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رأى خبيـر اقتـصادي  ان توزيع
الـثـروات بـشـكل غـيـر منـصف او
متساوٍ سيزيد من معدالت تنامي
الفقـر في العـراق  وسط تقاعس
ــعــنــيـة مــتــعــمــد مـن اجلــهــات ا
بـــأيــجـــاد مــشــاريـع تــســتـــقــطب
الــعــاطــلــ عن الــعــمل  وتــوفـر
دخال لالسر الـتي ال تمـتلك مورد
لسد احـتياجاتـها اليـومية. وقال
مالذ االمــ لـ (الــزمـان) امس ان
(نسـبـة الفـقـر في العـراق وصلت
ــئـة حــالـيــا الى اكــثـر من  23بـا
وفي بعض احملافظات تعدت 30
ئة  وهذا يـشير الى استمرار با
ــعــنــيــة في تــقــاعـس اجلــهــات ا
ايجـاد حلـول جادة عـبر مـشاريع
ـا يسهم تسـتقطب الـعاطـل  

ذلـك في تـــوفـــيـــر دخـل مـــنـــاسب
لالسـر الـتي ال تـمـتلـك اي مورد 
فـــضـال عن ضــــرورة الـــتــــفــــاتـــة
احلــكــومــة لــلــمــســنـ الــذي هم
بحاجة الى رعاية شاملة لتغطية
ـعيـشيـة) واضاف متـطلـبـاتهم ا
ان (الـــعـــراق غــني بـــالـــثــروات 
ولـكن عـدم وجـود ادرارة سـلـمـية
لـالمـــوال  وبـــالـــتــــالي فـــأن ذلك
ســبب خــلـل كــبــيــر وفــجــوة بـ
افـــــراد اجملــــتــــمـع  اضــــاف الى
عـوامـل اخـرى زادت من مــعـدالت
الفقـر منهـا فرض حظـر التجوال
خالل تفـشي كورونـا الذي بدوره
القى بظالله على اصحاب الدخل
الـيــومي  وكـذلك تـغــيـيـر صـرف
ـؤثـرات الـعـمـلـة  فـجـمـيع هـذا ا
تــسـبــبت بــتـنــامي مـعــدل الـفــقـر
ستقبل بالبالد) وتابع (نأمل بـا

الـــقــريب ان تـــلــتــفت احلـــكــومــة
عاجلة هذا االسباب عبر مبادرة
ــعـامل وطــنـيــة تـعــيــد افـتــتـاح ا
ــصـانـع الـتي ســتــسـهـم بـحل وا
شـكلة الـتي تعـاني منـها البالد ا
منذ سـنوات) ومـضى الى القول
ان (هـــنـــاك كـــثـــيـــر من الـــفــرص
بـأمــكـان احلـكــومـة اسـتــثـمـارهـا
وجنى مردوادت كـبيرة تـستطيع
من خـاللــــــهــــــا دعم الــــــشــــــرائح
احملـــتــاجـــة). ويــحـــاول الــعــراق
السيـطرة عـلى نسب الفـقر التي
ارتـفــعت بـفـعل انــتـشـار كـورونـا
وانخفاض أسـعار النفط وتوقف
ـــــشــــاريـع في جـــــمــــيع أغــــلب ا
دة القطاعات االقتصادية خالل ا
ـا أدى إلى خـسـارة ـاضـيـة   ا
شــريـحــة واسـعــة من الــعـامــلـ

بـاألجـر اليـومي مـصـادر دخـلـها.

ولم يــسـهم رفع حــظـر الــتـجـوال
الــــكــــامل في حتــــســــ الـــوضع
االقـتــصـادي لـلـمــواطـنـ الـذين
يـعيـشـون حتت خط الـفـقر وذلك
بـــــســــبب اضــــطــــراب األوضــــاع
الـسـيـاسـيـة واألمـنيـة في الـبالد
وانشـغـال احلكـومـة بالـبحث عن
بــدائل مــالــيــة النـخــفــاض ســعـر
النفط.وزاد قرار احلكومة خفض
قـــيـــمــة الـــديـــنــار أمـــام الــدوالر.
وبــحــسب خــبــراء اخــرون  فـأن
(اســعـار الـنــفط تـشــهـد حتــسـنـا
اضية  ملحـوظا خالل االشهـر ا
ولـــــكن حـــــتـى االن لم تـــــتـــــخـــــذ
احلــــكــــومـــــة اي مــــســـــار لــــدعم
الشـرائح احملـتاجـة والسيـما ان
اسـتــمـرار نــقص االسـتــثـمـار في
الـقطـاعـات غـير الـنـفـطيـة يـعيق
الـبرامج الـداعـمة لـلـنمـو وتـقد

مؤكـدين  ( اخلـدمات لـلـمـواطـن
انـه (ال خـــيـــار امـــام احلـــكـــومـــة
ــــــــضي فـي طــــــــريق ســـــــومـى ا
اإلصالحــات الــطــمــوحــة  لــيس
حتت وطــأة ضــغــوط انــخــفـاض
أسـعـار الـنــفط  كـونـهـا ادت الى
ظــهـــور تـــوتـــرات اجــتـــمـــاعـــيــة
وسيـاسيـة قوضت جنـاح العـديد
من مــــبــــادرات اإلصـالح). وكـــان
مـــجـــلـس الـــوزرا قـــد صـــوت في
جــلـــســتـه بــرئـــاســة مـــصـــطــفى
الـــكــاظـــمي عـــلى تــخـــويل وزيــر
الـتـخطـيط صالحـيـة سـد الـعـجز
فـي مـــوازنـــة وزارة الــــكـــهـــربـــاء
واالخـــــتــــنــــاقــــات في الــــوزارات
واجلــهــات األخــرى. وقــال بــيــان
تـلــقـته (الــزمـان)  ان ( اجلــلـسـة
شـــهــدت اســـتــعـــرض الــتـــقــريــر
ــتــخـذة الــوبــائي واإلجــراءات ا
ـــواجـــهـــة جــــائـــحـــة كـــورونـــا
ومـسـتـجـدات عـمل جلـنـة تـعـزيـز
اإلجراءات احلكومية في مجاالت
الـوقــايـة والـسـيـطــرة الـصـحـيـة
الــتــوعـويــة لــلـحــد من انــتــشـار
كورونا  حيث أكـد الوكيل الفني
لـــوزارة الـــصـــحـــة ان زيـــادةً في
جـــرعــــات الـــتــــلـــقــــيح وإقــــبـــال
نافذ التلقيحية واطن على ا ا
ــوقف انـــعــكس إيـــجــابــاً عـــلى ا
الــيــومي لإلصــابــات) وتـابع ان
(اجملـــــــلس وافـق عــــــلـى إجنــــــاز
ـسـتـشفـيـات الـعام مع مـشاريع ا
تخويل وزيـر التخـطيط صالحية
ســد الـــعــجـــز في مــوازنــة وزارة
الـــكـــهـــربــاء واالخـــتـــنـــاقــات في
الـــوزارات واجلـــهـــات األخـــرى 
فـــــضال عن تـــــخــــصــــيص وزارة
ـالــيـة  300مـلــيـون ديــنـار)إلى ا
وزارة اخلـارجــيـة من احــتـيـاطي
لصرفها ب العراقي الطوار 
الــــعــــالــــقــــ في بــــيـالروســــيـــا
ولـيــتـوانـيــا وبـولـنــدا وإعـادتـهم
طوعاً إلـى البالد) واشار الى ان
(اجملــلـس وجه بــعــقــد اجــتــمــاع
تـــشــاوري بــ وزيـــري الــزراعــة
ــائـــيــة ومــســـتــشــار ـــوارد ا وا
رئــيـس الــوزراء بــشــأن اخلــطــة
الـزراعـيـة الــشـتـويـة ومـعـاجلـات
ــــيــــاه ورفـع نــــتــــائج شــــحــــة ا
االجـــتــمــاع إلـى رئــيس مـــجــلس

الوزراء للبت فيها). 

سوريـا باجتاه مـحافـظة نـينوى.
وذكـرت خـلـيـة االعالم االمـني في
بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس انه
ـشـاركة هـامـها في ا (استـكـمـاال 
بــتــأمــ احلــدود مع الــقــطــعـات
ــعــلــومــات دقــيــقــة ــاســكــة و ا
لـشـعـبـة اسـتـخـبـارات الـفـرقة ١٥
أحــــــد مـــــــفــــــاصـل مـــــــديــــــريــــــة
االســتــخــبـارات الــعــســكــريـة في
وزارة الـدفــاع وبـعــد االسـتــعـانـة
بالـكامـيرات احلـرارية  الـتاكد
من حتــــــرك مـــــــجــــــمــــــوعــــــة من
االشـــــــــخــــــــــاص داخـل االراضي
الــــســـوريـــة بـــاجتــــاه نـــيـــنـــوى
مــحــاولــ الــتــســلل عــبــر قــريــة
مـشيـرفة الـتـابعـة لـناحـيـة ربيـعة
واحملـاذيــة لــلـشــريط احلـدودي)
واضـــــاف انه (عـــــلى ضـــــوء ذلك
وبـــالــتــعـــاون مع اســتـــخــبــارات
ـــشـــاة ٧١ الــــفـــوج االول لــــواء ا

وقـوة من الـلــواء  نـصب كـمـ
ـتـسـلـلـة والـقـبض لـلـمـجـمـوعـة ا
عـلـيـهـا حـال دخـولـهـا االراضي)
وتـابـع الـبــيـان  ان (١٥ شــخـصـا

يحـملـون اجلنـسيـة السـورية 
اعـادتـهم الى االراضي الـسـوريـة
من خالل مـــــركــــز الــــتـــــنــــســــيق
شترك). من جهة اخرى اعادت ا
ـنافـذ احلدوديـة  ارسالة هيـئة ا
  12شـــاحـــنـــات مـــخـــالـــفـــة إلى
اجلـــــانب اإليــــرانـي في مــــنــــفــــذ
ــنـذريــة احلــدودي. وقـال بــيـان ا

تـــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امس انه (
إعـــادة شـــاحــــنـــات إلى اجلـــانب
ـادة احلـديد مـحـمـلـة  اإليـراني 
الـــصـــنــاعي خملـــالـــفــة لـــشــروط
وذلك وضـــــوابـط االســــتـــــيـــــراد 
بسبـب فشلـها في فـحص اجلهاز
ـركــزي لـلـتــقـيـيس والــسـيـطـرة ا

النوعية ). 
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واعتقال ثمانيـة متهم بتعاطي
واد اخملدرة) واضاف وترويج ا
انه ( مــصــادرة  27مــســدســا
وثالثة بنادق مختلفة األنواع مع
 636إطالقـة عـتاد و 15غرام من
مــادة الـكــريــســتـال و 415حــبـة
مــخــدرة و 31جــهــاز لـــتــعــاطي
اخملدرات) مؤكدا (تـسلـيم جميع
ـواد ـلـقى الـقـبض عـلـيـهم مع ا ا
ضبوطة إلى اجلـهات اخملتصة ا
لــيــنــالــوا جــزائــهم الــعــادل وفق
القـانـون). فيـمـا اصطـادت مـفارز
ـــســــتـــشـــار االمــــني الـــوطــــني ا
الـعـسـكــري لـداعش خالل دخـوله
الى الـــعــراق  قــادمـــا من احــدى
دول اجلوار. وقـال بـيان امس ان
(مــــفـــارز اجلـــهـــاز تـــمــــكـــنت من
ا ـستشار الـعسكري  اإلطاحة با
يـــســمـى بــواليـــة نــيـــنـــوى عــقب
دخــوله الـــبالد قــادمــاً من أحــدى
دول اجلـــــوار) واشــــــار الـى انه
(جـرى تــدوين اقــواله اصـولــيـاً 
واعترف بقيـادته لالرهابي عبر
ـواجــهـة الــقـوات وضع اخلــطط 
العسكريـة ابان عمليـات التحرير
كما تدرج منـاصب ادارية ومالية
عـــدة في داعـش اهــمـــهـــا امـــيــراً
الحـدى قـواطع مـا يـسـمى بـوالية
اجلــــزيــــرة فــــضال عن مــــنــــصب
ــالي لــذات الــواليـة) ــسـؤول ا ا
تهم الى اجلهات مؤكدا (احالـة ا
الــقــانــونــيــة إلتــخــاذ االجــراءات
الـالزمـــــــة بــــــــحــــــــقـه). والــــــــقت
االستخبارات العسكرية القبض
عــــلى ١٥ مـــتــــســـلال قــــدمـــوا من
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الـلـقـاء بـحث تـعـزيـز أُطـر الـتـعاون
والــتــنـــســيق في مــجــال الــتــدريب
وكـــسب اخلـــبـــرات واالســـتـــشــارة
ــنــطــقـة ومــكــافــحــة اإلرهــاب في ا

والعالم).
واضـــاف (الــلــقــاء بـــحث عــددا من
ـــهـــمـــة أهــــمـــهـــا األمن احملــــاور ا
الـــــســـــيـــــبـــــرانـي ودعم اجلـــــيش
ــســيــرة احلــديــثـة بــالــطــائــرات ا
وتــعـزيـز مــنـظـومــته الـعـســكـريـة)
بــــدوره  أشـــاد يـــار الــــله (بـــهـــذه
ـمــلـكـة ــهـمــة ودعم ا اخلــطـوات ا
تحدة للقوات األمنية العراقية).  ا

). ووصل عـناد لـلـبـلدين الـشـقـيقـ
الى الـعاصـمة الـسعـودية الـرياض
امـس  في زيـارة رسـمـيــة  تـلـبـيـة
لـــدعـــوة ولي الـــعــهـــد مـــحـــمــد بن
سـلـمـان. فيـمـا نـاقش رئـيس أركان
اجلـيش الـفـريق أول قـوات خـاصة
الـركن عـبد األمـيـر رشيـد يـار الله
ستـشار األقدم لـوزارة الدفاع مـع ا
البريطانية لشؤون الشرق األوسط
الــفــريق الـطــيـار مــارتن ســامـسن
نظومة األمن الـسيبراني وتعزيز ا
الــعـــســكــريــة.وذكــر بـــيــان تــلــقــته
(الــــزمــــان) امـس انه (جــــرى خالل
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الــتـقى وزيـر الــدفـاع جـمــعـة عـنـاد
يـــرافــقه وفـــد عــكــســـري من كــبــار
الـضـبـاط امس نائب وزيـر الـدفاع
الـسعودي خالد بن سـلمان بن عبد
العزيز  خالل زيارته الرسمية الى
الرياض. وقال بيان تلقته (الزمان)
امـس ان (اللقـاء بحث سبل تـطوير
الـعالقـات الـثـنـائـيـة والـتـعـاون في
اجملـال الـدفـاعي إضـافـة إلى بحث
ُـشـتـرك الـقـضـايـا ذات االهـتـمـام ا
ــشــتــركــة ــصــالح ا ــا يــحـــقق ا
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اكـدت وزارة الـصـحـة  ان ظـهور
وجة الرابعـة لفايروس كورونا ا
مـــا زال خـــطـــرا قـــائـــمـــا . وقـــال
ــتــحــدث بــأسم الــوزارة ســيف ا
الـــــبـــــدر في تـــــصـــــريح امس ان
ـسـتـلـزمـات (الـوزارة وفـرت كل ا
ـطــلـوبـة من ضــمـنـهــا احملـقـنـة ا
الـطـبـيـة وغـيـرهـا من الـتـفاصـيل
ا يفي لتغطية وبكميات كبيـرة 
اللـقـاحات) ,مبـيـنـا ان (الكـمـيات
ـســتـلــزمـات مــؤمـنــة من حــيث ا
ــطـــلـــوبــة ألعـــطــاء واالجـــهـــزة ا
اللقاح) ,مؤكدا (احتمالية حدوث

