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طبعة العراق 
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رأى الباحث في الشان االنتخابي دريد
توفيق  تـعديل الدوائر االنـتخابية في
ان اول الذي مرره البر  16محافظة 
امس  سـيسـتبـعد الـتكـنوقـراط ويرفع
حـــظــوظ االحـــزاب الــســيـــاســيــة ذات
ــنــاطــقــيـة  مــشــددا عــلى الــقــواعــد ا
ضـرورة حتـديد االنـفاق الـدعائي خالل
ـقبلـة النه سيـكون لـلمال االنـتخـابات ا
الـسياسي الكلمة الفصل . وقال توفيق
لـ (الــزمــان) امـس ان (الـتــعــديـل الـذي
مــرره مـجــلس الـنــواب ال يـنــسـجم مع
ـطـالـب بـالـتـغـيـير تـطـلـعـات الـشـعب ا
ووصــول شــخــصــيـات مــشــهــود لــهـا
ـبكرة التي بـالكفـاءة عبر االنتـخابات ا
حـددت مـوعدهـا احلـكومـة في حـزيران
ـقـبل  اذ ســيـسـتـبـعـد هـذا الـتـعـديل ا
الــتـكـنـوقـراط ويـرفع حـظـوظ االحـزاب
الـــســيــاســـيــة الــتـي تــمــتـــلك قــواعــد
مـنـاطقـية) داعـيـا الى (ضرورة اضـافة
فــقـرة بـالــقـانـون حتـدد حــجم االنـفـاق
الـــدعـــائـي عــلـى االنـــتـــخـــابــات  واال
سـيكـون للمـال السيـاسي كلمـة الفصل
رتقب) واشـار توفيق خـالل االقتراع ا
ـــــان لم يــــراع حــــدود الـى ان (الــــبــــر
الـترسيم لـلمناطق  اذ جتـاوز التجاور
اجلــــغـــراقـي حـــيـث ان دائـــرة رقم 12
ـنـصـور و اإلسـكان تـتـضـمن مـنـاطق ا
والــداوودي و الـيــرمـوك و الــقـادســيـة
ثنى عتصم و حط وا واحلارثية و ا
نطقة الدولية و عري و الفارس و ا وا
الـصـاحليـة و الـشهـداء والـرحمـانـية و
الـعطـيفيـة و الفـرات والفردوس األولى
و الــثــانــيــة  وان مــنـطــقــة الــغــزالــيـة
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تـوفي فـجـر امس األحـد في أربيل
رئـيس احتاد الكـتّاب االكراد كاكة
 بـــوتــاني عـن عــمـــر نــاهــز 83
سـنـة. وأكدت عـائـلته وفـاة الـكاتب
ـــعـــروف ورئـــيس والـــســـيـــاسي ا
احتـاد الـكـتـاب االكراد  مـعـلـنة أن
(جــثــمــانه ووري الــثــرى امس في

مقابر مدينة أربيل). 
وكــانت عـائـلـة بـوتــاني قـد اعـلـنت
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أن (اجلــثــمــان يــنــقل في الــســاعـة
الــواحــدة من بـعــد ظــهـر امس إلى
جــــامـع ســــامي كــــردي ثـم دفن في
ديـنة أربيل). مـقبـرة شيخ أحمـد 
وبـوتــاني واسـمه احلـقـيـقي كـاكـة
 فــــخـــري ســــامي مـن مـــوالــــيـــد
كــويــســنــجق 1937 . وتــخــرج في
كـلية الزراعة بجامعة بغداد. ونشر
أولـى قـصـصـه سـنـة  1957. وكـان
ـؤســسـ الحتـاد أحــد األعـضــاء ا

الكتاب االكراد في سنة  1970 .  راكز الفرعية الفارس و حتـتوي على ا
الــغـزالـيــة و الـعــدل الـثـانــيـة حـيث ان
الــغــريب  بــذلك هــو ان جـمــيع مــراكـز
الـتـمويـنيـة في منـطقـة الغـزاليـة ضمن
دائــرة  بــاسـتــثــنـاء مــركـز 13). وكــان
ــان قـــد اقــر عـــددا من الــدوائــر الـــبــر
االنـتخـابيـة بقـانون االنـتخـابات لـنحو
 16محافظة من أصل 18 . وتعد
الـدوائر االنتخابيـة نقطة خالفية جرت
مـفاوضات شاقة ب الـقوى السياسية
ـاضي لـلتوافق عـلى مدى الـشهرين ا
بـشأنها.وترفض الكتل السياسية تعدد
الــدوائـر االنــتــخـابــيـة عــلى مـســتـوى
احملــافـظـة ألن ذلك من شــأنه تـقـلـيص
ـنح نـسـب فوزهـم في االنـتـخـابات و
الـكتل الـصغيـرة فرصـة للحـصول على
. ــان وفق مــراقــبـ مــقــاعــد في الــبـر
ـــان مــــحــــمـــد وعــــلق رئــــيس الــــبــــر
احلـــلــبــوسي بـــعــد الــتـــصــويت عــلى
الــدوائـر االنـتــخـابـيــة بـانه لم يـبقَ إال
قـــانـــون احملـــكـــمـــة االحتـــاديـــة.وقــال
احلــــلـــبـــوسي في تــــصـــريح لـــقـــنـــاة
(الـشرقية) عقب جلسة التصويت على
إكــمـال الـدوائــر االنـتـخــابـيـة لــقـانـون
انـتخابات ان (اجمللس اجنز التصويت
عــلى الـدوائـر االنــتـخـابـيــة لـنـحـو 16
مـحـافـظة حـيث كـان لـزامـا من اجمللس
اتـمـام هـذا القـانـون الـذي اعتـمـد مـبدأ
ـــرشـــحــ أعـــلى األصـــوات ألعـــلى ا

وبــالـتــالي ال يـغــ حق أي مـرشح من
ـرشحـ في كل الـدوائر االنتـخابي) ا
واضـاف انه (كان سـابقـا نظـام القوائم
االنـتـخـابـيـة له مـا له وعـلـيه مـا عـلـيه
رشح يحصل ثال كـان ا فـعلى سبـيل ا
عـــلـى عــدد كـــافٍ مـن األصــوات ولـــكن
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خــرج امـس آالف الـعــراقــيــ الى
نـطـقة سـاحـة التـحـرير ومـحـيط ا
اخلـضراء حـيث مقـر احلكـومة في
بـغـداد  لـتـجـديـد االحـتـجـاج على
عـــجـــز الـــســلـــطـــات عن الـــقـــيــام
تـورط بـإصالحـات ومحـاسبـة ا
بـقـمع الـتـظـاهـرات الـتي تـعرضت
لــهـــا انــتــفــاضــة تـــشــرين الــعــام
ــتــحـدث ــاضي. فــيــمــا كــشف ا ا
ـشـتـركة بـاسم قـيـادة العـمـلـيات ا
عن الـقاء الـقوات االمـنيـة (القبض
ــتـظــاهـرين عــلى مــجـمــوعـة من ا
الذين يحملون االسلحة اخلفيفة).
وجتـــمـــهـــرر احملـــتـــشـــدون وسط
مــنــطــقـتـي الـعالوي والــتــحــريـر
بــــذكــــرى مـــرور عــــام عـــلـى هـــذه
االنـــتــفـــاضــة الـــشـــعــبـــيــة غـــيــر
ـــســـبــوقـــة  رغـم انــعـــكـــاســات ا
االوضــاع احملــلــيــة واالقــلــيــمــيــة
وانـتـشـار كـورونـا. وكـشف شـهود
عـــيــان عـن ســقـــوط جــرحى خالل
ـتــظــاهـريـن مع قـوات اشــتــبــاك ا
نطقة العالوي مـكافحة الشـغب 
وقـال الـنـاطق بـاسم الـقـائـد الـعام
ـسـلــحـة (ان مـجـمـوعـة لــلـقـوات ا
ـتـظاهـرين قامت مـحـسوبـة على ا
بــرمي الــرمــانــات الــيــدويــة عــلى
الـقـوات االمـنيـة مـا ادى الى جرح
اثــــنــــ مـن الــــضــــبـــاط و30 من
مـنـتسـبي فـوج الطـوار الـثاني)

وافـاد مـصـدر امنـي بان (مـتـظـاهرين
حــاولـوا مـســاء امس اسـقــاط الـكـتل
الـكونـكريـتية عـلى جسـر اجلمـهورية
ــــنــــطــــقـــة مـن اجل الــــتــــوجه الـى ا
اخلــضـراء مــا دفع قـوات االمـن لـلـرد
سـيل للـدموع عـليـهم بـقنـابل الغـاز ا
ـــا دفع ومـــنــعـــهم من الـــتــقــدم).   
احملـتجـ الى االنسـحاب وااللـتحاق
ــتــجــمـهــرة في ســاحـة بــاحلــشـود ا
الـتـحـريـر. وشـهـدت بـغـداد حـالـة من
احلـــذر وانــتــشـــار كــثــيف لـــلــقــوات
االمـنية تزامنا مع االحتجاجات التي
انـطلـقت امس ضمن اجراءات امـنية
مــشـددة حتـسـبـا حلـدوث فـوضى من
. ونـفى مـصـدر ـنـدسـ قـبـل بـعض ا
اغـالق جــــســــر االحــــرار بــــالــــقــــطع
صدر ارة.وقال ا الـكونكريتيـة امام ا
ان (الــقـوات االمـنـيـة لم تـغـلق سـوى
جـــســر الـــســنك  وال صـــحــة الغالق
ــنـــطــقــة جـــســر االحـــرار وبــوابـــة ا
اخلــضـراء ). وكـان شـهــود عـيـان قـد
اكــدوا اغـالق جـســر الــســنـك ونــشـر
قــوات امـنـيـة بــشـكل مـكـثف  الفـت
الى ان الـقوات اغلقت جـسر الشهداء
وبــوابـة اخلـضـراء من جـهـة اجلـسـر
ـعـلق   كــمـا بـاشـرت بـقـطع جـسـر ا
الــشــهـــداء وسط انــتــشــار امــني في
سـاحـة الـرصـافي. فـيـمـا افـاد مـصدر
ثـان بان القوات االمنية اغلقت شارع
ابـونؤاس   مـن دون معرفـة االسباب
الـتـي دفـعت الى غـلق بـعض الـطـرقـة
ــهــمــة الـتـي تــسـبــبت احلــيــويــة وا
بـأخـتـناقـات مـروريـة وزخم في اغلب

مـنـاطق الـعـاصـمة. وعـد مـتـظـاهرون
هـــذا االجــراء بـــانه (غــيـــر مــســوغ).
وشـهـدت محـافظـات كربالء والـنجف
ـاثلة وذي قـار والبـصرة تظـاهرات 
ــطـالب احلـقـة الـتي لــلـتـأكـيـد عـلى ا
دعت الـيـها احـتـجاجـات تـشرين مـنذ
عـام واستذكارا للشهداء الذين قدموا
ارواحــهم من اجـل تـصــحــيح مــسـار
الـدولة . ودعا رئـيس مجلس الوزراء
مــصــطــفى الــكــاظــمـي  الــعــراقــيـ
جــمـيـعـاً إلى الـوقــوف دقـيـقـة صـمت
وقـراءة سـورة الـفـاحتـة عـلى شـهداء
ـبادرة الـتي دعا تـشـرين تزامـناً مع ا
ـــتـــظـــاهــرون فـي ســـاحــة إلـــيـــهـــا ا
الــتـحـريـر. ووجه الــكـاظـمي في وقت
نـاسبة مـرور عام على سـابق كلـمة 
االحـــتــجــاجــات . واكـــد في كــلــمــة 
تـابعـتها (الـزمان) امس إنّ (التـظاهرَ
الـــســــلـــميَ حق أصــــيل من حـــقـــوقِ
شــعـبِــنـا  ونــحن إذ أصــدرنـا أوامـرَ
ـتظـاهـرين  فإنّـنا مـشـددة بحـمايـةِ ا
نـدعو شـبابَـنا إلى احلـيطـةِ واحلذر 
مـن مــحــاوالتِ من أصـــابــهم اخلــبثُ
وانـعـدامُ الـوطـنـيـة  في سـعيـهم إلى
إخــراجِ الـتـظـاهـراتِ عن ســلـمـيـتِـهـا
أوجــرِّهــا إلى الــصــدامِ مـع األجــهـزة
األمـنية  أواإلضـرارِ باألموالِ الـعامةِ
واخلــاصـة  فـي مـحــاولـةٍ لــدفعِ هـذه
األجـهزة إلى الـدفاعِ عـن نفسِـها وعن
مـؤسساتِ الدولة   فكما هو مطلوب
مـن األجـــهــــزة األمـــنــــيــــةِ حـــمــــايـــةُ
متلكاتِ ـتظاهرين  عليها حـمايةُ ا ا
الـــعــامــةِ واخلــاصـــة وضــربُ كل من
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حــسـم الــتــعــادل االيــجــابي امس
االحـد مـبـاراة  ديـربي بـغـداد ب
فـريـقـي الـشـرطـة والـزوراء بـهدف
لــكل مــنــهــمــا فـي قــمــة افــتــتـاح
اجلـــــــولـــــــة االولـى مـن الــــــدوري
ــمــتــاز لــكــرة الــقــدم. الــعـــراقي ا
وافـتتح فـريق القـيثـارة اخلضراء
ـبـاراة عن طريق الالعب أهـداف ا
امـجد عـطوان في الدقـيقة 21 ولم
تمر سوى سبع دقائق حتى تمكن
الــنــوارس من تــعــديل الــكــفـة عن
طـــريق الالعـب مــحــمـــد رضــا في
الــدقــيــقــة  28 مـن عــمــر الــلــقـاء.
ـباراة وتـقـاسم الـفريـقـان نقـاط ا
لــيـصـبح رصــيـد كل فـريـق نـقـطـة

واحدة.
وسم اجلديد  وشـهدت مباريات ا
غـــيــاب احلــضــور اجلـــمــاهــيــري
بـسـبب جائـحة فـايروس كـورونا
وتـعلـيمـات خلـية االزمـة بااللـتزام
بـــاالجــــراءات الـــوقـــايـــة من أجل
سـالمة اجلمـيع فـيمـا  الوقوف

يـــتــجـــاوز عــلـى االجــهـــزة األمــنـــيــةِ
ـمـتـلـكـات أوكسـر هـيـبـةِ الـدولة) أوا
داعـــــيــــــا الـــــشـــــبـــــابَ الـــــواعـي في
الــتـظــاهـرات  إلى (تــشـكــيلِ أطـواقٍ
بـشريةٍ للـحفاظِ على سـلميةِ الـتظاهر
عـنـيـة عـبرَ   واالتـصـالِ بـاألجـهـزةِ ا
خـطـوطٍ خـاصـة  تُعـرضُ لإلبالغِ عن
ـواطـن أيِّ مـحـاولـةٍ للـعـبثِ بأمنِ ا

أوتــــهــــديـــدِ حــــيــــاتِـــهـم أواإلضـــرارِ
متلكات)  مؤكدا (لن ؤسسات وا بـا
نـسـتسـلمَ أبـداً ألنصـارِ الالدولةِ  من
أتــــــبــــــاعِ هــــــذه اجلـــــهــــــة أوتــــــلك
ـرحـلـة  في ـتـضـررينَ مـن هذه ا أوا
ـســتــمـرة   لــتـجــريـدِ مــحـاولــتِــهم ا
الـتظاهـرِ السلـمي من جوهرِهِ  وزرعِ
َ َ واجملـرمـ َ واالنـتــهـازيـ الــعـابـثـ
ومـثـيـري الـفـ  في صـفـوفِه   بـعد
أن فـشِـلـوا في اخـتطـافِ الـدولـةِ عـبرَ
ــــنــــفـــلـتِ). كـــمــــا تـــراس الــــسالحِ ا
الــكــاظــمي اجــتـمــاعــاً اســتـثــنــائــيـا
لــلـمــجـلـس الـوزاري لألمن الــوطـني
ـنـاقــشـة إجـراءات حــمـايـة خــصص 
الـــتـــظـــاهــرات. واشـــار اجملـــلس في
اجــتـمــاعه  الى (أحــقــيـة الــتـظــاهـر
الـســلـمي وفـقـاً لـلـحـريـات الـتي نص
عـلــيـهـا الـدسـتـور  وأهـمـيـة حـمـايـة
ــمــتــلــكـات الــعــامــة واخلــاصـة في ا
األمــــــاكن الــــــتي جتــــــري فـــــيــــــهـــــا
الـتـظـاهـرات)  مـشـددا عـلـى (أهـمـية
ـــســلـــحـــة أفــراداً حتـــلي قـــواتــنـــا ا
وتـشكيالت  بروح االنـضباط العالي
ــهـنــيـة واالخــتـصــاص  تـنــفـيـذاً وا
ـقـدّس بـتـوفـيـر احلـمـاية لـواجـبـهـا ا
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لـــلــجــمــيع ورفـض أي اعــتــداء عــلى
الــــقــــوات األمــــنــــيـــة   مـع الــــتـــزام
ـتـظاهـرين بـاالنضـبـاط والتـعاون  ا
ـتـظـاهـرين وهـومـا سـيـمـكّن صـوت ا
مـن الـوصــول إلى مـقــصـده  ويــوفـر
ـتظاهـرين أقصى احلـماية ألبـنائـنا ا
واحلـــريـــة في الـــتـــعـــبــيـــر).  ودعت
ـفـوضيـة الـعلـيـا حلقـوق االنـسان  ا
ــتـظـاهـرين  لإللـتــزام بـالـسـلـمـيـة  ا
فـيمـا طالـبت القوات األمـنيـة بتـوفير
احلـمـايـة لـهـم. بدوره   طـالـب نقـيب
احملــامــ الـعــراقــيـ   الـــســلـــطــة
الــتــشــريـعــيــة بــإكــمــال الـنــقص في
تـشريع قانون اإلنتخابات   وتشريع

قـانـون احملـكـمـة اإلحتـاديـة الـعـلـيـا 
لـــســــد الـــنـــقص احلــــاصل في عـــدد
أعــضـائــهـا   إســتـعــداداً إلى إجـراء
انـتـخـابـات نزيـهـة وعـادلـة   تـضمن

ثليه. للشعب اختيار 
 وقـال ضياء الـسعدي في بيـان تلقته
(الـزمان) امس (تمرّ علـينا هذه األيام
الـذكـرى السـنويـة لــنتـفـاضة الـشعب
ـطـالب بـاحلـقوق والـكـرامـة  ذكرى ا
انــتـفـاضــة تـشـرين الــظـافـرة   الـتي
قــدمت فـيــهـا اجلــمـاهــيـر الــعـراقــيـة
احلــــرّة   أروع صـــور االحــــتـــجـــاج
الــســلـمي   وهـي تـطــالب بــتـغــيــيـر
ـتـمـثل بـنـظـام ـأسـاوي   ا الـواقـع ا

احملــاصـصـة الــذي  اسـتـيـراده من
رحـم اإلحتـالل والـذي أنتـج هذا الـكم
الــهـائل من الــتـجـاوزات عــلى كـرامـة
( الــشـعب وحــقه في الـعــيش الـكـر
مـطالـبا (السـلطة الـتشريـعية بـإكمال
النقص في تشريع قانون اإلنتخابات
  وتـشريع قانـون احملكمـة اإلحتادية
الـعـلـيـا   لـسـد النـقص احلـاصل في
عـدد أعضـائهـا  إستـعداداً إلى إجراء
انـتـخـابـات نزيـهـة وعـادلـة   تـضمن
ـثـلـيه   وتـفـسح لـلـشـعب اخـتـيـار 
اجملــال أمـام صـعـود ثـلـة من الـنـواب
). كمـا شدد قائد هنـي ـستقـل وا ا
شـرطة مـحافـظة ذي قـار على تـفويت

الـفرصة على من يريد االخالل باالمن
وحـرف مسـار التـظاهرات الـسلـمية 
وقـال العميد حازم محمد الوائلي في
بـيان تلقته (الزمان) امس (تمر علينا
ذكـرى عرس االحـرار التي اوصي من
خاللـها  اجلـميـع بعـدم ازهاق  نـفسا
اوحـرق دارا وال تـهـتـفـوا اال لـلـعـراق

والعراق والعراق).
 وكـانت عـمـلـيـات كـربالء قـد أصدرت
تـوجـيـهـاً يقـضي بـعـدم عـمل السالح
ــتـظـاهـرين وتـوفـيـر احلـمـايـة ضـد ا
لـهم.ووجه قائـد عمـليـات كربالء علي
الـهـاشـمي في بـيـان مـقـتـضب بـ(عدم
ــتـــظـــاهـــرين حـــمل الـــسـالح ضـــد ا

ـعـاملـة احلـسنـة مـعهم وتـأم وا
احلماية لهم).

 وأصــدر رئـيس الـتــيـار الـصـدري
مـقـتدى الـصدر تـغـريده جـديدة له
اطــلـــعت عــلــيــهــا (الــزمــان) امس
ـنـاسـبة الـذكـرى األولى إلنطالق
ثـورة تـشرين الـشعـبـية في سـاحة
الـتـحـريـر   وإمـتـدادهـا الى بـاقي
ســــاحــــات الــــعـــز والــــشــــرف في
احملافظات األخرى .  قال فيها انه
(عـلى احلـكـومـة بـسط األمن وردع
الــوقـحـ من الـتــخـريب وزعـزعـة
األمـن  كذلك عـلـيـهـا فـتح الـطريق

وإرجاع هيبة الدولة) .

كاكة  بوتاني
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اعـلـنت دائـرة الـتـقـاعـد والـضـمـان
االجــــتـــمـــاعي فـي وزارة الـــعـــمل
والـشؤون االجتماعية عن سعيها
تقاعدين  لـزيادة رواتب العمـال ا
عـــبـــر اجــراء تـــعـــديل في قـــانــون
الـــضــمـــان مــشـــيــرة الـى ان تــلك
الــــزيـــــادة ســــتــــشــــمل  250 الف
عــامـل.وقــالت مــعــاون مــديــر عــام
الـدائـرة ضـميـاء سـلـمان داود في
تــصـريح تــابـعـتـه (الـزمـان) امس
انـه ( رفع تعديل قانون الضمان
رقم  39 لــسـنـة   1971 الـى وزير
العمل لتتم مناقشته داخل مجلس
الـــــــــوزراء ومـن ثم ارســـــــــالـه الى
ان لـلمصـادقة عليه) مـشيرة الـبر
الـى ان (التعـديالت تتـضمن زيادة
ـــتــقــاعــدين فـي رواتب الــعــمــال ا
والــسن الــقــانــونــيــة اضــافــة الى
ـــيــزات الـــضـــمــان الـــصـــحي و 
أخرى) واضـافت ان (عدد الـعمال
ـتـقـاعـدين يـبلغ  250 الـف عامل ا
يـتم صـرف رواتبـهم  دفعـة واحدة
كـل شهرين وتـصل مبـالغ رواتبهم
الـى نـــحـــو  15 مــــلـــيـــار ديـــنـــار
ويــحـتـسب احلـد االدنى مـنه 320
الـف ديـنـار). كـمــا اعـلـنت الـوزارة
عـن وجـــــود اكــــــثـــــر من  60 ألـف
شـــــخـص تــــقـــــدم عـــــلـى قــــروض

الـــعــاطــلـــ عن الــعـــمل . وكــانت
الــــوزارة قـــد أطــــلـــقـت األســـبـــوع
ـــــاضي اســـــتــــمـــــارة الــــقــــرض ا
واســـتــمــارة الــبــاحـث عن الــعــمل
وحتـديث االسـتـشاريـة كـمـا قامت
وقع بـتـمـديد وقت الـتـقد عـبـر ا
االلـكــتـروني من الـسـاعـة الـثـامـنـة
صـبـاحـاً ولـغـاية اخلـامـسـة مـساءً
وايـــضـــا خـالل يـــومَي اجلـــمـــعـــة
والـسـبت وذلك المـتـصـاص الزخم
احلــاصل. من جـهــة اخـرى  اعـلن
مــصـرف الـرافـدين عن اسـتـقـطـاب
شــركــات الـصــيــرفـة لــلــدخـول في
نـافـذة بـيع الـعـمـلـة بـالـدوالر.وقال
ـــكــتب االعالمي لـــلــمــصــرف في ا
بـــيــان تــلـــقــته (الـــزمــان) امس إن
(شــركــات الــصــيــرفــة قــدمت لــهــا
الـتسهيالت للدخول في نافذة بيع
الــعــمــلــة بــالــدوالر بــعـد ان اعــلن
ـصـرف عن اعـادة العـمل بـنـافذة ا
وطالب مـزاد بيع العمـلة بالدوالر)
الـبـيـان الـشـركـات الـتي لم تـتـطلع
عـلى الـتـعلـيـمـات (مراجـعـة الـفرع
الــرئــيـسي لــلــمـصــرف في بــغـداد
الــشـورجـة لالطالع عـلى الـشـروط
اخلـاصة ببيع العملة وهي شروط
ـنـفـعة مـيـسـرة وسـهـلـة وتعـود بـا
وااليـجـابـيـة على الـشـركـات). كـما
ــصــرف عن صــرف رواتب اعــلن ا
ـتــفــرغ عن طـريق ادوات ــعــ ا ا

الـدفع االلكتـروني للمسـتحق في
صرف بـغداد واحملافظـات. وقال ا
فـي بيـان تلـقته (الـزمان) امس انه
ـــعــ (بـــاشـــر بـــصـــرف رواتـب ا
ــتـــفــرغ عن طــريق ادوات الــدفع ا
ـشـمـولـ االلـكـتـروني وبـامـكـان ا
وجودة مـراجعـة مراكـز الصـرف ا
فـي بـغــداد واحملــافــظــات لــغـرض
اســــتـالم رواتـــبــــهم) مــــؤكـــدا ان
ن صرف مفتوحة  (شـبكة فروع ا
يـــــرغـب في تــــــســـــلم راتـــــبـــه عن

طريقها).
 وكــانـت وزارة الـعــمـل والــشـؤون
االجـتـمـاعيـة قـد اعلـنت اخلـميس
ــــــعـــــ ــــــاضـي اطالق راتـب ا ا
ــاضي ــتـــفــرغ لــشــهــر ايــلــول ا ا
ستلـم سابقا في لـلمستفـيدين ا
بــغـــداد واحملــافــظــات.فــيــمــا اكــد
مـصـرف الرشـيد مـنح سـلف تصل
إلى  25 مــلـيـون ديــنـار لألسـاتـذة
والـــتــــدريـــســـ في اجلـــامـــعـــات
كتب ـعاهد احلكومـية.  وقال ا وا
اإلعـالمي لـلــمــصـرف في بــيـان إن
صرف (التعليمات التي وضعها ا
حـددت أن يـكـون مـبـلغ  15مـلـيـون
ديـــنــار بــدون كـــفــيل ومـــبــلغ 25
مـلـيـونـاً بـكـفـيل مـوظف حـكومي)
الفـتـا الى ان (مدة الـسلـفـة خمـسة
أعــــوام عــــلى أن ال تــــقل خــــدمـــة

ستلف عن عام واحد). ا
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اشــرت وزارة الــصــحــة والــبــيــئـة
ؤكدة انخفاضا بحاالت االصابة ا
بـــكــورونــا بــعـــد تــســجــيل 2554
حــالـة بــارتــفـاع مــسـتــوى حـاالت
الـــــشــــفــــاء الـــــتي بـــــلــــغت 3140
وبـواقع وفيات  55 حـالة.  واكدت
ــــوقـف الـــوبــــائي  الــــوزارة في ا
الـذي اطـلـعت علـيه (الـزمان) امس
انـه ( فـحص  16687 حــالـة في
مـخــتـبـرات الـصـحـة الـعـامـة الـتي

