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دعوني من الهمّ أهذي
ومن قسوة اجلرح أهذرْ

اذا بالدي تُدمَّرْ
وشعبي العزيز يُذلُّ ويُـقهر ??

أليست مساميرها دقَّـت احلرفَ للنّاسِ يوماً
وقالت لكل الشّعوب ِ

اقرؤوا واكتبوا
وقدّت من الطّ ِ دفترْ ?!

اذا يجوعُ العراق
وفوق ثراهُ الفراتانِ مسك وعنبرْ

هود ِتموت ُ وأطفالُهُ كالرّياح فوق ا
قلوب تغيبُ وأخرى تذوبُ وأخرى

? من القهرِ تُكسر ْ
اذا بالدي تدمر ?

يقولونَ كانَ الظّالمُ رهيباً
ومن كل حيف ٍ أشدُّ وأخطرْ

وإنْ كان فينا ظالم ...
أأيدي الغزاةُ تنيرُ الطّريقَ أمامَ الشّعوب

أم انّ الغزاةَ أتوا يقتلونَ
أتوا يحرقونَ
أتوا ينهبون?!

.. ولكنّما الله ُ أكبر على من طغى وجتبَّرْ
دعوني من الهم أهذي

.. ومن قسوة  اجلرحِ أهذرْ
اذا بالدي تدمر?

غطّى بثوب النّجوم بالدُ الشّمال ا
بالدُ اجلنوب احلنون

بالدُ الشّموع ِ
بالدُ الدّموعِ

... شذّى بحبر ٍ ودمع ٍ ودمْ بالدُ التّراب ا
إنها لوعة 

ليس أثقلُ من وزرِها
ثكلُ أمٍّ  لواحدِها

يُشيَّعُ من بيتِها وهي تنظرْ !!
ولو كان ابني لشيَّعتهُ وانتهيت

ولكنّهُ وطنــــــــــي
الُ دونهُ الرّوحُ وا

ال عشتُ دون العراق
ويا ليتني قبل سبي العراق

كنتُ نسياً
وال حيَّة ً في الوجود وأُذكرْ

دعوني من الهمّ أهذي
ومن قسوة اجلرح أهذر

اذا بالدي تدمّر ?!

خـالل ســــــاعــــــة واحــــــدة وإلــــــغـــــاء
االعـتـصـام ولو جـرى حل الـفـصائل
ـا وصلنا مـن قبل كمـا طالبـنا مرارا 
ـشـهد احلـالـي) وتابـع (اشـكر إلـى ا
الــقـوات االمـنـيـة واحلــشـد الـشـعـبي
الـــتي وقــفت احلــيــاد من ضــمــنــهم
الـكـاظـمي الذي كـان له دور مـشرف).
دعا صالح محمد العراقي في تطور 
فـي منشور ـعروف بوزيـر الصدر  ا
بــــعــــد اعــــادة فـــتـح حـــســــابه عــــلى
ـســلـحة وإن فـيـسبـوك (الفـصــائل ا
كــانت مـنـتـمـيـة لـلـحـــشـــد الـشــعـبي
حتـت أي عـــنــــوان الى اخلــــروج من
ــنـطـقـة اخلـضـراء لـتـأخـذ الـقـوات ا
األمـنـيـة زمـام األمـور وإال فـال هـيـبة
فض لــلـدولـة). وقــرر انـصـار االطـار 
في ـعـلق  االعــتـصـام قـرب اجلـسـر ا
خــطــوة وصــفــهــا مـراقــبــون بــانــهـا
حتـاكي مبادرة الصدر. وكان مجلس
الـــقـــضـــاء االعــلـى قــد اكـــد في وقت
سـابق أن احملكـمة االحتـادية العـليا
لـم تعـقـد جـلـستـهـا اخلـاصـة بـالبت
ان بسـبب حظر فـي دعوى حل البـر

التجوال.   
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االعـتداء عـلى توسيـع حالة االقـتتال
بـ االخوة  نـؤيد بـقوة مـا جاء في
ــبـادرة ونــدعـو اجلــمـيع الى هــذه ا
ـاثـلـة حلـقن الـدمـاء وقـطع خـطـوة 
دابـر الفتنة  ونطالب بتعاون جميع
ـلـمـة آثار الـقـوى الـوطـنيـة من اجل 
الـالزمـة والـسـيـر قـدمـا لـلـخـروج من
االنـــســداد الـــســيـــاسي الـــذي يــدفع
ـاني ثــمـنـهـا الـشــعب).ووصف الـبـر
والـــوزيــر الـــســابق ابـــراهــيـم بــحــر
الــعــلــوم فـي تــغـريــدة عــلـى تــوتــيـر
تــابــعــتــهــا (الــزمــان) امس (خــطـاب
في ـســؤول والــشــجـاع  الــصــدر بــا
كن الـلحـظات احلـرجة فـالعـنف ال 
أن يـــكـــون من أبــجـــديــات الـــصــراع
وال بـــد أن يـــواجه هــذا الـــســـيــاسي
ـاثل ومـسؤول من ـوقف  ـوقف  ا
قــــادة اإلطـــار في مـــعـــاجلـــة لـــوضع
لـبـنـات جـادة لـبنـاء الـدولـة وحـمـاية
فـالـدم الـعـراقي حرام). مـؤسـسـاتـهـا
ورأى رئـــــيس اجملــــلـس الــــقــــيــــادي
لـتحالـف قوى الدولـة الوطنـية حيدر
الـــعــبــادي انه عــلـى الــعــقالء وضع
ـنع الـعـودة الى االحـتـراب احلــلـول 
ـواطـن الـعـبـثي وتعـريض ارواح ا
لـلـخـطـر وتـقـويض الـدولـة ومـصالح
ابنائها. واكد في تغريدة على تويتر
ـسـلحـ فورا (يـجب انـسـحاب كل ا
وال مــسـوغ لــلـدولـة ان تــقف عـاجـزة

فـي تـغـريــدة عـلى تــوتـيــر تـابـعــتـهـا
(الـــزمـــان) امـس (شـــكـــراً لـــلـــصــدر
فـــمــوقــفـــكم  بــحــجـم الــعــراق الــذي
يـستحق منا الـكثير). وابدى حتالف
الـسـيـادة بـرئـاسـة خـمـيـس اخلـنـجر
فـي تغـريـدة عـلى تـوتـير (دعـمه حلل
ـان واعادة االنـتـخـابات). فـيـما الـبـر
اشــــاد رئــــيس اقــــلـــيـم كـــردســــتـــان
نــيـجــيـرفـان الــبـارزاني في تــغـريـدة
ــــوقـف الــــصـــدر عــــلـى تــــوتــــيـــر (
ومـطالـبته بانـهاء التـوترات وسحب
ــنــطــقــة اخلــضـراء) انــصــاره مـن ا
مــعـربــا عن (تـأيـيــد مـوقــفه الـوطـني
ونـــرجــو ان يـــعم االمــان ـــســؤول  ا
واالســتــقــرار الــبــلــد). وكــان رئــيس
ــقـراطي الــكـردســتـاني احلــزب الـد
مـسـعـود الـبارزاني قـد قـال في بـيان
ســابق (اتــمــنى ان يــشــعــر اجلــمـيع
كتب رئيس سؤولـية). من جهـته  بـا
حــكـومـة االقـلـيـم مـسـرور الـبـارزاني
تـغـريـدة جـاء فيـهـا (آن االوان لـلـبدء
بـــــحــــوار صــــريح وشــــامل بــــشــــأن
الــقــضــايـا الــعــمـيــقــة). وعــد رئـيس
حتــالف الــفــتح هـادي الــعــامـري في
بـــيـــان تـــابـــعــتـه (الــزمـــان) امس ان
(مـبادرة الصدر يوضع نهاية العنف
فـــهي مـــبـــادرة شـــجـــاعــة ـــســـلـح  ا
وتـستـحق التقـدير والثـناء  وجاءت
فـي حلـــظـــة حـــرجــة يـــراهـن فـــيـــهــا

ـوقـف الـصـدر. وقـال الــسـيـاســيـة 
رئــيس الـوزراء مـصـطــفى الـكـاظـمي
فـي تـغـريــدة عـلى تــويـتــر تـابـعــتـهـا
(الـزمان) امس ان (دعـوة الصدر الى
تمـثل أعلى مـستـويات وقـف العـنف 
الـوطـنـيـة واحلـرص عـلى حـفـظ الدم
الــعــراقي) مـن جـانــبـه  قـال رئــيس
مـجـلـس الـنـواب محـمـد احلـلـبـوسي

فـــيـــمــا ضـــجت مـــواقع اخلـــضـــراء 
اليـــ الــــتـــواصـل االجـــتــــمـــاعـي 
تــثـمــيـنــا لــدور رئـيس الــتــدويـنــات 
الـتـيار الـذي وصـفوه بـالـوطني بـعد
اعـادة احلياة الى الـشارع في اعقاب
مــواجـهـات واعـمـال عـنف دامـيـة في
في وقت بـغداد ومـحافظـات جنـوبية
رحـــــبت احلــــكــــومــــة والــــتــــيــــارات
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فض اعتصام قـرر االطار التنسـيقي 
في خـطـوة حتـاكي مـبادرة انـصـاره 
رئـــيس الــتـــيــار الــصـــدري مــقــتــدى
الــذي وجه اتـبــاعه بــانـهـاء الــصـدر 
مـــــظــــاهــــر الــــعــــنـف وانــــســــحــــاب
نطقة ـان من ا ـعتصمـ قرب البر ا
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فور اعالن رفع حـظر الـتجوال
الـــــذي اســــتـــــمـــــر ألقل من 24
ساعـة انـطـلقت (الـزمـان) ظـهر
امس في جولة شملت عدداً من
االحيـاء الـسكـنيـة داخل بـغداد
والـشــرايـ الــتي تــتـصل بــهـا
ركز فقد بدت الشوارع نحو ا
عـــلى الـــعـــمـــوم  خـــالـــيـــة من
ـارة بـاسـتـثـناءات ـركبـات وا ا
قـليـلـة  فـيـمـا بـدا وكـأن بعض
عـنــاصـر األمن لم يــتـابـع بـيـان
قــيــادة عــمــلــيـات بــغــداد  ولم
يصـله قـرار رفع احلظـر  حيث
ظل يــزاول مـــهــمــاتـه بــالــتــزام
ــركــبـات أو احلـظــر وايــقـاف ا
مــنع مــرورهــا والســيــمـا تــلك
ــــــتــــــجـــــهــــــة الـى الـــــعــــــمل ا
كالـصـحـفيـ الـذين كـانوا أول
مغادري مـنازلهم لـلوصول الى
مــقــار مـؤســســاتــهم لــلــشـروع
باجناز صحف اليوم االربعاء 

بعد ان كانـوا يتوقـعون اصدارها
(اون اليـن) مـن مــــــــنـــــــــازلـــــــــهم 
مسـتـذكرين احلـجـر الذي شـمـلهم
نـتــيـجــة جـائــحـة كــورونـا مــطـلع
الـعـام  .2020وسـجـلت (الـزمـان)
االسـتـغـراب من عــدم فـتح سـاحـة
ـركــبــات بـرغم كـهــرمــانـة أمــام ا
مرور نـحو سـاعـة على اعالن رفع
ـركـبات الى احلظـر  مـا اضـطر ا
رور عـكـس االجتاه االسـتـدارة وا
في طـريق بــدالـة الــعـلـويــة  كـمـا
شاهـدت (الـزمـان) سـيطـرة أمـنـية
في تقـاطع الـفـردوس تعـوق سـير
ــركـــبــات وكــأن االيـــعــاز بــرفع ا
احلـظـر لم تـتـلـقـاه. وبـعـد وصول
مـنـتــسـبي اجلـريـدة مـن مـنـازلـهم
الداء اعمـالـهم الصـحـفيـة اعـلنت
قـيــادة عـمـلــيـات بـغــداد عن فـتح
ـــغــــلــــقـــة في جــــمـــيـع الـــطــــرق ا
الـعـاصـمـة.وقـال قـائـد الـعـمـلـيـات
الــفــريق الــركن أحــمــد ســلــيم في
تـــصــريـح إن (الــقـــوات األمـــنـــيــة
ـغـلـقة في فـتحت جـمـيع الـطـرق ا

بغداد أمام حركـة السير). وقررت
ــشـتـركـة في قـيـادة الــعـمـلـيـات ا
وقت سـابق رفع حــظـر الـتـجـوال
في بــغــداد واحملــافــظـات. وبــرغم
ــــــــــرور فـي وجـــــــــــود رجـــــــــــال ا
التـقـاطـعات الـرئـيـسة فـان جـلهم
كـــانـــوا مــا زالـــوا يـــقـــفــون عـــلى
شـهد تدفق مـأخوذين  االرصفة 
ـركــبـات وهــو االمـر الــذي تـرك ا
مــهــمــاتــهم مــعــطـلــة فـي تـنــظــيم
السـير وكـأنهم لم يـسمـعوا برفع
احلظـر ما يـؤكد رأي اخلـبراء ان
ـعــلــومــات بـ عــمـلــيــة تــبــادل ا
الــقـيــادة والـســيــطـرة او تــنــظـيم
االتـصال بـ الـقـطـاعـات االمـنـية
اخملـــتــلـــفــة بـــحـــاجــة الـى ضــبط
ـرور وتـنـســيق.وأكـدت مــديـريـة ا
الــعـــامــة أن جـــمــيع الـــطــرق في
بــــغـــداد ســــالــــكـــة أمــــام حــــركـــة
الــســـيــر.وذكــر بـــيــان أن (مــفــارز
ـرور الـعـامـة ودوريـات مـديـريــة ا
رور وبإشراف مـباشر من مـدير ا
الـــعـــام بـــاشـــرت بـــازالــة الـــكـــتل

الـــطــــرق ال مـــعــــنى لــــهـــا اذا ظل
ــواطـنــون مـعــلــقـ بــعــيـدا عن ا
ـــؤســــســـات الـــتي مـــنــــازلـــهم وا
يعملـون بها وقـد انصرفـوا منها.
وكـانـت فـرحــة غــامـرة قــد غــمـرت
ـواطنـ بـتـوجـيه الـقـائـد الـعام ا
ـسـلـحـة رئـيس الوزراء لـلقـوات ا
مصطـفى الكـاظمي بفـتح اجلسر
ـعــلق امس. وقــالت الـعــمـلــيـات ا
ـــشــــتـــركــــة في بــــيـــان أمس ان ا
(الــكـــاظــمـي اوعــز لـــنــائب قـــائــد
شـتـركـة الـفريق أول العـمـلـيـات ا
ركن عـبـد األمــيـر الـشــمـري بـفـتح
ـعلـق وسط بـغـداد أمام اجلـسـر ا
حركـة الـسـيـر). لكن شـهـود عـيان
اكدوا ان الـتـوجيه لم يـدخل حـيز
الـتـنـفـيـذ حـتى سـاعـة كـتـابـة هذا
الـتقـريـر  فـيـمـا طـالب مـواطـنون
الكاظمي باستـكمال هذا التوجيه
ـطـل عـلى ســاحـة ــنـفــذ ا بـفــتح ا
ـــركـــبـــات دمـــشق امـــام ســـيـــر ا
مــؤكـديـن (أال ضـرورة لــلــخــشــيـة
األمـــنـــيـــة بـــعـــد احلـــوادث الـــتي

ـنـطقـة اخلـضـراء. فال شـهـدتـهـا ا
عصمة للمكان وال قلق من مواطن
عـلق للـوصول الى ينـوي عبـور ا
غايته). وقـالوا (اذا كـانت القوات
األمنية قد عـجزت عن حمايته من
االخـــتــــراق واالعـــتـــصــــام فـــمـــا
ضـرورة وجــودهــا مع ان الـغــايـة
من الـعـبـور هـي فك االخـتـنـاقـات
نـفذ).وعاش الناجـمة عن اغالق ا
نطقة ناطق القريبة من ا اهالي ا
لـيـلـة دامـيـة اسـتـخدم اخلـضـراء 
فيهـا انواع مـختلـفة من االسـلحة
تـوسـطة .وقـبل دعوة الثـقـيلـة وا
رئـيس الــتـيــار الـصـدري التــبـاعه
ـنـطـقـة وانـهاء بـاالنـسـحـاب من ا
واجهات جتددت ا اعمال العنف 
في تصـعيـد أسـفر عن سـقوط 23
بحسب قتيال وجرح  380اخرين 
مصدر طـبي  بعدمـا أعلن الصدر
اعتزاله السياسـة نهائيا ردا على
ترك ـرجع كـاظم احلـائـري  قرار ا
الــعــمل الــديـنـي كــمـرجـع بـســبب
رض وأوصى بـإتبـاع مرجـعية ا

عــلي خــامــنـئـي في إيــران.فــقـد
اقـتـحم آالف من انـصـار الـتـيار
ــعـروف الــقــصــر احلــكـومـي ا
بـــــالـــــقــــصـــــر اجلـــــمـــــهــــوري.
واســتـخــدمت الــقــوى األمــنــيـة
ـــــســــيـل لــــلـــــدمــــوع الـــــغــــاز ا
إلخـــــــراجــــــهـم. وانـــــــتــــــقـــــــلت
االضــــطــــرابــــات إلى مــــنــــاطق
أخرى فـفي مـحـافـظـة ذي قار 
ســيــطــر أنــصــار الــصــدر عــلى
كــامل مـبــنى ديــوان احملــافــظـة
الـــــــــــواقـع فـي مـــــــــــديــــــــــنــــــــــة
الـــنـــاصــريـــة.وفـي بــابـل  أكــد
شـــهـــود ان (مـــتـــظـــاهـــرين من
أنـصـار الــتـيـار سـيــطـروا عـلى
مــبــنـى احملــافــظــة فـي مــديــنــة
احلــلــة بـــيــنــمـــا قــطع آخــرون
الــطـرق الــرئــيــســة آلـتـي تـربط
مـديـنــة احلـلـة بـبــغـداد وبـاقي
احملـافـظـات اجلــنـوبـيـة). ونـدّد
االطار التنسيقي بالهجوم على
مؤسسات الدولة داعياً انصار

الصدر الى احلوار.

ومـــكــتــســبــاته وشــعــبه الــشــقــيق).
واعـــرب االمـــ الــعـــام لــلـــجــامـــعــة
عن قـلقه الـعـربيـة أحـمد ابـو الغـيط 
الـبالغ بسـبب التطـورات اخلطرة في
الــعــراق.وقـال ابــو الـغــيط في بــيـان
ــزيـد مـن الـقــلق امـس إنه (يــتــابع 
ـتالحقـة واخلطـرة على الـتـطورات ا
الـــســـاحــة الـــعــراقـــيــة وأنه يـــدعــو
ــصـــلـــحــة األطـــراف الى تـــغـــلــيـب ا
الـوطـنـيـة عـلي أيـة اعـتـبـارات أخرى
ـثل لـتـجـاوز الـوضع الـراهن الـذي 
خـــطـــورة عـــلى اســـتـــقــرار الـــبالد)
مـــــحـــــذرا من (انـــــزالق الـــــوضع في
الـــــعــــراق إلى مـــــزيــــد من الـــــعــــنف
والــفـوضى وإراقـة الـدمـاء). ورحـبت
ــتـــحــدة فـي الــعــراق بـــعــثـــة األ ا
ــعــتــدل األخــيـر يــونــامـي بــإعالن ا
لــرئــيس الــتــيــار الـصــدري مــقــتـدى
الـــــــصـــــــدر ودعـــــــوتـه إلـى ضـــــــبط
الــنــفس.وذكــر بــيــان الـبــعــثــة أنــهـا
ــعــتــدل األخــيــر (تـــرحب بــاإلعالن ا
لــلــصــدر كــمــا ذكـر بــاألمس ضــبط
الـــنــفس والـــهــدوء ضـــروريــان لــكي
يـسـود العـقل). ورأى البـيت االبيض
ان االضـــطــرابــات الــتي يــشــهــدهــا
الــعـراق بــعـد انــسـحـاب الــصـدر من
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ــــا يـــحــــقق األمن واالســــتـــقـــرار و
) مـن جـانـبه  والــرخـاء لــلـعــراقـيـ
ابــدى صــالح (شــكـره وتــقــديـره إلى
ــلك عـبــد الـله حلــرصه ومـتــابـعـته ا
األوضــــــاع في الــــــبـــــلــــــد). وكـــــانت
ـــغـــتـــربـــ اخلـــارجـــيـــة وشـــؤون ا
االردنـية قد اعـربت عن تضامـنها مع
الـــــعــــراق وجــــهــــوده فـي حتــــقــــيق
االســـتـــقــرار. وقـــال بــيـــان تــابـــعــته
(الــــزمــــان) امس ان (األردن يــــتــــابع
بـقلق بالغ تطورات األحداث اجلارية
ونــامـل في أن يــتــجـاوز فـي الــعـراق
األشـــقــاء هــذه األزمــة عــبــر احلــوار
الــــوطـــني حــــمـــايـــة ألمـن الـــعـــراق
واســتــقـراره ومــكـتــسـبــاته وسالمـة
مـــواطـــنــيه ومـــصـــاحلــهم) مـــؤكــدا
طـلق مع الـعراق ـملـكـة ا (تـضـامن ا
الـــشــقــيق وجــهــوده حلــمــايــة أمــنه
ـملـكة واسـتـقراره). بـدورها  دعت ا
الـعربـية الـسعـودية جـميع األطراف
والـقـوى الـسـياسـيـة في الـعراق إلى
.وقالت ?وزارة الـوقـوف صفـاً واحـداً
اخلـــارجــيــة الـــســعــوديـــة في بــيــان
ـمـلـكـة تــابـعـته (الـزمــان) امس ان (ا
تــــدعـــو جـــمـــيع األطـــراف والـــقـــوى
الـسـياسـيـة في العـراق إلى الـوقوف
صـفـاً واحـداً لـلـحـفـاظ عـلى مـقـدراته
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اعـــرب الـــعـــاهل االردنـي عــبـــد الـــله
عن امـله جتـاوز الـعـراقـيـ الــثـاني 
االزمـــة الــســـيــاســـيــة عـــبــر احلــوار
ـــــــا يــــــــحـــــــقـق االمن والــــــــتالقـي 
فـيـما واالسـتـقـرار والـرخـاء لـلـشـعب
االطراف دعـت اخلارجية الـسعودية 
كـافة الـى رص الصـفوف. وقـال بيان
تـــلـــقـــته (الـــزمــان) امـس ان (رئــيس
مـجـلس الوزراء مـصطـفى الكـاظمي
تــلــقى اتـصــاالً هـاتــفــيـاً من الــعـاهل
األردنـي عــــــبـــــدالــــــله الــــــثـــــانـي بن
جــرى خالله الــتــطـرق إلى احلــســ
جــــهـــود احلـــكـــومـــة في مـــواجـــهـــة
الـتـحـديـات الـتـي تـشـهـدهـا الـسـاحة
الــــعـــراقـــيـــة). كـــمـــا تــــلـــقى رئـــيس
اجلــمـهـوريـة بــرهم صـالح  اتـصـاالً
أبدى خالله هـاتـفـيـاً من ملـك األردن 
ـــمـــلـــكـــة األردنـــيــة حـــرص ودعـم ا
الـهـاشـمـيـة ألمن واسـتـقـرار الـشـعب
الـعـراقي. وقال بـيان تـلـقته (الـزمان)
امـس ان  (االتــصــال بـــحث الــعالقــة
ــــتـــيـــنـــة الــــتي جتـــمع الــــبـــلـــدين ا
) واعـرب الـعاهل االردني الـشـقـيقـ
عـن أمـــــــــلـه (فـي جتـــــــــاوز األزمـــــــــة
الــسـيــاسـيــة عـبـر احلــوار والـتالقي
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ـسـاعدة والـطـرق الـرئـيـسة لـبـغـداد 
الــقـوات االمـنـيــة بـأداء واجـبـاتـهم)
وتـــابع ان (االســـتــنـــفــار تـــام وفــرق
الـصـيـانـة جـوالـة).فـيـمـا اكـد رئيس
ـنـافذ احلـدوديـة اللـواء عـمر هـيـئة ا
الـــوائـــلي اســتـــئــنـــاف دخــول زوار
نـافذ.وقـال الوائلي األربـعيـنيـة من ا
فـي بــيــان نـقــلــتـه مـقــتــضـب تـلــقــته

الــــوزارة احـــمـــد مـــوسى في بـــيـــان
تــابــعـته (الــزمـان) امس إن (الــوزيـر
وجّـه بإستنفار دوام موظفي الوزارة
وفــتـح اخملــازن عـــلـى مــدار الـــيـــوم 
بـشـكـل تـام لـتـجـهـيـز فـرق الـصـيـانة
واد احلاكمة للشبكة الكهربائية) با
واشـــار الى انه (اوعـــز بــإســـتــمــرار
إســتـثـنــاء االنـارة جلـمــيع الـشـوارع
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قــررت وزارة الــتــربــيــة اســتــئــنـاف
ـــرحــلــتي االمـــتــحــانـــات الــوزاريــة 
الـــــســــادس االبـــــتــــدائي والـــــثــــالث
توسط بعد قرار رفع حظر التجول ا
الـــشــامل فـي بــغــداد واحملـــافــظــات.
واشـــارت الــوزارة في بــيــان تــلــقــته
(الـزمـان) امـس الى ان (االمـتـحـانات
ســـتـــســـتـــأنـــشـف الـــيـــوم االربـــعــاء
وســتـكـون بــنـفس تـســلـسل اجلـدول
ــــعـــلن مـــســـبـــقـــاً عـــلى أن تـــبـــدأ ا
االمــتـحـانـات في الـســاعـة الـسـابـعـة
). وكـانت الوزارة  قـد قررت صـبـاحاً
تــأجـيل االمــتـحــانـات الــدور الـثـاني
لــلـدراســتــ االبـتــدائــيـة الــوزاريــة 
ـتوسطة  للعام الدراسي اجلاري وا
الـى إشــعـــارٍ آخـــر . وذكــر بـــيــان ان
(الــــقـــرار جـــاء مـــراعـــاةً لـــلـــظـــروف
الـــطــارئـــة الــتـي تــمـــر بــهـــا الــبالد
وحـفـاظـاً عـلى سـالمـة وأمن ابـنـائـنا
وجَّه وزير الـطـلـبة).في غـضـون ذلك 
الـكهرباء عادل كـر باستنفار دوام
تحدث باسم مـوظفي الوزارة.وقال ا

(الـــزمــان) امس إنه ( اســـتــئــنــاف
ـشـمـولـة ـنـافـذ ا دخــول الـزوار من ا
بـالـزيارة األربـعيـنيـة). وكانت وزارة
الـداخـلـيـة االيـرانـيـة قـد دعـت الزوار
الـى عــدم الـــســـفــر لـــلـــعــراق. ودعت
ســفــارتــا الــكــويت والــبــحـريـن لـدى
رعاياهما توخي احلذر جراء بـغداد 

تسارعة في البالد. االحداث ا

ÊU e « ≠ ÊbM

ـتقاعد واحمللل االمـني وفيق السامرائي  عن ـوت امس الثالثاء  الفريق ا غيب ا
عمر ناهز  75عاماً في العاصمة البريطانية لندن. وكان السامرائي قد اعلن قبل
ــرض الــســرطـــان ويــخــضع لـــلــعالج في احــدى ســـنــة تــقــريــبـــا عن اصــابــتـه 
ـسـتشـفـيـات هـنـاك. ووفيـق عجـيل حـمـود الـسـامرائي مـن موالـيـد سـامـراء عام ا
1947 تخـرج من الكلية العسكرية سنة 1968م ومن كلية األركان في 1977.
تـولى ادارة مـديـريـة اإلسـتـخـبـارات الـعـسـكريـة الـعـامـة  قـبل ان يـنـشق عن حـكم
كـما كـان مسـتشارا الرئيـس السابق صـدام حسـ ويطـلب اللـجوء في بـريطانـيا
لألمن الوطـني لـلرئـيس األسبق الـراحل جالل الـطالـبانـي.  له العـديد من مـقاالت
الرأي ويـعد كتاب (حطام البوابة الشـرقية وحقائق عن الزمن السيئ في العراق)

من أبرز الكتب التي اصدرها.
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وفيق السامرائي 

الكونكـريتيـة بالتنـسيق مع قيادة
اسكة عمليات بغداد  القطعات ا
ّ فــتح لالرض).  وأضــاف أنـه (
الـطـرق الــتي كـانت مــغـلـقـة واآلن
جمـيع الـطـرق سـالكـة أمـام حـركة
ــرور) لــكن مــنــدوبي الــســيــر وا
(الـزمــان) اكــدوا ان احلـواجــز مـا

زالـت بـــاقــــيــــة فـي تــــقــــاطــــعـــات
عـدة.وكـان اعالن حــظـر الـتـجـوال
الـطـار ظـهـر االثــنـ قـد تـسـبب
باختناقات مرورية ادت الى تأخر
ـوظــفـ الى ديـارهم او وصـول ا
ركبات اضطر بـعضهم الى تـرك ا
الـتي يـسـتـقـلـونـهـا والـسـيـر عـلى

االقدام مسافات طويلة. اما الذين
تــأخــروا الســبــاب عــمــلــيــة بــعــد
الـسـاعـة الـثـالـثـة والـنـصف فـقط
حـوصــروا في الـشــوارع نـتــيـجـة
تعسف رجال االمن وعدم ادراكهم
ـــــواطـــــنـــــ ذاهـــــبـــــون الى ان ا
مــنــازلــهم وان تــوجــيــهــات قــطع
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ان في بغداد wÞ∫ انصار التيار الصدري يطوون سرادق نصب خالل االعتصام امام مبنى البر

والسـيــمـا بــعـد خــطـاب ومــتــفـرجــة 
الــصـدر بـسـحب مـن يـدعي االنـتـمـاء
لـلتيار وهـذه حتسب له) وتابع على
ـنع الـعودة (الـعـقالء وضع احلـلول 
الـى االحــتــراب الـعــبــثي وتــعــريض
ـواطـنـ لـلـخـطـر وتـقويض ارواح ا
الــدولــة ومــصــالح ابــنــائــهــا). واكـد
عـضو مفوضـية االنتخـابات السابق
ســعـيـد كــاكـائي ان (خــطـاب الـصـدر
حـقن لـلـدمـاء الزكـيـة من جـهه وهو
ــان من قـبل تــمـهــيـد ذكي حلل الــبـر
احملـكمـة االحتاديـة من جـهة اخرى).
وكــان الــصــدر قــد دعـا مــعــتــصـمي
نـطـقة اخلـضـراء وامام الـتـيـار في ا
مـجلس الـنواب الى انهـاء االعتصام
خـالل سـاعـة واحـدة.وأعـتـذر الـصدر
هو فـي كلـمة مـتلفـزة (للـشعـب الذي 
ــا يـــجــري) ـــتــضـــرر الــكـــبــيـــر  ا
واضــــاف (أنـــتــــقـــد ثــــورة الـــتــــيـــار
الـصدري كـما انـتقـدت ثورة تـشرين
وأشـكـر الـقـوات األمنـيـة الـتي وقفت
مــــوقف احلــــيـــاد مـع كل األطـــراف)
مــهـددا بـ (الـبـراءة من الـتـيـار إذا لم
ان يـنـسـحب انـصـاره من أمـام الـبـر
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الـدول غـيـر مـتـعـاونـة مـشـيـراً الى
امــتالكــهـا امــواالً في مــصــارفــهـا
) وبـ ان لــكــنــهــا التــقــدم شــيــئــاً
(الـهيـئة تـعـمل على عـقد اتـفاقـيات
ـؤتـمر بـ الـدول لـلتـعـاون وفق ا
الذي عُـقد من اجل اسـترداد اموال
العراق في اخلارج لكـنها تصطدم
باإلجـراءات القانـونيـة والقضـائية
بـحـسب حـالـة الـدولـة وتـعـاونـها).
على صـعيد مـتصل اكدت الـنزاهة
امـكـانـيـة القـضـاء بـصورة نـهـائـية
عــــلى الــــرشــــوة واحملــــســــوبــــيـــة
واإلبـتزاز والـوسـاطات واإلحـتـيال