ـــوجـــة الـــوبـــائـــيـــة الـــرابـــعـــة ا
والـساللـة اجلـديـدة مـازال خـطراً
قائماً) مـشيراً الى (ضرورة أخذ
الـلـقـاح واإلسـتـمـرار بـاإلجراءات
الــوقـــائــيـــة وحــتـى بــالـــنــســـبــة
لــلــمــتــلــقــ لــلــقــاح). وســجــلت
الـــــوزارة امس   915اصـــــابـــــة
بــكــورونــا وشــفــاء  1621حــالـة
وبــــــواقع  16وفــــــاة جــــــديــــــدة.
وقف الوبـائي اليومي واوضح ا
الذي اطلعت عـليه (الزمان) امس
ان (عـدد الفـحـوصـات اخملتـبـرية
الـتـي اجـرتـهــا الـوزارة لـعــيـنـات
مـشــتـبه اصـابــتـهـا بــالـفـايـروس

بلغت اكثر من  18الفا  ,حيث 

رصـد اصـابـة  915بـكـورونـا في
عـمـوم احملــافـظـات) واضـاف ان
(الـشـفـاء الكـلي بـلغ  1621حـالة
وبواقع  16وفاة جـديدة) ,وتابع
ان (اكــثــر من  106الف شــخص
ـضاد في تلـقى جـرعات الـلـقاح ا
نـتـشرة بـبـغداد مراكـز الـوزارة ا
واحملـــافـــظــات). وأعـــلن حتـــالف
فــايــزر أنّه قــدّم إلى الــســلــطـات
الــصـــحّــيــة األمـــريــكـــيــة طـــلــبــاً
لــلــتــرخـيص لـه بـإعــطــاء جــرعـة
ـضـادّ ثـالـثـة مـعـزّزة من لـقـاحه ا
لــكــورونـا إلى جــمــيع الــبـالــغـ

الـــذين تـــزيـــد أعـــمـــارهم عن 18
عامـاً.وكان الـتحـالف قد نـشر في

ـــاضي نـــتــائج تـــشـــرين األول ا
جتربـة سـريريـة أجـريت على 10
آالف شـــــــخـص وأظـــــــهــــــرت أنّ
عـزّزة من لقـاحه فعّـالة اجلرعـة ا
ـئـة في الـوقـاية بنـسـبة  95.6با
مـن اإلصـــــــــابــــــــة بـــــــــأعــــــــراض
رض.وبنـاءً على هـذه الدراسة ا
طـلب الـتـحـالف من إدارة الـغـذاء
والــدواء األمـريــكــيـة  أف دي إيه
(تــعــديـل تــرخــيص االســتــخــدام
ـمـنـوح لـلـقاحـه والذي الـطـار ا
يــحـصـر حــالـيــاً إعـطــاء اجلـرعـة
الـثـالـثــة مـنه بـاألشـخـاص الـذين
تـــزيـــد أعـــمـــارهم عن  65عـــامــاً
وكذلك بـالبـالغـ الذين تـتراوح

أعـمـارهم بـ  18و 64عـامـاً إذا
مـــا كـــانـــوا يـــواجـــهـــون خـــطـــر
اإلصـابـة بــأحـد األشـكـال احلـادّة
ــرض أو مــعـرّضــ خلــطـر من ا
اإلصـــابــة بــالــفـــايــروس بــســبب
عمـلهم). وإعادت فـرنسـا  العمل
بإلـزاميـة وضع الكمـامات في كلّ
رحلة االبتدائية ابتداء مدارس ا
ـقبل في قرار يرمي من االثن ا
إلـى احلـــــــــــــدّ مـن تــــــــــــفــــــــــــشّـي
كــورونــا.وقــالت وزارة الــتــعـلــيم
الفـرنسـية في بيـان إنّه (بدءا من
ـــقـــبل ســـتــنـــتـــقل كلّ االثــنـــ ا
ـسـتـوى مـقــاطـعـات الـبـالد إلى ا
الثاني من البروتوكول الصحّي.
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فكك قسم مكافحة إجرام محافظة
شبـكة تروج عمـلة مزيفة النجف 
وبحوزتها اسلحة غير مرخصة 
فــيــمــا اصــطــادت مــفـارز االمــني
ــسـتــشـار الــعـســكـري الــوطـني ا
لداعش خالل دخـوله الى الـعراق
 قـادمــا من احـدى دول اجلـوار 
دون االفــــــصــــــاح عن اسـم هـــــذه
الدولة. وقال بيان تلقته (الزمان)
امس ان (عـمــلـيــة الـقــاء الـقـبض
تمت بعد ورود معلومات بوجود
زورة عصـابة تـتـاجر بـالعـملـة ا
حيث  القاء الـقبض على ثالثة
تهم كان بـحوزتهم عجلة من ا
أجرة ومـبـالغ فـئة  25الف ديـنار
مــزورة)  وتــابع ان (الــعــصــابــة
تقوم بالتداول والتـعامل بالعملة
زورة في االسواق احمللـية كما ا
ضــــبـــــطت بـــــحــــوزتـــــهم ثـالثــــة
مــسـدســات وشــريـحــتي اتــصـال
زين واســيــا بـدون عــائــديـات اذ
 تــدوين اقـــوالــهم بــاالعــتــراف
واحـالـتـهم الى الـقـضـاء لـيـنـالـوا
جـزاءهـم الـعــادل). والـقت وكــالـة
وزارة الداخلية لشؤون الشرطة 
القـبض عـلى مـتـهمـ بـاالرهاب
حاوال الهروب من سـيطراتها في
بغداد. وذكر بيـان تلقته (الزمان)
امس ان (مـفارز سـيـطـرة الـشعب
الـــتــابـــعــة الـى مــديـــريــة شــؤون
الـسـيـطـرات والـطـرق اخلـارجـيـة
في قــيــادة شــرطــة بــغـداد الــقت
القـبض عـلى مـتهم مـطـلوب وفق
ـادة الـرابـعـة من قـانون احـكـام ا
مكافحة االرهاب حاول النفاذ من

الـســيـطـرة) مــشـيـرا الى انه (
الـــتــأكــد مـن اســمه في حـــاســبــة
طلوب ضمن الـسيطرة والقاء ا
الــقــبض عــلــيه في مــا اعــتـقــلت
سـيـطـرة شـاطئ الـتاجـي القـبض
عــلى مـــتــهم آخــر مــطــلــوب وفق
قــــضــــايـــا ارهــــاب بـــعــــد اجـــراء
الـتـفــتـيش الـدقــيق عـلى عـدد من
األشـــخــاص). وضـــبــطت قـــيــادة
عـمــلـيــات بـغــداد طـائـرات درون
مـسـيـرة وأسـلـحـة غـيـر مـرخـصة
ومـواد مـخـدرة واعـتـقـال ثـمـانـية
ــــفــــارز مــــتـــــهــــمــــ مـن قــــبـل ا
ـشــتـركــة.واوضح بـيــان تـلــقـته ا
فـارز تمكنت (الزمان) امس ان (ا
من ضـبط طـائـرتي درون مـسـيرة
مـــســتــخــدمـــة بــدون مــوافــقــات
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). بـــدوره  نــقل بـــ اجلـــانــبـــ
حتيـات وتقـدير الـقيادة السـفيـر 
البـاكـستـانـية وأعـرب عن (رغـبة
بالده في بناء عالقـات شاملة مع
االقـلـيم  وال سـيـمـا في اجملـاالت
االستـثمـارية والـتبـادل التـجاري
والـــزمــاالت الــدراســيـــة لــطــلــبــة
كــــردســـــتــــان فـي اجلــــامـــــعــــات
الــبــاكــســتــانــيــة) مــثــمــنــا (دور
وقع التـنـميـة وإعـادة اإلعمـار وا
ــهم لإلقــلــيم بـاعــتــبــاره عـامالً ا
ـنـطـقة). لألمن واالسـتـقـرار في ا
والتـقى البـارزاني  نـائب القـائد
العام لقوات التحالف في العراق
وسـوريـا اجلـنـرال ريـتـشارد بـيل
ــنـاسـبــة انـتـهــاء مـهــام عـمـله.
ووجّه رئــيس احلـكــومـة (شــكـره
لــنـــائب الــقـــائــد الـــعــام لـــقــوات
الــتـحـالـف عـلى عــمـله وخــدمـاته
ـاضـيـة مـتـمـنيـاً له ـدة ا خالل ا
الـتــوفـيق في مـهــمـته اجلـديـدة).
واضاف الـبـيـان ان (اللـقـاء بحث
الــتـصــدي لـتــهــديـدات إرهــابـيي
داعش ومــخــاطــرهم وبــاألخص
نـاطق الـكردسـتـانيـة خارج في ا
إدارة اإلقـــلـــيم ومـــواصــلـــة دعم
بـيل الــبـيــشــمـركــة). من جــانــبه 
ــؤســسـات (تــنــســيق وتــعــاون ا
ـعـنـية فـي االقلـيم) وأشـار إلى ا
أنه (يعـدّ نـفسه صـديـقاً مـخلـصاً
لشـعب كردسـتان أيـنمـا كان وفي

أي مهمة).

أمــجـد عـلـي  مـلف قــبـول طــلـبـة
االقـــــــلـــــــيم فـي اجلـــــــامـــــــعــــــات
البـاكـستـانيـة . وقـال بيـان تلـقته
(الـــزمـــان) امـس ان (الـــبـــارزاني
اســتــقــبـل في اربــيل  الــســفــيــر
البـاكستـاني لدى بـغداد  وابدى
اســتــعــداد كــردســتــان لــتــعــزيــز
الـعالقـات مع باكـسـتـان وتـطرق
إلى بــرنـامج عــمل احلـكــومـة في
مـــجــــاالت تــــنـــويـع االقـــتــــصـــاد
ومـــــصـــــادر الـــــدخل وتـــــقـــــد
الــــــــتــــــــســــــــهــــــــيـالت الـالزمـــــــة
لـــلـــمــســـتــثـــمـــرين) واضــاف ان
(الــلــقــاء شــهــد مــنــاقــشــة فـرص
الـــعــــمل والــــتــــنـــســــيق بــــشـــأن
ـشترك واضيع ذات االهـتمام ا ا

في السنة األولى لـلعام الدراسي
اجلــاري وتــعــد لــهم ســنــة عــدم
رسوب ويتم حتويـلهم الى الفرع
ـقبل) الـعلـمي لـلـعـام الـدراسي ا
واضاف ان (الـراسبـ بدرس او
درســـ مـن طـــلــــبــــة الــــســـادس
االعـــدادي الــــعـــلـــمي االحـــيـــائي
والــتـــطــبــيــقي لــلــعــام الــدراسي
  2023 _ 2022يــتم شـــمــولــهم
بـنـظــام احملـاوالت   اضـافـة الى
اعـــتـــبــار الـــعـــام الـــدراسي عــدم
رسوب ويتم حتويـلهم الى الفرع
الـــعـــلـــمـي). وفي اربـــيل  بـــحث
رئـيس حـكـومـة إقـلـيم كـردسـتـان
مـسـرور الـبــارزاني مع الـسـفـيـر
الـبـاكـســتـاني لـدى بـغـداد أحـمـد
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اصدرت وزارة التربيـة تعليمات
قرار الغاء العمل بتنويع التعليم
للمرحـلة اإلعدادية الـفرع العلمي
االحـيائي والـتـطـبيـقي والـعودة
الى الــعـــمل بـــنــظـــام الـــتــعـــلــيم
الثانوي بفـرعيه العلمي واالدبي
الـذي سـيـطــبق ابـتـداء من الـعـام
ــــقــــبل.  واطــــلــــعت الــــدراسـي ا
(الـــزمـــان) عـــلى وثـــيـــقــة حتـــمل
تــوقـيع وكــيل الــوزارة لـلــشـوؤن
العـلـملـيـة عادل الـبـصيـصي جاء
فيـها ان (آلـيـة القـرار تطـبق على
طـلــبـة الـصف اخلـامـس الـعـلـمي
االحيـائي والـتطـبـيقـي الراسـب

  2019 لــــــغـــــــرض اضــــــافــــــة
ـــالي الالزم) الـــتـــخـــصـــيص ا
مــبـيــنـا ان (الــبـيــانــات تـتــعـلق
ــتـمــثـلـة بـدوائـر فـك االرتـبـاط ا
ــــاء والــــزراعـــة ــــديــــريــــات ا
واجملاري والتـخطيط الـعمراني
و رعـــايـــة ذوي االحـــتـــيـــاجــات
اخلــاصـة ومـديـريــتي الـشـبـاب
والــريـاضــة الـكـرخ والــرصـافـة
وكذلك مديرية بـلديات احملافظة
بغداد ودائـرة العـمل والتدريب
ـهــني ودائــرة صــحــة بــغـداد ا

الكرخ). 

