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عـزا خـبراء ارتـفاع مـعدالت الـعنف
االســــــري فـي الــــــبـالد إلى اآلثــــــار
الـنفسية التي مرت بـها الشخصية
الـعـراقـيـة طـوال الـعـقـود الـسـابـقـة
ومـا تـبـعهـا من ضـعف في تـطـبيق
الـقـوانـ اخلـاصـة بـحـمـايـة أفـراد
األســـرة ومـن ضـــمـــنـــهـــا قـــانـــون
علق منذ مـحاربة العنف األسـري ا

ســنـ إذ تــرفض بـعـض اجلـهـات
الـــســيــاســـيــة إقــراره بـــحــجــة أنه
يــتـعـارض مع احـكـام الـدين. ودعـا
اخلـبير النفسي كمال اخلالني الى
قـبل ان (تـدش مراكـز لتثـقيف ا
عـلى الزواج وإنشاء مراكز نفسية
ناطق لـتأهيل األفراد خـاصة في ا
الـتي شـهـدت صـدامـات وصـراعات
لـــــكـي يـــــكـــــون الـــــعالج جـــــذريـــــا
لــلـمـشـكالت الـراهـنـة) مــشـيـرا في

تــــــصــــــريح امـس الى ان (بــــــعض
اجلـرائـم الـتي شـهـدتـهـا الـبالد قـد
ترجع إلى اضطرابات نفسية تدفع
الـفـرد إلى ارتكـاب جرائم عـنيـفة ال
تــتـنــاسب مع طــبـيــعـة الــفـعل ورد
ة رمي االم الفعل) مؤكدا ان (جر
اطــفـالـهـا في نـهــر دجـلـة لن تـكـون
األخـيـرة مـا لم تـبـد كـافـة مـكـونـات
اجملـتمع موقـفا جديا يـعجل بإقرار
قــانــون يــحــد من الــعــنـف األسـري

ومــعــاجلــة الــوضع االقــتــصـادي).
ـتـحـدة عن قـلـقـهـا وأعــربت األ ا
ـــلــحــوظ لـــلــعــنف مـن االرتــفــاع ا
خـاصـة ضـد األطـفال مـنـذ انـتـشار
جـائـحة كـورونا. وال يـقـتصـر األمر
عـلى الـعـراق فـفي كل يـوم تـقـريـبا
ــة يــضــيـف الــعــالم الــعــربي جــر
جـديدة بـحق طفل إلى سـجلّه الذي
لـم يجف احلـبـر عـلـيه بـعـد. وصدم
عــراقـــيــون ومــســتــخــدمــو مــواقع

ـقــطع فــيـديــو يـظــهـر الــتـواصـل 
اقـدام امـراة عـلى رمي طـفـلـيـها من
جـسـر األئـمة بـنـهـر دجلـة. وال تـعد
ـــة نــــهـــر دجـــلــــة األولى من جــــر
اثلة نـوعها فقـد سبقتهـا جرائم 
آخــرهــا إقــدام أب في كـربـالء عـلى
حــرق أطـفـاله الــنـيـام انــتـقـامـا من
زوجـته وبعـد مرور يومـ أعلنت
الـشـرطة الـعثـور على جـثة الـطفـلة
بـيـنمـا ال يزال الـبحث مـستـمرا عن
شـقيقها. واشار خبراء اخرون الى
ان (قـــضــايــا االنـــتــحـــار والــعــنف
االســري في الـبالد تـتــزايـد يـومـيـا
دون وجـــود اجـــراءات حــكـــومـــيــة
ـسبـبات احلـقيـقية لـلوقـوف على ا
الـــتي تـــدفع بـــهــؤالء الـى الــقـــيــام
بـجـرائم عنف بـحق ذويهم  فـضال
عـن غــيــاب الــواعــز الــديــني الــذي
يــجـب ان يــكــون له الــدور الــفــاعل
بـتوعـية اجملـتمع بـهذه الـتصـرفات
سـبوقة في البالد) مـؤكدين غـير ا
ان (البد من ان يقف اجملتمع بوجه
هــذه الـظـاهـرة الــتي بـدأت تـسـجل
يوميا). وأرجعت مواقع وصفحات
سـبب قيام الزوجـة بهذا الفعل إلى
خـالفـات مع طـلـيــقـهـا الـذي كـسب
.وهزت مـنهـا حق حضـانة الـطفـل
احلـادثـة الـرأي العـام وحـازت على
ـدون في عدد من الدول اهـتمام ا
علقون هذا الفعل العربية. وأدان ا
الـذي وصفوه بالوحشي  وطالبوا
بــإنــزال أقــصى الــعــقــوبــات بــحق
ــراة بـعـد تـخــلـيـهـا عن اطــفـالـهـا ا
بـهـذا الـطـريـقـة الـبـشـعـة عـلـى حد

وصفهم. 
واعـلـنت مفـوضيـة حـقوق اإلنـسان

قـــــبـل يـــــومـــــ عن عـــــدد حـــــاالت
اإلنـــتــحــار فـي الــعــراق مـــنــذ عــام
ــفـــوضــيــة  .2019وقـــال عــضـــو ا
فـــــاضل الــــغـــــراوي في بــــيــــان إن
ــفـوضـيـة أشــرت ارتـفـاع حـاالت (ا
ومـحاوالت االنتـحار في محـافظات
الـعراق لـعام 2019 اذ بـلغت 594
بـيـنـمـا بـلـغت خـالل الـعـام اجلاري
نـــحـــو 309 حـــاالت تــبــايــنت بــ
الــطـلـق الـنــاري والـشــنق واحلـرق
والــغــرق واسـتــخــدام الـسم) وعن
دوافـع االنـتـحار  اوضـح الـغراوي
ـفــوضــيـة ان (مــا تــوصــلت إلـيـه ا
خـالل حتــقــيـــقــاتــهـــا ان الــعــوامل
االجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــنــــفــــســــيـــة
واالقــــتـــصــــاديـــة قــــد تــــكـــون اهم
األسـباب التي تـدفع لالنتحار وأن
الـفقر هـو العامل األبـرز الذي يدفع
الـشبـاب إلى االنتحـار ويندرج في
إطــاره عــدم تـوافــر فـرص لــلــعـمل
وغياب القدرة على تأم متطلبات
ــعـيـشــة الـيــومـيـة والســيـمـا في ا
ـــدن اضــــافـــة الـى قـــلـــة أطــــراف ا
الـواعز الديني واالسـتخدام السيئ
لـالتــصــاالت وتــداعــيــات احلــروب
والعمليات اإلرهابية وتدهور واقع
حـــقــوق االنــســان فـي الــعــديــد من
اجملــــاالت وان حـــاالت االنــــتـــحـــار
تــتـركـز غـالـبــاً في الـفـئــة الـعـمـريـة
الـعشـرينـية من النـساء والـشباب)
وطــــالـب الــــغــــراوي (احلــــكــــومـــة
بـإجراءات عـاجلـة لتـعزيـز وحمـاية
حــقــوق االنــســان وتــوفــيــر فــرص
الـعـمل وتـامـ اخلـدمـات والـعيش
الئم  لدرء خـطر الـكـر والسـكن ا

االنتحار). 
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مفادهـا بأن احلـركة متـعاونة مع
التحقيقات اجلارية وليس هناك
تــــســـتـــر عـــلـى أي أحـــد ونـــحن
سـنـسـهم فـي تـلك الـتـحـقـيـقـات)
ـكن القـبول مشـددا على انه (ال 
بــــعـــودة االغـــتــــيـــاالت واجلـــثث
اجملـهـولـة وهـنـاك خـطط لـتـقـوية
ـناطق وجود قـوات احلـشد في ا
الغربية) وتابع الفياض انه (إذا
تطلب تبديل القطـعات العسكرية
وجـودة في الفـرحاتـية سـنقوم ا
ئـات من بـذلك). وبـعـد اقـتـحـام ا
أنـصــار احلـشـد مــقـر احلـزب في
بغداد وأضرموا النار به ودمروا
محتويـاته قبل إشعـال النار فيه
وإحـــراق عــلم كـــردســتـــان بــرغم
انـتــشـار لـلـقــوات األمـنـيـة فـجع
قــضــاء بــلــد وحتــديــدا في قــريـة
الفرحـاتية بـقتل عدد من ابـنائها
على يد مجهول ونددت اوساط
شعبية وسيـاسية  بهذا االعتداء

اجلبان . 
ووعد رئـيس احلـكومـة مصـطفى
الكاظمي فور وصوله الى منطقة
احلـــــادث ولــــقــــائـه بــــاالهــــالي 
بــالـقــصــاص من اجملــرمـ عــبـر

االجراءات القـانونيـة التي سارع
الــقــضــاء بــفــتح حتــقــيق عــاجل
ــة لــتــحــديــد البــســات اجلــر
اجلـهــة الـتي تــقف وراء اغــتـيـال
ـنطقـة بعد عدد من الشـباب في ا
خطفهم لساعات. فيما أكد عضو
جلــنـة األمن والــدفــاع الـنــيـابــيـة
هر اغـا أن اللجـان التـحقيـقية
التي شكـلت للوقـوف على حادثة
مــنــطـقــة الــفــرحــاتــيــة ســتــعــلن
الـنـتائج بـشـفـافـية تـامـة مـشددا
عــلى ضــرورة ارســال تــعــزيـزات
ـسك األراضي الـشـاسـعة أمـنيـة 
في صالح الـــدين. وقـــال آغــا في
تــصــريح امس إن (اجلــهــة الـتي
تـقف وراء حـادثـة الـفـرحـاتـيـة لم
تـــتـــضح بــعـــد وبــالـــتــالـي نــحن
بانتظار نتائج اللجنة التحقيقية
من اجل معـرفة احلـقائق واطالع
الـــشـــعـب عـــلـــيـــهــا) مـــؤكــدا ان
ــــكن ــــة بــــشــــعـــة وال  (اجلـــر
السكوت عنها) وتابع انه (هناك
اراضٍ شـــاســـعــة تـــربط مـــا بــ
مـحـافظـتي صـالح الديـن وديالى
واحملافظـات االخرى بـحاجة الى
تـعــزيـزات أمــنـيــة من اجل مـسك
األرض الـتي تـعـد ذات جـغـرافـية

معقدة).
مــشـــدداً عــلى (ضــرورة تـــفــعــيل
اجلهـد االسـتخـباري والـعـملـيات
االستـبـاقيـة كـفيل بـالـقضـاء على
اخلاليـــــا الــــــنـــــائـــــمـــــة وكـــــذلك
سـلحة التي تتحرك العصابات ا
بـــغــطــاء الــدولــة). كـــمــا اعــلــنت
اللـجـنة خالل عـمـليـات الـتحـقيق
اجلــاريــة بـشــأن اجملــزرة انه من
بــــ ضـــحـــايــــا احلـــادثـــة هم 4

شهداء من منتسبي احلشد . 
 ودان مجلس التـعاون اخلليجي
ـــة مــعـــلـــنــ والـــكـــويت اجلـــر
ـكـافـحـة تـضـامـنــهم مع الـعـراق 

االرهاب.
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العـراقـية تـتراوح مـاب 70 الى
ـــئــــة من حــــجم األدويـــة 80 بــــا
الكـلي داخل الـعراق) ولفت الى
ان (إجراءات احلكومـة والصحة
ونـقابـة الـصـيادلـة ضـعيـفـة جداً
في مـحاربـة عـملـيات الـتـهريب).
ووجه رئـــيس جلــــنـــة مـــراقـــبـــة
الــبـرنـامـج احلـكـومـي الـنـيــابـيـة
ـانـيـاً حـازم اخلــالـدي سـؤاالً بــر
لــوزيـر الــصــحـة بــشـأن اســبـاب
ايـقاف الـعمـلـيات اجلـراحـية في
ـسـتــشـفـيـات احلـكـومـيـة خالل ا
أزمـــــة كـــــورونــــا والـــــســـــمــــاح
ــســتــشــفــيـات بــإجــرائــهـا فـي ا

راكز االهلية. وا
خارجيا هاجم الرئيس األمريكي
دونالد تـرامب مرة جديـدة بحدة
ــعــديــة مـــديــر مــكــز االمـــراض ا
أنـطـوني فــاوتـشي الـذي يـحـظى
بـــاحــتــرام شــديـــد في الــواليــات
ــتــحــدة والــعــضــو في خــلــيــة ا
تعلقة بوباء كورونا في األزمة ا

البيت األبيض.

حـدوث أزمـة ثانـيـة جـراء تـفشي
كــــورونــــا في الــــبـالد الــــشــــهـــر
ــــوســـــوي في ــــقـــــبل.وقـــــال ا ا
تــــصـــريـح امس انـه (حـــتى االن
ــــؤســــســــات داوم الــــدوائــــر وا
ــئـة وتـركت احلـكــومـيـة  50 بـا
ئة احلكومـة قرار الـدوام مئة بـا
لـلــمــؤســســات الــتي تــســتـطــيع
الـــدوام حـــسب احـــتـــيـــاجـــهــا)
مـتــوقـعـا (أزمـة ثـانــيـة بـكـورونـا
ـــا ـــقــــبل ور خالل الــــشـــهــــر ا
يـفرض فـيـها حـظـر التـجوال اذا
كـــــانت االصـــــابـــــات أكــــثـــــر من
ؤسـسـات الصـحـية اسـتيـعـاب ا
وبـــهــذا الـــوقت ســـنــضـــطــر الى
إعادة احلظر الكلي او اجلزئي)
ـــوســـوي (بــــدء الـــعـــام ورجـح ا
الـــدراسي في مـــنـــتــصف شـــهــر
قـبل ولـكن هذا تشـرين الـثـاني ا
ـوقـف الـوبـائي). يـعــتـمــد عـلى ا
اكـد ــهــربــة   وبــشــأن االدويــة ا
ـــــوســـــوي ان (هـــــذه االدويـــــة ا
ـــوجــودة حـــالــيــاً فـي الــســوق ا

االخــــرى.وذكـــر بـــيــــان امس إنه
(بـنـاءً عــلى مـطـالـبـة ومـتـابـعـات
التـميمي مـع اجلهات الـقضـائية
بـــحــمــايــة اجلـــيش االبــيض في
ـــؤســـســـات الـــوزارة وعـــمـــوم ا
الصـحـية  نعـلن صـدور امر من
مـجـلس الـقضـاء االعـلى لـتـعـزيز
حــمـــايــة االطـــبــاء ومـــنــتـــســبي
ــــؤســـســــات الــــصــــحـــيــــة من ا
االعـــتــداءات الــتي يـــتــعــرضــون
لــهــا) مــؤكـــدا ان (اجملــلس قــرر
تـــســمـــيــة قــاض فـي كل رئــاســة
مـحــكــمـة اســتــئـنــاف مــخـتــصـا
ـتعلقـة باالعتداءات باالبالغات ا
ـــــوجب الكـــــات وذلك  عـــــلـى ا
اوامر ادارية صـادرة عن محـكمة
االستئنـاف اخملتصة) وتابع ان
(الـكـتـاب يـتضـمن اسـم القـاضي
في كل مـــحــــكـــمـــة وايـــضـــآ رقم

هاتفه).
 وتوقع مقـرر خليـة األزمة عضو
جلــنـــة الــصـــحــة والـــبــيـــئــة في
وسوي مجلس النـواب جواد ا

كــــشــــفـت الــــوزارة عـن اتــــخــــاذ
اجـــــراءت جـــــديــــدة حلـــــمـــــايــــة
ؤسسات الصحية ومنتسبيها ا
ــالكــــــــــات مــن االطــــــــــبـــــــــــاء وا

مؤكدا ان (العراق من اول الدول
الـتي حجـزت كـمـيات من الـلـقاح
ــئـة لــســكـان وبــنـســبـة   20 بــا
الـــبـالد في حـــال اقـــراره). كـــمـــا

الـتربـية والـتـعلـيم الـعالي بـشأن
بـــــدء الـــــعــــام الـــــدراسـي.وقــــال
الــتـمــيـمي فـي تـصــريح تـابــعـته
(الـزمــان) امس ان (هـنــاك جلـنـة
مـخــتـصـة شـكــلت من الـوزارتـ
مكن توفرها للنظر في اآلليـات ا
ـــــكن اتــــخــــاذ الــــقــــرار حــــتى 
ـــنــــاسب بــــشـــأن بــــدء الـــعـــام ا
الـدراسي اجلـديد) الفـتا الى ان
(وزارة الــصـحــة قــدمت اآللــيـات
ـتــبـعــة من قـبل والــتـعــلـيــمـات ا
ـيـة بـهـذا مـنـظـمـة الـصـحـة الـعـا
الـــشــأن) وبـــشـــان احلـــديث عن
مـــوجــة ثــانــيــة من الــفــايــروس
اوضـح الــتــمـــيــمـي ان (الــعــراق
ــــوجــــة االولى من مــــازال فـي ا
نـــسـب االصـــابــــات الـــيــــومـــيـــة
ـتــقــاربـة مــنــذ أشـهــر بــيـنــمـا ا
ارتفـعت نـسب الشـفـاء وفي حال
ــواطـنـ بـالـتـعـلـيـمـات الـتـزام ا
كن فرض الصحـية والـوقائيـة 
سـيـطرة اكـبـر عـلى مـنع انـتـشار
( صاب اجلائحة وتقليل عدد ا
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ســجـلت وزارة الـصــحـة والــبـيـة
نـحو اربـعـة االف اصابـة جـديدة
وسط بـــــفـــــايــــروس كـــــورونـــــا 
ـستـوى الشـفاء مـنذ انخـفاض 
اكـــثـــر مـن يـــومـــ . واطــــلـــعت
ـوقف (الـزمـان) عـلى مـؤشـرات ا
الـــوبــائي لـــيــوم امس الـــثالثــاء
الــــتي اكــــدت ان (مــــخــــتــــبـــرات
الــصــحـة الــعــامــة قـامـت فـحص
 20760 حالـة في عـموم الـعراق
 وسجلت  3920 اصابة جديدة
بكورونا) مشيرة الى ان (حاالت
الــشــفــاء من الــفــايــروس بــلــغت
 2602 حالـة وبواقع وفـيات 49
حــالــة). وبـهــذا فـقــد أرتــفع عـدد
اإلصـابـات بـاجلـائحـة في الـبالد
 434 ألـفـاً و 598 حـالـة بــيـنـهـا
 366 ألــفــاً و 134حــالــة شــفــاء
و 10366 حــالــة وفــاة. بــدوره 
اكــد الــوزيـــر حــسـن الــتــمـــيــمي
وجــــود تـــــنـــــســـــيـق مع وزارتي

 U½Ë—uJÐ …b R  WÐU ≈ ·ô¬ ¥ u×½ qO− ðË ¡UHA «  ôUŠ ÷UH ½≈
حــــدوث تــــســـونــــامي فـي واليـــة
آالســكـــا من جــرّاء زلـــزال ضــخم
بــقــوّة  7.4درجـات وقع االثــنـ
ـاضي  في بـحــر بـيـرنغ قـبـالـة ا
سواحل الوالية األمـريكية.وقالت
الــهـيــئـة إن (مــركــز الـزلــزال يـقع
عـلى بـعد  91 كـيلـومـتـرا جـنوب
شـــرق مــديـــنـــة ســـانـــد بـــويـــنت
الــصـــغــيــرة في جــزر ألــوشــيــان
وعــلـى عــمق  40 كـــيــلـــومــتــراً)
مــشـــيــرة إلى أنّ (الــتـــحــذيــر من
الـتــسـونـامي يــتـعـلّق بــالـسـاحل
اجلــنـوبـي لـلــواليــة وكـذلـك شـبه
جــزيـرة آالســكــا لـكــنّه ال يــشـمل
أنكـوراج أكبر مـدينـة في الوالية
الواقـعـة على بُـعد ألـف كيـلومـتر
من مــركـــز الــزلــزال).ولم تــرد في
احلــال أي مـعــلــومــات عن وقـوع
خــــســـائـــر أو أضــــرار من جـــراء
الــزلــزال.وكــان زلــزال بــقـوة 7.8
اضي درجات قد وقع في تـموز ا
على بـعد  800 كيـلومـتر جـنوب

غرب أنكوراج في أالسكا.
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اكـد  مـتــنـبىء جـوي  ,عـدم تـأثـر
ــــنــــخــــفـض الـــذي الــــعــــراق بـــا
سـيـضـرب سـواحل شـمـال مـصـر
ـتوسط والـبلـقان وغرب وشرق ا
تركيا  ,بسبب وجود مرتفع صد
نــاجت عــنه اجــواء مــســتـقــرة مع
ارتفـاع بـدرجـات احلـرارة. وكتب
صـادق عـطـيـة في صـفـحـته عـلى
فــــيـــســــبـــوك امـس ان (الـــعـــراق
واجلــزيـرة الــعـربــيـة ال يــتـأثـران
ــــنـــــخــــفـض اجلــــوي الــــذي بــــا
سـيـسـبب عـدم االسـتـقـرار شـمال
تـوسط والـبلـقان مصـر وشـرق ا
وغرب تركيا بسبب وجود مرتفع
ـنـخـفض ـنع تـوغل هـدا ا صـد 
ا يستمر الصد نطقة ور نحو ا
مـسـبـبـا لـغــايـة نـهـايــة الـشـهـر  ,
اجواء صـافيـة مع ارتـفاع بـسيط
بدرجات احلرارة). وأعلنت هيئة
سح اجليولوجي األمريكية أنّه ا
ّ إطـالق حتـــــذيـــــر من خـــــطـــــر
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أكد رئيس هيـئة احلشـد الشعبي
فـــالح الــفـــيــاض أن حـــرق مــقــر
ــقــراطي في بــغـداد احلــزب الـد
أمــــــــــــــر مـــــــــــــؤســف وعـــــــــــــمـل
إجرامي.وأعرب الفياض في لقاء
متـلفـز تابـعته (الـزمان) امس عن
(خجـله من رفع عـلم احلشـد فوق
ـقـراطي الــكـردسـتـاني مـقــر الـد
احملتـرق في بـغداد) واضاف إن
(جــهــات مــخــالــفــة خــارجــة عن
الــقـــانـــون تـــقــوم بـــاســـتـــهــداف
الــبــعــثـــات الــدبــلــومـــاســيــة في
الـعـراق) مـشـيــرا الى ان (جلـنـة
الــتـحــقـيــقـيــة تـشــكـلت بــأمـر من
رئـــيـس الـــوزراء تـــتـــبع الـــدلـــيل
وتـبـحث عن األدلـة وسـتـحـاسب
) واوضح ــــتـــورطـــ جــــمـــيع ا
ـــنـــطـــقــة الـــتي الــفـــيـــاض أن (ا
انـطـلـقت مــنـهـا الـصـواريخ عـلى
أربـيل فـيـهــا أنـواع مـخـتـلـفـة من
القـوات األمنـيـة والعـسكـرية وال
كن اتـهـام أي جهـة دون وجود
أدلة وإثباتات) مؤكدا ان (هـيئة
احلــشــد غـيــر مــسـؤولــة عن رفع
بعض اجلـهـات شعـاراً بأنـها من
أنصـار احلشـد وسـنعـد أي عمل
عسكري ضـد مؤسسـة عراقية أو
أجنـبيـة إرهابـياً) وتعـلـيقـاً على
حادثـة الـفرحـاتيـة ذكـر الفـياض
ان (ما حـصل في الـفرحـاتيـة هو
ــواطــنــ أبــريــاء ـــة قــتل  جــر
خـارج إطار الـقـانـون و سنـتـخذ
جـــــــمـــــــيع اإلجـــــــراءات مـن أجل
الوصـول إلى اجلـناة) مبـيـنا ان
(آمـر لـواء  42 الــتـابـع لـلــحــشـد
سـاعدة للكشف مستعـد لتقد ا
عن اجلـنـاة) ومـضى الى الـقـول
(تسـلمـنا رسـالة من األمـ العام
حلركة عـصائب أهل احلق قيس
ـــة  اخلـــزعــــلي بـــشـــأن اجلـــر
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اكـــد رئــيس الــوزراء مـــصــطــفى
الـكــاظـمي وجـود رغــبـة عـراقـيـة
حقيقة بتـوثيق العالقة والشركة
ـــانـــيـــا وفي ـــســـتـــدامـــة مع ا ا
مــجـاالت تـطــويـر قـطــاع الـطـاقـة
وتـدريب الــقـوات واعـادة اعـمـار

دن احملررة من داعش. ا
واشـــار الــكـــاظــمي خالل لـــقــائه
ـانــيــة اجنـيال ــسـتــشــارة اال بــا
ميركل في ميـونخ ضمن محطته
الثانية في اطار جولته االوربية
الى ان (الــعـراق يـرغب بــشـراكـة
انـيـا كمـا نـثمن مـستـدامـة مع ا
ـتـواصـلـة لـلـعـراق ـسـاعـدات ا ا
في مجـال مـواجهـة اإلرهاب في
ناهض إطار التـحالف الـدولي ا
لــــداعـش والســــيـــــمــــا ان هــــذه
الـتــجـربـة كـشــفت مـدى الـتـرابط
ب أمن واسـتقرار الـعراق وب

األمن األوربي ونحن نتطلع الى
مـــواصــــلـــة الــــتـــعــــاون األمـــني
والعسكري في مكافحة اإلرهاب
ومـــجــال تـــدريب وبـــنــاء قــدرات
القوات األمـنية العـراقية وضمن

إطار حلف الناتو). 
كتب رئيس الوزراء واكد  بيان 
تـــــلــــــقـــــته (الــــــزمـــــان) امس ان
(اجلانب بحثا مجمل العالقات
الــثـنــائـيـة بــ الـبـلــدين وسـبل
شـترك على االرتقـاء بالـتعـاون ا
كـما مخـتـلف الصـعـد واجملاالت 
تــضــمن الــلـــقــاء بــحث مــلــفــات
ـانـيـة الـعـراقيـة في الـشـراكـة األ
مجـال مـواجهـة اإلرهـاب وإعادة
ــنـاطق احملــررة فـضالً إعــمـار ا
عن الــتـعـاون في مـجــال تـطـويـر
البنى الـتحتيـة وشبكـات الطاقة
الــكــهــربــائـيــة ودور الــشــركـات
ــــانــــيــــة في هــــذا الــــقــــطـــاع األ
والــقـطــاعــات االخـرى) واوضح

الـكــاظـمي  بـحــسب الــبـيـان ان
ــر بــأوقـات صــعــبـة  (الــعــالم 
بسبب ما خـلقه وباء كورونا من
حتـديــات صـحـيـة واقــتـصـاديـة
وهـو ما يـدفـعـنا أكـثـر للـتـعاون
ونــحن نــتــطــلع لـالسـتــفــادة من
انـية في هذه الدعم واخلبـرة األ

اجملاالت).
واضـاف ان (احلكـومـة العـراقـية
شرعت بـبرنـامج طموح إلصالح
وإعـــــادة هــــيـــــكـــــلــــة وحتـــــديث
ـالي الـنـظــامـ االقـتـصـادي وا
ونحن مـهتـمون بـاحلصـول على
كل أشــكــال الــدعـم االســتــشـاري
والـــتـــقــني واخلـــبـــرات في هــذا
ــانـــيــا) وتــابع ان اجملـــال من ا
(هــنــاك الــعــديــد من الــشــراكـات
الــتــجــاريــة واالقــتــصــاديــة بـ
الــــبـــلــــدين ونــــقـــتــــرب االن من
رحـلـة الثـانـية اإلعالن عن بـدء ا
من خارطة الـطريق التي تـنفذها

شـركة سـيـمـنز في مـجـال تـأهيل
قــطــاع الــكــهــربــاء في الــعـراق)
ولـــفت الــكـــاظــمي الـى (الــعــراق
يـطـلع الـى االسـتـفـادة من الـدعم
ــــاني فـي مــــجــــال تــــرســــيخ األ
قراطية وتنظيم ؤسسات الد ا
االنــتـخـابــات احلـرة والـنــزيـهـة
حـيث تعـهـدت حـكومـتي بـإجراء
انـتـخـابـات مـبـكـرة في مـنتـصف
ــقـبـل ويـهــمـنــا ضـمـان الــعـام ا
تــمــتــعــهــا بــأعــلى مــســتــويــات

الشفافية والنزاهة). 
والـتـقى الـكـاظـمي قـبل مـغـادرته
ــانـيـا  فــرنـســا مـتـوجــهـا الى ا
رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي
جـــيـــرارد الرشـــيه.وجـــرى خالل
الـلقـاء بحـث العالقـات الـعراقـية
الفـرنسيـة وتطـوير التـعاون ب
الــبــلــدين في مــخـتــلف الــصــعـد
واجملاالت. وقـال الكـاظمي خالل
الـلـقــاء ان (الـعالقـات الـعـراقـيـة

الـــفــــرنـــســـيـــة مـــهــــمـــة في ظل
الــتـــحــديـــات الــتـي نــواجـــهــهــا
وحـاجـتـنـا الى الـدعم والـتـعاون

الـدوليـ في مـواجـهة تـداعـيات
جــــائــــحــــة كــــورونــــا واحلـــرب
مضـيـفا الدولـيـة عـلى اإلرهاب) 

ـــهــــمـــة الـــتي ان (اخلـــطـــوات ا
تـضـطـلـع بـهـا احلـكـومـة هي في
مجال اإلصالح االقتصادي ألجل

النهـوض بالـبالد والتواصل مع
مــخــتـلف الــدول الــصـديــقـة من
أجل عـقـد شــراكـات دائـمـة تـنـبع
ــشـتـركــة طـويـلـة ــصـالح ا من ا

األمد). 
دير العام وناقش الكاظمي مع ا
ـتـحـدة لـلـتـربـيـة ـنـظـمـة األ ا
والعـلوم والـثقـافة (الـيونـسكو)
أودري أزوالي  ســــبل تــــعـــزيـــز
عــمـل الــبـــرامج الـــتي تـــديـــرهــا
ـنــظــمــة الــدولــيــة في الــعـراق ا
وتوسـعتـها والسـيمـا ما يـتعلّق
مـــنــهـــا بـــإعـــادة إعـــمــار جـــامع
ـة في ــديـنــة الــقــد الــنــوري وا
ـوصـل وجـهـود تــأهـيل شـارع ا
كـما تـناول الرشـيـد وسط بغـداد
الـلــقـاء بـحث الـتــعـاون الـثـقـافي
ــنـاهج والــتـعــلـيــمي وتـطــويـر ا
ــــا يـــــتالءم مع الــــدراســـــيـــــة 
مـتـطـلبـات الـتـقـدم والـتـحوّل في
أساليب الـتعلـيم خاصة في ظل

إجــراءات الــوقــايــة من جــائــحـة
كورونا. كما اسـتعرض لعدد من
رؤســاء الــشــركــات الــفــرنــســيـة
مـــســـتـــوى الـــتــحـــديـــات الـــتي
يـــواجــــهـــهـــا الـــعــــراق بـــســـبب
التـداعيات االقـتصـادية جلـائحة
كــورونــا وانـــخــفـــاض عــائــدات
الـنـفط. واوضح الـكـاظـمي خالل
الــلـــقــاء (عـــزم احلـــكــومـــة عــلى
حتــويـل هـــذه الـــتــحـــديـــات الى
فــرصـــة جنــاح يــنـــطــلق مـــنــهــا
االقـتـصـاد الـعـراقي نـحـو حتوّل
جـذري في تـقـلـيل االعـتـماد عـلى

الصادرات النفطية).
مــؤكــدا ان (الــورقـــة الــبــيــضــاء
اإلصالحــــيـــة الـــتي تــــبـــنـــتـــهـــا
احلـكـومـة القت جتـاوبـا كـبـيـرا
ـــا تـــضـــمـــنـــتـه من إصالحـــات
اقــتـصــاديــة وإداريـة فــضالً عن
اشـتـمالـهـا عـلى تـقلـيل الـنـفـقات

احلكومية) 
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ـة مـا اذا كانت نـاجـمة عن لـيـحددوا دوافع اجلـر
اضــطــهــاد اوعــنف(جــســدي جــنــسي نــفــسي..

