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بـالـفاسـد. وبـعـد تـصـاعـد الـعنف
انــصــاره بــإنــهـاء أمــر الــصــدر 
احـتــجــاجـاتــهم في وسط بــغـداد
لــتــهـدئــة الــتــوتــر الـذي أدى إلى
أكـثـر أعـمـال الــعـنف دمـويـة مـنـذ
سنوات.واعتذر الصدر للعراقي
بعـد مـقـتل نـحو  30من أنـصاره
في االشـتـباكـات مع قـوات األمن
وقـــال إن (مــا حـــدث لـــيس ثــورة
ألنــهــا خـرجـت عن ســلـمــيــتــهـا).
ودعا الكـاظمي إلى ضـبط النفس
وأعـلن تـشـكـيل جلـنـة لـلـتـحقـيق
بــــاألحـــــداث الـــــدمـــــويـــــة الـــــتي
اسـتخـدمت فـيـها مـخـتـلف أنواع
األسلحة. وعلى ضوء ذلك ترأس
اجتماعا لـلجنة تقصي األعرجي 
احلــقــائق الـــتي تــضم عــضــويــة
ثلـ عن رئاسـة أركان اجليش
ـشــتـركــة ووكـالـة والــعـمــلـيــات ا
االستـخبـارات وجـهاز اخملـابرات
كتب واألمن الوطني. وذكر بيان 
األعـــرجي أن (الــلـــجـــنــة تـــتــولى
مـسـؤولــيـة تـقــصي احلـقـائق عن
األحــــــــداث الـــــــتـي جـــــــرت داخل
نطـقة اخلـضراء التي أدت إلى ا
اســــتـــــشــــهــــاد وجــــرح عــــدد من
ـتـظـاهــرين والـقـوات األمـنـيـة) ا
واشـــــــــار الى انـه (تــــــــقـــــــــرر في
االجـتـمـاع تـشـكـيل جلـان فـرعـية

للـتـحرك بـشـكل مـيداني من أجل
تــــقـــصي احلــــقـــائـق في أحـــداث
نطقة اخلضراء). وفي ميسان  ا
ارتــفــعت حــاالت الــتــسـمـم جـراء
تـنـاول الفـالفل في مـطـعم شـعبي
ـديــنــة اجملـر إلى  107حـاالت.
وقــال مــديــر إعالم دائــرة صــحــة
احملــافــظــة مــحــمــد الــكــنــاني أن
( 107أشـــــخـــــاص تــــعـــــرضــــوا
لـلـتـسـمـم جـراء تـنـاولـهم الـفالفل
ـطـعم في مــديـنـة اجملـر نـقـلـوا
ـــســـتـــشـــفى) إلى إثــــرهـــا إلى ا
طعم غير مجاز واشار الى ان (ا
وقـد أجــريت فــحـوصــات أرسـلت
ـــعــــرفــــة ســـبب إلـى اخملـــتــــبــــر 
الـتـسـمم). وكـانت دائـرة الـصـحة
قد سـجـلت  89حـالة بـاحملـافـظـة
تسمم ألشخـاص تناولوا الفالفل
ـطـعم شـعـبي في قـضـاء اجملر.
وأشـارت في بـيــان إلى (مـعـاجلـة
ـــصــــابـــ ومـــغـــاردة جــــمـــيع ا
غالبيتـهم للمسـتشفى). بدورها 
ــطــعـم بــعـد ا اغــلــقت الــشــرطــة 
تـسجـيل حـاالت الـتـسـمم. وكانت
اثال احملافظة قد شهدت حادثا 
اسـفــر عن تــعـرض  300مـواطن
للتسمم توفي أحدهم في مدينة
ــاضي بــعــد الــعــمـــارة الــعــام ا
تناولهم الفالفل من معطم اخر. 

تـشــهـدهـا الــبالد الـتي آلت إلى
عـــرقــــلـــة تـــشـــكـــيل احلـــكـــومـــة
اجلـــــــديـــــــدة اثــــــر اخلـالفــــــات
الــسـيـاســيـة الـتـي تـطـورت الى
احـــتــجــاجــات من قــبل تــيــارات
مـخـتــلـفـة الـتي كـان آخـرهـا من
قـــبل قــوى تـــشــرين. وانـــســحب
ـتــظـاهــرين اول امس من امـام ا
مقـتربـات مبـنى مجـلس القـضاء
االعــلى بــعــد مــطــالــبـتــهم خالل
احتـجـاجات انـطـلقت من سـاحة
ــحــاســبـة الــنـســور بــبــغــداد 
الـــفـــاســـدين. وجـــاء  في بـــيـــان
مـتظـاهرو تـشـرين (لقـد اسـتنـفد
ــرجـعــيــة مـعــكم كل الــشــعب وا
وطــالـبــنـاكم بــأبـسط الــوسـائل 
طالب الشعبية فلم تستجيبوا ا
وانـتـفـضـنـا عـلـيـكـم فـقـتـلـتـمـونا
ورفضنـا حكمـكم فلم تزدادوا إال
طغياناً وفسادا وها هو العراق
من سيء الى أســوء بـسـبـبـكم و
لـكـل يــعـلـم أنــكم من تــمــســكـون
بـالــســلــطــة من كل جــوانــبــهـا)
وتـابع (لـذا فـإن نـصـيـحـتـنا لـكم
أن اتـركــوا مـنـاصـبــكم واغـلـقـوا
مقراتكم وانـسحبوا من الـعملية
الــــســــيــــاســــيــــة دون رجــــعــــة 
وسيـكون للـشعب ولـلقضـاء بعد
إصالحه عـلى يـد الـشـعب قـراره

فيكم). 

بــــانــــســـحــــاب تــــيـــاره من ذلك 
ان خالل سـاعة واحدة بعد البر
. الى سـقـوط ضحـايـا ومـصـاب
عقد قـادة اإلطار التـنسيقي ذلك
اجتـمـاعاً في مـنـزل األم الـعام
حلـزب الدعـوة االسالمـيـة نوري
ــالــكـي.وبـحــسـب مــصــدر فـإن ا
(االجـــتــمــاع نــاقش الــتــطــورات
الــــســــيــــاســــيـــة فـي الــــبالد من
تــظـاهــرات الـى مــطــالــبــة وزيـر
الـــــصـــــدر من رئـــــيـس الــــوزراء
مــصـطــفى الــكــاظــمي بـتــغــيــيـر
رئــيس هـيـئــة احلـشـد الــشـعـبي
فالح الفيـاض). ويأتي االجتماع
وسط الـتــطـورات الـراهـنـة الـتي

مـســؤول في احلـكــومـة قـوله ان
(الـسيـسـتانـي بعث بـرسـالة إلى
رئـيس الـتـيـار الـصـدري مـقـتدى
مفادها أنه إذا لم يوقف الصدر 
الـعــنف فـسـيــضـطـر إلى إصـدار
بــيـان يـدعــو إلى وقف الــقـتـال).
ولم تــؤكـــد ثالثــة شــخـــصــيــات
مــقــرهــا الــنـــجف ومــقــربــة من
الــسـيــسـتـانـي أن (مـكـتــبه بـعث
بــرسـالــة صـريــحـة إلى الــصـدر
لــــكـــــنــــهم قــــالــــوا إنـه كــــان من
الواضح للصدر أن الـسيستاني
ســيـــتــحــدث عـــمــا قـــريب مــا لم
يــوقف االضــطـرابــات). بــحـسب
التـقريـر. وشهـدت بغـداد االثن
اقــتــحــام مـتــظــاهــرين ـاضـي  ا
الــقـصــور الـرئــاسـيـة فـي بـغـداد
بـعـد سـاعـات من إعالن الـصـدر
اعتـزاله العمل الـسيـاسي بشكل
ـؤسـسـات حيث نـهائي وغـلق ا
اندلعت بعده اشتباكات مسلحة
ـــنـــطـــقـــة وانـــفـــجـــارات داخل ا
اخلــضــراء أســفــرت عن ســقـوط
ضــــحــــايــــا. وأعــــلــــنـت قــــيـــادة
شـتركة فـرض حظر العـمليـات ا
الـــتــجـــول الـــشــامـل في بـــغــداد
واطن ركـبات وا يشمل ذلك ا
اعـتــبــاراً من الــســاعـة الــثــالــثـة
والــــنــــصف من ظــــهــــراالثــــنـــ
بـعـد ـاضي.فـيـمـا وجه الـصـدر ا
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عن مــوقف افـــصــحت تـــقــاريـــر 
رجع الديني علي الـسيستاني ا
فـي مـــنع انـــزالق الـــعـــراق مــرة
اخــرى الى حـــرب اهــلــيـــة بــعــد
ـنطـقة االحـداث التي شـهـدتهـا ا
اضي. ونقل اخلضراء االثـن ا
تـقـريـر اعـدته وكـالـة رويتـرز عن
مسـؤول في احلـكومـة بعـنوان
كــيف أوقف رجل دين يــبــلغ من
انـزالق الـعراق العـمر  92عامًـا 
مـــرة أخــرى إلى احلـــرب. وجــاء
في سـيـاق الـتـقـريـر (عـندمـا دفع
تـصـريح من قـبل عـالم ديـني في
الــعـراق إلى شــفــا حـرب إيــران 
ـاضي لم يكن أهلـية األسـبوع ا
ـكـنه هـنــاك سـوى رجل واحــد 
وهو رجل دين يـبلغ إيقـاف ذلك 
أثـبت مـرة من الـعـمـر  92عـامًـا 
أخرى أنه أقـوى رجل في بـلده)
واشـار الى ان (الـسـيـسـتـاني لم
يـــــقل شـــــيـــــئًــــا عـــــلـــــنــــيًـــــا عن
االضـطـرابــات الـتي انـدلـعت في
شـــــــوارع بـــــــغــــــداد وعـــــــدد من
لـــكن مـــســـؤولـــ احملـــافـــظـــات
حـــكـــومـــيــــ اكـــدوا إن مـــوقف
ــــــــــــــرجـع وحــــــــــــــده مـن وراء ا
هــــو الـــذي أوقف الـــكــــوالـــيس 
االنـهــيــار). ونــقـل الـتــقــريــر عن
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اكـــد مـــســتـــشـــار االمن الـــقــومي
رئـيـس جلـنــة تـقــصي احلــقـائق
نـطـقة بشـأن احـداث تظـاهـرات ا
انه اخلـــضــراء قـــاسم االعـــرجي 
ســيــســتــحــصل مــوافــقــة رئــيس
الوزراء مصـطفى الكـاظمي بشأن
احلــــــاالت احلــــــرجــــــة جلــــــرحى
الـــتـــظــاهـــرات الـــتي تـــســـتــدعي
الـعالج خـارج الــعـراق. واسـتـمع
األعـــرجـي خالل تـــفــــقـــد جـــرحى
التـظاهرات في أحـد مسـتشـفيات
لـالطمئـنان عـلى حاالتهم بغداد 
والـوقــوف عــلى طـبــيـعــة الـعالج
ـــقــدمــة إلـــيــهم إلى والـــرعــايــة ا
ـالكــــات (شـــــرح وافٍ من قـــــبل ا
ـــشـــرفــة عـــلى عالج الـــطـــبــيـــة ا
اجلـــــــــرحـى وطــــــــــبـــــــــيـــــــــعـــــــــة
وطـــالب االعـــرجي إصـــابـــاتـــهـم)
ستشفى بتقارير مفصلة (إدارة ا
عـن كل حـــالــــة لـــلـــوقــــوف عـــلى
احــتــيــاجــاتــهم وتــســهــيل ســفـر
احلـاالت الــتي تـسـتــدعي الـعالج
خـارج الــبالد بــعـد اســتـحــصـال
مـتـمـنـيـا مـوافـقـة رئـيـس الـوزراء
لــهم الــشــفــاء الــعــاجل والــعـودة
السـريـعة إلى مـنـازلهم). وأعـلنت
جلـنـة تـقـصي احلـقـائق اخلـاصة
ــنـطـقــة اخلـضـراء في بـأحـداث ا
تـشكـيل جلان فـرعية وقت سابق 
يـداني بـشأن عديـدة لـلـتحـقـيق ا
ــواجـهــات الــتي أودت بــحــيـاة ا
الــكـثــيــر من مــتـظــاهــري الـتــيـار
الــصــدري خالل تــصـعــيــدهم في
ــــــنــــــطــــــقـــــة احلــــــكــــــومــــــيـــــة ا
احملـصنـة.وانـدلـعت االشـتـبـاكات
بعـد إعالن رئـيس الـتـيار مـقـتدى
الـــصــدر انـــســـحــابـه من جـــمــيع
رداً عـلى األنـشــطـة الــسـيــاسـيــة 
وصـــــفـه تـــــقـــــاعـس أحـــــزاب عن
إصـالح نـــــظـــــام حـــــكم يـــــصـــــفه
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صـــدت قـــوة من الـــلــواء  42في
احلـــشــد الـــشــعـــبي  تــعـــرضــا
داعـشـا في مـنـطـقـة سـيـد غـريب
جــنـوب قـضــاء سـامــراء الـتـابع
حملــافــظـة صـالح الـديـن. وقـالت
الهـيئة في بـيان مـقتضب تـلقته
(الـــزمــان) امـس  إن (عـــنـــاصــر
داعش كـانــوا يـرومـون الـتـسـلل
لـتــنـفــيـذ هــجـمــات ضـد أهـداف

أمـنــيــة ومـدنــيـة فـي الـقــضـاء).
واســتــهـــدفت مــقـــاتالت الــقــوة
اجلوية وكـراً لعـصابات داعش
في سلـسلـة جبـال حمـرين.وذكر
بـــيـــان خلــلـــيـــة اإلعالم األمـــني
تــــابـــــعــــته (الـــــزمــــان) امس أن
تواصل ألوكار داعش (الرصد ا
وفـر مــعــلـومــات اســتـخــبــاريـة
مـهــمـة لألجـهـزة األمـنـيـة حـيث
حصل جهاز اخملـابرات الوطني
على معـلومات دقـيقة عن وجود

وكـر لـإلرهـابــيــ في ســلــســلـة
جـــبـــال حـــمـــريـن ضـــمن قـــاطع
عـمــلـيـات صـالح الـدين) وتـابع
ان (طــيـران الـقـوة اجلــويـة نـفـذ
ضربـة جويـة استـهدفت خاللـها
هذا الوكـر بالتـنسيق والـتعاون
مع خـلـيـة االسـتـهـداف الـتـابـعـة
شـتركة في لقـيادة الـعمـليـات ا
مـــــا خــــرجـت قــــوة مـن قــــيــــادة
عـمـليـات صالح الـدين لـتـفـتيش
ستهدف). وانطلقت في كان ا ا

ـرحـلـة الـسـابـعـة ا وقت سـابـق 
من عـمــلـيـة اإلرادة الـصـلـبـة في
صالح الــديـن وديــالى. واوضح
بـيـان تــلـقـته (الـزمـان) امس أنه
(بــإشــراف قــيـــادة الــعــمــلــيــات
ــشـتـركـة شــرعت قـطـعـات من ا
قــيـادات عــمـلـيــات صالح الـدين
ــرحـــلــة وديـــالى وســامـــراء بـــا
الــســابــعـــة من عــمــلــيــة اإلرادة
الـــصــلـــبــة بـــإســنـــاد جــوي من
طيران اجليش والقوة اجلوية)
ـرحـلـة تـشـمل وتـابع أن (هــذه ا
تـفـتيـش منـاطق حـاوي الـعـظيم
في احلدود الفاصلة ب قيادات
الحـــقــة بـــقــايــا الـــعــمـــلــيـــات 
عـــصـــابــات داعش) مـــؤكــدا ان
يــأتي ـــرحــلــة  (انــطالق هــذه ا
ــقـر بــالــتـزامـن مع اســتــمــرار ا
ــرحــلـة ـتــقــدم في كــركــوك بـا ا
الــــــســــــادســــــة ضــــــمـن قــــــاطع
ـسـؤوليـة) واسـتـطرد بـالـقول ا
ان (الــقـوات األمــنـيــة مـســتـمـرة
بواجـباتهـا بنـاءً على معـلومات
استخـبارية دقيـقة للـقضاء على
عــــنــــاصــــر عــــصــــابــــات داعش
وتــــــــطـــــــهــــــــيــــــــر األراضـي من
مخلفاتـهم). وفي االنبار  نفذت
قــــوة مــــشــــتـــركــــة من اجلــــيش
واللواء  54حشد  عملية أمنية
لـدهم وتـفـتـيش مـنـاطق جـمـيـلة
والــــــبــــــهـــــــوى واحلــــــصـى في

احملـافــظـة.واشـار بـيـان احلـشـد
الـى أن (عــنـــاصــره شـــاركت في
العمليـة الى جانب فوج مغاوير
اجلــيش وقــوة من جــهــاز األمن
الوطني واالستخبارات) مؤكدا
ان (الـعـمـلـيـة تـهـدف إلى تـأمـ
نـاطق الواقعة ضمن وتفتيش ا
ــســـؤولــيــة). من جــهــة قــاطع ا
نـشـب حـريق ضــخم في اخــرى 
مــخـيـم لـلــنــازحــ االيــزيــديـ
اســفــر عن ــحــافـــظــة دهـــوك 
اصابات بـشرية . وذكـر بيان إن
(حـريـقــا نـشب في مـخـيم بـاجـد
كــنـدال لــلــنــازحــ فـي دهـوك 
وأدى إلى احــتــراق  16خــيــمــة
وأحلق أضـراراً مــاديـة كـبـيـرة)
واشـار الى ان (احلــريق تـسـبب
بــوقــوع إصــابــات بــ عــدد من
تطوع الـذين حاولوا إخماد ا
النيران قـبل وصول فرق اإلنقاذ
وتـمـكـنـهـا من إخـمـاد احلـريق).
فــإن وبــحــسـب شــهــود عـــيــان 
احلريق أدى الى إصابة ثـمانية
أشــخـــاص بـــحــروق وتـــعــرض
اثــنــ آخـريـن لـضــيق تــنـفس 
فيـما احـترقت  22خيـمـة كانت
تــــأوي  49عــــائــــلـــــة.  وطــــالب
ــتــضــررون من حــريق مــخــيم ا
بـتـجديـد مـنـازلهم بـاجـد كنـدال 
ــــــادة الـــــــبــــــلــــــوك بـــــــدال من

اخليــــــــام.

bIHð∫ مستشار االمن القومي يتفقد جرحى تظاهرات احداث اخلضراء
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وان جتـــــاوز نـــــسب ـــــســـــبق  ا
االسـتـقــطـاع عن مـا مـسـمـوح به
ـة يـعاقـب علـيـهـا الـقـانون. جـر
ويسوغ اصحاب مكاتب الصرف
صرف ادخل هذه العـمليـة بإن ا
مــا يـــســمـــونه (ســوبـــر) صــرف
الــذي يـســمح بـسـحب الـرواتب 
اذا كـان اكــثـر من الــراتب كـلــيـاً 
لــقــاء عــمــولـة مــلـيــوني ديــنــار 
اي مـــقـــدارهـــا  12الف ديـــنـــار 
اربــعـة اضـعــاف الـعـمــولـة الـتي
ـكـتب يــتـقـاضــاهـا من كل كــان ا
ـتـقـاعـدون بـ مـتـقـاعـد. وطـالب ا

ـصـرف (قـيـام قــسم الـتـفـتـيش 
الـرشـيـد بـالـتـجـوال بـ مـكـاتب
الــصــرف لــتــحــقق من صــدقــيــة
الــتــســويغ والــتــأكــد من سـالمـة
عـــمــلـــيـــة صـــرف الـــرواتب دون
االسـتــحـواذ عـلى عــمـوالت غـيـر
ـــكــاتب مــســـتــحــقـــة). وكــانت ا
تـتـقاضى ثالثـة االف ديـنـار عـند
ثم قــــامت كل راتب تــــقــــاعــــدي 
بـإســتــقــطــاع ســتــة االف ديــنـار
فـي وقت ــــــاضي  الــــــشــــــهــــــر ا
اسـتـحـوذت عـلى  12الف ديـنار
ــتـقــاعـدين الــذين تــتـجـاوز من ا

رواتبهم مليوني دينار.كما تلقى
رسـائل نـصـيـة من ـتـقــاعـدون  ا
مصرف الـرشيد تـؤكد ان اجهزة
الــنــخــيل ال تــتــقـاضـى اكـثــر من
ويــتـــجــاهل ثـالثــة االف ديـــنــار 
ـكـاتب هـذا الـتـنـويه. اصـحـاب ا
وتـنص الـرسـائل الـنـصـيـة الـتي
ــتـقــاعــدون من خالل تــلــقــاهــا ا
هـــواتــفـــهم الـــنـــقــالـــة عـــلى انه
(مــراعــاة لــلــظــروف الــصــحــيــة
لـلمـتـقـاعدين وجتـنـبا لـلـتجـمـهر
قــرر مــصــرف الــرشـيــد تــمــديـد
صالحـــيـــة بـــطـــاقـــاتـــهم لـــثالث

سـنـوات اضـافـيـة بـكـلـفة  8االف
ديـنـار فـقط).وبـعمـلـيـة حـسـابـية
ــصــرف قــد يـــكــون ا بــســيــطــة 
اسـتــحـوذ عـلى مـبــلغ كـلي يـزيـد
عن ثالثة مليارات و  200مليون
تقـاعدين هذا دينار من رواتـب ا
الشهر . وهي اكبر عملية ابتزاز
في الــــتـــاريـخ يـــتــــعـــرض لــــهـــا
مــتـقــاعـدو بــلـد في الــعـالـم لـقـاء
خـدمة روتـيـنـية لـم تكن في وارد
خــيـالـهـم او جـرى االتـفــاق عـلى
عـمـولـتـهـا بـعد حتـويل الـرواتب
من عملية يدويـة الى الكترونية.

هيـئة الـنزاهة ـتقاعـدون  ودعا ا
االحتـــــــاديـــــــة الـى (الـــــــتـــــــدخل
والــتـــحــقـــيق في هـــذا االبــتــزاز
سبوق). بدوره  صرفي غير ا ا
قال اخلبير الـقانوني وائل منذر
لـ (الـزمـان) امس ان (االشـكـالـية
التي تـظهـر ب مـدة واخرى في
تــعــود الى ــتــقــاعــدين  رواتب ا
انهم لم يكونوا طرفا في التعاقد
ـسـبق الـتي مع شـركـات الـدفع ا
ـصـارف مـبـاشـرة تـعـاقــدت مع ا
وعلـى ضوئـها  حتـديـد نسب
االســتـــقـــطــاع ومـــقـــداره عن كل
ــســتـفــيـدين) راتب من رواتب ا
تـمثـلة واضاف ان (االشـكـاليـة ا
بــــأي خــــدمــــة تــــوفــــرهــــا هــــذه
البطاقات تـتطلب زيادة في مبلغ
دفـوعة من استـقـطاع الـرواتب ا
ـنـفـعـة ـتـقـاعـد ا دون ان يـعـلـم ا
الــتي ســـتــعـــود عــلـــيه من هــذه
اخلـدمـات) وتـابع (يـنـبغـي على
ـعـنـيـة ـصـارف ا الـشـركـات او ا
تــوضــيـح هــذه االســتــقــطــاعـات
وبشكل مفصل للمـستفيدين عبر
اعتـمـاد تطـبيـقات حـديثـة تفـسر
الـية االسـتـقـطاعـات حـتى يـكون
تـقاعد علم بـهذه االسباب لدى ا
والسيما ان رواتـبهم بطبـيعتها
ـــطـــلـــوب في ـــســـتـــوى ا دون ا
ـعــيـشـة) تـغـطــيـة مـتــطـلــبـات ا
نطقي واشار الى انه (من غير ا
حتميل هذه الفئـة مبالغ اضافية
على خدمات ال يعـرفون فوائدها
حــــــيث ان مــــــوضــــــوع الــــــدفع
االلـكتـروني مـنذ تـطبـيـقه لم يتم
وقـيـام مـكـاتب الـسـيــطـرة عـلـيه 
الصـيرفـة باسـتقـطاع نـسب تعد
خــارج نــطـاق مــا مــســمـوح به)
ومـــــضـى الى الــــــقـــــول ان (دور
هـو فقط تـأكيد صـارف حالـيا  ا
دون اقـدامها نسـبة االسـتقـطاع 
عـلى مـحـاسـبـة الـذين يـخـالـفون
نفذ التعليمات بسحب رخصة ا
عــلـى اعــتــبــار ان هـذا اخملــالف 
االمـر يـعــد اسـتـيالء عـلى امـوال
ة جر واطن دون وجه حق  ا
كــمـا يـعــاقب عــلــيـهــا الــقـانــون 
يــنـبـغي مــحـاسـبـة اجلــهـة الـتي
اقدمت على هذا االستـقطاع غير

سوغ).  ا
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ـتقـاعدون بـقيـام مكاتب فوجئ ا
صــرف الـــرواتب بـــاســـتــقـــطــاع
اربـعـة اضعـاف عـمـولـة الـسحب
فيما من رواتبهم للشهر اجلاري
كانوا قد تلقوا رسائل نصية من
مـــصـــرف الـــرشـــيـــد تـــبـــلـــغـــهم
بـتـخـفـيض الـعـمـولـة من  6االف
في الى ثـالثــة االف ديــنـــار فــقط
ان وقت اكـــد خـــبـــيــر قـــانـــوني 
ستـفيـدين لم يكونـوا طرفا في ا
الـــتـــعـــاقـــد مع شـــركـــات الـــدفع

ـصــاب جـلـبـته الـشــرطـة و هـنـاك حتـفظ عن ا
ـوت اإلثـنـ ثالثـة أطـفـال احلـادث.   وغـيب ا
بـحــادث مـروري  بـ الــسـلــيـمـانــيـة ونــاحـيـة
عــربت. بـســبب االصـطـدام  الــتي حـدث  بـ
سيـارة ودراجـة نـارية الـتي راكـبوهـا األطـفال
الثالثـة تـوفى اثـنان مـنـهم عـلى الفـور و بـعدة
فتـرة مـات الـثالـثـة مـنهم. األطـفـال الـثالثة من
أهـالي قضـاء شهرزور  40كـيلـو متـرا جنوب
شرق مـدينـة الـسلـيمـانيـة. وعـند رجـوعهم من

العمل واجهوا احلادثة.
 ومـنـعت جلـنـة فـتـوى الـعـلـيـا الـتـابـعـة إلحتـاد
عـلـماء الـدين اإلسـالمي في اقـلـيم كـردسـتان
ــســيــار في االقــلــيم وأعــلـنـت أن هـذه زواج ا
العـادة التنسجم مع اجملتمع. أصدرت اللجنة
بــيـانـا قـالت فـيـه (في اآلونـة األخـيـرة  أصـبح
ــسـيــار مـوضـوع الــسـاعــة في بـعض زواج ا
الــقـنـوات اإلعالمـيـة وفـي مـنـصـات الـتـواصل

واطنون به). اإلجتماعي وكذلك انشغل ا
 وأضـافـت (نـحن في جلــنــة الـفــتـوى الــعـلــيـا
ـواطنـ الى حقـيقة ـسلـم وا نلـفت انتـباه ا
وهي أن هـــذا الــزواج يـــتـــنــاقـض مع عــادات
اجملــتـــمع الــكــوردي وال يــنــاسب جملــتــمــعــنــا
والنـــصــدقـه كــونه ال يـــنــســـجم مع مـــقــاصــد
الـزواج في اإلسالم). وطالـبت جلـنـة الفـتوى
ـسـلـمـ إبـتـعـادهم عن إبـرام هـذه الـعـلـمــاء ا

العقود من النكاح.
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أستـقبـلت مديـنة الـصدر الـطبـية في مـحافـظة
ــواطن ( م . ن ) من أهـالي نــاحـيـة الـنـجف ا
احلــريــة شــرق الـــكــوفــة  تـــعــرض الى عــدة
ـنطـقـة البـطن بـآلـة حادة  أدت الى طعـنـات 
ــعـدة و أجـزاء أخـرى داخل تـلف االمـعـاء و ا
الــبـطن .  و بـ أخــصـائي اجلـراحــة الـعـامـة
عــلي يـاسـ الــربـيـعي فـي تـصـريح أمس انه
( إنــعـاش شـاب مـصـاب بــعـدة طـعـنـات في
منـطقة البطن  حيث  جتهيزه ألجراء عملية
طارئـة  و أدخاله صالة العمليات إلجراء فتح
بطن أسـتكـشافي). و أوضح الربـيعي (تمـكنّا
ـعـدة و الـلـمـعاء و من أصالح األضـرار في ا
ـتــضــررة  و ربـطــهـا اسـتــئــصـال األجــزاء ا

بــنــجـــاح و بــوقت قـــيــاسي). مـــؤكــداً انه (
صاب من صالة العمليات متحسناً أخراج  ا
 و يــرقــد اآلن في ردهــة األنــعــاش لــتــلــتــقي
الـراحـة الـتامـة بـعد الـعـملـيـة  وبـعدهـا سـيتم
نـقــلـة الى ردهـة اجلـراحـة في مـديـنـة الـصـدر
الـطـبـيـة لتـلـقـيـة العـالج و هو بـصـحـة جـيدة).
وتــألف الـفـريق الــطـبي الـذي تـرأسـه الـطـبـيب
اجلــراح عـلـي يـاســ الــربـيــعي و مــســاعـدة
ـرض الـدكتـورة جيـهان صـاحب و رئيس 
عــايـــد حـــسن داوود .  وكــان إعـالم مــديـــنــة
الــصـدر الــطــبــيــة قــد كـشـف عن أن الــشـاب
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االثــنــ ســيـــكــون صــحــواً فـي جــمــيع مـــنــاطق الــبالد
ـنطقـتي الشمـالية ودرجات احلـرارة تنخـفض قليالً في ا
والـوسـطى بيـنـما تـكـون مقـاربـة لـليـوم الـسابق جـنـوبا).
توسط ووقع زلـزال بقوة  5.3 درجـات في عمق البـحر ا
قـبـالـة سـواحل مـنـطــقـة مـوغال غـرب تـركـيـا.و ذكـر بـيـان
لـرئـاســة إدارة الـطـوار والــكـوارث الـتـركــيـة أن (مـركـز
ــتــوسط بــعــمق 6.76 الــزلــزال وقع فـي عــمق الــبــحـر ا

كيلومترا حتت قاع البحر).
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رجحت الـهيـئة الـعامـة لالنواء اجلـوية والـرصد الـزلزالي
ان يـكـون طـقس الـيوم االحـد في الـتـابـعـة لـوزارة الـنـقل 
نـاطق كافة صحوا مع بعض الـغيوم ترتفع فيه درجات ا
احلرارة. وقـال بيـان للـهيـئة تـلقـته (الزمـان) امس  طقس
الـيـوم الـيوم االحـد سـيكـون صـحـوا مع بعض الـغـيوم  
ودرجات احلـرارة تـرتفـع عن اليـوم الـسابـق مسـجـلة في
بــغـداد  48 درجــة مـئــويــة) واضـاف ان (طــقس الــيـوم

علي السيستاني 
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أهــدر فـريق  إيــفـرتــون بــكـرة الــقـدم وضــيـفه
فـريق لــيـفـربـول سـلـسـلـة كـبـيـرة من الـفـرص
ليتعادال امس بدون اهداف في افتتاح اجلولة

متاز. السادسة من الدوري اإلنكليزي ا
ركز اخلـامس مؤقتا بعدما واحتل لـيفربول ا
جـمع نــقـطــته الـتـاســعـة فــيـمـا رفع إيــفـرتـون
ـركز الـرابع عشر. رصـيده إلى  4نـقاط في ا
واعـتــمـد مـدرب لـيــفـربـول يـورغـن كـلـوب عـلى
ـعـتـادة  3-3-4وفي الـنـاحـيـة طـريق الـلـعب ا
ـقابـلـة جلـأ مـدرب إيـفـرتـون فـرانك المـبارد ا

إلى طريقة اللعب نفسها.
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لـــلــتــحـــري ولــلــتـــواصل مع مــحـــكــمــة
الـتحـقيق فـي احملافظـة) واشار الى ان
(الـــفــريق قــام بـــنــصب كــمـــ مــحــكم
تّهم الرئيس على شتكي مع ا بـاتفاق ا
إبـرام الـعـقـد قـرب مـحـكـمـة دلي عـبـاس
تـابعـة والتـرصد وكـاتب عـدل وبعـد ا
وإكـمـال مـعـامـلـة الـعـقـد وتـسـليـم مبـلغ
الـــرشــوة  ضــبط مـــتــهــمـــ اثــنــ

شهود بالتعاون مع متلبس باجلرم ا
ـهـمـا جــهـات إنـفــاذ الـقــانـون اتـضح أنـَّ
ـتهم الـرئيس) كـاسـبان مـبعـوثان عن ا
مُـؤكـدا أن (ملـيـة الضـبط أسـفرت أيـضاً
عن ضـبط هـواتفـهم الشـخصـيَّة وأصل
الـعقد ومبـالغ الرشا). وكانت الـهيئة قد
كـــشــفت في وقـت ســابق عن قـــيــامــهــا
بـتنفيذ  15عـملية قبض واستقدام بحق

