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طبعة العراق 
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اقـــرت وزارة الــصـــحــة تـــوصــيــات
جـديدة تتضمن خـفض سن التلقيح
ضـد فـايروس كـورونا الى  12عـاما
 مـن اجل تـقـلــيل خـطـورة انــتـشـار
ناعة اجملتمعية. اجلـائحة وزيادة ا
واطلعت (الزمان) على وثيقة حتمل
تـوقيع الوكـيل الفني لـلوزارة هاني
جـاء فيـها انه (إسـتنادا مـوسى بدر
إلى تــوصـيــات الـلــجـنــة الـعــلـمــيـة
اإلســتـشـاريـة لـبـرنــامج الـتـحـصـ
ــقــتــرنــة بــتــوصــيــات مــنــظــمـة وا
ــيـة الــتي إعـتــمـدت الــصـحــة الــعـا
إعطاء لقاح فايزر للفئة العمرية من
 12 ســنـة فـمـا فـوق وألجل تـقـلـيل

بي سـي ار بنـتـيجـة سالـبـة قبل 72
ساعة من موعد السفر).بدوره  اكد
ـتحدث بأسم الوزارة سيف البدر  ا
ـــؤســـســـات الـــصـــحـــيـــة في  ان ا
مـيــسـان رصـدت مـئـة حـالـة تـسـمم
أغـلــبـهـا مـعـويـة ومـغص واسـهـال.
واوضـح في تــــصـــريـح امس (عـــدم
وأضاف تسجيل أي حاالت شديدة)
أنـه ( تــشـــكـــيـل جلـــان لـــلـــتـــحــر
الـــــوبــــــائي واتـــــضـح ان هـــــنـــــاك
طـاعم غـير مـخـالفـات في عـدد من ا
مــلــتـزمــة بـاإلجــراءات الــصـحــيـة)
ــصــابــ الــذين مــشــيــرا الى أن (ا
تـعرضـوا للـتسـمم تنـاولوا في تلك
ـطاعم) ومـضى الى الـقول (هـناك ا
فـرقاً مـشتـركة من الـرقابـة الصـحية

وفـرق تفتـيش الصحة الـعامة وفرق
الـتحري الوبائي و اخـذ العينات
ـــــــــــطـــــــــــاعـم واألدوات مـن داخـل ا
ـستعملة فـيها وفحص األشخاص ا
الـعـاملـ فيـها وأخـضاع الـعيـنات
لــلــتــحــلــيـل اخملــتــبـري) وتــابع ان
ــصـابـ حـالـتــهم مـسـتـقـرة ولم (ا
تـسجل حـالة جـديدة حتى االن و
ـسـتــشـفـيـات ـصـابــ إلى ا نــقل ا
وبـعـضهم تـمـاثل للـشـفاء). واعـلنت
دائــــرة صـــحــــة مـــيـــســــان في وقت
ســابق تــسـجــيل دخـول  46 حــالـة
تـسمم غذائي في مـستشفى الـشهيد
الـــصـــدر خالل يـــوم واحـــد.وذكــرت
الــدائـرة فـي بـيــان تـلــقـته (الــزمـان)
ـــــســــتـــــشــــفى امـس أن (طــــوارى ا
اسـتـقـبـلت  46 حـالـة تـسـمم غذائي
الشخاص يعانون من اسهال وتقيؤ
ومـغص مـعوي) واضـاف ان (مـدير
عـام صـحـة احملـافـظـة عـلي مـحـمود
الـعالق وجه قسم العـمليات الـطبية
وقسم الصحة العامة بتشكيل فريق
من الـرقـابـة الـصحـيـة والـذهاب الى
عـاينـة احلاالت سـتشـفى  طـوارى ا
والــتــحــر عن مــصــادر الــتــســمم او
اذج بـالتـنسيق مع الـتلـوث واخذ 
االمـن الوطـني) وتـابـع ان (احلاالت
ـسـتـشفى مـتـفـرقـة واغـلبـهم غـادر ا
بـعـد الـتـمـاثل لـلـشـفـاء). في تـطور 
اتــخـذت مـحـكــمـة حتـقــيق الـعـمـارة
إجــراءات بـتـوقـيف صـاحب مـطـعم
ومـتهمـ آخرين على خـلفيـة تسمم
ـــواطـــنــ في غـــذائي لـــعـــشــرات ا
مـيـسان.وذكـر بيـان جملـلس القـضاء
االعـــلى تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس أن
(قــاضي مـحـكــمـة حتـقــيق الـعـمـارة
اتــخـذ االجـراء الــقـانـوني بــتـوقـيف
ــطــعـم وســتــة مــتــهــمـ صــاحب ا
آخــرين عــلى خـلــفـيــة حــالـة تــسـمم
ـواطـنـ ووفـاة غــذائي لـعـشــرات ا

احدهم باحملافظة). 
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ـكـنــهم من مـقــابـلـة ــا  االمــنـيـة 
ـتهم وقراءة ملف الدعوى لغرض ا
واشار تنظيم الدفوعات القانونية)
الـى ان (مـــا تـــقــــدم هـــو الــــطـــريق
الــوحــيــد لــلـقــضــاء عــلى الــفــسـاد
والــرشـــوة الــذي تــمــارس من قــبل

البعض).
وشـــدد الــســعــدي عـــلى الــقــول ان
ــبـاشـر بــ الـقـضـاة (االجــتـمـاع ا
واحملـام يـعد صـيغـة متـقدمة من
عـاجلات واحلـلول شـأنهـا ايجـاد ا
ــا يـؤمن دور الـقــضـاء بـاركـانه و
الـــــثالثـــــة الــــقـــــاضي واحملـــــامي
واالدعــاء) الــتي يــتم مــصــادقــتـهم
ارسة العملية القضائية). اثناء 
وقــال الـســعـدي ان (الــقـضــاء يـعـد
اقـرب سلطة في الدولـة بجهة تفهم
دور احملـامـاة عـلى صـعـيـد حتـقيق
الـــعــدالــة وســـيــادة الــقـــانــون مــا
يــنــبـغي ان يــنــعـكس عــلى تــعـاون
وتـــــفـــــاهم وثـــــيق بـــــ احملـــــامي
والــقــاضي عــلـى قــاعــدة االحــتـرام
ـــا يـــكــفـل االلـــتــزام ـــتـــبـــادل و ا
قررة وصـيانة احلقوق القانونية ا

ارسـة واجـباته لـلـمـحامي اثـنـاء 
هنية). القانونية وا

واقترح السعدي (الغراض معاجلة
الــنــقص في اعــداد الــقــضــاة امـام
ـــنــازعــات الـــقــضـــائــيــة تـــزايــد ا
االعـــتــمـــاد عــلـى احملــامـــ الــذين
مــارسـوا احملـامـاة مــدة تـزيـد عـلى
الـــعـــشــر ســـنـــوات والـــتــشـــدد في
الــشـروط الــســلـوكــيـة واالخالقــيـة
واالعــتـمـاد عــلى دورات تـكـويــنـيـة
مارسة القضاء). واضاف تؤهلهم 
(البــــد مـن الــــتــــســــاوق مـع بــــحث
مارسات مـجلس القضـاء االعلى  
الـتـعذيب مـن قبل االجـهـزة االمنـية
واســتــجـــابــة الــقــضــاء لــطــلــبــات
ــتــهــمــ احملـــامــ الــوكالء عـن ا
ــتــعـرضــ لـلــتــعـذيـب بـاالحــالـة ا
لـلطـبابة الـعدلـية للـتأكـد من صحة
االدعـاءات). وكان رئيس اسـتئناف
بـغــداد - الـرصـافـة الـقـاضي عـمـاد
اجلــابـري قـد اســتـقـبل وفــد نـقـابـة
احملـامـ لالسـتـمـاع الـى مـعـوقات
اداء مــهـمـة  احملـامي في احملـاكم 
وحــضـر االجـتـمـاع رؤسـاء مـحـاكم

اجلـــنــايـــات وقــضـــاة الـــتــحـــقــيق
واعـــضــاء هـــيـــئــات االنـــتــداب في
الـرصافة. وقال السعدي لـ(الزمان)
امـس ان (الـسـيــد اجلـابـري تــعـهـد
بتذليل جميع العقبات التي تواجه
عــــمل احملــــامـــ والــــتــــعـــاون في
تــــكـــريـس تـــكــــامل الــــعالقــــة بـــ
االطـراف القانونية من اجل احقاق
احلـق واشاعـة الـعـدل وتـأكـيـد قوة

وقداسة القانون).

خــطــورة إنــتـشــار كــورونــا وزيـادة
ـناعـة اجملتمـعية الالزمـة إلحتواء ا
تــقــرر أن تــكـون الــفــئـة اجلــائــحـة 
ـشمـولة بـلقـاح فايزر من الـعمـرية ا
عـمـر  12 سـنـة فـمـا فوق) واضـاف
ان (األولــويــة تــكــون لــلــفــئـات ذات
اإلخـــتــطــار ضــمـن هــذه الــفــئــات).
وسـجـلت الوزارة امس نـحو 1153
اصـــابــة بــكـــورونــا وشــفــاء 1973
حـــالــة وبــواقع  26 وفــاة جــديــدة.
ـوقف الــوبــائي الــيـومي واوضـح ا
الــذي اطـلـعت عــلـيه (الـزمـان) امس
ان (عــدد الـفــحــوصـات اخملــتـبــريـة
الــتـي اجــرتــهــا الــوزارة لــعــيــنــات
مـشتبه اصـابتهـا بالفـايروس بلغت
اكـثـر من   18 الـفـا  حـيث  رصد

اصـابـة  1153 بـكـورونـا فـي عـموم
احملــافــظــات) وتـــابع ان (الــشــفــاء
الـكـلي بلغ 1973 حـالـة وبواقع 26
وفـاة جـديدة) واشـار الى ان (اكـثر
من  87 الـف شخص تـلـقى جـرعات
ـضــاد في مـراكـز الـوزارة الــلـقـاح ا
ــنـتــشـرة بــبـغــداد واحملـافــظـات). ا
ــدني وقـــررت ســلــطــة الـــطــيــران ا
الــتــابـعــة لــوزارة الــنـقل  اعــتــمـاد
شـهادق التلقيح الدولية للمسافرين
في  22 مـن الـــــشـــــهـــــر اجلــــاري .
واطــلـــعت ( الــزمــان) عــلى وثــيــقــة
لـلسلطة جاء فيـها انه (تقرر اعتماد
بـطـاقـة الـتـلقـيح الـدولي  لـلـراغـب

بـالـسفـر خـارج العـراق بدءا من 22
الــشـهــر اجلـاري  مـع جـلب فـحص

 ÊU e « ≠ œ«bG

دعت نــقـابـة احملـامــ الـعـراقـيـ
الـسلطات االمـنية الى فتح االبواب
امــام اعــضــائــهــا لــتــمـكــيــنــهم من
ـتـهـمـ ومـطـالـعـة مـلف مـقــابـلـة ا
الـدعاوى لـغرض تنـظيم الـدفوعات
الـقانونيـة  وعدّت ذلك هو الطريق
الــوحــيــد لــلـقــضــاء عــلى الــفــسـاد
ــــارسه بــــعض والــــرشــــا الــــذي 

ضعاف النفوس.
وقــــال نـــقـــيـب احملـــامــــ ضـــيـــاء
الـــســعــدي في اجــتـــمــاع عــقــد في
مـــحـــكـــمـــة اســـتـــئـــنـــاف بـــغــداد-
الـرصـافة ان (الـنقـابة تـؤكد دائـما
ا عـلى ضـرورة احتـرام الـقضـاء 
يـتناسب ومـكانته كـسلطة قـضائية
 تــصـدر احـكــامـهـا بــاسم الـشـعب
ـقابل مطـلوب من الـقضاء ولـكن با
دائـما احـترام احملـاماة واحملـام

عــــلى قــــاعـــدة واالقــــرار بــــدورهم 
شترك). واكد تبـادل وا االحـترام ا
الــســعــدي (ضــرورة فــتـح االبـواب
امــام احملـامـ من قـبـل الـسـلـطـات
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اوصـى رئــــيس الــــوزراء مــــصــــطــــفى
الــكــاظـمي  الــطــلــبـة بــاالجــتــهـاد في
الـــدراســة وعـــدم االصــغـــاء ألي جــهــة
حتـــاول زرع عــــنـــاوين الــــطـــائـــفـــيـــة
والـعـنـصـريـة في عـقـولـهم وقـال (انـتم
ــسـتـقـبل الـواعـد وبــتـفـوقـكم يـزدهـر ا
الــعــراق. وقــرع الـكــاظــمي جــرس بـدء
الــعــام الــدراسي اجلــديــد من ثــانــويـة
الـعـقـيـدة فـي بـغداد واكـد انـه (سـعـيد
بـوجـودي بـ أبـنـائي الـطـلـبة في أول
يـوم مـن بدء الـعـام الـدراسـي اجلـديد)
واضـاف (أنتم مسـتقبـلنا والـعراق بكم
يزدهر ويتطور أوصيكم باالجتهاد في
الـدراسة واحتـرام أساتذتـكم وتقديرهم
ـعـلم كـان وما وسـمـاع تـوصـياتـهم فـا
ـسـتـقـبل  وان جـهـدكم زال هـو بـاني ا
)  واشـار الى ان سـتـجـنون ثـمـاره غداً
ر بـظروف صعـبة وحتديات (الـعراق 
لــكن الـشــعب اثــبت انه اقـوى كــثـيــرة 
وقــادر عــلى مــواجــهــة الــصــعــوبــات
فـــآبــاؤكـم وأمــهـــاتــكـم أقــويـــاء ألنــهم
يـنـهـضـون من احملـنة ويـكـمـلـون حتى
يـكـون مسـتقـبلـكم أفضل) مـشـددا على
(عــدم االصــغــاء الي شــخـص او جــهـة
حتــاول أن تـزرع في عــقـولـكـم عـنـاوين
الــطــائــفـــيــة والــعــنــصــريــة ومــعــنى
الـعــنـصـريـة والـطـائــفـيـة هـو أن يـكـره
الطالب أو الطالبة الذي يجلس بجانبه
عـلى الـرحلـة نفـسـها ألنه من غـير دين
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أعـلـنـت شـركـة أبن مـاجـد الـعـامـة إحدى
ــعـادن عن شــركـات وزارة الــصــنـاعــة وا
إكـمـال مشـروع الرصـيف الـبحـري الـعائم
في قـاعدة أم قصر لـصالح القوة الـبحرية
ُـبـرم مع مُــديـريـة األشـغـال وفق الـعــقـد ا
الـعـامة الـتـابـعة لـوزارة الـدفــاع . وأشـارَ
ــشــروع رئـــيس عــمــــاد صــالـح مُــديـــر ا
ـشـروع يـخــدم عـمـلـيـة مـوسـى إلـى ان (ا
إرساء الزوارق البحرية العسكرية ويعمل
عـلى تأمـ مكـان جيـد للـرسو تـتوفـر فيهِ
اء اخلـدمات التي حتتاجها الزوارق من ا
ـا يـجـعـلـهـا عـلى والـكـهـربـاء والــوقـود 
درجـة عــالـيــة من اجلــهـوزيــة وإمـكــانـيـة
ُـنــاورة  مُـبــيـنـاً بــأن الـرصــيف بـطـول ا
165 مـتـراً وعُـرض  5.16  مـتـر. ويـتـألف
من ثـمانيـة قُطع عـلى شكل بانـطونات مع
تـسعـة قُـطع بيـنـية مـحــاور تؤمـن حـركـة

الـبانطونـات بشكـل شاقولـي  تعتمد على
ـد واجلزر حـيث تـرتفع طـبيـعـة البـحـر با

د وتنخفض أثناء اجلـزر. أثناء ا
ولفـت موسى  إلى ان (مالكات  شركة أبن
مـاجد العامة أثـبتت جناحاً وتفـوقاً كبيراً
في تـصــمـيم الـرصـيـف عـلى أسـاس قُـطع
عـديدة إذ باإلمكان فتح أي قُـطعة تتعرض
لــلـضــرر ومُــعــاجلــتـهــا وإرجــاعــهـا دون
ـرسى)  مـؤكـداً ان الـتـأثـيــر عـلى شـكل ا
َّ إجنازه بجهود عراقية وطنية ـشروع  ا
خـالصـة من مالكـات الشـركة وبـإستـخدام
مـواد إسـتـيـراديــة تـخـصُـصـيـة خـاضـعـة
لـلــفـحــوصــات الـهــنـدســيـة والــسـيــطـرة
الـنـوعـيـة وبإشـراف من جـامـعـة الـبـصرة
واجلــامـعــة الــتــكــنـولــوجــيــة واألســتـاذ
اإلسـتـشـاري صالـح الـصــراف وقـد حظيَ
الـعمل بـإشـادة كبـيرة من الـقوة الـبحـرية
وان الــشـــركــة بــصـــدد إكــمــال إجــراءات
الـتــسـلـيم واإلسـتالم لــلـمـشــروع). وأكــدَ

مُـديـر عـام الــشـركـة الـعـامــة لـلـصـنـاعـات
الـبـتـروكــيـمـيـاويـة إحـدى شـركـات وزارة
ـعـادن عبــاس حـيــال إجراء الـصـناعـة وا
حـمـلـة صـيـانـة طـويـلـة وشـامـلـة وكـبـيرة
عـامل اإلنتـاجية في ودقـيقـة للوحـدات وا
مـصنع الـبتـروكيـميـاويات  أمالً ان تُـثمر
ــصــنع وإنــتـاج اإلثــيــلـ عن تــشــغـيل ا
وحُبيبات البولي إثيل واطئ الكثافـة.
وقــالَ في تــصـريح لـلـمـكـتب اإلعالمي في
الـوزارة  تلقـته (الزمان) امس ان (مالكات
الـشركة بكافة أقسامـها تبذُل جهود كبيرة
وإسـتثـنائـية في تـنفـيذ عـملـيات التـأهيل
ُـتـوفـرة كـون والـصـيـانـة بــاإلمـكـانـيـات ا
الـشركـة تُعـاني من قـلة الـسيـولة الـنقـدية
الـتي أدت إلى عـدم إجراء عـملـيات تـأهيل
ــواد اإلحــتــيــاطــيــة كــافــيــة وتــوفــيـــر ا
وبـــاألخص لـــلــكـــابـــســـات)  مـــؤكــداً ان
(مالكـات الـشـركـة لـديـهـا تـصـمـيم وإرادة
ُـحـاوالتـهـا لـتـشـغيل قـويـة  ومـسـتمـرة 
ـصــنع والـوصـول إلى مــرحـلـة اإلنـتـاج ا
الــتي ســيـكــون لــهــا األثــر اإليـجــابي في
ـواد حتـســ ظـروف الـشـركــة وتـوفـيـر ا
الـتــشـغـيــلـيـة واإلحــتـيــاطـيـة إلســتـمـرار
العملية اإلنتاجيـة) .وأفصـحَ عن (حصول
مُـوافــقـة الـوزيـر والـوزارة عــلى الـفُـرصـة
اإلسـتـثــمـاريـة إلنـتـاج الــكـلـور والـصـودا
الـكاوية بـطاقة  40 طـناً / يـوميـاً وسيتم
ُــضي بـالــفُـرصــة واإلتـفــاق عـلى بــنـود ا
ُستثمرة ) مُشيراً إلى الـعقد مع الشركة ا
ان (الـشركـة تتجـه حاليـاً نحـو اإلستـثمار
ـلف اإلسـتـثـمـاري وإنـهـا بـصـدد إكـمـال ا
صنع). صنع البتروكيمياويات لتأهيل ا
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أصــدرت مـحـكــمـة جــنـايـات الــبـصـرة
حـكما باالعدام شنقا بحق مجرم اقدم
عــلى قــتل الــصــحــفـيــ احــمــد عــبـد
اثـنـاء الــصـمـد صــفـاء عـبــد احلـمـيــد 
تــغــطــيـتــهــمــا لـتــظــاهــرات جـرت في
احملـافظة وقال مجـلس القضاء االعلى
فـي بــيــان تــلــقـــته (الــزمــان) امس ان
(اجملـــرم اعـــتـــرف بـــتـــفــاصـــيـل هــذه
ة التي كان الهدف منها زعزعة اجلـر
االمـن واالستـقـرار واشـاعـة الرعب في
نــفـــوس الــنــاس حتــقــيـــقــا لــغــايــات
ارهـــابــيــة) وتـــابع ان (احلـــكم بــحق
ـادة اجملــرم يـأتي اســتـنـادا الحــكـام ا
ادة الثانية اوال الـرابعة اوال وبداللة ا
وثـالـثـا من قـانون مـكـافـحـة االرهاب).

وافــاد شــهــود عــيــان من داخـل قــاعـة
احملكمة بأنه (بعد إصدار حكم االعدام
ــدان عــلـى قــاتل الــشــهــيــدين  قــام ا
بــالــسـجــود). واغـتــيل عــبــد الـصــمـد
وغـالي في سيارتهـما عند مـغادرتهما
سـاحة االعتـصام وسط البـصرة العام
ـاضي. واعلن رئيـس مجلس الوزراء ا
اضي مـصطفى الـكاظمي في شـباط ا
 الـــقــبض عـــلى مــنـــفــذي عــمـــلــيــات
االغـــتــيـــاالت ضــد عـــدد من نـــاشــطي

احملافظة. 
وقـــال في تــغــريــدة عـــلى تــويــتــر  أن
وت الـتي ارعبت اهـلنا في (عـصابـة ا
وت في شـوارعـها الـبـصرة ونـشـرت ا
احلـــبــيـــبــة وأزهـــقت ارواحـــاً زكــيــة
ســقــطت في قــبــضــة ابــطــال الــقـوات
األمنية تمهيداً حملاكمة عادلة علنية). 
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 تــــصــــدر امــــر تــــكــــلــــيف حــــمــــيــــد
األيــزيـرجــاوي (الـشــطـري)  بــرئـاسـة
جــهـاز األمن الــوطـني  خــلـفــا لـعــبـد
ـنـصب الــغـني االســدي الـذي تـولـى ا
فـي تـــــمـــــوز 2020 وســـــائـل االعالم
ومـواقع التواصل االجـتماعي. واكدت
مـصـادر ان (رئـيس الـوزراء مـصـطفى

الــكـاظـمي  كــلف الـشــطـري بــرئـاسـة
اجلــهـاز خــلـفــا لالسـدي الــذي تـولى
ـــنــصب فـي تــمــوز 2020). وشـــغل ا
الـشطري مـناصب عديـدة منها  مـدير
عـام االستـخبـارات ومكـافحـة االرهاب
فـي وزارة الـــداخـــلـــيــة  كـــمـــا شـــغل
مــنـصب نــائب رئـيس هــيـئــة احلـشـد
الـشـعبي  وامـ سر اجلـهاز ومن ثم
وكــيل رئــيس اجلــهــاز قــبل تــكــلـيــفه

بــــرئــــاســــة االمن الــــوطــــنـي. ويـــرى
مراقبون ان التكليف جاء بعد ساعات
ــنــصــور من اســـتــهــداف مــنــطـــقــة ا
بـصواريخ كاتيوشا . وحتدثت تقارير
عن  ان (الـتـكلـيف جـاء بشـكل مـفاجئ
مـن دون ذكر اسباب استبعاد االسدي
ـنــصب خــلـفــا لــرئـيس الــذي شــغل ا
هــيـئــة احلـشــد فــالح الـفــيـاض خالل
ـاضي) مــؤكـدة ان (االمـر قـد الــعـام ا
ـنـصور يـكـون له عالقـة بـاسـتهـداف ا
بـصواريخ كـاتيـوشا الـتي سقطت في
امــاكن مــتـعــددة بـيــنــهـا مــقـر جــهـاز
اخملابرات الوطني العراقي تزامنا مع
قر) عـلى حد وجـود الكـاظمي داخـل ا

زعم تلك التقارير. 

أو قــومـــيــة أو غــيــر مــذهب أو غــيــر
مــعـتـقــد وفـكـر وال تـســتـمـعــوا لـلـذين
يـحـاولون أن يـفرقـوا بيـنكم وتـمسـكوا
بـعــراقـيـتـكم فـهـنـاك أشـرار يـعـيـشـون
حــتى يــفـرقــوكم عن بـعض) وتــابع ان
(الـعـراق سيـسـيـر بخـطـوات صحـيـحة
بـكم وبأهـلكم ووضـعنـا خطـطاً طـويلة
االمـــد إلعـــمـــار الـــعـــراق) مـــؤكـــداً أن
ـستـقبل أمامـكم وتعاونـوا مع أهلكم (ا
و أسـاتذتكم فالعراق يستحق منكم أن
ـستـقبل تـتـعلـموا وتـتـفوقـوا فأنـتم ا
وبــكم تــرتــقي الــبـالد). بـدوره  اعــرب
وزيـر الـتربـية عـلي حـميـد الدلـيمي عن
ـدارس وهـي تـفـتح (ســعـادته بــرؤيـة ا
أبــوابــهــا مــرة أخــرى أمــام الــتالمــيـذ
والـطلبة لتـحتضنهم بـعد طول انتظار
بـسبب ازمـة كورونـا التي مـنحت األمل
والــتــحــدي واالصـرار لــلــمــضي قــدمـاً
سيرة التربوية الى االمام ) مضيفا با
ـاضـيـ مـلـيـئـان (لـقــد كـان الـعـامـ ا
ــهـمـة إال أن بــالـتــحـوالت واالحـداث ا
الـعملـية الـتعلـيميـة لم تتوقف بـجهود
شرفـ وجميع درسـ وا ـعلـم وا ا
ثابرة من اجل مواصلة سير الكـات ا ا
الـعمليـة التربوية والـتعليـمية بوسائل
مـختلـفة  وال سيمـا النظـام اإللكتروني
حلـمـايـة مسـتـقبل الـتالمـيـذ والطـلـبة)
ـثــابـرة وحتـد الــصـعـاب داعــيـا إلى (ا
حــتى يـحـقق الــعـام الـدراسي األهـداف
ـتصـلة ـنشـودة حتـقيـقاً لـلتـطلـعات ا ا
بـالـتـعلـيم وغـرس قـيم االنتـمـاء لـلوطن

واالعـتزاز بـثقافـته وتقـاليده األصـيلة).
قـررت وزارة الـتـعـلـيم مـن جهـة اخـرى 
اعــتــمـاد الــعــالي والــبــحث الــعــلــمي 
ي بـ اجلـامـعـات االمــتـحـان الـتـقــو
والــكـلــيــات احلـكــومـيــة واألهـلــيـة في
تـخـصـصـات الـطب والـتـمـريض لـلـعام
الــدراسي اجلـاري. وقــال بـيــان تـلــقـته
(الــزمــان) امس ان (الــوزارة قـررت ذلك
انـطالقـا من رسـالـتـها وسـيـاسـتـها في
تـطــويـر الـبـيـئـة الـتـعــلـيـمـيـة وتـعـزيـز
مــرتـكـزاتـهــا الـعـلـمــيـة وقـيـاس جـودة
مــخــرجــاتــهــا وحتــسـيــنه) وتــابع ان
(الــوزيــر نــبـيل كــاظم عــبــد الــصـاحب
صــادق عـلـى تـوصــيـات جلــنـة وزاريـة
ي مـختـصة بـاعتمـاد االمتـحان الـتقو
احلـضوري في اخملـتبـرات اإللكـترونـية
داخـل اجلـامـعــات لـلـدور األول والـدور

الــثــاني لــلــعــام الــدراسي اجلــاري في
تـــخــصــصــات الـــطب و طب األســنــان
والــصــيــدلــة و الــتــمــريض ولــلــمــواد
الــدراسـيـة الـتي قـررتــهـا جلـان عـمـداء
هـذه الكليات لـلمراحل ما فوق األولى)
واشــــــــار الى ان (الــــــــوزارة وجـــــــهت
اجلــامــعــات والــكــلــيــات احلــكــومــيــة
واألهـلـيـة بـتـشـكـيل جلـان تـخـصـصـية
بـرئـاسـة رؤساء جلـان عـمـداء الكـلـيات
اخملـتـصـة إلعـداد بـنك أسـئـلـة وأجـوبة
شمـولة باالمـتحان لـلمـواد األساسيـة ا
ي ووضع خارطة امتحانية لكل التقو
مادة دراسية وتهيئة البيئة االمتحانية
في ما يتـولى جهاز اإلشراف ـناسبـة  ا
والـتـقـو الـعـلـمي مـتابـعـة مـتـطـلـبات
يـة وآليات رصـانة االخـتبـارات التقـو

تنفيذها). 