رصــــدت  2554 حــــالــــة مــــؤكــــدة
بــكـورونـا في بـغـداد واحملـافـظـات
كافة) واضافت ان (حاالت الشفاء
بـلغت  3140 حـالة وبـواقع وفياة
 55 حــالـة). وسـجـلت مـحـافظ ذي
قـار 36 اصــابـة جـديــدة بـكـورونـا
و3 وفـــــيـــــات خـالل الـــــســـــاعــــات
ــــاضـــيــــة.وقـــال مــــصــــدر طـــبي ا
بــاحملــافـظــة إنه  (تــســجـيل 36
اصـابـة جديـدة بكـورونا  3وفـيات
ـاضية). وحددت خـالل الساعات ا
الـــــــوزارة  في وقـت ســــــابـق اربع

فـئات ستـحصل على لـقاح كورونا
ضــــمن الـــدفـــعــــة االولى في حـــال
اقـــراره من قــبل مــنـــظــمــة صــحــة
ـــيـــة.وقـــال الــوزيـــر حـــسن الـــعـــا
الــتــمـيــمي فـي تـصــريح تــابــعـته
(الــــزمــــان) امس إن (اربع فــــئـــات
ســتـــحــصل عــلى لــقــاح فــايــروس
كـورونا ضـمن الكـميـة التي سـيتم
ـئـة اسـتـيـرادهـا والـبـالـغة  20 بـا
ـنــظـمـة فـي حـال اقـراره من قــبل ا
وهـم االشـــــخــــاص فـــــوق سن 50
عـامـا ومنـتـسبـو االجـهزة االمـنـية

ـــصــــابـــون ووزارة الــــصـــحــــة وا
بـــامـــراض مــزمـــنــة) واضـــاف ان
(الـعراق سيكون من اوائل البلدان
فـي اسـتـيــراد الـلـقـاح) مــؤكـداً ان
(الـوزارة اكـملت جـمـيع االجراءات
ـزمع ـتــعـلـقـة بـتـوفــيـر الـلـقـاح ا ا
تـــوفــيـــره ضــمن االحتـــاد الــدولي
الـــذي يــــضم كـــبـــريـــات شـــركـــات
ـيــة لـتـصــنـيع لـقـاح االدويــة الـعـا
فــايـروس كــورونـا) وبــشـأن بــنـاء
ــســتـــشــفــيــات اوضح عـــدد من ا
الـــتــمـــيــمي ان (عـــددا كــبـــيــرا من

ــســتـشــفـيــات ســيـدخل اخلــدمـة ا
قـــريـــبـــا وذلـك لـــزيـــادة الـــســـعـــة
الـسـريـرية) وتـابع ان (اكـمـال تلك
ـسـتشـفيـات سيـسهم بـزيادة 10 ا
آالف ســريــر اضــافي تــســاعــد في
تـغـطـيـة واسـتيـعـاب اعـداد كـبـيرة
ـرضى) ومــضـى الى الــقـول مـن ا
ــشـتـرك ان (االجــتـمــاع الـثالثي ا
مـع تونس وايطـاليا الـذي عقد في
ـنـاقشـة افـاق الـتـعاون رومـا جـاء 
ـــشــتــرك في مـــخــتــلف اجملــاالت ا
والســـيـــمــــا مـــواجـــهـــة جـــائـــحـــة

كـورونـا). واجـرى الـتـمـيـمي خالل
وجـوده في روما  زيـارة مـيدانـية
ــركــز عـمــلــيــات الـســيــطــرة عـلى
الـــوبـــاء في ايـــطــالـــيـــا واخلــاص
ــــصـــابــــ بـــجــــائـــحـــة بــــعالج ا
كـورونا.كـما وقع مذكـرة تفاهم مع
اجلـــــانب االيـــــطــــالـي في اجملــــال
الكات لـغـرض تـدريب ا الـصـحي 
الـطـبـية والـصـحيـة والـتـمريـضـية
الــعـراقـيــة في ايـطـالــيـا وخملـتـلف
الـتخصصات واستحداث البرامج
ـشتـركة لتـدريب طلبـة الدراسات ا

الـعــلـيـا واسـتـحـداث تـخـصـصـات
حـــديــثـــة. فــيـــمــا حـــددت الــوزارة
مـوعدا لـلحمـلة اخلريـفيـة للتـلقيح
ضـد شـلـل األطـفـال.  وذكـر الـبـيان
ان (دائـرة الـصـحـة العـامـة أعـلنت
عن اســتـعـدادهـا لـتـنـفـيـذ احلـمـلـة
اخلـريـفـية شـبه الـوطـنـية لـتـلـقيح
االطـفال دون سـن اخلامـسة بـلقاح
شلل االطفال الفموي ثنائي النمط
بـعد عـقد سـلسلـة من االجتـماعات
ــثـلـ من مــنـظـمــة الـصـحـة مع 

ية و اليونيسيف). العا

ونـقل الـبـيـان عـن مديـر الـبـرنـامج
الـوطــني لـلـتـحـصـ فـراس جـبـار
هــاشـم ان (احلــمــلــة ســتــنــفــذ في
مــجـمــوعـة من قــطـاعــات الـرعــايـة

الــــصــــحـــــيــــة األولــــيــــة الــــتي 
اخـتـيـارها بـعـد دراسـة تـفصـيـلـية
لـلمعايير الـدولية في القضاء على
مـرض شـلل األطـفـال وبـاسـتـخدام
أدوات تــقــو اخملــاطــر ومــراعـاة
الوضع الوبائي جلائحة كورونا)
ؤمل تـنـفـيذ ولـفت الى انه (ومـن ا
هـــذه احلــمــلـــة في نــهــايـــة شــهــر

تـشـرين الثـاني من هذا الـعام عـبر
الـــفـــرق اجلـــوالـــة من دار الى دار
بـاإلضـافـة الى الـفـرق الـثـابـتـة في
مـراكـز الـرعـايـة الـصـحـيـة األولـية
بـــعــد إكـــمــال كـــافـــة مــتـــطــلـــبــات
تـنـفـيـذها) وتـابع ان (الـلـقاح آمن
ـيـة ــنـاشئ الــعـا ومــسـتـورد من ا
ـواطـنـ الى الــرصـيـنـة) داعـيـاً ا
(الــتـعـاون مع الـفـرق الـتــلـقـيـحـيـة
اجلـوالـة والثـابتـة من أجل إجناح
هـذه احلـمـلـة بـهـدف احلـفـاظ على

سالمة أطفالنا).

تظاهرات انتفاضة تشرين

الـقـائمـة االنـتخـابـية ال حتـقق الـعتـبة
ــرشح) وبـــالــتـــالي تــهـــدر أصــوات ا
مـؤكـدا ان (الـقانـون اجلـديد يـكـون فيه
الــتــمــثــيل ألعــلى األصــوات في نــفس
الـدائـرة سـواء مـن الـرجـال أم الـنـساء
مـع حـفظ كـوتـا الـنـساء) الفـتـا الى ان
(الـقـانـون اجلـديـد يـحـفظ لـكل ذي حق
حـقه وهـذا الـتزام مـن مجـلس الـنواب

لــلــشـعـب ولـلــدمــاء الـتي ســالت خالل
الــتـظـاهـرات وطـالـبت بـاإلصالح ومن
ضـمـنـهـا إصالح الـقـانـون االنـتـخـابي
وتــشــريع قـانــون جــديـد ومــفـوضــيـة
مـستقلة لالنتخابات التي صوت عليها
اجملــــــــــلـس فـي وقـت ســــــــــابـق وهي
مـفوضيـة مستـقلة مـن القضاة) وتابع
(لـم يبقَ إال قـانـون احملـكـمـة االحتـادية

ان إلكمـال اإلطار التـشريعي امـام البـر
لـلـمـضي بـانـتـخابـات مـبـكـرة).  وغادر
عـدد من النواب االكراد ودولة القانون
ـان الــتي انـعــقـدت  اثـر جــلـســة الـبــر
خـالفـات بـ كـتـلــتي االحتـاد الـوطـني
ــــقـــــراطي الـــــكـــــردســــتـــــاني والـــــد
الــكــردسـتــاني بــشـأن بــعض الــدوائـر
داخـل اإلقلـيم.وقال مـصدر في تـصريح

امـس إن (بـــعض الـــنــواب مـن االكــراد
ـغـادرة قـاعـة ودولــة الـقـانـون بــدأوا 
ـــان اثـــر خالفــات بـــ االحتــاد الـــبــر
ـقـراطي الـكـردســتـانـيـ بـشـأن والــد
بــعض الــدوائــر داخل االقــلـيـم مـا دفع
الـى ابـقــاء اجلـلــسـة مــفـــتـوحــة حـتى
ـتــعـددة لــنـحـو 16 تــمـريــر الـدوائــر ا

محافظة).

دقـيـقـة صـمت قـبل مـبـاريـات اجلـولة
عــلى الـريـاضـيـ الــراحـلـ بـسـبب
فـايروس كورونا وكذلك على اجلميع
الــذين فــارقــوا احلـيــاة بــســبب هـذا

الوباء. 
ــــبـــاراة ودخـل فــــريق الــــشــــرطــــة ا

بـتشكيلة مؤلفة من
أحـــــــمـــــــد بـــــــاسل
ـــرمى حلــــراســــة ا
وعـالء مهاوي كرار
عـامـر وسعـد ناطق
وحـسام كاظم خلط
الـدفـاع وعـلي فـائز
وسـعـد عـبـد األمـير
وامــــجـــد عـــطـــوان
ومــــحـــمـــد مـــزهـــر
ومـازن فياض خلط
الـــــــــــــــــــــــــــــوســط
والـــنـــيـــجـــيـــيـــري
كــــريــــســـيــــتــــيـــان
أوســـوغـــونــا خلط
الـهجوم فيما دخل
فــــــــريـق الـــــــزوراء
بـتشكيلة مؤلفة من

ــــــرمى جـالل حــــــسن حلــــــراســــــة ا
ومـصـطفى مـحمـد جبـر وجنم شوان
واحلـسن حبـيب وضـرغام أسمـاعيل
خلـط الدفـاع وأحـمـد فـاضل ومـحـمد
صــالح ومـحـمـد رضــا ومـهـدي كـامل
وحـــســ عـــلي خلط الـــوسط وعالء

عــــبـــد الــــزهـــرة خلـط الـــهــــجـــوم.
وحلــسـاب ذات اجلـولـة في  تـغـلب
الــديــوانــيــة عــلى الــنــجف بــهـدف
نـظـيف حـمل تـوقـيع الالعب سـيف

الدين ظــاهر في الدقيقة 24.
{ عدسة: قحطان سليم
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خـــريــجـي اجلــامــعـــات احلــكـــومــيــة
واألهلية.

WOzUN½ ‰uKŠ
في ســيــاق مـتــصل  أوضح كــوفــنـد
شيـرواني  أستاذ الـنفط واالقـتصاد
في جـامـعـة صالح الـدين -أربـيل في
ورقـته  أهمـيـة االنـطالق نحـو حـلول
ــطـروحـة بـ نـهــائـيـة لــلـمـشـكالت ا
حـــكـــومـــة اإلقـــلـــيـم الـــكـــردســـتـــاني
واحلــــكـــومـــة االحتــــاديـــة  من خالل
ــــكن قــــاعــــدة عـــمـل  مــــشــــتـــركــــة 
اســـتــثــمـــارهــا في حل الـــعــديــد  من
ــــشـــــكالت فـي مــــجــــال الـــــطــــاقــــة ا

ثـال  تزويد والكهـرباء على  سـبيل ا
احملـــافــظــات الـــقــريــبــة  مـن اإلقــلــيم
بـالـطـاقــة من  مـحـطـات تـولـيـد داخل
اإلقـــلـــيم  والــــعـــمل عـــلـى تـــوســـيع
الـصـنـاعـات  الـنـفـطـيـة سـواء تـكـريـر
الــنـفط في  مــصـافي ذات  إنــتـاجــيـة
ــشـتــقـات عــالـيــة  تـلــغي اسـتــيـراد ا
الـنـفـطـيـة من اخلـارج او الـصـنـاعات
الـبــتـروكـيـمـاويــة الـتي  كـان الـعـراق
احد الدول الـريادية فـيها  فضال  عن
صاحب او احلقول صناعات الغـاز ا
ـا يـحـقق الـغـازيـة االسـتـثـمـاريـة   
عــائــدات عــالـيــة كــمــوارد لـلــمــوازنـة

اإلصالحــات االقـتـصــاديـة الـشــامـلـة
ويـجـد ان مـا بـعـد إقـرار هـذه الـورقـة
يحتاج الى تفاصيل كبيرة لكي تأخذ
اآلراء الـتـي وردت في الــنـصف األول
من أوراق هـذه اإلصالحـات مـعـتـقدا
ان تــلك الـتــفـاصــيل البـد  وان تــكـون
ـا اكـثـر دقــة في الـيـات الـتــطـبـيق  
ورد في الــروقـة الـبــيـضــاء من أفـكـار
فـحـسب .من جــانـبـهـا اشـارت اكـرام
عبـد الـعزيـز  عـضو الـهـيئـة اإلدارية
جلمعية  االقتـصادي العراقي الى
أهــمــيـة عــدم اســقــاط اثـار  اإلصالح
االقــتــصــادي  كــمــا جــاء في الــورقــة
الـبـيـضــاء عـلى ذوي الـدخل احملـدود
ـوظـفـ  ودعت الى أهـمـيـة ان من ا
تـأخـذ أي إجـراءات تـطـبـيـقـيـة الحـقة
حـــقــيــقــة ذلك عـــلى الــدخــول احملــدد
ليون دينار  وما دون ذلك  مشددة
على ان  أبواب  اإلصالح االقتصادي
 تـتـجـاوز احلــالـة الـنـقـديـة واحلـلـول
الـــســــريـــعــــة الى إيــــجـــاد الــــفـــرص
االســتـثـمــاريـة احلـقــيـقـة الــتي تـولـد
فــرص الــعـمل  فـي الـقــطــاع اخلـاص
االمر الذي  مـا زال يجدد طـرحه  منذ
عــقــد  واكــثــر  من عــمــر احلــكــومـات
ــتــتــالــيــة بال فــائــدة حـتـى انـتــهت ا
اإلصالحـات االقـتـصـادية الـى تعـديل
الية  والنقدية  من دون السياسات ا
توليد فـرص العمل ما قـبل  ما يطرح
ســنـــويـــا  من ايـــدي عــامـــلـــة تـــمــثل
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االحتــــاديـــــة ويــــســـــدد جـــــوانب من
ـركـز ـالي بـ االقـلـيم  وا االشـكـال ا
إضــافــة الى تــوفي فــرص حــقــيــقــيـة

لأليدي العاملة العراقية . 
وبـعــد مـنـاقـشـات مـسـتــفـيـضـة فـيـمـا
جـاءت به الورقـة الـبـيـضاء لإلصالح
ـشاركون في االقتـصادي  استـنتج ا
الـــنـــدوة مـن خــبـــراء  عـــراقـــيـــ في
مـــخـــتـــلف دول الـــعـــالـم  ان الـــهــدف
األســـــاس ألي اصـالح اقـــــتـــــصــــادي
يـتطـلب مـنح الـقطـاع اخلـاص فـرصا
حــقــيــقــيـة تــزيــد  من مــوارد الــنـاجت
الوطني العام العراقي  واالبتعاد عن
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اتـفق خـبـراء وباحـثـون اقـتـصـاديون
ـوذج عـلـى أهـمـيــة جتـاوز الــعـراق 
ـوازنة االقـتراض لـتـمـويل الـعجـز بـا
وذج تـفعـيل القـطاعات العـامة الى 
االنـتاجـيـة لزيـادة مـوارد الدولـة عـبر
الفـائض من الـناجت الـوطـني ودعوة
اجلـــهــــات ذات الـــعالقــــة بـــالــــورقـــة
الـبـيـضــاء لإلصالح االقـتـصـادي الى
شفافية الـقرارات وضرورة  االهتمام
ـهتم ي  وا بآراء جمهـور االكاد
حلـشـد الـراي العـام  مع الـتـطـبـيـقات
رتـقبة مـا بعـد اإلعالن عنـها  وقال ا
الـنـائب مـحـمـد صـاحب الـدراجي في
نـدوة حــواريـة نـظــمـهـا مــركـز حـلـول
ـسـتـقـبـلـيـة اجلـمـعـة ان لـلـدراسـات ا
الــورقـة الـبــيـضــاء لم تـأت بــاحلـلـول
ــــنـــشـــودة إلعـــادة صـــيـــاغـــة إدارة ا
الـقـطاع االقـتـصـادي  بـكل مـفـاصله 
وكل  ما ورد فيهـا  من اراء بحثية لم
تـتــعـد  الـتـشــخـيص  من دون بـرامج
ــواقـــيـت مـــعـــروفــة تـــطـــبـــيـــقـــيـــة 

ومسؤوليات محددة  . 
 فـيـمـا أشــار مـحـمـود داغـر اخلـبـيـر
ــعــروف الى ان تـــشــخــيص ــالـي ا ا
وقاع االقتـصاد العـراقي كما جاء في
الـورقـة الـبـيـضـاء يـؤكـد احلاجـة الى
تـلك احلـلـول الــتي اشـارت الـيـهـا من
دون تفـاصيل مـثل ما ورد عن اإلرادة
الـسـيـاسـية الـشـجـاعـة لـتـطـبـيق هذه
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{ بغـداد (أ ف ب) - خرج آالف العـراقي أمس األحـد الى ساحة الـتحريـر ومحيط
ـنطـقـة اخلـضـراء حـيث مـقـر احلكـومـة في بـغـداد لـتـجديـد احـتـجـاجـهم عـلى عـجز ا
تورط بقـمع التظاهرات التي تعرضت السلـطات عن القيام بإصالحات ومـحاسبة ا

اضي. لها "ثورتهم" منذ العام ا
وجتـدد االحـتـجـاج األحـد يـوم ذكرى
مـــرور عــام عــلـى هــذه اإلنــتـــفــاضــة
ــســـبــوقــة رغم الــشــعـــبــيــة غـــيــر ا
انـــعــكـــاســـات الـــتـــوتـــر بـــ إيــران
ـتـحـدة وانــتـشـار وبـاء والـواليــات ا
كوفيد-19. وقال الطالب مـحمد علي
لـــوكـــالــة فـــرانس بـــرس من ســـاحــة
الـتـحـريــر "هـذا يـوم مـهم نـحن هـنـا
واصلة االحتجاجات" التي أنطلقت
في تشرين األول  2019 وقتل خاللها
حوالى  600 متـظاهـر وجرح ثالثون
ألــفـا آخــرون. واضـاف عــلي (لـديــنـا
اضي نفـسها) بينما مطالب العام ا
ـتظاهرين يواصل مئات اآلالف من ا
االعتصام منذ أشهر في بغداد ومدن

اخرى في جنوب العراق. 
¡«bNA « —u

ويــطـــالب احملـــتـــجـــون بــتـــحـــســ
اخلدمات ومعاجلة البطالة ومحاربة
ـستـشري في الـعراق الذي الفـساد ا
يعـد ثـاني بلـد مـنتج لـلـذهب األسود
ـصدرة لـلـنفط في مـنظـمـة البـلـدان ا

(أوبك).
ــعـقل وحتــولت ســاحـة الــتــحـريــر ا
الـرئيـسي لالحـتـجـاجـات في بـغداد
الى قـــريـــة من اخلــيـــام الــتـي غــطت
أغـلـبـهـا صـور "شـهـداء" االنـتـفـاضة
ـنطقة فيمـا جتمع متظـاهرون قرب ا

اخلـــضـــراء حــيث مـــقـــر احلــكـــومــة
ان والسفارة األميركية. والبر

من جـــانـــبــهـــا فــرضـت قــوات اآلمن
إجراءات مشددة بينها انتشار قوات
مــنـذ لــيل الـســبت في وسط بــغـداد
االمر الذي حال دول اتقارب سيارات
او عــربـــات من ســـاحـــة الـــتـــحـــريــر
ــنـــطـــقــة ـــؤديــة الـى ا واجلـــســـور ا
اخلـضراء.وأنـتـشـرت قوات مـكـافـحة
الـشـغب خـلف دروع شـفـافـة سـمـيـكة
ـــتــظــاهـــرين الــذين ـــنع انــتـــشــار ا
يـــلـــوحـــون بــأعـالم عــراقـــيـــة.وبــدى
: نــشــطــاء الـــتــظــاهــرة مـــنــقــســمــ
فـالبـعض يـعتـقـد أن ساحـة الـتحـرير
ــكـان اآلمـن الـوحــيـد لــلـتــجـمع هي ا
احملـتـجـ فـيـمـا تـوجه أخـرون قـرب
ـــنـــطـــقـــة اخلــضـــراء في اجلـــانب ا
الـثـاني من مــديـنـة بـغـداد.وأنـطـلـقت
شــرارة االحــتــجــاجــات في األول من
تــــشـــــرين األول  2019 الــــتـي بــــدأت
بشكل عـفوي تـنتقـد البطـالة وضعف
ستشري اخلدمات العامة والفساد ا
والــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــتـي يـرى
ـتـظـاهـرون أنـهـا مـوالـيـة إليران أو ا
ـتحـدة أكـثر مـن مواالتـها الواليـات ا
لــــلـــشـــعـب الـــعـــراقـي. ووصل وزيـــر
الــتـخــطـيط خــالـد بــتـال الــنـجم الى
مــحــافــظـة الــنــجف مــتـرئــســا وفـدا

ا وذج الدولة الـريعية تـدريجيا  
ـنـشـود يـحـقق  اإلصالح احلــقـيـقي ا
بـعــيـدا عن وصــفـات صـنــدوق الـنـقـد
الدولي التي سـتؤثر حـتما على ذوي
ـشـاركـون الـدخل احملـدود  ونـصح ا
اجلـهــات ذات الـعالقــة بـهــذه الـورقـة
ضـــرورة االســـتـــمـــاع لـــصــوت واراء
ـــهـــتـــمــ اخلـــبـــراء الـــعـــراقـــيـــ ا
بـــــــاإلصـالح الــــــــشــــــــامل الن اإلرادة
الـــســيـــاســيـــة لن تــتـــحــقق  من دون
مـشــاركـة واعــيـة لــهـذه األصـوات في
صـناعـة  قـرار اإلصالح بـكل شفـافـية

معلنة للراي العام العراقي .
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عارضة قبل احلرب في 2003 كنت ترتدي مالبس سوداء كنت رأيتك في مؤتمر ا
ال يـبدو عـلـيهـا ثراء احلـال وطبـعا كـنت انـشط في حركـتك الن عمـرك كان يـومذاك

في اخلمس او اكثر.
انـا اذكـر حـديـثك الـذي سـجـلـته مـعك و ارشـيـفه الزال واذكـر حـديـثك االخـر يوم
ـقـر جـريدة عـمـلت فـيـهـا بـعد احلـرب في ازقـة الـسـعـدون كـان احلديث التـقـيـتك 
ا لم يقنعنـي كل كالمك مثلما اكثر باذلي خليـطا ب التاريخ ووعود السـياسة ر
ـقارن انـفسهم بـالقياس حلـكم مضى للـبعث و اسرة صـدام احلاكمة الوعود و ا
لـكن الصـحافـة تفـرض نقل اجلـواب بنـصه و تتـيح للـصحـفي حريـة السؤال وانت
ا- واعتقد- ان ثقافة الكالم وصوالت الرد ومثـلك الكثير مدرب على اجلواب ر
هي احدى مـيزاتكم وال ميـزة لكم في عمل يـضيف للـناس فائدة و لـو بقدر حروف
الـلغـة التي جتـيدون مـخارجـها وبـالنـاس قصـدت شعب الـعراق الشـعب الذي من
مـقـدراته سـكـنت و اكـلت و شـربت وتـبـردت و دفـيت و سـافـرت والـتـقيـت و اخذت

. الي الوف صور بجوار رايته فأثريت و اثرى غيرك و افتقر ا
ـبــاح ان يـحـدث دون اســتـغالل ســلـطـة لم تـقف االمــور و اليـنــبـغي لـلــثـراء غــيـر ا
واسـتغالل الـسـلـطـة ال يكـون اال اذا اسـتـمـر الفـاعل كـسـر الـشريـعـة سـمـاويا ام
عارض ال ر كسـر الشريـعة بصمـت فالبد من وجود مـعارض و ا ارضيـة و ال 

راحل. ر بكل تلك ا يسلم من خوف و ال حرمان و ال سجن و ال قتل و قد 
ـتظاهرين ضدك فـمكانك و افعالك لـها شبيهات لم تكن انت فقـط متفردا بخروج ا
في الـسـابق و القـادم لـكنك ان تـرد ان تـعلم او تـمـارس حجـجك لـلتـبريـر اشـغلت
ال و الـثالث او الـثالثة هـذه سـتطـيل وقفـتك امـام الله ذمـتك بـدم و بأعـاقـة و 
بعكس عـدم ايقافك الى االن في دنيا العـراق لتواجه قواعد القـانون التي يقال انها

حتكم الكل.
ايـهـا الــسـيـد بـالـنـسـب و الـدكـتـور في عـلـم مـا ان الـقـيم و رب الـقــيم ال يـبـيـحـان
التحـجج بالصراع بـ السفارات - ان قلـتم انها مولت- فـيغفر الـله و تبيح القيم
افـعاال ان لـم تصـدر انت مـوافـقة بـهـا فـقد كـنت عـلى رأس سـلـطة مـارسـتـها هي
فأخـتنق طفل و بـترت اطراف شـباب وشوهت سـمعتـهم و جرى خطف بـعضهم
ـفاجىء االغـرب ان يقـال بشـمولـهم بقوانـ حتكم ضـحايـا النـظام الـسابق فأن وا
عوض احلالي يجبر ضـرر افعال نظام صدام فمن هو عرفـنا ان ا
صــدام اجلــديـد الــذي دفع احلــكــومــة لـتــعــويض ضــحــايـاه

اجلدد.
قام معاوية و لن اجعل احد ضحاياك لن اجعـلك او غير 
ـقـام حـجـر بن عــدي لـكن مـعـاويـة قــال يـومـا يـشـيـر الى

ام الله سيطول. خشيته من دماء عدي: يومي مع عدي ا

ياه الرئيسي أنابيب التجاوز على خط ا
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مر عليها عام كنا نعتقد في ذلك لو جاءنا هذا العام لكنا حصل فيه على وطن 
واطن العراقي ويحصل فيه اجلميع على حقهم في العيش حياة الئقة با

يحصل عليها كل خريج على حقه في التعي 
يحصل فيها كل مريض على عالج و سديات ومستشفيات متكاملة اجهزة

يحصل فيها كل ذوي احتياجات خاصة انور تسهل عليه معيشته
حتصل كل اسرة على حق السكنى 

حتصل كل امرأة على حقوقها دستورية بعيداً عن مالمح عنصرية 
واهم من ذلك يدفع كل فاسدين ثمن ظلمهن 

نحـصل على قانـون ياخذ حق شـهداء من القتـلة ومن كان يـدعم سفك دماءهم ومن
يقف خلفهم 

لـكن مر عـاماً عـليهم والزال مـتظـاهرين يـلبوا دم الـشهـيد بالـقصـاص من اجملرم
وصل عدد الشهداء سبعمائة واربعون شهيداً 

ظـاهرات ومن بينهم ثالثة الف اعافة واعداد اجلـرحى سبع عشر الفاً خالل هذه ا
جسدية 

ومازال كثير من اخملطوف وال نعلم مصيرهم امثال علي جاسب 
واعتقال عدد من متظاهرين بحجج حرق االطارات 