اهمال حتقير هجر اكتئاب حاد..).
ـثل مـا جـرى. ـنـطق يــكـون الـتـفـسـيـر..ال  بـهـذا ا
ولــلــعـــلم ان الــطالق فـي الــعــراق تــضـــاعف بــعــد
 2010 لــيــصل الى ان كل مــلــيــونـي حــالـة زواج
تـقابلها مليون حالة طالق!..وهناك اكثر من عشرة

آالف مطلقة من مواليد  1995 فقط!
بل ان جـرائم(الـشـرف) تـضـاعـفت لـيس هـذا فـقط
فـفي الــبـصـرة وحــدهـا  قـتل  47 فــتـاة ايـضــا 
وأمـراة في سـنـة واحدة حتـت بنـد جـرائم الـشرف
الـتي غض عـنـها الـطـرف قـانـون منـاهـضـة الـعنف
األســري..وال ضج األعـالم كــضــجـــته هــذه..الــتي

سنخصص لها مقالة عن األعالم والهوس العراقي.
{ مؤسس ورئيس اجلمعية النفسية العراقية

انـشـغـلت الـفـضـائـيـات ووسـائل الـتـواصل االجـتمـاعي
واصـفــة ايـاهـا بــحـادثـة األحـد  18 تــشـرين اجلــاري 
ي بــأنـهــا هـزت الــرأي الــعـام الــعـراقـي!..بل ان اكـاد
يـحـمل شــهـادة دكـتـوراه بـعــلم الـنـفس وصف احلـادث
(بـأنه لم تشهده األنسانية من قبل!)..وكأن هذا احلدث
يـقع لـلــمـرة األولى في الـعـراق مع ان امــرأتـ قـبـلـهـا
رمت كـالهــــمـــا اطــــفـــالــــهــــمـــا فـي دجـــلــــة ومن نــــفس
وان احـد اآلباء فـي كربـالء قتل اوالده اجلـسـر(األئـمـة)
ـة بـشـعة األربـعـة دفـعـة واحدة.  نـتـفق عـلى انـهـا جـر
لـكن مـا جـرى يثـبت حـقـيقـة ان االعالم يـفـعل فـعله اذا
وظّـف احلـــــدث بــــــطـــــريــــــقـــــة تــــــثـــــيــــــر انـــــفــــــعـــــاالت
ـــشــاهـــدين..ويـــعــرف كـــيف يـــشــغـــلـــهم بــاالســـبــاب ا
والـتفسـيرات. ان األم اعـترفت بأن احلـادث كان نتـيجة

وألنه سبب غير مبرر فـان األمر يقتضي تشكيل جلنة خالف مع طـليقها
ـة من طـبـيــ نـفــسـيـ وســايـكـولــوجي مـتــخـصص بــعـلم نــفس اجلـر
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انية في مؤتمر صحفي في برل امس ستشارة اال dLðR∫ رئيس الوزراء وا
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االخـتــصـاصـات). وأوضح عــبـد الـصـاحب أن
(تــوقــيـتــات الـتــقــد واالمـتــحــان والـتــدقـيق
مدروسـة بـشكل يـراعي انطـالقة وبـداية الـعام
ـقرر في الدراسي اجلـديد لـلـدراسات الـعلـيا ا
ـقـبل). وأضاف أن األول من تـشـرين الـثـاني ا
ـؤسـسات (خـارطة الـعـمل الـتي تـنـهض بهـا ا
ــقــدمــات اجلــامــعــيـــة تــهــدف الى تـــرصــ ا
ـتـطـلـبات الـتي تـتـيح لـلـمـتقـدمـ تـنـافـسا وا
عـادال وشفـافـا وتوفـر لـهم فـرص القـبـول على
أســاس االســتــحــقــاق الــعــلـمـي). وثــمن عــبـد
الــصــاحب (جــهــود اجلــامـعــة وطــاقــمــهـا في
ـتقدم وتطـبيق إجراءات الصحة استقبال ا
والسالمة) داعيا في الـوقت نفسه الى (تمك
اجلــامــعــات من اســتــقـاللـهــا واحلــفــاظ عــلى
ـنــاسب ضــمن مـتــطـلــبـات مــعــايـيــر الـعــمل ا
ي). وفي ســيـاق اجلــودة واالعــتـمــاد األكــاد
مــتـصل بـ عــبـد الـصــاحب (أهـمـيــة تـطـويـر
هارات لدى الطلبة في التـخصصات التقنية ا
والهندسية). وقـال عبد الصاحب  لدى زيارته
ـــعـــامـل في اجلـــامـــعـــة مـــركـــز الـــتــــدريب وا
الـتــكــنــولــوجــيـة إن (رفـع مـســتــوى الــكــفـاءة
ثل جزءا هاري لدى الطلبة  وتطوير األداء ا
ـتــطـلــبـات الــدراسـيـة مــهـمــا من اسـتــكـمــال ا
والســـيـــمــا فـي الــتـــخـــصـــصـــات الــتـــقـــنـــيــة
والهندسـية). وأستمع عـبد الصاحب الى عدد
ــركـز بــشـأن ـهــنـدســ الــعـامــلــ في ا مـن ا
مقترحات التطوير ومسارات التحفيز العلمي
ـســئــولــة عن اســتــقــطـاب الــطــلــبــة وزيـادة ا
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ساحات البيـت الكبير في بغداد يهـدم ليحل مكانه عدة بيوت أو شـقق مقسمة 
صـغـيرة هـذا ما يـحصـل  في بغـداد فيـصـبح البـيت الواحـد الـكبـير عـبارة عن
ة تـرتكب بحق بغـداد العاصمة وهي تـتعرض إلى أكبر حي صغـير وهذه جر
عملـية تشـويه لصورتـها اجلمـيلة عـبر التاريـخ احلديث قبل بـضع سنوات كانت
ـنازل الـكبـيـرة التي تـزيد مـسـاحة الـبعض شوارع بـغداد تـضم عـشرات آالف ا
مـنها على ألف متر مربع او 600 مـتر او اقل قليال أو اكثـر  حتى أنها اتخذت
مسـتقرا جـميال الالف من الـعوائل الـبغداديـة في مركـز الكرخ  والـرصافـة غير
ـنـازل الـضـخـمة أن الـزائـر لـشـوارع بـغـداد الـيـوم يالحظ اخـتـفـاء مـعـظم تـلك ا
وحتولـها إلى بيـوت صغـيرة يربـو مساحـة بعضـها على 40 مـترا مربـعا فتـغير
شــكـلـهـا ومالمــحـهـا وحـتى سـكــانـهـا األوائل الـذيـن قـرر الـكـثـيــرون مـنـهم بـيع
ـنافي البـعيدة بحـثا عن األمن واالستـقرار واخلدمات منـازلهم والهجـرة نحو ا
ـنـاطق" اجملـاورة ألسـبـاب من ـا دفـع اآلالف من الـعـوائل بـيع مـنـازلـهم في "ا
بـينـهـا االستـقـرار الذي تـعيـشه مـقارنـة مع مـناطق أخـرى وقـاموا بـبـيع منـزلهم
الـسابق الـذي كـانت تـبلغ مـسـاحته 150 مـتـرا بـمـبـلغ حول 120 مـلـيون ديـنار
(100 ألف دوالر) اكثـر او اقل واشـتـرى آخـر في مـنطـقـته اجلـديـدة في مـركز
ـبـلغ نفـسه رغم أن مـسـاحته تـتـراوح ب 70 أو 40 مـتـرا مربـعا العـاصـمة بـا
ـنـزل اجلـديـد عــلى أرض كـانت تـضم قـصـرا تـبــلغ مـسـاحـته أكـثـر من ويـقـوم ا

 1500متر مربع اكثر او اقل.
غـادر أصـحـابه البـالد وقرروا بـيـعه إلحـدى الشـركـات الـتي قامت بـهـدمه وبـناء
ـكان يـشبـه حيـا سـكنـيـا مصـغرا بـيوت صـغـيرة مـكـانه وبيـعـها حـتى أصـبح ا
يكتـظ بالسكان والـبنايات وقد دفـعت االضطرابات األمـنية التي عاشـتها مناطق
ببغـداد في السنوات األخيرة كثيرا من األهالي إلى تغيير مناطق سكناهم بحثا
عن منـاطق أكثر استـقرارا وانسـجاما من الـناحية االجـتماعـية حتى لـو حتملوا
ـناطق في سـبـيل ذلك خـسـارة مـالـيـة بسـبب الـفـرق في أسـعـار الـعـقـارات بـ ا

اخملتلفة.
وتـشهـد كـثـيـر من األحـياء الـبـغـداديـة الـراقيـة حتـوال وتـغـيـرا كبـيـرا في شـكـلـها
ا وطبيـعتها بسبب هدم البيـوت الكبيرة وتقسيمـها إلى بيوت أصغر مساحة 
ينذر بـنشوء أحـياء كامـلة وأزقة صـغيرة بـداخلهـا تسمى زقـاقات وهنـا نتساءل
اين دور أمانـة بغداد  من موضـوع تقسيم الـوحدات السكـنية ? النه أصبح أمرا
ـتـعـلـقـة بـالسـكن واخلـدمـات وعـدم قـيـام الـدولة ـشـاكل ا واقـعـا بـسبب تـراكم ا
. كل ـواطن لفـترات طويـلة بـبنـاء مجـمعـات سكـنيـة أو توزيع قطـع أراض على ا
ــسـاحـات بــعـدمـا زاد عــدد أفـراد األسـرة ذلك دفع األهــالي إلى تـقـســيم هـذه ا
الواحـدة رغم أن القـانون العـراقي ال يسـمح بتـقسيم الـوحدة الـسكـنية إلى أقل

من 200 متر.
فـروض ال تمنح إجازات  أن ما يـجري اليوم مـخالف للـقانون لذا فـإن األمانة ا
نازل وأن هناك غرامات ماليـة وعقوبات يفرضها القانون على ثل هذه ا البنـاء 
اخملـالـف لـكـنهـا عـلى األغلب غـيـر مطـبـقة وان األمـور جتـري بنـوافـقات بـطرق
أخـرى غـير شـرعيـة وهذه االـطـريقـة من البـناء جتـبـر أصحـاب البـيوت اجلـديدة
اء واجملاري والـكهربـاء وهو مـا يؤدي إلى زيادة على فـتح منـافذ متـعددة علـى ا
عالم الضـغط على البنى الـتحتيـة وتضررها كـما يؤدي ذلك إلى زيادة تـشويه ا

دى البعيد. دينة بغداد وتغيير شكلها على ا احلضرية 
ــــــــة فـي بغداد يـجري هـدمهـا وتقـسيـمهـا الى قطع صـغيـرة لغرض بيـوت قد
بيع األرض والـبنـاء علـيهـا باسـعـار "جنـونيـة" وقد ارتـفعت أسـعار األراضي في
بغـداد خالل السـنوات األخـــــــيرة بـشكل يـصفه الـبعض بـ"اجلـنونـي" وخاصة
ــنـصـور والـكـرادة ــنـاطق الـتـجــاريـة الـتي تـضـم مـؤسـسـات حــكـومـيـة كـا في ا
واحلـارثـيـة والـصاحلـيـة وغـيـرهـا. اين دور أمـانة بـغـداد في مـوضـوع الـتـخـطيط
وافـقـات لـبـنـاء هذه الـدور الـزقـاقـات خالفا احلـضـري لـلعـاصـمـة ومن يـعـطي ا

للتعليمات.
كل هذا نـضـعه أمام انـظـار رئيـس الوزراء ومـجـلس النـواب ورئـيس اجلمـهـورية

ة التي ترتكب بحق عاصمتنا احلبيبة بغداد. اليقاف هذه اجلر

يخـطط اقلـيم كوردسـتان الـعراق عـلى النشاء 11 سـداً على نـهر دجـلة  حسب
ـائــيـة تـردُّ فـيـهـا عـلى مـخـطط تـقـوم به وزارة ـوارد ا وثـيـقـة مـسـربـة من وزارة ا
ائية في اقليم كوردستان بانشاء 11 سداً دون علم احلكومة وارد ا الزراعـة وا
االحتـاديــة ولــيس ضـمن خــطط الــوزارات االحتـاديــة بـشــكل عــام  واخملـطط لم
يكـشف اال بعـض وسائل االعالم  عن نـية االقـليم انـشاء هـذه السـدود  وابدت
ـائيـة االحتاديـة اعتـراضـها عـلى هذا اخملـطط  معـتبـرة ذلك يدل وارد ا وزارة ا
ـا تـقوم بـه من دول اجلوار  ائـيـة اسـوة  ـوارد ا عـن نوايـا االسـتـحـواذ عـلى ا
كما الـزمت حكومة االقـليم االستخدام لـلمياه مـحددة لكافة ابـناء الوطن واالقليم
ائية االحتادية حتسست مخاطر مايتم وارد ا جزء من الـعراق .نعلم ان وزارة ا
ـيـاه ضد بـقـيـة مـنـاطق الـعراق  الـتـخـطيـط له في االقـليم مـن استـخـدام حـرب ا
ـيـزانـيـة  االحتـادية ـالي من ا ـفـروض ان يـكون دعـمـهـا ا وهـكـذا مـشـاريع من ا
بـاعتـبـارهـا مـشاريـع وطنـيـة  فـكـيف يرغب االقـلـيم بـاسـتـئنـاف الـعـمل بـها ومن
ـا يـفعـله اجلـيـران القـصـد منه سـوف يـنفق عـلـيـها  وتـوصـيف اجـراء االقلـيم 
تـركـيـا  وانشـاء مـشـروع (غـاب) الـتي يـتـضمن انـشـاء عـشـرين سـداً عـلى نـهر
دجلـة  ودفعت امريكا وفرنسا واسرائيل النفقات وصمم من مهندس اسرائيلي
اء مـقابل النفط  مـثلمـا تفعل اثـيوبيا .هناك مـخطط يجـري االعداد ان يتـحول ا
بـانـشـاء الـسـدود علـى نهـر الـنـيل ومـافـيه من تـداعـيـات واضـرار عـلى الـسودان
ومصـر  فيمـا اموال الـسد كـأستـثمـارات دفعـتهـا امريـكا واسرائـيل  واخملطط
ـيـاه  ولفت الـنـظـر الى ضرورة الـتـحـذير من يـقـول ان عام 2030 عام حـرب ا
الي  واي ستقبل ناهيك عن هجرة ا مخـطط سيجعل ارض العراق بوراً في ا
ـثل مـوقف وطـني حلـمـاية مـشـاركـة في خـطـاب اعالمي او مـقـال او تـغـريـدة  
ـياه يـشـكل زيادة وفـرة في كـافـة أنحـاء الـعالم بـاالنـهر  ثـروات الـبلـد  وازمـة ا
يـاه متـوفرة من جـراء احلرارة والـتبـخر لـتتـحول الى نـظريـة حتتـاج لـتنـظيم  فـا
ائيـة مقتدرة غيوم ثم امـطار ثم فيـضانات  لـكننـا نحتـاج لتنـظم وزارة للحـوار ا
تـتــمـكن من االسـتـفــادة من وفـرتـهـا .الـعـراق وايــران وتـركـيـا جـغـرافــيـا مـنـطـقـة
ـوارد الـنـائـيـة ـفـاوض الـعـراقي في وزارتـا اخلــارجـيـة وا مـشـتـركـة  وحـالـيــا ا
ـا تـاثـيـرات من يـتـحـكم باحلـكم في ـصالح ور ضـعـيف  ويـركـز عـلى تـداخل ا
العـراق  وباتت احلاجة لقـوة وارادة وشراسة سياسـية  وكمية الـتبخر وسرعة
اجلريـان ومـوسم التـدفق حـسب االشهـر من شـهر كـانـون الثـاني وشـباط وآذار
وشـهـور متـفـرقـة اخرى  واحلـاجـة لطـرق الـيات الـنـواظم تـوزيع وتنـظـيم وكسب
ياه  ويستفاد منها إيجابيا بالزراعة وتوليد الطاقة الكهربائية  والتخلص من ا
ـعايير متقدمة نوعـية نافعة  فاالمتيازات عـايير الكالسيكية  واالجتاه  جتاوز ا
الـيـة  وعنـدما تـكـون حزمـة اجراءات وحتـديات الـصـناعـية تـخـفف من االعبـاء ا
لــعـدة مـجــاالت من الـعالقـات الــزراعـيـة واالقـتــصـاديـة واإلنــشـائـيــة  تـنـتج قـوة
ـياه إيجـابيا فـاوض التركي  وتـنعـكس على ملف ا مفـاوض عراقي تفـوق قوة ا
ـصـلحـة الـعـراق يـفـترض عـلى اقـلـيم كـوردسـتـان العـراق الـتـعـامل مع تـركـيا 
ـفوضـات قـوية مـبـاشرة وايـضا مع ـكـلف باجـراءالـتفـتـوض يجب ان يـدخل  وا
ياة  واحلاجة ستوى اإلقلـيمي وزيادة إلنتاج ووفرة ا ساعدة على ا سوريـا وا
خلزانات وسدود لالستفادة منها ايّام الفيضانات والوفرة  وتاريخيا األتراك ال
يـنصـتون ويـستـجـيبـون للـرأي العـام واحلكـمة الـسـياسـية االقـليـميـة اال بالـقوة 
ونكرر احلـاجة لناس لديهم سمات قيادة وشراسة وجسارة ادبية وعلمية وعقلية
ـيـاه  وايضـا حـزمة  احلـقيـقـيـة الوحـيـدة التي نـسـتطـيع الـسـيطـرة عـلى ازمة ا
يـاه بـالعـراق  تـبدأ بـحـزمة من اجراءات تـضـبط استـقـرار ا
التـعامـل واجراءات ضـد الدولـيتـ ايران وتـركيـا  وجدا
ـفـاوض الـعـراقي يـنجح  مـهـمـة ان يـكـون قـوة لتـجـعل ا
شاكل. ياه مرتبط بحل واستقرار كافة ا وحل مشكلة ا
{ باحث بالشأن الستراتيجي
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استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي
واطن  نبيل كاظم عبد الصاحب جمعا من ا
واسـتـمع الى طـلـباتـهم مـشـددا عـلى إمـكـانـية
ــعــاجلــات الــتي تــخــدم اجملـتــمع. الــنــظــر وا
وأوضح عـبـد الـصـاحب لـدى لـقـائه مـواطـنـ
وطــلــبـة وتــدريــســيـ أن الــوزارة ودوائــرهـا
اخملــتـصــة تـتــلـقى يــومـيــا أعـدادا كـثــيـرة من
واطنـ وتتعامل الطلبـات عبر نافـذ شؤون ا
مـعــهـا إيـجـابــا من خالل الـنـظـر فـي امـكـانـيـة
ـمـكـنـة التـي توفـرهـا الـصالحـيات ـعـاجلة ا ا
ـتـاحـة بـعـيـدا عن االسـتـثـنـاءات الـقـانـونـيـة ا
واطـنون بـدأ العـدالة.  وأعـرب ا التي تـخل 
ـتـابـعـة لـلـمـنـاشدات ـسـتـوى ا عن تـقـديـرهم 
ـقـتـرحـات الـتي يـعـرضـهـا ذوو والـطـلـبـات وا
وظـفـون بـهدف الـطلـبـة أو الـتدريـسـيـون أو ا
الوقـوف عنـد أية حـالة تـستدعـي قرارا عاجال

يخدم الناس. 
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وتــفـقــد عــبـد الــصـاحب مــجـريــات االمـتــحـان
الـتنـافـسي لـلمـتـقدمـ الى الـدراسـات العـلـيا
باجلـامعة الـتكـنولـوجية. وأكـد عبـد الصاحب
لدى جتـواله في عـدد من األقسـام العـلمـية في
اجلامعة  (التزام وزارة التـعليم العالي بخطة
الــقــبــول لـلــدراســات الـعــلــيـا في اجلــامــعـات
الـعـراقـيـة لـلـعام الـدراسي 2021/2020 لتي
حــددت بــأحــد عــشــر ألـف مــقــعــد لــشــهــادات
ــاجـســتـيــر والـدكــتـوراه الــدبـلــوم الــعـالي وا

ــــخـــــتــــلف
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اعلـنت قائـمـمقـاميـة قضـاء اخلالص
فـي ديـــــالى  عـن حـــــسم غـــــمـــــوض

ة الغربية شمال احملافظة. جر
وقال قائمـمقام قـضاء اخلالص عدي
اخلـــــــدران لـ (الــــــــزمــــــــان) امس ان
ـة قـتل مـدرس مـتـقـاعـد عـمـره (جـر
جتـاوز 80 ســنـــة بــاآلالت حــادة في
ساعـة مـتأخـرة من اللـيل في مـنطـقة
الغـربـيـة بأطـراف اخلـالص  حسم

غموضها) . 
واضـاف اخلـدران ان (فـريـقـا امـنـيا
مـخــتـصــا من الـشــرطـة جنح وخالل
سـاعـات مـعــدودة من اعـتـقـال اثـنـ
مـن اجلــنـــاة واعــتــرفـــوا ابــتـــدائــيــا

والـعمـلـيـات باإلضــــافـة الى مـحافظ
ديــالى مـثــنى الــتـمــيــمي) . واضـاف
ـؤتمـر الـذي ناقش الربـيـعي  ان  (ا
شـهـد العـام خرج ملـفـات هامـة في ا
ــــقــــررات ابــــرزهــــا دعم احلــــشــــد
الــــشـــعـــبي في مـــواجـــهـــة االرهـــاب
ـرجــعــيـة وااللــتــزام بــتـوجــيــهــات ا
الـديـنـيــة الـرشـيـدة وحـصـر الـسالح
بــيـــد الــدولــة ومــكــافــحــة اخملــدرات
ها وشـجب الدكة العـشائرية وجتر
ــغــاالة في الــفــصــول ومــســانــدة وا
الــتــظـاهــرات الــسـلــمــيـة ورفض اي
جتـاوز عـلى االمالك الـعـامة وشـجب
العنف االسـري) . واشار  الـربيعي 
ـؤتـمـر والـذي يـعـد االكـبر الى ان  (ا
من نـوعه خالل الـعـام اجلـاري يـأتي
فـي اطــــــــــار دعـم جــــــــــهــــــــــود االمن
واالســتـقـرار بــاعـتــبـاره الـعــشـائـري
ظـهـير لـلـقـوات االمنـيـة في مـواجـهة
اي مـــــحـــــاوالت تــــرمـي لـــــزعـــــزعــــة

االستقرار واالمان) . 
bA(«  öOJAð

فيما قـال الناطق بـاسم محور ديالى
في احلـــــشــــد الـــــشــــعـــــبي  صــــادق
احلـــــســــيــــنـي في لـ (الــــزمــــان)  ان
(تشـكيالت احلـشد الـشعـبي  جنحت
ـاضيـة من اجناز اكـبر خالل االيام ا
عمليـة تمشيط لـلحدود الفـاصلة ب
ديـــــالـى وصالح الـــــديـن من جـــــهـــــة
ــســافــة تـزيــد عن 10 كم احلــاوي و
رغم تـــــعـــــقــــيـــــدات الـــــتــــضـــــاريس
واجلغـرافيـة) . واضـاف احلسـيني 
ان (تـمـشـيط احلـدود الـفـاصـلـة مـهم
جـدا  ألنـهـا اثمـرت عن كـشف بـعض
ــضـافــات الـسـريــة والـتـي احـتـوى ا

على 28 مطـلوباً وفق مـواد قانـونية
مختـلفـة في ما ضبـطت بندقـية نوع
كالشـنـكـوف ومـخـزنـ بـنـدقـيـة دون
اطالقــات حــيث اتــخــذت االجـراءات
ـطلـوب وتـعاملت القـانونيـة بحق ا
ــضـــبـــوطـــة أصـــولـــيــا ـــواد ا مع ا

ومازالت العملية مستمرة). 
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وفي بـــغـــداد  ,ألـــقـت قـــوة أمـــنـــيـــة
الـــقـــبض عـــلـى عـــصـــابـــة تـــمـــارس
ـديـريـة شـرطـة اإلبـتـزاز.وذكـر بــيـان 
بــــغـــداد تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس ان
(شرطة الصاحلية ألقت القبض على
عصابة في شارع حيفا تقوم بابتزاز
سواق العجالت وذلك بإلقاء أنفسهم
ـارة) ,وأضـاف ان أمــام الــعـجـالت ا
تهم يقوم برمي نفسه قرب (أحد ا
العجلة ومعه متهم آخر يقوم بضرب
ـرآة اجلــانـبـيــة الـيـسـرى لــلـسـائق ا
ـضايـقة الـسائق ومتـهم آخر يـقوم 
بواسطة سيارته) ,وأشار البيان الى
تهم اعـترفوا بقيـامهم بأكثر ان (ا
من  23عمـلـيـة في عمـوم بـغداد و
اتــخـاذ كـافــة االجـراءات الــقـانــونـيـة
األصـولـيـة بــحـقـهم وإحـالـة أوراقـهم
الى الـــقـــضـــاء لــــيـــنـــالـــوا جـــزاءهم

العادل). 
ـراقــبـة مـقــطـعـا ووثــقت كـامـيــرات ا
تــظـــهــر فــيه امــرأة تـــقــدم عــلى رمي
طـــفــلــيــهــا في نــهــر دجــلــة. وتــداول
نــاشــطـون عــلى نــحــو واسع مــقـطع
الفـيديـو الـذي يبـدو أنه  تصـويره
ـاضـيـة حـيث قـال مـسـاء اجلـمــعـة ا
بـــعـــضـــهـم إنه المـــراة أقـــدمت عـــلى
فـعلـتهـا بـسبب خـالفات مع مـطـلقـها

ـة بهدف وقضـائيا بـارتكابـهم اجلر
ــة الـــســرقـــة) الفــتــا الـى ان (اجلــر
خلـقت رايا عـامـا غاضـبا لـهذا الـفعل
ـسـتـنــكـر بـحق شـخـصـيـة مـعـروفـة ا
درست اجـيـاال في قـضـاء اخلالص) .
واشـار  قائـمـمقـام قـضـاء اخلالص  
الى ان  (اهـالـي اخلـالص يـنــتـظـرون
كــلـمـة الــقـضــاء الـعـراقـي الـعـادل في
) .  ومن جانب احلسم بحق اجملرم
آخـر قـال مـديــر شـؤون الـعـشـائـر في
ديالى الـعمـيد عـلي محـمود الـربيعي
لـ (الـــــزمــــان)  ان  (نــــحــــو  100من
زعـمـاء القـبـائل والـعـشـائر فـي ديالى
عـقـدوا اجـتـمـاعـا مـوسـعـا في قـضـاء
اخلــــالص بـــحـــضـــور قـــادة الـــقـــوى
االمـــنــيـــة  في اجلـــيش والــشــــــرطــة

. وأعــلـنت والــد الـطــفـلــ الـبـريــئـ
وكـالـة االسـتـخـبـارات الـقـاء الـقـبض
عـلى مـتـهم هـارب مـحـكـوم باحلـبس
ــادة 406 قـتل مــدى احلــيــاة وفق ا

العمد في بغداد. 
وذكـرت الــوكـالــة في بــيـان امس انه
(من خالل التوجيـهات العلـيا بصدد
تهم تنفيذ مذكرات الـقبض على ا
الــهــاربــ من الــقــضــاء واســتــنــادا
ـعلـومـات استـخـبـارية الـقت مـفارز
ــتــمـــثــلــة وكــالــة االســـتــخــبـــارات ا
ديريـة استخـبارات بغـداد القبض
ـــتــهـــمــ في مــنـــطــقــة عــلى أحــد ا
الــزعــفـــرانــيــة واحملـــكــوم غــيـــابــيــاً
بـاحلــبس مـدى احلـيــاة وفق أحـكـام
ادة 406 ق. ع حسب قرار مـحكمة ا

جـــنـــايـــات ذي قــار) ,مـــضـــيـــفــا (
تسلـيمه بـوصل استالم اصولي الى
جـهـة الـطـلب).  وافـاد النـاطق بـاسم
سلـحة اللواء القائد الـعام للـقوات ا
يحيى رسول بـتفكيك شبـكة داعشية
كـبـيــرة خالل سـاعـتــ فـقط من قـبل
جهـاز مـكافـحـة االرهاب.وقـال رسول
ـعـلـومـات في بـيـان امس انه (وفـقـاً 
اسـتخـبـاريـة دقيـقـة وجـهود مـكـثـفة
تــمـكن جــهـاز مُــكـافـحــة اإلرهـاب من
تفـكيك شـبكـة إرهابـية كـاملـة مكـونة
من 11 عُــــنــــصــــرا من عــــصــــابــــات
داعـش) ,مشـيـرا الى ان (قوة كـبـيرة
انــطـلـقت وقُــسـمت واجــبـاتــهـا عـلى
ُتـفرقة وتـمكنت من ضرب األهداف ا
الشـبكـة اإلرهابيـة بأكـلمـها بـغضون
ســـاعـــتـــ فـــقط) ,وتـــابـع ان (هـــذه
الـعـمــلـيـة نـفـذت  فـي قـضـاء بـيـجي

شمالي مُحافظة صالح الدين). 
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بـعــضـهـا عــلى مـتـفــجـرات وعـبـوات
نـاســفـة بـاإلضــافـة الى نــصب نـقـاط
مـرابـطـة في بـعض االمـاكن لـتـشـديد
مـــنع اي حــاالت تـــســلـل بــ صالح
الدين وديالى) . واشـار احلسيني  
الـى ان (الــــقـــاطـع الــــذي يــــقع حتت
ســيـطــرة احلــشـد عــلى احلــدود بـ
ديــالى وصالح الــدين لم يــسـجل اي
حــالــة تــســلل مــنــذ اشــهـر عــدة رغم
ـتـكررة محـاوالت  داعش االرهـابي ا
بــســبب قــوة االجــراءات وانــتــشـاره
اجليد وكشف محافظ البصرة أسعد
الـــعـــيـــداني ان حتـــقــيـــقـــات األدلــة
اجلــنـائـيـة أثــبـتت بـطــريـقـة عــلـمـيـة
ديـر التنفيـذي لشركة دايو انتحار ا
دير التنفيذي الكورية . وعثر على ا
كلفة ببناء ميتاً في مجمع الشركـة ا
ميـناء الـفـاو الكـبيـر في البـصرة في
التاسع من الـشهر احلـالي.  وفتحت
وزارة الداخلـية حتـقيقـاً في احلادثة
 ,فـيـمـا طـالـبت كـوريـا بـاإلسـراع في
كــــشـف نــــتــــائـج الــــتــــحــــقــــيــــقــــات
ومالبساتها. وشرعت قيادة عمليات
ــرحــلــة الــثــانــيــة من الــبــصــرة بــا
العـملـيـة األمنـية الـوعد الـصادق في
احملافظة والقبض على  28مطلوباً.
وذكــر بــيــان خلــلــيــة اإلعالم األمــني
تـــلــقــتـه (الــزمــان) امـس ان (قــيــادة
لحقة عمليات الـبصرة والقطـعات ا
شــرعـت بــعــمــلــيــة الــوعــد الــصـادق
ــرحـلــة الـثــانـيـة الــصـفــحـة األولى ا
وعـــلى مــحــوريـن الــشــمـــالي الــديــر
والـــقــــرنــــة واجلـــنــــوبي الــــزبــــيـــر
نفذة وسفوان),وأضاف ان (القـوة ا
لـلـواجـب تـمـكـنت من إلــقـاء الـقـبض
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خــاطـبـت الـشــركـة الــعــامـة لــتــنـفــيـذ
ــواصالت إحـدى مـشــاريع الــنـقل وا
ـنـافـذ شـركـات وزارة الـنـقل هـيـئـة ا
احلدودية بـشأن إنشـاء نظام األتـمتة

نافذ احلدودية.  في ا
وأبـــدت الــشــركـــة في بـــيــان تــلـــقــته
(الـزمـان) امـس اسـتـعـدادهــا الـكـامل
لـلقـيـام بأتـمـتة اإلجـراءات الـكمـركـية
والـضـريــبـيـة كـافــة وكل مـا له عالقـة
وانئ البحرية. وأعربت بالعمل في ا
الشركة العـامة لتنفـيذ مشاريع النقل
واصالت عن أملها في أن تعرض وا
هــيــئــة الـرأي الــذي تــتــرأسه هــيــئـة

ــوانئ اإلجــراءات الـــكــمـــركــيـــة في ا
ــيــة ــواصــفــات الـــعــا جــاءت وفـق ا
ـــعــــتـــمـــدة  دولـــيـــا ومن شـــركـــات ا
متـخصصـة ورصيـنة للـسيـطرة على
حـركـة الـتــبـادل الـتـجـاري  مع األخـذ
ـال بـنــظـر االعــتـبــار احلـفـاظ عــلى ا
ــقــصـود الــعــام ومـنــعه مـن الـهــدر ا
ـتـعـمـد ايـضـا. واكدت وزارة وغـيـر ا
النقل  بـدء العـمل بالتـكسي الـنهري
قـبل.وذكر بيان خالل مطلع الشـهر ا
لــلــوزارة انه (بــتــوجــيه مــبـاشــر من
الوزير ناصر حس الشبلي وابتداءً
من الـشــهـر الـقـادم سـتــقـوم الـشـركـة
الـعـامــة لـلـنـقل الـبــحـري قـسم الـنـقل

ـــنـــافـــذ احلـــدوديـــة ضــمـن أجـــنــدة ا
االجتماع القـادم من اجل تشكيل فرق
من قــبل اجلــانــبـ لــلــبــدء في إعـداد
دراسـة (جــدوى اقـتــصـاديـة وفــنـيـة)
مـشـيـرة إلى إن مـلف األتـمـتـة سـيـحد
ـالي ويـسـاعد من الـفـسـاد اإلداري وا
في الـعـمل الـتـنظـيـمي عـلى أ وجه.
واوضح الــســيــد زيــد خـلــيل شــعالن
ـشـاريع في مـديـر عـام دائـرة تـنـفيـذ ا
وزارة النـقل الذي زار الـلواء الـدكتور
عــمـر عــدنــان الــوائـلي رئــيس هــيــئـة
نافذ احلدودية في مكتبه ببغداد ان ا
ـقــدمـة من قــبل شـركــتـنـا الـعــروض ا
ـــتـــعـــلـــقـــة بـــأتـــمـــتــة واخلــاصـــة وا

اضي بلغ العراقـية في شـهر أيلـول ا
6263 طـــائــرة). واعـــلــنـت الــشـــركــة
ــوانئ الــعــراق حـسـم مـلف الــعـامــة 
اراضي شط البصرة التابعة للموانئ
كتـب التصاميم الـعمرانية. واحالته 
وقـــال مــديـــر عــام الـــشــركـــة فــرحــان
الفـرطـوس انه (اسـتنـادا لـتوجـيـهات
الشـبلي بتـنسـيق العـمل حلل مشـكلة
ـــــعــــنـــــيــــة االراضـي مع الـــــدوائــــر ا
سـتحـق وظـفـ ا وتوزيـعـها بـ ا
حافظ البصرة أسعد عبد  اللقاء 
األميـر العـيـداني لبـحث ملف اراضي
شط البصرة التابعة للشركة) ,مؤكدا
ان (الـــعــيـــداني اوعـــز خالل الــلـــقــاء

الـنـهـري بـالـعـمل الـفـعـلي بـالـتـكـسي
النهري). 

