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دعـت الــرئـــاســـات الـــثالث وعـــدد من
الـقوى واألحزاب السـياسية    الـكتل
ـقاطـعة لالنتـخابـات الى العدول عن ا
قـرارهـا والبـدء بحـوار يـحصن الـيات
رتقب   فيما رأت حركة االستحقاق ا
الـــوفــاء الـــعــراقـــيــة    انـه ال خــيــار
ـشاركة الـواسعة في لـلتـغييـر سوى ا
االقــتــراع الزاحــة االقـطــاعــيــات الـتي
كـانـت الـسـبب في اسـتـشـراء الـفـسـاد
ــــالي واالداري   فـي وقت كــــشـــفت ا
كــتـلــة سـائــرون عن بـوادر تــزويـر قـد

زمع تـشـهدهـا العـمـليـة االنتـخـابيـة ا
اجـراؤها في العاشر من تشرين االول
ــقـبل. وقــال بـيــان تـلــقـتـه (الـزمـان) ا
امـس ان (عـــددا مـن رؤســـاء الــــقـــوى
واألحـزاب الـسـيـاسـية عـقـد اجـتـمـاعاً
فـي الــقــصــــر احلــكــومـي بــدعــوة من
رئــيس الــوزراء مـصــطـفـى الـكــاظـمي
وبـحـضور رئـيسي اجلـمـهوريـة برهم
صـــالح ومـــجـــلس الـــنــواب مـــحـــمــد
احلـــلــبــوسي   الســتـــعــرض نــتــائج
احلــوار الـســتـراتــيـجي مـع الـواليـات
ــتـحــدة خالل زيــارة الـوفــد الـعـراق ا
ـفاوض إلى واشنطن   وما تضمنه ا

ــشـتـرك)   واكـد الــبـيــان اخلـتــامي ا
الــكـاظـمي ان (نـتـائج جـوالت احلـوار
خـــلـــصـت إلى عـــدم وجـــود الـــقـــوات
الــقـتـالــيـة نـهــائـيــاً في نـهـايــة الـعـام
اجلــاري   وأن تـتــحـول الــعالقـة بـ
اجلـانب إلى عـالقة خاصة بـالتدريب
والـتعاون األمـني واالستخـباري فقط
ـعـنى فـإنه في  31  كـانـون  وبــهـذا ا
ـقـبل سيـعـود العـراق بـعالقته األول ا
ــتــحـــدة إلى مــا قــبل مـع الــواليــات ا
الـطـلب الـرسـمـي بـقـدوم هـذه الـقوات
عــام  2014والــعــودة إلـى الــصــيــغـة
الـطبـيعيـة للـعالقة التـي صوّت علـيها

مـجلس الـنواب وأُقـرت باسـم اتفـاقية
اإلطــــار الـــــســــتــــراتـــــيــــجي). وابــــد
اجملـتـمـعـون (نتـائج احلـوار والـنـقاط
ـــشـــتـــرك الـــتـي وردت بـــالـــبـــيـــان ا
والسـيـما مـا يتـعـلق بالـعالقـة األمنـية
بـــ اجلــانــبـــ   وانــتــقـــالــهــا إلى
ــــشــــورة والـــتــــدريب والــــتــــعـــاون ا
االســـتــخـــبــاري وعـــدم وجــود قــوات
قـتالـية)   مـؤكـدين أنهـا (تنـسجم مع
الــثـوابت الـوطـنـيــة ومع مـقـتـضـيـات
الــسـيــادة واألمن الـقــومي ومــحـاربـة
اإلرهــــــاب) وتــــــابـع الــــــبــــــيــــــان ان
(اجملـتمع استـعرضوا االستعدادات

اجلـــاريـــة لـالنـــتـــخـــابـــات   وأكــدوا
الـتـزامـهم بالـتـوقيـتـات الـزمنـيـة التي
وضــعت لــلـعــمـلــيـة االنــتــخـابــيـة في
ــقــبل الـــعــاشــر مـن تــشــريـن األول ا
عـايـير والـضـوابط التي وااللـتـزام بـا
أُقـرت إلجنـاح الـعـمـليـة االنـتـخـابـية)
داعـــ احلـــكـــومـــة إلى (تـــوفــيـــر كلّ
مــســتـلــزمـات األمن االنــتــخـابي وكل
ـستـقلة فـوضيـة العـليا ا الـدعم إلى ا
لالنـــتـــخـــابــات إلجنـــاح الـــعــمـــلـــيــة
االنــتــخــابــيــة وضــمــان نــزاهــتــهــا)
مـطالبا الـقوى السياسـية التي أعلنت
شـاركة في اضـية عـدم ا دة ا خـالل ا
الـعملية االنتخابية ألي سبب كان إلى
(الـعودة عن هذا القـرار والبدء بحوار
صـريح لتحـص العـمليـة االنتخـابية
ـقـراطـيـة في الـبالد) وحتــصـ الـد
مــــشــــددين عــــلـى أن (مـــشــــاركــــة كل
األطــراف الــسـيــاسـيــة في الــعــمـلــيـة
ثل خياراً وطنياً سليماً االنتخابية 
ـرجــوة خلـدمـة   ويــحـقق الـغــايـات ا
شـــعـــبـــنـــا  وحتــــقـــيق تـــطـــلـــعـــاته
ـشروعة). وانتـقدت حركة بـابليون  ا
 مـوقف احلكـومة في توجـيه الدعوات
الــتي اقـتـصــرت عـلى فــريق سـيـاسي
دون اخــر  عـادة ذلك مـؤشـراً سـلـبـيـاً
اليـتـفق ومـباد الـشـراكـة السـيـاسـية
وان مـخـرجـات االجتـمـاع التـمّثل رأي
ـا تمـثل رأي احلاضرين بـابلـيون وا
فــقط. وحـذر أمــ عـام حـركــة الـوفـاء
الــعـراقــيـة عــدنــان الـزرفي من تــكـرار
ســيـنـاريـو عـام    2014 حـ سـيـطر
تـنظيم داعش على ثلث مساحة البالد
ـواطـنـ من وقـام بـتـهـجـيـر ماليـ ا
مـنـاطق سـكـنـهم . وقـال في تـصريح
مـتلفز أن (الـعمليـات اإلرهابية بدأت
تـتسع في اآلونة األخـيرة في مناطق
ـحـافـظات ديـالى وصالح مـتـفـرقـة 
الــــــدين وكــــــركـــــوك)  وأضـــــاف ان
(الــقــوات الـعــســكــريـة بــحــاجـة إلى
الـــدعم الــدولي لـــكي ال تــتـــكــرر مــرة
أخـــرى مــأســـاة ســبـــايــكـــر ويــنــزف
الـــعـــراقـــيـــون مـــزيـــدا مـن الـــدمــاء)
مــشـيــرا الى ان (الــنـظــام الـســيـاسي
مـطالب بكـشف احلقائق أمـام الشعب
لــتـوضــيح أسـبــاب مـا جــرى في عـام
 2014 وســـيــطــرة داعـش عــلى ثالث
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اكـدت وزارة الـصـحـة والبـيـئـة تـطـعيم
االطــفـال بـلــقـاحـات فــايـروس كـورونـا
دون سـن البلـوغ ما زال قيـد الدراسة .
وعــاودت اصــابــات كـورونــا االرتــفـاع
مـجـددا بـعد تـسـجيل 12734حـالة في
ــوقف عــمــوم احملــافــظــات. واوضح ا
الـوبـائي الـيومي  الـذي اطـلـعت عـليه
(الــزمـان) امس ان (عــدد الـفــحـوصـات
اخملـــتــبــريــة الـــتي اجــرتـــهــا مالكــات
الــوزارة لـعــيـنـات مــشـتــبه اصـابــتـهـا

بـالـفايـروس بـلغت  53 الـفا  حـيث 
رصــــد  12734اصـــــابــــة في عــــمــــوم
احملـافـظات) واضـاف ان (الـشـفـاء بلغ
 8734 حــــــالـــــة وبـــــواقع  68 وفـــــاة
جـديـدة) وتـابـع ان (اكثـر من  58 الف
ضادة شـخص تلـقى جـرعات الـلقـاح ا
ـنتـشرة في بـغداد في مـراكـز الوزارة ا
ـتـحـدث واحملــافـظـات). بـدوره  قــال ا
بـأسم الوزارة سـيف البـدر في تصريح
ــتــوســطــة امـس ان (تــطــعــيم طالب ا

واالعــداديــة بــلــقـاح كــورونــا يــتــعـلق
بـاللجـان العلمـية الفنـية حيث صدرت
حتــديـــثــات عــدة عــلى الــبــروتــوكــول
ــعــمــول به لـعـالج ولـقــاح كــورونـا) ا
واضـاف انه (سيتم اإلعـالن عنه بشكل
رسـمي فـي وقت الحق). ونـفت الوزارة

 مــا  تـداوله عـبــر مـواقع الـتـواصل
االجـتمـاعي في وثيـقة تفـيد بـأنه (بناء
سيـتم ايـقاف عـلى تـوجـيهـات الـوزيـر 
الـــعـــمـل بـــأخـــذ مـــســـحـــة بي سي ار
لــلــوافــدين االيــرانــيــ الى الــعـراق).
وافـتـتـحت دائرة صـحـة بغـداد الـكرخ
مـنافـذ جديـدة للـتطـعيم بـلقـاح كورونا
فـي نـــقــــابــــات األطــــبــــاء واألســــنـــان
والــصـيـادلـة.وقـالـت الـدائـرة في بـيـان
تـلقته (الزمـان) امس انه ( فتح منفذ
لـلـتـطـعـيم بـلـقـاح كـورونـا فـي نـقـابات
األطـــبـــاء واألســـنــان والـــصـــيـــادلــة)
واضـاف ان (ذلك جـاء خالل لـقاء مـدير
عـــام الـــدائـــرة جـــاسب لـــطـــيف عـــلي
احلـجـامي في مـكـتبـه  بوفـد مـشـترك
من الـنقابات حيث  اإلتفاق على عقد
تـعـاون مـشتـرك بـ اجلـانبـ لـغرض
فـتح منـفذ تلـقيحي لـلتطـعيم بلـقاحات
كـــورونـــا ألعـــضــاء تـــلك الـــنـــقـــابــات
ـشــمـولـ لــلـحـد من ولــلـمـواطــنـ ا
انـتشـار الفـايروس) وتـابع ان (رئيس
نـقابـة أطباء األسـنان في الـعراق  أبو
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اعـــلن رئـــيس احلـــكـــومــة مـــصـــطــفى
الــكــاظـمي  الــبـدء بــخـطــة اصالحـيـة
العـادة بناء متكـامل لالقتصاد الوطني
ـسـتـدامـة . وقـال وحتـقـيق الـتـنـمـيـة ا
بــــيــــان تــــلـــقــــتـه (الـــزمــــان) امس ان
(الكاظمي ترأس اجتماعا للجنة العليا
اكــــــد خاللـه انـه مـــــنـــــذ ان لـإلصالح 
أطـلـقـنـا الـورقـة الـبـيـضـاء اإلصالحـية
ــتـفـشي بــالـعـراق ــعـاجلـة الــفـسـاد ا
ونــحن نـعـمـل عـلى خـلق جــو مـنـاسب
لـتطبيقها واجتماعنا جاء لإلعالن عن
بــــدء تـــــطــــبــــيـق اآللــــيــــات اإلداريــــة
والـتنفيذية خلطة اإلصالح االقتصادي
ضـمن الورقة البيضاء) مـؤكدا (نطمح
وبـقوة إلى إعادة االقـتصاد لـقوته بعد
أن وصـل به احلـــال إلى مــســـتـــويــات
مـــتـــدنــيـــة جـــداً نــتـــيـــجــة الـــفـــســاد
ستشري) واشار الى انه (ومن شأن ا
هــذه اخلــطــة إعــادة بــنــاء االقــتــصـاد
الـوطـني بنـحو سـليم يـحـقق التـنمـية
ـسـتدامـة لـلبالد) واضـاف ان (خـطة ا
اإلصـالح ســتـــقـــدم حـــلٍّـــا ألزمــة إدارة

ـــزمــنـــة الــتي تـــتــمــثل االقـــتــصــاد ا
بــاالعـتـمـاد الــكـامل عـلـى الـنـفط وعـدم
تنويع مصادر الدخل) وتابع (نريد أن
نـــثـــبت لـــلـــعـــراقـــيـــ أنـــنـــا جــادون
بــاإلصالح لـــذلك لم تــكن خــطــة إدارة
االقتصاد قصيرة األمد وال آنية احلل
بل تـسـتـهـدف إصالحـاً مـتـكـامالً حل
إتـمامـها خالل  5 سـنوات) ولـفت الى
ان (الـضــرر في االقـتـصـاد كـبـيـر جـداً
ـستـحـيل تـطـبيق ولـهـذا الـسـبب من ا
اخلــطـة اإلصالحــيـة في وقت قــصـيـر
وكـلّ من يعد بـذلك فهو واهم) ومضى
الى الــقــول (غــايــتــنــا هـي الــنــهـوض
بــالـدولـة  ولـيس احلـكــومـة احلـالـيـة
فــاحلـكــومـات تـذهب والــدولـة بــاقـيـة
ولـهـذا نريـد بكل مـا أوتـينـا من إصرار
أن نـعـيد لـلعـراق هيـبته االقـتصـادية)
واضـاف (مـنذ تـسـنمـنـا إدارة السـلـطة
الـتنفيذية للعراق ونحن نعمل بجد من
أجـل تـطـبــيق اإلصالحـات كـي نـخـرج
بــأقل اخلــسـائــر من أجـلــنـا جــمـيــعـاً
ومـســتـقـبل أبـنـائـنـا أهم من أي شيء
فـهـم بـنـاة الـعـراق وهم من سـيـقـوده

فلنترك مصاحلنا ونفكر بأبنائنا).

نفذ التلقيحي بـكر الراوي اوضح أن ا
في الـنقابات الثالث سـيباشر عمله في
قـبـلـة وسيـكـون على األيـام الـقـليـلـة ا
ثالث دفــعـات يــومـيــا بـضــمـنــهـا ايـام
العطل). وكشفت جلنة الصحة والبيئة
انيـة حقيقـة وجود توجه لفرض الـبر
حـظر جتـوال شامل فـي العراق بـسبب
ارتـفاع االصابـات اليوميـة.وقال عضو
اللجنة عبد عون العبادي انه (ال يوجد
اي تـــوجه رســـمي حـــتى اآلن من أجل
اعـادة فــرض حـظـر الـتـجـوال الـشـامل
بــســبب ارتـفــاع االصـابــات الــيـومــيـة
بــكـورونــا و ال نـعـتــقـد قــد يـكـون حل
ــواجــهــة الــوضع الــوبــائي مــنــاسب 
اخلـطـر) مـبـيـنـا ان (مـواجـهـة الوضع
ــــواطــــنـــ يــــتم مـن خالل الــــتـــزام ا
بـاالجراءات الوقائيـة من لبس الكمامة
والـتـبـاعـد االجـتـمـاعي بـاالضـافة الى
االقـبــال الـكـبـيـر عـلى اخـذ الـلـقـاح من
أجل ان تـكـون هنـاك منـاعة مـجتـمعـية
لــدى غــالـبــيــة الـشــعب). وأكــد رئـيس
ـدني العـراقي  نائل سـلـطة الـطيـران ا
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مــحــافــظــات) مـشــددا عــلى (أهــمــيـة
االسـتــعـانـة بـاجلـهـد الـدولي لـتـدريب
الـقــوات الـعـسـكـريـة حلـ اسـتـكـمـال
جـهـوزيتـهـا   واستـعدادهـا  لـلقـضاء
عـلى اإلرهاب) مـبيـنا ان (إلـغاء خـلية
الــــصــــقــــور أدى إلى عــــودة نــــشـــاط
اجلماعات اإلرهابية وكان للخلية دور
ـعلـومـات االستـخبـارية) في تـوفـير ا
مـــؤكــدا أن (الــقــضـــاء عــلى اإلرهــاب
ـــنــطـــقــة وضـــمـــان حــفظ األمـن في ا
يـتطـلب تضافـر جهود مـحليـة ودولية
والـتعـاون مع التحـالف الدولي  لـلحد
مـن نــشـــاط اجلــمـــاعـــات اإلرهــابـــيــة
تـمهيدا للقضاء عـليها نهائيا) وشدد
الئـمة الـزرفي عـلى (تـوفـيـر الـبـيـئـة ا
إلجـــراء االنــتــخـــابــات في مـــوعــدهــا
احملــدد في الـعـاشـر من تـشـرين االول
ــقـــبل    بــوصـــفــهــا اســتـــحــقــاقــا ا
دسـتوريا)   مـضيـفا (ال خـيار مـتاحا
أمــام الـعـراقـيـ إلجــراء الـتـغـيـيـر إال
بـاالنتخابات)   ومـضى الى القول ان
(اإلقـبال على الـتصويت سـيفرز  قوى
جــديـــدة ويــزيح أحــزابــا شــاركت في
ــتــعــاقــبــة كــانت وراء احلــكــومــات ا
ارتـفاع نسبة الفقر واستشراء الفساد
ــــالي واإلداري    وضـــيـــاع فـــرص ا
الـــبــنــاء). ورأى الــنـــائب عن حتــالف
سـائرون بدر الزيـادي أن هناك بوادر
تــزويـــر قــد حتــدث في االنــتــخــابــات
ـقبلة. وقال الـزيادي إن (االنتخابات ا
قبلة لن تسفر عن تغيير   من حيث ا
ـاضـــــيـة) ــشــاكل ا تــكــرار نـــــفس ا
عــازيـاً ذلك الى (اســتـخــدام الـبــطـاقـة
االلـــكـــتــرونـــيـــة ووجــود أشـــخـــاص
يـــنــتـــمــون
الــــــــــــــــــــى
أحـــــــــــزاب
وتـــيــارات
سياسية).

(الـــــزمـــــان) امـس ان (احلـــــلـــــبـــــوسي
والــعــودات عــقــدا اجــتــمــاعـاً فـي مــقـر
مـجــلس الـنـواب األردني ونـاقـشـا سـبل
تـعـزيـز الـعالقـات الثـنـائـيـة واسـتـمرار
شتـرك ب البلدين الـشقيق الـتعاون ا
في مـجال األمن والـسيـاسة واالقـتصاد
ـسـتـثـمرين في كال ودعم االسـتـثـمار وا
الـبـلدين والـتـعاون في اجملـال الـصحي
لـتـجـاوز أزمـة جائـحـة كـورونا) مـؤكـدا

انه (جـرى تأكـيد أهـميـةَ العـمل النـيابي
لــدعـم مــخـــرجــات الـــقــمـــة الــثالثـــيــة
والـتعاون الثنـائي لتعزيز الـدبلوماسية
شـترك وتـوحيد ـانية والـتنـسيق ا الـبر
ـصـيــريـة في ــواقف إزاء الـقــضـايــا ا ا
احملافل الدولية كافة) وثمّن احللبوسي
ــلك عـبـد الــله الـثـاني ــمـلـكـة وا (دعم ا
لـلعراق في مواجهة التحديات وتوطيد
روابط الــعـمل الــثـنـائي والــتـعـاون في

ــا يـخــدم مــصـلــحـة اجملــاالت كـافــة و
الـشــعـبـ الـشـقـيــقـ من أجل حتـقـيق
الـتنـميـة واالستـقرار). من جـهته اعرب
ـلك والـشـعب الـعـودات عن أن (مـوقف ا
األردني  كــان ومـا زال وسـيـبـقى داعـمـاً
لـلــعـراق ووحـدة شـعــبه وسـيـادته عـلى
كـامل أراضـيه مهـنئـاً الـقوات الـعراقـية
بـقدرتها على مـواجهة اإلرهاب وحتقيق
ملـكة للعـملية االنـتصار كمـا أكد دعمَ ا
ــقـــراطـــيــة فـي الــعـــراق وإجــراء الـــد

قبلة).  بكرة النيابية ا االنتخابات ا
ووصل احلـلـبـوسي يـرافـقه وفـد نـيـابي
إلى عـمّـان امس في زيارة رسـميـة.وكان
في اسـتـقـبـال نظـيـره األردني الـعودات.
ـقـرر ان يلـتقـي احللـبوسي خالل ومن ا
ـــلك عــبـــد الــله  ورئـــيــسي الـــزيــارة ا
. الــوزراء و مـجــلس األعــيـان األردنــيـ
وانــهى وزيـر اخلــارجـيـة فــؤاد حـسـ

تـحدة األمـريكـية زيـارته إلى الواليـات ا
مثلـ الدائم بـلقاء الـسفراء العـرب ا
ـتـحـدة في نـيـويـورك.وجـاء لـدى األ ا
في بـيان اخلارجية تلقته (الزمان) امس
انه (جـــرى خالل الــلــقـــاء اســتــعــراض
مُـجـمَل األوضـاع الـتي تـشـهـدهـا عـمـوم
ــنـطـقـة والـعـالم) وشـدد حـسـ عـلى ا

(أهـمـيـة التـعاون والـتنـسيق واحلـفاظ
ـشـتـرَكـات الـتي جتـمع الـشـعوب عـلى ا
الـعربـيـة واالبتـعاد عن احملـاوَالت التي
تـسعى لـتمزيق الـصف العربي) مـشيراً
إلى ان (اإلرهــاب يــطــال الــيــوم بــلــدان
ّا يجعل اجلميع أمام العالم اخملتلفة 
مــســؤولــيــة مــواجــهــة هــذا الــتــحــدي
ي) داعـــيـــا إلى (دعم اإلرهـــابي الـــعـــا
الـعراق في حربه ضـد داعش بالتـنسيق
مـع احلـــكـــومـــة) وتــــابع ان (الـــقـــوات
ــسـلـــحــة وأبـنــاء احلــشـد الــشــعـبي ا
والـعــشـائــر والـبـيــشـمــركـة يـحــقــقـون
انـتصـارات كبيـرة ضد اإلرهاب) مـؤكدا
ان (الـعراق عـازم على االستـمرار في مدّ
اجلـسـور مع دول العـالم كـافة وتـفـعيل
شـتـرَكة ومـواجَـهة اخملـاطر ـصـالح ا ا
ـشتركة ويتجـنـب الدخول في سياسة ا
احملــاور والــتـــقــاطــعــات اإلقـــلــيــمــيّــة
والــــدولــــيـــة) الفــــتــــا الى (اعــــتــــمـــاد
الـدبـلـومـاسـيـة لـغـة للـحـوار في حل كلّ
اخلالفـــــات الـــــتـي تــــواجـه الـــــعــــراق
ُـتـحِـدة ونـسـتـثـمـر عالقـتـنـا في األ ا
ــنـظـمـات وجـامــعـة الـدول الــعـربـيّـة وا
الــدولـيّــة كــافـة لــلــحـفــاظ عــلى وحـدته

وسيادته).
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اربيل

واقع الــســجـون فـي الـعــراق سئ ومــرعب واكــثــر من مــأسـاوي وال
ــنــظـومــة الـقــضــائـيــة واالداريـة ـكن اصـالح هـذا الــواقع في ظل ا
واالجراءات احلـكومـية العـاجزة عن تـوفيـر احلمايـة والعـدل لشخص
او عـائـلـة في الـعـراق فـكـيف لـهم اصالح الـسـجـون وفـيـهـا عـشرات
وقوفـ الذين عجزت كـل اجهزة الدولة ان اآلالف من احملـكوم وا
كن ذلك? والواقع العراقي تنـصفهم في الظروف االعتيـادية فكيف 
ينـخر فيه الفساد بكل انواعه واشكاله وجائحة كورونا وزيادة اعداد
الـوفـيــات وحتـذيــرات من مـوجـات جــديـدة لــلـفـيــروس أكـثــر خـطـورة
والوضع الوبائي اخلطير الذي يهدد النظام الصحي باالنهيار. 

ـوقـوفـ واحملـكـومـ في مـواقف االحـتـجـاز وسـجـون دائرة أعـداد ا
االصالح في الــعـراق يــبــلغ أكــثـر من  76 الف شــخص مــنـهم 49
ألف محـكـوم وثالثـة آالف امـرأة والفـا حـدث والـسجـون اوضـاعـها
سيـئة اذا لم تـكن مأسـاوية ويـتطـلب خطـة سريـعة لالصالح واحلل
العـاجل واحلـاسم في هـذا االمر هـو في اصـدار قانـون الـعفـو الـعام
والـشـامل لــكن هـذا االمـر مـتـعـذر في الـوقت احلـاضـر بـسـبب قـرب
ـوجودة داخل مـجلس بـكرة والـصراعـات واخلالفات ا االنتـخابـات ا

النواب. 
لــذلك فـأن الـعـفـو اخلـاص هــو احلل االسـرع واالفـضل في الـظـروف
احلالـيـة وهذا مـا  االعالن عـنه في توجـيه رئـيس الوزراء الـعراقي
ـتـابـعـة تــسـريع إجـراءات الـعـفـو اخلـاص عن مـصـطـفى الــكـاظـمي 
ــاضي األطــفــال األحــداث والــنــســاء خالل تــرؤسـه يـوم 18 تــمــوز ا
ـسؤول في احلكومة ورئاسة إجتـماعاً ضم وزير العدل وعدداً من ا
اجلـمــهـوريـة  فــيه بـحث األوضــاع احلـالـيــة لـلـســجـون وإجـراءات
الوزارة في تـنفيـذ خطـطها بـشأن تطـويرهـا وجعلـها أماكن لإلصالح
عاييـر حقوق اإلنسان والتأهـيل النفسي لـلنزالء فيهـا وتكون ملبـية 
وتأكـيده على "أهمـية تفعـيل البرامج الـتأهيلـية واإلرشادية لـلمودع

سـاعـدة في اإلصالح وإعادة إدمـاجـهم وتأهـيـلهم التي مـن شأنـهـا ا
مجتمعياً وتربوياً". 