في عموم مؤسسات الدولة. 
ثل شعبـة مكافحة الرشوة وقال 
في دائـــرة الــوقــايــة فـي الــهــيــئـة
ريـاض رعد الـعـبيـدي في تـصريح
تـابـعته (الـزمـان) امس ان (الهـيـئة
اطلقت برنامج الشفافية في كانون
األول عــام 2019 بـــاشـــرت دائـــرة
الوقاية متابـعة قضايا الرشوة في

عموم مؤسسات الدولة).
 مــشـيــراً الى انه (من الــصـعب في
الــــوقت احلــــالـي حتــــديــــد نــــسب
شـروع نتيجة اإلجناز ضمن هذا ا
ـــالــيــة الــتـي اثّــرت عــلى األزمـــة ا
كن قياسها سرعة العمل اال انه 
ــدى الــتــزام الــدوائــر بــتــطـبــيق
اإلجـــــراءات) واضـــــاف ان (عـــــمل
شعـبة مكافـحة الرشـوة على اعداد

تـقاريـر وفق خطـة سنـوية خـاصة
الـــدوائـــر الـــتي يــتـــعــامل مـــعــهــا
ــواطن بـصــورة مــبــاشــرة  مـثل ا
الــتـســجـيل الــعـقــاري والـضــريـبـة
واجلـوازات وغــيـرهــا) مـبــيـنـاً ان
(التقاير ترفع الى مجلسي الوزراء

والنواب). 
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في غـضـون ذلك اوضـحت  رئـيس
الـهيـئة الـوطنـية لإلسـتثـمار سـها
عـوقات التي النـجار الـعديـد من ا
تقـف امام عـمل الشـركات وكـشفت
عن وجود ثغرات قانونـية مُستغلة
من قـبل جمـاعـات الفـساد بـحسب

وصفها. 
وذكرت النجار في تـصريح تابعته
(الــزمـان) امس ان (الـهــيـئـة سـعت
عـوقات التي جاهـدة لتـذليل تـلك ا
ية تقف امام جـذب الشركات الـعا
وجنــحت في بـعـضــهـا) الفـتـة الى
ان (هـنـاك بعض الـقـضـايا تـتـطلب
ـزيــد من الــوقت لــنــقص الــبـنى ا
ـــواصــالت الــتـحـتـيـة كـالـطـرق وا
ــطـــارات والــطــاقـة ـــوانـــئ وا وا
تطلبات الكهربـائية وغيرهـا من ا
الــــــتـي تــــــمــــــثّـل نــــــقــــــاط جــــــذب
لإلستثمارات). مبـينة ان (العقبات
ـــذكـــورة ال تــــقف عــــنـــد حـــــدود ا
ــــواصــالت بل تــشـمل الــطـرق وا
ــواد الــقــانـونــيــة الــتي تــتــطـلب ا

5,000,000,000 مــلــيــار ديــنــار)
وبـ ان (الـهـيـئـة نفـذت الـعـمـلـت
بـصــورة مـنــفـصــلـة وفق مــذكـرتي
ــوجب الـقــانـون وتــقـد قـبض 

تهم للعدالة).  ا
وكـشـفت الـنـزاهـة عـن عـدم تـعاون
بعض الدول مع الـعراق إلسترداد
امــــوالـه واشـــارت الـى تــــشـــكــــيل
الــعــديـــد من الــلــجــان إلعــادة تــلك
األمــوال من اخلــارج. وقــال مــديــر
عـام اإلسـتـرداد فـي الـهـيـئـة مـعـتز
فـــيــصل الــعـــبــاسي فـي تــصــريح
تــابـعـته (الــزمـان) امس ان (بـعض
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فيـما كان حـضر الـتجـوال سارياً في
بـغداد واحملـافـظـات استـمـرت حـركة
الــطـــيـــران اجلـــويـــة دون انـــقـــطــاع
وأجـرى وزيــر الـنــقل نـاصــر حـسـ
الشبـلي  األحد  زيارة مـيدانية الى
مقر الشركة العامة للخطوط اجلوية
العـراقـية داخل مـطـار بغـداد الدولي
حــيث عــقــد اجــتـمــاعــاً مــوســعـاً مع
ــتــابــعــة جــمــيع مـالكــات الــشــركــة 
اإلجـراءات التي مـن شأنـهـا اإلرتـقاء

ستوى العمل .
 «dzUÞ W½UO

كما وشدد معالي الوزير على أهمية
رفع مـسـتــوى األداء في عـمل جـمـيع
أقسام وشـعب الشركـة وباألخص ما
ـتوقـفة يتـعـلق بصـيـانة الـطائـرات ا
واخلـــارجــة عن الــعــمـل ومــســابــقــة
الـزمن من اجل صـيـانتـهـا ودخـولـها
لـلـخـدمة مـن جديـد لـتـعـزيـز اسـطول
الــطــائــر االخــضــر عــلى أن يــتم ذلك

لعودة شركتهم الى سابق عهدها.
وزار وزير الـنقل نـاصر حـس بـندر
الشـبـلي مقـر الطـائـرات في الشـركة
الـعامـة لـلخـطـوط اجلويـة الـعراقـية
لـإلطالع عـــــــلـى ســــــيـــــــر الــــــعـــــــمل
واإلجنــــازات. وقـــال بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الـــزمـــان) امس ان (الـــشـــبـــلي وجه
ــهـــنــدســ اخلــبـــراء الــفـــنــيـــ وا
ية بصـيانـة الطـائرات بـالطـرق العـا
ـواد اإلحــتــيـاطــيـة من واســتـيــراد ا
مــنــشــأ الــشــركــة األم). واضــاف انه
(اجـــــرى الــــــعــــــديـــــد مـن اجلـــــوالت
ــتــابــعــة آلــيــة الــعــمل ــيــدانــيــة  ا
واإلرتـــقــاء بـــواقع الـــنــقل الـــبــري و
الـــبــــحـــري و اجلــــوي). افـــتــــتـــحت
اخلـطوط اجلـويـة العـراقـية افـتـتاح
مــكــتــبــهـا اجلــديــد حلــجــز وإصـدار
الــتــذاكــر في مــديـنــة طــهــران. وقـال
الـــبـــيــان ان (مـــديـــر عــام اخلـــطــوط
عــبــاس عــمــران الــزبــيـدي اجلــويــة
كـتب اجلديد) اشرف عـلى افتتـاح ا
بنى اجلديد يعد مبيناً ان (افتتـاح ا

بـادرة الـشـجاعـة الـوطـنيـة الـتأريـخـيـة لسـمـاحـة السـيـد مقـتـدى الـصدر هـذا الـيوم ا
واطـن فوق كل اعـتبار أثلجت صـدور كل العراقـي وجعـل سالمة الوطن وهـموم ا
ن حاولوا زرع الفتنة وأخزى الله لؤد الفـتنة وايقاف نزيف الدم العراقي وكل العار 
من أشــعـلـهــا ... آن االوان لالتـفــاق عـلى مـرحــلـة سـيــاسـيــة جـديـدة واالمــتـثـال الى
احلقـائق والوقـائع بكـل دقة مـتنـاهية  ويـداً بيـد حلفـظ هيـبة الـدولة ودمـاء العـراقي
ـزوجـاً بشـيئ من ـسـارات اخلـاطـئـة والـعقـيـمـة بـكل حـكـمة وعـقالنـيـة  وتـصـحيح ا
التسامح والـتنازل ألجل عودة العـراق العزيز قوياً شـامخاً موحداً ولـتفويت الفرصة
ارق واالقـزام من اعداء الـعراق  وخصـوصاً االرهاب األرعن  ـتربصـ وا على ا
وبـهذه االطاللة الـفذة سـقطت االقنـعة عن الـوجوه الغـابرة.... هـنيئـاً لسـماحة الـسيد
السعيـد مقتدى الصدر وشكـراً لسيادته على مبـادرته الشرعية واالنسـانية والوطنية
بامـتياز والـتي أدمعت عيـون ابنـاء الوطن من االصالء بدمـوع الفرح
واالبـــتــهـــاج واألمل حـــفــظـك الــله يـــا عـــراق وحــفـظ رجــالك
الــشــجــعــان وحــفظ الــشــعـب الــصــابــر . واجملــد واخلــلـود
لــشـهــدائـنــا االبـرار والــشـفــاء الـعــاجل جلــرحـانــا وشـكـراً

لقطعاتنا االمنية في ضبط النفس والله ولي التوفيق ....
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ضــبـطت هــيـئــة الـنــزاهـة الــعـامـة
مـسـؤوالً مـتـلبـساً بـتـنظـيم وكاالت
خارج الدوام الرسمي في كركوك.
وقال بيان تـلقته (الزمان) امس ان
(دائـرة الــتـحــقـيـقــات في الـهــيـئـة
ضـــبــطــتـه وهــو يــنـــظم الــوكــاالت
مقابل مبـالغ مالية بطريـقة مخالفة
لـلـقــانـون) واضـاف ان (الـعــمـلـيـة
اسفرت عن ضبط اصل الوكالة مع
ـتهم في مـرفـقـاتهـا الـتي نـظمـهـا ا
) مـبـيـنـاً ان مــكـاتب احـد احملـامـ
تهـم موقوف (الوكالة تـتعلق 
عـلـى ذمّـة دعـوى مـنـظـورة من قـبل
مـــكــــتب حتــــقــــيق الــــهــــيـــئــــة في

احملافظة).
rN²  j³{

واوضـح ان (الـفــريق ضــبط مــتـهم
ــال اخـــر اقـــدم عـــلى اإلضـــرار بـــا
العـام عن طريق استـغالل عقارات
الية في احملافظة عائدة لوزارة ا
عــبــر تــشـيــيــد مــرآب لـلــســيـارات
وجــــبــــايــــة مــــبــــالـغ مــــالــــيّــــة من
اصـــــحـــــابــــــهـــــا) ولـــــفت الـى انه
ـادة  334من (اســتــنـاداً ألحــكــام ا
قـانـون الــعـقـوبـات ضــبط الـفـريق
مــبـالـغ مـالــيّــة ووصـوالت جــبــايـة
ـتـهم) مــؤكـداً ان (قـيـمـة بـحـوزة ا
الــعــقــار الــذي اســتــغــله لــلــمــرآب
ـ وبـلـغت قـيـمـته مــسـاحـته دو
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وفق أعلى معايـير اجلودة والسالمة
يـاً في صـيـانة ـعتـمـدة عـا ـهنـيـة ا ا
وإدامـــة طـــائــرات أســـطـــول الـــنــاقل
الوطني فضالً عن تأكيد معاليه على
اإلهـتـمـام بـجـمـيع اجلـوانب وتـقـد

أفضل اخلـدمات لـلـمسـافرين الـكرام.
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
هـذه الـزيـارة تــنـدرج ضـمن سـلـسـلـة
زيـارات ميـدانـية مـتـواصلـة يـجريـها
مــعـــالي وزيــر الــنـــقل الى اخلــطــوط
اجلوية الـعراقـية للـوقوف على واقع
احلــال مـيــدانــيـا" والــتي تــهـدف الى
تـطـويـر مـسـتـويـات الـعـمل ومـواكـبة
يـاً في مـجاالت الـتطـور احلـاصل عـا

النقل بأشكالها اخملتلفة.
وقد حدد معـاليه مددا" زمـنية إلجناز
ــتــطــلــبــات الــتي وجه بــهــا كـوادر ا
الـشــركـة الـعــامـة لـلـخــطـوط اجلـويـة

العراقية.
وفي ختام الزيارة عاهد العامل في
شـركــة اخلـطـوط اجلــويـة الـعــراقـيـة
مــعــالــيه عــلى بــذل أقــصى اجلــهـود

كركوك
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شعار هيئة النزاهة
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مـرة تــلـو األخـــــــــرى الـســيـد مــقـتــدى الـصــدر رجل دولـة
مـسـؤول و حـامـي لـلـوطن سالمـة وهــمـوم الـوطن فـوق كل

إعتبار.
كال للفتنة
كال للدم

خـطوة مـهـمـة لـتوسـيع حـركـة الـنقل
اجلوي ب العراق وإيران وتنشيط
احلـركـة الـتجـاريـة والـسـيـاحـيـة ب

ـــكــتب الـــبــلــديـن) واشــار الى ان (ا
مــزود بـــأحـــدث تـــقـــنـــيـــات الــعـــمل
وســيـــديـــره فـــريق مـــحـــلي خلـــدمــة

ـدة القادمة سافـرين) مؤكداً ان (ا ا
سـتـشـهــد افـتـتـاح مـكـاتب اخـرى في

مجموعة من البلدان). 

مـــقــــاطـــعـــة لـــعـــدد مـن الـــشـــرائح
ــســـتــحـــقــة لــتـــوزيــعـــهــا ضــمن ا

الوجبات القادمة).
وزار الــــغـــــزي  مــــركــــز احلــــيــــاة
للتعافي وعالج اإلدمان والتعاطي
ـركـز االول من نـوعه والـذي يــعـد ا
ـرضى  والتقى الراقدين لتأهيل ا
هناك وتشارك معـهم بتناول وجبة
العشاء. وقـال خالل لقاء جمعه مع
عدد من الـراقدين ان (مـحافـظة ذي
قـار تـقـف مـعـهـم وتـسـانــدهم عـلى
اتـــخــاذ قـــرارهم الـــشــجـــاع بــتــرك

اخملـدرات والــبــدء بـرحــلــة الـعالج
واعـــادة لــــلـــتـــعـــافـي من االدمـــان 
دمجهم في اجملتمع كعناصر فعالة

تسهم في البناء والتطور).
واثـــنى  الـــغـــزي  عـــلى (اجلـــهــود
احلثـيثة والـبنّاءة والـدور الريادي
لشباب احملافظة والناشط الذين
سـاهــمـوا بـشـكـل كـبـيـر بــتـأسـيس
والذي يقدم خدماته ركز  وجناح ا
بـاجملــان خلــدمــة أصــحـاب اإلرادة
القـوية الـساعـ للـتعافي واإلقالع

واد اخملدرة). عن تعاطي ا
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نطقة الغبراء .!? أزمة سياسية وتطورات خطيرة تشهدها ا
ـنتفض يطمح بـأستقالل ووحدة العـراق وحتريرهِ من قبضـة ساسة الفساد الشعب ا
غـلـوب عـلى أمره.. ومـخطـطـاتـهم الـراميـة لـلـهـيمـنـة عـلى مقـدرات الـشـعب الـعراقـي ا
يتة توقـيت التظاهرات لم أحتجاجـات شعبية عـارمة أرعبت ضمائـر ساسة الفسـاد ا
ـقيت يـكن بـاحلـسـبان. هـدف الـتـظـاهرات هـو أصالح الـنـظـام الـسيـاسي الـفـاسـد وا
وتـشــكـيل حـكـومـة  وطـنـيـة تـنـتـشل الـعــراق من واقع مـأسـاوي مـظـلم يـنـدى له جـبـ
األنسانيـة.. العراق العظيمُ عليل.. وبغداد تئن. العراق ينخرهُ الفساد  وأفة اخملدرات
وسـوء الــوضع األمــني والــرشـوة واألجتــار بــاألعـضــاء الــبـشــريـة
ـنـظمـة..  ثـارَ الـشـعب.. ليـعـيـد مـجد الـعـراق بـلد ـة ا واجلر
فكـرين والقادة الـعظام ..ثارَ الـشعب  في ملـحمة تـاريخية ا
بطولـية هزت أركان وعروش ساسة الـفساد.. وإننا والنصرُ

في لقاء.. تطلعهُ قوافلُ الفداء.. عاشَ العراق ..

ـنـظـمات األعـمـال وأهم مـا تـسعى ـيـزات الـتنـافـيـسـية  # الـسـمـعة واحـدة من أهم ا
ي لينعـكس هيبة وقوة وحـصانة على الدولة ستوى احملـلي والعا الدول لبنـاءه على ا
واحـتـرامـاً وتـقـديـراً وحـسن تـعـامل عـلى مـواطـنـيـهـا.  مـوظف اخلـدمـة الـعـامـة الذي
ـدونـه لـشــاغل هـذه ــسـؤولــيـات والــصالحــيـات والــواجـبــات ا ــارس دوره وفق ا ال
الـوظيفـة ينـعكس اضـطراباً واخـتنـاقاً في تـدفق اإلجراءات وجـريان العـملـيات وتردد
ـوظف في نـطاق اإلشـراف من جهـة وشك وريبة وصراع وتكـاسل وانحـراف لدى ا
ـستفـيدين سواء كـانوا دوالً أو مـنظمـاتاً أو أفراداً من وتـذمر وصـورة سيئـة لدى ا

ؤسسة العامة والوزارة والدولة.   ا يؤثر على سمعة ا جهة أخرى 
مـوظف اخلـدمـة الـعـامـة مـتـعـاقـد مـع الـدولـة عـلى  تـقـد خـدمـات ذات جـودة عـالـيـة
ـســؤولـيــات والـواجــبـات احملـددة ومـلــتـزم بـالــصالحــيـات وا
لـلوظـيفـة التي يـشغـلهـا ومذعن لـلدسـتور والـقوانـ النـافذه
ؤسـسة الـتي يعـمل فيهـا ويؤثـر إيجـابياً ـا يعـزز سمعـة ا

صالح واجملتمع. على أصحاب ا

و ما
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أصلّي اليكَ ... عراق ...الكون
أصلي اليك ...يا وطني

أُصلّي مراراَ .. بَلْ أُصليكَ أنتَ 
وال يَصلني منكَ  ... غيرِ فحيح  ندمْ

أتهّجاكَ ...  حرفاً بحرفٍ
والوذُ بغرين نهريّك 

جُرفاً بجُرفٍ ... 
فال ألقاكَ سوى... 

صدىً من أن ألمّْ !!

شكراً لـكل من ساهم في وأد الفتنة بـ ابناء الشعب العـراقي وعلى رأسهم سماحة
ـطيع لـلمـرجعـية سـماحـة السـيد اجملـاهد مـقتـدى الصدر السـيد الـسيـستـاني وابنه ا
ـا ان الـسـيد الـصـدر اعـلن بـوضـوح ومـصـداقـية عـن طيب حـفـظـهم الـله ورعـاهم  و
صالح العامة وعدم رضاه عن كافة واطن وا نواياه وحـرصه الكامل على الوطن وا
االطراف الـتي تنـازعت نـطلب من الـقوى الـسـياسـية كـافة ان يـسـتثـمروا هـذه النـوايا

السليمة ويبادرون الى ما يلي :-
1- عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على منصب رئيس اجلمهورية 

ـنـصب رئيس 2- االتـــــــــفاق عـلى تـكـلـيف شخـصـيـة وطـنيـة مـسـتـقلـة غـيـر جدلـيـة 
ـدة عــام او عــامـ مــهـمــته الــتــحـضــيـر مـجــلس الــوزراء مــشــــــهــود له بــالـنــزاهــة 

لالنتخابات 
وقف سماحة وعلى القـوى السياسية ان تتـحذر من اي اختيار ال يوجد فـيه احترام 
السيـد الصدر احلـاسم االخير إجتـاه الفوضى .. وعـلى االخوة كافـة ان يضعوا في
حـسـبـانـهم اي اسـتفـزاز آخـر لـلـسيـد الـصـدر وجلـمهـوره قـد  تـكون

ا شهدناه ليلة االمس  كارثة اكبر 
لــذا عـلــيـنــا الـعــمل بـصــورة بـعــيـدة كل الــبـعــد عن الـتالعب
بــشـــعـــور اخلــســـارة والــربـح  وحــفـظ مــاء الـــوجه جلـــمــيع

االطراف.. إحترامي. 

ايـجـاد حـلـول لـبـعض الـتـقـاطـعات
احلـاصلـة ب قـانون اإلســتـثــمـار
والــقـــوانــ األخـــرى واألنــظـمـة
ــتـعـلــقـة به الـتي والـتــعـلـيــمـات ا
ــسـتــثــمــر فـي حـــالــة مـن تــضع ا
عــــدم اإلســـتــقـــرار) واشـارت الى
ان (هـــنـــالـك مالحـــظــــات خـــاصـــة
ـالية تـتعلق صـرفية وا بالـبيئـة ا
بنـجاح عمـليـة اإلسـتـثــمـار الـتـي
يـــنــــبــــغي ان تـــــكـــــون مــــواكِــــبـــة
ثيالتها في للتطورات احلاصـلة 
دول الــــــعــــــالم). مــــــوضــــــحـــــة ان
(الــــقــــوانـــ احلــــالــــيـــة اتــــاحت
اسـتغالل الـثـغرات الـتي حتـتويـها
من قـبل جـمـاعات الـفـسـاد ما ادى

الـى عـرقـلـة الـنـشـاط اإلسـتـثـماري
واألمـــر الـــذي دعـــا الـــهـــيـــئـــة الى
تـشـكيـل فريق عـمل إلعـداد مـسودّة
قــانــون جــديــد يــتم وفــقه جتــاوز
ـواد والبـنـود التي اثـبتت جـميع ا
عـدم فـاعلـيتـهـا بالـتجـربـة العـملـية
في ثالث عــــشــــرة ســــنــــة مــــضت
ــتــعـلــقــة بــآلــيــات مــنح خــاصــة ا
اإلعــفــاءات الــكــمـركــيــة واألراضي
الـصـاحلـة لإلسـتثـمـار الـتي تـمثّل
ــشـكــلـة األكــبـر امــام اسـتــقـطـاب ا
اإلســــــتــــــثـــــــمــــــارات مع وجـــــود
الالمـــركـــزيـــة بـــإدارة الـــعـــمـــلـــيــة
اإلسـتـثمـاريـة وعـدم توفـيـر البـيـئة

ناسبة لذلك).   صرفية ا ا
سها النجاز
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اشـــرف مــحـــافظ ذي قـــار مــحـــمــد
هـادي الغـزي  علـى توزيع دفـعات
جديدة من قـطع االراضي السـكنية
على مخـتلف الشـرائح  وبحضور
مـديــر بــلــديـة الــنــاصــريـة مــحــمـد

عكاب.
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وقــــال  الــــغــــزي في تــــصــــريح ان
ـــســــتـــفــــيــــدين هم مـن شـــرائح (ا
مــــخـــتــــلـــفــــة من ذوي الــــشـــهـــداء
ــوظــفــ ونــقــابــة واجلــرحى  وا

الــصــحــفــيــ ونــقــابــة
الـــعــــمـــال  كـــذلك ذوي
شـــــــهــــــــداء وجــــــــرحى
ونـقابـات عـمال اقـضـية
الـــنــــصـــر والــــشـــطـــرة
والــدوايـة مــؤكـداً عـلى
ان الــــــتــــــوزيـع  وفق
نـــــــظـــــــام الـــــــقـــــــرعــــــة
االلـــكـــتـــرونـــيـــة وأمــام
ــسـتــفـيـديـن في قـاعـة ا

بهو بلدية الناصرية).
واشـــــــار  الـى (ســـــــعي
االدارة احملـــــلــــيـــــة الى
سـتحق شمول كـافة ا
بــتـوزيـع قـطع االراضي
وحــــــسب الــــــضـــــوابط
مـؤكـداً انه وجه بـلـديـة
الـنـاصـريـة والـتـسـجيل
   »dý»·∫ محافظ ذي قار خالل اشرافة على توزيق قطع االراضيالــعـقــاري بــتــخــصـيص
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 15,000الف لتر من مادة رغوة
ائـة التي الـفوم بـتركيـز ثالثـة با
تـدخل فـي مـجـال اطـفـاء احلـرائق
ــواد الــنــفــطــيــة الــنــاجــمــة عـن ا
والـكـحـولـية و الـكـيـميـائـيـة. وقال
الـبـيان ان (هـذا الـتـعـاون جاء في
سبق اطار اإلستـمرار للتـعاون ا
جـمـيع مـؤسـســات الـدولـة سـيـمـا
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ــعــادن زار وزيــر الـــصــنــاعـــة وا
مــنــهــل عــزيـــز اخلــبـــاز مــصــنع
ـــنــصــور الـــتــابع الـى الــشــركــة ا
الـعــامـة لـلـمــنـتـوجـات الــغـذائـيـة.
وذكـــر بــيـــان ان (الــزيـــارة جــاءت
ُعوقات التي وحل للوقوف على ا
شـكالت الـتي تتـعلق بـاجلوانب ا
ـــالـــيـــة واإلداريـــة والـــفـــنـــيـــة) ا
واوضح ان (اخلــــــــبـــــــاز نـــــــاقش
الـتــوقـيــفـات الـتــقـاعـديــة وتـأمـ
وظفـ والسبل الالزمة رواتب ا
ــصــنع) لــتــطــويــر امــكــانــيــات ا
ـــســــاس بــــرواتب مــــحــــذراً مـن ا
واســـــتـــــحــــــقـــــاقـــــات وحـــــقـــــوق
) واوعـز بـحل جـمـيع ــنـتـسـبـ ا
ـضي في ـشـكـالت كـمـا وجه بـا ا
ـالــيـة لـفك اإلجــراءات اإلداريـة وا
ــصـنع بـشــركـة الـزوراء ارتـبـاط ا
الــــعــــامـــــة ونــــقـــــله الـى شــــركــــة
ــنــتــوجــات الــغــذائــيــة وحــسم ا
ــا يــخــدم ـــتــعــلــقـــات  جــمــيع ا
مــصــلــحــة الـشــركــتــ ويــضـمن
ــصــنع  ــوظــفــ في ا حــقــوق ا
وشـدد عــلى ضـرورة تـفـعـيل عـمل
ــصـنـع سـيــمــا انـتــاج الــغـازات ا
الــطـبــيــة والــصـنــاعــيــة لـتــلــبــيـة
ـصنع احلـاجة احملـلـية وتـعـزيز ا
ـالكـــات الـــشـــابـــة عن طـــريق بـــا
تنسيبهم للعمل حسب اإلحتيـاج
وبـــحــــسب الـــبــــيـــان فــــإنه (وجه
صنع توصيات للنهوض بواقع ا
ــسـتــقــبل).الى ذلك اجنــزت في ا
شـــركــــة ديـــالى الــــعـــامـــة احـــدى
شـركات الـوزارة تصـلـيح محـولة
قُـدرة ســعـة  63ام في اي لــصـالح
شـــركــة الـــعــامـــة لــنـــقل الــطـــاقــة
ـنطـقة اجلنـوبيـة. الكـهربـائية / ا
واكد الـبيـان ان (اعمـال التـصليح
جـرت فـي مـعـمل مـحـوالت الـقُـدرة
الـــتــابـع لــلـــشــركـــة) مــبـــيـــنــاً انه
(الوزارة انـشأته مـطلع ثـمانـينات

ـاضي لتـلبـية إحـتيـاجات الـقرن ا
وزارة الكهرباء). وبحثت الشركة
مع وفد فني صيني سبل التعاون
ـــشـــتــــرك وإمــــكـــانـــيـــة نـــصب ا
جتـهــيـزهــا بـألف مــحـولــة تـوزيع
مخـتلـفة السـعات لـنصبـها ضِمن
مــشــاريــعــهــا اإلســـتــثــمــاريــة في

العراق. 
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وبـــحــسب الــبـــيــان فــإن اإلتــفــاق
تــضــمن جتــهــيــز الــشــركــة بــألف
مـحـولـة توزيع مـخـتـلفـة الـسـعات
من إنـتاج شـركـة ديـالى). وابرمت
ديـالى عـقــداً مع الـشـركــة الـعـامـة
لنقل الطـاقة الكهربـائية / الفُرات
ــحــولـتي االوسط لــتــجـهــيــزهـا 
قــدرة عــمـالقــة. وقــال الــبــيــان ان
(الـشـركتـ وقـعتـا عـقداً لـتـجهـيز
ـحــزلـتي تــشـكــيالت الـكــهـربــاء 
قــدرة ســعـة  63ام في اي) ولـفت
الى ان (منتـجات الشركـة معروفة
برصـانتهـا وتالئمهـا مع الظروف
اجلـوية الـقاسـيـة وفق مواصـفات
فــنــيــة عــالـيــة). فـي غـضــون ذلك
سح اجلـيـولوجي اقـامـت هيـئـة ا
الـتــابـعـة لــوزارة دورة تـدريــبـيـة
حتت عـــــــنــــــوان اســــــاســــــيـــــــات
التسويـق اإللكترونـي فـي مواقـع
الـــــــتــــــواصــل اإلجـــــــتــــــمـــــــاعـي
ـــواقـع الـــهــيــــئــة والــتـــعــريـف 

الرسميـة. 
WO —b  …—Ëœ

واوضح البيان ان (الدورة شملت
مـحـاضرات نـظـرية وعـمـليـة حول
مــفـاهــيم الـتــسـويـق اإللـكــتـروني
للـمؤسسـات والشـركات) مضـيفاً
انهـا (تضمّنـت نشاطـات وبيانات
الــهـيــئـة والــوزارة).عــلى صـعــيـد
مـتـصل بـاشــرت الـشـركـة الـعـامة
للصناعات الهيدروليكية التابعة
لـلــوزارة جتــهـيــز وزارة الــنـفط /
نتجات النفطية بـ شركة توزيع ا
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بغداد

-1-
قال الشاعر :

اذا ما أخ خلّى أخاه آلكلٍ 
بدا بأخيهِ األكْلُ ثُمَّ به ثَنّى 

سـكون بحب ذاته والـبعيـد عن التفاعـل مع آالم وآمال غيره أنه قد يـظن األنانيّ ا
ا يلقاه اآلخرون من ألوان الظلم واالضطهاد. يستطيع أن يفلت 

وهو في هـذا واهم الى َحـدٍّ كبـير ذلك أنَّ أصـحـاب النـزعة الـعـدوانيـة ال يفـرقون
ـا بـ الـنـاس  فـاذا بــدأ أحـدهم بـالـعـدوان عـلى أخــيك ورآك صـامـتـا راضـيـاً 
ـستهدف يصـنع ولم يجد منك حراكـا في الدفاع عن أخيك وَضَـعَكَ على قائمة ا

وثنّى بك بعد الفراغ من عدوانه على أخيك 
وهكذا تقع في ما أردت الفرار منه .

-2-
ـظـلـوم والـدفاع عـنه انّ احلس االنـسـاني يـقـتـضـيك أنْ تـوّظف طـاقـاتِك لـنـصـرة ا

كثف لصد العدوان عليه . وبذل اجلهد ا
والتالحم والـتكاتف بـ أفراد اجملتـمع هو السـبيل لـقوتهم وعـزتهم بيـنما الـتفرق

والتشرذم يُغري األشرار بهم ويجعلهم لقمة سائغة أمامهم .
-3- 

انّ الوحـدة الوطنـية مـطلـوبة في كل األحـوال وتشتـد احلاجـة اليـها حـ يتربص
األعداء بالبلد وأبنائه إلضعافِه وايذائه .

-4-
ـوجـودة بـ أبنـاء الـبـلـد ويـنفـذون مـنـهـا الى ما ان االعـداء يـستـغـلـون الـثغـرات ا

يريدون .
-5-

ومن األخطـاء القاتلة أنْ تـقيم احلواجز بينـك وب اخوانك لتكون في وادٍ وهم في
تـباعدين واخليـر كل اخلير في الـبنيان واد آخر  فال خـير وال ظفر لـلمتـفرق ا

رصوص  الذي يُعدُّ قوةً يحسب لها االعداء احلساب. ا
-6-

والسؤال اآلن :
هل ثمة مَنْ يُلغي خالفاتِه مع اخوانه تغليبا للصالح العام ?

أم أنَّ أطاريح الوئام والتفاهم تبقى مجمدة مركونة ?
واقف نفسها على اخملتلف . وهكذا تفرض مراجعة ا

اللـهم اجمع شملنـا على احلق  ووفقنا جمـيعاً خلدمة الدين
والشعب والوطن .