(بــتــوجـيـه من قـائــد شــرطــة مـحــافــظـة
ـــنـــشــــات عـــلي عـــدنـــان الـــبــــصـــرة وا
عـبـداحلـمـيـد تـمـكـنت قـوة مـشـتـركـة من
مــــركــــز شــــرطــــة ســــفــــوان وشــــعــــبـــة
اسـتـخـبارات سـفـوان بـامرة مـديـر قسم
شــرطـة الـزبــيـر الـعــمـيـد عــلي مـطـر من
تتبع متهم والقبض عليه لقيامه بسرقة
مــبــلغ مــلـيــوني ديــنــار وجـهــاز الــعـاب
الفيديو نوع (اكس بوكس ) كذلك قيامه
بـاستدراج مندوبي التوصيل الي داخل
األحـيـاء الـسـكـنـيـة ومن ثـم يـقـوم بـأخذ
ـصـوغات الـذهبـية والـهرب بـ الدور ا

الــســكــنــيــة) واضــاف الــبــيــان انه (
اتــخــاذ االجــراءات الــقــانــونــيــة بـحــقه
واحــالــته الـى الــقــضــاء لــيــنــال جـزاءه
الـــعــادل).  وضـــبـــطت مالكـــات هــيـــئــة
الــنـزاهـة الـعـامــة عـددا من األشـخـاص
يـروجـون مـعـامالت عـقـود زراعـيـة لـقـاء
مـبـالغ مـالـيـة في محـافـظـة ديـالى. وقال
بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امـس ان (عـمـلـية
الــضـبط الـتي نــفـذت بـنــاءً عـلى مـذكـرةٍ
قـــضـــائـــيــة حـي جـــرى تــألـــيف فـــريقٍ
لـلتـحري والـتقـصي من مديـرية حتـقيق
الـهيئـة في بغداد فـور تلقـيها مـعلومات
تـتضـمن وجود شـخصٍ في ديالى يزعم
ــركـزي أنه يــعــمل مـوظــفــاً في الـبــنك ا
يـقـوم بـتمـشـيـة مـعامالت عـقـودٍ زراعـية
ـصـرف الســتـحـصـال مـبــلغ قـرضٍ من ا
الــــزراعي) واضـــاف ان (الــــفـــريق قـــام
ـنــاسـبــة واســتـحــصـال بــاإلجــراءات ا
ـوافقات األصولـية من محكـمة حتقيق ا
الرصافة وديالى اخملتصت بالنظر في
ـتــهـمـ قــضـايـا الــنـزاهــة لإليـقــاع بـا

ُتـواصل مع مكـتب حتقيق بـالتـنسـيق ا
ّ تـألـيف فـريـق إذ  الـهـيـئـة في ديـالى
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ذوي الـــدرجـــات الــعـــلــيـــا خالل تـــمــوز
ــاضي. وذكـر الــبـيـان ان (عــمـلـيــاتـهـا ا
تـحـقـقة خالل ونـشـاطـاتهـا والـنـتـائج ا
ــاضي تــمــثــلت في 45 شــهــر تـــمــوز ا
عـمـليـة ضبط و 15مـتـهمـاً   ضبـطهم
ـــشـــهـــود و 15أمــــر قـــبض بــــاجلـــرم ا
واسـتقدام بـاألوامر القـضائيـة الصادرة
بـحق ذوي  الدرجات الـعليـا) مؤكدا ان
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ضـمن اجلهود األمنية لـقطعات الشرطة
ـالحـــقــــة الـــعــــصـــابـــات االحتــــاديـــة 
اإلرهــابــيــة  تــمــكــنت قــوة من الــفــرقـة
اخلـامسة شرطة احتادية باالشتراك مع
مـفــرزة من االسـتـخـبـارات الـتـابـعـة إلى
وكــالــة االسـتــخــبـارات والــتــحـقــيــقـات
االحتـادية في وزارة الـداخلـية  من قتل
إرهـابي فـي مـنـطـقة غـيـدة الـتـابـعـة إلى
حـافـظة كـركـوك  وقال قـضـاء داقـوق 
بـيان تـلقـته (الزمـان) أمس ان (الـعمـلية
تـمت من خالل تـنـفـيذ الـكـمـائن اللـيـلـية
ورصــــد حتــــركـــات احــــد الــــعـــنــــاصـــر
اإلرهـــابـــيــة الـــذي أُردي قـــتـــيالً اثـــنــاء
ـفـارز مــحـاولـته إطالق الـنــار بـاجتـاه ا

نفذة للواجب).  ا
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وألـقت أجهزة األمن الوطني في ذي قار
الــقـــبض عــلى مــتــهـم يــديــر عــمــلــيــات
ـسـؤول في ـالي لعـدد من ا االبـتـزاز ا
احملــافـظـة. وذكــر بـيــان أمس انه (بـنـاء
عـلى معلومات استـخبارية أكدت وجود
شـخص يُـديـر عـملـيـات مـنظـمـة البـتزاز
ــواطــنــ األبــريــاء في ــســـؤولــ وا ا

مـــحــافـــظــة ذي قـــار). واضــاف انه (
تـشـكـيل فـريق من مـفـارز االمن الـوطني
ـتـهم ومـراقـبـة حتـركـاته  لـتـتـبع هـذا ا
شهود ليتم القاء القبض عليه باجلرم ا
وفـقاً لـلمـوافقـات القـضائـية  مـبيـنا ان
عـملية القبض تمت أثناء استالمه مبلغ
 15 مـــلـــيــــون ديـــنـــار عـــراقي من أحـــد
ضــحــايــاه). وألــقت شــرطــة مــحــافــظـة
الـبـصـرة الـقـبض عـلى مـتـهـم بـالـسـرقة
ــــادة 446 مـن قــــانــــون وفـق احــــكــــام ا
الــعــقــوبــات.  واشـارت بــيــان امس انه
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أكـد قائـد عمـلـيات الـبصـرة للـحـشد الـشعـبي مهـدي صـالح عبـد الواحـد ان قطـعات
نافذ احلـدودية وتكثف احلشـد تواصل عملـيات تأم دخـول الزائرين األجـانب من ا
من انـتشـارها وأنـشطـتهـا االمنـية عـلى امتـداد الطـرق التي يـسلـكهـا الزوار احملـليون

ناطق اجلنوبية خالل توجههم صوب كربالء. واألجانب في ا

اخلـدمات لـلمـواكب احلسيـنيـة وتأم
وكذلك نـشـر مـفارز الـطـرق والـشـوارع 
خـدمية طبية متحركة وثابتة بالتعاون
مع دائـرة صـحـة الـديـوانـيـة والـبـلـديـة
ـاء والكـهرباء والـبلـديات واجملاري وا
وبــاقي الـدوائـر اخلـدمــيـة وعـلى مـدار

اليوم). 
ـــواكب ـــثـــلــــيـــة ا قـــالـت  بــــدورهـــا 
احلـسـيـنـيـة في مـحـافـظـة ذي قـار  ان
اكـثر من  2500 مـوكب حسـيني خدمي

سـيـشـارك في خـدمـة زوار االربـعـيـنـيـة
ضــمن احلــدود االداريــة لــلــمــحــافــظـة
مـثليـة باسم هاشم  في .وقـال رئيس ا
واكب نُـصـبت على تـصـريح ان (تـلك ا
الـطـرق الرئـيسـة التي يـسلـكهـا الزوار
الــقــادمــون من مــحــافــظــتـي الــبــصـرة
ومـــــيـــــســـــان فـــــضال عـن طــــرق زوار
احملـافـظة) مـبـيـنا انـهـا (ستـعـمل على
تـقـد الـطعـام ومـيـاه الشـرب وتـوفـير
اماكن االستراحة). كما افصحت دائرة

صــحــة مــحــافــظــة كــركــوك عن خــطــة
صـحيـة مشـتركـة بالـتعـاون مع دائرتي
صـــحــــة كـــربالء  والـــنــــجف لـــتـــقـــد

اخلدمات الطبية خالل الزيارة. 
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وقــال مــديــر صــحـة احملــافــظــة  نــبـيل
حـــمـــدي بـــوشــنـــاق إنه (انـــطالقـــاً من
بادر وفد من قسم سؤولية  الـشعور با
الـــعـــمـــلـــيــــات بـــإشـــراف وكـــيل قـــسم
الـعـملـيات واخلـدمات الـطـبيـة الطـارئة

بـزيـارة أكـبر يـاوز مـحـمـد في الـدائـرة 
الـنجف  بـهدف الـتنـسيق وفـتح مفرزة
نـاسبـة زيارة طـبـية خـدمة لـلزائـرين 
أربـعــيـنـيـة اإلمـام احلـسـ وأخـيه أبـا
الــفــضل الـعــبــاس عـلــيـهــمــا الـسالم)
مــؤكـــدا ان (اخلــطــة تــتــضــمن تــقــد
اإلسـنـاد بـفـتح مـفـرزة بـ مـحـافـظـتي
الـنـجف وكربالء لـتقـد خدمـات طبـية
وعالجــيــة لـلــزائــرين في أثــنـاء تــأديـة

مراسيم الزيارة).

(أحـكـام اإلدانة الـقضـائيـة خالل الشـهر
بـــلـــغت  90 حُـــكْـــمَـــاً في مـــا بــلـغ عــدد
ـدانـ بـأحـكـام قـضـائـية  131 مـدانـاً ا
أمــا مـلــفـات تـســلّم الـهــاربـ واألمـوال
) واستـطرد ـهـربة فـقد بـلغت  58مـلفـاً ا
شمول الـبيان بالقول ان (استمارات ا
ـتـسـلـمـة بـلـغت ـالـيـة ا بـكـشـف الـذ ا
ـشــمـولــ بـالـكــشف الـذي 1930  أمــا ا
ـصـالح فـقـد ظـهــر لـديـهم تـضـارب في ا
بــلغ عــددهم  25 مــشــمـوالً إضــافـة إلى
زيـــارات مــراقــبـــة األداء الــوظـــيــفي في
مـــؤســســات الــدولــة والـــتي بــلــغت 42
أعـلـنت الهـيـئة زيـارة). من جـهـة اخرى 
الــعـامــة لـلــكـمــارك ضـبط  34 شــاحـنـة
مـــخــالـــفــة لـــلــتـــعــلـــيــمـــات والــشــروط
االســتــيــراديــة عــنــد مــداخل مــديــنــــــة

بغداد.
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وذكـرت الهـيئـة في بيان تـلقـته (الزمان)
امس أنـه (بـتـواصل ومـتـابـعـة مـبـاشرة
من قـبل مدير عـام الهيـئة شاكـر محمود
الـزبيدي تـمكن قسم الـتحري ومـكافحة
ـنــطـقـة الــتـهــريب في مــديـريــة كـمــرك ا
الـوسطى من ضبط  34شـاحنـة مخـالفة
لــلــشــروط والـضــوابط االســتــيــراديـة)
واشــار الى ان (الــشــاحــنــات اخملــالــفـة
مـحـمـلـة كهـربـائـيـات متـنـوعـة وإطارات
وأدوات احـتـيـاطـيـة وأسالك كـهـربـائـية
وأثـــاث مــنـــزلــيّــة وســـيــرامـــيك ومــواد
تــنــظـــيف مــتــنــوعــة ومــولــدات ومــواد
مــخـتــلــفـة أخــرى) مـؤكــدا ان (عــمـلــيـة
الـضبط تمّت من خالل إسناد من شرطة
ّ اتــــخــــاذ الـــــكــــمــــارك) وتـــــابع انـه (
اإلجــراءات الـــقــانــونــيــة الالزمــة بــحق

 .( اخملالف dFð÷∫ جثة اإلرهابي بعد محاولته التعرض للمواطن والقوات األمنية

االراضـي) الفتاً الى ان (االدارة احمللية
تعمل على تسليم جميع ابناء احملافظة
قـــطــعـــة االرض كــونــهـــا اســتـــحــقــاق
وبـــالــتــالي ســـيــأخــذ كل مـــواطن حــقه
بـعمـليـة التـوزيع). على صـعيـد متصل
اعــلن مـديـر بـلـديــة الـنـاصـريـة  اطالق
حـمـلة لـزراعة  50 الـف شتـلة في عـموم
ــديـنــة.وذكـر احلــدائق الــعـامــة وسط ا
مـــحــمـــد عــكـــاب في تـــصــريح امس ان
(شــعـبـة احلـدائق تـنـفــذ حـمـلـة لـزراعـة
الـــــشـــــتـالت في احلـــــدائـق الـــــعـــــامــــة
ــتــنــزهــات واجلـزرات الــوســطــيـة) وا
هـو لـزيادة واضـاف ان (هـدف احلـملـة 
دينة). من ـساحات اخلضـراء داخل ا ا
كــــشف رئـــيس هـــيـــئـــة جـــهـــة اخـــرى 
عن حـاجة احملـافـظة اسـتـثـمار ذي قـار 
الى االف الــوحــدات الـســكـنــيـة النــهـاء
ازمـة الــسـكن. وذكـر عـلي الـدخـيـلي في
تـصريح امس ان (احملافظة بحاجة الى
اكـثر من  50 الـف وحدة سـكنـية النـهاء
االزمـة احلـاصـلة في احملـافـظـة) وتابع
ان (هــنـاك خــطـة اســتـثــمـاريــة في هـذا
اجملـال في الـوقـت الـذي توجـد عـدد من

شاريع الزالت في طور االجناز).  ا

تـصريح تـابعـته (الزمـان) امس إن (حدّ
ـكونة من 4 الـكفـاف للـعوائل الـفقـيرة ا
أفـراد من ضـمـنـهم طـفالن هـو مـلـيون
ديــنـار في الـشـهـر يــتـوزع بـ اإليـجـار
ــصـــروف الــيــومي واالحــتــيــاجــات وا
األخـــرى لــتــلك الـــعــوائل) واضــاف ان
ـدن يـتراوح (مـبـلغ االيـجـار في عمـوم ا
ب  250 الى  500 ألـف ديـنـار بــيـنـمـا
ـــتـــبــــقي لـــنــــفـــقـــات ـــبـــلـغ ا يـــكــــون ا
ـواد الغـذائـية ومـصـروفات الـعـائـلة كـا
ـعيشة واخلـضراوات وتوفـير وسائل ا
بلغ الذي تصرفه األخرى) مؤكدا ان (ا
شـبـكـة احلـمـايـة االجتـمـاعـيـة لـلـعوائل
ــشــمـــولــة بــاحلــمــايــة ال الــفـــقــيــرة ا

يكفيها). 
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وفـي ذي قـــار  وجه احملـــافظ مـــحـــمـــد
هـادي الغزي  دوائـر احملافظـة بارسال
ـتقاعـدين منذ جـداول تتضـمن اسماء ا
 2003 وحــــــتى  2022 وذلـك لـــــغـــــرض
شـمولهم بـدفعة سريـعة من توزيع قطع
االراضـي . وقـــال  احملــــافظ في بــــيـــان
تــلـــقــته (الــزمــان) امس ان (احملــافــظــة
واطـن بـتوزيع قطع تـسعى لـشمـول ا

كنها تـقد مقترح اضـافية للصـرف 
ــان وبــعــد مــوافــقـة قــانــون الى الــبــر
مـــجـــلس الـــنـــواب تــخـــول احلـــكـــومــة
صالحـية الصرف على اعتبار انها غير
مـخولـة بصـرف االموال حـاليـا) مؤكدا
ان (الــعـراق لـديه فـائض مـالي  لـكن ال
يـوجـد غطـاء قـانوني لـصـرف االموال)
واضـاف ان (االزمـة الـسـيـاسـيـة خـلـقت
ازمـة مــالـيـة مـفـتـعـلـة) وقـال كـوجـر ان
(فـائض االموال من مبيعات النفط خدم
الـعـراق كـثيـرا في االمن الـغـذائي وعزز
فـضال عن زيـادة االحــتـيـاطي الــبـنـكـي 
كـمـيـات الـذهب االحـتيـاطي من الـعـمـلة
الـصعبة الذي سيـخدم البالد مستقبال
ـسـتـقـر لــكن الـوضع الـسـيـاسـي غـيـر ا
سـيـؤثـر عـلى ذلك) ولـفت الـى ان (ازمة
تـشـكيل احلـكـومة لن ثـؤثـر على رواتب
مـوظفي الدولة حتى في حال عدم اقرار
ــوازنـة الـعـامــة). بـدوره  حـدّد مـركـز ا
سـتهلك أحد بـحوث السوق وحـماية ا
تـشكيالت جامعة بـغداد التابعة لوزارة
الـتعلـيم العالي والـبحث العـلمي احلد
ـعـيشـة الـعوائل الـفـقيـرة. وقال األدنى 
ـركز محـمود عبـدالله جاسم في مـدير ا

بــجــلـــســاته) واســتــطــرد بــالــقــول ان
ـكنها تـقد قانـون مقترح (احلـكومة 

على غرار قانون األمن الغذائي).
·d  WOŠö

وتــابع ان (احلـكـومــة لـديـهــا صالحـيـة
صـرف حسب نظام  1/12 مـا يعادل 92
تـريلون ديـنار إضافة الى  25 تـريلوناً
مـن األمن الغـذائي) ومضى الى الـقول
انـه (في حـــال حـــاجــتـــهـــا الى مـــبـــالغ
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كالم أبيض

بـالرغم من انـطفـاء  نـيران األزمـة  لكن جـمـرا مسـتعـرا مازال حتـت رمادهـا  خلـفته
لـيـلـة مـشـؤومة كـادت أن تـتـجه بـالـبالد الى كـارثـة  لـوال أن تـداركـهـا الـسـيـد مـقـتدى
الصدر بـحكمة بالغة  فلواله لتحقق هدف احراق اجلنوب  الذي خطط له األعداء بعد
ـوصل الـى األنـبـار   فال يــراد لـهـذه الـبالد أن ان أحـرقـوا مــنـاطـقـنــا الـغـربــيـة من ا
تـستـعيد عـافيـتهـا  بل أن تظل عـليـلة ال تـقوى عـلى شيء  وهذا لن يـحدث اال بـنظام
ـقـراطـيـة زيفـهـا أكـثـر من حقـيـقـتـها  سـياسي هـش وعمـلـيـة سـياسـيـة مـشـوهة  ود
ـقـاول ـغـامـرين والـفـاسـدين وأعـوان ا وجنـحـوا في احلـيـاكـة  مـا أتـاح لـكثـيـر من ا
ناصب  بشـكل قُطع فيه الطريق شهـد واعتالء ا متلـئة قلوبهم بـالضغائن تـسيّد ا وا
على أية مـحاولـة لإلصالح الذي رسمت له بـاألصل مسـالك معقـدة  فيمـا اذا توافرت
صالح وحالوة االرادة   ولم تتوافـر فتراكـمت أحجار الـعثرة في طـريقه  كتشـابك ا

السلطة وبريق الوجاهة .    
لن يخفـت هذا اجلمر الذي ازداد توهـجا باألزمة األخيـرة مالم يتحقق االصالح الذي
طالبت به اجلـماهير منذ سـنوات عديدة  وبدأته بأصـوات هادرة  ونوايا صادقة اريد
ـطالـب به بـها استـعادة هـوية مـفقـودة وكرامـة مهـدورة  لكن نـظر الـيه كمـؤامرة  وا

خونة ومن أبناء السفارات  فصوبت البنادق الى الرؤوس لتغتال خيرة شبابنا .
وما جرى الحـقا وبكل التغييرات الشكلية التي حدثت  لم يكن سوى ترحيل لألزمة 
لتـتمـظهـر من جديـد باألزمـة األخيـرة التي فـقد طـرفاهـا السـيطـرة عليـها  ولـو لم يكن
الـتيـار الصـدري مـنضـبطـا وله قـائد واحـد لـرأيتم بـحر الـدم . ومع ذلك رحـلّت األزمة
أيضا الى الـقادم من األيـام بعد ان مـنيت ادارتـها بـفشل ذريع لعـدم ادراك موقـفها 

واالجتاه بها الى مسارات أبعد ما تكون عن حقيقتها . 
ومع ان االصالح عنوان عريض يراد به حتسـ النظـام السياسـي وجتديــد احليــاة
ـا يضــمن توافــقا عـامـاً على الـدسـتـور وسيادة وصــيغهـا الدســتورية والـقانـونيــة 
الـقـانـون وفـصل الـسـلـطـات وحتديـد الـعالقـات بـيـنـهـا . وأول مـا يـسـتوجـبه االصالح
وجود فسـاد  والفساد في بـالدنا وصل الى الهامـات  وبلغنـا فيه مراتب مـتقدمة لم
يسبقنا اليه أحد حتى لم يعد الفاسدون يستحون من احلديث عنه أمام الرأي العام .
ـكن وصفه بـاحلسن  واالصالح تبـديل السـيئ باحلـسن  وليـس في بالدنا مـجال 
فاخلراب طـال كل شيء  حتى لم نعد نُقارن بـأكثر البلدان تـخلفا  من هذه اجلوانب
. تكـتسب دعوات االصالح شـرعيتهـا  لذلك كل من يقف فـي طريق االصالح فاسد 
زري  وليس ويفتـقد للروح الوطنية كل من يـرضى او يغض الطرف عن هذا الواقع ا

عراقيا حقيقيا من يغلّب مصالح الغير على مصالح وطنه ويفرط بدماء اخوانه .
واذا كان االصالح يعـني التعديل والتطوير والـتقو  فما الذي يستوجب اصالحه ?
ال أظن أحدا من السـياسي ال يعـرف أين تكمن مواطن اخللل فـي العمليـة السياسية
اجلارية  أجزم بأن الكل يعرفها  بل أصبحت وبحكم التجربة معروفة ألبسط الناس
ثقافـة وحتصـيال   ومع ذلك لم نسمع من الـقوى السـياسيـة أية دعوة لإلصالح  بل
سمعنـاها من الناس  بـالرغم من ان القوى الـسياسيـة هي نفسهـا التي تدير الـعملية
السيـاسية منذ بدايتها وحتى اآلن  ما الذي يحول دون ذلك ?  بالتأكيد  هو الفساد
   ما يـعـني ان اجلـمـيع شـركـاء بـالـفسـاد بـشـكل او بـآخـر  ألنـهم شـركاء في ادارة
عارضة طوال عـمر العملية الدولة   بـداللة ان أي من هذه القوى لم تكن في مـوقف ا
الـسيـاسيـة   وما كان لـلفـساد أن يـستـشري لـوال احملاصـصة التي هـي شر البالء 
ا شـكى رؤساء احلكومات منهـا  لكن لم يتخذ أي منهم اجـراء للتحرر منها مع ولطا
وعدهم بـالضرب بيـد من حديد . وهـذه أول ما يجب الـتخلص منه
ـان او اجـراء انــتـخــابـات او تــشـكـيل  لـذلك ال قــيـمــة حلل الـبــر
حكومـة دائمية او انتقاليـة مالم نرسم خرائط مقترحة لإلصالح
لـتـكـون مـوضـوعـا لـلنـقـاش في أي حـوار مـرتـقب  ان لم يـزيف

وضوع برمته. ا

إذا كنت ال حتب نفسك..
اياك أن تتحدث عن احلب!

ـكان ان مـدينـة "هيت" تـسـكن القـلب  لم يكن حـ قلت فـي عمـود سابق  في هـذا ا
ا هي حقيقة اكـدتها زيارتي لها قولي مجرد حـروف مجاملة بـحق مدينة عراقيـة  إ
امس االول  وهي الــزيـارة الـثــالـثـة بــأقل من عـامـ  جتــولتُ بـ نـواعــيـرهـا وهي
ـيــاه  في سـيـمـفـونـيــة رائـعـة ألـفـهـا الــزمن قـبل آالف الـسـنـ  تــعـزف حلن خـريـر ا
ديـنة الذين التقوا في والتقـيتُ ومعي زمالء اعزاء  مجمـوعة من االدباء ومن اعيان ا

ة في دار ابنها  االخ عمار تركي جزاع . ضيافة كر
كن وصـفـهـا باجلـمـيـلة فـهي ابـهى من اجلـمال  وحقـيـقـة  ان مديـنـة  " هـيت " ال 
فالله جل وعال حـباها بـكل مقاسـات السـياحة من الـتاريخ الى الطـبيعـة لكن شاء
ـقـاسـات  فـهي تــعـد من أهم مـدن الـتـاريخ حـظـهـا ان تـكــون في بـلـد ال يـقـدر تـلـك ا
ائـية ـنـابع ا اإلنسـاني القـد  وتـكثـر فـيهـا  بسـاتـ النـخيل والـفـاكهـة  وال تزال ا
ـكن أن تـسـتــهـوى لـيس الـســواح في اصـواتـهـا ـهـا  الــتي  احلـارة  من أبـرز مــعـا

وحرارتها بل علماء اآلثار والتاريخ واجليولوجيا .
ؤرخ " هيت " د. قحطان محمد صالح الهيتي  الذي كانت فرصة رائعة  ان نلتقي 
ـديـنــة الـتي احب  بـعــد تـقـد جـمــيل قـام به ربـان انـثـال  في حــديث مـسـهـب عن ا
زيـارتـنا الـزمـيل  د. طه جـزاع  فـأوضح بـاألرقـام واحلـوادث والـذكـريـات  مـحـطات
ظلت بعيـدة عن التداول   مصـادرها كتب مهمـة لبحاثة ومـستشرق  ومـا تضمنته
تـقاريـر الدولة الـعراقـية مـنذ عـشرات السـن  دعـمهـا بلـقاءات اجـراها  مع رجاالت
وعـوائل  هـيتـيـة عريـقـة  فكـانت احلصـيـلة كـتـاب للـدكتـور قـحطـان بـعنـوان ( هيت ..
مـديـنـة ورجال ) بـ  713 صـفـحـة  يتـكئ عـلى  297 مـصـدرا مـهـمـا  مـعـتـمـدا على

علومة. رصانة في ا
ومن طرائف مـا تضمنه الكـتاب  عرفنا ان " هـيت " انتجت في سنة  1927 اكثر من
نتجة في مدينة " الفاو " في البصرة ـلح  وهي اكثر من  الكمية ا (576)   طناً من ا

وفي كركوك مجتمعة في تلك السنة !  
ديـنـة تـظاهـرات مـنددة ـلك فيـصل االول في سـنة  1933  خرجـت في ا وبـعد وفـاة ا
ـتـظـاهرون ـلك  وحـمل ا بـدور بـريـطـانـيـا   معـتـبـرة ان لـهـا دورا رئـيـسـا في وفـاة ا
تـابوتـا رمزيـا ساروا به من الـباب الـغربي حـتى البـاب الشـرقي للـمديـنة .. وفي سـنة
ـستوصف ديـنة اول مـدرسة للـبنـات  وفي سنة  1936شـيد فيـها ا  1934 فتـحت با

ال عبود الكرخي .  دينة الشاعر ا الصحي  وفي سنة  1937زار ا
وفي سـنة ? 1947جرى التـعداد السـكاني لـلمديـنة  وقد اظـهرت الـنتائج ان مـجموع
عـدد الـســكـان  هـو (  (4830نـسـمـة  وان من بـ الـسـكـان  37يـهـوديــا واثـنـان من
اء الـصابـئـة  وفي سـنة  1956قـررت احلكـومـة انـشـاء محـطـة لـلـكهـربـاء ومـشـروع 

الشرب في هيت .. 
ـديـنة  وهـنـا  اقول ويسـتـمر د. قـحـطـان في سرد الـذكـريـات وتواريـخـها عن هـذه ا
بصـدق احملب   ان سفرياتي القصيرة  لـ  ”هيت  ”اثبـتت عندي ان السعادة ليست
كن تأجيله لـلمستقبل ,لكـنها شيء نريد أن نـشعر به اآلن  فأجمل الرحالت شيـئا 
التي لم أنـدم عـليـها تـلك التي كـانت للـطبـيعـة السـاحرة الـتي أضافت لـقلـبي بهـجة ال
ـدينـة الذين سـكنـوها لم تـنطـفئ  فبـقيت عـذوبة تـقدر بـثمن  .. ان روح عـوائل هذه ا
الـتفـاصيل الـباهـرة في بيـوتهم ومـزارعهم تـنادي العـالم أن يأتـي ليقـف في محـرابها
شاهـداً على جمال هـذه  الروح التي شيـدت وأبدعت  فما ان
تمشي في أزقتها وتعبر شوارعها وحتدث ساكنيها إال ويبدو
ماضيـها شامخـاً  .. ان التاريخ ليـس عنصراً مـوازياً للموت
أو النـسيان; فمـدينة بال تاريخ هي مـدينة بال روح  .. مرحى

دينة هيت هذا االلق 

وقـال في تـصـريح امـس لن (تـشكـيالت
احلــشــد تــوزع جــهــودهــا بــ الـعــمل
األمــــنـي واالســــتــــخــــبــــاري وتــــقـــد
اخلــدمـــات الــلــوجــســتـــيــة لــلــمــواكب
ــبــاشـرة احلــســيــنــيــة او اخلــدمــات ا
لــلـزائـرين فـضال عن قــيـامـهـا بـبـعض
ـتـعـلقـة بـتـخـلـيد االنـشـطـة الـثـقافـيـة ا
الــشـهـداء األبــرار واثـارهم واألنــشـطـة
الفقهية والعقائدية اخملتلفة) واضاف
ان (احلـــشــد نــشـــر نــحــو  20 الف من
مـقاتـليه لـتأمـ طرق الـزوار وعشرات
ـفــارز الـصـحـيـة ــواكب اخلـدمـيـة وا ا
عارض آثـار الشهداء وخيم بـاإلضافة 
الــتـوجــيه الـثــقـافـي والـعــقـائــدي كـمـا
تـتولى مـهامـا اعالميـة تتـمثـل بطـباعة
نـشورات الـتوعـوية مـئـات االالف من ا
ــبــاركـة ونــصــوص زيــارة األربــعــ ا
ويـسـتـمـر بـتـوزيـعـهـا عـلى الـزائـرين).
وأعـلنت محافظة مـيسان االتفاق على
دخـول نـصف ملـيون زائـر إيراني عـبر
مــنــفــذ الــشــيب فـي احملــافــظــة.  وقـال
احملــافـظ عــلي دواي الزم في تــصــريح
تــابــعــته (الــزمــان) امس ان (أكــثـر من
نـــصف مــلـــيــون زائـــر إيــراني ســـيــتم
الــســمـاح لــهم بــالــتـوافــد عــبـر مــنــفـذ
الـشـيب احلـدودي ألداء مـراسـيم زيارة
أربـــعـــيــنـــيـــة اإلمــام احلـــســـ عـــلــيه
الـــــسالم) الفـــــتــــا الـى (االتــــفـــــاق مع
اجلــــانب اإليــــراني وإكــــمـــال جــــمـــيع
االســـتــعـــدادات األمــنـــيــة واخلـــدمــيــة

ـــنــفــذ مع تـــســهــيل والــصـــحــيــة في ا
إجـراءات دخـول الـوافـدين) مـؤكدا انه
( افـــتـــتـــاح طـــريق مـــنـــفــذ الـــشـــيب
ـســافـرين ب ضـمن احلــدودي طـريق ا
تــخــصــيـصــات احملــافــظـة وخــطــطــهـا
حـيث يعتبـر هذا الطريق من الـسنوية 
هـمة لـلنـشـاطات االقـتصـادية الـطـرق ا
والـتجـارية وتسـهيل حركـة وانسيـابية
ـسـافـرين دخــول وخـروج الـزائـريـن وا
بــشـــكل عــام وســيــســهـم في تــخــفــيف
ركبات الـشحن ونقل البضائع الـزحام 

من منفذ الشيب إلى مركز احملافظة).
WOM √ WDš

اكد احملافظ زهير علي وفي الـديوانية 
الـشـعالن وجود خـطـة أمنـيـة وخدمـية
مــشـتــركـة لـلــزيـارة.وقـال الــشـعالن في
تــصـريح امـس إن (احلـكــومـة احملــلـيـة
عـقـدت اجتـمـاعا مـوسـعا يـضم مـديري
الــــدوائـــر احلــــكـــومــــيـــة واخلــــدمـــيـــة
والـقـيـادات األمـنيـة ورؤسـاء الـوحدات
ــواكب ـــثــلـــيـــة هــيـــئـــة ا اإلداريـــة و
احلــســيــنــيــة في احملــافــظـة وعــدد من
لــتــدارس احلــاجـات قــيــادات احلــشـد 
الـضروريـة لزيـارة األربعـينـية) مـؤكدا
(تـشكـيل غرفة عـملـيات مشـتركـة بهدف
حــــمــــايـــــة الــــزائــــرين الـــــوافــــدين من
مـــــروراً احملــــــافـــــظــــــات إلى كــــــربالء 
بـالديوانية) وتابع ان (احملافظة أعدت
خـطة أمنية وخدمية مشتركة في األيام
الـتي تـسبق زيـارة األربـعيـنيـة لـتوفـير

