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واصـلت الـقوات االمـنـية جـهـودها
االسـتخبارية  لـلبحث والتحر عن
ـسـيـرة الـتي مـطــلـقي الـطـائـرات ا
اســتـهــدفت مـنــزل رئـيس حــكـومـة
تــــصـــريـف االعـــمــــال مـــصــــطـــفى
الــــكـــــاظــــمي  وسـط اســــتــــمــــرار
الطلعات اجلوية لطيران اجليش 
اثـلة. وشهدت حتـسبا لهـجمات 
عـدد من احـيـاء بغـداد فـجر امس 

ـتظـاهرين والـقوات وجـرحى من ا
األمـنـيـة وصـوال الى االعـتـداء على
مــــنـــزل رئـــيس مــــجـــلس الـــوزراء
بـطـائـرات مـسـيـرة) واشار الى ان
(اي مــراقب لن يــجــد صـعــوبـة في
تـفـسيـر االحداث الـتي تسـير نـحو
ـيداني الـذي لن يـنفع الـتـصعـيـد ا
الـــعــــراق والـــعـــراقــــيـــ ويـــضـــر
صلحتهم ومصاحلهم ومستقبل
ـقراطـيتـهم) وتابع ان (األيادي د
اخلـــفــيــة الــتـي لــعــبت بـــالــشــعب

ومـــصــيــره مــنــذ عــام 2003 حتت
قيتة واالرهاب عـناوين الطائفيـة ا
االعـــمى افــلــست ولـم يــبــقى لــهــا
ــكــون ســـوى ان تــضـــرب ابــنـــاء ا
الـــواحــد الضــعــاف الــبالد وإثــارة
فتنة كبرى ال حتمد عقباها) داعيا
ـرجعـية الـدينيـة العـليـا والعقالء ا
وقادة الكيانات السياسية من كافة
ــشـارب ومـهــمـا كـانت نــتـائـجـهم ا
االنــتـخــابـيــة (لـلـركــون الى صـوت
ـنـطق ومــصـلـحـة الـبالد الــعـقل وا
والـعــبـاد وحتـكـيم الـقـانـون في كل
خـــطـــوة وكل حـــركـــة او تــصـــريح
تـربـص لـتـفـويت الفـرصـة عـلى ا

بالبالد). 
ورأى امــــ عـــام حـــركــــة الـــوفـــاء
الـــــعــــراقــــيـــــة عــــدنـــــان الــــزرفي 
اسـتـهـداف رئـيس احلـكـومـة يـعني
انــعــدام االمن لــلـجــمــيع مـطــالــبـا
احلــكـومــة بـتــجــنب االتـهــام حـتى
الـتـحقق مـن اجلنـاة. وتوالت ردود
االفــعـال الــدولـيـة لــلـيــوم الـثـاني 
ـحاولـة اغتـيال الـكاظمي مـنددة 
حـيث تـلقى رئـيس الوزراء اتـصاالً
هــاتــفــيــاً من نــظــيــره الــبــحـريــني
ســلـمـان بن حـمـد آل خــلـيـفـة.وقـال
بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (ال
خــلــيـفــة اسـتــنــكـر خالل االتــصـال
االعـتـداء اإلرهابي الـذي تـعرّض له
الـكاظمي) مؤكـدا (وقوف البحرين
مـع أمن الـعـراق واسـتـقـراره). كـما
تــلـقى الــكـاظـمي اتــصـاال من وزيـر
الــداخــلــيــة الــكــويــتي ثــامــر عــلي
الـصباح اعـرب  فيه عن اسـتنكاره
لــلــحــادث الــذي تـعــرض له رئــيس
الـــــوزراء. فــــيــــمــــا ابـــــدى رئــــيس
احلـكـومة الـلبـنـانيـة الـسابق سـعد
احلـــريـــري  حــزنـه لــوجـــود قــوى
ضــالــة تــراهن عـلـى بـقــاء الــعـراق
أسـير الفـوض. وذكر بيان امس ان
(احلـــــريــــري بــــعـث بــــرقـــــيــــة الى
الـــكــاظـــمي  مـــديــنـــا من خاللـــهــا
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انـتـشــارا كـثـيـفـا لـقـطـعـات الـفـرقـة
الـتـكتـيكـية وقـوات جـهاز مـكافـحة
االرهـــاب  اضــــافـــة الى الـــفـــرقـــة
ـــدرعــة . وبـــادرت شـــخــصـــيــات ا
ـوقف عبـر فتح بـارزة الى تهـدئة ا
مـــبـــاحــثـــات مع اطـــراف واســـعــة
الحـــتـــواء االزمــة واحلـــفـــاظ عــلى
هـيبة الدولة بيد ان التوتر ما زال
ـــشـــهـــد عـــلى امل يـــخـــيـم عـــلى ا
انـفراجـة تعيـد استـقرار االوضاع.
واصـدر اجملـلس السـيـاسي للـعمل

الــعــراقي تــعــلــيـقــا عــلى خــلــفــيـة
تـظـاهرات اجلـمعـة واالعتـداء على
مـنزاللكاظمي. وقال في بيان تلقته
(الــــــــــزمـــــــــان) امـس  (اجملــــــــــلس
الـسـيـاسي لـلـعـمل الـعـراقي يـنـظر
بــعـ الــقـلـق الـبــالغ الى االحـداث
ـؤسفة التي جـرت خالل اليوم ا
ـــاضــيــ  بــدءا مـن اســتــخــدام ا
ـتـظـاهـرين ـفـرط بـحـق ا الــعـنف ا
ـنــطـقـة الــسـلـمــيـ عـلى اعــتـاب ا
اخلــــضـــراء وســــقـــوط ضــــحـــايـــا
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صـادقت مـحـكـمـة التـمـيـيـز االحتـادية
عــلى قـرار احلــكم الــصـادر بـالــسـجن
حـضـورياً بـحق رئيس هـيـئة الـتقـاعد
ة اإلخالل الـوطـنيّـة السـابق عن جـر
بـواجـبـاته الـوظـيـفـيــة. وقـالـت هـيـئة
الــنــزاهــة الــعــامــة في بــيــان تــلــقــته
ــدان الــذي كـان (الــزمــان) امـس ان (ا
يـشغل مـنصب رئـيس هيئـة التـقاعد 
وقــام بــأخــذ مــبــالغ مــالــيــة وهــدايــا
ـفــرقـة ــتــهم ا ورواتـب شـهــريـة من ا
ـيـة قــضـيـــته صـاحب الــشـركــة الـعــا
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اكــــدت وزارة الــــصــــحــــة  انه ال
تـــأثــيـــر عــنـــد تــلـــقي اجلـــرعــات
ـضــادة لــكــورونـا مع لــقــاحـات ا
االنــفــلــونــزا في ان واحــد. واكــد
مدير الـصحة العـامة في الوزارة
رياض احللـفي في تصريح امس
ان (إجــراءات وقــائـــيــة صــحــيــة
تــقــوم بــهــا الــوزارة عـبــر شــعب
الرقابة التي تـقوم بدورها اجراء
ــطـــاعم مـــراقـــبـــة دوريــة عـــلـى ا
اجملــازة واإلشــراف عــلى سالمــة
الغذاء و العامل عن طريق أخذ
ـــاذج من الــغـــذاء وفـــحــصـــهــا
بـشـكل دوري إضـافـة إلى الـتـأكـد
من الـبطـاقـة الـصحـيـة لـلعـامـل
وخــلـوهـم من األمــراض) داعــيـا
الى (اهـــمــيـــة تــكـــاتف اجلـــهــات
ـــشـــكـــلـــة االمـــنـــيـــة حلـل هـــذه ا
الصـحيـة من خالل عـدم فتح اي
مـطـعم مـا لم تــكن هـنـاك مـوافـقـة
مـن قـــــبل دوائـــــر الـــــبـــــلـــــديــــة)
واسـتـطـرد بـالـقول انـه (ال تـأثـير
عــنـــد تــلـــقي لـــقــاح كـــورونــا مع

اإلنفلونزا في ان واحد). 
وســجــلت الــوزارة امس  1148
اصـابــة بـكـورونــا وشـفـاء 1437

حـالة وبـواقع  28 وفـاة جـديدة.
ـوقـف الــوبـائـي الـيــومي واكــد ا
الذي اطلعت عـليه (الزمان) امس
ان (عـدد الفـحـوصـات اخملـتـبـرية
الـتي اجــرتـهــا الـوزارة لـعــيـنـات
مـشـتــبه اصـابــتـهـا بــالـفـايـروس

بلغت اكثر من  18الفا  ,حيث 
رصد اصابة  1148 بكورونا في
عـمــوم احملــافــظـات) ,مـبــيــنـا ان
(الشـفاء الـكـلي بلغ  1437 حالة
وبواقع  28وفاة جـديدة) ,وتابع
ان (اكـثــر من  110 الف شـخص
ـضاد في تلـقى جـرعات الـلـقاح ا
نـتـشرة بـبـغداد مراكـز الـوزارة ا
واحملافـظـات). وقـررت السـلـطات
إلزام جـميع الـقادم األمريـكيـة 
اليها بإبراز شهادة التطعيم ضد
وجب الـقرار اجلديد كورونا.و
تطلب الـسلطـات األمريكـية إبراز
شـهـادة الـتـطـعـيم عـنـد الـصـعود
على مـ الطـائرة وسـيبـقى هذا
الطلب في حيز التنفيذ حتى يتم
إلـغـاءه مـن قـبل الـرئــيس بـايـدن
عــلى أن يــكـون الــتــطــعــيم قـد 
بواسـطـة لقـاح مـعتـرف عـليه من
ـتحـدة أو منـظمة قبل الـواليات ا
ــيـة. واســتــثــنت الــصــحــة الــعــا
سـلـطـات الـصـحـة األمـريـكـيـة من

هـــذا الــقـــرار الـــدبـــلــومـــاســـيــ
الــــقـــادمـــ بــــزيـــارة رســــمـــيـــة
واألطــفـــال الـــذين يــبـــلـــغــون من
الـــــعــــــمـــــر أقـل من  18عـــــامـــــاً
بـاإلضـافـة إلى األشـخـاص الـذين
لـــديـــهم مـــوانع مـــوثـــوقـــة ألخــذ
الـلـقـاح. كـمـا يـسـتـثـنى مـواطـني
الدول ذات مستـوى منخفض من
التطعـيم في حال كانوا يـحملون
تأشيـرة دخول عمل أو سـياحية
مثل أفغانستان ومصر و العراق
وســوريــا. وألــقـي الــقــبض عــلى
الرئـيس التـنـفيـذي لشـركة فـايزر
ألــــبــــرت بــــورال في مــــنــــزله في
سـكـارسـديل بــنـيـويـورك من قـبل
مـكــتب الـتــحـقــيـقــات الـفــيـدرالي
بتـهـمـة االحتـيـال. ومـازال بورال
محـتـجـز ينـتـظر جـلـسـة الكـفـالة.
ويـسـتـعـد الــوكالء الـفـيـدرالـيـون
تـنـفـيــذ أمـر تـفـتــيش مـنـزله وفي
الــعــديــد مـن الــعــقــارات األخــرى
تـلـكـهـا في جـمـيع أنـحاء الـتي 
ديـنـة. ويـواجه بـورال اتـهـامات ا
بـــاالحــــتـــيـــال لــــدوره في خـــداع
الــعــمالء بــشــأن فــعــالــيــة لــقــاح
كــورونــا. وتــتـــهم شــركــة فــايــزر
بـتـزويـر الـبـيانـات ودفـع رشاوى

كبيرة. 
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نـــاقــــشت وزارة الـــنـــقـل مع فـــريق
احتــــاد الـــنـــقـل اجلـــوي االيـــاتـــا 
تـطورات مـلف رفع شركـة اخلطوط
اجلوية من الئحة احلضر االوربي.
وقـال بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
(مـديـر عام الـشركـة عـباس عـمران
نــــاقش مـع فــــريق احتــــاد الـــنــــقل
اجلـــوي الـــدولي بـــرئــاســـة آرنــود
تــطــورات مــلـف خــروج اخلــطـوط
اجلـوية من الئـحة احلـظر االوربي
بـحـضـور مـدراء األقـسـام والـشعب

عنية في الشركة). ا
 واكــــد عـــــمــــران ان (االجــــتــــمــــاع
اسـتـعـرض الـسبـل الكـفـيـلـة إلعادة
الـــنــاقـل الــوطـــني الى عـــضـــويــته
وتـنظـيم عمل الـكـاملـة في اإلحتاد 
ــعـايــيــر الــدولــيـة الــشــركــة وفق ا
الـــقــيــاســـيــة من خـالل اخلــطــوات
الـتطـويرية الـتي تعتـمدها الـشركة
لــــتـــنـــشــــيط اجلــــوانب الـــفــــنـــيـــة
والـتـشـغـيـلـيـة والـتـجـاريـة وتـقد
عايير خـدماتها لـلمسافـرين وفق ا
الـدولـيـة) ,وتــابع انه (تـمـخض عن
نتائج إيجابية واإلتفاق االجـتماع 

عـلى مـقـررات عدة  مـنـهـا التـعـاقد
ساعدة مع استشاري تنفيذي 
للعمل على مـعاجلة القضايا أيـاتا 
احلـــــرجـــــة وتـــــنـــــفـــــيـــــذ خـــــطـــــة
االســتــشــاريــ لــضــمــان حــصـول
اخلـــطــوط اجلـــويــة عــلـى شــهــادة
مـشغل الـبلـد الثـالث). فيـما بـحثت
الـشــركـة الـعـامـة لـتـنـفـيـذ مـشـاريع
ـــواصـالت مع شـــركـــة الــــنـــقل وا
بـوريتكـون اإلسبانيـة لالستشارات
الـــهـــنـــدســيـــة  ســـبــل الـــتـــعــاون
ــشــتــرك. واشــار الــبــيــان الى ان ا
(مــديـــر عــام الــشــركـــة زيــد خــلــيل
شــعالن الــتـقـى مـديــر بــوريـتــكـون
اإلسـبـانـيـة فـرانـسـيـسـكـو  وجرى
ــشـــتــرك بـــحث ســـبل الـــتــعـــاون ا
ـتخـصـصـة في ـالكـات ا وتـدريب ا
الــــشــــركـــة) ,واضــــاف شــــعالن ان
ــشـاريع (االجــتــمــاع اسـتــعــرض ا
الــتي تـنــفـذهــا مالكـات الــشـركـة و
ــعــامـل واآللــيـات اإلمــكــانــيــات وا
واخملـــتــبـــرات اخلــاصــة بـــفــحص
الـتـربـة و االسـفـلت و الـكـونـكريت
لــتــنـفــيـذ مــشــاريع الـنــقل والــبـنى
الــتـحـتـيـة في احملــافـظـات وتـقـد

االستشارات الهندسية ). 
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لـلبطاقة الذكية كي كارد مقابل إخالله
بـواجبـات وظيفـته) ولفت الـبيان الى
ان (الــهـيــئــة اجلـزائــيـة الــثـانــيـة في
مـحكمة التمييـز  التي نظرت القضية
ـدان وطـعــنه بـالـقـرار لــعـدم قـنـاعــة ا
الـذي أصدرته محكمة جنايات الفساد
ـــركـــزيــة وجـــدت بـــعــد الـــتـــدقــيق ا
ـداولة أن الـقرارات التي أصـدرتها وا
اجلــنـايــات قـد راعت تــطـبـيـق أحـكـام
الـقـانـون تـطـبـيـقـاً صـحـيـحـاً بـعد أن
اعـتـمـدت األدلة الـتي أظـهرتـهـا وقائع
الــدعـوى حتــقـيــقـاً ومــحـاكـمــة الـتي
تهم ـتهم وأقوال ا تـعززت باعتراف ا
ـــــفـــــرقـــــة اآلخــــــر ا
قــضــيـتـه فـضالً عن
تـقرير النـزاهة). كما
كــشـفت الــهـيــئـة عن
قـبـول طـعنـهـا بـقرار
اإلفــــراج عن رئـــيس
هــيــــئــة اســتــثــمــار
بــــغــــداد الـــســــابق
وحتـــــديــــد مــــوعـــدٍ
جــــــــديـــــــد إلعـــــــادة
مـــحــــاكـــمـــته.وذكـــر
الــــبــــيــــان ان (عـــدم
قـــنــاعـــتــهـــا بــقــرار

احلـكم الصـادر عن مـحكـمة اجلـنايات
ــتــضـمن إلــغــاء الـتــهــمـة ــركــزيـة ا ا
ـتهم في الـقـضيـة التي واإلفـراج عن ا
حـققت فـيهـا بالتـعاون مع جلـنة األمر
الـــديــواني رقم  ?29وأحـــالــتــهــا إلى
الـــقــــضـــاء الـــتي تـــتـــضــــمن إخالله
بـواجباته الوظيفية وتهمة أخذ مبالغ
سـتـثـمرين ئـة عـبـر أحـد ا اربـعـة بـا
مـــــقـــــابل إكـــــمـــــال مــــنـح اإلجــــازات
االسـتـثمـاريـة) مضـيفـا (ونـظرا لـعدم
الـقنـاعة بالـقرار قامت الـهيئـة الطعن
به أمـام مـحـكـمـة الـتـمـيـيـز االحتـاديـة
الـتي قررت قـبولـه ونقض قـرار إلغاء
ـتهم وذلك ألن الـتـهمـة واإلفراج عن ا
ـتـحـصـلــة في الـدعـوى كـانت األدلــة ا
ه في ما قررت كـافية ومـقنعـة لتجـر
مــحـكـمـة جـنــايـات مـكـافــحـة الـفـسـاد
ـركـزيـة حتـديـد مـوعـدٍ جـديـد إلعـادة ا
مــحـاكـمــته في الـقــضـيـة) مــبـيـنـا ان
(مـحـكـمة الـتـميـيـز قـرّرت أيضـاً قـبول
طـعـنهـا في قـرار احلكم الـصـادر بحق
ــســتـثــمـر ونــقض احلــكم الــقـاضي ا
بـحبسه مدة سنتـ مع الغرامة بغية
تـشديدها كون العقـوبة جاءت خفيفةً
ــة وال تـــتـــنـــاسب مـع وقــائـع اجلـــر
أصدرت وجـسامتهـا).في غضون ذلك 

مــحـكـمـة جـنــايـات مـكـافــحـة الـفـسـاد
ـركـزيـة في الـكـرخ حـكـمـا بـاحلـبس ا
ـــدة ســـنـــتـــ بـــحق مـــديـــر جلـــنـــة
ـشتريـات في محافـظة  نيـنوى.وقال ا
بــيـان جملـلس الـقـضــاء االعـلى تـلـقـته
(الــزمـان) امس ان (احملـكـمـة أصـدرت
ــادة  315من قـــرارهــا وفق إحــكــام ا
ـة قــانـون الـعــقـوبــات وذلك عن جـر
اخـــتالس مــبــالغ  مـــالــيــة عن طــريق
ه وصــوالت وهــمــيــة خــاصــة تــقـــد
بــإيــواء الــنــازحــ  فـي احملــافــظـة)
وتـابع ان (جنـايات مـيسـان نظرت في
تاجري مخدرات قضت سـتة دعاوى 
فـيـهـمـا عـلى مـدانـ اثـنـ بـالـسـجن
بـعـدمـا ضـبــطت بـحـوزتـهـمـا ــؤبـد  ا
كليوا و  25غـراما من مادة الكرستال
يــقــومــون بــبـيــعــهــا إلى مــحــافــظـة
الـــســـمـــاوة) مــؤكـــدا ان (احملـــكـــمــة
أصــدرت حـكـمـ عـلـى مـدانـ اثـنـ
ـدة خمس عـشـرة عامـا لكل بـالـسجن 
واحـد منـهمـا ضبط بـحوزتـهما 844
غـرامـا مـن مـادة الـكـرسـتـال اخملدرة)
وتــابع أن (احملــكــمـة دانـت مـتــهــمـ
بــاحلــبس الــشــديــد ثالثــة اعــوام عن
ـــة الـــتـــعــاطـي وتــرويـج مــواد جـــر

مخدرة). 
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مــحـــاولــة االغــتــيــال االثــمــة الــتي
تـعـرض لـهـا ومـهـنـئـا بـالـسالمـة).
الـى ذلك  أعلـنت ايران االتـفاق مع
ـسـاعـدة في الــعـراق عـلى تـقــد ا
حـاولـة اغتـيال ـتورطـ  كـشف ا

رئيس الوزراء. 
ـــــتـــــحـــــدث بـــــاسم وزارة وقـــــال ا
اخلـارجيـة االيرانيـة سعيـد خطيب
زاده انـه ( االتــفـــاق مع الـــعــراق
ــســـاعــدة لــلـــكــشف عن لـــتــقــد ا
ــتـورطـ في الـهـجـوم) وأضـاف ا
ان (الـعـراق لـيس بـحـاجـة اآلن الى
أيــة وسـاطـة ولــديه حـكـومــة ولـهـا
عـالقـــات طـــيـــبـــة مـع ايـــران الـــتي
تـــواصـل مـــســـاعـــداتــــهـــا من اجل
اســتــقــرار الــعــراق) مــشـددا عــلى
(امـريكـا ان تخـرج مصـدر االنفالت
االمـني من العـراق). ورأى الرئيس
االمــريـكي جــو بـايـدن  ان مــنـفـذو
الـهجـوم يريـدون تقـويض العـملـية

 dO  ÀœU( t{dF  bF  qH  WL L  `  ∫n M «

 ومـالكــات عـــمـــلـــيـــات الـــطــوار
جلــــــهـــــودهـم في اجــــــراء هـــــكـــــذا
عـمـلـيـات). واهـدى الـزبـيـدي جنـاح

دير مـدينة وقـدم الزبـيدي ( شكـره 
الـصدر الطبية عـبد العالي الغزالي
قيم تواصل ولالطـباء ا لـدعمه ا

هذه العملية ألستاذه في جراحة
اجلـــمــــلـــةـ الـــعـــصــــبـــيـــة عـــلي

الشالچي. 
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ـالكـــــات الـــــطـــــبـــــيــــة أجـــــرت ا
والـتـمريـضـية في مـديـنة الـصدر
الـــطــبــيــة فـي الــنــجف عـــمــلــيــة
جـراحية فوق الكـبرى لطفل يبلغ
مـن الــعـــمــر  10 ســـنــوات أدخل
الـطوار اجلـراحية أثـر اصابته
حــادث مــروري .وقـال أخــصـائي
جـراحـة اجلـمـلـة الـعـصـبـيـة زيـد
عـذاب الـزبـيـدي أمس أن (الـطـفل
ـصاب وصل مـستشـفى الصدر ا
الــتـعــلـيـمـي وهـو فـاقــد الـوعي 
ويــعـاني من كـسـور مـتـعـددة في
اجلـمجمة  مع نزف شديد داخل
الــدمــاغ وعــلى الــفــور أدخل الى
صالة عمليات الطوار واجريت

له عــمــلــيــة فــتـح جــمــجــمـة  
خـاللهـا رفع خثـرة ضـاغطـة على
الــدمـاغ وايـقـاف الـنـزيف) .الفـتـاً
إلى أن (الـعمليـة تكللـت بالنجاح
ــــريض بـــــالــــتـــــحــــسن وبـــــدأ ا
التدريجي  حتى أكتسب الشفاء
ــسـتــشـفى  الــتـام واخــرج من ا
بــعـد تـلـقي الـعالجـات الالزمـة) .

آديـلـيـا أوشوروفـا.االشـارة جتدر الى
ان الــبــطــولــة إســتــمــرت ثالثــة أيــام
بـــاســتـــضــافــة
مـدينـة أبو
ظـــــبـي في
االمــــــارات
الـــعــربـــيــة

تحدة.   ا
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 حـققت الالعبة العراقية البطلة تريفا
ـيـدالـيـة الـذهــبـيـة في بـطـولـة رضــا ا
الــعــالم  بــاجلـوجــيــسـتــو وذلك بــعـد
فـــوزهــا فـي الــنـــزال الــنـــهــائـي عــلى
ـــــــــيــتــرا الالعـــبــة الـــيــونــانـــيــة د
ثـيودورو في ختـام منافسات وزن 63

كغم.
رئـيس االحتاد العـراقي للجوحـيستو
مـخلص حـسن  وفي تصـريح للـمكتب
االعـالمي قـال ان احـراز الـبـطـلـة
تريفا لذهبية العالم يعد فخراً
كــــــبــــــيــــــراً لــــــريــــــاضـــــة
اجلـوجيـستـو في العراق
وحـافزاً لالعبة وزمالئها
لـبـذل مـزيـد من اجلـهود
لـــتــــحـــقـــيق إجنـــازات
جــديـدة في الــبـطـوالت
ـــقـــبـــلـــة. هـــذا وقــد ا
تـــــأهـــــلت الـالعـــــبــــة
الـعـراقيـة تـريفـا رضا
لـنهـائي بطولـة العالم
بــعــد ان حــقــقـت الــفـوز
نافسات منها على أقوى ا

الـالعــبـــة االمـــاراتـــيـــة جــود
الـسـعـيدي والـكـازاخـستـانـية

ـقراطـيـة في العـراق. وقال ان الـد
(فــريق األمن الــقــومي اخلـاص بي
سـيسـاعد في حتـديد هـوية مـنفذي
الــــهــــجــــوم). ودانت اخلــــارجــــيـــة
الــروســيـة  االعــتــداء عـلـى رئـيس
الـوزراء  مؤكدة اسـتعداد مـوسكو
لـــلــتـــعــاون مع بـــغــداد فـي مــجــال
ـتحـدثة مـكافـحة اإلرهـاب. وقالت ا
بـــاسم الـــوزارة مـــاريــا زاخـــاروفــا
(نـدين بقوة هذه الهـجمة اإلرهابية
الـــــهـــــادفـــــة إلى تـــــقـــــويض األمن
واالسـتـقـرار في العـراق الـصديق)
مـؤكـدة (اسـتـعـداد بالدهـا لـتـعـزيـز
الــتــنـســيق الــعـمــلي مع الــشــركـاء
الــعـراقــيــ في مـكــافـحــة اإلرهـاب
بـكـافـة أشـكـاله وأوجـهه) واشارت
إلـى (أهـــمـــيـــة تـــفـــعـــيل اجلـــهـــود
اجلــــمـــاعــــيـــة الــــدولـــيــــة من أجل
الــتـصـدي الــفـعـال واحلــاسم لـهـذا

ي).  التهديد العا
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وجـه مـــحـــافظ ذي قـــار أحـــمـــد غـــني
اخلــفـاجـي بـإطالق مــشـروع لــتـوزيع
اراض سـكـنيـة مـتكـامـلة اخلـدمات في
احملـافـظـة.وذكـر بيـان تـلـقـته (الـزمان)
امـس ان (اخلـــــفــــاجـي وجه بـــــأطالق
مـشروع توزيع قطع االراضي السكنية
ـتـكـاملـة اخلـدمات الـتي اقـرت ضمن ا
مــوازنـــة الــعــام اجلــاري) مــؤكــدا ان
(دوائــر بـلــديـة الــنـاصــريـة ومــديـريـة
الــبـلـديــات سـتـبــاشـران بـتــخـصـيص
مـقاطعات منـاسبة للشـروع باستكمال
يـاه والصرف خـدماتـها من شـبكـات ا
الـصـحي والـكـهـربـاء واعـمـال الـطرق
ضــمـن مــشــاريع صــنــدوق االعــمــار)
ـشروع سيكون االول مـشيرا الى ان (ا
مـن نـــوعه عـــلى مـــســـتـــوى الـــعـــراق

وســـــيـــــتم تـــــوزيـع االراضي ضـــــمن
ضــوابط حتـددهـا اجلـهـات اخملـتـصـة
) وتـابع انه (سـيـتـكفل ـواطـنـ بـ ا
بــانـشــاء احـيـاء مــتـكــامـلــة اخلـدمـات
بـشـكل اسـاسي). وكـانت احملافـظـة قد
اعــــلــــنت الــــبــــدء بـــإعــــداد خــــارطـــة

استثمارية لكل مدن ذي قار. 
وقـال الــنـائب االول لـلـمـحـافظ مـحـمـد
هــادي ان (اخلـارطـة سـتــكـون شـامـلـة
وتــتـضــمن اهم لــكل مــدن احملــافـظــة 
قترحة فضال ـشاريع االستثمارية ا ا
عـن تــوزيـع وحتــديـــد امـــاكـــنــهـــا في
احملـــافـــظـــة) مـــؤكـــدا ان (اخلـــارطـــة
سـتـنـجـز بـاشراف مـجـلس الـتـخـطيط
ـشـاركـة والــتـنـمـيــة في احملـافـظــة و
مـدراء الـتـخـطـيط بـكل الـدوائـر وانـها
سـتكون جاهزة ومعتمدة رسميا خالل

قبل).  العام ا
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تـــــــــداولـت مـــــــــواقـع الـــــــــتــــــــــواصل
تــســريــبــات جــديــدة عن االجــتــمـــاعي
مــحــاولــة اغــتــيــال رئــيس احلــكــومــة
مـصطفى الـكاظمي. وقـالت التـسريبات
سيرة نـقال عن مصادر ان (الطـائرات ا
الــتي اسـتـهــدفت مـنـزل الــكـاظـمي هي
ذاتـهـا الـتي كـانت تسـتـخـدم في قصف
ــنــشــآت الــعــســكــريــة), الــقــواعـــد وا
واضـافت ان (هـذه الـطـائـرات انـطـلـقت
هاجم من مـنطقة الـكريعات  وكـان ا
يـريـدون اسـتـهـداف الـكـاظـمي بـطـائرة
ـــنـــزل واحــــدة ومن ثم إخــــراجه مـن ا
الغــتــيــاله عــبــر الــطــائــرات االخــرى)
مــؤكــدة ان (الــتــحـقــيــقــات االولــيـة لم

ـــســؤولــة عن تـــتــوصل إلى اجلـــهــة ا
الـهجوم حـتى اللحـظة). في وقت شدد
مـستشار األمن القومي قاسم األعرجي
خالل لــقــائـه رئــيــسي هــيــئــة احلــشـد
الـشعـبي فالح الفـياض وحتـالف الفتح
هـادي الـعـامـري  اهمـيـة احلـفـاظ على
االسـتقرار األمني واالحتكام إلى منطق
الـعقل.وقـال بيـان تلـقته (الـزمان) امس
ان (األعـــــرجي الـــــتـــــقى الـــــفـــــيــــاض
والـعامـري كالً على حـدا وجرى بحث
ـستـجـدات األمنـية والـسـياسـية آخـر ا
في الـبالد وتأكـيد أهمـية احلـفاظ على
االسـتقـرار األمني واجملـتمـعي وسيادة
الـقـانـون واالحـتـكـام إلى مـنـطق الـعقل
واحلــكـمــة في الـتـعــاطي مع األزمـات 
فــــضال عن الــــتـــعــــاون والـــتـالحم في

مـواجـهـة الـتـحـديـات واخلـروج بـرؤيـة
مــوحـدة قـوامـهـا احلـفــاظ عـلى هـيـبـة

وسيادة الدولة). 
وكــشف الــنـاطـق بـاسم الــقــائـد الــعـام
سـلحـة اللـواء يحـيى رسول لـلقـوات ا
سيرت اللت عن انطالق الطائرت ا
نــفــذتـــا الــهــجــوم عــلى مــنــزل رئــيس
الــوزراء من مـنـطـقـة تــبـعـد نـحـو 12  
كـيـلـو متـرا شـمـال شرقي  بـغـداد.وقال
رسـول في حـديث مـتلـفـز  إن (محـاولة
االغـتـيال تـضـمنت تـفـجيـرا ثـانيـا عـبر
طـائرة مسيرة). وأضاف أن (الطائرت
نع كشفهما حـلقتا بارتفاع منـخفض 
عـبـر الـرادارات).وكـان مـجـلـس الوزراء
قـد عقد جـلسة اسـتثنـائية مـساء االحد
بـرئاسـة الكـاظمي ركـزت على مـحاولة

االغــتـيـال الـفـاشــلـة فـجـر األحـد. وقـال
الـــكــاظـــمي بـــهــذا الـــشــأن (ســـيالحق
ــهــاجـمــون وهم مــعـروفــون وســيـتم ا
كــشــفــهم وحتــقـيـق الـعــدالــة).وبــشـأن
االنــتـخـابـات األخـيــرة قـال إن (نـتـائج
االنــتــخـابــات والــشــكـاوى والــطــعـون
لــيـست من اخـتــصـاص احلـكـومـة وإن
عــمل احلــكــومــة انــصب عــلى تــوفــيـر
ــــالـــيـــة واألمــــنـــيـــة إلجـــراء األمـــور ا
الحـقة االقـتـراع). وتـعهـد الـكاظـمي 
مـنـفـذي الـهـجـوم وقـال خالل اجـتـماع
وزاري اســتــثــنــائي عــقــد األحــد بــعــد
سـاعات من محاولة االغتيال (سنالحق
ة ونـحن نعرفهم جيدا مـرتكبي اجلر
وســـنـــحـــدد هـــويـــتـــهـم). وأضــاف أن
(حــكـومـته مـنــعت الـعـراق من االنـزالق

إلى حـرب إقـلـيـمـيـة) وتـابـع (حـافـظـنا
عــلى األمن في الــبالد لـكن الــبـعض ال
يــزال يــحــاول الــعــبث بــأمـن الــعـراق
ويـريده أن يـكون عصـابة) وحتدث عن
جنــاح احلـكــومـة في (تــلـبــيـة مــطـالب
ــــرجـــعـــيــــة الـــديــــنـــيـــة الــــشـــعب وا
ـتظاهرين بإجراء انـتخابات مبكرة وا
وفي تـــوفـــيـــر كل مـــا طــلـــبـــته جلـــنــة

االنتخابات). 
مـــبـــيـــنـــا ان (نـــتـــائج االنـــتـــخـــابــات
والـــشــكـــاوى والـــطــعـــون لــيـــست من
مـــســؤولـــيـــة احلــكـــومــة لـــكن واجب
احلــكـومــة هـو الــتـركــيـز عــلى تـوفــيـر
ـــالـــيــــة واألمـــنـــيـــة ـــتــــطـــلـــبــــات ا ا
لـالنتخابات). وشكل رئيس الوزراء في
وقت سـابق جلنـة للتـحقـيق في هجوم