ولى ونعم النصير . انك نعم ا

الـقـطاعـات الـنـفـطـيـة ومـفـاصـلـها
اخملـتـلـفـة) مـوضـحـاً ان (الـشـركة
قـــدمت اعـــمـــالـــهـــا في تـــصـــمـــيم
ونــــصـب مــــنــــظــــومــــات اطــــفــــاء
بـكر وتوفير احلرائق واإلنذار ا
ـسـتـلـزمات الـوقـائـيـة) واضاف ا
ان (الشركـة تقدم انـتاجها لـلعديد
من مـؤسـسـات الـدولـة لـلـنـهوض

بـــالــواقـع الــصـــنـــاعي لــلـــشـــركــة
ــسـاهــمــة الـفــعـالــة في تــقـد وا
ــتــعــلــقــة بــإجـراءات اخلــدمــات ا
الـــسـالمـــة واحلــــد من مـــخــــاطـــر
احلــرائق واآلثـار الــكـارثــيـة الـتي

تُصاحبهـا). 
وجــــهــــزت الــــشــــركــــة الــــعــــامــــة
للصناعات الهيدروليكية التابعة

لـلوزارة شـركة ابن مـاجـد العـامة
بــالـــوجــبـــة الــثـــانــيـــة من اسالك
الــلـحــام. واكــد ان (الــتـجــهــيـزات
جــاءت وفق مـسـاعي الــشـركـة في
ـالـيـة) مـؤكداً تـعـظـيم مـواردهـا ا
اسـتعـداد الشركـة لدعـم القـطاع
الـــعــــام واخلـــاص والــــنـــهـــوض

بالواقع الصناعي).

bIH∫ وزير الصناعة خالل جولته التفقدية
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شترك UI¡∫  ام بغداد ومحافظ بغداد  يبحثان التعاون ا

امس ان (اجلــانـــبــ نــاقــشــا اعــداد
واجنــازمــشــاريع مــشــتــركــة خــاصـة
بـالـبنـى التـحـتيـة ضـمن قـانون األمن

الـغـذائي الـذي يـتـضـمن تـخـصـيص
ــائـة من الـتــخـصـيـصـات ثالثـ بـا
ـالـيـة لـلمـحـافـظة بـغـداد و األمـانة ا
ــاء والــصـرف لــتــنــفــيــذ مــشــاريـع ا
الـصــحي واكـسـاء الـطـرق) واوضح
ان (الـلــقـاء تـضـمـن مـنـاقــشـة تـقـد
اخلــدمـــات لــلــمــنــاطق الــواقــعــة في
اطــــراف الـــعـــاصــــمـــة الـــتـي تـــعـــد
مـسـؤوليـتـها مـشـتركـة بـ محـافـظة
بـــــغـــــداد واالمـــــانـــــة) واضــــاف ان
ناطق شـاريع ستـشمل عـدداً من ا (ا
ـسـؤولـة عـنـهـا مـحـافـظة الـزراعيـة ا

بغداد
W d A  l —UA

 بــعـد ادراج مــشــاريع مــشــتــركـة مع
األمانة ضمن خطـة واسعة ومفصّلة
تُــــــرسل الـى وزارة الـــــتـــــخــــــطـــــيط
لـلـمـصـادقـة عـلـيهـا) مـشـيـراً الى ان
شـترك سيثمر انشاء (هذا التعاون ا
ــشــاريع اخلــدمــيـة مــجــمــوعــة من ا
اجلــديـدة الــتي حتـتــاجــهـا مــنـاطق
بــغــداد حـــسب تــوجــيــهــات رئــيس
مـجـلس الـوزراء). واكـد امـ بـغداد
عـــمـــار مـــوسى كـــاظـم قـــرب اجنــاز
سـاحة احلـسـن وسط بـغـداد. وقال
الـبــيـان امس ان (كــاظم اكـد ارتــفـاع
نـسب اإلجنـاز في الـساحـة بـبـغداد)
الفـتـاً الى انـهـا (تــعـد من الـسـاحـات

ـشـتــرك لـتـنـفـيـذ مـشـاريع الـتـعـاون ا
الـبـنى الـتـحــتـيـة في مـنـاطق اطـراف
العـاصمة. وذكـر بيـان تلقـته (الزمان)
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بحث ام بغداد عمار موسى كاظم 
مع محافظ بغـداد محمد جـابر العطا

خـدميـة عـلى جانـبي الـطريق خلـدمة
ـوجـودة في الـفـعـالـيات الـتـجـاريـة ا
هـذا الـشارع وبـنـاء مـواقف جانـبـية
لــــلــــســــيــــارات). في غــــضــــون ذلك
اوضـحت حـكـومـة مـيـسـان احملـلـيـة
ـشـاريع في اســبـاب تـلـكــؤ عـدد من ا
مــنـفــذ الـشـيـب احلـدودي إلى وجـود
إربـاك وتـعـطـيل لــلـعـمل بـسـبب عـدم
ـنـافـذ في الـقـطـاعـ تـعـاون هـيـئـة ا
الـفـني واخلــدمي وفـقـاً لـتــعـلـيـمـات

تنفيذ العقود احلكومية. 
WOM  q UA

وقال احملافظ عـلي دواي في تصريح
تــابــعــتـه (الــزمــان) امس ان (هــنــاك
مـشـكلـت فـنـية وخـدمـية نـاجتة من
نافذ مع احلكومة عدم تعاون هيئة ا
احملـلـيـة مع وجـود تـعـلـيـمـات تـلـزم
شاريع سـتفيدة من تنـفيذ ا اجلهة ا
لتحديد مسارات للعمل) واضاف ان
(حــكــومــة مــيــســان تــعـد ذلـك اربـاك
وتـعـطــيل لـلــعـمل بـوجــود مـشـاريع
مـتوقـفة واخـرى مـتلـكئـة بسـبب عدم
الـتــزام الـطــرف الـثــاني وهي هــيـئـة
ـنـافذ سـيـما وانـهـا لم تـوافق على ا
ـعـنـي ـوظـفـ ا تسـمـيـة عـدد من ا
ـشـاريع لـلـدخـول في جلـان تــنـفـيـذ ا
وفـــقــا لـــلــضــوابـط والــتـــعــلـــيــمــات

نصوص عليها بالعقود). ا

اسـتمرار النشاطات االدبـية والثقافية
في جــمـعــيـة الـثــقـافـة لــلـجـمــيع الـتي
ـثـقـفـ تـعــتـبـر مالذا حـرا لالدبـاء وا
ومـنارا لـتوعيـة اجملتمع الـعراقي لذي
يـعاني مـن التهـميش واالقـصاء وسط
جــو يــرزء حتت نــيـر الــفــقــر واجلـهل
والــتـخــلف واكـد الـدكــتـور الــسـاعـدي
عـلى اهـميـة النـهـوض بواقع اجملـتمع
الـعـراقي وان يـكـون لـلـمثـقف واالديب

العراقي دور اكبر في التوعية.
 b b  œb

عـلى صـعيـد آخر صـدر الـعدد اجلـديد
من مــجــلــة األفـق الــفــصــلــيــة والـذي
يــحــمل الـرقم   6 هـي مـجـلــة ثـقــافـيـة

شـاركة الـنـقاد واحلـضور وهـاج.كـان 
اثـر جــمـيل في اجلـلـسـة حتـدث فـيـهـا
الــروائـي راسم احلــديــثي والــدكــتــور
الــــســـاعــــدي حتـــدث الــــروائي راسم
احلـديثي عن  اسلـوب الروائي حمدي
الــعـطــار في تـنــاوله سـيــرة شـخـوص
تع ادبـية وفكـرية باسـلوب متـميز و
فـــيــمــا تــنـــاول الــدكــتـــور الــســاعــدي
احلــــديـث عن روايــــة "ادب الــــرحالت"
بــايــجــاز وشــاركـنــا الــشــاعــر عــدنـان
ـبدع الـفـضلي احلـديث عن اجنازات ا
حــمـدي الـعـطــار  .اخـتـتــمت اجلـلـسـة
بـــتـــوقــيـع وتــوزيـع نــسـخ من كـــتــابه
لـــلـــحـــضـــور واكـــد الـــســاعـــدي عـــلى

اخملــتـلـفـة حـول هـذا الـنـمط من االدب
الــشـيـق الـذي تــفـاعل مــعه اجلـمــهـور
ـــتــاز اســلــوب االديب ـــا تــفــاعل. ا
حـمدي الـعطـار بالـوضوح والـسالسة
ـوضوعـات بـاسلـوب شيق ويـتـناول ا
ومـنطقي ويتميـز نقده  العمال االدباء
ــوضــوعــيـة الــبــنــاءة واحلــيــاديـة بــا
ويــعـطي سـمــة لـكل عـمـل بـحق وكـتب
عـن الكـثيـر من االعمـال واضفت ارائه
جـمال لتلك االعمـال.وعمل  في العديد
ـوضــوعـات مـن الـصــحف وتـنــوعت ا
الـتـي تـنـاولـهـا والـتي تـشـغل الـشـارع
واجملــتــمع الــعـراقي عــلى حــد سـواء
ولــذلك فـهـو مــثـابـر جــدا وله حـضـور
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وسـط حـضــور بـهي مــحب لـلــروايـات
وادب الـــرحـالت احـــتـــفـت جـــمـــعـــيـــة
الــثــقـافــة لــلـجــمــيع  الـكــاتب واالديب
حـمـدي الـعطـار ادار اجلـلـسة الـشـاعر
ـشاركـة مـجـمـوعة من جـاسم الـعـلي 

النقاد واالدباء.
واسـتــهـلت اجلـلـسـة بـسـرد مـخـتـصـر
لـلـسـيرة الـذاتـية لـلـمـحتـفى به والـقاء
الــضـوء عـلى ابـرز مــراحل ومـحـطـات

حياته االدبية.
وسوم " وسـلط الضوء عـلى منـجزه ا
ادب الـــــرحـالت" ومــــنـــــاقـــــشـــــة ارائه

qH ∫ جانب من االحتفاء بحمدي العطار

ــهـمــة في جــانب الــرصــافــة حـيث ا
شـرعت األمـانـة بـتـطويـرهـا بـتـمويل
ـصارف ـركزي ورابـطـة ا من الـبـنك ا
الـــعــراقـــيـــة وتــضـــافـــر جـــهــود من
الـوزارات كـافــة) مـبـيــنـاً ان (لـوزارة
ـوافقتها على نقل الثقافة دور مهم  
نــــصب دجـــلـــة والــــفـــرات وهـــو من
همة للـفنان اسماعيل فتاح األعمال ا
الــتـرك الــتي تــتــوسط الــســاحـة في
بغداد) واشار الى ان (اعـمال تطوير
السـاحة شمـلت تنفـيذ منـظومة الري
ــمــاشي واعــمـــال زراعــيــة ورصـف ا
مــضـيــفـاً انه ( في بـحــجـر الــبـازلت)
األيـام الــقـلــيــلـة الــقـادمــة ســتُـفــتـتح
الــســاحــة بــعــد إجنــازهــا بــالــكــامل
ـــيـــزة وسط لــــتـــصـــبـح بـــصـــمــــة 
الــعـاصــمــة) واعــرب كــاظم بــحـسب
الــبــيــان عن تــثــمـــيــنه لــدور جــمــيع
اجلهات التي سـاهمت في إجناز هذا
الكـات العاملة علم بـالتعاون مع ا ا
شـروع) واكد ان ( هـنالك خـطة في ا
ـشـاريع الــتـابـعـة لألمـانـة لـدائـرة ا
ـمــتـد بــ سـاحـة لــتـطــويـر اجلــزء ا
احلـســنـ وتـقــاطع جـامـعــة بـغـداد
لـتـقـلـيص اجلـزرة الـوسـطـيـة لـزيـادة
ركـبات وتـخفيف استـيعـاب حركـة ا
روري قرب اجلامعة) منوهاً الزخم ا
الى ان (هــنــالك اســتــحــداث شــوارع
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   أوضاع الـعراق الـيوم هي نـتيـجـة طبـيعـية لالحـتالل األمـريكي ومـخطـطاته
لـتدمـيـر منـظومـة القـيم االجـتمـاعيـة بـنحـوٍ خاص والـبـلد بـنحـوٍ عام أذ وضع
االحـــتالل األمـــريـــكي عـــنــد دخـــوله الـــعـــراق عــام  2003ومع أيـــامه األولى
سـتراتـيجـية لـتـنظـيم الصـناعـة النـفطـية في الـعراق الـتي هي جزء من مـخطط
مـتكـامل لـنـهب خيـرات الـبـلد وهـذه االسـتراتـيـجـية تـتـيح لـلشـركـات الـنفـطـية
وجـبها دة ثالثـ عام حتـصل  األمريـكيـة توقيع عـقود طـويلـة األمد تـصل 
على احلـصـة األكبـر من إيرادات عـائـدات النـفط العـراقي تـصل لعـشرات بل
لـيارات من الـدوالرات وهي الـبدايـة لعـمـليـات خصـخـصة لـلشـركات ـئـات ا
ـدني لـلعـراق بول الـصـناعـية الـعـراقيـة فـبعـد أن رفض مـا يسـمى بـاحلاكم ا
ـولــدات كـهـربـاء ــصـانع والـشــركـات احلـكـومــيـة الـعــراقـيـة  ــر تـزويـد ا بـر
لتعـويض النقص احلاصـل في الطاقة الـكهربائـية ألعادتهـا للعمل بـحجة أنها
ــبـاد فـضالً عن فـتح احلـدود لـدخـول الـبـضـائع تُـعـد من مـخـلـفـات الـنـظـام ا
سـتوردة وإعفـائهـا من رسـوم الضريـبة والـتي أثرت الصـناعـية والـزراعيـة ا
بشـكل مباشـر على الصـناعات احملـلية واالنـتاج الزراعي ومـا زاد الط بله
ـقاوالت الـتي جاءت حتت عـنوان أن الشـركات األمـريكـية األمـنـية وشـركات ا
إعـادة إعـمـار الـعـراق جـلـبت اآلالف الـعـمـال الـذين تـلـقـفـوا فـرص الـعـمل من
الـعراقـي وشـكلت عـملـية تـدميـريه واسعـة للـصنـاعة الـوطنـية الـعراقيـة التي
كانت تـمثل رمـزاً وطنـياً ومـصدر اعـتزاز لـلعـراقيـ وشكل هـذا أكبـر عمـلية
ابتـزاز محمية من قوات االحتالل في التاريخ فضاعت من أموال العراق في
الــســنــة األولى من االحــتالل أكــثــر من عــشــرين مــلــيــار دوالر كــانت حــصـة
ـر لوحـده أكثـر من ثمـانيـة ملـيارات دوالر وفي الـوقت ذاته كان شركـات بر
ــرتـزقـة الـذين جـلــبـهم احملـتل يـتـقــاضـون مـبـالغ طـائــلـة من عـائـدات الـثـروة ا
النـفطية العـراقية إذ يبلغ مـا يتقاضاه الفـرد الواحد منهم  900دوالر يـومياً
صانع العـراقية والـتي كانت تشكل ئـات ا وفي الوقت نـفسه لم تعـاد احلياة 
مـصـدر دخـل ورزق لألف من الـعـراقــيـ وبـذلك حـكـم عـلى الـعـراق بــالـفـقـر
ؤبـد من جـراء سيـاسـات االحتالل الـرعـناء وفـشل عـملـيـات إعادة اإلعـمار ا
األكـذوبـة الـكـبــرى الـتي جـاءت مع االحـتالل فـشالً ذريــعـاً شـكـلت خـيـبـة أمل
كبـيرة للعـراقي وزاد الفـقر والبـطالة مع مرور سـنوات االحتالل ومـا بعدها
ـعـدالت كـبيـرة يـصـعـب مـعـها ـا عـلـيه الـوضـع اآلن و إلى أن وصل احلـال 
إيجـاد حلول ومعاجلات لها وهو ما ينذر بسوء في قادم األيام وهذا اخملطط
ـمـنـهج الـذي عـمـلت عـلـيـه اإلدارة األمـريـكـيـة عـلى وفق سـيـاسـة رأسـمـالـيـة ا
الكوارث االقتصادية لتدمير قوة العراق االقتصادية والثقافية واحلضارية.
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ـتشـائمـ أن اخلراب في الـعراق  سـيصل  الى  كـليات لم يتـصور حـتى أشد ا
كن في هذا ـعروفة بجديتها ورصـانتها العلمـية ولكن يبدو ان كل شئ  الطب ا

البلد الذي بات يعاني من ازمة اخالق عامة.
ـواقع ـسـيـرة الــتـعـلــيم الـعـراقــيـة طـالـعــتـنـا الـعــديـد من ا ومن خالل مـتــابـعـتـنــا 
االلكـترونيـة والصـحف احملـلية بـحصـول كارثـة في احـدى كليـات الطـب العـراقية
والـتي تبـعد عن بـغداد   110كـيلـو متر ,وقـد تمثـلت بتـالعب في درجات طـلبـتها
ومنـذ سنـوات خلت عـلى يد احد مـوظفـيها ,من الـذين أطلق عـميد الـكلـية يده في
ـعــقـول أن كل شئ!!.وهــنـا البــد من اثــارة عـدة تــسـاؤالت مــشــروعـة : هل مـن ا
الوزيـر ومسؤولي الـوزارة لم يسـمعوا ويـطلـعوا على حـيثـيات القـضية? ,أين دور
جلان الرصـانة العلمية واللجان اإلمتحانـية التي تتشكل مع كل امتحانات نهائية
في كل سـنة دراسية ?  ,ثم كـيف حصل التالعب مـنذ سـنوات دون ان تنـتبه تلك
ــتـابــعـة الــوزاريـة الــتي يــقع عـلى عــاتـقــهـا الــلـجـان الى ذلك? ,واين دور جلـان ا
الـتفـتيش في هـكذا حاالت? ,ومـا هي اجراءات الـوزارة التي لم تـتخـذ االجراءات
ـناسـبة في مـثل هذه احلاالت ,ثم كـيف سنـضمن مـستـقبال عـدم حدوث تالعب ا
ــتــورطــ ــا لم يــتـم الــتــحــقــيق  فـي هــذه الــقــضــيـــة وكــشف ا مــرة أخـــرى طــا
سيـرة التـعليم اجلـامعي العـراقي سيـدرك أن االعالم كان مسـلطا تتـبع  بهـا?.وا
عـلى الـظواهـر السـلـبيـة الـتي تقع احـداثـها في اجلـامـعات الـعـراقيـة االهـليـة فقط
ويـتهـمهـا بـالتـقصـير في اتـخاذ االجـراءات اخلاصـة بـالرصـانة الـعلـميـة ولم يكن
يــتـنـاول مـا يـحـدث من خـراب مـسـتـمـر فـي اجلـامـعـات احلـكـومـيـة وهـو مـا يـثـيـر
االسـتغـراب والتـعـجب !!.ان وزارة التـعلـيم العـالي متـمـثلـة بكل قـياداتـها مـطالـبة
بكشـف احلقائق بـشفـافيـة مطـلقة وعـليـها أن تـتحـقق في كل السـجالت والوثائق
التي تـصدر من جامعاتـها حتسبا لـوجود تالعب أو تقصيـر سواء كان مقصودا
او غـيـر مـقصـود الن ذلك يـحـفظ مـاء وجهـهـا ويـجـعلـهـا في مـأمن من االتـهـامات
ـصـادر قد حـصـل في كـليـة طب واالنـتـقـادات خـاصـة وان الـتالعب كـمـا تـقـول ا
ا يـضع الـتـعـليم الـعـالي الـعـراقي كلـه في موضع ال حـكـومـية ولـسـنـوات خلـت 
يحسـد عليه خـاصة وان منـظمات التـعليم اعـالي تستلم تـقارير دوريـة بخصوص
التالعب والـتزوير واجـراءات الرصانـة العلـمية في اجلـامعات الـعراقية ,ومـا زلنا
بـانتـظـار اجراءات وزارة الـتـعلـيم الـعالي الـتي عـليـهـا كشف الـقـضيـة ومـحاسـبة
ـسـؤولـ مـهمـا كـانت مـنـاصـبهم لـيـعـتـبر ـقـصـرين واقـصاء ا تـسـبـبـ بهـا وا ا
الــبـاقــ ولـضــمـان عــدم حـصــول مـثل هــذه احلــاالت مـســتـقــبال ولـنــا عـودة في

وضوع مرة أخرى.  ا

عـامــة مـنـوعـة تـشـمل األدب والـفـنـون
كــافـــة وشــخــصــيــة هــذا الــعــدد هــو
الـعالمـة الدكـتـور هادي نـهـر صاحب
أكــثـر من سـبــعـ كـتـابــاً في الـنـحـو
والـصرف واأللسنيات واعراب القرآن
وفـقه الـلـغة وهـو أول من جـمع نـحو
اخلــلـيل بن أحـمـد الـفـراهـيـدي وأول
مــعـاصـر قـام بــشـرح كـتــاب سـيـبـويه
شــرحــاً مــعــاصــراً مــكــتــشــفــاً مــا في
الـــكــتــاب مـن طــروحــات ورؤاً تـــتــفق
ــفـاهـيـم الـنـظــريـة مع األلـســنـيـات وا
ـعاصـرة وكان العالمـة نهـر استاذاً ا
ستـنصرية في كـلية آداب اجلامـعة ا
وعـمـيـد كـليـة اآلداب في جـامـعـة عدن
فـي الـيــمن وعـمــيــد كـلــيـة اآلداب في
جـامـعة جـدارا في العـاصـمة األردنـية

عمّان.
ويـذكـر أن مـجلـة األفق يـشـرف علـيـها
عــــلي عــــلــــوان الــــزبــــيــــدي ويـــرأس
حتـريـرهـا عـبـاس خـلف الـقـره غـولي
وهـي تــشــكل امـــتــداداً جملــلــة صــوت
الــصــويــرة الــتي أســســهــا الــدكــتـور
هـادي نـهـر وصـدر عـددهـا األول سـنة
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ــوصل أقــام نــادي الــســرد في وفـي ا
احتـاد االدباء والكتاب العراقي فرع
نــيـنـوى حــفالً لـتــوقـيع كـتــاب ( جـنـة
لـيست للـنسيان ) لـلدكتـور احمد جار
الـله يـاسـ وأدار اجلـلسـة احلـوارية
الــدكــتــور نــاظم عالوي رئــيـس نـادي

السرد..
وتــضـمن الــكـتـاب مــجـمـوعــة مـقـاالت
كـتبت وفق مـنظور الـقراءات الثـقافية
احلـــداثـــيـــة الـــتـي تـــهـــتم بـــاجلـــانب
ـــوصل الــتي ـــهــمش مـن مــديـــنــة ا ا

ـدينـة وطـبـيـعة خـرجت بـرؤى حـول ا
الشخصية فيها .

فــهــو مـــحــاولــة لــقــراءة الــتــاريخ من
عروفة  هامشه وليس من متونه ا

ــقـاالت بــنــفس أدبي وتــمت كــتــابــة ا
ولغة مكثفة .

ال تـخـلـو من احلـس الـسـاخـر احـيـاناً
السـيـما من بـعض االفكـار السـياسـية

واالجتماعية .
والــكـتــاب ضم اثــنـتـي عـشــرة مـقــالـة
ــكـــان مــثل بــاب مـــنــهــا مــا تـــنــاول ا
ـــوصل الــــطـــوب وبـــاب الـــبــــيض وا
ـــة ومــنــهــا مــا تــنــاول بــعض الــقــد
ـعتقدات الـشعبيـة حول ( القطة) أو ا
البس والطعام فضالً عن مـا يخص ا
ــبـدعــ مـثل ( الــكـتــابــة في سـيــرة ا
انـور عبـد العـزيز ... وانـور الدرويش

... (
كــتـــاب ( جــنــة لـــيــست لــلـــنــســيــان )
قـالـة  بضخ مـحـاولة في جتـديـد فن ا
تزجـة احياناً الـلغة الـشعريـة فيهـا 
بـاسـرد والنـزعـة احلـكائـيـة والتـرمـيز
مع الـــتــحــلــيـل الــثــقــافـي لــلــظــواهــر
وصلي وهو والـعالمات في الفضاء ا
وصـلـية مـحـاولة لـتـحنـيط الـلحـظـة ا
وتـاريــخـهـا وهي تـقـتـرن بـالـتـهـمـيش
ســواء أكـانت الـعالمــات هـامـشـيـة او
مـهمـشة ..كـما ان الـغالف حمـل لوحة
لـلمؤلف نفسه الدكـتورأحمد جار الله

ياس .
ــوصـــلــيــة حتـــمل مالمح الـــبــيـــوت ا
ة على خلفية خضراء دالة على القد
الـرغـبة الـقويـة بـاحليـاة والتـجدد في
وصل على الرغم من اخلراب مدينة ا
الـذي حل بها لكنها تبقى جنة عصية

على للنسيان .
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{ نـابلس (االراضي الـفلـسطيـنية)) ,أ ف
ب) - أصــيب إســرائـيــلــيـان بــالــرصـاص
أمـس الـثالثــاء بـعــدمــا تـوجــهـا "من دون
تنسيق" مسبق إلى قبر يوسف في مدينة
نـابلس الـفلـسطـينـية في الـضفـة الغـربية
احملــتـلـة عــلى مـا أفــاد مـسـؤولــون.ونـفـذ
اجليش اإلسرائيلي الحقا عملية عسكرية
فـي مـوقـع قـريـب أصــيب خاللــهــا أربــعـة

. فلسطيني
—U  Â«d{«

وأوضـح اجلــــــيـش اإلســــــرائـــــــيــــــلي أن
إســرائـيـلــيـ دخال صـبــاح الـثالثـاء "من
دون تنسيق إلى مدينة نابلس .. وأصيبا
بـــرصــاص اطـــلق بــاجتـــاهــهــمـــا".ونُــقل
الـــــرجالن إلـى مــــســـــتـــــشــــفـى في وسط
إســرائــيل عــلـى مــا أفـاد مــســؤولــون في
االجـهزة االستشفـائية اإلسرائيـلية وكالة
فــرانـس بــرس.وأوضح مــصــور لــوكــالــة
ـكـان أن فـلسـطـيـنـي فـرانس بـرس في ا
أضـرمـوا الـنـار في سـيارة اإلسـرائـيـلـي
فـي نـابـلس وال يـزال الـوضع مـتـوتـرا في
نطقة الواقعة في شمال الضفة الغربية ا
احملــتـلـة مـنـذ .1967وقــبـر يـوسف مـوقع
يـقدسه اليهود العتقادهم أنه يؤوي رفات
الــنــبي يــوسـف ابن يــعــقــوب. ويــعــتــقـد
الـفــلـسـطـيـنـيـون أنه مــقـام لـشـيخ مـسـلم
عــــاش حـــيــــاته وتــــوفى أثــــنــــاء احلـــكم
ــوقع عـلى مـقـربـة من الــعـثـمـاني.ويـقع ا
مـــخـــيـــمـي بالطـــة وعـــســـكـــر لالجـــئـــ
الـفلسطـيني في شرق مـدينة نابلس في
الـضفة الـغربيـة احملتلـة وجتري في أكثر
األحــيــان مـواجــهـات حــوله بــ اجلـيش
.ويـواكب اجلـيش وشــبـان فـلـســطـيـنـيــ
ــصــلـ اإلســرائــيــلي مــجـمــوعــات من ا
ـنعهم من وقع و اإلسـرائيـلي لـزيارة ا
ــفـردهم.وفي حــادث ثـان الــتـوجـه إلـيه 
غــيـر مـرتـبط بــعـمـلـيــة إطالق الـنـار عـلى
الــقــبـر أكــد اجلـيش انــدالع اشــتـبــاكـات
شــرقي مــديـنــة نـابــلس صــبـاح الــثالثـاء
بــعــدمــا داهــمت الــقــوات اإلســرائــيــلــيـة
مـنــزال.وقـال اجلـيش في بـيـان "اسـتـخـدم
اجلـيش وسائل من بينها صواريخ تطلق
مـن عـلى الـكـتف عـلـى مـبـنى حتـصن فـيه

مــطــلـوبــون" مــؤكـدا اعــتــقـال شــخــصـ
لالشــتـبـاه بـإطالقـهــمـا الـنـار كـمـا صـادر
أســلـحـة.وبــحـسب مــراسل فـرانس بـرس
ـنطقـة في قرية فـإن نيرانـا كثيـفة غطت ا
روجــيب.هــذا وأكــدت جــمــعــيــة إســعـاف
الــهالل األحــمـر الــفـلــسـطــيـني في بــيـان
مـــقــتــضـب تــعــامـل طــواقــمـــهــا مع أربع
إصـابات بالرصاص احلي في "مواجهات
روجيب  نقلهم إلى مستشفى رفيديا".
و قــضت مـحــكـمـة إســرائـيــلـيــة الـثالثـاء
نظمة بـالسجن  12عـاما للمدير الـسابق 
"وورلـد فيـجن" األميـركيـة غيـر احلكـومية
في قـطاع غزة بعد إدانته بتهمة اختالس
مـالي الـدوالرات حلسـاب حـركة حـماس
اإلسـالمــيــة.وصــدر احلــكم ضــد مــحــمــد
ـركــزيـة فـي بـئـر احلــلـبي عـن احملـكــمـة ا
الـسبع في جنـوب إسرائيل بـالسجن "12
ــدة الـتي أمـضـاهـا عــامـا مع احـتـسـاب ا
فـعـليـا" منـذ بـدء احملاكـمة إذ أنه مـوقوف
مــنــذ ست ســنــوات وفــقــا لــلــحـكـم الـذي
اطــلـعت عـلـيه وكــالـة فـرانس بـرس.وكـان
احلـلـبي أدين في حزيـران/يونـيو بـتهـمة
االنـتمـاء إلى "جماعـة إرهابيـة" هي حركة
حـماس و"تـمويل أنـشطـة إرهابـية" و"نقل
مــعــلــومـات إلى الــعــدو" وحــيـازة سالح
بـحسب الئـحة الـتهم الـتي حصـلت وكالة
فـرانـس بـرس عـلى نـسـخـة مـنـهـا.ورفض
ـوجــهـة إلــيه كـمــا نـدد احلــلـبـي الـتــهم ا
ـا أسـمـاه "مـحـاكـمـة سـيـاسة" مـحـامـيه 
خـصوصا وأن التدقيق الداخلي للمنظمة
األمــيــركـيــة أكـد أنـه لم يـحــول أي أمـوال
حلـماس.وقال محاميه مـاهر حنا الثالثاء
"إنه بــريء لم يـفـعـل شـيـئـا ولــيس هـنـاك
دلـــيـل ضـــده بل عـــلى الــــعـــكس أثـــبـــتت
لــلـــمــحــكــمـــة ... عــدم حتــويل أي أمــوال
حلـــمــاس".وأضــاف حــنـــا الــذي يــعــتــزم
اسـتـئنـاف احلكم "كـان مـحمـد يعـول على
الـعـدالة وكـان يـعتـقـد أنهـا ستـتـحقق في
ـطـاف".وألـقت إسـرائـيل الـقبض نـهـايـة ا
عــلى الـفــلـســطـيــني مـحــمـد احلــلـبي في
حـزيران/ يـونيو  2016ووجـهت إليه في
آب/أغــســطـس من الــعــام نــفــسه تــهــمــة
اخــتالس ماليــ الــدوالرات وحتـويــلــهـا

حلـــركــــة حـــمـــاس.أعـــلــــنت احلـــكـــومـــة
ـنـظـمة األسـتـرالـيـة وهي مـانح رئـيـسي 
"وورلــد فـيـجن" أنـهــا جـمـدت تـمــويـلـهـا
ــشــاريـع في قــطــاع غــزة بــعــد تــوقــيف
احلــــلـــبي. ولـم يـــجــــد حتـــقـــيـق أجـــرته
احلـكومة األسـترالية الحـقا أي دليل على

حدوث اختالس.
وأُبـقي الكثيـر من األدلة ضد احللبي طي
الـكـتمـان وقـالت السـلـطات اإلسـرائـيلـية
"إنـهـا مـلـفـات أمنـيـة سـريـة".وفي تـعـليق
عـــلى احلـــكم أعـــربت مـــفــوضـــيــة األ
ـتــحـدة الـسـامـيـة حلـقـوق اإلنـسـان عن ا
"مـخـاوفهـا اخلطـيرة" مـشيـرة إلى "نقص
األدلـة" و"عدم االمـتثال لـلمعـايير الـدولية

