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اسـتــقــبل رئــيس الـوزراء االردني
بشـر اخلـصاونـة في مـكـتبه امس
االحـد  وزيــر الـداخــلـيــة عـثــمـان
رافق بحضور ي والوفد ا الغا
نـظـيـره مـازن الـفـرايـة والـسـفـيـر
العراقي في عمان حيدر العذاري.
وأكـد اخلـصـاونة عـمـق العـالقات
ــة الــراســخــة الــتي تــربط األخــويّ
األردن والــعـراق واحلــرص عــلى
تــعـــزيــزهــا فـي جــمــيـع مــجــاالت
ـــصــالح ـــا يــخــدم ا الــتـــعــاون 
ـشــتــركـة لــلـبــلـدين والــشـعــبـ ا
. ولـفت اخلصـاونة إلى الشـقيـق
لـك عـبدالـلـه الثـاني تـوجـيـهـات ا
الــتـي تــركــز دومـــا عــلى تـــوفــيــر
الـــزخم واالهـــتـــمـــام بـــتـــطـــويــر
الـعالقـات الـثـنـائـيّـة مع الـعـراق 
بــاإلضــافـة إلـى االهـتــمــام بــآلــيّـة

التعاون الـثالثي األردني العراقي
ــصــري والــتـي من شــأنــهــا أن ا
تــخـدم أيــضــاً مـســيــرة الـتــعـاون
العربي ضمن إطار أوسع. وأشار
ـــشـــروعــات اخلـــصـــاونـــة إلى (ا
شتـركة التـي يجري الـعمل على ا
تــنـفــيــذهــا بــ االردن والــعـراق
وأبرزها مشروع مد انبوب النفط
العـراقي من الـبـصرة إلـى العـقـبة
ـــصـــريــة وصـــوال إلى األراضي ا
نطـقة الصـناعيـة على احلدود وا
ب الـبلديـن إضافة إلـى مشاريع
الـــطـــاقـــة والـــربط الـــكـــهـــربـــائي
بــيــنــهــمــا). وأكــد (حــرص األردن
عـــلـى أمن واســـتــــقـــرار الـــعـــراق
الـشــقــيق ومــسـيــرة الـبــنــاء فـيه
مــشــددا عــلى أن أمن واســتــقــرار
الــعــراق جــزء ال يـــتــجــزأ من أمن

ملكة). واستقرار ا
ي الذي نقل من جهته أكد الغا

لــرئــيس الــوزراء حتــيـات رئــيس
الـــوزراء مــصـــطـــفى الـــكـــاظــمي
الـعالقـات الـتـاريـخـيـة بـ االردن
والــــعــــراق الفــــتــــا إلى (حــــرص
الــعــراق عــلـى تــنــمــيــة وتــعــزيــز
عالقــــاته مع االردن فـي اجملـــاالت
ـستوى ي ( كافة). وأشـاد الغا
الـتـعـاون والـتـنـسـيق االمـني بـ
اجلانـبـ مؤكـدا أن احلـدود ب
البلدين بقيت مستقرة وآمنة رغم
الـــظــــروف والـــتــــحـــديــــات الـــتي
فـــرضــتـــهــا وجـــود اجملــمـــوعــات
ـناطق اإلرهابـية في الـعـديد من ا
الـعـراقـيــة). وأكـد أن (الـوضع في
العـراق مـسـتـقـر وآمن األمـر الذي
يــســـمح بــالـــتــوجه نـــحــو إعــادة
البنـاء) معـربا عن (تطـلع العراق
ـــســـاهــــمـــة األردن والـــشـــركـــات
األردنية في مسيرة إعادة اإلعمار
فـي الـــــــعـــــــراق). ولـــــــفـت إلى إن

(اجلـهــات اخملـتــصــة انـهت كــافـة
الـتـرتــيـبـات إلجـراء االنــتـخـابـات
انـية في الـعاشـر من الشـهر البـر
ــقــبل مــؤكــدا أن االنــتــخــابــات ا
ـانــيـة الــعـراقــيـة ســتـشــهـد الـبــر
وجود مـراقـب دولـيـ ووسائل
اإلعالم والـــصــحـــافـــة الــدولـــيــة)
ي امس مـبـاحثـاته ووصل الـغـا
ملكة األردنية سؤول في ا مع ا
الهاشمية  بعد وصوله على رأس
وفد أمني. وذكـر بيـان للوزارة أن
ـــمـــلـــكــة ي وصل إلـى ا " الـــغـــا
األردنية الهاشـمية على رأس وفد
ـستـوى".وأضاف أن أمني رفـيع ا
"وزيــر الـــداخــلــيـــة األردني مــازن
الفرايـة وسفيـر جمهـورية العراق
في األردن حيدر العذاري كانا في
رافق ـي والوفد ا استقـبال الغا
له". وأشـار إلى أن "الـزيـارة تـأتي
ــــلـــفـــات ذات لـــبــــحث عــــدد من ا

في مــلف اســـتــرداد االمــوال وقــد
يذهب نحـو عقد اتفـاقيات ثـنائية
عنية لغرض استرداد مع الدول ا
أمـــوالـه".وفي قت ســــابق أوصى
ؤتمـر الدولي السـترداد األموال ا
ـنهـوبـة بـجـملـة من الـتـوصـيات ا
ـطـالـبة ـهـمـة كـان من أبـرزهـا ا ا
; حلث الـدول بـتـألـيف تـكـتلٍ دوليٍّ
ُـهـرَّبـة عـلى احلـاضـنـة لألصـول ا
الـــتـــعــــاون وتـــشـــخـــيص الـــدول
ُمتنعة منـها". فيما حددت جلنة ا
النـزاهـة النـيابـيـة طرق اسـترداد
ـــــهــــربـــــة إلـى خــــارج األمـــــوال ا
الــعـــراق و قــســـمت األمــوال إلى
.وقال عضو اللجنة صباح قسم
طــلــوبي إن "هــنــالك جلــنــة حــول
مـــــوضــــوع اســـــتـــــرداد األمــــوال
ـنهـوبـة ومـعـزز بـإصـدار قـانون ا
(من اين لـك هـــذا?) الـــذي كـــان له
وقــعـــة مــهـــمــة" مـــبــيـــنــاً أنه"في
ــقـــبــلــة ســـيــكــون من ــرحـــلــة ا ا
ـهـمـة في الــكـثـيـر من الـقـوانــ ا
االمــــــور الــــــتي تــــــخـص امـــــوال
الـــــداخـل أمـــــا أمـــــوال اخلـــــارج
: أموال ما قبل فتقسم الى قسم
الــعــام ? 2003وأمــوال مـــا بــعــد
الــــــــعــــــــام ."2003وأضــــــــاف أن
"األمـوال مـا قـبل الـعـام  2003من
الصعب جداً استحصالها كونها
خـــــرجـت من الـــــعـــــراق عـــــائـــــدة
ـواطــنــ عــراقـيــ خــرجـوا في
زمن الــنــظــام الـســابق وخــرجت
ـــيـــة بـــاســـمـــائـــهم لـــبـــنـــوك عــــا
الشخصية لذلك من الصعب جداً
مالحقـة هـذه األموال بـاعـتبـارها
أمــواالً شــخــصــيــة لــدى شــخص

عادي".

شـمـال بـابل".وأكـد احلـسـيـني أن
"اخلــطــة اعــتــمــدت عــلى اجلــانب
االســـتـــخـــبـــاري بـــعـــد انـــتـــهـــاء

العمليات االستباقية".
وأعلن احلشـد الشـعبي األحد عن
تـأمـ طــريق زائـري األربـعــيـنـيـة
شـــمـــالـي بـــابل. وذكــــر بـــيـــان أن
(احلــــشـــد الــــشــــعــــبي واجلــــيش
يواصل استنفار قطعاتهما ضمن
خـــــطط تـــــأمـــــ طـــــريـق زائــــري

االربعـينـية شـمالي بـابل فيـما 
تفـتـيش وتـأم  120كـيـلـو مـترا

من مناطق جرف النصر).
وأضاف الـبيـان أن (قـوة من لواء
عـــاشــوراء والـــلـــواءين   47و45
باحلشـد وقطعـات اجليش شرعت

صباح امس بالصفحة الثانية).
ونـفـت االمـانــة الــعــامــة لـلــعــتــبـة
قدسة تقارير حتدثت احلسينية ا
عن عودة صالة اجلـمعـة االسبوع
ـقــبل.وقــال رئــيس قــسم االعالم ا
قدسة عقيل الشريفي في العتبة ا
في تـصريـح صحـفي امـس "ننـفي
االنــبــاء الـــتي حتـــدثت عن عــودة
صالة اجلـمـعــة والـتي تـنــاولـتـهـا

بــــعض وســــائـل االعالم ومــــواقع
الــتـــواصل االجــتـــمــاعـي".وكــانت
بــــعض وســــائـل االعالم ومــــواقع
الــتـــواصل االجــتـــمــاعـي تــداولت
انبـاء غـيـر صحـيـحـة حتدثت عن
عودة صالة اجلـمـعـة في الـصحن
ــــقـــــدس بــــدأً من احلــــســــيـــــني ا
ــقـــبل.وكــانـت امــانــة االســبـــوع ا
العتبة احلسينية قد اوقفت صالة
اجلــمـــعــة اثــر تـــفــشـي فــايــروس

اضي . كورونل العام ا
فـيـمـا وجَّه قـائــد عـمـلـيـات كـربالء
اللـواء الركن عـلي الهـاشمي امس
دينة األحد بقطع جميع مداخل ا
ــة اســـتــعـــداداً لــلـــزيــارة الــقـــد
األربـعــيــنـيــة وذلك بــهـدف تــأمـ
ــواكب احلـــســيــنــيـــة وحــمــايــة ا
توجـه إلى احملافظة الزائرين ا
أحيـاءً لذكـرى أالربعيـنيـة ".وأعلن
قــسم حــفظ الــنــظــام في الــعــتــبـة
ــقــدســة في وقت احلــســيــنــيـــة ا
سابق إكمال جـميع االستعدادات
لتـطبـيق اخلـطة األمـنـية اخلـاصة
بالزيارة وذلك بهدف احلفاظ على
امن وسالمــة الـــزائــرين.وفـــتــحت
رات وشوارع العتبة احلسينية 
آمـنـة لـتـسـهـيل انـسـيـابـيـة حـركـة
الزائـرين وشـكّلت غـرفـة عمـلـيات
مـشــتــركـة مع اجلــهــات واألمـنــيـة
لتأم مراسـيم الزيارة باإلضافة
ــشـــتــرك مع بـــقــيــة الى الــعـــمل ا
أقسـام وشُعب الـعتـبة احلـسيـنية
لغـرض تقـد اخلـدمات الـصحـية

والطبية واخلدمية للزائرين.
ويـشــارك في تـأمــ الـزيــارة هـذا
6000 الـــــــــعـــــــــام أكـــــــــثــــــــــر من 
متطــــــــــوع يتوزعون ب مداخل
الــعـــتـــبــة احلـــســيـــنـــيــة ونـــقــاط
الـتـفــتـــيش الـرئــيـسـة والــفـرعـيـة

ؤدية اليها. ا

إصــــدار الــــبـــطـــاقـــة الــــدولـــيـــة
اخلاصة بالسـفر خارج العـراق).
وأضـــــاف الـــــعـــــزاوي أن (عــــلى
ـراجع جـلب نسـخة من اجلواز ا
وكارت التلقيح" مـبيناً أن "قـيمة
رســوم الــبـطـاقـة الــتي حــددتـهـا
وزارة الـصحة مــسبقـاً للـمواطن
الــــعــــراقـي بــــقـــيـــمــة    30الـف

دينار).
وارتفع عدد االصابـات بفايروس
كورونـا من جديـد مسجال 2515
اصـابـة بفـارق واضح عـن موقف
ـــوقف يـــوم الـــســـبـت. وكـــشف ا
الـوبــائي الـيــومي الــذي تـصـدره
وزارة الـصــحـة عن تــسـجـيل 47
حــالـة وفــاة بـزيــادة طــفـيــفـة عن
الــيــوم الــســابق فــيــمــا سـجــلت
الــوزارة تـمــاثل  5067شــخــصـا
ــوقف قــد الى الـــشــفــاء وكـــان ا
ســـجل الـــســبت  1959 اصـــابــة
فقط. وسجَـلت الوزارة انخـفاضاً
ــراجــعــ إلى كــبــيــراً بــاعــداد ا
ــلــقــحـ مــســتــشــفــيـاتــهــا من ا
ـــصـــابــــ بـــالـــوبــــاء بـــســـبب ا
اعــراضــهـم اخلــفــيــفــة بــنــســبـة
وصــلت إلى  1بــااللـف بــيـــنــمــا
تخـطط لـلـوصول إلى  16ملـيون
ملقح حـتى نهايـة العام ااجلاري
وجـة الرابـعة لتـفادي تـأثيـرات ا

للوباء.

تـــــضـــــحـــــيــــــات وأداء اجلـــــيش
األبـيض). فــيـمـا بـــاشـرت دائــرة
صــــــحـــــة ديـــــالـى امس االحـــــد
بـــإصـــدار شــــهــادات الـــتــلـــقــيح
الدولية عبر منفذها األول الكائن
في قـسم الـصـحة الـعـامـة شـعـبة
الـــزائـــر الـــصـــحي.وقــال مــــديــر
إعــالم صـــــحـــــة ديــــالـى فـــــارس
الــعـزاوي في بـيان  أن (مـالكات
شعبـة الزائـر الـصحي استـقبلت
مع بـدايـة الـدوام الـرسمـي أعداد
ــراجــعــ لــغــرض كــبــيــرة من ا

امس ان (اسـمـاءهم لم تـظـهر في
ـركز عـنـد مراجـعـتهم كـشوفـات ا
الصـدار الـبـطــاقـة الـدولـيـة بـرغم
تـــلـــقـــيـــهم اجلـــرعـــة الـــثـــانـــيـــة
وحصولهم على البـطاقة الورقية
ــركـز الــصــحي في مــنـاطق من ا
سكـنـاهم) ودعوا وزارة الـصـحة
الى (تفادي هـذا االشكال لـتجنب
راجـعة وسط واطـنـ مشـقـة ا ا

جو خانق نتيجة االزدحام).
وشددوا عـلى الـقـول أن (اجلـعاز
اإلداري في الصحة ال يرتقي الى
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رصـــــدت (الــــزمـــــان) االجــــراءات
اخلــاطــئــة واخلـطــرة في تــوزيع
شـهـادات الـتطـعـيم الـدولـيـة بـعد
انـتـظـار اســبـوع والـسـبب يـعـود
الـى جــــــــعـل وقـت الـــــــــتـــــــــوزيع
(الـــــواحـــــدة) ظـــــهـــــرا الحـــــداث
جتمعـات وفوضى وعـدم االلتزام
بـاجـراءات التـبـاعـد االجـتـماعي
ـــكن ان يــتم تـــســلــيم بـــيــنــمــا 
الـــشــهــادة الـــدولــيـــة عــلى مــدى
ساعـات الـدوام الـرسمي لـتـجنب
االزدحـام وخـطـر االصـابـة بـوباء
كورونا. وال زالت الصحة متمثلة
بدار التمريض مصرة على تأخر
اجراء حتـديد مراكـز صحـية عدة
الصــــدار شـــهـــادات الـــتـــطـــعـــيم
الدولية لـتالفي االزدحام وجتنب
اخلــطــورة. وقــال مــواطــنــون ان
سـؤول يثير (هذا التعـامل غير ا
االســـتــغـــراب وعـــلى االخص من
فروض ان قبل اجلهـة التي من ا
تـكون اكـثر الـتـزاما بـتـعلـيـماتـها
الـوقـائـيـة). وذكـر احـد الـعـامـل
بــدار الـتــمــريض ان (هــنـاك نــيـة
ــنح شــهــادة لــفــتح  16مــركـــزا 
الـتـطعـيم الـدولـيـة ولـكن ال ندري

متى سيطبق هذا االجراء).
وشـــكــا مـــراجــعـــون لـ (الــزمــان)
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وصل وزيـر الـدفـاع جــمـعـة عـنـاد
امس األحــد الى كـــربالء لالطالع
عــلى اخلــطـــة األمــنــيــة اخلــاصــة
بالزيـارة األربعيـنية فيـما شرعت
قيادة شرطـة بابل بتـنفيذ خـطتها
األمنـيـة اخلـاصـة بـتـأمـ الـزيارة
األربعينية مبينةً أن أكثر من 18
ألف عنـصر أمـني يـشاركـون فيـها
.وقال مـسـؤول الـعالقات واإلعالم
في الــــقــــيــــادة الـــعــــمــــيــــد عـــادل
احلـســيـني في تــصـريح امس إن
"قيادة شرطـة بابل شرعت بتـنفيذ
خطتـها األمـنيـة اخلاصـة بحـماية
ـتـوجــهـ إلى مـديـنـة الـزائـرين ا
ـقـدسة إلحـياء أربـعـينـية كربالء ا
اإلمـــام احلـــســـ عـــلــــيه الـــسالم
.وأضـاف أنه " إشـراك أكـثـر من
 18ألف عـنـصر أمـنـي ب ضـابط
ومنتسب في تنفيذ اخلطة األمنية
ومن جــمــيـع صــنــوف األجــهــزة ا
الـعـامـلـة في احملـافـظـة بـاإلضـافـة
إلى مشـاركـة لـواء عـلي األكـبر من
احلشد الشعبي في حـماية منطقة
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فاعل وشدد االتفاق على أن هذا ا
يجب أال يـكـون قـادرا عـلى "انـتاج
بـلـوتـونــيـوم مـخـصـص لـصـنـاعـة
الــسالح".لـــكن إيـــران أعــلـــنت في
الــــعــــام  2019أن االنــــســــحــــاب
األميـركي األحادي من االتـفاق في
 2018أدى الى إبــــــطــــــاء إعـــــادة
ــفـاعـل الـتي جتــريــهـا تـصــمــيم ا
. وفي أواخـر  2019أعـلن الـصـ
صاحلي الـذي كـان يتـولى حـينـها
نـظمـة اإليرانـية لـلطـاقة رئاسـة ا
دخول الـدائـرة الثـانـويـة للـمـفاعل
احلــالــة الــعــمالنــيــة في خــطــوة

جاءت في إطار االتفاق.

ــسـؤول الــذي عــيّـنه ولم يـحــدد ا
الـرئـيس إبـراهـيم رئـيـسي أواخـر
ــنــظــمــة آب نــائــبــا له ورئــيــســا 
الـطـاقـة الـذريـة خـلـفـا لـعـلي أكـبـر
صـاحلي أي مــهـلـة زمــنـيــة لـهـذه
الـعــمــلـيــة. ونصّ االتــفـاق بــشـأن
ـبرم مع لف الـنـووي اإليـراني ا ا
الــقــوى الــكــبــرى عـام 2015عـلى
قــيــام طــهــران بــإعــادة "تــصــمــيم
وبنـاء مفـاعل حـديث لـلبـحوث في
ـاء الــثــقـيـل" لـكي آراك يـعــمل بــا
يدعم "الـبـحـوث النـوويـة ألغراض
ـشـعة سـلمـيـة وانـتـاج الـنـظـائـر ا

ألغراض طبية وصناعية".

{ طـــــــهـــــــران (أ ف ب) - أعــــــرب
الـــرئــيـس اجلــديـــد لـــلـــمــنـــظـــمــة
اإليـرانـيـة لـلـطــاقـة الـذريـة مـحـمـد
إسالمي عن رغـــبـــته فـي اإلســراع
بعملية إعـادة تصميم مفاعل آراك
ـــاء الـــثــــقـــيل الـــذي يــــعـــمل بــــا

الستخدامه في غايات بحثية.
وقــــــال إسالمـي "يــــــجب أن يــــــتم
ــشــروع ووضـعه تـصــمــيم هــذا ا
مـوضع الــتــنـفــيــذ في أسـرع وقت
كن" وذلك في تـصـريحـات على
ـنشأة هامش زيـارة قام بـها الى ا
الـواقــعـة وسط الــبالد اخلــمـيس
ونشرتها وسائل اإلعالم السبت.
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حـددت احملـكـمـة االحتـاديـة مـوعد
صـــــــــدور قـــــــــرار الــــــــطـــــــــعـن في
ـــوازنـــة.وقــال رئـــيس احملــكـــمــة ا
االحتــــاديــــة جــــاسم مــــحـــمــــد في
َّ حتديد اليوم تصريح امس إنه "
الـ 29مـن الـشــهـر اجلــاري مـوعـداً
لــصـدور قـرار الــطـعن اخلـاص في
ـوازنة".وكانت احملكمة قد قررت ا
ــوازنـة تــأجــيل الـبت في طــعـون ا
الـــعـــامــة لـــعــام  2021إلى ـ19من
الــشــهــر اجلــاريـيــذكــر أن مــجـلس
الــــــوزراء خـــــول فـي وقت ســــــابق
رئـيس الـوزراء مصطـفى الكـاظمي
بــتـقــد طـعن لـدى احملــكـمـة ا في
ــوازنــة االحتــاديـة بــعـض بـنــود ا

الية احلالية. للسنة ا
و نــاقش مـجـلس الـقـضـاء االعـلى
امـس  االحـــد مــــوضـــوع اثــــبـــات
الــنــسب واعــتــمــاد حتــلـيل دي ان
اي.وذكـر بيـان للمـجلس ان "مـعهد
الــتـطـويــر الـقـضــائي عـقـد ورشـة
عـمل حـملـت عنـوان اثبـات الـنسب
واعــتـمــاد الـتــحـلــيل".واضـاف ان
"الـورشـة تـمت بـحـضـور الـقاضي
االقـدم لـهيـئـة االحوال الـشـخصـية
الـــقــاضي صــالح شــمــخي عــضــو
مـحكـمة الـتميـيز االحتـادية فضال
عـن القضاة االوائل حملاكم االحول
الـــــشـــــخـــــصـــــيــــة فـي رئـــــاســــات
االســـتــئــنــاف وتـــوزعت بــتــواجــد
قاض واحد لكل محكمة استئناف
ثل دائرة بـاالضافـة الى حضـور 

الــــطـب الـــعــــدلي حــــنــــان خـــلــــيل
مـــحـــمــود". وأشـــار الى أنـه "تــمت
مـنـاقـشـة مـوضـوع اثـبـات الـنـسب
واعـتماد التحليل دي ان اي .  الى
ـدني ذلـك سـيـطــرت فـرق الــدفـاع ا
عـــلى حـــريق انــدلـع داخل بــنـــايــة
جتـاريـة وسط مديـنـة احللـة .وذكر
بـيـان امس أن "فـرق إطـفـاء الـدفاع
ـدني تـمـكـنت من الـسـيـطـرة على ا
حــادث حــريق انـدلـع داخل بـنــايـة
جتــاريـة مـكـونــة من ثالثـة طـوابق
مــســتـخــدمــة لـبــيع (األحــذيـة) في
مــــنـــطـــقــــة حي اجلـــامــــعـــة وسط
مـحـافظـة بابل".وأضـافت أن "فرق
ـدني اسـتــخـدمت عـجـلـة الــدفـاع ا
رتفعة الـسلم اخملصـصة لألبنيـة ا
لـتـعـجيـل السـيـطرة عـلى الـنـيران
وأنـه "تمت السـيطـرة على احلريق
ــشـاركـة  10فــرق اطـفــاء بـكـامل
مـعـداتـها وطـواقـمهـا بـغيـة ابـعاد
خـــــطــــر انـــــتــــشــــار احلـــــريق الى
وقع الـبنايـات التجـارية اجملاورة 
احلــادث" مـبـيـنــة أن "فـرق الـدفـاع
ـدني أنهت احلريق دون تسجيل ا
اصــــابـــات بـــشـــريـــة مع حتـــجـــيم
ـاديــة".وأشـارت إلى أن االضــرار ا
ـدني طـلب فـتح حتـقـيق "الــدفـاع ا
ــسـؤول عن فـي مـركــز الــشــرطــة ا
الـرقعة اجلغـرافية باالعـتماد على
تــقــريــر خـبــيــر االدلــة اجلـنــائــيـة
لــتـحــديـد اســبـاب انــدالع احلـريق
بـــــاد األمـــــر داخـل الـــــبـــــنـــــايــــة
الـتـجـاريـة". وتـمـكـنـت فـرق الـدفاع
ـــدني مـن الــســـيـــطــرة واخـــمــاد ا

حــــريـق انــــدلع داخـل كــــرفــــانـــات
مـشـيـدة من الواح الـسـنـدويج بنل
ساحة  15مترا سـريع االشتعال 
مـربـعا مـتخـذة كـمخـتبـرات فحص
جـودت االسمـنت تابـعة إلـى شركة
مـعمل اسمنت أرض ميسان والتي
تــبــعـد  20كــيــلــو مـتــرا عن مــركـز
ـدينة. وقال بـيان ان (فرق الدفاع ا
ــدني قـد طـوقت وعـزلت الـنـيـران ا
ـشتـعـلـة ومـنـعت فـي الـكـرفـانـات ا
امـــتـــداد الـــنــيـــران إلى اخلـــطــوط
االنــتــاجــيـة والــشــواغــر اجملـاورة
وقع احلادث وانهت احلادث دون
تـــســـجــيل اصـــابـــات بــشـــريــة مع
ـاديـة ).وعـلى حتـجـيـم اضـرارها ا
ـدني فـتح اثـر ذلـك (طلـب الدفـاع ا
سؤول حتـقيق في مركز الشرطة ا
عـن الرقـعـة اجلـغـرافيـة بـاالعـتـماد

عـلى تـقريـر خبـير االدلـة اجلنـائية
لــتـحــديـد اســبـاب انــدالع احلـريق
بـاد األمر داخل مختبرات فحص
جـــــودت االســـــمـــــنت) . و دهـــــمت
مـديـرية االسـتـخبـارات الـعسـكـرية
وكــرا لـعـنـاصــر تـنـظـيم داعش في
ديرية في محافظة االنبار.وقالت ا
بــيــان امـس إنه "ضــمن مــهــامــهـا
لـــتــعــقـب ومالحــقـــة فــلــول داعش
االرهـابي والـوصـول الى اوكارهم
واســتـنـادا الى مــعـلـومــات دقـيـقـة
لـــشــعــبـــة اســتــخــبـــارات الــفــرقــة
اخلــامــسـة احــد مـفــاصل مـديــريـة
االسـتخبارات العسكرية في وزارة
الـــدفــاع وبــالــتــعــاون مع الــفــوج
ـــشــــاة ٢٠ تــــمت الــــرابـع لــــواء ا
مــــداهــــمـــة احــــد اوكــــار االرهـــاب
الـداعـشي الـذي يسـتـخدم مـنـطلـقا

لــتــنــفـيــذ الــعـمــلــيـات االرهــابــيـة
واالسـتـيالء عـلى عـجـلـة نـوع دايو
بـرنس تـسـتـخـدم لـلـتـنـقل وتـوفـير
الــدعم الـلـوجـسـتي بـاالضـافـة الى
افــرشـة واغــطـيــة في شـمــال قـريـة
ـنـطقـة الـصـكار الـذعـذاع الـتـابعـة 
فـي صـــــــــحـــــــــراء الـــــــــرطـــــــــبـــــــــة

بــــاالنــــبــــار".وأشــــارت إلى أنه "
حـرق العجلـة من قبل قوة الواجب
فـيمـا تكـفلت مـفارز هنـدسة الـفرقة
بـــتـــدمـــيــر الـــوكـــر ومــحـــتـــويــاته
بــالــكــامل". ووصـلـت قـوة أمــنــيـة
امـس إلى منطقة الكمالية ببغداد
الـتي شهدت نـزاعاً عشـائريا خلف
قــتـلى وإصــابـات لــلـتـهــدئـة وقـال
مـصـدر ان (الـقـوة االمـنـيـة أمـهـلت
إحــدى الــعـشــيـرتــ يـومــا واحـدا

لالمساك بالقتلة).

 ∫œULš«

فرق الدفاع
دني تخمد ا
حريقا في

سمنت ميسان
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سعـيد بن رحـمة في الدقـيقة  30 وعـدل اليـوناتـيد النـتيـجة عـبر كريـستـيانو
رونـالدو في الدقيقة  35 قبل أن يـخطف جيسي ليـنغارد االنتـصار بالهدف
الـثاني في الدقيقة 89 . وبتلك الـنتيجـة رفع مانشسـتر يونايـتد رصيده إلى
ركز الثاني بينما جتمد رصيد وست هام عند  8 نقاط في  13 نقطـة في ا

ركز الثامن. ا
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خطف فريق مـانشسـتر يونايـتد بكرة الـقدم امس االحد انـتصارا في الوقت
الـقـاتل أمـام مضـيـفه فريق وست هـام بـالتـغـلب عـليه بـنـتيـجـة هدفـ مـقابل
ـبي ضمن لقاءات اجلولة بـاراة التي احتضنـها ملعب لندن األو هدف  في ا
مـتاز. وافـتتح وسـت هام الـتسـجيل عـبر اخلـامسـة من الدوري اإلنـكلـيـزي ا
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ـشـتـرك بــ الـبـلـدين االهـتـمــام ا
". وقـــال مـــصــدر ان الـــشــقـــيـــقــ
ـي تـــشـــمل مـــبــــاحـــثـــات الـــغـــا
اجراءات فتح منافذ السفر البرية
ــعـــلــومــات وتــســهــيل وتــبــادل ا
اجــــراءات االقــــامـــــة والــــتــــدريب
االمـني ومـخـرجــات مـؤتـمـراعـادة

هربة. االموال العراقية ا
سـتشـار القانـوني لرئيس وكان ا
اجلـمـهـوريـة مــنـيف الـشـمـري قـد
اكـد أن الــعــراق قـد يــذهب نــحـو
عـقد اتـفـاقـيـات ثـنـائـيـة مع الدول

عنية لغرض استرداد أمواله. ا
وقــال الـــشــمــري فـي تــصــريح إن
"قـانــون اسـتــرداد أمـوال الــعـراق
أرسل الى مــجــلس الــنــواب مــنـذ
ـــتــــوقع عـــدم فـــتــــرة إال أنه مـن ا
تــمــريــره خالل الــدورة احلــالــيــة
جلـمــلــة من االسـبــاب من بــيـنــهـا
انشغال اعـضاء اجمللس بـاحلملة
االنـتـخـابـيـة بـاالضـافـة الى قـرب
موعد اجراء االنـتخابات الـنيابية
ـبــكــرة وعـدم انــعـقــاد جـلــسـات ا

اجمللس" 
ــــتــــوقع أن الفــــتــــا الى أنـه "من ا
ـــقــبـل الــذي ـــان ا يـــعــطـي الــبـــر
ــبــكـرة ســتــفــرزه االنــتــخــابــات ا
اولــويـة لــتـمــريــر الـقــانــون كـونه
مـهــمـا وحــيـويــا ويـعــيـد االمـوال
ـنـهــوبـة خـارج الــعـراق".وأشـار ا
إلى أن "انـعـقـاد مـؤتـمـر اسـتـرداد
االمــوال في بــغـــداد يــعــد نــقــطــة
ايجابـية للـدبلومـاسية الـعراقية"
كاشـفا عن "وجـود ارادة حكـومية
ودولية وتعاون في ملف استرداد
االمـــوال". وأضـــاف أن "الـــعــراق
يـأمل من الــدول أن تـتــعـاون مـعه
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ثـمـان مـشـاريع أفـكـاراً مـبـتـكـرة شمـلت
مـخـتـلف القـطـاعات اإلقـتـصـادية مـنـها
(صـنـاعيـة تـقنـية  صـحـية  جتـارية 
تـعليـمية) وحـظيت بدعم مـن الشركات
ــصــارف الــتــابــعــة اإلســتــثــمــاريــة وا
لـلقطاع اخلاص  حيث  االتفاق على
ـسـتثـمرين عـقـد لقـاءات مبـاشـرة ب ا
شـاريعـهم لوضع الـشـباب والـداعمـ 

اخلطوات النهائية لتنفيذها على أرض
الواقع.