وكـشـفت الـوزارة في وقت سـابق عن
حـــصـــول الـــعـــراق 450 دوالرا  ,عن
اجـور مـرور الـطــائـرة الـواحـدة فـوق

اجوائه. 
—Ëd*« —uł«

وقال الشبـلي ان (أجور مرور وعبور
الـطـائـرات فـوق أجـواء الـعراق تـبـلغ
دوالرا عن الــطـائــرة الــواحـدة),  450
واضـــاف ان (الـــطــائـــرات الـــعـــابــرة
ـيـزانـيــة الـدولـة نـحـو لألجـواء يــدر 
121 الف دوالر يـــومــيــا) ,وتــابع ان
(عــدد الــطــائــرات الــعـابــرة لـألجـواء

دراء بلديات وبلـدية البصرة بحسم
مـــــــلـف أراضـي شـط الـــــــبــــــــصـــــــرة
بتفاصيـله كافة خالل االشهر الـقليلة
ـوانئ وخالل ـقـبـلـة) ,مـبـيـنـاً ان (ا ا
ـاضـيـة عـملـت عـلى ايـجاد االشـهـر ا
احلـلول الـقـانـونـيـة مع اجلـهات ذات
العالقة حلسم ملف االراضي) ,ولفت
الى ان (احملافظ تـكـفل بأدراج الـبنى
ـــوقع شط الـــتــحـــتـــيــة واخلـــدمــات 
الـبــصـرة ضـمن مــيـزانـيــة احملـافـظـة
ـوقع لـلـســنـة الـقـادمـة) ,وتـابع ان (ا
ســــيـــكــــون مـــصــــمـــمــــا وفق احـــدث
الـتـصـامـيم الـعـمـرانـيـة كونـه يـتمـتع

يز في احملافظة).  وقع 
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وزير التعليم
العالي خالل
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لالمتحانات
التنافسية
للمتقدم  الى
الدراسات
العليا



ب 49 قـصــة و أقـصـوصـة انـتـقل األدب الــقـصـصي من صـوت إلى صـوت من
ضـمـيـر مـتـكـلم إلى ضـمـيـر غـائب يـحـكى عن شـخـصـيـات عـدة تـراهم كـل يوم و
يـضـعـهم الـصـراع فى مـفـتـرق طـرق و يـجـبـرهم ان يـخـتـاروا مـا هم يـتـحـاورون 
بفـاعليه  شبـيه حياتك و حـياة غيرك.و أن كـان ما زادها تعـقيدا أنـهم من بيئات
مــخـتـلـفـة جتــعل الـصـراع مــعـقـدا و حـادا   تـنــتـمى نـوع اجملـمــوعـة إلى الـلـون
االجــتـمــاعي و قـد شــمل قــدر كـبــيـر من اإلنــسـانــيــة و قـدر كــبـيــر من اخـتالف
النـاس. و تثـير اجملمـوعة الـذهن فى تساؤل مـستـمر إلى اي مـدى يجب أن أقبل
اآلخـر و مـا ان كـانت فـعال احليـاة ثـوابـتـهـا هي اخـتالفـاتهـا و أنـنـا دائـمـا نـقابل
آخرون شـديدا االختالف عنا  و يتدرج هذا االستنـتاج من البسطاء إلى العلماء
ــاذج فى قــصص كــمــا فـى شــعــر مــســتــعــار جنـــدهم يــخــتــلــفــون اذا كــانـــوا 
عيـشة .أحد اهم عناصر" كشـخصيات فى درجات الـوعي و مستوى التـعليم و ا
شـعـر مسـتـعار "هـو اخـتالف العـمـر أيضـا بـ الشـخصـيـات وما قـد يـحدث من
صـراع طريف و ملـهم فى بعـض االوقات ب طـفل و أمه او ب طـفل و أسرته و
أيضـا ب األستاذ والتالمـيذ. اجملموعـة تبتعد عن الـسطحيـة ونرجسية االديب و
تـعـطى مـساحـة واسـعـة لـلـرأي و الراي االخـر بـحـيث يـسـتطـيع الـقـارىء إسـقاط
ـستـفـاد األقرب له و ـواقف و اسـتـنتـاج الـدرس ا نـفـسه بـحريـة فى الـعـديد من ا

احـالم الشـخـصـيـات الـغـير مـحـقـقـة جتـدها لـوجـهـة نـظره 
أيـضـا ذات تـأثـير عـلى تـفـكـيـرهم وتقـود خـلف الـواجـهة
األمـامــيـة لــهم الــتي ال تـبــرز سـوى الــرضـا والــقـنــاعـة
والـتــعـايش مع الـوضع الـراهـن  .اجملـمـوعـة اسـلـوبـهـا
ا يـتشـابه  مع حيـاة الناس متـعجل وسـريع اإليقـاع 
ـا فـيـهـا من انـشـغـال طوال الـوقت تـقـريـبـا وعـمـلـيات

كثيرة فى آن واحد .

www.azzaman.com
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اكدت وزارة الـنفط حـرصهـا على
االســــتــــثـــمــــار االمــــثـل لــــلــــغـــاز
ـصاحب والـغـاز احلر من خالل ا
اجلــهــد الــوطــني بــالــتـعــاون مع

ية الرصينة.   الشركات العا
وقــــال وكــــيل الــــوزارة لــــشـــؤون
الــتـوزيع حـامـد يــونس ان كـمـيـة
سـتثـمر حـاليا صـاحب ا الغـاز ا
و الــنـاجت عن عــمــلـيــات االنــتـاج
الـنـفـطي تـبلغ 1500 مـلـيـون قدم
مكـعب قيـاسي (مقـمق) مـوضحا
في بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
ـصاحب (االنـتـاج الـكـلي لـلـغـاز ا
والـنـاجت من عـمـلـيـات اسـتـخراج
النـفط تبلغ 2700 مقمق مـشيرا
الى ان خـطط الـوزارة تـهدف الى
تبـقية استـثمـار كامل الكـميـات ا
والـبـالـغة  1200مقـمق من خالل

ـشـاريع قـيـد الـتـنـفـيـذ واإلجناز ا
ــؤمل ان يــتـم ذلك نــهــايــة ومن ا
الـــــعـــــام 2023 وتـــــكـــــون بـــــذلك
استكملت الـوزارة استثمار كامل
ــنــتـــجــة من الــغــاز الــكــمـــيــات ا
صاحب والقضـاء على عمليات ا

احلرق).  
واشــــــار الى ان (لــــــدى الـــــوزارة
خـطط السـتـثـمـار الـغـاز احلـر من
ـنــصـوريــة في مــحـافــظـة حــقل ا
ديـــالـى وعــكـــاس في مـــحـــافـــظــة
االنــــــبــــــار والــــــتـي  إحــــــالـــــة
تــــطــــويــــرهــــمـــا ضــــمـن جـــوالت
الــــتــــراخــــيـص لــــكن وبــــســــبب
الـــــوضـع األمـــــنـي ومـــــحـــــاربـــــة
عـصــابــات داعش االرهــابــيـة  لم
ـــقـــاولــة تـــبـــاشـــر  الــشـــركـــات ا
عـمـلـيات الـتـطـوير) مـوضـحا ان
(الــــــــوزارة فـــــــاحتـت عــــــــدداً من

تـخـصـصة ـيـة  ا الـشـركـات العـا
بـصـنـاعـة واســتـثـمـار  الـغـاز في

  . احلقل
وتـــابع يـــونس  ان االحـــتــيـــاطي
الغازي للـعراق يبلغ 132ترليون
قـدم مــكـعـب قـيــاسي مـشــيـرا ان
الـوزارة حتـرص على االسـتـثـمار
ـصــاحب والـغـاز االمـثل لـلــغـاز ا
احلـر  لـتـلبـيـة احتـيـاجـات البالد
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افـادت خــلـيـة االعالم االمــني بـتـطــهـيـر
وجتــريف مـسـاحـة واســعـة من جـزيـرة
كنعـوص الصغـرى في محافظـة نينوى
خالل عمـلية البـحث عن مطـلوب التي
ـــشـــاركــــة عـــدد من انـــطــــلـــقت امـس 
الـقـطـعـات االمـنـيـة .وقـالت اخلـلـيـة في
بيـان تلـقته (الـزمان) امس إن (قـطعات
قـيادة عـملـيات نـينـوى واصلت تـطهـير
وتـفــتــيش جــزيـرة كــنــعـوص من خالل
حيث شاة 16  شاة 14 وفرقـة ا فرقـة ا
 العبور بالزوارق وتأم راس جسر
نـفذة للواجب لغرض مـرور القطـعات ا
إلى اجلــــــهـــــة األخـــــرى) واضـــــاف ان
(القـطعـات التي شـاركت بالـعمـلية  هي
ــشـاة 51 وفـوج الـفــوج الــرابع لــواء ا
شاة 50 وسرية مـغاوير الثاني لـواء ا
ـشاة 51 والـفـوج الـثـاني قـوات لـواء ا
خـاصة من الـلـواء االول وفوج مـغـاوير
الفرقة 26 وفوج استطالع الفرقة 14)
مـشــيـرا الـى ان (الـعــمل مـا زال جــاريـاً
بــتــطـهــيــر جـزرة كــنــعـوص الــصــغـرى
وجتـريـفـها مـن قبل اجلـهـد الـهـندسي).
واطــــاحـت وكــــالــــة االســــتــــخــــبـــارات
سـؤول عملـيات اخلطف واالغـتياالت
ـواطنـ عام 2017 لـلقـوات األمنـية وا
حافظـة ديالى.وذكر بيـان للوكالة انه
(من خالل تـكثـيف اجلـهد االسـتخـباري
لقى واستـناداً ألعـترافات اإلرهـابيـ ا
الــقـبض عــلـيــهم ســابـقــاً الـقت مــفـارز
ـديريـة استـخبارات تـمثـلة  الـوكالـة ا
ديـالى القـبض على عـسكـري ما يـسمى
ـكـنى ابـو طه قــاطع الـعـظـيم بــداعش ا
ـــتـــهم هـــو الـــبـــكـــري) واضـــاف ان (ا
مــــســـــؤول عن عـــــمــــلـــــيــــات اخلـــــطف
واالغتياالت التي طـالت القوات األمنية
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واطـن عـلى طريق كـركوك - ديالى وا
ادة طلوب وفق أحكام ا عام 2017 وا
4 إرهـاب النـتـمـائه لـعـصـابـات داعش).
وكــشف الــنــاطق بــأسم الــقــائــد الــعـام
سـلـحـة اللـواء يـحـيى رسول لـلـقـوات ا
عن تــمـــكن قـــوة من جــهـــاز مُــكـــافــحــة
اإلرهاب القـبض على شقـيق ينـتميان
إلى داعــش اإلرهـابـيـة فـي قـضـاء هـيت
شـمـالي مـدينـة الـرمـادي كمـا وتـمـكنت
قوة أُخرى من اجلـهاز بأعـتقال إرهابي
في قضاء الفلوجـة وقد اتخذت بحقهم
. وفي اإلجـراءات الــقـانــونـيــة اصـولــيـاً
الـنـجف  تـمـكـنت قـوة امـنـيـة مـتـمـثـلـة
ديرية أستخبارات النجف  من القاء
الـــقــبـض عــلى مـــتــهـــمــ مـــطــلـــوبــ

تي قتل منفصلت في احملافظة. بجر
تهم وأكد البيان انه ( الـقبض على ا
األول فـي أحـــدى مـــنـــاطـق احملـــافـــظـــة
ــادة  406 ـــطــلـــوب وفق أحـــكـــام ا وا
القتل الـعمد  الـذي أعترف قـيامه بقتل
ـواطـنـ في مـحـافـظـة مـيـسان  احـد ا
ـادة  28 وكـذلك مـطـلـوب وفق أحـكـام ا
مـخدرات لـعملـة بتـهريـب اخملدرات ب
الـعـراق وإحـدى دول اجلوار فـضالً عن
القبض على متهم آخر حدث في منطقة
احلي الــعــســكــري لـقــيــامه بــقــتل أحـد

اصدقائه). 
وجنـحت الشـرطة اجملـتمـعيـة في دائرة
الـــعالقـــات واألعالم الــتـــابــعـــة لــوزارة
الـداخــلـيــة في الـنــجف من إنـقــاذ فـتـاة
تــعــرضت الـى اإلبــتــزاز اإللــكــتــروني .
وقــال بـيـان امس ان (مـديـريـة الـشـرطـة
اجملتمعية في احملـافظة تلقت بالغا من
فتـاة  جنفـية عن تعـرضهـا الى األبتزاز
األلـكـتـروني من قـبل شاب كـان يـهـددها
بـنـشــر صـورهـا عـبــر مـواقع الـتـواصل

اإلجـتـمـاعي  األمـر الـذي دعـا الـشـرطـة
ـبــتـز الى الــتـحــرك الـســريع بــتـعــقب ا
والـتـحـري عـنه  ومن ثم الـتـوصل إلـيه
ومعرفته ومواجهـته باألدلة التي تثبت
ـتـهم ـة) مـؤكــدا ان (ا تـورطه بـاجلــر
ــته وأجـبـر عـلى ـبـتــز أعـتـرف بـجـر ا
حـذف مـحـتـوى اإلبـتـزاز  وأخـذ تـعـهـد

خطي منه بعدم تكرار فعلته). 
ولـقي ضـابط بـرتــبـة لـواء في الـشـرطـة
االحتادية واثن من مرافقيه مصرعهم
عــلى الـطــريق الــدولي بـ الــنـاصــريـة
ـــثـــنى. وذكــــر مـــصـــدر ان (الـــلـــواء وا

عـبــداحلـلـيم هـاني ضـايف تـوفي جـراء
حادث سيـر اثناء عودته الى الـناصرية
بـــعـــد انــقـالب الـــســيـــارة الـــتي كـــانت
تــقــلــهـم). وفي بــغــداد  ,أخــمــدت فــرق
ـــدنـي حــريـــقـــاً فـي أســواق الــدفـــاع ا
شعـبية في منـطقة الـعامريـة.وقال بيان
ـدنـي تـلقـتـه (الـزمان) ـديـريـة الدفـاع ا
ـدني تمكنت من امس ان (فرق الدفاع ا
الـسـيـطرة وإخـمـاد حـادث حـريق اندلع
داخل أسـواق الغيث الـشعـبيـة الكـبيرة
ـنـطـقـة الـعـامـرية ـنـظـمـة  في شـارع ا
شيدة جزء منها من ألواح السنديج وا

نتدى النسوي Èb²M∫ جانب من ا

الـعــراق وأسـبـانـيـا في عـام 1990
ا وإمـكانـية تـفعـليـها وحتـديثـها 
رحلـة احلالية يتالئم ومـتطلبـات ا
وأولـويـات الـعـمل واالسـتـثـمار في

الـعـراق). وأعـلنـت الـشركـة العـامة
لــلـحـديـد والـصـلب إحـدى شـركـات
ـــعـــادن عن وزارة الــــصـــنـــاعـــة وا
ــئــة من إجنــاز مــانــســبــته 85 بــا
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ـعادن شـاركـت وزارة الصـنـاعة وا
لتقى االقـتصادي الدولي ب في ا
الـعــراق وأسـبــانـيــا الـذي نـظــمـته
غـرفـة جتـارة مـدريـد بـالـتـعاون مع
السفارة العراقـية في أسبانيا عبر
ـرئي من خالل تـقــنـيــة االتـصــال ا
ــــــثل الـــــــوزارة مــــــديــــــر قــــــسم
اإلحتــادات والــشــركــات في دائــرة
االســـتـــثـــمـــارات حـــســـيـن بـــاسـم
ــســتــشـار ــشــاركــة ا عــلــيـــوي و
ـستـشارين االقـتصـادي في هيـئة ا
لرئـاسة مـجلس الـوزراء والسـفارة
الــعـراقــيــة في أسـبــانــيـا ووزارات
الـــتـــجـــارة واإلعـــمـــار واالســـكـــان
ورئــــيس غــــرفــــة جتــــارة مــــدريـــد
والــسـفـارة األسـبـانـيـة في الـعـراق
ووزارتي اخلـــارجــيـــة والــتـــجــارة
األســــبـــــانـــــيــــة بـــــاإلضــــافـــــة إلى
102شركة أسبانية متخصصة في
مجاالت البناء واإلعمار والصناعة
والنفط والطاقـة . وقال بيان تلقته
(الزمان) امس ان (وزارة الـصناعة
ــثــلـهــا في ــعـادن ومـن خالل  وا
ـلـتقى دعـت الشـركـات األسبـانـية ا
الـرصـيـنـة لالسـتـثـمـار في الـعـراق

من خالل الــفــرص االســتــثــمــاريــة
تاحة في شركـات الوزارة العامة ا
فــرصـة والــبــالـغــة أكــثــر من 200 
خـتلف اجملاالت الـصنـاعية وفق
ــــشــــاركــــة والـــتــــأهــــيل عـــقــــود ا
والـتـشـغـيل كـمـا و عـرض فـرص
عدني اخلاصة بإقامة االستثمار ا
مـــشــاريـع إســتـــخــراجـــيــة وشــرح
ــعـدنــيـة في تــفـاصــيل اخلـارطــة ا
الـــعـــراق تــمـــاشـــيـــاً مع الـــتـــوجه
احلـــــــكـــــــومـي فـي فـــــــتـح أبــــــواب
االســتــثـــمــار وتـــشــغــيـل مــصــانع

توقفة) . الوزارة ا
واضــاف الــبــيــان ان (الــعــديــد من
ـشـاركة في الـشـركـات األسـبانـيـة ا
لتقى أبـدت رغبتهـا وإستعدادها ا
اجلـــاد لـالســتـــثـــمـــار في الـــعــراق
وتـــطــــويـــر قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــات
الــتــحــويــلــيــة خــاصــة صــنــاعـات
الـزجـاج والـكـيـمـيـاويـات واألغـذيـة
واألدويــــة ومــــعـــدات االتــــصـــاالت
والــــقــــدرة واحلــــديــــد والــــصــــلب
والــنــســيج واجلــلــود إضـافــة إلى

صناعات األسمنت واألسمـدة) 
ــــلـــتـــقى وقـــال انـه (جـــرى خالل ا
وقعة ب مناقشة مذكرة التفاهم ا

يكانـيكيـة في فرن إعادة األعمـال ا
ـصـنع الـدرفـلـة ضمن الـتـسـخـ 
مشروع التأهـيـل . وذكـر مدير عام
الــشــركــة عــبـــاس حــيـــال لــكَن في

تـــصــريح لـــلــمـــكــتـب اإلعالمي في
الـوزارة أنـه (وبـعــد إكــمـال شــركـة
يــوبي هـــولــدنـك الــتـــركــيـــة كــافــة
ـدنـيــة في مـوقع تـأهـيل األعــمـال ا
مصنع الدرفلة فقد باشرت مالكات
الـشـركـة العـامـة لـلحـديـد والـصلب
الـهنـدسيـة والفـنيـة بتـنفـيذ أعـمال
ـعـدات في سـريـر الـتـبـريد نـصب ا
وفرن إعادة التسخ لإلنتقال إلى
ــرحـــلــة األخــرى فـي ذات الــفــرن ا
والــــتـي تــــشــــمـل أعــــمــــال نــــصب
األنــابــيب واحلــراريــات واألعــمـال
الكهربائية في الوقت الذي تستمر
فــيه أعــمـــال نــصب مــعــدات اخلط
اإلنتاجي ونصب محركات القوائم
الــرئــيــســـيــة إضــافـــة إلى أعــمــال
الــــهــــايـــدرولــــيك ومــــنــــــــظــــومـــة
ـــركــــزي وأعـــمـــال الــــتـــشـــحــــيم ا
تــأهــــــــــيـل وصــيــانــة الــرافــعــات

ـة ).  اجلسرية القد
يـشـار الى أن الـشـركة تـعـاقدت مع
شــركـــة يــوبي هــولــدنك الــتــركــيــة
لـتـنـفـيـذ مـشـروع تـأهـيل مـصـنـعي
الــصــلب والــدرفــلـة وخــدمــاتــهــمـا
الـهنـدسيـة إلنـتاج حـديد الـتسـليح

وبطاقات عاليـة.

»ŸUL²ł∫ مسؤولو وزارة الصناعة في اجتماع مع شركات اسبانية عبر دائرة الكترونية
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بنل سريع االشتعال اخملالف لتعليمات
الــــــسـالمـــــة واألمــــــان الـــــصــــــادرة من

ديرية).  ا
من جهـة اخرى  ,تـمكن مـنـفذ مـيـناء أم
قـصر الـشـمالي في مـحـافظـة البـصرة ,
اســـتـــنـــاداً إلى مـــعـــلـــومـــات شـــعـــبـــة
ـيـنـاء من الـتـراخـيـص واسـتخـبـارات ا
ضــبط عـجــلـتـ نــوع بـراد مــحـمــلـتـ
بــأدويـة بــشـريــة مـنــتـهــيـة الـصـالحـيـة
ومـــادة (الــكــبـــدة) تــالــفـــة ومــنــتـــهــيــة
الـصالحـيـة في مـحاولـة لـتهـريـبـها إلى

داخل البالد. 
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االزدواجية داء قد جديد ...

والتستر بالدين عاهة من أخطر العاهات ..
ـسـرح االجتـمـاعي العـام بـوجهٍ  وفي الدهـالـيز واخلـلـوات بوجه والـظـهور عـلى ا

ضاجع . واجع وتقض ا آخر قضية تثير ا
-2-

ــعـركـة فـحـسب  بل هـي الـوضـوح ونـصـاعـة انّ الـشـجـاعـة لــيـست في سـاحـة ا
وقف في البيت  وفي اجلامع  وفي اجلامعة وفي كل مكان. ا

-3-
قال ابن رشيق :

في سياق حديثه عن الورّاق التميمي :
واعظ  " دخلت اجلامع فَوَجَدته في حلقة يقرأ الرقائق وا

ويذكـر اخبار الـسلف الصـاحل  ومن بعـدهم من التابـع  وقد بـدا خشوعه 
وترقرقت دموعُه 

فما كان اال أنْ جئتُه عشيةَ ذلك اليوم الى بيته 
ينه غالم مليح   فوجدتُه وفي يده طنبور وعن 

فقلتُ له :
ما أبعد ما بيْن حالَيْك في مجلسيْكَ !

فقال :
ذلك بيت الله 
وهذا بيتي  

أضعُ في كل واحد منهماِ ما يليق به وبصاحبه "
لقـد كفَّ (ابن رشيق) نفسه عن االسترسال في مواخذة صاحبه الورّاق التميمي

...
ّـقه ولكنه لم يـستطع ان ويخـيّلُ لي أنَّ صاحبه كـان معجـبا بـجوابه الذي زوّقه و

يقنع أحداً بصحه .!
انّ الله مُطلِع علينا اينما كنا سواء كنا في بيته او في بيوتنا .

ان بـعظمَه الـله وشمول رقـابته لكل مـا يصدر عنّـا من قول او فعل ومقـتضى اال
ان يكـون لنا وجه واحد تـغمره انوار الطـاعة لله  بعـيداً عن كل الوان االنحراف

ا ال يرضيه فيكون السر والعلن واحداً ال اختالف فيه . واالرتطام 
-4-

وقد اسـتطاع كثير من السلطوي في (العراق اجلديد) أنْ
ـا أظـهـروه أمـامــهم من تـعـلق شـديـد يـخـدعــوا الـنـاس 
بـالفرائض والفضائل  حـتى اذا ما وصلوا الى مواقع
سلـطوية عالـية انكـشف الغطاء وبـانت احلقائق  وقرر

اخملدوعون قطع أصابعهم البنفسجية ..!!
وال حول وال قوة االّ بالله العلي العظيم .

.d  œuL×  ÕUH

kmkinfo@gmail.com

‰u³I « ÊQAÐ —UF²  dFý

t ö²šSÐ q³I² *«Ë

قبل ثالث سـنوات وفي غفـلةٍ من الـزمن وباالستـعانة بـاجلنـرال قاسم سلـيماني
وحفـنة من أهل الدار اندسوا خلسةً في مناطق كوردستانية خارج إدارة اإلقليم
ـادة  140من ـتـنــازع عـلـيـهــا" كـمـا ورد في ا ـنــاطق ا ُـسـمـاة دســتـوريـاً بــ"ا وا
الدسـتور الـعراقي الـذي وضع لـها خـارطة طـريق إلنـهاء ازدواجـية عالقـتهـا ب
ـسلحة ركـز واإلقليم وبـخرقٍ فاضح لـلدستـور الذي يحـرم استخـدام القوّات ا ا
في النـزاعات السـياسـية بـ احلكومـة االحتاديـة واإلقليم واحملـافظـات اجتاحت
ـسلحة الـعراقية سـاعدة القوّات ا ميلـيشيات مـنضويـة حتت احلشد الشـعبي و
وبـإشـراف مـبــاشـر من قـاسم سـلــيـمـاني قـائـد احلــرس الـثـوري اإليـراني مـدن
كركـوك وسنجـار وسهل نـينوى وخـانقـ وحاولت التـقدم بـاجتاه أربيل عـاصمة
اإلقلـيم من عدّة محـاور في التون كبـري ومخمور وأخـرى في خاصرة دهوك إال
أنهـا باءت بالـفشل الـذريع حيث واجهت جـداراً صلبـاً ومقـاومة عنـيدة من قوّات
بـيشـمـركة كـوردسـتان كـلفـهـا خسـائـر كبـيرة في الـعـدة والعـدد اضـطرتـها إلى
وقف هــجـمـاتــهـا والـتــقـهـقـر إلـى خـطـوط دفــاعـاتـهــا ووقف زحـفـهــا إلى اإلقـلـيم
وعاصمته أربيل.   واليوم وبعد مرور ثالث سنوات من تلك العملية التي أحدثت
شرخـاً كبيراً في العالقات ب اإلقليم وشعبه من جهة وب العراق وحكومته من
جهةٍ أخـرى بل وكشفت نوايا الكثـير من مفاصل اإلدارة السياسـية والتشريعية
ـبـيـتـة ضــد مـكـاسب شــعب كـوردسـتـان وحــقـوقه الـدسـتــوريـة إلى احلـد الـذي ا
استخـدموا فيه مصطلحات غير دستورية لـتقز اإلقليم وإلغاء هويته السياسية
ا تـسبب في تقـهقر وفرض احلـصار علـيه بالـتعاون مع كل من تـركيا وإيـران 
ـربع األوّل.  ورغم تـداعـيـات تلك شديـد في الـعالقـات مع بـغـداد وإعادتـهـا إلى ا
السـياسة اخلاطئة وتردي أوضاع البالد بشكل مريع وفي كل النواحي ما يزال
ر البعض يحاول صناعة قصص وهمية لبطوالت فارغة يحاولون فيها صناعة 
من ورق حـيـنمـا يـتحـدثـون عن أحداث كـركـوك وكأن رئـيس احلـكومـة في حـينـها
بطل من أبـطال معارك احلرب العـاليمة الثـانية وهم يدركون جـيداً وفي مقدمتهم
السـيد العـبادي بـأنه لوال الـصفقـة التي عـقدت ب مـجمـوعة من االحتـاد الوطني
ـا دخل كـركوك وب اجلـنرال قـاسم سـليـمـاني وقيـادات في احلـشد الـشـعبي 
إطالقـاً والـغـريب أنـهم يـتـحـدثـون عـمّــا حـصل حـيـنـهـا مـعـتـبـرين تـلك األحـداث
شيـنة عملية لـفرض القانون بيـنما هم ومن يعتبـرونه "بطالً" كانوا عاجزين عن ا
فـرضه في مـنـطـقـتـهم اخلضـراء واألنـكى من كل ذلك أنـهم يـتـحـدثـون عن نـصرٍ
وهمي مـتبـجحـ بقصـصٍ واهيـة يعـرف حقيـقتـها الـسيـد عبـادي وهي أنه لوال
ـدّبر خـلسـة إن اإلجـراءات التي اتُـخذت ا حتـقق هذا االجـتـياح ا تلك الـصفـقـة 
سلحة في اخلالفات السياسية ش إلى كركوك واقحام القوات ا إثر دخـولهم ا
ـوظـفـ خـرقــاً لـلـدسـتــور ومـنـعــهم السـتـخــدام الـلـغــة الـكـورديــة وعـزل مـئــات ا
واإلدارات من منـاصـبهم لـكـونهم من الـكـورد وتهـجـير قـرابة 180 ألـف مواطن
ـئـات من الـكورد وحـرق بـيوتـهم ومـحالتـهم ومقـرات أحـزابهم نـاهـيك عن مـقتل ا
كمـا حصل قبل عـدّة أيّام في حـرق مقر واحـد من أعرق األحزاب الـكوردستـانية
ــان وإهــانــة عــلم اإلقــلــيم والــعــراقــيــة وأكــبــر حــزب كــوردي عــراقي في الــبــر
ـا يــدلُّ عــلى الـكـم الـهــائل من الــكـراهــيـة واحلــقــد عـلى الــكـورد الــدسـتــوري 

ــا أشــاع شـــعــوراً مــأســاويـــاً لــدى الــشــارع وكــوردســـتــان 
الكـوردي حينما يـعجز عن وضع فرق بيـنهم وب سلوك
عــلي كــيــمــيـاوي أبــان الــنــظـام الــســابق حــيث أثــبـتت
األحداث والـسـلوكـيات أنـهـا امتـداد لـتلك الـثـقافـة التي
دمرت الـبالد والعباد طيلة أكثر من نصف قرن ويقيناً
ستـكون النهـايات ذاتها الـتي ينتهي إلـيها الشـوفينيون

في كل زمان ومكان.