ـسـيــرة الـذي شـكـكت فـيه الــطـائـرات ا
بــعض الـكـتل.ونـددت دول عـربـيـة عـدة
بـــالــــهـــجـــوم وأعـــربـت عن دعـــمـــهـــا
لـلعـراق.كمـا توالت ردود فـعل دولية إذ
أدان الــرئــيس األمــريـكي جــو بــايـدن
مـحاولة االغتـيال ووصفهـا بـ(الهجوم
اإلرهـابي)  وقال إنه (شـعر بـاالرتياح)
بعد العلم بأن الكاظمي لم يصب بأذى.
بـدوره اكد االحتاد االوربي إن مرتكبي
الـهـجـوم (يجب أن يـحـاسـبوا) بـيـنـما
أدانت بريطانيا وحلف شمال األطلسي
ــتـحـدة الــنـاتــو واألمـ الــعـام لأل ا
أنــطـونـيـو غــوتـيـريش الــهـجـوم.ودعـا
ـارسـة غــوتـيــريش الـعــراقـيـ إلـى (
أقــصى درجــات ضــبط الـنــفس ورفض
كــافــة أشــكــال الــعــنف وأي مــحـاوالت

لـــزعــزعــة اســتـــقــرار الــعــراق). وكــان
الـكاظـمي قد أمر بـإجراء حتـقيق فوري
فـي االضـطــرابــات الــتي وقــعت خـارج
اضية من ـنطقة اخلضراء اجلـمعة ا ا
أجـل وضع أي مـنــتـهك لــلـقــانـون وراء
ه إلى العدالة.وكان قد الـقضبان وتقد
اسـتشهد في تلك االضـطرابات متظاهر
واحـد على األقل وأصيب مئات عندما
انــدلـعت اشــتـبــاكـات بــ قـوات األمن
ومـتـظـاهـرين رفـضوا الـنـتـائج األولـية
لالنـتخـابات التـشريـعية.واحـتلت كـتلة
ركز األول فـي انتخابات 10 سـائرون ا
تــــشــــرين األول وفــــقــــا لــــلــــنــــتــــائج
األولـيـة.ويـقـول مـحـلـلـون إن (خـسـارة
بـعض األحـزاب لـلـعـديـد من مـقـاعـدها
أدى إلـى احــتـــجــاج أنـــصــارهـــا عــلى

الـنـتـائج وتـنـظيـمـهم مـظـاهـرات خارج
ــنـطـقـة اخلـضــراء اآلمـنـة في بـغـداد ا
ودعـــوتـــهم إلى إعـــادة فـــرز األصــوات
يـدويا).كـما أن (إعالن الصـدرعن سعيه
إلى تـشكـيل حكـومة خـاليـة من التدخل
األجــنــبي  ورغــبــتـه في إنــهــاء نــفـوذ
بـــــعض الــــدول فـي شــــؤون الــــعــــراق

الداخلية زاد من التوتر).
 واضـافوا أن (انخفاض نسبة االقتراع
ـا يظهر عـدم اعتقاد في االنـتخابات ر
كــثــيــر من الــعــراقــيــ فـي حـدوث أي
تـغـيـيـر حـقـيـقي.وكل هـذه الـتـصـدعات
الـسـياسـيـة زادت التـوتـر وقد تـتـحول
هـذه احملـاولـة الغـتـيـال رئـيـس الوزراء
إلى تــصـعـيـد خـطـر له تـبـعـات بـعـيـدة

دى. ا

عدنان الزرفيمصطفى الكاظمي

 …—Òb  œ«u  w ÒËd Ë ÎU K  s b  U UM'«
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وقال بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس انه
( خالل اجللسة مـناقشـة جملة من
احملــاور والــتي جــاء في مـقــدمــتــهـا
مناقشـة الدراسة التي قـدمها معاون
ديـر الـعام لـلـشوؤن الـفنـيـة  فيـما ا
يـخص الـكيـاس اجلـوت الـتي جتـهز
للـفالحـ مسـوقي مـحصـول الـشلب

لعام 2022-2021 ).
وأكـد مـديـر عـام الـشـركـة (دراسة اي
توصـية او توجـيه يصـدر من اجلهة
ـتـمثل بـقسم الفـنـية ذات الـعالقة وا
السيطرة الـنوعية  وفي حال وجود
ــــــكن ان راي اخــــــر من اي قــــــسم 

يعرض معززا بالراي الفني).
o¹u ð WDš

وبــ ان (جتــهــيــز اكــيــاس اجلــوت
للـفالح ومـسوقي احلـنطـة البد ان
يكـون وفق الـضوابط الـتي اقرت في
ـا يؤمن احملـافظه خطـة الـتسـويق 
عـــلى سالمـــة اخلــزين مـن االصــابــة
احلـــشـــريـــة).  و خـالل اجلـــلـــســة
ـقـدمـة من اسـتــعـراض مـقـتـرحــات ا
فــاحــصـي اخملــتــبــر في فــرع بــابل 

والـتي قـدمت بـعـد دراسـة تـعـلـيـمات
اســتالم الـشــلب. كـمــا و مـنــاقـشـة
تخـصـيص مـساحـة ارض في قـضاء

النعـمانيـة النشاء سـايلو
اسة للمحافظة للحاجة ا
النــشــاء طـاقــات خــزنــيـة
تـتـنـاسب وحـجم االنـتاج
السنوي للـمحاظة والتي
تـصل الى نـصف مـلـيـون

طن سنويا .
من جــانـب اخــر واصــلت
فـــــروع وســـــايـــــلــــوات و
مواقع الشـركة في الطوز
وصالح الــدين والــنــجف
والـــديـــوانـــيـــة واالنـــبــار
وكـركـوك وديـالى جتـهـيز
الدفـعة الـثانـية من سـلفة
ــئــة من احلــنــطـة 25 بــا
اخملـــصـــصـــة لـــلـــوجـــبــة
الــتــاســعــة لــعـام 2021
الـى جــــانب اســــتــــمــــرار
مـنـافـله احلـنـطة مـن فرع

الشركة في واسط . 

واضـاف ان (الوحـدة احلـسـابـية في
بـاشــرت تـنـظـيم صـومـعــة الـرفـاعي 
وتـهيـئـة الـصـكوك اخلـاصـة بـصرف
الــدفــعــة اجلــديـدة من مــســتــحــقـات
ــوسم تـســويق احلـنــطـة الــفالحـ 
الــعــام اجلــاري والــبــالــغــة مــلــيـاراً
وتسع مـئة وثـالثة وخـمسـ ملـيون

دينار).
»u³Š lL−

ــبــلغ تـوزع بــ صــومــعـة وتــابع (ا
الــرفــاعـي بــواقع ســبــعــمــائــة وست
وعــشــرون مــلــيــون ديــنــار ومــجــمع
حــبــوب الــدهـيــمي مــلــيـار ومــئــتـان
وسـبــعـة وعـشـرون  مــلـيـون ديـنـار)
ومـضى الى الـقول انـه (سيـتم خالل
قبل تـوزيعها بعد اكمال اليوم ا
ـــــــصــــــــرف وحــــــــسب اجــــــــراءات ا
االسـبـقيـة). واعـلـنت وزارة الـتـجارة
عن ترأس مـديـر عام الـشركـة العـامة
ــهــنــدس بـاسم لــتــجــارة احلـبــوب ا
نعـيم العـكيـلي  اجللـسة الـتاسـعة و
ركـزية العـشـرين الجتـماع الـلـجنـة ا

للتسويق .
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ــنــاطق الــتي تــعـد لــلــمــواطـنــ في هــذه ا
حــيـويـة). وبــ ان (اخلـطـوة تــأتي التـاحـة
خــدمـة االنــتـرنت مـــجــانــا لـــلــمـــواطــنــ

لـتسـهيل حـصــولـهـم عـلى احتيـاجاتهم في
االســـواق الـــتي يـــتـــرددون عـــلـــيــهـــا وهي
ـتـاحة بـبعض مـشـابهـة لـلخـدمة اجملـانـية ا
ـــطــــاعــم" كــاشـــفــا عــن انــه ـــــوالت وا ا
"ســيـتـم كخطوة الحقة تـعميم التجربة على
بــقــيـة مــنــاطق الــعـاصــمــة ثم مـحــافــظـات

البالد).
‰uLA  ÊUJ

واشــار ابــراهـيم الى ان (اخلــدمــة سـتــكـون
ــدة نـصـف ـساحة 250 مــتـرا مــربـعــا و
ـــواطـن ســــاعــــة فـــقـط مــن خـالل تــــردد ا
ــشــمــول بـــاخلــدمــة لــيــتم ـــكـــان ا عــلـى ا
تـسجـيل الـدخــول علـى احملمـول بـاعــتـمـاد
ـــكــان صـــــورة تــصـــلـه تـــلــقـــائـــيــا فــي ا
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بغداد
bO−  bOLŠ s¹ËdÐ

وعـــلى صـــعـــيــــد مـــتـــصل بـــاشـــرت
الـــوحـــدات احلـــســـابـــيـــة فـي فــروع
الـنـجف والـديـوانـيـة وبـابل بـصـرف

qO¼Qð∫  شركة االذوية في سامراء تباشر بتأهيل مصنع ادوية نينوى

—cM  wB   ≠ œ«bGÐ

بــاشـرت الـشــركـة الـعــامـة لـصــنـاعـة
ــسـتـلــزمـات الـطــبـيـة في األدويـة وا
سامراء التابـعة إلى وزارة الصناعة
ــرحـــلـــة األولى إلعــادة ا ـــعـــادن  وا

تأهيل مصنع أدوية نينوى.
وقال مدير عام الشركة خالـد محيـي
عــلــوان في بــيـان تــلــقـته (الــزمـاتن)
امس أنه (تنفـيذاً لتـوجيهـات الوزير
ــصـانع بــإعـادة تــأهــيل وتــشـغــيل ا
رحلة ُباشرة با فقد تمت ا توفقة  ا
األولى إلعـادة تــأهـيل مــصـنع أدويـة
نــيــنــوى من قِــبل مالكــات  الــشــركـة
ـــنــفـــذة وبــإشــراف بـــرنــامج األ ا

ـــائي) مـــبــيـــنــا ان ( ـــتـــحــدة اإل ا
ــــرحـــــلــــة األولى تـــــتــــضـــــمن رفع ا
األنـــقـــاض وإزالــــة األبـــنـــيــــة غـــيـــر

ؤهلة). ا
lMB  qO¼Qð

 مــؤكــداً (عـزم الــشــركــة عــلى إجنـاز
ـــصـــنع وإعــادة عــمـــلــيـــة تـــأهــيل ا
توفرة تشغيله واستثـمار الطاقات ا
ُـسـتـحـضرات فـيه إلنـتـاج مُخـتـلف ا
الــدوائــيـــة اجلــديــدة). فــيــمــا حـددا
الــــوزارة  شـــروط مـــنـح الـــقـــروض
للمـشاريع الصـناعيـة.واكد مسـتشار
الــوزارة لـشــؤون الـتــنـمــيـة قــيـصـر
أحـمـد الـهـاشـمي في تـصـريح امس
دن الصـناعيـة ضمن االتفـاقية إن (ا
ــصـريــة قــيـد األردنــيــة الــعـراقــيــة ا
االجناز  حيث تتوزع ب محافظات
األنبار وذي قار والبـصرة ومدينت
صناعيت في النجف وكربالء ).

ـدينـة الصنـاعيـة عبارة  مبـينا ان (ا
عن رقعة جغرافية مـحددة مساحتها

رئـيس الـوزراء مـصـطـفى الـكاظـمي
وفيـهـا تسـهـيالت كبـيـرة التي تـمنح
ـعـلن عـنه كـمـا قـروضـاً لـلـمــشـروع ا
تــــعـــفـى من الــــضـــرائـب والـــرســـوم
دة خـمسة اعوام وتعفى والكمارك 
اخلـطـوط اإلنـتـاجـيـة الـتي تـسـتـورد
واد من الضرائب والـرسوم وكذلك ا

اإلنشائية األولية).
ولــــفـت الى ان (الــــقــــطــــاع اخلـــاص
الــعــراقي وطن صــنــاعـتـه في الـدول

ـزايدة عليـها ان الوالء للـوطن ليس شعارا كن ا من البـديهيات واالمـور التي ال
يـردده الـعـامــة من الـنـاس وخـاصــة االنـتـهـازيــون .. بل هـو عـقــيـدة راسـخـة في
وجدان االنـسان اشبه بالدم يجري في عروق اخمللص .. وحتما الوالء  اليعني
سـك .. وما نـشاهده نـمق الخذ اتاوة او ضـريبة من الـشعب ا ترديـد الكالم ا
نفـلته والذين يـنطبق عـليهم قول اليوم وخـاصة بعـد بروز  وسيطـرت العنـاصر ا
الشـاعر الشعبي مال عبود الكرخي " قـيم الركاع من ديرة عفج " ومعذرة الهلنا

في عفج.
الـعـرب االصالء وهي قـصـة مـعروفـة حتـكي يـوم قـام شخص بـالـسـفـر الى عفج
وفتح مـحل لتصـليح االحـذية في مـدينة اغـلب سكـانها حـفاة فـوقع في حيره من
امره بـعد ان اعـلن افالسه وسالـفتنـا ويه هؤالء الـسيـاسيـ مثل سـالفـة الركاع
وعـفج خـاصـة بــعـد اعالن هـؤالء الـسـاسـة  انــهم قـادة عـظـمـاء وفــلـته لم يـنـجب
التـاريخ مثلـهم ومن نتاج هـذا النضـال ظهور اشـخاص متـلون كألـوان  الطيف
بـادئه حتى النخاع الشـمسي تارة تراهم مع ذاك احلـزب مخلص مـتالصق 
ـفـتــرضـ  حـال وتـارة اخـرى تــراهم مـنــتـظــرين حلـظـة اعـالن الـوالء العـدائـه ا
وانع اكـثر علوا وشموخا شعـورهم بأفول جنم ذلك احلزب ومشهـود لهم بقفز ا
مـن قـفــزة الـقــردة عـلـى اغـصــان  االشـجــار  فـاخــتــلط احلـابل بــالــنـابل .. ومن

تناقضات . ليء با مفارقات هذا الزمن  ا
ظـهـور شـخـصـيـات مـتـلــونـة كـالـوان الـطـيف الـشـمــسي كـانت بـاالمس  الـقـريب
مالصـقـة ومهـلـلة ومـبـاركـة خلطـوات الـنظـام الـسابق ودومـا تـهـتف باسم الـقـائد
والـــثــورة واحلـــزب واركــان الـــنـــظــام ومـــا ان ســقط الـــنـــظــام حـــتى بــدلـت تــلك
ـهـلــهـلـة مالبـسـهــا  اخلـاكي ولـبـست لــبـاس الـفـضـيــلـة والـعـفـة الـشـخــصـيـات ا
واصـبـحوا مـنـاضلـ ومن ضـحـايا الـنـظام الـصـدامي وانـخرطـوا في تـنظـيـمات
االحزاب اجلـديدة باندفاع اكثـر من مؤسس التنظيم او احلـزب نفسه واصبحوا
ـناضـلـ احمللـيـ والـدوليـ امـثال بـقـدرة قادر اكـثـر عنـفـا واكـثر نـضـاال من ا
نلـسن مانديال وغـاندي وكاسـترو ٠٠ اذن التـقييم يـتم  في هذه احلزاب بـالنيات
هم ـعزز بـالـوثائق ٠٠ واليـهم ا ـشـهود وا وليس بـاحلدث او الـفـعل  النـضالي ا
ـعززين انه يسـتـلم راتب شهـري  من الدولـة بـعد ان  احـتسـابه ضـمن قوائم ا
ـنـاضلـ  االتـقيـاء االنـقـياء ٠٠ فـكم من مـنـاضل يسـتـنزف خـزيـنة ـكـرم  وا ا
الـدولـة وان تـمـعـنت فـي مـاضـيه الـتـلــيـد تـبـ لـنـا انه كــان من انـشط احلـزبـيـ
لـتصقـ بفكـر القـائد الضـرورة  واحلزب والثـورة واصبحـوا اليوم واكـب وا ا
ناصرين يتـبؤون مناصب مهمة في الدولة واصبحوا قادة من القادة اليافع وا
شهد السياسي وفي هذا احلال نقف لنضع النقاط للـوضع الراهن .. هذا هو ا
عـلى احلـروف ونــقف ونـقـول نـيــابـة عن كل اجلـيـاع في الــعـراق ونـقـول  حـسب
صـرية (رقصـني  ياكـدع  على وحـدة  ونص) ونقول اللـهجـة ا
) .. ما ادري احـنه سالفتنا وين ايضـا (رقي على السك
.. بس حتـما تتعـلق بالوضع السـياسي في العراق الذي
تـلك قدرات خارقة في اجلهاد والنضال ضد العبودية

ال العام  ٠٠ وزغردي بانشراح والطغيان وهدر ا

احملـدد ليتم الربط على اخلدمة من دون اي
رمـز ســري) مـنوهـا بـانه (بـاالمكـان جتـديد
ــــكـــان الـــدخـــول بـــالــــخــــروج مـن نـــفس ا

السـتـمـرار اخلدمة وبجودة عالية).
من جـهة اخريبـحثت الشركـة العامة لـتنفيذ
ـواصالت سبـل التـعاون مـشـاريع النـقل وا
ـشــتـرك مع شـركـة بـوريـتـكـون اإلسـبـانـيـة ا
لالســتــشـارات الــهـنــدسـيــة جـاء ذلك خالل
فوض الـسيد فـرانسيـسكو زيـارة مديرهـا ا

شاريع في بغداد .  قر شركة تنفيذ ا
وقـال زيـد خـلـيل شـعالن مـديـر عـام الـشـركة
انه (اسـتنادا لـتوجيـهات وزير الـنقل ناصر
حــسـ بـنــدر الـشـبــلي بـضـرورة االنــفـتـاح
ؤسسات احلكومية والقطاع الواسع على ا
اخلـاص العـراقي و االجنـبي فـقد  الـلقاء
مع شــــركــــة بــــوريــــتــــكــــون اإلســــبــــانــــيـــة
لإلسـتشـارات والتصـاميم الـهندسـية والتي
ـية ولـها تـعـتبـر من كبـريات الـشـركات الـعا
عــدة فـــروع في أوربــا وامــريــكــا و الــشــرق
ــشــتـرك األوسط لــبــحث ســبل الــتــعــاون ا
تخصصة في الشركة). الكات ا وتدريب ا
مــضـيـفـا انه ( تـقــد شـرحـا مـفـصال عن
ـشــاريع الـتي تـنـفـذهـا مالكـات الـشـركـة و ا
عامل واآلليـات التخـصصية اإلمـكانيـات وا
ـتخـصصـة بفـحص التـربة و واخملـتـبرات ا
االسـفــلت و الـكـونـكـريت لــتـنـفـيـذ مـشـاريع
الــنــقل والـبــنى الــتـحــتــيـة فـي احملـافــظـات

وتقد االستشارات الهندسية).
مــؤكـدا (اطالع الـوفــد الـزائـر عــلى مـفـاصل
الــشـركـة ولــقـاءه الـدكــتـوره ابـتــهـال فـاضل
مـــديــر قـــسم الــتـــصــامـــيم واالســـتــشــارات
الـهـنـدسـيـة ومـدراء الـشعـب الذيـن  بدورهم
قــدمـوا شــرحـا مـخــتـصــرا عن عـمل الــقـسم

واخملتبرات).
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بغداد - الزمان
باشرت وزارة الـتجارة صـرف دفعة
جــديـــدة من مــســتــحــقــات مــســوقي

احلنطة للعام اجلاري.
 وقــال مــديــر عــام الـشــركــة الــعــامـة
لـــتـــجـــارة احلــــبـــوب بـــاسـم نـــعـــيم
الـعـكـيـلي في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
امس انه (تنفيذا  لتوجيهات الوزير
عـالء أحـــمـــد اجلـــبـــوري بـــضـــرورة
ـــصـــارف لالســراع الـــتـــواصل مع ا
حيث بصـرف مسـتـحقـات الفالحـ 
ـــــواقـع في بـــــاشـــــرت الـــــفـــــروع وا
احملـافـظات الـتـنـسـيق بـهـدف صرف

الدفعة اجلديدة).
مؤكـدا (مبـاشرة وحـدتي احلسـابات
ــثــنى تــنــظـيم والــتــدقـيـق في فـرع ا
الــصــكـوك وتــوزيـعــهــا لـلــمـســوقـ
وحــسـب األســبــقــيــة في الــتــســويق
ـــــوجب قـــــوائم وتـــــســـــلـــــسالت و
بلغ البطاقات التسويـقية علماً أن ا
ثنى من آخر دفعة اخملصص لفرع ا
بــلـغ مــلــيــار وثالث مــئــة وثــمــانــيــة

وثمانون مليون دينار).
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ذات ســــور ويــــتم إنـــــشــــاء الــــبــــنى
الـتحـتـيـة واللـوجـستـيـة لـها ومن ثم
يـعلن عـنـهـا كفـرصـة اسـتثـمـارية من
وهـو شـخص مـسـتـثـمـر قـبل مـطـور 
يــعــلـن عن تــوفــر مــســاحــات حــسب
الـرقـعـة اجلـغـرافـيـة إلنـشـاء مـصـانع

.( واطن ومعامل حسب رغبة ا
 مـؤكدا ان (الـبـيئـة االسـتثـمـارية في
الـعـراق تـكـاد تـكـون واضـحـة حـسب
الـورقــة الـبـيــضـاء الـتي أعــلن عـنـهـا

بغداد
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ـوظف ردحاً من وجوده وهو مطيعاً مثابراً مـلتزماً بالتعليمات وقوان يقضي ا
هامه وعمله الدولة اخلاصة 

يـحـاول اذابة اجلـلـيد أحـيـاناً بـيـنه وبـ تداعـيـات العـمل ومـعـرقالته حفـاظـاً على
ـطـاولـة من أجل اإلجـادة وحتـقيق مـسـيـرته وتـرويـضاً لـلـنـفس عـلى الـتـحـمل وا
ـثمر رفعـةً وارتقاءً بالـعمل وبالـتالي خدمة ـطلوبـة من الكفاءة والـنتاج ا النسب ا

ؤسسة والوطن للدائرة وا
بعـد رحلـته تلك الـتي استـنزفت طـاقاته وعـنفـوان شبابـه والتي أحـالته شـيخاً في

نزل سيرة واجللوس في ا سن متقدمة يجبر فيها على ترك ا
وظف يـعني انـقطـاعه عن العـمل والرضى بـنصف راتب أواقل بالـتأكـيد تـقاعـد ا

أحيانا اليكاد يسد االحتياج في ظل فوضى عارمة وغالء معيشي واضح
ـدنيـة حدد سن الـتقـاعد بـ 63 عـاماً يـحال فضـمن ضوابط وتـعلـيـمات اخلـدمة ا

وظف إلى التقاعد وكما هو معموالً به. فيه ا
 لــكن احلــكـومــة أرتــأت في أواخـر الــعـام 2919 الـركــون إلى فــكــرة لم تـدرس
ستقبلية في حلظة صوّتَ فيها مجلس النواب العراقي على ابعادها وتداعياتها ا
وظف إلى الـتقاعد في سن ال التـعديل الثاني لـقانون الـتقاعد الـقاضي بإحـالة ا

60  من عمره
وظفـ لتحيل مشـاريعهم رماداً ينـثر على طرقات أحالمهم حلظـة فاجأت جمع ا
وظف ألنهم ـوازنة هما عماد حـياة كل ا ومخطـطاتهم والكل يعـلم أن التقن وا
ة له مـحـددون بـراتب معـ يـتـيح لـهم هـذا التـوزيع مـو أجل الـظـفرم بـحـيـاة كـر

ولعوائلهم .
صــدر الـقـرار والـكل في دهــشـة مـريـعـة وعـلــيه اخلـضـوع لـلـتــعـلـيـمـات وقـرارات
ـقررات ؤسـسات والـدوائر بـالتـسـريح القـسري اذعـاناً لـهذه ا احلـكـومة لـتبـدأ ا
عيشي واحلياتي ومتطلباتهما ا التفات إلى ماذا سيحل بعدها بحالهم ا دو

حيث أحيل أكثر من 3  موالـيد الى التقاعد دفعة واحدة وكانت احلجة تكمن في
تـوفـيـر أكـثـر من 250 ألـف درجة وظـيـفـيـة من أجـل تـعيـ الـشـبـاب الـعـاطل عن

العمل.
وظف في أتون وضع اليـحسدون عليه جراء القى هـذا القرار بآالف مؤلفـة من ا
خــطــأ فــادح لم حتــسب لـه احلــسـابــات اجلــديــة. وعالوة عــلـى ذلك فــإن اخلــطـأ
اجلسـيم اآلخر الذي كان نتـيجة واقعـية لسوء الـتدبير هو مـاحصل من سوء فهم
وظف قانـوني للـيوم األول واألخـير من سن الـتقـاعد. والـذي كان نـهايـة ارتبـاط ا

بدائرته حتماً. 
والذي أكـد فحواه رد مكتب رئاسة مجلس الوزراء على استفسار وزارة الصحة
وظف سن الـ عن قرار اإلحـالة وهل يفترض ان يكـون في اليوم األول من بلوغ ا
60 أم في الــيـــوم األخــيــر مـــنه? والــصـــادر بــتــاريخ 25 تــشــرين األول 2021

والقاضي بضرورة اإلحالة في اليوم األخير من سن الـ 60.
وظف وهنا نقول قد مضى عامان على القرار الذي ظلم الكثيرين من شريحة ا
الـذين كانـوا ضـحيـة عـدم التـفسـيـر والتـحلـيل الـقانـوني الـصحـيح لـذلك التـعديل
. وعـلى وجه الــسـرعــة اصـدرت كـتب حـيث  تــسـريـحــهم حـال صــدور الـقــرار
اإلنـفـكـاك وكـأنـهم حـلـقـات زائـدة في مـفـاصل دولـة أفـنت الـعـمـر والـشـبـاب وهي

تتمتع بخدماتهم اجلليلة في مختلف تشكيالتها اإلدارية والفنية والعلمية.
ـشـهـد مع األعـداد الـقـادمـة مـنـهم وهم يـنـتـظـرون نـتـسـاءل الـيـوم كـيف سـيـبـدو ا
دورهم فـي التـقـاعـد وهل سـيـؤول األمـر إلى الـتـعـامل مع كـتـاب مـجـلس الوزراء
بوصـفه مـلـزماً بـإحـتـساب الـيـوم األخـير من سن الـ 60? أم سـيسـتـمر اخلـطأ?.
وكيف سـتعالج احلاالت الـسابقة والتي أرغـمت على التقـاعد في يومها األول من

عمر الـ 60?.
ونحن نعرف أن هناك حقوقاً وواجبات تؤطر حياتنا

الأدري ان كانت الـعجـلة في اتخـاذ قرار اإلحـالة هـذا هو رؤية ارجتـاليـة عاطـفية
هدفـها استمـالة الشبـاب العاطل عن العـمل ودعوتهم للـثورة على من أمضى جل
سني حـياته مقدماً خـدماته لهم ولغيـرهم من الشرائح ومطالـبتهم بضرورة فسح

اجملال أمامهم ليشغلوا امكنتهم الوظيفية.
قـد تتـسـابق األهداف وتـختـلف مضـامـينـها وكل يـفسـر حـسب فهـمه لكـننـا أمام
حالـة إنـــــسـانـيـة تمـس مجـتـمـعـاً كـامالً ينـظـر إلى الـعـمل قـيـمة عـلـيـا يـجـد فيه
يــسـارع لـتــقـد األفـضل لــكـــــنه يـتــفـاجـأ بــسـيل جــارف يـرمي بـحــلـمه خـارج

التوقعات. 
مسـألة يجدر األنتباه إليها من اجلـهات احلكومية اخملتلفة
ـوضــوع والبــد من إيـجــاد احلــلـول ذات الــشـأن بــهــذا ا
كن انصافه منهم ضماناً عـاجلات لها وانصاف ما وا

سيرة والهدف.  لعدم الوقوع في ثلمة قد تعيق ا

الـــصــــــــكــــوك الـــدفــــعـــة اجلــــديـــدة
ـسـوقي احلـنــطـة لـعـام واخلـاصــة 
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اجملـاورة بسـبب الـنـظـام الـسابق أو
األحـــداث الــتي مـــر بــهــا الـــبــلــد من
االسـتــحـواذ عـلى الـعــقـارات لـرجـال
األعـمال والـتـجـار أو فرض مـشـاركة
عليهم) واوضح الهاشمي ان (هناك
طــبـــقـــة في اجملـــتـــمع من الـــقـــطــاع
اخلــــاص تـــعـــتـــاش عـــلى اخـــتـــراق
مسـتـغلـة نـفوذهـا وأخرى القـوانـ 
ليس لـها إنتـاج بل هي تعـتاش على
لــذلـك اتــخــذنـا ــشــروع فــقط  بــيع ا

إلغاء إجراءات للحد من هؤالء منها 
ـستـثمر السـلف التـشغـيليـة والزام ا
ـشـروع قبل ـئـة من ا بتـنـفـيذ 25 با
منحه الـقرض واعتـماد مبـدأ النافذة
الـــواحــدة بـــشـــرطـــهـــا وشـــروطـــهــا
وعنـوانـها من تـقـد الطـلب وإكـمال
اإلجـــراءات وحتـــديــــد ســـقف زمـــني
ـوافـقات من السـتكـمـال اإلجـازات وا

منح القروض التي يعلن عنها).
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 ومــــــضى الـى الـــــقـــــول ان (بـــــعض
اجلـهــات والـوزارات أبـرمت الــكـثـيـر
من الـعقـود مع شـركـات شبه وهـمـية
لم تـقم بـواجـبـهـا بـصـورة صـحـيـحة
لـذلك اضــطـرت الــوزارات الى فـسخ
تلك العـقود مع الـشركات الـتي تتجه
لـلـتحـكـيم حـسب الـشـروط اجلـزائـية
في العقد  للمطـالبة بتعويض يكون
نـصف قـيمـة الـعـقـد تقـريـبـا) واشار
الـى ان (الـــصـــنـــاعـــة تــــدار من قـــبل
الدولـة وبالـتـالي ليس ذات مـستـقبل
ناجح كـون الشـراكة احلـقيـقيـة يجب
أن تكون مع القطاع اخلاص الرص
ية إضافة تمكن ذي اخلبرات العا ا
إلى أن هــنــاك بـعـض االسـتــثــمـارات
لـــيــسـت ذات جــدوى) مـــضــيـــفــا ان
(الورقة الـبيضـاء وقانون االسـتثمار
لــكن كـالهــمــا مــذلالن لالســـتــثــمــار 
الــتــدخـل احلــزبي لالســتــحــواذ هــو
ــزوجـاً ســبب الــتـردي وقــد يــكـون 
ـصــالح مـشــتـركــة مع دول اجلـوار

بهدف تعطيل الصناعة).
و تُــواصـل شــركــة الـفــارس الــعــامـة
إحـــدى شـــركـــات وزارة الـــصـــنـــاعــة
ــعــادن تـنــفـيــذ مــشـاريـع صـيــانـة وا

وتــأهــيـل مُــجــمــعــات مــاء الــبــصـرة
ُحافظة وبحدود مُوزعة في مناطق ا
ُـبـرمـة ( 90) مـوقع ضِـمنَ الــعـقـود ا
مـع مُــحـافــظــة الــبــصــرة والــبــالــغـة
16عـقــد اً. وقــالَ مُـديـر عـام الـشـركة
حـــامــــد ســـلــــيـــمــــان احملـــمــــدي ان
(الشركة حققت نسب إجناز مُتفاوتة
ـــشـــاريع والـــتي شـــمِــلت فـي هــذه ا
مُــجـــمـــعـــات الـــهـــارثـــة واخلــورة 1
واخلورة 2 ومشـاريع مـاء الكـرمة 1
والـكـرمـة 2 ومـشـاريع مـاء اخلـطـوة
ُــوحـد ومُــجــمـعــات عـز والــبـصــرة ا
الـدين ســلـيم إضـافـة إلـى مُـجـمـعـات
نـاحـيـة اإلمــام الـصـادق ومُـجـمـعـات
الــثــغــر فــضالً عـن مُــجــمــعــات خـور
الزبير وابي صـخير ومُـجمعات شط
الــعـــرب وكــذلك مُـــجــمـــعــات الـــفــاو
ـديـنـة  مـؤكداً وسـيـحـان والـديـر وا
عـلـى أهـمـيـة الــتـعـاون بــ الـشـركـة
ـشـاريع كـونـها ُـحـافظـة إلجنـاز ا وا
ُواطن حيث على تماس مُباشر مع ا
ُـهمة شـاريع اخلدمـية ا تُعـتبـر من ا
واإلســتــراتــيــجــيـة الــتي تُــســهم في
الـــــنـــــهـــــوض بـــــالـــــواقـع اخلـــــدمي

للمُحافظـة ).
وأشـــارَ الى ان (الــشــركـة ســبق وان
نـــفــذت مــشــاريع وأعــمــال مُــمــاثــلــة
ومُتكـاملة في مـجال وحدات تـصفية
ُـحـافـظـات كـونـها ُـخـتـلف ا ـيـاه و ا
الــشـــركــة الــوحـــيــدة الـــتي تـــنــفــرد
وتــخـتص بــهــذا اجملـال  مــؤكـداً ان
الـشـركـة تــمـتـلك إمـكـانـيـات وقُـدرات
كـــبــيـــرة وبــاع طـــويل في تــصـــنــيع
ـياه لـكافة وتنـفيذ وحـدات تصـفية ا

يـة). ُواصفات عا السعات و
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أكــد وزيــر الـتــعــلـيم الــعــالي والــبـحث الــعــلـمي
والـعـلوم والـتكـنـولوجـيا األسـتاذ الـدكـتور نـبيل
كــاظم عــبــد الـصــاحب أن الــكــفــاءات الـعــراقــيـة
ـيـة والـعـلـمـية ـؤسـسـات األكاد اخملـتـصـة في ا
تـمكنت من إزالة ومعاجلـة التلوث االشعاعي في

