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عــــرض رئـــيـس مـــجــــلس الـــوزراء
مـصــطـفى الـكـاظـمي عـلى الـرئـيس
ـــانــــويل مـــاكـــرون الـــفــــرنـــسي ا
ـــشــاركــة فـي احلــوار االقــلـــيــمي ا
ــــرتــــقب في بــــغــــداد الــــذي بـــدأ ا
الـتـحـشـيد له عـبـر دعـوات لـرؤساء
عــرب واوربــ  لـــــرسم خــــارطــــة
ــشـتــركـات تــعــاون مـبــيـنــة عــلى ا

بـعـيـدا عن الـصـراعـات واخلـالفات
ـنـطــقـة . وقـال الــتي تـتــأثـر بـهــا ا
بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(الــكـاظـمـي ومـاكـرون بــحـثـا خالل
الـعالقات الـثنـائية اتـصال هـاتفي 
بــ الـبـلــدين فـضالً عن مــنـاقـشـة
الــــــوضـع اإلقــــــلــــــيــــــمـي الــــــراهن
والــــتـــطــــورات الـــدولــــيــــة وكـــذلك
ؤتمر الـتحضيرات اجلاريـة لعقد ا
اإلقــلـــيــمي الــذي ســيـــســتــضــيــفه

الذي العراق نهاية الشهر اجلاري 
جـرى التنسيق لعقده بالتعاون مع
فـرنسا) وأكـد الكاظـمي ان (فرنسا
شــــريك حـــقــــيـــقي لــــلـــعـــراق وأن
الـدولـتـ تـرتبـطـان بـتـأريخ طويل
مـن العالقـات البنّـاءة التي نـسعى
إلـى تـــطــــويــــرهــــا في مــــخــــتــــلف
اعـــــرب اجملـــــاالت) مـن جـــــانــــــبه 
مـاكرون عن (تطـلعه لـزيارة العراق
ـؤتــمـر) مــرة أخــرى وحـضــوره ا

مـــؤكــدا (دعــمـه الــكــامل لـــلــعــراق
ولـلكـاظمي في الـنهـج الذي يتـبعه
وإجـراءات تعزيز مؤسسات الدولة
الـعراقـية) مـشيدا (بـالدبـلومـاسية
ـتـوازنـة التي يـقـودها الـعـراقـية ا
رئـيس مـجـلس الـوزراء وإسهـامـها
فـي تـــــــرســــــــيخ أسـس الـــــــســــــــلم
واالسـتـقـرار). واعـلـنت طـهـران عن
زيــارة مـرتــقـبـة لــوزيـر اخلــارجـيـة
الــــــعــــــراقي فــــــؤاد حــــــســــــ الى
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واصـلت وزارة الصحة والبيئة حمالت
ضادة لكورونا في الـتطعيم للقـاحات ا
بــغــداد واحملــافــظــات وسط تــســجــيل
ارتــفــاع طــفــيف بــاصــابــات ووفــيــات
ـــوقف الـــوبــائي كـــورونـــا . واوضح ا
الـيـومي  الـذي اطـلـعت عـلـيه (الـزمان)
امس ان (عـدد الـفـحـوصات اخملـتـبـرية
الـتي اجـرتهـا مالكـات الوزارة لـعيـنات
مـشتبه اصابـتها بالـفايروس بلغت 43
الــفــا حـــيث  رصــد  9619 اصــابــة
بـكورونا في عـموم احملافظات) واشار
الـى ان (الـــشــفـــاء بـــلغ  8687 حـــالـــة
وبــواقع  67 وفــاة جــديـدة) وتــابع ان
(اكــــثـــر من  68 الـف شـــخص تــــلـــقى
ـضـاد في مـخـتـبرات جـرعـات الـلـقاح ا
ــــنـــــتــــشـــــرة في بـــــغــــداد الـــــوزارة ا
واحملــافـظــات). بـدورهـا اكــدت عـضـو
الــفـريق الـطـبي االعالمي لـلـوزارة ربى
فـالح حـسن في بـيــان تـلـقــته (الـزمـان)
امـس ان (الـــــوزارة ســـــجـــــلت زيـــــادة
ـلــقــحـ  وهــو مــلــحـوظــة في عــدد ا

مـؤشـر ايجـابي ودلـيالً عـلى مدى وعي
ـواطـنـ بشـأن اهـمـية اخـذ الـلـقاح  ا
والســيـمــا في احملـافــظـات الــتي كـانت
تـــشـــهــد اضـــراب عن اخـــذ الــلـــقــاح)
واشـارت الى ان (ارتـفـاع عدد الـوفـيات
ـوجة دلـيالً عـلـى قـوة وشـراسـة هـذه ا
الـتي اثـرت بـشـكل كـبـيـر على الـذين لم

يـتلقوا اللقـاح ولم يلتزموا باالجراءات
ــا ســبب بــزيــادة اعــداد الــوقــائــيــة 
ـسـتـشفـيـات وامـتالئـها الـراقـدين في ا
وبـنسب كبيرة) واسـتطردت بالقول ان
ـواجـهة هـذا الـوباء (الـسالح الـوحـيد 
هـو االلتزام باالجراءات الـوقائية واخذ
الــلــقــاح). وأعــلن وزيــر صــحــة اقـلــيم
كــردســتــان ســامــان بــرزنــحـي دخـول
االقـلـيم وبـشـكل رسمـي مرحـلـة اخلـطر
احلـــمــراء في تـــفــشي كـــورونــا. وقــال
ـوقف بــرزنـحي في مـؤتـمـر امس إن (ا
الــوبــائـي في االقــلــيم اضــحى يــشــكل
خــطـرا)  مــؤكــدا (نــحن اآلن في اخلط
االحـمر) واضـاف أن (نسبـة االصابات
والـوفيات خالل هذا االسبوع كانت في
ارتــفـاع مـسـتـمـر) مــبـيـنـاً ان (الـوزارة
بـــصــــدد اعـــداد تـــقـــريــــر عن الـــوضع
الــوبـائي احلـالي) ومــضى الى الـقـول
ان (االلـتـزام بـاالجـراءات الوقـائـيـة هو
افـضل سـبيل لـلمـواجهـة). وفي ووهان
الـصينية  اجـرت السلطـات فحوصات
ـديـنـة شـملت كـورونـا عـلى مـسـتـوى ا
أكـــثـــر من  11 مـــلـــيـــون شــخـص اثــر
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هــــــنـــــأت الــــــرئــــــاســـــات الــــــثالث
انـية  وشـخصـيات سـياسـية وبـر
الـعراقي واالمة االسالمية جمعاء
بــحــلـول الــعـام الــهــجـري اجلــديـد
وسـط دعـوات الى الـتـآزر وتـوحـيد
اخلـطاب الـوطني  والـتعـاون على
تـأسيس حكم بـال تدخل او وصاية
خـارجـية. وقـال رئيس اجلـمهـورية
بـــرهـم صـــالح في بــــيـــان تـــلـــقـــته
(الــزمـان) امس (نــتـقــدم إلى أبـنـاء
ـسـلـمـ كـافة شـعـبـنـا الـعـراقي وا
ـناسـبة حـلول بـأزكى التـبريـكات 
الـعـام الهـجري اجلـديد ونـستـذكر
ـنـاسـبـة الـعـطـرة مـعانيَ في هـذه ا
خــــالـــدة وراســــخـــة فـي الـــصــــبـــر
ـة والـتضـحـية واإلخـالص والعـز
والـكرامة والنضال من أجل إحقاق
احلـق وتـــــعــــــزيـــــز روح الــــــتـــــآزر
والـــــتــــــراحم ورصّ الـــــصـــــفـــــوف
ـــواجـــهـــة وتـــرســــيخ الـــتــــعـــاون 
الــتــحــديــات واألزمـات) وتــابع ان

(هــذا الـعـام يـطـل عـلـيـنــا وأمـامـنـا
اســتـحـقـاقــات وطـنـيـة غــيـر قـابـلـة
لـلتهاون تتجسد بالتأسيس لدولة
قـادرة ومقـتدرة خـادمة لـلمـواطن
تُــسـخـر خــيـرات الـبـلــد من أجـلـهم
وتـــكـــون فـي أمن مع شـــعـــبـــهـــا )
رتـكز في ذلك إجراء واضـاف ان (ا
ـقـبـلـة بـحـيث تـكون االنـتـخـابـات ا
مـــســـتــنـــدة عـــلى اإلرادة احلــرة و
ــنــشـود انــطالقــة نــحـو اإلصالح ا
ومـكافحـة الفسـاد وتأسيس احلكم
ستـند على حـكم الشعب الـرشيـد ا
بـال قيـمـومة أو وصـايـة أو تدخل).
مـن جــانــبه  قـــال رئـــيس الــوزراء
ناسبة (يحل مـصطفى الكاظمي با
عــلـى شــعــبــنــا واألمــة اإلسالمــيــة
جــمـعـاء الـعـام الــهـجـري اجلـديـد
مـذكرا بالـهجرة الـتأريخـية لرسول
اإلنسانية واإلصالح) واضاف انه
ـفـعـمة (من هـذه الـذكـرى الـعطـرة ا
ــة ــعـــاني الــربــانــيــة والــعــز بــا
نـــســـتـــلـــهم الـــيـــوم رســالـــة احلق
ومــنـهـاج الــتـغـيــيـر نـحــو تـرسـيخ

تسجيل إصابات بعد أكثر من عام على
اكـتشـاف الفـايروس فـيهـا.وقال لي تاو
وهـــو مــســـؤول كــبــيـــر في ووهــان إن
(االخـتـبـارات التي بـدأت تـوفـر تغـطـية
ـقيـم كـامـلة بـشكل أسـاسي جلـميع ا
ــديــنـة بــاسـتــثــنـاء األطــفـال دون في ا
ـضـون الــسـادسـة والــتالمـيـذ الــذين 
ـدينة إجـازتهم الـصيـفيـة).  وسجـلت ا
 37 إصـابة بكورنا واكتشفت  41ناقال
ــرحــلــة مــحـــلــيــا بــدون أعــراض في ا
األخـــــــيــــــرة مـن الـــــــفــــــحـــــــوصــــــات
ــديـنـة اجلــمـاعــيـة.وأعــلن مـســؤولـو ا
اضي أنه ( اكتشاف سبع األسـبوع ا
إصــابـات مـنـتـقــلـة مـحـلــيـا بـ عـمـال
مــهـاجــرين في ووهــان بـعــدمـا بــقـيت
ـدة عام بـعد ـدينـة خالـية من الـوباء  ا
ـسـبـوق الـذي احلـجــر الـصـحي غـيـر ا
اضـي عقب فـرض فـيـهـا اوائل الـعـام ا

انتشار الفايروس. 
وأوضــحت الـســلـطــات أنـهــا (حـشـدت
أكـــثـــر من  28 ألـف عـــامل صـــحي في
نــــــحــــــو  2800 مــــــوقـع حلــــــمــــــلـــــة
االخـتبارات.وتمـكنت الص من خفض
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ـــوعـــظــة احلـــســنـــة والـــتــأسي وا
بـعظـمة االسالم وكل عـام والعراق
يـــرفل بــاخلـــيــر والـــسالم). وشــدد
نـائب رئيس مـجلس الـنواب بـشير
احلـداد على أهـميـة تقـوية الـلحـمة
الـوطـنـيـة وتـرسـيخ مـبـاد حـقوق
اإلنــسـان. وبـارك احلــداد في بـيـان
تــــلــــقـــتـه (الـــزمــــان) امس (لـألمـــة
اإلسالمـية والـشعب بـحلول الـسنة
الـهـجـريـة اجلـديـدة 1443) داعـيـا
الى (اِسـتـلهـام الدروس الـقيّـمة من
الـهجـرة النبـوية والـسيرة الـعطرة
وتــأكــيـد أهــمـيــة تــقـويــة اآلواصـر
والــلــحــمــة الــوطــنــيــة بــ أبــنــاء
شـعــبـنـا وتـرسـيخ مـبـاد حـقـوق
اإلنـسان والتعايش الـسلمي ونشر
ثـقـافـة الـتـصـالح والـتـسـامح الـتي
دعـت إلــيــهـــا األديــان الــســـمــاويــة
عـتقدات وتعـزيز احملبة واحـترام ا
والــقـيم الـنـبــيـلـة). كـمــا هـنـأ وزيـر
الــزراعــة مــحــمــد كــر اخلــفــاجي
ــســلــمــ في الــعــراق والـعــالم  ا
ـناسبة حلـول العام اجلديد.وقال

اخلـفاجي في بـيان تـلقـته (الزمان)
امـس أنه (مع  بــــدايــــة  الــــســــنــــة
الـهجـرية اجلديـدة نتقـدم  بخالص
الـتـهـاني والتـبـريـكات الـى شعـبـنا
وأمتنا االسالمية  و نسأل الله أن
يـجـعل ايـامـنـا خـالـيـة مـن االوجاع
واالحـزان وفـقـدان االحـبـة ومـلـيـئة
بــاحلـب والــســعــادة واالطــمــئــنـان
واالســتــقـرار اجملــتــمـعـي). وطـالب
وطــــالـب االمــــ الــــعــــام حلــــركـــة
بــــابــــلــــيــــون ريــــان الـــكــــلــــداني 
الـسـيـاسـي الى تـوحـيـد اخلـطاب
الـــوطــنـي ورص الــصـــفــوف خالل
ـرحـلــة. وقـال الــكـلـداني في هــذه ا
ـــنــاســـبــة (اتـــقــدّم بـــالــتـــهــنـــئــة ا
والــتــبــريــكــات لــعــمــوم اخــوانــنــا
ـــســـلـــمــ فـي الـــعــالـم الــعـــربي ا
ناسبة حلول ولـلعراقي خاصـة 
الـسـنـة الـهـجريـة اجلـديـدة  داعـيا
الـــرب الــرحــيم ان يُــعـــيــدهــا عــلى
ــــســــلــــمــــ بــــالــــسالم جــــمــــيع ا
والـطمأنينة  وان يزيل هذا الوباء
عـن اجلمـيع) داعـيـا جـمـيع الـقوى

الـسـيـاسـيـة الـوطـنـيـة الى (أهـمـية
تــوحــيـد اخلــطـاب الــوطـني ورص
الــــصــــفـــوف وبــــاألخص فـي هـــذه
ـرحلة التي تتطلّب من كل اطراف ا
زيد الـعمـلية الـسيـاسية الى بـذل ا
مـن اجلـهــود والــتـعــاون والــسـعي
ـشـترك خلـدمـة العـراقـي لـلـعمل ا

جـمـيـعـا). وعـطـلت االمـانـة الـعـامة
جملـــــــلـس الــــــوزراء امـس الــــــدوام
الــرسـمـي في بـغــداد واحملـافــظـات
ـنـاسـبـة حـلـول السـنـة الـهـجـرية
اجلــــديـــدة. وكــــان ديــــوان الـــوقف
الــــســــني قــــد اعـــلـن ان يـــوم امس

االثن هو غرة شهر محرم.
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أسـس مـــعـــطــــاءة ومـــســـتــــنـــيـــرة
لــلـمـجـتـمع). بـدوره  وهـنـأ رئـيس
مـجلس الـنواب مـحمـد احللـبوسي
في تــغـريـدة عـلى تــويـتـر (الـشـعب
ـنـاسـبـة الـعام واالمـة االسالمـيـة 
ولى ان الـهجري اجلديد  سـائال ا
يــجــعــله عــام امـن واســتــقـرار وان
يـحفظ العراق والـعالم اجمع). وقد
امـ عــام حـركـة الـوفـاء الـعـراقـيـة
التهاني الى النائب عدنان الزرفي 
ـــســـلـــمـــ الـــعـــالـم اجـــمع والى ا
خـاصـة بـذكـرى الـهـجـرة الـنـبـويـة
احملـمـديـة الـتي نـقـلت الـرسـالة من
ـكـان الى االنـتشـار الـغـلـبة. حـيـز ا
وقـال في بيان تلقته (الزمان) امس
(نـسأل الله ان يجـعل العام اجلديد
مـناسـبة لـلتـأخي والتـسامح وشد
االزر وحتــقـيق االهـداف الــوطـنـيـة
ة الـسامية في احلياة احلرة الكر
واالســـقالل الــســـيــاسي الـــنــاجــز
ونـدعـو القـوى العـراقـية كـافة الى
ـــواقـف واالعـــتـــراف مــــراجـــعــــة ا
بـاالخـطـاء ومـعـاجلـتـهـا بـاحلـكـمة
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عــدد اإلصـابــات احملــلـيــة إلى الـصــفـر
تـقريبا بعـد ظهور كورونا ألول مرة في
ـدينـة أواخر الـعام  2019  مـا سمح ا
لالقـتـصـاد بـاالنـتـعـاش وعـودة احلـياة
وجة إلى طـبيعتـها إلى حد كبـير.لكن ا
ـتــحـورة دلــتـا ــدفــوعـة بــا اجلــديـدة ا
ـــدن بـــعـــدمــا وصـــلت إلـى عــشـــرات ا
تــسـبـبـت بـعـدوى بــ عـمـال تــنـظـيف
مــطـارات في نــاجنـيــنغ بـســلـســلـة من
اإلصــابـات في كل أنـحــاء الـبالد.ومـنـذ
ذلـك احل فـرضت الـص قـيـودا على
دن وأمرتـهم بالبقاء في سـكان بعض ا
مـنـازلهم وقـطعت وسـائل النـقل احمللي
وأجـرت اختبارات جماعية في جزء من
ـوجـة وهي ـكـافـحــة هـذه ا حــمـلـتـهــا 
األوسع نـطـاقـا مـنـذ أشـهـر.كـمـا شددت
بــكـ قــيـود الـســفـر إلى اخلــارج عـلى
مـواطـنيـها كـجزء من اجلـهود الحـتواء
ـتــزايـدة.وأعــلــنت هـيــئـة اإلصــابــات ا
الـهـجـرة الصـيـنـيـة أنهـا سـتـتوقف عن
إصـدار جـوازات سـفـر عـاديـة وغـيـرهـا
ـغـادرة البالد في مـن الوثـائق الالزمـة 
احلاالت غير الضرورية وغير الطارئة.
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بـــــاشـــــر الـــــعـــــراق امـس بـــــإجالء
ـهـاجـرين العـالـقـ في العـاصـمة ا
الـبيالروسيـة مينسك  بـتخصيص
رحـلـة جـويـة عـلى مـتـنـهـا اكـثـر من
ـتـحـدث بأسم  80مـسـافـرا. وقـال ا
وزارة اخلـارجـيـة احـمـد الـصـحـاف
فـي بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) امس ان
(الـــوزارة امــنت رحـــلــة جـــويــة من
مـينسك الى بغداد علـى متنها أكثر
مـن ثـمــانــ مـســافـر) واضــاف ان
(الـــنـــقل ســـتــنـــفـــذ رحالت جـــويــة
ســـيـــكـــون عـــلى مـــتـــنـــهـــا حـــسب
ــــــســـــجـــــلــــــ حـــــتى االن  200 ا
شــخص) وتـــابع انه (ســيـــتم نــقل
جــثـــمــان الالجئ جــعــفــر احلــارس

سامان برزنحي
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ــــتــــحـــــدث بــــاسم ايـــــران.وقــــال ا
اخلـارجيـة االيرانيـة سعيـد خطيب
زادة فـي مـؤتمـره امـس ان (حـس
سـيـزور طـهـران وال نـتـسـرع بـشأن
مـضمون الرسالة الـتي يحملها من
الـــكـــاظــمي) مـــؤكـــدا ان (طـــهــران
ســــوف تـــقـــرر حـــسـب مـــضـــمـــون
الـرسـالـة الـتي تـسـتـلـمـها) وأشـار
خــطــيب زاده الـى ان (إيـران تــدعم
نطقة وسعت من قبل احلـوار في ا
لــلــقــيـام بــحــوار بــشـأن مــجــريـات
كن للعراق نطقة و األحداث في ا
أن يـــلــعـب هــذا الــدور) وتـــابع ان
(بـالده لــديــهــا عالقــات طــيــبــة مع
ـا مــخــتـلف األطــراف الــعـراقــيــة 
فــيــهــا أطــراف سـيــاســيــة بــإقـلــيم
كـردسـتـان) ومــضى الى الـقـول ان
(ســيــاســة إيــران في دعـم الــوحـدة
والـسـيـادة الـعـراقـيـة ثـابـتـة). ومن
ـتـوقع ان تـعـقـد الـقـمـة في بـغداد ا
نــهـايـة شـهـر اجلـاري تــشـمل دول
اجلـــوار الـــسـت لـــلـــعـــراق وكـــذلك
مـشـاركـة  مـصـر واإلمـارات وقـطـر
كـــــمـــــا وجـــــهـت دعـــــوات إلى دول
ــــتــــحـــدة أوربــــيــــة والــــواليــــات ا
األمـريـكيـة. وقـال مصـدر مـطلع انه
ـقـرر ان تتـحرك وفـود رفيـعة (من ا
ــسـتــوى لـتــســلـيم الــدعـوات إلى ا
بــــاقي الـــرؤســــاء في دول اجلـــوار
ــمـلــكـة واجلــوار اإلقــلـيــمي مــثل ا
الــعــربــيــة الــســعــوديــة والــكــويت
واألردن وإيــران ومـصـر واإلمـارات
وقــطــر) وتــابع انـه (غـيــر مــعــلـوم
حــــتى االن مـــا إذا كــــان ســـتـــوجه
الــــدعــــوة إلى ســــوريـــا حلــــضـــور
ـؤتـمـر أم ال مع أن جـدول أعـمال ا
الـقـمـة يـتـضـمن مـنـاقـشـة الـقـضـية
الـسـوريـة). وتـسـائل مـراقـبـون عن

ــؤتــمـــر الــذي يــســـتــعــد اهـــداف ا
الـعــراق لـتـضـيـيـفه نـهـايـة الـشـهـر
ـؤتـمـر اجلــاري. وقـالـوا أن (هــذا ا
فـي ظل الـظـروف الــعـصـيــبـة الـتي
تـعيشها الـبالد هو حترك جيد إذا
مـــا كـــان نـــابـــعـــا من الـــداخل ألن
الـــعـــراق يــــحـــتـــاج إلى عـــمـــلـــيـــة
الـتواصل اإلقليمي مع دول اجلوار
ـنطـقة ومـحاولـة جمع األطراف وا
اجملـاورة واإلقــلـيـمـيـة عـلى طـاولـة
واحـدة سـيصب في صـالح البـلد 
ــلــفــات الـــســيــاســيــة والســيـــمــا ا
واألمــنـيــة واالقـتــصـاديــة لـذا فـإن
هــذا الــتــحــرك  هــو إيــجــابي إذا
تـــمــكــنـت تــلك الــدول مـن حتــجــيم
ــهــيـمـن عـلى الــتــدخل اخلــارجي ا
الـعـراق وقـراره الـسـيـادي) ووفـقـا
لـهذا االسـتعداد  وجـهت احلكومة
دعـــوات رســمــيــة الى رؤســاء دول
وقـــد بـــدأت بــــدعـــوة عن اجلــــوار 
طـريق وزيـر الـتخـطـيط خالـد بـتال
الـى امـيــر الــكـويت نــواف االحــمـد
فـيـما تـوجـهت اخلارجـية الـصـباح
بــدعــوة اخـرى عن طــريق وزيــرهـا
الـى الــرئــيس الــتــركي رجب طــيب
أردوغــان ودعـوة ثـالـثـة لـلـرئـيس
ــصـري عــبـد الـفــتـاح الــسـيـسي. ا
ـــعــلــومـــات بــأنّ رئــيس وتـــفــيــد ا
الــوزراء أمــر بــتــشــكـيـل جلـنــة من
مــجــلس الــوزراء تــضم مــوظــفـ
ومــسـتـشـارين ومـسـؤولـ بـوزارة
اخلـارجيـة لغرض الـتحـضير لـعقد
ـؤتـمـر لـدول جـوار الـعراق وهي ا
إيران وتركيا والسعودية والكويت
ــــثــــلــــ عن واألردن فــــضـال عن 
ـشـاركـة دول الـنـظـام الـسـوري و
ـثـل عن أخـرى عـربـيـة مؤثـرة و

االحتاد األوربي.
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رجـح اخلبـيـر الـقـانـونـي طـارق حرب 
مــــشــــاركــــة الــــتــــيـــار الــــصــــدري في
قاطعة بكـرة عادا قرار ا االنـتخابات ا
تـكـتـيـكا سـيـاسـيا الـهـدف مـنه حتـقيق
ــرشــحي الــتــيــار دون انــفـاق دعــايــة 
تكاليف على احلمالت االنتخابية فيما
حث امـ عـام حـركـة الـوفـاء الـعـراقـية
الـنـائب عدنـان الزرفي  رئـيس الوزراء
مـــصـــطـــفـى الـــكـــاظـــمي عـــلى اجـــراء
ــقــرر في االســـتــحــقــاق في مـــوعــده ا
قـبل. وقال الـعـاشر من تـشـرين االول ا
بـيان تلقته (الزمان) امس ان (الكاظمي
والـزرفي بحـثا خالل لقـاء جمعـهما في
الــقـصـر احلــكـومي عـدد من الــقـضـايـا
وتـأكيد اهمية تـوحيد اجلهود كافة من
أجل مـواجـهـة الـتـحـديـات في مـخـتلف
قـطـاعات الـدولة) وتـابع ان (اجلـانب
شـددا عـلى أهـمـيـة إجـراء االنـتـخـابات
ـقرر في العـاشر من تشرين ـوعدها ا
ـقـبل وتوفـيـر متـطـلبـات الدعم األول ا
ـعـنـية; لـلـمـفـوضـيـة وبقـيـة األجـهـزة ا
لــلـقـيــام بـدورهــا في تـأمــ الـعـمــلـيـة
االنـتخابية وانسيابيتها). بدوره  رأى
حــــرب ان مــــقــــاطــــعــــة الــــصــــدريـــ

لالسـتـحـقـاق افـضل دعـاية انـتـخـابـية.
وقـال في بيـان تلـقته (الـزمان) امس ان
(مـا تـفـضل به رئـيس الـتـيـار الـصدري
جـعـلت ــقـاطـعه  مــقـتـدى الـصـدر من ا
كـتـلـة سـائرون االولى فـي الفـضـائـيات
ــقــروءة ـــرئــيـــة وا ووســـائل االعالم ا
ـسـمـوعـة وجـعـلـتـهـا مـحط اهـتـمام وا
ـان واحلــكـومـة  رجــال الـدولـة والــبـر
وحـديث مـؤتمـرات الكـتل السـياسـية ال
بل ان مـقاطعة الصدر زادت من اهتمام
ــواطن بـشــكل عـام والــنـاخب بــشـكل ا
خــاص  كـــمــا تـــعــدى ذلك االهـــتــمــام
بـالتيار الى دول اجلوار والعالم قاطبة
ويـكـفي لـذلك تـصـريح مـكـتب يـونـامي
في بــغـداد بـشـأن تـأجــيل االنـتـخـابـات
وسـفراء عدد من الدول االخرى) وتابع
(صـــــدق مـن قـــــال ان الـــــســـــيـــــاســـــة
واالنـتخـابات وكـسب االخرين علم وفن
وعــــقـل وقــــلب ونــــفـس وروح ودرايـــة
وروايـة وتـفـكـر وتـدبـر وهـذا مـا حـقـقه
الـــتــيــار الـــصــدري مــجـــانــاً  من قــول
مـقـاطـعـة الـصـدر فـي ح انـفق غـيره
ا ال يساوي نـقير امام فلسفة الـكثير 

الـتـيـار الـصدري اجلـديـدة في الـدعـاية
االنــتـخــابـيــة واحلـمــلـة االنــتـخــابـيـة
ـــشــــاركـــة الـــصــــدريه في وســــنـــرى ا
االنـــتــخـــابــات بـال دعــايـــة او حــمـــلــة
ال سـيـمـا انـها هـذه الـكـتـلة انـتـخـابـية 
حـققت ما عجز ت عـنه اي كتلة اخرى)
واضــاف انه (مـا زال هـنــاك مـتـسع من
الــوقت امـا اجــراء االنـتــخـابـات  وانه
التــوجـد مــقـاطــعــة قـانــونـيــة رسـمــيـة

قـانـونـية مـن مرشـحي الـتـيار  فـقـد 
ــرشـحــ في قـوائم تــثـبــيت اســمـاء ا
الـــدوائــر االنــتــخـــابــيــة الــتـي ســيــتم
تـوزيعها بـ الناخبـ إلختيار احدهم
ان ولم يـتقدم اي مرشح لـعضويـة البر
ــفــوضــيــة الــعــلــيـا من الــتــيــار الـى ا
ـستقلـة لالنتخابـات لشطب اسمه من ا
سـؤولـية الـتـرشيح  فـالـصدر اعـلم بـا
ـلــقـاة عـلى الـتـيـار بـعـد االنـتـخـابـات ا

جتــاه الـعـراق وعــدم مـشـاركــته يـعـني
ذهـــاب مـــقــاعـــده الى الـــكـــتل االخــرى
واعــتــقـد ان د الــصــدر ال يـوافـق عـلى
ذهـــاب اصــواته قــاعـــدته الــشـــعــبــيــة
ـانـيـة لـلـكـتل االخـرى). ـقــاعـد الـبـر وا
وأكــد الــنــائب هــوشــيــار عــبــدالــله أن
اسـتـمـاتة بـعض الـكـتل السـيـاسـية من
أجل الـعد والفرز االلكـتروني هو تكرار
لـلـتـزويـر الـذي حـصل في االنـتـخـابات
ـاضية . وقـال في تغريدة عـلى تويتر ا
أنـه (في اجـتـمـاع الـكــتل الـســاســة مع
جـرى اعتـمـاد مـرة اخـرـ علـ ـفـوضــة  ا
الــعـد والـفـرز االلـيـكــتـروني وبـعـضـهم
طـــالب بــاالبــقـــاء عــلــيـه دون الــتــوجه
لـليدوي أي تكرار سيـناريو النتخابات
عام  2018من حـث التزوير االلكتروني
 ــعـني اكـثـريـة الـفائـزين سـيـحـصـلون

على أصوات  غير حقيقية).
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شـهــدت مـســتـشــفى ابن الــبـلـدي
الــتـابــعــة لــدائـرة صــحــة بــغـداد
الـرصــافـة والدة تـوأم مــلــتـصق
ذكرين لسـيدة تبلـغ من العمر 18

عاما. 
ستشفى سالم وقال وكيل مدير ا
الـعـطـواني في تـصـريح امس إن
(فــــريــــقــــاً طــــبــــيــــاً يــــتــــألف من
اخــتــصــاص نــســائــيــة وتــولــيـد
سمـارة مـحـمد الـعـكـيلي وتـغـريد
عــبـاس  اجــرى عــمــلــيــة حلــالـة
نــادرة بـتــوأم مــلــتــصق ســيـامي
ذكــر ألمـــرأة حــامـل في الــشـــهــر
الثامن تبـلغ منَ العمر 18 عاما)
من جـانـبـها  اكـدت الـعكـيـلي ان
(هـذه الـعـمـلـيـة تـمت بـعـد اجـراء
الـفــحـوصــات الـطــبـيــة الالزمـة 
ـريضـة بـحـالـة صـحـيـة جـيدة وا
والــتــأم يــرقـــد حــالــيــا في ردهــة
اخلـدج). كمـا انـقـذت  مـسـتـشفى

الــشـــيخ زايـــد نــحــو  27 حــالــة
انــــتــــحـــار خـالل شـــهــــر تــــمـــوز

اضي.  ا
ــســتــشــفى مــعــتـز وقــال مــديـر ا
مجيد العبودي في تصريح امس
ان (مـعـظم حـاالت الـتـسمـم يـقوم
ــريض بــتـنــاول مــواد مــحـاوال ا
انـهـاء حـيـاتـه وغـالـبـا مـا تـكـون
ـواد مــبـيـدات حــشـريـة او هـذه ا
ـنـتـجات مـبيـدات الـقـوارض او ا
الــنــفــطــيـة او االفــراط فـي شـرب
ـــــضـــــادة االدويـــــة وخـــــاصـــــة ا

هدئة).  لالكتئاب او ا
من جــهـته  قــال مــســؤول ردهـة
الطـوار مـهيـمن عـبد الـرضا ان
(مــــعـــظـم دوافع االنــــتـــحــــار هي
ـريض لـعوامل نـتيـجـة تـعـرض ا
نــفـســيــة وأســريـة وخــاصــة بـ
الشـباب كـالـفشل في الـدراسة او
اجملــال الــعــاطــفي او الــتــعــرض
لــلــضـغـط الـنــفــسي والــتــعــنـيف

االسري).

 1515 بــوجــود حـالــة حــريق عـلى
الــطــائــرة الــعــراقــيــة الــقــادمــة من
القاهرة  وطلب على اثرها بتطبيق
خـطـة الـطـوار  حـيث  تـطـبـيق
خــطـة الــطـوار من قــبل عـمــلـيـات
ـعدة مـطـار بـغـداد حـسب اخلـطـة ا
ــدني مـن قـبـل ســلــطــة الـطــيــران ا
ـواجـهـة األمور الـطـارئة واإلخالء.
واكـدت أنه (تـبـ وجـود خـلل فـني
وظـــــهــــور أحـــــدى الــــعـالمــــات في
الـطائرة واعـتقد عـلى أثرها الـطيار
بــوجــود حــريق ولــكن تــبــ أنه ال
وجــود ألي حـريق داخل الـطـائـرة 
ـعـتـمدة وتـمت جـمـيـع اإلجـراءات ا
داخـل مـطـار بـغــداد الـدولي حـسب
ـسـافرين خـطـة الطـوارى وجـميع ا

وطاقم الطائرة بخير وسالمة).
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الـعـامـة لالنـواء اجلــويـة والـرصـد الـزلـزالي
التـابعة لوزارة النقل  ان يـكون طقس اليوم
ـناطق كـافـة صـحوا وال تـغـير الـثالثـاء في ا
بـدرجـات احلـرارة . وقالـت الهـيـئـة في بـيان
تـــلــقـــته (الــزمـــان) امس ان (طــقـس الــيــوم
الـثالثـاء وغـد االربـعـاء سـيـكـون صحـوا في
ـنـاطق كـافـة وال تغـيـر بـدرجـات احلرارة) ا
ــقــبل واضــاف ان (طــقس يــوم اخلــمــيس ا
سيـكون صـحواً حـاراً في الوسط واجلـنوب
مع فـرص لـتـسـاقط امطـار شـمـاال). ويرجح
5 ي إلى 1 اخلبراء أن يصل االحترار العا
درجـة مئـويـة مقـارنـة بعـصـر ما قـبل الـثورة
الــصــنـــاعــيــة خالل الــعــام 2030 . وفــقــا
ـناخ لـلتـقـريـر اجلديـد الـصـادر عن خبـراء ا
ـتحـدة ان (االرتـفـاع في درجات في األ ا
احلـرارة يـسـتـمــر بـعـد ذلك في جتـاوز هـذه
العتـبة أحد البـنود الرئيـسة التفاق باريس
بـحلول العام 2050  حـتى لو تمكن العالم
من احلـد بـشكل كـبـير من انـبـعاثـات غازات

الدفيئة).
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الـــــــذي قــــــــضى عــــــــلى  احلـــــــدود
الـبيالروسية الليتوانية) مـبينا ان
(وفـــد الــســـفـــارة الــعـــراقــيـــة لــدى
ـــوجـــود حـــالـــيـــا في مـــوســـكــــو ا
قــام بـتــهــيـئــة االجـراءات مــيــنـسك
الالزمة من أجل إتمام نقل العالق
هـناك) مـشـيرا الى ان (الـوفـد على
تـــــواصـل تــــام مـع الـــــســـــلـــــطــــات
عـرفة الـتطورات في الـبيالروسـية 
ـــنــاطق احلــدوديــة والـــتــنــســيق ا
على إلعـادة من يرغب من العـالق 
صعيد متصل اوضحت إدارة مطار
بــغــداد الــدولي  مالبــســات حـدوث
حـريق في إحدى الطـائرات القادمة
مـن القاهرة . وقـالت في بيان امس
انـه (  إبالغـــــنــــا مـن قــــبـل بــــرج
الـرقـابـة اجلـويـة في تـمـام الـسـاعـة

بـحـلـول الـسـنـة الـهـجـريـة اجلـديـدة تـقـدم (الـزمـان) تـبـريـكـاتـها
ـ العـربي واالسالمي متمـنيـة للعـراق وشعبه وتـهانيـها لـلعا

اخلـــيــــر والـــسـالم ودوام الـــتــــقـــدم
واستلـهام الدروس والـعبر من
هجـرة الرسـول (ص) وصحبه
جــمــيــعــاً لــتــرســيخ الــوحـدة
الـوطنـية وتـعزيـز التـآخي ب
ـــكـــونـــات. وكل عـــام وانـــتم ا

بخير.

UI¡∫ رئيس الوزراء خالل لقائه النائب عدنان الزرفي

درب الهولندي اجلديد ديك ادفوكات يباشر في مدينة ملقه االسبانية وحدته التدريبية االولى للمنتخب الوطني العراقي V∫ ا —b

محمد احللبوسيبرهم صالح
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أرصـفة مـيـنائي أم قـصـر الشـمالي
واجلنوبي .

ــوانئ فــرحــان وقــال مــديـــر عــام ا
الفـرطـوسي انه (حسب تـوجيـهات
وزيــر الـنــقل نـاصــر حــسـ بــنـدر
الــشـبـلـي تـسـتــمـر عــمـلــيـات رسـو
الــســفن والـــنــاقالت عــلى أرصــفــة

موانئ العراق). 
الفـــتـــا الى ان (مـــيـــنـــاء ام قـــصـــر
الــشــمــــــــالي اســتـــقــبل ســـفــيــنــة
بــحـمــولـة 902 حـاويــة رست عـلى
رصيف  11 وسفينـة بحمولة 216
حاوية رست على رصيف  21فيما
اسـتـقـبـلت ارصـفـة مـيـنـاء ام قـصر
اجلنوبي سفينة وعلى متنها 924
حــــاويـــــة رسـت عـــــلى رصـــــيف 5
ونـاقـلــة نـفط رست عـلى رصـيف 9
ونـاقـلــة نـفط رست عـلى رصـيف 8
ادة والـعـمل مسـتمـر لـشحـنـهمـا 
الــنــفط اخلــام وجـرت الــعــمــلــيـات
الـبحـرية بـالتـنسـيق والتـعاون مع

ينائ ). إدارة ا
واصدرت الـشركـة احصـائيـة بعدد
الــســفن الــتي رست عــلـى أرصــفـة

العراق ثالث سفن جتارية متنوعة
البـضائع ونـاقلتـي نفط رست على
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(اسـتــعـداد وزارته  لــلـعــمل عـلى
ـعـوقات ـشـاكل وا ازالـة جـمـيع ا
ـالــيــة حــفــاظــاً عـلى الــفــنــيــة وا
الـثـروة الــوطـنـيـة الــتي هي مـلك
لــلــشــعب بــحــسب مــانص عــلــيه

الدستور).
…b¹bł W×H

وتــــابـع (نــــأمـل في ان تـــــســــفــــر
اللـقـاءات واحلوارات مع  االقـليم
والسيـما  بـعد تـسنم االتروشي ,
ـهـامه عـلى فـتح صـفـحـة جـديدة
ـــوضـــوعي اجلـــاد من احلـــوار ا
ـا يخدم شـاكل العـالقة و حلل ا

الشعب). 
من جــانــبه اعــرب االتــروشي عن
ـشــتـرك مع امـله (في الــتـعــاون ا
وزارة الــــــنــــــفـط واحلــــــكــــــومـــــة
والـعمل معـاً على فتح االحتادية 
افــــاق جـــــديــــدة فـي الــــعـالقــــات
الـثـنـائيـة نـحـو االستـثـمـاراالمثل

بغداد

قراطية الصندوق (ثالثاَ) سلوق في د البيض ا
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بغداد
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مــــيـــــنـــــاء أم قــــصـــــر اجلــــنـــــوبي
واحلموالت الواردة والصادرة منه
خالل الــــســـتـــة أشـــهـــر االولى من

العام احلالي .
وقـــال الــــفـــرطـــوسـي  إنه (حـــسب
تــوجــيـــهــات الـــشــبــلـي بــضــرورة
وجـودة احـصـائـيـة دقـيـقـة بـدخول
وخــروج الـــســفـن والــبـــضــائع من
وانئ  فقـد اصدرت الشـركة هذه ا

اإلحصائية).
¡UMO*« WH —«

واضـاف أن (مـجمـوع الـسـفن التي
رســــــت عـــلى أرصــفــة مـــيــنــاء أم
قـصر اجلـنـوبي هو 175 سفـيـنة 
فــــــيـمــا بــلغ مــجـمــوع احلــمـوالت

.( الكلي 3159231 طناً
ـشــتـقـات مـوضــحـاً أن (تـصــديـر ا
النفطية كان من خالل  77سفينة 
فـيمـا كان نـقل احلـاويات من خالل
سـفـينـة  وكـان نـقل احلـموالت 49

تنوعة من خالل 49 سفينة). ا
واعـلـنت والشـركـة عن استـمـرارها
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UOKLŽ ∫ قوات امنية تنفذ عمليات استباقية في كربالء استعدادا لعاشوراء

وقراطية الغربية كانت نتاجاً لتفاعل تاريخي ناضج في احللقة السابقة قلت ان الد
ـؤسسي(اي الدولـة) والبعـد الوظيـفي(ثقافـة اجملتمع) لـبعدين اسـاسي هـما البـعد ا
راحل فـقد مـر نشـوء وتـطور الـدول  .ففـيـما يـخص البـعـد االول(الدولـة) في الـغرب
والـسـلـطـة تـاريـخـيـة مـخـتـلـفـة وطـويـلـة  االنــتـقـال فـيـهـا بـ نـظـريـات احلق االلـهي
والـسـلـطـة الـديـنـيـة حـتـى جـاءت الـثـورة الفـرنـسـيـة مـصـحـوبـةً بـكـثـيـر من الـتـقـلـيـدية
الـتـطـورات الـثقـافـيـة واالقـتـصـاديـة واالجتـمـاعـيـة لـتـثـبّت سـلطـة الـشـعب عـبـر الـعـقد
ـاطا مخـتلفة االجتمـاعي ب الدولـة واجملتمع. وخالل هذه الـفترات شـهدت الدول ا
او ـؤسسات الـسيـاسية احلـاكمـة سواء عبـر سلـطة مركـزية قـوية و/أو ضعـيفة من ا
راحل التاريـخية وبخاصة بعد عبر سلـطات محلية قوية و/او ضـعيفة. وخالل تلك ا
شهورة في القرن الرابع نشوء الرأسـمالية التجارية  في فـينيسيا ومدن التـجارة ا
ثم طـبقة البورجوازية الـصناعية خالل الثورة الـصناعية في القرن واخلامس عشر
الثامن عـشر والتاسع عشر كانت هناك منافسة شديدة مع الدولة في الغرب بحيث
انها لم تسـتطع احتكار الـسلطة لوحدهـا بسبب وجود طبـقات اقتصاديـة واجتماعية

مؤثرة في الشأن العام. 
ـعناها العام Culture  ـقصود هنا هـو الثقافة أما على صـعيد البعـد الثقافي فأن ا
او شـقها ـادي كالـتكـنواوجيـا والعـمارة وبـعض الفـنون وليـس الضيق اي بـشقـها ا

ادي كالدين والفلسفة والعادات والقيم...الخ.  غير ا
لـقد كـان هنـاك بأسـتمـرار حراك فـكري وسـيـاسي واجتـماعي واقـتصـادي في اوربا
ـناسب ـاط متـكـيفـة من احلكم ا وأمريـكا يـجبـر الـدولة عـلى التـفاعل مـعه لـتطـوير ا
وتغـير شـكل العالقـة ب الـكنـيسـة والدولة لتـلك اجملتـمعـات.ولعل الـثورة الـفرنـسيـة
وتـطور فـلـسـفة الـدولـة واحلـكم عـبر كـتـابـات بيـكـون وهـوبز ومـونـتـسكـيـو وروسو
فضال عن تطورات عصـر التنوير فـكرين والفالسفـة وهيوم وتـوكفيل وسواهم من ا
اجـتـمـاعـيـا وتـطـورات الـثـورة الـصـنـاعـيـة اقـتـصـاديـا كـانت جـمـيـعـهـا- أضـافـة الى
تـطـورات اخرى-ال يـسع اجملـال لذكـرهـا هنـا- تتـفـاعل مع البـيـئة الـسـياسـيـة لتـخلق
ـفـاهـيم حــتى وأن تـبـنت ا ـاط واشـكـال حـكـم مـخـتـلـفـة ومـتـبــايـنـة في اجتـاهـاتـهـا ا

وقراطية في النهاية.  االساسية للد
ؤسـسي والثـقافي ـعنى ان ظـروف نشـأة وتطـور نـظام احلـكم في الغـرب ببـعـديه ا
سـاعـد عـلى احلـد من تــغـول الـدولـة واحـتـكـارهـا لـلـسـلـطـة من جـهـة وعـلى تـفـاعـلـهـا
توازي للـبعدين الـبنيوي واسـتجابـتها للـثقافـة احمللية من جـهة أخرى. هـذا التطـور ا
ـوقـراطـيـة الـغـربيـة سـواء بـشـكـلـها ـنـاسـبـة لـتـطبـيق الـد والـوظـيـفي هـيّـأ االرضيـة ا
كـمـا هـو احلال في أو بـشـكلـهـا االجـتـمـاعي الـلـيـبرالي كـمـا هـو احلـال في أمـريـكـا 
وقراطية هناك كنظام حكم النها استطاعت نتيجة هذا التطور اوربا.وقد جنحت الد
االصـــيل والـــطـــبـــيــعـي ان تــوازن بـــ بـــعـــدَي احلـــريـــة والــنـــظـــام كـــمـــا أراد لـــهــا
وقـراطيـة كانـت نتـاجاً طـبيـعـياً وأصـيالً(اي ليس مصـمـموهـا.خالصة االمـر ان الـد
بل فُـرض عــلـيـهـا من مـســتـورداً) مـر عـبـر مــراحل زمـنـيــة طـويـلـة لم تــفـرضه الـدول

شعوبها ونخبها. 
هنـا حتضرني أجابة تومـاس فرانكل في العام 1787 عـندما سأله شخص عن نوع
فـأجابه : “جـمهـورية إذا كـنتم ـؤتمـر الـدستـوري االمريـكي احلـكومـة الـتي قررهـا ا
تسـتطـيعـون أن حتافـظوا عـليـها .”وكأن فـرانكـل يـريد ايـصال رسالـة ثابـتة هي ان
بـإمـكـان الـنـخب والــدول تـصـمـيم أفـضل نــظـام لـلـحـكم في الــعـالم لـكن جنـاحه في

النهاية سيعود للناس. 
كن ان ال  وقـراطـيـة- مـثل اي نظـام او اخـتـراع مـادي ان نـظم احلكم-ومـنـهـا الـد
تـكـون مـفـيـدة مـهـمـا بُـذل في تـصـمـيـمـهـا من عـزم وتـكـنـولـوجـيـا وعـلم مـا لم يـقـتـنع

ـستـفيـد النـهائي(الـشعـوب) بهـا ويكـون مسـتعـداً معـنويـاً وماديـاً لتـطبـيقـها كـما  ا
تصـميمـها ولـيس كما تـشتهـيه النـخب احلاكمـة. لقد تـعمـدتُ وكتابـة اجلملـة االخيرة
وقراطية والتي ووضع خط حتتها النها تلخص باعتقادي ازمتنا مع الد بخطٍ غامق
تــتـلـخص فـي ثالث أسـئـلــة يـنــبـغي االجـابــة عـلــيـهـا قــبل أتـهـام
ـــوقـــراطـــيــة بـــأنـــهـــا فـــاشــلـــة: هل نـــحن مـــقـــتـــنـــعــ الـــد
ـوقـراطـية? وهل ـوقـراطـية? هـل نحن مـسـتـعـدين للـد بـالد
ـوقـراطـيـة? في احلـلـقـات الـقـادمة نـحن فـعالً مـطـبـقـ لـلـد

سأحاول األجابة على كل هذه التساؤالت.