ضياء السعدي
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ـندائـيون امس عـيد احـيـا الصـابئـة ا
االزدهــار  وسـط طــقــوس الــتــعــمــيــد
الـتــقـلـيـديـة عـلى ضـفـاف نـهـر دجـلـة 
ـــؤمـــنــــون من مـــنـــدى حــــيث يـــطـل ا
الـصابئة في منطقة القادسية ببغداد 
وتـــبــادلـــوا الـــتــهـــاني من اهـــالـــيــهم
واصـدقائهم حتى من الديانات االخرى
. وابـتـهلـوا الى الـله ان يحـفظ الـعراق
ويــعـزز وحــدة شـعـبه لــضـمــان حـريـة
مـواطـنـيه وعيـشـهم بـامان واسـتـقرار.
وعــيـد االزدهـار هـو (الـعــيـد الـصـغـيـر
ومـوعـده في شـهـر تـشـرين الـثـاني من

ـندائـيون كل عـام ويـسمـيه الصـابـئة ا
هيبة الله الصغرى (دهوا هنينة) وهو
الك جـبـريل وصـعوده.. ذكـرى عـودة ا
وقـد نزل إلى األرض بـأمر الـله ثم عاد
إلى الــسـمـاء مـبـشـرا بـازدهـار الـكـروم
وانــتــشــار الــنــور وانــدحــار الــظالم).
ـعتـقدات وديـانـة الصـابـئة مـزيج من ا
سيـحيـة والفـارسية وفق الـبابـليـة وا
تـــقــريــر لــوكــالـــة فــرانس بــرس. وهم
يتكلمون لغة تقليدية تعتبر مشتقة من
الـلغـة اآلراميـة و يعتـبرون آدم نـبيهم
ـعــمـدان.وتـعـود ويــقـدسـون يـوحــنـا ا
ـسيـحيـة بيـنما جـذورهم إلى مـا قبل ا
يـعتـقد بـاحثون أنـهم مذهب وصل إلى

بـالد الـرافـدين في الــقـرن الــثـاني قـبل
ندائية تـختلف عن الديانات ـيالد.وا ا
األخـرى بـأنـهـا لـيـست تـبـشـيـرية وال
تـــؤمن بــدخــول أحـــد إلــيــهــا وحتــرم
الــزواج من خــارج الــديــانــة. ومن بـ
طـقوسها الصالة والـصوم والصدقة
والــتـعـمـيـد وهــو أحـد أهم أركـان هـذه
الــديـانــة. ويـشـتـق اسم الـصــابـئـة من
الـفعل اآلرامي (صبا) الذي يعني تعمد
اء وهو ما أو اصـطبغ أو غطـس في ا
يـجري في طقوس التـعميد الذي يدخل
ـنـاســبـات لـدى هـذه في الــكـثـيــر من ا
الـــطـــائـــفـــة مـــثل األعـــيـــــاد والــزواج

والوفاة.
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الـتابـعـة لـوزارة الـنقل  ان يـكـون طقـس اليـوم الـثالثـاء غـائمـا جـزئـيـا الى غائم
مصحوب بأمطار متفرقة. وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس
الـيوم الثالثـاء سيـكون غائـماً جـزئيـاً وأحيانـاً غائـماً مع فرصـة لتـساقط زخات
ـنطـقتـ الوسـطى والـشمـالية  اما مطـر ب خـفيـفة الى مـتوسـطة الـشدة في ا
نـطقة اجلـنوبـية سيـكون صـحواً مع بعض الـغيـوم). من جانبه  وصف طـقس ا
مـدير شـعبة اخلـدمات والـتنظـيف في رئاسـة بلـدية أربيل جـيار جالل الـسيول
بـاغتة وتـسببت بـخسـائر كبـيرة. واكد جالل الـتي اجتاجـت مناطق احملـافظة بـا
في تـصـريح امس ان (مـوجـات الـسـيول هـي طبـيـعـيـة ونـشاهـدهـا بـاكـثـر الدول
نـظمة لكن ماحـصل في منـطقـة زيرين الـصغيـرة تسـاقط امطار احلـضاريـة وا

دة زمنية قصيرة جداً). شديدة و

U‰∫ رئيس حكومة اقليم كردستان يستقبل رئيس جمعية الهالل االحمر العراقي لبحث االوضاع في مخيمات النازح والالجئ  I «

U—…∫ رئيس الوزراء خالل زيارته ثانوية العقيدة للبنات امس “

»$U“∫ الرصيف البحري العائم بعد اجنازه

ارسون طقوس التعميد في نهر دجلة bOLF∫ رجال دين من الصابئة 
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مـسـتـقـبـلـيـة لـتـنـويع مـصـادر الـطـاقـة
واإلســراع بــإنـشــاء مـحــطــات الـطــاقـة
ية الـنظـيفـة مع أفضل الـشركـات العـا
وقــد قــطــعــنـا شــوطــاً كــبــيـراً فـي هـذا
الـسياق). ولفت الى ان (ترشيد الطاقة
ظــاهـرة حــضـاريــة فــضالً عن أهـمــيـة
تـفـعـيل اجلـبـايـة لـضـمـان اسـتـمـراريـة

اإلنتاج والتغذية) ,مشددا على (أهمية
الكات التي على الوزارة تـطوير اداء ا
ـواكبة التطور احلاصل االهـتمام بها ,
فـي مـجـاالت الــطـاقــة واألمـور اإلداريـة

وغيرها). 
فـي غــــضــــون ذلك  ,أكــــــــدت الــــوزارة
ــــضـي نـــحـــو تـــطـــبـــيق مـــــشــــروع ا

) ,مـضـيـفـا (اتابع شـخـصـياً والـقوان
ـسؤولـ التـنفـيذيـ في الوزارة مع ا
والــوزارات األخـرى تـطــورات الـطـاقـة
ـواجهة ووجـهت بتـشيـكل خـليـة أزمة 
الـنقص في ساعات إنتاج الكهرباء في
بـغداد واحملافظات) ,واسـتطرد بالقول
(نـعـمل بـكـل حـرص وبخـطـط مـدروسة
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والـضـمـيـر حلـقـوق االنـسـان واحتاد
ـرأة الـفـلـسـطـيـنـيـة واحلـركة جلـان ا
ية لـلدفاع عن االطفال  ,واحتاد الـعا
جلـان الـعمل الـزراعي ومركـز بيـسان
لـالبـحـاث) ,واضــاف ان (هـذا الـقـرار
يـــضـــاف الـى ســـلـــســـلـــة الـــقـــرارات
الصادرة عن الكيان الصهيوني التي
تــشــكل انــتــهــاكــا صــارخــا حلــقــوق
الـشعب الـفلـسطـيني بـاالشكـال كافة,
كــمــا تــعـد خــرقــا لــقـواعــد الــقــانـون
الــدولي االنـسـاني ومــواثـيق حـقـوق
االنـسـان واتـفاقـيـات جـنيف الـرابـعة
لـعـام 1949). واشــار الـبـيـان الى ان
ـــــنــــظــــمــــات (االحتــــاد يـــــســــانــــد ا
ـؤسسـات والهـيئات الـشعـبية في وا
فــلـسـطـ احملـتـلــة الـتي تـنـاضل من
اجـل حماية حقـوق الشعب وحقه في
تـقـريـر مـصـيره  ,وتـعـمل عـلى فـضح
ـــارســـات الــكـــيـــان الــصـــهـــيــوني
العنصري ضد الفلسطيني من طرد
ـــســـتـــوطـــنـــات وابـــعـــاد واقــــامـــة ا
واالعــــتـــقــــاالت واالعـــتــــداءات عـــلى
ـسـجد االقـصى التي تـعـد جمـيعـها ا
سـائلـة القـانونـية حـربا تـستـوجب ا
والـدوليـة للكـيان احملتل) ,مـؤكدا انه
(فـي الوقـت الـذي يـعرب فـيـه االحتاد
ـسـتـهـدفـة ـنـظـمــات ا عن مــسـانـدة ا
بــهــذا الــقــرار الـبــاطل  ,فــأنـه يــدعـو
ــنــظـــمــات والــهــيــئــات الــدولــيــة , ا
وبـاالخص مـنظـمـات حقـوق االنـسان
الـى حــشــد كل الــطـــاقــات وتــوظــيف

بغداد

قدمة مكارم األخالق في ا

”U³Ž tK «b³Ž

ستوكهولم
ÍdDA « bO Ë

الــجــبــايــة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة.  وقـــال
ـــتـــحـــدث بـــاسـم الــكــهــربــاء أحــمـد ا
مـوسى الـعبـادي في تـصريح امس انه
ـبـاشـرة (بــنــاءً عـلـى الـتـوجـيـهـات ا
تـــعــتــزم الــوزارة مــن رئــيس الــوزراء 
تـطبـيق مشـروع اجلبـاية اإللـكتـرونية
وهـناك دراســـة قـدمـت وجـرى نقاشها
بـــشــكـل مـســتـفـيض ً واآلن فـي طــور
إعـــــادة الـــدراســـة لــتـــكــون مـالئـــمـــة
ومــــنــــاســــبـــة لـــــوضــع الــــشــــبــــكـــة
ــــواطـن لـــــتــــعــــود الـــــوطــــنــــيـــــة وا
مــردوداتـهـا إلـى الــكـهـربــاء ما يسهم
فـي تــــــطــــــويــــــرهـــــا) ,ولــــــفـت الى ان
(الــجــبــايــة اإللــكـتــرونــيــة ســتــكـون
ـواطـنـ إلــى كلفة مـعنية بـإشـعــار ا
صــــنـــاعـــة الــــطـــاقـــة الــــبـــاهـــظـــة
كـــــونـــــهـــــا ســـتـــســـهم بــــتــــرشــــيــــد
االســـــــــتـــــــــهـــالك الن االفـــــــــراط فـي
االســـتــهـالك ســيـشـكل دخـال اضــافـيـاً
ـشـروع سـيـوفـر عــلـيه) واضـاف ان (ا
واردات ويـعظم موارد اجلبـاية لصالح

الكهرباء).
وكـشف الـعـبادي عن (وجـــود أســبـاب
ــلـف مـنـهـا عــديـدة تـقف وراء تـلـكــؤ ا
ـنـاطق العـشوائـية والــزراعـيــة التي ا
قـسـمت لــغــرض الـسـكن والـتـي تُـنـشأ
مـتاخـمة للـمدن الـسكنـية اذ ان توسع
ـــنـــاطـق يـــكـــون مـن دون عـــلم هـــــذه ا

الوزارة).
ولـــــفت الـى ان "مـــــشــــاريـع اخلـــــدمــــة
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دعـا رئـيـسـا اجلـمـهـوريـة بـرهم صـالح
ـان الـسابـق محـمـد احلـلـبوسي والـبـر
الى تـوحيد الصفـوف والركون للحوار
فـي حل اخلالفــــات من اجـل االنـــطالق
ـواطـنـ في نــحـو تـلـبـيــة تـطـلـعــات ا

عيشة واخلدمات.  ا
وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
(صــالح اســتــقــبل في قــصــر الـسالم ,
ـان الـسـابق وجـرى بـحث رئـيس الـبـر
مـلف االنتخابـات وتأكيد اهمـية تعزيز
األمن واالسـتـقـرار في الـبـلـد وتـوحـيد
الـصفوف والركون إلى احلوار في حلّ
ـــشـــاكل واالخـــتالفـــات في وجـــهــات ا
ُـقـراطي ـسـار الـد الـنــظـر وحـمـايـة ا
وااللــتــزام بــالــســيــاقــات الــقــانــونــيــة
والـدسـتـوريـة) ,وشـدد اجلـانـبـان عـلى
(أهـــمــيـــة تـــضــافـــر اجلــهـــود من أجل
االنـــطالق نـــحــو تـــلـــبــيـــة تـــطــلـــعــات
عيشيّة ـواطن وحتس األوضاع ا ا

واخلدمية). 
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كــمـا نـاقـش احلـلـبــوسي مع الـســفـيـرَ
األمــيـركي لــدى بـغــداد مـاثــيـو تــولـر ,
مـلـفـات مهـمـة منـهـا االنـتخـابـات.وذكر
بـيـان تـلـقته (الـزمـان) امس ان (الـلـقاء
بــحث تـطـورات األوضــاع الـسـيــاسـيـة
واألمــــنـــــيــــة في الــــعـــــراق ونــــتــــائج
االنـتـخـابـات الـنـيـابـيـة بـاالضافـة الى

شترك). واضيع ذات االهتمام ا ا
ــسـتـقـلـة ـفـوضـيـة الــعـلـيـا ا وأكــدت ا

تـابـعة من الـفـاحـصة رصـيـنة وأتـت 
ـان وجــمـيع الــقـوى احلــكـومــة والـبــر
الـسـياسـية  ,وان الـتـشكـيك فـيهـا غـير
فوضية لم تصلها دقيق) ,مـؤكدا ان (ا
أيـــة شــكــاوى بـــدخــول أوراق اقــتــراع
لــلـصــنـاديق بــعـد الـســاعـة الــسـادسـة
مساءً موعد انتهاء العملية االنتخابية
وان األجـهزة مبـرمجة وال تـسمح بذلك
ومـا ظـهر من مـقـاطع فيـديـو عن عجـلة
حتــمل صــنــاديق ومــنـزل يــضم مــركـز
اقـــــتـــــراع وشــــخـص يــــخـــــتم أالوراق
اضي, االنـتـخـابيـة كـان في االقـتـراع ا
وهــذا األمـر مــثـبت ضـمـن شـكـاوى في
ــفـوضــيـة وال عالقـة لـه بـاسـتــحـقـاق ا
تــشــرين).  فــيــمــا دعــا رئــيس الــتــيـار
الـصدري مقتدى الـصدر  جميع الدول

إلى عدم التدخل بالشأن العراقي.
وقـال الـصـدر في تـغـريـدة عـلـى تـويـتر
(تـصـلـنـا مـعـلـومـات مـؤكـدة بـتـدخالت
إقـلـيـمـيـة بالـشـأن الـعـراقي االنـتـخابي
والــــضـــغط عــــلى الــــكـــتـل واجلـــهـــات
الـسـيـاسـية من أجل مـصـالح خـارجـية
فـيها ضرر كـبير على الـعراق وشعبه),
داعــيــا جــمــيع الــدول ذات الــتــدخالت
الــواضــحــة إلى (ســحب يــدهــا فـوراً)
مـشدداً عـلى (الكـتل عدم الـلجـوء إليهم
وإدخـــالــهم في الــشـــؤون الــداخــلــيــة,
فـنحن عراقـيّون ونحل مـشاكلـنا في ما

بيننا حصرا). 
واكـد االم العام حلـركة عصائب أهل
احلـق قيـس اخلزعـلي  انـه من شروط

نـطقـة ورغم كل التـغيـرات العـصريـة يتـعامل مع اليزال االعالم الـرسمي لـدول ا
مشـاكل الناس بـنفس طـريقـة العـصر الـذي كان يسـمى بعـصر (احـمد سـعيد )
صري الـذي يبـسط مشـاكل كبيـرة كانـها نزوه  من مـنطـلق عدم حدوث عـلق ا ا
القـلق لدى الناس ويؤثر عـلى موقف السلطات في الـتصرف مع احلدث و يبسط
ـؤثرة التي تنذر بعواقب خطيرة وهذا من مـنطلق التاكيد على سيطرة االحداث ا
احلـكـومـة عـلى كل صـغيـرة وكـبـيـرة حتدث فـي البـلـد ..وسـجل الـتـاريخ ان احد

ة لنكسة حزيران كانت هذه السياسة االعالمية العرجاء ؤ االسباب ا
تـذكـرت هذا عـنـدما قـراءة خـبر حـفـلة زواج  غـريـبة عـلى كل الـعراقـيـ (أحدهم
–هكذا جاء فى اعالن رسمي ) يقوم بارتداء برقع عروس ....ألخ ومن شاهد
ـدعوين الظاهرين الفـديو يرى بوضوح انه لـيس مزحة والنـاس من الفضول وا
في الفـديو فرحانـ (واخملنث العـروس) مرتاح بتـحدي القـيم وال يوحي حركات
احلدث في الـفلم (مـا يشـبه حفـلة زفـاف وهمـية بـهدف جـذب االنتـباه واالنـتشار
ـــوضــوع بـــشــكـل ســلـــبي وبـــنــيت عـــلــيـه األكــاذيب اإلعالمي وقـــد  تــداول ا
والشـائعات الـتي تنطـوي على ادعـاءات كاذبة بـانتشـار حالـة شاذة ب الـشباب

في العراق في قضية مفبركة ال تمت إلى احلقيقة بصلة").
ـسـتـفــيـدين من مـا حـصل في 9 نـيـسـان 2003 مـصـرين عـلى ان اليـزال كل ا
احلدث  حـمـلة جـديـة  نـفذت  في  ذلك الـتـاريخ لم يـهـدف اال حتريـر الـعراق من
نـظـام ديكـتـاتـوري وبـذلك فتح بـاب احلـريـة لـشعب الـعـراق لـيـعيش حـرا سـعـيدا
ويسـتفاد من ارادة شعبه ويبنى الـعراق اجلديد مستـفيدا من قوة شعبه وثروات
البـلد وان تـاريخ و جذور واصالـة هذا الـشعب وانـتمائه حلـضاره يـفسح اجملال
ان يتـسلم امور البـلد  من اخليـرين ومنهم يـرتقي بالـناس والبـلد الى االعلى ب
ؤامـرة الكبيرة  التى خطط نطقة  ‘ولكن اخلـيرين و والواعي حلجم ا الـعالم وا
له في دهالـيز مظـلمـة كانوا يـعرفـون ان مصدر الـقرار االمريـكي الشـرير وبدفع
يـة اسـتـغل  الـتـصـرفـات السـيـئـة لـلـنـظـام الذي لم من احلـركة الـصـهـونـيـة الـعـا
يسـتفاد من كل ايجابيات العراق وغـرق نفسه وشعبه الطيب في مغامرات  ادى
في بعض انـعطـافاته لـيس الى تشـجيع الغـرب الشـرير لـلتـخطـيط بهـدف اسقاط
دولـة وتـاريخ الـعـراق  ‘بل احـيـا ايــضـا كل االحـقـاد الـتـاريـخــيـة لـلـحـاقـدين في

ا يخطط له الغرب والصهاينة بحق العراق . نطقة ليستفادوا  ا
ان الشـرفاء العـراقيـ كانوا وال يـزال يعرفـون ان ماخـطط له ضد العـراق ومنذ
انتـهاء احلرب العراقـية االيرانيـة ومغامرة دخـول الكويت كان احـداثا فتح الباب
على مـصراعـيه ليـكون لدى مـصدر الـقرار االمـريكى حـجج للـتوجه بـهدف جعل
ظـاهـرالتي الـعراق بـعـد احـتالله مـركزا المـتـداد الهـيـمـنة مـنـطـلقـا حملـاربة كـل ا
قدمه احلفاظ على امن الكيان الصهويني تشكل خطر الستراتيجته الثابتة في ا
نـطقـة من خالل اذالل  الـعراقـي وكـان واليـزاالل تخـطيط سخ واذالل  اهـل ا ا
لـتخـريب الـقيم االجـتمـاعيـة في هذا الـبلـد ضمن احلـمله الـشيـطانـيه فكـان توجه
مصـدر القرار االمريكي الشرير الى فـتح دورات مركزه لعمالئه لنشر كل سيئ
ـقـدمـة وبـشـكل ثـابت مـكـارم االخالق وصـلـة الـرحم بـعـد احـتالل الـعـراق وفي ا
االجـتـمـاعي من خالل تـشـجـيع كـل شيء نـشـاز ومـستـورد مـنـهم وكـان اسـتالم
متلـئ بروح االنتقـام كان مقدمة لـتنفيذ ادارة البلـد الى الفاسدين واحلـاقدين ا
هـذه اخلطة الشيطانية  ‘وان من يـتابع مايحصل من اجلـرائم انتشار اخملدرات
والقـتل بطريـقة وحشيـة مثال حرق اجلـثث او تقطـيع االوصال وزد علـيه تشجيع

منكرات اخملنث داخل اجملتمع ....
ـسؤولـ في اخلاليـا االعالميـة مـوقف المسـؤول بل كان فمـاكـان متـوقع من   ا
ـطـلـوب الـتدقـيق بـذكـاء حـتى لـوكـان ماحـصل هـومـوضـوع سـطحـي وليس من ا
مخـطط له بـدقه ولكن فـي حدوثه مـكـانا وزمـانـنا (اقـدس مـدينـة في الـعراق وفي
ـساله لـيست مـزحه بل  رغم انهـا صوره بـاهته ولكن ـربه البـلد ) ا ادق ظرف 
التـهديد بتوسيع وتشجيع حتت عنوان شعارات نفاق الغرب : حقوق االنسان و
حريـة االختيار ..  فهل وصلت الرسالة ام مصرين على اعتبار ماحدث ليس اال
مـايـشـبـة حـفل الـزفاف  –كـمـا تـصـور خـليـة االعالم  –بـهـدف
جـذب االنــتــبــاه والــنــشــر االعالمي !! ايــهــا اخملــلــصـون
الـعــراقـيـيـون ان ظــهـور احلـاالت الـشــاذه  بـ الـشـبـاب
حقـيقة منـظمة ووراءها قـوه مخططـة ومنظمـة بدقة وذكاء

و يعمل بهدوء مشبوه .

الــستّ أعــضـاء بــارزون في اجلـبــهـة
الـشـعـبـية لـتـحـريـر فلـسـطـ ويـعمل
فـــيــهــا الــعـــديــد من الــنـــشــطــاء  في
ن فيهم مـناصب ميـدانية وإداريـة 
نــاشـــطــون مــتــورطــون في أنــشــطــة
إرهـــابـــيـــة). وكـــان مـــكـــتـب حـــقــوق
ــتــحـدة في اإلنــســان الـتــابع لأل ا
الـضـفـة الـغـربـيـة قـد اكـد إنه مـنـزعج
إزاء هـذا اإلعالن. ومـضـى الى الـقول
انه (يــتــعـ عــدم اســتـخــدام قــانـون
مـكـافـحـة اإلرهـاب في تـقـيـيـد حـقـوق
ـــــشــــروعـــــة والــــعـــــمل اإلنـــــســــان ا
اإلنــــــســــــاني) ,وتــــــابـع ان (بــــــعض
ـقدمـة لهـذه اخلطـوة بدت األسـباب ا
غـامـضة أو غـيـر ذات صلـة). بـدورها
دانـت منظمتـا هيومن رايتس ووتش
والــعـفـو الـدولــيـة في بـيــان مـشـتـرك
(هــذه اخلــطــوة  ,والســيــمــا ان هــذا
الـــتــصـــنـــيف يـــســمح لـــلـــســلـــطــات
اإلســرائــيــلـيــة بــإغالق مــكــاتب هـذه
ـــنـــظـــمــات ومـــصـــادرة أصـــولـــهــا ا
واعــتــقـــال مــوظــفــيــهــا في الــضــفــة
الـغربية احملتلة) ,واضاف ان (القرار
تـصعـيد يـنذر بـاخلطـر ويهـدد بوقف
ـدني عـمل أبـرز مـنـظـمـات اجملـتـمع ا
الــفـلـسـطـيـنـيـة) ,مـؤكـدا ان (تـقـاعس
اجملـتمع الدولي منـذ عشرات السن
عن الـتصدي لالنتهاكات اإلسرائيلية
اخلــطــرة حلــقــوق اإلنــســان  ,شــجع
الـسلطات اإلسرائيـلية على التصرف

بهذه الطريقة الفجة).

جـمـيع االمـكـانـيـات لـتـمـكـ الـشـعب
ــارسـة حــقـوقه الــفـلــســطـيــني من 
ـشروعة  ,وتـعزيز قدراته الـنضالية ا
ـشبوهة للكيان لـلتصدي للمشاريع ا
الـــرامـــيـــة الى تـــكـــريس االحـــتالل),
وتــابع الــبــيــان ان (االحتـاد يــنــاشـد
ـنـظـمـات احلقـوقـيـة ومـفوض اال ا
ــتـحـدة حلـقـوق االنــسـان ومـجـلس ا
ـتـحـدة , حــقـوق االنـسـان في اال ا
ـوضـوع ـعـنــيـة بـهـذا ا والــهـيـئـات ا
كـافة  ,بـالعـمل على الـغاء هـذا القرار

الباطل). 
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وكـانـت اسـرائـيل قـد صـنـفت الـشـهـر
ـاضي ست مـنـظـمـات فـلـسـطـيـنـية ا
دني عـلى أنهـا منـظمات لـلمـجتـمع ا
إرهــابـــيــة  واتــهـــمــتــهــا بـــتــحــويل
ـانــحــ إلى نــشــطـاء مــســاعــدات ا
وذلك بــنـاءً عـلى مـعـلــومـات قـدمـتـهـا
جمعية مراقب اجلمعيات في خطوة
أثـــارت انــــتـــقـــادات من جـــانب األ
ــتــحـدة وهــيــئـات مــراقــبـة حــقـوق ا
اإلنــــــســـــان.وقـــــال وزيــــــر الـــــدفـــــاع
اإلسـرائـيـلي بـيـني غـانـتس في بـيان
نظـمات تعمل حتت سـابق ان (هذه ا
دني ,لكنها غطاء منظمات اجملتمع ا
عـمـليـاً تـنـتمي وتـشـكّل ذراعاً لـقـيادة
اجلـبــهـة الـشـعـبـيـة الـتي تـهـدف إلى
تــدمــيــر إســرائــيل من خـالل الــقــيـام
,( بـأعـمـال إرهابـيـة ضـد إسرائـيـلـي
نـظمات واضـاف انه (يسـيطر عـلى ا
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وجـه رئـــــيـس الـــــوزراء مـــــصــــــطـــــفى
الــكـاظـمي وزارة الــكـهـربـاء بــتـشـكـيل
خــلـيــة ازمــة لـزيــادة سـاعــات جتـهــيـز
ــــواطـــنـــ بــــالـــطــــاقـــة فـي بـــغـــداد ا

واحملافظات. 
وقــال الـكـاظـمـي خالل زيـارته لـلـوزارة
ـتقـدم امس ان (هذه الكهـا ا ولـقـائه 
االجـتماع يـهدف الى حث الوزارة على
وضـع خـــــطط مـن شـــــأنـــــهـــــا جتــــاوز
ـاضـيـة في مـا يـخص مـلف األخـطــاء ا
الـكهـرباء) ,واضـاف ان (الوزارة ,برغم
كل الـتحـديات الـكبـيرة الـتي واجهـتها
ــتـــمــثـــلــة ـــاضــيـــة ا خالل االعـــوام ا
بـاإلرهــاب والـتـخـريب الـذي اسـتـهـدف
األبــراج وكــذلك الــتــحــديــات األخـرى
تـمكنت من جتـاوز العديـد منها بل إن
الـعراق سجل أكبر إنـتاج للطاقة خالل

العام اجلاري).
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وتـابـع ان (هـنـاك الـكـثـيـر من االخـطـاء
ـلف احليـوي الذي من دونه فـي هذا ا
ـعــامل بل حـتى ــصـانـع وا تــتـوقف ا
احلـياة وسنـعمل بكل قوة ومـسؤولية

على جتاوز العوائق وازالتها),
ومــــضى الــــكــــاظــــمي الـى الــــقـــول ان
(الــوزارة مــرت بـعــقـبــات عــديـدة مــنـذ
ـتــمـثـلـة بـســوء الـتـخـطـيط بــدايـتـهـا ا
والـفساد وكـذلك وجود تعـطيل بسبب
اإلجــراءات اإلداريــة والـبــيــروقـراطــيـة
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لالنـتـخـابـات  عـدم ثـبـوت حـصـول أي
تــغــيــيـر في الــنــتــائج أو تــزويـر خالل
اعـادة عمليات العد والفرز التي شملت
أكـــثــر من  14ألـف مــحــطــة مــثــلت 25
ـئـة من مــجـمـوع احملـطــات بـعـمـوم بــا

العراق.
وقــــــال عــــــضــــــو الــــــفــــــريق اإلعـالمي
لـلمفوضـية عماد جـميل محسن إنه (لم
يـحدث أي تشكيك بالعمـلية االنتخابية
بـعد نـهايتـها ولم يتـحدث أي طرف عن
حـــدوث خـــروقــات لـــكن بـــعــد ظـــهــور
الــنـتــائج األولـيــة ظـهــرت اعـتــراضـات
وتـشكيك بـالعمـلية االنـتخابـية من قبل

اطراف متضررة من النتائج).
واشـار الى انـه (بـعـد انـتـهـاء الـعـمـلـية
راقب نتائج وفق االنـتخابية منحنا ا
شـرائط كل مـحـطة ,ولـم يعـتـرض أحد
ولـكـن بـعـدهـا عـرض الـنـتـائج االولـيـة
هـناك من قـال بأنـه حدث تغـييـر وعلى
اسـاس تقـد الطـعون ,أجـريت عـملـية
ــفـوضــيـة الــعـد والــفـرز) ,وتــابع ان (ا
ـئـة من مـجـمل أعـادت عـد وفـرز 25 بــا
احملـطات االنـتخابـية في عمـوم العراق
بواقع 14621 مـحطـة ولم يـظهـر هناك

أي تزوير او تالعب).
ومـضى الى الـقول ان (االعتـراض على
مـا رافق الـعـمـلـية  ,سـبـبه حـدوث خلل
بــاألجــهــزة في 3681 مـــحــطــة بــشــكل
وقـتي وطـفيف و إنـهاء الـتوقف بـعد
إعــــادة ادخــــال الــــكــــودات خـالل يـــوم
االقــــتـــراع) ,ولــــفت الى ان (الــــشـــركـــة

السليمانية
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اذا ..? األحزاب احلاكمة فشلت باحلكم ..
ـشارك بـالعـمليـة السيـاسية الـكتل الـكردية والـسنيـة والشـيعيـة ديدنهم جميع ا

غا .. ناصب وا عقد الصفقات وتقاسم ا
نحتاج سياسي شجعان لتدارك اخلطر الذي يحدق بالعراق ..

الكتل احلاكمة ديدنها الكذب والرياء ..
حرقـوا اليابس واألخضر .. نحـتاج ثورة تصحيح .. أنـقالب على الواقع الفاسد

..
فقدنا الثقة نهائياً بجميع الكتل واألحزاب السياسية  احلاكمة من 2003 ليومنا
هذا.. فهم  سماسرة الفساد والقتل والرياء والضحك على الذقون بال منازع ..
سـؤال يـطـرح نفـسه ..  مـاذا قـدمـوا لـلـعـراق غـيـر الـفـقـر والـتـخـلف وبـنى حتـتـية

مدمرة ..
الـكـتل واألحـزاب احلـاكـمـة  وبـاألدلـة الـدامــغـة هم  مـجـامـيع أرهـابـيـة عـصـابـات

سماسرة للقتل والتهجير والغدر واخليانة والدجل ال أكثر ?
.. صلحة الشعب بتاتاً صلحة العراق وال  ال يفكرون ال 

ـناصب األخوة األعـداء أعـداء األمس سيـتـحدون لـتـقاسم ا
غا وغداً لناظرهِ قريب.. وا

أوجه نـداء .. هل من مـنـقـذ يـسـتـأصل سـرطـان األحزاب
والــكــتل احلـاكــمــة يــنــقـذ الــعــراق من الــفــقـر والــبــطــالـة

وسماسرة احلروب اخلونة  والعمالء ..?

ضي واجلـباية الـتي تعتـزم الــوزارة ا
بــهـا سـتـكـون نـاجــحـة اال أن مـعـايـيـر
الــتـطــبـيق لـم تـكن نــاجـحــة في بـعض
اجلـزئيات والدليل ان بعض الشركات
جنـــحـت واخـــرى اخـــفـــقت و فـــسخ
الـــعــقــد مــــعــهــا) ,وتـــابع ان (جتــربــة
اخلـدمــة واجلـبـايـة كـــانــت نــاضــجــة
ــالحــــــظــــــات الـــــتـي مـــع بـــــعـض ا
عــمــلت الـــوزارة عــلـى تــصــحــيــحــهـا
وبـالتـالي فانـها تـستـلزم الـقضـاء على

الضائعات).
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مـــؤكــدا (وجــــود فــــقـــرة قـــانــــونـــيـــة
ضــمـن قــانــون مـوازنـة الـعـام اجلاري
تــنص عــلى اســتــقــطــاع اجلــبـايــة من
ــوازنـات العـامة لـلــوزارات التي لها ا
مـــردودات حـيث سـيـقــسـم مــوضـوع
الــــجــــبـــايــــة إلـى شــــقـــ جــــبــــايـــة
ـركـزيـة مــركـزيـة وجـبـايـة ذاتـيـة فا
هــي مــا جتـهــز بـه من طــاقـة لــلـدوائـر
ـؤسسـات احلكـوميـة والذاتـية هي وا
مـــا تـــقـــوم الـــوزارة من خالل فـــرقـــهــا
ــســتـحــقــة من بـــجـــبـــايـــة الــبــمــالغ ا
ـــــــواطـــــــنـــــــ بـــــحـــــسـب مـــــعــــدل ا

االسـتـهـالك).  
وكــانت جلــنــة الــطـاقــة الــنــيــابــيـة في
مـجـلس الـنـواب الـسـابـق قـد اكدت أن
ـئـة فـقط هي نـسـبـة جـبـايـة سـبـعــة بـا
الـكـهـربـاء لـقـاء اخلـدمـة الـتي تـقـدمـهـا

للمواطن في بغداد واحملافظات. تقدم لوزارة الكهرباء الك ا UI¡∫رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خالل لقائه با
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صباح اخلير 
النتائج هي الفصل ?

اجلـدران مهـما كـانت الـوانهـا حيـة ومهـما تـزينت بـاأللواح اجلـميـلة تـبقى صـماء
وخير ما فيها هي النوافذ واألبواب .