ؤسسات البلدية في (مراجعة ا
اطراف بغداد لتقد معامالتهم
لـغـرض تدقـيـقـها). كـمـا اتـخذت
احملـافــظـة اجـراءً جـديـدا بـشـأن
ـــوظـــفـي االجـــور الـــيـــومـــيــة
ــشـمـولـ بــالـقـرار احلـكـومي ا
 315و  .337واكد احملافظة في
بيـان (ارسـال كتـاب الى وزارة
الـية بتـوقيع الـعطا يـتضمن ا
وظفي ـتعلقة  جميع بيانات ا
ــشــمــولـ االجــور الــيـومــيــة ا
بـــــقـــــراري مـــــجـــــلس الـــــوزراء
ـرقــمـ  315و  337لـــســنــة ا

ـبادرة ـتـعـلقـة بـا والـعـمـليـات ا
لــغــرض اجنـــاحــهــا وتــهــيــئــة
ــنــاســبــة لالنــطالق الــظـروف ا
ــواطـــنــ بـــتـــســلـم طــلـــبـــات ا

كخطوة تسبق عملية التوزيع)
مــؤكــدا ان (عـمــلــيــات الــتـســلم
الفعلي بدأت في مديرية بلديات
ابي غــريب و الــنــصــر والـسالم
الـتابـعـت لـلمـحـافظـة) مشـيدا
(بـحـجم اجلـهـود الـكـبـيـرة التي
بـــذلــتـــهـــا مالكـــات احملــافـــظــة
ـبـادرة)   داعـيـا الجنـاح هــذه ا
ــــتـــقــــدمـــ الى ـــواطــــنـــ ا ا

مــــجـــلس الــــوزراء مـــصــــطـــفى
الكاظمي اخلاصة بتوزيع قطع
االراضي الـــــســـــكـــــنـــــيـــــة بــــ
واطن حيث بدأ العمل على ا
تـــنــفـــيـــذهــا) الفـــتــا الـى (فــتح
ـؤسـسات الـبـلـديـة في اطراف ا
بــــغـــداد الــــبــــاب الســـتــــقــــبـــال
ــواطـنــ واسـتالم طــلـبــاتـهم ا
ــبــادرة اخلــاصــة ضــمن هــذه ا
ــواطــنـ قــطع اراضي ــنح ا
ســكـنـيــة) واضـاف ان (مالكـات
احملـــافـــظـــة كــــانت قـــد شـــرعت
بـــالــعـــديــد من الـــتــحـــضــيــرات
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وجه محافظ بغداد مـحمد جابر
ـؤسـسات الـبـلـدية في الـعـطا ا
اطـــراف الــعــاصـــمــة الــتـــابــعــة
ديريات البـلديات في احملافظة
ــواطــنــ بــتــســلم مــعــامالت ا
تـقدمـ للـحصـول على قـطعة ا
ارض ســكــنـيــة ضــمـن مــشـروع
داري.وقـــال الـــعـــطــا فـي بـــيــان
تـــــلـــــقـــــته (الـــــزمـــــان) امس ان
ـبـادرة (الـتـوجـيه جـاء تـنـفـيـذا 
داري الــــتي اطـــلــــقـــهــــا رئـــيس
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األســـد الـــثـالثـــاء وزيـــر خــــارجـــيـــة
اإلمارات عـبدالـله بن زايد آل نـهيان
وفق مـــا أفــاد اإلعالم الـــرســمي في
ــسـؤول رفـيع مــنـذ قـطع أول زيـارة 
دول خـــلـــيـــجـــيــــة عـــدة عالقـــاتـــهـــا
الـدبـلومـاسـيـة مع دمـشق إثـر اندالع

النزاع. 
وعـلى غـرار دول غــربـيـة وخـلـيـجـيـة
عــــــــدة قـــــــــطــــــــعـت اإلمـــــــــارات في
شـــبــاط/فـــبـــرايــر 2012 عالقـــتـــهــا
الـدبلـومـاسيـة مع دمـشق بعـد نـحو
عـام من اندالع احـتـجـاجات شـعـبـية
سلمية واجهتها قوات األمن بالقمع
وسرعـان ما حتـولت نـزاعاً مـسلـحاً.
وفي نـهـايـة الـعـام 2018 اسـتـأنـفت
اإلمـارات الــعـمل في ســفـارتــهـا لـدى
دمــشـق مع بــدء مــؤشـــرات انــفــتــاح

خليجي. 
وأوردت وكالة األنباء الرسمية سانا
أن األســد اســتـقــبل آل نــهــيــان عـلى
رأس وفـــــد. وجــــرى خالل الــــلــــقــــاء

»بحث العالقات الثنائية ب
البلدين الشـقيق وتطـوير التعاون
الـثــنـائي في مـخــتـلف اجملـاالت ذات
شـترك وتـكثـيف اجلهود االهتـمام ا
الســتـــكــشـــاف آفــاق جـــديــدة لـــهــذا
الـتــعـاون خـصـوصـاً فـي الـقـطـاعـات
احلـيـوية من أجـل تعـزيـز الـشـراكات

االستثمارية في هذه القطاعات.
ونـــقـــلت عن األســــد تـــأكـــيـــده عـــلى
الـــعالقــات األخــويــة الـــوثــيــقــة بــ
واقف ا وصفه »با البلدين. ونوّه 

وضوعية والصائـبة التي تتخذها ا
اإلمـــارات الـــتـي وقـــفت دائــــمـــاً إلى

جانب الشعب السوري.
مـنــذ انـدالع الــنـزاع في ســوريـا عـام
2011 علّقت جامعة الدول العربية
عــضــويـة دمــشق كــمــا قــطـعت دول
عــربـــيــة عــدة عالقــاتـــهــا مع دمــشق
بـيـنـهـا اإلمـارات فـيـمـا أبـقت أخـرى
بينها األردن عـلى اتصاالت محدودة
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وشكـلت سلـطنـة عمـان استـثنـاء ب
الدول اخلليجية. 

وقـــدمت دول خـــلـــيـــجـــيـــة أبـــرزهـــا
الــســـعــوديــة وقـــطــر دعـــمــاً مـــالــيــاً
ـــعــارضــة وعــســـكــريــاً لـــفــصـــائل ا
الـــســوريــة قـــبل أن يــتـــراجع الــدعم
اضية مع تدريجياً خالل السنوات ا
تــقـــدم الــقـــوات احلـــكــومـــيـــة بــدعم
عـــــســــكــــري روسي وإيـــــراني عــــلى

األرض. 
 وبعد القطيـعة العربية برزت خالل
اضيـة مؤشرات السنـوات القـليلـة ا
عدّة عـلى انفـتاح عربـي جتاه دمشق
وإن كان بطيـئاً بدأت مع إعادة فتح
اإلمــارات ســفــارتـــهــا في دمــشق في

2018 بعد سبع سنوات من
الـقـطـيـعـة الـدبـلـومـاسـيـة ثم تـأكـيـد
وزيـــر خــارجــيــتــهـــا قــبل أشــهــر أن
»عودة سوريا إلى جامعة الدول

الـعـربـيـة في مـصلـحـتـهـا ومـصـلـحة
نطقة. البلدان األخرى في ا

لـــبـــنـــان فـي احلـــضن الـــعـــربي وأن
اإلجراءات الـتي اتخـذتهـا تعـبر فقط
عن الــغــضب من تــصـريــحــات وزيـر
اإلعـالم الـــلـــبـــنـــانـي والـــتي تـــسيء
للعالقات اخلليـجية اللبنـانية) فيما
كـشف مـصدر مـطـلع بـجـامـعـة الدول
الــعــربــيــة طــلب عــدم ذكــر اســمه أن
(حـسام زكي طـلب في مـبـاحـثاته مع
رئيس اجلمهورية الـلبنانية ورئيس
احلـكومـة أن األمـر يـتـطلب اسـتـقـالة
وزيــر اإلعـالم الــلــبــنـــاني أو إقــالــته
واعتذار لبنان عن التصريحات التي
أدلى بـــهــا قـــبل الــتـــحــرك لــدى دول
اخلليج إلعادة األمور إلى نصابها).
وفي الـســيـاق ذاته قـال مــحـمـد الـرز
أن) لــبـنـان أصــبح رهــيـنـة لـالجـنـدة
اإليـرانـية وأن اإلسـاءات لـلـسـعـودية
ودول اخلـلــيج تــكـررت في أكــثـر من
مـنـاسـبـة ولــعل أبـرز مـثـال عـلى ذلك
رفض وزيـر خـارجـيـة لـبـنـان جـبـران
باسـيل إدانـة احـتالل إيران لـسـفارة

ملكة لديها). وقنصلية ا
ـــوقـف اخلـــلــــيـــجي  وأضــــاف أن) ا
والـســعـودي ال يـخــتـلف إثــنـان عـلى
شكلة تتجسد في مصداقيته ولكن ا
أنّ الـــشــعب الــلـــبــنــاني هـــو نــفــسه
ضـحـيـة هـذه الـطـبقـة الـتي نـزلت به
إلى احلــضـــيض وهــدّدت مــقــومــات
الـــدولـــة وافـــلـــســـتـــهـــا وتـــســـبـــبت
تـــصـــريــــحـــات قـــرداحـي في عـــزلـــة

دبلوماسية للبنان).
واسـتــقـبل الـرئـيـس الـسـوري بـشـار
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بغداد
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w½“u « dÝU¹ومــــنـــــذ اســــتـــــئــــنــــاف الـــــعالقــــات
الــدبـــلـــومــاســـيـــة جــرى اتـــصــاالن
هـاتـفيـان بـ األسـد وولي عـهـد أبو
ظـــبي الـــشــيـخ مــحـــمّـــد بن زايــد آل
نـهــيـان. وأرسـلت اإلمــارات طـائـرات
ـسـاعـدات طـبيـة الى عـدّة مـحـمّـلـة 
دمشق مـنـذ تفـشي وبـاء كوفـيد-.19
ــاضي بــحث وفي بــدايــة الــشــهـر ا
وزيرا االقتصاد السوري واإلماراتي
خـالل لـــقـــاء عـــلى هـــامش مـــعـــرض

ÎôË√ s _«

&eON∫  جتارة احلبوب جتهز مطاحن بغداد واحملافظات باخلنطة

اجـــمــالـــيــة بـــلــغت 120?108?19
طــنــاً). واضــاف الــعــكــيـلـي ان (فـرع
نــيــنــوى يــواصل جتــهــيــز مــطــاحن
احملافـظة بـاحلـنطـة احمللـية احلـصة
ــئـة االولى الـتــاسـعــة سـلــفـة 50 بـا
حـــيث  جتــهـــيــز 1969.200 طن
وبواقع  51شاحـنـة ليـسـهم في رفد

مفردات البطاقة التموينية).
WK UM  WOKLŽ

وكـان فـرع الـشـركـة في صالح الـدين
قد واصل عملية مـناقلة احلنطة  من
مـجــمع حـبـوب ســامـراء  الى كل من
(تــلــعــفــر - الــوائـلــيــة - مــخــمـور -

فايده)
و بلـغت الـكمـية احملـولة بـحدود 34

الف طن.
واعـــلـــنت وزارة الــتـــجـــارة بــانـــهــا
مـسـتـمــرة بـتـجـهـيـز الـطـحـ ضـمن
مــشــروع الـــســلــة الـــغــذائـــيــة الــتي
ـواطـنـ في عـمـوم جتـهـزهـا عــلى ا

محافظات العراق.
وذكــرت الــوزارة فـي بــيــان نــقال عن
الناطق الرسـمي ان (وزارة التجارة
بـاشـرت بتـجـهـيـز احلصـة الـتـاسـعة
ـواطن في من مادة الـطحـ على ا
عمـوم مـناطق الـعراق وبـلـغت نسـبة

ئة). التجهيز  100با
واوضـحت بـان"احلـديث عن ارتـفاع
اســـعـــار الـــطـــحـــ يـــأتي بـــســـبب
ـسـتـورد لـصـالح الـتـجـار الـطـحـ ا
والـقطـاع اخلـاص ضمـن اليـة انـتاج
مـادة الــصـمـون واخلــبـز في االفـران

االهلية".
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أكدرئيس وزراء لبـنان األسبق  فؤاد
الــســنــيــورة  أن تــصــريــحــات وزيـر
اإلعالم الـــلــبــنــانـي جــورج قــرداحي
أعـادت لالذهـان تـصـريـحـات الـوزيـر
اللـبنـاني الـسابق شـربل وهبـة التي
أساء فـيها لـلسـعوديـة ودول مجلس
التعاون اخلليجي ولكنه استقال من
مــنـصـبـه بـعـد أن القـت تـصـريــحـاته

استنكارا واسعا. 
وأضـــــاف فـي حــــديـث لـ (الـــــزمــــان)
بطـبعتـها الـدوليـة امس أن (الغضب
السـعـودي يأتي من بـاب رغـبتـها أن
تـكـون لبـنـان حـريـصة ووفـيـة لـلدول
الـعربـيـة) مـؤكـدا أن ( احلـرية شيء
واإلسـاءة لــلـمـنـطـقــة الـعـربـيـة شيء

آخر).
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وأكــد الـســنــيـورة أن االســتـثــمـارات
اخلـليـجيـة لم تـخـرج كلـياً مـن لبـنان
ـــكن ألنّ تــــلك االســــتـــثــــمــــارات ال 
خــروجـهــا مـؤكــدا أن لـبــنـان سـوف

يظل عربي الهوى واالنتماء).
وأكـــد حــســام زكي مـــســاعــد األمــ
الــعـام جلـامــعـة الــدول الـعــربـيـة في
إتـــصـــال هـــاتــفـي مع (الـــزمــان)  أن
ـسؤول في بيروت (محادثاته مع ا
حـول إيـجــاد حل لألزمـة الـلــبـنـانـيـة
س حرص هؤالء حققت تقدما وأنه 
ــســؤولــ عــلى إيــجــاد حل لــتــلك ا
ــــــقـــــابل فـــــإن الـــــدول األزمـــــة في ا
اخلـلـيـجـيـة حـريـصـة عـلى اسـتـمرار
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ـواطــنـ ضـمـن مـفـردات الــبـطـاقـة ا
التموينية).

وب العـكيـلي ان (فرع كركـوك  جهز
ــطــاحـن بــكــمــيــة 320.120 طــنــاً ا
بواقع 10 سيارات  و جتهيز عدد
ـــطــــاحن من مــــركـــز تــــســـويق مـن ا
احلــويـــجــة كــمــيــة  1275.020طن
وبواقع 29 سيارة للـحصة الـتاسعة
الكـات الـفـنـية لـعام 2021 كـما ان ا
فـي ســايــلــو الــســـمــاوة مــتــواصــلــة
بـعـمـلــيـة جتـهـيـز مـطـاحن احملـافـظـة
باحلنطة احملـلية اخملصصـة للوجبة
التاسـعة)  مبـينا ان (مـا  جتهيزه
لـلـمـطـاحن لـهـذا الـيوم بـلغ 772 طن
لـيــكـون مـجـمـوع الـكــمـيـة اجملـهـزهـة
4136 للنصف الثاني وذلك لتأم

حـــصــة الـــطـــحـــ ضـــمـن مـــفــردات
البطاقة التموينية). 

وواصــلت مالكــات صــومـعــة الــطـوز
جتهـيز مـطحـنة سـرمد سـتار بـسلـفة

ئة الثانية من احلصة 25 با
الـتــاسـعـة وبــلـغت الـكـمــيـة اجملـهـزة

194.360 طناً ويكون اجمالي
الكمية اجملهزة 930.020 طناً). 

من جانب اخر واصل سايلو مخمور
 استالم الشاحنات احململة باحلنطة

احمللية  الدرجه االولى 
الكـــات الـــعــــامـــلـــة في  وقــــال ان (ا
ســايــلــو مــخـمــور اســتالم احلــنــطـة
احمللية واحملمولة  من مجمع حبوب
ـنـاقـلـة والتي سـامـراء ضمن خـطـة ا

اعـدت من قبـل مقـر الـشـركـة حيث 
حتــويل 10 شـــاحــانـــات وبـــكــمـــيــة

بغداد
إكـسبـو دبي الـعالقـات االقـتـصـاديـة
وضمنـها االتفـاق على إعادة تـشكيل
وتـــفـــعــيل مـــجـــلس رجــال األعـــمــال
الـسـوري اإلمـاراتـي بـهـدف تـشـجـيع
الـتبـادل الـتـجاري واالفـتـصـادي ب
قـبلـة. وقال ـرحلـة ا البـلدين خالل ا
وزير االقتصاد اإلماراتي عبدالله بن
ــئـة طـوق خـالل الـلــقـاء إن  14في ا
هـي حـــــصــــة اإلمـــــارات مـن جتــــارة

سوريا اخلارجية.