للثـروة الوطنية فـي جميع انحاء
الـــعــراق والــعــمل عـــلى تــطــويــر
احلقول النفطية والغازية واقامة
ـــشــتـــركــة بـــصــورة ــشـــاريع ا ا
ـا يـؤدي الى حـسن تــكـامـلـيـة و
اسـتثـمار الـثـروة النـفطـية خـدمة

للصالح العام).
س خالل اللقاء مشيـرا الى انه (
سؤول في الوزارة تعاوناً مع ا
 وجتــاوبــاً كــبـيــراً  لــبــحث وحل
ركز ـشاكل العالـقة ب ا جميع ا
واالقــلـــيم   فـــضالً عن  تــفـــعــيل
صـيغ واتـفــاقـات جـديــدة تـضـمن
الــتــعــاون لــتــطــويــر الــصــنــاعـة
الـــنـــفـــطـــيـــة والـــغـــازيـــة دعـــمـــاً
لالقــتـصــاد الــوطـني والــتــمـنــيـة

ستدامة). ا
فيما حددت الوزارة تشرين االول
ــقـبل مــوعــدا الطالق الــبـطــاقـة ا

 . الوقودية للمواطن
وقـــــال مــــديـــــر عــــام
شـــــــركــــــــة تــــــــوزيع
ـنـتـجـات الـنـفـطـيـة ا
حــــســــ طــــالب في
بيـان تلقـته (الزمان)
امس ان (الـــشــــركـــة
هيـأت إمورهـا بشأن
إطـالق الــــبـــــطــــاقــــة
الـــــــــــوقــــــــــــوديـــــــــــة
,( لـــــلـــــمـــــواطـــــنــــ
وأضـاف انـه (سـيـتم
إطـالق الــــبـــــطــــاقــــة
مـطـلع شـهـر تـشـرين

قبل). األول ا
وتــابع ان (الـبــطـاقـة
تـــطـــلق خالل فـــصل
الـــــــــــــشــــــــــــــتـــــــــــــاء
واالستعدادات كاملة

لذلك). »U³I²Ý‰∫ وزير النفط خالل استقباله وزير الثروات الطبيعية في اقليم كردستان
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ـتـخـلـفة في بـاحـصـاء احلـاويـات ا
ميناء ام قـصر الشمالي لـلقطاع
احلــــكـــومي واخلــــاص واشـــعـــار
اصحـابها لـتسلـمها او مـصادرتها
بـالـتـنـسـيق مع اجلـهـات الـسـانـدة

لغرض معاجلتها.
وقـال الـفـرطـوسي ان هـذا الـنـشاط
جـاء حـسب تـوجـيــهـات الـشـبـلي ;
مــــبـــيـــنــــاً ان مالكـــات الــــتـــفـــريغ
ــيــنــاء احــصت والــشـــــــحن فـي ا
يـناء خالل نحو 845 حاويـة في ا
فــتــرة الـعــام احلـالي  2021مـنــهـا
نــــحـــو 652 حــــاويـــة لــــلــــقــــطـــاع

اخلاص).
يناء موضـحاً ان (مجمـوعها فـي ا
مــنـذ  2004لــغــايـة الــعــام احلـالي
بـــلــغـت نـــحــو  2483حـــاويــة و
معاجلة العديد منها بالتنسيق مع
اجلــهــات الـــســانــدة ذات الــعالقــة
وتمـك السـاحات خلزن الـبضاعة
ـنـاولة الـقـادمة وانـسـيابـيـة عمل ا

وانئ). في ا »U³I²Ý‰∫ موانئ ام قصر تستقبل عدد من السفت التجارية وناقالت النفط
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األهـالي بـانتـظـار منـاسـبة الـعـاشر
من مـــحــرم). فـي حــ دعـــا هــاشم
الـــعــــامـــري وهـــو صـــاحب مـــوكب
خـدمي اخر الى (اسـتنـفار اجلـهود
ــظـهــر الئـق امـام تــلك لــلــخــروج 
الـزوار السـيمـا وان خـدمة الـعـاشر
مـن مـحـرم سـتـكون مـقـتـصـرة عـلى
أهـالي كـربالء فـقط بـدون االعـتـماد
عـلى اجلـهـد اخلـدمي للـمـحـافـظات
الـتي سـتكـون خـدمتـهـعم مقـتـصرة

.( على زيارة األربع
وقـــال الـــعـــامـــري (وفـــرنـــا كل مـــا
ــنـــتــشــرة في ـــواكب ا حتـــتــاجه ا
كــربالء وعـلـى الـشــوارع الــفـرعــيـة
واخلـارجــيـة مـنــهـا لـتــقـد خـدمـة
كانة الزوار والذي نأمل ان تليق 
تــــعــــكس الــــصــــورة الـــداخــــلــــيـــة

للمحافظة).
من جهة أخرى عزت االمانة العامة
لـلـعتـبـة الـكـاظـمـيـة بـوفـاة الـعالمة
عــادل الـعـلـوي الـذي تـوفى مـتـأثـرا

بفايروس كورونا.
وقــالـت الــعــتـبــة فـي بــيـان تــلــقــته
(الــزمـان) امس إنــهـا (تــعـزي األمـة
ــراجع بـــفــقــد أحــد اإلسالمـــيــة وا
قامـات احلوزة العـلميـة في النجف
وقم الــعالمــة الــعـلــوي). كــمــا قـدم

رئـــــيس حتـــــالـف قـــــوى الـــــدولــــة
الوطنية التعازي برحيل العلوي.
وقـال احلـكيم (بـألم وأسف بـالـغ
تـلــقـيــنـا نــبـأ رحـيـل عـلم من أعالم
باركة) ,واضاف احلوزة العلمية ا
ان (الــفـــقـــيــد من الـــشـــخــصـــيــات
ــســار الــعـــلــمـــيــة الـــتي واكــبـت ا
ـعـرفي منـذ نـعـومة أظـفـاره حتى ا
لـقي ربه صـابـرا محـتـسـبا وتـبـحر
في مـجـاالت الـفـقه واألصـول وعـلم
احلـــــديـث واألخالق والـــــتـــــدريس

لسنوات طوال).

بــالــتــدقـــيق عــلى كـــافــة الــوثــائق
ُـــواصـــفـــة واإلجـــراءات وبـــنـــود ا
اخلــاصـة بــإعـتــمـاديــة مُـخــتـبـرات
َ رفع تقرير من قِبل الفحص وقد 
فريق التـقييم إلى الـهيئة الـعراقية
لإلعــتـمــاد لــلـمُــصـادقــة عــلى مـنح
ُــخــتــبــر مــركـز شــهــادة إعــتــمــاد 
تكنولوجيا الهيدروليك في الشركة
فـي مـجـال فـحص لــزوجـة الـزيـوت

الهيدروليكيـة ).
qO¼Qð WOKLŽ

اجلديــر بالـذكر ان عـملـية الـتأهيل
لـلـحــصـول عـلى شـهــادة اإلعـتـمـاد
تـمت بجـهـود ذاتيـة من قِـبل كوادر
قـــــــــسـم إدارة اجلـــــــــودة وقـــــــــسم
ُـتابعة تكـنولوجـيا الهـيدروليك و

ودعم من قِبل إدارة الشركـة.
وأعــلــنـت شــركـة الــزوراء الــعــامـة
إحــدى شــركــات وزارة الــصــنــاعـة

ــعـــادن عن جتـــهــيـــز الــشـــركــة وا
الــعــامــة لــتــوزيع كــهــربــاء بــغـداد
ُــحـوالت الـتـوزيع لـدعم الـشـبـكـة
الوطنـيـة . وقـالَ مُديـر عام الشركة
هـادي عـلـي طـه ان مـوقع التـحدي
الــتــابع لــلــــشــركــة قـام بــتــجـهــيـز
كــهـربــاء بـغـداد بـ 80 مُـحـــــــــولـة
تـوزيع سـعة  KVA 400 حتويل
KV 11/0.416   وبــشــكل فـوري 
مُـشـيـراً إلى (إكـمــال نـقل وتـسـلـيم
ـطــلــوبــة إلى مــخـازن ُــحــوالت ا ا
َ ـــذكــــورة بـــعـــدَ ان  الـــشــــركـــة ا
إنــتــاجــهــا بــوقت قــيــاسي في ظل
ُواصفات الظروف الراهنة ووفق ا
ُعـتمدة من قِـبل وزارة الكـهرباء) ا
مؤكداً ان (الشركة تمتلك إمكانيات
وطـاقات كـبـيرة تُـمكـنـها من تـنفـيذ
ُـوكـلة الـيـها وفق جـمـيع األعمـال ا

يـة). أحدث التكنولوجيا العا
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رحـب وزيـر الـنــفط احـســان عـبـد
اجلبار اسـماعيل  ,بتعـاون اقليم
كـردسـتـان والـتـعــاطي بـشـفـافـيـة
عـالـية مع ادارة الـثـروة الـنفـطـية

في عموم العراق. 
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
ان (اسمـاعـيل استـقبل في بـغداد
وزيـر الـثـروات الـطـبـيـعـيـة كـمـال
حميد االتروشي  ,وجرى االتفاق
ــــشــــاكل الــــعـــالــــقـــة عــــلى حل ا
بــــاحلــــوار وتــــبــــادل واحــــتـــرام
وجـــــهــــــات الـــــنـــــظـــــر مـع وضع
ـصـلـحـة الـوطـنـيـة فـوق جـمـيع ا

االعتبارات).
اواكــد اسـمــاعــيل ان (احلــكــومـة
والـوزارة االحتـاديـة تـؤكـدانـعـلى
ضرورة التـعاطي بشـفافيـة عالية
مع ادارة الــثــروة الــنــفــطــيــة في
عـــمــــوم الـــعـــراق) ,مــــعـــربـــا عن

ـشرق ـنـطـقـة الـتي  تـسـتـطـيع  ان تـشم بـهـا رائـحـة الـبـارود  وبال اسـتـغـراب هـو ا ا
بل اكـثر من ذلك هي مـنطقـة التـوتر  القـائم الدائم وهي بال اسـتراحـة مقاتل الـعربي 
ـنـطـقـة جعـلـتـهـا  مـنـطـقـة غـيـر مـسـتـقـرا طـيـلـة عـقـود بـل اسـبـاب عدم واهـمـيـة هـذه ا
ـيـاه الـدافـئـة الى حـدود اسـتـقـرارهـا  خـلـقت مــنـهـا مـنـطـقـة تـصـفـيـة حــسـابـات من ا
ـيا ومـاب افغـانسـتان  واالسـبـاب متـعددة لـعدم االسـتقـرار  صـراع على الـنفـوذ عا
ـنطقـة مع بعضهـا البعض وجود ثـقافات مـختلفـة ومتضاربـة ايدلوجيـات كثيرة دول ا
وغير منـسقه ومتقاتلـة في اغلب االحيان  انعدام التـفاهم او فسح اجملال للبعض في
لـعب دور مع ثـياب ديـنيـة متطـرفة وهي مـحط انظـار كثيـر من الدول الـطامـعة مرور
الـعـرب وغـيـر الـعـرب فـيـها جـعل جـسـورهـا ذات اهـمـيـة تـصـفيـة حـسـابـات تـاريـخـية
حاضرة في الـداكرة قبـولها لـتدخالت خارجـية والعمل عـلى الوالءات لتـلك التدخالت
اخلارجيـة تقطع اوصال بـعضها من خالل حتـول الشعب الواحـد الى امة يطالب كل
من فـيـهـا ويـقـاتل بـعـضه من اجل اثـبـات الـوجـود قـابـلـيـة تـلك الـدول عـلى االنـشـطـار
ـنطقة بـالوان وهويات نـطقة فيـها وتعمل عـلى قيادة ا وجود دولة صنـعت من خارج ا
ديـنـيـة واثـنـيـة وعـرقـيـة  وهـنـاك الـكـثـيـر  وكـانك تـشـاهـد كـرة من نـار تـتـدحرج بـعض
ياه الـدافئـة الى اعالي الـشمال  مـنطـقة تـستطـيع ان تصـفها االحـيان من شواطـيء ا
اذا النـهداء  اقـولهـا وبشـكل صريح هـناك قـوتان تـتحـركان بـالنـار حتت الرمـاد اذن 
بشكل عـكسي االولى هي شعوب وقيادات داخل محـيط واحد مختلفـة تماما بل قابلة
لالنشـطـار وعـلى اسـتعـداد  ضـد بـعضـهـا بـعض خلـوض احلرب وبـاي ثـمن وهـنا ال
ـنـطـقـة اجليـوسـيـاسـيـة فـهي سـاحة اريد ان اسـمي فـهي مـعـروفـة والـثـانـية الهـمـيـة ا
صراع ب دول عـظمى باالقليـمي كبرى بالـعالم ودول عظمى الزالت لـعبة الكش ملك
ـاضـيـة ـا من مـخـلـفـات االحـتالالت ا ـسك خـيـوط الـلـعـبـة وهي ر فـيـهـا قـائـمـة من 
ـشرق كحـرارة أجوائه وقرب احلاضر بل ان هـناك وصـاية على بـعضهـا  اذن هذا ا
اشعـة الـشـمس جـعـلت مـنه قـاسـيـا عـلى بـعضـه وان عقـدين عـلى اقل
نطقة عادالت وقـد تبقى في هـذه ا ا ستنـهي بعض ا تقديـر ر
الـصـراع صــفـري  ولالسـف لم تـعي شــعـوب وســاسـة هـذه
ـنـطـقـة الـدرس بل هي سـعـيـدة بـعـودة الـتـاريخ الى الـوراء ا
شتعلة من رماد وهي ايضا سـعيدة بتخلفهـا بل باحلرائق ا

هدورة. ثرواتها الكبيرة وا
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الهجرة تاريخ وحضارة أرست ركائز نظام يحفظ احلقوق ويصون احلريات ويحمي
الضعفـاء وأسست دولة القوة والعدل والهيبة والـتي بدورها رسخت ثقافة إنسانية
فريدة تـؤكد على احـترام اجلمـيع وإعطاء كل ذي حق حـقه وتكلـيف األصلح لتـسيير
شــؤون الــنــاس في اإلدارة والـــقــضــاء واألمن حــيـث أعــطى  قــائــد
الـهـجــرة صـلى الــله عـلــيه وآله وسـلم أعــظم درس في تـاريخ
ـانيـة وليست الـبشـرية وضّح فيـه أنّ القوة قـيمـية معـنوية إ
مـاديـة ألن مالـكـهـا انـتقل مـن الهـجـرة سـراً إلى قـائد أرفع
دولة في تـاريخ البشرية وأكـثرها احترامـاً حلقوقِ اإلنسانِ

رأةِ وحقوق األقليات. واحلريات وا

واســتــعــداداً لــزيــارة الـعــاشــر من
مـــحــرم تــقــوم بــتــقــد اخلــدمــات
لــلـزوار من اطـعـمـة ومـيـاه الـشـرب
حيث عملـنا لهذه اخلـدمة منذ عدة

لزيارة العاشر من محرم.
وقــال حـاحب مـوكب خــدمي لـطـرق
الــعــبــاســيــة عـــبــد احلــســ عــلي
لـ(الـــزمـــان) امس انـه (في كل عـــام

ــــكن ان نــــتــــوانى ســــنـــــوات وال
عنها).

مــبــيــنــاً ان (الــزوارالــقــادمــ الى
كربالء يسـتحقـون هذه اخلدمة في
هــــذه الــــذكــــرى األلــــيــــمــــة ذكـــرى
استشهاد االمام احلس (ع) الذي

كان رمزاً للمسلم اجمع).
ــواد مـــؤكــداً انه (تــمت تـــهــيــئــة ا
الـــغــــذائـــيــــة من رز وزيت طــــعـــام
وبـقــولـيـات وكل مــا يـتـعــلق بـهـذه
واد ناسـبة حيث  شـراء تلك ا ا
بـاالعـتـمـاد عـلى جـهـودنـا الـذاتـيـة
وبدون االعتماد على جهد حكومي

او مدني بهذا الشأن).
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فيمـا أوضح صاحب موكـب فاطمة
الـزهـراء عـلـيـهـا الـسـالم كـرار عـبد
الــصــاحب بــالــقـول (نــنــتــظــر تـلك
ناسبة بفـارغ الصبر لتقد هذه ا
اخلـــدمـــة الـــتـي تـــوارثـــنـــاهـــا عن
اجدادنا وابا~نا الذين سبقونا في

تلك اخلدمة).
مـشـيـراً الى ان (خـدمـة زوار االمام
احلــسـ (ع) شـرف لــنـا واجلـمـيع
يـتسـابق من اجل االسـتـعداد لـهذه
ـنــاسـبـة حـيـث تـشـهـد مــحـافـظـة ا
كـربالء جهـد خـدمي واسع من قبل
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واكب انهى أهـالي كربالء نـصب ا
اخلـدمـيـة والـسـرادقـات والـتـكـيات
لتـقد اخلدمـات للزوار اسـتعداداً
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أعلـنـت الشركـة العامـة للصـناعات
الهيدروليكية إحدى شركات وزارة
عـادن عن زيارة فريق الصنـاعة وا
من الــهــيـئــة الــعـراقــيـة لـإلعـتــمـاد
إلجـراء عـمـلـيـة التـدقـيق والـتـقـييم
ُـخـتـبـر الـفـحص في مـركـز الـفـني 
تـكنولـوجيـا الهـيدرولـيك ومُطـابقة
ُـواصـفة مـدى حتـقـيق مُتـطـلـبات ا
ـنح الشـهـادة خملتـبر (واخلـاصة 
الفحص وفق خُـطة تقـييم مُصادق

ذكـورة . عليها من قِبل الهيئة ا
وقال بيان تـلقته (الزمان) امس ان
(عملية التدقيق والتقييم جرت من
قِـبل فريـق األول خـاص بالـتقـييم
الـفـني لـلـمُـخـتـبـر وأجـهـزته وطُرق
ُــواصــفـــات الــفــنــيــة الـــفــحص وا
اخلـاصة به وجـهـاز فحص لـزوجة
الـــزيت والـــفـــريق الـــثــانـي خــاص

“U¹—…∫ فريق من الهيئة العراقية الجراء عملية تدقيق وتقييم



www.azzaman.com

d —UI Ë —U «3

 „öNK  rJF b  UJ A  WO { «u uJ  ô ∫s d UNLK  Ëd U
 WO «dF « ‰uD √ 7  vK  «uKIM  d U  n √ ±¥≥ s  d √

bL  œuK  ≠ œ«bG
ــهــجــرين جـــددت وزيــرة الــهــجـــرة وا
ايــفــان فــائق جــابـرو الــتــزام الــعـراق
بـالعودة الطـوعية للمـغترب وان على

مـن يـــرغـب بــــالــــعـــودة أن يــــتــــواصل
مـــبــاشــرة مـع الــهــجـــرة او عن طــريق
وزارة اخلــارجـــيــة.وقــالت جــابــرو في
بـيان تـلقته (الـزمان) امس ان (الوزارة
تـــتـــابع عن كـــثـب قــضـــيـــة أبـــنـــائـــنــا
ن يــقـــعــون في شــراك الـــعــراقــيـــ 
شـبكات االجتـار بالبـشر والهـجرة غير
ادي الـشـرعـيـة وضحـيـة االسـتـغالل ا
ـســبـبــات الــتي تـدفع كــمـا نــقــدر كل ا
شـبابـنا لـهذا الـطريق) ,واضـافت (لكن
ومـع ذلك نـــؤكــــد عـــلى أنــــهم جـــوهـــر
اجملـتـمع ويـحـزنـنـا أن نـفـقـد أيـا منـهم
نــتـيـجـة لــوعـود كـاذبـة ونــحـثـهم عـلى
الــصـمــود أمـام الـتــحـديــات والـوقـوف
مـعـنـا لـتجـاوز كل مـا يـعـصف بـالوطن
مـن مـــحن فـــمـن دونـــهم يـــســــتـــحـــيل
الــنـهـوض والـعـمل) ,مــؤكـدة (االلـتـزام
ـوقف الـرسـمي الـذي نـعـبر عـنه في بـا
كل احملـافل بأننا مع الـعودة الطوعية
ألي مــــهـــــاجــــر وإن عــــلى مـن يــــرغب
بـــالـــعــــودة ان يـــتـــواصل مع الـــوزارة

مـــبـــاشــرة أو عـن طــريق اخلـــارجـــيــة
ونـــدعــوهم الـى أن ال يــكـــونــوا لـــقــمــة
ن تـــســول لـه نــفـــسه لـــدفع ســـائـــغـــة 
الـشباب إلى التهـلكة وفي الوقت الذي
نـقف فيه بالضد من مـنع العراقي من
الـسـفـر كـونه حـرية شـخـصـيـة نـطالب
ـنع الـهـجـرة غـير بـتـشـديـد اإلجـراءات 
,( ـــواطــنــ الـــشــرعـــيــة واســتـــغالل ا
ومـضت جابرو الى القـول (أننا بدورنا
ســوف نــتــواصل مع اجملــتـمـع الـدولي
ــنــظـمــات الــدولــيـة بــشــأن ضـرورة وا
االلـتـزام بـالـتـعـامل اإلنـسـانـي والـكر
مع كـــافــة الـــعــراقــيـــ الــعـــالــقــ في
بـــيالروســـيــا ولـــيــتـــوانــيـــا وتــوفـــيــر
ـعـيـشـيـة اخلـاصـة لـهم ـســتـلـزمـات ا ا

حل البت بشان مصيرهم).
اعلنت الشركة العامة للخطوط اجلوية
الـعراقـية احدى تـشكـيالت وزارة النقل
عن تـسـجيـلـها زيـادة في عـدد الرحالت
ــسـافــرين الـذيـن تـنـقــلـوا عــلى مـ وا
اســطـولــهــا اجلـوي خالل شــهـر تــمـوز

ـاضي الى مختلف القطاعات احمللية ا
واالقــلـيـمــة والـدولـيــة.  وبـيـنت  إدارة
الــشـركـة في بــيـان تـلــقـته (الـزمـان) ان
(اجـــمـــالي الــرحـالت بــلغ 996 رحـــلــة
نــفــذت في تــوقـيــتــاتـهــا احملــددة عـلى
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ـركــزيـة في أصــدرت احملـكــمــة اجلـنــائـيــة ا
رئـاسة استـئناف بـغداد الرصـافة االحتادية
ـدة عـشـر ــدانـ اثـنـ بــالـسـجـن  حــكـمـا 
ة سـنـوات عـلى  كل واحـد مـنـهـمـا عن جـر

واد اخملدرة. اإلجتار با
وذكــر بـيـان جملـلس الـقـضــاء االعـلى تـلـقـته
ــدانــ اعــتــرفــوا في (الــزمـــان) امس ان (ا
مـرحلة التـحقيق االبتدائي والـقضائي ببيع
وتـرويج مادة الكـرستال اخملـدرة بعد ضبط
بــحـوزتـهم 20 غــرامـا من مــادة الـكــرسـتـال
وحــبـوب  1286حــبـة إضـافــة إلى بـايـبـات
وقــداحـات) ,وأضــاف ان (الــقـوات االمــنــيـة
الـقت الـقـبض عـلـيـهـمـا في مـنـطـقـة الشـعب
اثــنـاء تـكــلـيـفــهم بـواجب رســمي بـاشـراف
مــبـاشــر من قــاضي الـتــحـقــيق وان احلـكم
ادة ـدانـ يـأتي اسـتـنـادا الحـكـام ا بـحق ا
ـــؤثــرات 28 اوالً مـن قـــانـــون اخملـــدرات وا
الـــعــقــلــيــة رقم  50 لـــســنــة 2017).والــقت
الـقوات االمـنيـة  القبض عـلى متـهمـة ببيع
طــفـل مــجــهــول الـــهــويــة ومــتـــهم بــســرقــة
5400دوالر فـي الــعـــاصـــمـــة.وذكــرت وزارة
الـداخـليـة في بيـان تلـقته (الـزمان) امس ان
(قــوة مـن مــفــارز مــكــتب مـــكــافــحــة جــرائم
االجتـار بـالبـشـرفي مـديريـة مـكافـحـة اجرام
بــغــداد  ,تــمــكــنت من الــقــاء الــقــبض عــلى
مـتـهمـة لقـيامـها بـبـيع طفل رضـيع مجـهول
الـهوية) وأضـاف انه (جرى تدويـن أقوالها
بـاالعتـراف ابتـدائيـا وقضـائيـا وقرر قاضي
الـتحقيق تـوقيفها) ,مـبينا ان (مـفارز مكتب
مـكـافـحـة اجـرام احلـريـة ألـقت الـقبـض على
مـتهم لقيـامه بسرقة مـبلغ مالي قدره 5400
دوالر مـن داخل إحـدى الـدور الـســكـنـيـة في
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ـتـهم دونت ـنـطـقـة نـفـسـهـا) ,وتـابع ان (ا ا
أقـواله بـاالعتـراف ابتـدائيـا وقضـائيـا وقرر
ادة قـاضي الـتحـقـيق توقـيـفه وفق أحكـام ا
446 من قــانــون الـعــقـوبــات لــيـنــال جـزاءه

العادل). 
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وفـي كـركـوك  ,اوضــحت مـديــريـة مـكــافـحـة
اجـرام احملـافـظـة مالبـسـات حـادث االعـتداء
ي مـحــمـد شـمس عــلى عـائـلــة الـبـطل الــعـا

الدين. 
وقـال بيان تلقـته (الزمان) امس انه (بعد إن
حــصل حـادث تــعـرض عــلى مـســكن شـمس
نسـوب الى قسم األلعـاب والتدريب الـدين ا
الــبـدني لــقـيــادة شـرطـة احملــافـظــة من قـبل
شـخـص يـرتـدي الـزي الـعـسـكـري ويـسـتـقل

عـجلة بلوحات مـزورة وبرفقته شخص آخر
,وقــام بــاطالق الـنــار عــلى اجملــنى عـلــيــهـا
زوجــته وابـــنــتــهــمــا الــبــالــغــة من الــعــمــر

10سـنوات وهروبـهم الى جهه مـجهولة ,
تـشكيل فريق عمل من قـسم مكافحة اإلجرام
والـشروع بـالتـحقـيق في مالبـسات احلادث
حـــيث جـــرى كــشـف اجلــنـــاة واتـــضح بــأن
الــدافـع من الــقــتل أثــر خالفــات عــائــلــيــة)
مـشيـرا الى (القبض عـلى احد اجلـناة الذي
ة ,في ما اعـترف أبتدائيا وقـضائياً باجلر
الذ اجلــــاني اآلخــــر بـــالــــفــــرار الى أقــــلـــيم
كـردسـتـان و الـتـنـسـيق مع شـرطـة هـناك
لـلـقبـض علـيه وتـسلـيـمه الى قـسم مكـافـحة
اإلجــرام لـــيــنــال جــزاءه الــعــادل). وعــثــرت
الــشــرطـة االحتــاديـة عــلى عــبــوات نـاســفـة

بـقـضـاء احلويـجـة . واشـار بـيان امس الى
ان (قــطــعـات الــشــرطـة االحتــاديــة تـواصل
عــمــلــيـاتــهــا األمــنـيــة في تــطــهــيــر قـواطع
ـــســؤولــيـــة من مــخــلـــفــات الــعـــصــابــات ا
ـهـزومــة حـيث نـفـذت قـوة من اإلرهــابـيـة ا
الـلـواء الثـاني عـشر الـفـرقة الـثـالثـة شـرطة
احتـادية بـاالشتـراك مع مفـارز استـخبارات
الــلــواء الــتــابــعـة لــوكــالــة االســتــخــبـارات
والـتـحقـيقـات االحتاديـة مـسنـودة باجلـهد
سيرة عـملية الـهندسي ومـفارز الطائـرات ا
تـفـتـيش مـنـاطق وادي الـنـفـط و كـواز عرب
والــعــطــوانــيـة ,عــثــرت خاللــهـا عــلى ثالث
عـبـوات نـاسـفـة عـبـارة عن جـلـكـان سـعـة 5
ـواد من قـبل مـفـارز لــتـر   رفع وإتالف ا

اجلهد الهندسي للواء). 

ايفان جابرو

ـسـجل (بـعــد اتـمـام الـتـفـتـيش يـقـوم ا
ـطلق او بـتـبـليغ مـقـدم الـطلب قـبـوله ا
ـلحق ـقـيد عـلى االستـمارة (ع.ت3) ا ا
بـالـنـظـام او رفضه خالل 15 يـومـاً من

تاريخ تقد الطلب).
وان عــدم الـبت في الــطـلــبـات لــفـتـرات
جتاوزت  15يـوما الى اكثر من سنت
ـال الـعـام وضـيـاع ال يــقـتـصـر بـهــدر ا
مـلـيـارات الـدنـانـيـر من ايـرادات الـدول
بـل ضــيــاع حــقــوق الــشــركــات و عــدم
رغــبــتــهم دخــول الـســوق الــعــراقــيـة 
ـنـتـجـات وتـزويـرهـا انـتـشــار تـقـلـيـد ا

ــسـتــهــلك احملــلي بــان هـذه وايــهــام ا
ـنــتـجـات تـعـود لـلـشـر كـات صـاحـبـة ا
االبـتـكـار االول لـلـعالمـة الـتـجـاريـة من
ـكن ولـيس من نــاحـيـة ثـالـثــة  لـذا ال
ــمـنــوحـة الى مــسـجل الــصالحــيـات ا

العالمات التجارية ايقاف الطلبات.
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واشـارت الـرسـالـة الـتي وقـعـهـا لـفـيف
من احملــامــ واخلـبــراء الـقــضـائــيـ
عـنـهم سلـمان حـميـدي دوشان الى انه
(وبــعـد صـدور الـتـقــريـر في جـريـدتـكم
الـغراء الحـضنا اسـتجابـة واضحة من
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حث مـحامون  وخبراء  قضائيون  في
لكـية الفكريـة وزارة الصناعة مـجال ا
ـعــادن عـلى مـواصـلـة جـهـودهـا في وا
حتـسـ واقع دائـرة مسـجل الـعالمات
الــتـجــاريــة بـعــد قـرارهــا انـهــاء واليـة
ــســجل الــســابق وتــكــلــيف مــســجل ا

للعالمات التجارية جديد.
وتـلقت (الزمان) امس رسـالة من لفيف
من احملــامــ واخلـبــراء الـقــضـائــيـ
يــشــكــرون فــيــهــا اجلــريــدة لــنــشــرهـا
مـــنـــاشـــدتـــهم الى وزيـــر الـــصـــنـــاعــة
ـعـادن وكـشـف سـلـبـيـات اداء دائرة وا
مـسـجل الـعالمـات الـتـجـاريـة وذلك في
عـدد (الـزمان)  7016بـتاريخ  13تـموز
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واكـدوا ان (تـوجيه االنـظـار الى جانب
ـقدمة عـامالت ا مـهم يتـعلـق بايقـاف ا
من الــشــركــات االجــنــبــيــة لــتــســجــيل
عـالمــاتــهم الــتــجــاريــة والــدخــول الى
االسـواق الـعراقـية والـتي تقـدر باالف
الــطــلــبــات  ادى الى مــعــاجلـة بــعض
االسـباب ) امـل ان ( تـمضي الوزارة
فـي اتمام اجراءاتها العادة الوضع في
الــدائــرة الى الـصــواب) والهــمـيــة مـا
ذكورة نـنشر نصها جـاء في الرسالة ا
عادن  الى  داعـ وزارة الصـناعـة وا
تــرجــمــة  مــطــالب الــشــركــات وانــهـاء
ــصــاحب ــال الــعــام ا عــمــلــيــة هــدر ا
ـعامالت بذرائع يفهم لـظواهر ايقاف ا
مـــنـــهـــا االبــتـــزاز والـــفـــســاد االداري

مـؤكدين ان (الـزمان) سـتتـابع عن كثب
اجــراءات الـوزارة نـظـرا الهــمـيـة مـلف
الـعالمـات الـتـجـارية وعالقـته بـسـمـعة
الـــعـــراق اخلـــارجــيـــة امـــام اجلـــهــات
سـتـثـمرين بـحـيث التـكون الـدولـيـة وا
دائرة العالمات جهة طاردة لالستثمار
وتـسهم في اضاعة فرص تعزيز موارد
ـلــيـارات الـدنــانـيـر ســنـويـا. الــدولـة 

وفيما يلي نص الرسالة:
(يــســرنـي ان نــقــدم بــخــالص الــشــكــر
والـتـقديـر الى اسرة جـريدتـكم ورئيس
الـتحـرير االسـتاذ سـعد الـبزاز ورئيس
حتـرير طبعة العـراق احمد عبد اجمليد
ـنـشور في جـريـدتكم عـلى مـاجاء في ا
بــالــعـدد 7016 بــتــاريخ 2021/7/13
لكية الفكرية وتـغطية جانب بتعلق بـا
الـتي تقوم بدور مهم بـوصفها سياسة
من اجـل انشـاء واتـاحـة بـيـئـة مـواتـية
لـالبتـكـار. وتوجـيه االنـظـار الى جانب
ـقدمة عـامالت ا مـهم يتـعلـق بايقـاف ا
من الــشــركــات االجــنــبــيــة لــتــســجــيل
عـالمــاتــهم الــتــجــاريــة والــدخــول الى
االسـواق الـعـراقـية والـتي تـقـدر باالف

الطلبات.
ان كـل مـاورد في تـغــطـيــة هـذا احلـدث
ـتـوقـفة من يـعـبـر عن الـواقع لالعداد ا
دون ســنــد قـانــوني عـلـى الـرغم من ان
ـــــادة (12) مـن نـــــظــــام الـــــعـالمــــات ا
الـتـجـارية رقم  26 لـسـنة 1957 يـنص
عـلى قـبـول الـطلـبـات او رفـضـها خالل
ادة 15 يـوما من تاريخ الـتقد وفي ا
الـثــانـيـة عـشـرة والـتي تـنص عـلى انه

عادن وذلك بصدور وزارة الصناعة وا
قــرار بـانـهــاء تـكـلــيف الـسـيــد مـسـجل
الـعالمـات الـتـجـاريـة وتـكـلـيف مـسجل
لـلـعالمـات الـتـجـاريـة نـأمـل ان يـتـجوز
ال العام ويوفر حمـاية حقيقية هـدر ا
قـلدين  الحقـة ا الصـحـاب العالمـات 
ـــســتـــهــلـك احملــلي من ومـــنع وقــوع ا
الوقوع في حالة من االرباك وااليهام).
واكـــدت الــرســالـــة نــحن مــســـتــعــدون
عـلومـات وندعم جـهودكم في لـتقـد ا
مـــراقـــبـــة جتـــاوزات قــسـم الــعـالمــات
عادن الـتجارية في وزارة الصـناعة وا

 ونـرجوا االسـتمـرار في متـابعـة ملف
الـــعالمـــات الـــتـــجــاريـــة واخلـــروقــات
احلــاصــلــة لــلــوصـــــــــول الـى نـتــائج
مــرضـيـة تــتـوافق مع مــايـجــــــــــــــري
عــلـيـه الـعــمل في الـدول الــعـــــــــربــيـة
ـكـــــــــانـة العراق واالجـنبـية وتـليق 
يـا وخصوصـا ان العراق وسـمعـته عا
ـــيـــة ــــنـــظـــمــــة الـــعــــا من اعــــضـــاء ا
ـلكيـة الفكـرية واتفـاقية حلـــــــــــقوق ا
بــاريـس لــلــمــلـــكــيــة الــصــــــــــنــاعــيــة
ونــفـضــلـو بـقــبـول  وفــار االحـتـــــــرام

والتقدير).

التقرير الذي نشرته (الزمان)
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جــدول رحالت الـشــركـة في حــ بـلـــغ
ــــســـافــــرين نــــحـــو  143,342 عــــدد ا

مســــــافر).  
ــؤمل ان وتـــابــعـت الــشـــركــة انه مـن ا
تـشهد هذه النسب زيادة متوقعة خالل

الفترة القادمة في ظل ماتقدمه الشركة
ـيـزة وعـروض االسـعار مـن خـدمـات 
الــتـــنــافــســـيــة اضــافــة الـى افــتــتــــاح
وتــشــغــيل عــدد اضــافي من اخلــطـوط

لقطاعات جديدة. 

وفـي كربالء  ,اخـمـدت فـرق مـديـريـة الـدفـاع
ـدني حـريـقـ انـدلـعـا في مـعـمل لـاللـبان ا
ومــديـنـة االمــام احلـســ الـطـبــيـة .وذكـرت
ـديـريـة في بـيـان تـلـقـته (الـزمان) امس ان ا
(عـمـلـيـة اخـمـاد احلـريق في مـعـمل لـاللـبان
دني شاركة ثالثـة فرق من الدفاع ا نـفذت 
دون تـسـجيل خـسـائر بـشريـة). من جـانبه ,
ـديــريـة ان (فــرق االطـفـاء اكــد مـصــدر في ا
كــافـحـت حـريــقـا انــدلع في وحــدة الـديــلـزة
داخل مـدينة اإلمام احلُسـ الطبية) ,وتابع
ان (الـــفـــرق ســـيـــطـــرت عــلـى احلــادث دون

تسجيل اي خسائر). 
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وانـتـشـلت شـرطـة ذي قـار جـثـة رجل قـضى
غـرقـا بنـهر الـفـرات  فيـمـا انقـذت امراة من
االنـتـحـار بـقـطع وريـدهـا .وقـال مـصـدر ثان
في تـصريح امس ان (الشرطـة انتشلت جثة
رجل يبلغ  55عـاما قضى غرقا بنهر الفرات
في نـــاحـــيـــة الــعـــكـــيـــكــة ) واشـــار الى ان
(الـتحـقـيقـات االوليـة التي اجـرتهـا الشـرطة
كـشـفت عـن ان الضـحـيـة مـخـتل عـقـلـيـا ولم
يـكن لديه مـعرفـة بالسـباحـة  في ما  نقل
جــثــة الــغــريـق الى دائــرة الــطب الــعــدلي),
مـبـيـنـا ان (امـراة تـبـلغ مـن الـعـمر 25 عـامـا
اقــدمت عـلى انــتـحـار فـي قـضـاء قـــــــــــلـعـة
ســكـر  ,حــيث جــرى انـقــــــــــاذهــا بـايــقـاف
الــنـزيف ونــقـلـهــا الى مـســتـشــفى احلـسـ
الــتـعـلــيـمي من قــبل ذويـهــا  فـيـمــا فـتـحت
ـــعــرفــة الـــشــرطـــة حتــقــيـــقــا فـي احلــادث 
اسـبابه).وعثرت القوات االمنية في البصرة
ة الـنسب في قـضـاء الزبـير عـلى طـفلـة كـر
قــرب خــطـوة األمــام عـلي (ع) وهـي تـتــمـتع

بصحة جيدة).

 —bB « 5

Husseinalsadr2011@yahoo.com

 W dA « W UH «

–u U  wK  bL

بغداد

 —U J « W F  U U ù«

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

Issue 7038 Tuesday10/8/2021
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد  7038  الثالثاء 2 من محرم  1443 هـ 10 من آب (اغسطس) 2021 م

wLO b « q U

بغداد

U Ë—u  ”Ëd U  s  √u _«
تـركت وراء ظـهري كل الـلـغط الدائـر بـخصـوص التـطـعيم مـن عدمه ضـد فـايروس كـورونا
وقررت التوجه من الصـباح الباكر الى مـنفذ التطعـيم فأنا بالتـأكيد سأكون الى جانب أي
رض اللعـ وبعد دقـائق كان الفايـروس احلي قد  حقنه داخل مـحاولة لـلقضاء عـلى ا
ــتـعب ورحت أحتـســسه وهـو يـتــنـقل بـدمي مـن مـكـان ألخـر مــتـسـبــبـا بـبـعض جـسـمي ا
احلـسـاسيـة ولـكـني تـساءلـت مع نفـسي : هل سـيـصـمد ويـكـمل مـهـمتـه في حتفـيـز جـهاز
ضادة أم أن الـفايـروس سيـتقـهقـر هاربا مـن جسدي إذ أنه لن نـاعة خلـلق االجسـام ا ا

فاجآت التي سيجدها بانتظاره في أروقة اعضائي??.  يتحمل الصدمات و ا
ولوهلة أشفـقت على هذه الفـايروسات وراحت االسئلـة تتزاحم في نفسي فـكيف سيكون
شـكلـها وهي تـمـر بقـرب النـكت الـسود في قـلبي والـتي تـركتـها خـيـبات احلب وصـدمات
الـناس ولوعـات الشقاء? ومـع كل البشـاعة التي تـظهر من خاللـها فايـروسات كورونا في
صور اجملـهر االلكتـروني لكنـها هل ستـتحمل النـظر الى كل تلك الـصور البشـعة القـبيحة
الـتي خزنهـا دماغي  لبـعض الوجوه االدمـية التي عـاثت فسادا بـذاكرتي وتسـببت بخراب
كـبير في ذائـقة مخي اجلـماليـة ? وكيف ستـصمد أمام  كـم االسرار القابـعة في وجداني

فيما لو اطلعت على بعضها? أم أنها ستنفجر من هول صدمتها ?.
عـزيزتي الـفايـروسات الـلـعيـنة لـست الوحـيـدة القـادرة على الـتحـور ولـعلك أرحم بـنا من
ن بـرعوا في اولئك احملـسوبـ ظلـما مع بـني ادم من الـذين عرفـناهم في سـابق ايامـنا 
فن الـتـخفي والـتـبدل فـكانـوا  االشـد فتـكا واالكـثـر ضراوة واالسـوأ سلـوكا  ولـعل  تلك
ـستـرجلـة افضل مـثال تـلك البـديـنة الـقصـيرة الـشبـيهـة بصـفيـحة اخملـلوقـة الوصـولـية ا
تقنة لكل انواع الرياء والتي ناصبتني العداء كوني فشلت نفـوخة هواء وهراء ا النفط ا
بـالتغزل بـشاربها الطـويل وحليتها الـواضحة وصوتـها القبيح األجش الـفاقدة ألي صفة

من صـفات االنوثـة والتي يفـوح منهـا رائحة هـرمون الفـحولة عـلى بعد
عشـرات االمتار والتي أكـاد اجزم أنهـا حتورت من رجل أهبل
خـشن وحتورت الى كتـلة حلمـية شحـمية ضـخمة فـيما يـعتقد

انها شبه أنثى !!.
عزيزي فايـروس كورونا: ال تقلق على سمعـتك السيئة فهناك
ن تــتـقــلب قــلــوبـهـم وتـتــغــيـر من هــو أقــبح مــنك بــكـثــيــر 
وجوههم الذين اتـقنوا لعبة التحور والتلون فأصبحوا االكثر

خسة ووضاعة منك بكل جدارة !!.
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اذا كان من الصحيح القول :

الئكة لك الشهوة في ح ال تملكها ا َلك - حيث أنه  بانَّ االنسان الـصالح أفضل من ا
 واالنسان الصالح قد انتصر على شهواته- 

 فانّ من الصحيح أيضا أنْ يقال :
انّ الـسفـالة الـبشـرية مـوجودة أيـضـا  وهي التي يـنحـدر معـهـا االنسـان الى القـاع خبـثا

قدسة كلها . ووقاحة وانتهاكا للحرمات ا
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ومن أبـرز مـصاديق الـسـفالـة البـشـرية مـوقف (عـبد الـله بن جـويرة) يـوم الـطف من االمام
احلس (عليه السالم) حيث نادى :

يا حس 
فأجابه االمام احلس (ع) قائال :

ما تشاء ?
فقال :

أبشر بالنار " 
لـقد كان ( ابـن جويرة ) يـدري بانَّ احلسـ (ع) هو ريحـانة رسول الـله (ص)  وانه سيد
وانه خامس أهل الكـساء الذين أذهب الـله عنهم الـرجس وطهرهم تـطهيرا  شـباب اجلنـة 

ومع ذلك كله قال ما قال بكل صلف ووقاحة وبلغت به السفالة ذروتها.
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ومثل هـذه السفـالة الـبشريـة البُدَّ ان يكـون العـقاب االلهي عـليـها عاجال  وهـذا ما حصل
فعال : 

وازاء هذه السفالة أجابه االمام احلس قائال :
" كال 

اني أقدم على رب غفور  
وشفيع مطاع  

وأنا من خير الى خير  
مَنْ أنت ?

قال :
أنا ابن جويرة 

فرفع االمام احلس يده حتى راى الناس بياض أبطيه وقال :
اللهم جُرّه الى النار 

" فغضب ابن جويرة  فحمل عليه فاضطرب به فَرَسُهُ في جدول وتعلّق رجله بالركاب 
ووقع رأسه في األرض  

ونـفر الفـرس  فأخذ يـعدو به  ويضرب رأسه بـكل حجر وشـجر  وانقـطعت قدمه وساقُه
وفخذه وبقي جانبه اآلخر متعلقا في الركاب فصار لعنه الله نار اجلحيم"

وهذه الـقـضـيـة وحـدها كـانت كـافـيـةً إلشـعار كُلّ مـن جاء حملـاربـة احلـسـ (ع) بـانه على
باطل فـقد اسـتجـاب الله دعـاء االمام احلـسـ (ع) وأنزل (بـابن جويـرة) ما يـستـحقه من

العذاب .
ـا خلق الـنار لـيعـذب بـها األوغـاد من أمثـال ( ابن جـويرة ) وقـد تعـجّلـها انّ الـله تعـالى ا

فسيق اليها مذموماً مدحورا  وصدق الله العظيم حيث قال 
( ان االبرار لفي نعيم وانّ الفجار لفي جحيم ) 

االنفطار / 13
أمـا احلـس (ع) وانـصاره من االحـرار واحلرائـر فـانهم الـفائـزون بجـنـات النـعيم بـفضل
مـفـاداتـهم وتـضـحـيـاتـهم اجلـسـيـمـة مِنْ أَجْلِ اعالءِ كـلـمـة الـله في االرض وأزهـاق الـبـاطل

عذب من براثن الطغيان . وانقاذ ا
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والـسـفـالـة هي الـتي جـعـلت الـقـراصـنـة والـلـصـوص وفـرسان
عـنون في عـملـياتهم نـظم للثـروة الوطـنيـة العـراقيـة  النـهب ا
الــغــادرة بـعــيـداً عـن االلـتــزام بـالــثــوابت الـديــنــيـة والــوطـنــيـة
ـصــالح الـعــلـيــا لــلـشــعب والـوطن واالخالقــيـة ويُــفـرِطُــون بــا
واخـتاروا النـفسهم أنْ يُـكتَـبوا في قـائمـة الغـادرين وقد غسل

الناس أيديهم منهم وغمر السوادُ صَحائِفَهم.