العبرة :
ـلـبس ووسـيم الـشكل وتـمـتـلك عـلى الورق مـهـمـا كان نـفـوذك قـوي وكنـت أنيق ا
خـطط مـبهـرة ومـشاريع يـشار الـيـها وجتـيد بـلـسانك اقـنـاع من حولك وال تـوجد

نتائج حقيقة على األرض ال فائدة من ذلك
انت واجلدار االصم سواء

كن فاعالً ومؤثراً وحقق أهدافك 
ولـتــكن نـتــائـجك هي الــفـصل  فــالـقــيـادة حتــقـيق نــتـائج
ـا ولـيــست سـمـات وال صـفـات وال تـعـالي وال كـبـريـاء ا
تواضع ومـحبة وصدق وامانة ونية صافية ومخافت الله

مع كل الود واالحترام
{ عن مجموعة واتساب
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الكات الطبية والصحية في أجرت ا
مـديـنــة الـصـدر الـطـبــيـة في الـنـجف
األشــرف  عــمــلــيــة نــاظــوريــة لــرفع
ـريضة كـانت تشكو الغدة الـزعترية 

من وهن عضلي .
 وأكـــد أخــصـــائي جــراحـــة الــصــدر
واالوعـيــة الـدمـويـة احــمـد مـحي في
تـصــريح أمس أن (الـعــمـلــيـة جتـرى
ألول مـرة في مديـنـة الـصدر الـطـبـية
في النجف  وتمت  بـواسطة ناظور
ريـضة كانـت  تعاني الصـدر  وان ا
من وهـن عــضــلـي وقــد أحـــيــلت إلى
إســـتــشـــاريــة جـــراحــة الـــصــدر  من
طـبـيب اجلـمـلـة الـعـصـبـيـة الـدكـتـور
أحمد سمير شبع  و إجراؤها من

خـالل ثالث فـــتـــحـــات صــغـــيـــرة من
ن لـــلـــصـــدر  بــدالً من اجلـــانب األ
ـنـصف الصـدري الـتـقلـيـدية فـتحـة ا

بوقت قياسي).
ـريضـة تتـمتع اآلن وب مـحي أن (ا
بــحـالــة صــحـيــة جـيــدة بـعــد إجـراء
الـعمـلـيـة لـها  وكـان الـفـريق الـطبي
بــرئـاسـتي وبــصـحــبـتي أخـصــائـيـة
الــتــخــديــر الــدكــتــورة مــهل كــريـدي
ومقـيم اقدم جـراحة الـصدر الـدكتور
احـمــد شـمـخي  والــكـادر اجلـراحي
والــتـمــريـضـي في عـمــلـيــات مـديــنـة

الصدر).
مشـيـراً الى أن (الغـدة الـزعتـرية هي
ــنـاعـي وتـقع في جــزء من اجلـهــاز ا

اجلزء العلوي من الصدر).
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اسـتـنـكر احتـاد احلـقـوقيـ الـعرب ,
الـقـرارات االسـرائـيلـيـة الـتي صـنفت
مـــؤســـســــات مـــدنـــيـــة وحـــقـــوقـــيـــة
ــنـظـمـات ارهـابـيـة , فــلـسـطـيـنـيـة ,
ــعـنــيـة داعــيــا الـهــيـئــات الــدولـيــة ا
بـحقوق االنسان  ,الى العامل والغاء

هذا القار الباطل. 
وقــــال االحتــــاد في بــــيــــان تــــلـــقــــته
(الـزمان) امس ان (احلقوقي العرب
تـابــعـوا الـقـرار الـصـادر عن حـكـومـة
الــكــيــان الــصــهــيـونـي االســرائـيــلي
الــعـنـصـري  ,بــتـصـنــيف مـؤسـسـات
حــقــوقـــيــة ومــدنــيــة فــلـــســطــيــنــيــة
وجب بـاعتبارها منـظمات ارهابية 
قـانـون مكـافحـة االرهـاب االسرائـيلي
لــعـام 2016 وهـي مـؤســســتي احلق
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الــعــد الـيــدوي ان ال يــؤتــمن عـلــيه من
خان االلكتروني.
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وقـال اخلزعلي في تـغريدة عـلى تويتر
ان (الــــعـــد والــــفـــرز الــــيـــدوي اجـــراء
ضـروري ,واكـيـد انه سـيـكـشـف كوارث
ولــيس مـجـرد اخـطـاء ولــكن بـشـرطـهـا
وشـروطهـا ومن شروطـها ان ال يـؤتمن

عــلى الــيــدوي مـن خـان االلــكــتــروني).
بــدورهـا اعـلـنت حــركـة حـقـوق سـحب
مـراقبـيهـا بعـد منـعهم من مـراقبـة العد

والفرز اليدوي في جانب الرصافة.
وقـال رئيس احلـركة حـس مؤنس في
بــيــان امس (نــعــلن سـحـب مـراقــبــيــنـا
وجدين في مفوضية االنتخابات بعد ا
باشر على ان  مـنعهم من االشراف ا

عــمـلـيـة الـعـد والــفـرز الـيـدوي لـبـعض
نــــتـــــائج االنــــتـــــخــــابــــات فـي جــــانب
الـــرصــافــة). واضــاف ان (عــدم اجــراء
الــعـد والــفـرز الــيــدوي الـشــامل ومـنع
ارسة حـقهم الـقانوني مـراقبـينا مـن 
ســيــعـزز شــكــوكــنـا بــنــزاهــة وسالمـة
الــنـتـائج الـتي اعـلــنت والـتي سـتـعـلن

 .( الحقاً
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غدة رغترية 
رفعها من
مريضة في
مدينة الصدر
الطبية بالنجف
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ــوانئ اســتــقــبــلت والــشــركــة الــعــامـة 
الـعـراق عـدد من الـساحـبـات واجلـنائب
ونــاقــلـة وســفـيــنــة جتـاريــة رست عــنـد
ارصـفة ميـنائي ام قصـر اجلنوبي وابو

فلوس جنوب البصرة. 
ــــوانئ فــــرحــــان وقــــال مــــديـــــر عــــام ا
الـفرطوسي ان (ارصفة مينائي ام قصر
اجلـــنـــوبي وابـــو فـــلـــوس بـــعـــمل دائم
ومــتــنـاغم لــتــسـهــيل جــمـيع اخلــدمـات
ـينائيـة تنفيـذًا لتوجيـهات وزير النقل ا
نـاصـر حـسـ بـنـدر الـشـبـلي بـضـرورة
يـنـائـيـة التي تـقـد افـضل اخلـدمـات ا
من شـانها جـذب شركات النـقل البحري

ية).  العا
الفـتـا الى ان (مـيـناء ام قـصـر اجلـنوبي

ــشـتــقـات اســتـقــبل نــاقـلــة مـحــمـلــة بـا
الكــات الــعـامــلـة الــنــفـطــيـة وشــرعت ا
بــتـسـهـيل إجــراءات دخـول الـصـهـاريج
لــتـفـريــغـهـا ورست عــنـد رصـيف رقم 6
ـادة الـسـكر سـفـيـنـة جتـاريـة مـحـمـلـة 
اخلام وايضا على نفس الرصيف رست
ـادة الـكلـنـكر والـعمل جـنـيبـة مـحمـلة 
ــيــنــاء بـيــنــمـا اســتــقـبل دؤوب داخل ا
مــيــنــاء ابــو فــلــوس صــاحب االرصــفـة
الــفـوالذيــة ثالث جـنــائب وسـاحــبـاتـهم
مــحــمالت بــأطـنــان من مــادة الــكـلــنــكـر
وعــمـلـيـات الـتــفـريغ جـاريـة دون تـوقف
وجــرت عــمـــلــيــات الــتــفــريغ والــشــحن
واالرسـاء واالقالع بالتعـاون والتنسيق
الحـة ــيـنـائـ وعـمـلـيـات ا بـ ادارة ا

البحرية).
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االول   1962اسـتدعـيت بعـد منـتصف
ـقــابـلـة رئـيـس الـوزراء الـزعـيم الــلـيل 
عـبـد الـكـر قـاسـم الـذي قـاد ثورة 14
والي لكي ا تموز 1958 على النظام ا
لــلـــغــرب و خــاض حــربــا مع شــركــات
الــنـفـط بـتــحـديــد امـتــيــازاتـهــا حـسب
نظمة ؤسس  الـقانون رقم 80 وكـان ا
ـصـدرة لـلـنـفط (اوبـك) وعدة االقـطـار ا
اجـــراءات اخـــرى كـــانت تـــزعج الــدول
الـــغـــربــيـــة وعـــلى راســهـــا الـــواليــات
ــتــحــدة. كــنت في ذلـك الـوقـت مــديـر ا
االخــبـار الــداخـلـيــة في وكـالــة االنـبـاء
الـــعــــراقـــيـــة (واع) الـــتـي  كـــنت احـــد
مـــؤســـســيـــهـــا عــام 1959 بـــقــرار من
الــزعــيم نــفــسه وكــثــيــرا مــا يـدعــوني
ســكـرتـيـره الــصـحـفي ســعـيـد الـدوري
لـوزارة الدفاع  لـلقاء الزعـيم في مكتبه

لنشر خبر او بيان.
الـتـقيت بـالزعـيم في تـلك  اللـيلـة وكان
ـعـظـم نـشـاطه ــعـتــاد أن يـقــوم  من ا
لــيال. وعـنـدمــا دخـلت إلى مـكــتـبه كـان
هـنـاك مـدير االسـتـخـبـارات العـسـكـرية
مــحـسن الـرفـيـعـي ومـديـر األمن الـعـام
عـبـد اجمليـد جلـيل وفي احلـال قال لي
إنه يــريـد أن يــعـطـيــني تـصــريـحـا عن
قـضـيـة خلـيج اخلـنـازير. ومن الـسـاعة
الــثــانــيـة عــشــرة لــيال حــتى الــســاعـة
لي اخلـامسـة والنصف صـباحـا كان 
ـرات عــلي أقـواال ويـعــدلـهـا عــشـرات ا
وكـانت الـنـتيـجـة تصـريـحا ال يـتـجاوز
خـمسة أسطر طلب مني ان اذهب فورا
الـى االذاعة الذاعـته في نـشرة الـسـاعة

 6صباحا. وهكذا فعلت. 
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ـن ال  يـعرف ازمـة الـصـواريـخ  اذكر و
ان كـوبا جزيرة تـقع على بعد 90 ميال
فــقط من سـاحـل فـلـوريــدا وحـتى عـام
1959 كانت كوبا متحالفة بشكل

تحدة حتت قيادة وثـيق مع الواليات ا
الـديـكـتاتـور اجلـنـرال بـاتيـسـتـا وكان
هـناك استثـمار أمريكي كـبير في كوبا
ـســتـهـلك ــتـحـدة كــانت ا والــواليـات ا
ـا تــنـتـجـه كـوبـا مـن سـكـر الــرئـيــسي 
وتــبغ. وفي عـام 1959 تــمت اإلطــاحـة

بــبـــاتــيــســتــا فـي ثــورة قــادهــا فــيــدل
كـاسـتـرو وكانت إحـدى أولى خـطوات
كــاســـتــرو هي الــذهــاب إلى الــواليــات
ــتـحــدة لـتــأمـ دعـم واشـنــطن لـكن ا
الرئيس أيزنهاور رفض التحدث معه.
تـحدة في نيويورك وفـي مكتب األ ا
ــثــلـي االحتـاد حتــدث كــاســتــرو مع 
الــســوفــيـــتي الــذين عــرضــوا دعــمــهم

حلكومته اجلديدة.
وحـسب معوماتي فـان كاسترو لم يكن
شـيـوعيـا قـبل عام  1960لـكـنه اجنذب
إلـى الـشـيـوعـيــة من خالل الـدعم الـذي
قـدمه الـزعـيـم الـسوفـيـتـي خـروتـشوف
وحــكــومــته.  وقــام كـاســتــرو بــتــأمـيم
مـلـوكة ألمـريـكا في جـمـيع الشـركـات ا
كـوبا ".وعـلى أثر ذلك اتخـذت الواليات
ــتـحـدة عــدة خـطــوات مـنـهــا احلـظـر ا
الـتــجـاري عـلى الـسـلع الـكـوبـيـة  وفي
نــيـسـان عـام  1961وافـق جـون كـنـدي
تحدة بـعد تنـصيبه رئيـسا للواليـات ا
عـــلى خـــطــة لـــغــزو كـــوبــا واإلطـــاحــة
ــركـزيـة بــاحلـكم.وأنــزلت اخملــابـرات ا
نفي الكوبي األمـريكية  1400مـن ا
فـي خــلــيج اخلــنــازيــر عــلى الــســاحل
اجلـنوبي لكـوبا بهـدف إثارة انتـفاضة
مـناهضة للـشيوعية. لـكنه  في اللحظة
األخـيرة تقريبـا ألغى كندي أمرا بدعم
ة ا أدى إلى هـز ـقـاومة الـكوبـيـة  ا
ــتـمــردين بـســهـولــة  و اعـتـقــالـهم ا
جـميعا أو قـتلوا. وقد أدى فـشل عملية
"خــلـيج اخلــنـازيــر" إلى تــعـزيــز مـركـز
كـاسترو الـذي اتفق مع السـوفيت على
ـدى عـلى نــشـر صـواريخ مــتـوسـطــة ا
أراضـي بالده لــــــردع واشــــــنـــــطـن عن
الـتـفـكـيـر في أي مـحـاولـة أخـرى لـغزو
اجلـزيـرة وقلب نـظام احلـكم الشـيوعي
فـــيــهــا. وبـــذلك صــارت كــوبـــا قــاعــدة

عسكرية متقدمة لالحتاد السوفيتي.
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فـي  14 تــــــشــــــريـن األول عـــــام 1962
الـتقطت طائرة جتسس أمريكية حتلق
فــوق كـوبـا صـورا تـظــهـر بـنـاء مـواقع

إطالق الصواريخ السوفيتية.
وقــدر اخلـبـراء أنــهـا سـتــكـون جـاهـزة

UI¡∫ وزير الدفاع يلتقي محافظ ميسان

نحدر من ـتابع  محمد غـازي علي ا ا
  حــيث حـصـل عـلى مــديــنــة خـانــقــ
شـهادة البكالوريوس  في علم النفس
مـن جامـعة ديـالى  فيـمـا يعـمل حالـيا
كـباحث اجـتمـاعي  في احدى مدارس
مدينة اربيل حيث يقيم حاليا  حينما
سـعى من خالل البـحث والتواصل في
اتـــاحـــة مــثل تـــلك اجملالت فـــضال عن
الـكـتب الـثـمـينـة والـنـادرة في مـتـناول
راغـبـيـهـا من الـقـراء  ويـقول عـلي في
حــديث خـاص لـ(الـزمــان) عن بـدايـاته
مـع عـالم الـكتـب واجملالت بـانه تـعرف
ـرحوم  لـقمان عـليـها من خـالل عمه ا
عـلـي الـذي كـان يـحرص عـلـى مـتـابـعة
دينـة خانق حيث اجملـالت الواصلة 
طـالعة بـاتاحة شـجع ابن اخيه عـلى ا
جـــزء مـن تـــلك اجملالت في مـــتـــنـــاوله
والــــتي جنح مـن خاللـــهـــا الى ولـــوج
تـخصصة الـكثيـر من العوالـم سواء ا
بـــالــشــان الــريــاضي من خالل قــيــامه
ــبـــاريــات  عـــبــر احــدى بـــتــحـــلــيـل ا
الـــقــنـــوات  اضــافـــة لــتـــاســيـــسه مع
مــجــمــوعــة مـن الـشــبــاب الــريــاضي 
ــاني لـــرابــطــة مــشــجــعي الــفــريق اال
ـــعــروف بــبــايــرن مــيــونخ  امــا عن ا
مــبــادرته الـتي ســعى من خاللــهـا الى
تـاسيس موقع تواصـلي بعنوان (عالم
الــــكــــتب واجملالت ) فــــاشــــار الى انه
وحتـت وطــاة غـــيــاب مـــصــادر الــرزق
ـالــيـة وتــاخــر اسـتالم مــسـتــحـقــاته ا
جـعـله يـبـحث عن مصـدر اخـر لـلرزق 
فـي احــدى الــلــيـــالي وبــيــنـــمــا كــانت
عت في نـفسـيته حتت وطـاة التـفكـير 
راسـه فكـرة بـيع وشـراء الـكـتب  التي
كـانت محـطته االولى بـدخوله لهـا منذ
عــام  1992 ومــا ان ســعى بـتــاسـيس

ـــذكـــورة عـــلى مـــواقع الــــصـــفـــحـــة ا
الــتــواصـل االجـتــمــاعي  حــتـى وجـد
ن  ابـدوا ـتـابـعـ  الــعـشـرات من ا
رغـبـتهم بـاقتـناء  اجملالت الـرياضـية
حــيث بــرزت تـلك الــطـلــبـات من خالل
عـــــشــــاق اجملالت في كـال من مــــصــــر
ودول اخلـلـيج  اضـافـة البنـاء بـلدي 
حـيث بـاشـرت هـذه الـهـواية من خالل
مـصـدر رزق صـغـير  وقـمت بـاالتـفاق
وجـودة هنا في مـدينة كتـبات ا مـع ا
ـــطــلــوبــة اربـــيل  لــتــامـــ الــكــتب ا
وتــوفــيــرهــا ومن خـالل هــذه احملــطـة
تـلقيت اتصاال من احد االصدقاء يفيد
بـامتالكه لنحو اعـداد كبيرة من مجلة
الــرشـيــد الـتي كــانت تـصــدر هـنـا في
الــعـراق مـنــذ مـنـتــصف الـثـمــانـيـنـات
اضـافـة جملـالت كـالصـقـر والـريـاضي
اجلـــــديــــد وهـي بــــحــــدود  700عــــدد
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مـع اجلــــدل الـــذي يــــدور فـي اوســـاط
ـهـتـمـ بـشـؤون االعالم ـتـابـعـ وا ا
والـــصـــحــافـــة ازاء  تـــذبــذب مـــكـــانــة
الـصـحـافة الـورقـيـة وغيـاب الـقراء عن
االســتـمــتـاع بـاجــواء قـراءة صــحـفـهم
ـفـضــلـة بـعــد اضـطـرار  ومــجالتـهـم ا
ـؤسسـات الصحـفيـة اليقاف عـشرات ا
واقع وتـيرة اصـدارها والتـحول الى ا
االلـــكــتـــرونــيــة  فـــيــمـــا تــبــقـى لــتــلك
اجملـالت  الـريـاضـيـة والــفـنـيـة  الـتي
عـــرفــهـــا الــعــالـم الــعــربـي في فــتــرات
االزدهـار الـثـقافي  تـبـقى لهـا نـكهـتـها
ومــكــانـتــهـا خــصـوصــا في اذهـان من
جـايـلهـا وحـرص على اقـتـناء اعـدادها
سـواء تـلك الـتي كـانت تـصـدر بـوتـيرة
اسـبوعية او نـصف شهرية  من خالل
يزة فضال عن عـناوين الفتـة واغلفـة 
ـــيــز  يــتـــنــاول ويــرصــد مـــحــتــوى 
االحـداث اجلارية بدقة وحتـليل مهم
ـكنـان  جامعـهما من  تـوسيع افاقه
الفكرية واالستناد على خزين  معرفي
واسـع  فـيـمـا  عـكـست االحـداث الـتي
ـدن الـعـراقـية تـعـرضـت لـهـا عدد مـن ا
الـى فـــــقــــدان مـــــثـل هــــذا االرشـــــيف 
واحلـــســرة عــلى مــا  خــســارته ازاء

محطات النزوح والتهجير.
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وقـــــد اكــــدت بـــــشــــكـل شــــخـــــصي في
احـاديـث  واراء في مـنـاسـبـات عـديدة
جـــــمــــعــــتــــني مـع زمالء واعالمــــيــــ
بـاالفصاح عن شعوري باحلزن ازاء ما
فـقدته من ارشـيف  حتتل فيه اجملالت
الــريـاضـيــة  اجلـزء االكـبــر وذلك بـعـد
ـوصل عـلى ـنـزلي في مـديـنـة ا تــركي 
اثــر احـتالل تـنـظـيـم داعش لـلـمـديـنـة 

واسـتباحة عـناصره للـمنزل واحراق 
وتـــــخــــريب ذلك االرشـــــيف الــــذي بت
احتـسـر عـلى فقـدانه اكـثـر من حزني 
نـزل  الـتي  سـلبـها ـتـلكـات ا عـلى 
الــتـنـظـيم خــصـوصـا وان من بـ ذلك
االرشـيف مـجالت ريـاضيـة  راسـلتـها
فـي بـدايـات خـطـواتي االولى في عـالم
الــصـحـافــة  وشـعـرت بــاالعـتـزاز ازاء
رؤيــة اسـمي لــلـمــرة االولى مـطــبـوعـا
عـلى صفـحات مـجالت رصيـنة بارزة 
اكــتـسـبت مـكــانـة مـهـمــة عـلى صـعـيـد
الـــوطن الــعــربي وهي مــجــلــة الــوطن
الـرياضي التي تغـير اسمها فـيما بعد
لـتضحي مجلة احلدث الرياضي حيث
كـان يصدرها الصحـفي  الرائد سعيد
غــــبـــريس  اضــــافـــة جملالت حــــقـــبـــة
الـسـبيـعـينـيات والـتي تـقف على راس
قــائـمـتـهـا مـجــلـة الـصـقـر  الى جـانب
الـفـترة الـتـاليـة التـي عرف من خاللـها
الــقـراء مــجالت كـالــريـاضـي اجلـديـد 
وسـوبر وعيناوي وغيرها من اجملالت
الـريـاضيـة  التي مـا ان يـرى اغلـفتـها
قـراء تـلـك احلقـبـة حـتى  يـفـيض بـهم
جـــرف الــذكــريـــات الى مــديــات اوسع
واشـمل حـينـما يـستـذكرون تـلك االيام
الـــتي كــانت تــصــدر فـــيــهــا مــثل تــلك
اجملـالت ســــــواء من خـالل حــــــقــــــبـــــة
احلـصار او ما تالها من حـقبة ما بعد
الـــتــغــيـــيــر في عــام 2003 وقـــد جنح
هــاوي عــراقي فـي ان يـوفــر مــثل تــلك
اجملـالت لراغـبي اقـتنـائـهـا  ليـعـيدهم
لـــذلـك الــزمـن اجلـــمــيـل  عـــبــر مـــوقع
جتــــــاري عـــــلـى مـــــواقع الــــــتـــــواصل
االجــــــتــــــمــــــاعـي (الــــــفــــــيـس بـــــوك )
واالنـــســـتـــغـــرام حتت عـــنــوان (عـــالم
الـــــكــــتب واجملالت ) وابــــرز رغــــبــــة 

فــــاقـــتـــرضـت اغـــلب اثـــمــــانـــهـــا من 
شـقـيـقي  وبـدات بـالـتـرويج عـنـها من
ــوقع حــتى وجــدت ان هـنــالك خـالل ا
ـتابـع بـاقتـناء رغـبـة قويـة من قبل ا
تـلك االعداد واحلصول عـليها  وليس
عــلى صــعـيــد الـعــراق فـحــسب بل من
خـارج الـعـراق ايـضـا وقـمت بـتـوسـيع
ـبـادرة بالـتـواصل مع اجملـاميع هـذه ا
الــتي تـمــلك مـثل تـلـك االعـداد لـغـرض
شـرائها منها ومن ثم اتاحتها الخرين
وقـد سررت ان من ب هـوالء الراغب
بـــاقــتــنــاء تــلـك اجملالت شــخــصــيــات
ريـاضـيـة تـرغب بـاالسـتـزادة وتـوسيع
افــاق مــعــلــومــاتــهــا واخـص بــالــذكـر
ـعـروف مــنـهم  االعـالمي الـريــاضي ا
عـلي لـفـتـة ومـعـد بـرامج ريـاضـية في
الـقـنـاة الـعـراقـية الـفـضـائـيـة  اضـافة
جـلة الصقر حملـررين كانوا يعـملون 

حــيث ابــدوا رغـبــتـهـم لي بـاحلــصـول
لكوها من على بعض االعداد التي ال
هــذه اجملـلـة ويــضـيف  مــحـمـد غـازي
الـى  اليـات عـمـله حيث يـقـول بـالرغم
مـن انني احرص على جتهـيز الشحنة
واالتــفـاق مع مـكـاتـب الـنـقل بـضـرورة
  فــانـني في ايــصـالــهـا الى الــراغـبـ
الــوقت نــفـسه افــكـر بــاحلـصــول عـلى
وجــبــة اخــرى وكــيــفـيــة حتــصــيــلــهـا

التاحتها الى شرائح اخرى.
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يل الى اما عن اهتمامته فتابع بانه 
اجملـالت الـفـنــيـة والــكـتب الـتـي تـهـتم
  كـمـا اتلـقى بـاضـاءة حـيـاة الـفـنـانـ
دعــوات من مــقــيـمــ عــرب في الـدول
االوربــيـة يــتـواصــلـون مــعي لـتــوفـيـر
ـة اتــاحـتـهــا لـهم حـيث مــجالت  قـد
اقــوم بـشـحـنـهـا لــهم .واخـتـتم مـحـمـد
غـــازي حــديـــثه بــالـــدعــوة لـــكل شــاب
وشـــابــة عــراقـــيــة بــتــوظـــيف مــواقع
الــتـواصل االجـتـمــاعي خـصـوصـا من
ذوي الدخل احملدود لغرض االستفادة
ــــــواقـع فـي الــــــرويـج عن مـن هـــــــذه ا
ـا تـمتـلكه من افـكـار مهـمة هـوايـاتهم 
تــسـاعـد الـشـخص او االخـرين مـثـلـمـا
جنـح مـوقـع (عـالـم الـكــتب واجملالت )
بـاتـاحـة االرشـيف اخلـاص باجملالت 
الـنادرة في متنـول الراغب باقـتنائها
ــيــة يـــتــداولــهــا كـــونــهــا جتــربـــة عــا
االوربــيــــــــون  في ســبـيل احملــافـظـة
عــــلى ارشـــيــــــــــفـــهـم ويـــبـــذلـــون في
اقـتنـائه مـئات الـدوالرات مبـرزا اتاحة
مــــوقــــعـه اخلــــاص بــــعــــالم الــــكــــتب
  بـاحلـصـول ـهـتــمـ واجملـالت لـكل ا
ـصـادر االرشــيـفـيـة سـواء عــلى هـذه ا

في داخل العراق او خارجه .

ناطق التي غمرتها السيول أول أمس واطن وا bIH∫ رئيس وزراء اقليم كردستان يتفقد منازل ا
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لـلعمل في غضون 7 أيـام. وفي غضون
ذلك اكـتـشـفت طائـرة جتـسس أمريـكـية
أخـرى  20ســفـيــنـة ســوفـيــتـيــة حتـمل
صـواريخ نـوويـة في احملـيـط األطلـسي
مـتجهة إلى كوبا. وتبعد كوبا  90ميال
ـا يـعني أن فـقط عن سـاحل فـلـوريدا 
ا في ذلـك العـديد تـحـدة  الـواليـات ا
من أكـبر مدنها مثل واشنطن العاصمة
ونـيــويـورك سـتـكـون ضـمن مـدى هـذه
الـصواريخ. لقـد كانت حياة 80 مـليون

أمريكي على احملك.
كـان االحتاد السوفيتي يسعى لتحقيق
ـــســاومــة عــلى عــدة أهـــداف مــنــهــا  ا
ـتــمـركـزة في الــصـواريخ االمــريـكـيــة ا

تركيا قرب  االحتاد السوفيتي. 
فـي اجلــانـب االمـــريــكـي  واجه كـــنــدي
مــجـمـوعـة من اخلـيــارات لـلـتـعـامل مع
الـتـهــديـد الـسـوفـيـتي في كـوبـا بـيـنـهـا
الهجوم البري أو شن هجمات جوية
وكــان قـرار كــنـدي األخــيـر هــو حـصـار
ـتحـدة لـكوبـا والـذي أطلق الـواليـات ا
عـلـيه كنـدي "منـطـقة احلـجر الـصحي"
ــــزيــــد من ــــكـن أن يــــوقف ا والــــذي 
الــصـواريخ الـسـوفـيــتـيـة الـقـادمـة إلى
نـحه الوقت لـلتـفاوض مع ـا  كـوبا 
الـسوفييت. في 22 تشرين األول فرض
ـنع كـنـدي حـصـارا بـحـريـا عـلى كـوبـا 
شتـبه في حمـلها الـسفن الـسوفيـتيـة ا
صــــواريخ نـــوويـــة مـن الـــوصـــول إلى
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ـهتـم انـها ؤسـسات ووفق حتـليالت ا ـعاهـد وا انـتهت االنـتخـابات وحـسب بعض ا
كانت انتـخابات نزيـهة الى حد ما رغم ان شـابتها بـعضا من االنتـهاكات ولكن لم تكُ
مؤثرة في الـنتائج وقدمت االحزاب التي كانت لها موقـفا من النتائج اعتراضاتها الى
فـوض وجاءت النتائج مطابقة بـعد العد اليدوي ولم تزل احزابا فشلت من مجلس ا
ـنتـم الـيها تـطالـب باعـادة االنتخـابات وذلـك غيـر جائز نيل ثـقة الـشعب بل وحـتى ا
قـانـونـا النه وكمـا يـقـول اخلبـيـر الـقانـوني طـارق حـرب ان الغـاء االنـتـخابـات او الـغاء
الـنتـائج االنـتـخـابـيـة البـد ان يـصـدر بـقـانـون من مـجـلس الـنـواب اجلـديـد بـعـد اكـمال

االجراءات االنتخابية وعقد جلسة رسمية وهذا ما ال نتوقع حصوله .
ان االعـتراضـات على الـنـتائج لـيس اخملرج بل البـد من االحـزاب التي فـشلت شـعبـيا
نـتم اليـها الن الشعب عانى من ان تعيد الـنظر في مبـادئها وسلوكـها واخالقيات ا
عـيار ظلـمـهم ومن سرقـاتـهم الموال الـدولة وعـدم تـقد اخلـدمـات واالنتـخابـات هـو ا
لكل االحزاب فـالشعب ينـتقم منـهم وان ذلك اكبر اهانـة لالحزاب التي لم تـقدم خدمة
وال مشـروعـا وطـنـيـا بل كـانت اغـلـبهـا ذيـوال لالجـنـبي عـلى اعـتـبـارات طائـفـيـة مـقـيـتة
وذيـوال لتـلك الـدول التي مـا بـرحت لتـؤذي ابـناء الـعراق من خـالل التـدخل في شؤون
ؤامـرات ومنهـا قبل ايام في ياه وايـقاظ الـفتنـة والطـائفيـة والقيـام  احلـكومة وقـطع ا
قريـة في محـافظـة ديالى حـيث قيـام مسـلحـ ارهابـي مـوال جلـهات اجـنبيـة  بذبح

عراقي النهم لم يصوتوا الحزاب عميلة وكان ما كان 
البـد لالحزاب اخلـاسرة ان تـعيـد النـظر في واقـعهـا ان تكف عن عـمالـتها وتـعود الى
رشـدها والى دين االسـالم احلقـيقي الـذي يدعـو الى نشـر احملبـة والسـلم ب الـناس

وتقد اخلدمات بدال من االرهاب والقتل وعند ذاك سيعود الناس ليصوتوا لهم .
ـشـلـولـة وانـتـمـاءهــا لـدولـة اجـنـبـيـة كـان سـبـبـا لـفـشـلـهم في ان االحـزاب ومـبـادئـهـا ا

االنـتـخـابات وان شـعب الـعـراق ال يـرضى اال بالـشـرفـاء وهذا
وضوع . هو االصل في ا

التـبــكـوا ايـهــا اخلـاســرون لـثــقـة الـشــعب الـعــراقي النـكم
خـاسـرون مـنـذ عـام االحـتالل وان االحـزاب الـتي خـسرت
ـانـية البـد من اعـادة حـسابـاتـها نـسبـة من الـكـراسي البـر
وان تـعيـد اليـها ثـقة الشـعب واال ففي االنـنخـابات الـقادمة

البد خاسرون والت ساعة مندم.