ÀUF³½ù« iHš

الـى ذلك حــــــذر األمـــــ الــــــعـــــام لأل
ـتـحدة أنـطـونـيو غـوتـيريش اجلـمـعة ا
ـــنــاخ قـــبل أســـابـــيع من مـــحــادثـــات ا
الــشــائـــكــة من أن اإلخــفــاق في خــفض
ـيـة يضع الـعـالم على االنـبـعاثـات الـعا

تـدعم اإلقـتـصـاد العـراقي وتـوفـر فرص
عـمل للـقضاء عـلى جزء من البـطالة في
الـعراق  مـشددة على عـزم الهيـئة لدعم
الـشباب وإيصال أفـكارهم للداعم من
ـشـاريع الـقــطـاع اخلـاص إلقـامـة تـلك ا
عــلى أرض الــواقع وضخ دمـاء جــديـدة
لــلــعـمــلــيـة اإلســتــثــمـاريــة في الــعـراق
تـستـكمل الـنجـاحات الـتي حقـقهـا كبار
ــسـتـثــمـرين وتـكــون أمـتـداد حــقـيـقي ا

لهم).
 U dA « rŽœ

ـاليـة عـلي عالوي في فـيـمـا أكـد وزيـر ا
كـلـمته ان (هـنـاك إمكـانيـات فـكريـة لدى
الـشبـاب تسـعى الوزارة الى دعـمها من
خـالل انـشــاء صــنــدوق خــصص له 30
مـليار دينـار  كما ستـعمل الوزارة على
اطـالق مبادرات جـديدة لـدعم الـشركات
الـشـبـابـيـة وخـاصـة في مـجـال الـقـطاع
الـرقـمي الـتي يقـودهـا الـشبـاب  داعـياً
ــــؤســـســــات الــــدولـــيــــة اخملـــتــــصـــة ا
لـلمـساهمـة في توسعـة مبلغ الـصندوق
لـلوصول الى  50 مـليار خالل الـسنت
ـقـبـلـتـ بـأشـراف ومـشـاركـة عـدد من ا
ـشـاركـون الـشـبـاب الــوزارات).  وقـام ا
ـــــبــــادرة بـــــطــــرح أفـــــكــــار فـي هــــذه ا
مـــشـــاريـــعـــهم عـــلى اجملـــتـــمـــعـــ من
الـقطاع العـام واخلاص وقد تضمنت

 U dA « rŽbÐ vE% …dJ²³  l¹—UA

 ∫“«e²Ðû  WHOþu « qG² ð  UÐUBŽ vKŽ ¡UCI UÐ wLþUJ « Êu³ UD¹ ÊuMÞ«u

مـــســار "كــارثي" ســـيــؤدي إلى ارتــفــاع
ـقـدار  2,7درجـة مـئـويـة.فـقد احلـرارة 
ـتـحـدة عن وعـود كـشـف تـقـريـر لأل ا
 191دولــة بــشـأن انــبــعـاثــات الــغـازات
اجلـمـعة أنـهـا لن تـلبي طـمـوح اتفـاقـية
بــاريس لـلـمــنـاخ لـلـحــد من االحـتـبـاس
احلــراري إلى  1,5درجــة مــئــويــة فــوق
درجــــات حـــــرارة مــــا قــــبـل الــــعــــصــــر
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أطـلــقت الـهـيـئـة الـوطــنـيـة لإلسـتـثـمـار
الــســبت مــبــادرة لــدعم الــشـبــاب حتت
شــعـار (أسـتـثــمـر في الـشــبـاب) بـهـدف
ـشــاريع اإلسـتــثـمـاريـة طــرح عـدد من ا
ـبـتكـرة من قبل عـدد من الـشبـاب على ا
جلـنة مختصة من أساتذة في الوزارات
ـعنية وبـحضور عدد من ـؤسسات ا وا
ـــســؤولــ عن الــقــطــاعــ الــوزراء وا
الـعـام واخلـاص بـهـدف احلـصـول عـلى

شاريع. الي لتنفيذ تلك ا الدعم ا
وفي كـلـمـتـهـا الـترحـيـبـيـة أكـدت رئيس
الـــهـــيـــئـــة ســـهـــا داود جنـــار أن (هــذه
ــبــادرة تــأتي في إطــار دعم الــشــبـاب ا
لــلـدخــول في الــعـلــمـيــة اإلسـتــثـمــاريـة
القائمة حاليا في العراق بأفكار جديدة
تــطـــويــريــة في مــخــتـــلف الــقــطــاعــات
اإلقـتصاديـة  مبينـة ان الهيئـة ستمنح
هـؤالء الـشـبـاب فـرصـة لـطـرح أفـكـارهم
ـتــمــثل أمــام أنــظــار الــقــطــاع الــعــام ا
بـــحـــضـــور عـــدد من الـــســـادة الــوزراء
ــــؤســــســـات ذات ــــســــؤولــــ في ا وا
الــــــعـالقــــــة  اضــــــافــــــة الـى عــــــدد من
ـهـتـم ـسـتـثمـرين ورجـال األعـمال ا ا
بـادرة). واشارت جنار الى بـدعم هذه ا
ــكن ان ــطــروحـة  ان (هــذه األفــكــار ا
تـتحـول الى مشـاريع إستـثمـارية مـهمة

©»U³A « w  dL¦²Ý≈® …—œU³  oKDð —UL¦²Ýû  WOMÞu « W¾ON «

 ôu ËË b¹bN² UÐ qB×² ð WMN*« W³¹d{ ÂuÝ—

…U³:« m U³*« sLC²ð ô i³I «

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

دعا مواطـنون رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى مـحاسبة ما وصفوه بالعصابات
حتت واجهات حـكوميـة تمارس الـتهديـد بغلق احملـال او العيـادات الطبـية التي تـمتنع
هـنة او رسوم الـتنظيف  الـتي تستـحصل بشكل عن دفع مبـالغ ما يعـرف بضريـبة ا
ـوجب القانون  وذهـاب جزء من ا مدرج في سـجل البلديـات التي حددت  مخـالف 

بالغ جليوب الفاسدين. ا
وقــالــوا لـ (الـزمــان) امس ان (الــلــجـان
ـسؤولة عن اسـتحصال رسـوم جباية ا
ـهـنة يـجـري تغـيـرها سـنـويا ضـريـبة ا
ـسـؤولة عن من قـبل دوائـر الـبـلديـات ا
ــنــاطق  حــيث تـــقــوم هــذه الــلــجــان ا
بـفرض رسـوم ومبـالغ مخـالفـة للـقانون
وتـقوم بأبتزاز اصحاب محال االسواق
والـعيادات الطبية للحصول على مبالغ
ال تـســجل بـوصـوالت قـبض او تـسـجل
ـبالغ غـير اجملـباة) مـؤكدين بـعضـها 
ان (هـذه الــلـجـان تــقـوم بـجــولـة اولـيـة
البالغ اصــحــاب احملـال بــغــيـة حتــديـد
ـطلوب ومن ثم تـذهب وتعاود الـسعر ا

التفاوض من جديد.
WO²¹dJ½u  dK²

وفي حــالــة امــتــنـاع بــعض احملــال عن
التسديد يتم منحه وصل ابالغ ومن ثم
تـــشــمـــيع احملل واخـــيــر وضـع كــتـــلــة
كـــونــكـــريــتـــيـــة امــامه وهـــذا االجــراء
مـخــالف لـلـقـانـون  اذ ان اغـلـب احملال
الــتــجــاريــة مــا عــادت تــعــمل بــصــورة
طــبـيــعــيــة بــعـد تــفــشي وبــاء كــورونـا
اضــــافــــة الى الـــــوضع االقــــتــــصــــادي
ـــتــدهــور  وبـــالــتــالـي فــأن دفع هــذه ا
الـرسوم الـكبـيـرة التي تـتجـاوز احيـانا
مـلـيـوني ديـنـار ال تـتنـاسب مـع الوضع
ـــعــاشـي الــراهن الـــذي يـــتــطـــلب من ا
احلـكـومـة الـغـاؤهـا بـشكـل مؤقـت حتى
انـتهاء اجلائـحة التي تسبـبت بخسائر
ـهن احلرة فضال عن كـبيـرة الصحاب ا
ان ارتــفــاع الــدوالر في االســواق الــذي
ـــصـــالح) الـــقى بــــظالله عـــلـى هـــذه ا
واشــــــــاروا الـى ان (اغـــــــــلـب احملــــــــال
الـتجارية والعيـادات اخلاصة ال تستلم
وصـوالت اجلباية بعد اقناعهم بخفض
مـبـالغ الرسـوم مع اخـذ وعد بـعد ابالغ
احملـال اجملاورة حتى ال حتدث فـتنة كا
ـبالغ ـعرفـة با يـقولـون ومن اجل عدم ا

الــوزيـــريــة بــفـــرض رســوم عـــلــيــهم ال
تـتــنـاسب مع دخل هـذه احملالت حـيث
وصـلت الـغـرامـات إلى مـلـيـون ونـصف
ـليون دينـار لكل محل كرسـوم نظاقة ا
ــبـالغ التـتــنـاسب مع دخل هـذه وهـذه ا
احملــال) وتــابع ان (الــلــجــنــة ســتـنــقل
ــعــنــيــ في األمــانــة الــشــكــاوى إلى ا

لتقليل الرسوم). 
كــمـــا أكــد أمـــ بــغـــداد عالء مــعن أن
شـــارع الــــفالح فـي مـــديــــنـــة الــــصـــدر
ـيـزة سـيــتـحــول أليـقــونـة بــغـداديــة 
مـبيناً أن (بغـداد تشهد نشـاطاً عمرانياً
ــالـيـة). بــعـد إطالق الــتـخــصـيــصـات ا

وذكــر بـيـان لـألمـانـة  أن (امــ بـغـداد
ـتـابـعـة اعـمـال أجـرى زيـارة مـيــدانـيـة 
دينة غـرس النخـيل في شارع الفـالح 
الـصـدر لالطالع عـلى مـراحل الـتـطـوير

اجلارية فيه). 
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وأضـاف مــعن (نـتــابع مـيـدانــيـاً شـارع
الفالح الذي يشهد اعمال غرس النخيل
الــتي شـرعــنــا بـهــا الـيــوم وهي احـدى
مــراحـل الــتــطـــويــر الــتـي  اعــدادهــا
يزة وتشمل وتـنفيذها وفق تصـاميم 
فتح الشوارع اخلدمية وتطوير الشارع
الـرئـيس واجلـزرات الـوسطـيـة واعـمال

االنـارة ومـد الـقالـب وعمل الـتـخـصرات
ورصف االرصـــفـــة وانــشـــاء الـــكـــابــات
الــزراعـــيــة ومن ثـم تــطــويـــر واجــهــات
االبـنـيـة وكمـا وعـدنـا أهلـنـا في مـديـنة
الـصدر سيـكون هـذا الشارع ايـقونة من
ميزة وهو جزء من رد ايـقونات بغداد ا
الـدين لـهم لتـضحـيـاتهم الـكبـيـرة طيـلة
اضيـة). وتابع: (نحن فرحون الـسن ا
بــاشـــاعـــة ثــقـــافــة ازالـــة الــتـــجــاوزات
ــنـتــشـرة فـي الـشــارع طـوعــيــا حـيث ا
ـسـنـا تـعـاونـا كـبـيـرا من ابـنـاء مـديـنـة
الـــصـــدر في هـــذا اجملـــال). وأوضح أن
(شــارع الـــفالح هــو جـــزء من عــمـــلــيــة

الــتي اسـتــحـصــلــولـهــا الجـبــار احملـال
االخـــرى عــــلى دفع رســــوم مـــخــــالـــفـــة
ــواطــنـون  رئــيس لــلــقــانـون) ودعــا ا
الوزراء مصطفى الكاظمي الى (التدخل
ــظـاهــر واحلــاالت الـتي وانــهـاء هــذه ا
تسيء للدولة  وفتح حتقيق عاجل بعد
تـكــلـيف الــنـزاهـة بــرصـد هـذه احلـاالت
الـفـرديـة التي تـسـتـغل مواقع الـوظـيـفة
لالحــــتــــيــــال عــــلى اصــــحــــاب احملـــال
واســـتــحـــصـــال مـــنــهـم مــبـــالغ تـــذهب
مــعـظــمـهــا الى جـيــوبـهم حتـت مـسـوغ
هـنة واجـور التـنظيف جـبايـة ضريـبة ا
واطـن ذوي الدخل الـتي ال يـعـنى بـهـا ا
هنة احملـدود والذي يعتاش عـلى هذه ا
لـتغطـية نفقـات اسرته وتكـاليف احلياة
الـــيــومـــيــة) مـــشـــددين عـــلى (ضــرورة
الــتــفــات احلـــكــومــة الصــحــاب الــدخل
احملـدود واعــفـاءهم من هـذه الــضـريـبـة
الـتي اضــحت تـشـكل عـبــئـا ثـقـيال عـلى
ــوجب كــاهــلــهم النــهـــا تــســتــحــصل 
الــتــهــديــد). ولم تــتــمــكن (الــزمــان) من
احلصول على رد من امانة بغداد بشأن
هــذه احلــاالت الــتـي تــشــوه مــنــجــزات
ـــارســون احلـــكــومـــة من قـــبل افـــراد 
سـلـوك مـخـالف لـلـقـانـون. وكـانت جلـنة
اخلـدمات النيابـية قد كشفت عن تـلقيها
شـكاوى من أصـحاب مـحال جتـارية في
تـفيد بجباية بـغداد وبعض احملافظات 
االمــانـة مــبـالغ مــالـيــة كـبــيـرة كــرسـوم
نــظــافــة.وقــال عــضــو الــلــجــنــة جــاسم
الـبـخــاتي في تـصـريح سـابق إنه (بـعـد
تــوجــيه رئـيـس مـجــلس الــوزراء المـ
ــعـــاجلــة ظـــاهــرة بــغـــداد عالء مـــعن 
الـنـفـايـات الـتي أصـبـحت تـشـوه معـالم
الـعاصمـة استنفـرت األمانة والـبلديات
الـتـابــعـة لـهـالـرفع الــنـفـيـات خالل ايـام
الـعـطل) وأضـاف ان (بـعض الـشـكـاوى
وردتـنا من أصحاب احملالت فـي منطقة

الـصناعي.وقال غـوتيريش في بيان إنه
بـدال من ذلـك أظـهـر الـتقـريـر أن "الـعـالم
يـسيـر في طريق كـارثي إلى احترار من
 2,7درجــــة مــــئـــويــــة".وشـــدد عــــلى أن
"الـفشل في حتقيق هـذا الهدف سيقاس
دمرة" بـعدد الـوفيـات وسبل الـعيـش ا
داعـــيـــا كـل احلـــكـــومـــات إلى اقـــتـــراح
ــوجب الـــتــزامــات أكـــثــر طــمـــوحــا.و
اتــفـاقــيــة بـاريس يــجب عــلى كل دولـة
مـراجـعـة "مسـاهـمـتـها احملـددة وطـنـيا"
بحلول نهاية عام 2020. ولكن حتى 30
تـمـوز قدمت  113 دولـة فـقط تـمثل أقل
من نـصف انـبعـاثات غـازات االحتـباس
ــــئـــة) ــــيـــة ( 49 بــــا احلــــراري الــــعــــا
ـــعـــدلـــة.وبـــنــاء عـــلى الـــتـــزامـــاتــهـــا ا
االلـــتــزامـــات اجلــديــدة ســـتــنـــخــفض
ـكـونـة من انـبـعـاثـات هـذه اجملـمـوعـة ا
ـتـحـدة  113 دولــة وبـيـنـهـا الــواليـات ا
ـئة واالحتـاد األوروبي بـنـسـبة  12 بـا
بـحـلـول عام  2030 مـقـارنـة بـعام 2010
ـــثل ذلك "بـــصـــيص أمل" ال يـــطــغى و
ظلم" من الصورة وفق عـلى اجلانب "ا
ــتـــحــدة ـــنــاخ فـي األ ا مـــســـؤولــة ا
بـــاتـــريـــشـــيـــا إســـبـــيـــنـــوزا.وأضـــافت
إســـبــيــنـــوزا أنه "بــشـــكل عــام األرقــام
اخلــاصـة بـانـبـعـاثــات غـازات الـدفـيـئـة

تسير في االجتاه اخلاطئ". qHŠ∫ جانب من حفل إطالق مبادرة دعم الشباب

االنتخابات العراقية فيوال فون كرامون
ـرافق لهـا. واشار بـيان تـلقته والـوفد ا
(الــزمــان) امس ان (كــرامـون قــدمت في
مـسـتـهل الـلـقـاء نـبـذة عن عـمل الـبـعـثة
وأنــشــطــتـهــا ومــهــامـهــا الــهــادفـة إلى
مـراقــبـة عـمـلـيـة االقـتـراع لالنـتـخـابـات
قبلة) وأشارت إلى أن (عمل الـنيابية ا
الــبـعــثــة يـقــتـصــر عـلـى مـراقــبـة ســيـر
الـعملية االنـتخابية وعـدم التدخل فيها
بـــــأي شـــــكـل من األشـــــكـــــال) وأبـــــدى
ـهم الـذي الــبـارزاني (تـقــديـره لـلــدور ا
يـضطلع به االحتـاد األوربي في مراقبة
االنـــتــخــابــات) مـــعــربــا عـن أمــله بــأن
(تُـجرى الـعمـليـة االنتـخابـية في أجواء
سـلـمـيـة وعـادلـة وبـعـيـدة عن مـحاوالت
ناطق الـتزوير والعنف وال سيما في ا
الــكـــردســتــانــيــة خــارج إدارة اإلقــلــيم
وكـذلك أكد اسـتعـداد مؤسـسات االقـليم
ودوائـــرهــا أليٍ من أشـــكــال الـــتــعــاون
والـتـنـسـيق الالزمـ مع بـعـثـة االحتاد

األوربي). 

الــعــراق). كــمــا الــتــقى رئــيس االقــلــيم
بــوزيـر الـتــربـيــة الـبـريــطـاني من اصل
عـراقي ند الزهـاوي . وقال البارزاني
انـه (من الـفـخــر أن نـرى كـرديــاً يـتـولى
مـهمة وزارة في بـريطانيا  ويـنجح في
الـعـديد من مـجاالت احلـيـاة السـياسـية
واإلداريــــة) مــــشــــددا عـــلـى (أهـــمــــيـــة
اسـتفـادة االقلـيم من خبـرات وجناحات
بـريطانـيا في مجال الـتربية والـتعليم 
هـني الـذي يعد والسـيمـا في التـعلـيم ا

ضرورة لكردستان).
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من جانبه اعرب الزهاوي عن (سعادته
لـزيارة الـبارزاني ولقـائه كون هذا أول
وفـد رسمي من خـارج بريطانـيا يلـتقيه
ويجتمع معه منذ مباشرة مهامه وزيراً
للتربية في بريطانيا) مؤكدا (استعداد
بـريطـانيا لـلتـعاون مع االقلـيم والعراق
فـي اجملـــال الـــتـــربــــوي). وفي اربـــيل 
رئيـسة اسـتـقبل رئـيس حكـومـة االقلـيم
ـــــراقــــبــــة بـــــعــــثــــة االحتـــــاد األوربي 

نطقة). ـشاكل والصراعات في ا وحل ا
وكــشف الــبــارزاني في وقت ســابق عن
تـأكـيـد احلـكـومـة البـريـطـانـيـة مـوصـلة
دعـم العـراق واالقـلـيم. وقـال الـبـارزاني
فـي تــصــريح امس ان (رئــيس الــوزراء
الــبــريــطــاني بــوريـس جــونــســون أكـد
مـــواصــــلـــة بالده مــــســـانـــدة الـــعـــراق
وإالقـلـيم) واضــاف (لـقـد بـحـثـنـا خالل
ـلـكـيـة ـيـة الــعـسـكـريــة ا زيــارة األكـاد
الـبريـطانيـة في سانـدهيرتس امـكانـية
ـــزيـــد من مـــنـــتـــســـبي وزارة إرســـال ا
شــؤون الـبـيـشــمـركـة هـنـاك) وتـابع ان
(عالقــاتــنــا مع بــريـطــانــيــا تـاريــخــيـة
والســيـمـا ان  دورهـا كـبــيـر في حـمـايـة
االقـــلــيـم مــنــذ 1991) مـــشـــيــرا الى ان
ــــســــؤولــــ (الــــزيــــارة بــــحــــثـت مع ا
أوضـاع الـعـراق وسـبل الـبــريـطـانـيـ 
شـتـركة  وبـاالخص تـطـويرالـعالقـات ا
مـــوضــــوع داعش الـــذي كـــان مـــحـــوراً
رئــيــســاً جملــمـل الــلــقـاءات) الفــتــا الى
(اهـتمام بـريطانـيا باسـتتباب األمن في
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اخـتتم رئيس اقليم كـردستان نيجرفان
الــــبـــارزاني زيــــارته الى الــــعـــاصـــمـــة
بـلقـاء ولي عهـد ابو الـبريـطانـية لـندن 
ظبي محمد بن زايد  وناقشا جملة من
ـشـتـرك. وقـال ـلـفـات ذات االهـتـمـام ا ا
بـــــيــــان تــــلـــــقــــته (الـــــزمــــان) امس ان
(الـبارزاني اسـتقـبل في مقـر اقامته في
لـنـدن  بن زايـد ونـاقـشـا جمـلـة قـضـايا
عالقـات االقــلــيم مع اإلمـارات ابــرزهــا 
والـــوضع الــســـيــاسي واالنــتـــخــابــات
ـستـقـبل العـراق وزيارة والـتـنبـؤات 
الــطـرفـ إلى لـنـدن واجــتـمـاعـهـمـا مع
رئــيـس الــوزراء الــبــريــطــاني بــوريس
جــونــســون فــضال عـن آخــر تــطـورات
ـلـفـات ــنـطـقـة بــشـكل عـام وبــعض ا ا
شترك) وأكـد اجلانبان ذات االهـتمام ا
عـلى (تـعـزيـز الـصـداقـة والـعالقـات في
اجملـاالت كـافـة  وأهـمـيـة بـذل اجلـهـود
والـتــعـاون من أجل حـمـايـة االسـتـقـرار
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عمالء : في عام  1988و  أثنـاء ما يـسمى بـعمـليـات االنفال الـتي نـفذها
اجلـيش الـعـراقي فـي شـمـال الـعـراق  , إنـزال نـسـاء و أطـفـال من قـمم
اجلبال شمالي محافظة دهوك ... حينذاك كنت جندياً في قضاء العمادية
 ,سألت أمرأة كبـيرة في السن أنزلت من أحـد سفوح اجلبال  ,إذ تسكن
و تـرعى حـيـوانـاتـهـا االلـيـفـة ,من هـو رئـيس الـعراق  ,قالـت عـبد الـسالم
عارف !? جواب يثير الـدهشة و الفجيعـة هؤالء كانت تطلق عـليهم السلطة
أنـذاك عــمالء أو عــصــاة أو مــعـارضــ الخ وهـي صـفــات ضــمن مــدونـة
ــعــارضـ و أضــيف الـيــهـا الــيـوم أوالد تـطــلـقــهـا الــســلـطــات عـلى كل ا

السفارات .
الزمـان: صـحـبـفـة بحـجم الـعـراق تـنـشر أفـكـار و رؤى اجلـمـيع بـأختالف
ـا باألقضيـة و احملافظات مشاربهم  ,غير محـصورة بالعـاصمة فقط و ا
غترب العراقي فضالً عن الكتاب العرب ,  ,منبر لبث هموم و شجون ا
ـتنورين  ,لتغـدوا قبـساً يضئ تغذي اجلـميع بخـطابهـا و بأفـكار كتـابها ا
العـتـمة  ,و تسـهم في كـشف احلـقـيـقة الـتي تـكـابـد الكـذب و الـتـضـليل و
. فهي  –ومنها نشير الى اخملاتلة وسط أمواج الكـلمات التي تنـشر يومياً
االعالم  –أحد روافد التـغيير والـتأثير و االرتـقاء الذي ينـبغي اإلفادة منه
في مرحـلة إنتـقالـية يـعيـشهـا العراق  ,و ليست الـصحـافة لتـؤرخ اللـحظة

فقط بتعبير البير كامو.
. من الـسهل تغـيـيـر :شهـدنـا تـغيـر سـياسـي  و لم نشـهـد تـغيـبـراً فكـريـا ً
حصول الـتغيـير االول و لكن من الـعسيـر حصول الـثاني في بيـئة تنـتشر
فيـها الـغيـبيـات و االوهام و صـنـاعة االصـنام إذ نـعاني من خـريف الفـكر
لـصـالح ربـيع الـسـيـاسـة. فـالــتـعـلـيم و الـوعي و الـتـسـامح أس الـتـحـول و

التقدم. 
مشاريع : مضت عشرة أعوام لم أر او أسمع مشروعاً حكومياً أجنز ,أو
اجلسور دراس هـياكل  , تشـغيل مـصنع أو مـعمل  ,جميـعهـا متـوقفة  ,ا
ستشفيات جدران مهجورة ,طرق متروكة , أعمدة كونكريـتية شامخة  ,ا
دن و تدب في وسطها  ,و مازال أعضاء و اربعة االف عشوائية حتـيط با
ان يتحدثون عن العملية السياسية و التجربة االحزاب في السلطة و البر

قراطية  ,التي ال يشارك فيها الشعب . الد
ميزانية : قبل بدايـة العام بثالثة أشهر  ,و بعده بأربعـة أشهر و احلكومة
ـيـزانــيـة و الـشـعب ـان  ووسـائل االعالم تــنـتـقل أخــبـار ا و أعـضـاء الـبــر
يتـرقب إقـرارهـا كي تـتـحرك عـجـلـة االقـتصـاد و الـبـيع و الـشراء  ,و بـعد
ـشاريع  ,و ـيزانـية  ,لم تطـلق لتـنفـيذ ا ستـة أشهـر من إقرارهـا مازالت ا
ظـهــر احلــديث ثـانــيــة ً عن مـيــزانـيــة الــقـادم الــقـادم  ,فـهل
شاريع يزانـية لـصرف الرواتب فـقط ? و كيف تـنفـذ ا ا
دون أموال ? و مـدن العـراق أضحت هـياكل هـرمة من
شــدة األهــمـــال و ســرقــة االمــوال . والـــشــعب مــازال

يترقب ...
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اطلقوا سراح احمد العلواني.

السيد رئيس مجلس النـواب احملترم. يقبع السيـاسي احمد العلواني منذ
سنـوات في دهالـيز سـجن لم اسمع  بـاسمه .فـاذا كان مـذنبـا فقـد.قضى

مدة العقوبة.
ان بقاءه في االعتقال ولم يصدر ضده حكم.ولم يع محام للدفاع عنه.

ولم يطالب به السياسيون السنة وكأنه متسلل قادم من بالد السند.
لكي ا اعتقلنا في العهد ا ان االعتقال السياسي ال يستغرق مدة ما ولطا

والعهد اجلمهوري.
ـسؤولـ بـاطالق سراحه لذا ودفـاعا عـن حريـة الرأي اطـالب ا
واناشد الـزعيم هـادي العامـري بالـتدخل الطالق سراح
ســيــاسـي لم يــرتـــكب جــرمــا . كـــمــا اطــالـب الــرئــيس
عروف بحـياده الوطني ان يصدر مصطفى الكـاظمي ا

قرارا يحق احلق.
والسالم عليكم. 