محافظة البصرة.  
ــديــر الــعـام جــاء ذلك فـي كـلــمــته خالل زيــارة ا
لـلهـيأة الـعربـية لـلطـاقة الـذرية األسـتاذ الـدكتور
ــرافق له الـى بــغــداد ســـالم حــامـــدي والــوفـــد ا
لـلمشـاركة في اإلعالن عن خلـو محافظـة البصرة

من التلوث اإلشعاعي.
ـسح العلمي الشامل وأضـاف السيد الوزير أن ا
والـــفـــحص اخملـــتـــبــري الـــذي نـــفـــذه اخلـــبــراء
الـوطـنـيـون في وزارة الـتـعـلـيم الـعـالي والـعـلوم
والـتكنولـوجيا بالتـعاون مع هيأة الـطاقة الذرية

الـعـراقـية أشـروا مـسـاحات
مـن الـــتــــلـــوث فـي عـــدد من
ــــا اســـتــــدعى ــــنــــاطق  ا
ـناطق الـعـمل الـدؤوب في ا
ـعاجلـة اخملـلـفات ـؤشـرة  ا
وآثـــارهـــا الــتي تـــرجع الى
حـــــقــــبــــة حـــــروب الــــقــــرن

نصرم. ا
ــــؤســــســـات وأضــــاف أن ا
اخملـتصة في وزارة الـتعليم
والــعـلــوم والـتـكــنـولــوجـيـا
والسـيـمـا مديـريـة النـفـايات
ـشـعـة ومن خالل الـتـكامل ا
ـــســــتـــشـــارين مـع هـــيـــأة ا
ووزارة الـصحـة والبيـئة قد
قـــــدمت الــــدعـم واإلســــنــــاد
الــكـامل لـلــتـخـلص من آثـار
دروس الـنـفـايات والـعـمل ا
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اعــلـنت وزارة االتــصــاالت  انـهــا سـتـجـهـز
ـقبـلة اربع مـناطق خـالل االيـــام الـقلـيلـة ا
في بــغـداد بـخـدمـة االنـتـرنت اجملـانـيـة في
خـــطـــوة ســـتــعـــقـــبـــهـــا اخــــرى تـــتــضـــمن
تــعـمـيـمـهــا بـجـمـيـع مـنــاطـق الـعـاصـمـة
تــلـيـهــا محافـظات البالد. وقــال مدير قسم
الــعـالقــات واالعــالم بــالـــشــركــة الـــعـــامـــة
ــعـلــومـاتــيـة فـي الــوزارة لـالتــصـاالت وا
نــــاطــق احــــمــــد ابــــراهــــيـم في تـــصـــريح
صـحفي إن (الــوزارة ســتـــتــيــح  خــدمــة
ــــجـــانــــيــــة خــالل االيــــام االنــــتــــرنــت ا
ـقـبــلـة ضــمـن اربـــع مـنـاطـق الــعـشــرة ا
فــي بـــــغـــــداد هــي: راس الـــــحـــــواش فـي
ـــراد فـي الــكـاظــمــيـة االعـظـمـية وبـــاب ا
ـنـصور ــقــدســة وشــارعــا الــرواد في ا ا
ــا يـــتــيح خـــدمــة االنـــتــرنت ـــتــنـــبي  وا
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عـلى انـهـاء ملف الـتـلوث. وأعـرب وزيـر التـعـليم
عن تـقديره العالي للـهيأة العربيـة للطاقة الذرية
حلــضـور فــعـالــيـات إعالن الــبـصــرة خـالــيـة من
الــتـلــوث  االشـعــاعي مـؤكــدا أن الـعــراق مـلــتـزم
تـمامـا باالستـخدامـات السلـميـة للطـاقة الـنووية
وتـوظــيف كـافـة اإلمـكـانـات الـعــلـمـيـة والـتـقـنـيـة
والـبشـرية في هـذا اجملال لتـحقـيق هذه األهداف
داعــيـا في الــوقت نــفـسه الى تــوثـيـق الـتــجـربـة
الـعراقية التي تـمثل قصة جناح مـهمة في مجال

حماية االنسان والبيئة. 
ـدير العـام للـهيأة الـعربـية للـطاقة  بـدوره ثمن ا
الـذريـة األسـتـاذ الـدكتـور سـالم حـامـدي اجلـهود
بـذولة لوزير التعـليم العالي والبحث الـوطنية ا
عاجلة الـعلمي وخبراء مـؤسساته العلـمية في ا
والـتـنفـيـذ وصوال الى إعالن الـبـصرة خـالـية من

التلوث.
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مــا زال االطــار الــتــنــسـيــقـي الـذي
يـضم حتـت عـبـاءته قـوى واحـزاب
تـراجعت حـظـوظهـا في انـتخـابات
تـــشـــرين  يـــراهن عـــلى تـــشـــكــيل
حـكـومـيـة تـوافـقـيـة تـضـم االطراف
اخلـاسرة والـفـائزة بـاالنـتخـابات 
او اعــادة عــمـــلــيــة الـــعــد والــفــرز
اليدوي في جميع احملطات  وسط
حراك مـكثف جتـريه الكـتل االخرى
لــبــورة حتــالـف يــقــود االغـــلــبــيــة

الوطنية. 
b Ë ‰U I «

وقال بيان تـلقته (الزمان) امس ان
(رئـــيس حتــــالف تـــقــــدم مـــحـــمـــد
احلــلـبـوسي اسـتــقـبل وفـد احلـزب
قـراطي الكـردستـاني برئـاسة الـد
هــوشــيـــار زيــبــاري وجــرى خالل
اللـقاء بـحث تطـورات األوضاع في
البالد وتـبادل الـرؤى حول نـتائج
االنتـخابات الـنيابـية والتـفاهمات
واحلـوارات الـسـيـاسـيـة لـلـمـرحـلة
قـبلة) ,كمـا التـقى رئيس حتالف ا
الـــفــتح هــادي الـــعــامــري  الــوفــد
الـكـردي بـبـغـداد  لـبـحث مـوضوع
االنتخابات وما رافقها طعون على

علنة.  النتائج ا

فـي وقـت  نـــــاقـش رئـــــيـس قـــــوى
الـدولـة الوطـنـيـة عمـار احلـكيم مع
الــوفــد الــكــردي  تــوحــيــد الــرؤى
ـقـبـلـة. وقـال بـيان ـرحـلـة ا خالل ا
تـلــقـته (الـزمـان) امس ان (احلـكـيم
شــدد خالل لـقـائه زبــيـاري والـوفـد
ــرافق لـه عـلـى ضـرورة أن يــضع ا
اجلـمـيع مـصـلحـة الـعـراق وشـعبه
نـصب أعــيــنــهم في كل اخلــطـوات
ـسـارات) واضـاف (أشـرنـا إلى وا

رحلة القادمة وضرورة حساسية ا
توحيد الـرؤى جتاه إستحـقاقاتها
وإسـتـذكرنـا خالل الـلقـاء الـعالقات
الــتـــاريـــخــيـــة مع الـــقـــادة االكــراد
ـقراطي والسـيـمـا في احلـزب الـد
الكـردستـاني) وتابع احلـكيـم (كما
عـبــرنـا عن أســفـنـا لـألحـداث الـتي
نـطقـة اخلضراء شهـدتهـا مداخل ا
ببغداد وجددنا مطالبتنا باحلفاظ
على سلمية اإلحـتجاجات الرافضة

لـــنــتــائـج اإلنــتــخـــابــات وضــرورة
توفير احلـماية الالزمة للـمحتج
من قـبل القـوات األمـنيـة واإلبتـعاد
ـــفـــرطــة عن إســـتـــخــدام الـــقـــوة ا
مــعـــهم) مـــؤكـــدا ان (مــفـــوضـــيــة
ـؤسسـة القـضائـية اإلنـتخـابات وا
يــتــحـــمالن مــســـؤولــيـــة إنــصــاف
ـــــعــــــتـــــرضـــــ عـــــلـى نـــــتـــــائج ا

اإلنتخابات). 
ـستقلة ـفوضية الـعليا ا واعلنت ا
لالنتـخابات االنـتهـاء من عد وفرز
احملطـات التي قـدمت بـشأنـها أدلة
ضـــمن مـــلـــحق طــعـــون مـــرشــحي
ثلي الكـرخ والرصافـة بحضـور 
ــراقـبـ ـرشــحـ الـطــاعـنـ وا ا
. الدولي واإلعالمي اخملول

وذكـر بــيــان لــلــمـفــوضــيــة تــلــقـته
(الـزمـان) امس ان (نـتـيـجـة تـدقيق
هــذه األدلـــة ســتــرفع إلـى مــجــلس
ــفـــوضـــ التــخـــاذ الـــتــوصـــيــة ا
ـــنـــاســبـــة بـــشـــأنـــهــا فـي ضــوء ا
ــتـبــعــة) وأضـاف ان اإلجــراءات ا
(يوم امس شهد النظر في محطات
قُــدمت بـشـأنـهـا أدلـة ضـمن مـلـحق
طعـون مرشحي مـحافـظات ذي قار
وكــركــوك وصالح الـديـن ونـيــنـوى
حلـسم مــلف طــعـونــهم  بـالــكـامل
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اول سـيدة تـتولى رئـاسـة حزب وحـركة
سياسـية في العاصـمة بغداد  مـنحتها
ـسـؤوليـة والثـقة قـيادتـهـا السـياسـية ا
ــكـتب الـســيـاسي الـعـام  من اعـضـاء ا
وتـــمــضي بـــخــطــوات حتـــقــيق االخــاء
والـهـدوء والـسالم بـ كافـة الـقـومـيات
واالطـيــاف في الـعــراق  حـاصـلــة عـلى
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شهادة االدب االنكليزي وجتيد احلديث
باربع لـغات  وعـملت في وزارة االعالم
بـالـتـسـعـيـنـات صـحـيـفـة اجلـمـهـورية 
والحــــــقــا بــعــد عـام 2003   في وزارة
الثقافة حتى وصلت لدرجة مدير اقدم 
وايـضـا عـضــو في نـقـابـة الــصـحـفـيـ

. العراقي واالحتاد الدولي للصحفي
تـقول الـسـيدة كـولـشان جالل مـصـطفى

والدتـي في قـــــــضـــــــاء كـــــــفـــــــري عــــــام
1969وانتقل سكننا الى منطقة الشعب
في العاصمـة بغداد ثم احيـاء االعظمية
والـقـاهـرة  مـتـزوجـة ولـدي اربع ابـنـاء
بـنتـان وولـدان  وشغـلت لـعدة سـنوات
عـضــو الـهــيـئــة االداريـة لــنـادي االخـاء
ـئات من التـركمـاني وساهـمت بـاقامة ا
ا النشاطات والفعاليات اخملتلفة  ور

تشكل صـعوبة الـعمل السيـاسي للمراة
لـــكن نـــصـــوص الـــدســـتـــور الـــعـــراقي
والـتـمـثـيل النـسـبي ادى الى حـصـولـها
في الـدورة االنـتـخـابـيـة اخلـامـسـة على

مقاعد نيابية وصلت 96 نائبة . 
اســتـــلــمت مــســـؤولــيــة فـــرع اجلــبــهــة
الـتـركمـانـيـة العـراقـية في بـغـداد قبل 3
شــهــور  وبــدات بــالــعــــــــمل في ثالث
راة والـشبـاب والعــــــــشائر  محـاور ا
لتوطيد العالقات الثقافية واالجتماعية
 ومــــدُ اواصـــر الــــتــــعــــاون مع كــــافـــة
احلــركـــات واالحـــزاب والـــتـــجـــمـــعــات
ـنـظمـات  والـتـركيـز في الـعـمل على وا
ـسـاواة والــعـدالـة ومـســاعـدة الـنـاس ا
ــســتــطــاع واســنــاد احملــتــاجــ قــدر ا
واالمـــكـــانـــيـــة  ورغم ظـــروف الـــوبـــاء
وحتـديد الـتجـمعـات  اال ان النـشاطات
اخملــتــلــفــة مـــســتــمــرة واحــيــاء ذكــرى

مناسبات دينية ووطنية
وحتــدثت عن خــطــوات قـادمــة بــاقــامـة
دورات تعلـيم اللغـات اخملتلـفة  واقامة
عـلومـاتي ورفع كفاءة ورش التـطويـر ا
ـجال االحـصاء والبـيانات  العـامل 
تـمـهـيــداً لـفـتح قــسم دراسـات وبـحـوث
استـقصـائيـة  والتنـسيق مع احلـكومة
ـدني ــان ومـنــظـمـات اجملــتـمع ا والـبـر
ـمـثـلـيات والـبـعـثـات الـدبـلـومـاسـيـة وا
تـحدة  اليجـاد احللول الدولـية لال ا
الزمات تعاني منهـا البالد خاصة الفقر
والبـطالـة والسـكن واالقتـصاد  وتـنظر Y∫ كولشان جلل تتحدث الى (الزمان) b

الـتـي يـوظــفــهـا بـالشك في ســبـيل
هـذا الـكـتـاب  الـذي يـبـدو كـجـولة
ـــــتـــــعــــــة بـــــ مـــــحــــــيـــــطـــــات
الـتـاريخ  وبـحاره واسـفـار مـهـمة
يـتـركـهـا الـكـاتب لالجـيـال الالحـقة
من اجل تخـليـد الشـخصـيات التي
نـــــالــــــهـــــا ظــــــلم الــــــتـــــهــــــمـــــيش
وغيـبتهـا  اقالم الكـتاب للـتعريف
ـا قـدمـته  لـيـاتي كـتـاب الـكاتب
بالوي احلـمـدوني كـاخـر احملـطات
الـــتي تـــســـهـم بـــاضـــاءة قـــنـــاديل
ـكن توثـيقه ـعرفـة وتـوثيق مـا  ا
ـــوصل من مــــحـــطــــات مـــديـــنــــة ا
وتـاريخـهـا الثـري ومكـانـتهـا التي
امــتــازت من خاللــهــا وهــو جــهــد

يحسب للكاتب بال شك .

غالف الكتاب

U —UL  nDIO  s e « bz«d  bM  nI  w ËbL(«
wK u  Œ—R  WKOB  ÊU œ_«Ë W UO «Ë a —U «Ë V M «Ë »œ_« ‰uI  5  W u

ـراجعـة والتـدقيق بـعد اسـتكـمال ا
ــلــحق ـــرشــحــون في ا ــا قــدمه ا

شار إليه).  ا
ومــا زالت قــضــيـة الــكــتـلــة االكــبـر
ـعنيـة بتـشكـيل احلكـومة تـتصدر ا
ــشـــهــد الـــســيـــاسي مع ارتـــفــاع ا
الــتـرجـيـحـات واالصـوات الـداعـمـة
لـتـشـكـيل حـكـومـة تـوافـقـيـة تـخرج
الـعـراق من ازمـته احلـالـيـة وتـهيئ
االرضـــيــة لـــلــذهـــاب الى تــشـــكــيل
قـبلة فـفي الوقت الذي احلكـومة ا
ترى اطراف ان احلكومـة التوافقية
ســـتــــكــــون هي اخلــــيـــار االفــــضل
واالسـلم لـلـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة في
ــرحـلـة أشـار الــعـراق خالل هـذه ا
اخرون إلى ان خيار تشـكيل الكتلة
ـؤلـفة من الـنـيـابيـة االكـثر عـددا وا
االطار التنسيـقي والكتلة الصدرية

هو اخليار االقرب واالفضل. 
وقـال عـضو ائـتالف دولـة الـقـانون
ان (هـنـاك أفـكار مـحـمـد الـصـيـهـود
متعددة وقد طرحت قضية االغلبية
الـسيـاسـيـة الـوطـنيـة الـتي نـعـتـقد
انـــهـــا افــضـل خــيـــار لــلـــعـــمــلـــيــة
قراطية في الظروف الطبيعية الد
ولـيس في الـظروف الـتي نـعيـشـها
االن الــتي نـــعــتــقـــد انــهـــا لــيــست

طبيـعية كـما ان نتائج االنـتخابات
لـم تكـن طبـيـعـيـة ايـضـا وبـالـتالي
فـإن الــذهـاب الى خــيـار االغــلـبــيـة
الــسـيـاسـيـة اآلن هـو خـيـار صـعب
عــلى اعــتــبــار انه ال تــوجــد كــتــلـة
لـديـهـا االغلـبـيـة الـكـافـيـة لـتـشـكيل
ـعــزل عن بـاقي الـكـتل احلــكـومـة 

االخرى).
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مضيفا ان (القوى الكردية حسمت
ـشــاركـة جــمـيــعـا في مــوقـفــهـا بــا
احلـكـومـة كـمـا ان الـقـوى الـسـنـيـة
حسـمت امرها  بـالتالي لم يـتبقى
اال االطــار الــتــنــســيــقـي والــكــتــلـة
الــصـــدريــة وان ذهـــبـــنــا بـــاجتــاه
احـدهـمـا وتـرك االخر فـهـذا مـعـناه
اقـصـاء لـطـرف عـلى حـسـاب االخر
ـــكـــون مـع مـــشـــاركـــة كل ضــــمن ا

كونات).  ثلي باقي ا
في تـطـور  تسـلم مـجلس الـقـضاء
االعلى  طلـبا رسميـا من مجموعة
مــحــامـيــن لـرفـع دعـوى قــضــائــيـة
فـوض في بحق رئـيس مجـلس ا
ــســتــقــلــة ــفـــوضــيــة الــعــلــيـــا ا ا
لالنـتـخـابـات  لـلـمـطـالـبــة بـالـغـاء
نــتـــائج االقـــتــراع الـــتي جــرت في
اضي. العاشر من تشرين االول ا

لـلعالقـات الـدوليـة باهـمـية بـالغـة شرط
ان يـــســـودهـــا الــــتـــعـــاون واالحـــتـــرام
والتوازن والقانون الدولي  خاصة مع
دول احلوار الـتي تشـكل منـظومـة قوية
في مـــنـــطــقـــة الــشـــرق االوسط  ولــدى
الـعــراق اتـفــاقـيـات ومــعـاهـدات امــنـيـة
واقــتـــصــاديـــة وجتــاريـــة وســيـــاســيــة

وثقافية يتم التعامل على اساسها .
وفـيـما يـخص الـتـشـريـعـات الـقـانـونـية
اكـدت ان كــوادر اجلـبــهــة واصـدقــاءهـا
لــديــهم رؤيــة مـواقف عــلــمــيـة لــتــحـول
اجملــتـمـع والـتــغـيــرات بـالــتـكــنـلــوجـيـا
والـضغـوطات االجـتمـاعيـة والنـفسـية 
ولــديــنــا تــواصـل مع عــدد من اعــضــاء
مــجــلس الــنــواب الــســابق  ونــنــتــظـر
ـانـية مـبـاشـرة الـــــــعـمل بـالـدورة البـر
الــقـــادمــة الســـتــــــــــئـــنــاف الـــلــقــاءات
ـشتركـة  خاصة واجللـسات والورش ا
قـــوانـــ االعـالم وحـــريـــة الـــتـــعـــبـــيـــر
ـعــلـومــاتـيـة واحملــكـمــة االحتـاديـة  وا
ـــــــــالـــيــة الـــســنـــويــة  ــوازنـــات ا وا
ــنـاســبــة ومـراقــبـة ـشــورة ا وتــقــد ا
ومـتــابـعـة رصـانــة سـائـر الـتــشـريـعـات
السائـدة  وختمت حـديثها ان الـقومية
الـتركـمـانـيـة تـشكـل استـنـادا لـلـدسـتور
ـانيـة القومـية الثـالثة  والقـرارات البر
ومــنــاطـق تــواجــد الــتــركــمــان مــحـاور
شـكلت الـوحدة الـوطنـية  ووقـفت امام
ـتـعدد تـمـدد الـتقـسـيم لـشـعب العـراق ا

االطياف .
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-1-
شـاعت في الـعـقـود األخـيـرة ظـاهـرة االلـتـزام بـاحلِـمْـيّه من الـطـعـام مَـخَـافَـةَ زيادة

كشالت الصحية  الوزن التي قد تؤدي الى الكثير من ا
والـوقـايـة من األعـراض واألمـراض مـسـلك عـقالئي ال يـعـتـرض عـلـيه االّ اجلـهالء

والبلهاء .
هم الذي يطرح نفسه هو : لكن السؤال ا

اذا ال يحتمون من الذنوب مخافة االصطالء بنيران اجلحيم  ?
-2-

قال الشاعر :
جِسْمُكَ باحلِمْيةِ حَصّنْتَهُ 

مَخَافةً مِنْ أَلَمٍ طاري 
وكانَ أولى بِكَ أنْ حتتمي 

عاصي خِشْيةَ الباري  مِنَ ا
-3-

ا نحن عـليه من غفـلة وتهاون في الـشؤون الدينـية واالخالقية راجعـة السريـعة  ا
مطلوبة وبشكل أكيد .

وكـاتب الــسـطــور يــذكـر نــفـسه أوالً قــبل أنْ يُــذكّـر األعــزاء مِنْ اخــوانه واخـواته
حـرصـا مـنه عـلى نَـجَـاتِهم مـن الوقـوع في مـهـاوي الـعـصـيـان الـتي حتـجبـهم عن

القرب من الرحمن .
-4-

واذا كان االمام الصادق عليه السالم يقول :
{ أحَبُّ اخواني اليّ مَنْ أهدى اليّ عُيوبي } 

-وحـاشـاه من الـعـيــوب وقـد تـوّجَهُ الـله بـتــاج الـعـصـمـة مــنـهـا -  فـنـحن البُـدَّ أنْ
نستذكر رقابة الله علينا  –تلك الرقابة الدقيقة التي حتصي احصاءً دقيقاً كامالً
كل ما يـصدر مـنا من قـول أو فعل ونروض أنـفسـنا عـلى التـمسك بـأهداب الدين
طبات التي تسخط الله علينا وتبعدنا عنه . نعرجات وا واالخالق بعيداً عن كل ا
ـعاصـي والذنوب  انّ أشقى الـناس مَنْ يـستـع بـنعم الـله وآالئه على اجـتراح ا
وعلـيه ان يخـجل من ربه ويخـشاه حـيث ال يقـابل االحسـان باالسـاءة االّ اجلَحود

غرور بدنياه التي أنسَتْه آخرته . ا
ثل هؤالء يقال : و

هل حصلتم مِنْ دنياكم ما تُريدون ?
وسيكون اجلواب :

ال 
وعندها يُقال لهم :

انّ التي عـمـلتـم لهـا بِـكُلّ ما تـمـلـكون من جـهـد وقوة لم
حتصـلوا منهـا على ما تـريدون  فكيف حتـصلون على

ما تُريدون من اآلخرة التي لم تعملوا لها ابدا ?

ظـاهـرة اجلوائـز  الـعـربـيـة ومـا يـثـارحولـهـا من أسـئـلـة شـائـكـة  عن رمـزيـتـها  وعن
ـالـية  وعن جلـان الـقراءة واجلـهات الـراعـية لـهـا   وخلـفيـاتـها  الـسـياسـية قـيمـتـها ا
ومـآربها .. قـضية جـديرة بالـنظر والـتحلـيل   ونسأل : هل هـي ظاهرة إيـجابية   أم
ـثـلون لـهـا أهـداف خـفيـة ?  خـاصـة تـلك التـي تصـدر عن مـؤسـسـات وأشخـاص ال 
ســوى أنــفــســهم   ويـــتـــوخــون إسـنــاد اإلبــداع في ســـيــاق مــضــاد حلــريـة اخلــلق

والتعـبـير. 
لفت لـلنظر استغاللـها  من الذين يحسنـون تسويق أنفسهم إعـالميا ويقيمون ولكن ا
عالقات  متشابكة  مع مؤسسات وشخصيات حتت مسوغات مختلفة  لتلميعهم  في
مـحافل ومـهرجـانات عـربـية أو دولـية  وهم  يـعرفـون جـيداً أن حـضورهم لـيس داللة
ـسابـقة  أو تـلك ال يتـوفر شـترك في هـذه ا على تـميـز ابـداعهم ويـعلـمون أن الـعـمل ا
على النواحي الفنية واجلمالية بل هناك مصالح سياسية ومقاييس تدفع باألثر الفني
ـنـظـومات وصاحـبه إلى االنـتـشـار وتـتـحـكم بـهـا مؤسـسـات شـبه  ثـقـافـيـة مرتـبـطـة 
ـؤسـسات بـبـرامـجهـا في تـلمـيع من تـشـاء وتسـتـدرج مواهب مـخـابراتـيـة توجـه تلك ا
طـالـعـة وتـصنّـع إمكـانـات وقـدرات تـخـتارهـا بـعـد تـرقب وتـدريب واخـتـبار  لـيس في

األدب والفن فحسب بل في كل صنوف اجلماليات والفكر واإلبداع!
ــفــكــريـن اجلــيــدين هم فـي حــاجــة إلى جــوائـــز تــتــيح لــهم ــبـــدعــ وا وال شك أن ا

االستـمرار في اإلنتـاج. 
ـسابقات ومنح اجلـوائز فهي تـحتـاج إلى مراجعة. واألفضل أما مسألـة تنظيم هذه ا
تبع في بـعض اجلوائز عـرفة الطـريق ا شـجعة لألدب والـفن  وا أن تسلك اجلـهات ا

ـيـة الـتي تـعـتـمــد عـلى جلـنـة حتـكـيم األدبــيـة  والـثـقـافـيـة الـعــا
قـادرّة مكـونة من أعـضاء مشـهود لـهم بالكـفاءة والـنزاهة
الحـظاته وتقـييماته ويكـون من حق اجلمهـور أن يتدخل 

بعد إعالن النتائج..
 لــكـن األهم هــو أن حتــدد اجلــهــات الــراعــيــة لــلــجــوائـز
ـرشحون علـى بـيـّنـة من أهدافهـا واشـتـراطـاتها لـيكون ا

اختياراتهم.
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وزير خارجية لـبنان عبدالله بو حبيـب ازاح اخر غطاء للعهد اللبـناني مجتمعا موارنة
و سنة و شيعة.

قـال ان اخملـدرات سـوق (عرض وطـلب) وان جـورج قـرداحي قـال ما قـال وهـو يـعلم
انه سـيصـبح وزير اعالم و ان مـيقـاتي مـستـعد لـتغـييـر مـسار طـيرانه من اي مـكان
ليذهب الى الـسعودية و سرب الوزير مـشكورا ان سليمـان فرجنية يفرض و ال احد

يـفـرض علـيه قاصـدا ان ال ميـقـاتي و ال عون يـقدران عـلى مرشح
ردة. تيار ا

اما اغـرب شيء في تصريح بوحـبيب الذي لن يبقي له وال
الحـكـومة شـخص يحـترمـها تـصريـحه عن رأيه بأن تـبعث
واشنطن جـنودها للقضاء على حزب الله و ان الشامپانيا
على حساب لبنان لالحتفال بالنصر على حزب نصرالله.

خوش وزير.

اني اتـوجه اليـكم بخـالص التـحيـة وصادق االكـبار .بـأن اعبـر عن سعـادتي وسروري
عـرفة تـاريخـنا وإفـرازاته  تلك هي الـعبـرة الكـبرى ـتـطلع الى الـرغبـة   الى الشـباب ا
ـليهـا علـينا مـاضيـنا الـقريب ومسـتقـبلنـا الذي هـو اصبح بـعيد عن طـموحـاتنا التي 
حـيث اغرقـتنـا احلـوادث في عالم اجملـهول  ?! ارجـو لكم يـا اخوتي االعـزاء يا شـباب
اضي الـعراق  دعـاءً صـادقـاً واليـكم اهـدي هـذه الـسطـور الى  كل  عـراقي عـاصـر ا
ؤلم فـي بحـر عـمـيق من اجلهـالـة واجلـروح والـفاقـة واحلـرمـان  حيث اصـبـحـنا في ا
زمن مثقل  حـيث اصبحنـا جزء من االقدار .وعـلينـا ان ندرك ونعيـد حسابـاتنا ضمن
ـســائل واجملـيـب عـلى هـذا االقـدار احملــيـطـة بــنـا .....?. وانــا بـدوري  ســوف اكـون ا
ا السؤال....حـيث  ان الذي اوصلنـا الى هذا اخملاض هو  قلـة مداركنا وانـخداعنا 
عرفة ? ا ان الـبشريـة تتراوح مـا ب االبداع والـعلم والـثقافـة وا كـان يحيـط بنا .. و
ضـطـرب والـقلق امـا نـحن فـقد اصـبـحـنا جـيال بـعـد جـيل نعـيش في عـالم االنـسـان ا
وهكذا هو اصـبح قدرنا (بـعد ان اخترنـا نسيـان فخرنا ومـجدنا) ان اال ال تـستقيم
قدار ما يكون لهـا من  ثقافة ومعرفة واراده وتـصميم وتضحية قبل لها احليـاة الى 
ان يصيبـها التأكل والفناء على يد من غزونا من الطامـع بارضنا وخيراتنا ومياهنا
الـدافئـة  . ويا اسـفي اصبح لـلكـثيـر من هؤالء.... هـو شغـلهم الـشاغل  كـيف يتـسنى
وت لهـم نهب خـيراتـنا وتـدمـير مـقدرتـنا  وتـبا لـهم .... وان اكـبر مـاسي احليـاة ان 
شيء داخل االنـسـان وهـو مـا يزال حـيـا?! واجلـواب عـلى مـا سـبق ... هـو اوال: موت
ـطلـوب منا?! ان الـقلب ومـوت الضمـير .حـيث ان هؤالء الـنشالـ اكثـرهم بال هوية وا
نـضع ايديـنا عـلى اصل الداء ومـكمن الـعلـة ?!... ونكـون بذلك جـزء من التـاريخ وهذه

سمفونية يتغنى بها االحرار  وهي غاية الشعوب احلية..? 
واخـيراً نضـرع الى الله ان يـهلك القـتلة اجملـرم الفـاسدين بالـطاغيـة وريح صرصر
عاتيـة واذا لم نتفـكر سوف نبـقى طيلـة االزمنة والـدهور ان صراعـنا مع هؤالء وهؤالء

ا الت اليه اوضاعنا االجتماعية هو ابدي وقـبل ان نكون نادم 
وال نريد ان نكون مركون في زوايا التاريخ ....?! 

ونـتألم عـلى مـا فاتـنـا وعمـا ينـتـظرنـا و عـلى ضوء مـا جاء
ـوضـوع وخـوفـا مـن اجملـهـول الـتـدارك في سـطـور هــذا ا
واحلـذر حـيث ان اال ال تبـني مـجدهـا بالـتـمني واخلـيال
بل بـالـعـمل وتـدارس تـطـورات احلـيـاة  ومـني الـدعاء ومن

الله االجابة .