تمـثلة قـراطيـة ا اشـهر قلـيلة تـفصـلنا عن فـصل جديـد من فصول مـسرحيـة العـمليـة الد
باالنـتـخابـات  تـلك  الـعمـلـية الـتي تـسـمى لعـبـة الكـبـار النهـا مـنـحسـرة بـ مجـمـوعة من
ـشهـد السـياسـية الالعـب االسـاسيـ التزيـد عن عـدد اصابع الـيد هم مـن يتـحكـمون بـا
والـلعـبة االنتـخابيـة بشـقيهـا تنافـسهـا الشريف وتـزويرها اخملـزي  االنتـخابات تـمثل ايام
واطن او ـيز ان كـانت حق من ا ـكن ان  ـشهـد السـيـاسي والتي ال عصـيبـة  تـمر في ا
قراطية  مـنذُ انطالقها سك الـذي لم يحصد من الـعملية الـد تـمثل  وباء على الـشعب ا
ـيالد  واالخرى شـهـادة والـوفاة  ومـابـينـهـما من زمن سـوى ورقـتان  اداهـمـا شهـادة ا

يُعَبر عن حقبة من الظُلم والبؤس  والتردي وفقدان كل شيء  يصل حد االذالل  
واطن يـحلم ويتـطلع الى انتـخابات نـزيهه يحـاول من خاللها تـغير واقع احلال او ويـبقى ا
الـتـخفـيف كـحد ادنى من حـجم الـتخـلف والتـراجع الـذي اصاب كل مـوؤسـسات الـدولة 
لكن لالسف يـكتـشف في كل مرة انـها فصـل من مسرحـية التـعدوا ان تـكون عمـليـة الهاء
للمـجتمع بـأسم االستـحقاق الـوطني اجملتـمعي بـحرية االخـتيار لـتنـتهي بفـائزين من نفس
الكـانتونـات ذات الوعـود الوهمـية واالحالم الـوردية  قريـباً سـنشهـد فصل جـديد من تلك

سرحية  ا
ـرة ان تـكـون مـختـلـفـة وفق مـانـسـمـعه من تـبني ورعـايـة دولـيـة لالنـتـخـابات نتـمـنى هـذه ا
ـواطن في التصـويت  ذلك يعني ان هـناك بصيص لـضمان جنـاحها واحلـفاظ على حق ا
آمل يـحمل ب طـياته آمال وطـموحات شعب كـاد ينفـذ صبره ان لم يـحصل على حقه في
واطن رة اتـمنى ان يـكون ا ـا هو عـليه من حـال بائس  هـذه ا تغـير من تـسبب بـوصوله 
شهـد ويقلب طاولة التوقعـات من خالل مشاركة جماهيريـة فاعلة يقطع من خاللها سيد ا
ـشــاركـة ــواطن  ا الـطــريق عــلى كل من تُــسـوَّل لهُ نــفــسه ان يـعــبث ويــتالعب بــصـوت ا
رحـلـة الوعي اجلـمـاهيـريـة الـواسعـة في الـتـصويت تـمـثل صرخـة بـوجه الـظُلم واالنـتـقـال 

نحها لنا !! بني على اسس حقوقنا ننتزعها وال ننتظر من  الشامل ا
االنتـخـابات الـتي تـرافقـهـا حمـلـة تخـويف من إنـهيـار شامـل واضطـراب امنـي وقد تـعاني
تنافس  الن العمليـة من ضغوط لغرض التـأجيل كل تلك االمور تعبر عن حـجم خوف ا
ـتليء بالوعود الفضفاضة التي تنافسهم خـالي من اإلجناز  إال في محافظات معينة  و
ـواطن  الفرصة منـاسبة لكل من يـحمل قضية شاعر ا اصـبحت تمثل اسـتفزاز حقيـقي 
حقيقية في داخله يحاول ان يعبر من خاللها عن امتعاضة من االداء السياسي واخلدمي

واالقتصادي 
فـــلــيــكن صــوتـه رصــاصــة اخلالص من حــالـــة انــعــدام الــثــقــة
واالكاذيب واالنتـقال الى حالة العمل واالجناز  فليعلوا صوت
اإلجنـاز على اصوات الـوعود االنتـخابيـة الكاذبـة ومُطلـقيها 
واطن بداية طريق احلـرية واسترداد احلقوق وليكن صـوت ا
 ولـنـشـارك جــمـيـعـاً في انـهــاء لـعـبـة الـكــبـار وأحـيـاء صـوت

شهد . واطن ليكون سيد ا ا
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شــخــصت هــيــئــة الــنــزاهــة الــعــامـة ¨
ـعوقـات الـتي تعـترض مـجـموعـة من ا
تـقـدم الصـنـاعة الـوطـنيـة في الـعراق ¨
ــنــتـوج فــيــمــا شــددت عـلـى حـمــايــة ا
احملــلي ومـنح قـروض مــيـسـرة العـادة
ـعـامل Øفـضالً عن ـصـانع وا تــأهـيل ا
مــــراجــــعــــة الــــقــــوانــــ والــــقـــرارات
والـتعـليمـات النـافذة التي تـمثل عـائقاً
أمـام الــنـهـوض بـالـصـنـاعـة. واطـلـعت
(الـــزمــان) عــلـى تــقــريـــر اعــدته دائــرة
الـــوقـــايــة فـي الــهـــيـــئــة بـــشـــأن مــدى
ــنــتــجــات اســتـــخــدام دوائــر الــدولــة 
الــقـطـاع احلـكـومي مـن خالل قـيـامـهـا
بـزيـاراتٍ إلى عـددٍ من الـوزارات اكدت
فــيه (ضــرورة قــيـام الــدولــة بـحــمــايـة
الـصـنـاعة الـوطـنـيـة عبـر الـعـمل اجلاد
عـلى تطبيق قوانـ وقرارات التعريفة
ـسـتهـلك إضـافة الـكـمـركيـة وحـمايـة ا

ــنــافـذ إلى أحــكــام الــســيــطــرة عــلـى ا
ـــــنع دخــــــول الـــــســـــلع احلـــــدوديــــــة 
ــرور ُــســـتــوردة دون ا والـــبــضـــائع ا

بــالــفــحص والــتــقــيــيـس والــســيــطـرة
الـــنـــوعـــيــة ومـــطـــابـــقـــة تــلـك الــســـلع
والـبـضـائع لـلـمـواصـفـات الـقـيـاسـيـة)

مـشـددا على (تـفعـيل الـعمل بـالقـوان
والـقـرارات الـتي حتـقق الـبـيـئـة اآلمـنة
نـتج احملليّ) والـسلـيـمة لـلنـهوض بـا
مُـشيراً إلى (فرض الـرسوم والضرائب
ـسـتـوردة وتـفــعيل ــنـتـجـات ا عـلى ا
قـــرار حـــمــايـــة الــــمـــنـــتــج الـــوطــــني
الـــــصــادر عـن مــجــــلس الــنـــواب عــام
ـــا يــنـــعــكـس إيـــجـــابــاً عــلى  2019
الـنـاجت الــوطــني ومــنع الـوزارات من
نتج احملـلي) واقترح الـتعـامل بغيـر ا
ـصـارف الـعـامـلـة في الـتـقـريـر (قـيـام ا
الـعـراق بدعـم الصـنـاعة الـوطـنيـة عـبر
مـنح قروض بـفائـدة ميـسرة لـلشـركات
ـدة زمنـيـة طـويـلـة إلعادة ـصـنـعـة و ا
ــعــامـل وتــذلــيل ــصـــانع وا تـــأهــيل ا
واد األولـية الالزمة عـقبـات استيـراد ا
في الـــصــنـــاعــة وتــقـــلــيص حـــلــقــات
الــروتــ فــضال عن وضع تــعــلــيــمـاتٍ
حـــاكــمـــة ذات مـــرونــة عـــلى إجــراءات

نتجة من التعاقد بالنسبة للوزارات ا
ـساهمـة في سرعة اإلجراءات شـأنها ا
ــال الـــعــام ودعم وضـــمــان حـــمــايـــة ا
ــنــتج احملــلـي) داعــيـا الـى (اهــمــيـة ا
ـالــيـة مـبــالغ لـلــمـوازنـة رصــد وزارة ا
االسـتثماريـة لوزارة الصنـاعة لتأهيل
ــعـامل وحتــديث خــطـوط ــصــانع وا ا
اإلنـــــتــــاج إضـــــافــــةً إلـى دعم الــــدوالر
ـواد األولـية الـصـنـاعي لـتـقلـيل كـلف ا
ـستوردة الـداخلة في الصناعـة التي ا
تـؤثــر بـدورهـا عـلى الـسـعــر الـنــهـائي

للمنـتـج).
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الفـــتــــاً إلى (عـــدم مـــنـح أيـــة رخـــصـــة
اســتــيــراديــة أو إجــازة اســتــثــمــاريــة
ــنــتــجـاتٍ لــهــا مــثــيالتــهـا مــحــلــيـاً)
وأوصـى الــتـــقــريـــر بـ (بــوضـع خــطط
سـتــراتـيـجـيـة تـتـضـمن زيـادة اإلنـتـاج
وتـوسـيع رقـعـة انـتـشـاره فـي األسواق

احملــلــيــة والــتــنــســيق بــ الــوزارات
ــســتــهــلــكــة بــشــأن نـوع ــنــتــجــة وا ا
ـنـتج وإمـكـانـيـة الـتـجـهـيز وطـبـيـعـة ا
فـضالً عن االسـتخـدام األمثل لـلخـطوط
ـالكــــات اإلنـــــتــــاجـــــيـــــة وتــــوفـــــيــــر ا
ـتخـصصة وإدراج االحـتياج الـفعلي ا
ــوازنـة ـوارد الــبــشــريــة ضــمن ا مـن ا
الـيـة بـذلك) مطـالبا ومـفاحتـة وزارة ا
بـ ( إعـادة النظر بقانون وزارة الزراعة
بـغية تغيـير طبيعـة نشاطها من خدمي
وبــحـثي إلى إنـتــاجي وإرشـادي بـغـيـة
ـا يــسـهم في تــوسـيع نــطـاق الـعــمل 
دعـم االقـتـصـاد بـشـكلٍ أوسع وتـفـعـيل
دور الـــلــجـــان الــرقـــابـــيــة الـــصــحـــيــة
بـالتـنسـيق والتـعاون مـع اجلهات ذات
الــعالقـة في مـتـابــعـة األسـواق لـغـرض
ـهربة ُـنتـجات ا الـقضـاء على ظـاهرة ا
ـنتهـية الصالحـية وفرض عـقوبات وا

.( ُخالف مشددة بحق ا
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{ الـــــــريـــــــاض - ا ف ب:  بـــــــدأت
الـسـعـوديـة امس صـرف مـبـلغ 500
ألف ريــــال ( 133ألف دوالر) ألســــر
مـوظـفي الـقـطـاع الـطـبي والـصحي
ــتــوفــ جــراء كــوفــيـد- 19مــنــذ ا
مـلكة في تسـجيل أول إصابـة في ا
آذار 2020 عــــلـى مــــا ذكــــر اإلعالم
الــرسـمي.وكـانت الـسـعـوديـة قـررت
بلغ في تشرين األول الفـائت منح ا
ــتـوفي الـعـامل في الـقـطـاع لـذوي ا
الــصـــحي احلـــكـــومي أو اخلــاص
ســـواء كــان مــدنــيـــاً أم عــســكــريــاً
وسـعـوديـاً أم غـيـر سـعـودي.وأكّدت
مـلـكـة الـغنـيـة بـالـنفط حـيـنـها أن ا
الـقرار رجـعي ويسـري "اعتـباراً من
تـــــاريخ تــــســـــجــــيـل أول إصــــابــــة
2 بـــــــــــــالـــــــــــــفـــــــــــــيـــــــــــــروس" فـي 
آذار2020.واألحــد أعـــلــنـت وكــالــة
األنـبـاء الــسـعـوديـة الــرسـمـيـة بـدء
شمول بالقرار من صرف "مبالغ ا
ـــتــوفـــ بــســـبب جــائـــحــة أســر ا
كوفيد- 19من العاملـ في القطاع
الصحي... مِمن قدّموا أرواحهم في
مواجهـة هذه اجلائحة حـفاظاً على
قيم واطـن وا صحة وسالمة ا
ــمـلــكـة".ويــسـتــقـطب الــقـطـاع في ا
الـــصــــحي في الــــســـعــــوديـــة آالف
الــكـوادر األجــنــبـيــة. لــكن من غــيـر
الــواضح عــدد مـنــســوبي الــقــطـاع
الــــــــــــذيــن تــــــــــــوفـــــــــــــوا جــــــــــــراء
مـلكة لـتسريع الفـيروس.وتسـعى ا
حملة الـتطعيم عـلى مستوى البالد
في إطار جهـودها إلحياء الـسياحة
واسـتـضافـة الـفـعالـيـات الريـاضـية
والــتــرفــيـهــيــة الـتـي تـشــكل حــجـر
األســـاس لــبـــرنـــامج "رؤيــة "2030
ـرتهن الـهـادف لتـنـويع االقـتصـاد ا
لـــلــنـــفط.و إعـــطــاء أكـــثــر من 29
ملـيون جرعـة لقـاح مضادّ لـفيروس
ــمـلـكــة بـحـسب كـورونــا لـسـكـان ا
بــيـانــات نــشـرتــهــا وزارة الـصــحـة
الـسـبت.وسـجّـلت الـسـعـوديـة حتى
الـســبت أكـثـر من  532ألف إصـابـة
بـفـيـروس كورونـا من بـيـنـها 8320
وفـاة. و أعــلـنت الــسـعــوديـة األحـد
أنـهـا ستـسـتـأنف العـمـرة تدريـجـيا
لـقـح الـوافدين من لـلمـعـتمـرين ا
دول الـــــعـــــالم فـي قــــرار يـــــشـــــكل

ــســـلــمــ حــول انـــفــراجــة آلالف ا
ـملكـة بعـد نحو العـالم والقتـصاد ا
 18شهرا من تعليق قبول هؤالء

األجـانب بــسـبب جــائـحـة كــوفـيـد-
19.ويأتي القرار بعد نحو ثالثة
أسـابـيع من حج مصـغـر شـارك فيه
نــحـو سـتـ ألف مــسـلم من سـكّـان
ـــلــقّـــحــ بـــالــكـــامل ضــدّ الــبالد ا
فـيـروس كـورونـا وبـعـد أسـبوع من
فــتح الــســعــوديــة أراضــيــهــا أمــام
ـلقّـح بـالـكامل.ويـشكل الـسيّـاح ا
سـلم الي ا القـرار خبرا سـارا 
حـــول الــــعـــالـم احملـــرومــــ مـــنـــذ
آذار/مارس  2020من العـمـرة التي
أداهـــــا  5,8مـاليـــ شـــخص خالل
ئة عن 2019 2020أي أقل ب 69با
حـــسب األرقـــام الـــرســمـــيـــة.وأثــار
الــقــرار "ارتــيــاحــا" لــدى كــثـيــر من
ـســلـمــ الــراغـبــ في أداء هـذه ا
ـــقـــدســـة.وقـــال مـــديـــر ـــنـــاسك ا ا
ــصـري أحـمـد حـمـادنـا ـبـيـعـات ا ا
( 33عـــامــــا) "اشـــعــــر بـــاالرتــــيـــاح
السـتـئنـاف العـمـرة. احتـاج نـفسـيا
ـكـة". لـكـنه أعـرب لـوكـالة أن اذهب 
فـرانس بـرس في الـقـاهـرة عن قـلقه
"بسـبب تعـقد اإلجـراءات والتـدابير
في زمن الــــوبـــاء".ورغم ارتـــيـــاحه
صري محمد رجب هندس ا ابدى ا
ــقـــيم في اســتـــرالــيــا "تــرددا" في ا
الـذهاب لـلعـمرة. وقـال عبـر تطـبيق
واتـس اب إنّ "الـــزحــــام ســـيــــكـــون
شـــديـــدا في مـــكـــة وفـــرص حــدوث
عـــدوى عــــالـــيـــة حــــتى مع تــــلـــقي
ـعـتمـرين لـلقـاحـات".وال يسـتـطيع ا
حــمــادنــا ورجب الـســفــر مــبــاشـرة
لـــلــســعــوديــة بـــســبب عــدم وجــود
ملـكة ومصر رحالت مباشـرة ب ا
وكـذلك تـعـلـيق اسـتـرالـيـا لـلرحالت
الـــــدولــــيـــــة.وفي  2020بـــــلـغ عــــدد
ــشــاركــ فـي احلج عــشــرة آالف ا
ـملكة في مسلم بـعد أن استـقبلت ا
 2019نحو  2,5مليون من أرجاء
الــعـــالم في مـــنــاسـك احلج.وكــانت
الــسـعــوديـة عـلــقت في آذار/مـارس
أداء العمرة ألكثر من ستة 2020 
أشـهـر عـلى خـلــفـيـة تـفـشي الـوبـاء
قـبل أن تـســمح بـاسـتـئــنـافـهـا وفق
شـروط محـدّدة ولـعدد مـحـدود فقط

من سـكـانــهـا الـذين بــاتـوا بـحـاجـة
الستخدام تطبـيق الكتروني لزيارة

بيت الله احلرام.
وفي بـــيــان أوردته وكــالـــة األنــبــاء
السعودية الـرسمية (واس) أعلنت
وزارة احلج والــعــمــرة "اســتــقــبـال
طـلــبـات الــعـمــرة من مـخــتـلف دول
العالم تـدريجيا اعـتبارا من اإلثن
ــــــــنـــــــــاسك  09آب  "2021 ألداء ا
ـــســجــد و"الــزيـــارة والــصالة في ا
ـــــســـــجــــد الـــــنـــــبــــوي احلــــرام وا
الـشـريف".وأوضـحت أن ذلك سـيـتم
"بطاقة اسـتيعابـية تصل إلى ست
ألف مــعــتـمــر مــوزعـة عــلى ثــمـاني
فـتـرات تـشـغـيــلـيـة لـتـصل الـطـاقـة
االستـيعـابية إلى  2 ملـيون معـتمر

شهريًّا". 
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عتـمرين الـقادم من وطلـبت من ا
ــمـــلـــكـــة "إرفـــاق شـــهــادة خـــارج ا
ـصــادق عــلــيــهـا من الــتــحــصــ ا
عـتـمر اجلـهـات الرسـمـية في بـلـد ا
مع اشــتــراط أن تــكـون الــلــقــاحـات
ـمـلــكـة" وهي فـايـزر مـعـتــمـدة في ا
واســـتــــرازيــــنـــيــــكــــا ومـــوديــــرنـــا
وجـونـسـون آنـد جـونـسـون.ونـقـلت
الــــوكـــالــــة عـن نــــائب وزيــــر احلج
والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط
قـوله إنّ الـوزارة "تعـمل بـالتـنـسيق
مع اجلـهـات اخملـتصـة عـلى حتـديد
ـعتـمرون الـدول التي يـقدم مـنـها ا
وأعـــدادهم بــصـــفــة دوريـــة حــسب
تـــصــنــيـف اإلجــراءات الــوقـــائــيــة
واالشــتــراطـــات اخلــاصــة بــالــدول
عتمرون والزوار إلى القادم منهـا ا
ـمـلـكـة".وأعــادت الـسـعـوديـة فـتح ا
مــجــالـــهــا اجلــوي في أيــار/مــايــو
الـفـائت لـكـنهـا ألـزمت الـقـادم من
دول عدة بقـضاء فتـرة حجر صحي
مدتها  14يومـا في دولة ثالـثة قبل
الـــوصــول ألراضـــيـــهـــا في إلجــراء
يـعـيق حالـيـا وصـول عدد كـبـير من
ـــعـــتــــمـــرين.وأوضـح مـــشـــاط أن ا
"التحـص سيـكون شرطـا أساسيا
ألداء مـنـاسك الـعـمـرة والـصالة في
ـسجـد احلرام والـزيـارة للـمسـجد ا
الـنبـوي" بـالنـسبـة لـلمـعتـمرين من
داخل السـعودية.وبـدأت السـعودية

بغداد
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{ كـابـول - ا ف ب:  بـاتت طـالـبان
صـبـاح امس االثـنـ تـسـيـطـر على
خـــــمـس من عــــــواصم الــــــواليـــــات
األفغـانيـة البـالغ عددها  34بعد أن
استـولت على ثالث مـنهـا في اليوم
ـا في ذلك مـديـنة قـندوز الـسابق 
فـي هـجـوم كـبـيـر يـبـدو أن اجلـيش
عــاجــز عن إيـــقــافه.وبــفــارق بــضع
تـمردون سـاعات األحـد استـولى ا
بـعـد قـتال عـنـيف عـلى قـنـدوز التي
كـانــوا يـحـاصـرونــهـا مـنــذ بـضـعـة
أســابـيع ثم سـيــطـروا عـلى سـاري
قاطـعت بول وتـالقان عـاصمـتي ا
الـــواقـــعـــتـــ في جـــنـــوب قـــنــدوز
وشــرقـهـا.وقـال ذبـيح الـله حـمـيـدي
أحـد سـكـان تـالـقـان عـاصـمـة واليـة
تـــخـــار لـــوكـــالـــة فــرانـس بــرس إن
الـعــنف بــدأ في الـصــبـاح وانــتـهى
األمــر بــطـالــبـان بــالــسـيــطــرة عـلى
دينة "بدون كثير من القتال" وإن ا
ــســؤولــ الـرســمــيــ والــقـوات ا
ـــديــنـــة.وأكــد األمــنـــيــة فـــروا من ا
مــــســـــؤول أمــــنـي فــــرار الــــقــــوات
األفغانية وقادة محلي إلى منطقة
قـريـبـة. وقـال "فـشـلت احلـكـومـة في
إرسـال مـسـاعدات لـنـا وانـسحـبـنا
ـــديـــنـــة بـــعـــد ظـــهـــر الـــيــوم" من ا
ـتحـدث بـاسم طالـبان األحـد.وأكد ا
ذبيح الـله مجـاهد سـيطـرة احلركة
عــلى تــالــقــان مــشــيـرا الـى "عـودة
األمـن" إلـيـهــا وإلى قــنـدوز وسـاري
بـول اللـت سـقطـتا بـايدي احلـركة
صـــبــاحـــا.وأشـــار مـــراسـل وكـــالــة
فـــرانـس بـــرس في قــــنـــدوز إلى أن
باني طالبان سيطرت على جميع ا
ـدينة ـدينـة.وهذه ا الرئـيسـية في ا
الـبـالغ عــدد سـكـانــهـا حـوالى 300
ألف نــــســـمــــة والــــتي احــــتــــلــــهـــا
ــتــمــردون مــرتــ في الــســنــوات ا
2015 األخـــــــــيـــــــــرة فـي عـــــــــامي 

و ?2016هـي مــــــفــــــتــــــرق طـــــرق
استراتيجي في شـمال أفغانستان
بـ كابـول وطاجيـكسـتان.وتـشكّل
الـسـيطـرة عـلى قـندوز أكـبـر جناح
عسكري لـطالبان منـذ بدء الهجوم
الــــذي شــــنــــته فـي ايــــار مع بــــدء
انـســحـاب الـقــوات الـدولــيـة الـذي

يجب أن ينتهي بحلول  31آب. 
في نـــهــــايـــة حـــزيـــران/يـــونـــيـــو
اسـتـولت طالـبـان على مـعـبر شـير
خــان بــنـدر احلــدودي فـي جــنـوب
طاجيكسـتان وهو محور حساس
لـلــعالقـات االقـتــصـاديــة مع آسـيـا

الوسطى. 
وقــالت وزارة الــدفــاع إن الــقــوات
احلكومية حتاول استعادة مناطق
رئـيـسـيـة في قـنـدوز. واشـارت الى
ان عــنـاصـر "الـكـومـانـدوس شـنـوا
عــمــلـيــة تـطــهــيـر" شــمــلت "بـعض
ـا فيـها اإلذاعـة الوطـنية األماكن 
ومبـاني التـلفـزيون".وقـال ابراهيم
ـستـشارين ثـوريال بـاهيس احـد ا
في مــجــمــوعــة االزمــات الــدولــيــة
لوكالة فـرانس برس ان "االستيالء
عـلى قنـدوز مهم حـقـا النه سيـتيح
اطالق سراح عدد كبير من مقاتلي
ــكن حـشـدهم في طــالـبـان الـذين 
امــــــــاكـن اخـــــــــرى فـي شــــــــمــــــــال
افـغانـستان".وبـعد قـندوز سـقطت
ســــاري بـــــول أيـــــضًــــا فـي ايــــدي

طالبان. 
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وكـــانـــوا مـــقـــاتـــلـــو احلـــركـــة قـــد
اسـتــولـوا الـســبت عـلى شــبـرغـان
مـعـقـل زعـيم احلـرب الـشـهـيـر عـبد
الـرشـيـد دوسـتم.وقـالـت الـنـاشـطة
احلقـوقية بـاروينا عـظيمي لـوكالة
فـــرانـس بــرس عـــبـــر الـــهـــاتف إن
سؤول اإلداري وبقية القوات ا
ـســلـحـة انـســحـبـوا إلـى ثـكـنـات ا

تبعـد حوالى ثالثة كيـلومترات عن
ساري بول.من جـهته أكد مرويس
ـتحـدث باسم وزارة سـتانـيكـزاي ا
الداخـليـة أنه  إرسال تـعزيزات
ـــــا في ذلك أفـــــراد من الــــقــــوات
اخلـــــــاصــــــــة إلى ســـــــاري بـــــــول

وشبرغان.
ـــدن الــــتي يــــريـــد  وأضــــاف أن "ا
(عناصـر) طالبـان االستيالء عـليها
ســتــصـبح قــريــبــاً مـقــابــرهم".وقـد
يـكـون عـجـز الـسـلـطـات في كـابـول
عن الـســيـطــرة عـلى شــمـال الـبالد
أمـرا حـاسمـا لـفرص احلـكـومة في
ــا اعــتُــبــر شــمـال الــبــقــاء. ولــطــا
أفـغانـسـتان مـعقـلًـا للـمعـارضة في
وجه طالبـان فهنـاك واجه عناصر
احلــركــة أقـــوى مــقــاومـــة عــنــدمــا
وصـــــلــــــوا إلى الــــــســـــلــــــطـــــة في
التـسعـينـات.حكـمت طالـبان البالد
ب عامي  1996و 2001وفرضت
تــفــســيــرهــا الــصــارم لــلــشــريــعــة
اإلسالمـــيـــة قــبـل أن يــطـــيـــحـــهــا
حتـــالف دولي بـــقــيـــادة الــواليــات

تحدة.  ا
ـتمردون اجلمعة على كما سيطر ا
روز مـديـنـة زرجن عاصـمـة واليـة 
(جـــــــنــــــوب) عـــــــلى احلـــــــدود مع
إيـران.وتـتـعرض قـنـدهـار (جـنوب)
وهــرات (غـرب) ثـانـي وثـالث مـدن
ـتـمــردين مـنـذ الـبالد لــهـجـمــات ا
أيام عدة على غـرار ما يحصل في
لـشـكركـاه (جنـوب) عـاصمـة إقـليم
ـتــمـردين. هــلـمــنــد أحـد مــعـاقـل ا
وفــاجــأت ســـرعــة تــقـــدم طــالــبــان
ــــراقــــبــــ وكــــذلـك قــــوات األمن ا
ـساعدة األفغـانية عـلى الرغم من ا
الـتي تـلـقـتـهـا من الـقـوات اجلـويـة
األمـــريــكـــيــة.وصـــعّــدت الـــواليــات
تحـدة غاراتها اجلـوية حسب ما ا
ـــيــجـــور نــيـــكــول فـــيــرارا قــالت ا

ـركـزيـة ـتـحــدثـة بـاسم الـقــيـادة ا ا
لــلـجـيش األمـريـكي لـوكـالـة فـرانس
برس السبت. وصرحت ان "القوات
األمـريكـيـة شنت فـي األيام األخـيرة
ضـــربـــات جـــويـــة عـــدة دفــاعـــا عن
عارك شركـائنـا األفغـان".وأجبـرت ا
والـقـصف مـئـات اآلالف من األفـغان

على الفرار من ديارهم. 
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من جانب اخـر قال سـفيـر واشنطن
الـسـابق في كـابـول االحـد إن وقوع
حرب أهـلية طـويلـة في أفغانـستان
هــو أكــثــر تــرجــيـحــا مـن اسـتــيالء
سـريع لـطــالـبـان عـلى الــسـلـطـة مع
اقــــتــــراب انــــتـــهــــاء االنــــســــحـــاب
تحدة من هذا العسكري للواليات ا
ــتـمــردون عـلى الــبـلــد.واسـتــولى ا
خمس عواصم إقليمية منذ اجلمعة
في هـجـوم خـاطف قبل نـحـو شـهر

من الذكـرى العشـرين لهـجمات 11
أيــلـول/سـبـتـمـبـر الـتي كـانت وراء
تحدة ألفغانستان. غزو الواليات ا
ـتـحـدة وأوضح سـفـيـر الـواليـات ا
الــســابق لــدى أفــغــانــســتــان راين
كــروكـر لـبـرنــامج "ذيس ويك" عـلى
قنـاة "إيه بي سي" أن "حـربا أهـلية
طويلة هي نتيجة أكثر احتماال من
استيالء سريع لطالبان على البالد
بـكـامـلـهـا. إنـهم يـتـصـرفـون بـذكاء
كبير في هذا الصدد. هم ال يشنون
ضـربـات كـبـيـرة عـلى كـابـول".وأكد
نـواب ومـصـادر أمـنـيـة وسـكـان أن
مـدن قـنـدوز وسـاري بـول وتـالـقـان
فـي الـشـمـال سـقــطت بـفـارق بـضع

ساعات األحد. 
وتـعــد قـنـدوز أهـم مـكـسـب حتـقـقه
طــالـــبــان مــنـــذ شــنت هــجـــومــهــا
الواسع الـنطـاق في أيار/مـايو مع

بـدء الـقـوات األجنـبـيـة آخـر مراحل
ـا كــانت هــدفـا انــســحـابــهـا.ولــطــا
بـالـنـسبـة إلى طـالـبان الـتي اجـتاح
ـديـنة في  2015ومرة مـقـاتلـوهـا ا
أخــرى في 2016 لــكن من دون أن
ينـجحوا يـوما في السـيطرة عـليها

دة طويلة. 
واوضح كـروكر أن مـقـاتلـي طالـبان
"يـفعـلون مـا يفـعلـونه بشـكل جزئي
من أجـل إشـاعــة مـنــاخ من اخلـوف
والــذعـــر. وهم يــنــجـــحــون في ذلك
ـقـرر أن يــنـجـز بــشـكل رائـع".ومن ا
انـسـحـاب القـوات األجـنـبيـة نـهـاية
الـشهـر اجلـاري وقال كـروكر إنه ال
يـــــرى أي ظـــــرف يـــــســـــتـــــدعي من
ـــتـــحــدة إعـــادة نـــشــر الــواليـــات ا
قـواتــهـا في افــغـانــسـتــان.وأضـاف
"أوضح الـرئـيس (جـو) بـايـدن ذلك.

سنخرج وسنبقى خارجا".

التي تضم  35ملـيون نسـمة وظلّت
مــغـــلــقــة فــتــرة طــويــلــة في 2019
إصـدار تـأشـيـرات سـيـاحـيـة فـورية
ــــواطـــني  49دولـــة مــــعـــظــــمـــهـــا
أوروبـية بـعـدما كـان الـقسم األكـبر
من التـأشيـرات يقتـصر عـلى العمل
واحلجّ والــعـــمــرة.ويــشـــكّل مــوسم
احلج وكــــذلك الـــعــــمـــرة مــــصـــدرا
ــالــيـة غــيـر رئـيــسـيــا لــلـعــائـدات ا
الـنـفـطــيـة لـلــمـمـلــكـة الـتي يــعـتـمـد
اقــتـصــادهـا عــلى عــائـدات الــنـفط.
لــذلك ســـتــمــثل عــودة الــعــمــرة مع
إعـادة الــسـعــوديـة فــتح أراضـيــهـا
ـلــقّـحــ بـالــكـامل أمــام الـســيّـاح ا

متنفسا لالقتصاد. 
وتـبـقي الــعـمـرة خـصــوصـا فـنـادق
ومـحـال مـكـة مـزدحـمـة طـوال الـعام
بــالـــزوار الــوافــدين مـن كــافــة بالد
الـعـالم. ويـقضي هـؤالء عـشـرة أيام
مـلكـة كمـا يقـومون عـلى األقل في ا
بـــشــــراء الـــكــــثـــيــــر من الـــهــــدايـــا

التذكارية.في األوقات العادية يوفر
احلـج والــعـــمــرة  12مـــلـــيــار دوالر
ســنـويــا مـا يــحـافظ عــلى حـيــويـة
االقــــــتــــــصـــــاد فـي مــــــكــــــة طـــــوال
العـام.وشكّل تـقلـيص عـدد احلجاج
ـعتـمرين ضـربة قـوية لـلعـائدات وا
رتبطة احلكومية وأضر باألعمال ا
بــاحلـج الـتـي تــوظف مــئـات اآلالف
في مكـة من موظـفي شركات الـسفر
واحلالقـ في الـشـوارع إلى مـحال
بـــيع الــهـــدايــا الــتـــذكــاريــة.وخالل
مـوسم احلج األخيـر كـانت شوارع
في مـكــة شـبه خــالـيــة إال من افـراد
األمن والـقلـيل من احلـجـاج حسب
مــا شـاهــدت صــحــافـيــة في وكــالـة

فرانس برس.
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ــتــســوقــ ــتــاجــر من ا  وخــلـت ا
ـارة كــمـا جـرت الــعـادة ســنـويـا وا
تاجر فيما كانت بـعض الفنادق وا
ـــــتــــخـــــصــــصـــــة في الـــــهــــدايــــا ا

ـمـلكـة إلى الـعمل مـغـلقـة.وتـسعى ا
لــتــســريع حــمــلــة الــتــطــعــيم عــلى
مـسـتـوى الـبالد فـي إطـار جـهـودها
إلحــيــاء الــســيـــاحــة واســتــضــافــة
الـفـعالـيـات الريـاضـية والـتـرفيـهـية
التي تشكل حـجر األساس لبرنامج
"رؤيـــة  "2030الـــهــــادف لـــتـــنـــويع
رتهن لـلنفط.وفي األول االقتصـاد ا
من آب/أغسـطس بدأت الـسعـودية
ــلــقـحــ ضـد حــظـر دخــول غــيـر ا
كــــورونـــــا إلى اإلدارات الـــــعــــامــــة
ــؤســســات اخلــاصـة وتــضــيق وا
ـتــرددين في تــلـقي اخلـنــاق عـلـى ا
الـلـقـاحـات.و إعـطـاء أكـثر من 29
ملـيون جرعـة لقـاح مضادّ لـفيروس
ــمـلـكــة بـحـسب كـورونــا لـسـكـان ا
بــيـانــات نــشـرتــهــا وزارة الـصــحـة
الـسـبت.وسـجّـلت الـسـعـوديـة حتى
الـســبت أكـثـر من  532ألف إصـابـة
بـفـيـروس كورونـا من بـيـنـها 8320

وفاة.
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ريرة يجـب أن نقـرأ بصوره صـحيـحة عـبر الـتأريخ من خـالل تلك الـتجـارب ا
ان احلرب والـدمـار هـو النـتـيـجة احلـتـمـية لـبـروز الالدولـة علـى حسـاب الـدولة
ـواطن هــذه الـصـراعـات الـنـاجتـة من الــنـظـرة الـضـيـقـة وتــغـلـيب مـصـلـحـة وا
ـصـلـحـة الـعـامـة تـؤدي وبـشـكل مـبـاشـر او غـيـر مـباشـر الى اجملـمـوعـة عـلى ا

تفكيك النسيج اجملتمعي للدولة والشعب.
عـدت الـدولـة هـرم أداري (متـمـثل بـحـكومـته) بـأجـهـزتـها الـتـنـفـيذيـة وسـلـطات
تشـريعية وقضائـية مستند على جـملة قوان ضمن رقـعة جغرافية ذات حدود
مــعـتــرف بــهـا دولــيــا وشــعب وسـيـــــــــــادة وتــعــمل عـلـى تـنــظــيم اإلجـراءات
الـسـيـاسـيـة واألمـنـيـة واالقـتـصـاديـة لـتـلك اجملـمـوعـة لـتـقـد أفـضل مـتـطـلـبـات

عيشة. ا
واطن واجبـات الـدولـة ومـسـؤوليـاتـهـا ذات عالقـة مـشـتركـة بـ احلـكـومـة وا
تقـدم احلـكومـة االمن واألمـان للـموطن من خالل مـؤسـساتـها األمـنـية والـعيش
الكـر من خالل سياسـتها ومـؤسساتـها االقتـصادية واالجـتماعـية والصـحية

والتعليمية... حسب امكانياتها وقدراتها.
ؤسسات عـبر أشخاص يختـارون عبر آلية االنـتخاب وبشكل يتم ادارة تـلك ا

ا يعرف بالعقد االجتماعي. واطن واحلكومة  متفق عليه ب ا
ـواطن وسـيـادة تلك الـدولـة من أكـبـر الـتـحديـات الـتي تـواجـهـها وتعـد كـرامـة ا

تعارف عليه. معظم الدول بالرغم من بساطة طرحها في األطار التقليدي ا
تعرف الالدولة بسهولة أنها تلك القوى التي استغلت ضعف الدولة وسيطرت
ا تـعلقـة باألمن والسـياسة واالقـتصاد و فـاصل سيمـا األمور ا على بـعض ا
ـوطن بــشـكل أو آخــر بـحـثــا عن مـصــالح شـخــصـيـة أو ال يــتالئم أو يـضــر ا

العتبارات آخري دون النظر للمصلحة العامة.
وتــعـتـبــر الـدولـة الــعـمــيـقـة الالعـب اخلـفي الـذي يــقـوم بــأدارة الـدولـة من وراء
الـسـتـار لـتـمـثل سـلطـته خـفـيـة مـسـيـطـرة علـى كافـة مـفـاصل الـدولـة كـبـيـرها
ــصـلـحــة الـعـامــة أو ضـدهـا حـسب وصـغــيـرهـا وتــعـمل الـدولــة اخلـفـيـة مع ا
أيدولـوجيـتـها اخلـاصة حـتى في الدول الـعظـمى مـستـمدة قـوتهـا من قدراتـها

على العمل بشكل عميق ال يلفت األنظار أليه. 
الفوضى والالدولة:

ـتنـفذة فـاقدة الـقيم ولدت صـراعات الـشـخصـيات الـسيـاسيـة واالقتـصـادية ا
ـباد وال تـوجد لـديهـا أي خطـوط حمـراء تـصبح هـذه الال دولة نـقمـة على وا
ـصـلـحـة الـعـامـة ويـأخـذ تـاثـيـر ذلك الـصـراع عـلى مـفـاصل الـدولـة ـواطـن وا ا
بشـكل كامل وتؤدي عـرقلة عجـلة النـمو وتوقفـها وصوال الى صـراعات دموية
وحروب داخـلـيـة تـفـكك هـذه الدولـة كـمـا حـدث في احلـرب األهلـيـة اإلسـبـانـية
والـدكتاتور(فرانكو 1939- 1975) فـترة حكمه بعد احلرب
او تـلك احلروب والـثورات الـتي أندلـعت في جمـهوريات
ـوز (أمـريـكا اجلـنـوبـيـة) ومـا سـبـبتـه من دمـار تلك ا

الدول. 
ـكنـنـا تـصنـيف الالدولـة بـالعـدو األول لـوجود أذا 
قـومـاتـهـا األساسـيـة ... بـالـتـالي يجب أن الـدولـة 

ندق ناقوس اخلطر.

ـهتم راقب وا بـعيدا عن الـسؤال الذي ,قـد يسأله كـثير من الـعراقي ,وكـذلك ا
وعودة أم ال ,فإن كثيرا بالشأن العراقي ,حول إن كانت ستجري تلك اإلنتخابات ا
من األحزاب والـتـيارات بـدأت حمـلتـهـا اإلنتـخابـية ,بـشكل حـثيث ومـتصـاعد ,وبـدأ
" ونـشر " الـغـسـيل الـقذر" ـال الـسـيـاسي يـتدفق ,وبانـت بوادر حـمالت "الـتـشـا ا

تخاصم ,بل وحتى حللفاء األمس! للفرقاء وا
لم تنـجح التجارب السـابقة إلنتخـاباتنا ودروسها ,في فـضح ما تقوم به " اجليوش
" من حمالت تزييف وخداع ,تستهدف تحالف تخاصـم ا اإللكـترونية" للفرقاء "ا
واطن ,وجـذبه نـحــو الـتـصــويت لـهـا ,وتـزيـ مـا يـطـرحـه "أربـاب نـعـمـتـهم" وعـي ا
وتشـويه وتسقـيط ما يـطرحه خـصومهم من أفـكار وبـرامج.. بإفتـراض حسن الـنية

يقول ,بوجود من يطرح برامج وأفكارا أصال!
واطن "التائه أصال وقليل تبادل من الكل ضد الكل ,ضـيع على ا هـذا التشويش ا
كنه من حتس خياراته ,وكأن هناك قـراطية" كل ما  اخلبـرة والتجربة بلعبة الد
ن يشاركون تاحة!.. وعلى أية حال ,فقد جلأ معظم الناس  حسنا في خياراتنا ا
بـاإلنـتخـابات ,خلـيـارات يعـتبـرونـها مـقبـولـة وأمنـة ومـريحـة "لضـمـيرهم".. فـصارت
ـعتـمدة.. فـكـانت نتـيجـتـها هـذا الوضع عـاييـر ا ذهب ,هي ا ـنـطقـة وا الـعشـيرة وا

زري الذي نعيشه! ا
التـنافس اليوم وبالـرغم من تعدد أشكاله وأسـبابه الظاهرية ,لـكنه في حقيقته واقع
.. أولهما من يرغبون ببقاء الفوضى ,وتـشتت الدولة وضياعها وبقائها ب مـنهج
ـقيـتة ,مـهمـا رفعـوا من شعارات أو مـهلـهلة ,وتتـنازعـها مـصاحلـهم وتقـاسمـاتهم ا
حتـدثـوا بـخـطب حـمـاسـيـة عن حب الـوطن والـتـضـحـيـة في سـبيـله ,أو دفـاعـا عن "
ـذهب" وحقوقهما.. وثانيـهما أقلية تبدوا أحـيانا وكأنها بال حول وال قوة, كون وا ا
يـبـحـثـون عن تـقـويـة الدولـة ويـقـولـون أن قـوتـهم من قـوتـها ,ولـكن لم يـتح لـهم تـولي
ـا يـبـدوا واضـحـا  عن مـدى وعـيـنـا الـسـلـطـة ,لـنـرى مـدى صـدق مـشـاريـعـهم ,و

كمجتمع ,فهم لن يتاح لهم ذلك قريبا!
ـال ـنــتـشــر في كل مــكـان ,وال ا ــكن طــبـعــا الـتــغــاضي عن تــأثـيــر الـسـالح ا ال 
السـياسي الذي صـارت به الضمـائر تباع وتـشترى بـاجلملة ,و اجلـهل والسطـحية
ـا يـجري ,لـكـنهـا كـلـها مـشـاكل لن يـكـون لهـا تـأثـير قـبـالـة " التالعب والالمـبـاالة 
بالـوعي".. وهي لـعبـة خـطيـرة ال يـجيـدهـا إال القـلة ,يـخطط لـهـا ويقـودهـا وينـفـذها,
خـبراء محترفون حتت إشـراف مخابرات دولية ,وتـرصد لها مبالغ كبيرة ,تفوق ما

نتصوره في أكثر خياالتنا تطرفا!
واطن, اإلنـتـخـابـات وسيـلـة لـتـصحـيح أو تـعـديل خـيـارات ا
ـواطن جتاه ن سـبـقهم ,وهي مـسـؤولـيـة ا بـعـد جتربـته 
نــفـسه قـبـل أن تـكـون لــلـوطن.. ومن اخلـطــأ الـفـادح أن
نـزهد في تـلك الوسـيلة ,فـهي سالحنا الـوحيـد لتأديب

من يحاول إستغفالنا فيسرقنا ويخدعنا.

راحل عـصيـبة لـوجود إرادات مراحـل تشـكيل الـفكـر السـياسـي احلديث مـرت 
مـا أدى إلى ضـيــاع فـرص "صـنـاعـة" فـكـر ـشـهـد  جـاهــلـة فـرضت عـنـوة عـلـى ا
ـركب" الـذي ومـنـهـاج عـمل سـيـاسي  تـطــبـيـقي  مـنـزوع من "اجلـهل ا ســيـاسي 
عادي لـلبنـاء و"التعـمير يـكافلـي ا أعتـادت عليه قـوى وجماعـات اتسـمت بالفـكر ا
ـسـتـبـاحـة" سيـاسـيـاً وأمـنـيا واقـتـصـاديـاً الـواقع أكـثر الـسـيـاسي" .في بالدي "ا
وتـعاضد أبعـادهما لقـتل أي بادرة أصالحية ؤامرة"  فضـاعة لتـزامن "اجلهل وا
كن تسـمية أغراق العراق وفكـر متقدم رام لتحـقيق مصلحـة الشعب وإال ماذا 
بسـلـسـلـة متـواصـلـة مـتنـاسـلـة من اخلـطـوب واألزمات (نـقص األمـوال والـثـمرات
أذن هنـالـك "وهن سـيـاسي" مـسـتـمر ـيـاه والـطاقـة وتـفـشي اجلـهـل ...) ?? !!  وا
أفضى لـكل هذه األزمات وان لم نتدارك األمر ونعيد مـفردة "السيادة السياسية"
تـزايدة والبديل شكالت ا إلى الـوجود العراقي لن نـتمكن من اخلروج من عـنق ا
تمـزق البالد  ذلك ألن أساس كل بالء "غياب التحكم" داخـليا بالقرار السياسي
و"السـماح " لـدول وأرادت خارجيـة بفرض أرادتـها وتـنفيـذ أجنـدتها بـيسر  بل
األكثـر من ذلك جنـد مـباركـ ومـطـبلـ لـهذا الـتـدخل والـولوج إلى أروقـة الـقرار
لشـعب ذنبه الوحـيد أنه سمح عن صـير شعـب يتطـلع لنزع سـيادته   والتـحكم 
علم أو جـهل بـوصول مـنافـقـ وجهـلة إلى مـقـاليـد السـلـطة .األمـر اآلخر ظـاهرة
إذن الـعراق "الـتـنـمر الـسـيـاسي " الـتي رافقـت العـمـلـية الـسـيـاسيـة مـنـذ الوهـلـة 
ـسـتعـصيـة من اجلهـات األربع (مجـموعـات منـفلـتة تـعرقل أي ـشاكل ا محـاط با
فساد تـنمر سـياسي هو األشـرس  كما أشـرت  بادرة في مـهدها  تقـدم وتقتـل ا
فـهوم "السـيادة السـياسية" غيـاب تام  ـياً حسب تـقارير دولـية  يعـد األضخم عا
ــعـنى أن يـكــون الـقـرار والـتي أعــني بـهـا الــقـوة الــسـيـاســيـة الـغــيـر مـقــيـدة  
ـكن حتريـك عجـلـة الـبـنـاء والـتنـمـيـة بـوجـود هـذا الكم وال الـسـيـاسي عـراقـيـاً ) 
ـعـاجلة  الـسـؤال  هل فـكر ـزمنـة الـعـصيـة عـلى احلل وا ـشـاكل ا الهـائل من ا
الـعـراقــيـون بـتـغـيـيـر الـواقع الـسـيـاسي عـمال بـالـقـول الـقـرآني
الــفـريــد : ( إن الـلـه ال يـغــيـر مــا بـقــوم حـتى يــغـيــروا مـا
أم أن سـيـنـاريــو سـيـاسي مـعـد مـسـبـقـاً بـأنـفـسـهم ) 
وعـلى اجلميع الـشروع بـتنفـيذه عمـال بالقـول الشائع
"نـفذ ثم ناقش " بل "نفذ وال تـناقش " كما هو واضح

للمبصر والبصير ?!