للمحاكمة العادلة".
ـنـظمـة اخلـيـرية "وورلـد فـيجن" وكـانت ا
الـتي يـعـمل مـعـهـا أكـثـر من أربـعـ الف
شـخص في قـرابة مـئة بلـد قد أعـلنت أن
بـرامجهـا تخضع "لـتدقيق داخـلي منتظم
ومـستقل وتقييم مـستقل" لتجنب اساءة
ـنـظـمة اسـتـخـدام مـسـاعـداتهـا.وتـعـمل ا
ـتـحدة األمـيـركـيـة بـالـتـعـاون مع األ ا
وتـــقــوم فـي غــالب األحـــيـــان بــتـــنــفـــيــذ
مــشـاريـعــهـا وهي بــدأت أنـشـطــتـهـا في
اسـرائيل واألراضي الفلـسطينـية احملتلة

العام .1975
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ــفــوضـة عــلى صــعــيــد آخــر  انـتــقــدت ا
الـــســامــيـــة حلــقـــوق اإلنــســان في األ
نـتهية واليـتها ميـشيل باشليه ـتحدة ا ا
أمـس الثـالثـاء اسـرائـيل لـعـدم إصـدارها
ـ أو جتـديــدهـا تـأشـيـرات مـوظـفـ أ
مـهمـتهم مـراقبـة أوضاع حـقوق اإلنـسان
في األراضـي الفلسـطينية احملـتلة.وقالت
بـاشــلـيـة إن ذلك أثـار تـسـاؤالت حـول مـا
"حتـاول إسرائـيل إخفـاءه" وتعـهدت بأن
يـواصـل مـكـتـبـهـا اإلبالغ عن الـوضع في
قــــطــــاع غــــزة والــــضــــفــــة الــــغــــربــــيـــة
احملــتـلـة.واضـافت في بـيـان إنه "في عـام
ـوظــفــ الـدولــيـ 2020لـم يـكن أمــام ا
اخلـمـسة عـشـر في مكـتـبي في فـلسـط

والـذي يعمل في البالد منذ  26عاما من
ــغــادرة".وأكــدت أن خــيــار آخــر ســوى ا

تالحقة للحصول على تأشيرات "الـطلبات ا
وجتـديد الـتأشيـرات لم يتم الـرد عليـها مدة
. وخالل ذلك الـــوقـت كـــنت احـــاول عـــامــــ
ايــجــاد حـل لــهــذا الــوضع لــكن إســرائــيل
واصـلت عدم الـتعـاون".واعتـبرت أنه يـتع
عــلى إسـرائــيل كـدولـة عــضـو الــتـعـاون مع
ـــتــحـــدة بــحـــسن نــيـــة والــســـمــاح األ ا
ـسؤوليها بـأداء واجباتهم.واشارت الى أن
"فــشل إســرائــيل في الــتــعــامل مع طــلــبـات
ـوظـف الـتـأشـيـرات الـضـروريـة لـوصـول ا
الــــعـــامــــلـــ مــــعي ال يــــتـــوافـق مع هـــذه
ـعـايـيـر".وقالت رئـيـسـة تـشيـلي الـسـابـقة ا
الــتي تـغـادر مـنـصــبـهـا كـمـفــوضـة سـامـيـة
ـتحـدة األربـعاء حلـقـوق اإلنسـان في األ ا
بــعـد أربع ســنـوات من تـولــيه إن مـعــامـلـة
ـوظـفـيـهـا جـزء من "تـوجه أوسع إسـرائـيل 

ال يـقل عن  111فـلـسـطـيـنـيـا آخـرين".وعـلى
الــرغم من وضع الــتــأشـيــرات لــلـمــوظــفـ
الــدولــيــ قـال مــكــتب بــاشـلــيه إنه ال زال
يــراقب مــدى االمــتـثــال اللــتـزامــات حــقـوق
ـسـاعــدة الـفـنــيـة.وقـالت اإلنــسـان ويـقــدم ا
بـاشليه "نحن نبلغ علنا عن االنتهاكات التي
تـرتـكـبـهـا إسـرائـيل وعن االنـتـهـاكـات التي
تـرتكبـها دولة فلـسط ايضـا من قبل حركة
حـمـاس في غـزة واجلمـاعـات الفـلـسـطيـنـية
ـــســلـــحــة".واكـــدت "ســنـــواصل تـــنــفـــيــذ ا
ـطـالـبـة بـوصـول تـفـويـضـنـا وسـنـواصل ا
مـوظفينا إلى األراضي الفلسطينية احملتلة
ـا يـتمـاشى مع الـتزامـات إسـرائيل كـدولة
تـحـدة".ولم يعـ األم عـضـو في األ ا
ـتحـدة أنطونـيو غـوتيريش الـعام لأل ا

حتى اآلن خليفة لباشليه.

W∫ فلسطينيون يطالبون باإلفراج عن احللبي في غزة UD

ـنع وصـول (طـواقم) حـقوق ومـثـيـر لـلـقـلق 
اإلنــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــان" إلـــى األراضــي
الــفــلــســطـيــنــيــة.واضــافت أن "هــذا يــثــيـر
الـــتــســـاؤل حــول مـــا حتــاول الـــســلـــطــات
اإلســرائـيـلـيـة إخـفـاءه بــالـضـبط".وبـحـسب
الــبـيــان قـتـلـت الـقـوات االســرائـيــلـيـة 320
فـلـسطـيـنيـا عام  2021وهـي "زيادة بـعـشرة
أضــعـــاف عن عــدد الــقــتــلى عــام ?"2020
وأصابت  17042شخصا أي ستة أضعاف
ـصـابـ لـعـام .2020وســجـلت األ عــدد ا
ـتـحدة أكـبـر عـدد من حوادث الـعـنف التي ا
ارتـكبـها مسـتوطنـون منـذ بدء تسـجيل هذه
احلـــوادث في عــام  2017وتـــضـــاعف عــدد
حــاالت اعــتــقــال الــفــلــســطــيــنــيــ الــعــام
ــاضـي.ووفــقــا لــلــبــيــان "قــتــلت الــقــوات ا
اإلسـرائـيـليـة حـتى اآلن خالل عام  2022مـا

وصل ا
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منـذ ان ضريت الشمس بـاشعتـها الى هذه البـلده واعلـنت فيها احلـياة ومنذ ان
ن سـار على هذه االرض واحب كل ن عـاش هنا و نهض الـتلكـيفي وهي صفه 
مافيـها واي كانت هويته الثقافيه او منبـعه الديني .حتدثنا كتب التاريخ وما نقل
عنهـا باسهاب وما دقق في مراجعته وشد عليه الكثير واعتبروه وثيقه البد منها
.اقـول مـنـذ ذاك الـوقت  اعـداد اهـالي تـلكـيف بـ زيـاده ونـقـصـان فـاحـيـانا في
زياده تـؤكدها االالف الـتي في هذه االرض واحـيانا في نـقصان السـباب سوف
نعـرج اليها من خالل مـا سندون ادناه .ان السـبب في ذاك.امور شتئ واسباب
كثـر تقف في مقـدمتـها او يقـف في مقدمـتهـا العامل االقـتصـادي وعامل االمان
حـيث ان من اسـبـاب احلـيـاة في هـذه االرض وسـبب اختـيـارهـا هـو لـلبـحث عن
االمـان والـعـمل بـاريـحـيه ومن دون ان يـنـال احـدهم اذ او اعـتـداء فـكـانت هذه
االرض الروح والـهواء والنبع وكانت هي الـغايه فيها وكانت ذراتـها عشق يتولد

ب كل لسان ينطق فيها
ان البـعض كان قد تـركها وفـضل ان يكـون في بغداد او الـبصره او مـيسان او
كركـوك من اجل لـقـمـة الـعيش ومـن اجل ان يبـني له مـكـانه او دار اخـر فـكرس
حيـاته هناك واخـذت منه تـلك االماكن مأخـذا لكن مازالت فـيه اجلذور الـتلكـيفيه

وان تبغدد لسانه وان اخذت منه العاصمه ما اخذت
وب فـتره واخـرى نـرى االعداد احـيانـا وهي في تـناقص شـديد فـاحـيانـا كانت
االرقـام تـتـحدث مـن ان تلـكـيف هي من اكـثـر الـبـلدات فـي سهل نـيـنـوى سـكـانا
ووصلت االعـداد فيها الى ١٤ الف نـسمه  واحيانـا وفي تقييم او دراسه اخرى
نر ان الـعدد قد خفض الى مستوى اقل وح ندرس االسباب او نقرا مافيها
من اسـبــاب نـرى ان لــلـمــجـاعه دورا في ذاك وان لــلـهــجـره دورا اخــرى فـتـرى
االرقام قـد تهـاوت الى مـستـويات قـله وهـكذا هي تـلـكيف والى ان اطـبـقت اليـها
ــوجه وكل من هـــيــأ االســبــاب ومــد لــهــا ايــادي الـــشــر وكل من لف فـي هــذه ا
ـومه وكل من عمل بـاخلفاء كل هـذه افرغت هـذه االرض ولم تعد فـيها االن الد
اال انـفــاس قـله رفـضت كل مـغـريــات الـهـجـره وحتـمـلت مـا
حتــمـلـت من اجل ان ال تــتـرك تــلــكـيف وهــاهي الــوجـوه
الطـيبه ثابته هنا وتنتـظر ورغم قساوه االنتظار ان تعود
يومـا تلكيف وان حتافظ على كل مـافيها فهوالء ولهوالء

ترفع القبعه ولهوالء كل معاني التقدير..
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{ اسـالم ابـــاد) ,أ ف ب) - قــــال وزيــــر
الـتـخطـيط الـبـاكسـتـاني احسـان إقـبال
أمـس الــثالثـــاء إن بالده بـــحـــاجــة إلى
أكـــثـــر من  10مـــلـــيــارات دوالر الصالح
تـضررة وإعـادة بـناء الـبنى الـتحـتيـة ا
ـدمرة الـناجـمة عن جـراء الفـيضـانات ا
ــوســمـيــة الـغــزيـرة.وأوضح األمــطـار ا
لــوكــالــة فــرانس بــرس "حلــقـت أضـرار
هــائـلـة بـالـبــنى الـتـحـتــيـة وخـصـوصـا
االتـصـاالت والطـرقـات والزراعـة وسبل
ــيــاه ثــلث أراضي الــعــيـش".وتــغــمــر ا
بـاكـسـتـان بـعـد أسـوأ أمـطـار مـوسـمـية
تـــــشـــــهــــــدهـــــا الـــــبالد مــــــنـــــذ ثالثـــــة
عـقـود.وأسـفـرت الفـيـضـانـات عن وقوع
مـــا ال يــقل عن  1136قـــتــيال وأتت عــلى
أراض زراعـــيــة حـــيــويــة.وطـــالت هــذه
الـفيضـانات أكثر من  33مـليون شخص
أي بـاكسـتاني من كل سـبعـة فيـما دُمر
حـوالى مليون مـنزل أو تعرض ألضرار
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وفـي طـهــران أصـدر الــقـضــاء اإليـراني
حـكما بسـجن سويدي أوقـفا قبل أكثر
من عــامـ إلدانـتـهـمـا بــتـهـمـة تـهـريب
اخملـــدرات وفق مــا أعــلــنـت الــســلــطــة
الـقضائيـة أمس الثالثاء.وكانت وسائل
إعـالم إيــرانـــيــة أفـــادت عــام  ?2020عن
تـوقــيف شـخـصـ يـحـمالن اجلـنـسـيـة
الـسـويديـة همـا سـتيـفن كيـفن غـيلـبرت
ن كاسبر براون في إطار تفكيك وسـا
"عــصـابــة دولـيــة لالجتــار بـاخملـدرات".

وبـــدأت مــــحـــاكـــمـــتـــهــــمـــا في الـــعـــام
ـتـحـدث بـاسم الـسـلـطة الـتـالي.وأفـاد ا
الـقضائيـة مسعود ستـايشي في مؤتمر
ن كاسبر صـحافي عن احلكم على سا
بـروان "بالـسجن خمـسة أعـوام وغرامة
مــــالـــيــــة" بـــعــــد ضـــبط  21ألـف حـــبـــة
تـرامـادول بـحـوزته.الى ذلك حـكم عـلى
سـتيفن كيفن غـيلبرت بالـسجن "ثمانية
أعـــوام و 60جـــلـــدة وغـــرامــة مـــالـــيــة"
إلدانــته بـحـيـازة  9,8كــيـلــوغـرامـات من
ـتحـدث.وتعـد إيران من األفـيون وفق ا
الــطـرق الــرئـيــسـيــة لـتــهـريب األفــيـون
والــهــيــرويــ من جــارتــهــا الــشــرقــيـة
ــيـا ــنـتــجــ عـا أفــغــانـســتـان أبــرز ا
.وأوضح ــادتـــ اخملــدرتــ لـــهــاتــ ا
شــتــايــسي أن الــســويــديــ أوقـفــا في
كــانـون الـثــاني/يـنـايـر  2020فـي مـطـار
اإلمــام اخلــمـــيــني الــدولي في طــهــران
وهــــمــــا في طــــريـــقــــهــــمـــا الـى خـــارج
الـبالد.وبـدأت محـاكـمتـهـما أمـام الـفرع
 15لــلـمـحـكـمــة الـثـوريـة فـي الـعـاصـمـة
اإليـــرانــــيـــة في أيــــلـــول/ســـبــــتـــمـــبـــر
.2021وأكـــدت الــســـلــطــة الـــقــضـــائــيــة
الـثالثاء عـدم وجود أي صلـة ب هذين
الشخص ومواطن سويدي لم تكشف
هــويـته أوقــفـته إيــران في وقت سـابق
بــشــبــهــة "الــتــجـسـس".وأعـلــنت وزارة
األمـن (االستـخـبارات) اإليـرانـية في 30
تـموز/يوليو تـوقيف هذا الشخص من
دون تـقد إيـضاحـات بشـأن هويته أو
تـــاريخ حـــصـــول ذلك بـــيـــنـــمـــا أكــدت

سـتـوكـهـولم أن الـقـضـيـة تـعـود ألشـهر
خـلت وسبق أن كـشفت عـنها.وأتى ذلك
فـي ظل تــوتــر يــشـــوب الــعالقــات بــ
الـبلدين على خلفية حكم بالسجن مدى
احلـــيـــاة صـــدر في الـــســـويـــد في حق
ـسؤول اإليراني الـسابق في الـسلطة ا
فترض الـقضائية حمـيد نوري لدوره ا
في إعـدامات طالـت معارضـ إيراني
عـام .1988وقـضت محـكمـة سويـدية في
 14تــمـوز/يــولـيــو بـسـجـن نـوري مـدى
احلـيـاة بـعد مـحـاكمـته بـتـهمـة ارتـكاب
"جــرائـم ضـد الــقــانــون الــدولـي" وهـو
مـــصـــطــلح مـــســـتـــخــدم من الـــعـــدالــة
الــســويـديــة لــلـداللــة عــلى جــرائم ضـد
اإلنـــســـانـــيـــة وجـــرائم حـــرب وكـــذلك

"القتل". 
واعـتـبـرت طهـران أن احلـكم "مـرفوض"

و"غير مقبول" و"سياسي".
وفـي لــنــدن ,قُـــتل رجل طـــعــنـــاً مــســاء
االثــنـ خـالل مـهــرجـان نــوتـيــنغ هـيل
الــشـــعــبي الــذي يـــحــتــفل بـــالــثــقــافــة
الـكاريبية وعادت فعالياته بعد إلغائها
اضيـ بسبب اجلائحة في الـعام ا
عــلى مــا أعـلــنت الــشـرطــة. وأوضـحت
شــرطـة مـتــروبـولـيــتـان في الـعــاصـمـة
الـبـريطـانـية أنـهـا تلـقت قـرابة الـسـاعة
الـثـامـنـة مـسـاء ( 19,00ت غ) بـالغا عن
تـعـرض رجل في سن  21عـامـاً إلصـابـة
. وبــعــد تــقـد جــراء الــطــعن بــسـكــ
ـكـان نُـقل اإلسـعـافـات األولـيـة له في ا
ـسـتـشــفى حـيث مــا لـبث أن فـارق إلـى ا

احلياة متأثراً بجروحه. وفتحت الشرطة
ـة قـتل وأطـلـقت نـداء حتـقــيـقـاً في جـر
إلى الـعـامة لـتقـد مـعلـومات الفـتة إلى
أن مـئات األشخاص كـانوا موجودين في

كان.  ا
ويُـعـتـبـر كـرنـفـال نـوتـيـنغ هـيل فـي غرب

لـــنـــدن أحــد أهم األحـــداث من نـــوعه في
الـعالم مـع عرباتـه االستـعراضيـة وفرقه
البس الـغريـبة ـوسيـقـية الـصاخـبة وا ا
لـلمـشاركـ فيه. ويـستـقطـب هذا احلدث
سـنـويـا في الـعـادة مـلـيـوني شـخص ما
يـجـعلـه ثاني أكـبـر كرنـفـاالت العـالم بـعد

كــرنـفـال ريـو دي جـانــيـرو في الـبـرازيل.
وأوضــحت الــشـرطــة أنـهــا أوقـفت خالل
احلــدث أكــثــر من مــئــتي شــخص بــتــهم
مـتعددة بيـنها االعتـداء وحيازة مخدرات
أو أســلـحـة أو اإلخالل بــالـنـظــام الـعـام

وحتى باالعتداء اجلنسي.

bÒ u*« gO'« v ≈ ÊuÒLCM  Ê«œu « »uM  w  ÊuI U  ÊËœdL
السعوديـة في نيسان/ابريل 2021
اسـتــيــراد الـفــواكه واخلــضـار من
ـرورهـا عـلى لــبـنـان أو الـسـمـاح 
أراضيها بعد ضبط شحنة ضخمة
مـن حـبــوب الــكــبــتــاغــون مُــخــبـأة
ضـمن شـحـنة رمـان. وتُـعـد سـوريا
صـدر األبرز حلبـوب الكبـتاغون. ا
وشــهـدت صــنــاعـتــهــا ازدهـاراً في
ــاضـيـة لـبــنـان خالل الـســنـوات ا

وخصوصاً في منـطقة البقاع قرب
احلــدود الـســوريـة. ويُــعــد لـبــنـان
ــراً أسـاســيـاً لــعـمــلـيـات أيــضـاً 
الــتــهــريـب من ســوريــا. وشــهــدت
الـعالقـات بـ لـبـنـان والـسـعـودية
اضية. وبعد توتراً خالل الفتـرة ا
قـطيـعة اسـتـمرت ألشـهر عـدة على
خـلـفـيـة تصـريـحـات لـوزيـر سـابق
اعـــتـــبـــرت مـــســـيـــئـــة لـــلـــريــاض

اســــتـــــأنـــــفت الـــــســـــعــــوديـــــة في
نـــــيـــــســـــان/أبـــــريل عـالقـــــاتـــــهــــا
الـدبـلـومـاسيـة مع لـبـنـان. وأعـلنت
وزارة الداخلية اللـبنانية األسبوع
ـــاضي أنــهــا أوعـــزت لــلــجــهــات ا
اخملـــتــــصــــة إجـــراء حتــــقــــيق في
تــسـجــيل صــوتي  تــداوله عــلى
شـــبــكــات الــتــواصـل االجــتــمــاعي
ـهاجـمة لـشخص سـعـودي يهـدد 

ســفـــارة بالده فـي بــيـــروت. ودعــا
بخـاري األجهـزة األمنـية اللـبنـانية
إلـى "اســــــتــــــكــــــمــــــال االجـــــراءات
الـقانـونيـة واألمـنيـة الالزمة حـيال
ــدعـو عــلي هــاشم من مــا نـشــره ا
تـــهـــديـــدات إرهـــابــيـــة وضـــبـــطه
وتـسـلـيـمه لـلـسـلـطـات األمـنـيـة في
ـمـلـكـة العـربـيـة السـعـوديـة كونه ا

مطلوباً أمنياً لديها".
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عـلى صعـيد آخـر يسـتعد أكـثر من
ـتمردين الـسابق من  50ألفا من ا
مــعـســكــرين خــصـمــ في جــنـوب
الــســـودان لالنـــدمــاج فـي اجلــيش
الــــوطــــني خـالل مــــراسم تــــنــــظم
الثالثاء في إطار اتفاق سالم تأخر
ـراسم التي تـنـفـيذ بـنـوده.وتـأتي ا
جتــرى في الـعـاصــمـة جـوبـا وسط
إجراءات أمنية مشـددة على خلفية
تزايد استـياء اجملتمع الدولي إزاء
ـبرم تـأخـر تـطبـيق بـنـود االتفـاق ا
عـام  ?2018فـي وقت يــهــدد تــفــجـر
أعــمـــال الــعـــنف بــالـــقــضـــاء عــلى
ــــكــــتــــســــبــــات حـــتـى الــــهــــشـــة ا
منها.وكانت مسـألة توحيد القوات
ـــوالــيـــة لــلــرئـــيس ســـلــفـــا كــيــر ا
وخــصــمه الــنــائب األول لــلـرئــيس
ريــاك مـشــار شــرطـا أســاســيـا في
االتــفـاق الـذي طـوى صــفـحـة نـزاع
دام اسـتـمـر خـمس سـنوات وأودى
بحياة قرابة  400ألف شخص.وفي

وقت سـابق هـذا الشـهـر أعـلن قادة
ــكـلـفـون إدارة جــنـوب الـسـودان ا
حـكـومـة انـتـقـالـيـة تـمـديـد الـفـتـرة
االنـتـقــالـيـة لـعـامــ بـعـد انـقـضـاء
تـفق عـلـيهـا مـا أثار قـلـقا ـهـلـة ا ا
ـفترض أن تنتـهي "الفترة دوليا.وا
االنـتـقالـيـة" بانـتـخابـات في كـانون
األول/ديــســمــبــر هــذا الـعــام لــكن
احلـــكـــومــة فـــشـــلت حـــتى اآلن في
تـنـفـيـذ بنـود أسـاسـيـة فـي االتـفاق
وجب من بينها صياغة دستور.و
ـفــتـرض اتـفــاق الـسالم كــان من ا
إجـراء مـراسم تـخـرج الـعـسـكـريـ
في .2019لــــــكـن اخلـالفـــــــات بــــــ
الـزعـيـمـ تـواصـلت بـشـأن تـقاسم
مـنـاصب مـهـمــة في قـيـادة الـقـوات
ـوحدة ولم يـوقعـا على ـسلـحة ا ا
اتـــــــــــــــفـــــــــــــــاقــــــــــــــــيـــــــــــــــة إال فـي
نـيسـان/أبريل.وسـيـشارك أكـثر من
 52000عــنــصــر من رجــال ونــســاء
يـنــتـمــون إلى حـزبـي كـيــر ومـشـار
عارضة في جنوب وكذلك حتالف ا
الــــســـودان فـي مـــراسم الــــثالثـــاء
لالنــضــمـــام رســمــيًــا إلى اجلــيش
والـــشــرطـــة والـــهـــيـــئـــات األخــرى
ـسؤولـة عن األمن الـقومي.ودعت ا
ـــثــــلــــ من الـــدول احلــــكـــومــــة 
ن فـــــيــــهم الـــــرئــــيس اجملــــاورة 
األوغندي يويري موسيفيني وقائد
اجلــيش الـســوداني عــبــد الـفــتـاح

راسم. البرهان حلضور ا
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(أ ف ب) - أعلن السفير { بيروت
الـسعـودي في لـبنـان ولـيد بـخاري
أمس الــــثـالثــــاء أن الــــســــلــــطـــات
السعـودية ضبطت  700مليون من
احلـبـوب اخملدرة قـادمـة من لـبـنان
مـــنــذ الــعــام  .2015وقـــال بــخــاري
لــلــصــحــافـيــ بــعــد لــقــائـه وزيـر
الـداخـلـية الـلـبـناني بـسـام مـولوي
"جتـاوز إجـمـالي مـا  ضـبـطه من
ؤثـرات الـعقـلـية ـواد اخملـدرة وا ا
من قــبل مــهـــربي اخملــدرات الــتي
لألسف الـــشــديــد كــان مــصــدرهــا
اجلــمــهـوريــة الــلـبــنــانـيــة أو تــمـر
عـبــرهـا  700مــلـيــون حـبــة مـخـدر
ومــــئــــات الـــكــــيـــلــــوغــــرامـــات من
احلــشـــيش اخملــدر خالل الـــثــمــان

اضية أي منذ  ."2015 سنوات ا
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وكــثّــفت الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة
جهودها إلحـباط عملـيات التهريب
خـصـوصـاً بـعـد انـتـقادات من دول
خـلـيـجيـة عـلى رأسـها الـسـعـودية
الـــتي تُـــشـــكـل وجـــهـــة أســـاســـيــة
حلـبوب الـكبـتـاغون اخملـدرة. وقال
ـسـنـا أن هـنـاك عـمـلـيات بـخـاري "
نـوعيـة انعـكـست بإجـراءات دقيـقة
ـــيــــزة في مـــجـــال مــــكـــافـــحـــة و
اخملــدرات" مـشـيــراً إلى أن جـهـود
الـسعـودية "في مـجال مـكافـحة آفة
اخملدرات تـكـشف حقـيقـة عن حجم
œdL∫ احد عناصر التمرد جنوب السودانالـتـحــدي الـذي تـواجــهه". وعـلـقت

وجّه أبـو الـعـبـاس أحمـد بن تـيـمـيـة رسالـة إلى مـلك قـبـرص "سـرجواس" خـاطـبه فـيـها
ّ أسرهم بإطالق سراح األسرى ومـعاملتهم معـاملة حسنة عـلمًا بأن هؤالء االسرى 
.واحـتـوت ـســلـمــ من سـواحل بالد اإلسـالم وفـيــهم يـهــود ونـصــارى إضـافــة إلى ا
ــعـانـي الـتـي تـذكّــر بــاعـتــمــاد اإلسالم مــبـاد الــعــدل واحلـوار الــرسـالــة عــددًا من ا
ـسـاواة ب الـنـاس من جـميع الـديـانـات وبالـطـبع فإن والـوسطـيـة ومـكارم األخالق وا
عـاني بـرؤيـة مـعاصـرة تـعـني اإلقـرار بحق االخـتالف واالعـتـراف بـاآلخر قـراءة هـذه ا
ـشتـركـة الـتي جتـمع وقـبـول الـتـنـوّع والـتـعـدّديـة واالحـتـكـام إلى الـقـواعـد اإلنـسـانـيـة ا
الـبشر بـغضّ النظر عن اخـتالفاتهم مع احتـرام خصوصـيّاتهم وهويّـاتهم.مضى على
ّ تـوجـيهـهـا في الـعام  731لـلهـجـرة. وبغضّ الـرسـالة أكـثـر من سـبـعة قـرون حـيث 
النـظـر عن الرسـالـة و جِهـة مُرسـلـها فـإن ما حـمـلته من أفـكـار وقواعـد لـلعالقـات ب
عنى الدول فضـلًا عن الـتعـامل اإلنسـاني أمر يـحتـاج أن نتوقّف عـنده ونـستـعيـده 
ـكن االستفادة كن إعادته ولـكنّنا  أن نـستذكره ونـستحـضره فالتـاريخ مضى وال 
من دروسه وعـبـره خـصـوصًـا في ظلّ سـيـادة الـتـعـصّب وولـيـده الـتـطـرّف ونـتـاجـهـما
الـعــنف الـذي يــفـضـي إلى اإلرهـاب إذا مــا ضـرب عــشـوائــيًـا وكــان عـابــرًا لـلــحـدود
بـإضعـاف ثقـة الفـرد واجملتـمع بـالدولـة والدولـة واجملتـمع الدولي بـنـفسـيهـما.ولـعلّ ما
تـشهده مجـتمعـاتنا من غـلو وغلظـة وانغالق وتعـصّب وتطرّف وعـنف سواء كان عنف
اخلارج ضدّ مجتـمعاتنا أو عـنف الداخل حيث تشظّت الـعديد من اجملتمـعات العربية
واإلسالميـة بسبب االنـقسـامات الـدينـية والطـائفـية نـاهيك عن تـعاظم دور اجملـموعات
اإلرهـابية سـواء باسم القـاعدة أم داعش وأخواتهـما يجـعل هذه االستـعادة ضرورية
ـستـقبـل فكـلّمـا ضـاقت مسـاحة الـتـعايش والـتنـكّـر للـحق في االختالف للـحـاضر وا
كـلّما ارتفـعت حدّة التعصّب ديـنيًا أو مذهبـيًا وهو ما اسـتثمرته القـوى اإلرهابية ضدّ
كلّ مخـتـلف فـكلّ غريب مـريب بـالـنسـبـة لهـا.هـذه هي الـصورة الـنـمـطيـة الـتي أخذت
سـلم في أوروبا باالستناد إلى ا فيه من جانب بعض ا تتكرّس في أذهـان العالم 
نصوص دينيـة تاريخية وبقراءة ماضوية ال عالقة لها بجوهر الدين ومقاصد الشريعة
ارسات بعض القوى اإلرهابية هي الغالب الشائع اليوم اإلسالمية بحيث أصبحت 
سـلـم في الـعـالم وهي بالـطـبع ليـست صـورة اإلسالم بقـدر ما هي إزاء اإلسالم وا
صـورة اجلـماعـات اإلرهـابـيـة. وزاد األمـر بـعـد أحداث  11أيـلـول / سـبـتـمـبر 2001
تـحدة ثم العـديد من بـلدان أوروبا والـعالم إضـافة إلى ما والتي شـهدتـها الواليـات ا
يشهده العالم العربي واإلسالمي من أفعال وتصرّفات وسلوكيات ال عالقة لها بالدين
وتـعاليمه وقيـمه اإلنسانية الـنبيلة. ومـا حدث للمسـيحي في بلـدان الشرق خصوصًا
ـسـيحـيـون من عـمـلـيات في سـوريـا والـعـراق دلـيل عـلى ذلك نـاهيك عـمّـا تـعـرّض له ا
تهـميش وإقـصـاء إلجبـارهم على الـهـجرة وهم سـكّان الـبالد األصـليـ قبل اإلسالم
وساهموا بفـاعلية وحيوية في بناء أوطانهم ورفاهها وازدهارها.ولم يقتصر األمر على
ـصطلح ـسيـحيـ حسب بل تـعرّضت له اجملـموعـات الثـقافـية جـميـعهـا وال أقول  ا
"األقلـيات" ألنه يسـتبطن مـعنى االستـتباع واخلـضوع من جهـة والتسـيّد والهـيمنة من
نطقة موجات من التطهير والتهميش واالنتقاص من مباد جهة أخرى. وقد شـهدت ا
ـتسـاوية كـانت قـد توّجت في الـعقـدين األخيـرين بارتـفاع مـوجة تـكافـئة وا ـواطنـة ا ا
الـعـنف واإلرهـاب والتي شـمـلت اإلزديـ بعـد احـتالل داعش لـلمـوصل وتـمـدّدها إلى
نـحـو ثـلث األراضي الـعـراقـية.لـقـد خـسـرت الـبالد الـعـربيـة طـاقـات وكـفـاءات وخـبرات
ا أثّـر على الـنسيج واختـصاصات كـبيـرة ومهمّـة ح  إجالء الـيهود عن بـلدانـنا 
ـسيـحيـ على الـهجـرة األمر حـاولة إجـبار ا اجملـتمـعي وهو مـا يتمّ تـكـراره اليـوم 
كن أن يـشـمل اجملمـوعـات الثـقافـيـة األخرى بـحـيث يصـبح كلّ آخـر مخـتلف الـذي 
واخملتلف سـيكـون خصـمًا أو عدوًا وهـكذا تـتعزّز الـنظـرات الضـيّقة واالنـعزالـية تلك
التي تسـير عـكس حركة الـتاريخ الـذي يقرّ الـيوم ويعـترف بـالتنـوّع والتـعدّدية ويـحترم
اآلخر ويـقرّ بحق االخـتالف وتلك جزء من الـسويّة اإلنـسانيـة والطبـيعة الـبشريـة فقد
خــلـــقــنـــا مــخـــتــلـــفــون وإن كـــان ثــمّــة مـــشــتـــركــات تـــمــثّل األســـاس في االجـــتــمــاع
اإلنساني.وبالعـودة إلى الرسالة القبـرصيّة فإنها تضـمّنت الدفاع عن حقوق االسرى
بـاعتـبارهم بـشرًا سـواء كانـوا مسـلمـ أو يهـود أو مسـيحـي بـالدعـوة إلى احلوار
السـيّـمـا ب أتـبـاع األديـان وفي كلّ حوار ال بـدّ من اإلحـاطـة بدين اآلخـر فـضـلًا عن
اإلصغاء إلـيه واالستمـاع إلى رأيه استنـادًا إلى مصادره وليـس من خالل التصوّرات
الــتي بــنــيـنــاهــا وشـكّــلت تــصـوّرات روتــيــنــيـة لــديــنـا وبــعــضـهــا ال عالقــة له بــالـدين
اآلخـر.والداللـة األخـرى للـرسالـة هي تـواصل وتفـاعل وتداخـل القـيم الديـنـية لـلديـانات
اخملتـلفـة خصوصًـا ذات األبعاد اإلنـسانيـة بلـغة جامـعة ومعـتدلة
سألـة بعدها ـكن استخـدامها في احلوار.ولـهذه ا ووسطيّة 
سيحي أو الراهن أي ينبـغي إزالة كل ما يتـعلّق باعتبـار ا
غــيـــرهم من أتـــبــاع األديــان األخــرى مـن "أهل الــذمّــة" أي
مـواطــنــون من الــدرجـة الــثــانــيـة وذلك فـي إطـار االنــفــتـاح
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ـصطـلح السـيـادة وسرعـان ما يـتبـادر الى ذهـني قوة الـدولة كـثـيرا مـا نسـمع 
فـهوم الـدولة احلديـثة واصـاب بنـوع من الفـخر كـوني ابن الرافـدين اخلالدين
اللذان بـدأ اجلفاف يـصيبـهما بـسبب حالـة الضعف الـتي يعـيشهـا العراق امام
الـسلـطـان العـثـماني احلـالم بـعودة االمـبراطـوريـة العـثـمانـية نـاهـيك عن اسراف
ـياه  نتحـدث عن السيادة فقط تعمـد في هدر استخدام ا تخـلف من القـوم ا ا
في وسائل االعالم امـا على ارض الـواقع فالـسيـادة منتـهكـة طوال وعـرضا فأي
ائـة وأي سـيادة سـيـادة نتـحـدث عـنهـا ونـسـبة الـبـطـالة جتـاوزت االربـعون فـي ا
عـوزين يفترشـون في كل طريق وباب جامع وحـسينية واي وعشـرات الفقراء وا
ـستشفـيات احلكومـية وال يجد الـفقير ـستشفـيات االهليـة حلت بدل ا سيادة وا
عالجا مـجانيـا واي سيادة والـكليـات االهليـة تعيث في الـعلم فسـادا مع سكوت
ي عن هكذا جامعات لسبب واحد فقط انهم ثقف واالكاد ما يسـمى بطبقة ا
يعمـلون بـها ولـهم ما يـشاءون فـيهـا واي سيـادة عنـدما تـركب بنـات اللـيل افخم
الـسـيـارات وتسـكن ارقى الـقـصـور اي سـيادة واجلـوع يـنـتهـك حرمـات الـبـيوت
سـاك واي سـيادة والسـفراء يـعملـون الفـضائع في سـفاراتهم هم والفـقراء وا
وعـوائـلـهم وقـاذفـاتـهم وحـفالتـهم اخلـاصـة واي سـيـادة واخلـارجـية تـسـكت عن
الفـضائح واي سيـادة واجلواز العراقي يـتذيل جوازات الـعالم  لقـد بلغ السيل
الزبى فـال ع رأت وال اذن سمعت فالبلد مبيوع شلع قلع وان فرص االصالح
انتـهت وان مقـاالتنـا ال تقـدم وال تؤخـر فالـبلد الـذي يسـتورد الـثوم والـبصل من
دول اجلوار ال يـنتـظر فقـط قراءة سورة الـفاحتـة علـيه فالـدستور رغـم كل عيوبه
ينتـهك يوميـا وانه تشقق من الـغالف للغالف او مـثلمـا يقول ابـناء بلـدي شككوا
من اجلـلـد للـجـلد واحلـيـاة العـامـة معـطـلة والـعالوات في تـربيـة الـكرخ االولى ال
ــعـلــمـ بــحـجــة عـدم اقـرار ـوظــفـيــهـا من ا حتـتـسـب 
وازنـة في انـتـهاك صـارخ حلـقوق الـنـاس والكـادح ا
ـذبوح ويـقـولـون نحن بـلـد ذات سـيادة في هذا الـبـلـد ا
واقول لـهم بـالقـلم الـعـريض (( مقـالـة مقـالـت مـا تـأثر