ذكور مضى عليه اكثر من اسبوع من دون اي قرارات االجتـماع ا
او اجــراءات عــلى ارض الــواقع ولم يــتــبــ بــعــد مـاهـي االجـراءات
عـايير الدولية  رغم االصالحيـة لضمان عمل الـسجون ومطابـقتها ا
ان ملف الـسجـون والتقـصير واالهـمال الذي يـصل الى حد اجلرائم
ـعامـلـة والـتـعذيب الـتي يـعـاقب عـليـهـا الـقانـون الـعـراقي في اسـاءة ا
ـتـعلـقة ـعيـشـية والـغـذائيـة واالجراءات ا وسـوءاالوضـاع الصـحـية وا
ـعلـنة للـمسـجون عـلنة وغـير ا ـسجلـة ا بالزيـارات وحاالت الـوفاة ا

 . عتقل وا
) من ــادة ( 73/أوالً  ان الــعــفــو اخلــاص مــنــصــوص عــلــيه  في ا
الدستور العراقي لسنة 2005 وهو من صالحيات رئيس اجلمهورية
في (اصــدار الـعـفــو اخلـاص بــتـوصــيـة من رئــيس مـجــلس الـوزراء
بـاسـتـثنـاء مـا يتـعـلق بـاحلق اخلاص واحملـكـومـ بارتـكـاب اجلرائم
الي واالداري) اي انه عـفـو خاص عن الـدوليـة واالرهـاب والفـسـاد ا
مجـاميع مـحددة من احملـكوم خـاصة في جـرائم اجلنح واجلـنايات

 . شتك التي فيها صلح او تنازل من ا
ــمـكـن في هـذه وهي خــطــوة جــيــدة النه احلل االفــضل واألســرع وا
الـظــروف ومـطـلـوب مـن احلـكـومـة االســراع في االجـراءات اخلـاصـة
باصـداره الن اوضاع السجون هي مروعـة ومأساوية ونكرر ونضع
أكـثـر من خـط حتت كـلـمـة مـاسـاويـة  الـى جـانب اكـتـظـاظ الـسـجـون
وضعف بل انـعدام اخلدمـات االساسية الـصحية وانـتشار االمراض
ــعـديــة كـاجلــرب وتـقــاريـررســمـيــة حــكـومــيـة  تــتـحــدث عن وجـود ا
ارسات تعذيب وسوء معاملة تؤدي الى وفاة العشرات وهي موثقة
ـتـحـدة وتـؤثـر عــلى الـتـزامـات الــعـراق بـاعــتـبـاره عـضــواً في اال ا
عـاهدة ومُوقع عـلى االتفـاقيـات الدولـية اخلـاصة بـحقـوق االنسـان وا
ــعــامـلــة وكل ذلك يــشــكل ضـرورة ــنع الــتــعـذيب وســوء ا الــدولــيـة 
انسـانية وقـانونـية وادارية وصـحيـة الصدار مثـل هذا العـفو اخلاص
الن سـجــون الــعـراق ال يــصـلــحــهـا اال اصــدار عــفـو عــام او خـاص

كن.  للسجناء وبأسرع وقت 
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أعــلـــنت وزارة الــتـــجــارة مـــبــاشــرة
مــواقع الــشــركـــة الــعــامــة لــتــجــارة
احلــبـوب فـي صالح الــدين بــتـوزيع
مــســتــحــقــات الــفالحــ ومــســوقي

وسم 2021. احلنطة 
وبـيـنـت الـشـركــة في بـيــان نـقال عن
مــديــر عـــام الــشـــركــة بــاسـم نــعــيم
الــعــكـيــلي أن (فــرع نــيــنــوى بــاشـر
بتـجـهيـز مـطاحن احملـافـظة بـالـوجبه
ئة للحصة األخـيرة من سلفة 25 بـا

السادسة).  
الكــــات و قـــــال الــــعــــكــــيــــلـي أن (ا
احلـســابــيــة في مـواقـع فـرع صالح
الـدين بـاشرت بـصـرف مـسـتـحـقات
مـسـوقي احلـنـطـة لـلـمـوسم اجلـاري
ــــبــــلغ فـي حــــســـاب بــــعــــد نــــزول ا

صرف لكل موقع) .  ا
وأضــاف إلى (صــومــعــة الــشــرقـاط
بـاشـرت امس بـصـرف مـسـتـحـقـات
مـسـوقي احلنـطـة من الـتـسـلسل 64
ولـــــغـــــايـــــة 190 وفق الـــــضـــــــوابط
ـــتــــعـــمـــدة عــــلى األســـبــــقـــيـــة في ا

التسويق). 
من جـانب اخـر بـاشـرت مـواقع فرع
نـيـنـوى بـتـجـهـيـز مـطـاحـن احملـافـظة
ــئــة من بـــالــوجــبـــة االخــيــرة 25 بــا

احلصة السادسة . 
وفي قـــضــاء  الـــطــوز  تـــصــفـــيــر
جتـــهــيـــز مــطـــحــنـــة ســرمـــد ســتــار
بـاحلنـطة اخملـصصة لـلمـطاحن  25
ـئة الـثالـثة مـن احلصـة السـادسة بـا
وبـلغت الـكـمـيـة اجملـهـزة لـهـذا الـيوم
41.220 طــنـاً والــكـمــيـة االجــمـالــيـة

اجملهزة 1732.300 طن.
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اسـتعرض رئـيس مجلس النـواب محمد
احلــلــبــوسي مع مــلك األردن عــبــد الـله
ـستجدات االقلـيمية والعالقة الثاني  ا
ا بـ بـغداد وعـمـان وسبل تـعـزيزهـا 
يخدم مصالح الشعب الشقيق . وقال
بــــيــــان تـــــلــــقــــتـه (الــــزمــــان) امس ان
(احلـلـبـوسـي وعـبـد الـله الـثـاني بـحـثـا
خالل الـلـقـاء الـذي جـمـعـمـهـا في قـصـر
بــســمـان الــزاهــر بــالــعـاصــمــة عــمـان
مــخـرجـات قــمـة بـغــداد الـثالثــيـة الـتي
عـقـدت مــؤخـرا وسـبل تـرجـمـتـهـا عـلى
أرض الـــــــواقع إضـــــــافـــــــة إلـى آخــــــر
ـستـجدات اإلقـليمـية والسـيمـا جهود ا
احلــكـــومــة الــعـــراقــيـــة في مــكـــافــحــة
اإلرهاب) واضـاف ان (اللقاء تطرق الى
تـينة ب الـبلدين الشـقيق الـعالقات ا

وســبل تـطــويـرهــا في اجملــاالت كـافـة).
ـمـلـكة واكـد عـبـد الـله الـثـاني (وقـوف ا
الـهاشمية مع وحدة واستقرار العراق).
وألـتقى احلـلبوسي نـظيـره األردني عبد
ـنـعم الـعـودات في الـعـاصـمـة عـمّـان  ا
وجــرى بـحث الــتـعــاون الـنــيـابي ودعم
مـخـرجات قـمة بـغـداد.وقال بـيـان تلـقته
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ســـعــد عـــبــد الــهـــادي  أنه اســـتــنــاداً
لــتــوجــيــهــات مــجــلس الــوزراء خالل
ــنـــعــقــد في 8 حــزيــران االجـــتــمــاع ا
ـاضي تـقـرر إلـزام جـمـيع الـعـراقـي ا
ــسـافـرين إلى خـارج الـعـراق بـإبـراز ا
الــشــهــادة الـدولــيــة لــلــتـلــقــيح بــلــقـا
حــكــورونــاوابــتـداءً من  2021/10/1
ـراد إضــافـة إلى مــتـطـلــبـات الــدولـة ا
الـسـفر إلـيهـا. مـضيـفاً انـتم (اسـتثـناء
من لـديه حـاالت خـاصة تـمـنع تلـقـيحه
ـــصــابــ خـالل فــتــرة الـــشــهــور أو ا
الــثالثـة الـسـابــقـة مـعـززة بــالـتـقـاريـر
الـطبية من الـلجان اخملتـصة وإلزامهم
بــجـلب فـحص  pcrســالب يـثـبت عـدم
إصـابته بفيروس كورونا عند سفره) .
وبـ إن (ذلك التـوجيـه سيـكون مـلزمًا
جلـمـيع شـركـات الـطيـران الـعـامـلة في
الـبالد لغرض إبالغ جميع مسافريها .
لــــلــــتــــواصـل مع اإلعالم واالتــــصــــال
ـدني احلـكـومي فـي سـلـطة الـطـيـران ا
الـعـراقي عـبـر مـواقـعـهـا وصـفـحـاتـهـا

الرسمي).
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ــهـجــرين اعــادت وزارة الــهــجــرة وا
ــــغـــتــــربـــ  103 أشــــخــــاص من ا
الــتــركــمــان في تــركــيــا الـى الــعـراق
طـوعـيا ضـمن النـتـائج التي حـققـها
ـصاحلـة اجملـتـمعـيـة.وقال مـشـروع ا
الــنـاطـق بـاسم الــوزارة عـلي عــبـاس
جــهـاكـيــر في بـيــان تـلـقــته (الـزمـان)
امـس إنه (بتوجيه من الـوزيرة ايفان
فـائق جابـرو وضمـن برنامـج العودة
اجملـــانــيــة الـــتي قــدمــتـــهــا الــوزارة
لـلراغب بالعودة الـطوعية من تركيا
وعــبــر الــطــريق الــبــري قــام مـكــتب
الــــوزارة فـي انــــقــــرة بــــالــــتــــعـــاون
والتنسيق مع القنصلية العراقية في
انــقــرة ووزارة الــنـقـل بـإعــادة نــحـو
 103مــواطــنـ عــراقـيــ من أبــنـاء
الـقـومـيـة الـتـركمـانـيـة من الـعـاصـمة
الـتركيـة الى قضاء تـلعفـر في نينوى
بــعــد تــدقــيق اســمــائــهم فـي قــاعـدة
بـيـانات اجلـهـات االمنـية) مـؤكدا ان
ــصـاحلـة (الــوزارة تـبــنت مــشـروع ا

اجملـتـمعـية كـما نـفـذتهـا في عدد من
احملـافظات مـثل صالح الدين وديالى
واالنـبـار وكـان لـهـا االثـر الـكـبـيـر في
تـقـارب وجهـات الـنظـر بـ العـشـائر
) وتابع ان (الوزارة تعمل والنازح
ـنـاسـبة عـلى تـوفـيـر آلـيات اجلـذب ا
الــتي حتـفـز الـنــازحـ عـلى الـعـودة
بـشكل يحفظ كـرامتهم وانسـانيتهم).
وبــــحــــثـت جــــابــــرو مع مــــســــؤولي
الـعـتـبـتـ الـعـبـاسـيـة واحلـسـيـنـية
. وقـال البـيان ان سـبل دعم الـنازحـ
(جــابــرو الــتــقت خالل زيــارتــهـا الى
مــحـافـظـة كـربالء  مـسـتـشـار األمـ
الـعام للـعتبة احلـسينـية فاضل عوز
ومـــســؤولي الـــعــتــبـــة الــعــبـــاســيــة
وأشــادت بـدور الـعـتـبـات في رعـايـة
اآلالف مـن الــــنــــازحـــــ إبــــان مــــدة
النزوح) وقالت ان (العتبات اسهمت
بــشــكل كــبـيــر في رعــايـة الــنــازحـ
واحـتـضان اآلالف مـنهم حـيث تركت
بـصــمـة خـالـدة حـتى يـومـنـا هـذا من
خـالل دورها في تقد الـدعم وتهيئة
ـنـاسـبـة لــلـعـيش الـكـر الــظـروف ا

بـكـربالء الـتي لم تـسجل أي تـقـصـير
سؤول أو جتـاههم سواء من قـبل ا
اجملـــتـــمـع الـــكـــربالئي) مـــؤكـــدة ان
(الـدور الذي تـقدمه الـعتبـات مسـتمر
حـتى يـومنـا هذا حـيث ما زال هـناك
نـحـو سـتـة آالف عـائـلـة نـازحـة حتت
عـنايـتهـا في كربـالء وإنهـا مسـتمرة
في تـقدم الدعم الكامل لهم وال سيما
عـلى مسـتوى تـطوير مـشاريع تـوفير
ـــــعـــــيـــــشي وغـــــيـــــره من الـــــدخل ا
ــســاعــدات اإلنـســانــيـة فــضال عن ا
رعــايـتـهـا  12آلـف طـالب يـتــمـتـعـون
بــــظــــروف دراســـيــــة جــــيـــدة بــــرغم
الـتـحـديـات الكـبـيـرة تعـيـشـهـا البالد
مـثل جـائـحة كـورونـا وما خـلـفته من
حتـدٍ اقـتـصادي كـبـير) واشـارت الى
ان (دور الـعتبـات ال يقتـصر على ذلك
فـقط بل هـنـاك مـشـاريع مـسـتـقـبـلـية
مـشتركـة معهـا مثل بنـاء دور واطئة
الـــكـــلـــفــة ومـــؤســـســـات خــدمـــة في
احملــافـظــات احملــررة بـغــيـة حتــقـيق
ـــــنـــــاطق االســـــتـــــقـــــرار فـي تـــــلك ا
ولـلمـتضـررين من النـزوح ولتـشجيع

األخــرين عـلى الـعـودة والسـيـمـا في
قـضـاء سـنـجـار وال شك ان هـذا يـعد
دورا كــبــيــرا في دعم عــمل الـوزارة).
مـن جـهــة اخـرى  أعــلـنـت ألـبــانـيـا 
اسـتعـادة خمـس نساء و 14طـفالً من
مــخـيم سـوري يــؤوي أفـراد عـائالت

مقاتلي داعش. 

ايفان فائق جابرو جاسب لطيف احلجامي

 5 % Í—U  ≠ œ«bG

ـنــتــخب الــيــابـاني لــتــنس الــطــاولـة أمـس اإلثـنــ عــلى مــنــافـسه فــاز ا
ـنـافسـات تنس األستـرالي بـثالث نقـاط مـقابل الشـيء في الدور األول 
الطاولة لفرق الرجال لتصعد إلى دور الثمانية .وبدأت اليابان بقوة في
منـافسات الزوجي عن طـريق ميزوتـاني الفائز بـذهبيـة الزوجي اخملتلط

بـياد وزمـيـله نيـوا رغم محـاوالت الثـنـائي األستـرالي بواسـطة في األو
ـيًا ـصنف الـرابع عـا ـوتـو ا هـو ويـان في تـنـويع الضـربـات.وقـدم هار
والذي خـرج بشـكل مـفاجئ من مـنافـسـات فردي الـرجال عـرضًا قـويًا
ـباراة األخـيـرة سحق ـواجـهة الـثـانيـة وفي ا وتفـوق   عـلى باول في ا

ميزوتاني منافسه يان  بعدما فرض سيطرته التامة على منافسه.

ـان ?U‰∫ مــلك االردن خالل اســتـقــبــاله في عـمــان رئــيس الـبــر ??I? ?? «

العراقي امس
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ـعنـية بـشأن نـظمـات االنـسانـية ا ا
اســتــمــرار مــؤشــرات تــزايــد حـاالت
االنــتــهـاك داخل مــواقف االحــتــجـاز
وفي مراحل التحقيق االولي إضافة
إلـى أنه يــــقـــوض جـــهــــود الـــعـــراق
ا يخص والتزاماته محليا ودوليا 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من
عاملة او العـقوبة القاسية ضروب ا
اوالـال انــســـانـــيــة لـــســـنــة 1984)
ـعــنـيـة بـاتـخـاذ مـطــالـبـا (اجلـهـات ا
نع تكرار إجراءات رادعة وحقـيقيـة 
ذلك ومــحـاســبــة من يـثــبت ارتــكـابه

هذه االعتداءات). 
وأعـلـنت الـهـيـئـة األولى في مـحـكـمة
جنايـات ميسـان عن إصدراها حـكماً
ـدة ثالث سـنـوات جـديـداً بـالـسـجن 
ـــديـــر االســبـق لــلـــمـــصــرف بـــحق ا
الزراعي بـاحملـافظـة.وذكـر البـيان ان
(عـــدد االحــــكـــام الــــتي اصـــدرتــــهـــا
ــدان بــلــغت ســتـة احملــكــمــة بـحق ا
مجـمـوعـها 33 عامـا بـالـسجن وفق
ــــادتـــ 340 و316 من أحــــكـــام ا
قـــانــون الـــعــقــوبـــات وذلك لــقـــيــامه
ـبـالغ بـعــمـلـيــات تـزويـر واخــتالس 
ـذت نــفـَّ مــالـــيــة). في غـــضــون ذلك  ,
دائرة الـتحـقيقـات في هيـئة الـنزاهة
الـــعـــامـــة ,ثـالث عـــمـــلـــيـــات ضـــبط

خملـالفـات في تـسـجـيل عـقـار وضبط
شهود متّهم بتسلُّم الرشا باجلرم ا
فـضالً عن موادّ مُـنـتـهيـة الـصالحـية
فـي أحــد اخملـــتــبـــرات األهــلـــيـــة في

ثنى. محافظة ا
وأكـد بـيـان لـلـهـيـئـة تـلـقـته (الـزمـان)
امـس ان (مالكـــات مـــكـــتب حتـــقـــيق
ـــثـــنى قـــامـت بـــضـــبط األولـــيـــات ا
اخلاصة ببيع أحد العقارات العائدة
ُحافـظة في دائرة إلى دائرة صحـة ا
عــقــارات الــدولــة وتــســجـيــله بــاسم
شـخـصٍ غـيـر مــالـكه الـشــرعي بـرغم
ـوافقـات الرسـميـة بتـملـيكه صدور ا
استناداً للقرار 198 لسنة 2011)
الكــات تـــمــكـــنت في وأضـــاف إن (ا
عــمـلــيـة مــنـفــصـلــة من ضـبط مــتـهم
متلبس بالرشا مقابل ترويج معاملةٍ
لبيع قطع األراضي العائدة ملكيّـتها
إلى مــديـريــة بــلـديــة الـســمـاوة وفق
ـادَة 25 من قــانــون بــيع وإيــجــار ا
أمـــــوال الــــدولـــــة رقم 21 لـــــســــنــــة
تـهم يـقوم 2013) ولفت الـى ان (ا
بـــتــــرويج مــــعــــامالت لــــبـــيـع قـــطع
األراضي بـالتـعـاون مع زوجـته التي
فة فـي مديـريـة البـلـدية), تـعمل مـوظـَّ
مـؤكدا انه ( خـالل العـمـلـيـة ضبط
ـتهم طلـبات ومـعـامالتٍ في عجـلة ا

طلق وقد تصـدينا لهذه مرفوضة بـا
احلاالت عبر إجراءات قـانونية بحق
من تــــصـــدر مــــنه أفــــعـــال تــــعـــذيب
وانتهـاك احلقوق وفق أحـكام قانون
الـعــقـوبـات رقم 111 لـسـنه 1969
عدل) ,وتابع ان (هـناك الـعديد من ا
ـــوجــبــهــا الــقــضــايـــا الــتي تــمَّت 
مــحــاســبــة عــدد من ضــبــاط شــرطـة
بـــســبـب جتــاوز إعــمـــال وظــائـــفــهم
بتصـرفات تـعد جرائم يـعاقب علـيها
القـانـون). وحذرت مـفـوضيـة حـقوق
اإلنــــســـان في الــــعـــراق من حـــاالت
الـــتـــعــذيب فـي الــســـجــون ومـــراكــز

التحقيق. 
V¹cFð  ôUŠ

ـفــوضـيــة في بـيــان تـلــقـته وقــالت ا
(الــــزمــــان) امس (نــــعــــرب عن بــــالغ
أســفــنــا لــتــكــرار حــاالت الــتـعــذيب
واالنـــتـــهـــاكــات الال إنـــســـانـــيــة في
مواقف االحـتجاز والـسجـون واثناء
الـتـحـقـيـقـات ومـنـهـا مـا هـو مـؤشـر
عـلى حـصول حـالـتي انـتـهـاك ووفاة
ــوقـوفــ في مـحــافـظــة الـبــصـرة),
واضــــافـت ان (تــــكـــــرار مــــثـل هــــذه
االنـتهـاكـات يـعطـي انطـبـاعـاً سلـبـياً
عن سـمـعـة الـعـراق مـحـلـيـاً ودولـيـاً
ويــــخـــلـق حــــالـــة مـن الــــقـــلـق لـــدى
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فـضالً عن مـعـامالتٍ وأولـيـات تـعـود
ــــتـــهم بــــعـــد لـــلــــبــــلـــديــــة في دار ا
وتابع اسـتـحـصـال إذن الـتـفـتـيش) ,
ــــكــــتـب جنــــحت في انـه (مالكــــات ا
ضــبط مــواد مُــنــتــهــيــة الــصالحــيـة
تُـســتـخـدَمُ فـي فـحـوصــات وحتـالـيل
ُـختـبـرات األهلـية كورونـا في أحـد ا
ُحـافظة مع ضـبط معـاون مدير في ا

ُختبر). ا
i³   «d c

واعــــتــــقل جــــهــــاز االمـن الــــوطــــني
ـطـلـوبـ بـعـد ورودِ مـجـمـوعـة من ا
معـلـوماتٍ اسـتخـبـاريةٍ دقـيقـة. وقال
بـــيــــان تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس انه
(وبعملية نوعية تمكنت مفارز جهاز
االمن الـوطـني في مـحـافـظـة كـركـوك
ووفق مــذكــرات قـضــائـيــة من الــقـاء
الـقبض عـلى ثالث عـنـاصـر ينـتـمون
الى داعش عملـوا  بدواوين مخـتلفة
ضـــمن مــا يـــســمى بــواليـــة كــركــوك
وشـــاركــوا في اســتـــهــداف الــقــوات
ـواطـنـ اثـنـاء عـمـلـيات االمـنـيـة وا
الـتـحـريـر) ,واضـاف ان (قـوة اخرى
من اجلـــهــاز  وبــنــاءً عـــلى شــكــاوى
واطن وبعد نصب كمائن مُحكمة ا
 ,جنـــحت في الـــقــاء الـــقــبـض عــلى
ـارسـون اإلبـتزاز أربـعة اشـخـاص 

عقل..هنا البصرة     (∞≥) هنا ا

UH ∫ جانب من التخسفات في جسر الناصرية الكونكريتي ð
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احــال مــحــافظ ذي قــار احــمــد غــني
اخلـــفــــاجـي مــــلف جــــســــر ذي قـــار
الــكــونــكــريـتـي الى هــيـئــة الــنــزاهـة
لـلتـحـقيق فـي فشل اعـمـال الصـيـانة

والتأهيل.
وذكر اخلـفـاجي بحـسب بـيان تـلـقته
(الزمـان) امس ان (توصيـات اللـجنة
ـشــكـلـة بـخــصـوص جـسـر ذي قـار ا
الكونـكريـتي احالة مـلف اعماره الى

هيئة النزاهة).
W½UO  qA

ان (الغـرض من احالـة ملفه واضاف
هـــو الـــتــحـــقـــيق في اســـبـــاب فــشل
صــيــانــة وتــأهــيل اجلــســر وتــقــد
ــقـــصــرين لــلــعـــدالــة) ويــاتي ذلك ا
ـرور  الـسريع في بـسبب ان جـسـر ا
مديـنة الـناصـرية شـهد مـشاكل فـنية
في روابط التمـدد التي توضع خالل
ــا ادى الى قــلع تــعــبــيــد الــشـارع 
اجــزاء مـنــهــا واجـراء الــصـيــانـة ان
جـسـر ذي قار الـسـريع الـكـونـكـريتي
وبعـد مـرور اكـثر من  40يومـا على
افـــتــتـــاحه من قـــبل رئـــيس الــوزراء
مـصـطـفى الــكـاظـمي  قـبل ان يـشـهـد
شـاكل الفـنية في روابط عددا من  ا
ــوضــوعــة اعــلى اجلــسـر الــتــمــدد ا
خالل عــمــلـــيــة الـــتــعــبـــيــد مــا  دفع
الكات الـفـنيـة والهـنـدسيـة  القـيام ا
بقـطع اجلسـر  لغـرض اجراء اعـمال

عـتصم ـثل شركـة ا باالضـافة الى 
احلـكـومـيـة الـتـابـعـة لـوزارة االعـمار

واإلسكان).
يـــذكــــر ان اعــــمـــار جــــســــر ذي قـــار
ـشـاريع الـوزارية الـكونـكـريـتي من ا
ــــعــــتـــصم الـــذي نــــفــــذته شــــركـــة ا
احلـكــومـيـة بــاشـراف مـديــريـة طـرق
بلغ ستة مليارات وجسور ذي قار 

دينار.
  من جهة اخرى نفذت مفارز مديرية
ارسـة أمنية لفرض شرطة ذي قار 
القانون وبـسط األمن في السيطرات
راكـز التـابعـة للـمديـرية  لـتنـفيذ وا
اوامـــر الــقــبض بــحـق مــطــلــوبــ 
اســفــرت عن الـــقــبض عــلى عــدد من
ـطلـوب بـاالضافة الى اخملالـف وا

دراجات نارية .
WOM « WÝ—U2

وقال مـصدر فـي الشـرطة ان (شـرطة
ـارسـة أمـنـية في احملـافـظة نـفـذت 
عمـوم احملـافظـة لتـنـفيـذ اوامر الـقاء
الـقــبض وضـبط اخملــالـفـ خالل الـ

اضية).  24ساعة ا
ــمــارسـة اســفـرت عن واضـاف ان (ا
ضـــبط  101مــــخـــالـف في عــــمـــوم
احملـافـظـة بــاالضـافـة الى ضـبط 40
دراجـة ناريـة خملـالفـتـها الـتـعلـيـمات

واالجراءات القانونية ).
ـــصــدر ان (اوامـــر الـــقــبض وبـــ ا
ـتابعـة واشراف مـباشرة من تاتي 
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افــاد مــصــدر امـنـي  بـاغــتــيــال احـد
شيوخ عشيرة السواعد في محافظة
ـصدر ان (مسـلح ميسـان.  وقال ا
اثـن يـسـتـقالن دراجـة ناريـة فـتـحا
نــيــران اســلــحــتــهــمــا عــلى الــشــيخ
عــبــدالــزهـرة بــرهــان الــســاعـدي في
منـطـقة نـهاونـد  ما اسـفـر عن مقـتله
سـلح على الفـور). واضاف ان (ا
هربا الى جهة مجهـولة فيما فتحت

القوات االمنية حتقيقا باحلادث).
من جــــهـــــة أخــــرى رفض مـــــجــــلس
الــــقـــضــــاء األعـــلى  ,قـــيــــام بـــعض
ـمــارسـة حـاالت االجـهــزة االمـنــيـة 
تهم التعذيب أثناء التحقيق مع ا
ـطـلـوبـ مـؤكـدا اتـخـاذ اجـراءات ا
قانـونيـة بـحق من تصـدر منه أفـعال
تــــــعـــــذيـب وانـــــتـــــهــــــاك حلـــــقـــــوق
اإلنـــســـان.وقـــال اجملــلـس في بـــيــان
تــلــقــتـه (الــزمــان) امس (نــرفض أي
ـارســة تـؤدي إلى انـتــهـاك حـقـوق
اإلنــســان كـــحــاالت الــتــعــذيب الــتي
حتــصـل من قــبل بــعـض مــنــتــســبي
األجهـزة األمـنيـة اثنـاء الـتحـقيق مع
طـلوب للقضاء) ,مشيرا تهم ا ا
الى ان (تــلك الـتــصـرفــات اخلـاطــئـة
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الــــصـــيــــانـــة.  ودعـــا خـالل  زيـــارته
لـــلـــمـــعـــمل الـــعـــامـــلـــ في مـــعـــمل
اوكــســجـ ذي قــار والــبــالغ طــاقـته
االنــتــاجــيــة اكـثــر من 500 قــنــيــنـة
اوكـسـجـ يـومـيـا الى احلـفـاظ عـلى
اســقف االنــتـاجي لــلــمـعــمل  بــهـدف
تــأمــ احـــتــيــاجـــات ومــتــطـــلــبــات
ــراكــز الـصــحــيـة ــســتـشــفــيـات وا ا
واجهة جائحة كورونا". اخلاصة 
واشــار الى ان (احلــكــومــة احملــلــيــة
تـعمل عـلى تـوفـير مـادة االوكـسـج
ــصـادر بــاالعــتـمــاد عــلى مــخـتــلف ا
احملـلــيـة او اخلـارجــيـة لـســد حـاجـة

ستشفيات اليها). ا
الى ذلك افاد مصـدر في محـافظة ذي
قــــار امس  صــــدور اوامـــر  قــــبض
ـــــســـــؤولـــــ في بـــــحق عـــــدد مـن ا
احملـافظـة  عـلى خـلفـيـة الـتخـسـفات
الـــتـي حـــدثت جلـــســـر الـــســـريع في

الناصرية.
ـصــدر ان (مـحــكــمـة حتــقـيق وقــال ا
الناصرية اصدرت اوامر قبض بحق
 4مسـؤول فـي احملافـظة  اشـرفوا
عــــــلى اعــــــادة تــــــأهـــــيـل اجلــــــســـــر
الــكــونــكــريـتي)  مــبــيــنــاً ان (اوامـر
ــادة الــقــبض صــدرت وفق احــكــام ا
 340من قانـون العـقوبـات العراقي
الفــــتــــا بـــــان احلــــكم اصـــــدر بــــحق
مسـؤول في مـديريـة طرق وجـسور
ــــشــــرف عــــلـى الــــعــــمل ذي قــــار وا
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االلــكـــتــروني بـــحق الـــنــســـاء عــبــر
مساومتـهن مقابل استـحصال مبالغ
مـالــيـة) ,مـؤكــدا ان (مـفــارز اجلـهـاز
ـــوافـــقـــات وبـــعـــد اســـتــــحـــصـــال ا
القـضائـية اعـتقـلت شخـص اثـن
يقومان بـتزوير االموال وبـيعها الى
الـــتـــجـــار من اجـل تـــرويـــجـــهـــا في
االسواق ,وقد جـرى تـدوين اقـوالهم
اصــولــيــا واحــالــتــهم جــمــيــعــا الى
الـقـضــاء التـخـاذ االجـراءات الالزمـة

بحقهم). 

