األوضاع دون الوصول الى احللول ..!!
-3-

ـتـعـلـقـة بــقـدرة الـعـراق عـلى مـا زالت وعـودُ ( حـســ الـشـهـرسـتـانـي ) ا
ساءلة عن تصدير الطـاقة الكهربـائية مَحلَ تـندرِ وما زال هو بعـيداً عن ا

سوء تدبيره ?!!
-4-

انّ الـشـعب الـعـراقي من أذكى الـشــعـوب في الـعـالم  ولن يـفـلح أبـداً مَنْ
يـسـتــمـرء الـضـحك عــلى الـذقـون وتــيـرةً ثـابـتــة في الـتـعــامل مع مـثل هـذا

الشعب الذكي .
-5-

وتلوح في األفق مالمح االستعداد للتعبير عن الغضب
تراكمة اجلماهيري الـعام ازاء اخلطايا واألخـطاء ا
الـتي اجـتـرحـهـا الـسـلــطـويـون  حـيث بـلغ الـسـيل
الزبى ولم يبق في القوس منزع  –كما يقولون - .

ستعان على ما يصفون . والله ا
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قــال مــحــافظ الــديــوانــيــة زهــيـر عــلي
الـشعالن خالل كلمة أثـناء توزيع دفعة
ـسـتحـقيـها جـديـدة من قطع األراضي 
ان (هـذا األستـحقـاق الذي عـملت عـليه
احلـكـومـة احملـليـة مـنـذ الـوهـلة االولى
بــشـمــول كـافــة الـشــرائح في اجملــتـمع
الديواني الكر بعد جهود استثنائية
حــثـيـثـة بـذلـت وتـبـذل بـالــتـنـسـيق مع
وزارة الـدفـاع الـعـراقـيـة واسـتـحـصـال
ــوافــقـات االصــولـيــة ألكـتــمـال كــافـة ا
األجـراءات اخلاصـة بذلك. واضاف انه
( اعـتمـاد الية واضـحة صحـيحة في
الـلـجـنة الـعـليـا لـتـوزيع قطع األراضي
عـلى مـستـحقـيـها حـصراً من الـشرائح
ـشـمولـة ومنـذ الـوجبـة األولى والتي ا
 تــوزيـعـهــا عـلى شــريـحـة مــؤسـسـة
الـشـهداء حـتى هذا الـيوم وقـد عاجلـنا
جميع األخطاء التي شهدتها التوزيعة

السابقة
ن ولـم ولن نـســمح بــدخــول األبــتـزاز 
يـحـاول ان يكـون ضـمن دائرة األبـتزاز

نتـفع عـلى حقوق ـساومـة من ا او ا
ـديــنـة واسـتــحـقـاقــاتـهم الـتي أبــنـاء ا
عـمـلــنـا عـلـيـهـا جـاهـدين فـيـمـا يـخص
تــوزيع قـطع األراضي وضـمن اجلـدول
ـعـد اعـداداً مـحـكـمـاً وفق الـسـيـاقـات ا
الـقـانـونـيـة). واكد ان (الـعـمل مـسـتـمر
للجنة العليا لتوزيع قطع األراضي في
مـحافـظة الـديوانـية وسـيكـون التوزيع
بــهـــذه االلــيــة عــلى جـــمــيع الــشــرائح
ــشــمــولــة ضـمـن تـوقــيــتــات زمــنــيـة ا
مـتـقــاربـة ولـيـست بـالـبـعـيـدةواعـتـمـاد
الــشــفـافــيــة الـتــامــةكــمـا اوعــدنــانـكم.
وسـيــكـون هـنـاك تـوزيع لـقـطع أراضي
شمولة ضمن مؤسسة عـلى الشرائح ا
الــشــهــداء في مــحــافــظــة الــديــوانــيــة
وضــمـن وجـبــة جــديــدة ســتــوزع وفق
ــؤســســة وبـألــيــة مــعــتــمـدة قــانــون ا

.( واضحة جداً
ان واكـــد صـــنــدوق الـــنـــقـــد الــعـــربي 
ــركـــزي اســهــمت مـــبــادرات  الــبـــنك ا
ــالــة بــتــطــويــر مــؤشــرات الــسالمــة ا
وتــعــزيــز مــراقــبــة اخملــاطــر الــعــابـرة

لــلــحـدود ومــدونــة األفـراد لــدى اجلــاز
صرفي.  ا

وقـال تقرير للصـندوق تابعته (الزمان)
بادرات الداعمـة لالستقرار امـس ان (ا
ـركـزي الـعراقي ـالي الـتي قـام بـها ا ا
عـن طــريق قــسم االســـتــقــرار الــنــقــدي
ــالي تــمــثــلت بــتـطــويــر مــؤشـرات وا
الية تعـزيز مراقبة اخملاطر الـسالمة ا
الـعــابـرة لـلـحـدود ومـراقـبـة مـديـونـيـة

صرفي) االفراد لدى اجلهاز ا
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ركزي يطبـق معايير بازل  وتـابع ان (ا
لــلـسـيــولـة نـســبـة تـغــطـيـة الــسـيـولـة
ـستـقـر اما ونـسـبـة صافي الـتـمـويل ا
ـالـية في مـا يـتـعلق بـنـسـبة الـرافـعة ا
ونـسـبـة الـقـرض الي قـيـمـة الـضـمـانـة
فــمن اخملــطط تـطــبـيــقــهـا خالل الــعـام
اجلــاري) مــشــيــراً الى ان (مــا يــخص
مــتـطـلــبـات بــازل فـتـبــلغ نـســبـة احلـد
االدنى لـكـفايـة دأسـمال وفق مـتـطلـبات
ـــئـــة وهـــذا اإلجـــراء بـــازل  5.12 بــــا
ـصـارف الـتـجـاريـة  أما مـطـبق عـلـى ا

بـالنسـبة للمـصارف االسالمـة فال يزال
كـمـا يـتـوفـر إطـار ـشــروع قــد الـعـمل ا
قـــانـــوني شـــامل يـــتــضـــمن الـــرقـــابــة
واإلشـــــراف عـــــلـى أنـــــظـــــمـــــة الـــــدفع
والــتــحـويالت االلــكـتــرونــيـة وخــدمـة
الـــدفع عـــبـــر الــهـــاتف الـــنـــقــال ورقم
واستـطرد بالقول ان وحد) احلـساب ا
(ذلك يـوفر دليل منشور لـلحوكمة ملزم
ـالـيـة األخرى ـؤسـسـات ا لـلـبـنـوك وا
وفـقـاً ونــظـام اســتـعالم ائـتــمـاني عــام
ــبــاد الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة ألســواق
وفي مـا يتـعلق بـالبـنيـة التـحتـية ـال ا
ــالي فــقــد  تـقــو نــظـام لــلــنـظــام ا
ـباد الـتـسويـة االجـمـاليـة وتـطبـيق ا
األربـعة والعشـرين على النظـام لتقليل
ــمــارســات اخملـــاطــر وفــقــاً ألفـــضل ا
أعـــلن الــــدولـــيــــة). في غــــضـــون ذلـك 
ـنح صــنــدوق اإلسـكــان اسـتــمــراره 
الـقــروض بـزيـادة مـبـالـغـهـا في مـراكـز
واطــراف احملـافــظـات.وقـال مــديـر عـام
الـصــنـدوق ضـيـاء مـوجـد في تـصـريح
امـس إن (الـــتـــقــــد عـــلـى الـــقـــروض
مـسـتمـر في جمـيع احملافـظات وبـشكل
يــومـي) واضـاف ان (قــضــيــة تــعــديل
ــوجب قــانـون ــســاحـة مــحــكــومـة  ا
الـصـنـدوق فـإذا كـان الـسـنـد مـسـتـقالً
سـاحة غـير مـحددة أمـا إذا كان فـإن ا
ـسـاحـة يـجب أن ال الـســنـد مـشـاعـاً فـا
تــقل عن مــئـة مـتــر) وتـابع ان (مــبـالغ
ـــدة الـــقـــروض تــــمت زيـــادتـــهـــا في ا
األخـيـرة لـتـكون في مـراكـز احملـافـظات
75 مـلـيـون ديـنـار وأطـراف بـغداد 60
مـلـيون ديـنـار وأطراف احملـافـظات 50
مـلـيـون دينـار بـعدمـا كـانت في بـغداد
50 مـليـون دينار وأطـرافها 40 مـليون
ديـنـار واحملـافـظـات 40 مـلـيـون ديـنـار
وأطـراف احملافظات 35 مـليون دينار)
ــواطــنــ من (الــلــجــوء الى مــحــذرا ا
ـعقبـ حتى ال يتـعرضوا ـكاتب أو ا ا
والســـيـــمـــا ان الـــتـــقــد لـالســتـــغالل
االلكتروني بسيط وال يحتاج ألي جهد
ـــعــامــلــة فــعــنـــد قــبــول ا أو وســـاطــة

ـسـتـفـيد الـكـتـرونـيـاً تـكون مـراجـعـة ا
ـعـاملـة تـأخـذ إجـراءاتـها). بـسـيـطـة وا
وحـدد مـصـرف الـرافـدين مـدة تـسـديـد
قـرض  150مــلـيـون ديـنــار.وذكـر بـيـان
لــلــمــصــرف تــلــقـتـه (الـزمــان) امس أن
ـــصــرف حــدد تـــســديــد قــرض 150 (ا
مـليـون دينـار لشـراء دار سكن على 10
اعـــوام) مــؤكـــدا ان (الـــقــرض يـــشــمل
ــواطــنـ ــتـقــاعــدين وا ــوظــفــ وا ا

ئة). وبفائدة اربعة  با
ركزي مصطفى وبـحث محافظ البنـك ا
غـالب مـخـيف مع وزيـر الـبـيـئـة جاسم
أوجه الـــتــعـــاون الـــثــنـــائي الـــفالحـي 
وجــــــهـــــود الـــــتــــــوجـه لالقــــــتـــــصـــــاد
األخــضـر.وقــال بـيــان تـلــقـته (الــزمـان)
امـس إن (اجلــــانـــبــــ بــــحــــثــــا أوجه
ـركـزي الـتــعـاون الـثـنـائي بـ الـبـنك ا
والــبــيــئــة واجلـهــود احلــثــيــثـة الــتي
تـــبــــذلـــهـــا إدارة الـــبـــنـك في الـــتـــوجه
لـالقتصاد األخضر) واشار الى واثنى
احملـــافظ عـــلـى (جـــهـــود الــبـــيـــئـــة في
تــســـلــيــطــهـــا الــضــوء عـــلى مــخــاطــر
ـنـاخــيـة وآثـارهــا بـهـدف الــتـغـيــرات ا
في ؤسـسات  تـغيـير سـلوك األفـراد وا
مـا يـخص التـصـدي لظـاهـرة التـصـحر
ـــيـــاه والـــتـــعـــامل مـــعـــهــا ونـــقص ا
ـتــجــددة بـدالً من واعــتــمـاد الــطــاقــة ا
الـوسائل التـقليديـة) من جانبه  اشاد
ــركـــزي في دعم الـــفالحي بـ(جـــهـــود ا
اهـــتـــمـــامـــات الـــدولـــة والـــبـــيـــئـــة في
مـوضوعات معـاجلة التصـحر واعتماد
وحــدات تـولـيــد الـكــهـربـاء من الــطـاقـة
ـتجددة واخلطوات الالحقة من البنك ا
 وان الـبـيئـة وبقـيـة مؤسـسات الـدولة
في الـتصـدي لهذه الـظاهرة الـتي تلقى
بــــظاللــــهـــا عــــلى مــــســـتــــقـــبل األرض
في وقت والـبـشـريـة).وشـددت الـوزارة 
سـابق على ضـرورة استثمـار العالقات
ـواجــهــة خــطـر الــتــغــيـرات الــدولــيــة 
ناخية. وقال مدير عام الدائرة الفنية ا
فـي الوزارة عـيسى فـياض في تـصريح
امـس إن (الــــوضع فـي األهــــوار لــــيس

مــقـلـقـاً حـتـى اآلن بـشـأن هالك الـثـروة
احلـيـوانـية والـطـيور الـنـادرة لكن إذا
ـيــاه أكــثــر في مــنـاطق قــلَّت نــســبــة ا
األهـوار سـيـكون الـوضع حـرجـاً جداً)
واضـاف ان (نحو 18 عـائلـة من سكان
ـدينـة وأصدرت األهـوار انـتقـلوا إلى ا
مـوافقات بشـأنهم ألن الوضع صعب)
ـائـيـة ــوارد ا مــشـيـرا الى ان (وزارة ا
ـيـاه في مـناطق حتـاول جـاهـدة ضخَّ ا
ائي هو الغالب) األهـوار لكن الشحَّ ا
مـبـيـنا ان (هـنـاك حلـوالً مـقـترحـة لـهذا
ـوضـوع لالستـخدام األمـثل لـلمـياه) ا
واشار الى ان (العراق لديه مشاكل مع
ـياه إضافة إلى تـركيا وإيـران بشأن ا
هــو خــامس دولــة تــتــأثـر أن الــعــراق 
ـنــاخـيــة) ومـضى الى ـتــغـيــرات ا بــا
يـاه ال تـسيـر بـشكل الـقـول ان (إدارة ا
صـــحــيح بــســـبب الــتـــجــاوزات عــلى
ــائــيـة إضــافــة إلى سـوء احلــصص ا
ـيـاه اجلـوفـيـة فـضالً عن اسـتــخـدام ا
ارتـفـاع درجات احلـرارة التي أدت إلى
حـدوث مــشـاكل بـيـئـيـة كـثـيـرة) ولـفت
إلى أن (الـعـراق ال يزال يـعتـمد الـسقي
ــة) مــشـدداً عــلى أن بــالــطــرق الــقــد
(تــــأخــــذ وزارة الـــزراعــــة دوراً أكــــبـــر
ـيـاه بــتـوعـيــة الـفالحــ السـتـخــدام ا
بــشـكـل صـحــيح لـتــوفــيـر احملــاصـيل
الــسـتـراتــيـجـيــة) واسـتـطــرد بـالـقـول
ـيـاه اجلوفـية في (أهـمـية أن تـخضع ا
الـعراق إلى تفاصـيل وموازين محددة
واالبـتـعـاد عن االسـتخـدام الـعـشوائي
كن زراعـتها ـناطق  حـيث إن بعض ا
بـاحملـاصـيل الـسـتـراتـيـجـيـة والبـعض
ـكن زراعـة الـنـخــيل فـيـهـا في اآلخــر 
ــيـاه بــشــكل كـافٍ) حــال عــدم تـوفــر ا
مـطالـبا وزارة الزراعـة بـ(التـوجه نحو
مـعاجلـة ميـاه الصـرف الصـحي لسقي
ثمـرة لعالج التـصحر األشـجار غيـر ا
ياه االعتـيادية واجلوفية واسـتخدام ا
ــيــاه االعـتــيــاديــة ومـيــاه الــصـرف وا
ـيــاه اجلـوفــيـة بــطـريــقـة الــصـحـي وا

علمية صحيحة). 
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سابقاً اجلمهور يصنع اخلبر وتتناقله وسائل االعالم.
اليوم وسائل االعالم تصنع اخلبر ويتلقفه اجلمهور

ويتناقله!!
اجلـمهـور يـتـحـول الى وسـيـلـة لـلـنـقل بـدل وسائل

تعارف عليها!! االعالم ا
كلوب. الدنيا فعالً تمشي با
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ـرآة الـعــاكـسـة لــثـقـافــة وتـراث وحـضــارة الـشـعــوب واأل  فـهـو الــفـنـان هــو ا
الشـخص الذي يجسد هموم ومعاناة الناس ويحاكي آمالهم وطموحاتهم ويبرز
ــعــيـشي اجلــوانب اإليــجـابــيــة في اجملـتــمع ويــخـلـق حـالــة من الــوعي بــالـواقع ا

واالقتصادي والسياسي واالجتماعي..الخ
تـمـثل بـالسـيـاسي فهـو في الـغالب ال يـتـمتع ـقـابل ا امـا لـو جئـنـا في اجلانب ا
ـثقف بل جند ـكانة والـسمو احملـبة والشـعبيـة التي يتـمتع بهـا الفنان وا بنفس ا
ـا فـعــلـوه وقـامـوا به من كـثـيـر مــنـهم مـحل كــره وامـتـعـاض وشـتـم وسب وذلك 
واطن اليومية. تصرفات وافعال وقرارات كان لها أنعكاس سلبي على حياة ا
ففي بـلد مثل الـعراق فان الفن فـيه حظي باحـترام وتقـدير جمـيع افراد الشعب
خـصـوصا اجلـيل الـقد الـذين ابـدعوا في أعـمـالهم ونـتـاجاتـهم الـراقيـة بـشكل
حـاز عـلى إعــجـاب ورضـا الــنـاس ألنـهــا المـست مـشــاعـرهم وكـانت قــريـبـة من
إحسـاسهم  باسلوب بسيط سـاحر وكلمات لها تأثـير عميق في النفس واحلان
سـرح والسـينـما وكـافة اجملاالت بديـعة واصـوات خالـدة إضافـة إلى الدرامـا وا

االخرى.
ولـكن رغم مـا لـلفن من مـكـانـة سامـيـة وتـأثيـر عـمـيق في اجملـتمع فـانـنـا جند ان
غالبـية الفنان قـد عانوا االمرين نتيجـة الظروف الصعبـة والتحديات واخملاطر
ـالحقة في كثير طاردة وا ادية الـسيئة والفـقر واحلاجة وا اضافـة الى احلالة ا
من الفـترات واالضـطـرار الى السـفـر خارج الـبالد والتـغـرب واالبتـعـاد عن البـلد
لـسـنـوات طويـلـة بل وان قـسـمـا مـنـهم تـوفـوا في ديـار الـغـربـة بـعـيدا عـن اهلـهم

ووطنهم االم.
كـاسب الواسـعة والرفـاهية الال بينـما سـياسيـونا ينـعمـون باالموال الـضخـمة وا
مـحـدودة والـتي جــاءت اغـلـبـهـا عــلى حـسـاب ثـروات الـشــعب الـعـراقي وامـواله

ونفطه من خالل صفقات فساد وسرقات خيالية .
وجب االحترام ومـحبة النـاس والعطاء ولو قـارنا االن ب السـياسي والفنـان 
وما قـدمـوه لـلـبـلـد لـكـان الـفـارق شـاسـعـا وكـبـيـرا فـالـسـيـاسي مـكـروه ويعـامل
باحتـقار وكـراهيـة ويتم سـبه وشتـمه بشـكل يومي بيـنمـا الفـنان يـحظى بـاحملبة
واالحـتـرام والتـقـديـر اينـمـا حل وانـتـقل ويسـعى الـنـاس الى اخذ الـصـور مـعهم
ويتـمنون اللقاء بهم ويفتخرون بذلك بل واكثر من ذلك جند الشعب يتعاطف مع
الفـنان ويـبكي ويـترحم عـليه ان تـوفي ويذكـره بكل خيـر في كل احملافـل بعكس
صابـهم وموتهم رغم انه حق على السـياسي الذين يتم الـتشمت بهم والـتشفي 

كل البشر.
ـاذا هـذا الـفـرق فـي الـتـعـامل والـتــصـرف بـ الـسـيـاسي ونـحن هـنـا نـتـســائل 
والفـنان واجلواب واضح: هناك بون شاسع وواضح ب من عمل وقدم وضحى
من أجل الـوطـن والـشــعب مـســخـرا كل طــاقـاتـه وخـبــرته وشـبــابه دون الـنــظـر
اديـة والشخـصيـة وب الـسيـاسي الذي فـضل مـصاحله الـشخـصية للمـنافـع ا

ومنافعه على حساب اموال الشعب ورفاهيته وخيراته.
عـنية ؤسـسات الـرسميـة ا نـبر نطـالب وندعـو احلكـومة وا لذلك فانـنا من هـذا ا
الى االهتـمام بالـفن والفنـان وتقـد كافة اشـكال الدعم واالسـناد لهم وتـوفير

الـتـأمـ الــصـحي واالجـتـمـاعي واألمـني  والـعـمل عـلى جـلب
غـترب منهم الرض الوطن واقامة االحـتفاليات الكبرى ا
ـهم وذكر إجنـازاتهم وافـعالـهم وما قـدموه لـلبـلد لتـكر
طوال مـسـيـرتـهم احلـافـلة بـالـعـطـاء واحلق دومـاً وابداً
يقـال ان "الفنان الـعراقي يخدم شعـبه ولكن اللصوص
ن يـريـد يـســرقه !" … حـقـاً انــهـا أضـحـوكــة والـسالم 

السالم للعراق وشعبه.

لتدور عـجلة اإلصالح الـسياسي اجملريات بـدأت تتجـمع في مسار واحـد
وإعـادة بنـاء الـدولـة وفق عـقـد إجـتـمـاعي جـديـد كـنـتـيـحة

اضية. طبيعية لألحداث ا
اآلن هل تتـوفـر اإلرادة الـسـياسـيـة خـصـوصا في
إعـتـمـاد احلـكم الـرشـيـد وتـظــــــــام نـزاهـة وطـني
وتـبــني مـتــــــطــلـبــات تـعـزيــز الـنــزاهـة ومـكــافـحـة

الفساد?.