-1-
هناك سؤال يطرح نفسه باحلاح :

المح الـوجه وقـسمـاته الـوضيـئـة أم أنه يسـري الى مـواطن أخرى هل يـنـحصـر اجلـمال 
مضافاً الى ذلك ?

-2-
جمالُ اجلسد ال قِيمةَ لهُ مِنْ دُونِ جمالِ الرُوح

 ومن هنا رُدَّ على القائل :
(انّ اجلمال جمالُ الروحِ ال اجلسدِ) 

بأنه أَخْطَأ 
والصحيح :

(انّ اجلمالُ جمالُ الروحِ واجلَسدِ) 
وفي هذا يستوي الذكر واالنثى ال الرجال وحدهم 

-3-
وقرأت بيت لشاعر يقول :

وما حُسْنُ الرجال لهم بِحُسنٍ
اذا لم يُسعد احلُسْنَ البيانُ 

رء عَيْبَاً أن تَراهُ  كفى با
له وَجْه وليسَ لهُ لسانُ 

وواضح أنَّ اللسان هو البيان .
-4-

إنّ النـاس يطلـبون اجلمـال في النـساء وأما الـرجال فال يـطلب منـهم الفـوز بجائـزة جمال
العالم ..!!

ـا يطلب مـنهم أنْ يكونـوا من فرسان البـيان  والروّاد في الـفصاحة والـبالغة  والقدرة ا
على األداء العالي واألدب الرفيع .

-5-
ويؤسفني القول :

رحلـة الراهنة الى حَدٍّ ان مناسيب الـقدرة على امتالك نواصي الـبيان قد انـخفضت في ا
بعيد  

ا ذلك أنَّ مـعـظم الـنـاس لم يـعد يـسـتـهـويهم إتـعـاب أنـفـسهـم المتالك الـبـيـان اجلـزيل وا
ـيدان األدبي والـلغوي استـهوتـهم األموال والكـراسي ولم يهـتمـوا بتـجميع األصـفار في ا

والفكري والثقافي ...
ـعنـويـة  باهـتـمام ـاديـة دون ان حتظى مـنه اجلـوانب ا نـافع ا انـهم صرعـى اللـهـاث وراء ا

واضح ..!!
وهنا تكمن الكارثة .

وأخيراً :
طلوب من اجلميع : ا

جمال األقوال واألفعال 
 جــمـال اإلخـالص لــلــخالص من كل ألــوان الــتــخــلف  ومن
فسدين الذين نهبوا ثروات البالد والعباد. براثن الفساد وا

منذ زوال حـكم الطاغيـة واعداء العـراق يتربـصون الفـرصة به والقـابض اجلديد على
الـسلـطـة  مـرة رغبـة في إسـقاط الـكـبيـر والـنيل مـنه حـسداً وغـيـظاً وبـغـضاً  وثـانـية
قراطية ألسباب طائفية مذهبية عقائدية  وثالثة خشية من أن تمتد ريح التغيير والد
فـتـصـيب أنظـمـة اسـتبـدت وأفـسـدت وتـفردت حـتى حتـولت رعـيتـهـا الى قـطـيع تابع .
وبــالـرغم من أن ســقف الـتـوقــعـات ارتـفع عــنـد الـرعـيــة حـتى ظن الــغـالب أن الـعـراق
انيا سيتحـول خالل فترة وجيـزة الى باريس الشرق أو بـريطانيـا البالد العربـية أو أ
وقع اجلـغرافي  والرغبة في ادية وا نطقـة  بلحاظ اإلمـكانيات البـشرية والقـدرة ا ا
الحـقة الـتطور وتـعويض الـظالمة وانـصاف الشـعب وقسط الـرعية  مـسابـقة الزمن 
ــرجف الــذي ال زال شـبح ــتـربـص واحلـاســد والــطـائــفي وا نــاسـ أو مــتــنـاســ ا
نتصر تواً  الدكتاتور يتهدده  حتى صب جام خوفه على الوطن اجلريح والشعب ا
فـراح يـتـآمـر عـلـيه ويــحـوك ضـده الـدسـائس ويـعـمق اإلنــفـاق حـوله  البـقـائه أسـيـراً
حسيراً كـسيراً مريضاً تابعاً  معتقداً أن في حتييد العراق وتقييد شعبه  انتصاراً
له وأمـنــاً لـشـعــبه  نـاســيـاً عـمـق الـعـراق وطــيـبـات شــعـبه  فــالـتـاريـخ في الـعـراق 
ـدنـيـة مـنه  واخلـيـر فـيه  والـعـلم في حـاضـراته  والـدين في واحلـضـارة عـنـده  وا
مـساجده  والـغيرة عـند رجاله  والـشرف يفـوح عبقـاً من نسائه . لـقد تمـكن العراق
شاريع  يدانية  ويضيف العديد من ا اجلديد من أن يـحقق العديد من اإلجنازات ا
ــدارس وأضــاف ــســتــجــدات  فــشـــيــد اجلــامــعــات وبــنى ا ويالحق الــكــثـــيــر من ا
ـسـتـشـفـيـات  ودحـر اإلرهـاب وحـرر الـعـراق وحـقق االنـفـتـاح األكـبـر عـلى اإلقـلـيم ا
ـؤمرات  لـكن ما حتـقق يقـينـاً لم يكن لـيرضي الـطموح أو والـعالم  بـالرغم من كل ا
سافات يلبي الـتطلعات أو يـسد احلاجات أو يعـوض الظالمات  فالبـون شاسع  وا
تحـقق أمر غير بعيـدة  والتراكمـات كبيـرة  لكن جلد الـذات وغ اإلجناز وبـخس ا
مرغوب بـذاته  وهو مدعاة لـليأس ال مبـعث لألمل وحافز للـتطلع ودافع للـمزيد  نعم
ـلـيـارات  وتبـددت الـثـروات وسرقت الـعـائـدات وضاعـت الكـثـير يـقـيـناً لـقـد اهدرت ا
ـا كان  وبـالقطع أن الـكثـير من الـفرص  وكـان باإلمكـان أن يكـون العـراق افضل 
تـغيـرات األخـرى هي ما ـعرقل اخلـارجي والـفاشل الـداخـلي فضالً عـن ا اجـتمـاع ا
ـاضي ومـغـادرة ـسـتـقـبل ونـفـض غـبـار ا ــآل  لـكن الـتـطـلع الـى ا انـتـهت الى هـذا ا
األطالل ورسم خارطة طـريق وتقريب الـكفؤ وإبـعاد الفاشل وتـنصيب الـنزيه وإقصاء
الـفاسـد  ضرورة ال غنى عـنهـا إلعادة العـراق الى صفـوف الكبـار وتعـويض ما فات
وبناء الـوطن ولّم الشمل وتـوحيد الـصف . واليوم يـقف العراق عـلى اعتاب مـرحلة ال
تـقـبل معـادلـتهـا القـسـمة عـلى اثنـ أو الـوقوف عـلى احلـبل  فإمـا الشـروع بـنهـضة
وإعـمار وبـناء وأمن  أو الـسقـوط في مـستـنقع األرهـاب والـتنـاحر والـتضـاد الذي لم
آل يأتِ عـلى األوطان اال بالويالت واخليبة واخلسران واخلذالن  وال رابح في هذا ا
اال جتـار الـسالح والسـحت احلـرام  وال خـاسر اال الـشـعب الفـقـيـر ومن قضى جُل
حـيــاته يـتــطـلع الى وطن حــر وعـيش كــر ورزق حالل . عـلى حــكـمــاء االمـة ووطـني
الساسـة ومتخذي القرار وراسـمي اخلارطة  النظـر الى الوطن قبل احلزب  ورعاية
الشعب قـبل االتباع  وتقد األعم وتأخير األخص  لتجاوز االزمة  ومغادرة النفق
ن حـمـلـهم األمانـة وأودعـهم الـثقـة وأوكـلهم الـقـيادة   والعـبـور الى ضـفاف األمن 

ــوقف خـالـد ــصـلـحــة زائـلـة وا ــنـصب راحل والــذكـر بـاق  وا فـا
وتـاريخ الــعــراق مـليء بــاألخــبـار  لــكل صــفـحــته وتــاريـخه
وموقـفه  زال أصحابه وبقى أثرهم  والسعيد من اتعض
بـغـيره  وهـضم الـدرس واقـتدى بـالـسـيرة احلـسـنة  فال
تد منـصب دام  وال شخص خالـد وال مكسب مـستمـر 
ـنـاصـب كـمـا األشـخـاص  فـدوام احلــال من احملـال  وا

كل يوم في شان  والعاقبة للوطني . 
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ساحة اخملصصة للمطار . ا

واوضح ان (كافـة اجلـوانب الـفنـية
ـــــطــــار واإلداريـــــة اخلـــــاصـــــة بـــــا

واإلجـــــراءات الـــــتي قـــــامـت بـــــهــــا
مـــحــــافـــظـــة مــــيـــســـان مــــنـــذ عـــام
2011ولـغــايــة االن مـنــوهـا الى ان

w FJ « r U  wK  ≠ …—ULF «
ناقش محافظ ميسان علي دواي مع
وزير الدفـاع جمـعة عنـاد في بغداد
االحـد اسـتـكـمـال اجـراءات افـتـتـاح
مـــطــار مــيـــســان الـــدولي والــوضع
االمــنـي في احملــافــظـــة وقــال بــيــان
ـــكـــتـب احملـــافظ ان دواي الـــتـــقى
بوزير الدفاع جمعة عناد وبحضور
ــسـتـشــار االقـتـصــادي لـلــمـحـافظ ا
ونـــاقـش مــــوضـــوع اســــتــــكــــمـــال

إجراءات مطار ميسان الدولي .
مـشيـرا الى ان دواي بـ بـإن هـناك
جزء من األرض قد خصصت لوزارة
الـدفـاع وهي تـقع ضـمن مـخـطـطـات

طار وتصاميم ا
وقــد لـــبـى الـــســـيــد الـــوزيـــر طـــلب
احملـــافظ بــــانـــتــــفـــاء احلــــاجـــة من
الـــتـــخـــصـــيص وادراج األرض إلى

احملـافـظـة قـامت بـاسـتـكـمـال جمـيع
ا طار  وافقات اخلاصة بإنشاء ا ا
ــثـــله من أهــمــيــة كــبــيــرة ألبــنــاء
احملافـظة ويـسهل لـهم السـفر داخل

وخارج العراق 
ــطـار يــعـتــبـر الــبـيــان اكـد الى ان ا
نافذة جويـة وحضارية واقـتصادية
لــلــمـحــافـظــة ويــوفـر فــرص الــعـمل
ألبـنـاء احملـافـظـة بـاإلضـافـة إلى أنه
يساهم بالتنمية االقتصادية وجذب

ستثمرين). ا
ومن جــــانب آخـــر (نــــاقش الـــوضع
االمــني بـاحملــافـظــة وامـكـانــيـة دعم
واسـنــاد فـعـالــيـات مـديــريـة شـرطـة
ميسان في الـسيطـرة واحلفاظ على
أمن واستقرار احملافظة وخصوصا
في اجلانب االستخباري والنزاعات

العشائرية) .

اجلــزيــرة.في 23 تــشــرين األول تــلــقى
كندي رسالة من خروتشوف يقول فيها
إن الـسـفن السـوفيـتـية لن تـتوقف عـند

احلصار لكنها ستشق طريقها.
في 24 تـــشــريـن األول: عــادت الـــســفن
الــعـشــرين الــتي تـقــتـرب من احلــصـار
باشرة مع ـواجهة ا أدراجـها لتجنب ا

البحرية األمريكية.
…dO Ë …œU “

في25تـــشـــرين األول: أفــادت طـــائــرات
جتـسس أمريـكيـة بزيـادة وتيـرة أعمال
الـبناء في مـواقع إطالق الصواريخ في
كـوبا.في 26 تـشـرين األول تلـقى كـندي
رسـالة من خروتشوف يعـد فيها بإزالة
مـــواقع إطالق الـــصــواريـخ إذا وافــقت
ـتــحـدة عــلى رفع احلـصـار الــواليـات ا

ووعدت بعدم غزو كوبا.
في 27 تشرين األول تلقى كندي رسالة
ثـانـية من خـروتـشوف تـقـول إن مواقع
اإلطـالق سـتـتم إزالـتـهـا فـقط إذا أزالت
ــتــحــدة صــواريــخــهــا في الــواليـــات ا
تــــركــــيـــا.في 28 تــــشــــرين األول وافق
خـــــروتــــشــــوف عـــــلى إزالــــة جـــــمــــيع
الــصــواريـخ من كــوبــا وإعــادتــهــا إلى
االحتـاد السـوفيـتي.وهكـذا انتـهت هذه
األزمـة واعـتـبر اجلـانـبـان أنـهمـا حـقـقا
الـنصر.اما نحن في العراق فقد ازاحت
نـهـايـة االزمة هـمـوم الـقـيادة الـعـراقـية

من تدخالت ال قدرة لنا عليها.

شــهــدته بــحـكم عــمــلي الــصـحــفي في
وكــالـة االنــبـاء الـعــراقـيـة الــتي مـضى

على تاسيسها  ثالث سنوات.
واشـهـد ان الـعـراق حـيـنـذاك كـان قـلـقا
من تــوجــيه ضــربـات لــلـعــراق بــسـبب
عالقــته الـســيـاســيـة والــعـسـكــريـة مع
ـتـورط في بـناء االحتـاد الـسـوفيـاتي ا

الصواريخ في كوبا.
rO e « s  ` dB

فـي ايـــام اشـــتـــداد ازمـــة الـــصـــواريخ
الـكوبية في مـثل هذه االيام من تشرين

كــانت ازمـة "خـلــيج اخلـنــازيـر" أخـطـر
أزمة خالل احلرب الباردة والتي كادت
تـؤدي إلى حرب نووية تشمل االخضر

. واليابس حسب مقولة العراقي
فــفي تـلك االيـام مـن تـشـرين األول عـام

 1962اندلعت أزمة الصواريخ
ـا كانت البؤرة األكثر الـكوبية التي ر
سـخـونـة في احلـرب الـبـاردة فـقـد بـدا
الــعـالم وكـأنه عـلـى شـفـا حـرب نـوويـة
ـدة 13 يــومـا في ذلك الـشـهـر من عـام
1962. وكان للعراق نصيب فيها

Êö «

دعي عليه: حنان رضا جعفر  الى ا
ـرقمــــــة اعــــاله بتاريخ اصـدرت هذه احملـكمـة في الدعـوى البدائـيـــــة ا
دعي عليه (حنان رضا جعفر)  ٢٠٢١/٩/٨ حـكما غيابيا يقضي بالـزام ا
دعـي (حمـزة حـا كاظم) مـبـلغ مقـداره (ثـمانـيـة مالي بـتـأديتـهـا الى ا

وتسعمائة وسبعة وسبعون الف وخمسمائة دينار). 
وبـالـنـظر جملـهـولـية مـحل اقـامـتك حـسب شـرح القـائم بـالـتـبلـيغ وتـأيـيد
اجملـلس الـبـلدي وانـتـقـالك الى جـهة مـجـهولـة عـلـيه قـررت هذه احملـكـمة
دة تـبلـيغك بـصحـيفـت مـحلـيتـ يومـيتـ ولك حق االعتـراض خالل ا
القانونية وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق االصول.
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يــقع عــلى عــاتق الــقـوى الــســيــاســيـة
ـه الى رئـــيس الـــشـــيــــعـــيـــة لـــتـــقـــد
اجلـمهـوريـة من اجل تـكـليـفه لـتـشـكيل
ـطـلوب الـتـصـويت على احلكـومـة.. وا
كــابــيــنــته الــوزاريــة من قــبـل اعــضـاء
ــؤلف مـن الــقــوى مــجـــلس الــنـــواب ا
الـســيـاسـيــة اخملـتـلــفـة الـتي افــرزتـهـا
نتـائج االنتـخـابات ووفـقاً لـتلك االلـية
اني في عـمـول بهـا في الـنـظام الـبـر ا
عـمــلـيــة تـشــكـيـل احلـكــومـة.. وفي ظل
ازمـة الـثــقـة احملـتــدمـة مـا بــ الـقـوى
الـسـيــاسـيـة وعــدم االلـتـزام بـتــكـلـيف
الكـتـلـة االكبـر عـلى تـشكـيل احلـكـومة
واستناداً الى نـتائج االنتـخابات التي
رجـــحت كـــفـــة عـــلى حـــســـاب الـــكـــفــة
االخرى.. للـقوى الشـيعيـة ورغم هناك
مــطــالـب من قــبل الــكـــتــلــة الــصــدريــة
ــقــاعــد في صــاحــبــة أكــبـــر عــدد من ا
مـجــلس الـنـواب اســتـنـاداً الـى نـتـائج
االنـتــخــابــات.. الى اجـراء حتــالف مع
كونات االخرى القوى السياسـية من ا
من اجل عمـلـية تـشـكيـل احلكـومة.. اال
ان الـقـوى الـسـنـيـة والكـرديـة صـرحت

ثل دخول العب السيـاسية فـان ذلك 
سـيــاسي جـديــد الى مـجــلس الـنـواب
وكــان الــفـــضل في ذلك يـــعــود الى مــا
اعــتـــمــده الـــقــانــون اجلـــديــد لـــنــظــام
ـتـعـددة.. الـذي االغـلـبـيـة.. والــدوائـر ا
ســاعـــدهم في الـــوصــول الى مـــجــلس
الــنــواب.. مـــتــجــاوزة فـي ذلك الــقــوى
تـنفذة التي اعتمدت بشكل التقليدية ا
اساسي في االنـتخـابات الـسابـقة على
عملية احتسـاب االصوات وحساباتها
اجلـفـرافــيـة في كــسب االصـوات وفي
إطـار تـلك الـنـتـائج الـتي افـرزتـهـا تـلك
االنـتــخـابــات.. وحــالـة االخــتالل الـتي
انتجـتها في مـوازين القوى الـتقلـيدية
ما ب نزول بـعضها وصـعود البعض
االخــر سـتــنـبــري اشــكـالــيــة اخـتــيـار
الــــرئــــاســـات الــــثـالثـــة بــــ الــــقـــوى
الــسـيــاسـيــة.. ولــلـحــديث عن عــمـلــيـة
اخــتــيــار من يــتـســنـم مـنــصب رئــيس
مجـلس الـوزراء ستـظـهر في الـواجـهة
عملـية التوافـق التي اكتنـفت  تأسيس
النظـام السـياسي في الـعراق بـعد عام
نصب ( ?(2003وبحكم ذلك فـان هذا ا

الى انـهـا ال تـذهـب مع طـرف سـيـاسي
شيعي دون االخـر.. االمر الذي يـتحتم
عـلـيه.. ان يـكـون هـناك تـوافـق شيـعي
عــلـى الــشــخـص الــذي يــتـم تــكــلـــيــفه
لـتـشــكـيل احلــكـومـة ومن ثــمـة عـرضه
عـلى الـقـوى االخـرى.. وفـقـاً الى ذلك..
سيـكـون الـعودة الى اجـراء حـوار ب
القـوى الـسـياسـيـة الشـيـعـية لـلـتوافق
عـلى اخـتــيـار رئـيس مــجـلس الـوزراء
وطبيعـة كابيـنته الوزاريـة امراً ال مفر
مــنـه.. ولــكن ال يـــعـــني ذلك لن يـــكــون
للـكـتـلـة الصـدريـة الـصـوت االقوى في
عـــمــلــيـــة الــتـــوافق تـــلك بــحـــكم عــدد

مقاعدها في مجلس النواب.. 
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وان الــــســــبب فـي االصــــرار من عــــدم
انــفـــراد جــهـــة عــلى اخـــتــيـــار رئــيس
مـــجـــلس الـــوزراء دون االخـــرى.. هــو
اخلشية من الـتهمـيش من قبل الطرف
ـقــابل فــأقـويــاء الـســابق حـتى وان ا
فقدوا الـكثيـر من مقاعـدهم في مجلس
الـنـواب.. فــهم ال يـقـبـلــون ان يـذهـبـوا
ـــعــارضـــة.. وتــرك اجملـــال امــام الى ا
الـقــوى االخــرى وبـشــكل مــطــلق عـلى
اخـــتــيـــار رئـــيس جملـــلس الــوزراء او
ـعـزل عـنـهم.. الن تـشـكـيل احلـكـومـة 
ذلك سـيـمثـل تهـديـد حـقـيـقي ومـبـاشر
لهم.. لذلك سـيكون طـريق التوافق هو
اخلــيـــار االفــضل واالســـهل لــهم وان
جوهـر هـذا التـوافق سـيتـركـز على ان
يكـون شـخص رئـيس مـجـلس الوزراء
من خارج القوى الـسياسـية التقـليدية
الشـيعـية.. هذا االمـر يرفع مـن حظوظ
(مصـطـفى الـكـاظمي) عـلى االسـتـمرار
في مــــنــــصـــبـه امـــا اذا كــــان هــــنـــاك
اعـتـراض عــلـيه يـؤدي الى اســتـحـالـة
بـقـاءه.. سـيـتم اخــتـيـار شـخـصـاً اخـر

Í—uC  i U  d U  

بغداد

ــواصـــفــات الــتي يــكــون قـــريب من ا
ــتـمـثـلـة في اخـتـيـار يـتـمـتع بـهـا.. وا
شــــــخص مـن خــــــارج إطــــــار االسالم
الـسـيـاسي.. وغـيـر مـنـتـمي الى جـهـة
ســيــاسـيــة ويــحــظى بــقــبــول جـمــيع
االطــــراف.. لــــتـــجــــنب اي مــــخــــاطـــر
والـوصول الـى نقـطـة االلـتـقـاء بـشكل
سريع وسهل في هذا الشأن اما فيما
يتـعلـق برئـاسة مـجـلس النـواب التي
هي من نــصــيب الـقــوى الــسـيــاســيـة
الــسـنــيــة فـان (مــحــمـد احلــلــبـوسي)
ـقــاعـد في مـجـلس صـاحب اغـلــبـيـة ا
الـــنــواب لـــلـــمــكـــون وفـــقــاً لـــنـــتــائج
االنـتخـابـات.. ذو حـظـوظ عـالـيـة على
االســتـــمــرار في مـــنــصـــبه وإذا كــان
هناك اختالف كبـير حوله يفترض ان
يـكـون الـبـديل عــنه من قـائـمـة (تـقـدم)
التي يـرأسـهـا ولكن الـتـغيـر احملـتمل
سيكـون في رئيس اجلمـهورية (برهم
ــقــراطي صــالح) كــون احلـــزب (الــد
الــكـردســتــاني) اســتـطــاع ان يــكـسب
زيد من مـقاعـد مجلس الـنواب على ا
حـــســاب احلـــزب (االحتـــاد الــوطـــني
الــكــردســـتــاني) الــذي فـــقــد جــزء من
مـقـاعـده.. وهـو مــا سـيـعـطي لـلـحـزب
قراطي الكـردستاني) االرجحية (الد
ـــنـــصب.. الـــذي من في تـــولي هـــذا ا
ــرشـــحــ ـــؤمل ان يــتـــواله احـــد ا ا
لـــلــحـــزب وهــمـــا كل مـن (جنــيـــرفــان
بـارزاني) او (هـوشـيـار زيـبـاري) اما
اذا توصـلت الـتفـاهـمات الـكـردية الى
ـعـادلـة الـسـابـقـة فـهـنـاك اراء ابـقـاء ا
مختلفـة داخل حزب (االحتاد الوطني
الــكـــردســتــانـي) حــول ابــقـــاء (بــرهم
ــــرة ثــــانــــيــــة فـي رئــــاســـة صــــالح) 

اجلمهورية.. 
وبذلك فـان هذه االنـتخـابات لن تـكون

نـاسبة في اصالح عـاجلات ا لديهـا ا
بنـيـة النـظام الـسـياسي الـقـائمـة على
احملاصصة التـوافقية ولم تشرع الى
ـاني تــطـبــيق حــقــيــقي لــنـظــام الــبــر
ـتــحـضـر.. ـعـتــمـد في دول الــعـالم ا ا
الذي يـقوم عـلى وجود قـوى معـارضة
فعالـة ومسجـلة بشـكل رسمي.. وقوى

اخرى تقوم على تشكيل احلكومة.
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ـقـال ان الـطـريق اجـد من خالل هـذا ا
نحو الـشروع في سن الـسنة احلـسنة
عارضـة داخل مجلس لتشـكيل قـوى ا
ــكن ان تـــقع عـــلى عــاتق الــنـــواب.. 
ـستقلة.. قوى تشرين والشـخصيات ا
لتقوم في ذلك الدور من خالل االنكفاء
عن اي مشـاركة في عـمـليـة اختـيار او
تشـكـيل لـلـحكـومـة.. ورفض الـتـحالف
مع القـوى التـقلـيديـة.. واالجتاه نـحو
تـشكـيل قـوى مـعـارضـة داخل مـجلس
الــنـواب تــأخــذ عـلى عــاتــقـهــا تــقـو
مسـارات الـعـمل احلـكومي.. من خالل
عملـية الرقـابة التي خـولها الـدستور
ـكن عن طـريق ذلك ان نـشـهـد بـدايـة
حـقـيـقـيـة إلصـالح الـنـظـام الـسـيـاسي

القائم.
قـال من اراء يـبقى ان كل ما تـنـاوله ا
في إطار الـتحـلـيل والرؤيـة.. استـناداً
شـهد طـروحة عـلى ا عـطيـات ا الى ا
الــسـيــاسي واالنــتــخــابي اال ان عـدم
حصول ذلك امراً وارد بناءً على حجم
التوافقـات والتفـاهمات مـا ب القوى
الـسـياسـيـة.. او دخـول مـتـغـيـر جـديد
يفرض نفسه عـلى العمليـة السياسية
ــعــطــيـات في الــعــراق ويــنــسف كل ا
وجـودة.. ويؤسـس رؤية جـديدة في ا
عملـية اخـتيـار رئيس مـجلس الوزراء

ان واجلمهورية.   والبر

بـكرة في ما ان اجـريت االنـتخـابـات ا
الـــوقت الـــذي حـــدد لـــهـــا في /10/10
2021 ووفــــقـــــاً إلجــــراءات امــــنــــيــــة
احـتـرازيـة.. ورقـابــة مـحـلـيـة ودولـيـة
حـتى  االعالن عن الـنــتـائج االولـيـة
الى العـلن بـعد مـرور اربـعة وعـشرون
ساعـة من انـتهـاء عـملـيـة التـصويت..
ـسـتـقـلة ـفـوضـيـة الـعـلـيـا ا من قـبل ا
لالنـتـخــابـات.. بـأرقــام ونـسب فـاجـأة
ــتـــنــافــســة.. الــقـــوى الــســيـــاســيــة ا
ــهـتـمــ في الـشـأن والـكـثــيـرين من ا
ــا افـــرزته مـن نــتـــائج االنـــتـــخــابـي 
.. تـنافـس متـبايـنة الى حـد ما بـ ا
فهـناك قـوى سيـاسية تـراجعت بـشكلٍ
كبـير عـلى إثـر تلك الـنتـائج.. في ح
كـــــانت هـــــنــــاك قـــــوى زادت رصــــيــــد
مــقـاعــدهــا في مـجــلس الــنــواب لـكن
االهم من ذلك كــلـه هــو فــوز وصــعـود
ـشهد قوى وشـخصـيات جـديدة الى ا
السياسي متمثـلة بقوى تشرين التي
انــــــبــــــثــــــقـت وتــــــشــــــكــــــلت مـن رحم
الـتـظـاهـرات.. وشـخـصـيـات مـسـتـقـلة
ترشحت بشكل فـردي بعيداً عن الكتل
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هنـة التي تقـوم على جمع األخـبار واآلراء وحتلـيلها تعـرّف الصحافـة بأنهـا ا
ـهـا لـلجـمـهـور. وقد كـان نـشـوء الصـحـافة والـتحـقق من مـصـداقـياتـهـا وتـقد
ـتمـثلـة بصـدور العدد الـعراقيـة في اخلامس عـشر من حـزيران عام 1869 ا
األول من جريـدة الزوراء الـتي تعد أول صـحيـفة عراقـية ظـهرت خالل احلكم
الـعـثـمـانـي إبـان حـكم الـوالي حـكـمت بـاشــا عـلى الـعـراق ذلك رغم مـا مـر به
العـراق من الظـروف من اسـتشـراء األميـة ب أفـراد الشـعب وانـتشـار الفـقر
واحلـرمان. بـدأت الـصحـافـة العـراقيـة يـوماً بـعـد يوم بـالتـطـور وتأخـذ مـكانـها
كن ألي مجتمع أن يستغني عنها أو يجد لها بوصـفها عامالً ضرورياً  وال 

البديل في حياته اليومية.
ي والعامل في مجال الصحافة أن الصحافة ال تبرز يرى كـثير من األكاد
ا تـعد كصنـاعة وأنها كفن إعالمي فـحسب في سلسـلة عمـليات تطـورها وإ
استـطاعت في احلقبة األخيرة أن جتر وراءها العديد من الصناعات واحلرف
 كصـناعة (التحـبير الورق احلـروف إلخ...) وأن يدخل ميدانـها العديد من
االخــتـصــاصـيــ والـبــاحـثــ والـكــتـاب وأصــحـاب الــرأي. وأن تـبــدأ الـدول
ـنــتـديـات بــالـتــفـكــيـر بـإنــشـاء الــكـلــيـات ومــعـاهـد الــتـدريب وتــقـام ألجــلـهــا ا

واجلمعيات والنقابات.
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فـفي الـعراق شـهدت الـصـحافـة العـراقيـة أول مـدة لنـضوجـهـا وتطـورها مـنذ
قـيام ثورة 17 تـموز عام 1968 وتعـد هذه احلقـبة هي مـرحلة تـطور الصـحافة
الـعراقـيـة ألن الصـحافـة وسيـلـة إعالميـة توجـيهـيـة ووساطـة مبـاشرة ومـؤثرة
بــ أجـهــزة الــثـورة والــشـعـب. وأن هـذا الــتــطـور الــهـائـل في جـانب وفــعـالــة 

الصحافة العراقية جاء من طريق: 
× تطور الفن الطباعي ودخول طباعة األوفسيت على نطاق واسع.