بيروت
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رشحون حاصروا النـاخب بحاجاتـهم.. يلوون األذرع التي ستؤشرهم ا
ـوقـر سـمــفـونـيـة تــتـداخل فـيـهـا ـهـرجـان... فــاجملـلس ا نـوابـاً حتت قـبــة ا

األصوات.. كل يعزف على لياله والشعب يستمع!
ـاء والكـهـرباء والـتـعـليم تطـبق عـلى الـعـراقيـ شـحة خـدمـات.. عـوز في ا
والصحة والـصناعـة والزراعة; جراء فـساد شخـصيات وكيـانات متـمكنة

ذات إرادات نافذة في الدولة.
ساومة الناس:  رشحون حالياً  األمر الذي يستغله ا

إنتخابنا مقابل اخلدمات -
ـرشـحـون عـلى دوائـرهم يـرصدون احلـاجـات.. وأغـلـبهـا الـتـعـي توزع ا

لكون فيه نفعاً لكنهم يضرون. الذي ال 
ـرشـحـ عن تـبـلـيط شـوارع ردمـوا تـخـسـفـاتـها أسـفـرت إستـقـصـاءات ا
وسـووا مـطــبـاتـهـا و... ســيـتـوقف الـتــبـلـيط حــيـثـمـا وصـل يـوم الـصـمت
قبل ويـظل فراغ ترابي في شارع االنتخابـي.. اجلمعة  8تشرين األول ا
رشح ثلثاه مـبلط يذكر بـلعبة االنـتخابات التـي لم تدع مسافـة حياء ب ا
والـنـاخــبـ و... إن لم تــسـتحِ فـإفــعل مـا شــئت وال وعـد شـرف يــلـتـزمه

مطلقه بعد اإلنتخابات.
ـرشـحـ في حي يـشـكو عـدم وصـول مـاء اإلسـالة ومن طـرائف وعود ا
بعد تـصد األنابـيب الناقـلة.. متـهرئة ولم تـدام أن مرشحـاً وقف يخطب

عدني بعد فوزه... اء ا ودهم واعداً بتوزيع قناني ا
شكلـة; ألنهم ال يريدون توزيع قناني ولـيس تأسيس منـظومة ماء حتـسم ا
ا يردون إسـتمرارهـا عالقة تـفغر فـاها حتت ضغط حلوالً لـلمعـضالت إ

ذلة: احلاجة ا
فوزوني ووزع لكم ماءً -

ـرشحـ واألدهى أن أنـاساً ; فمألت مـكـاتب ا أما قـوائم طـالـبي التـعـيـ
يـة عـالـيـة إنطـلت عـلـيهم... سـتـويـات ثـقافـيـة راسـخة وشـهـادات أكـاد

مقدم طلبات تعي كما لو أن اخلديعةَ صدق.
ثـقف ح تـغريـهم آمال مـعسـولة من ـتعـلم وا أعذر ا
; ألن الـيائس متـشـاطر.. عـلى األرجح.. لـيس متـعـلمـاً
يصـدق الـكذب.. مـجـبراً حـ ال خيـار أمـامه سواه
وخضوعاً لقسوة احلاجة يـنيط جناته بقشة يقبض

عليها غارقاً.
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½Ëb…∫ شهدت قاعة نقوش في مدينة النجف ندوة أقامها الدكتور قاسم حس صالح بعنوان (10 تشرين سايكوجليا االقناع في الدعاية االنتخابية).. حضرها

شاركه فيها. قاطعة ام ا نخبة من مثقفي النجف..وكان محورها حوار ب موقف من االنتخابات.. ا

تــطــويــر شــامــلــة لــكل مــديــنــة بــغــداد
بـجـانــبـيـهـا الـكـرخ والــرصـافـة ونـعـمل
حــالـيــاً عــلى تـطــويــر ضـمن  8مــحالت
سـكنـية مـن ضمـنهـا منـطـقة الـفضـيلـية
نـطقة وشـارعها الـرئيس السيـما وأن ا
لم تـشـهـد سابـقـاً اي عـمـليـة تـطـوير او
تــــأهـــــيـل). وأكــــد أن (هـــــنــــاك 40 -25
مـشروعـاً ننـتـظر اطالق الـتخـصيـصات
ـالـيـة لـلـشـروع ـالـيـة لــهـا من وزارة ا ا
بـتـنفـيـذها) مـشـيـراً الى أن (العـاصـمة
تـشـهـد حركـة عـمـرانـيـة حقـيـقـيـة يزداد
زخــمـهــا في االشــهـر الــقـادمــة من هـذه

قبل). السنة وكذلك العام ا



ـنـشـود الذي يـلـبي تـطـلـعات ال يـخفى ان الـغـايـة من اي انـتـخـابات هـو احـداث الـتـغيـيـر ا
ثل مناسب قادرين على مواجهة حتديات الواقع والعبور بالناخب اجلماهير بـوصول 
والوطن الى بـر األمان.لـكن ما يـؤخذ عـلى عمـوم االنتـخابـات في الـعراق بـعد عام 2003
وجودة انها لم تأتي بـجديد بل هي اعادة تدوير وتبادل مراكـز ب نفس الوجوه والقوى ا
بـالـسـاحـة الـسيـاسـيـة... بـشـكل بث اإلحـبـاط ب الـنـاخـبـ من امـكـانـية احـداث الـتـغـيـير
شاركة في االنتخابات وبشكل تصاعدي  ومع طلوب وهذا مـا يفسر ضعف اإلقبال وا ا
احلـديث عن انتخابـات مبكرة فانه يـعني ان الناخـب سحبوا الـثقة من القـوى الفائزة قبل
انـتهاء الدورة االنـتخابيـة بسبب الفـشل في إدارة الدولة واحلكـم; وهنا وقفـة مهمة وإعادة

: رحلة السابقة وعلى مستوي تقييم جململ ا
االول - القوى السياسـية: يفترض ان تعـيد حساباتها وتـقيم اسباب فشلـها وتستفيد من
اضيـة فامـا ان تنـسحب من االنـتخـابات استـعدادا لالنـتخـابات الـقادمة ـرحلـة ا اخـطاء ا
كـمـرحلـة بـناء واسـتـعـداد طويـلـة االمد او ان جتـدد قـوائـمهـا بـكوادر مـسـتـقلـة ذات كـفاءة
ثـليها السابـق عقوبة لهـم على فشلهم. ولألسف أيا من ونزاهة وتتخـلى عن وجوهها و
ـشاركة باالنـتخابات هذين االحـتمال لم يـحدث فالـقوى السيـاسية نـفسها مـصرة على ا
: ـانية احلالية.الـثاني - الناخب وبقوة واالنكى من هذا زيـنت قوائمها بنـفس الوجوه البر
يفتـرض ان يشاركـوا بقوة في االنـتخابـات ليعـاقبوا الـفاشلـ بعدم انـتخابهـم والتصويت
شاركة وهـو أسوأ ما قد يحدث تـنعوا عن ا ن يتـمتعون بالكـفاءة والنزاهة او  لغيرهم 
ألي انـتخابـات الن الناخب هـو الهدف والغـاية... ولألسف أيضـاً فان النـاخب العراقي قد

ــشـاركـة النه لم يـرى جـديـد في يـعـاقب الــقـوى الـسـيـاسـيـة بـعـدم ا
رشـحـ وال يرى امل في الـتغـيـير.ان انـتخـابـات العـاشر من ا
ـبكـرة لن تـأتي بـجـديـد لـغـيـاب اي قـوى جـديدة في اكـتـوبـر ا
ــرشـــحــ اال مـــا نــدر  وان الـــقــوى الـــســيـــاســيــة قــوائـم ا
اخملضرمة سـتعيد الكرة وتفوز مـرة اخرى النها تمتلك القوة
ـال والـنفـوذ وخـبـرت الـسـلـطـة وعـرفت كـيف تـتـمـسك بـها وا
شارك  فال امل بالتـغيير الكبير وتلتف عـلى إرادة الناخب ا
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تفق عـليه على شـكل اقساط العقـد ا
شــهــريـة مــنــاسـبــة وتــكـون الــدائـرة
احلــكــومـــيــة هي الــكــفــيل الــضــامن
واطن يـوقع عـلى عقـد يـلزمه دفع وا
صرف الذي االقساط الشهـرية الى ا
يـقــوم بـدفع مــبـلغ الـشــقـة وفي حـال
ـبـلغ تقـوم الهـيـئة بـتبـليغ عدم دفع ا
ــواطن وفـي حــال عــدم الــدفع يــتم ا
مـصـادرة الـشقـة وبـيـعـهـا بـاالقـساط
دغوع بلغ ا طالبـة با ويسقط حق ا
واطن فـي القـسـط االول من قـبل ا
ــصـرف قـد والـثــاني وبـذلك يــكـون ا
ضـمن حـقهه ohwm, ولـكن رصـدنا
في االونـة االخيـرة ان عـدد كـبـير من
ـــواطـــنـــ لـم يـــســـددو االقـــســـاط ا
ـبـالغ بـذمتـهم الـشـهـريـة وتـراكـمت ا
ورغم لــتـــبــلــيـــغــات والــتـــحــذيــرات
بـضـرورة دفـع مـابـذمـتــهم من مـبـالغ
لــلــمــصــرف الــذي اقــرضـهـم لــكـنــهم
تـلـكـاوا فـي مـراجـعـة ودفع االقـسـاط
ـصرف بـاتخاذ وهنـا يتـوجب على ا
ـثــبــته في ــنــاســبــة وا االجــراءات ا
ــتــفق عــلــيـه و حتــريـره الــعــقــد ا
وتـــوقـــيــعه مـن قــبـل الــطـــرفــ وان
االجرائـات القـانـونيـة ستـتخـذ بحق
صرف تـلكـاين ولهـذا السـبب ان ا ا
سـيـتـخـذ عـدة اجـرائـات ومـنـهـا عدم
تــــســـلـــيف او اعـــطـــاء قـــرض مـــالي
ـتلك عـقارا او للـمواطن دون كـفيل 
ـتلك بـطـاقـة الكي كـارد ويـكون من 
ــتــلـك بــطــاقـة مــوظــفـا حــكــومــيــا 
مـــصــرفــيـــة كي كــارد ويـــضــمن حق
ــقـــرضــة وفي ـــصــرف واجلـــهـــة ا ا
ـوضوع ان مـسالـة القروض نهـاية ا
والـتــسـلـيف لــلـمـواطــنـ هي تـؤرق
وجتـلـب لـلـمــصـرف او اجلــهـة الـتي
ـشـاكل ـواطن ا تـسـلف او تــقـرض ا
ولــــهـــذا ارى ان مـــســـالـــة االقـــراض
والسـلف تـعرض الـطرفـ لـلمـشاكل
واالحــراجـات الــتي قــد تــتـدخـل فـيه
االجــرائـات الــقـانــويــة لـضــمـان حق
الطرف بالتالي ارى ان القروض او
الـسـلف عـرضت وتـعـرض الـطـلـرف
ــشـاكل لالحــراجــات الـقــانــونـيــة وا
الشخصية التي تبعد نظام القروض
ــواطن والــســلف وعــدم اســتــفــادة ا
الـذي يـريـد ان يــقـتـرض او يـسـتـلف
مبـلـغا من اي جـهــة مصـرفـية او من
اشخـاص واصـــــــدقـاء وشـــــــركات
تـعمل عـلى نـظـام السـلف والـقروض
ـستفـيد من القرض وحترم الطرف ا
او الـديون لالسـبـاب الـتي تـعـرضهم
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واطن جاسم راهي 60 عامـا يقول ا
(ان مـسالـة الـديـون والـقـروض التي
يـــتـــعـــامل بــــهـــا بـــعض االصـــدقـــاء
قرب جتعـلنا ان نقع في مشاكل وا
نـحن في غنى عـنـها بـالـتالي نـخـسر
ـسلـمة لـلـصديق او الـقريب بـالغ ا ا
او نــخــســر ذلك الــصــديق بــالــتــالي
نــــــقـــــــول ان مــــــثـل هــــــؤالء الـــــــذين
اليستطيعون رد القروض او الديون
بــســبب او بـاخــر يــقــطـعــون ســبـيل
عـروف بـالتـالي نـرفع شعـار الدين ا

نـوع والـعتب مـرفـوع وغيـرها من
الـــشــعـــارات الــتـي تــنـــذر الــدائن او
الـراغـب بـطـلب ســلـفـة ان يــقف عـنـد
ـــشــاكل حــده بــالـــتــالـي نــتـــجــنب ا
واخلالفات التي حتصل نـتيجة عدم
دفع الـقــروض او الـديـون ونــتـجـنب
مــشــاكـل الــعــائـــلــة والــعـــشــــــــيــرة
وجتــــنب احملــــاكم والـــقـــــــــــضـــاء )
ـوطن عـدنــان الـعـيـثـاوي 65 عـاما ا
صـاحب اسـواق في الـسـيـديـة يـقـول
(تــــعـــــاطــــفـــــا مع تـــــردي االوضــــاع
االقـتــصـاديــة قـررت ان افــتح سـجال
ـعـارف ـنـطــقـة وا خـاصــا بـسـكــنـة ا
وهـو ســجل ادون فـيه الــديـون الـتي
ـواطن بالـتسـويق من مـحلي يقـوم ا
الــــعـــامـــر بــــالـــواد الــــتـــمـــويــــنـــيـــة
واالستـهالكـية وتـسـدد لي كل شهـلر
وباقـساط مـريحـة دون حتمـيلـها اية
فوائد النني مـلتزم باحلالل واحلرام
ولـــكن تــمـــر اكــثــر مـن شــهــرين وان
ـــقـــتــرضـــ اليـــدفع الـــبـــعض مـن ا
ــســتــحــقـات الــتي عــلــيه بل حــتى ا
الياتي للمتجر ويسلم عليك وبالرغم
من التبـليغات الـشفهـية واالتصاالت
ـا تـراكـمت لـكــنـهم لم يـســــــــــددو و
مـبـالغ الـديــون عـلـيـهم قـررت ايـقـاف
العـملـيـة اي غلق الـسجل والاتـعامل
بـــالــديــون االجــلــة النـــهــا تــدخــلــني
ـتـاهــات انـا في غـنى عــنـهـا وهـنـا
اقــــول واشــــدد عــــلى ان مــــثـل هـــذه
ـعـروف الـتـصــرفـات تـقـطع ســبـيل ا
وجتــعــلـــنــا ان نــتـــعــامل بـــالــديــون
والنقرض احدا وان كـان محتاجا او
بــعــوز مـالي النــني مــررت بــتـجــربـة
عروف النني جعلتني اقـطع سبيل ا
الاسـتـطـيـع ان اقـدم شـكـوى رسـمـيـة
الـى اجلـــهـــات اخملــــتـــصـــة والادخل
شـاكل عائـلـية وعـشائـرية من اجل
مــبـالـغ وان كـانت صــغــيـرة فــاخـذت
قــرارا بــعـد الــتــعـامل بــالــديـوون او
ـعروف االجل بـذاك  قـطع سـبـيل ا
والى االبد بـسبب بـعض التـصرفات
الـتي يــقـوم بـهـا الـبــعض بـقـصـد او
ـتنع من تـسـديد مـابـذمته بـغيـره و
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يبدو ان الـقروض والديون من االهل
ــــعــــارف بـــدات تــــضع واالقــــارب وا
االثــنـان في ورطــة اليـحــسـد عــلـيــهـا
وبـعـد ان صـارت الـديـون والـقـروض
ية غدت اليوم محلية وفي مشكلة عا
الـدول الـعـربـيـة وحـصـرا في الـعراق
استفحلت مـشاكل القروض والديون
في مـجتـمعـنـا لتـعم غالـبـية عـوائلـنا
ومــعــارفــنــا قــبل ان تــدخل مــشــكــلـة
الديـون والقـروض للـمحاكـم وشملت
ـشـاكل اجملـالـس الـعـشــائـريـة حلـل ا
ـديـون بـطـرق سـلـمـية بـ الـداين وا
قبل ان تـمـتد الى الـعـنف واخلالفات

العشائرية والشخصية .
( الــزمــان ) اســتــطــلــعت بــعض اراء
ــــواطــــنـــ واالخــــصــــائــــيــــ من ا
الـقــانـونـيـ لــتـسـلـيـط الـضـوء عـلى
مشكلة الديـون والقروض ب الناس
عـــامــا ـــواطن حـــيـــدر االســدي 60  ا
وصاحـب محالت جتـاريـة يـقول ( ان
ـــتـــردي في الـــوضـع االقــتـــصـــادي ا
ـــواطـــنــ الـــعـــراق اجـــبــر بـــعض ا
ـوظـفـ مـنـهم واصـحـاب وخـاصـة ا
الدخل احملـدوم ان يلجـا للـقرضة من
ـيــسـوري احلـال مـقـابل االصـداقـاء ا
ان يعيـد القـرض في اوقات وتواريخ
معلـومة والـكفيل بـينمـهم هو الكـلمة
والـصداقـة والـعشـرة الـطويـلـة بدون
الـلــجـوء الى الـقـوانــ او الـتـواقـيع
على ورقة او صكوك تؤكد ان احدهم
استـدان واقتـرض مـال محـدد ويجب
اعــادته في تــاريخ  االتــفــاق عــلـيه
بورقـة او توقيع او شـهود  وعـندما
ــديـون او ــهــلـة ويــتــجــاوز ا تــمــر ا
ـقـرض تـاريخ تـسـديـد الـديـون يـقع ا
الـدائن والـتــاجـر في حـيـرة من امـره
ويــــبـــقى بـــ امـــرين امـــا ان يـــقـــدم
شــكــوى قـــانــونــيـــة عــلــيـه او يــعــلم
عـشـيــرته لـلـتــدخل في االمـر او قـطع
قترض وبالتالي العالقة نهائيا مع ا
يكـون اخلاسـر الوحيـد هم الدائن او
صــاحب الـقــرض ) ويــضـيف ( انــهـا
مشـكـلة اسـتفـحلت وسـتـبقى مـشكـلة
الــــديـــون والــــقـــروض كــــاهل يـــؤرق
ـواطـن عـمـومـا واصـحـاب الـشان ا
خـصوصـا واعـتقـد ان الـقـرار االسلم
شاكل الـقانونية والذي يبعـدنا عن ا
والــعــشـائــريــة هــو عــدم االجـوء الى
الـقــرض او الـديــون ال من صـديق او
قــريب وال من اهل تالفــيــا لــلـخالص

ــشـاكل  وبـالـرغم من االحـراجـات وا
ـواطــنــ هم احـوج الى ان بــعض ا
القروض او الديون لـظرفهم العائلي
ــعــيــشـي لــكن يــجب ان يــتــحــمل وا
ــســؤولــيـة ــديــون كــافــة ا لــدائن وا

لتسديد مابذمته) .
WOMJ  «b Ë

قروض وسلف الوحدات السكنية ..
ـــوظـف عـــبــــد الــــرضـــا ويـــشــــيــــر ا
الـعــجالن67 عـامــا الى ( ان الــدولـة
ــصــرفــيــة فــتـــحت بــاب الــقــروض ا
ومـنهـا الـسـلف الكـبـيـرة والصـغـيرة
ـواطن ولـكن احلكـومة لسـد حـاجة ا
تـضـمن الـسـلـفـة او الـقـرض بـوجود
تـلك عقـارا يـستـطيع كفـيل ضـامن 
ان يسد مـبلغ الـقرض او السـلفة في
حـــال تــلــكــا وعــدم دفـــعــهــا من قــبل
ـقـتـرض وهــكـذا تـضـمن احلـكـومـة ا
ــصـارف ضــمـان ــتــمـثــلــة بـاحــد ا ا
تسـديد الـسلـفة او الـقرض  وحـاليا
ـصـارف مــبـلغ الـعــقـار مـثل تـســدد ا
الــشـقق الــسـكـنــيـة جملــمع بـســمـايـة
ـبـلغ االكـبـر عـلى ـصـرف ا ويـسـدد ا
يـتم تسـديـد اقـساط شـهـريـة من قبل
واطن وظف بضـمان دائرته  ,او ا ا
بـــضـــمـــان الـــتـــوقـــيع عـــلى شـــروط
الــتـسـديــد وهـكـذا تــيـسـر احلــكـومـة
االمر لـلمواطن لـشراء وحـدة سكـنية
يــتـم تـســديــدهــا بــاقــســاط شــهــريـة
ميسـرة وفي حال عـدم االلتزام ودفع
االقــســاط وفـي حــال تــراكم الــديــون
ــــصـــادرة الــــوحـــدة يـــوجــــد امـــر 
الـسـكــنـيـة واعـادة بــيـعـهـا من خالل
االعالن عن بــيـعـهــا لـعـدم الــتـسـديـد
ـصـرف واحلـكـومة وهـكـذا يـضـمن ا
ـســلـمـة بــقـروض او سـلف ـبــالغ ا ا
لـقـانـونـيـة ) وفي ذات الـصـدد يـقـول
ـــالـي في مــــصـــرف ـــســــتــــشــــار ا ا
الــرافــديـن فــرع الــفــردوس ســعــدون
ــطــلــبي ان( احلــكــومــة الــعــراقــيـة ا
وهـيـئـة االسـتثـمـار كـانت قـد اتـفـقـتا
وفـتــحت بـاب الــقـروض لـلــمـوظـفـ
ـــــوطـــــنـــــة رواتــــبـــــهم وخـــــاصــــة ا
واطـنـ لتـسـليـفـهم بهـدف شراء وا
شقق سكـنية وبـالتحـديد في اجملمع
الـسـكـني في بـسـمـاية عـلى ان يـدفع
ــبـلـغ ثم الــربع االخـر ــواطن ربع ا ا
بعد فـترة وتسـلم له الشقـة السكـنية
وفق شـــروط وضـــمــــانـــات لـــيـــقـــوم
بـلغ للـهيـئة على ان صـرف بدفع ا ا
ب في يتم اسـتقطـاع مبـلغ الكـلي ا

أظهر استطالع لـلرأي أجراه مجلس
االحتـيـاطي الـفيـدرالي األمـريكي في
عــــام 2019 انـه عـــــنــــدمـــــا يـــــواجه
الــشــخص مــصــروفـات افــتــراضــيـة
قدرها  400دوالر ال يكون قادرا على
تـغــطـيـتـهــا عـلى الـفــور فـإن الـنـهج
الـثـاني األكــثـر شـيـوعًـا هـو الـلـجـوء
لالقـتـراض من صـديق أو أحـد أفراد
األسـرة (وضع الـرسـوم عـلى بـطـاقـة
االئـــــتــــــمـــــان كـــــان هــــــو اخلـــــيـــــار
األول).وأثـــنـــاء الـــوبـــاء قـــد يــتـــجه
ـقــربـ الــنـاس بــشـكل خــاص إلى ا
ـــوثـــوق بــــهم لــــلـــحـــصــــول عـــلى ا
ـسـاعدة.ومـع ذلك لـيس هـناك شك ا
في أن إدخـــال األمـــوال في الـــعالقــة
ـــكن أن يـــجـــعل بـــ األشـــخـــاص 
األمـور غــريـبــة بـعض الــشيء. نـحن
بــشــكل عــام قـــريــبــون لـــلــغــايــة من
األشــخــاص الــذيـن نــقــرضــهم لــكن
ــال خـــبــراء يـــقـــولــون إن إقـــراض ا
يـتـعـارض مع احملـرمـات اجملـتـمـعـية
الـية ويؤدي حول منـاقشـة األمور ا
إلى اختالل التوازن في هذه العالقة

الوثيقة.
…bIF  d UA

ـكن أن يـؤدي هـذا إلى أن يـشـعـر و
ـشـاعـر مـعـقـدة مـثل كال الـطـرفـ 
اخلزي واإلحراج والغـضب.قد يكون
ـواقف اخلـروج من هـذا الـنـوع من ا
ـكن جتنب الـكثـير من صعـبا لـكن 
االنــزعـاج الــذي يـصــاحب مـســاعـدة
صديق للـخروج من أزمته من خالل
الـــــتــــــواصل الــــــواضح وحتــــــديـــــد
الـــتـــوقــعـــات واإلطــار الـــزمـــني لــرد
األموال.وتقول اخلـبيرة االقـتصادية
ـــة نــــفس مـــاغـي بـــيــــكــــر وهي عــــا
ومــتــخـصــصــة في مـعــاجلــة األمـور
ـالـيـة ومقـيـمـة بـواليـة بنـسـلـفـانـيا ا
ــتـــحــدة إن (الـــنــاس بـــالــواليـــات ا
ـال لـكـنـنا ال يـتـحـدثون كـثـيـرًا عن ا
نسـأل بـعضـنـا بعـضـا عن أوضاعـنا
الية بالتفصيل ). وتضيف ( هناك ا
شـــكل من أشـــكـــال الــتـــعــتـــيم حــول
ــال بـأكـمـله ومــا تـمـلـكه مـوضـوع ا
ومــا ال تــمــلـــكه)ويــقــول جي مــايــكل

الي في كولـينـز مديـر مركـز األمن ا
جــامــعــة ويــســكــونــسن بــالــواليـات
ـــال بـــالـــفـــعل من ـــتـــحـــدة إن ( ا ا
وضوعـات التي ال ينـبغي احلديث ا
عـنـهــا ويُـنـظـر إلـيــهـا عـلى أنـهـا من
احملـرمــات وهـو األمـر الــذي يـجـعل
العالقات معقـدة وغامضة).ويضيف
(إذا ذهـــــبـت إلى أحـــــد الــــــبـــــنـــــوك
وحــصــلت عــلـى قــرض فــســيــعـرف
مسـؤولو الـبنك مـا إذا كان بـإمكاني
ســـداد الــقـــرض أم ال. وســوف أوقع
عـلى عـقـد وسـيـقـول هـذا الـعقـد إنه
إذا فشلت في الدفع فسيحدث شيء
مـــا: ســيــحـــجــزون عـــلى راتــبي أو
يسـتعيـدون سيـارتي. لكـننـا ال نفعل
أي شيء مـن هــذا الــقـــبــيل عـــنــدمــا
ـــــال ألحـــــد األقــــارب أو نــــقـــــرض ا
األصدقاء) هذه الطبيـعة الفضفاضة
لالتــفــاق فـــضالً عن  االفــتــقــار إلى
ساءلة هي تـابعة أو ا القدرة على ا
التي جتعل الـناس يـشعرون بـالقلق
ـال لـشـخص حـقًـا كـمـا أن إقـراض ا
مـا يـعـني أن شـكل الـعالقـة بـالكـامل
يــتـغــيــر. تـقــول بــيـكــر (إذا أقـرضت
شــخــصًـا مــا فـســيــكـون مــديــنًـا لك
ـــــــال أم ال - ثم ســـــــواء رد إلـــــــيك ا
ستـصـبح فـجأة أنت الـطـرف األقوى
في الـعالقـة ويؤدي هـذا إلى تـغـيـير
دورك في الــــعـالقــــة. يـــــقــــول بــــراد
الي واألستاذ كلونتز عالم النفس ا
ــســاعــد في جـامــعــة كــريــتـون في ا
ـتـحـدة: ( لم نـبــراسـكـا بـالـواليــات ا
تـعد مـجـرد صـديق أو فـرد من أفراد
الــعـائــلـة لــكـنـك حتـولت فــجـأة إلى
مسؤول قـروض وهناك أيـضًا درجة
عـــالـــيـــة من الـــشك وعـــدم الـــيـــقـــ
بالنسبة للمُقرض ألنه بغض النظر
عن مــدى قــربك من الــشــخـص الـذي
تقـرضه فقـد ال يكـون لديك أي فـكرة
ـالية. عن كيفـية تعـامله مع األمور ا
في الـواقع يـقــول خـبـراء إن مـعـظم
الـقــروض ال تُـرد مــرة أخـرى. تــقـول
بــيـكــر إنه في تــسع مــرات من أصل
10 ال يـرد الــشــخص الـقــرض الـذي

حصل عليه من صديقه).  
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-1-
ـعاجم الرجـالية وكتب الـتراجم والسِـيَر وفيـها مِنَ القصص كـاتب السطور مُـولَع بقراءة ا
واحلكـايات ما يُـورث الصـحوة  ويـبعث عـلى التـأمل ومراجـعة الـذات في ما يـصدر عـنها

من أقوال وأفعال .
وباختصار شديد :

ـكن ان يعثـروا من خالل تلك السيـاحة على كنـوز ثمينـة من التجارب انّ ذوي الـبصائر 
ـلـهـمـة الـتي تـثـري الـتـواقـ الى الـتـكامل ُـوحـية وا ـمـارسـات ا بـادرات االنـسـانـيـة وا وا
ـا هم فــيه من غـفــلـة وغـرور  ـنــاهج والـطــرائق لـلــخالص  الـروحي واالخـالقي بـأروع ا

سارات الرائدة . وابتعاد عن االجواء الواعدة وا
-2-

وسـوعة النـفيـسة التي أصـدرها مـؤخرا سـادن التراث الـكاظـمي االستاذ وقد قـرأتُ في ا
قدسـة وأعالمها هـندس احلاج عـبد الكـر الدباغ –حـفظه الله  –عن علمـاء الكـاظميـة ا ا
وفي ترجمـة السـيدة ( هـدية بنت الـسيـد علي األعرجي وهـي عقيـلة الـعالم الربـاني الكـبير
ان والورع السـيد مـحسن األعرجي  –رحمـة الله عـليـهما  –قصـة مثيـرة تمـور بعـبق اال
والتقـوى واحلنـو على البـائس  وأحـببتُ أن أنقـلها لـكم لتكـون مصبـاحاً مضـيئا في ظل

الدياجي الراهنة . 
راجع موسوعة علماء الكاظمية وأعالمها ج 1ص 448

وخالصة القصة :
انّ السـيـدة " هديـة األعـرجي " حـ رأت أنّ زهد زوجـهـا قَادَهُ الى حـالـة من الـضعف في

القوى البدنية يحتاج معه الى تناول ما يرفع عنه تلك احلالة من الضعف 
فـعمـدتْ الى إعداد طـبخـة شهـيـة قوامـها الـرز العـنبـر مع دجـاجة اشـترتـها من خـالص ما
اكـتـسَـبَـته من غـزل الـيـد  وجـاءت بهـا ووضـعـتـهـا بـ يـديْ الـسـيـد األعرجـي وح رأى

تميزة قال لِزوجته : السيد االعرجي  –قدس الله نفسه الزكية  –تلك الطبخة ا
أَصْدقيني القول :

تمـيزة البِـرّ بزوجك  او التـقرب الى الله تـعالى باكرام هل كـان قصدك من هـذه الطبخـة ا
واحد من السادة العلماء ?

فقالت :
" ما أردتُ بذلك االّ وجه الله  حيث رأيتُكَ من علماء آل محمد  وأنت بهذا الضعف"

فقال لها :
أفعل في ما قدمت لي من الطعام ما أشاء ?

فقالت :
قدورك ان أنْ تفعل ما تشاء . هو لك و

فما كان من السيد األعرجي االّ أنْ حمل الطعام الى أيتامٍ كانوا قريب منه 
وقال لزوجته :

أترين ان هؤالء أكلوا مثل هذا الطعام ?
فقالت :

ال 
فقال :

" هذا انفع لي ولك  والقوة من الله تعالى "
وهنا نالحظ :

اوالً :
كرَّمة. انّ قصد القربة الى الله ماثل أَمامَ عينيْ السيد االعرجي وعقيلته ا

وهذه هي غاية التقوى والورع .
وأين نحن من ذلك ?

ثانيا :
ا اكتـسبته من ا كـان  انّ الطـعام الـذي أعدته السـيدة لم يكـن من احلقوق الـشرعيـة وا

غزلها  
ـا حـمـله الـى أيـتـام كـانوا ـلـحـة الـيه  لم يـتـنـاوله الـسـيـد وا ومع ذلك كـله ومع احلـاجـة ا

بالقرب منه 
ؤمنـ والزهراء البـتول ح صامـوا وقدموا افطارهم ا صنـعه أمير ا وهـو بهذا يذكـرنا 

ن طرق بابهم 
ـا نطعمكم لوجـه الله ال نريد منكم (ويـطعمون الطـعام على حبه مسـكينا ويتـيما وأسيرا ا

جزاء وال شكورا) 
االنسان /  9

ستضعف هو من أعظم العبادات االجتماعية . ومن الواضح أنّ البر بااليتام وا
فلقد قدّمهم السيد االعرجي على نفسه .

ثالثا :
تكشف الـقصة عن األجواء الروحـية واالخالقية الـرفيعة التي

كانت تعيشها األسرة زوجاً وزوجة .
وبـهــذا فـقـد قــدّمـا لألجــيـال الـصــورة الـنـاصــعـة عن األسـرة

ؤمنة . ا
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سـتويـات وحتـماً تـتسـابق دول العـالم فيـما بـينـها من اجـل االرتقـاء بشـعوبـها الى اعـلى ا
ذلك يـكـون من خالل تـطور ابـنـاء اجملـتـمع ال سـيمـا شـبـابه من كال اجلـنـسـ وصوالً الى
ية وكل مـاله شأن في ذلك.كما تـعمد الدولة ستويـات اخلدمية والـعلميـة واالكاد افـضل ا
جاهدة من اجل تطوير قابليات ابنائها بشتى الطرق وتتفاخر بهم في احملافل الدولية ولنا
في ذلك شـواهد كـثـيرة والـتي عـكـست صورة واضـحـة عن العـراق وشـعبه.ولـكـننـا الـيوم
نـشهد تطـوراً لقابلـيات بعض الـشباب في مجـاالت اخرى بعيـدة كل البعـد عن ما تربوا له
الدولـة وتنـتظره مـن شبابـها ومن ضـمن هذه االمـور (الوشم) والـتي اصبـحت دخيـلة على
مـجـتـمـعنـا في شـكـلـهـا احلـالي والـذي اخذت تـتـسع ويـكـثـر رواد مـراكـز ومحـالت الوشم
ـقومـات الـصحـيـة ال بل بعـضـها يـفـتقـد لـلخـبـرة في كيـفـية والتي يـفـقد بـعـضهـا ألبـسط ا
التـعـامل مع حـاالت النـزيف وغـيـرها الـتي تـرافق عمـلـيـة الوشم.وهـنـا نسـأل سـؤال ماهي
الـلـذة فـي ذلك? ال بـد ان يـأتي اجلـواب ســريـعـاً هـذه حـريــة شـخـصـيـة! تــمـام انـهـا حـريـة
سـتقـبلي مـا هو مـوقفك امـام ابنك او بـنتك عـندما شـخصـية ولـكن خذ وقـتك في التـأمل ا
تصبح اب او تكـوني ام وهل ستستطيعون منعهم من تقليدكم على اعتبار ان األب او األم
قـدوة األبناء!ان ما نـخشاه اليـوم ان تتطـور هذه األفعال لـتصبح مـشوهه للشـكل البشري
وتظـهر لـنا اشـكـال عجـيبـة وغريـبـة شاذة عن اجملـتمع وبـطـبيـعة احلـال سُـيقـلدهم الـبعض
لتصبح ظـاهرة طبيعية في مجتمع محافظ ورافض ألي تصرف يسئ الى تاريخ وحضارة
.ظهر لنا الـبعض الذين صدعوا رؤوسنا على مواقع التواصل نتفاخر بـها على مر السن
سـتقـبلـية عـلى البـشر (في االجـتمـاعي عن خطـورة التـلقـيح ضد وبـاء كورونـا وتـأثيـراته ا
ـا اربك الـوضع الـصـحي في الـبالد رغم ان الـدولـة حتـمـلت الـكـثـيـر رغم اعـتـقـاداتـهـم) 
الوضع االقـتصادي من اجـل توفيـر اللقـاح للشـعب انسجـاماً مع ما يـشهده الـعالم اجمع
من حـمالت تلقيح واسـعة للعـبور بسالم من تأثـيرات هذا الوبـاء اللع وهـنا نسألهم اين
وبوءة اين انـتم من ظاهرة تـعاطي اخملدرات اين انتم انتم من مخـاطر الوشم ومراكـزه ا
مارسات اجلنسية احملرمة والتي تساهم وبشكل من ظاهرة التخنث والتحول اجلنسي وا

مباشـر في انتشـار األمراض واخطـرها هل نسـيتم اإليدز ام ان
فـاهيم جعـلتكم كـالببـغاء ترددون مـا تنشره احلـرية مغلـوطة ا
مـواقع الـتــواصل االجـتـمـاعي?!رســالـة الى اصـحـاب الـقـرار
والغـيرة انـقذوا الـشباب من الـتأثـيرات الـدخيلـة ألن مسـتقبل

البلد بيدهم فهم قرة ع العراق.  
{ لــــواء دكـتـــــــــور 
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فقـدت هوية وباج
ـــركــزي الـــبـــنـك ا
الــــعـــراقـي بـــأسم
(نـــــاديـــــة عـــــبـــــد
ــــطــــلب عــــودة) ا
ن يـعـثر يـرجى 
عـــــــلــــــيـــــــهــــــمــــــا
تـسـلــيـمــهـمـا الى

جهة االصدار.

q Ë Ê«bI

ـــــرقـم ٣٤٧٨٨٤ في فـــــقـــــد الــــــوصل ا
٢٠٢٠/٩/٨ الصـادر من مديـرية بـلدية
واطن احـمد حتـس الـعـمارة بـاسم ا
ـبـلغ (٠٠٠ ٤٥٠) اربـعـمـائة جـمـعـة و
وخمسون آلف دينار اخلاص بأمانات
رفع إنــقــاض فــعـلـى من يــعــثــر عـلــيه

تسليمه إلى جهة اإلصدار.