فواد السنيورة
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ـتعـاقبة واحلـاليـة في ان تنـجح في بسط االمن لـلمواطن لم تسـتطع احلـكومات ا
رغم سنوات من تولي ادارة احلكم.

واطن وكلما تقدمنا يوما  زادت اخلروقات نفلت يهدد امن ا وما زال الـسالح ا
وت في البلد. بدال من توقفها حتى اصبحت تتعدد طرق ا

يـة في تراجع اعداد السواح وما له من وهذا يـهدد مكانة البـلد في احملافل العا
مــردود اقـتـصـادي لــلـبـلـد وغـيــاب االمن هـو بـيــئـة طـاردة لألسـتــثـمـار من اغـلب
ية التـي تعد توفـر االمن احد شـروط العمل واالسـتثمار فـي بيئة الشـركات العـا
امـنـة لعـامـلـيهـا. تـدخل الـسـياسـة في عـمل اجـهـزة االمن هو احـد اسـبـاب فشل
االمن وغيـاب اخلطط والرؤية الفاعلة  في ادارة ملف بعض تشكيالت  االجهزة
االمنـية وعدم تـنمـية مجـال استـقاللها وعـملـها ناهـيك عن الفـساد االداري الذي
نـخر الـبـنى التـحـية لـلـدولة كـامال. وكل حـدث يحـصل تـكتـفي احلـكومـة بـبيـانات
سـار وتغـيـير عـملي خلـطط االمن. يـحتـاج ملف االمن استـنكـار دون تصـحـيح ا
الى ادارة شجـاعة  وابعـاد القـوات االمنـية وقيـاداتهـا عن التدخالت الـسيـاسية
ـنحرفـة واستقطـاب عناصـر من الشبـاب اخلريج وطرد العـناصر الـفاسدة وا
ـثل طـفـرة نوعـيـة في دعم االجـهـزة بـعـقول من مـخـتـلف االخـتـصاصـات وهـذا 
عـلـمــيـة تـسـهم في تــطـويـر مـسـار الــعـمل االمـني مع ادخـال
العـنـاصـر بدورات مـكـثـفة في الـداخل ووضع اخـتـبارات
وهـوبة وابـتعـاثـها بـدورات للـدراسة وكشف الـعنـاصـر ا
في اخلـارج لـتـحـفـيـز االبـداع والـتـسـابق بـ الـعـنـاصر

االمنية وبث روح العطاء في متابعة الزمر الضالة.

واشــارت الى ان (مـالكــات الــشــركــة
الـعامـة لـتـصنـيع احلـبـوب مسـتـمرة
فـي انـــتـــاج الـــطـــحـــ ضـــمن 300
مـطـحـنــة اهـلـيـة وحـكـومـيـة تـمـارس
عــمــلـهــا بــانـتــظــام ودون انـقــطـاع)
مشـددة على ان (مـايتم احلـديث عنه
بـارتـفـاع اســعـار الـطـحـ هـو لـيس
ـوزع ضـمن ـقــصـود به الـطــحـ ا ا
الــســلــة الــغـذائــيــة حــيث ان هــنـاك
الــــتـــزام من قـــبـل الـــوزارة لـــتـــوزيع

.( ــواطــنـ الــطــحــ عــلى جــمــيع ا
واضـــافـت انـــهـــا (تــــدرس من خالل
جلـان رقـابـيـة حـالـة الـسـوق احملـلـية
ومــراقــبــة اســعــار الــطــحـ وتــضع
استنتاجات واجابات من خالل ضخ
كمـيـات كبـيـرة من مادة الـطـح الى
واطن ضمن استـحقاقاتهم ضمن ا

البطاقة التموينية).
ولـفــتت ان (الـوزارة تـقـوم بــتـجـهـيـز

450 الف طن من مادة احلنطة

ــــطـــاحن االهـــلـــيـــة احملـــلـــيـــة الى ا
.( واحلكومية شهريا النتاج الطح
واطن (االبالغ واهابت الوزارة با
عن اخملالـفـات وحاالت الـفسـاد التي
جتري بعـدم تسلـيم مستـحقاتهم من
مادة الـطـح من الـوكالء في جـميع
مــنــاطق الــبالد" مــؤكــدة ان"فــرقــهـا
الــرقـابــيــة تـتــابع الـيــات الـتــجـهــيـز
طاحن االهلية والتوزيع في جميع ا

واحلكومية).

يــســبب ســقــوط قــتــلى.وكــتـب وزيـر
الـداخلـيـة الـتركي سـلـيـمان صـويـلو
على تويتـر صباح األربعـاء "عمليات
الـبـحـث واإلنـقـاذ في مـبــنى مالطـيـة
ــنـهـار انــتـهت. احلــمـد لــله لم تـقع ا

إصابات".
¡UOŠ« ‰UA²½«

قـبل ذلك بــوقت قـصـيـر تــفـقـد نـائب
وزيـر الــداخـلـيــة الـتـركي إســمـاعـيل
ـوقع. وقال لـلـصحـافـي جـاتاكـلي ا
أن 13 شـخـصا انـتـشـلـوا أحـياء من
حتت األنقاض من قـبل رجال اإلنقاذ
بــيــنـمــا تــمــكن ثـمــانــيــة آخـرون من
تـــخـــلـــيص أنـــفـــســـهم.وقـــال حـــاكم
مـقــاطـعـة مالطــيـة أيـدين بـاروس إن

خــــمـــســــة أشـــخـــاص مـن الـــذين 
إنـــــقــــاذهـم كـــــانــــوا مـــــا زالـــــوا في
ــسـتـشــفى لـيـل الـثالثــاء األربـعـاء ا
لكـنهم ليـسوا في حـالة اخلـطر.وكان
بـاروس صـرح قبـل ذلك أن اثـن من
األشـخـاص الـذيـن  انـتـشـالـهم من
ـسـتـشفى حتت األنـقاض نُـقال إلى ا
ركزة.وسجلت ووضعا في العنـاية ا
كامـيـرا مراقـبـة وقائع احلـادث الذي
حصل قبـيل الساعة 02,00) 17,00
ت غ) في شـــــارع مـــــزدحـم في وسط
مالطيـة.ويظـهر في الـتسـجيل مـبنى
اثناء انهياره فجأة وسحابة ضخمة

من الغبار تنبعث منه. 
وتنطـلق سيـارة كانت متـوقفة وسط
ـارة ضــجـة كـبــيـرة بـيــنـمـا يــنـدفع ا
ــــــســــــاعــــــدة الــــــعـــــالــــــقــــــ حتت

األنـقــاض.وقـال شـاهــد عـيـان لــقـنـاة
"خــبـر تــرك" إنه ســمع "فـرقــعــة" قـبل
ـبنى. واضـاف أن ذلك "كان انهـيار ا
أشبه بيوم القـيامة".و إرسال أكثر
من 260 من رجال اإلنـقـاذ إلى مـكان
احلـادث حـسب الـوكـالـة احلـكـومـية
إلدارة الــكــوارث الـطــبــيـعــيــة (أفـاد)
ـنـهـار ـبـنى ا بـيـنـمـا أُضـيء مـوقع ا
واصـلـة الـعمـلـيات. لـيال للـسـمـاح 
وكــان مـحــافظ مالطـيــة طـلب مــسـاء
الـثالثـاء من الـسـكـان والـصـحـافـي
االبتـعـاد عن موقع الـكـارثة لـلسـماح
لعمال اإلنقاذ بالتقاط أي إشارة تدل

على وجود أحياء حتت األنقاض.
وذكــــرت وســــائل إعـالم مــــحــــلــــيــــة
ومـسـؤولـون أن أسـبـاب االنـهـيـار لم
تــعـــرف بــيــنــمــا جتــري أشــغــال في
ــبـــنى. وقــال مــحـــافظ مالطــيــة إن ا
االنــــهــــيــــار "حــــدث بــــســــبب" هــــذه
ـدعي الـعـام األشـغـال.وقـال مــكـتب ا
في مالطـيـة في بيـان مـسـاء الـثالثاء
ــبـنى إن أربـعــة أشـخــاص - مـالك ا
ن قـــامـــوا بـــاألشـــغـــال - وثـالثـــة 
اعـتـقلـوا.وتـقع مـديـنـة مالطـيـة التي
يـبلغ عـدد سـكـانـها 450 ألف نـسـمة
عـلى بـعد 500 كـلم شـرق الـعـاصـمة
أنقـرة.وقال أنور كـيراز رئـيس الفرع
احملـلـي حلـزب الـشــعب اجلــمـهـوري
ــبــنى الـذي يــقع في ــعـارض إن ا ا
ديـنـة مكـون من طـابق واحد وسط ا
ويــضم مـتــاجــر عـدة بــيـنــهـا مــطـعم

ومقهى.
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اكـــدت وزارة الـــتـــجـــارة اســـتـــمــرار
مواقـع الشـركة الـعـامة لـتـجارة كـافة
ـقررة طـاحن بـاحلصص ا جتهـيـز ا
من مادة احلنطة للوجبة التاسعة . 
وقـال مديـر عـام الـشركـة بـاسم نـعيم
الـعـكـيـلي ان (مالكـاتـنـا الـعـامـلـة في
ــــــوافـع وفي الــــــســــــايــــــلــــــوات و ا
احملافـظات كافـة استـنفرت جـهودها
ومواصلتها للـعمل لساعات متاخرة
ـــطــاحن من اجـل تــعـــزيــز ارصـــدة ا

باحلنطة للوجبة التاسعة).
واضــاف الـــعــكــيــلي ان (ســايــلــوات
ومواقع الـشـركة في الـرصافـة وخان
بني سعـد والطوز والـنجف وكركوك
وصالح الـــدين واالنـــبــار ونـــيــنــوى

وديالى والناصرية).
œ«bGÐ sŠUD

وبــ ان (ســايــلــو خــان بــني ســعـد
جـــهــــز مـــطــــاحن بــــغـــداد االهــــلـــيه
واحلكوميـة بكمية 2123.840 طناً
ـئة األولى من من اصل سلـفة 50 با
احلصه الـتاسـعه بواقع 47 سيارة.
الكات  العاملة في ديالى وباشرت ا
ـطـاحن االهـلـيـة بـاحلـصـة جتـهـيـز ا
قرره حيث  جتهيز 1646.040 ا
طنـاً وبواقع 43 شاحـنـة ليـسهم في

رفد مفردات البطاقة التموينية).
واشــــار الى ان (فـــرع الــــشـــركـــة في
ـراكـز التـابـعـة له واصلت كـركوك وا
جتــــهـــــيــــز مـــــطــــاحن احملـــــافــــظــــة
قررة من مـادة احلنطة بحصصـهم ا
ـــقــرر تــوزيــعـــهــا عــلى احملــلــيــة وا

".وأضاف البيـان "هذا العدوان الذي
يــتم وعـلى مــرأى الــتـحــالف الـدولي
وروسيا وعمـوم العالم تطـور خطير
ال بـــد من أن تـــكـــون هـــنــاك مـــواقف
واضـحـة من هـذه اجلـهـات وعـليـهم
لعب دور مسؤول في منع تطور هذه
احلــرب بــعـــد أن فــشــلت تــركــيــا في
تـــمـــريـــر مـــخـــطـــطـــات أخـــرى ضــد
شعبنا".وردا على هذا الهجوم دعت
الـسـلـطات الـكـرديـة صـبـاح األربـعاء

إلى مـسـيرة في الـقـامـشـلي للـتـنـديد
بــتـــركـــيــا بـــالــتـــوازي مع تـــشـــيــيع

الضحايا.
ـــرصـــد الـــســـوري حلـــقـــوق وقـــال ا
اإلنـــســـان إن الـــهــجـــوم اســـتـــهــدف
مـــــــســـــــؤوال من قـــــــوات ســـــــوريــــــا
ـقــراطـيــة لم يـكن مــوجـودا في الــد
الــســيــارة مــضــيــفــا أن جــده وأحــد
أخوته وشخصـا آخر قتـلوا.وبفضل
الـــصــراع الـــســوري الـــذي بــدأ عــام
2011 عزز األكراد حكمهم الذاتي

من خالل إقامة إدارتـهم اخلاصة في
شمال البالد وشمال شرقها

.وينتشر اجلـيش التركي منذ 2016
في ســوريـا خـصــوصـا في مـنــطـقـة
إدلب (شــمــال غـرب) الــتي تــسـيــطـر
علـيهـا هيـئة حتـرير الـشام (الـنصرة
سـابـقا) وفـصـائل مـعـارضة مـقـاتـلة.
كما يـنتـشر وفصـائل سورية مـوالية
له في مناطق حـدودية سيـطر علـيها
إثر هجمات استـهدفت تنظيم الدولة
ـقاتلـ األكراد الذين اإلسالمية أو ا
".وشـنّت تـصـنـفـهم أنـقـرة "إرهـابـيـ
ـوالـية أنـقرة والـفـصـائل الـسوريـة ا
لـها ثـالث عمـلـيـات واسعـة الـنـطاق
في السنوات األخيرة (2016-2017
و2018 وتـشـرين األول 2019) على

طول حدودها مع سوريا.
وأعـلـنت الـسـلطـات الـتـركـيـة صـباح
امس األربعـاء جناة  21شخـصا من
انهيار مبنى الثالثاء في مالطية في
شرق تركـيا موضـحة أن احلادث لم

القامشلي (أ ف ب) - اتهمت القوات
الـكـرديـة امس األربـعـاء تـركـيـا بقـتل
ثالثــة مــدنـيــ في هــجــوم بـطــائـرة
مسـيرة اسـتهـدفت سيـارة في مديـنة
القامـشلي اخلـاضعة لـسيطـرتها في
شـمــال شــرق سـوريــا.وقـالت اإلدارة
الـكــرديـة لــشـمـال وشــرق سـوريـا إن
"الدولة الـتركية وعـبر طائـرة مسيّرة
قـــامت بـــاســتـــهــداف حي مـــدني في
قامشلو (الهاللـية) عصر التاسع من

شــــهــــر تــــشــــريـن األول من الــــعــــام
اجلـــاري" مـــوضـــحـــة أن "الــقـــصف
أسـفـر عن اسـتـشـهـاد ثالثـة مـدنـيـ
وهم من عـائلـة لـو الوطـنـية وبـيـنهم

اجلد يوسف لو  82عاما.
ورأت اإلدارة في هـــذا الــقـــصف "في
تـــكــرار حملـــاوالتــهـــا بــهـــدف ضــرب
االستـقرار في شـمال وشـرق سوريا
وتــأكـيـدا عــلى سـعــيـهـا لالســتـمـرار

بنهج اإلبادة ضد شعبنا
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ـثـقفـون في الـدول الـشـمولـيـة مـريرة كـانت الـتجـارب الـسـلطـويـة الـتي خـاضهـا ا
ـا ألعمـار كـاملـة  ولعل جتـربـة مشـاركة ومـكلـفـة ومثـار نـدم لسـنوات طـويـلة ور
ـبدعـ الـعراقـيـ في الفـعـاليـات الـثقـافـية الـتي اقـيمت في عـراقـهم منـذ مـطلع ا