حيث كانن وسط تكتم اعالمي هذه امبادات وكان اهم شعار لدى ثائرين 
هو "نريد وطن " 

وظل يردده الثائرين بوجه الظلم 
نريد وطن 
نريد وطن 
نريد وطن
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بـاركة الذي كان تظاهـر يحيي الـذكرى األولى النتـفاضته الـتشرينـية ا  الشبـاب ا
ثــمن مـشــاركـته بــانـطالقــهـا بــاهـضـا دفــعه الـشــهـداء اإلبــرار بـحــيـاتـهـم ودمـائـهم
ــخـاطــرتـهم بـحــيـاتــهم. في الـوقت الــذي تـســتـمـر الــطـاهــرة  واإلحـيـاء اإلبــطـال 
ـصطف ـشهد الـسياسي ا تـصريحـات الطبـقة السـياسيـة الفاشـلة التي تـسيدت ا
الي واإلداري كأنهم ليسـوا غارق فيها حتى سوية في إدانـتهم للعنف والفـساد ا

النخاع.
ـستـويات اذ امـتهنـت على مدى  18عـاما عـجافا ـواطن العـراقي خاسـر بكل ا  فا
ـوعـودة له ولم تراع حـقـوقه كانـسان كـرامـته ولم يتم تـوفـير اخلـدمات األسـاسـية ا
ـتـظـاهـرين وتـمـنع حـقـوق الـتـعــبـيـر عن الـرأي إمـام نـاظـريه وكـيـفـيــة الـتـعـامل مع ا
تظاهرون من بالـقنص والرصاص احلي والدخانـيات القاتلة ورغم ذلك يـصرخ  ا
تظاهر الى الشارع كافة األعـمار " نريد وطن" والوطن هو ان يخرج هذا الشباب ا
وان يتحـدى كل من ساعد على اغتصـاب الوطن ونهبه وتخريـبه. خراب تستر عليه
نهـوبة من خزينة الوطن إفساد الـناس بالوظائف الوقـتية والوهميـة بفتات األموال ا
حـتى  وصل احلـال الى نـقص الـسـيـولـة وعـدم دفع الـرواتب لـلـمـوظـفـ وبـعـد ان
أوصـلـوا العـراق إلى الـهـاويـة الن تـأخـر الـرواتب اخـذ باألنـشـطـة االقـتـصـادية إلى

تضائلة. حالة الركود بسبب احليتان الكبار على الغنيمة ا
 رغم هـذه الدعـوات الـكاذبـة والـشعـارات الـبراقـة اخملادعـة الـتي تطـلـقهـا األحزاب
الـسيـاسية الـفاشـلة والفـاسدة. انـطلقت تـظاهـرات الشبـاب مرة اخـرى" نريد وطن
ــعـاقـ نـريــد حـقـوق شـعب نـريـد  كــرامـة نـريــد حـقـوق الـشــهـداء واجلـرحى وا
طالب حتت عـنوان هذا ـتظاهـرين وبذلك اختـزلت كافـة  ا مسلـوب ومعاقـبة قـتلة ا
نطقة اخلضراء والمن حصن الشـعار الذي اليدرك عمقه من يعيش خـلف أسوار ا
درعة واليعرف مدن العراق وقراه اال الطريق نفسه بأفواج احلمايات والسيارات ا
طـار الن عوائلـهم وأموالـهم موجـودة خارج الـبالد في البـلدان الـتي يحـملون الى ا

جنسياتها.
نـتفضـة تعـاني الكـثيـر الكـثير حـيث التزال الـبصـرة تفـتقد وال زالت مـدن العـراق ا
ـاء الصـالح لـلشـرب وتتـصدر مـحافـظـة  ذي قار مـحافـظات الـعراق بـإعداد الى ا
صاب بـالسرطان وتشترك بقية احملافظات بدمار البنى التحتية اما البطالة فهي ا
الـصفـة الـتي جتـمع ابنـاء جـمـيع احملافـظـات. والزالت جائـحـة كـورونا تـفـتك باالف

تدهور. واطن نتيجة الواقع الصحي ا ا
وعليه عـندما نعامل الوطن بوطنية حقيقية سيعم اخلير وسيتقاسم اجلهود وتزدهر
ـواطنـة احلقـيقـية بالدنـا خيـرا وأمـنا فـالوطن الـذي نريـده اليتـحقـق اال اذا كانت ا
تـبـدر بـأفعـالـنـا جتـاه الـبلـد سـواء من اإلخالص والـوفـاء واحـترام
حرمـات هذا الـبلـد وتقـديس أرضه الطـاهرة الـتي في باطـنها
عــدد اليــحــصى من جــثث اإلبــطــال الـتـي بـشــرف دمــائــهـا
الزكـية  يـصرخ الشـباب الـثائـر اليـوم " نريـد وطن/ نريد
ـبـاركـة هي من حتقق نـريد حـقـوق". فانـتـفـاضته ا كـرامـة 

طالب وتهزم الفاسدين.. هذه ا

مـسـلح شـرق العـاصـمـة بـغـداد.وأفاد
شـهــود عـيـان بــان (نـزاعـاً عــشـائـريـاً
مسـلحاً أنـدلع في منطـقة الـفضيـلية
ولم تعـرف بعـد أسبـاب النزاع او في
ما اذا خلف خـسائر بشـرية او مادية
ـدني تـذكـر). وتـمـكـنت فـرق الـدفـاع ا
من اخـــمــاد حــريق انـــدلع في احــدى
الــنــوادي الــلـــيــلــيــة وسـط مــنــطــقــة
الــكــرادة. واشــار بــيــان امس الى ان
ـدني و بغضون دقائق (فرق الدفاع ا
معدودة تمكنت من السيطرة واخماد
حــــادث حــــريق انــــدلع داخـل احـــدى
ــكــون من أربع الــنــوادي الــلــيــلــيـة ا
ـــســرح الـــوطــني في طـــوابق قــرب ا
مـنـطـقـة الـكرادة) مؤكـدا انه ( 5فرق
اطـفاء اسـتـطـاعت ان تطـوق الـنـيران
ــواطــنـ وأنــهت احلــريق وأخــلت ا
وأبعدت الـنيـران عن مصرف الـشمال
اجملاور وخـزين وقـود الـكـاز اخلاص
ـقدر ـولدات الـكهـربائـية ا لتـشغـيل ا
بــنــحـو  15الف لــتـر وانــقـذت مــبـنى
الــنـــادي احملــتــرق قــبل ان تــلــتــهــمه
الـنـيـران بـالكـامل) وتـابع ان (الـفرق
عثـرت مـبالغ مـاليـة  تـسلـيمـها الى
صـــــاحب الــــنـــــادي وفق االجــــراءات
الـــقـــانـــونـــيـــة وأنـــهت احلـــريق دون
تسـجيل إصـابات بـشرية مـع حتجيم

ادية). خسائرها ا

احمليـطة بـهـا). وفي تكـريت اشتـبكت
قـــوات احلـــشـــد مع عـــنــاصـــر داعش
خـالل صـــــــد تـــــــعـــــــرض جـــــــنـــــــوب
ــديـنـة.وذكــر بـيــان لـلـحــشـد تــلـقـته ا
(الـزمـان) امس ان  (قـطـعـات لواء 35
حــشــد فـي مــنــطــقــة الــزاليــة جــنـوب
تــكــريت صــدت تــعـرض داعــشي من
دون ذكــر مــزيــدا من الــتـفــاصــيل عن
ـفـاجــئـة). وكـان عــمـلـيــة الـتـعــرض ا
جـهـاز االمن الـوطــني قـد اكـد تـفـكـيك
خلـية مـكونة من  10عناصـر ينـتمون
لـداعش في نـيـنـوى.وقـال اجلهـاز في
بــيـــان انه (بـــنــاءً عـــلى مـــعــلـــومــات
استخباريـة ومتابعة ميـدانية تمكنت
مـفـارز اجلـهـاز في  نـيـنـوى من الـقاء
الـقـبض عـلى 10عـنـاصـر من اخلاليـا
الــنـــائـــمــة الـــتــابـــعــة لـــداعش بـــعــد

وافقات القضائية). استحصال ا
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الفـتــا الى (تـدوين اقـوالــهم اصـولـيـاً
حـــــيـث اتـــــضـح انــــــهم مـن واليـــــات
وقواطع مـختلـفة ويـعملـون جمـيعهم
في مــــا يــــســــمـى بــــديــــوان اجلــــنـــد
ومشارك في التعرضات التي طالت
األجهـزة األمنـية في احملـافظـات كما
قـاتــلـوا ضـد الـقــطـاعـات الـعــسـكـريـة
لـــصـــد تـــقــــدمـــهم خـالل عـــمـــلـــيـــات
الــتــحــريــر).وأنــدلع نــزاع عــشــائــري

بـحـقه). واعـلـنت الـشـرطـة االحتـاديـة
ــــطـــلـــوبـــ الــــقــــبـض عــــلى  4من ا
بـاإلرهاب شـمـالي كـركوك.وذكـر بـيان
لــلــشــرطـة تــلــقــته (الــزمـان) امس أن
ــغـاويــر الــســادس بـالــفــرقـة (لــواء ا
السادسة شـرطة احتاديـة وبناءً على
معـلومـات استـخبـارية القى الـقبض
ــادة ـــطــلــوبـــ وفق ا عــلى  4 من ا
4/ارهــاب خالل مـــداهــمــة مــكــان في
قريـة بـاجـوان شمـالي كـركوك) الفـتا
ـطـلـوبـ الى اجلـهات الى (تـسـليم ا
اخملتصة إلكمال اإلجراءات القانونية
والــتــحـــقــيــقــيـــة الالزمــة بـــحــقــهم).
وعـثـرت قــيـادة عـمـلــيـات ديـالى عـلى
اكـداس عـتاد بـعـمـلـية اسـتـبـاقـية في
احملـافــظـة. وقـالت الـقــيـادة في بـيـان
تلقته (الزمان) امس ان (استخبارات
اللواء الرابع والـعشرون قاطع ديالى
للحشد الشعبي نفـذ عملية استباقية
اسـتنـادا الى مـعـلومـات اسـتخـبـارية
مؤكـدة في منطـقة شـمال غـرب قضاء
حيث خانق احملاذي الى نهر ديالى
تــمـــكـــنـت االســـتــخـــبـــارات فـي هــذه
الـعـمـلـيـة من االسـتـيالء عـلى اكـداس
ختلف االنواع وعبوات كانت عتاد 
جـــاهــزة لــلــتـــفــخــيخ) مــضـــيــفــا ان
(عـنـاصـر داعش كـانت تـنـوي زعـزعـة
ـناطق الوضع االمـني في خانـق وا

الـقــرى الـقـريـبــة من شـارع كـربالء -
جنف بـأبالغـنـا عن أيـة حـالـة جتاوز
عــلى خــطــوطـنــا الــرئـيــســيـة خــدمـة

للصالح العام).
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واطـــاحت وكـــالــــة االســـتـــخـــبـــارات
ـســؤول مـشــاجب وامـر مــفـرزة مـا
يـسـمى واليـة شـمـال بـغـداد بـعـمـلـية
نـوعيـة مـشتـركـة.وذكر بـيـان للـوكـالة
تــلـقــته (الــزمــان) امس أنه (تــنـفــيـذاً
لتوجيهات وزير الداخلية ومن خالل
تنسيق العمل االستخباري وتسخير
تمثلة صادر القت مفارز الوكالة ا ا
ـــديـــريـــة اســــتـــخـــبـــارات بـــغـــداد
وبـالـتـنسـيق مـع قوات األسـايش في
ـطـلـوبـ أربـيل الـقـبـض عـلى أحـد ا
طلوب ـكنى ابو نـايف ا البارزين وا
ـادة ٤ ارهاب النـتـمائه وفق أحكـام ا
لـداعش الــذي شـغل مــنــاصب امـني
ـا وامـرمـفـرزة ومــسـؤول مـشـاجب 
يسـمى والية شـمال بـغداد) وأضاف
أنه (من خالل الــتـحــقـيــقـات األولــيـة
مـــعـه اعـــتــــرف بـــانــــتـــمــــائه لــــتـــلك
الـعـصابـات ونـفـذ عـدة عمـلـيـات ضد
ـناطق واطـن  القـوات األمنـيـة وا

مـتــفـرقـة من شـمــال بـغـداد حـيث 
ايداعه التـوقيف إلستـكمال الـتحقيق
ولـالتــخــاذ اإلجـــراءات الــقــانـــونــيــة

ويــعـمـلــون في ســاعـات مـتــاخـرة من
الــلــيل) .مــضــيــفــاً انه ( إكــتــشـاف
عــمــلــهم الـــتــخــريــبـي الــذي تــســبب
بأضرار بالغة في شـبكة ماء اإلسالة
نـــاهــيك عن الـــتــجــاوز عـــلى حــقــوق
) .مشيـراً الى (إبالغ شرطة واطنـ ا
احملـافـظـة بـذلك وعـلى الـفـور األخـوة
في قـــيــــادة الـــشــــرطـــة مـــشــــكـــورين
وبجهود إسـتثنائيـة  القاء القبض
ـتجاوزين عـلى الشـبكـة بنفس على ا
الوقت واحالـتهم لـلقضـاء) .وناشدت
مـــديــريـــة مــاء احملـــافــظـــة أصــحــاب
ـواطـنـ في ـواكب احلـســيـنـيـة وا ا
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أكـدت مـديـريـة مـاء مـحـافـظـة النـجف
كــثـرة الــتـجــاوزات الـتـي حتـصل من
قبل مالـكي األراضي الزراعـية الذين
ـواطـنـ بـوجـود يـقـومـون بــإيـهـام ا
خدمات أصولـية فيها بـغية إغرائهم
لغرض شرائها. مبينة في بيان تلقته
(الزمان) امس انه ( يـوم أمس بعد
مــتـــابــعــة إيــقــاف جتــاوز عــلى أحــد
اخلــطــوط الــنــاقــلــة لـــلــمــاء لــطــريق
ــــغـــذيــــة لـــلــــمـــواكب يـــاحــــســـ وا
ـنـطـقة احلـسـينـيـة مـستـغـلـ بـعد ا
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ــســتــوى بــهـدف حــكــومــيــا عـالي ا
االطـالع عـــــــلى الـــــــواقع اخلـــــــدمي
والوقوف عـلى احتـياجات احملـافظة
ـشـاريع احلـيـويـة وتـشـخـيص من ا
االســـبـــاب الـــكـــامـــنـــة وراء تـــلـــكـــؤ

شاريع.  ا
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(الـــوزيــر خـالل تــرؤسـه االجــتـــمــاع
ــــوسـع الــــذي ضم رئــــيس ديــــوان ا

ـــالــيــة ورئــيـس الــهــيــاة الــرقــابــة ا
الـتنـسـيقـيـة ووكـيل وزارة الداخـلـية
مع مـحــافظ الـنـجف لــؤي الـيـاسـري
ونــائــبــيه وقــائــمــقــامـي األقــضــيـة
ومــــديــــري الــــدوائــــر  والــــوحــــدات
االدارية ورؤساء اجلامعات ومديري
الـشرطـة وقـائد عـمـلـيات احملـافـظة)
مـشــيـرا الى ان (الـهــدف من الـزيـارة
ـعـوقـات ـشــاكل وا هـو تــشـخـيص ا

التي تـعيق عمل احملـافظـة ودوائرها
اخملــتــلــفـــة إليــجــاد احلـــلــول لــهــا).
واضـاف ان (وزارة الـتـخـطيـط تعـمل
عـلى مــوائـمـة خـطـط احملـافـظـات مع
خطة التنمية الوطنية اخلمسية لكي
تـكـون خـطط مـسـتجـيـبـة لـلـتـحـديات
ـشـاريع). إلى ذلك الـتي تـواجـهــهـا ا
الــتـــقى الـــوزيـــر الـــســـادة اعـــضــاء
مجـلس النـواب عن محـافظـة النجف

األشـــرف وبــــحـث مــــعـــهـم آلــــيـــات
الـتعـاون بـ السـلـطـت الـتـنفـيـذية
ـا يـحسن مـسـتوى والـتشـريـعيـة و
اإلداء احلــــكـــومي ويــــعـــزز الـــواقع
اخلـدمـي في احملـافـظــة كـمــا الـتـقى
ـثلي شيـوخ العـشائـر والوجـهاء و
دني ومـخـتلف منـظـمات اجملـتـمع ا
الفعالـيات االجتـماعية واالقـتصادية

في احملافظة.

نطقة اخلضراء  &œb∫ جانب من التظاهرات واإلحتجاجات التي جتددت أمس في ساحة التحرير ومحيط ا
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ؤبـد بـعد تـواجه عـراقـية حـكـماً بـالـسـجن ا
قـيامها بإلـقاء طفليهـا (حر ومعصومة) من
فـوق جسر األئمة على نـهر دجلة في بغداد
ــاضـيــة. وأثــار احلـادث صــدمـة اجلــمــعـة ا
شـديـدة داخل األوساط الـشعـبـية الـعراقـية
خــصــوصـاً بــعــد أن انــتـشــرت عــلى نــطـاق
ــراقـبـة واسع لــقـطــة مـصــورة من كـامــيـرا 
اجلسر تظهر األم وهي تقوم برمي طفليها.
وفي مـقابل مطالـبات كثيـرة بتوجيه أقصى
الــعـقــوبـات لـألم تـطــالب اجتـاهــات أخـرى
ـعـرفـة ظـروفـهـا ومـا إذا كـانت تـعـاني من
اخـتالل نفسي خصوصـاً في ظل انفصالها
عن زوجــهـا (كـمـا يـؤكـد الـزوج) مـنـذ أشـهـر
ـعـيـشيـة الـسـيـئـة الـتي تـعاني والـظـروف ا
مـــنــهــا. ويـــوجه آخــرون انــتـــقــادات الذعــة
لـلظروف االجتماعيـة الصعبة التي أوجدها
الـنظام السياسي بعد 2003  وانـعكاساتها
ـواطـنـ الـعـراقـي الـكـارثـيـة عـلى حـيـاة ا

عيشية. ا
ـادة "406 مـن قـانــون الـعــقـوبـات وتــنص ا
عـلى احلكم باإلعدام في حـاالت القتل العمد

مع سبق اإلصرار والترصد.
ـــتــــحـــدث الــــرســـمـي بـــاسم وزارة وقــــال ا
الـداخـلـيـة العـراقـيـة الـلواء خـالـد احملـنا إن
ـتـهـمـة ـوقـوفـة لـدى الـشـرطـة وا الـسـيــدة ا
بـإلـقـاء طفـلـيهـا في نـهـر دجلـة سـتـحال إلى

احملكمة وستوجه لها تهمة القتل العمد.
ـتهـمة (نـسرين) وذكـر احملـنا في بـيان أن "ا
بــقـتل طـفـلـيــهـا جـانـيـة ألنــهـا أقـدمت عـلى
ـة الـقـتل الـعـمـد الـتي يـعـاقب ارتـكـاب جـر
عـليها الـقانون العراقي بـشدة" مشدداً على
"أهـــمــيــة الـــنــظـــر إلى الــواقـــعــة من زوايــا
مـختلفة; حيث تكررت حوادث قتل األبناء 4
أو  5مرات مؤخراً وهو ما لم يكن موجوداً

في اجملتمع العراقي".
وأوضـح احملنـا أن "حوادث قـتل األبنـاء أمر
خــــطـــيـــر وجتب دراســــة أســـبـــاب ودوافع
ــتــهــمــة الرتــكـاب الــوقــائع الــتي دفــعت بــا
ـة ووزارة الداخـلـية الـعـراقيـة تـقوم اجلـر
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بـدور اجتماعي; ألنـها باتت قريـبة للمواطن
ـؤســســات الـشــرطــيـة; مـن خالل عـدد مـن ا
أبـرزها الـشرطـة احمللـية وشـرطة األحداث
والــشــرطـة اجملــتــمــعـيــة وشــرطـة حــمــايـة

األسرة والطفل".
وأعـلـنت وزارة الداخـلـية األربـعـاء العـثور
عـلى جـثة الـطـفل الثـاني الـذي رمته أمه في
نـهر دجـلـة. بعـد أن تمـكنت من الـعثـور على

اضي. جثمان الطفل األول االثن ا
وقــالت الــداخــلـيــة إن "فــرقـة مــخــتــصـة من
الـنـجـدة الـنـهـرية تـمـكـنت من انـتـشـال جـثة
الـطفـلـة بصـعوبـة بالـغة النـعدام الـرؤية في
الــنـهـر والنـحــدار جـثـتي الــطـفـلــ مـسـافـة

بعيدة عن مكان احلادث.
واصــدر مــجـــلس الــقــضــاء االعــلى حــكــمــاً
ة قتل بـاإلعدام والسـجن على مدان بـجر
شـاب وتعليق جثته في ساحة الوثبة وسط
ـــاضـي. واطـــلـــعت بــــغـــداد خالل الــــعـــام ا
(الــزمـان) عـلى وثـيـقــة صـادرة من احملـكـمـة
اجلـنــائـيـة  في اسـتـئـنـاف بـغـداد الـرصـافـة
االحتادية  ,جـاء فيها (أصدار حكم باإلعدام
ـة قـتل شـاب والــسـجن عـلى مـدانـ بــجـر
وتـعليق جثته في ساحة الوثبة التي وقعت
في 12 مـن كانون األول عام 2019). ودارت
ــة الـــوثــبــة بــشــان قــصــة خالف بــ جــر
اجملــنى عــلــيه ومــجـمــوعــة من االشــخـاص
احملـــتــشـــدين امـــام داره في الــوثـــبــة خالل
الــتـظــاهـرات الــتي شـهــدتـهــا الـبـالد الـعـام
ـاضـي وبـاتت تـعـرف بـتـظـاهـرات تـشـرين ا
الـتي تـصادف الـذكرى الـسنـوية األولى لـها

في 25 من الشهر اجلاري.
ـتـجـمـعـ  حـيـث طـلب الـفـتى الـقـتـيل من ا
ــمـر امــام مـنــزله االبــتـعــاد عن مــنـزله الن ا
نزل ضـيق وال يستـطيع اهله اخلـروج من ا
اال انـهم رفضوا ذلك وطلب منهم مرة اخرى
ورفــضـوا وتــشـاجـروا مــعه فـخــرج اجملـني
عـلــيه من اعـلى سـطح داره واطـلق عـيـارات
نـــاريــة من سالحه فـي اجلــو البــعــادهم عن
مــنــزله ولـم يـقـم بــرمـيــهـم كــمـا قــال بــعض
ـسؤول عن ـتـداولـون وقد قـام الـشـخص ا ا
شكلة بحرق دار اجملنى عليه الـتجمعات وا

ة الوثبة في ولوتوف. والقت جر بقنابل ا
مـا بـعـد تنـديـدا واسـتـنكـارا شـديـدا من قبل
جــهـــات مــعــيـــنــة ومــعــروفـــة حــيث اصــدر
ـتظاهرين في ساحة الـتحرير وسط بغداد ا
ــة حـيث بــيــانـا مــهــمـا بــخــصـوص اجلــر
ة وانهم اعـلنـوا برائتـهم من منـفذي اجلـر
يـدعمون طريق السلميـة لتحقيق مطالبهم .

 U «d²Ž« dA½

وألــقت وزارة الـداخـلـيـة الــقـبض عـلى أبـرز
اجملـرم ونـشرت اعـترافـات بعـضهم. فـيما
اعـــلن اجملــلـس عن تــســـمــيـــة قــاضٍ في كل
رئـــاســات مـــحــاكم االســـتــئـــنــاف يـــخــتص
ـبـاشـرة عن حوادث بـاسـتـقـبـال الـبالغـات ا

الكات الصحية.  االعتداء على ا
وذكـر بـيان لـلـمجـلس  أن (رئـاسات مـحاكم
االسـتـئـنـاف قـامت بـتـسـمـيـة قـاضٍ يخـتص
ـبـاشـرة عن حوادث بـاسـتـقـبـال الـبالغـات ا
ؤسسات االعـتداء على االطباء ومنـتسبي ا
الـــصــحــيـــة).وأضــاف أن  (رئــاســـة هــيــئــة
االشـراف الـقضـائي اشـعرت وزارة الـصـحة
والــبـيــئــة بـذلك وكــذلك  اشــعـار الــدوائـر

ـوجب الــصـحــيـة في جــمـيع احملــافـظــات 
أوامــــــر إداريـــــــة صــــــادرة مـن رئــــــاســــــات
االسـتئنـاف كافة تـتـــــضمن تـفاصيـل كاملة
عن كــــيـــــــــفـــيـــة الـــتـــواصل مع الـــقـــضـــاة
بــــخـــصــــوص االبالغ عن تــــلك احلـــوادث).
وأوعــز مــحـــافظ صالح الــدين عــمــار جــبــر
خــلـيل بـاعــادة تـأهـيل الـطــريق الـرابط بـ
مـرقـد الـسـيد مـحـمـد ونـاحـية يـثـرب  فـيـما
ــشـاريع شــدد عــلى ضـرورة االنــتـهــاء من ا
اخلـدميـة في ناحـية يـثرب من اجل االسراع
فـي غلـق مـلف الـنـازح . وافـتـتح احملـافظ
خالل زيــارته لـلـنــاحـيـة مـبــنى قـسم شـرطـة
يـثــرب واطـلع عـلى االعـمـال اجلـاريـة لـبـنـاء
  كما تـحققة فيه ـركز الصحي والنسب ا ا
عـقد احملافظ اجتماعا مع مدير ناحية يثرب
ـسؤولـ اخلدمـيـ بالـناحـية , وعـدد من ا
 خـالله وضع احلـلــول لــلـمــعـوقــات الـتي
شاريع خصوصا وانها ذات تـواجه تنفيذ ا
صـلـة بحـيـاة االهـالي . والتـقى خـليل خالل
ـــواطــنــ ــيـــدانــيـــة بــعـــدد من ا زيـــارته ا
ـــشــاكـل الــتي تـــواجـــهــهم واســـتــمـع الى ا
الســـيـــمـــا فـي مـــوضـــوع الـــزراعــة  ,ووجه

افتتاح محافظ
صالح الدين
يفتتح مركز
شرطة يثرب

الـــثــــورة ألن هــــؤالء عـــلـى االغـــلب ال
ثل نـاسب  لـكون احـيانـا الـوعي ا
تـوسطة هذه الـظروف امـا الطـبقـة ا
فـهي مـقـسمـة ومـتـرددة تـنـتـظـر اكـثر
ـا تشـارك في عـمـلـية الـتـغـيـير في
انظـمـة مـثل العـراق يـسـتبـعـد حدوث
(أنقالب عـسكري) ألن اجلـيش اصبح
مـحــايــدا يـدافع عن الــســلـطــة بـغض
النـظر عن مـقبـوليـتهـا أو رفضـها من
قبل الـشـعب! (شلع قـلع) يـعني رفض
اجلـــمــيع ســـتــراتـــيــجـــيــة  ال تـــمــثل
(الــواقــعــيــة الــســاســيــة) وهي الــتي
جـعـلت الـسـلـطـة غـيـر مـنـقـسـمـة لـوال
الرفـض الكـامل لـلـعمـلـيـة السـيـاسـية
كن تظاهرون كان  الذي ينادي به ا
ـسـاعدة احتـمـال الـتغـيـيـر أن يأتي 