على السيادة )) .
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يزانيات مشـكالت وأزمات العراق كثيرة وأكثر منها الوعود حللها وا
ــبـالغ الـتي صــرفت وفـسـاد احلــكـومـات الـتي الـتي خــصـصت لـهـا وا
تـغـيرت بـاالسـمـاء لكـنـهـا جـميـعـا لم تـنجـح في حلـهـا بل عـلى الـعكس
ازدادت  وحتولـت الى واقع وكسّارات وخـسارات للـعراق والعـراقي
وجـعـلـتهم يـنـتـفـضـون ويتـظـاهـرون ويـقدمـون الـضـحـايـا ولكن من دون
ـتقـدمة في مـعدالت ـراتب االولى او ا نتـائج او فـرج. واحتل الـعراق ا
ـدن الـفــســاد واخملــدرات واالفالت من الــعــقــاب وأسـوء الــبــلــدان او ا
لـلـمعـيشـة وامتـدت هـذه االزمات لـتتـجـاوز خدمـات الكـهـرباء والـتعـليم
يـاه وجفاف والصـحة وابـسط مقـومات احليـاة لتـصل الى موضـوع ا
ــصــادر الـتـي تـنــبع من دول اجلــوار لــتـصل الى عـشــرات االنــهـار وا
الرافـدين دجلـة والفـرات اللـذين قلت مـناسـيبـهمـا الى معـدالت خطـيرة
وادت الى جـفاف االهـوار.  لكن في مـقـابل كل اخلسـارات والـنكـبات
ـكن ان تــعـيـد االمل بــالـقـادم ــشـاريع الــتي  ولـدت بــعض االفـكـار وا
وصل الـتي عانت مـا عانت قـبل وبـعد حتـريرها االيام وتـمثل مـدينـة ا
افـضل مثال حيث يـوجد فيـها أكثرمن ( (11مـليون طن من األنقاض
دمرة والتـي تؤثر على بـيئتـها وتعيق كـدسة من البيـوت والعمـارات ا ا
حركـة العمـران وتشكل الـتحدي او االمـتحان االكـبر في عمـلية الـبناء
والـتـعـمـيـر الـتي يـشـوبـهـا الـكـثـيـر من الـبطء واالهـمـال الى احلـد الـذي
اصبح الـعائق االكبر امام االهالي والسـكان الذين يريدون العودة الى
بـيـوتـهم ومـحالتـهم لـكن اخلـراب والـدمار واالنـقـاض تـدفـعـهم وغـيرهم
الى الـســؤال: كـيف يُـمـكن الــتـعـامل مع هـذا الــكم الـهـائل من اخلـراب
االنقـاض والدمـار? وكيف يُـمكن حتـويلـها من أنـقاض ودمـار الى بناء
ـوصل وبالـتعاون مـع برنامج األ ـوصل وبلـدية ا وإعمـار? جامـعة ا

ـــــتــــحـــــدة لــــشـــــؤون الــــبـــــيــــئــــة �UNEPومــــنـــــظــــمــــة الـــــهــــجــــرة ا
ـية�IOMقدمـوا احللـول الهـنـدسيـة والعـملـية من خالل مـشروع الـعا
شـاركة باحثـ وعقول وابـحاث علـمية جنحت وصل) و (كسّـارات ا
في رسم مـشروع إعـادة تدويـر االنـقاض واالسـتفـادة مـنهـا في إعادة
ـتــمـيـز والـذي ـشـروع الــريـادي وا ــوصل من جـديــد. هـذا ا إعـمـار ا
ـهنـدس يـة حـسب شهـادات اخملـتصـ من ا ـواصفـات عـا يـتـميـز 
ـــشــروع الـــعــمالق الـــذي يــتـــألف من ثالث الـــذين كــانـــوا وراء هــذا ا
كـسـارات  انشـاؤهـا وتشـغـيـلهـا بـأيـادٍ عراقـيـة مهـمـتـها انـتـاج مواد
كن ان أوليـة للـبنـاء والتـعمـير مـن مخـلفـات احلرب والـتدمـير والـذي 
ـوذجــاً في مـنــاطق اخــرى من الـعــراق لـتــحـويل الــدمـار الى تـكــون 

إعمار.
«—U  ŸËdA

ــوصل في اجــتــمــاع مــشــروع كــســارات   وقــد شــاركـت جــامــعــة ا
ـوصل الذي عقد في  28/7/2022مع عـدة جهات(مـحافظـة نينوى ا
ـتحـدة حلـمـاية الـبـيـئة ومـنـظـمة ـثـلي منـظـمـة األ ا ووزارة الـبـيئـة و
الـهجـرة الدولـيـة ومكـتب مكـافحـة األلغـام ومكـتب التـنسـيق والتـنمـية)
شـروع الـكسـارات والـتـركيـز عـلى أهدافه والذي تـمت االشـادة فـيه 
واد في بث الوعي بـأهمـية احلـفاظ عـلى الـبيـئة وتـقلـيل تلـوثهـا بهـذه ا
ومحـاولة إعادة تدويرها واإلستفادة منها الغراض أخرى تعود بالنفع
عنـي للوصول إلى مصاف الدول التي على اجملـتمع وتظافر جهود ا
جــعـلت من انـقـاضـهــا ونـفـايـاتـهــا اسـتـعـمـاالت أخـرى مــفـيـدة ومـهـمـة
ــيـة وهـو مـا يـجـعل هـذا ـواصـفـات عـا وتــشـغـيـلـهـا بـأيــادٍ عـراقـيـة و
ــــوصل) بـــارقـــة أمـل لـــتـــعــــويض(خـــســـارات ـــشــــروع(كـــسّـــارات ا ا

الرافدين). 
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ثال يستخدم هولندا على سبـيل ا
وذج وذج يـطلق علـيه تسمـية 
( (Lamicieالـذي يـعــتـمـد مــعـيـار
(الـوقت) الــذي يــحـتــاجه الـقــضـاة
وإداري احملـــكـــمـــة لـــلــتـــعـــامل مع
الـدعــاوي الحــتـســاب عبء الــعـمل
ـوجــبه  تـصـنـيف الــقـضـائي و
الـــدعــاوى إلى ( (49طـــائــفـــة لــكل
مـنـهـا وزن مـحدد يـتـم مـراجـعـتـها
تـعلقة دورياً استـناداً للـدراسات ا
بإدارة الوقت  اومن خالل اعـتماد
ـــرونــة فـي تــوزيع عبء مــعـــيــار ا
الــدعـاوى بـاالعـتـمـاد عـلى (مـرونـة
االسـناد) فـفي فـرنـسا عـلى سـبيل
ـثـال  تـوفـيـر عـدد من الـقـضـاة ا
ألغــراض مـعـاونـة قـضـاة احملـكـمـة
اخملتصة وحللولهم محل االعضاء
االصــلــيــ في حــال غــيــابــهم ألي
ســبب من االســبـاب وفي هــولـنـدا
يتم اعتمـاد نظام (الفـرقة الطائرة)
ـتــزايـد وتـقـد ـواجـهــة الـعبء ا
الـــدعم الـــقـــضـــائي في مـــواجـــهــة
الــظــروف االســتــثــنــائــيــة وكــذلك
ـنع وضـع احملـددات الـتـشـريــعـيـة 
الــقـــضــاة اإلداريــ مـن مــبــاشــرة
انـشـطـة غـيـر قـضـائيـة مـن شـأنـها
ـــــظــــاهـــــر االســــتـــــقالل االخالل 
شاركة في التحكيم أو واحليدة كا

مراقبة االنتخابات وغيرها.
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 تـعـرف األنــظـمـة الـقـضــائـيـة غـيـر
اإلدارية مـا يعرف بـفكـرة (القاضي
الـداعم) أو(قــاضي إدارة الـدعـوى)
ـبـكـر في إدارة الـدعـوى لــلـتـدخل ا
وتـقلـيل بطء االجـراءات واحلد من
ـطـروحـة امام ـنازعـات ا تـضـخم ا
الـــقـــضــاء واحلـــد من حـــاالت بطء
سـيـر الـعـدالـة والـذي يـهـدف عـمـله
بـشــكل اســاسي إلى تــهـيــئــة مـلف

ـشـروعـيـة (دعـوى الـغـاء دعــوى ا
الـقـرارات االداريـة) فـفي كـثـير من
االحــــــيــــــان يــــــؤدي طــــــول مــــــدة
الـــتــقـــاضي إلى زوال مـــصــلـــحــة
ــعــتــرض أو تـركه لــلــخــصــومـة ا
بـــســـبب مـــا يـــتــمـــلـــكه مـن يــأس
وشـــعـــور بـــعـــدم جـــدوى طـــعـــنه
الـــــقـــــضــــائـي في رد اعـــــتـــــبــــاره
كـن حتقـيق العـدالة الـوظيـفي و
اإلداريــة والـســرعـة والــكـفـاءة من

خالل أتباع السياسات االتية :
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 ويــــــــكـــــــون ذلـك مـن خـالل وضع
االطـر الـتـشريـعـيـة الدقـيـقة إلدارة
عبء الـــدعــوى واعـــتــمـــاد (مــبــدأ
ــــراقـــبـــة) وتــــقـــريـــر الــــتـــوقع وا
مـسـؤوليـة احملـكـمة اخملـتـصة في
ـبـدأ ويـقـوم حـال االخالل بـهـذا ا
بدأ على زيادة كفاءة وقدرة هذا ا
احملـكمـة اخملتـصـة على الـتوقع -
أي تــوقع عـبء الــدعـــوى- واثــرة
عـلى اجنــاز احملـكــمـة وحــسـمــهـا
لــلــدعــاوى مـن خالل تــخــصــيص
ــوارد الالزمـــة إلجنــازه بـــشــكل ا
كن االسـتعـانة بـبعض جيـد اذ 
ـقررة في ـقـايـيس ا ـعـايـير أو ا ا
األنـظـمـة الـقـضائـيـة غـيـر اإلدارية
واعـادة تـوظـيـفـهــا تـشـريـعـيـاً في
تــشـريـعـات الـقـضـاء اإلداري فـفي

يـعـد الـقضـاء اإلداري اكـثـر جـهات
الـقـضــاء صـلـة بـحــمـايـة احلـقـوق
واحلــريـات الــعــامـة ألنه الــقــضـاء
ــنـازعـات اخملــتص بـالــفـصل في ا
الـــتـي تـــثــــور بـــ االفــــراد وبـــ
اإلدارة الــتي تــتــصــرف كــســلــطــة
عـامــة  ورغم الــدور الـذي يــلــعـبه
مـــجــلـس الــدولـــة في الـــعــراق في
شـروعـيـة وسـيادة حـمـايـة مـبـدأ ا
الــقــانــون إال ان فــعــالــيــة مـجــلس
الدولة في حتقـيق العدالة اإلدارية
ال زالت مــنـــتــقــصــة بــســبب بــطئ
اجـــراءات الــــتـــقــــاضي وامــــتـــداد
مــواعــيــد الــنـظــر في الــطــعــونـات
الـقـضـائـيـة لـفـتـرات طـويـلـة وهـذا
يقتضي حتديد نطاق زمني حلسم
الـدعـاوى حسب طـبـيعـتـها ومـنـها
الدعـاوى التأديـبيـة (اإلنضبـاطية)
ـترتبة على فرضها لتقليل االثار ا
مـالــيـاً ومـعــنـويــاً في حـال صـدور
ــصــلــحـــة مــقــدم الــطــعن الــقــرار 
والـغــاء الـعــقـوبـة اإلنــضـبــاطـيـة 
فالـعدالـة البـطيئـة ظلم أكـيد  فمن
ـعتـرض ان يـحصل ـوظف ا حق ا
على نتـائج اعتراضه امام مـحكمة
ـوظـفــ بـسـرعـة أو عـلى قـضـاء ا
االقل بوقت مـناسب فـالسـرعة في
الـتـقـاضي تـقــلل اعـبـاء الـتـقـاضي
وتــقـــلل من اســبـــاب الــعــزوف عن
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سـافرت هيفـاء حسوني بـرفقة زوجـها بكر
خـــالــــد ? .. والاســـتــــغـــرب هـــذا الــــكم من
اإلهـتمام ألن بعض الشخصيات حتتاج أو
تــســتــحق مــنــا مــعــرفــة أخــبــارهــا  لــكن
مـااسـتــغـربه حــ يـتـعــدى هـذا األمـر إلى
جلـوء النـاس لصـناعـة صـفحـات ماتـسمى
(بــيــجـات الــكــتــرونـيــة) لــوضع مــحــتـوى
مــــخـــتـص بـــنـــشــــر اخـــبـــار اإلعـالمـــيـــ
وعـارضات األزياء والـراقصـات  بل تعدى
شـاهدات ورفع األمـر إلى احلصـول عـلى ا
اإلعـجـابـات عن طــريق بـعض شـخـصـيـات
الــصــدفــة أو مــايــســمى (بــالــطـشــة) مــثل
ســـعــدون الـــســاعـــدي وهــو يـــرقص عــلى
وسوي وهي تتجادل مع صمون أو بن ا
شاهدات  أحـدهم .. وغيرهم من حُصَّـاد ا
وحتـول األمر من ثقافـة مجتـمع إلى تفاهة

مجتمع لألسف .
فـالصـفـحـات اإللكـتـرونيـة الـيـوم أسوأ من
الــصــحـــافــة الــصــفــراء الــتـي تــبــحث عن
تـابعة  فـضيحـة أو خبـر سيء لتـحصـد ا

الـــــوصف اجلــــمـــــعي لــــهـنَّ (بــــالــــهــــوس
اإللـــكــتـــروني) الــذي يـــصــاحـــبه شيء من
ـرض الـنـفـسي بـفـقــدان الـثـقـة ومـراقـبـة ا
حــيــاة الــفــاشـــيــنــســتـــات والــبــلــوكــرات
واإلعالمـيـات وماشـابه  لـتـكون مـثـلـها أو
شـبـيـهـة لهـا  مـاخـلق لـهـن عـقدة الـنـقص
والــدخــول في حــيــاة افـتــراضــيــة لــيـست
حـياتهن  فالشابة منهن تراقب ماذا فعلت
اإلعالمـية همـسة مـاجد وماذا ارتـدت شهد
الـشمـري وكم يـساوي ذهب جـيهـان هاشم
ومع من تــرقـص عــصــفـــورة بــغــداد وأين

لي صـديق إعالمي يـعمل مـذيع أخـبار  ذو
أخالق إنـسانـية ومـهـنيـة عالـيـة  جمـعتـنا
حـوارات عن الـسـيـاسـة واجملـتـمع والـدين
كــــيف هي رؤيــــة داروين ومـــبــــدأ مـــاركس
وقـصة آنّـا كـاريـنـا لـتـولسـتـوي وضـمـنـها
أيــــضـــاً دكـــاكـــ اإلعـالم وفـــوضى اإلعالم
اإللـكتـروني الـذي أصبح ثـقـافة عـامـة قائالً
لي: احـتـاج احـيـانـاً أن اكـتب تـفـاصـيل عن
نـفسي واعـبر عن ارائي واقـول مايـحلو لي
.. إنـها مايسمى " نشـر الغسيل" .. وبالفعل
قدرة أن الواحد منا كثيراً ما التكون لديه ا
للبوح برغبة أو رأي أو حاجة أمام شخص
أو جـمهور لكنه سرعان مايضرب بأصابعه
عــلى (كــيـبــورد الــكـومــبــيـوتــر أو الــهـاتف
ا ينـبغـي  ليـعبر احملمـول) ليـكتـب أكثـر 
عن رأيه كــأنه أســد يــجــلس خــلف اآللـة ! 
فـغـالـبـيـتـنـا نـرغب بـاحلـديث ولـيس مـهـمـاً
مــاهـي طــبــيــعــة احلــديث األهم أن نــخــرج
الـكالم الــذي في قــلـوبــنـا وداخل صــدورنـا
لــكي نـشــعـر بـالــراحـة وهــذا يـنـطــبق عـلى
الـكالم في الــسـيــاسـة والــدين واإلقــتـصـاد
واجملــتـمع والــنـاس  لـكـنــنـا جنـهـل شـيـئـاً
مـهمـاً وهو أخالق الـكالم وكـيفـية الـتـعبـير

عنه وحدود القول .
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لـقد خلق الفـضاء اإللكتـروني حاالت عديدة
مــنــهــا اإلنـفــصــال الــوحــدة الــتـشــويش
الـتضـلـيل اإلنتـمـاء حليـاة اآلخـرين فضح
الـنـاس بــصـورة أسـرع واإلبــتـزاز بـصـورة
أكـبـر وتفـاهـة أو ثـقـافـة نـشـر الـغسـيل من
نـوع إنـحـطـاطي جـديـد  فال يـغـيب عـنا أن
جـميع الـشابات وبـعض النـساء وال أخشى

إنــتــقــاداً لـــلــمــرأة لــكي نـــصُب احــقــادنــا
ـدفونة ضد كل إمرأة بـحجة خطأ زوجة ا
الـسفير? والـغريب أن النـاس اشتعلت من
ــواقع اإللـكـتــرونـيـة الـغـضب واشــعـلت ا
بـصورتـها دون أن تـدرك أنه فعل مـقصود
وهـذا مــاردَّت به الـزوجــة جتـاه الــهـجـوم
بكل جرأة قائلة : إنها حرة وتفعل ماتريد

وليست مضطرة إلرضاء الناس .
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ـوضوع مـثل زوبعة بـالنهـاية سـيكون ا
تـدور وتـأخــذ مـاحــولـهـا ثم تــذهب لـكن
األمــر عــاد بــفـــائــدة جتــاريــة لــلــبــعض
وكــشـف ســلــوك الــكــثــيــر  أخــلص إلى
الـقول أن السـياسـة اإللكـترونـية تـتعلق
بـثقـافة الـبلد وخُـلق النـاس وذوقهم في
الـتــعــامل سـواء مـع بـعــضــهم أو جتـاه
قـضية مـعينـة وأرى أننا نحـتاج الوعي
ــعـرفي في زمن اإلنــفـصـال األخالقي وا
اإللــكـتــروني والـتــصــفـيق لــلـفــضـيــحـة

والترويج للتفاهة ونشر الغسيل .

سـلــوك الــنــاس بــالــرد .. بل مــاأودُّهُ ذكـر
نـــقــــطـــتــــ هـــامـــتــــ األولى أن اإلعالم
اإللـكـتــروني أصـبح الـيــوم جتـاريـاً هـدفه
الـــصـــعــــود عـــلـى فـــضـــائـح وحتـــركـــات
ـشهورة أو احملـبوبة  عن الـشخصـيات ا
طـريق نشـر الـغسـيل وفـضائح الـغـسيل 
أمـا النـقطـة األخرى هي أن الـزوجة مـهما
أخــطــأت فــجــمــيع من انــتــقــدهــا يــخــطـأ
ومـاارغب بـقـوله أنــنـا جـمـيــعـاً خَـطَّـائـيّن
لـكـنـنـا ال نـنـظـر لـعـيـوبـنـا بـقـدر مـا نـنـظر
لـعيوب اآلخرين ونـصُبُّ اهتمامـنا بذنوب
الئــكـة وهم غــيــرنــا لـكي نــصــبح نــحن ا
ـاذا حـدثت كل الـشـيــاطـ  فـأنـا الأعــلم 
تــلك الــضــجـة الــتي تــصــاحـبــهــا ماليـ
الـتـعـلــيـقـات مـن الـشـتم والــسب واحلـقـد
والـكراهـية جتـاه الزوجـة وليس الزوج !?
واألهم أن كـــثــــيــــراً من الـــســــيـــاســــيـــ
الــعــراقــيــ اليــعــرفــون الــبــروتــوكـوالت
ــنـصب الــسـيـاسي  واإلتـكــيت وحـدود ا
فـلماذا اإلسـتغـراب? أم أن القضـية حتوي

بل األسـوأ من ذلك أن جـمـيـعـنـا أصـبـحـنا
ُـلَّـوث  وهـذا جـنـود لإلعالم لـكن اإلعالم ا
ـــشــــاهـــدتـي مـــواقع مـــاحــــدث مـــؤخــــراً 
وتــعـلــيــقــات كـثــيــرة عـلـى قـضــيــة زوجـة
طـرب اللـبناني راغب الـسفيـر العـراقي وا
عـالمــة  فــقــد أصــبح عالمــة وإحــتــضــان
زوجـة السفـير له حـديث السـاعات واأليام
والــصــفــحـات  واألهـم من الــقـضــيــة هـو
أسـلوب نـشر الـقـضيـة ومـنحـهـا اإلهتـمام
ـبـالغ فـيه ألن الـصـفــحـات تـتـعَـمَّـد نـشـر ا
ـشـاهدات هـكـذا أمـور لـكي حتـصل عـلى ا
وبـــالــــتـــالـي فـــإن طــــبع الــــنــــاس تـــذهب
للـفضـيخـة وتتـرك النـصيـحة مـثلـما كانت
قـضيـة إحدى الـنائـبات العـراقيـات حديث
األلـسـنـة مع أحـد اخلـلـيـجـيـ في فـيـديـو
إبــاحي أطـاح بــسـمــعـتــهـا حــيـنــهـا  فـإن
قـضية الـسفيـر وزوجته أطـاحت بهيـبتهم
.. لـكن القـضيـة هذه تـختـلف تمـاماً  ومن
ــوضــوع أريـد دون الـنــظــر إلى جــوانب ا
طـرح فــكــرة وال أريـد انــتــقـاد الــزوجـة أو
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تـغريـدة وزيـر الـصـدر الـتي نـشـرهـا يوم  28أب تـصـلح ان تـكـون خـارطة
ـشـاركة في طـريق  لـعـراق جـديـد (إذا ) وافـقت عـليـهـا الـكـتل واألحـزاب ا
الـعمـلـية الـسيـاسيـة وجتردت عن مـصاحلـها ومـصالح قـادتهـا الشـخصـية
ـصـالح الـفـئـويـة واحلـزبـيـة ووضـعت مـصـلـحـة الـعـراق وشـعــبه فـوق كل ا
ـبـاشر عـلى اغلب والطـائفـية ومـصـالح دول اجلوار ذات الـنفـوذ الـكبـير وا
األحـزاب والـكتـل السـيـاسيـة وبـكل تأكـيـد فان األحـزاب والـكتل والـتـيارات
الـوطنـيـة الغـير مـشاركـة في الـعمـليـة السـياسـيـة ستـوافق على مـا جاء في
وافـقة أغلـبيـة الشـعب العراقـي على اختالف التـغريدة وسـتحـظى أيضـاً 
قومـياتهم وأديانهم ومذاهبهم وطـوائفهم وانتماءاتهم لكن (إذا ) أداة شرط
غـيـر جـازمــة تـدل عـلى ظــرف زمـاني مـسـتــقـبـلي فــمن يـجـزم ان األحـزاب
تـنفـذة ستـوافق على مـا ورد في تغـريدة وزيـر الصـدر وهي عمل والكـتل ا
لـنـهج مـسـتـقـبـلي بـنـاء ? وكـيف تـتـخـلى هـذه الـكـتل واألحـزاب عن نـفـوذها
وسلطـتها ومـناصبـها ومنـافعهـا ومكاسـبها وسالحـها لتوافـق على ما جاء
في التـغريدة من (الءات) تـعتبرهـا تهديـد لوجودهـا اقتبس مـنها  (ال تـبعية
وال مـيـلــيـشـيــات وال فـسـاد وال مــخـدرات وال فـسـاد وال سـالح مـنـفـلت وال
أحزاب مـجربة وال مجرب يجرب وال دولة عميقة وال طائفية وال محاصصة
وال عنف وال اقتتال وال تمسك بالسلطة وال فقر وال بطالة وال تهريب) فهذه
ـشـهد هـيـمـنـة عـلى ا ـتـنـفـذة وا أالءات ال تـوافق عـلـيـها األحـزاب والـكـتل ا
السيـاسي  في البلد الن اغـلبها تـتبع دول أجنبيـة ولها ميـليشيـات مسلحة
وتمـارس الفـساد جـهـاراً نهـاراً وتتـغـاضى عن اخملدرات وبـعـضهـا يتـاجر
بـهـا وسـالحـهـا مـنـفـلـت ال ضـابط له إال هي وهي أحـزاب جــربـهـا الـشـعب
الـعـراقي طـيــلـة تـسـعـة عــشـر عـامـا وفــشـلت في تـقــد أي شيء لـلـشـعب
والوطن بـل دمرت الـشـعب والـوطن وتصـر عـلى عـودة اجملربـ بـوجـوههم
ـهـمـة في احلـكـومــة والـدولـة  كـمـا تـصـر عـلى ـنــاصب ا الـكـاحلـة لـتـولي ا
احملـاصـصــة في تـشـكــيل احلـكـومــة وفي بـاقي مــنـاصب الـدولــة لـضـمـان
نفوذهـا وسلـطتهـا وهي متـمسـكة بـالسلـطة بـقوة الن ذهاب سـلطـتهـا يعني
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وفي الشطر الثاني من التغريدة اقتطف منها ( ان الوطن يجب ان يكون فيه
ـواطن يـكرم واألقـلـيـات تـكـرم وفـيه قـضـاء نزيـه وفيه قـانـون يـعـمل به وفـيه ا
رأة حكومة تخدم وشعب يُخدم وفيه احلدود تصان والكرامة ال تهان وفيه ا
مـصـانة والـشـباب يـعـ وفيه الـصـناعـة والـزراعة تـزدهـر واألعمـار مـستـمر
واالقتصـاد قوي وفيه الطاعة لله محبوبة والـعصيان لله منبوذ والوالء للوطن
ـواطن الـعـراقي وأذلته مـطـلـوب) فـهل تقـبل األحـزاب الـتي انـتـهكت كـرامـة ا
ـرأة وقتـلت شبـابـنا بـالبـطالـة واخملدرات وظـلـمته وأفـقرته وانـتهـكت حـقوق ا
وقتـلتهم  ثانية  بالرصاص يوم خرجوا مطالب بوطنهم الذي ضاع  وجيرة
القضـاء لصاحلها وضـغطت عليه باعتـراف العديد من السـياسي ولم تقدم
للـشعب ابـسط اخلدمـات لـلشـعب والتي تـقدمـهـا أفقـر الدول وهي الـكهـرباء
ـاء الـصـلح لــلـشـرب وسـرقـة مـوازنـات الــدولـة وأمـوال مـشـاريع األعـمـار وا
نـتجات الصناعية ودمرت الـصناعة والزراعة وبات الـعراق يستورد ابسط ا
ـنـتجـات الـزراعـية من دول اجلـوار ودمـرت اقـتصـاد الـبلـد وجـعـلته واغـلب ا
ريعـياً يعتمـد على األموال التـي تأتي من تصديـر النفط ولم تفـعًل االستثمار
ولم تدعم الـقطاع اخلاص ولم تطـور السياحة وال حتـافظ على آثار العراق ,
ا ورد في فيـقينـا ان أحزاباً هـذه أفعالـها وهذه مـوبقـاتها وآثـامها ال تـقبل 
تغـريد وزير الصدر علـما ان ما ورد في هذه التـغريدة يصلح لـيكون خريطة
ن يريد للعراق ان يتطور ويتقدم وينهض من طريق  لـذوي النوايا احلسن و
كوابيـس سياسية مظـلمة رمته في دهاليـز الظالم والتخلف والـتبعية وفرطت
اسي الـتي حلت ن يـريد ان يـنقـذ شعب الـعراق من الـكوارث وا بسـيادته و
بـه وينـقـذه من الـتـخلف واجلـهل واألمـيـة والـفقـر واألمـراض والـظـلم واجلور
ة الهانئة ويوفر له اخلدمات الضرورية وفي مقدمتها ويؤمن له احلياة الكر
اء  ويؤمن له اخلدمات الـصحـية والـتعلـيمـية والـبلـدية وخدمـات الكـهربـاء وا
حريـته وحقوقه التي نص عليها الدستـور ونصت عليها قيم السماء فهل من
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ـؤثرة في فـتـرة مـا بـعد واحلـركـات ا
ــقـراطـيــة ال تـقـوم عـام  2003فـالـد
فـــقـط عـــلى نــــصـــوص دســــتـــوريـــة
وقــانـونــيــة مــجــردة بل حتــتـاج إلى
دعــائم وركـــائــز قـــويـــة لــكي تـــكــون
مــسـتــدامـة ومــســتـقــرّة وأولى هـذه
ـنظومـة احلزبيّة الـوطنية الدعائم ا
الـتي تـؤمن بـاآلخـر وتـتـعـايش مـعه
ا ال نضـيف شيئـاً ح نقول إنّ ور
أمراض السـياسة الـعراقية الـعراقية
تــتــأتّى فـي جــزء كــبـيــر مــنــهــا من
مـــنـــظــومـــتـــهــا احلـــزبـــيــة الـــتي لم
ـــعــــنـى احلـــقــــيــــقي تـــســــتــــوعـب ا
قراطيـة االمر الذي شكل نفوراً للد
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 ولـــــعل وصـــــول األمـــــور إلـى تـــــلك
الـــدرجــــة اخلـــطــــرة واحلــــرجـــة من
ـجمل االحـتقـان واالنسـداد ارتبط 
األحـــداث والـــوقــائـع الــتـي أعــقـــبت
ـبـكـرة في ـانـيـة ا االنـتـخـابـات الـبـر
ـاضي الــعــاشـر من تــشــرين األول ا
فاالنـتخابات الـتي أريد لـها أن تكون
ـخـرجـات تـكـفل مـبـكـرة وأن تـأتي 
راحل ـرحـلـة أو ا مـعـاجلـة أخـطـاء ا
السابقة وسـلبياتهـا جرت بعد أكثر
من تـــــأجــــيل ألســـــبــــاب كـــــانت في
ظاهرها فنية وإجرائية بيد أنها في
واقع األمـر كــانت سـيــاسـيـة بــحـتـة
وألنها أفرزت نتائج جدلية فبدالً من
أن تــمـثل هــذه االنـتــخــابـات فــرصـة
حلــلـــول ومــعـــاجلــات وتـــفــاهـــمــات
ـسارات لـتـأسـيس عـقـد اجـتـمـاعي 
سـياسـيـة سـلـيـمـة وواضـحـة فـإنـها
عـــــمـــــقـت األزمـــــة ووســـــعت هـــــوّة
اخلـالف وزادت حــــدة االحــــتــــقـــان