ÊU UG √ w  WK u  WOK √ U d  l u  o U  wJ d √ dOH

Èd J « U ôu « ÊUJ  s  W *U  ∂∞ `OIK  v ≈ vF  dz«e'«
{ اجلزائر - اف ب:  تسعى اجلزائر
ـئة من سـكّان إلى تـلقـيح ستّـ في ا
الـواليـات الـكـبـرى األكـثـر تـضرّرًا من
كـوفـيد- ?19حـسب مـا جـاء في بـيان

للـرئاسة بـعد انـعقاد مـجلس الوزراء
امس .وأشار الـبـيان إلى أنّ الـرئيس
عــبــد اجملــيــد تــبّــون أمــر بـ"تــســريع
ــنــاعــة وتــيــرة الــتــلـــقــيح لــبــلــوغ ا

اجلماعيّة خاصّة في الواليات األكثر
تـضرّرًا واألكـثر كـثافـة" لبـلوغ "نـسبة
ــــئــــة من عــــدد األشــــخــــاص  60بــــا
.وهـذه الـواليات " عـلى األقلّ ـلـقّـحـ ا

هي "اجلـــزائــر الــعـــاصــمــة ووهــران
وسطـيف وقـسـنـطـيـنـة" وتُـعـتـبر من
األكــثـر تـضـرّرًا من فـيـروس كـورونـا
ويـناهـز مجـموع سـكّانـها  5,5مالي
نــــــســـــمـــــة مـن أصل  44مـــــلـــــيـــــون
ـــلــقّــحــ في جـــزائــري.وبــلغ عــدد ا
اجلـــزائـــر أكــثـــر من أربـــعـــة ماليــ
شـخص بـيـنـهم أقلّ مـن مـليـون فـقط
تــلــقّــوا جــرعــتَــ رغم أنّ الــوتــيــرة
تسـارعت خالل األسبـوع األخـيرين
بـــبــلـــوغ تـــلـــقــيح  200ألف شــخص

يوميًا.
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وقـال رئـيس الـوكالـة الـوطـنـيّة لألمن
الصحّي الـبروفسور كـمال صنهاجي
لإلذاعــة الــعــامّــة إنّ "جتــاوز األزمـة
ــنـاعــة اجلــمـاعــيّـة والــوصـول إلى ا
يــتـــطــلّب تـــلــقــيح  400ألف شــخص
يـومـيًـا".وأضـاف أنّ إعـطاء " 400ألف
جــرعـة تــلــقـيـح يـومــيًــا من شـأنه أن
يُــمـكّن مـن الـوصــول إلى مــنــاعـة 50

ــــئــــة مـع بــــدايــــة اخلــــريف" في بــــا
أيـلول/سـبـتمـبر.وذكـر تـبّون في لـقاء
عــقــده مــســاء األحــد مع الــصــحــافـة
احملـلـيـة أنّ اجلـزائــر سـتـبـدأ إنـتـاج
الــلــقــاح الــصــيــني ســيــنــوفــارم في
أيـــلــــول/ســــبـــتــــمـــبــــر أو تــــشـــرين
األوّل/أكتوبر "بـينما سيـتأخّر إنتاج
لـقــاح سـبــوتـنــيك الــروسي إلى آخـر
الـــســـنــــة" عـــلى األرجح.وأضـــاف أنّ
اجلـزائـر خـصّـصت أمـواالً السـتـيـراد
ــســـاعــدة أدويــة ومـــســـتــلـــزمـــات و
ـــــتـــــضـــــرّرين اقـــــتـــــصـــــاديًـــــا من ا
اجلــائـحـة.وأعـلن في الـسـيـاق نـفـسه
ــمــرّضـ "في رفـع أجـور األطــبّـاء وا
ــكن".كــمـــا أمــر تــبّــون أقــرب وقـت 
خالل تـــرؤسـه اجـــتـــمــــاعًـــا جملـــلس
الـوزراء بـرفع إنـتـاج األكـسـج "من
 360ألف لــتـــر حــالـــيًــا إلى  470ألف
لـتـر" إضـافـة إلى اسـتـيـراد  100ألف
.ومـنـذ لـتـر عـبـر الـبــواخـر كلّ يـومـ
نـحـو ثالثـة أسـابيع تـشـهـد اجلـزائر

سـتشـفيات نـقصًـا باألكـسجـ في ا
بـعـد ارتفـاع عـدد اإلصابـات بـكوفـيد

حتّى بلغ  1927مصابًـا يوميًا في 28
ـستـشفـيات تـموز/يـوليـو مـا جعل ا
تـــــعـــــجـــــز عـن مـــــواجـــــهـــــة أعــــداد
رضى.وقال البروفسور عبد الرزّاق ا
كـلّف متابـعة حالـة الوباء بوعـمرة ا
في واليـة تـيـبازة قـرب الـعـاصـمة إنّ
اجلـزائـر بـاتت "في األسـبـوع الـثـاني
من ذروة الوباء عـلى أن تخـرج منها
في بــدايـة األسـبـوع الـقـادم".وأضـاف
لـلـتـلـفزيـون احلـكـومي "تـراجع أعداد
صاب سيتـطلّب عدّة أسابيع وقد ا
ـنـحـنى مـجـدّدًا" في نـشـهـد صـعـود ا
حــال الــتـــراخي بــاحــتــرام إجــراءات
احلـجـر والـوقايـة.وفـرضت احلـكـومة
حـجرًا جـزئيًـا من الـثامـنة مـساءً إلى
الــــســـادســــة صـــبــــاحًـــا.وبــــلغ عـــدد
ـــســجّــلــة في اجلــزائــر اإلصــابــات ا
 181376حالـة منـها  4550وفاة وفق

األرقام الرسميّة.
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ـفـاجــئـة والـسـريـعـة والـتــغـيـيـرات ا
جــاءت من خـالل مــتــابــعــة االســتـاذ

احمد مرتضى احمد شخصيا . 
ــوقـف الــثــاني    تــكــلــيــفي أنــا ا
ــــصـــــورين فـي اجلــــريــــدة وأحــــد ا
وبدعـوة خـاصـة من قبل وزيـر الـنقل
واصالت شـخصـيا األسـتاذ أحـمد ا
ـرافـقــته في جـولـة مـرتــضى أحـمــد 
تـفـقـديـة عـلى ان تـكـون هـذه اجلـولة
(مـفاجـئـة وسـرية لـلـغايـة )  وتـكون
بعـد الدوام الـرسـمي وبالـتحـديد في
ـــســـاء لــزيـــارة عــددا من الـــدوائــر ا
الـــتــــابـــعــــة لـــلـــوزارة وبــــدون عـــلم
ــسـؤولـ اوالـعــامـلـ فــيـهـا  من ا
اجل متابعة الوزير ألعمال منتسبيه
عن كــــثب وبــــدون حتـــضــــيـــرات او
تـهــيـئـة السـتـقـبــال الـوزيـر  ومـنـهـا
دوائـــر مــــرأب الـــكـــرخ في الـــعالوي
ومـــرأب الـــنـــهـــضــة فـي الـــرصـــافــة
ومديريـة نقل الـركاب ومديـرية سكك
ـيـة حـديــد الـعـراق في احملـطــة الـعـا
وورشـــة تـــصـــلـــيح الـــقـــطـــارات في
ـثــنى حـيــنـهـا الــشـاجلــيـة ومـطــار ا
وغـيـرهـا من الـدوائـر  و تـسجـيل
الـعـديـد من اللـقـاءات الـصـحـفـية مع
ـســؤولــ لـهــذه الــدوائـر الــســادة ا
بحضـور السيد الـوزير  وبالنـتيجة
كـان هـنـاك  ( عـقـابـا وثـوابـا )  فـقـد
وجه الـــســـيــد الـــوزيـــرالـــعــديـــد من
الـعقـوبات الـصـارمة لـلـمقـصرين في
اعـمالـهم  فـيمـا كـانت هنـاك تـوجيه
ـكــأفـات كــتب الــشـكــر والـتــقـديــر وا
التشجيعية للمتميزين في اعمالهم 
 فـكـانـت بـحق جـولـة مـهـنـيـة كـبـيـرة
ومــبـــادرة رائــعـــة من قـــبل الــســـيــد
الوزيـر لوضـع النـقاط عـلى احلروف
ــعـرفــة مـدى انــدفـاع الــعـامــلـ في
اجنـاز واجـبـاتـهم واعـمالـهم  حـيث
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ــنــاطق ويــكـون اخلــطــوط جلـمــيع ا
سعر التذكـرة (ربع دينار ) فقط  كما
هو معمول به حـاليا في أجور النقل
ـواطن هـنـا قد دفع الـعام  ويـكـون ا
(خمسة دنـانير وربع الـدينار فقط  )
من الــبــصــرة وصــوال الى بــيــته في
بغداد   وبعد ان طرحت هذه الفكرة
على السـيد الوزيـر قال هذا اقـتراحا
جــيـدا  وبه يــرفع سـمــاعـة الــهـاتف
فــورا  واتـصل عــلى مــديـرعــام نـقل
الـــــركــــاب وقـــــال لـه يــــجـب عــــلـــــيك
تـــخــصـــيص ( 20) بـــاصــا وتـــكــون
جـــاهــزة غــدا مــســـاءا عــنــد وصــول
مـــواعــيـــد الـــقـــطـــارات في احملـــطــة
ـناطق على ـية وتكـتب اسماء ا العا
كل بـــــاص وتـــــكـــــون االجـــــرة  (ربع
ديــنــار) فــقط  وفي نــهــايــة الــلــقــاء
قـدمت الشـكـر الكـبـير واالمـتـنان الى
سـيــادته ألسـتــجـابـته الــفـوريـة حلل
ـواطـنــ  وفـعال اجتـهت مـشــاكل ا
انــا فـي الــيــوم الــتــالي الى احملــطــة
ــــيــــة لــــيال  ووجــــدت هــــذه الــــعــــا
ـسـافرين الـبـاصات مـتـوفـرة  وان ا
فرح وسعداء بهـذا االجناز الكبير
الـــذي حتــقق بــفــضـل ســعي وهــمــة
الــسـيـد الـوزيــر وقـراراته الــصـائـبـة

واطن . والــفورية لصالح ا
دعـواتـنـا بالـشـفـاء الـعـاجل لالسـتاذ
احمد مـرتضى احـمد الزهـيري وزير
الـنقل االسـبق الـذي يـرقد حـالـيا في
احــدى مــســـتــشــفــيـــات الــعــاصــمــة
ـديد لـهذا االردنيـة عمـان  والعـمر ا
الـرجل الـذي خــدم الـعـراق بـحـدقـات
ـــتـــــــــــطــورة عــيـــونه وبـــأفـــكــاره ا
وهـمته الـعـاليـة وحمـاسـته وحرصه
الـكـبـير ومـتـابـعـته لـكل صـغـــــــــيرة
وكـــــبــــــــيـــــرة فـي قـــــطـــــاع الـــــنـــــقل

واصالت . وا

حيـنهـا كنـا في شهـر تمـوز  وهناك
ــشــاكل ال اســتــطــيع الــكــثــيــر من ا
ذكـــرهــا هـــنــا  اال انــنـي ســألت عن
سؤول في هذا القطار من أجل أن ا
أستـمع الى رآيه  فـقـالوا لي يـوجد
شخصـا في الغرفة جـالسا وحـينما
دخــلت عـلــيه وجــدته ( يـهــفي ) هـو
ــــســـــافــــرين االخــــر  قــــلـت له ان ا
مـــنـــزعــجـــ من شــدة احلـــر وعــدم
اء الـبارد رغم القـطار انيق وجود ا
وجمـيل مـا هو الـسبب ?!  فـقال لي
ــســؤولـ في ورشــة تــصــلـيح ان ا
الــقـطــارات في مـنــطـقــة الـشــاجلـيـة
ببغداد هم السبب ولم يهتموا بهذا
وضوع رغم تـأكيـداتنا عـليهم ولم ا
يعطـونا قطع الغـيار الكافـية وهناك
العديـد من االسباب االخـرى  وبعد
عـودتـي الى بـغـداد كــتـبت حتــقـيـقـا
موسعا في اجلريـدة معززا بالصور
شـاكل التي ـعوقـات وا  عن كافـة ا
صـادفـتـنا  وبـعـد الـنـشـر في الـيوم
التالي  اتصل بي مديرأعالم وزارة
الـنـقل وقـال لي بـأن الـسـيـد الـوزيـر
االستـاذ احمـد مرتـضى احمـد اطلع
عــلى الــتـحــقــيق الـصــحــفي  وأمـر
ـعـاقبـة مـديـر عام الـسـكك احلـديد
ــسـؤولــ في حــيــنــهــا وعــدد من ا
الـوزارة  اضـافـة الى الـعـامـلـ في
ورشــة الــتــصــلــيح فـي الــشــاجلــيـة
وغـيـرهم لـيـكـونـوا عبـرة لالخـرين 
وبــعـد أســبـوع واحــد فـقط ســمـعت
خـبرا ان الـقطـارات جـميـعـها تـعمل
بـشــكل جــيــد وان الــتــبــريــد يـعــمل
بـصورة مـتـمـيزة  اضـافـة الى تـوفر
ـــاء الــبــارد في كـــافــة الــعــربــات  ا
وكــانت ســعـادتي كــبـيــرة بـعــد هـذا
التغـيير الـسريع في عمل الـقطارات
 ولـــــكـن !!!  كـل هــــــذه االجنـــــازات

بغداد

w «—b « ` U  bL  

wKKO UJO  l  ¡U dG « —«u
ـعنى القيمي; فاألمر مسـبقا دعوني اوضح أنى اعالج مسألـة سلوكية في تشوه ا
ـعـنى احلـياة ال عالقـة له بـاألشـخـاص او حتى بـبـلـد ما فـهي ظـاهـرة فهـم خاطئ 

تنعكس على سلوك الفرد والسلطة.
الغاية والوسيلة:

لكي يـكون عملك سليما فـي اهدافه ثم غاياته فالبد ان تكون وسـائلك سليمة فقد
واد االحتـياطـية بـأجهـزة بدائـية ومـواد متـاحة لكـنه لن يأتي رء بـعض ا يصـنع ا
واد كـأصلـها وال نـوع سبـيكـة مادتـها الـتي تصـنع منه انـها تـركب تمـاما بـتلـك ا

لكن لن تستد عمرا او توحي بالثقة.
الكـتاب توسـعوا في كـلمـات وردت في كتـاب االمير الـفصل الـثامن عـشر الـسطر
الـرابع عـشر ص90® الـغـاية تـبـرر الوسـيـلة) احلـقـيقـة ان مـيـكافـيـلي لم يطـرحـها
ا صفـة نفاق تبـرر التدين مثال كـانطباع عـند الناس وانت غـير متدين كمبـدأ وا
وان تبدو رؤوفا وانت غير ذلك لكن اعتبارها كمبدأ للنجاح يختصر الكتاب ليس
صحيـحا فهو يختزل العمل العام بطـرق الفساد عند هذا الفهم االنطباعي وليس
ا نـظـاما مـؤقـتا مـعرضـا لـلسـقوط احلـقيـقي لـلمـعـنى ألنه ال يتـعـامل مع دائم وا
مــرتـبـطــا بـشـخـص. امـا في بــنـاء الـشــخـصـيــة الـفــرديـة او الـدول فالبــد من قـيم
وايـديولـوجـيا اخالقـيـة توجـد معـايـير لـلعـيش الـكر ولـعل مـيكـافـيلي ذكـرها في
نفس الـكتـاب كخيـارات لكـنه كتاب اصال وجـد من شخص ذكي طـموح يحب ان
يـكون مـوضع الـسـلـطة الـغـيـر مـباشـرة فـيـصف االعمـال االسـتـشـارية بـطـريـقة ال
تخـيف الطاغـية من تـفوقه الـذهني بان بـوصف يبـدي اخلضـوع للمـستـشار وهو

ا يطرح له. ستشار ح ال يفكر اال  حتديد صعب حتقيقه ألنه يعطل ا
ا هي وصفة نفاق للحاكم ليخدع اذن ليس من هدف لتصل اليه بهذه العبارة وا
جمـهوره وهـنا نـتـوقف عنـد معـظم من مر مـن طغـاة او مازالـوا في الوجـود حول
العـالم جند ان حكمـهم مرتبط بـهم وان مصيـر من حولهم مـرتبط بحـياتهم وانهم
ـا بـنوا اقـطاعـيـات وشعـوب قـابلـة لالحـتالل كمـا يشـيـر بن نبي لم يـبـنوا دول وا
وكما يـذكر نيـقوال مـيكافـيللي نـفسه في مـقارنة بـ االتراك (يـقصد الـعثمـاني )
والكيـانات التي حتاربهم بان مـنظومة احلكم العـثمانية غيـر قابلة لالختراق لكن
ـنـتصـر ولـعل هذا مـن باب االنـطـباع بـان الـسيـاسة الـشعب سـيـنتـظـر ما يـفـعله ا
لـيـست من مــشـاكل الـعـامـة وهـو امـر تـرسـخ مع فـكـرة طـاعـة ولي االمـر واالمـر
ـقاومـة لألوربـيـ على االرض رأيـناه فـي تفـكك الـدولـة العـثـمـانيـة بـيـنـما رايـنـا ا
; اما عـند االوربـي فـسيـتـولد مـجتـمع صعب ـغرب زمن الـعثـمانـيـ احملـتلـة في ا
السيـطرة عـليه وهي اشـارة للـغوغـائية الـتي حتصل بـفقـدان اليـد احلديـدية سواء
ـاضي او سلـطـة القـانـون في احلاضـر  رغم ان الـغوغـائـية قـوة  الـقيـصـر  في ا
نـا اليوم ال حتدد بـنظام الن الـقانون في الغـرب يعادله الـطاغية باتت سـمه في عا

الذي فصل القانون عليه فبات هو والقانون واحد فتساوى رد الفعل.
شـوبة الن امـور العـامة اذن البد من اخـتيـار الوسـائل الـنظـيفـة وليس الـوسـائل ا
ـصـلـحـة االمـة فـوكـالـة االجـيـر ـا  امـانـات وحق الـتـصـرف بـهـا لـيس لألهـواء وا
ن ير الـسوء ان صـلـحة ولـيس تـفويض مـطـلق فال يجـوز مـثال  تـخـويل بتـنـفيـد ا
يــسـكت عـلـيـه او يـسـاوم لـلـســكـوت عـلـيه وان كــلـفت بـشـراء بــقـرة فال يـجـوز ان
ـا يطـلب من سـعر ثـم اضيف عـلـيهـا أجر اشتـري اول بقـرة اراهـا في السـوق و
ــا البـد مـن اسـتـقــصـاء االســعـار واوزان االبــقـار ثم اخــتـيـار جــهـد لم افــعـله وا

كن بعد مساومة ناجحة. وكلي بأقل سعر  أفضلها 
استدراج نحو الهاوية:

عـلى الـرغـم من ان مـجـتـمـعـاتـنـا الـتي لم تـعـد مـجـتـمـعـا واحـدا يـنـظـر الـيـهـا انـها
اسالمية وان االسالم يعنى باآلليات والوسائل وصوال الى الغايات لكن االسالم
ن يـدعونه وسما مـيكافـيللـيّا  الن حالـة النفاق ا اتخـذ كثر  غريبـا مجهـوال ور
كانت حـالة تصف تـراجع اجلاهـلية كـقوة فـاعلة الى طـور االختـفاء لكـون اجملتمع
صـالح انهم انـاس ليسـوا اسوياء رغم النـاشئ اضحى يـنظر الى عـبدة االلهـة وا
ان ال قـانـون او اذى او عــقـوبـة عــلى سـلـوك او مــعـتـقــد أي انـسـان مــا لم يـشـيع
فـاحشـة او يـضر بـالدولـة النـاشئـة لكن الـنـفاق الـيوم يـضر بـاجملتـمع ويسـتدرج
النـاس الى خيـانة االمانـة وتبـريرهـا بأسـاليب شـتى كان يـسرق ويـتصـدق وهنا

نـرى ان هــنـالك تــبـريــرا لـكل فــعل وكـأنه امــر عـادي في حـ
يـنــهـار اجملـتــمع وقـوامه وامــنه االقـتـصــادي ثم الـغـذائي
والتـنمـية بـكل انواعـها فـتـتفـكك منـظومـة الدولـة وسلـطة
الـقــانـون الن الـداخل في هــذا االمـر يـجـتــاز الـثـغـرات
بحـيث ال تـراه عـ الـقـانـون بل احيـانـا يـصـاغ قـانون
كن ان منعت يشـرعن هذه العملية فتـصبح امتيازات 
ان يـطـالـب بـهـا قــضـائـيــا فـيـصــبح اخملـلـصــون غـربـاء

يوصفون بالدراويش او العقبات امام مسيرة احلياة.

نتشرة في عموم العاصمة الوزارة ا
بـغـداد واحملــافـظـات  وحـقق ايـضـا
ـهــمـة عـلى الــعـديـد من االجنــازات ا
صــعــيـــد الــنـــقل الــعــام والـــطــيــران
واخلطـوط اجلويـة وشبـكات الـسكك
ــــوانـىء وانــــشـــاء احلــــديــــديـــة  وا
ـرآئب ) اجلــديـدة لـلــنـقل اخلـاص (ا
في العاصـمة بغداد وأيـضا في كافة
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أستـذكرهنـا  ثالث مواقف عـالقة في
ـثابـة شاهـد عيـان على ذهني تـعد 
عـمل هــذا الـوزيـر الــذي عـمل بـوفـاء
وقف ـهـنيـة عـاليـة ...  ا وحرص و
االول   بـــعــــد تـــكــــلـــيــــفي مـن قـــبل
اجلـريــدة بـواجب الى مــحـافـظـة ذي
قـار والكـتـابة عـن ناحـيـة البـطـحاء 
ســـافـــرت في الـــقــــطـــار مع زمـــيـــلي
صـور  وجدت هـذا القـطار نـظيـفا ا
و جــمــيـال وانـيــقــا وكـل شـيــئــا فــيه
جـديد ومـريح  ولـكن !!! اثـنـاء سـير
الــقــطــار من بــغـداد الى الــنــاصــريـة
سـافرين يتـذمرون من شدة وجدت ا
احلـر كـون اجـهزة الـتـبـريـد عـاطـلة 
كــمــا وجــدتــهم مــنــزعــجــ من مــاء
الــشـرب احلــار جـدا الســيـمــا ونـحن

تـــعــــتـــبــــر واجـــبـــات وزارة الــــنـــقل
هـام الكبـيرة التي واصالت من ا وا
واطن . لها تماس مباشر بحياة ا
وقف الثالث  وصلتني حينها اما ا
ــات الـــهــاتــفــيــة ــكــا الــعــديـــد من ا
ـواطن والشـكاوى من قـبل بعض ا
قـر اجلريـدة يشـكون فـيهـا صعـوبة
النـقل ليال بـعد وصـولهم في الـقطار
يـة بـبغـداد  وكان الى احملـطة الـعـا
ــواطـنـ  الـقــادمـ من مــحـافـظـة ا
البصرة الى بغداد  يـدفعون (خمسة
دنــانــيــر ) وحــسب قــولـهـم وان هـذا
بـلغ يعـتبـر جيـد ولكن !! تـصادفـنا ا
مشكلـة كبيرة وهي عـندما نصل الى
بـــغـــداد لـــيال ونـــخـــرج الى الـــبـــاب
ـية في منطقة االمامية للـمحطة العا
عالوي احللـة ونـأخذ سـيـارة األجرة
(الــتــاكــسـي ) يــطــلب مـــنــا صــاحب
الـسـيـارة ( خمـسـة دنـانـيـر ) ويـكون
اجملــمــوع ( عــشــرة دنــانــيــر ) وهـذا
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ويــتـطــلب ايــجـاد حـل سـريع ألنــقـاذ
سافـرين ليال في القـطارات  وهنا ا
أتـــصـــلـت بـــالـــســـيـــد وزيـــر الـــنـــقل
واصالت األستـاذ أحمـد مرتضى وا
أحـمـد مـبـاشرة عـلى هـاتـفه االرضي
اخلـــــــاص وشـــــــرحـت لـه عن هـــــــذه
شكـلة فقـال لي موعدك مـعي اليوم ا
في الــســاعـــة الــثــامــنـــة مــســاءا في
مكـتـبي في الـوزارة  وفعال الـسـاعة
الــثــامــنـة كــنت في مــكــتب الــوزيـر 
وقـال لي بـاحلـرف الـواحـد هل لـديك
ـشكلـة  فقلت له فكرة أو حل لـهذه ا
نــعـم  بــأمـــكـــان الـــوزارة ان تـــوفــر
العـديـد من بـاصات نـقل الـركاب  مع
وصـــول مـــواعـــيــــد الـــقـــطـــارات في
ـيـة لـيال وتـسـمى هـذه احملـطـة الـعـا
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اإلثارة أو الذين يخـدمون مصاحلهم
الشخصـية أو الديـنية أو السـياسية
وتـغـدو احلكـايـة مـخـتلـفـة تـمـاما عن
بداياتها ومهما يكن احلديث عن تلك
الـقـصـص والـطـرائف الـتـي جـمـعـهـا
الـكـاتب واخـتـار مـنـهـا مـا هـو قـريب
إلى احلقيقة والواقع تظل تصاحبها
الـشـكوك في مـصـداقـيـتـها..إال أن في
لوك) ما جاء في كتاب( عـلى مائدة ا
ـثــابـة سـرد حـقـيـقي إلحـداث يـأتي 
عـاشهـا  الـعراق وتـلمـس معـطـياتـها
اإليجـابـية وظـلت آثـارها الـتـاريخـية
قائـمـة إلى يومـنا هـذا تـتحـدث عنـها
ـيـات واصحـاب اإلختـصاص األكاد
بالتاريخ القد لـبالد ماب النهرين
وماجـرت عـليـهـا من مالحم وقصص

مثيرة للغاية.   
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ويـــصف الـــكــاتـب والــبـــاحث ســـعــد
لوك) محسن أن كـتابه (على مـائدة ا
ـاضي يـعـيـد  الــقـاريء إلى أعـمـاق ا
الـقـريب حـيـث يـتـعـرف عـلى طـبـيـعـة
احلـيــاة في بــغـداد في زمن كــان فـيه
ــــواطـن يــــعــــيش ا
احلـــــــيـــــــاة عــــــــلى
بساطتهـا...مضيفا
بـــــأن الــــعـــــائــــلــــة
الــعـــراقــيـــة كــانت
أيـام زمـان تعـيش
حـالـة االطـمـئـنـان
واأللـفــة واحملــبـة
داخـل احملـــــــلـــــــة
الــــواحـــدة...وان
ســـكـــان بـــغـــداد
كـانـوا يـتـحـلون
بــــالــــبــــســــاطـــة
والـطـيـبـة وحب
راة اخلـيـر...وا
الـــــعـــــراقـــــيـــــة
الــــبــــغــــداديــــة
تــــــعــــــيـش في
كنف عـائـلتـها
بــطـــمــأنــيــنــة
واحــــــــتـــــــرام
وكـانت أكــثـر
رقــــــــــــــــــــــــــــة
البـــســـهـــا
احملـتـشـمة...
وكـانت أجـواء احلـيـاة

لقـد إستطـاع الكـاتب والبـاحث سعد
ــوســوم ( عـلى مــحـسـن في كـتــابه ا
لوك ) أن يسلط الضوء على مائدة ا
اهم حــــقـــــبــــة من تـــــأريخ الــــعــــراق
ـــفــــاجـــات ـــليء بــــا الـــســــيـــاسـي ا
فـارقات الـعجيـبة والـغريـبة التي وا
ظـلت إلى يــومـنـا هــذا شـاخـصـة في
ذاكــرة الــعــراقــيـ مـن اجلـيـل الـذي
تــوارث تـســلـسـل األحـداث من خالل
شــخـــوص كــانــوا قــد هــظــمــوا تــلك
الـفـتــرة وتـذوقـوا طـعــمـهـا بـحالوته
ومـرارته مـن خالل الـســرديـات الـتي
يـتـلـوهـا األجـداد إلى األبـنـاء وهـكذا
تــسـتـمــر فـصــول تـلك احلــكـايـات....
ـؤلف وفي مــقــدمــة الـكــتــاب أشــار ا
لوك سعـد محسن بـأن الكـتابـة عن ا
والرؤساء والـشخصـيات السـياسية
واالجتماعيـة مسألة خطـيرة ومثيرة
لــــــــلــــــــجــــــــدل واخلـالف فـي عــــــــالم
اليوم...مـشيرا إلى أن الـناس تعشق
احلكايـات الطريـفة حتى وان عـلموا
زيـفـها وقـد تـكـون احلـكـايـة من بذرة
احلـقـيـقـة في االصل إال إنـهـا حتـرف
وتـــضـــخم مـن قـــبل مـــخـــتــلـــقي
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فـي بــغــداد أكـــثــر رومــانـــســيــة رغم
بساطتها...

ويـــشــيــر الــكــاتـب والــبــاحث ســعــد
مـحـسن ان أيــام زمـان كـانت سـيـارة
الباص احلـمراء والتي يـطلق علـيها
البغادة إسـم " االمانة" أكثـر انتشارا
في شـوارع بــغـداد حـيث يـســتـقـلـهـا
ــــواطن لــــلــــتـــنــــقـل داخل بــــغـــداد ا
وبأسعار زهـيدة ال تتجـاوز اخلمسة
عشر فلسا... وفي اجلانب السياسي
ؤلف سعد محسن عن حياة حتدث ا
ـــلك فـــيـــصل األول وهـــو أول مــلك ا
حـكـم الـعـراق لــلـفــتـرة من 1921 إلى
1933 ... واثار فيصل األول مع ابيه
فيما يعـرف بالثورة العـربية الكبرى
متحالفـا مع الدول العظـمى لتحقيق
اسـتـقالل الـوطـن الـعـربي عن تـركـيـا
بـزعــامـة حـزب اإلحتــاد والـتـرقي ذو
ـيول الـعـنصـريـة والـعرقـيـة والذي ا
مـــارس ســــيـــاســـة الــــتـــتــــريك ضـــد
ــؤلف ســعــد الــعــرب..كــمــا حتــدث ا
لك الـسري محـسن عن قصـة زواج ا
وعن حـكايـات طـريـفة عـنه وحـكـايته
مع السيـرك البلـجيكي وحـكاية غرق
لك وصـوال إلى مـحاولـة قتل قصـر ا

لك فيصل األول.    ا
كـــمـــا حتـــدث الـــكـــتـــاب عن ســـيـــرة
سـؤول في الـدولة الـعراقـية بدءا ا
مـن رئــيـس الــوزراء عـــبـــد الــرحـــمن
الــنــقـيب وعــبــد احملـسـن الـســعـدون
الـــذي أقــدم عـــلى االنـــتــحـــار وكــتب
وصـــيـــته لـــولـــده عـــلـي...( أن األمــة
تــنـــتــظـــر اخلـــدمــة.. واالنـــكــلـــيــز ال
يوافقون ليس لي ظهـير...العراقيون
الذين يـطـالبـون باالسـتـقالل ضعـفاء
وعـــاجــزون وبـــعــيـــدون كــثـــيــرا عن
االسـتـقالل...هم عـاجـزون عن تـقـدير
يظـنـونني أمثـالي أصـحاب الـشـرف 
خائـنا لـلوطن وعـبدا لالنـكلـيز.... ثم
تـنـاول حـيــاة رئـيس الـوزراء جـعـفـر
العسكري ويـاس الهاشمي وناجي
لك ؤلف حياة ا شوكت.. ثم تناول ا
غــازي بن فـــيــصل األول وهــو ثــاني
ملوك الـعراق وكانت فـترة حكمه من
1933 إلى 1939 وكـــــان ذو مـــــيـــــول
قــومـيــة عـربــيـة كــونه عـاش جتــربـة
فريـدة في طفـولته حـيث كان شـاهدا
عــلى وحـدة األقــالـيم الــعـربــيـة ابـان
احلكم العثماني...كـما تطرق الكتاب
ــــلك غـــازي الـــذي إلـى لـــغـــز وفـــاة ا
إنـــتــهت حـــيــاته في حـــادث ســيــارة
غامـض عام 1939 عـندمـا كـان يـقود
ســـيـــارته فـــصــدمـت بــأحـــد أعـــمــدة
الــكـهـربــاء الـتـي سـقــطت عـلى رأسه
بـــحــادث مــازال يــثــيـــر الــكــثــيــر من
ـؤلف عن الـغــمـوض.. كــمـا تـطــرق ا
ـلك فيـصل الثـاني والوصي نهـاية ا
عبد اإلله وعن حكـاية رئيس الوزراء
الــبـــاشــا نـــوري الــســـعــيـــد واســمه
الرسـمي مـحـمد نـوري وأبـوه سعـيد
أفـنــدي كـاتب في مــحـاسـبــة الـواليـة

وولد نوري الـسعـيد في محـلة حارة
ـــــيـــــدان فـي قـــــلـب بـــــغـــــداد عـــــام ا
1888وكان شجـاعا وحازمـا قال عنه
لـــــورنـس ان مـــــاحتــــــلى بـه نـــــوري
الـسـعـيـد من شـجـاعـة وثـقـة وربـاطة
جأش هي التي جعلته زعـيما مثاليا
ــؤلف أيــضـا مــتــمــيــزا... وتــطــرق ا

حلكايا طريفة حدثت للباشا...
ـؤلف سـعد مـحسن عن كمـا حتدث ا
نـهايـة الـباشـا نـوري الـسعـيـد وآخر
وجــبــة طــعــام تــنــاولــهــا.. إذ يــقــول
سـكرتـيـره الـشـخصي الـعـقـيـد الركن

فـاضـل الـعـزاوي ذهــبت إلى الــبـاشـا
فــوجــدته يــتـنــاول( ثــريــد الـبــامــيـة)
تنـاولت مـعه وكـانت هذه آخـر وجـبة
عـشاء يـتـنـاولـها بـهـدوء وفي صـباح
الـيـوم الـتــالي حـدثت الـثـورة وهـرب
نــوري الــســعـيــد ولم يــنــفــذ اإلحتـاد
الـهاشـمي بـسـبب قيـام الـثـورة وقتل

نوري السعيد..
WIO  V

ـا تــقـدم فــأن كـتـاب (عــلى مـائـدة و
ــلــوك ) يــعــد من الــكــتـب الــشــيــقـة ا
والـــدســــمـــة بــــكل مــــا احــــتـــواه من

V∫ احمد مرتضى احمد في مكتبه بوزارة النقل J

أن التـنظيم األرهابـي (داعش ) بدأ من جديد يـطفو عـلى السطح بـأعماله اخلـبيثة
والـسـبب في ذلك يـرجع الى أسـبــاب سـيـاسـيـة وأقـتـصـاديـة وأقـلـيـمـيـة  لـذا بـدأ
ناطق الهـشة والرخوة أمنيا ومن خالل األرهاب يـفكر في العمليات الـنوعية في ا
ـعاني األسالمـية واألنسـانية ذلك بادر بتـنفـيذ عمـلياته الـدنيـئة والبـعيدة عن كل ا
وأن مـعـظم ضـحـايـاه هم الـفقـراء والـبـسـطـاء والـذين لـيس لـهم نـاقة وال جـمل في
ـتـغـيـرات السـيـاسـية الـعمـلـيـة الـسيـاسـيـة أو القـرار الـسـيـاسي في الـعراق أن ا
واألجتمـاعية كان لـها األثر البالـغ في تنامي األرهاب وتصـعيد وتيـرة عملياته في
اجملتـمع بسبب تـعدد شرائـحه  وهذا األمر  شـجعه لتـمرير مـشاريعه الـعدائية 
أن االسبـاب احلـقيـقـية وراء تـنـامي االرهاب في الـعـراق بعـد عام 2003 مـتـعدده
منـهـا (مـحلـيـة  أقلـيـميـة  سـياسـيـة ) . فمـحـلـيا جنـد أن أجـندات أقـلـيمـيـة تدعم
وتغـذي األرهاب من أجل تنفيـذ مشاريع سياسـية تخدم هذه الـدول واقتصاداتها
وجتـعل من الـعـراق بــلـدا فـقـيـرا مـتـهـالـكــا في كل اجملـاالت وقـد تـمـكن األرهـاب
احمللي من تـأسيس أذرع عسكرية وأستخبارية تـقودها بعض اجلهات السياسية
داخل الـبــلـد وخــارجه  وهـنــاك صـراع أجــنـدات بـ تــلك األذرع لـلــوصـول الى
هـدفها السـيطرة عـلى مقدرات الـشعب وحرمانه من أهداف  حتـديدها مسـبقا 

أبسط حقوقه  .
أما مـايتعلق باالرهاب األقليمي فقد أصـبح معروفا لكل أبناء الشعب ... والسبب
يـرجع الى الـدول الـعـربيـة واالقـلـيـمـية الـتي شـاركت في أبـاحـة الـدم الـعراقي من
خالل أرسال آالف االنـتحاري للعراق وقاموا بأعـمال يدنى لها جب االنسانية
ـنـازل  حــيث قـتــلـوا الــنـفس وحــرقـوا الــزرع واعـتــدوا عـلـى الـعــرض وهـدمــوا ا
وشردوا آالف من الـناس واألسبـاب معروفـة لدى اجلمـيع  هي ارضاء أسيادهم
ثل هكـذا أعمال والـهدف من وراء ذلك هو أضـعاف العراق كي ال ن جنـدهم  و

يسترد عافيته من جديد ويهدد أمنهم كما يعتقدون هم وأسيادهم في الغرب .
أن الـصـراعات االقـليـميـة والشـرق أوسـطيـة جعـلت من الـعراق العـبا رئـيسـيا في
نـطقـة من خالل موقـعـة اجلغـرافي  وان االختالفـات السـيـاسيـة والعـدائيـة ب ا
دول جوار الـعراق جعلته في حيرة من أمـرة في اتخاذ قراراته كي يرضي جميع
ـتخاصـمة  والعـراق يريـد موقفـا حياديـا مع كل االطراف واليحب أن األطراف ا
يـكـون جــزء من الـنـزاعـات احلــاصـله  ولـكن هـذه االطــراف تـريـد من الـعـراق أن
يتـخذ موقفا سياسـيا يعلن فيه العـداء لطرف دون اآلخر  لكن العراق رفض ذلك
 لذا أتخـذوا منه ساحة للصراعات وتصفية احلسابات فيما بينهم والضحية هو
الــشـعب . أن الـبـيـئـة االقـتــصـاديـة والـسـيـاسـيـة فـي الـعـراق مـاتـزال غـيـر طـاردة
لالرهـاب  والــشـعب الـعـراقي لم يـلـمـس واليـشـعـر حلـد االن أي أثـر ايـجـابي أو
لف األمني اصالحي من قبل السلطات التشريعية والتنفيذية من أجل غلق هذا ا

اخلطير الذي بدأ يهدد اجملتمع من جديد .
أن الـفقـر والـبطـالـة التي تـعـيـشهـا كـثيـر من اجملـتمـعـات كـانت سبـبـا رئيـسـيا في
كـننا القـول  أن العالقة ب أنتـشار ظاهرة الـتطرف األسالمي في الـعالم  لذا 
ـعنى أخـر أن األرهـاب يـتـسـبب في افـقار االرهـاب والـفـقـر هي عالقـة تكـافـلـيـة 
الشعـوب وكنتيجة لـهذا الفقر يزداد لـدينا عدد اجلماعـات االرهابية على اجتذاب
أعضاء جـدد . لذا علينـا أن ننظر لهذا األمـر بجدية ونعطـيه األولوية في القضاء
ـعـظم أبـنـاء شعـبـنـا كي النسـمح ألبـنـاءنا عـلى الـبطـالـة   ونـحقق الـعـيش الـكر 
واطن .  تطرفة وتكون النتائج سلبية على الوطن وا باالنخراط بتلك اجلماعات ا
  وهنـاك كلمـة حق يجب أن تـقال أن بـعض القيـادات العـربية أعـترفت رسـميا أن
ـنـطـقـة وليس الـفـقـر هو اسـباب االرهـاب الـرئـيـسيـة هي أيـديـولوجـيـة ديـنـية في ا
سـببـهـا الـرئيـسي  كـون كـثـيـر من بلـدان الـعـالم تـعيش الـفـقـر لـكنـهـا تـخـلوا من

االرهاب كالهند والبرازيل واثيوبيا وغيرها الكثير .
لــذا عـلى أصـحــاب الـقـرار الــسـيـاسي أن يــعـيـدون الـنــظـر ويـكــونـون جـادين في
جتفـيف مـنابع االرهـاب نهـائـيا في الـعـراق من خالل عـمل استـخـباري احـترافي
ويـتـعامـلـون بـحزم مـع الدول الـداعـمـة لالرهاب والـتـدخل في امـننـا وزعـزعـته ب
ثل وعـليـنا أن احلـ واألخـر وعلـيهم أن يـذهبـوا بـعيـدا ويلـجأوا الى الـتعـامل بـا
ن تسول له نفـسه في هدر دماء شبابنا وشعبنا   نوصل رسـالة شديدة اللهجة 
 ونـتـخذ قـرارات شـجـاعـة وجريـئـة مع من يـعـبث بأمـنـنـا ووجـودنا وكي يـتـعـضوا

ويعـلموا بـأن هنـاك أسدا جريـحا قد شـفي من جروحه وهو
االن بـكــامل عــافـيــته  . ويـقــول أحـد الــشـعــراء في حـبه

لوطنه  :
يا أيـهـا الوطن الـعظـيم مـهابــة .....ب الـشـعوب بـأمنه

هيـاب ا
بـشراك يا وطـني عدوك هـالك .....والبـغي اليبـقى مدى

األحقـاب
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نــــشــــرت ( الــــزمــــان ) في عــــددهــــا
الــصــادر بـتــاريخ الــرابع من تــمـوز
احلـــالـي خـــبــــرا عن وزيــــر الــــنـــقل
واصالت االسـبق االستـاذ احمد وا
مـرتــضى احـمـد الـزهــيـري بـعـنـوان
(الزهـيري على فـراش الشـفاء ... يد
بــيـضــاء واجنــازات بـاقــيـة )  كــمـا
نـشرت ( الـزمـان ) ايضـا في عـددها
الـصـادر في الـثـامن عـشـر من تـموز
احلــالي تــقــريــرا بــعــنــوان ( احــمـد
مــرتــضـى الــزهـــيــري وزيــر يـــعــمل
ـهــنـيـة عــالـيــة ) بـقـلم بــأخالص و
السيد حاكم محسن محمد الربيعي
...  وبــحــكم عـــمــلي في صـــحــيــفــة
(الـقـادسيـة ) في فـتـرة الـتسـعـيـنات
واصالت كمـندوب لـوزارة النـقل وا
ـسؤول  تعـرفت على هـذا الرجل  ا
ــثــابـر .. ــهــني .. الــغــيــور .. ا ... ا
الوطـني والشجـاع  وجدته أنـسانا
بسـيطـا ومتـواضعا  ولـكن قراراته
فورية وشديـدة وحاسمه ( باحلق )
وتصب بالتالي للصالح العام  كان
رمــز من رمــوز الــدولـة وقــدم عــطـاء
المثيل له من خالل عمله ( كمهندس
مــتـــمـــيـــز ) وايــضـــا خالل جـــوالته
الـتــفـقـديـة لـيال ونــهـارا لـتـشـكـيالت

Y∫ احمد مرتضى احمد يتحدث لسمير ناصر b

معلومات مـهمة واخبار عن األحداث
واجملريـات اخلطـيرة التـي مرت على
ـؤمـرات والـدسـائس التي الـعراق وا

حيكت ضده ومازالت .
كـمـا وان الـكـتـاب يـعـد وثـيـقـة مـهـمة
ن ـكن االعتـماد عـليـها  وتأريـخيـة 
ـعرفـة والعـلوم يريـد االستـزادة في ا
فــيــمــا يـخـص الـتــغــيــرات الـكــبــيـرة
واحلـاسـمـة الـتي عـاشـهـا هـذا الـبـلد
ــتـــــــعــاقــبــة الـتي وبــشــخــوصــهـا ا
سـجلت حـضـورا ومـكانـة يـشهـد لـها

التأريخ .
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بغداد

جدول رحالت اخلطوط العراقية لهذا اليومغالف الكتاب
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اجلمـاهيري كـليـا بعد إعالن طـوكيو
حـالــة الـطـوار لــلـمـرة الــرابـعـة مع

ارتفاع حاالت اإلصابة بالعدوى.
وأضـــرت هــذه اخلـــطـــوات بــقـــطــاع
ــطــاعم في الــعــاصــمـة الــفــنــادق وا
الـيـابـانـيـة وقد تـتـسـبب في خـسـائر
مـالـيـة كـبـيرة تـصل إلى 151 مـلـيار

تـكـالـيف الـتـنـظـيم واالسـتـضـافة من
خالل بيع التذاكر.