عـضو اللجـنة جمال كـوجر في تصريح
ــــوازنـــة وان امـس إنه (ال بــــديل عـن ا
احلـكــومـة أن كـانت بـحـاجـة مـاسـة الى
مـبالغ إضـافيـة عدا الـتشـغيـلي فيـنبغي
ـالــيـة لــهــا أن تـقــتـرح عــلى الــلـجــنــة ا
حــاجــتــهـا لــيــتم حتــولــهــا الى قــانـون
ـــان) واشـــار الى ان مـــقـــتــــرح لـــلـــبـــر
(تــشـــريع أي قــانــون يــحــتــاج أوالً الى
إعــادة تـفـعـيل مـجــلس الـنـواب والـبـدء
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ـالية الـنيابـية امكـانية اكـدت اللـجنة ا
سـد حاجة احلـكومة من الـتخصـيصات
ـوازنـة الـالزمـة في حـالـة تـأخـر اقـرار ا
بـسبب االزمة السـياسية الـتي تشهدها
فـــيـــمـــا اشـــارت الى ان رواتب الـــبالد 
مـوظـفي الدولـة لن تتـأثـر بعـدم تشـكيل
احلــكـومـة او اقـرار الـقـانـون.  واوضح
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اســــتــــقــــرار عــــالـي في اخلــــدمــــة
ـسارات بـديـلـة تـضمن ومـؤمـنـة 
عدم حصول انـقطاع في اخلدمة)
واوضح ان (الـــشــــركـــة الــــعـــامـــة
ـعلومـاتية الـتابعة لإلتصاالت وا
للـوزارة مسـتمـرة بأعـمال تـطوير
مشاريع الـبنى التحـتية والتوسع
فـي تــغــطــيــة جـمــيـع مــحــافــظـات

 ÊU e « ≠ œ«bG

اطــلــقت األمــانـة األمــانــة الــعــامـة
جملـــــــــلـس الـــــــــوزراء خـــــــــدمــــــــة
ـمثلية اإلستعالمات اإللـكترونية 
كـردستـان. وقال مـدير عـام شؤون
ـثـلـيـة ــتـابـعـة فـي  الـعالقـات وا
حكومـة اإلقليم في بغـداد بختيار
حـاجي حمـد في تـصريح تـابـعته
ـــمــــثـــلـــيـــة (الـــزمــــان) امس ان (ا
حــــريــــصــــة دومــــاً عــــلـى تــــقـــد
اخلدمات للمـواطن كافة حرصاً
عــلى تـقــد األفـضل واألقل كــلـفـة
بــالــتــعــاون مع مــركــز الــبــيــانـات

الوطني لتقد اخلدمة).
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 واضـــاف ان (مـــركـــز الــبـــيـــانــات
الوطـني في األمانـة بالـتعاون مع
ــثـلـيــة اإلقـلــيم اطـلــقـتــا خـدمـة
اإلســتــعالمــات اإللــكــتــرونــيــة في
ـا يتـيح اإلسـتـفـسار كـردسـتـان 
ـــتـــابـــعـــة لـــهـــا بـــ اإلقـــلـــيم وا
واحلــكـومــة لـلــمــواطـنــ وكـذلك
الـدوائـر الــرسـمـيـة) فـي الـسـيـاق
ذاته اوضح مـديـر مـشـروع نـظـام
ـمـثلـيـة كردسـتان ادارة الـوثائق 
في مركـز البيـانات الـوطني مازن
جاسم ان (فكرة اخلـدمة تتلخص
ا توصلت اليه واطن  بتعريف ا
ــمــثــلــيــة عن طــريق الــكــتـب في ا
اتـصـاله بـاخلدمـة اإلرشـاديـة على
الــــــرقم  ? 5599طـــــيــــــلــــــة ايـــــام
االسـبـوع وتزويـد الـعامـلـ فيـها
ـعاملـة اخلاصة به برقم وتأريخ ا
للحـصول على اإلجابـة) مبيناً ان
(هـــذا اإلجــــراء يـــنــــفي احلــــاجـــة
ــــواطن الى مــــكـــتب ـــراجــــعـــة ا
ـمـثـلـيــة في كـرادة مـر لـغـرض ا
ـــعــــامالت) اإلســـتــــفــــســـار عـن ا
ــــــــؤســــــــســـــــات واضــــــــاف ان (ا
احلكومـية بإمـكانهـا ايضاً اإلفادة
من صفـحة اإلسـتعالم اإللـكتروني
ـا يـســهل حـصــولـهم ـذكــورة  ا

عـلـومة ومـتابـعـتهم الـكتب عـلى ا
الــصــادرة) واشـار الى ان (مــركـز
الــبــيــانــات الـوطــنـي في األمــانـة
الـعــامــة جملــلس الــوزراء اكـد في
وقت ســـــــابـق اتـــــــمــــــــام الـــــــربط
اإللكتروني ب احلكومة واإلقليم
ثـليـة حكـومة اإلقـليم عن طـريق 
فـي بـــغـــداد ومــــا زالت اجلـــهـــود
مــسـتــمـرة لــتـطــويـر دائــرة الـربط
اإللـكـتـروني بـ اجلـانـبـ حـيث
ــنــجـزة في ــعــامالت ا بــلغ عـدد ا
اضي اكثر من 5000 الشهرين ا
معاملـة). من جهة اخرى اصدرت
وزارة اإلتصاالت توضيحاً بشأن
شــركــات الـــكــابل الــضــوئي غــيــر
الــرســـمــيــة مــتــبــرئــة من ضــعف
خـدمــة الـكــابل الـضــوئي. وذكـرت
الـوزارة في بـيـان تـلـقـتـه (الـزمان)
امس انه (تــــردنــــا الـــكــــثــــيـــر من
ـشــتــركـ ــواطــنــ ا شــكـاوى ا

بــشــأن خـــدمــة الــكــابل الــضــوئي
لـلـمـنـازل عن طــريق مـصـادر غـيـر
مــعــتــمـدة رســمــيــاً لــدى الـوزارة
مـــتــمـــثـــلـــة بـــالــشـــركـــة الـــعـــامــة
ـعـلـومـاتـيـة) وب لإلتـصـاالت وا
ان (الـــوزارة غــيـــر مــســـؤولــة عن
ُــقــدمـــة من خالل هــذه اخلــدمـــة ا
الـــشـــبــــكـــات الـــضـــوئـــيـــة الـــتي

تعرضهم  للمسائلة القانونية)
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 مــشـيــراً الى ان (الــشـركــات غــيـر
ـسـارات بـديـلـة في حـال مـؤمـنـة 
حـصـول قطـوعـات عـلى الـكابالت
التـي تنصـبهـا بصـورة عشـوائية
تــــــؤدي الـى تـــــشــــــويـه اجلــــــانب
الــعـمـرانـي لـلـمــنـاطق الــسـكــنـيـة
رخصة من بخالف خدمة الكابل ا
ُقـدمة من قِبل شـركائها الوزارة ا
الـــرســمـــيــ الـــتي تـــخــضع الى
ـعتـمدة ـية ا عـاييـر العـا جـميـع ا
وبــأحـدث األجــهــزة والــتـقــنــيـات
ــعــدل وبــســرعــات حــقـــيــقــيــة و
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بغداد

-1-
ا رَهَقَهُ السالح عَرَضَ عليهم صادر التاريخية ( ان االمام احلس (ع)  جاء في بعض ا

ضيّ الى (يزيد) فيضع يده في يده  فأبوا اال قَتْلَه   االستسالم والرجوع وا
ثال تاريخ  راجع على سبيل ا
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وهذا اخلـبر عارٍ عن الصحة وما هو االّ من البِدَع واألوهام ذلك أنَّ احلس (ع) كان قد
ن أراد االلتحاق به:  صمم على الشهادة وقال 

(مَنْ حلق بي استشهد ومَنْ لم يلحقْ لم يبلغ الفتح ) 
وقال :

( هيهاتَ منا الذلّة )
وقال :

وتَ االّ سعادةً واحلياةَ مع الظا اال بَرَما ) ( اني ال أرى ا
لقد عبّر عَنْ معركته مع الكيان االموي الغاشم : انّها الفتح .
وكانت بحقٍ الفتحَ الكبير الذي صان االسالم من التحريف .

والسؤال اآلن :
زعوم ? هل يلتئم ( الفتح ) مع االستسالم ا

انّ طبيعة الفتح تقتضي التضحياتِ اجلسام .
َ الزكية بل عرّض نساءه وأهل وهذا ما وَطّن عليه االمام احلس ( نَفْسَهُ ) فقدّم القراب
بــيـته لألســر وصـنع بــثـورته اخلـالــدة أخالقـيــةً جـديـدة لـألمـة تـأبى اخلــضـوع لــلـظـلم

والظا .
هذه أوالً 
وثانياً :

قـتلَ سـفِيـرهِ وابنِ عمّهِ ( مـسلم بن عـقيل ) قـبل وصوله انّ االمـام احلسـ (ع) قد عـلم 
الى العراق 

ـة وارداً عنـده الخـتاره قَـبْلَ كُلّ تـلك التـضحـيـات اجلسـام وقبل ان ـسا فلـو كـان خيـار ا
يصل الى العراق .

ـؤرخ وال ينسـجم مع بطولة ـا يعكس أخالقـية اولئك ا زعوم ا انّ خبر االسـتسالم ا
احلس (ع) الفذة .

قال كاتب السطور يخاطبه (ع) :
مَنَعُوكَ مِنْ ماءِ الفراتِ وما دَرَوْا 

أنَّ البطولةَ فيكَ نهر جاري 
انّ االمام احلس تمثّل بقول الشاعر :

وتِ عار على الفتى  سأمضي وما با
اذا مانوى حقاً وجاهد مُسْلِما 

وهذه هي الصـورة احلقيقة الـتي تعكس إباءه للـضيم وتصميمَه
على الشهادة والتضحية 

ـبتـدَعَة الـتي ال يصـدّقها االّ األعـداء أو اجلهالء ال تلك الـصورة ا
وحـاشـا احلسـ (ع) سـيد االبـاه أنْ يـلجـأ الى خـيار االسـتسالم 

ا هو من األوهام . وكل ما لفقوه عنه ا

الـــعــراق). وبـــدأت فــرق الـــشــركــة
بــالـعــمل عــلى إعــادة اخلــدمـة في
نع وقت قياسي وتأم الكابالت 
سـتقـبل مـؤكداً اسـتـهدافـها فـي ا
الحــــقـــة ان (نــــهــــا ســـتــــبـــدأ بــــا
القانونيـة لألشخاص واجلماعات
الـتي يــثــبت تـورطــهـا بــاإلضـرار
بالبنية التحتية لقطاع اإلتصاالت

واإلنــتـــرنت وســتـــتــخــذ الــوزارة
ـنــاسـبـة اإلجـراءات الــقـانـونــيـة ا
بحـقهم). واكـدت الشـركة حـصول
اعــمــال تــخــريــبــيــة طـالـت الـبــنى
التـحتيـة في نيـنوى. وذكر الـبيان
ان (بـعض اجملـامـيع الــتـخـريـبـيـة
تــســـتــهــدف الــبــنــيـــة الــتــحــتــيــة
لـإلتــــــصــــــاالت واإلنــــــتــــــرنـت في

احملـافـظـة) الفـتـاً الى ان (الوزارة
ومالكاتها في الدوائر التابعة لها
كــافـة تــبــذل جــهـوداً في لــتــقـد
خدماتها بصورة جيدة) موضحاً
ان (الـفرق الـتابـعة لـلشـركة بدأت
بإعادة اخلدمـة وتأم الكابالت
ـنع استـهدافـها في وقت قـياسي 

ستقبل). في ا

W∫ عدد من مستخدمي االنترنت يعانون من سوء اخلدمة b
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طـــلــقـت وزارة الــتــعـــلــيم الـــعــالي
الــتــقـد إلى والـبــحث الــعــلـمي 
قــنــاة الــنــخــبــة لــلــعــام الــدراسي
اجلــديــد بـدءا مـن يــوم غــد االحـد.
وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن
(الوزارة تـعلن الـشروع بـإجراءات
استـقبال طـلبـات التقـد الى قناة
الـنــخـبــة في اجلــامـعــات بـدءا من
يــوم غـــد األحــد وحــتـى األســبــوع
ــقـــبل) األول من تـــشــريـن األول ا
داعـيـا الـطـلبـة الـراغـب بـالـتـقد
من خـــريــجي الـــفــروع اإلحـــيــائي
والـتـطـبـيقـي واألدبي الى (مـراعاة
شروط ومعـدالت التقد واالطالع
عـلى الـكــلـيـات واألقــسـام احملـددة
لـهـذه القـنـاة). من جـانبـهـا  اكدت
وزارة الــتـربـيـة أن حتــديـد مـوعـد
بـدء العـام الدراسي اجلـديد سـيتم
بــعــد انــتــهــاء امــتــحــانــات الــدور
ــتـحـدث الـثــاني اجلـاريــة. وقـال ا
بــاسم الـــوزارة حــيـــدر فــاروق في
تــــصـــريح امـس إن (الـــعــــمـــلــــيـــة
الــتــعــلــيــمــيــة واجــهت فـي الــعـام
الـدراسي اجلاري الـذي اقـترب من
عـوقات مـنها نهـايته الـعديـد من ا
ــنـاهج ــدرسـيـة وا قـلــة االبـنــيـة ا
الـــدراســيـــة فــضـال عن اكــتـــظــاظ
الــصــفــوف نــتــيــجــة زيــادة اعـداد
الكات الـتدريـسية الطـلبـة وقلـة ا
وكذلك ازمـة كورونـا وما رافـقتـها
من االمور التي ألقت بظاللها على
العـملـية التـعلـيميـة) وتابع (نأمل
ــقـبل أن تــكـون هــنـاك في الـعــام ا
والســيـــمــا أن ابــنـــيــة مـــدرســيـــة 
الوزارة عملت على تبديد العقبات

اآلن مــــوعــــد العـالن بــــدء الــــعــــام
الدراسي اجلديد والسيما أنها لم
تنته من العام الدراسي احلالي اذ
ال تــزال هــنـاك امــتــحــانــات الـدور
ـتـوسط الـثــاني لـطــلـبــة الـثـالـث ا
وكـذلك ـنــتــهـيــة  ــراحل غـيــر ا وا
مـــرحــــلــــة الـــســــادس االعـــدادي)
ومـــضى الى الـــقـــول ان (الـــوزارة
بــحـاجــة الى تــخـصــيص مــوازنـة
إذ أن لـديها  13مليون كبيـرة لها 
تلميذ وطالب فضال عن  750ألف
ـالكـات الـتــعـلـيــمـيـة شـخص من ا
التدريسية منهم عقود ومنهم على

الك الدائم).  ا

يـحـده زقـاق ضـيق نـسـبـيـا ولـلـمـكـتب
ــــوظــــفـــ مــــدخـل ثـــانـي لــــدخــــول أ
ولـلـخـدمـات  ,وفـي هذا الـزقـاق تـوجد
ـطــاعم الـشـعـبـيه والـبـارات لألكالت ا
ألــيــابــانــيــة والــتي يــرتــادهــا مــعــظم

شـارع جتاري من أهم شـوارع طوكيو
حـيث الـفـنـادق الـضـخـمـة والـشـركـات
الـعـمالقة ومـراكز األعـمـال التـجاريه ,
مــكــتـب اخلــطــوط يــقع في الــواجــهــة
الــرئـيـسـيـة ولــكن في جـهـتـه الـثـانـيـة

الــعـــراقــيــة في بــدايــة تــمــوز , 1980
ـكـتـب يـشد أنـتـبـاه الـنـاظـرين مـوقع ا
خــصــوصـا في الــيل حــيث أن اضـاءة
ــكـتب اخلـضـراء تـشع عــلى مـنـطـقـة ا
واســعــة من الـشــارع الــرئـيــسي وهـو
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ـكـان منـطقـة أكـاساكـا في الـعاصـمة ا
الــيـابــانـيــة طــوكـيــو وهي واحـدة من
ـنـاطق وأغالهــا في الـيـابـان , أرقـى ا
ــــوقع مـــكــــتب اخلـــطــــوط اجلـــويـــة ا

Y ∫ جانب من محوالت الكهرباء في بغداد  تلويثها بالكتابات uK

ــشـاكل الـتي أوقــفت الـبـنـاء في وا
ــدارس) مـبــيــنـا ان الــكـثــيــر من ا
ديريـات بدأت بتسلم (الكثـير من ا
ــتــلــكــئــة و اضــافــة ــشــاريع ا ا
ـــدرســيــة الــكـــثــيــر من االبـــنــيــة ا
ــــبــــانـي اخلــــاصـــة جملــــمــــوعــــة ا
ديـريات العـامة) واشار الى ان با
دارس النـموذجية الذي (مشروع ا
يشـرف عـليه رئـيس الوزراء بـشكل
مــبــاشـر ضــمن الــعــقـد الــصــيـني
يـتـألف من  7االف مـدرســة وعـنـد
اجنـازه سيـحـقق فسـحـة ومسـاحة
لـلــطـلـبـة ولـلـعـمـلـيـة الـتـعـلـيـمـيـة)
مـؤكـدا ان (الـوزارة لم حتـدد حـتى
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ـزيفه احتـرس وال تـقرب الـيك من يـتـحدث بـكـلمـاته ا
ـا يقـولون عن االخـرين واستـمع وال تـبالي او تـنقـاد 

سيحدثون الناس عنك يوماً ما .
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تأمـلك لقوله تعالى:  وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى الـلَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
ٍ ( .(6هـود. فـاذا صَـدَّقَت بـيـقـ راسخ ان ال وَمُـسْـتَـوْدَعَـهَـا ـ كُلٌّ فِي كِـتَـابٍ مُّـبِـ
رازق اال الله فانك ال حتتاج الى ان تشعر اي شخص على وجه االرض انك اقل

ا يرضي الله ورسوله. منه او محتاج الى ماله او منصبه اال 
واذا تدبـرت قوله تعالى: قُلِ اللَّهُمَّ مَـالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَـن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ
مِمَّن تَـشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَـشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ـ بِـيَدِكَ الْخَيْـرُ ـ إِنَّكَ عَلَيـ كُل شَيْءٍ قَدِير

( (26ال عــمــران. وعـمــلت بــهـا فــانك تــدرك ان ال احـد
يسـتطـيع منحك سـلطـة او ملك او جاه دون ان يـأمر الله

تعالى بذلك.
راجع مـواقـفك وقـراراتك (ورعـيـتك الـتي تـأتـمـر بـامـرك)
واجـعـلـهـا مـرتـكزة ومـبـنـيـة عـلى هـذه الـرسـائل الـربـانـية

انحة للقوة والنزاهة والرفعة. ا

ـسـاء بـعد ـوظـفـ والـعامـلـ في ا ا
عــنــاء يــومــا طــويال من الــعــمـل. كـان
لـثاني يـوما من وصـولي أن أسير من
كتب كتب الى ا الـفندق القـريب من ا
ألسـتلم عملي كمدير أقـليمي للخطوط
اجلــويه الــعــراقـيــة وكــان مـروري من
كـتب فـلـفت نـظري الـزقـاق في ظـهـر ا
كن أن أنساه  ,رجـل أطفاء مـنظرا ال
جــالس عــلى كــرسي بــدون مــســانـد ,
أمـــام فــــوهـــة حـــريـق نـــحـــاســـيـــة أو
مــــصـــنــــوعـــة مـن ألـــبــــراص ألــــنـــقي
وهــويـــلــمــعــهــا بـــســائل ومــســحــوق
ألـتـلـمـيع ثم يدعـكـهـا بـواسطـة قـطـعة
قــــمـــاش خــــاصــــة الى أن أصــــبـــحت
كـالـذهب اخلالص تـبـهر الـنـاظرين ثم
حـــمل كــرســـيه لــيـــتــوجه الـى فــوهــة
حــريق أخـرى  ,ســألت أوكــوبـو سـان
وهــــو مــــوظـف مــــحــــلي فـي مــــكــــتب
اخلـطـوط فـقـال لي أن جـمـيـع فـوهات
أحلــريق في ألــيـابــان يـجــري عـلــيـهـا
نـفس ألتـرتيب وهي عـشرات  ألآلالف
فـي بلد مـعرض لـلحرائق في أي وقت
بـــســبب الــهـــزات األرضــيــة والــزالزل
واقع التـتعرض ـفاجـئة ,وأن هـذه أ ا

أبـدا للتـخريب أو السـرقة او تلـويثها
نظومة هي خلدمة أجملتمع ألن هذه أ
 ,وكذلك جميع األعالنات احلكوميه
وأعـالنــــات الـــــشـــــركــــات وأعـالنــــات
األرشــادات  األجــتــمــاعــيــة وغــيــرهــا
تـراهـا نـظيـفـة تـسر أعـ الـنـاظرين .
ـــنــظـــر كـــلـــمـــا مــررت أتـــذكـــر هـــذا ا
بــكــابــيــنــات احملـوالت الــكــهــربــائــيـة
ـملـوكه أصال لوزارة الكـهرباء وهي ا
ــســتــفـيــدين بل بــالــتـالـي مـلـك لـكل ا
جلــــمـــيع أفــــراد الـــشــــعب ألــــعـــراقي
ـمـتـلـكـات احلـكـومـيـة ولـغــيـرهـا من ا
مـلطخه بأعالنات عـجيبة غريبة ,فاذا
أردت سـاحـبات الـسـيارات الـعـاطله (
الـكرين ) أو فتح مجاري أو أستخدام
شـغـاالت أو حتى أعالن مـحامـيات أو
مـكافحة األرضـة أو غيرها فـستجدها
مـكتوبـة بخط  غريب مـشوه على هذه
الــكــابــيــنـات  ,تــشــوهت بــعـد مــاكـان
مــنــظــرهــا رائــعــا عــنــد نــصـبــهــا في
الـــشـــوارع . أحلـل بـــســـيط غـــرامـــات
عـالـيه تفـرضـها وزارة الـكـهربـاء على
ـــنــصــات كـل من يــشـــوة مــثـل هــذه ا

الرسمية
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سؤوليّة العظيمة هو توفّر الصحّة البدنية "أنّ من ضروريّات الـقيام بهذه ا
والقـدرة على مـتابـعة شـؤون االُمّة ولـكن اليـوم إذ تتـداعى صحّـتي وقواي
رض والتقدّم بالعمر صرت أشعر بأنّها حتول بيني وب البـدنية بسبب ا

- لقاة عـلى كاهلي -كما اعـتدت على النهـوض بها سابقاً أداء الواجـبات ا
ـا ال يـحـقّق الـكـمــال والـرضى لـذا اُعـلن عـدم االسـتـمـرار في الـتـصـدّي
ـسـؤولـيّـة الـثـقـيـلـة والـكـبـيـرة وإسـقـاط جـمـيع الـوكـاالت واالُذونـات لـهـذه ا
الصـادرة من قبلنا أو من قبل مكاتبـنا وعدم استالم أيّة حقوق شرعيّة من

ثّلينا نيابة عنّا اعتباراً من تاريخ إعالننا هذا" قبل وكالئنا و
رجع الديـني الكبـير كاظم احلـائري خطـوته اجلريئة لهـذه االسباب خطـا ا
ـذهب الشيعي اال وهي استقالته من التي لم يـسبقه اليها احد في تاريخ ا
مـوقــعه كـمـتـصـدي لـلــمـرجـعـيـة الـديـنـيــة والـغـاء كـافـة الـوكـاالت واالذونـات
الـصـادرة مـنه وعـدم اســتالم ايـة حـقـوق شـرعـيـة والـتـنـحي عن اي مـوقف

مرجعي اخر .
وهـذا لـعــمـري مـوقف فــريـد من نـوعه ودرس عــظـيم يـنــبـغي ان يـتــعـلم مـنه
السـاسة الذين ما عادوا يقدمون شيئا للبلد  بل واصبح وجودهم اساس

مشاكل البلد وسبب تدهور اوضاعه .
ن ال يعـرفه احـد ابـرز طالب الشـهـيد مـحـمد رجع" كـاظم احلـائـري "  و ا
باقـر الـصـدر مـؤسس حـزب الـدعوة الـذي اعـدمه نـظـام صـدام عام ١٩٨٠
وعلى اثـر ذلك غـادر الـعـراق واقـام في جـمهـوريـة ايـران مـنـذ ذلك احل 
عـارضة وحركات عارضـة نظام صـدام في اخلارج ودعم قوى ا استـمر 
ــا في ذلك احلــركـات والــفــصــائل الــشـيــعــيــة الـتي االسالم الــســيــاسي 
ــهـدي الــذي اسـسـه الـســيـد تــأســست بــعـد عــام ٢٠٠٣ وابـرزهــا جــيش ا
مـقــتـدى الـصــدر  خـاصـة وان اغــلب ابـنــاء اخلط الـصـدري ســواء اتـبـاع
الـصـدر االول او الـثـاني يـرجـعـون لــلـسـيـد احلـائـري في الـتـقـلـيـد كـون ان
رجع االعـلم والذي يـستحق الشـهيـد الصـدر الثـاني ذكر قـبل وفاته بـان ا

الرجوع اليه في التقليد هو السيد كاظم احلائري . 
ال يـخـتــلف اسـاتـذة حـوزة قم والــنـجف بل وحـتـى لـبـنـان وغــيـرهـا في عـلم
الـسـيـد احلـائـري و كـفـاءته ال سـيـمـا وانه قـد تـخـرج علـى يديـه الـعديـد من
فضالء ومراجع الدين وكان يجيز البعض باالجتهاد من خالل تدريسه او
ؤلـفات الـدينـية والسـياسـية واصدر االطالع على كـتبه وكـتب العـديد من ا

ثيرة للجدل . واقف السياسية ا مئات البيانات وله الكثير من ا
لم يسـبق ان تنـحى مرجع شيـعي في التـاريخ عن موقعه كـمرجع وان كان
مراجع الـدين متـورعـ جدا في قـضيـة التـصـدي وقيـادة االمة  لـذا تأتي
ذهب الـشيعي استـقالة الـسيد احلـائري هي االولى من نـوعها في نـطاق ا
ا يخلده اكثر من اي موقف وتعتبر موقف عقالئي وشجاع يحسب له ور
اخــر اتــخــذه في حــيــاته ورغم عــدم اتــبــاعــنــا او قــربــنــا من اجتــاه هــكـذا
شخـصية اال اننا بال مجاملة يستـحق ان نرفع له قبعة الرأس ونهنئه على

هـكذا مـوقف مـسـؤول صـار وسـيـكـون درس عـظيم
ـا ســتـكـون لـنـا يـنـبــغي ان يـتـعـلم مــنه اجلـمـيع ور
مـقــاالت اخـرى عن هـذه الــشـخـصــيـة ألنـهــا حـتـمـا
ذهب ستـكـون مثـار جـدل وتسـاؤل من غـير ابـنـاء ا
ـسـلـمــ والـعـرب خــاصـة بـعـد الـشـيــعي او غـيــر ا

استقالته .

حــــــ كــــــنـت عــــــلى مــــــشــــــارف
بعـشيـقة   كان الـذهن يسـبقني
حـامال تـساؤالت عـديـدة. خـاصة
جلــــهـــة الــــشـــخــــصـــيــــات الـــتي
ســالــتـقــيــهــا. واعــتـرف بــأني لم
الـــتـــقي ســـابــقـــاً  شـــخـــصـــيــة
. ولـعبت آيـزيـديـة  سـوى مـرتـ

صادفة دورها . فيهما ا
االولى : عام  ? 1965كـنت نزيل
ســـــجن احملـــــجــــر فـي مــــديـــــنــــة
ـوصل. كــنت ضـمـن مـجــمـوعـة ا
كبـيرة من السـجنـاء السيـاسي
عامة  والـقوميـ خاصة ... في

مـنتـصف ذلك الـعـام  حل بيـنـنا
الـشــيخ مـعـاويـة االمـوي . وقـيل
لـــنـــا  في حـــيــنـــهــا  انـه شــيخ
االيـزيـديـ في الـشـيـخـان . بقي
الـشـيخ معـاوية مـحـتجـزا بـينـنا

اليام  ثم غادر. ابو اشجان ..
الثانية :

قـبل شــهــرين  كــنت اسـتــلم من
ــطـــبـــعــة كـــتـــابي الـــذي حــمل ا

عنوان:
اجــراس الـذاكـرة. وبـيــنـمـا كـنت
ـطــبـعــة الــصـديق مع صـاحـب ا
ابـــو نـــبــــيل نـــتــــداول في شـــان
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ثـقافي  دخـلت عـليـنا شـخصـية
لم التقـيها سابـقا. سمرة عـميقة
. وعـربــيـة فــصـيــحـة . مع لــكـنـة
ذات رنــــ خـــاص. تــــعــــارفــــنـــا
ـطـبـعـة. انه بــحـضـور صـاحب ا
اآليـزيــدي ابــو اشــجــان . وامـام

صادفة قلت له:  وقع ا
اول نسخة

من كــتــابي تــهــدى في بــغـداد ..
تهدى لكم .

وكــــتـــبـت االهـــداء بــــاسم : ابـــو
اشجان .

لكنه استدرك :
االفــــضل ان تــــهــــديــــهــــا بــــاسم

زوجتي االديبة خالدة خالت.
ـــصــادفـــة ان االديــبــة وتـــشــاء ا
خـالـدة صـديقـتي عـلى صـفـحات

الفيس .
وعــدلتُ فـي االهــداء  لــيـــصــبح

لكليهما.
  يوم الزحف  االيزيدي

 انهما الشخصيتان اآليزيديتان
التي اعرفهما من السابق.

واالن.. انــا في بـــيــئــة آيــزيــديــة
مليئة بالتداخل والتقاطع.

ــركـزيـة انـتــمـاؤهــا لـلـحــكـومـة ا
يؤشره العلم العراقي الرسمي .
لكني سعـيتُ لذلك . في مخاطرة
غـيــر مـحـســوبـة الـنــتـائج . لـكن
الــنـهم الـصـحــفي  ورتـابـة ايـام
تمـر ثقيلـة  دفعانـي لولوج هذه
اخملاطرة. قبل ان تغرب الشمس
ــصــاحــبــة الــصــديــقـ  كــنــا 
االيــزيـديــ الــيـســاريــ صـارم
وابـو اشجـان نتـوجه نحـو مزار
الشيـخط ابو بكر الـقاطاني عند

سفح اجلبل.
 بــــيــــنــــمــــا غــــرقــــنـــــا في ســــيل
جمـاهيـري كثـيف   يتـوجه نحو

زار .. في زحف آيزيدي. ا
 على مشارف بعشيقة.. قريبا من مزار الشيخ ابو بكر القاطاني مع االديبة االيزدية

خالدة خالت وبناتها.
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رقم ٧٩٩٧ في ٢٠٢٢/٧/٢٥ وبالنـظر لعدم وجـود راغب بالشراء النـقاض العقار الحقا العالننـا ا
رقم (٢٧٢/٩) تـعـلن  جلنـة الـبيع وااليـجار الـثـانيـة في مـيسـان عن اجـراء مزايـدة علـنـية لـبيع ا
دة ١٥ يوم من الـيوم الثاني للـنشر االعالن فعلى الـراغب باالشتراك في انقاض مكتـبة السالم 
زايـدة مـراجـعة قـسم امالك احملـافظـة لالطالع عـلى تـفاصـيل. مـسـتصـحـب مـعـهم الـتأمـيـنات ا
ــقــدرة وصل قــبض من قــسم حــسـابــات احملــافــظـة مع الــقــانـونــيــة الـبــالــغـة ٢٠ % الـقــيــمـة ا
زايـدة السـاعة الـعاشـرة صبـاحا في مـبنى ديـوان محـافظة ـستـمسـكات الـرسمـية وسـتجـري ا ا
ـزايدة في اليـوم الذي يلـيه ويتحمل من زايـدة عطلـة رسمية فـتكون ا ميسـان واذا صادف يوم ا

صاريف االخرى. زايدة اجور النشر وا ترسو عليه ا
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ادة ا

باب رئيسي خشب
باب حديد
باب خشب
شباك

حديد شيلمان 
طابوق

السعر / مفرد

٥٫٠٠٠
٥٫٠٠٠
٥٫٠٠٠
٢٫٠٠٠
٢٠٠٫٠٠٠
١٥٠٫٠٠٠

السعر / جملة

٥٠٠٠
٥٠٠٠
٥٫٠٠٠
١٦٫٠٠٠
٢٠٠٫٠٠٠
١٥٠٫٠٠٠

الحظات ا العدد

١
٢
٥
٨
-

مجموع طولي

بلغ الكلي ٤٠٦٫٠٠٠٠ مجموع ا
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بـــعــــد مــــنـــاورات روســــيــــة كـــثــــيـــرة
بــخـــصـــوص تــزويـــد أوربـــا بــالـــغــاز
الــروسـي الـــذي يــشـــكل  %40-35من
قـطع الروس واردات الطـاقـة األوربـيـة
مــــؤخـــــراً وبــــالــــكـــــامل خـط تــــزويــــد
انـيـا التي الغـاز(نـوردسـتروم (1عن أ
تــسـتــهــلك حــوالي  150مــلــيــار مــتـر
مكـعب( (bcmمن الـغـاز سـنويـاً يـأتي
ثــلــثه تــقــريــبــاً من روســيــا. وقــد كـان
الروس ينتظرون اجلـنرال شتاء ليقف
بـصــفـهم كــمـا وفـعـل ذلك عـنــدمـا هـزم
جيوش هتلر الـزاحفة الى موسكو في
كــان الــروس احلــرب الـــثــانــيـــة. نــعـم
يراهـنـون أن الـشـتـاء األوربي الـقارس
الذي يـحتـاج للـغـاز الروسي سـيجـبر
أوربـا عـلى الــوقـوف عــلى احلـيـاد في
حربها مع أوكـرانيا ويفـشل العقوبات
االقـتـصــاديـة الـتي فــرضـتـهــا أمـريـكـا
والــعــالم الــغــربي عــلى روســيــا بــعــد

غزوها أوكرانيا. 
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انية جـامعية أُعلنت قبل لكن دراسة أ
انـيـا ستـنجح في يومـ أظهـرت أن أ
جتاوز القطع الروسي للغاز ليس هذا
بل والــشــتــاء الــقـادم الــشــتـاء حــسـب
أيـضـاً أذا مـا أسـتـمـرت األمـور بـنـفس
ـان خالل 6 ـنــوال. فـكــيف تـمــكن األ ا
أشـهــر فــقط من تــعـويـض حـوالي 50
مليـار متـر مكـعب من الغـاز وهو األمر

الـذي كان يـبـدو مـسـتـحـيالً لـكـثـير من
اخلبراء قبل بضعة أشهر? 