∫WŽd

جانب من
قرعة
توزيع

االراضي
في

الديوانية



d —UI Ë —U √4

www.azzaman.com

XO « q √ WF U  w  nzU Ë

تــعـلـن جـامــعـة اهل الــبــيت (ع) عن رغـبــتــهـا في اكــمـال
كادرها التدريـسي في اجملموعة الطبية ( طب االسنان /
الصيدلة / التقنيات الطبية والصحية ) فعلى من يرغب
العمل في احد كلـيات اجلامعة مراجعة الشؤون االدارية
ــدة اسـبــوعـ اعــتـبــارا من تـاريـخ نـشــر هـذا االعالن و
مـسـتــصـحـبـ مــعـهم ( شـهـادة الــتـخـرج / مـاجــسـتـيـر
فـمـافوق ) مـع امـر االنـفكـاك مـن عمـلـه الـسابـق او كـتاب

احالة على التقاعد 
طلوبة: -   التخصصات ا

- التشريح 
- البويولوجيا 
- فسيولوجيا

- الكيمياء احليوية 
- الفيزياء الطبية الطفيليات 

-  البكتريولوجيا
- علم السموم واالدوية 

- الــصـــيــدالنـــيــات ( الـــصــنـــاعـــيــة - الـــفــيـــزيــائـــيــة -
التكنولوجية) الكيمياء الصيدالنية 

- الفسلجة الطبية 
- الصيدلة السريرية
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بغداد

شهور وهو مغنية احلي ال تطرب.مثل ثل ا ترجمة مطبق عليهـا ا ال اتمنى ان نتعامل مع الـكتب ا
ـا يتـرجم عنـدنا مـن كتب ال سـيمـا ان كانت هذا احلـكم غـير صـائب ابدأ.وعـليـنـا ان نعـيد الـنظـر 
هم الذي قدم وما زال يـقدم ترجمات ال امون هذا الصـرح ا شرفة عـلى الترجمـة هي دار ا الدار ا
ـأمون احـدهما غنى لـلمثـقف مهـما يـكن تخصـصه.  ب يـدي االن كتـابان صدرا مـؤخرا عن دار ا
بعنوان مـرافعة غاليلـو اختيار ةترجمـة جمال جمعة,وكتاب تـولستوي ودستوفـسكي ترجمة حتس
ـقاالت "تدور حول محور واحد:قمع السلطات رزاق عزيز. كتاب مـرافعة غاليلو يضم مجموعة من ا
قاالت ندرك ان في الشـموليـة للمبـدع وحجب ابـداعاتهم عن اجلـمهور.وبقـراءة سريعـة لعنـاوين ا
ثـقف وضـعـا صعـبـا قـد يـدفع حيـاته ثـمـنـا له.ولست هـنـا بـصدد ظل حـكم الـدكتـاتـوريـات يواجـه ا
ـقــاالت اخملـتـارة الــتـعـريف بــالـكـتــاب لـكـنـي اود االشـارة الى اهـمــيـة الـتــنـوع الـذي نـالحـظه في ا
بعناية.كمـا ان اختالف اساليب الكتاب الذين تـرجمت مقاالتهم اعطى للقـاريء مساحة جيدة لكسر
مـلله.فـمن مقـالة عن تـولسـتوي الى مـقالـة عن شكـسبـير وهـو يخشـى االقتراب مـن موضوعـة الدين
ـسرحية.كمـا ان هناك رحلـة معرفيـة نقلت اليـنا بلغـة سلسة جـدا بحيث تقود وطرحـها في اعماله ا
القـاريء لـيـواصل قـراءته وكـأن الـقـاريء يـسـافـر في رحـلـة تـبـدأ من غـالـيـلـو مـرورا بـزمن سـتـال
ثقف وهو يواجه انظمة مخـتلفة محافظا على كرامته كانسان له تحدة.لـنقل انها رحلة ا والواليات ا
ـيتري حق النـقد.ولم يـختـلف الكـتاب الـثاني "تـولسـتوي ودسـتوفـسكي:,احليـاة واالبداع"لـلنـاقد د
وضوع عن كتـاب مرافعة غاليلو.فهـذا الكتاب كما جاء في كلمة ميريجوكوفـسكي من حيث اهمية ا
الناشـر"من الدراسـات الرصـينة الـتي تنـصب على كـشف التضـاد ب اجتـاه كانـا يتـنازعان في
اسـلـوب كاتـبـ روسـي عـمالقـ هـمـا تولـسـتـوي ودستـوفـسـكي."وقـد يسـأل الـقـاريء عن جدوى
ترحـمة كتـاب عن روائيـ كالسيكـي ماتـا منـذ عقود.اظن ان افـضل اجابـة على مثل هـذا السؤال
ثـقفـ عـناصـر خلق تـفيـدنا في الـتعـلم منـها.امـا الهـدف احلقـيقي من هو هـناك في سـيرة هـذين ا
كن ان تغير طريقى تفكيرنا الروتيني.انني االن اقدم قراءة مثل هذه الترجـمات فهو:الصدمة التي 
عرضا لكـتاب مهم اتمنى ان يقف القاريء عندهما,ويلـقي عليهما نظرة
سريعة ليكشف ان مثل هذه الكتب,تثري طريقة فهمنا قبل كل شيء.في
ـامون,واقـدم الـشـكر الـواقع انـا سـعـيـد لالجنـاز الـذي تـقوم بـه دار ا
امـون لـلتـرجـمة عـلى جـميع لـلسـيـدة اشراق عـبـد العـادل مـديـر دار ا
الـفعـالـيـات الـتي تـقـدمـها الـدارخـدمـة لـواقع الـتـرجـمة,واثـراء حـيـاتـنا

عارفة جديدة.
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اربيل

كتب نيتشه إلى أخته إليزابيث : 
أصـبـحت صــامـتـاً ألن ال أحـد مـنـهم يـسـتـطـيـع فـهم حـديـثي  إنه ألمـر رهـيب أن

تلتزم الصمت بينما لديك الكثير لتقوله.
ـعـرفي وفـهـمه لـلـحـقـائق عـنـدمـا يـقـتـرب الـعـقل اإلنـسـاني من الـوعي  واإلدراك ا
يـكـون لـديه الـكـثـيـر مـن الـكالم لـقـوله وكـتـابـاتٍ خلُـطّهِ لـكن ولـسـوء احلظ ال أحـد

يستهويه السماع أو اإلصغاء والقراءة كما نريدها نحن.
لذا يلتجئ اإلنسان إلى الصمت الهاد !? 

ـعـرفي والـثـقافي ـشـكاةٍ من اإلدراك ا رغم معـرفـتهِ لـلـحقـائق الـعـلـميـة وامـتالكهِ 
لكلماتٍ ال تنتهي عند فاصلة أو نقطة.

ـتلـقي الـذي يهـمهُ قوت أهـله على ألن مـسـألة الـرضا أو عـدمه ال قيـمـة لهـا لدى ا
عرفة احلقيقة. ام  اإل

ـشـاعر لألسف ال أحـد يـأبه للـمـعرفـة واحلـقـائق يجب أال تـقـاس لدى الـقـار با
ـثقل باألحـقاد والـشعور بـعدم الـثقة ونـقصٍ في الضـميـر اإلنساني والتـعصب ا

فهذا ما يسمى بعِلّة األنا وقمة األنانية .
ا ثقـافتنا ثقافة خطابية شعرية -تنثر فيها الهوى - أكثر ما ال ضير في ذلك طا

هي ثقافة معرفية علمية . 
نعم فـنـحن نـكتب عن األكل و الـسـفر وسـرد األحـاديث الـيومـيـة في ح أن جُلّ
طاعم النـاس يعـيشون حتت مـستـوى خط الفـقر ويحـلمـون بالـسفـر واألكل في ا

والسهر … 
نعم نحن نكـتب عن العشق  والياسم في الوقت الذي يعاني منه مالي البشر
ـاذا ? لنلـهي الناس عن تـطور العلم من الـبؤس والسَـقم وضياع الـروح والقيّم  
ـقـاييس ـتـصـفح بـكل ا ـتـثـقف ا ـسـتحـسن لـدى ا وتـقـدم األ فـهـذا الـرائج و ا

واألحوال ومقبول  لعامة العامة . 
ال تطلبـوا مني الكتابـة بعد هذا !? فكـيف اإللهام يأتـيني وأنت الرقيب في اخلفى

.
لن  أخون قلمي ولن اهتك حرمة النحو والبالغة .

ـا جال في خـاطر االجدادِ ألننـا نعـرف إن العـلم في وطني مـجرد كالم وتـفسـير 
ـعـرفـة شيء و الـهُـراء شيء !? وإن تـفـاهـة الـكالم  والـلـسـان هـو الـسالم  وإن ا
ا تُـغنى بالوهم و اإلجرام ? وإن آخر . وإن السـعادة ال تفنى بالـعلم والكالم وإ
َـضيـعةً لـلزمـان  فكـسب الثـقة وتـغيـير مـطالـبة احلـق بالـقلم 

األحوال مازال بالقيل و الهيام و جمع األخدان . 
فـمـا أجمل مـن نكـران الـذات في هـذا الـزمـان!! وبـعد كل

هذه احلقائق ماذا تطلب مني أيها القار الفنان?
ـا حـقــاً ال أشـتـهي كـثــيـراً من الـكـالم و قـيلٍ وقـال ! و إ
مزيداً من الصمت و الهدوء وراحة بالٍ في هذه احلياة .
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ـيـر عـلي عـبـد) دعـوته قـضـائـيـة لـتبـديل ـواطن ( قـدم ا
(اضافة لـقب) وجعله (الـطائي) بدال من (فـراغ) فمن لديه
ـديريـة خالل (١٥) خمسـة عشر اعـتراض مراجـعة هذه ا
ديرية يوما من تاريخ النشر وبعكسه سوف تنظر هذه ا
ـادة (٢٢) من قانون البطاقة بطـلبه استنادا الى احكام ا
ـعــدل عـلـى ان يـكـون الـوطــنـيــة رقم (٣) لــسـنـة ٢٠١٦  ا

النشر بأسم مدير اجلنسية احملترم..... مع التقدير.
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ال يــــعــــاني الـــــعــــراق من كــــورونــــا
والكـولـيرا واحلـمى النـزفـية وقـبلـها
جــنــون الــبــقــر فــقط بل هــنــاك وبـاء
مـعـدي آخـر ظـهـر في الـعـراق بـشـكل
خــطـــيــر بــعــد عــام  2003ولــكن ولــله
احلــمــد فـان هــذا الــوبــاء ال يــصـيب
أبــنـاء الــشــعب الـعــراقي الــبـســطـاء
غـلـوب عـلى أمـرهم انه مـختص وا
بـفئـة الـسيـاسـي فـقط  وبـالتـحـديد
ـهـووسـ بـالـسـلـطة الـسـيـاسـيـ ا
رض هو جنـون السلطة وقد وهذا ا
ـــرض الــــعــــديـــد من أصــــاب هــــذا ا
السـياسيـ العراقـي الـذين جربوا
ـــنــافــعــهــا الــســلــطـــة وتــمــتــعــوا 
وملـذاتهـا  وأهـمهـا األموال الـكبـيرة
القصور الـفخمـة والعجالت الثـمينة
الـــــفــــــارهـــــة  وأرتـــــال الــــــعـــــجالت
واحلــــمـــــايـــــات واخلــــدم واحلـــــشم
والـطــعـام الـفـاخــر اخملـتـلف األنـواع
وهؤالء الـسـاسة يـعرفـهم الـعراقـي
لـكون أي شئ جيـدا فهـم  كانـوا ال 
ال قـــــصــــور وال فــــلـل ال عــــجالت وال
شـركـات وال عـمـارات وال أرصـدة في

لك بنـوك العـالم  وبعـضهم كـان ال 
دارا ًوال حـــتى قـــوت يــومه وكـــانــوا
يأكلون من ثواب مرقد السيدة زينب
(ع)  (تـــمن وقــيـــمــة ) كــمـــا اعــتــرف
بــــعـــضـــهـم بـــذلك ,ومـــرض جــــنـــون
الـــســــلــــطـــة هــــذا  ال يـــريــــد هـــؤالء
سلحة السياسي وقادة الفصائل ا
الشفـاء منه ألنـهم يدركـون ان قوتهم
ورصــيــدهم الـســيــاسي ومــؤيــديـهم
وهـيـبـتـهم وأمـوالـهم الـتي سـرقـوها
مـن الـــشـــعب وعـــقــــاراتـــهم وكل مـــا
ـلكـون تـأتي من الـسـلطـة والـنـفوذ
وبعد سقـوط اغلبهم في االنـتخابات
األخـــيــرة ولم يــعــتــرفـــوا بــفــشــلــهم
وســقــوطــهم بل اتــهـمــوا احلــكــومـة
ـسـتـقـلـة لالنـتـخـابات ـفـوضـيـة ا وا
بـتزويـر نـتائج االنـتـخـابات وهم من
ـــفــوضـــيــة جــاءوا بـــاحلـــكــومـــة وا
وتــنـاسى هــؤالء الــسـاســة ان سـبب
سقوطـهم  هو فسادهـم  وفشلهم في
إدارة الــدولـة طـيــلـة الــتـسـعــة عـشـر
ـهم ابسط اضـية وعـدم تقد عامـاً ا
اخلــــدمـــــات لــــلـــــشـــــعب الـــــعــــراقي

النشـغالهم بـالسـرقات الكـبرى ألموال
الـدولـة والـشـعب وتـقـد مـصـاحلـهم
الــشـخـصــيـة واحلـزبــيـة والـطــائـفـيـة
ومـصـالح دول أجـنـبـيـة علـى مصـالح
الــشـعب والــوطن وجـلــبـهم الــكـوارث
ـاسي الـكـبيـرة والـعـديـدة لـلـشعب وا
الــــعــــراقي  ومـع ذلك نــــراهم الــــيـــوم
يــتـــشــبــثـــون بــالــســـلــطــة والـــنــفــوذ
خصوصـاً بعـد الفرصـة الكبـيرة التي
جاءتـهم  بعـد انسـحاب  كـتلـة السـيد
الــصــدر  مـن مــجــلس الــنــواب حــيث
تــصـدرت أحــزابـهم وكــتــلـهم  جــمـيع
ـشـاركـة في مــجـلس الـنـواب الـكـتـل ا
ـقــاعـد الــتي حـصــلـوا عـلــيـهـا بــعـد ا
(بـالـزحف ) نتـيـجـة اسـتقـالـة الـنواب
الــصـدريــ فـأصــبـحــوا الـيــوم أكـثـر
تــصــمــيــمــا من ذي قــبل عــلـى الــفـوز
ــــهــــمــــة في الــــدولـــة ـــنــــاصب ا بــــا
واحلكـومة إذا ما تـمكـنوا من تـشكيل
احلــكــومــة اجلــديــدة وبــدأنــا نـســمع
ــرض جــنــون ن ابــتــلـى  أســمـــاء 
الـســلـطـة تـطـرح كــرئـيس لـلـوزراء أو
ـهمـة األخـرى في الـدولة لـلمـنـاصب ا
واحلكـومة ونـسي هؤالء تـسعـة عشر
عـــامــــاً من الـــفـــســـاد والـــفـــشل  ومن
الــســرقــات الــكــبــرى ألمــوال الـشــعب
وثروات الوطن ,تسعة عـشر عاما من
احملاصصـة احلزبيـة والطائـفية التي
تقاسمت فيها أحزابهم أحزاب الفشل
ــــــنـــــــاصب فـي الـــــــدولــــــة وفـي كل ا
احلــكـــومــات واحلــكــومــات احملــلــيــة

لـلمـحـافـظـات هذه احملـاصـصـة التي
دمـــرت الـــبـالد والــعـــبـــاد وأنـــهـــكت
الشـعب بل ضيـعته في دهـليـز الفـقر
واجلوع واألمراض واجلـهل واألمية
واخملـدرات  ,ونــسي هـــؤالء تــســعــة
عـــشـــر عـــامـــاً مـن ســـوء اخلـــدمـــات
وانــــتـــهـــاك حـــقـــوق اإلنـــســـان ومن
الـــتـــضـــيـــيق عــــلى احلـــريـــات ومن
االغتـيـاالت الـتي طالت كل الـكـفاءات
ـيـة والـعـسـكـريـة الـعـلـمــيـة واألكـاد
ـهـنـيـة والــوطـنـيـة حـتى واألمـنــيـة ا
افــرغــوا الـبــلــد من اغـلـب الـكــفـاءات
اخلـــبــيــرة والـــوطــنـــيــة حتت ذرائع
االجتثاث واإلقصـاء والتهميش تارةً
وعــقـدة الــنـقص واحلــقـد واالنــتـقـام
تــارةً أخــرى ,تـــســعـــة عـــشــر عـــامــاً
عــجـفــاء كـاحلــة كــوجـوهــهم  دمـروا
فـيهـا الـصنـاعـة والزراعـة والـعمـلـية
الـتعـليـميـة بـكل مراحـلـها فـانتـشرت
األمية واجلهل ووصلت نسبه األمية
في مــجــتـمــعــنـا الى نــسب مــخـيــفـة
حـالـهـا حـال نـسب الـفـقـر والـبـطـالـة
واألمـراض ونــسب األرامل واأليــتـام
الـكـبـيـرة نـتـيـجـة حـروبـهم الـعـبـثـية
وفشـلهم الـعسـكري واألمني  ,تسـعة
عشر عاما لم يبنوا مستشفى حديث
وجود منها فانحدرت ولم يطوروا ا
اخلــدمـات الــطـبــيـة الى احلــضـيض
وجــاءت جــانــحـة كــورونــا لــتــكـشف
عــــورة اجلــــانب الــــصــــحي وحــــجم
الدمار واخلراب والفساد والسرقات
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الـكـبـرى فـيه  ,تـسـعـة عـشـر عـامـا من
عـدم توفـيـر ابـسط اخلدمـات لـلـشعب
ـاء الصالح للشرب وهي الكهرباء وا
فــقــد ســـرقت أحــزاب الــســلــطــة ومن
أصيب بـجنـونهـا ملـيارات الدوالرات
التي خـصـصت لهـذه اخلدمـات وبدال
من بـناء مـحـطات لـلـكهـربـاء وتطـوير
صناعة الغاز راح الـساسة الفاشلون
والــفـاسـدون يــسـتــوردون الـكــهـربـاء
والغـاز الذي يـشـغل بعض احملـاطات
ليارات الدوالرات سنوياً من إيران 
,تـسـعـة عـشـر عـامـا واقـتـصـاد الـبـلـد
يعـتـمد عـلى الـنفط فـقط ولم يـطوروا
باقي الـقـطاعـات وحـتى أموال الـنفط
الكبـيرة نهـبوها  وحـولوها الى دول
ـتـهـالك اجلـوار إلنــقـاذ اقـتـصـادهــا ا
وعـلـى حـسـاب اقــتـصـاد الــبـلـد والى
صرفية في بنوك العالم حساباتهم ا
اخملــتـــلــفــة   ,وبــعـــد كل مــا فـــعــلــوه
بـالــعـراق وشـعـبـه وبـعـد كل اخلـراب
ـاسي والكـوارث التي والدمـار وكل ا
جـلـبـوهــا لـلـشـعب والـوطن وبـعـد ان
ـتــلـكـون إمــبـراطـوريـات أصـبــحـوا 
اقتـصاديـة ومالـية من أمـوال الشعب
ــنـهــوبـة حتــرسـهــا مـيــلـيــشـيــاتـهم ا
سلحة  التي باتت أقوى من أجهزة ا
الـدولة األمـنـيـة والـعسـكـريـة وها هم
الــيــوم يــريــدون أن يــحــافــظـوا عــلى
امــتـيــازاتـهم ومــواقــعـهم ومــراكـزهم
الـسـيـاسـيـة واحلـكـومـيـة لـكي يـبـقوا
ـهــيــمــنــ عــلى الــعــمــلــيـة طـويـال ا

السياسـية في البلد ويـريدون البقاء
على نفـوذهم  ومكاسـبهم وسلـطتهم
وبـعضـهم بـدا يـطرح نـفـسه كـرئيس
ـتـزلـفون لـلـحـكومـة اجلـديـدة وبـدا ا
ــسـتـفــيـدين مـنه والـوصــولـيـون  وا
يـروجون له كـمـنـقذ لـلـعـراق في هذه
ـرحـلـة وهــو سـبب كل دمـار وفـشل ا
وكل الـــكـــوارث في الـــعـــراق وبــدأت
بـعض القـنـوات الـفضـائـيـة تروج له
وهـو الذي يـطـلب ذلك بل يـأمـر بذلك
ألنـه مــــريض ويــــعــــاني مـن  مـــرض
جـنـون الـســلـطـة وضل كـذلك الى ان
ـتحـالـف مـعه نـاهيك رفضـه اقرب ا
عن غالبية الشعب العراقي وسيبقى
ــرضي الــعــراق يــعــاني من هــؤالء ا
ـصـابـ بـهـوس وجـنـون الـسـلـطة ا
الى ان يـقـول الشـعب كـلـمـته ويـغـير
الــعـمــلـيــة الـســيـاســيـة الــتي جـاءت
ـتعطـش لـلسـلطة رضى ا بهـؤالء ا
ـــال والــنــفـــوذ والــقـــتل وهــا هي وا
تباشيـر هذا التغـيير تلوح في األفق
بــعــد تــظــاهــرات الــتــيــار الــصــدري
وأبـــنــــاء الـــشــــعب الــــعـــراقـي عـــلى
اختالف توجهـاتهم  الذين يـطالبون
بتغـيير الـعملـية السـياسيـة وتعديل
الــدســتــور ومــحــاســبــة الــفــاســدين
وسراق أموال الـشعب  وقتـلة أبنائه
وإصالح أوضاع الـعراق الـسيـاسية
واالقـــتــصــاديــة واألمـــنــيــة وتــقــد
اخلدمات لـلشعب وحتـس أوضاعه

عيشية والصحية وغيرها.    ا

 
في ســــــجـالت الــــــقــــــضـــــاء إن وزارة
الـكـهـربـاء والدوائـر الـتـابـعـة لـهـا هي
مؤسـسات خـدمـية  تـقـوم على خـدمة
ــواطــنـــ وذلك بــإيـــصــال الـــتــيــار ا
الـكـهـربـائي إلى مـنــازلـهم ومـعـامـلـهم
فــضـال عن إنـــارة الــطـــرق واحملـــلّــات
العامـة وإنهـا لكي تنـجز هـذه اخلدمة
عــلــيــهــا بــذل الــعــنــايــة والــصــيــانــة
ـســتـمـرة لـألسالك الـنــاقـلــة لـلــتـيـار ا
الكـهربـائي من أن يـصيـبـها الـتلف أو
الضرر أو األستهالك بسبب قدمها أو
تابعة تعرضها للعـبث واألهمال عن ا
وذلك ألن بـقــاء األسالك الــكـهــربـائــيـة
النـاقلـة لـلتـيار الـكـهربـائي مـتدلـية أو
مـــكــــشــــوفـــة قــــد تــــســـبـب الـــصــــعق
ـا يـسـبب مـوتـهم وذلك لألشـخـاص 
يسبب ضررا لـذويهم بفقـدهم أبنائهم
ـمـتلـكـاتـهم أو إحلـاق األذى بهـم أو 
وقد كـثرت احلـوادث التي تـقع صعـقا
بــالـتــيــار الــكــهــربــائي نــتــيــجــة عـدم
اإلهــتــمـــام بــبــذل الـــعــنـــايــة الالزمــة
باألسـالك النـاقـلـة لـلـتـيـار الـكـهـربائي
ا ـا قـدم الـشـبـكـة الـكـهـربـائـيـة  ور
يــنـــتج عن ذلك وفـــاة شــخـص مــعــ
نـــتــيـــجـــة مالمـــســـته لـــهـــذه االسالك
تدلـية وهي ناقـلة للـتيار الكـهربائي ا
التي تـركت من غيـر عـنايـة أو صيـانة
ائـلـة وغـير أو األعمـدة الـكـهربـائـيـة ا
محـكمة الـتثـبيت الـتي تسـببت بـقطع
األسالك ومالمستها لألعـمدة احلاملة
لها ومن ثم يتـسرب التيـار الكهربائي
لهـذه األعمـدة ويتـسبب بـوفاة إنـسان
وبهـذه الـوفـاة تـقوم مـسـؤولـية وزارة
الـــكـــهـــربــــاء عن تـــعــــويض الـــضـــرر
الــنــاشـيء عن اإلهــمـــال في صـــيــانــة
ـن حلق بـهم الـشــبـكــة الــكـهــربـائــيـة 
الــضـــرر بــســـبب فـــقــدان أحـــد أفــراد
أســرتــهم  بــســبـب صــعــقه بــالــتــيــار
الكـهـربائي وكـذلك قـد يسـبب الـصعق
بالـتيـار الـكهـربائي مـوت حـيوانـاتهم
ــا ــمــتــلـــكــاتــهم  أو إحلــاق األذى 
يـسـتـوجب الـتـعـويض أيـضـا ويـكـون
التعـويض جلبـر الضـرر الناشيء عن
الوفاة صعقا بالتيار الكهربائي لذوي
توفي نستعرض في ما يأتي بعضا ا
من صـــور إهــمـــال وزارة الـــكــهـــربــاء
الـعنـايـة بـالـشـبـكـة الـكـهـربـائـية الـتي
يـنـتج عـنـهـا وفـاة األشـخـاص صـعـقـا
بــالـــتــيـــار الــكـــهــربـــائي مع األســاس
ــســـؤولــيـــة الــوزارة عن الــقـــانــونـي 
تعـويض ذوي الـضحـايـا نـتيـجـة هذه
احلوادث إذ يـستـحق الـتعـويض عـند

ثـبـوت اإلهــمـال وعــدم الـعــنـايـة وذلك
باإلستناد إلى سجالت القضاء :

أوال  –صور إهـمال الـعنـاية بـالشـبكة
الـكـهـربـائـيــة : تـتـعـدد صـور االهـمـال
وعدم الـعـنـايـة بالـشـبـكـة الكـهـربـائـية
ــكن أن يــنــشــأ عــنــهــا حــادث الــتي 
الـوفـاة صــعـقــا بـالــتـيــار الـكـهــربـائي
ـكن أن نــوجـز بـعـضـا لألشـخـاص و