وكــان مـنــظـمــو الــدورة يـأمــلـون في
حـضـور جـمـاهـيري مـحـدود بـنـسـبة
ـئــة وبـحـد أقـصى 10 آالف 50 في ا
مـشـجع من اجلـمهـور احملـلي لـكـنهم
اضطروا لـلتخلي عن فـكرة احلضور

تـــفـــشي فــــيـــروس كـــورونـــا ســـريع
الـــعـــدوى واالنـــتـــشــار لـــيـــقـــتـــصــر
درب درجات على ا التشجيع في ا
سـؤول وأفـراد الطـواقم الـفنـيـة وا
وهذا قـد يعـني خسـائر مالـية كـبيرة
لـطـوكـيـو صـاحـبـة الـضـيـافـة والـتي
كــــانت تــــأمل في تــــعـــويـض بـــعض

وحــــطم الــــربــــاع اجلــــورجي الشــــا
ية تاالخادزه ثالثة أرقام قـياسية عا
في مـسـابقـة واحـدة في رفـعة الـنـطر
لوزن  109كيلوجـرامات للرجال إلى

جانب رفعة اخلطف واجملموع.
—uNL'« »UO

أقـيمت الـدورة بدون جـمـهور بـسبب
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اُخــتـــتـــمت  دورة ألـــعــاب طـــوكـــيــو
ـبــيـة الـصـيــفـيـة لــيـسـدل بـذلك األو
الــســـتـــار عـــلى احلـــدث الـــريـــاضي
الـكبـيـر الذي يـقـام كل أربعـة أعوام
والـذي اسـتـمـر 16 يــومـا تـخـلـلـتـهـا
الـــكــثــيـــر من اإلثــارة والـــدرامــا في

أماكن التنافس وخارجها.
وفـيـمـا يــلي مـلــخص ألهم احلـقـائق
ـؤجـلة واألرقـام اخلـاصـة بالـدورة ا

اضي بسبب كورونا: من العام ا
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تـــأثــيـــر اجلــائـــحــة الـــســلـــبي عــلى
تدريبات الريـاضي لم يقلل من قوة
ـنـافـسات وشـهـدت الـدورة حتـطيم ا

يا مختلفا.  17رقما قياسيا عا
فــفي مــنـــافــســات الــتـــجــديف الــتي
تـخـتـلـف في احـتـســاب أرقـامـهـا عن
بقـية الرياضـات طبقـا ألحوال أماكن
ـنــافـسـة فـقــد  تـسـجــيل خـمـسـة ا

أرقام جديدة.
وفي ألــعــاب الــقــوى حــطــمت ثـالثـة
أرقـام قيـاسـيـة عن طريق الـنـرويجي
كــارســ فــارهــولم في ســبــاق 400
مــتـر حــواجـز واألمــريـكــيـة ســيـدني
مــاكــلــوفــلــ فـي ســبــاق الــســيـدات
والـفـنـزويـلـيـة يـولـيـمـار روخاس في

الوثب الثالثي للسيدات.
وحتطمت ثالثة أرقـام قياسية أخرى
في سبـاقات الدراجـات بينـما ظهرت
ســتــة أرقـــام قــيـــاســيــة جـــديــدة في
السباحة كما شملت األرقام اجلديدة
الرماية إلى جانب التسلق الرياضي

بي األول. في ظهورها األو
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ركـز االول في بطولة فـنلندا بلـعبة اجلوجـيستو بعـد منافسة غتـرب مرتضى اشرف  اخلـليفاوي ا حقق البطل الـعراقي ا

كبيرة امام العديد من الالعب الدولي .
وحـقق الـبـطـل مـرتـضى  الـوسـام الـذهـبي بـعـد مـشـاركـته في وزن 90 كـغم لـفـئـة حتت 18 سـنـة وتـفـوق عـلى مـنـافـسـيه

شارك ضمن 20 ناد مثلوا جميع ارجاء فنلندا . ا
ـنتـخب الوطني واعـرب الالعب عن سعـادته الكـبيـرة في حتقـيق هذا االجناز مـتمـنيـا احلصـول على فرصـة في تمـثيل ا

ستحقات القادمة واعتالء منصات التتويج. للعبة في ا

w c « ÂU u « bB  w «d  qD
 u O u'U

v d*« w

 wHK)« »U « s

ÎU —b  d U  rOJ
w œ—ô« wKBOHK

∫V M
نتخب الوطني ا

الى ملقا
االسبانية محاط
بطاقم الطائرة
العراقية التي

اقلته

تـفـاعـلت صـحف الـعـالم الـريـاضـيـة مع احلـدث االهم في
اسـبـانـيــا في هـذه االونـة  وهــو مـغـادرة لـيــونـيل مـيـسي
لصـفـوف فـريق نـادي برشـلـونـة  علـى نحـو جـعل اخلـبر
يتـصدر الصـفحـات االولى  كيـف ال واالمر يتـعلق بـنجم
فــوق الـــعـــادة صــنـع ايــامـــا جــمـــيـــلــة لـن تــغـــادر ذاكــرة
الكاتلوني ابـدا على مدى عقد ونصف من الزمن   اهم
الــعــنــاوين الــتـي رصــدت احلــدث  هي  الــفــضــيــجــة 
وتصدرت الـصفـحة االولى الحدى الـصحف االرجـنتيـنية
ـغـادرة لـسـبب مادي  استـنـكـرت  فـيـهـا قرار مـيـسي بـا
ـديـنــة والـنـادي والـفـريق  قـدمت كل رغم ان بـرشـلـونـة ا
يسي  غـمرته بـالتربـية التـدريبـية النـوعية و احلب شيء 
ـال عــلى نــحــو غــيـر مــســبــوق .. الـصــحــفــيـة واجملــد وا
االرجـنتـيـنـيـة كـانت تـمـني نـفسـهـا بـاسـتـمـرار ميـسي مع
ي بـرشــلــونــة النه نـشــأ وتــرعــرع في هـذا الــنــادي الــعـا
العـمالق  وهو ابن الـعـاشرة .. نـادي برشـلـونة لم يـأخذ
بنصيحة طيبة تفيد بان ميسي ال يصلح كرياضي لسبب
صحي يـتعلق بـنمـوه  عنـدما الى جـاء الى النـادي قادما

من بالده االرجنت .. 
ميـسي وهو فـوق الـثالث كـان يـجب بحـسب الـكثـيرين 
صـلحـة اخلاصـة  ويقـدم مصـلحـة نادي ان يقـفز فـوق ا
برشلـونة  ويـضرب مثـال في الوفاء  ويـقضي الـسنوات
القليـلة الباقـية في عمره الـرياضي في برشلـونة  باالجر
ـالي الـراهن لـبرشـلونـة  ويـلبي الذي يـتـفق مع الوضع ا
تعـليـمـات رابطـة الـدوري االسبـاني  وهـو الثـري الذي ال
الي من ـلك مئـات ا ـال ما دام حـيا النه  يحـتاج الى ا
الدوالرات .. لم يحـسده احد عـليـها  ولكن الـيوم ينـتقده
ال الي لـبـخـله وانكـاره جلـميل نـاد مـنـحه الشـهـرة وا ا
ـكن وحب الـنــاس ايـنــمــا حل وارحتل .. تـالـق مـيــسي 
ـكن جـدا مع اي فـريق يــنـضم الـيه في الحق االيـام  و
ـهـارة ـتـلك من ا فـهـو مـبـدع ال يـخـتـلف عــلـيه اثـنـان  و
ـكــنه لالنــســجـام واخلـبــرة واالســتــعـداد الــبــدني  مــا 
والـتـاقــلم الـسـريع مع فــريـقه اجلـديــد  ولـكن االجنـازات
التي حـقـقـهـا مع فريق نـادي بـرشـلـونة لن تـتـكـرر ابدا ..
ـتـبقي ـفتـرض ا واقول لن تـتـكـرر الن الـعمـر الـريـاضي ا
ـواسم كثـيرة مع يـسي ( ال ) يسـاعده عـلى االستـمرار 
ن اي فريق ناد اوربـي مهمـا بلغ شـأنه  وهذا الـتفـسير 
اشـار الى ان مـيـسي لـيس بـوسـعه االسـتـمـرار مع فـريق
غـيـر مـؤهل لـتـحـقـيق االجنـازات الـنـوعـيـة  واقـصـد هـنـا
بـرشـلــونـة .. وحــتى ال نـصل الى حــد (جتـر ) لــيـونـيل
مـيـسي عــلى خـلـفــيـة عـدم جتــديـد عـقــده مع فـريق تـادي
بـرشـلـونـة  فـان الـعـدالة تـقـتـضـي مـنا الـقـول ان مـيـسي
ئة من راتبه  وكان يستعد وافق على التنازل عن 50 با
لتجديد عقده خلـمس سنوات اخرى  اال ان رئيس نادي
برشلونة طـلب من ميسي قبل تـوقيع العقـد اجلديد تنازال
ـئـة اخـرى  وهـنا جـديـدا عن قـيـمـة راتـبه بـنـسـبة 30 بـا
ـعــلـومـة سـربـتـهـا وسـائل حـدث عـدم االتـفـاق ..  وهـذه ا
اعالم اسبانية  تخـفي في ثناياها سرا قـد ينجلي الحقا
.. ماهو مؤكد ان ليونيل ميسي واحد من اهم العبي كرة
ـعــاصــر  ورحــيــله عن بــرشــلــونـة الــقـدم فـي الـتــاريـخ ا
ســيـكــون له تــداعــيــات فـنــيــة ومــالــيـة
ومــعـــنـــويـــة  ولــكـن بــرشـــلـــونــة
ــا ســتــمــنح ســيــســتــمـر  ور
ظــروف جــديـــدة بــرشـــلــونــة 
ـــيـــزا وبـــارعـــا اخــر العـــبــا 

..من يدري ?
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درب استـعانت ادارة نادي الـفيصـلي االردني رَسمـياً 

عراقي لقيادة فريقها لكرة القدم.
ووافق مجـلس إدارة نـادي الفـيصـلي  على قـبول اعـتذار
اجلهاز الـفني بقيـادة السوري حـسام السيـد عن مواصلة
ـفــاجـئـة أمـام مـهـمـتـه في قـيـادة الــفـريق بـعــد اخلـسـارة ا

. سحاب 2-1 في اجلولة 12 لبطولة دوري احملترف
ـديـر الـفـني الـعـراقي وقــررت إدارة الـفـيـصـلي الـتـعـاقــد مع ا
حـكيم شـاكـر الذي سـيـصل إلى عمّـان بـعد غـدٍ الثـالثاء لـتولي

قيادة الفريق.
ـعـاون لـشاكـر وقـد يتم ولم يـعـلن الـفيـصـلي اجلهـاز الـتـدريبي ا

قبلة. الكشف عنه في األيام ا
وحكـيم شـاكر مـن موالـيد  7 كانـون الـثاني 1963 في بغـداد وهو

العب كرة قدم عراقي سابق ومدرب.
ــدرب وفي وقت مــا بــ أواخــر  2012 وأوائل 2013 كـــان حـــكــيـم ا
العـراقي األول والوحـيد الـذي يديـر ثالثة مـنتـخبـات وطنـية عـراقية في

نفس الوقت.
ويعتبر "الفيصلي" الذي تأسس عام 1932 في عمان  من أقدم أندية كرة
متـاز كما يـعد أجنح نادي القدم في األردن ويـلعب في الـدوري األردني ا
كرة قدم في تـاريخ األردن فهـو الوحيـد الذي فاز بـ  79بطولـة موزعة على
الـدوري األردني للـمحـترفـ وهو كـذلك الـنادي الـوحيـد في األردن من فرق
) الذي لم يهبط للدرجة األولى في تاريخه أبداً كما يعد متازة (احملترف الدرجة ا

نطقة. كذلك واحدا من أجنح الفرق في ا

$Âu∫ درجال في لقاء مع جنوم الكرة العراقية
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 اكـد وزيــر الـشـبـاب والـريـاضـة عـدنـان
درجــال ان رئـــيس الــوزراء مــصــطــفى
الـكـاظـمي داعـم بـشكـل كـبـيـر لـلـريـاضة
وانه لــيس بـعـيــدا عـنـهــا مـوضـحـاً ان
رئـيس الوزراء يقف على مسافة واحدة
مع اجلـمـيع وال يـسمح تـمـرير األخـطاء

في العمل الرياضي.
وقــال درجـال في تـصــريح صـحـفي  ان
الـقانون يـطبق على اجلـميع وال يسمح
ألحـد جتاوزه حتى أنه فـي حال خالفت

. القوان
واشــــار الى انه يــــتـــواصل مـع رئـــيس
الـوزراء وال توجـد مشـكلـة تعـيق عمـلنا
الــريــاضي مــبــيــنــا ان رئـيـس الـوزراء
حــريص عـلـى تـطــبـيق الــقـانـون وان ال

يكون استغالل للمنصب.
وأضـاف وزيـر الشـباب والـرياضـة; "أنا
مـوظف في الوزارة بالـنسبة إلى واقوم
بــواجـبـاتـي حـسب مـا صـالحـيـاتي وال

يـسـمح الـقـانـون به ونـأمل أن نـكـون قد
وفــقــنـا بــعــمــلـنــا خالل مــدة تــسـلــمــنـا

للحقيبة الوزارية".
وتـابع; "لـقـد حتـدثت مع رئـيس الوزراء
مـصــطـفى الـكـاظـمي في الـلـقـاء األخـيـر
الــذي جــمـعــنـا واســتــمع مـقــتــرحـاتــنـا
نـتخب وآرائـنـا وابدى مالحـظـاته عن ا
ـنـصب احتـاد والــريـاضـة وتـرشـيــحي 
الــكــرة وكـان مــوضــوعـيــاً بــطـرحه و
الــتـوصل الـى حـلــول تـخــدم ريـاضــتـنـا
بـشكل عام". وعن لـقائه األخيـر بأعضاء
الـهيـأة العـامة أكد درجـال; أنه ليس من
ــرشــحـ مــصــلـحــته ابــعــاد احـد من ا
ــنـاصب احتـاد الـكـرة كــمـا اشـيع بـانه
حــاول إبـعــاد الـبــعض مـنــهم مـســتـغال
وجــود خــروقــات في مــلــفـاتــهم وجــنح
قـانـونـيـة تـمـنـعـهم من الـتـرشـيـح. وأكد
درجـــــال; أن "ذلك عـــــار عن الـــــصــــحــــة
وأرحـب بـالــعــمـل مـعــهـم وال يــوجـد أي
خـالف مع أي عــضـــو هــيــئـــة عــامــة أو

مـــرشح او ريـــاضي فـــاجلـــمــيـع اخــوة
ونـعــمل جـنـبـاً الى جـنب خلـدمـة الـكـرة
الـعراقـية". وكـشفت مـصادر مـطلـعة في

الـهـيئـة الـتطـبـيعـيـة عن أسبـاب إبـعاد
ــرشــحــ لـعــضــويــة احتـاد عــدد من ا
الـــكـــرة الــعـــراقي فـــيـــمـــا أشــارت إلى

تـسبـبـهم بخـروقات مـاليـة رافقت الـوفد
ـــشــارك بــبـــطــولــة خـــلــيــجي  21 في ا

البحرين.

2006 و تــصـــحـــيح اخلـــطــأ في
ســجـالت مــركـــز الـــتــمـــوين. كـــمــا
اطـلـعت الــلـجـنـة عــلى صـورة قـيـد
الالعب بـالـعدد  39457 في  /27/7
ـؤشر فـيهـا بتـولد  2007 2021 وا
ـراجـعة وعـلـيه تـقـرر قـبـول طـلب ا
ـا تـضمـنه من أدلـة حـتمـيـة على و
تـولد الالعب  مـجـيد مـحمـد مجـيد
بأنه  2007 لـذا تقـرر إلـغاء قـرارنا
ــــرقم  143 في  /25/7 الــــســــابق ا
ــبـاراة 2021 واعــتـمــاد نــتــيـجــة ا
األصــلـــيــة بــ فــريــقي  الــشــبــاب
واحلــســ  ضــمن دوري األشــبـال

قراراً قابالً لالستئناف .
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عـقدت جلـنة االنضـباط فـي الهـيئة
ناقـشة طلب التـطبيـعية اجـتماعـاً 
مــــراجـــعــــة قــــرار من قــــبـل نـــادي
الــشــبــاب بــشــأن الــقــرار الـســابق

بالرقم ( 143) في   25/7/2021.
وبــــعــــد االطـالع عــــلى األوراق في
سجل الـقيد الـعام للطـالب وأيضا
االطالع على كتـاب وزارة التجارة
ــركـزيـة وهــامش فـرع احلـاســبـة ا
تمـوين الـرصافـة بأن تـولد الالعب
مــجـيــد مـحــمـد مــجـيــد هـو  2007
وان فـــرع تـــمـــوين الـــرصـــافـــة قــد
ارتكب خطأ سـابقاً بتسـجيله تولد
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وحدات

نتخب تدريبية 
االشبال

حكيم شاكر

ين ( 1.4مــلــيـار دوالر) حــسب أرقـام
معهد نومورا لألبحاث.

11 ألف رياضي
شــــارك فـي الــــدورة نــــحــــو 11 ألف
ريـاضي عـبـر 42 مـوقــعـا في أنـحـاء
ـا في ذلك جـزيرة هـوكـايدو الـبالد 
الـشـمـالـيـة الـتي اسـتـضـافـت احلدث
األخـــيـــر فـي الـــدورة وهــــو ســـبـــاق
اراثـون وذلك بسـبب اعتـدال درجة ا

احلرارة فيها خالل الصيف.
نـتـمون إلى وتـنـافس الريـاضـيـون ا
بية وطنية وفريق من  205جلان أو

الالجئ على 339 ميدالية.
بـيـة الدولـية إن وتـقول الـلـجنـة األو
شاركـ تقريبا كان من نصف عدد ا
العنصر الـنسائي في هذه الدورة ما
يـــجـــعـــلـــهـــا األكـــثـــر مـــســـاواة بــ

. اجلنس
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ــبــيــة وســتـــقــام دورة األلــعــاب األو
ـقـبـلــة في بـكـ مـا بـ الـشـتــويـة ا
الــرابع و20 من فـــبــرايـــر / شـــبــاط
ــقــبل لــتــصــبـح بــذلك الــعــاصــمــة ا
الــصـيـنــيـة أول مــديـنــة تـسـتــضـيف
دورتـي األلـــعــــاب الــــصــــيــــــــــفــــيـــة

والشتوية.
ـقبلة في وستقـام الدورة الصـيفية ا
العـاصـمـة الـفـرنـسـيـة بـاريس بـداية
من 27 يــولــيــو / تــمـوز 2024 وقـد
تعـهدت فـرنسا بـخطـوات تهدف إلى
احلفاظ عـلى البيـئة وااللتـزام ببنود
اتـفـاقـيـة بـاريـس لـلـمـنـاخ عن طـريق
ـتجددة فقط ومن استخـدام الطاقة ا

ثم التخلص من النفايات تماما.
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ميزة في نتخبات ا : نحن من ا وأ
القارة اآلسيوية وبالتالي نسعى ألن
نــخـــطف أحــدى بـــطـــاقــات الـــتــأهل

إسـبـانــيـا وتـركـيـا وهــمـا احملـطـتـان
ـتــبـقـيـتــان قـبل مـواجــهـتي كـوريـا ا
اجلـنوبـية وإيـران وعـليـنا أن نـكون
بــأفـضل حــاالتــنـا ونــسـتــعـد بــشـكل

كل ما لدينا مع الفريق.
وأكـد خــضـنـا وحــدة تـدريــبـيـة أولى
تـمـثلت بـتـدريبـات خـفيـفـة وسنـكمل
مــشــوار الـتــحـضــيــر في مــعـســكـري

كـجـيل لـلـتــواجـد في مـونـديـال قـطـر
2022 وعــلــيـــنــا أن نــكــون في قــمــة
ـعسـكر من أجل الـدخول الـتركـيز بـا

للتصفيات بهمة عالية.
ـــعــســكـــر فــرصــة واضـــاف حــسن ا
لــلـــمــدرب اجلــديـــد لــلــتـــعــرف عــلى
الالعـــبـــ عن قـــرب وكــذلـك إلعــادة
الــفــريـق إلى اجلــاهـــزيــة الــبـــدنــيــة
والـــنــــفــــســــيـــة قــــبـل الـــشــــروع في
ؤهلة لـلمونديال حيث التصفـيات ا
سـيكـون مـعسـكري إسـبـانيـا وتركـيا

محطتان مهمتنا للتحضير.
وأشار جالل حسن الى ان (احلراس
بــاشـروا الــتــدريــبــات حتت إشـراف
ــدرب أحـــمــد جــاسم وجــمــيــعــنــا ا
نـسـعى ألن نـقـدم كـل ما لـديـنـا حـيث
ـهـمـة وطـنـيـة ومـهـمـة وعـلـيـنـا أن ا
ستوى طـموحات جماهيرنا نكون 

التي تنتظر منا نتائج طيبة).
بينمـا قال شيركـو كر الذي التحق
ــنــتــخب أســعى إلثــبـات مــؤخــرا بـا
ـــنـــتـــخب بـــعـــد أن تـــمت ذاتـي مع ا
دعوتي مجددا حيث أن التواجد مع
ـنتـخب الـوطني يـعد حـلم لـلجـميع ا
وعـلـينـا أن نـسـتغل الـفـرصة لـتـقد
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نـتخب عالء عـبد الـزهرة أكـد قائـد ا
أن الالعب جميعهم وبعد أن خلدوا
لـــلــراحــة الــســـلــبــيــة بـــعــد انــتــهــاء
منافـسات الدوري عـادوا للدخول في
ـــنـــتــخب مـــعــســـكــر تـــدريـــبي مع ا
واجلمـيع متحـفز ألن يقـدم للمـنتخب
كل ما لـديه في التـصفـيات احلـاسمة

ؤهلة للمونديال. ا
وزاد نـوجه الـشـكـر لـلـمـدرب الـسابق
سـريتـشـكو كـاتانـيـتش على مـا قدمه
ــدة لــلـــفــريق أثـــنـــاء تــواجـــده في ا
ـاضـية ونـتطـلع ألن تـكـون مسـيرة ا
ـــدرب الـــهــولـــنـــدي ديك أدفـــوكــات ا
يـزة من خالل اجتـهاد اجلـميع في

التصفيات.
ـعـسـكـر وأشـار عالء عـبـد الـزهــرة: ا
التدريبي في إسبانيا سيكون محطة
األعـداد األولى واجلــمـيع عـازم عـلى
أن يـــكـــون جــاهـــزا لـــلـــتــصـــفـــيــات
وتـنـتـظرنـا مـباراتـ نـأمل أن نـحقق

من خاللهما نتائج طيبة.
ومن جــال قـال  جالل حــسن حـارس
ـنـتــخب: عـدنــا لـلـتــدريـبـات مـرمـى ا
وتنتظرنا مهمة حاسمة في مسيرتنا

لـــلــمـــونــديـــال والــظـــروف مــتـــاحــة
نتخب ونتمنى أن واالهتمام كبير با
نحـقق حلم الـتأهل مرة أخـرى لكأس

العالم.



ــــزاعـم خــــاطــــئـــة .لــــكن هــــذه ا
والـالعــبــة الــســعـــوديــة بــخــيــر
وبـــــصـــــحـــــة جــــــيـــــدة.وكـــــانت
القحطاني قد واجهت انتقادات
من مــــــســــــتــــــخـــــدمـي وســــــائل
وافقـتها التـواصل االجتمـاعي 
عـــلى الـــتــنـــافس في مـــواجــهــة
العــبـــة إســـرائــيـــلـــيــة بـــعــد أن
انـــســحـب مــتـــنـــافـــســـون عــرب
آخــــرون من فــــعــــالــــيــــة أخـــرى
لـلجـودو ألنهم لـم يرغـبوا بـفعل
الشيء نفـسه.وبدأت الـشائعات
تــنــتــشـــر بــعــد أن نـــشــر مــوقع
مزيف يتظـاهر بأنه موقع سبق
السـعودي وهـو موقع إخـباري
مــشـهـور عـلى االنـتـرنت مـقـالـة
ــزاعم تـلك.ونُــسـبت تـضــمـنت ا
ـقـالة إلى نـائب رئـيس حتـرير ا
موقع سـبق السـعودي عـبدالله

البرقاوي.
لـكن الــبـرقــاوي أصـدر حتــذيـراً
عـــلـى تـــويـــتـــر حــــول تـــقـــاريـــر
إخـــبـــاريــة مـــزيـــفـــة تُـــنـــسب له
ولـلــمــوقع االخـبــاري.ولم يــذكـر
زاعم اخلاصة حول بالتحديد ا
العـبــة اجلـودو لـكن مـسـؤولـ
بيـة السـعودية من اللـجنـة األو
نــفــوا الــتــقــاريــر وقــالــوا إنــهــا
.وقـد حتدثت بـصحـة جيـدة جداً
باراة بعد يوم هي نفسها عن ا
ـنـافـسـة قـائـلـة إنـهـا غـيـر من ا

مهتمة باجلدل الدائر حولها.
ويــــــزعـم مــــــنـــــــشــــــور واسع
االنـــــــتــــــــشـــــــار عـــــــلى
فــيــســبـوك- اآلن
يـــــحــــمـل شــــارة
حتــــذيـــــريــــة من
منصة التواصل
االجـــــتــــمـــــاعي-
على نحو خاطئ
بــــــــأن العــــــــبـــــــة
اجلـــــــــمـــــــــبـــــــــاز
األمــــــريــــــكــــــيـــــة
تــــــــــوقـــــــــفـت عن
ـــــشــــاركـــــة في ا
بعض الفعاليات
ألنـه لم يُـــــســــمح
لـهـا بـأخـذ الـدواء
ــــــرض "قـــــصـــــور
االنـــــتــــبـــــاه وفــــرط
ـــعــروف احلــركـــة" ا
اخـتـصاراً بـ "إيه دي
أتــش دي".وكــــــــــــــانـت

AZZAMAN SPORT

{ باريس- وكـاالت - كـشف تقـريـر صحـفي إسـبـاني عن موعـد الـظهـور األول لألرجـنـتيـني لـيونـيل مـيسي
بقميص باريس سان جيرمان.

واقترب مـيسي من االنتـقال إلى سـان جيرمـان في صفقـة انتقـال حر بـعد انتـهاء عقـده مع برشلـونة وعدم
تعلقة بالرواتب. قدرة النادي على التجديد له بسبب قيود رابطة الليجا ا

وأوضـحت الصـحيـفـة أن ميـسي لن يـشارك مـبـاشرة مع سـان جيـرمـان خاصـة وأنه لم يـخض فتـرة إعداد
اضي. حتى اآلن ولم يشارك في أي مران منذ نهائي كوبا أمريكا أمام البرازيل يوم  10يوليو/تموز ا

وأضافت الصـحيفة أن بـاريس سان جيرمـان يتبقى أمامه  3 مباريـات حتى نهـاية أغسـطس/آب وقبل فترة
يسي بقميص باريس بعد س قد تشهد الظهور األول  التوقف الدولي.وأشارت الصحيفة إلى أن مباراة ر

أسبوع من التأهيل.
ـنـتـخب بالده خلوض 3 مـبـاريـات في تـصفـيـات كأس واخـتتـمت الـصـحيـفـة أن مـيسـي سيـنـضم بـعد ذلك 

العالم أمام فنزويال والبرازيل وبوليفيا.
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ــبــيـــاد طــوكــيــو 2020 لم مع خــتـــام أو
ــشــاركـ يــحــقق أي من الــريــاضــيــ ا
بفـريق الالجئـ جناحـا يذكـر باسـتثـناء
حــالــة واحــدة مـع تــســاؤل مــا إذا كــان
الــهـــدف من تــشـــكــيل هـــذا الــفـــريق هــو
يداليات.فريق نافسة واحلصول على ا ا
ـبياد الالجئـ ظهـر للمـرة األولى في أو
ريو دي جانيرو 2016 بعشرة رياضي

مــنـــهم ســـتــة شـــاركــوا كـــذلك في 2020
وانضـموا ل 23رياضـيـا آخرين لـيـصبح
الـعدد اإلجـمـالي 29 ريـاضـيـا وريـاضـية
شاركـوا في طوكـيو 2020. العـدد األكبر
من سـوريــا بـتـســعـة ريـاضــيـ أبـرزهم
السبّاحـة يسرى مـارديني التي شاركت
في ريـــو وحـــمـــلت الـــعـــلم فـي افـــتـــتــاح
ـبـيــاد طـوكـيــو ثم خـمــسـة من إيـران أو
أبرزهم العبة التايكوندو كيميا علي زادة
الـتـي حـقــقت الــنــجــاح الـوحــيــد لــفـريق
الالجئن في طوكيـو ثم أربعة من جنوب
السودان وثالثة من أفغـانستان واثنان
من إريتريا باإلضـافة لرياضي واحد من
كل من فـــنـــزويـال والـــســـودان والـــعــراق
ــقــراطــيـة والــكــونــغـو والـكــونــغــو الـد

والكاميرون.
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بيـة الدوليـة أسست برنامج اللجنـة األو
ــنـحـة الـريــاضـيـ الـالجـئــ وقُـدمت ا
ــبــيــة ل 56ريــاضـــيــا تـــتــوفـــر فــيه األو

الــشـــروط ووُفــر الـــتـــمــويل الـالزم لــهم
لـلــتــدريب من أجل األلــعـاب وفـي الـوقت
ذاته مواصـلـة بـناء مـسـتـقبـلـهم. وبـلغت
ـبـالغ الـتي  تـوفـيـرهـا لـهـذا إجـمـالي ا
ـبياد ريو شروع ملـيوني دوالر منذ أو ا
ـــبــيــة 2016. واخــتـــارت الــلــجـــنــة األو
الــدولــيــة الــريــاضـيــ بــنــاءً عــلـى عـدة
معاييـر أولها وأهمهـا هو أداء الالعب
الـريــاضي ووضــعـهـم كالجـئــ وهــومـا
تـحدة فـوضة الـسـاميـة لأل ا تؤكـده ا
لــشــؤون الالجــئــ وكــذلك اخلــلــفــيـات
الشخـصية والـتوازن من قبل الـرياضات
ـنـاطق.وقـال رئيـس اللـجـنة واجلنس وا
ـبـيـة الـدولــيـة تـومـاس بـاخ: "أبـارك األو
لـهم جـمـيـعـا أحتـدث نـيابـة عـن احلـركة
ـبـيـة بــالـكـامل عـنــدمـا أقـول إنـنـا ال األو
كننا االنتظـار لنتقابلـكم جميعا بشكل
شخـصي ونـراكم تنـافـسون في طـوكـيو.
عندما تأتون لطوكيو كفريق لالجئ من
كل أنـحــاء الــعـالم ســيـبــعث ذلك رســالـة
قوية عن التضامن والصمود واألمل لكل
الـــــعـــــالـم نـــــحن نـــــرحـب بـــــكم بـــــأذرع
مفـتوحـة".الهـدف من تكـوين هذا الـفريق
ومـنـحه الـدعم الـكـافي لم يـكن الـتـنـافس
الرياضي إذا بل الـتاكـيد على الـتضامن
والـــصـــمـــود وتـــوجـــيه األمل بـــاسم 80
ملـيـون الجئ حول الـعـالم كمـا أكـد أغلب
.وتـقـابـلت بـعـثـة ـشـاركــ الـريـاضـيـ ا
فـريق الالجــئـ بـالــكـامل لــلـمـرة األولى

يـة أسبـاير بـالعـاصمة رسمـيا في أكـاد
القطرية الدوحة قبل الـسفر لليابان قبل
ــبـــيــاد مــبـــاشــرة وخـالل األلــعــاب األو
الفريق اسـتضافـته جامعـة واسيدا التي
وفرت لهم اإلقامة ومنشآت التدريب قبل
ـبــيـة أن يـنــتـقل الـالعـبــون لـلــقـريــة األو
ـنافسات.وفـي طوكيو لم للمـشاركة في ا
ينجح الـفريق ريـاضيا إذ خـسر أغـلبهم
من أول جولـة في كل الـريـاضات أو حل
أخـيــرا في الـتــصـفــيـة لم يــنـجح مــنـهم
سـوى اإليـرانـية كـيـمـيـا عـلي زادة الـتي
استـطاعت أن تـذهب بعـيدا في الـبطـولة
بـعــدمـا مــرت بـســيـنــاريـو غــريب بـعض
الشيء.وكيـميـا علي زادة كـانت قد تركت
إيران وهربت إلى أوروبا متعللة بالكبت
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وقالت إنها مضطرة إلى ارتداء احلجاب
وهـو األمــر الــذي ال تــريـده وأوقــعــتــهـا
القـرعة في مـباراته األولى مـباشـرة أمام
العـبـة إيــرانـيـة كــانت صـديـقــتـهـا طـوال
سـنـ واســتـطـاعت كــيـمـيـا ان تــتـغـلب
عليهـا ثم في الدور الثـاني تواجهت مع
األسطورة جـيد جونـز التي كـانت بصدد
أن تكون أول بريطانية في التاريخ تفوز
ـبيـة متتـاليـة ولكـنها بثالث ذهبـيات أو
توقفت عند كيمـيا علي زادة التي تغلبت
علـيـها وصـعـدت لربع الـنـهائي.وفي دور
الـثــمــانــيـة فــازت عــلي زادة عــلى العــبـة

صـيـنـيـة لـتـصل لـنـصف الـنـهـائي وفـيه
خــســرت امــام العــبـــة روســيــة لــتــلــعب
التـرضـية عـلى مـيـداليـة بـرونزيـة كـالتي
ــبـيـاد ريـو دي جـانـيـرو حـقـقـتـهـا في أو
2016 ولكـنهـا خسـرت امام العـبة تـركيا
لتـخـسر فـرصة حتـقـيق اول ميـدالـية في
.بخالف كيميا علي تاريخ فريق الالجئ
زادة فــاالسم األبـــرز كــمــا حتـــدثــنــا هــو
يسـرى مـارديـني الـتي هـربت مع أخـتـها
من ســـوريـــا وتــعـــطـل بــهـم الــقـــارب في
البحر لتسحبه عوما مع أختها وشاب
آخرين لـثالث سـاعات إلى الـشـاطئ قبل
انـيـا وكـانت قصـتـهـا ملـهـمة اللـجـوء أل
لـــدرجــة أنـــهـــا بـــاتت أصـــغـــر ســـفـــيــرة
للـمـفـوضيـة الـسـامـية لـشـؤون الالجـئ
ـتحدة وهـي في التـاسعـة عشرة باأل ا
من الـعـمـر.ومن بـ الالجـئـ كـذلك روز
لـــوكــــونـــيــــ وهي عـــداءة مـن جـــنـــوب
السـودان حمـلت عـلم فريق الالجـئ في
ـبـياد 2016 وكانـت قد حـفل افـتـتـاح أو
أجبـرت على الـفرار من بـلدهـا إلى كيـنيا
وهي في الـعاشـرة من الـعـمـر سـيـــــــــرا
ــيـــلــيـــشــيــات عــلى األقـــدام هــربـــا من ا

سلحة. ا
واألفـغـانـيــة مـعـصـومــة عـلي زادة قـضـة
سنوات حـياتهـا األولى في منـفى بإيران
قـــبل الـــعــودة لـــكـــابـــول وهــنـــاك رفض
ـــارســتــهــا لــلـــريــاضــة قــبل اجملــتــمع 
اضـطــرارهــا لــلـجــوء لــفــرنـســا وهــنـاك
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{ مـدريـد- وكاالت - كـشف تقـريـر صحـفي إسبـاني عن الـقرار األقـرب بشـأن مـستـقبل
وسم اجلديد. النرويجي مارتن أوديجارد العب ريال مدريد مع الفريق في ا

وعاد أوديـجارد إلـى ريال مـدريد بـعد 6 أشهـر من اإلعارة قـضاهـا ب جـدران آرسنال
قبل. وسم ا ولكن على ما يبدو أن دوره سيكون محدودًا مع كارلو أنشيلوتي في ا

وبـحسب صـحيـفة "مونـدو ديبـورتيـفو" اإلسبـانيـة فقـد وضح أن أنشيـلوتي يـفضل إيـسكو
عـلى أوديجـارد خالل وديـة ريـال مـدريد ومـيالن أمس األحـد حـيث شـارك العب الوسط
النرويجي في الشوط الثاني ولم يقدم أي إضافة تذكر ويبدو أن مصيره سيكون الرحيل

عن سانتياجو برنابيو.
وأضافت الـصـحيـفـة أن أوديـجارد نـفـسه غـير مـتـحمس لـالستـمـرار حيث يـعـتـقد أنه لن
يـكـون له دور مع الـفـريـق وأن مـا حـدث ضـد مـيالن قــد يـكـون الـدفـعـة األخــيـرة له لـيـقـرر
الرحيل.وأوضحت الصـحيفة أن أنشيلـوتي سبق وأخبره بأنه يريـده أن يكون العبًا مهمًا

ويأخذ دقائق أكبر لكنه تركه باألمس على مقاعد البدالء.

الـقـواعـد اخلـاصــة بـكـوفـيـد ألن
ــا فـــيه فــمـه لم يـــكن قـــريـــبـــاً 
الـكـفــايـة من الـكــرة.كـمـا أوضح
لـــنـــا االحتــــاد الـــدولي لــــتـــنس
الــــطــــاولـــة أنـه وفي حــــ يـــتم
الـــتــحــقــيق فـي أي انــتــهــاكــات
مـحــتــمــلــة لــلــقــواعــد اخلــاصـة
بـــكــوفـــيـــد فــإن هـــذه عـــمــلـــيــة
ـبـاراة يتم مـنـفـصلـة ونـتـيجـة ا
حـسـمـهـا بـالـنـقـاط فـقط.وحـظي
مـنـشـور عـلى وسـائل الـتـواصل
االجـتـماعي فـي الهـنـد بانـتـشار
واسـع جـداً وهـو يـظــهـر العـبـة
رفع األثـــــقــــال احلــــائـــــزة عــــلى
ــيــدالــيـة الــفــضــيـة مــيــرابـاي ا
تــــــشـــــانــــــو في حــــــفل رســــــمي
لتـهنئـتهـا بالفـوز وتظهـر الفتة
من خـلفـها حتـمل عـبارات شـكر
لــــرئــــيس الــــوزراء نــــاريــــنــــدرا
مــودي.وحتــمـل الالفــتــة صـورة
ـــودي. وهــنـــاك أيـــضـــاً بــعض
الـكـتـابـة بـالــلـغـة الـهـنـديـة عـلى
الـالفـتـة تـقـول: "شــكـراً لك سـيـد

سيمون بـايلز قد كـشفت النقاب
في 2016 عن تـــعــاطـــيــهــا دواء
ـرض.وعنـدما لـلعالج من هـذا ا
انـــســـحـــبـت من نـــهـــائي فـــريق
اجلــمــبـــاز لــلــنـــســاء األســبــوع
ـــــــاضي قــــــالـت إن ذلك كــــــان ا
لـــلــــتـــركــــيـــز عـــلـى صـــحــــتـــهـــا
الــذهـنــيـة.لـكـن مـزاعم ال أسـاس
لـهـا من الـصـحـة انـتـشـرت عـلى
نـــــطـــــاق واسـع عـــــلـى وســـــائل
الــتــواصل االجــتــمــاعي تــقــول
إنـها لم تـتـمكن مـن أخذ دوائـها
ـــرض "إيه دي أتش اخلــــاص 
دي" ألنـه مــــــــــــحـــــــــــظـــــــــــور فـي
الــيــابـــان.صــحــيح أن الــيــابــان
حتـــــــــظـــــــــر بـــــــــعـض األدويــــــــة
ــســتــخـدمــة في عالج "إيه دي ا
أتـش دي" لــــــــــــكـن هــــــــــــنـــــــــــاك
اسـتثـناءات خـاصة لـلريـاضي
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لـكن األهـم من ذلك هـو أن فـريق
اجلــمـبـاز األمـريــكي قـال لـنـا إن
ـتــعـلق بــالـدواء لـيس االدعــاء ا
صــحــيــحــاً ألنــهــا ال تــســتــخـدم
الـدواء.وقـد تــعـامـلت بــايـلـز مع
هذه األقـاويل بشـكل مبـاشر في
ـيدالـية حـديـثهـا بعـد فـوزها بـا
الـبرونـزية في نـهـائي العـارضة
فـي طــوكـــيـــو وقـــالت إنـــهـــا لم
ــرض "إيه دي تــتـــعــاطـى دواء 

أتش دي" منذ عام 2017.
وأصـــبح نـــهـــائي مـــنـــافـــســـات
الــــزوجـي اخملــــتــــلـط في تــــنس
الطاولـة موضوع نـقاش ساخن
عـــــــلـى وســـــــائـل الـــــــتــــــــواصل
الصيـنية عـندما خسـر الثنائي
الصيني أمام الثنائي الياباني.
وقـيل إن أفـعـال الثـنـائي الـفـائز
ــيـــدالـــيــة الـــذهـــبــيـــة جــون بـــا
تعـلقة ميـزوتاني وميـما إيتـو ا
س بــــالــــنــــفـخ عــــلى الــــكــــرة و
ـــبــاراة تـــعــد الـــطــاولـــة خالل ا
انـــتـــهــاكـــاً لـــقـــواعـــد الــسـالمــة
اخلـاصــة بـكـوفــيـد.وقــد شـوهـد
الـــوسم "مـــيــمـــا إيـــتـــو تــلـــمس
الطاولـة" الذي نُشر عـلى منصة
التـواصل االجتـماعي الـصيـنية
"ويـــبــو" أكـــثــر من 13 مـــلــيــون
ستـخدم مرة وذهب بـعض ا
إلـى الـــــقـــــول بـــــأن الـالعـــــبـــــ
الـيـابــانـيـ مـا كــان يـنـبـغي أن
يـــفـــوزا.وقـــال مـــوقع بـــالـــلـــغـــة
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تعـيش مع أخـتـهـا.ماذا بـعـد طـوكـيو?من
بـياد طوكيو ستقبل ومـا بعد أو أجل ا
واد مُنح الريـاضيون إمـكانيـة الوصول 
تعليـمية متـاحة على مـشروع أثليت365
لــيـــتـــيح لــهـم ذلك الـــتــعـــلم أكـــثــر عن
مـواضـيع مــحـددة عـامــة كـمـكــافـحـة
نشـطات والـرياضة اآلمـنة ومنع ا
ــنــافـســات.ويــطـمح الـتالعـب بـا
الالعـــبـــون وكـــذلك الـــلـــجـــنـــة
ــبـــيـــة الـــدولــيـــة في أال األو
يتوقف النجاح على تقد
رسالة للعالم وبث األمل
في قـــلــــوب اجلـــمـــيع
والــتــحـــدث بــلــســان
ثــمـــانـــ مـــلـــيــون
الجئ حول الـعالم
أو حـــتى خـــدمـــة
اجملــــتـــــمـــــعــــات
ا اجلديـدة وإ
زيـــــــادة عـــــــدد
الـــبـــعـــثـــة في
طــــــوكــــــيــــــو
واالستـعداد
اجلـيـد قـبل
بــــــــــاريـس
ســيــســاعـد
فــــــــــــــــــريـق
الالجـــــئــــ
في حتــقـيق

بياد اخليام في إدلب شمال غرب سوريا ∫ طفالن يتبارزان في الكاراتيه خالل فعاليات و UO UF

يسرى
مارديني

الصينية إن أفعالهما "جتاهلها
احلـكم".وهـنـاك تـوصـيـات حـول
السالمـة من كـوفيـد من االحتاد
الـدولي لتـنس الـطاولـة تـنصح
الالعبـ بعـدم "مسح الـيد على
الــطــاولــة" وعــدم " الــنــفخ عــلى

الكرة".
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وتـنص قـوانـ االحتـاد الدولي
لـتنس الـطاولـة عـلى أن انتـهاك
قــــواعــــد الــــسالمــــة اخلــــاصــــة
بكوفـيد يترتب عـليه دفع غرامة
أو تــعـلـيق مــشـاركـة الالعب في
نافسة ولهذا تواصلنا معهم ا
لــــــــــنـــــــــســـــــــألـــــــــهـم عـن هـــــــــذه
ـــبــاراة.أحـــالــونـــا إلى احلــكم ا
الـرئــيـسي ويــرنـر ثــوري الـذي
شـــرح لــنــا أن الـــطــريـــقــة الــتي
ـست بـهـا أيـتـو الـطـاولـة خالل
ضـــربـــهـــا لـــلــكـــرة ال تـــرقى إلى
مستـوى "مسح اليـد على سطح
الـطــاولــة".وقـال أيــضــاً إن نـفخ
ميـزوتاني على الـكرة لم يـنتهك

روميلو لوكاكو

إدلب (سـوريا) ,أ ف ب) - عـلى مـسـافة
آالف الكيلومتـرات من طوكيو يتنافس
أكــثـــر مـن مــئـــة طـــفل ســـوري لـــلـــفــوز
ـبيـة اخلـاصة ـيدالـيـات ألعـابـهم األو
داخل مخيمات لالجئ في شمال غرب
ســـوريـــا فـــيــــتـــبـــارون بــــرمي الـــرمح
ويـجتـازون احلـواجز الـعـاليـة ويـعدون
في ســبــاقــاتـهم الــقــصــيـرة إلـى جـانب
اخلــيـــام.فـــقــبـل مــغـــيب شـــمس نـــهــار
الــسـبـت الـتــقى  120طـفـال يـأوون في
 12مـخيـمـا مـنتـشـرة في مـحيط مـديـنة
بياد إدلب للتنـافس ضمن فعالـيات "أو
اخلـيـام" الـذي تـنـظـمه مـنـظـمـة سـوريـة
غــيــر حــكــومــيــة.تــراوح أعــمـارهـم بـ
ثــمــانــيــة أعــوام وأربــعــة عــشــر عــامـا
ـرايل بــألـوان مـخـيـمـهم وقـد يـرتـدون ا
تـوزعـوا بـ مـنـافـسـات مـخـتـلفـة: رمي
الرمح واألقراص الـوثب العـالي فنون
الـــدفـــاع عن الـــنــفـس اجلــمـــبـــاز كــرة
الريشة (بادمنتون) ولكن أيضا اجلري
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بياد ∫ سيمون بايلز انسحبت من بعض الفعاليات في األو UO UF
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مـودي حلـصـولك عـلـى مـيـدالـية
يراباي تشانو".وتساءل بعض
األشــــخـــــاص الــــذيـن عــــمــــلــــوا
مشاركـة للمنـشور: "هل حصلت
ـيدالـية مـيـراباي تـشانـو عـلى ا
مـن خالل مـــــجـــــهـــــودهــــا أم أن
الـسـيد مـودي حـصل علـيـها من

أجلها?"ا
حلـــقـــيـــقـــة هي أن الـــصــورة 
الــتالعب بــهــا وأضــيـف إلــيــهـا
الـــنـص الـــذي يــــوجه الـــشــــكـــر

ودي.ص
حيح أن الالفتة األصلية حتوي
ــودي مع بـعض الـنص صـورة 
الـــذي يـــضم اســـــــم الـالعـــبــة
لـــكــنـــهــا لـم تــتـــضــمن أي شيء
يـتـعلق بـتـوجيه الـشـكر لـرئيس

الوزراء.
وتـظـهـر الصـورة األصـلـيـة على
بـعض احلــسـابــات احلـكــومـيـة
عـــــــلـى وســـــــائـل الـــــــتــــــــواصل
االجـــــتــــمـــــاعي وفـي الــــبـــــيــــان

الصحفي للحكومة.

{ رومـا- وكـاالت - هـاجــمت جـمـاهـيــر إنـتـر مـيالن إدارة نـاديــهـا بـضـراوة خالل وديـة
بارما  ضمن استعدادات الفريق للموسم اجلديد.

وبـحـسب مــوقع "فـوتـبــول إيـطـالـيــا" فـقـد حتـولت وديــة إنـتـر ضـد بــارمـا إلى فـرصـة
لـلـجمـاهـيـر إلهانـة مـالـكي الـنيـراتـزوري بـسبب قـرارهم بـبـيع رومـيلـو لـوكـاكو إلى
تـشـيلـسي حيث لـوحوا لـهم بـاألموال.ولم يـكن لوكـاكو حـتى عـلى مقـاعد الـبدالء

وهي عالمة أخرى على قرب انتقاله إلى تشيلسي مقابل 115 مليون يورو.
ورفع أولـتـراس إنـتر رسـالـة إلى الـرئـيس سـتـيـفن زاجن كـتـبـوا فـيـها: "زاجن إذا
غادرة" ورسالة أخرى: "زاجن لقد انتهى الوقت". كنت تريد إنقاذ إنتر فعليك ا

ال". كما ظلوا يهتفون: "عليك أن تبيع وسنمنحك ا
واعتقد جـمهور إنتر أن أشرف حكيمـي سيكون الالعب الوحيد الذي يرحل من
ـاضي إال أن رحيل وسم ا كتـيبـة النـيراتـزوري التي حـققت لـقب األسكـوديتـو ا

لوكاكو هداف الفريق أصبح وشيكًا.

{ لندن- وكـاالت - اتخذت أندية آرسـنال وتوتنهام
وأتلتيكو مدريد مسارًا آخر لتدعيم هجومها بعد
قـرار األرجنـتيـني الوتارو مـارتـينـيز مـهاجم إنـتر

ميالن.
وأعلن ألـيخانـدرو كامـانو وكـيل الوتارو بأن
ــهـاجم األرجــنـتـيــني سـعــيـد في إيـطــالـيـا ا
ويرغب في االسـتمرار مع إنتر ميالن علمًا

بأنه كان هدفًا لألندية الثالثة.
وبـحسب شـبـكة "سـكاي سـبورت إيـطالـيا"
فـإن أنــديـة آرســنـال وتــوتـنــهـام وأتــلـتــيـكـو
صــوبت أنـظــارهـا جتــاه الـصــربي دوسـان
فالهوفيـتش مهاجم فيورنتـينا لضمه هذا

الصيف.
وأضـافت الــشـبـكـة أن الـفــيـوال ال يـريـد بـيع
فالهوفيـتش حاليًا وبدأ يتفاوض معه على
تـوقـيع عقـدٍ جـديـد بـدلًـا من عـقـده احلالي
الـذي يــحـتـوي عـلى شـرط جـزائي بـقـيـمـة

60 مليون يورو.
وأوضـحت أنه في حـالـة تـلـقى الـصـربي
عرضًا بـهذا الرقم سيضطـر فيورنتينا

لبيعه هذا الصيف.

والتسـابق كخيول يـحملـون ب أيديهم
مـجـمـساتـهـا الـكـرتونـيـة.خـطـوط مـلعب
كـرة الـقـدم رسـمت بـتـكـسـيـر الـطـبـشـور
األبـيض فــوق الـتـراب احملــيط بـاخلـيم
وعــلى مــقـــربــة مــنــهـــا مــضــمــار جــري
مــســتــطــيل تــمأله احلــواجــز.كــان رمح
يـدور في الــهـواء وجـســد مـراهق طـائـر
يــلــمس عــارضــة الــوثب الــعـالـي وآخـر
يخفق في قفـزة منافسـات اجلمباز لكن
ــمـــتع ســاد الــتـــوق لــقـــضــاء الـــوقت ا
األجواء.ويقول وليد محمّد احلسن (12
عاماً) "فرحنـا كثيراً" مضـيفاً "لعبت في
ـركز الثاني".وكان ولدان القفز وفزت با
يرتديان زيّ الكاراتـيه ويشير احلزامان
لتـفان حول خـصريهـما إلى أنّ النزال ا
مـخـصص ل"فـئــة الـبـرتـقـالي" يـرفع كل
منـهمـا قـدمه في وجه اآلخر في حـركات
يراد لـها أن تكـون مباغـتة ويـقفزان في
الــهـواء حــيث تــضـيـع لـكــمـاتــهـمــا بـ
ـنــافـسـات احلـ واآلخــر.وفي خـتــام ا

ـنظـمـون أسمـاء الـفائـزين الذين يعـلن ا
يــصـعـدون إلى مــنـصـة الــتـتــويج لـنـيل
مـيـدالــيـاتـهم وسط تـصــفـيق اجلـمـهـور

وهتافاته.
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وقال ابراهـيم سرمـيني منـسق برنامج
احلــمــايــة في مــنــظــمــة بــنــفــسج غــيــر
احلكـومـية إن الـهـدف "إكسـاب األطـفال
مهـارات رياضـيـة في أنواع من األلـعاب
الـــتي لم نـــحـــاول أن نـــتـــعـــلـــمـــهـــا في
مـجــتـمـعـنــا".وأوضح لـفـرانس بـرس أنّ
"الـهـدف الـرئـيـس تـسـلـيط الـضـوء عـلى
ســكـان اخملــيـمــات األطـفــال والـبــالـغـ
الــــذين يــــعـــيــــشـــون حــــيــــاة صـــعــــبـــة
جداً".وأسفر النزاع في سوريا عن مقتل
أكثر من نصـف مليون شـخص وتشريد

الي منذ عام 2011. ا
عقل وتستضـيف محافظـة إدلب حيث ا
األخير لفصائل جهادية وأخرى مقاتلة
نحو ثالثة مالي نـازح يعيش أكثر من

نــتــائج ريــاضـــيــة أفــضل في دورة
قبلة بعد أقل من بية ا األلعاب األو

ثالثة أعوام.
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نصـفهم في مخـيمـات عشـوائية في ظل
ظروف شـديدة الـصعـوبة.وهم يـعوّلون
سـاعدات اإلنسـانية ومـساهمات على ا
ـنــظــمـات غــيــر احلـكــومــيـة لــتــلـبــيـة ا
حــاجــاتـهم.وفـي طـوكــيــو حــيث جتـري
األحـد الــفـعـالــيـات اخلـتـامــيـة لأللـعـاب
ـــبـــيـــة كــان الـــســـوريـــون إمــا في األو

صـــفــــوف الــــوفــــد الـــريــــاضي
الــــــرســـــمي وإمــــــا ضـــــمن
بي لالجئ الفريق األو
الذي نشأ في األلعاب
ــبــيــة مـا قــبل األو

السابقة.
وقـال سـرميـني
"أمـر مـحزن أن
نــرى شـــبــانــا
ســـــــــوريــــــــ
يشاركون في
األلــــــــعـــــــاب
حتــــــــــــــــــــت

". وأضـاف "لـكـنه أمـر مـسـمى الالجــئـ
ـثّل أبـطـال أحــرار حـقـيـقـون جـيــد أن 
ـوجـود هـنـا" في شـمـال غرب الـشـعب ا
ســوريـا.لم يــحــرز أي سـوري مــيـدالــيـة
ضمن فريق الالجـئ فيـما يعـود الوفد
الرسمي حامالً ميدالية برونزية حازها
مـــــعن أســـــعـــــد في رفع

االثقال.