أكــــتب اآلن كــــتـــــابــــاً عن الــــثــــقــــافــــة
األجــــتــــمـــــاعــــيــــة والــــشـــــخــــصــــيــــة
أجـبرني على دراسـة الثـقافة العراقـية
قارنة. انيـة ألغراض ا األجتماعـية األ
لــقـــد أكـــدت لي دراســتـي مالحـــظــاتي
ــيــدانــيـــة عــنــد زيــارتـي (لــلــكــوكب) ا
ـــــــــاني! فـــــــــهـــــــــذا (الــــــــكـــــــــوكب) األ
زيج مثـل(الكـوكب)الـيـابـاني يـتـمتـع 
مـــــتــــــوازن مـن احلـــــكـم الـــــرشــــــيـــــد
والـثـقـافة ـسـؤولـة  وقـراطـيـة ا والـد
Tight Cul- األجـتــمــاعــيـة الــصــلــبـة
ــزيج فـأن .tureونـظــراً لـتــوازن هـذا ا
تـفـاعــله يـكـاد يــكـون مـثـالـي. فـالـدولـة
تـسـتـنــد في كل قـراراتـهـا عــلى ثـقـافـة
أجـتـمـاعـيـة مـنــضـبـطـة جتـعل الـنـاس
مثالً يخفضون أسـتهالكهم من الطاقة
ـــجـــرد أن تـــقـــول لـــهم الـــدولـــة ذلك
وبــــدون أي قــــطـع مــــبـــــرمج أو وضع
مـفــتش عـلى بــاب كل بـيت أو مــصـتع
ــانـيـا في ـاني. لــذا جنـحت أ خـاص أ
تــخــفــيض أســتـــهالكــهــا من الــطــاقــة
ـقدار  %15فب الربـع األول من هذا
. العام رغم أن الطقس كان بارداً أيضاً
لكن مقابل ذلك كان هـناك ألتزام شديد
من احلكومة بـخططها الـتي لم تبدأها
هذه الـسـنـة بل من سـنـ سـابـقـة.فـقد
انـية مثـالً أيقاف رفضت احلـكومـة األ

خــطـــتـــهـــا الــتـي بــدأتـــهـــا عــام2011
ــفــاعالت الـــنــوويــة لــلــتـــخــلص مـن ا
لـتـولــيـد الــطـاقـة وأصــرت عـلى أغالق
آخر ثالث مـحـطات تـولـيد كـهـرباء من
الطـاقة الـنوويـة هذا الـعام عـلى الرغم
من احلــاجــة الــتي تــبــدو مــلـحــة لــهم
لتـعـويض نقص الـطـاقة الـروسـية! أن
ـصـانع لـم يكـن قراراً قـرار غلـق هذه ا
سيـاسيـاً بـاألساس بل مـطـلبـاً شـعبـياً
بدأ بعـد كارثة شـيرنـوبل ثم تعمق في
ــفــاعل الــنــووي  2011بــعــد كــارثــة ا

الياباني. 
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ــطـــالب الــشـــعــبــيـــة جتــســدت هــذه ا
ــطــالــبـة ــظـاهــرات واســعــة آنــذاك 
احلكـومة بـالتـخـلص من خطـر الطـاقة
ثم أنـتــخــاب حـزب اخلــضـر الـنــوويــة
لــيــصــعــد لـلــســلــطــة ضــمن االئــتالف
احلـاكم. لـذا أحــتـرمت الــدولـة وعـدهـا
للشعب بالـتخلص من الطـاقة النووية
ولم تــغــيــر خــطــطــهــا بــحــجــة نــقص
مــصــادر تـــوريــد الـــغــاز.لــقـــد أثــبــتت
ـتعاقبـة لشعبـها جناحها احلكومات ا
ا تعهدت به فباتت 50% في األيفاء 
ـســتــهـلــكـة في من مـصــادر الــطـاقــة ا
ــانـــيــا تــأتـي من مــصـــادر نــظـــيــفــة أ
ومتـجـددة. لـقـد كان واضـحـاً أن هـناك
عقـد ضـمني غـيـر مكـتوب بـ الـشعب
ودولـــته جنح فـــيه كـال الــطـــرفـــ في
فــبُــنــيت الــثــقــة األيــفــاء بــالــتــزامــاته
كتوبة فأن بينهما. وفي العقـود غير ا
الثـقة هي األسـاس في جناح الـتعـاقد.
فح تكون الثقة متبادلة ب الطرف
يـنـجح الـعـقـد.ومــقـارنـة بـالـعـراق(رغم
ــقـارنــة)أذكـر أنــني كــنت ضـمن ظـلم ا
فـــريق أســـتـــشـــاري لــــلـــبـــنك الـــدولي
ـسـاعـدة احلـكـومة الـعـراقـيـة ألصالح
قـطـاع الــكـهـربــاء. لـقــد كـانت مـشــكـلـة

األستهالك اجلائـر للكـهرباء(فضال عن
شـاكل التي تواجه الفساد) مـن أكبر ا
منظومة الكهرباء. وحينما كنا نحاول
ـواطـن بـتـسـديــد مـا عـلـيه من أقـنـاع ا
واألقتـصاد في األسـتهالك فواتـير أوالً
ثانـيـاً كـان رد جمـيع من قـابـلـناهم من
:(خــلي احلــكــومــة تــوقف الــعــراقــيــ
السرقـات وتعـمل بنـزاهة وأخالص ثم
عنى أن واطن باألقتصاد)!  تطالب ا
كـنـه أن يـكون الـعـقـد األجتـمـاعـي ال 
ـــواطن فـــقط بل يـــجب أن من طـــرف ا
رجع. يبدأ بـاحلكـومة والـدولة ألنـها ا
بل مـسـتـنـكراً وهكـذا يـبـدو مـسـتـغربـاً
عندي مطالبة بعض النخب والقيادات
ـــواطـــنـــ لـــتـــحـــســـ ثـــقـــافـــتـــهم ا
األجــتــمـــاعــيـــة وأن يــصــبـــحــوا مــثل
ـتــقــدمـة فـي الـوقت مـواطــني الــدول ا
ا يـخصها الذي ال تلـتزم فيه الـدولة 
من الـــعــــقـــد األجـــتـــمـــاعـي!وبـــعـــكس
ـسافة الـسلطة فأن مـا يسمى  بوت
  power distanceبـــــــ الـــــــدولــــــة
ـانـيـا.لـذا فـأن والـشـعب قـصـيـرة في أ
ـكن. الـتـنـاغم بـ الــشـعب والـدولـة 
أمــا في روســيــا الــتي لم حتــقق بــعــد
أكـثــر من  6أشــهــر نــصــراً عــســكــريـاً
فـأن حـاسـمــاً كـمـا كــان يـطـمح بــوتـ
الدرس التاريخي األبرز يقفز للواجهة
ــــتـــفـــردون مـــرة أخــــرى: قـــد يــــربح ا
لـكـنــهم بـالـتــأكـيـد بـالـســلـطـة مــعـركــةً
سيخسرون احلرب ألنهم ال يرون أبعد
وال يــســمــحــون ألحــد أن من أنــوفــهـم
يريهم مـا يجهـلون. أنهم أتـباع وصفة
فرعـون اجلـهـنمـيـة في احلـكم"ال أريكم
ومـــا أهـــديـــكـم اال ســـبـــيل اال مـــا أرى
ا عانى العـراقيون وما الرشاد"! ولطـا
زالـوا لـآلن يــعـانـون من أمــثـال أولـئك
الـذين أخـطـأوا قــراءة الـنص فـقـادونـا
الى مستشفى الرشاد بدالً من سبيله!
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من جتارب الشعوب صناعة احلرب وتهديد السلم أسهل من صناعة السالم.
صاف الصاحل ورسل احلب واحلياة. رجال السالم 

صالح والدوافع مع جهل القائد ونرجسيته. البطانة حتدد بوصلة احلرب والسلم حسب ا
السالم يصنع احلياة.

دولة مواطنة سالم دائم.
كونات حرب دائمة. دولة ا

أحبك يا عراق.

ــيــاه من احلــرارة وبــقــطع مــصــادر ا
الـبــلــدين اإلسالمــيـ اجملــاورين ولن
نتحـدث عن الدمار الـشامل الذي حلق
بـــقـــطـــاعــات الـــصـــنـــاعـــة والـــزراعــة
واإلقتـصـاد والـتي كانت تـتـنـفس ولو
بصعوبة حتـى تاريخ الغزو األمريكي
بارك من قبل سياسيي شؤوم لكن ا ا
الـــزمن األغـــبـــر الــذي أفـــسح لـــهم أن
يتـسـلطـوا على مـقـدرات العـراق الذي
كان عـظـيـماً وسـيـعـود عظـيـمـاً بإرادة

شعبه العظيم.
نـاخي وارتفـاع درجات احلرارة هي ا
ـيـة كــانت لـهــا مـقـدمـات ظـاهـرات عــا
تنـذيريـة واضحـة إال أن أنظمـة احلكم
تعاقـبة لم توليـها اإلهتمام السابقـة ا
الــذي تــسـتــحــقه وكــان ذلك شــكل من

خطران حقيقيان يلفان حاضر العراق
ومـسـتــقـبـلـه ويـدفـعــانه الى اجملـهـول
وأحـدهــمـا أســوأ من اآلخـر. اجلــفـاف
تـسلطة. وتشكيـلة الزمـر السياسـية ا
وعلـى الرغم مـن أن اجلفـاف والـتـغـير

أشكال اجلهل واإلستهتار نواجه اآلن
عــواقـــبه. لــكن مـــخــاطــر الـــتــغــيــرات
ناخية هذه راحت وتيرتها تتصاعد ا
 في الـسـنـوات األخـيـرة بـصـورة غـيـر
مــسـبــوقــة وهي تــهــدد الــعـالـم اجـمع
لـكـنــهـا تـهـدد بــعض الـبـلــدان ومـنـهـا
العراق أكثـر من غيرهـا وتدفع احلياة
فـيـه الى شـفــا الـهــاويـة فــمـاذا فــعـلت
ذهـلة? الـيـة ا الدولـة ذات الـواردات ا
الشيء. فهي لم تخطـو ويبدو انها لن
تــخــطــو ولــو مــجــرد خــطــوة واحــدة
متواضعة وحقيقية نحو معاجلة هذا
اخلطر الوجودي والسبب بسيط جدا
كن تلـخيصـه بكلـمات قلـيلة جـامعة
شــافــيــة تــقــول بــعــدم وجــود مــفــردة
تسترة "وطن" في قاموس هذه الزمرا
ظلومية بعباءة الدين أو الطائفة أو ا
وهي الـتي باركـت اإلحتـالل أو رافقت
قـواته أو حلـقت به وجـمـيـعهـم رضوا
أن يكـونوا أدوات تـخـريب لهـذا البـلد
بأشـكال وصـور الـتخـريب التي التـعد
والحتـــصـى إبـــتــــداء من الـــتــــخـــريب
الفكري وصوالً الى اإلقتصادي مروراً

بالتخريب اإلداري.
‰«u « V dN

 لــقـد إنــشــغــلـوا جــمــيـعــهم بــالــنـهب
وتهريب األمـوال وتبـبيض مـصادرها
وبـتـأسـيس جـمـاعـات مـسـلحـة تـدافع
عنهم وعن مصاحلهم. كيف لهؤالء أن
يلـتفـتوا الـى اخملاطـر اجلسـيمـة التي
تـهــدد وجـود الـعــراق وفي مـقـدمــتـهـا
مخاطـر التـصحـر واجلفاف والـتغـيير
ــتــمــثل بــإرتــفــاع درجــات ــنــاخي ا ا
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أحلرب االلـكترونـية واألخـبار الكـاذبة والـذباب االلكـتروني  تـعبيـرات جديـدة ظهرت
في العالم نتيجة انتشار وسائل التواصل االجتماعي واحلروب السيبرانية .

ـضلـلة لـيست جـديدة في الـعالم فـقد اسـتخـدمهـا االنسان ـعنـوية ا وهـذه احلروب ا
بأشـكال مختـلفة في احلروب بـ القبائل والـدولوجعلـها ميكـافيللي في كـتابه االمير
ضللة حيث قال "يجب على األمير أن يتقن بشكل من العناصر الـرئيسة للسياسة ا
مـثـالي فن كل من احملــاكـاة والـتـضــلـيل".ومع ذلك  فـإن الــواقع اجلـديـد يـرجع إلى
ـعلـومـات  وظـهـور شبـكـات الـتـواصل االجتـمـاعي واالنـتـشار تـكـاثـر قنـوات نـشـر ا
السـريع للمـعلومـات السيبـرانية  حـيث اصبح كثـير من النـاس ينشـرون ما يريدون
ــا في ذلـك االخـبــار الــكــاذبـة في الــفـضــاء االلــكــتــروني دون حــسـيب او رقــيب  
ـضـلـلـة .في الـسـابق كـانت إمـكـانيـة الـنـشـر مـحـدودة ومـحـصورة في ـعـلـومات ا وا
دني . واي اجملـتـمعـات والـدول وتخص االحـزاب السـيـاسيـة او مـنظـمات اجملـتـمع ا
سائـلة القـضائيـة او اإلدارية .وبعـد انتشار جتاوز فـيها يـقع حتت طائلـة العقـوبة وا
سؤولية لالشخاص تعددة جـعل حتديد ا االنترنيت ووسـائل التواصل االجتماعي ا
صـعبـا  ولذلـك انتـشرت ظـاهرة نـشر االشـاعات واالخـبار الـكاذبـة بشـكل كبـير في
العـالم .عـندنـا في الـعراق والـعـالم العـربي انـتشـرت هـذه الظـاهـرة السـلـبيـة واخذت
تـمس عـقـائـد وافكـار االفـراد واجملـتـمع بـهدف تـوجـيـهـهـا لغـايـات مـحـددة  ويـجري
الترويج لهـا بشكل واسع عند وجود االزمات او الصراعات السياسية ب االحزاب
ـعـلـومات او ـتـلـقي ال يـبـحث عن مـدى صـحـة ا ـا يـزيـد الـطـ بـلـة ان ا والـكـتل .و
مصدرها  ويـقوم بعض السذج بـنقل هذه االخبار دون دراية بـكذبها وال اضرارها
ا اصبحت تـشكل خطرا عـلى الدولة او تمـاسك اجملتمع  واحيـانا تبث اخلوف  
واطـنـة  وكثـير عـنـوية وتـخل بـروح ا ـا تضـعف الـروح ا ـواطنـ   والـذعر بـ ا
واطـن منـها حتـرض بـطريـقـة مبـاشرة او غـيـر مبـاشـرة على الـعنـف والفـتنـة بـ ا
ـعلـومات الـكاذبة وبـالتـالي تلـحق الضـرر الفـادح باالمن واجملـتمع .غـالبـا" ماتـكون ا
ن يريد احلفاظ على سلطته ومصاحله من خالل األكاذيب وتشويه األخبـار أسلحة 
زيفة من ـتلقي مسـؤوال أيضًا عن انـتشار األخبـار ا ـضللة.قـد يكون ا ـعلومات ا وا
علـومات الكاذبة خالل اعـادة نشرها دون الـتحقق من مـصداقيتـها . وتكرار نـشر ا
زيفـة التي يتم نـقلها  ـعلومـات ا رور الـوقت .فكلمـا كثرت ا يؤدي الى تـصديقـها 
زيفة يؤثر كثف لألخبـار ا زاد اعتقاد اجلمـهور بصحتهـا . . وبالتالي فإن الـنشر ا
قدمة .ان االخبار الكاذبة او علومات ا عرفة مدى زيف ا سلبًا على قـدرة اجلمهور 
ضـللـة اصبـحت ظـاهرة خـطرة حـيث تؤدي الى زعـزعـة االمن واستـقرار اجملـتمع ا
لـكونـها حتـدث الفـوضى والبلـبلـة في صفـوف النـاس  وتثيـر الكـراهيـة والبـغضاء 
وتدفعـهم الرتكـاب اجلرائم في كـثيـر من االحيـان .أن البـيئة الـعربـية والـعراقـية على
صـداقية ـضللـة والكاذبـة لغـياب ا وجه اخلصـوص تساعـد على انـتشار  األخـبار ا
عـلومـة الصـادقة  لـكون الـسلـطات في االعالم الرسـمي وصعـوبة احلـصول عـلى ا
سـؤولـة غالـبـا ماتـمـنع الـصحـافـة واالعالم من تـغطـيـة األحداث بـحـجة الـسـرية او ا
ضمان امن الدولـة .كما ان ضعف ثقـة اجلمهور باالعالم الـرسمي  واحيانا حجب
ـلئ الـفـراغ او االخـبــار قـد اعـطى تـلك االهــمـيـة  لـشـبــكـات الـتـواصل االجـتــمـاعي 
ضللة عـلومة .ان اصدار تشـريعات تعاقب على نـشر االخبار الكـاذبة وا تصحيح ا
ـعاجلة هذه الظاهرة اخلطيرة . اال انـها غير كافية للحد من واحدة من اهم احللول 
ـعـلـومـات  الـكـاذبة . ـكن لـلـقـانـون وحـده مـكـافحـة األخـبـار وا انـتـشارهـا حـيث ال 
سؤول واحلل الدائم يكمن في تـثقيف الصغار والكبار على الدوام في االستخدام ا
ـدرســة طـرق كـشف لـشـبــكـات الـتــواصل االجـتـمــاعي .ويـجب أن تُــعَـلِم الـعــائـلـة وا
ـعلـومـة الـصـحـيـحـة واجلـيـدة بدالً من ـزيـفـة لـلـحـصـول عـلى ا الـرسـائل واالخبـار ا
ـعـلـومـات في إثـبات ـثـيـرة الـكـاذب .ومن هـذه الـطـرق مـعـرفـة مـصـدر ا ـعـلـومات ا ا
ـعلـومـات يعـد مؤشـرًا مهـمًـا الكتـشاف األخـبار مـوثوقـيتـها .اضـافـة الى ان تاريخ ا
ة عـلومات الـقد ـضللـة بإحيـاء ا زيـفة وا ـزيفـة .فغالـبا" ما يـقوم مـؤلفو األخـبار ا ا
ـهم جـدا التـحـقق مـا إذا كانت هـنـاك وسائل عـلى انـها أخـبـار جـديدة .وكـذلك من ا
ـنشور  فـإذا لم تكن هنـاك مصادر أخرى  ـعلومـة او اخلبر ا إعالم اخـرى تؤكد ا
فـمن احملتمل جدًا أن تـكون أخبـارًا مزيفـة .ان حرية التـعبيـر من أساسيـات االنظمة
وقراطـية  ويجب ان التستغل بشكل يؤدي الى احـداث الصراعات االجتماعية الد
ـواطـنـ عـلى الـدوام بـاحلـذر عـنـد نـشـر اي خـبر او او الـفـتـنـة . ويـتـوجب تـوعـيـة ا
ـعـلومـة الـكـاذبة سالح مـعـلـومة مـالم يـتم الـتأكـد من مـصـداقيـته  لـكـون اخلبـر او ا

واطن . خطير يؤدي في كثير من االحيان الى تفتيت اجملتمع والتفرقة ب ا

rO «d « r œ«

بغداد

WOzUN  W u  o d  W —U
مـا او اقناع شركاء الصدر في حتالف
انـــقـــاذ وطـن بـــتـــشـــكـــيل احلـــكـــومـــة
وبـالـتالي سـيـكون االطـار قـد فشل في
امــكــانــيــة تـشــكــيل احلــكــومــة وهــنـا
ــان ال بـديل ســيـكــون خـيـار حـل الـبـر
عــنه واالبـقـاء عـلى حــكـومـة تـصـريف
االعـــمــال بـــرئــاســة الـــكــاظـــمي الــذي
يـفـضـله الـتـيـار وحـتـى اطـراف اخرى
الســبــاب يــطــول ســردهــا في الــفــتـرة
غــيـر ان االطــار اصـر عـلى ــتـبــقـيـة  ا
ـضي بالتفاهمات مع القوى االخرى ا
رشح لتشكيل حكومة اطلق وبـنفس ا
عـليها عنوان ( حكومة خدمة وطنية )
ــقـراطي والـســيـادة كـان .مــوقف الـد
لـيس مـتـمـاهي كثـيـرا مع رؤيـة االطار
النه يـخـشى من احـتـمالـيـة الـتصـعـيد
الـصـدري واللـجـوء الى االحتـجـاجات
الـــتي قـــد تـــقـــوض جـــهـــود اجلــمـــيع
بـــنــشــكـــيل احلــكـــومــة وان تـــشــكــلت
فـسيكون مصيرها مصير حكومة عبد
ـــهــدي ولن تـــدم ســوى اشـــهــر وقــد ا
ولـــذلك مــنــذ ـــصــيــر  تـــواجه نــفس ا
ـــراقــبـــون عــلى ان الـــبــدايـــة اجــمع ا
احلـــكــومـــة الــتـي تــتـــشــكل ولـن يــكن
مـشارك بـها او حـتى مرضي عـنها من
قـبل كال الطرف لن يكتب لها النجاح
ـكان ان حتلق بـجناح ومـن الصعب 
واحــــد كـــــون اي طــــرف رافض لــــهــــا

ســيــعـمل عــلى افــشـالــهــا بـكل الــطـرق
واهـــــمـــــهـــــا الــــنـــــزول الـى الـــــشــــارع
واســتــخـــدام الــطــرق الــســابــقــة لــشل
احلـياة وتعطيل عمـلها واجبارها على
وماحدث منذ اكثر من شهر االسـتقالة 
كـان معـلوم حـتى وصل التـصعـيد الى
ذروتـه وحـدث مــا لم يـكن بــاحلـســبـان
تلك عـادلة  سـلح .طرفي ا الـصدام ا
الـنفوذ واجلمهور والسالح وهنا ال بد
من ايــجـاد صـيــغـة رمـاديــة بـعـبـدا عن
الن اخلـسارة ـواجهـة  ـراهـنة عـلى ا ا
بـاهظـة وتكلـفتهـا ستـكون  كبـيرة جدا
قـد تـنـذر بفـرض الـوصايـة عـلى البالد
مـن قــبل مـــجــلس االمن الـــدولي كــونه
ورغم كل ما مازال حتت البند السابع 
حــصل مـازال االحـتــقـان والـتــوتـر هـو
شهد السياسي المح ا ـوقف االبرز  ا
واالنــســـداد مــســتــمــر من دون حــلــول
مــوضـــوعــيــة تــقــنـع جــمــيع االطــراف

رحلة باقل اخلسائر …  بعبور تلك ا
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صـار لزامـا على الـطرفـ اللـجوء على
ـــفـــاوضـــات واالتــفـــاق عـــلى قـــبـــول ا
خــارطـــة طــريق لــتــجــنب صــوت ازيــز
الــرصــاص والــذهـاب نــحــو الــفـوضى
السيد الصدر اعتزل العمل واجملـهول 
الـــســيــاسي لـــكــنه يــراقـب مــا يــحــدث
وتـــغـــريـــدات حــســـاب وزيـــر الـــقـــائــد
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مــســـتــمــرة وهــذا يــعــني ان احلــراك
عـلن لـلـصـدر  قد يـظـهر الـسـيـاسي ا
فـي اي حلـظــة …رفـض احلـوار لــيس
حـال بل القـبول بـه هو احلل وتـفادي
اي ســـيـــنــاريـــو مـــجــهـــول وال بــأس
ـثـابـة اول بـالـقـبـول الـتي سـتـكـون 
نطـقة الـرمادية خـطوة لـلنـزول الى ا
كن ان يحدث اتفاق سياسي وهـنا 
عــــــلى بــــــعض االمــــــور تـــــعــــــديالت
ــان دســـتــوريــة وتـــوقــيت حل الـــبــر
واجـراء انـتـخـابات مـبـكـرة قـبال ذلك
ان يـشـكـل االطـار حـكـومـة ادارة ازمة
انـتـقالـية امـدها عـام ونصف  وتـعلن
مـنذ البداية عم توقـيتات االنتخابات
ان .يقـينا الصـدر سيطلب وحل الـبر
اســـتـــبــــدال مـــرشح االطـــار ويـــرغب
كن لـه التـفـاهم معه بـشـخص اخـر 
واخـــذ ضــمــانــات بـــتــطــبـــيق بــنــود
االتــــفـــاق .نــــأتي عــــلى االشــــخـــاص
ــوجـــودين ســبق وان طــرحت عــدة ا
ــتــلك اغــلب اســمــاء ولـــكن ال احــد 
ــواصـفـات لـهـذه االزمـة اال شـخص ا

اذا هو حتديدا ?  العامري و
ويــتـمــتع الـعــامـري بــعالقــات جـيـدة
اقـليـميـا وحتى دولـيا  وداخـليـا يثق
به جـمـيع الـطـيف الـسـيـاسي الـكورد
والــســنــة وبــقى هــو الــوحــيــد الـذي
يــــعـــمل بــــســـيــــاســـة االحــــتـــواء مع

الـشعـوب العاطـفية دومـا تهدر وقـتها
وجـهـدهـا في االنـتـقـاد وتـكـرار الـكالم
واضـــاعـــة الـــوقت والـــتــزمـت بــاالراء
واالفـكار نفسها من دون الـتفكير بحل
لـلمـشكـلة  كل مـا يحـدث كان مـتوقـعا
جـدا الـنقـمـة والغـضب والـتمـرد جراء
تــراكم الــفــشل والــعـوامل اخلــارجــيـة
وتــوظـــيف االحــداث لــصــالح جــهــات
ـا فـيـها اسـتـخدام دولـيـة واقـليـمـية 
ازمـة االنــسـداد ورقــة االحـتــجـاجــات 
الـسيـاسي احلالي ليـست عصـية على
ــــنـــطــــقـــة احلـل حـــال الــــنـــزول الى ا
شكلة تقع ا الـرمادية وطاولة احلوار 
حتــديــدا داخل الـبــنــيـة  الــســيـاســيـة
الــشــيــعــيــة وهي مــوزعـة عــلى ثـالثـة
اطـــراف ســيــاســـيــة االطــار والـــتــيــار
واالحـزاب الـتي تمـثل تشـرين وبعض

ـكون الـشيعي ـستـقل من ا الـنواب ا
ـشكلـة االخيرة ولـنوجـز حديثـنا عن ا
والـــتـي بـــدأت بـــانـــســـحـــاب الـــتـــيـــار
ان وترك االمور الى الـصدري من البـر
االطـار في تشكيل احلكومة شريطة ان
يـكـون مـرضي عـنـها من زعـامـة الـتـيار
ومــا ان  طـرح اسـم الـســيـد مــحـمـد
شـياع السوداني  راحت جـموع التيار
بـــاخلــروج في احــتـــجــاجــات عـــشــيــة
الـترشيح وكـانت تغريـدة حساب وزير
الـــصـــدر هي الـــشـــرارة االولى والـــتي
بــــدأت مــــبـــاشــــرة بــــعــــد اعالن االسم
الكي وعـبرت عـنه التـغربـدة أنه  ظل ا
 وهــنـا بـاحلـســابـات االسـتـراتــيـجـيـة
شـــعــر الـــتــيــار بـــان هــذا اخلـــيــار من
الــصـعب قـبـوله وانـه كـان يـراهن عـلى
عـدم امكانـية اتفـاق االطار على مرشح
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وتــصــديـــر الــفــاســد  وتـــمــكــ االفــاق 
واطالق يـــــد اخلــــائـن  وعـــــرض من شح
علـيه الـتـاريخ واحلـاضـر والـعلم واألصل
واالنـــحــدار  فــفــاشل فــاســد أفــاق خــائن
شـحـيـح  ال يـتـورع فـي قـتل وطن  وذبح
شعب  وحرق حاضر  وتشويه تاريخ .
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ويــقــيـــنــاً أن تــصــديــر كل مـن شح عــلــيه
اخلـــيــــر يـــوجب عــــراب يـــعـــرض واعالم
يـــســـوق  وقـــابض يـــحـــول احلق بـــاطل
والــبــاطـل حق  فــكــان خـط الــشــروع في
ـغرض نـحـر الـوطن  اطالق يـد االعالم ا
بحـنسـيـاته وانتـمـآته وهويـاته  فـتوجه
على الـعراق الغث وأبُـعد السـم  فراح
ـــدســوس يــطـــرق كل االبــواب  االعالم ا
ــوصـدات  يــســتــضـيف وتُـفــتح لـه كل ا
ندس  غرض وا البـاغض والناصبي وا
يـطــلق االكــاذيب  يــحــرّض عــلى الــنـزيه
والنـاجح والـقادر  يـلـمّع صورة الـفـاسد
والفـاشـل ومن شح عـلـيه اخلـيـر   يقـلب
احلق باطـالً ويسوق الباطل حقاً  يكذّب
احلــقــائق ويــســوق االكــاذيب  يــحــرض
على االقـتتال واالفتتان والتناحر  يطلق
االشاعـات ويزرع الف  ويـشعل النيران
من أجـل عـراق مـحـتـرق  يتـقـاتـل أبـناؤه
وتــراق دمــاء شـرفــاؤه وتــســبـى نــسـاؤه
وتــــضـــيع ثـــرواتـه  والالفت أن مـــصـــدر
القـرار يـعلم  وراسم الـسـيـاسة مـتـيقن 
ومن بـيـده الـقـول الـفـصل  مـغـلـول الـيد 
ساس فيُستهدف فيكون بقراره يخشى ا
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 وعـلى الــكـســيـر بـجــبـره  وعــلى اجلـريح
بـــــإنــــدمــــاله  حــــتى راح االخــــوة االعــــداء
يـتـجـمعـون  واالضـداد يـلـتقـون  والـفـرقاء
يتـكتـلون عـلى كلـمة سـواء  تقـييـد احملرر 
وتقز الكبير  وترويع اآلمن  وإرهاب من
ـة  فـراحت االجـتـمـاعات تـطـلع حلـيـاة كـر
الــســريـــة تــنـــعــقــد  والـــلــقــاءات تـــلــتــئم 
واخملـــابــرات تــخـــطط  واخلــزائـن تُــفــتح 
واالمــوال تُــبــذخ بــســخــاء  لــلــجم الــقــادم
اجلديـد  لالعتقاد أن في حياته موتهم 
وفـي صـــحـــوتـه مـــرضـــهـم  وفي نـــفض
غبـاره إنزواؤهم  وفي تصديه تراجعهم
 وفـي تـقــدمه تـخــلـفــهم  فـهــو الـســمـ

وغـيره غث  وهـو األصـيل وغيـره مدع 
عــمـــره طــويــله وتــاريــخه مــديــد  ارضه
خـــصب  ومـــاؤه عـــذب  خـــيـــر وفـــيــر 
وديـنه أصـيل  وعـلـمه غـزيـر . لـقـد تـكتل
كل البـاغض من أجل كبح جماح القادم
اجلــــديـــــد  فــــراحـت االفـــــكــــار تُـــــطــــرح
ــؤمــرات تُــحــاك  والـــدراســات تُــقــدم وا
فــكــان االتــفــاق  عــلى تــقــد الــفــاشل 