W¾MNð

‰œUŽ tK « b³Ž تهنئة من القلب لولدنا
ولـودهما البكر  rýU¼ …—UÝ وزوجته
s) الـذي ادخل البـهـجة بـقدومه («)
عـلى حيـاتـنـا مـتـمنـ لـلـحـسن حـياة

هانئة.
wKŽ V Uſ ‰œUŽ

مـلكـة البـالغـة ثالث سنـوات لوكـالة
فرانس برس إن هذا ليس كافيا.

 UC¹uFð WÝ«—œ

وأوضح "إنه خـبـر سـار أن تـعـترف
هـاجمة تحـدة رسمـيا  الواليـات ا
مـدنـيـ أبـريـاء. لـقـد ثـبت بـراءتـنـا
لـكـننـا اآلن نـطالب بـالـعدالـة ونـريد
تـعـويضـات".وقـال اجلـنرال كـيـنيث
مـاكـيـنـزي قـائــد الـقـيـادة الـوسـطى
لـــلــجـــيش األمــيـــركي اجلـــمــعــة إن
اإلدارة تدرس دفع تعـويضات ألسر
ـدنـي الـذين قـتـلوا بـدون إعـطاء ا
مـزيـد من الـتـفـاصيل.بـالـنـسـبة إلى
ابن شـقــيق إزمـراي أحـمـدي يـجب
ـــســؤولـــ عن أيـــضـــا "تـــوقـــيف ا
الضربة اجلوية ومحاكمتهم".ولفت
فرشاد حيدري أيضا إلى أن العديد
من الضحـايا كانوا عـامل لصالح
ـتحدة أو كانـوا يعملون الواليات ا
مـــعــهـــا وقت احلـــادث.وقـــال "عــمل
نـاصـر مع أمـيـركـيـ حـوالـى عـشر
ســـنــوات. وعـــمل عـــمي أيـــضــا مع
منظمات دوليـة" مضيفا أن اجلميع
تــلــقـــوا وثــائق لــيـــتم إجالؤهم من
الـبالد بـعـد اسـتــيالء طـالـبـان عـلى
السلطـة منتصف آب.وأشار إلى أن
اجلــمـــيـع كـــانــوا يـــأمـــلـــون في أن

يتمكنوا من الوصول إلى امريكا.

ـقــتل عــشـرة مــدنــيـ األمــيـركـي 
أفــغـان في "خـطـأ مــأسـوي" ارتـكـبه
عـنــدمــا شن ضــربـة عــلى آلــيـة ظن
تـفجرات في نـهاية أنهـا محـملة بـا
آب وقدم وزير الدفـاع لويد أوس
"اعتذاره" عن هذا اخلـطأ.كذلك قال
شــقــيق الــســائق الــذي قــتـل خــطـأ
ـال أحـمـدي الـذي تـوفـيت ابـنـته إ

مــحــاولــة هـــجــوم لــلـــفــرع احملــلي
لتـنظـيم داعش .لكـن غداة الـضربة
أعــلــنـت عــائــلـــة ســائق الـــســيــارة
إزمــراي أحــمـــدي لــوكــالــة فــرانس
برس أنه كان يعمل حلساب منظمة
غيـر حكـوميـة وأن عشـرة أشخاص
قـــتــلـــوا في الــضـــربــة مـــعــظـــمــهم
أطـــفـــال.واجلـــمـــعـــة أقــر اجلـــيش

{ كـابـول (أ ف ب) - اعـتـبـر أقـارب
دني األفغان الـذين قتلوا "خطأ" ا
في هـجـوم طائـرة أمـيركـيـة مسـيّرة
نـهــايــة آب في كــابـول أن االعــتـذار
الـذي قـدمـته واشـنـطـن "غـيـر كاف"
في مـقـابـلة مع وكـالـة فـرانس برس
الـســبت.وقـال فــرشـاد حــيـدري ابن
شـــقــــيق ســـائـق الـــســـيــــارة الـــتي
اسـتــهــدفــتـهــا الــغــارة االمـيــركــيـة
إزمـــراي أحـــمـــدي "هـــذا ال يـــكـــفي.
عـلــيـهم اجمليء إلى هـنـا واالعـتـذار
مــنــا وجــهــا لــوجه".وأكــد حــيــدري
الـذي قــتل شـقــيـقه نــاصـر وأقـاربه
الـصــغـار في الــغـارة أن الــواليـات
ـــتـــحــدة لم تـــتـــصل بـــالــعـــائـــلــة ا

مباشرة.
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وأضــاف الــشــاب الــبـالغ  22عــامـا
والـذي قـابـلـته وكـالـة فـرانـس برس
في منزل العائـلة في كواجا بورغا
وهــو حي في شــمــال غــرب كــابـول
حـيث كـانت الـسـيارة الـتي دمـرتـها
الـطـائـرة األمـيـركــيـة مـتـوقـفـة وقت
احلـــــادث "عـــــلـــــيـــــهم أن يـــــأتـــــوا
ويـــعـــوضـــوا" الــضـــرر.في  29آب
ـتـحـدة الـسـيـارة دمــرت الـواليـات ا
العــــتــــقـــادهــــا أنــــهــــا "مـــحــــمــــلـــة
ـتـفـجرات" مـؤكـدة أنـهـا أحـبطت بـا
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ـوقوفـان هـمـا أيهم كـمـمجي ( 35عـامًا) ومـنـاضل نفـيـعات ( 26عـامًـا) وكالهـما وا

عضوان في اجلهاد اإلسالمي.
وأشـادت حـركـة اجلـهـاد اإلسـالمي بـ"األبـطـال" مـشـيـرة إلى أن إعـادة اعـتـقـالـهم "لن
ة الـتي حلقت بـاالحتالل بـعد أن اجـتاز األسرى الـستـة حتصـيناته حـو أثر الهـز

وأشعلوا انتفاضة احلرية ومعركة السجون".
و تـوقـيفـهـمـا في إطـار عمـلـيـة مـشتـركـة مع قـوات مـكافـحـة اإلرهـاب في جـن في
الـضـفة الـغـربيـة وفق مـا أفـاد اجليش في بـيـان لوسـائل اإلعالم مـشـيرا إلى أنـهـما
"يـخـضـعـان حـالـيـا إلى االسـتـجــواب".وأضـاف الـبـيـان أنه  أيـضـا اعـتـقـال رجـلـ

آخرين ساعداهما.
وفي اتصـال هاتـفي مع قادة األمن اإلسرائـيلي وصف رئـيس الوزراء نفـتالي بـينيت
ؤسف الكبـير". وقال "لكنـكم حترّكتم بقـوات مشتركة إلى عملـية الهروب بـ"احلـادث ا
ؤسسـة األمنية "سـتصحح ما همـة" متعهـدا في بيان منـفصل أن ا أن  استكـمال ا

ينبغي تصحيحه".

{ الــقـــدس (أ ف ب) - أعـــلن اجلـــيش اإلســـرائـــيــلـي  امس األحـــد اعــتـــقـــال آخــر
فلسـطينيَّ كانا من ب ستة سجـناء فرّوا من سجن يخضع إلجراءات أمنية مشددة

غسلة. عبر حفر نفق حتت ا
عـتقلـون الستة الـذين  توقيـفهم لشنّـهم هجمـات ضد الدولة الـعبرية إلى وحتوّل ا
أبـطال بـالنسـبة لـلعـديد من الفـلسـطيـني عـندمـا ذكرت تـقارير أنـهم تمـكّنـوا من حفر

نفق للهروب باستخدام أدوات بدائية مثل ملعقة.
ا في ذلك طائـرات مسيّرة وجنّدت إسـرائيل كامل أجـهزتها األمـنية للـقبض علـيهم 

ونقاط تفتيش فيما نشرت قوة من اجليش في جن حيث نشأ معظمهم.
وتـواصـلت عمـلـية الـبحث عـلى نـطاق واسع ألسـبـوع تـقـريبـا إذ ألقـي القـبض على

اضي. أربعة منهم األسبوع ا
وفي تـغـريدة األحـد أفـادت قـوات الـدفاع اإلسـرائـيـلـية أن آخـر سـجـيـن اسـتـسـلـما
"بـعـدمـا حـاصـرتـهـمـا قـوات األمن الـتي حتـرّكـت بـشـكل مـحـدد بـنـاء عـلى مـعـلـومـات

استخباراتية دقيقة".
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الـكورد لـن ينـسوا صـداقـتكم وتـعاطـفـكم" كلـمات بـسـيطـة ومعـبـره عن مشـاعر
الصداقـة والوفاء والـعرفان بـاجلميل نـقلهـا رئيس إقلـيم كوردسـتان نيـجيرفان
بـارزاني الى رئـيس الـوزراء الـبـريـطـاني األسـبق جـون مـيـجـر في الـلـقـاء الذي
جــرى بــيـنــهــمـا يــوم اخلــمـيس 16أيــلـول 2021 خالل زيــارته الـرســمــيـة الى
بريطانيا هذا اللقاء اخلاص واالهم النه بيّن للعالم أجمع ان الشعب الكوردي

ال ينسى اصدقائه الذين وقفوا معه ايام احملن والنكبات. 
الـسيـد جـون مـيـجر كـان له دور كـبـيـر عام 1991 بـإقنـاع حـلـفائه األمـيـركـي

ـنـطقـة اآلمـنـة وحظـر الـطـيران شـمـال خط الـعرض 36 والـفـرنسـيـ بـانشـاء ا
والتي وفـرت االمـان جلزء كـبـير من اراضي كـوردسـتان الـعراق كـمـا انه مثل
رداً حـاسـماً عـلى خـطر اإلبـادة اجلـماعـية الـتي كـان يتـعـرض لهـا الـكورد بـعد
ـلـيـونـيـة في اجلـبـال قـد حـركت فـشل االنـتـفـاضـة وكـانت مـشـاهـد الــهـجـرة ا
الـضـمـيـر االنسـاني واثـارت اخملـاوف لـدى اجملتـمع الـدولي بـعـد اطالع الـعالم
ـأسـاة الـكـوردية وسـاهم الـسـيـد مـيـجـر بـالـدور االكـبـر في إقـناع عـلى هـذه ا
ـدنــيـ بــالـتـدخل أمـيــركـا بــدعم هـذا الـتــدخل االنـســاني وحـمــايـة الـســكـان ا

العسكري. 
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الذ اآلمن ســمح لــلــماليــ بـالــعــودة من اجلــبـال وانــشــاء اقــلـيم ــنـطــقــة وا ا
  ومـسـاعدتـهم في اجراء اول كوردسـتان الـذي كـان شبه مـسـتقل عن بـغداد
ـان) ثم تشكيل اول انتـخابات في االقلـيم للمجـلس الوطني الكـوردستاني(البر
حـكومـة إلقـليم كـوردستـان وقامت بـريطـانيـا وفـرنسـا وامريـكا بـضمـان حمـاية
الـكـورد حـتى ســقـوط الـنـظـام عـام 2003 واسـتـمــرار هـذا الـدعم خالل حـرب

داعش وبعدها. 
يـجـرمن أجل "الدعم  قدم الـرئـيس بارزاني شـكـر وتقـديـر الشـعب الـكـوردي 
ـسـاعدات الـتي قـدمـهـا أيام الـضـيق الـتي واجـههـا الـكـورد في تـسعـيـنـيات وا
اضي وإنقاذه مع الدول الـصديقة األخرى الـشعب الكوردي بصدور القـرن ا

الذ اآلمن للكورد".  القرار الدولي  رقم 688 وانشاء منطقة ا
كمـا أكد بارزاني إن "شـعب كوردستان لن يـنسوا تـعاطفـكم وصداقتكم له مع
الدول األخـرى وينظر دائمـاً بع االحترام والتـقدير للمـساعدات والدعم التي
شروعة". فـيما أكد ـستمر بـقضيـته ا تقدمـوها حضـرتكم وكذلك اهتـمامكم ا
جون ميـجر ودّه وتـعاطـفه مع الشـعب الكوردي مـتمـنيـاً النجـاح لتـجربـة إقليم
وشعب كـوردستان. لقاء بارزاني وميجر هو لقاء انساني قدم معاني وعبر قد
ال تهـتم بهـا السـياسـة لكـنه  قدم لـلعـالم درساً كـوردياً في الـصداقـة والوفاء

والعرفان باجلميل. 
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بغداد

تــخــرج خــارج الــبالد بــطــرق وهــمــيـة
ووسـائل شيطانيـة غير مسيـطَر عليها
ــشـبــوهـة عــبــر نـافــذة بــيع الـعــمـلــة ا

أساسًا. 
لـذا ال بدّ من تغييـر جذريّ في سياسة
ـالـية الـبالد االقـتـصـادية والـنـقـدية وا
ديات ووضـع استراتيجيـات متعددة ا
لـــتــجــاوز مـــا وصــلت إلـــيه الــبالد من
تـراجع وتـباطـؤ وتخـلّف وتـذيّل قائـمة
الــدول األكـثـر فـسـادًا وتـراجـعًـا في كلّ
رتقبة وضع شـيء. ولعلَّ من البدائل ا
ســـيــاســات اســتــثــمــاريــة صــحــيــحــة
ونــاجــعــة عــبــر خـصــخــصــة شــركـات
الــدولـة اخلــاسـرة وتــشـجــيع الــقـطـاع
ـشاريع اخلـاص كي يـبدع ويـنـهض با
واطن. الـناجحة الـتي تخدم الوطن وا
طـلوب من أجل رفع قدرات وهـذا هو ا
الــقـطـاع اخلـاص لــيس بـالـكالم وسنّ
الـــتـــشـــريــعـــات الـــبـــعــيـــدة عن آمـــاله
ــشــاركــته وتـــطــلّــعــاته فــحــسب بل 
احلـاضـرة في صـنع الـقرار وفي وضع
أمـــثــال هــذه الــتــشـــريــعــات كي تــأتي
مـنـسـجمـة مع حـاجـة السـوق الـفعـلـية
ــثـيل وتــضع حــدًّا لــوقف اســتــيــراد ا
ــنـتج مــحـلـيــا بـعـد تــقـد كلّ الـدعم ا
ـطــلــوب من احلــكــومـة ألجل الـالزم وا
نـتظَـر منه ـهم ا تـطـوير هـذا القـطاع ا
ــتـص جــيــوش الـبــطــالــة ويــدعم أن 
ـا حتتاجُه مـن النقد مـيزانيـة الدولة 
والــعــمـلــة الـتي تــخـرج خــارج الـبالد.
فــــهـــذا مـــا تـــســـتـــشـــعــــر به الـــنـــخب
االقـــتــصــاديـــة وتــراه مــلـــحًــا من أجل
تـطويـر الصـناعـة الوطـنيـة ونهـضتـها
مـن جديـد ولـيس كـمـا يـفـعل نـفـر آخر
بـالـتـفـرّج والنـحـيب والـصـمت عـلى ما
يـــجــري من دون حــراكٍ شــعــبيّ لــذوي

هنة. االختصاص وا
 هــذه هي الـفــرصـة األخـيــرة حلـكـومـة
الـكـاظمي كي تـثبت جـدارتَهـا وقدرتـها
الـوطـنـيـة بـكـمـال الـثـقـة الـتـي مـنـحـها
إيــاهـا الـشـعب وسـوحُ الـتـظـاهـر الـتّي
مــلّت الـوعــود ولم يـعـد أمــامـهـا سـوى
طــرق أبـواب أخـرى مـغــايـرة النـتـشـال
الـسفينة وإنقـاذها من الغرق الوشيك.
ـعنيّـ لتجدَّ عـسى الصـرخة وصلت ا
اجلَـدّ وتفرض هـيبة الـدولة وسيـادتها
ــال الـــعـــام وحتــاسب وتـــوقف هـــدر ا
الـفاسدين مـن أعلى الهرم حـتى أسفله
ولــيس الـعـكس كــمـا هـو جـارٍ مـجـاراة
ـقابل ومـجـاملـة وخـشيـة من سـطوة ا
حــتى لــو تــطــلّب ذلك فــرض الــقــانـون
ا مـتـيـسّر من بـالـقـوّة وبـاالستـعـانـة 
قـوات وطنـية تـتمـتع بعـقيـدة عسـكرية
عــراقـيــة جـاهـزة لــلـتـضــحـيـة من أجل
انـــتــشــال الــوطن وأهــله من الــغــربــاء
ـســتـغـلّـ الــتـابـعـ والــدخالء ومن ا
خلـــــارج األســــوار وهـم مــــعــــروفــــون
ومـشخَّـصون لدى جـميع أبنـاء الشعب
وحــــتى فـي حـــســــابــــات اخلـــارج. فال
سـامح الله إذا غـرقت سفـينـة العراق
غـرق اجلـمـيع ولن يـنـجـو مـنـهـا سوى
الــــشـــلّـــة احلـــاكــــــــــمـــة وأتـــبـــاعُـــهـــا
ا حـملـته جعبُ ـستـعدّون لـلهـروب  ا
ــثـــقـــلــة بـــثـــروات الــبالد جِـــمـــالــهـم ا

سروقة.  ا

يــنــفع بــعــدهـا الــنــدم والــتي إن عـادت
أوضــاع زمن الــطـائــفــيـة والــفـئــويـة ال
سـمح اللـه فسوف حتـرق ما تـبقى من
رة. هكذا هي األخـضر واليابس هـذه ا
ـشـهـد الـسـيـاسي الـيـوم كـمـا صــورة ا
نـقـرأُها ونـراها بـأمّ الـع ونـستـشرف
طالئعها من أحداث الساعة إبّان األيام
ـنـصرمـة قبـل اشتـداد سعـير الـقـليـلة ا
الــتــنـافس االنــتــخـابي في 10 تــشـرين
أول الــقـادم. هـذا فـقط في حـالـة تـأكـيـد
إجـــرائــهــا في مــوعـــدهــا االفــتــراضي.
وهــــنـــاك من الــــنـــخب االقــــتـــصـــاديـــة
ـــيــة مَـن يــقف والـــثـــقــافـــيـــة واألكــاد
مـتشائمًا من سقامة الوضع وهشاشته
بـسـبب تـسـارع األحـداث ومنـهـا تـنـمّر
جــمــاعــات مــســلــحــة وفــرض إرادتــهـا
كن نفلت. وهذا ال  بـسطوة السالح ا
أن يحصل من دون وجود دعم وتغطية
ومــسـانــدة وضـوءٍ أخــضـر مـن جـهـاتٍ
مـــتـــنـــفـــذة في الـــدولـــة تـــديـــر شــؤون
احلـكومة الـعميقـة بوسائلـها وأدواتها
وسـالحــهــا وبـــأمــوال وأدوات الــدولــة
ذاتـــهـــا. وأخــشى أن تـــفــقـــد حــكـــومــة
الــكــاظـمي ســيـطــرتــهـا عــلى األوضـاع
الهشة الراهنة بالرغم من مدّها بوثيقة
ـرجعية االئـتمان الـكليّـة من الشعب وا
والــــنـــخب الـــتي حـــمّـــلـــتـــهـــا الـــثـــقـــة
ــسـؤولـيـة الــكـامـلـة إلنـقــاذ سـفـيـنـة وا
الــعـراق من الــغـرق الـوشــيك في حـالـة
ـطـلـوبة عـدم اتـخـاذ تـدابيـر الـصـدمة ا
فـي مــقــارعــة أدوات أحــزاب الــســلــطـة
ووضـع حــدود لــتـــجــاوزات بــعضٍ من
ــؤتــمــنــ عـلى نــواب الــشــعب غــيـر ا
مـــــصــــالح الـــــبالد مـن كــــتل األحــــزاب
احلـاكـمـة وإصـرار الـبـعض عـلـى إدامة
بـقائـهم في الـسلطـة ورفض تزحـزحهم
عـن مواقعهم أو ترك مناصبهم لغيرهم
األجــدر مـنـهم واألكـثـر حـرصًـا وكـفـاءة
فـي إدارة شؤون الـبالد وانتـشالـها من

الغرق الوشيك ال سمح الله. 
U UL  qOJA Ë ·uHB « ^r  ÃöF « ÔdO

W “«u

فـي اعـتـقـادي في حـالـة اسـتـمرار ذات
الـــنـــهج اخلـــاطئ والــقـــاتل مـن جــانب
أحـزاب السـلطـة وأدواتهـا الفـاشلة في
إدارة الـبالد ومعها اجلـهات التي تقف
خـــــــلـف كـلّ هـــــــذه االضـــــــطـــــــرابــــــات
واالخــتـالالت الــتي تــسيء إلى الــوطن
وشـعـبه وتـعـصفُ بـوحـدته الـتي تـقف
عـــلى كفّ عــفــريت هــذه األيــام بــســبب
زيــــادة الــــدســـائـس وأعـــمــــال احلـــرق
ــمــاحــكـات والــتــخــريب والــتـالسن وا
ــنــاكــفـات الــقــائـمــة الــتي ال جـدوى وا
مـنها ال بـدّ من بلوغ إجـماع وطنيّ في
صـفوف النـخب الصاحيـة التي سئمت
ـوقف وبلغ اليـأس مبلغه من إمـكانية ا
رتـقب لنجـاة سفينة الـتغييـر الشامل ا
الــعـراق اآليـلــة إلى الـغـرق. إالّ أن هـذه
الـــنــخب عــلى قــلــتــهــا جــديــرة أيــضًــا
ـكّن الـبالد من النـهوض ا  بـالـقيـام 
بــأقلّ اخلـسـائـر وجنـاة ســفـيـنـتـهـا من
ـتهـر الـذي أصاب جـسمـها الـتـقادم ا
اخملـضّب بـالـدمـاء وضـربـات اخلـنـاجر
الــتـي حــرص نـواب الــشــعـب وأحـزاب
الـسلطـة وسياسـيو الصـدفة توجـيهها

زمـن ألية مصداقـية. فحـتى البسيط من
" كـما ابـنـاء الشـعب الـذي "تفـتّح بـالـل
ــثل قــد أيـقن جــمــلـة األســبـاب شــاع ا
الـتي أحالـت البالد وشعـب العراق إلى
حـالة ميؤوسٍ مـنها ومنـها أزمة فقدان
الــهــويــة الـوطــنــيـة بــســبب الــتـبــعــيـة
الــوالئـيـة لـلـجـارة الـشـرقـيـة الـطـامـعـة
وتــراجع هــيـبــة الـدولــة بــسـبب تــزايـد
أدوات احلــكــومــة الــعــمــيــقــة وتــســيّـد
جـمـاعات مـسلـحة مـنفـلتـة تعـمل خارج
أصـول الـدولـة وأحـكـامهـا وقـوانـيـنـها
ـتـنـامي وصــعـوبـة ردع أذرع الـفـسـاد ا
فـي مــؤســســات الــدولــة وعــدم ارتــقــاء
ــتــعـــاقــبــة إلى قـــرارات احلــكــومـــات ا
مــــســــتــــوى صــــون ســــيــــادة الــــدولــــة
ـا لــهـا من مــوجـبـات ومــؤسـســاتـهــا 
ـنحـهـا حق مـحـاسـبة ـا  قـانـونـيـة و
مـافيات الـفساد لـكونهـا جزءً من األزمة
ـعقـول تسـليم . فـمن غيـر ا ولـيس احللّ
مـــلـف اإلصالح واحملـــاســـبـــة لـــلـــجــان
مـــــشـــــكــــلـــــة من ذات اجلـــــهــــات وذات
األشـخاص الذين كانوا جزءًا من عجلة
الـتخـريب والدمار والـفسـاد. ناهيك عن
إصــرار الــكـتـل واألحـزاب الــســيـاســيـة
الـغارقـة في تقـاسم ما تـبقى من ثروات
الــــبالد حلــــدّ الـــســــعي إلفــــراغ مـــا في
مـخزونـها االحـتياطي الـقائم حـالًيا في
ركزي العراقي بعد نفاذ خزائن البنك ا
ــالــيــة الـــوســائل الــتـي وعــدت وزارة ا
ــالــيـة في بــتــصــحــيح مـســار األزمــة ا
الــبالد عـبـر الـورقـة الـبـيـضـاء. كلّ هـذا
ّــــا يـــوحي ومــــا خـــفـي كـــان أعــــظم 
بـــتــوجه الــبـالد إلى كــارثــة مـــقــبــلــة ال
مــحـال في حــالـة عــدم إثـبـات حــكـومـة
الــكــاظــمي وفــريــقـه احلـكــومـي مــقـدرة
صــادمــة وصـارمــة في إدارة األزمـة من
كـلّ جـوانـبـهـا والضـرب بـيـدٍ مـن حـديد
ـرتــبــطـة لــتــطـال الــرؤوس الــكـبــيــرة ا
بـزعامـات أحزاب الـسلـطة نـفسـها التي
ال تـعـددة في سرقـة ا افـيـات ا تـديـر ا
الـعـام والتـزوير في الـعـقود احلـكومـية
الــوهــمـيــة واالجتـار بــالــبـشــر وتـداول
أنــواع اخملــدّرات اسـتــيــرادًا وتـوزيــعًـا
وانـــــتــــشــــارًا من دون روادع. فــــحــــتى
احلـــراك الـــشـــعــبـي الــذي انـــتـــفض له
الـشـعب مـنـذ أكثـر من عـامٍ في مـخـتلف
ســـاحــات الـــتــظـــاهــر فـي وسط الــبالد
وجـــنــوبــهـــا قــد فــقـــد بــريــقَـه بــســبب
ـــتـــاجـــرة به من أحـــزاب اخــــتـــراقه وا
ــوجـة مــشــاركــة في الــسـلــطــة ركــبت ا
ــنــتــفــضـ بــهــدف إضــعــاف قــدرات ا
ـــطـــالــبـــ بــإصـالح شــؤون الـــدولــة ا
وإدارتـــهـــا من قــبـل ســاســـة وطــنـــيــ
حـريـصـ عـلى الـبـالد ويـؤمنـون بـقـيم
الـدولة وهـيبـتهـا وسيـادتهـا ويلـتزمون
بـسيادة القانون والعمل بدستور جديد
لــيــحلّ مـحل الــدسـتــور األعـرج الــقـائم
حـاليًا عـلى مبـاد احملاصصـة الوقحة
وتـقـسـيم ثروات الـبالد لـصـالح أحزاب
الـسـلطـة احلـاكمـة وأتبـاعـهم وأدواتهم
وتــســلــيم مـقــالــيـد ســيــادتـهــا وحــريـة
شـعـبـهـا إلى الـغـريب والـدخـيل بـحـجة
ذهبية والطائفية. الوالئية والتبعية ا
لــقــد حــذرت جـهــات عــديـدة من مــغــبـة
الـسـقـوط في الـهاويـة الـعمـيـقـة التي ال

الـسنـ العـجاف بـعدَهم كـلّيًـا عن أية
جــدارة أو حــرص أو نـزاهــة أو ســمـة
طـيبة خلادم الشعب والراعي الصالح
الـــســـاهـــر لـــيلَ نـــهـــار عــلـى رعــيـــته.
ـؤسف أن معـظم مَن تولّى السـلطة وا
مــنــذ غــزو الــبالد عــلى أيــدي احملــتلّ
ـتغطـرس وأعوانه وذيوله األمـريكي ا
وأتـبـاعه قـادم من خـارج األسوار وهم
يــتــمــتــعــون بــامــتــيــازات من الــدولـة
األجـنبية التي حوتهُم وصرفت عليهم
وقـدّمت لهم كلّ وسائل الترف واألمان
والـضـمـان الـتي لم يـكـونـوا يـحـلـمون
غـضوب ولـو بـجزءٍ مـنهـا في بلـدهم ا
عــــلـــيـــهم. وعــــوضَ أن يـــنـــقل هـــؤالء
ــوغــلــون في الـــســاســة والــزعــمـــاء ا
ال الـعام وسرقة قوت الـفساد وهدرِ ا
الــشــعب بــأدوات وطـرق شــيــطـانــيـة
جتــربـة هـذا الـبــلـد األجـنـبـي الـطـيـبـة
واإلنـسانـية واألخالقيـة التي يُـفترض
أن يـكونوا قـد تعلّـموها وأفـادوا منها
فـي بـلــد "الــكــفـار" الــذي مــازال يــصـرّ
الـبعض من هؤالء اجلـاحدين وناكري
اجلــمــيل وصـف هـذه الــبــلــدان بــهـذه
الـصفات القـذرة التي ال تنمّ سوى عن
تــخــلّـف مـتــأصّـل وحــقـد مــتــجــذّر في
نـفـوس هـؤالء الـبـعض إالّ أن الـطـيفَ
الــــــغــــــالبَ مـن هــــــؤالء اجلـــــاحــــــدين
واالنــتــهــازيــ مــازالــوا مــصــّرين بل
وغـير مـكتـرث بـإغراق سـفيـنة البالد
ــتــأرجــحــة بـذات األدوات الــســيّــئـة ا
ــــتــــأتي من والــــفــــكــــر الــــطــــائــــفي ا
أيــديـولـوجـيـات مـقـيـتـة في مـعـظـمـهـا
ديـنـيـة- مـذهبـيـة- طـائـفيـة - عـرقـية-
إقـطـاعـية- فـئـويـة- شخـصـيـة ال تمتُّ
ــكــوّنــات األصــيــلـة بــصــلــةٍ ألخـالق ا
لـشعبٍ عريق كشعب العراق الذي علّمَ
الـبشـرية تبـاشيرَ أوّل حـروفٍ للكـتابة
وزيّـنَ مـدنَه وبـلـداتِـه بـأروع تـفـاصـيل
ـتعـاضدة تـكاتـفة ا تـآلفـة ا احلـيـاة ا
عـبر الزمن وسيرة احلياة منذ تشكيل
أول أقـوام بشـرية عـلى أرض النـهرين
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بــعـد أشـهـر عــديـدات من مـرور الـبالد
بـضائقة ماليّة كـاسرة وأزمة سياسية
لـم تُـحـسـدْ عـلـيـها لـألسـبـاب الـكـثـيرة
الـتي لم تعد خافيـة على أحد لم تبدر
أيـة عالمات إيـجابيـة فاعـلة من جانب
أحـزاب الـسلـطة فـي إحداث تـغيـيرات
فـي الـسـيـاسـة الـعــامـة لـلـبالد وإبـراز
الـدور احلضاري في سموّ العالقة بي
الـسـلـطـة والـشعب الـتي افـتـقـدت مـنذ