ولــيـس ثــورة لــتــغـــيــيــر او اصالح
الـنـظــام الـسـيـاسي وفـق تـعـبـيـره
ولــكل رأي واجتـاه مـبــرراته وادلـته
وقــنــاعــاته الــراسـخــة فــالــنــمـوذج
الــكـارثي والـفـوضـوي الـبـشع الـذي
انـتــجـته الـعـمــلـيـة الـســيـاسـيـة في
الـعـراق مـنـذ عـام  2003كـان كـافـياً
لتـشكيل تـلك القـناعات كـما ان هذا
الـنـمـوذج الـذي يـتـحـمل مـسـؤولـيـة
احداث الـيوم وتـداعيـات الوضع ال
يسـمح بأي حـال من االحوال إنـتاج
مـعــادلـة تــؤمن االسـتــقـرار واألمـان
لــلـمـواطـنــ فـضالً عن عـدم قـدرته
عـلى بـنـاء دولة مـؤسـسـاتيـة قـائـمة
ـــواطـــنـــة واحـــتـــرام االخــر عـــلى ا
واالهــتـمــام بـاألمن االنــسـاني الـذي
بات مهدداً اكثر من أي وقت مضى
ومـهـمـا كـانت الـتـفـسـيـرات فـان من
ـؤكـد ان االحـداث احلـالـيـة لـيست ا
ولــيــدة الــلــحــظــة بل هي نــتــيــجــة
طـبـيـعـيــة لـتـراكـمـات االخـطـاء مـنـذ
عـــقـــدين مـن الــزمـن. لــقـــد أظـــهــرت
ــاضــيـة عِــلالً جتــربــة الــســنــوات ا
عـديــدة في احلـيــاة الـســيـاسـة وإن
تقـييم الفـشل السيـاسي يبرز الدور
دمر الذي مـارسته معظم االحزاب ا

ـوقف الــفـوضى الــيـوم هي ســيـدة ا
في األحـداث األخيـرة الـتي شـهدتـها
الساحة العراقية في ظل صراع هو
األشـــد في الـــعـــراق ولم تـــكـن هــذه
ـكـنـة لـوال اسـتـفـحـال الـصـراعـات 
األمــراض داخل اجلـســد الـســيـاسي
الـعـراقي الذي عـانى الـهـشاشـة مـنذ
بدايات وجوده في ظل وجـود طبقة
سـيـاسـيـة عـاجـزة يـنـخـرهـا الـفـساد
ــصــالـح الــشــخــصــيـة وحتــركــهــا ا
واحلـزبيـة ومـقابل كل هـذا تـسيـطر
حالـة من االغتراب الـسيـاسي يغذيه
احــبــاط شــعـــبي عــارم تــعــاني مــنه
شرائح عريضة من اجملتمع ويلحظ
الـــتــرقب احلـــذر في عــيـــون جــمــيع
نـطقة عـموماً في العـراقي ودول ا
واقف كـثـيراً الـوقت الـذي تبـايـنت ا
مـن االحــداث األخـــيــرة وعـــمــلـــيــات
الـعــنف الـتي شــهـدتــهـا الـعــاصـمـة
فالبعض يرى أن الـسيد الصدر قلب
الــــطـــاولـــة فــــوق رؤوس اجلـــمـــيع
واعـتـبـر الـبـعض االخـر انـهـا فـرصة
لـلـتــخـلص من الـطـبـقــة الـسـيـاسـيـة
ــتـهـالـكــة عـلى حـد وصـفه وذهب ا
آخرون الى اعـتزال االحـداث وكأنـها
ال تـعنـيه واعـتبـر أن مـا يحـدث عبث

احلــــصــــيـف الــــذي يــــعــــطي صــــورة
ــؤسف الـذي مُـخــتـصــرة عن الـواقع ا
وصل الــيه الـــعــراق الــيــوم نـــتــيــجــة
تـراكـمات الـفسـاد والـرشوة والـتـنصل
ـسؤولـية الـسـياسـية واألخالقـية عن ا
الـــتي ضـــاعــفـت الــفـــقـــر والــبـــطـــالــة
واحلـرمــان االجـتــمـاعي والــتي قـادت
الـبــلـد إلى شــرخ سـيـاسـي وحـضـاري
عـمــيق  يــتــطــلب عــمــلــيــة إصالحــيـة
جذرية ومن جهة اخـرى اسهم الفساد
االداري فـي نـشــوء دول عـمــيــقـة داخل
جسد الدولـة تتمتـرس حولها االحزاب
والـتـيـارات واحلـركـات الـتي انـشـأتـها

في عملية فساد فريدة من نوعها.
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ان مراجعة التجربة وتقييم جناحاتها
واخـفاقـاتهـا وتقـو مقـومات الـنجاح
ومعاجلة مواطن اإلخفاق والفشل امر
ــــعـــاجلـــة احــــداث الـــيـــوم ضـــروري 
ــكن ان يـحـدث غــداً فـالـعــمـلـيـة ومـا
الـسـيـاسـيـة عـمـلـيـة تـكـامـلـيـة تـتـطـور
ط تـدريـجيـاً وتـعـتمـد سـرعتـهـا على 
إدارة الـقـائمـ عـلـيهـا وتـوفر األدوات
سـتـهدف ـطـلوبـة وطـبيـعـة النـظـام ا ا
في هذه العـملية بعـد مرور عقدين من
عمـر النظام اجلـديد اصبح لـزوماً على
اجلــمـــيع مــراجـــعــة هـــذه الــتـــجــربــة
ـــهــا و كل  في وتــقــيـــيــمــهـــا وتــقــو
رتـبـطة به. ومـهمـا تبـاينت ـساحـة ا ا
اآلراء واالجتاهات في تفـسير االحداث
تالحـقة فيـجب على اجلمـيع احلفاظ ا
على الـدم العراقي ولـيعـلم اجلميع ان
قناعـات االنسان تـختلف زمانـاً ومكاناً
وان الـــصــراع احلـــالي وان تــشـــعــبت
اســبـــابه ونــتـــائــجـه وعــوامـــله فــان

كاسب حصة االسد. للمصالح وا

ا يـسهم فـي صيرورة قـراطيـا  د
عمـليـة تنمـوية سـياسيـة قادرة على
ـقـراطـية في ـفـاهـيم الـد تـرسـيخ ا
اجملتـمع شكال ومـضمونـا وقد كان
ذلك نـتاج إرادة جـمـاعيـة أو تـواطؤ
جـماعـي للـقوى الـسيـاسـية الـفاعـلة
شـهد الـعراقي بـعد عام 2003 في ا
ــخـتــلف أطـيــافـهــا وتـنــوعـاتــهـا
اتـــفـــقت عـــلـى الــوصـــول الـى هــذه
ــنـــتج الــســيــاسـي الــذي يــضــمن ا
االســــتــــحــــواذ عــــلـى مــــخــــرجـــات
االنــتــخــابــات بـدال مـن ان يــعـزز أو
يــضــمن الـتــنـافــسـيــة االنـتــخـابــيـة
النزيهة كما اتفقت هذه القوى على
ـومـة امـتيـازاتـهـا واستـحـواذها د
ــكـاسب وهــو قـمـة عــلى االمـوال وا
الفساد السيـاسي الذي اصبح فيما
بـعـد بـوابـة رئـيـسـة ألنـواع الـفـساد
االخـرى فـحـينـمـا تـغيب الـعـقالنـية
والــرشـــد عـن تـــأســيـس الـــقـــواعــد
ــــرحــــلـــة االنــــتــــقـــال ــــنــــشـــئــــة  ا
ـــقـــراطي فـــإن ذلك ســـيـــقــود الـــد
بــالــضــرورة إلى الــعــجــز عـن بــنـاء
عنى أن قراطي مستدام  نظام د
رحلة االنـتقالية سوف يهدد تعثر ا
ــقــراطـــيــة نـــاشــئــة أي جتــربـــة د

ويحكم على مصيرها بالفشل. 
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ــاذا اسـتــحــضـر مــقــولـة ابن الادري 
خـلـدون عن دور الــفـسـاد فـي انـهـيـار
الــدول:  ان انــتـــشــار الــفــســاد يــدفع
بــعــامـة الــشــعب إلى مــهـاوي الــفــقـر
والعجز عن تأم مـقتضيات العيش
وهــو بـدايـة شـرخ يــؤدي إلى انـهـيـار
" لـــقـــد كـــان ابن احلـــضـــارات واأل
خــــلــــدون مــــحــــقًــــا فـي هــــذا الـــرأي

لتـكون نتـائجهـا كارثية بـعد مدة من
ـــنـــظـــومـــة اجـــرائـــهـــا.ان اصـالح ا
الـسـيـاسيـة تـتطـلب اجـراء تـعديالت
دسـتـورية حـقيـقـية وشـامـلة الن أهم
عنـصـرين لـبـقـاء وفـاعـلـيـة أي نـظام
ؤسسات سياسي هما: الدستور وا
والدسـتـور العـراقي احلالي بـوصفه
وثـيـقـة سـيـاســيـة اشـتـمل عـلى عـدد
ـغـالـطــات والـهـنـات ولم كـبـيــر من ا
يــكن في مــواضع عــدة مــتــســقــا مع
أبـــسط قــواعـــد الــفــقـه الــدســتــوري
احلــديث وقـد فــصل هــذا الــدســتـور
األعـور للـعراق نـظـام سيـاسي مُعـقد
قـــائم عـــلى الـــتـــقـــســـيم الـــطــائـــفي
احملــاصــصـاتـي لـلــســلـطــة وهــو مـا
يـــتــضح جـــلــيــا فـي عــدة نــصــوص
اســـــهـــــمت فـي وجـــــود حـــــاالت من
االنـــســـداد واالنـــغالق الـــســيـــاسي
والـــســبـب اآلخــر الـــذي يــفـــســر مــا
وصـلت إلـيـه احلـالـة العـراقـيـة الـتي
انــتــهت اآلن إلى صــراع دمــوي هــو
قراطية قراطية الشكلية أو (د الد
ـــقــــراطـــيـــة الــــواجـــهـــة) او (الــــد
الـكــاذبـة) إذ يــتـوهم الــبـعـض انـنـا
نعـيش واقع ديقراطي بـسبب وجود
قراطي األدوات الشكلية لـلعمل الد
كــمـفــوضـيــة لالنــتـخــابـات وقــانـون
انـتـخــابي ومـاشـاكل ذلك إال أنه في
حـقـيـقــة االمـر لم يـقــد ذلك إلى بـنـاء
ـقــراطــيــة فــعــلــيــة رصــيــنـة الن د
األدوات قــد  تـــأســيــســهــا وبــنــاء
قوانـيـنهـا وأنظـمـتهـا وتـقسـيـماتـها
ـناصب فيـها على اإلدارية وتوزيع ا
نـحـو يـضـمن إدامـة سـلـطـة األحزاب
ـهـيـمـنة ال مـن أجل بنـاء مـنـظـومة ا
ـقـراطيـة جتـسـد نظـامـا سيـاسـيا د
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بغداد

الـــوقـــائع ويـــتـــولى تـــكـــيـــيـــفـــهـــا
واســتـخالص حـكم الـقـانـون فـيـهـا
مع عــرض االحــكــام الــســابـقــة في
ـبـاد القـانونـية اثـلة وا وقـائع 
ــوضـوع ــتــعــلــقــة  ــســتــقــرة ا ا
ــثل الــدعــوى مع تــقــد تــقــريـر 
خالصـة ما  الـتـوصل اليه ويـعد
ثابـة مشروع قرار حكـم غالباً ما
يــــأخــــذ بـه الـــقــــضــــاء اإلداري في
فـرنــسـا ومـصــر رغم كـون تــقـاريـر
مــفـــوضي الـــدولـــة ذات طــبـــيـــعــة
اســتـشــاريـة غــيـر مــلـزمــة إن هـذا
الـــنــظـــام رغم أهــمـــيــتـه في حــسم
الـدعاوي اإلداريـة من خالل تـهيـئة
ـــــســــتــــنــــدات الــــدعـــــاوى وربط ا
والـوثــائق والـقـرارات الــقـضــائـيـة
ــبــاد الــعــامـة ذات الــســابــقـة وا
ـوضـوع الدعـوى بـحيث الـعالقة 
يــوفــر عــلى احملــكـمــة الــكــثــيـر من
االجراءات واالقـتـصاد بـالوقت إال
انــنــا نـــرى وجــوب خــضــوع هــذه
االجراءات لسقوف زمـنية صارمة
يـــلــتــزم خاللــهـــا مــفــوض الــدولــة
بإجنـاز مهـامه حتى يـحقق الـطعن
القضـائي جناعته وفـعاليته اذ ان
تـسـهــيل االجـراءات عـلى مــحـكـمـة
وضوع والتمهيد حلسم الدعوى ا
يـــجب ان ال يـــكـــون عـــلى حـــســاب
ــــتــــضـــرر مـن الــــقـــرار ــــوظف ا ا
االداري الــــطــــعــــ  وهــــذا األمـــر
يحـتاج إلى تـنظـيم تشـريعي دقيق
وشــمـولـي يـتــضــمن قـواعــد تــقـرر
مـــســـاءلـــة مـــفــــوضي الـــدولـــة عن
التـأخيـر في تقد الـتقـارير خارج
ســقـوفـهـا الـزمـنـيـة وكـذلك اإلدارة
ــاطــلـــتــهــا في عـن تــأخــرهـــا أو 
ـسـتـنـدات  إذ ارسـال الــوثـائق وا
ــة إن بطء الـــعــدالـــة تــمــاثـل جــر

انكار العدالة اجملرمة جنائياً .

احـكـام الـقـضاء اإلداري كـانت من
بناة افكار مفوضي الدولة. 

وفي الـــعــراق : لم يــأخـــذ قــانــون
مـجــلس الـدولـة بــفـكــرة مـفـوضي
الـدولـة أو كـمـا يـطــلق عـلـيـهـا في
فـرنــسـا اسم مــفـوضي احلــكـومـة
وهـم مــــوظــــفــــون قــــضــــائــــيــــون
يـختـارون من ب اعـضاء مـجلس
ـثـلـون احلـكـومـة الـدولـة وهم ال 
كما تـوحي تسمـيتهم بذلك بل هم
جـهــة عـيــنـهــا الـقــانـون لــتـهــيـئـة
الـــدعــوى اإلداريـــة امــام مـــجــلس
ـكن األخـذ بـهـذا الـدولــة  حـيث 
الــنــظـــام واعــتـــمــاد الــتـــعــديالت
الــتـــشــريــعـــيــة الالزمــة لـــقــانــون

مجلس الدولة
‰UF  —Ëœ

 يـسـاعــد األخـذ بـهـذا الــنـظـام في
سرعة حسم الدعاوى اإلدارية من
خالل تشكيل هيئة تضم مجموعة
ـسـتـشارين ـسـتـشـارين أو ا من ا
ــســاعـــدين في اجملـــلس وتــربط ا
بــنــائب رئـــيس اجملــلس لــشــؤون
ـــــكن ان الـــــقـــــضــــاء اإلداري  و
تــمـارس هــيـئــة مــفـوضي الــدولـة
دوراً فـعــاالً في قـضـاء االلـغـاء في
الــعـــراق أمـــام مـــحـــاكم مـــجـــلس
الـدولــة  عـلى أن يـكـون مـفـوضي
الـدولـة بـدرجـة مـستـشـار مـسـاعد
عـــنـــد تــهـــيـــئــة الـــطـــعـــونــات في
الــقــرارات أمــام مــحــكــمــة قــضـاء
ــوظـــفــ ومــحـــكــمــة الـــقــضــاء ا
االداري وبـدرجــة مـســتـشــار عـنـد
تهـيـئـة الـطـعـونـات أمـام احملـكـمة
اإلدارية العليـا حيث يتسنى لهم
دراسة الدعوى من ناحية الوقائع
والـــقــانـــون وحتـــلـــيـل مـــوضــوع
الـــدعـــوى وإلـــقـــاء الـــضــوء عـــلى
ـسـائل الـقانـونـيـة التـي تثـيـرها ا

الـدعـوى وتدقـيـقه وحـصـر أطراف
الــدعـوى وجــمـع وسـائـل االثــبـات
ـــســــتـــنــــدات ونــــقـــاط اخلالف وا
واالتـفـاق وحتـديـد جـوهـر الـنزاع
كما يقوم بعـرض الوسائل البديلة
عن الــتــقــاضي حلل الــنــزاع وديــاً
بــــالـــتــــصـــالـح أو الـــوســــاطـــة أو
التوفيق وفي حال عدم جناح هذه
ــلف لـلـمـحـكـمـة ـسـاعي يـحـيل ا ا
اخملتـصة وهذا الـنظـام يعرف في
ــتـــحــدة االمـــريــكـــيــة الــواليـــات ا
وانـكـلـتـرا وبـعض الـدول الـعـربـية
ــــغــــرب والــــبـــحــــرين كـــاألردن وا
ـــتـــحــدة واالمــارات الـــعـــربـــيــة ا
واحلقيقة ان هـذا النظام هو ليس
بــغـريب عــلى الــقـضـاء اإلداري إذ
إن أهم مــا يـــتــمـــيـــز به الــقـــضــاء
اإلداري وجود مـا يسـمى بـ (هيـئة
مفوضي الدولة) وهي الهيئة التي
تـــمــثل احملـــطـــة األولى في تـــلــقي
الـدعـوى اإلداريـة وعـنـدهـا يـتـحدد
مصير هذه الـدعوى في ان تستمر
أو تـــرفـض لـــعـــدم جــــديـــتـــهـــا أو
أهـمــيـتـهـا وهــذه الـهـيــئـة تـتـولى
عـملـيـة حتضـيـر الدعـوى وحتريك
اجـراءات االثــبــات والــزام اجلــهـة
ـدعى عـلـيهـا بـتـقـد ما اإلداريـة ا
لـديـهـا من مـسـتـنـدات ذات أثـر في
الــدعـــوى ولــذلك تــعـــتــبــر هـــيــئــة
هـدة فيـما تـقوم به من قـضائـية 
سـاندة اجلهات الـقضائية اعمال 
عـــلى صـــعـــيـــد الـــقـــضــاء اإلداري
ومـحـاكـمه إذ تـلـعب هـذه الـهـيـئـة
الـدور االكـبــر قـد يـسـتــغـرق ثـلـثي
مـراحـل نـظـر الـدعـوى اإلداريـة في
فـرنـسـا ومـصــر كـمـا ان عـمل هـذه
الـهيـئـة ليس اجـرائـياً فـقط بل هو
موضوعي ولعل الـكثير من مباد
الـعامـة التي خـرجت بـها حـصيـلة

وأنَّ الــنــظــام الــعــراقي ســيــحــتل الــكــويت
ويــجــعل الــديــنــار الــكـويــتـي يـســاوي ربع
الـديــنـار الــعـراقي  وهــذا الـكالم مــنـسـوب
لـلـعــلـوي عـام  1983فـأجـاب الـعــلـوي نـعم
وهــــذا مـــاحــــصل ونــــحن فـي عـــام 1990 
,وتكلّم العلوي عن مساؤى النظام وكيف
ـنـظمـة الـسريـة ) تديـر دفـة احلكم كانت  (ا
بقـساوة  ان الفـكر الـسياسي واالجـتماعي

في لقاءٍ متلفز مع العلوي عام 1990
دة  58دقـيقة تناول لقـناة سعودية استمر 
وضـوعات وأهمها احتالل فيه الـكثير من ا
الــعـراق لــلـكــويت  كـانـت األسـئــلـة كــثـيـرة
ومـتـشعـبـة ومـا يهـمـني هو اإلجـابـات التي
كانت حتـمل رؤى وقـراءة ذكيـة للـمـستـقبل
ـذيع : عـن صـحــة مــاقـاله أن حــيث سـألـه ا
( الكـويت مـحـفظـة في جـيب (صـدام حـس
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بغداد

الّذي يحمله العلوي  نتج عنه محورين :
ـصطلـحات السـياسيـة اخلاصة األول هو ا

به وهي كثيرة منها:
-القتل بالكا الدبلوماسي 
وت في العراق  قراطية ا د

قراطية الفساد د
الوطن للسلطة والوطنية للمعارضة

مبدأ الضد النوعي 
مبدأ األمن الوقائي 

شيعة السلطة وشيعة العراق
حريـة الكالم مقابل حرية الـسرقة ( ويقصد

به الوضع السياسي احلالي)
قبرصة العراق. 

ــصـطــلــحــات الـســيــاســيـة والــكــثــيــر من ا
واالجتـماعيـة اخلاصة به وقـد تناول بعض
الـــكُـــتّـــاب والـــســـيـــاســـيـــ  هـــذه ألفـــكــار
صـطلحات دون اإلشارة إلى قـائلها على وا
األقل من بـــاب األمــانـــة واحملــور الـــثــاني :

ـهم برأي تـنبـؤاته وقراءته لألحداث وهو ا
 منـها مـاجاء  في الصـفحة  162من كـتابه
( دولـة االسـتــعـارة الـقـومــيـة سـؤال لـوزيـر
عـربـي عن اخـطـرجـانـب في سـيـاسـة صـدام
حـسـ  اإلجــابـة مــرحـلــة مـابــعـد صـدام 
واطن العربي والعراقي عن واإلجابة عند ا
قــنــاعــة ( إذن لــيـبــقى صــدام ) .ومــســتـوى
ـمزوجـة بالـقليل من الشـهادة الشـخصـية ا
التـحليل قد نقف عند ذلك السر وسنكتشف
ان غــزو الـــكــويت لـم يــكن مــغـــامــرة كــانت
ستـؤدي به الى فـقـدان الـسلـطـة بل الـعكس
ــكن الـقــول انه دخل الــكـويت تـقــريـبــاً   
وخــرج ( لــيـــبــقى في الـــســلــطــة) هــذا رأي
لـلـعـلـوي - الكـتـاب  نـفـسه - صـفـحة .164
وفـيه أيضًا وصف لـوضع  العراق و صدام
((... بـقـاؤه على رأس قـبل حـوالي  30عـامـاً
وسقوطه مـنها أصعب السـلطة أعجب بـقاء
ســــقــــوط  ورأسه أثــــمن رأس  ونــــظــــامه

أبــــهض كــــلـــفــــة من أي نــــظـــام... )) وهـــذا
ماحصل بعد 2003 . 

إِنَّ الــذاكــرة الــتي يــتــمــتع بــهــا الــعــلـوي
ومـعــاصـرته إلحــداث وأشـخـاص جــعـلـته
شهد السياسي يتـميز بقراءة واستقراء ا
 بوضـوح  عـكس مـا نـراه الـيـوم من الكم
الـهـائل مـن احملـلـلـ الـســيـاسـ وجـلّـهم
هنية  كما قابـضي ثمن حتليالتهم غير ا
ــقـــرونــة انه لم يـــبـــخل بـــالــنـــصــيـــحـــة ا
بـالـتـجـربـة جلـمـيع من تـصـدّر مـسـوؤلـيـة
احلــكم  وتــفــرد الــعــلــوي بــكــونه كــاتــبـاً
ومــفـكـراً وصــحـفــيـاً وسـيــاسـيــاً  عـاصـر
أنـظــمــة حـكـم  تـارة مـن داخـلــهــا وأخـرى
معـارضاً لهـا  وكأي سـياسي ومفـكر البد
ـا كــارهـ  ان يــكـون له مــعـارضــ ور
ولكن مـن يقرأ كـتبه الشـك سيغـير رأيه به
وســيـجـد الــكـثـيــر من اإلجـابـات الــغـائـبـة

عقد.  لوضع العراق ا
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تــوازنه وان يـــحـــقق هــدف
ـــشــــاركــــة الــــبـــقــــاء في ا
الدوري عـلى عكس مـاكان
يــقـوم بـه عــنـدمــا خــطف
الـــــــدوري ألربـع مــــــرات
ـشـاركـات اضـافــة الى ا
اخلـــارجــيـــة ويــامل أن
يــــــكــــــون الــــــفــــــــريق
والــعــودة لــلــبــطــولـة
قبلة بأهتمام كبير ا
شـاركة وان تدعـم ا
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

وقع. النتائج وا

ـنـافـسـات بـطول يـكـون مـؤهالً خلـوض ا
قامته وللتعبير عن رغبة جمهوره الكبير
الـذي يـأمـل ان يـكـمل الــفـريق مــعـسـكـراً
تـدريــبـيــاً مـتـكــامالً من جـمــيع اجلـوانب
وسم والتطلع الى دور مؤثر في دوري ا
ـثل بـتـحـقـيق الـنـتـائج اجلـيـدة ـقـبل  ا
والـتـذكـير بـأجنـازاته الـتي الزالت عـالـقة
في اآلذهــان وان يــكــون عــنــد رغـبــة اهل
ــديـنــة واحـد أقـطــاب الـكــرة الـعــراقـيـة ا
ومنـافساً يـشار له ويذكـر ان فريق اربيل
ــشـاركـة األخـيـرة ـوقع  11 في ا احـتل ا
التي واجه فيها صعوبات حقيقة خاصةً
رحلـة األولى قبل ان يستعيد في بداية ا

بـشـكل مـخـتـلـف ويـضـمن مـوقـعـًا افـضل
ويدافع عن سـمعة الـفريق وشـرع الفريق
بـالفتـرة التـدريبـية الـتي تتـضمن خوض
ثالث مـبـاريـات هذه االيـام عـنـدما يـلـتقي
بـــطل الـــدوري الـــشـــرطـــة ثـم مـــواجـــهــة

منتخب الشباب وكذلك فريق احلدود.
UO dð dJ F

 وبــعــدهــا الــتــوجه إلـى تــركــيــا القــامـة
مـعـسـكـر تـدريـبي هـنـاك يـتـضـمن اجـراء
ـباريات الـتجـريبيـة ويبدوا أن عدد من ا
ــســاهـمــة وتـفــعــيل االمـور الــكل يــريـد ا
ـزيد من العـمل لتـشكيل فـريق متوازن با
من حـيث اخلــطـوط وحــتى الـبــدالء لـكي
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تــتــصــاعـد في الــعــاصــمـة واحملــافــظـات
متـاز للموسم استعـدادات فرق الدوري ا
ــقــبل وسـط الــســبــاق احملــمــوم جلـذب ا
افـــضل األســـمـــاء والــــعـــنـــاوين من بـــ
الالعـبــ من أجل إعــداد فـرق مــتـكــامـلـة
ـوسم يــكــون لـهــا تـأثــيـر فـي مـســابـقــة ا
اجلــــديـــد والــــعــــودة  بــــقــــوةالى داخل
ــنــافــسـات واحلــديـث الـيــوم عن فــريق ا
اربــيل وســعي االدارة لــتــدعــيـم صــفـوف
الــــفـــــريق واخـــــذ االمــــور بــــاالهـــــمــــيــــة
الـقــصـوى  ويـكــون الـفـريق قــد اسـتـهل
فـتـرة االعــداد بـجـمع الالعــبـ احملـلـيـ
واحملــتـــرفــ من خالل األنـــتــقــاالت وفي
قـدمة الـهداف أمـجد راضي من الـنجف ا
الذي يعـود مرة اخرى لـفريق اربيل لدعم
جــهــود الـفــريق والــتـطــلع الى مــشــاركـة
متكاملة وان يكون دوراً للفريق في األداء

والنتائج.
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 وتتركز جهود ادارة اربيل لبناء وإعداد
فريق يلـيق بسمعة الـنادي الذي يقف في
مــــقـــدمــــة فــــرق احملـــافــــظــــات بـــعــــدمـــا
احــراز  ونـقل الـلـقب مـن الـعـاصـمـة الى
اربيل اربـع مرات في افـضل فتـراته التي
صــال وجــال فــيــهـا قــبـل ان يـتــوارى عن
األنــظــار ويــهـــبط لــلــدرجــة األولى ولــكن
متاز في سرعان مـا عاد إلى مقعـده في ا
ــوســمــ األخــيــرين وفـي مــشــاركــتـ ا
قـدمـة حيث انـهـاهمـا بـعـيداً عن مـراكـز ا
ــنــتــهي عــنــدمــا وقف مـع فـرق ــوسم ا ا
ـركز احلـادي عشر الصف الـثاني و في ا
في مشاركة لم يـستقر فيـها بسبب تباين
نــتـائـجه خـصـوصـاً في الـذهـاب وتـراجع
كـثـيـراً وسط توتـر انـصـاره بعـدمـا أطلت
مــشــاكل الــنــتــائج بــرأســهــا لـتــأخــذ من