 Uſö³ « .bIð ‚uF¹ ÂUI²½ù« s  ·u)«

w2√ rŽbÐ œU H « ¡UN½ù Íu ½ Èb²M  ‚öD½≈

ÍdLA « rOŠ— ≠ œ«bGÐ

ــــتــــحـــدة اطــــلق بــــرنــــامج األ ا
ـائي في الـعـراق  أول مـنـتدى اإل
كافحة الفساد  يركز على نسائي 
الـــدور األســـاسـي الـــذي تـــقـــوم به
الـنــسـاء في مــكـافــحـة الــفـسـاد في
نتدى بلسم البالد . وقالت عضو ا
نتـدى يجمع فالح الـتميـمي ان  (ا
نـسـاء ضد الـفـساد ويـضم عـشرات
ــيـــات والـــنـــاشـــطـــات من األكـــاد
ــدني الــقــطــاع الــعـام واجملــتــمع ا
والـقــطـاع اخلــاص والـشــابـات في
جــمــيع أنــحـاء الــعــراق  لـتــعــزيـز
ـــــرأة فـي اجــــراءات مـــــشـــــاركــــة ا
مــكـافـحـة الـفـسـاد من أجل حتـقـيق
الـتنمـية االجـتمـاعيـة واالقتـصادية
في الـعـراق . وتـابعت الـتـمـيمي ان
ـــــتـــــحــــدة (دعـم بــــرنـــــامـج األ ا
ــنــتــدى  في ــائي تــأســـيس ا اإل
ساواة ب إطار التزامه بتحقيق ا

اجلنس ضـمن أجندة عام 2030
نـتدى الـدعم الفني وقدم ألعـضاء ا
لـتـحديـد طـرق إشراك الـشـابات في

من الــطــاقــة الــغــــــازيــة لــتــامـ
اســتــخـــدامــات تــولــيـــد الــطــاقــة
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة والـــصـــنـــاعـــات
الــبـتــروكــيــمـاويــة وفي مــجـاالت

صناعية اخرى). 
تـبقـية من واضـاف ان (الكـميـة ا
صاحب تتم من استثمار الـغاز ا
خالل تـنـفــيـذ مـشـروع اســتـثـمـار
ــــصــــاحب فـي مـــعــــمل الــــغـــاز ا

مـعـاجلة الـنـاصـرية بـطـاقة 200 
مـقــمق وفـي حـقل احلــلــفــايـة في
مـحافـظة مـيـسان السـتثـمار 300
ـــؤمل ان يــنـــتــهي مــقـــمق ومن ا
شـروعان في نهـاية عام 2022 ا
بــاالضـافــة الى مــشـروع ارطـاوي
غـــاز الــبــصــرة الســـتــثــمــار 400
مقـمق ومــــــــشـروع ارطاوي غاز
اجلـــــــــــنـــوب الســـتـــثـــمـــار 300

مـقـمق ويـنـجــزان في نـهـايـة عـام
 .(2023

وكـــانت الـــوزارة قــد اعـــلـــنت في
الـعـام 2016 عن بــلـوغ االكــتـفـاء
الـذاتـي من انـتـاج الـغـاز الـسـائل
والــقــيـــام بــتــصــديـــر الــكــمــيــات
الفائضة عن حاجة البالد لتوفير
مـوارد مـالـيـة اضـافـيـة لـلـخـزيـنة

االحتادية.

مـكـافـحـة الـفـسـاد وتـنـظيـم حمالت
تـوعـيــة لـلـسـكـان عــمـومـاً  ويـتـبع
ـنـتـدى نـهـجـاً مـجـتـمعـيـاً  يـضع ا
اجملـتـمع في صـمـيـم عمـلـه ويـشرك
افراده رجاالً ونـساء بصـورة فاعلة
ـمـثل ـكـافـحـة الـفـسـاد) . وقـالت ا
ــتـــحــدة ــقـــيم لــبـــرنـــامج األ ا ا
ــائـي في الــعـــراق زيــنـــة عــلي اإل
أحـــــمـــــد  (ان مــــعـــــظـم إجــــراءات
مـكافـحة الـفسـاد في العـراق تتـركز
ـؤسـســات احلـكـومــيـة  في حـ ا
ـواطــنـ  واجملــتـمع يـبــقى دور ا
ـدني والقـطـاع اخلاص ثـانـوياً  ا
ولـــتــــنـــجح الــــبالد في مــــحـــاربـــة
الـفــسـاد عــلـيــهـا إشـراك اجملــتـمع
بـأكـمـله لـتـحـقـيق ذلك) اضـافت أن
(الـــفــســاد يـــؤدي إلى تــفـــاقم عــدم
ــســاواة بـــ اجلــنــســ  حــيث ا
تــتـــعــرض الــنـــســاء لــلـــفــســاد في
حـيــاتــهن الــيــومــيــة بــاعــتـبــارهن
الــراعــيـــات األســاســيــات ألســرهن
ومـجـتـمـعـاتـهن  وإن فـهـم الـفـساد
ـــســـتـــوى اجملـــتـــمـــعي من عـــلى ا

رأة وتـسليط الضوء على منظور ا
دورهـــا احلـــيــــوي في الــــتـــصـــدي
إلساءة استخدام الـسلطة يعد أمراً
كـافحة الـفساد وتـقليص أساسـياً 
انـــتـــشـــاره في الـــعـــراق). وأجــرى
ـــنـــتــــدى قـــبل انـــطالق اعـــضـــاء ا
الـــتــجــمع بــحــثـــاً كــشف عن أكــثــر

أشكال الـفساد انتـشاراً في العراق
من وجهـة نظـر النسـاء  كمـا أظهر
البحث أن واحـداً من أشد العوائق
الـتي تـمـنع الـنـسـاء من اإلبالغ عن
الــفـســاد هـو عــدم الــثـقــة بـاجلــهـة
ــتـلـقـيـة لـلـبالغـات  واخلـوف من ا

االنتقام . مبنى وزارة النفط

دني تكافح حريقاً اندع في العامرية ببغداد ×W∫ فرق الدفاع ا UJ
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WÝœU «  W¹dJ F « WLJ;«
واد ـا كنتـم متهـم وفق ا ـؤشرة ازائهم  درجـة اسمـائهم ادناه والـساكنـ في العـناوين ا تـهم الـغائـب ا الى ا
ؤشرة بينة ازاء اسم كل منكم من قانون العقـوبات العسكري وقانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ في القضايا ا ا
ا ان محل اقامتكم مجهـول لذا اقتضى تبليغكم في الصـحف احمللية على ان حتضروا امام احملكمة ازاء اسمائكم و
الـعسـكـريـة في االنبـار خالل مـدة ثالثون يـومـا من تـاريخ نشـر هـذا االعالن في الـصحف وعـنـد عدم حـضـوركم سوف
حل جتـري محـاكمـتكم غـيابـيا واعـطاء احلق لـلمـوظفـ العـمومـي بالـقاء الـقبض عـليـكم والزام كل شـخص يعـلم 
اختـفائكم ان يـخبر اجلهـات العسـكرية بـذلك استنادا لـلمادة (٨١) من قـانون اصول احملـاكمات اجلزائـية العـســـكرية

رقم ٣٠  لسنة ٢٠٠٧ .
w uI(« bOLF «
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فـيمـا عدّها ب الـكاظـمي وحكـومة االقـليم عدّها الـبعضُ صـفقـة سيـاسيـة 
اآلخر إتفـاقية تـأريخيـة ولكنـها تبـقى رغم كل ماقيل عـنها أنـها خطوة في
وبالـذات الطـائـفة االيـزيديـة التي ألهل سـنجـار  إعادة احلـقوق الـتأريـخيـة
تعـرضت جليـنوسـايد فـظيـع على يـدّ أقذر وأوسخ تـنظـيم في الدنـيا داعش
الــذي إســـتـــبــاح األرض والـــعـــرض ألهـــلــنـــا االيـــزيـــديــ في اإلجــرامـي
من قـبل أهل إبـتــداء نـقـول أن اإلتـفـاقـيـة واجـهـت رفـضـاً شـديـداً  سـنـجـار
ـدينـة نددّوا وخـرجـوا بتـظـاهرات غـاضـبة جـدا داخل ا سـنـجاراإليـزيـدي
بـاإلتفـاقـية وإعـتـبروهـا صـفقـة سـياسـيـة ب مـصـطفى الـكـاظمـي وحكـومة
ومـبــاركـة االدارة االمــريـكــيـة ـتــحــدة اقــلـيم كــردســتـان وبــرعـايــة األ ا
هذا الـرفض فاجأ األوساط رافضـ بشدة عودة قـوات البشمـركة للـقضاء
الدولـية والسـياسيـة ألنه لم يكن إتـفاقاً مـباشراً مع أهل سـنجار واالطالع
على طلـباتهم وهمومهم ومعـاناتهم ولم يحترم تطلـعاتهم ويعيش مأساتهم
بعـد التـحريـر السيـما وأن االالف مـنهم مـازالوا في اخملـيمـات وعوائـلهم
مخـطـوفات لـدى داعش اإلرهـابي ودورهم مـهدمّـة ومـدينـتـهم خربـة فـعلى
ماذا يـعتبرونه إتـفاقا تاريـخياً كـان من اآلجدى أن يتم االتفـاق مع ايزيدية
معتبريّن هذا سنـجار واهل سنجار من العرب النازح وليس مع اإلقليم
فيما عدّ االقليم وحكومة اإلتفاق جتاوزا على حقوقهم وسلباً لها وإلرادتهم
ــوجـبه إخــراج الـبــكـكـا الــكـاظــمي اإلتـفــاق تـاريـخــيـاً الــذي  اإلتـفـاق 
سـلـحـة وإعادة إعـمـارها وإعـادة نـازحـيهـا وتـشـكيل حـكـومة واحلـشـود ا
محـلية مـن أبنـائهـا الذين اليـنتـمون أليـة جهـة سياسـية وتـطبـيّع األوضاع
هــــنـــاك وإشــــراك قـــوات الـــبــــشـــمــــركـــة فـي االشـــراف وحـــفـظ األمن في
وإعادة تعـمّير دوائـر القضـاء احلكومـية ومدارسـها ومسـتشفـياتها دينـة ا
وجـرى هذا وحصـر حفظ االمن الـداخـلي للـشـرطة احلـكومـيـة احمللـيـة فقط
ـتـحـدة والـسـفـيـر األمـريـكي في بـغـداد لـتـحـقيـق هـدف بـإشـراف اال ا
بوقت واحـد وهمـا  إعادة احلـياة الطـبيـعيـة لسـنجـار وقطع الـطريق أمام
ادة 140 ايران الى سـوريا فـيمـا عـدهّ إقلـيم كردسـتان  الـبـدء بتـطبـيق ا
كـمـرحلـة أولى لـلتـطـبيّع ولـكن ردود االفـعال الـعـراقيـة علـى اإلتفـاق كانت
تـقـريـبـاً مـتـقـاربـة في كـثـيــر من بـنـود اإلتـفـاق في إعـادة الـنـازحـ والـبـدء
دينة وإعادة دوائر احلكومة لها وطرد حزب العمال البككا منها بإعمـار ا
ولكن اإلخـتالف والرفض لـدى جهات في احلـكومـة وأهل سنجـار رفضوا
ادة وتـطبيق ا بشـدة عودة البشـمركة وإبعاد احلـشد الشعـبي عن سنجار
140 التي إعـتبروهـا ملغاة مع إنـتهاء تـاريخها في 31 كانون اول 2007
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وسـهل نـينـوى  وكـركوك كـمـا رفضـوا أي انـتشـار لـلبـشـمركـة في سـنـجار
واليحق له ـنـاطق  مؤكـدين أن البـشمـركـة كحـرس لإلقلـيم  وغيـرها من ا
اخلروج خـارج حـدود اإلقـليم حـسب الـدسـتـور الذيـن هم كتـبـوه وصـوتّوا
ا مواجهـة عسكرية ور علـيه إذن اتفاق سنجـار يلقى عقـبات تنذر بأزمـة 
مع البـككا و أطراف في بغداد ترفض اإلتفاق بقـوة وتعدهّ صفقة سياسية
ب الكـاظمـي وب االقـليم لـتحـقيق أغـراضاً ودعـاية إنـتخـابية لـلكـاظمي
في وقت تـعيش حـكومـة الكـاظمي أزمـة إقتـصادية وتنـفيذ ألجـندة أمـريكـية
خـانقـة وحـقيـقيـة تنـذربإنـهـيار وشـيك للـحكـومـة وتهـديد امـريكي واوروبي
بغـلق سفاراتها والـهروب من بغداد بسـبب صواريخ الكاتيـوشا وتهديدها
بإقتحام سفارة ترمب  وحادثة قصف معسكر للتحالف قرب مطار اربيل
أعـاد حـسـابــات االدارة االمـريـكـيــة في مـواجـهـة الــكـاتـيـوشــا والـفـصـائل
ـسـلـحـة اخلـارجة عـن القـانـون وإنـذار الـكـاظـمي وإعـطـاؤه مـهـلـة زمـنـية ا
لـتـأمـ الـسـفـارات وكـبح جـمـاح الـكـاتـيـوشـا وأخـواتـهـا أزمـات احلـكـومة
تـتـفـاعل وتــنـفـجـربـوجـه الـكـاظـمي لـذلـك اخلالفـات الـسـيــاسـة والـكـتل مع
الكـاظمي والـصراعـات االخـرى  بسـبب تأخـر خروج قـانون االنـتخـابات
واحملـكـمة االحتـادية لـتـحقـيق انتـخابـات مـبكـرة جعـلت اإلتـفاق مع اإلقـليم
يـتــسـارع بــقـوة لـضــمـان حتــقـيق إصالحــات عـلى االرض  مــثل إشـراك
شـترك ودفع رواتب االقليم  وإشراك البـشمركة في العـمليات الـتنسيق ا
االقلـيم في إتفاقيـة سنجـار وإعادة البـشمرركة الى سـنجار وسـهل نينوى
وكركـوك وديالى  وإحتضـان اإلقليم وإشراكه بـاإلصالحات  وكسبه دعم
ـنفـلت والالدولـة التـي تريـد منه في مـواجـهة الـسالح ا حكـومة كـردسـتان
أمريـكا ودول اوروبـا انهـاءه في العـراق بوقت قـياسي وهـذا لن يتـحقق ما
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ّن خـرج ـعـتــرضـ من أهل سـنــجـار لـهـذا أسـرع الــكـاظـمي لــطـمـأنــة ا
ـشـتـركـة بـتــظـاهـرات غـاضـبـة ضـد االتـفـاق وإجـتـمـعت جلـنـة الـعـمـلـيـات ا
ـطـالـيبـهم وشـروطهم في الـتنـسـيـقيـة بـوفد كـبـير من سـنـجار واإلسـتـماع 
لهذا نرى أن اإلتفاق القبول باإلتفاق التأريخي وحتقيقه على أرض الواقع
ومـازال اإلتفاق حمل صـفة الـصفقـة ولكن أفـشلـها أهل سنـجارااليـزديون
يـواجه مـعـرقالت وصــعـوبـات حـقــيـقـيـة  من حــزب الـعـمـال الــكـردسـتـاني
ـواجـهـة عـسكـريـة  ومع احلـشد الـشـعـبي الـعراقي الـتـركي الـذي هددّ 
الذي يـشرف على حشد االيزيدي داخل سنجار ويتواءم مع البككا هناك
فكـيف يعـالج الكاظـمي تواجـد البـككا وإخـراج احلشـد الشـعبي بل كيف
بـعدم دخـول البـشمركـة لسـنجـار التي تـصرّ على يقـنع األطراف الكـردية 
إشراكـها في أمن سنجـار للسـماح للـنازح في االقلـيم العودة لـسنجار
شـاركة في إعـمارهـا  وحكمـها  حـقيـقة االوضـاع معـقدة هـناك والبد وا
وتبقي من حلـول قوية وجـذرية  وليس تـوافقات وصـفقات سـياسيـة التدوم
ـكن انـفـجـارهـا بـأيـة حلـظة سـنـجـار قـنـبـلـة مـوقوتـة  الـنـار حتت الـرماد 
ـتـنفـذة هـناك واحلـل الوحـيـد الذي يـقـطع على لـتـقاطع مـصـالح اجلـهات ا
اجلمـيع الـتدخل  هـو دخـول اجلـيش ومكـافـحة االرهـاب وإخـراج البـكـكا
في فـترة الحـقة بـعد اسـتتاب االمن وتسـليم االمن لـلشرطـة احمللـية  وغيـره
ـائـة من واالوضـاع  والبد هـنـا من اشـراك الـعـرب الـذي يـشـكـلون 75 بـا
سـكـان سنـجـار اعادتـهم تـعـني اعادة الـلـحمـة الـوطـنيـة واجملـتمـعـية وطي
ـاضي االلـيم الـبـشع والـتـطـلع حلـيـاة جـديـدة بـعيـدة عـن العـنف صـفـحـة ا
وعـدم الــسـمــاح الطــراف غـريــبـة تــؤجج الــسـلم ــاضي وجتــاوزه  ونـبش ا
اجملتمـعي والتعـايش السلمي اتـفاقية سـنجار نـعم تأريخيـة ولكنهـا سابقة
ألوانهـا والبـد ان تتـحـقق ويتـحـقق السالم وتـعـويض أهل سنـجـار كل ما
خسـروه وعانوا مـنه وأهمه التعـايش السلـمي وتثبـيت االمن وإشاعته ب
األهــالي والـقــرى احملـيــطـة بـســنـجــار فـسـنــجـار عــراق مـصــغـر البـد من
الـتـعايـش والوئـام وفـرض االمن واحملبـة  وكـبح جمـاح الـطائـفـية واالثـنـية
الــتي تـريــد إسـتــمـرارهـا جــهـات مــسـتــفـيـدة مـن الـصـراعــات واخلالفـات
نازعـات العـشائريـة والديـنيـة والقومـية  سـنجـار للجـميع ولـيس لطـائفة وا
معـينـة وحزب مـع  االتـفاق مـايزال يحـبو ويـتعـرّض الى تشـويّه وعـقبات
سـتحيل  والـوصول الى مبـتغى كل عراقي صعب جتـاوزها ولكـن ليس ا
شريف يـهمه عودة اهل سنجار الى ديارهم ويعيشون بأمن وأمان فيها 
ـكن إلعـادة بـنـاء دورهم  وفـتـح قـنـوات حوار وتـعـويـضـهم بـأسـرع وقت 
حـقـيقي أخـوي مـعـهم من قبـل القـرى والـعشـائـر وتـقد تـعـهدات ومـيـثاق
من قبل القـبائل والـعشـائر العـربيـة بحـمايتـهم وعدم الـتعرّض شرف لـهم 
لـهم وهـنـاك من يــحـاول خـلط االوراق بـالـقــيـام بـعـمـلــيـات إغـتـيـال ألفـراد
الــعـشــائـر لــتـأجــيج الــصـراع مع الــعــشـائــر وإلـقــاء الـتــهّم عــلى االخـوة
االيـزيـدين  عـلى اجلـمـيع الـتـحـلّي بـضـبط الـنـفس وتـفـويت الـفـرصة عـلى
أعداء الـعراق  من تنـفيذ أجـندتهم في إشـعال فتـنة وحرب قـومية وعـرقية
وطائـفيـة في سنـجار وضـواحيـها اإلتـفـاق التـاريخي كـفيل بـإعادة احلـياة
لسـنجـار ولكن لـيس قبل الـتفـاهم وتطـمينـهم أهل سـنجار وإشـراكهم في
حـكـومـة مـحـلـيـة لـفـرض األمن واإلسـتـقــرار فـيـهـا والـتـوقـيع عـلى مـيـثـاق
لصالح جهات نطقة  كي اليبقى صفقة سياسية  الشرف العشائري في ا
التريد اخلير إالّ لنفسها ومصاحلها احلزبية والسياسية الضيقة سنجار
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ـالين في الــوطن يــعـــاني عــشــرات  ا
العـربي من الفقـر  والتـفاوت الـطبقي
واكثر من تسعـ مليون امي وافواج
من الـعـاطـلــ عن الـعـمل  والـكل  في
مــطـــحــنـــة الــقـــهــر نـــاهــيـك عن مــدن
العـشـوائيـات والـصفـيح الـتي تزحف
وبـــدون تــــوقف عــــلى الــــكـــثــــيـــر من
العـواصم الـعربـيـة  بعـد ان اصـبحت
االيـام بل الـسـاعـات  الـتي تـمـر  عـلى
هـــذه االمـــة  ايــام  ضـــيـــاع  وضــعف
وتـراجع  وخـنـوع وخـضوع  وبـعض
هذه االنـظـمة تـوافق عـلى ذلك وبدون
اي مـــراجــــعـــة مـن قـــبل حــــكـــامــــهـــا
وانظمتـها الوضاع اوطانـهم البائسة
واكـثر اجـتـماعـات بـعض احلـكام هي
لــيــست لـلــمــراجـعــة ووضع احلــلـول
لالزمــات ومــواجــهــة الــتــحــديــات بل
لتـعزيـز مواقـعهم وحـمايـة منـاصبهم
وتـعـزيـز سلـطـاتـهم بـعـيـدا عن هـموم
شعوبـهم  ومواطنيـهم  وحل ازماتهم
والـــيــوم ابــاتـت اجــتــمـــاعــات بــعض
احلـكـام من اجل مـواصـلـة الـسيـر في
ركـاب الـتـطـبـيع مع اسـرائـيل  وتـأمـر
الـبعض عـلى الـبـعض االخـر  بـعد ان
اصبح هؤالءاحلكـام يعيشون في واد
وشـعــوبـهم في وادا اخـر والــضـحـيه
هـو االنـسـان احملـكـوم لـهـذه االنـظـمـة
خاصة بعد ان اصـبحت لقاءات وقمم
ومقرارات وتصريـحات هؤالء احلكام
وجــامـعــتـهم الــعـربــيـة مــصـدر تــنـدر
لشـعـوبهم وهم يـتـنكـرون ويـلحـسون
مــــقـــراراتـــهـم قـــبل ان جتـف احـــبـــار
تواقيـعهم عليـها واليـوم امثال هؤالء
احلــكــام   يــتــنــافـســون مــتــســابــقـ
مــهــرولـ مـن يـصـل قـبـل االخـر  الى
اعـــتــــاب وابــــواب الـــبــــيت االبــــيض
لـيسـجل االنـتظـار والـوقوف بـالـنسق
واالعــتــدال لـتــقــد الـوالء والــطــاعـة
لــلـســاســة االمـريــكــان وعـلى الــطـرف
االخــر شــواهــد الــبــؤس  والــتــخــلف
مـــوجـــودة في دولـــهم الـــتي يـــتــراكم
الثـراء الفـاحش  في قـسم منـها  وفي
القسم االخر يتراكم  ويجتمع البؤس
 والـفـقـر والـقـهـر  والـتـخـلف عـلى كل
الــصــعــد في مــقــدمــتـهــا االنــســانــيـة
والـصـحـيـة وانـعـدام الـعـيش بـكـرامة
نــعم لــقـد انــعــكــست سـيــاســات هـذه
االنظمـة على شـعوبهـا ودمرتهـا  بعد
ان اصبح حكامها يتصرفون  وكانهم
ــتــلـكــون بــلـدانــهم  ويــســتـعــبـدون
ارسون سياساتهم مواطنيها  وهم 
 ويـــقـــررون بـــعــيـــدا  كل الـــبـــعــد عن
ـؤسـسـاتـية الـتـقـالـيـد  والـسـيـاقـات ا
الــدمــقـراطــيــة والـدســاتــيـر كــمــا هـو
ـتـحـضر مـتـعارف عـلـيه في  الـعـالم ا

وهم الـيوم  عـلى ابـواب التـطـبيع مع
اسرائيل بـعد ان باشـر بعض احلكام
العـرب ببـيع العـالم العـربي بالـقطـعة
لـــلــــمـــشــــروع الـــصــــهـــيــــوني  حتت
ضــغــوطـــات االجــنـــدة الــســيـــاســيــة
االمــريــكـيــة وجنـمــهــا الـدبــلــومـاسي
الساطع   الذي  يوسم بعض االنظمة
الـعربـيـة التي تـركب مـوجـة التـطـبيع
مع اسرائـيل    باالعـتدال  والـرافضة
 بالتطرف   وتصفها باالرهاب بعض
االحـــيــان  وولـــلــعـــلم  االعـــتــدال  في
الــقــامـــوس االمــريــكي   يــعــني مــدى
الــقـرب والــبـعــد  عن الـبــيت االبـيض
واسـرائــيل والـتــطـبــيع  وهـذا احلـال
اوصل االنـظمـة الـعربـيـة  ووحكـامـها
الى مـــــــا هم عــــــلــــــيـه مـن ســــــوء في
عـالقــاتـــهم  وخـالفـــاتــهـم  وتــامـــرهم
بعضـهم على البـعض االخر وبعد كل
ان  ان هـذه التـداعـيـات  البـد من اال
مـصـلـحـة االمـة الـعـربـيـة واالسالمـية
صـالح الوطـنية واقصـد الشعـوب وا
الــعـــلــيـــا  فـــوق  فــوق كـل االنــظـــمــة
الـعربـيـة   وحكـامـها جـمـيعـا  بـسبب
زرية  التي جاءت االحوال  العربية ا
نـتـيـجـة حتـمـيـة لـتـصـرف مـثل هؤالء
احلـكـام  بـعــد ان اصـبـحت الـعالقـات
الـعربـيـة العـربـيـة اسوء من اي  وقت
مضى   بسبب الكوارث التي تمر بها
ومـخــاطـرهـا   الــتي شـمــلت اجلـمـيع
واصبحت تـشكل خطـورة كبرى  على
شبوهة نفسها  الن وجود  االنظمة ا
االبـــعــــاد الـــعـــمــــيـــقـــة واخلــــطـــيـــرة
وتـداعـيـاتــهـا  ومـا حتـتـوي عـلـيه من
قــــهـــــر وفــــقـــــر  واحــــتـالل لالوطــــان
ــشــروع مـــحــورهــا االســاسـي  هــو ا
االمريكي االسرائـيلي الشرق اوسطي
ومن وضع راسه مـن احلـكــام الــعـرب
ـشروع الذي اربك في مقـصلـته هذا ا
نطقة العربيـة واالقليمية  وانعكس ا
واقف  بالـضـرورة على الـسـياسـة وا
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والــــكل يــــدرك ان مــــشـــروع الــــشـــرق
االوسـط الـــكـــبــيـــر هـــو مـــشـــروع في
مـصلـحـة اسـرائيل جـمـلـتا وتـفـصيال
والـــكل يــشــهـــد الــيــوم  كـــيف تــلــعب
وتـعــمل  الــدبــلــمــاســيــة االمــريــكــيـة
واعالمـهـا الـســيـاسي  عـلى تـقـويض
الـتـقـارب  واللـحـمـة الـعـربـيـة وصوال
حملـــاوالت انـــهــاء الـــتـــاريخ الـــعــربي
االسالمي  الذي  تـريد ان تـنكـره على
ـــســـلـــمـــ لـــيـــســـحـــوا الـــعـــرب  وا
ويـتــبـخـروا  اي الــعـرب  وكـمــا تـريـد
وترغب اسرائـيل  واحلقيـقة ان سبب
ازمـاتـنــا لـيـست عـربــيـة  خـالـصـة بل

شاريع السياسية االمريكية بسبب ا
الــصــهـيــونــيـة وارجــو ان ال يــنـزعج
احلـلــفـاء االمـريـكــان  من هـذا الـكالم
والـوصف  لـســيـاسـتـهـا واجـنـداتـهـا
ـــشــبـــوه اجتـــاه االمـــة الـــعـــربـــيــة ا
واالسـالمـــــيـــــة  وان هـــــذا االحـــــوال
العـربية الـسيـئة  تـتطـلب من احلكام
راجعة  قبل فوات العرب  العودة وا
االوان  لــيـــتـــفـــاهـــمــوا ويـــبـــحـــثــوا
عالقاتـهم  فـيـما بـيـنهم اوال  ومن ثم
عالقاتهم مع االخرين   وهنا البد من
الـتــذكـيـر  بـضــرورة بـلـورة  وظـهـور
ثقف دور االحزاب  والسياسي وا
دني الوطـني ومـنظـمات اجملـتمع ا
عـــلى الــرغم مـن ضــعــفـــهــا  من اجل
الوقـوف  والـعمل عـلى مـنع  كل هذه
الـتـداعــيـات  في الـعالقــات الـعـربـيـة
الــعــربــيــة والـتــصــدي لــهــا  بــجـديه
وتصـميم  وان يـظهـر دور اجلمـاهير
الوطني والشعبي احلقيقي  االصيل
 بــجــديه وتــصـمــيم وبــارادة واعــيـة
اليــــقـــاف هـــذا الـــنـــزيف والـــتـــراجع
ـواقف الــوطــنــيـة واالنــحــسـار فـي ا
ـشـرفـة  الن الــزمن ال يـتـحـمل  هـذا ا
الـسـوء الذي تـمـر به امـتـنا الـعـربـية
واالسالمـية  وافـراز احـداثه احملـزنة
واألليمة  لـقد ان االوان واكثر من كل
وقت ان تــنــتـبه شــعــوبـنــا الــعـربــيـة
واالسالمـيـة   الى طـبـيـعـة الـعالقـات
فــيـمــا بـيــنـهــا  هــذه الـعالقــات الـتي
اصــــبـــحت فـي غـــايـــة الـــســـوء  وان
يدركـوا وبدقـة ومـوضوعـية  وبـشكل
عـــام طـــبـــيـــعــــة الـــصـــراع الـــعـــربي
االســــرائـــيـــلي  بــــشـــكل خـــاص وان
ـسـتـهـدفون وهم في يـعرفـوا انـهم  ا
قلب العاصـفة واليوم الـدول العربية
عرضه  لـلتـقـسيم ال مـحال  من خالل
ـتـجدد  اذا مشـروع الـشرق اوسط  ا
كـتب له الـنـجـاح وبـوادر الـتـطـبيـعي
مع اســرائــيل هـي الــيــات  واســبـاب
هـذا الــنـجــاح   وعـلـيــنـا ان نـدرك ان
ـشـروع االمـريـكي االسـرائيـلي هـذا ا
ـــنـــطــــقـــة  ويـــواجه يـــتـــعـــثــــر في ا
صعوبـات وحتديات لـيست بالـسهلة
شـروع غير  مـقبول من مطلـقا  الن ا
ـنـطـقـة  واالحـداث في قـبل شـعـوب ا
العراق ولـبنان   وبـعض دول االقليم
تــثـبت ذلـك  وان مـا يــشـجـع امـريــكـا
ـضي في مــشـرعـهم واسـرائــيل في ا
شترك  هو تفـكك مشروع التضامن ا
الــعـربي  وتــعـطــيـلـه  بـســبب ضـغط
الـســيـاسـات االمـريـكــيـة االسـرائـلـيـة
ــنــطــقـة ــعــروفـ في ا وعــمالئــهم ا
ومـــوقف الــــغـــرب  ومــــشـــاركــــاتـــهم
واضـــحــة فــهم   مـــازالــوا يــنــظــرون