الــســمـاعُ لــصـوت الــعـقالء واإلصــغـاءُ
لـنـصائح احلـكمـاء والـعمل بـتوصـيات
نــخـب اخلــبــراء من شــيــمــة الــســاسـة
األصـالء هذا إنْ وُجـد مـنـهم أصالً في
شـــبه وطنٍ كــان يُــســمّى "الــعــراق" في
ـشــهـد في ســابق األزمــان ويـتــصــدر ا
ســوح الـعــمل واإلنـتـاج والــتـطـور وله
شـهد الـكـلمـة الـعلـيـا في التـأثـير فـي ا
الـــســيــاسي اإلقــلــيــمي والــدولي عــلى
الـسواء. ولعلّ من حيثيات تراجعه في
كـلّ شيء إالّ مـن تــــصــــاعـــــد وتــــيــــرة
الــشــحن الـطــائـفي فــيه وزيـادة أدوات
الـقـتـل والـتـهديـد والـتـخـريـب واحلرق
والـــتــدمـــيــر ومــا رافـق ذلك من شــرور
وأعـــمــال غـــيــر أخالقـــيــة بــعـــيــدة عن
ـبـاد أصــالـته فـقــدانُه لـلـعــديـد من ا
اجلــــمـــيـــلــــة وأدوات الـــســـلـم األهـــلي
ومـبادرات التآزر والتـعايش والتكاتف
ـتآلف الذي الـتي تربى عـليـها شـعبُه ا
شــكّل َ عــبـر الــزمن أجــمل فـســيـفــسـاء
مـجتـمعي فـي التاريـخ. دعونا ال نـبكي
ـاضي ونـتـذكـر أيام أو نـتـبـاكى عـلى ا
زمـان بل الـعـبرة بـكيـفـية إنـقـاذ البالد
مـن مـازقـهـا الـقـاتل الـراهن والـوصـول
ـتهـرّئة إلى شـاطئ األمان بـالـسفـينـة ا
لـغـرض إصالح ما تـكسّـر وتـعطّب بـها
بـحـكـمـة ربّـانـهـا احلـالي. عـلّه يـتـحدّى
الـصعاب ويتـجرّأ أكثر إليـقاف أطناب
الـــفــســاد ومـــحــاســبــة رؤوســـهم قــبل
ذيـولهم ووقف مـهازل الـقتل واخلطف
نفلت واجلماعات اخلارجة والسالح ا
عـــلـى الـــقـــانــون ومـــواقـع احلـــكـــومــة

العميقة أينما وجدت وتواجدت.
إنْ يـــكن اإلنـــســـانُ بــحـــاضـــرِه ولــيس
ـــاضـــيه إالّ أنّ احلـــاضــر إذا فـــســدَ
مـــلــحُه فــبــمــاذا يُــردُّ إلــيه طــعــمُه كي
يـستـعيـد دوره وأهمـيته ويـعود نـافعًا
لـلزمن غـير الـطيب الـذي يعـيشُه شعبُ
الـعـراق وهـو يـعاني مـنـذ أكـثر من 18
عـامًـا من الـضـيم وشـرَّ الـبالء وشـظف
الـعيش وفقـدان األمل والرجاء واألمان
وتـراجع الـتعـلـيم والثـقـافة واخلـدمات
اآلدمـــيــة فـي كلّ شيء بـــســبب فـــســاد
ـكن وصفُـها بـأشباه زعـامات أقـلَّ ما 
عـصـابـات نصّـبت نـفـسَهـا كي تـسوس
َ قوامَها وبقاءَها بالتزوير البالد وتد
وخــداع الــبــســطــاء من الــشــعـب عــبـر
ــال والـــسالح والــنــفــوذ اســـتــخــدام ا
الــــديــــني والــــتــــمــــويه الــــعــــقــــائـــدي
ــدلّس وغـــيــرهــا من األيـــديــولــوجـي ا
ــذهــبي أدوات الـــشــحن الــطــائـــفي وا
تـعصّب. فـيما والـعشـائري والـقومي ا
عـظمـهم قد أثـبتـوا طيـلة هذه هـؤالء 

فـي خـاصـرة جسـم الـعـراق بال خـشـية
وال رحـمـة عـبـر سـلـوكـيـاتـهـم الـوالئـية
ـصـلــحـيـة الــصـارخـة والــصـريـحــة وا
الـــبــعـــيــدة كلّ الـــبــعــد عـن أيــة مالمح

وطنية. 
لحة رصَّ مـن هنا تقـتضي الظـروف ا
الــصــفــوف وتـوجــيه شــرائح الــشـعب
اخملـتـلـفـة السّيـمـا مـنـها تـلك ضـعـيـفة
احلــجــة وتـقــلـيــديــة الـوالء ومــرتـهــنـة
اإلرادة بــزعــامــات ديــنــيــة ومــذهــبــيـة
مـنافقة باجتاه تأييد جماعات متمدنة
وأحـزاب وطنـية وجتـمعـات مجـتمـعية
مـوازية للمافيات القـائمة التي تدعمها
أحـزاب السلطـة احلاكمة والـتوجه بها
ـقهور نـحو اخـتراق صـفوف الـشعب ا
حــتى أبـعـد نـقـطـة في الـريف الـعـراقي
ــغــشـوش ــواطن ا مـن أجل تــوعــيــة ا
ــــغــــلـــوب عــــلـى أمـــره الــــذي صـــدّقَ ا
ونــخــشـى أنه مــازال يــصــدّق الــوعـود
عسولة التي اعتادت زعاماتُ أحزاب ا
الـسلطة الديـنية منهـا بصورة خاصة
ـــذهــبــيـــة الــتي مــا أي االسـالمــويــة ا
ــواطــنـ انــفــكّـت تــســتـغـلّ أوضــاع ا
الــبــســطــاء في الــتــمــويه والــتــدلــيس
وحتـسـ صـورتـهـا السـوداء الـقـاتـمة
أمــام الــشـعـب. فـيــمــا هي في حــقـيــقـة
األمـر ال تتورع عن اإلساءة إلى حقوق
هــذا الـشـعب الـتـعـيس الـبـائس ونـهب
ثــروات الــبالد والـســعي إلغـراقــهـا في
أزمـــات مــالــيـــة مــتــكـــررة عــبــر زيــادة
الـنـفـقات الـتـشغـيـلـية وحتـويل الـدولة
إلـى حــظــيــرة اســتــهالكــيــة لــدخــلــهــا
الـريعي الـوحيد عـبر تواصل اسـتيراد
كـلّ شيء بسبب حتوّل هذه الدولة إلى
ــنـتــجـات دول حــاضــنـة اســتـهالكــيـة 
اجلـــوار الــتـي ال يــرضـــيــهـــا نــهــوض
الــعــراق وتـطــور إنـتــاجه في الــزراعـة
والـصناعـة والتصـنيع. هذا إلى جانب
احملـــافـــظـــة عــلـى إدامــة االمـــتـــيــازات
ــرتــبــات واخملــصــصـات الــكــبــيــرة وا
الـفاحشـة التي سنـتها أحزابُ الـسلطة
عـــبــر نــوابــهــا لـــصــاحلــهــا وال تــريــد
مـغادرتها أو إلغاءَهـا أو حتى تعديلها
ــــا يـــرضي الـــلّه ويـــنـــصف عـــبـــاده
بـتحـقيق مبـدأ العدالـة االجتمـاعية في

الثروات الوطنية. 
ـــكن أن إن الـــبـــديـل الـــنـــاجع لن وال 
يــكـون عـبـر تـدويـر ذات الـوجـوه الـتي
مـزّقت الـلحمـة الوطـنيـة ونهـبت البالد
وقـــهــرت الــعــبــاد وأوصــلت أهــلَه إلى
اجلــوع والــفـقــر والـبــطــالـة وأقــحـلت
أرضـه وحوّلت الوطن إلى بـقرة حلوب
لـهم ولدولة الوالء فيـما حتول الشعبُ
إلـى أفـــواه فــاغـــرة تـــفـــتح أفـــواهـــهــا
السـتـيـراد كلّ شـيء وأيّ شيء. فـعودة
ـنـتج الـوطـني إلى الـسـوق الـوطـنـية ا
يـــعـــني وقف االســـتــيـــراد أو في األقلّ
احلـــدّ من تــداعــيــاته. وفي هــذا ســبب
وافٍ لـتـقاطع مـصالـح أحزاب الـسلـطة
حــصــريًــا مـع أي تــطــوّر أو ايــة عـودة
ـنتج مـحـتـملـة لـلـصنـاعـة الـوطنـيـة وا
الــوطـني الـكـفـيل وحـده بـوضع حـدود
لـالستيرادات التي تـستنفـذ العملة مع
ركـزي عـلـى إيـقاف عـدم قـدرة الـبـنـك ا
مـقدار الـهدر في العـملـة الصعـبة التي
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بغداد

ــقــراطــيــة الــتي الــواعــيـــة)…إن الــد
التــوفــر رغـيف خــبــز او فــرصــة عـمل
مـناسـبـة او أمنـاً مـجتـمـعيـاً او حـياة
ــة وتـضــمن الــســتــر والـعــافــيـة كــر
ألبنائها …. تـصبح واحدة من اثن 
وصفة عالج غير صاحلة لشعب مليئ
بــاألمــراض  او وجــبــة أفــطــار غــيــر
نـاضــجـة الـطـبـخ يُـجـبـر الــنـاس عـلى
تـــنــاولــهـــا …. وبــذلـك يــســقـط مــبــرر

وجودها .
إن أحالم الــــنــــاس فـي احلــــريـــة وان
واحـــد مـن تـــمــــظــــهــــراتــــهـــا نــــقص
ــقـراطــيـة فـي نـظــام احلـكم وفي الـد
الـتـداول الـسـلـمـي لـلـسـلـطـة بـالـشـكل
الـذي عـاشه ماليــ الـعـراقـيـ خالل
ـنصـرمـة  ….جعـلـهم أمام السـنـوات ا
خــيــارين ال ثـالـث لـهــمــا :أن يــديـرون
ظــــهـــورهـم وعـــقـــولــــهم وأمـــانــــيـــهم
ـقـراطـيـة… أو أن يـدمـنـوا شـكالً لـلـد
بـائـسـاً من أشــكـال احلـريـات الـبـالـيه
…وفـي احلـــالـــتـــ فـــيـــنـــطـــبق عـــلى
ــشـهــور أنـهـا ـثل ا ــقـراطـيــتـنــا ا د
…التــغـــني عن فـــقــر …وال تـــســمن من

جوع …فيحُن  الناس 
 بـــالـالوعي نـــحـــو ابـــجـــديـــة حـــريــة
أسالفـهم الـتي كـانت تـرفع شـعار (أن
ة قد يـجعلـنا نَحنُ بقاء أوطـاننا كـر
الى الــســتـر  والــعــافـيــة)  كــأكـســيـراً
مـضـاد لـلـحـريـة الـتي اصـبـحت وبـال
ــقــراطـــيــة الــتي قـــد تــفــرط ….والـــد

بأوطاننا.

والسـيـاسة إذ قـال : ان اسـتقـرار قوة
الـدولـة مـرهــون بـقـوة عـيش افـرادهـا
وهو مااعتمد عليه  (ميكافيلي) فيما

بعد …
وحـــيــنـــمــا نـــصل الى فـــتــرة ظـــهــور
األسالم …نرى ان االسالم إشـترط في
استمرار دولـة العدل …احملـافظة على
تطبـيق القانـون السمـاوي والذي هو
جـوهــر الـعــدل … كـمــا ضـمن األسالم
حــريــات االفــراد …وجــعــلــهــا اســاس

واطن … حلفظ  حقوق  ا
ـبــاد الـتي وهي قـد تــصــادمت مع ا
قراطيات األخرى… سارت عليها الد
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وان من يدقق دوافع الثورة الفرنسية
والثـورة اإلمريـكيـة فقـد اعتمـدت على

مباد ثالثة :
1-الـدفــاع عن حـريـة الــفـرد في إبـداء

رأيه 
لكية  2-حريته في ا

3-حريته في العقيدة 
ـــبـــاد الــــتي قـــررهـــا فالســـفـــة ان ا
الـتـنـويـر ودعـاته أمـثـال (جـون لـوك 
وفولتير  روسوو  ومونتسيكيو ) 
ـعــبـر عــنـهــا بـتــجـربـة أن احلــريـة وا
ـقـراطـيـة  في الـتـداول الـسلـمي الـد
ـقـراطـيـة تـشـتـرط لـلـسـلـطـة وان الـد
حتديد هوية الدولة واستراتيجياتها
في بـــنــاء الــفـــرد وتــكــريـس مــفــهــوم
ـقـراطـيـة ـواطـنـة فـيـهـا ….وان الـد ا
احلـــقــة تــقــتـــضي جــاهـــزيــة الــدولــة

واذا كان لـديه اللـحم …فـيكـون قد فـقد
العمل ..

ر /الواح سومر ) . ( كر
مالمـح هـــذا الـــصـــراع االجــــتـــمـــاعي
واالقتـصـادي بـ الفـرد ودولـته وب
الـــفــرد ومــجـــتــمـــعه هــو الـــذي جــعل
احلــكـام  الــعــراقـيــ يــنـظــمــون هـذه
الـــعالقــات وعـالقــة الـــفــرد مع الـــفــرد
عامالت االقتـصادية البسيط ونظام ا
عبر سلسلة من التشريعات والقوان
الـــتـي انــتـــهـت بـــقــانـــون حـــمـــورابي
(1792-1750ق.م) هـذهِ الـتـشـريـعات
قد وفـرت شـكالً من اشـكال االسـتـقرار

ستور … او قولوا العيش ا
وهــكـذا فــعــلت االغـريـق وقـد جنح كل
من الـفــيـلــسـوف (افالطــون وارسـطـو
)في تــأطـيـر شــكل دولـتــهم الـفــاضـلـة
وتنظيم السلطة والفضيلة ب الدولة
او االســــتـــقــــرار وقـــد قــــدم افالطـــون
وتــلـــمــيــذه ارســطـــو ( صــورة مــثــلى
ـديـنـتـهم الـفـاضـلـة وإن كـانت تـمـتاز

بالصرامة) .
وكذلك نـظـر ابن خـلدون (808 هـ) في
التنظيـر لعالقة الدولـة او السلطة في
الحظ ان ابن خلدون مجتمعها …. وا
والذي نـظـر لقـوة السـلـطة واحلـريات
االجتـمـاعـية فـيـها …فـذهب الى الـقول
:في ان  الــعـصـبــة الـقــبـلـيــة كـأسـاس
لــتــكــوين الــدولـة وكــدافع لــنــشــأتــهـا
وكعامل من عـوامل ازدهارها …وذهب
فـي تــأطـــيـــر الـــربط بـــ االقـــتـــصــاد

حتـــــديــــداً …بــــعــــد ان قــــضـى عــــلى
االمتيازات التي كان يتسم بها كهنة
وســـاســة وحـــكــام ســـومـــر  وكــذلك
إبــتـــزازهم  الـــفــقــراء لـــدفع االمــوال
شهد األلم لهم…إن السرد التاريخي 
واظـــلـم وغـــيـــاب فـــكـــرة الـــعـــدل في

اجملتمع العراقي القد 
 جـعل كـثـيـر من ابـنـاء مـدن سـومـر 
يثبتون مقدار الظلم وسلب حرياتهم
فسارعوا لألعتراض فـكانوا يكتبون
على جدران بيوتهم او في مذكراتهم
او في العـديـد من أمثـالهـم الشـعبـية
مــايــجـســد رفــضــهم لــلــظـلـم وسـلب

احلرية  منها :
وت من أن يـعيش خيـر للـفـقيـر ان 

…
فاذا حصل (الفقير) على اخلبز…عدم
ــلح ….عـدم ـلح وأذا حــصل عـلى ا ا

اخلبز

ا التاريخي يخبرنا ان العقالء من
سومـريي الـعراق وبـحدود(2400ق.م
) انـــشــــغــــلــــوا في تــــأطــــيــــر فــــكـــرة
ــقـراطـيـة الــبـدائـيــة في دولـتـهم الـد
ـة والـتي أوجـبت عـلى احلـاكم الـقـد
أن اليتـخذ قـرارات احلـرب او مايـهدد
مـديــنـتــهم إال بـالــرجـوع الى مــجـلس

(الشيبو) احلكماء من الشيوخ ….
وهو تقـيد ألسـتغالل احلاكـم للسـلطة
ـمنـوحـة له في االعـتـداء عـلى االخر ا
…دون مــــراعــــاة حق اجلــــمــــاعــــة في
الــتـصــويت عـلـى مـايــزعـزع ســلـمــهـا
ــا ذهـــبت شـــريــعــة اجملـــتــمـــعي ور
ــــصــــلــــحـــ اوركــــاجـــيــــنــــا احــــد ا
الــســومـريــ واحــد حــكـمــاء مــديــنـة
(جلش) …وتعد شريعته كذلك من اهم
وثــائـق تــنــظـــيم احلــريـــات وحــقــوق
ـظـالم عن الـضـعـفـاء االنـسـان ورفع ا
والـفقـراء  من ابـنـاء الـشـعب وفـقرائه

ومؤسساتها (التشريعية  التنفيذية
 الـقـضـائـيـة ) كـمـا قـال (هـامـبراس)
…في توفـير وتهـيئـة بيـئة مجـتمـعية
ـمارسـة االفراد وسيـاسـية وثـقـافيـة 

ثلهم … حلقهم في اختيار من 
ـقـراطيـة تـستـلـزم من االفراد ان الد
ـارســة حق الـتـعــبـيـر عن وعي في 
حــريــاتــهم … وهــذا األمــر يــســتــلــزم
جــاهـزيــة االفــراد او اجلـمــاهــيـر في
ــارســة حــقـهـم في اســتــثـمــار حق
ثـله  …هذا احلريـة في اختـيـار من 
احلق مرهون بـقدرة الدولـة على بذل
جهـودها في احملـافـظة عـلى واجبـها
في إقـامة الـعـدل وتطـبـيق قـوانيـنـها

ومحافظتها على السلم األهلي ….
قراطية تسـتلزم شرط توفير إن الد
احلـدود الدنـيـا في حتـصـ افـرادها
لـلحـد من إسـتـغالل الـبـطالـة ونـسـبة
الـفقـر الـتي بـلـغت اكـثر من %28-22
ــقــراطــيــة فـي مــجــتــمــعــنـــا  والــد
تستلزم تفعيل الوعي او استنهاضه
 فــكــيـف ســتــكــون طــبــيــعــة وشــكل
ـقـراطـيــة في ظل أمـيـة مـجـتـمع الـد
بلغت نسبته 18% من نسبة شعبه .
ــقــراطـــيــة قــد تـــتــعــرض الى والـــد
تــشـوهــات جــيــنـيــة …حــيث تــتـدخل
اقطاعـيات تاريـخية في حـسم ثالثية
االقـــطــاعــيــة (الــقــبـــلــيــة والــديــنــيــة
وااللولـغـاركيـة) وفي حسم نـتـائجـها
….ح يسقط شرط االختيار الواعي
الــــذي يـــــعــــبـــــر عــــنه ب (احلـــــريــــة
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عنى الرسالة قصـود  - االدراك غير ا
االعالمـيـه وذلك لالخـتالف والــتـبــاعـد
الــثــقــافي الــقــيــمي واجملــتــمــعـي بـ
ــــتــــلــــقي ــــرسل ) وا الــــكــــاتـب او ( ا

للرساله االعالميه .
- حـالة الـطـقس الـسـائـده كـارتـفاع او
انـخــفــاض درجـات احلــراره والــريـاح
واالعاصيـر واالمطـار والتي قـد تشكل
ضغطاً نفـسياً تستـبعد خاللها قدرات
ـــتـــلـــقـي في االســـتـــقـــبـــال والـــفـــهم ا
والتركيز حملتوى الرساله االعالميه .
ـــــعــــــنى - الــــــتـــــداخـل فـي االدارك وا
ستخدمه او صطلحات ا للمفاهيم وا
ما يـسـمى ( بالـتـشويش الـفـكري ) اي
عنى اخـر االكثار من االضـافات غير
ــــوقف او ــــقــــصـــــوده عــــلى اصـل ا ا
ـفهـوم واقعي احلدث بـغيـة اخراجه 
ـــســتــوى ولــغـــة اقــرب تــتـــنــاغم مع ا
ـثـقـفـ ـتـلـقــ وا الـثـقــافي لـعـمــوم ا

السـيـمـا في االعـالم االكـثـر انـتـشـاراً (
االعالم الدولـي ) فيـمـكن ان تـسهم في
تـغــيـيـر مــفـهــوم الـرسـالـه ومـعـانــيـهـا
احلقيقيه وكذلك احلال اختالل مفهوم
الـتـوازن االمــ في الـنــقل وذلك لـعـدم
حتقيق االستيعاب واالدراك او ضعف
ـتـلـقي عـلـى الـتـفـسـيـر والـفـهم قـدرة ا

توافق مع احلدث . ا

اجــــلـــــهــــا  فــــهــــو ال يــــقـــــيم اي من
الـــســيـــاســات اخملـــتــلـــفـــة لالهــداف
رسـومه للـدوله وال يسـهم برسـمها ا
والتخطـيط لها  كـما يحـلوا له ولكنه
يـسـتــطـيع ان يـعــبـر عـنـهــا بـحـقـائق

جتسد اهدفها .
- وفي ضــوء مــا تـــقــدم من مــفــهــوم
قــــيـــمي حلــــقـــيــــقـــة ظــــهـــور االعالم
ومــســتــقــبــلـه الــنــابض بــاحلق فــان
هنالك اسباب كثير قد تنقطع خاللها
الــــســـبل لــــلـــوصــــول الى الــــرســـاله
االعالميه وتستكشف عـندها الظنون
ـنـطـقيه و تـظـهر والتـسـاؤالت غـير ا
حولها الكثـير من عالمات االستفهام

كنتيجة لالسباب االتية :-

الشك ان االصـل الــقـــيـــمي حلـــقـــيـــقــة
ـــخــتـــلف جـــوانـــبه يـــرتــبط االعالم 
ـــخــاطــبـــة الــعــقل ارتــبـــاطــاً فــاعالً 
البـشـري لـلمـتـلقي واثـرائه بـاحلـقائق
ـعرفـيه فـضالً عن اعـتـمـاده لـعـنـصر ا
الـصــدق في احلــوار الــفـكــري الــقـائم
على نقل مـا يستـحدث او يسـتجد من
صـور لـلـمـواقـف واالحـداث احلـيـاتـيه
ـــواقــفــهــا ومــشـــكالتــهــا الـــطــارئــة 

اخملتلفه كافه .
فـهـو يـحـاكي الـعـقل ويـخـبـره دون ان
يـسـتــهـدف الــعـواطف االنـســانـيـة في
التـاثـيـر الـغريـزي الـذي قـد يـسهم في
اغلب االحيـان الى تكوين االنـحرافات
احلــقــيــقــيــة لـالهــداف الــتي جــاء من

لــلــمــتــلــقي في اســتــيــعــاب الــرســالــة
ــعـــنى االعالمـــيه بـــشـــكل يـــتـــحــقـق ا

التكاملي في الفهم واالهتمام  .
ـــبـــاد الـــدقـــة - ضـــعف االلــــتـــزام 
ـوضوعية فـي استخدام والوضوح وا
ـوجـبـة ـعـنــويـة ا االلـفـاظ ودالالتــهـا ا
اخلــــاصـه بــــالـــــنــــقــــد او فـي طــــرائق
اسـتـظـهـارهــا لـلـمـواقف واالحـداث او
ــشــكـالت بــعــنــاصـــرهــا وابــعــادهــا ا

التكاملية  .
- قد يكـون هنـالك مؤشـر اخر اال وهو
الفـجـوه القـائـمه ب اطـراف الـعمـلـية
االتــــصـــــالــــيــــة االعالمـــــيــــة في عــــدم
االنــســجــام او الــتــقــارب او الــتــوافق
والــرضــا واالهـــتــمــام فــيــمـــا بــيــنــهم
كـمؤشـرات فـاعـلـة حتـول دون حتـقيق

اهداف الرسالة االعالمية .
ـتـعـدده لـلـمتـلـقـي قد - االهـتـمـامـات ا
تـــقـــود الـى عـــدم  وصـــول الـــرســـالـــة
االعالمـيــة وقـد يــشـكل عــامالً اخـر في

عدم الفهم والرضا والقبول .
- ضـــعـف الـــتـــنــــســـيق والـــتــــنـــظـــيم
ونـتاج واالخـراج الذي والتـصمـيم وا
يــنـبــغي ان يــتالئم وحــداثـة الــتــقـد
ــعــاصــرة في لــلــرســـالــة االعالمــيـــة ا
ضـمـون واالثـارة والـتـاثـير الـشكـل وا

والتفاعل والتقبل الالمشروط .

تـــتــكـــون في ضـــوء ذلك شـــخــصـــيــة
زاج البرتقالي ) مزاجية انتقائـية ( ا
حتـول دون فــهم الـرســالـة االعـالمـيـة
فــــهـــو ال يــــكـــتــــرث لــــقـــراءة نص او
مـشاهـدة مـا او االصـغـاء واالسـتـماع
ا يـقدم دون تـطـابق واضح وصريح
مع ما يـستـشعـره من مؤشـرات سبق

االفصاح عنها .
WO ö « W U —

المـح الـعـامـة لــلـرسـالـة - غـمـوض ا
االعالميـة وقـد يـؤدي هـذا الى ضعف
ـتـلــقي عـلى الـفـهم لــلـحـقـيـقـة قـدرة ا
ـتضـمنـات  وما قـصودة لـطبـيـعة ا ا
ــــرسل فـي ان يـــصل يــــهـــدف الــــيه ا
ـتوافق في فيـنشـأ االستـيـعاب غـير ا
االدراك احلـقــيـقي لـلــمـعــنى والـهـدف
ضمون .- عدم التريث او التسرع وا
في اختيار الـعنوان الرئـيس للرساله
االعالمــيـة وضــعف االهــتـمــامـات في
دراستـها ومـراجعتـها فـضالً عن عدم
الـتدقـيق لـسالمـة كـلـمـاتـهـا االمالئـية
ـرات من خالل الـنـظــره الـفـاحـصـة و
ــفـرداتــهـا قــبل نــشـرهـا او مـتــعـددة 
قصود ها . - االستـخدام غير ا تقد
تداوله قد يحقق للمصطلحـات غير ا
قطوعـات محتـملة في عـمليـة الترابط
نـظومـة الـسلـسلـة الـفكـرية نـطـقي  ا

ـواقف نـبرات - قد يـكـون في بعض ا
هموس رجتف ا نخـفض ا الصوت ا
لـــلـــمـــرسل يـــســـهم فـي عـــدم وصــول
الــــرســــالـه االعالمــــة بــــشـــــكل فــــاعل

للمتــلقي .
تلقي - الضغوط النفسية احمليطة با
سواءً تكونت كنتيـجة لضغوط العمل
ـــــشــــاكـل االســـــريــــة او ضـــــعف او ا
التـوافق الـنفـسي والـتي توثـر بـشكل
فاعل على عملـية التفكـير فقد يحصل
لـديه ضعـف في القـدرة عـلى الـتـركـيز
(ADD) او الــــضـــــعف الـــــعـــــالي في
القـدره على الـتركـيز (ADHD) وهذا
يسـهم بـدوره في الـتردد واالنـسـحاب
ا تتـضمنة او عدم الرضا واالكـتراث 

الرسالة االعالمية .
- عيوب النطق بـتفاصيلـها كافة على
ثال عـدم سالمة نطق مخارج سبيل ا
سـتخـدمة من احلروف او الـكلـمـات ا
ـرسل اثـر فـاعل في احلـكم على قبل ا
ضــعف الــرســالــة االعالمــيــة بل عــدم

حتقيق وصولها للمتلقي بسالم . 
- ضـــعف الـــتـــوازن في الـــعـالق بــ
ـتلـقي وميـوله واجتاهاته معتـقدات ا
ـسـمـيـاتـهـا كـافه وطـبـيـعـة الـتـربـيه
لــلـقــيم واالعــراف الــذاتي واالســريـة.
ومـضــمــون الـرســالـة االعـالمـيــة وقـد
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شهـد العراق ست دورات انتخابـية جملالس النواب واجلـمعية الوطـنية منذ عام
2003 وقـد شـهـدت احلـيـاة الـنـيـابـيـة تـطـورا نـوعيـا خـالل هذه الـدورات  من
اعتـبار العراق دائرة انتخابية واحدة إلى تعدد الدوائر في احملافظة الواحدة 
بـعـد أن كـانت كل مـحـافـظـة تعـتـبـر دائـرة انـتـخـابـيـة واحـدة  ومن جـانب آخر
ـرشح لالنتـخابات نتيـجة التعديالت ازداد التنـافس ب الكتل الـسياسية وا
سـتمرة في قانون االنتخابات ونظام االنتخابي بعد أن كانت هذه االنتخابات ا
ـغـلـقــة  بـعـدهـا خـاضت الـكـيـانــات الـسـيـاسـيـة جتـربـة جتـري وفـق الـقـائـمـة ا
ـفـتــوحـة   ثم حـدث تـعــديل في الـقـانــون االنـتـخـابي ـغـلــقـة وا االزدواج بـ ا
ـتــعـددة  ومن تــطـبـيـق قـانـون بــاخـتـيــار الـتــرشـيح الــفـردي ضــمن الـدوائــر ا
ســانـتــلــيـكــو إلى الــتــصـويت الــفــردي والـفــوز بــأكــثـريــة األصــوات  كل هـذه
واجهة التـعديالت تدلل: بأن الـعراق خاض جتـربة انتخـابية فـريدة من نوعهـا 
ـشكالت التي واجـهته إلى أن تـوصل إلى النـظام االنتـخابي الذي العـراقيل وا
سـيُعمل به خالل االنـتخابـات القادمة في 2021/10/10. وعـلى رغم التقدم
احلـاصل في تـشـريع قـانـون االنـتـخـابـات والـنـظـام االنـتـخـابي اال ان الـتـحدي
شـاركة في االنـتخـابات. وهي الزال قائـما وهـو عزوف الـشعـب العـراقي عن ا
تـزداد بـاطــراد من انـتـخــاب آلخـر  عـلـى رغم الـتـطــور الـنـوعي الــذي شـهـدته
ــطــبـقــة من قــبل مــفــوضـيــة االنــتـخــابــات لــلـحــفــاظ عـلـى سالمـة اإلجـراءات ا
شاكل التي االنـتخابات. فقـد روعي في انتخابات 2021 مـعاجلة العراقيل وا
ـراقـبة دولـيـة يُـشارك فـيـها سـتواجه  الـعـمـليـة االنـتـخابـيـة و الـتي سـتجـري  
ــمـكن وقـوعــهـا خالل يـوم 130 مـراقـبــا دولـيـا لــرصـد اخلـروقــات الـتي من ا