السبعينات حتى سقوط الدكتاتورية من اكثر التجارب سلبية وسوداوية .
 فـالـدولـة الـشمـولـيـة الحتـتـرم الـثـقـافـة وأبـعـادهـا احلـضـارية وال اثـرهـا في وعي
وسلـوك الناس افـرادا ومجتـمعات  بل  تـنظر الـيهـا كوسيـلة من وسائل الـدعاية
ـا لشـخص الـدكتـاتور نـفسه فـقط وتـصبح شـركا لـتوريط النـظـمة دكـتاتـورية ور
ديح الزائف لقتلة مجرم مثقـف عراقي وعربا وأجانب احيانا في متـواليات ا
ونظـام قادم من القـرون الوسطى ومـقيم فيـها وكلـنا يتذكـر كيف جيـش الشعراء
العـراقيون والعرب للدفاع عن عدي صدام ح قتل احد حمايات ابيه تزامنا مع
ربد ومسـرحية سجنه الـفجة حتى قارنـهما عبد الرزاق أحدى دورات مـهرجان ا

عبد الواحد بابراهيم اخلليل وولده اسماعيل بقوله ..
ولم يقل رب اسماعيل خذ دمه .. لكن فداه  اال تفديه يارجل

يـة الكبيرة في القارات  ومن عملي ومـشاركتي بعشرات الـفعاليات الثقـافية العا
ـيا كـلـهـا  فـقـد تـأكدث لـي حقـيـقـة مـفـادهـا ان الفـعـالـيـات الـكـبرى الـنـاجـحـة عـا
فعالـيات تقوم بها مؤسسات ثقـافية مختصة بنوع الـفعالية وال تتدخل احلكومات
اال داعـمـة ومسـهـلة لـلـفـعالـيـة وان االوطان وثـقـافـاتهـا هي من تـسـتفـيـد من هذه

الفعاليات الهامة.
 تـصـوروا لـو ان الرئـيس بـايـدن يـتدخل بـنـتـائج االوسـكار او الـرئـيس الـفـرنسي
بنتـائج مهرجان كان او جائزة غـونكور او احلكومة السويـدية بجوائز نوبل  فما

يا من هذه الفعاليات واجلوائز بعدها ? فاهيم التي ستشيع عا هي ا
هـرجانات الدكـتاتورية وان فاهـيم والرؤية الدعـائية   لذا البد ان نـغادر عراقـيا ا
وضـوعـية فـح تـقول تـظل احلكـومة داعـمـة للـثقـافة غـيـر متـدخلـة بتـفـاصيـلهـا ا

يا عن مهرجان ما (  هذا مهرجان حكومي )  عا
فـذلك اكـبـر نـقد سـلـبي يـوجه له ولـيس مـدحا كـمـا يـفـهمه
االعراب ودكـتـاتوريـاتهم الـعـتيـدة والذي مـا زال بـعضـنا
يظـنه صوابا بعد عـقدين من سقوط دكـتاتوريتنـا الفاقعة
.الثقافة هوية أمة وسمة شعب تعكس رقيه وحضارته .
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ومع أنه مسالق قدسـة حالقاً أنتقل به الـله الى جواره  كان في مـدينة كـربالء ا
الـلـسـان فـهو بـارع في قـراءة الـكـفـوف أذ صلح مـزاجه وأن أعـتل فـحـيـاتك كـما
يقـول (افالم كارتون) وعند موضوع احلظ أسـتقرت رغبتي في أستطالع ردود
عـلى أني لم ـقـال  ـقـربـ لـغـايـة الـشـروع في كـتـابـة هـذا ا فـعل مـجـمـوعـة من ا
أسـتـغـرب اجلـواب  فـمـنـهم من كـفـكف الـدمع عـلى احلـال وآخـرين صـبـوا جام
وثلـة أشـتكت لـصـاحب اجلالل  لـعل األمراليـحـتاج الى غضـبـهم على احلـكـام 
مـنـجم أو (فـتـاح فـال) حـتى يــسـتـنـتج أن حـيـاتـنــا أفالم كـارتـون فـالـعـراق عـنـد

البعض كتاب مفتوح وعند آخرين لغز مفقود.
ــا كـان الــرئــيس الــســوداني الــســابق بــلــدنــا أعــمق وأخــطــرمن أي كــتــاب ور
عـمرالـبـشيـرمـخطـئـاً في قوله أن كـتـاب األغتـيـال األقتـصـادي للـعالـم (أعتـرافات
قـرصـان أقـتـصـادي ) لـلــكـاتب جـون بـركـنـزهـو أخــطـر كـتـاب في الـعـالم  كالم
ـؤلف مـن أبرع الـبـشـيـرأسـتـشـوقـني في أسـتـطالع مـوضع اخلـطـورة فـوجدت ا
خــبـراء األقــتـصــاد الـدولــيـ ويــكـشف جــوانب غـيــرمـرئــيـة من خــطـة الــقـروض
شـروعات أذ يكـشف غايتـها اخلـفية في تـكوين مجـموعـة من العائالت الـثرية وا
ـديـنـة وهي بذلـك تشـكل أمـتداداً ذات نفـوذ أقـتصـادي وسـيـاسي داخل الدول ا
لـلــنـخــبـة األمــريـكــيـة لــيس بـصــفـة الــتـآمــرحـسب لــكن من خالل أعــتـنــاق نـفس
ذاهب واألهداف بحيث ترتبط رفـاهية وسعادة األثرياء اجلـدد بالتبعية األفكـاروا

تحدة األمريكية. طويلة األمد للواليات ا
 ورغم أن عبء القـروض سيحرم الفـقراء من اخلدمات األجـتماعية لـعقود قادمة
كمـا ورد في سطـور الكـتاب لـكنه وزمالؤه دفـعوا دوالً نـحو األفالس وأغـرقوها
أتوقف هـنا وأقول أني أبصرت واقعنا بالـديون وأعطى دليالً من واقع األكوادور
احلــالي وأنـا مـازلت لــلـتـو في مـقــدمـة الـكـتــاب قـراصـنـة االقـتــصـاد هم خـبـراء
محترفون ذو أجورمرتفعة مهمتهم أن يسلبوا مالي الدوالرات بالغش واخلداع
ــعــونــة االمــريــكــيـة من دول عــديــدة لــتـذهـب في جــيب الــبــنك الــدولي وهــيــئــة ا

ساعدة الدولية ثم تصب بعد ذلك في USAID وغيرها من مؤسسات ا
خزائن الـشركـات الكبـرى وجيـوب حفـنة من الـعائالت الـثريـة التي تـسيـطر على
الية وارد الطـبيعيـة في الكرة األرضيـة وسائل القـراصنة أصطـناع التقـاريرا ا

األبتزاز اجلنس والقتل. الرشوة  تزوير األنتخابات 
ال ورغم أن ا ـة   هم يـلـعبـون لـعبـة تـأخـذ أبعـاداً جـديـدة ومخـيـفة أسـمـهـا العـو
ـانحي الـقروض عـندمـا تكـون كبـيرة لـدرجة  أنـها يـعود بـشكل مـبـاشر تـقريـباً  
ـستـديـنة عن سـداد ماعـلـيهـا من ديـون في ظرف سـنوات تـضـمن عجـز الـدولة ا
ؤلف رطالً من اللـحم مقابل ـافيا وتـطلب كـما يقـول ا قليـلة آنـئذ تسـلك سلوك ا
الدين . أن  قـائمة تلك الطلبات واحدة أو أكثرمنها السيطرة على تصويت الدول
هيمنة على موارد الثروة كالبترول او تـحدة  إنشاء قواعد عسكرية  في األ ا
تــلك هي أمـبـراطـوريـة قـنـاة مـائـيـة ذات أهــمـيـة جـيـوبــولـتـكـيـة
القـراصنة أذ تبلع دوالً وتشتري أخرى واحدةً تلو أخرى
هل عــرفــتم اآلن يـاســادة يــاكــرام حـقــيــقـة الــوضع في

العراق?
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نـــظـــمت وزارة  الــــبـــيـــئـــة  زيـــارات
مــــيــــدانــــيــــة الى عــــدد من مــــدارس
مــحــافـظــة بــغـداد في جــانب الــكـرخ
ضـمن حـمـلـتـهـا الـتـوعـويـة الـبـيـئـية
والــصــحـــيــة بــ طـــلــبـــة وتالمــيــذ
دارس لالطالع على الواقع البيئي ا

فـــيـــهـــا.   وقـــال مـــديـــر عـــام دائـــرة
التـوعيـة واالعالم الـبيـئي اميـر علي
احلـســون في بـيـان تـلــقـته (الـزمـان)
امـس ان (الـــدائـــرة  نــــظـــمت زيـــارة
ـدرسـة لـبـنـان االبـتـدائـيـة مـيـدانـيـة 
ومـــدرســــة الـــزنـــابـق اإلبـــتــــدائـــيـــة
لالطالع على واقـعهـا البـيئي والـقاء
محاضرات توعـوية عن طريق الداتا

شــو عـن اهـمــيــة الــبــيــئــة وتــرشــيـد
ياه وطـرق احملافظة على استهالك ا

البيئة ونظافتها). 
ـــيــدانــيــة واضـــاف ان  (الــزيــارات ا
تــركـزت عــلى الـنــظـافـة الــشـخــصـيـة
ــدرســـة ومــيــاه الــشــرب لـــتالمــيــذ ا
وضرورة تـرشـيد اسـتـهالكه ونظـافة
ــيـاه ,مــؤكــدا عـلـى ضـرورة دورات ا
ـدرسية وزيادة االهتمـام باحلدائق ا
سـاحـات اخلضـراء كـونهـا تـساهم ا
في حتــــســـ وحـــمــــايـــة الـــبــــيـــئـــة

درسية).  ا
w O  b d

دارس التي تـمت زيارتها وب ان (ا
ـــرشــد الـــبـــيــئي قــامـت بــتـــعــيـــ ا
والصحي ليـكون اداة لتـعزيز الوعي
الــبـــيــئي في داخـل مــدارس الــعــراق
وسعـيا منـها لـتعـزيز مبـاد الثـقافة
ـــعــرفـــة الـــبـــيـــئــيـــة بـــ عـــمــوم وا

التالميذ).
وتـمــر مـحـافـظـة ديــالى بـاسـوأ ازمـة
جفـاف بـعد 2003 والتـي بدات اولى
مالمـحـها قـبل 7 اشـهـر من االن بـعد
انحسار خزين بحيرة حمرين بنسبة

ئـة  وانـخـفاض ايـرادات نـهر 90 بـا
ئة ديالى بنـسبة وصلت الى  85 با
لـتبـدا ازمـة بدات تـهـدد بشـكل فـعلي
في فقدان احملافـظة اجلزء االكبر من
بـساتـيـنـها سـواء في مـنـاطق شـمال
شرق او جنـوب ديالى. وقـال النائب
الــسـابق عــبـد اخلــالق الــعـزاوي في
ان" ديـالى حــديث لـ( بــغـداد الــيــوم)
تـعـتمـد عـلى انـهـر تقع مـنـابـعـها في
ايــران ومـنــهـا نـهــر ديـالـى والـونـد"
الفــتــا الـى ان "ايــرادات تــلك االنــهــر
ـئــة  من تـؤمـن مـا يــصل الى 80 بــا
احــتــيــاجــات احملــافــظـة اال ان تــلك
االنهـر شـبه جافـة حـاليـا وااليرادات
ئة  واكثر". انخفضت بنسبة 90 با
واضـاف  ان (وزارة الــزراعــة قـررت
الــغــاء اخلــطــة الــزراعــيــة لــلـمــوسم
ــــاضي واالن اخلـــطـــة الــــصـــيـــفي ا
الـشـتـويـة ايـضـا  الـغـائـهـا بسـبب
يـاه" مبـينـا انه "لوال سـرعة شحـة ا
ـائـيـة وانـشاء وارد ا حتـرك وزارة ا
ــيــاه نــهــر دجــلــة صـوب خط نــاقـل 
بعـقـوبة حلـصـلت كارثـة تـهدد حـياة
 400الف نـــســـمــة ). واشـــار الى ان
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استـعرض رئـيس مجـلس القـضاء األعلى
وفـــــــد مـن احلــــــزب فـــــــائق زيـــــــدان مـع 
دور واجراءات قراطي الكردستاني  الد

القضاء في االنتخابات.
وذكـر اجملـلـس في بـيـان تـلــقـته (الـزمـان)
امس ان (زيـــدان اســتــقـــبل وفــد احلــزب
بحضور كل من برئاسة هوشيار زيباري 
رؤساء احملـكـمة االحتـادية الـعـليـا جاسم
محمد عبود واالدعـاء العام جنم عبد الله
ـشـهـداني و هــيـئـة اإلشـراف الـقـضـائي ا
مـسـلم مـتــعب مـدب وجـرى خالل الـلـقـاء
تـــقــد شــرحـــا مــوجــزا إلجــراءات ودور
القضاء في موضوع االنتخابات استناداً
إلى الدستور والـقانون). الى ذلك كشفت
ي منقذ داغر  عن دراسة اجراها االكاد
كـفــاءة اسـتـخـدام اصـوات الــنـاخـبـ من
ـــشــــاركـــة في قـــبل الــــكـــتـل واالحـــزاب ا

استحقاق تشرين . 
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وقــال داغــر ان (الـــدراســة الــتي اجــراهــا
مــؤخـــرا كــشــفت عـن ان افــضل األحــزاب
الـفـائـزة اســتـثـمـاراً الصـوات جـمـهـورهـا
ـــوقـــراطي ـــصـــوتـــ لـــهــــا كـــان الـــد ا
الــكــردســـتــاني إذ إســتــطــاع حتــويل85
ـئة من أصـوات مـنـاصـريه الى مـقـاعد بـا
انـتــخـابـيـة  تاله الــصـدريـون بـواقع 82
ـستـقلون بـنحو أما األسـوأ فكان ا ـئة با
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ــئــة ثم حتــالف الــفـتـح بـواقع 38 26 بــا
ـسـتقـلـ خـسروا ئـة) واضـاف ان (ا بـا
ــئـة مـن مـجــمــوع األصــوات الـتي  74بــا
حــصــلـوا عــلــيــهـا الــتي زات عن مــلــيـون
وستمائة الف صوت وهذا يـبدو طبيعياً
النهم عـملوا بـشكل مسـتقل ومـنفصل عن
بعضـهم البعض امـا الفتح فـقد فشل في
ـئـة من مـجـمـوع االصوات حتويل 62 بـا
انـية) التي حـصل عـليـها الى مـقـاعد بـر
وتــــابع ان (االحــــزاب احملـــســـوبــــة عـــلى
ـئة من تشـرين استطـاعت حتويل  62 با
اصوات نـاخـبيـهـا الى مقـاعد انـتـخابـية
مـتـفـوقـ عـلى حتـالف تـقـدم الـذي تمـكن
ــئـــة من أصــوات من اســـتــثـــمــار 61 بـــا
ـفــوضـيــة الـعــلـيـا نــاخـبــيه).  وأعـلــنت ا
ـسـتــقـلـة لالنـتـخــابـات  تـطـابق نـتـائج ا
إعــــادة فــــرز أصــــوات أكــــثــــر من  4آالف
محطة انـتخابيـة بعد االنتـهاء من النظر