ــنــطــقــة والــصــراع لالوضـــاع  في ا
الــــعـــــربي االســـــرئــــيـــــلي   حـــــسب
مـــصـــاحلــهـم  وبــدون ان يـــحـــركــوا
ســاكــنــا حــقــيــقــيــا  وهــذه االحـداث
ــواقـف بــجــمــلـهــا تــعــتــمــد عــلى وا
الـشعـوب الـعربـيـة واالسالمـية  وان
تــكــون قــويـة لــتــمــنع الــكـواراث عن
نـــفـــســـهـــا  من خالل رفض كـل هــذه
التـداعيات والـتصـدي لها  من خالل
مـواجـهـتــهـا  النـهـا تـهـدد حـاضـرهـا
ومستقبـلها ان مستـلزمات النهوض
الشـعـبي اصـبحـت الالعب االساسي
ـــــؤثـــــر واالهـم  في كل الـــــفـــــاعل وا
ـواقـف ومـطـالــبـة احلــكـام  جتـاوز ا
مـنـطق خـراب االمـة وضـيـاع حـقـوق
شـعـوبـهـا  الـتي تـتـحـمل مـسـؤولـيـة
الــــوقـــوف  بــــجــــديـــة و الــــشــــعـــور
ــــســــؤولـــيــــة من اجـل حتـــقــــيق بـــا
االصالحـات الـسـيـاسـيـة    واحـترام
ـقصـود بحـقوق حقـوق االنسـان  وا
االنــــســــان هـــنــــا كــــرامــــة وحــــريـــة
ـــواطن الـــعــربي  الن وانـــســانـــيــة ا
الـظـاهـر اصبـحت االنـظـمـة الـعـربـية
الـيـوم تـعـمـل بـاالتـفـاق  والـتـنـسـيق
عــلى مــصــادرة حـقــوق مــواطـنــيــهـا
ـارســة االعـتــقـاالت  وصــوال حـد و
التصفيات اجلسدية  في بعض دول
هــذه االنــظــمــة  كل هــذه االتــفــاقـات
والـــتـــعـــاون بــ الـــعـــديـــد من هــذه
االنـــظـــمــة الـــتي ال تـــتــفـق عــلى  اي
خطـوة عـربيـة حتـقق للـعـرب حمـاية
اوطــانـهم واحلــفــاظ عـلى كــرامــتـهم
وحاضرهم ومستقبلهم الذي يصادر
من قــبل االقـويــاء واحلـقــيـقــة لـنــعـد
ــاضي الــقــريـب احلــاضـر لــبــعض ا
ونذكـر بـعض االنظـمـة التي  ال تـريد
ان تــدرك مـــدى خــطـــورة مــا اقــدمت
عليه في الـتعاون في فـرض التغـيير
من اخلـــارج  وال تــريــد ان تـــعــتــرف
وتدرك ان مثل هذا التغيير  االساس
في دمـــار االمــة الــعــربــيــة وفق هــذا
االسلـوب الـذي استـعـمل  في تـغيـير
الــنـــظــام الـــدكـــتــاتـــوري  الـــعــراقي
الــســـابق   والــذي ادى الـى اســقــاط
الــدولـة الــعـراقـيــة  بـعــد ان وضـعت
العراق والعراقي في دوامة العنف
 واالرهـــــاب   ومـــــا زالــــة احلـــــرائق
مـــشــتــعـــلــة في الــعـــراق حــتى هــذه
اللـحظـة  وهنـا اقولـها بـصراحة كي
ال يـؤل حـديثي ويـفـسـر  بـشـكل غـير
صــحـيح وغــيــر مـوضــوعي اقـولــهـا
نـحـن وبـاصـرار غــيـر نـادمــيـ عـلى
تغير الـنظام الدكـتاتوري في العراق
 لـــكن عـــلى هــؤالء الـــذين تـــبــنــوا و
تــعـاونــوا  وايـدوا  احــتالل الــعـراق
واســقـــاط دولــته  ان  يـــقــدمــوا االن
الـعون لـلـعراقـيـ بشـفـافيـة ونـزاهة
ــشــبــوهــة ــصـــالح ا وبـــعــيــدا عن ا
العــادة االمن واالمــان  واالســتــقــرار
لـلـعـراق  ونـصـرتـهم في اعـادة بـنـاء
ـدنية احلديـثة وبالـتنسيق دولتهم ا
مع مؤسساته الشرعية لتحقيق هذه
ـــهـــام  واعــــود الى الـــتــــوافـــقـــات ا
واالتـفـاقـات واالجـتـمـاعـات الـثالثـية
والثـنائـيـة بل القـمم العـربيـة لتـكون
لقاءات شفافة ونظيفة لقاءات  تكون
اداة  قـوة  وتــوحـد وبـنــاء  ولـيـست
لــقــاءات  واتـفــاقــات  وقـمـم تـؤسس
للـخراب والـدمار واالحـتالل وضياع
س لــيس لالراضـي الــعــربــيـــة  وبــا
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بـالـبعـيـد قـمة الـتـسـع خـيـر شـاهد
على الـتاسـيس لـشق الصف الـعربي
وارسـاء دعـائم احـتالل الـعـراق  عـام
2003 هـــذه الـــقـــمـــة الــــتي غـــيـــرت
بــــوصـــلــــة الـــعــــرب الـــســــيـــاســــيـــة
واالستـراجتيـة  في الـصراع الـعربي
االســرائــيــلي  والـعـالقـات الــعــربــيـة
الــدولــيــة  بــعــد ان  اصــبــحت االداة
دمـر للـعالقـات الـعربـية والـعنـصـر ا
العربية  وحلد اليوم ما زال احلديث
قـائم عن قـمـة الـتـسـعـ  الـتي كـانت
مـن اســـوء الــــقـــمـم  واالكـــثــــر ســـوء
وانـــشــقــاقــا  وتــرديـــا في الــعالقــات
الـــعــربـــيــة  النـــهــا  عــمـــقت اجلــراح
وحــقـــقت االنـــقــســـامــات الـــعــربـــيــة
الرسمية وهنـا يكون احلديث  وبدقة
ان ما حـقـقه النـظـام الدكـتـاتوري في
غـــزوه لــلــكـــويت  من عـــدوان ســافــر
وجتاوز على دولة الـكويت  مرفوض
ومدان وغـير مـقبـول والعـراقيـ  ما
زالوا يـعانون جـراء هذا الـغزو حتى
االن بــــعـــد احــــتالل وطـــنــــهم وهـــدم
مــؤســـســـاتـــهـم وضــيـــاع ثـــرواتـــهم
وامــوالـهم  ويــدفـعــون ثــمـنه امــنـهم
وحــيــاتــهم وســتــقــرارهم  ودمــائــهم
ومــازال الــبــعض يــريــد لــلــعــراق ان

يكون حجر على حجر  .
oÐUÝ ÂUE½

ان غزو النظام السابق للكويت جلب
امريكا  وجيوشها  وحلفائها لضرب
الــشـعـب الـعــراقي  ويــومـهــا تالشت
ــــعـــاهـــدات  في الـــدفـــاع الـــعـــربي ا
ـشتـرك الـتي امـتالت بهـا اجلـامـعة ا
الــعــربـيــة  الــعـتــيــدة وكل الــقـرارات
ـعاهدات الـعربية والتاريخ لـلقمة وا
ان تـاريخ قـمـة التـسـعـ هـذه الـقـمة
الـــتي وضــعـت الــعــرب فـي الــزاويــة
احلـــرجـــة  واســـست لـــزمـن الـــســوء
والـتــردي الـعــربي  ومـا حــدث بـاسم
الـربـيـع الـعـربي في لـيــبـيـا وسـوريـا
وتــــونس وفـي الـــعــــديــــد من ارجـــاء
الـوطن الـعربـي  وظهـرت مـعـسـكرات
ـانعـة  واعـود  لـلـتـاكـيد اعـتـدال  و
نافق لقطع الطريق على الـنفاق وا
واالنتهازي  للتاكيد ان غزو النظام
الدكتاتوري العراقي السابق للكويت
ـه وحــمــاقـه   واالن  يــحق لي  جــر
الــســوؤال اين الالءات الــثالث الــتي
وقـعت عــلـيـهـا االنـظــمـة الـعـربـيـة  ال
صـــــلـح  ال تـــــفــــــاوض ال اعـــــتـــــراف
بــــاســـــرائــــيـل  هــــذه الـالءات الــــتي
حولتـها بـعض االنظمـة العـربية الى
اعــــتــــراف وتـــــفــــاوض  وتــــمـــــثــــيل
دبالمــاسي  وتـطــبـيع بـال ثـمن   اين
قرارات قـمـة بـيروت بـاالمس الـقريب
في عـام 2008 هـذه الــقــرارات الـتي
رد عـليـهـا  وزيـر الدفـاع االسـرائـيلي
حـيـنـهــا بـالـقـول  بـان هـذا الـعـام اي
عام القمة العربية البيروتية هو عام
 لــلــحــرب ولــيس لــلـسـالم  مـا اشــبه
قام اليوم بالبارحة وال اريد  اطالة ا
في هـذه ( اخملــازي )  وهـذا الـتـاريخ
زعـج للـوطـنـ الـشـرفاء الـقـريب  وا
علمـا ان كل هذه االنـظمة تـدرك جيدا
ــتـــحــدة االمــريـــكــيــة ان الـــواليــات ا
تــتـــطــابق مع الــنـــهج االســراائــيــلي
وذاهبة مـعه وتعمل من اجل تـمريره
وتــنــفــيـذه وبــايــادي بــعض احلــكـام
ـشـلـولـة  وطـنـيا الـعـرب واالنـظـمـة ا
وقيـميـا  واليـوم   يشـهد الـعرب زمن
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الـسـوء والـتـردي  والـتـراجع بـسـبب
بعـض االنظـمـة واحلكـام  واسـرائيل
وواشنطن  وحلـفائهم يـراهنون على
تــشــرذم  االمـة الــعــربـيــة االسالمــيـة
صالح وسياسة واشنطن  حتكمها ا
 وتــعــمل مع حــلــفــائــهــا من احلــكـام
ــنــطــقــة من تــســيـر واالنــظــمــة في ا
الـعـالم الـعـربي عـلى هـواهـا  لكـن ما
زال هناك روح وشباب في هذه االمة
العـربـية االسالمـيـة  يحـمـلون  االمل
ا والقوة وبشرف لرص   الصفوف  
تـــمــتـــلــكه هـــذه االمــة من مـــقــومــات
ومـــوارد بـــشــريـــة وثـــروات وتــاريخ
صـرية ـان  بـقضـاياهـا ا وموقع وا
الــــعـــادلــــة  رغم كل هــــذه الـــكـــوارث
والــتـحــديــات  لـتــكــون هي صـاحــبـة
الــزمن والــقــرارا  قــدر االمــكــان ومــا
مـــتـــاح بــ ايـــديـــهم  في عـــدم تــرك
احلــبل عــلى الــغـارب  بــهــذا الــشـكل
الـذي نــشـهـده فـي حـاضـرنــا الـسـيئ
حـاضــر الـتـطــبـيع مع اســرائـيل  بال
ثـــمن  ومـــا يــتم مـن حــديث مـن قــبل
بـــعض احلـــكـــام ان الـــتــطـــبـــيع  مع
اســــرائـــــيـل يــــحـــــجـم ويـــــقف زحف
ــســـتــوطـــنـــات ويــعـــيــد احلـــقــوق ا
الفلسطنـية خرافة  الن العرب في كل
مـا قـدمـوه الســرائـيل من تـنـازالت لم
يتمكنوا في يوم من االيام من تفكيك
مــســتـوطــنــة اســرائـلــيــة  واحـدة او
اطالق سـجـ فـلـسـطـيـني واحـد  او
مـنـع اسـرائـيل من بــنـاء مـســتـوطـنـة
ستـعمرة واحدة او ايقـاف  العـمل 
اسرائلـية صهـيونية وامـتنا الـعربية
واالسـالمــيـــة تـــواجـه  بــســـبـب هــذا
الـــتـــطـــبـــيع   ومـــشـــاريع االقـــويـــاء
ــشـــبــوهــة الــكــثــيــر  من الــتــراجع ا
واالنــــحـــســـار والـــتـــردي  مـــشـــاريع
تــقــسـيـم جـديــدة  ( ســنـة وشــيــعـة 
مــعــتــدلـ ومــحــاور شــر  مــعـارضه
ومــــواالت ) وغـــيـــرهــــا من اوصـــاف
وتقـسيمـات وخنـادق وجبـهات حدث
وال حـــرج  ومـــا خـــفـــيـــة كــان اعـــظم
ا كان عليه والوضع العربي اسوء 
بــــاالمس  وهــــو بـــالـغ الــــتـــعــــقــــيـــد
والــسـؤال كــيف سـنــواجه هــذا الـكم
ــلــفـات الــهــائل من االنــحــرافــات و ا
صريـة اخلطرة والصعبة الساخنة ا
 في مقدمتـها اوضاع العـراق ولبنان
وســوريـا والــيـمن ولــيـبــيـا  وبــشـكل
خـــاص الــقـــضــيـــة الـــفــلـــســـطــنـــيــة
ـكــيـالـ وتـدعي وواشـنـطـن تـكـيل 
بـانــهـا راعــيـة الـسـالم   والـنـاس في
نا العـربي واالسـالمي يتساءلون عا
 الى مـتى ومـتـى يـنـتـهي هـذا الـقـهـر
في ظل انـظـمـة مـتـــــــــهـالـكه وحـكام
يـــعــــمـــلـــون من اجل احلـــفـــاظ عـــلى
عروشهم بـكل ثمن ومتى يـنتهي هذا
الـصـبـر  وهل من تـفـكـيـر لدى بـعض
احلـــكــام  واالنـــظــمـــة الــعــربـــيــة من
ــلـمــة الــشــمل الــعـربي الــعــودة الى 
صرية وتوحيد بعض مـواقفـــــــهم ا
وكلـمـتهم  وردم الـهـوة في ما بـيـنهم
لـوقف كـل هـذه الـتـداعــيـات والـسـوء
العـربي  لـلخـروج من قـلب الـعاصـفة
وســــــــــوء الــــزمن  مـــتى نـــنـــظــــــــر
شتركة لهذه االمة صالح ا لتعزيز  ا
ورفع احلـواجـز الـتي  وضـعت فـيـما
بــيـنــهــا قـســرا لـنــعـمـل شـيئ النــقـاذ
الواقع  عسى ان تقول عـنا اجـــيالنا

القـــــادمة خيرا.
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أشـعلت تـظـاهـرات تـشرين 2019 عن
غـــيـــر قـــصــــد صـــراعـــا" (فـــكـــريـــا" -
ـــطـــالب اجـــتـــمـــاعـــيـــا) أتـــخـــذ من ا
السياسيـة واالقتصادية لـلمتظاهرين

غطاءا" له . 
فالصراع اجلـديد في العراق  لم يكن
صراعا" طائفيا" مـحتدما"  ب السنة
والشـيعـة كمـا كان احلـال في السـن

الـســابـقــة  مـنـذ 2003 لـغــايـة 2008
تـقـريـبـا"  تــلك احلـقـبـة الـتي شـهـدت
ـة  مع وتـخـلـلت احـداثـا" دمـويـة مـؤ
استـمراره بـشكـله السـياسي مـتمثال"
حاصصة مؤسسات الدولة من قبل
االحــزاب والــكـتـل الـســيــاســيـة حتت
كـونات  - في ثـلي ا الفتـة حقـوق  
ــــــذاهب الـــــديـــــنـــــيـــــة إشـــــارة الى ا
ــتــصــارعــة - والــذي انــتج تــقــاسم ا
الــســلــطــة فــيــهــا  تـدهــورا" في ادارة
الدولـة واخـفاقـا" في تـقد اخلـدمات
االسـاسـيـة لـلـمـواطـنيـ الـتي  كـانت
ســبـبــا" رئــيـســيـا" النــداع تـظــاهـرات
مطـلـبيـة عـدة كانت اخـرهـا تظـاهرات
تـشـرين 2019 والـتي عـلى مـا يـبـدو
قـــد انــــضـــجـت  صـــراعــــا" فـــكــــريـــا"
اجـتـمـاعـيـا" جـديـدا"  سـنسـلـط علـيه
الضوء ونـتاوله بشيء من الـتوضيح

تواضع .  في هذا البحث ا
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يبـدو ان احلراك الـشـعبي في الـعراق
لم يــعـــد يــكـــتــفـي بــحـــدود مــطـــالــبه
ـتمثـلة بـتوفيـر خدمات االقتـصادية ا
ــاء والـكــهـربــاء والـبــنى الـتــحـتــيـة ا
وحتـســ الــوضع االقـتــصـادي وحل
ـطـالب مـشـكــلـة الـبـطــالـة ..الخ  او ا
ــتــعــلــقـة الــســيــاســيــة االصالحــيـة ا

بـاالنـتـخــابـات ونـزاهـة  مـفـوضـيـتـهـا
ـــســؤولــة عن إجـــراء االنــتــخــابــات ا
ـطالب الـسيـاسيـة التي وغيـرها من ا
تـهــدف الى اصالح الــنـظـام  كــمـا في
ســابــقــاتــهــا من  الــتــظــاهــرات الــتي
اضـية ولعل حدثت خالل السـنوات ا
ابــرزهـــا تــظــاهــرات 2011 و 2015
حـيـث انـتـقل احلــراك الـشـعــبي نـحـو
طـالب تؤمن خطـوات اكثـر جراءة و
عـاجلة الشـاملة بالـتغيـير الشـامل وا
بـــــــــــــــدال" عــن االصـالح اجلـــــــــــــــزئـي
عـاجلـات   حتى جتـاوز االمر الى وا
دعوات   (( اسقاط النظام )) كما ورد
في شعارات احلراك او شعار (( نُريد
وطـن )) و (( نـــــــازل اخــــــذّ حـــــــقي ))
طـالب ـعـبـران بـشـكل مـخـتزل عـن ا ا
الــشــعـبــيــة بــشـكل مــجــمل عن رغــبـة
ــتــظـــاهــرين بـــنــظــام احملــتــجـــ وا
ســـيــاسي جــديــد ال يـــضم ايــقــونــات
ـانــات الــسـابــقـة احلــكــومـات والــبــر
ورمـوزهـا .  ومع الـعـودة لـتـظـاهرات
تــشـرين االخــيـرة  فــبـالــرغم من عـدم
ـتــظـاهـرين ـطــالب ا مــعـارضـة احــد 
وتـأيـيـدهـم لـشـرعـيـتـهـا وأحـقـيـتـهـا 
ابــــتــــداءا" من كـــــبــــار رجــــال الــــدين
ـــراجـع -الــــذين لــــهم الــــســــطـــوة وا
والتأثير الكـبيرين على معظم احزاب
االسالمي السياسي احلاكم- كذلك لم
ـــطــالـــبـــات الــشـــعــبـــيــة جتــد تـــلك ا
ـانية  بل اعتـراضات حكـوميـة او بر
ـــطــالب بــالـــكــثــيــر من دُعـــمت تــلك ا
التأيـيد اخلـطابي الرسـمي   اال انها
تظاهرين ما لالسف خسر احلراك وا
جـريح يــقـارب 600 شـهــيـد و 2500 
نـسـبـة هـائـلـة مـنـهم أُصـيب بـعـاهـات

ـــة جــراء اعــمـــال الــقــنص مـــســتــد
اخلطف  والـقتل الـعمـد او االشتـباك
العنيف من قبل عنـاصر ومجموعات
حـكـومـيــة مـعـروفـة وعـنـاصـر اخـرى
مــجـهــولـة  اطــلق عـلــيـهم الحــقـا" بـ
الطرف الثـالث (جاءت التسـمية على
لــسـان مــســــــــؤولــ أمـنــيـ كــبـار
ضــمــنــهم وزراء امــنــيــ فـي اشـارة
مـــنـــهم الى وجـــود قـــوات تَـــقـــــــــدّم
وتـمـارس اعـمـال الـعـنف وتـسـتـخـدم
تظاهرين العزل ميتة بحق ا القوة ا
(فـيــا تـرى مـا هـو الــسـر وراء تـزايـد
األزمـة واشــــــتـدادهـا دون حل يـذكـر
عــــلى الـــرغم مـن تـــوافق وتـــأيــــــيـــد
اجلميع على مطالب احلراك الشعبي
ومـــــــرور عــــــــام عـــــــــــــلـى احلـــــــراك

اجلماهيري  ..!?  
هل كـــان الــــســـبـب الـــرئـــيــــسي هـــو
ـــــاطـالت االحــــــزاب احلـــــاكــــــمـــــة
وتـسـويف سـيـاسي فـقط ?? ام هـنـاك
اسـبــاب اخـرى غــيـر واضـحــة وغـيـر

معلنة? 
حـقـيـقـة األمـر  بـاسـتـطـاعـة البـاحث
ـــيـــز  بـــوضـــوح وان اخملـــتـص ان 
ـالحـــظــــات عن يــــشــــخص بــــعض ا
صـــراعــــات أخـــرى مــــهـــمــــة رافـــقت
الــتــظــاهــرات الــعــراقــيــة االخــيــرة 
صراع لم يـكن ظـاهرا" لـلعـلن سابـقا"
وهو صـراع ( فكـري - اجتـماعي )  
صراع ب تيارين فكري  االول هو
التيـار احملافظ الـرجعي والـثاني هو
ــتــحــرر الــتــقــدمي والــذي الـــتــيــار ا
ظــهــرت مالمـــحــة بــشــكل واضح في
الــتـظـاهــرات ومـا رافــقـهــا من افـكـار
وشـعــارات وسـلــوكـيــات وطـروحـات

لروادها ومرتديها . 
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يـتـمثـل التـيـار احملـافظ في تـركـيـبته
الـهـرميـة من رجـال الـدين والـعـمـامة
تـربـعة عـلى رأس الـهرم  الـدينـيـة ا
تـليـهـا االحـزاب السـيـاسـية الـديـنـية
ـنـتـفع كـثـيرا" (االسالم الـسـياسي) ا
مـن ايــحـــاءات وتــوجـــيــهـــات رجــال
ــبــاشــرة ــبــاشــرة وغـــيــر ا الـــدين ا
وانــحــيــازه جتــاه احــزاب االسالمي
السيـاسي الذين بـدورهم لم يكـتفوا
يـــــومـــــا" عن لـــــصق شـــــعـــــاراتـــــهم
وخطاباتـهم مع ما يتنـاغم والعمامة
الـدينـيـة وتأكـيـدهم دوما" ان عـمـلهم
ـرجـعـيـات الـسـيـاسي حتـت مـظـلـة ا

الدينية وتوجيهاتها . 
تـلـيـهـا فـئـة وشـريـحـة رجـال الـعـقال
ـؤيـدين في غــالـبـيـتـهم والـعـشــائـر ا
لألحـــزاب الــســـيـــاســيـــة الـــديــنـــيــة
ومـــراجــعـــهــا الــديـــنــيـــة  ثم حتــتل
ـسلحـة صفة ليـشيـات العقـائدية ا ا
درع احلمـايـة للـتـيار احملـافظ  التي
أسست لـنفـسها شـرعيـة عبـر فتاوى
دينيـة  ومشـاريع عقائـدية  وغُذيت
تنظـيمـاتها من خالل بـنوك العـشائر
الــتي بــدورهـا قــد زجت الــعــديـد من
ابناءها في تلك التـنظيمات  بعد ان
انـسـجمت مـع رغبـاتـهـا الـبـدوية في
حتـــدي الــســلـــطــات والـــعــمل فــوق

القانون او خارجه . 
اما التـيار التـحرري التـقدمي  الذي
ــثـلـة اوال ــا كـانت تــركـيــبـته  لــطـا
ـتــعـلــمــيـ والــقـوى ــثـقــفــ وا بــا
ـدنــيـة والــلـيــبـرالــيـة الــسـيــاسـيــة ا
ومنـاهـضي سطـوة الـدين السـياسي
وحكومات االسالم السياسي   ومن
الـعـلمـانـيـ عـلى اخـتالف درجـاتهم
ـعتـدل في العـلمـانيـة وتبـاينـها ( ا
ــلـحــدين )  كــذلك والــوجــوديــ وا
يـنـتمـي الى هـذا التـيـار الـيـسـاريون
واحلركات اليسـارية التي في جوهر
طـبقة مطالـبهـا هي الغاء الـطبقـية ا
بـــشـــكل مـن االشــكـــال فـي اجملــتـــمع
الــــعــــراقي  وحتـــــقــــيق الــــعــــدالــــة
ـسـاواة   والــدفـاع عن الـفـقـراء  وا
تـــلك االهــداف الـــتي انــســـجــمت مع
رغــبـــة بـــقــيـــة فــئـــات هـــذا الــتـــيــار
االجــتـمــاعي الــسـيــاسي  وتــركـيــبـة
تحرر والتقدمي  التيار الليبـرالي ا
وكما هي طبيعة احلال انسجم طلبة
ـــدارس واجلـــامــعـــات مع االفـــكــار ا
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بغداد

اجلديـدة واحلـراك النـوعي اجلـديد 
واضـــاف الـــفـــقــــراء  واحملـــتـــاجـــ
تـضررين من الـنظـام والبـطالـي وا
زخـمـا" اضافـيـا" لـلـحـراك علـى الرغم
من تـأرجـحـهـم نـتـيـجـة اعالم الـتـيـار
ـثــله ومـا يـقـابـله في احملـافظ ومن 
ــتــظــاهــرين  اعالم احملــتــجــيــ وا
ــيـــز هــذا الـــتــيــار ولـــعل ابـــرز مــا 
التحـرري هو تـركيبـته العمـرية التي
يغلب عليها فئتي الشباب واليافع
ــمـــكن ان يـــنـــبـــئـــنــا   والــذي مـن ا
بـأزاحـة جـيـلـيـة طـبــــيعـيـة في شـكل
وتــوجـهــات وعـــــــقـائــد واخالقــيـات

اجملتمــــــع العراقي القادم . 
يعلم طرفا الـصراع - كما يتضح في
بـاشرة بـاشرة وغـيـر ا اخلطـابـات ا
السيـاسية والديـنية والـفكرية او من
خـالل الـــفـــضـــائـــيـــات او ايـــجــازات
افــكــارهم وطـــروحــاتــهم في وســائل
الـتــواصل االجـتـمـاعـي-  ان نـتـيـجـة
هـــذا الــــصــــراع ونــــهــــايـــتـه هي من
ــســـتــقـــبل الـــســـيــاسي ســتـــحـــدد ا
واالجـتـمـاعي لــكال الـتـيـارين  حـيث
تـضـمـنت اخلطـابـات الـتـركـيـز دوما"
ـسـتـقـبل للـمـثـقـف  عـلى تـصـوير ا
فدائما" ما كانت بروبغندا احملافظ
ـوجه هــو الـتــحـذيـر من واعالمــهم ا
ــتــظـــاهــرين الى الـــســلــطــة ولـــوج ا
الســبــاب تــتـــعــلق بــنـــشــر الــفــســاد
االخـالقي والـــفــــجـــور  وتـــضــــيـــيع
الـقــضـايـا الـديـنــيـة وانـهـاء االعـراف
اجملـــتــمـــعـــيـــة احملـــافــظـــة ومـــنـــهــا
الـــعــشــائـــريــة - من وجــهـه نــظــرهم
اخلــــاصـــــة -  في حـــــ وجه إعالم
ـضـاد عـلى مـبـدأ احلـراك الـشـعـبي ا
احلـريـات الـشــخـصـيـة وعـدم اشـراك
الــديـن واالعــراف االجــتــمـــاعــيــة في
التأثيـر على رؤى وتوجـهات الشعب
ان منتخب طالبـة بحكومة وبـر  وا
عـبــر آلـيـات عـادلــة والـعــــــــمل عـلى
ابـعـاد االسالم الـسـيـاسي عن احلـكم
من خالل الــــتـــذكــــيـــر بــــفـــســـــــــاده
احلـــكـــومي وحتـــمـــيـــله جـــمـــيــــــــع
شـاكل والـنكـبات الـتي تـعرض لـها ا
الــــبـــــلــــد خـالل الــــســـــنــــوات الـ 17
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هل انـــــعــــكس الـــــصـــــراع االيــــراني
االمريكي في الـعراق  أم ان الصراع
ـتـحررين الـفكـري بـ احملـافظـ وا
هو من وظف هذا الصراع لصاحله ?