به  فـيـمـا يـتـوقف  اسـتـاذ االدب
احلـــــــــــديـث فـي جـــــــــــامـــــــــــعـــــــــــة
وصل  الـدكتـور احمـد جار الله ا
يـــــــــــــاســـــــــــــ فـي ســـــــــــــيـــــــــــــاق
ه  البــراز  تـلك الــبـصــمـة تـقــد
ـوصـلـيـة التـي احتـواهـا الـكـتاب ا
ـا ــذكــور  اضــافــة لــتــعــريـفـه  ا
احـــتـــواه الـــكـــتـــاب من نـــصــوص
مــــســـتـــقــــاة من الـــقــــران الـــكـــر
واالحـــــــــاديـث الـــــــــنـــــــــبـــــــــويـــــــــة
الـــــشـــــريــــفـــــة  حـــــيث انـــــتـــــهى
  البــــــــراز اعـــــــتـــــــزاز يــــــــاســـــــ
الكاتب  بالتراث من خالل وضعه
لـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــوان
الـكــتـاب  بــاالقـتــداء  بـاســالـيب
الـــــقـــــدمـــــاء  فـي الـــــصـــــيـــــاغــــة
زينة بـالسجع الفـنية  لـلعنـوان ا
بــيــنــمــا يــســتــهل الــكــاتب كــتــابه
بــاالشـارة  الى  اســتـنـاده  الى
االثــــر الـــشــــريف وفق مــــا ابـــرزته
عطيات والعلوم النفسية  حول ا
شـفغ الـنـفس الـبـشـريـة  بـالـتـنوع
وعدم الـركون وهذا مـا دفع الكاتب
لـيـنـوع بـفــصـول كـتـابه ومـحـاوره
حيث يستهل فرائد كتابه باالشارة
الى مـا احـتـوتـهـا في مـحـور االدب
حـيــنـمـا يــتـوقف عــنـد الـكــثـيـر من
احملـــطـــات  الســـيـــمــا تـــلك الـــتي
ـتخصـصون بعـلم اللغة تواردها ا
ــواقف الــتي انــتــجـت قــصــائـد وا
مــشـهـورة بـقي صـداهـا  تـتـداوله
االلـسن وتـنـصت له االسمـاع فـيـما
يتـجه الكاتـب ببوصـلته بعـد رحلة
تعـة ليقف عنـد فرائد الزمان في
حـقل الـنـسب  وقد اسـتـهـوى هذا
احملـور الـكـاتب حتى قـدم لـلـنكـتـبة
الــعــربــيــة ورفـدهــا بــالــكــثــيــر من
ـــؤلــــفـــات الــــتي تــــدور في هـــذا ا
الــفـــلك  ويــضع اجـــابــات وافــيــة

ن تـسـيـدوا عن  نـخـب الـرجـال 
اقــــــــــــــــــوامــــــــــــــــــهــم وقــــــــــــــــــادوا
عــــشـــــائــــرهم  لـــــتــــجــــاوز احملن
صاعب حيث يـترك في حصيلة وا
هــذا الـبـاب عـددا مـن االفـكـار الـتي
وصـلي ونظرته تتـناول اجملتـمع ا
لالنـساب والـصفـحات الـتي حتلت
بهـا العـشائـر العربـية وخـصوصا
تـــلك الــــتي اســـتـــقــــرت بـــنـــواحي
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امــا الـتــاريخ لــدى الــكــاتب بالوي
احلـمـدوني فـيـحــتل مـوقـعـا مـهـمـا
ضـمن فــرائـده وقالئـده الـتي طـوق
بهـا القاري  لـتجد في سـياق هذا
ــتـعــة البـرز احملـور  تــفـاصــيل 
االحــــداث الـــتي شــــهـــدهـــا ســـواء
ــوصـــلي الـــتـــاريخ الـــعــراقـي او ا
بـــشــكل خـــاص كــمــا يـــتــنــاول في
ســـيــــاق هــــذا الـــفــــصل عــــددا من
ــوصــلي شــخــصـــيــات اجملــتــمع ا
لــــيـــــبـــــرز مـن خاللـــــهـــــا مـــــواقف
واحـــداث  اســــهــــمت بــــهـــا تــــلك
الــشـخـصـيــات وعـرفت من خاللـهـا
ـديـنـة حـيث يـذكـر من فـي سـيـاق ا
بـيـنـهم الـدكـتـور اسـتـرجـيـان الذي
عرف بعلمه الـطبي الغزيز وقصره
الـغـريب الـذي كـان يضـيف الـكـثـير
من الـشخـصـيات الـوافدة لـلـمديـنة
اضافة الضاءته لشخصية الطبيب
دن جنـيب  بـامـرني وتسـمـيـات ا
كـــالــنـــمـــرود اضــافـــة خلـــلــفـــيــات
ـؤســفــة الـتي شــهــدهـا االحــداث ا
الـعراق كـمقتـل وزير الـدفاع جـعفر
الـعـسـكـري  امـا لـلـسـيـاسـة فـلـهـا
حصيـلة وافرة في سيـاق صفحات
الكتاب حـينما يسـتهل هذا الفصل
راحل التي مـر بها باالشـارة الى ا
الـــعــلـم الــعـــراقي او عـن االحــداث

bOF  ”UO « d U  ≠ q u*«
تخـصص بعض اجملالت الرصـينة
ابـوابـا ثـابـتـة تـتـنـاول من خاللـهـا
فــرائــد من ايــثــار الــقـول ومــواقف
احلــكـام  والـسـيـاسـيـ ومن بـ
عروفة تبرز مجلة تلك اجملالت  ا
الـعـربي الـكـويـتـيـة الـتي تـخصص
نـــحــو اربـع صــفـــحـــات اي بــواقع
صــفــحــتــ لــلــطــرائف الــعــربــيــة
ـــــــســـــــتـــــــقــــــــاة من لــــــــتـــــــاريخ ا
ــــثـــيالتـــهـــا الـــقــــصي  اضـــافـــة 
لـلــطـرائف الــغـربــيـة الــتي اوردهـا
مـشـاهـيـر في سـيـاق مـذكـراتـهم او
تـــنـــاولـــهــا كـــتـــاب عــبـــر كـــتـــبــهم
واعـمـدتـهم الـصـحـفـيـة ويـعـد هـذا
ــثـــابــة  ذخــيــرة الــلـــون االدبي 
عـتـمدة من ـعـلومـات ا مـهـمة من ا
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
البديـهة  اضافة  لـلمواقف التي
تـتــيـحــهـا مــثل تـلك احلــكـايـات او
اعــــتــــمـــادهــــا عــــلـى اســــئــــلـــة او
اســــــــــتــــــــــفـــــــــــســــــــــارات جتــــــــــد
اجــابــتـــهــا  حـــاضــرة عــبـــر تــلك
ـفـارقـات  الـتـي حتـمـا تـتـنـاسب ا

مصطلحات الفرادة مع واقعها .
rN  bN

ثل وبـ يدي كـتاب قـيم  تلـون 
تـلك الفـرائد وابـرز العـشرات مـنها
ا يـسهم بـجهد مـهم ومتـميز من
جـــــــــانـب كــــــــــاتـب حــــــــــصــــــــــيف
ـــعـــلـــومـــة ومــــؤرخ  يـــعـــتـــمــــد ا
الـــــــصـــــــادقــــــــة  ذات الـــــــعـــــــمق
الـتــاريـخي  لــيـضــعـهــا بـ يـدي
الـــقــراء  والـــكـــتـــاب هـــو (قـالئــد
اجلـــــــــــــــمـــــــــــــــان وفـــــــــــــــرائــــــــــــــد
الـــزمــان  في  االدب  والــنــسب
والتـاريخ  والسـياسـة  واالديان
ـــؤرخ ) حـــيـث يـــقـــدم الـــكـــاتب وا
ـــــــعــــــــروف  بـالوي فـــــــتــــــــحي ا

احلـمــداني مـائــدة عـامــرة من تـلك
الــفــرائــد وتــصـنــيــفــهــا االبـرز في
سـيــاق كـتــابه الــذي صـدر بــجـزئه
االول مؤخرا عن دار نـون للطـباعة
والــنـــشــر والـــتــوزيـع في مــديـــنــة
وصل وجـاء بنـحو  180صفـحة ا
من الــقــطع الــكــبـيــر  وبــتــغــلـيف
وتـصـمـيم رائع .. لـقـد دلت مـحاور
الـكـتـاب عـلى جـهـد كـبـير لـلـبـاحث
والــكـاتب احلــمــدوني  جتـلت من
خـالل تــــــــلـك احلـــــــــصــــــــيـــــــــلــــــــة
اجلـمـيـلـة  الـتي طـرزت صـفـحـات
الـكـتـاب وجـعـلتـه مقـبـوال لـلـقاريء
لــكي يــتــجـــول مع احلــمــدوني في
ـيزة من سـيـاق حصـيلـة مـهمـة و
ــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــلــــــــــــــــــومــــــــــــــــــات ا
صـطلـحات  وكـانه  يدونـها  وا
 وفـق مــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــاولـــــــــــــــــــة
مــعـــاصــرة  يـــســتـــهــدف مـــعــهــا
مــــــــنــــــــشــــــــورات الــــــــتــــــــيك اوي
او  انــتــشـــرت  عــلى صــفــحــات
الــتــواصل االجـــتــمــاعي دون  ان
ذكور  من تقدم ما قدمه الـكتاب ا
زاد معرفي رص ومهم  يحتاجه
الـنـاس لـلـتــعـرف عـلى مـا احـتـواه
الـــعـــالم من  فـــرائـــد ومــفـــارقــات
ويـعــرف مــا خـفـي من الـكــثــيـر من
االحداث التي  وصلتنا معلومات
ســــــــــطــــــــــحــــــــــيــــــــــة وغــــــــــيــــــــــر
مــعــمـقــة  بـخــلـفــيـاتــهـا  لــيـاتي
ـذكــور كـقــنـديل يــسـطع الــكـتــاب ا
بــــــالـــــكــــــثـــــيــــــر الـــــكــــــثـــــيــــــر من
ـعـلـومـات  التي جـنـاهـا الـكاتب ا
لــيـــوفـــرهــا تـــالــيـــا  وفق امـــانــة
علـمية  رصـينة القـرانه من القراء
والـكـتــاب .. ويـسـتــهل احلـمـدوني
كـــتــــابه بـــاهـــدائـه  الى جـــواحظ
الــعـرب وجـهــابـذة  الـعـلم واالدب
والى كل مــا نــشــر  الـعــلم وعــمل

التي عرفتـها مدينة
ــوصل  السـيــمـا ا
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
مـوقف  مـتـصرف
ديـنة في  احلد ا
مـن ظـــــــــــاهـــــــــــرة
االشـــقــيــاء الــذين
انـــــــــعــــــــكـــــــــست
تصؤفاتهم  ض
ـديـنـة د اهـالـي ا
الــى مـــــــــــــــوقـف
مـــــــهم  قـــــــدمه
ســــعــــيــــد قـــزاز
واســـــــــتــــــــــحق
اخلــــــلـــــــود من
خــــــاللـــــه فـــــي
ذاكــــرة اهـــالي
ـــا ــــوصل  ا
اســــتـــدعى ان
يبـرزه الـكاتب
في ســـــــيــــــاق

ـذكـور الى الــكـتــاب  ا
جــــانـب  الــــعـــديــــد مـن االحـــداث
وربــطـهـا بـخــلـفـيــات مـهـمــة بـلـغـة
سـلـيـمـة ومـشـوقـة حـتى يـصل الى
نـــهــايــة تــلك اجلـــولــة عــبــر ابــراز
الــفــرائــد الــتـي شـهــدتــهــا الــكــتب
الــــــــــســـــــــــمــــــــــاويـــــــــــة وابــــــــــراز

مدلوالتها  ومعطياتها .
هـذا اللـون االدبي والـعلـمي تـفتـقر
اليه مكتـباتنا ويـكاد يخلو من اي
مـكتـبة مـثل هـذا اجلهـد الذي تـفرد
مـن خالله الـكـاتب لــيـقـدم  مـائـدة
علومات واالفكار وهي دسمة من ا
بالشك حـصيـلـة مطـالـعات الـكاتب
بــالوي احلـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــدونــي
ـعـرفي  في وجـهـده  الـقـيـمي وا
سبيل االسـتزادة او االستـناد على
راجع صادر وا مكتبة عـامرة  با
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الكـــات  الـــهــنـــدســـيــة بــاشـــرت ا
والــــفــــنـــيــــة فـي وزارة اإلســــكـــان
واألعمار وحـكومة النـجف احمللية
 بـــتــعـــبــيـــد طــريق احلـج الــبــري
الــرابط بــ الـنــجف واحلـدود مع

ملكة العربية والسعودية . ا
وقال احملافظ لؤي الياسري  أمس

أن (النـجف ستـكون بـوابة جـديدة
للخليج العربي  وهناك تسهيالت
كــبـيــرة من اجلـانــبــ الـســعـودي

والعراقي).
ــــرحــــلـــــة االولى من  وأنـــــطالق ا
مــشــروع طــريـق احلج الــبــري في
بـادية الـنـجف بعـد تـوقف دام عدة
سـنـوات . وبـ الـيـاسـري الـعـودة

الــعــمل في مـــشــروع طــريق احلج
الــبـري  الــذي كـان بــسـبب األزمـة
ـالـيــة وجـائـحـة كــورونـا  حـيث ا
ــشـروع واآلن أعــيــد الـعــمل في =ا
يتم الـعمل بأشـراف وزارة االعمار
واالسـكـان واحلـكـومـة احملـلـية في
الـنـجف) . الفـتـاً  إلى أن ( الـطريق
يــعــد مـــنــفــذ الــعــراق الــدولي الى

ملكة العربية السعودية  ومنها ا
الى دول اخللـيج الـعربي  إضـافة
ـنـفـذ الـقد ألهـمـيـته بـإعـتـبـاره ا
حلــجــاج بـيت الــله احلــرام  وهـو

طريق مؤمن أمنياً ولوجستياً ).
مـــشـــيــــراً انه الى (تــــأيـــيـــد ودعم
ـطــالــبـات اجلــانب الـســعــودي وا
ـشروع  الداعـية الى إجنـاز هذا ا

ـا له من أهـمـيـة كبـيـرة لـلجـانـب
=السعودي والعراقي) .

مضيفـاً :انه (قريباً أكـتمال شريان
النجف األقتصـادي  وأن محافظة
الــنـجف ســتـكــون بــوابـة اخلــلـيج
الـعربي  وهـناك تـسهـيالت كبـيرة
ب اجلـانبـ . من جهته : أوضح
ـــثل وزارة اإلســكـــان واألعـــمــار

مـحــمـد عــلي جـاسم  أن (الــطـريق
يــبــلغ طــوله    239كــيــلــومــتـراً ..
ـرحـلـة األولى ـبـاشـرة بــا وتــمت ا

باشر  و  منه بطريقة التنفيذ ا
تـقـسـيـمه لـعــدة مـقـاطع كل مـقـطع
ـشروع بطول   50كم  والعـمل با
الـــكــبـــيـــر هـــو بــأشـــراف الـــكــادر

الهندسي للوزارة) .
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 توفي رسام الـكاريـكاتيـر اإليراني كـامبيـز درمبـخش الذي نُـشرت أعمـاله وعرضت حـول العالم عن  79عاما من
جراء إصابته بكوفيد-19 وفق ما أفادت األحد وسائل إعالم. 

ولـود في مدينة شيراز في جـنوب إيران صاحب مسيرة امـتدت لست عامـا وسبق أن حصد التنويه ودرمبخش ا
ـية عدة ال سيما في الواليات في إيران وخارجهـا عن رسومه الكاريكاتيـرية.ونشرت رسومه الكاريـكاتيرية في صحف عا

انيا وعرضت أعماله في شتى أنحاء العالم وصوال إلى اليابان.  تحدة وأ ا
وعـرف خـصوصـا بـشـخصـيـة جتـسـد شخـصـا عـاديا مـن دون وجه مرسـومـة بـخط بـسيط.وجـاء في بـيـان لـوزير الـثـقـافة
واإلرشاد محـمد مهدي اسـماعيلي "على الـرغم من وفاة درمبخش إال أن إرثه الـثم  سيبـقى في ذاكرتنا إلى األبد".في
الـعام 2014 تلـقى وسـام الـفروسـيـة الـفرنـسي لـلـفنـون واآلداب تـقـديرا ألعـمـاله.وإيـران أكـثر دول الـشـرق االوسط تـضررا من

جائحة كوفيد-19.

رسالة طهران
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 –عفواً سيدي هلّا من دواءٍ عندكَ يَنفعُ مع داءِ أرقٍ
على خافقي قد لَبَس وكَبَس?

ُتَأرقَة وما حاجتكِ لتي ا  –أرق! ما أسمُكِ يا 
َ  أنّ األرقَ لدواءٍ من أرقٍ فيكِ قد إرتكَس? وقد تعلم
(إكـــذوبــة) وأنه ال يــؤرقُ نـــبضَ خــافـقٍ  إال خــافــقــاً
واهــنــاً في اجلــهــالـة قــد إنــتــكسَ وأمــرُهُ عــلــيهِ قـد

إلتَبَس?
ة وقومي لة صَبيّةَ وحا  –أسمي (بَنَّو) وأنا 
يَـدَّعُـونَ أنّي مـتـمردة وشـقـيّـة ولم أكُ بـينـهم لـطـرفةِ
ٍ في عَـيـشي رَضـيّــة وأسـتـنـكفُ إحــتِـمـاءً بـنـملِ عــ
قــبـيــلـتـنــا الـعَــلـيّــة وأسـتَــلـطِفُ إخــتـبـاءً بــ خـيلِ
ـملكـةٍ بشريّة قـصورِكمُ البـهيّة وأَسـتَعطِفُ إنـتماءً 
وإحـتذاءً بل نَسْخَـاً الى فتاةٍ آدميـة ليس لرغبة في
جـنسِـكم بل لهَـوَسٍ في قصـورٍ غنـيّة وفي كـثيرٍ من
أحالمٍ وأمانيَّ وما تمتلكُهُ سيداتُكم من زُخرُفٍ ومن
قالئـد هـنـيّـة وحـ عـثر احلـمـقى عـلى كـسـرةِأحـمرِ
شِـفاهٍ في حُجرتي أثنـاءَ إدامةٍ لهم يومـيّة حسبوها
خـطـيئَـة كبـرى تَخَـطَّت  كلَّ صّـفحٍ وعفـوٍ في أعرافِـنا

القَبَليّة?
-هَـونـاً (بَـنُّو) فـاألمـرُ ليس أمـر كـنـوزٍ وقَصـرٍ وصَـقْرٍ
قـائمٍ فـي  مـدخلِ الـصـالـة بـإنـتـصـاب وال أمـر قَـصرٍ
عــلـى رقصٍ لــعُــراةٍ في جــزيــرةٍ بال أثــواب وال أمــر
أحـمر شفـاهٍ وال أمر هجـرانٍ ألبوابِ احلِكـمةِ وفصل
اخلــطـابِ وال سـخـريـة من نــقـابٍ و هـزوٍ من تـعـففٍ
وحِـجـابِ بل األمـرُ عـظيـم مُتـعـاظِم األسـبـاب إنّه يا
(بَـنُّـو) أمـرُ خِالفـةٍ مُـطـلَـقـةٍ في األرضِ دون عِـتابٍ مِن
ستخلفِ أو إستجواب أمانةُ تكليفٍ دونَ جَبرٍ وال ا
سـيفٍ مُسَـلَّطٍ على الـرقاب وأنتم (يـا بَنّـو) قد فرَر
من األمــانــةِ و األخـتــبـار ومن األنــتـخــاب وكُلٌّ عـلى
ظـهرهـا قد فـرَّ وما أنـاب والسـمواتُ فررنَ واألرضُ
َ احلـملَ واإلنـتــداب وقـد بـيَّنَ واجلــبـالُ فـررنَ وأبَــ
ـا أنتم وإ الـرَّبُّ ذلكَ في سـورةِ  إسـمـها  ”األحـزاب
حــزب من أولـئكَ األحـزاب ومـا خال أبن آدمَ فـكلُّ مـا
عـلى ظـهرهـا همُ أحزاب وشـيع مـستـنفـرة من أولئك
األحــزاب أبــيــتمُ احلــمـلَ وحـمــلــنَــاهــا نــحـنُ رغــبـةً

بـإنـتـدابٍ ال رهـبةً من إنـتـسـاب طَـوعاً بـإنـسـياب ال
كَـرْهاً بـإستقـطاب ثمّ إنّ قلـيالً مِنّا يـا (بَنُّو) من أدَّى
األمـانةَ فتَـبارَكَ بها ومـا قَلَّتْ أموالُهُ بـإقتضاب  بل
قـد ذُللَت له ميـادين الصعـاب وما ضَلَّت أحوالُهُ بل
تعَ كُـلَّلَتْ له ريـاح الـصّواب و إنّ أكثـرَنا تـعجّلَ ا
ـتاعَ وضربَ صفحاً بـاألسباب فأجَّلَ عن السؤالِ وا
اجلـوابَ فـكـانَ لـسـؤالِ األمـانةِ خـائـنـاً بـغـلـوٍ وألقى
مـعاذيرَه بإطـناب واخلونةِ مـنّا يا (بَنُّـو) على موعدٍ
( الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ مع شَرّ مآب وَحيث ُ
ــســتـخــلِفَ لــسـريعُ فَــلَـا تُــظْــلَمُ نَـفْـس شَـيْــئًـا) وإنّ ا
َ واألخـرينَ ومـا سـتـلـدُ احلـســاب وسـيـجـمعُ األولـ
األرحـامُ في قادم األحـقاب عـلى مائـدةٍ من ثواب أو
عــلى وائِـدةٍ من عــقـاب وسـيــعـلمُ أبنُ آدم أنّ أحـزانَ
ـهـا مــا كــانت لـتــعــدل ذبـذبــةً في سـراب الــزمـانِ كــلـُّ
كانِ كـله ما كانت لتـعدل قَبْقَـبةً في قَبقَاب ومـيزانَ ا
و) فـي حِل من تـلك احلـسـرةِ ومن ذاكَ لــكـنَّـكم يـا (بَـنـُّ
وتِ فال عقاب وال احلـسابِ وستُمسونَ تـراباً بعد ا
- تَـبـاب. إنَّمـا نفسُ أبن آدم  –يـا جـميـلـتي يا ذا أرقٍ
مـتـمـاوجـة في أربـعـةِ عـوالمِ أُنِـيطَ لـنـا مـنـهـا بعـالمٍ
واحـدٍ ظاهرٍ معلومٍ وذاك عـالَم ملموس والنّفسُ فيهِ
مُــتَـقَــلـبــة في كـبــدٍ وهـمــوم وثالثــة عـوالمٍ أحــيـطَت
بـبـرزخٍ بـاطنٍ قـاهـرٍ مَـخْـتُـوم عَـالَمُ أجـنـةٍ قـد مـضى
وعـالَمُ بـرزخٍ سيُـقـضى لـيُفـضى لـعالَمٍ أبـديُّ مـقضيُّ
مَـرقوم. تلكَ عوالم غُلِّـفَت بغيبٍ مطلـقٍ مُحكَمٍ مَكتوم
فال تـعـلمُ نـفس شـيـئـاً كـيف كـانت خـلـجـاتُـها إذ هي
جـنـ وكيـف ستـكـونُ مُخـرجـاتُهـا واألنـ في عَالَمٍ
قـادمٍ مَعـصوم. عوالم ثالثـة النّـفسُ ال تُلقي لـها باالً
وغـيـرَ ذي شأنٍ عـندهـا مَفـهـوم ألنّهـا جُبِـلَت على أن
تُـقَـيّـدَ مُـتَـعَهـا ومَـتـاعَـهـا بِقـيّـدِ يـومٍ مُـجَـسَّمٍ مـوسوم
تـعـيـشُهُ ما بـ شـروقِ بـازغٍ مرسـومٍ وغـروبٍ مُـقَدرٍ
مَـحتـوم ومَبـرُوم وتشـتغلُ في جَـمعِ مُتعٍ من عَـصير
بـرتقـالٍ يَعبُـرُ البـلعوم أو مـصيـرٍ يقبـرُ الفـقرَ بظاللٍ
من ثـراءٍ مَدعوم أو شطـيرةِ حلمٍ تسـبرُ احللقوم أو
أمـيــرةِ جتـبـرُ اخلـاطـرَ بـجـاهٍ مُــتَـوَسَّمٍ مـزعـوم. إنَّـهـا
الــنّــفسُ الــتـي أســتــلــطَــفَت دورانَــهــا في فــلكِ عــالَمٍ

مـلـمـوسٍ ومـفـهوم حتـسُّهُ وتـلـمـسُهُ أو خُـيل إلـيـها
أنّـها تفهـمُهُ فتَعْلـمُهُ فَرَكنَت إليهِ بـفَمٍ أبكمٍ مَكموم و
ِـهـا الـثالثـةِ بِـبَـرزخٍ مُبـهمٍ َ عـوا فَـصَـلت بَـيـنـهـا وبـ
مَـلغوم.مهالً (بَنُّو)! فلرُبَما تكونُ النفسُ قد دَنَتْ ذاتَ
مـرّةٍ فدَلَّتْ بدلوِها لـكشفِ بئرِ تلكَ العـوالمِ فَتَرَينَها
قـد كَلَّتْ فَمَـلَّتْ فَوَلَّت هـاربةً بَسَـأمٍ مذموم? ولَـرُبَما قد
حَـلَّتْ عندَ البئرِ كرةً أخـرى فَغَلَّتْ في غياهِبِهِ فَمَلَّتْ
َقـسوم فـإستـسلمَت فَـضَلَّتْ فَـكَرَّتْ عَـوداً لعـالَمِهـا ا
فـنَـفَتِ الـغـيبَ وحَـفَت فَـغَـفَت عـنـد مائهِ رغـمَ أنّهُ ماء
مُـتَـبَـخر زائل مـأثـوم أمَدُهُ فـي سجل الـزّمـانِ يوم أو
بــعضُ يـومٍ إغـفــاءة من نـوم مـا بــ آهـاتِ شـهـيقٍ
مـهضومٍ وواهاتِ زفـيرٍ مظلـوم.ذاكَ هو بئرُ عـالَمِها
بـئـر تـرتـيـبُهُ الـثـاني في مـتـوالـيـةِ آبـارٍ أربـعة وذاكَ
تـرتـيب ظـاهِـر غـيـرُ مـعـدوم. آبـار كـأنّـهـا أسـتـحوذَت
لــنــفـسِــهــا قـمّــةَ األرقـام: “تــســعـةً ”وذاك رقـم مُـكَـرَّم
مـحـشوم: فـتسـعـةُ أشهـرٍ عُمُـر الـنفسِ قَـبـيلَ مهـدِها
فـتـسـعـونَ عـامٍ عُـمُـرهـا قـبـيلَ حلـدِهـا فـتـسـعـة بـعـدَ
الـلحدِ وبأصـفارٍ مجهـولٍ عددها لكـنّهُ مُحَدّد ملزوم
ثم تـأتي تسعةُ اخلتامِ التي تَـفَتَّحَت نوافذِ أصفارِها
شـطـرَ بــحـرٍ سـرمـديٍّ في عُـمُـرٍ أبـديّ رغـيـدٍ أو لـعـلّهُ
مَــغـمــوم. تـرتــيب تَـتــضـاعفُ آمــادُ أصـفــارِ تـســعـتهِ
بـتـعجـيلٍ رهيـبٍ مُقَـدَّرٍ محـسوم..  –لـرُبَّـما يـا سـيدي
سـأحـملُ األمـانـةَ كـمـا حَـمَـلَـهـا حضـرتُك األوّاب ولن
أنـبذَها وراءَ ظهري كما فَعَلَ -وال مؤاخدةً- كثير من
جـنسِـكُم مُرتـاب? (أوّاب)! ومَن أدراكِ أنّي أوّاب ولها
حـامل بـترحـاب? بل يـاليـتنـي كنتُ ذرةً من تـراب. قد
سَــبَـقــنـاكِ نـحـنُ في ذاتِ الـقــولِ في غـابــرِ األحـقـاب
ّا أشـهـدَنا حـيـنـما كُـنّـا في عـالمِ الذرِ في األصـالب 
ربُّـنــا عـلى أنـفـسِـنـا; ألـستُ بِــربـكم? فـقُـلـنـا: بـلى ثم
نُـكِـسنـا عـلى رؤوسِنـا بـتَغـطـرسٍ وإعجـاب وإذ بكلٍّ
مـنّـا لرب الـسمـواتِ واألرض خَـصيم مُـب ومُـسرِف
ـو) إبنَ آدم وكــيفَ يــجـادلُ كــذّاب. أفال تَــرَينَ يــا (بَـنـُّ
بـآيـات اللهِ الـعـزيزِ الـوهّـاب عالمِ الـغـيبِ والشـهادةِ
سـبـحـانَهُ وإذ هـو اآلن يـسـمعُ ويَـرى هـمـسي وإيّاكِ
ومـا نـحنُ فيـهِ من حالٍ ضَـباب. –نـعم سـيدي وَضَحَ
ـلـةً وعلى األمـرُ اآلنَ وأحـمَدُ الـلهَ ربّي أن فَـطَرني 
األقل لـم يجـعلـني قـملـةً تَـتَطَـفَّلُ عـلى رؤوسِ صبـيةِ
َ في ريفٍ عـلى كُثَـيبِ رَملـة. وإنّي أستـغفـرُ اللهَ الهـ
ـلـة ربي ورَبَّ الـدّجـاج ورَبَّ النـخـلـة وهو ربَّ كل 
ـا نَـدخِـرُ من مـؤونـةٍ فـي بـطـونِ حُـجُـراتِـنا الـعـلـيمُ 
ويـعلمُ مقدارَ الـشَّرابِ في بطنِ كل نحـلة ويعلمُ متى
أنتَ تُـشـعِلُ السـيجـارَ ومتـى تَسـعلُ السَّـعلـة وأعوذُ
به من سَخَطِهِ وأسألُهُ ألّا يُسلّطُ عليَّ عدوّاً من سوءِ
فِعلة سواءً أكانَ عُصفوراً أم دِيكاً أم كانت دجاجةً
لة. مُتَجحفِلةً مع أفراخِها يبغونَ غداءً من أفخاذِ 
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في  17مـارس 2014  ضــرب زلــزال بــقــوة  4.4 درجــة جــنــوب
كــالـــيــفـــورنــيـــا. وبــدأت الـــقــصـــة األولى مع اســـتــخـــدام الــذكــاء
ـز على االصطـناعي حـول الزلـزال علـى موقع لـوس أجنلـوس تا
الويب حـيث  كـتـابة اخلـبـر بـدقائـق بواسـطـة خـوارزميـة. ومـنذ
ــراسـلـون اآللـيــون" قـصـصًـا إخــبـاريـة حـول ذلك احلـ أنـتج "ا
مواضـيع تتـراوح من ألعـاب الـبيـسبـول في الدوري الـصغـير إلى
ا فتح الشهـية لوسائل اإلعالم االستعانة بها أرباح الشركات. 

في إنتاج احملتوى اإلعالمي.
في عـالم الـيـوم الـذي يتـأثـر بـالـرقـمـنـة يـعـد الـذكـاء االصـطنـاعي
ـنح الـبـشـر خـدمـات كـبـرى في مـخـتـلف األداة الـسـحـريـة الـتي 
مجـاالت الـعلم واحلـيـاة حيث يـعـطي شـكالً وهويـة جـديدة له من
خالل تـمــيـزه بـالــتـفـكــيـر الـفـائـق وحتـلـيل الــبـيـانــات واجلـمع بـ
ـعـرفـة ـسـتـمـدة مـثل اإلحـصــاء وعـلـوم الـكـمـبـيـوتـر وا ـهـارات ا ا
العلمية. كذلك تقليد اإلنسان وأفعاله ليكون مثل البشر من خالل
نحه الـقدرة على الرؤية واالسـتماع والتحدث برمجته. مثـلما 

والتحرك والكتابة.
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ـعــنى الـدقــيق لـلـكــلـمـة فــأن الـذكـاء االصــطـنـاعي هــو الـعـلم وبـا
الواسع لتقليد القدرات البشرية من خالل تدريب اآللة على كيفية
التعلم من التجربة. وهو يغطي العـديد من التقنيات اخملتلفة مثل
التـعلم اآللـي ورؤية الـكمـبيـوتـر ومعـاجلة الـلـغة الـطبـيـعيـة والتـعلم

العميق. كما  
كنه أن سـتخدم مـثلمـا  ـا ينشـره ا كنه الـتحلـيل أو التـعليق 
ــعـرفــة مـا يــشـعــر به من خالل ــشـاعــر  يـســاعـد عــلى حتــديـد ا
عـاجلة اللغة الـطبيعية استخدامه مجـموعة فرعيـة أخرى تُعرف 
التي تساعد أيضًـا في اكتشاف الكـلمات اإليجابيـة والسلبية في

نشور أو التعليق. ا
ـنــصـات ـكــنه تــقـد خــدمــات كـبــيـرة لــوسـائـل اإلعالم و كـمــا 
ـستقبل لـتمرير التواصل االجتـماعي باعـتبارها أكـبر سوق في ا
األفكار وتسويـق السلع من خالل تقـد جتربة أفضل لـلجمهور
ا سيزيد من حجم أعداد واستهدافهم بطريقة سريعة وعميقة 

تلق للرسالة الستثمارها سياسيا واقتصاديا.  ا
وحلـد اآلن يـبــدو أن تـطــبـيـقــات الـذكــاء االصـطـنــاعي في وسـائل
اإلعالم قد حدثت في ثـمانيـة مجاالت رئـيسيـة: اكتشـاف محتوى
ــعـززة اجلــمـهــور ومــشـاركــة اجلــمــهـور وجتــربــة اجلــمـهــور ا
وحتـسـ الـرســائل وإدارة وإنـشـاء احملــتـوى ورؤى اجلـمـهـور
وازنـة ب واألتمـتة الـتشـغـيلـية.  لـكن هنـاك حتـديات كـبيـرة في ا

الفعالية والكفاءة واحلكم البشري والذكاء االصطناعي.
فـيـد فـأن الذكـاء االصـطـناعي يـسـاعـد علـى تغـيـير باخملـتـصـر ا
وسائل اإلعالم والـتواصل االجتـماعي بـاستـمرار وزيـادة جتربة
نـتجات. ستـخدم إليجـاد طرق أكثـر فعـالية لـتسويق األفـكار وا ا
ـعـلـومات ـضـلل أو ا ـواطن أكـثـر اسـتـنـارة بـاحملتـوى ا ويـجعل ا

اخلاطئة.
ــقـابـل هــنـاك تــخــوف من إن يــقع فــريــســة لــتــضــلــيل الــذكـاء بــا
االصطنـاعي أي استخـدام الغـباء االصطـناعي من خالل إدخال
األخطـاء عن عـمـد لـتـضلـيل الـفـكـر خاصـة أن اخلـوارزمـيـات قد
تصبح أكثر خبرة في تلبية احتياجاتها لهذه األذواق وقد تسبب

عواقب وخيمة على اجملتمع.
األخــطــر حــسب الــدراســات احلــديــثـــة الــتي قــامت بــهــا بــعض
اجلامعات األجنبـية الرصينة مـثل جامعتي أكسفـورد البريطانية
وبـيل األمـريـكـيـة فـأنـنـا مـقـبـلـون عـلى ثـورة كـبـرى جتـعل الـذكـاء
االصطنـاعي يتـفوق عـلى الذكـاء البـشري في جـميع اجملاالت في
غـضون  45 عامـا ويـتـولى كافـة الـوظـائف الـبشـريـة في غـضون

 120 عاما. 
فمثال سـيتفـوق على البـشر في ترجـمة اللـغات بحـلول عام2024
ـدرسـيـة بحـلـول عام 2026 وقيـادة الـسـيارات ـقاالت ا وكتـابـة ا
بحلول 2027 والعمل بـتجـارة التـجزئة في 2027 بل وفي كتابة
واحد من أفضل الكتب مـبيعا عام 2049 وفي إجراء اجلراحات
عام 2053 . لـكن الــدراسـة من جــانب آخـر تــقـدم أيــضـا صـورة
قاتمة للـمشكالت البشـرية في ظل الذكاء االصـطناعي فهي ترى
ـا احتمال سـتقبل "سـيكون مـخالف الختـيار البـشرية ور بأن ا

انقراضهم"!
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وبـقــدر مــا يــتـمــتع بـه الـذكــاء االصــطـنــاعي مـن الـقــوة والــقـدرة
ـتـنـوعة إال أن ـساهـمـة في تـطـويـر وازدهـار وسـائل اإلعالم ا وا
كن أن تثـبت أيضًا أنه أكـبر سالح فتـاك. وبالتالي قوته ذاتهـا 
يجب تـوجـيه الذكـاء االصطـنـاعي بشـكل فـعال واسـتـخدامه بـدقة

حتى يكون تقدمًا إيجابيًا.
 وهذا ما أدى إلى مناقـشات مثيـرة للجدل حـول إمكانية أن حتل
أنظـمة الـذكاء االصـطنـاعي محل األنـشطـة اإلبداعـية. حـيث يُنـظر
إلى اإلبـداع عــلى أنه مــهـارة بــشـريــة ثـمــيـنــة. وإذا  اسـتــبـداله