عبد الزهرة برهان الساعدي

اضـيـة من هذه الـسـلسـلـة التي سـطـرت فيـها طـيلـة الـتسع عـشـرة حلـقـة ا
ذكـرياتي عن معقلي وبصرتي كمـا عشتهما في ستيـنات وسبعينات القرن
حـاولتُ بـنـاء حتــلـيل مـنـطــقي لالسـبـاب الــتي أدت الى خـلق هـذه ـاضـي ا
تـكيفة دون وا تـطيفـة بدون طائفـية ا ـدنية ا نفـتحة الـشخصيـة البصـرية ا
فـقدان الهوية. إنـها شخصيـة مغايرة تـماماً للشـخصية التي اتـعامل معها

كل يوم االن من خالل االبحاث االجتماعية التي أجريها وفريقي!
حـيـنمـا نـشـرت اول حلـقـة كـنت اعـتقـدهـا األخـيرة وكـانت رداً عـلى رسـالة
وردتـني من شخص كـردي كان جـاراً لنـا قبل اكثـر من ستـ سنـة! كتبت
تـلك احللقـة لتكـون مجرد استـذكار للـمعقل آنـذاك.لكن شبـاب كثر من هذا
عقل والبصرة بذلك الزهو وتلك اجليل سألوني عن االسباب التي جعلت ا
بطـريـقة نـقـدية ال ـمـيزة. فـأسـتـعنت بـذكـرياتـي  الـشـخصـيـة االجتـمـاعـية ا
ــدنـيـة واالنــفـتـاح بـطــريـقـة ســرديـة الحــاول وضع يـدي عـلى ســبب تـلك ا
ـعـقل.وخالل بـحـوثي الـتي والـوئـام االجـتـمـاعي الـذي عـشـتهُ وجـيـلي في ا
أجـريتها أنا وزمالئي في الـعراق وخارجه كانت ظاهـرة التدهور في البنى
ـال االجـتـمـاعي في الـعـراق قـد شـغـلـتني االجـتـمـاعـيـة واسـتنـزاف رأس ا
كـثـيراً الـى احلد الـذي جـعـلني اتـعـمق فـيهـا الني بتُّ مـقـتـنعـاً ان الـظروف
ـدة من 1980 الـى االن قـد هـدمت كل ذلك الــتي مـرّ بـهـا الــعـراق خالل ا
ـدني جليـلنا. ويـكفـيني هـنا االشارة الى ان الـبنـيان االجتـماعي والـتراث ا
مـعدل الثقة بـ العراقي الذين ال يـعرفون بعضـهم البعض قد تدهور من
الى ياً ئـة عام 2004 وهـو من معـدالت الثـقة اجلـيدة عـا أعـلى من 40 بـا
. صـاحب ذلك ارتفاع في ـياً ئة عام 2019 وهـو االدنى عا حوالي 11 بـا
مـعـدالت الـغـضب والـقــلق وعـدم الـرضـا حـتى تـربع الـعـراقـيـون عـلى قـمـة
ـوجـب الـدراسة الـشـعـوب الـتي تـعـاني من الـغـضب والـقـلق االجـتـمـاعي 
الـتي أجـراها فـريقي مع مـؤسسـة گـالوب الـدوليـة لالبحـاث! ورغم ان هذه
االرقـام ال جتعـلني كـباحث اقـول ان جيـلنـا افضل من اجلـيل احلالي الني
وأن هـذا اجلـيل يـبدو مـؤمن ان هـذا اجلـيل هـو ضـحـيـة ما ارتـكـبهُ جـيـلـنـا
لكـني اردتُ في هذه الـسلـسلة أكـثر قـدرة على الـتغيـير وأخـتيـار مسـتقبـله
الـتعرف عـلى اسباب ذلك االنـفتاح والـسالم االجتمـاعي الذي بـتنا نـفتقده
ـعقل الـيوم. أعـتـقد جـازماً ان هـناك عـوامل اسـاسيـة ساعـدت جـيلي في ا
ولـعنـاً حلاله وأقل غضـباً  وتـفاعالً مع اآلخـر عـلى ان يكـون اكثـر انـفتـاحاً
ـا نـراه اليـوم.  وعـلى الـرغم من عدم أطالعـي على دراسـات مـبنـيـة على
ن عـايشـتهم آنذاك يـتذمر من ارقـام علـمية آنـذاك لكني لـم أسمع أحداً 
ولم أرَ أو أسمع أحداً ويلـعن االيام التي جعلته هكذا احلـياة التي يعيشها
ـغادرة الـبصـرة! لم أعرف أحـداً حذرني من يـريد الـهجـرة أو حتى يـرنو 
وال بــســبب انــفالته اآلخــر بــســبب طــائــفـتـه او تــزمـتـه الــفـكــري والــديــني
االجــتــمــاعي واخلُــلُــقي. لم أعــرف مــعــنى ان يــكــون زمــيــلي او صــديــقي
او من أصول غير بصـرية!!لم أتعرف عـلى كلمة(شروگي) اال من(الـتبعيـة)
في الثمانينات. ولم أسمع مصطلح (محافظات) اال في (األلفينات).لم يكن
أو (عـلي ـقــام) او(عــلي الــشـرجـي) الــسـنـي مـنــا يــتــردد حلـظــة لــزيــارة(ا
أو كـربالء او الـنـجف كي يـطـلـب مـراده ! ولم اعـرف شـيـعـيـاً من الـغـربـي)
أو الگـيالني أو أبي حـنيفـة والصـالة هناك!! جـيلي تـردد في زيارة الـزبيـر
رضى لـكنهم كانـوا معزول تطـرف وا وا نـعم كان هنـاك بعض السفـهاء
ـديـنـة وحـيـاتـها وال يـسـتـطـيـعون بث سـمـومـهم كـمـا يـفـعـلون االن. كـانت ا
. ولم تـبدأ نـغلـق وا ـتـطرفـ وا والـتمـييـزي  وثـقافـتهـا تقـهـر الطـائفـي 
وتـطـيّـفت ـدن ـدنـيــة بـالـتـدهـور اال حـيـنـمـا تـريّـفت ا (بـاعـتـقـادي) احلـيـاة ا
ـعقل شـخصـيته وتـبـدّى(من البـداوة)احلكم. ثالث عـوامل مـنحت ا الـثقـافة
والتـرفيه والـتعـلـيم التـربـوي دني ـدنـية تـمثـلت بـالعـمـران ا ا
الـبنـيوي. هـذه (وليـست وحدهـا فقط)هي من سـاهمت
وتراكم بـتـأسـيس بُـنـية إجـتـمـاعـيـة حتـتيـة مـتـمـاسـكـة
رأس مـال أجـتمـاعي  أسـتـنزافه عـلى مـدار نصف

اضي.(يتبع). القرن ا

قـبل قائـد شـرطـة احملافـظـة وتنـفـيذا
ألوامــر وزارة الــداخــلــيــة بــتــطـبــيق
ـتهـم القـانـون فيـما تـمت احـالة ا
الى اجلــهـات اخملــتـصــة السـتــكـمـال
االجــراءات الـــقــانـــونــيـــة تــمـــهــيــداً

إلحالتهم للقضاء ).
 عـلى صــعـيـد مـتــصل كـشف مـصـدر

امـني ان (احــد مـنـتـسـبــيـهـا قُـتل من
قــبل مــســلـحــ مــجــهـولــ في حي

الشهداء وسط الناصرية).
ــصـــدر ان احــد مـــنــتـــســبي وذكـــر ا
الــشــرطــة كـان يــســيــر لـيـال في احـد
شـــــــوارع حـي الـــــــشـــــــهـــــــداء وسط
الـنـاصـريـة وتـعـرض لـهـجـوم مسـلح

من قبـل مجـهولـ يـستـقلـون دراجة
نارية ليردوه قتيال على الفور).

ــــصـــدر الى ان (اجلـــهـــات واشـــار ا
ـعــنـيـة حـالـيـا تـعـمل عـلى االمـنـيـة ا
علومات واالفادات وكاميرات جمع ا
ــتـســبـبـ ــراقـبــة لـلـتــوصل الى ا ا

باحلادث ودوافعهم ).

العامري الى إجـراء انتخابـات حرة نزيهة
ـال والـسالح. واعـلـنت بـعـيـداً عن تــأثـيـر ا
قوى سـيـاسيـة ونخب وحـراكـات تشـرينـية
عن خــطـوات تــنـظــيـمــيـة جتــاه اسـتــكـمـال
مـسـتـلـزمـات مـشـروعـهـا السـيـاسي لـوضع
اطار عريض يـرسم معالم مـعارضة وطـنية
شهد السياسي عراقية حقيقية من داخل ا

الراهن. 
وقـال بــيـان تـلـقــته (الـونـان) امس ان (هـذا
ـشـاركون ـعـارض الذي اجـمع ا ـشروع ا ا
ـعارضـة ليـبدأ على تـسـميـته جتمع قـوى ا
االعالن عن نفسه ببـرنامج سياسي واضح
اسـتــنــد عــلى تــشــديــد وتــنــظـيـم الـضــغط
الشعـبي عبر رص الـصفوف وايـجاد االطر
ـــنــاســبــة الـــتي من شــأنـــهــا حتــويل ا
الــرفـض الــشــعــبي الـى فــعل ســيــاسي
مــنــظم وقــادر عــلى احــداث الــتــغــيــيـر
الــفــعــلي طــبــقـــاً لاللــيــات الــســلــمــيــة
والـقــانـونــيـة  وهـو لــيس رد فـعل آني
ومــواقــيـت بل مــشــروع اســتــراتــيــجي
يــؤسس لــكــتــلــة صـلــدة تــمــثل خــنـدق
عارضة الـوطنية ضد نـهج ومنظومة ا
ستمر). احملاصصة والفساد والفشل ا
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في غضون ذلك ,أصدر مجلس القضاء
األعــلى تــوجـــيــهــاً بــشـــأن مــرشــحــات
اإلنـتـخابـات الـنـيـابيـة.وبـحـسب إعـمام
للـقـضاء  ,فـأن (حصـر الـشـكـاوى التي
تـقدم بـشـأن جرائـم اإلساءة تـكـون لدى
مـكـاتب احملـقـقـ الـفـضـائـيـ في مـقر
مـــكـــاتب الـــتـــحـــقـــيق). فـــيـــمـــا مــددت
ستقـلة لالنتخابات فوضية العـليا ا ا
دة موعد التـقد على موظـفي اقتراع 

أسبوع واحد .
وذكر بـيان لـلـمفـوضيـة تلـقته (الـزمان)

امس انه (إلتاحة الفرصة لـلراغب بالعمل
كــمـوظــفي اقـتــراع لـلــيـوم الــواحـد ,مـددت
مفوضيـة مدة التـقد في عموم مـحافظات
ــدة 7 ايــام ابـــتــداء مـن الــيــوم الــعــراق و
) ,داعيا الراغب بالتقد الى (ملء االثن
االسـتـمـارة االلـكـتـرونـيـة وسـحـبـهـا ورقـيـا
وتــســلــيــمــهــا الى اي مــركــز تــســجــيل مع

ستمسكات الثبوتية للمتقدم).  ا
ـفــوضــيـة االعــتـراضــات عـلى كــمـا عــدت ا
ـكتب انـتخـابات امرهـا بتـغـييـر موظـف 
نيـنوى ليـست لهـا مسـوغ قانـوني مؤكدة
انهـا تغـييـرات ادارية سـبق وان قامت بـها
وظـف في مـحافـظات اخـرى وان جـميـع ا
راقبة. في مكاتبها هم حتت التدريب وا
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اسـتـقـبل رئـيس اجلـهـاز التـنـفـيـذي لـهـيـئة
ؤيد ظـهر األحد االعالم واالتصاالت عـلي ا
عمـيد كـليـة االعالم في جامـعة بـغداد عـمار
طــاهـر مـحــمـد وذلك لــبـحث اطـر الــتـعـاون
ـشـتـركـة ب ـشـاريع ا ـشـتـرك وتفـعـيل ا ا

. الطرف
ــؤيــد ان (الــتــفــاعـل بــ الــهــيــئــة وقــال ا
ـية ذات االخـتـصاص ـؤسسـات االكـاد وا
مـطـلـوب جـدا إلرسـاء ثـوابت وقـيم عـلـمـيـة
ـكـن أن تـخـدم عـمل الــهـيـئــة حـالـيـا وفي
سـتـقبل) مـضـيفـا أن (الهـيـئة تـسعى الى ا
االرتـقـاء بـأنـظـمـتـهـا الـداخـلـيـة ولـوائـحـها
اخملـتـلــفـة بـشـكل يـســهم في إيـجـاد قـاعـدة

وذجية) مشتركة تتكأ على مفاهيم 
ـؤيد أن (الـهيـئة تـعمل عـلى ترص وأكد ا
ـــســـاس بـــقـــيم احملـــتـــوى االعـالمي دون ا
احلـــــريــــة الــــتـي هي جـــــوهــــر الـــــنــــظــــام
ــقـــراطي في الـــعــراق) مـــوضــحــا ان الـــد
(حـريــة االعالم مـكـفــولـة بـالـدســتـور وتـعـد

ساس بها) كن ا ثوابت وطنية ال 

بـدقائق حـمـقاء مـثل هذي وبـخمـيس أسود وبـطـموح مـجنـون ورغبـة عاجـلة
لـقـبض ثـمن اخلــدمـات الـتي قـدمـهـا الـدكـتـاتـور االرعن لـلـسـيـد االمـريـكي
بـاشعـال حـرب غيـر مـبررة وغـير شـريـفة اكـلت زينـة شـباب الـعراق ومألت

عاق واألرامل . شوارع الوطن با
ـوبـوءة الـتي رحـبت بـغـزو الـكـويت وعـيـونـهـا عـلـى ثروات ولـعل األصـوات ا
الـبلدين الشقيـق التي ستصلـهم حصصهم منهـا  فصارت تهلل فرحة (
راحت الـكويت ) فقـلت للثـقاة يومـها بل راح العـراق وهي فرصة الـعراقي

باهظة الثمن للخالص من دكتاتور العوجة.
ومن اغـرب مـا فـعله الـنـظـام حيـنـهـا انه انـبطح اليـران الـتي حـاربهـا لـثـمان
سـنـوات واعاد كل مـازعم حتريـره من أراض ومـياه داعـيا ( االخـوة اجلدد

في اجلمهورية االسالمية ) الى اعالن احلرب معه على الشيطان األكبر.
ـة والولي احلميم في رسائله غـير ان من نعتهم بـاجملوس في رسائله القد
اجلـديــدة ادركـوا حـجـم الـقـضـيــة افـضل مــنه ولم يـزيـدوا عـن ان الـتـزمـوا

تعلقة باحتالل الكويت . بالقرارات الدولية ا
ايـة مـراهــقـة سـيـاسـيـة فـي ان حتـارب بـلـدا ثـمـانــيـة اعـوام تـأكل االخـضـر
والـيابس وتترك بكل بيت نائحة  ثم تطلب منهم ان يقاتلوا معك بعد ثمانية

أشهر  غوال دوليا متعدد االذرع ? 
ـاذا يساعدك اعداؤك على ابتالع بلد جار مسلم مسالم سال لعابك على و

ثرواته بعد ان بددت ثروت العراق التي هي اكبر وأكثر تنوعا?
 اعـود للصوص الذين رقصوا لتحريـر فلسط عبر احتالل الكويت واكرر
ـهــرجـة عـام 2003م بــأن ثـروات مــا قـلـته فـي احـدى الـقــنـوات الــعـربـيــة ا
الـكويت لـو جنح صـدام في ابتالعـها كـانت ستـصرف عـلى ابادة الـشعـب

العراقي والكويتي كما صرفت ثروات العراق على ابادة شعبه.
ة كـبرى وشتـتهم وحفـر انهار شـؤوم العرب الى هـز  لـقد قاد االحـتالل ا
جـراح بـيـنـهم قـتـلت اخـوتـهم ومـودتـهم وادخـلت الـعـرب جـمـيـعـا مـهـزوم
باحثات التسوية مع العدو في مدريد وكانت بداية كل االنهيارات الرئيسة

التي حصلت في كل الدول العربية.
واذا كان من عاقل يزعم غير ذلك فليراجع عقله .

الـسـالم عـلى الـكـويـت بـلـدا شـقــيـقـا جـارا مــحـبـا ألخـوته
الـعراقي والـسالم على العراق شـقيقا كـبيرا موحدا
مـعافى يـعـيش السـلم والسالم واحملـبة ألشـقائه ومع

اجلميع .. السالم على العراق.
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حث األمـ الـعـام حلركـة الـوفـاء الـعـراقـية
عـدنــان الـزرفي اعــضـاء حـركــته في بـغـداد
واحملافظـات على اعتـماد اخلطط لـلوصول
ــتـمـثـلـة في حتـقـيق نـتـائج الى اهـدافـهم ا
قبلة . متقدمة في االنتخابات التشريعية ا
وقــال الـزرفـي خالل احلـمــلــة االنـتــخـابــيـة
ـتـقـاعـد سـمـيـر شـاطي لـلـمـرشح الـعـمـيـد ا
الـتـمــيـمي (انـتم أمل الـبالد ومــسـتـقـبـلـهـا
وهــدفــنـا هــو الــعـراق اوال وحــركــتـنــا سـر
قوتنا) ,مؤكـدا (ضرورة الـتحـرك للـتعريف
بـبـرنامـج احلركـة ومـا يـتـضـمن من فـقرات
تهدف الى بنـاء عراق قوي وحتقـيق تنمية
اقــتــصــاديــة فـضـال عن تــطـويــر قــطــاعـات

الزراعة والصناعة والتربية والتعليم). 
ـطـالـبـة ورفـضت قـوى ســيـاسـيـة دعـوات ا
قرر في بتأجـيل االنتخـابات عن موعـدها ا
ــقـبل  ,فـيــمـا الـعــاشـر من تــشـرين االول ا
اعلـنت نخـب وكفـاءات عن تبـنيـها مـشروع
يـــعـــارض نـــهج احملـــاصـــصـــة والـــفـــســاد
ـــســـتـــشـــري في الـــعـــراق. واكـــد رئـــيس ا
اجملــلس الــقــيــادي لـتــحــالف قــوى الــدولـة
الــوطـنـيــة حـيـدر الــعـبــادي انه ال مـسـوغ
لـتـأجـيل االنـتـخـابـات بـعـد اتـفـاق اجلـمـيع
على توقـيتهـا في العاشـر من تشرين االول

قبل. ا
وقــــال الـــعــــبــــادي فـي تــــصــــريح امس ان
(انسـحاب الـصـدري من االنـتخـابات غـير
ـكـن بـعـد اغالق مــفـوضـيـة االنــتـخـابـات
ابواب االنـسـحاب ,والـكتـلـة الـصـدرية الى
االن غــيــر مــنــســحــبــة من االســتــحــقــاق),
واضاف ان (جناح االنتخابات في نزاهتها
ـشاركـة الـواسـعة لـلـناخـبـ وتـاجيـلـها وا

يعني التحرك نحو اجملهول).
 بــدوره دعــا رئــيس حتــالف الــفـتـح هـادي

ـؤيـد أن (الـهـيـئـة تـعـمل دائـمـا عـلى وزاد ا
حـمـايـة الـصحـفـيـ وجـمـيع الـعـامـل في
مـــجــــال اإلعالم وتــــعـــتــــبـــر ذلـك جـــزء من
واجبـاتهـا) مبيـنا أن (حـصول الـهيـئة على
قرار القضاء بعدم التعرض لإلعالمي في
حــال ارتـــكـــاب مـــؤســـســـاتــهـم اإلعالمـــيــة
مخالفات معـينة يعد سابقـة مهمة  يتجلى
فــيــهـا احلــرص عـلـى سالمـة الــصــحـفــيـ
واحلـــفــــاظ عـــلى حــــريـــاتــــهم الـــفــــكـــريـــة

والشخصية).
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ـؤيــد بـكــلـيــة اإلعالم في جـامــعـة وأشــاد ا
بغـداد مبـديا رغـبته بـزيارتـها كـونهـا تمثل
ــعــروفـة عــلى أحــد الــصــروح الــعــلـمــيــة ا
مستوى الوطن العـربي . بدورة شكر عميد
كـلـيـة االعالم الــدكـتـور عـمـار طـاهـر رئـيس
هـــيــــئـــة اإلعالم واالتـــصـــاالت وأعـــرب عن
استعداد الكلية للـتعاون مع الهيئة بكل ما
يخدم برامجها واإلسهام في اجناحها عبر
ــشـتــركــة الـتـي تـصب ــشــاريع ا تــنــفــيـذ ا

صلحة العامة للبلد. بالنهاية في ا

معارضة ثقافية

شعار حركة الوفاء
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َـالج) والفـالح مـعروفـي الـهويـة والـشـروط في الـزراعـة ولـكن في ـالك (ا ا
ـناصـب الفالح قـد يـكـون له مـالك واحـد او اكـثـر واذا عرفت الـسـيـاسـة وا

الــهـويـة فـالــشـروط تـبـقـى حتت الـطـاولـة امــا في الـبـحث
الـعلـمي (بـحوث الـترقـية الـعلـميـة الرسـائل واالطاريح
اجلـامعية) فان الـفالح يبقى مجهـول الهوية والشروط
النـه قبض الثـمن اال في حالة وجـود مالك جديـد يريد

شراء ضميره وأفكاره.

-1-
اذا انـطــلق الـنـقـد من صــمـيم الـذات أمـكن ان نــتـوقع تـغـيـيــراً حـقـيـقـيـا في
مـسـارات االنسـان احلافـلة بـالـعديـد من االختـراقات والـتـجاوزات لـلخـطوط

احلمراء .
-2-

راجـعـة لـألقـوال واألفـعال ثم أنّ نـقـد الـذات يَـدلُ عـلى أنَّ هـنـاك لـونـاً مِـنَ ا
راقبة واحملاسبة للنفس . وشيئا من ا

وهذا هو أول ما يلزم الطامح الى بلوغ شواطئ السالمة والنجاة واألمان 
-3-

ـشكلـة الكبـرى التي يعـاني منهـا اجملتمع هي أنَّ مـعظم رجال الـسلطة إنّ ا
ـراجـعـة والــنـفـوذ وأهل األمــر والـنـهي ال يــرون في انـفـســهم مـا يُـوجِـبُ ا
ن ارسون الـنقد الذاتي  ويضيقون ذرعاً  واحملـاسبة  ومن هنا فهم ال 

واخذات ويعد عليهم اخلطايا واألخطاء ..!! يوّجه لهم ا
-4-

كن الطعن فيه ... انّ اخلطايا واألخطاء مسجلة مرصودة رصداً إلهيا ال 
قال تعالى :

( وانّ عليكم حلافظ كراما كاتب ) 
االنفطار /11

عن في فـاذا كان اخملبر السري يعمد الى كتابة التقارير وفقا لهواه وقد 
الئكة منزهة عَنْ كُلّ األغراض والدوافع السيئة . الكيد فان ا

لقد وصفهم الله بالكرام والكر يأنف من كلّ ألوان اإلساءة لآلخرين .
-5-

ُعَبِرة عَنْ عمق وقـد يعمد بعض من ينقد ذاته الى الشعر  ويُرسل قوافيه ا
إحساسه بالتقصير أمام ربّه .

وهذا ابو نصر محمد بن هبة الله ( ت 495) يقول في مقام النقد الذاتي:
أعاهِدُ ربي ثم أنقُضُ عَهْدَهُ 

َ تعرضُ شهوتي  وأتركُ عزمي حِ
وزادي قليل ال أراه مُبَلغِي 

أَ للزادِ أبكي أم لِطُولِ مَسافَتِي
-6-

ـفارقات الـرهيـبة اعتـرافُ بعض السـلطويـ العراقـي على أنـفسهم ومن ا
ـومة نفوذهم بـالفشل ولـكنّهم يُواصـلون مع ذلك العـمل احلثيث من أجل د
ـواطنون وسـيطـرتهم وكـأنهم الـبلـسم الشافـي لِكُلّ اجلراح الـتي يعـانيـها ا

العراقيون مع انّهم سبب تلك اجلِراح ..!!
وهنا تكمن الكارثة 

-7-
انـها اعـترافات تـستـهدف امـتصاص الـنقـمة وال تسـتهـدف إحْدَاثَ أي لونٍ

ؤلم الذي نعيشه ..!! مِنَ التغيير للواقع الفاسد وا
-8-

والـعراقـيون –بـحـمـد الله  –أذكـيـاء فَطِـنُون ال تـنـطلي عـليـهم احلـيل الزائـفة
واالعترافات الشكلية اخلالية من كل ألوان الصدق واالنصاف .