كن اجلزم بـقوة بشأن باحلقيـقة ال 
كن تفـسـير الـسـؤال اعاله  اال انه 
الـقــول ان تـوظــيف الـصــراع الـدولي
مــحـــلــيـــا" هــو االقـــرب لــلـــحــقـــيــقــة
والـــواقـــعــيـــة  فــعـــلى الـــرغم من ان
الـتــيـار  احملـافظ مــدعـوم جـزءا" مـنه
من ايران بشكل واضح وصريح  اال
ــكـنــنـا الــقـول ان كل الــتـيـار انه ال 
احملـافظ وتـركـيـباتـه هي تـتبـع أيران
ـتحـدة فال بـالـكـامل  امـا الـواليـات ا
وجـود ألي دلـيل واقـعي ومـوضوعي
واضح وصـريح عـلى مـدى تـأثـيـرهـا
في احلـــراك الــشــعــبـي الــعــراقي في
تـــظـــاهـــرات تــشـــرين 2019- 2020
بشكل مـباشـر كما هي ادعـاءات تيار
ــرعــومــة  وان كل مــا احملــافــظـــ ا
تظـاهري يقال من اتـهامات بـحق ا
ـتـحـدة هـو ال بـالــعـمـالـة لـلــواليـات ا
يـتـعـدى كــونه بـروبـاغـنـدا سـيـاسـيـة
تـــهــدف الى شــيــطــنــة الــتــظــاهــرات

وافشال مشروعها . 
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ظـهر مـصـطلـحـا الـذيول واجلـوكـرية
كـــرمـــزيـــة اخـــرى تــعـــكس وتـــوضح
طبـيعـة الـصراع الـفكـري االجتـماعي
في الـعـراق  فكـلـمـة الذيـول ; غـالـبا"
ــنــاهـضــ حلــركـة مــا تــشـيــر الى ا
تـبع الرادة االحتجـاج والتظـاهر ا
وسيـاسات ورغبـات النـظام االيراني
 في ح يـشيـر مصـطلح اجلـوكرية
ــــوجه من قــــبل الـــتــــيـــار احملـــافظ ا
تظـاهرين   ( وان لم واتبـاعه نحـو ا
يـكن عـلى مـسـتـوى كـافـة اخلـطـابـات
الــــرســــمــــيـــــة ) الى مــــجــــمــــوعــــات
ـمـولــ من الـواليـات ـتــظـاهـريـن ا ا
ـتـحـدة والـغـرب الـذين يـقـفـون ضد ا
احــزاب االسالم الـســيــاسي ( حـسب
دعـاية احملـافـظـ ) . ولـكل االسـباب
التي اوردناها وغيرها  توكد بشكل
ال يقـبل الـشك  بان الـصـراع احلالي
فـي الــعــراق بــجــزء كـــبــيــر مــنه هــو
صــراع فـكــري - إجـتــمــاعي وصـراع
طـالب السيـاسية جيلي  قـد وظف ا
واالقـــتـــصـــاديـــة  ووظـف الـــصــراع
الدولي االيراني - االمريكي لصاحله
 وان ال أمل في نـهـايـة هـذا الـصراع
دون تنـازل احد الطـرفيـ او كالهما
ـــعــتـــقــدات  عـن بــعـض االفــكـــار وا
ا واللـجوء الى احلـوار والتـعايش 
يـضــمن حـقـوق وأحـتــرام مـعـتـقـدات

الطرف .  
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تـحدة 328 مـليـون نـسمـة وهو ا
ــزيـد من مـا يــســاهم في إضـافــة ا
الي إلى مـشاهـدي الكالسـيكو ا
ـا يـثـلج صـدر خـافـيـيـر تـيـباس
رئيس رابطة الليغا الذي سيجني

شاهدات الحقًا. ثمار هذه ا
ـــصــــابـــ وسط تــــزايـــد أعــــداد ا
ــســتــجــد بـــفــيــروس "كــورونـــا" ا
ـــفــــروضـــة مـن قـــبل والــــقـــيــــود ا
احلكومات للـحد من تفشي الوباء
يُـــرفع الــســـتــار غــدا الـــثالثــاء عن
فـعـالـيـات دور اجملـمـوعـات بـدوري
ــــوسم (/2020 أبــــطــــال أوروبـــا 

.(2021
ــاني ويــواجه بـــايــرن مــيـــونخ األ
اخــتــبـارا صــعــبـا أمــام أتــلـتــيــكـو
مدريد بـعد غد األربـعاء في بداية

رحلة الدفاع عن لقبه.
كـمـا يـسـتـهل يـوفـنـتـوس اإليـطالي
مــسـيــرته فـي غــيـاب جنــمه األول
الـبـرتـغـالي كـريـستـيـانـو رونـالدو
أمــام ديــنــامـــو كــيــيف األوكــراني

بسبب اإلصابة بكورونا.

الــفــريــقــان أفــضل أوقــاتــهــمــا في
األشهر األخـيرة حتى ريـال مدريد
وسم رغم تـتويـجه بلـقب اللـيجـا ا

اضي. ا
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يـحـظى الكالسـيـكو دومًـا بـاهتـمام
اليـ حــول الـعـالم كل عـام لـكن ا
صفقات النادي تلعب دورًا بشكل

دائم في كسب أرض جديدة.
ونـظـرًا لـوجـود العـبـ من أمـريـكا
اجلنوبية في الفريق بشكل دائم
ـتـابـعة فـإن الـكالسـيـكـو يـحـظى 
اجلـمـاهـيـر الالتـيـنـيـة بـاسـتـمرار

رغم فارق التوقيت.
وتعمل رابطـة الليجـا منذ سنوات
ـسـابـقـة ومـحـاولة عـلـى تـسـويق ا
جذب مـشجعـ جدد بـهدف زيادة

اإليرادات من بيع حقوق البث.
ولعل أكـبر الـشواهـد على ذلك هو
مـحـاولـة الـرابـطــة تـغـيـيـر تـوقـيت
ــبــاراة فـي الــســنــوات الــقــلــيــلـة ا
ـاضــيـة وخـوضــهـا في الــنـهـار ا
لتـتمـاشى مع توقـيتـات القارات

األخرى ال سيما في آسيا.
تحدة ترقب في الواليات ا

ســــتــــكـــــون اجلــــمـــــاهــــيــــر
األمـريـكيـة في حـالـة ترقب
ـرة للكالسـيكو من هذه ا
أجل مشـاهدة أحـد أبناء
جـلــدتـهم بـقـمـيص أحـد

. الفريق
وتـــعــاقـــد بــرشـــلــونــة
مــؤخــرًا مع الــظــهــيـر
األمــــريـــــكي الــــشــــاب
ســــيـــرجـــيــــنـــو دست
قـــــــادمًـــــــا مـن أيـــــــاكس
أمستردام الـهولندي ومن
توقع ظهوره في تـشكيلة الفريق ا

يرجني. األساسية أمام ا
ــنــتـــظــر ظــهــور ديــست في ومن ا
الــكالســيــكــو لــيــصــبح أول العب
أمــــــريـــــكـي يـــــشــــــارك في صـــــدام
الغـر عـلى مدار الـتاريخ وهو
مـا سـيـلـعب دورًا في رفع نـسـبة
باراة حول العالم. مشاهدات ا
ويــفـوق عــدد سـكــان الـواليـات

آخـــر قـل أن يـــغـــيـــر رأيه ويـــقـــرر
االستمرار حتى نهاية عقده.

وحـتى أتـلـتـيـكـو مـدريد بـدت عـلـيه
مــظــاهــر اإلرهــاق حــيث يــتــجـاوز
مهـاجماه الـبارزان لـويس سواريز
وديـــيــجــو كـــوســتــا الـــثالثــ من
الــعـمـر وفي ظـل شـكـوك حـول

مـــعــانـــاتــهـــمــا من
اإلصابات.

ومع مـواجـهـات
صــعــبــة قــادمــة
فــــــــــــــــــــي دوري
األبــــــــــــطــــــــــــال
ومــبـاراة الــقـمـة
(الكالسيكو) ب

ريــــــال مــــــدريــــــد
وبرشلـونة مطلع
األســـــــــبــــــــوع
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نافسة على ال يُتوقع أن تنحصر ا
ــوسم بــ لـــقب الــلــيــغـــا هــذا ا
العمالق ريال مدريد حامل اللقب
ومـنـافـسه األكـبــر بـرشـلـونـة كـمـا

اضي. كان احلال خالل العقد ا
وذلك بـــعـــد تـــعـــرض الـــفـــريـــقــ
ـة مطلع األسبوع الكبيـرين للهز
تـعـثرة احلـالي عـقب بـدايتـهـمـا ا

للموسم.
وبــــــــعــــــــد أول سـت جــــــــوالت من
الـبـطـولـة أصـبح ريـال سـوسـيداد
صـاحب الصـدارة احلـالي سادس
فــريق مـخـتـلف يــنـهي اجلـولـة في

ركز األول. ا
ورغـم أن ريـال مـدريـد وبــرشـلـونـة
لــــعـــبـــا مــــبـــاريـــات أقـل بـــســـبب
ارتـبـاطــاتـهـمـا األوروبــيـة فـإنه ال
يـــبــدو أن أيــا مــنـــهــمــا قــادر هــذا
وسم على جـمع ما يزيد عن 90 ا

نقطة كما فعال من قبل.
وعن جـــدارة فـــاز قـــادش الـــوافــد
اجلــديــد 0-1 عـــلى ريـــال مــدريــد
بينما قدم برشلونة أداء أفضل من
عمالق الـعاصمـة عندمـا خسر -1
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وبــعـــد الـــنــظـــر في تـــفـــاصــيل
ــاضـي الــذي تـــأثــر ــوسـم ا ا
كــثـــيــرا بـــأزمـــة كــوفـــيــد-19
سـيـكـون من الـسـهل الـتـكـهن
بـأســبـاب احــتـمــال مـعــانـاة
وسم الـفـرق الـكـبـيرة فـي ا

اجلديد.
ولم يتـعاقـد ريال مـدريد مع
أي العب جــديـد ويـســيـطـر

الكبار على تشكيلته.
من جـــهـــة أخـــرى يــعـــاني
بـــرشــلـــونــة من مـــشــكالت
داخــلـيـة وعــدم اسـتـقـرار
في ظل مواجهـة مجلس
إدارتـه اقــــــتــــــراحـــــا
بــحـــجب الـــثــقــة
وســــــعـي جنــــــمه
لــيــونــيل مــيــسي
لالنتـقـال إلى فريق

ÊU e « ≠œ«bGÐ

اكـدت مـحـكـمـة الـتـمـيـيـز االحتـاديـة شـرعـيـة رئاسـة عـدي الـربـيـعـي الحتـاد اجلودو
العراقي.

ـوسوي رئـيس اخر لالحتـاد قد قـدم طعـناً لـدى احملكـمة بـعد صدور وكان سـمير ا
قرار سابق بشرعية الربيعي لرئاسة االحتاد.

واصـدرت احملـكمـة االحتـاديـة قـرارهـا الـيـوم بـشـرعـيـة الـربـيعـي حيـث ردت الطـعن
وسوي. التمييزي الذي تقدم به ا

رقم 2849 هيئة مدنية لعام 2020. و تبليغ الطرف بالقرار ا
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وجهَ مـــدرب مـــنـــتـــخـــبـــنــا الـــوطـــني
لـلشـبـاب قحـطان جـثـير الـدعوة إلى
ــغـــتـــرب شــوان الالعـب الــعـــراقـي ا
مـحــمـد الــذي يـلــعب ضـمـن صـفـوف
شـــبـــاب التـــســـيــــو اإليـــطـــالي وذلك
ـنـتـخب خالل لالنـضـمـام لـصــفـوف ا

قبلة. الفترة ا
وقالَ مدرب مـنتخب الشـباب قحطان
جــثــيــر : وجـــهــنــا دعــوة الى الالعب
شــوان مـحــمـد لالنــضـمــام لـصــفـوف
ـنـتـخب وذلك بـعد مـتـابـعـته وجمع ا
ـعـلـومـات الكـامـلـة عـنه ولـكن يجب ا
إكمال أوراق الالعب االداريـة ليصبح
جاهزاً لتمثـيل منتخب شباب العراق

في قادم االستحقاقات.
وأضــافَ جــثــيــر: شــوان مــحــمــد من
موالـيـد روما /2003 ومن أب عراقي

وأم ايـطـالـيـة  والـــــــالعب يـلـعــــــب
في مركز خـــــــط الهجوم.

وأوضحَ مـدرب مـنـتـخـبـنـا الـشـبـابي:
أنه تــــمت دعـــوة ثـــمــــانـــيـــة العـــبـــ

مـــغـــتـــربـــ لـــصـــفــوف
ـنــتـخب أربــعـة مــنـهم ا
ســــــيــــــتـــــــواجــــــدون مع
ــنـتـخـب خلـوض وديـتي ا
قبل بعد قطر خالل الشهر ا
إكمـال أوراقـهم االدارية وهم
كل من احلارس ند نـادر عمر
(فـالـكــنـبـرغ الــسـويـدي) وكـاردو
كـاميـران صديق (كـرستـال باالس
االنـــكـــلـــيـــزي) وعـــلي احلـــمـــادي
(سـوانـزي ســتي االنـكـلــيـزي) ومـتـ

ـاركي) ديــار صــالح (بـرونــدبي الــد
فيمـا سيتم انـضمام الالعـب األربعة
اآلخرين بـعد إنـهاء أوراقـهم اإلدارية
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ا بـقدر ما ال نعي من كـلمة االحتراف مع اننـا في العراق وبقـية الدول العـربية ر
ـادي الــذي يـربط اسم مــا حتت عـنــوان االحـتـراف بــعـقــد يـحـصل اال جـانـبــهـا ا
عـنـية ـوجـبه على رواتب ضـخـمـة جدا مـقـارنة مع الـواقع االجـتمـاعي لـلبـلـدان ا
ـعـيـشــيـة .. ومع ان اس االحـتـراف هــو تـطـويـري دائم واجملـتـمـعــات بـاحـوالـهــا ا
وربحي بـجميع مـلفاته ان طبق بـشكل صحـيح .. اال ان العمـلية في بـلدان تسمى
وتـقــبع حتت عـنـوانـيـة الـعـالـم الـثـالث مـهـمـا شـهـقـت بـنـايـاتـهـا وتـعـددت مـوديالت
ادي لـطـرفي الـعـقد ( سـيـارتـها .. فـان الـعـقـليـة مـا زالت تـدور في فـلك اجلـانب ا
العب او مدرب زائـدا الرئيس او أعضاء اإلدارة ) اما التركـيز على التطوير العام
لـلمـؤسـسـة وزيـادة وارداتـها وانـتـشـار صـيـتهـا وعـدد مـشـجـعيـهـا وإيـجـاد فرص
لالستـثمار والداعيـة واالعالن والتسويق فـهذه مسائل ال يـعلم عنهـا وال يعمل بها

اال من خالل ( فك متحرك ولسان طويل ) ..
ديـر الفـني األسبق في خبـر طريف يـحمل الـكثـيـر من الغـاربة تـولى  سكـوالري ا
ـنتخب الـبرازيل واحلـاصل على كـاس العالم 2002 تـدريب فريق كـروزيرو في

مهمة إنقاذه من الهبوط لدوري الدرجة الثالثة.
ـاضي وجـاء اإلعالن عـن تـعـيــ سـكــوالري من قـبل الــنـادي الــذي هـبط الــعـام ا
ركز لدوري الدرجـة الثانيـة ويواجه حاليـا خطر الهـبوط للدرجـة الثالثـة الحتالله ا
ن حــقق بــطـوالت مع ــدربــ الــعــرب  قــبل األخــيــر في الــتــرتـيـب. فـان اغــلب ا
منتـخباتهم او انديـتهم ولو كانت بطـوالت من الدرجة العاشـرة وفقا لترتـيب الفيفا
ومـعـايـيـره اال ان الـكـثـيـر منـهـم يانـف عن مـواقع تـدريـبـيـة اخـرى .. فـيعـد تـدريب
عـيبات الـتي جتاوزها .. في وقت الدرجـة الثانـية او الثـالثة او فـرق الشـباب من ا
ان عالم االحـتراف ال يعترف بهذه التصانيف واألساليب فهناك مرونة تقبل عيش
احملطـات ومحاولة االبداع فيها واثبـات الذات ومن ثم إعادة تسويق النفس بطرق

شتى  .
من جهـة أخرى فان روبيـنيو النـجم البرازيـلي السابق الذي حـقق مع ريال مدريد
اكبـر بطوالت اوربـا والعالم  اعـلن عن تعـاقده مع فريق سـانتوس الـبرازيلي بـعقد
ـتبـادلـة من ـدة خـمس اشـهـر كـشف تـقـريـر ان الـسـبب وراءه  اإلفـادة ا يـسـتـمـر 
ـبــلغ ظـاهـره بـسـيط ورمـزي حـد الـعـقـد االحـتـرافـي بـجـوانب عـدة.. صـحـيح ان ا
الدهـشة والغرابة وال يليق بتاريخ الالعب اال انه يتضمن مكافآت في حال حتقيق
دة عام و7 أشـهر. كمـا اشارت االخبار اال األهداف بـاإلضافة إلى بـند للتـجديد 
شاركة في ان جزء من دوافع الـصفقة هي الهروب من الـسجن فروبينيـو متهم با
واقـعة اغـتصـاب جمـاعي عام 2013 عـندمـا كان يـلعب مع مـيالن في واحدة من
االنفالتـات األخالقية وسوء االنضـباط الذي تسـبب بضياع عدد من كـبار النجوم

برغم امكاناتهم وشهرتهم ..
في خـبـر ذا مغـزى افـيـد بـان مـدرب مـنتـخب نـاشـئـيي الـعـراق والعب منـتـخـبـاتـنا
الوطنـية سابقا عماد محمد قرر دخول معايشة مع نادي الزوراء كجزء من تطوير
نفسـه وااليفاء بالـتزامات ومقـتضيات دورة الـبروفشـنل التي يدخل احد مـراحلها
ـدربـ وتصـريحـاتهم عـادة ما ـا سـمعـناهـا من افواه ا عـايشـات طا .. ومع ان ا
ـيـة وانـدية تـكـون خارج الـبـلـد زيـبـحث عـنهـا في دول مـتـطـور كـرويا ودوريـات عـا
احتـرافيـة كبـرى .. اال ان عمـاد اقدم عـلى هذه الـفكـرة من تلـقاء نـفسه حـسب ما
دربـ الكبـار واألندية ذكر مضـيفـا : (انها فـرصة لتـطوير الـقدرات والتـعلم من ا
تلك من اخلبرة العـراقية العريقة .. فالزوراء مدرسة وايـوب اديشو رمز تدريبي 
ما كـيفي ان نتزود منه .. كما ان الـظروف حتتم ان نكن قريب من
رحـلة ر مـعه  الواقع الـعراقي ومـنـتخب الـناشـئ الـذي 
اخــتـبــارات وجتـديــد وتـزود بــطـاقــات ومـواهب جــديـد ..
فالـفرصة مـواتية وجـيدة وتخـدم كل األطراف فضال عن
كونـها عرفانـا منا بوجـود خامات تدريـبية عراقـية عديدة

كن اإلفادة منها) . واندية جيدة  
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في مباراة أخرى غدا.
وتـــشــــهـــد اجملـــمـــوعـــة الـــرابـــعـــة
األربـــعــاء مــواجــهــة مــثــيــرة بــ
أيــاكس الـــهــولــنـــدي ولــيـــفــربــول
اإلجنـلــيـزي الــلـذين يــسـتــحـوذان
مــجــتـــمــعــ عــلى 10 من ألـــقــاب

البطولة.
ورغم الـتــاريخ احلـافل لــكـلـيــهـمـا
الـــتــقـى أيــاكس ولـــيــفـــربــول مــرة
واحـــدة ســـابــــقـــة فـــقط في دوري
األبــطــال كـانت فـي مـوسم /1966
1967 وكـــان الــتـــفـــوق فــيـــهــا من

نصيب أياكس.
وتشـهد اجملـموعة الـرابعـة  أيضا
مــواجـــهـــة أخــرى بـــ مـــيـــتالنــد

اركي وأتاالنتا اإليطالي. الد
يـغــيب األوروجــويـانـي إيـدنــسـون
كـــافـــاني مـــهـــاجـم مـــانـــشـــســـتــر
يــونــايـــتــد عن مـــواجــهـــة فــريــقه
السابق باريس سـان جيرمان غدًا
الـثالثـاء في اجلـولــة االفـتـتـاحـيـة
لـدور اجملــمــوعـات بــدوري أبــطـال
أوروبا.وبحسب صـحيفة "ذا صن"
اإلجنــلـيـزيـة فــإن الـثالثي كـافـاني
وهـــــاري مــــاجــــوايـــــر ومــــاســــون
جرينـوود لم يظهـر مع الفريق في
طار أثـناء الرحلة إلـى العاصمة ا

الفرنسية باريس.
وزعــمت صــحــيـــفــة "مــانــشــســتــر
إيـفـيـنـيـنـج نـيـوز" اإلجنـلـيـزيـة أن
هـــنــاك فـــرصـــة أخـــرى لـــكــافـــاني
بالسفر إلى باريس بشكل منفصل
بــعـدمــا لم يُــســافـر مع اجملــمــوعـة
الـــيــوم.يُـــذكــر أن كـــافــانـي أصــبح
متاحـا للمشـاركة مؤخرًا بـعد فترة
احلـجـر الــصـحي الـتـي اسـتـمـرت
ألســــبــــوعـــ بــــعــــد ســـفــــره إلى
إجنـلـتـرا وقـام بـتـدريـبـات بـدنـية
الستعـادة لياقته وكـان متوقعا أن

يلعب ضد فريقه السابق.
بــيــنــمــا مــاجــوايــر الــذي تــعـرض
لــضـغــوط مــتـزايــدة في األســابـيع
األخــــــيــــــرة; بــــــســــــبـب أدائه دون
نـتخب فقد ستـوى مع فريقه وا ا
طـــلـب احلـــصـــول عـــلـى قـــسط من

الراحة وعدم السفر.

غـد أيضـا لقـاء ريد بـول سالـزبورج
النـمسـاوي ولوكومـوتيف مـوسكو

الروسي.
ويــحل يـــوفــنــتـــوس ضــيـــفــا عــلى
ديــــنـــامـــو كـــيـــيـف في واحـــدة من
مـبـاراتــ تـقـامـان فـي وقت مـبـكـر
غــدا الـثالثــاء مع رفع الــسـتـار عن

فعاليات دور اجملموعات.
وفي نــفس اجملــمــوعــة الــســابــعـة
يــسـتــضـيف بــرشـلــونـة اإلســبـاني

فريق فيرينتسفاروشي اجملري.
ومن جـانــبه يـركــز سـان جــيـرمـان
تــــفــــكـــيــــره وجــــهـــوده اآلن عــــلى
ـاضي حـيث الـتـخـلص من شـبح ا
خـرج الـفـريق من دور الـسـتـة عـشر
للبـطولة نفـسها في موسم /2018
2019 على يد مانشستر يونايتد.
وقـد يـواجه سـان جـيـرمـان في هذه
باراة مهاجمه السابق إدينسون ا
ـــنــــضم حــــديــــثـــا إلى كــــافـــانـي ا
الـشـيـاطـ احلـمـر.وفي إطـار نـفس
اني اجملـموعـة يـلـتقي اليـبـزيج األ
وإسـطنـبول باشـاك شهـير الـتركي

ويــفــتـــتح بــاريس ســان جــيــرمــان
الـــفــرنـــسي الــذي خـــســر نـــهــائي
ـاضي أمـام ـوسم ا الـبــطـولـة في ا
بايـرن مـسـيـرته بـلقـاء مـانـشـسـتر

يونايتد اإلجنليزي.
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ويــــدرك الـــعـــمالق الــــبـــافـــاري أنه
ســيــواجه مـهــمــة مـعــقــدة عـنــدمـا
يالقي أتلتيكو الذي سبق أن أطاح
به من قبل نهائي البطولة نفسها

في عام 2016.
وقـال مـانويـل نويـر قـائـد وحارس
باراة األولى.. مرمى بايرن: "إنها ا
ــكن مـعــرفــة إلى أي حـد لـهــذا ال 

سيكون مستوى منافسيك".
وأضـــاف: "أتــلــتــيـــكــو فــريق قــوي
وعـــــــــنــــــــــيـــــــــد وصـل إلى األدوار
ــاضي.. ــوسم ا اإلقــصـائــيــة في ا
اجلـمـيع يعـرف العـبيه لـذا نـنتـظر
ليلة رائعة على مستوى كرة القدم

بعد األربعاء".
ويـلتـقي الفـريقـان ضمن مـنافـسات
اجملمـوعة األولى الـتي تـشهـد بعد

 لويس
سواريز

ـقــبل فــإنه يُــتــوقع تــراجع أحـد ا
ـثل الــكـبــيـرين أو كــلـيــهـمـا مــا 
فـرصة لـظـهور مـنـافس جديـد على

وسم. اللقب هذا ا
يــحـــتـــضن مـــلـــعب الـــكــامـب نــو
ـرتقب بـ برشـلونة الـكالسيـكو ا
ـه ريـــال مـــدريـــد الـــســـبت وغـــر
قـبل في اجلولـة السـابعة من ا

الدوري اإلسباني.
ـبـاراة تأتي بـعـد سـقوط ا
الـــفـــريـــقـــ في اجلـــولــة
ـاضـيـة إذ خـسـر ريـال ا
ـلـعـبه عـلى يـد مـدريـد 
قـــادش فــيـــمــا تـــغــلب
خيتافي عـلى برشلونة
بذات النتيجة (1-0). 
وال يــــــعـــــــيش
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أكدَ االحتاد االسيوي لكرة القدم
عـلى ضــرورة اخـتـيــار مـلــعـبـ
ؤهلة لالندية العراقـية الثالثة ا
لـــلــمـــشـــاركــة في دوري ابـــطــال

آســيــا وهي الــشــرطــة والــقــوة
اجلـــــويـــــة والـــــزوراء خلــــوض
مـباريـاتـها في الـبـطولـة بدال من
مـــــلـــــعبٍ واحـــــد.وقــــالَ مـــــديــــر
اجد: تراخيص االنـدية ماجـد ا

ان الـتطـبـيعـيـة خاطـبتْ االحتاد
اآلســـيـــوي قـــبـل فـــتـــرة بـــشـــأن
اخـتـيــار مـلـعب كــربالء لألنـديـة
الـــثـالثــــة غـــيــــر ان الــــرد جـــاء
بـضـرورة اختـيـار مـلعـبـ على
ــوافــقــة االحتــاد أن يــخــضــعــا 
اآلســـــــيـــــــوي مـن خالل زيـــــــارة
العب واالطالع عـلى مرافـقـها ا
وخطط االمن والسالمة اخلاصة

بها.
ــــاجــــد: ان االحتــــاد وأضــــافَ ا
اآلسيوي يـؤكد باسـتمرار على
تــطـبــيق تـعــلــيـمــاته وقـوانــيـنه
بــصــورة تـــضــمن انـــســيـــابــيــة
ـــبــاريــات بـــعــيــدا عن خــوض ا
اإلربــــــاك ويــــــعـــــدّهــــــا مـن أهم
خـطــوات جنـاح مـبـاريـات دوري

أبطال آسيا.
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تـــوالت بــرقــيــات الـــتــعــزيــة من
االحتـادات الـوطــنـيـة الـشــقـيـقـة
على الهيئة التطبيعية بعد وفاة
ــســاعــد الحتـاد األمــ الــعــام ا
الـكـرة طـارق أحـمـد رحـمه الـله

وأسكنه فسيح جناته.
وأرسلَ االحتــاد الــعـــربي لــكــرة
القـدم برقية تـعزية لـوفاة احلكم
ــرحـوم طــارق احـمـد الــدولي ا
وذكــر في الــتـــعــزيــة: انه تــلــقى
اخلــــبـــر بـــحـــزن بــــالغ ســـــائال
ـــــــــــــــولــى -عـــــــــــــــز وجـل- ان ا
يــتـــغــمـــــــــده بــواسـع رحــمــته

ويسكنه فسيح جناته.
ووصـــلتْ بـــرقـــيـــة تـــعـــزيـــة من
االحتــاد الــقــطــري لــكــرة الــقــدم

ــواسـاة الــعــامــلــ في األسـرة
الـرياضـية العـامة لـرحيـل عضو
احتــاد الـــكــرة الــســـابق طــارق

احمد.
وشـاطرَ االحتـاد اإلمـاراتي لـكرة
الـــقــدم أحــزان كـــرتــنـــا بــرحــيل
ـسـاعــد الـسـابق األمـ الـعــام ا
الحتاد الكرة طارق احمد وقدم
خـــــــالـص الـــــــعـــــــزاء لـألســـــــرة
ـة الـريـاضـيـة ولـعـائـلـته الـكـر
داعــيـا الــله الــعــزيـز الــقــديـر أن
يتغمده برحمته ويسكنه فسيح
جـناته.وقـدمَ االحتـاد البـحـريني
ـرحـوم خـالـص الـعـزاء لـوفـاة ا
ــآثـره طــارق احــمــد. مــشــيــدا 
وعــطــائه الــثـر أثــنــاء مــســيـرته

التحكيمية واإلدارية.

جانب من مبنى االحتاد االسيوي لكرة اقدم

قحطان
جثير

وهم كـل من عـــــلـي بـــــاسل
ـــوســـوي (كـــوبـــنـــهـــاكن ا
ــــــاركـي) وأيــــــسن الــــــد
اســـــحــــــاق (مـــــلـــــبـــــورن
فـيــكــتـوريــا األســتـرالي)
وأمــــ نــــوفـل الــــدخــــيل

(سـتانـدرلـييج الـبـلجـيكي)
وشــــوان مـــحـــمـــد(شـــبـــاب

التسيو اإليطالي).