الفريق اكثر من شيء .
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ــدرب الـسـوري ـوقف ا وقـبل ان يــنـقــذ ا
نـزار مــحـروس الـذي اســتـلم الــفـريق في
ــــــــــــرحــــــــــــلــــــــــــة مــــــــــــنــــــــــــتــــــــــــصـف ا
األولـى  وانـتــشـله  بــسـرعـه من مـواقع
ؤخـرة وكاد أن يـصل به الى موقـع غير ا
ـشـاعر ـوسم امـام ا الـذي انـتـهى عـنـده ا
الـسـلـبـيـة الـتي حـمـلـهـا جـمـهور الـفـريق
وعدم رضـاه عن مستـوى ونتـائج الفريق
التي كان فيهـا ردهم صارخاً ومؤثراً قبل
ان يــــدفع بــــاإلدارة اإلســــراع بــــإتــــخــــاذ
طـلـوبـة والـتحـضـيـر من هذه التـدابـيـر ا

قبل. االوقات للموسم ا
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 وفضلت االدارة على البقاء  على نفس
درب ومنحه صالحيات اختيار عناصر ا
هم امـام مهمة الفريق وهـذا يُعد بـاالمر ا
ـدرب بـعـد الـتـعـرف عـلى خـفـايـا االمور ا
في فترة العمل االخيرة وتبادل اآلراء مع
اإلدارة في تــقـــديــر فــتــرة االعــداد ضــمن
مــفـردات عــمـلــيـة من شــأنـهــا ان تـكــتـمل
بـــوقـت مــــنـــاسـب والن الــــكل في اربــــيل
يـريـدون فريـقاً قـادراً بـالعـودة للـمـنافـسة
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ـنتخب الـسعودي بـثالثة أشواط خسـر منتـخب شباب الـعراق للـكرة الطـائرة أمام ا
ركزين التاسع والعاشر ضمن بطولة باراة الترتيبية على ا مقابل شوط واحد في ا

آسيا للشباب حتت  20عاماً .
وانتهت األشواط األول والثالث والرابع للـسعودية على النحو التالي  19-25و -25

 18و  18- 25بينما كان الشوط الثاني من نصيب منتخب العراق .25-11
ركـز التاسع في بـطولة ركز الـعاشر والـسعوديـة با نتـخب العراقي بـا وبهـذا حل ا

اسيا اجلارية حاليا في البحرين .
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 لــــوح حـــــكـــــام الــــعـــــراق لـــــكــــرة
  باالسـتـقالـة واالعـتذار عن الـقـدم
تكملة مـشوارهم في إدارة مباريات
ـمـتـاز والـفـئـات الـعـمـرية الـدوري ا
لــعــدم اســتالمــهم مــســتــحــقــاتــهم
ـالـيـة. وقـال عـضـو دائـرة احلـكـام ا
في االحتـاد الــعــراقي لــكـرة الــقـدم
عــبـــد الــكــاظم حــسـن في تــصــريح
صــحـفي  ان حـكــام مـبـاريـات كـرة
الــقـدم فـي الـعــراق بــكل صــنــوفـهم
لـوحوا بـاالستـقالـة وعدم قـيادة أي
مـبـاراة في كـل الـدوريـات الـعـراقـية
ختلف فئـاتها وذلك لعدم استالم

الية. مستحقاتهم ا
ــمـتـاز لم وبــ ان حـكــام الـدوري ا
يـســتــلــمــوا مـســتــحــقــاتــهم طـوال
متاز رحلة الثانية لدوري الكرة ا ا
لـلــمـوسم  ?2022-2021امـا حــكـام
دوري الفئات العمرية فلم يستلموا
مـسـتــحـقـاتـهم لـلــمـرحـلـتـ االولى

ـوسم نفـسه. واشار والثـانـية من ا
الى ان احلـــكـــام أمــهـــلـــوا االحتــاد
فـرصـة اخـيـرة في حـال عـدم صرف
مـسـتـحـقاتـهم سـيـتركـون الـصـافرة
ويــغــادرون الــتــحـكــيم مــبــيــنـا ان
ــــرون بــــوضع صــــعب احلــــكــــام 
وتـعــبـوا وبـذلــوا جـهـداً كــبـيـراً في
باريـات والبد من تسـليمهم ادارة ا

مستحقاتهم.
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وعـلّق حــسن اآلمــال عــلى أن يــجـد
احتـــاد الـــكــرة حـالً لــهـــذه احلـــالــة
لــتالفي عــرقــلــة ســيــر مــنــافــســات
دوريـات الــكـرة في الـعـراق مـؤكـدا
ان احلــكــام لم يــدخــلــوا مــنــذ مــدة
مـعـسـكـرات خـارجـيـة ولـم يـجـهزوا
بالتجهيزات اخلاصة بسبب االزمة

الية التي يعانيها االحتاد. ا
بـدوره أكـد عـضـو االحتـاد الـعراقي
لكـرة القدم رحـيم لفتـة في تصريح
صحفي  ان ميـزانية االحتاد تأتي

من عـدة مـنـافـذ بعـضـهـا من الـدولة
واخــــرى مـن إيــــرادات الـــــرعــــايــــة
باإلضـافة الى االحتاد الـدولي لكرة
الـقدم فـيفـا وتـتضـمن تخـصيـصات

احلكام وأنشطة رياضية اخرى.
واوضح ان الـدعـم الـدولي لم يـصل
حلـــــــــد االن وفي حـــــــــال وصــــــــول
الـتـخــصـيص ســيـتم صــرف مـبـالغ
احلكام خملـتلف الفئـات والصنوف
مــشـيـرا الى ان االحتــاد قـرر ايـضـا
وفـي حـــال تـــوفـــر االمـــوال اقـــامـــة
مــعـســكــر تـدريــبي حلــكـام الــعـراق
ــــمـــتـــازة فـي تـــركـــيـــا لــــلـــدرجـــة ا
وجتـهـيـزهم بـشـكل جـيـد فـضال عن
اقـامـة معـسـكـرات تدريـبـية داخـلـية

. لباقي حكامنا العراقي
ولـفت الى ان دائـرة وجلنـة احلـكام
تعـد من ب افـضل اللجـان العـاملة
في االحتــــــاد حــــــيث طــــــبـــــقـت كل
ــعــايـــيــر اخلــاصــة وعــمــلت وفق ا

هنية عالية. النهج الصحيح و

واعـتــبـر لــفـتــة ان احلـكم الــعـراقي
يــســـتــحـق االهــتــمـــام به وزجه في
مـعـسـكـرات ودورات مـخـتـلـفـة كـمـا
حــــرص عـــلـى ذلك االحتــــاد بـــوقت
سابق مـن خالل اقامـته عدة دورات
حتــكـــيــمـــيــة عـــلى مــســـتــوى عــال

حلكامنا االعزاء.
—uł« ·d

يذكر ان حكام العراق دعوا االحتاد
الــــعـــراقي لـــكــــرة الـــقـــدم من خالل
احتـجاجـات وجتمـعات الى صرف
أجور التـحكيم مـرات عديدة لكن لم

يتم الصرف حلد االن.
وعـــلى صـــعـــيـــد اخـــر أكـــد الالعب
الــدولي الـــســابـق كــر صــدام أن
ـنــتـخب الـوطـني اخـتـيــار قـائـمـة ا
ـدرب وهـو تـعـبـر عن وجـهـة نـظـر ا
مسـؤول عن خيـارته بوصـفه اعرف
بـحـيـثـيـات الــفـريق مـشـيـراً الى أن
ـعـيار لـبـقاء حتـقـيق الـنتـائج هـو ا

درب. ا
وقال صـدام إن االعالن عن تشكـيلة
ـنــتـخب الالعــبـ الــتي سـتــمــثل ا
ــدرب الـــوطــنـي هي مــســـؤولــيـــة ا
وتـعـبـر عن وجـهـة نـظـره بحـكم انه
قريب من الالعب ويعرف حيثيات
درب راضي كل األمور  مبـينا ان ا
شــنــيــشل كـــان مــوفــقــاً بــاخــتــيــار
الـالعــبـــ ونــحن داعـــمــون لـــهــذه
قـبلة على امل ـهمة ا األسماء في ا
نـافسة بنـاء فريق قوي قـادر على ا

في التصفيات اآلسيوية القادمة.
واضــاف صـــدام أن الــنـــتــائج هي
ـدرب ومتى ما حقق عيـار لبقاء ا ا
نــتـــائج ايــجـــابــيـــة  ســيـــكــون له
مــقــبــولــيــة لــدى أصــحــاب الــقــرار
ـسـؤولـ والـشـارع الـرياضي " وا
الفـتـا الى ان" الـشـارع الـريـاضي له
درب الوطني تأثير كبير بـتسمية ا
مـن خـالل مــــــــواقـع الــــــــتـــــــــواصل
االجـــتـــمـــاعـي والـــتي تـــلـــعب دوراً
مــؤثـراً فـي هـذا اجملــال وهـذا األمـر

متبع في جميع دول العالم.

بــــيّـن أنه اضــــطــــر التــــخــــاذ هــــذه
اخلطوة بهذه الساعات مع خطورة
الطريق حاليا. وقال مشرف الفريق
خـالـد مـشـيـر  انه قـرر بـعـد إجـراء
اتــصـاالت مـع إدارة الـنــادي سـحب
الـفــريق من الـفــنـدق والــتـوجه الى
دهـوك حــفـاظــاً عـلى سالمــة العـبي
الـــفــريق. وأضـــاف مــشــيـــر قــررنــا
االنسحاب والعودة لعدم تلقينا أي
اتــصــال من احتـــاد الــكــرة يــوضح
مــوقــفــنــا وســيــمــا بــعــد ان ارتــفع

التوتر االمني في بغداد.
وأشــــار مـــشـــرف فــــريق دهـــوك أن
قرارنا جاء بعد سماعنا إلطالق نار
قـريب مـن مـكــان اقـامــتـنــا في أحـد
الــفـــنــادق عــلـى ابــو نــؤاس وسط

كان. بغداد لنقرر مغادرة ا
وأشــار إلـى أنه يـــجـــهل طـــبـــيـــعــة
الــطــريق ومــخــاطــره وانــســداداته
ورغم ذلك قررنـا مغـادرة بغداد اآلن
وفي وقت مـــتــأخــر مـن  حتــســبــاً
حلدوث أي مـكروه لالعبـينا مـبينا
انـنا نـحـرص على سالمـة الالعـب
وان سالمتهم اهم من اي مباراة.
وكـــان نـــادي دهـــوك لـــكـــرة الـــقــدم
القاة نادي الـناصرية يوم يستـعد 
ــقـــبل وفي حــال فــوزه  1ايــلــول ا
فـإنه سـيـخـوض مــبـاراة مـصـيـريـة
أمــام امـانــة بــغـداد فـي الـثــامن من
ـقـبل في ملـعب احلـبـيبـية الـشـهر ا
تأهل في العاصمة بغداد لتحديد ا

متاز العراقي. الى الدوري ا

ي من  20تشرين الثاني/نوفمبر حتّى  18كانون األول العرس الكروي العا
في الـدولـة الـتي يـبـلغ عـدد سـكـانـها  2.6 مـليـون نـسـمـة.ورأى إنـفـانـتـيـنو أن
مسألة األمن هي األكثر أهمية حيث "سيكون لدينا جماهير من جميع البلدان
ـدينـة وليس فـقط جمـاهيـر دولتـ تتـواجهـان معاً فـي أحد األيام في نفس ا
بل سيـكـون اجلـميع هـنـاك طوال الـوقت".وأضـاف "الـتحـضـيـر بالـطـبع ليس
باألمر الـسهل. إنه ليس سـهالً هنـاك العديـد من القضـايا التي يـجب أخذها
ـمـكـنة ـواصالت وجـمـيع اجلـهـود ا في االعـتـبـار من حـيث األمن واإلقـامـة وا
ـكن تخيـلهـا. جلعـلهـا حفـلة للـجمـيع".وخلص إنـفانـتيـنو إلى أن كأس والتي 
العـالم في قـطر "سـتكـون مـثل عنـدمـا يذهب الـطفـل إلى ديزني النـد ألول مرة

للمرح ومشاهدة األلعاب. ستكون جتربة فريدة لعشاق كرة القدم".

ـقـنع الـذي قدمه فـريـقه في بـطـولة  في إطـار تـبـريـره للـمـسـتـوى غيـر ا
كـاس شـبـاب الـعرب لـكـرة الـقـدم قال مـدرب مـنـتـخب الشـبـاب الـكـاب
عـماد مـحمـد ان فـريقه عـانى بـشدة من عـدم وجود مـلـعب للـتدريب في
بغداد خالل مـرحلة االعداد  لـلمشاركـة في بطولة كـاس شباب العرب
ــمـلـكـة الـعـربــيـة الـسـعـوديـة  وشــرح مـدرب مـنـتـخب الـتي جـرت في ا
الشباب اهمـية وجود ملعب لـلتدريب خاص للـمنتخبات الـوطنية  بقوله
ـعـدالت ـدرب فـي تـنـفــيـذ الـوحــدات الـتــدريـبـيــة  انه يـســمح لالعب وا
ـطـلـوبـة  ودون اي ضـغط اداري  ثم اردف الـكـابـ عـمـاد الـتـركـيـز ا
مـحـمـد قـائال ان كل مـنتـخـبـاتـنا الـوطـنـيـة تعـاني من عـدم وجـود مـلعب
لـلتـدريب في مـرحلـة االعـداد للـبـطوالت الـعربـيـة واالسيـويـة والدولـية ..
اذا ال يهيأ احتاد الكرة ملـعباً لتدريب منتخباتنا الوطنية التساؤل هنا 
ـاذا ال ـواصـفـات .. و ال اعـرف  في بـغـداد .. مـلـعب بـارضـيـة دولـيـة ا
ـشكـلـة عـدم وجود مـلـعب لـلـتدريب تـكـثف وسـائل االعالم اهـتمـامـهـا 
نـتـخـباتـنـا الـوطنـيـة في بـغـداد  وتنـهـمك في مـتـابعـة شـؤون الالعـب

درب  وتهمل مشاكل مزمـنة بدون تسليط الضوء عليها .. وشجون ا
االحتــاد يـنــاى بـنــفـسـه دائـمــا عن مـســؤولـيــة تـوفــيــر مـلــعب لـلــتـدريب
شكلـة مفتوحة نتخـباتنا الوطـنية  وتسّوغ ذلك بـقصر اليد  وتـترك ا
ـنــتـخــبــات الـوطــنــيـة من صــلب واجــبـاته  دون حل  رغم ان اعــداد ا
ومـلـعب الـتـدريـب من االولـويـات .. واالدهى من ذلك ان احلـكـومـة الـتي
ـليارات الـدنانـير سنـوياً ال تـفرض علـيه بناء تمـول نشـاطات االحتاد 
نتخبات في بغداد رغم اهميته ..مالعب وزارة الشباب ملعب لتدريب ا
نـتخبات والرياضـة غير متـاحة دائما  حـتى وان تعلق االمـر بتدريب ا
الوطنية ..واستثمارمالعـب وزارة الشباب ال تزال محل جدل كبير  اذ
العب مـجـمـوعـة من االداريـ الـهـواة غـيـر يـهـيـمـن عـلى ادارات هـذه ا
ــتـحـمـسـ لـدخـول عـالـم االحـتـراف االداري  و تـسـتـحـصل ادارات ا
مالعب وزارة الشـباب مـبالغ زهـيدة جدا من فـرق االنديـة  لقـاء اللعب
ــنـافـسـات احملـلـيــة الـرسـمـيـة  فــضال عن ان صـيـانـة هـذه فـيـهـا في ا
العب احلـديــثـة في اضــعف مــسـتــوى ..واعـود الى مــلـعب الــتـدريب ا
واقول ان تـشيـيده له فـائدة حـيوية جـداً تكـمن في انتـظام وحـسن سير
الوحـدة التدريـبية لـلمنـتخب الـوطني بكل فـئاته  و ان االرضيـة اجليدة
لـلـمـلــعب من عـوامل جنــاح اخلـطـة الـتــدريـبـيــة  فـضال عن ان سالمـة

الالعب مضمونة بنسبة شبة مطلقة .
ورغم ان عـدد ضـحايـا الـتدريب والـلـعب فوق االرضـيـات السـيـئة  من
اضي القـريب يقـول لنا الالعبـ  غيـر معلـوم على وجه الـدقة  لـكن ا
ان اشـهر وافـضل مهـاجمـ دوليـ في حـقبـة السـبعـينـيات من الـقرن
اضي وهـما عـلي كاظم و كـاظم وعل  أجبـرا على االعـتزال في وقت ا
مـبـكـر نسـبـيـاً من عمـرهـمـا الريـاضي  نـتـيجـة االصـابة  بـالـكـارتلج 
جـراء الـلــعب فـوق ارضـيــات مالعب مـحــلـيـة ال تـتــوفـر فـيــهـا الـشـروط
قـام  اسماء كل الالعـب الـدولي طـلوبة  وال حتـضرني في هـذا ا ا
وغير الدولـي الذين اكرهـوا على االعتزال  لـكن العدد غيـر قليل على
نحـو مؤكـد .  خبراء يـجزمـون ان احتاد الكـرة بوسـعه تشـييد مالعب
ـنتـخبـات الوطـنية لـلتدريـب وليس مـلعبـا واحدا  تـكون حتت تـصرف ا
في اشهـر السـنة كـلهـا  من خالل استقـطاع جـزء من ميـزانيـته  لهذا
الغـرض .. ولكن في ظل غـياب الـرغبـة الصـادقة من قـبل االحتاد  في
نتخبات الوطنية  ناخ التنظيمي السليم العداد ا توفير ا
بـيـة الوطـنـيـة العـراقـية و غـيـاب  مـتابـعـة اللـجـنـة االو
ووزارة الــشـبـاب والـريــاضـة  لـعــمل االحتـاد  فـان
ــنــتـخــبـات ـنــاشــدات مـدربي ا االخـيــر ال يــكـتــرث 
ـتضررين من عدم وجود مـلعب للتدريب الوطنية  ا
واصفات حديثـة الن معظم عمل االحتاد  ويتم

على سبيل اسقاط الفرض ليس إال .
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أكدت رئيسة اللجنة النسويّة في االحتاد العراقي لكرة القدم رنا
ـنـتـخب عـبـد الـرحـمن أن االحتـاد سـيـجـدد تـعـاقـده مع مـدربـة ا
الـوطني لكرة الـصاالت شهـناز ياري لعـام آخر فيـما كشفت عن
ـدربة تـشكـيل فريق نـسوي لـلسـاحات اخلـارجيـة حتت اشراف ا
االيـرانيـة . وقالت عـبـد الرحـمن في تصـريح صـحفي إن الـلجـنة
الـنسـويـة تعـمل عـلى تشـكـيل فريـق نسـوي لـلسـاحـات اخلارجـية
ــدربـة بـكــرة الــقــدم ويــكــون اخـتــيــار الالعــبــات حتت اشــراف ا
االيـرانية شـهنـاز ياري لـبنـاء فريق قوي قـادر على تـمثـيل العراق
ـدربة شـهـناز في احملـافل الـدوليـة. واضـافت عـبد الـرحـمن ان ا
يـاري تقـوم حالـياً بـتشـكـيل منـتخب الـصاالت الـثاني وبـاشراف
الـلجـنة الـنسـوية والـفنـية في احتـاد اللـعبـة " مبـينـا أن " اللـجنة
ـدربة اإليـرانـيه بـوصفـهـا مـحاضـرة آسـيـوية لـديـها اسـتعـانت بـا

فكرة وخبرة واسعتان في هذا اجملال.
وتـابـعت عـبـد الـرحـمن ان احتـاد الـكـرة سـيـجدد
دربـة االيرانـية شـهنـاز ياري لـقيادة تـعاقـده مع ا
ــنــتـخــبـات مـنــتــخب الـصــاالت واالشــراف عـلى ا
ـا قدمـته للـمنـتخب الـنسـوية بـعد الـقنـاعة الـتـامة 

من نـتــائج ومــا اضـافــته لــلـفــريق بــاالضـافــة الى اســتـجــابـة
ـدربة وانـسجـام الالعـبـات معـهـا مـا ادى الى جتديـد الـثـقة بـا
ـدربة لالسـتفـادة من خـبرتـها. وبـيـنت عبـد الرحـمن أن عـقد ا
دة  17 شـهراً يـنتـهي نهـاية الـعام يـنص مبـدئيـاً على الـتعـاقد 
احلـالي مع امـكـانـيـة الـتـجـديـد لـسـنـة اخـرى لـلـمـدربـة واجلـهاز
الية دربة تسلـمت مستحقاتها ا ساعد  الفتةً الى أن ا الـفني ا
بـشكل كـامل بـاالضافـة الى الكـادر الـفني وال تـوجد اي مـشاكل

مالية تخص رواتب اجلهاز الفني .
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 تـــعــــرض نـــادي نــــفط مــــيـــســـان
الــريــاضي جــنــوبي الــعــراق إلى
حـــــرق بـــــالـــــكـــــامـل وذلك ضـــــمن
األحــداث الـتي تــشــهــدهــا عـدد من

احملافظات وبغداد.
وقــــــال اإلعالمـي الــــــريــــــاضـي من
مـيـسان حـيـدر الـسعـد في تـصريح
صـــحــــفي إن  مــــقـــر نــــادي نـــفط
مـيـسان الـكائـن في مديـنـة العـمارة
مــركـــز احملــافـــظــة تـــعــرض عـــنــد
الـسـاعـة الرابـعـة فجـراً لـهـجوم من
قـبل مـسـلـحـ مـا أسـفـر عن حرق
سـلح ـقر بـالكـامل مبـينـا أن ا ا
اقـــــتـــــادوا احلـــــارس االمـــــني الى
الــســاحــة اخلــلـفــيــة حتت تــهــديـد
الـــسالح. وأشــــار إلى أن الـــقـــوات
األمــــنــــيــــة جتــــري اآلن اجــــراءات
التحقيق.  وأظـهرت صور ومقاطع
ـا يـطلق فـيـديـو  عـبـارات تـمـجـد 
عــلـيـهـا ثــورة عـاشـوراء في اشـارة
الى الــتــظــاهــرات واالعــتــصــامـات

التي يقودها التيار الصدري.
وفي اتـصـال مع احد الـعـامـل في
الـنـادي اكد أن سـبب عـدم االجـابة
كــونــهم ال يــعــلـــمــون الــتــفــاصــيل
ومــتـخـوفـ مـن الـوضع ألن يـكـون
مردود االجابة على الـسؤال سلبياً

عـليـهم. ودارت اشتـبـاكات مـسلـحة
ب عـناصـر سرايا الـسالم التـابعة
لــلـتــيــار الـصــدري وقــوات أمـنــيـة
نطـقة اخلضراء متـحصنة داخـل ا

أسفرت عن عشرات الضحايا.
WOÐeŠ —UI

وتــخـلــلت تـلـك االشـتــبـاكــات حـرق
مـقــار حـزبـيــة في بـغــداد وعـدد من
احملـــافــظـــات. ويــلـــعب نـــادي نــفط
مــيــســان ضـــمن الــدوري الــعــراقي
ـمـتـاز لـكـرة الـقـدم ويـتـبـع إداريا ا

الى وزارة النفط االحتادية.
وفي سياق متـصل قرر نادي دهوك
مـغـادرة الـعـاصمـة بـغـداد والـعودة
إلى إقلـيم كوردستـان رغم عدم أخذ
التـوجيـهات من احتاد الـكرة فـيما
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{ أالخويال (كوستاريـكا) (أ ف ب) - أكد رئيس اإلحتاد الـدولي لكرة القدم
"فـيـفـا" الــسـويـسـري جـانـي إنـفـانـتـيــنـو األحـد في كـوســتـاريـكـا أن األمن في
ـتوقع وجود قـرابة مـليـوني شخص سـيكون مونديـال قطر  2022حيث من ا
ـشــجـعـ سـيـكـونــون في مـديـنـة واحـدة.وقـال "مـشـدداً لـلـغــايـة" ألن جـمـيع ا
إنفانتينو في مؤتمر صحافي عـقب افتتاح ملعب لكرة القدم في سان خوسيه
ـشـجــعـ من جـمـيع أنــحـاء الـعـالم مـدعـوون لـالحـتـفـال ومـشـاهـدة "جـمـيع ا
بـاريـات. ولكن إذا أراد أي شـخص أن يـأتي ويـبدأ مـعـركة أو أي شيء من ا
هـذاالـقــبـيل فـمن الــواضح أنه لن يـكــون مـوضع تـرحـيـب وسـنـكـون جــمـيـعـاً
صارمـ للغـاية ألن سالمـة اجلمـيع هي أهم شيء".وحـسب مسـؤول "الفـيفا"
نـتـظـر أن يتـواجـد "قرابـة مـليـوني شـخص من جـميـع أنحـاء الـعالم" في من ا
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اثار حرق
نادي النفط في
ميسان

V¹—bð ∫ حكام عراقيون في وحدة تدريبية
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( WOŠd∫ لقطات من مسرحية (اوكسج

{ وكــاالت -تــداول رواد مــواقع الــتــواصل
اإلجـتماعي مـجمـوعة صـور لعـارضة األزياء
ـية جـوجـينـا رودريـغز وزوجـة جنم كرة الـعا
القـدم الـبـرتغـالي كـريـسـتيـانـو رونـالدو وهي
حتـصل على وشم جـديد عـلى يدهـا.وتسعى
روديـغز من خالل الـوشم إلى تـخـليـد ذكرى
إبـنهـا الـذي توفي والـذي كـان تـوأم إلبنـتـها
شاركة اجلمهور حديـثة الوالدة.كما قامـت 
صــورة لــهــا وهـي حتــمل إبــنــتــهــا من دون
إظــهــار الــوجــوه وقــد كــشــفت عن الــوشم
GوC  الـــــذي هــــو عـــــبـــــارة عن حـــــرفــــ
مـكــتــوبــ مع رمـز قــلب بــيــنـهــمــا.وتــفـاعل
تـابعون بـشكل كبـير مع منـشور جورجـينا ا
وقــــامـــوا مــــواســـاتــــهـــا عــــلى فــــقـــدانــــهـــا.

ان لم يحل نفسه …وأرى ان من قبل احملكمة االحتادية مادام البر وهو حل البر
ـتنـاول يدهـا السبـاب سياسـية يـفرضـها واقع ان مبـررات احملكـمة  االحتـادية 

البلد احلالي .. 
ـرتـقب هي : اخـفـاق ـبـررات الـدسـتـوريـة والـقـانـونـيـة لـقـرارهـا ا واالهم لـديـهـا ا
دد احلـتـمـيـة الـدستـوريـة وعـطل أعـمـاله وعدم ـا مـطـلـوب منه خـالل ا ـان  الـبر
انتخابه رئـيس اجلهورية ومن ثم تـكليف شـخصية الـوزراء فيعتـبر ذلك من قبيل
تـعـطــيل الـدولـة ومــؤسـسـاتــهـا  جتـاوزاً عــلى الـدسـتــور مع اسـتــمـرار اعـضـاءه

باستالم مرتباتهم وامتيازاتهم دون تقد خدمة عامة  ..… 
ومن الـبديـهي ان من يـخـالف الـدسـتـور او القـانـون يـتـعـرض الى اجلـزاء ولو لم
ـؤسـسـة يـنص عـلى ذلك الـدســتـور واجلـزاء هـنـا عـلى االقل  انــهـاء عـمل هـذه ا
واســتـبــدالــهـا كــمــا لـو ان مــوظف خــالف اعــمــال وظـيــفــته فالبــد من اقــالـته او
عزله..فكـيف اذا كان هـذا االخالل صادر من مـوسسة تـشريـعية عـليـا فمن باب

اولى اقالته وحله . 
والـتــعــكـز عــلى كــون ذلك خــارج صالحـيــات احملــكـمــة االحتـاديــة راي يــجـانب
الصواب الن مهمة القضاء حسم اي نزاع يعرض عليه وتقع على عاتق القضاء

مهمة حتقيق العدالة سيما ان قرارات احملكمة االحتادية
مـلـزمـة ونـافـذة جلـميـع الـسـلطـات ..لـذلـك تـقع  عـلـيـها
الـيـوم مــسـؤلــيـة تـاريــخـيــة وطـنـيــة حلـمـايــة الـبالد من

الضياع ومصير اليحمد عقباه … 
ستعان . والله ا
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أمون للترجمة والنشر في تـرجم العراقي ضيفته دار ا ا
ندوةٍ  لـلـحـديث عـن كـتـابه (تـدويـر الـزوايا تـسـاؤالت في

اضي. الترجمة) الذي صدر عن الدار نهاية العام ا

اخملـرج الـسـيـنـمـائي الـسـوري نال
فـــــيـــــلــــمـه الــــروائـي الـــــقــــصـــــيــــر
(فوتوغراف)  اجلائزة الكبرى في
ي للفيلم خـتام مهرجان األرز العـا
غرب وهو القصير بدورته الـ  23بـوالية بازرو أفران با

ؤسسة العامة للسينما السورية. من إنتاج ا
ÍË«bM « rÝöÐ ¡öŽ
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صري  احيا حفالً غنائياً كبيراً في الساحل طـرب ا ا
مـقـدمـا مـجـموعـة من الـشـمـالي بـحـضـور جـمـاهـيـري 

ة. اغنياته احلديثة والقد
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وجتـــفـــيف األنـــهـــار واالهـــوار في
ـــهــرجــان الـــعــراق وقـــال رئــيس ا
االديب محمد رشيد(نستقبل نهاية
الشـهر احلـالي اكثر من  50 فنـانة
تـشكـيـلـة القـامـة مـعـرض تـشـكـيلي
خاص عن مكافـحة التصـحر علما
ان اخــــــــر مــــــــوعـــــــد
الســـتالم الـــلـــوحــات
ـــشــاركـــة قـــيــاس ( ا
80×60 ) سـم  هـــــــــو
الـعـشـرين من الـشـهر
اجلــــاري . وتـــــمــــنح
اللوحة الفائزة تمنح
مكافـأة مالية قـيمتها
مـلـيـون ديـنـار عراقي
وجـــائـــزة الــعـــنـــقــاء
الـذهـبيـة الـدولـية في
الــفـن الــتــشـــكــيــلي).
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يـقـيم مـهـرجــان الـعـنـقـاء الـذهـبـيـة
الـدولي الـرحـال بـدورته اخلـامـسـة
اسـتــرالـيـا- الـعـراق 2018- 2022
مـســابــقــة تـشــكــيــلـة لــلــنــسـاء عن
اســـبـــاب ومـــعــاجلـــة الـــتـــصـــحــر
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ـصـريـة ?ياسـم ــمـثـلـة ا اعـلـنت ا
صـبري ?خـوضـهـا جتـربـة الـتـمثـيل
فـي مـــوسـم مـــســــلـــسـالت رمـــضـــان
 ?2023وذلك بعـدما فـتحت خـاصية
ـبــاشـرة في اإلجــابـة عن األســئـلــة ا
ـــوقـع الـــتــــواصل صــــفـــحــــتــــهــــا 
تابع عما اإلجتماعي.فسأل أحـد ا
إذا كـــانت ســتـــحــصـل عــلى دور في
مسـلسالت رمـضان  ?2023لتـكتفي
بـــــــاإلجــــــابــــــة بــــــعــــــبــــــارة "ايــــــوه
انـشـاءلـله".القى اخلـبـر إسـتـحـسـانـاً
ــتــابـــعــ الــذيـن عــبــروا عن لـــدى ا
مــحـبـتــهم الـكــبـيـرة لــهـا وتــشـوقـهم
ـشـاهدة أعـمـالـهـا القـادمـة وتـمـنوا

لها التوفيق بكل ما تقوم به.
وكــانت صــبــري قــد شــاركت صــورة
جـديدة ظـهـرت فيـهـا من داخل غـرفة
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ــطــرب حـــا الــعـــراقي عــلى عــلـق ا
األحـداث الــتي جــرت في الــعـراق في
األيام األخيرة وذلك من خالل منشور
وقع شاركه عبـر صفـحته اخلـاصة 
الـتـواصل اإلجــتـمـاعي  قــائال"الـلـهم
اني استودعـتك بلـدي العزيـز العراق
".تفاعل الرواد وشعبنا الطـيب الكر
نشور وشاركوه عبر صفحاتهم مع ا
اخلاصة معبرين عن محبتهم للعراق
وشعبه كتبوا عبـارات تمنوا فيها أن

يحفظ الله البالد واهلها.
ـطربـة رحـمـة رياض عن كمـا عـربت ا
حزنهـا على األحـداث التي جتري في
بـلــدهـا فـي األيـام األخــيـرة وذلك من
خالل مـنشـور شـاركـته عـبـر صـفـحته
ـــــــوقع الـــــــتـــــــواصل اخلـــــــاصـــــــة 

اإلجتماعي.
ونشرت رياض صورة لـلعلم العراقي

 : وعلقت قائلةً
سالم ألرضٍ خُلقت للسالم و
مـا رأت يومًـا سـالما…حـفظ
الــــلـه الــــعــــراق وشـــــعــــبه

العظيم".
ــتــابــعـون مع وتـفــاعل ا
ــنــــــشــور وشــاركــوه ا
عـــبــــر صـــفـــحــــاتـــهم
اخلـاصـة معـبـرين
عن مـــحـــبـــتـــهم
لــــــلـــــــعــــــراق
وشـــــــعـــــــبه
كـــــــتـــــــبــــــوا
عـــــــبــــــارات
تمـنوا فـيها
أن يــــحــــفظ
الـله الـبـلد

وأهله.