عاجلات فأنه سيكون تهديدا لوجود البشر.  بالبرمجيات وا
كـنه معاجلـة معـلومات نطق الـعلم فـإن الذكـاء االصطنـاعي  و
ـبرمج ال أكـثر مـن البـشـر وهـو امـر صـحـيح لـكن هـذا الـذكـاء ا
يداني قـدرة األنسـان على التـفكـير بـالقـياس واقـصد به الـتفـكير

بني على السبب والنتيجة. نطقي ا ا
ــكـنه من ُـحــاجـجــة والــفـعل. كــذلك ال  ــعـرفــة وا  والـربط بــ ا
حتويل الكلمات إلى حوار مترابط وموثوق. إضافة إلى إن التعلم
عـنـد اإلنسـان مـرتـبط بـالـنـمـو والـتـغـيـرات في الـدمـاغ وهذا لـيس

موجودا في باطن احلاسوب.
     ومع ذلـك يـــنــــبـــغـي االعـــتــــراف بـــأن الــــعـــالـم قـــبل الــــذكـــاء
االصـطــنــاعي لــيس هــو ذات الـعــالم بــعــده أمـام الــبــشــر. ولـيس
أمامـهم اليـوم سوى خيـارين; أما أن يـسلب األنـسان اآللي مـنهم
قدراتهم العـقليـة وخبراتهم احلـياتيـة والعاطفـية ليـتربع بذلك على
ـنـحــهم قـدرات إضـافـيـة لـلــذكـاء. وهـنـا تـظـهـر الـكـون وأمـا أن 
شكلـة ب الذكـاء االصطناعي الـعربي الذي يـستخدم لـلتنصت ا
ــتـمــدن الـذي والـتــجــسس والـتــضــلـيـل والـتــذلـيـل وبـ اآلخــر ا
يستخدمه للطب والتـعليم والهندسة وابـتكار احلياة اجلديدة. ب
قوم يسـتوطنـوه ليـكون أكثـر ذكاء في خدمـتهم بـالصحـة والرفاه
وب قوم يـستـعبدوه لـيــــــــــــكون أكـثر غـباء في تدمـير مـا تبقى
من حــيــاتــهم الـــضــائــعــة بــالــقــيل والــقــال والــبــائــســة بــاجلــوع

واالستبداد! 
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بغداد

الـكـسب احلـضـاري اإلنـسـاني وتـمـسّـكا
كاسب الوطنية ا حقّقه شعبنا من ا
قـراطي وتـأسـيـسـا لـنـظـام جـمـهـوري د
تـشـاركي في إطـار دولة مـدنـية الـسـيادة
فـيهـا للـشعب عبـر التـداول السـلمي على
احلـكم بواسطة االنتـخابات احلرة وعلى
مــبـدإ الـفـصل بـ الــسـلـطـات والـتـوازن
بـيـنــهـا ويـكـون فـيه حقُّ الـتـنـظّمِ الـقـائمِ
عـلى الـتـعـدديـة وحـيـادُ اإلدارة واحلـكمُ
الـرشيـد هي أساسَ الـتنـافس السـياسي
وتــضــمن فــيه الـدولــة عــلــويـة الــقــانـون
واحــتــرام احلــريــات وحــقــوق اإلنــســان
ــســاواة في واســتــقـاللــيــة الــقــضــاء وا
احلــــقـــوق والــــواجــــبـــات بــــ جــــمـــيع
ـــواطــنــات والـــعــدل بــ ـــواطــنــ وا ا

اجلهات
وبـناء عـلى منـزلة اإلنسـان كائـنا مـكرّما
وتـوثيـقا النـتمـائنـا الثـقافي واحلـضاري
لألمّـة العـربيـة واإلسالميـة وانطالقا من
واطـنة الـوحـدة الوطـنيـة القـائـمة عـلى ا
واألخـوّة والتكافل والـعدالة االجتـماعية
ــغـاربـيـة بــاعـتـبـارهـا ودعــمـا لـلـوحـدة ا
خـطـوةً نـحـو حتـقـيق الـوحـدة الـعـربـيـة
والـــتـــكـــامل مـع الـــشــعـــوب اإلسـالمـــيــة
والــشــعــوب اإلفــريــقــيــة والــتـعــاون مع
شـعوب العالم وانتصـارا للمظلوم في
كـلّ مـكــان وحلـقّ الــشــعـوب فـي تــقــريـر
مـصيرها وحلركات التحرر العادلة وفي
مـقـدمـتـهـا حـركـة الـتـحـرّر الـفـلـسـطـيـني
ومــــنـــاهــــضـــة لـــكـلّ أشـــكــــال االحـــتالل

والعنصرية.
وأخـيـرا نـصل في مـقـارنـتنـا الـتـاريـخـية
صري والـثقافـية إلى ديبـاجة الدسـتور ا
الـذي  االستفتاء عليه عام  2014وبعد
أن سـاهـمت في كـتابـته جلـنة مـكـونة من

 50مستشاراً .
تاز بطول ديبـاجته ومساواتها والـذي 

ديباجة الدستور العراقي .
واالمـر الثاني أن هـذه الديبـاجة قد جرى
تــعـريــفـهــا عـام  2019وقــبل أن تــمـارس
مـقارنة معـرفية وعلـمية على الـديباجت
ـصري فـلـنطـلع عـلى ديبـاجة الـدسـتور ا

والتي يقولو نصها :-
هذا دستورنا …

مــصـر هـبــة الـنــيل لـلــمـصـريــ  وهـبـة
صري لإلنسانية. ا

مــصــر الــعــربــيــة بــعــبــقــريــة مــوقــعــهـا
وتـاريـخـهـا قـلب الـعـالم كـله فـهي مـلـتقى
احلـضـارات والـثـقـافـات  ومـفـتـرق طرق
وهي مــواصالته الــبــحـريــة واتــصـاالته 
ـــتــوسط ــطـل عــلى ا رأس  إفـــريــقـــيــا ا

ومصب أعظم انهارها النيل.
b U  s Ë

هـذه مصر وطن خالد للـمصري ورسالة
سالم ومحبة لكل الشعوب.

في مــطـلع الـتـاريخ  الح فــجـر الـضـمـيـر
االنــســانـي وجتــلى في قــلــوب اجــدادنــا
الـــعــظــام فـــاحتــدت ارادتــهم بـــاخلــيــر 
ضـبــطت وأســســوا اول دولــة مــركــزيــة 
ـصــريـ عــلى ضـفـاف ونــظـمت حــيـاة ا
وابــدعـوا اروع أيــات احلــضـارة الــنــيل 
وتــطـلـعت قـلـوبـهـم الى الـسـمـاء قـبل ان
تعرف األرض األديان السماوية الثالث .
ورايـة مــجـد االديـان مــصـر مــهـد الــدين 

السماوية.
فـي ارضـهـا شب كـلـيم الـله مـوسى عـلـيه
الـــــسالم  وجتـــــلـى له الـــــنــــور اإللـــــهي

وتنزلت عليه الرسالة في طور سن .
صريون السيدة وعلى ارضها احتضن ا
ثم قـدموا آالف الشهدا الـعذراء ووليدها 
ـسـيح  عـليه دفـاعـاً عن كـنـيسـة الـسـيد ا

ـمـارسة الـذاتـية اخلـالقة كـأنت تـنهض 
دورهــا في بـنـاء احلـضــارة اإلنـسـانـيـة 
تــعـتـز اجلـمــهـوريـة الــعـربـيــة الـسـوريـة
الــسـوريــة بــانـتــمـائه الــعــربي وبـتــكـون
شـــعــبــهـــا جــزء أن ال يــتـــجــزأ من األمــة
الــعـــربــيــة مــجــســـداً هــذا االنــتــمــاء في
مـــشــروعــهـــا الــوطــني والـــقــومي  وفي
الـعـمل على دعم الـتـعاون الـعربي بـهدف
تــعـزيــز الـتــكـامل وحتــقـيـق وحـدة األمـة

العربية .
وتـعـتـبر اجلـمـهـورية الـعـربـية الـسـورية
الـسـلم واألمن الـدولـيـ هدفـيـاً اسـاسـياً
وخـــيــارا اســـتــراتــيـــجــيـــا تــعـــمل عــلى
حتـقيقهـما في ظل القانـون الدولي وقيام

احلق والعدالة.
لـقـد تعـاظم الـدور الـعربي الـسـوري على
الــصــعــيــديـن اإلقــلــيــمي والــدولي خالل
ـا حــقق الـكـثـيـر من ـاضـيـة  الــعـقـود ا
ـكــتــسـبــات االنــسـانــيـة الــتــطـلــعــات وا
يـادين كـافة  والـوطـنيـة في اجملـاالت وا
واضــحى لـســوريـا مــوقع سـيــاسي مـهم
كــونـهـا قـلب الـعـروبــة الـنـابض وجـبـهـة
ـواجهة مع العدو الـصهيوني واحلامل ا
األســـاس لــلـــمــقــاومـــة ضــد الـــهــيـــمــنــة
االســتــعــمــاريــة عــلى الــوطن الــعــربي و
مـــقــدراته وثـــرواته وقــد مـــهــد الـــكــفــاح
الـطـويل لـشعـبـنا وتـضـحيـاته في سـبيل
اســتـقالله ونـهــضـته ووحـدته الــوطـنـيـة
الـطـريق نـحـو بـنـاء دولـة قـويـة وتـعـزيـز
الـــتالحم بـــيــنـه وبــ جـــيــشه الـــعــربي
الــســوري الـــضــامن الــرئــيس واحلــامي
لـسيادة الوطن وأمنه واستقراره ووحدة
مكوناً القاعدة الراسخة لنضال اراضـيه 
الــشـعب الــسـوري من اجل حتـريــر كـافـة

اراضيه احملتلة .
ومــنـذ مـطـلع الـقــرن احلـادي والـعـشـرين
واجـهت سوريا شعبـا ومؤسسات حتدي
الـتطـويـر والتـحديث في ظـروف إقلـيمـية
ودولــيــة صـــعــبه اســتــهــدفت الــســيــادة
ـا شـكل الــدافع إلجنـاز هـذا الــوطـنـيــة 
الـدسـتور كـاساس لـتعـزيز دولـة القـانون
ويــأتي إجنــاز هــذا الـدســتــور تـتــويــجـا
لــنـــضــال الــشــعب عـــلى طــريق احلــريــة
ــقـــراطــيــة و جتـــســيــدا حــقـــيــقــيــا ود
لــلـمــكــتـســبـات واســتـجــابه لــلـتــحـوالت
ـتغـيرات ودلـيال ينـظم مـسيـرة الدولة وا
ـــســـتــقـــبل وضـــابـــطــاً حلـــركــة نـــحــو ا

مؤسساتها ومصدراً لتشريعاتها .
 وحـ نـنتـقل لقـراءة ديـباجـة او توطـئة
الـدستور الـتونسي  والتي بـدت قصيرة

ومركزة …إذ يقول نصها :-
بسم الله الرحمن الرحيم

نــحن نـوابَ الـشـعب الــتـونـسي أعـضـاءَ
اجمللس الوطني التأسيسي

اعـــتـــزازا بـــنـــضـــال شـــعـــبـــنـــا من أجل
االسـتـقالل وبـنـاء الـدولـة والـتخـلّص من
االســـتــبــداد اســتـــجــابــة إلرادته احلــرّة
وحتـقيـقا ألهداف ثـورة احلرية والـكرامة
2010-14 ثـــــــورة  17ديـــــــســـــــمـــــــبــــــر 
جــانـفي ?2011ووفــاءً لـدمــاء شـهــدائـنـا
األبـــرار ولــتـــضــحـــيـــات الــتـــونــســـيــ
والـتـونـسـيـات على مـرّ األجـيـال وقـطـعا

مع الظلم واحليف والفساد
وتــعـبـيـرا عـن تـمـسك شـعــبـنـا بــتـعـالـيم
ـتّــسـمــة بـالـتــفـتّح اإلسالم ومــقـاصــده ا
واالعـتـدال وبـالـقيـم اإلنسـانـيـة ومـباد
حــقــوق اإلنــســان الــكـونــيــة الــســامــيـة
واسـتلـهامـا من رصيـدنا احلـضاري على
تـعـاقب أحـقـاب تـاريخـنـا ومن حـركـاتـنا
ـسـتــنـدة إلى ــسـتــنـيــرة ا اإلصالحــيـة ا
مـقوّمات هويتنا العربية اإلسالمية وإلى

الــســتــة اسـطــر تــقــول :-يــعــلن الــشـعب
الـفرنسي رسمياً تمسكه بحقوق االنسان
ومـباد السـيادة الوطـنية مـثلمـا حددها
إعالن ١٧٨٩ وكـما اكدت عـليهـا واكملـتها
ديـباجـة دستـور عام ١٩٤٦وكـذلك تمـسكه
بــاحلـــقــوق والــواجــبــات الـــتي أقــرتــهــا
في ـصير  ـواثيق في احلق في تـقرير ا ا
وجب االشـارة الى األخوة والتضامن و
ـبـاد ومـبـدأ الـشـعـوب في تـقـرير هـذه ا
تـمــنح اجلـمـهــوريـة لألقـالـيم مــصـيـرهـا 
الـواقـعة مـاوراء الـبحـار الـتي اعربت عن
ـــبــاد ارادتـــهـــا  بـــالـــتـــمــسـك بـــتــلـك ا
ثل الـعليا مـؤسسات جـديدة تقـوم على ا
ــسـاواة واإلخـاء ــشـتــركـة لــلـحــريـة وا ا
قراطي .  ؤضعت لتحقيق تطورها الد
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ومن أمريكا و أوروبا تعالوا نقرأ دستور
فـنزويال وهي احد  دول امريكـا الالتينية
ودسـتورها لم يتجاوز عشر اسطر والذي

يقول في مقدمته:-
ارس صالحياته في إن شـعبي فنزويال 
االعـــداد مــلــتـــمــســـاً حــمــايـــة من  الــله 
ومــســتـلــهــمـاً رمــزنــا الـتــاريــخي احملـرر
سـيـمـون بولـيـفار  وبـطـولـة وتضـحـيات
اجــدادنــا االصـلــيــ ومـؤســسي الــدولـة
احلــرة ذات الــســيــادة ولـتــحــقــيق غــايـة
الـغـايـات في إعـادة تـشـكـيـل اجلـمـهـورية
قـراطي تشاركي يعتمد إلقـامة مجتمع د
عـــلى ذاته ومـــجــتـــمع مـــتــعـــدد االعــراق
والــثــقــافــات في دولــة فـيــدرالــيــة عــادلـة
المـركزيـة جتسـد قيم احلـرية واالسـتقالل
والــسِــلـم والــتــضــامن والــصــالح الــعــام
وسـالمة اراضي األمة واللحترام وسيادة
الـقــانـون ألجل جـيـلـنـا احلـالي واالجـيـال
ة وحق الالحـقـة  دولـة تـكـفل حـيـاة كـر
الــعــمل والــتــعــلــيم والــتــعــلم والــعــدالـة
االجـتـمـاعـيـة دون تمـيـيـز او خـضـوع أياً
كــان نــوعـه  وتــشــجــيع عــلى الــتــعــاون
الـسلمي بـ األ وتدعم وتعـزز التكامل
بـ شـعوب امـريـكا الالتـيـنيـة وفق مـبدأ
صـير القومي عـدم التدخل وحق تـقرير ا
ي غيـر القابل لـلشـعوب  والضـمان الـعا
ـقـراطـية لـلـتـجـزئـة حلـقوق االنـسـان ود
اجملـتمع الـتقلـيدي ونزع الـسالح النووي
ـوارد الــطـبـيــعـيـة والــتـوازن الـبــيـئي وا
بـوصفها إرثاً مشتركاً لإلنسانية اليجوز
ـارس صالحــيـاته وإذ  الــتـصــرف فـيـه 
ـثليه الذين يـشكلون األصـلية من خالل 
وفي ــان  يُــقــر عــبــر اقــتـراع حــر  الــبــر
ــوجـب هـذه ــقــراطي  و اســتــفــتــاء د

الوثيقة (الدستور) .
ـوضوعـية والـعلـمية ولـكي النبـتعـد عن ا
في الـــطــرح نـــحــتــاج الـى الــتــذكـــيــر في
الـدسـاتيـر الـعربـيـة فهـذا دسـتور سـوريا
وإن جتــاوز الــصــفـحــة الــواحــدة والـذي
كُـتب فـيه :-تـعـرضت احلـضـارة الـعـربـية
الـتي تـعـد جـزء أن مـن التـراث اإلنـسـاني
عـــبــر تــاريــخـــهــا الــطـــويل اال حتــديــات
اســتـهــدفت كــسـر إرادتــهـا وإخــضـاعــهـا
الـهـيـمنـة االسـتعـمـاريـة لكـنـهـا بقـدراتـها

ـثل …احلـيـاة قـصـيـرة فال تـشـرح يـقــول ا
حـسن نـوايـاك لك لـلـنـاس …قـررت في هذا
ـقـال أن أحتدث بـنوايـاي … نعم نـواياي ا
الـبيضـاء …والتي جوهـر قصدهـا يلخصه
مـقولـة العالم (بـرتراند رسل) والـتي يقول
ـكن أن نـكون اجملـتمـعـات جاهـلة فـيـها( 
ومـتــخـلـفـة لـكن األخــطـر أن تـرى جـهـلـهـا

.( مقدساً
ـــقــدس اجلـــاهل يـــضــرب أطـــنــابه في وا
ــتـعــصب اجلــاهل تــفــكــيــر الــبـعـض  وا
يــســتـــحــوذ عــلى عــقــول الــبــعض اآلخــر
واألغــرب أن يـتـحـول اجلـهل إلى مـدونـات
رسـمية و إلى العـنصر الضـابط لكثير من
عـرفيـة والتـاريخـية والـثقـافية عالقـاتنـا ا
الـقيمة…. ويـزاحم كذلك عقدنـا االجتماعي
و دسـاتـيرنـا وقـوانيـنـها الـتي هي مـصدر

قوتنا.
يـقــول احلـكـيم الـرافـديـني (حـيـقـار) الـذي
وضع ديـبـاجـة السـلـوك البـابـلي (إذا كنت
….مس الــشــوك بــرجــلــيك ومــهـد مــنــتــعالً

طريقاً لالجيال القادمة ) .
واحلكيم يخاطب اآلخر أياً  كان حاكما او
مــحـكـومــا …أن فـضـيــلـته الــوعي أيـاً كـان
حـامله  جائعـاً ام شبعان  فقـيرا أو غنيا
فـي ضــرورة أن تــكــون دالـــة االكــتــشــاف
ـتروك فـضـيلـة عـظـيمـة وتـكون في األثـر ا

في مدونة الوعي…..
ــقــدمــة الحتـدث عـن فـوضى ســقت هــذه ا
الـــوعي أو تــســطـــيح وتــشــذيـب الــهــويه
الــوطـنــيـة فـي ديـبــاجـة الــدسـتــور الـدائم
ـصادرة من  30شـهر كـانون الـثاني عام ا

2005…
وقـــبل أن نــخـــوض في احلــوار الـــفــكــري
والـثـقافي وتـسطـيـحه لوعي الـعراقـي …
تـعـالــوا نـقـلب ديـبـاجـة بـعض الـدسـاتـيـر
ـية والـعـربـيـة… ففي دسـتـور الـدولة الـعـا
الـعــظـمى و نـقـصـد أمـريـكـا يـقـول :-نـحن
تـحـدة األمـريكـيـة رغـبة شـعب الـواليـات ا
مـنى في إنـشـاء احتـاد أكـثر كـمـال وإقـامة
لــلــعـدالــة وضــمــان االسـتــقــرار الــداخـلي
ـشـتــرك وتـعـزيـز وتــوفـيـر سـبل الــدفـاع ا
الـصالح العام وتأم احلرية لنا ألجيالنا

القادمة نرسم ونضع هذا الدستور…
ـاني ذات سـتـة امـا ديـبـاجـة الـدسـتـور األ
اســطـر جــاء فـيــهـا مــا يـلي:-(إن الــشـعب
ــــارســــتـه الــــســــلــــطــــة ــــانـي خالل  األ
الـتأسـيسيـة إذ يدرك مـسؤوليـته امام الله
والـبـشر وإذا يـسـتـلهم الـعـزم على تـعـزيز
الـــسالم كـــشــريـك مــتـــســـاوي في أوروبــا
ـوحـدة قـد اقـري هذا الـقـانـون األساسي ا
ان في صـيرهم اقـري اال وفي تـقـرير حـر 
وبــافــاريـا  واليــات بــادن -فــور تــمـبــرغ 
ن  وبــــر وبـــــرلــــ  وبـــــرانــــد بـــــورغ 
وهــامـبـورغ  وهـيــسن  ومـيـكــلـنـبـورغ -
انـية ـدن األ بـومـرانيـا الغـربيـة  وباقي ا
ــانــيـا وبــالــتـالي إتــمــام وحـدة وحــريـة ا
يـــنــطــبق هـــذا الــقــانــون األســـاسي عــلى

اني بأكمله … الشعب األ
أمــا دســتـور فــرنــســا فـأن ديــبــاجـته ذات

ـرســلـ الــسالم . وحــ بُـعث خــا ا
لـلـناس مـحـمـد عـليه الـصالة والـسالم 
انـفـتـحت كـافــة لـيـتـمم مـكـارم األخالق 
فـكـنـا قـلـوبـنـا وعـقـولـنـا لـنـور األسالم 
خــيـر أجـنـاد األرض جــهـادا في سـبـيل
ونــشــرنــا رســالــة احلق وعــلــوم الــلـه 

الدين في العا .
ويـعـيش هـذه مــصـر وطن نـعـيش فـيه 

فينا.
ولـــكي التــتــسـم احــكــامـــنــا الــنـــقــديــة
بــالـشـفـاهــيـة وتـغـيب عــنـهـا الـعــلـمـيـة
ادعـوكم الى والــتــوثـيق والــتــبـصــيــر 
األطـالع الى الـــــصـــــفـــــحـــــة االولى من
ديـباجـة الدستـور العراقي والـتي يذكر

نصها :-
"ولقد كرمنا بني أدم "

وادي الـرافدين موطن الـرسل واألنبياء
ومــــثـــواى االئــــمـــة األطــــهـــار ومــــهـــد
احلـــضــارة وصــنـــاع الــكـــتــابــة ورواد
الـزراعـة ووضـاع الـتـرقـيم عـلى ارضـنا
وفي أول قــــانــــون وضـــعـه اإلنـــســــان 
وطـننا خطة  أعراق عهد عادل لسياسة
االوطـان وفوق ترابـنا صلى الـصحابة
واألولـيـاء  ونـظـر الفـالسفـة والـعـلـماء

وأبدع األدباء والشُعراء .
عـرفـانـاً مـنـا بـحق الـله عـلـيـنـا وتـلـبـية
لـنـداء وطنـنا ومـواطنـيـنا  واسـتجـابة
لــدعــوة قـــيــاداتــنــا الــديــنــيــة وقــوانــا
الــوطـنـيـة وإصـرار مـراجــعـنـا الـعـظـام

وزعمائنا وسياسينا 
ـناقـشة الـقانـونيـة أو فقه وإذا تـركـنا ا
الـقـانـون الـدسـتـوري كـمـا يـطـلق عـلـيه
أخذ ثـالب وا ـشرعـون وذهبنـا الى ا ا

العلمية وحتى األسلوبية  فنالحظ :-
  _أن الـديـبـاجة كُـتـبت عـلى عجل وبال
ـ احلــضـاري أي درايــة ومــعـرفــة بــا
ـعرفـة بـالعـراق …وغاب والـتـاريخي وا

علوماتي . عنها التدرج ا
ـقـطع االول …نـحن ابـناء كـمـا هـو في ا
مـــوطن الــرسل واالنـــبــيــاء الـــرافــدين 
ومــــثــــوى االئــــمــــة االطــــهــــار ومــــهـــد

احلضارات )….
 كــان عـلى كـاتـب الـديـبــاجـة ان يـتـدرج
مـعرفيـاً على االقل ان يـقدم دور العراق
االكـــدي  احلــــضــــاري (الـــســــومــــري 
االسالمي الـبابلي  األشوري  العربي 
ـعاني الـروحية  الـخ…) ثم يصل الى ا
ـــقــطع االخـــرى كــمـــا هـــو واضح في ا
االول فـي نص ديــــبـــاجــــة الـــدســــتـــور
ــصــري  _امــا فـي الــســطــر الــثــاني ا
ـثـال ال احلـصـر …تـذكر وعـلى سـبـيـل ا
الـديـبـاجـة  مـانصه (صـنـاع الـكـتـابة 
ورواد الــزراعــة ووضــاع الــتــرقــيم …)
ـقـطع في نص الـديـبـاجـة يـترأى هـذا ا
لـلقار وكـأنه نص مترجم  ولـم يكتبه
صــاحب رؤيـة أو أن الـذي كــتـبه   غـيـر
ودالالته ـــعـــنى  مـــهــــتم بـــهـــنـــدســــة ا
ــضـمـور في وال الـنـسق ا االســلـوبـيــة 
الـــوعي اجلــمــعـي الــثــقــافـي الــعــراقي
ي رغم جتاوزنـا عقـيدة الـريادة والـعـا
لكن العراقيون اول احلضارية الفارغة 
مـن اكتـشـف احلرف والـكـتـابـةولم يـكن
صـانع لها. !!والعراق بـستان اجلنة او
بــابـهـا …كــمـا يـرد في الــعـهـد الــبـابـلي
الــقـد وهــو مـشـتـق من كـلــمـة (بـابل)
والـــتي تــعـــني (بــاب -ايـــلــو) اي بــاب
اجلـنـة  وهـو كذلـك بلـد اول مـسـتوطن
بـشـري عـلى وجه الكـرة األرضـية واول
زراعـي ولـيـس رائــداً من رواد الــزراعـة
قطع الثاني من الديباجة . كما يقول ا
واألدهـى اســــتــــخـــــدام الــــديـــــبــــاجــــة

ÍdO _« q UH « ”√

w —bO

بغداد

ــا يـصل كــتــابـات لــنــتــاجـات ادبــيــة  و
كـاتبنا الى موقع الشـهرة واالبداع تتغير
بـــشــعـــور ال ادري كــوامـــنه الــنـــفــســـيــة
وســيـنـسـاق لــواقـعه اجلـديـد لــيـتـصـرف
بـعــدهـا بـشيء من الـطـوبــائـيـة فـيـصـبح
الــتـكـبـر صــفـة مالزمـة لـشــخـصـيـته وان
تــســـمــعه يــديـــنــهــا ويــعـــدهــا ســبــة بل
تسافلة في جلساته ثلبة ا ويـوصمها با

العامة واخلاصة . 
WO H  WDI

نـعم وهنـاك الكـثيـر يجـانب تلـك السـقطة
الـنفسية فتجـده يداوم الصلة والتواصل
بـل يـصـبح اكـثـر تــواضـعـا من ذي قـبل 
وحــســبي اشــفق الــيــوم عـلـى من اصـدر
ديــوانـا شـعـريـا يــتـيـمـا او اصـدر روايـة
واحـدة فطار بهـا حيث طار من سبقه من
االدبــاء الـعــظـام اصــحـاب الــنـتــاج الـثـر
واالبــداع غـيــر الـتـقــلـيـدي وانــني وانـتم
ـدوي مـع امـانـيي ان نــنـتــظـر سـقــوطه ا
كـانـته ومـوقعه تـتـلـقفه صـحـوة االدريـة 
احلـقـيقي بـ االدباء الـعراقـي والـعرب
وحـتى نتحاشى مـا سيقع على االدب من
مـظـلـومـيـة لـذا لـنـتـرك ادبـاء العـالم عـلى

جنب دون مقارنة  . 

ارهـاصـات ونوازع نـفسـية وسـيكـلوجـية
ـا واحدة من سمـاتها هو الـتمرد على ر
الــذات لــيــتـــمــرد بــاثــرهــا عــلى الــقــالب
اجملـتمعي فتموضعه بقالبه اليتوافق في
دونـة االحـفـورية في الـغـالب مع ذائـقـة ا
مــجـتـمـعه بــتـغـالب الــطـبـاع والـتــقـالـيـد
ـوروثـات جـعـلت من عـقـلـهم اجلـمـعي وا
(مـستقرا)  مستلب االرادة الفردية بينما
هــو اسـتــطـاع من تـكــسـيــر تـلك الــقـيـود
االحــفـــوريــة في الــفــكـــر  وهــذا حــتــمــا
سـيضعه في مـرتبة اعـلى من التـراتبيات

اجملتمعية وحسب مفاهيمه . . 
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 مـهـمة االديب بـحـد ذاتهـا مهـمـة صعـبة
لــلــغـايــة فـاقـل مـا يــحـتــاج الــيه ( الـزمن
ـنتج )  واخلـلوة مع افـكاره ولـساعات ا
طـوال لـذا يـبدو فـي حال من االنـطـوائـية
والــعــزلــة اكــثــر مــنه لــتـبــديــد وقــته في
اســتـحــضـار الــعالقـات االجــتـمــاعـيـة او
ـكوث طويال امام متـصفحه كي يتسنى ا
له الــوقـت لــلـرد عــلـى مــا يــكـتــبـه بــقــيـة
زية شواذ عن اصـدقائه .. مع ان لهـذه ا
تـلك الـقـاعدة وفـيـمـا هنـاك الـكثـيـر مـنهم
يـســتـغـرق زمـنـا البـأس به لـيـتـمـاهى مـا

لـنقل االضـمحالل فـي التفـاعل والقـتر في
كـتـابـة الـرد فـاعـتـقـد ان الـسـبب الـرئـيس
يـــعـــود عــلى اوالئـك االدبــاء  انـــفـــســهم
فـهـؤالء غالـبا ال جتـدهم مـتفـاعلـ مع ما
يـسـطـره اصـدقـائـهم عـبـر صـفـاحتـهم من
مـواضيع يكـد اصحاب الشـأن بكتـابتها 
وال حـتى يُعَلمون منشورا لهم باليك على
اقل تـقـدير لـذا جنـد اغلـبهم تـنـتابه نـوبة
تـراكم الظني من الـغضب حـيث بتجـذر ا
لـديـهم حـتى ليـبـدوا كـحقـيـقة مـفـادها ان
صــــديـــقه الــــشـــاعـــر الــــفالني او االديب
الـعالني يستخف به ويتجاهل مواضيعه
لـينـساق نـحو فكـرة ان االديب ينـظر اليه
الــنـظـرة الـدونـيــة ومـنه سـيــنـكـفيء عـلى
نـفسه ويقرر معاقبته وفق قاعدة التعامل
ــثل مع انك جتـده مـداومـا بـاسـتـمـرار بـا
فـي قراءة مـا جتـود به قـريحـة شـاعره او
مـا يـكـتـبـهـا اديـبه احملـبب من قـصص او

روايات او نقديات ادبية وفنية .. 
اشــكـــالــيــة الــعالقـــة هــذه بــ الــقــاريء
االثـيري واالديب يغـلفهـا الكثـير من سوء
ا الـفهم من قبل الـقاريء احيانـا  فهو ا
ا اسـتـحـضر احلـكم الـقاسـي علـيـهم دو
ان يـراعي ما حتـمله شخـصية االديب من

ـارى  امـام بــعـد ان اخــتـرع له نــدا ال 
اصـدقائـهم ( الفـيسيـ ) ليـجدوا هؤالء
انـفسهم يطارحوهم اخلصومة بسخرية
مـحـببـة فـيـصبـحـوا امامـهم  فـيمـا بـعد
ـ فتـنهـال علـيهم ايـقونـة لـذينك الـغر
ـتـنـاغـمـة مـعـهم فـاصـدقـائـهم  الـردود ا
بــــاتــــوا  يــــعــــيــــشــــون احلــــدث الـــذي
ــحـبـة لـهم او نـزق اســتـطـابـوه سـواء 
مـنـهم  لكن بـالـنتـيـجة جتـدهم غـاية في
الـتفاعل الغـزير وبتالوين تزين ارائهم 

 ..  
وامــا لم الـصـنف االول يـعـاني الـشح او

مـن مفـارقـات الـعـالم االفـتـراضي ان جتد
مـفكرا كبـيرا او روائيا عظـيما او شاعرا
فــطـحال وحــيـنــمـا يــنـشــر نـتـاج لـه عـبـر
مـتصفحه الجتـد تفاعال فخـما يليق بذاك
االسـم !!  االمر الذي حدى البعض منهم
لـتدارك اس هذه االنـتكاسة فـذهب ليكتب
عن مـــواضــيع شــخــصـــيــة تــتــنــاول في
احـايـ كـثيـرة مـواضيع بـتـدفق (هوام )
مـؤذي للذائقة الثقـافية ليس هذا فحسب
بل جنـد بعـضهم احـاط شخصـيته بـهالة
مـن ( اخلـداع الـتــصـوري ) حـتى لــيـبـدو
وكـأنه يخوض ملحـمة في صراع حقيقي

حـاجاته الـغرائـزية او لـيقـتص جزء من
ـنـتـج الخـذ قـسـطــا من الـراحـة الــزمن ا
فـنراه يتـواصل عبر اخلـاص مع خاصة
اصـدقائه او حتى يـذهب ليتـصفح عددا
ا ان يـكد في كـتابة واضيـع ودو مـن ا
الـردود اال مـا يـصادفه من نـشـر لتـعـزية

او عقد لقران الحدهم  . 
-  هـل يهـتـم الكـاتـب احملتـرف واالديب

الى رأي اصدقائه ? .  
نــعــتــقــد االجـابــة عــلى هــذا الــتــسـاؤل
تــــســــتــــنــــطق غــــاء االديب وبــــواطــــنه
ـهنـية ومن ثم الـنـفسـيـة  واخالقيـاته ا
سـلوكـياته الشـخصـية وهل يحـمل فكرا
مـؤدجلـا من عـدمـه  واخـيـرا الـرغـبـوية
ـقـدمـات في الــشـهـرة . ان فـكـكـنـا تـلك ا
نــــســــتــــطــــيع مـن فــــهم وادراك تــــلــــكم
الــشـخــصـيــة او عـلى ( احــقـر ) تــقـديـر
نــكــون وايـاه نــقف عــاى مـقــتــربـات من
الـفـهم الـطـامح لـلحـقـيـقـة عبـر تـأصـلـها
ــكن بـــحــال من االحــوال الـــظــني فـال 
ادراك حـــقــيــقــة االديب بـــاطالق الــفــهم
لـلـمصـطلح   . وبـالـعمـوم فان الـكاتب
ان لـم يجـد من يـقرأ له فال ضـرورة بـعد
لـلـكتـابة وهـنـا اقصـد ما يـبـدع فيـها من
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الــــعـــراقـــيــــة  لـــلـــوافــــدين من اخلـــارج
لــلـدراســة فـيـهــا مـجــانًـا مع الــسـكن هم

افضل من ابنائها ! 
ام ان هـــؤالء الــوافـــدين ســـيــجـــعــلــون

تحركة ? الرصانة تتجذر في رمالها ا
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ومـن يأتي لـلـدراسة فـي جامـعـات حتتل
ـــراتب االخــيــرة ســـوى بــلــدان الــدول ا
ـنهـارة اقتـصاديـا واصحاب الـنامـية وا
ام ان تـلك الـدكـاكـ ـتـدنـيـة  ـعـدالت ا ا
اجلــامـعـيـة في دول اجلـوار سـتـزيـد من

رصانة التعليم ?
دمجة التي ام ان الـدراسة االلكترونية ا
اخــفــقت بــهــا الـوزارة بــشــكل او بــأخـر
سترجع التعليم  في العراق هيبته التي

راحت مهب الريح منذ زمنٍ بعيد !
ام ان االدوار الــتــكــمــيــلــيــة والــدرجــات
الـتـعويـضيـة و الـقبـوالت اخلاصـة التي
تــعـطى بـاجلــمـلـة هـي من اهم اولـويـات
الـرصانة التعليـمية التي ادت بالرصانة

في خبر كان
نـــحن في الـــقــرن احلـــادي والــعـــشــرين
واصـبح التطور العلمي فيه سريعا جدًا
ولـــكـن الـــعـــراق امـــسى الـــتـــراجع الى
اسئـلة كـثيرة الـوراء اسرع من الـتطـور 
لـيس لهـا اجابـات شافـية ال مـن مسؤول
في جلـــان الــتــعــلــيم الــنــيــابــيــة وال من
مـسؤول في وزارة التعـليم فأذا لم تأخذ
قـرارات سريـعة وحاسـمة تـنقذ مـا تبقى

فسيزيد من الط بلة .