-9-
وهـكذا يبذل ( احلرس القـد ) األموال الضخمة  –وهي
مــسـروقـة من قـوت الـشـعب  –لــلـحـيـلـولـة دون وصـول
ـفـعـمـة بـروح الـوطـنـيـة والـنـزاهة الـعـنـاصـر الـشـابـة ا
ـهـنـيـة والـقـدرة عــلى انـقـاذ الـوطن من واالخـالص وا

براثن الفساد .
انهم مع التدوير وليسوا مع التغيير .
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يكون "خوارجـياً" على غـالبية اإلرادة
الــكــردســتــانــيــة الــتي يــشــكـل نـواب
ـقــراطي الــكــردســتـاني احلــزب الــد
ثــقـلــهـا الــرئـيس فـي تـرشــيح رئـيس
العراق عن الـكتلة الـكردستانـية بعد

االختالف معهم.
"الـســنـوات األربع في قــصـر الـسالم"
بــ ســـطـــورهــا الـــكــثـــيـــر لــلـــقــار
ــســار األحـداث ــســتـقــصي بــدقـة  ا
وخالصتـهـا أن محـمد فـؤاد معـصوم
كــان رئـيـســاً عـراقــيـاً من كــردسـتـان
اخـلـص لـقـسـمـه الـدسـتــوري فـخـسـر
الــكـــثـــيــر مـن رصــيـــده الـــشـــخــصي
الـكـردستـاني في الـلـعـبـة السـيـاسـية
ـواطـنـ والـشـعارات عـلى مـشـاعـر ا

البراقة.
ـيل لـلعب الـشـرس شأن و لكـونه ال 
بعض األطراف األخـرى قرر االنزواء
ن يسال وال بد أن وتقد النصيحة 
الـــتـــاريخ ســيـــنـــصــفـه ســواء خالل
ــعـارضــة ضـمن قــيـادة نــشـاطه في ا
االحتــاد الــوطــني الــكــردسـتــاني أو
نازعات خالل فترة رئـاسة الدولـة وا
اخلفية وطموحات اإلصالح التي لن
يكـون أوفى بـحقه سـوى اإلشارة إلى
مـــــــا قـــــــالـه في ص 15-14-13 من أن
اإلصـالح لن يــتــحـــقق إال بــأغـــلــبــيــة
ــانـيــة تــؤمن بــاإلصالح وتــعـرف بــر
الـسبل الـكـفيـلـة بتـحـقيـقه وال يـكفي
لهذا طـموح رئيس وزراء مـثل السيد
ـواقف الـعـبـادي الــذي لم يـتـحـسب 
ـــان الــــذي آزره في إجـــراءاته الــــبـــر
عـنـدما كـانت الـتـظـاهـرات في أوجـها
عـام 2015  ثم عــاد بــعــدهــا األطـراف
نــفــســهــا الــتي أيــدته إلى إبــطــالــهـا
بـالـلـجـوء لــلـقـضـاء حـيث يـخـتـتم د.
معـصوم مقـدمته في هـذا اخلصوص
مـتأسـفـاً "لم يـتحـسب رئـيس مـجلس
الـوزراء لــهـذا الــتـنــاقض في مـواقف

ان والقوى النافذة فيه." البر
وعلى هامش مـذكراته وقف الرئيس
ؤتمر معصوم عند تقييم دور زعيم ا
الـــوطـــني د. احـــمـــد اجلــــلـــبي فـــفي
ص 240-237وحتت عـــنـــوان "احـــمـــد
ــــقـــراطي اجلــــلـــبـي...دور وطـــني د
استثنائي" أوضح الـكثير عن مواقف
الراحل وكـيف انه حـرص عـلى جمع
عـارضة الـعراقيـة وكيف كان شمل ا
له دور رئـيس في وقف االقـتـتـال بـ
االحتـــــــــاد الـــــــــوطـــــــــنـي واحلــــــــزب
قراطي في كردستان وكيف انه الد
ا كان عـضو مـجلس احلـكم الذي طـا
ـدنـي األمـيــركي بـول نــاكـد احلــاكم ا
فـيقول " أجـد أن الرجل لم يكن ر بر
صالح الـشخصية معنيـاً ومكترثـاً با
ـصــيـر واحلــزبـيــة قـدر انــشــغـاله بــا
قراطي لـلعراق بل غالـباً ما قام الد
ـا هـو شـخصـي لصـالح بـالـتـفـريط 
بـلــده وشـعــبه في داخل اجـتــمـاعـات
مـــجــــلـس احلـــكـم.." وكــــان يـــطــــالب

. بتسليم السلطة مبكراً للعراقي
وهـــذا في احلــقــيـــقــة يــنـــطــبق عــلى
الـرئـيس مـعــصـوم نـفـسه ومن قـبـله
مـســؤولـون عـراقـيـون قــيـاديـون مـثل
الـراحـلــ د. فـاضل اجلـمـالي و أ. د.
عــبـد الــرحـمـن الـبــزاز...فـمــثل هـؤالء
الرجال وغيرهم قلة يحتاج إنصافهم
إلى دراسـة عـمـيقـة مـوضـوعـيـة يـندر

وجودها في مجتمعنا مع األسف.

ــــبـــدأ أن ال تـــكــــون أرضه ســـاحـــة
للصراع الطرف أو مـنطلقاً ضد أية

دولة أخرى.
من نــاحــيــة أخــرى فــأن د. الــعــبـادي
ادة 78 رئيس مجلس  الوزراء وفق ا
من الـــدســتـــور هــو "رئــيـس مــجــلس
ــســؤول الـــتــنــفــيــذي الـــوزراء هــو ا
باشـر عن السياسـة العامـة للدولة ا
سـلحة يقوم والقائد العـام للقوات ا
بـــإدارة مـــجـــلـس الـــوزراء ويـــتــرأس
ا يعـني أن مشاركة اجتماعـاته..." 
العبادي في الـلقاءات مع بقـية العالم
تكـتسـب ضرورة مـلحـة أو باألقل أن
ال يتم أي لـقـاء أو مشـاركـة فيـها دون
تــنــســيق كــامل مع مــجــلـس الـوزراء
ورئـيسـه وهو مـا حـاول د. مـعـصوم
حتـقـيـقه قـبل أي لـقـاء لـكن الـقـضـية
كـانت فـي نـظـر "رئــاسـة" الـوزراء هي
قضيـة طبيـعة النظـام هل هو رئاسي
أو نـــيــابـي وفي ظل غـــيــاب قـــانــون
ينظـم صالحيات رئـيس اجلمـهورية
وتـدني مـسـتوى الـتـنـسـيق الـثـنائي
ــــتـــــضــــارب" فـــــكــــان احلـــــضـــــور "ا
لـشـخـصـيتـ تـتـشـاركـان الـكـثـير من
األفكار لكنهما صارا في خالف بحكم
عـــدم وضــوح الــقــوانـــ وطــبــيــعــة
ــتـشـددة في شـخــصـيـة د.الــعـبـادي ا
بعض اجلـوانب أحيـاناً بـرغم كل ما
أثبـته من مـرونة وفـطنـة عـاليـت في
مــعـاجلــة الـكـثــيـر مـن الـقـضــايـا في
مـــقـــدمــــتـــهـــا اخلـالفـــات مع إقــــلـــيم
كردستان باألخص قضـية االستفتاء

على االنفصال. 
وفي ص 93نـص لـــرســـالـــة لـــلـــراحل
الـرئـيس جالل طـالـبـاني عن تـصوره
لصالحـيات رئـيس اجلـمهـورية تـب
طبيعة االخـتالف ب رؤية "التحالف
ـثـله لرئـاسـة الـدولة الـوطني" ومـا 
ســـواء أكـــانت لـــلــكـــرد أو "غـــيــرهم"
واحلـــــــرص عـــــــلـى أن تـــــــكــــــــون كل
صالحيات السلطة الـتنفيذية لرئيس

الوزراء.
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تـــعـــرض الــرئـــيس د. مـــحــمـــد فــؤاد
معصوم الـذي ال يعرف الـكثيرون أن
أســمه مــحــمــد فـؤاد حــتى غــالــبــيـة
أعــضــاء مــجـلس الــنــواب ضــمــنـهم
القيادي في اجمللس األعلى باقر جبر
صــوالغ الـذي كــان قـريــبـاً مــنه عـلى
ـتـصـوفـة الذين طـريـقة اإلسالمـيـ ا
يــحــرصــون عــلى أســمــاء أل الـبــيت
بـاألخص أسم سـيـدنـا الـرسول (ص)
واألئمة من عترته تعرض للكثير من
مـحـاوالت الـتــشـويه والـتـشـهـيـر في
الــبــدايــة كــانـت قــضــيــة جـــنــســيــته
الـــبــريــطــانــيــة الــتي كــان قــد ســارع
لـلــتـخـلي عـنــهـا فـور تـولــيه مـنـصـبه
الـسـيـادي حيـث يقـول في ص 74أنه
بـعـد انـتـخـابه لـرئـاسـة دولـة الـعـراق
ــمـلــكـة تــقــدم بـطــلب إلى ســلـطــات ا
ــتـحــدة عـبــر ســفـارتــهـا في بــغـداد ا
عـارض شاكـراً رعـاية الـعراقـيـ ا

ـمــلــكـة والــتــخـلي عـن جـواز ســفــر ا
ـتـحـدة. وكـان سـفـره إلى نـيـويـورك ا
في أيلول  2014 بجواز سـفر عراقي
وكانت زيـارته لبريـطانـيا بعـد أعمال
ـتـحدة إلى اجلـمـعيـة الـعـامـة لأل ا
لـــنـــدن بــاجلـــواز الــعـــراقي لـــكن مع
األسف الــعـديــد من كــتـاب الــتـواصل
ن االجتمـاعي وبعض الصـحفي 
يفتقرون للقدرة على التحري والدقة
ظـــلــوا يــســـتــنــكـــرون وجــود رئــيس
بجنسيـة أجنبية فـيما أن العديد من
ـــســـؤولــــ ظـــلـــوا مـــحــــتـــفـــظـــ ا
بـــجــنــســيــاتـــهم األجــنــبــيــة دون أي
تـعـرض أو مـحـاولـة تـشـويه ألسـباب
ضمن توجه للنيل من يدركها القـار
الشخـصيـات الكيـسة احلريـصة على
وحـدة العـراق والـبـاحـثة عـمـا يـجمع
ولـيـس مـا يـفــرق. وهـو الــقـيـادي في
االحتـاد الـوطـني الـكـردسـتـاني الـذي
لـقـبه زعـيم احلـزب الـراحل طـالـبـاني
بـ"حكـيم الدولـة" كونه لم يـكن يسـير
ا يـطـرح مواقـف نابـعة مع الـتيـار إ
مـن وعي ســــــــيـــــــاسـي جـــــــغــــــــرافي
واجتـماعي وجـمـاهيـري عمـيق بعـيد
األفق وهـــو مــا عـــادة يــثــيـــر غــيض
قـصــيـري الـنــظـر. لـذلك فــأن الـبـعض
ظـــنــوا أن صـــمت الــرئـــيس ضـــعــفــاً
ولـيس تـغـاضـيـاً كـمـا أوصى سـيـدنـا
الـرســول وأمالً في بــنـاء وعي الحق

عنى ما يطرحه وما يصمت عنه.
لم يكن االسـتفـتاء بـحد ذاته مـفاجـئة
لـلـقـائـد الــسـيـاسي الـكـردسـتـاني في
االحتاد الـوطـني فؤاد مـعـصوم فـهو
منـذ وقت مـبكـر اخـذ على الـعـديد من
الــقــيــادات الــكــردســتــانــيــة مــيــلــهــا
لــلـــتـــصــعـــيــد مـع ســلـــطــات بـــغــداد
االحتـــاديــة فــفـي لــقــاء مع الـــكــتــلــة
النـيابيـة الكردسـتانـية ترأسه الـسيد
مسعود بارزاني وشـارك فيه بصفته
رئيس كتلة التحالف الكردستاني في
مــجـلس الــنــواب الـعــراقي االحتـادي
وكــنت لـــلــمـــرة األخــيـــرة عــام 2013  
حـاضراً فـيه بـصفـتي إعالمـياً عـربـياً
مـسـتــشـاراً لـرئـيس كـتــلـة الـتـحـالف
ــوازنــة بــشــأن حـــصــة اإلقــلــيم من ا
الـعـامـة ومسـتـحـقـاته دعـا احلـضور
في مقدمـتهم بالطـبع السيـد مسعود
إلى ضــرورة الــتـركــيــز عــلى مــطـالب
ــعــيـــشــيــة جــمـــاهــيــر كـــردســتـــان ا
والـــثــقــافــيــة واالبــتـــعــاد عن تــبــني
طـــروحـــات اآلخــريـن الــتـي تــضـــعف
الـتـحــالف الـرئـيس الــذي قـامت عـلى
أساسه جـمـهوريـة الـعراق االحتـادية
ــقــراطــيــة ــكن أن تــكـــون د الـــتي 
مــدنـيـة كــلـمـا تـعــمق الـتــحـالف عـلى
قـراطـيـة إنـسـانـية أسـاس مـبـاد د

واضحة.
وحـ طـرح مـوضـوع االسـتـفـتـاء لم
يــأخــذ الــســيــد مـــســعــود وال بــقــيــة
ـــشــاركـــة في الــقــرار رأي األطــراف ا

حيث ردت احملـكمـة االحتاديـة قراره
وهــنـــاك قــرارات عــديــدة أخــرى ردت
لنفس السبب. ويـؤكد د. معصوم أنه
تـــمـــنـى عـــلى الـــعــــبـــادي أن تـــكـــون
اإلجراءات وفق السياقات التي تمنع
االرتـداد عــلـيـهـا... لــكن مـا حـدث هـو
الــعــكس وبــقـدر مــا حــاول الــبـعض
االحـــتـــمــاء مـن الــغـــضب الـــشـــعــبي
بـــالـــوقـــوف خــــلف مـــطـــلب اإلصالح
والـتـغـيـيـر فـأنـهم اسـتـغـلـوا أخـطـاء
اإلجــراءات لـيــلـتــفـوا عــلى الـعــبـادي
ويوقـفـوا زخم اإلصالحـات الـتي كان

يريدها.
أمــا الـقـضــيـة الـثــانـيـة الــتي تـوضح
مــدى عــدم االنــســجــام فــهي قــضــيــة
ـؤتـمــرات والـلـقـاءات ـشــاركـة في ا ا
ية حيث حضر رئيس العربية والعا
تـحدة بـناء اجلمـهوريـة دورة األ ا
ـــوجــــهـــة لـه لـــكن عـــلـى الـــدعــــوة ا
حـضــرهـا أيــضـاً رئــيس الـوزراء كل
منـهم مـنفـصالً عن األخـر وعلى رأس

وفد. (ص64).
وضـوع يتـخطى واحلقـيقـة أن هـذا ا
مــســألــة االنــســجــام والــتــفــاهـم بـ
رئيسي فرعي الـسلطة التـنفيذية إلى
قــضــيــة اكــبــر هي طــبـيــعــة الــنــظـام
الـسـيـاسي في الـبالد فـالـعـادة جرت
قبل خـلع الـنظـام الـشمـولي أن توجه
الـدعوات إلى رئـيس اجلـمـهـورية من
تحـدة واجلامعة الـعربية قبل األ ا
وأية مـلتـقيات بـحكم طـبيـعة الـنظام
الــرئـــاسي (الــشــمـــولي) في الــعــراق
حـيـنـذاك حـيث لـرئـيس اجلـمـهـورية
صالحيات الـسلطـة التنـفيذيـة كاملة.
وقـد بــقـيت الــدعـوات تـوجه لــلـعـراق
عــلـى هــذا األســاس دون تـــشــخــيص
ــتــغــيـرات. مـن نـاحــيــة أخــرى فـأن ا
لــلــدكــتــور فــؤاد مــعــصــوم ثــقــله في
الــعالقـــات الــعـــربــيــة واإلقـــلــيـــمــيــة
والـــدولـــيــة بـــحـــكم تـــاريخ نـــضــاله
الــســـيــاسي وســيــرته الــســيــاســيــة
ـتــسـمــة بـاالعـتــدال واحلـرص عـلى ا
ـا جـعل الكـثـير الـعدالـة والـرحمـة 
مـن األطــــراف حـــتـى زمن الــــنــــظـــام
الــشـمــولي تــفـضـل عـنــد الـتــفـاوض
وجوده لـقدرته عـلى اسـتنـباط حـلول

. جتعل اجلميع رابح
مع هـــذا فــفي أحــيـــان عــديــدة تــولى
الرئيس معصوم تمثيل العراق بدون
هـذه االزدواجــيـة الــضـارة عـلى رأس
ــســتـوى من وفــود وزاريــة رفـيــعــة ا
ـشــتــركـة مع ــصـالـح ا اجل حتــري ا
نظمـات العربية واإلقـليمية الدول وا

والدولية.
ـــكن وفي هـــذا الــــســـيـــاق أيــــضـــاً 
مــراجــعــة زيــارة الــرئــيس مــعــصـوم
مـتــوجـهـاً مــبـاشـرة من الــنـجف بـعـد
لــقـائـه مع سـمــاحــة اجملـتــهـد األكــبـر
سماحة الـسيد علي الـسيستاني إلى
لك عـبد الله السـعوديـة ولقائـه مع ا
بـكل ما يـعـنـيه خط السـفـر من مـعنى
قـصـده الـرئـيـس الـعـراقي ولم يـغـفل
لك الـسعـودي الذي قال في معانـيه ا
مـــــعـــــرض احملـــــادثـــــات "الـــــســـــيــــد
الـسـيـسـتـاني رجل حـكـيم" وعـبـر عن
حرص السعـودية على سالمة "وحدة

وحد". ص.86-87 العراق ا
وفي الـسيـاق نـفـسه كـانت له زيارات
إلى األردن ومصـر ولـقاء مع الـرئيس
التـركي اردوغـان واإلدارة  األميـركـية
وجــمــيــعـهــا اتــســمت بــاالسـتــجــابـة
لطروحات الرئـيس معصوم واالتفاق
على الـتعاون لـدعم محـاربة اإلرهاب
ـلك عبد الله حد أن العاهل األردني ا
الـــثـــاني طـــرح فـــكــرة وضـع شــارات
اجلـــيش الــعـــراقي عــلى الـــطــائــرات
الــعـراقــيــة السـتــخــدامـهــا في ضـرب
أوكار داعش. إلى جـانب حرصه على
طــرح مـــتــوازن لــلـــعالقــة مع اجلــارة
إيران وطـبـيعـة الـوشائج الـتـاريخـية
واالجتماعـية واجلغرافـية التي تربط
البـلـدين في ظل الـصراع الـدائـر ب
واشــنــطن وإيــران من خـالل الــلــقـاء
بقيادة البلدين وتأكيد تمسك العراق

عالوي بتشكيل حكـومة عندما  أحرز
ـالكي في ـا أحرزه ا مقـعـدين أكثـر 
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كــان د. مـــعــصــوم قــد أعــلن تــأيــيــده
لـــتـــرشـــيح د. بـــرهم صـــالـح لــتـــولي
رئـاسة اجلـمـهـوريـة لكن عـنـدمـا برز
أكــــثــــر مـن مــــرشح ضـــــمن االحتــــاد
الـــوطــنـي الــكـــردســتـــاني إذ تــرشح
مـحـافظ كـركــوك الـطـبـيب جنم الـدين
كـر لـرئـاســة الـعـراق قـرر الـتـرشح
لرئاسة الدولة وهو ترشح لم يحسم
حـتى قـبل ســاعـتـ من مـوعـد إغالق
باب التـرشيح إذ اتصـلت به السيدة
كـتب السـياسي هيـرو أحمـد عضـو ا
األكـــثـــر نـــفـــوذا في احلـــزب يــوم 20
تموز  2014 وسألته إن كان قدم طلباً
لـترشـيح نـفـسه لـلـمسـؤولـيـة ودعته
إلى اإلســراع بـتــقـد طــلب تــرشـحه
إلى رئيس مجلس النواب. (ص17).

ــنـوال كــان تـكــلـيف د. وعــلى نـفس ا
حـــيــدر الــعــبــادي بــرئــاســة مــجــلس
الوزراء فيـقول الرئـيس معصوم أنه
حـتى يـوم األحـد  10آب  2014لم تكن
الكتلة األكبـر قد قدمت أسم مرشحها
لرئـاسة الـوزراء وأبـلغت د. إبـراهيم
اجلـعـفـري بـصــفـته رئـيس الـتـحـالف
الــوطـني لــيـبــلغ جـمــيع األطـراف أنه
أمــامــهم  24 ســاعـــة في حــالــة عــدم
تـقـد مـرشـحـهم سـيـكـلف ظـهـر يـوم
الكي بـتشكيل االثن  11 آب  2014ا
احلـكـومـة. في صـبـاح الـيـوم التـالي
في سـاعـة مـبـكـرة من يـوم االثـن 
الـتــوافق عـلى تــرشـيح الــعـبـادي من
حزب الدعوة وأبلـغت بذلك ليحضر
العبادي ومعه رئـيس مجلس النواب
د. ســلــيـم اجلــبــوري ود. اجلــعــفــري
رئـيـس الـتـحــالف الـوطــني وعـدد من
قــيــادات الـتــحــالف مـنــهم د. حــسـ
الــشـهـرســتـاني وبــاقـر جــبـر صـوالغ
وآخـرين لـلـمـشـاركـة في حـفل بـسـيط
لــتــكـلــيف الــعـبــادي رئـيــســاً جملـلس

الوزراء. (ص39).
ويـقــول الـرئــيس مـعـصــوم في نـفس
الـــصــفــحــة عن طـــبــيــعــة اإلجــراءات
ـعـاجلـة األوضاع الـعـراقـية ـتخـذة  ا
"دائـمــاً تـأتي احلـلـول فـي الـلـحـظـات
األخيرة وهذا ما دأبت علـيه العملية
السياسـية في معـظم اختناقـاتها. قد
تــكــون أحـيــانــاً حــلـوالً اضــطــراريـة
لـــكـــنــهـــا تـــظل حـــلـــوالً لـ"تـــمـــشـــيــة
..." ويــضـيف "أخــذت نــفــسـاً احلــال"
عمـيـقاً... لـقـد اجتـزنا وضـعـاً خانـقاً
وصـعــبـاً...لـكن مـا يـنـتــظـرنـا رئـيـسـاً
ـانـاً وشــعـبـاً كـان هـو وحـكــومـة وبـر

األصعب."
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ذكراته في غالبية العنـاوين التالية 
يـشـيـد الــرئـيس مـعـصـوم بـقـدرات د.
الـعـبـادي عــلى حتـشـيـد كل الـطـاقـات
واجـهـة هجـمتـ خـطيـرت األولى
هــجـــمـــة داعـش والـــســيـــطـــرة عـــلى
محافظات عديدة تقارب أكثر من ربع
أراضي الـبالد وتدني أسـعـار الـنفط
بكل مـا شكـلته من ضـغط على موارد
واطن بجانب تمويل اجلهد حياة ا
الـعـسـكـري وبقـيـة اجلـهـود الـوطـنـية
لـــلــــتـــصـــدي لــــداعش وطــــردهـــا من

األراضي العراقية.
كــمـا انه يــشـيــد بـتــوجـهـات مــجـلس
الــوزراء بـرئــاسـة الــعـبــادي حملـاربـة
الـكــثــيــر من الــســلــبـيــات ضــمــنــهـا
الـتـضـخم الـوظـيـفي وتـعدد الـرواتب
واخــذ بــعض الــدرجــات الـوظــيــفــيـة
الــعــلــيــا لــرواتـب بــدون اســتــحــقـاق
شـــروط اخلــدمــة لــكــنـه يــأخــذ عــلى
الـــعـــبـــادي أنه أقـــدم بـــســبـب ســوء
ـشورة الـقـانونـيـة والدسـتـورية من ا
مـــعــاونـــيه عـــلى بــعـض اخلــطــوات
ـنصـوص عـليـها خارج الـسـياقـات ا
ـثال مـسألـة إلغاء منـها علـى سبيل ا
مـنــاصب نـواب رئـيس اجلــمـهـوريـة

فالرئيس معصوم استلم مهام رئاسة
الدولـة وأول شيء الحـظه هو غـياب
قـــانــــون يـــنـــظم صالحـــيـــات رئـــيس
ــا دفــعه إلـى إعـداد اجلــمــهــوريــة 
مــشـــروع قــانــون دفــعـه إلى مــجــلس
الـنــواب لـيـبــقى مـحــفـوظـاً في أدراج
رئاسته(!?) شأن العديد من القوان
األخــرى الــضــروريــة لــتــنــظــيم عــمل
الدولة الـعراقـية في مقـدمتهـا قانون
ـــكـــمـل لـــعـــمل اجملــــلس االحتـــادي ا
مــجـــلس الــنـــواب ضــمـن الــســـلــطــة
التـشريـعيـة كونه الـفرع الـثاني لـها
ـا والــضـابط إليــقـاع الـتــشـريــعـات 
يـنـسـجم ومعـطـيـات الـدسـتـور الذي
ــادة (" (65أوال: يــتم نــصـت عــلـــيه ا
إنــشـــاء مـــجـــلس تـــشـــريـــعي يـــدعى
ـثـل عن بـ"مـجلس االحتـاد" يـضم 
ـنـتـظـمة األقـالـيم واحملـافـظات غـيـر ا
في إقــلـيم ويـنــظم تـكــويـنه وشـروط
الـعـضـويـة فـيه واخـتصـاصـاته وكل
مـا يتـعـلق به بـقانـون يـسن بـأغلـبـية

ثلثي أعضاء مجلس النواب."
وهـكـذا فـقــراءة مـذكـرات د. مـعـصـوم
تـبـ أنـه بـصـفـته رئـيــسـاً لـلـبالد قـد
ـكن له أن جـرد من أيــة صالحـيــات 
يــقــدم عــلــيــهــا وأصــبح مــجـرد أداة
لـدمغ أو حـتـى بـدون دمغ مـا يـقـرره
اآلخـرون عــلى وفق مــا جـاء في نص
ـادة  73بــشــأن صـالحــيــات رئــيس ا
اجلـمـهـوريـة حيـث أن أي تشـريع أو
قرار يعتبر نافذاً وينشر في اجلريدة
الـرسمـيـة بـعد  15يومـاً من تـسـلـيمه
لــرئـاســة الـبـالد. وهـو الــوضع الـذي
يشكل حتـجيمـاً مروعاً لـدور الرئيس
ادة 67  فمن نـاحـية وتوصـيـفه في ا
عملية لن يستطيع الرئيس ال حراسة
الـدســتـور وال مـراقـبــة دسـتـوريـة أي
أجـــراء يــقــدم عـــلــيه الــفـــرع الــثــاني
السلـطة التنـفيذيـة (مجلس الوزراء)
كذلك ما يشرعه مجلس النواب. وهي
احلـــال الــــتي تــــصــــطــــدم بـــالــــوعي
الـــدســتــوري والــقـــانــوني واخلــبــرة
تراكـمة لـشخصـية مثل د. مـعصوم ا
الـذي استـوعب جنـاحـات وإخـفـاقات
الــكــثــيــر من الــتـجــارب اإلنــســانــيـة
وكــانت مــلـهــمه عــنــد تـولــيه رئــاسـة
حكومة إقليم كردستان بعد انسحاب
الــنـظــام الــشـمــولي من اإلقــلـيم بــعـد
انـــتــفـــاضــة آذار  1991 وانــســـحــاب
اإلدارة العراقية االحتادية من اإلقليم
ـا وفـر خالل ـحــافـظـاته الــثالث 
فـتـرته حل مــشـاكل مـسـتـعـصـيـة في
مــقــدمــتــهــا تــوفــيــر أمــوال الــرواتب
واخلدمـات إضافـة إلى اسـتبـعاد كل
أشــكــال احملــسـوبــيــة وهــو مــا أثـار