بطعون تقدمت بها أطراف خاسرة. 
وأوضـــحت في بـــيـــان أنـــهـــا (ســـتـــعـــلن
الــتــفــاصــيل كــافـــة في قــرارات الــهــيــئــة
القـضـائيـة لالنـتخـابـات واعالن النـتائج
الـــنــهـــائــيـــة بــعــد ذلـك) بــدون أن حتــدد

موعداً. 
ـركـزيـة والـلـجان واضـافت ان (الـلـجـنـة ا
السـاندة بـاالجراءات الالزمـة إلنهـاء ملف
الـطعـون قـد دققـت جمـيع أوراق االقـتراع
طعون بها وكانت النتائج في احملطات ا

مـطـابـقــة) واشـارت الـفـوضـيـة الى انـهـا
(وجـدت عـدداً قـلـيالً من األوراق الـبـاطـلـة
واتــضح انـهــا غـيــر صــحـيــحـة من خالل
واتــخــذ مــا يــلــزم الــتــدقــيق الــبـــصــري 
بـــصــددهــا وفــقـــا االجــراءات واالنــظــمــة
ـفـوضــيـة الـذي وعـرضـت عـلى مـجــلس ا
بــدوره رفــعـهــا الـى الــهــيــئــة الــقــاضــيـة
ـئات االعـتصام لالنتـخابـات). ويواصل ا
لألســـبــوع الــثــالث عــلى إحــدى بــوابــات
ــنــطــقــة اخلــضــراء لـــكــنه تــطــور لــيل ا

ــاضــيـــة إلى مــواجــهــات مع اجلـــمــعــة ا
القوات األمـنيـة حينـما حاول احملـتجون
ـنطـقة الـتي تضمّ مـقار اقتـحام بـوابات ا
ــفــوضـيــة وســفـارات حــكــومــيـة مــنــهـا ا
ال ســيـــمــا ســفـــارة الــواليــات أجــنــبـــيــة 
ــــتـــحــــدة. وقــــتل مــــتـــظــــاهـــر أصــــيب ا
بـالــرصـاص وفق مـا أفــاد مـصـدر أمـني
وأصيب 125 آخـرون بجـروح غـالـبـيـتهم
من القـوات األمنـية بـحسب مـا افادت به
وزارة الصحة إثر تلك الصدامات. ووفق
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مجلس القضاء
يستقبل وفداً

كردياً

واحلـمـامـات الـعـامـة والـصـنـاعات
الـشـعـبـيـة مـثل صـنـاعـة الـسـيوف
وصيـاغة الذهب والـفضـة ومعامل
الـغـزل وصـنـاعـة الـنـسـيج " مـعمل
احلـــــاج نــــوري فـــــتــــاح بـــــاشــــا "
وأســـواق االســـمـــاك والـــلـــحـــوم 
وعالوي جـمـلـة الـفـواكه واخلـضـر
قـاهي  إلى بـاعة الـباجـة وكبة وا
الــبــرغل واحلــلــويــات . ورأيت ان
ـتـجـانس اثقل هـذا اخلـلـيط غيـر ا
الـــكـــتـــاب وارهق (الـــصـــفـــحـــات)

وساوى ب الترى والثريا. 
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ومن بـ هذه الـفقـرات نلـمح عدداً
من اإلشــارات حـــول شــخــصــيــات
يــرى الـــزبــيـــدي أنــهـــا تــســـتــحق
ا لـعـبته من ـديـنـة  االهـتـمام من ا
أدوار مــؤثـرة فـي مــجـمـل احلــيـاة
الــوطـنــيـة واالجــتــمـاعــيـة ومــنـهم
الـدكـتــور مـحـمـد فــاضل اجلـمـالي
الذي يعد من أبرز معالم السياسة
والـتـربيـة في الـعـراق  وهـو الذي
قــال في رســـالــة إلى رحـــيم كــاظم
الهـاشمي " إن تـناول حـياتي كـلها
يــــســـتــــغـــرق ســــنـــوات يــــصـــعب
اســـتـــعــــراضـــهـــا  عـــمـــري فـــوق
الـتـسعـ  خبـراتي ثـمـانون سـنة
من الدراسة والتدريس والسياسة
ؤلـف إلى إقامـة تـمـثال " ويـدعـو ا
لـلـجـمــالي في مـديـنـتـه الـكـاظـمـيـة
الــتي ولــد فــيــهــا عـام 1903 ومن
ســيــاســيي الــكـاظــمــيــة الــبـارزين
فضالً عن اجلـمالـي وعبـد الرسول
اخلــالــصي وعــبــد الــكــر األزري
وعبد الـصاحب العلـوان والدكتور
عـبــد احلـسـ اجلــمـالي والــسـيـد
بـاقـر احمـد احلـسـني نـائب رئيس
ـلـكي  وكـذلك تـشـريـفـات الـبالط ا
يـولي اهـتـمـامـاً خـاصـاً بـالـطـبـيب

اجلراح الـدكتور فـرحان بـاقر الذي
يـطلـق علـيه لـقب ( طبـيب الـرؤساء
األربـعـة )  وهـو في االصل عـنوان
سبق للمـفكر الدكتـور عبد احلس
شـعــبــان ان نـحــته في ســلــسـة من
الــسـرديـات عن الـراحـل كـتـبـهـا في
جـريــدة (الـزمـان) وبــقـيــة األطـبـاء
ـشـهــورين حـكـمت عــبـد الـرسـول ا
ونــزار بــاقــر احلــســني وإبــراهــيم
خليل الشمري  وفي مجال النحت
والرسم واحلـفر على اخلـشب تبرز
أسمـاء الفنـان الكـبار محـمد غني
حكـمت وخلـيل الورد واحتـاد كر
وهـــاشـم الـــورد ووضـــاح الـــوردي
وإبــراهــيم الــنــقــاش  ويــخــصص
ـؤلف حـيـزاً لـلـتـعـريف بـالـنـحات ا
ـطـلـب مهـدي عـبـود الـطـائي عـبـد ا
الـذي يـعد مـن أبرز نـحـاتي الـعراق
لـكـنه لم يـأخذ حـقه إعالمـيـاً  وهو
الـــذي وفــر لــلــمــؤلـف الــكــثــيــر من

همة والنادرة . الصور ا
وامــيل الى قــول زمــيـلـي جـزاع انه
(مـن الــصـــعـــوبـــة ايــجـــاز كل تـــلك
ـعلـومات واحلـكايـات التي وردت ا
في كـــــتــــــاب " شـــــذرات من تـــــراث
الكاظمية فـي القرن العشرين " لكن
البــــد من اإلشـــارة إلـى مـــخـــتـــاري
ــة  الــدبــخــانــة مــحالتــهــا الــقــد
دامغـة والقطانة الشيـوخ والتل وا
 ومنهم آخر مـختار حمللـة القطانة
قـبل االحــتالل األمــريـكي الــشـهــيـد
عـبـد الرزاق عـبـد األمـير الـزبـيدي 
ؤلف  وهو أيضاً صاحب شقيق ا
مــكـتــبــة الــعـراق اجلــديــد في بـاب
الدروازة  وقـد أغتـيل غدراً  فـترك
ا ندباً دامـياً في قـلب كل من عرفه 
ـتـلـكه من طـيـبـة وأريـحـيـة ونـبل
وكرم وشـهـامة هي من صـفات أهل
الكـاظمـية األصالء عـلى حد وصف
ــؤلف.  وحــرص الــزبــيــدي عــبــر ا
 430 صفحة من الكتاب على رصد
مواقف انـسانيـة وطرائف والـتقاط
مـعـلـومـات غـيـر مـتـداولـة او غـابت
عن رصــد الــبــاحــثــ تــتــعـلـق امـا
بشخصيات الكاظمية او باجندتها
ومثاباتها البارزة ومواقعها ضمن
جــغــرافــيــة بـغــداد  فــضال عـن مـا
ذكـره من شواهـد تخـص الكـاظمـية
ورموزها السياسية واالجتماعية).
واذا كـان الـزبــيـدي قـد تــنـاول هـذا
احلـــشــــد الـــكـــبـــيــــر من االســـمـــاء
ــســمــيــات في كــتــابه  فــان من وا
الـطـبـيـعي ان تـفـوت الـواحـد مـثله
بــرغم كل مـا بـذله مـن صـبـر وثـابـر
من اجــــــــلـه بـــــــعـض الـــــــوقــــــــائع
والــشـــخــصـــيــات وال ســـيـــمــا في
اجملـاالت الـبــعـيـدة عن اهــتـمـامـات
ـؤلف كالـرياضـة. فـقد بـحثت ولم ا
اجــد ذكـرا لـبـعض مـن عـرفـتـهم من

ولـعل من وفـاء االنسـان ان يـكرس
جــهـدا او عــمال يــنــقل جــانــبـا من
تــراث  مـســقط رأسه وهــو تـراث
ثـــري وحــافل الى االجــيــال. وذلك
ـــعـــروف مـــا فـــعـــله الـــزبـــيـــدي ا
ــهـنـيــته  الــتي التـطــغى عـلــيـهـا
فـــــرعــــيـــــات اخــــرى بـــــرغم ثـــــقل
واطنة واالنتساب الى مسؤولية ا
بعض هذه الـفرعيـات . وهكذا قدم
لـــلـــقـــراء  خـــبـــرة حـــيـــاة وعـــيش
ومالزمة قـد تفتـقر لهـا مصادر او
ــكــتــبــة مـــؤلــفــات اخــرى رفـــدت ا
العـراقية واالسالمـية بشـأن مدينة
الـــكــاظــمـــيــة. وامــيـل الى عــد ذلك
خصوصـية يتـسم بها هـذا الكتاب
عـززة صفحـاته بالصـور النادرة ا
عــلـى امــتــداد الــقــرن الــعــشــرين 
حـيث تعـد حـقبـة صاخـبـة وحافـلة
 . ؤرخ والباحث في معايير ا
يــقـع الــكــتــاب فـي فــصــول ثالثــة
خلــصــهــا الـدكــتــور طه جــزاع في
عــرض صـحــفي كـتــبه مـؤخـراً بـ (
عــلــمـاء وفــقــهـاء الــكــاظـمــيـة )  (
الــدولــة ورجـــال الــســيــاســة ) و (
ــهــنــيـة احلــيــاة االجــتــمــاعـيــة وا
للمدينة ) غـير ان اتساع البحث 
ـكن اخلالص والـتـداخل الـذي ال 
مــنـه في الـــكـــثــيـــر مـن الــقـــصص
ــشـاهـد واألحـداث واحلــكـايـات وا
االجـتـمـاعـية والـسـيـاسـيـة  جـعل
فـــقـــرات كل فـــصـل من الـــفـــصــول
وكأنها نـسيج واحد  وهي فقرات
تـــزيــد عن   120فـــقــرة تـــنـــاولت
تعريفات بشخصيات لعبت أدواراً
مــشـــهــودة في الــتـــاريخ الــوطــني
أمـثــال الـشــيخ مــهـدي اخلــالـصي
الــكـبــيـر والـســيـد مــحـمــد الـصـدر
والـدكتـور محـمـد فاضل اجلـمالي
ـؤلف طـويال في الــذي اسـتـطــرد ا

عـــــرض ســــيـــــرته الـــــعـــــلــــمـــــيــــة
والــدبــلــومــاســيـة والــســيــاســيـة
والنـائب صادق الـبصـام التـميمي
والـشـيخ عـبد احملـسن الـكـاظمي 
ـية فـضالً عن شـخـصـيـات واكـاد
وثقافية وفنيـة ورياضية وشعبية
أمـــثــال الـــدكـــتـــور عـــلـي الــوردي
والـدكــتـور حــسـ عــلي مـحــفـوظ
والـدكـتـور فـرحان بـاقـر والـدكـتور
حـكــمت عـبــد الـرســول والـدكــتـور
نــزار بــاقــر احلــســني والــدكــتــور
إبــراهـيم خـلـيل الـشـمـري واحلـاج
الئـكة عـبـاس اجلـصـاني ونـازك ا
وجـعـفـر الـسـعـدي وغـيـرهـم . كـما
تــنــاولت تــلك الــفــقــرات مــخـتــلف
ـــديـــنـــة  من أوجه احلـــيـــاة في ا
نبر واكب احلسينيـة وخطباء ا ا
احلـــســـيـــني ومـــجـــالس الـــعـــزاء
ومــــــواكــــــبـه  والــــــصــــــحــــــافــــــة
ــــصـــورون والــــصــــحـــفــــيــــون وا
والـــتـــصـــويـــر الـــفـــوتـــوغـــرافي 
والصيرفة والصرافون  والعمارة
ــــــعــــــمــــــاريــــــون  واحلالقــــــة وا
واحلـالقــــــــون  والــــــــريــــــــاضـــــــة
والـريـاضــيـون  ورجـال الــقـانـون
درسون عـلمـون وا واحملامـون وا
ــكـتــبــات الــعـامــة واخلــاصـة  وا
واجملالس األدبـية حـيث يخصص
صـفـحـات منـهـا جملـلس اخلـاقاني
الــذي بـدأت نـواة تـأســيـسه أثـنـاء
زيــارات الـعالمـة الـدكـتـور الـشـيخ
عـــيــسـى اخلــاقـــاني إلى الـــعــراق
وكـان األقــرب إلى نـفـسه الـدكـتـور
حـســ عـلي مــحـفــوظ والـدكــتـور
علي الوردي واألمثال  الـشعبية 
ومــــتـــــعــــهــــدو احلج والــــعــــمــــرة
أذونات (احلملدارية) والقابالت ا
والـدفن والـدفــانـة  والـصــنـاعـات
هن وبـاعة الكـتب والقرطـاسية وا

اهل الـكـاظـميـة  من قـبـيل االسـتاذ
صـــبــــري بـــنــــانـــة الــــذي رفع اسم
الـعراق في مـحافـل العـاب السـاحة
ـيـدان وتـتـلـمـذ عـلى يـديه جـيل وا
من الـريـاضـيـ في مـدارس كربالء
اواخـــر الـــســـتـــيـــنـــات من الـــقـــرن
ـاضي وعـرفـته لـلمـرة االولى في ا
متوسـطة الوحـدة واعدادية كربالء
الــتي درســنــا فــيــهــا وكـان مـالزمـا
لـــصــديـــقه مـــدرس الـــريـــاضـــيــات
االسـتـاذ اديب اطـال الـله في عـمـره