من داخل السلطة!
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زاج الـثوري) أو كمـا غـاب احيـانـا (ا
(الـــروح الـــثـــوريـــة) وقـــد يـــكـــون من
مـسـتـلـزمـاته هـو الـعـيش في اصـعب
الـظـروف وحتـمل الـعـذاب واحلـرمـان
والـــتـــمــتـع بــالـــصالبـــة والـــصـــمــود
والـــصـــبـــر وهـــذا يـــخــلـق الـــظــروف
ناسبـة للتـغييـر وليس العكس ألن ا
من يختـار هذا الطـريق ال يفكـر بنوع
ريح وال بـالرفـاهية االكل او بالنـوم ا
الناعمة كنا اثناء جتوالنا في ساحة
االحتـجاج  –ساحـة التـحريـر- كأنـنا
في مهرجان أو مناسبة احتفال بأحد
ــزاج الــثـوري! االعــيــاد مع غــيــاب ا
هــنـــاك مــبـــالــغـــة قــد تـــصل الى حــد
ـــطــعم االســـتــرخـــاء تـــتـــجــلـى في (ا
الــــــتــــــركي) الــــــذي حتــــــول الى (دار
ضيـافـة) درجة اولى 5 جنوم سـجاد
ر وافرشة وحتى مكتبة التغيير ال 

عبر هذه الرفاهية ! 
احلــكــومــة كــانت مــرتــاحــة لــســاحـة
التحرير فهي منطقة حلصر نشاطات
تظـاهرين واسـكات حـاالت الغضب ا
اجلـمـاهـيـري بـتـوفيـر االكـل والـشرب
واالنــاشـــيــد واالغــاني وصـــالــونــات
احلالقة واحلمامات وغيرها! كل هذا
ـتص الـغضب ويـنهي دة و يطـيل ا
(الروح الـثـوريـة) لـلحـركـة وهـو ليس
ــوجـودة بـ مـفــيـدا ألنـهــاء االزمـة ا

تظاهرين واحلكومة. ا
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يــجب االعــتـــراف بــإن احــتــجــاجــات
تشرين هي االكثر نـضوجا من جميع
الـتظـاهـرات الـسـابـقة  فـقـد تـبـلورت
رؤيـة ســيـاسـيــة بـعــيـدة عن احلـاالت
االنــيــة الـــتي تــطــالب بـــحل مــشــاكل
البـطالـة وتوفـير فـرص العـمل وباقي
اخلــدمــات الــضــروريــة! لــقــد حــددت
التظاهرات هدفها بشكل واضح وهو
هدف سيـاسي ال يرضى اال بأسـتقالة
احلكـومة وتغـييـر قانـون االنتـخابات
واجــراء انـــتـــخــابـــات مــبـــكــرة حتت
ــــثـــلــــ عن اشــــراف الــــقـــضــــاء و
ــنـظــمــات الـدولــيــة كـمــا ان هــنـاك ا

حاجة ألجراء تغييـر بالدستور بعيدا
عن تعقـيدات آليـة التغيـير التي نص

عليها الدستور نفسه!
ـتــظـاهـر اصــبح اكـثــر وعـيــا فـأخـذ ا
يصـرخ بـأنه ال يـريد الـيـوم تعـيـنا أو
قطـعـة أرض أو راتـبا ومـنـحـة بل هو
خـرج يــطــالب بـأســتــقـالــة احلـكــومـة
وبـانـتـخــابـات نـزيـهــة بـقـانـون عـادل
لالنــتــخـــابــات بــعــيــدا عن الــتــزويــر

والتهديد 
قـراطـية ال ـارس الـشـعب الـد لكي 
ـا بـد ان يـكــون اهال لـهـا الــشـبـاب 
ـبادرة لـكه من حـيويـة الـطمـوح وا
ـــغـــامـــرة وحب احلـــيـــاة وقـــبــول وا
الــتـــحــديــات هـــو من ســوف يـــحــقق
عادلـة على الطـبقة االهداف ويقـلب ا
الـسـيـاسـيــة الـفـاشـــــــلـة وكـان عـلى
ــشـاركـة االبـاء تــشـجـيـع ابـنـائــهم بـا
بــــاالحـــتـــجــــاجـــات الـــســــــــــلـــمـــيـــة
لتــــــــحـقـيق التـغـييـر والـتـخلص من
(العاطـفة الـسلـبية)  حـينــــــــما جاء
نــابــلـــيــون الى مــصـــر ووجــد شــابــا
يــجـــلس حتت الـــشـــــــــجــرة يـــبــكي

سـأله عن السبب? 
أجـاب الــشـاب بــإن حـبــيـبــته لم تـأت
ــوعـــــــــد! عــنـدهــا قـال نــابـلــيـون بـا
رافــــــــقيه" حان وقت غزو مصر ألن

العاطفة تتغلب عليهم"!
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وسـائل الـتـواصل االجــتـمـاعي تـوفـر
مجاال واسعا للتعبير عن الرأي ونقد
أسـالـيب احلــكم الـتي تــتـوارى خـلف
ــقــراطــيــة ألخــفــاء الــشــعــارات الـــد
نـوايـاهـا احلـقـيـقـيـة لـلـسـيـطـرة عـلى
الـسلـطـة لـذلك يـسبب الـفـيس كـثـيرا
من القـلق للحـكومـات التي تـعجز عن
تنوعة ــــــــدونات ا السيطرة على ا
لـذلك جلـأت الـسـلــطـة الى قـطع الـنت
بــحـــجــة (دواع أمـــنــيــة) االســـالــيب
ـة في الــسـيــطـرة عــلى احلـكم الـقــد
ومنها التضـييق على احلريات ومنع
عـارض لم الرأي االخـر وقمـــــــــع ا
تــعــد في هـــذا الــعــصــر ذات جــدوى
وتــهم الــتــحــريض وتــقــد االخــبـار
ــفــبـــركــة حتت عــنـــاوين الفــــــــتــة ا
ومبالغات كاذبة ومشـاحنات مفتعلة
بــطــريــقــة غــيــر مــــــــــهــنــيــة بل وال
أخالقـيـة احـيـانـا! كل هـذا اصـبح من

الــــــتراث !
الـــيــوم الـــعــالـم يــبـــحث عن مـــصــدر
ـكن لالنظـمة من خالل للـمعـرفة وال 
اعالمــهـا احلــكـومي بــأن تــسـتــنـسخ
جيال ال يعرف عن وطـنه شيئـا مهما
عليـنا أن نضـع خريطـة إعالم بها كل
نح  تربية  الــــع وبشكل  االلوان
ـنـغـلـقـة عـلى نـبـذ الـرؤيـة األحـاديـة ا
على نـفـسهـا ان حـرية اآلخـرين جزء
من حـــريـــاتــــــنـــا ويـــبـــدو لي ان في
العـراق رجال الـسلـطة لم يـستـوعبوا
الــدرس ولم يـســتــفــيــدوا من جتـارب

العالم.
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ا يـدعم الفالح في بـازل  بـسرعـة كري ا
ــوسم الــزراعي الــشــتـوي  فــيــمــا أشـرف ا
شروع مجاري ميدانيا على معاجلات فنية 
مــنـطــقـة بــني ســعـد وسط تــرحـيب شــعـبي
ــتــابــعـات بــاســتــراتــيــجــيــة احملـافـظ في ا
ـــبـــاشـــرة ضـــمن ـــيـــدانـــيـــة واحلـــلـــول ا ا
تـاحة . بـالتـعاون مع مـجلس االمـكانـيـات ا
مــحــافــظــة صالح الــدين افــتــتــحت رئــاسـة
مـحـكـمـة استـئـنـاف صالح الـدين االحتـادية
مـبنى دار الـقضـاء في ناحـية سـليـمان بيك.
ـــركــــز االعـالمي جملــــلس وافــــاد مــــراسـل ا
الــقـضـاء األعــلى أن (االفـتـتــاح  بـإشـراف
رئــيس مــحــكــمــة اســتــئـنــاف صالح الــدين
القاضي عبد مشحن الدليمي وتضم البناية
مـــحــاكم الــبـــداءة واالحــوال الــشـــخــصــيــة
ـبـنى واجلــنح والـتــحـقـيق). واضــاف ان (ا
الــقــضـائي ســيــقـدم خــدمــة كـبــيــرة الهـالي
سـليمـان بيك في اجناز الـدعاوى القـضائية
واطن حتقيقاً لالهداف وكـذلك معامالت ا
ـرسـومـة من قـبل مـجـلـس القـضـاء األعـلى ا
الــكـــامــنــة بــتـــقــد اخلــدمــة الـــقــضــائــيــة
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بـعـد انـطالق االنـتفـاضـة الـسـلـمـية قـبل عـام من االن والـتي شـارك بـهـا مـخـتلف
ـسلوبة من احلكومة  طـالبوا بحقوقهم ا شرائح شـبان العراق ومن كال اجلنس
الــعـراقــيـة والـتـي كـفــلـهـا دســتـور الــعـراق لــكن الى هــذه لم جتـد اذان صــاغـيـة
لالسف وال نعـلم اين الوعود الـتي اطلقـتها احلـكومة الـعراقيـة كونهـا لم تنصف
ـهمـة بالـعراق الى االن مـنـذ عام كـان ينـبغي عـلى احلكـومة ان هذه الـشريـحة ا
تعـمل عـلى اعداد ورقـة اصالحـية تـستـطـيع من خاللـها احـتـواء غضب الـشارع
العراقي لـكنهـا لم تفعل ذلك بـتاتا واحلـلول برمتـها التي وضـعت ترقيـعية حيث
لم تـــقـــدم احلـــكـــومـــة الى االعالم والـى احملـــاكم عـــنـــاصـــر خـــفــافـــيـش الـــشــر
والظالم الـذين قاموا بقتل شباب الـعراق بدم باردولم يحملـوا شبان العراق غير
العـلم العراقي على صـدورهم هل اصبحت دماء العـراقي هكـذا رخيصة ماذا
يـحـدث بحق بـالـسمـاء عـلى احلـكومـة ان تـقوم االن بـااعـتـبار  شـهـداءانتـفـاصة

عنية باالمر  تشرين من ضحايا االرهاب  وتعطي اوامر للجهات ا
بالـعمل اجلاد والفـوري من اجل اتمام ذلك مع توفـير العالجات االزمـة للجرحى
سواء خـارج العـراق او داخله وعلى نـفقـات احلكومـة ومن جانب اخـر اصحاب
الـشـهـادات العـلـيـا الـذين يتـضـاهـرون كل يـوم امام مـبـنى مـجـلس الـوزراء على
الـسـيد الـكـاظـمي اخلـروج اليـهم ويـقـوم فـورا بـتوفـيـر درجـات وضـيفـيـة خـاصة
بهم كون مـا يحصل مـعهم اليلـيق بهم وال يلـيق بالدرجـة العلـمية الـتي يحمـلونها
وال يـلـيق بـأسم العـراق وشـعـبه االبي  علـى احلكـومـةً الـعراقـيـة ان تنـظـر الـيهم
ـومن فـرص عـمل بـنـظـرة ابـويـة وان تـوفـر لـهم كـافـة مـتـطـلــبـاتـهم من عـيش كـر
حكـومية كـون نخشـى ان تقوم بـااستغالل ذلك جـهات خـارجة عن القـانون علىً
كن حتقـيقها طالب الـتي  احلكـومة ان تصارح  ابـناء شعـبها بكل شـيئ من ا
ـكن حتقيـقها ونتـمنى ان نرىً رؤسـاء الرئاسات الـثالث ان يقفوا ومن التي ال 

مع ابنـاء شعـبهم بـسوح التـظاهـر من اجل مصـافحـة ابناء
شعـبـهم تـرافقـهـا استـالم مطـالب شـبـان العـراق وبـعد
ـخـتلف ـد الـشـبـابي لـلسـوح الـتـظـاهـر  خـروج هـذا ا
مـدن العـراق ارى ان الـعـراق بخـيـر وسـوف تـشرق به
من جــديـد شـمس عـراقـيـة خــالـصـة حتـرق الـفـاسـدين

فسدين بعراقنا احلبيب. وا
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احلريـة ال تعـني انك تمـلك الضوء االخـضر لـتقـول وتعـمل ما تـشاء وإنْ كان ذلك

شاعر ومعتقدات اآلخرين . مُسيئاً 
-2-

انّ الـتـعـايش الـسـلـمي بـ الـنـاس لن يـذوقـوا طَـعْـمَهُ مـالم يـكن هـنـاك الـتـزام تـام
باالبتعاد عن مواطن اإلثارة وتعمد االستفزاز لالخرين .

-3-
ان اواصــر الــصــداقــة واحملــبـة بــ الــشــريف الــرضيّ  –وهــو من أعـالم االمـة
وعـلمائها البارزين وشعرائها االفذاذ  –وب أبي اسحاق الصابي حملت االخير
على الـصيام في شـهر رمضـان وحفظ الـقرآن في غمـرة تلك الصـلة القـوية ب
الــرجـلــ ولم يـقف اخــتالف االديــان بـيـنــهـمــا عـائــقـا أمــام عـمق تــلك اآلواصـر

والصالت .
-4-

غيب السيد موسى الصدر الى الكنائس في وفي تاريـخنا القريب انطلق االمام ا
ـواطن الـلبنـاني لبنـان والقى فـيها خُـطَبَهُ التـي تشيع روح احملـبة والوئـام ب ا

حتى قال فيه شاعر مسيحي :
سيحا " " والنصارى يرون فيكَ ا

-5-
ــسـرح الـعـام فـي اآلونـة االخـيـرة  –وفـي أوربا ولالسف الــشـديـد طــهـرت عـلى ا
ــســلــمــ ــشــاعــر ا حتــديــدا  –الــعــديــد من مــحــاوالت االســـاءة واالســتــفــزاز 
ومـعـتـقـداتـهم في مـسـار محـمـوم يـهـدف الى اثـارة الـفـتـنـة ووأد الـوئـام والسالم
واطـن اخملـالف قيـم في تـلك الديـار وب غيـرهم من ا سـلمـ ا القـائم ب ا

لهم في الدين .
-6-

سيئة لنبي االسالم وبلـغت تلك التحديات ذروتهـا ح بدأت باالنتشار الرسـوم ا
العظيم ...

ـان بِـكُلّ الـرسل واالنـبـيـاء وتـقـديـسـهم ـسـلم تـنص عـلـى وجـوب اال انّ عـقـيـدة ا
جميعاً 

ـسلم عـلى االطالق باالسـاءة الى الرمـوز الديـنيـة ألصحاب ومن هنـا فلن يـسمح 
ثل من قبل اآلخرين ? الديانات السماوية االخرى  فلماذا ال يُقابل ذلك با

-7-
واخيراً :

ـسيـئة ـسلـمون اسـتيـاءَهُم وادانتـهم لكل االعـمال ا فلـيس من الغـريب أنْ يُظـهر ا
ا الـغريب ان يلـتزموا صطـفى محمـد (ص)  وا لرمـوزهم وال سيمـا الرسـول ا

الصمت ازاء هذه االختراقات الكبرى للخطوط احلمراء.
-8-

ـسـيـئـ من قـبل ان هـنـاك انـحـيـازاً واضـحـا لـصـالح ا
بعض احلـكـومات الـغـربيـة وهـذا ما ال يـقـبل منـهـا على
االطالق حـيث انهـا بذلك حتـكم على الـتعـايش السـلمي

ب مواطنيها باالعدام .

يـطـيب لي ان ابـارك لك ولـهـيئـة الـتـحـريـر حرصـكم عـلى الـتـوازن في نـشر اآلراء
ا جعل من الصحيفة منبرا متوازنا.  اخملتلفة 

ـتـواضـعـة انـا أتـصـور ان بـعض األعـمـدة ال تـأت من وجـهـة نـظـري اخلـاصـة وا
ـا أكـون مخـطئـا وان هنـاك قراء يـترقـبون بجـديد وأكـرر هذا رأي شـخصي ور
ـقاالت. ولكن عمـودا واحداً جعلني اشـعر بألم وبصـورة ادق كدرني كثيرا هذه ا
( عـدد االربـعاء 10/21 ©ال تصـنـعوا من الـوهم قـصص بـطوالت فـارغة لـلـكاتب
االستـاذ كفاح محـمود) لسـبب االول اني اعـتقد ان كـاتبه كمـا داب في كتاباته
وأحاديثه يـحاول  ان يـثير نـعرات عـنصريـة مقـيتة لم يـعد الـعراق يحـتمـلها ولم
ـزيـد من الفـرقـة وال تخـتـلف عن مـا تثـيره يـجن الـعراقـيـون منـهـا سوى االالم وا
ـتعـصبـ والطـائفـي الـذين دمروا الـنسيج كتابـات وتصـريحـات بعض الـعرب ا
الوطـني. وثانياً النه احتوى على اُسلوب عنجهي وعلى  ادعاء بطوالت كاذبة كان

هو يحاول ينتقد بعض الكتاب او السياس العرب عليها.
فـأنت وانـا (وكل مـتـتبع) نـعـلم جـيـدا كـيف كـان اداء الـبـيشـمـركـة عـنـدمـا تـقدمت
الـقـوات العـراقـيـة عام 2018 وبعـد اسـتـعادة كـركـوك وقـبل ذلك عنـدمـا تـقدمت
عصابات داعش اإلرهابية ووصلت الى حدود اربيل وكيف حصل االنهيار لوال
تدخل الـطائـرات االمريـكيـة وال اعتـقد اني بـحاجة الـى تفصـيل. (وهذا االداء لم
وصـل واحملافـظـات الـغـربـية يـخـتـلف عن اداء الـقـوات العـراقـيـة اثـنـاء احتـالل ا

وكيف هرب قادته بصورة مذلة).
ارجو ان اليـفـهم كالمي هـذا بانه نـوع من الـتـشفي مـعـاذ الله فـكل من يـعـرفني
يـعـلم جـيــدا بـاني كـنت وفـي احـلك الـظـروف وأصــعـبـهـا وعــنـدمـا كـان اخلـوف
يـسـيـطـر عـلى الـكـثـيـر من األقالم واألفـواه مـدافـعـا ثـابـتـا عن احلـقـوق الـقـومـيـة

شروعة لشعبنا الكردي الغالي. ا
ـقيت الـذي يزرع واسمح لي أقـول ان اإلصـرار على هـذا األسـلوب الـشـوفيـني ا
الـفـرقـة واألحـقاد بـ ابـنـاء الـشـعب العـراقي الـواحـد من اي طـرف او قـومـية او
ـتواضـعة ان يـفسح له مـجال لـينـشر مذهب او دين ال يـجب من وجهـة نـظري ا

في صحيفة مرموقة ومحترمة مثل الزمان. بل ويجب ان ينبه
الــكـتــاب الــذين يــطـرحــون مــثل هــذه اآلراء الـتـي تـسيء
لـلــوحــدة الـوطــنـيــة عــلى ذلك. واألمـر مــتــروك لك لـكم
وأكـرر ثانية ان هـذا رأي شخصي بـحت.اكرر حتياتي

مع تمنياتي بالصحة والسالمة.  
حمى الله العراق وشعبه من كل سوء.

والـكاتب ال يـكـتـفي بـالـكـلمـات بل من
اجل ان تكون وظيفته مؤثرة وتسعى
الى حتقـيق االهـداف  من االنتـفـاضة
واحـداث الــتـغـيــيـر  اســتـوعب  هـذا
الــشــعـــار الــســيـــاسي  (احلــقــوق  ال
ـطـالــبـة بل بـإنـتـزاعـهـا من تـؤخـذ بـا
مغـتصـبيـها) لـذا  جند ان الـكثـير من
الـــكــــتـــاب قــــد نـــزلـــوا فـي ســـاحـــات
االحــتــجـاج لــتــســجــيل مــوقـفــهم من

االحداث واالوضاع!
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وجـدت نـفـسي في حـالـة من االحـراج
فال  يكفي ذهابي الى ساحة التحرير
يوميا لتسجيل حضوري امام الناس
ويتم تـصـويرنـا عـبر الـفـضائـيات بل
شــعــرت بـــأن من واجــبي أن أمــارس
الكـتـابـة عن االحـتـجاجـات واعـتـبرت
.( نفسي (ناطقا عن خواطر احملتج
حتــــــــــــول
عــــــنــــــدي
االمــــــــــان
الـثــقـافي
الى مـــــــا
يــــطــــلق

ـثــقف في رفـد احلـركـات يـكـمن دور ا
ــلـــكه من وعي عــلى ــا  الــثــوريــة 
رحـلة االغلب يـكون قـد اكـتسـبه من ا
التاريخيـة وحركة اجلماهـير الراغبة
ـــثـــقف قـــادر عــلى في الـــتـــغــيـــيــر ا
الــتــعــبـيــر وان يــكــون نــاطــقـا بــأسم
لـكه من قـابلـيـات ذهنـية ـا  الثـورة 
وفكرية ومعرفـية اكثر من باقي فئات

الشعب.
قــبل انــتــفــاضــة تـشــرين 2019 كـان
ثـقف والـكاتب مـتهـمـا بغـياب دوره ا
وتـــأثــــيـــره في مـــحــــاربـــة الـــفـــســـاد
واحملــاصــصـــة الــطــائــفـــيــة وغــيــاب
اخلـــدمــات وضـــيــاع الـــثـــروات عــلى
الـــرغم من ان الـــعـــديــد من الـــكـــتــاب
قــدمـــوا اعــمـــاال روائــيـــة وقــصـــصــا
ومقاالت فيها اشارات واضحة ألدانة
رتـكبيها! مارسات والـتنديد  هذه ا
ــنـاشـدة والــتـنـديـد ــطـالـبـة وا لـكن ا

وغـيـر

ها من الـتـعبـيرات الـتي  ال تـغني وال
تسـمن وال تقـدم وال تؤخـر ما هي اال

(كلمات ..كلمات) كما يقول (هملت).
ـثــقف انــتــفــاضــة تـشــريـن جـعــلـت ا

جرد ان من قام قبول خرق القانون 
فيـهـا من رجـال احلـكم . بـينـمـا يـنزل
القصاص الشديد لو اقترف اقل منها

من عامة الناس!
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وجـود شرعـيـة لـلـسلـطـة ألنـهـا حتكم
هذه تـمثل الـشرعـية الـشكـلية لـكن ما
حتـــتــاجه الـــشــرعـــيـــة في االنــظـــمــة
وضوعي عيـار ا قـراطية هـو ا الد
فـــــــنـــــــحن نـــــــعـــــــاني مـن (امــــــراض
ـقــراطـيــة) وهي كــمــا يـحــددهـا الــد
(كــولـ كــرتش) في كــتــابه "مــا بــعـد
ــقــراطـيــة" يـكــون فـيــهـا ســلـوك الـد
الــــســــيـــاســــيــــ في دول مــــا بــــعـــد
ــقــراطــيــة أقـرب مــا يــكــون إلى الــد
" الـقائم عـلى اخلداع هـرب سلـوك "ا
راوغـة والتـسلـل حتى يـتم تمـرير وا
بــضـاعــتــهم في غــفــلــة من اجملــتـمع
والـسـيــطـرة بـعـد ذلك عــلى االنـشـطـة
االقـــتـــصـــاديــة الـــتـي ال تــقـــوم نـــظم
ــقـراطي بــوظــائـفــهـا الــتـمــثـيـل الـد
الـصــحـيــحــة في الـتــعـبــيـر عن ارادة

واطن والدفاع عن حقوقهم.. ا
حـيــنـمــا تـسـتــغل الـســيـاســة  مـجـال
الثقافة يـسود الشعور بـاالحباط عند
الــكـــتــاب وتـــبــرز قـــســوة االحــزاب
وتـصـبح مـصـدرا لـلـفـسـاد واالفـساد
وان اجلـمـاهـيـر الــغـاضـبـة تـعـبـر عن
رفـضـهـا بـاالحـتـجـاجـات وحـالـة عـدم
ــشــاركــة الــرضــا وعن الــرغــبــة في ا
الـسـيــاسـيـة واتـخــاذ الـقـرارات الـتي
حتقق مصاحلها وتطـلعاتها وحتديد
سـطــوة الـسـلــطـة وانــفـرادهم بـإدارة
شـــؤون اجملـــتـــمع والـــدولـــة وتـــعــد
ـشـروع االحـتـجـاجــات هي الـسالح ا
واداة لــــتــــمـــارسـه اجلـــمــــاهــــيـــر
لــــــــلـــــــتــــــــخـــــــلـص مـن امـــــــراض
قـراطيـة.بعـد مرور سـنة على الد
االحتـجـاجات واالنـتفـاضـة وعلى
ثـقف أن يـصـطف مع اجلـمـاهـير ا
ويـدافع عـنـهـا ولــيس مع الـسـلـطـة

واحلاكم!
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حينما كانت اجلماهير تريد تطبيق
ـــدنـي) كـــخــــطـــوة (الــــعـــصــــيــــان ا
تصعيدية لتطوير التظاهرات لتصل
الى االعــــتــــصــــام ومن ثـم حتـــقــــيق
دني التـغيـير! لم يـحـقق العـصيـان ا
ـطــلــوب مـنـه  وظـهــرت اخــتالفـات ا
ـتــظـاهـرين فـكـان ال يـزال حـتى بـ ا
الـــبــــعض يــــؤمن بـــاالصـالح ولـــيس
بالثورة والـتغيـير والبـعض يتحدث
عن دســـتــوريــة الـــتــظـــاهــرات وعــدم
ــــدني! دســــتــــوريــــة الــــعــــصـــيــــان ا
ــــواقف وتــــنــــاقــــضت وتــــبــــايــــنت ا
فــاالغــنــيــاء مـــثال يــهــتــمــون كــثــيــرا
باالسـتـقرار الـسـياسي وهم يـكـرهون
ــا يــكـــرهــون حــتى الــثــورة اكـــثــر 
االحـــتـالل! ألن هـــؤالء لن يــــشـــعـــروا
ــا ثــرواتــهم تــتــضـاعف بــالــظـلـم طـا
وتزيـد! كـمـا انه لـيس كل الـفـقراء مع

عـلـيه (الــقـلق الـثــقـافي) وكـنت اسـأل
ـثـقف والـكاتب نـفسي هـل مشـاركـة ا
بــحــجم مــشـاركــة الــثــوار واالنــسـان
الـعـادي الـبـسـيط الـذي خـرج يـطـالب
في البدايـة  بحـقه في العـيش الكر
والـعــمل الــشـريف والــلـقــمـة احلالل
حــتى حتــولـت شــعــاراته الى  (نــازل
أخــــذ حــــقي) و(نــــريــــد وطـن) لــــقـــد
احــســست بـــإن هــؤالء يــســتــحــقــون
نظاما سياسيا عـادال كما يستحقون
ـثـقـفـ والـكـتاب مـوقـفـا داعـمـا من ا
فـــضال عـن الـــكـــتـــابـــة عـــنـــهم يـــجب
شاركة معهم  وقد قدم الصحفيون ا
واالدباء والكتـاب الشهداء واجلرحى
في هــذه االنــتــفـاضــة والــتــظــاهـرات

السلمية.
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ـا ان الـثــقـافـة (جـهـد لـقـد تــأكـد لي 
ايـــجـــابي خالق) عـــلـــيـــنـــا ان نـــقــدم
لالنـتـفـاضـة مــحـتـوى مـتـجـدد يـثـري
حياتـهم  معركـتنا كـانت ضد اخلطر
الـــداخــلـي (من اجل احلـــربـــة) وضــد
اخلـــــطــــــر اخلـــــارجي (الــــــتـــــدخالت
االقــلــيــمــيــة والــدولــيــة) فــكــانت لي
مقـاالت نشـرت في جـريدة الـزمان عن
(الــــــشـــــرعـــــيـــــة بـــــ الـــــســـــلـــــطـــــة
ـلك السلطة واالحتجاجات) ألن من 
عـلـى االغـلب  يــتــوهم بـإنـه سـيــكـون
سـاءلة واحملاسبة ويرى بعيدا عن ا
نــفــسه فـــوق الــقــانــون( احلــصــانــة)
ـارس سـلوكـا مـنـاقـضـا لـلـقـوان و
الـتـي وضـعــهـا ومــنـافــيـا لــلـتــقـالــيـد
واالعـراف االجــتـمــاعـيـة مــسـتــخـدمـا
ـادية نفـوذه السـيـاسي وامكـانـياته ا
ـــــكن ّوال 
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فـــســـاد من الـــقــضـــاء الـــعــراقي

وجلان النزاهة.
6.الــــغـــاء الــــدســــتـــور احلــــالي
وكــتـابــة دســتــور جـديــد يــكـون

باشراف دولي.
7. انـــتـــخـــاب رئـــيـس مـــجـــلس
الوزارء من قبل الشعب العراقي
نـفـسـهــبـوصـفه الـكــتـلـة األكـبـر
وبتـرشـيح مفـتـوح لكل من يـجد

في نفسه الكفاءة واخلبرة.
8. اســتــقـــطــاب االســتــثــمــارات
ــصـانع والــشـركـات لــتـشــغـيل ا
الــعــراقـــيــة لــضـــمــان تـــشــغــيل
وتقييد االيادي العاملة العراقية
ـــنـــتج االســـتـــيـــراد إلنـــعـــاش ا

الوطني.
9.حــصــر الــسـالح بــيــد الــدولـة
ـــلـــيــــشـــيـــات وحتـــجـــيـم دور ا
ـنــظـمـة ــة ا وعــصـابــات اجلـر
وضــمـان سـيـادة الـقـانـون عـلى

اجلميع.
10.اصـدار تـشـريــعـات حلـمـايـة

ستقبل. الطفولة واجيال ا
ـتـقـدمة 11.الـتـعـاقد مع الـدول ا
شاريع الـسكـنية حتت لـتامـ ا

بند النفط مقابل االعمار.
ـتـقـاعـدين واالرامل 12.رعـايـة ا
وااليتـام وجتديد قانـون الرعاية
الــصـــحــيـــة والـــســكن وتـــامــ

ة لهم. احلياة الكر
13.قـيـام امـانة بـغـداد وبـلـديات
احملـافــظـات بــالـشــروع الـفـوري
العـادة تـاهـيل الــبـنى الـتـحـتـيـة
لـــلـــعــاصـــمـــة بـــغـــداد ومـــراكــز

احملافظات.
14.تـخــصـيـص نـســبـة  %5من
واردات الـنفـط تودع في حـساب
وتــــشــــكـــيـل هـــيــــأة من خــــاص
اخـتـصـاصيّـن مسـتـقـلـ لوضع
ضــــوابـط لــــتـــوزيــــعــــهــــا عــــلى

العراقي كافة.
{ نرجو اعتماد ورقتنا هذه من
ؤتمر مع خالص تمنياتنا وثائق ا
باستعادة اجمل وطن.