يـسـيـرون حتت اهوائـهم الـشخـصـية او
هـم مــســـيــرون ال مـــخــيـــرون في ســـيــر

العملية التعليمية والتربوية ?!
وامـا عــلى الـصـعـيـد الـثــقـافي فـالـكـثـيـر
مــنــهم ومن الــطــلــبـة ايــضًــا في ثــقــافـة
مــتـدنـيــة جـدا وال نـعــلم كـيف تــتـجـاهل
تعـاقب على وزارة الـتعلـيم والوزراء ا
ــــوضــــوع  اخلـــطــــيـــر  الــــوزارة ذلك ا
وابـسط مثال اذ اطلعنا على اي ملخص
من تـالخـيص االسـاتـذة سـنـرى الـكـثـيـر
من االخـطـاء االمالئـيـة والنـحـويـة وهذا
ادى الى نـقل العدوى الى الطلبة فهل يا
تـــرى  مــوضـــوع كــهـــذا ال يــعـــني شيء

سؤولي ? للمعن من ا
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ام ان الـــدراســة في دكـــاكــ جـــامــعــات
اخلــارج ادى الى نــشـر اجلــهل واالمــيـة

ب صفوف اساتذة التعليم العالي?
في تــقـريـر لـبـنـانـي  مـوسع عن الـطـلـبـة
الـــعــراقـــيـــ الــذين يـــحـــصــلـــون عــلى
شهادات عليا من اجلامعات اللبنانية
ذكـر فيه "هـناك ظاهـرة غريـبة حتدث في
وزارة الـتربـية (الـلبـنانـية) التـي تتدفق
عـلـيـهـا طـلـبـات كـثـيـرة لـطالب عـراقـي
لــنــيل الــشــهـادة اجلــامــعــيـة مـن بـعض
اجلـامعـات الدكـاك في لـبنـان. حتى أن
ـســجــلـ وصل إلى 24 عــدد الــطالب ا
ألف طـالب عراقي معظمهم لم يزر لبنان

حتى ويتابعون دروسهم من بعد".
ومـا عـدا في بـاقي الـبـلـدان االخـرى مثل

ـــســتــنــصــريــة واجلــامــعــة ا الــبـــصــرة
ـيـا الى ـرتـبـة   1201عـا وبـالـتـسـاوي ا
جـانب جـامعـات اخرى مـن دولٍ مخـتلـفة
نصرم واذا عـدنا الى سبعينات القرن ا
ســنـرى ان الــتـعــلـيم في الــعـراق يــحـتل
يا بل ـراتب االولى عربـيا والـثاني عـا ا
ـدرس ـعـلمـ وا كـان الـعـراق يصـدر ا
والـعلـماء الى دول العـالم فأين الـرصانة

فدى?!!! من كل ذلك يا وزيرنا ا
وهل هــذا حـال جــامـعــة جتـاوز عــمـرهـا

ستنصرية!! السبع قرون كاجلامعة ا
عـندمـا نتـعمق قلـيال وخصـوصا مـا بعد
عـام 2003 نـرى الـتعـلـيم في انـهيـار تام
ـنـاهج ومــتـواصل سـواء عـلى صــعـيـد ا
ـتـبـعـة من قِبل ـة او بـاالسالـيب ا الـقـد
االسـاتذة او على صـعيد االسـاتذة الذين

احـترام وتـقدير ولـلطـالب مكانـة علـمية
عـليا  ضليع بلغته واسع بثقافتهِ مدرك
بـاخـتـصـاصه امـا االن فـكل شيء تـغـير

وانحدر التعليم الى حافة الهاوية.
ي وفق تـقريـر تصنـيف اجلامعـات العا
الـسـنـوي فـي سـنة  2020 الـصـادر عن
Times Higher Education (THE)
ـز لـلـتـعـلـيم الـعـالـي" وهـو احد او "تـا
ــيــة في قــطــاع ـــؤســســات الــعــا اهم ا
تصنيف اجلامعات ومؤسسات التعليم
الـعـالي في الـعـالم وشـمل هذا الـتـقـرير
جـامعـات من مخـتلف بـلدان الـعالم و
فــحــلت تـــرتــيــبــهم في  1201مـــرتــبــة 
اجلــامــعــة الـتــكــنــولـوجــيــة في بــغـداد
ـــيــا وتــذيــلت كل من ــرتــبــة  801عــا ا
وجــــــامــــــعــــــة جــــــامـــــــعــــــة بــــــغـــــــداد

عـنـدما نـشاهـد مسـؤولي وزارة الـتعـليم
الـعالي يتكلمـون عن الرصانة في جميع
مـقــابالتـهم وتـصـريـحــاتـهم الـصـحـفـيـة
فـأنــنـا نـتـخـيل الـتــعـلـيم في الـعـراق في
ستويات ويـضاهي دول متقدمة اعـلى ا
في الـعـلم والتـكـنلـوجيـا  ووفق مـعايـير
دولـية ولـكن الواقع ,الـتعلـيم في العراق
وفـي االخص اجلـــامـــعـــات الـــعـــراقـــيــة
وقـوانـ الوزارة ال تـمت بتـلك الرصـانة
الـتي يـشـهـرهـا  وزيـر الـتـعـلـيم د. نـبـيل
كـاظم ك الـسـيف في وجه كل من يـحاول
ـسـلـوبة ان يـسـتـرد بـعض من حـقـوقه ا
,سابقاً كان التعليم مجاناً ال كليات
اهــلـيـة يُــجـبــر الـطـالب ان يــرتـادهـا وال
دراسـات في دكـاكـ جامـعـية كـان يُـقبل
كـان لــلــتـعــلــيم هــيـبــة ولالســتـاذ بــهــا 

وأوكـرانـيا وغـيـرها من ومـصر  ايـران 
الــدول الــتي تــعــطـي شـهــادات مــقــابل
وان اغـلـب الـذين تـفــتح لـهم االقــسـاط 
مـلـفات دراسـيـة في وزارة التـعـليم  هم
ــوظـــفـــ  اي ان هـــنـــاك مــنـــهم مـن ا
تــدريــسـيــون في اجلــامـعــات  فـهل ان
الــشــهــادات من دول اجلــوار شــبــيــهـة

بشهادات (سوك مريدي) ?
قــوانـ غــيــر مـدروســة وقـرارات غــيـر
ــسـيـرة مــفـهـومــة تـؤدي الى انــهـيـار ا
الـتعليمية ورميهـا الى التهلكة بصيغة
فهل تـلك القرارات شـخصية او بـأخرى
ام انـهـا تُفـصل على ان  تـخدم مـصالح

البعض ?
ومـــثل تـــلك الـــقـــرارات  اسس تـــعــادل
ــؤجــلـة الــشــهـادات  والــتــوســعـات ا
واالمـتـحان الـتنـافسي الـثاني واالخـير
تقدم الـذي احدث ضجة كبيـرة ب ا
ـستـفـيد من لـلـدراسات الـعـلـيا  فـمن ا

هذا القرار ?
  قــد خـدمت تـلك الـقـرارات فــئـة قـلـيـلـة
جــدا من اصـحـاب االمـتـيـازات وحلـقت
ــــتـــقــــدمـــ الــــضـــرر بــــكــــثـــيــــر من ا
وخـصـوصـا بـعد رفض الـوزيـر اعـطاء
اي تـوسـعـة وأشـغال يـخـدم تـلك الـفـئة

بحجة الرصانة ?
فـهل تلك الرصانة تقف عائقا بوجه من
يـرفض خـروج مالي الـدوالرات خارج

البلد ?
ام ان فـتح ابواب اجلامعـات احلكومية

مـصـطـلـحـات لـغـويـة وعـربـيـة ضـعـيـفـة
الـدالالت وخـاليـة من الـدالالت اجلمـالـية
ـقـطع …وتـرك األف الــكـلـمـات إذ يـذكـر ا
الـثالث من الديـباجة مـايلي  (…وصناع
الـترقيم عـلى أرضنا ) والـغريب لم يذكر
كـاتب الديـباجـة أنهُ واضع اول علـومها
الــريـاضــيـة وان كــلـمــة (صُـنــاع) كـلــمـة
ــكــتــشف او ــبــتــكــر ) او ا التــلــيق (بــا
ــؤسس ….وهـكـذا نـســتـمـر في ضـعف ا
الحـق ديـبـاجة االسـلـوب والـصـيـاغـة 
الــدســتــور  ثم حــ نــذهب لــلــمـعــاني
الــداللـــيــة في مــفـــهــومــهـــا الــســيــاسي
ـــنـــطـق الـــواعي كـــان والـــوطــــني …فـــا
يـسـتـلـزم من كـاتب الـديـبـاجـة ان يـطـلع
عـلى اقل تـقـديـر على الـنـمـاذج السـابـقة
من اسـاليب التمهيد في كتابة ديباجات
الـدسـاتـيـر االجـنبـيـة والـعـربـيـة ….فهي
تــبـدأ بـكــلـمـة (نــحن الـشــعب االمـريـكي
التونسي الـسوري  اني  الـفرنسي اال

صري….الخ)  ا
إال ديباجة دستورنا ذهبت الى التشبيه
الـوصفي غـير الدال فـقالت  نـحن ابناء
الــرافــدين ….ولــلــعــلم  ان كــلــمــة ابــنـاء
في حــقب تــاريــخــيــة كــانت الــرافــديـن 
تــشــمل الــعــراق  وبالد الــشــام وحــتى
اجــزاءكــبـــيــرة من اجلــزيــرة الــعــربــيــة
واخلـلـيج …وفي فتـرات تاريـخيـة أخرى
كـان يُـطـلق عـلـى اجلزيـرة الـفـراتـيـة من
اعـالـي الـفـرات الى مـنـخـفـضـهـا في ذي

قار…)
وكــان األجـــدر واألبــلغ أن يــقــول (نــحن
ابناء العراق )ثم يردفها بأبناء الفرات

.…
واألدهـى من ذلـك ان ديــــبــــاجــــات اال
االخـــرى كـــرست الـــهـــويــة الـــوطـــنـــيــة
تـخـصيـصاً فـلم تذكـر ديـباجـة الدسـتور
االمــريــكي فــلم يــقل الــشــعب االمــريـكي
ولم يقل (الـهـنـود احلـمر وااليـرلـنـديـ 
الـسود والبيض  ولم يـقل في الدستور
الفرنسي نحن الفرنسي من الكاثوليك
والـبـروسـتـانت )  بل قـال الـفـرنـسـي 
وحـ نسـتمـر في قراءة ديـباجات األ
ــاني لم االخــرى جنــد ان الــدســتــور األ
ـانــيـا ــانــيـا الــغـربــيــة وا يــقل ابــنـاء ا
الـشـرقـيـة ) وهـكذا الـدسـتـور الـتـونسي
فـلم يـقـل نحـن الـعـرب واألمازيـغ وهـكذا
الـدستور السوري فلم يذكر نحن العرب
والـــتــركـــمــان واالكــراد …الـخ ) وهــكــذا
ـصـري فـلم يـقل نـحن ابـناء الـدسـتـور ا
الـنيل من الـعرب واحلـاميـ والنـوبي
ـــمــــالـــيـك ولم يـــقـل نـــحن واالتــــراك وا
ـــســـلـــمـــ واالقـــبـــاط والـــبـــهـــائـــيــة ا
واالسـماعـيلـية والـصوفـية ….نـعم هناك
من يــقــرأ الــدسـتــور ويــشــتـاط غــضــبـاً
…ويـــحس أن هـــنــالـك خــذالنـــاً لـــشــعب
الــعـراق  خـذالنـاً لــلـذي يـنـتــمي لـسـيـد
الـبلغـاء علي بن ابي طالب عـليه السالم
ـدرسـة البـصـرة والـكـوفة في وخـذالنـاً 
ـتـنـبي  الـلـغـة وجـحـوداً ألبي الـطـيب ا
وعــبــد احملــسن الــكــاظـمـي والـرصــافي
والــــــزهـــــاوي وعــــــبـــــدالـــــلـه كـــــوران 
ولـلـجـواهـري ولـلـسـيـاب وعـلي الـوردي
وعلي وجـواد علي  وعـبد الـعزيـز علي 
جـواد طـاهـر  وحـسـ عـلي مـحـفـوظ 
وحـسب الشـيخ جعـفر  ومـظفـر النواب
وعـريان السيد خلف  وكاظم إسماعيل

كاطع  وجواد احلطاب …
ـفارقة الرائعـة ان سيد حجاب ساهم وا
ـصري …ويـكتب في ديـباجـة الدسـتور ا
الالنــعـرف ديـبـاجـة دسـتـورنـا الـعـراقي

اجلديد !!!!
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ـعـاجلـة يـبـحث الـو سط عن الـفـوز   
االمــــور في مـــلـــعب اجلـــيـــران بـــعـــد
السقـوط  مرتـ   تو اليـا  والتراجع
رابـعـا وهـو مـا يـخطـط له غـني شـهد
ـهـمة في الـذي يعـلم كم هي صـعـبة ا
ظل احلـالـة الـنـفـسـيـة  لالعـبـ  بـعد
فـــقــدان الــصــدارة وخـــســارة ديــربي

النجف.
يـنـاء مـداواة جـراحه عـبر ويـسـعى ا
مـباراة  الـبـوم في  الـبطـولـة الثـانـية
بعـد الـذي حـصل  في الـدوري  وبات
ــر بـــاســوء ايــامه والـــتــواجــد  في
مـــركــــز مـــتـــاخـــر 18 وسط حـــســـرة
جمـهـوره الكـبـير عـلى  تـاخر حتـقيق
الفوز االول  ويـقبل به  حـتى لو جاء
في البطولة  الـثانية  عنـدما يستقبل
الكرخ والـتطـلع الى حتقـيق النتـيجة
ـطـلـوبـة في لـقـاء الـتـحـدي لـلـمدرب ا
عــمـار عـبــد احلـســ الـذي  ســيـقـود

ـؤكد التي اعـادت التـوازن لـفريـقهم ا
انه في اجلاهزية  وفي حالـة معنوية
عــالـيــة   بــعـد احلــصــول عـلى دفــعـة
كـــبـــيــــرة   من الـــطـالب    وتـــظـــهـــر
مـبــاريـات الـكـاس  إسـتــثـنـائـيـة امـام

قبل. فرصة االنتقال للدور ا
ويـرى الديـوانـيـة   الـفرصـة  مـواتـية
لـلــمـرور من  خـطــوط  الـوسط  بـدعم
االرض و اجلــمـــهــور الـــذي ســيــضع
خـــلــــفه  تــــراجع  نــــتـــائـج  الـــدوري
والتـركـيز عـلى  دعم جهـود الـتشـكيل
ــهــمـة في الــكــأس   من اجل انــهـاء ا
عـلى احـسن مـايـرام  والـتـقـدم لـلـدور
االهم  وكذلك تـعويض خـسارة الدور
ــمـتــاز  وقــبــلــهــا الــتــدني ــاضـي ا ا
ديـنة واالسـتمرار في داخل وخارج ا
ــنـطـقــةاحلـمـراء  واكــثـر مـا يــظـهـر ا
ــضــيف  بــشـكل مــخــتــلف في عــقـر ا
ـســتــوى  فـيــمـا الــدار عــبـر تــقــد ا
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تــنــطــلق الــيـوم الــثالثــاء مــبــاريـات
الدور 32 من بـطـولـة  كـاس الـعراق
باقـامة ثالث مـوا جهـات  فيـما تـقام
ثــــمـــانــــيــــة اخـــرى  غــــد االربــــعـــاء
وتـسـتكـمل اخلـمـيس بـاقـامـة خمس
ـشــاركـة  جـمــيع الـفـرق مـبــاريـات 
متازة وتسعة   من الدرجة االولى ا
 وثالثــة  فـرق من الــدرجـة الــثـانــيـة
ـثنى والـدجـيل  والصـوفـية ) هي (ا
واهم مـا في االمـر ان حتـقق  الـفـرق
فـاجـاة  التي سـتـكون  اهم االدنى ا
احــداث الــبــطــولــة ان حــصــلت  مــا
ســـيــزيـــد من اهـــمــيـــة  الــدور الــذي
ـغـلوب جتـري مـباريـاته   بـخـروج ا
كما تظـهر الفرصـة لزج البدالء  بدال
ـنـتخب لـتـحـقـة بـا من الـعـنـاصـر  ا
الــــوطـــنـي واغــــلـــبــــهـم من الــــفـــرق

اجلماهيرية .
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لعب وسيعود الـطالب مرة  اخرى  
زاخو  بـعد ا ربعـة ايام من الـسقوط
ـــــيـــــدان  اصــــحـــــاب االرض  في  
ـمــتــازة ويـدرك اجلــولــة الـثــامــنــة ا
الالعب طبـيعة  مهـمة إليوم وامال
ا حصل جمـهورهم بان اليـتاثـروا 
في  الـلـقاء الـسـابق واهـمـيـة الـلعب
بتـركـيز حملـو اثـار نكـسـة اجلمـعة و
تـــعــــويض غــــصــــة االنـــصــــار   في
ـطـلـوبة من اجل حتـقيق الـنـتـيـجة ا
ــنــافـســة عــلى لـقب االســتــمـرار  وا
البطـولة احمللـية الثـانية الـتي تمنح
صـاحـب الـلـقب مــشـاركـة  خــارجـيـة
وستكـون سفـرة الطالب صعـبة جدا
بعـدما جترأ زاخـو  علـيهم   بـالغوز
بثـنائـية نـظيـفة وحتـرر  من  تراجع
الـــنــتـــائج  االخـــيــرة   ويـــطــمح في
عـــبـــور  الــــضـــيـــوف حتـت انـــظـــار
ـنتشي بالـنتيجة جمهوره الـكبير  ا
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تـقـدم بـنـتيـجة تـمكـن فريق نـادي زاخـو  من حتقـيق الـفوز عـلى ضـيفه فـريق نـادي السـمـاوة لفـئـة ا
متاز لـكرة السلة.أمـا في منافسات الدوري 96-111 نقطة وذلك ضمن مـنافسات الدوري الـعراقي ا
صاحب والتي جمعت ناشئة زاخو وفريق ناشئة السماوة متاز بكرة السلة لفئة الناشئ ا العراقي ا
نافسات انتهى الـلقاء بفوز ناشئـة زاخو بنتيجة 22-99 نقطـة. وكان نادي الشرطة قد تـغلب ضمن ا
ـمتاز بـكرة السـلة بنـتيجة -87 ذاتها عـلى فريق نادي نـفط البصـرة ضمن سلـسلة الـدوري العراقي ا
ـصـاحب للـنـاشئـ فـاز فريق نـفط الـبصـرة عـلى فريـق ناشـئة 79 نـقـطة.امـا في مـنافـسـات الدوري ا

الشرطة بنتيجة 18 - 68 نقطة.
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ـبـيـة إسـتـقـبل رئـيس الـلـجـنـة األو
الـوطـنـيـة الـعراقـيـة  رعـد حـمودي
ثل العراق كتبه   حيـدر رحيم 
نشطات مدير عام لف مكافحة ا
دائــــرة الـــطب الــــريـــاضي بـــوزارة

الشباب والرياضة.
ــعـطـيـات وبـحث اجلـانــبـان أبـرز ا
احملــلـيــة والـقــاريــة والـدولــيـة في
نـشطات والعـقاقير ملف مكـافحة ا

احملظورة رياضياً.
وإسـتــمع حـمــودي أليـجــاز عـرضه
الــــدكــــتــــور رحــــيـم بــــصــــدد آخـــر
ــكـــافــحــة ـــعــتــمـــدات الــدولـــيــة  ا
نشطـات كما قدم لرئـيس اللجنة ا
ـــبــيــة الـــنــســـخــة الــرســـمــيــة األو

ــعـــتــمــدة من الئـــحــة مــكـــافــحــة ا
ــسـتــقّـة ــنـشــطـات الــعـراقــيـة وا ا
نــصــوصــهــا بــالـكــامـل من مــدوّنـة
ـنشـطـات الدولـية جلـنـة مكـافحـة ا

للعام .2021
ـــدوّنـــة و أوضح رحـــيم ان هـــذه ا
يـعـاد النـظـر بفـقـراتهـا مـرة واحدة
كل خــمـسـة أعــوام وذلك عـلى وفق
ية بية العا ما تفرزه التجربة األو
من مخالفات أو أساليب جديدة قد
دوّنة تـستـلزم الـتغـييـر في بنـود ا

الدولية.
مـن جـانــبه رحّب حــمـودي بــزيـارة
ـــلف مـــكــافـــحــة ــثل الـــعــراق 
ــــنـــشـــطــــات مـــثـــمّــــنـــاً دوره في ا
التصدي ألية مخالفات قد يرتكبها

الــريــاضــيــون الــعــراقــيــون بــهــذا
الصدد.

ودعـا حـمودي جـمـيع الريـاضـي
ومــــــجـــــــالـس إدارات االحتــــــادات
ــؤســســات الــوطـــنــيــة وجــمــيع ا
الـريـاضـيـة العـراقـيـة الى الـتـعاون
اجلــاد والــبــنّــاء من أجـل تــنــفــيـذ
وتــــرصــــ مـــــفــــردات الالئــــحــــة
ـنــشــطـات ـكــافــحــة ا الـعــراقــيــة 
ـا يضع األداء وإحـتـرام بـنـودهـا 
الرياضي العـراقي باجلانب األم
ـــنـــشـــطــات والـــبـــعـــيـــد عن آفـــة ا

والعقاقير احملظورة.
هذا وقد حضر الـلقاء أيضاً األم
ـبــيـة الـوطـنـيـة الـعـام لــلـجـنـة األو

العراقية  هيثم عبداحلميد.

ـــشـــهـــد االنـــتـــخـــابي تـــصـــدر ا
الـدكـتـور عـبـدالـله مـجـيـد بـواقع
(163) صــــوتــــا وصالح الــــدين
ســــيـــامــــنـــد ب( 149) صــــوتـــا"
والـدكــتـوراحــمـد شـكــور وجـمع
(129) صــوتـا" لـيــصـار جلـولـة
ثــانــيـة الخــتــيــار سـتــة اعــضـاء
لــــيــــكـــتــــمل الــــنــــصـــاب ب ( 9)
أعضاء. ومع إعادة الـعد والفرز

للجولة الثانية فاز
وليد عرب وجمع  111والة ديد
أوان 106وطه قادر 105وموفق

يــونس 103 و يــدار حــامــد 92
ومحمد خوشناو 74 فيما فشل
باحلـصول على عـضوية اإلدارة
كـل من إبــراهــيم قــادر وريــبـوار
مـحي الــدين وبـيــجـان ابــراهـيم
وبـسـيم عـيـسى ومـوس مـحـسن

وكاروان كمال.
وحتدث الـدكتور عـبدالله مـجيد
بعد نهاية االنتخابات حيث قال
: رصـيـد االنـتـخـابـات احلـقـيـقي
لـيس في صـنـاديـق االنـتـخـابات
وتــغـيــيــر الــوجــوه بل في وعي
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هم الذي يجمع منتخب تترقب األوساط الـرياضية بكافة مفاصلها اللقاء ا
الـعراق الـوطني بـنظيـره السـوري في العـاصمة الـقطـرية الـدوحة ضمن

ؤهلة الى مونديال قطر  2022. نافسات احلاسمة وا ا
ر حـاليا في ـباراة بـالنسـبة للـمنتـخب العراقي تـأتي كونه  أهـمية ا
ــتـابــعـ وهي الــتـراجع حــالـة  تــأشـيــرهــا من قـبل احملــلـلــ وا
ـسـتوى والـنتـائح  واذا كـان العـراق قـد تأهل الى الـواضح في ا
التـصـفيـات النـهائـية مـتصـدرا مجـمـوعته بـقيـادة مدربه الـسابف
ـنتخب ـر بوضع يـرثى له ولم يـعد انه ذلك ا كاتـانيتـش  اليوم 
ـباريـات الكـبـيرة أو الـصعـبة راهـنـة علـيه في ا الذي تـسـتطـيع ا
ـا نراه بـسبب ظـروفـها ,عـنـدما كـان يـلقب بـاسـود الرافـدين  ا
نـتـخب الـسوري ـبـاراة الـتي جترى اخلـمـيس أمـام ا األن وفي ا
نـتنخبـات الساعية الذي بالـطبع  اليستـهان به مطلـقا ألنه أحد ا
الـى التـواجد في الـدوحة وسـبق له ان تنـافس بقـوة على الـبطـاقة
ـنـتـخب الـعراقي او ـونـديالـيـة في سـنـوات مـضت  سـواء أمـام ا ا

االيراني لكنه لم يحالفه احلظ في حينها .
أقول الـيوم وضع منـتخب الـعراق صـاحب التـاريخ واحلضـور القوي

شـاركات الـدوليـة واالسـيويـة نراه  (يـتشـبث) بشـكل عسـير في اغـلب ا
كن الظـفر بهذا األمل بسهولة بـسبب الوجود (الضمان) في منتخب وال
ستوى الطموح الذي ينتظره ابناء يعاني عـدم االستقرار ودوري اليرتقي 
الـعراق اضـافة الى عـدم تـولد الـقـناعـة التـامـة باالحـتـراف ألغلب الالعـب

العراقـي ناهـيك عن عدم وجود اسـتراتيـجية وتخـطيط واضح ومتـفق عليه
ـهمة وفي مـسبقـا لبـناء الكـرة العـراقية  ايـضا الـتسرع بـاتخاد الـقرارات ا
ـسـوى واألداء وصـار احلال الـتـوقـيت (اخلطـأ)  مـا أدى ذلك الى تـدهـور با
يـنحـدر من تصـدر مجـموعة في الـتصـفيـات األوليـة الى االنزواء قـريبا من ذيل
القائمـة في التصفيات النهائية وأصبحنا نرفع األيادي بالدعاء عسى ولعل أن
نحقق الفـوز على منتـخب سوريا متـناس ومتـجاهل انـنا سنلـعب بعدها مع

كوريا اجلنوبية التي التعطي خسارة بسهولة والتنزف النقاط بشكل بائس !
ـنتخب نـتخب العـراقي دون ان نثـقف او نروج لدعم ا على العـموم هـذا حال ا
ـنتـخب بـحاجـة الى احملـترفـ احلقـيـق والالعـب بشـكل اليـقدم واليـؤخر فـا
اجلـاهزين وهـو ليس بـحـاجة الى الـتـدخل بالـتـشكـيلـة وتـفضل هـذا وقدح ذاك
درب وفقا لروى وغـير واضحـة بل مبهمـة مثمـا كانت ( مبـهمة ) قضـية عزل ا
ـوعد الـتـصـفيـات احلـاسـمة واجمليء السـابق كـاتـا نيـتش في الـوقت الـضـائع 
درب الـهولنـدي الذي يـسمع ببـغداد دون ان يـتشـرف برؤيتـها قـبل مغادرته بـا

الى أهله وناسه لو جاءت النتيجة (مخيبة لالحالم والتمنيات ).
نتخب في هذه التصفيات نعم مهـما كانت األوضاع حاليا قاسية على وضع ا
بــرغم ان هــذه األوضــاع جـاءت نــتــيــجــة أفــعـال ومــواقف
اتـخــذنــاهــا لم تــكن صــائــبــة فــولـد الــوضع احلــالي
لالعـبـ وعلـيـنا ان نـتشـبث بـاألمل ألنه مـهمـا كان
هو منتخبنا وليس ألهل العراق من شيء يفرحهم
غيـر فوز الـعراق ( قولـوا ) ان شاء الـله .. الستم

معي !?
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شـهـدت انـتـخـابـات نـادي اربيل
الـــــريـــــاضي صـــــراعــــا قـــــويــــا
ـتـنـافـسـ عـلى وشـرسـا" بـ ا
ـناصب رئـاسة الـنادي وبـاقي ا
األخــرى في االنـتـخــابـات الـتي
لـم يـشـهـدهــا الـنـادي من تـاريخ
الـــتــاســيس عــام 1968 وبــهــذا
ــرشــحــ الــعـــدد الــهــائل مـن ا

والــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي زاد عـــن (18)
مرشحا"باالضـافة الى انسحاب
(5) مــــرشـــحــــ وغـــيـــاب (2) 

جــرت االنـتـخـابـات مـسـاء الـيـوم
األحــــد عـــــلى قـــــاعـــــة ( كــــلـــــيــــة
الـهـنـدسـة)  ويـبـلغ عـدد أعـضـاء
الـهـيئـة الـعـامة (  250) عـضوا"
مـن أصل ( 303) مـن لــــــــهـم حق
التـصويت وحضـور االنتـخابات
لـنــادي أربــيل الـريــاضي. وبــعـد
الي قراءة التـقريرين االداري وا
أعـــلن رئــيس الـــهــيـــئــة اإلداريــة
الـدكــتـور عـبــدالـله مـجــيـد  بـحل
الـهــيـئــة اإلداريـة واالعالن بــبـدأ
االنتخابـات وبعد فرز األصوات
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الفريق في اول مهمـة يريد الضيوف
افـسادهـا   في  مـبـاراة  اسـتثـنـائـية
وخـو ضـهـا بــقـوة  وتـركـيـز  لـلـبـقـاء
داخل مـنــافـسـات الــكـاس عـلى االقل
يـناء  والـتخـفيف من التي يـاملـهـا ا
ـطـالـبة غـضبـهم   واحـتـجـاجاتـهم ا

بحل االدارة .
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وجتـــري يــوم غـــد االربـــعــاء  ثـــمــان
مـــبـــاريـــات ضـــمـن الـــبـــطـــولـــة  في
الـــعــاصــمـــة وعــدد من احملـــافــظــات
رشح  القوي فيها يلتـقي الشرطة  ا
للفوز على ضيفه الصوفية ويضيف
ديـــالى ســـامـــراء   كالهـــمـــا يــطـــمع
ـلـعبه ـثنى  بـالنـتيـجـة  ويسـعى  ا
في الــســمـاوة لــتــخـطـي عـقــبــة نـفط
الـبـصـرة  الـقـويـة  وتـظـهـر الـفـرصة
مــنـاســبـة  لــنــوروز لـلــظـهــور بـوجه
كــتــيـبــة الـنــفط وانــتـزاع الــنــتـيــجـة

ويــــســــتــــقــــبل
االمانة  بغياب
جــــــمــــــال عــــــلي
لــــلـــــمــــنـــــافــــســــة
ـطـلـوبـة مع  سـوق ا
ـــتــطـــلع الـــشـــيـــوخ  ا
بــالـعــودة بـكـل الـفــوائـد
ويـــــتــــــواجـه مـــــصــــــافي
اجلـــنــــوب والــــصــــنــــاعـــة
ويستقبل اربيل الرمادي
  وعــيـنـه عـلـى حـسم

االمور.
ويـــــبــــدا اجلــــويــــة
مــهــمــة الـدفــاع عن
ــو اجــهـة الــلـقب 
نـــفط مـــيــســـان في
الشعب  وسـيكو ن
مــطـالــبــا  بـالــفـوز
حــــتـى بــــغــــيــــاب
عــنـــاصــره الــتي
اســــــــــتــــــــــدعـت
لـــلــــمـــنـــتـــخب
الــــــــــوطــــــــــني
وتــــســـتــــكـــمل
ـــنــــافـــســـات ا
اخلــــــــمـــــــــيس
بــــــــــاجـــــــــراء
خــــــــــــــــــمـس
مـــبــــاريـــات
وفـــــيـــــهـــــا
يـــــــلـــــــعب
ان الغـر
  كــر بالء
والــــنــــجف

وصــــــــــلــــــــــيخ
واجلــــــنـــــســــــيـــــة

والــكــهــربــاء والــدجــيل
والــقـــاسم والـــبـــيـــشـــمـــركــة

والزوراء والصناعات.