نقمة الكثيرين عليه.
في ظل هــذا "الــتـجــريــد والـتــكــتـيف"
الواضح لرئـيس اجلمهورية واجه
د. مـعـصـوم مــنـذ الـلـحـظـة األولى مـا
ــعـقـد"(ص(32 أسـمــاه بـ"االشـتــبـاك ا
عنـد تولـيه مهـامه رئيـساً لـلبالد بـعد
أداء الـيمـ الـدسـتـوري حـيث جاءه
مظروف يتضمن ورقة بتوقيع السيد
نتهية الكي رئيس الـوزراء ا نوري ا
واليته الثانية تقـول "إن الكتلة األكبر
هي دولة القانـون ومرشحهـا لرئاسة
ـالـكـي" وبـحـكم احلــكـومـة الــسـيــد ا
وعيه لـسـياقـات العـملـية الـدستـورية
ـضــمـون الــدسـتـوري فــأنه ألـتــزم بـا
والـقـانـوني في أن يـتـولى حتـديد من
هي الــكــتــلــة األكــبــر رئـيـس مـجــلس
سـتقلة فـوضية العـليا ا النواب أو ا
لالنـتـخـابـات أو احملـكـمـة االحتـادية.
وهـــذا مــــثــــال بـــســــيط لــــكـــنـه بـــالغ
احلـــســـاســيـــة في الـــوعي الـــعـــمــيق
للـرئيس مـعصـوم لكـيفـية إدارة أمور
ــا يـربــطه من الــدولـة عــلى الــرغم 
ـالكي حـيث يقول عالقة شـخصيـة با
رشـح "وح كـنت أفـكـر بأسـمـاء ا
لـتـولي رئـاســة مـجـلس الـوزراء كـنت
أتــمــنـى في قــرارة نــفــسي أن يــكــون
ـــالـــكي واحـــداً مـــنـــهم...".(ص?(38 ا
الكي وهنا ال بد من تذكر أن السيد ا
نـفسه وقف ضـد تـكـليـف السـيـد إياد
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"الـســنــوات األربع في قـصــر الــسالم..سـيــرة ومــراجـعــات" لــلـرئــيس د. فـؤاد
صفـحة معـصـوم يـصـدر عن دار الرافـدين مـطـلع شـهـر آب احلالي في  280 
موزعة على  20 موضوعاً مـفهرساً إلى حـد الصفحة 245  لتسندهـا مجموعة

من الصور والوثائق في بقية الكتاب.
وقراءة مـذكـرات الـرئيس الـسـابق تـب إلى أي مـدى غـيـاب الوعي الـدسـتوري
ن يـقبـضون عـلى مـفاصل إدارة والقـانـوني ألغلب سـاسـة العـراق احلـاليـ 
ا شـكل معاناة حـقيقـية لرئـيس الدولة " رئـيس اجلمهـورية هو رئيس البالد 
ـثل سـيادة الـبالد و يـسهـر عـلى ضمـان االلـتزام الدولـة ورمـز وحدة الـوطن 
بـالـدسـتــور واحملـافـظــة عـلى اسـتـقـالل الـعـراق وسـيــادته ووحـدته وسالمـة

أراضيه وفقاً ألحكام الدستور".
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ــنــاضل الـكــردســتــاني والــشـخص ا
األقــــرب لـــزعــــيم االحتـــاد الــــوطـــني
الـــكــردســـتــاني جـالل طــالـــبــاني في
مـــجـــال االســـتـــشـــارات وتـــنـــضـــيج
الـقــرارات واإلجــراءات لـذلك في ص
 205 ومــا قـبــلــهـا وبــعــدهـا يــسـجل
الـــــرئـــــيس الـــــعـــــراقـي الـــــقـــــيــــادي
الكردستاني د. معصوم مجموعة من
ـــهــمــة بـــشــأن الـــعالقــة بــ اآلراء ا
السلطات االحتاديـة العراقية وقيادة
إقلـيم كردسـتان الـعراقي فـهو رفض
االســتــفــتـاء مـن حـيـث كـونـه لم يـأت
بـالتـوافق بـ الـسـلطـتـ االحتـادية
والكـردستـانيـة أوالً  كونـها مـخالـفة
صريحة للدستور ورفض االستفتاء
ثــانـــيـــاً كــونه يـــنـــســجـم مع الـــفــهم
التاريخي والطـموح الكردستاني في
تـــتـــويج الــــنـــضـــال بـــإقـــامـــة دولـــة
كــردســتــانـــيــة لــكن هـــذا الــطــمــوح
يــتــعــارض مع حــقــائق اجلــغــرافــيـة
السياسية بكل ما يعنيه من خسائر
تــلــحـق شــعب كــردســتــان في حــالــة
إقـامة الـدولـة ومـا يتـرتب عـلـيـها من
أضـرار خـطـيـرة ابـسـطـهـا احلـصـار
االقتصادي وثالثاً شخص أن فرص
التـعـايش السـلـمي وبنـاء اإلقـليم في
صلحة ظل دولة العراق هو األفضل 
ـواطنـ في اإلقـليـم بكل مـا يـوفره ا
من فــرص تـنــمـيــة وعـوائــد عـلى أن
حتل قـضـيـة تــشـريع قـانـوني الـنـفط
والــــغــــاز وتــــوزيع مــــوارد الــــدولــــة
وجــبــايــتــهــا. وعــمــلــيــاً فــأن مــوقف
الــرئــيس مــعـصــوم من االســتــفــتـاء
الـذي كــان يـدعـو بـعـض قـادة الـكـرد
في مقـدمتهم الـسيـد مسـعود برزاني
وأبــنه مــســرور وعــدد أخـر مـن قـادة
ـقـراطي الـكـردسـتـاني احلـزبـ الـد
واالحتاد الوطـني ضمنـهم السيدين
كـوسـرت رسـول الـنائـب األول لزعـيم
حـــــزب مـــــام جـالل كـــــذلـك د. بـــــرهم
صـالح  إلى أن يـكــون بـشـكل كـتـابـة
رســـالـــة إلى مـــجــلـس األمن واألمــ
ـتحدة مـصطفـاً بجانب العام لأل ا
االستفتاء وعلـيه انسحابه من مقره
في قـصـر الـسالم وإعالن تـخـلـيه عن
رئــــاســـة دولـــة الـــعـــراق االحتـــاديـــة
واصـــطـــفــافـه مع "إرادة" جـــمــاهـــيــر
االستفتاء في االنفصال لكنه حرص
على محاولة تطويق األزمة من خالل
الــتــخـلي عـن االسـتــفــتــاء أو بـاألقل
ـتـفق إجـراؤه ضـمن حـدود اإلقـلـيم ا
علـيـها مـع السـلـطات االحتـادية دون
تنازع عليها" وح جرى ناطق ا "ا
االسـتـفـتـاء دونـاً عن غـالـبـيـة الـقادة
السياسيـ في اإلقليم نأي الرئيس
معـصوم بـنـفسه عن االسـتفـتاء بـعد
أن فـشلت كل مـحـاوالته  بـكل الـسبل
لــلـتـراجـع عـنه حتت بــاب الـتــأجـيل
ضــــمن مـــســـاعـــيـه حلـــفظ مـــاء وجه
زعــامـــة دعــاة االســتـــفــتــاء من خالل
إحالة موضوع االستـفتاء إلى سلطة
اإلقــلـيم الــتــشـريــعـيــة الـتي تــتـولى
أرجــاء االســتــفــتــاء عــلى أســاس مـا
يـقدمه مـجـلس الـنـواب االحتادي من

شاكل العالقة وعود بحل ا
ـوقف أدى إلى انـحـسـار فرص هذا ا
جتـديـد رئـاسـة د. مـعـصـوم لـلـعراق
الــتي كــانت أطـراف عــراقــيـة عــديـدة
تؤيد جتديدهـا لكنه لم يرغب في أن

خالل تكليف حيدر العبادي برئاسة الوزراء

لقاء مع ملك السعودية

غالف الكتاب

أصـبح الـثاني من آب  1990 الـذي يـستـذكره الـعراقـيون  كل عـام  في مثل
هـذه األيام : تأريخا فاصال بـ مرحلت مازلـنا نئن حتت وطأته وتداعياته
ـسـتقـبل وبـناء اضي والـتـطلع إلى ا رغم احملـاوالت اجلـادة لطـي صفـحـة ا

الثقة ب العراق والكويت.
فـدفع العـراق فاتورة  اجـتياحه لـلكـويت فتحـول بفعل مـرحلـة مابعـد الثاني
من آب بــلـداً مـحـاصـراً مـعـزوالً عن الـعــالم اليـقـوى عـلى مـواجـهـة قـرارات
ـشهـد الذي نـتذكره مـجلس االمن الـتي فرضت احلصـار عليه وأمـام هذا ا
ـاضي وتـكـريسـه سلـعـة مـتداولـة لـلـحـاضر رغم كل عـام فـإن االنـشـغال بـا
مـرور 31عــامـا عـلـى االجـتـيــاح الـعــراقي لـلــكـويت لن يــصب في مـصــلـحـة
الــبـلــدين وال يـصب أيــضـا عــلى إجـراءات بــنـاء الــثـقــة وتـعــزيـزهــا; ألنـهـا
رحلة في غادرة تـداعيات تـلك ا سـتنعـكس سلبـا على احملاوالت احلـقيقيـة 
تـاريـخ الـبـلـدين ومن دون الـتـوقف عــنـد الـظـروف واألسـبـاب الـتي أدت إلى
سؤول يتطلب مزيدا من إجراءات ـوقف ا االجـتياح العراقي للكويت فإن ا
بـنـاء الثـقة بـ الـبلـدين وطي هـذه الصـفحـة وتـداعيـاتهـا عـلى عمق الـعالقة

. األخوية ب شعبي القطرين الشقيق
ومـا ب الثاني من آب ـ  1990 والـتاسع من نـيسان ـ  2003 فـاصلـة زمنـية
شـهـدت ارتـدادات االجـتـيـاح الـعـراقي لـلـكـويت الـذي حتـمـل الـعـراق وحده
نـتــائـجه الـكـارثـيـة خـصـوصـا احلــصـار الـذي حـصـد أرواح نـحـو مـلـيـون
عـراقي عـلى مدى سـنـواته العـجـاف فضال عـن تدمـيـر بنـيتـه التـحتـيـة بكل

مفاصلها خالل حرب اخلليج الثانية عام 1991.
وحتـول الثاني من آب ـ  1990 بـفعل ما أحدثه تأريخـا فاصال ب مرحلت
مــا زلـنـا نـئن حتت وطـأتـه وتـداعـيـاته رغم احملــاوالت اجلـادة لـطي صـفـحـة

ستقبل وبناء الثقة ب العراق والكويت. اضي والتطلع إلى ا ا
ورغم مـــا أصـــاب الــعـــراق بــعـــد احــتـالله من تـــدمــيـــر و انــهـــيــار الـــدولــة
ومـؤسـسـاتـهـا ومـفـاصـلهـا والـفـوضى والـعـنف الـطـائـفي الـذي حـصـد هو
اآلخـر أرواح مـئـات اآلالف من أبـنـائه. كـمـا أن الـكـويت هـي أيضـا حتـمـلت
األعـباء الكبيرة لتداعيات ذلك اليوم وهذا بتقديرنا يكفي لتضميد اجلراح
ال سـيمـا أن العراق قـام بتنـفيذ جـميع القـرارات التي تـرتبت على اجـتياحه
فقودين الكويتـي والتعويضات التي دفع معظمها لـلكويت ال سيما ملف ا

لطمأنة إخوتنا بالكويت حتى يخرج العراق من تداعيات الثاني من آب ـ.
عاجلة تركة الـثاني من آب يتطلب اإلقالع عن سياسة سؤول  ـوقف ا إن ا
ـاضي وتـكـريــسه سـلـعـة مـتـداولــة لـلـحـاضـر السـتـذكـار آالم االنـشــغـال بـا
ومـآسي ذلك اليوم وتعرقل أي محاولة مخلصة لتضميد اجلراح واخلروج

من دائرة القلق واخلوف والتردد.
ــنــطـــقــة واإلقــلــيم الــعــربي من ونــخــلـص إلى الــقــول: إن مــا يــجــري في ا
ـشتـركـات التي اسـتـقطـاب سـياسي وطـائـفي وأزمـات يتـطـلب البـحث عن ا
واجهة األخطار سـتقبل عالقتهما  تـعزز الثقة وتسد أية نافذة لإلضرار 
احملـتمـلة لتـداعيات وارتـدادات ما يجـري من أجل حتصـ بلديـهما من أي

تـواصلة اخـتراق جديـد قد يطـيح بإجراءات بـناء الثـقة ا
ـواقف مـسـؤولـة حلـمـايـتـهـمـا من الـرياح وتـعـزيـزهـا 
الـتي هبت عـلى منـطقتـنا هي بـاألحوال كافـة أصبحت
بـالضـد من طمـوحات شـعوبـها في األمن واالسـتقرار

والسلم اجملتمعي
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تـــعــلن الــشـــركــة الــعـــامــة لــتـــســويق االدويــة
ـستلـزمات الطبـية عن اعالن ملحق رقم (٣) وا
لـلـمـنـاقـصة (Med-9-2021) والـذي يـتـضمن

تمـديد مـوعد غـلق ليـكون ١٧ / ٨ / ٢٠٢١ بدال
من ٣ / ٨ / ٢٠٢١ والذي  االعالن عنها على

www.kimadia.iq  موقعنا
وزارة النفط

الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة

علي عبد احلس
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ـناديـن بـإجراء تـعـالت أصـوات ا
االنـتـخـابـات في مـوعـدهـا احملدد
بـعـد تزايـد اآلراء حول احـتـمالـية
تــأجــيــلــهــا عــقب اعـالن مــقــتـدى
الـصـدر االنـسـحـاب في 15 تـموز
ــنــبــر بــزعــامـة وإعالن حتــالف ا
ـقــاطــعـة. في ايــاد عالوي قــرار ا
حــ غــرد زعـــيم دولــة الــقــانــون
ــــالــــكي في 29 تــــمـــوز نــــوري ا
2021  قـــــائـال "االنــــتـــــخـــــابــــات
ــقــرر ســتـــجــرى في مـــوعــدهـــا ا
في 10/10 ومــوقف الـقـوى الـتي
اعـلـنت عـدم مـشــاركـتـهـا مـحـتـرم
لكـنه موقف خـاص بهـا وال يجوز
فــــرضـه عــــلى رأي االغـــــلــــبــــيــــة
ـتفـاعـلـة مع إجراء االنـتـخـابات ا
ـبكـرة في مـوعدهـا احملدد". الى ا
ذلك سـارع حتالف الـفـتح بإطالق
حــمـلـته االنـتــخـابـيـة في يـوم 30
تـمـوز حـيث دعا رئـيس الـتـحالف
ـنــسـحـبـ من هــادي الـعـامـري ا
االنـتخـابات الى مـراجعـة قرارهم
وفـي نـــــفس الـــــوقـت اكـــــد عـــــلى
ضــرورة اجــراء االنـتــخــابـات في

موعدها احملدد.
وكانت قيادات اللجـنة التنسيقية
الشـيعية قـد اجتمعت قـبل بضعة
أيـــــــام وأكــــــــدت عـــــــلـى اجـــــــراء
االنتـخـابـات وذكر مـصـدر مـطلع
بــان رئـيس حتــالف قـوى الــدولـة
عـمار احلكـيم  طلـب من احلضور
مناقشة انسحاب التيار الصدري

وضـــرورة الــــتــــحـــدث مـع زعـــيم
التـيار مقـتدى الصـدر للعودة عن
وضوع واتفق قراره و بحث ا
اجملـتـمـعـون عـلى ضـرورة اجـراء
االنـــتــخـــابـــات بـــوجـــود او عــدم

وجود التيار الصدري.
الـرئــاســات الـثـالث من جـانــبــهـا
الـتـقت في الـقـصـر احلـكومي  مع
قيـادات القـوى السيـاسية في 31
تـمـوز 2021 لالطالع عـلى زيـارة
رئـــــيـس مـــــجـــــلس الـــــوزراء الى
واشنطن ونتـائج اجلولة الرابعة
للـحوار االسـتـراتيـجي ومـناقـشة
ـقـاطـعات مـسألـة االنـتـخـابات وا
الـتي شابـتـهـا و التـأكـيـد على
قرر ودعا اجراءهـا في موعدهـا ا
اجملـتـمـعـ " الـقـوى الـسـيـاسـيـة
ـاضـية ـدة ا الـتي أعـلـنت خالل ا
ـــشـــاركـــة في الـــعــمـــلـــيــة عــدم ا
االنـــتــــخـــابــــيـــة ألي ســــبب كـــان
ومــطـالــبــتـهــا بـالــعــدول عن هـذا
الــقــرار والــبـدء بــحــوار صـريح;
لـتـحـصـ الـعـملـيـة االنـتـخـابـية
قراطية في البلد". وترص الد
يـرى مراقـبـون بانه من الـطبـيعي
ان تذهب القوى الشـيعية باجتاه
اإلصـرار عـلى اجـراء االنتـخـابات
قاعد بعد انسحـاب الصدر الن ا
ـتوقـعة ستـتوزع على الـصدرية ا
هــذه الــكــتل فـي الـوقـت الــذي قـد
يــكـون الــبــعض مــنــهم في حــالـة
ضـعــيــفــة اذا مـا شــارك الــصـدر

عنى اخر انـهم يرون انسحاب
الصـدر فـرصـة مؤاتـيـة ال تـعوض
اذا مــااســتـــغــلت هـــذه الــفــرصــة

الذهبية لصاحلها.
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مراقـبون اعـربوا عن تـخوفهم من
عـدم اشـتراك الـتـيار الـصدري في
االنــتـخـابــات اذا اسـتـمــر الـصـدر
عـلى قـرار مـقـاطـعـة االنـتـخـابـات
كـون الـتــيـار الـصـدري لـديه اكـثـر
من مـلـيـون ناخـب بـاإلضافـة الى
اليـ الـتـي قـد  ال تـشارك. واذا ا
جــمـعـنـا اعــداد جـمـهـور األحـزاب
ـنسـحـبة مـنـها الـتـيار الـصدري ا
ــدني وحــراك تــشـرين والـتــيــار ا
وغـيـرهم من األحـزاب الـصـغـيرة
يــضــاف الـيــهـم أصـوات نــاخــبي
اخلـارج الذين  اسـتبـعادهم من
ـفـوضـيـة الــتـصـويت بـقــرار من ا
ـســتـقـلـة لـالنـتـخـابـات الـعــلـيـا ا
عالوة عــلى الـعــزوف الـكــبـيـر من
قبل اجلمـهور بشكل عـام فإننا قد
نــكــون امـــام انــتــخـــابــات فــاقــدة
لــلـشـرعــيـة اجلـمــاهـيـريــة وهـكـذا
ـشـهـد انـتـخـابـات سـوف تــعـقـد ا

السياسي بدل حلحلته.
يسـيطـر جمـهـور التـيار الـصدري
عـلى مـنـاطق كـبـيـرة من اخلـارطة
االنـتـخــابـيـة ويـكـون من الـصـعب
ـــرشـــحـــ من األحــزاب دخــول ا
ـــنــاطق واطالق األخــرى لـــهــذه ا
حــمالتــهم االنــتـخــابــيــة او حـتى
تــوجه جــمـهــورهم الى صــنـاديق
االقــتـــراع يــوم االنــتـــخــاب وسط
مقـاطعة جمـهور التـيار الصدري.
وهذا قد يخلق نوعا من التصادم
بــ جــمــهــور الــتــيــار الــصــدري

وبقية األحزاب.
ولـــعـل الـــتــــخــــوف األهم هـــو ان
يـصـبح التـيـار الصـدري معـارضا
لـلــحـكــومـة الــقــادمـة عــلـمــا انـهم

ـعارضة في السابق جربوا هذه ا
ولم تــكن جتـربــة نـاجــحـة لـهم او
لــلــحــكــومــة وانــتــهت بــحــمالت
عسـكـرية وتـصـادم وتكـرار هـكذا
جتــربـة قــد تـفــضي الى نــتـائج ال
حتــمــد عــقــبــاهــا خــصــوصــا ان
الـتيـار لـديه قـوة عسـكـرية كـبـيرة
وفـــعـــالـــة ومـــاســـكـــة لألرض في
بــغـــداد وســـامــراء وغـــيـــرهــا من

ناطق التي يسيطر عليها. ا
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تــنــقــسم اخلــارطــة الــســيــاســيــة
الــشــيــعــيــة عــلى ثـالثــة مــحـاور
ـثـله مــحـور احملـافــظـ والــذي 
حتــالف الـــفــتح ودولــة الــقــانــون
واجمللس االعلى واحملـور الثاني
ثله حتالف عتدل  هو محور ا
قـــوى الـــدولــة (حتـــالف الــنـــصــر
وتــــيــــار احلـــــكــــمــــة) واألحــــزاب
ــمـثــلـة الـشــيـعــيـة الــصـغــيـرة وا
بـالـشــخـصـيـات الـســيـاسـيـة مـثل
حـزب الـوفـاء والـفـراتـ وغـيـرها
ـسـتقـلـة. احملور والشـخـصـيات ا
ــثـلـه الـتــيـار الــصـدري الـثــالث 
الــــذي يـــجـــمـع بـــ  الـــتــــيـــارين

عتدل. احملافظ وا
في حــال غـيــاب الـتـيــار الـصـدري
ـــشـــهـــد الــــســـيـــاسي داخل عن ا
مــجــلس الــنــواب ســتــكــون كــفـة
مـــحـــور احملــافـــظـــ هي األرجح
واالقـوى كــون هـذه الـقــوى تـمـلك
الــسالح و احلــضــور الـعــســكـري
(عــدا دولـة الــقـانــون). بـاإلضــافـة
الى تـمتع محـور احملافـظ بدعم
مباشر وعالقات مـتينة وقوية مع
ايـــران وهــذا يــضـــيف لــهـــا ثــقال
ـعـادلـة السـيـاسـية كـبيـرا داخل ا

بشكل عام.
في ذات الــــوقت يـــشــــكل غــــيـــاب
ـوقع الــتـيـار الــصـدري اضــعـاف 
عـتدلـ وهذا ما تـخشاه مـحور ا

أكـثـريـة القـوى داخل هـذا احملور
اذ انـــهـــا تـــدرك عـــدم إمـــكـــانـــيـــة
منافستها التيار احملافظ من دون
الـتـيـار الـصـدري. حيـث ان الـعدد
والـعدة التـي لديهم ال تـكفي وهي
متشتتـة التوجه في اكثر األحيان
ولن تــتـمـكن من تــوحـيـد ارادتـهـا
وتوجـهاتـهـا بشـكل فـعال كـما في
ــاضي عــنــدمـا تــعــثــرت جــمـيع ا
مـحــاوالتـهــا في تــشـكــيل حتـالف

يجمعها.
nI  W œ—uJ «Ë WOM « ÈuI «

 W dH
لم تــتــدخـل الــقــوى الـــســنــيــة او
ـــا يــــحـــصل داخل الـــكـــورديـــة 
الـسـاحة الـشيـعـية ولم تـطلق أي
من األحـزاب الـكبـيـرة داخل هذين
ـكــونـ أي تـصـريـح او تـعـلـيق ا
ـا يـتعـلق بـانسـحاب الـصدر او
اجـراء االنــتـخــابــات من عـدمــهـا
وبــاتت تــقف مــتـفــرجــة مـلــتــزمـة
الــصـــمت إزاء مــا تــقـــرره الــكــتل
الشيعية.يرى مراقبون بان موقف
األحزاب الكوردية والسنية يتسم
بـالـسلـبـيـة وان عـدم ابـداء رأيـها
يدل على ضعف مواقفها جتاه ما
يـجـري وانـهـا تـسـتـسـلم حلـقـيـقة
عــدم امــتـالكــهــا صـــوتــا مــؤثــرا
مـــنــتـــظـــرة الـــقــرار مـن األحــزاب
الــشـيــعــيـة بــرغم انــهــا مـعــنــيـة
ـا يجري وان بـالدرجـة األساس 
أي قــرار شــيـــعي ســواء بــإجــراء
االنــتـخـابـات او تـأجــيـلـهـا سـوف
يــؤثـر عــلـيــهـا وعـلـى جـمــهـورهـا

بشكل مباشر.
يـفتـرض بـهـذه الـقـوى ان تـساهم
ــصــيــريـة في بــلــورة الـقــرارات ا
وهي دومـــــا تـــــشــــكـــــو مـن عــــدم
اشـــراكـــهــــا في الـــقــــرار من قـــبل
ــكـون األكــبـر. فــمن واجــبـهـا ان ا
شترك تساهم في صناعة الرأي ا

إزاء االحـداث السـياسـية الـكبـيرة
مــثل خــروج العب ســيــاسي مــهم
كــالـتــيــار الــصـدري من الــســبـاق
االنــتـخــابي. جــديــر بـالــذكــر بـان
ـكـون األحزاب الـكـبـيـرة داخل ا
ـــاضـي الـــقــــريب حـــاولــــوا فـي ا
التحالف مع الصدر بشكل مباشر
او غــــيـــر مــــبـــاشـــر ســــواء قـــبل
االنتخابات او بـعدها ويعتمدون
عـلى نـوابه بـشكـل صريح لـتـسنم
ــنـاصب الــرئـاسـيــة مـثل رئـيس ا
مــــجــــلـس الــــنــــواب او رئــــاســــة
اجلــمــهــوريــة او احلـصــول عــلى
ــنـاصب الـوزاريـة عــنـد تـشـكـيل ا

احلكومة.
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اذا اسـتمـر زعـيم التـيار الـصدري
عــلى مــوقــفه من االنــســحــاب في
االنـتخابـات وعدم مـشاركة الـتيار
الـصـدري كــكـتـلـة ســيـاسـيـة فـان
القـادم الـقريب يـكـون صعـبـا على
الـعـراق بـشـكل عـام وعـلى الـتـيـار

الصدري وزعيمه بشكل خاص.
تـمــكن الـتــيـار الــصـدري وبــشـكل
نـهج منـذ انتـخابات 2006 من
تـــقــــويــــة حــــضــــوره الـــنــــيــــابي
واســتـطــاع ان يــبـسط نــفـوذه من
ـانـية وكـان له خالل كـتـلـته الـبـر
دور كـبـير فـي تشـكيـل احلكـومات

األربع السابقة.
قـــاد الـــتـــيـــار الـــصـــدري حـــركـــة
ـــاضي مـــعـــارضــة كـــبـــيـــرة في ا
وتــصـــادم مــرتــ مـع احلــكــومــة
الـــعــراقـــيــة مـــرة في عــام 2004
ـرة الثـانـيـة في عـملـيـة صـولة وا
الـــفـــرســـان عـــام 2008  وكـــادت
الـــعــمــلــيــتــ ان تـــنــهي الــتــيــار
الــصـدري لــكــنه عــاد لــلـعــمــلــيـة
السـياسـية بـقوة وبـاستـراتيـجية
واضـحـة ليـصـبح جزءا مـهـما من