فـان حـراككم الـعراق الـسـيـاسي
التـاريخي هذا يتـطلب التصرف
بـحـكـمـة ونـضج حـضـاري يـليق
بكم وبـنبل أهدافـكم..يحول دون
مــنح احــزاب الــســلــطــة فــرصـة
خــلق فــوضى جتــبـر احلــكــومـة

على استخدام القوة.
ان أيـة انــتــفــاضــة او تــظــاهـرة
جـمـاهـيـريـة ال يـتـعـاطف مـعـهـا
ي واأل الــــرأي الـــعـــام الــــعـــا
ــتـحـدة مـا لم تـكن لـهـا اهـداف ا
نـصـوغ لـكم واضـحــة ومـحـددة 

أهمها في اآلتي:
1. قـيام نـظـام سـياسي يـتـجاوز
احملاصـصة الـطائـفيـة ويؤسس
يــبــدأ لــدولــة مــدنـــيــة حــديــثــة 
بــتــعــديل قــانــون االنــتــخــابــات
ـــــادة  76 مـن الـــــدســــــتـــــور وا
لـــلـــقـــضـــاء عـــلى احملـــاصـــصــة
السيـاسية التي وظـفتها احزاب

السلطة ألعادة انتاج نفسها.
2.الــغــاء مــجــالس احملــافــظــات

واللجان احمللية.
3. جـــــعل رواتـب الــــرئـــــاســــات
ا الـثالث والـدرجات اخلـاصـة 
يــســاوي مــعــدالتــهــا في الــدول
والغاء االمتيازات التي العربيـة
اثــقــلت كــاهل الــدولــة وافــقــرت
ـواطن لـيـصل عدد من هم دون ا
مـــــســــتـــــوى خط الـــــفـــــقــــر الى
11مــلـيـون عــراقي وفـقـا لـوزارة

التخطيط في 2020.
بدءا سؤول الـكبار  4.احالـة ا
برؤساء الـوزراء بعد عام 2003
ورؤســــــاء األحـــــزاب والــــــكـــــتل
شـاركة في السلـطة والدرجات ا
اخلاصة ومسـاءلتهم وفق مبدأ
من اين لك هـذا من قبل مـحـكـمة
خـاصـة او مـجـلس قـضـاء اعـلى
مـــؤلف من قـــضــاة مــســـتــقــلــ
مــــشــــهـــــود لــــهم بـــــالــــكــــفــــاءة
واعــتــبـــار األحــكــام والـــنــزاهـــة

فعول. الصادرة عنها نافذة ا
5. ابـعــاد من عــلــيــهم شــبــهـات
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اســتـشـهـدوا مـن اجل اسـتـعـادة
وطن.والـثـانيـة:على افـتراض ان
ـبـكــرة سـتـجـري االنــتـخـابــات ا
ـــوعـــدهـــا  6حـــزيــران 2021
تعددة وانها ستعـتمد الدوائرا
وستكون نـزيهة وباشراف اال
وفي ـتـحـده واالحتـاد االوربي ا
أجواء آمـنـة..فان واقع وضـعـها
احلالي لن يـضمن لثـوار تشرين
ولن يكون الـفوز الذي يـنشـدونه
ــســتـوى الــتــضــحــيـات الــتي
قــدمــوهــا اكــثـر من 500شـهــيـد
و20ألف جريح ومتـضرر لسبب
رئيس هو:تعدد قياداتها وتنوع
وعدم تـقدير حقيقة تنسيـقياتها
ان تـفـرقكـم يعـطي فـرصـة الـفوز
الحـزاب تمتـلك السلـطة والثروة
والــفـــضـــائــيـــات واحـــتــرافـــيــة
الـتــزويـر..مــا يــعـني ان عــلــيـكم
بــتـوحـيـد صـفـوفــكم لـتـضـمـنـوا
بـدايـة تـغــيـيـر تـخـرج الــعـمـلـيـة
السـيـاسيـة في الـعراق من سـكة

احملاصصة.
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ولـتــحـقـيـق اهـداف شـعــبـكم في
ــــتـــــلك كل اســـــتــــعــــادة وطـن 
ـــقــــومـــات ألن يــــعـــيـش اهـــله ا
برفاهية واقامة دولة مؤسسات
مــدنــيـة تــعـتــمــد مـبــدأ الـعــدالـة
وانـهاء حـكم افـسد االجـتمـاعـية
ســلــطـــة وأفــشـــلــهـــا في تــاريخ

وديــــــالـى..ال لــــــشيء اال ألنــــــكم
طـــالــبـــتم بـــرحــيل الـــفـــاســدين
وتـــأمــ فــرص عـــمل لـــشــبــاب
بــيـــنـــهم من يـــحـــمل شـــهــادات
وأغاضهم أنـكم طالبتم جامعـية
بـــاســـتـــعـــادة وطن من احـــزاب
اسـتــفـردت بـالـســلـطـة والـثـروة
واعــتـــبـــرت الـــعــراق غـــنـــيـــمــة

لها..فتقاسموه.
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  لـقـد كـنـا من الــبـدء مـعـكم..في
مـحـاضـرات الــقـيـنـاهـا بـسـاحـة
الـتـحـرير. ومـن حرصـنـا عـلـيكم
ـــانـــنـــا بـــشـــعـــاركم نـــريـــد وأ
ـثل قـمـنـا بـتـشـكـيل وفـد  وطن
ـتـظــاهـريـنـسـاحـات الـتـحـريـر ا
واحلـــبــوبي وثــورة الـــعــشــرين
ونــــــــخــــــــبــــــــة من حتــــــــديـــــــدا
والـتــقـيــنـا  في  17/ ــثــقـفــ ا
ـمثـلية تشـرين الثاني  2019 
ـــتـــحــــدة في مـــبـــنـــاهـــا األ ا
بـاخلـضـراء امـتـد لـسـاعـتـ في
حـــوار صــــريح فـي خـــتــــامه
تـقـد ورقـة طـلبـنـا رفـعـهـا الى
األمـ الــعـام لــتـعــتـمــد وثـيــقـة
تحدة تـاريخيـة  تناشـد  األ ا
ـــمــــارســـة دورهـــا اآلنــــســـاني
الـــنــــبـــيـل أزاء مـــا يــــجـــري من
احـــــــــداث خــــــــــطــــــــــيــــــــــرة في
وتــدعــوهـــا لــتــحــقــيق الــعــراق
مـطــالـبــكم.ان حــرصـنــا عـلــيـكم
يـدفـعـنـا الـى تـنـبـيه حـضـراتـكم

: لقضيت مهمت
األولى:كـــان الـــعـــراقـــيــون قـــبل
انـــتــفـــاضــتـــكم في الـــفــاحت من
تـشـرين اول/اكـتـوبر  2019 قد
واذا يـئـســوا من اصالح احلـال
بـكم تــفـاجــئـون من كــانـوا عـلى
يــــقــــ بـــــأن األحــــبــــاط اوصل
الــعــراقـيــ الى حــالــة الــعــجـز
التـام بـتظـاهرات ادهـشـتم فيـها
الـــعــالـم بــخـــمـــســة ايـــام هــزت
العراق. وما نريد التنبيه له هو
ان ثـقـافة الـتـيـئـيس قـد نـشـطت
واصـف مـا حـدث انه كان اآلن 
هــبّــة  وانــتــهت.وان عــلـيــكم ان
تــــثــــبـــــتــــوا من جـــــديــــد انــــكم
ئات الذين ستواصلون طريق ا
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اربيل

 فــي   10/23/ 2020 وحتــت
شعـار توحـيد اجلـهود..طـريقـنا
الســتــعــادة وطن عــقــد عــدد من
تـسـيـقـيـات وجتـمـعـات سـاحات
األحــتـــجـــاج مــؤتـــمــرا خـــاصــا
اعـلـنـوا فـيه عن انـبـثـاق جـبـهـة
وأن تـشـرين.وألن هـذه اخلـطـوة
تـأتي تــتـويـجـا جـاءت مـتــأخـرة
فـقـد بـاركـنـا النـتـفـاضـة تـشـرين
وشـاركـنـا بـورقة تـمـثـل رؤيـتـنا
في اسـتعـادة وطن..مستـهليـنها
ـؤتـمـرين  بـأنه في ـخـاطـبـة ا
الــــــثالثــــــاءاألول من تــــــشـــــرين
أول/اكتـوبر 2019انـطلـقتم في
فـاجأ فيـها السـلطة تـظاهرات
والـــــــشــــــــعـب واحملـــــــلــــــــلـــــــ
وعـلــمـاء الــنـفس الـســيـاســيــ
واألجــــتـــــمـــــاع ايــــضـــــا. بل أن
انــتـفــاضــة تـشــريـنــكم  خــطّـأت
نـظرية في عـلم النـفس تقول:اذا
اصـــيب االنـــســــان بـــاألحـــبـــاط
فـأن وحـاول وحـاول ولم يـنـجح
تــــــــكــــــــرار حــــــــاالت اخلــــــــذالن
واخلـيـبـات تـوصـله الى الـعـجز
واالســــتــــسالم..فــــأطــــاح بــــهـــا
جمـيعها شبـاب ادهشوا آباءهم
والـعـرب والـعـالم!..واسـقـطـوهـا
فـي اخلـامس والــعـشـريـن بـيـوم
جـمعـة استـعادة وطن..مـتحدين
ــوت بــصــدور عـاريــة ومالحم ا
لـتـسّـجـل سـابـقـةً مـا اسـطــوريـة
حــــــدثت فـي تـــــاريـخ الـــــعـــــراق
الــســيــاسي..من حــيث زخــمــهـا
وحـجمـهـا وما احـدثته من رعب
في الـــســلـــطـــة اضـــطــرهـــا الى
ـفـرطـة الـتي اسـتـخـدام الـقـوة ا

ي. ادانها الرأي العام العا
 وكــنـا شــهـدنــا مـعـكـم مـا جـرى
يوم اخلميس الثالث من تشرين
اول  2019 فـي مــــــواجــــــهـــــات
عــنـيـفــة غـيــر مـسـبــوقـة بــيـنـكم
وقـــوات امـــنــــيـــة اســـتـــخـــدمت
الـــــرصــــاص احلـي لــــيـــــحــــنّي
بـدمـائهم  63شـهيـدا في سـاحة
و 21فـي ســــاحـــة الــــتــــحــــريـــر
احلـبـوبي وشـهـداء آخـرون قي
ســــاحـــــات ثــــورة الــــعـــــشــــرين
وشــوارع الـــديــوانــيــة وكــربالء
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بغداد

اكـتب رسالتي هـذه من مديـنة الـناصـرية مديـنة الـشهداء
مـدينة قدمت وضحت واستشـهد ابناءها من أجل حترير
مـدن اخـوتــهم سـنـة الــعـراق شـركـاء الــوطن اقـول مـاذا
يـقدم شيعة العراق بعد أكثر من هذه التضحيات التي ال
تـعـد وال حتــصى وال تـقــدر بـثـمـن  حـتى يـرضـى عـنـهم
شــريك الـوطـن  نـفس الــنـمــاذج الـســيـاســيـة والــقـنـوات
الـفضائـية الـتي كانت تـهاجم اجليش الـعراقي والـشرطة
االحتـاديـة والــقـوات األمـنــيـة األخــرى في فـتـرة حــكـومـة

الكي. نوري ا
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 وكــانـوا يـطــلـقـون بــحق اجلـيش الـعــراقي مـصــطـلـحـات
عـــديـــدة حـــتـى أحـــدهم قـــال عن اجلـــيـش الـــعـــراقي انه
مليشيات إيرانية وصفوية مجوسية ونفسه هذا االحدهم
ليشيات اإليرانية وامثـاله كثيرين يطلقون اآلن مصطلح ا
والـوالئية بحق احلـشد الشعـبي  هم ثلة من السـياسي
السـنة شـركاء الـوطن يـعتاشـون علـى الطـائفـية يـتاجرون
بدمـاء أهلهم من أجل مكاسب سياسيـة وانتخابية ومالية
تـأتي من خارج احلدود  ومن أجل إرضـاء دول إقليـمية
ودولـية  متى يـحترمـون شراكة الـوطن  نغـمة التـهميش
ـؤسسـات وعلى لم يـتخـلـوا عنـها رغم وجـودهم في كل ا
رأسـها األمنية والـعسكريـة  لكن تراهم يشـكون ويبكون
زورا عـبر الـقنـوات الـفضـائيـة في عام 2014 سـقطت
مـدن ومـحافـظـات شـركـاء الـوطن بـيـد الـتـنـظيـم اإلرهابي
داعش الـذي جـاء من دول  عـربــيـة واجـنـبـيـة وبـإشـراف
أمـريكا وإسـرائيل وبـتأمـر من بعض الـسيـاسيـ اخلونة
الـذين قدموا اهلهم وابـناء جلدتـهم ومدنهم على طبق من
ذهب إلى داعش الــتـنـظـيم اإلجــرامي  وهـربـوا إلى دول
مـجاورة للعراق من هناك يتـفرجون على اهلهم ليس ذلك
فـقط بل هاجـموا كل من يـريد الـدفاع عن اهـلهم  وهب
أبـناء اجلـنوب تـارك خـلفـهم أطفـالهم ونـساءهم وارزاق
عــوائـلــهم ووظــائـفــهم وأمــوالـهـم وجتـارتــهم مــلـبــ نـداء
رجـعية الدينية العليا وذهبوا إلى مدن اخوتهم شركاء ا
الـوطن سنة العراق لكن فـوجئنا بهجـمة إعالمية شرسة
ضـــد أبــــنـــاء اجلـــنــــوب شـــاركـت بـــهـــا وســــائل اإلعالم
الـسعـوديـة واإلماراتـيـة مـشاركـة واسـعـة وأطلـقـوا شتى
االتـهامات بـحقـهم لكن أبـناء اجلنـوب أصروا ان يـدخلوا
مـدن شـركــاءهم ويـحـرروهم مـن األفـغـاني والــشـيـشـاني
والـــســعــودي وغـــيــرهم مـن اجملــرمــ وبـــدأت أجــســاد
الـشباب تتساقط شـهداء تلو الشهـداء استمر هذا احلال
إلى فـترة أربـعـة أعـوام دفـعوا ثـمـنـها ثالثـ ألف شـهـيد
وعـــشــرين ألف جـــريح  حتــررت مـــدن الــشـــركــاء عــلى
أيــديــهم لــكـن طــيــلــة فــتــرة احلــرب عــلى داعش  أبــنــاء
اجلـنوب تـعـرضـوا إلى تـسـقـيط مـتنـوع قـنـوات الـشـركاء
تــردح لـــيال ونــهــارا االتــهــامــات لـم تــتــوقف رغم حــجم
ـدن ولم يجـني أبـنـاء شـيعـة الـعراق الـشهـداء وحتـررت ا
من هـذه الـتضـحـيـات اال الـتـسقـيط واالتـهـامـات والـطعن
والـتخـوين والـتـشكـيك بل جـردوهم من هـويـتهـم الوطـنـية
ونـسـبـوهم إلى إيـران  لم يـكن هـنـاك أي نـوع من أنواع
الـشـكــر تـقـدم بـه شـركـاء الــوطن لألسف الـشــديـد ومـا
زالـت االتـهـامـات والـتـســقـيط والـطـعن والـتــشـكـيك كـلـهـا
مستمرة بحق احلشد الشعبي وبإشراف قنوات فضائية
منذ أيام واالتهامات لم تتوقف عـائدة إلى شركاء الوطن 
بـحق احلـشد الـشـعـبي في مـحافـظـة صالح الـدين بـعد

حـصول حادثـة الفـرحاتـية فـهي حادثة لـيست األولى من
نــوعـهــا قــبل شـهــر عــائـلــة تــتـكــون من تــسـعــة أفـراد 
اعـدامهم عـلى ايدي الـدواعش وقبـلهـا في منـطقة الـشيخ
ـة واعــدمت عـائـلـة إبـراهـيم ايــضـا داعش ارتـكــبت جـر

تــتـكــون من سـتــة أفـراد وقــبـلــهـا عــائـلـة فـي سـامـراء 
اعـدامـهم مـتـكـونـة من خـمـسـة أفـراد وكل هـذه احلوادث
تـقف خـلـفــهـا داعش وفي هـذه الــفـتـرة الـتـي حـدثت بـهـا
اجلـرائم اإلرهابـيـة ايضـا احلـشد الـشعـبي تـعرض إلى
عـدة هجمات إرهـابية داعـشية وقـدموا عشـرات الشهداء
واجلـرحى ولم يـكن لالعالم دورا في إبراز هـذه اجلرائم
ــة ركــز عــلـيــهــا شــركــاء الـوطن ــعـنـى هـذه اجلــر مــا ا
الـسياسـي اذن الـقضـية واضـحة تـقف خلـفهـا أجندات
ـشروع التـقسيم واإلقـليم وهـذه كلها ومشـاريع متـمثلة 
مــشـاريع مــدعـومــة من أمـريــكـا وإسـرائــيل والـســعـوديـة
ــشـاريـع بـشــكل واإلمــارات وهــذه الــدول تــتــبــنى هــذه ا
ــكـون الـسـني واضح وفـاضح  دون مــراعـاة مـشـاعـر ا
وشـركاءهم الذين قدموا عشرات اآلالف من الشهداء من
أجل مـــدنــهم وحتــريـــرهــا وانــقــاذهـــا من األعــداء وهــذه
الـتضـحـيـات لم يـكن لهـا أي اعـتـبار لـدى شـركـاء الوطن
لألسف  شـاهـدنـا خالل هـذه األيـام هـنـاك اتـهامـات مع
تـصـعــيـد إعالمي وســيـاسي يـنــال من فـصــائل احلـشـد
قاومة وخـصوصا حركة عصائب أهل احلق الـشعبي وا
ـبــاركـة الـتي قـدمت الـدمـاء من هـذه احلـركـة اجملـاهـدة ا
أجـل حتـريــر مــحــافــظــة صالح الــدين وكل مــحــافــظـات
ــشــاريع الـتــخــريـبــيــة الـتي الــعـراق  ووقــوفــهـا بــوجه ا
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ومـــا زال الــلـــواء الــواحـــد واألربــعـــون والـــلــواء الـــثــاني
واألربــعـون يــقـدمــون الـدمــاء من أجل حــمـايــة مـحــافـظـة
  شــاهـدنــا يـوم أمس الــتـصـريح صالح الـدين وأهــلـهـا
ــســؤول والــشــجــاع لـــســمــاحــة الــشــيخ األمــ قــيس ا
ـدافع عن كل اخلـزعـلي هـذا الرمـز الـوطـني واجملـاهد وا
مـحافـظـات الـعـراق ووحدة الـعـراق والـعـراقيـ اطـلـعـنا
عـلى تعـليق سـمـاحة الـشيخ األمـ دعـا إلى التـعاون مع
القوات األمنية والتحقيقية من أجل كشف احلقيقة وردع
ـربع األصـوات الـطـائـفـيــة الـتي تـريـد إعــادة الـبـلـد إلى ا
ـا ان األول هــدفـهــا مـكـاسب ســيـاســيـة وانـتــخـابــيـة و
بـكرة على األبواب وهـذه الطبقة الـسياسية االنتـخابات ا
واطن الـنشـاز لـيس لـديـهـا مـنجـز يـصب في مـصـلـحـة ا
السـني لذا يلجأون إلى إثارة النعرات الـطائفية والفتنوية
الـتي تـستـهـدف الـسـلم األهـلي  وايـضا شـاهـدنـا الـوفد
الـذي أرسله سمـاحة الـشيخ األم اخلـزعلي إلى عوائل
ضحـايا الفرحاتية وكان هناك استقبال رائع للوفد الذي
ـثل سـمـاحـة الـشـيـخ األمـ قـيس اخلـزعـلي  من قـبل
أهـالي ضحايـا الفـرحاتيـة وقدمـوا شكـرهم إلى عصائب
أهل احلق وأمـيـنـهــا الـعـام سـمـاحــة الـشـيخ اخلـزعـلي 
كون الـسني ان يقـفوا بوجه فـالواجب يحـتم على أبنـاء ا
الـسيـاسيـ الطـائفـي في مـحافـظة صالح الـدين الذين
يــتــاجــرون بــدمــاء أهـلــهـم من أجل مــكــاسب ســيــاســيـة
وانـتخابية ومصاحلهم اخلاصة وان ال يسمحوا لهم مرة
أخـرى ببيع مـدنهم إلى أعـداء العراق والـعراقـي  نأمل
مـن احلـكـومــة ان تـكــشف نـتــائج الـتــحـقــيق أمـام الـرأي

تاجرين بدماء األبرياء  العراقي العام وتفضح ا
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نتخب الوطي بكرة القدم سريتشكو كاتانيتش بالعب التقى مدرب ا
اســود الــرافــدين عالء عــبــاس في مــطــار اربــيل الــدولـي. ويــتــواجـد
كـاتـانـيـتش في اربــيل حـالـيـاً وتـوجه الى الــعـاصـمـة بـغـداد حلـضـور
مـتاز امـا عباس فـتوجه من بـغداد الى اربيل ومن مباريـات الدوري ا
ثم سـيكـمل رحـلـته الى الـبـرتـغـال من اجل االلـتحـاق بـفـريـقه اجلـديد
ـطار وحتدثا درب بالالعب في ا جيل فيسـنتي البـرتغالي.  والتـقى ا
ـدرب مـتـمـنـياً عن انـتـقـال الالعب بـالـبـرتـغـال والـتي نـالت اعـجـاب ا

وفقية في مشواره االحترافي االول باوروبا. ا
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{ مـدريد- وكـاالت: لم تظـهر الـعديد من
الـلمحـات اإليجابـية في قمـة مانشـستر
يـونايتد وضـيفه تشيـلسي التي انتهت
بــالـــتــعـــادل الــســـلــبـي ضــمن اجلـــولــة
الـــســــادســـة من الــــدوري اإلجنـــلـــيـــزي
ــمـتــاز. ودخل الــفـريــقــان الـلــقـاء دون ا
الـتــمـتع بــاجلـاهــزيـة الـكــامـلــة فـنـدرت
ـرمـي وظـهـرت العـديد الـفـرص أمام ا
من الــتـســاؤالت حـول قــدرة كل مـنــهـمـا
وسم. كـما أثـيرت نـافـسة هـذا ا عـلى ا
الــتـــســاؤالت بـــخــصـــوص اخــتـــيــارات
ـدربــ لـلــتـشــكـيــلـة األســاسـيــة بـعـد ا
مــبــاراة اتــســمت بــالــرتــابــة والــفــتـور.
ونـسبيا كان مانشسـتر يونايتد الطرف
األفضل في اللقاء واألكثر عزما بيد أن
تـألق حـارس تشـيـلسي إدوارد مـيـندي
وســـوء الـــطــالـع الـــذي رافق مـــاركــوس
راشــفـورد حـرم الــشـيـاطــ احلـمـر من
ـدرب حتــقـيق الــفــوز. واعـتــمـد فــريق ا
أولي جـونـار سـولـسـكـايـر عـلى طـريـقة
الــــــلـــــعب1-3-2-4 حـــــيـث عـــــاد هـــــاري
مـاجوايـر لـلتـشـكيـلـة األساسـيـة ليـلعب
بـجانب فكتور لينديلوف في عمق اخلط
ـسانـدة من الـظـهـيرين أرون اخلـلـفي 
وان بـيـسـاكـا ولـوك شـو. وتـواجـد فـريد
وســكـوت مــاكـتــومـيــنــاي في مـنــتـصف
ـلـعب وخـوان مـاتـا ودانـيـيل جـيـمس ا
عـلى اجلنـاح حول الـبرتغـالي برونو
فــرنـانــديــز بـيــنــمـا أدى راشــفـورد دور
رأس احلـربة. مشكلة مانشستر يونايتد
في هــذا الـلـقـاء تـمــثـلت في عـدم قـدرته
عـلى إيـصال الـكـرة بسالسـة إلى األمام
قام األول وقـد يعـود السبب في ذلك بـا
إلى تــركـيــز تــشـيــلــسي عــلى الـنــاحــيـة
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وكـانت أزمـات الـشـياطـ احلـمـر جـلـية
في اخلـط اخلـلــفـي فــواصل مــاجــوايـر