خلق الـله العراق فكان وطن االنـبياء  ومرقد
األئـمــة واالوصـيــاء  بــلـد احلــضـارة  مــهـد
ـدنـيـة  خـيـره وفـيـر  ومـاؤه غـزيـر  كـرّمه ا
الله بـكل الطـيبـات  فجـعل فيه الـدين والعلم
ـوروث واحلاضـر  وتـطـلع شـعبه واالدب وا
سـتقبل  فتكتل لقتله كل اراذل الكون  الى ا
كل لغـاية في نفسه  فالقاصي وجد في قوته
ـشروع الـكـيان الـغـاصب  والداني رأى وأد 
في مــنـــعــته ضـــعــفه  وفي عـــزته ذله  وفي
خيـره شحه  وفي االقـبال عـليه إعـراض عنه
 فـمن يــبـحث عن الـزبــد  ومـا يـنــفع الـنـاس
قائـم ? لقد مَنَ الـله على الـعراق بكل شيء إال
حــريص عــلى شــعــبه  فــحـكــامه خــاضــعـ
متـذلـل مـنـبـطحـ لـكل اقزام االرض  ومن
شح عــلـيــهم اخلــيــر   فــيــذهـبــون مــهــلــلـ
مكـبرين خـانعـ خاضـع لكـل عمالق كـبير
وقزم صـغير  حتى يظن الوضيع أنه شريف
 ويـعـتـقـد الـشـحــيح أن خـيـره وفـيـر لـكـنه ال
يعـلم  ورب طـامع فـيـما عـنـده وهـو ال يرى 
فــيــذهب مــرتـابــاً شــكــوك من حــكـام مـن الـله
عـلـيـهم بـكل شيء اال حب الـوطن واالخالص
لـلـشـعب . أمـا شـعـبه فـقـد راح يـظن الـظـنون
بـكل بــر وفـاجــر  فـكـل مـتــصـدٍ فــاسـد  وكل
شـاغلٍ فــاشل  وكل عــالِمٍ مــدعي  وكل أديب
هــامـــشي  والـــكل عـــلى خـــطــأ اال هـــو عــلى
ـا هـو االخــر عـلى ظاللـة إن لم صـواب  ور
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لـقـد عــاش الـعـراق عـلى مـدى نـصف قـرن من
الزمـان وحرية شـعبه مُكـبّلة  ولـسان مفوهه
ه مـغـلولـة  وامـوال غـنيه مـعـقـود  ويد كـر
مــــطـــاردة  ودين شـــريـــفه مـالحق  وفـــيض
خــــيـــره ضـــائع ودمـــاء ابـــنـــائه مـــهـــدورة 
وزنزانـات سجـانيه تسع اجلـميع  إال األفاق
الكـذاب اخلائـن العـميل  فـفي وطني الـكذاب
مـقـدم  واألفــاق مـتـصـدر  والــفـاشل يـقـود 
والــفـــاســـــد يــعـــبث بــخـــزائــنه فــــــي أمــــن

وأمان . 
وعـلى أيــدي احملــتل قُــدّر لــرقـبــة الــعـراق أن
تُـعـتق  فـتـبـاكى الـذلـيل والـعـزيـز  الـشـريف
والــوضــيع  الــكــبــيــر والــصـغــيــر  الــغــني
والفـقير  عـلى نظام حـكم سرق ونهب وعبث
وقــتل وشــرّد وأمــات وهــجّــر وأرّق وانــتــهك
واحـتل وهـدد ونـفّـذ وأخـضع  فـقـبـل سـقوط
ـا أسـابـيع  كانت نظـام الـراحل بـأشهـر ور
احملـافـل االقـلــيـمــيـة تــنـعــقـد واالجــتـمــاعـات
الدولـية تقام واخلزائن تُفتح  لتقييد حركته
 وتكـبـيل سـطوته  وكـبح عـدوانـيته  وجلم
شروره  ومـا أن مَنَ الله على االسير بحريته
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واقف مـنافسيه او خصومه وعقلنة ا
ــواقف واكـــثــرهــا اعـــتــداال وحتـــمل ا
االخـــرى حـــتـى وان كـــانت ســـلـــبـــيـــة
بـالـضـد مـنه .الـصـدر يـثـق بـالـعـامري
وهـو ويــحـتــرم شـخــصه الى حــد مـا 
حــلـقــة الــوصل الـوحــيـدة بــ االطـار
والـتيار .وهنا نعود لتعددية الرؤوس
ـالـكي هـو داخـل االطـار حـيث يـبـقى ا
قاعـد النيـابية  االكـثر عددا صـاحب ا
ويــعـتـقـد انه هــو يـجب من ان يـحـدد
شـــخـص رئـــيس الـــوزراء وهـــو اولى
بـذلك بلغة االرقـام  لكن االرقام ليست
كل مـرة تكـون  حاكـمة سـيمـا في ازمة
ـالـكي هو من هـذا الـنوع وهـنـا على ا
ـــنــــطـــقـــة االخــــر الـــنـــزول الـى ذات ا
الــرمــاديـة والــقــبــول بـهــذه اخلــارطـة
ـستـقـل قـديكـون لهم .الـتـشريـن وا
رأي مـــخــتـــلف لــكـن بــحـــكم اعــدادهم
ــوجـودة غـيــر قـادرين عـلى تــعـطـيل ا
جـلـسة اخـتيـار  رئـاستي اجلـمهـورية
والــوزراء ولـكن هـنـاك تـسـويـة اخـرى
معهم من خالل اشراكهم في احلكومة
وبـذلك سـتـكـون هذه الـتي سـتـتـشـكل 
الــطــريــقــة هي االفــضـل لــعــبــور هـذه
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لـــيــست تـــعــبـــر عن مـــيــول او اجتــاه
سياسي مع
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الـعـدول هنـا كـونـنا سـنـكون امـام حـالة
يــتـم فــيــهــا طــرح االلــفــاظ ومــعــانــيــهــا
ومـفـاهـيمـهـا جـانـباً ألجل اقـرار مـفـهوم
جـديـد كـمـا أن العـدول جـائـز في احوال
تـغـيـر الـظـروف وتـطـور اجملـتـمع لـدرجة
ــدون عــاجـزاً عن يــكــون فـيــهــا الـنص ا
تـطلبـات استمـرار احلياة ايـجاد حـلول 
ــكن لـــلــقــضــاء داخل الـــدولــة فــهـــنــا 
ــا سـبق االجــتـهــاد دون قـيــد االلـتـزام 
اقـــراره من مـــبــاد ذلـك ان االجــتـــهــاد
الــقــضـــائي حــاجــة ضــروريــة حــتى في
الــبـلــدان الـتي تــأخـذ بــنـظـام الــسـوابق
الـقـضائـية وكـما يـتـوجب على الـقاضي
الـعـدول في حـال اذا ما اكـتـشف اخلـطأ
فـي قــرار ســـابـق ومـــا حتــولـه هـــنــا اال
تـصـحـيحـاً لـلـمسـار وانـطبـاقـاً أكـثر مع
نــصـوص الـدســتـور وروحـهــا وحـسـنـاً
فـعـلت احملكـمـة االحتاديـة الـعلـيـا عنـدما
وضـعت ضـوابط حتـول دون امـتـداد أثر
راكـز الـقانـونـية الـعـدول الى االخالل بـا
كتسبة إذ اعتبرت عدولها او احلقوق ا
ا سبق اقراره معنى آخر غير مساس 
لن يـكـون لـعـدولهـا أثـر رجـعي بـاي حال
مـن األحـوال وبـالـتـالـي هـذا يـعـني عـدم
تـعـارض الـتـحـول بـقـرارات احملـكـمـة مع
فـكـرة االمن الـقـانونـي خصـوصـاً وانـها
قـد قـيـدته اسـاسـاً بـحـاالت الـضرورة اي
انـــنــا ســنــكــون امـــام عــدول في اضــيق
احلــدود لــضــمــان نــوع من االســتــقـرار
الــقــانــوني وبــالــتــالي ســيــكــون هــنـاك
تــسـبـيـبـاً واضـحــاً وصـريـحـاً تـبـ من
ـصــلـحـة خاللـه احملـكـمــة مـقــتـضـيــات ا
ـصـلـحـة الـعـامة الـتي الـدسـتـوريـة او ا
دفـعت قـضـاتـهـا لـلـعـدول عـمـا سبـق لهم
ا يـبـعث الطـمأنـينـة والثـقة في اقـراره 

نفوس متلقي القرار .
ساعد { استاذ القانون الدستوري ا

الــعــلــيــا جــعــلت الــعــدول مــطــلــقـاً ام
وضــعت ضــوابط ومــحـددات يــنــبـغي
عـليـها ان تتـقيـد بها في حـال توجـهها
نـحـو التـحـول عن قرار مـعـ او توجه
ســبق لـهـا اقـراره كــمـبـدأ او كـتــفـسـيـر
لـلـنـصوص الـدسـتـورية وهـذا يـتـطلب
ــادة ( (45مـن الــنــظــام الـــعــودة الى ا

الداخلي رقم ( (1لسنة .2022
       حيث ان احملكمة اعتبرت العدول
مـن قـبـيـل  االسـتــثـنــاء عـلى االصل في
الــعــمل الــقــضــائي الــدســتـوري لــذلك
أجــازت لـنــفـسـهــا في حـالــة الـضـرورة
الــــقــــائـــمــــة عــــلى مــــقــــتـــضـى احـــدى
ـصـلـحـتـ الـدسـتـوريـة والـعـامة أن ا
تـتــحـول عن تـوجـهـاتـهـا الـسـابـقـة الى
تـوجه جـديـد وإن كـانت الـضرورة هي
منـوع شرعاً ـلجئـة لتنـاول ا احلـالة ا
وبـتعـبير آخـر هي عبارة عن االحـتياج
ـعـنى أجلـأه الـى الـشيء واضـطـراره 
الــيـه ولــيس مــنه بُــــد  اي انــنــا امــام
حالة من عدم وجود خيار لدى احملكمة
سـوى الـتـراجع عـن مـبدأ سـبـق لـها ان
ـصـلـحــة الـدسـتـوريـة او اقــرته  امـا ا
الـعامـة فإنـنا نحـتاج لـكي نتـعرف على
أبـعادهـا ومعانـيها الـعمل عـلى البحث
ؤسس الـدستـوري إلمكان في ضـميـر ا
الـوصول وتقدير ما نص عليه لتحقيق
ـدلــوالت الـتي ــصـلــحـة الــعـامــة او ا ا
ــكن اسـتـنـبــاطـهـا في ضــوء فـلـسـفـة
ـــســـألــة ـــوضـــوع أو تـــرك ا الـــنص ا
لـضمـير الـقضـاة ح يـقضـون بوجود
مـصـلـحـة دسـتـوريـة او عـامـة في مـبدأ
ـــكن مـــعـــ وفـي كال احلـــالـــتـــ ال 
كن صـلحة التي  حتـجيم او حتديد ا
تــــصـــورهــــا قـــبل صــــدور قـــرارات من

احملكمة تقوم على هذا االساس .
     فــاألســئـلــة الــتي ســتـجــيب عــنــهـا

اعــضـاءهـا ومـا يـتــرتب عـلى اخـتالف
تـــوجـــهـــاتـــهم ورؤيـــتـــهم لـــلـــوثـــيـــقــة
الــدسـتــوريـة من تــأثـيـر فـي الـقـرارات
الـالحـــقــــة وهـــذا مــــا شـــاهــــدنـــاه في
ـتحـدة االمريكـية في قـضية الـواليات ا
ــعـروفــة بــاسم احلـق في االجــهــاض ا
Dobbs v. Jackson Women's)

 ?(Health Organizationحيث
عـدلت احملـكـمـة العـلـيـا عن قـرار سابق
Roe) لـها صـدر عام  1973فـي  قضية
رأة في  (v. Wadeكرست فيه حق ا
اإلجـهـاض والـذي ايـده قـرار الحق في
Planned Parenthood v.) قـــضـــيـــة
 (Caseyالصادر عام  ?1992وهذا

الـتـحـول في قـرار احملـكـمـة مـن اعـتـبار
االجــهــاض حق لــلـمــرأة في االســابـيع
األولـى إلى تـقــيــيــده العـتــبــارات عـدة
ســبـقــته ايـضـاً قــرارات سـابــقـة قـضت
بـتـحـولـهـا عن مـنهـجـهـا خـصـوصاً في
الـفـترة بـ عامي  ?1946-1937فـتـرة
الــنـزاع الــذي حـصل بــ احملـكــمـة من
جـانب والـرئيس فـرانـكلـ روزفلت من

جانب آخر.
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 قد يحصل العدول في احوال اكتشاف
احملــكـمـة لـلـخـطــأ الـذي وقـعت به عـنـد
اقـرار توجه او تفـسير مـع ألي سبب
من االسـباب هنا يكـون تراجع احملكمة
عن تـــوجــهــهــا اخلــاطئ هــو عــمــلــيــة
تــصـحــيح لـلــمـسـار وأمــر يـبــعث عـلى
الـثـقـة بـاعتـبـارهـا لم تـصـر عـلى توجه
غـــيــر صـــحــيـح ولم تـــســعى إلعـــطــاء
تـبـريـرات او اعـذار ال اسـاس لـهـا او ال
ا عمدت الى وضوع وا عالقـة لها با
الـعدول بحكم جديـد على أسس سليمة
ـــهم في هــذا .        يـــبــقى الـــســؤال ا
الــســـيــاق هل ان احملــكــمــة االحتــاديــة

قـيـام احملـكـمـة بـالـعـدول عن قـرار لـهـا
يـقتضي عدم دسـتورية نص او قانون
مـع بـان تقـضي باعـتبـاره دستـورياً
مـرة اخرى وذلك الن القانون في حالة
احلـكم بعـدم دستـوريته سيـفقـد القوة
ــــكن الــــقــــانـــونــــيــــة لــــوجـــوده وال 
لـلـسلـطـات بعـد ذلك تـطبـيـقه اللزامـية
احـــكــام احملـــكــمـــة لــلـــســلـــطــات دون
ــكن تــصــور اســتـــثــنــاء وعــلــيـه ال 
حـصــول مـثل هـكـذا عـدول خـصـوصـاً
في حـالـة تـشـريع قانـون يـلـغي النص

غير الدستوري ويحل محله .
      واذا كـانت بـعض اآلراء الـفـقـهـية
تـــذهب الى ان ثــبــات احملـــكــمــة عــلى
قـراراتهـا هو اسـلم منـطقـاً مع طبـيعة
احلـجـيـة الـتي تـتـمـتـع بـهـا قـراراتـها
ــعـامالت ويــضـمن ايــضـاً اســتـقـرار ا
ــراكـز الــقــانـونــيـة ويــرسخ هـيــبـة وا
احملـكمة واحترامـها من قبل اجلمهور
قابل ان القضاء خالفاً للعدول ففي ا
ـكن له ان من الــنـاحـيـة الـعــمـلـيـة ال 
يـــبـــقى عــلـى مــنـــهج واحـــد مـــتى مــا
تـغـيـرت الظـروف الـتي حتكم الـواقـعة
كــــحــــصــــول تــــعــــديل فـي نــــصـــوص
الـدستور تخالف ما سبق اصداره من
احملــكــمـة هــنـا البــد لــهـا من الــعـدول
لــتــتــوافق قــراراتــهــا مـع الــنــصـوص
اجلــديــدة كـمــا ان احملــاكم تــعـدل عن
تـوجهـاتها الـسابقـة في احوال تغـيير

تــمـــتع احــكــام الــقـــضــاء الــدســتــوري
ـطلـقة عـلى كافـة السـلطات بـاحلجـية ا
يــقـتــضي عـدم وجــود امـكــانـيــة الثـارة
مـوضوع دستـورية النص امامـها أكثر
مـن مـرة اذا مـا قـررت دسـتـوريـته لـكن
ــــقـــارن ذهب في جنــــد ان الـــقـــضـــاء ا
حـاالت مـعـينـة الى اقـرار مبـدأ قـضائي
مـقـتـضـاه امـكـانـيـة عـدول احملـكمـة عن
قـراراتـهـا الـسـابـقـة في حـاالت مـعـيـنة
واســـاس هــذا الــتــحـــول هــو حــصــول
تـغـيـيـر في اوضـاع اجملـتـمع واعـتـناقه
ـــا يــــؤدي الى دفع افــــكـــار جــــديـــدة 
احملــكــمــة لــلــتــحــول عن تــوجــهــاتــهــا

السابقة على ضوء هذه التغييرات.
ــانـيـة مـثالً فــاحملـكـمـة الــدسـتـوريـة اال
اسـتندت في عدولها الى الظروف التي
تــتـطـلب تــقـديـراً جــديـداً فـيــمـا ذهـبت
احملــكـمـة الــنـمـسـاويــة الى ان الـعـدول
مـرتبط بتـبنيـها افكـاراً او قيمـاً جديدةً
مـعـبرة عـنهـا في الـدستـور ضـمنـاً اما
في  ايـطاليا فان التطورات التي تلحق
ـبــاد االسـاسـيـة لـلـنـظـام الـقـانـوني ا
كـــانت تــقـف وراء تــغـــيــيـــر اجتــاهــات

احملكمة هناك .
       يـنبغي مالحظة ان العدول يشمل
الـدعـوى الـدسـتـوريـة وتـفـسـيـر أحـكـام
ادة ((45 الـدستور وفقاً ألطالق نص ا
من الـــنـــظـــام الــداخـــلي لـــلـــمــحـــكـــمــة
االحتـاديـة الـعلـيـا  كـما انه ال يـتـصور
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الديوانية

الــقــرارات الــقــادمــة لــلــمــحــكــمــة هي
تـعـريـفـهـا لـلـمـصـلـحـتـ الـدسـتـوريـة
والـعامـة وهل هي مـرتبطـة بالـثوابت
او األفــكـار األســاســيـة لــلـدســتـور ام
أنـها مصداق للمحـافظة على الوظيفة
الــــتي وجـــدت ألجــــلـــهــــا الـــوثــــيـــقـــة
الــدسـتــوريـة من تـنــظـيم لــلـســلـطـات
والــعالقـة بـيــنـهـا ومـا أقــرته الـبـنـود
األســــاســـيــــة من حــــقـــوق وحــــريـــات
لألفـراد ام انـها تـرتبط بـفكـرة سالمة
الــشـعـب اذا نـظــرنـا الـى الـعــمـومــيـة
كـمصلحـة ستتوكـأ عليهـا احملكمة في
اتــخـاذ تـوجهٍ جـديـدٍ تـهـدف من خالله

صلحة العامة . مراعاة ا
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       واذا كـان الرافضون للعدول كثيراً
مــــا حتـــدثــــوا عن اخلــــوف من االخالل
ـبدأ حـجيـة احكام احملـكمـة االحتادية
طـلقـة في حـاالت التـفسـير او الـعـليـا ا
االحـكـام التي تـصدرهـا بعـدم دستـورية
نـص او تــوافـــقه مـع الــدســـتـــور عــدا
حـاالت الـرفض الـشـكـلي لـلـدعـوى حيث
طـلقـة تقـتضي عـدم جواز ان احلـجيـة ا
ــــوضـــوع مــــرة اخـــرى عــــلى عــــرض ا
احملكمة باإلضافة الى األثر الذي يرتبه
عامالت  الـعدول على تهديد استقرار ا
ــراكــز الــقــانــونــيــة غــيـر ــا يــجــعل ا
مـسـتـقـرة وهـذا ما يـنـعـكس سـلـبـاً على
ا يـقتـضي أن يـكون األمن الـقـانونـي 
هــنـاك مـبـرراً مــقـبـوالً ذا مــشـروعـيـة ال
ـس بـأي شـكل من األشـكـال احلـريـات
ـاننـا بان االسـاسـية لألخـذ به ورغم ا
الـعدول ليس عـلى وجه واحد فـهو غير
جـــائــــز مـــتى مـــا كــــانت الـــنـــصـــوص
الـدستـورية من حـيث الوضـوح والداللة
قــطــعــيـة فــيــمــا نــذهب الــيه من ابــعـاد
كن ان يـتصور ومـفاهـيم وبالتـالي ال 

بـــصــفــوته ونـــخــبه بل حـــتى االنــســان
ـصـاحله او الــبـسـيط هــو احلـكم .اذن ا
احلــوار حتـتـاج مُــصـراحــة . الـصـراحه
شـهد الـتي يـجب ان نفـكك من خاللـهـا ا
الــســيـاسي  نــتــائج انــتـخــابـات ٢٠١٠
ـــئــة عن افـــرزت عــزوف الـــشــعـب ٦٠بــا
ـشـاركة وهـو واضح  امـا اذا وضعـنا ا
عــدم وجـود تــعـداد واحــصـاء لــلـســكـان
واصــــوات اخلــــارج وضــــيــــاع او عـــدم
تـسـلـيم عـدد من الـبـطـاقـات االنـتـخـابـية
ســتــكــون ( ٧٥% ) نــسـبــة مــهــمــة يـجب
الـنـظـر اليـهـا مـلـيا . اذن مـا يـحـدث بكل
االجتــاهـات تـظــاهـرات جلـهــات مـحـددة
ولـيس الـشعب كـكل  مع تـناغـم اقلـيمي
ا يحدث محليا السباب عديدة .  دولي 
بــظل مــا تــقــدم احلل بــســيط وفق ســلم
ـبـادرات حقـيقـية االولـويـات هو فـزعة 

تتضمن : 
١. وقف التغريدات

باشر الصريح ٢. احلوار ا
٣. وسيط وطني مقبول للجميع . 

وسـاطـة اجلهـات الوطـنيـة اخمللـصة مع
تـــنــازالت من كل االطـــراف كــفــيـــله بــفك
االنـسداد الـفكري اوال والـسياسي ثـانيا
وازلـة مواضع االحتقـان والتماس  فكل
احلــلـول بــوجــود الـتــفـاهــمــات سـتــجـد
طـريـقـهـا لـلـتـنـفـيـذ لـنـتـجه نـحو شـاطى
االمـان والسالمـة الهلنـا جمـيعا  بـعيدا

عن ازيز الرصاص والقذائف .

الفزعة طريق للخير واحملبة
ـعـارف أقـربـاء أهل بـاجــتـمـاع عـدد من ا
أصـــدقــاء بـــدون مـــقــابل مـــادي من أجل
مــوقـف اجــتــمــاعي مــحــدد بــنــاء عــرس
فـاحتـة عـمل تـطـوعي . الـفـزعه مـن يُـقَدم
واطن الـبسـيط االصيل هو الي عـليـها ا
يــــفـــزع أوال وبــــدون طـــلـب . االنـــســـداد
واضع خطـيره مثل الـسيـاسي أوصلنـا 
الــتـمـاس والــتـصــادم نـتـيــجـة الــتـشـنج
ـواقف واالراء . مبـادرة الـتيـار بوقف بـا
ـــنــــطـــقه الــــعـــنـف واالنـــســــحـــاب مـن ا
اخلـــضـــراء وكـــذلك االطـــار قـــرر انـــهــاء
ـنطـقة االعـتصـام باجلـهة االخـرى قرب ا
اخلـــضــراء  خــطــوات مـــهــمــة بــاجتــاه
االســتــقــرار . لــذا يــجب ان يــســتــشــعــر
ـختـلف عنـاوينـهم ومشـاربهم اجلـميع 
ويـنــتـفـضـوا بـفـزعه وطـنـيه وأفق واحـد
هـدفه االمن واالمـان للـعـراق واهله وذلك
بـتـقـريب وجـهـات النـظـر وفق مـسـمـيات

عــديـــدة مــبــادرة مــصــاحله حــوار حلل
االزمـة وهي حاله ايجابيه لكن يجب ان
نـحدد مسارات العمل . الفزعه قد تعني
ـبادرة ولكن بـالسيـاسة وادارة الدوله ا
هـناك أطر واجتاهات مختلفة . التغيير
او االصـالح او اي مـسـمى مـتـفق عـلـيه
مـن قـبل اجلــمـيع الســبـاب اهــمـهـا  ان
هــنــاك خـلل بــادارة الــدوله واحلـكــومـة
بــظل نــقـص واضح لــلــخـدمــات وفــشل
ـشـهد الـسـياسي ـلف االقـتصـادي .ا بـا
الــتــيــار دعــا اجلــمــيع لــتــغــيـيــر شــكل
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة ويــؤكــد عــلى
إالصـالح  بـاالجتــاه االخـر االطــار ومـا
يــسـمـى عـودة شــرعـيــة الـدوله يــسـعى
الكـــمــال مـــســـيــرته بـــاجتـــاه تــشـــكــيل
احلــكـومـة . االسـتـاذ كــفـاح مـحـمـود له
كـلــمه مـهـمه صـراع الـتـيـار واالطـار في
حـــلــبــة بــدون حـــكم  واضــيف واُعــدل
الـعـباره االخـيره حـلبه بـوجود الـشعب
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واإلستعمار واإلستغالل إيران. 
األهم في القـضـيـة أن مـوقف السـيـد الـصدر
بحـسب مـاجـرى منـذ لـيـلة ٣٠ من اب  وجه
رسائل أهـمهـا سيـطرته عـلى أنصـاره الذين
انسحبوا فور بيانه يوم ٣٠ اب الذي دعاهم
فيه بـصـوت حـازم ووجه مـتـجـهم بـدت على
ـــنـــطـــقـــة مـالمـــحه اإلنـــزعـــاج  الـى تـــرك ا
ـا انـسـحب وفـقـاً اخلـضـراء  ومـن يـعـلم ر
ان فهل إلتفـاق سري لتنـفيذ مطلب حـل البر
ـكن بـعـد اعتـصـامـات طـالت نحـو خـمـسة
اسـابـيـع وتـصـريـحـات وحتـلـيالت ومـواقف
تــذهب دون فـائــدة? كـمــا تـلـتــهـا مــواجـهـات
مـسـلحـة ورمي طـلقـات مـتسـلـسلـة وقـاذفات
وهــجــوم مــســتــمــر طــوال الــلــيل  ادى إلى
وقـوع قــتـلى وجـرحى فـرضت عـلى اجلـمـيع
الـلـجوء فـعـليـاً إلى الـتهـدئـة واولهم الـصدر
بـــعـــد صـــدور تــوسـالت إلى ضـــرورة مــسك
الــســـلــمـــيــة بـــذريــعــة احلـــفــاظ عـــلى دمــاء
الـــعـــراقـــيـــ  نـــعم نـــريـــد احلـــفـــاظ عـــلى
ــواطــنــ لــكــنــنــا نــريــد كــرامــتــهم دمــاء ا
وحقـوقهم  الـتي ستـذهب هبـاء دون تغـيير
حقـيقي جـذري  لكن السـؤال كيف نـتخلص

الـتـأريخ يـثيـر اإلنـتبـاه كـما أن الـصـور التي
ظهرت على شاشات التلفاز التقل أهمية عنه
 والــرسـائل الــســيـاســيـة الــتي نــفـذت عــبـر
اإلشتبكات التي حدثت ليلتها أهم  بدءاً من
ـرجع الديني احلـائري الذي أعلن استـقالة ا
عن تـركه العـمل الـديني و جلـوئه إلى الـبيت
مـثالً أو رحـلـة إسـتـجـمـام أو أخـذ قـيـلـولة !?
فـلـم نـســمع يــومــاً عن رجـل دين تــرك عـمــله
الـديــنـي ! ألن هــذا الـعــمـل لـيـس جتــاريـاً أو
بـجل يشبه ـرجع ا اجتـماعـياً فهل اعـتزال ا
تـهـد بـنـايـة مـتـجـر أو غلـق مطـعم? واضح

جداً أن الـقرار سياسي يتعلق بالدين وهذه
حــرب الـــســـيـــاســة والـــدين  الـــتي عـــانت
ومـازالت تــعـاني مـنــهـا اجملــتـمــعـات حـتى

يومنا هذا .
ــرجـع بــاب الـــنـــار بــتـــســـلــيم وقـــد فــتـح ا
ـرجـعيـة إلى اخلـامـنئي لـلـميل واإلنـتـماء ا
ـرجـعـيـة اإليـرانيـة  أمـا زعـيم الـتـيار إلى ا
الـصـدري مــقـتـدى الـصــدر  فـرد عـلى قـوله
رجعـية في محافظـة النجف فقط  بثـبات ا
مــغــرداً : أن قــرار رجل الـديـن خـارج ارادته
بأيـعاز أو ضـغط من أحـدى محـركات الـشر
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من الفـساد? الذي يحاربه اجلـميع ! فلو كان
اجلــمـيـع نـزيــهـون ويــحـاربــون الـفــسـاد من
ــفـســد هل أنــا أم حـضــرتـكم أيــهـا الــقـراء ا
الكـرام ! ? .وبعودتـنا لـقرار وتوجـيه الصدر
بـاإلنـسـحــاب نـرى أنه عـلَّق الـقــضـيـة تـاركـاً
األمـر مـفـتــوحـاً  ألنه ألـقى كـلــمـات سـريـعـة
ــكـان  ولم يــقل لــنـا بـوجـه غـاضب وتــرك ا
ماهي اجـراءاته بـشأن نـتـائج اإلعتـصام من
ان من قبـل القضـاء أو اللجوء أجل فك البـر

إلى حل نفسه بنفسه.
إن مـــايـــثـــيـــر غـــضب الــــنـــفس ويُـــقـــلق من
سـتقـبل ويؤذي القـلب هو أن حـكم العراق ا
بــــات فـي دائــــرة حـــــرب وصــــداع وصــــراع
ن شـخـصـي يـدفع ثـمــنه غـالــبـيــة الـنـاس 
ـركبات تـلقـوا ظهـر يوم ٩2 اب خـبر حـظر ا
قـبل سـاعـات قـلـيلـة من حـدوث اإلشـتـبـاكات
وكـان يـفـتــرض عـلى الــقـيـادة األمـنــيـة مـنح
ـواطـنـ وقـتـاً لـلـعـودة إلى مـنـازلـهم عـلى ا
األقل قبل فرض احلظر بصورة سريعة  أما
ـواطـن في الـلـيل بـحـسب مـاذكـره بـعض ا
ـنـازل فــأن الـطــلـقــات الـتي تــنـاثــرت عـلـى ا
الـقـريـبـة من مـنـطـقـة اإلحـتـراب الـذي سـماه

الـبـعض بـالـفـوضـوي تـلك أيـضـاً مـصـيـبـة 
ــصـيــبــة األكـبــر لــو كــانت قـد اســتــمـرت وا
واطن الذي لـحمة أليـام فكـيف يتصـرف ا ا

يكسب قوته ومعيشته من عمله اليومي? 
ـؤمَّل أن يربح الصدر قبـل أسابيع كان من ا
اجلولـة وتخضع الـقوى لقرار قـمع الفساد 
أمــا قـــبل يــومـــ بــخـــروج اإلعــتـــصــام من
الـسـلـمـيـة مـع تـصـاعـد دخـان اإلحـتـدام بـ
صير انصـار التيار والـقوات األمنـية فبـدا ا
ـوقف مـجـهـوالً وغـيـر مـتـوقع  وبـالـفـعل وا
برز الـصدر على الشاشات داعياً لإلنسحاب

ولكن هل هذه هي النهاية? 
مـــاجــرى ذهـب وعــدَّى ورحـم الــله الـــقـــتــلى
ـشـكـلـة األعظـم واألمر األهم الـشـهـداء لـكن ا
هـــو صــراع قــوتــ أو جــهــات عــلى احلــكم
بــتــدخل دول وشــخــصــيــات ديــنــيــة جلــعل
الـعـراق فـريـسـة وسـاحـة مـغـنمـة  مـن يعـلم
أحيـاناً اإلنفجـار يولّد الهـدم وأحياناً أخرى
يولـد البناء والعالج  والله أعلم ماسيحدث
مع حـكم الـعـراق الـذي فـسدت فـيـه الوالءات
ــلــوثــة وأصــحـــاب اجلــهل والــعــصــابــات ا

والسكراب واحملراب .
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الـكـاريـزمـا هي حـضـور لإلنــسـان وهي هـبـة من الـله لـبـعض من عـبـاده إلحـداث
ـوضوع وما تغـييـرٍ إيجـابيٍّ وتفاعل مـباشـر إيجـابي مع البـيئة بـغض النـظر عن ا
يفـعله هـذا اإلنسـان سلـبيـا كان أم إيـجابـيا فـفي خالصة الـتعـريف أن ما يـوقعه
ا سيـطرحه ب النـاس.وكاريزمـا الصحافـة تعبر اإلنـسان هو قـبول وأثر مسـبق 
ــقـال عن حــضـور الــصــحـيــفـة فـي الـوسط اإلعـالمي وطـريـق تـقــد اخلــبـر أو ا
ـعانـي فهي مـعـبـرة عن مجـمـوعة الـعـامـل فـيـها وإخـراج الصـفـحـة وتوضـيح ا

كمراسل ومحررين وإدارة للصحيفة سواء من حيث التحرير أو اإلخراج.
السبق الصحفي:

في ترجمة لبيت الشعر القائل
نَقل فُؤادَكَ حَيثُ شِئتَ مِنَ الهَوى        ما احلُبُّ إِلّا لِلحَبيبِ األَوَّلِ

ا احلب الـذي يترك األثر ومهما حاولت إن احلب ليس لسـابق الرؤية واللقاء وإ
ؤثـر في النـفس وان سبـقه غيـره في احلضور أو انـتزاعه ال يـنتـزع فهـو األصل ا