منها :
أ  –تآكـل القـواعـد اخلـاصـة بـاالعـمدة
ـا يسبب الكهـربائـية بسـبب قدمـها 
ســقــوطـــهــا ومن ثـم تــســرب الـــتــيــار
الـكــهـربــائي مـنــهـا وتــطـبــيـقــا قـضت
محكـمة التمـييز بـقرارها رقم (/1635
م (4/1975تــــأريخ  - 1976 /19/10
منشور في مـجموعـة االحكام الـعدلية
إصــــدار وزارة الــــعـــدل ع ? 4س? 7
ص - 37بأنه " تـسأل دائـرة الـكهـرباء
عن تـــعـــويض الـــضـــرر احلـــاصل من
تسـرب التـيـار الكـهـربائي إلى األرض
نتيجة سقوط العمود الكهربائي الذي

تآكلت قاعدته ".
ب  –عدم تـغـليف االسـالك الكـهـربائي
ـا ـواطــنـ  الـقـريــبـة من مــسـاكن ا
يـسـبب الـعــبث بـهـا الـذي يــنـشـأ عـنه
الـوفـاة صــعـقــا بـالــتـيــار الـكـهــربـائي
وتطبيـقا لذلك قـضت محكـمة التـمييز
بقـرارهـا رقم (/641حـقـوقـية/(1968
تـأريخ  - 1968 /5 / 21مــنــشــور في
قــضــاء مــحــكــمـــة الــتــمــيــيــز اجملــلــد
اخلـــــامس ص -256بـــــأنّـه " تــــــلـــــزم
مـــصــلـــحـــة الـــكـــهـــربـــاء الـــوطـــنـــيــة
بالـتـعـويض عن إهـمـالـهـا في تـغـليف
األسالك الـكــهــربـائــيـة وإبــعــادهـا عن
ـا أدى الى قـتل شـخص الـشـبـابـيك 

بالتيار الكهربائي ".
ت -  سقوط الـكيـبالت النـاقلـة للـتيار
الكـهـربـائي من األعـمـدة احلـامـلـة لـها
نـتـيـجـة عـدم بـذل الــعـنـايـة بـإدامـتـهـا
ــا يــســبب وفــاة وإحــكــام ربــطــهـــا 
االشخاص صـعقا بـالتـيار الكـهربائي
بعـد مالمسـتـها وتـطبـيـقا لـذلك قضت
محـكـمـة الـتـمـييـز االحتـاديـة بـقـرارها
رقم ( / 2664الـهــئـيــة اإلســتـئــنـافــيـة
مــنــقـول /  ( 2013تـأريخ / 11 / 25
 -2013مـنـشـور فـي مـجـلـة الــتـشـريع
والــــقــــضــــاء س ? 6ع 2014 ? 2ص
دّعى   -185بأنه " تأيدت مـسؤولية ا
علـيه/ إضـافـة لوظـيـفـته الـتقـصـيـرية
ـســتـمـعـة ألــتي أثـبـتت إن بـالـبـيّــنـة ا
دّع كان الصعق سبب وفاة مورث ا
الـكـهـربــائي الـذي تـعـرض لـه نـتـيـجـة
سقوط الـكيبل الـكهربـائي نتيـجة عدم
ـدعى عـلـيه / إضـافـة لـوظـيـفته بذل ا

العـنايـة الالزمـة بإدامـته ومـنع تسـببه
بـإحــداث الـضــرر لــآلخـرين وبــالــتـالي
ـادي ــدّعـ الــتــعــويض ا يـســتــحق ا

عنوي ". وا
ث   –عـدم بــذل الــعــنــايـة الـالزمـة  في
احملـافـظـة عـلى احملـوالت الـكـهـربـائـيـة
ا ال وذلك بإحكام تغطيتها وتغليفها 
يـســمح الــعــبث بــهــا ومن ثم حــصـول
حـادث الــصـعـق بـالــتـيــار الــكـهــربـائي
وتطـبيـقا لذلـك قضت مـحكـمة الـتمـييز
بقرارها رقم ( /916م  (1978 /1تأريخ
 - 1978 /12 / 21مـــــــنــــــــشــــــــور في
مـجــمـوعــة األحـكــام الـعــدلـيــة إصـدار
وزارة الـــــعـــــدل ع ? 4س ? 9ص -17
بــــأنه " إذا صــــعـق الــــصــــبي بــــســــلك
الـكــهـربــاء نـتــيـجــة تـرك بــاب مـحــولـة
الكـهربـاء في احملالت الـعامـة مـفتـوحا
فـيـتــحـمل رئــيس مـؤســسـة الـكــهـربـاء

التعويض عن ذلك ".
ــتـــابــعــة ج  –عــدم بــذل الـــعــنـــايــة وا
لالعــمــدة الــكــهــربــائـيــة فـي الــشـوارع
وداخل األحـيــاء الـســكـنــيـة ومالحــظـة
ا إحكام ربـطها وعـدم تركهـا متدلـية 
قد يـنشـأ عنه حـوادث الـصعق بـالتـيار
الكهربائي وتطبيقا لذلك قضت محكمة
الـتــمــيــيــز بــقــرارهـا ( /580م إداريـة/
ثــــالــــثـــة /  ( 84 / 83تـــأريخ /2 /21
 - 1984منـشور في مـجمـوعة األحـكام
العـدلـية إصـدار وزارة الـعدل الـعدد (1
و 2و 3و (4لسنة  ?1984ص  -11بأن
ؤسـسـة العـامـة للـكـهربـاء الـوطنـية " ا
مــســؤولــة عن تـــعــويض ذوي اجملــني
عـلـيه عن وفـاة مــورثـهم إذا كـان سـبب
صـعــقه بـالــتـيــار الـكــهـربــائي من أحـد
ــتـــدلــيــة في األسالك الــكـــهــربــائـــيــة ا
الــشـــارع بـــالــقـــرب من أحـــد األعـــمــدة

الكهربائية ".
ح  –عدم بـذل وزارة الكـهـرباء الـعنـاية
الالزمة بإجـراء الصـيانـة الدورية وفق
توقـيـتات ثـابـتة ومـسـتمـرة لـلمـحوالت
والــشـبــكــات الــكــهــربــائــيــة واالعــمـدة
ا واالسالك الناقلة للتـيار الكهربائي 
يضـمن عـدم حـصـول احلـوادث صـعـقا
بالتيار الكهربائي وتطبيقا لذلك قضت
محكمة التمييز بتأريخ 1983 /1 / 30
 -منشور في مجموعـة األحكام العدلية
إصـدار وزارة الـعـدل الـعدد ( 1و  2و3
و (4لــــســــنـــة  ?1983ص  -13بـــأن "
مصـلحة تـوزيع الـكهربـاء مسـؤولة عن
صــيــانــة أسالك الــتـــيــار الــكــهــربــائي
تـضـرر عـن حادث وعـلـيهـا تـعـويـض ا

الوفاة بالصعق الكهربائي".
خ  –عــدم مـــراعـــاة وزارة الـــكـــهـــربــاء
بوضع االعـمدة الـكهـربائـية وأسالكـها
ـسـافـات أمـيـنـة عن الـدور الـسـكـنـيـة
ــا يـــضــمن عــدم واحملالت الــعـــامــة  
حـصـول الـصـعق بـالـتـيـار الـكـهـربـائي
لالشــخـاص  وتــطــبــيــقـا لــذلك قــضت
محكمة التميـيز االحتادية بقرارها رقم
( /3437الهيـئة االستـئنـافية/ مـنقول/
 (2018تأريخ  – 2018 /12 /27أشار
إلــيه احملــامـــيــان رعــد طـــارش كــعــيــد
وسفيان عبد اجمليد العاني : تطبيقات
قضـائية  –القـرارات التـمـييـزية الـعدد
( ? 2019 (21ص  - 3بــــــــأن " وزارة

ــراعــاة األبــعـاد الـكــهــربــاء مــلـزمــة 
القـياسـية لـلمـحرمـات االفقـية وإبـعاد
ـسافـة أمينـة إلبعاد أبراج الكـهرباء 
خـطــر تــعــرض األشــخــاص لــلـصــعق
الـكـهـربـائي  كــمـا إن الـوزارة مـلـزمـة
بصـيانـة الشـبكـة الكـهربـائيـة وإتخاذ
الـوسـائل الالزمــة لـلـوقــايـة من خـطـر
تلك الشـبكـة وعلـيها يـقع جبـر الضرر
الـنـاشيء عن الـوفـاة صـعـقـا بـالـتـيـار

الكهربائي ".
د   –عدم إحـكـام تثـبـيت ربط األعـمدة
ا يـسبب تـسرب الـتيار الكهـربائـية 
الـكـهــربـائي مــنـهــا  وتـطــبـيـقــا لـذلك
قضت محـكمة الـتمـييز بـقرارها رقم (
 /664مــدنـــيـــة أولى/  (1979تــأريخ
 -1979 /11 /25مــــــــنـــــــــشـــــــــور في
مــجــمــوعــة األحــكــام الــعــدلــيـة ع? 4
س ?1979 ?10ص  - 24بـأنه " تـلـزم
دائرة الكهـرباء بالـتعويض عن صعق
الـطــفل نـتــيـجــة مـســكه الـســلك الـذي
يـربط الــعــمــود الـكــهــربــائي بـاألرض

لتثبيته ".
ـسؤولـية ثانـيا - األسـاس الـقانـوني 
وزارة الـكــهـربــاء عن الـتــعـويض : إن
األسـاس الـقـانـوني لـقـيـام مـسـؤولـيـة
وزارة الـكــهــربــاء عن الــتــعــويض في
حوادث الوفاة خاصة  صعقا بالتيار
الكـهـربـائي يـقـوم عـلى أسـاس اخلـطأ
ـفـتـرض ولـيس عـلى أسـاس اخلـطـأ ا
تعمد  وتطبيـقا لذلك قضت محكمة ا
مـدنـيـة الـتــمـيـيــز بـقــرارهـا رقم ( /14
أولى /  (1972تأريخ -1972 /2 /17
مـنــشــور في مـجــلــة الـقــضــاء إصـدار
نـقـابـة احملـامـ الـعدد (1و (2الـسـنة
( ?1972 (27ص  -330بــأنّه " إذا لم
تـتــوفـر الــعـنــايــة اخلـاصــة بـاألسالك
ـصـلــحـة فـإن الـكـهــربـائــيـة من قـبـل ا
اخلــطــأ مـــفــروض ويـــوجب عــلـــيــهــا
تـعــويض الــضــرر" . وإنّ مــســؤولــيـة
وزارة الـــكــهـــربـــاء فـي هـــذه األحــوال
اء تشـبه مسـؤوليـة مصـلحـة إسالـة ا
اء مـسبـبا في حالـة إنفـجار انـبـوب ا
أضرارا لـلـمـواطـن  وتـطـبـيـقـا لذلك
قضت مـحـكـمة الـتـمـييـز بـقـرارها رقم
( / 353م  (1976 /1تـــــأريخ /7 /28
 -1976منـشور في مـجمـوعة األحـكام
العدلية إصدار وزارة العدل ع ?3س7
 ?ص   -21بأن " مـسـؤوليـة مـصلـحة
ـاء عن األضـرار التي أحـدثها إسالة ا
إنفجار األنبوب العائد لها مبنيّة على

خطأ مفترض ال على خطأ متعمد ".
ا كـانت مـسـؤولـية وزارة الـكـهـرباء و
ـفروض  قائـمة عـلى أساس اخلـطأ ا
فــإنّه بــذلك تـــتــحــقق مــســـؤولــيــتــهــا
بــالـــتــعـــويض عن الـــضـــرر احلــاصل
لـلـوفــاة صـعـقــا بـالـتــيـار الـكــهـربـائي
ادة لألشخاص بـاإلستـناد الى نص ا
ـدني رقم ((40 ( (231من الـقــانــون ا
لـسـنة  ?1951وتـطـبـيـقـا لـذلك قـضت
محكمة الـتتميـيز بقرارها  رقم (/373
موسّـعة أولى /  (86 /85تأريخ / 28
 -1987 / 2منشور فـي مجلّـة القضاء
إصـدار نـقــابـة احملـامـ ع ?3س?42
 ?1987ص  -215بـــأنّـه " تــــتـــحــــقّق
ـؤسّسـة العـامة لـلكـهرباء مسؤولـية ا
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بغداد 

ومديـر عـام توزيع كـهـرباء احملـافـظات
ادة ( (231من إضافة لـوظيـفته وفق ا
ـدنـي إذا ثبـتـت وفـاة مورث الـقانـون ا
دّعي صعقا بـالتيار الـكهربائي الذي ا
تـــســرب الـى الـــعـــمـــود الــكـــهـــربـــائي
ــنــصـــوب في الــشــارع الـــعــام الــذي ا
ورث وأدّى الى وفاته " إذ إن المسه ا
وزارة الـكـهـرباء مـسـؤولـة عـن صـيـانة
ادّة أسالك التيـار الكهربـائي وتنصّ ا
ــدني الــعــراقي ( (231من الــقــانــون ا
عــلى إنه "  كل مـن كــان حتت تــصــرفه
آالت مــيــكــانــيــكــيــة أو أشــيــاء أخــرى
تـتــطـلب عــنــايـة خــاصّـة لــلـوقــايـة من
ضررها يـكون مـسؤوال عـما حتدثه من
ضـرر مـا لم يـثـبت أنـه إتـخـذ احلـيـطـة
نع وقوع هـذا الضرر هذا مع الكافيـة 
ــــــا يــــــرد في ذلـك من عـــــدم اإلخـالل 
أحكـام خـاصـة ". وفي كل األحـوال فإن
حتـقق الـضــرر يـسـتـوجـب الـتـعـويض
عنه لـقيام الـرابطـة السـببـية بـ خطأ
وزارة الــكــهـــربــاء في عـــدم الــعـــنــايــة
تحقق بالشبـكة الكهربـائية والضـرر ا
بــوفــاة شــخص مــا صــعــقــا بــالــتــيـار
ــذكــورة الــكــهــربـــائي إذ إن الــوزارة ا
عــلـيــهــا مــتــابــعــة صــيــانــة الــشــبــكـة
الـكـهـربــائـيـة تالفـيــا حلـدوث الـصـعق
الكـهـربـائي لـلـمـواطـنـ وإذا كـانت قد
أهـمـلـته فـقـد كـانت مـتـعـديـة وحتـقـقت

مسؤوليتها التقصيرية.
ادي ثالثا -  كيفية تـقدير التعويض ا
ـعـنـوي : تتـحـقـق مـسـؤولـية وزارة وا
ـــادي الـــكـــهـــربـــاء عـن الـــتـــعـــويض ا
ـعــنــوي نـتــيــجـة وفــاة االشــخـاص وا
صـعـقـا بالـتـيـار الـكـهـربـائي إذا ثـبـتت
وفـــاة الــشـــخـص صــعـــقـــا بـــالـــتـــيــار
الـكـهـربـائي الـذي تـسـرب الى الـعـمـود
نصوب في الـشارع العام الكهربـائي ا
الذي المسه وأدّى الـى وفاته مثال وإن
ـســؤولـيـة عـن الـتــعـويض وتــقـديـره ا
ـادتـ تـكـون بـاإلســتـنـاد إلى نــصّي ا
ــدني ( (203و ( (205من الــقـــانـــون ا
وتطبيـقا لذلك قـضت  محكـمة التـمييز
بقـرارها رقم ( / 256هيـئة عـامّة أولى
22/10/1977- /  (1977تـــــــــــــــأريـخ 
مـنــشـور في  مــجــلـة الــقـضــاء إصـدار
نـــقــــابـــة احملــــامـــ ع 1و ?2س ?38
 ?1978ص   - 365بـــأنـه " إذا كـــانت
وفـاة اجملـني عـلـيه من جـراء الـتّـمـاس
شحونة بالتيار باألسالك الكهربائية ا
الـكـهــربـائي بـســبب عـدم ربط األسالك
بـالـعـازل فـإن أمـانــة الـعـاصـمـة تـسـأل
بـالـتـعـويض عن الــوفـاة لـهـذا الـسـبب
ــادتـ ( (203و ((205 حـسـب نص ا
ـادة ـدنـي ". إذ نـصّت ا من الـقــانـون ا
( (203على إنه  " في حالـة القتل وفي
حالة الـوفاة بـسبب اجلـرح أو أي فعل
ضــار آخــر يــكـــون من أحــدث الــضــرر
مسؤوال عن تعويض األشخاص الذين
صـاب وحـرمـوا بـسبب كان يـعـيـلـهم ا
ـادة ((205 الــقـتـل أو الــوفــاة ". أمــا ا
فقـد نـصّت على إنّه "  – 1يتـناول حق
التـعـويض الـضـرر االدبي كـذلك . فـكل
تــعــد عــلـى الــغــيــر فـي حــريــته أو في
عرضـه أو في شـرفه أو في سـمـعته أو
في مركـزه اإلجـتـمـاعي أو في إعـتـباره

ــعــتــدي مــسـؤوال عن ـالـي يـجــعل ا ا
الـتـعـويض .  – 2ويـجـوز أن يــقـضى
بـالــتــعــويض لألزواج ولـألقـربــ من
األسرة عـمـا يـصـيـبهم مـن ضّرر أدبي
ـصاب .  – 3وال ينـتقل بسـبب موت ا
الـــتــعـــويـض عن الـــضـــرر األدبي إلى
ـقتضى الغيـر إال إذا حتددت قيـمته 

إتفاق أو حكم نهائي ".
ـتوفـي صـعـقا إن الـتـعويـض لـورثـة ا
بالـتـيـار الـكـهـربـائي يشـمل فـضال عن
الــتــعــويض األدبي مــصــاريف الــدفن
والـفــاحتـة ويــجــري تـقــديــره من قـبل
خبير تنتدبه احملكمة لهذا الغرض قد
ـــتــوفـي صــعـــقـــا بــالـــتـــيــار يــكـــون ا
الكهربـائي موظفا في وزارة الـكهرباء
فــفي هـــذه األحــوال ال يـــحق لـــورثــته
ـطـالــبـة بــالـتـعــويض عن وفـاته ألن ا
الـوضع الــقـانـونـي يـخـتــلف عن وفـاة
الـشــخص الــعــادي صــعــقـا بــالــتــيـار
الـكــهــربــائي وتــطـبــيــقــا لـذلـك قـضت
محـكـمـة الـتـمـييـز االحتـاديـة بـقـرارها
رقم ( /825الـهــيــئــة االســتــئــنــافــيـة/
منـقول/  (2017تأريخ 2017 /9 /12
 -أشــار الــيه الــقـــاضي حــيــدر عــودة
كـاظـم : اخملـتــار من قــضــاء مــحــكــمـة
دني ج التمـييـز االحتادية  –القـسم ا
 ?2018 ?2ص  - 35بـــأنه " إذا كـــان
الك ـــدعــ مـــوظــفـــا عــلى ا مــورث ا
الـدائم وأصـيب أثـنـاء قـيـامه بـواجـبه
الوظـيـفي الى حـادث صعق كـهـربائي
أدى الى وفـاتـه فـإنه يــكــون مـشــمـوال
بـأحـكـام قـانـون الــعـجـز الـصـحي رقم
( (11لــــســــنــــة  ?1999وإن قــــانــــون
ـوحـد الـنـافـذ إشـتـمل عـلى الـتـقاعـد ا
إمـتــيــازات مــعــيّــنــة لــلــمـوظـف الـذي
يتعـرض حلادث أثنـاء تأديـة واجباته
الـوظـيـفـيـة وبـالـتــالي تـكـون مـطـالـبـة
ـادي واألدبي ـدعــ بـالــتـعــويض ا ا

فاقدة لسندها القانوني ".
رابـعـا - دفـاع وزارة الـكــهـربـاء لـنـفي
ـســؤولــيـة عــنــهـا : ال يــجـدي وزارة ا
الكهرباء نفعا اإلحتجاج بأن العوامل
اخلـارجـيــة كـانت ســبـبـا في إنــقـطـاع
االسالك الـكـهــربـائــيـة كـمــا في حـالـة
العواصف واألمطـار أو هبوب الرياح
ــا تـــرتب عـــلــيه وفـــاة شـــخص مــا
صعـقا بـالـتيـار الكـهـربائي وتـطـبيـقا
لذلك قـضت محـكمـة التـميـيز بـقرارها
رقم ( / 395إداريـــة ثــــانـــيـــة / – 87
 (1988تـــــــــــــأريـخ -1987 /12 /13
منشور في  مجموعـة األحكام العدلية
إصدارالقسم القانوني / وزارة العدل
ع ?1987 ?4ص   - 29بــأنّه  " لــيس
للـمؤسّـسة الـعامّـة للـكهـرباء أن تـنفي
مسؤوليتها عن تعويض ذوي اجملني
عـلــيه في حــادث صـعــقه بــالــكـهــربـاء
بـحـجــة الـقـوة الــقـاهـرة لــهـبـوب ريح
عاصـفـة فـي يوم احلـادث إذ إن الـريح
الـعـاصفـة ال تـرقـى الى مـفـهـوم الـقوّة
ــتــوقــعـة الـقــاهــرة وهي من األمــور ا
حيث إنّهـا إقتـصرت عـلى حالـة فردية
ولـــــــيـس إلـى إنـــــــقــــــــطــــــــاع األسالك

نطقة "  الكهربائية في جميع ا

وقع االلكتروني { البقية على ا
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أجل ليس من احلـكمـة أن ال تكون عـندنـا حكمـة في الوقت الـذي يأتي فيه
اننـا وعن شمائلـنا والشَّرَّ ال الشَّـرُّ إلينا من بـ أيدينـا ومن خلفنـا وعن أ
يـدفـعه إال اخليـر ومادامت احلـكـمة هي اخلـير الـكـثيـر فمـا أحـوجنـا إليـها
وإلـيه يـقـول الله (جلَّ وعال) : ?يُـؤْتِي احلِكْـمَـةَ مَن يَـشَاءُ وَمَـن يُؤْتَ احلِـكْـمَةَ
فَقَـدْ أُوتِيَ خَـيْراً كَـثِيـراً وَمَا يَـذَّكَّرُ إالَّ أُوْلُـوا األَلْبَابِ ?الـبقرة :  ?269ونـحن إذ
تـركـنا احلـكـمـة فقـد حلَّ بـنـا ما حلَّ وإذركـبـنـا رؤوسنـا فـقد حـصل لـنـا ما
حــصل واألمــة الـتـي تـركت احلــكــمـة وركــبت رأســهــا حـاضــرهــا عـســيـر
وطـريــقـهـا إلى مــسـتـقــبـلـهـا غــيـر يـســيـر والـشَّــرُّ الـذي يـحــيط بـهـا من كل
اإلجتاهـات سينقضُّ عليها في غـفلة من الزمن والناس وهل يدفع الشَّرَّ إال

اخلير?.
ـعـرفـة الـتي نـحـصـل عـلـيـهـا بـامـتالك الـتـجـارب واكـتـسـاب واحلـكـمـة هي ا
اخلبـرات مصحوبة بـالفهم العـميق جملريات األمور والـتي تقود إلى اتخاذ
رأي سديـد ال عِـوَجَ فـيه واحلـكمـة أن تـكـون صاحـب بصـيـرة أي ذا حـجة
وأن تكـون قادرا على احلُكم على األمر رفضا أو قـبوال واحلكمة (كما جاء
في مـعــجم لـسـان الــعـرب): ((عــبـارة عن مــعـرفـة أفــضل األشـيــاء بـأفـضل
الـعـلوم)) وجـاء في (مـعـجم الـتَّعـريـفـات) لعـلي بن مـحـمـد السـيـد الـشريف
اجلرجاني أن ((احلكمة علم يُبحث فيه عن حقائق األشياء على ما هي عليه
صـون من احلـشـو)) والكالم ـعـقـول ا في الوجـود واحلـكـمة هـي الكالم ا
ـصــون من احلـشــو هـو الــكالم الــبـلــيغ الــذي ال زيـادة فــيه وال نـقــصـان ا
ودخول الـبالغة إلى حقل احلكـمة ال يخـتلف عليه اثـنان فاحلكـمة لفظ بديع
ـعـارف والـتــجـارب واخلـبـرات وســاحـتـهـا ومـعـنى جــلـيل وهي خالصــة ا
البالغـة والفصاحة وجـاءت على ألسنة احلـكماء والشعـراء وكانت احلكمة
غرضـا من األغراض الشعريَّة ومن حكمـاء العرب في التاريخ: لقمان الذي
جاء ذكـره في القرآن الكـر وأكثم بن صيفي وقس بـن ساعدة وعمر بن
: حــكـمـاء مـعــد يـكــرب وغـيـرهـم وكـان احلـكــمـاء الـيــونـانــيـون عـلـى نـوعـ
إشراقيـون أشرقت بواطنهم الصافية بالرياضـيات النفسية والعقلية وكان
رئيـسهم أفالطون وحكماء مشّاؤون وجاءت تسميتهم ألن أرسطو ـــ وكان