ـتـذبــذب وكـان مـحـظـوظـا لـعـدم أداءه ا
نافس على تـسببه في حصول الفريق ا
ركـــلـــة جـــزاء بـــعـــدمـــا أعـــاق ســـيـــزار
أزبـيليكويـتا بطريقـة واضحة وساذجة.
هاجم األوروجواياني اخلبير وشارك ا
إديــسـون كــافـاني في الــشـوط الــثـاني
لـكنه لم يـتـمكن من مـساعـدة فريـقه على
الـتقـدم في النتـيجـة رغم أنه قدم بعض
بشرة. وتـبقى مسألة اإلبقاء الـلمسات ا
عـلى الهـولندي دوني فـان دي بيك على
مـقـاعـد الـبـدالء شـديـدة الـغمـوض رغم
ـلك اإلمكـانيات إلحـداث تغـيير في أنه 
طـــريــــقـــة لــــعب الــــفــــريق حــــيث جلـــأ
سـولـسكـايـر إلى الـزج ببـول بـوجـبا في
الــشــوط الـثــاني دون أن يــقــدم الـدولي
الــفــرنــسي اإلضــافــة احلــقــيـقــيــة. وفي
ــلــعب جلــأ مـدرب الــطــرف اآلخــر من ا
تـشــيـلــسي فـرانك المــبـارد إلى طــريـقـة
الـلـعب 3-4-3 حـيث تـعـاون كـيـرت زومـا
وتـيـاجو سـيـلـفـا وسيـزار أزبـيـليـكـويـتا
بــــــاخلط اخلــــــلــــــفـي أمــــــام احلـــــارس
الـســنـغـالـي مـيـنــدي مـقـابل تــمـركـز بن
. تــشــيــلــويل وجـــيــمس عــلى الــطــرفــ
وتـبـادل جورجـيـنيـو األدوار مع جنـولو
لعب وإن كان الثاني كانتي في وسط ا
أكــثـر تـقــدمـا لألمــام من أجل مــسـانـدة
كون مـن كاي هافيرتز ثالثي الـهجوم ا
وكـريستـيان بولـيسيـتش وتيمـو فيرنر.
لـكن لم يتمـتع هجوم الـبلوز بـدعم فعال
من اخلــــــلف رغـم نـــــشـــــاط جــــــيـــــمس
وتـشـيلـويل عـلى الطـرفـ وبقي فـيـرنر
مـعــزوال في وقت اخـتـفى فــيه الـثـنـائي
هـافيـرتز وبـولـيسـيتش. وتـأخر المـبارد
ـغربي حـكـيم زياش كـثـيرا في إقـحـام ا
ـــدرب خالل الــــشـــوط الــــثــــاني لــــكن ا
اإلجنـلـيـزي بـدا وكـأنه سـعـيـد بـاحلـفاظ
عـلى نظافة شباكه بينـما أظهر يونايتد
سـعيـا أكبر لـلفـوز دون أن ينجح. جنح

ريــال مـــدريــد في االنـــتــصــار 1-3 عـــلى
ـه ومـضـيـفـه بـرشـلـونــة في مـلـعب غـر
كـامب نــو ضـمن اجلـولـة الـسـابـعـة من
لكي توازنه الـليجا لـيستـعيد الفـريق ا
ـتــ أمـام قــادش وشـاخــتـار بــعـد هــز
دونـيـتسك. وسـجل لـريـال مدريـد فـيدي
فـالــفـيـردي في الــدقـيـقـة  5 وســيـرجـيـو
رامـوس من ركلـة جزاء في الدقـيقة 63 
ولـوكا مودريتش في الـدقيقة  90 بـينما
أحـرز أنسو فاتي لـبرشلونـة في الدقيقة

. وبهذا االنتصار يرفع ريال مدريد8
رصـيـده لـلـنـقـطة  13 فـي صـدارة جدول
الـترتـيب بينـما جتـمد برشـلونـة عند 7
ـركـز العـاشـر. وبـدأ الـفريق نـقـاط في ا
ـباراة بـضـغط مـبـكر ومن أول ـلـكي ا ا
هـجـمـة جنح فـالـفـيـردي في الـتـسـجـيل
حـيث تلـقى تـمريـرة في العـمق من كر
ــ ـــا وســـدد بـــقـــوة أقــصـى  بـــنــز
احلـارس نيتو في الدقيقة 5. وجاء الرد
ســريــعًـــا من بــرشـــلــونــة حــيـث تــلــقى
جــوردي ألـبــا كـرة في مــنـطــقـة اجلـزاء
ومـررهــا عـرضـيـة أرضــيـة أمـام الـشـاب
أنـسـو فـاتي الـذي سـدد بـسـهـولـة عـلى
يـسـار احلـارس تـيـبـو كـورتـوا لـيـعـادل
الــنـتــيـجــة. وأطـلـق الـبــرازيـلـي فـيــلـيب
كـوتيـنيـو تسـديدة في الـدقيـقة  ?15من
عـلى حـدود منـطـقة اجلـزاء لـكن حارس
الـريال كورتوا تصدى لـها ببراعة. وكاد
مـــيـــسي أن يـــســـجـل الـــهـــدف الـــثـــاني
لــلـبــلــوجــرانـا فـي الـدقــيــقـة  24 حــيث
اسـتقـبل كـرة في منـطقـة اجلزاء وراوغ
رامــوس وســدد كــرة أبـعــدهــا كــورتـوا.
وبـعــدهـا بـدقـيـقــة واحـدة انـطـلق كـر
ـا ليـصوب بـقوة لـكن نيـتو تـمكن بـنز
من الــــتــــصـــــدي له. وخــــرج نــــاتــــشــــو
فــيــرنــانــديـــز مــدافع ريــال مــدريــد من
ــلـعب فـي الـدقــيـقـة  43 بــعـدمــا شـعـر ا
بـاأللم في الـركـبـة اليـسـرى وقـرر مدرب

الفريق زين الدين زيدان الدفع بلوكاس
فـاســكـيـز بـدال مـنـه. ومع بـدايـة الـشـوط
الـثاني وصـلت الكـرة لفـاتي في الطرف
ـنطـقة اجلـزاء وسدد بـ قدمي ن  األ
رامـوس لكـن الكـرة مرت بـجانب الـقائم
ن لــلـحـارس كــورتـوا في الـدقــيـقـة األ

. وأرسل فاتي كرة عرضية من50
ن داخل منطقة جزاء ريال اجلـانب األ
مـدريـد لتـصل إلى كـوتيـنـيو الـذي سدد
بــالـرأس لـكـن في الـشــبـاك اخلــارجـيـة
ـبـاراة بــالـدقـيـقـة 54. واحــتـسب حـكم ا
ركـلة جزاء لـريال مدريد في الـدقيقة 62
بـعد اللجـوء لتقنـية الفيـديو حيث تب
له جــذب كــلـيــمــنت لــيـنــجــلـيـت مـدافع

بـرشـلونـة لـقمـيص سـيرجـيـو راموس
قـائد الضيـوف. وانبرى راموس لـتنفيذ

الـركلة حيث سـجلها بـنجاح على 
ــــودريـــــتش نــــيـــــتـــــو. ودفع زيـــــدان 
ورودريـجـو جـويس بدال من فـالـفـيردي
وأسينسيو. وعلى اجلانب اآلخر أجرى
دير الـفني لبـرشلونة رونـالد كومـان ا

بلي 4 تغييرات حيث أشرك د
وتـرينكـاو وجريزمان وبـرايثوايت بدال
من بـوسـكـيـتس وبـيـدري وفـاتـي وألـبا.
وتــألق نــيـــتــو حــارس بــرشــلــونــة في
الـتصـدي لتسـديدتـ من توني كروس
في الـــدقــيــقــة 85. وســدد رامــوس كــرة
قـوية في الـدقيـقة  86 مـستـغال عرضـية

من فــاســكــيــز لـكن
احلـــــارس نــــيـــــتــــو
تــصـدى لــهــا لـتــرتـد
أمــــــام فــــــاران الـــــذي
صـوب بـالـرأس بـجانب

الـقائم األيسر لبرشلونة.
وجنـح اخملــــــــــــــضــــــــــــــرم
مـــودريـــتش في تـــســـجـــيل
الـهدف الـثالث لـريال مـدريد
في الـدقـيـقة  90 بـعـدما راوغ
نــيـــتــو وســـدد بــوجـه الــقــدم
اخلـــــارجـي في مـــــنــــــتـــــصف
ـــــــرمـى لـــــــيـــــــقـــــــتـل أحالم ا

البلوجرانا في العودة.
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تابـعت وسائل االعالم قبل نحـو اسبوع قـضية الالعب الدولي
ابراهيم بـايش  واالجراءات التي اتـخذت بحـقه من قبل الـهيئة
التطبـيعية  الحتاد كرة القدم وتفاعلت قنوات السوشيال ميديا
مـع القـضيـة التـي تابـعتـها بـرؤيـت مـختـلـفتـ احدهـما  وقف
بجانب الهـيئة واشاد بـاجراءاتها في سـبيل تطبـيق االحترافية
ـطلـوبة  مـن قبل الالعب الـعراقي واالبـتعـاد قدر االمـكان عن ا
تـشويه صـورته  بنـزوله عنـد مصـاف الفـرق الشـعبـية  خلوض
غـمـار مـبـاريـاتـها  نـاسـيـا او مـتـنـاسـيـا كـونه العب  يـلـعب في
ـنــتـخب الــعـراقـي  وتـطـلـب جـاهــزيـته  خلــوض غـمـار غـمــار ا
االسـتحقـاقات الرسـمية مع  ابـقاء  الروزنـامة االسيـوية معـلقة
عـنـد حـدود اجـراءات  االحتـاد االسـيوي ومـقـدرته عـلى اعالن
ـؤهلة ـزودجة ا تـوقيتـات اخرى جـديدة  خـاصة بالـتصـفيات ا

لنهائيات اال االسيوية فضال عن مونديال قطر 2022..
لـقد كـانت لتـصريحـات مسـؤولي رياضـي في  رؤيـة القـضية
الفاصل االهم في تـرك القضية تتخذ ابـعادا اكبر من حجمها
 مع تـطـبـيق  الـهـيـئـة الـتـطـبـيـعـيـة او اي جـهـة ريـاضـيـة تـتـولى
مقالـيد الرياضة للوائح وقوانـ حتدد الية  السلوك الرياضي
ـنـتــخـبــات الـوطــنـيــة وحتـدد مـدى ـطــلـوب  من قــبل العـبـي ا ا
قابليـتهم على تمثـيل الوطن بعيدا عن اجملـامالت الضيقة التي
يـبـدوهــا بـالـلـعب الطـراف او جـهـات غـيــر حـري بـهم تـمـثـيـلـهـا
فــارتـدار الـفـانـيــلـة الـوطـنـيـة مــسـؤولـيـة  مـهـمــة يـنـبـغي  ابـراز
حـدودها وافـاقـها  واالبـتعـاد قـدر االمكـان عن حـدود اجملامـلة
ـكن ان نـطـلق تـلك الـتي تـنــطـلق من مـنــافـذ اخـرى ضـيـقــة ال
علـيـهـا اعتـبـاطـا سوى الـوفـاء لـلمـنـطـقة الـشـعبـيـة الـتي ابرزت
ــرور لـلــفــرق الــريــاضــيـة الالعـب الـفـالني وقــدمت له جــواز ا

الرسمية ومن ثم التدرج الرتداء الفانيلة الوطنية..
نـعم يـتـوجب اصـدار مـثل تـلك الـلـوائح دون الـشـروع بـتـطـبيق
ثـال  كـانت فـرصة ـكن اخـتـراقـها  فـعـلى سـبـيل ا اجراءات 
الهـيئـة  التـطبـيعيـة  حازمـة في ابعـاد بعض الالعـب الـدولي
قبل نحو اشـهر حينما لم يلتزما بحدود احلجر الصحي الذي
كان سائدا واقـاما مناسبة دعيا اليـها عددا كبيرا من محبيهم
ومتـابـعيـهم لـيضـربا عـرض احلـائط االجراءات الـصـحيـة التي
كــانت ســائـدة فـي تـلك الــفــتـرة  حــتى حــانت  فـرصــة خـوض
ــبـاراة مـع احـدى الــفـرق الــشـعــبـيـة الـالعب ابـراهــيم بـايش  
لـتــعـاود الـهــيـئـة الــتـطـبــيـعـيــة ابـراز  سـلــطـتـهــا واقـرار بـعض
الــقـرارات الـتي تـمـنع من الالعب الـوطـني  خـوض مـنـافـسـات
ـنـتـخب عـلى اعـتـاب خـوض مـنـافـسـات غـيـر مـعـتـرف بـهـا  وا
مـهـمـة حتـدد مـصـيـره في حتـقـيق حـلم اجلـمـاهـيـر الـريـاضـية
ــثــلـة ــعــاودة الــظــهـور الــثــاني في اهـم احملـافـل الـكــرويــة 

ونديال قطر..
دير االداري في ان الفانيـلة الوطنـية لها مـسؤوليتـها وحدود ا
ـسؤولـيـة التي ـنـتـخبـات الـوطنـيـة عن  تـلك ا يـتـحدث لـالعبي ا
يــبـرزهــا ارتــداء مـثل تــلك الـفــانـيــلـة واهــمـهــا االلـتــزام  وعـدم
اجملـامـلـة  من خـالل عـدم خـوض اي مـنـافـسـات غـيـر رسـمـيـة
ـثل تـلك  االفـاق بـاسـتـثـنــاء الـلـعب مع الـفـريق الــرسـمي  الن 
خـلـفـيات قـد تـكون مـؤثـرة عـلى مسـتـقبل الـالعب ذاته فيـمـا لو
حــصـل الســمح الـــله اصـــابـــة او عــارض صـــحي جـــراء تــلك
ـنـفعـة على الالعب ـشاركـة التي لـيس لـها طـائل وال تعـود با ا
ذاته ..جمـيل ان يشـارك الالعب الدولي اقـرانه السـابقـ مثل
ـنــاسـبـات او الــبـطــوالت الـتي جتـري الــيـوم وقــد يـكـون تــلك ا
اغلبـها  مصدرا لتفشي  فايروس كورونا من خالل التجمعات
اجلماهـيرية التي التراعي  اتـباع االجراءات الصحـية الوقائية
ولكن  لو لـعب مع تلك الفرق او حتى عـلى اقل تقدير فترة من
ـثل تلك  الـفواصل تـبعـات قج تنـعكس عـلى تاريخ الـزمن فان 
ـطـلوب البل الالعب  حـيـنـمـا  يـجـهد نـفـسه ويـشـتت تـركـيـزه ا
يـؤثـر عـلى جـهـده الـبـدني بــاعـادة الـنـظـر بـاالرضـيـة اخلـاصـة
العـب الفـرق الشـعبـية والـتي التقـارن باي حـال مع االحوال
العب الـريـاضـيـة الرسـمـيـة الـتي جتـري عـلـيـها مع جـاهـزيـة ا

نافسات الرياضية.. االستحقاقات من ا
علـينـا ان نكـون حيـادي ونـتطـلع  لتـحمـيل العبـينـا خصـوصا
الـدوليـ مـنـهم مسـؤولـية ارتـداء الـفانـيـلـة الوطـنـية ومـا يـترتب
عــلى  تـلك الــفـرصـة مـن واجـبـات والــتـزامـات
عـــلى العــبـــيـــنــا االلـــتــزام بـــهــا  وابـــرازهــا
واالبـتــعـاد قــدر االمـكــان عـمــا يـضــر هـذا

هم.. التمثيل الدولي ا
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جـرت إنـتـخـابـات الـهـيـئـة اإلداريـة لـنادي
ميـسان الريـاضي في قاعـة الشهـيد وسام
عـريـبي وسط مـديـنـة الـعـمـارة  بـحـضور
أعـضـاء الـهـيـئة الـعـامـة والعـبي الـنادي 
وأســفــرت عن فـــوز عــلي جــبـــار رئــيــســاً
لـلـنـادي و خـضـيـر شـحـيل نـائـبـاً واحـمـد
زهـير أمـيـنـاً لـلـسـر ومحـمـد فـاضل أمـيـناً
مـــالــيــاً . وقــال عــلي جـــبــار في تــصــريح
لـ(الزمان) أمس أن األنتخابات التي جرت
ــاضي  حتــقـقت وفق نـهــايـة األســبـوع ا
ـعدل الـقـانـون الـنـافذ  18 لـسـنة  1986 وا
ــشــاركـة  60 عــضـواً من لــســنـة  1988 و

الهيئة العامة للنادي. 
وبـ جـبــار أن (األنـتـخــابـات جنـحت في
ــقـــراطــيــة يـــســودهــا جــو ظل أجــواء د
نافسة الشريـفة في إختيار هيئة إدارية ا
تــنـــهض بـــواقع الـــنــادي فـي الــســـنــوات
الــقــادمـة). مــؤكــداً أن (األســمـاء الــفــائـزة
ـــضي قـــدمـــاً  فـي إكـــمــال قـــادرة عـــلى ا
مـــســـيــرة الـــنـــادي الـــذي يــحـــمل تـــاريخ
مـــحــافـــظـــة حــقـق الــكـــثـــيــر فـي احملــافل
الــريـاضــيـة كـافــة). وفي ســيـاق مـنــفـصل
نـطقـة اجلنـوبية أخـتتـمت بطـولة انديـة ا
للمواي تاي في محافـظة البصرة للشباب

. وتــمــكن نــادي مــيــسـان من ــتــقــدمـ وا
خـطف لـقب بـطـولة الـشـباب فـيـمـا حصل
ــركـز الــثـاني نـادي نــفط اجلـنــوب عـلى ا
ـركـز الـثالث ونـادي اجملـر الـكـبيـر عـلى ا
فـــيــمـــا تــمـــكن نـــادي نـــفط اجلـــنــوب من
ــركــز األول فــرقــيــا في احلــصــول عـــلى ا
تـقـدم ونـادي مـيسـان على مـنـافسـات ا
ركز الـثاني ونادي اخللـيج العربي على ا
ـــركـــز الـــثـــالـث. وقـــال رئـــيس األحتـــاد ا
ــركــزي لــلــمــواي تــاي عــضـو الــعــراقي ا
ــبـيـة اجلـمـعــيـة الـعــمـومــيـة لـلــجـنـة األو
مــصــطـــفى جــبـــار عــلك ان "مـــنــافــســات

البطولة اجلنوبية
شـــهــــدت اثـــارة
كـــبــــيـــرة بـــ
الالعــــــبـــــ
بـــحــضــور

ستوى وجماهيري كبير" حكومي رفيع ا
مـبـيـنـا ان "الـبــطـولـة كـانت بـرعـايـة وزيـر
النفط دعما وتـشجيعا للـعبة التي شهدت
انـتـشـار مــحـلي وعـربي ودولـي كـبـيـر في

األونة األخيرة". 
دة وأضـاف عـلك ان "الـبـطـولـة أسـتـمـرت 
أربـعـة ايـام وبـحضـور نـخـبـة مـن احلـكام
ــعــتــمــدين لــدى الــدولــيــ واحملــلــيــ ا
ـركـزي اللـذين كان لـهم دور مهم األحتاد ا
في إجنــاح الـــبــطـــولـــة" مــنـــوهــا الى ان
ــسـتــويـات الــتي ظــهـرت في الــبـطــولـة "ا
ستقبل كبير السيما لفئة الشباب تبشر 
ــواي تـاي الـتي حــصـلت عـلى لـريـاضـة ا
ـبية اعـتراف رسمـي من قبل الـلجـنة األو
الدولـية". وخـتم رئيس األحتـاد حديثه
بـالـقـول: "شـكــرنـا وتـقـديـرنـا لـلـسـيـد
ـثـلـه وكـذلك جملـلس وزيــر الـنــفط و
مــحـــافــظـــة الــبـــصــرة وشــركـــة نــفط
ـبـيـة ـثـلـيـة الـلـجـنـة األو الـبـصـرة و
ــنـصــوري وجــمـيع والــشـاعــر عــلي ا
ــــــتـــــواجــــــدة في وســـــائـل اإلعالم ا
الـبـطـولـة" مــشـيـرا بـالـوقت ذاته ان
ركـزي مسـتمرة "نشـاطات األحتـاد ا
في جــــمـــيع مـــحــــافـــظـــات الـــعـــراق

عتمدة رسميا فيها اللعبة". ا
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أجـريت انتـخابـات الهـيئـة اإلدارية لـنادي
ثلي وزارة احلس الرياضي بحضور 
ـبـيـة الـشــبـاب والـريـاضــة والـلـجـنــة االو
الوطنيـة العراقية. وسـارت بشكل طبيعي
وفق الــقـــانــون الــنــافــذ  18 لــســنــة 1986

عدل  37 لسنة 1988.  وا
واكــتــمل نـــصــاب االنــتــخـــابــات من قــبل
أعـضاء الـهيـئة الـعامة لـلنـادي فضالً عن
ـشرفـ على االنـتـخابـات فيـما أسـفرت ا
الــنــتــائـج عن فــوز كــامل زغــيــر بــرئــاسـة
الـنادي وعـبد الرضـا علـي نائبـاً وفاضل
زغـيـر أمـينـاً لـلـسـر وكـر مـطـشـر أمـيـناً
مــالــيــاً وعـضــويــة كل من نــصـيــر جــبـار
ويـاســ خـضــيـر وعــامـر حـســ وقـيس
صـبار وفـارس خضـيـر.  ومن جهـة اخرى
شـرفـة عـلى االنتـخـابات فـتـحت الـهيـئـة ا
بيـة باب التـرشيح لرئاسـة وعضوية األو
بيـة الوطنية كتب التـنفيذي للـجنة األو ا
الـــعــراقـــيــة إعـــتــبـــاراً من بــدايـــة الــدوام
ــوافق لـلــخـامس الـرســمي امس  األحـد ا
والــــعـــشــــرين مـن شـــهــــر تــــشـــرين األول
ـــكـــتب االعالمي اجلـــاري. وقـــال مــديـــر ا
ـبية الـوطنيـة العراقـية حس للـجنة األو
عـــلي حـــســــ في بـــيـــان ان الـــتـــرشـــيح
ـدّة أحــد عـشــر يـومــاً حـيث ســيـســتـمــر 
سـيـغـلق مع نـهــايـة الـدوام الـرسـمي عـنـد
الساعة الثانيـة من بعد ظهر يوم األربعاء
ـوافق لـلـرابع من شــهـر تـشـرين الـثـاني ا
ـقـبل وقــبل عـشـرة أيـام بــالـتـحـديـد من ا

ـؤتمر خـاص النتخاب إنعـقاد اجلمـعية 
كتب التنفيذي اجلديد.  ا

كتب التنفيذي اجلديد وأضاف قائالً ان ا
سيـتألف من ثـالثة عشـر مقـعداً أحـد عشر
مـنـهـا من بـ أعـضـاء اجلـمـعـيـة الـعـامة
ومــقــعـدين إثــنــ حــسم األول لـلــســيـدة
بيـداء كيالن بعـد إنتخـابها رئـيسة لـلجنة
الـــــنــــــســـــويــــــة فــــــــــــي 2020/10/17

والـــثــــاني ســـيــــحـــسـم بـــعـــد إنــــتـــخـــاب
األحـــــــــــد عشر عضـواً من قبل اجلمعية
ــمــثل الـــعــامــة وســـيــكــون مـــخــصــصـــاً 
ـــبــيـــ حــيث ســـيــتم الـــريــاضـــيــ األو
ـؤلــفــة من إنــتــخــابه مـن بــ جلـنــتــهـم ا
خـمسـة رياضـي  إنـتخـابهم أيـضاً في
الـــســابع عـــشــر من الــشـــــــــــهــر احلــالي

أيضاً.
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افــتــتـح وزيــر الــشــبـــاب والــريــاضــة
عدنـان درجال مـركـز مركـز اليـرموك
للـدراسات والـتخـطيط االسـتراتـيجي
وجـمع من بـحــضـور وزاري ونــيـابـي
ـيـة الى الـنـخب الـسـيـاسـيـة واالكـاد
ـركـز عــمـارالـعـزاوي. جـانب مـديــر ا
ـــركــــز بـــالــــشـــوون ويـــتــــخـــصـص ا
الـسـيـاســيـة والـفــكـريـة واالنـتــخـابـيـة
ـشـورة في واعـداد الـرؤى واعـطــاء ا
كــمــا يـنــظم الـورش صـنــاعـة الــقـرار
والـــنـــدوات واجلـــلـــســـات احلـــواريــة
ـركــز الى ــتـخــصــصــة. ويــهــدف ا ا
سـاهمـة في رصد االزمـات القـائمة ا
واحملتملة وتقـد الدراسات الواقعية
عـنـها ورسـم سـياسـتـه علـى مـختـلف
االصــعــدة الــســـيــاســيــة والـــفــكــريــة
واالعالمية واالقـتصاديـة واالنتخـابية
صداقية ومهنية تنسجم مع الواقع 
وتــقـــد الـــدراســـات واالبــحـــاث في
ـركز ـا يجـعل ا ميـدان الـتخـصص 
مـــصـــدرا مــوثـــوقـــا يـــعـــتـــمـــد به في
الـشـارع الـعـراقي والـعـربي والـدولي
ـؤتمرات والندوات فضال عن اقامة ا
وورشــة الــعــمـل عــلى نــحـــو مــنــفــرد
ـراكـز ـؤسـسـات وا وبـالـتـعـاون مـع ا

تخصصة. ناظرة في اجملاالت ا ا
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جانب من افتتاح مركز مركز اليرموك للدراسات والتخطيط
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جانب من عملية إقتراع نادي احلس

علي جبار يتوسط الهيئة اإلدارية لنادي ميسان

b»—…∫ ريال مدريد يعزز صدارته في ملعب الكامبنو



إذا كــنت تــبــحث عن عـالقــة فــقـد تــتــوافــر لـك فـرص
جيدة.
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تـمهل في احلـكم على اآلخـرين بانـفعـال وعصـبية بل
هدّ أعصابك واضبطها.
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يشـتـد الـغضب وتـشـعر بـعـدم األمان او تـطـالب بحقّ
وتُقابل برفض فتنفعل وتنهار. 
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اسع لـتـحـسـ مـيـزانـيـتك. حتـصـد ربـحـاً أو جـائـزة.
ترغب بالتجديد.رقم احلظ .3
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حان الوقت لـتقبل موضوعات جديدة واعتماد أسلوب
مَرِن وإيجابي .
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حــاذر الــفــشـل في الــصــفـــقــات الــتــجـــاريــة وجتــنب
عسول. اخملادع والكالم ا
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الـطرف الـثاني يـتعـاطف معك بـشكل كـبيـر ولن يخذل
آمالك.
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تـتــلـقـى جـوابــاً وتـتــحـمس لــتــطـبــيق نـظــريـة أو فــكـرة
جديدة.يوم السعد االربعاء.
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 الـــتـــحــرّر مـن اخلــضـــوع يـــلــزمـك تــقـــد تـــنــازالت
للشريك.يوم السعد االربعاء.
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تـثـبت قـدراتك اإلداريـة والتـنـفـيـذيـة والقـيـاديـة. تـتـمتع
بحضور ذهني ملفت.
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تـأزم مع الشريك قد تكون له تـبعات سلبية  الوضع ا
عليكما.رقم احلظ .2
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جتنب الوقـوع ضحـية األفكـار السـوداء. ال توقع على
. عقد أو تباشر عمالً
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كـلـمـات ثالثـية وربـاعـيـة تـشـكل مـفردات
ومــرادفــات الـكــلــمـات الــست عــشـرة.في
الدوائـر الداخـليـة حول االرتـكاز حتصل
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عـلى وحدة مـوقف الـعـراق ورؤيته
للمبادرة مطالـب (اللجنة بتزويد
الـوزارة والوقف بـتـقريـر أسـبوعي
مــفـــصل عن تـــطــورات الـــعــمل في
ــنـارة تــأهـيل اجلــامع الــنــوري وا
احلــدبـــاء وضــغـط الــتـــوقــيـــتــات
ــراحل الــعــمل بــالــقـدر الــزمــنــيــة 
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أكــد وزيــر الــثــقـــافــة والــســيــاحــة
واآلثار حـسن ناظم ورئـيس ديوان
الـوقف الـسـني سـعـد كمـبش خالل
ـعـقـود عن بـعد االجـتـمـاع الرابع ا
بـادرة إحـياء لـلـجـنة الـتـوجيـهـيـة 
ــاضي ــوصل األربـــعـــاء ا روح ا
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ــاكـــيــرة ذكـــرى عــبــد ا
الصاحب عبادي معروفة
ـــكـــيـــاج في بـــتـــقـــنـــيـــة ا
ــــســــرح الــــســـــيــــنــــمـــــا وا
والـتـلــفـزيــون اي الـتــشـكـيل
عــــلى الــــوجــــوه واالجــــســــاد
بـعـد نيـلـها وتغـيـير مالمـحـها 
شــهـادة فـي  ادارة االعــمــال عـام
 1985جاء تـعـيـيـنـهـا مـصـادفة في
سرح دائرة فنيـة وهي السينـما وا
فـجـذبــتـهـا هــذه الـتـقــنـيـة ووجــدتـهـا
جــمـــيــلـــة بــألـــوانــهـــا وابــتـــكــاراتـــهــا
واسـرارهـا فــقـررت ولـوجــهـا من اوسع
ابـــوابـــهـــا وهي اكـــمـــال دراســـتـــهـــا في
ــيــة الــفـنــون اجلــمـيــلــة لــتـواصل اكـاد
دراسـتـهــا في هـذا اجملــال الـفـني فــتـنـال
ـاجــسـتــيـر ثم الــدكـتــوراه الـتي ا
كـــانت بـــإشـــراف الـــفـــنــان
الــــراحل ســـــامي عــــبــــد
احلـــمـــيــــد. و اقـــامت
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ـصـريـة مي عـز الـدين اإلعالن ـمـثـلـة ا نـشــرت ا
ـسـلـسـلهـا اجلـديـد خـيط حـرير الدعـائي األول 
وذلـك عـلى حـســابـهـا اخلـاص عــلى احـد مـواقع
الــتــواصل االجــتــمــاعي وشــوّقـت اجلـمــهــور له
وعـلّـقت عـلـى فيـديـو اإلعـالن بـالقـول: (مـسـلـسل
خــيـط حــريـــر قـــريــبـــا).الـــعـــمل يـــدور في إطــار
جـتمـاعي وهـو بطـولـة مي عـز الدين الـتي تـلعب
دور ســيـدة وتـمــتـلك مــجـمـوعــة شـركـات كــبـيـرة
ـساعـدتها مـقرهـا داخل القـاهرة ودبي ويـقوم 
غـني وتدخل في ـصري مـحمـود عبـد ا ـمثل ا ا
مـثل الـلبنـاني نـيكوال صـراع مع سوسـن بدر وا
ـسلـسل يشـارك في بطـولته أيـضاً مي مـعوض.ا
سـلــيم أحــمـد خــلـيـل يـوسف عــثـمــان مـحــمـد
سـليـمان صـفاء الـطوخي والء الـشريـف حنان
سـليـمان أحـمد صـيام يـاسمـ رحمي ونـسمة
ـالك الــنـجــار وتــألـيف مــحــمـد ســلـيــمــان عـبــد ا

وإخراج ابراهيم فخر.