أتى بعده.
نـشور فـي صحـيفـة فـليس مـهـما إن كـان قد ـقـال ا كـذلك اخلـبر الـصـحفي أو ا
سـبق غـيـرك نـشـره لـكن سـبـاقك أنت في أسـلـوب طـرح اخلـبـر وكـيـفـيـة إخـراجه
وعـرضه حـتى يـبــيت مـعـبـرا عن شــخـصـيـة ذات تـأثــيـر كـارزمـاتـيــة لـلـجـريـدة أو
الـصحيفـة أو حتى للـموقع اإللكتـروني فكارزماتـية الصحـيفة تعـبر عن احلضور
ـؤسسـتـهم ومـدى ارتـيـاحهم وهم وتـكامل الـعـامـلـ بهـا وإحـسـاسـهم باالنـتـمـاء 
يـؤدون أفضل ما عـندهم لـيخـرج جلمـهور محـترم يـعبـر عنه كـاتب ومحرر وإدارة
حـصـيـفـة مـبـدعـة.احلـقـيـقـة الـتي تـعـرف أن لـكل صـحـيـفـة جـمـهور لـكـن أسـلوب
الـتنـسـيق والـتراتـيب اإلداريـة لـكل خبـر أو صـفحـة يـجـعل القـار يـنـتبه لـلـدقائق
فـعـنــدمـا يــغـادر لالطالع عــلى صـحف أخــرى ال يـجـد فــيـهـا مــا لم يـنــتـبه له في
فـضلـة نتيـجة خـلل التـنسـيق وطرح اخلـبر هـذا األمر مهـم في تزايد صحـيفـته ا
ـومة ـتـابـعـ وتـسـويق الـصـحـيـفـة إن كـانت ورقـيـة وبـالـتـالـي د وتـنـاقص عـدد ا
ـال الالزم السـتـمـرارهـا وجـدواها ـؤسـسة وانـتـشـارهـا وقـدرتـهـا علـى توفـيـر ا ا

الكيها من حيث الربح مثال.
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األصل األول في الصحافـة أنها خبر للتجار والرأسمالية الصناعية حول أسعار
سـتعمرات القطن حـينها وتـعدت ذلك مع الزمن إلى الـصناعات ثم تـطورت في ا
لتـكون حامـلة لـلخبـر السـياسي والعـسكـري ثم لنجـدها كـما هي الـيوم.الصـحافة
كـعمل تكـنوقراط يـستخـدم مهاراته بـغض النظـر عن توجه الصـحيفة لـكن العمل
ـؤدلج سـيــأخـذ مـوقـفـاً ومـحـوراً تــدور عـلـيه طـريق عـرض األحـداث الــصـحـفي ا
فحـينـما تـزعم انك صحـافة مـستـقلـة فان تـمويلـها يـأتي من القـار وواقع األمة
ـكن أن يعرضـها البـاحث في مقـال وتكون مـنطقـية على الـيوم أن احللـول التي 
لح األغلب ليـست من اهتمام الـسلطـات والشعب يعـلم أن ما يطـرح كمن يضع ا
علـى جرح دام فالـصحافـة ستفـتقـد للمـصداقيـة إن كانت مـؤدجلة بالـكامل لكن
البـد من محاورة مـعانـاة الشعب لـتخاطب حـاجاته وتـقدم النـصح للسـلطات وهي
تــؤشـر مــواطن اخلــلل الــذي من الــضــروري عالجه ألنه بــات مـلــحــا.األ تــقـبل
بـناقدين لـكل تفاصـيل نظـمها بل تـسهل لـهم ترتيب نـدوات وقاعـات كبيـرة تتسع
جلمهور كـبير وتسجل محاضراتهم التي تنتقد النظام الرأسمالي واحلداثة ومن
ابـسط األمــور إلى أكـبــرهـا وكل مــا يـتــعـلق بـاحملــدثـات ونــرى نـاقـديـن وفالسـفـة
يـتحدثـون بعـمق وقسـوة عن النـظم هذه الـنظم ال تـفعل ذلك جملـرد التـسامح فقط
نظومة كعامل بها بل إن أمثال هـؤالء يشخصون فجوات ال يراها من هو داخل ا
ويرى اإليـجابـية ويتـمناهـا ومن هنا يـجري سد الـثغرات.والـصحافـة وسيلـة لهذا
صداقـية وكانت حـلقة الوصل بـ اجلمهـور وب السـلطات التي مـتى اكتسـبت ا
ديح إعـمـال ال وجود لـها أو ال تـعبـر عن راي اجلمـهور تـخدم بـرامجـها ولـيس 
شارب ولكن حتافظ عـلى اجلمهور لتدير الراي العام بعيدا عن الفوضى وتعدد ا
الـتـي غـالــبــا مـا تــســتـغل إلحــداث الــفــ في جـســد ال يــتـرابـط تـمــامــا مع األمـة
كـن أن حتدثـها الـصـحافـة بالـتـفاعل مع اجلـمهـور ولـيس تزيـ ما ـصـداقيـة 
يـنـكـره اجلـمـهـور ويـحـسه من مـعـانـاة وكـأنك تـقـول مـعـانـاتك هـو هـدف مـا امـثـله

كصحيفة.
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في هذا الـزمان نـدرما تـقرأ الـناس إال أن امـتلـكهـا الفـضول فالبـد من مجـموعة
ظـهـر واحملـتوى وطـريـقة سيـاسـات يـقوم بـهـا الـتحـريـر لـكل صحـيـفـة من حيـث ا
عرض احملتـوى وخالصات احملتوى وهذا يشجع اجلـمهور على القراءة وصناع

احملتوى على النشر واإلبداع والتجاوب وسياسة الصحيفة.
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شـيء ضــده وتــنــتــهي مــغــامــرته امــام
نافس طيلة الـظهور احلقيقي للـفريق ا
ـيــز و بـظــهـور الفت الــوقت بــنـشــاط 
ــــســــانـــدة خلـط الـــوسـط الـــذي قــــدم ا
لــلــهــجــوم االخــر الــذي ظــهــر بــافــضل
حـــاالته مــســـتــفـــيــدا مـن رخــاوة دفــاع
الناشئ و تفككه و هو من سهل مهمة
ـقـابل عـنـدمـا الـفــوز الـكـبـيـر لـلـفــريق ا
اسـتمرباحلالة السيـئة و الغير متوقعة
فــيــمــا حتــول الــفــريق الــسـعــودي الى
مـنطقة الـعمق ونقل الـكرة برهاوة امام
اخـتفـاء العبي منـتخب النـاشئ وسط
ارتــبـاك شــديـد االداء الـفــقـيــر مـا حـول
االمــور لـه وهـو الــذي اســتــحـق الــفـوز
ــمـيــز لــلـغــايــة قـبل ان بــفــضل أداؤه ا
تــظـهـر الــفـوارق الــفـنـيــة الـعـالــيـة بـ
العـــبي الـــفــريـــقـــ وقـــبل ان يــفـــتـــقــد
الناشئ للحلول البل ظهر فريقا عاديا
ولم يـعـول علـيه وهـو امام مـهمـة كادت
ان تــقـربه من االنـتـقــال لـلـدور الـنـصف
الـنهائي قبل اخلروج من الباب الضيق
و في وضـع اليـحـسـد عـلـيه كـمـا افـتـقـد
ـشــكـلـة الــفـريق لالعب الــبـديل وهــنـا ا
ـناسب الـتي سـببـها ضـعف االختـيار ا
كـمـا تـاثـر الالعبـ من الـنـاحـيةالـفـنـية
والـنــفـسـيـة بـعـد تـقـدم وتـفـوق الـفـريق
الـسعـودي الذي اسـتحق الـفوز وانـتقل
واجـهة بـجـدارة الى النـصف النـهـائي 
اجلـزائر غـدا على امل حتقـيق النتـيجة
ـطـلوبـة واالنتـقال لـلـمبـاراة النـهائـية ا
لـلدفاع عن لقب النسـخة االخيرة عندما
ـقـبل بـروح مـعـنـويـة سـيــدخل الـلـقـاء ا
عـالية والـلعب بغـرض الفوز وهـو يريد
قـدوره حتـقـيق مـا يـسعـى إليه ذلـك و

من أجل الدفاع عن اللقب.
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ـنتخب  وعـليـنا التـوقف عند مـشاركة ا
بــــعـــــد االداء الــــتــــراجـع واألكــــثــــر من
مـتـواضع ويـتـعـ مـراجـعـة االمـور الن
الـفريق مقبل على مشـاركة آسيوية بعد
فــتـرة قـصـيـرة ومــهم ان تـعـالج االمـور
كـما يـجب واألمر ال يحـتاج الى تـغليق.

بــقــوة ونــقل الــكــرات بــشـكـل صـحــيح
بـعدما شـكل اد خطورة بالـغة مهدت له
لـلـتـقـدم بالـنـتـيـجـة قبل نـهـايـة الـشوط
االول بــدقـيــقـة عن طــريق طالل حـاجي

د.47
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 ومـع بــدايـــة الـــشــوط الـــثـــاني واصل
الـفـريق الـسـعـودي من الـظـهـور اجلـيد
ـنـتــخب بالحـيـلــة بـسـبب فــيـمـا كــان ا
الـبطء الـشـديد خلـطي الـوسط والـدفاع
قــبل ان يــذهب الــلــقــاء بــاجتــاه واحـد
ـقابـل الذي اسـتمر ـصلـحة الـفريق ا و
يــســيــر االمـور كــمــا أراد بـفــضل أدائه
ـميز الكـبير قبل ان يسـتغل الفراغات ا
الـواسعة في منـطقة العمـليات والدفاع
الــتــائـه لــيــتــمــكن من اضــافــة الــهــدف
الثالث عن طريق حاجي ثم جاء الرابع
مـن نـــفـس الالعب لــــيــــســـتــــمـــر االداء
الـغـريب لـلـمنـتـخب في الـشـوط الـثاني
حـيـنـمـا فقـد الالعـبـ تـركيـزهم تـمـاما
وانـهار الفـريق بكاملـةخطوطه وكاد أن
ـسجـلـة حتى يـتـلقـى ضعف االهـداف ا
لـن يـــقـــدر ان يـــعـــود ولــــو لـــدقـــائق و
يـســتـفـيق ولـو لـفـتـرة من الـوقت الـذي
ـر بتفـوق للفـريق اآلخر الذي اسـتمر 
ظــهــر بــافــضــلــيـة واضــحــة وبــقي في
اجــواء الـلــعب االخـيـر تــاريـخــيـة امـام
ــنـتــخب اخملـيب والــفـاشل فــيـمـا اداءا
اسـتـمـر العبي الـفـريق الـسعـودي اكـثر
نـــشــاطــا وســـيــطـــرة وحتــكم بـــالــكــرة
وقــبـلـهـاضـيـاع اكــثـر من هـدف بـسـبب
الـتسرع قبل ان يتصدى احلارس الكثر
مـن كـرة خــطــرة وحتــمل عـبء اخــطـاء
الـدفـاع بـالكـامل الـذي هـو من سهل من
ـقــابل في الـتــسـجـيل مــهـمـة الــفـريق ا
واحلـــــسـم واســــتـــــغـالله بـــــالـــــكـــــامل
وبـالطريـقة التي خطط لـها مدربه الذي
عــالج الـتــأخـر ووجه الــتـشــكـيل لــقـلب
الـنتـيجـة وهو مـا حصل بـفضل الـلعب
ستـوى العالي امام بـإتقان مـدعوما بـا
تـراجع منتخب الـناشئ الـغير مسوغ
بـداع احلـفـاظ عـلى الـهـدف لـيـنقـلب كل
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ودع مـنـتـخب النـاشـئـ بطـولـة الـعرب
تواصلة حاليا في حتت سن  17سنة ا
مـديــنـة وهـران في اجلـزائـر بـسـقـوط و
بــخـسـارة قــاسـيــة بـهـدف الربــعـة امـام
ــبـارة الـتي ــنـتــخب الـســعـودي في ا ا
جـــرت ضـــمن الـــدور الـــربع الـــنــهـــائي
لــلــبــطــولــة الــتي يــكــون انــتــقل فــيــهـا
ــنــتـخـب الـســعــودي لـلــدور الــنـصف ا
ـــواجـــهــة صـــاحب االرض الـــنـــهـــائي 

 . منتخب اجلزائر اليوم االثن
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 وســجل ربــاعــيــة الــفــريق الــســعـودي
نــــواف اجلـــدعـــان د 28وطـالل حـــاجي
ثـالثــة اهــداف د46ود 58ود . 65وبــدأ
مـنتـخب الناشـئ الـلقاء بـشكل ساخن
وحــقق الــتـقــدم الـســريع بـهــدف حـسن
عـلي في الدقـيقة الـثالـثة قبل ان يـنقلب
ضـده وسط انتفاضة الـفريق السعودي
صـلحـتة الـذي غيـر من االمور بـسرعـة 
عـندما سيـطر بشكل كـامل ومنح لنفسه
فــوزا عـريــضـا وكــبـيــرا بـعــدمـا عــمـلت
اجملـمـوعة فـيـمـا وسعـهـا قبل ان تـظـهر
فـاعـليـة االعبـ الـتي منـحت الـسيـطرة
الـكـاملـة لـفريـقـها عـلى مـجريـات االمور
ـنتخـب عبر الـضغط وجنـح في إرباك ا
ـنتخب ـكثف وابطـلوامفـعول العبي ا ا
الـذين اختفوا تمامـا بعد تسجيل هدف
الـتقدم امام تصاعد وتفوق اداء الفريق
الـســعـودي الـبـالغ اخلـطـورة والـدخـول
مـن الــعـــمق بـــســـهـــولـــة وهــدد مـــرمى
ـنتخب بـاكثر من تـسديدة الذي واجه ا
صـعوبات في احلفاظ على الهدف الذي
ر لـعـدم قدرة الالعـب كـلـفه السـقـوط ا
ـد الـهـجـومـي الـسـعودي عـلى ايـقـاف ا
بـسـبب الـبطـي الشـديـد لالعـبي الوسط
نـهار امـام تـصاعـد مواصـلة والـدفـاع ا
ـتـمـيـز لـلـفـريق الـسـعـودي الذي االداءا
اسـتغل التراجع الغير مسوغ للناشئ
ـسـاحـات اخلـالـيـة لـيـأتي هدف وتـرك ا
التعادل د 27لـنواب اجلدعان الذي رفع
من اداء الــتــشـكــيل ومــواصـلــة الــلـعب
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نصب نائب رئـيس االحتاد االسيوي  فـاز رئيس االحتاد الـعراقي لبنـاء األجسام فائـز عبد احلـسن 
نـصب في االنتخـابات الـتي أقيـمت في قيرغـستـان على هامش للعـبة. وأعـلن عن فوز عـبد احلسن بـا
زمع إقـامتها بطولـة آسيا. وبـدأ منتـخب العراق لبـناء االجسـام مشاركـته اليوم في بطـولة قارة آسـيا ا
نـتخب العراقي بـ شـاركة عدد منـتخبات من دول الـقارة اآلسيويـة. ويشارك ا في دولـة قيرغيـزستان 

نتخب العراقي قد سافر الى قيرغيزستان ودخل معسكراً ختلف الفئات. يذكر ان ا  56العباً 
تدريبياً مكثفاً استعداداً للبطولة.
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ـفـتوحـة من الدور ودعت بـطـولة أمـريـكا ا
الـثالث في مـباراة مـثلت نهـاية مـسيرة

أسطورية في مالعب التنس.
وكـتـبت مـيـشـيـل أوبـامـا عـبر
حـسـابهـا على مـوقع (تويـتر):
"أهـنئك عـلى مسـيرتك الـرائعة

يا سيرينا ويليامز!".
ـشـاهـدتك أنت وتــابـعت: "مـحـظـوظــون 
الــفــتــاة الــشــابــة من كــومــتــون بــيــنــمــا
تـــتـــطــوريـن وتــصـــبـــحـــ إحــدى أعـــظم
الــريـاضــيـات.. فــخـورة بك يــا صـديــقـتي
وأتـوق لرؤيـة األشخاص الـذين ستـغيرين

وهبتك". حياتهم 
فـيـما قـالت كـوكـو جوف وهي من مـوالـيد
 ?2004وتــعــد أمل الــتــنس في الــواليـات
ــقــبــلــة "شــكـرا ــتــحــدة خالل األعــوام ا ا
ســــيـــــريــــنـــــا بــــفــــضـــــلك أؤمـن بــــهــــذا
احلـلم".وأضافت: "تأثيـرك علي يتجاوز كل
كن كتـابتها لذا أعبر لك الـعبارات التي 
عـن شـكـري.. شــكـرا شـكــرا شـكـرا لك إلى

األبد".
w «d  …dO

بـدورهـا أبـرزت العـبـة الـتـنس األمـريـكـيـة
الــسـابــقـة بــيـلـي جـ كــيـنج تــقـديــرهـا
الــعـمــيق لــويـلــيـامــز بــتـأكــيـدهــا: "تـركت
مــسـيــرتـهـا اخلــرافـيــة بـصـمــة في تـاريخ
زيد الـتنس.. وال تزال قـادرة على تـقد ا

شكرا لك سيرينا ويليامز".
كـمــا قـالت ألـيـكس مـورجـان جنـمـة فـريق
ســان ديـيــجـو ويــفـز ومــنـتـخـب الـواليـات
ـا ــتـحـدة لـكـرة الــقـدم لـلـســيـدات: "لـطـا ا

نـا
ضــلت
ســيــريــنــا
حـتى الـنـقـطـة األخيـرة.. بـذلت الـكـثـير من
أجل الــتــنس وريـاضــة الـســيـدات شــكـرا
سـيريـنا ويـليامـز".وانضم أيـضا إلى زمرة
احملــتـفـ بـإرث ويـلــيـامـز العب اجلـولف
الـسـابق تايـجر وودز الـذي غرد "سـيريـنا
ويــــلـــيــــامـــز أنـت األعـــظـم داخل وخـــارج
ـلعب.. شكرا لك عـلى إلهامنـا جميعا كي ا
نحقق أحالمنا أحبك شقيقتي الصغرى".
كــذلك تـوجه إيــرفـ مـاجـيـك جـونـسـون
ـمـثل أسـطـورة لـوس أجنـلـيس لـيـكـرز وا
صـــامــــويل جـــاكـــســـون والعـب الـــتـــنس
اإلســــبــــاني كــــارلــــوس ألـــكــــاراز عــــبـــر
حـــســــابـــاتـــهـم عـــلى مـــواقـع الـــتـــواصل
االجتماعي بالشكر إلى سيرينا ويليامز.

إحتاد الشطرجن العراقي ظافر عبد
األمـيـر اجلبـوري وأعـضـاء االحتاد
هـذا وقـد جرت مـنـافسـات الـبطـولة
وفق نـظـام الـسـويـسـري وبـواقع 9
جـوالت وبـزمن قدره  70دقـيـقة مع
إضافة  30ثـانيـة لكل نـقلـة منـجزة
تـراكـمـيـاً حسـب نـظـام فـيـشـر. وقد
خطف لـقب البطـولة الالعب سـعيد
عــبـاس بــرصـيـد  7.5نـقــطـة وجـاء
وصـيــفـاً له عــلي بـاسم بــرصـيـد 7
نـقـاط وحل ثـالـثـاً الـدكـتـور مـحـمـد
علي مـهدي الـكنـاني بذات الـرصيد
وجـاء رابـعـاً الـبطل والـعـائـد بـقوة

مـحـمـد عـلي عـدنـان بـذات الـرصـيد
ــركـز اخلــامس كـان من نــصـيب وا
الدكـتور رامي عبـد الرزاق الـنقاش
جـامــعـاً  6.5نــقـطــة. وبـذلـك يـكـون
تــواجــد هـؤالء اخلــمــســة األبــطـال
ضـمن خارطـة نـهائي الـعراق األول
لـلرجـال. وضمت هـذه الـبطـولة 44
ثـلون  3محـافـظات العب والعبـة 
(بــــــغـــــداد و ديــــــالى و واسـط) من
ضمنهم الـدكتور محـمد علي مهدي
شـرفون عن الكـناني مـن ميسـان. ا
هــذه الـبــطـولــة ظـافــر عـبــد األمـيـر
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ـفـتـوحة انطـلـقت بـطـولـة نيـنـوى ا
بـالـشطـرجن الـكالسـيك لـعام 2022
ثـلون شـاركة  66العب والعبـة 
ــوصل. حـكم عـام مــعـظم مــنـاطق ا
الـــبــطــولـــة بــطل الـــعــراق األســبق
غـســان مـحـمــد عـلي. ومـن اجلـديـر
بـالذكـر أن نـنوه عـلى إن مـنافـسات
البـطولة سـوف جتري وفق الـنظام
الـــســويـــســـري وبــواقع  9جــوالت
وحسب نـظام الـكالسيـك وقد جرت
اليوم جولت وغـداً تنطلق اجلولة
الرابـعة في تمـام الرابعـة من عصر
ـصادف  3أيلول يوم غـدٍ الـسبت ا
سـبتـمـبر اجلـاري وهـناك  7العب
يــتــصـدرون مــنــافـســات الــبـطــولـة
برصيد  3نقـاط ومنهم شـباب وقد
كانـوا بحق مـفاجأة الـبطـولة حيث
حـقــقـوا الـفــوز عـلى مـجــمـوعـة من
الالعـبـ الـقـدامـى وأكثـرهـم طـلـبة
ولهم طـموح يحـتذى به السـيما أن
بـطـلي الـبطـولـة سـيمـثـلون نـيـنوى
ـــنـــاطق والـــتي من فـي بـــطـــولـــة ا
ــؤمل إقـامـتـهـا في احلـادي عـشـر ا
من أيـلـول ســبـتـمــبـر اجلـاري عـلى
الـصالـة الـرئـيـسـيـة لـنـادي نـيـنوى
الرياضي فـي الغابـات قرب اجلسر

اخلامس.
نطقة الشمالية ا

وفي سياق متصل اخـتتمت بطولة
نـطـقة الـشـمـاليـة الـكـوردستـانـية ا
بـالـشطـرجن الـكالسـيك لـعام 2022

في مقـر نادي خـانزاد الـتخـصصي
لـلــشـطــرجن في أربــيل كـوردســتـان
شـاركة ZONE TWO) )العراق
ثلون محافظات  29العب والعبة 
أربـيل و الــسـلـيــمـانــيـة و دهـوك و
ـنــافـسـة كـركــوك. وأحـرز ذهـبــيـة ا
الالعب ديـار جــزا بـكــر بـرصــيـد 8
ـركز الـثاني الالعب نقـاط وجـاء با
ريـبــاز نـاصـر جــمـال بــرصـيـد 6.5
نقطة وحل ثالثاً الالعب مازن أدهم
ـركـز تـوفـيق بــذات الـرصـيــد أمـا ا
الــرابع فـــكــان من نــصـــيب الالعب
بهـمن عمر حـمه أيضاً يـحمل نفس
الرصيد وجاء خامساً الالعب رواز
ــلك  6نــقـاط. عــمــر حــمه والــذي 
جـــرت الــــبـــطـــولـــة وفـق الـــنـــظـــام
الـــســويـــســـري وبــواقع  9جــوالت
وبـزمن قدره  70دقـيـقـة مع إضـافة
 30ثانية لكل نقلة منجزة تراكمياً
حـسب نظـام فيـشر و إن مـنافـسات
الـبطـولة قـد  بثـها بـشكل مـباشر
ــواقع اون الين وعــلـى مــخــتـــلف ا
اإللـــكــتــرونـــيــة وبـــإشــراف احلــكم
الدولي عبـدالعزيـز أسود و مشرف
الـبـطولـة األستـاذ أسـعد إسـمـاعيل
توفيق وحكام البطولة يتألفون من
احلــكم الـدولي ازاد صــابـر حـسـ
واحلكم الوطني بيشتوان احمد.
وكـــذلك اخــتــتــمـت خــتــام بــطــولــة
ــــنـــطـــقــــة الـــوســـطـى الـــدولـــيـــة ا
بـالـشطـرجن الـكالسـيك لـعام 2022
(ZONE ONE)بحضور رئيس
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صنف تـأهل الروسي دانيـيل ميدفـيديف ا
يـا ب العـبي التـنس احملـترف األول عـا
ـفتـوحة إلى ثـمن نـهائي بـطولـة أمريـكا ا
بـعـدمـا تـغـلب عـلى الـصـيـني ويـبـيـنج وو
مـحققـا انتصـاره العاشر عـلى التوالي في

البطولة.
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رشح وتـمكن مـيدفـيديف حـامل اللـقب وا
األول لـلفوز من التغلب على وو بواقع -6
 4و 2-6و 2-6فـي ســـاعــة و 55دقـــيـــقـــة
لــيــضــرب مــوعـــدا في ثــمن الــنــهــائي مع
ــصـنف 25 األســتــرالي نـيك كــيــريـوس ا
ــيـا الـذي أطـاح بـاألمـريـكي جـيه جـيه عـا
وولـف بنتـيجة  4-6و 2-6و 3-6فـي ساعة

و 54دقيقة.
وودع الـبـطـولـة البـريـطـاني آنـدي موراي
ـــيــا بـــســـقـــوطه أمــام ـــصــنف  51عـــا ا
ـصنف الـ14 اإليـطالي مـاتيـو بيـريتـيني ا
ـرشح الـ 13لـلـقـب الـذي ضرب ـيـا وا عـا
مــوعــدا في ثــمن الــنــهـائـي مع اإلســبـاني
ــصـنف 39 ألــيـخــانـدرو دافــيـدوفــيـتش ا

يا. عا
وتغلب بيريتيني على موراي بنتيجة 6-4
و 4-6و (7-1) 7-6و 3-6في  3ســــاعـــات
و 47دقـــيــقـــة.ومن جـــهــة اخـــرى أشــادت
الـسيدة األولى األمريكية الـسابقة ميشيل
أوبـامـا والعـبا الـتـنس الـصاعـدان كـوكو
جــوف وكـــارلــوس ألــكــاراز والعــبــة كــرة
الـقـدم ألـيـكس مـورجـان والعب اجلولف
تـايجـر وودز بإرث سيـرينـا ويليـامز التي
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أعـــلـن احتـــاد كـــرة الـــطـــائــرة 
تــــعـــيــــ عـالء خـــلـف مــــدربـــا
للمـنتخب اسـتعدادا للـمشاركة

نافسات البطولة العربية.
وقـال عـباس عـلي هـنـدي مـدير

كتب اإلعالمي ل ا
الحتــاد الـــعــراقي في تـــصــريح
صـــحـــفي (يـــخـــوض مـــنــتـــخب
الـــعــراق لــلــكــرة الــطــائــرة غــدًا
الـــــــــســــــــــبـت أولـى وحــــــــــداته
الـتدريـبيـة اسـتعـدادا للـبطـولة
العربـية التي حتـتضنهـا مدينة
أربـــيل مـــطــــلع تـــشــــرين ثـــاني

قبل). ا
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ـــدرب وأضـــاف: ( تـــعـــيـــ ا
عالء خلـف لقـيادة كـتيـبة أسود

الرافدين في احملفل العربي).
وتــــابع عـــبــــاس (االحتـــاد قـــرر
تــعـــيــ حــازم مـــحــمـــد مــديــرا
ـتلك من ا  إداريـا للـمنـتـخب 
خــبــرة الســـيــمــا أن الـــبــطــولــة
ستـكون في العـراق بعـد غياب

أكثر من  3عقود).
: (يـــــعـــــمل االحتـــــاد عـــــلى وأ
تـوفـيـر جـميـع متـطـلـبـات جناح

ــــنــــتــــخب األول في مــــهــــمــــة ا
ـــنــافــســة بــقـــوة عــلى الــلــقب ا
ـدرب عالء الــعـربـي).يـذكــر أن ا
خلف سـبق له أن تـوج مع غاز
ـمـتاز اجلـنـوب بلـقب الـدوري ا
ألكثر من موسم كـما قاد حامل
الـلـقب في بـطـولـة أنـديـة آسـيا

وحقق معه نتائج إيجابية.

اجلـبـوري و مـحمـد مـهـدي احلـكيم
ووضــمـيـر جـبـار مـوسى حـكم عـام
الــبـــطــولـــة احلــكـم الــدولي ســـعــد
مـحـسن الــكـنـاني يــسـاعـده احلـكم
الـدولـي إسـمــاعــيل إبـراهــيم كــاكـا
ـســؤول عن ورشـة الــعـمل خــان وا
لــتـدويـن الـدســوت ونــشـرهــا بــعـد
الـتـحــلـيل األسـتـاذ مــحـمـود عـقـيل
نـتـخبـنا الـوطني ـدرب السـوري  ا
لـلشـطرجن. ومن اجلـديـر بالـذكر أن
نــــنــــوه عــــلى إنه وألول مــــرة وفي
سـابقـة حتسب لـلشـطرجن الـعراقي

وحـديثي هـنـا عن صـراع مع الزمن
وفي تـسابق قل نـظيـره فقـد أصبح
بأمكان الالعب والذي ما أن ينتهي
من دســـته حـــتى يـــجـــد هـــنــاك من
ــدرب الـدولي يــحــلل دسـتـه وهـو ا
محمود عقيل ويب اخطاؤه وبجد
لـه الـصـحــيح من الـنــقالت ونـشـره
ي اجلـيس روزلت ــوقع الـعــا في ا
 . chess resultكل ذلك أدى الى
سـتـوى الفـني لالعـب من زيـادة ا
جـهــة والـبـطــولـة من جــهـة أخـرى.
وبذلك يكون الالعب قد أصبحت له
خلـفية عن مـجموعة الـدسوت التي
لـعـبت وأصبح عـلى بـينـة للـتـهيـئة
والـتـحـضـيـر لـلـقـوادم من اجلوالت

والبطوالت.
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هــنئ إحتـــاد الــشــطــرجن الــعــراقي
وعلى لسان رئيس االحتاد األستاذ
ظــافـر عـبـد األمـيـر اجلـبـوري وقـدم
أحــــــر الـــــتــــــهــــــانـي وزف أجــــــمل
التبريكات للهيئة اإلدارية اجلديدة
الحتــــاد الـــشـــطـــرجن الــــفـــرعي في
ـنـاسبـة فـوزها مـحـافظـة نـيـنوى 
في انــتــخــابـات احتــاد الــشــطـرجن
الفرعي في محافظة نينوى ويبارك
ـدوح جمـال رئيـساً للـسادة عالء 
واألسـتـاذ عـمـار نـبـيل حـازم أمـيـناً
عاماً واألستاذ محـمد مظفر سعدي
أميناً مـالياً وحصولـهم على مقاعد
االحتاد الفرعي ونـيلهم ثقـة الهيئة

العامة. dD! ∫االحتاد الفرعي للشطرجن في مدينة نينوى

ـركـز األول إن الــبـطـولـة خـمـيس الــفـائـز بــا
شـمــلت جـمـيع الــفـئـات الــعـمـريـة مــتـقـدمـ
وشـبــاب ونــاشــئــ اجــيـال وبــراعم. وعــلى
صــعــيـد اخــر يـدخـل فـريق الــشــرطـة بــكـرة
السلـة معسكراً تدريبـياً في محافظة دهوك
اسـتــعـداداً لــلـمــوسم اجلـديــد. وقـال مــديـر
إعـالم الــــنـــادي حــــســــ اخلــــرســــاني في
تصـريح صحفي إن فريق الشـرطة السلوي
وصل الى مــديـنــة دهـوك خلــوض مـعــكـسـر
تدريبي يـستمر لعدة ايام استعداداً خلوض
عسكر متاز. وب أن ا منافـسات الدوري ا
سـيـشـهـد وحـدات تـدريـبـيـة مـكثـفـة من أحل
رفع مـسـتــوى الـلــيـاقـة لـالعـبـ اســتـعـداداً
ــقل فـضالً عن خــوض عـدد من لـلــمـوسم ا
ـبـاريـات الـوديـة. يذكـر أن الـشـرطـة احـتل ا
ـوسم ـمـتــاز ا وصـافــة الـدوري الــسـلــوي ا

اضي. ا
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 نظمت في مـحافظة ديـالى البطولـة السنوية
ركزي للكيوكيوشنكاي وبإشراف االحتاد ا
ـخـتـلف الـفـئات الـعـمـريـة وجلـميع لـلـعـبة و
ركـزي للعبة األوزان. وقال عـضو االحتاد ا
صـبـاح الــعـزاوي في تـصــريح صـحـفي إن
ـغلقة منافـسات البطـولة أقيمـت في القاعة ا
ديريـة الرياضـة والشـباب في بعـقوبة وهي
بطولة كـبيرة للمتقدم والناشئ واألشبال

ساهمة االحتاد العراقي 
من نـاحـية الـتـحـكيم . من جـهـته قـال مدرب
نادي ديـالى بهـاء ناظم إن هـذه البـطولة هي
ألندية محـافظة ديالى للـعبة الكيـوكوشنكاي
والـتـي يـشـارك فـيـهـا  150العـبـاً وهي من
أجنح البـطوالت مقارنة بـباقي األلعاب حيث
تـمـتـلك قـاعدة جـمـاهـيـرية كـبـيـرة . من جـهة
أخـرى قـال العب نـادي ديـالى عـامـر أحـمـد