رئيسهم ـــ كان يعلم تالميذه الفلسفة وهو ماشٍ.  
والـشـعـر  يكن بـعـيـدا عن احلـكـمة ((وإن من الـشـعـر حلـكمـة)) كـمـا قال
رسولـنا الـصادق األمـ (صلّـى الله عـليه وسـلَّم) ومن ب الـشعـراء الذين
عُرِفت احلـكمة في أشعـارهم: زهير بن أبي سلمى حـسان بن ثابت قطري
عري ابن الـرومي وأبو فراس تـنبي أبو الـعالء ا بن الفـجاءة أبو تـمام ا
احلمـداني وغيرهم واحلـكمة عابـرة للثقـافات واألقوام واألوطـان إنها ملك
مشـاع للـبشـرية في كل األصـقـاع ولكل ذي حـاجة ولـقد آتي الـله سبـحانه
وتعـالى احلـكمـة أنبـيـاءه ورسله: مـوسى وعـيسى وإبـراهـيم ونوح وإسـحاق
ويــعــقــوب وأيـوب وهــارون وزكــريــا والــيـاس وإســمــاعــيل والــيـسـع ويـونس
ويوسف ويـحيى ولوط وداود وسليمان ولقـمان وبنو إسرائيل وآل إبراهيم
كـلـهم أوتـوا احلـكـمــة من الـله جلَّ وعال ورسـولـنـا الـصـادق األمـ مـحـمـد
ـشيـئة الـله تـعالى فـقد (صـلّى الـله علـيه وسـلَّم) هو الـذي علَّـمـنا احلـكمـة 
َ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ جاء في القرآن الكر : ?هُوَ الَّـذِي بَعَثَ فِي الْأُمي
? آيَـاتِهِ وَيُـزَكيـهِمْ وَيُـعَلـمُـهُمُ الْكِـتَـابَ وَالْحِـكْـمَةَ وَإِنْ كَـانُـوا مِنْ قَبْلُ لَـفِي ضَـلَالٍ
اجلمعة:  ?2نعم تعلَّمنا احلكمة وعلَّمناها ثم أضعناها أو سرَّبناها من ب
أصـابع هـمومـنـا كمـا يـتسـرب الرمـل من ب أصـابـعنـا فـمَن يعـيـد احلكـمة

إلينا ومَن يعيدنا إلى احلكمة? ثم: أين نحن اليوم من احلكمة?. 
عـرفة والـعدل ووضع الشـيء في موضعه وإذا كانت احلـكمـة هي العـلم وا
فمـا أحوجـنـا إليـهـا اليـوم ونـحن نرى أحـوال الـبلـد في ظل وضع سـياسي
ــنــهج ومــخـتــنــقـة مــأزوم وفي أجــواء مـلــتــهـبــة بــاخلالفــات في الــرؤيـا وا
باإلخـتالفـات في األسس وفي الـسبل مـا أحـوج احلُكّـام إلى احلـكمـة وما
أحوج احملـكوم في الوقت ذاته إلى احلكمة الـكل محتاجون إلى احلكمة:
نـظمـات اجملمـوعـات واألفراد الـسلـطات كل الدولـة والشـعب األحـزاب وا

السلطات والرئاسات كل الرئاسات. 
وفـي هـذه األحـوال وفي كل األحـوال لـيس من احلـكـمـة أن ال تـكـون عـنـدنـا

حكمة.
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بغداد

األصل أن يقـضي احملكوم عليه مدة العقوبة السالبة للحرية التي يحكم بها
قدار يناسب القـضاء ألن غاية العقوبة عالجية كـغاية الدواء فهي تفرض 
ـقدار ينـاسب خطورة رتـكب مثلـما توصف جـرعة الدواء  خطـورة اجلرم ا

رض . ا
ـقتضيات الـعدالة ومصلـحة اجملتمع حـدد قانون العقـوبات أسباباً ولكن .. 
يعـفى  احملكـوم علـيه عنـد توفـرها من الـعقـوبة كلـها أو مـن جزء منـها ;ومن

هذه األسباب العفو بنوعيه العام واخلاص .
والـعفـو يـظل طـريقـاً اسـتثـنـائيـاً النـقضـاء الـعقـوبـة يـجب عدم الـتـوسع فيه .

وهذه الصفة اإلستثنائية تعود إلى أسباب أهمها :
 1- أنه يتـضمن خـروجاً عـلى مبـدأ الفـصل ب الـسلـطات  إذ يـصدر عن
رئيس اجلـمهورية وهو جزء من السلطة التنفيذية  وبذلك يتعرض مقتضى
تمثل في العقوبة  وتمارس السلطة احلكم الـقضائي إللغاء أثره القانوني ا

التنفيذية هذا اإللغاء .
2- أنه يـتـجـاوز الـغــايـة من الـعـقـوبـة وهي إصالح اجلـاني احملـكـوم عـلـيه
الذي يـنبغي أن يتم خالل مدة زمنية يحدد القانون حدّيها األدنى واألقصى

ناسبة لهذه العقوبة في حدود القانون . دة ا ويقرر القضاء ا
وهـذه ( اإلستـثـنائـية ) تـستـمـد تبـريرهـا من مـصالح اجـتمـاعـية مـهمـة ال بد
مـنـها لـلـجـوء إلى الـعفـو  ولـهـذا يجب أن تـمـارس سـلـطة الـعـفـو في أضيق

نطاق وعلى أساس الضرورة ووفق رؤية فاحصة ودراسة وتشاور  .
قـدمـة لتـناول حـاالت الـعفـو الـتي شهـدنـاها في الـعراق خالل أسوق هـذه ا
ـشرع السـنوات األخـيرة إذ انـطـوت هذه احلـاالت على خـروج عن حكـمة ا
ـادة (153) من قـانـون الــعـقـوبـات الــذي أجـاز الـعـفــو الـعـام بــقـانـون في ا
ادة (154) مـنه ونـتج عن هذا اخلـروج ما رسـوم في ا والـعفـو اخلـاص 

يلي :
1- شمـول محكومـ بجرائم خطـيرة بالـعفو  من أهمـها جرائم اخملدرات
واإلختالس  واستغالل الوظيفة واإلنتفاع منها وجتاوز حدودها والرشـوة 
ال العام   والتـعذيب والقتل واإلغتـصاب وهتك العرض   واإلضرار بـا

وخطف األشخاص وحجزهم  وانتحال الصفات .
2- ضيـاع أموال عـامة طـائلـة حصل عـليـها احملـكومـون من جرائـمهم دون
استـرداد هـذه األموال  خـاصـة بعـد إلـغاء الـقـرار ذي الرقم (120) لـسـنة
ة اختالس أو سرقة نع إطالق سراح احملكـوم عن جر 1994الـذي كان 
ة عـمدية أخرى تقع عـليها بعـد قضائه مدة احلكم أموال الـدولة أو أية جر
ما لم تـسترد منه هذه األموال . كـان من نتائج التوسع في اسـتخدام العفو
دون دواعٍ موضـوعية ألم واسـتنكـار يشعـر بهمـا الرأي العام الـعراقي وهو
يـرى مرتـكـبي جـرائم بـالـغـة اخلـطورة طـلـيـقـ يـتـنعّم الـعـديـد مـنـهم بـأموال
السحـت وتقتضي العدالة وفلـسفة التجر والعقـاب بقاءهم خلف القضبان
لـتـحـقيق الـردع الـعـام واخلـاص . ال تسـتـطـيع الـيـوم أن تتـحـدث عن الـعـفو
الـعــام دون أن تـرتـسم أمــامك صـورة عــبـد الـفالح الــسـوداني وهــو يـعـيش
الـرفـاهـيـة في أوربــا بـفـعل مـلـيـار دوالر اسـتـحــوذ عـلـيه من أمـوال الـشـعب
واستـرد حريته بصدور قانون للعفو الـعام . وال تستطيع احلديث عن العفو
اخلـاص دون أن تـراودك فـضـيـحـة مـرسـوم الـعـفو عـن ابن مـحافـظ النـجف
ة تـهريب مخدرات  ثم إلغـاء مرسوم العفو حتت السـابق احملكوم عن جر
ضـغط الـرأي الـعـام  ولـكن بـعـد أن أصـبح خـارج حـدود الـوطن هـازئـاً بـنا

تمسك بأهداب العدالة !. نحن ا
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ـتـتـبع حلـوادث الـعـراق بـعـد سـنـة ا
٢٠٠٣ يـــجــدهـــا فــ واضـــطــرابــات
وتطاحن وتـناحر وتـدافع وتهديدات
وارهـــاب وفـــشل وبـــطــالـــة وكـــســاد
وتهريب لألموال وتخريب لالقتصاد
 وكل ذلك مـنـســوب لـلـشـيـعـة حـكـام
ومديـرون ومحـكومـون ورجال دين 
ـــديــــر فــــاشل  احلـــاكـم فــــاســــد  ا
احملـكـوم خـانع  رجل الـدين دجـال 
وغــيــرهم مــهــمش مــظــلــوم مــقــهـور
مغصوب حـقه . باسم الشيـعة يُحكم
الــعــراق وشــريــكــهم بــراء  وبـحــكم
منصبهم االول يُنسب اليهم اخلراب
ـــــنــــاصب واإلقــــصــــاء  وثـــــلــــثي ا
الــسـيــاديه يـتــقـاســمـهــا الـغــرمـاء  
ـكانة واليهم يـعود الـفشل وتراجع ا
الــدولــيه وتــهـريـب االمـوال  وبــاقي

تصدون من خـراب العراق بعداء . ا
ــنـــصف الــذي عــاش ويـــقــيــنـــاً أن ا
ــخـاضــاتــهــا وهم قــلـة  ــرحــلــة  ا
يـلــحظ أن أكـثـرهم لــلـحق كـارهـون 
يــعـلــمـون عــلم الــيـقــ أن الـشــيـعي
واجهة  والشريك يـتقاسم  والتآمر
قـــــائم  والـــــتـــــخـــــريب مـــــخـــــطط 
والفـوضى مـقصـودة مـدروسة  وإال
هل حــكـم الــشــيــعــة بــنــظــام احلـزب
الواحد ? وهل ساد في عـهدهم نظام
أمـر الـرئـيـس الـقـائـد ? وهل حتـولت
مــحـــافـــظـــاتـــهم الـى عــمـــار وبـــاقي
احملــــافـــظـــات خــــراب ودمـــار ? وهل
حتــــولت الــــصـــنــــاعـــة الـى ارضـــهم
والـزراعـة الى بسـاتـيـنـهم والـتـجارة
الى خـــــزانــــات رجـــــالـــــتـــــهم ? وهل
استـحوذوا عـلى البـعثـات وتسـيدوا

في الــــطــــبــــيــــات واســــتــــحــــكــــمــــوا
بـالتـكـنـلـوجيـات   كـمـا فعـل من حكم
عــلى مـــدى نــصف قــرن من الــزمــان .
وهل تفرد ساستهم بكتابة الدستور 
وارجتل قـــادتــهـم الــقـــرار  واعــتــدى
عسـكرهم علـى اجلار وأبن الدار ? ألم
يــتـقــاسم أبــنـاء الــوطن سـنــة وكـورد
ــــنـــــاصب مـــــذ خـــــلق احملـــــتل أول ا
ؤسـسـات الدسـتـورية الـتي أسست ا
لــــلـــــتــــحــــاصـص ? ألم يـــــكن الــــوزن
ـــنــصب  االنـــتــخـــابي أس اســـنــاد ا
واالنــتــمــاء الــطــائــفي مــبــنى اعــتالء
الــســدة  واالنـــحــدار الــقــومي حــاكم
الشراكة والتـقاسم . اليس منكم رجل
ــاذا نـــاصب األقــلــيم رشـــيــد يــســأل 
بـــعـــربه وجـــواره  احلـــاكم اجلـــديــد
الـعـداء  الـقـطـيـعـة قـائـمـة  الـتـمثـيل
الـــدبــلـــومــاسي مـــوقــوف  الـــتــبــادل
الــتـجــاري مــقـطــوع  الــعـضــويـة في
ظـلـة العـربـية مـعلـقـة . هل التـباكي ا
عــــلـى من رحـل ? أم األسف عـــــلى من
احـــتل وهـــدد واجـــتــاح وأرّق وهـــتك
وسـرق ونـهب وجتـاوز احملـظـورات ?
ا كانت العلة في آلية التغيير ?  ور
وهل منكم من اعـتّلت عالقـته باحملتل
? أم مـــنــــكم مـن شــــاكـــسـه وشـــاكــــله
وتـخالف مـعه قـبل احـتالل الـعراق  ?
ــــقـــاطع فـي إقـــامـــة ألم يـــتــــســـابق ا

الـقواعـد الـعسـكـريـة للـمـحتل ? وهل
ن قـاطع الـعــراق ونـاصب حـكـامه
الـعـداء مـن لم يـلـهث وراء الــتـطـبـيع
مع الـكــيـان الـغـاصب ? ألــيس مـنـكم
اذا كـانت تشرين رجل رشيد يـسأل 
وحـراكـهـا شــيـعـيـة شـيـعـيـة ? شـعب
شـيــعي انـتــفض عـلى حــاكم شـيـعي
فأسقطه ? وبقي عرش الشريك سالم
سسه الـتغيير ?   اليس معافى لم 
ــاذا كـان مــنـكـم رجل رشـيــد يــسـأل 
احلـراك الـتـشـريـني في مـدن الـوسط
واجلنـوب  فـلم تنـجـو  أي منـها من
تـــعـــطــيل الـــدوام  ولم تـــكن فــيـــهــا
مــؤســـســة أو هــيــأة أو مــنــشــأة في
س واالقـتحام ? منـأى من احلرق وا
الــيس مـنــكم رجل رشــيـد يــسـأل هل
اقـتــصـر الـفـســاد والـفـشل واخلـراب
وتراجع العمران وقلة اخلدمات على
مدن الـشيـعة دون مـدن الشـركاء ? أم
كــانت مــدن الــشـركــاء ربــيع اخــضـر
ومدنـية مـتـنامـية  ومـثال عـمراني 
وذج لطهارة اليد  وعفة النفس وا
ـواطن  ? الـيس مـنكم رجل  ورفاه ا
ــاذا اخلـالف الــذي رشـــيـــد يـــســـأل 
أعـــقب انـــتـــخــابـــات تـــشــرين ٢٠٢١
شيعي شيـعي  شيعي يتـظاهر على
شيـعي  وشـيـعي يرد عـلى شـيعي 
وشـيــعي يـنــاكف شـيـعـي  وشـيـعي
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بغداد

يـهدد شـيـعي  وشـيعي يـنـقـسم على
شــيـــعي ? ألــيس مــنـــكم رجل رشــيــد
ــــتــــضــــرر من اخلالف يــــســــأل مـن ا
الشـيعي الـشيـعي ? أليس مـنكم رجل
ـاذا تـدافع االقـلـيم من رشـيـد يـســأل 
أجـل وحــــــدة صف الــــــشــــــريـك  ولم
يـستـضـيف أحـد مـنهـم قادة الـشـيـعة
لتـصفـية اخلالف  وتـنقـية األجواء 
ورأب الـــصـــد  وتـــوحـــيــد الـــصف ?
ألــيس مــنــكم رجل رشــيــد يــسـأل في
ســاحـــة من ســيـــنــزل خــراج اخلالف
الـــبــيـــني الــشـــيــعـي ? هل في خــراج
الــوطن فــيـكــون بـعــد حـكــمــهم سـالم
سعيد ? أم سـيكون الدم الـشيعي ماء
يـروي غـابـة من تـعـطش لـلـخالف كي
يــنــمــو ويــزدهــر ويــقــطـف الــثــمـار ?
تـتبع لـتاريخ حـكم سيد ويقـينـاً أن ا
ـتقـ  باب مـدينة الزاهـدين وامام ا
العـلم  القـاضي الذي ال قـسط بشري
بعد قـسطه  وال شـجاع يـداني سيفه
 يــجـــده عــهــد فــ وشــقــاق وتــآمــر
ودســائـس  ال لــشـيء اال ألن احلــاكم
عــلي ( عــلــيه الــسالم )  واال فــلــيس
ـنــصف أن يـقــول أن عـهـد الــتـالـيـ

أكـثـر عـفــة وقـسـطـاً وعـدالً وطـهـارة .
وبـالـقـطع أن ذلك لـيس دعـوة لـتنـزيه
ـتـصدي الـيـوم  وال ادعـاء بـنـظـافة ا
يـده  أو قـوالً بـكــفـاءة مـتـصـديه  أو
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اعتقاداً بقسط الـقائم على قراره 
نصف اليوم أن يسأل من لكن على ا
ـال عــلّم احلــاكـم عـلـى اســتــبــاحــة ا
ن الـعـام ? ومن وفّـر الـبـيـئـة االمـنـة 
ال افسد وخرّب وهرّب ? ومن حما ا
ـــســـاس ? ومن ســـهّل ـــهـــرب من ا ا
ـقـهــور ? ومن يـعـمل تـهــريب ثـروة ا
الــيــوم عــلـى شق الــصف وتــعــمــيق
اخلالف وتــصـــعــيــد االزمــة ? ألــيس
منـكم رجل رشـيد يـدعـو الى احلكـمة
ـــوعــظـــة احلـــســـنـــة  فـــيـــســدي وا
ــتـصـدي  إمـا الـنــصـيـحــة لـلـقـائم ا
ــعــروف  أو الــنــزول وحــدة صف 
عن احلكم لـلـشريك بـإحـسان  فـالدم
حـــرمـــة  واحلــفـــاظ عــلـــيه امـــانــة 
وصيـانته واجب  وسـيذكـر التاريخ
أن الـشـيـعـة حـكـمـوا فـأحـسـنـوا  أو
تــنــازلــوا فــحــفــظــوا  وبــالـقــطع أن
ــنـــصف ســـيـــســجـل لــكـل مــوقـــفه ا
وســعـيه ودعــمه   فـلم يــكن سـلــفـنـا
الــصــالح مـن االئــمــة االطــهــار سـاٍع
حلـكم أو متـطـلع لـتصـدي  أو مـقبل
على دنيا  فإما أن نكون خلف خلير
ســــلف  أو مـــجـــرد اتــــبـــاع بـــاالسم
واالنـــتـــســـاب  والـــنـــاس عـــلى دين
مـلوكـهم  فـقـد خـلّد الـتـاريخ لـعلي (
ن تـآمـر عـلــيه الـسالم ) مـواقــفه  و

على حكمه دسائسه .
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بــتــحــقــيق فــوزا مــعــنــويـا عــلى
تـصدروهـو كلـما يـفكر حسـاب ا
به ويـــشــغـل الــفـــريق اإلفـــريــقي
ـــوريـــتـــانـــيـــة في ظل والــكـــرة ا
الظهـور العربي لـلفئات الـعمرية

شاركات األخرى. وا
WFHðd   U¹uMF

ــنـــتــخب الـى مــبــاراة ويــدخـل ا
ـعـنـويـات مـرتـفـعـة بـعد الـيـوم 
الــفــوزين الــلـذيـن حـقــقــهــمـا في
اجلـــولـــتـــ االولى والـــثـــانـــيـــة
ويبـدو في اجلاهزيـة واالفضـلية
خلـــوض لــقـــاء الــيـــوم ويــظـــهــر
ــقــدوره صــنع الــفــوز الــثــالث
ـؤهل لـه كـثــيـرا وحــسـمــة لـكن ا
عــلــيه اخــذ االمــور عـلـى مـحــمل
ـــهـــمـــة اجلـــد مـن أجل جتـــاوز ا
نـافس الذي الـغيـر سهـلة امـام ا
لــيـس لــديـه مــا يـــخـــســره بـــعــد

بكر. اخلروج ا
“uH « W d

ـــنــتــخـب يــحــضى وبالشك ان ا
بــــفــــرصـــة الــــفــــوز اذا مــــا قـــدم
الالعـبــ مـا بــوسـعــهم الهــمـيـة
الــــنــــتــــيــــجــــة وتــــأثــــيــــراتــــهــــا
وانـعـكـاسـاتـهـا عـلى لـقـاء الـدور
توقع ان يواجه الربع النهائي ا
فـيه الـسـعـوديـة بـثالث نـقاط من
خـسـارة مــصـر بـار بــعـة اهـداف
لــثـالثـــة والـــفــوز عـــلـى ســـوريــا
بـــاربـــعــة اهـــداف لـــثالثـــة الــذي
سـيكـون امام مـهـمة مـناسـبة في
مـواجـهــة لـبـنـان بـنــقـطـة مـتـذيل

اجملموعة الرابعة .
V ²M*« WOB ý

والــفـــوز الــيـــوم ســيـــدعم اكـــثــر
ــنـتــخب كــمــايـدعم شــخــصـيــة ا
ـــقـــدمـــة هــداف عـــنـــاصـــره في ا
الـفـريق عـلي أكـبـر وبـانـتـظار ان

ÊU e « ≠œ«bGÐ
يدالية الـفضية ببـطولة فنلنـدا الدولية للـمصارعه بعمر 18 سنة غترب مـرتضى اشرف اخلليـفاوي ا حقق البطل الـعراقي ا

بعد مواجهة العديد من الالعب من عدة دول التي شهدت منافسة كبيرة والوصول الى منصات التتويج.
ـنتخب ثل ا واعرب اخللـيفاوي عن امـله في االستـمرار في حتقـيق اإلجنازات عـلى مستـوى البـطوالت الدولـية متـمنـيا ان 

ستوى الفني الذي يقدمه. ستقبل القريب وان يتابعه احتاد اللعبة عن قرب من اجل االقتناع با الوطني في ا
يذكر ان اخلليفاوي حصد اكثر من ميدالية فضية في بطوالت دولية بالرغم من صغر سنه االفتراضي في اللعبة.
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فـتوحة تنـطلق بطـولة أمريـكا ا
للتنس خاتـمة البطوالت األربع
الــكـــبــرى (اجلـــرانــد سالم) في
غـيــاب الـنــجم الــصـربي نــوفـاك
ديــوكـوفـيـتش بـسـبب امـتـنـاعه
عن احلــــصـــول عــــلى الــــلــــقـــاح
ــــضــــاد لـــفــــيــــروس كــــورونـــا ا

ستجد. ا
وتـشـهـد الـبـطـولـة عـودة الـنـجم
اإلســبـاني رافــائــيل نــادال بــعـد
غـيـاب  3سـنــوات إذ سـيـحـاول
تـكـرار مــا فـعـله فـي آخـر ظـهـور

له والتتويج باللقب.
ـاتـادور" عن حتـقـيق ويـبـحث "ا
ـشـاركة في أكـثـر من هـدف من ا
هذه النسخة أبرزها زيادة عدد
ألـقابه في اجلـرانـد سالم حيث
ـتــوجـ يـتــربع عــلى صــدارة ا
بـ22 لـقــبــا وكــذلك رفع الــكـأس
اخلــامـــســة في الــبــطــولــة بــعــد
أعــــــــــوام (2010 و2013 و2017

و2019).
وكــانت آخــر مــرة وطــأت فــيــهـا
قــدمــا نـادال مــلــعـب (آرثـر آش)
قـبل  3ســنـوات وهي الـنــسـخـة
الــتي شــهــدت مــعــانــقــتـه اجملـد
لــلـمــرة الـرابـعــة عـنــدمـا تــغـلب
عـلى حـامل الـلـقـب ميـدفـيـديف
في نـــهــائي ســـيــظل خـــالــدا في

ذاكرة التاريخ.
وغـاب "رافـا" عن آخـر نـسـخـتـ

ـــفــتــوحــة (2020 في أمـــريــكــا ا
و2021)  بـسـبب تفـشي جـائـحة
كورونـا ليتـرك السـاحة لكل من
الـــنـــمـــســـاوي دومــــيـــنـــيك ثـــيم
والــروسي مــيـدفــيــديف لـلــظــفـر

باللقب.
يا صـنف الثالث عـا ويسـتهل ا
مـــســيـــرته فـي الــبـــطـــولـــة يــوم
ـقـبل أمـام األسـترالي الـثالثـاء ا
ــصـنف ريــنــكي هــيــجـيــكــاتــا ا
ـيـا الـذي يـشـارك في الـ 198عـا

البطولة ببطاقة دعوة.
VF  o¹dÞ

إســبــانـي آخــر يــبـــحث عن شق
طريقه نحو اجملد بعد بداية وال
أروع لـــلــمـــوسم وهـــو الـــواعــد
كـارلوس ألـكاراز الـذي يتـواجد
في نفس اجلانب من الـقرعة مع
مـثـله األعـلى والـذي قـد يـضرب
ــربع الـذهـبي مــوعـدا مـعه في ا

حال مواصلة مشوارهما.
ـصـنف ولـكـن لن تـكـون مـهـمـة ا
ـيـا ســهـلـة بـحـثـا عن الـرابع عـا
أول ألــقــابه في اجلــرانــد سالم
حـــيث ســتـــكــون الــبـــدايــة أمــام
األرجنتيني سيباستيان باييز.