لونة ألول مرة في الصحافة العراقية. × دخول الطباعة ا
تدرب والقادر عليه. الك ا × تطور فن التصميم ونشوء ا

× تطور كبير في مجال التصحيف ودخول عنصر اآللية (األتمتة) إليه.
ـبرقـة الهاتف × تطـور وسائل الـتقاط األخـبار وتـسلـيمـها وتـنوعـها (اآلالت ا

الصورة الراديو التسجيل... إلخ).
× برز عـنصـر االختـصـاص سواء أعـلى الـعامـل في الـصـحافـة أم مسـتوى
الـصـحيـفـة ومن هذه االخـتـصاصـات (فـنيـة ريـاضيـة سـياسـيـة اقتـصـادية

عمالية فالحية إلخ...).
ـقـال الـعـمود ـتـازون بـفن التـحـريـر اخملـتص مـثل فن (ا { بـرز أشـخـاص 

التقرير التحقيق إلخ...).
وأخذت الـصحافة تسير في هذا االجتاه من التطـور الهائل فقد تطورت عملية
التـوزيع بإنشاء الدار الوطنية وانعكس هذا بشكل مباشر على أرقام التوزيع
وسرعـة انتشار الـصحف ففي وقت كـانت فيه أكبر صـحيفة في الـقطر توزع
بـحدود خمـسة اآلف نسـخة عام 1959 فـقد بـلغت في عام 1979 بـحدود مائة
ثال). وأن هذا اإلقبال الكبير ألف نسـخة أو أكثر (جريدة الثورة على سبيل ا
واطـن على شراء الـصحف ال يعـد اعترافـاً بأهميـة الصحـافة في حياة من ا
ا االعتراف بتطور الصحـافة واستطاعتها اجتذاب أكبر اجملتـمع فحسب وإ
ـواطـن وال سـيـمـا أن الصـحـيفـة أو اجملـلـة إلى قار مـجـهول وال عـدد من ا

يوجد أي قانون يلزم القار بشراء هذه الصحيفة أو تلك.
—U « WF «d

ـراجـعة األخـبار واألحـداث وسهـلة ورغم أن الصـحيـفة هـي الوسـيلـة األفضل 
الرجـوع اليـها في اي وقت ورغم هـذا التـطور الـسريع الـذي حدث فـيهـا لكن
ا أدى هنـاك بعض النقاط من قبل الـعامل في اجلانب الصـحفي أثر سلباً 

طبوع من الصحيفة. إلى الضعف في اجلانب ا
{ تردأ فن اإلعالن لـعـدّه عـنـصراً ثـانـويـاً في الصـحـيـفـة مع أنه ذو دور مهم
الية للجريـدة فضالً عن أنه وسيلة لتعريف اجلمهور صادر ا فيهـا فهو من ا

ستوردة للمواطن. بالصناعة احمللية الوطنية والبضاعة األجنبية ا
{ في جانب (الـكاريكاتير) ما زالت الصحافة العراقية وبعض اجملالت منها
بـشكـل خاص ال تـعد الـكـاريكـاتـير االجـتمـاعي والـسيـاسي بـأهمـيـة قيـمة في
الوقت الـذي يؤدي فيه هـذا الفن دوراً فعـاالً ويعد وسـيلة تـعبيـر شعبيـة تغني
عن الـعـديـد من الـفـنون كـمـقـاالت الـرأي والـتـقاريـر وتـغـطـيـة بـعض األحداث

والبحوث.
  { إلى جانـب ذلك إهمـال بـعض العـامـل في الـصـحافـة أو إدارة الـصحف
وعـدم إيالء الـصــورة الـصـحـفــيـة عـنـايــة واسـعـة في وقت بــاتت فـيه الـصـورة
ـثـابـة مـزيج من الـكـلمـة والـصـورة فـلوال الـصـحفـيـة تـنـجـز دوراً فعـاالً وهي 
وجـود صـورة صحـفـيـة مـا كان اخلـبـر لـيـكتـمل ويـبـقى في الـغـموض نـسـبـياً.
وهنـالك مثل شـائع يقول (إن الـصورة تـغني عن ألف كـلمة) فـإن الصورة في
اجلـانب الــصـحــفي تــعـد نــصف اخلـبــر ورغم هــذا مـا زالت الــصـحف تــقـدم

الصور الفوتوغرافية االعتيادية الرتيبة اخلالية من أي حس فني أو صحفي.
{ أما من جـانب عمليـة التوزيع فإن الـصحافة الـعراقية لم تـستطع حتى اآلن
الـوصـول إلى الــقـار في بــيـته واقــتـصـار الــتـوزيع عــلى األكـشـاك والــبـاعـة
ـتجـولـ والثـابـت مـنـهم فحـسب وهـذه العـمـليـة بـحد ذاتـهـا تضـعف عـملـية ا

التوزيع.
ــؤشــرات تـعــد من األبــرز الــتي تـؤدي أو أدت إلـى ضـعف فـهــذه الــنـقــاط أو ا

الصحيفة العراقية.
 وبـاالنتـقـال احلـاصل ما بـ عـصـر الصـحـافـة الورقـيـة وعـصر الـتـكـنلـوجـيا
ة وظـهور الـراديو والتـلفـاز اللـذان يعدان الرقمـية أو مـا يسـمى بعـصر العـو
ــهـمـة لـدى اجلـمـهـور من حـيث الـوصـول لـهم وفي أي مـكـان من الـوسـائل ا
. ومن ثم وسهـولة تقد احملتـوى الصحفي لهم وحـتى إلى األشخاص األمي
الـطـفـرة الـهـائـلـة في ظـل ظـهـور اإلنـتـرنت في الـعـراق بـعـد عـام ٢٠٠٣ بـشـكل
واسع... يـعــد هــذا من الـتــطــور الـذي يــجب عــلى الـصــحف أن تــدخل نــطـاقه
ـنـدثـرة الـتي تـهوي إلى الـفـعال وقـد بـاتت الـصـحـيـفة الـورقـيـة هي الـوسـيلـة ا
السـقوط أو االنـقراض. وذلك لـعدم االهـتـمام بـها من قـبل اخملتـص والـتوجه
ـة والـتي تـشـكل إلى مـواقع الــتـواصل االجـتـمـاعي إذ بــالـرغم من هـذه الـعــو
عامالً مـهماً لتـطور الصـحافة والـصحيـفة العـراقي إال أنها لم تـعد كذلك فإن
ـمـلـة والـتوجه إلى اجلـمـهـور أصـبح متـذمـراً من اجلـانب الـروتـيـني والقـراءة ا
الوسـائل التي تقدم له األحداث واحملتوى الصحفي بشكل سلس وبسيط (أي
أنـها تـقـدم له األحـداث واألخـبـار عـلى طـبق من ذهب) سـواء أكـانت من خالل

سموع أو كليهما بطريقة الفيديو اجلاهز). قروء اإللكتروني أو ا (ا
ا تـكون من العـوامل األساس في اندثـار الصحـيفة  وهنـالك بعض النـقاط ر

العراقية في زمن التكنلوجيا ومنها:
{ اإلهـمـال التـام لـلـصحف الـورقـيـة على أنـهـا لم تـعد نـافـعـة لدى اجلـمـهور.
وكان بـاإلمكان حتويلـها من اجلانب الورقي إلى اجلـانب اإللكتروني أو كـليهما

معاً وتتماشى مع اجلمهور في ظل هذا العصر.
ـيـ والـعـامـلـ في الـصـحـيـفة إلـى الـوسائـل األخرى { تـوجه أكـثـر األكـاد
كالراديو والتلفاز والوكاالت اإللكترونية وهذا األمر يعد عائقاً أمام الصحيفة

إذ إنها ال تقدم لهم عروضاً مناسبة أو أجوراً كافية.
{ اجتـذاب أشخاص غـير كـفوئ ومـهنـي لغـرض سد الـفراغ احلاصل في

ا يؤدي إلى ضعفها. الصحيفة 
ـوقع اخلاص أو إحـدى وسائل { إهمـال اجلانـب اإللكـتروني كـالنـشـر على ا

التواصل االجتماعي واالكتفاء بالطباعة والنشر الورقي.
{ حـدوث بـعض الـثـغـرات واألخـطـاء من خالل آلـيـة الـنـشـر فـقـد بـاتت أكـثـر
الصحف ال تنشر نصاً صحفياً ألشخاص ال تعرفهم أو مبتدئ أو حتى من
طلـبة كليات اإلعالم والصحـافة من اخملتص في هذا اجملـال واقتصر النشر
على أشـخاص ذاع صـيتـهم في الصـحـافة الـعراقـية مـنذ زمن بـعيـد وهذا من

ملة لدى القار وهو عدم تنوع الكتّاب. األشياء ا
إن الصحـافة العراقي إذا أرادت أن تـعيد انتـشار الصحـيفة العـراقية فعـليها
اوالً التـوجه إلى جانب من النشر اإللكتـروني وال تقتصر على اجلانب الورقي
فحـسب من خالل إنشـاء منـصات علـى إحدى وسائل الـسوشـيال مـيديا. إلى
جانب ذلك عـليها اجتذاب أكثر عدد من الكتّاب الشباب اجلدد حتى لو كانوا
ـبـتـدئ فـي كتـابـاتـهم الـصـحـفيـة فـمن خاللـهم يـعـزز دور الـتـعـرف على من ا
ـتابعـة لها. ومن جـانب آخر تتـوجه الصحف إلى فـتح فروع نشر الصـحيفة وا
وتـوزيع وتــوجـد هــذه الـفــروع في األمـاكن الــعـامــة واألسـواق واجلــامـعـات
والدوائـر احلكومية فـإن هذا اجلانب يرفع من مسـتوى اإلقبال على الـصحيفة

وقراءتها.
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النجف

ـــســتــنــيـــة فــيــمـــا يــخص الـــبــضــائع ا
وفــــقــــا  لـــلــــمـــادة  5من ــــســــتـــوردة  ا
ــقـررة  من الــضــوابط االسـتــيــراديـة . ا
وزارة  الــتـخـطـيط .....والـوزارات  .  ان
تــعــدد هـذه الــقـوانــ وتــعـدد اجلــهـات
ـشار  الـيـها  أدى ـسؤولـة ا الـرسـميـة ا
الى تـقاطع عـملـها في مسـاحات الـرقابة
الي ـسـؤوليـة واسـتشـراء  الـفسـاد ا وا
واالداري  وانـتـهـاك وتـدمـيـر لالقـتـصـاد

واطن. الوطني  وا
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ـــيـــدانـي لــعـــمـل هــذه ان واقـع احلــال ا
ستهلك ـؤسسات لم تدرك ما يعـانيه ا ا
مـن فــوضى وغش صــنــاعي وتــردي في
ـواد الـغـذائـيـة الـفـاسـدة  التـي  تدخل ا
ـــنـــافــذ احلـــدوديــة الـــبالد عن طـــريق ا

نهج لالقتصاد الوطني. وتدمير 
 دون ايــة رقـابــة قـانــونـيــة  ووجـدانــيـة
ـــعــروض مـن مــواد غـــذائــيــة وكـــثــرة ا
مـستوردة معلبة او غير معلبةوهي ذات

رداة متكاملة  .
ــــيـــداني ومـن خالل حتـــلــــيل الــــواقع ا
واالطــار الـقـانـوني  واالسـتــنـتـاج لـهـذة
ـشكلة  وما يتداولة    الرا  العام من ا

بعض السلبيات   تثار  االسئلة.???
ــواد الـغـذاتـيـة الــتي تـسـتـوردهـا هل  ا
وزارة  الــــتـــجـــارة  ضــــمن الـــبــــطـــاقـــة
الـــتــــمـــويـــنـــيـــة هـي االخـــرى تـــخـــضع
لـلـفحـوض  اخملتـبريـة  االصولـية  وفـقا

للقواعد االستيرادية ? 
وهـل تـــخــــضع االســــيـــرادات  مـن قـــبل
الـقطاع اخلاص لتعـليمات   االعتمادات
ـستنديـة   الواردة  في الضوابط  رقم ا

عدة من قبل وزارة   التخطيط?  5ا
ـعـدة   لـعـبوات ـيـاة   ا وهل  مـعـامل  ا
ـعـدنـية  تـخـضع  لـلـمـواصـفات ـيـاه ا ا
ـهـام جـهـاز الـسـيـطرة الـقـيـاسـيـة وفـقا 

والتقيس ?
تنوعة التي يتم واد الغذائية ا  وهل  ا
 اسيرادها من القطاع  اخلاص  تخضع
لالسـس الـعــلــمــيـة من جــهــة  الــفـحص

الــبــشـريــة وكــرامـتــهــا  وانـســانــيـتــهـا
ــعــجــزات في احلــيــاة بــاعــتــبــار  .ان ا
كـــثــيــرة ولـــكن اكــثـــرهــا  اعـــجــازا هــو

االنسان ...ولقد كرمنا بني ادم ...
ثـانـيـا- الـبـيـئـة  الـقـانـونـيـة  الـعـراقـيـة
ــسـتـهــلك ومـنع االســتـيـراد حلــمـايـة  ا
وجب مواصفات الـسلعي  وغيرة  اال 

 قانونية واقتصادية ....ومنها ........
ـواد  1- الـــدســتــور لــعــام  2005فـي ا
.15. اوجـب  لكـل فرد احلـق في احلـياة

واالمن  واحلرية   
ادة 33 واد 30... وا وايضا  ا
2- القانون رقم .1. لسنه 2010

نـتجـات الـعراقـية 3- وقـانـون حمـايـة ا
رقم .11. لسنه  2010

4- وقانون االعذية رقم 26لسنه 1982
ركزي للتقيس 5- وقانون اجلهاز ا

 والــسـيـطـرة الــنـوعـيـة رقم .54. لــسـنه
.1979

والـكـثـيـر من الـقـوانـ ال يـتـسـع اجملال
لذكرها .

سـؤولة عن ثـالثـا- اجلهـات الرسـميـة ا
ستهلك حماية ا

1- مـــركــز بـــحــوث الـــســوق وحـــمــايــة
ستهلك التابع جلامعه   بغداد ا

ـركـزي فيـمـا يـخص حتويل 2- الـبـنك ا
االمـــوال وفـــقـــا لــعـــقـــود االعـــتـــمــادات

ـركــزي  فـيـمـا يـخص ومن قــبل  الـبـنك ا
ــا حتـــويـل مــبـــالـغ  االســـيـــرادات  اي 
سـتدية وشروطها يـسمى  االعتمادات  ا
الـواردة بقـانون  الـتجارى رقم  30لـسنة
ــادة   273 وااللــتــزام  بــشـروط  1984ا
ــســتــنـــديــة  وفــقــا فــتـح االعــتــمـــادات ا
لالعـراف  والـعادات  الـتجـاريـة  الدولـية
ـفرة من قبل غرفة  التجارة الدولية في ا

باريس???
وهـل هـــــنــــــاك دور فــــــاعل   لــــــلــــــجـــــان
االقــتـصـاديـة  الــتي  تـشـكــيـلـهـا في 7
نــــيـــســـان 2010 مـن خــبـــراء قــانـــونــ
عـاجلـة   االغراق الـسـلعي واقـتـصـادين 

.منذ ذلك التاريخ ???
 وهـل  اتـخــذت قـرارات حــاســمـة بــشـان
ـسـتوردة الـغش  والـتـردي  لـلبـضـائع  ا

وغيرها .واعلنت للراي العام .
ـنتج  وهل تـخـذت قـراراتـهـا  حلـمـايـة  ا
الـوطـني ? وهل اتـخـذت قـرارات حـاسـمة
ـوضوع ? واين هـي هذه الـلجان بـشأن ا
تردي لهذا االغراق السلعي من الـواقع ا
ـــبــرر ? وهل احتـــذت  الــقــرارات غـــيــر ا

نتج الوطني . الفاعلة حلماية ا
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سادتي  الكرام .
 الـسـوق الـعـراقيـة مـتـخمـة بـتـلك الـسلع
واد  الغذائية وغيرها ـغشوشةمنها  ا ا
واســيـــراداتــهــا  من مــنـــاشئ مــتــنــوعــة
وبــعــضـهــا  ال حتـمـل أي مـواصــفـات أو
عـالمـات أو أي تــركــيـب حملـتــويــات تــلك
ــســؤولـ الــســلع ولم يــطــلع احــد من ا
ذات الـــعالقـــة حــتى عـــلى مـــاهــيـــة تــلك
ــواصــفـات او االمــر لـوضـع الـيــد عـلى ا
ــغــشــوشــة والـــتــالــفــة وغــيــر الــســـلع ا
ـسـتـوفيـة لـلشـروط الـتي أقـرت من قبل ا

اجملتمع الدولي ومنها دول اجلوار .
رابــعــا - عــلى ضــوءمــا  نــقــدم نــعــرض
بـعضـا من االقتـراحات من خـالل متـابعة
ــتــردي وحتـــلــيل  الــواقـع االســيــرادي ا
عــسى ان نـكـون قـد سـاهــمـنـا بـتـوضـيح

اخللل في هذا  اجملال .

من االفـضل وضع أسـتراتـيجـية بـعيدة
ــنـتج ــدى وقـريــبـة االجـل حلـمــايـة ا ا
ـستهلـك ......وتعتمد احملـلي وحماية ا
هـذه االستراتـيجية عـلى االسباب التي
أدت الـى االغــــــــــراق الـــــــــســــــــــلــــــــــعي
واالنـعـكاسـات الـصحـيـة واالقتـصـادية
ترتـبة على هذا واالجـتماعيـة واالثار ا
عـروضه تشارك الـتدني في البـضائع ا

فيها جميع الوزارات ذات العالقة....
1- بداء بوزارة التخطيط 

2-  وزارة الصحة  والبيئة  
3- وزارة  الداخلية 

4- وزارة الزراعة 
ـــــركــــزي لـــــتــــقـــــيس 5- واجلـــــهــــاز ا

والسيطرة النوعية
6-وزارة التجارة ..

ركزي العراقي  7- البنك ا
8- اجلهات  االمنية   واالستحبارية 
9- مـسـتـشارين  قـانـون واقـتـصادين

وخبراء مصرف 
 خـامسا - تـكون مهـامها  وكـما نعـتقد
ـــواصــفــات ــعـــايــيــر وا 1- حتـــديــد ا
الـدولية لـعمليـة االستيراد لـهذه السلع
ــســـؤولــيــة الـــقــانــونــيـــة الــدولــيــة وا
ـسـتورد سـؤولـية ا والـداخـليـة بـداء 

نتج . وا
2- اللــتـزام ... قـانـون 53لــسـنـة 1970
سـتندات قـانون تـصديق  الـتواقـيع وا
ـادة .الثالثة .  بشان  التصديق  على ا
ـنشاء  والـقوائم  التـجارية شـهادات  ا
نشاء من  وتوفر   الشروط  بشهادة  ا

فقرة .
ـــادة اعالة 1- الـى الـــفــــقـــرة   3 مـن ا
اضــافـة الى  رقـابـة مـســتـمـرة والـعـمل
عـلى أنشاء اخملتبرات للفحص والتاكد
من صالحية تلك البضائع قبل دخولها

الى االسواق العراقية .
3- ضـرورة تـفـعيل الـقـوانـ العـراقـية
ـشـار بـداء بــالـنـصـوص الـدسـتـوريـة ا

اليها .
ـسـتـهـلك  والـركـون وقـوانـ حـمـايـة ا

الـى قــانـــون   غـــســـيل االمـــوال رقم 39
لـــســـنــة  2015 وفـــقـــا لــلـــمــادة  10من

القانون .
ـــصـــارف  وشـــركـــات ومـــســـوؤلـــيـــة  ا
الـصيرفـة   والتحـويالت اخلارجية ذات
الـــعالقــة الــتـي  اشــرنــا الـــيــهــا والــزام
ـــصـــارف كـــافــة بـــالالتـــزام بـــقـــواعــد ا
وشــــروط   االســـتــــيـــراد  واسـس مـــنح
ـــســـتـــنــديـــة  لـــغــرض االعـــتـــمــادات  ا
ـادة 273ومــا بـعــدهـا من االســتـيــراد  ا
ـصـارف قـانـون الـتـجـارة ومـسـولـيـة   ا
وشـركات  التحويل  اخلارجي   وتفعيل

ركزي  بهذا الشان.  دور البك ا
  4-الــــتـــاكـــيــــد عـــلـى  وزارة الـــزراعـــة
وزارةالــتـجـارة  لالشــراف   عـلى حـركـة
ــا اشـرنــا الـيــة   مـنــعـا الــسـوق وفــقـا 
االزديـاد  الـتردي لـلواقـع الذي نـحن فيه
الــذي  أدى الى االضــطــراب والــفـوضى
وعـمــلـيـات االغـراق الـسـلـعي لـلـبـضـائع
كــونــهـا لم تــكن ضــمن ضــوابط ورقـابه
ـنــهـجــيـة مــشـددة بــعــيـداً عن األسـس ا
والـعلمـية التي تـطبق في الدول االخرى

.
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ــــــواطـن له احلـق فـي احلــــــصـــــول أن ا
ـواد التـي تؤمن اشـباع واالطـالع على ا
حــاجـاتـه وله احلق في مــعـرفــة مـاهــيـة
ـسـتوردة ـعـروضـة احمللـيـة وا الـسـلع ا
فـــضال عن حـــقه الــقـــانــوني فـي أقــامــة
الــدعـوى الــقـضــائـيــة عـنــد وقـوع ضـرر
نــتـيـجـة تـنـاول الــسـلع الـرديـئـة  اذا مـا
عـلمنا بـان التأكيـد على تفعـيل القوان
هـو االسـاس واحلل اجلـذري في عـمـلـية
ـشــكـلـة .وحــسـنــا فـعل دولـة حل هــذه ا
الـسـيد رئـيس مـجلـس الوزراء  احملـترم
نافذ بـاتخاذة القرارات للسـيطرة على ا
احلــدوديـة كـافـة  وتــعـزيـزهـا بــعـنـاصـر
امـنية وكوادر ادارية وحسابية مخلصة
وامـينـة ......ونتـمنى ان تـكون اجراءات

صارمة وحازمة ووفق القانون .
{ محام  ومستشار قانوني
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ـنـهجـيـة في اعـداد هذا لـقـد اعـتمـدنـا  ا
الـــبــحـث لــكي نـــتـــخــذ مـــنــهـــا ســـبــيال
لـلوصـول وحتقـيق  الهـدف احملدد وهو
ـــســتــهــلك الــعــراقي   بــعــد حــمــايــة  ا
ــــنــــظم والــــدقــــيق االســــتــــقــــصــــاء   ا
واالســـتــعــانـــة  بــاالسس الـــقــانـــونــيــة
الـــدولـــيـــة  والـــقـــواعـــد الـــدســـتـــوريــة
والــقـانـونــيـة ....الـهــدف الـوصـول  الى
احلـقيقة  حقيـقة  االغراق السلعي  وما
يـتـداولـية   الـرا  الـعـام بهـذا  الـصدد
ولــكي نـكـون  مــسـاهـمــ  مع اجلـهـات
احلـكـومـيـة لـلـوصـول  الى الـنـفع الـعام

اعددنا هذا البحث.
ونوضح  ما يلي :

ــــواطن الـــعــــراقي  لم يــــتـــمـــتع اوال -ا
بـاحلقـوق الكامـلة التي اقـرتها الـقواعد
الـدولية منها االتفاقية الدولية اخلاصة
وجب سـتهلك التي صدرت  بـحماية ا
تـحـدة ذي الرقم قـرار اجلـمعـيـة لال ا
.39/ 348 . في 4/9/ 1985ومـا اقـرته
الـشـرعه الـدولـية حلـقـوق االنـسان ..من
قــواعـد واسس قــانـونــيـة .....واالعـراف
والـقـواعـد  الدولـيـة الـتي اقـرت من قبل

عرقة التجارة .
  الـدوليـة في باريـس لعام 1984.بـشان
االستيرادات .وصوال الى حماية .الذات
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اضـافـة الى عــدم ادخـال تـكـنــولـوجـيـا
حـديـثة  ,مـا ادى الى ارتـفـاع تكـالـيف
االنتـاج ومن ثـم الى ضـعف او انـعدام
القدرة على منافسة السلع األجنبية .
ضــعـف رؤوس امــوال الـــقـــطــاع -3
اخلــاص وعـــدم تــمـــكــنـه من تــطـــويــر

صانع او جتديدها . ا
4- ضـعف دور الـصـنـاعـات الـصـغـيرة
تـوسطـة حـيث اندثـر الـكثـيـر منـها وا
نـتــيـجــة الـظــروف  األمـنــيـة واوضـاع
اخلدمـات وانقـطاع الـتـيار الـكهـربائي

ستمر الى اليوم وغير ذلك . ا
WOM « ·Ëd

5- الظروف األمنية وحالة االستقطاب
الــطـــائــفي ومـــا ادت الــيه مـن هــجــرة
الــصـنــاعــيــ عــلى نــطــاق واسع الى
بـــلــــدان اخــــرى  بـــحــــثـــا عـن بـــيــــئـــة
استثـمارية افـضل وظروف اكثـر امانا

لهم ولعائالتهم .
اغـراق الـسـوق الــعـراقـيــة بـالـسـلع  -6
األجــنــبــيــة اخملــتـــلــفــة  ومن مــنــاشئ
مـخــتــلــفــة وخــاصـة مـن  دول اجلـوار
وعـدم اخـضـاعـهـا لـقـوانـ الـتـقـيـيس
ا اضر بالقطاع والسيطرة النوعـية 
الـــصــــنـــاعي الــــعـــراقي وابــــعـــده عن
نـافـسـة بشـقـيه احلـكـومي واخلاص ا
وادى الى تــدني مــسـتــويــات االنــتـاج

. احمللي نوعا وكماَ
ـصــرفـيـة  ومـا 7- تـخـلف اخلــدمـات ا
ينجم عنه من اعاقة للنمو الصناعي .
ـــشـــاريع 8- عـــدم الـــتـــنـــســـيق بـــ ا
الـصـنـاعـيـة ضمـن الـقـطـاع الـواحد او
مع الــقــطــاعــات االخــرى بـســبـب عـدم

وجود سياسات اقتصادية واضحة .

 2003ونتيـجة للـسيـاسة االقتـصادية
الـــتي نــــفـــذتـــهـــا ســـلــــطـــة االحـــتالل

ــتــعــاقـبــة بــعــدهـا  واحلــكـومــات ا
اغــراق الــســوق الــعــراقــيــة بــالــســلع
ــســـتــوردة من اخلــارج اخملــتــلـــفــة  ا
يزات تنـافسية افضل والتي تتمـتع 
من الـســلع احملــلـيــة كــمـا انــهـا تــبـاع
ا بسعر ارخص من السلع العراقية 
ادى الى تهـميش وتـعطـيل الكـثير من
توسطة ا فيها ا الصناعات احمللية 
عوقات شاكل وا والصغيرة.من اهم ا
التي تـعاني مـنهـا الصـناعـة العـراقية
اليوم : 1-عدم وجود سياسة صناعية
ــــعـــــالـم ضـــــمن تـــــوجه واضـــــحـــــة ا
اسـتـراتـيـجي نـحــو حتـقـيق الـتـنـمـيـة
ـسـتـدامـة  ,مع قـلـة الـتـخـصـيـصـات ا
وازنة العامة . للقطاع الصناعي في ا
2-تــقــادم وســائل االنــتــاج وهــيــمــنــة
ـة غـيـر الـكـفـؤة التي األسالـيب الـقـد
ادت الى تـدنـي مـســتــويـات االنــتـاج ,

وألجل تمـك الـقـطاع الـصـناعي الـعام
واخملـــتـــلط واخلــــاص من اســـتـــعـــادة
ـعـوقـات التي عافـيـته والـتـغـلب عـلى ا
تـكـبـح نـشـاطه  فــمن الـضــروري تـبـني
الـدولـة ســيـاسـة  صــنـاعـيــة مـتـكــامـلـة
تــسـتــنــد الى اســتــراتــيــجـيــة تــنــمــيـة

واضحة وتعمل على : - 
ضــمــان دعم الــدولــة لــلـمــشــاريع -1
ـكون  الـتـكـنـولوجي الصـنـاعـيـة ذات ا
ـتطلـبات التـمويلـية الكـبيرة العالي وا
وذات األهـــمــــيـــة االســــتـــراتــــيـــجــــيـــة
كــــالــــصـــــنــــاعــــات الــــكـــــيــــمــــيــــاويــــة
والــبـــتــروكـــيـــمــيـــاويــة واالنـــشــائـــيــة
والـصـنـاعـات الـتـعـديـنـيـة كـاسـتـخـراج

الكبريت والفوسفات .
ـعـامل ـنـشـآت الـصـنـاعيـة وا 2- دعم ا
الــعــائــدة لــلــدولـــة واعــادة تــأهــيــلــهــا
واصالحــــهــــا اداريــــا واقــــتــــصــــاديــــا
والنهوض بها لتساهم بشكل فعال في

تنمية االقتصاد الوطني .
عدنية 3- تشجيع استغالل اخلـامات ا
في اقـامــة صــنـاعــات حتـويــلــيـة داخل

العراق .
4- العـمل عـلى تـأمـ تـنمـيـة مـتـوازنة
بـ الـقـطـاع الصـنـاعـي وب مـخـتـلف
القطاعات االنتـاجية واخلدمية االخرى

وخصوصا مع القطاع الزراعي.
5- تبـني الـدولـة انـشـاء مـدن صـنـاعـية
حديـثـة ذات بنـى حتتـيـة وامدادات من
اخلـدمـات األسـاسـيـة الــتي يـحـتـاجـهـا
ـاء الـنــشــاط الــصــنـاعـي كـالــطــاقــة وا

وغيرهما .
6- ايالء االهـــــــتــــــمـــــــام الــــــضــــــروري
ــتـوســطـة لـلــصـنــاعـات الــصـغــيـرة وا

ـنـتـج والعـنـايـة اخلاصـة بـصـغار ا
من كسبة وحرفـي واصحاب الورش
الصناعية الصغيرة ومساعدتهم على
ـشـروعـاتـهم االقـتـصـادية النـهـوض 
كن ان ينهضوا به نظرا للدور الذي 
في مــجـــاالت الــتـــشــغـــيل والـــتــدريب
ـهــني وفي زيــادة االنــتـاج واشــبـاع ا

جزء من حاجات األسواق احمللية . 
دعم الـقـطـاع اخلــاص وطـمـأنـته -7
قـانــونــيـة بـإقــامــة بـنــيــة مـســتــقـرة  ,
واداريـة ومــالـيــة ومــنـحه تــســهـيالت
واشكال مـناسـبة من احلمـاية لـفترات
مــحـــددة حــتـى يــســـتــطـــيع االرتـــقــاء
ـنــافــسـة ـنــتــجـاتـه الى مـســتــوى ا

اخلارجية . 
ــصـرف الــصــنـاعي وتــعــزيـز 8-دعم ا
رأسماله وتشجيع تأسيس الصناديق
تـخـصصـة في تـمويل االستـثـماريـة ا
شاريع الـصنـاعية وتـفعـيل صندوق ا
التـنـمـيـة واسـتحـداث مـصـادر تـمويل
ـشـاريع الـصـنـاعـية جـديدة لـتـمـويل ا
واقراض  الصناعي بشروط ميسرة 
9- اعادة الـنـظـر بـالـتـوزيع اجلـغرافي
ـا يكفل تالفي للمـشاريع الـصناعـية 
لحـوظ في مستويات تطور التفاوت ا
نـاطق اجلغـرافية  ,وحتقـيق تنـمية ا
مـــتــوازنـــة تـــتـــيح ضـــمــان الـــعـــدالــة

والعقالنية في التنمية وثمارها . 
احلــاجــة الـى حتــســ اداء -10
االدارة وتطـويـرها ومـكـافـحة الـفـساد
ـــــفـــــســـــدين  ,وان يـــــكـــــون عـــــمل وا
عايير مؤسسات الدولة مستندا الى ا

االقتصادية والعلمية .
احملافظة عـلى الكوادر العـلمية -11

ـــهــارات ورعـــايــتـــهــا والــتـــقــنـــيــة وا
وتـشــجـيــعـهــا والـعــمل عـلى اجــتـذاب
الـــــكـــــوادر الـــــتـي غـــــادرت الـــــعـــــراق
واالستفـادة القـصوى مـنهـا في عمـلية

التنمية . 
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12- اعــــادة الــــنــــظـــــر بــــالــــقــــوانــــ
والـتـشـريـعـات احلـالــيـة بـغـيـة تـكـوين
بيئـة استـثماريـة منـاسبة  ,تهدف الى
اجــتــذاب رؤوس األمـــوال الــعـــراقــيــة
غـتربة ,وتمـك الـصنـاعة الـعراقـية ا
من االنـــفــتـــاح الـــكـــامل عـــلى الـــعــالم

تطور .  ا
تـدريـب وتـأهــيل الــصــنــاعــيـ -13
العراقيـ في اجملاالت اخملتـلفة وعلى
اتباع األساليـب االدارية احلديثة  ,من
ـعـارض الـدولـية ـشـاركـة في ا خالل ا
واالقـلـيـمــيـة وحـضــور الـنـدوات الـتي
ـعــنـيـة بـالـشـأن ـنـظـمـات ا تـقـيـمـهــا ا

الصناعي .
ــعــاجلــة اجلــذريـــة لــلــكــهــربــاء 14- ا
وتوفـيرهـا بـشكل مـستـمـر فال صنـاعة
بدون كهرباء .لقـد باتت احلاجة ماسة
الى التـفاتـة مسـؤولة الى هـذا القـطاع
الـــهـــام ,كـــمــــا الـــزراعـــة  ,ودوره االن
ا ومستـقبال  ,سيـما بـعد ان اتـضح 
ال يـــقـــبل الـــشك خـــطـــورة اســـتـــمــرار
راهنة على عائدات النفط وهي التي ا
كن الـتـحـكم كـلـيا بـهـا .فـمـتى يتم ال 
النهـوض بالـقطاع الـصنـاعي العراقي
ـخـتـلـف فـروعه ? وهـذه مــهـمـة امـام
احلـــكـــومـــة الــتـي ســـتـــتــشـــكـل بـــعــد
فــهل انـــتـــخـــابــات  10/ 10 /2021  

ستنجز ذلك ? اشك بذلك!!!