تدريبات فريق دهوك
بكرة السلة

احمد كاظم
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الـتـجــارب الـسـابـقــة بـعـدم ضم
مهاجم جديـد دون االقتناع بأنه
ـثالـي للـفـريق حتى ال الالعب ا
يــتــكــرر مــا حــدث في صــفــقــات
مـــــــاريـــــــانــــــو ديـــــــاز ولـــــــوكــــــا
يــــــــوفـــــــيـــــــتـش.وكـــــــشــــــــفت أن
 وصال دون إجماع من الالعب
جــــمـــيع األطــــراف الـــتي حتـــدد

الصفقات في ريال مدريد.
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وقـــــــــالـت "مـــــــــاركــــــــــا" إن خالل
 ارتبط ريال اضيـ الشهـرين ا
مـدريـد بـالـعــديـد من الـصـفـقـات
مثل: "ليفاندوفسكي - كافاني -
دجيـكو - نـكونكـو - سيـسكو -
كــريـسـتـيـانـو رونـالـدو - راؤول
دي تــــومــــاس - إيــــكــــيــــتــــيك -

هافيرتز - فيرنر". 
وأتـمـت: "احلـقـيـقـة هي أن ريـال
مدريد لم يفـتح باب التوقيع مع

أي العب من هؤالء".
نـشـر ريال مـدريـد اليـوم االثـن
مـقطع فـيديـو رائع للـتقـدم الذي
أحــــرزه فـي تــــطــــويـــــر مــــلــــعب
سانتـياجو برنـابيو قبل  5أيام
من عـــودته الحــتــضـــان مــبــاراة

لكي. جديدة للنادي ا
وســيـخــوض ريــال مــدريــد يـوم
ــــوافق الــــثــــالث من الــــســــبت ا
سـبـتـمـبـر/أيـلـول أول مـباراة له

مـــــدريــــد  –وكــــاالت - انـــــتــــهى
ـيـركـاتـو الـصـيـفي دون أن ا
يــتـعــاقـد ريــال مـدريـد مع
مـهـاجم بـديل لـلـفـرنسي

ا. كر بنز

وذكـرت صـحيـفـة "مـاركا"
ـيـرجني اإلسـبــانـيـة أن ا
حتــول إلى مـــتـــفــرج في
ـيـركـاتـو األخـيرة أيـام ا
حــــــــيث  إغـالق بـــــــاب
الــــتــــعــــاقــــدات مــــنـــذ 8
ـجـرد وصول أسـابيع 

 تشواميني. أوريل
وأشـــــــارت إلى أنـه رغم
كــثـــرة الــشــائـــعــات في
يركاتـو لكن مسؤولي ا
ريـال مدريـد لم يـتحـركوا
لــــلـــتـــعــــاقـــد مع أي العب

آخر.
وأوضـحت أن ريـال مـدريـد
يركاتو تفاوض في بداية ا
مع الـــبـــرازيـــلي جـــابــريـــيل
جـرد تـأكد جـيسـوس لـكن 
ــيــرجني من عــدم إمــكــانــيـة ا
الــتـــعــاقـــد مــعـه فــإن الـــنــادي
لكي أغـلق باب التـعاقد مع ا
مـهــاجم جـديـد.وذكـرت أن
ريــال مـدريــد تــعـلم من

ـوسـم عـلى أرضه بـعـد أن في ا
لعب أول  3مبـاريات في الـليـجا
خـــارجه إذ ســيـــســتــقـــبل ريــال

بيتيس.
ومـــــنـــــذ  20مــــايـــو/آيــــار حـــ
اســـتـــقـــبـل ريـــال مـــدريـــد ريـــال
بـيــتـيـس حتـديــدًا لم يـحــتـضن
الـبرنـابـيو أي مـبـاراة وقضى 3
ـــتـــواصل أشـــهـــر من الـــعـــمل ا

للتقدم في أعمال التطوير.
ونـــشــر الـــنــادي الـــيــوم مـــقــطع

ـدريـدي فــيـديـو لـلـصـرح ا
يظـهر أنه صـار مسـتعدا

باريات. الستقبال ا
ويــســعـى ريــال مــدريــد
لتـحقـيق الفـوز في هذه
ـــبــاراة خــاصــة وأنه ا
يتـنـافس على الـصدارة
مع ضيفه ريال بيتيس
الـــــذي فــــاز هــــو اآلخــــر

بأول  3مـبـاريـات
لـــــــــــــه فـــــــــــــي

سابقة. ا

عالء خلف
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بـعد وصول عـشرات الرسـائل الى  برنامج
(كالم الـناس) الـذي تقـدمه قنـاة (الشـرقية)
من مــواطــني مــديــنـة احلــلــة يــشــكـون من
ـاء نــقص كـبــيـر بــاخلـدمــات الـبــلـديــة و ا
والــكــهــربــاء تــوجـه فــريق الــبــرنــامج الى

محافظة بابل واجنز حلقة فيها.
و بـ معد و مقدم الـبرنامج علي اخلالدي
لـ( الـــزمــان ) (هـــنـــاك عــشـــرات الـــرســائل
وصــلـتــني عــبـر الــبــرنـامج من أهــلــنـا في
مــديــنــة احلــلــة .. و كــمــا تــعــلــمــون بــابل
حــضـارتـهـا تــمـتـد الى  7000 آالف ســنـة 
لـكـنهـا تـعاني مـن اإلهمـال و الـعيش فـيـها
ـفـروض تــكـون مـحـطـة أصـبح صــعـبـاً .. ا
كـبرى السـتـقطـاب الزائـرين و السـياح الى
ـديــنـة األثــريـة .. لـكـن هـذا غـيــر مـوجـود ا
ـديـنـة اجلمـيـلـة ).. مـضـيـفـاً (حتى بـهـذه ا
دينة اآلثارية بحاجة الى تأهيل وصيانة ا
بـكل مـفـاصـلـهـا وأسـدهـا الشـامخ  وكـذلك
ــســـرح الــبـــابــلي .. لــبـــوابــة عـــشــتـــار وا
واإلهـتمام بـالشقق السـياحيـة فيهـا لتكون
مــكـان راحــة لــلــوفـود و الــســيــاح و حـتى
إلســتــقــبــال الـــعــرســان .. وفــيــهــا مــردود
إقـتصادي مالي كـبير  لكن دون جدوى من
احلــكـومــة احملـلــيـة أو من وزارة الــثـقــافـة

والسياحة و اآلثار).
وقـال الــسـيـدة أم يـسـرى : هــنـاك لـلـمـشـاة
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إقـامــة شـيــران في سـوفــولك حـيث
يـعيش مـع زوجته شـيـري سـيـبورن
خـــمــســة مـــنــازل ومــلـــعب كــرة قــدم
وبستـانًا ومطـبخًا خـارجيًا ومـنطقة
تـرفـيهـيـة وبـركة حـيـاة بـريـة والتي
كـــانت مــــوضـــوع شـــكــــاوي الـــعـــام

اضي.  ا
وإذا جتـــاوز شــــيـــران قـــاعـــدة الـ28
يومًا فسـيتع عـليه احلصول على

{ ســـوفــــولك  –وكـــاالت - تــــســـبب
ي إد شيـران بـأزمة مع النـجم الـعـا
جيرانه الذين يقـطنون بجانبه وذبك
بسبب مروحيته فـيمتلك إد شيران
مـهــبط لـلـطــائـرات الـعــمـوديـة خـلف
منـزله وهو مـا يتـطلع إليـه جيرانه.
وحـسـب مـا نـشــره مـوقع ديــلي مـيل
الــبــريــطــانـي تــكــمن األزمــة في أنه
يُسـمح لـلمـغني بـاسـتخـدام الطـائرة
 28 مـرة فى الـســنـة فـقط أو يـتـعـ
عــلـيه دفـع مـبــلغ إضـافـي وتـتــطـلب
روحية قوان التـخطيط من مـالك ا
احلـــصـــول عــــلى إذن ألكـــثـــر من 28
استخدامًـا في ح الحظ جيران إد
أنـه يــســتـــخــدم الــطــائـــرة اكــثــر من
ـسمـوح ويـخـطـطون لـإلبالغ عنه. ا
وحسب الـتقريـر يُسمـح للمـروحيات
بـاإلقالع والــهـبـوط فـي مـوقع مـؤقت
مـا لم يتم اسـتـخـدامهـا ألكـثر من 28
ـيـة واحدة يـومًـا في أي سنـة تـقـو
وفقًـا ألمر الـتنـميـة العـامة لـتخـطيط
دن والـبلـد لعام 1988  ويضم مـقر ا

جـسـر واحـد و قد و هـو أصـبح جزء من
الـسوق ..  وأضافت : ولـدي خريج من عام
  2010و لـــيــومـــنــا هـــذا و هــو عـــاطل بال
تــعــيــ  و بال تــقــاعــد .. و الــدهم راتــبـة
الـتقـاعدي  ال يـكفـينـا هو   300 ألـف دينار

فقط.
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ـواطن زهــيـر أبــا يـوسف : مــشـاريع أمــا ا
احملـافــظـة تـعــبـانــة و أغـلـبــهـا مـتــوقـفـة ..
واحلــلـــة مـــقـــبـــلــة عـــلى مـــوعـــد الـــزيــارة
األربـعـيـنـيـة لإلمـام احلـسـ عـلـية الـسالم
وهي طـــريق لــــلـــمـــشـــايـــة الـــقـــادمـــ من
احملـافظات اجلـنوبيـة و من بغداد و ديالى

قدسة. صوب كربالء ا
عـمـوري ( مديـنة ـواطن جعـفـر ا و أشـار ا
احلــلـة فــيــهـا جــســرين لـلــســيـارات و هي
بـالتصميم األساسي يكون فيها    4جسور
لـلسيارات عبر نهـر الفرات .. تتحمل أثقال
رور الـشاحـنات عـليـها . مـضيـفاً : كـبيـرة 
هـذا النهـر الذي  أختـياره موقع تـصوير
ـشــاة من الــضــفـة .. هــو جـســر لــعــبــور ا
لألخـرى و بـجانـبيـة أطنـان من الـنفـايات .
كان و يبعد و مـبنى البلدية نراه من هذا ا
أكــــثـــر من  100مـــتــــر فـــقط  لــــكن بـــعض

سؤول ال غيرة عندهم على مدينتهم). ا
واطن ستار اجلبوري : مع األسف و أكـد ا
الــشــديـد فـي نـهــر الــفــرات تـرمـى فـضالت
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Z∫ لقطات من حلقة برنامج (كالم الناس) في احللة U½dÐ

إذن تــخــطــيط بــأثــر رجــعى ووفــقًـا
ــــــصــــــادر فى  The Sun فــــــإنـه من
دواعي القلق أن يأخذ إد على محمل
اجلــــد وبـــحـــسب مــــا ورد يـــخـــطط
جيرانه لإلبالغ عنه إذا قـبضوا على
رة ـغنى وهـو يـتسـلل في هـبـوط ا ا
الـ 29 في أي وقت هذا الـعام وقالت
ـصادر إنـهم يـسـجـلـون في كل مرة ا

يهبط ويغادر.

‚öF « dHFł wKŽ

الـــشــــاعـــر الــــعــــراقي صــــدر له عن دار اآلن نــــاشـــرون
وموزعون بـعمان  كتاب بعنوان (الى اين ايتها القصيدة?

- سيرة ذاتية).
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ـــصــري يــقــوم حــالــيًــا ــطــرب ا ا
واهب الشبابية وتعليمهم بتنـمية ا
الـــــعــــــزف والـــــغـــــنــــــاء من خـالله
وسـيقى). كما مشـروعه (صوت ا
يـسـتـعـد لطـرح ألـبـوم جـديـد يضم
ــــواهب الــــشـــابــــة فى عــــدد من ا

وسيقية. التأليف واألحلان ا

Ê«ËbF « v OŽ bL×

مـدير مـركز الـدعم الوطـني للـتوثـيق التـابع جلامـعة الدول
العربية ضيفه منتدى الفكر العربي في لقاء حواري حول

مضام كتابه (لعبة اال وادارة العقل العربي).
 w ö « ”U³Ž ÍœuLŠ

اخلـبـيـر الـدوائي و مـسـتـشـار الصـنـاعـة وتـنـمـيـة الـقـطاع
اخلــاص  ضـــمن هــيـــئــة مـــســتـــشــاري رئـــاســة الــوزراء
العراقي تـضيفه قناة (الشرقية) مساء اليوم االحد ضمن
بـرنـامج (اطــراف احلـديث) الـذي يـعـده ويـقـدمه االعالمي

مجيد السامرائي ويخرجه حيدر االنصاري.
œuL×  YO  dOLÝ

رحـلـة الـسـادسـة في كـلـيـة الطب الـطـالب الـعراقـي في  ا
ستنـصرية نعته ادارة الـكلية وطلـبتها بعد ان باجلامـعة ا

نية اجلمعة أثر سكتة قلبية. وافته ا
⁄U³B « bL×  bLŠ«

مؤسس وعـضو مـجلس ادارة الـشركـة السـعوديـة العادة
التأمـ التعـاونية  ضـيفه منـتدى الفـكر العـربي في مقره
بــعــمــان في مــحــاضــرة بــعــنـوان (الــتــأمــ الــتــكــافـيــلي

االسالمي من التكييف الشرعي الى التطبيق العملي).
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مديـر قـصـر الثـقـافة والـفـنـون في الديـوانـيـة تلـقى تـعازي
زمالئه لوفـاة والده سائـل الـله تعالى ان يـسكـنه فسيح

جناته.
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الباحث التراثي العراقي ضيفته اجلمعة الرابطة العراقية
لــلــتــاريخ وتــوثــيق االنــسـاب فـي نـدوة بــعــنــوان (الــعـراق

عشيرتنا الكبرى).
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UNK K
أيضـا لإلضطهـاد والظـلم وعبرت
أيـــضــا عـن إعــجـــابــهـــا الـــكــبـــيــر

سلسل الذي وصفته بالرائع. با
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عـبّـرت الـفـنانـة الـكـويـتـية روان بن
حـــســ عـن ســعـــادتــهـــا بــأصــداء
ــاء" الــذي مــســـلــسـل "ذهــبت مـع ا
تـقـوم بـبـطولـته وذلك عـبـر مـنـشور
وقع لهـا في صفـحتـها الـرسمـية 
للـتواصل االجـتمـاعي.وكتبت روان
ـسـلـسل يـحـصـد أرقـام قـيـاسـية :"ا
وردود أفعال خيالية في  48 ساعة
فـــقط!". وتــــابـــعت :"مــــشـــاعـــري ال
تــوصف  ســعــيــدة جــداً بــأصــداء
ـــاء" الــلـــهم لك احلـــمــد "ذهب مع ا
والشكـر شكرا لـكم عائلتي الـثانية
عل كل احلب والـدعم".وذكرت روان
ــسـلــسل مـؤلف من  6حـلــقـات أن ا
ــنــصــات ويــعـــرض عــلى إحـــدى ا
وقع الرقمية.و كـشفت روان وفقا  
الـفن عن خـطـوط الـشـخـصـيـة التي
ـذكور قائلة سلسل ا تلعبـها في ا
ــرأة إنــهـــا جتـــســد شـــخـــصــيـــة ا
الكـويتـية الـتي تمـلك صوت وكـلمة
والـتي تـريـد إصالح اجملتـمع وهي
مــنـاصــرة لـلــمـرأة حــيث تـتــعـرض
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ــفــوضــيــة الــعــلــيـا الــطــفل كــذلك ا
ــؤسس حلــقـــوق اإلنــســـان وقـــال ا
ـــان الـــطـــفل واالمـــ الـــعــــام لـــبـــر
الــعـــراقي االديب مـــحــمـــد رشــيــد :
بــالــتــنــســيق مـع اجملــلس الــعــربي
لـلــطـفـولــة والـتــنـمــيـة في الــقـاهـرة
ان العربي للطفل في الشارقة والبر
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ان الـطفل العراقي مؤتمره يعقد بر
االنــتــخـابـي الــرابع نــهــايــة أيــلـول
شاركة احلالي في مدينة الـعمارة 
جميع احملافـظات والعاصـمة بغداد
بإشـراف وزارة التـربيـة - مديـريات
تــربــيــة احملــافــظــات و  دار ثــقــافـة
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ــطــربـة ســمــيـرة ســعــيـد وجــهت ا
نـصـيـحـة شـخـصـيـة إلى زمـيـلـتـها
ــطــربــة شـــيــرين عـــبــد الــوهــاب ا
طــالــبــتــهــا فــيــهـا بــالــتــكــتم عــلى
تــــفــــاصــــيل وأســــرار حـــيــــاتــــهـــا
الـشـخــصـيـة وعـدم الــظـهـور أمـام
جـمـهــورهـا بـشـخـصــيـة ضـعـيـفـة
وقـــالـت( إن شـــيـــريـن قـــادرة عـــلى
جتـــاوز هــذه الـــكـــبــوة) وكـــشــفت
سـمـيرة ألول مـرة عن قـرب حتـقيق
حــلـم "الــديــو" الــذي ســيــجــمــعــهـا
بـــشــيـــرين بـــعـــد انـــتـــظــار دام 6
ســـنــوات.وفـي الــتـــفــاصـــيل قــالت
ســمــيــرة ســـعــيــد خـالل مــداخــلــة
هاتفية في برنامج تلفازي "شيرين
جـمــيـلــة وجـدعـة وطــيـبــة فـوق مـا
تـتـخـيل دمـهـا عـسل وخـفـيف جداً
وقـعدتـها لذيـذة".ووجهـت نصـيحة

لكة واالحتاد العربي للـتطوع في 
ؤتـمر من الـبحـرين سـينـعقـد هـذا ا
خالل مشـاركة 4  اطفال (2) بن و
(2) بنات من كل محافظة بعمر  -16
ــجــلـس رئــاسـة 12 ســنــة لــلــفـوز 
ــان الـذي يـتـكـون من الـرئـيس الـبـر
ـان ونــائـبـي الـرئــيس ومـقــرر الـبــر
كــذلك رؤســاء الـلــجـان). مــضـيــفـا (
ـرشـح وسـيتـم اختـبـار األطـفال ا
من خالل  الــصـحـة الـنـفـسـيـة  قـيم
الــــتــــســــامح والالعــــنف  الــــعــــمل
االنـــســـاني  مـــهـــارات الــتـــنـــمـــيــة
الـبــشـريـة  اتـفـاقـيـة حـقـوق الـطـفل
ومــــنـــحــــهم درجــــات تــــضـــاف إلى
رصـيـدهم من نـقـاط يـحـصل عـلـيـهـا
ـــرشــــحــــ من خالل   االقــــتـــراع ا
ــؤتــمــر االنـــتــخــابي الــســري فـي ا
ــرشح الـذي يــحـصل عــلى أعـلى وا
ــنـــصب رئــيس الــدرجــات يـــفــوز 
ــان الـــطــفـل الــعـــراقي لـــلــدورة بـــر
الرابعة ( 2022 - 2024) وهكذا يتم

ناصب). التعامل مع بقية ا

ـي الـيك ـمــثل الــعـا { لـوس اجنــلـوس  –وكــاالت - يــتـحــضــر ا
بالدوين لـلمشاركة في عـمل جديد وهو مسـرحية بعنوان (ارت)
ومن احملــتــمل أن يــتم تــقـد الــعــرض األول لــهــا في الــربـيع
ــســرحـيــة تــدور أحـداثــهــا فى بــاريس وكـتــبت فى ـقــبل.وا ا
األصل بالـلغة الفـرنسيـة هي عبارة عن هـجاء في عالم الفن
بـدأه رجل ثـري يشـتـري لـوحـة بـيضـاء بـاهـظـة الـثـمن وفاز
العرض الـذي قام ببطـولته سابـقًا ألفـريد مولـينا وفـيكتور
جاربـر وآالن ألدا في نـيويـورك بـجائـزة تونى لـعام 1998
ألفضل مسـرحية وكانت آخـر مسرحية رئـيسية ظـهر فيها
أليك بـالدوين فى برودواى كانت بـعنوان(اورفانس) في عام
2013. وكان قـد خرج بالدوين عن صمته ليتحدث عن تأثير
احلادثـة وتداعيـاتهـا على حيـاته فقـال إنه فقد  5أدوار مـنذ
وقـوع احلـادثـة حــتى اآلن وأضـاف: "لـقـد فـقـدت دورا آخـر
أمس وكـنت مـستـعـدًا لـلـمـشاركـة في فـيـلم وكـانت جتـمـعني
جــلـســات مع صـنــاعه مـنــذ شـهــور وأخـبــروني أمس أنـهم ال
يـريدون تـصـوير الـفيـلم معي لـهـذا السـبب".وأشار بـالدوين في
تـصـريحـاته لـشـبكـة (سي ان ان) اإلخـباريـة إلى أن زوجـته لـها
الفضل فـي عدم انسحابه من السينما بعد احلادثة وقال: "إذا لم
ـا كــنت تــكن زوجــتي مــعي فــأنــا ال أعــرف أين ســأكــون اآلن ر
سأسـتقيل أو أتقـاعد أو أرحل أو أبيع كل مـا أملك وأحصل على
مـــنــــزل في وسط الـالمـــكــــان وأعـــمـل في شيء آخــــر مـــثـل بـــيع

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

qL(«

حـاول أن جتـعل نــفـسك سـعـيـدًا بـفـعل األشـيـاء الـتي
حتب القيام بها.
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اخــرج لـــتــنـــاول الــعـــشــاء وتـــصــرف كـــصــديق ابق
عادلة حاليا. الرومانسية خارج ا

—u¦ «

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

»dIF «

الـيـوم مـليء بــاحلب والـفـرح فـيـمـكـنك أنت وشـريـكك
االحتفال بشكل خاص.
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كنك معرفة إذا كان شخص مـا يحبك فهناك طـرق 
ذلك.
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ـسـؤولـيــات األخـرى بـعـيــدًا عن أحـبـائك قــد تـبـقـيـك ا
اليوم.رقم احلظ 3.
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اإلفراط فـي تنـاول احللـويـات قد يـجـعلك تـنـدم عنـدما
عدة. تصاب بألم في ا
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باشرة عن احلب حياتك قد يجـعل غياب التعبـيرات ا
تبدو فارغة اليوم.
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تـمر الـعالقات دائمًـا بتقـلبـات صعود وهـبوط لذلك ال
تقلق.رقم احلظ 5.
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سؤوليات اإلضافية اليوم إلقامة تقرر التخلص من ا
نزل . احتفال خاص في ا
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النك وشــريــكك  تــشــعـر بــاالكــتــئــاب بــعض الــشيء 
تمرون بوقت عصيب.

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

خط افقي وعمودي.
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شاركتها مقطعاً تشويقياً من مسلسلها اجلديد الذي تؤدي فيه شخصية مثلة السورية كاريس بشار محبيها  حمّست ا
قطع وهي تنزل على الدرج في وقع للتواصل االجتماعي.وبدت بشار في ا ا السيد" وذلك في صفحتها الرسمية  "أ

فتاح سيارتها ثم تستقلها مدخل مبنى ونراها تمشي إلى اجلانب اآلخر من الشارع وتفتح حقيبتها باللون البني لتمسك 
قطع موعد عرض مسلسل (ستليتو - جنايات صغيرة).وقد ظهرت بتسريحة وتضع نظارات شمسية وكتب في نهاية ا
شعر متموجة مرتدية فستاناً أبيض وقد وضعت على يدها اليمنى الرداء األبيض الذي عادة ما يستخدمه األطباء خالل
سلسل  هو دراما عربية مشتركة مأخوذ عن مسلسل تركي يحمل اإلسم نفسه من تأليف لبنى مشلح سيناريو عملهم. وا
ة قندلفت وكارلوس عازار صري قيس الشيخ جنيب  د مثل منهم :سامر ا سلسل عدد من ا مي حايك ويشارك في ا

وبديع أبو شقرا وريتا حرب وغيرهم.
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اً لها على الهواء: "بقول لها د
إن أسـرارهــا تـبـقى لــنـفــسـهـا
مــفـــيش داعـي أن كل حـــاجــة
أل عــاوزاهــا تــبــقى عـــلى ا
طول الـوقت قويـة وجامدة
مـفــيش حـاجـة تـسـتـدعي
االنــكــســار والــضــعف".
وتــابـعت: "بـنــفـكـر في
حــــاجـــــة مع بـــــعض
وبــنــشــوف الــشـكل
الـــغــــنـــائـي إلـــلي
نطلع بيه شيرين
مـن األصـــــــــــــوات
إلـــــلـي أحب أعــــــمل
مـــعـــاهـــا دويـــتــو
والــــــــــفـــــــــكـــــــــرة
مــطـروحــة عـلى
السـاحة من 6

سنوات.
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ـسـرح في االحتـاد الـعام يـقـيم بـيت ا
لألدباء والكتّاب في العراق جلسة
ــســرحــيــة بــعــنــوان ( الــفــرق ا
األهـــلـــيـــة في الـــعـــراق.. بـــ
الــطــمـوحــات والــتــحــديـات)
واشـارت صــفــحــة االحتـاد
في (فـيـســبـوك) ان (الـبـيت
يــســتـضــيف في اجلــلــسـة
ــســرحي كــافي الــفــنـــان ا
الزم - الـــــفـــــنـــــان جـــــمـــــال
الــشــاطـي - اخملـرج صــبــحي
اخلــزعـلـي وتـتــضـمـن اجلـلــسـة
حــضــور رؤســاء الـــفــرق األهــلــيــة

ومـشـاركـتـهم في طـرح بـعض الـرؤى
ـكن بـوسـاطتـهـا مـعاجلـة الـعـديد الـتي 
تعلـقة بهذه الفرق.على من اإلشكـاليات ا
قــاعــة اجلــواهــري في مــقــر االحتــاد في
الـــســاعــة احلـــاديــة عــشـــرة من صــبــاح

.( قبل ويدير عالء كر االربعاء ا
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روان بن حس

بأنواعها ترمي مخلفاتهم في أنهر دجلة و
الـفــرات و شط الـعـرب ..!!  هـذه اخملـلـفـات
تـدمـر بـيـئة األنـهـر وبـيـئـة اجلو .. و ال من
رقـيب و ال من حـسـيب عـلى هـؤالء  طـبـعاً
ــعــامل هي ــســتــشــفــيــات و ا من ضــمن ا
ـواطن أبـا عـبـاس من حـكـومــيـة) .. وقـال ا
نـاحــيـة الـنــيل : قـبل ســنـوات كـنــا نـشـرب
ونـغـتـسل من مـاء األنـهـار و نـحن فـي مدن
عقم  والتوجد ريـفية .. كان ال يوجد ماء ا
مـيـاه الـكــاسـات أو الـقـنـاني .. نـشـرب مـاء
ـعـقـمـة األنـهـار بـعــد إضـافـة مـادة الـشب ا
ـاء  واحلــمـد لــله عــايـشــ أفـضل عــلى ا
عــيـــشــة و ال تــوجـــد أمــراض مـــثل مــاهــو

دن. موجود اآلن با
ــــواطـن أبـــراهــــيم الــــكــــرعـــاوي : وأكـــد ا
مـوضـوع البـطاقـة الـتمـويـنيـة و مـفرداتـها
الــبـائــســة الــتي تـســرق مــنـا  5-4 شــهـور
بـالـسنـة .. و الـنـاس ال تعـرف ذلك  يـأتون
لـلــوكـيل يــعـطــيـهم طــحـ و زيت و عـدس
وسـكـر .. وبـالـشـهـر اآلخـر يـعـطـون طـح
فقط و الشهر الثالث مثالً يعطون معجون
وزيت ورز اليــصــلح طــعــام بــشـري حــيث
الـنـاس تـبـيـعـة عـلى الـوكـيل الـكـيـلـو غـرام
الـواحد أقل من الـف دينار .. مـضيـفاً : أين
الــرقــابـة الــتــجــاريــة و األمن اإلقــتــصـادي
ـواد واألمن الــوطـنـي من مـخــازن شـركــة ا
الـغذائية التي تتالعب بـقوة الشعب وبعلم

سـوق الـقـصــابـ و كـذلك مـخـلـفـات بـعض
ـعامل الـتي تـلوث الـنهـر و الـبيـئة بـنفس ا
الــوقت  ال نــرى مــتــابــعــة من الــبــيــئــة أو
الـصـحـة أو البـلـديـة. و ناشـدت الـسـيدة أم
محمد قائلة : من خالل برنامج كالم الناس
أرجـو إيصـال صوتي لألستـاذ سعـد البزاز
 كـوني أمــراءة كـبـيـرة الـسن و عـنـدي ولـد
شـاب مصـاب بـالفـشل الـكلـوي  و وضعـنا
ـــادي حتت الــــصـــفــــر يـــشـــهــــد الـــله  ال ا
ـــراجـــعــة و نـــســتـــطـــيع مـــعـــاجلـــته ألن ا
ــبـالغ كــبــيـرة . من الــفـحــوصــات حتـتــاج 
جـانبه قـال اخلالـدي لهـذه السـيدة (نـحتاج
رقم هـاتـفــكم لـغـرض الـتـواصل مـعـكم حلل
واطن مـشـكلـة مـعـاجلة ولـدك).. و حتـدث ا
أبــا نـور مـن حي اجلـزائــر (الــنـاس تــعـبت
ــاء غـيـر صــالح لإلسـتــخـدام الــبـشـري و ا
يسمونه ماء اإلسالة .. أما الكهرباء قطع 4
أربع ســاعــات ووطـــنــيــة ســاعــتــ .. لــكن
الـساعت تكون متقطـعة و ال نستفيد منها
لـتشـغيل أجـهزة التـبريـد أو األمور األخرى
ـولدات األهـليـة رغم أجور .. نـعتـمـد على ا

سعر األمبير أكثر من عشرة آالف دينار).
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و بــ مـقـدم الــبـرنــامج ( كالمـكـم صـحـيح
دن وأنـا لـدي مشـاهدات خالل جتـوالـنا بـا
الــعـراقـيــة من زاخـو لــلـفــاو .. نـرى حـاالت
عامل ستـشفيـات وا ة رمي مخـلفـات ا مـؤ

ـدير الـعـام.. والـوكيل الذنب له الـوزيـر و ا
عـلينـا إنصـافة.  و ناشـد الشاب كـرار قناة
(الـشرقية) كونه مريض عـجز بالعضل منذ
 11 ســـنـــة قــــائال (اآلن عـــمـــري  26 ســـنه
وتـمرضت وأنا بعمر الـ  15 سـنة  مرضي
وراثي بــدأ ظــهــري بـاالنــحــنــاء و أطـرافي
الـعـليـا والـسفـلى نـسـبة الـعـجز فـيـها 100
ـئـة وأنـا عـجــزت من مـراجـعـة الـرعـايـة بـا

اإلجتماعية باحللة لكن دون نتيجة).
و أكـد (هــنـا ال يـوجـد لـي عالج بـاحلـلـة أو
في بــغـداد .. عالجي في أربــيل و صـفـولي
الـــطـــبـــيب هـــنــــاك .. و هـــذا صـــعب عـــلي
الـوصول ألربيل يـحتاج لي مبـالغ كبيرة) .
رد عـلـيه اخلالـدي : أتـرك رقم تـلفـونك عـند
الـكـادر وسوف نـرسـلك لـلطـبـيب الذي أنت
تـــرغب الـــوصـــول لـه في أربـــيل  و كـــذلك
نـــتـــابع لك مـــوضـــوع راتب الـــرعـــايـــة من

الوزارة .
واطن رضا األعـرجي : حديثي عن و أكـد ا
ـواطن ال جـشع األطـبـاء و الـصـيـادلـة .. وا
حــول و ال قـوة إال بـالــله الـعــلي الـعــظـيم 
ـريض يحتاج كشـفية الطبيب بـ  25 الف ا
أو أكـثر و حتاليل مختـبرية إجبارية بـ 50
أو أكـثر و األدوية بأكثر من  75 الف دينار
ــريض يـحـتــاج لـة أقل شئ 300  يــعـني ا
الف ديـنار .. و الـفقيـر من أين يجـلب مبلغ
مـراجعـة الطـبـيب  .. بعـد فتـرة نسـمع عنه

ال رقابـة على الـصيـدليـات و ال على تـوفي 
األطـباء . و قال أبـا بهاء ( الـتعلـيم أنتهى
دارس الـنـاس األغـنـيـاء أبـنـائـهم غـادروا ا
احلـكومية البـائسة .. و التجـئوا للمدارس
اخلـصـوصـية األهـلـيـة    و الفـقـراء بـاق
ـدارس احلــكـومـيـة بـالــتـعـلــيم الـفـاشـل بـا
وهـكـذا احلال في كل مـدن الـبالد..) وشكت
الـطــفـلـة رقـيـة عـن و ضع أخـوهـا (مـعـوق)
وأبـوها حمال  و هم يعـيشون بدار إيجار
و بـدون راتب تقاعدي أو رعاية إجتماعية.
 و عـــدهم اخلــالـــدي بــراتـب من الــرعـــايــة
ـعـاق على اإلجـتـمـاعـية و عـرض أخـوهـا ا
ـعــاجلـة عـوق جلـنــة طـبــيـة تــخـصــصـيــة 
ـواطـن حـسـام الــشـاب . و أخــيـراً نـاشــد ا
اجلــنــابي (الـــشــرقــيــة) قــائالً : عــنــدي أخ
مـصـاب بـسرطـان الـبـلعـوم مـنـذ عام 2014
وحلــد اآلن و هــو عــاجــز عن الــعــمل و بال
راتب .ووعــده اخلـالــدي (بـالــسـعي لــنـجـد
طـريق آمن لعالج أخيك . . و كذلك سنطلب
ــنــحــة من وزارة الــعــمـل شــمــول أخــيك 