وقـد يخـوض سلـسلـة اختـبارات
صـعبـة محتـملـة بدايـة من الدور
الـــرابع أمـــام الــكـــرواتي بـــورنــا
تشـوريتش ثم في ثـمن النـهائي
أمام كرواتي آخر وهو اخملضرم
مــارين تــشــيــلـيــتش الــبــطل في
2014  وفي دور الــثـمـانــيـة أمـام
اإليــــطـــالـي يـــانــــيـك ســـيــــنـــر أو

البولندي هوبرت هوركاتش.
أمـــــــا فـي اجلــــــــانب اآلخــــــــر من
الـــقـــرعـــة فـــقـــد تـــبـــدو مـــهـــمـــة
مــيــدفــيــديف ســهــلــة في ســعــيه
لــلـــحــفــاظ عــلى لـــقــبه حــيث أن
االخــــتـــبـــار األصــــعب الـــذي قـــد
يواجـهه بدايـة من دور الـثمـانية
أمـام الــكـنـدي الــواعـد فـيــلـيـكس
أوجـــيـه ألـــيــــاســـيم ثـم من أجل
مقعد في النهائي أمام اليوناني

ستيفانوس تسيتسيباس.
…dOš_« WB d «

أما في منـافسات السـيدات تعد
النجـمة البـولندية الـواعدة إيجا
ــصــنـفــة األولى شــفــيــونــتــيك ا
ــرشـحــة األبـرز لــلـقب ــيـا ا عـا
حـتى في وجود أسـمـاء قد تـهدد
هـذا احلـلم أمـثـال الــبـريـطـانـيـة
ـا رادوكــانـو حـامـلـة الـشـابـة إ
اللقب واإلسبانية باوال بادوسا
والـــيــونــانــيــة مــاريــا ســاكــاري

واإلستونية أنيت كونتافييت.
حــدث آخـر بـارز سـتــشـهـده هـذه
الـــنــــســـخــــة من آخــــر بـــطـــوالت
ـوسم وهـو اجلـرانـد سالم في ا
الظهور األخير لـلنجمة وحلاملة
الــرقم الــقــيــاسي في الــبــطــولـة
وهي األمريكية سيرينا ويليامز
الـــــتـي أعــــــلــــــنت مــــــؤخــــــرا عن
استعـدادها إلسدال الـستار على
ـرصـعـة" بـاأللـقـاب مـسـيـرتـهــا "ا
واإلجنــــــــازات بـــــــعــــــــد هــــــــــــذه

البطولة.
وسـتـستـهل صـاحـبة الـ40 عـاما
مــشـوارهــا األخــيــر عــلى مالعب
(فالشــــــيـــــــنج مــــــيــــــدوز) أمــــــام
ونتـينجريـة دانكا كوفـينيتش ا
وقـد تـخـوض اختــــــبـارا صـعـبا
فـي الـــــــــدور الــــــــثـــــــــانـي أمــــــــام

كونتافييت.
كما ستشارك صاحبة الـ 6ألقاب
ـــــفــــتــــوحــــة في فـي أمــــريــــكــــا ا
مـنــافــســات الـزوجي إلـى جـانب
شـقـيقــــــــتهـا فـينـوس ويـليـامز
رة األولى لهما سويا في وهي ا
ـنـافـسـات مـنـذ 4 سـنوات هـذه ا
فـي بـــــــــــــــــطـــــــــــــــــولـــــــــــــــــة روالن
جــاروس.وحـصـدت الـشـقـيـقـتـان
14 لــقــبــا سـويــا في مــنــافــسـات
الــزوجـي مــنــهـا 2
في هــذه الــبـطــولـة

(1999و2009).

بيريز إلى 93 نقطة.
وجنح بــيــريــز عــبــر ســبــاق الـيــوم من
ركـز الثاني في الـترتيب العام انتزاع ا
من ســائق فــيــراري تـشــارلــز لـوكــلــيـر
مـتفـوقا عـليه بـفارق 5 نقـاط حيث فاز
ــركــز الــثــاني في الــســبـاق بـيــريــز بــا
الـبـلـجـيـكي.وأحـرز اإلسـبـانـي كـارلوس
ركـز الثالث في سايـنز سائق فـيراري ا
ســبـــاق الــيــوم عـــلى مــضــمـــار ســبــا-
فـــرانــكــورشــــــان الــبـــالغ طــوله 7004
أمـتـار وتاله الـبـريـطـاني جـورج راسل
ســـــــــــائق مــــرســــيـــدس واإلســــبــــاني

فيرناندو ألونسو سائق ألباين.
وحــقق فــيــرســتـابـن الـيــوم االنــتــصـار
التـاسع له خالل 14 سـبـاقـا أقـيم حـتى
اآلن من إجـمالي 22 سـبـاقـا في بـطـولة

وسم. العالم هذا ا
وكـرر فـيــرسـتـابن الـتــألق الـذي شـهـده
ســـبــاق اجملـــــــر قـــــــــبل 4 أســـابـــــيع
ـركـز عـنـدمــا فـاز بـه رغم انـطالقه مـن ا

العاشر.
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انــتــقــد اخلــبــيـــر الــقــانــوني طــارق
الـشــرع عـقـود الالعـبـ في الـدوري
ــمـتـاز بـكــرة الـقـدم.وقـال الـعـراقي ا
الـــشـــرع فـي تـــصـــريح صـــحـــفي إن
هـنـالك الـكـثـيـر من األنـديـة تـسـتـغل
عــدم فـهـم الالعـبــ لــلـعــقــود لـذلك
تــــقـــوم بـــإضــــافـــة بــــنـــود وشـــروط
تعجـيزية تـؤثر بشـكل أو بآخر على

سابقة. مستقبل الالعب في ا
وأضــــاف أن عــــقـــود الـالعـــبــــ في
الـعـراق مـجـحـفـة و دائـمـاً مـا تصب
في صـــالح إدارات األنـــديـــة ولـــيس
الالعبـ مضـيفـاً أن "أغلـب األندية
لم تـسـدد الـديـون الـتي بـذمـتـها الى
االعب لسنوات طويلة لعدم وجود

بنود حتمي الالعب.

مــا ابــرزته جلــنـة الــتــراخـيص فـي االحتـاد الــعــراقي لـكــرة الــقـدم من
مـتاز يـبدو مـطالـبتـهـا لالنديـة بتـطـبيق شـروط بقـائـها ضـمن الـدوري ا
منطـقيا للـغاية مع رغبـة االحتاد باسـتحداث دوري للـمحترفـ تتطابق
معاييـره مع نسخ الدوريات اخلـاصة باحملتـرف فضال عن  مـؤامئتها
ـسـابـقـة ـعـايـيـر والــقـيـاسـات الالزمــة الـتي تـسـعى الن تــكـون ا لــكل ا
ـطــلـوبــة مع ضـمـان احملــلـيــة عـلى اعــلى درجـات االتـقــان واحلـرفــيـة ا
سـابـقة بـابـعاد ـنـافـسة الـتي تـستـلـزمهـا مـثل تـلك ا درجـات االثارة وا
الئم ـلل والـنمـطيـة في منـافسـاتـها وتـوفيـرها احلـد االعلى ا درجات ا

جلولة التراخيص التي يعتمدها االحتاد االسيوي لكرة القدم ..
ومن جمـلة ما ابـرزته مؤخرا جلـنة التـراخيص احملـلية بـكونهـا باشرت
لف الـتـراخـيص بـزيارتـهـا بـاول تبـاشـير اعـمـالهـا بـالـتحـديث االخـيـر 
نسق االعالمي عمـلها لـنادي الطـلبة حـيث شخصـت اللجـنة بحـسب ا
لــهــا االعـالمي بالل زكي بــعـض االمــور الــتي دعت الــهــيــئــة االداريــة
عـاجلتها قبل حلول ال 15من شهر ايلول (سـبتمبر ) للنادي االنيق 
ـستـحقات القـادم السيـما من جـملـة ما  تشـخيـصه هو عـدم حسم ا
ترتبـة بذمة الـنادي لبـعض الالعب والكـوادر التدريـبية  حيث اليـة ا ا
لـفات الشـائكة التـي ستبـدو عائقا اكدت اللـجنة عـلى حسم مثـل تلك ا

لف حصوله على الرخصة .. في سبيل اجناز النادي 
وبـينـمـا شخـصت اللـجـنة مـثل تـلك االمور الـتي تـبدو اكـثـر واقعـية في
الـعـديد من اروقـة االنـديـة من خالل تـلـكؤ بـعض الـهـيـئـات االدارية في
الية التي ترتبة عليهـا نتيجة التلكؤ جراء االزمات ا الية ا التعامالت ا
تـعـانـيـهـا وغـيـاب الـرؤيـة االسـتـثـمـاريـة الـتي تـسـعى الـيـهـا االنـديـة في
طلوبـة التي تسـعى اليها لـتمكـينها استمـكان البـحبوحة االقـتصاديـة ا
لـفات الـشائـكة وهـذا االمر بـحد ذاته يـعد مـثلـبة من جتاوز مـثل تـلك ا
اداريـة وعـقبـة رئـيـسـية تـعـاني مـنـها االنـديـة كـونهـا تـشـتـرك في قاسم
تمـكنة من تيسيير مواردها بالشكل مشترك هو غياب االلية االدارية ا
ـيزانـيـات التي تـضـبط مـلفـات التـعـاقدات مع الـذي يلـبي حتـقيق تـلك ا
ـنع بـالـتــالي الـكـوادر الـتــدريـبـيـة من الـالعـبـ واالطـقم الــتـدريـبـيــة و
بدا االستقالـة نتيجة هذه الـثغرة التي تبرز من التجاوزات والرضـوخ 

جراء تلك التعاقدات ..
وبينما تسعى جلنة التراخـيص الدراك اهمية ملف التعاقدات تبرز في
اجلانب االخر ثغرة ادارية اخرى تعاني مـنها االندية حيث توقعها في
طائـلة الـعقوبـات الصـادرة من جلنـة االنضبـاط اخلاصـة باحتـاد الكرة
ذكورة مـؤخرا ان تـعامل بعض العـراقي والتي استـدعت من اللـجنـة ا
االنـدية في الـدوريات احملـليـة بـارضاخـها جلـملـة من الـعقـوبات نـتيـجة
الفشل االداري الـذي تعاني منه تـلك االندية السـيما من خالل اشراك
بعض االنـدية لالعـب بـاسماء مـختـلقـة دون ابراز اسمـائهم احلـقيـقية
شكوك قيدة في سـجالت االحتاد وبينمـا استدعى االحتاد االنـدية ا ا
في ابرازها لـتلك اخلروقـات فانها اعـلنت عن تلك الـوقائع لكن بـطريقة
ثليـها عن حضور جلسة االسـتدعاء التي طالب بها مختلفة بـامتناع 
االحتاد لتبرز ثـغرة اخرى تبرز حـقيقة تعـامل االندية مع االحتاد كونه
نافسات وضمان نزاهتها وابتعادها عن سؤولة على تسيير ا اجلهة ا
كل مـا يـسـيء الـيـهــا او يـدعـو لــلـشك فـي سـبـيل تــنـظــيـمـهــا وهـذا مـا
يستوجب ان تكون جلنة االنضباط اكثر حزما دون االكتفاء بالعقوبات
عـروفـة باعـتـبار الـفريـق اخملالف خـاسـرا نتـيجــــــة مـباراته االداريـة ا
لكن مع عقـوبات اخرى تسـتدعي وقفة جـادة ازاء مخالفـة االندية التي
ــثـلــيـهــا لـغـرض االقــرار بـاخملـــــــــالـفــات الـتي حتــجم عن حــضـور 
ارتكبوها واالقرار وفق تعهدات بـان تكرار مثل تــــلك االفعال سيكون
شـاركة في منـافسات تلك بضمـان قرار اخر يـستوجب ابعـادها عن ا
سـابـقات الـتي يشـرف عـليـها االحتـاد او شـطب النـادي اخملالف من ا

سجالت االحتاد بسبب تلك الوقائع التي  تشخيصها ..
ـكن ارتـكـابـهـا من قـبل ـكن انـكـار ان مـثل تـلك اخملـالـفـات الـتي  وال
الـفــرق عـلـى اسـاس كــونــهـا تــتم في مــســابـقــات كــدوري الـــــــفــئـات
العــــمرية لكن االمل بابـعادها نهائيا بـاتباع احلزم واالنــــــضباط من
جـــانب الــلــجـــان ذات الــصــــــلــة البـــعــاد تــلك
ـــرتـــبــطـــة بـــالــفـــــــــئــات ــســـابـــقــــــــات ا ا
الـــــــعـمريـة من مـغبـة التالعب واالسـتهـانة
ـسـؤولة عـلى تـسيـيـر تلك بقـرارات اجلـهة ا

سابقة . ا
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لـــيـــحـــكم قـــبـــضــتـه بـــقــوة عـــلى
الصـدارة والسـيطـرة على االمور
مــا يـســاعــده عــلى عـبــور بــوابـة
مـوريتـانيـا الـتي تكـون قد ودعت
الـبطـولة بـعد خـسارتـ من جزر
ـــغــرب لـــكــنه اليـــريــد الــقـــمــر وا
اخلــروج خــالي الــوفــاض ويـامل

نـتخب اجلـزائر عـندمـا يـواجه ا
ـوريـتـاني الـيـوم الـثـالثـاء عـند ا
الـسـاعـة الـسـابعـة مـسـاء بـعـدما
حقق انـتصاريـن مهمـ وضعاه
فـي االجتــــاه الــــصــــحـــــيح وذلك
ـغرب وجزر الـقمر بالـفوز على ا
بـنـتـيـجـة واحدة بـهـدفـ لـواحد

wÐU d « rÝUÐ ≠W¹d UM «
يـــســـعى مـــنـــتـــخب الـــنـــاشـــئــ
وعـناصـره اجملـتهـدة الى حتـقيق
الــفــوز الـثــالث تــوالــيـا وتــعــزيـز
صـدارة اجملـموعـة الـثالـثـة ضمن
بــطـــولــة كــاس الــعــرب اجلــاريــة
حـــالـــيـــا في مـــديـــنــة وهـــران في

 ôU Ë ≠5 dÐ
جنــــا ســـبــــاق جـــائـــزة
بـــلــجـــيــكـــا الــكـــبــرى من
االســـتـــبـــعـــاد من تـــــــــقــو
قـــــــبل في بطـولة الـعالم العـام ا

لسباقات ســيارات فورموال 1.
وكـانت الــشــكـوك
حتـــــــوم
بــــقــــوة
حــــول
الـسباق
 الذي
جتـــرى
فعـالـياته
عــلى مـــضــمــار ســبــا

فرانكورشومب التاريخي.
وذلك فـي ظل مـــــحـــــاوالت مــــســـــؤولي
فــورمـوال 1 تــوســيــــــع نــطــاق نــشـاط
الـلـعـبـة وإقــــــــامـة مـنـافـسـات بـطـولة
ـقـرر الــعـالم خـارج أوروبــا حـيث من ا

قبل. إقـامة 24 سباقا العام ا
و بالفعل تأكيـد إقامة سباق اجلائزة
الــكــبــرى ألول مــرة في الس فــيــجــاس

األمريكية عام 2023.
لــكن الــفــشل في إقــامـة ســبــاق جــائـزة
ـوسم جـنــوب إفـريــقـيــا في كـيــاالمي ا
ـقـبل ضـمن بقـاء الـسبـاق الـبلـجـيكي ا

لفترة أخرى على األقل.
وجاء في بـيان صادر عن قـادة فورموال
 ?1قـــبـل ســـاعــــة من انــــطالق ســــبـــاق
اجلــائـزة الــكـبــرى الـبــلـجــيـكي الــيـوم
ــكن لـفـورمـوال 1 أن تـؤكـد أن األحـد: "

ســبـاق اجلـائــزة الـكــبـرى الــبـلـجــيـكي
سيـكون متـواجدا بأجـندة سبـاقات عام
2023 بـعــد اتـفـاق لـتــوسـيع شــراكـتـنـا

معًا".
وأضـــاف الــبـــيـــان "ســيـــتم اإلعالن عن
ـزيـد من الـتـفـاصـيل حـول تـقـو عام ا

ناسب". 2023 في الوقت ا
ـتــوقع أن يـبـدأ مـوسم 2023 في ومن ا
قبل مع البحرين يوم 5 آذار/مارس ا
تــوقع إصـدار الــنـســخـة الــنـهـائــيـة من
ــقــبل خـالل األسـابــيع جــدول الــعـام ا

القادمة.
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ومن جهة أخرى حقق الهولندي ماكس
فـــيــرســتــابن انـــتــصــارا مــذهال وتــوج
بـسـبـاق اجلـائـزة الـكـبـرى الـبـلـجـيـكي
الـــذي أقــــيم عــــلـى مـــضــــمــــار ســــبـــا-
فـرانـكورشـان ضـمن منـافـسات بـطـولة

العالم لسباقات سيارات فورموال-1.
كان فـيرستـابن قد حقق مـركز االنطالق
األول إثــر تـــســجـــيــله أفـــضل زمن في
الـتـجارب الـرسـمـية الـتـأهـــــيـلـية أمس
ــركـــــــــز الــســـبت لــكــنه انـــطــلق من ا
الــرابع عــشـــر إثــر الــعــقـــوبــة الــتي
فــرضت عــلــيه بــســبـب جتــاوز عـدد
ــــســـمــــوح بــــهــــا إلجـــراء ــــرات ا ا
تغـييرات في مـكونات وحـدة الطاقة
بـسـيـارته.وعـزز فــيـرسـتـابن حـامل
لــقب بـــطــولـــة الــعـــالم مـــوقــعه في
صدارة الترتيب العـام لفئة السائق

بــالــبــطــولــة مــوســعــا الــفــارق الـذي
ـكسـيكي سـيرجـيو يـفصـله عن زمـيله ا
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يـذكـر أن احتـاد الـكـرة قـرر الـسـماح
لألنـديـة الــعـراقـيـة بــالـتـعـاقـد مع 6
مــحـــتــرفـــ لــتـــمــثـــيل الـــفــريق في

متاز. الدوري ا
يرى الالعب الدولي الـسابق يونس
عــبـــد عــلي أن الــتـــقــاريــر األمـــنــيــة
ستؤثر على استـضافة بطولة كأس
زمع اقامتها اخلليج "خليجي 25 ا

في البصرة.
وقال عبـد علي في تصـريح صحفي
إن انـسحـاب مـنتـخب أسـترالـيا من
ـقـرر إقـامـتـها في تـصـفـيـات آسـيا ا
البصرة مؤشـر سلبي على الوضع
األمـني في الــعـراق ونــقـطــة لـيـست
فـي صـاحلـنـا.وأضـاف أن الـتـقـاريـر

األمـــــنـــــيــــة
الــســلــبــيــة

لـيـست في صـالح الـعـراق وقـد
تـتـسـبب أيـضـاً بـنـقل خـلـيـجي
25 من البصرة أما من
اجلوانب الـتنظـيميـة والبنى
الـتحـتـية أرى أن الـعراق ال
يــــــــنـــــــقــــــــصـه شـــــــيــــــــئـــــــاً
الســـــتــــضـــــــــــافـــــة كــــأس

اخلليج.
يــــــــــذكـــــــــر أن االحتـــــــــاد
اخلـلــيـجي لــكـرة الــقـدم
ســــــــــــــــــــبــق وان رشــح
الـكـويت لـيـكـون بديالً
عـن الـــــــــعــــــــــراق في
اســــــــتـــــــضـــــــافـــــــة

البطولة.

ماكس 
فيرستابن

فـي ظل إســـــتـــــعـــــداد االعـــــبـــــ
وتـصــاعــد حــالــتــهم الــنــفــســيـة
ـــعـــنـــويـــة وفي ان يـــقـــدم مــا وا
ينـتظـره الكل هنـا في ان يسـتمر
بـــتـــقــــدمه دون تـــوقـف والـــفـــوز
بــالـعالمـات الـكـامـلـة والنه يـريـد
الــفــوز عـنــدمــا يــخـوض الــلــقـاء
االهم بــغض الــنــظــر عن خــروج
ـــقــابل من الـــبــطــولــة الـــفــريق ا
نتـخب حجز مـكانه في الدور وا
قـبل لكن يـبقى عـلى الفريق ان ا
ــهــمــة بــثــقــة واالطــاحـة يــدعم ا
ني الـنفس في نـاسبه الـذي 
ـــنــتـــخـب الســـبــاب ان يـــقـــهـــر ا
مــعـروفــة رغم الــفــوارق الـفــنــيـة
ـــســتــوى الـــقــائـــمــة من حـــيث ا
واالداء و الــنـــتــائـج لــكن يـــبــقى
ـــنــتـــخب وهــو مــا الـــنــيل  من ا
تـخطط له مـوريتـانـيا خالفـا لكل
الـــــتــــــوقــــــعـــــات الــــــتي تــــــصب
ؤمل نتخب ا ـصلحة ا جميعها
أن يـكـون عنـد رغـبـة اجلـميع في
ظـل الـبــدايـة الــواعــدة وبـات من
خاللــهــا مــنــافــســا قـــــويــا عــلى

اللقب.
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وجتــري الــيـــوم اربع مــبــاريــات
ضمن اجلولة الثالثة واحلامسة
لتـصـفـيـات اجملـمـوعـات الـثـالـثة
ــغــرب وجــزر عــنـــدمــا يــلــتــقي ا
الـقـمـر ولـكل مـنـهـمـا ثالث نـقـاط
ومـؤكـد سـيـلـعبـان بـخـيـار الـفوز
ــنـتـخب الـذي ـصـاحـبـة ا امـال 
ســــيالعـب مــــوريــــتــــانــــيــــا وفي
اجملـمـوعة الـرابعـة تـلتـقي مـصر
ـتـصـدرة بـست نــقـاط مـنـتـخب ا
ســوريــا بـــنــقــطــةكـــمــا يــتــواجه
مـنتـخبـا السـعوديـة بثالث نـقاط

ولبنان بنقطة.