السلطة احلـاكمة فنجح في جمع
انـيـة لـيـصـبح اكـبر ـقـاعـد الـبـر ا
ــانـي في انـــتــخـــابــات حــزب بـــر
2018 بحصوله على †54مقعدا.
ان خــروج الــتـــيــار الــصــدري من
االنـــتـــخـــابـــات الـــقـــادمـــة ســوف
يضـعفه بشـكل ملحـوظ وقد يكون
اخلـاسر األكـبـر لـسبـبـ الـسبب
األول ســيـــخـــســـر مــجـــامـــيع من
مــؤيــديه النـــهم يــنــتـــظــرون مــنه
احلـمـايـة والـتـعـيـنـات واخلـدمات
اذا كــان في الــســلــطـة والــســبب
نـافسـ التـقلـيدي الـثانـي الن ا
قـاعد التي هي سوف يـنعمـون با
من حـصـة الـتـيـار بـاإلضـافـة  قـد
يـــصـــبح الـــتـــيـــار في مـــواجـــهــة
مــبـاشــرة مع احلـكــومــة الـقــادمـة
وهــذا يــعــني اضــطــراب الــوضع
الــســيــاسي واذا مــا تــطــور هـذا
االضطـراب الى صدام مسـلح كما
في الـسابق فـان التـيار الـصدري
سـيخـسـر الـكـثيـر من جـراء هـكذا
صــــــدام وهـــــذا مــــــا حـــــصـل في
ــــاضي وخــــصــــوصــــا اذا فــــاز ا
بـرئــاسـة الـوزراء مــرشح مـتـشـدد
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ال يـخـلـوا أي نـقـاش سـيـاسي في
هــــذه األيــــام من الـــســــؤال حـــول
اجـــراء االنـــتـــخـــابـــات من عـــدمه
وهـــنـــاك شـــكـــوك كـــثـــيـــرة حــول
إمـكانيـة اجراءهـا بغيـاب الصدر
ولــعل قــرار الــبـيـت الـشــيــعي في
ـضـي بـإجـراء االنـتــخـابـات هـو ا
قـــــرار حــــاسم خـــــصــــوصــــا وان
اجملـــتـــمع الـــدولي يـــرى ضــرورة
اجــراءهــا وخــصـوصــا ان كل من
أمــريـــكـــا وايـــران مــتـــحـــمـــســان

قرر.  ألجرائها في موعدها ا
جــديــر بــالــذكــر ان االنــتــخــابــات
ـشـاركـة ـاضـيـة عـانت من قـلـة ا ا

ـؤشـرات احلـالـيـة بـعـد خـروج وا
ــنــافــسـة الــتــيــار الــصــدري من ا
التـشــجع عــلى مــشـاركــة واســعـة
وفـق الـتأمـالت السـائـدة بل عـلى

العكس 
بــــالـــعــــودة الـى الـــســــؤال حـــول
احتمـالية اجراء االنـتخابات فان
اإلجراءات الـرسمـية وتصـريحات
ـسـؤول والـرئاسـات كـلهـا تدل ا
عــلى انــهــا جــاريــة في مــوعــدهـا
احملـدد ولـكن الـنـسـبـة األكبـر من
سـؤول وفي مـجالـسهم هـؤالء ا
اخلــــاصـــــة يــــجــــزمـــــون بــــانه ال
انـــتــــخــــابـــات مـن دون الـــتــــيـــار

الصدري.
وقـد دعت الـقــوى الـسـيـاسـيـة في
اجـــــتـــــمـــــاعـــــهـــــا يـــــوم امس مع
الـرئـاسـات في الـقـصـر احلكـومي
"الـبـدء بـحـوار صـريح; لـتـحـص
الــعـمــلـيـة االنــتـخــابـيـة وتــقـويـة
ــقــراطــيــة في الــبــلــد". هــذا الــد
احلـوار سـيـمـهـد الـطـريق التـخـاذ
قــــرار مـــــلــــزم جلــــمــــيع الــــقــــوى
الــســيــاســيــة ســواء كــان الــقــرار

بإجراء االنتخابات او تأجيلها.
ان الـعـراق بـحـاجـة الى اسـتـقرار
ســـيـــاسي واقـــتـــصــادي وامـــني
ــــتـــأزم والــــوضع الــــســـيــــاسي ا
ـقلق بـتزامن مع الـوضع األمني ا
واشتـداد الصـراع اإلقلـيمي يضع
الــبــلــد عــلى صــفــيح ســاخن مع
اقـتراب موعـد االنتـخابـات وشهر
مــــحـــرم  احلــــرام في ظـل صـــيف
الهب فــــان اجلــــو االنــــتــــخــــابي
ســيـكــون مــشـحــونـا بــشـكل غــيـر
كن ان يـضاف الى مـسبـوق وال 
ذلك هـذا التـردد والـتـشـكـيك حول
اجــراء االنـتــخـابــات من عـدمه او
اتـسـاع رقـعـة الـقـوى الـسـيـاسـيـة

قاطعة لالنتخابات. ا
{ عن مجموعة واتساب
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ـتأزم  ليس هناك مرجعية شكلـة العراقية  في ظل الوضع السياسي ا ا
واحدة  باإلمكـان االستناد عليها  في التحليل وفي رؤية احلالة العراقية
ا هنـاك مجموعـة مواقف  ورهانات سـياسية  تـوسط  وإ راهنا وفي ا
وفرض ارادات  ومثل هـذا الوضع يجعل للنـظام اكثر من رأس  وللدولة
عـدداً من األوالد مـنـهم الـشـرعي وغـيـر الـشـرعي  وبـهـذه احلـالة  كـانت
ـضرة به  اشبه بـفتاح ـفيدة لـلعراق وا الـضبابـية في اكتـشاف احلاالت ا

الفال .
العراق اجـرى مع اجلانب األمـريكي اربع حـوارات في بغـداد وواشنطن 
تـركـزت عـلـى أهـمـيـة تــنـظـيم الـعـالقـات وحتـديـد االتــفـاقـيـات الــعـسـكـريـة
ـاليـة والثـقافـية . وقـد توجت  نـهايـة هذه الـلقـاءات بزيارة واالقتـصادية وا
وفد عراقي كبير عسكري وفني وثقافي واقتصادي ومالي الى واشنطن 
سـبق وصـول رئـيس الـوزراء الـسـيـد مـصـطـفى الـكـاظـمي  وانـتـهت هـذه
احلوارات حسـبما أشار رئيس األمن الوطـني وهو األقرب لكل الرافض
قاتلـة من األراضي العراقـية نهاية  انـتهت باتفـاقات بالقـوات االمريكيـة ا
عـام  2021واسـتـبـدالـهـا بـعـنـاصـر او قـوات تـدريـبـيـة اسـتـشـاريـة أمـنـية
ومـسـاعدة الـعـراق في مـواجـهة ومـحـاربـة تنـظـيم داعش في الـعـراق .هذا
ســمــعـنــاه من رئــيس جــهـاز االمن الــوطــني  وعــدد من أعـضــاء الــوفـد 
لزم باإلضـافة الى اتـفاقات اقـتصاديـة وتنمـوية واسـتثمـارية مع احلفـاظ ا
لألموال العراقية  هذه اخملرجات للمفاوضات االمريكية العراقية  جتعل
بـأن الـعالقة أصـبحـت واضحـة ب الـعـراق وامريـكا  ومـلـزمة لـلطـرف 
وهذا األمر يجسد العالقة االستراتيجية ب البلدين التي حتددت مراتبها
ـالكي رئيس الوزراء وسـماتهـا و التوقيع عـليهـا في عهد السـيد نوري ا
األسـبق في عام  2011وانسحـبت القوات االمـريكيـة على اثرهـا .صحيح
إن الوجود اريكـي في العراق  منذ االجتياح وحـتى االن لم يحقق تنمويا
نجزات  حتى في واقتصاديا  ما يجعل الشعب العراقي يستذكر هذه ا
مـجال الـطـاقـة وهي الـدولة الـعـظمـى لم تنـجـز مـا يريح االنـسـان الـعراقي
ـواطـن يشـكـك بالـوجـود األمـريـكي أصال  ولـم يـرتاح ألي حـتى اصـبح ا

مبادرة ألعاده ما دمرته القوات الغازية ومنها شبكات الكهرباء . 
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ـواطن الــعــراقي  لــكن بــعــد مـضي كل ذلـك صـحــيح مـن وجـهــة نــظــر ا
18عـامـا عـلى الـتـواجـد األمـريـكـي والـكـثـيـر من الـتـنـاقـضـات بـ الـرؤيـة
الـعـراقيـة لهـذا الوجـود والـرؤية االمـريكـية  حتـرك الكـاظـمي وفريق عـمله
لــتـصــحـيح هــذه الـعالقــة  والـتي تــمـثـلـت بـسـحب الــقـوات الــقـتــالـيـة من
األراضي الـعراقيـة حتى نهـاية هذا العـام  وتطويـر العالقات االقـتصادية
ـالـيـة والـصـحـيـة والـبـنـيـويـة  وكـانت االتـفـاقـات في هـذا االطـار جـيدة وا
ومـرغوبـة سـيمـا وان التـعامل فـيهـا مع دولـة كبـرى تمـتلك كل اإلمـكانـيات
التي تـفيد الـعراق وتـصحح مسـارات الوضع الـتكويـني للـسلـطة العـراقية
شكل االن ليس في خطة ا يخدم مـصلحة االنسان إذا صح تنفـيذها .ا
ثل ـفاوض  حتى وان كان بعظهم  االتفاق التي طـرحها وفد الكاظمي ا
ـشـكل عـدد وجهـات الـنـظر ا ا الـقوى الـرافـضـة لـلوجـود األمـريـكي  وإ
ورفض هذا االتفاق والـتشكـيك بصالحية تـنفيذه  وهـذا ما جعل الوضع
الـعراقي بالـنسبـة للدول األخرى غـير مسـتقر ولـيس ضامن التفـاقياته مع
االخرين  وبـالتـالي يجـعل الـعراق دولـة هامـشيـة ضعـيفـة  فكـان االجدر
بـكل الـرافـض من قـوى مـسـلـحـة وسـيـاسـيـة أن تنـتـظـر الـفـتـرة الـزمـنـية
ـعـرفـة االلـتـزام األمـريـكي لالتـفــاق وهي ال تـعـدو اكـثـر من أربـعـة اشـهـر 
واقف التي تعـزز مواقفهم .لقد كان باالتفاقـات  بعدها باإلمكان اتـخاذ ا
مـوقف الـسـيـد مـقـتـدى الـصـدر  واضـحا فـي احتـرام االتـفـاق ووقف كل
قاومة  حـتى تتحقق شروط انسحاب القوات عمليـات ما اسماه مجلس ا
العسكرية االمريكية واألجنبية من األراضي العراقية  لكن اطراف أخرى
حتى لم تـنتـظر مـوقف الوفـد العـراقي العـائد من واشـنطن والـتعـرف على
حـقـيـقـة مـخـرجـات وتـنـفـيـذ هـذا االتـفـاق وبـيـنت مـوقـفـهـا الـرافض مـعـلـلة
هـمة أعـلنت ـسلـحـة ا واجـهـة  وأن كانت بـعض األطراف ا استـمراريـة ا
ـا فيـهـا السـفـارة االمـريكـيـة معـلـلة ذلك ادانتـهـا الستـهـداف السـفـارات 
باالستهـداف من اطراف خبيـثة متحـركة على وفق اطراف تـستهدف خلط
ـهم في كل ذلك العـراق بحـاجـة الحتـرام شخـصيـته  وبحـاجة األوراق .ا
نطقة العربية والشرق األوسط والعالم  ماسة إلعـادة دوره احملوري في ا
والبـد من االعتراف بـان السيـد الكاظـمي جنح في حتقيـق نسبة عـالية من
ـا إن مــجــمل هــذه األطـراف الــرافــضــة والـقــابــلـة هـي جـزء من ذلك  و
مـكونـات الـسـلطـة ومـجلـس النـواب عـليـهـا ان جتـري حوارات مع حـكـومة
ــكـنـهـا أن تـعـلن الــكـاظـمي قـبل احتـاذ مــواقف أخـرى وعـلى ضـوء ذلك 
ـكـنـنـا اإلشارة الى إن الـشـعب الـعـراقي بـحاجـة مـلـحة موقـفـهـا  وهـنا 
ـعـيشـيـة لـلـناس وإنـقـاذ الـبالد من تـعدد لوقف الـفـسـاد وتـدهور احلـالـة ا
ـواقف والسيـاسات وااللتـفات لزيادة االمـية ب الـشباب والـصغار التي ا
بـلــغت في ظل هــذا الـنــظـام  %61من مــجــمـوع الــسـكــان ووقف الــنـهب
الـيـة العـامة  وبـذلك تكـون هذه الـقوى فـعلـيا ـصادر الـعراق الـنفـطيـة وا

قوى انقاذ للعراق وشعبه ..
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بي األولـيـة لكـرة الـقدم مـعـسكـر كـربالء الذي أنهت اجملـمـوعة األولى مـن قائـمـة منـتـخبـنـا األو
قـبل بواقـع مجـموعـت لـكل منـهمـا خمـسة أيـام. وتواجـدت اجملمـوعة سيـنتـهي يوم اجلـمعـة ا
بي خمـسة أيام في معسكر كربالء بواقع وحـدت صباحية ومسائية مع نتخبنا االو األولى 
شـاهدة الالعب وكـيفية تـطبيق الواجـبات التكـتيكية خوض مباراتـ تدريبيـت بينـهما وذلك 
ـباريـات الرسمـية. وغـادرت القائـمة األولـية للـمجـموعة األولى والتكـنيـكية ومـدى تطـبيـقها في ا
كـونة من  26العبـاً بيـنمـا التـحقت الـقائـمة األولـية نـتخب في مـحافـظة كـربالء وا مقـر إقامـة ا

. للمجموعة الثانية  وباشرت التدريبات في معسكر كربالء امس االثن
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مـنـذ أن وصـلت إلى عـمـان قـبل اسـبـوعـ   وانـا
برفـقـة  الـكابـ عـدنان حـمـد في اغلب مـشـاويره
اليومية والرجل لالمانـة يتصل بي هاتفيا  إذا لم
ن اتـصلت وحتى نلـتقي  ويـسألني أيـن ذهبت و
يسـألنـي ماذا تـناولت الـيـوم  من طعـام   واقولـها
بأمانـة أشعـر بالدالل مـعه وأشعـر بالـفخر عـندما
أجتـول بــصـحـبــته  وانـا أرى اســتـقـبــال الـشـعب
االردني له بكل فئاته رجال ونـساء وأطفال وكبار
فـي الـــسن حـــيث يـــرحـــبـــون بـه اجـــمل تـــرحـــيب
ويـلـتـقـطـون الـصـور مـعه ويـقـولون لـه كـاب نـحن
مـعك ونـدعــمك ونـسـانـدك في مـهـمــتك الـتـدريـبـيـة
نـتـخب األردن والـرجل بكل تـواضع يـجـيب على

أسئلتهم ويشكرهم على محبتهم ودعمهم له .
وباالمس  كنت استقل سـيارة تكسي واتصل بي
الـكابـ عـدنـان حمـد يـسـأل أين أنا وعـنـدمـا علم
ـتصل   كـان  الـكابـ عـدنان حـمد السـائق أن ا
أثنى عليه وعـلى أخالقه وحب الشعب االردني له
ـمـيزة من خالل مـسـيـرته التـدريـبـيـة الـناجـحـة وا
مع مــنـتــخب األردن ســابـقــا   حلــظـتــهـا شــعـرت
بالـفـرح والـفخـر بـأن مدرب عـراقي يـنـال كل هذه
احملبة واالحـترام من شـعب عربي يـعتـبروه واحد

منهم .
وقـبـل اسـبـوع ذهــبت مـعـه إلى مـحــافـظـة الــسـلط
شـاهدة مبـاراة ب فـريقي الـسلط ومـعان ضمن
ــمـــتــاز ومـــا أن وصــلـــنــا إلى الـــدوري االردني ا
الـبــوابـة الـرئــيـسـيــة لـلـمـلــعب بـسـيــارته وشـاهـده
مـســؤولي الـبــوابـة  جــاءوا إلـيه بــسـرعــة ورفـعـوا
الــعـارضــة وهم يــقـولــون له  اهال وســهال كــابـ

شرفتنا 
ـقـصـورة ــلـعب وجـلـسـنـا في ا وعـنـدمـا دخـلـنـا ا
اغـلب احلــضـور الـتـقــطـوا مـعه الـصــور وكـلـمـات
الـترحـيب تـسـبـقهم حـتى العـبي الـفـريقـ عـنـدما
ـلعب عـلمـوا   أن الـكـابـ عدنـان مـتـواجـد  في ا
يـحـاولون أن يـقـدمـوا افـضل مـا لـديـهم من عـطاء
عسى أن تكون أسماءهم في مـفكرة الكاب التي
ــمـيـزين دائـمــا يـسـجـل فـيـهــا اسـمـاء الـالعـبـ ا

الحظات عن أداء الفريق وا
الـرجل يـعـمل بـصـمت  ومـقل بـالظـهـور االعالمي
ويـدع عـمـلـه يـتـكـلم عـنه واليــحب الـثـرثـرة والـقـيل
والـقـال  هـاد الـطـبــاع يـحـتـرم نـفـسه وتـاريـخه
الـريـاضي الــذي بـنـاه بـاجلــهـد واإلبـداع والـتـألق
عـرفة وانـا متـأكـد سوف  يـعتـابني الني كـتبت وا
نشـور أو يصله من أحد األصدقاء عنه إذا قرأ ا
لكن يجب أن أقول كلمة بحقه وانا قريب منه منذ
أسبـوعـ وارى محـبـة ودعم  الـشعب االردني له
بـــعـــد أن  تــكـــلـــيـــفه من قـــبل االحتـــاد االردني

باالشراف على منتخبهم
اخيرا

اتــمــنـى له مــثــلــمـــا يــتــمــنى له
الـشـعب االردني والــكـثـيـر من
مـحـبـيه الـنـجاح والـتـوفـيق في
مـسـيرتـه مع مـنـتخـب نشـامى

األردن.
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ـبـية في رومـا عام 1960 كانت دورة االلـعاب األو
هي أول وآخــر دورة حــصل فــيـهــا الــعــراق عـلى
ــبـيــة  وعــلى الـرغم مـن انـهــا كـانت مــيـدالــيـة او
ميدالـية برونزيـة لكنـها ادخلت أسم بـلدي العراق
الى صفحـات السجل الـذهبي في عالم الـرياضة

بية!! االو
ــاضـي كــنت اتــابع فــعــالــيــات خالل األســبــوع ا
ـحض الـصـدفة ـبـيـاد طوكـيـو  وقـد شـهـدت  او
يدالية فوز شاب تونسي اسمه أيوب احلفناوي 
ذهبـية في احـد منـافسـات السـباحـة متـفوقـاً على
مــنـافــسـيه مـن الـدول الــعـظــمى اخلـمــسـة دائــمـة

العضوية في مجلس األمن الدولي !!
 وحقيقـة فقد غـمرني شعـور بالفرح والـزهو لفوز
هذا الـشاب األسـمـر القـادم من تونس اخلـضراء
ـا يعـرف بالـربيع ـتعـسرة  التي شـهدت الـوالدة ا
الـعــربي ومــا زالت بالده تـعــاني من تــبـعــات تـلك
الوالدة الـتي لم يتـضح شكل الـوليـد القـادم منـها

بعد رغم مرور اكثر من عقد من الزمان !!
ـقـرفـة وعودةً وبـعـيـدا عن الـسـيـاسـة واجـوائـهـا ا
لتلك الـلحـظة التي سـجلت انـتصاراً لـذلك الشاب
التـونـسي والتي ادخـلت الى نـفسـي الفـرحة دون
استئذان رغم انه تـفوق على سبـاح من اميركا
حيث اعيش منـذ سن وأحمل جـنسية هـذا البلد

بإحترام وتقدير عالي !! 
لقد اخذني هذا الفوز وهذه الفرحة الى استذكار
رحـوم عبـد الواحـد عزيـز ذلك الربـاع البـصري ا
الذي جنح قبل اكـثر من ست عـاما في رفع علم
ـا جنح ايضا انذاك العراق عالـيا في روما  ور
فـي اطالق دمـــــوع الــــــفـــــرح من
عيون العراقي كتلك التي نزلت
من عـيــني وانــا اشـهــد فـوز ابن
تــونس اخلــضـــراء بــالــذهب في

طوكيو ..

السباح محمد
العبيدي
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كشف إياد بنيان رئيس الهيـئة التطبيعية لالحتاد
الـعراقي لـكـرة الـقـدم مـكان مـسـكـر أسـود الـرافدين
الـذي سـيــدخـله حتـضــيـرا لـلــتـصـفـيــات اآلسـيـويـة
ؤهلة لكأس العالم  2022في قطر. وأعلن االحتاد ا
العـراقي لـكـرة القـدم مـساء أمس الـسـبت التـعـاقد
ــدرب الـــهــولــنــدي اخملـــضــرم ديك أدفــوكــات مع ا
ـنـتـخب خــلـفـا لـلـسـلـوفـيـني سـتـريـشـكـو لـتـدريب ا
كاتانيتش. ويشـارك العراق ضمن اجملموعة األولى
في الدور النـهائي لـلتصـفيات إلى جـوار منتـخبات
اإلمارات وسوريا ولبنان وإيران وكوريا اجلنوبية.
ـرحلـة األخيـرة من التـصفـيات وتنـطلق تـصفـيات ا
اآلسيـويـة في سـبـتمـبـر أيـلول وتـنـتـهي في مارس
ـلـحق في يونـيـو حزيـران. وقال آذار بيـنـما يـقام ا
بنـيـان في تـصريـحـات صـحفـيـة االحتاد قـرر إقـامة
معسكر تدريبي للمنتـخب في مدينة ملقا اإلسبانية
دة 10 يبـدأ من نـهايـة األسـبوع احلـالي ويـستـمـر 
ـدرب الهـولـندي ديك أدفـوكات. وزاد: أيام بـقـيادة ا
االحتــاد الــعـــراقي في صــدد االنـــتــهــاء من إصــدار
تأشـيـرات الدخـول لـلمـنـتخب الـوطـني وسيـلـتحق
نتخب ـعسكـر إسبانيـا ومن ثم يكمـل ا الالعب 
بالـتحضـيرات في مـعسـكر آخـر قد يـكون في تـركيا
حل انـطالق الـتـصفـيـات. وأ إيـاد بنـيـان األمور
درب الهولـندي اخملضرم ديك تسير بـشكل جيـد وا
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تـوفي الــسـبّـاح الـعــراقي الـدولي مـحــمـود عـبــيـدي غـرقـاً في
شاطئ األعـظـميـة بالـعـاصمـة بغـداد. وأعـلن مصـدر طبيّ أن
الـسـبّـاح الـدولي مـحمـود الـعـبـيدي تـوفي غـرقـاً عـنـد شاطئ
األعـظـمـيــة بـالـعـاصـمـة بـغــداد دون ذكـر أي تـفـاصـيل حـول
حادثـة الوفـاة. وبـعيـد اإلعالن عن وفاة الـسبّـاح العـراقي علّق
احتاد الـسبـاحة عـلى حادثـة غرق الالعب مـشيـراً إلى اشتـباهه
بأن يـكـون احلادث مـدبّـراً.  وقـال رئيس احتـاد الـسـباحـة الـعراق

خـالــد كــبــيــان في تــصــريح صــحــفـي أن حـادث غــرق العـب نـادي
ـنـتـخب السـابق مـحمـود الـعبـيـدي كان األعـظـميـة بـالسـبـاحة والعب ا
بسـبب ارتطام حـجر أو شيء صلب بـرأس السبّـاح العبـيدي.  وأشار
كبـيان إلى أن الـسـلطـات تشك بـأن يـكون حـادث الغـرق جـنائـياً الفـتاً
ـعرفة مالبسات وأسـباب وفاة الالعب.  يشار إلى فتح حتـقيق جنائي 
إلى أن الــســبّــاح مـحــمــود الــعــبــيـدي هــو العب في نــادي األعــظــمــيـة
ــنــتـخب الــعــراقي من قــبل وشـارك في لــلــسـبــاحـة وكــان العــبـاً في ا

ثالً للعراق. مسابقات دولية عديدة 
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نتخب ونأمل أدفوكات متحمس لـقيادة ا
ــطــلـوب في أن يـحــقق أســود الــرافـدين ا
ـنـتخـب بشـكل يـليق التـصـفـيات ويـظـهر ا
بالعراق. وتولى أدفوكات تدريب الكثير من
األندية كـما تـولى تدريب منـتخب هـولندا 3
مرات إلى جانـب تدريب منـتخـبات اإلمارات
وكـوريـا اجلــنـوبـيــة وبـلـجـيــكـا وروسـيـا

وصربيا. 
وتــوج أدفـوكــات بــألــقـاب
الـــــــدوري مع أنـــــــديــــــة
أيندهـوفن الهـولندي
وريـــــــــــنـــــــــــجـــــــــــرز
اإلســـــكــــتـــــلـــــنــــدي
وزيــــــنـــــيـت ســـــان
بــــــطـــــرســــــبـــــرج
الـــــروسي الـــــذي
تـوج معـه أيـضا
بـكـأس االحتـاد
األوروبـــــــــــــي

فـــي 2008.
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الصـحفي العراقي نعـته نقابة صحفـيي كردستان بعد
ـوت اثـر اصابـته بـفايـروس كـورونا.سـائـل ان غيـبه ا

لروحه الرحمة.
—UNM « rB²F

ـمـثل الــسـوري يـطل ألول مـرة بـفـيــديـو كـلـيب أغـنـيـة ا
كـلمات وأحلان نبيل (مغرومة 2) للـمطربة جنوى كرم 

خوري وتوزيع داني حلو واخراج حسن غدار.
 błu  błU
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ـطــربـة الــسـوريــة طـرحت أغــنـيــتـهــا اجلـديــدة (نـاس ا
) ضـمـن مـبـادرة الــطـفــولـة حــيـاة.واألغـنــيـة من تـانــيـ
كـلـمـات: تـامـر بـدوي وأحلـان: إسالم الـعـدل واخـراج

هاني طيفور.