ومـــعــــاون مـــديـــر عـــام مـــنـــظـــمـــة
اليونسكو للـثقافة إرنستو أوتون
وشخصيـات أخرى موجزاً حول 
ومـــوجـــزاً حـــول أعـــضـــاء جلـــنـــة
ـقـتـرحــ لـلـمــسـابـقـة الــتـحـكـيـم ا
ــعـــمــاريــة وعــرضــاً ألســمــائــهم. ا
وتــقـدم إرنــسـتــو أوتـون بــالـشــكـر
للـحضور عن تـعاونـهم ألجل اتمام
شـروع بنـجاح متـحدثـاً عن لقاء ا
جمع مـدير عـام منـظمة الـيونـسكو
أودري أوزوالي مع رئـيس الوزراء
العـراقي مصطـفى الكاظـمي ناقشا
ـوصل. وقدمت فـيه مشـروع روح ا
الــيـــونــســكــو شــرحــاً مــوجــزاً عن
الـتوقـيـتات الـزمنـيـة إلعالن الفـائز
سابقة التصميم وانطالق العمل
وتــــــــــاريـخ إنــــــــــهــــــــــائـه تـال ذلك
ــرشــحـ اســتــعــراضـاً ألســمــاء ا
سؤولة لعضويـة هيئة احملكـم ا
سابقة.وتقدم عن اختيار الفائـز با
كمبش خالل كلمته بالشكر لرئيس
الـوزراء مـصــطـفى الـكــاظـمي عـلى

ـمــكن).وتــنـاول االجــتـمــاع الـذي ا
جـــمع وزيـــر الـــثـــقـــافــة الـــعـــراقي
ورئـــيـس ديـــوان الـــوقـف الـــســـني
ـعـرفـة ووزيـر الــثـقـافـة وتــنـمـيــة ا
اإلمــاراتي نــورة الــكــعــبي ومــديــر
ـــنـــظـــمـــة ـــديـــر الـــعـــام  ديـــوان ا
اليـونـسـكـو نـيكـوال كـاسـيـانـيدس

سـتمرة جملـريات العمل متابـعته ا
ولدولـة اإلمارات العـربيـة الشقـيقة
ـــبــادرة ومــنــظــمــة لــتـــمــويــلــهــا ا
دد ـراعـاة ا الـيـونسـكـو.وطالب (
الزمنية واختـصار سقوفها فضالً
عن تـزويـد الـوقف ووزارة الـثـقـافة
بـتــقـاريــر أسـبـوعــيـة مـفــصـلـة عن
ــاديـة تــطـورات الــعــمل والـكــلف ا

نفقة خاللها).  ا
بــــدوره قـــال نـــاظم خـالل كـــلـــمـــته
قاد من قبل شروع ا (فخور بهذا ا
أنـاس مــحـتـرمــ وأتـقـدم بــشـكـر
خــاص لــدولـة اإلمــارات الــعــربــيـة
ــبـادرة الــشـقــيــقـة عــلى تــمـويل ا
ومنظمـة اليونسكـو التي فعلت لنا
الـكــثـيــر) مـبـيــنـاً أن (أهـمــيـة هـذا
شروع بالـنسبة لنـا تتعدى كونه ا
مـســجـداً إلى كــونه تـراثــاً ثـقــافـيـاً
). وأوضـح أن (الـــوزارة عــــراقــــيــــاً
والــوقـف شــكال فــريــقــاً مــشــتــركــاً
نظور العراقي وتسريع لتوحيد ا
ـعـطـيات" مـبـيـناً االسـتـجـابة مع ا

{ ماهو الشئ الذي يشعرك بالتفاؤل دائما?
-حب االشياء اجلميلة احمليطة باالنسان

كالزهور وبراءة الطفولة.
{ كلمة او عبارة تزعجك ?

-الكذب والرياء.
{ متى تذرف دمعة ?

-عــنــدمــا اشــاهــد ظـــلم االنــســان الخــيه
االنسان. 

{ حلم حققتيه ?
-حـصـولي عـلى شــهـادة الـدكـتـوراه بـفن

كياج. ا
{ ابرز صفة تتميزن بها ?

-الشجاعة والتواضع والصدق. 
{ تاريخ عالق بذهنك والتنسيه ?

-ذكرى وفاة والدي واستشهاد اخي. 
{ هل شــعــرتي بـالــنــدم عـلـى مـنــجـز

اجنزتيه ?
- حصولي على الشهادة
بــوقت مـــتــاخــر. { مــاذا
تــعــلــمـت او اكــتــســبـــتــيه من

احلياة ?

معـارض داخل بغـداد لـلشـخـصيـات التي
غـيــرت مالمــحـهــا انـســجــامـاً مع االدوار
نـوطة لـها في االعـمال الـدرامية الفـنيـة ا
ـسـرحـيـة فضـالً عـلى مـعـارض عـربـية وا
اقامتـها في عـمان وبـيروت  وكـثيرة هي
االعمال الدرامية التي اسهمت بها والتي
حـــقـــقت جنـــاحـــات فـي تـــنـــفـــيـــذ مالمح
ـدن شـخـصـيــاتـهـا كــمـسـلـسل (حــكـايـة ا
الــثالث) اخــراج مــحــمــد شــكــري جــمــيل
اجلــزء االول ومـــســـلــسل (حـــكـــايــات في
الـطـرفـة والـنـادرة) لــعـبـد الـهـادي مـبـارك
ومسـلسل (اعـماق االزقـة) اخراج االردني
ن نـــاصـــر الـــديـن وفـــيـــلم من اخـــراج ا
فاروق القيسي (اغتيال مع وقف التنفيذ)
وفي تواز مع الفن هي من الرواد وغيرها
ظالت.. ؤسس لرياضة القفز احلر با ا
التقتها (الزمان) في حوار بعيد عن الفن:
{ نود ان نتعرف على مواهبك االخرى البعيدة

كياج ? عن فن ا
ـواهب منـها الـرياضة -لدي العـديد من ا

والفروسية واخلياطة والتطريز. 

-الصبر على احملن. 
{ اخر كتاب قرأتيه ?

-كتاب هـيرمان بـوشمن ويـتحدث عن فن
كياج في التلفزيون والسينما.  ا

{ اول بلد زرتيه ?
-االردن 

{ اول هدية تسلمتيها بحياتك ?
- ساعة يدوية من اخي الشهيد. 
{ شخص تتفائل به في الصباح ?

- اوالد اختي الني ربيتهم. 
{ خالل مدة احلـظر اقيمت عدد من الفعاليات
الفنية االفتراضية هل تابعتيها او شاركت بها?
- تـابـعت كل الـنـشـاطـات الـفـنيـة وقـدمت
الــعـــديـــد من احملـــاضـــرات والــورش من

دني.  خالل منظمات اجملتمع ا
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ـمـثلـة الـسـوريـة جومـانـا مـراد جـائزة حـصـدت ا
ثـلـة فـي رمـضان  2020عن مـسـلـسل أفـضـل 
صري رصد اعالميـ الفن ا خيانـة عهد وفقـا 
ـشاركـة أكـثر من  25الف مـتابع عـلى مواقع و
الــتــواصـل اإلجــتــمـــاعي.وأعــربت جـــومــانــا عن
(سعادتـها بهذه اجلائزة والتي جاءت نتيجة كرم
من ربــنـــا) عــقب رجــوعـــهــا مــرة اخــرى جملــال
سـلسل خـيانـة عهد واتـخاذهـا القرار الـتمـثيل 
سلسل لعـوامل كثيرة ذكرت منها شـاركة با با
ـصـريـة ـمـثـلـة ا (أنه بـطـولـة جنـمـة كـبـيـرة مـثل ا
يـسـرا فـهي قـامـة فـنـيــة كـبـيـرة والـعـالم بـأثـره ال
يوجد به إال يسرا واحدة). وعن جديدها اعلنت
مراد عن ظـهورهـا كضـيفـة شرف داخل احداث
فـيــلم يـوم  13وهــو اول فـيـلم ثـالثي االبـعـاد في
نـتج الكـبيـر وائل عبـد الله الـشـرق االوسط مع ا
بعـد اخـر مشـاركـة لهـا في الـسيـنـما مـعه ايـضا

صري احمد عز. مثل ا في فيلم احلفلة مع ا
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ي الـعراقي تـرأس النـدوة التي نـظمتـها مـنصة االكاد
أريــد بـالـتــعـاون مع اجلــمـعـيــة الـعــصـريـة لــلـمـكــتـبـات
ركزيـة جلامعة بغداد كـتبة ا عـلومات واالرشيف وا وا
ـنـاسبـة االسـبـوع العـربي لـلـوصول ـاضي  السـبت ا

احلر.

bOý— d UŽ

ـــذيع الــعـــراقي الـــرائــد نـــعــته ا
االوســـاط االعالمــيـــة والـــفــنـــيــة
ـوت الــعــراقــيـة بــعــد ان غــيــبه ا
ــاضــيــة اثــر مــرض اجلــمــعـــة ا
ســائـلـ الــله تـعـالى ان عـضـال

يسكنه فسيح جناته.
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االديب الــسـوري صــدرت له عن دار تـوتــول لـلـطــبـاعـة
والنـشر والـتوزيع مـجمـوعة قـصصـية بـعنوان (سـنابل
الـصــيف احملـتـرقــة) تـقع في  129صـفـحــة من الـقـطع

توسط. ا
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ـاضي وزيـر الـثـقـافـة الـفـلـسـطـيـني حـضـر اخلـمـيس ا
ختـام فعاليات أسبـوع التراث الفلسـطيني الذي اقامته

الوزارة  حتت شعار (تراثنا ذاكرتنا اجلامعة).
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ـي الـعـراقي ضـيـفه مــنـتـدى الـتـرجـمـة في دار االكـاد
ـأمـون للـتـرجـمة والـنـشـر  بنـدوة إلـكتـرونـيـة عنـوانـها ا

ة والترجمة). (العو
 qO³(« UMN

ـؤسسـة العـربية الكـاتب االردني صـدر له حديـثا عن ا
للدراسات والنشركتاب (وائل حالق وإدوارد سعيد ..

جدل ثالث) يقع في  192صفحة من القطع الكبير.
ÍdDA « d Uý —ULŁ«

ـسـاعـد بـجـامـعـة بـغداد شـاركت اسـتـاذ عـلم الـنـفس ا
الـســبت في الـنـدوة االفــتـراضـيــة الـتي اقـامــهـا مـركـز
ـرأة فـي اجلــامــعــة بــعــنــوان(دور مــنــظــمـة دراســات ا
ـيـة فـي نـشـر الــوعي االجـتــمـاعي ضـد الـصــحـة الـعــا
رحلة الراهنة). االمراض واالضطرابات النفسية في ا

w³OFA « UO¼

ـمـثـلة الـكـويـتـية تـلـقت تـعـازي االوسـاط الفـنـيـة لـوفاة ا
والدة زوجـها نتيجة إصابتها بفايروس كورونا.سائل

الله تعالى ان يسكنها فسيح جناته.

أن "الـتـقـاريـر األسـبـوعـيـة سـتـمكن
الـعــراق أن يـدل فـريق الـعـمل عـلى
خـبـرات عـراقـيـة تـخـتـصـر الـوقت
والكلـفة في العمل دون اإلخالل

ية).   عايير العا با
بدورها حيت الكعبي وزير
الـثــقـافـة ورئـيس الـوقف
الــــســـنـي عـــلى الــــعـــمل
كــــفـــريـق واحـــد كــــمـــا
شـــــكــــرت مـــــنــــظـــــمــــة
الـــيــــونــــســــكـــو عــــلى
تواصلها مع اجلمهور
ـــوصــلي الــعـــراقي وا
حتـديـداً عـبـر قـنـواتـهـا
اإلعالميـة مؤكـدة على
(ضــــــرورة تــــــســــــريع
وتـيرة الـعـمل وإجناز
ـشــروع قـبل نـهـايـة ا
عــــــام ) ومــــــبــــــديـــــة
(اســتــعــداد اإلمــارات

الكامل على عمل ما ينبغي
لتسريع اإلجناز).
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كـــبـــيـــرا في عـــام  2006 وأدى فــيه
بـــارون كــوهـــ دور صــحــفـي غــيــر
حــقـيـقـي من كـازاخــسـتــان.ويـحـاول
بارون كوهـ مرة أخرى في الـفيلم
اجلـديـد الــذي صُـوّر في وقت سـابق
من هـــــذا الــــعــــام نـــــصب كـــــمــــائن
لــسـيــاســيـ أمــريــكـيــ وأفـراد من
ـشـهـد الذي عـامـة الـناس.ويـتـعـلق ا
ـقـابلـة أجريت ظهـر فـيه جولـياني 
معه في غـرفة فـندق بشـأن استـجابة
إدارة تــــرامب لــــتـــفــــشي فــــايـــروس

كورونا.
ــمــثــلــة الــشــابـة وبــعــد ذلك دعـت ا
جــولـــيــاني الـــبــالغ  76عــامــا إلى
تــنـاول مــشـروب مــعـهــا. وبـعــد نـزع
مـيكـروفـونه استـلـقى على الـسـرير
وبــــــــــدا أنه يــــــــــضـع يــــــــــديـه داخل
ـقطع بنـطاله.وفي إشـارة إلى هذا ا
ــوقع تـويــتـر: (لم كــتب جـولــيـاني 
أتصـرف في أي وقـت من األوقات ال

لــوس اجنــلـوس  –وكـاالت - ســعى
رودي جــولـيــاني مـحــامي الــرئـيس
األمريـكي دونالـد ترامب إلى الـدفاع
عن نفـسه بـعد ظـهوره في مـقطع من
فيلم كوميـدي جديد وهو يضع يديه
في بــنــطـاله عــلى مــا يــبـدو.ووصف
عـــمــدة مــديــنــة نــيــويــورك الــســابق
ــقــطع بــاجلــزء اجلــديـد مـن فـيــلم ا
(بـــــــــورات) بـــــــــأنـه (تــــــــلـــــــــفـــــــــيق
كــامل).وأوضح عــبــر مــوقـع تــويــتـر
بـالـقــول: (كـنت أعـدل قـمــيـصي بـعـد
خلع مـعدات الـتسـجيل).وكـان يشـير
إلـى جــــزء من الــــفــــيـــلـم الـــذي أدى
مثل الكـوميدي البريطاني بطولته ا
سـاشـا بـارون كـوهـ حـيث تُـجـرى
ثـلة تتظاهر معه مقابلـة تقوم بها 
بــأنـهــا صـحـفــيـة تــلـفــزيـون.وتـؤدي
مثلة دور ابنة شخصية بورات في ا
الـفـيـلم اجلـديد.والـفـيـلم هـو تـكـمـلة
لـفــيـلم (بــورات) الـذي حــقق جنـاحـا

بورات حتى قبل أن يجبر مقطع من
الــفـيــلم اجلـديــد لـلــمـمــثل الـفــكـاهي
البريـطاني رودي جولـياني محامي
الرئيس األميركي على تـقد تفسير
ـــقــطع مـــحــرج).ولــدى ســـؤاله عن ا
الـذي يـظـهـر جـولـيـاني في "مـقـابـلة"
مزيفة مع شابة جـذابة أثناء حديثه
إلى الـــصـــحـــافــــيـــ في الـــطـــائـــرة
الـرئـاسيـة األمـيـركـيـة قـال ترامب (ال
أعـرف مــاذا حـدث).وتـابع (لــكن قـبل
ســنـــوات كـــمـــا تــعـــلـــمـــون حــاول
خــداعي. وكــنت الــوحـيــد الــذي قـال
مـسـتـحـيل. هـذا رجل مـزيف. وأنـا ال
أجده مـضـحـكـا). وأوضح ترامب أن
احلــادث وقـع قــبل نـــحــو  15عــامــا
مـضـيـفـا (بـالـنـسـبـة إلي كـان غـريب
األطوار)ولم يقـدم الرئـيس مزيدا من
الـتــفـاصـيل حــول ذلك احلـادث لـكن
في مـقـابـلـة أجريـت في الـعام 2003
قـدم بارون كـوهـ مـشروعـا جتـاريا

ـقابـلة وال خاللـها أو بـعدها قبل ا
بـعـدم لـيـاقـة عـلى اإلطالق. وإذا كـان
ساشا بارون كوه يشير إلى شيء
خالف ذلك فـهــو كـذاب تـمـامـا).وقـال
جولـيـاني في تـموز (إنه كـان يـعتـقد
في الـبدايـة أنه طُـلب إلجـراء مقـابـلة
جـــادة مـــعـه).وأوضح في تـــغـــريـــدة
ــجـرد أن أدركت أخـرى األربــعـاء: (
هــذه أنـه فخ اتـــصــلـت بــالـــشـــرطـــة
ـسـتـمـر مـحـاولـة لـلـحـد من كـشـفي ا
لـإلجــرام والــفـــســاد الــذي يـــرتــكــبه
ـــقـــراطي في (مـــرشـح احلـــزب الـــد
انــتــخــابــات الــرئــاســة) جــو بــايـدن
وعـائلـته بـرمـتهـا)..ولم يـعـلق بارون
ـثـله حـتى كـوهـ وال أي شـخـص 
اآلن على تغريدات جولياني األخيرة

التي تتعلق بفيلمه اجلديد.
فيـما قـال دونالـد ترامب اجلـمعة إنه
(لم يـكن مـطـلـقـا من مـعـجـبي سـاشـا
بــارون كــوهــ مــبــتـكــر شــخــصــيـة

دمشق  –الزمان
حـسـم احـمـد احلــلـو اجلـدل
الـــــذي أثــــــيـــــر خـالل األيـــــام
ـاضـية حـول حـقيـقة إنـفـصاله ا
ا ـمـثلـة الـسوريـة د عـن زوجته ا
بيـاعة إذ أنه نفى هذا األمر بشكل
غــيـــر مــبــاشـــر.وجــاء ذلك من خالل
صورة نشـره عبر خاصية القصص ا
على صـفحته اخلاصـة على أحد مواقع
الـتواصل اإلجـتـمـاعي مـقطـع فيـديـو ظـهر
فــيه خالل حــضــوره بــرفــقـة بــيــاعــة إحـدى
السـهرات إذ ظهـرت هي جتلس إلى جانبه
وتـضع رأسـهــا عـلى كــتـفه لــيـحـيط وجــهـهـا
بـيـديه تـعـبــيـراً عن عـاطـفـته جتـاهـهـا.وتـداول
ـتــابـعــون هـذا الــفــيـديــو بـشــكل كـبــيـر إذ ا
أشــاروا إلى أن احلــلـــو يــحـــاول الــردّ عــلى

أخبار إنفصالهما بهذه الطريقة.
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ذكرى عبد
الصاحب

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - تستعد
ية مايلي سايرس إلطالق النجمة العا
ألبومها اجلديد الذي يحمل عنوان
(قلوب بالستيكية) في  27 من شهر

قبل.واحتفلت سايرس تشرين الثاني ا
رور  7 سنوات على طرح مؤخرا 
أغنيتها  (واركانك بول) اذ نشرت

مقطع من أغنيتها عبر حسابها اخلاص
وعلّقت قائلة:  7 سنوات منذ طرح

األغنية مفهومي تغير تماما منذ طرح
االغنية تبدو لي وكأنها منذ زمن طويل

شكرا لكل الدعم الذي قدمه إلى
اجلمهور منذ ذلك الوقت وحتى اآلن

تنه لكم ولألبد
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وصل وزير الثقافة في إجتماع إفتراضي للجنة روح ا

لــتــرامب: قــفــازات خــاصــة لــتــنــاول
.وكـــوهــ الـــذي يــؤدي اآليس كـــر
دور شــخــصـيــة بــورات الــصــحـافي
الــكــازاخـســتــاني الــغــريب األطـوار
تــــخــــصص مـع فــــريــــقـه في خــــداع
شــخـصــيـات ســيـاســيـة خــصـوصـا

مؤيدي دونالد ترامب.
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 البصرة

{ كــيـــتـــو (أ ف ب) - شـــهـــدت أعــداد
طــيــور الـبــطــريق وطـيــور الــغـاق وهــمـا
نوعـان يعيشان في أرخبيل غاالباغوس
زيـــادة قـــيــاســـيـــة وفـــقــا لـألرقــام الـــتي
نـشـرتـهـا اجلـمــعـة مـحـمـيـة غـاالبـاغـوس
الـــوطــــنـــيـــة فـي اإلكـــوادور. وأوضـــحت
احملـمـيـة في بـيـان أن عـدد طـيـور الـغـاق
وصـل إلى رقم قـيـاسي وفــقـا لـلــبـيـانـات
الـتـاريخـيـة الـتي تعـود إلى الـعام 1977
في حــ أن عــدد طــيــور الــبــطــريق هــو
األعـلى منذ العام 2006 من دون حتديد
عــدد الــطــيـور فـي الـوقـت. وارتـفـع عـدد
طيـور بطريق غاالبـاغوس وهي الوحيدة
الــــتي تـــــعــــيـش عــــلى خـط االســــتــــواء
مـــــــــــن  1451 الـــــــعــــــام  2019 إلـى
 1940 في 2020 . أمــا طــيــور الــغـاق

فــارتـفع عــددهـا من  1914 إلى 2220 
خـالل الــــفـــتــــرة نــــفــــســــهــــا.وبــــطــــريق
غاالبـاغوس هو أحد أصـغر أنواع طيور
الــبــطـريـق في الــعـالم ويــصل طــوله إلى

 35سنتيمترا.
وطــائـــر الـــغــاق الـــذي يـــعــيـش في هــذا
األرخـبـيل هو الـساللـة الوحـيـدة من هذا
الـطيـر التي فـقدت قـدرتهـا على الـطيران
لـكــنـهــا طـورت مــهـارات الـغــوص. ونـقل
الــبـيـان الــصـادر عن احملـمــيـة عن وزيـر
ـياه اإلكـوادوري بـاولو بـرانـيو الـبيـئـة وا
أن (هذه النـتائج تعكس احلـالة الصحية
اجلـيـدة لطـيور األرخـبـيل الذي يـقع على
مــســافــة ألف كــيـــلــومــتــر من الــســاحل

اإلكوادوري).