ÊuMO  w Ëd  ≠ ÊbM
مـــثـل بــاقـي األحـــداث الـــكـــبــرى
ـبـية فـرصة شـكلت األلـعاب األو
النتشار معلومات غير صحيحة
ومــحـتــوى مـضـلل عــلى وسـائل
الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعـي حــول
ـتـنـافـس والـفـعـالـيات بـعض ا
الـتي اخــتـتــمت االحـد .اخــتـرنـا
لكم بعضاً من أبرز األمثلة التي
تــمت مــشــاركــتــهــا عــلـى نــطـاق
ـــزاعم واسـع.فـــقــد انـــتـــشـــرت ا
اخلـــاطـــئـــة حـــول وفـــاة العـــبـــة
اجلـــودو الــســـعـــوديــة تـــهــاني
الـــــقــــحــــطـــــاني عــــلـى وســــائل
الــتــواصل االجـــتــمــاعي بــشــكل
واسع وذلك بعد خسـارتها أمام
مــنــافـســتــهـا اإلســرائــيـلــيـة راز

هيرشكو.
ـنـشـورات وزعـمت ا
أنـــهـــا أصـــيـــبت
بـنــوبـة قـلـبـيـة
بــــــــــســــــــــبـب
تــعـــرضـــهــا
لـلـمـضـايـقا

ت
واإلساءات
عــــــــــــــــــــــلــى
اإلنــــــتـــــــرنت
بــــــــــــعــــــــــــد
خسارتها
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جتــاوزت درجـات احلـرارة لــلـشـهـر
الــرابع  ٥٠ درجـة مـئـويــة لـتـجـعل
مناخ العراق اشُد قسوة ومعاناة 
وتــــســــجل تــــراجع في اخلــــدمـــات
خـاصــة انـخــفـاض مــعـدل جتــهـيـز
شكلة األزلية الطاقة الكهربائية  ا

واطن وعصب حياة ا
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ـتـابـعـات عـجـز احلـكـومـة وتـدون ا
ــــمــــكـن الـــذي عن ايــــجــــاد احلل ا
يــتــحــدث به رؤســاء الــوزراء مــنــذ
ســنــوات بـتــصــريــحـات وبــيــانـات
واجتـماعـات  ليـجدون نـفسهم في
تـراجع باالداء  والـفـساد يـطـوقهم
من الشخصيات والـكتل السياسية
ـــانـــيــة الـــتـي أوصــلـــتـــهم والـــبـــر
لـلمـناصب الـوزارية لـتسـيرهم كـما
تريـد  مع الـتـقـيـد الـتـام لـلـقـيادات
االمـنيـة بـاألجهـزة كـافة  واجنـماد
واضح لـلسـلطـة القـضائـية  ويرى
مـتـابعـون للـشـأن العـام في الـعراق
ومـواطـنــ  ان مـكـافـحــة الـفـسـاد
والـنـهـوض بـاالمن والـقـضـاء حـبـر
عــلى ورق وكالم مـبـعـثـر  ويـفـتـقـد

للحقيقة وقوة التنفيذ .
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ــيــزان لـدعم وحـدد رئــيس مــركـز ا
حــكم الــقـانــون حــازم صــافي اربع
مـحــاور رصـدت من مــتـخــصـصـ
ـــعـــلـــومـــات  االول ان رئـــيس بــــا
احلكومة احلـالية ووزراء وبعد ١٥

شـهـر من تـشكـيـلهـا بـاتت ضعـيـفة
وال تــســطــيع عــمل اَي شي  كــوّن
شـخص ٤ شــخـصـيــات سـيــاسـيـة
وديــنـيــة اتـفـقـت عـلى تــرشـيــحـهـا
وأدرجت اســمــاء الــوزراء وفــيــمــا
ـــدراء الــعـــامــ بـــعــد الـــوكالء وا
ــسـشــارين وتـتــحـكم بــالـعــقـود وا
ــشـارع بــقـطــاعـات ومــنـاقــصـات ا
الـكـهـرباء  والـصـحـة واخلـدمات 
واحملـور الـثــاني عـدم اسـتــغاللـهـا
يـزانيـة االعلى في وازنة 2021 ا
تــاريخ الــعــراق  وصــرف وتـوزيع
امـوال طــائـلــة حتت الـضــغـوطـات
االقـلـيمـية والـسـياسـيـة  واجتهت
لـــلـــوعـــود االعالمـــيـــة وتـــصـــويــر

وفديوات القيمة له عند الشعب .
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وتــــابع صــــافي ان مــــحــــور ثـــالث
يــتـعـلق بـاالقـتـصـاد واخلـدمـات لم
تـستـطع إنعـاش احلركـة التـجارية
واالستثمـارية وانشاء بـناء حتتية
ــلف حــديــثــة  وعــدم ايــجــاد حل 
البطالة والسـكن واستمرار ارتفاع
االســعـار وضــغط هــائل عـلى دخل
ـواطن وتـضـخـم الـفـقـر والـعوز  ا
واحملــــــــور الـــــــرابـع مــــــــلـف االمن
والـقــضـاء وكـالم وزيـر الــداخـلــيـة
والدفاع ورؤسـاء اجهزة امـنية عن
احــتــواء الـــفــســاد  ومــا يــحــصل
ـواطن يـعـاني الـعــكس يـتـوسع وا
ــا يـــســتـــفــاد من مـــراكــز اكــثـــر 

الــــشــــرطـــــة ومــــتــــابـــــعــــات االمن
واجــــراءات الـــســـيــــطـــرات  وسط
ـتـابـعـة الـدقـيـقـة وانـعـدام فـقـدان ا

ـعـلـومـات  وجنـد قادة اخلـبـرة بـا
عـــمــلـــيــات وفــرق ومـــدراء عــامــ

ـــتـــلـــكـــون الـــثـــروات طـــائـــلـــة 
مبـتعدين عن اخالصـهم  للمـهنة 
امــا الـــقــضــاء يــطـــلب دعم االعالم
دني  وتـصدر قرارات واجملتـمع ا
عجيبـة غريبة وتبـتعد عن القواعد
القانونـية  والكل يعلم واقع حتت
الـــتــاثـــيــر  وتــوجـــد ادلــة وأرقــام
قــاطـعــة تـثــبت  ويـحــتـاج تــاهـيل
وتـطــويـر ومـهـارة االداء  وحـاجـة
جللسة صريحة تعيد الثقة لسلطة

القانون  .
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ــواطن احـمـد صـبـاح 29  ويـرى ا
عــــــام كــــــاسـب ان  االوضــــــاع في
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تــراجـع والــصــمت الــســائــد يــنــذر
بـخـروج الـشـعب لـلـتـظـاهـرات مـرة
اخرى اضعاف ما حدث في تشرين
  وتـــنـــعـــدم ثـــقـــة اجملــتـــمع2019
بــالـوعــود والــقــرارات احلـكــومــيـة
الـتـي تـسـيـر الى نـهـايـات سـائـبة 
فـالـسرقـات لـلـمال الـعـام أوقفت كل
تـقـدم بـالـقطـاعـات وجلـنة مـكـافـحة
الـفـسـاد مـحـدودة الــعـمل ضـعـيـفـة
وإعالمـهـا فاق افـعـالهـا الـواقعـية 
وقـرار رفع سـعـر الـصـرف لـلـديـنـار
العـراقي مقابل الـدوالر دمر العـملة
الـوطــنـيـة وحــركـة االقـتــصـاد مـعـا
ونال مـن الفـقيـر  واجراءات االمن
واطـن وقوة عـبثـية لـوال اسنـاد ا
اجملـتـمع  والـروتـ يـسـيـطـر على

Í√d «  U¼U&≈8

ŸuÓJ³ « ”—U

اربيل

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

بـدايـة انـا لـسـت من دعـاة الـتـقــسـيم واالقـلـمــة رغم ان الـدسـتـور
العراقي لـسنة  2005وقانون احملـافظات  2008يبيح ذلك ولكن
ــقــارنــة لـيس اال , اضــطـررت الخــتــيــار الـعــنــوان عــلى سـبــيل ا
وموضـوعنا الـيوم عن ازمة الـسكن اخلـانقة في عـموم محـافظات
الـعـراق وغالء الـعـقـار من حـيث الـشـراء واالسـتـئـجـار بـاسـتـثـناء

محافظات االقليم السليمانية واربيل ودهوك .
العاصمة بغداد:

تـعد عواصـم العالـم عمومـا مراكـز سيـاسيـة واقتـصاديـة وثقـافية
ـا يـجعـلـها مـراكز جـذب لـلسـكن اكـثر مـن غيـرها لـذلك حتـتاج
الى عـملـية تـخـطيط عـمراني وحـضـري ووضع خطط تالئم وضع
الـعـاصمـة ونـسب ازديـاد السـكـان وقـد صنـفت الـعـاصمـة بـغداد
عايـير الدوليـة لألمن انها من اخطـر بقاع العـالم نتيجة وحسب ا
سـتمـر وعدم قدرت األجـهزة اخملـتصـة السـيطرة اعمـال العـنف ا
التـامة واحلد من هـذه الظاهـرة ولذلك قـبل ايام شاهـدنا وسمـعنا
ضغط داخلي وخارجي يتنـاول موضوع االفالت من العقاب ومع
ــؤشـر االمــني اخلــطــيــر فــضال عن الــعــوامل اخلــرى من هــذا ا
ضـعف االداء اخلدمي والـصـحي تـصنف بـغـداد األغـلى واالعلى
سـعـرا لـلــعـقـارات مـقـارنـة مـع عـواصم أوربـيـة واســيـويـة كـلـنـدن
وطــوكــيـــو وغــيـــرهــا من الـــعــواصم  ,وازداد الـــطــلب الـــســكــني
عـدالت كبـيـرة جدا بـعد 2003 وسقوط والـتجـاري على بـغـداد 
ـقراطـيـة لـلـبـلـد كمـا يـحـلـو لـلـبعض النـظـام الـسـابق ودخـول الـد
ـقـراطـية ـقراطـيـة الـسـيـاسـيـة انتـقـلت لـلـد تـسـميـتـهـا وهـذه الـد
دن الـعراقـية الـسكـنيـة او الـسكـانيـة في العـاصمـة وغـيرهـا من ا
ـلك عقـارا او يسيـطر على عـقار باي بحـيث اصبح اي شخص 
ــال الـعـام او اخلــاص يـقـوم طـريـقــة حـتى ولــو بـالـتــجـاوز عـلى ا
بـالــتـصـرف به بــالـبـنــاء او الـتــقـطـيع والــفـرز حــسب الـطـلب دون
االلتزام بقـوان وقواعد البـناء والعمران الـبلدية والعـمرانية لذلك
وجدنـا الدار الـواحدة تفـرز وتقـسم الى ثالثة دور او اكـثر بواقع
مــتــر وحــتى اقل مـن ذلك كــمــا هـو احلــال في 75مــتـر او  100
احـيـاء مـتــــــمـيـزة من بـغـداد كان لـهـا طـابـعـهـا اجلـميـل وشوهت
الحقـا كأحيـاء زيونة والـيرمـوك واحلارثيـة واجلادرية وغـيرها في
حـ الــتـشـريــعـات والــتـعـلــيـمـات الــعـقـاريــة التـسـمح بــالـفـرز اال
ا ال يـتعارض وصـفات ومسـاحات خاصـة وبشروط واضـحة 
ـقــرر ســلــفـا  ,والزالت مع الــتــخـطــيط الــعــمــراني واحلــضــري ا
الـفـوضى الـعـمـرانـيـة والـسـكـنـيـة قـائـمـة ومـسـتـمرة دون رادع او
محـاسبـة من امانـة العـاصمـة واجهـزتهـا الرقـابية  ,اما مـوضوع
الــتــجـاوزات والــعــشـــــــــوائــيـات فــحــدث والحــرج فــقــد شـوهت
دن واصبحت العـشوائيات ظاهـرة تدخل في البزنز العاصمـة وا
الــسـيـاسي وتـقـطـع لـهم الـوعـود من االحــزاب ورجـال الـسـيـاسـة
ـتــجـاوزين وتـــــــوفـيـر اخلــدمـات الــبـلـديــة والـصــحـيـة بـتــمـلــيك ا
والــتـعــلـيــمـيــة بـدال مـن احملـاســـــــبـة وازالــة الـتــجـاوزات انــعـدام
ال الـعام واخلاص تـجاوزين عـلى ا احملاسـبة زادت من جـرأت ا
وبـالـتـالي الـتـطـاول عـلى سـيـادة الـدولـة وهـيـبـتـهـا وضـيـاع الـقـيم

اجملتمعية .
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من خالل جتربـة شخـصية بـعد الـتهجـير الثـاني (تهـجير داعش)
ـدن العـراقية بـيد الـتنـظيم الـداعشي االرهابي وسقـوط عدد من ا
م عدد غـير قليـل من العراقـي صوب مـحافظات ومـدن االقليم
ـوجات الـبـشـرية من الـنـازح وبـأعـداد ليـست قـلـيلـة ومع هـذه ا
اضــافــة الى ســكــان االقــلــيـم لم يــحــصل ازمــة ســكن وال تــلــكــا
بــاخلــدمــات بــصــورة عــامــة وكـالمي هــنــا عن الــنــازحــ الــذين
اسـتـطـاعـوا الـسـكن في وحـدات سـكـنـيـة سـواء شقـق او مسـاكن
افـقيـة وحلد كـتابـة هذه الـسطـور هنـاك من استـوطن واستـقر في
االقـلـيم بـعــد الـتـحـريــر من االرهـاب الـداعـشـي وألسـبـاب عـديـدة
ـستـقر واخلـدمات الـنمـوذجيـة وسهـولة التـنقل في اهمـها االمن ا
ـوصالت الـعامـة واخلـاصة لـوجـود شبـكـة من الطـرق اخملـدومة ا
واالنــفـاق واجملــســرات والــطــرق الــســريـعــة واالهم مـن هـذا كــله
ـقارنـة مع اي مـحافـظة ـتـهاودة بـا ـتـوازنة وا اسـعار الـعـقارات ا
اخـرى من الـعراق ومـنـها الـعـاصـمة بـغـداد ومـرد ذلك يرجع الى
تواضع اخلطط العـمرانيـة والسكـانية في االقـليم وفي تصـوري ا
دى البعـيد بعد ان حكومـة االقليم تـتبع خطة اسـتراتيـجية علـى ا
ـستـقـبـلي في وضع قـراءة صـحـيـحـة لـلـواقع الـعـراقي احلـالي وا
االقـليم االمـني عـلى ضـوء الفـوضى االمـنيـة في الـعاصـمـة وبقـية
نفـلت والنزاعات العشائـرية والقبلية وعدم احملافظات والسالح ا
استـطاعة االجـهزة االمنـية على ضـبط ذلك وهذا يعـني ان االقليم
سـتـمرة وجـات من الـهجـرة الـداخلـيـة ا وضع خـطـة استـيـعابـيـة 
اذا نفسر هـذا النشاط العمـراني االستثماري نحو االقلـيم واال 
اط مختلفة دن والقـرى السكانية وبـأ تزايد وبنـاء العديد من ا ا
ومسـمـيـات جـديدة مـثل الـقـريـة االمـريكـيـة االيـطـالـية والـفـرنـسـية
ـدن السـكـانـية والـلـبـنانـيـة الى غـيـر ذلك ونسـبـة كـبيـرة من هـذه ا

شاغرة .
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نعم اليوجد مـشكلة بدون حل او حـلول ولكن الشكـلة الكبرى هل
ظـرف بـلـدنـا احلـالي ظـرف اسـتـثـنـائي ام ظـرف اعـتـيادي لـوضع
اخلطط السليـمة وامكانيـة تنفيذها  ,اعتقد وضـعنا اجماال وضع
اسـتــثـنــائي نــاجت من عـدم اســتـقــرار الــوضع الـعــام الـســيـاسي
واالمـني فــضال اهم حتــدي يـواجه الــعــراق واعـتــبـره اخــطـر من
الي والذي يعطل كل اخلطط االرهاب اال وهو الفساد االداري وا
الـتـنمـويـة الـوقـتـيـة واالسـتـراتـيجـيـة وبـالـتـالي هـنـاك صـعـوبـة حد
االستحالة للتغلب على ازمة السكن التي حتتاج الى وضع خطط
من مـؤسـسـات وشـخـصـيـات تـخـصـصيـة بـالـتـخـطـيط الـعـمـراني
واحلضري زائدا جهاز اسـتثماري كفوء وشـفاف ومرن بعيد عن
ـــســاومــات واحملــاصــصـــة والــفــســاد يــتــولـى ادارة عــمــلــيــات ا
ـدن كما هو احلال في االستثمـارات العقارية ضـمن العاصمة وا
االقـليم فـتـجربـة االقلـيم في مـجال االسـتـثمـار عمـومـا والعـقارات
ؤسسات قارنة مع ا بصورة خاصة اثبتت جدارتهـا وجناحها با
االستثمارية في بـقية انحاء العراق وحـتى ان وجد الفساد لديهم
نـســبـته اقل بــكـثــيـر والــدلـيـل مـا جنــده عـلى االرض من مــشـايع
مـنجـزة وغيـرها قـيد االجنـاز لألسف الـشديـد استـطيع الـقول ان
اكـثـر دوائـر االسـتـثـمـار في بـقـيـة مـدن الـعـراق اصـبـحت جـهـات
طاردة ولـيس جاذبـة وبيـئة اسـتثـمارية غـير مـشجـعة واخـيرا البد
حلل ازمــة الــسـكن واعــني فـي مـوضــوع االســتــثـمــار الــعــقـاري

السكني توفير االمن + االمن + االمن. 

مــــفـــاصـل الـــدولــــة رغـم الـــتــــقـــدم
الــتــكـنــلــوجي والــعـلــمي بــالــعـالم

نطقة. وبلدان ا
ونــقــول ســبــحــان الــله من رئــيس
وزراء الــبـــاشــا نـــوري الـــســعـــيــد
والزعيم عبد الـكر قاسم ونهضة
سنوات تنمية السبعينات الشاملة
 الـى احــتـالل اجـــنـــبي وتـــدمـــيــر
للبالد واستالم 7 رؤساء حكومات
وارد وثـروات طـائـلة لم الـعـواق 
ـا يـحـقق مــنـهم نـسـبــة ضـئـيـلـة 
ـاضي  والبالد بـانتـظار حتقـق با
مــنــعـــطف حــاد لــلــتـــغــيــيــر لــيس
بــاالنـتــخـابــات الـشــكـلــيـة وصـرف
ــا بـثــورة شــعــبــيـة مــلــيــارات وإ

ساحقة .
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فنلندا

بـفـرصــة لـتـنـفـيـذ بــرنـامـجـهـا عـلى
االرض كـمـا ان الـنـاخـبـ وضـعـوا
بيـنهم وبيـنهـا جدار عازل لـلصوت
وحـــاجب لـــلـــرؤيـــا ولـــذلك تـــواجه
صعوبة في الوصـول الى الناخب
الـعـامـة ويـقـتــصـر حـضـورهـا عـلى
بعض النـخب والتجمـعات الواعية
ولــذلك فــان حــظـهم سـيء مـثل حظ

الكوري الذين يهزون ارجلهم.
الـنوع الـرابع وهي الـقوى الـنشـطة
ــــتـــحــــكـــمـــة وهي تــــلك الــــقـــوى ا
واحلـاكـمـة للـشـارع وتـكاد ال تـخـلو
نشرات االخبار ومنصات التواصل
االجـــتـــمـــاعي من ذكـــرهـــا وكـل مــا
يحصل بالبلد مـرتبط بها وبعضها
ـلـك كـتــلـة نــيـابــيـة او حــقـائب ال 
وزارية لكنها قوة نشطة النها تملك
جـــنــاح عـــســكـــري ولــديـــهــا سالح
وتــغــريـــدات قــادتــهــا تــتـــنــاقــلــهــا
الـفـضائـيـات كاخـبـار عاجـلـة وهذه
الـقـوى نـشـاطـهـا مـتـغـيـر قـد يـكون
ايــجــابي الــهــدف مــنه وطــني وقــد
يـكــون ســلــبي مــدفــوع من اخلـارج
يـسـبب اضـرار فـادحـة في اقـتـصاد
الـبالد وامنـها واسـتقـرارها ويـهدد

نسيجها االجتماعي.
ومن بـ ابرز هـذه القـوى الـنشـطة

احزاب االزقـة الضـيقة تـظهـر بايام
االنتـخابـات ومن خالل التـسلق او
احلــيـــلــة او الــذكـــاء او الــعالقــات
تـتحـالف مع قـوى كبـرى وتـخوض
االنتخـابات وتعمل في هـذه الفترة
عـــلى تـــســـويق احـــزابـــهـــا وهـــذه
االحــزاب عــبــارة عن شــلــة لــديــهــا
الفــــــتــــــة عــــــلـى مــــــقــــــر في احــــــد
ــــنــــســــيـــة  االزقــــةالــــضــــيــــقــــة ا
االنتخابات بالنسـبة لها لعبة قمار
تــشــارك فــيــهــا  ان خــســرت فــقــد
ــنــافــســة حــصــلت عـــلى مــتــعـــة ا
ــــقــــعـــد والــــظــــهـــور وان فــــازت 

فستحصد مردوداته االقتصادية.
النوع الثـالث هو نوع قوى االرجل
ــتــارجــحــة وهــؤالء يـعــانــون من ا
احلظ الـــعــاثـــر فـــوفـــقــا العـــتـــقــاد
الــكـــوريــ ان هـــز االرجل يـــجــلب
ــنع الــنـاس احلـظ الـسـيء حــيث 
في هذه البالد من هز ارجلهم لهذا
الـــســبـب ولــلـــســـبب ذاته اطـــلــقت
عــلــيــهم هـذا االسـم وقـوى االرجل
ـتـارجحـة قـوى وطنـيـة وطمـوحة ا
ولـــديــهــا مــشــروع لــبــنــاء الــدولــة
ومـــحــــاربـــة الـــفــــســـاد واحـــتـــرام
الـدستـور والـقوانـ لكـنـها تـعاني
من ســـوء احلـظ النـــهـــا لم حتـــظى

القوى السياسية في العراق اربعة
 انــواع من وجــهــة نــظــري الــنــوع
االول الـــقـــوى اخلـــامـــلـــة او قـــوى
ـناصب وهـذه القـوى ال تـستـيقظ ا
من خمولها اال في ايام االنتخابات
ــــنــــاصب وهـي قـــوى وتــــقــــاسـم ا
مــنــظــمــة مــشــاركــة بــاحلــكــومـة و
ان تـستـثمـر هذا الـتواجد في البـر
د شبكتها العنكبوتية في السلطة 
دوائر الدولة ومن خالل التعيينات
ـوظـفـ الـذين تـعـيـنـهم تـسـتـغل ا
كــمـاكــنــة انــتــخــابــيــة يــحــصـدون
اصــواتـهم واصـوات عــوائـلـهم في
يــــوم الـــتــــصـــويت وخـالل فـــتـــرة
تــشــكـيـل الـتــحــالـفــات او تــشــكـيل
احلــــكـــومــــة تــــدفع هــــذه الــــقـــوى
بقيادييهـا الى الواجهة وتشجعهم
عــــلى الـــظـــهـــور االعـالمي اللـــقـــاء
تـصــريــحــات هالمــيـة بـال طـعم او
رائـحـة اما في فـتـرة خـمولـهـا فهي
(مـغلـسة) عن االحـداث مـهمـا كانت
خطورتها واذا ارادت ان تقدم شي
فتصدر بـيان فضفاض غـير مفهوم
كن اعتماده وال يحمل اي موقف 

ا تترك نهايته سائبة . وا
 والــنــوع الـــثــاني قــوى الــزوبــعــة
وهـذه الـقـوى الـتي اسمـيـهـا ايـضا
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بغداد

ــاني ــنــافــســة عــلى مــقــعــد بــر وا
ساومة على مغا السلطة. وا

ـبـيـاد    لــكن الـذي يـفــوز في األو
ي هي الفـرق األكثر حتـضيرا العـا
وتـدريـبـا وهيـأت العـبـ عـلى قدر
هـارة ووضعت كـبيـر من القـوة وا
خـطــطـا مـسـتــقـبـلـيـة ولــديـهـا بـنى
ـشـاركـة حتـتـيـة جلـمــيع األلـعـاب ا
فــيــهــا فـــتــأتي اإلجنـــازات تــبــعــا
لـلـتـحـضـيـرات وأداء الالعـبـ وال
مـكـان لـلـصـدفـة إال مـا نـدر أمـا في
واقـعنـا الـسيـاسي فـاألوضاع تـكاد
ـنــافـسـة تــكـون مــغـايــرة وغـبــار ا
وجـحم الـتـسـقـيط واإلتـهـامـات ب

ـــشــاركـــة والــغــايـــة مــنه الــفــرق ا
ـستـوى الـتـنـظـيم ـا  فـحـسـب إ
وعدد الـفرق وإمـكانـيات الالعـب

الـذين أجــروا حتــضـيــرات كـثــيـرة
وخـاضــوا مــنــافــســات تــأهــيــلــيـة
نافسة شـاركة قبل ا مكنتهم من ا
عـــــلـى احلـــــصـــــول عــــــلى إحـــــدى
ـــدالـــيـــات بــيـــنـــمـــا الــتـــجـــربــة ا
ـقــراطــيـة الــعــراقـيــة أفـرزت الــد
ــيــول أحــزابــا كــثــيــرة مــتــعــددة ا
واإلجتاهـات فيـكفي تـوقيع 2000
شـــــــخـص لــــــتـــــــأســـــــيـس حــــــزب
وإســتــنــســاخ بــرنـامـج إنــتـخــابي
لـــلـــمـــشـــاركـــة في االنـــتـــخـــابــات

 جتـــري الـــتـــحـــضـــيـــرات إلقـــامــة
ـبـيـاد الـعـراقي مـطـلع تـشـرين األو
القادم وهـو ليس تنافـسا رياضيا
كـمــا يــجـري اآلن فـي طـوكــيـو وال
حتـكـمه القـواعـد الريـاضـية بل إن
ـنـافـسة فـيه جـعـلت جـميع حـمى ا
األسـلـحـة مـسـتـخـدمـة.. احملـظـورة
مــنـهــا وغـيــر احملــظـورة نــتـيــجـة
شاركة وعدم وجود لكثرة الفرق ا
كـنها برامج إنـتخابـية واضـحة 
ستوى شجـع  إقناع جمـهور ا
ــبــيـاد األداء. بــالــتــأكـيــد فــإن األو
ي ليس العراقي يـختلف عن الـعا
ــنــافـســات وطــبــيــعـة بــإخــتالف ا

   لـــكن بـــعض الــفـــرق نــتـــيــجــة
لـلــتـخـطـيط الــسـلـيم والــتـراكـمـات
الـــســــابــــقــــة قــــد أعــــدت الــــعـــدة
وإسـتـحـضرت إمـكـانـاتهـا وهـيأت
الـــبــــرامج اجلــــيــــدة والالعــــبـــ
ـنـافـسـة ـكـنـهم ا ـاهـرين الـذي  ا
للوصول الى منصة الفائزين رغم
ــواقف وعــدم وضـوح ضــبـابــيــة ا
الـرؤيـة جلـمـهـور الـنـاخـب إال أن
البرامج التي تهدف الى بناء دولة
مـؤسـساتـيـة رصـينـة لـديهـا تـنوع
ـة إقـتـصـادي يـوفـر احلـيـاة الـكـر
وليس أحادي اجلانب تكون عامل
ـــنـــطــقـــة ولـــيس إســـتـــقــرار فـي ا
مـــســرحـــا لــلـــصــراع بـــ أطــراف
إقـلـيـمـيـة ودوليـة تـمـلك شـخـوصا
وقــيـادات لـديـهـا عالقـات مـتـوازنـة
مع جـــــمــــيع االطــــراف داخــــلــــيــــا
وخـارجــيـا سـيــكـون لـهــا حـظـورا

رحلة القادمة. مؤثرا في ا
   لـــذلك فــمــتـى إمــتــلـك الــنــاخب
الــــعـــراقـي الـــوعي وحــــرص عـــلى
إيجـاد دولة حـقيقـة فإنه سـيسعى
الى إختـيار قـوى الدولـة وال يركن
الى دعم إمــــبـــراطـــوريــــات تـــريـــد
إبــتالعــهــا وإن حــمــلت شــعــارات
مـقدسـة أحـيانـا وعنـاوين طـائفـية

شارك يعمي األبصار فال يكاد ا
يعـرف الصـالح من الطـالح وتغيب
الــبـرامج اإلنــتــخـابــيــة ويـخــتـفي
الالعــبـون اجلـيــدون وسط سـطـوة
ـــال الـــســيـــاسي وغـــبـــاراحلــرب ا
اإلعالمــــيـــة فـــيــــخـــتـــلـط احلـــابل
بــالـــنــابل فال جنـــد إال وقــد وصل

اإلنتهازيون والفاشلون.
…dO³  …œU¹“

   الـفـرق الـعراقـيـة بـدأت تسـتـعد
رة والذي بكر هذه ا بيادها ا ألو
يشهد زيادة كبيرة في أعداد الفرق
ـــشــاركــة خــاصـــة بــعــد أحــداث ا
تــشـــرين والــقـــانـــون االنــتـــخــابي
اجلـديـد الـذي فـتح اجملـال واسـعا
ــــشــــاركــــة من يــــريــــد من شــــيخ
الـعــشـيــرة الى الــطـالب اجلــامـعي
ـــتـــخــرج حـــديـــثـــا من الـــفـــنــان ا
ـــلك صـــفـــحــة والـــريـــاضي ومن 
مــشـهـورة عـلـى وسـائل الـتـواصل
علمة وعـارضة األزياء فالكل من ا
ـتـهن الـسـيـاسـة.. لـيس يـريـد أن 
لـرغـبـة في اخلـدمـة لدى الـغـالـبـية
ـــا تـــوفــره ولـــكن لإلســـتـــئـــثـــار 
السلطة مـن مكتسبات كـبيرة ماليا
وسـيـاسـيـا فـهـذا جـائـزة من يـفوز

. بأصوات الناخب

أو مـذهبـيـة في أحيـان أخرى وأن
يــرتـدي الــنـظــارات الــواقـيــة الـتي
حتــــمــــيـه من غــــبــــار الــــتــــشــــويه
والـتـشــويش وال يـنـســاق جلـمـيع
ـشـبــوهـة الـتي حتـاول احلــمالت ا
شـاركة في االنتـخابات ثنـيه عن ا
وال يستسلم لـلمال السياسي الذي
يـــحـــاول شـــراء الـــضــمـــائـــر قـــبل
االصــوات فــاجلــمــيع يــريــد دولــة
مـسـتـقـرة يـنـعم أفـرادهـا بـاحلـريـة
واالمـان بعـيدا عـن سطـوة السالح
وعصى اجلالدين يوذلك اليـتحقق
اال بأخـتيار القـوى التي تـريد بناء

دولة.
ــبــيـاد    قــريــبــا ســيــنــطــلق األو
الـعــراقي والــوصـول الـى مـنــصـة
الفـائزين مرهـون بإختيـار الناخب
العراقي الذي تقع عـليه مسؤولية
ـــثـــله كـــبـــرى في إخـــتـــيـــار من 
والـــفـــائـــز ســـيـــكـــون مــعـــبـــرا عن
توجـهات النـاخبـ وهم بالتـأكيد
ال يـريـدون حـيتـانـا تبـتـلع وطـنهم
ــا وال ذئـــابــا تـــنــهـب خــيـــراته إ
يــردون رجــاال لــديــهم من اخلــبــرة
كـنهم من بناء دولة والدراية ما 
ستهدم أركانها إن كانت اخليارات

خاطئة.

ــكن ان الــتــيــار الــصــدري الــذي 
نضـع الـكـثيـر مـن نـشـاطتـه بـخـانة
الــــنـــشـــاط االيــــجـــابي ان لـم يـــكن
الوحـيـد في تلك اخلـانة  فـاالنواع
الـــثـالث االولى الـــتـي ذكـــرنـــهـــا ال
ــشــهــد ســوى تــلــعب اي دور في ا
الـــزيـــادة الـــعــدديـــة ان وقـــفت الى
جـانب طـرف من طـرفـ مـتـنـازع
وعندما تقف الى جانب السلبي لن
تـكتـسب من سلـبـيته وعـندمـا تقف
مع االيجابي لن تـكتسب ايـجابيته
ا هي قوى طفيلـية بكتيرية او وا
هــامـشــيـة اذا اســتــثـنــيـنــا احـزاب
تـارجحـة التي تـبحث عن االرجل ا

فرصة.
WDA½ Èu

ـــــكـــــنـــــنــــا ان نـــــصـــــنف ــــا   ر
التـشرينـي كـقوى نشـطة ايجـابيا
ـشــكــلـة ان الــتـشــريـنــيـ ال لــكن ا
يــنـطــبق عـلــيـهـم مـا يــنـطــبق عـلى
ـنـظـمـة فــالـتـشـريـنـيـون االحـزاب ا
ثلـوا نشاطا كـن ان  بقدر اكـبر 
اجــتــمــاعــيـــا ســيــاســيــا غــاضــبــا
ورافضا للحـالة السياسـية القائمة
وهنـا تبـرز اهمـية الـتيـار الصدري
بـــــوصـــــفـه االقـــــرب الى احلـــــالـــــة
اجلـمـاهــيـريـة الــرافـضـة ويــتـنـاغم
بـــذلـك مع الـــنـــشـــاط االجــتـــمـــاعي
السياسي (التـشريني) وان اختلف
او دخل مـــعه بـــخـــصـــومـــة لـــكـــنه

االقرب الى شعاراتهم.
واذا توقـفـنـا عـنـد هذه الـتـفـصـيـلة
التي تشكل نقطة تقارب ب خط
مـتـوازيـ هـمــا الـصـدريـون (قـوى
نـشـطـة ايـجـابــيـة) والـتـشـريـنـيـون
(احلــالـة االجــتــمـاعــيــة الـرافــضـة)
سنـجد اجلـواب على الـسؤال الذي
اذا يجب اخترناه عنوانا للمقالة "
ان يـــــــشـــــــتــــــرك الـــــــصـــــــدريــــــون
ثلون احلالة باالنتخابات? النـهم 
الــنــشـطــة االيــجـابــيــة بـ الــقـوى
الــســيـاســيــة من جــهــة ومن جــهـة

اخــــرى لــــديـــهـم روابط واتــــصـــال
ويتـعامـلون بـواقعيـة مع الشـريحة
االجـتــمـاعــيـة الـغــاضـبــة  كـمـا ان
هـــنـــاك ســـبب اخـــر يــوجـب عــودة
نافسة االنتخابية الصدري الى ا
وهــــــــو اعـالن رئــــــــيـس الــــــــوزراء
ـشـاركة مـصـطـفى الـكـاظـمي عـدم ا
باالنـتخابـات في خضم اجتـماعات
ــثــلــوه مع قــوى كــان يــعـــقــدهــا 
ـثل مــعــتــدلـة لــتــشــكـيـل حتـالـف 
الـــضــد الــنـــوعي لــقـــوى الــنــشــاط
ـشـهد الـسـلـبي وخـلق تـوازن فـي ا
الـــــــســــــيـــــــاسي ومـــــــخــــــرجـــــــاته
ـان+حـكـومــة) وبـغـيـاب الـضـد (بـر
ـعـتـدلة) الـنـوعـي (تشـتـت الـقـوى ا
الذي اعدم حتـالفهم الكـاظمي رميا
بـقـرار عـشـوائي غـيـر مـدروس وقع
الــعـبــأ عــلى الــتـيــار الــصـدري الن
ــســؤولــيـة ويــكــون هـو يــتــحـمل ا
الـضـد النـوعي وعـامل الـتوازن في
احلـيـلـولـة دون تــرك الـبالد تـسـيـر

على عجلة واحدة .
ولــذلك فـان زعـيم الــتـيـار الـصـدري
الــــســــيــــد مــــقــــتـــدى الــــصــــدر من
الـــــضــــروري ان يــــعــــدل عن قــــرار
االنــسـحـاب من االنــتـخـابـات الـذي
ـشـاركـة ـضي بـخـطط ا اتـخــذه و
الـفـعـالـة الـتي وضـعـهـا قـبل اشـهر
ـشهد الـسياسي من االن واال فان ا

الــقـادم الــذي تــفــرزه االنـتــخــابـات
سـيتـقاسم مـخرجـاته قوى طـفيـلية
انــتــهـازيــة واخــرى امــا خـدمــتــهـا
الـصـدفـة او غيـر قـادرة عـلى اقـناع
ـنهاجـها وتـتقدم كل الراي الـعام 
هـؤالء قوى الـنـشاط الـسـلبي وهي
تتـمتـرس مع مريديـها خـلف حاجز
من الـقطـيـعـة مع غـالـبـيـة مـكـونات
اجملــتــمع الــعــراقي كــمــا انــهــا في
الـــغـــالـب تـــخـــضع لـــلـــتـــاثـــيـــرات
اخلارجية وتـستجيب لـها اكثر من

طاليب الداخل . استجابتها 
قــد يـعــتــقـد الــبــعض ان مــقـاطــعـة
الـــتـــيـــار الـــصـــدري ســـتـــصب في
ـــقـــاطـــعــ مـــصـــلـــحـــة جـــبــهـــة ا
لالنتخابات وبرايي ان هذا اعتقاد
خـــاطئ فـــانــســـحـــاب الــصـــدريــ
وتـعــطــيل اصــواتـهم ســيــكـرخ من
عـتدلة جـرف االصوات الـشيـعيـة ا
تـبقى مـنـها عـلى جرف ويـرصف ا
قـــوى الــنـــشــاط الـــســـلــبـي فــيـــمــا
ستـحتفظ الـقوى الكـردية والسـنية
بـــجــمــهـــورهــا بــعـــيــدا عن ازمــات
الــشـارع الـشـيـعي وهـذا كـفـيل بـان
يعـطي لالنـتخـابات الـشرعيـة التي
نـحهـا اجملتـمع الدولي من خالل
اعالنه االعتراف بنتائجها وحينها
سـتـسيـر الـبالد عـلى عجـلـة واحدة
طبات واحلفر. في شارع مليء با

بغداد 
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فارقـات في مجال االنـتخابات من ا
ـــبـــكـــرة هي ان من كـــان يـــطـــالب ا
بـأجـرائـهـا لـتكـون ضـمن مـطـالـبات
ـتــظـاهــرين مع الــدعـوة لــتـغــيـيـر ا
قانون االنتـخابات وجعـل مفوضية
االنـتـخـابـات مـسـتـقـلـة هم أنـفـسهم
االن يــــعـــلـــنــــون مـــقـــاطــــعـــة هـــذه

بكرة. االنتخابات ا

بكرة نحن نعـتقد ان االنـتخابـات ا
ال يــنــتج عــنــهـا طــبــقــة سـيــاســيـة
ــوجـود لــذلك جـديــدة افــضل مـن ا
هي انتخابات مبكرة لنفس احزاب
الــسـلــطــة لـتــجــديـد واليــتــهم عـلى
ـان) الــسـلـطــة الـتــشـريـعــيـة (الــبـر
ومنهم يتم اخـتيار رئيس وزراء قد
ال ينـتمي الى الكـتل الفـائزة وليس

WFÞUI*«Ë …dÒJ³*«  UÐU ²½ùUÐ W³ UD*«
ان لـيكـون دائما لـديه مقـاعد بـالبـر
حتت التهديد بالعزل او مدينا لتلك
الــكـــتل بــرد اجلــمـــيل! امــا قــانــون
االنـتخـابات فـهو ال يـخدم اال الـكتل
ــال الـــســـيـــاســـيـــة الـــتي تـــمـــلـك ا
فـوضـية ال الـسـياسي والـنـفـوذ وا
ـراقـبـ حـول لـهـا وال قـوة ودور ا
الـدوليـ الـذين سيـكـونوا في اربع
مــواقع انـتـخــابـيـة ال أظن قـادرة ان
جتـــعل االنـــتــخـــابـــات نــزيـــهــة وال

تخضع الى التزوير واالبتزاز.
WFÞUI*« V³Ý

ــبـكـرة ـقــاطـعــون لالنــتـخــابـات ا ا
قاطعـة لعدم توفر يرجعون سـبب ا
الـبـيـئـة اآلمـنـة إلجـراء االنـتـخـابات
في ظل االغـــتــيـــاالت واالخــتـــطــاف
ـــرشـــحــ مـن الــكـــتل وتــهـــديـــد ا
الـســيـاســيــة اجلـديــدة الـتي تــمـثل
دني جمـاعة تـشرين او الـتحـالف ا
واحلـــزب الــشـــيـــوعي وهـــذا لــيس
ـــعـــزل عن الـــنــظـــام الـــســـيــاسي
القائم.فمن السذاجة ان تطالب هذه

الـــكــتـل من الـــنـــظـــام انـــهـــاء هــذه
ــسـلــحـة والــعــنف ضـد ــظـاهــر ا ا
ـرشــحـ الــذين ال يــنـتــمـون الى ا

نفذة. الكتل السياسية ا
ــقــاطـــعــة هي مــوقف نــعــود الـى ا
سلبي من دون طرح البديل على ان
ال يــكــون الـــبــديل من صـــنع نــفس
الـكتل الـسيـاسـية الـتي خلـقت هذه
احملاصـصة والظـروف االمنيـة غير
ا ـستـقـلة فال امـل في التـغـير طـا ا
النـظام الـسياسي يـقدم نـفسه كانه
االفضل حلـكم الـعراق وال يـوجد له

منافس او بديل. 
قـــــد يــــرى الــــبـــــعض ان االحــــزاب
قاطعة لالنتخابات سوف والكتل ا
يـتم تـوجيـههـا لالنـتخـابـات افضل
ـدنـيـة او ـرشـحـ من االحـزاب ا ا
ــســـتــقــلــة وهـــو نــوع جــديــد من ا
الـتـضـحيـة الـتي سـتـقدمـهـا الـقوى
ـقــاطـعـة من اجل اضـعـاف الـكـتل ا
نفـذة وتقليص دورها السياسـية ا

ان. في البر

—UDF « ÍbLŠ

بغداد
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قيمة في عمان وقعت األديبة والناقدة مي مـظفر  ا
ـشــرفـة عــلى مـحـتــرف الـنـاصــري وجـائـزة رافع وا
الــنـاصـري لـفـن الـطـبـاعــة واحلـفـر عــقـــــــــد نـشـر
اء والنار) مع كتابها اجلديد (أنا ورافع الناصري: سيرة ا
شــر مـاهـر ـؤســســـــة الــعـربــيـة لـلــدراسـات والن رئـيس ا

الكيالي .
ـحـطـات من حـيـاة  الـتـشـكيـلـي العـراقي  ويـحـفل الـكـتـاب 
الـراحل رافع النـاصري ودور رفـيـقة حـياته مي في احملـافظـة على

إرثه الفني ونشره وتوثيقه.