يتميز الوضـع االقتصادي في العراق
 بــالـــتــدهــور عـــمــومــا وأن الـــقــطــاع
الصناعي في الـعراق لم يتطـور طيلة
السنوات الـسابقة وحـتى اليوم وهو
في تــراجع مــســتــمــر  ,وذلك بــسـبب
الــسـيــاســات واالجــراءات الــفــاشــلـة
تبـعة والتي اضـعفت تطـور القطاع ا

ختلف فروعه . الصناعي 
ــقــبـور فـقــد ادت ســيــاسـة الــنــظـام ا
وحروبه العـبثـية الى فـرض احلصار
الـــدولي عــــلى الـــعــــراق مـــا ادى الى
تدمير البنية الصناعية في العراق  ,
وعـانت الـصـنـاعـة الـعـراقـيـة من عـدم
ــواد األولــيـــة والــوســـيــطــة تــوفـــر ا
ــواد وصـــعـــوبـــة احلــصـــول عـــلـى ا
االحتـيـاطيـة وشـحة األمـوال وتـخلف
ـسـتخـدمـة نـظـرا الـى عدم الـتـقـنـيـة ا
مــــواكــــبـــة الــــتــــطــــورات الــــفــــنــــيـــة

والتكنولوجية في العالم .
وبعد سـقوط الـنظـام الدكـتاتوري في

≤∞≤± ÂU  U U ≈ ZzU  vK  Î¡UM    
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والـــريــاضـي  في احملـــافــظـــة  في
إدخـــال مــادة الـــشــطـــرجن  ضــمن
ــدرسـيــة و قـد حــصـةالــريـاضــة ا
عني القى ذلك تعاون كبير من ا
ـــــزمع أن يــــجـــــتــــمع وكــــان من ا
احتـــاد الـــشـــطـــرجن مع مـــعــلـــمي
نـاقشة ومدرسي  مـادة الرياضـة 
ذلك واجـراء مــا يـتـرتب حـول ذلك
من دورات   وكــــراريس تــــعــــلـــيم
لــلـعــبــة.. وحــال دون ذلك ســقـوط
ـديـنـة في قـبـضـة تـنـظـيم داعش ا
اإلرهــابي.وبــعــد حتــريــر مــديــنــة
ــوصـل قــدمــنــا طــلــبــا لــرئــاسـة ا
مجـلس محـافظة نـينـوى ومجلس
ـوافـقـة  على وصل في ا قـضـاء ا
إدخــال لــعـــبــة الــشــطــرجن ضــمن
راحل حصة مـادة الرياضـة لكل ا
ـوافــقــة في الــدراســيــة وجــاءت ا
تاريخ 2017/ 7 /26 برقم 28/8 
ـوصل ولم يـفـعل جملـلس قـضـاء ا

حتى اآلن.
”—«b  Y

بعد أن أيـقنا صـعوبة  تـنفيذ ذلك
ــدارس األهـلـيـة جلــأنـا إلى حث ا
ـقـتـرح وجتـسـيـده لـتـعـزيـز هـذا ا
على ارض الواقع  فقمنا بزيارات
مــخــتــلــفــة لـعــدة مــدارس أهــلــيـة
لــــتــــبـــــني فــــكـــــرة إدخــــال مــــادة
ناهجها الدراسية الشطرجن 

فقـد سبق و أن تـبنت ذلـك مدرسة
أقـرأ االبـتـدائـيــة األهـلـيـة في عـام
2014-2013. فـــجــــاءت مـــبـــادرة
مـدرسـة مبـدعـون  األهلـيـة باقـامة
دورة تـدريـبيـة  وكـلـلتـهـا ببـطـولة
مفتوحـة للفئـات العمرية دون 18
عــام  لإلنــاث والــذكــور وتــعــتــبـر
بــطـولــة   فــريـدة من نــوعــهـا  في
الـتـنـظيم والـتـحـكيـم  شارك فـيـها
أكــــثــــر من مــــئـــــة وثالثــــ العب
والعـبـة كــمـا أقـيـمـت عـلى هـامش
البطـولة دورة  للتحـكيم أصبحت
نـواة   لـوجود كـادر حتـكـيمي في
احملــافـــظـــة.. وبــســـبب جـــائـــحــة

لـها وقـد  حـذت  حذوهم  مـؤخرا
بـعض الــدول الـعــربـيــة و أولـهـا
دولة اإلمارات العربية الشقيقة
راكـز الـتـخصـصـية { هل  تـسعـى ا
لــــبــــلـــورة جــــيل مــــهم مـن ريـــاضــــيي
احملافـظة بلعبة الـشطرجن كونها كانت
رائــدة بـابــراز نـخـبــة من الـريــاضـيـ

تخصص في اللعبة الفكرية ? ا
-اقـتـرنت اللـعـبـة بأسـمـاء بعض
األســر والـعــوائـل في احملــافــظـة
ديـــدنـــهـــا كــــديـــدن الـــعـــديـــد من
دن الـعـربيـة  هذا احملـافظـات وا
مــــؤشــــر عـــلـى قــــلــــة اهــــتــــمـــام
ـؤسسـات التـربـوية احلـكومـية ا
في جـديـة تـعـلــيم هـذه الـريـاضـة
الـــفـــكـــريــــة الـــوحـــيـــدة من بـــ
ـتـعددة   وإدخـالـها الـريـاضات ا
كـمـادة أسـاسيـة جـنـبـا إلى جنب
ـعـارف والعـلـوم  كـما مع بـاقي ا
هــو مــتــبـع في الــكــثــيــر من دول
الـعـالم كـتـركـيـا وإيـران والـصـ

وروسيا وأوربا وأمريكا..
وقد نـسـتـطـيع مـبـدئـيـا إدخـالـها

ضمن حصة الرياضة  .
لــوالدة جـيـل قــيـادي  قــادر عــلى
صاعب و حل األزمات وجتاوز ا
 إدراكه قـيـمـة الـصبـر والـتـحـليل
ــــواقف بــــتـــخــــطـــيط ودراســـة ا
اسـتــراتـيــجي  مـدروس يــعـتــمـد
نطق على نظرية االحتماالت  وا
و تقبل االجـتهادات فـي االنفتاح
عـــــلـى ثــــقـــــافـــــات وحـــــضــــارات
قارنة الشعوب  واالستنباط وا
عـوقـات التـي تعــــــــترض { مـاهي ا
عـمل االحتـاد وما هي ابـــــــرز الرؤى
في ســبـــيل انــتـــشــار الــــــــلــعـــبــة في
اوســاط الـشــبـاب والــفــئـات الــعـمــريـة

االخرى ?
-بـوجــودنــا عـلـى رئـاســة احتـاد
الــشــطــرجن في نـيــنــوى  قــدمــنـا
مثـلية مقتـرحا في عام  2013  
ــبــيــة في نــيــنـوى الــلــجــنــة األو
فاحتـة مديريـة النشـاط الكشفي

يــــعي دور هــــذه الــــريــــاضــــة في
ساهمة في تطوير ذكاء الطفل وا
واهب  والقدرات الذهنية صقل ا
والـعـقـلـيـة  وتهـيـئـة اجلـيل لـفـهم
اآلخــر  اخملـتــلف بـحــوار عـقالني
بــغض الــنــظــر عن االخــتالف في
ــــذهب  وفي الـــعــــرق والـــدين وا

القومية والطبقية.
فـــلـــو  عـــدنـــا لـــتـــاريخ الـــلـــعـــبــة
لـوجـدنـاهـا كـانت مـقـتـصـرة عـلى
ـــلـــوك والـــقـــيـــاصـــرة واألمــراء ا
واحلكماء والقـادة وبتطور الزمن
 بـــاتت لــعـــبــة الــشـــطــرجن مــحط
أنـــــظـــــار الـــــشـــــعـــــوب  والـــــدول
فتتبناها بوضع مناهج ومدارس

و األنــديـــة  الــعــراقـــيــة بـــخــيــرة
الـالعــبــ لــتــمــثـــيل الــعــراق في
ا كان البطوالت اخلارجية  ولطا
لــــهم الــــشــــرف فـي رفع  الــــعــــلم
العراقي في احملـافل الدولـية منذ
ـاضي حتى سـبـعيـنـيـات القـرن ا

اآلن.
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كـــانت األنــــشـــطـــة في الـــلـــعـــبـــة
مـتـصاعـدة  في اسـتـقطـاب مـئات
الالعـبــ والالعـبــات فـتــوسـعت
شـعبـيتـها في احملـافظـة فتـعددت
ــــــدارس ــــــســـــــابــــــقــــــات فـي ا ا

واجلامعات واألندية وقتذاك.
أن الــتـخـطـيط لـبـنـاء جـيل نـاشئ

الـفـرعي بـغيـة تـسـيـيـر انـشـطـتـها
تــلــوح في افق  الــلــعــبــة  وتـمــنع
عــنــهــا بــوادر الــتــفــاؤل وهــذا مـا
افصح عنه رئيس االحتاد الفرعي
قـتيـبـة العـبـاسي خالل حواره مع
الـزمان الـريـاضي الذي جـاء بـهذه

احلصيلة :
{ كـيف تقيم واقع الـلعبـة في احملافظة
وكيـف هو اقـبـال الفـئـات الـعمـريـة على

تخصصة للعبة ? راكز ا ا
ـوصل بـريـادتـها -عـرفت مـديـنـة ا
ـستوى في لعـبة الـشطـرجن على ا
هـتـم بـالـلعـبة الـوطـني  وعنـد ا
في الــدول الــعــربـيــة.. فــقــد رفـدت
ـنـتـخب الـعراقي وصل ا مـديـنـة ا
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غفور له خالد رشك   بية الوطنية للعراقية فقدها النائب االول لرئيس اللجنة ا زيد من احلزن واالسى تنعى اللجنة البارا

انا لله وانا اليه راجعون  اللهم الرحمة والغفران والهم اهله و ذويه الصبر والسلوان.
بية الوطـنية العراقـية الدكتور عـقيل حميد احلـداد العام في جميع على صعيد مـتصل  اعلن رئيس الـلجنة البـارا
غفور له النائب االول  لرئيس اللجنة الراحل خالد رشك دة ثالثة ايام وذلك لوفاة ا بية و مفاصل اللجنة البارا
واضح رئيس الـلجـنة ان احلـداد سيـكون جلـميع الـفرق الـرياضـية وايـقاف الـفعـاليـات واالنشـطة والـتدريـبات في
بـية   وذلك حـدادا  لوفـاة احد قـادتهـا  وهو الـراحل خالـد رشك  الذي العب والقـاعات  الـتابـعة لـلجـنة الـبـارا ا

غادر احلياة .
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الــفـريق   في نــهـايــة مـحـزنــة وضـيـاع
امـال حتقيق الفوز الثاني تواليا   قبل
ان يــعــود لــلــنــتــائج  الــفــاشــلــة   مـرة

اخرى.
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وفــرط زاخـو بــتـقــدمه  في الــوقت بـدل
الـــضــائع د94 بــهــدفــ  لــواحــد عــلى
مــضــيـــفه الــديــوانــيــة  الــذي جنح في
ــواجـهـة   لـلـتـعـادل عن طـريق اعـادة ا
ـضـيف عـلى عـبــد الـله حـامـد  ويـلـزم ا
تـقاسم النقطت  ليرفع  الرصيد 4 في
مـنطقة اخلطر الـتي كاد ان يخرج منها
لـــو حـــافظ عـــلى تـــقــدمه د45 مـن قــبل
ســــيف الــــدين ظــــاهــــر الـــذي فــــرط به
الــفـريـق في احلـصــة الـثــانـيــة عـنــدمـا
تـمكن زاخو من التعادل د 58 والتفوق
د82 لــكـنـه  تـنــازل عن الـفــوز  واحلـكم
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W∫ احدى منافسات لعبة الشطرجن احمللية F

ة. تجرع هز ميسان اجلمعة  ا
 الــزوراء امـام  أنــصـاره   وخــشـيـة أن
ـضـيف الـذي غـير يـكـون حتت ضـغط ا
ـشاركة بـشكل واضح فـيما من مـسار ا
جتــرع ســامــراء اخلــســارة الــســادســة
واقع والـبقاء  واالسـتمرار في اخـطر ا
بــسـبب مـعـانـاته الــكـبـيـرة  في تـراجع

النتائج.
jHM « ÂbI

وتـــقــدم الـــنــفـط عــاشـــرا بــفــوزه االول
الــعـائــد به من مـلــعب الـنــجف  بـهـدف
بـيار بو بكر القاتل  د90 بـعدما أستمر
بــعــانى بــخــمـســة تــعــادالت وخــسـارة
الـشرطـة  قبل ان يـتنـفس الصـعداء في
مـهــمـة خـطـرة  لـكـنـهـا  شـكـلت  افـضل
حلـظـات  الـفـريق الـذي عـدل من االمور
ـتــاخـرة الــتي  تـاثــر  بـهـا والــبـدايــة ا

بـاسم قـاسـم  الـذي  عدل مـن اخلـطوط
ـرور بـسالم وحتـقيق احلـافـز الذي وا
كــان يـبــحث عــنه اهل الــنـفط واثــبـات
نافسة  وترك  احلسرة قـدراتهم  في ا
في نـفوس جمهور الـنجف على ضياع
الـنقطة   من  نتيجـة  التعادل  القائمة
 حـــتى الـــدقـــيـــقـــة االخـــيـــرة وتـــقـــبل
رة  بـسـبب تراخي الـدفاع اخلـسـارة ا
لعبه لـيجد نفسه متاخرا مرة اخرى 
 بــعــد ربـاعــيـة نــفط الــبـصــرة وزيـادة
مـشـاكل الـنـجف بـعـد تكـرار سـيـنـاريو
الـسقوط في عـقر الدار  وفـقدان ميزته
و الــتـراجع    مـوقـعـا بـفـارق االهـداف
عن الـنفط بنفس الر صيد ٨ ومواجهة
ازمـة النـتائج   وخسـارة النفط  وسط
حـسـرة جـمهـور الـنجـف على الـتـعادل
وضــيــاعه اخــر  الـثــوان  لــيــخـرج مع
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سـلـسـلـة من الـنـشـاطـات الـدوؤبة
يضطلع بها القـائم على اللعبة
الــفـكــريـة الــشـطــرجن  في مـديــنـة
ـــوصل  الســيـــمــا من خالل دعم ا
ـواهب الــصـغــيـرة في واسـنــاد ا
ا يتالئم هذه الـلعبـة واعدادهـا 
بـاكـتــشـاف مـهـارات مـســتـقـبـلـيـة
تــدعم الـتـمـيـز الـذي حـقـقه العـبي
ـديــنـة في الــسـنــوات الـســابـقـة ا
ومع ان تـــــــلـك الــــــنـــــــشــــــاطــــــات
كالبطـوالت والدورات التحـكيمية
تتـوالى اال ان النظـرة التشـاؤمية
ـديــنـة لــقـاعـة من خالل افــتـقــار ا
ــلــكــهــا االحتــاد مــتــخــصــصــة 

كـــــــورونـــــــا  تـــــــوقـــــــفت
النشاطات.

عني لذلك نأمل من ا
ــهـتــمـ بــشـؤون وا
الـــــــريـــــــاضـــــــة في
احملـافـظـة تـفـعـيل
إدخـــــــال مـــــــادة
الـشـطرجن إلى
حـــــــــــــصــــــــــــة
الــــريـــــاضــــة
ووضــــــــــــــــع
شــــــروط من
قـــبل جلـــنــة
الــــــــــرأي فـي

ــدارس الـــوزارة لــكل ا
األهــلــيـة بــاســتــحــداث مـادة
الــشــطــرجن كــمــادة أســاســيــة
عـارف والعـلوم وبذلك كبـاقي ا
نــضــمن انـتــشــار الــلـعــبــة والـتي
تعتبر الرياضة الفكرية  الوحيدة
بــديال عن األلــعـاب األلــكــتـرونــيـة

وادمانها.
والشك في ان افــتــقــار احملــافــظـة
لـلـمـراكـز الـتــخـصـصـيـة جـعل من
الـلـعـبـة  تـواجه تـراجـعـهـا كـباقي
الـريـاضـات الفـرديـة  األخـرى فـقد
انـــــصـب اهـــــتــــــمـــــام  الــــــســـــادة
ــــــــســـؤولــ عــلـى كــرة الــقــدم ا
والـــتــغـــاصي عن بـــاقي األلـــعــاب
فــبـات  لــزامـا عـلــيـنــا عـنــد إقـامـة
ـــراكــز بـــطـــولـــة  في مـــفـــاحتـــة أ
ــكــان الــريـــاضــيـــة   لــتـــوفــيـــر  ا
نـاسب  فيتـرتب  علـينا   تـوفير ا
مـــبــالـغ  لــشـــراء مــادةالـــكــازوايل
لـتـهيـئـة قاعـة لـلعـب  تتـوفـر فيـها
األنـارة والــتـكــيـيف  أو أن  نــقـيم
ــــــقـــــــاهي بــــــطـــــــوالتــــــنـــــــا فـي ا

والكافيهات...
في  ظـل  هـكـذا ظــروف  ال أعـتـقـد
أن مــســتــقــبل الــلـعــبــة  ســيــكـون

مزدهرا.

مهدي كر

 يـجب ان يبـذل  الـربّاع الـبـطل علي عـمـار الذي حـقق الـوسام الـفضي
لـرفعة النتر والنحاسي باجملموع في منافسات وزن 102 كغم ببطولة
ـمـلـكة الـعـالم لـرفع االثـقـال لـفـئـة الـشـبـاب الـتي أخـتـتـمت مـؤخـراً في ا
العـربـية الـسعـودية  جـهدا شـخصـيا اسـتثـنائـيا لـتطـوير قـدراته لبـلوغ
هـدفه اوحـلـمـه  و اليـعـول كـثـيـرا عـلـى دعم وزارة الـشـبـاب والـريـاضـة
ـبيـة الوطـنيـة العراقـية  واالحتـاد العـراقي لرفـع االثقال   والـلجـنة االو
الن هـذه اجلهـات الـسانـدة (تـنصـلت) غـير مـرة  من اداء  واجـبهـا وهو
تـوفير مناخ التفوق للموهـبة الرياضية من االلف الى الياء  بذرائع غير
ـعـنـوي ..هذه ـبـيـة واالحتـاد  بـالـدعم ا مـقـنـعـة .. اكتـفت الـوزارة واالو
اجلـهات (الساندة)  اعـتادت ان تترك االبـطال في أول الطريق وال اقول
سؤول االداري الرياضي يشجع ويساند بالقول وليس في نصفه الن ا
ـتقـدمـة الذكـر عنـدما الـفعل  واقـول اول الـطريق الن اجلـهات الـثالث ا
طلوبة لـلعناية ـوهبة الواعدة  فـانها ال تتـحرك بالسرعـة ا تعـلم بحالة ا
ـوهـبة  الـتي تـتـمثـل بتـوفـير غـطـاء مـالي يسـاعـد الـرياضي الـعمـلـيـة با
نـافسـة واالنتـقاليـة  الربع سنـوات على ـتفـوق في مراحل االعـداد وا ا
اقل تـقـديــر .. و ال تـوفـر اجلــهـات (الـســانـدة) مـنــاخـا تـدريـبــيـا مـؤهال
لـلـنـجـاح  لـلـريـاضـي الـواعـد .. وكـلـنـا يـتـذكــر كـيف تـسـبـبت اجلـهـات
(الـسـانــدة) في أفـول جنم اكــثـر من ربـاع عــنـدمـا لـم تـتـابع كــمـا يـجب
الـشأن الغذائي لهم  فـضال عن الشأن التدريـبي  حيث تناول البعض
مـنهم مواد مـحظـورة قضت على مـسيـرتهم الريـاضيـة .. امثلـة االهمال
ـبـيـاد شـبـاب ع بـطل الـعـراق واو كـثـيـرة  مـنـهـا هي حـالـة الـنـجـفي اال
الـعـالم في الـقـفز بـعـصـا الـزانـة منـتـظـر فـالح بـارتـفاع ( 5.05م) الـذي
سـجـله عام 2014 ثم بـارتـفـاع قدره (5.25م) الـذي سـجله في بـطـولة
اســيـا  2016 ونـال وقــتـهــا اعـجــاب بــطل الـعــالم الــسـابق في الــزانـة
االسـطـورة االوكــراني سـيـرجي بــوبـكـا ..  الـبــطل مـنـتــظـر فـالح حـاول
ــشــاركـة تــاريــخــيـة في دورة وحـاول  ان يــنــجح في حتــقــيق  حـلــمه 
يدالة كـنا الفوز  ـركز متقدم (ان) لم يكن  بية والفوز  االلـعاب االو
ـبيـة  ولـكنه اخـفق  وعـلى االرجح ستـسـتمـر معـانـاة البـطل مـنتـظر او
فـالح الى أجل غـير مـعـلـوم .. وحاول عـدنـان طعـيس في حتـقـيق اجناز
ي في 800م  بـعد ان فاز بـذهبـية هذه الـفعـالية في بـطولة ـبي اوعا او
اســيـا عـام 2014 وفـاز قــبل ذلك بـتـسع ســنـوات بـالــوسـام الـفـضي لـ
(1500م) في بـطـولــة اسـيـا و ولم يـفـلح عــدنـان طـعـيس رغم ان رئـيس
يـدان الـدكـتـور طالب فـيـصل هـو بـطل سابق احتـاد الـعاب الـسـاحـة وا

قام. ي رفيع ا السيا في 400م موانع  واكاد
ـبـيـة الـوطـنـية بـارقـة االمل الـتي تـلـوح في االفق هي اعالن الـلـجـنة االو
الـعراقية عـبر أمينهـا العام هيـثم عبداحلمـيد  بإدراج الربـاع علي عمار
ــبي وهـو مــسـؤولــيـة كـبــيـرة تــؤطـر الالعب في بـرنــامج الـتــضـامن األو
راقـبة الـعلـمـية الـدقيـقة مـن قبل مـدرب كـبار فـي لعـبته  وان تـفوقه بـا
واحملـافـظة عـلى مـسـتـواه كفـيالن بـاسـتـمـراره حل مـشـاركـته بـالدورة
قـبلـة باريس 2024  ولـكن أي تراجع فـي مردود علـي عمار ـبيـة ا األو

بية الدولية العداده وتهيئته.  سينهي رعاية األو
بية الوطنـــــــــية  نـتمنى ان يكون تعهد اللـجنة االو
ــرة مـخـتــلـفــا عن تــعـهــداتـهـا الـعــراقـيــة هـذه ا
الــســــــــابــقـة ,وتــتـابع بــحــرص كـبــيـر حــالـة
الـربــاع الـواعـد عـلي عـمـار  لـيـحـقق اجنـازا
يا جـديــــــدا للـعراق ..اجنـــــــاز ـبيا وعـا او

يغادر من خالله عالم االحالم الى الواقع .

بــشق االنــفس  لــيــجــد واانــفـســهم في
مـشاركـة مقـبولة من جـمهـورهم الكـبير
ــرحب  بـالـفـوز الـر ابع  واالسـتـفـادة ا
مـنه في مواجهـة زاخو اجلمعـة للبحث
عن الـفـوز اخلـامس في مـهمـة  تـتـطلب

من جثير جتنب  التعثر ذهابا.
مـن جــانـــبـه  تــراجـع  نـــفط الـــبـــصــرة
بكر خـامسا   ولم يسـتفيد من تـقدمه ا
د٠20 عـن طـريق بـابـا بـكـر سـرعـان مـا
تـــراجع بـــالــثـالثــيـــة    ويــواجـــة مــرة
اخـرى صـعـوبـات تهـديـد حتـدي الـفرق
اجلـمـاهـيريـة  وبـحـاجة  الى  مـراجـعة
عماد  عودة للبقاء على قوة التشكيل.
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ــ فـي اجلــولـــة  كــان واكـــثـــر الــغـــا
نـوروز الـذي جنح   العـودة  من مـلعب
ســامــراء بـكـل الـفــوائــد    والــنـتــيــجـة
االيـجابـيـة الثـانيـة توالـيا بـالفـوز على
اصـحـاب االرض بـثالثة اهـداف لـواحد
عـنـدمـا مـنـحه هـاوري انـور  الـتـقـدم  د
23قبل ان يعود الالعب ذاته  ليعززه
ــهــمــة بـــالــثــاني د 38 فــيـــمــا حــسم ا
اشــور رسـتم د50 لــتـحـقـيق الــنـتـيـجـة
الـعريضة على متـذيل الترتيب والتقدم

رابع عشر7  بفضل الثالثية.
وتـــتــحــسن االمـــور  بــنــقـــاط الــذهــاب
الـغالـية  وترفع من مـعنويـات الالعب
ـرشح لـلفـوز الـثالـث  عنـدما  ويـظـهر ا

يـــســتـــقــبل
اجلـــــريح
نـــــــــفط
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خـرج اجلوية بفـوز صعب على حساب
االمـانـة بـهدفـ لـواحد امس االول في
مـلـعب الشـعب ضمن اجلـولة الـسابـعة
ــمــتــازوتــقــدم الــبــطل د59 لــلـــدوري ا
بـــهـــدف حـــسـن جـــبـــار فـــيـــمـــا حـــقق
بـيناروس اكور التعادل  لالمانة  د 84
قـــبـل ان يــنـــجـح ابـــراهـــيم بـــايش من
ـباراة تـسـجـيل هـدف الـفوز د90 مـن ا
ـتـصدر مـتـخلـفـا عنه وبـنـفس رصـيد ا
بــــفـــارق األهــــداف .وظــــهـــر اجلــــويـــة
ـستـوى متـو اضع وواجه صـعوبات
اخـتراق دفاع االمـانة ليجـد نفسه امام
مـشكلة الـتهديف التـي جتاوزها بهدف
الـتـقـدم  لـكـنه واجـه صـعـوبـات كـبـيرة
بـعـدمـا انـدفع العـبو االمـانـة وتـمـكـنوا
من االســتــحـواذ عــلى الـكــرة والـتــقـدم
والـــتـــحـــكم بـــأجــواء اجلـــويـــة من كل
اجلـوانب وفي  اوقات ايجـابية اثمرت
عن تـسجيل هدف الـتعديل  بوقت مهم
من كــرة مـلــعـوبــة من اجلـهــة الـيــمـنى
فــشل في تـقــديـرهـا فـهــد لـتـســتـقـر في
الــشــبـاك قــبل ان تــنـقــلب االمــور عـلى
كـتــيـبـة جـمـال عـلي بــسـبب تـراجـعـهـا
لـلـحـفـاظ عـلى  الـتـعـادل   الـذي كـسره
ابـــراهــيم بــايش  وقـــلــبه عــلى رؤوس
ــبــاراة تـلــفظ أنــفــاســهـا ــنــافس  وا ا
لـيــبـعـد الالعـبـ و احـمـد خـضـيـر من
غـضب االنصـار الذين  رفـضوا نتـيجة
الـتعـادل الثـاني النهم حـضرو من اجل
مـشـاهـدة الـفوز الـذي دفـعـهم لـلتـفـكـير
جــديـا  لــديـربي اجلــمـعـة وفـك شـراكـة
الــصــدارة مع الـغــر  الــشـرطــة الـذي
ـــر بــافـــضل ايــامـه فــيـــمــا لم يـــقــدم
ـتـوقع  سـواء مع ـسـتــوى ا اجلــويـة ا
ـيـنـاء واالمـانـة   فقط خـرج بـنـتـيـجة ا
االحـــد واالمـل في ان تـــنـــعــــكس عـــلى
ــو اجــهـــة  الــتــحــدي الـــتــحــضــيـــر   
احلــقــيـقي لــلــمـدرب والــتـشــكــيل امـام
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حــــافـظ الــــطـالب  عــــلى مـــــوقــــعــــهم
ـهم  عـلى نفط الـسـادس  بفـوزهم ا
الـبــصـرة بـثالثـة اهـداف لـهـدفـ
ســــجـــلـــهــــا مـــرتـــضـى عـــلي د
22وزيد احمد 26 وستيفن
46 حتت انظار جمهورهم
قــبل مــحــو اثــار ســقـوط
اربـــــــيـل   وتـــــــعـــــــادل
الــكــهــربــاء والــعــودة
لــــنـــسج الــــنـــتـــائج
ــــــــطـــــــلــــــــوبـــــــة ا
ولـيؤكدوا عزمهم
 فـي  الـتقـدم في
ــنــافـســة عـلى ا
ــقــدمـة مــواقع ا
فـي وضـع افــــــضل

بـــــكــــثــــيـــــر  من اخــــر
مـشاركة عانى فيها كثيرا

قــبل ان يـسـتــمـر في الـدوري
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كــنـا نــقـوم بــذلك كـيــفـمــا اتــفق. لم أكن أعـرف
الكثير عن دورتي الشهرية وما تأثير ذلك على
وزنـي وكـــــــيــــــــفـــــــيـــــــة أدائـي فـي الـــــــنـــــــادي
ي للـمالكمة الريـاضي".ويتـطلب اجملـلس العـا
الـتــحـقق من األوزان قـبـل مـبـاريـات الــتـنـافس
ي ولكن وفـقا لـفريق هـاربر على الـلقب الـعـا
فــإن هــذه األوزان مـصــمــمــة لـلــرجــال.وتــعـمل
هاربر مع مدرب القوة والتكيف داني ويلسون
وأخـصـائي الــتـغـذيـة لي ريــكـاردز في مـنـشـأة
بــوكـســيــنغ ســايـنس فـي جـنــوب يــوركـشــايـر
بـاريـاتهـا.وأضـافت: "ال بد لي من للـتـحضـيـر 
تـتـبع دورتي الـشـهريـة. قـبل أن يـبـدأ مـعـسـكر
الـتدريب سـأحتـقق مـنـهـا مع داني وأتـفحص
قرر أن تـبدأ فيها" .وقالت األسابيع التي من ا
"سـيقـوم داني بـعـد ذلك بـوضع هـيكـلـيـة حيث
سيكون لدينا أسابيع للتعافي وأسابيع أخرى
حــيث نــضــغط حــقـا ونــحــاول الــدفع من أجل
حتـقيق أفـضل الـنـتائـج الشـخـصـية. كل شيء
يجب أن يكـون هنـاك تخطـيط وراءه".وخسرت
الكمـة الـبريـطانـية شـانـون كورتـينـاي حزام ا