 œ«bŽQÐ …œU¹“

‚UG «Ë o¹dD³ « —uOÞ

”uſUÐôUſ w

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. Issue 6795 Monday 26/10/2020 الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6795 اإلثن 8 من ربيع االول  1442 هـ 26 من تشرين االول (اكتوبر) 2020م

ية نيكي ميناج عبر صفحتها اخلاصة { لوس اجنلوس  –وكاالت - نشرت النجمة العا
على أحد مواقع التواصل اإلجتماعي الصورة االولى لطفلها وذلك إحتفاالً بعيد زواجها
وعلّقت بالقول:عيد ذكرى زواج سعيد حبيبي.وحرصت ميناج في الصورة على عدم

سكها يد والده.وكشفت ميناج خبر الكشف عن وجه الطفل إذ ظهر في الصورة قدمه 
والدتها في  15 تشرين االول اجلاري عبر نشر سلسلة صور ومقاطع فيديو للهدايا التي
تلقتها من أصدقائها النجوم من بينهم كوين بي كيم كارداشيان وزوجها كانييه ويست
ويني كارول لم يكشف بعد عن اسم الطفل أو تفاصيل عن والدتها. الى ذلك احتفلت
ية مادونا بعيد ميالد جنمة تلفزيون الواقع كيم كادراشيان إذ نشرت عبر النجمة العا
صورة على صفحتها اخلاصة صوراً جتمعهما وعلّق بالقول:(عيد خاصية القصص ا

ميالد سعيد كيم كارداشيان).
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{ ســنــغــافــورة (أ ف ب) - تــوافـد
مـئات محـبي عالم الطـيران السبت
إلى مـــطـــاعم مـــوقـــتـــة أقـــامـــتـــهــا
اخلــطـوط اجلـويــة الـسـنــغـافـوريـة
سـيـنـغـابـور إيـراليـنـز في طـائـرت
ـــطــار جـــاثـــمـــتـــ عـــلى مـــدرج ا
واسـتــمـتـعـوا بـتـنـاول الـطـعـام في
مــقـــاعــد الــركــاب وهم يــشــاهــدون
أفالمــاً عـلى الـشـاشــات الـصـغـيـرة

ـثـبـتـة أمـامـهم كـمـا لو كـانت في ا
واحــدة من رحالت أيــام زمـان.وفي
ظل األزمـة الكـبيـرة التـي يواجـهها
قـطاع السفـر بفعل جائـحة كوفيد-
 ?19ابــتـــكــرت شــركــات الــطــيــران
ـال بيـنـها رحالت أفـكـاراً لكـسب ا
إلـى ال مــــــــــــكــــــــــــان أو زيــــــــــــارات
لــلــطــائــرات.وبـادرت ســيــنــغــابـور
إيـــــراليـــــنـــــز الـــــتي صـــــرفت آالف

ـوظف وال تـزال معظم طـائراتها ا
ـطــار إلى مــتــوقــفــة عــلى مــدرج ا
إتـاحة الفرصة أمام ركـابها لتناول
الـطـعـام في طـائـرتـ من طراز إيه
 ?380كبرى الطائرات التجارية في
الــــعــــالم.وحــــجــــز أكـــثــــر من 400
شـخص مـقاعـدهم الـسبت وأتـموا
خــطــوات تــســجـيـل أسـمــائــهم في
مــــطــــار شـــانــــغي ثـم خـــضــــعـــوا

ـعــتـادة قـبل لـإلجـراءات األمـنــيـة ا
رحـالت الــطـــيــران وصـــعــدوا إلى
ــأدبـة الــطـائــرة لـيــســتـمــتـعــوا بـا
ـوعودة.وفـيما كـان زهو تاي دي ا
وهــو طــالب في الــســابـعــة عــشـرة
يــتـخــصص في مــجـال االقــتـصـاد
يـغرف من طـبق الـدجاج بـصلـصلة
قليّ واألرزّ الـصويا والبـاذجنان ا
قـال (إن نـوعـيـة الطـعـام ال تـصدّق
ــــــا يُـــــقـــــدّم خالل وهـي أفـــــضل 

الرحالت احلقيقية).
وفـي انـــتـــظـــار وصـــول الـــوجـــبــة
ــرتــقــبــة قــد يــروح الــبــعض في ا
قــيـلـولـة فــيـمـا يـنــصـرف الـبـعض
اآلخـــر إلى مـــشــاهـــدة فـــيــلـم عــلى
ـقـعـد الذي ـدمـجـة في ا الـشـاشـة ا
أمــــامه.وقـــد أُبــــقيَ نـــحــــو نـــصف
ـقاعد في الـطائرة شاغـرا التزاماً ا
ولم بـتـدابـيـر الـتـبـاعـد االجـتمـاعي
يـتردد كـالفن تـيو وهـو موظف في
الـــتـــاســعـــة والـــعـــشــريـن يــعـــشق
الــــــطــــــيـــــران فـي دفع  321دوالرًا
مـحـلـيـا لتـشـكـيلـة من سـتـة أطـباق
تـقـدّم فـي مـقـصـورة األعـمـال. وأقرّ
الــشـاب بــأنه مـشــتـاق إلى الــسـفـر
بـالطائرة مـؤكداً استعـداده لتكرار

الـتجـربة.وقا
ل لــــوكــــالـــة
فــــــــــــــرانـس
بـــــــــــرس (ال
شـــك فـــي أن
اإلحــــــســــــاس

بـالـطـيران الـفـعلي
أفـضل ألنه ينطـوي على احلماسة
لــــلــــســــفــــر إلى وجــــهــــة جــــديـــدة
ا أننـا ال نسـتطيع واكـتشـافهـا. و
عـيش هـذه الـتجـربـة راهنـاً بـسبب
اجلــائـحـة يـشـكّل هـذا احللّ بـديالً

جيداً إلثارة أحاسيس السفر).
أمــا الـصـيـغـة األعــلى سـعـراً فـهي
تـشكيلة من ثمانية أطباق تقدّم في
مـقـصورة الـدرجة األولى لـقاء 642
دوالراً مـــــــحــــــلــــــيــــــا ( 473 دوالرا
أمـــريــكــيــا) فـي حــ أن األبــخس
ثــمـنـاً تــتـيح احلـصــول عـلى ثالثـة
أطـــبــــاق في مـــقـــصـــورة الـــدرجـــة
الـسـيـاحـيـة لـقاء  53دوالراً مـحـلـيا
( 39دوالرا أمـريـكيـا).وتـسنى لـعدد
مـحدود مـن الضـيوف زيـارة أقسام
ــؤلــفــة مـن طــبــقــتــ الــطـــائــرة ا

والـتقاط صور السـيلفي في حجرة
القيادة مع الطيّارين.

{  ســـــــدني  –وكـــــــاالت - كــــــشف
حتـقيق رسمي في أستراليا أن (ما
يـــقــدر بــنــحــو  50 حـــالــة اعــتــداء
جنسي حتدث كل أسبوع في قطاع
سن في الـبلد).ومنذ عام رعـاية ا
ــلــكــيــة  2018 كــشــفـت الــلــجــنــة ا
ــســنـ جلــودة وسـالمــة رعــايــة ا
تـعـرض كـبـار الـسن لإليـذاء وسوء
ـعـامـلـة عـلى نـطـاق واسـع. ويوم ا
اخلـمـيس قـال مـحـقـقـون (إن نـحو

 2520 حـالة اعـتداء جـنسي حدثت
ـسـنـ بـ عـامي فـي دور رعـاية ا
 2018و 2019 وقـــــــــال احملـــــــــامي
ـستـشار الـقانـوني بيـتر روزن وا
أمـام جلـنـة الـتـحـقـيق إن (هـذا عار
لـلوطن).وأضـاف(على الرغم من أن
هـذه األرقام مقلقة فإن الدليل على
عـدم وجود متابعة من قبل الوزارة
الـتي تتـلقى الـتقـارير في احلـكومة
األســـتــــرالـــيـــة أمـــر أســـوأ).وأدت

اإلخــفــاقــات في هــذا الــقــطــاع إلى
تـدقيق كـبير هـذا العـام إذ أن أكثر
ــئــة من حــاالت الــوفـاة من  75 بــا
بـفـايروس كـورونـا في أستـرالـيا -
وعـددهـا  - 903 كـانـت لـنـزالء بدور
.لـكن روزن قـال إن ــسـنــ رعــايـة ا
(األدلـة تظـهر أن الـسلـوك اجلنسي
غـير القـانوني كان مصـدر قلق منذ
فـترة طويـلة) مضيـفا وفقا لـتقرير
لـلبي بـي سي (أنه يعـتقـد أنه يؤثر

ئة عـلى ما يتراوح ب  13و 18 با
ــقــيــمـــ في دور الــرعــايــة). مـن ا
وأضـاف أن (العديد من األشخاص
وضــعــوا أقـاربــهم األكــبـر ســنـا أو
الـضعـفاء في دور الـرعايـة اعتـقادا
مــنـهـم أنـهــا سـتــكـون أكــثـر أمــانـا
قبـول تماما أن لـهم.لذلك من غيـر ا
يـتعرض األشـخاص في دور رعاية
سن خلطر االعتداء عليهم أكثر ا
مـن األشخـاص الذين يـعيـشون في

اجملتمع).
وبـشكل عام قدر احملققون أن أكثر
من  32ألـف حالة اعـتداء - جسدي
وجـــنــسي وعـــاطــفي - قـــد حــدثت
خـالل عام فـي مـثل هـذه الـدور.وقد
ارتـكبت االعتداءات من قبل مقدمي
رعــــــــــــايــــــــــــة وكــــــــــــذلـك نــــــــــــزالء
لـكية - آخـرين.وتأسـست اللجـنة ا
وهـي أعلى هـيـئـة حتـقـيق قـضائي
فـي أستـرالـيـا - في عام  2018بـعد
ســلــسـلــة من الـفــضــائح في الـدور
الـتي تـدعمـهـا احلكـومـة.وقد تـلقت
الــــلـــجـــنــــة أكـــثـــر من  10آالف من
الــبالغــات الــعــامــة الــتي تــنــاولت
بــالــتــفـــصــيل مــخــاوف مــتــعــلــقــة
ـشـاكل التـوظيـف والرعـاية غـير
الـكافـية ومـسائل أخـرى.وفي ح

أن غـالـبـية الـنـزالء من كـبـار السن
فـــــهـــــنـــــاك أيــــــضـــــا شـــــبـــــاب في
الـعــشـريـنـيـات من الـعـمـر يـتـلـقـون
الـرعاية في الـدور.وقد مَثُـل العمال
ـن فـيــهم ــقــيــمـون  واألقــارب وا
شــــخص يـــبــــلغ من الــــعـــمـــر 105
أعـــــوام أمــــام الـــــقــــضـــــاء لإلدالء
ة ـؤ بـشـهـاداتهم حـول الـتجـارب ا

التي حدثت.
وفـي تـقــريــر مـؤقـت الذع صـدر في
ـــاضي بـــعـــنــوان تـــشـــرين األول ا
(اإلهمال) خلص التحقيق إلى (أن
الـنــظـام فـشل في رعـايـة مـواطـنـيه
األكــبـــر ســنــا والــذيـن غــالــبــا مــا
يــكـونـون ضـعــفـاء لـلــغـايـة).وكـتب
ـفوضان ريتشارد تريسي ولينيل ا

بـريجز في حينه (إن النظام
ال يـقدم رعـاية مـوحدة
وآمــــنــــة وعــــالــــيـــة
اجلـــودة لـــكـــبــار
السن. إنه قاس
وغـــيـــر مـــهــتم
بــــــــــهـم. وفـي
كـــــثــــيـــــر من
احلـــــــــــاالت
يــتـجـاهـلـهم

ببساطة).

وأُلــقي بــالــلــوم عــلـى عــدم كــفــايـة
الــلــوائح الــتــنــظـيــمــيــة وقــضــايـا
ــتــاحـة ــوارد ا مــتــعــلــقــة بــقــلــة ا
لــــلــــمـــوظــــفــــ واإلجـــهــــاد الـــذي
يـــتــعــرضـــون له في الـــعــمل.وقــال
رئـيس الوزراء سكـوت موريسون
ــكـنـنــا ويـجب حــيـنــهـا في رده (
عــلــيــنــا أن نــفــعل مــا هــو أفــضل
لـتـوفـيـر دعم محـسن لألسـتـرالـي
األكـبـر سنـا). وأضـاف أن حكـومته
سـتـنـفذ تـوصـيات تـشـمل احلد من
هدئة وإخراج اسـتخدام العقاقير ا
الــشــبـاب من هــذه الــدور. وخـلص
الـتـحـقـيق إلـى أن وبـاء كـوفـيد-19
ـــــشــــاكل داخل أدى إلـى تــــفــــاقم ا
الــــنــــظــــام هــــذا الـــعــــام.ووُجــــهت

انــتــقــادات لــضــعف االســتــعـدادت
احلـكومـية في مـا يخـص الضـعفاء
وكـبار السن بعد أن عانت عشرات
ـرض خـاصـة الــدور من انـتـشـار ا

في والية فيكتوريا.
وفـي تــقـريــر خــاص صــدر في  آب
تـواصل لـلوبـاء قال عن الـتـأثيـر ا
أعـضـاء الـلجـنـة إن الـقطـاع يـعاني
مـن صــــدمــــة. وكــــتــــبــــوا أيــــضــــا
(الــعـــامــلــون في مـــجــال الــرعــايــة
يـطورون عالقات وثيقة مع النزالء.
الـكـثـيـرون يـشـعـرون بـاحلـزن عـلى
الـنزالء الـذين ماتوا بـعد إصـابتهم
ــقـــرر تــقــد بـــكــوفـــيــد 19 ومـن ا
الـتقـرير الـنهـائي للـجنـة في شباط
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يـــــواصـل مـــــهـــــرجـــــان اجلـــــونــــة
الـــســيـــنــمـــائي بـــدورته الــرابـــعــة
فــعــالـيــاته حـتى الـ 31مـن الـشــهـر
اجلــاري بــعــد افــتــتــاحه اجلــمــعـة
ــــاضــــيـــــة في مــــركــــز اجلــــونــــة ا
لـــلـــمــؤتـــمـــرات والــثـــقـــافــة (بالزا
ـــــــهـــــــرجـــــــان) وسـط إجــــــراءات ا
احـترازية بسـبب فايروس كورونا
ــنـع الــفـــنـــانــ من لـــكن ذلك لـم 
حــضـــور الــفــاعــلــيــات في ســاحــة
ّ اختيار فتوحة وقد  ـهرجان ا ا
اإلعالمـيّـة اللـبنـانيّـة هيـلدا خـليـفة
لــتـقـد فـعــالـيـاته وتـهــافـتت عـلى
بـسـاطه األحـمـر في حـفل االفـتـتاح
الــعـديـد مـن الـنـجــمـات الـعــربـيـات
الـــلـــواتي حــرصـن عــلـى اخــتـــيــار
إطالالتـهن بـعـنـاية رغـبـة مـنهن في
احلــصـول عـلـى لـقب األكـثــر أنـاقـةً
ـهــرجـان ــنـاســبـة.ومــنح ا بــهـذه ا
جــائـزة اإلجنــاز اإلبـداعـى لـلــفـنـان
جــيــرارد ديــبـارديــو كــمــا  مـنح
ى جـائزة عمر الشريف للفنان العا
ــغـربى األصـل سـعــيـد تــغـمـاوى ا
ى خــالـد وقــدمـهــا له الــنـجم الــعـا
الــنـبـوي إضـافـة إلى تـكـر كل من
الــفــنـان خــالــد الـصــاوي ومــصـمم
ـنـاظر االسـتـثنـائي الـفنـان أنسي ا
نحهما جائزة اإلجناز أبـو سيف 
اإلبـداعي ووجه مـهـرجـان اجلـونة
الـــســـيـــنـــمـــائى الـــتـــحـــيــة ألرواح
الـراحـلـ مـحـمـود يـاسـ وحـسن
حــسـنى ورجــاء اجلـداوى وجـورج
ســيــدهم ونـاديــة لـطــفى وغــيـرهم
ـن رحـلــوا بــعــد انــطالق الـدورة
ـــاضــيــة.وجــاء ذلـك عــلى أنــغــام ا
أغـنـيـة حـكايـة حب والـتى قـدمـتـها
ـــطــربـــة فــرح الـــديــبـــانى حــيث ا
سـرح مشـاهد من شـهـدت خلـفيـة ا

. صرية للراحل السنيما ا

ــهــرجــان مــجــمــوعــة من وطــبـق ا
اإلجــراءات االحـتـرازيــة الـصـارمـة
تـــقــتــضي ارتـــداء األقــنــعــة طــوال
ـغــلــقـة مع الــوقت في الــقــاعــات ا
تـوفـيـر أدوات الـتـطـهـيـر واألقـنـعـة
اجملــانـيـة فـي كل مـكـان. كــذلك يـتم
تـنظيم غالبيـة الفعاليات في أماكن

مفتوحة.
امــا فـيــلم االفــتـتــاح فـكــان (الـرجل
الـــذي بـــاع ظـــهــره) لـــلـــمـــخـــرجــة

الـتـونـسيـة كـوثـر بن هنـيـة والذي
فـاز بـطله يـحـيى مهـايـني بجـائزة
ثل في قسم آفاق بالدورة أفـضل 
هرجان فينيسيا السينمائي الـ 77

الدولي. 
و يـــشـــارك في جلـــنــة الـــتـــحـــكــيم
رودريـغـو سـيـبـوليـدا الـذي اخـتـير
ـذعور) أحـدث أعـمـاله(مـاتـادوري ا
ـهرجان فـينيـسيا في الدورة الـ 77
الــسـيـنــمـائي الــدولي إضـافـة إلى

عــــرضه في الـــدورة الــــرابـــعـــة من
مـهـرجـان اجلـونـة الـسـيـنمـائي في
قـــسم االخــتـــيــار الــرســـمي خــارج
ـســابـقـة. فـضـلًـا عن ذلك يـشـارك ا
ــؤسس ــنــتج تــيــري لــيـنــوفل ا ا
ـهـرجان ـنـدوب الـعـام  ـشـارك وا ا
توسط في سينما البحر األبيض ا
مـونبـليـيه. ويرأس الـلجـنة اخملرج
ــنـتج بـيــتـر ويـبــر الـذي أخـرج وا
ــالـك الــنـار) مــؤخــرا مــســلــسل (

التلفزيوني الشهير.
ــــشـــاركــــة في ومـن أبـــرز األفـالم ا
الــدورة الــرابــعــة فــيــلم (حــكــايـات
ســيـئـة) من إيــطـالـيــا لـلـمــخـرجـ
دامـيـانو وفـابـيو ديـنـوسيـنزو في
مـسابـقة األفالم الروائـية الطـويلة
وهـو الـفـيـلم الـفـائـز بـجـائـزة الدب
الـــفـــضي ألفـــضل ســـيـــنــاريـــو في
ــــهـــرجـــان بـــرلـــ الــــدورة الـ  70

السينمائي.

وفــيــلم ســقــوط  (إنـتــاج الــواليـات
ــتــحــدة وكــنــدا) فـي أول جتــربـة ا
إخـراجية للممثل األميركي الشهير
فـــيــغـــو مــورتــنـــسن. ومن الـــعــالم
الـعربي يشـارك الفيـلم الفلـسطيني
( 200مـتر) من كـتابـة وإخراج أم
نـايـفـة. شـارك الـفـيـلم فـي مـسـابـقة
ـهـرجـان ـوازيـة  أيـام فــيـنـيـسـيـا ا
فــيـنـيـسـيـا الـســيـنـمـائي في دورته

الـ.77.

ÎUC¹uFð …—u UGMÝ w   «dzUD «  U³łË
dH « s  ÊU d(« sŽ

bKOHJ¹«Ë s¹Uł ≠ ÊbM
يــسـتـخـدم نـظــام ذكـاء اصـطـنـاعي
رسـما مؤرخا لطفل يسرقان علبة
بـسكويت خلف ظهر أمهما للكشف
ــــر. عـن بــــدايــــة مـــــرض ألــــزهــــا
ويـستـخدم الـنظـام عيـنات صـوتية
شـهد لألشـخـاص الذين يـصفـون ا
لـلتنبؤ بإمكانية إصابة األشخاص
كن أن يتـنبأ ـرض.و األصـحاء با
رض قـبل األطـبـاء بـسبع بـبـدايـة ا

سنوات وبدقة 70. 
ــر في وقـــالت جـــمـــعــيـــة ألـــزهـــا
بـريطـانيـا إن البحث كـان مشـجعا.

وقـــالت فـــيـــونـــا كــاراغـــر مـــديــرة
ر (إن األبـحـاث في جمـعيـة ألزهـا
تــــشــــخــــيص اخلــــرف في الــــوقت
ــــنــــاسب أمــــر بــــالـغ األهــــمــــيـــة ا
لــلــتــعــايش بــشــكل جــيــد مـع هـذه
احلــالـة).وأضـافت (لألسف غـالـبـا
مــا يــكــون الـطــريق الــطــويل الـذي
صاب يـؤخر وصول األشخاص ا
ــــنـــاسب بــــاخلـــرف إلـى الـــعالج ا
والــدعم والــتــوجـيه ومـع ذلك فـإن
الــعالجــات احلــالــيــة تــكــون أكــثـر
فـاعـليـة في وقت مبـكـر من تلـقيـها
ـكـن أيضـا أن تـكـون الـعـالجات و

اجلـديدة احملتـملة أكـثر فعـالية في
بكرة أو حتى قبل ظهور ـراحل ا ا
األعــراض).ورأت (أن هــذه خــطــوة
أخـرى مـثيـرة في اسـتخـدام الـذكاء
االصـطناعي واللغـة للحصول على
تشخيصات مبكرة وأكثر دقة على
الــرغم من أنــنـا بــحـاجــة إلى رؤيـة
هـذه األسـالـيب الـتي  اخـتـبـارها
بــشـكل أكـبـر في مــجـمـوعـات أكـبـر

ومتنوعة من الناس).
ـر بـالـذاكـرة ويـضـر مـرض الـزهـا
ــعــرفــيــة األخــرى عن والــقـــدرات ا
طـريق تـدميـر الروابط بـ اخلاليا

الـعصبيـة في الدماغ.وفي الواليات
ـتحـدة وحدهـا تشـير الـتقـديرات ا
ــصــابــ يــصل إلى إلـى أن عــدد ا
 5.5مـليـون شخص وتـشيـر بعض
الــــدراســــات إلى أنه ثــــالث ســــبب
رئـيسي لـلوفاة بـعد أمـراض القلب
ـوذج والــســرطــان. ويــســتــخــدم 
الـذكـاء االصـطـنـاعي الـذي طـورته
شـركـة آي بي إم ريسـيرش وشـركة
بـفـايزر الـعمالقـة لألدويـة معـاجلة
الـلغة الـطبيعـية لتـحليل مقـتطفات
قـــصــيـــرة من الــكالم مـــأخــوذة من
ــعــرفي. اخـــتــبــار كـــوكي ثــيــفـت ا

واالخـتبار الذي استخدم لسنوات
عــــديـــدة في تــــشـــخــــيص اخلـــرف
وأمـراض معرفية أخرى يطلب من
األشـــخـــاص وصف مــا يـــرونه في
الصورة.ورصد الذكاء االصطناعي
تـغــيـيـرات طـفـيـفـة في الـلـغـة مـثل
األخــطـاء الـنـحـويــة وبـنـيـة اجلـمل
اخملـتـلـفـة مـا يـشـيـر إلى الـتـدهـور

عرفي. ا
وجـاءت العينات التي اسـتخدمتها
شــــــــركــــــــة آي بـي إم مـن دراســـــــة
فـرامـنـغـهـام لـلـقـلب وهـو مـشـروع
بــــحــــثي أمــــريــــكي شــــمل  5 آالف

شـخص وعـائالتـهم وهـو مـسـتـمر
مــنـذ عـام 1948. ونــظـرا لــطـبــيـعـة
الـدراسـة طـويـلة األمـد كـان الـذكاء
االصــطــنـــاعي قــادرا عــلى حتــلــيل
العينات التي  جمعها بينما كان
األشــخــاص يــتــمــتــعــون بــصــحــة
مـعرفية. وإذا قام النـموذج بتحليل
ـشـارك عـيـنـة الكالم مـن أحد ا
فــي سـن  65 وتـــــــــــــــوقــع أنـه
ـر ـرض ألـزهـا سـيـصـاب 
بــحــلــول سن  85 فــيــمــكن
عـرفة الـتـحقق مـن ذلك 

مدى دقته.
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حـ يـتجـلى الـعـطـاء في أروع صـوره  وح تـكـون (أنـسـانا)
في زمن تـندر فيه اإلنسانية  وح يجـتمع مجموعة من الطلبة
ن يـحتـاجهـا  نؤمن إن ـساعـدة  ال لـشيء إال لتـقد الـدعم وا
(الـــدنــيـــا ال تــزال بــخـــيــر ) وان هـــنــاك بـــذرة أمل في اصالح
اجملــتـمع الــذي ازدادت فـيه الــصـفـات الــسـيــئـة  وان شـبــابـنـا
ـستقبل حيث  كل همـهم اليوم تقد الدعم سيـبقون هم عماد ا

ساعدة والتكاتف ألجل مجتمعهم . وا
كـمثـال رائع ومـشـرف عـلى روح الـتـعاون  تـعـرفـنـا عـلى  فريق
ادم الــتــطـوعي  والــذي اســسه مـجــمــوعـة من طـالب وطـالــبـات
جـامعـة البـصرة  حـيث وصل عددهم الـيوم الى اكـثر من  350
راحل  لـم يجمعهم طـالب وطالبة من مـختلف التـخصصات وا
اال حـب اجلـامــعــة والــوطن  هــدفــهم واحــد هــو الــعــطـاء  دون
حدود ,قـائدهم الوعي ورأي جميع اعضـاءه مسموع  شعارهم
ا ( ال تسته باي عمل خير مهما كان صغيرا) و(ان تعطي 
تـملك فانت تعطي القليل  امـا ان تهب من نفسك فهذا هو ع
ـسـنـا في اعـينـهم العـطـاء ). الـتـقـيـنـا بـفـريق ادم الـتـطـوعي  و
االمـل واالصــرار والــعــزم عـــلى رسم غــدٍ افـــضل  غــد مــلــون
بــالــوان الـــقــوس قــزح  وهــا هم يــقــومـــون بــرسم اولى الــوانه
.يـسعى فـريق ادم التـطوعـي إلحيـاء روح التـعاون بـ اجلامـعة
واجملـتــمع  فـاجلـامـعـة لـيــست فـقط لـلـتـعـلــيم كـمـا يـقـول طـالب
ــرحـلـة الـرابــعـة في كـلـيــة االدارة واالقـتـصـاد مــؤيـد ابـراهـيم ا
وأحـد مؤسسي الفريق  مضيفا (ان احد اهم اهداف اجلامعة
هــو زرع الـصـفــات الـنـبــيـلـة كــالـتـعــاون والـوحـدة و االلــفـة بـ
الـطلبة)  وعن اختيارهم اسم (ادم) للفريق يقول مؤيد (اخترنا
اسم ( ادم ) لـلـفـريق لــكـون ادم يـعـني احلــيـاة  ونـحن كـفـريق
نـسعى الى اعادة احلياة اين ما نكون) .ويضيف مؤيد (اجنزنا
ـسـاعـدة الـكـثـيـر ولـكن اهم اجنـاز لـلــفـريق هـو روح الـعـطـاء وا
سـؤولية) الذي زرعـناه في فـريقـنا و منـحهم الـفرصـة لتحـمل ا
.ويــقـوم الــفــريق بــعـدد من االعــمــال الــتـطــوعــيـة في اجلــامــعـة
واجملــتـمع  فـقــد قـام فـريـق ادم بـتـرمـيـم وصـيـانــة  الـسـاحـات
اجلـامعـية ورسم الـلوحـات على اجلـدران وتزيـينـها  كـما يـقوم
ـسـن ـيـدانـيـة الى دور االيـتـام وا الـفـريق بـتـنـظـيم الـزيـارات ا
سـتشـفيـات وتقـد الهـدايا الـبسـيطة لـهم  كل ذلك بـتمويل وا
ذاتي من قـبل الطـلـبة .كـمـا قام الـفـريق بعـقـد عدد من الـندوات
ـسرحـيات الـهادفـة التي تـستـهدف طـلبـة اجلامـعة التـثقـيفـية وا
ــسـتـقـبــلـيـة يــبـ ( مـؤيـد ) ان وعن اهــداف الـفـريـق وخـطـطه ا
الــفـريـق يـطــمح ان تـكــون له بــصـمــة  واثـر فـي كل اجلـامــعـات
الــعــراقــيــة . وذكـرت الــطــالــبــة نــور راضي من كــلــيـة اآلداب (
متطوعة في الفريق ) :  ان الفريق قام مؤخرا بحملة  "ال" وهي
ــنـافـيـة لـآلداب واالخالق حـمـلـة تـهـدف الـى نـبـذ كل االعـمـال ا
والـــذوق الــعـــام   فال لـــلــتـــحــرش  وال لـــرمي االوســـاخ عــلى
االرض وال لــلـتـنــمـر  وال لـلــعـنف . وعن تــأثـيــر الـفـريق فــيـهـا
شخـصـيا تـقـول نـور :  نحن كـفـريق تعـلـمـنا كـيف نـكون عـائـلة
واحدة بـاخـتالفـات ثقـافـاتنـا وتـخصـصـاتـنا اجلـامـعيـة نـسعى
جـمـيـعـنـا الى  تـقـد االفــضل.ال شك في ان الـعـمل الـتـطـوعي
ـبادرة ـنح طالبنـا الكـثيـر من اخلـبرات ويـعزز داخـلهم روح ا
والـعــطـاء والـتـعــاون ويـعـزز ثــقـتـهم بـأنــفـسـهم  ويــفـتح نـوافـذ
لـتأسيس فرق خيرية اخرى في اجلامعة باإلضافة الى ضرورة
ـنـافـسة ـؤسسـات احلـكـومـيـة واالهـليـة لـهم لـبـعث روح ا دعم ا

فيما بينهم لتقد اخلير في كل مكان .
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