االقتراع.
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ــراقـبــ والـذي ال يــتـنــاسب مع وجـود 8273 مــركـزا وعـلـى رغم قـلــة عـدد ا
فـترض ان تـستـقبل في لالقـتراع تـتفـرع منه 55041 محـطة انـتخـابيـة  من ا
يوم 10-10  25مـليون مواطن عراقي لهم احلـق في التصويت. وبالرغم من
راقبون خـطوة جديـدة إلى األمام  مع ذلك شهدنـا انسحاب ان وجود هـؤالء ا
الـعـديـد من األحزاب والـكـتل  بـاإلضـافة إلى اتـسـاع رقـعـة العـزوف الـشـعبي
والذي مـردّه إلى ضعف أداء اجملالس النيابية الـسابقة وعدم حتقق الشعارات
رشـحـون وعـدم تلـبـيـة الوعـود الـتي اعـلنـوهـا قبـل االنتـخـابات الـتي اطـلقـهـا ا
رشـح في كسب ود الـنـاخب مسـتغال ونـتـيجـة لعـمـليـة الـتظـليـل الذي مـارسه ا
جهـله بالقوان وان مهمـة عضو مجلس النواب لـيست األمور اخلدمية واجراء
ـرشح في فـتـرة الـتـعـيـيـنـات ومـد الـكـهـربـاء وتـبـلـيط الـطـرق  وهـو مـا يـردده ا
الـدعـاية االنـتـخابـيـة وبعـد فـوزه في االنـتخـابـات وجلـوسه عـلى مـقاعـد مـجلس
النـواب يجـد ان ما وعـد به جـمهـوره ليس من صالحـيـته وال من وظيـفته فـتراه
يـنـزوي عن الـسـاحـة وعن جـمـهوره وبـسـبب هـذه الـظـاهـرة زالت الـثـقـة مـا ب
الـنـائب واجلـمـهــور مـا يـلـقي بـظالله عـلـى أيـة انـتـخـابـات أخـرى. وكـان األولى
ـهـمته في ـرشح  وبـدال من طرح مـا يـسيل له لـعـاب النـاخب أن يُـصارحه  با
مجلـس النواب وهو: تـشريع القوانـ ومراقبة الـسلطات الـتنفيـذية  وهو عمل
ليس بـقليل إذ حاجة الشعب كبيرة الى القـوان التي تعمل على تطوير احلياة
االقتصـادية والسياسية واالجتماعية والثقافية والتعليمية في العراق ذلك البلد
ـلك جميع امكانات بناء دولة عصرية تتحرك وفق قوان عصرية حتفز الذي 
ـشاريع احلـضـارية وبـاإلضـافـة إلى ذلك مراقـبـة عمل احلـكـومة عـلى تـنـفيـذ ا
ستـشري في دوائر الدولة فـالتركيز على الدولة الـتي حتد من عمليـة الفساد ا
ـهمت يُـعتبر جزء مـن مفردات البرنـامج االنتخابي لـكل مرشح ينطلق هات ا
شكالت التي يُعاني منها العراق من الزاوية التي يراها وتسمح في مواجـهة ا
به امكـانته ومؤهالته وهي البدايـة  في عملية اإلصالح الـتي يسعى من أجلها.
هي ـرشح والناخب تـنتج ثقافـة انتخابـية حية  ومن خالل هذا الـتصارح ب ا
الـسـبيل لـردم الـهـوه بـ االثنـ ويـنـشـأ من ذلك عـقدا أخالقـيـا ادبـيـا بيـنـهـما
يـتــرسخ كـلــمـا تـقــدم الـعــضـو الــنـيــابي في تـنــفـيــذ مـا وعـد بـه جـمـهــوره قـبل

االنتخابات وهو السبيل إلى عالج ظاهرة العزوف عن االنتخابات.
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اضي  االجـواء اخلاصـة بـانتـخابـات احتاد انتـهت علـى ما يـبدو  في االسـبـوع ا
ا كـانت ملـبدة كـرة الـقدم وعـبر الـفائـزون في االسـتحـقاق االنـتخـابي اجـواءا لطـا
ـنـعطف انـتـخابي بـالكـثـير من االزمـات  والـغيـوم الـتي عبـرتـها  الـكـرة العـراقـية 
ابرز لـلعلن عددا من االسـماء التي كان لـها تاريخ مهم في اسـفار الكرة الـعراقية
لـتـبرز في مـشـوار جديـد تـبغي من خـالله توظـيف جنـوميـتـها الـتي  تـرجمـتـها في
العب او من خالل  ميـادين الـتدريب  لالطاللـة  اخـيرا في مـجال االدارة سـوح ا

الكروية ..
وقد اسهم الصندوق االنتخابي في  اعتالء الكاب عدنان درجال  لسدة الرئاسة
في االحتاد ليـشكل وجوده كربان لسفينة الكرة الـعراقية في مرحلة عاصفة  تمر
ـنـتـخـب الـوطـني عـبـر بــهـا وسط الـكـثــيـر من االزمـات السـيــمـا في  مـا يـواجــهه ا
ونديال قطر 2022 ؤهل  ثال بتصفيات دور احلسم ا هم  استـحقاقه الكروي ا
ا يـتعلق بـاجلهـد احلكومي وما حتـتاجه تلك اخلـطوة  من تـظافـر اجلهود سـواء 
ــتـنـاسـب  من اجل  نـتــائج مـهــمـة يــريـد الـشــارع الـريــاضي من العـبي والـدعم ا
شـاركة الـثـانيـة في اطار اهم ـنتـخب حتـقيـقـها عـبر هـذا االسـتحـقاق البـصـار ا ا
ثـلة بـبطـولة كاس الـعالم بـعد مـشاركة اولى االستحـقاقـات الكـروية  في الـعالم 

كسيك عام 1986. جتاوز عمرها العقود الثالثة  وذلك في مونديال ا
وقبل نحـو اكثر من ثالثـة اعوام كانت اجلمـاهير الريـاضية مـستبشـرة بالتشـكيلة
ـكلف مـصطـفى الـكاظـمي وقد احلـكـوميـة التي اعـلـنهـا  رئيس الـوزراء العـراقي ا
طرز  احـد اركانـها اسم الكـاب عـدنان درجـال الذي تبـوا منـصب وزير الـشباب
والرياضةبغالبية االصوات التي اجمعت على ترشيحه  ليشعر مع هذا االستيزار
جـمـهورنـا الـرياضي بـنـوع من الـتفـاؤل  النـهاء ازمـات الـريـاضة الـعـراقيـة وانـهاء
ـزمن ب نـافذتي الـرياضـة في البـلد كـما شـهدتـها  مـا ب حاالت من الـصراع ا
ـتـعـلـقـة بـتـسـيـيـر شؤون ـبـيـة كـونـهـمـا اجلهـات الـرسـمـيـة ا الـوزارة والـلـجـنـة االو
الرياضـة في البـلد فـاسيلت االحـبار الـكثيـرة في سبـيل ابراز التـفاؤل بـرؤية احد
جنــوم الـريـاضـة الـعـراقـيـة مـتـبـوءا مـنـصـب رفـيع لـقـيـادة دفـة الـريـاضـة من بـحـر
االزمـات والـفسـاد الـتي طـالهـا وابـراز عالمات الـعـرفان لـلـرواد الريـاضـي  ومع
توالي االعـوام بقيت الريـاضة تراوح في مـكانها  اضف الى ذلك الـنكسة الـكبيرة
التي بـرزت من خالل مشاركة مـخيبة لـبضعة ريـاضي  يعدون عـلى اصابع اليد
بـياد الـذي جرى في العـاصمـة ابيابـانية طـوكيو ـبية عـبر االو في اثر مشـاركة او
ــتــاخــرة  ضـمن ــراتب ا قــبل نــحــو شـهــر  واعــتالء اغــلب هــوالء الــريــاضـيــ ا
مــنـافــسـاتـهم لــتـضع االقالم عالمــات الـتــسـاؤل واالسـتــفـهـام حــول مـديـات واقع
بـي الـريـاضة الـعـراقيـة عبـر مـدى اربعـة اعـوام ماضـيـة  في اعداد االبـطـال االو

وتوفير مقومات االجناز لهم  من اجل مشاركة عراقية ملبية للطموح ..
واعـتــرت اجـواء االحتـاد الـعـراقي بـكـرة الـقـدم  ريـاح الـتــغـيـيـر لـتـضـطـلع الـهـيـئـة
نـافـسات الـكـروية وااللـتـفات الـتطـبـيعـيـة بتـسـييـر شـؤون  الريـاضـة عبـر  ابـراز ا
نتـخبات الوطـنية للـفئات الـعمرية اخملـتلفة العداد امثل لـلمنتـخب الوطني وبـاقي ا
ـنـافـسـات االسـيـويـة  اضـافة وشـكل غـيـاب منـتـخـبـات الـنـاشـئـ والـشبـاب عن ا
ـبي عن الـتـاهل لـلمـسـابـقـة الكـرويـة فـرصـة لالعـداد االمثل ـنـتـخب االو البـتـعاد ا
والبـحث عن اسماء كـروية  منـاسبة تـبتعـد عن افة التـزوير  وهو الـداء الذي عادة
ـنـتـخبـاتـنـا العـمـريـة  ويضـع لتـسـاؤالت امـام مدى قـدرتـهـا على مـا كـان يوصم 
نتـخبات االخـرى والفوز عـليهـا للظـفر بكـاس البطـوالت االسيويـة  ليا مقارعـة ا
نتخب الوطني كحلم نـتخبات الى مراتب متتالية وصـــــــــوال الى فانيلة ا تدرج ا
مازال يـداعب مئات الالعب العراقيـ  في التمثيل الدولي االنسب واالمثل  وقد
عـروف الذي حظي ـهام الكـاب يونس مـحمـود الالعب الدولي ا ترجم مـثل تلك ا
نـصب نـائب رئـيس االحتـاد  حـيـــــــــنـمـا اشـار الى صـعـوبة
هـمة  بـتـسيـير دفـة احتـاد عريق كـاحتاد كـرة الـقدم لـكنه ا
ــقــابل  شــدد عــلى  ان  رغم الــصـــــــــــعــوبــة فـان في ا
اجلـهود تـتـظـافـر  البراز جـهـود االحتـاد في تــــــــــقد
االفــضل واالنــسـب من اجل الــتــمـــثــيل الــدولـي لــلــكــرة
الـعـراقــيـة الــتـيس عـانت مــا عـانــته من صـعـوبــات  عـبـر

اعوامها السابقة .
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في الدقيقة 72.
وبــعـدهــا بـلــحـظــات فـشل الــبـديل
أودســـون إدوارد فـي اســـتـــثـــمـــار
عــرضــيــة وارد لــيــبــعــد احلـارس

أليسون الكرة.
وتــمــكن صـالح أخـيــرا من تــدوين
ـسـجـلـ في اسـمـه عـلى الئـحـة ا
الـدقــيـقـة 78  عــنـدمـا تــابع الـكـرة
مـبـاشــرة إثـر ركـلـة ركـنــيـة نـفـذهـا
تسيميكاس وارتدت من رأس فان

دايك.
ومــرت الـدقــائق الـتــالــيـة بــهـدوء
حـتى سـجل كـيــتـا الـهـدف الـثـالث
لـصالح لـيفـربـول بالـدقيـقة 89 من
خالل تــــســـديــــدة عـــلى الــــطـــائـــر
استقرت في شباك باالس لتنتهي

باراة بفوز الريدز (3-0). ا
d ô« WO «b

في مـبـاراة من جـانب واحـد حقق
إنــتــر مــيالن فــوزًا عــريــضًــا عــلى
حـســاب ضـيــفه بـولــونـيـا بــسـتـة
ـبـاراة أهــداف مـقــابل هـدف فـي ا

ليتـابع ماني الكـرة في الشباك من
مسافة قصيرة.

وبعد دقيقت على انطالق الشوط
الــثــاني جــرب هــنــدرســون حــظه
بـتـســديـدة عـلت مـرمـى كـريـسـتـال
بـاالس كـمـا أرسل قـائـد لـيـفـربـول
ـــرمـى لم تـــلق عــــرضـــيـــة أمـــام ا

متابعا في الدقيقة 51.
ودخل نــابـي كــيــتــا في تــشــكــيــلـة
ليفربول بدال مـن تياجو ونفذ أيو
ركــلــة حــرة مـبــاشــرة في احلــائط
الـبـشـري بـالـدقـيـقـة 62 ثم ارتقى
فان دايك فوق اجلمـيع ليسدد كرة
رمى بالدقيقة 64. رأسية أعلى ا
وتـدخل جـوايـتـا إلنـقـاذ تـصـويـبـة
الـبـديل كــيـتـا فــارتـدت الـكـرة إلى
صالح الـــــــذي ســـــــدد مـن زاويــــــة
ضيقة ليتألق احلارس مجددا في

إنقاذ مرماه بالدقيقة 68.
ومن هـــجــمـــة مــرتــدة فـــضل أيــو
الـتـســديـد بـدال من الـتــمـريـر ألحـد
زمالئه فـعلـت تسـديدتـه العـارضة

اجلــزاء وصـــلت إلـى هــنـــدرســون
الذي عاجلـها بتسـديدة قوية تألق
احلـــارس جـــوايــتـــا في إبـــعـــادهــا

بالدقيقة 16.
واســـتــمـــر كــريـــســتـــال بــاالس في
تــشـــكـــيل اخلـــطـــورة عـــلى مـــرمى
مـضـيــفه فـفي الــدقـيـقـة 26 تـلـقى
بنتيكي كرة بينية من أيو فتخطى
فــان دايك قـبل أن يـطــلق تـسـديـدة
جنح كـونـاتي فـي الـوقـوف أمـامـها

وإبعادها.
وأهدر لـيفـربول فـرصة خـرافية في
الـدقــيـقـة 38 عــنـدمـا قــابل تـيـاجـو
بـرأسه عـرضيـة هـندرسـون لـيبـعد
ــهــارة قــبل أن جــوايــتـــا الــكــرة 
تـصـل إلى جـوتــا الــذي ســدد فـوق

رمى اخلالي. ا
 وتــمـــكن لــيـــفــربـــول من افـــتــتــاح
الـتسـجيل في الـدقيـقة  ?43عنـدما
نـفــذ تـســيــمـيــكـاس ركــلــة ركـنــيـة
ضــربــهـــا صالح بــرأسه بــطــريــقــة
ذكـيــة لـكن احلــارس تـصــدى لـهـا
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ـمـيـزة واصل لـيـفـربـول نـتـائـجه ا
وسم بـالتـغـلب على ضـيفه هـذا ا
كـــريــســـتـــال بــاالس (0-3) ضــمن
اجلـــولـــة اخلـــامـــســة مـن الــدوري

متاز. اإلجنليزي ا
 وأحــرز الـسـنـغــالي سـاديـو مـاني
ـــصـــري مـــحـــمـــد صالح (43)  وا
(78) والـغــيــني نـابـي كـيــتـا (89)

أهداف اللقاء.
 وبـذلك انـفـرد لـيـفـربـول بـصـدارة
الدوري مـؤقتا بـرصيد 13 نقطة
فيما جتمد رصيد كريستال باالس

ركز الـ13. عند 5 نقاط في ا
وكـاد كـريـسـتــال بـاالس أن يـتـقـدم
سريعا في الدقيقة الثانية عندما
وجّـه جـاالجـر الـكـرة نـحـو مـنـطـقة
جـزاء لـيـفـربــول فـلـحق بـهـا زاهـا
ـــرمى قــبل أن وغـــمــزهــا نـــحــو ا
يـبـعـدهـا احلـارس ألـيـسـون بـيـكـر

بصعوبة بالغة.
وأرسل مــاني كــرة نــحـو مــنــطــقـة
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اسـتـثنى رئـيس الـوزراء مصـطفى الـكـاظمي الالعـبـ نصـار جـراح واحمـد غني  مـغـامس من ضوابط
ـهمـا مـجدداً تـثمـيـناً لـدورهم في رفع أسم الـعراق في الـشمـول بـقطع االراضي الـسـكنـية ويـقـرر تكـر
ـيداليـة الفـضية  بـرمي الثقل بـياد  طوكـيو بعـد حصـول  جراح على ا احملافل الدولـية. واخرهـا في او

واخلفاجي خامسا برمي الرمح.
 وكان مـحافظ ذي قار د احمد اخلفاجي  قـد كرم االثن قبل مفاحتة رئـيس الوزراء وحصول موافقته

 في استثنائهما من ضوابط تخصيص قطع االراضي
 وكـلن ابـنـاء مـنـطـقـة جـراح قـد اسـتـقـبـلـوه بـعـد وصـوله الى  مـحل سـكـنـاه في نـاحـيـة الـبـطحـاء غـربي

تكررة  في احملافل الدولية الرياضية. الناصرية  باحملبة واالهازيج والتغني باجنازاته ا
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ــبــيـة تـفــقّــد رئــيس الــلــجــنــة األو
الـوطـنـيـة الـعـراقـيـة  رعـد حـمودي
ـــنــتـــخب الـــوطـــني لـــلـــدراجــات ا
ديـنة أربيل عـسكـره التدريـبي 
حــيث يــقــيم مــنــتــخـبــا الــســيـدات

والــرجـال بــفـنـدق الــتـون بالزا في
سيـاق التحضـير للـبطولة الـعربية
ــصــر  مــنــتــصف الــتي ســتــقــام 

قبل. تشرين الثاني ا
وطــــــالـب حــــــمـــــودي الـالعــــــبـــــ
ـسـتـويات والـالعـبـات بـالـظـهـور 

جــيــدة تــلـــيق بــحـــضــور الــعــراق
ـــحــــفل ريـــاضـي عـــربي واعـــداً
أبنـاءه الالعبـ بتكـر متـميز في
حـــال حتــقـــيـق أوســـمـــة ومـــراكــز

متقدمة في البطولة العربية.
وأكد حمـودي مواصلة دعم الـلعبة
تـقـديـراً لـلـجـهـد الـذي تـقـدمه إدارة
االحتاد لتطويـرها وتوسيع قواعد

ارسيها في عموم البالد. 
وتـلزم االشـارة الى ان مـنتـخـباتـنا
الـوطـنــيـة سـتـشـارك فـي الـبـطـولـة
الـعـربـيـة لـلــدراجـات الـتي سـتـقـام
خالل تــشـــرين الــثــانـي في مــصــر
بـأربع فئـات للـمتـقدمـ والشـباب

والناشئ والنساء.
هذا ورافق حـمودي بزيـارته عضو
بـية ـكـتب التـنـفيـذي لـلجـنـة األو ا
الــــدكـــتـــور هــــردة رؤوف ورئـــيس
االحتاد الـعراقي لـلدراجـات السـيد
مـحـمـود عـزيـز وأمـ سـر االحتـاد

السيد أحمد صبري.

الفريق بعد خسارته امام الزوراء في
ثابرة .0-1 كاس ا

نـتخب ومن جهـة اخـرى قال مـدرب ا
الــــوطـــني األســــبق بـــاسـم قـــاسم إن
ـدرب األجـنـبي لن يـنـجح مع أسـود ا

الرافدين مهما كان اسمه.
وذكر قـاسم في تـصـريحـات صـحفـية
قـــارنــوا بــ نـــتــائج مــبـــاريــاتي مع
ـــنــتــخب الـــوطــني ومـع مــبــاريــات ا

درب السلوفيني كاتانيتش. ا
ـدرب االجـنــبي لن يـنـجح واضـاف ا
ــنــتــخب الــوطـــني مــهــمــا كــان مـع ا

اســمه" مــبـيــنـا "لــو تـوفــر لـلــمـدرب
احملـلي مـا يـتــوفـر لـلـمـدرب االجـنـبي

لنجح جناحا كبيرا.
وكـان احتــاد كـرة الـقـدم الــعـراقي قـد
ـدرب الـهـولـندي تـعـاقـد مـؤخـراً مع ا
أدفـــوكـــات بـــدال عن الـــســـلـــوفـــيـــني
كـاتـانـيـتش لـكن الـهـولـنـدي فـشل في
ؤهلة ثاني مبارياته في التصفيات ا
لنهـائيات كـأس العالم  2022 عندما
تــــــعـــــــرض اســــــود الــــــرافــــــــــــــدين
خلــــــــــســـارة ثـــقـــيـــلـــة امـــام ايــران

بثالثية قاسية.

شاركون في بطولة الدراجات الالعبون ا
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درب سمير كاظم يوم  ابدى ا
الــسـبت اســتـعــداده لـقــيـادة
فــريق الــقــوة اجلــويــة بــعــد
درب احمد خلف. استقالة ا
وقــــال ســـــمــــيــــر كــــاظم في
تصريح صحفي انا مستعد
لـتــسـلم مـهـمــة تـدريب فـريق
الـــقــوة اجلـــويـــة في اي وقت
يـطـلب مـني كـوني ابن الـنادي
وأول مـن حــــــافـظ عــــــلــــــيـه من

اخلراب بعد .2003

واوضح انه يـتـعــهـد أن يـحـقق بـهـذا
الـــفـــريـق كل الـــبـــطــــوالت احملـــلـــيـــة
ــنــافـســة عــلى لــقب دوري أبــطـال وا
آسـيـا ألن الفـريق يـضم حـالـيـا خـيرة

العبي العراق.
واشــار الى انه يــأمل ان تــقــرر ادارة
اجلـويـة االتــفـاق مـعه لـتــسـلم مـهـمـة
ــقــبــلـة تــدريب الــفــريق لــلــمــرحـلــة ا
السيـمـا وانه قادر عـلى إدارة الـفريق

بشكل صحيح.
وكــان مــدرب الــقــوة اجلــويــة أحــمــد
خـــلـف قــدم اســـتـــقـــالـــته من تـــدريب
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ســدد الــبـوســني الــكـرة
في الشباك.

وعـــلـى عـــكـس ســـيـــر
الـــلــــقـــاء جنح آرثـــر
ثــــيت في تــــســــجـــيل
هـــــــدف حــــــفـظ مــــــاء
الـــوجه لـــبـــولـــونـــيــا
بــالــدقــيــقــة 86 بــعــد
عــــرضــــيــــة من جــــهـــة
الـــيــســـار نـــفــذت داخل
ـنـطـقـة قــابـلـهـا ثـيت ا

برأسية في الشباك.

بباريال وتسكن الشباك.
ـاركو اقتـرب من الهدف تألق د ا
ـتـازة من الــرابع بـعـد عـرضــيـة 
بــروزوفـيـتش إلى أقــصى الـيـسـار
ـــاركــــو الـــذي ســــدد كـــرة إلـى د
أكـــروبــاتـــيـــة ارتـــطـــمـت بــاألرض
ــــرمى لــــوال وذهــــبت بــــاجتــــاه ا
سكـوربسـكي الذي أبـعد الـكرة عن

مرماه.
مع بـداية الـشـوط الثـاني سـنحت
ـــضـــاعـــفـــة الـــفـــرصـــة لالوتـــارو 
الـنتـيجـة ومن تمـريرة جـديدة من
دومـــفــريس اســتـــلــمــهــا الوتــارو
وأطــلق تــســديــدة قــويــة لــتـرتــطم
بالعارضة وترتـد لتضرب في ظهر

احلارس.
وبالدقـيقة 54 سجل فيتـشينو
الـهدف الـرابع لألفـاعي بـعد
ـاركـو من جـهة عـرضـية د
الـــيــســـار مـــرت من أمــام
اجلـميع لـتـجد مـاتـياس
فـي اجلـــهـــة األخـــرى
الــــذي ســـدد الــــكـــرة

بالشباك.
دجيكو في الدقيقة
62 أضاف الهدف
اخلامـس بعـدما
وصــلـته الــكـرة
عـــنــــد عـالمـــة
اجلــــــــــــــــزاء
لـــيــســددهــا
وهـو واقف
في مــكــانه
ويـــــفــــشل
احلــــارس
فـــــــــــــــــــي
التصدي
لــــــــهـــــــا
لـتــسـكن
الشباك.
دجـــيـــكـــو
عــــــــــــــــــــــــاد

بـالدقـيـقة 68
لـيـضيـف هدفه
الــــــــــــــثـــــــــــــــانـي
والسادس لـفريقه
بــــعـــــدمــــا اســـــتــــلم
تمريرة سـانشيز ومن
زاويـة صــعـبــة لـلــغـايـة

الـتي جـمـعـتـهـمـا عـلى مـلـعب سان
ســـيــرو فـي مــنـــافــســـات اجلــولــة

الرابعة من الدوري اإليطالي.
أحـرز أهــداف إنـتـر كل من الوتـارو
مــارتـيــنــيـز بــالــدقـيــقـة (6) مـيالن
ســكـريــنـيـار (30) نــيـكــولـو بـاريال
(34) مــاتــيــاس فــيــتــشــيــنـو (54)
" (62 و68) وإيدين دجيـكو "هدف
بــيـــنـــمــا ســـجل آرثـــر ثـــيت هــدف

بولونيا الوحيد (86).
بهذا االنتصـار رفع اإلنتر رصيده
إلى 10 نــقـــاط في صـــدارة جــدول
ـســابـقـة مــؤقـتـا بــيـنـمـا تــرتـيب ا
جتمد رصيد بولونيا عند 7 نقاط.
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الـبـدايــة جـاءت سـريـعــة من إنـتـر
حــيث تـمــكن الوتـارو من تــسـجـيل
أول أهـــداف الــلـــقـــاء بـــالــدقـــيـــقــة
الــســادســة بــعــد هــجــمــة مــرتــدة
سـريعـة منـظمـة بدأت بـتمـريرة من
ــلـعب مـن فـيــتـشــيــنـو إلى وسط ا
دومـفـريس جـهـة الـيـمـ لـيـنـطلق
ـــرر كـــرة عـــرضـــيـــة ويـــتـــوغل و

أرضية أسكنها الوتارو بالشباك.
الـــضــيــوف عـــبــروا عن أنـــفــســهم
بهجمة منظمة من اجلهة اليسرى
بعـد تمريـرة وصلت إلى سـوريانو
نطـقة ليسـدد بقوة باجتاه داخل ا
ـــــرمـى ويــــبـــــعـــــدهـــــا احلــــارس ا
هــــانـــدانــــوفــــيـــتـش وتـــرتــــد إلى
سـانسـوني الـذي سدد صـاروخ مر

بسالم على مرمى اإلنتر.
وأجــرى سـيــمـوني مــدرب اإلنـتـر
الـــتــــبـــديل األول اضـــطـــراريـــا في
الــدقـــيـــقــة 29  بــخــروج خــواكــ
كــوريــا والــذي عــانى من إصــابــة

ليدفع بإيدين دجيكو بدالً منه.
وفي الدقـيقة  ?30جنح سكريـنيار
فـي إضـــــافـــــة الــــهـــــدف الـــــثـــــاني
لــلــنــيــراتــزوري من ركــلــة ركــنــيـة
ــاركــو داخـل مــنــطــقــة نـــفــذهــا د
الستة ياردة ارتقى لـها سكرينيار

وحولها برأسية في الشباك.
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وبــعـد 4 دقــائق وبــالــتـحــديــد في
الدقيقة 34 ضاعف نيـكولو باريال
الــنــتـيــجـة لإلنــتــر بـعــد عـرضــيـة
ـنـطـقـة أبـعـدها دومـفـريس داخـل ا
ـدافـع سـيــلــفــيــســتــري لــتـرتــطم ا

كونتي
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ــنـتــخب الــوطـني اعـلن مــدرب ا
بــكــرة الـقــدم الــشــاطـئــيــة راشـد
داود تلـقيه دعوة لـلمـشاركة في
بــطــولــة اغـاديــر الــدولــيــة الـتي
ـغـرب شـــــــــهـر تـسـتـضـيـفـهـا ا
ـشــاركـة ـقــبل  تـشــرين االول ا
واســـعـــة من الـــدول الـــعـــربـــيـــة

واالوروبية.

وقـال داود في تـصـريح صـحـفي
ـنــتـخب يــواصل تـدريــبـاته إن ا
ـــكـــثـــفـــة بـــواقع وحـــدتـــ في ا
االســـــــبـــــــوع وجـــــــرى تـــــــوزيع
الالعــبـــ بــ ثالث مـــجــامــيع
االولـى في بـغــداد والــثـانــيـة في
بــابـل والــثـــالـــثــة فـي الــبـــصــرة
لـغــرض تـسـهــيل مـهـمــة تـواجـد
لعب وان الغرض الالعب في ا

ـــواقع الن مـن اخـــتـــيــــار هـــذه ا
ـنــتــخب من تــلك اغـلـب العـبـي ا

احملافظات.
ونـوه داود انه يـنـتـظــر تـسـمـيـة
الـلجـان اخلـاصـــــــــــة بـاالحتاد
ـــنـــهـــاج من اجـل تـــقـــــــــــــد ا
الــــتـــدريـــبـي والـــتـــحــــضـــيـــرات
لالســتـــحــــــقــاقـــات اخلــارجـــيــة

قبلة. ا
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جانب من
مشاركة
منتخب

الشاطئية في
بطولة دولية
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أعـلنت ادارة نادي الشـرطة العراقي
ـدرب "محـمد  تـعـاقدهـا رسـميـاً مع ا
فـاضل" لقـيادة فـريق السـلة لـلموسم
اجلــديــد خــلــفــاً لــلــتــونــسي "مــاهــر
ــكــتب االعالمي في خــنــفــيـر.وقــال ا
ــدرب مــحــمــد بـــيــان صــحــفـي  إن ا
فـــاضـل تــعـــاقـــد رســـمـــيـــاً مع إدارة
ـوجــبه مـنـصب الــشـرطـة لـيــتـولى 

ــديـــر الــفــني لــفـــريق كــرة الــســلــة ا
للموسم 2021-2022.

ـلك مـزيـجاً وسـيـقـود فـاضل الـذي 
من الـنـجاح واخلـبرة والـكفـاءة كونه
ســـــبق لـه اإلشـــــراف الــــفـــــني عـــــلى
ــيــة هـــورايــزن أدج في واليــة أكـــاد
ـعــسـكـر فــرجـيــنـيــا الـفـريـق خالل ا
الـتـدريـبي الذي سـيـقـام في محـافـظة

دهوك نهاية الشهر احلالي.