UNO³−F  oKIð “dO³Ý

W¹—UŽ —u  dA½ bFÐ

UN  Wz— WŽ«—“ ÊuŠd²I¹ e¹eF « b³Ž ‰ôœ ¡U³Þ√

بطل فيـلم اإلغراء الشـهير 465 يوم
والــــــذي ضم مــــــشــــــاهـــــد وصــــــفت
بــاإلبــاحــيــة.ونــشــر عــبــر صــفــحــته
اخلــــاصّـــة عــــلى مــــوقع الــــتـــواصل
يـشال اإلجتـمـاعي صورة جـمـعتـه 
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صـري مـحمـد رمـضان عـاد الفـنـان ا
إلثارة اجلـدل بعـد إعالنه عن تـعاون
غـــنـــائي جـــديـــد مع عـــارض األزيــاء
والـفنـان اإليـطالـي ميـشـال موروني

وعــلّق: (انــتـــظــروا قــريــبـــا فــيــديــو
مــــوســـيــــقي جــــديــــد مع مــــيـــشــــيل
مـــوروني) وعــــلق مــــيــــشـــيـل عـــلى

منشور رمضان (حبيبي يا أخي).
وجـاءت مـعـظم الــتـعـلـيـقـات لـتـرحب
بالـتعـاون الذي سـيجـمعـهمـا بيـنما
أشـارت تـعـلـيـقـات أخـرى إلى أعـمال
مــيــشـيل الــتي يــصـنــفــهـا الــبـعض
ألـوف وتـندرج حتت بخـارجـة عن ا

نوعية األعمال اإلباحية.
وكــان آخــر أعــمـال رمــضــان أغــنــيـة
ثــابت الــتي طــرحــهـا مــؤخــرا عــبـر
قنـاته الرسمـية عـلى موقع يـوتيوب
كمـا قدم في رمـضان 2021 مسـلسل

موسى مع الفنانة سمية اخلشاب.
ــمـثــلـة عــلى صـعــيـد آخــر  ال تـزال ا
صريـة دالل عبـد العزيـز تعاني من ا
مــضــاعــفـات إصــابــتــهـا بــفــايـروس
كورونـا حـيث أنهـا أمـضت ما يـريد
ـشـفى.وأفادت عن ثالثـة أشـهـر في ا

{ لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت - ظـهـرت
بـريـتـني سـبـيـرز عـاريـة الـصـدر لـلـمـرة
الــرابـعــة هـذا األســبـوع وذلك من خالل
نشرها صـورة عبر حسـابها على موقع
لـلـتــواصل االجـتـمـاعي وبــيـنـمـا أشـاد
ـــعــجــبـــون في الــبـــدايــة بــالـــنــجــمــة ا
لـــشـــــــــعـــورهــــا اجلـــديــــد بـــاحلــــريـــة
الــشــخــصــيــة  لــكن الــعــديــديـن بـدأوا

يشعرون بالقلق.
وشــاركت ســبـــيــرز صــوراً الــتـــقــطــهــا
لنفسها وهي حتدق في الـكاميرا بينما
كــانت تـغــطي صـدرهــا بـيــديـهــا مـسـاء
نـشوراتـها الـثالثة اجلـمعـة  تذكـرنـا 
الـسـابـقـة الـتـي لم تـرتـد فـيـهـا بـريـتـني
سـوى سـراويل اجلــيـنـز الــقـصـيـرة في

يوم عاصف.
ـــعــجــبــ وفـي حــ أن الــعـــديــد من ا

ـغـنيـة الـسابـقة  يـدعـمون مـنـشورات ا

إال أنـــهم قـــلـــقـــون اآلن من الـــنـــشـــر
ـتــكـرر لــصـور صــدرهـا الــعـاري  ا
ــكن أن مــعـــتــــقــدين أن الــصــور 
ــغــنــيــة وهي تــعــود لــتــــــطــارد ا
فروضة تكافح إلنـهاء الوصايـة ا

عليها.
ـعـجـبـات وفـقـا وعــلـقت إحـدى ا
ـــــوقـــــفـع الـــــفن (شـيء مـــــريب
يـحــدث)  وعـلق مـتـابع (أعـيش
اليوم الذي تنتهي فيه الوصاية
كن لـبريـتني أخـيرًا إخـبارنا و
بـــاحلــقــيــقــة حــول مــا يــجــري)
وتساءل العـديد من اآلخرين عما
إذا كانـت سبـيرز هي الـتي تنـشر
حقًـا على صـفحـاتهـا على وسائل
التواصل االجتماعي أم ال. (أشعر
أنـهـا خـاصـة ويــتم نـشـرهـا بـدون

موافقتها).

مــنـكم من يــسـمع خــبـرا ســارا يـتــعـلق بــإجنـاز ألحـد
أوالده.رقم احلظ.9
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ــال مـن عــمل مـــنــكـم من يــحـــصل عـــلى مـــبــلـغ من ا
إضافي.رقم احلظ .4
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ارسة حاولوا تفـهم وجهة نـظر أحبائـكم. بإمكـانكم 
نشاطات فنية وأدبية.

—u¦ «

ضـعـوا سـلم أولـويـات لألعـمـال الضـروريـة والـعـاجـلة
.يوم السعد الثالثاء.
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تـشـعـرون بـأن احلظ يـحـالـفـكم. وبـإمـكـانـكم مـواجـهـة
مشاغلكم وإجناز قسم منها.
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كـونـوا أكـثـر صـبـرا أثـنـاء تـصـريف أمـوركم. حـاولـوا
التقرب من األصدقاء.
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انتبهـوا إلى صحتكم تشعرون بالتعب يسيطر عليكم
نتيجة تراكم العمل.
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يجب تـوخي احلذر من مؤامرة حتاك ضدكم من وراء
الكواليس.
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ـيـلون بـإمـكـانـكم الـتـعـامل مع أفـراد الـعـائـلـة الـذين 
للتعاون معكم.رقم احلظ.3
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 يحصل لـديكم تغيير إيجابي بعد مغيب الشمس.يزم
السعد االحد.
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ساء تعثرون على غرض كان في ساعة مـتأخرة من ا
ضائعا.
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بـإمــكـانـكم اسـتــغـلـوا الــوقت لـلــتـقــرب من األصـدقــاء
تمضية أوقات جميلة معهم.

 u(«
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ـناسب الكـلـمـات لـهـا مكـانـهـا ا
اعـد تــرتــيــبــهـا داخل الــشـكـل 

فقودة: واكتشف الكلمة ا
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عـــشــاق  –عـــكــا  –أســواق –
بـلـقـيس  –كـوبا  –شـهـريار –
عم  –هـــابــــيل  –وردة  –أم –

أجندة  –حاكم- ليوا.

ــقــيم في إيــرلــنـدا تــلــقى تــهـاني الــشــاعــر الـعــراقي ا
االوســاط االدبــــــــــيــة لــفـوزه بــجــائـزة الــشــعــر الـتي
ـتــمـثل اطـلــــــــقــهـا بــرنـامـج الـزمــاالت الـثــــــقــافـيــة ا
جـلس الفنون اإليرلندي ومجموعة مؤسسات ثقافية

وإعالمية .

ـمـلـكة ـشـارك في اجلـامعـة االهـلـية  استـاذ االعالم ا
البـحرين يقـدم (مقارنـة ب وليـبيا والـبحرين في ادارة
ـعــنـونـة ازمـة كــوفـيـد  (19في الــنـدوة االفــتـراضـيــة ا
(تمـظـهـرات االتـصـال االزمـاتي خالل جـائـحـة كـورونا

بالوطن العربي).

وصل التـدريسي في كـليـة الـفنـون اجلمـيلـة بجـامعـة ا
ـنـاسـبـة تـرقيـته تـلـقى تـهـاني عـمـادة الـكـلـيـة وزمالئه 

العلمية متمن له دوام النجاح .

اخملرجـة والكاتـبة األردنيـة يشارك فـيلمـها (فرحة) في
قبل. مهرجان تورونتو السينمائي الدولي في أيلول ا
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نعـتـها طبـيـبة االسـنـان الـعراقـيـة
االوسط الـطـبـيـة بــعـد ان غـيـبـهـا
ـــــــوت هـي وجـــــــنـــــــيـــــــنـــــــهـــــــا ا
اثـــرمــــضـــاعـــفـــات اصــــابـــتـــهـــا
بـفـايـروس كـورونـا سـائلـ الـله

تعالى ان يسكنها فسيح جناته.

برتني سبيرز

بـــــاالثـــــاث واألجـــــهـــــزة
الـكـهـربـائــيـة الـتي تـعـد
ـــومــة ضــــــروريـــة لــد
عـــــمل هـــــذه األمــــــــاكن

الثقافية .

صـرية أن األطـباء إحدى الـصحـف ا
اقترحوا على عائـلة دالل عبد العزيز
إجــراء عـمــلـيــة زراعـة رئــة لـهــا قـبل
نقلها إلى مشـفى آخر لتلقي العالج
ـا أنـهـم رفـضــوا ذلك بــشـدة نــظـرًا إلـَّ
خلــطـورة الــعــمـلــيــة.ويـأتي اقــتـراح
األطـبــاء إلجـراء مـثـل هـذه الـعــمـلـيـة
اخلطـرة بـسبب مـعـاناة عـبـد العـزيز
مـن تـــلـــيف في الــــرئـــة الـــنـــاجم عن
إصــابـــتــهــا بــكــورونــا إضــافــة إلى
حاجتها للبقاء على جهاز اإلكسج

حتى إذا ما تقرر نقلها للمنزل.
وفي وقـت ســــابـق كــــشـف اإلعالمي
ـــصــري مـــحــمـــد عــلي خـــيــر آخــر ا
الـتـطـورات الــصـحـيـة لـعـبـدالـعـزيـز
حـيث أشـار أنــهـا مـا تـزال في غـرفـة
ـركـزة إذ لم تــطـأ قـدمـهـا الـعــنـايـة ا
األرض وال تستطيع مـغادرة فراشها
بـعــد كـمـا أنــهـا مـوصـولــة بـأنـبـوب

أكسج مُعلَّق في أنفها.
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عـصـافـيـر بـطـني تـزقـزق .. اود الـكـتـابـة حتت هـذا الـهـاجس! كـنت انـوي
مـحـاورة سـيـــــــــدة واسـتـاذة في الـتـنـمـيـة الـبـشـريـة مـسمـاهـا الـوظـيـفي
ـفردهـا ال ترضى بـالشـراكة (مـدربة سـعـــادة ) اشــــــــترطت ان تـكون 
وال االشـــــــــراكـــيـــة وال حـــتى االشــــــــــتـــراكـــيـــة الــتـي لم تـــدم في بالد
الـســوفـيــات وال فــي اقل الــبـــــلـد اصــابــة بـكــورونـا - الـصـ من حـيث

الوفيات !
 ذات مرة حاورت طبيبا مختصا بطب وجراحة العيون وهو يحاول اخفاء

ماضيه السياسي قلت له :  
ماذا جاء بك الى السياسة ? 
قال اغرتني عبارة واحدة : 
االشتراكية تعني السعادة !

 كثيرون يؤثرون حياة العزلة .. النهم يخشون العثرة والزلة ومن ثم الذلة
.. وتلك سعادتهم العظمى ...وشعارهم فيما يرددونه من شعر : 

(لقـاءُ النـاس ليسَ يُـفيـدُ شيـئاً سـوى اإلكثـارِ منْ قيلٍ وقـالِ فأَقْلِـلْ منْ لقاءِ
الناسِ إال لكسبِ العلمِ أو إصالحِ حالِ)

طار عصفور هو االعتى ..  لم يبق على شجرتي اال بضع عصافير ..من
غادرة  - منهم - عصى وفر .. آثر ا

كان عشه عامرا بعصـفورة عمره ..ثم ح شاخ في عزلـة منتجة قضاها
ب دفـتر وكـتاب مع عـزلة عـن اخلالن واالحبـاب .. اصبح فـيهـا مخـتصا
بالتنمية البـشرية قبل توني روبينز او صاحب نـظرية الفستق او مانسون
صاحب الكتاب االرجواني فن الالمباالة .. مانسون والذي هو االن بعمر

ولده البكر ... 
كل من يشعر باخليبة يقول له : 

ـليء بـالـطـاقـة االيـجايـبـة .. الـتي تـعال عـنـدي  خـذ كـفـايـتك مـن خزانـي ا
ترددها مذيعة التظهر اال صبحا ...

هو يجري ثاني عملـية جراحية وليس حوله ولـد وال تلد اال من قارئة نهمة
الهمها الكثيـر فكانت له البديل االنسب عمن كـانوا يتعكزون عليه ثم ح

وهن العظم منه عصوا وفروا !
هـجر نـافـذتي ذاك العـصـفور الـذي كـان يبـدد وحـشتي مـغـيب كل شمس

بعمان .. لعل اثناه قد صيدت او احتجبت في عشها .. 
ال اصوات هنـا لنبـاح كلب وال عواء جـرو وال صوت صفـير لبـلبل .. حتى
الـغراب الـذي كان يـنعـق فوق شـجرة الـسرو تـنـاهى حتى تالشى الشيء

سوى الصمت...  
لـقـد حــــــــــــاورت رقـمـا قـيـاسيـا من الـضـيـوف الـعـابـرين لـلـقارات .. او
الــذين يـــعــودون قــافــلــ  عـــائـــــــدين وهم االن عــلـى اهــبــة االقالع  في

طارات ..  ا
لــقـد جتـمــعت لـدي سـلــسـلـة حـوارات  لــو نـضـدت في
كتاب لصارت مـصدر سعادة للمـسافرين على خطوط

البر في طريق العودة من عمان الى بغداد .   
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ـنـاســبـة ذكـرى مـيـالده الـتي صـادفت
ـــــمــــثل االول من اب حتـــــدثت إبـــــنــــة ا
ـصـري الـراحـل سـعـيـد صــالح هـنـد ا
عن ذكريات والدهـا وذكرى عيد ميالده
وقـــالت فـي مـــداخـــلــــة ضـــمن بــــرنـــامج
تـلـفـازي:(كـان يـحـتـفل بـعـيـد مـيالده كل
عــام خــصــوصــاً إذا كــان يــشــارك في
واطن مسرحيـة وكان عدد كبيـر من ا
يــحـــضــره وعـــيــد مـــيالده كــان حـــدثــاً

قومياً).
ــمـثل الـراحل كـان وأضـافت هـنـد أن (ا
ــســـرح أســـرته وهي كـــانت يــعـــتـــبـــر ا
تتواجد معه هناك طوال الوقت ولم يكن
يفصل بـ بيـته وأسرته وكـانت تعـتبره
صديـقاً وكان يـعمـل على تـخلصـها من
خـجــلـهـا حــتى تـتــحـدث مــعه في كل مـا

يخصها).
وتابـعت قائـلـة (بابـا مكـنش بـيتـفرج
عـلى أعـمـاله وأنــا كـنت بـحب له
الـــعـــيـــال كــــبـــرت ومـــدرســـة
ـــشـــبـــوه ـــشـــاغـــبــــ وا ا
وأشـيــاء ضــد الــقــانـون
وهالـو شـلـبي وأقرب
حــــاجـــــة لـــــقــــلـــــبي
مـســرحـيــة الـعــيـال

كبرت)
.

ـكـتـبــات مـعـبـرين عـن امـتـنـانـهم ا
لرئيـس الفريق علي عباس جلوب.
ــرحــلــة وســـيــــــــقــوم الــفــريـق بــا
ـــركـــز الـــتـــالـــيـــة بــــتـــجـــهــــــيـــز ا
الــثـــــــــقــافي ومــقــهـى الــشــابــنـدر

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

يــقــوم فــريق (جتــديـد) لــلــتــطــويـر
اجملـتمـعي بتـأهـيل وتأثـيث خمس
مـــكــتــبــات بــاإلضـــافــة إلى مــقــهى
ـــركـــز الـــثـــقـــافي الـــشـــابــــنـــدر وا

تـنبي الـبغـدادي في شـارع ا
بــــهـــــدف إحـــــيــــاء األمـــــاكن

الثقافية في بغداد.  
حـيث قـام الـفـريـق بـتـجـهـيـز
وإعـــــادة تــــــاهــــــيل خــــــمس
مــكـتـبـات حــيـويـة في شـارع
ــــرحــــلـــة ـــتــــنــــبي خالل ا ا
األولى الــتي مــدتــهــا شــهـراً

واحداً. 
ــــكــــتـــبــــات الــــتي  ومـن ا
اجنــازهــا: الــنــهــضــة كــتب
الشرقية ظفـر خانة احـمد ا

والقانونيةً.
ـــــبــــادرة وقـــــد القـت هـــــذه ا
اســـــتــــحــــســـــان أصــــحــــاب

{ بـــــــاريس  –وكـــــــاالت - افــــــادت
ــــيـــة ان الـــنـــجم وســــائل اعالم عـــا
ـقرر ان ي كـانـيي ويـست من ا الـعـا
يـطـرح ألـبــومه اجلـديـد الـذي يـحـمل
عـــنــــوان(دانـــدا) في  5آب اجلـــاري
وذلـك عــبــر قــنــاته الـــرســمــيــة عــلى
يوتيوب. كما كشفت ان ويست يدفع
ملـيون دوالر يـومـيًا وذلك كي يـبقى
ـقـرر في غـرف الالعــبـ في  ومن ا
ان يــبـقـى فـيــهــا حـتى اإلنــتــهـاء من
العـمل عـلى البـومه اجلـديد.وتـواجد
ويــست مــؤخــرا في فــرنـســا بــرفــقـة
عــارضــة األزيــاء الــروســيــة إيــريــنـا
ــنـاسـبـة شـايك وبــعض األصـدقـاء 
عـيد مـيالده الـ .44وسـادت األجواء
الــرومـانــسـيــة عــلى الـرحــلـة وظــهـر
الـثنـائي وهـمـا يتـجـوالن في شوارع
فرنسا وكـانت إيرينـا ترتدي سرواالً

وقمـيصـاً أبيض وقد كـانا يـلتـقطان
صــوراً لـبـعــضـهـمــا وبـدت عـلــيـهـمـا

السعادة.
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افتتح  وزير الثقافة والسياحة واآلثار
حسن ناظم مساء االحد بصحبة نقيب
الــفــنــانــ الــعــراقــيــ جــبــار جـودي
ـعرض الـشـخصي  الـثـالث لـلمـصور ا
ـــــســـــرحـي صالح الـــــقـــــصـب الــــذي ا

اقـــيــمـــصالح اال عـــلى قــاعـــة نــقـــابــة
الـفــنــانــ حتت عــنـوان (ال احــد هــنـا
يـــأتـي. أل احـــد هـــنـــاك) عــــلى هـــامش
افـتــتــاح فـعــالـيــات مـهــرجـان الــعـراق
الوطـني للمـسرح بحـضور حشـد كبير
من مـحـبــيه وزمالئه .وقـال جـودي عن
ـعرض ( الـقصب يـحـلق عالـيا ا
ـسـرح بـنـا دومـا في فـضـاءات ا
والــيــوم يـــرتــقي بـــنــا في آفــاق
اخـرى مـخـتـلـفة مـتـمـثـلـة بااللق
وابداع عـبر الـشعـور باالغـتراب
في وطن أصبـحنا فـيه مغـترب

.( أكثر منا مواطن
وعـن مــعــرضه حتــدث الــقــصب
ـعرض 62 لـوحة قـائال (يـضم ا
لــشــخــصـــيــات أرادت أن تــوثق
نـــــفـــــســـــهـــــا في داخـل الـــــزمن
ــضــطــرب وان تــشــكل حــركــة ا
داخل مــســار زمـن جــديـد أرادت
أن تـــوثق وجـــودهـــا وسط هــذا
االضــطــراب الـكــوني  بــصـورة
فــــوتــــوغـــــرافــــيــــة دخـــــلت إلى
االســتـوديــو انـتـظــرت دهـرا من
الـــزمن وهي حتـــدق في عــدســة
الـكـامــيـرا لـكـن الـكـامــيـرا كـانت

مـــعــطـــلــة مع وجـــود لــوجـــوه حــائــرة
تـتـجــول بـ قـارات الــعـالم بــحـثـا عن
ظـالل امـــنه اه (ال احـــد يــأتـي. .ال احــد
هــنــاك) كي يــرسل نــداء لــهــؤالء الـذين

اذج معطلة) . ينتظرون انهم 
ــســرح قـال وعن عالقــة الــتــشــكــيل بــا
الــقـصب (اخملـرجـون الــكـبـار رسـامـون
كـبـار والـفن الــتـشـكـيــلي كـان اجلـوهـر
ــســرح فــكــان إحــدى األول النــبــثــاق ا
خ الـتـشكـيلي اجلـينـات التـي فجـرها ا
الــذي يـشع من خالل حــلـقـات بــصـريـة
مــضــيـــئــة في مــجــرات مــضــيــئــة هــو
ـكـونات ـنـطلق لـلـرؤيـة وهو إحـدى ا ا
الـتي أفــرزت الـشـعـر والـروايـة.قـراءات
بـودلــيـر والــبــيـاتي ورامــبــوا وسـامي
مــهــدي والــسـيــاب حــلــقــات لــلــوحـات
تشكـيلية ال نـهاية لهـا متداخلـة بعظها
مع الـبـعض بـركـان مـن مـخـيـلـة تـسرح
كـجـياد تـسـارع الـزمن). واضـاف (الفن
التشكيلي منحني مسرح الصورة ومن
خالل هذا الفن العظـيم انبثقت قراءات
لــتـكـون مـسـرح الـصـورة الـذي يـعـتـمـد
ـعــرض هـو ـركب وهــذا ا الـتــشـكــيل ا
جــزء من عـــرض مــســرحي تـــشــكــيــلي
ـسرحية وهناك تـداخل ب العروض ا

الحـتــضـان الـعــديـدمن الــفـعــالـيـات
سرحية. الفنية وا

ـســافـة في ومــوج الـلــون والـضــوء وا
هــذه الـــلـــوحــات الـــتي هـي أقــرب إلى
ـقــاربـات ــسـرحي الــعالقــة وا ــوج ا ا
ــهــرجـان مــتـداخــلــة مــابـ عــروض أ
ـــســـرحــــيـــة والـــرؤيـــة الــــبـــصـــريـــة ا

التشكيلية).
ـــــســـــرحي صالح ـــــصــــور ا ونـــــفى ا
الـقـصب (وجـود طـفـرات بـ مـكـونـات
سـرح انطـلق من عـظمة الفـنون كـون ا
الــتـشــكــيل) وقـال 0خالل دراسـتي في
دة سـنة رومـانـيا تـلـقيـنـا محـاضـرات 
في قــسم الــتـشــكــيل وفــضـائــاتــة لـكن
انـتـشـلـتـني طـاقـة أخـرى مع الـتـشـكيل

سرح). وهي ا
كــــمـــا إزاح وزيـــر الـــثــــقـــافـــة وضـــمن
الستار عن هرجـان  فعالـيات افتتـاح ا
نـصب تــشـرين لــلـفــنـان فــاضل وتـوت
على نهردجلة والذي يروي قصص

جــيل عـاش مــرحــلـة من أجل
الـــــــسـالم واحملـــــــبـــــــة
وا?مـان..فـضال عـلى
ــسـرح افــتــتــاحه ا
الــــصـــيــــفـي الـــدي
إقــــامــــته نــــقــــابــــة
الــــفــــنـــانــــ حــــيث
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اصــطـنــاعي جتـاري يــوصف بـأنه
(مـــرن) فـي الـــعـــالـم. وســـيـــســـمح
لـعـمالء (يـوتـلسـات) بـإعـادة ضبط
الـــقــمــر االصـــطــنــاعـي في الــوقت
الـفعـلي من قوّته إلى طـيفه مرورا
بــتــردده.أمـا الــقــمـر االصــطــنـاعي
اآلخـر لالتـصاالت الـذي أُطلق فـهو
(ســـتــار وان دي 2) والـــذي يـــبـــلغ
وزنـه ســتــة أطــنــان وهــو األكــبــر
الـذي طلـبته شـركة (إمـبراتل) على

اإلطـالق. ولدى الـشـركـة األوروبـية
ـشـغـلـة تـوقـعـات كـبـيرة مـن هذه ا
الـتـكـنـولـوجـيـا اجلـديـدة التـي يتم
ــهـــا عــلى أنـــهــا األولى من تـــقــد
كنا نـوعها في الـعالم. وسيكـون 
حتـديـد معـاييـر كل حزمـة من حزم
(كــوانـتـوم) الــثـمــاني سـواء عـلى
صـعيد مـنطقـة التغـطية أو الـطاقة
أو الـتـردد (في بـضع دقـائق) عـبر

برنامج يتم توفيره للعميل.

¡UCH « w  Íd& …bIF  W− dÐ …œUŽ≈

ألوانـها في السنة في بولندا حيث
يعيش 38 مليون نسمة.