يـتـصـدر قـائـمـة هـدافي الـبـطـولـة
وسط شــعــور اجلـمــيع بــالــفــخـر
ــا يـــقــوم به العــبي واالعــتــزاز 
ـايــدعم اإلنـتــصـارين الـفــريق و
ـشـاركـة الـطـمـوحة الـكـبـيـرين وا
شـاركـة الذي يـعـمل علـية هـدف ا
اجلـهـاز الـتـدريـبي بـقـيـادة احـمد
ــهـمــة كــمـا كــاظم الــذي يــسـيــر ا
يـــــــجب والـــــــبــــــحـث عن اجنــــــاز

شخصي .
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نتخب جادا في حتقيق ويظهر ا
الفوز الثـالث ودعم الصدارة عبر
جهود عناصره التي جتد نفسها
اليوم افـضل وضعا بـعد الدخول
الـدخـول الـكـبـير وقـبـلـهـا حتـقيق
صدارة اجملـموعـة و تبـقى االمال
ـثل الفريق وفي معـلقـةعلى من 
ـقدمـة هـداف الفـريق الـذي بات ا
احــــــد ابــــــرز جنــــــوم الـــــــفــــــريق
والـبــطـولــة والـســيـر عــلى خـطى
ــعــروفــ مـحــلــيـا ــهــاجــمـ ا ا
ـــنــتـــخب في ويـــامل ان يـــكــون ا
ــسـتــوى الــعــالي وان يــخـوض ا
واجهة بشعار البديل عن الفوز ا
وقـــبـــلـــهـــا احلـــاجـــة إلى جتـــنب
ــة والـــلــعب بـــحــذر امــام الـــهــز
ــنـــافس والــتــعـــامل مع االمــور ا
بـافـضل طريـقـة واهمـيـة االنتـقال
بـنـتـائج الـفـوز بـجـمـيع مـبـاريات
تـصـفـيات اجملـمـوعـة خـاصة وأن
الــفــريق يــحــضـى الــيــوم بــرضـا
اجلـمــيع بـفـضل االداء والـنـتـائج
ما زاد من حظـوظه في ان يحسم
مــهـمــة جـولــة الـيــوم و الـتــحـول
لــلــدور االهم بــرغـبــة الــســيــطـرة
الــكـبــيـرة عــلى مــجـريــات االمـور
وانـهـاء مـهـمـة الـيـوم علـى افضل
ـقــدوره حتــقـيق ذلك مــا يــرام و
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ـمثل بن وكـانت احتـفلت لـوبـيز وا
أفليك في منزلهما الكائن في والية
جـورجــيـا بـحــفل زواجـهــمـا وسط

االهل واالصدقاء.
عـروفة بحـبها لـلموضة  النـجمة ا
ظــهـرت بــثالث اطـالالت مـخــتــلــفـة
وفي احدى هذه االطالالت اختارت
صمم لوبيز ان تنسق اقراطاً من ا
ي سـامـر حــلـيـمـة الـلــبـنـاني الـعــا
ــاس من  27 قــيــراط مــرصــعــة بــا

{ لــــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت -
ية عن أمر كشفت وسائل إعالم عا
غـريب قـامت به الـنـجـمـة جـيـنـيـفـر
لوبيـز اذ انها أقـصت راقص من
جـولــتــهــا الــغــنــائــيــة وذلك بــعـد
مـعـرفتـهـا بأنـهم يـنتـمـون الى برج
العذراء.وقـد شكّل هذا اخلـبر جدال
كـــبـــيـــرا عـــلـى مـــواقع الـــتـــواصل
تـابع اإلجتـماعي فـالكـثيـر من ا

سخر من لوبيز.
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بعد خالف دام خلمس سنوات حرصت
الفـنـانة شـيـرين عبـد الـوهاب ان تـصالح
الفـنان عـمرو ديـاب وكتـبت عـبر خـاصية
السـتوري على حـسابها الـشخصي على
مـــوقع الـــتــواصـل االجـــتــمـــاعي كـالمــاً
وصـفت فـيه ديـاب بـأنه أحـلى حـاجـة في
الــدنــيـا. ولـم تـكــشف شــيـريـن عن سـبب
ـفـاجــئـة او كـيف  الـصـلح الـرسـالـة ا
ا بيـنـها وبـ زمـيـلهـا اال انـها اكـتـفت 
كــتـبـته :"أحـلـى حـاجـة في الـدنــيـا عـمـرو
ديـاب". وعبّر اجلمهـور عن سعادته بهذه
اخلطـوة اجلميلة الـتي قامت بها شيرين
تـمــهـيـدا لـبــدايـة جـديـدة لــهـا في الـوسط
الــفـني بـعـد طالقـهــا من الـفـنـان حـسـام

حبيب.

وكــانت أحــدثـت دوجــا كــات جــدال
كـبــيـرا بـعـد قــيـامـهـا بــحـلق شـعـر
رأسـهــا وحـاجــبـيــهـا وقــد نـشـرت
صــــورة لـــهـــا عـــلى صــــفـــحـــتـــهـــا
اخلاصة أظهرت شكلها كيف
أصـبح بـعـد تـصـرفـهـا هـكذا
وعـلّــقت دوجــا بــالــقـول: "ال
أحـب الــشـعــر. فـي حـيــاتي
كـــــــلـــــــهــــــــــا لـم أكـن أحب

شعري".

تــتـمـيـز بــشـكل االجـاصـة. الى ذلك
ـية دوجا كات كشفت الـنجمـة العا
انــهــا اســتـطــاعـت ان تـتــخــلى عن
دة  70يوم السيجارة اإللكترونية 
وذلك من خالل مــنــشـور لــهــا عـلى
حـــســـابـــهـــا اخلــاص عـــلى مـــوقع
الــتـواصـل اإلجـتــمــاعي وتـعــتــبـر
دوجا هذا األمر شبيها باإلجناز اذ
انـهـا كــانت مـتـعـلـقــة بـشـكل كـبـيـر

بهذه السيجارة.
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اقــام مــنــتــدى شــبــاب حــديــثــة لــلــفــنــون
ــســـرح مــهــرجـــانه األول الــذي حــمل وا
شـعار ( شبـاب اليوم قـادة الغـد) السبت
ـهـرجان بـعـزف السالم ابتـدأ ا ـاضي  ا
اجلمهوري وقراءة آيي من الذكر احلكيم
وتالوة سـورة الفاحتة ترحماً على ارواح
شهـداء العراق ليـعقب ذلك كلمـة للشاعر
خـلف دلف احلـديثي  حتـدث خاللـها عن
سرح في مديـنة حديـثة في فترة تـأريخ ا
ـاضي حـيث الــسـبـعـيــنـيـات من الـقــرن ا
كـانت البـدايـة عـبارة عـن انشـطـة طالبـية
ــســـرح وقـــدمت عــروض مــحـــبـــة لــفـن ا
مـتـمـيـزة وفـقـا لـصـفـحـة دائـرة الـعـالقات
الـثـقـافـيـة الـعـامـة في (فـيـسـبـوك).بـعـدها
الـــقـى الـــشـــاعـــر خـــلف دلف قـــصـــيـــدة
لتـتوالى بعدها مشاركات شعراء شباب
ومن ثم  تـقد عـرض مسـرحي لنـخبة
هرجان نتدى ليـكون ختام ا من شـباب ا
بتوزيع شهادت تقديرية للمشارك بهذه
ـــــــــــهـــــــــــرجــــــــــــان الـــــــــــشـــــــــــبـــــــــــابـي ا
بــحــضـــورجــمــهــور من مــحــبي والــفــني

سرح ومتذوقي الفن. ا
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قيم في لـبنان ضيفه امس االثن ـفكر العراقي ا الباحث وا
اجملـلس الدولي لـلحـوار الديـني واالنسـاني  بجـلسـة حوارية
ــكــتــبـة حــول كــتـاب (ديـن الـعــقل وفــقه الــواقع) اقــيــمت بــا
ركـزيـة اجلديـدة ببـيورفـيكـا  ادارهـا الدكـتور عـلي موسى ا

وسوي. ا
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وت مثل الـكوميدي اللـيبي غيبه ا ا
الــسـبـت  إثـر إصــابـتـه بـرصــاصـة
نـتـيـجـة االشـتـبـاكات الـدائـرة وسط
الـعـاصمـة طـرابلس مـنـذ السـاعات

األولى من صباح اليوم نفسه.
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عمـيد كـليـة االعالم بجـامعـة بغـداد حاضـر في دورة تدريـبية
دة اقـامتهـا نقابـة الصحفـي العـراقي في شـقالوة باربيل 
اربــعــة ايـــام بــعــنـــوان (الــعالقـــات الــعـــامــة وفن االتـــيــكــيت

والصحافة االستقصائية).
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الـكـاتب الـعـراقي صـدر له عن دار ومـكـتـبـة عـدنـان لـلـطـبـاعة
والـنشر والـتوزيع كـتاب بعـنوان (مـخلمـة جلـجامش) يقع في

 230 صفحة من القطع الكبير.
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رئــيس مـؤسـسـة الـشــرق لـلـصـحـافــة واالعالم تـلـقى تـعـازي
االوسـاط االعالميـة العـراقيـة لـوفاة ابن خـاله خضـير عـباس

االسدي  سائل الرحمة لروحه الطاهرة.
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تلقى لـتقى االذاعي والتلفزيـوني العراقي اعلن ان ا رئيس ا
يـضــيف في الــسـاعــة اخلـامــسـة من عــصـر الــيـوم الــثالثـاء
مــخـــرجــ اذاعــيــ لــلــحــديث عـن جتــاربــهم و فن االذاعــة

واخلطاب السمعي.
bŽd « b UŠ

ـتـقـاعـد في اجلـيش الـعـراقي واخلـبـيـر في الـقـفز الـضـابط ا
ــظــلي تــلــقى تــعــازي االوســاط الــريــاضــيــة والــعــســكــريـة ا
واالجـتـمـاعـيـة بــوفـاة عـقـيـلــته. تـغـمـدهـا الــله بـواسع رحـمـته

واسكنها فسيح جناته.
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الـفنـان االردني يشارك في فـعالـيات مهـرجان شـبيب الدولي
لـلـثـقـافـة والـفـنـون بـدورته الـثـامـنـة والـعشـريـن التـي انـطلـقت

كتبة الوطنية بعمان. اضي في دائرة ا األربعاء ا
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{ لــــوس اجنــــلــــوس  –وكــــاالت -
تــعـرضت جنــمـة تــلــفـزيــون الـواقع
األمــريـــكــيــة كــورتــني كــارداشــيــان
ـتابع النتـقادات كثيـرة من قبل ا

بـعـد إنـتشـار مـقطـع فيـديـو إلبنـتـها
بينيلوب ديسـيك البالغة من العمر
 10 سـنــوات وهي تـعـلم اجلـمـهـور

ـاكيـاج وتشرح عن كيـفيـة تطـبيق ا
روتينها اليومي. 

ـقطع فـيديـو عبر وظـهرت الـطفـلة 
حـــســـابـــهـــا اخلــــاص عـــلى مـــوقع
الـتـواصل اإلجـتـمـاعي وهي تـتـكلم
اكيـاج وكأنها خـبيرة جتميل عن ا
األمر الـذي هاجـمه اجلمـهور بـشكل
كـبـيـر مـعـتــبـرين ان الـفـتـاة ال تـزال
بعـمر صغـير لـلغايـة على إستـعمال
ــاكـيــاج وعــلى أن تــكـون خــبــيـرة ا

ستحضرات.  بهذه ا
وسرعـان ما قـامت بينـيلـوب بحذف
الـفـيديـو عن صـفـحـتـهـا ويـشـعـتـقد
اجلمهور أن والـدتها أجبـرتها بهذا

األمر.

اجلـــنــدي قــد كــشــفـت عن نــيــتــهــا
لــــلـــزواج مــــرة أخــــرى وذلك خالل
حلولها ضيفة على برنامج تلفازي
" لــتــجـيـب عن الــعــديـد مـن األمـور
الـشــخــصـيــة وحــيـاتــهــا الـفــنــيـة.
وأجــابت بــعــد ســؤالــهــا إن كــانت
: "ليه أل تعـيد جتربـة الزواج قائـلةً
لو صـادفـني حب من رجل محـترم
ــــنع ويــــقـــدر عــــمــــلي ايه الــــلي 

يعني?".
ــطـرب عــلى صــعــيـد اخــر احــيــا ا
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ــصـريــة نــاديـة ــمـثــلــة ا نــشــرت ا
اجلــنـــدي صــورتــ لـــهــا بـــرفــقــة
الـفـنـانـة الـلــبـنـانـيـة نـوال الـزغـبي
وذلك عـلى حـسـابـهـا اخلـاص على
مـوقـع الـتـواصل اإلجـتـمـاعي وقـد
عـلّـقت عـلـيهـا بـالـقول: "مع حـبـيـبة
قـلـبي نـوال الـزغــبي مـنـورة مـصـر
ياحبـيبتي العـا اجلديده". وقد
ردّت الزغبي عليها بالقول: "منوًرة
بــوجــودِك يـا قــمــر".وكــانت نــاديـة
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ـصـرية لـقـاء اخلمـيسي مـثـلة ا تتـلـقى ا
ـــاً في الــــدورة اخلـــامــــســـة من تـــكــــر
مــــهــــرجــــان أيـــــام الــــقــــاهــــرة الــــدولي
لـلـمونـودراما والـتي تـقام في الـفـترة من
ــقـــبل.وصــرح  12وحـــتى  16 ايــلـــول ا
اخملـرج  أسـامة رؤوف مـؤسس ورئيس
ـهرجان  عن أسباب تـكر اخلميسي ا
ثـلة مـسرحـية قـائال (أنهـا باألسـاس 
ــسـرح مــنـذ طــفــولـتــهـا مع ارتــبـطت بــا
ــلك اخلـمــيـسي ــمـثل عــبـد ا والــدهـا ا
وأغــنت مـــوهـــبــتـــهـــا بــالـــدراســـة حــتى
ــعـهــد الــعـالـي لـلــفــنـون تــخــرجت من ا
ـــســـرحـــيـــة ودرّست فـي جـــامـــعــة 6 ا

أكــتـــوبــر كــمـــا أنــهـــا تــمــلك
رصــــيـــــداً كـــــبــــيـــــراً من
األعـمال الـتـلـيفـزيـونـية
والـــســــيــــنــــمــــائــــيـــة
والـــــــــــــــعـــــــــــــــروض
ـســرحـيــة سـواء ا
عـــــــلـى مـــــــســـــــرح
سرح الـهناجر أو ا
الــــــقــــــومـي وكـــــان
آخـــــــــــرهـــــــــــا "حتـب

تـــــشــــــوف مـــــأســـــاة"
لـلـكـاتب لــيـنـ الـرمـلي
ومـن إخـــــراج خــــــالـــــد

جالل).

ـصــري عـمـرو ديـاب الـسـبت في ا
ـمــلـكــة الــعـربــيـة مـديــنـة جــدة بــا
السـعودية حفال قـدم فيه مجـموعة
مـن أغــــنــــيـــاتـه احملــــبــــوبــــة لـــدى
اجلمهور بينـها أغنيات جديدة له.
وكـــان  ديــاب قـــد طـــرح أغـــنـــيـــته
اجلــــــديـــــــدة "من  6 لـ 9  وهي من
ن بـهـجـت قـمـر أحلـان كـلـمــات أ
مـحـمـد يـحــيى تـوزيع وسـام عـبـد
نـعم ميـكسـاج وديجـتال مـاستر ا

أمير محروس.
عـلـى صـعـيـد آخر طـرحـت الـفـنـانة
الــبــحــريـــنــيــة حـال الــتــرك أحــدث
أعمالهـا الغنائيـة بعنوان (ألوو يا
حــــبـــيــــبـــتـي) وهي أول أغـــنــــيـــة
ـصرية تطـرحهـا الترك بـاللـهجة ا
وأطـلـقــتـهـا عـلى طـريــقـة الـفـيـديـو
كـلـيب. أغـنـيــة الـتـرك اجلـديـدة من
كـلمـات هـبة حـمـادة أحلان إيـهاب
عـــــبـــــدالـــــواحــــد تـــــوزيـع وســــام
ـنعم ويـحمل الـفيـديو كـليب عـبدا
تــــــــوقـــــــــيـع اخملــــــــرج أحـــــــــمــــــــد
عـــبــدالــواحـــد.وتــقـــدم الــتــرك  في
ـشاهد الفـيديـو كلـيب العـديد من ا
التمثيلـية والتي تتناسب مع قالب
األغنية التي صـورت مشاهدها في

هندس في القاهرة. منطقة ا

ة هـاتفـية إلى تـعزيـز عالقتك الـعاطـفية قد تـؤدي مكـا
أكثر.رقم احلظ 2.

qL(«

حـاول أن جتـعل نــفـسك سـعـيـدًا بـفـعل األشـيـاء الـتي
حتب القيام بها.

Ê«eO*«

اخــرج لـــتــنـــاول الــعـــشــاء وتـــصــرف كـــصــديق ابق
عادلة حاليا. الرومانسية خارج ا

—u¦ «

ـكـن لـلـجـمـيع الــتـعـبـيـر عـنه لــلـحب أوجه عـديـدة ال 
لفظيًا.رقم احلظ 4.

»dIF «

الـيـوم مـليء بــاحلب والـفـرح فـيـمـكـنك أنت وشـريـكك
االحتفال بشكل خاص.

¡«“u'«

كنك معرفة إذا كان شخص مـا يحبك فهناك طـرق 
ذلك.

”uI «

ـسـؤولـيــات األخـرى بـعـيــدًا عن أحـبـائك قــد تـبـقـيـك ا
اليوم.رقم احلظ 3.

ÊUÞd «

اإلفراط فـي تنـاول احللـويـات قد يـجـعلك تـنـدم عنـدما
عدة. تصاب بألم في ا

Íb'«

باشرة عن احلب حياتك قد يجـعل غياب التعبـيرات ا
تبدو فارغة اليوم.

bÝô«

تـمر الـعالقات دائمًـا بتقـلبـات صعود وهـبوط لذلك ال
تقلق.رقم احلظ 5.

u b «

سؤوليات اإلضافية اليوم إلقامة تقرر التخلص من ا
نزل . احتفال خاص في ا

¡«—cF «

النك وشــريــكك  تــشــعـر بــاالكــتــئــاب بــعض الــشيء 
تمرون بوقت عصيب.

 u(«
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
على  9 مربـعـات كبـيرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الى  9 خانـات صغـيرة
هـدف هـذه الـلــعـبـة ملء
اخلـــــانــــــات بـــــاالرقـــــام
الـالزمــــــــة من  1 الى 9
شـرط عـدم تــكـرار الـرقم
اكثـر من مرة واحدة في
كل مــربع كـبـيـر وفي كل

خط افقي وعمودي.

بغداد
wFOÐd « bL×  s ×  r UŠ

‰UHÞú  wMÞu « r UŽ vHA²
ستشري في مفاصل الدولة عرضت ضمن جهود قـناة (الشرقية) في التصدي للفـساد ا
تآلقان سامي قفطان واياد راضي  وكما هو في مشاهد القناة مسلسل  بطله الفنانان ا
ـسلـسل ان اياد راضي عامل فـقير يـعمل بجـهوده  الـشخصـية من خالل بيع قـوة عمله ا
ـقـاول والذي يـجـسـد شخـصـيتـهـا الـفنـان سـامي قـفـطان  وبـرفـقة وذات يـوم اصطـحـبه ا
ــشـروع الــعــامل الــذي يــجــســدهـا الــفــنــان  ايــاد  راضي  الى مــوقع حــجــر االســاس 
مـستـشفى  عاصم الـوطني لألطـفال ووقفـا بعد مـرور خمس سـنوات على حـجر االساس
ـسـتــشـفى  حــيث ال مـســتـشــفى وال مـشــروع سـوى حـجــر االسـاس الــذي ابـلـته لـهــذا ا
ـنـام عـتـبـا عن ـقـاول  الــعـامل ويـقـول له ان االطـفـال يـأتــوني في ا الـسـنـوات  ويـحـدث ا
شروع ـبالغ اخملـصصـة لهـذا ا ـقاول تـقاسم ا مـستـشفى االطـفال الـذي الوجود له الن ا
بيـنه وبـ مـسـؤولـ في الـدولة   وبـالـتـالي ال مـسـتـشـفى والهم يـحـزنـون كـمـا يـقـال ,ان
القرائن واالدلـة على الفـساد في مـفاصل الدولـة كثيـرة  ولكن ردود الفـعل واحلساب ان
سـتوى حجم الفساد  وما يـؤيد ذلك التسريبات التي ظهرت لم تكن مـعدومة فهي ليس 
فـي الـفـضـائــيـات ال بـو فالن وعـالن من نـاس هم مـســئـولـ حــالـيـ واخـريـن سـابـقـ 
حـمايـاتـهم  بـحجم سـريـة عـسكـريـة او فصـيل عـسـكري مع انـنـا خـدمنـا بـالـعسـكـرية ولم
نالحظ حضور الـسرية  أو الفصيل كـامال بكل اعداده كما حضـور احلمايات وتواجدهم
ـقرون بـالسالح حـيث البـعض مجـاز واالخـر في مهـمات اخـرى  لكن احلـمايـات كامـلة ا
سئولـ حالي وسـابق واخريـن مسئولي تـشكيالت حزبـية او سياسـية ولم يعرف هل
ان  الـدولــة مـسـئـولــة عن تـوفـيـر رواتـب مـسـئـولي االحــزاب واال  من اين تـصـرف رواتب
ـاذا ال تتـحرون عن احلـمايـات  يـرد اخر فـيقـول لم هـذا السـؤال عن رواتب احلـمايـات و
ـلكـهـا الـبعض مـن جكـسـارات وقصـور وفـلل ومـحطـات بـنـزين وموالت  ـلـكيـات الـتي  ا
يـقـول بـروفـسور عـراقي :خـدمـتي في الـدولـة ست واربـعـون عامـا ولي خـدمـة في الـتـعـليم
العالي تـزيد على  خمس وعـشرون عاما وأحـلت على التقـاعد براتب ال يساوي ربع راتب
اني لـيس له من اخلـدمة في الـدولـة سوى اشـهر في اجلـمعـيـة او اجمللس الـذي اعقب بـر
شاريع  انه كان في احد االيام من سنة االحتالل 2003. ويذكر حـالة على سرعة تنفيذ ا
ـناقـشة احـد طلـبة الـدكتوراه وفـي واحدة من كـليات وصل  ـاضيـة بجـامعـة ا السـنوات ا
نـاقشـة تـب ان هـناك وجـبة غـداء هـيئـتهـا الكـلـية ال عـضاء جلـنة اجلـامعـة وبعـد انـتهـاء ا
ـركـز هو ـديـنـة  وان هذا ا ـركز الـثـقـافي ولـيس في مطـاعم ا ـنـاقـشة وان الـغـداء في ا ا
واحـد من القصـور الرئاسـية  التـي حتدث عنـها الكـثير  وعـند الغـداء قص عليـنا احدهم
موضـوع تـنفـيـذ هذا الـقـصر حـيث كـان الرئـيس الـعراقي االسـبق حـاضرا فـسـال رئيس
سئول عن تنفيذ مـشروع القصر الرئاسي كم يسـتغرق تنفيذه اجاب رئيس هندسـ ا ا
هندس سيدي  6 أشهر  فرد علية الرئيس هه  اليوم أ شكد  بالشهر قيل له  15قال ا
 15 الـشـهر الـقـادم راح اجي اجـده كامـل  في امان الـله  وذهب وفـعال جـاء في الـتاريخ
وصل ,هل الـذي حـدده  أي بعـد شـهـر فـوجـد  القـصـر كـامل الـبـناء   والـسـؤال الهل ا
دة وصل سـنة أو  سـنـة ونصف  وهل سـيـكون بـعد هـذه ا ـطـار ا يسـتـحق  بنـاء مدرج 
يل الى هذه الـقساوة  والـضغط بهـذه  الطريـقة  وال  الى االهمال جاهزا   بـالتأكيـد ال 
والنسيـان حيث ينصب حجـر االساس  ويهمل وتتوزع تـخصيصاته  وبالـتالي ال تنفيذ 
ـاني في بـعض احملـافـظـات  وتـارة سـمــعـنـا كـثـيـرا عن مـسـتـشـفـيـات تــارة تـركي وتـارة ا
مـشـروع عـراقي لـكن احلــصـيـلـة بـعـد عـشـرون عــامـا ال شيء يـذكـر سـوى  صـراع عـلى
ال ذات االمـنة  الم يـحن الوقت الـكراسي ونـهب امـوال الدولـة التي تـأخـذ طريـقهـا الى ا
للبـناء واالعمار في ظـروف قاسية يـعاني منهـا البلد  جـفاف وتصحر   اهـمال للصناعة
ا خـروج االهوار من قائـمة اليـونسكـو وازدياد البـطالة ولـلزراعة ولـلمواقع الـسياحـية ور

وارتفاع مـعدالت الفقـر   بسبب االهمـال وعدم االهتمـام باحلقوق
ــنـبـع الـتي جتــاوزت عـلى ــيـاه من دول ا الـدولــيـة لــلــعـراق في ا
حـقـوق الــعـراق وجتـاوزات دول اجلـوار عــلى سـيـادته من خالل
واقع عراقيـة  بحجج ومبـررات واهية ودخول ـستمـر  القصف ا
قـوات اجـنــبـيـة وتـمـركــزهـا من سـنـوات في الــعـراق  مـتى نـثـور

لسادتنا وتام امننا. 