ان كان حيا.
واحــمــد عـبــاس الــريـاضي االداري
الـبـارز الـذي تـرك بـصـمـة في نـادي
اجلــــــيش واحتـــــاد كــــــرة الـــــقـــــدم
وغـيــرهـمــا ومـازال يــرفـد بـخــبـرته
االداريــــة احلــــركــــة الــــريــــاضــــيـــة
الــعـراقــيـة. وتــلك هــفـوة لــكـنــهـا ال
ترتقي الى خطأ مقصود او متحكم
او ال يــــســـتـــنـــد الـى دلـــيل مـــادي
كالوثيقة واالعتراف واداة الفعل.
وفي حقل الصـحافة سـعدت برصد
ـهـنـة عـشــرات االسـمـاء من زمالء ا
الـتـي وردت في الـكـتـاب والسـيـمـا
مـا يـتعـلق بـأسـرة الصـحـفي هادي
االنــصــاري الــذي عــاصــرت إدارته
جلريدة (اجلمهورية ) ابان رئاسة
االســــتـــاذ الــــراحـل ســـعــــد قــــاسم
حـمـودي وكـذلك تـولـيه سـكـرتـارية
حتـــــريـــــر قـــــسـم االخـــــبـــــار. كــــان
االنــصــاري صــحــفـيــاً فــذاً مــولــعـاً
بـــزراعـــة واســـتـــنـــبــات انـــواع من
الـزهور وخالل زيـادة رافـقت فيـها
عــمي مـراسـل اجلـريــدة في كـربالء
طـــــــارق امـــــــ اخلـــــــفـــــــاجـي الى
الـكـاظـميـة وتـفـقد االنـصـاري جال

نـظـري في شـتى انواع
الزهـور بحـديقـة منزله

العامر.
وألني نـــقــابــيـــاً فــقــد
تــمــنـيـت لـو ان كــتـاب
الـــشـــذرات قـــد أفـــرد
صـــــــفــــــحــــــات أوسع
لــــلـــحـــديث عن زمالء
ـهـنـة الـذين أعـرف ا
بــيــنــهم مــجــتـهــدين
وكــــتــــابــــاً بــــارزين
والســـيــمـــا زمـــيــلي
سالم الـشمـاع الذي
يــــرتــــبـط بــــعالقــــة
وطيـدة برمزين من
رمــوز الـكــاظـمــيـة
عـــــــــلـي الــــــــوردي
وحـــــســــــ عـــــلي
مـــحــفـــوظ والــيه
الـــــــــفــــــــــضـل في
تـــوثــيـق الــزاخــر
مــن تــــــــــــــــــــراثـي

الــــرجــــلـــ  فــــضالً عـن تـــراث

مديـنته الكـاظميـة وكذلك األمر مع
زمــيــلّي طــارق اجلــبــوري ونــوري
ـــنــحــان الـــزكم الــلـــذين مــا زاال 
الـصحـافة نـبضـاً ومسـؤوليـة عبر
مساهـماتهـما الكتـابية ونشـاطهما

االجتماعي.
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واســتــغــربـت ان الــكــتــاب جتــاهل
اســـمــ لــفــقـــيــهــ بــارزين األول
حسـ محـمد هـادي الصـدر الذي
ـســاهـمــاته الـكــتـابــيـة في عــرف 
الــصــحـــافــة احملــلــيــة وبــدوره في
ــنـبـر) فـي لـنـدن اصـدار جــريـدة (ا
كـــصــــوت اعالمي لــــلـــمــــعـــارضـــة
االسالمية وقد اجنـزت قبل بضعة
أشهر عن كتاباً  متواضعاً بعنوان
(حس محمد هادي الصدر- منبر
تنـويري نـهضـوي) ضمـنته دراسة
وصـفـيـة الجتـاهـات اجلـريـدة التي
اصـدرهـا خالل عـقـد الـتـسـعـيـنات
ــاضي وامــا الــفـقــيه من الــقــرن ا
الــثـــاني فــهــو حــســ اســمــاعــيل
ـــســاهــمــاته ــعــروف  الـــصــدر ا
العلـمية ومـشاريعه التـربوية التي
قدمها للكـاظمية التي درس وتدرج
ـؤلف حـوزويــاً فـيــهـا. وفــداً ورد ا
صــورة ألحـد نـشـاطــاته في مـلـحق

الصورة (393).
اخيرا  فان (شـذرات) الزبيدي عن
الـكاظـميـة اضافـة ثقـافيـة وعلـمية
الى تـــــراث مــــديـــــنـــــة تــــتـــــصــــدر
االبــجـديــات اجلــغـرافــيــة وتـتــقـدم
ــعـــطـــيــات الـالخالقـــيــة جــمـــيـع ا
والسيما مـا يتعلق منـها باحلكمة
ــوعـظــة واالثــر الــطـيـب وحـفظ وا
حــقــوق اصـــحــاب الــكــلم والــنــظم

والذكاء احلاد. 
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(االنـظـمـة والـقـوانـ الـدولـيـة تـضع
ـشتركة اطر في تقاسم مـياه االنهر ا
بــ الـــبــلــدان او مــايــعــرف تــقــاسم
الـضرر في مـواسم اجلـفـاف" مـؤكدا
ضــرورة ان "يــكــون لــبـغــداد دور في
التـحرك عـلى طهران مـن اجل ضمان
حـصص مـائـيـة عـادلـة لـديـالى النـهـا
في وضع اســتـثــنـائي لــلـغــايـة). امـا
الـنـائب الـسـابق مـضـر الـكـروي فـقـد
اشــار الى ان (الـغــاء خــطـة الــزراعـة
الصيفية والشتوية في ديالى شكلت
ضـــرر بـــالغ نـــحـــو 20 الف فالح في
ديـــالى الن الـــزراعــة مـــصـــدر رزقــهم
الـوحــيـد بـاالضـافــة الى ان اجلـفـاف
تـسـبب بــاضـرار كـبـيـر الكـثـر من 60
الف دو مـن الــبــســاتــ بــعــضــهـا
وصل الـى مــرحــلــة الــذبــول الــورقي

اضي). نهاية اب ا
واضــاف الــكـــروي ان (وضع ديــالى
صــعب جــدا وقــد يــقــودنــا خلــسـارة
بسات عـمرها قـرن اذا لم يكن هناك
حترك حيال االزمـة من خالل مفاحتة
ايران كون اغلب االنهر تـقع منابعها
ضـــمن اراضـــيـــهــــا بـــاالضـــافـــة الى

ـــائــــيـــة اســــتــــغالل كل االيــــرادات ا
االخرى من خالل حفر االبار وحتلية
ـــيــاه واعــتـــمــاد اطــر حـــديــثــة في ا

السقي لتقليل الهدر".
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امـا الـنائـب السـابق اقـبـال الـلـهـيبي
ـــئــة  من فــقـــد اشــار الى ان ( 70بــا
مناطق ديالى تضررت بفعل اجلفاف
وحـفـر االبـار مــشـكـلـة اخـرى بـسـبب
ـيـاه مـا يـسـتـدعي ارتـفـاع مـلــوحـة ا
توفـير مـحـطات حتـليـة لتـام مـياه

الشرب على االقل).
واضافت اللـهيبي ان ( وضع ديالى
ـا تــبـرز مــشـكــلـة ــائي صـعـب ور ا
كبيرة جدا في موسم الصيف القادم
اذا لم تـســعـفـنـا االمــطـار والـسـيـول
خـاصــة وان خـزين بــحـيــرة حـمـرين

احلالي هو االدنى من  40سنة(.
واشـــارت الـى ان) حـــصـــول حـــركـــة
نــزوح لالهـالي مـن االريـاف بــاجتـاه
دن واردة جدا خاصة وان البعض ا
فــقــد بــالــفــعل مــصــدر رزقه بــســبب
تــوقف اخلـطط الــزراعـيــة امـا مــديـر

مكتب حقوق االنسان) .

الـنتـائج األولـيـة حصـد الـتيـار الـصدري
بــرئــاسـة مــقــتـدى الــصــدر أكــثـر من 70
مـــقــعــداً وفق الـــنــتــائج االولـــيــة وبــذلك
ســتــكــون له مــجــددا الــكــتــلــة األكـبــر في
لك الـغالبية فيه. وقد ان ولكنه ال  البر
يستغرق اختيار رئـيس للحكومة وتشكّل
ان الكتل السياسية والـتحالفات في البر
ـفـاوضـات اجلـديــد وقـتـاً طـويالً فـيــمـا ا
جــاريـــة حـــالــيـــاً بــ مـــخــتـــلف الـــقــوى

السياسية.
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ي في العلـوم السيـاسية هل بـدأ موسم الوالئم يـنشط في الـعراق   وفق معـلومات اكـاد
وسم هو االن على  خط الشروع   واذا ذهبت معروف بـتقد  االستشارات   ان هذا ا
ـناصب الرئاسـية الثالث وحـواشيها ـزيد من التـعقيد لـتنفـيذ استحـقاقات ا  االمور الى ا
فان مـحصـول الوالئم سيـكون (وفيـرا ) خالل االيام الـقادمة  حـتى  تنـتهي (حفـلة) توزيع
ـوضــوع   سـنــسـمع ونـرى ـعــروفـة .  الشك ســتـنـشــغل وسـائـل االعالم بـا احلـصص ا
ـزيـد من الـكـثـيـر من الـلــغـو والـتـذاكي والـنـواح واالبـتـسـامــات الـصـفـراء   وسـنـشـاهـد ا
ـظـلـلـة في جـوالت تنـقل كـمـا  سـنـشـهـد حتـمـاً عـمـلـيـات نـصب وضحـك على السـيـارات ا
الـذقـون وبـيع وشـراء لهـذه الـلـجـنة   او احلـقـيـبـة الـوزارية او تـلك  مع قـائـمـة طـويـلة من
(وحـلـفان بـالطالق ) وتـبادل بـاالنخـاب   بـعضـها عـلى فوران قـناني الـوعود  الـهوائـية  
الشمبانيا في فترات سماح للبعض على ايقاعات معروفة اليوم ( اليوم خمر وغدا أمر) 
ـسؤولـ عن تقد نحن امـام توقـعات  قد تـصل متـغيـراتها الـى (مناصب) االشـخاص ا

ـشـهـد  الـعام   هـكـذا يتـطـلب ا واجب الـضـيـافـة من قـهـوة وشاي ومـكـسـرات و (كـيك ) 
ـاسح على االكتاف ـعتمدة  تفرض سـطوتها  االنتقـاء يشمل اجلميع من ا القياسات ا
الى كاتمي االسرار  الـى اخملول بفتح االبـواب امام ديكة السيـاسة من دون ان  يتخلى
وت ـعروف (  ـتلكـاته تطـبيـقا لـلتـوصيف ا الـديك عن النـظر  الى الـقمـامة   انـها  من 

زبلة)  الديك وعينه على ا
ـعــلـومــات عن مــوسم الـوالئم  بــطـ ي الـذي تــطـوع  لــتـزويــدي  عـلـى اي حـال االكــاد
ـوائـد  لكـثـرتهـا   وح طـالـبته بـاالساس  ويـخـشى االن ان تزداد بـطـانتـه حتت ضغط ا
باالحتكام الى ارادته واالمتناع عن التمادي في األكل   قال لي بعبارات حاسمة   كيف

ا لذَّ وطاب تسقط مقاومة  االشتهاء . زدحمة  وائد ا  لي ذلك   امام  اغراءات ا
 لـقـد قـالــهـا الـشـاعـر الـسـوداني الـراحل ( فـي غـبـار خـيـولك ضـاعت بالدي)  وبـدون اي

حتــــفظ اقول على وقع  وباء الوالئم السياســــية  يتجه العراق الى االفالس .  
ـال السـائب يعلم تـواليـات العـراقية الـسائـدة االن  ليس هنـاك حدود لـلفـواتير و(ا عالم ا
ناصب التي تدر الربح الوفير السرقة)  و (نوم احلراس ضياء للصوص)  العيون على ا

زيد من الوالئم يضع في حسابه انه سيسترجع كل ما دفع من    والذي (يفرش) ا
فــواتـيـر ومـطـاعـم الـدرجـة االولى ادخـلـت نـظـام احلـواسـيـب  لـيس فـقط لــدى (الـكـاشـيـر)
ـا هناك حواسيب بـأيدي موظفي اخلـدمة الذين يتنـقلون ب الرواد   كل الرئيسي   وا
ضايف ايضاً   نحن شي محسوب   ولـلمعلومات حواسيب  الـوالئم دخلت الدواوين وا
االن في زمـن  احلواسـيب ومقـصـات اخلصـومـة احملتـدمة بـ الـضمـيـر السـياسي احلي

ــعـدة الــسـيــاســيـة  لــيس بــالـيــد اال االنــتـظــار  ولــكن البـد من وا
االسـتــدراك .  الـويل لــلــعـراق ان تــسـتــمـر ثــقـافــة الـوحل ....
والـويل لـلـعراق ان يـظل الـتـخـطـيط السـيـاسي االسـتـراتـيجي
التلظـي  عند حدود احلافة  وفق تبـليغات دوائر القرار  التي
تنص عـلى اسـتـخـدام  القـوة الـنـاعمـة وزخـات  رصـاص ب

زيد من الوالئم  .  احل واالخر مع ا
السؤال االخير متى تنتصر العفة.

 d c « 5

بغداد

WOFL :«  WO ËR *« dO «u

-1-
تـأدبـ غـيـر أنَّ انـخـفاض مـقـامـات احلـريري كـانت مـحل تـداول وتـدارس عـنـد جـمـهـور ا
منـاسيب االقـبال عـلى األدب  والعـنايـة بالـكتب االدبـية الـشهيـرة أدّى الى أنّك اذا ذَكرتَ
احلـريـري الـيــوم انـصـرفت األذهـان الى رفـيق احلـريـري او ابـنه سـعـد احلـريـري وهـكـذا
ال بعد أنْ كـانت تنصرف الى رجال العلم واألدب اصبحت األذهـان تنصرف الى رجال ا

هارة في شتى الفنون . والثقافة والبراعة وا
-2-

قال الزمخشري (جار الله) صاحب تفسير الكشاف في (مقامات احلريري) :
أقسم بالله وآياتِه 

ومشعرِ اخليفِ وميقاتهِ
انّ احلريريَّ حريُّ بأن 

نكتبُ بالتِبر مقاماتِه 
-3-

جاء في التاريخ :
ـقامات الـشهيرة كـان دميماً –والـدمامة هي القبح إنّ القاسم بن عـلى احلريري صاحب ا

في الشكل  –ولكنّ دمامته لم تمنعه مِنْ أنْ يكون واحداً من مشاهير رجال األدب .
وقد جاءه أحدُهم لينهل شيئا من ينابيع أدبه فما رآه دميماً صَغُر في عينه وازدراه ...

وأحس احلـريري بـذلك  وح سأله الـرجل أنْ يُمْـلي علـيه شيئـا من الشـعر واألدب  قال
احلريري أكتب عني :

ما أنتَ أوّلُ سارٍ غَرّهُ قمر 
ورائدٍ أَعْجَبَتْهُ خُضرةُ الدّمَنِ 

فاخترْ لِنَفْسِكَ غيري إنّني رجل 
عيديّ فاسمعْ بي وال تَرَنِي  مثل ا

وفي البيت نَقَد احلريريُّ ذاته ووّجه رسالة واضحة الى الرجل مفادها:
انصرف وابحث عن غيري مادمتَ مزدريا لشكلي .