الرعاية اإلجتماعية).
فــــريق عــــمل الــــبــــرنــــامج ضـم :-األعـــداد
مـخـرج مـيـداني والـتـقـد : عـلي اخلـالـدي
ومـدير تـصويـر : عمـر اجلابـري تصـوير :
تابعة ا درون : علي الـطرفي سـرمد بليبل 
الـصـحـفيـة : سـعـدون اجلابـري مـونـتاج :

عمر مظفر  و  أدريس الكعبي.
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هنـاك سـبـاق مع الـزمن من اجل حـسم الـوضع الـسـياسي
الـعــراقي قــبل ان تـنــتـهـي زيـارة األربــعـ ومن ثـمّ تـنــفـتح
دنية لثوار تشرين في خيارات أخرى السيما امام القوى ا
الـعـودة الـكـبـرى لـتـظــاهـرات واعـتـصـامـات هـددوا بـهـا في

تظاهرات اجلمعة.
ـتوقع هـو انّ أطـرافـاً من قواعـد الـتيـار الـصدري اجلديـد ا
ـوعـودة فـي بـغـداد او جـنـوب قـد يـنـضــمـون لـلـتــظـاهـرات ا
العـراق فيـمـا قد يـبقى الـتـيار في واجـهته الـرسـميـة بعـيدًا

عن االحداث بسبب اعتزال زعيم التيار السياسة.
الشـارع يـتـسـاءل بإحلـاح هل تـوجـد وسـائل غيـر مـعـروفة
ضي في مـشـروعه ضـد الـفـاسدين للـتـيـار الـصدري فـي ا
واجهة التبعية للخارج بعد ان جرى القرار بإلغاء جميع و
مظاهـر االحتـجاج واالعتـصام السـلمـية فضال عـن العنـيفة

وقبلها االنسحاب من العملية السياسية? 
ثـمّــة مَن يـرى انّ هــنـاك دوراً تـكــمـيــلـيــاً لـثـوار تــشـرين في
ـطـالب من دون ان يـكـون الـتـيـار الـصدري ضـي بنـفس ا ا
في الواجهة على أمل ان يضمن الثوار من اجل اإلصالح
حياديـة التيـار وعدم كـبح جماحـهم كمـا حصل قبل سـنت

. في الناصرية والنجف مثالً
في كل األحوال هـنـاك تخـبط سـياسي فـي القـوى األخرى
الـتي لم تـرتق الى مـسـتـوى االزمـة وقـد جـرى مـجـامـلـتـهـا
كثيرا في انها ضد العنف والتزمت ضبط النفس في ح
ؤسفة نع التداعيات ا انها لم تؤد دوراً سياسياً استباقياً 
بـسـبب الـتـخـنـدق ورفض تـقـد تـنـازالت نـسـبيـة فـي بـداية
ــا بـات مــتـعــذراً بــعـد انــفـجــار االزمـة الــعـودة االزمـة ور

للتعاطي مع محدودية التنازالت.
 أطراف العمـلية السـياسية الـتقليـديون مشلـولون ومجلس
ــارس دور احــتـــواء االزمــة وبــات هــمّه فــقط الــنــواب لم 
انـعقـاد او ال انـعـقـاد جـلـسات انـتـخـاب رئـيس اجلـمـهـورية
ورئيس احلـكـومة اجلـديدين ولـم تصل مـنه رسـائل تطـم
في جـلـسـة طـوار في سـاعـات اشـتـعـال الـنـار الـتي لـوال
االقدار لكانت توسعت وأحـرقت مَن يظن انَّ قالعه عالية ال

يصلها اللهب.
ـبـادرة الـكـرديـة الـتي سـتـكون في بقـي األمل الـوحيـد في ا
رحـاب زيـارة رئـيس إقـلـيم كـردسـتـان الى بـغـداد والـنـجف
ـبادرة حتتـاج مسـاعدين شـجعـان من أطراف معـاً وهذه ا
زاج العام سياسية على صلة باألزمة األخيرة لكي ينقلوا ا
من االحتدام والصراع الى انـفتاح على طروحـات سياسية

جديدة لم يجرِ تداولها من قبل بشكل رسمي. 
 بـرغم ذلـك االمل لـيــست الــفـرصــة في الــنـجــاح الــسـريع

كبيرة لكن ماذا بات في ايدي العراقي سوى األمل?
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{ بــاريس (أ ف ب) - يُـــحـــتــمل أنّ
تــكــون بــعض الــكــواكب قــادرة عــلى
ـاس عــلى مـا تــشـكــيل أنـهــر من األ
أظــهـــرت دراســـة نُـــشــرت اجلـــمـــعــة
واســـتـــخـــدمت نـــوعـــاً بـــســيـــطـــاً من
الــبالسـتــيك إلعــادة إنـشــاء الـظـروف
الــتـي يُــفـــتـــرض أن تــكـــون أدت إلى
ـــاس في جــــوف كـــوكـــبي وجـــود األ
أورانــوس ونــبــتــون.ووضع الــعــلــمـاء
فـرضــيـة بـأنّ ضـغـوطــاً هـائـلـة حتـوّل
ـاس الــهـيــدروجــ والـكــربــون إلى أ
يـتـدفق على عـمق آالف الـكيـلومـترات
حتت الـسطـحـ الـغـازي لـلـكـوكـب
.وأشــارت الــعـــمالقـــ اجلـــلـــيـــديـــ
نشورة في مجلة "ساينس الدراسة ا
أدفانـسز" إلى أنّ احتكاك األكسج

ـاس. ـزيج يــسـهّل تـكـوين األ بـهـذا ا
وأوضح دومـينيك كـراوس وهو عالم
ـاني فـيـزيـاء من مـخـتـبـر األبـحاث األ
ـــشــاركــ "اتش زد دي آر" وأحــد ا
في إعــداد الـدراسـة أنّ هــذه األنـهـر
ــــيــــز هـي عــــلى األرجـح من نـــــوع 
جداً.وأوضـح كراوس لـوكالـة فرانس
ــــاس يــــتــــشــــكل عــــلى بــــرس أنّ اال
األرجح مـن "ســـائل حـــار وكـــثـــيف"
ــنـطــقـة قـبل أن يــتــدفق بـبـطء نـحــو ا
ـوجـودة وسط الكـوكـب الـصـخريـة ا
عـلى عـمق  10 آالف كــيـلـومـتـر حتت
سـطــحـهـمـا. ثـم يـنـتـشــر الـسـائل في
طبـقات "على مسـافة تصل إلى مئات

الكيلومترات أو أكثر".
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ئة سـتة أشـهر فعـاليـة عند   93 بـا
ــــعــــدل مـن احلــــاالت فــــإن هــــذا ا
ئة عند تقليل يتراجع إلى    91 بـا
اجلـــرعـــة إلى الـــنـــصف إلى 600 
مــلـلــيـغــرام.  وفي هـذه الــتـجــربـة
ـــشــاركــ الــذين انـــخــفض عــدد ا
يـــعـــانــــون من اعـــتالل األعـــصـــاب
احملــــيـــطـــيــــة الـــذي يــــســـبب آالم
ـئـة إلى 24  األعــصـاب من   38بــا
ـئة بـينـما انـخـفض معـدل كبت بـا
ـئـة إلى 2  نـقي الـعـظم من   22 بـا
ـــئـــة. وقــالـت فــرانـــشـــيـــســـكــا بـــا
كـونرادي من جامعة فيتفاترسراند
في جـنـوب إفريـقيـا لـوكالـة فرانس
ـرض بــرس هـذه بــدايــة الـنــهـايــة 

قاوم لألدوية.  السل ا

األعـصاب أو تـثبـيط نخـاع العـظام
(انـــخـــفــــاض في إنـــتـــاج اخلاليـــا
ـــنـــاعـــة). إال أن ــــســـؤولـــة عـن ا ا
دراسة نُشرت نتائجها األربعاء في
مـجـلـة نـيـو إنـغالنـد جـورنـال أوف
مـيديس غيّرت قواعـد اللعبة: فقد
ـمكن تـقلـيل جرعة أظـهرت أن من ا
لــيــنـــزولــيــد إلى الــنــصف من دون
تـقلـيل فعـاليـة العالج بـشكل كـبير.
وأجــــريـت جتــــربــــة شــــمــــلت 181
مــشـاركـاً يـعـانـون من مـرض الـسل
ـقاوم لألدوية في روسيا وجنوب ا
إفـريقيا وجورجيا ومولدوفا وهي
بـلدان ترتفع فيـها معدالت اإلصابة
بـالـسل. وفيـما أظـهر تـناول 1200 
مـلـلـيغـرام من لـيـنزولـيـد عـلى مدى

لـلمـضادات احلـيويـة التي يـصفـها
األطـباء للمرضى مـا يصعّب مهمة
عالجـهـا. غيـر أن نظـاما جـديداً من
األدويـة يسـمى بي بال ألنـه يجمع
ضادات احليوية ثالثة أنواع من ا
هي الــبـيـداكـيــلـ والـبـرتــومـانـيـد
والــلــيـنــزولــيـد وُصف بــأنه تــقـدم
كــبـيـر مــنـذ مـوافــقـة إدارة األغـذيـة
والـــــعـــــقــــاقـــــيـــــر (اف دي ايه) في
تحدة عليه سنة  2019. الواليات ا
وأظــهـرت األبــحـاث في عـام 2020 
أن نـظام بي بـال عالج أكـثر من 90
رضـى ولكن كان هناك ئة من ا بـا
مـعـدل مـرتـفع مـن اآلثـار اجلـانـبـية
ــضــاد لــيــنــيــزولــيــد ــرتــبــطــة  ا
ـــــــــا فـي ذلك آالم احلـــــــــيـــــــــوي 

ــيـر الـذي الــسـابـق. وقـال فــولـود
فــضّل عــدم ذكــر شــهــرته لــوكــالـة
فــرانس بــرس لـقــد كــان ذلك سـهالً
جـــداً. وبــيّــنـت صــورة شــعـــاعــيــة
أجـراهـا األربـعـاء خـلـوّ جـسـمه من
أي أثـر لـلـسل. وهـو يـعـتـزم حـالـيا
ـقبل بعد الـعودة للـعمل األسبوع ا
إجـازة مَــرَضـيّـة اسـتـمـرت ثـمـانـيـة
اشــهـــر. وقــال أصــبح في إمــكــاني
. اآلن أن أعـــيـش حـــيـــاتي مـــجـــدداً
وكــــان الـــسـل يـــتــــصـــدر قــــائـــمـــة
ـعـديـة األكـثـر فـتـكـاً في األمـراض ا
الـعالم قـبل وصول كـوفيد- 19 مع
حــصــيــلــة وفـيــات تــبــلغ مــلــيــونـاً
ونـصف ملـيون سـنويـا. وما يـقرب
ـئـة من احلـاالت مـقـاومة من   5 بـا

{  بــــــــــاريس (أ ف ب)  –شــــــــــكّل
األربـعـاء يـومـاً مـفـصـلـيـاً في حـياة
ـير إذ الـطـبيب األوكـراني فـولود
إنـه آخــر يــوم تـــنــاول فـــيه عالجــاً
ـــقــاوم جـــديـــداً مــضـــاداً لـــلـــسل ا
لـألدويـة وُصف بـأنه نــقـطـة حتـوّل
ـرض. وفي ـعركـة ضـد هـذا ا فـي ا
مـا مـضى كان هـذا الطـبيب الـبالغ
ــتـــحـــدر من كـــيــيف  25عـــامـــاً وا
يــخــضع لــعالج آخــر أقل فــعــالــيـة
بــنـسـبـة الـنـصـف ويـتـطـلب تـنـاول
عـدد أكـبر من اجلـرعـات ما تـسبب
ـضـاعـفـات عصـبـيـة. لـكنّ هذه له 
األعـراض زالت عـندمـا بـدأ بعالجه
اجلـديد الذي خضع له لستة أشهر
فـــقط في مــقـــابل عــامـــ لــلــعالج
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{ لـــنـــدن (أ ف ب)  –أطـــلـــقـت عـــارضـــة األزيــاء
الـبريـطانـية كايـت موس امس موقـعاً إلـكتـرونياً
عن مــسـتــحـضـرات الــتـجــمـيل واألكــسـسـوارات
سـمّـتـه كـوزموس (Cosmoss) سـعـيـاً مـنـهـا وقد
بـلـغت الـثامـنـة واألربـع إلى إعـادة الـتـموضع
مـهـنـيـاً وتكـريس نـفـسـهـا مـرجعـاً مُـلـهِـمـاً في ما
يــتـعــلق بــحــيـاة الــرفـاهــيــة والـعــافــيـة حــاذيـة
ـشاهير بنوا بـخطوتها هـذه حذو مجموعة من ا

امبراطوريات في مجال التجارة اإللكترونية.  
ـعروفة ـوضة ا وقع تـدعو جنـمة ا وعـبر هـذا ا
مـثل األميركي بـحبـها لـلحفالت وعالقـاتهـا مع ا
جـوني ديب أو مـوسيقـيي الـروك اإلنكلـيز كـبيت
دوهــرتي وجــيــمي هــيـنس إلـى اتّـبــاع أســلـوب
وقع حـياة يركز عـلى الطبيـعة الكونـية. ويبيع ا
مــثالً ســوائل مــغــذيــة لــلـبــشــرة مــصــنـوعــة من
الـكانابـيديول والـكوالج بـسعر  105 جـنيـهات
اسـتـرلـينـيـة (نـحو  120 دوالراً)  ومـنـتـجات من
) وأنـواعاً مـقدّسـة من الرذاذ الـشاي ( 20 جـنيـهاً
ـعـطّر ( 120 جـنـيهـا) تهـدف إلى  إيجـاد توازن ا
اجلـسم والـروح مـع الـبـيـئـة الـطـبـيـعـية ودورات
الـسـاعـة البـيـولـوجـية. ومع أنـهـا ال تـزال تدخّن
تـكرر موس في مـقابالتهـا أنها تـوقفت عن شرب
الـكحـول وأن تصـرفات الـشبـاب الطـائشـة باتت
ـاضي. وقــالت فـي بـرنــامج ديــزرت آيــلــنـد مـن ا
ديــســكس عــبـر بـي بي سي: أهــوى الـرقص (…)
لكنني لم أعد أحب فقدان السيطرة على نفسي.
وتـوقـع مـؤلف كـتـاب لـوكس إيه ديـجـيـتـال الـذي
ـقــبل إريك يــصــدر في تــشـريـن األول/أكـتــوبــر ا
بـريون أن يكون اجلمال والعافية عنصرَي النمو
اجلـديدين في قـطاع منـتجات الـفخامـة وهذا ما
يـفـسّـر إقـبال الـنـجـوم عـلى إطالق مـاركـاتهم في

هذا اجملال. 
شـاهير أكثر أماناً ورأى أن االسـتثمار مع أحد ا
من االسـتـثـمـار مع عالمـة جتـاريـة شـابـة وراءها
أشــخـــاص مــغــمــورون نــظــراً إلى أن االنــطالق
يـكون من قاعدة جماهيـرية قد يصل حجمها إلى

مالي األشخاص.
ولُـقبَت كايت موس فـي بداياتها ويف (waif) أي
الـطـفــلـة الـصـغـيـرة الـبـائـســة بـسـبب نـحـافـتـهـا
ــوذجــاً عن مَـــيل في عــالم الـــشــديــدة وكــانـت 

ـوضـة في تـسعـيـنـات القـرن الـعشـرين والـعـقد ا
األول مـن الـــقـــرن احلـــادي والـــعــــشـــرين نـــحـــو
الـعـارضـات ذوات األجـسام الـنـحـيـلـة جداً وهي

موجة أُطلقت عليها تسمية هيروين شيك. 
وطَــوَى هــذا الـتــوجه صــفـحــة عــصـر عــارضـات
ــــثـــالي أو األزيــــاء اخلـــارقـــات ذوات الــــقـــوام ا
ـنـحوت كـسـينـدي كـروفورد أو نـاومي كـامبل  ا
قـبل أن تـصـبح مـعـايـيـر اجلـمـال أكـثـر مـيالً إلى
أجـسـام أكثـر امـتالءً عـلى غرار جنـمـة تلـفـزيون
الـواقع كـيم كارداشـيـان. وقد سـبـقت كارداشـيان
كـايت موس وكذلك شقيقتها كايلي  إلى إطالق
اليـ من عالمــات جتـاريـة تـدر عــلـيـهـا مــئـات ا
الـدوالرات. وتـقدر فـوربس ثروة كـيم كارداشـيان
ـلــيـار دوالر بـيـنـمـا تـقــدر ثـروة كـايـلي جـيـنـر
بـنـحو  600 مـلـيون دوالر. كـذلك أنـشأت جنـمات
أخـريات في مجال الغناء (سيلينا غوميز وليدي
غـاغا) أو السيـنما (جيسـيكا ألبـا) إمبراطوريات
في مـجال التـجارة اإللكتـرونية أو مسـتحضرات
ـمثـلة غـوينِث بالـترو أطـلقت موقع الـتجـميل. فا
غـوب (Goop) الــتـجــاري الـذي  يـبــيع كل أنـواع
تخصصة نتجات الفاخرة وقدّرت الصحافة ا ا

 قيمته بنحو  250مليون دوالر.
أمـا كايت موس الـتي تقـدر ثروتها بـ  70 مـليون
دوالر بــحــسـب مــوقع ســيــلــيــبــريــاي نِت وورث
(Celebritynetworth) فـــبــرزت خــارج مــنــصــات
الــعــرض من خالل تــعـاونــهـا مـع مـاركــة األزيـاء
ـنـخــفـضـة الـتـكـلـفـة تـوب شـوب ومع كـوك في ا
اآلونــة األخــيــرة. في عـام 2016  أطــلــقت أيــضـاً
وكـالة كايت موس الـفنية ومن أبـرز من ضمّتهم
ابــنـتـهـا لــيال مـوس الـتي أصــبـحت هي األخـرى
عــارضــة أزيـاء إلى جــانب أبــنـاء جنــوم آخـرين
عـــلى غــرار إيـالّ ريــتـــشــاردز(حـــفــيـــدة كــيث) أو
ـغـنـيـة ريـتا أورا. وكـان وجه شـخـصـيـات مـثل ا
كـايت مـوس ذات االبتـسـامة الـعـريضـة والـنمش
اشـتهر عـندما كـانت في الرابعـة عشرة من خالل
ســلــسـلــة صـور بــعــدسـة كــورين داي جملــلـة ذي
فـيس. وروت موس أنها  بكت كثيراً أثناء جلسة
الـتـصويـر هذه ألنـها أُجـبـرت على الـتعـرّي على
الــرغم من اعـتـرافـهــا بـأن هـذه الـلــقـطـات غـيـرت

حياتها.

كـانت تـبلغ  12سـنـة تقـريبـاً عنـدما
وضـــعت طـــفـــلـــهـــا االوّل. ونــقـــلت
األسـرة حـالـيـاً خـيـمـتـهـا إلى مـكان
ـنزل فـيـما يـتـشارك جـاف خـارج ا
األطــــفـــال أســـرّةً مـــصــــنـــوعـــة من
احلـــبــال. وتـــعـــيش الــعـــائـــلــة في
ظــروف يـســهل فــيـهــا انـتــشـار أي
ــــا أنّ مـــــرض بــــ أفــــرادهــــا. و
ـاء مـعـطـلـة لم يـسـتـحم مـضـخـة ا
ـاء الـنظـيف مـنذ نـحو الـوالـدان با
أسـبـوع. أمـا األطـفـال فـيـسـبـحون
في الــبـركـة نـفـسـهــا الـتي تـشـكـلت
جــراء الـفــيـضــان وتـغــتـسل فــيـهـا
اجلـواميس وتتـبوّل. ويقول الزوج
نــافــذ أفــضل الــذي فــقــد وظــيـفــته
كــعـامل زراعي بــسـبب الــكـارثـة إنّ
ـــيــاه الـــفـــيـــضـــان انــتـــهـى لــكـنّ ا
الـنـاجـمة عـنه كـانت قذرة ومـوحـلة
جـداً إذ يـعـاني األطـفـال جـمـيـعـهم
طــفـــحــاً جــلــديــاً فـــيــمــا تــتــدهــور

صحتهم.

الـــــرئــــيــــسـي أليــــام عــــدة من دون
مـــروحـــة وال مــاء وال أي وســـيـــلــة
تـــطــرد الــبـــعــوض. وعــنـــدمــا بــدأ
ياه الـذي كان يصل إلى مـستـوى ا
ـؤلف ـنـزل ا الـكــتف يـتـدنّى بـدا ا
مـن ثالث غــرف مــغــطى بــكــمــيــات
كـبـيـرة من الـوحـل. وتـقـول هـاجرة
الــــتي تــــأمل في أن يــــعــــاين احـــد
ــكــوّنـة من 15 األطــبــاء أسـرتــهـا ا
فــرداً كل مـا نــتـمـنّــاه هـو تــصـلـيح
مـنـزلـنا مـضـيـفةً ان رؤيـة األطـفال

يستلقون في اخليمة أمر مؤلم.
وعــــلـى غــــرار مــــا هــــو شــــائع في
ـنـاطق الريـفـية الـباكـسـتانـية لم ا
يُــسـجّل يــوم والدة الـطــفـلـة إال ان
هـجيرة تعتقد أنّ ابنتها ولدت قبل
أربــعـة أيــام من حــدوث الـفــيـضـان

وتبلغ حالياً  10أيام.
وفـيما جتهل هـاجرة عمرهـا تعتقد
أنّـهـا تبـلغ الـثـامنـة عـشرة. وتـشـير
من دون أن تُظهر أي تأثر إلى انها

طفلتي تعاني مشاكل كبيرة بسبب
ـاثـلة في . وتـظـهـر مشـاهـد  احلـرّ
مــخـتــلف أنــحـاء بــاكــسـتــان حـيث
غـمــرت الـفـيـضـانـات الـنـاجـمـة عن
ـوســمـيـة ثـلـث مـسـاحـة األمــطـار ا
الـبالد وأحلـقت أضـراراً بأكـثر من
 33مــــلـــيــــون شـــخـص. وتـــشــــيـــر
الـيونيسف إلى أنّ نحو   16مليون
طـفل تضـرّروا من الـفيـضانات وأنّ
 3,4مــلــيــون شــخـص يــحــتــاجـون

مساعدات إنسانية.
واحــتـــاجت هــاجــرة الــتي ال تــزال
مـتعـبة من عـمليـة الوالدة مـساعدةً
لـتـتـمـكن مـن تسـلّـق مـنـحـدر شـديد
بـعـدما وردت أخـبار تـفيـد بأنّ نـهر
كـابول يوشك على الفيضان نتيجة
ُتسـاقطـة شمال األمـطار الـغزيـرة ا
الــبالد. وكــانت احلــرارة الـســائـدة
في قـريتـها الواقـعة قـرب شارسادا
مـــرتـــفـــعــة جـــداً. واضـــطـــر أفــراد
عـــائـــلـــتــهـــا لـــلـــنـــوم في الـــشــارع

{ شارسادا (باكستان) (أ ف ب) –
تــســتـلــقي طــفــلــة حـديــثــة الـوالدة
مـقــمّـطـة بـإحـكـام ولم تُـمـنَح اسـمـاً
بـعـد داخل خـيـمـة وفّـرتـهـا هـيـئات
اإلغـاثة لعائلتها من دون أن تتأثّر
بـالــفـوضى احملـيـطـة الـنـاجـمـة عن
الـــفـــيـــضـــانـــات في شـــمـــال غــرب

باكستان.
وتـتـنـقل الوالـدة هـاجرة بـيـبي ب
مـكان استـلقاء طفـلتها الـتي بالكاد
أكـــمــلت أيــامــهـــا الــعــشــرة االولى
ومـنزلها الـذي حتاول أن تزيل منه
كـميـات الوحل الـكبـيرة الـتي تصل
إلى كـاحلـيهـا. ودفع هـذا الفـيضان
الــعــائـلــة بــدايــة لـلــجــوء إلى احـد
الـشوارع الرئيسـية. وتقول هاجرة
لـوكـالـة فرانس بـرس اصـطـحبـتـها
الى الــشـارع عـنــدمـا كـانـت بـالـكـاد
تــبـلغ اربـعـة ايــام… كـانت صـغـيـرة
جــداً. وتــتـابـع كـانت مــريــضـة (…)
وحـرارتـها مـرتفـعـة مضـيفـةً كانت
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(…) كـما لو أن أصحابـها يحاولون
الـتـحـدث إلى أنـفـسـهم  في حلـظة

صعبة  إلعادة حتفيز أنفسهم.
ـــعـــرض فـــواصل وفـي قـــسم مـن ا
تـتضمن مثالً تذكـرةً حلضور حفلة
مـوسـيـقـيـة  وملـصـقـاً لـكاس األ

األوروبــيــة لـكــرة الـقــدم عـام 2012
وبـطـاقـة هـاتـفـيـة وإيـصـاالً لـشراء
مـسـاحّـات سـيـارة وتـذاكـر صـعود
إلى الــطـائــرة. أمـا الــنـسـخــة الـتي
تـفضـلها شـارون ماكـيالر فهي تلك
الـتي كُـتبت عـليـهـا العـبارة اآلتـية:
لـذلك أردت فقط أن أقول إني أعتقد
أن هــذا األمـــر مــذهل مــهــمــا فــعل
نـيوت فهو إما رائع جداً أو وسيم

.!!! جداً

أو لــوائح أو أغــراض مــصــنــوعـة
يـــدويــاً من األطــفــال وســوى ذلك.
ولـــــكـن مع ذلـك ال فـــــئـــــة في هـــــذا
ـكن أن تُــدرج فـيــهـا الــتـصــنـيـف 
مــثالً مــقــابـلــة أجــراهـا حــفــيـد مع
جــدته يـسـألـهــا كـيف هـاجـرت من

فيتنام قبل عقود?
وفـي أي خانة أيضـاً توضع وصفة
طــبق الـلـحم الـبــقـري الـذي تـسـبق
قـــائــمـــة مــكــوّنـــاته عــبـــارة اجــعل

سلوكك أفضل!?
ــوجــودات أيـــضــاً رســائل وبـــ ا
تــتــضــمن أفــكــار من كــتــبـوهــا عن
أنـفـسهم وابـيـاتاً شـعريـاة مـفعـمة
ــشــاعــر والـعــواطف. والحــظت بــا
مـاكيالر أنـها اشـبه بأفـكار داخـلية

األطـفال يدوياً وصـور التقطت في
يالد ورسـائل مـكتـوبة غـير عـيـد ا
مـكـتـملـة وكـلـمات حب  وبـطـاقات
شـكر بـريديـة كُتِب مـثالً لقـد تلـقيت
الــشــيك مـنــكم عــلى واحــدة مـنــهـا

تمثّل أليس في بالد العجائب.
وتـــبــدو هــذه الـــفــواصل وكـــأنــهــا
قــصـــاصــات من صــفــحــات حــيــاة
مـجـهـولـ اسـتعـاروا هـذا الـكـتاب
او ذاك ذات يـوم. والحـظـت شارون
ـسـؤولـة عن مـجـمـوعات مـاكـيالر ا
كتبة لوكالة فرانس راهق في ا ا
بــــــرس إن بـــــعـض الـــــرســــــائل أو
الــبــطــاقــات ســواء أُرسِــلَت أم ال 
. وتــضـيف تــبــدو شـخــصـيــة حــقـاً
كتبة مـازحة ثمة كلمات مـسؤولة ا
وبــطــاقــات تـبــدو غــيــر مـكــتــمــلـة
وأرغب كـثـيـراً فـي مـعـرفـة الـتـتـمة.
بـدأت مـاكـيالر تكـوين مـجـموعـتـها
قـبل نحو عشر سنوات  ثم أطلقت
ـوضـوع قـبل أن مــدونـة عن هـذا ا
ـكـتبـة الـعـامـة بـعـدما تـتـيح لـهـا ا
أصــبـح لــديــهــا مــوقـع إلــكــتــروني
جــديـد فــرصــة عـرض غــلّـتــهـا. ثم
قــسّـمت شــارون مـجــمـوعـتــهـا إلى
فــئــات ومــنــهــا مــثالً فــواصل هي
أصـالً أعــــمـل فــــنـــــيــــة أو صــــور
وغـيرها رسـائل قصيـرة أو طويلة
أو بـطـاقات أو فـواصل كـتب فعالً

{ أوكالنـد كـاليـفـورنيـا (الـواليات
ـتـحـدة) (أ ف ب)  –دأبـت مـوظـفة ا
في مــكـتـبــة عـامـة أمـيــركـيـة طـوال
سـنوات عـلى جمع فـواصل نسـيَها
الــقــراء داخل كــتـب اســتــعــاروهـا
لـيتـذكروا الـصفـحات الـتي وصلوا
إلـيها لكنّهـا ليست فواصل عادية
بـل تـــروي ذكــــريــــات عن فــــصـــول
وصـفحـات من حيـاة أصحـابها إذ
بـينـها مـثالً بحـسب ما يُالحَظ في
ـقـام لـها صـور عـائـلـية ـعـرض ا ا
وتـذاكر حلفالت موسيقية وقصائد
وقــوائم تــســوق وســواهــا. وقـالت
شـارون ماكـيالر التي تولت تـنظيم
ـكـتـبـة الـعـامـة الـتي ـعـرض في ا ا
تـعـمل فـيـها بـأوكالنـد بـالـقرب من
ســـان فـــرانـــســـيـــســكـــو فـي واليــة
كـاليـفورنـيا إن هـذه اجملمـوعة من
فــواصـل الــكــتب حتــكي بــطــريــقــة
مـخـتلـفـة وغيـر مـتوقـعـة ومرتـبـطة
دينة.  كتبة قصة سكان هذه ا با
وحــرصـت مـاكــيـالر مــنــذ ســنـوات
عـلى االحـتـفـاظ بـكل األشـيـاء الـتي
ُعادة إلى كـانت جتدها في الكتب ا
ـكـتـبة. وأوضـحت أنـها أرادت أن ا
تـتـيح لـآلخـرين االطالع عـلى شيء
يـثيـر اهتـمامـها شـخصـياً وتـتوقع
أن يــثــيــر فــضــول اآلخــريـن. وبـ
ـعــروضــة مـا صــنـعه الــفــواصل ا

واحد من قلة من الـتماثيل الـيونانيـة احلجرية الـكبيرة التي ال
قـبرة ـاثلـة عُثـر عـليـهـا في ا تـزال مـوجودة. وكـانت تـماثـيل 
ـاضي في حـال أسـوأ بـكثـيـر. واشـارت الوزارة إلى أن في ا
الـتـمـثــال سـيـعـرض لـفـتـرة وجـيــزة في مـعـرض مـوقت افـتـتح
األحد في مـتـحف سانـتوريـني الـذي يجـري جتـديده. وتـعتـبر
سـانـتوريـني من الـوجـهـات الـرئيـسـيـة لـلسـيـاح الـذي يزورون
اليونـان  وهي جزيرة شهدت تغييراً جذرياً في أواخر القرن
ــيـالد بـفــعل ثــوران بــركــاني أدى إلى الــسـابـع عــشـر قــبل ا
يـنـوسـية اخـتـفاء جـزء مـنـهـا وإلى القـضـاء عـلى احلـضـارة ا
تقدمـة ثقافياً. وينتمي التـمثال إلى احلضارة الدوركية التي ا

يالد. جاءت الحقاً وبنت ثيرا في القرن التاسع قبل ا

{ اثـينا (أ ف ب)  –يُعرَض في جـزيرة سانـتوريني اليـونانية
خـالل نـهــايـة األســبــوع تـمــثـال نــادر يــعـود إلى  2700 عـام
تـقـريـبـا وال يـزال في وضع سـلـيم بـالـكـامل تـقـريـبـاً عـلى مـا
أعلنت وزارة الـثقافة اليونانية اجلمعة. وأوضحت الوزارة في
بـيان أن تـمثال فـتاة ثيـرا وهو تمـثال المرأة ذات شـعر طويل
ــيالد ويُـعــتـقـد أنه يـعــود تـاريــخه إلى الـقــرن الـسـابـع قـبل ا
ـة نـصب جـنــائـزي كـان يــقع في مـقــبـرة مـديــنـة ثـيــرا الـقـد
اكـتُــشف في تــشـريـن الـثــاني/نــوفـمــبـر 2000. ويـبــلغ طـول
الـتــمـثـال نـحـو مـتـرين ونـصـف مـتـر وهـو مـصـنـوع من رخـام
جـزيرة نـاكسـوس اجملاورة وال يـزال التـمثـال شبه سـليم ولم
يفـقـد سـوى طـرف أنـفه وأحـد مـرفـقيـه. وشرحـت الوزارة أنه
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