ـسابـقـات الـتي أجـرتـهـا اجلـامـعات ا
التـركـيـة بـهذا  اخلـصـوص وحـصلت
بسـبـبـها عـلى مـنـحة مـجـانيـة إلكـمال
دراســة الــدكـتــوراه بــعــد اجــتــيــازهـا
ـاجـسـتـير فـي جامـعـة انـقرة دراسة ا
بـــتــــفـــوق فـي اخـــتــــصـــاص اإلذاعـــة
والـتـلـفــزيـون والـسـيـنــمـا  مـنـحـهـا
الـثـقـة مــرة اخـرى واعـطـائــهـا مـنـحـة
لـدراسـة الــدكـتـوراه . تـقــول صـاحـبـة
الـسـيـنـاريـو (عـنـد اشـتـراكي في هـذه
ــســابــقــة تــبــادر لــذهــني ان تــكــون ا
الـقــصـة درامــيـة وبــحـثـت عـنــهـا بـ
األسر السـورية التي تـتخذ من تـركيا
مالذا امنـا لهـا) مـؤكدة (انه وبـالرغم
من وجـود الـكـثيـر مـن القـصص الـتي
سردهـا لي أفـراد سـوريـون اال ان تلك
الــقـصــة واخــتـيــاري لــهـا هــو وجـود
طـفـلـة صـغـيرة تـبـلغ مـن الـعمـر سـبع
سـنـوات فـقـدتـهـا عـائـلـتـهـا في طـريق
هروبهم باجتاه األراضي السورية).
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واشــارت صــاحــبـــة الــســيــنــاريــو ان
(القصة تـتعلق بـعائلة سـورية مكونه
من ام وأب وطــفــلـة تــبــلغ من الــعــمـر
٧ســـنـــوات واألم حـــامل بـــأشـــهـــرهــا
االخـــيــرة وبـــيـــنــمـــا هم حتـت ســقف
مــنــزلــهم اآلمـن  فــجــأة بــدا الــقــصف
العـشـوائي وسـقوط الـقـذائف بـغزاره
مــا كــان مـــنــهم إال فـــرصــة الــهــروب
وفــــعـال هــــربــــوا بـــــاجتــــاه األراضي
الــتـــركـــيــة حتت نـــيــران الـــرصــاص
وكـانت االم احلامـل تمـسك بـطـفـلـتـها
وتـركض خـوفـا من الـرصـاص طارت
من يـد الطـفـلـة ورقـة كـانت قـد رسمت
عـــلــيـــهــا حـــمــامـــة حتــمل رايـــة وقــد

رسـمـتـهـا بـاأللوان وتـركـت هذه
الطفـلة كل شيء اال هذه
الـــرســمـــة وعـــنـــدمــا
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  ( بــيـــرق) عــنـــوان  قــصــة
كــتــبت احــداثـهــا الــطــالــبـة
رويـده رعـد ظـاهــر من كـلـيـة
االعالم بـــجـــامـــعـــة ذي قــار
تـكـمل دراســة الـدكـتـوراه في
جامـعة ارجـيس التـركيـة بعد
ان تــــنــــقــــلت  بــــ الــــعــــوائل
الــســوريــة الالجــئــة في تــركــيـا
لتـتـرجم لنـا قـصة عـائـلة سـورية
هربـت لألراضي الـتركـيـة لـتـأم
حياة افرادهـا حتت راية آمنة
حـــــيـث أن صـــــاحـــــبـــــة
الــــســـــيــــنــــاريــــو
شـــــــاركـت في
العـديد من

وتـؤكـد رويــده  ان (الـلــطـيف في هـذه
الـقـصـة هو اسـم الطـفـل الذي ولـد في
احلدود التركيـة السورية حتت الراية
التركيـة فعندمـا فاقت االم بعد الوالدة
نـظــرت الى طـفــلـهــا و تـذكــرت رسـمـة
ابـنتـهـا اول مـرة وهي احلـمـامـة التي
حتـمل بــيـرق " رايــة"  ثم اخـر مــشـهـد
عند رؤيتـها احلدود الـتركيـة والبيرق

التركي لتسمي ابنها بيرق). 
وزادت صاحبة الـسيناريـو(ان اللجنة
ابـلــغـتــهـا بــأنـهــا سـتــقـوم بــتـصــويـر
الــسـيــنــاريــو بـعــد ان تــمت طــبــاعـته
بـكــتـاب عــلى حـســاب وزارة الـثــقـافـة

التركية).

فـقـدتـهــا هـرعت خـلـفـهــا لـتـمـسك بـهـا
وجتــد مـعــهــا رصـاصــة بــانـتــظــارهـا
لــتـــدفن مــعـــهــا كـل أحالمــهـــا هــنــاك.
وعـنـدهـا تـركت الـعــائـلـة طـفـلـتـهم في
مـكـانـهـا لـعـدم اسـتـطـاعـتـهم اخالئـهـا

بسبب كثافة الرصاص).
 واوضـــحـت ان (االب أراد أن يـــوصل
زوجـــته لـــبـــر األمـــان ويـــعـــود إلخالء
طفـلته اال ان رصـاصة قـناص اجـبرته
عــلى الـــبــقــاء بـــجــانب طــفـــلــته عــلى
األراضي السوريـة وتترك االم احلامل
تفـتح عيـنيـهـا على األراضي الـتركـية
وحـــيـــدة مع طـــفل لـم يــرى

النور بعد).

سيناريو (بيرق) للطالبة رويدة رعد

رويده رعد ظاهر 
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ـتداولـة ال يـوجد طـرف مؤهل عـطـيات الـعـراقيـة ا في ا
لتـبني مـبادرة سيـاسية تـوقف تداعيـات األزمة وال أقول
تــنــهـيــهــا ســوى اجلــانب الــكــردي من خـالل احلــزبـ
الـكـبـيريـن في أربيل والـسـلـيـمانـيـة والسـيمـا مـا يـجري
ــقـراطي الـتــعــامل مـعه مـن جـهــود لـزعــيم احلــزب الـد
ـرتــقــبـة الـكــردســتـاني مــســعــود بـارزاني  والــزيــارة ا

لرئيس اإلقليم الكردي نيجرفان بارزاني الى بغداد.
ذلك انَّ اية مـبادرة عراقـية داخلـية حتتـاج الى عناصر
قــــوة وروابط مـــشــــتـــركـــة مــــتـــيـــنــــة مع ذوي الـــصـــراع
الــســيــاسي. والــكـرد لــهم عــنــاصــر الـتــأهــيل الــنــسـبي
ــا لـديـهم مـن جتـربـة ســيـاسـيــة كـانت نـواة ـطــلـوبـة  ا
التـغـييـر في العـراق لـوال أن افسـدتهـا تـداعيـات احلرب
ــر ومــا جـاء بــعــدهـا من االمــريــكـيــة وخــلـطــة بــول بـر
أحزاب ديـنية نـهبت البالد بـاسم الدين وصادرتـه ليبدو
ـــعــشـــعــشــة في رؤوس بــحــجـم الــعُــقـــد الــتــاريـــخــيــة ا
أصـحـابـهـا وليـس بحـجم الـعـراق الـذي تـنظـر الـيه بـقـية
بلـدان الـعرب بـوصفه مـنـارة ال غنى عـنهـا عـبر الـتاريخ

احلديث خاصّة. 
ــبــادرة الــكــرديـة الــوشــيــكــة وهـذا  في حــال فـشــلت ا
احتـمال كبير في ظل رفع زعيم التيار الصدري مقتدى
طـالب ليـزيح بعـرضه األخيـر األحزاب الصـدر سـقف ا
شـهد بعـد احتالل العراق 2003 لـتبدأ هـيمنـة على ا ا
مرحـلة سياسية جـديدة تنهي األزمة بحسب رأيه وهي
ـسـتـحـيالت ان ـسـتـحـيل بـل من سـابع ا مــطـالب من ا
تـوافق عـلـيـهـا الـقـوى الـشـيـعـيـة في اإلطـار ألنـهـا تـعـني
النـهـاية الـسـياسـيـة والوجـوديـة لـها في الـبالد. من هـنا
ـهــمـة الـكــرديـة صــعـبــة جـدا لــكن ال بـديل عن تـكــون ا

بادرة في ظل الركود واالنسداد. حتريك هذه ا
 لــعلّ اإلقــلــيم الـكــردي إذا وجــد انَّ ال أمل في حتــقـيق
مصـاحلـة نسـبـية بـ الـتيـار واإلطار فـإنّ هـذا الوضع
سيـدعـوه الى حتـريك ورقـة انـتـخاب رئـيس اجلـمـهـورية
بتـرتيـبات جـديدة تـتيح نـقل الوضع الى عـتبـة دستـورية
جديـدة تسمح بإعالن حكـومة جديدة او التوافق داخل
ــان مـد عــمل حــكـومــة تـصــريف االعــمـال ومن ثم الـبــر
الـــتــــوافق عــــلى حل مــــجــــلس الـــنــــواب والــــذهـــاب الى
طالب الثقيلة من خالل انتـخابات جديدة لطي صفحة ا
قــبـول اقل اخلــيـارات خــسـارة. وبــصـراحـة حــتى هـذا
االحـتـمــال صـعب وخـطـيـر وقـد يــقـود الى مـنـزلـقـات ال
ـكن ان يـذهـبوا أحسب انّ الـكـرد بـطـبـيعـتـهم احلـذرة 

اليه قبل استالمهم إشارات التطم الداخلية.
انّـــهــا ورطــة وهـي نــتــيــجـــة طــبــيـــعــيــة لــتـــراكــمــات من
االنـحـرافـات في تـدبـيـر شـؤون الـبالد وحـان وقت دفع

استحقاقاتها حتى لو كان الثمن غالياً.

حلقَ في إثري صديقي »زنگنه «ليستوقفني في رواق الفندق وسألني:
اذا تركتنا فجأةً?  -

- اشتقتُ إلى الوشق.
- أريد االطمئنان على وضعك.

- حياتي على كف عفريت يا صديقي.
- لم أفهم?

- سأعود إلى السجن يوم غد.
كأنّي صفعتهُ على وجهه; شهق متسائالً:

? - هل أنت سج
غزتْ صدري حسرةً بحـجم الوطن; فأطلقتها خشيةً من انهمار دمعي أمامه; قلت

بصعوبة بالغة:
- ستعرف كل شيء بعد خروجي من السجن.

تركتهُ مذهوالً وانصرفت; طالَ وقوفي عند باب الفندق حتى ظفرت بسيارة أجرة;
أخـبرت الـسائق عن مـرادي; كـانت شوارع الـعاصـمة هـاجـعة إالّ من نـبال الـبرد;
ـركبة حتى رأيتُ يدان خالل دقـائق; ما أنْ هبطتُ من ا ولذا وصلتُ إلى ساحـة ا
شـبـحـاً يـجـلسُ حتت عـمـود الـنـور; مـتـكـوّراً عـلى نـفـسه من قـسـوة الـبـرد هـستُ

بلوعةٍ:
- يا إلهي انه الوشَق.. 

قبَّلتهُ من صلـعتهِ اجملذومة; ألخلع معطفي الصوفي األسود على عجل وأدثّر بدنه
رتعش. رفع رأسه ببطء يسـتجلي بعين دامعت وجهي; لم يتمكن من معرفتي ا
المحي نهض وعانقني; هبَّتْ من فمه كلمات ارتياح: أول وهلة; لكنه ح تمعَّن 

- جئتِ بوقتك يا صديقي.
اذا جتلس في الزمهرير?  -

نام مُقدَّماً. صري ال يفتح باب الفندق ما لمْ يحصل على أجرة ا - العامل ا
- ما اسمهُ?

-رضا…
انـهالت أصـابعي عـلى زجاج بـاب الفـندق بـنقـراتٍ حادَّة وأنـا ألهج اسـمه; ألستل
بـعدهـا ورقة من فـئة اخلـمسـة والعـشرين ديـناراً من جـيبي; لـوَّحتُ بهـا إِلى رضا
الـذي أبصرهـا عبـر زجاج البـاب; بزغت ابـتسامـة عريـضة على وجـهه ليـفتح باب
الفندق بحمـاس; تخلَّصنـا من بطش البرد إِلى حيث الـدفء لم أغفو إالَّ سويعات
معـدودة بيـنما تـركت الوشق يـقرأ في كـتاب صغـير; نـهضـنا من فراشـينـا الرثَّ
ـصري ـلوءة بـالنـزالء; لم يجـد رضا ا حتت ساللم الـفـندق; حـيث كانت الـغرف 
سوى فسـحةً حتت الـدرج نهجع فـيها. كـان يصغـي بانشـراحٍ إِلى أنشودة وطـنية

ذياع:  تمجّد احلرب من مذياعه الصغير; صرخ الوشق محتجَّاً وهو يغلق ا
- ما هذه التفاهات التي تسمعها أول الصباح?

ردَّ عليه عامل الفندق بنبرةٍ خائفةٍ: 
- استرْ علينا; ربّنا يستر عليك.

ذياع من جديد لكنَّ إصرار الوشق دعاهُ يتراجع عن صري فتح ا حاول رضا ا
رغبته تلك ح قال: 

- بعد انصرافنا لك أنْ تشبع من سماع هذا القيء الوطني.
ـصـائب; طــوال الـلـيل مــصـبـاح الـصــالـة مـتـوهج - والـله ال تـأتـي من وراءك إالَّ ا

وحضرتك تقرأ لو اعرف ماذا تقرأ; كنت استرحت?
- مسرحية مذهلة آلرثر ميلر لم تترجم من قبل.

- ومن هذا?
سـرحيـة اسمـها مـوت بائع - آرثـر ميـلر أفـضل كاتب مـسرحي أمـريكي وهـذه ا

مثلة األمريكية مارل مونرو. متجول وميلر متزوج من ا
- البنت احللوة الشقراء..

- نعم.
- لكن الكتاب هذا مكتوب باإلنكليزية أليس كذلك?

ـا يـعرف ـهمـة فـلـر ـسـرحـيـة ا - طـبـعـا بـاإلنكـلـيـزيـة; أسـعى إلى تـرجـمة هـذه ا
رحاض معنى اإلنسانية إذا ما قرأها ذات يوم. رحاض ابن ا ا

رحاض? رحاض ابن ا - ومن هو ا
- من األفضل أالَّ تعرفه.

سـاجلة اخلطيرة بينهمـا والتي ستوصل بنا إِلى التهلكة إذا هنا تدخَّلتُ ألحسم ا
نوال:  ما استمرت على هذا ا

- لننصر..
ضـحكَ الوشق بـطالقة وطـلب مني مـنح عـامل الفـندق أجـور مبيـتهِ ألسـبوع قادم;
ـصري خـمـس ديـناراً فـي جيـبهِ على اسـتجـبتُ إلى مـطلـبهِ بـينـما حـشـر رضا ا

جناح السرعة وعاد يسأل صاحبي بفضول واضح: 
رحاض بالله عليك? - من هو هذا ا

كـادَ الـوشق أنْ يـفـصح عـن حـقـيقـة ذلـك االسم الـذي كـان يـوصمـهُ بـتـلك الـصـفة
القبيحة وقبل النطق به قاطعتهُ بحزمٍ:

زاج رائق. راحيض حتى يتسنى لنا تناول فطورنا  - دعنا من سيرة ا
استجاب الوشق لرجائي وبدهاءٍ خاطب عامل الفندق:

- ذات جـــحــيـمٍ ســأخـــبـــرك عن حـــقــيـــقـــة هــذا
ـــرحـــاض; لك اآلن أن تـــفـــتح ـــرحـــاض ابن ا ا
ذيـاع بـعد انـصرافـنا وتـستـمع إِلى ذلك القيء ا

قيت. الوطني ا
ــصــري  غــادرنـــا الــفــنـــدق وصــوت الــعـــامل ا

يالحقنا متسائال باستغراب:
ـعـقول أنَّ هـنـاك بـشـراً على األرض - هل من ا

رحاض? اسمه مرحاض ابن ا
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{ لــــنــــدن - وكـــاالت - عــــادة مـــا
يــجــذب كـرنــفــال نـوتــنج هــيل مـا
يـقـدر بـنحـو مـلـيـوني شخص إلى
شـــــوارع غــــرب لـــــنــــدن,ويـــــعــــود
الـكــرنـفـال الـشـهـيــر لـلـحـيـاة مـرة
أخــرى بـعــد أن تــسـبــبت جـائــحـة
فــيــروس كـوفــيـد- 19فـي تـأجــيل
2020 احلــــــــــدث خـالل عــــــــــامي 
و.2021وقـــــررت الـــــســـــلـــــطــــات
الــبـريـطـانـيـة إغالق الـطـرق داخل
مـنـطـقـة نوتـنغ هـيل حـيث سـتـمر
.ويــــقــــول مــــواكـب احملــــتــــفـــــلــــ
ــشـاركــون إنـهم يــتـطـلــعـون إلى ا

رؤيـة إبداعاتـهم "تنبـض باحلياة"
فـي هــذا احلــدث الـــهــام.ويـــتــوقع
ـــنـــظــمـــون أن تـــتــجـــاوز أعــداد ا
ـــشـــاركـــ ومن ســـيـــحـــضــرون ا

الكرنفال مليوني شخص.
وقـال الرئيس التنفيذي للكرنفال
مـاثـيـو فيـلـيـبس إنه (عـلى الرغم
مـن أن وبـــاء كـــورونــــا أثـــر عـــلى
إقــــامـــة احلــــدث في الــــســـنــــتـــ
الـسـابقـتـ إال أن أزمة الـتـضخم
ـعيشة هذا العام وارتـفاع تكلفة ا
كــانت مـصـدر الـقــلق األكـبـر حـول
إقـامـة هـذا احلدث).وأضـاف وفـقاً

لـــلــبي بي سـي أن (بــعض الــفــرق
ـوسـيـقـيـة لن تـظـهـر هـذا الـعام ا
كـما أن األزياء البراقة التي تظهر
فـي الـعــرض الــرئــيــسي ســتــكـون

باهظة الثمن بالنسبة للبعض).
مـن جــانــبـــهــا أوضـــحت لــيـــنــيت
كـــامـــاال عــضـــو مـــجـــلس أمـــنــاء
الـكرنـفال أن إقامـة هذا الكـرنفال
كــانت مـكـلــفـة هـذا الــعـام.وقـالت:
"إنـه حــدث مــجــانـي ولــكن هــنــاك
تـكـلـفة عـلـيـنا جـمـيـعا كـمـشـارك
حتــمــلــهـا خــاصــة فــيـمــا يــتــعـلق
ــســتــخــدمــة وتــأجــيــر ــواد ا بــا

ـــــعــــــدات وتـــــأجـــــيــــــر أمـــــاكن ا
التخزين".

ومـن جـــانــــبــــهـــا أعــــربت مــــاريل
ســــتـــــبــــلــــيــــكي  29ســـــنــــة عن
"حـماستها" الشديدة الرتداء الزي
الـذي خططت الرتدائه في فترة ما
قـبل اجلائحة.وقالت: "لقد ارتديت
زي خـــــاص بي وهـــــو الــــذهـــــبي
الــــــــوردي واألرجــــــــواني واألزرق
وحـــجـــزت مع فـــرقـــة الــكـــرنـــفــال
اخلـــاصـــة بي مــنـــذ عــام ?2018
لـذلك كنت أنتـظر ارتداء هذا الزي
".وأضــافـت أن فــرقــة ـــدة عــامـــ

الــكــرنــفــال الــتي تــشــارك مــعــهــا
اخـتارت مـوضوعـها وسـيكون عن
قـارة أفـريقـيـا. "من اجليـد أن يرى
الـناس أن هنـاك تأثيـرات حقيـقية

وراء كل زي".
وحـث عـمــدة لــنـدن صــادق خـان
جـمـيع احلـاضـرين عـلـى الـوصول
مـبـكـرا واالسـتـفـادة الـقـصـوى من
االحــتـفـال.وقـال "لــقـد أصـبح هـذا
االحــتــفـال الــذي يـقــوده اجملــتـمع
احملـلي بـتـاريخ وثـقافـة الـكـاريبي
أحـد أكبر مهرجانات الشوارع في
الـــعــالـم وجــزءا مـن نــســـيج هــذه
ـدينـة".و كرنفـال نوتـنغ هيل هو ا
حــدث يـــقــام في عــطـــلــة الــبــنــوك
أواخـر آب في مـنطـقـة نوتـنغ هيل
وويـــســتــبــورن بــارك وأجــزاء من
وسيقى كـينسنغتون.وان مشهد ا
والـــرقـص والـــطـــعـــام والـــشـــراب
مـتجذر في الثقافة الكاريبية وقد
تـأثـر بـجـيل ويـنـدرش.وعـلى مدار
ــــاضـــيــــة حـــقق الـ  55عــــامـــا ا
وا ليصـبح ثاني أكبر الـكرنفـال 
كـرنفـال في العـالم بعـد ذلك الذي
يـــــقــــام فـي ريـــــو دي جــــانـــــيــــرو

بالبرازيل
ويـــهـــدف احلـــدث إلـى "تـــعـــزيــز .
الــوحـدة واجلــمع بـ الــنـاس من
وقــد   تــنـظــيم جــمــيع األعــمــار
ـــهــرجـــان األول بــواســـطــة رون ا
الســلـيت الـتي عــاشت في نـوتـنغ

هيل وأرادت إبراز التنوع فيها.