ــديــر الــفـني اجلــديــد عــقـد وفــضّلَ ا
نـادي الشرطة على عقد نادي العربي
الـقـطـري رغـبـةً مـنه وتـصـمـيـماً عـلى
الــنـجـاح في إحـراز الــلـقب مع أبـنـاء

القيثارة اخلضراء.
وكـانت ادارة الشرطـة انهت تـعاقدها
ـدرب الـتـونـسي الـسـابق مـاهـر مـع ا
خــنـفـيـر بــعـد ان قـاد الـشــرطـة لـعـدة

مواسم .
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كـــشـــفت ابـــنــــة أســـطـــورة كـــرة الـــقـــدم
الـبرازيـلـية بـيلـيه آخـر تطـورات حـالته
الـصحية بعـد أن ذكرت تقاريـر برازيلية
ركزة.وأكدت أنه نُـقل إلى غرفة العنـاية ا

كـيـلي ناسـيـمـنـتـو أن والـدهـا بـيـليه 80
عـاما يـتـعافى بـشـكل جيـد بـعد خـضوعه
جلـراحـة اســئـتــصـال ورم في الــقـولـون
ـاضي.كـمـا أنـهـا نـشـرت عـبر األسـبـوع ا
حــــســـابـــهــــا عـــلى مــــوقع  لـــلــــتـــواصل

االجـــتــمـــاعي صــورة أشـــارت إلى أنــهــا
الــتُــقــطت له اآلن والــتـي يــظــهــر فــيــهـا
مـرتـديـا ســتـرة سـوداء الـلــون ويـبـتـسم
لـلكـامـيـرا. اكتـشـاف ورم القـولـون لدى
بـيليه خالل الـفحوص الـروتيـنية لـلقلب
واألوعـية الـدمـوية والـفـحوص اخملـبـرية
الــتي أجــراهــا فــخـضـع فـورًا لــعــمــلــيـة
ـاضي وفـقـا جـراحـيـة إلزالـتـه الـسـبت ا
لـ"RT.وتـدهورت صحة بطل العالم ثالث
ــا مـــرات خالل الـــســنـــوات األخــيـــرة 
جـعله إلى جانب الوباء محبوسا عمليا
في مــنـزله عــلى ســاحل ســاو بــاولـو مع
ـقـربـ بـعـيـدا عن عـائـلـته وأصـدقـائه ا

الدعاية اإلعالمية.
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تـناسبـة مع فصل الصيف. الباسـتيل ا
صمم كي معـظم مالبسـها مـوّقعـة من ا
جي مــودي.ومـنــهـا صــورتــان الفـتــتـان
: فسـتان من ـتابـعـ حـصدتـا اعـجاب ا
الــــبـــاســـتـــيل الـــبـــرتــــقـــالي وآخـــر من
الباستـيل االخضر في كلـتا الصورت
كـانت االحـذيــة تـتـنـاسق بــألـوانـهـا مع
لــون الـثــيــاب. رافق ظـهــور بــيـونــسـيه
صور من الطـبيعـة اخلالبة مع الشمس
ـيـاه الــزرقـاء.واجـازتـهــا هـذه كـانت وا
سـبـبا فـي غـيـابهـا عـن الـسيـر مـع ابرز
ــوضــة عـلـى الـســجـادة جنــوم الـفن وا

احلمراء في سهرة(ميت كاال).
ية ريهانا الى ذلك شاركت النجمة العا
مـتابعـيهـا صورة جـديدة في صـفحـتها
اخلـــــاصـــــة عـــــلى مـــــوقع الـــــتـــــواصل
اإلجتـماعي. وظـهرت تـستـعرض إحدى
ــايـوه وتــضـمـنت البس بـا مـاركــات ا
إطاللــتــهــا ألــوانــاً زاهــيــة وداكــنــة في

الوقت عينه.

{ لـنـدن –وكـاالت - نــشـرت بـيـونـسـيه
صــــــوراً عـــــــلـى مــــــواقـع الــــــتـــــــواصل
االجـتمـاعي وهي  تسـتـمتع مع زوجـها
جاي زي بعطلة على يخت في اوروبا 
تـظهـر فيهـا وهي تـلبس ازيـاء بااللوان
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إقـامت نـقــابـة الـفـنـانــ الـعـراقـيـ
ـنـاسـبـة صـدور الـكـتاب احـتفـالـيـة 
ـفـرجي .. ـعـنـون (أحـمـد فـيـاض ا ا
سرح العـراقي ) للتدريسي موثق ا
ـســرحــيـة في  في قــسم الـفــنــون ا
كلية الفنون اجلميلة بجامعة بابل
عـلي هــادي الـربــيـعي . فـي بـدايـة
األمـســيـة الـتـي اقـيـمـت اخلـمـيس
ـقـر الـنـقـابـة فـي بـغداد ـاضي  ا
حتــدث مــديـر اجلــلــسـة اإلعالمي
عـبـد الـعـلـيـم الـبـنـاء عن الـكـتـاب
وأهـمـيـته كـمـنـجـز تـوثـيقـي مهم
والذي جـاء في مجـلدين كـبيرين
بواقع أكثر من 1400 صفحة عن
ـــســرحي في رائــد الـــتــوثــيق ا
الــعـراق الــراحل أحـمــد فـيـاض
ُــــــشـــــــاركــــــة ــــــفـــــــرجـي. و ا
ــيـــ عـــقـــيـل مـــهــدي االكـــاد
يــــوسـف  و عــــامـــــر صــــبــــاح
ـــرزوك و بــــشـــار عــــلـــيـــوي ا
وعقـيل ابراهيم الـعطيـة ظفار
فـرجي  وجاء احـمد فـيـاض ا
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ـنهالي طـرب اإلماراتي عـيضة ا طرح ا
أغـنـيــة جـديـدة مـن عـنـوان (الــسـولـعي)
عبر (يوتيوب) كلمات الشاعر سعيد بن
مـصـلح وأحلـان فـايـز الـسـعـيـد وتـوزيع
.ومن كـلـمـات األغـنـيـة: ( ال يـا زيـد نـد
شـبـيه الـسـولـعي لـوال الـقاليـد والـثـيـاب
جـيـدٍ و خـد و مـدمـعي وخـصـرٍ مـجـلّـده
الشباب أشتاقلك و إنته معي قربك هنا

بعدك عذاب).
ـنـهـالي قـد طـرح مـؤخـراُ أغـنـيـة وكـان ا
بعـنوان (مـا أشبـع منه) حتـمل أسلـوباً
غـنـائــيـاً الفـتـاً فـي طـريـقـة الــغـنـاء الـذي
ـنـهالي. وقـد تـعاون مع الـشـاعر قدمه ا
العراقي رامي الـعبودي وحلـنها الـفنان
حسام كامل والذي قام بعملية التوزيع
ــاســتــر أيــضـاً ــكس وا ـوســيــقي وا ا
ـنـتج تـضمن وعرضـهـا ضـمن فـيديـو 
ـيز كلـمـات األغـنـيـة بأسـلـوب عـرض 
إحـتـوى عــلى صـور جـديــدة لـلـمــنـهـالي

بروح عصرية ومرحة.

احلضارة نظام اجتماعي يع االنسان على الزيادة في
انـتـاجه الـثـقـافي وتـتـالف احلـضـارة من عـنـاصـر اربـعـة

هي: 
وارد االقتصادية   1- ا

 2- النظم السياسية 
 3- التقاليد اخللقية 

 4- متابعة العلوم والفنون 
وهي تبـدأ حيث يـنـتهي اال ضـطـراب والقـلق النه ما امن
االنـسـان من اخلــوف حتـررت في نــفـسه دوافع الــتـطـلع
وعـوامل االبـداع واالنــشـاء وبـعـد اذن التــنـفع احلـوافـز
الـطــبـيــعـيــة لـلــنـهــوض لـلــمـضي في طــريق فـهـم احلـيـاة

وازدهارها. 
عرفة .. مالحظة مهمة في ا

دن دينـة تبدأ في كـوخ الفالح لكـنها التـزدهر اال في ا ا
وان االنسـان يـختـلف عن احلـيوان في
شئ واحد وهو التربيـة ويقصد بها
دينة من الوسيلـة التي تنـتقل بهـا ا
جـيل الى جـيل لـنـجـمع تـراثـنا قـبل
ــوت لـنــســلـمه الى ان يـلــحق بــنـا ا

ابنائنا .

في انـــكـــلـــتــرا أيـــضـــا إذ قــال كـــبـــيــر
مسؤولي القطـاع الطبي كريس ويتي
إن (عـــلى نــيــكي مـــيــنــاج أن تــشــعــر
بـاخلـجل). وأضـاف: (هنـاك الـكـثـير
من اخلـرافـات تـتـردد بـ الـناس
بعضها سخـيف وبعضها اآلخر
هـدفه التـخـويف وهـذه واحدة
مـنـها. هـذا األمـر غيـر صـحيح
عــــلـى اإلطالق).أمــــا خــــبــــيـــر
ـعــديـة األمــريـكي األمــراض ا
أنـــتــوني فـــاوتــشـي فــقــال إن
(عـلى نــيـكي مــيـنــاج أن تـراجع
نفـسها قبـل نشر مثـل هذه األخبار

الــتي ال أســاس لـهــا). وقــالت مــيــنـاج
إنـهـا قـررت عدم تـلـقي الـلقـاح حلـضور
حـفل جمع الـتـبرعـات مـيت غاال وإنـها
ـزيـد من الـبـحث سـتـفـعـل بعـد إجـراء ا
ـتابـعـيـها وضـوع.ولـكـنهـا قـالت  فـي ا
الحـقـا إنـهـا سـتــتـلـقى الـلـقـاح من أجل

إقامة حفالتها.

وانــتـقــد وزيـر الــصــحـة في تــريـنــيـداد
وتـوبـاغـو جنـمة الـراب نـيـكـي مـيـناج
بـسـبب تـغـريـدة ادعت فيـهـا أن صـديـقا
ألحد أقاربها أصيب بـعجز جنسي بعد
تـلـقيه لـقـاحا ضـد فايـروس كـورونا في
الـبالد.وقال الـوزير تـيرانس ديـالسـينغ
ـــــنــــشـــــور الــــكـــــاذب أهــــدر وقت إن (ا
وزارته).وتــدعـي الــتــغــريــدة أيــضــا أن
الرجل الذي تـلقى اللقـاح أصيب بتورم
.ونشرت ميناج التغريدة في اخلصيت
ـتــابـعـيــهـا الـبــالغ عـددهم  22مـلــيـون
شـخص.وقـال ديـالـسيـنغ إن (وزارته لم
تــعــلم بـــتــســجــيـل أي حــالــة تــورم في
اخلـصـيـتـ بـعـد تـلقـي لـقـاح فـايروس
كـورونـا في تريـنـيداد و تـوبـاغو أو في
أي مكان في العـالم).وأضاف أن (فريقه
قـضى يـوم الـثالثـاء كـامال فـي التـحـقق
ا جاء في التغريدة ولألسف أهدرنا
وقـتا كـثيـرا في الـبحث في هـذا االدعاء
الـكاذب). وتـعرضت الـتـغريـدة لالنتـقاد

في مـنــهـجــيـة االرشــفـة في مــايـخص
فرجي) ... ا

وفي شــهـادة أخــرى من عــمـيــد كـلــيـة
الـفنـون اجلـميـلة بـجـامعـة بابل عـامر
ــــرزوق قــــال (انــــا فــــرح جــــدا الني ا
انـتـصـر إلى الـتـوثـيق واعمـل في هذا
اجملـــال أهـــديـــته كـــتـــابي دراســـة عن
ــسـرح الـعـراقي كــونه صـاحب الـيـد ا
سـرح الـعراقي) الـطولى في تـوثـيق ا
ؤلف علي الربيعي واضاف (اجتهد ا
وهــو يــأتي بــاجلــديــد كــونه صــاحب
منجز معرفـي ومنجزه مهم جدا كونه
ـفرجي استـطـاع ان يوثق مـاجاء به ا
ــقــاالت ــســرح والـــســيــنـــمــا وا في ا
واحلـيـاة الـيـوميـة رافـقـته في الـعـديد
من الرحالت وإن شـاءالله نـستـمر في

إعطاء هذا الرجل حقه).
ي بـــشــار وفي مـــداخـــلــة من األكـــاد
ـنـجز الـربـيعي قـال (مـهم االحتـفـاء با
كل الـشــكـر لـهـذا ـسـرحي الــعـراقي  ا
ـــســـرح ـــلم شـــتـــات ا الـــرجل الـــذي 
كـان الــعـراقي وكل نـتـاج لـه مـرحـلـته 
يـوثق لــنــا من خالل هـذه الــنـتــاجـات

ذلك وسط حـضـور كـبـيـر من الـفـنـان
ـــهــتــمـــ في الــشــان ــبــدعــ  وا وا

سرحي. ا
ويـعـتــبـر هـذا الـكـتـاب مــرجـعـا مـهـمـا
ـسرح لـلبـاحثـ والـدارس لـتاريخ ا
العراقي حيث ارشف الربيعي  الكثير
ــقـاالت والــنــصــوص والــرسـائل من ا
وعـلى مدار سـن طـويلـة لهـذا القـامة

همة . سرحية ا ا
 وتـضــمـنت اجلـلــسـة شــهـادات بـحق
الراحل من زمالئه واصدقائه ومحبيه
ي عـقيل مهدي الذي قال منهم االكاد
سرح (الكـتاب منـهجي عن مـؤرشف ا
فرجي الذي درس في معهد العراقي ا
الـفـنــون اجلـمـيـلــة وتـخـرج عـام 1964
ومـن دورتـه صالح الـــــــقـــــــصـب واثق
االلـوسي واخـرون وهـو أول من تـفـرد
ـــــســـــرح الـــــعـــــراقـي وكـــــونه من بــــا
ــســرح ـــؤســســـ األوائل اقــتـــرن ا ا
بتحو?ته اليوميـة من خالل مايطرحه
الـباحث من رؤيـة جـديدة كـونه يـشكل
ــســرح الــعــراقي ذاكــرة جــديــدة في ا
واسـتطـاع الـباحث أن يـضع مـسارات

سـرح العراقي على ماوثقه واعتمد ا
هذا الـتوثيق شـمل محافـظات العراق
ألن هــــــنــــــاك مـــــــســــــرح عــــــراقـي في
احملــافـظـات ولـيس بــغـداد فـقط وكـان
ـسـرح العـراقي حتى يـهتم بـبـدايات ا

سرح الشعري والتعريف به)... ا
ـنجز وحتدث الـربيـعي صاحـب هذا ا
قــائال (كل الـذيـن حتـدثـواعن الــكـتـاب
كـــانــوا صـــادقــ لم اتـــرك شــاردة أو
ـــــســــرح واردة اال وثـــــقـــــتـــــهــــا فـي ا
والـسـيـنـمـا واطـلـعت عـلى كل مـاكـتبه
ـفـرجي كـان لـديه  500 مـقـالـة فـنـيـة ا
وعـلـمـيـة ونفـسـيـة) واضـاف (الـفـصل
األخــيـر مـن الـكــتــاب عــنـوانـه رسـائل
مــتـبــادلـة بــ الــفـنــانـ واخملــرجـ
ـفرجي في الـعراقـيـ يسـتنـجـدون با
ــســرح الــعـــراقي كــذلك في تــوثـــيق ا
مجـال الـسيـنـمـا ألعـراقـيـة فهـو قـامة
ـــســرح كـــبـــيـــرة وجـــزء من هـــويـــة ا

العراقي).
في ختـام اجللسـة كرم نـقيب الفـنان
الــعـراقـيـ جـبـار جـودي احملـتـفى به

بدرع النقابة (اللوح اخلاص).

s Š wB

الــصـحـفـي الـريـاضـي تـلـقى تــعـازي االوســاط االعالمـيـة
والرياضـية لوفاة والـدته  سائل الـله تعالى ان يسـكنها

فسيح جناته.
ÍœU¼ ‚—UÞ

الـــفــوتــوغــرافي االردنـي ضــيــفــته
اجلـمــعــيـة الــعــراقـيــة لــلـتــصــويـر
اضية ضمن افتـراضيا اجلمعـة ا
مـوسـمــهـا الــثـقــافي لـلــحـديث عن
(تـطــور الــتــعــبــيـر واالغــراض في

الصورة الفوتوغرافية).
g³Š wKŽ

ـقيم في واليـة آيوا األمـريكـية صدرت الشـاعر الـعراقي ا
له عن دار نـيـنوى الـسـورية لـلـدراسات والـنـشر والـتوزيع

مجموعة شعرية بعنوان (شيء من هذا القتيل).

ÊËdIý w öO'«

الـبـروفـيـسـور اجلـزائـري ضـيـفـتـه االمـانـة الـعـامـة الحتاد
ــاضي فـي نـدوة ــؤرخــ الـعــرب بــبــغــداد اخلــمــيس ا ا
الكتـرونية بعـنوان(ايالة اجلـزائر ودورها في اهمـية البحر
ـتوسط خالل القـرن الثامن عـشر وبدايـة القرن االبيض ا

التاسع عشر).
d¼Uþ q{U  bL×  

مراسل (الـزمان) في محافظة كربالء العراقية حتدث عنه
ديـنة) للمؤلف طه كتـاب جديد بعنـوان (وجوه في ذاكرة ا

الربيعي.
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ـمـثـل الـسـوري  اخـتــيـاره عـضــوا في جلـنـة اخملــرج وا
رحلة ما قبل النهائية. ي الدولية) با حتكيم جوائز (إ

 ÍËUM¼ W¹œU½

الـكاتـبة والـناقـدة العـراقـية انـتهت من تـأليف كـتاب جـديد
ـفـقود) بـعنـوان (الـطـائـر الـكدود فـي البـحث عن الـيـقـ ا
) لـلشاعر وهو دراسة نـقدية لـقصيدة (تـمرين على الـيق

عبدالرحمن طهمازي.

s¹b « s¹“ œUOł bL×

ـؤتمـر الـعـلـمي الـدولي الذي ي الـعـراقي تـرأس ا االكـاد
اقـامه مـجلس حتـسـ جودة الـتـعلـيم لكـلـيات االعالم في
وزارة الـتعـليم الـعالي والـبحث الـعلمي بـالتـعاون مع كـلية
عنـون(العالقات الـعلـوم االنسانـية بجـامعة الـسليـمانيـة وا

العامة واالعالم في ظل االتصال الرقمي).

 dB0 ÊUłdN  w  ‰Ë_« e d*« bB×¹ w «dŽ dŽUý
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ركـز األول في مهرجان ـوسوي ا حصد الـشاعر الـعراقي علي سـلمان ا
ـقام في همـسة الدولي لألدب والـفنون  بـدورته التاسـعة لعام    2021وا
ـصـرية الـقـاهرة .واشـار بـيان لـفـرع ميـسـان باالحتـاد الـعام العـاصـمة ا
ـهرجان بدورته لألدباء والكـتاب فرع مـيسان تلـقته ( الزمان ) أمس ان(ا
صري الفـنان صالح السعدني احلاليـة التي حملت أسم عمـيد التمـثيل ا
 شـارك فيه عـدد كبـير من الـشـخصـيات الـفنـية و األدبـية واإلعالمـية من
ـنظـمـة مصـر و الـدول العـربيـة  فـضالً عن حضـور شـخصـيات الـدولة ا
ـشاركـات في الدورة ـصري . وبـلغ عدد ا ثل عن الـرئيس ا حـكـوميـة و
ـجـاالت الـشـعـر الـعـمـودى  الـتـفـعـيـلـة  الـقـصـيـدة الـنـثـرية  احلـالـيـة  

العامى  الـقصة القصيرة  اخلاطرة  الرواية الطويلة  اكثر من  1000
مشـاركـة من جـمـيع أنـحـاء الـوطن العـربي  بـاإلضـافـة الى بـاقي الـفـنون
كـالــرسم والــتـصــويـر أو الــقــصـة والــســيـنــاريـو واحلــوار) . مــبـيــنـاً  أن
ـوسـوي عـضــو أحتـاد األدبـاء والـكـتـاب الـعـراقـي  من مـوالـيـد مـديـنـة (ا
العمـارة يعمل مهندساً في وزارة الكهرباء  صدرت له مجموعات شعرية
من شعر احلـداثة ابرزها حـبات مطر  ثـوب الغروب  احلسـ مدينتي 
مـيسـان قـصائـد حبّ  نـصف دقـيقـة  جـراحات في نـهـر احليـاة  غـيوم
تـتـهـجى األفق  تـمـتـمـات الـنــتـبـة اخلـرسـاء .. ومـجـمـوعـتـ حتت الـطـبع
طـر) . مؤكدا(قرر بعنـوان : ذاكرتي الوقـحة  أغتـساالتُ في شقـشقة ا
ـوسـوي بـوسـام اإلبداع أحتاد أدبـاء وكـتـاب مـيـسـان  تـكر الـشـاعـر ا

هرجان) . ركز األول في ا لعام  ? 2021تقديراً لتميزه وفوزه با

ÊU e « ≠ oA œ

ــمـــثالت نــظـــلي الــرواس تـــشــارك ا
ورواد عــلــيـو ومــيــرنـا شــلــفـون إلى
ن زيـدان في بطـولة جانب الـنجم أ
الفيلم االجتمـاعي (فيك اب) للمخرج
أحـمـد ابــراهـيم أحـمـد.ويــعـد الـعـمل
أول فيـلم سينـمائي لـلقـطاع اخلاص
مـنــذ سـنــوات وهـو من تــألـيف زيـاد
ســاري ويـضم نــخــبـة من الــفـنــانـ
وقع الـهيئـة العامة السوريـ وفقا 
لالذاعة والتلفزيـون السورية.وبينت
الـرواس في تـصـريح أنـهـا (سـتؤدي
شخـصـيـة إحدى زوجـات سـالم بطل
الـفيـلم وهي امـرأة محـبـة ومخـلـصة
لـــزوجــــهـــا وتــــلـــجــــأ لـــكل الــــســـبل
والوسـائل حلـمايـة حـياتـهـا معه من
زوجاته االخريات).بدورها أوضحت
عــلـــيـــو أن(إعـــادة تــنـــشـــيط قـــطــاع
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ـنــصب مــهم أو تـســعى إلى تــرقـيــة.يـوم  قــد تــرشح 
السعد االربعاء.

qL(«

ال تدع اآلخـرين يتالعبون بوضعك الصحي بإسدائك
. نصائح غير مدروسة طبياً

Ê«eO*«

حتــصل عــلى كل الــدعم مـن احلـبــيـب وتـلــمس ?مــنه
تعاطفًا صادقًا.

—u¦ «

تتـأخـر بـعض االستـحـقـاقات وتـبـطئ اخلـطى وتـرتبك
ويولد جوّ من سوء التفاهم .

»dIF «

لن تـــشــعـــر بـــالــوحـــدة أو احلــزن أو اإلهـــمـــال عــلى
ستوى العاطفى.رقم احلظ.2 ا
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ـهنية مـهما بذلت يعكر مـزاجك االلتبـاس في حياتك ا
من جهود.
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ال تـــهــمل نـــفــسك عـــلى الــصـــعــيــد الـــصــحى وبــادر
باالهتمام بوضعك العام .

ÊUÞd «

 قــد ال جتــد من يــقــدّرك ســوى الــشــريـك وهــذا أمـر
جيد.رقم احلظ.6

Íb'«

سـيــجـد نـفـسك تـسـيـر خـلـف إبـداعك وبـالـتـالى تـنـفـذ
هارة كل ماتقوم به .

bÝô«

خـفف من رفع األشـيـاء الـثــقـيـلـة فـقـد تـعـرض ظـهـرك
آلالم حادة.

Ë«b «

تـواصلة في العـمل ستعود علـيك بنجاحات جهودك ا
لم تكن تتوقعها.
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شبوهة وال تتسرّع في بت أمورك إحذر التحالفات ا
بل كن مرِناً .

 u(«
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الــكـلــمـات لـهــا مـكــانـهـا
ــــــــــــــنـــــــــــــاسـب داخـل ا
الــشـكـل.أعـد تــرتــيــبــهـا
واكــــتــــشف الــــكــــلــــمــــة
ـفقودة (دولـة عربية 5 ا

حروف):
دويلة  –عطارد  –فنون

 –جاميكا  –مالك –

حـرص  –امـداد  –حس
 –سجون  –بنان –

صف  –دليل  –فارس.

نهالي عيضة ا

بيونسيه 
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الــسـيــنــمـا الــســوريـة
اخلــاصـة مــســؤولــيـة
كـــــبــــــيــــــرة فـي هـــــذه
الظـروف االسـتـثنـائـية
الـــتي تـــشـــكـل حتـــديــا
كــبـيــرا أمــام الـقــائــمـ
عــلــيه).وأشــارت إلى أن
(فـــريـق الـــعـــمل أحـــبـــوا
ــــشــــروع ويــــعــــمــــلـــون ا

ـثــلــ ومــخـرج بــانــدفـاع مـن 
وفــنـيـ مــتـمــنـيـة تــقـد مـادة
سـيــنـمـائـيــة ذات مـحـتـوى وأن
تكون وجبة خفيفة الظل وسط

الظروف التي
نعيشها).

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

ال اخطـر على االمة مذ الـتاسيس حتى يـوم القيامـة .. مثل (كلمة
حق يــراد بــهــا بــاطل )..  تــلك الــبــطن اخملــتــرقــة وذاك اخملـاض

دسوس:-  ا
اقـتـرح احــدهم عــلى الـوالي اهــداء كـســوة عـيــد الـفــطـر لـيــتـامى

الشهداء .. 
 ( ان األ تبـقى بالعدل وكسوة هؤالء هي العدل يا سيدي ..) .
ض وقت طــويل حـتى وافق الــوالي شـفــهـيـا عــلى الـتـنــفـيـذ  لم 

..وقبل طبع االمر الرسمي .. 
انبـرى احدهم هامسا : ( سيدي .. ان االمر بـهذه الصيغة يخلق
فتـنة ..  التكر جلـميع أطفال الفـقراء .. فهم ابناءك ويـستحقون
كرمك ) . بـهت الوالي .. مبتسما بـوجه مستشاره األم .. فقال
- بعـد دعوته لوليمـة في القصر:- ( من نعم الـله انك مستشاري

.. وال ادري .. ما افعل دونك). 
ثم اخذت الـلـجان تـعـد وحتصـي حتى انـتـهى شهـر رمـضان ولم
هـمة  التـساع قـاعدة االيـتام .. فـانبـرى منـافق اخر يتم اجنـاز ا
نـاسبة فقدت معناها والعيد مصـرحا اثناء اجتماع احلكومة : (ا
يزانية  قد يؤدي انتـهى ... واالعداد تضخمت بشكل ال تـسده ا
ـنافق األول هـاتفـا : (دعونا الزمات مـنفـلتـة ) . عنـد ذاك صفق ا
ـباركـة الـفـاحتـة على أرواح الـشـهـداء فـذلك اسمى نقـرا سـورة ا

للموتى وذويهم من وسخ الدنيا وحطامها..) .
ادمـعت ع الوالي ثم استرجع وحوقل قائال : ( بروك بكم .. ان
الـواليـة بـخـيـر مــا دمـتم مـسـتـشـاريـهــا ) .. ثم فـتح خـزيـنـة االمـة
ستشارين بنوط شجـاعة وبيت وسيارة ..) .  فيما ظلت لتـكر ا

دموع األطفال مغرورقة دمعا من نكاية والم الضحك .
بــعــهـر حــربــاوي آخـر .. قــدم احــدهم اقــتـراح بــتــكــر الـطــلــبـة
ائة .. وقد وافق الوزير فورا ألهمية ذلك عدل مائة با تـميزين  ا
ـشمـول ال يـتجاوز وامر بـتشـكيل جلـنة لذلـك .. فتبـ ان عدد ا
ــراحل بـطـول الـبالد وعــرضـهـا.. ثم  اعـداد مـائــة طـالب لـكل ا
شهـادات تقـديريـة ومبـالغ تقـديريـة . قبل االحـتفاء .. قـدم احدهم
ـائـة ال تلـغي تمـيز دراسة عـاجلـة جاء فـيـها : ( ان درجـة مائـة با
تسـعة وتسع وما دونها .. الـتكر دون االخرين سيولد احباط
ـغبـة .. ومقـتـرحا تـوسيع آلالف الطـلـبة االخـرين ... محـذرا من ا

شمول ) .  قاعدة ا
استـمع الوزير بـاعجاب لنـصيحـة مستـشاره .. ثم تشـهد وبحلق
في كبـد السمـاء قائال : ( بورك فـيك.. تولى بنـفسك اعـداد قائمة
سـتقبل وامـناء االمة ..) . ثم اصدر تـفوق فـهم قادة ا بجـميع ا
قامه. ستشار وصرف مكافئة فورية تليق  امرا لترقية السيد ا
ـوسـم اجلـديـد مــر شـهــر عـلى مــعـمــعـة الــروتـ اقــتـرب فــيـهــا ا
وانــضـغــطت الـوزارة بــاالمـتــحـانـات الــتـكــمـيــلـيــة ... امـا جـداول
فاحتة كـرم فقد تصاعدت  بشكل هـستيري .. اضطروا فيه  ا
الرئـاسة حـول صالحيـات الصـرف .. بعـدها قـررت الوزارة غلق
ستشار لتسويته بأعلميته اخلاصة  . لف واحالته الى السيد ا ا
 بعـد مدة وفي اجـتـماع اسـتثـنائـي لدراسـة تداعـيات مـا حدث ..
ا االعمال بالنيات ـستشار األصفر : ( معالي الـوزير .. ا قال ا
.. ال يكـلف الله نفسا اال وسعهـا .. وما ال يدرك كله ال يترك جله
.. وجل تـعني الـوزيـر ومسـتشـاريه وخـاصته هم
أولى بـالـتـكـر ... صــفق الـوزيـر بـحـرارة ثم
انـهمرت دمـوعه وبكى كثـيرا حـتى ابكى معه
كبـار مـوظفـيه ومقـربـيه واحلشـاية  .. فـرحا

ناسبة العبقة وخشية تذكر االخرة).. با
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{ لـنـدن (أ ف ب) - سـتبـقى وصـيّة
ـلكة إلـيزابيث األمـير فيـليب زوج ا
الـثانـيـة الذي تـوفّي في نيـسان طيّ
الكتمان طوال  90 سنة حفاظا على
لـكة وفـق ما جـاء في حكم كـرامـة ا
قـضـائي.وقد تـوفّي دوق إدنـبره في
الـــــتـــــاسـع مـن نـــــيـــــســــــان عن 99
عـاما.وعـمال بتقـليـد يعـود ألكثر من
مـئـة عـام يُـقدّم
بــــــعـــــد

ـلـكـية وفـاة فـرد بـارز في الـعـائـلـة ا
الـبــريـطـانــيـة الـتــمـاس إلى رئـيس
قـسم الشـؤون العـائلـية في مـحكـمة
الـعــدل الـعـلــيـا في لـنــدن كي تـبـقى
وصـيّة الـفقيـد محـفوظـة بختم.وفي
قـرار صـدر اخلـمـيس أمـر الـقـاضي
أنـدرو ماكـفارالين بـأن تبـقى وصيّة
دّة األمـيـر فيـلـيب محـفـوظة بـخـتم 
 90 عـاما. ولن يتـسنّى سوى ألفراد
الـعائلة االطالع عـليها بـعد انقضاء
ـهلـة.وكـتب الـقاضـي بالـنـظر هـذه ا
ــنـصب الـدســتـوري لـلــمـلـكـة إلى ا
ارتــأيت أن من الــصــائـب اعــتــمـاد
ــارسـة خـاصــة في مـا يــتـعـلّق
ـلـكـية مـعـتـبرا أن بـالـوصـايا ا
(من الـضـروري تعـزيـز حمـاية
خـصـوصـيـة هـذه اجملـمـوعة
احملـــدودة من األشـــخــاص
ـلـكة حـفـاظـا علـى كرامـة ا
ـقرّب وأعـضاء العـائلة ا
مـــنـــهـــا). وتــــابع (عـــلى
الـرغم من اهتـمام الرأي
الـــعــــام بـــالــــتـــدابــــيـــر
اخلـــــاصــــة الـــــتـي قــــد
يـخـتار فـرد من الـعائـلة
ـلـكــيـة اعـتـمـادهـا في ا
وصــيّــته ال مــصــلــحـة
عـامة فـعلـية في تـمك
اجلــمــهــور من االطالع
ــعـلــومـات عــلى هـذه ا
الـــــــــــفـــــــــــائـــــــــــقــــــــــــة

اخلصوصية).
l u  vKŽ d³)« WKLJð

©ÊU e «®

wÞ VOKO  dO _« WO Ë

ÎU UŽ 5F ²  ÊUL²J «

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. Issue 7073 Monday 20/9/2021 الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7073 اإلثن 13 من صفر 1443 هـ 20 من ايلول (سبتمبر) 2021م