طارق أحمد
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{ مـونـبـيـلـيـيه (أ ف ب) - تـصـوّر اخملـرجة
الفـرنسـية الـتونـسيـة كوثر بـن هنيـة التالقي
الـــعـــنـــيـف بـــ عـــالَـــمَي الـالجـــئـــ والـــفن
ـعاصـر في فـيـلـمهـا اجلـديـد الـذي عرض ا
مسـاء اجلمعة في افتتاح مهرجان مونبيلييه
توسط سينيميد في الدولي لـسينما البحر ا
ـقرر أن تنطلق عروض جـنوب فرنسا.ومن ا
فـيـلم بن هـنـيــة الـرجل الـذي بـاع ظـهـره في
دور الــــســـــيــــنـــــمــــا في 16 كــــانــــون األول
قـبل.وتبـتعد بن هـنية في قـصة هذا الـفيلم ا
وضـوع اللذين عن تـونس لتتنـاول هذين ا
يهـمّانها ويثيران شغفها.وتروي بن هنية في
الــفـيـلـم قـصـة ســام عـلي الــذي لم يـولـد في
ــنــاسـبــة من الــعـالم إذ هــو شـاب اجلــهـة ا
ســوري اضــطــر بــعــد تــعـــرضه لــلــتــوقــيف
اعتـباطياً إلى الهرب من بلده سوريا الغارق
في احلــرب وأن يــتـرك هــنـاك الــفـتــاة الـتي
يحـبـها لـيلـجـأ إلى لبـنان.ولـكي يـتمـكن سام
ــمـــثل يــحــيى مـــهــايــني) من (يــؤدي دوره ا
السـفر إلى بلجيكـا ليعيش مع حبـيبته فيها
يــعــقــد صــفــقــة مع فــنــان واسع الــشــهــرة
تـقضي بـأن يـقبل بـوشم ظـهره وأن يـعرضه
كــلـوحـة أمــام اجلـمـهـور ثـم يـبـاع في مـزاد

ا يفقده روحه وحريته.
واستـوحت بن هـنـيـة في فـيلـمـهـا من أعـمال
عاصر و ديلفوي الذي الفـنان البلجيكي ا
رسم وشـماً عـلى ظـهر رجل وعـرض الـعمل
لــلــبــيـع. وقــالت لــوكـــالــة فــرانس بــرس (إن
كن أن تـنتـقل بحـرية في الـعالم البـضـائع 
ولـكن ليس األفـراد حتى عـندمـا يتـعرضون

ألبشع أشكال االضطهاد). 
وتــنــتــمي بن هــنــيــة إلى جــيل
الـسينـمائـي الـتونـسي
الـشبـاب الذين نـقلوا
إلـى الــــشــــاشــــة
الـكـبـيـرة قـضـايا
مــــجــــتــــمــــعــــيـــة
وسـياسـية كانت
مـحــظـورة لـزمن
طــــــويـل فـي ظل
نــــــــــظــــــــــام زين
الــعــابــدين بن

علي.
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رئـيــسـة نـادي شــعـراء الـطــبـيـعــة األردني شـاركت في
اضـيـة عـبـر تـطـبيق امـسـيـة اقـامهـا الـنـادي اجلـمـعـة ا

زووم لشعر الهايكو شارك فيها شعراء عرب.
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الطـبيب االختصاصي بالتخـدير في مركز أبن البيطار
التـخصـصي جلراحـة القـلب بـبغـداد نعـته نقـابة أطـباء
الــعـراق بــعـد ان وافـاه األجـل أثـر إصــابـته بــفـايـروس

كورونا.
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ن زيــدان بـطـولـة ـمـثل ا ـمـثــلـة الـســوريـة تـشــارك ا ا
ــؤلــفه حـســام حتــســ بـيك مـســلــسل (الــكـنــدوش) 

. ومخرجه سمير حس
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وغــنـائــيـة اقـيــمت في مــحـافــظـة ذي قـار
بــالــتــعــاون بــ بــيت الــغــنــاء الــريــفي
والـبيت الـثـقـافي .قدم احملـاضـرة حـس
االســدي وحــاوره الــفــنــان
مـــحــمـــد هــادي مـــتــنــاوال
االطــــوار الـــغـــنــــائـــيـــة في
االهــــوار وهي مــــتــــعـــددة
ولـها مـسـمـيات كـثـيـرة قد
تؤخذ من اسمـاء البيئة أو
ـنـاطق أو قـد تـكـون عـلى ا
اســـمـــاء اشـــخـــاص مـــثل
احملـــــمــــداوي واجملــــراوي

والون وغيرها.
 تـخـللـت احلوار مـداخالت
من قـبل احلـاضـرين إلثـراء
احملـــاضـــرة فـــيـــمـــا  قـــدم
الفنان مـاجد الصـياد مدير
بــــيت الــــغـــنــــاء الــــريـــفي
والــفـنــانـان امــ سـلــطـان
وابـــــو حـــــســـــ االســــدي
وصالت غـنــائـيــة عـلى آلـة
العود والتي كانت حتاكي
كان وسط االهوار. سحر ا
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اطـوار الـغـنـاء الـريـفي اخلـاصـة بـأهوار
اجلـبـايش كـانت مـحـور جـلـسـة حـوارية
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الـفـنــيـة الـشـاخـصــة في مـقـر الـوزارة.وقـال
(جــهـد اســتــثــنــائي تــبــذله دائــرة الــفــنـون
حتـــضــيــراً النــطالق مـــهــرجــان الــواســطي
والـذي سـيـكون مـخـتلـفـاً عن سـابق االعوام
بـحلـة تـنظـيـمة جـديدة
ومـتــمـيـزة تـلـيق بـإرث
الـــواســـطي الـــثــقـــافي
والـفني فـضالً عن انه
بـاكــورة عـودة انـطالق
عارض الواقعية بعد ا
شهور عدة من العرض
الفني االلكتروني التي

نظمتها الدائرة).
وتــعــمـل الـدائــرة عــلى
اظـــــــهـــــــار الــــــطـــــــابع
اجلــــمــــالـي وإضــــفـــاء
اللـمسة الـفنـية للـمكان
تــمـــهــيــداً الســتــقــبــال
ضــــيــــوف مــــهــــرجـــان
ـــــقــــرر الـــــواســـــطـي ا
تـــنـــظـــيـــمه فـي شـــهــر
ـقبل. تـشرين الـثـاني ا
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دير العام لدائرة الفنون العامة علي وجه ا
عـويـد بـصـيانـة وتـرمـيم نـصـبي الـواسـطي
ـاضي النصب والنـخلـة لدى تـفقـده االحد ا

{ لـوس اجنـلوس  –وكـاالت - بـعد
فترة على خسارتهـا جلنينها الثالث
ي جــون ــغــنـي الــعــا من زوجـــهــا ا
ـيـة لــيـجـنــد خـرجت الـنــجـمـة الــعـا
كريـسي تيغن لـتعـلّق إذ نشـرت عبر
صفـحتـهـا اخلاصـة على أحـد مواقع
الـــتــــواصـل اإلجــــتـــمــــاعـي صـــوراً
لتغريدات كتبها ليجند عبر صفحته
اخلــاصـة وعـلّــقت عـلــيـهـا بــالـقـول:
(نحن هـادئون ولكـننا بـخيـر أحيكم
جميعاً كـثيراً).وكانت تـيغن قد نقلت
ستـشفى بعـد تعرضـها لنزيف الى ا
حــاد فــتــطــور الــوضع من سيء الى
أسوء. ونـشرت تـيـغن على حـسابـها
صــورة لـهــا بــاالبـيـض واالسـود من
ـــســتـــشــفـى وهي تــبـــكي وعـــلــقت ا
)نـشعـر بـالـصدمـة وبـاأللم الـعـميق 
نـوع من األلم الـذي لـم نـشـعـر به من
قــبـل. لم نــتـــمــكن من وقـف الــنــزيف
وإعــطـــاء طــفـــلـــنــا الـــســوائـل الــتي
يحـتاجـهـا على الـرغم من عالج نقل
الـدم الـذي تــبـقـيـتـه لـكن ذلك لم يـكن
ذلك كــافـيـا. . . ال نــقـرر أبــدًا أسـمـاء
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ــطــربــة الــلــبــنــانــيــة مــايــا ديــاب تــتــابع ا
ـوضـة حتــضـيـراتـهــا إلفـتـتـاح أســبـوع ا
الـعربي في دبي إفـتراضـياً وتـعمل على
اإلنـتـهاء من جتـهـيز فـيـديو خـاص بـهذا
ـــتـــد من 21 الى 24 احلـــدث الــــذي 
تـــشـــرين األول احلـــالـي بـــعـــد أن قــام
مـجـلس األزياء الـعـربي بتـسـميـة دياب

وضة في العالم العربي). (أيقونة ا
ـوضـة الـعـربي في ويـنـعـقـد أسـبـوع ا
دبي إفـتـراضـياً بـعـد جنـاح اإلصدار
اإلفـــتـــراضي الـــســـابـق الـــذي كــان
ــوضــة الـــرقــمــيــة األولى فــعـــالــيــة ا
والـوحــيـدة الـتي تـنــعـقـد في الـشـرق
األوسـط.ويـــــشــــــارك في أســــــبـــــوع
ــــوضــــة الـــعــــربـي أكـــثــــر من 30 ا
مـصمم أزياء من جمـيع أنحاء آسيا
وأوروبا وأميركا باإلضافة إلى يوم
كـــامل مـــخـــصص لـــلـــمـــصـــمـــمــ
الــبـرازيــلــيـ حتت عــنــوان (بـرازيل

نوبل)".

 سيطـر على انفعـاالتك وال تفتح على نـفسك النار وال
تتسرع في قراراتك.
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اصـبـر إذا أثـقـلت الـضـغـوط كـاهـلك وعـلـيك أن تـنـتـبه
لصحتك واحمِ مصاحلك.
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قبل أن تخطط جيداً تستطيع يومي األحد واإلثن ا
ستقبلك وحتقق أهدافك.
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تـمـيل لــلـرومـانـســيـة وفـرصــة لـنـمـو مــشـاعـر لـكن ال
تتسرع في ردود أفعالك.
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واقف  حاول أن جتد أسلوباً هادئاً للتفاهم ولعالج ا
واخلالفات مع األهل .
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تـميل للـتهرب من الـتزامات عـائليـة واجتمـاعية حاول
أن تضاعف تركيزك.
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ـشـاعـر الـوقت مـنـاسب لـلـقـاء األحـبـاب واألصـدقـاء 
إيجابية ويتحسن مزاجك.
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عليك بـوضع نفسك مكان اآلخـر لتتفـهمه. وال تتسرع
في قرارات مالية.
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تـعــمل بـكــامل لــيـاقــتك وقـد حتــقق نـتــائج رائـعــة.يـوم
السعد االربعاء.

bÝô«

ـنحك حـمـاسـاً ويـقظـة وقـوة في الـعالقات التـفـاؤل 
يوم السعد الثالثاء.
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تسـاعـدك مـواهـبك عـلى النـجـاح ويـحـالـفك احلظ ايام
األحد واإلثن واجلمعة.
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اقتراحـات مثمرة في العمل ومن خاللها تنفتح أمامك
األبواب. 

 u(«
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الـكــلــمــات ادنــاه لـهــا مــكــانــهـا
ــنـــاسب داخـل الــدوائـــر اعــد ا
ترتيـبها بـشكل صـحيح لتـتمكن
فقودة: من العثور على الكلمة ا
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رقــــــــائـق- بــــــــارود- تـــــــــرقب-
بيـروت- وحي- صفـية الـعمري
 –فــيـات  –مــاهـر  –حــيـاة –

يــــوريـــا  –صــــفـــاة  –دجى –
جواد  –رهن  –جن  –جواري
 –اوربـا  –ريـادة  –حـصن –

دانيال.

ـمـثـلة الـسـوريـة بـدأت تصـويـر مـشاهـدهـا في الـفـيلم ا
السـينـمائي اجلـديد(آلخرالـعمـر) وتؤدي فـيه شخـصية

الرا الصحفية التي تتعرض لالختطاف .

ـغتـرب يـقـيم مـعرضه التـشـكـيلي واخلـزاف الـعـراقي ا
ــشــرق في الــعــاصــمـة الـشــخــصي عــلى قــاعــة دار ا

االردنية عمان.

ـطــرب الـســــــعــودي اصـدر ثـاني أعــمـاله الـغــنـائـيـة ا
بعـنوان (تغيـر وقتنا) وهي بـاللهجـة اخلليجـية  كلمات
ـــطــري وأحلـــان و تـــوزيع مـــوســـيــقـي حــا أحـــمـــد ا

منصور.

مـدير الـدائـرة القـانـونيـة بوزارة
الـدفاع الـعراقـيـة نعـته االوساط
بـعد ان الـعسـكـريـة والـقـانـونـيـة
ـاضي اثـر ـوت االحـد ا غـيـبه ا

اصابته بفايروس كورونا.
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التـدريسي العراقي في كلية العلـوم السياسية بجامعة
الـنـهـريـن يـضـيـفه مـركـز الـدراسـات والـبـحـوث بـوزارة
ـعــاصـر الـثــقـافــة مـســاء الــيـوم مع أســتـاذ الــتــاريخ ا
ــوصـل خــلــيـل ابــراهـــيم الــعـالف بــنــدوةً بــجـــامــعـــة ا
افتـراضـية عـنـوانهـا (الـيوم الـوطـني ودالالته في تاريخ

عاصر وفي ترسيخ سيادته الوطنية) . العراق ا

مايا دياب
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بـحــضـور وزيــر الـثــقـافــة والـســيـاحـة
واالثار حسن نـاظم ومستـشارة رئيس
اجلـــمــهـــوريــة مــيـــســون الــدمـــلــوجي
ان العراقي الفنان والناطق باسم البر
شاكر حامد ومدير عـام دائرة السينما
ـسـرح احـمـد حـسن مـوسى وحـشـد وا
ـثــقـفـ اقــيـمت عـلى من الـفـنــانـ وا
مـسـرح آشور الـتـابع لدائـرة الـسيـنـما

ــســرح  مــســاء امس االول االثــنـ وا
البروفـات النهـائية لـفرقة بـابل للتراث
ـايـسـتـرو الـعـراقي بـقـيـادة واشـراف ا
عالء مجيد مع 50 عازفا وعازفة وذلك
اســتــعــدادا  حلــفــلــهــا االول الــكــبــيــر
ــرتــقب في افــتــتــاح بــنــايــة مــســرح ا

الرشيد.
 وإســتـهـلت الـفـرقـة  تـقـد مـجـمـوعـة
مقـامات واغـانٍ عراقـية تـراثيـة أصيـلة

جــســدت مــنــاطـق الــعــراق ابــتــداءً من
التـراث البغـدادي في (هذا مـو انصاف
مــنك ) مـروراً بــكـردسـتــان الـعـراق الى
جــوبي الــغــربــيــة انـتــهــاءً بــالــبــصـرة
الــفــيـــحــاء مــؤدين اغــنــيــة ابــو نــونــة
وتـفـاعل احلـضـور مع الـبـروفـات الـتي

كانت منظمة وفعالة  .
ــنـفـرد وأشـاد وزيـر الــثـقــافـة بـأالداء ا
مقـدماً باقـة من الورد للـفرقة ومـشرفها
الــفــني واعــضـائــهــا حـيث
ــا قـدمـوه أبــدى اعـجـابه 
مــعــربــاً عن دعــمه الــكــامل
لـلفـرقـة ولكل نـشـاط وطني
اصــــيل يـــصب في خـــدمـــة
الـوسط الـثـقـافي وبـدورهـا
ايـسترو الفـرقة متـمثلـة با
عالء مـجـيد قـدمت شـكـرها
لـوزارة الـثـــــــــــقـافة ولـكل
من حضر وشــــجع وساند
ـايـســتـرو عالء ان واكــد  ا
ـسـرح دائــرة الـسـيـنــمـا وا
ــديـرهــا الـعـام مـتــمـثــلـة 
احمـد حسن مـوسى  ابدت
تعاونها الكامل واجلاد من
خالل تـأهــيل قـاعـة مـسـرح
آشــور ومـنــحــهــا لــلــفــرقـة

لحن محسن ومن احلاضرين الفنـان ا
فـرحان الـذي قـال ( هذه الـفـرقة اتـمنى
ان تكون سفرة للعراق مستقبال كونها
شـامـلة حـيث قـدمت فـنـا عراقـيـا راقـيا
واتـمـنى ان يـطـلق عـلـيـهـا اسم الـفـرقة

العراقية الوطنية) .
بادرة  واشاد الـفنان هـيثم شعـوبي 
ــايــســتــرو عـالء مــجــيــد وتــمــنى ان ا
حتمل اسم بابل الـعظيـمة كونـها تهتم
ــوســـيــقــيــة بـــالــشــكل واالنـــتــقــاالت ا
وخـــصـــوصـــا الـــتــراث .فـــيـــمـــا اشــاد
ــايـسـتـرو مـحـمـد امـ بـدور الـفـنـان ا
عالء مـجـيـد بـاحـيـاء عـمل هـذه الـفـرقة
وقـال(سـنقـدم قـريبـا عـمال مشـتـركا مع

السيمفونية) . 
وقــالت مــصــمــمــة االزيــاء جــمــانـة
الــسـامــرائي (  اخـتــيـاري ان
اصــمم زيـــا مــوحـــدا لــهــذه
الـــفــــرقـــة واســـتــــوحـــيت
الـــفــكــرة من احلــضــارة
ــة الــعــراقــيـــة الــقــد
والـزي البـابـلي وهو
اول ارتــــبــــاط بــــ
وسيـقى باالزياء ا
وبايعاز من وزير

الثقافة).

ألسـتــكـمــال بـروفـاتــهـا الــتي تـســتـعـد
رتقب. حلفلها ا

ــايـــســـتــرو عالء لـ  من جـــهـــته قـــال ا
(الزمان) ان (الـفرقة سـتقدم هـذا اليوم
امسيـة متواضـعة -بروفـات - وليست
احتفـالية بهـدف التعريف بـهذه الفرقة
التي نتمـنى ان تمثل العـراق مستقبال
في بلدان العالم كون هـذه الفرقة تهتم
ــوروث الـــشــعـــبي وهي بـــالــتـــراث وا
مرشحة ان تمثل الـعراق افضل تمثيل
والول مـرة يـقـام مـثل هـذا الـنـشاط في
ــســرح وسـتــقـدم دائـرة الــســيـنــمـا وا
الــفـرقـة الـعـديـد مـن االغـاني الـتـراثـيـة
والفـلكلـور العراقي ولـكافة احملـافظات
وســـنـــبــدا من بـــغـــداد واغــنـــيـــة عــلى
شــواطـي دجــلـــة وفــاتـــني ان اذكــر ان
الفـرقـة االن بال قائـد والـتي تضم االت
مــوســيــقـــيــة عــراقــيــة مـــنــهــا الــعــود
والـسـنطـور والـنـاي واالالت االيقـاعـية

واجلوزة والنقار والطبل ) .
وقـــدمت الــفـــرقــة اغــنـــيــة (يـــاكــهــوتك
عزاوي) وكذلك استـذكار للراحل طالب
القرغـولي حيث قدمت له تكـبر فرحتي
بعيني ومن شمال الـوطن اغنية كردية
بعـنوان الرجانـا  وكذلك اغـنية لـلشاب
احمد احليالي واغاني تراثيية اخرى.
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شـمـسـيـة كـبــيـرة أهال بـيك شـكـرا
وأهـــــال وســـــهال.وبـــــدا الـــــعـــــمل
ــصـــور بــتــقـــنــيــات الـــتــصــويــر ا
السينمائي وكأنه دعوة للسفر ب

البلدين..
ـعـجـبـ إلى الـعمل ويـنـظـر أحـد ا

الغنائي على أنه ضربة ناجحة.
ويـضـيف في تـعـلـيق أدرجه أسـفل
ــــنـــشـــورة فـي مـــوقع األغـــنــــيـــة ا
ـكن يـوتـيــوب مع هـذه األغـنــيـة 
التماس بالشرق األوسط اجلديد.
ـشـجـعة وإلى جـانب الـتـعـلـيقـات ا
بـاركة للـثنائي بـرزت تعلـيقات وا
ـعـارض لـلـتـقارب اإلسـرائـيلي- ا
اإلمــــاراتـي الــــذين أبــــدوا دعــــمـــاً

لفلسط وشعوراً بـاالشمئزاز.

{ الــــقـــدس (أ ف ب) - تـــنــــتـــشـــر
مـشــاهــد أغـنــيــة (أهال بــيك) الـتي
ـغني اإلسـرائيـلي إلكـانو جـمعت ا
مـــارتــــزيـــانـــو واإلمــــاراتي ولـــيـــد
اجلــــــاسم بــــــ دبي وتـل أبـــــيب
لتتــــــــجـاوز حاجز ملـيون مشاهد
مــنــذ إطــــالقـــهــا نــهـــايــة أيــلــول.
بــالـــلــغــات الــعــربـــيــة والــعــبــريــة
ـغـنـي واإلنـكـلـيـــــــزيـة يتـبـادل ا
ـــقـــــــــــــاطع الــــغـــنــــائـــيـــة أداء ا
ويـــخـــاطــــب اجلـــاسم الـــذي كـــان
يـــرتـــــــــدي الـــثــوب الـــتـــقـــلـــيــدي
اإلمـــــاراتي بـــــالـــــلـــــون األبـــــيض
مـارتـزيـانـو مـرحـبـاً بـعـبـارات أهال
بـــــيـك سالم ومـــــرحــــبـــــا. لـــــيــــرد
مــارتــزيـانــو وهــو يــضع نــظـارات

ــسـابــقـة فـازت فـي الـعـام 2018 
األغنية األوروبية.

يـقول مـارتزيـانو الـفائـز بالـنسـخة
اإلسرائـيلية مـن البرنامـج الغنائي
ذا فــويس لــوكـالــة فــرانس بـرس(
بـرزت الــفـكـرة لــدى مـديــر أعـمـالي
جـلـعـاد مـسـامي بـعـد اعالن اتـفاق

السالم).
ـغـني اإلسـرائـيـلي (28 ويـضـيف ا
عــامـــا) والــذي يـــتــحـــدث الــلـــغــة

العربية (هذه حلظة تاريخية).
ويـــــشــــــــــــــيــــــر إلى (أن الــــــسالم
مـوضــوع ثــابت تـتــنــاوله األغـاني
الـشـعبـيـة في إسـرائيل).لـكـنه يرى
ـرة األمر مـخـتـلف وأكـثر أن هـذه ا

متانة.

وبــحــسب مــارتـزيــانـو
الذي يـقول إنه تواصل
مع اجلاسم عـبر تـقنـية
زووم  تـســجـيل أهال
بــيك عن بــعــد في كل من
دبي وإســــرائـــــيل لــــكن 

ـــشـــاهـــد في تل جتـــمـــــــــــيـع ا
أبـــيب. ويـــقـــــــول كـــان الـــتـــفـــاهم

سريعا.
وسـيقى  ويـنظـر مـارتزيـانـو إلى ا
كــجـســر بــ الـشــعــوب وقـال إنه
يــجـــري الــتــخــطــيط إلقــامــة حــفل
موسيقي مـشترك مع اجلاسم لكن
لم يـتم حتـديـد مــوعـد بـعـد بـسـبب
الــقــيـود الــتي يــفـرضــهــا انـتــشـار

فايروس كورونا.

وهـو مـؤلف أغـنـيـة تـوي للـمـغـنـية
اإلسـرائـيـلـيـة نـيـتـا برزيـالي التي

وحتـــــــــــمل كــــلــــمــــات األغــــنــــيـــة
وأحلــانـهــا تــوقــيع دورون مــيـدلي

كـنة بعد أطفالـنا حتى آخر حلـظة 
ــسـتــشـفى والدتــهم  قـبل مــغـادرة ا
مـبـاشـرة. لكـنـنـا  لـسـبب مـا  بـدأنا
في نـسـمي هـذا الـرجل الـصـغيـر في
بطني جاك. لذلك سيكون دائما جاك
بالـنسبـة لنـا. عمل جاك بـجد لـيكون
جزءًا من عائـلتنـا الصغـيرة وسيظل

كذلك إلى األبد).

عالء مجيد وفرقة بابل على خشبة اشور
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{  بــــاريس- (أ ف ب)  –يــــحــــقق
مــســلـسل (إمــيـلـي إن بـاريس) عن
أميركية شابة تنتقل إلى العاصمة
الـفـرنـسـيـة لـلـعـمل جنـاحـا كـبـيرا
عــبـر (نـتــفـلـيــكس) غـيـر أنـه يـثـيـر
حتـفظات متابـع ونقاد يرون فيه
ـطـيـة تـنـطـوي تـرسـيـخـا لـصـور 
عـلى مـغالـطات أو مـبالـغات بـشأن
ـدينـة وطباع أسـلوب احلـياة في ا

سكانها.
فــبـــعــد (آن أمــيــريــكن إن بــاريس)
و(فـــــانـي فــــايـس) و(مــــوالن روج)
و(أمـــيــلي بـــوالن) يــعـــيــد الـــعــمل
اجلـديد تقد نظرة رومانسية عن
“مـدينة األنوار ”لـكن بقالب حديث
يـــحـــاكي لـــغـــة الـــعـــصـــر في زمن

وسائل التواصل االجتماعي.
ؤلف من عشر سلسل ا وقـد أثار ا
حــلـقـات حــفـيــظـة أكـثــريـة الــنـقـاد
الـــفــرنـــســـيــ الـــذين ســـاءهم مــا
طـية اعـتـبروه تـضخـيمـا لصـور 
عـن الباريسي من خالل إظهارهم
كـأناس غيـر لطفـاء مع اجليران أو
الــــــــزبـــــــائـن أو كـــــــزمـالء عــــــــمل
مـــتـــعـــجـــرفـــ وكـــســـالى وحـــتى
مـتـحـرشـ بـزمـيـلـتـهم األمـيـركـيـة

اجلديدة التي ال تتكلم الفرنسية.
كـذلك طالت سـهام الـنقـد سيـناريو
الــعـمل وتــفـاصــيل إخـراجــيـة مع
تـركـيـز على مـا اعـتُـبر ابـتـعادا عن
ـثال بـطـلة الـواقع. فـعـلى سبـيل ا
ـسلسل األميركية إميلي ال تتنقل ا
ترو كما حال أكثرية في قـطارات ا
سكان باريس وال تعيش تعقيدات

احلياة اليومية الباريسية.
كـذلك تنزل إميـلي في شقة وُصفت
فـي العـمل بـأنـها (غـرفـة خدم) رغم
أن مـسـاحـتـها تـبـدو أكـبـر من هذه
عـروفة محـليا احلـجر الـصغيـرة ا
بـ(شــامـبــر دو بـون) بــجـوار شـاب
وسـيم يحاول التقـرب منها في ما
ال يــعــكس بـرأي كــثــر واقع احلـال

ساكن الباريسية. في ا
وقــد أزعـــجت هــذه الــنــظــرة غــيــر
ـديـنـة احلـالي ـلــتـصـقـة بـواقع ا ا
الــكـــاتــبــة األمـــيــركــيــة لـــيــنــدسي
ــقـيــمـة في الــعـاصــمـة تــرامـوتــا ا
الـفـرنـسـيـة مـنذ  15عـامـا ومـؤلـفة
ذي نـيو باريس (2017) وذي نـيو
بـاريـزيـان  (2020) وهـمـا كـتـابـان
حتـــاول فــــيـــهـــمـــا االبــــتـــعـــاد عن
الـــتــنــمــيـط وإظــهــار الـــتــنــوع في

باريس.
ـتحدرة من مدينة وتـقول الكاتبة ا
فــيالدلــفــيــا (نــحن في 2020 ومــا
زلـنـا نـرى الـكـلـيـشـيـهـات نـفـسـها)
مـتحـدثة عن (جتـاهل كامل لـلواقع
االجــــتـــمـــاعـي واالقـــتـــصـــادي في
ــســلــسل الــذي يــقــدم مــا يــشــبه ا

صـورة كـاريـكـاتـورية عـن باريس).
ـسلـسل (ليس وتـرى ترامـوتا أن ا
مـجرد عمل مليء بالكليشيهات من
دون أي أذى) مــضـيــفـة (تــصـويـر
بـاريس على الـدوام بهـذه الطـريقة
ــســاهــمـة فـي تــعــزيـز مـن شـأنـه ا
طـريقة فـهم إشكاليـة للمـدينة التي
شـــهــدت في الـــســنـــوات األخــيــرة
سـلسلة هجمات وحتركات مطلبية

واسعة وإضرابات تاريخية).
وتـشيـر إلى أن (إميـلي إن باريس)
الـذي انـطـلق عـرضه مطـلع الـشـهر
وذجا إضـافيا عن اجلـاري يقـدم 
حتــوّل بـاريس إلى عالمـة جتـاريـة
ديـنة من مـربـحة (…) كـمـا يظـهـر ا
خالل (فـلتر إنـستغرام) مـعتبرة أن
ـنــتـجـ أمـام مـسـؤولـيـة إيـجـاد ا
سـيـنـاريـوهـات بـعـيـدة من الـصور

النمطية.
وفـي ظل انـتـقــادات طـاولت أيـضـا
سلسل الفروق الثقافية تـضخيم ا
بــ الــفــرنــســيــ واألمــيــركــيـ

يـستقي (إميلي إن باريس) جناحه
ـكـوّنــات عـيــنـهـا أيــضـا من هــذه ا
ـسـتخـدمة مـنذ مـا يقـرب من قرن ا
والـتي ال تـتـوانى (نـتـفـلـيـكس) عن

اجملاهرة بها.
فــقـد كــتـبـت (نـتــفـلــيـكس)  بــنـبـرة
ساخرة في تغريدة عبر تويتر “لو
أتـت إمـيـلـي إلى مـديــنـتــكم ولـيس
إلـى بــــــاريـس مــــــا ســـــــتــــــكــــــون
الـــكـــلـــيــشـــيـــهـــات الـــكـــبــيـــرة في

سلسل?” ا
وتــقــول أنـيــيس بــواريـيـه مـؤلــفـة
كــتــاب (ريف غــوش) عـن األوسـاط
الـثـقـافـيـة الـفـرنـسـيـة بـعـد احلـرب
ـيـة الــثـانـيــة الـكـلـيــشـيـهـات الــعـا
تـعــكس كـلـهـا جـزءا من احلـقـيـقـة

وإال ما كان اسمها كليشيهات.
وتـضـيف بـواريـيـه لوكـالـة فـرانس
ـدن األميركية برس “مـقارنة مع ا
تـبدو باريس رومـانسيـة فعال كما
أن الـــفـــرنـــســيـــ أكـــثـــر تــقـــبال”

للخيانات الزوجية.
غـيــر أن بـاريس والـبـاريـسـيـ مـا
ـــا بــات زالـــوا مـــصـــدر إعـــجـــاب 
لـألسف من التـاريخ وفق بـوارييه
فـي إشـــارة إلى الـــكـــتب أو األفالم
ــديــنــة عــلى أنــهـا الــتي تــصــوّر ا
(عــاصــمــة احلب) ومــديــنــة الـرقي
وآداب الـــــســــــلـــــوك والـــــعالقـــــات
ـتفـلتـة. وتقـول إيناس اجلـنسـية ا
دو ال فـريساجن وهي عارضة أزياء
سـابقة ومصـممة أزياء شاركت في
وضة (ال بـاريزيان) تـأليف كتـاب ا
الـــذي حـــقق جنـــاحــا كـــبـــيــرا إن
ـسـلسل يـعـطي صورة قـريـبة من ا
(الــفــنــتــازيـا) أو اخلــيــال لــكــنــهـا

تنطوي على “بعض احلقيقة.
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التحـريض على الـكراهـية ال يـزال موجوداً فـي اجملتمع من
خالل وسـائل الـتـواصل االجـتـمـاعي وبـاسـالـيب مـحـلـية ال
تلتقطهـا الع االلكترونـية للرقيب في فيـسبوك أو تويتر أو
انـستـغـرام حـيث جتـري هـنـاك مـراقـبـة احملـتـوى احملرض
ـمـكن أن تـقـود الى الـعنف في ثـيـر لـلـنعـرات الـتي من ا وا
احلياة. كثير من الناس يعتقدون أنَّ صفحته على فيسبوك
ـا يـتجـاوز فيه مكـان يتـمـتع فيه بـكل أنـواع احلريـة حتى 

على حقوق االخرين في معتقداتهم وأفكارهم وميولهم.
عـلـى الـصــعــيــد احملـلي ال تــوجــد رقــابـة عــلى احملــتــويـات
ــســيــئــة وال يــوجــد ضــوابـط في حتــديــد مــاهــو مــسيء ا
ومستعد على حريات وخيارات اآلخرين وماهو مجرد رأي

مخالف ومعترض في حدود حرية الفكر.
في الــعــالم هــنــاك اســتـــغالل كــبــيــر لــوســائل الــتــواصل
االجتماعي للترويج ألفكار متـطرفة  ويتم مالحقة الفاعل
الحقة بغـلق احلسابات بحسب درجة خـطورتهم وتكـون ا
أحيـانـاً أو اقامـة دعـاوى قضـائـيـة وفي فرنـسـا أمس تمت
ـتــشـددين في الــتـيـارات مـداهـمــة مـنـازل عــدد كـبــيـر من ا
االسالمية بـحسب ما صـدر منـهم من حتريض في وسائل
ـة قـطع الـتـواصل االجـتــمـاعي وذلك بـعـد أن حــدثت جـر

ة. رأس مدرس  وظهور محرض ومؤيدين للجر
هــنـــاك مـــخــاطـــر اخـــرى في وســـائل الـــتــواصـل  مــنـــهــا
اسـتـخـدامـهـا من قـبل اطـفــال غـيـر قـادرين عـلى الـتـمـيـيـز
يكـونـون عـرضة النـزالقـات شـديـدة نحـو مـهـالك اجتـمـاعـية

واخالقية ونفسية كثيرة .
دارس لـلـتنـبيه بـشأن آن االوان للـقيـام بحـمـلة تـوعيـة في ا
اخملـاطــر احملــتــمــلـة بــالــتــزامن مع اجــراءات ذات تــوجـيه
مناسب تقرها اجلهـات اخملتصة في احلكومة وصوالً الى
ـان  في االقل تشريع اصدار تشـريعـات وقوان في الـبر
يعاقب التحريض ضد اآلخرين وهي البداية التي يتأسس