رسالة عمان
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وصل وخارجها نشاط إبداعي حافل في ا

dFA « …uN  s  bOF  bL  b √ q d Ë
قـــصــيــدة طـــويــلــة  ,دار الــدار ,

القاهرة  2007 ,.
نـشـيـد األزمـنة  ,شـعر  ,الـقـاهرة

.2007 
ـرسيـة ولألنـدلس الريح الـوردة 
 ,كـتاب اخـبار الـيوم  ,القـاهرة ,

.2008
قهوة ادونيس  ,قصيدة طويلة ,
جـمعـية قراءة لـلنـقد والتـرجمة ,

.2007 
عـــ الــــشـــمس  ,شـــــعـــــر  ,دار

احلضارة  ,القاهرة 2010 ,.
ـــــاء , الـــــوصـــــول الـى زهـــــرة ا
مــخــتــارات شــعــريــة  ,الــهــيــئــة
العامة لقـصور الثقافة  ,القاهرة

., 2010
وكـان عـضــوا في هـيـئــة حتـريـر
مـجــلــة اجلــامـعــة  اجملــلــة الـتي
ـوصل تصدرها . كانت جـامعة ا
ــركـز الـثـقـافي كـمـا عـضـوا في ا
ـوصل . عــمل ايــضـا جلـامــعــة ا
مـلــحــقــا ثــقــافــيــا في الــســفـارة
الـــعـــراقـــيـــة بـــعـــمـــان -االردن 
ومـســتـشــارا صــحـفــيـا ومــديـرا
لـــلــمـــركـــز الـــثـــقـــافي الـــعـــراقي
بــاخلــرطـوم - الــســودان  وكـان
مديرا في وزارة الثقافة واالعالم
العراقـية  ومديرا لتـحرير مجلة
ـــعــاصـــر  الـــتي كـــانت االديـب ا
تـصدر عن االحتـاد العـام لألدباء
والــكـــتـــاب في الـــعـــراق  وكــان
ايـــــضــــا عـــــضــــوا فـي اجملــــلس
ـركـزي لـالحتـاد سـنـة ? 2000 ا
صر وهو عضو اتلـيه القاهرة 
كـــتب عـــنه الـــطــالب مـــصـــطــفى
مـزاحم بـكــلـيـة الـتـربـيـة جـامـعـة
تكريت رسالة مـاجستير بعنوان
 بـنيـة الـقصـيـدة في شعـر أمـجد
مـــحــــمـــد ســــعـــيــــد  بـــإشـــراف
الـــدكــتــورة فـــاتن عــبـــد اجلــبــار

جواد.
كــمـا كـتـبت عــنه الـطـالــبـة لـبـنى
حـسن حــامـد مــحـمــد اخلـزرجي
وصل بـكـلـيـة الـتربـيـة جـامـعـة ا
رســالـــة مــاجــســـتــيــر بـــعــنــوان
ــوصل في نــصــوص شــعــريــة ا
أمـجـد مــحـمـد سـعــيـد  بـإشـراف
الــدكـتــور ســعـود أحــمــد يـونس

اخلفاجي 
ورد اسـمه في مــعـجم الـبـابـطـ
لـلـشعـراء العـرب .كمـا ورد اسمه
في مـــعـــجم اعالم الـــعـــراق وفي
كــتـــاب من الــشــعــر الــعــربي في
الـعـراق اعـداد وتـقـد وتـرجـمـة
الــدكــتــور عــبــد الــواحــد لــؤلـؤه
الـصـادر عن مـؤسـسـة الـبـابـط
والـــــذي يـــــضـم قـــــصــــــائـــــد مع
ترجمتها للغة االنكليزية وسيرة
لـــثالثــــ شـــاعـــرا مـن شـــعـــراء

العراق في العصر احلديث .
كـمــا تـنــاول شـعــره الــكـثــيـر من
الــــنـــقـــاد في الــــعـــراق والـــوطن

العربي .
وقد ترجم له العديد من قصائده
لإلنـــكـــلـــيــــزيـــة والـــفـــرنـــســـيـــة
واالسبـانـية والـتركـيـة والكـردية

اركية . والدا
حـاصل عـلى اجلـائـزة األولى في
مسابقة الفاو األدبية الكبرى في
لحمة الشعرية عن كتاب  رقيم ا

الفاو   1989ـ  1970.
حــاصـل عــلى شـــارة مــحـــافــظــة
نـيـنــوى لألدب .كـمـا حـصل عـلى
وصل لإلجنازات شارة جامعة ا

األدبية واإلعالمية .
كـرمه رئيس جمـهوريـة السودان

ـنـحه اجلـنـسـيـة الـسـودانـية 
وجـواز ســفــر ســوداني جلــهـده
ونـــتــاجـه الـــثـــقـــافي واالعالمي
اثـناء وبـعـد عـمـله في اخلـرطوم
.وهـــو عـــضـــو في مـــؤســـســـات
ومنظمات مهنية كثيرة منها : 
عـضــو احتـاد األدبــاء والـكــتـاب

العرب 
ـركـزي لالحتاد عـضـو اجمللس ا
الــــعـــام لألدبـــاء والــــكـــتـــاب في
الــعــراق لالحتــاد لــعــام  2000ـ

بغداد .
عـضــو احتــاد الـكــتـاب الــعـرب ـ

دمشق 
عــــضـــو احتـــاد أدبــــاء مـــصـــر ـ

القاهرة 
عضو اتيلية القاهرة ـ القاهرة 
عـضــو جــمــعــيــة قــراءة لــلــنــقـد

والترجمة ـ القاهرة 
عضـو االحتاد العـام للصـحفي

السوداني 
عضو نقابة الفنان العراقي ـ

بغداد 
ــســرحــيــ عــضــو جــمــعـــيــة ا
واإلذاعـيــ والــتــلـفــزيــونــيـ ـ

بغداد . 
عن عـمـله الـوظـيـفي كـتب رحـمة
الــلـه عــلــيه فــقــال ان له جتــربــة
تــمـتـد الى   40عــامـا من الـعـمل
ــــؤســـــســـــات اإلعالمـــــيــــة فـي ا
والــثــقــافـــيــة والــدبــلــومــاســيــة

العراقية : 
إذاعي / مــدرس لــغــة عــربــيـة /
مــــشــــرف اآلداب فـي الــــنــــشـــاط
ــــوصـل / مــــديـــر ــــدرسـي بـــا ا
وصل / الثـقافة اجلـماهيـرية با
/ مـــــــديــــــر اإلعالم الـــــــداخــــــلي
ـــوصل / مـــديــر تـــلــفـــزيــون بــا
وصل / مدير في ديوان وزارة ا

اإلعالم / وبينها : 
مــلـحق فـي الـســفـارة الــعـراقــيـة
بعـمان / األردن ـ  1977ـ 1981
ـركـز الــثـقـافـي الـعـراقي مـديــر ا
الــقـاهــرة / مــصـر الــعـربــيـة من

 1988ـ 1991
ـركز مسـتشـار صـحفي ومـدير ا
الــثــقــافي الــعــراقـي /اخلــرطـوم

/السودان ـ  1992ـ  1996.
مـــســـؤول فـــتـــرة اخـــبــاريـــة في

الفضائية البغدادية .
 wH B « ◊UAM «

عــضــو هـــيــئــة حتــريــر جــريــدة
الــرسـالــة / مــجـلــة الـنــبـراس /

اجلامعة / احلدباء .
مـــحـــرر فـي جـــريــــدة الـــثـــورة ـ

وصل .  مندوب فى ا
مـــحـــرر فـي مـــجـــلــــة الف بـــاء ـ

وصل . مندوب ا
مــديـــر حتـــريـــر مـــجـــلـــة األديب
ـعــاصـر الــصـادرة عن االحتـاد ا
الــــعـــام لألدبـــاء والــــكـــتـــاب في

العراق . 
كــاتـب في الــصــحف الــعــراقــيــة

والعربية .
مــراسل ثــقــافي جلــريــدة الــرأي

السودانية .
مـراسـل ثـقــافي حـالــيـا جلــريـدة

اخبار اليوم السودانية .
ـهـرجـانــات والـفـعـالـيـات وعن ا

الثقافية التي اسهم فيها :
ـهـرجـان ابي تـمام في مشـارك 

وصل 1971 ا
عـضو الـوفد الثـقافي واالعالمي
العراقي الى جاميكا عام 1978
مــــــــشــــــــارك فـي اغــــــــلب دورات
ــربــد الــشــعــري في مــهـرجــان ا

ـثل الـعـراق في مـؤتـمر بـغداد 
هـيئـات االذاعـة والتـلـفـزيون في
دول عدم االنـحياز في لـيماسول

بقبرص 1987
ــــثل االحتــــاد الــــعــــام ألدبـــاء
الـــعـــراق في مـــلـــتـــقـى الـــبـــحــر
ــتــوسط لــلــشـعــر في االبــيض ا
مديـنـة مرسـية في اسـبـانيـا عام

2001
مــشــارك في مــهــرجــان الــشــعــر
ــركي ـــصــري الــعــراقـي الــدا ا
بـــالـــقــاهـــرة / اجملـــلس االعـــلى

للثقافة / القاهرة / 2008
مــشـــارك في مـــهـــرجـــان شــوقي
وحــافـظ / الــقــاهـــرة / اجملــلس

االعلى للثقافة / 2007
مشارك في دورات ملـتقى الشعر
الــعــربـي في الــقــاهــرة بــدوراته

جميعا
مــشـــارك في مــهــرجـــان مــديــنــة
بـورسعيـد في الذكرى اخلـمس

لـلــعـدوان الــثالثي عـلـى مـصـر/
هيئة قصور الثقافة / 2006

مــشــارك في امــســيــات ونـدوات
ومهـرجـانات كـثـيرة فـي البـلدان
الــتي عـمل فـيــهـا االردن ومـصـر
والسودان اضافة الى سوريا . 
وفي مجال الدورات التدريبية : 
ـذيـع بـبـغداد / 12 / 1 دورة ا

 .1967 
الـبــرنـامج الــتــدريـبي لــتـطــويـر
اإلدارة الــــــــــــوســـــــــــطـي ـ وزارة
ـــركــز الــقــومي الــتـــخــطــيط / ا
لالسـتشـارات والتـطوير اإلداري

.26 / 4 / 1987 
عـهـد الدبـلـوماسي / دورة فـي ا
وزارة اخلــــارجـــيــــة / بــــغـــداد ـ

.1977 
دورة األخــبـار الــتــلـفــزيـونــيـة /

بغداد / 1985.
مــــرة اعـــدت نــــشــــر قـــصــــيـــدته
ـــوســـومــــة  أَرْبَـــعُـــونَ نـــهـــاراً ا
َـوْصِلُ األُفُ وقـد كـتــبـهـا في وا
ـــــــــــوصـل  1987حــــــ بــــــلغ ا
األربـــعـــ من عـــمـــره وقـــال انه
يــبـــكي حــ يــقـــرأهــا وقــد بــلغ

الثالثة والست . يقول : 
بَيْنَ قَوْسَيْنِ مِنْ مَرْمَرٍ ودُمُوعٍ

أُسَربُ ظِلّي إلى اآلسِ
والطُرُقات العَتيقةِ

أُطْلِقُ شَمْساً شِتائيَّةَ الثَّوْبِ
َ تعب نازِلِ وا ملفوفَةً با
أُسَمي الطَريقَ إليها هَوايَ
وأَمنحُ للسنواتِ رُجوعي
دينةِ سَأعبُرُ جِسْرَ ا

مِنْها- إليْها
ألُفُ األزقّةَ في الفَجْرِ

غُصْناً فَغُصْناً
وَجُرْحاً فَجُرْحاً

أَدورُ على العَتَباتِ النَّظيفةِ
رُكْناً فَرُكْناً

وَقَلْباً فَقَلْباً...
 اَلى جانِبٍ مِنْ سَماءٍ.. 

شَماليّةِ الريحِ
قُرْبَ اخملاوِفِ واألمنياتِ

تَـــفَــيّـــا ذاكَ الـــفَـــتى نَـــجْــمـــةً في
السطوحِ

احْــتـوى قَــمَـراً حَـطّ في كَـفّهِ ذاتَ
حُزْنٍ وَهَيَّأَ مِنْ حُلْمِهِ قارِباً 

يَعْبُرُ الليْلَ
واجلوعَ

يَكشِفُ أعجوبةَ اجلَسَدِ األنثَوي
يُقبِلُ حتتَ مصابيحَ واهنةٍ

ُستنيرَ كَنْزََهُ ا
يُسافِرُ في شَفَقٍ قُرمِزيٍّ

وَيَدْخُلُ بَسْمَلَةَ االخضِرارْ. 

كانَ اجلَسَدُ الطِفْلُ النابضُ 
بَيْنَ يديكَ لَهيباً 
فَصْالنِ رَبيعيّانِ 

وَعَشْرةُ أقْمارٍ 
وشموس أرْبَعُ

تَنسابُ عَلى النَهدَيْن.
خَدّانِ مِنَ القُطْنِ األبيضِ 
كَفّانِ مِنَ العَسَل اجلبليّ 

وخُضرةُ عَينيْها حَقْل ساطِعُ 
طَيَّ ذُهولِكَ 

أوّلُ أسْرارِ األنثى يَفْتَحُ باباً
خَلْفَ جِدارِ البَيْتِ اجلُصيَّ 

جِوارَ اخلَوْفِ
وَبَيْنَ حَريقِ التُفّاحِ 
عَرَفْتَ طريقَ البستانِ

زُقاق يصبحُ مَمْلَكةً 
وَمَساء أطيبُ مِنْ كُمّثرى

وظَالم أدْفأُ مِنْ مِعْطَفِ صوفْ. 
.......

في حِوارِ األزقَّةِ والنَّهْرِ 
يَمْضي الفَتى سادِراً 

ٍ وخَوْفْ.  فَوْقَ ط
دينةِ  يَتَملّى غُيومَ ا

أعوامَ أزْهارِها 
زَهْرةً زَهْرةً 
وأَوانَ الربيعِ
رَبيعاً ربيعاً

مَآتِمَ شُطآنِها 
وشواهِدَ أبنائها 

شاهِداً 
شاهِداً

يَعبُرونْ. 
يَجْلِسُ اليومَ مُبْتَسِماً 

 ِ َ قوس ب
من حَجَرٍ وبُكاءٍ

عَلى مِسْطَباتِ احلَدائِقِ 
مُنْفَرِداً 

مَعَهُ أربعونَ نَهاراً 
على دَكّةٍ مِنْ رُخامٍ وعُشْبٍ 

يُراجِعُ أشعارَهُ 
وَيسوّي جَدائِلَ دَجلةَ 

إثْرَ احلَريقِ األخيرِ 
يُصَفّي حِسابَ الشبابيكِ.. 

خارطة مِنْ مصابيحَ 
طَيْر

سَتائِرُ تَدخُلُ شيئاً فشيئاً 
إلى ظُلمةٍ ورَمادٍ

مَناديلُ أتلَفَها الدمعُ
نافذة أطفأَ الثلجُ شمعَتَها 

شارع تاهَ..
بيت يصيرُ إلى حَجَرٍ وتُرابٍ

ظِالل أضـــاعَتْ طـــريقَ الـــرُّجــوعِ
إلى الدارِ
غزالنُ تبكي

من القمحِ كانَتْ تَجيءُ 
ِ مُــعــبــأةً بــشــذَى اخلُــبْــزِ والــلـ

القُرَوي
 َ انْتهتْ في أغاني احملبّ

فـــقـــدنـــا الـــيـــوم االحــد 8-8-
 2021شـاعر كـبيـر مأل الدنـيا
وشــغل الـنـاس طــيـلـة عـقـود 
هـــو اخي وصـــديـــقي ورفـــيق
عـمـري وزمـيـلي مـنـذ خـمـس
سنة في كـلية التـربية االستاذ
أمـجــد مــحــمـد ســعــيــد ذنـون
العبيدي 1947-  2021شاعر
وصل الكبير الذي توفي في ا

القاهرة.
أمـجـد مـحـمـد سـعـيـد  شـاعـر
الــــرقــــة  واحلـب  وصــــاحب
دواوين  نافذة لـلبرق  وارافق
زهرة االعـماق  والبالد االولى
 واحلـصن الــشـرقي وقـصـائـد
حب وجـــــوار الــــســـــور فــــوق
العشب  ورقيم الفاو  وما ب
ـــرمــــر والـــدمـع  واربـــعـــون ا
نهارا  وسورة النيل وقمر من
احلـنـاء وفـضاءات وامـكـنة  و
محـمـد صلى الـله عـلـيه وسلم
..قـــمــــر االنـــاشــــيــــد  وخـــلف
سـاحـات الــتـحـريـر  ...كـاتب 
ومــــرب  وشـــــاعــــر  واديب 
وصــــــــحــــــــفـي  واعـالمـي من
الــطــراز االول  يـــعــرف كــيف
يقدم نفـسه بنفس القدرة على
تــقــد غـــيــره . حــاصل عــلى
ـاجـسـتيـر في االدب شـهـادة ا
الـعــربي من مــعـهــد الـبــحـوث
والـدراسـات الــعـربـيــة الـتـابع
جلــامــعــة الــدول الــعــربــيــة -
كـمـا حتـقـيـق الـتـراث  2011. 
يـحمل شهـادة الدبلـوم العالي
عـهد في حتـقـيق التـراث من ا

نفسه سنة  2009. 
وصل تألق  وفي بغداد في ا
تـــألـق  وفي الـــقـــاهــرة تـــألق
احـبه الــعـراقــيـون كـمــا احـبه
ـصـريـون واحـبه اجلـميع ... ا
نـتـهـاتف يـومـيـا تـقـريـبـا مـنـذ
ســــنـــــوات  وعــــنـــــدمــــا ازور
الــقـاهــرة الــتــقــيه ومــنــذ كـان
ملـحقـنا الـثقافـي في سفـارتنا
بــالـقــاهــرة ..  قـريــر الــعـ
اخـي الـشـاعــر الـرقــيق شـاعـر
احلب ابا االمجـاد  فقد تركت
فـيـنـا مـا يـجعـلـنـا نـذكـرك ابدا
..من أُعزي ? أُعزي نفسي اوال
 وزوجــته ومـــحــبــيه انــا لــله

وانا اليه راجعون .
في مــســيــرته  وحــيـاتـه لـدي
الـكــثـيـر عــنه وسـأكــتب مـقـاال
مـفـصال لـكـن البد ان اقـول انه
ــوصل من مــوالــيــد مــديــنــة ا
 1947. كـــتـب عـــنه االســـتـــاذ
ـطبـعي في مـوسـوعة حـميـد ا
اعـالم وعـلـمــاء الـعــراق . كـمـا
كــتب عــنه االســتــاذ الــدكــتـور

عـمر الـطالب في مـوسوعة اعالم
ــوصل في الـقــرن الـعــشـرين   ا
وكــــتب عــــنه االســــتــــاذ مــــاجـــد
احلسـيـني في مـوسوعـة شـعراء
ـــوصـل في الـــعـــصــر احلـــديث ا
وكـتب عـنـه كـثـيـرون وقـدمت عن
شــــعـــره رســـائل مــــاجـــســـتـــيـــر
واطـــروحــــات دكـــتــــوراه  وانـــا
كــتـبت عـنه كـثـيـرا  وكـان فـرحـا

ا كنت اكتب .
t UO

االستـاذ أمجـد مـحمـد سعـيد من
مـوالـيـد مـحـلـة شـهـر سـوق يـوم
 31من نيـسان سنة   1947وفي
ــوصل االبــتـــدائــيــة  مـــدارس ا
ـتـوســطـة  والـثــانـويـة درس وا
وتـعــلم وســافـر الى بــغـداد كــمـا
فعلت وفعل جيلنا سنة ? 1964
ودخل قسم الـلغة الـعربية بـكلية
التـربيـة -جامـعة بـغداد وتـخرج
ســـنـــة   1969ومــــارس الـــعـــمل
ـديـرية االعالمي والـثـقـافي في ا
الـعــامــة لــلـتــربــيــة - مـحــافــظـة
نـيـنوى 1970- 1975. كمـا ع
مـديـرا لـلثـقـافـة اجلمـاهـيـرية في
ــــوصل 1975- ? 1979وكـــان ا
مـذيـعـا في تـلـفـزيـون نـيـنـوى ثم
اصبح مـديرا له 1986-? 1988
وعـ مــديـرا لــلـمــركــز الـثــقـافي
الـــعــراقي فـي الــقـــاهــرة 1988-
 ? 1989وله عدد من الكتب ذات
الـطابع الثـقافي واالعالمي مـنها
كـــتـــابه عن صـــورة الــعـــربي في

االعالم الغربي  وله ايضا :
مـــذكــرات فـي الـــدبــلـــومـــاســـيــة
الثقـافية  –مشـاهد وشخـصيات
سودانية  –مكـتبة جـزيرة الورد

 –القاهرة  2013 –.
أعد الـكثيـر من البرامج الثـقافية
لإلذاعــــة والــــتـــلــــفـــزيــــون  وله
مسرحيات شـعرية كتبها  وكرم
عــــدة مــــرات وهـــــو عــــضــــو في
االحتـاد الـعـام لألدبـاء والـكـتـاب
الــعـراقـيـ  كـمـا هـو عـضـو في
احتـاد كتاب االنـترنت العـراقي
 وفي رابــــطــــة كـــــتــــاب تــــاريخ
وصـل وتراثـهـا وله اسـهـامات ا
ـــنـــتـــديـــات كـــثــــيـــرة جـــدا في ا
ـلتـقـيـات الثـقـافـية والـنـدوات وا
في الـــعـــراق ومـــصــر ولـــيـــبـــيــا
والـسودان وبـلدان عـربيـة اخرى

.
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احتـاد مــرايــا الــعــزلـة  ,شــعـر  ,
األدبـاء والكـتاب الـعرب  ,دمشق

., 2003 
أوراق عـمـان  نـصـوص  أمـانـة

عمان الكبرى  عمان  2002.
عـزف سـوداني بـأوتـار عـراقـية ,
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وصل ا

سجدِ  ارتفعَ التكبيرُ مِنَ ا
والثلجُ علَى األبوابْ.

العرباتُ ستركُضُ قُرْبَ النَّهْرِ
تعودُ اخلَيْلُ وحيدةْ. 

شيْ الزورَقُ 
والشاطئُ مفتوح
والدُّنيا مَطَر

.. أفتحُ نافذةَ الفَجْرِ 
أُخَلّيها تتنفسُ مِثْلَ األشجارِ

سأغرِسُ في الغاباتِ غَداً 
جَذْراً آخَرَ 

أغرسُ عِنْدَ الشَط غداً
بَيْتاً آخَرَ 

أكتُبُ فوقَ اجلُدرانِ اجلصيّةِ 
أغنيةً أخرى 

عَنْ قافلةٍ مِنْ قَوْسِ قُزَحْ. 
شَرِبَتْ كَأْساً 

مِنْ خَمْرِ الرُّمّانْ. 
وأضاعَتْ في مَطَرِ البُستانْ. 

أسْراراً وقَدحْ.
........

جِسْر ثالثُ 
جِسْر رابعُ 

جِسْر خامِسُ 
تَـخْـطــو قَـدَمـاكَ عَــلى اجلِـسْـرِ

األوّلِ 
صباحْ. صباحُ عن ا يبتعِدُ ا
ينكسِرُ احلُلْمُ على األقداحْ. 

الفَتى.. 
عِنْدَ بابِ احلديقةِ

يَقرأُ شيئاً 
على العُشْبِ 

 ْ مُتَّخِذاً هيئةَ األربع
بِقليلٍ مِنَ اخلَمْرِ في شفتيهِ 

قليلٍ من الشَّيْبِ في فودِهِ 
 .ْ وقليلٍ من الياسَم

يَتَغنى بِصَوْتٍ خَفيضٍ.. ?
شي على العُشْبِ -لَقَدْ كانَ 

دونَ حذاءٍ
يصيدُ العصافيرَ 
مِشيَتُهُ اآلنَ أهدأ 
عيناهُ مُتعبتانِ

ويَخشى مِنَ البردِ 
كسالنُ ال يتمشّى كثيراً

تَهونُ
تَهونْ.

األرضُ والدة وأنتَ حتوطُها
أرجاؤُها 

يَمشي إليكَ تُرابها.
َ على جبَلِ األربع

تقومْ.
َ على دِجلةَ األربع

تعومْ.
َ على شَمْسِها األربع

تُغنيّ. 
َ وفي يَوْمِها األربع

تُصلي.
ــا واخـــتم هـــذه الــســـطــور 
ـــبـــدعــة قـــالــتـه الـــشــاعـــرة ا
االســتــاذة الـدكــتــورة بــشـرى
الـبسـتاني عن االسـتاذ امـجد
مـحـمـد سـعـيـد :"هذا مـا دوّنه
ــبــدع الـغــالي الــورق أيــهــا ا
أخي الـشـاعـر األسـتـاذ أمـجـد

محمد سعيد..
 أمـا مــا حتــتـفظ بـه الـقــلـوب
والذكريات الـعطرة فهو أجل
وأكـــبــر مـن احلـــروف " . امــا
الفنـان االستاذ راكان العالف
فـقـال :" امـجـد مـحـمـد سـعـيـد
ــــــــــوصل عــــــــــلـم مـن أعـالم ا
والــــعــــراق ثــــري بــــعــــطــــائه
ومــنــجــزه الــثــقـافـي والـفــني
أفــــــنـى حــــــيـــــاتـه فـي اثـــــراء
الــســاحــة االدبــيــة والــفــنــيـة
رحـــمــة الـــله عــــــلـــيه وطــيب

ثراه.
{ كاتب ومؤرخ عراقي

ـةً من بــنـفــسجِ مــا يــحـمِلُ مَـرْثــيـَّ
احلقلُ والغيمُ..

..........
قَوْسانِ

من مَطَرٍ وغصُونْ.
لِنَهارٍ بحجمِ احملبّةِ

ليلٍ بحجمِ الظُّنونْ... 
أإلى غابةِ السنديانِ تريدُ..

الطريقُ إليها معبدة 
فَتَمَشَّ إليْها

صِلِ النَّهْرَ بالذاكرةْ
واألماني بفُقْدانِها
والنَّدى باخلريفْ.

وتَعَلّقْ برمْلِ الشَّواطِئِ
بــــالــــســــاحِـلِِ األبــــديّ الــــذي لَنْ

يَخونْ.
أربعونْ
أربعونْ.

أربعونَ نَهاراً مَضَى
لَسْتَ تملِكُ شَمْساً

ولكنّها أربعون مَداراً مِنَ الوَهَجِ
َوْصلي  ا

وَلَيْسَ لدجلةَ إسْم وحيد
ولـــــكـــــنّهُ أربـــــعـــــونَ وَريـــــداً مِنَ

 .ْ الرئت
أربعونَ نبياً

عَلى خَطْوِهِمْ.
وَضَبابِ منائِرهمْ

فَتَحَ القلبُ شُبّاكَهُ 
اشتَعَلَ الصُّبْحُ

- يا زورَقاً فوقَ دجلَةَ يَسْري- 
على مَهَلٍ

نَقِفُ اآلنَ جِوارَ القلعةِ
عندَ السورِ احلَجريّ قليالً 
نشرَبُ مِنْ عَيْنِ الكبريتِ هَوىً

وَنَمُرُّ عَلى اجلِسْرِ األولِ
قهى الغائبِ في قَعْرِ النَّهْرِ با

وبالسوقِ الشّعبي الغابرِ 
آهٍ

ال تملِكُ شيئاً
َوْصِلِ لكنّكَ تملِكُ كُلَّ ا

أرصفةً
وحدائقْ.
غَيْماً

وحَرَائقْ.
..........

... بَيْنَ قَوْسَيْنِ
مِنْ شَجَرٍ وَسَحابٍ 

َساءُ إلى البيتِ.. يَعودُ ا
قنطرة تُغلِقُ البابَ

خَلْفَ نوافذِكَ اخلَشَبيّة 
تَغْزو احلِكاياتُ وَهْمَ الصغارِ 

واقِدِ أمامَ ا
تَنْعَسُ 

تَأكُلُ جَوْزاً وتيناً 
تَنامُ

أتنامُ اآلنَ..?
بَدا الصُّبْحُ
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قـــبل أيـــام بـــعث لـي صــديـــقي
الـراحل أمــجـد مـحــمـد ســعـيـد
بـقـصيـدة كـتـبـها في مـنـاسـبة
سابقة عن سعدي يوسف بعد
مـعـرفـته بـاهـتـمـامـنـا الـشـاعر
حــمــيــد ســعــيــد وأنــا بــوضع
كــــتـــاب عـن الــــراحل ســــعـــدي
يــــوسـف يــــكــــون عــــلى شــــكل
قــصـائــد مـهـداة لـه من شـعـراء
ناسـبة مرور عـرب مختـلفـ 
عام على وفاته. وقد كنّا اتفقنا
بـعـد قــراءة الـقـصـيـدة عـلى أن
أمـــجـــد  قــادر عـــلى أن يـــكــتب
غـــيـــرهـــا اآلن ألن مــــنـــاســـبـــة

ــة ســبــقت وفــاة كــتــابـــتــهــا قــد
ــا كــلـمــته في سـعــدي يــوسف. و
ذلك أعتذر وقال إنه غير قادر اآلن

عــــــلى كــــــتــــــابــــــة شـيء آخـــــر  
وأضــاف:"بـدأت احلـيـاة تــتـعـبـني
ــا افــكـر هــنـا ( في الــقــاهـرة) ر

ــــوصل الحـــقـــا بـــالــــعـــودة الى ا
االن انـا ال ..احلـيـاة راكـدة تـمـامـا
اخــــــرج مـن الــــــبــــــيت اال نــــــادرا
واالصدقاء رحل من رحل وانزوى

من انزوى وصمت من صمت.
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كنا نفكر في شيخوخة جميلة في
الـعــراق نـقـضــيـهــا مع االصـدقـاء
نتديات ..نعم لقد قاهي وا على ا
ســبــقــتـــني هي نــهــايــة الــرحــلــة
تـــمـــنـــيـــاتي لـك بـــطـــول الـــعـــمــر
والصـحة والسعـادة" وكنت كتبت
لـه بـعـد أن عــرفت بـنـيــته الـعـودة
ــــوصل أن "ال شـيء أجــــمل إلـى ا

ـوصل عـلى صعـوبة احلـياة من ا
فيهـا هذه األيام وتقـصير اجلميع

إزاءها. 
 إنـــهــــا يــــاصـــديــــقي عــــودة إلى
اجلـذور  ولــوال األوالد والـزوجـة
تعلقة بهم حيثما كانوا لرجعت ا
إلى العراق ألموت فيه."فـليرحمنا
الـله جميـعا فـقد أكلت الـغربة جلّ
علن الذي وت ا أعمارنا  وهذا ا
يــضـــرب هــذه األيـــام كــثـــيــرا من
أصدقائنا وأحببتنا داخل العراق
وخـارجه بـهـذه الطـريـقـة الـقـدرية

فاجئة هو موت آخر  لنا .  ا
وإنا لله وإنا إليه راجعون .
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عمان

امجد سعيد في احد اجملالس الثقافية

dF∫ امجد سعيد مع احد اعماله الشعرية
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بغداد

نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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يــكـون مـسـؤوالً كـبــيـراً كـأن يـكـون
وزيــراً أو نــائـبــاً أو حــتّى رئـيــسـاً
لـــلــوزراء أو رئــيــســـاً لــلــنــواب أو
للجـمهورية أو لـلقضاء أو ...  وما
إلى ذلك من رتـبٍ مــرتّــبــةٍ مــنــمّــقـةٍ
وأسمـاء!  أو أن يكـون ولسوء حظ
الـــــنـــــاس وبـــــؤســـــهـم كلّ هـــــؤالء

جميعهم فاسداً!
  وقد يـكون الـفـساد ضـاربـاً أفقـياً
وعــامـــوديــاً وعــرضـــيــاً وطـــولــيــاً
ـعنى أن يكـون الشـعب بغالـبيته
أيـــضــاً فــاســداً وهــو الــذي أوصل
ــتـــعــفّـــنــة من هـــذه الــشـــريــحـــة ا

فسدين. سؤول الفاسدين ا ا
 وال يـنـفع السـؤال والـتسـاؤل هـنا
أن هل الـشـعب هو من نـقل فـساده
الـى الــطــبــقـــة احلــاكــمــة فـــعــلــيــاً
فـــانــتـــخب مـــســـؤولـــ فــاســـدين
ثّـلـون فـسـاده أم أنّ الـعـكسَ هو
ـــــســـــؤولــــ الـــــصـــــحـــــيح وأنّ ا
الــفــاســدين هم من نــقــلــوا عــدوى
فــســادهم إلى الــعــامّــة من الــنـاس
ـتــيــنـة لــكي يــثــبّـتــوا قــواعــدهم ا
الـــضـــاربــــة في األرض كـــاجلـــذور
ولـــكـي يــتـــمـــكّـــنـــوا بــالـــتـــالي من
االستـمرار في فسـادهم وإفسادهم
أكـــثـــر فـــأكــــثـــر  فـــاألمـــر ســـيّـــان
كن والنتيجة واحدة وهي أنّه ال 
لـطبـقـة سـيـاسيـة فـاسـدة أن حتكم
شــعــبـاً عــلى مــدى سـنــواتٍ طـوال
وتكون في ذات الوقت مدعومةً من
هـذا الـشـعب بـدعـامـاتٍ وأسـاساتٍ
مفـصلـية قـوية وثـابتـة ال تتـزحزح
وبـكيـفـيـاتٍ وطـرق عـدّة لو لـم يكن
هـذا الـشــعب بـغـالـبـيـته فـاسـداً أو
على األقل راضياً قـانعاً ساكتاً عن

احلق وبعضه متنعماً بالفساد.
ؤمـنـ عـلي عـليه ومـقولـة أمـيـر ا
أفـــــضل الــــصـالة والــــسالم وهــــو
القائل " كـما تكونـوا يُوَلّى عليكم "
ــثّل هــذا الــشــعب هي خــيــر مـــا 
ـسكـ وقـصّته مع هـذه النـماذج ا
فسدين في من احلكام الفاسدين ا

األرض.
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كن أليّ ؤكّد حتماً أنّه ال   فا
طــبـــقــةٍ حــاكـــمــة أو حــاكـمٍ فــاســدٍ
مـسـتقـوٍ على شـعـبه أن يبـقى على
رأس سـلطـةٍ منتـخبـةٍ كمـا هو حال
الـسـلــطـة في لـبـنـان إال بـأن يـكـون
بــــعض هـــذا الــــشـــعب إن لـم نـــقل
أكـثره وفي صـميم ذاته إمّـا جاهالً
أو فـاسـداً أو صـامـتـاً عن احلق أو
مسـتفيـداً ومنتفـعاً بطـرقٍ عدّة كما

هو ب" الواسطة".  
وفي حــالٍ كــهــذا احلـال لــيس من
الــغـريب أبــداً أن يـصل الــبـلـد الى
هــذا احلــال من الــتــردّي والــبـؤس
ا ال عقاب وال والفقر واإلفالس طا

عــنـدمـا خــلق الـله آدم عــلـيه الـسالم
ومـــنــذ أوّل أيـــام اخلــلـــيـــقــة عـــلّــمه
األســـمـــاء وعــلّـــمه فـــصل اخلـــطــاب
وعلّـمه فصل اخلـير عن الشـرّ وعلّمه
أنّ خـطـأً واحداً فـقط قـد يـنزل به من
أعـلى علّـيـ إلى أسفل سـافلـ وقد
أنزله فعالً من جنّة الفردوس األعلى
إلى الـعـالم األدنى هذا الـعـالم الذي
ـعايير والقيم فما اختلطت فيه كلّ ا
عــاد األبـــيض أبـــيــضـــاً وال األســود
أسوداً وصار للـمال األسود وللذهب
األسـود القـدرة عـلى حتويل وتـدوير
فـاهيم واحلـقائق والـثوابت زوايـا ا
واألسس. هـذا مـا أحــبـبت أن أشـيـر
إلــيه في مــقــدّمــتي  ألضيء عــلى مـا
بـات علـيه حالـنا بـعدمـا انطـفأت في
نـفوسـنا تلك الـروح اجلمـيلـة احملبّة
لـلـخـيـر وبـعـدمـا ابـتـعـدنـا عـن حـجر
أسـاسٍ واحـد أوحـد هـو مـبـدأ األمـر
ـنـكـر الـذي ـعـروف والـنـهي عن ا بـا
نـزلت به الــشـريــعـة اإللــهـيــة واألمـر
اإللـهي  لـكي يـسيـطـر احلق و يزهق
البـاطل. فمـا بات عـلـيه حالـنا الـيوم
في بـلـدانـنـا الـعـربـيـة وبـخـاصـةً في
لبنان الذي يعاني ما يعانيه من فقرٍ
وبـؤس وقـلّة حـيـلـةٍ وانـعـدام الـقدرة
عـلى الــتــغـيــيــر وسـيــطــرة الـفــسـاد
واإلفــســاد هــو نــتــيــجــة تــرك األمــر
ـنـكـر وهـو ـعـروف والــنـهي عن ا بـا
ـعـروفـة نـتـيــجـة تـلك الــسـيـاســات ا
بـــســـيـــاســـات " الـــنـــأي بـــالـــنـــفس"
ـا ـسـايــرة الـتي لــطـا ـداهـنــة وا وا
سمعـنا بها عنـد كلّ منعطفٍ وزاوية
مفـصليـة والتي دائمـاً ما كنّـا نسمع
بــهـا من قــريبٍ أو من بــعـيـد وكــلّـمـا
ضاق بـنـا احلال أو وجـدنـا أنفـسـنا
وقد حُـشـرنـا في زاويـةٍ ضيـقـة نـريد

منها خروجاً.
إذ ما معنى أن نـكون اليوم في حالةٍ
أقلّ مـا يُقـال عنهـا أنّهـا حالـة حرجة
تـسـتـدعي الـعمـل الـسريـع والدؤوب
والـطار لـكي نقـوم بإنـقاذ مـا تبقّى
لـــنـــا قـــبل أن نـــغــرق وتـــغـــرق بـــنــا
السفينة التي نحن فيها ونسكت ?!
ومـــا مــعــنى أن نــعضّ عــلى اجلــرح
الـنــازف فـيــمـا نــحن نـغــرق ويـغـرق
معـنا كلّ ما عمـلنا ألجله ومـا بنيناه

طــيــلـة ســنــواتٍ وســنـوات طــويــلـة
ونسكت ?!

ـــوت الـــفـــقــراء ومـــا مـــعــنـى أن  
ــســاكــ في لــبــنــان عـلـى أبـواب ا
ـستشـفيـات ال يستـطيـعون عالجاً ا
اء والـكهرباء بعـدما انقطع عـنهم ا

والدواء و.. نسكت ?!
ــكن أن يــســـكت الــفــقــيــر وكــيـف 
ــوت في كلّ يـومٍ ـســكــ ومن  وا
ــرّات من اجلــوع والــفــقــر مــئــات ا

وقلّة احليلة والقهر والذلّ ?!
ـكن أن يـسـكـت الـفـقـيـر  بل كـيـف 
واجلـائع والـعــريـان عن من يـسـرق
قوته وقوت عياله ليالً ونهاراً سرّاً
وجــهـــاراً عالنـــيــةً وإســـراراً وهــو
يــعــاني مــا يـعــاني من قــهـرٍ وإذالل
يـــومي إن فـي صــفـــوف اإلنـــتـــظــار
الــطــويـــلــة عــلى أبـــواب مــحــطــات
ـوت طـفله أو البـنـزين أو حيـنـما 
أبــــــــــــاه أو أمّـه عــــــــــــلـى أبـــــــــــواب
ـستشـفيات أو نـتيجـة عدم وجود ا

اء?! الدواء والكهرباء وا
ـــكن أن يـــرى الــــفـــقـــيـــر  وكـــيـف 
ستـضعف حقّه ـسكـ ا اجلائع وا
الــضــائع في جــيــوب من يــســمّــون
أنفسهم أوصـياء أو مسؤول وهم
إن كــانــوا مــســؤولــ عن شـيءٍ مـا
يـوماً ما فـهم مسـؤولون حتـماً أمام
مـحكـمة الله الـعلـيا مـسؤولون عن
ــصـالح فــســادهم واسـتــهـتــارهم 

الوطن والفقراء من الناس?!
فـــلـــمـــاذا إذن نـــخــــجل أن نـــســـمّي

األشياء بأسمائها?!
فــهل يُــسـمّـى الـفــاسـدُ إال فــاسـداً ?!
ـكن أن يُـطــلَق عـلى الـفـسـادِ وهل 

مسمّياتٍ أخرى ?!
في قـوانـ الـبـشر واإلنـسـان وفي
ـوضوعـة لـلخـير والـشر القـوان ا
كن أن يُسمّى منذ بدءِ اخللـيقة ال 
الفـسـادُ إال فـسـاداً أمّا في بـلـدانـنا
الـــعــــربـــيـــة واإلسالمــــيـــة فـــإنّ من
الــــواضح أن الـــفـــســـادَ له أســـمـــاء

أخرى! 
فالفـسادُ في لبنان كـما في كثير من
دولـنــا الـعـربـيــة له  أسـمـاء أخـرى
أسـماء جمـيلة مـنمّقـة مزيّنـة بأعلى
درجـات الـزينـة  فـالـفـاسـد مـثالً قد
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سـتشري الوضع الـقائم والفـساد ا
فـي لـــبــنـــان لـــنـــهب ثـــروة لـــبـــنــان
اجلوفية من النفط والغاز الطبيعي
وحـــرمــان الــشـــعب الــلــبـــنــاني من
ثــروته الــنــفــطــيــة ونـهـب مـقــدّراته
وتـــعـــجـــيـــزه مـن خالل رهن إرادته
مسـبقـاً وفـرض الشـروط عـليه عـبر
إفـقـاره وجتويـعه وذلك قـبل إخراج

ثرواته من جوف األرض.
فــهل يـدرك الـشـعب الـلــبـنـاني حـقّـاً
ــرحـــلــة خــطـــورة وحــســـاســيـــة  ا
ــرُّ به لـــبــنــان من احلـــالــيــة ومـــا 
حتدّيات كبـرى?! وهل يدرك الشعب
قـهور أنّ بـقاء اللـبنـاني العـزيـز وا
ــفــسـديـن عـلى هـؤالء الــفــاسـدين ا
رأس السـلـطـة ال يعـني إلّـا نـهب ما
ـكـنـوزة حتت تـبــقّى من ثـرواتـهـم ا
األرض بــــــعــــــدمــــــا نــــــهـب هـــــؤالء
ـسـتـغـلّـ مـا نـهـبـوا وسـرقـوا مـا ا
سـرقـوا من خـيـرات وثـروات لـبـنان
والــلـبــنــانـيــ عـلـى مـدى ســنـوات
طـوال?!عسى أن يـدرك الـلـبـنـانـيون
ـرحــلــة احلـالــيـة الــيـوم خــطــورة ا
الــقــائــمــة وأن يــدركــوا بــأنّ كلَّ مــا
يـجري في لبـنان حـاليـاً من ضغوط
ـنـشـأ  خـارجـيـة الـتـدبـير داخـلـيـة ا
والتـخـطـيط والبـرمـجـة واإلخراج 
واقعـيةً كانت أو مـخطّطـة مدبَّرة ما
هـو إلّا ضغـط استعـماري دولي من
أعداء لبنـان الكثر وبتـنفيذ عمالني
شيطاني مـشؤوم من عمالء الداخل
ـفسدين الـذين وُضعوا الفـاسدين ا
أســاسـاً فـي مـنــاصــبــهم تــلك ألجل
هــــــــدفٍ واحـــــــد وهــــــــو رهن إرادة

حـسـاب وال من يُـحـاسِب مـن الـناس
وال من يُحاسَبون!
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ومـــا زال هــــنـــالك مـن يـــدعم هـــؤالء
الـفـاسـدين ويـقف مـوقف الـدفاع عن
ــفـــســـدين من هــؤالء الـــفـــاســديـن ا
الـشـعب الـلبـنـاني وهم لـألسف كـثر
نــتــيــجــة عــدّة عــوامل لــيس أقــلّــهـا
اجلــــهل والـــشــــحن والـــتــــجـــيـــيش
ــذهــبي فــلن يــرعــوي الــطــائــفـي وا
هــؤالء الــفــاســدين  عن بــيـع الــبــلـد
ا هنالك قطرة ماءٍ وثروات البلد طا
وذرّة تـرابٍ وهـواءٍ تُـباع ويـسـتـطيع
أن يـسـرقـهــا ويـنـهـبــهـا هـؤالء فـمـا
بـــالــكم ولـــبــنــان بـــحــسب تـــقــاريــر
اخلبراء اآلن يطـوف على بحيرةٍ من
الــنــفط والــغــاز  وقــد ال يــســتــفــيـد
اللبنانيون أبداً من هذه الثروات إن
بــقي هـــؤالء الــفــاســـدين عــلى رأس
الــسـلـطـة وهـو مــا تـطـمح إلـيه هـذه
ـــفـــســدة الـــســـلـــطـــة الـــطـــامـــعـــة ا
وخــصــوصـــًا في هـــذه الــلـــحــظــات
احلــسّـاســة من تــاريخ لـبــنـان وذلك
بـتــشـجـيع من ومـع وجـود األطـمـاع
الدولية واإلقـليمية الـدائمة بخيرات

بلدنا وثرواته.
إنّ مــثَلَ لـبـنــان الـيـوم كــمـثَلِ شـركـةٍ
كــــبــــرى شــــارفـت عــــلى اإلفالس أو
أفــلـــست فـــعــلــيـــاً نــتـــيــجـــة فــســاد
سـتثمرين مرؤوسـيها الفـاسدين وا
مــنــذ ســنــواتٍ في الــفــسـاد  ومَــثَلُ
كــثـــيــرٍ من  الـــدول االســتــعـــمــاريــة
الـطــامـعــة في زمـانــنـا ومن حــولـنـا
كــمــثَلِ من يــريـــد أن يــســتــفــيــد من
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اكـثـر من مــلـيـون عـنـصـر امـني في
اجلـيش والشـرطه واحلشـد عجزوا

عن حماية
الــــوطـن من عــــبـث الــــعــــصــــابـــات
االجـراميه الـوالئيه لـتقـرر الواليات
ـتـحده االمـريـكـيه ارسـال قـواتـها ا
ــطـاردة ــتــخـصــصه  الــقــتـالــيه ا
االرهابي وقتـلهم وهذه ليس حبا
بـالعـراق والعـراقيـ ولكن حلـماية
سـفارتـهـا وملـحـقيـاتـها وقـواعـدها
وليذهب العراقي الى اجلحيم

ارهاب يـسـتـهدف الـشـعب الـعراقي
ـشـاركـه بـاالنـتــخـابـات ــنـعه مـن ا
ــيه ـــراقــبـه اال وارهـــاب لــفـــرق ا
ــزمع ارســالـهــا وحـصـر ــراقـبه ا ا
نــشــاطــهــا في بــغــداد وتــرك بــاقي
ــنـاطق تــلـعب بــهـا وبـنــتـائــجـهـا ا

سلحه العصابات ا
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انـــهـــا مـــعــــركـــة وجـــود لـــلـــعـــراق
سـلحه والعـراقـي ولـلـعصـابـات ا
التي تسيطر على مقاليد احلكم

 18عـــام مـن الـــقــــتـل والـــتــــدمــــيـــر
والسرقه وتهد الـبنيه االجتماعيه
لـــلــشــعب الــعــراقي بــقــيــادة اذنــاب
احملــتل االمـــريـــكي االيــرانـي الــذين
تفننوا في تغيير اشكال استهدافهم

للعراق
ـــواجـــهه في  25 تـــشـــرين بـــدات ا
 2019 حـــــ انــــتـــــفض الـــــشــــعب
الـعراقـي وتـوحد خـلـف راية الـوطن
ضــد احـزاب الــفــســاد ودفع الــثــمن

ومازال من ابنائه وبناته
في ساحات التحرير لتسقط حكومة
ـعـدي الفـاسـده ويـتم االعالن عـبـد ا
ــراقـبه ــبـكــره  عن االنــتـخــابــات ا
دوليه اعترض عليها قادة الفساد .
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نــعم ان االصـالح يـبــدا بــاســتــعـادة
الــــوطن مـن االيــــادي االثــــمه الــــتي
حكمت باالرهـاب والتزوير والسرقه

منهج والقتل ا
مـسـلـسالت لـلـتـخـريب بـقـيـادة بـيت

الشر في طهران واذنابهم منها :
-مــسـلــسل اســتـهــداف الــنـاشــطـ
بالقتل واالختطاف والتغييب

-مـسـلـسل اسـتـهـداف قـوت الـشـعب
برفع سـعـر الـصرف لـلـدوالر وافـقار

الشعب
-مــــســــلــــسل ضــــرب الــــســــفــــارات
بــصـــواريخ الــكـــاتــيــوشـــا بــحــجــة

قاومه ا
-مسـلسـل ضرب مـحطـات الـكهـرباء

وابراج نقل الطاقه الكهربائيه
ـــؤســـســـات -مـــســــلـــسل احــــراق ا
احلكـوميه من مخـازن ومستـشفيات

وووووو
ــيــاه عن االنــهـر -مــســلــسل قــطع ا

صدر والروافد من ا

ــتـــعــاظم ان الـــوعي اجملـــتــمـــعي ا
اسـقط االحـزاب الـفـاسده احلـاكـمه
حــتى قـبل اجــراء االنـتــخـابـات في
 2021-10-10فــــــهـي تــــــشـــــــعــــــر

ه قبل حدوثها بالهز
ان الـــــــواجـب االخالقـي واالمـــــــني
لــلــمــجــتــمع الــدولي يــحــتم عــلــيه
مـــســانـــدة الـــشـــعب في مـــعـــركــته

صيريه ضد االرهاب وادواته  ا
حفظ الله العراق واهله.
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اللـبـنانـيـ ونهب ثـرواتـهم من نفطٍ
وغــاز بـعـدمــا قـام هـؤالء الــفـاسـدين
ستغلّـ وعلى مدى سنوات طوال ا
تلـكاتهم وبـعدما بـنهب أموالـهم و
بــــات أكــــثــــر مـن نــــصـف الــــشــــعب
الــلــبــنـــاني يــرزح حتت خط الــفــقــر
نـتـيــجـة سـيــاسـات هـؤالء الــفـاسـدة
الـطــامــعــة وأن يـعــلم الــلــبـنــانــيـون
جـميـعاً أنّه مـا من فائـدة تُرجى بـعد
إلّـا بـأن يـدركــوا ويـلـمـســوا حـقـيـقـة
وخــطــورة الــوضـع الــراهن مــا بــ
أطـمـاع الــفـاسـديـن الـداخـلــيـة وبـ
ـتـحيّن أطـمـاع الـعدو الـصـهـيـوني ا
دائــمـاً لــلــفـرص  وهــا هــو يـتــحـدّى
اللبناني جميعاً ويعلن بأنّه سوف
يــبـدأ بـتــلـز شــركـات الــنـفـط لـبـدء
ـــنــاطق الـــتي هي حقّ احلـــفــر في ا

للبنان واللبناني فقط . 
من هنا ال فائـدة  تُرجى بعد إلّا بأن
يتّـحد اللـبنانـيون جمـيعاً  في رفض
فسدين ومواجهة هؤالء الفاسدين ا
وأن يـقـطعـوا الـطريق عـلى من يـريد
لـهم أن يـواجــهـوا بــعـضـهم بــعـضـاً
وينـجرّوا إلى الـفوضى الـتي يسعى
إلـــيـــهـــا الـــكــثـــيـــر من الـــطـــامـــعــ