جـنفياف ألـبير بجائـزة فالوا للطالب
الـفرنـكـوفونـي عن فـيلـمهـا الروائي
ـي تـــقــــول نــــعـم" الـــذي األول "نــــو
ـراهـقـات في يـتـنـاول ظـاهـرة بـغـاء ا
ـمـثـلـة كـيـلي ديـبو كـنـدا. وحـصـلت ا
عــلى تـنــويه خـاص.ومُـنــحت جـائـزة
"ريـــنــيـه اللــو" ألفـــضل فــيـــلم رســوم
"  الذي متحركة قصير لـ"دموع الس
تـولى إخراجه ثمانية طالب ويتناول
اجملـزرة التي تعـرض لها مـتظاهرون
جــزائـريـون لــيـلـة  17تــشـرين األول
 1961عــــلى أيــــدي الـــشــــرطـــة في
بـاريس.وأقبـل اجلمـهور بكـثافـة على
ـهــرجـان الــدورة اخلـامــســة عـشــرة 
أنـغـولـيم إذ بلـغ عدد الـذين حـضروا
عـــروض األفالم  52ألـــفـــاً بـــحـــسب
األرقـام الرسمـية أي أكثـر بنحو 15
ــقــارنــة مـع الــعـام .2021 ألــفــاً بــا
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{ واشـــــنـــــطن (أ ف ب) - دعـــــمت
ــرشـــحــة الــســـابــقــة لـــلــرئــاســة ا
األمـريـكيـة هيـالري كلـيـنتـون األحد
عـــلى تـــويـــتـــر رئـــيـــســـة الـــوزراء
الــفــنــلـــنــديــة ســانـــا مــارين الــتي
تـعـرضت النــتـقـادات بـعــد انـتـشـار
مقطع فيديو تظهر فيه وهي ترقص
مـع أصــدقــاء كـــاتــبــةً "اســـتــمــرّي
بـــالـــرقص".وأرفـــقت كـــلـــيـــنـــتــون

تغريدتـها بصورة تظـهر فيها وهي
مــبـتــسـمــة وتـرقص فـي نـاد لــيـلي
مكتظّ في العام  2012في كولومبيا
حــ كـــانت وزيـــرة لــلـــخــارجـــيــة
األمـريكـية. وأنـهت التـغريـدة كاتـبة
"استمـرّي بالرقص" مضـيفة إشارة
حلسـاب مارين.ردّت مارين بـسرعة
كـاتـبـةً "شـكـرًا" مع رمـز قـلـب.وأثار
مـقطع فـيـديو  تـسـريبه األسـبوع

{ نـــــيـــــويــــورك (أ ف ب)  –شـــــرعت
شـركـات كـبـرى لـتـصـنـيع الـسـيـارات
ســواء الـــتــزامــاً مـــنــهــا تــعـــهــداتــهــا
اخلـاصــة أو مـدفـوعــة من الـســلـطـات
احلكـومية إلى التحول اجلذري نحو
ـركــبــات الــعــامــلـة االســتــغــنـاء عـن ا
بالـوقود وإنتاج تلك الكـهربائية بدالً
منـها لـكنّ دون حتقـيقـها هـذا الهدف

الطموح عوائق كثيرة. 
طـروحة مـثالً في هذا ومن األسـئلـة ا
الـشــأن هل ســيــتـوافــر مــا يـكــفي من
عنصر الليثيوم الكيميائي وغيره من
ـــواد األولــيـــة الالزمـــة لـــتـــصــنـــيع ا
البـطاريات الكـهربائـية? وهل سيؤمَّن
عدد كـافٍ من محطات الشحن? وكيف
السـبيل إلى ضـمان جعل أسـعار هذه
ــركــبـــات في مــتــنـــاول كل الــفــئــات ا
وجتـنّب كــلــفـة عــالــيـة ال قــدرة لـذوي

الدخل احملدود على حتمّلها?
وبـعد جناح “تيسال ”الـقائمة حصراً
ــركــبـات الــكــهـربــائــيــة بـاتت عــلى ا
غـالـبـية اجملـمـوعـات العـامـلـة في هذا
الــقـطــاع تــعـتــزم اسـتــثــمـار عــشـرات
ــلــيــارات من الــدوالرات في األعـوام ا

قبلة بغية التحوّل.  ا
وحلـظت “سـتــيالنـتـيس“) ”فــيـات-”

“كرايسلر ”و”بيجو-سيتروين(”
مثالً بـيع السـيارات الـكهـربائـية دون

غــيـــرهــا في أوروبـــا بــحـــلــول ســـنــة
 .2030أما “تويوتا ”فتخطط إلطالق

 30طرازاً كهربائياً في الفترة
نـفـسـهـا. وتـطـمح “جـنـرال مـوتـورز”
إلى الــــكفّ عن إنــــتــــاج الـــســــيـــارات
الـعــامـلــة بـالــوقـود في الــعـام .2035
وحتظى الـشـركـات في تـوجـهـهـا هذا

بتشجيع السلطات. 
وآخـر مـا سُـجّل في هـذا اإلطـار إقرار
كـالـيـفـورنـيـا اخلــمـيس نـصّـاً يـحـظـر
اعــــتـــــبـــــاراً من الـــــعــــام  2035بــــيع
السـيارات اجلـديدة الـعامـلة بـالوقود

في كل أنحاء الوالية األميركية.
وافـــــقت الــــدول الـ 27األعـــــضــــاء في
االتّـحاد األوروبي في حزيران/يونيو
الـفــائت عــلى حــظـر بــيع الــســيـارات
اجلديـدة العاملة باحملركات احلرارية
من بـنزين وديـزل اعتـباراً من ?2035
في حـ تـرغب الــصـ في أن تـكـون
ـركـبـات اجلـديـدة عـلى األقل نـصف ا
كـــهــربــائــيــة أو هــجـــيــنــة أو عــامــلــة
بالهيدروج بحلول التاريخ نفسه. 
ورأت جـيــسـيـكــا كـالــدويل من شـركـة
تخصصة أن شركات “إدموندز ”ا

تـصــنـيع الــسـيــارات بـاتت عــلى عِـلم
بــهـذه الــتـوجــهـات “ولـهــا أن تـتــدبـر
أمـرها في إعداد مـخزونها ”لـتتطابق
مــعــهــا. وأضــافت اخلــبــيـرة “كــان ال

يــزال يُــقــال إلى وقت قــريـب إن أكــبـر
الـعــقــبـات الــتي حتــول دون اعـتــمـاد
الــســيـارات الــكــهــربـائــيــة هي قــبـول

سائقي السيارات والسعر.”
لكن الـطـلب على هـذه الـسيـارات بات
ــسـتـهــلـكـ مـوجــوداً نـظـراً إلى أن ا
بـاتـوا أكـثـر وعيـاً بـتـأثـيـرات الـتـغـير

ناخي. ا
ــتـحــدة مـثـالً تـؤكـد فـفي الــواليـات ا
شــركـة “جـنــرال مـوتـورز ”أن لـديــهـا
أكــثـر من  150ألف طــلـبــيـة مــسـبــقـة
للـنسخة الكهربائية من شاحنة البيك
أب من طــراز “سـيــلــفـرادو ”الــتي لن
تــكــون مــتــاحــة إال ســنــة  .2023أمــا
الـراغب في احلـصـول عـلى “تـيـسال”
الـرائــدة في هـذا الــقـطــاع فـعــلـيه أن

ينتظر أشهراً.
والحـظـت كـالـدويل أن “الـسـؤال بـات
يـتــركـز اآلن عـلى مـا إذا كــان بـإمـكـان
ـــواد الـــشـــركـــات احلــــصـــول عـــلى ا
األولــيـــة الــضـــروريــة ”إلنــتـــاج هــذه

ركبات.  ا
وقـال كارل بـرويـر من مـوقع سـيارات
تخصص “بإمكان “أي سي كارز ”ا
احلكـومات أن تقرر قدر ما تشاء منح
إعــانـات أو سن تـشــريـعــات جـديـدة”
لــتــشــجـيـع الـتــحــوّل إلى الــســيـارات
ـطـروحة ـشـكـلة ا الـكـهربـائـيـة لكنّ ا

راهــنــاً هي “الـــنــقص في الــبالديــوم
والنيكل والليثيوم.”

ـشـكـلـة إلى حـدّ كـبـير ورغم ارتـبـاط ا
بالـنـزاع بـ روسـيا وأوكـرانـيـا ذكّر
بـرويـر بـأن “أحـداً قـبل ســنـة لم يـكن
يــتـوقـع زيـادة األســعــار أو صــعــوبـة
واد ?”وهـو ما احلـصول عـلى هـذه ا
ـكن أن يــتـغــيـر يــبـيّـن أن الـوضع “

بشكل جذري في أي وقت.”
ـصـنّعـة للـحد من وجتهـد الشـركات ا
هـــذه األخــطـــار. فــبـــعــضـــهــا يـــنــشئ
مــصــانـــعه اخلــاصـــة لــلــبـــطــاريــات
والــــبــــعض اآلخـــر يــــقــــيم مــــشـــاريع
مشـتركة مع مـنتجـ متخـصص أو

شراكات مع شركات التعدين.
ــانــيــتــ حــتى أن اجملـــمــوعــتــ األ

“فولكسفاغن ”و”مرسيدس بنز”
وقـعـتـا االثـنـ اتـفـاقـات مـباشـرة مع
احلكـومة الكنـدية لتـعزيز إمـداداتهما

عادن النادرة. من ا
ـيــة كـمـا هي لـكن الــسـوق تـبــقى عـا
احلـال بـالـنـسـبـة إلى الـنـفط بـحـسب
بـــرويــر الــذي قــال “مــا دام الــعــرض
مـحدوداً “سـيتـوافـر دائـمـاً من يدفع
أكـــثــر قــلــيالً وفـي هــذا الــصــدد فــإن
جوانب أخرى لالنتقال إلى الكهرباء
كــتـحـويل سالسل اإلنــتـاج تـبـدو في
ــطـاف ســهـلــة جـداً “ألن من نـهــايـة ا

مكن التكم فيها ”على ما قال. ا
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وقــد تــسـاهـم الـتــشــريــعـات احملــلــيـة
ــهـمــة كــمـا هي أيــضــاً في تـعــقــيـد ا
ــتــحـدة حــيث احلــال في الــواليــات ا
يـــــنص قــــانـــــون حــــديث عـــــلى عــــدد
الـشـروط إلعــطـاء مـسـاعــدة مـقـدارهـا
 7500دوالر للراغب في شراء سيارة
كـــهــربــائــيـــة ومن هــذه الــشــروط أن
يـكـون الـتـجــمـيع الـنـهــائي لـلـسـيـارة

حصل في أميركا الشمالية. 
وأشـار الـتحـالف من أجل
االبـــــتـــــكـــــار فـي مـــــجــــال
الــســـيــارات وهـــو لــوبي
صـــنــــاعي في الــــواليـــات
تحدة إلى أن احلصول ا
عـلى هذا الدعم غير متاح
تـاليـاً لـلراغـبـ في شراء
ــــئـــة من نـــحـــو  70في ا
الـطرازات الـكـهربـائـية أو
الــهــجـــيــنــة أو الــعــامــلــة
ـتـوافـرة بــالـهـيـدروجـ ا
حــــالـــــيـــــاً في الـــــســــوق

والبالغ عددها .72
ورأى احملـــــــــلل غـــــــــاريت
نـيلـسون أن هـذا القـانون
اجلــــــديــــــد ســـــيــــــعــــــطي
األفــضــلــيــة بـوضــوح في
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{ انـغـولـيم (أ ف ب) - حصـد "الـولد
الــــســــادس"  وهــــو الـــفــــيــــلم األول
لـلمـخرج الـفرنـسي ليـوبولـد لوغران
الــعـدد األكــبــر من جـوائــز مـهــرجـان
الــفـيـلم الـفــرنـكـوفـونـي في أنـغـولـيم
(وسـط فـرنـسـا الــغـربي) الـتي وُزعت
األحـد فيما برز كذلك "أزرق القفطان"
للمغربية مر التوزاني.وحاز "الولد
الــســادس" الــذي يــغــوص فـي رغــبـة
األمــومـة الــعـمـيــقـة أربع جــوائـز من
بــيــنــهــا واحــدة ألفــضل ســيــنــاريــو
ــثـــلـــة نــالـــتـــهــا وأخـــرى ألفـــضل 
بـالـتسـاوي سـاره جيـرودو وجوديت
شـيمال بـحسب الـقائـمة الـتي أُعلنت
مـسـاء األحـد فـي خـتـام دورة تـمـيزت
بـــــأعــــمـــــال تــــتـــــنـــــاول قــــضـــــايــــا
مــجـتــمـعـيــة.كـذلك فــاز الـفــيـلم الـذي
اقـتـبـسه لـيـوبـولـد لـوغـران وكـاتـرين

بــــايـــيه عـن روايـــة آلالن جــــاســـبـــار
بـجـائـزة فـالـوا للـمـوسـيـقى (أعـطيت
لــــلــــوي ســــكـالفــــيس) وبــــجــــائــــزة
اجلـمـهـور.أمـا الـفـيـلم الـثـانـي األكـثر
فـوزاً من بـ األعـمـال الـعـشـرة الـتي
ـسـابـقـة (ومـنـهـا كـانـت مـدرجـة في ا
سـبـعة من إخـراج نـساء) فـهو "أزرق
ـر الـتـوزاني.ونـال هـذا الـقـفـطـان" 
الـفيلم جـائزة فالـوا لإلخراج إضافة
ــثل إلـى تــلك اخملــصــصــة ألفــضل 
وكانت من نصيب الفلسطيني صالح
بـــكــــري. وأدّى بـــكـــري في الــــفـــيـــلم
شـخـصـيـة حـلـيم الـذي أخـفى طـويالً
خـالل حيـاته مع زوجـته مـينـة (لُـبنى
أزبـال) ســرّ مـثـلـيـته اجلـنـسـيـة لـكنّ
تـوظـيف مـسـاعـد حلـلـيم فـي مـتـجره
خلـياطـة القـفطـان التـقلـيدي أدى إلى
تـغــيـيـر هـذا الـواقع.وفـازت الـكـنـديـة

ــاضي ويـظـهــر سـانـا مـارين (36 ا
عــامًــا) وهـي تــرقص وحتـــتــفل مع
شـاهير مجـموعـة من األصدقـاء وا
جـدالً. فـاعـتـبـر الـبـعض أن من غـير
الالئق لـشــخص في مــنـصــبـهـا أن
يـتـصـرّف بـهـذا الـشـكل فـيـمـا دافع
آخــرون عن حـــقّــهــا في االحــتــفــال
بــــــحـــــدث خـــــاص مـع أصـــــدقـــــاء
لــهـــا.وقــالـت مــارين األربـــعــاء في

خــطــاب خالل حــفل أقــامه احلــزب
وقراطي فـي مدينة االشتراكي الـد
الهتي شمال هلسنكي "أنا إنسانة.
وأنـا أيــضًـا أتـوق أحــيـانًـا لــلـفـرح
ــرح خـالل هــذه األيــام والــنـــور وا
الــقـاتـمـة".وتــابـعت "إنه أمـر خـاص
وإنه الفرح وإنها احلـياة. لكنني لم

أفوّت يوم عمل واحد".
غـــيـــر أنـــهـــا واجـــهت مـــزيـــدًا من

االنـتـقـادات بـعـدمـا انـتـشرت
صـورة الــتُــقــطت في مــقـرّ
إقـامـتـها في تـمـوز تـظـهر
فــيـهــا امـرأتــان تـقـبّالن
بـعـضــهـمـا وتــرفـعـان
قـمـيــصـيـهــمـا وعـلى
صـــدريــهـــمــا كـــلــمــة
"فـنــلـنــدا" فـاعــتـذرت

الثالثاء.
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{ واشنطن  –وكاالت - توفي طاهي
ـعجنات الشهير في البيت األبيض ا
روالنـد ميسنيـر والذي قدم الوجبات
خلـــــــمـس من رؤســـــــاء الـــــــواليــــــات
ــتـحـدة.ومــيـسـنـيــر فـرنـسي األصل ا

وكـان يـبـلغ مـن الـعـمر  78سـنـة 
تــعـيــيـنه في الــبـيـت األبـيض لــلـمـرة
األولـى خالل رئـاســة جـيـمـي كـارتـر
عـام  ?1979وتـقـاعـد عـام ?2004
خـالل رئــــــــاســــــــة جــــــــورج بــــــــوش
االبـن.وقــالت رابـــطــة تــاريـخ الــبــيت
األبـيض على موقعـها على اإلنترنت
(إنـه تـوفي اجلــمــعـة بــعــد مـرض لم

يستغرق وقتا طويال).
وكــتب مـيـسـنـيـر إنه خالل  27عـامـا
خــدمـهــا في الـبــيت األبــيض لم يـقم
بـتقد نفس الطبق مرت أبدا.وبنى
مـيسـنير سـمعـته كطاه مـحتـرف منذ
بـدايـة عـمله في مـطـعم في قـريته في
فـرنــسـا حـتى وصل لـلـعـمل كـرئـيس
ـطـاعم والـفـنادق لـلـطـهـاة في أكـبر ا
فـي باريس وهامبورغ ولندن وجزر
بـــرمـــودا قـــبل أن يـــنـــضم لـــلـــبـــيت
األبـــيض.وقـــيـل إن الــبـــيت األبـــيض
ضــمه بـعـدمــا أبـهـر الــسـيـدة األولى
الــسـابـقــة روزالـ كـارتــر وخـاصـة
ـــــعـــــتـــــمـــــدة عـــــلى بـــــاألطـــــبـــــاق ا
الــفـواكه.وكـتـبت هـيـالري كـلـيـنـتـون
الـــســـيـــدة األولى الـــســـابـــقـــة عـــلى
حـسابهـا على موقع تـويتر لـلتواصل
االجـتـمـاعي "لدى ذكـريـات رائـعة مع
طــعـام مـيــسـنــيـر فـقــد كـان يـحب أن
يــضع الـبـســمـة عـلـى وجـوه الـنـاس
بــإبـداعــاته الـرائــعـة ومــنـهــا مـنـزل
ـــصــــنــــوع من الــــكــــريــــســــمــــاس ا

الـبسكويت سوف نشعر بفقدانه".من
جـانبها قـالت مؤسسة رونـالد ريغان
اخلـيريـة "شغف مـيسـنيـر والتزامه
وحـبه لعمله سيظل خالداً في الذكرة
دومـا".وقـال ميـسنـيـر إنه كان يـهدف
لـتـوفيـر مـساحـة للـهـروب من الواقع
لــهــؤالء الـذين يــعــيـشــون في الــبـيت
األبـيض.وقـال في مـقـابـلـة سـابـقة مع
الـصـحف الـكـنـديـة "لـو كـان بـإمـكاني
حتــمل كل الــضــغــوط عــنـهـم خلـمس
دقــــائق فـــقط ســــأكـــون قـــد أجنـــزت
عـمـلي".وأضـاف "كان هـذا هـو عـملي
فـي البـيت األبيض أن أضع الـبسـمة
عــــلى وجــــوه كل أفــــراد الــــعـــائــــلـــة

الرئاسية".
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ـمارسي الـتـصنـيفـات الدولـية 
الــفـنـون الـقـتــالـيـة األوروبـيـة

ستندة إلى التاريخية ا
الـــبــطــوالت الــتي
تـقام في مـختلف
أنــــــــــــــحــــــــــــــاء
الــعـالم.وهـنـاك
راهـــــــــــــنــــــــــــاً
إنـــدونـــيـــسي
واحــــــــــد في

{ جـاكـرتـا (أ ف ب)  –يُـسـاهـم عدد
مـن اإلنـــدونـــيـــســــيـــ بـــواســـطـــة
الـــســـيـــوف فـي احلـــفـــاظ في قـــلب
جـاكرتا على تقاليد الفنون القتالية
األوروبـــيــة الـــعــائــدة إلـى الــقــرون
الـــوســطى. وال يـــؤدي هــؤالء بــعــد
ظــهـر األحـد مــشـهـدأً تــمـثـيــلـيـاً من
مـسـلـسل “غـيـم أوف ثـرونز ”أو من
“روبن هود ?”بل يتدربون على

سـتخـدمة الـقتـال وفقـاً للـتقـنيـات ا
فـي أوروبا في القـرن الـرابع عشر
ــعــروفــة بــاسم والــثــامن عــشــر وا
الـــفـــنـــون الـــقــتـــالـــيـــة األوروبـــيــة
الــتـاريــخـيــة.وبـعــد إحـمــاء سـريع
يـتـنـاوب أعـضـاء نادي “غـوايث إي
مـيـغـير ”عـلى إظـهـار مـهـاراتهم في
اســتــخــدام الـســيــوف أمــام مــلـعب
غـيلورا بـونغ كارنو الـضخم.  وقال
غـيديه إندرا كريسيغا وهو موظف
حـــكـــومي يـــبـــلغ  23عـــامـــاً “هـــذا
ا أننا الـتدريب يفوق توقـعاتي. و
نـتدرب باألسـلحة يـثير هـذا القتال
ـا يـفـعل الـقـتـال احلـمــاسـة أكـثـر 
بــــاأليــــدي.”وكــــان وراء تــــأســــيس
“غوايث إي ميغير ”عام  2016عدد
ــعـــجـــبــ من اإلنـــدونـــيــســـيـــ ا

بــــالـــكـــاتـب اإلنـــكــــلـــيـــزي ج. ر. ر.
تــولــكــيــ مــؤلف ثـالثــيـة “ســـيــد
اخلـــوا ”الـــذي أثـــار اهـــتـــمـــامــاً
بـــالــفــنــون الـــقــتــالـــيــة األوروبــيــة
الـتاريـخيـة.وانضوى نـحو خـمس
شـخصاً في اجملـموعة أخـيراً سواء
ـديـنـة في جــاكـرتـا أو في فـرعـهـا 
بــانــدونغ اجلــاويــة. ويـعــني االسم
الــــذي أُطــــلق عــــلى هــــذا الــــنـــادي

“مجتمع السياف ”بلغة
الــســـنــدرين وهي إحــدى الــلــغــات
الــتي تــخــيـلــهــا الــروائي عــلى مـا
ــؤســسـ أوضـح أحــد األعــضــاء ا
للمجموعة أحمد ريزال سوليسا. 

وأوضـح سولـيسـا إن هواة الـفنون
الــقـتــالــيـة األوروبــيـة الــتــاريـخــيـة
راجع التي يـتعلمون حركاتها من ا
تـركها األساتذة الـقدامى ويتدربون
عـارك واألفالم ليست عـليـها. لـكنّ ا
وحـــدهــا مـــا يــلـــهم المjبـــارزين إذ
يـسـتـمـتعـون أيـضـاً بـدراسـة تاريخ

معارك السيوف األوروبية.
ولـم تــكن ســيــكـــار ويــديــا بــوتــري
تــتـــوقع الــكـــثــيــر عــنـــدمــا دعــاهــا
صديقها لالنضمام إلى “غوايث إي
مــيـغـيـر ”عـام  ?2017لــكـنـهـا أكـدت
أنـها بـاتت تسـتمتع بـتعـلم تقـنيات

هذا النوع من القتال.
وأضافت “أحـب تعلّم تـفاصيل هذه
ــاذا يـجب الــفــنـون ومــنــهـا مــثالً 
تـفادي اعتماد طريـقة معينة أو أي
أجــزاء من اجلـسم تـكـون مـكـشـوفـة

(في الوضعية الهجومية).”
فـبعد سـنوات من التـدريب  تسعى
هـذه احملـررة الـبـالـغة  30عـامـاً إلى
أن يـــصـــبح اســـمـــهـــا مـــدرجـــاً في

هـذه القائمة الـتي تضم تسعة آالف
العـب  وهو رجل شـارك في بـطـولة
بـتايوان في عام  .2019لـكن بوتري
مـصـمـمـة على “إضـافـة إنـدونـيسي

(آخر) إلى القائمة.”

ـتـحدة لـشـركات “تـيسال” الـواليات ا
و”جــنــرال مــوتـورز ”و”فــورد ”عــلى
صـنعـة األوروبية حسـاب الشـركات ا
واآلسـيــويــة. واعـتــبــر الــتـحــالف في
بــــيــــان بــــعــــد إقــــرار الــــقــــانــــون في
كــالـــيــفـــورنـــيــا أن حتـــقـــيق أهــداف
الـوالية سـيكون “مـعقداً جداً ”بـسبب

“عوامل خارجية ?”من بينها
الــــتــــضــــخم ومــــحــــطــــات الــــشــــحن

الـــــكـــــهــــــربـــــائـــــيـــــة أو

الـهــيـدروجــيـنــيــة وسالسل الـتــوريـد
ـواد األسـاسـيـة والـعـمـالـة وأسـعـار ا
ــســتــمــر في وتــوافــرهــا والـــنــقص ا

وصالت. أشباه ا
وشـدد الـتـحـالف عـلى أنـهـا “قـضـايـا
ية معقدة ومترابطة وتتجاوز إلى عا
حد بـعيد قـدرة (سلـطات كالـيفـورنيا)

أو قطاع السيارات على التحكم.”
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