 حمادي احمد
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 حـقــقت الالعـبــة الـعـراقــيـة الــبـطـلــة تـريــفـا رضـا
ـــيــــدالـــيــــة الـــذهــــبـــيــــة في بـــطــــولـــة الــــعـــالم ا
بـاجلــوجــيـســتــو وذلك بــعـد فــوزهــا في الــنـزال
ــيــتـرا الــنــهـائـي عـلى الـالعـبــة الــيــونــانـيــة د

ثيودورو في ختام منافسات وزن 63 كغم.
رئيس االحتـاد العـراقي للـجوحيـستـو مخلص
حسن  وفي تصريح للمكتب االعالمي قال ان
احراز البـطلة تريـفا لذهبـية العالم يـعد فخراً
كــبـيـراً لــريـاضــة اجلـوجـيــسـتــو في الـعـراق
وحــافـزاً لالعــبــة وزمالئـهــا لــبـذل مــزيـد من
اجلــهــود لــتـــحــقــيق إجنـــازات جــديــدة في

قبلة.  البطوالت ا
هـذا وقد تـأهـلت الالعـبـة الـعـراقـيـة تـريـفا
رضا لنـهائي بطـولة العالم بـعد ان حققت
نـافسات منها الالعبة الفوز على أقوى ا
االمـــــاراتــــــيـــــة جــــــود الـــــســــــعـــــيـــــدي

والكازاخستانية آديليا أوشوروفا.
االشــــارة جتــــدر الـى ان الــــبــــطــــولــــة
إستمـرت ثالثة أيام بـاستضافـة مدينة
أبــــو ظـــبـي في االمــــارات الــــعـــربــــيـــة

تحدة. ا

الرياضي احلقيـقي باختيار هم
األنــــسب واالحــــسـن بــــقــــيــــادة
قـبـلـة الـتي الـنـادي لـلـمـرحـلـة ا
تــعــد األصــعب من خـالل االزمـة
ــالــيــة الـــتي عــصــفت بــأغــلب ا
األنــديـة الــعــراقــــــــــيـة ومــنــهـا
نـاديـنا وامـلـنا كـبـير بـالـنـــخـبة
اخملــتــارة ان تـكــون قــادرة عـلى
جتـــــــاوز كـل الـــــــصــــــــــــــعــــــاب
والـــعــودة بـــالــنــادي إلـى ســكــة
االنـتــصـارات بــجـمـيـع األلـعـاب
الرياضية ومـنها كرة القدم هذا

مـا افــرزتــــــه انــتــخـابــات نـادي
أربـيل األخـيرة بـعـد منـافــــــــسة
شــــديـــدة بـــ 25 مـــــنـــــافـــــســــا"
لــــلــــحــــصـــول عــــلى 9 مـــقــــاعـــد
فــقــــــــط وبـــعــد فــرز األصــوات
تــصـــدر الــتـــرتــيــــــب الــدكـــتــور
عبدالله مجيد ب (163) صوتا
وحتت إشـراف مـديـريـة الـشـباب
والريـاضة الربيل  مـحمـود عزيز
رئـيـسـا" وعـضـويـة سالم حـس
وعــبــدالــعــزيــز جــوهــر وهــوشن

عبدالله.
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النحـاسي في منافـسات فئة الـناشئ
حتت سن 21 عاما.

وبـ عـبـد الـعــال ان مـنـتـخب الـعـراق
سيـرفع غلـته من األوسمـة خالل االيام
ـــنـــافـــســات والـــتي ـــتـــبـــقـــيـــة من ا ا
ســتــســتــمـر حــتى الــعــاشــر من شــهـر
تـــشـــرين الــــثـــاني احلــــالي إذ تـــأهل
ـؤلف من ـاسـتر ا مـنـتـخب الـعـراق بـا
فراس كـامل وإيهـاب أنور وسـيف عبد
بـاراة النهـائية بـالفرقي العـزيز الى ا

فيـمـا تـنتـظـر عـدد من العـبيـنـا لـقاءات
ــتــبــقــيـة مــهــمــة أخــرى خالل األيـام ا

البطولة.
جتـدر االشارة الى ان احـد عـشر العـباً
ـثـلـون العـراق في الـبـطولـة هم عـمر
عـواد ولـيث وسـام وعـلي جـليـل وعلي
حــســ وعــلي حــســ عــلي وإيــهـاب
أنور وفراس كـامل وسيف عبـد العزيز
وعـبـاس مـهـدي وحسـ عـبـد اخلـضر

وأمير علي.
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حــقق مــنــتــخـب الــعــراق بــالــبــلــيــارد
والـســنـوكـر ثالثــة أوسـمـة مــلـونـة في
منـافـسات الـبـطـولة الـعـربيـة بـاللـعـبة
والـتي تـتـواصل فـعـالـيـاتـهـا في إمارة
ـتحدة دبي بدولـة االمارات الـعربـية ا
شـاركة أربعـة عشـر منتـخباً عـربياً و
هي العراق وسوريا وقطر والسعودية
والـكـويت والـبـحـرين وسـلـطـنـة عـمان
واالردن ولـــبـــنـــان ومـــصـــر ولـــيـــبـــيــا
واجلـزائـر وفـلـسطـ بـاالضـافة لـلـبـلد

نظم االمارات. ا
وقال رئـيس االحتاد العـراقي للبـليارد
شـمس الـدين عــبـد الـعــال ان مـنـتـخب
ــؤلف من الـالعـبــ عــبـاس الــعـراق ا
مـهــدي وحـسـ عــبـد اخلـضــر وامـيـر
عــــلي أحــــرز الـــوســــام الــــذهــــبي في
مـنافـسـات الـكـرة الـثامـنـة فـرقـيـاً عقب
ــبــاراة الــنــهــائــيــة عــلى تــفــوقه في ا
ـنــتـخب االمـاراتي بــيـنـمـا مـنــافـسه ا
تــوّج الالعـب فــراس كــامـل بــالــوســام
ـباراة النـهائية الفضي إثـر خسارته ا
ـــاســتـــر أمــام مــنـــافــسه لـــفــعـــالــيــة ا
االماراتي مـحمـد مصطـفى شهـاب كما
أحــــرز الالعـب لـــيـث وســـام الــــوســـام
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إنطلقت  فعالـيات الدورة السابعة
بية ـيات األو دراء األكاد عشرة 
ـشــاركـة الـعـراق ضـمن الـدولـيـة 
ـدراء ـثــلـة  أكـثـر من 50 دولــة 
ــبــيـة ـيــات األو ــثــلي األكــاد و
الــــوطــــنــــيــــة من مــــخــــتــــلف دول
الـعــالم.ومــثل الــعــراق في الـدورة
الــتي تــسـتــمــر حــتى الـتــاسع من
الشهـر احلالي الدكتـور هادي عبد
ــبــيـة ــيـة األو الــله مــديـر األكــاد
الـــعــــراقـــيـــة واآلنــــــســـة هـــنـــادي
مــــــــحـــمــد مــديــرة الـــعالقــات في
ــوضـوع ــيــة. وتـمــحـور ا االكـاد
الـــرئــــيس لــــلــــدورة عن احلــــركـــة
ي ـبي الـعـا ـبـيـة واألداء األو األو

خالل عــامــ من تــفـشي

وبــاء كـــوفـــيــد 19 كــمـــا نـــاقــشت
ـبي الـدورة حتــديــات الــعـمـل األو
ــرحـــلـــة مــا بـــعـــد إجنالء خـــطــر
الــوبــاء من خالل تــنــفــيـذ بــرامج

بي.  التعليم األو
وتضمن مـنهاج الـيوم األول تقد
شـاركـ والتـعريف بـهم من قبل ا
البروفيسور الدكـتور كونتينيوس
ـية جـيـورجـيـاديس عـمـيـد األكـاد
ـبــيـة الـدولـيـة ثم تـلى رئـيس األو
بية الدولية السيد ية األو األكاد
ايــزيـــدورس كـــوفــيـــلـــوس كــلـــمــة
االفــتــتــاح  وبـعــدهــا ألــقى عــضـو
ـبـيـة الـدولـيـة عـضـو الـلـجـنـة األو
الكندي ريتشارد باوند كلمته التي
حتــدث فـيـهـا عن مـوضـوع أهـمـيـة

بي.  التعليم األو
وفي كـلمـة العـراق حتدثت
اآلنسـة هنادي مـحمد  عن
تأثر الرياضـة بكوفيد 19
ومـــــــــــــــا هــــــــــــــــو واجـب
ـيـات فـي تـخـطي األكــاد
األزمـــة وإعــــادة الـــعـــمل

بشكل سليم. 
وفي فـــعــالـــيـــات اخــرى
ألــــقى الـــبـــروفـــيـــســـور
الــفـرنـسـي إريك مـونـ
مــحـاضـرة عـن بـرنـامج
ــبــيـة ــيــة األو األكــاد
ـعـنـون بـ الـفـرنـسـيـة ا
بـــــــــــــــــــــاريــس 2024:
الـبـرامج الـتـعــلـيـمـيـة
ـــبـــيـــة  االشـــارة األو
جتـدر الـى ان الـسـيـد
مــــونــــ هــــو نــــائب
رئـــــيـس جـــــامـــــعـــــة
فـــرانش كـــونـــتـــيه 
مــــــــديـــــــر مــــــــركـــــــز
الدراسات والـبحوث

بية اجلامعية. األو

تريفا رضا 

شعار نادي اربيل

اجتماع افتراضي
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يحلم الكـثيرون بـاالستمـاع مباشرة الى
كوكب الـشـرق ام كـلثـوم وحـضـور حفل
لها لذا قام موسم الـرياض بتحقيق هذا
احلــلم من خـالل عــرض حــفـل لــســيــدة
الــغـــنـــاء الــعـــربي في مـــوسم الـــريــاض
 ?2021وذلك مـن خـالل تـــــــقـــــــنـــــــيــــــة
الـــهــــولــــوجــــرام حـــيـث ســـتــــطل عــــلى
جمـهورهـا من خالل هذه الـتقـنيـة لتـعود
بـهم إلى الـزمن اجلـمـيل وتـقـدم باقـة من
أجـمل اغــنـيــاتــهـا. ونــشـر رئــيس هـيــثـة
التـرفـيه في السـعـودية تـركي آل الـشيخ
فـيــديــو من احلــدث وعـلق (ام كــلــثـوم …
قـريــبــا). عــلى صــعـيــد مــتـصـل طـرحت
ـسـرحيـة (الـلـمبي في ـنتـجـة  الشـركـة ا
اجلـاهـلــيـة) اإلعالن الـدعــائي اجلـمـاعي
األول لـهـا وذلك قـبل أيــام من عـرضـهـا
خالل موسم الريـاض بدءاً من يوم 10
ــســرحــيـة تـشــريـن الـثــاني اجلــاري.و ا
ـمثلـ وهم محمد تضم عدد كـبير من ا
ســــعـــــد  مي ســــلـــــيم ويـــــزو ســــامي
مــغـاوري حــسـن عـبــد الــفــتــاح مــنــيـر
مـكـرم وشـبــاب مـسـرح الــتـيـاتـرو ومن
تـــألـــيف ورشـــة بالك هـــورس وإخـــراج
تامر كرم.
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الـقـاص الـعـراقي نـعـته االوسـاط
ـوت الــثــقـافــيــة بــعــد ان غــيـبـه ا
الـسـبت في النـجف بـعـد مـعـاناة
ــــرض اخلــــبــــيث مــــريــــرة مع ا
سائل الرحمة لروحه الطاهرة.
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الكـاتبة الـسورية وقـعت  روايتهـا (األربعون مـصباحاً)
فكر ضمن فعاليات معرض الصـادرة حديثا عن دار ا
قام حالياً في مكتبة األسد الوطنية. الكتاب السوري ا
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صفحتها اخلاصة على موقع التواصل

اإلجتماعي.
ـة لــهـا وعــلـقت  ونـشــرت صـورة قــد
عـلـيـهـا قـائـلـة (ذكـريات
جمـيلـة) وتفـاعل معـها
ــتـابــعـون فــوضـعـوا ا
عــــــلـــــيــــــهـــــا عـالمـــــات
اإلعــجـاب وتــداولـوهـا
عــــبــــر صـــــفــــحــــاتــــهم
اخلـــــاصـــــة وتـــــركــــوا
لـــيـــســـرا الـــكـــثــيـــر من
الــتــعـــلــيــقـــات مــنــهــا
(مـالمـح الـــــتــــــســــــامح
والـنـبل لـسـيـدة تـسعى
سـاعـدة كل محـتاج أو
يـتــيم لم يـجــد مـدافــعـا
عـــــنه فـي هــــذا الـــــزمن
الـصـعب) (عـسـولة من
يــوم يـــومك) (كل احلب
لنـجمـتنـا دائمـا ماضي
و حـــاضــر) (انـــتي في
الــــــقــــــلـب والــــــلـه ربي
يــــحـــفـــظك ويـــســـعـــدك
ويــــــــوفــــــــقـك يـــــــارب).

القاهرة  –الزمان
ـصـريــة  يـسـرا عـلى ــمـثـلــة ا أطـلت ا
مـــتـــابــعـــيــهـــا ومـــحــبـــيــهـــا من خالل
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بـــاحتــــاد االدبــــاء والــــكـــتــــاب في
ـربد الـبـصرة سـلـمـان كاصـد ان (ا
اسم كبير في الـثقافة الـعربية ككل
ي وفي الـشــعـر الــعـربي بل الــعـا
وعـلـيـنـا ان نـحـافظ عـلـيـة هـنـا في
ــربـد الــبــصــرة لن نــتــخــلى عـن ا
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ـربد الشعري عن أهميـة مهرجان ا
بدورته 34 دورة الـشـاعـر ابـراهيم
اخلـــيـــاط الـــتي اخـــتـــتــمـت االحــد
ربـد واحة اصـي حتت شعـار ( ا ا
الـشـعـر ) قـال رئـيس فـرع الـبـصرة

ديـنة وهـو محفل كونه جـزء من ا
تـفخـر بهِ االمه يسـتقـطب الشـعراء
ـغرب العربي من اقاصي الشام وا
والـــعـــالم بـــأســـره) مـــضـــيـــفـــا ان
هرجان بنسخته اجلديدة يحمل (ا
ـتــغــيـرات مــنــهـا: مــجــمـوعه مـن ا
طـبـيـعـة الـدراسـات الـتي
تـتـعـلق بـالـشعـر في زمن
اجلـائــحـة ودرجـة تـلـقـيه
مــن خــالل وســـــــــــــــــــائـل
الــتــواصـل االجـتــمــاعي
فــالــشــعــر في اجلــائــحـة
يــعـــني الـــعــزلـــة ومن ثم
البـد أن نـتـحـدث عن هذه
الــظــاهــرة كــونــهــا غــيــر
مـألـوفـة او انـهـا مـغـايرة
ــــــا كـــــان ســــــائــــــداُ في
مــامـضى  في اعــتـقـادي
ـــربــد خالصـــة الــقـــول ا
عالمة فارقـة وهو يشكل
قــيــمــة عــلـيــا لــلــشــعـراء
الــذين يـرتــقـون مــنـصـته

بفخر واعتزاز).
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طـربة الـلـبنـانيـة ليـال عـبود حـفالً  في أحد أحـيت ا
ـهـمـة في الـعـاصـمـة بـيـروت حـضره ـطـاعم ا ا
ـئــات من مــحــبي الـفـن اجلـمــيل والــطـرب ا
والـرقص وعـدد كـبـيـر من مـعـجـبي عـبـود
الــذين الــتــقـطــوا مــعــهـا أجــمل الــصـور
ومـــقـــاطـع الـــفـــيــــديـــو. عـــبــــود قـــالت
لـلـسـاهـرين انـهـا تـتـمـنى ان يـبـقى
لـبــنــان كــمـا هــو وبــيـروت هي
عـروس الـشـرق مـهـمـا حـصل
ــة وغـــنت أغـــنـــيـــاتــهـــا الـــقـــد
ــوقع الــفن واجلــديــدة.ووفــقـــا 
اعـلــنت انــهــا سـتــحــيي حـفالت
رأس الــســنـــة في بــيـــروت بــعــد
جـولــة ســتـقــوم بــهـا فـي دبي وأبـو
ـطــرب الـسـوري ظـبـي. وعن رحـيل ا

صـبـاح فخـري عـلـقت قائـلـة (شـمسه لن
تغيب من خالل فنّه العظيم ونحن مستمرون

عـلى خطاه ونعتز به وبفنه). وكشفت عن أغنيتها
ـقبـلة اخلاصـة باألعـياد وهي بـعنـوان (مبروك ا
الــعـيــد) من كــلـمــات الـشــاعــر مـيــشـال جــحـا

وأحلان جوزيف جحا.

ـواجـهة مـشـكالت جديـدة فـاألمور يجـب أن تسـتـعد 
ليست جيدة في العمل .
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ـنـدفع الـذي قـد تـندم عـلـيه فـيـما تـمـيل إلى الـسـلوك ا
بعد.
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استعن أنت ال تستـطيع إجناز سوى القليل ال تخاف
باالخرين.
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ستـلقى ترحاب عارم من قبل  أنت مهووس بـالنجاح 
كل من تقابلهم.
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مــراحل جتـيء ثم تــذهب في حـــيــاتك اخلــاصــة أنت
بحاجة إلى دافع جديد.

¡«“u'«

ــطـلــوب عــلى أنك عــلى اســتــعــداد إلجنــاز الــهــدف ا
حساب اآلخرين. 
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 تـشعـر أن العالقـات مع من حـولك تفـقد رونـقهـا.يوم
السعد االربعاء.
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احــرص عــلى أن تــقــابل الــود بـنــفس الــقــدر وسـوف
تكسب أصدقاء العمر.
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 اكـسـر قـيود الـروتـ وافعل شـيـئًـا غيـر تـقلـيـدي.يوم
السعد الثالثاء.
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قد يـحـالفـك احلظ وتلـتـقي بشـريك حـياتك فـي امسـية
اجتماعية.رقم احلظ.9
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يـجب أن تــفـكـر مـرتــ في جـمـيـع قـراراتك اخلـاصـة
بالعمل او بحياتك اخلاصة. 
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جتـنب النـقاش في الـعمل ريـثـما تـتمـكن من استـعادة
توازنك النفسي .
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حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مــــــــقــــــــسـم الى 9 خــــــــانـــــــات
هـدف هذه الـلـعـبة ملء صغـيـرة
اخلانات باالرقام الالزمة من 1
الى 9 شـرط عـدم تـكـرار الـرقم
اكــثـــر من مـــرة واحـــدة في كل
مـربع كـبـيــر وفي كل خط افـقي

وعمودي.

الـتـشـكــيـلي الـعــراقي تـلـقى امــنـيـات االوسـاط الــفـنـيـة
الـتـشـكـيـلـيـة بـالـشـفـاء العـاجـل بـعـد خـضوعـه لـعـمـلـية
جراحـية في عـموده الـفقـري في احد مـشافـي مقـاطعة

درينته بهولندا. 

ـلـحـن الـعـراقي حلن وكــتب تـرنـيــمـة غـنـائــيـة جـديـدة ا
بـعـنوان (كـل شيء له ثـمن في هـذه احلـيـاة) وسـجـلـها

طرب خالد كمر بصوته. ا

الــبــاحــثــة والــروائــيــة اجلــزائــريــة صــدر لــهــا عن دار
فضـاءات للنشـر والتوزيع كـتاب جديد بـعنوان (تاريخ
الـنــسـاء الــذي لم يُــكـتـب بـعــد: دراسـة حــول الــكـتــابـة
واجلندر في الثقافة العربية) يقع في 212 صفحة .

الداعـية العراقي نعته االوساط احلزبية االسالمية بعد
ـوت في احد مـسـتشـفـيات طـهـران سائـل ان غيـبه ا

الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.
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رئـيس جـمـعيـة الـبصـيـرة للـبـحـوث والتـنـميـة االعالمـية
ـعرفي في ضوء اء ا اعـلن عن محاضـرة بعـنوان (اال
الــنــظـريــة االسالمــيــة لالعالم) تــقـام في 15 تــشـرين
الـثاني اجلـاري ضـمن برنـامج احملـفل العـلـمي الدولي

نصة اريد.

ليال عبود

ـهــرجـان كــان. كــمـا يــكـرم الــفـنـي 
ـوســيـقي الــهـنـدي إيه أر ــؤلف ا ا
رحــمن الـذي ســبق ان نــال جـائـزة
األوســـــكــــار مـــــرتـــــ عن أفـــــضل
مـوسـيقـى تصـويـريـة عامي 2009

و2011.
ـهــرجـان هـذا وتـضم مــسـابـقــات ا
الــــعـــام 76 فـــيـــلـــمـــا طـــويـال بــ
ـسـابـقة الـدولـيـة ومسـابـقـة آفاق ا
الـســيـنـمــا الـعــربـيـة و 22 فـيــلـمـا
قـــصـــيـــرا بـــيـــنـــهـــا عـــشـــرة أفالم

أخرجتهن نساء.
ــهــرجــان فــيــلم بــلــوغ ويــعــرض ا
الـســعـودي عـلى هــامش مـســابـقـة
آفـاق الـسيـنـما الـعـربيـة وهـو عمل

{ الـــقـــاهـــرة (أ ف ب) - كـــشـــفت
ادارة مهرجان القاهـرة السينمائي
الـدولي مـشـاركـة 98 فـيـلـمـا تـمـثل
63 دولــة في الـــنــســخــة ال 43من
ــصـري بــحـضـور احلـدث الــفـني ا
ــعــروف إمــيـر اخملــرج الـصــربي ا
كوستوريتسـا ليرأس جلنة حتكيم
ــقــرر ــســابــقـــة الــدولــيـــة.ومن ا ا
ــهـــرجــان بــدار األوبــرا انـــعــقــاد ا
ـصـريـة بـ 26 تــشـرين الــثـاني ا
اجلــــاري واخلــــامـس من كــــانــــون

قبل. األول ا
ــهـرجــان في هـذه الـدورة ويــكـرم ا
الــكـاتب واخملـرج الـفـرنـسي تـيـري
ـدير و والـذي شـغل منـصب ا فـر

ـهـرجـان فـإن 44 حـفــظي رئـيس ا
ــــشــــاركـــة فــــيــــلــــمــــا من األفـالم ا
ستـعرض لـلمـرة األولى في الشرق
األوسط وشـمـال أفـريـقـيـا.ويـشارك
ــصــري أبـــو صــدام من الـــفــيــلـم ا
إخــراج نــادين خــان في مــســابــقـة

األفالم الدولية.
ــهــرجــان بــ وتــتــنــوع جــوائــز ا
جائزة اجلمـهور التي تبلغ قـيمتها
15,000 ألف دوالر جـائـزة أفضل
فــيـــــــــلم عــربي بـــقــيــمــة 10,000
دوالر وجــــائـــزة يـــوسـف شـــاهـــ

ألفـضل فيـلم قـصيـر بـقيـمة 5,000
دوالر.

هرجـان الفيـلم االسباني واختـار ا

ـسـابـقـة الـرسـمـيـة الفـتـتـاح هـذه ا
الـنسـخة عـلمـا انه يُعـرض للـمرة
االولـى فـي الـــــــــشـــــــــرق األوسط
وشـمــال أفـريــقـيـا وهــو شـريط
روائـي طــــــــــويـل مـن إخـــــــــراج
مــاريــانـــو كــوهن وجــاســتــون
دوبـرات وبـطـولـة بـيـنـيـلوبي
كـروز أنـطـونـيـو بـانـديراس
نح وأوسـكـار مـارتـيـنـيـز.و
ـــهــرجـــان جـــائــزة الـــهــرم ا
الـــذهـــبـي إلجنـــاز الــــعـــمـــر
ـصـريـة نـيـلـلي لـلـمـمـثـلـة ا
ويهدي جائـزة فاتن حمامة
صري مـثل ا للـتميـز الى ا

كر عبد العزيز.

ÊU e « ≠ ‰u³MDÝ«

تـــــــداول رواد مــــــواقـع الــــــتـــــــواصل
اإلجــتــمـــاعي صــورة تـــظــهــر إرتــداء
الــنـجــمــ الــتــركـيــ كــرم بــورسـ
وهــانــدا أرتــشــيل قــطــعــة إكــســسـوا
نفـسـها.والـقـطعـة هي عـبارة عن عـقد
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اخملـــرج والــكـــاتب االردني يـــشــارك فـــيــلـــمه الـــطــويل
(احلـــارة)  في قـــسـم (هــاربـــور) ضـــمن فـــعـــالـــيــات
مـهرجان روتردام السينمائي الدولي في دورته الـ51

قبل. والتي تقام العام ا

ـنتج الـسـعوديـة.وحـسب ما أفـاد ا
ــصـري مــحـمـد والـســيـنــاريـست ا

ســـيــــنــــمـــائـي من إخــــراج خـــمس
مــــــــخــــــــرجــــــــات شــــــــابـــــــــات من

من الــذهب لــبـســاهــا في مـنــاســبـات
ـتـابـعـون ما إذا مـخـتلـفـة وتـسـاءل ا
كانـت مجـرد تـشـابه أم أنهـمـا قـصدا
اإلطاللة بالـقطعـة نفسـها كتـعبير عن
حـبـهـمـا لـبــعـضـمـهـا. الى ذلك اثـارت
النـجمـة التـركية مـر أوزرلي اجلدل
بـ متـابـعـيـهـا بـعد أن كُـشف عن
حادثـة إجهـاض تـعرضت لـها أدت
لدخولها مستـشفى أمراض عقلية
حيث عمـدت األخيـرة إلى إجهاض
طفلـها عـندمـا شاركت في مـسلسل
(القرن العظـيم) مع خالد أرغنتش
ـا أدى إلى إصــابـتــهـا بـانــهـيـار
عـــصــبي كـــبـــيــر وانـــســحـــبت من
ـســلـسل دون أن تــخـبــر أي أحـد ا
األمـر الـذي ســبب لـهــا مـشـاكل مع
ـسلـسل.عـاد الـيوم خالـد ومـنـتج ا
ــنــتج لــيــخــرج عن صــمــته بــعـد ا
حوالي  10سنـوات لـيـكشف أنه ال
زال غاضباً من اوزرلي على طريقة
ــســـلــسل رغم انــســـحــابـــهــا مـن ا
مــعـــرفــته بــظـــروفــهــا الـــصــعــبــة
ـقـرب مـصرحـاً بـأن الـعـديـد من ا
تدخـلـوا من أجل إقنـاعه بـإعادتـها
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أقيم مـؤخرا عـلى قاعـة نقابـة الفـنان
بـبــغـداد حــفل اسـتــدكـار لــرائـد فــنـون
الدمى في العراق الفنان الراحل طارق
الـربيعي كـانت جلـسة حـميـميـة ملـيئة
بـالـوفـاء لـفـنـان قـدم لـلـمـسـرح حتـديدا
مسرح الدمى الشئ الكثير  وتضمنت
اجللسة افتتـاح معرض خاص بالدمى
الــشــخــصـيــة لــلــفــنــان الـراحـل طـارق

الــربـيــعي.وفي بـدايــة اجلـلــسـة قـدمت
ـشـاركة الـفـنـانـة زيـنب عبـد األمـيـر و
الـفنـان حـس عـلي مـشاهـد مـسرحـية
بـالـدمى وتـفـاعل احلـضـور مع مـا قـدم
مـن حـوار مــابـ شــخــصـيــة أم غـايب
وأبـوشـنـيـور وكـان حـوار أبـو شـنـيور
اجـتـماعي بـسـيط خلص فـيه مـشكالت

اجملتمع.
والقى نـقيب الفـنان الـعراقيـ جبار

جـودي كــلــمــته بـصــدد احلــفل مــؤكـداً
ـنظـمات والروابط تعـاون النـقابة مع ا
ـا يـنـمـي الـفـنــون ومـنـهـا الـثــقـافـيــة 
مـــســرح الـــدمـى وبــ ان (احـــتـــضــان
فــعــالــيــة اســتــذكــار رائــد واالحــتــفــاء
نجزه اخلالد وأثره الطيب ما هو إال

إثبات ان الفنـان يخلد في رحيله).و 
عــرض فـيــلم قــصـيــر بــعـنــوان (رحــلـة
اإلبداع للفنان الراحل طارق الربيعي).
وحتـــدثـت مـــقـــدمـــة اجلـــلـــســـة
ية زيـنب عبد األمير عن األكاد
مـســيـرة الــربـيـعـي قـائــلـة (ولـد
الــراحـل في بــغــداد عــام 1937
كـــان شــغـــفه بـــالــفـن والــغـــنــاء
والــتـمـثــيل إلى جـانب صــنـاعـة
الـدمى وحتـريـكـهـا بـدايـة عـمـله
في ســتــوديـو الــبــنــكــلــة. شـكل
ثـــنـــائي نـــاجح عـــبـــر بــرنـــامج
الـقـرقوز اسـتـمـر خمـسـ عـاماً
قـدم العـديد من الـبـرامج منـها 
الـــــــــــــعـب يــــــــــــاصــــــــــــغــــــــــــار
وعـــائـــلــــة فـــاهم  والــــشـــاطــــر
وسـفـيـنة احلـكـايـات مع الـفـنان
ســــامـي قـــــفــــطـــــان وأعـــــمــــال
اخـرى...عـام  1955زارت فـرقـة
ـصـري الـعـراق حيث الـسـيرك ا

ــســرحــيــة (والــيــوم يـــقــود احلــركــة ا
الـعـنـصـر الـنسـوي تـسـتـحق أن تـكون
ــسـرح الـطــفل وهـذه تـقــالـيـد واجـهـة 

سرح العراقي). جميلة لرموز ا
وفي شـهادة اخـرى قال الـفـنان حـس
عــيــد صـالـح ( في عـام 2019 الــفــرقـة
ـسـرح الـدمى عـمـلت ورشـة الـوطـنـيـة 
ــدة أســبــوع صــنــعــنــا دمى قــفـــازيــة 
العديـد من الدمى القـفازية ظـهر العمل
لـكن وئدت وقـتـلت من أنـاس لـيس لهم

سرح الطفل). عالقة با
ي عـلي حـمـدان وقـال الـنـاقـد واألكـاد
(اشيد بـرحلة إلى موسـكو شاهدت
ـســرح الـطـفل فـيـهــا الـعـنــايـة 
والـــدمى من صـــاالت وقــاعــات
ضــخـمـة جــدا عـلى مــسـتـوى
الــــــتـــــمـــــــــثـــــيل واإلخـــــراج
واالزيـــاء) واضــاف (شـــاهــد
الـــعــــرض اطـــفــــال أمـــراض
الـتـوحـد واسـتـطـاع الـعرض
أن يـصـل إلـيـهـم ويـحـررهم
ــا كـانــوا يــعـانــون مـنه
كـون الـعرض كـان نـفـسـيا
لـــكـن لألسف في الـــعـــراق
ـسـرح اليـوجـد من يـهـتم 

الطفل).