و(إيــــربــــابل) مــــزودة بـــعــــشـــرات
األنـابـيب الزجـاجـية الـتي حتـتوي
عـلى مـيـاه فـيهـا طـحـالب مهـمـتـها
تــنـقــيـة الــهــواء الـذي يُــسـحب من

قاعدة األنبوب.  
وتـستهلك هذه الكائنات اجلزيئات
ـلـوثـة قـبل أن تـصـدر األكـسـجـ ا
الــــنــــقـي من األعــــلى مــــشــــكّــــلــــة

“مفاعالت حيوية ”فعلية.  
ــنـــشــأة اخلــشـــبــيــة وتـــقع هــذه ا
ـغطاة بغشـاء خاص على ضفاف ا
ـحاذاة مركـز علوم نـهر فـيسوا و

كوبرنيك.  
وفـي فــتــرة بــعــد الـــظــهــر يــراقب
ركز أطـفاال من أعمار مـوظف في ا
ـرحون ويسرحون مـختلفة وهم 
وقع ويـقـفـزون عـلى فـقـاعات فـي ا
مطاطية ويتأرجحون على حبال.  
وتـقـول آنـيـا ابـنـة الـثـامـنـة وهي

ـباني إلى آالت حية تنتج الطاقة ا
وتــخــزّن ثــاني أكــســيــد الــكــربـون

وتنقي الهواء).
وقــد وقع اخلـيــار عـلى الـعــاصـمـة
شروع الـبولـندية الحـتضان هـذا ا
األول ألنـها تـفتـقر بـصورة خـاصة
إلـى الـــهـــواء الـــنـــقي. فـــبـــحـــسب
ـعـطـيـات الـتي نـشـرتـهـا الـوكـالة ا
اضي األوروبـيـة للـبيـئة الـشهـر ا
ــرتـــبــة  269ب حتـــتل وارســـو ا
 323مـــديـــنـــة من حـــيث نـــوعـــيــة
الــهــواء.  ويُــعـدّ هــذا الــتــصــنـيف
عدّل الوسطي في بـاالستناد إلى ا
الــسـنـتـ األخــيـرتـ لـلــجـزيـئـات
الـدقيقـة (التي يقلّ قـطرها عن 2,5
ضـرّة بـالصـحة إلى مـيـكرومـتـر) ا

حدّ بعيد. 
وبحسب الوكالة األوروبية للبيئة
يتسبب تلوث الهواء الناجم بجزء
كـــبــــيـــر مـــنه عـن إحـــراق الـــفـــحم
بـــحـــوالى 50 ألـف وفــاة ســـابـــقــة

{ وارســــــو (أ ف ب)  –فـي قــــــلب
وارســو إحــدى الـعــواصم األكــثـر
تـــلــوثــا في أوروبــا يـــتــيح مــوقع
جـــــديـــــد مـــــخـــــصـص لألطـــــفـــــال
ــسـاعـدة اســتـنـشــاق هـواء نـقي 

الطحالب الصغرى.  
وقـد وضـعت الطـحالب في أنـابيب
ـنـشـأة من الـزجـاج مـعـلـقـة حـول ا
اخلـشـبـية الـتي تـضم ألـعـابا وهي
ـلــوثـات وثـانـي أكـسـيـد تــسـحب ا

الكربون من األجواء.  
ويـقول مـاركو بولـيتـو الذي ساهم
فـي تــــــــــــأســـــــــــيـس شــــــــــــركـــــــــــة
(إيـكـولـوجـيـكـسـتـوديو)  لـلـتـنـمـية
احلــضـريــة الـتي تــتـخـذ فـي لـنـدن
مـــقـــرا لــهـــا وصـــاحــبـــة مـــشــروع
(إيـربابل) كـثيـرة هي الفـرص التي
لـم تُـســتــغل بــعــد لـالسـتــفــادة من
الـذكـاء احليـوي لـلـنظم الـطـبيـعـية

دن.  في ا
ويـــدعـــو بـــولـــيـــتـــو إلى (حتـــويل

تـــقــفــز (أمـــرح كــثــيـــرا). وتــشــيــد
والـدتـهـا مـالـغـوجـاتـا فـرونـا بـهذا
ـــشــروع قــائـــلــة (إنــهـــا لــفــكــرة ا
سـديدة ال سـيمـا في مديـنة كـبيرة
يــشـتــد فـيـهــا الـتــلـوث والــضـبـاب

الدخاني).
وتـردف (يحظى األطـفال على األقل

بفرصة الستنشاق هواء نقي).
وتــؤكـد مــدرّسـة اإلنــكـلــيـزيــة هـذه
الـبالـغة من الـعمر 42 عـاما والتي
تـــعـــيش فـي فـــروتـــســـواف (غــرب
بـــولـــنــدا) إن كـــثــيـــرين مـــا زالــوا
يـستخدمون الفحم لتدفئة منازلهم
وإن نـــوعـــيـــة الــهـــواء (كـــارثـــيــة)

بالفعل.  
 وسـتـبـقى (إيـربابل) مـفـتـوحة في
وارســــــــــو حــــــــــتـى تــــــــــشــــــــــريـن
الـثـاني/نوفـمبـر لـكنـها قـد تـستـقر
دى الطويل. ومن وقع على ا في ا
ـــزمع إقـــامـــة مــنـــشـــآت من هــذا ا

النوع في مدن أخرى.  
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نطقـة  التي يبدو انـها ستظل يعود التـصعيد اجلديـد في ا
نذرة ساخنـة في العـالم الى أمد طـويل وتعـلو األصـوات ا
ولـيــست دبـلـومـاسـيــة او سـيـاسـيـة بـشـأن بـردود حـربـيـة 
قصف ناقـلة النـفط قرب ساحل عُـمان. انهـا إشارة حمراء
قوية لدفع األمور الى حـافة الهاويـة بسرعة كبـيرة السيما
ــواقف الـتي حـمّــلت إيـران مــسـؤولـيـة الــهـجـوم في بـعـد ا

تصريحات واضحة من واشنطن ولندن وتل أبيب. 
لــكن فـي اجلــانـب اآلخــر من الـــصــعـب ان تــنـــزلق الــدول
الكبرى الى حرب من أجل قصف ناقـلة نفط  فارغة ومقتل
عـاييـر الدوليـة مخـتلـفة تمـاماً لـنشوب شخصـ ذلك انَّ ا

حرب في منطقة ال حتتمل مطلقا اندالع شرارة واحدة.
ـرحـلـة تـشـهـد أوراق ضــغط كـثـيـرة سـوف تـمـرر من  إنَّ ا
ـلف الـنـووي اإليـراني بـالـصـيـغـة التـي تـراها اجل حـسم ا
واشنـطن بـعـد اعالن قـبل أيـام  انَّ الـكـرةَ بـاتت في مـلعب
ـفـاوضـات وانَّ االنـتـظـار الى مـا النـهـايـة غـير ايـران في ا
وارد في الـتـفـاوض. وفي الـوقت ذاته ال تـتـحـدث واشـنـطن
ـفـاوضـات وتـدمـيـرهـا والـعـودة الى نـقـطـة عن بـديل قـطع ا
الصـفـر الـتي تـعـني ان البـرنـامج الـنـووي اإليـراني سوف
يستـمر بتـخصـيب اليورانـيوم بالـكمـيات والنـسب اخلارجة
عن االتفـاق األول وهذا قـد يـؤدي مع الزمن الى الـوصول
الى  الـنـسـبـة الـتي تـؤهـل الـبـرنـامج لـلـتـحـول الى أغـراض
كن تغييره اال بـشن حرب تقليدية عسكرية كأمـر واقع ال 
ـمـكـنة واسـعة  وهـذا ال يـبـدو بـ اخلـيـارات االمريـكـيـة ا
كـمـا ال تــوجـد ضـمــانـات نــهـائـيــة في أن تـقـوم الــضـربـات
عـادلـة النـووية في فيـما لـو حـدثت بتـغـييـر ا اإلسرائـيلـيـة 
ايـران ألنَّ هـنــاك اسـتـعــدادات إيـرانـيــة عـبــر وكالئـهـا في
نطقة للـرد على الداخل اإلسرائيـلي بالصواريخ  ويكون ا

هذا حتوالً اجبارياً في مسار الصراع. 
 لنـنـتظـر تـفسـيـر واشنـطن لـتـهديـدهـا بأن الـرد عـلى ايران
ـعــطــيـات مـنــاسب ووشــيك ألنه يــبــدو غــامـضــاً في ظـل ا

نظورة. ا

©±≤® ÍbM¼ rKO

Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

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

لم يـكن أمـامنـا سوى تـنفـيذ رغـبـة حارس الـرئيس الـدنيـئـة; حرصـاً على حـياتـنا
التي أصـبحت على بـعد خـطوةٍ من الهالك لـبثـنا نضـحك مرغـم كـأنَّنا نـسخر
ـهـدورة ثمَّ أمـرنا بـنـبـرةٍ مـنتـصـرةٍ بـالـهرولـة إِلى الـبـاب الـشرقي من كـرامـتنـا ا
رَّة الـوحيـدة التي أرى بـها ـا كانت تـلك ا ًنهـضتُ على عـجلٍ ألحلق بـأترابي ر
الـوشق يـجـري أمـامي واحلق أنَّ خـطـواته الـرشـيـقـة أكَّـدتْ بـأنه كـان في شـبابه
ر حارس مـرمى لكرة القـدم في كركوك. وصلنـا إلى شارع السعـدون واللهاث ا
يـسيـطـر على أنـفاسـنا; فـتح الوشق فـمه علـى سعـتهِ ليـتنـفس الهـواء وظهـر نابه
الوحيـد كنواةِ تمرةٍ في كهف مظلم سرعان ما أطلق ضحكةً خائفةً ليقول بعدها

مستهجناً:
- كادوا يعدمونا على اجلسر..

لم نكن نـعرف أنَّ الرئيس كان في قاعة مسرح الرشيد وقد حضر لتقليد أوسمه
جـائزة حتـمل اسمه ?لـبعض الـشعـراء العـراقي ?والـعرب ضـحك الوشق مرَّةً

أخرى كمن يحاول استرجاع كرامتنا التي استبيحت على اجلسر:
- ما ادرأنا أنَّ العار هناك في القاعة; جاء يوزّع »الرشْمات *«على الشعراء.

توقَّفَ الوشق لبرهة يحصي النقود التي بحوزته ثمَّ قال:
- هيا إِلى سينما النصر نشاهد الفيلم الهندي. 

ـقـتـرح الـشـاعـر الـقـروي الـذي أعـدت له اخلـا الـفضـي وانا اسـأله لم يـعـجب ا
بفضول:

? - من أين لك هذا اخلا الفضي الثم
أجابني بفتور:

- حصـلت علـيه كهديـة من قار عـابر صـادفته ذات يوم فـي حانة وكـان معـجبا
بقصائدي.

- هل ستبيعه?
نظر لي بشفقة وقال مستفهما:

- وماذا يعني هذا اخلا أمام حياتي التي نذرتها للشعر واألصدقاء واخلمر?
اربـكـني سـؤاله ولم اجـد سـوى عـنـاقه ثمَّ ابـتـعـد عن أنـظـارنـا في مـجـاهـيـل أزقة
شارع الـسعدون بحـثا عن خمـرة رخيصة تـذيب بعض األلم واحلزن من أوجاعه
اء منذ أسبوع إِلى سينما النصر ة بينما حتركت أقدامنا التي لم تـر ا ستـد ا
طـلـبت من الـوشق الـتـوقف قـرب صـنبـور لـلـمـاء لـدقـائق حـتى يـتـسـنى لـنـا غسل
كن استخدامها لتعذيب السجناء السياسي أقدامنـا التي راحت تطلق رائحة 
لـشـدة عـطنـتـهـا وسمـح لي بذلـك خلـعت جـوربيّ وقـذفت بـهمـا إِلى جـوف بـالـوعة
كانت تـتصـاعد مـنهـا رائحـة نتـنـة هي األخرى شـعرت أن قـدميّ تتـرحمـان على
ـا شـجع الـوشق عـلى خـلع زوج نـعـلـيه ـاء الـبـارد جـدا  مـوتـاي وهي تـالمس ا
ـاء وحملت عـلى ظـاهـر قـدمـيه بـثـورا ـتـهـرئـ وتـرك قـدمـيه تـسـتـلـذان بــبـرودة ا ا

متقرحة فسألته بحرص:
- ما هذه البقع?

- إنها بواكير اجلذام. 
- ال بد من معاجلتها قبل أن تستفحل.

رمقني بنظرة يائسة ثمَّ قال وهو يشير بإصبعه:
نـحني - هذه الصـيدلـية فـيهـا مرهم فـعـّال لـهذه الـبثـور ولكن أيـن العار الـذي 

ثمنه?
رهم? - بكم سعر ا

أطـلق ابـتسـامـته بحـريـة فـهو ال يـشـعر بـاحلـرج أمـامي عنـدمـا أبـصر نـابه الـبُني
: الوحيد أعزل في جوف فمه وقال متهكماً

ا أكثر من ذلك.  - ما يعادل ثمن صندوق من اجلعة ور
كن وكان سـعر صندوق اجلعة في حينها أكثر من عشرين دينارا وهو مبلغ ال 
لكـائن مثل الوشق احلـصول علـيه دائما في ذلك الـزمن الدموي حـتى يتمكن من
شراء ذلك الـعالج.. لكني ذكـرته باخلمـسة والعـشرين دينـارا التي حصل عـليها

سؤول الثقافي الرفيع في احلكومة فأجابني متذمرا: داخل الفندق من ذلك ا
دة يوم واحد - هذه اخلـمسة والعـشرين ال تسد حـاجتي مع جوقـة الصعالـيك 

هل جننت حتى اشتري بها مرهما لبثور لعينة تنتشر في جسمي?
- لكنها بثور خطرة على حياتك.

- ال تقلق.. الشمس كفيلة بإبادتها عندما يحل موسم الصيف.
ـرهم بـعد أن فـرغـنا من  وانتـابـني احلزن ألني فـشـلت في إقنـاعه بـشراء ذلك ا
َّمـنا وجـهيـنا صوب سـينـما الـنصـر كان الـوشق يحب األفالم غسل أقـدامنـا 
ـبالغ فيهـا تثير لـديه الضحك أكثر عارك ا الهنـدية لسبب بـسيط هو أن لقـطات ا
ارس شـغبه داخل الصالة ـشاغب مثال وكـان أحيانا  من مسـرحية مدرسة ا
حـيث يـكون اجلـمـهـور مـشدودا لـلـمـعـارك الهـنـديـة وهـو الوحـيـد الـذي يـغرق في

الضحك وكنا بعد خروجنا من كل فيلم هندي يردد:
- كوميدي محترم هذا الفيلم الهندي.

ا لديه من قدرات إِلى وألنه كان سـاخطا على احلرب في حقيـقة األمر ويسعى 
تعريـة النظـام القمعي كـان يجد بدخـوله لألفالم الهنديـة موضعا مـناسبا إلطالق
الــصـواريخ الـذكــيـة الـتي تــقـلل من شـأن الــسـلـطـة وبــالـوقت الـذي تــكـون عـيـون
شاهـد التراجـيدية والـصالة في اجلمهـور مبتـلة بـالدمع وانا مـعهم طبـعا ألحـد ا
صــمت مـطــبق يـفـاجــئـني الــوشق بـدحـرجــة رمـانـة الــكالم الـيــدويـة وهي تـدوي

بصوتها عاليا: 
- اجلثث التي تمأل أرض اجلبهة من يبكيها اآلن?!

ستمرة والتي أساة ا ا يـدع جمهور الصالة في حرج وضيق وهو يـذكرهم با
ـجرد خـروجـهم من الـصالـة انـهم يبـكـون على الـفـيلم الـهـندي سـيصـادفـونهـا 
ويتـناسون الـقتلى في اجلـبهات هـكذا كـان الوشق يرى مـشاهد احلـياة القـاسية
بــعـيــنــ ال تــشـبـه عـيــون اآلخــرين ولــذا نــرى عـذابــاته هي األخــرى غــريــبـة عن
اآلخرين في ذلك الـنـهار خـرج صاحـبي من الصـالـة غارقـا بالـضحك وهـو يرى
الـبطل الهنـدي (اميتاب) يوجه لـكمات عـنيفة إِلى فم خـصمه حتى تـسقط أسنانه

تباعا وهنا كادت تقع الكارثة عندما صاح الوشق مع صمت الصالة: 
.. تهشَّمت أسنانك يا عار!  - أخيراً

 اعـتـرف أن اخلـوف تـمـلـكـني فـتـركت الـصـالـة مـنـتـظرا هـذا األب الـعـجـيب عـلى
رصـيف شـارع الـسـعـدون عـنـدمـا حملـته خـارجـا من الـسـيـنـما دنـوت مـنه وقـلت

هامسا: 
- هل جُننت?

وقبل أن أكمل سؤالي قاطعني بحذر غامزا بعينيه اجلائعت للنوم: 
- لنبتعد بسرعة انهم يحققون باألمر مع عمال السينما.

كان خالل حلظات وكان الوشق يردد حينها بعصبية واضحة:  وغبنا عن ا
- متى أرى أسنانه تسقط متى?

وكان الـذي يقصده ليس بحاجة إِلى توضيح ثمَّ انطلقنا
ـرايـا حيـث األخـوة األعـداء والـصعـالـيـك ما إِلى حـانـة ا

أكثرهم هناك.
 الرشمة: حبل يحيط برأس احليوان.
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{ كـورو (فرنسا) (أ ف ب)  –حقق
ـيـة صـاروخ (آريـان 5) سـابـقـة عـا
اجلــمــعــة من خـالل إطالق الــقــمـر
االصـطنـاعي (يوتـلسـات كوانـتوم)
مـن قـــاعــــدة كــــورو في غــــويــــانـــا
الــــفــــرنــــســـيــــة وهــــو أول قــــمـــر
ـكن اصــطــنــاعي جتــاري (مــرن) 
ـدار. وانـطلق إعـادة بـرمـجته في ا
أول صـاروخ (أريان 5) لـهذا الـعام
مـع بدء نافذة اإلطالق عند الساعة
الـــســـادســة من مـــســـاء اجلــمـــعــة
بــالـتــوقـيت احملـلي ( 21,00ت غ)
مع وجـود قمرين اصطناعي على
مــتـنـهـا حلـسـاب مــشـغـلي األقـمـار
االصـطـناعـية (إمـبراتل) األكـبر في
الــبـــرازيل وأمــيــركــا الـالتــيــنــيــة
و(يــوتــلــســات) إحــدى الــشــركــات

يا في القطاع. الرائدة عا
وبـعـد مـا يـقـرب من نـصـف سـاعة
وُضـع القـمـران االصـطـنـاعـيـان في

دار بفارق أربع دقائق تقريبا. ا
و(يـوتلسـات كوانتـوم)هو أول قمر
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 Êd  wŽUMD ≈ { بـــــاريس (أ ف ب)  –أظـــــهـــــرت
دراســة حــديــثــة أن االضــطــرابـات
ــفـــاجــئــة في مــنــاخ األرض قــبل ا
آالف الــسـنــ والـتي تـســبـبت في
ارتـفـاع شـديـد في مـسـتـوى سـطح
الـبـحر وذوبـان كـثيف لـلـجلـيـد قد
ـا قد تشـهده مناطق تـشكل إنذارا 
تـعـاني وضـعـا منـاخـيـا حـرجا في
ـــنـــا الـــيـــوم. وهـــذه الـــنـــقــاط عـــا
ـــنـــاخــيـــة احلـــاســـمــة الـــتي من ا
ــســتــحــيل الــعــودة إلى الــوضع ا
الـذي كان يسـبقها عـلى مرّ القرون
ـثــابـة نـقـاط حتـول أو أكــثـر هي 
فــاصـلـة قـد تــطـرأ إثـرهــا تـغـيـرات

سريعة وكبيرة على الطبيعة.
وهـي تـــشــــمل كـــوارث تــــلـــوح في
األفـق مــــثل ذوبــــان الــــصــــفــــائح
اجلـلـيديـة في غـرينالنـد وفي غرب
أنـتـاركـتيـكـا الذي قـد يـؤدي بدوره
إلى رفـع مستـوى البـحر بـأكثر من
ـعـلوم أنه من  10أمـتـار. لكن من ا
الـــصـــعب جـــدا اســـتـــبـــاق هـــكــذا
اضــطــرابــات نــظــرا لــلــتــغــيــرات
الـبسـيطة نـسبيـا أو التراكـمية في

بـعض العوامـل مثل تركـز الكربون
فـي الـــــغالف اجلــــــوي الـــــتي قـــــد
تــثـيـرهـا. وقـد ركّـز فـريق دولي من
الـعـلـماء عـلى اخـتالل أسـاسـي
في الـطـبيـعـة ناجـمـ عن تغـيرات
فـي الطـوف اجلـلـيـدي واحملـيـطات
ــــــتـــــــســــــاقــــــطــــــات مـن خالل وا
استعراض أحداث مناخية سابقة.
وقـد نـشـرت خالصـاتـهم في مـجـلة

(نـــيـــتــشـــر جـــيـــوســايـــنس). وهم
ـوجـة ــسـبـبــة  درســوا الـظـروف ا
عروفة بـبولينغ-أليرود االحـترار ا
قـــبل حــوالى  15ألـف ســنــة الــتي
أدت إلـى ارتــفـــاع حـــرارة الـــهــواء
عــلى ســطح األرض إلى  14درجــة
مـئوية في غـرينالند. وركّـز الفريق
أيــضــا عــلى مــا يُــعــرف بــالــفــتـرة
اإلفــريـقـيـة الـرطــبـة قـبل حـوالى 6

آالف إلى 5 آالف ســـنـــة الــتي أدت
إلى تــغـيـرات إقــلـيـمـيــة في الـنـظم
الـبـيـئـيـة وفي مـجـتـمـعـات مـا قـبل
الـــتـــاريخ. وهـم خــلـــصـــوا إلى أن
نـظما مناخية سـابقة متعددة مثل
ــــاط ديـــــنــــامـــــيــــات احملـــــيط وأ
الــتـســاقــطـات كــانت تــتـبــاطـأ مع
اقـتـرابـهـا من نـقـطـة حتـول تـخـفق
بـعـدهـا في الـتـعـافي مـن تـداعـيات
االضــطــرابــات. وقـال تــيم لــنــتـون
ـشارك في الـدراسة ومـدير مـعهد ا
يـة في جـامعـة إكسـتر الـنـظم العـا
ـاضي الـقريـب لألرض يظـهر إن (ا
لـنا كيف تسـببت تغييـرات مباغتة
في نــظـامـنـا بـتـداعـيـات مـتـعـاقـبـة
عـلى الـنـظم الـبيـئـيـة والتـجـمـعات

البشرية في جهودها للصمود).
وأكــد (نـحـن أمـام خــطـر مــواجـهـة
نـقاط حتول مـتعاقـبة مجـددا لكنه
رة من صـنع يـدنا وسـتكون هـذه ا
ــيــة) مـشــيـرا إلى الــتــداعـيــات عـا
ـبـكرة في أهـمـيـة أنـظـمـة اإلنـذار ا

هذا الصدد.
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{ لـوس اجنـليس (أ ف ب)  –اتهـمت الـشـابة األمـيـركـية أمـانـدا نـوكس الـتي كانت في

طاف فيلما جديدا باستغالل قضيتها. ة مدوّية بُرّئت منها في نهاية ا قلب جر
ويروي (سـتـيلـووتر) الـذي خـرج إلى الصـاالت األمـيركـية اجلـمـعة قـصـة شاب أمـيركي
ــون) يـسـافــر إلى فـرنــسـا لــيـسـاعــد ابـنــته (أبـيــغـيل بــريـسـلن) (يــؤدي دوره مـات دا

سجونة إثر اتهامها بقتل صديقتها وهي تهمة تنفي ارتكابها. ا
وال يخفي اخملـرج توم ماكارثي أنه اسـتوحى فيلمه من قـصة أماندا نـوكس لكنه يؤكد

أن السيناريو الذي وضعه مختلف.
أمضت أمـاندا نـوكس أربع سنـوات في سجن إيـطالي بـعد مـقتل شـريكـتهـا في الشـقة
البـريـطانـيـة مـيريـديث كـيـرشيـر سـنة 2017. وقـد وجّـهت أصـابع االتهـام إلـيـها وإلى

طاف. حبيبها السابق رافاييليه سوليتشيتو. لكنها بُرّئت في نهاية ا
وكتـبت الشابـة البـالغة من الـعمر  34عامـا على مـواقع التـواصل االجتـماعي (ماذا عن
ـاذا يُـسـتـخـدم اسـمي لإلشـارة إلـى أحداث لـسـت مـسـؤولة حـيـاتي? مـاذا عن قـصـتي? 

عنها?).
سـألة ألن آخرين ما زالوا يستـغلون اسمي ووجهي وقصتي من وأضافت (أثير هذه ا
دون مـوافـقتي. وآخـر مـثل عـلى ذلك فـيلم -سـتـيـلووتـر- مـنـتقـدة في مـعـرض حديـثـها

وسائل اإلعالم التي تتكلم عن مسلسل أماندا نوكس).
وصـرحت نوكس (مـن خالل تغـييـر الوقـائع اخلاصـة ببـراءتي… وإغفـال دور السـلطات

في اعتقالي التعسفي يعزز ماكارثي االنطباع بأنني مذنبة ولست جديرة بالثقة).
شـاركة في الـبـودكسـات الذي ون إلـى ا ودعت الشـابـة ختـاما تـوم مـاكارثي ومـات دا

حتييه قائلة “أنا أكيدة من أننا سنجري حديثا شيقا.”

االجــتـمـاعي في الــصـ وفـسـخت
إثـرها عدّة ماركات لـلسلع الفاخرة
الـعـقـود الـتي أبرمـتـهـا مع الـنجم.
وأشـارت الـشـرطـة الـصـيـنـيـة عـلى
شـــبـــكــة الـــتـــواصل االجـــتـــمــاعي
الـرائجة في الـص (ويبو) إلى أن
“وو يــيـفـان الـبــالغ من الـعـمـر 30
عـامـا واحلـامل اجلنـسـيـة الكـنـدية
مــسـجــون راهــنـا… إثــر االشـتــبـاه
ـــة اغـــتـــصـــاب بـــارتــــكـــابه جــــر
مـستخـدمة االسم الصـيني لكريس
وو. وكـشـفت الشـرطـة أنهـا فـتحت

ـغــني { بـكـ (أ ف ب)  –أوقـف ا
ــمـثل الـكـنـدي من أصل صـيـني وا
كــــريـس وو الــــذائع الــــصــــيت في
الــصــ إثــر االشـتــبــاه بــارتــكـابه
ـة اغـتـصـاب وفق مـا أعـلنت جـر
الــشــرطـة الــصــيــنـيــة. واألســبـوع
ــــاضـي اتــــهــــمـت طــــالــــبــــة في ا
الـتـاسـعـة عشـرة من الـعـمـر كريس
وو بـاغـتـصـابـهـا عـنـدمـا كـانت في
الـــســابــعــة عـــشــرة. وأثــارت هــذه
ـزاعم زوبعة إعالمـية وموجة من ا
الــتــنــديــد عــلى مــواقع الــتــواصل

حتـقيقا بعد اتـهام عّدة مستخدمي
انـتـرنت النـجم بـ (مـراوغة شـابات
مـــرارا وتـــكـــرارا إلقـــامـــة عـالقــات
جـنـسـيـة مـعـهن). كـريـس وو فـنان
كـــنــدي من أصـل صــيـــني كــان في
الـسـابق عـضـوا فـي فـرقـة (إكـسو)
الـصيـنية الـكوريـة اجلنوبـية التي
غـادرهـا سـنـة 2014 لـالنطالق في
مــسـيــرة مــنـفــردة كـمــمــثل ومـغن
وعــــــارض أزيــــــاء.وهــــــو الــــــوجه
اركات شهيرة من قبيل اإلعالمي 

(لوي فويتون) .
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دوالر. ويـدور الفـيـلم من إنـتاج
يــونـــيـــفــرســـال حـــول عــائـــلــة
تُـحــاصَــر عـلى الــشــاطئ حـيث
يــبـدأ أفــرادهــا في الــتــقـدم في
السن بـسرعـة وهو من بـطولة
غـايل غــارســيـا بــرنـال وفــيـكي

كريبس.
رتـبة الـرابـعة فـيلم وجـاء في ا
بـالك ويـــــدو أحــــدث أعـــــمــــال
األبطـال اخلارقـ لعـالم مارفل
من بــــــطـــــولـــــة ســـــكــــــارلـــــيت

داخـل مــــديــــنــــة ماله هــــو من
بــطــولـة إمــيــلي بالنت ودواين
ـمــثل جــونـســون إلى جــانـب ا

البريطاني جاك وايتهول.
ـركـز الثـاني فـيلم وأعـقبه في ا
ذي غـرين نـايت اخلـيـالي الذي
تـــــدور أحـــــداثه فـي الـــــقــــرون
الــــوســـــطى إذ حــــصــــد 6,78
ماليـ دوالر.وحـل ثـالـثـا فـيـلم
أولد مـتصـدر ترتـيب األسبوع
ــــــــــــــاضـي مـع 6,76 مالي ا

{ لــوس اجنــلــوس (أ ف ب) -
ـغـامرات اجلـديد تـصدر فـيلم ا
(جانغل كروز) من إنتاج شركة
ديزني إيـرادات شبـاك التـذاكر
في أميـركا الـشمـاليـة في األيام
األولى لـعـرضه حـاصـدا 34,2
مــلــيـون دوالر عــلـى مــا ذكـرت
شــركــة إكــزبــيـــتــر ريــلــيــشــنــز

تخصصة. ا
هذا الفـيلم الذي تـتركز أحداثه
في خمـسينـات القرن الـعشرين

جــــوهـــانــــســــون مع إيـــرادات
بلغت  6,4مالي دوالر.وتبعه
ـــركـــز اخلـــامس الـــفــيـــلم في ا
اجلـديـد سـتـيـلـووتـر من إنـتـاج
فوكـوس فيـتشـرز وبطـولة مات
ـــــون فـي دور عـــــامـل نـــــفط د
أمــريــكي يــســافــر إلى فــرنــسـا
ـســاعـدة ابــنـته إثــر سـجــنـهـا
ـة قـتل تقـول إنـها بـسـبب جر
لم تـرتـكـبـهـا. ونـال الـفـيلم 5,1

مالي دوالر.
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