ـالكــمــة لـــنــدن - وكـــاالت - تــعــتـــقــد ا
البـريـطانـيـة تيـري هاربـر وفـريقـها أن
الهيئات احلاكمة بحاجة إلى إصالح
ـطـلـوب ـتـعـلـقـة بـالـوزن ا الـلـوائح ا
الكــمــة.وقـــالت بــطــلــة ــبـــاريــات ا
ي لـلـمالكـمة في وزن اجمللـس العـا
الــريـشـة إن عــلـيــهـا تــتـبـع دورتـهـا
الـشـهـريـة بـعـنـايـة أثـنـاء الـتـدريب
وإن الــــــتـــــحـــــقـق مـن األوزان قـــــبل
ـثل أيـضا ي  مبـاريـات اللـقب الـعا
مـشـكـلـة.وقـالت هـاربـر لـبـرنامـج لوك
نــــــــــورث
على بي
بــــــــــــــي
ســـــــــي:
"من قـبل

ي لـلـمالكـمة الوزن اخلـفـيف من اجملـلس الـعا
في أوائل أكتوبـر/ تشـرين األول بعدمـا فشلت
في حتقيق وزن مـناسب للـدفاع عن لقـبها ضد
قدار جيمي ميتشل.وفقدت كورتيناي وزنها 
 2.5رطال (1.13 كيلوغراما تقريبا) عندما

ـباراة بدأت دورتـهـا الـشهـريـة خالل أسبـوع ا
وكـشــفت أنه قــد مـرت ثـالث سـنــوات قـبل ذلك
شــهـــدت خاللـــهـــا انــقـــطـــاعـــا تــامـــا لـــلــدورة
الــشـهـريــة.وقـال خـبــيـر الــتـغـذيــة ريـكـاردز إن
الــتـــحــقق مـن األوزان الــذي يــطــلـــبه اجملــلس
ــكن أن يـــكــون ضــارا ي لـــلــمالكـــمــة  الـــعــا
بـالـالعـبـات.وقـال "عــلـيـنــا [أن نـتـتــبع] وزنـهـا
وكــذلـك دورتــهــا الــشــهـــريــة أيــضــا".وأضــاف
"األســابــيع األربـــعــة األخــيــرة من الــنــزال هي
عندما يكـون التدريب في أعلى مـستوياته لذا
لـلــقـيـام بـالــتـحـقـق من هـذه األوزان في بـعض
األحـــيــان يــتــعـــ عــلــيك خـــفض الــســعــرات
احلـــراريــة إلـى مــســـتــوى أقـل من اإلرشــادات
ــعـتــمــدة وهـو مــا ســيـكــون ضــارا بـصــحـة ا

رأة". ا

بـاراة  واالثن يـهم في اعالن نـهايـة ا
ـباريات اسـتمـرا يواجـهان صعـوبات ا
احلــقـيـــــقــيـة  ونــزف الـنــقـاط  من دور

الخر.
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وخـــــرج الــــــكـــــهــــــربـــــاء بـــــنــــــقـــــطـــــة
مـتـراجعـالـلمـوقع التـاسع  وعـاد اربيل
بـاألخـرى   ثـالث عـشر في الـلـقـاء الذي
جـمعـهمـا في العاصـمة  وانـتهى سـلبا
بـعـدمـا عـجـز  العبـو الـفـريـقـ من  هز
الـــشــــبـــاك  فـي نـــتـــيــــجـــة مـــقــــبـــولـــة
ـاضي لالصــفـربـعــد الـفـوز االســبـوع ا
عــلى الـطالب فـي حتـسن واضح فــيـمـا
ة الزوراء فـشل الكهرباء تـعويض هز
لــكـــنه الزال  يــقــدم نــفـــسه كــطــرف في

نافسة. ا
w *Ëô« q Q

بـــاركَ رئــيسُ االحتــاد الـــعــراقيّ لــكــرة
الـقـدم عـدنان درجـال تـأهل مـنتـخـبـنا
ـبيّ إلـى نـهـائيـات آسـيـا حتت 23 األو
ـــنـــتـــخب عـــامــــاً بـــعـــد فـــوزه عـــلـى ا
الــبـحـريــني بـثالثـيــة نـظـيــفـة وتـصـدر

مجموعته الثالثة.
نتخب واتـصلَ  درجال برئيـس وفد ا
بي ـنـتـخب االو ـشـرف الـعام عـلى ا ا
عـضـو االحتـاد غـا عـريبـي وباركَ له
ـسـتـحق ـنـتـخـب بـعـد الـفــوز ا تــأهل ا
ـنــتـخب الـبــحـريــني مع تـقـد عــلى ا

ستقبل الكرة العراقية. يزٍ  أداءٍ 
ووعـدَ رئـيس االحتـاد العـراقي بـتـكر
ـا قـدموه في اً يـلـيقُ  ـنـتـخب تـكـر ا
ـستـقبـل الـتصـفيـات وسيـكون أولَ ا
نـتخـب أثنـاء عودته لـلـعاصـمة لـوفـد ا

بغداد .

تيري هاربر
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ــمـثــلــة الـلــبـنــانــيـة نــادين نــســيب جنـيم مــازحت ا
اجلـمهور بحديثها عن سر جمالها اذ كتبت

عــلى حــســابــهـــا اخلــاص عــلى مــوقع
الـتواصل االجـتماعي: (سـر جمالي
الـنــهـنــهـة) وقــد القى مــنـشــورهـا

. تابع تفاعال كبيرا من قبل ا
واشـتهـرت جنـيم بـكلـمـة (مـنهـنـهة)

في مسلسلها (2020). 
وكـانت جنيم نشرت مـجموعة صور
عـــبــر خـــاصــيـــة الــســـتــوريـــز عــبــر
حــــســــابــــهــــا اخلــــاص عــــلى مــــوقع
الـتــواصل اإلجــتــمــاعي أثــارت فــيــهـا

اجلـدل بتهجمـها على بعض األشخاص.
وكـتـبت (وأرجع أقــول نـحـنـا الــلي عـمـلـنـا
للناس الزبالة قيمة) ونشرت بعدها منشور

آخر وكتبت :
(خليك مع الرخيص أنا غالية عليك).
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صــالح الـبـالـغ من الـعـمـر  36عــامـاً والـذي
جــاء من الـديـوانـيــة عـلى بـعـد 80 كـلم عن
ـــشـــاهــدة حـــفل االفـــتــتـــاح (هــذا احلـــلــة 
ـهرجان يعكس ثـقافة العراق وهـو تعبير ا
عن حـرية العـراقي نحن ظـلمنا مـنذ عهد
صـدام حـسـ وما بـعـد عام 2003 بـسـبب

األحزاب التي دمرت بالدنا وحضارتنا).
وأضـــــــاف (يــجب أن نــعــيـد هــذا الــتـراث
وهـــذا اجلـــمـــال إلـى الـــعـــراق. ال نـــخــاف.
ـنع ــكن ألحـد أن  حــريـتي أن أغـني وال 
ذلك). ومـن معرض الفنـون التشكـيلية قال
ــدحـتي إن الــفــنـان الــتـشــكــيـلـي شـبــيب ا
ـــهـــرجــان رســـالـــة إلى كل الـــعـــالم بــأن (ا
الــــعـــراق ال يـــزال لـــديـه فن).وأضـــاف (من
يـرفض فـلـيرفض هـذه وجـهة نـظـره. نحن
نواصل عملنا الذي ليس فيه أذية أو ضرر

على اجملتمع).

ـتنبي فرحت كما اطفال الروضة فقد عـثرت على رواية االمير الصغير النطوان في شارع ا
وجتـاذبت اطراف احلـديث حولـها ـا قرأتـها دي سانت اوكـزوبري الـتي قرأت عـنهـا اكـثر 
ـا جتاهال لـقيـمتـهـا الكـبرى بـعد ان صـنفت مع  ضـيـوفي من اخملتـص بـادب الطـفل .. ر
ضمن ادب االطـفال جزافا .. لكنـني انا قش في مضاميـنها كأنني مؤلـفها  .. كوكب االمير
اصغـر منه ذلك انه يـكون خـارج دنـياه لـوسار ثالث خـطوت خـارج حدوده ; لـكنه مـكتف به
ـنفـرد مـؤمنـا بقـول من قال : تـعش سعـيدا اذا مـاعشت وال احد يـفوقه سـعادة في عـيشه ا

منفردا ... 
  كــنت اقـاوم تــعب دهـر كـامـل من فـرط ارتـقــاء مـدارج مـهــرجـان بـابـل ..سـاكـتــفي بـاعـادة

التنقيب في مباهج عالم الراشدين وسوف ادون مكتشفاتي على الهواء مباشرة ..
مات.. كانت فوقي  كنت ببـابل في مهرجان اعاد الـثقة باننـا اهل للحياة ولـسنا جديرين بـا
ــدارج  تـضــحك لـزالت عــريـفــة احلـفل وتــرقص طـربــا عـلى كل شيء أمــة مـلـيــونـيــة عـلى ا
ويــصـعــد صـفــيـرهـا الى عــنـان االفالك  حــ قـالت لــهم شـمـس : امـوت فـيــكم ..ثم كـررت
وكـركـرت : حلم حلم ..  تـذكـرت قـول اخلالـد الـذكـر ابـوخـالـد ; عبـد الـرزاق عـبـد الـواحد :
امـوت فـيكم ولـو مـقـطوعـة رئـتي   يـاالئمي في الـعـراقـي التـلم.. هـو الـعراق فـقل لـلـدائرات

قفي.. شاب الزمان جميعا والعراق صبي .
 .. كوكب اليـحد لـكنه مـجهـول جمـاله في باطـنه ; معـادن اهله الحتـتاج الى اخـتبـار .. وانا

ازاء هذا الـكـوكب الاليـحـد ضئـيل جـدا الارى بـالعـ اجملـردة .. طـافوا
ـبيت واالقامـة وجربت نشـوة الشهـرة على حدود بي وعرضـوا علي ا

دامـة بـالصـغـير وبـالـكبـير  مـا اسـتحـقه مـنهـا كـأني شربت  مـن ا
ولفرط غبطتي بكيت حتى انتشيت .. 

 قـطـعـت جـهـيـزة  قـول كل خـطـيـب ..من درس الـبالغـة تـعـلـمت : ان
وكفى بالعراق شاهدا  وجميال  . عنى  بنى تطيح با الزيادة في ا
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ــعــلــومــات بــجــامــعــة الــقــاهــرة حــاضــر مــدرس عــلــوم ا
ـرئي لـلـبـيـانـات في افـتـراضـيــا عن (اسـتـثـمـار الـعـرض ا
ـعـلـومـات) ضـمن فـعـالـيـات اسـبـوع قـيـاسـات قـيـاسـات ا

علومات. ا
bOFÝ œuł

اخملــرج الـسـوري افـتــتح فـيـلــمه الـروائي الــطـويل (جنـمـة
الـصــبح) عـروض األيــام الـسـيــنـمــائـيــة ضـمن الــبـرنـامج
ـعـرض الكـتـاب الـسـوري الذي ـرافق  ـتـنـوع ا الـثـقافي ا

تستضيفه مكتبة األسد الوطنية بدمشق.
wzUD « …œuŽ ÊU½bŽ
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ـعرض مـعـاون قـصـر الـثـقـافة والـفـنـون فـي االنـبـار زار ا
الـفني الـذي اقامـتــــــة مجـموعـة الريان الـفنـية وبالـتعاون
مع نـقـابة الـفنـانـ العـراقـي فـرع االنبـار الـذي اقيم في
ـشـاركـة تـسـع ـركـزيـة في الـرمـادي  كـتـــبـة ا اروقـة ا

فنانا.

Ê≈ bÒ Rð rO$

UN ULł dÝ WNMNM « فـي وزارة الــثـــقــافـــة والــشـــبــاب في
أربــــيـل فــــرحـــــان  وسط حـــــضــــور
نـخـبـوي وطـيف واسع من الـفـنـان
عـنيـ بالفن هـتمـ وا ثـقفـ ا وا
الــتـــشـــكــيـــلي تـــقــدمـــته الـــفــنـــانــة
الــتــشــكـيــلــيــة مالك جـمــيل رئــيــسـة
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أقــامت جـمــعـيـة كــهـرمــانـة لـلــفـنـون
ـدة مــعـرضــهـا اجلــديـد في اربــيل و
يـــومــ وحتت عــنـــوان (كــهــرمــانــة
ســـفــيــرة االبـــداع واجلــمــال) الــذي
افـتتـحه مـدير عـام الـثقـافـة والفـنون

اجلمـعية  وعـدد من أعضـاء مجلس
إدارة اجلمعية.

ـعــرض أقـيم في قـاعــة مـديـديـا في ا
مـديـنـة أربــيل وانـطـوى عـلى أعـمـال
فـنـيـة تـشـكيـلـيـة مـتـنـوعـة ألكـثر من
خــمـســ فـنـانــة وفـنــانـاً من جــمـيع
ا فـيها محـافظـات العـراق 
مـحافـظـات إقلـيم كـردسـتان
وضوعات اتسعت خملتلف ا
اإلنـــســـانــيـــة والـــوطــنـــيــة
واإلجـتـمـاعـيـة والـعـاطـفـية
والــــوجـــدانـــيــــة فـــضالً عن
أعــمــال ومـشــغــوالت يــدويـة
مـــــتـــــنــــوعـــــة عـــــبـــــرت عن
ابداعـاتـهم وخـطابـهم الـفني
ورؤاهـم اجلـــمـــالــــيـــة الـــتي
تتـناغم مع هـموم وتـطلـعات
ــخــتــلف ابـــنــاء شــعــبــنـــا 
مــــكــــونـــاتـه.و في خــــتـــام
ـعــرض تـوزيع الــشـهـادات ا
شارك في التقديرية على ا

عرض. ا

ي الـعـراقـي صـدر له عن مـكــتب دلـيــر لـلـطــبـاعـة االكــاد
كـتـاب بــعـنـوان (جــغـرافــيـة جـنــوب غـرب آسـيــا واخلـلـيج

العربي).

ــمــثــلــة الــعــراقــيــة تــشــارك في ا
مـسـلـسـل مـشـتـرك يـضم فـنـانـ
من الــعـراق ومـصـر والــسـعـوديـة
واالردن بعـنوان(على بعـد مسافة
ـــــؤمل عـــــرضه من احلـب) من ا

قبل. في شهر رمضان ا

االديبة االردنـية وقعت  روايـتها (أنـيموس)بـجلسـة اقيمت
في بيت عـرار الثقافي واشتمل حفل التوقيع على قراءات
نــقـديــة حلـسن عـبــادي و عـبــد اجملـيــد جـرادات وصـالح
حمدوني وأدارت مفردات اجللسة القاصة روند كفارنة.

احملـامي الــعــراقي من غــرفـة مــحـامـي بـابل نــعــته نـقــابـة
وت إثـر فشل كلوي احملامـ العراقيـ  بعد ان غـيبه ا

غفرة و الرضوان. مع الدعاء له با

fLý bLŠ«

رئيس فـرع االحتاد الـعام لالدباء والـكتـاب العـراقي في
مـحـافـظـة مـيـسـان صـدرت له الـطـبـعـة الـثـانـيـة من ديـوانه
الـشـعـري (انـت وحـدك ال أحـد) مـتـضـمـنـة  20 قـصـيـدة

قصيرة.

نادين جنيم

خــاي إال أنه اخــتــار عـدم الــتــعــلـيق
وكأنه ليس من الـعائلـة.  أما شقـيقة
زين فـــــقــــد أبــــدت كــــامـل دعــــمــــهــــا
ومـســانـدتـهــا لـشـقـيــقـهـا وسط هـذه
االدّعاءات والتوترات كما أكّدت بأن
الـعــائـلـة تـكــون أوالً وقـبل كل شيء

وعـلّــقت (زين أنت
مـحــبـوب جـداً من
قـــبـــلــنـــا).ووصف
الــبــعض تــصـرف
محـمـد حديـد بأنه
ال مـــــــبــــــالـي وانه
خــبـيــر في اتــقـان
فـن الـالمـــــــبــــــاالة
وجتــــــــــــــــاهــل كـل
شاكل واألحداث ا
الــتي تــنــاولــتــهــا
الــــــصـــــــحــــــافــــــة

ية. العا
ــــــغــــــني وقــــــال ا
الـــــبــــــريـــــطــــــاني

{  بـنــسـلـفــانـيـا –وكـاالت - يـواجه
غنـي زين مالك تُهم مـضايـقة ضده ا
من قبل والدة حـبيـبته جيـجي حديد
وذلك عــقب مــزاعم اعـتــدائه عــلـيــهـا
بــالــضــرب ووصـفــهــا بــألـقــاب غــيـر
الئـقــة.وأكّـدت الـوثــائق ادّعـاءات عن
وجود شجار في منـزل جيجي حديد
وزين مالك في بنسلـفانيا وذلك بعد
قيام جدة ابنـتهما خاي بـتصويرها
ا دفع ورغبـتهـا في نشـر الصـورة 
زين لـــلــــهـــجـــوم عــــلـــيـــهــــا من أجل

احملافظة على خصوصية ابنته.
ÎôË« WKzUF «

ــشــاكل الــعــائــلـيــة لم ووسط هــذه ا
يـعـلّـق والـد جـيـجي (مــحـمـد حـديـد)
ـــوضـــوع بـل ظــهـــر كـــأنه ال عـــلى ا
ـا يحـدث حـيث نشـر صورة يبـالي 
له وهــو يــقــوم بــطــبخ احملــاشي في
نــفس الــوقت. وبــالــرغم مـن أن هـذه
شـاكل تخص كل من ابـنته جـيجي ا
حــديــد وزوجـتـه يـوالنــدا وحــفــيـدته

.ولم نـخـرط مـتمـنيـاً الـشفـاء لـكلّ ا
وضـوع بـشكل تـعلق يـوالنـدا علـى ا

علني بعد.
من جـهـتهـا قـالت جـيـجي حـديد في
بـــيــان (إنــهــا تــطـــلب احلــفــاظ عــلى
خــصـوصـيــتـهـا وعــلى خـصــوصـيـة

وعـضـو فرقـة وان دايـركـشن سـابـقاً
ــوقـع تي أم زي (إن مــا ذكـــر حــول

وضوع مزاعم خاطئة).  ا
وفـي بــيــان نـــشــر عـــلى تــويـــتــر لم
يــتــطـرق مــالك مــبــاشـرة إلـى مـزاعم
االعتـداء ولـكنه طـلب اخلـصوصـية

ابــنــتــهــا خــاي الــتي أجنــبــتــهــا من
مـــالـك). وكـــان زين قــــد مـــثل في 27
ـاضي أمـام مـحـكـمـة تـشـرين األول ا
في بـنسـلـفانـيـا وأدين بتـهم اعـتداء
ترتـبط بـحادثـة وقعت في 29 أيلول
ـــــاضـي. ونـــــقـــــلت وســـــائـل إعالم ا
أمريكيـة أن مالك شتم وهاجم لـفظياً
يــــوالنــــدا حــــديــــد وأحــــد احلـــراس
الــشـخــصـيــ وحــاول طـردهــمـا من
منزله. وفي ح ينفي مالك االعتداء
عـلى والـدة جـيجـي حديـد إال أنه لم
يعـترض عـلى قرار احملكـمة في أربع

تهم اعتداء أخرى.
…dDO K  Z U½dÐ

ـــغـــني أن وطـــلـــبت احملـــكـــمـــة من ا
يـسـجّل في بـرنـامج لـلـسـيـطـرة عـلى
الغـضب والـعنف األسـري ومنع من

االتصال بيوالندا واحلارس.
وجاء فـي تصـريح زين لـ(تي أم زي)
(أنــفي بــشــدة الــتــعــرّض بــالــضـرب
لــيـــوالنــدا حـــديـــد وحــفـــاظـــاً عــلى

مصـلـحـة ابـنتي أرفض
إعـــطــاء أي تـــفـــاصــيل
أخرى. وآمل أن تعيد
يـوالنــدا الـنــظـر في
مزاعمـها الـكاذبة
ــعــاجلـة وتــتـجه 
هـــذه الـــقـــضـــايــا
الــعـــائــلـــيــة عــلى
نــــطــــاق خــــاص).
وفي تغريدته على
تـــــويـــــتــــر كـــــتب:
واقـــفـت عـــلى عـــدم

االعتـراض عـلى االدعاءات
حـول مـشـادة بـيـني وبـ أحـد أفراد
عــائــلــة شــريــكــتي. وجــاء فـي بــيـان
ـثـل عـنــهـا جــيـجي الــصــادر عن 
أنها (تـريد الـتركيـز فقط عـلى ما هو
أفــــضـل خلــــاي). وحـــاول بــــرنــــامج
نـيـوزبـيت في بي بي سي الـتـواصل
مع جــــــيــــــجـي وزين ويــــــوالنــــــدا

للتعليق ولكنهم لم يستجيبوا.

طـائفـية وتفـجيـرات متواصـلة ثمّ سـيطرة
داعـش بـ عــامي 2014 و2017) وقــــالت
ــقـيـمـة فـي مـديـنـة احلــلـة (كـنت شــيـمـاء ا
أتــابع هــذا احلــدث عــنـدمــا كــنت طــفــلـة)
مـــشــيـــرة الى أن (بــابـل الــيـــوم مــهـــمــلــة
ومــتـمـنـيـة أن يــتم تـنـشـيـط الـسـيـاحـة في
ــديــنــة الـتـي تـقع عــلى بــعــد نــحـو 116 ا

كيلومترا عن بغداد).
ÍdŁ« l u

وعــلى الـرغم من أنـهـا مــوطن آلثـار مـهـمـة
مــدرجـة عـلى الئــحـة الـيــونـسـكــو لـلـتـراث
ي تـعانـي مديـنـة احللـة الـتي يـوجد الـعـا
فـيـهـا مـوقع بابل األثـري من إهـمـال شـديد
وتـدهـور فـي الـبـنى الـتـحـتـيـة.عـنـد مـدخل
بـابل بـوابـة عـشـتار الـزمـرديـة الـتي تـقبع
نـسختها األصـلية التي بناهـا نبوخذنصر

وقــال بـيــنــمـا كــانت فـرقــته في اخلــلـفــيـة
تـــعــــــــزف اإليـــقــاعـــات الــشـــــــــــــعــبـــيــة
ـصرية وقد ارتدى أفـرادها أزياء تراثية ا
صــعــيـديــة (كـنـت هـنــا راقـصــاً بــالـفــرقـة
ــصــريــة في الــتـســعــيــنــات. واآلن عـدت ا

.( مخرجاً
فـي اجلـــانب اآلخــــر من احلـــديــــقـــة كـــان
أعــضـاء فـرقـة كــارني األرمـنـيــة يـتـدربـون

بأزيائهم التراثية على عرضهم
.وتــضـافـرت مــؤسـســات أهـلـيــة وخـاصـة
ــديـر ــهـرجــان وفق مــا قــال ا لــتــمــويل ا
الـتنـفيـذي للمـهرجـان محـمد الـربيعي.ولم

ــشـــكــلــة الــوحـــيــدة الــتي  تـــكن هــذه ا
ـهـرجـان جـدال قـبل اجـتــيـازهـا.فـقـد أثـار ا
يـومـ من انطالقـته بـعدمـا رفع طلب من
احملـــافظ بــإلــغـــاء الــفــقـــرات الــغــنـــائــيــة
(اســتـجــابـة لـطــلـبــات ومـنــاشـدات طــلـبـة
الـــعـــلــــوم الـــديـــنـــيـــة والــــشـــخـــصـــيـــات

االجتماعية).
وقـال الربـيعي لـفرانـس برس (هذا
كــرنــفــال فــرح يــعــكس الــثــقــافـة
الـعـراقيـة. ونـقول لـآلخـر نحن
هـنا ولـدينا وجـود) مضـيفاً
(طـبعـاً هناك مـخاوف وقلق
وال بـــد أن نــعـــطي لــآلخــر
حـساب في كـل بلـد هناك
أفـكار متـعددة وعلـينا أن
نــــــــحـــــــــتــــــــرم الــــــــرأي
اآلخـــــــر).وقــــــال عـــــــلي

ـــيالد في الـــثـــاني في الـــعــام 585 قـــبل ا
بـــرلـــ تــقـلّ عــربـــة جتـــرّهــا أحـــصـــنــة
ــشــاهــدة مــعـارض الــعــائالت الــراغــبـة 
ـديـنة ـقـامـة داخـل ا الـكـتب والـتـصـويـر ا
ــصــور الــفــوتـوغــرافي األثــريــة.ويــروي ا
ـسـلـمـاوي الـذي عـرض صـوراً له حـيــدر ا
الـتـقـطـهـا من الـعـراق ومن دول أخـرى في
ـــعــــرض اخلـــاص به الــــعـــالم أنـه أقـــام ا
بــتـمـويـل ذاتي.مع ذلك عـبّــر عن سـعـادته
ـهـرجان ألنه سـيـنـعش الفن بـاسـتـئنـاف ا
والـثـقافـة وحتى االقـتصـاد العـراقي. وهو
واجــهــة لــلـــفن والــثــقــافــة الــعــراقــيــة.في
الــكـوالــيس في احلــديـقــة الــواقـعــة خـلف
ـسرح كـانت فرق فـنية أردنـية ومـصرية ا
وفـلـسطـينـيـة وصربـية وأرمـنـية وروسـية
ـسرح وهـنـدية تـتدرّب قـبل أن تمـرّ على ا
لــتــقــد عــروضـهــا.وروى مــديــر الــفــرقـة
األردنـية للفنـون الشعبيـة ياسر العردواي
أنه سـعيد جـدا للمشـاركة في هذا احلدث
بـعدما شـارك فيه في العام  2001بـالفرقة
.وقـال لـفرانس نـفـسـهـا حـينـمـا كـان طـفالً
بــرس وقـد اعـتـمـر كـوفــيـة أردنـيـة حـمـراء
وبـيــضـاء (يـعـني لـنـا كـثـيـراً أن مـهـرجـان
بـابل عـاد بـعد 20 سـنـة. هـذا يـعـني عودة

األمن واألمان للعراق).
WO³Fý  UŽUI¹«

ـصـريـة كــذلك عـاد رئـيـس فـرقـة األهــرام ا
ـصـري مـحـمـد الـتـي تـقـدم الـفـولـوكــلـور ا
. فــتـحي إلى بـابل بـعـد أكـثـر من  20عـامـاً
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بغداد
wz«d U « bO−

حاول أن تفكر جيدًا وال تتهور عند اتخاذ قرار جديد
هنية. فى حياتك ا

qL(«

حترص على اسـتقرار عالقتك مع الـشريك. استشير
زمالئك فى حل مشاكلك.

Ê«eO*«

 حـتـى تـســتــطــيع الــتــقــدم خــطــوة لألمــام حـاول أن
اضية. تصحح أخطائك ا

—u¦ «

ؤجلـة منـذ فترة طـويلة حتـرص على إجنـاز أعمالـك ا
رقم احلظ .9

»dIF «

يـجـب أن تـعـتــرف بـتـقــصـيــرك جتـاه الـشــريك وتـقـدم
االعتذار له عما بدر منك.

¡«“u'«

ال تنفعل على الشريك عند مناقشة أى مشكلة تمرون
بها رقم احلظ.3

”uI «

زيد من  حتى تـتحسن عالقتك بزمالء العمل جتنب ا
شاكل. اخلالفات وا

ÊUÞd «

الـعـصـبـيـة مع الـشـريك لن حتل أى شىء وتـزيـد من
. مشاكلكم وخالفاتكم معاً

Íb'«

يـجب أن تــضـبط مـواعـيـد نـومـك  حـتى تـتـخـلص من
األرق وتسترخى طوال الليل.

bÝô«

حــاول أن تـتــخــلص من وزنـك الـزائــد من
Ë«b «

يـوم حـدوث تــغـيـرات إيـجـابــيـة فى حـيـاتك الــعـاطـفـيـة
السعد االربعاء.