ـفـسـديـن من الـداخل واخلـارج   وا
وأن يــعـلــمـوا يــقـيـنــاً بـأن ال حل وال
دواء يخرج لبنان من محنته وأزمته
احلـاليـة إلّا بـأن يُحـاسَب الفـاسدون
جــــمــــيــــعـــــاً عــــلى كـلّ جــــرائــــمــــهم
وانـتهـاكـاتـهم ونـهبـهم وسـرقـاتهم 
من أيّ دينٍ كــــانــــوا وألي طــــائــــفــــةٍ
انـتـمـوا  وإن لم يـفـعـلوا ذلـك فعـلى

لبنان واللبناني السالم !
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وهكذا جنـد ان مشاكل احليـاة كثيرة
ـرأة ويـكـمن ال سـيـمـا بــ الـرجل وا
وراء ذلك الـكـثــيـر من االسـبـاب الـتي
تـقود احيـانا الى الـطالق رغم وجود
االطــفــال الــذين غــالــبــا مــا يــكــونًـوا
ضـــحــــيـــة ذلك االنـــفــــصـــال  ولـــكن
ن نشأوا في قـابل هناك الكـثير  با
مـثل هــكـذا وول لــكن وجـودهم حتت
رعاية ام حنون تضحي بكل ما تبقى
من حيـاتـهـا من اجل تربـيـة اطفـالـها
وتـعـويـضهـم فقـدان وجـود االب وانا
الكثير من االمثلة التي حدثت بسبب
وفـاة االب او اغـتيـاله او اسـتشـهاده
سؤوليـة بعد هذا وتولي االم كامـل ا
الـفـقـد وقـيـامـهـا بـكـامل مـا يـحـتـاجه
االبــنـــاء حــتى يـــكــبــروا ويـــكــمــلــوا
دراســتـهم ويـكًــونـوا شـبــابـا قـادرين
عـلى دخول احلـياة وهم قـادرين على
ادارة حـيـاتهم وعـمـلهم واداء دورهم
في مسيرة احلياة وبناء االوطان

لكن ما ظهـر انا من قرار اخير شرعه
ان بـإعطـاء احلق لآلب او احلد البـر
فـي احـــتـــضــــان الـــطـــفـل في حـــالـــة
االنفـصال انه قرار يـحتاج الى اعادة
نــظـــر ويـــنــبـــغي ان يـــكـــون ذلك من
مـنطـلق الـدين والـشـريـعـة وكذلك من
خالل احلـالة الـنفـسيـة واالجتـماعـية
فــغــالــبــا مــا يــكــونــا االطــفــال اكــثـر
ارتـباطـا بـاالم نـتـيجـة مـشـاغل االباء
وغـيـابهـم لفـتـرات طـويـلـة عن الـبيت
ـرأة الـتي لـذا نـطـالـب بـان تـنـصف ا
تــتـــحـــمل دائـــمــا الـــوزر االكـــبــر في
ن يـسـعون اجملتـمع وامـلـنا. كـبـير 
لـبـنـاء جـيل جـديـد. قـادر عـلى اكـمال
مـــســـيـــرة احلـــيـــاة وهـم في افـــضل
حـاالتـهم من الـعـطـاء والـوعي خـدمة

لالنسانية جمعاء.
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بــطـوله الـفـارع وقــسـمـات وجـهه ـقـهى مــبـتـجـا  دخل ا
ـتـنـاســقـة وشـعـره اخملــضب بـبـيـاض نــاصع مـرتـديـا ا
بـنـطـاال وقـمـيـصـا احـمـر وسـتـره زرقـاء ويـحـمل بـكـتـفه
حـقـيـبـة جلــهـاز الالبـتـوب رمى الـسـالم مـزهـوا بـنـفـسه
جلس على االريـكة وضع الالبـتوب على الـطاولـة فتحه
الــتــفت نـحــوي حـدق نـادى عــلى الــنـادل واحــد شـاي 
كلـمني دون مقدمات الـيوم نشر لي مقال بوجهي بدقة 
البد ان رأة  في صحيفـة االخبار عن ظلم واضـطهاد ا
عـدلت من جلـستي واصـغيت اليه ـرأة حريـتها  تنال ا
ــثـقــفـ بـأهــتـمــام بــالغ اعـجــبـنـي كـونه في ظــني من ا
التـنويـري  اسـترسل بـحديـثة البـد من تشـكيل رابـطة
ـثـقـفـات وان يــكـتـبـوا ويـطـالـبـوا ـثــقـفـ وا لـلـمـرأةمن ا
ظـلـمة من لـيتـرسخ وعـيهـا وتغـادر احلـقب ا بحـقـوقهـا 
ـنعش واال الذل واالحـتقـار وتنـطـلق في هواء احلـرية ا
بربك ماهذه االمثـال السخيفـة بحقها اذا تـكلم جليسك
وتطـرق المـرأه قـال لك (تـكـرم عـنهـا) خـوفـا ان يـخدش
رجولتك والكثير من هذه االمثال وحتى هناك من يعتقد
ـرأة من امـامك وانت تـصـلي تـبـطل صالتك اذا مـرت ا
رأة هي االم ا ـقيت مـاهـذه الـتفـاهـة  ما هـذا اجلـهل ا
ـرأة بــهـذه واالخت والـزوجــة واحلــبـيــبــة الـنــظـرة عـن ا
النظـرة الرجـعية مـقرفـة ومذعرة تـشعـر انك في القرون
ه رائـحـة االنـسـانـيـة ـتـوحـشـة الـتي الشـا الـوسـطى ا
حدق في سـاعـتة اذهلـني كالمه ونـال اعـجابي بـعـمق 
طـيلة حـديثنا قهى  تأخر الـوقت فرصة سـعيدة غـادر ا
كـان ينـصت الـيـنـا رجل سـتـيـني نـحـيف يـرتـدي شـفـقة
دافـنـشي عـيـنـاه جـاحـظـتـان وانـفـة كـبـيـر اسـمـر الـلـون
كلـمـني ابـهـرك هـذا الـرجل الـدجال الـذي يـتـبـاهـا بأنه
رجل تـنـويـري انـا مـنـذ ثالثـة عـشـر عـامـا ارتـاد مـقـهى
االدبـاء اعـرف كل صــغـيـر وكـبــيـر وكل شـاردة وواردة
هذا الـرجل يسـكن حيـنا حـيـنمـا اجتـازة بنـته امتـحان
البـكـلـوريا بـنـجاح فـائق حـرمـها من ان تـكـمل اجلـامعه
خوفا علـيها من االختالط مع اجلـنس االخر انت يابني
(يــراويك ذهب ويــبـعك ـثــقــفـ  التـعــرف دجل بــعض ا
تـراب)ثم ان هــذا الــرجل مــتـزوج امــرأتــ وهـو يــتـر
دهـشت شعـرت بـالدوار من شـدة الزيف ـرأة  بعـدالة ا
رأة وهو انسان صدقني يابني الـذي يحتقر ا والنفاق 
ـتردي الـتمـسه العذر يقبع فـي اجلهل بسـبب الوضع ا
لكن الذي مطـلع ويتبنـاه افكار تنـويرية ويعمـل عكسها
هـلـعة احتـقـره اشد احـتـقـار هذه الـفـئة هـي اخمليـفـة وا
الـذي يـتـبـنـه فـكـرة مـقـتـنع بــهـا فـلـيـعـمـل بـهـا يـسـتـطع
الــشـــخص ان يــضـــبط ســلـــوكه الــهـــمــجـي عن طــريق
ـتـحـضر  الـتثـقـيف والـوعي ويـسـمـو سـمـو االنـسـان ا
حتـى لو اودت هـذه الـفـكـرة بحـيـاته اليـغـرنك من يـتـكلم
ــثل الــعــلــيــا وعــلـو فــاجلــمـيـع قــادر عـلـى الــكالم في ا
نــحن بــحـاجــة الى تــنــيــويــريـ االنــسـانــيــة الــشــاهق 
حقيقي مبدئي ليفـجروا ثورة اجتماعية حتطم الكثير
ـزري من االلـواح الـعـتـيـقـة لــتـنـقـذنـا من هـذه الـوضع ا
اوربا نهضت بـفولتيـر وغير من اجلهـابذة الذين نذروا
ـنـيـر الـذي انـار ازقة اعـمارهـم لبـث الفـكـر الـرصـ وا
ـظلـمـة الشـخص يـكـتـب فكـرة ويـعـمل وشـوارع اوربـا ا
لـيـشيـات  فـكر عكـسـها ويـرهـبه نـبذ اجملـتـمع وكـا ا
اسف يابـني بكالمي وان التـسيـر سيـر هؤالء الـقمـامة 

الزعاجك الى اللقاء

ـساك وبدأ بدأت احلمالت االنتـخابيـة تطرق ابواب ا
مـعـهـا الــتـحـرك الـغـيـر مــسـبـوق من قـبـل الـسـيـاسـيـ
ــهـام وتـوزيع الـهـدايـة حـتى ـرشـحـ وبـدأ تـوزيع ا وا
واطن ال العراقي لهم خـبرة في مداعبة ا يتمسكوا بـا
واطن والنيل منه والضحـك على الذقون .. لكن وعي ا
واطن تغير هؤالء اال حقيقتا جاء متأخر وال يستطيع ا
بالـكلـمة الواحـدة والصـف الواحد . مـرت علـى العراق
اكثر من  20 سنة تغيرت امور كثيرة في العالم وبقى
العراق مشرد ب الدول حيث يعيش مالي العراقي
ومــوزعـــ بـــ دول الــعـــالم بـــســـبب االوضـــاع الــتي
صنعتها ايادي هؤالء الذين يـطالبون باالنتخابات التي
ال يصنعون منـها شيء للمواطن الـعراقي بل يصنعون
لهم وعوائلهم ...هـناك قصة صغـيرة لكن معنـاها كبير
عــراقي يـــعــيش فـي احــدى الــدول االوربـــيــة ذهب الى
الـســوق لـشــراء ركـيــة وكــعـادة الــعـراقــيـ قــال بـدأت
اطبطب عـلى الركـية حتى اعـرف هل هي حلـوه وحمرة
حتى اخـتـار واحدة ونـحن الـعراقـيـ والعـرب بـصورة
عـامـة نـطـبـطب عـلى الــركـيـة قـبل الـشـراء عـلى اسـاس
عـرفة مـا بداخل الـركيـة يقـول العراقي نفتـهم وخبـراء 
جـاءت شــابــة اجــنـبــيــة حـلــوه جــمـيــلــة جـدا ارادت ان
اذا تـطبـطب على الركي تشتـري ركية سـألتـني سؤال 
اجـبــتــهـا حــتى اخــتـار واحــدة حـمــرة وطــعـمــهـا حــلـو
كن تـساعدني بان تطبـطب على ركية حتى وسألتني 
اشتريها قال عندمـا طلبت مني رجفت قدمي ويدي وال
ـاذا وانـا من فـرحتي لـطـلبـهـا اطـبطب عـلى ركـية اعلم 
واترك واحدة واطبـطب على االخرى وهكـذا وهي تنظر
ما انا فاعل حتى اخترت واحدة وقـلت لها هذه طعمها
عـسـل وحــلـوه حــيث قــالت  Thank youاي شــكـرا
جاوبتـها  شوكت مـا عجـبك ان تشتـري ركية انـا بيتي
ـكن اعرف قريب من هـنـا . وقبل ان تـذهب سـألتـني 
انت من اي بـلـد فـقـلت لــهـا انـا من الـعـراق فـضـحـكت
كن نـصـيحه مـثلـما انت تـعرف بصـوت عالي وقـالت 
بـالـركي اتـمـنى قـبل ان تـخـتـارون سـياسـيـكم ونـوابـكم
وتـوصلـوهم الى الـكـراسي طـبـطـبـوا عـلـيـهم افـضل ما

تتورطون بهم مثل كل مرة ... 
رباط قـصـتـنه خـلي نشـوف من نـطـبـطب نعـرف نـخـتار
احلمـرة واحللـوة .. طـيب كيف بـالركي نـعـرف نطـبطب

ونختار ومـن نروح لالنتـخابات ما
نطـبطب زين ونـنتـخب وين الفـطير
والفاشل والـفاسـد ولو الـسياسي
يـصـبح مـثل الـركي عـلى الـسـكـ
كـــان عــرفـــنه مـــنـــو الـــزين ومـــنــو

وزين .. ا
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في ظل االزمـــة الــصــحـــيــة وزيــادة
تـحور الـهندي معـدالت االصابـة با
لكورونا تطلع عليـنا اللجنة العليا
”للصحة والسالمة الوطنية“
لتضع تـوصيات باجـراء امتحانات
طـلـبــة اجلـامـعــات حـضـوريـا دون

النظر الى سالمة الطلبة.
ـذكورة جتتمع فارقـة ان اللجنة ا ا
ــنــاقــشــة مــوضــوع االمــتــحــانــات
اجلامعيـة الكترونـيا على برنامج (
كـــوكل مـــيت ) ولــيـس حــضـــوريــا
لتـجنب الـتجـمعات خـشيـة العدوى
واالصابة بـفايروس كورونـا لتقرر
االمـتـحـانـات احلــضـوريـة لـلـطـلـبـة

وهــــــذا بـــــــحــــــد ذاتـه تــــــنـــــــاقض
وازدواجــيــة تـــتــجـــنب الــلـــجــنــة
االجـتـمــاعـات احلـضــوريـة وتـقـرر

االمتحانات احلضورية للطلبة.
WOLK  W U —

الشك أن الـــرصــــانـــة الـــعـــلـــمـــيـــة
مطلوبة لكن يجب ان التتقدم على

عامل صحة وسالمة الطلبة.
وعــــلى الـــرغم مـن احـــتـــجـــاجـــات
الـطـلـبـة واعــتـراضـاتـهم عـلى اداء
االمـتـحــانـات حـضــوريـا مـا زالت
وضوع الرصانة اللجنة حتـتج 
لكن على احلكومة ووزارة الصحة
ووزارة الـتـعلـيم ان يـعي كل مـنهم

ـتنبي ( خطـورة االمر  وكمـا قال ا
في طـلـعــة الـشـمس مـا يــغـنـيك عن
زحل ) ان سالمـة الـطلـبـة يجب أن
تـكــون من اولــويـات الــلـجــنـة وأن
كانت االمتحـانات الكترونـية فأنها
التـــقــــلل من الـــرصـــانـــة اذا اعـــدت
ـوضوعـيـة السيـما وان االسـئلـة 
امــتــحـان ( االوبـن بــوك ) اســلـوب
مــتـــبع من ســنـــ في اجلــامــعــات
االوربــيــة.و فـي بــلــد احلــضــارات
الـذي عـلم العـالم الـكتـابـة ال مازال
التدريس لديـنا تقليـديا ولم يتغير
شي غـيـر استـبـدال الطـبشـور بـقلم
ـــاجك. وفي هـــذا الــصـــدد يــقــول ا

فـريـدريك نـيـتـشه أن ( األفـعى الـتي
تــفـــشل في الـــتــخـــلي عن جـــلــدهــا

القد تموت ).
ومــهــمــا كــانت الــيــات االمــتــحــان
فهـناك الطـالب اجلاد الـذي يريد ان
يــتـــعــلم ويـــحــصـل عــلى مـــعــارف
وهــنــاك الــفــاشل الــذي يــلــجــأ الى
الــــغش فـي كل مــــجـــاالت حــــيـــاته
واعــتـــقــد ان نــوع االســئــلــة كــفــيل
بـاحلد من الـغش ولـيس االمتـحان
احلــــضـــوري الــــذي ســــيـــؤدي الى
تـفشي اجلـائحـة ب الـطلـبة بـشكل

كبير.
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مـنــذ ان خـلق الـله تــعـالى ادم وحًـواء
ومن خاللـــهــمــا اتـــســعت الـــبــشــريــة
لـيـصبح االنـسـان. خلـيـفته في االرض
ـانـا لكن لـؤهـا. رحـمـة وعبـادة وا
مع هـــذا الــتـــوسع وازديــاد حـــاجــات
االنسان و محاولته في احلصول على
مــا يــســتـــطــيع من مـــاديــات احلــيــاة
وملذاتها واغراءاتها الكثيرة قد كانت
سـبـبـا فـي ظـهـور حـاالت الـصـراع الن
النـفس الـبشـريـة امارة بـالـسوء ان لم
جتـد الـكابح الـذي يـردعـهـا ويجـعـلـها
ـستـقيم وكـما يرد دائـما في الـطريق ا
ذلك فـي قـــوله تـــعـــالى ( وَنَـــفْـسٍ وَمَــا
سَـوَّاهَا فَأَلْـهَمَـهَا فُجُـورَهَا وَتَقْـوَاهَا قَدْ

أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا)
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بيروت

تظاهرات لبنان

تظاهرات تشرين

تلقيح ضد جائحة كورونا
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بـدع نـصـيـر شـمه  إلى ـوسـيـقـار ا انـضم ا
ؤتـمـر الـقمـة الـثـقافي الـلـجـنة االسـتـشـاريـة 
ـؤتـمر وقـال األديب محـمـد رشـيد مـؤسس ا
ـوسـيـقـار شـمـه يـعـد إضـافة ان (انـضمـام ا
فكر عبد نوعـية إلى اللجنة التي تتكون من ا
احلــســ شــعــبــان و الـبــروفــيــســور قــاسم
حـــســ صــالح و الــبـــروفــيــســور تـــيــســيــر
األلوسـي و البروفـيسـور عبد الـواحد مـحمد
و الــبــروفـــيــســور عـــقــيل مـــهــدي والــروائي
مــحــمــود جــاسم عــثــمــان و اخملــرج فــارس
طــعـــمـــة الــتـــمــيـــمي) . وســـيــحـــضـــر شــمه
سـتـديرة للـمـشاركـة في فـعالـيـات الطـاولـة ا
ــؤتــمـر الــقــمـة الــثــقـافـي في الـســلــيـمــانــيـة
بالـشراكـة مع مـركز كالويـز الثـقافي لـلفـترة
من  3-5 أيـلول القادم .  من جـانبها رحبت
 رئــيس مــركـــز كالويــز الــثــقـــافي ابــتــســام
اسمـاعيل قادر على اسـتضافة مؤتـمر القمة
وسـيقـار نصـير الثـقافي في الـسلـيمـانيـة وا
ـناقـشة شمه واعـتبـرته خطـوة ثقـافيـة مهـمة 
ؤتـمر الـذي حمـل عنـوان (معـا نحو محـور ا

حركة ثقافية تنويرية معاصرة).
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{ لـوس اجنلوس  —وكـاالت - اعتذر النجم
ي جـاس بـيبـر عن تعـبيـره عن محـبته العـا
أللـبـوم جنم مـوسـيــقى الـريف مـورغـان والن
الـذي يحمل عنـوان (دينجروس). وذكـر بيبر
الـبالـغ من العـمر 27 عـاماً أنـه لم يكن يـعلم
أن مورغان متهم بالعنصرية بعد استخدامه
كـلـمـة أمـريـكـيـة تـشـيـر إلى ذلك. وكـتب بـيـبر
عـلى صفـحـته: (لم يكـن لدي أي فـكرة أن
الــرجل الــذي نـشـــــرت مــوسـيــقـاه
نُــشـــر له مـــؤخــرًا تـــعـــلــيـــقــات
عـــنــصــريــة أنــا ال أؤيــد أو
أتـــســـامـــح مع أي نـــوع
من الــــعــــنــــصــــريـــة أو
الـتمـييـز. لم يكن لدي
أي فــكـرة  أعــتـذر
بــــــــــصــــــــــدق ألي
شـــخص أســـأت

إليه).
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الشـاعر الـعراقي نـعته االوساط الـثقـافيـة بعـد ان غيبه
سـائـل الـرحـمة ـاضي في الـبصـرة وت اخلـمـيس ا ا

لروحه الطاهرة.
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نـزلها فـي السلـيمـانيـة مدير الكـاتبة الـعراقـية زارهـا 
عام دار الـثقـافة والـنـشر الـكرديـة  ئاوات حـسن نيـابة
لتـقلـيدهـا بقالدة اإلبداع عن وزيرالـثقـافة حـسن ناظم 
ودرع التـميز  تثمينا لدورهـا  الفعال في مجال التربية

تنوعة . والتعليم واصداراتها القيمة ا
 ÍËUNA « bL×
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عمـيد كـليـة االدارة واالقتصـاد في جامـعة ديـالى تلقى
تعـازي زمالئه لـوفـاة  شقـيـقه سائـلـ الله ان يـسـكنه

فسيح جناته.
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+UG  UN³×Ð e¹eF « b³Ž اخلـــاصــة عـــلى مـــوقع الـــتــواصل
اإلجتماعي ونـشرت صوراً جديدة
لـهـا وعـلـقت عـليـهـا : (آخـر سـلفي
بــــآخـــر نـــهــــار تـــصـــور
ـــســـلــــسل زهـــرة بـــظن
الـتـعب والـنـعس واضح
بس النـتيـجة احلـمدالله
جيـدة.. قريبـاً إبتداء من
 19آب عــــــلـى شــــــاهـــــد
أتـــــمــــنـى يــــعـــــجــــبـــــكم
ـــــود ويــــــغـــــيــــــرلـــــكـم ا
ويــــاخــــدكم عــــلى عــــالم
تــاني ويــرسـم ضــحــكــة
على وجـهكم).الـعمل من
إنـتـاج شركـة الـصـباح 
ـمثـلـ نادين وبـطولـة ا
نــسـيب جنـيم مــعـتـصم
الـنــهـار طـوني عـيـسى
كــــارول عـــبــــود نـــقـــوال
دانـــــــيــــــال فـــــــادي أبي
سـمـرا زيـنـة مكـي نهال
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ـمــثـلــة الـلــبـنــانـيــة نـادين أطــلت ا
نــســيـب جنــيم عـــبــر صــفـــحــتــهــا

داوود مـجــدي مــشــمــوشي نـوال
كـــامل جـــنــيـــد زين الـــدين أجنــو
ريـحــان حــسـ مــقــدم رشـا بالل

ول غرّة.
وقــال الــفــنــان مـايـك مــاسي وفــقـا
وقع الـفن بأنه(قـد ألف موسـيقى
ـســلـسل في مــرحـلــة أولى بـنـاءً ا
ـشــهـديـة الـدرامــيـة لـلـعـمل عـلى ا
الـذي يحـمل تـوقيع الـكـاتبـة نادين
جابر واخملـرج جو بو عـيد).وتابع
ـــشـــهـــديـــة أن (الـــعـــمـل يـــتـــسم 
ـوسـيـقى أن سـيـنــمـائـيـة وعــلى ا
تــكـون ولــيـدة الــلــحـظــة الـدرامــيـة
بـامـتـيـاز وإلّــا ال تـكـون مـوسـيـقى
سلسل تصويرية).أما عن شارة ا
فــهي من كــلــمــات أحلـان وتــوزيع
مــوســـيــقي وغــنــاء الــفــنــان مــايك
مــاسي وسـيـكـون مــوعـد اطالقـهـا
في 19 آب اجلــاري بــالـتــزامن مع
انــطالق عـرض مـســلـسل (صـالـون

زهرة).

كورونا إنـها (كـانت ترى دالل كـثيراً
ألنها كـانت تسكن بـالقرب مـنها على
الـنـيل وكـانت تـرى شـرفـة مـنـزلـها).
وأضـافت لبـلـبـة (من وقت مـا تـعبت
وأنـــا كل شـــويـــة أخـــرج أبص عـــلى
بـــلــكـــونــتـــهــا وأقـــول يــارب تـــفــتح
بــلــكـــونــتــهــا وتــطــلع بــقى عــلــشــان
أشــوفــهــا وأتـطــمن أنــهــا كــويــسـة).
وأشـارت لـبــلـبـة إلى أنــهـا مـثـلت مع
عـبــدالـعــزيـز في فــيـلم واحــد قـبل أن
ـمثل الراحل سـمير تتزوج دالل من ا
غا وقالت (وأنا أذكر من الكواليس
وأحـنـا بــنـشـتـغل الـفــيـلم تـقـولى أنـا
بـحب أوى ســمــيـر هــو مش فى بـاله
جـــــواز بس أنــــا بـــــحــــبه ونـــــفــــسى
أجتوزه). وأضافت لبلبة في حديثها
جلـــريـــدة مـــصــريـــة (أنـــهـــا في ذلك
الـوقت كـانت تــعـمل مع سـمـيـر غـا

في أحد األعمال فأخبرته بأمر دالل)

:(قولتله يـاسمير مش فى أى وقت
اإلنــسـان بــيالقي حــد بــيــحـبه
كـــدا ودالل بـــتـــحـــبك ودى
إنسـانـة محـترمـة وجـميـلة
وسـت طـــــيـــــبـــــة وعـــــلى

ســــجـــيــــتـــهـــا الزم
تـــتــجـــوزهــا
وفــــــــــــــعـال
أنـــــــــــــــهـم
اجتـوزوا

تمـتـعك باجـازة سـيؤثـر عـلى حالـتك الـنفـسـية وأدائك
هنى بشكل إيجابى.  ا
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ـواعــيـد الـعــمل حـتى ال حتـدث لك حـاول ان تــلـتـزم 
مشاكل. 
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ـزيـد من اإلهـمـال من شـريك حـياتك سـوف تـشعـر 
فال تخجل أن تخبره بهذا .
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الـشـريك سـوف يــفـاجـئك بــهـديـة كـنت حتــلم بـهـا من
زمان رقم احلظ .2
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تـمـسك بـالـصـراحـة إذا كـنت حتـرص عـلـى اسـتـمرار
العالقة بشكل صحى. 

¡«“u'«

أنت تـتمـتع بشـريك مخـلص حقًـا. علـيك أن تبـتعد عن
شرب الشاى والقهوة .
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حتــتــاج لــزيــارة الــطــبــيـب حــتى ال تــتــدهــور حــالــتك
رقم احلظ.2 الصحية
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تــقـابل أشــخـاصًــا سـوف يــحـاولــون اصـطــحـابك فى
رقم احلظ.7 طريق سيئ
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تـتـعـرف عـلى أصـدقـاء جـدد تـسـتـمـتع بـالـوقت مـعـهم
ويساعدوك على جتديد طاقتك. 
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عـلـيك اخـتـيـار اصـدقـائك جـيـدًا فى هـذه الـفـتـرة. يوم
السعد االربعاء.
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يوم سـتمر مديرك فى الـعمل سوف يالحظ تـأخيرك ا
. السعد االثن
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تتصف بـاحلرص الشديـد على مشاعـر احمليط بك
رقم احلظ.32
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حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مــــــــقــــــــسـم الى 9 خــــــــانـــــــات
هـدف هذه الـلـعـبة ملء صغـيـرة
اخلانات باالرقام الالزمة من 1
الى 9 شـرط عـدم تـكـرار الـرقم
اكــثـــر من مـــرة واحـــدة في كل
مـربع كـبـيــر وفي كل خط افـقي

وعمودي.

ـصـري شـارك مع مـجـمـوعـة من الـشـعراء في الشـاعـر ا
االمسـية التي اقـامهـا  منتـدى الرمـثا الثـقافي في مـنتدى

البيت العربي الثقافي في العاصمة االردنية عمان.

ـطـرب الــسـوري اطـلق  أغــنـيـة ا
جـديدة بعنوان (تـكرمي) كلمات
ريـاض العلي وأحلان ثائر العلي
وتـوزيع فـادي مـارديـني ومـيكس

وماسترينغ فادي جيجي.

الـكــاتب الـعـراقي صـدر له عن مـطــبـعـة الـيـاسـمـ في
الـنــجف كـتــاب بـعــنـوان(رحــلـة فــاشـلــة) يـقع في 366

صفحة من القطع الكبير.

الــروائـي االردني يـــوقع في الـــثـــامن والـــعــشـــرين من
الشـهر اجلاري كتـابه اجلديد (أيام الـقلم) الذي صدر
ـؤسـســة الـعـربـيــة لـلـدراســات والـنـشـر مـؤخـراً عـن ا
والـطـبـعـة الـثـانـيـة من روايـة في حـضـرة إبـراهيـم التي

ستصدر هذا الشهر عن ذات دار النشر.
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ستنصرية حتدث عن (االثار التـدريسي في اجلامعة ا
ـرض كـورونـا) في ورشة ـا بـعـد االصـابة  النـفـسـية 
عـمل افـتـراضـيـة نـظـمـتـهـا جـامـعة بـيـان في اربـيل عن

(التداعيات النفسية لكوفيد 19).

ريهانا

السعادة واختارت رحمة ان ترتدي
فـسـتـانـاً طويـالً ضيـق علـى اجلسم
بلـون البـيج ووضعت عـلى شـعرها
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بعد تداول خبر عـقد قرانها نشرت
ـطــربــة الـعــراقــيـة رحــمــة ريـاض ا
مجموعة صور من حفل عقد قرانها
مثل ألكسندر علوم .?وظهرت من ا
بإطاللة بالغة الـنعومة وعبّرت من
خالل التـعلـيق عن فـرحتـها وأمـلها

بهذه اخلطوة وكتبت: 
(احلــمـــد لــله الـــذي بــنــعــمـــته تــتم
الـصــاحلـات..  بــحـمــد الـله عــقـد
ن جمعـني القدر به وشاء قراني 
ربي أن يــكـون نــصـيــبـا لي و أكـون
نـصـيبـا له الـلهم اعـقـد ب قـلـبيـنا

ودة).  باحملبة وا
و عـــقــد الـــقــران بـــحــفل بـــســيط
بـــحــــضـــور األهل واألصــــدقـــاء في
أجـواء طـغت عـلـيـهـا الـرومـانـسـية.
وانــتــشـرت عــلى مــواقع الــتـواصل
ناسبة االجتماعي فـيديوهات مـن ا
الــسـعـيـدة وبـدا الــثـنـائي في غـايـة

تــاجــاً من الــورود ولــفــتت االنــظـار
بـبـســاطـة االطاللــة وبـجـمــالـهـا في

الوقت عينه.
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ــاضي مــهــرجــان يـوم اقـيـم الــســبت ا
ـوسـم الـرابع) عــلى قـاعـة الــوظـيــفـة (ا
احلــكــيم في جــامــعــة بــغــداد بــرعــايـة
ــهـرجـان مــحـافــظـة بـغــداد وتـضـمن ا
وظـفـ في مـائة ـبـدعـ من ا تـكر ا
ـنـاسـبـة مـئـويـة مـؤسـسـة حـكـومـيــة 
الـدولـة الـعـراقـيـة. وقـال مـديـر بـرنـامج
يــوم الـوظــيــفـة أمــجـد اخلــفـاجي  إنه
(اقيمت فعاليات مـهرجان يوم الوظيفة
الـذي رعـتـه مـحـافـظـة بـغـداد بـحـضـور
شاركة احملافظ محـمد جابـر العطـا و
أكـــــــــثــــــــــر من  100مــــــــــؤســـــــــســـــــــة
حـكـومـيـة).وأضـاف أن (هـذا الـكـرنـفـال
االوسـع هـــــو لـــــتــــــكـــــر اإلبـــــداع في
مـؤســســات الــدولـة إذ  الــعــمل مــنـذ
أشـهــر عـدة عـلى الـتـنــسـيق مع جـمـيع
) مؤكداً بدع دوائر الدولة لترشيح ا
أنه ( إخــضـاع جـمــيع الـتــرشـيـحـات
لــلـــجــان مـــخــتــصـــة ومن ثم اخـــتــيــار
الــفـائــزين بــاجلـوائــز الـتي كــانت هـذا

واسم السابقة). وسم أوسع من ا ا
ومن الفائزين بجائزة اإلبداع الوظيفي
ـهــرجــان الــتـشــكــيـلي طـه وهـيب في ا
الـذي قـال (كان يـومـاً مـشرقـاً وبـجـهود
مـبــاركــة تــوج كـوكــبــة من اخملــلــصـ
لـلواجب الـوطـني والوظـيـفي).وأضاف

ــســتــمـرة في تــقـديــريــة لــلـمــشــاركـة ا
مـــعـــرض الــكـــتـــاب وبـــجــمـــيع دورات
ـــهـــرجـــان وقـــام بـــتـــســلـــيـم الــدروع ا
والـشـهادات الـتـقـديـرية مـحـافظ بـغداد
محمد جابر عطـا وبحضور جمع غفير

. سؤول من النخب السياسية وا
وحــــصـــدت قـــيــــادة قـــوات الــــشـــرطـــة
االحتـــاديـــة أكـــثـــر عـــدد من اجلـــوائـــز

اإلبداعية في مهرجان يوم الوظيفة .
ونــالت الــشــركــة الــعــامــة  لــلــخــطــوط
اجلويـة العـراقيـة اجلائـزة الذهـبية في
ــهـــرجــان الـــذي اقــيم حتـت شــعــار  ا
(عراقنا يزهر بعطائهم) حيث  تكر
ثلي الـناقل الوطني بـشهادة اإلبداع
الوظيـفي ودرع اإلبداع الذهـبي العالي

ــــا تـــقــــدمه الــــشــــركـــة
الـــعــــريــــقــــة من
خــــــــــدمـــــــــات
ــــــــيــــــــزة
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سرح  بـدا اخملرج غا حمـيد في اجللسة الـنقدية الـتي نوقش فيها  الـعرض الذي قدمه في مـهرجان ا
حـتى وصل به ـقـام في بـغـداد والـذي حـمل عـنـوان (the home) في حـالــة غـرور  التـطـاق  الـعـراقي ا
وذلك عــنـدمــا صـرح وبـطــريـقــة مـنـفــعـلـة ( احلـال الـى ان وضع نـفـسـه عـلى درجــة واحـدة مع االنـبــيـاء 
سـتذكـرون هذا الـعمل  مثـلمـا مازلـتم تذكـرون عمـلي االسبق الـهذيـانات  النـني نبي ). بـتقـديري  هذا
وهوم كن قبـوله من الساسة واجلـنراالت ومن على شـاكلتـهم من ا وتطرف مبـالغ به كثيـرا   ادعـاء 
ا مكن ان يصيب  بالعظمـة ولكن اليصح ابدا مع شخصيـة الفنان. ان اي مبدع في مجال عـمله من ا
ـكن ايضا  ان يكون بـعيدا عن مالمسـة احلقائق   حاله حال اي يذهب اليه من افكـار وتوقعات ومن ا
مفـكر او باحث او مـحلل. فأن يـقارن غا حـميد  نـفسه بـاالنبيـاء هذا ليس فـيه شيئ من احلكـمة ابدا
ولن يضـيف اليه بقـدر ما يـنتقص مـنه . ويفـهم من ادعائه النـبوة انه يـسعى الى ان يسـبغ على قـناعاته
فأنـا فـوق النـقد صـفـة القـداسـة  وكأنه يـقول لـنـا : لن اسمح لـالخرين ان يـخـتلـفوا مـعي او يـنتـقـدوني 
ارس القمع على االخرين بوعيه وارادته والنقاد واجلمـهور. وهنا يتحول الفـنان الى دكتاتور صغيـر  
ـغـامـرة او قد تـصل بـالـفـنـان الى مـايـنـشده من . الفن  مـغـامـرة الكـتـشـاف الـعالم  وقـد تـفـشل هـذه ا
ا اجناز التجربة بذاتها . هم في كال احلالت ليس الفشل والنجاح ا تطلعات جمـالية وانسانية   وا
عندما نستـذكر اساتذتنا الكـبار امثال سامي عبـد احلميد الذي تقام هـذه الدورة باسمه  لم نسمع عنه
نـتقدين لنفـسه ولتجاربه  والشواهـد على ذلك كثيرة .  قبل يوما انه قال عن نفـسه نبيا  بل كان اول ا
رغم جتاربنـا وتاريخنا ان يصـيبنا الـغرور  يتوجب علـينا ان نتذكـر جيدا  باننـا مازلنا نـعمل في الظل
بل اننا مازلنا تقدم مسـرحيا  سرحيون فـي العالم ا الطويل الننا لم نقـدم نظريات والجتارب يقتـفيها ا
نقتفي ونقلد ونستنسخ ما يتم انتاجه في اوربا وامريكا من عروض ونصوص وسينوكرافيا  وباالمكان

اكتشاف ذلك بـضغطة زر في موقع اليوتب او في مـحرك البحث كوكل . اما عن العرض
الـذي قدمه والـذي اثـار لغـطا ومـوجـة انتـقاد شـديـدة ضده لم يـسلـم منـها ايـضا
(نص العـرض) الـذي كـتـبه علـي عبـد الـنـبي الـزيدي  فـعـلى مـايـبدو ان الـفـنـانة
اقبـال نـعـيم كـانت مـحـقـة في مـنعـه من العـرض قـبل عـدة اعـوام  عـنـدمـا كانت
سرح  النه شيـطن محافـظات بعيـنها وحمل تـتولى مسؤولـية دائرة السـينمـا وا

وت الذي يجتاح العراق بعد العام 2003. مجتمعاتها مسؤولية االرهاب وا
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{ لــــوس اجنــــلــــوس  —وكـــاالت -
أصــبـحت جنـمــة الـبـوب الــشـهـيـرة
ريــانـــا رســمــيــا مـن بــ أصــحــاب
لـيارات في الـعالم بـحسب مـجلة ا
فـوربس. وتـبـلغ ثـروة ريـانـا حـالـيـا
1.7 ملـيار دوالر مـنهـا حوالي 1.4
مـــلـــيـــار دوالر هـي قـــيـــمـــة شـــركــة
مـســتـحــضـرات الــتـجـمــيل فـيــنـتي

بيوتي اخلاصة بها.
أمـا بـقـية الـثـروة فـمـصدرهـا غـالـبا
البـس الـداخــلـيـة ســافـيج شــركـة ا
إكس فـيـنـتـي الـتي تـقـدر قــيـمـتـهـا
السـوقيـة بنـحو 270 ملـيون دوالر
ــوسـيـقى وهــنـاك أيـضــا دخل من ا
ـرتـبة والـتـمـثيل.وتـأتي ريـانـا في ا
الـثانـية بـعد أوبـرا وينـفري كـأغنى
امرأة في قطـاع الترفـية والفن.وفي
2019 بـــحــــسب قـــائــــمـــة فـــوربس
السنوية ألثرياء العالم كانت ريانا
ــوسـيــقـيـات ـيــا بـ ا األغـنى عــا

وبلـغت ثـروتهـا وقتـها 600 ملـيون
دوالر جنت معظمها من مجموعتها
ــســتـــحــضــرات فـــيــنــتـي بــيــوتـي 
الـتـجمـيل.وأطـلـقت ريـانا واسـمـها
احلقـيقي روبـ فيـنتي (33 عاما)
خط منتجات فـينتي بيوتي في عام
2017 بالشراكة مع شركة إل في إم
اتش.وفـي ذلك الــــــوقـت قــــــالت إن
الــهـــدف هــو جـــذب جــمـــيع أنــواع
الـنسـاء وأطـلقت 40 لـونـا مخـتـلـفا
من كـر األساس وهـو مـا كان في
ذلك الـوقت أمـرا غـيـر مـسـبـوق إلى
حــد كــبـــيــر.وأدى ذلك إلـى ظــاهــرة
تـسـمى تـأثـيـر فـيـنـيت حـيث قـامت
ـنـافـسـة لـها الـعالمـات الـتـجـاريـة ا
بتـوسيع نطـاق عملـها من منـتجات
ــكـيــاج. وأعـلـنـت شـركـة إل في إم ا
اتش أن خـط ريــانــا حــقق إيــرادات
سنـوية جتاوزت  550ملـيون دوالر
فـي عـــامـه األول.ومع ذلك لـم تـــؤت

جـمـيع مـشـاريع ريـانـا
التـجاريـة ثمـارها.وفي
وقت ســــــابـق من هــــــذا
الــعــام قــررت مـــغــنــيــة
الـــــبــــوب إغالق عالمــــة
أزيــاء فـيـنــتي اخلـاصـة
بــــــــهــــا بــــعـــــد أقل من
عــــامــــ مـن اإلنــــتــــاج
بـالـتـعـاون مع إل في إم
ــغـنــيـة اتش. وبــاعت ا
الـبــاربـادوسـيـة أكــــثـر
من 250 مـــــــلـــــــيــــــون
تـــــــــــــســـــــــــــجــــــــــــيـل. 
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ـصــريـة لــبـلــبـة عن قــالت الـفــنـانــة ا
ـصـريـة دالل عــبـد الـعـزيـز ـمـثــلـة ا ا
الـتي توفـيت الـسـبت بـعـد صراع مع
ــرض مــنــذ إصـابــتــهــا بــفــايـروس ا

ايسـترو احمد عبد وسيقيـة بقيادة ا ا
ـقـطـوعـات اجلـبـار بـتـقـد نـخـبـة من ا

هرجان. وسيقية ضمن ا ا
وضـمن مـشـاركتـهـا في مـهـرجـان إبداع
السنوي الرابع (يوم الوظيفة) حصدت
دار  الـشــؤون الــثــقــافـيــة الــعــامـة درع
الــتـمـيـزالــوظـيـفي وحـصل عــلـيه مـديـر
العالقات واإلعالم في الدار عامر غازي

ـكـتـبـة اجلـوالة)  كـمـا نـالت مـبادرة (ا
عـلى شــهــادة تـقــديـريــة لـتــمـيــزهـا في
ــــشـــاركــــات في جـــمــــيع اإلنــــشـــطـــة ا
هـرجـانات ومـساهـمتـها في إيـصال وا
ـــنـــجـــز اإلبـــداعـي جلـــمـــيع احملـــافل ا
الـفـكـريـة والـثـقافـيـة والـفـنـيـة وجلـميع
شرائح اجملتمع للتـشجيع على القراءة
 وكــمـــا حــصـــلت الـــدار عــلى شـــهــادة
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تــسـلّم نــقـيـب احملـامــ الـعــراقـيـ
اً مـقـدماً من ضـياء الـسـعدي تـكـر
رئـيس مـجــلس إدارة نـادي الـصـيـد
حـــســـنـــ مـــعـــلـــة في حـــفل أقـــيم
اجلمعـة لتـكر شخـصيات وطـنية
عـدة . و أقـيم احلـفل حتت شـعار  (
نـكــرم رمـوزنـا وهم احـيــاء تـثـمـيـنـا
جلهـودهم خدمـة لعـراقنـا احلبيب )
حــيث قـدم الــتـكــر ألهم  الـعــلـمـاء

فـكرين العـراقي من والباحـث وا
الــــرواد .  و خـالل احلـــــفل شـــــكــــر
بـادرة في اإلحتـفاء السـعدي هـذه ا
بـالـشــخـصـيـات الـوطـنـيـة و تـثـمـ
جـهـودهم مـؤكـداً أن (هـذا الـتـكـر
ـسـؤولـيــة أكـثـر في تـقـد يـعــمق ا
اخلـــدمـــات الـــوطـــنــيـــة و الـــســـعي
لــتـحــقـيق دولــة يـســود بـهــا كـرامـة
ــــضي الــــبــــلــــد حتت ــــواطن و  ا
سيادة القانون و حتقيق العدالة) .

ضياء
السعدي

أن (هــــذه اجلـــائــــزة تـــضــــعــــني أمـــام
ــزيــد من مــســؤولــيــة أكــبــر لــتـقــد ا
اخلدمة والعطـاء لعراقنا الـكبير وأهله

الطيب ومن الله التوفيق).
وسيقي رؤوف عزيز كما نال  الفنـان ا
ـوسيـقـية ـوظف في دائـرة الفـنـون ا  ا
هرجان. جائزة التفاني الـوظيفي في ا
ـركزيـة لدائرة الـفنون شاركت الـفرقة ا
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انــهــيــال الــتــأكــيـدات الــدولــيــة واحملــلــيــة عـلـى اجـراء
االنـتــخـــــــابــات الـعــراقـيــة في مــوعـدهــا في الـشــهـر
قـبل يـوحي بــــــــــأن مـجرد حتـقيق ذلك الـعاشــــر ا
هـو مكــــــسب ما بـعـده مكـسب سوف يـنتـشل البالد
من هــذا الـــوحل الــذي غــطـــســـــت به مـــنــذ ســنــوات

طويلة. 
ــمــكن ان يــخــتــلف عن ال شيء يــلــوح في األفـق من ا
الثوابت التي تقوم عليها العملية السياسية التي سبق
ــدني سيء الــذكـر بـول ان دقـهــا احلـاكم األمــريـكي ا

سامير مزجنرة. ر  بر
ــوعـد   أكل هــذا االبــــــــتــهــاج في اإلصــرار عــلـى ا
ومـاذا لـو حـصـلت االنـتـخـابـات بعـد ذلـك بشـهـرين او
كن ان نراه إذ الوضع خمسة شهـور أي اختالف 
احمللي مـستقـر على ذات مراكـز القوى والـقيل والقال
الـتافـه فـــــــيـمـا الـوطن يـبـدو كورقـة خـفـيـفـة في مهب
ريــاح شــرقــيـة وغــربــــــــــيــة وكـذلـك الـوضـع الـدولي
ستقبل كلمة غامضة عني بالعراق ومستقبله (هنا ا ا
مــبـــهــمـــة ال مـــحل لـــهــا مـن االعــراب فـي الــقـــامــوس
تداول في العراق) واقصد بذلك الوضع السياسي ا
هو ايـران الـتي تتـزيـا بـثوب رئـيس جـديد لـهـا اليزال
ـتـحدة في بـدايـة حـياتـه الرئـاسـيـة وكـذلك الـواليـات ا
الـتي تـعـيش مطـلع حـيـاتـهـا اجلـديـدة مع الـرئـيس جو

بايدن. 
عالم هـذه الــســــــــــعـادة بــاإلجنـاز الــوهـمي الـذي ال
أحـــد يــعــرف الى ايـن ســتــفــضي مـــآالته وفم الــبالد
مــطـبق عـلى دمــاء سـتـمـائــة شـهـيـد من أبــنـاء تـشـرين

اخلوالد. 
ــا يــتـــســاءل مــعي مـن يــرى الــعــجـب في ذلك كــله ر
ويقـول لِمَ هذا الفـرح? السيمـا ان العراقـي ال يبدون
ـرج ونـراهم غـارق متـحـمــــــــــس لـهـذا الـهرج وا
ُـــســخـــّـــمــة مـع حــكـــامــهم في مـــصــائب حـــيــاتـــهم ا
قاليد أمـورهم الرسمية وغير تـنفذين  وحواشيهم وا

الرسمية? 
الـــســــبب واضح هـــو رصـف الـــطـــريـق امـــام تـــوزيع
قـبـلة رئـاسـات ووزارات ومؤسـسـات بكل ـنـاصب ا ا
ما حتـمـله من هـذا الزبـد الـذي يـوهم نفـسه انه يـعـاند
إرادة الـله في انه سيـذهب جُفـاءً وانَّ ما يـنفعُ الـناسَ
سـيمـكثُ في األرض. لكـن متى? وكـيف? واجلواب في

سطور مقبلة. 

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

¡UCH « WD×  v ≈ d U ð …dO¦*« »uK³ «

WOLOKFð WOLKŽ WÐd−²

WO bM³ «Ë WLKJ « 5Ð  UOFłd*«

لـــوس اجنـــلـــوس - وكـــاالت -
حــقـق فــيـــلم األكـــشن واإلثــارة
اجلديـد (ذا سويـسايـد سكود)
جنـــاحــــاً كـــبـــيــــراً في شـــبـــاك
الــتـذاكــر بــعــد طــرحه بــثالثـة
أيــام حـــيث بــلـــغت اإليــرادات
25.65 مليون دوالر ليتصدر
شــبـاك الـتـذاكــر احملـلي.ووفـقًـا
لتقرير نشرته صحيفة فاريتي
فـإن (فؤيق االتـنـحار) جنح في
حـــصــد إيـــرادات جــيـــدة بــعــد
تـصـنـيـفه لــلـكـبـار فـقط لـيـقـلل

نــسب اإليــرادات الـتـي كـان من
ـرجح إن تـتـخطي 30 مـلـيون ا
دوالر مـحـلــيًـا في االفـتــتـاحـيـة

االولي.
الــفـيــلم مـن بـطــولــة مــارجـوت
وجــــون روبـي وإدريس إلـــــبــــا 
سـيـنا وجـويل كـيـنـمـان وبـيـتر
كــابـالــدي وفـيـوال ديــفـيس من
تــألـيف وإخــراج جـيــمس جـان
الـذي اســتـوحى قــصـة الـفــيـلم
اجلــديــد من كــومــيــديـا (فــريق
االنتحار) في فترة الثمانينات.
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