كـتب الـتنـفيـذي الحتـاد احلقـوقيـ الـعراقـي عضـو ا
حـاضــر في احــد مـحــاور الــنـدوة الــتي اقــامـهــا قـسم
الدراسات القانونية ببيت احلكمة بالتعاون مع االحتاد
بعـنوان (احلقـوقيـون أعمدة مـؤسسـات الدولة لـترسيخ

سيادة القانون).

الـشــاعـر االردني شـارك في أمـسـيــة شـعـريـة بـعـنـوان
(لـيـالي الـعـائـدين) اقامـتـهـا اجلـمـعيـة األردنـيـة لـلـعودة

والالجئ في الرصيفة باالردن.

وظـف العراقي تـلقى تـعازي ادارة ومـوظفي الـشركة ا
سـائـلـ الله الـعـامـة لـلـمـوانيء الـعراقـيـة لـوفـاة والـده 

تعالى ان يسكنه فسيح جناته.

التـدريسي في كلـية االعالم بجـامعة بـغداد حاضر في
دورة تدريـبية اقـامتـها نقـابة الصـحفـي العـراقي في
ـدة اربــعـة ايــام بـعــنـوان (الــعالقـات شـقـالوة بـاربــيل 

العامة وفن االتيكيت والصحافة االستقصائية).
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الـكاتب العـراقي صدر له عن دار الـوالء ببيـروت كتاب
ـقـاومـة في شـعـر جـواد احلـطـاب – بــعـنـوان (صـورة ا
دراسة مـوضـوعـيـة فـنـية) والـذي كـان مـحـور اطـروحة

دكتوراه للكاتب نال عنها الشهادة بدرجة امتياز.

رحمة رياض احمد

{ لـــوس الــــنـــجـــلـــوس  –وكــاالت -
ـثــلـة وصــانـعـة أجنـلـيــنـا جـولي ?
أفالم أمـريكـيـة. حـصلت عـلى الـعـديد
ـــا فـي ذلك جـــائـــزة من اجلــــوائـــز 
األوســـكـــار وثـالث جـــوائـــز غـــولـــدن
غـــلــوب.  اخـــتــيـــارهــا عـــدة مــرات
مثلة األعلى أجرًا في هوليود وتعد ا
من أكثر األشخاص نفوذاً في صناعة
السيـنمـا األمريكـية. ظـهرت ألول مرة
ـمـثل في سن الـسـابـعــة مع والـدهـا ا
ـسـاع إنـسـانـية جـون فويت. قـامت 
ا في ذلك وروّجت لقضايا مختلفة 
ـرأة. في الـتـقـرير الـتعـلـيم وحـقـوق ا
التـالي نـتـعـرف علـى  قصـة جنـاحـها
ــوقـع الــفن: ولــدت ــلـــهــمــة وفـــقــا  ا
أجنـلـيـنا جـولـيـفـويت في  4حـزيران
1975 فـي لــــــــــوس أجنــــــــــلــــــــــوس 
كـالـيــفـورنـيـا فـي كـنف عـائـلــة فـنـيـة.
ـمثل جـون فـويت ووالدتـها والدهـا ا
مـثـلة مـارشـلـ برتـران. بـعد طالق ا
والــــديــــهــــا عــــاشـت مع والــــدتــــهــــا

ووجدت اإلستقرار في حـياتها. بدأت
جـولي الـتـمـثـيل بـشـكل إحـتـرافي في
سن الـــســادســـة عــشـــرة. عــام 1993
لـعــبت دورهــا الـرائــد األول في فــيـلم
فازت (كـاربـورك 2) وفي عـام 1997  
بجائزة غولدن غلوب ألدائها في فيلم
"جـــــورج واالس". جــــاءت انـــــطـالقــــة
جـــولـي األولى بـــعــــد أن لـــعـــبت دور
عارضة األزياء جيا كاراجني في احد
االفالم و بــعــد هـذه الــبــطــولــة فـازت
جولي بـجـائزة غـولـدن غلـوب لـلسـنة
الثـانيـة عـلى التـوالي. في عام 1999
لعبت دور مريـضة عقلـية حصلت عن
هـذا الدورعـلى جـائـزة غـولـدن غـلوب
ــثــلي الــثــالـــثــة وجــائــزة نــقـــابــة 
الـشـاشـة وجــائـزة األوسـكـار ألفـضل
ـــثـــلـــة مـــســاعـــدة. فـي عــام 2000
مثالت األعلى وأصبحت واحدة من ا
أجــــرًا فـي هــــولــــيــــوود عــــام 2002.
. أخـــرجت جـــولـي أيـــضًـــا فـــيـــلـــمــ
ي من األ حصـلت علـى إعتـراف عا

وشقـيقـها. عـندمـا كانت طـفلـة غالـبًا
ما كانت تشاهد األفالم الـتي ألهمتها
ـدرسة خلوض مـجـال التـمثـيل. في ا
ـسـتـمر الـثـانـويـة واجـهت الـتـنـمـر ا
لــكــونــهــا نـــحــيــلــة لــلــغــايــة وتــضع
النظـارات على عـينيـها واألقواس في

أسنانها. 
تــخــلت عن دروس الــتــمـثــيل وكــانت
تـرغب أن تـكون مـصـمـمـة أزيـاء. بـعد
ـدرسـة عـادت إلكـمـال تـخـرجـهـا مـن ا
دروس التمـثيل. عـانت من عدم الـثقة
ـادي الـعــائـلي بـنــفـســهـا والـوضـع ا
ــقـــارنــة مع ســاهـم في عــزلـــتــهـــا بــا
ــيـســورات. واجـهت في رفـيــقـاتــهـا ا
ـراهـقـة صعـوبـة في الـتواصل عمـر ا
ـــا مـع اآلخـــرين عــــانت من عـــاطــــفـــيً
االكتئـاب تعـاطت اخملدرات وحاولت
. فـي سن الــرابــعـة اإلنــتــحــار مـرتــ
والــعــشــرين  إدخـــالــهــا إلى قــسم
ـدة 72 سـاعـة. األمـراض الــنـفـســيـة 
بعد عام تبـنت جولي طفلها األول

ـتـحـدة لـقـاء عـمـلـهـا اإلنـسـاني. ا
حصلت عـلى اجلائـزة اإلنسـانية
USA-UNA يـة من قبل العـا
في تــشــرين االول 2005. وفي
تــــــشــــــرين االول 2011 قـــــدم
ــــــفـــــوض الــــــســـــامـي لأل ا
تحـدة لشـؤون الالجئ إلى ا
جولي دبوسًـا ذهبـيًا مخـصصًا
للـموظـف الـذين يخـدمون لـفترة
طـويـلــة. كـمـا حـصــلت عـلى لـقب
فــــخــــري عـــام   2014. تــــقـــول
جـولي عن مــسـيـرتـهــا الـفـنـيـة:
صـاعب يجب (للـتغـلب عـلى ا
أن حتــافـــظــوا عـــلى عــقـــلــيــة
إيجابـية أن تـثقـوا بأنـفسكم
ــسـار ــا وال تـخــتـاروا ا دائـمً
اخلاطئ أبـدًا. احلـياة رحـلة
ومـعـرضـون لـلـخطـأ يـجب
أن نهدف دائمًا إلى التعلم
من تلك األخطاء وحتس

أنفسنا).
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ـــســرح اجلـــاد في يــشـــارك مـــنـــتـــدى ا
الفـلـوجة في مـهرجـان يـنابـيع الشـهادة
بـنـسـخـته الـتـاسـعـة والـذي يـقـيمـه فرع
بابل بـنقـابة الفـنانـ العراقـي الـشهر
ـســرحـيــة اوكـســجـ اعـداد اجلــاري 
الـذي قـال (تـدور واخـراج مـعــاذ عـكـاب 
ـــــســــرحـــــيــــة حـــــول مــــرض احــــداث ا
الـشــيـخـوخــة وسط اهـمـال الــكـثـيـر من
جـوانـب احلـيـاة مــنـهـا الــزمن وسـرقـته
كون عدم استغالل الزمن احلقيقي الذي
نــعـيـشـه يـجـعـل االنـسـان نــادم عـلى كل
شيء مر به) واضاف (العمل موجه لكل
ـظلـلـة للـحقـيـقة والـواقع الذي االفكـار ا
لــقـد تـصـدعت جـدران افـكـارنـا نـعـيـشه 

وتصدعت عجلة الـزمن واصبحنا وقود
اللة الـهـيمـنة واالسـتـغالل ونحـتاج الى
صــرخــة حــقــيــقــيــة مــفــادهــا صــنــاعــة
ولـلمسـرح دور كبيـر في صناعة احلياة
ـســرح هـو عـالم مـؤكــدا ان (ا احلـيــاة) 
اخلـيـال الـذي يـعـبـر عن مـاهـيـة احلـياة
ومـا يشـعـر به االنـسان ويـعـكس صورة
تـتـمـثل بـفـكـر جـمـالي ومـوسـوعي فـهـو
ـسرح الـرقيـب على كـل مايـحـدث كـون ا
ـسرحية احد مقومـات اجملتمع  وهذه ا
مـــاهي اال عــمـل يــعــكـس رؤيــة الحــداث
حقيقية مـرت على الشعب العراقي ومن
ــــســـرح نـــطــــلق صـــوت خـالل الـــفن وا

احلقيقة).
ــسـرحـيــة قـال (في الـواقع وعن هـدف ا
انــهـــا تــكــشف عـن بــعــدين
االول يــــرتـــــبط بــــحـــــركــــة
اجملــتــمع مـنــهــا  الــعـادات
والـتــقـالــيـد والـبــعـد االخـر
لذلك االزمات االجـتـماعـيـة 
فان الشخـصية الـفاعلة في
ـــســـرحي هـــذا الـــعـــرض ا
كـــــانـت تـــــقـــــود وحتــــرض
لـــتـــضـــيف بـــعـــدا جـــديــدا
يـــجــعـــلـــنـــا نـــحـــاكـم هــذه
الـشــخـصـيـات بــاعـتـبـارهـا
شــخـصــيـة واحــدة جلـذب

ــتـلــقي نــحـو اهــداف الــعـرض بــرمـته ا
حتـى النـهايـة). سـألنـاه : كـمخـرج شاب
ـــســرح? فـــاجـــاب (في ـــثل لـك ا مـــاذا 
سرح تنمو مواطن اجلمال وتنغرس , ا
شاعـر لتصنع في ثناياه االحـاسيس وا
خطـاب مسـرحي تـعبـر فيه عن احلـقيـقة
وتـفـتح فـيه نـافـذة حـول الـعـالم لـصـنع
شخصـية الـفنان احلـقيقي الـذي ارهقته
وهــو الــذي يـــصــنع ــســـرح  خـــشــبـــة ا
اجلــمــال لالنــطالق نــحــو عــالـم االبـداع
سرح الذي اجد نفسي فيه). هذا هو ا
ـــشــرف الــعــام عــلى مـن جــهــته اشــاد ا
ــســرحــيــة عــكــاب حــمــدي (بــتــجــربـة ا
ـســرح وهم يـنــاقـشـون الــشـبـاب عــلى ا
قــضــايــهم ويــقــدمــون االدوار الــعــديـدة
ـستـويات مـخـتلـفـة تثـبت لـلجـميع ان
وهـنــاك من يــحـاول ــسـرح اليــتــوقف  ا
الـنـهـوض به ويــفـتح ابـوابه لـلـجـمـيع).
مـضـيـفـا (وتـاتي الـغـايـة واحلـكـمة عـلى
لـسان اخملـرج عـندمـا يـقول مـهـما تـكون
ريح  احلــيــاة قـاســيـة عــلــيـنــا ان نـقف
امامهـا والنسمح لهـا ان تسرق الـبسمة

من شفاهنا).
) اعـداد واخـراج مـســرحـيـة (اوكـســجـ
مــعـــاذ عــكــاب االشــراف الــعــام عــكــاب
التـجسـيد تـمثـيل مرتـضى كـاظم حمـدي
ونــــســــور احلــــركي حــــذيـــــفــــة حــــسن 

اإلفك مـعرفـيا وشـمل اجلـانب الـفلـسفي
وعـلم االجــتـمـاع وعـلم الــنـفس وتـنـاول
ي ـسرحي العا ايضا اإلفك في النص ا
والعـربي) مضـيفـة (كانت حـدود البحث
ـؤلفـة للـمدة من ـسرحـية ا النـصوص ا
٢٠١٠ الـى ٢٠٢١ وشـــــمـــــلت الـــــعـــــراق
فلسطـ -السودان  مصـر-  السعودية
في مـا شــمل مـجـتـمـع الـبـحث ٢٧ عـمال
مسـرحيـا اختيـر منـها  ٥ اعـمال لـتكون
عـيـنــة الـبـحث وقـد تــوصل الـبـحث الى
جـمـلة مـن النـتـائج من اهـمـهـا ان كـتاب
سرح الـعربي استـطاعوا  أن يـجعلوا ا
اإلفك مــتــمـثالً شــكال ومــضـمــونـاً عـــبـر
ـتـبـعـة لـتــوظـيف مـقـاربـات األسـالـيـب ا
اإلفك  وجعلها ذات مضام فعالـة عـن
تـعة واالقـناع وخلق الـصرعات طريق ا
ب الـشـخصـيـات .وان  اإلفـك قد تـمثـل
ـسـرحـية بـرسم طـريـقـاً لـلشـخـصـيـات ا
لالنـــطالق مــن الــــدائـــرة الــــصـــغـــيـــرة
بالصـراع إلى الدائـرة الكبـيرة  وصوالً

إلى الذروة مسـتثمرين
أســـــــلـــــــوب اإلفك
الــــــــــقـــــــــــولـي
الـــلــــســـاني
ألحـــــــــداث
الـنــتـائج
الفعلية
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حتــلم بــتــرك وظـــيــفــتك والــبــدء بــتـــنــفــيــذ مــشــروعك
يوم السعد االربعاء. اخلاص

qL(«

حتـاول أن تـستـمر عـلى نـظام غـذائى صـحى وحتاول
فقدان الوزن.

Ê«eO*«

ــكـــنك الــبــدء ــشـــروعك و   تـــضع دراســة جـــيــدة 
بتنفيذه.يوم السعد السبت.

—u¦ «

فـقط تـخـلى عن عـاداتك الـسـيـئـة حـتى حتـصـد نـتـائج
صحية جيدة. 

»dIF «

حتـاول تـنـسـيق وتـنـظـيم وقـتك وهـذا سـيـكـون خـطوة
ستقبل. جيدة لك في ا

¡«“u'«

تـتـعـامل مع من حـولك بـحـسـاسـيـة شـديـدة وال تـقبل
آراء منهم أو نصائح.

”uI «

تــتـعـمـد عــدم مـواجـهــة الـشـريك بــعـد ان وقع مـؤخـرًا
خالفًا بينكما. 

ÊUÞd «

تـأكـد أن اصـدقـائك بـنـصـائـحـهم يـريـدون مـصـلحـتك
وليس اإلنتقاص من قدرك.

Íb'«

تتخـلى عن كبريـائك وتذهب للتـحدث مع صديقك وقع
خالف بينكما.

bÝô«

تتـخـلى عن حـسـاسـيـتك وتـتـقـبل اآلراء بـصدر رحب
يوم السعد الثالثاء.

Ë«b «

فيـما تـشرح له انت تـستـمع الى وجهـة نظـر الشـريك 
سبب نرفزتك.

¡«—cF «

ثق في نــفـسك وتـأكــد أن لـديك الــكـثـيــر من اجلـوانب
اجليدة بشخصيتك.

 u(«

Âu−M «Ë X½√u ËœuÝ

حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مقـسم الى 9 خانـات صـغـيرة
هدف هـذه اللـعـبة ملء اخلـانات
بــاالرقــام الالزمــة من 1 الى 9
شـرط عــدم تـكــرار الـرقم اكــثـر
من مـــرة واحـــدة فـي كل مـــربع
كـــــبــــــيــــــر وفي كـل خط افــــــقي

وعمودي.
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الــتـحــكم في الـهــيـلــيـكـوبــتـر بــرفـقـة
مجموعـة من األشخاص كـما نشرت
فيديو للمكان وأظهرت مدى جمالية

ناظر الطبيعية هناك. ا
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اسـتأنف اخملرج أحمد خالد موسى تصوير
مــشـاهـد فـيــلـمه اجلـديـد "رمــسـيس بـاريس"
بـطـولـة الـفــنـانـة الـلـبـنـانــيـة هـيـفـاء وهـبي في
منـطـقـة منـشـأة نـاصـر بالـقـاهـرة وذلك بـعد
االنــتـــهـــاء من نـــصـف أحــداث الـــفـــيـــلم في
العـاصـة الفـرنسـية بـاريس ويتـبقى أقل من
أســبـوعـ تــصـويـر ويــتم االنـتــهـاء من آخـر
مـــشـــاهـــد الـــعـــمل تـــمــــهـــيـــداً لـــطـــرحه في
ـشـاهـد الـثالثـاء ب السـيـنـمـات.وجـمـعت ا
مــحـمـود حـافظ ومــصـطـفى الــبـنـا وعـدد من
مـثلـ الـشبـاب فـيمـا تلـتـحق بطـلـة الفـيلم ا
هـيــفـا وهــبي بــالــتـصــويـر نــهــايـة األســبـوع
اجلـــاري الســتــكــمـــال مــشــاهـــدهــا بــشــكل
مـتـواصل حـتى االنـتـهـاء من الـعـمل. الـفـيـلم
ــيــرغــني بــطـــولــة هــيــفـــاء وهــبي حــمـــدي ا
مــصـــطــفـى خــاطـــر مــحـــمــد سالم
مـــحـــمـــد أســـامـــة (أوس أوس)
ومـحمد ثروت محمود حافظ
الـتونـسيـة سمـيرة مـقرون
مـصـطـفـى الـبـنـا وعـدد
. ـــمـــثـــلــ آخـــر من ا

الفيلم.

الـــــــعـــــــزف احلـي ســـــــتـــــــار ســــــــلـــــــيـم
تـقـنـيــات الـعـرض مـجـبـاس الـســاعـاتي
ـسرح اجلـميـلي واحـمد عـمـاد مديـرة ا

هبة عمار.
wŠd  h½  

الى ذلك نـاقـشت رسـالـة مـاجـسـتـيـر في
سـرحيـة  بـكلـيـة الفـنون قـسم الفـنـون ا
اجلـميـلـة بجـامـعة بـابل(االفك وتـمثالته
ـسـرحي العـربي ) للـباحـثة في النص ا
مها سعد كمـال هاشم  والتي تشير الى
ان (االفـك يـــعــــد اقـــبـح انـــواع الــــكـــذب
وافحشه ليتحقق من وراء ذلك فعـل أثم
وقــبـيح  يــتـســبب بــنـفي الــشـخص  أو
ــلك  مـن نــفــسه  أو ســـلــبه اثــمـن مــا 
شــــرفه أو عــــائــــلــــته أومــــحــــيــــطه  أو
عـمـله)مـوضـحـة (جـاءت أهـمـيـة البـحث
ـسـرحـي الـعـربي كـونـه يـدرس الـنـص ا
ـعرفـة اإلفك وكـيف تـمثـله لدى كمـدونه 
كل كـاتب مـسـرحي مـشـيـراً إلى جـوانب
الـكـتـابــة وآلـيـة الـتـنـاول والـطـرح الـتي
حتــتـاج إلى إيــضــاح وفـهم اعــمق كــمـا
جــاء الفـادة الــعـامــلـ  والــدارسـ في
سـرحي  من طلبة مجال االدب والنـقد ا
الــكـلـيــات  ومـعــاهـد الـفــنـون اجلـمــيـلـة
وذوي االخـتصـاص في مـجـال الـتـأليف
ـــســرحي .وقـــد تــنــاول الـــبــحث اإلفك ا
مفـاهيـم ومقـاربات وديـانات كـما تـناول
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{ طــوكـــيــو (أ ف ب) - تــتــولى
ـسـنـ في جـنـوب دار لـرعـايـة ا
اليابان "توظيف" أطـفال مهمّتهم
مــرافــقــة كــبــار الــسنّ وجــعـلــهم
ســعــيــدين فــيـمــا تــقــدم لــهـؤالء
الـــــــصــــــغــــــار احلـــــــفــــــاضــــــات
واحلـــلــيب.ويـــنــبــغـي أن يــكــون
األطـفال الـذين سـتـوكل لـهم هذه

{ بـــاريس (أ ف ب) - أعـــلـــنت
ا وزيرة الـثـقـافـة الفـرنـسـيـة ر
لك االثـن إطالق برنامج عبد ا
لـدعم اخملـرجـ الـسـيـنـمـائـيـ
احملروم من حرية التعبير في
ــلك في بـلــدانــهم.وقــالت عــبـد ا
تـصــريـحــات إلذاعـة "أوروب "1
إن الـبـرنــامج الـذي يــحـمل اسم
"كــــامــــيــــرات حـــرة" ســــيــــتــــيح
استـضـافـة هـؤالء اخملـرج في
فــرنـــســـا "لــســـتــة أشـــهـــر عــلى
األقل".وأشــارت إلى أن "اتــفــاقــا
ــديـنــة الــدولــيـة سـيُــبــرم بــ ا
ركز الوطني للسينما للفنون وا
في نـهــايــة الـشــهــر إلطالق هـذا
شروع ولكي تبقى فرنسا هذه ا
ضيـفة لـلفنـان الذين األرض ا
يحتاجون إلى الـتعبير واإلبداع

بحرية".
ولفتت معـلومات قـدمها مكـتبها
إلى أن الـــبــــرنـــامج مــــوجه إلى
"الـسـيـنـمـائـي الـذيـن يـعـمـلون
عــــلى مــــشــــروع فــــيــــلم طــــويل
(وثـــائــــقي أو روائـي أو رســـوم
مـــتـــحــــركـــة) مع تــــوجه نـــحـــو

ية. العا
ويـتــيح الــبــرنـامـج اسـتــضــافـة
هؤالء السينمائي "لستة أشهر
داخل مقر في فرنسا مع تغطية
صاريـف التنقل واإلقامة كاملة 
والـــنــفـــقـــات الـــتـــربــويـــة خالل

صدر عينه. اإلقامة" وفق ا
وستُخصص للبـرنامج "ميزانية
قــدرهــا مــئــتــا ألف يــورو خالل
ســــنـــتـه األولى مــــا ســــيـــتــــيح
اســـتــــضــــافـــة نــــحـــو عــــشـــرة"
ا .وأكدت الوزيرة ر سينمائي
لك أن السـينما الـفرنسية عبد ا
هي "األكـــثــــر انـــفـــتــــاحـــاً عـــلى
العـالم" مـتحـدثة خـصـوصا عن
ــشـتـرك عن اتـفـاقــات لالنـتـاج ا
ـركز الـوطـني للـسـينـما طريق ا

مع بلدان أخرى.
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جميع األطراف السياسية في العراق وانضمت إليها
واشــنـطن يــدعـون الى الــتـهــدئـة واحلــوار اذن كـيف
نحدر الـكبير من الـتصعيد? وصلت األمور الى هـذا ا
ـــاذا لم يــتـم الــتـــعــاطي الـــصــحـــيح مع مـــخــرجــات و
ـشاركة االنـتخـابات األخيـرة برغم نـقص شرعـيتهـا با
نخفضة وعدم السماح للتداعيات في الوصول الى ا

هذه احلدود?
ـضي في  هـنـاك عـنـاد أعـمى وإصـرار أجـوف عـلى ا
األخــطــاء من مــنـطـق الـقــوة واالســتـقــواء بــالـداخل أو
اخلارج ومن هـنا ال تـبدو مـداخل حل االزمـة اجلارية
واضـحــة الســيــمــا وأنّ الــدم الــعــراقي الــزكـي يُـراق
ـنـطـقـة اخلـضراء بـسـهـولـة مـتـنـاهـيـة مـجـددا داخل ا
ا يال يدع مجـاالً لرمي مسؤولية وليس بعيدا عـنها 
إطالق الـرصـاص احلي على الـطـرف الثـالث اخملـترق
لكل فـعالية وطـنية لـلتغيـير إال اذا كان الـطرف الثالث
ـــنــطــقــة اخلـــضــراء من دون أن يــدري مــقـــيــمــا في ا
الـشـعب. مـاذا يقـول الـطـرف األول  والطـرف الـثاني
ومـاذا لــو نــزل لــلـمــعــتـرك الــطــرف الــرابع  وال احـد
يـسألـني عن الطـرف الـرابع قبل ان يـجيـبني عن هـوية

الطرف الثالث ?
لم أجد طـرفـاً سـياسـيـاً يتـعـامل بـجديـة مع أي مـطلب
إصالحي لزعيم التيار الصدري منذ البداية ما جعل
ـطالب تـتصـاعد ويـرتفع سـقفـها والـتيـار له اخطاؤه ا
ويــضم فـاســدين كـمــا سـواه من الــقـوى مـثـل مـا قـال

الصدر نفسه. 
ـا مــضى كـمـا لـكـن يـبـدو أنّ اآلتي ســيـكـون أكــثـر 
قـدمات التي ساقتهـا احداث اقتحام القصر تخبرنا ا
ـتـظـاهـرين في مـيـاه مـسـبح اجلـمـهـوري واسـتـمـتـاع ا

الرئيس حتت شمس بغداد الالهبة.
نسمع فـقط الدعوة للـحوار وطلب اجللـوس على طاولة
ـا يـوحي بـنـفس أجـواء الـدهـالـيـز التي ـفاوضـات  ا
زري طـوال ما يـقرب من انـتجت الـوضع السـيـاسي ا
ــســألــة ال تــخص الــتــيـار عــشــرين ســنــة تــعــيــســة. ا
الـصــدري فـحـسب والـعــراقـيـون لن يـقــبـلـوا حـصـول
مـفاوضـات من دون ان يـعـرفـوا بـرنامـجـهـا وعالقـتـها
ـعـروضـة عـلـنـاً وهل سـتـسـهم فـي تـغـيـير ـطـالب ا بـا
األوضاع واجتثاث الفاسـدين أم انها تسويات جديدة

غلقة? خلف األبواب ا
اسـتـسـخف ان أسـمع من مـسـؤول ذي مـوقع سـيادي
ان يصـرح بـعـد كل هـذا االنـهيـار بـأنّ الـوضع خـطـير
داعــــيـــاً الى الـــتـــهـــدئـــة هل انـت مـــحـــلل أو مـــراسل
تـلـفـزيـوني تـصـف لـنـا االحـداث أم أنك مـواطن عـادي

يتمنى التهدئة ألنه ليس بيده سلطة او صالحيات?
 لـقد ضـحـكـتم عـلى الـعراقـيـ طـويالً وهم يـجـوعون
ـرضـون وينـزحـون ويُنـهبـون ويـتعـذبون ويهـاجرون و
ويُقتلـون وجاء اليوم الذي يضـحك فيه الشعب برغم
تدفق على هزال أوضاعكم واختالل توازنكم نزيفه ا
ــفــتـرض وخــلــو عـنــاويــنـكـم الـرنّــانــة من مـحــتــواهـا ا

. دستورياً

ــسـنــ الـواقع ـهــمـة في دار ا ا
فـي كــيـــتـــاكـــيــوشـــو دون األربع
سنوات كما على أولياء أمورهم
تـــوقــــيع عــــقـــد يــــنص عــــلى أن
األطــفــال الــرضع واألكــبــر ســنّــاً
ــكــنــهم احلــضــور إلى الــعــمل
"عـندمـا يـرغـبـون في ذلك".ويـذكر
ـكـنـهم أخـذ الـعـقـد أنّ األطـفـال 

استـراحة "مـتى شـعروا بـاجلوع
أو الـــــــــــــنـــــــــــــعـــــــــــــاس أو وفـق
مـزاجـهم".وأشــارت مـديـرة الـدار
كيمي غوندو إلى توظيف ثالث
طفالً حتى الـيوم لرفع مـعنويات
أكــثــر مـن مــئــة مــسنّ في الــدار
ومـعـظـمـهم في الـثـمـانـيـنـات من
عــمـرهـم.وقـالـت لـوكــالــة فـرانس
بــــرس "إن مــــجــــرد رؤيـــة
األطـــفـــال خـــطــوة جتـــعل
نـزالء الــدار يـبــتـســمـون"
مــضـيــفــة انّ "األطــفـال لن
يُـلـزَمـوا بـدوامـات مـحددة
أو أي مـتـطـلـبـات في هـذا
اإلطار". وبـرزت في إعالن
علق على أحد التوظيف ا
جدران الـدار جـمـلـة "نحن
نـوظّف!" بـأحــرف كـبـيـرة
فيما يشير اإلعالن إلى أنّ
األطــــفـــال الــــذين ســــيـــتم
اخـــتــيــارهم ســـيــتــلــقــون
ـــهـــمــة مـــقـــابل أدائـــهـم ا
احلـــــــــــــــفـــــــــــــــاضــــــــــــــات
واحلليب.وأوضح اإلعالن

ا ـسؤولـيـة الـرئيـسـيـة ور أنّ ا
الوحـيدة الـتي سـتوكل لألطـفال
هي "الــتـجــوّل" في الــدار بـرفــقـة
آبــائــهـم.ولــفــتت غــونــدو إلى أنّ
"األطـفـال سـيـبـقـون مع أمـهاتـهم
طـوال الوقت" مـضـيـفـةً ان األمر
"مـشـابه الصـطـحـابـهم في نـزهـة

إلى احلديقة".
أمــا كـبــار الــسن فــبـدوا ســعـداء
ـوظـف الـصـغار إذ بـعـضهم با
كـان يـلـقي الـتحـيـة عـلـيـهم فـيـما
كـان آخرون يـتـحـدثـون إلـيهم أو
يـــعــــانـــقـــونــــهم.وقــــالت إحـــدى
قـيمـات في الـدار لقـناة مـحلـية ا
"إنّـهم ظـريــفـون. وهـذه اخلـطـوة
ذكّـــرتــني بـــالــفـــتــرة الـــتي كــنت
أمــــــارس فـــــــيــــــهــــــا مـــــــهــــــامي
كـــــوالــــدة".وأكـــــدت غــــونــــدو أنّ
شروع حقق حـتى اليوم نتائج ا
تازة.وقالت إنّ "بعض األطفال
ـسـنّ بـطـريـقة يـتـفاعـلـون مع ا
جـيــدة جـداً وأصـبــحت الـعالقـة
فـي مــا بــيــنــهـم جــيــدة وكــانّــهم

." أحفاد حقيقي للمقيم

Z U½dÐ  ‚öÞ≈

5OzULMO

s  5 Ëd×

 dO³F² « W¹dŠ


	p1-sh- A.shf
	p2.shf
	p3 copy 2.shf
	p4.shf
	p5.shf
	p6.shf
	p7.shf
	p8.shf