WOýU*« ÊUŽ–≈Ë WOýU(« ‚UH½

w ö « b Uš

wFOÐd « ‚U²A

شكلة ثقافة ولكن لنحاول قد يـكون غريبا أن جنعل للشكوى أو ا
ـهـم من جـوانب احلــيـاة تــلك الـثــقـافـة أن جنـعل لــهـذا اجلــانب ا
اخلـاصـة بـه كي نـعـود أنــفـسـنــا عـلى أسـلــوب مـعـ فـي طـريـقـة
تعـاملنا مع مـشاكلـنا اخلاصـة والعامـة ومحاولـة حلهـا بعيدا عن
الصـخب والـضجـيج اإلعالمي الـذي أصبح اآلن مـتـربصـا بكل 
هفـوة أو خطأ مقصود أوغير مقصـود فنجد الكاميرات واللوكات
( الـالقــطـات ) جــاهــزة بــشــكل فــوري  لــنــقل تــلك الــهــفـوات أو
ا وكما نـعلم إلغراض قد تكون صلحـة عامة وإ األخطـاء  ليس 
ـعروف إن لكل جـهة سـياسيـة أو نقـابية أو سيـاسية أو كـيديـة فا
دينـية أصبح لهـا من القنوات الـفضائيـة والصحف واإلذاعات ما
ال يـعـد وال يـحـصى وكـلـهـا تـسـتـخـدم في رصـد أخـطـاء وهـفوات
اجلهـات األخرى بقصـد النكـاية والتشـويه ونادرا ما جنـد وسيلة
إعالمـيـة تـعـمل لـصــالح اجملـتـمع بـعـيـدا عن غـايـات سـيـاسـيـة أو

حزبية أو مذهبية 
شـروعة مـا يبـعدنا عن ذلك علـيه فان هـنالك من طـرق الشكـوى ا
الـضـجــيج الـذي يـسيء  إلى ســمـعـة بــلـد بـالـكــامل وخـصـوصـا
عنـدما يعرض عـبر الفضـائيات الـتي جعلت العـالم كله عبارة عن

قرية صغيرة يرى أهلها بعضهم بعض بالع اجملردة .
ــســؤول األعـلى ــبـاشــر ثم ا ـســؤول ا  ولـنــبــدأ شـكــوانــا  من ا
ــعـني أو فـاألعــلى حـتى ولــو اضـطــررنـا لــلـوصـول إلـى الـوزيـر ا
شاكلنا مع اجلهات رئيس احلـكومة عسى أن جند حال مناسبـا 
ـشـكـلـة) أو الـدولـة ألنه ـشـكــلـة ( الـطـرف اآلخـر من ا ـعـنـيـة بـا ا
ـعيب جدا على البلدان وهي حتيى في األلفية الثالثة أصبح من ا
ياه  وقرنـها احلادي والـعشـرين وتشكـو من ضعف الـكهربـاء وا
ـفقـود والـتـفكـيـر في أمور عـرقـيـة أو طائـفـية والـشـوارع واألمن ا
ـشـاكل الــتي كـان يـعــاني مـنـهــا بـني الـبــشـر قـبل وغـيـرهــا من ا
التـاريخ والتي قـد تؤدي إلى مـشاكل كبـيرة أخـرى نحن في غنى
ـريخ كـما سـاروا فوق عنـها والـعـالم يحـاول الـسيـر عـلى سطح ا
سـطح الـقـمـر ونحـن مسـتـمـرين في نـشـر غسـيـلـنـا في كل أرجاء
ـا يـجـعل ـعـمـورة وعـبـر الـفـضـائـيـات واالنـتـرنـيت  ا
صـورة الــبـلــد واهـله مــشـوهـة في نــظـر الــبـلـدان
والـشعـوب االخرى وهـذا مـاال يجب ان نـرضاه
ـعروف بـحضـاراته واصـالته لبـلـدنا وشـعـبنـا ا

شرف. وتاريخه ا
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ـبــكــرة اخـطــر انــتـخــابــات بـتــاريخ الــعـراق تــعـد االنــتــخـابــات ا
احلديث حـيث ستكـون مفصـلية بـ قوى الدولـة وب قوى التي
ـشـاركـة والـقـيام تـعـرف بـأسم لالدولـة لـذلك نـطـالب اجلـمـيـع بـا
بثورة بنفسجية ضد هذه القوى التي قامت بااالساءة الى الدولة
العـراقية من خالل التمـرد على قرارتها وال تـطيع اوامرها ايضا
وبنـفس الوقت هذه الـقوى مـشاركـتها بـاالنتـخابـات فيهـا مخـالفة
ـنع مــشــاركـة اي كــيـان دســتــوريـة حــيث الــدسـتــور الــعـراقـي 
ـشـاركـة بـاالنـتـخـابـات وهذا ـتـلك جـنـاح مـسـلح من ا سـيـاسي 

االمر مخالف لدستور 
ومنـذ بدايتـها هنـاك مخالـفة عـلى ما نص اليه الـدستور فـكيف يا
ترى سـتـكون مـخـرجـات االنتـخـابات لـذلك نـطالب
ـشـاركــة وبـكـثـافـة كـمـا من جـمـيـع الـعـراقـيـ ا
ذكـرنــا سـلـفـا من اجل ازاحـة وحتـجـيم فـعـالـيـة

هذه القوى بالعملية السياسية بالعراق. 
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ســـــيـــــره حـــــدَّ اإلســـــراف بـــــعض
احلــلـقـات ال حتـتـمل خـمس دقـائق
فـي فـيــلـمٍ جــيــد. وتــمــركــزت حـول
جـاملة أسـطورة نيـكول كيـدمان 
ــشــاهـد! كــيــدمــان عــلى حــســاب ا
ـقـدمــة بـصـوتـهـا ولـوال وأغــنـيـة ا
ـسـلـسل نـسـبة ـا حـقَّق ا كـيـدمـان 
مـشـاهدات. احلـبكـة ال حتتـمل هذه
الـسـاعات الـطـويلـة يُـقدم مـا يدين
جــونــاثــان ثم يــســتــبـعــده إلى أنْ
ــطــرقـة أداة تــعــثــر غــريس عــلى ا
أة في حـقـيبـة كـمان ـة مُـخبـَّ اجلـر
االبـن هنـري! قبل أنْ تـشهـد غريس
تـسـتـحـضـر مـقـولـة والـدها (عـالقة
غـــرامــيــة ســلـــوك بــشــري. ضــرب
أحــدهم حلــظــة انـفــعــال أو غـضب
ســـلــوك بــشـــري أمــا االســـتــمــرار
ـيت بعـد قتـله فهذا بـضرب وجه ا
ُـدَّعـيـة باحلق وحـشي). تـتـهـمـهـا ا
الـــعـــام بـــاالنـــحــيـــاز الـــتـــأكـــيــدي
(االنـحـيـاز الـتـأكـيـدي رؤيـة األمـور
ـســبــقـة). وفــقــاً ألفــكـارك وأرائـك ا
اتـــفــقت غــريـس مع ســيــلـــيــفــا مع
ـدَّعـية بـاحلق العـام على إسـقاط ا
جـوناثـان من خالل صعـود غريس
ــهـــادة لإلدالء ــة الـــشـَّ عـــلـى مـــنـــصـَّ
بـشـهـادتـهـا. فـتـقـصم ظـهـرَ زوجـها
ـطـرقـة الــقـاتل مـنـذ اكـتـشــافـهـا ا
ومــحـاولــته تــبـرئــة نـفــسه بـإلــقـاء
الـــتــهــمــة عـــلى ابــنهِ وثـمَّ خــطــفه
وتــــعــــريض حــــيـــاتـه لـــلــــخــــطـــر

ومحاولته االنتحار أمامه!

تــركـوهـا فـي مـسـؤولــيـته وهـو في
الـرابعة عشرة فذهب لـلمطبخ يعدُّ
لــنـفــسه شــطـيــرة جــ وتـســلـلت
كـــيــتي إلى الـــشــارع فــدهـــســتــهــا
ســيـارة! ولـم يـبــدِ أسـفــاً وال حـزنـًا

على موتها.
لــكل شــخــصــيــة حــدث وقـصــة لم
يــــخـــبــــروا غـــريـس ويـــشــــعـــرون
بــالـذنب ألنَّـهم لــو أخـبـروهـا
ــا مـنــعـوا وقـوع ر
ـة الـقـتل األب جـر
رَضَخَ خلدعة صهره
جــونــاثــان وأعــطــاه
نـصف مـلـيون دوالر
بــاعــتـبــار أنَّ غـريس
تـمـرُّ بضـائـقة مـادية!
االبـن هــــــــنـــــــري رأى
والــده مع إيــلـيــنـا في
ــدرســة! صـديــقـتــهـا ا
احملــامــيــة ســيــلــفــيــا
كـانت تعلـم بأنَّ زوجها
يـــخـــضع لـــلــتـــحـــقــيق
بـسـبب عالقـته بـإيلـيـنا
والـدة مـريـضه مـيـغـيل!
ـرأة هــكـذا دومـاً زوج ا
اخلــائـنـة آخــر مَنْ يـعـلم
فـي الـقــريــة ألنَّ أحـداً ال
يــــجــــرؤ عــــلى إخــــبـــارهِ

احلقيقة!
اخملــرجــة ســوزان بــيــيـر
ــــســـلــــسل في وضــــعت ا
قـــارب صــغـــيــر وأبـــطــأت

ـدير بقوة وهدوء رايـنهارد يهدد ا
ـديـر. احلـلـقة مـدهـشـ فـيرضخ ا
اخلـامـسـة الـدقـيقـة أربـعـ هـنري
الــــصـــبـي يـــحــــقق مع والــــديه في
ــطــعم بــعــد خــروجـهـم من قــاعـة ا
احملـاكـمة! يـعـترف األب أنَّهُ تـسبب
ـقتل شقيقته كيتي أربع سنوات

بـاستـمرار لذلك عـرف صهره وظلَّ
يكرهه حتى النهاية. 

(نـيـكـول كـيـدمـان/ غـريس) طـبـيـبة
نـفـسـيـة ثـريـة تـعـيش في مـانـهاتن
قـلب مدينة نيويورك. تـلتقي إيلينا
في اجـتـمـاع جلنـة مـزاد للـمـدرسة
يالحظ اجلميع غرابة سلوك إيلينا
ُــتـرِف عــلى اجملــتــمع اخملــمــلي ا
ُــهـذَّب جـداً من اخلـارج. غـريس ا
بــدالً من صَــد إيـلــيـنــا تالطـفــهـا
وتــشـفق عــلـيــهـا. يــعـثـر الــطـفل
مـيــغـيل عـلى جـثـة أمهِ لـتـنـتـقل
األحــداث إلى الـتـحــقـيق وقـاعـة
احملــكــمــة وتــنــكــشف الــكــذبــة
الـكــبـيـرة الـتي يـعـيش داخـلـهـا
اجملــــتــــمع اخملــــمــــلي فــــاحش

الثراء. 
أداء ســـــاذرالنــــد وحــــفــــيــــده
مــدهش ومـرعب. الـدقـيـقـة 16
احلـــلــقــة الــرابـــعــة الــصــبي
هـنـري يـصـدم زمـيـله مـيـغيل.
يـرسل مـدير مـدرسة ريردون
ـرموقـة وباهـظة الـتكـاليف ا
لـيـسـأله قـال هنـري اعـتذرت
اذا تـعتذر له? ألنَّ ـيغـيل. و
االعــتـذار جـزء من اخلـمـسـة
أجـــــزاء (الـــــشــــخـــــصـــــيــــة
والـــشــجــاعـــة والــضـــمــيــر
واإلحـسان والـلطـف). يقرر
ـديـر أنْ يدرس هـنري في ا
بـــــيـــــتـه إلى أنْ تُـــــحـــــسَم
ـلـيـونـير الـقـضـيـة. اجلـد ا

THE UN- مـــســلــسـل (الــتــراجع
HBO 2020. إنــــتـــاجDOING) 
جنـوم هوليود نيكول كيدمان هيو
غـــــرانت ودونـــــالـــــد ســـــاذرالنــــد
وغـيرهم. بـتاريخ  8/1/2019تُـقتلْ
انة التـشكـيلـية إيلـينـا ألفيس الـفنـَّ
ة شـخصـيات مُشـتبه بهـا في جر
قــتـل تــتــقــدم لــلــوراء بــخــطــوات
مــتـفـاوتـة. ابـنـهــا مـيـغـيل زوجـهـا
فـرناندو ألفيس عشـيقها جوناثان
فـريـزر ابـنه هنـري زوجـته غريس
ليونير راينهارد.  فريزر والدها ا
اجلــــــــذر األول لـألحــــــــداث عـــــــدم
اسـتـمـاع االبنـة الـطبـيـبـة نصـيـحة
والــدهــا بــعــدم الـزواج مـن طـبــيب
ـليونير لم مـجهول التاريخ. األب ا
يــكن مــخــلــصـاً كــمــا كــانت االبــنـة
تــــتــــذكـــــر كــــان يــــخــــون زوجــــته
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دهوك

وجــــاءت وفــــاته غــــداة وفـــاة وجه
ســيــنــمــائي آخــر بــارز هـو مــؤلّف
ــســرحــيــات والــســيــنــاريــوهـات ا
ألـفونسو ساسـتريه الذي لم يتوان
عن انـتـقـاد الـرقـابـة الـسـائـدة إبّـان
ديــكـتــاتـوريــة فـرنــكـو 1939-1975
وأشــاد رئــيس الــوزراء اإلســبــاني
بـيدرو سانشيز بذكرى الرجل في
تـغـريدة الـسبت كـتب فـيهـا (محـبّو
سـرح في حداد اليوم. الـسينـما وا
فــنــحن نــودّع اســمــ المــعــ في
مـيدان الثقافة ألفونسو ساستريه
ومـــاريــــو كـــامـــوس... تـــعـــازيـــنـــا
لـلعائالت واألصدقاء وعالم الثقافة

برمّته).

{ ســـان ســبــاســتــيــان (أ ف ب) -
تـــوفّي اخملــرج اإلســـبــانـي مــاريــو
كـــامــوس الــذي نــال عـن فــيــلــمه ال
ــيـــنــا اجلـــائـــزة الــكـــبــرى في كـــو
مـهرجان برل السينمائي السبت
ـية عن  86 عـامـا. وأعـلـنت األكـاد
اإلســـبــانــيـــة لــفــنـــون الــســيـــنــمــا
وعــلـومـهــا في رسـالــة عـلى مـواقع
الــــــتـــــــواصل االجــــــتـــــــمــــــاعي أن
:الـسيـنمـائي ماريـو كامـوس توفّي
في ســــانـــتـــانـــديـــر فـي مـــنـــطـــقـــة
كـانـتابـريا (شـمال إسـبانـيا). وذاع
صيت كاموس الذي استوحى أبرز
أفالمه من أعمال أدبية شهيرة في
ـيـنـا الــعـالم إثـر فـوز فـيــلـمه ال كـو
(اخلـــلــيّـــة) عن تــداعـــيــات احلــرب
األهـليـة في إسبـانيـا بجـائزة الدبّ
الـذهبي في بـرل سنة 1983. وفي
الـســنـة الـتـالـيـة حـاز فـيـلـمه لـوس
سـانتـوس إنوسنـتيس (القـدّيسون
األبــريـاء) عن عـائـلــة من الـقـرويـ
ـادورا تقاسي الـفقـراء في إكسـتر
االسـتغالل في عهـد فرنكو تـنويها
خـــاصــا من جلــنـــة الــتــحـــكــيم في
مـهرجان كـان. كما نال بـطال الفيلم
جــــائــــزة أفــــضل أداء تــــمــــثـــيــــلي
بـالـتسـاوي. وفي الـعام 2011  كُـرّم
مـــاريــو كــامــوس بـــجــائــزة غــويــا
فــــخــــريـــة وهـي جـــوائــــز تـــوازي
األوسـكـار في السـينـما اإلسـبانـية.
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{ مـونـتـريـال (أ ف ب) - نـال فـيلم
بـلفاست وهو كـوميديا رومـانسية
بــــاألبـــيـض واألســـود من تــــوقـــيع
كـينـيث برانـا اجلائـزة الكـبرى في
مــهــرجــان تــورنـتــو الــســيــنـمــائي
الــــســــبت مــــعــــزّزا حــــظــــوظه في
الــسـبــاق إلى األوســكـار.وعــلى مـرّ
الــسـنــ بـاتت جــائـزة اجلــمـهـور
ـــلــــتـــقى الــــتي تـــمــــنح في هــــذا ا
الــسـيــنـمـائي الــبـارز في أمــريـكـا 
مـــــؤشّــــرا صـــــادقــــا إلـى نــــتـــــائج
األوســكــار كــمــا كــان احلــال مــثال
ـــــــاضـي مع فــــــــيـــــــلم الـــــــعــــــــام ا
نـومـادالند.وقـال برانـا في تسـجيل
ـــــقــــام في عـــــرض خالل احلـــــفل ا
ـهـرجان إن (عـرضـنا األوّل لـفـيلم ا
بـــلــفـــاست (في هـــذا احلــدث) كــان
إحـدى الـتـجـارب الـتي لـن أنـسـاها
فـي مـــســـيـــرتي). وصـــرّح اخملـــرج
ــمـــثّل الــبــريــطـــاني الــبــالغ من وا
الــــعــــمـــر  60عــــامــــا ذو األعــــمـــال
الـواسعة التنوّع من شكسبير إلى
ّ (أنا سعيد جدّا ومتأثّر و ثـور

للغاية).
ـزمع وفــيــلـمه األخــيــر بـلــفــاست ا
عرضه في صاالت أمريكا الشمالية
اعــــتـــبــــارا من تــــشــــرين الــــثـــاني
مـسـتـوحى من قـصّتـه الشـخـصـية.
ويـــتــمــحــور الـــعــمل حــول انــدالع
أعـمال العنف في إيرلـندا الشمالية
فـي أواخـر الـســتـيــنـات مـن وجـهـة
نـــــظــــــر بـــــادي وهـــــو صـــــبـيّ في
الـتاسعة من العمر.وفي تلك السنّ
انــتـــقل كــيــنـــيث بــرانــا وعـــائــلــته

لـــلــعــيش فـي إنــكــلــتـــرا هــربــا من
االضـطـرابـات الـتي مـزّقـت إيـرلـندا
الـشـمـالـيـة وبلـفـاست.وهـذا الـفـيلم
الـروائي مؤثّر ومـضحك في الوقت
عــيـنه وهـو من بـطــولـة كـوكـبـة من
ي الـــنـــجـــوم عـــلـى رأســـهم جـــا
دورنـان وجـودي دينش. ولـم يظـفر
كـينيث برانا يومـا بجائزة أوسكار
بــــالــــرغم مـن حــــصــــده خــــمــــســـة
ـرتـقب أن تـقام تـرشـيـحـات. ومن ا
ـقـبـلــة حلـفل تـوزيع هـذه الــدورة ا
اجلـوائـز السـينـمائـية الـعريـقة في
 27 آذار 2022. ورشّـح الــفـــائــزون
الـــتـــســـعـــة األخـــيـــرون بـــجـــائـــزة
اجلــمـهــور في مـهــرجـان تــورنـتـو

كـــلّـــهم في فـــئـــة أفـــضل فـــيـــلم في
األوســكـــار. ونــالت ثالثــة من هــذه
األفالم اجلــائــزة الــعــريـقــة مــنــهـا
غرين بوك الذي شكّل فوزه مفاجأة
فـي دورة الـعـام 2019. ومن األفالم
األخـرى الـتي حـصـلت عـلى جـائزة
اجلمهور في تورنتو قبل تتويجها
بـأوسكار أفـضل فيلم تـويلف ييرز
ايـه ساليف  2013 وذي كــــيـــنـــغـــز
ســــــبـــــيـــــتش  2010  وسـالمـــــدوغ

ميليونير 2008. 
وفـي مـــهـــرجـــان تـــورنـــتـــو تـــقــدّم
ـنـافـسـة خـصـوصـا بـلــفـاست في ا
عــلى الـدرامــا الـكــنـديــة سـكــاربـرو
وذي بـاور أوف ذي داغ من بـطـولة

بـينيدكت كامبرباتش وإخراج ج
كـامبـيون. وبـعد نـسخـة افتـراضية
اضي بـاجلزء األكبـر منهـا العام ا
شــهــد مــهـرجــان تــورنــتــو الـدولي
لــلــفــيــلم هــذا الــعــام عــودة جنــوم
هوليوود إليه لكن مع عدد محدود
ــشــاركــة. مـن احلــضــور واألفالم ا
وخـالل حــفـل اخلــتـــام الـــذي أقــيم
ــهــرجــان جــائـزة الــســبت ســلّـم ا
امــــتــــيــــاز لــــكـلّ من بــــيــــنــــيــــدكت
كـامبربـاتش وجيسـيكا تـشاستاين
سـيرتهم. ودوني فـيلـنوف تقـديرا 
ومـن األفالم األخـرى الــتي عـرضت
هـذه الـسـنـة في تورنـتـو واعـتـبرت
حــظـوظـهــا عـالـيــة لـنـيل مــكـافـآت
ســـبــنــســر مـن بــطــولـــة كــريــســ
ســتـيــوارت في دور األمـيــرة ديـانـا

وفـيلم اخليـال العلمي دون
لـدوني فيلنوف.وكانت
جـــــــائـــــــزة أفـــــــضل
وثــــــائـــــقـي هـــــذه
الـــــــســــــــنـــــــة من
نــــــــصــــــــيب ذي
ريــسـكـيـو حـول
عــمــلـيــة إنــقـاذ
فــــــتـــــيــــــان من
فــريق كـرة قـدم
تـايالنـدي علـقوا
فـي كــهف تــغــمــره

ـــيــاه ســـنــة 2018. ا
وهـــو من إعـــداد اخملــرجــ

احلـــائـــزيـن جـــائـــزة أوســـكـــار عن
وثـــائــقي فــري ســولـــو إلــيــزابــيث
. تـشـاي فـاسـاريـلي وجـيـمـي تـش
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يزة { اسطنبول  –وكاالت - في خطوة الفتة و
ية النجمة التركية هاندا اختارت مجلة (كالمور) العا
أرتشيل كأجمل امراة في عام 2021 األمر الذي شكّل

ضجة كبيرة على مواقع التواصل االجتماعي الذي عبّر
عن اعجابه بأرتشل مؤكدا انها  تستحق فعال هذا
اللقب. و كانت ارتشيل نشرت صورة قي صفحتها
اخلاصة على موقع التواصل اإلجتماعي ظهرت فيها
بكامل أناقتها بفستان كالسيكي مثير.وقد إعتمدت
أرتشيل تسريحة شعر مجعدة تناسبت مع قصة
كشوف عن الصدر ووضعت فستانها وتصميمه ا

ماكياجاً ناعماً بألوان ترابية الفتة.
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اسـتـدعائـكم أمام الـكامـيرات وهي
مـهـام أجـورها مـرتـفـعة عـمـوما في
.ومن بـ الـعــمـلـيـات الـتي الــصـ
أجــراهــا الـشــاب عــمـلــيــة مـثــيـرة
لـــلــجــدل تُــعـــرف بـ أذني كــائــنــات
اآللْـف تـــــقــــــضي بــــــضخّ حــــــمض
الـهيالورونيك في األذنـ جلعلهما
أكــثــر بـروزا فــيـبــدو الــوجه بـذلك
ـثّل أصــغــر.أمـا نــاي وين وهــو 
ثـالثيـني فـهـو يـقـرّ بـأنه أجرى 60
عـمـليـة جتمـيل.ويـكشف الـشاب أن
األمــر بـــســيط جــدّا. من الــرائع أن
ـرء دومـا شـابـا من دون أن يـبـدو ا
تــظـهـر عـلــيه مالمح الـشــيـخـوخـة.
ويـقـول تغـيّر مـصيـري بفـضل هذه

العمليات.
وبــــاتـت الــــســــوق الــــصــــيــــنــــيــــة
لـإلجـراءات الـتـجـمــيل (اجلـراحـيـة
مـنهـا وغير اجلـراحيـة مثل الاليزر
ــواد) تـوازي  197مــلــيـار وحــقن ا
يـوان ( 26مـليـار يورو) بـحسب آي
ريـسـيـرتش وازداد حـجـمـهـا ثالث
مـرّات مقارنة بالعام 2015. غير أن
هــذه الـعـمـلــيـات قـد تــنـطـوي عـلى
مــخـاطـر. فـفي الـعـام  2020وحـده
قُـدّمت  7200شـكـوى إلى اجلـمـعـية
.وتـصدّرت الـوطـنـيـة للـمـسـتـهلـكـ
ــمــثّــلــة الــصــيــنــيــة جــاو لــيــو ا
عـناوين األخبار في مطلع العام
بـــعـــد نـــشـــرهـــا صــورا عـــلى
شــــــبـــــــكــــــات الـــــــتــــــواصل
االجــتـمــاعي تـظــهـر أنــفـهـا
ـسودّ طرفه بسـبب تنخّر ا
نـاجم عن عـمـلـيـة جتـميل.
ويــــدعـــو كـــثــــيـــرون إلى
تــنـظـيـم الـقـطــاع بـشـكل
أكــثـر صــرامـة.ويـعــتـبـر
نــاي وين أن عــمــلــيـات
الـتجـميل قـد تسـتحيل
إدمــــــانـــــا فـي بـــــعض
األحــيـان.بـعـد عــمـلـيـة
استغرقت عدّة ساعات
فـي بـكـ يــتـأمّـل شـيـا
شـــــــورونـغ وجـــــــهـه في
ــــــرآة.ويـــــقـــــول(األمـــــر ا
مـختلف بعض الشيء عما
كنت أتصوّره. لكنني أعتقد
أنـني بحاجـة إلى مزيد من
الـــوقـت لـــبـــلـــوغ الـــهــدف

نشود). ا

مـتزايد من الشباب على هذا النوع
من اجلـراحة).ويـقول شـيا جـنغيي
إن (اجلــراحـة الـتــجـمـيــلـيـة تــغـيّـر
مـالمح الــوجه وجتــعــله أنــعم مــا
ودة زيد من احلميمية وا يعكس ا
حــيــال من نــتــكــلم إلــيــهـم ويــعـود

بالنفع على العالقات).
ويـزداد اإلقبال في أوسـاط الشباب
العشريني خصوصا على جتميل
. وهؤالء هم أكثر األنـف أو العينـ
انـــفـــتـــاحـــا مـن اجلـــيل الـــســـابق
بـحـسب تـطبـيق سـويانغ الـصـيني
ــــتــــخــــصّص فـي هــــذا الــــشـــأن. ا
ويـسـاهم ارتـفـاع مـسـتـوى الـعيش
الــــذي ســــجـل زيــــادة حــــادة خالل
ــاضـــيــ في الــصــ الـــعــقــدين ا
بـــــدوره في ازدهـــــار عــــمـــــلــــيــــات
الـتجميل.كان جانغ شياوما موظّفا
في شركة معلوماتية قبل أن تعرفه
شـــبــكــات الــتــواصـل االجــتــمــاعي
مـــؤثّــرا. وهـــو يــشــارك عـــلى هــذه
ـــنــــصّـــات جتـــربـــتـه في مـــجـــال ا
عــمـلـيــات الـتـجـمــيل.ويـقــول كـلّـمـا
ازدادت جــاذبـيــتـكم ازدادت فـرص

تـعـرض علـيـهم مروحـة واسـعة من
اخلدمات.

وأظـهرت دراسـة أجرتـها مـجمـوعة
آي ريـــســيــرتـش الــتي تـــتّــخــذ في
ـئة شـنـغـهاي مـقـرّا لـها أن   17 بـا
ـــوظـــفـــ في مـن الــصـــيـــنـــيـــ ا
مـنـاصب مـسـؤولـة جلـأوا إلـى هذا
الـنوع من العـمليـات في مقابل 30
ـــئـــة مـن الـــنـــســـاء وذلك قـــبل بـــا
بــلــوغــهم الــثالثــ من الــعــمـر في
أغــلب األحــيــان. وكــثــيــرون مـنــهم
مـوظّـفـون حـكومـيـون يـسـعون إلى
جتـميل الـوجه كي ال يـكون شكـلهم
اخلـــارجـي عـــائـــقـــا في مـــســـارهم
ــهـني عــلى مـا تــوضح روز هـان ا
مـن ســلــســـلــة مــراكـــز اجلــراحــات
الـتـجـمـيـلـية بـوكـيـر.ويـكـشف شـيا
ثـابة شراء شـورونغ (ليس األمـر 
حقيبة غوتشي. فالعالج التجميلي
يحسّن فرصك في احلياة).وأضاف
زيد من أن (الـثقة بـالنفس جتـلب ا
ــهـنـيـة اإليــجـابـيــات إلى احلـيـاة ا
واخلــاصـة).ويـؤّكـد الــطـبـيب الـذي
أجـرى لـه الـعـمـلـيـة أن (ثـمـة إقـبـال

الـعملية التي يستعدّ للخضوع لها
عــلى إعـادة رسـم مالمح وجـهه من
خـالل إدخــال مــكـــوّنــات صـــغــيــرة
مـــصـــنـــوعـــة من مـــادة شـــبـــيـــهـــة
بـالعـظم.وسبق للـشاب أن أنفق 40
ألـف يـــــوان ( 5200يــــــورو) عــــــلى
جـراحة أولى في بدايـة العام جرى
خـاللـهـا شــفط فـائـض الـدهـون من
جــزء من جـسـمـه لـزرعه في الـوجه
بـغـية تـغـييـر مالمـحه.ويروي شـيا
شــورونـغ (أمــضــيت طــفــولــتي في
الـريف ولم تـكن بشـرتي جـميـلة بل
كــــانت داكــــنــــة الـــلــــون. ولم يــــكن
مـظهري فـاتنا إن جاز الـقول).ويقرّ

ا عانيت من عقدة الدونية. لطا
وال يـــخــفي شــيـــا شــورونغ الــدور
الــذي لــعــبــته شــبــكــات الـتــواصل
االجــتــمــاعي فـي هــذا اخلــصـوص
ــســـتــخـــدمــون حـــيث يـــتــبـــاهى ا
ــظـــهــرهم عــلى الــصــور ويــقــدّم
ـؤثّرون نـصائح جتـميـليـة.وحاله ا
حـــال عـــدد مـــتـــزايـــد مـن الـــرجــال
ثقّف في الص ال يتوانون عن ا
زيـــارة عــيــادات الـــتــجــمـــيل الــتي

{ بــكـ (أ ف ب) - يـسـتــعـدّ شـيـا
شـورونغ الذي لم يبـلغ الثالث من
العمر إلجراء عملية جتميل لوجهه
آمال في أن يفتح له مظهره اجلديد
آفـاقا مـهنـية جديـدة شأنه في ذلك
شـأن مالي الرجال الـذين يلجأون
إلى اجلــراحــات الــتــجـمــيــلــيـة في

. الص
ومـعايير اجلمـال صارمة في البلد
وهـي تـقــتـضي أن تــكــون الـبــشـرة
فـاحتة إذ أن البشرة الـداكنة غالبا
مـا تنـسب إلى الفلّـاح والعـينان
ا كـبـيرتـ نسـبـيا واألنف بـارزا 

فيه الكفاية.
ولـم يعد شـيا شـورونغ الباحث في
الـعـلوم الـبـالغ من العـمر  27 عـاما
يــــطــــيق مــــظــــهــــره الــــذي يــــذكّـــر
ــعـــلـــومــاتـــيــة ـــهــووســـ بـــا بـــا
والــتـكـنـولــوجـيـات احلــديـثـة وهـو
يــريــد اعــتــمــاد أســلــوب يــفــتح له
مـزيدا من األبواب فـي احلياة.وهو
يـقـول في عـمـري يـنـبـغـي أن أكون
شـابـا بـهيّ الـطلـعـة في حـ أنني
أشـبه رجال في عقـده الرابع.وتقوم
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