¡«—cF «

هـنـيـة نتـيـجة  حـدوث تـغيـرات إيـجـابيـة فى حـيـاتك ا
اجتهادك فى عملك .
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اكـــتـب مــــرادف الــــكــــلــــمـــات ذات
االحـــرف االربـــعـــة حـــول نـــقـــطـــة
االرتــكـــاز حتــصل عـــلى الــكـــلــمــة
ـــطـــلـــوبــــة:(رســـول حـــمل دعـــوة ا

االسالم الى ملك احلبشة):
1- من فصول السنة

2- نيشان
3- من احليوانات

4- هيبة (م)
طربة لبنانية 5- االسم االول 

هن 6- من ا
7- جزيرة اماراتية
8- غامق اللون

9- شراب وطعام مفيد
10- لقب مطربة لبنانية

ية 11- ماركة عا
نقطعة عن الزواج  12- العذراء ا

13- مدينة اوربية
14- من الرسل (م)

15- جازف 
16- يعترف(م)

ي ويل { لــوس اجنـــلــوس  –وكـــاالت - صــدم الـــنــجم الـــعــا
سـمـيث اجلـمهـور بـكـشفـه عن محـاولـته االنـتحـار سـابـقا وذلك
ضمن اإلعـالن الدعـائي لـفيـلم وثـائقي جـديـد بعـنـوان(ذا بست
ـــقــرر عــرضه في شـــهــر تــشـــرين الــثــاني شــيب اوف مي)  ا
اجلاري. وقـال سمـيث فى اإلعالن: (عنـدما بـدأت تصـوير هذا
الـفـيـلـم اعـتـقـــدت أنـني سـأكـون في أفـضل شـكل في حـيـاتي
جـسـديًـا ولـكن عـقـليـا كـنت في مـكـان آخـر وانـتهـى بي األمر

باكتشاف الكثير من األشياء اخملفية عن نفسي). 
من جهـة اخرى عـبرت النـجمـة االمريـكيـة الشـهيـرة تيـنا تـيرنر
عن سعادتها بدخولها قاعة مشاهير الروك اند رول عبر صنع
تمـثال لها وذلك كـفنانـة منفردة.وعـلقت في صفـحتها الـرسمية
كنكم أن وقع لـلتواصل االجتـماعي على االمر فـكتبت(كمـا 
بهـجة: أنا سعيدة ألنني اآلن تخـمنوا بالتأكيـد من ابتسامتي ا
انـضـمـمت رسـميًـا إلى قـاعـة مشـاهـيـر الـروك أند رول كـفـنـانة
ـتـنـة لــلـكـثــيـر من األشـخـاص مـنـفــرد. يـا له من شـرف! أنــا 
احملبـوبـ الذين آمـنـوا بي ووقـفوا بـجـانبـي في رحلـتي هـنا -
ناسـبة: تمـثال جمـيل للروك آند عـجب بي. بـا وخاصـة أنتم ا

! شكرا لكم! رول هول أوف فا
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{ احلــلــة (أ ف ب) - لــلــمــرة األولى مــنـذ
ـسـرح نــحـو 20 عــامـا امـتـألت عـتـبــات ا
الــبـابــلي األثــري في وسط الـعــراق بـآالف
الـشباب والنساء والرجال واألطفال الذين
شـاركوا في لوحـات رقص ومعـارض فنية
ـوسـيـقى واألغـاني في واسـتـمـعـوا الى ا
ـهــرجــان بـابل بــعـد ســلـســلـة أول عــودة 
حـروب وأزمات.في بـلد ال تـزال تنـشط فيه
خـاليــا داعش ويـــعــيـش عــلى وقـع تــوتــر
سـيـاسي وأمني مـسـتمـر شـارك عراقـيون
أتــوا من مـنـاطق مــخـتـلــفـة في أجـواء من
ـشـاركـة فـرق الـفـرح والـرقص والـغـنـاء 
فـنـيـة عراقـيـة وعـربـية ودولـيـة عـلى مدى
خـمـسـة أيـام ذكّـرتـهم بـأيـام خـلت.وعـبّرت
شـيــمـاء الـبـالـغـة من الـعـمـر 45 عـامـا عن
ســعــادتــهــا الــعــارمــة بــعــودة فــعــالــيــات

ـهـرجان الـذي يـعيـد إلى ذهـنهـا ذكـريات ا
سـرح البـابلي الـذي يرجح الـطـفولـة في ا
ـقـدوني بـنـاه قـرابـة الـعـام أن اإلسـكـنـدر ا
رأة التي غطت يالد.وقالت ا 311 قبل ا
رأسـهـا بوشـاح أنيق ووقـفت إلى جـانبـها
ابـنـتيـهـا (سعـيـدون جداً أنـنا هـنـا لم نر
. أرى في ذلك هــكـذا مـهــرجـان مـنــذ سـنـ
تـطوراً وتغييراً عن الـظروف السيئة التي
مـررنا بهـا.كان عام 2002 آخـر نسـخة من
ـهــرجـان الـذي انـطـلق لـلـمـرة األولى في ا
الــــعــــام 1987 خـالل زمن نــــظــــام صـــدام
حــسـ وال يـزال قـصــره الـذي بـنـاه قـرب
كان. توقّف موقع بابل األثري قائماً في ا
ـهـرجان بـعد سـقوط الـنظـام عقب الـغزو ا
األمـريكي لـلعـراق في العام 2003  بـعدما
دخـــلت الـــبالد بـــدوامـــة عــنـف من حــرب
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اإلنــــتـــرنـت وذلك لـإلشـــراف عــــلـى الـــعــــمل
والــــتـــنـــســـيق لـــتــــقـــد أفـــضل اخلـــدمـــات
ـشـاركـة). من جـانـبه لـلـمـواطـنـ والـوفود ا
هـرجان بابل أشـاد رئيس اللـجنة اإلعالمـية 
الـدولي عـدنــان احلـسـيــني بـجــهـود مالكـات
وزارة اإلتــــصــــاالت ومــــديــــريــــة اتــــصـــاالت
ومــعــلـــومــاتــيــة بــابـل وتــعــاونــهم مع إدارة
ـهـرجـان لـتـوفـير خـدمـة اإلنـتـرنت اجملـاني ا
ـسرح البـابلي الـذي تقام بـجودة عالـية في ا

هرجان .  عليه احتفاالت ا
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قـامت مالكات مديريـة إتصاالت ومعـلوماتية
بـابل باإلشـراف على تـوفـير خـدمة اإلنـترنت
ــهـرجــان بـابل الــدولي طـوال أيـام اجملـاني 
دة خـمسـة أيام حسـب توجـيهات انـعقـاده 
وزيـر االتصاالت أركان الشـيباني ومدير عام
ـعـلـومـاتـيـة الـشـركـة الـعـامـة لالتـصـاالت وا
اسـامة جـهاد بـالتـعاون مع إحـدى الشـركات

تشاركة مع الوزارة.  ا
وأكــد مــديـر اتــصــاالت ومـعــلــومـاتــيــة بـابل

ـديرية ـهنـدس علي عـبد الـله سلـمان ان (ا ا
ـعرض أشـرفت على تـوفيـر خـدمة اإلنـترنت 
بــابل الــدولي األول لــلــصــنــاعــات واإلنــتـاج
الــوطـنـي بـالــتـعــاون والـتــنـســيق مع إحـدى
ــتـعــاقـده مع وزارة اإلتــصـاالت الـشــركـات ا
والـذي تزامـن انعـقـاده مع انـطالق فعـالـيات
مـــهـــرجـــان بـــابـل الـــدولي) .مـــوضـــحـــا  ان
ـديريـة قـامت بـتشـكـيل فريـق عمل يـتـكون (ا
ــديــريــة وعــدد من أعــضـاء من مــنــتــســبي ا
ــزودة خلـدمـة الــفـريق الــتـقــني لـلـشــركـات ا
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{  لـــــوس اجنــــلـــــيس (أ ف ب) –
كــشف ألــيك بـالــدوين أن تـصــويـر
فـيـلم الـويسـتـرن األمـيركي  راست
الـــذي تــــخـــلّـــله مــــقـــتل مـــصـــوّرة
سـدّس أطلق سـيـنمـائـية عـرضـا 
الـنجم الهـوليودي الـنار منه خالل
ــشــاهــد لن الــتـــمــرّن عــلى أحــد ا

يُستأنف.
وقـال بـالـدوين في مـقـابـلـة الـسبت
تـــقع حــوادث أحــيـــانــا في مــواقع
الـــتـــصـــويــر لـــكن لـــيس مـن هــذا
الـنوع. فـخطـر أن يحـدث أمر كـهذا

هو واحد على ألف مليار .
رّة األولى التي يدلي وكـانت تلك ا
فـيـهـا ألـيك بـالـدويـن بـتـصـريـحات
ـأســاة الـتي أمــام الــكـامــيـرا عـن ا
وقــــــــــــعـت فـي 21 تــــــــــــشــــــــــــريـن
األول/أكـتـوبـر. وهـو أعاد الـتـأكـيد

على مدى تأثّره باحلادثة.
صوّرة هـالينا وقـال بالدوين عـن ا
هـاتشينز  كـانت فردا من عائلتي 
وفق مـشاهد مسجّـلة نشرها موقع
 تي ام زي  ظهر فيها بالدوين إلى
جــــــانـب زوجــــــتـه هــــــيـالريــــــا في
مــانـشـيــسـتـر في واليــة فـيـرمـونت
ـتـحـدة). (شـمـال شـرق الـواليـات ا
وقـد سبق له أن أعرب عـلى  تويتر

عـن مدى حـزنـه مؤكـدّا تـعـاونه مع
ـــكـــلّـــفـــ عـــنـــاصــــر الـــشـــرطـــة ا

بالتحقيق.
ولـم تصـدر بعـد أيّ مـذكّرة تـوقيف
ـــرحــــلــــة وتــــتــــواصل فـي هــــذه ا
الـتـحقـيقـات للـكشف عن مالبـسات
احلـــادثـــة الـــتـي وقـــعت في رانش
بـــونــانــزا كـــريك حــيـث كــان ألــيك
بــالــدوين يـصــوّر فــيـلـم ويـســتـرن
تــدور أحــداثه فـي الــقـرن الــتــاسع

عشر.  
وهــو كـان يـخـرج مــسـدّسـا قـيل له
إنه غـيـر محـشوّ وغـير مـؤذ عنـدما
انـــطــلــقــــــــت الـــرصــاصــــة الــتي
أودت بــحـيـاة هــالـيـنــا هـاتـشــيـنـز
وأصـابت اخملـرج جـويل سـوزا في

كتفه.
ومـنـذ احلـادثـة تـتـوالـى الـنداءات
ــطـالــبـة بـتــشـديــد الـراقــبـة عـلى ا
اســـتــخــدام األســلـــحــة في مــواقع
التصوير في هوليوود في مبادرة
 تـسـتـحقّ إيالءها اهـتـمـاما كـبـيرا
بــحــسب بــالــدوين الــذي أقــرّ بـأنه
يـعـجز عن الـقول مـتى سيـكون في
وسـعه التـعامل مـجدّدا مع أسـلحة

في موقع تصوير.
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 هــنـاك حتــسن في عـمل الــكـثــيـر مـن نـقــاط الـســيـطـرة
ـدن الـعـراقـيـة وهـذه الـنـقاط والـتـفـتـيش عـنـد مـداخل ا
ظاهـرة لم تعد مـوجودة سـوى في بلدين او ثالثـة بلدان
في الـعـالم من اقـصى نـقـطـة في افريـقـيـا الى مـجـاهيل
اسـترالـيا. ومـع ذلك توجـد ظروف امـنـية طـارئة تـقضي
وجود هـذه السيـطرات بحـسب واضعـيها ولـيس هناك
امل في نـهايـتهـا في خالل عقـد أو عقـدين مقـبلـ على
سبيل الـتفاؤل. غيـر انّ هناك نقـاط سيطرة تـثير الرعب
دنيـ اآلمن وتـزرع حتقيـقاتها واطنـ ا في نفـوس ا
في نفوس فئة الشباب خاصة الشعور بأنهم ال يعرفون
مـصــيـرهم في حلــظـات مــا بـ الــذهـاب الـى اجلـنـة او
النـار كمـا يصفـها مـواطن ارسل الينـا رسالـة حول ما

جرى معه برغم انه يحمل تصريحا أمنياً يزكّيه. 
يـبدو انـه يوجـد اكثـر من جـهة مـكلـفة بـنـقاط الـسيـطرة
وان هناك مزاجية واضحة في تصرف بعض العناصر
ـا يـؤكـد انهم لـم يخـضـعـوا لدورات أمـنـيـة فيـهـا مادة
حقوق االنـسان التي قـامت حرب احتالل الـعراق العام
2003 على أساس العمل لتطبيقها في البلد  –الرجاء

عدم الضحك أو الضحك الفرق-. 
التدقيق األمـني  يجب ان يكون الئقـا مع احترام كرامة
االنسان  السيمـا على الشباب الذين غـالبا ما يكونون
بـصــحـبـة عــوائـلـهم في الــتـنـقل والــقـيـام بــاحـتـجـازهم
ونقلهم الى جهات امنية ال يـفصحون لهم عنها بالرغم
من ان العوائل حتمل تـصاريح امنيـة ووثائق تؤكد عدم
عالقتهم بشبهات اإلرهاب  وكأنَّ جهة امنية ال تعترف
بتـصاريح جهـات أخرى وقد ال تـكون جهـة امنيـة بقدر

كونها مفارز لعناصر مليشيات. 
واطن العـراقي يجب ان ال يشـعر انه متـهم على مدار ا
الساعة عندما يتنقل من مدينة الى أخرى وعليه اثبات

 . مواطنته احلرة االصيلة في كل ح
ـدن مـن االخـتــراق أولــويـة في كل احلـفــاظ عـلـى امن ا
األحوال  لكـن قبلـها يجب ان تـكون هناك أولـوية اعلى
ـنع الـتـسـلل. كـمـا ان اعـتـقـال شاب في حـفـظ احلـدود 
على سبـيل الشبهـة من دون أي دليل في نقطـة تفتيش
ونــقـلـه جلـهــة مــجـهــولــة وتـرك اهــله في دوامــة اخلـوف
ـا هـو عـمل غـيـر قـانـوني والـقـلق واحلـزن واالبـتـزاز ا
نـحه الـشرعـية يـجب ان يـحاسب عـلـيه القـانـون ال ان 

زيفة.  ا
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على حـافةِ وادٍ سحيقٍ وقفتْ الـبغال بنا أشـارَ أحد الثوَّار الكُرد
بيدهِ اليسرى قائالً: 

- هذه قرية سرقوچان.. 
ـتــنـاثـرة كـبـيـوضٍ مـبـعـثـرة في عـمق  تـراءتْ لـنـا بـعض الـبـيـوت ا
الوادي انـحدرنا ما يناهز الساعة تقريباً حتى وصلنا إِلى القاع
عنـد الظـهيـرة; ثـمَّة طـيور فـضـيَّة تـرفرف في الـسـماء قـالوا: هي
طــيـور »الــقـبچ .«دخـلــنــا تـبــاعــاً إلى بـيت »مــام عـلي «الــرجل
القـصيـر الذي يـضع علـى رأسه طاقـية رمـادية مـزركشـة بنـقوش
كرديـة شعرنا بـالراحةِ وغدونـا بأفضل حاالتـنا بعد الـعناء الذي
ـاء الــذي يـنــهـمـر من ـنــصـرمــة حـيث ا صــادفـنــا طـيـلــة األيـام ا
ـصــابــيح الــتي أنــارتْ الــبــيت مــســاءً من مــولـدة الــصــنــبــور وا
الـكـهـربـاء والـطعـام الـلـذيـذ. لم يـكن في الـغـرفـة معـهُ سوى غالم
المح يـجلـس بجـوار جـهـاز الالسـلكي »الـراكال .«كـان جَـلفِ ا
»مـام علي «يتـحدَّثُ العـربية بـصعـوبة إِلى حد مـا; لكنَّه يـفهم ما
نـقول دون متـرجم ويصدر األوامـر إِلى قطعات »الـبيش مرگـه«
ـنـتشـرين كـطيـور بـازٍ شرسـةٍ عـلى طول اجلـبـهات الـفـاصلـة ما ا

بينهم وب جيش احلكومة استفهمَ بتواضعٍ وحنانٍ: 
- ما الذي ورَّطكم بدرب النضال? 

لبثنا واجم حتى أجاب على سؤالهِ: 
- هذا الدربُ لم أحصد منهُ سوى هذا الشيب!

استجمعتُ شكيمتي ألنطقُ بحماسٍ: 
- جئنا ننشدُ احلرية.

أجابنا بفطنةٍ: 
ـقـهـورين وهـا نـحنُ نــقـاتل من أجـلـهـا بـعـد أنْ - احلـريـة حـلـم ا

ظلمنا الطاغية كثيراً. 
 سألتهُ بحذرٍ:

- وهل تريدون حكومة لوحدكم?
ستدير ثم نهض ليختفي ظلَّ صامـتاً وابتسامة وئام على وجههِ ا
عن أنظـارنا بينمـا انبرى غالمهُ الذي مازال يـرسلُ البرقيات من

جهازه إِلى قطعات »البيش مرگـه «ليخبرنا بتوترٍ: 
- نعم نريد دولة لوحدنا.

سألتهُ بحزنٍ: 
ـسـتــقـبل سـتـصــبح بـجـواز سـفـر? - وهل زيـارة الــشـمـال في ا

ٍ واضح: أجابني بيق
- نعم.

 يـبدو أنَّ »مـام علي «سـمع كالمهُ فقـال بـرفقٍ وهو يـدخل بآنـية
الطعام:

- ال علـيكـم به; هذا كالم غـير مـنطـقي بـالوقت احلـاضر; الـعراق
واحد ويبقى هكذا إِلى األبد.

; ثمَّ انـشـغل بجـهاز »الـراكال ?«بـعد  امتـقعَ وجه الـفتى غـضـباً
بـرهـةٍ طــلب الـرأي من قـائــده بـشـأن رعـيل دبـابــات لـلـجـيش ظلَّ
عالـقا بـ اجلـليـد; وقد تـركه اجلـنود لـلنـجـاة بأرواحـهم كان رد

»مام علي «بالعربية: 
ساك السالح - دعوا الـدبابات اآلن; وتابعوا مصير اجلنود ا

وت! كن تعويضهُ عندما  يعوَّض لكن اإلنسان ال 
 اقشـعرَّ جلدي ح سمـعت تلك الكلمات أيـة إنسانية جتلَّتْ من
ــتـواضع أمـامـنـا في تـلـك الـلـحـظـات لـقـد تـرك في هـذا الـرجل ا
ذاكـرتـنـا فــكـرة رائـعــة عن الـثــائـرين. عـنــد الـصـبــاح جـاء بـولـده

الصغير بيننا كان بعمر األربع سنوات أو أقل ليخبرنا: 
; أنـا الـذي أمدُّ - بسـبب الـنـضـال لم أرزق من الـنـسل إالَّ أخـيـراً

هات القدم إِلى القبر. 
أفـطــرنـا بـحـســاء الـعـدس بـيــنـمـا كـتب »مـام عـلي «رسـالـة إِلى

الشيخ صمد الذي يقطنُ في سد دوكان ليقول بعدها بجالءٍ: 
- ستـعبـرون الشـارع العـام برفـقةِ رجـالٍ شجـعان; فـهنـاك قوَّات

معادية على اجلانب اآلخر من الشارع.
بعـد فترة وجيـزة حتركنـا ونحن فوق الـبغال وعلى جـنبيـنا أكثر
ـكن أنْ تدخل من عشـرة ثـوار; حـتى وصلـنـا إِلى كـهفٍ بفـوهـةٍ 

فيها ثالث دبابات دفعة واحدة أخبرنا أحدهم:
- إنَّهُ كهف مقدَّس ألحد األنبياء.

 لـم انـشــغل بــكالمه بــقــدر مــا أثــارتْ فــضـولي شــجــرة الــبــلـوط
ة الالمـعـة عـلى الـكـبـيـرة; وقـد نـفـضت الـكـثـيـر من ثـمـارهـا الـبُـنـيـَّ
األرض الــســوداء كـــنتُ فــرحــاً ألني أرى ألول مـــرَّةٍ في حــيــاتي
شجـرة الـبلـوط وكـنتُ أظنـهـا كذبـة; عـلى الـرغم من دراستي في
حـقل الـزراعـة! أجلْ شاهـدت شـجـرة البـلـوط بيـنـمـا بدأت الـبـغال
تهبطُ بنا نحو الشارع العام وعيني تبصر قوات اجليش الشعبي
بـدأ السائد هناك رَّة; كان ا زاغل وكـأنَّ األمر ال يعنيـهم با في ا
عـند عبـور الشارع »ال عـلينـا بكم; وال عـليـكم بنا «وهـكذا عـبرنا
الشـارع بال مشاكل حتى أخذت البغال ترتقي إلى مرتفعٍ جبلي
شاهقٍ حملـنا صرحـاً ضخمـاً أبيض اللـون عند قمـة اجلبل وقبل

أنْ نستفهم عنهُ أخبرنا أحد الثوَّار:
- هذا هو سدّ دوكان.

خالل الطـريق صادفنا أحد اجلنود الذي تمكَّن الفرار من وحدته
رابطة باألسفل استغاثَ مستنجداً باجلميع: العسكرية ا

- أهل الغيرة لقد هربتُ من جحيم الطاغية.
ارتابَ بـعض أفراد البيش مرگـه منهُ فأخذوهُ لـيختفوا بعدها في
ثنـيَّةٍ بـ اجلـبل; عنـدما وصـلـنا إلى الـقمَّـة أمـسى الوقت غـروباً
ورأيـنـا اجلـنـدي الهـارب قـد افـتـرش األرض وهـو منـهـمك بـتـناول

خبز الرقاق مع الل كان يلهج ب لقمةٍ وأخرى:
- حمدا لله.. حمدا لله.. 

اكـتـفـيـنـا بـإلقـاء الـسالم عـلـيه; بـيـنـمـا هبط
الـدُجى علـى قلـوب اجلـميـع ح وصـلـنا
إِلى بـيت الشـيخ صـمد; لم نـكنْ نـعلم أنَّ
هـــذه الــلــيــلــة كــانت لــيــلــة رأس الــســنــة
اجلـديدة وال ندري هل سـتنـقضي علـينا

بسالم?
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مـشروع الـقـانون الـذي صوّتت
عـلـيه مـرّتـ اجلـمـعـيـة الـعـامة
في فـيـرجـيـنــيـا ذات الـغـالـبـيـة
اجلـمهـورية جـوبه باالعـتراض
وقراطي تيري كلّ مرة من الد
مــاكـــولــيف حــاكـم الــواليــة من
ــــــــــرشّـح 2014 إلى 2018 وا

لوالية جديدة. 
وقـــــــــالـت لــــــــورا مـــــــــورفي إن
الـقـانـون يـعـطي الـكـلـمـة لألهل
ويـوفّــر لــهم بـديال ألطــفــالـهم 
مـــتـــســـائـــلـــة إن كـــان  تـــيـــري
ـهم مـاكـولـيف ال يـرى إنه من ا
أن يــــكــــون لألهل كــــلــــمـــة  في

التعليم الذي يتلقاه األطفال.
ـــوقــــراطي ــــرشّح الــــد وردّ ا
دعـوم من كبـار احلزب كـجو ا
بــــايـــدن وبــــاراك أوبــــامـــا في
إعـالن مــــــذكّــــــرا بــــــأن تــــــوني
مـوريسـون كـانت أول أميـركـية
ســــوداء حتــــصـل عــــلى نــــوبل

اآلداب سنة 1993.
وفي تــغـــريـــدة مــرفـــقــة بـــهــذا
اإلعالن اتّهم ماكوليف خصمه
بـ  إقـحــام سـيـاســة الـكــراهـيـة
والشقاق التي انتهجها دونالد

دارس. ترامب  في صفوف ا
وقـال خالل جتمّع انـتـخابي إن
غــلــ يـانــغــكــ يــشـجّـع عـلى
حظر كتاب ألحد األدباء السود

األكثرة شهرة في أميركا .
ـهّد االسـتحـقـاق االنتـخابي و
الـــــذي يــــــقـــــام الـــــثـالثـــــاء في
فيرجـينيـا الطريق لالنـتخابات
ـنـتـصـف الـوالية الـتـشـريـعيـة 
رشحان قبل. ونتائج ا العام ا
مــــتـــــقــــاربـــــة جــــدّا بـــــحــــسب
االستطالعات قبل أيام معدودة

من االستحقاق.
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{ نــيــويــورك (أ ف ب)  –يــقــوم
مــارك زاكــربـــرغ من خالل إعــادة
تسمـية مـجموعـته  ميتـا  برهان
ـــوازي كـــبــــيـــر عـــلـى الـــعــــالم ا
ـــعــــروف بـ  مـــيــــتـــافــــيـــرس  ا
مخـاطرا بضخّ عـشرات مـليارات
الدوالرات فـيه من دون ضمـانات
لـعـائـدات عــلى هـذا االسـتـثـمـار.
وكــثـيــرة هي الـتــعـلــيـقــات الـتي
ـــبـــادرة أو ســــخـــرت من هــــذه ا
اعتبـرتها محـاولة فجّـة لتحريف
ـــشـــكالت الـــتي االنـــتـــبـــاه عن ا
تتخبّط فيها اجملموعة العمالقة
لــكـنّ آخــرين رأوا أبـــعــد من ذلك

بكثير. 
وقال كـول سـيبـاستـيان احمللّل
لــدى  بــيــرد  إن  هــذا يــعــني أن
عــالم مــيـتــافــيـرس لــيس مــجـرّد
مـــشــروع ثــانــوي. فـــاجملــمــوعــة
مــنـخـرطــة بـالــكـامل في تــطـويـر
ـقــبـلـة الـتي ـنــصّـة الـرقــمـيـة ا ا
ستحلّ محلّ اإلنترنت اجلوّال .
وكان مـارك زاكـربرغ قـال االثـن
خالل عرض نتـائج اجملموعة إن
ـبــالغ اخملـصّـصـة ل فــيـسـبـوك ا

ريـالــتي البـز  ســتـحـرم الــنـتـائج
الـتـنـفـيـذيـة (وهـو مـعـدّل األرباح
احملـصّل من نــشـاطـات الـشـركـة)
من أكـثر من 10 مـلـيارات دوالر

اعتبارا من هذه السنة.
وأقـرّ مــؤسس شـبــكـة الــتـواصل
االجــتــمــاعي األكــبــر في الــعــالم
أتـوقّع أن يـنـمـو هـذا االسـتـثـمار

ستقبل. سنة بعد األخرى في ا
وهي عشرات مليارات الدوالرات
التي ستُحرم منـها شركة ينبغي
لـهـا قـبـل أن حتـوّل  مـيـتـافـيـرس
إلى واقـع مــلـــمـــوس أن تــواصل
ـــوذجــــهـــا احلـــالي تـــنـــمــــيـــة 
بـــاالســـتــنـــاد إلى اإلعـالنــات في
ســـيــاق نـــهج يـــلــقى مـــزيــدا من

االنتقادات.
وقـد أظـهرت مـسـتـنـدات داخـلـية
هـنـدسـة السـابـقة في سـرّبتـهـا ا
اجملمـوعـة فرانـسـيس هاوغن أن
اجملمـوعة التي تـتّخـذ في ميـنلو
بــارك (كـالــيــفـورنــيـا) مــقـرّا لــهـا
كانت قلقـة من عدم استـقطاب ما
ستخدم من اجليل يكفي من ا
الــــشــــاب لـــــيس فــــحـــــسب إلى

فيسـبوك  الذي لم يـعد منذ وقت
طـويل يثـيـر اهـتمـام الـشـباب بل

إلى  إنستغرام  أيضا.
كــمـا إن حتــديث نــظـام تــشــغـيل
هواتف  آي فون  أخـيرا انعكس
ـروّجـ سـلـبـا عـلى عالقـتـهـا بـا
الذين لم يعـودوا يحصـلون على
فكرة كاملة عن فعالية حمالتهم.
وهـذا هـو أيـضـا أحـد الـرهـانـات
الـــــرئــــيـــــســـــيـــــة من مـــــشــــروع
مــــيـــــتـــــافــــيـــــرس  الـــــرامي إلى
االســـــتــــــغــــــنــــــاء عن  آبـل  وكلّ
الــــوســـطــــاء اآلخـــريـن من خالل
توفـير بـيئـة مكـتفـية ذاتـيا وفق
أودري شــــومـــر احملــــلـــلــــة لـــدى

مجموعة  إي ماركتر .
وقــد شـدّد مــارك زاكـربــرغ مـرارا
وتـكرارا عـلى ضـرورة الـتـشـغيل
البيـني وتيسـير التـحويالت ب
الـــعــوالم االفــتـــراضــيــة داعــيــا
جـهـات خـارجــيـة إلى االنـضـمـام
ــغـامــرة ومــنـصّــبـا نــفـسه إلى ا
مـــؤســـســـا ومـــرجــــعـــا في هـــذا
الــنــظــام كـمــا حــال مــتــجـر  آب
ستـور  من  آبل  ومحـرّك  غوغل

بـضع سنـوات. وقـال بـينـيـديكت
ــــــتــــــخـــــصّـص في إيــــــفـــــنــــــز ا
الـتـكـنـولـوجـيـا في مـنـشور عـلى
مـدوّنــته إن  الـواقع االفــتـراضي
مهدّد اليـوم بالركود وبـاقتصاره
عـلى قـلّة قـلـيـلـة من هـواة ألـعاب
الـفـيديـو . ويـعـزى هـذا اإلخـفاق
الــنـســبي بــالـنــســبـة إلى أودري
شـومــر بـجـزء مــنه إلى األسـعـار
ـــــرتــــــفـــــعــــــة خلـــــوذ الــــــواقع ا
االفــــتــــراضي فــــضال عـن  عـــدم
تــوفّـر مــا يـكــفي من مــحـتــويـات

شيّقة .
وبــغـــيــة تــســريع انــتــشــار هــذه
اخلـــوذ يــنــوي مـــارك زاكــربــرغ
بيعـها بسـعر الكـلفة أو بـدعمها

أي بيعها بخسارة أو وهبها.
ـــتــتـــالــيــة غـــيــر أن اإلعـالنــات ا
ـؤسس  فـيسـبـوك  مـنـذ االثـن
لم تـثـر بعـد قـلق احملـلـلـ الذين
مـــا زالـــوا يــوصـــون مع بـــعض
االسـتـثـنـاءات بـشـراء أسـهم في
الشركـة أو احلفـاظ على األصول
فيـها ويتـوقّعـون ارتفاع قـيمـتها
قبل ئة العام ا بنسبة 20 با

.

الــبـــحـــثي وشـــبـــكـــة اإلنــتـــرنت
ـكن مـقـارنـة إنـشاء بـرمّـتهـا. ال 
ميـتا  بـتشـكيل  ألـفابت  الـشركة
األمّ ل غوغل  سنة 2015 ألنه لم
يــعــلـن وقــتــذاك عن تــغــيــيــر في
ــسـار. وبــالـنـســبـة إلـى كـولـ ا
ســيـــبــاســـتــيـــان  لــيـــست هــذه
اللحظـة شبيهة بـتلك التي أطلق
خاللـــهـــا هــاتف آي فـــون  الــذي

طارت بفضله شهرة  آبل .
ـديـر الـعام وفي ذاك وقت قـدّم ا
سـتـيف جـوبـز مـنـتـجـا مـلـمـوسا
لـلــجـمـهـور لـكـنــهـا لـيـست حـال
مـارك زاكـربــرغ بـحـسب احملـلّل.
غيـر أن كول سـيبـاستـيان يرى
أن إطالق خــــوذة  كـــــامــــبـــــريــــا
لـــــــلــــــــواقـع االفـــــــتــــــــراضـي من
ــقـبل فــيـســبـوك/مــيـتـا  الــعـام ا
سـيـشكّل حلـظـة حـاسـمـة لـلواقع

عزّز . االفتراضي وا
لكن يبقى معـرفة كم سيكون هذا
ـوازي جـذّابـا في عـيون الـعالم ا
اجلمـهـور إذ إن تـقنـيـتي الواقع
عزّز أصبحتا أقلّ االفتراضي وا
ـا كـان علـيه احلـال قبل شهـرة 

{ واشــنـطن (أ ف ب)  –بـاتت
ـؤثّـرة حـول روايــة  بـيـلـوفـد  ا
الـعـبـوديـة بـقـلم األمـيـركـيـة من
أصل إفريـقي تـوني موريـسون
محطّ جدل حول تدريسها هذا
األســـبـــوع في خـــضـمّ حـــمـــلــة
انـــتــــخــــاب احلــــاكم اجلــــديـــد
لـفـرجـيـنـيـا في شـرق الـواليـات

تحدة. ا
وقـد اســتـعـان غــلـ يـانــغـكـ
ــرشّح اجلــمـــهــوري في هــذه ا
االنـــتـــخــــابـــات الـــتـي تـــشـــكّل
اخـتـبارا حـاسـمـا للـرئـيس جو
نزل لورا مورفي بايدن بربّة ا
فـي إعالن حــــديـث حلــــمــــلــــته.
وكــانت هـذه األم أطــلـقـت سـنـة
2013 حــمــلــة حلــظــر تــدريس
نطقة إذ بيلوفد  في مـدارس ا
إن بعض الـفقـرات العـنيـفة في
هذه الـقصّة تـسبّبت بـكوابيس

البنها.
وتستـند هذه الروايـة الشهيرة
في األدب األمـــــــيــــــركـي الــــــتي
صـــدرت ســــنـــة 1987 ونـــالت
جـائزة  بـولـيتـزر  الـعريـقة إلى
قــصّـة حــقــيــقـيــة المــرأة كـانت
مـســتـعــبـدة سـابــقـا تــقـرّر قـتل
طــفــلـــهــا لــتــجــنـــيــبه مــصــيــر

العبودية.
وقــد أدّى نــضــال لــورا مــورفي
إلى مــشـروع قـانـون جـمـهـوري
ـــنع تـــدريس يـــســـمح لـألهل 
أطــفـالــهم كـتــبــا حتـتــوي عـلى
فـقرات فـيهـا مضـام جـنسـية

صريحة.
وتــــخـــبــــر مـــورفـي في اإلعالن
ــسـجّل حلـمـلـة يـانـغـكـ من ا
دون ذكـــر اسم الــكـــتـــاب الــذي
شــــكّل نــــقــــطــــة االنــــطالق أن
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