عليها بناء مجتمع صالح.
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

كـتـوب بـتأكـيـد رؤيتي الـعـتـيقـة لـلحل الـرافـديني سأفـتـتح ا
اآلمن األم  وهو قـيام دولة كـردية مسـتقلـة - وهي اليوم
قـائـمـة تـمـامـاً - مـشـروطـيـة أن ال يـتم فـيـهـا بـلع ربع أرض
الـعــراق كـمـا يــرى ويـتــمـنى ويــؤمن حـيث خــريـطــة الـدولـة
الكـردية سـتـشمل كلَّ شـمال الـعـراق وكلَّ كركـوك وأجزاء
وصل وصالح الدين وديالى والكوت كبيرة جداً من مدن ا

حتى استراحة جبال حمرين على باب ميسان اجلنوب .
ـشروع ـا يراه الـكرد عـمـوماً فـإن دولـتهم وحـلـمهم ا وفقـاً 
هـو دولــة مـســتـقــلـة اســمــهـا كــردسـتــان الـكــبـرى وتــشـمل
كـردستـانـات ايـران وتـركـيـا والـعـراق وأضـيـفت الـيـها اآلن
أجـزاء مـن سـوريــا ســمــوهـا كــردســتــان الـغــربــيــة  وهـذه
ستلتحم مستقبالً مع كردستان العراقية التي سموها وفق
مناشيرهم وخرائطهم كردستان اجلنوبية  وفي تلك احلال
ـنـشغـلون اآلن القـريـبة سـيـفز الـعـراقيـون الـتنـابـلة الـنـيام ا
بـحروب وكـراهـيـة طـائـفـيـة وعـرقـية مـريـضـة عـمـيـاء غـبـية 
لـيــجـدوا أن جــارتـهـم الـتي حتــدهم من الــشـمــال هي دولـة
نظور سيدفع العراق كردستان وليست تركيا. فـي الزمن ا
ـريض وأخـته سـوريــة الـعـلـيـلـة ثــمن هـذا الـفـصل  حـيث ا
تركـيا وايـران تتـعـامالن مع كردسـتـان العـراق تعـامل دولة
لـدولــة في الــتـجــارة والــسـيــاســة والـنــفط وحــتى الـتــمــثـيل

الدكلوماسي وفق لهجة شامي كابور وتوفيق الدقن .
يتـحدث عن عـمـليـات تـعريب وهي قـليـلـة ومنـفوخـة ومـكتـظة
ؤقتة  لكن اآلخرين لم يتحدثوا عن غالطات ا بالغات وا با
عمـليات تـكريـد قويـة ومسـتمـرة وضخـمة بـدأت منـذ سقوط
بالد مـا بـ الــقـهـرين الــعـظـيـمــ حتت سـطـوة الــبـسـطـال
ـدني والـعسـكري األمريكي الـهمـجي . آالف مؤلـفة من ا
ـقــاتــلــ األكـراد من تــركــيــا وإيـران حــطــوا فـوق أرض وا
الـعــراق من الـســلـيــمـانــيـة واربــيل وقــنـديل حــتى سـنــجـار
ـوصل وكـركـوك  حـيث يـتم الــتـعـامل مـعـهم كـمـواطـنـ وا
ـنـتظـرة  ولـكم في يـنتـمـون الى دولـة كـردسـتـان الـكـبـرى ا
حزب الـعـمـال الـكـردي الـتـركي واإليـراني ومن يـتـبعـهم في

احللم والصح والوهم حجة ومثال قائم يكاد يصيح !!
واطن الكردي الـذي يعمل بوظيفـة رئيس ما تبقى من أما ا
ـنـاصب الـكـرديـة أرض وأهل الـعـراق فـهـو وكل الـوزراء وا
في حـكومـة بـغـداد الـعـليـلـة  يـعـيـشون مـعـمـعـة وازدواجـية
وفصـاماً مـضـحكـاً ومفـضـوحاً  فـإن واجه أحـدهم مسـألة
وطنية كبرى  فـإنه سينقسم الى قسـم غير عادل  ب
كرديته الراسـخة وب أوشـال عراقيته الـتالفـة  وفي نهاية
الصـفـنـة والتـمـحيـص والتـحـميـص السـريع سـيـنحـاز بـقوة

صوب كردستانيته غير القابلة للتفريط اآلن وغداً .
شوفوا هذا اجلزء من الفلم الهوليودي الركيك :

قبل نـحو شـهـر سقـطت عـلى أرض خالء بأربـيل الـعاصـمة
ستة صواريخ فاشوشيـة لم تترك ضرراً حتى على األرض
الـتي انــزرعت فـيــهـا . بــعـدهــا بـأســبـوع بــصـمت احملــمـيـة
ريب . العراب رمى اخلضراء ببغداد على اتـفاق سنجار ا
مسؤولية الـقصفة الـصغيرة هذه بـرأس ميليـشيات احلشد
الـشـعــبي . نـفـى احلـشـد وقــام بـتـحــريك عـنــاصـره صـوب
ـقـراطي مـنـطـقـة الـكـرادة وأحـرقـوا فـيـها مـقـر احلـزب الـد
ا كـانت صـورة الـكـبـير الكـردسـتـاني وعـلم كـردسـتـان ور
مسجلة أيضاً بدفتر اخلسائـر والتعويضات. انقلبت الدنيا
خارجـها وداخـلها عـلى هـذا احلدث اجللـل  وتبـارى كتاب
مرتـزقـة من حـاويـة الزبل الـعـربي الـذين يـأكلـون ويـشـربون
ويوصوصون بـفنادق أربيـلو في االستـنكار واللـطم والبكاء
على (اللَـحمـة) الوطـنية  ونـسوا كم مـرة حرق وديس فـيها
مـنوعة على سلطة بغداد  وكم علم العراق في كردستان ا
مرة  رفع اسـرائيل اللـقيـطة نـكايـة وتشفـياً وحـباً طـبعاً ?
أيــهــا األصــدقــاء األكــراد خــذوا دولـــتــكم  لــكن حــدودهــا
ـؤرخون والبلدانيـون واخلرائطيون واحلفارون سيرسمها ا
ـسماريـون اآلشوريون والـسومريون نقـبّون واللـغويون ا وا
ـون الـعـارفـون بـتاريخ والبـابـلـيـون والـعا
ة العـريقة الثابتة بالد الرافدين القد
النابتة  عندها سيكون ميزان العدل
قائـمـاً عـلى احلق والعـلم والـبـرهان 
وليس التزويـر وانتهـاز الفرص ونفخ
ظلوميات وتصنيع الهولوكوستات. ا

ÊU  قررت الفـنانـة اللـبنانـية سـيرين عـبدالـنور خوض جتـربة جـديدة لـلمرة األولى e? « ≠ ËdO?Ð

شـروع اجلديد ستقدمه الفنانة سيرين عبدالنور لفت في ذلك إن جتربتها بعيدة عن الفن.  ا ا
ـواطن عـبـر شاشـة قـنـاة  وهـو عـبـارة عن بـرنـامج تـطـرح فـيه أفـكـار إجـتـمـاعيـة من مـواطن 
شـروع في دقائق مـعدودة.  يـذكـر إن الفـنانـة سيـرين عـبدالـنور أطـلت مؤخـرا على وسيـنـتج ا
جمـهورها في حـلقـة من برنامج »قعـدة رجالة ?«الذي يـقدمه كال من الـفنـان اللبـناني نـيكوال

صري خالد سليم.    طرب ا معوض والفنان السوري قيس الشيخ جنيب وا

في الــشـوارع لــتـوصــيل طـلــبـيـات
نازل. الزبائن إلى ا

وعــلى غـرار ماليـ الــبـرازيـلـيـ
قــلـبت جــائـحـة كــوفـيـد- 19حــيـاة
روبـرتا مـاتشادو. فـقد كـانت تعمل

ســـنـــة 1969 أي عــــام مـــولـــدهـــا.
وتــلــفـت احلــديــقــة الــنــقــالــة هــذه
ــــديــــنــــة األنــــظـــــار في شــــوارع ا
قصورة الـبرازيليـة الكبرى. فـمن ا
إلـى غــــــــطــــــــاء احملــــــــرك مـــــــرورا
بـالصندوق والسقف القابل للفتح
غــطّت روبـرتـا مـركــبـتـهـا بــرمّـتـهـا
بــأزهــار من أنــواع شــتـى بــيــنــهـا
الـورود واألوركـيـد ودوار الـشـمس
واألقــحــوان وغــيــرهــا مـن األزهـار
الـــتي تـــبــيـــعــهـــا لــســـكــان احلي.
ويـــــضـــــفي مـــــهـــــرجـــــان األلــــوان
والــروائـح الـعــطــرة هــذا جــوا من
الــبـــهــجــة في احلـي ويــســتــقــطب
ـــارة. وتـــركـن روبـــرتــا انـــتـــبـــاه ا
مــركــبــتـهــا في أكــثــر األحــيـان في
ركزي في نـوسا سينـيورا احلي ا
كـوبـاكابـانا لـكـنهـا تتـنـقل أحيـانا

{ ريــو دي جــانــيــرو- (أ ف ب) –
بـعدما حرمـتها جائـحة كوفيد-19
إيـراداتها جتوب روبرتا ماتشادو
شـوارع كوبـاكابانـا في مديـنة ريو
دي جــانــيـــرو الــبــرازيــلــيــة لــبــيع
الـزهور في سيـارة (بيتل) حـوّلتها

حديقة جوالة.
وتـقول البرازيلية البالغة 51 عاما
ـا كـان لـوكـالـة فـرانس بـرس (لـطـا
ــتـــجــر أزهــار إذ مـــنــزلي أشـــبه 
تـنتـشر فـيه الزهـور والنـباتات في
كـل مــكــان). وتـــضــيف (كـــان عــليّ
إيــجــاد طـريــقـة لــكــسب رزقي لـذا
اخـــتـــرت الــقـــيـــام بــأمـــر أعـــشــقه
واشـــتــريت هـــذه الــســـيــارة) . في
إشـارة إلى اقتـنائـها أخـيرا مـركبة
خــضــراء مـن طــراز (اخلــنــفــسـاء)
الـشهير من تـصنيع (فولـكسفاغن)

قـبل شهـر في قطاع مـختلف تـماما
إذ كـانت تؤجـر غرفـا للـسيـاح. كما
كـانت مـساهـمـة في شركـة لـتأجـير
ـسـتــعـار لـكـنــهـا أغـلـقت الــشـعـر ا

أبوابها.
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تــتـوافــر الــشـوكــوالتــة السـيــمـا
الــداكــنــة مــنــهــا ذات الــنــســبــة
الـــعـــالـــيـــة من الـــكـــاكـــاو عـــلى
كن االمتـيازات الـصحـية الـتي 
أن تفيـد القـلب والعقل والـصحة

العامة.
بحـسب اطـباء ودراسـات عـلمـية

حديثة 
الـسبـب وراء فائـدة الـشـوكـوالتة
الــداكـــنــة لـــصـــحــة الـــقـــلب هــو
احــــتــــواؤهـــا عــــلـى مــــركــــبـــات
الــفـالفــونــويـــد وهي مــضــادات
األكسدة التي تأتي من النباتات.
وتقدم مركـبات الفالفـونويد عدة
فــوائــد لـصــحــة الـقــلب تــشـمل:
انـــــــخــــــفـــــــاض ضــــــغـط الــــــدم
وانخفاض الـكوليـسترول ومنع
جتلط الـدم وأيضا مـنع السـكتة

الدماغية. وفقاً لروسيا اليوم.
ونظـرا لفـوائـد الشـوكوالتـة على
القـلب واألوعيـة الدمـوية  تـقول
الــــــدكــــــتــــــورة دانــــــا هــــــونــــــز
اخـتصـاصـيـة الـتغـذيـة في مـركز
رونـالـد ريـغــان الـطـبي بـجـامـعـة
كـــالــيـــفــورنـــيــا واألســـتــاذة في
مدرسـة فيـلدجن لـلصـحة الـعامة
كن أن إن مركبات الفالفونويد 
تسـاعد فـي زيادة تـدفق الدم إلى
الدمـاغ. وكـنتـيـجة ثـانـوية لـهذا
ــــزيــــد من ســــتــــحــــصل عــــلـى ا
األكــســجــ إلى الــدمــاغ وإزالــة
السموم من الدماغ بسرعة أكبر.
ــكن أن وهــذا يــحــمـي عــقــلك و
يسـاعـد في مـنع حاالت الـتـنكس
ر الـعصـبي مـثل مـرض ألـزهـا

وباركنسون.
وذكـــرت دراســـة صـــغـــيـــرة عـــام
2018 أن مـركـبـات الـفالفـونـويد
ـكـنـهـا عـبـور احلـاجـز الـدموي
الــدمـاغي ولــهـا تــأثـيـر إيــجـابي
على نشاط الدماغ الكهربائي ما

يحسن االنتباه والذاكرة.
ووفــقــا لـلــدكــتــورة هـونــز يــعـد
تـــنــاول الــشــوكـــوالتــة الــداكــنــة
طريـقة طبـيعيـة لتـقليل االلـتهاب
في اجلــسم. وذلك ألن مــضــادات
ــــــــوجــــــــودة في األكــــــــســــــــدة ا
الــشــوكـوالتــة الــداكـنــة خــاصـة
مـــــركـــــبـــــات الــــــفالفـــــونـــــويـــــد
والـبـولـيـفـيـنـول لـهـا خـصـائص

مضادة لاللتهابات.

ويـــوفـــر اســــتـــهالك األطــــعـــمـــة
ـــضــادة لـاللــتـــهــابـــات فــوائــد ا
صـحـيـة عـامـة مـثل الـوقـايـة من
ـسـتـقـبل ـزمـنـة في ا األمـراض ا
مـــثل أمـــراض الــقـــلب أو مــرض

السكري من النوع الثاني.
وفـي الـــواقع تـــقـــول هـــونـــز إن
كن أن يـساعد تقلـيل االلتـهاب 
في حــمــايـة األعــضــاء الـتــالــيـة:
الـــقــلـب والـــرئـــتـــ والـــكـــبــد

والدماغ.
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ــــــكـن لــــــكـل مـن مــــــركــــــبــــــات
الفالفونويد والبوليفينول وهي
ـوجودة في مضـادات األكـسدة ا
الـشـوكـوالتــة الـداكـنـة مـكـافـحـة
أضــــــــرار اجلـــــــذور احلـــــــرة في
اجلــــسـم. واجلــــذور احلــــرة هي
منتجات ثـانوية طبيعـية للحياة
قـــد تـــكــون نـــاجــمـــة أيـــضــا عن
الـــــتــــلـــــوث أو األشـــــعـــــة فــــوق

البنفسجية.
ــــكن أن تـــتــــســـبب فـي تـــلف و
احلــــمـض الــــنـــووي خلـاليــــانـــا
وتؤدي إلى اإلجـهاد الـتأكـسدي
مــا قــد يـؤدي إلـى مـرض مــزمن.
ونـظـرا ألن الشـوكـوالتـة الـداكـنة
حتـتـوي عـلى نـسـبـة عـالـيـة جدا
مـن مــادة الــبــولــيــفــيــنــول فــقـد
تــسـاعــدك عـلـى تـقــلـيل اإلجــهـاد
الــتـأكــسـدي ومــكـافــحـة اجلـذور

احلرة.
أفــــضـل طــــريـــــقــــة الســـــتــــهالك
الـــشــوكــوالتــة الـــداكــنــة: وعــنــد
اختيار نـوع الشوكـوالته الداكنة
التي يجب تـناولهـا فإن النـسبة
ـئـويـة األعــلى من الـكـاكـاو هي ا

األفضل.
وتقول هونز: “كلما زاد الكاكاو
زادت الـــعـــنـــاصــــر الـــغـــذائـــيـــة
الــصــحـيــة وقل الــســكــر وقـلت
ـكـونـات األخـرى الـتي يـحـتـمل ا

أن تكون سلبية.”
وعـــــلـى وجه اخلـــــصـــــوص 80
ــئــة من الـــكــاكــاو هــو احلــد بـــا
األدنى الـــذي تـــوصي به هـــونــز
لــتــحــقــيق الــفـوائــد الــصــحــيـة.
ــكــنك تــنــاول مـا وتــوضح أنه 
يصل إلى 20 أو 30غ يومـيا من
الـــشـــوكـــوالتــة الـــداكـــنـــة  الــتي
ـــئـــة من حتـــتـــوي عـــلى 80 بـــا

الكاكاو.
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وقد ضُبط خاللها 48 كيلوغراما
ــادة اخملــدرة. وأشــار من تــلـك ا
الـبــيـان إلى (تــوقـيف شــخـصـ
ضالـع في تلـك القضـية بـعدما
تـب نـيـتهـمـا إعادة تـهـريب تلك
ـــــــــواد إلـى إحـــــــــدى الـــــــــدول ا
اجملـــاورة). الفـــتـــة إلى (حتـــويل
ـدعي عام مـحكـمة أمن القـضيـة 
الـدولـة). وبـحــسب الــبـيــان فـإن
مادة الكوكاي  إحضارها في
ـلــكـة طــرد بـريــدي عـبــر مـطــار ا
عـلــيـاء الـدولي (30 كـلم جــنـوب
عمان) وقد أخفيت بطريقة سرية

{ عــمــان- (أ ف ب)  –ضــبــطت
الـــــســــــلـــــطــــــات األردنـــــيـــــة 48
كــيـلـوغــرامـا مـن الـكـوكــايـ في
ــلــكــة طــرد بـــريــدي في مــطــار ا
عـــلــيــاء الـــدولي جــنـــوب عــمــان
وأوقـفت شـخـصـ ضـالـعـ في
الـعـمـلـيـة عـلى مـا أعـلـنت قـوات

. ملكة االثن األمن في ا
وقـالت دائـرة اجلـمـارك األردنـيـة
وإدارة مــكـــافــحـــة اخملــدرات في
بيان مشترك إنه ( احباط أكبر
ادة الـكوكـاي محـاولة تـهـريب 

اخملـدرة مـنـذ بـدايـة هـذا الـعـام).
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بـــداخـــله. وغــــالـــبـــا مــــا تـــعـــلن
الـــســـلـــطــات األردنـــيـــة إحـــبــاط
عـمـلـيــات تـهـريب مـخـدرات عـلى
احلــــدود مع ســــوريــــا. وتــــؤكـــد
ئة من وزارة الداخلية أن  95 با
اخملــدرات الـــتي تُــضـــبط مــعــدة
لـلـتـهـريب إلى اخلـارج. وعـقـوبـة
ـمــلـكـة اإلجتـار بــاخملـدرات في ا
ـــدة تـــراوح بـــ هـي الـــســـجـن 
ثالثــة أعــوام و 15عــامــا تــبــعــا
ضبوطة أما احليازة للكميات ا
والتـعـاطي فتـصل عـقوبـتـها إلى
الـــــســــــجن لــــــثالث ســــــنـــــوات.
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ال يـــوجــد اســـتــقـــبـــال افــتـــتــاحي
تــقــلــيــدي ولـكـن يـوجــد وقــبل كل
شـيء الــــكــــثـــــيــــر مـن الــــتـــــرفــــيه
ـكن تلـخيص الـسـينـمائي. هـكذا 
لــيــلــة افــتـتــاح (مــهــرجــان غـيــنت
الــســيــنــمـائـي) مع فــيـلـم (الـثــمل)
 Drunkلــتـــومــاس فــيــنــتــربــيــرك
ThomasVinterberg وهـو أكـبـر
مـهـرجـان سـيـنـمـائي في بـلـجـيـكا.
خـالله يـــتم عـــرض  110فـــيـــلـــمـــا
طـويال و 32 فــيـلـمـا قــصـيـرا عـلى
الــشــاشــة الـعــريــضــة خالل األيـام
الــعــشـرة الــقـادمــة. كــمـا تــقـام في
Kunsten- مــركــز فـنــون فـورويت
 centrum Vooruitحـــــــــــــــفـالت
يـة وبرامج ترفيهية مـوسيقية عا
تــخــتــتم بــحــفل يــتــعــلق بــتــوزيع
ــوســيــقى اجلــوائـــز اخلــاصــة بــا
ية العشرين يوم الـتصويرية العا

السبت 24 أكتوبر. 
مـن الـواضح أن اإلصــدار الــسـابع
 Ghentهرجان (غينت واألربـع 
)الـسينمـائي الذي إنطلق يوم 13
أكـتوبـر ولغـاية 24 أكـتـوبر 2020
بــبــدايـة ســريــعــة في بــيـئــة آمــنـة
وخـالية من كورونا. غير قادر على
الـتــرحـيب بـالـعـديـد من الـضـيـوف
كـــمـــا هـــو احلـــال في الـــســـنــوات
Covid - الـعـاديـة بـسـبب جـائـحة
19 لـكنه إستطاع من خالل العديد
ـســجـلـة من األســئـلــة واألجـوبــة ا
مـسـبـقـا مع صـانـعي األفالم الـذين
لم يــتــمــكـنــوا من الــقــدوم بــسـبب
VOD الــوبـاء من إنـشـاء مـنـصـة
عــبــر اإلنــتــرنت لــبث األحــداث من
كن من أجـل السـمـاح ألكبـر عـدد 
ـهـرجـان. الــنـاس بـاالسـتـمــتـاع بـا
ـهـرجان الى وفـيـمـا يـشيـر فـريق ا
أنـهم مقـتنـعون تمـاما بـأن الثـقافة
ــكن أن تـوحـد فـأنــهم مـتـأكـدون

مـن ضـمـان الــسالمـة أوال وفـحص
آمـن يــتالئـم مع شـــروط الــصـــحــة
الــــعــــامـــة وضــــمــــان مـــهــــرجـــان
ـكن أن يقـام بـطـريـقة سـيـنـمـائي 

مقاومة لإلكليل.     
بـــالـــنـــســـبـــة لألشـــخـــاص الـــذين
يـقـطـنون بـعـيدا  عـشـاق الـسيـنـما
ـانية من اجلـزء النـاطق بـاللـغة األ
في بــلـجـيــكـا والـذين يــرغـبـون في
انية على االستمتاع بالسينما األ
ثـال - تعـد منـصة األفالم سـبـيل ا
on- عــــــــــــبــــــــــــر اإلنـــــــــــتــــــــــــرنـت
line.filmfestival.be فـــــــرصــــــة
ــهـرجــان من مــثــالــيــة لـتــجــربــة ا
الـثـالثاء 13 أكــتـوبـر 8:00 مـسـاءً
إلـى األحـــد 25 أكــــتـــوبــــر. مـــديـــر
الــــبـــرنــــامج و دي ويت: ”عــــلى
الـرغم من أنـنا مـا زلنـا نفـضل قوة
الفيلم على الشاشة الفضية كشكل

مـــكـــدورمــــانـــد احلـــاضـــرة في كل
مــكـان والــفــائـزة بــالـدب الــذهـبي
لــفــيــلم ال يــوجــد شـر ”مـن إخـراج
مـــحــمــد رســولـــوف. هــذه لــيــست
ســوى عــدد قــلــيل من الــعــديـد من
الــعــنــاوين الــرائــعــة الـتـي سـيــتم
عـرضهـا على الشـاشة الفـضية في
ـــقــبــلــة. عالوة عــلى هــذه األيــام ا
اإلصـدارات اجلـديـدة سـيـتـم إزالة
الـــغــبــار عـن ســلــســـلــة من األفالم
الــكالســيــكــيــة لـ (فــاســبــيــنـدر) و
(ويـندرس هرتسوغ) و فون تروتا.
يــتـم إعــادة اكــتــشــافــهــا من خالل
ـانـيـة الـتــركـيـز عـلى الـسـيـنـمـا األ
اجلـديـدة. أيـضـا االحتـفـال بـذكرى
الـــشـــقـي الـــرهـــيب لـــلـــســـيـــنـــمـــا
الــبـلـجــيـكـيــة (روبـرت دي هـيـرت)
ـيالد األربـع واالحـتـفـال بـعـيـد ا

” The Shiningلـفـيـلم “الـلـمـعـان
للمخرج األمريكي ستانلي كوبريك
 Stanley Kubrickعــبـر بـرنـامج
 VIDEODROOMفـي صـــــالــــة
فـنـون فـورويت. ويـجري االحـتـفال
ـوسـيـقـى الـتـصـويـريـة بــجـوائـز ا
ية الـسينـمائية ذات الـشهرة الـعا
بـعـيدهـا العـشرين بـطريـقة خـاصة
في 24 أكـــتـــوبــر حـــيث ســـيـــقــام
ــركـــزي مـع ألـــكـــســـنــدر احلـــفـل ا
ديــبالت وغــابــريـيل يــارد الــلـذين
سـيحصالن على جائزة ”إجنازات
مــدى احلـيـاة ”لــيـلـقي نــظـرة عـلى
مـدى عـقـدين من مـوسـيقى األفالم
أيـضـاً تـسـليط الـضـوء مـرة أخرى
ــوسـيـقـيـة عــلى أكـبـر اإلجنـازات ا
فــي األفــالم ووســــــــــــــــائــل اإلعـالم
الـسمـعيـة والبصـرية األخـرى لهذا
ـســابــقـة الــعــام.   تـتــمــيــز أفالم ا
الــرسـمــيــة لـهــذا الـعــام بـعــنـاوين
مـثـيرة مـثل فـيلم ”الـبـقرة االولى”
لــلـمـخـرجـة كـلــلي ريـشـارد وفـيـلم
”إديـن ”لــــــــــلـــــــــمــــــــــخــــــــــرجـــــــــة
الـهنغاريةأغنيس كوكسيس وفيلم

 ”قــصص من خـشـب الـكـســتـنـاء”
لــلـمـخـرج الــسـلـوفـيــني جـريـجـور
بــوتـشــيــتش والـفــيـلـم الـوثــائـقي
”الـشغب األبيض ”لـروبيكا شاه و
“بــــ الـــتالل ”حملـــــــمـــــــد رضــــــا
كـيفـانفار و ”الـتـحريض ”لـيارون
زيــلـبــرمـان. بــاإلضـافــة إلى بـعض
األفالم الـقصـيرة للـمواهب الـشابة
واألفـالم لـــــصــــــانـــــعـي أفالم ذوي
ــاجــسـتــيـر” اخلــبــرة في قـسم ”ا
يــنـظم مـهـرجـان ”غــيـنت ”لــلـفـيـلم
الـسيـنمـائي عرضـاً أوليـاً كل شهر
- فـي إحــدى عــشــرة دار ســيــنــمــا
ومـراكـز ثقـافيـة متـعـاونة مـنتـشرة
فـي جــمــيـع أنــحــاء فـالنــدرز. هــذا
” Forالــشــهـر كــان فــيـلم ”لــســمـا
 Samaلـ ”وعــد اخلـطـيب وإدوارد
واتس .”ســـيــتم عـــرضه في نــفس
الوقت خالل الدورة 47 لـلمهرجان
يـوم الـثالثاء 20 أكـتـوبـر.. شـهادة
ــاذا حـــرب مــفــجــعـــة من حــلب - 
يُـتـرك شـخص مـا في منـطـقـة نزاع
خــطــيـرة? هــذا هــو الـســؤال الـذي
أرادت وعـد اخلطـيب اإلجابـة عليه

في (لسما).
عـندما كـانت طالبـة تبلغ مـن العمر
20 عـامـاً بـدأت وعـد اخلـطيب في
عام  2011كـصحـفيـة مدنـية توثق
ــتــصــاعــدة فـي ســوريـا. احلــرب ا
بــيــنـمــا كـان كل شـيء من حـولــهـا
يـتـعرض لـلدمـار واصـلت تصـوير
كـل شيء بــــــعـــــزم وتـــــزوجـت من
طــبـيب أجنــبت مـنه طـفــلـهـا األول
ســـــمــــا في عــــام 2016. مـن خالل
صــور احلـرب الـصــعـبـة وشــظـايـا
األسـرة احلميـمة حتاول وعد اآلن
أن تـشرح البنـتها سبب بـقائها في
كــابـوس حـلب ـ أريــدك أن تـفـهـمي
ــاذا اتــخــذنــا أنــا ووالـدك بــعض

اخليارات. 
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فـني غامر  –وكـل ما يأتي معه في
ـــهـــرجــان  –دفـــعـــنــا مـــثل هـــذا ا
فــــيــــروس كـــــورونــــا إلى حتــــويل
. سيتم أنـفسنا إلى مهـرجان هج
ـاديـة اســتـكـمــال عـروض األفالم ا
ذات الـــســـعـــة احملـــدودة من خالل
مـنصـة عبر اإلنـترنت مع مجـموعة
ــهــرجــانــات مـــخــتــارة من أفـالم ا
تــكــمـلــهــا مـقــابالت مع اخملــرجـ
ا في ذلك ـمثـالت  ـمـثـلـ وا وا
نــيــنــا هــوس ورادو جــود ونـوح
سـافيدرا ووعد اخلطيب وغيرهم
الـكــثـيـر. عـلى هـذا الـنـحـو سـيـتم
هـرجـان الكـامـلة مـتـابعـة جتـربـة ا
عــبـر اإلنــتـرنت.. بـهــذه الـطــريـقـة
ـهم ـكــنـنـا احلـفـاظ عـلى الـدور ا
الــذي يـضـطــلع به مـهـرجــانـنـا في
الـنظـام الـبيـئي لصـناعـة السـينـما
فـي حـــ نــــواصل وضع ثــــقـــافـــة

ــا األفـالم في أضــواء كــاشــفــة ر
حــتى جلـمـهـور أوسع من أي وقت

مضى.
ـهرجان مـع فيلم ”الـثمل ”إخـتار ا
ـاركـية من كـومـيـديا تـراجـيـدية د
الـدرجة األولى حـيث يـغامـر أربعة
ـرون رجــال بــالــغــون بــتــجــربــة 
ــنــاســبـة من خاللــهــا بــالـكــمــيـة ا
ـمـثل مـادس الــكـحـول في دمــهم. ا
مــيـكــلـسن Mads Mikkelsen لم
يــكن في الــدورالــرئــيــسي مــتـألق
ـا رائع. النتيجـة كانت كوميديا إ
??تــراجـيــديـة صـاخــبـة وواقــعـيـة
جنح اخملـرج تـومـاس فـيـنـتـربـيرغ
مــرة أخـرى مع كـاتب الــسـيـنـاريـو
تــوبــيـاس لــيــنـدهــولم في حــصـاد
ثـمـرة االعـجـاب. الـسـكـر هـو مزيج
رائـع من الــــفـــــكــــاهــــة والــــبــــؤس
بـــاإلضــــافـــة إلى دراســـة مـــثـــيـــرة

لالهــتــمـام ومــوجــهـة بــقــوة حـول
اآلثار  –اإليـجابية واألقـل إيجابية

 –لثقافة الشرب اليومية لدينا.  
ـتـنـافـسـ عـلى اجلـائزة من بـ ا
الــكـبـرى لـهـذا الــعـام ألفـضل فـيـلم
وجــائــزة جــورج ديــلــيــرو ألفــضل
مــوســيـقـى تـصــويــريـة ـ تــصــمـيم
صـوتي فـيلـم البـلجـيـكي سـتيـفان
” L’enne- ســـتــــريـــكـــر (الـــعـــدو
صـور فيـتالـينـا فاريال miوفـيـلم ا
لـلمخرج الـبرتغالي بـيدرو كوستا.
Petite Fille مـع فــيـلـم احلــفــيـدة
Sé- للمخرج سيباستيان ليفشيتز
bastien Lifshitz ســـــيــــخــــوض
نافسة ألول مرة الـفيلم الوثائقي ا
فـي مــهــرجـــان غــيـــنت. وســـيــقــام
الـعرض الـبلجـيكي األول للـفائزين
بــجـائـزة األسـد الـذهــبي لـلـمـخـرج
كـــلــــوي تـــشـــاو مع فــــرانـــســـيس
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