قـدم الـفـنـان مـحـمـود شـوكـوكـو عـرض
االراكــوز كــان طـارق يــتــردد ويـشــاهـد
هــذه الــعــروض وكــذلك أنــور حــيـران
الـتــقـيـا فـي بـرنــامج الـهــواة طـلب من
حــيــران غــنــاء االراكــوز أعـجـب طـارق
بـأداء حـيــران سـارعـا إلى تـقـد طـلب
للتلفزيون حيث رحبت االدارة بالفكرة
بـتــقـد بــرنــامج قـرقــوز إخــراج عـلي
الدبور اسـتمر خمـس عامـا استقطب
جـمـهـور واسع وكـبيـر وقـدمت الـعـديد
من احللقـات في شخـصية أبـو شنيور
باقيـة في الذاكرة كذلك قـدم العديد من
سرح والدرامـا  تمثيلية األعمال في ا
االوجتي مع الــفــنــان خـلــيـل الـرفــاعي
وسـليـمة خـضيـر وفي الـسيـنمـا شارك
فـي فـيـلـم اجلـابي إخــراج جـعـفــر عـلي
وبعـد هده الرحـلة الطـويل.أسس فرقة

مسرح العرائس للدمى).
 öš«b Ë  «œUNý 

بــعــدهـــا قــدمت شـــهــادات ومــداخالت
بـحـق الـربـيـعي مـن زمالئه واصـدقـائه
ي مـحـمد عـمـر والفـنان مـنهم  االكـاد
الــــرائــــد عــــقــــيل مــــهــــدي الــــذي قـــال
ـسيـرة طويـلة لـفنان (مـحاضـرة قيـمة 
ــســـرح الــدمى كــبــيـــر قــدم الـــكــثـــيــر 
فاستحق هذا التكر اليوم ) واضاف
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ـألـوفـة والـسـاعـات الـشـمـسـيـة. غـيــر ا
وبــاإلضــافـة إلى طــابــعه اخملــتـلف عن
نـزل يبهـر أيضاً الـسائد مـحليـاً فإن ا
ـــصـــبـــوب أو  الـــذهب بـــاألســـمــــنت ا
األبــيـض  الــذي اســتُــخــدم في بــنــائه
وهي تـقـنـيـة كـانت تُعـتـبَـر  ثـورية  في
ذلـك الوقت عـلى مـا شـرح خبـيـر حفظ
ــعــالم الــتـاريــخــيــة دومـيــنــيك بــيـر. ا
وأوضـح في كتاب عن فيال كازامور أن
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ـوسيـقيـة األخيـرة في حزيران 2011 ا
في الـعـاصـمـة الصـربـيـة بلـغـراد.وبـعد
ـغنـية شـهـر من هذه احلـفـلة تـوفـيت ا
ـوسـيقـيـة البـريـطانـية عن 27 عـاماً وا
في 23 تــمــوز 2011 بــفــعل اســتــهالك
مفرط للكحول بعدما كانت في حياتها
تـــكـــافح لـــلـــحـــد من إدمـــان الـــكـــحــول
واخملـدرات.وكـان هـذا الـفـسـتـان األبـرز
واألغـــلى ثــمــنــاً ضـــمن أكــثــر من 800

الــســبت واألحــد نــحــو أربــعـة مـاليـ
دوالر.وبــــيــــعت لــــقـــاء 204800 دوالر
حـقـيــبـة يـد عـلى شـكل قـلب صـنـعـتـهـا
لـوايـنهـاوس خصـيصـا دار موسـكيـنو
ـغـنـيــة خالل حـفل بـريت وحــمـلـتـهــا ا

أووردز سنة 2007. 
وبـيـعت فـسـاتـ أخرى كـانت تـمـلـكـها
بــــأســـعـــار تـــراوح بـــ 12500 دوالر

. و150 ألفاً

ـزاد بينـها فـسات قـطعـة طُرحت في ا
وســـراويل طــويـــلــة وأخــرى قـــصــيــرة
وأحــذيــة ومالبس داخــلــيــة ونــظـارات
وآالت مـوســيـقـيـة وكـتب وتـسـجـيالت
ـوســيـقـيـة ـغــنـيـة وا كــانت تـمـلــكـهـا ا
الــبــريـــطــانــيــة قــرر والــداهــا مــيــتش

وجانيس بيعها.
وبــلـغت احملـصــلـة اإلجـمــالـيـة لــلـمـزاد
الــذي نـظــمـته دار جــولـيــانـز أوكــشـنـز

الــقــرن الـــتــاسع عــشــر أنــتج أعــمــالًــا
إبــداعـيـة مـذهـلـة في مــجـال الـهـنـدسـة

عمارية .  ا
ولـــكن  مـــاذا أتى بــقـــصــر شـــرقي إلى
ضـواحي غـرونوبل? يـعود الـسبب إلى
الــسـيــاق الـعــام لــلـحــقـبــة الـتي شــيّـد
خاللـها القصر بحسب ياتريس بيس
ـؤرخة في مـجال الـفن ومؤلـفة رواية ا
تـاريخـية صدرت أخـيراً حتكي مـسيرة
مــصـمم هــذه الـفـيال وهــو تـاجـر من
غــرونـوبـل يـدعى جــوزيف جـولــيـان
ــعـروف بــكـوشـار. فــفي مـنــتـصف ا
الــقـرن الـتــاسع عـشـر عــنـدمـا بُـني
كـانت أوروبا الـغربـية تشـهد مـرحلة
تــخـمّـر فــكـري وسـيــاسي وصـنـاعي
رحلة ـؤرخة أن ا مـكثف. وشرحت ا
الـــتي أعـــقـــبـت رحـــلـــة بـــونـــابــارت
االســتـكـشـافـيــة إلى مـصـر  اتـسـمت
بـأن  كل ما يتعلق بـهذا البلد اصبح
مـــرغــوبــاً  واتــسـع هــذا االهــتــمــام
الحــقــاً لـــيــشــمل خــصــوصــاً كل مــا
يـتـصل بـاإلمـبـراطـورية الـعـثـمـانـية.
وتــأثــرت غــرونــوبل حتــديــداً بــهـذه
ــوجـة إذ كــان يـعـيـش فـيـهــا عـالم ا
ـصريـات جان فـرنسوا شـامبـليون ا

والعالم جوزيف فورييه.
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سـيل األســئـلـة بـدأ يـتـدفق لـيس بـالـضـرورة له إجـابـات
مـحـددة أيـهـمـا أكـثـر تـدمـيـراً لـلوضـع العـراقي فـي هذا
ـتضعـضع اغتـيال رئـيس احلكـومة ام انقالب شـهد ا ا
عـســكـري او مـلـيـشـيـاوي كـامل األركـان? وايـهـمـا يـكـون
قابالً للتـحقق في ظل عدم استشـعار اخلطر احملدق من
الرؤوس السياسية احملشـوة بالعُقد انقالب الدولة على

الال دولة ام العكس? 
ـكن النـظر الى مـحـاولة اغـتيـال رئـيس احلكـومة من ال 
منظار الصـدفة االنفعاليـة الظرفية لتـصعيد تظاهرات او
لتداعـيات انتخابـات أو تعبيـراً عن تظلّم مـا فالهدف هو
ضياع الـبوصـلة وخلط األوراق كـنوع من الصـدمة التي
تأتي بـعدها صـفحات أخـرى يكـون مخطـطاً لهـا بحسب
مَن يـريد وضع الـبلـد عـلى حافـة الهـاويـة. هنـاك تخـطيط
سلحة مع سيّـرة ا مسبق واضح عبـر تهيئة الـطائرات ا
اســتــطالع دقــيق ألحــداثــيــات الــهــدف وهي ســيــاقـات
عسكريـة لها ارتبـاط تنظيـمي واضح ال تصدر عن ذئاب
ـســيّـرة ذات الـتــسـلـيـح الـدقـيق مـنـفــردة. والـطــائـرات ا
ليست كطائرات الهواة ذات الكاميرا للتصوير والتسلية
دنـية كمـا انّها طـائرات تمـلكها توافـرة في األسواق ا ا
ـاديـة دول أو جـمـاعـات مـدعـومـة من دول من الـنـاحـيـة ا

علوماتية.  وا
اذا الـتـوقيت في تـنـفيـذ مـحاولـة االغـتيـال جاء اآلن أمّـا 
ولـيس عـقب مـرحـلــة تـشـكـيل احلـكــومـة اجلـديـدة فـتـلك
مسـألة تـرجع الى استـشعـار مخطـطي ومنـفذي الـعمـلية
بأنّ الوقت يسير لصالح تـركيز مالمح دولة بعد سنوات
طويـلـة من مسـميـات دولـة من دون محـتوى او من خالل
مـحـتـوى مـزيف. كـمـا تـرجع أسـبـاب الـتـوقيـت الى حـالة
ـربع األول الـيـأس من إمـكـانـيـة ارجـاع األوضـاع الى ا
ا حـ كـانت الـفوضـى هي عنـوان الـشـارع الـعـراقي 
يــد الـــفــائـــدة لــلــذيـن اعــتـــادوا الــعــيـش في الال دولــة

والتصرف من خاللها. 
ال يعني هذا الـكالم انَّ االنتقـال من الال دولة الى الدولة
سار.  َّ إجنازها لكن هناك توجهات للسير بهذا ا قد 
قـــرار االغــتـــيــال هـــو الــصـــفـــحــة األولى مـن االنــقالب
الفوضـوي وال أقول الـعسكـري وانّ احملاوالت ستـتكرر
نـحو اهـداف أخرى مـا دامت الال دولـة طلـيـقة والـدولة
توقعـة رهن االعتقال التعـسفي بأسماء شتى رجوة وا ا
منـها دستـور معطل وقـوان محـنّطة وتـوافقات وإرادات

إقليمية ودولية ضاغطة. 
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ـنازل الـكردية الـتي مـررنا بهـا; كانت لم يكـنْ منزل الـشيـخ صمد يـشبـهُ باقي ا
ـكـان ومــسـاء احلـريـة يــفـرشُ أجـنـحــته في أرجـاء احلـجـرة الـبــهـجـةُ تـفــيضُ بـا
الواسـعـة الـتي اكتـظَّتْ بـهـا عائـلـته من أطـفـال رضُّعْ وصبـايـا وفـتيـات يـافـعات
ـفـكـرين حـسـنـاوات وزوجـهُ الـتي اسـتـقـبـلـتـنـا بـوجهٍ يــهـلـهلُ بـالـفـرح وصـور ا
والثـائرين معلَّقة على اجلدران بدءاً من جيفارا وماركس ولين وصورة يوسف
شـهد خُرافـياً بالـنسبة ة التي احـتلت أحد جـدران الغرفـة. كان ا سلـمان القـد
لنـا; تُرى هل نـحنُ في بيتٍ من بـيوتات مـدينـة للـينيـنغـراد? هكذا الـشيـوعية وإالَّ
فال! هـمستُ بذلك مع نفسي وغـبطة عارمـة جتتاح روحي. تذكَّرتُ حلـظتها تلك
السـاعـات الصـبـاحيـة الـتي تقـطـر بطـراوة الـربيع يـوم حـملـنـا باقـة ورد حـمراء
دينـة عند الفجر وصعدنا أول حافلة تصل قطـفناها من حديقة إعدادية زراعة ا
اً أوصـلنا بنـا إِلى بغـداد وفي زقاق خـلفي من مـنطقـة الپـتاوين ركـبنا ربالً قـد
إِلى اسـتعالمـات جـريدة طـريق الـشـعب; كان صـديـقنـا الـروحي حـميـد الـزيدي

يحمل بيديه النحيفت باقة الورد بينما كنتُ أترنَّم بأغنية شيوعية شائعة:
شي بدربـنه شيشـوف يابـو علي لو شـوك لو سعـادة واحنه دربنه -  »الـلي 

معروف والوفه عدنه عاده.. يابو علي..«
 وهـناك شـاهـدنـا روضة من بـاقـات الـورد بلـونـهـا األحمـر اجلـذَّاب تـزيّنُ رفوف
غرفـة االستقـبال بيـنما وضع مـوظف االستعالمـات علبـة احللوى أمـامنا والتي
كانت حـمراء هي األخرى سمعناهُ يردّدُ بلطـفٍ كلمات االمتنان لهذه الزيارة ثمَّ
انصـرفنا إِلى الـباب الشـرقي. ابتعنـا عرقاً وشـربناهُ حتت ظالل شـجرة الدفلى
ـديـنـة ـة إكـرامـاً لـيــوم الـواحـد والـثـالثـ من آذار وعـدنــا إِلى ا في حــديـقـة األُمـَّ
سكـارى. بـعدهـا بيـوم اقـتيـد حـميـد الزيـدي من فراشـه بالـقسم الـداخلي إِلى
التـحقيق ولم يـخرج إالَّ بعـد شهرين; جـاءنا باسـماً بعـينيهِ الـذابلتـ وهو يحمل
حتت إبطه كتاب »زنوج وبدو وفالحون «لـغالب هلسا والذي اشتراهُ من مكتبة
عـتـقل. كُـنَّا في وقـتـها مـنـهـمكـ بـلعـبـة الدومـيـنو في ـديـنـة بعـد خـروجه من ا ا

مقهى بسيط شُيَّدَ من سعف النخيل وح هببنا الستقباله قال مُتهكماً: 
- ال تنشغلوا بي; استمروا بلهوكم فمازلتُ مناضالً صغيراً. 

في بداية الثمانينيات لم يبق حميد الزيدي طويالً في البالد فقد قرَّر الفرار إِلى
الشـمال وصار خطاطا جلريدة معارضة وكنت قد زرتهُ إِلى بيته في الكوفة قبل
هـروبه إِلـى هـنـاك ألخــبـرهُ فـرحــاً بـدرجـاتي الــعـالـيــة الـتي حــصـلت عـلــيـهـا في
; لـكن ـدرسـ الـزراعـيـ لـتــني لـلـقـبـول في قـسـم ا االمـتـحــان الـنـهـائي وقـد أهـَّ
فرحـتي لم تدمْ طـويال إذْ  إبعـادي إِلى معهـد زراعي في ناحـية كمـيت التـابعة
إِلى محـافظـة العمـارة. بسب إشكـاليـة شهادة اجلـنسيـة العـراقية الـتي بحوزتي
ـكن أنْ أكـونَ مدرسـاً; أذكـرُ يوم لكـوني في نـظـر احلكـومـة من الـتبـعـيات; وال 

خرجنا من منزلهم الهرِم في مدينة الكوفة ظلَّ الصبية يالحقونه ويهتفون:
- شيوعي.. شيوعي..

لبثَ يـضحك بانشراحٍ محاوالً إسكات هتافاتهم ببعض احللوى التي حملها في
جـيبه ح جـلسـنا في مـقهى تطلُّ عـلى شط الكـوفة أخـذَ من يدي رواية »حلم

العم ?«وتصفَّحَ أوراقها ساهماً ثمَّ أخبرني:
- هـذه الــروايـة األولى الـتي كــتـبـهـا دوسـتــويـفـسـكـي بـعـد خـروجه من مــعـتـقـلهِ

بسيبيريا.
: اً وأردف بعدها حا

ية. - أفكر بكتابة رواية عراقية تضع هذا البلد أمام ع الثقافة العا
ـدهش في حـيـنـهــا وانـقـطـعت أخـبـاره عـني بـعـد تـلك لم اســتـوعب تـصـريـحهُ ا
الزيـارة. في منتـصف التسعـينيات كـنتُ أجلس مع أحد أصدقـائي الشعراء في
مـقهـى حسـن عجـمي ال أدري كـيف جـاءت عـلى لـسـاني سـيـرة حـمـيـد الـزيدي
ـسكُ بـيـدي وغمـامـة حـزن الحتْ في عـيـنيه; ثمَّ خالل احلـديث وإذا بـجلـيـسي 
ـفجعـة لصديـقي الزيدي فـقد كان مـعتقالً مـعه في زنزانةٍ أخبـرني عن النهـاية ا

واحدةٍ قائال:
- عنـدما اقتـادهُ احلرس لتـنفيـذ قرار اإلعدام بـحق جسده الـهزيل كبـرديَّة. كان
ـا حـان مـوعد حـميـد قـد نـضى مالبـسه قبل لـيـلـة وظلَّ في سـرواله الـداخلي; و

إعدامه; خلع سرواله على عجلٍ وقال بدعةٍ وثمَّة جذوة المعة في عينيهِ: 
- لستُ بحاجةٍ إلى سروالي; ليأخذهُ أحدكم.

تلـكها وخرج عـارياً نحـو منـصة اإلعدام! يـا إلهي.. أيـة شجاعـة مجنـونة كـان 
وج في شعاب روحه. أعادتني ضحكة ان راسخ كان  هذا الصديق بل أي إ
ـنتـصـرة إِلى غـرفته في سـد دوكـان وإِلى لـيلـة رأس الـسـنة في الشـيخ صـمـد ا
الـعـام اجلـديـد. بيـنـمـا كـان تلـفـازه الـصـغـير الـذي يـعـمل عـلى مـولدة كـهـربـائـية
. كـانت عائـلته يعـرض لـنا الـشـرارة األولى من انتـفـاضة احلـجارة في فـلـسطـ
ـنزل زركـشة بـخالف صاحب ا ـلونـة وا البس ا بأ زيـنـتهـا. اجلمـيع ارتدى ا
الذي كان يرتدي دشداشة سوداء وكوفية حمراء مرقطة جعلها تتدلى من رقبته

على صدره. قال لنا: 
- ذبحـنا هـذا اليوم أكـبر ديك; في الـواقع ليس لـكم إنَّما ابـتهـاجاً برأس الـسنة

اجلديدة.
 وتبدَّلتْ نبرتهُ فجأةً ليردف مهدداً: 

- أنـتم ال تستحـقون ذلك الديك; ألنكم خـونة; وأحمق ذلك الذي ورطـكم بالقدوم
إِلى بيتي; الليلة نهايتكم. 

كانت أسـلحتنا مـازالت هاجعة ب أحضـاننا. وبال شعور امـتدت أصابعنا إِلى
ا سبابتي فـقط; هي من المست زناد الرمي. أيقنت عتـلة الرمي في بنادقـنا. ر
ـرة. فـرددت الـشهـادة بـسري; أنَّ الكـمـ الـذي وقعـنـا بـفخهِ ال مـفـرَّ مـنهُ هذه ا
ديـدة واقفاً وسط الـغرفة يـزعق بكلـمات التـهديد والشـيخ صمد مـازال بقـامته ا
ر الــدم من شـرايـ رجـولــتـنـا إِلى الـوهـاد والـوعــيـد; اصـفـرَّتْ وجـوهــنـا; وتـبـخـَّ
الـكرديـة; كـادت رصـاصـة تـنطـلقُ من رشـاشـتي; لـوال كـركـرة زوجه الـتي كانت

حتملُ رضيعاً على صدرها; هتفتْ بلهجةٍ هجينةٍ محببَّة على لسانها: 
- يواش.. يواش شيخ صمد. 

كانت كلماتها تعني:
- رويدكَ عـليـهم يـا شيخ صـمد.  هـنـا انفـجر الـشيخ صـمـد مقـهقـهاً هـو اآلخر

نتصر:  وقال بزهو ا
- كنتُ أمزحُ معكم الختبر شجاعتكم.

 انــفــجـر اجلــمـيع بــضــحكٍ مـكــتــوم; ونـحنُ ال نــصـدق أنَّ
زح معنا; ولكن أيُّ مزاحٍ ثقيلٍ هذا الـشيخ صمد كان 
الـذي كاد يـخـمدُ نـبض قـلوبـنـا? فتـهـديداته الـتي انـطلتْ
عــلـيـنـا لـبـثـتْ تـهـزأ من رجـولـتـنــا وتـصـطـلي في قـحف

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

{ لــــــــــــــنــــــــــــــدن (أ ف ب)  –أدى
االنـســحـاب الــتـدريــجي لـلــمـلــكـة
) من إليـزابـيث الـثـانـية ( 95عامـاً
مـهـام الـعـرش الـبريـطـانـي بـهدف
احلـــفـــاظ عـــلـى صـــحـــتـــهـــا إلى
مشـاركة أكـبر في هـذه النـشاطات
لزوجة األمير تشارلز كاميال التي
كـان الــبـريــطـانــيـون يــكـرهــونـهـا

 . سابقاً
ويــتــولى االبـن األكــبــر لــلـــمــلــكــة
ووريث الــعـرش االمــيــر تــشــارلـز
) مـنـذ أعـوام مـجـمـوعـة ( 72عـامـاً
ـنــوطـة بـصــاحـبـة ـهــمـات ا من ا
الــتــاج مــؤديـاً وظــائـف رســمــيـة
عـدة ســواء داخل بــريـطــانــيـا أو

خارجها.
لكنّ زوجته دوقة كورنوال البالغة
 74عـامـاً بـاتت هي األخـرى أكـثـر
ظـهــوراً سـواءً افــتـراضــيـاً خالل
جائـحـة كـوفـيد- 19أو شـخـصـياً
تـعلـقة الـهادفة بعد رفـع القيـود ا

إلى احتواء الوباء.
وبات الـزوجـان مع الـنـجل األكـبر
لـتــشـارلـز ولــيـام وزوجــته كـايت
وكالهمـا في التـاسـعة والـثالث

يــحــتــلــون الــصــفــوف األمــامــيــة
لكية. للعائلة ا

وازداد حضور األربعة وأصبحوا
يحظـون بتـغطـية إعالمـية لم تكن
تُخـصص في الـسـابق إال لـلـمـلـكة

التي نصحها األطباء باالبتعاد.
ويشكّـل حضورهـم في النـشاطات
الــتي تــراوح بــ الــعــرض األول
ألحـدث أفالم جـيـمس بـونـد وقـمة
مــجــمــوعــة الـــســبع مــؤشــراً إلى
الــتـــغــيــيـــر اآلتي. وتــوقـع مــديــر
حترير مجلة  ماجيستي ماغازين
 جو ليتل أن يـزيد حضورهم  مع
مـرور الــوقت . والحظ فـي حـديث
لــوكـــالـــة فــرانـس بــرس أن  وجه
كــامــيـال اصــبح من اآلن مـــألــوفــاً
لــكــثـيــر مـن الــنـاس الــذيـن بـدأوا

يعرفونها .
وقـبل بـضـعـة أعـوام  فقـط جـسد

{ لـــوس اجنـــلـــوس) ,أ ف ب) - بـــيعَ
ي ـغـنـيـة ا الــفـسـتـان الـذي ارتــدته ا
وايـنـهاوس خالل آخـر حـفلـة لـها سـنة
2011 لــــقــــاء 243200 ألف دوالر أي
قدّرة خالل أكثر بـ 16مرة من قيمته ا
مـزاد أقــيم في كـالـيـفـورنـيـا في نـهـايـة
األســـبــوع.وارتـــدت وايــنـــهــاوس هــذا
الـفـسـتـان الـقـصـيـر األخـضـر واألسـود
ــطـبّع بـنــقـوش زهـريــة في حـفــلـتـهـا ا
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رباعي آخر مـستقـبل أشهر عـائلة
بــريــطــانـــيــة يــتـــألف من ولــيــام
وشقيقه هـاري وزوجتيـهما كايت

وميغن.
لكنّ هذه الصورة العائلية تمزقت
عـنـدمـا انـتــقل هـاري ومـيـغن إلى
تـحـدة منـسحـب من الواليـات ا
لـكـيـة التي لـم يتـوانـيا العـائـلـة ا
عن انــــتـــــقــــادهــــا واتــــهــــامــــهــــا

بالعنصرية.
وشـهــدت شـعــبـيــة كـامــيال زيـادة
كبـيـرة بـعـدمـا كان الـبـريـطـانـيون
يـكـرهــونـهــا القـتـحــامـهــا احلـيـاة
الزوجية لتشارلز والليدي ديانا.
ـتـخـصـصـة في ـؤرخـة ا وقـالت ا
ـلـكيـة آنـا وايـتـلوك في العـائـلـة ا
حديث لـصحـيفـة  ديلي إكـسبرس
إن موقع كـامـيال  تطـور بـالتـأكـيد
بعد  عـملـية إعادة تـأهيل ضـخمة
وطويلة جداً بعدما كانت في زمن
ديـانـا تـوصف بـأنـهـا من فـصـيـلة

كالب روتوايلر .
وأدت كـامـيال دوراً أكــبـر وجـذبت
معجـب مع ان الـبعض لن يـغفر
لـهـا أبـداً دورهـا في تـفـكـيك زواج

تشارلز وديانا.
وأكد جو ليتل أن لكاميال مؤيدين
. ورأى أنــهـا  تـتــدبـر امـرهـا كـثـراً
بـشـكـل جـيـد جــداً . واضـاف  هي
ـلـكـيـة مـنذ 16 فـرد من الـعـائـلـة ا
عـامـاً لـذا فهـي تـتـمتـع بـخـبرة ال

بأس بها .
ــلـكــة األمــيـر ومـنــذ تــوفي زوج ا
فيلـيب في نيـسان/ابـريل الفائت
باتت كـاميـال تظـهر بـشـكل متـكرر
ــــنــــاســــبــــات الــــرســــمــــيـــة في ا

والنشاطات اخليرية.
ثال وهذا األسبـوع على سبـيل ا
رافـقت كــامـيـال تـشــارلـز الــنـاشط
منذ مدة طويـلة في مجال احلفاظ
على الـبـيـئة إلى مـؤتـمـر األطراف
ــــــنــــــاخ (كـــــوب 26) في حـــــول ا

غالسكو.
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مــفـتــوحـة خالل جـائــحـة كــوفـيـد-.19
يـسـأل السـائح الكـندي لـوكاس سـميث
لـدى رؤيته أطـباء شرعـي وعسـكري
ـشـهد عـلى شـاطئ تـولـوم مـا إذا كـان ا
جـزءا من تـصـويـر فـيـلم سـيـنمـائي في
ــديـنـة الـتي تـشـكل نـقـطـة جـذب هـذه ا

إسـبانية متـأثرة بجروحهـا بعد حادثة
إطالق نار.

واألربـعاء الفائت قرب كـانكون اضطر
ســائـحـون بــثـيـاب الــبـحـر عــلى فـنـدق
حـيـاة زيـفـا ريـفيـيـرا كـانـكـون ريزورت
الـفاخـر إلى الفرار هـربا من إطالق نار
أودى بـــــاثـــــنـــــ من صـــــغـــــار جتــــار

فترض وفق السلطات. اخملدرات ا
وكــــتب الــــشــــاهــــد األمــــيــــركي مــــايك
ســيـنـغـتـون عـبــر تـويـتـر  روى شـهـود
سـلحـ يدخـلون الـشاطئ أنـهم رأوا ا
مـطلـق الـنار  مرفـقا تـغريـدته بصور
مـن احلـــادثــــة. وفي عــــز اجلــــائــــحـــة
اسـتضافت تولوم مهرجانا للموسيقى
اإللـكـترونـيـة استـقـطب حوالـى خمـسة
ـدينة الـتي تعد 46 آالف مـشارك إلى ا

ألف نسمة.
ويـؤكد رئـيس احتاد أصـحاب الـفنادق
في تـولوم دافيد أورتـيز أن االحتفاالت

بيع اخملدرات. ولّدت سوقا كبيرة 
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ـكسـيك وتـشهد سـياحي رئـيسـية في ا
حـاالت عـنف متـفرقـة. لكنّ مـا رآه ليس
مـشهدا تمثـيليا بل خبـراء فعليون في
مــــــــوقـع شـــــــهــــــــد إطـالق نـــــــار أودى
ــنــطــقــة بــســائــحــتــ شــابــتــ في ا

الساحلية الواقعة على الكاريبي.
انـيـة جـنـيفـر هـنـزولد فـقـد سـقـطت األ
(35 عــامـا) والـهــنـديــة أجنـالي ريـوت
(25 عــامـا) جـراء تـبـادل إلطالق الـنـار
بـ جتـار مخـدرات مـفتـرض في 20
ديـنة التي نـشرين األول/أكـتوبـر في ا

ايا. شكلت مركزا حلضارة ا
و الــتــعـريـف عن الـهــنــديـة الــشــابـة
ـقـيمـة في كالـيـفورنـيا بـأنـها  مـؤثرة ا
تـابـعيـها تـعـرض صورا من رحالتـهـا 
الــذين يـزيـد عـددهم عن 42 ألــفـا عـلى
انــسـتــغـرام. وفي آخــر مـقـطـع مـصـور
البس بحر حمراء لها ظهرت ريوت 
ــيــاه عــلى أرجــوحــة شــبــكــيــة قــرب ا

الفيروزية في شبه جزيرة يوكاتان.
وفـي آذار/مــــارس قـــضـت ســــائــــحـــة
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فيروس كورونا. وأعادت الصاالت فتح
ـدة أبــوابـهـا عـنــدمـا هـدأت اجلــائـحـة 
قـصـيـرة قـبل أن تـضـطـر إلى أن تـعاود
إقـفالهـا في الربيع الـفائت بفـعل موجة
شــــديــــدة الــــضــــراوة مـن اإلصــــابـــات
شـهـدتـهـا الهـنـد.    وأفـادت شـركة  إي
واي  لـلـمحـاسـبة بـأن عـائدات صـنـاعة
اإلعـالم والـتـرفـيـه في الـهـنــد تـراجـعت
ـنصرم ئة في الـعام ا بـنسـبة  25فـي ا
إذ بــلــغت  18,7مــلــيــار دوالر ومــنـيت
مـعظم شـبكـات اجملمـعات الـسيـنمـائية

تعددة الصاالت بخسائر كبيرة. ا
لـكن الـقـطاع يـأمل في انـتعـاش أعـماله
مـع إعـادة فــتـح دور الـســيــنــمــا في كل
أنـحـاء الـبالد خـصوصـاً في بـومـباي
عــــاصــــمــــة بــــولــــيــــوود. وســــيــــكـــون
سـوريافانـشي  الذي يؤدي فـيه أكشاي
كـومار دور مسؤول في أجهـزة مكافحة
اإلرهــاب يـعــمل عــلى مـنع تــفـجــيـر في
ـا سـيـكـون ـثـابـة اخـتـبـار  بـومـبـاي 

راجــنـــدر ســيــنغ جــيـــاال رئــيس قــسم
الـبــرمـجـة في  إيـنـوكس  ثـاني كـبـرى
شـبــكـات دور الـسـيـنـمـا في الـهـنـد أن
هذا الفيلم مهم جدا لصناعة السينما.

عــلــيه الــوضع  إذ ســتــشـكّـل إيـراداته
على شباك التذاكر مؤشراً مهماً لسوق
األفـالم األكثـر إنـتـاجـاً في الـعـالم. وفي
تــصـــريح لــوكــالــة فــرانس بــرس رأى

{  بـــومـــبـــاي (أ ف ب)  –تـــعـــوّل دور
الــسـيـنـمـا الــهـنـديـة عـلـى سـلـسـلـة من
اإلنــتــاجـات الــضـخــمــة الـتي تــنــطـلق
عــروضـهـا في مـوسم األعــيـاد ومـنـهـا
فــيــلم احلـركــة  ســوريـافــانــشي  الـذي
يُـــطــرح في الــصـــاالت هــذا األســبــوع
إلحــيـاء نــشـاطــهـا الــذي تـضــرّر جـرّاء
جـــائــحـــة كــوفـــيــد- 19وإعـــادة جــذب
اجلـمهور إلى الشاشات الكبيرة بعدما
ازدهـر إقــبـاله عـلى مـشـاهـدة مـنـصـات
الـبث الـتدفق. ويُـعـتبـر الفـيـلم الهـندي
سـوريـافـانـشي  ( عـشـيـرة احملـاربـ )
من بـطولـة النـجمـ الوطـنيـ أكشاي
كــومـــار ورانــفــيــر ســـيــنغ أول إنــتــاج
بــولـــيــوودي يُــعــرض عـــلى الــشــاشــة
. وأغـلـقت دور الـكـبـيـرة مـنذ  18شـهـراً
الــســيــنــمـا فـي آذار/مـارس  2020في
إطـار الـتـدابـير الـصـارمـة الـتي فرضت
فـي كل أنــــحـــاء الــــدولــــة اآلســـيــــويـــة
الـــشــاســعــة بـــهــدف احــتـــواء تــفــشّي
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ــــكـــــســــيك) (أ ف ب) – { تـــــولــــوم (ا
تـسـتقـطب تولـوم وكانـكون وأكـابولـكو
الــســـيــاح من الــعــالـم أجــمع غــيــر أن
ستـشرية ب عصابات أعـمال العنف ا
ـكــسـيك ال تــوفـر جتــار اخملـدرات فـي ا
ـــدن الــســاحــلــيـــة الــتي بــقــيت هــذه ا

الـواجــهـة اخلـشـبـيـة بـطـريـقـة مـا إلى
غـــرونـــوبـل من اجلـــنـــاح الـــتـــركي في
ي عام 1855 وهـو يطل ـعـرض العـا ا
عـلى حـديقـة شـتويـة مـشرقـة مـسقـوفة
يــبـلغ طــولـهــا تـسـعــة  أمـتــار مـلــيـئـة

بالتحف الشرقية.  
وهـذه الفـيال التي حتـتضـن الكثـير من
الـفـنـان واجلـمـعيـات الـثـقافـيـة تطل
عـلى حـدائق مدرّجـة مزيـنـة بالـنبـاتات

{ غـرونـوبل (فرنـسا) (أ ف ب)  –عـلى
مـقربة من مـدينة غـرونوبل في جنوب
شــرق فـرنـسـا تـقع فـيال كـازامـور ذات
ـغاربـية ـعمـارية الـفخـمة ا الـهنـدسة ا
الـطابع وهـي حتفة صُـممت فـي القرن
ولع بالشرق  انتقلت من يد الـتاسع ا
إلى يـد وأنقـذتهـا مالـكتـها كـريسـتيان
غــيــشــار من الــدمــار إذ انــتـزعـت عـام
1986 تــصـنـيــفـهــا مـعـلــمـاً تـاريــخـيـاً
وعملت مدى أربعة عقود على ترميمها
واضـعة نصب عينيها  حتدياً مزدوجاً
يـتمثل في إنقاذهـا وإحيائها من خالل
ـالـكـة السـتـيـنـية اإلبـداع .  والحـظت ا
ــلــقّــبــة  سـيــدة كــازامــور  أن الــفـيال ا
الــــواقـــعـــة مــــنـــذ الـــعـــام 1855 عــــلى
ــنــحــدرات األولى لــســلــســلــة جــبـال ا
الشــارتـروز في سـان مــرتـان لـو فــيـنـو
كـانت مـنـذ الـبـدايـة نـابـضـة بـاحلـياة 
وشـكّلت  مـكاناً ثـالثاً  اي نـقطة الـتقاء
جتـمع الـنـاس.   وتـبـدو فـيـال كـازامور
ــيــزة بــ قــريــنــاتــهــا من الــبــيـوت
ـنطـقـة الواقـعـة ما اجملـاورة في هـذه ا
قـبـل جـبـال األلب ومـتـأنـقـة بـطـابـعـهـا
ــــعـــمــــاري الـــشــــرقي الــــقـــائـم عـــلى ا
مــجـــمــوعــات الــقــنـــاطــر واألرابــيــسك
ـشـربـيـات والـنوافـذ الـضـخـمة ذات وا
ــلـون. ونُــقل جــزء كـامل من الــزجـاج ا
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مـديـنـة بيـرث بـعد بـالغ بشـأن هـجوم من
سـمكـة قرش صبـاح السبت. وأفـادت قناة
ايـه بي سي  األسـتـرالـيـة نـقال عن شـهـود
ـوقـع الـذي كـان فـي قـارب صـغــيـر قــرب ا
يـــســبـح فــيه الـــرجل أن ســـمــكـــتي قــرش
تــسـبـبـتــا بـاحلـادثـة. وهــرع الـشـهـود في
ــركب إلى الـشـاطئ لـتـنــبـيه الـسـبـاحـ ا

اء. بضرورة اخلروج من ا
ــفــتــشــة بــالــوكــالــة في شــرطــة وقــالـت ا
ا بـارنز إن  الشهود أسـتراليا الـغربية إ
قــامـوا بـعـمل بــطـولي وشـجــاع لـلـغـايـة .
ـــنـــطـــقـــة إثـــر هــذه وأُغـــلـــقت شـــواطئ ا

علومات. ا

{ سـيـدني (أ ف ب)  –تـبـحث فـرق إغـاثة
الـــســـبت عن ســـبّـــاح فُـــقــد أثـــره قـــبـــالــة
الـسواحل األسترالية الغربية بعدما أفاد
شـهــود عن تـعـرضه لـهـجـوم من سـمـكـتي
قــــرش عـــلى مــــا أعـــلـــنـت وســـائل إعالم
مـحليـة. وقالت الشرطـة البحـرية في بيان
إنــهـا  تـنــسق حـالـيــا عـمـلــيـات بـحث في
ـنـطـقة . الـبـحـر عن شـخـص مفـقـود فـي ا
ـــســـؤولــــون أي تـــفـــاصـــيل ولـم يـــقـــدّم ا
إضــافـــيــة. وأشــارت شــرطـــة أســتــرالــيــا
الـغربـية إلى أنـها تلـقت طلـبا لـلتدخل في
شــاطئ بــورت بــيــتش عــلى بــعــد حـوالى
نـصف سـاعـة بـالسـيـارة إلى اجلـنوب من
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