ـا راى مِنْ سُرعـة بديـهة احلـريري وقـوة فراسته ـفاجـأة  فقـد دهش الرجل  وهنـا كانت ا
فقال :

كانت مُساءلةُ الركبان تُخْبرني 
عَنْ ( قاسمِ بن عليٍّ ) أطيَب اخلَبَرِ 

حتى التقينا فال والله ما سمعتْ 
ا قد رآى بَصَري  أُذُني بأحسن 

عية احلريري وأنه ملء السمع والبصر كفيل بتأكيد احلقيقة القائلة : واعتراف الرجل بأ
الرجال مخابر ال مظاهر 

ومن هنا :
تعظم أهمية الـعناية الفائقة بالعلم واألدب  حيث أنهـما العمود الفقري لكل الطامح الى

ان يكونوا ملء األسماع واألبصار
تنبي حينما قال : وقد أحسن ا
عالي رخيصةً  ترُيدينَ لقيانَ ا

والبُدَّ دُونَ الشَهْدِ مِنْ إبَرِ النَحْلِ 
ـا يُـنال بـالـتـمنـيـات والبُـدَّ من خوض والـعـلم واألدب لـيسـا 
ـعانـاة الـصعـبة في رحـلـة الوصـول الى امتالك شيء غـمار ا

من البراعة فيهما .
وهنا تكمن العظة .

الزمـة للـجـنس الـبشـري الـتي تظـهـر مـنذ بـواكـير الكـثـيـر من اخملرجـات غـيـر الطـبـيعـيـة ا
الـطــفـولـة وكــذا الـصـبـا او الــتي تـشـخـص من خالل االخـتالط  اجملــتـمـعي في الــبـيـئـة او
ـدرسة والـتي عـادت ما تـشكل مـشكـلـة كبـيرة تـصل حد االزمـة لالهل والحـقا لـلمـصاب ا
نـفسه .. جراء تـداعيات سلـوكية تبـلغ مديات شرور وامـراض تطال االخر والـنفس معا ..
كـظومـة بالـنسـبة الهل الـطفل الـذين يـتعـاطون معـها عـلى أساس وتبـقى حبـيسـة النـفس ا
انهـا جزء من شرور او تنـمر او شيطـنة تمـتاز بها قـوى الطفل فيـما هي باحلـقيقة مـشكلة
ا نـفسيـة متراكـمة وموروثـة حتتاج الى تـشخيص وتـدقيق وعالج مبـكر طبي عضـوية ور

ونفسي ومجتمعي ... من خالل مؤسسات الدولة الرسمية واألهلية ..
بـعـيـدا عـن اكـدمـة الـتـنـمــر والـبـحث عن أسـبــابه الـظـاهـرة .. اجـد ان كــوامـنه عـديـدة ومـا
ـا يـكـشف اسـتـكـشـفـنـاه اكـثـر وادق واعـقـد  وذلك ال يـعــنـيـنـا في الـوقت احلـاضـر  ور
سـتقبل الـكثـير من تلك اجملـاهيل  اال ان فسـلفـة اخللق  ماديـة او روحية اثـبتت ان لكل ا
راحل الـعمرية  ـختلف ا مـخلوق صفـات معينـة تظهـر معه وتتجـلى على ارض الواقع  
ومـا يعـنينـا هنـا وفقا الطـارية السـؤال  هو كـيفيـة التـوقف عند هـذه الظـاهرة واحلد مـنها
توفرة.. علوماتنا ا وتشذيبها ووضعها في مكانها الصحيح او كما نعتقده مناسب وفقا 
االهم ان يـكــون جـزء من احلـضـارة ويـســهم فـيـهـا بــقـدر مـا  وهـنـا نــعـتـقـد راسـخـ ان
ـكنهم ان يـنهضـوا بتلك اإلنسـانية قـطعت أشواط كـبيرة في عـلم األطفال والـسلـوكيات و
هام بشـكل افضل  من خالل وسائل عدة حـتى ان ابسطهـا وأكثرها  تـقبال وتناوال هو ا
نطق الـديني الـذي اعتمد ما نـطقت به السـماء من خالل كتـبها ورسـلها  او مـا يسمى بـا
الـتربـية والتـعلـيم كحل اسـاس لكثـير من االشـكاالت الـتربويـة التي يـعد جزء مـنهـا ومركز
بـؤرتهـا تكـمن في التـنمـر .. وقطـعا فـان العـلم لم يكن بـعيـد عن ذلك  دينـيا كـان او ماديا
فـان التربيـة والتعلـيم ما زال هم اجملال االرحب واالقـدر للتخـفيف من االثار السـلبية وذلك

عبر تطوير االثار اإليجابية لدى األطفال .. 
ـؤسسـات اخملتصـة واألجهـزة احلكـوميـة الخذ دورهـا بتـطوير هـذه دعوة اصـيلـة لتـحمل ا

قـطـاعـات مـخـتـصـة ومـتـعـلـقـة بـذات الـشأن الـدقـيـق التـي يـعـد االرشاد
ـكن ان والـوعظ والـتـنـظـيم االجـتـمـاعي جـزء أسـاس مـنـها وال 
ينفصل عـنها ..  الكائن اإلنساني .. مخلوق حيواني يؤنسنه
اجملـتـمع وهــذه زاويـة ونـافـذة رئـيــسـيـة يـجب ان نــنـفـذ مـنـهـا
ونـسـتـفـيـد من خاللـهـا حلـلـحت وحل الـكـثـيـر من االشـكاالت

عاصرة وما تفرع عنها  ! التربوية ا

حسنـا فعل زميـلنا عـلي الزبيـدي عندمـا وضع عنوان (شـذرات) من تراث الكـاظميـة في القرن الـعشرين  لـكتابه
اجلديد الـذي صدر مؤخـرا عن مؤسسـة ثائر الـعصامي في بـغداد. فقـد ذهب الى التـخصيص  بـعبارة (شذرات)

تفادياً لالطالق او التعميم. 
ولو انه لم يفـعل ذلك لظلم مـدينة بـعراقة الـكاظمـية يقدر الـعلمـاء عمرهـا بنحو 1256 عـاما  وهو امـتداد تاريخي
يحـفل بـاحلوادث والـوقـائع واالسـماء ويـكـفيـها فـخـرا انهـا تـضم رفات اثـنـ من االئـمة االطـهار عـلـيهـمـا السالم
ومـقـامـات عـدة الصـحابـهـمـا وتالمـيـذهـمـا ومحـبـيـهـمـا مـنـدرسة في مـقـابـر قـريش . فـضال عن ثـروة التـقـدر بـثمن
ـنـثور الـذي تـوارثته تـجدد ا نـقـول وا ـأثـور وا سـتـوعبـات الـفقه واالدب والـتـواصل االنـساني ورفـد الـبشـريـة با

بيوتات ومجالس الكاظمية ورجالها.
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رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
بينة في ادناه والعائدة الى مديرية تعلن جلنة البيع وااليجـار في مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنيـة لتأجير االمالك ا
زايـدة مراجعة سكرتـير اللجنة في مـقر بلدية العمـارة خالل فترة (٣٠) ثالثون يوما بلدية الـعمارة فعلى الراغـب باالشتراك في ا
تبدأ من اليوم التالي لنـشر االعالن مستصحبا معه التأمينات القانـونية البالغة ان ال تقل عن (١٠٠ %) لكامل مدة التأجير وينادى
ـدة اعاله من تاريخ الـنشـر وعلى قـاعة مديـرية بـلدية للـمزايدة فـي الساعـة العـاشرة والـنصف صبـاحا في الـيوم الـتالي النتـهاء ا
زايدة اجور النشر وكافة زايدة عـطلة رسمية يكون موعدها اليوم الذي يلـيه ويتحمل من ترسو عليه ا العمارة واذا صادف يوم ا
ـدنية وبـطاقـة السكن ويـكون عـليه مراجـعة مـديرية بـلدية ـترتبـة على ذلك من نـسبـة ( ٢ %) مع جلب هويـة االحوال ا ـصاريف ا ا

صادقة الكمال اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية. العمارة خالل فترة (١٠) عشرة ايام من تاريخ ا
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لك ورقمهت وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية 

وحد القدحانوت رقم ١٠ أ١ الكراج ا
سنة واحدة٢٤ م٢ ٤٢ نهر الكحالء ٧٥٠٠٠٠ سبعمائة وخمسون الف دينار
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طالبة بالتعويض او اللجوء الى احملاكم اخملتصة. لك الى البلدية عند احلاجة اليه وخالل فترة التأجير او عند انتهاء العقد دون ا يسلم ا

وحد القدحانوت رقم ١٥ أ٢ الكراج ا
سنة واحدة١٢ م٢ ٤٢ نهر الكحالء

وحد القدحانوت رقم ٣٢١ الكراج ا
سنة واحدة١٢ م٢ ٤٢ نهر الكحالء

العروبة ملحق بالدور حانوت رقم ٤١٥
سنة واحدة١٢ م٢السكنية رقم العقار ١٨ ٧٥٠٠٠٠ سبعمائة وخمسون الف دينار

٧٥٠٠٠٠ سبعمائة وخمسون الف دينار

٧٥٠٠٠٠ سبعمائة وخمسون الف دينار
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رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
بـينـة في ادناه والـعـائدة الى مـديريـة بلـدية تعـلن جلـنة الـبيع وااليـجار في مـديـرية بـلديـة العـمارة عن اجـراء مـزايدة عـلنـية لـتأجـيـر االمالك ا
زايـدة مراجـعة سـكرتـير الـلجـنة في مـقر بـلديـة العـمارة خالل فـترة (٣٠) ثالثـون يومـا تبدأ مـن اليوم الـعمـارة فعـلى الراغـب بـاالشتـراك في ا
التـالي لنـشر االعالن مـستـصـحبـا معه الـتأمـينـات القـانونـية الـبالـغة ان ال تـقل عن (١٠٠ %) لـكامل مـدة التـأجيـر وينـادى للـمزايـدة في السـاعة
زايدة دة اعاله من تـاريخ النـشر وعـلى قاعـة مديـرية بلـدية الـعمـارة واذا صادف يـوم ا الـعاشرة والـنصف صـباحـا في اليـوم التـالي النتهـاء ا
ترتبـة على ذلك من نسبة ( ٢ %) ـصاريف ا زايدة اجور الـنشر وكافة ا عـطلة رسمية يـكون موعدها الـيوم الذي يليه ويـتحمل من ترسو عـليه ا
صـادقة دنـية وبـطاقـة السـكن ويـكون عـليه مـراجعـة مديـرية بـلديـة العـمـارة خالل فتـرة (١٠) عشـرة ايام من تـاريخ ا مـع جلب هـوية االحـوال ا

الكمال اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
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طالبة بالتعويض او اللجوء الى احملاكم اخملتصة. لك الى البلدية عند احلاجة اليه وخالل فترة التأجير او عند انتهاء العقد دون ا يسلم ا

لك ورقمهت وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية

سنة واحدة١٢ م٢حانوت رقم ١٢٥

سنة واحدة١٢ م٢حانوت رقم ٢٢٧

سنة واحدة١٢ م٢حانوت رقم ٣٣١

سنة واحدة١٢ م٢حانوت رقم ٤٣٢

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم ٥٧٣

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم ٦٧٤

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم ٧٥٨

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم ٨٥٩

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم ٩٦٠

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم  ١٠٦١

وحد القد جزء من العقار الكراج ا
٤٢ نهر الكحالء

٥٥٠٠٠٠ خمسمائة وخمسون الف دينار

٥٥٠٠٠٠ خمسمائة وخمسون الف دينار

٥٥٠٠٠٠ خمسمائة وخمسون الف دينار

٥٥٠٠٠٠ خمسمائة وخمسون الف دينار

٥٥٠٠٠٠ خمسمائة وخمسون الف دينار

٥٥٠٠٠٠ خمسمائة وخمسون الف دينار

١١٥٠٠٠٠ مليون ومائة وخمسون الف دينار

١١٥٠٠٠٠ مليون ومائة وخمسون الف دينار

١١٥٠٠٠٠ مليون ومائة وخمسون الف دينار

١١٥٠٠٠٠ مليون ومائة وخمسون الف دينار

وحد القد جزء من العقار الكراج ا
٤٢ نهر الكحالء

وحد القد جزء من العقار الكراج ا
٤٢ نهر الكحالء

وحد القد جزء من العقار الكراج ا
٤٢ نهر الكحالء

ة ٤٢ نهر الكحالء العلوة القد

ة ٤٢ نهر الكحالء العلوة القد

ة ٤٢ نهر الكحالء العلوة القد

ة ٤٢ نهر الكحالء العلوة القد

ة ٤٢ نهر الكحالء العلوة القد

ة ٤٢ نهر الكحالء العلوة القد
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ـرقم (١٥٣١٩) في ٢٠٢١/١٠/٢١ والـوارد اليـنـا بـتاريخ بـناءا عـلى مـا جـاء بكـتـاب مـديــريـة بـلـديات مـيـســــــان شعـبـة االمالك / ا
٢٠٢١/١٠/٣١ .  تعـلن جلنـة البيع وااليـجار الثـانيـة في مديريـة بلديـات ميـسان عن تأجـير ((١٢ ملك)) والـتي تبـدأ بالتـســــلســـل
درجـة تفاصـيلها ادنـاه والعائـدة الى مديرية ((١: كـشك / رقم ١٨٤ السراي وتـنتهي بـالتسلـسل ١٢ : كشك / رقم ٢١٢ العـلوة)) وا
ـعدل فـعلى من يرغب بـاالشتراك رقم ٢١ لـسنة ٢٠١٣ ا ـزاد العلـني استـنادا لقـانون بيع وايـجار اموال الـدولة ا بـلدية الـكحالء با
زايدة العلنيـة مراجعة مديرية بلدية الكحالء او سكرتير الـلجنة خالل مدة ٣٠ يوم تبدأ من اليوم التالي من تاريخ نشر االعالن با
قدرة لبـدل االيجار لكامل ـستمسـكات الشخصـية مع التأميـنات القانـونية التي ال تقل عن (٢٠ %) من القيـمة ا مستـصحبا معه ا
ـزايدة في اليـوم التـالي من مدة االعالن الـساعـة العـاشرة والنـصف صبـاحا خالل الـدوام الرسـمي ويكـون مكان مـدته وستـجرى ا
ـزاد العلـني عطلـة رسميـة فيؤجـل الى اليوم الـذي يليه من ايـام العمل اجراءهـا في مقـر مديريـة بلديـة الكحالء واذا صـادف يوم ا

زايدة اجور النشر واالعالن واجور اللجان البالغة ٢ % واية اجور قانونية اخرى. الرسمي ويتحمل من ترسو عليه ا
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ساحة م٢رقم العقار وموقعهنوع العقارت مدة التأجيرا بدل االيجار السنوي احلالي

سنة واحدة٢ × ٣ م١٨٤٢ السرايكشك١ ٤٠٠٠٠٠ فقط اربعمائة الف دينار ال غيرها

سنة واحدة٢ × ٣ م١٨٧٢ العلوة ٢ ٥٠٠٠٠٠ فقط خمسمائة الف دينار ال غيرها

سنة واحدة٢ × ٣ م١٨٨٢ العلوة ٣ ٦٠٠٠٠٠ فقط ستمائة الف دينار ال غيرها

سنة واحدة٢ × ٣ م١٩١٢ السراي٤ ٥١٠٠٠٠ فقط خمسمائة وعشرة االف دينار ال غيرها

سنة واحدة٢ × ٣ م١٩٥٢ العلوة ٥ ٤٠٠٠٠٠ فقط اربعمائة الف دينار ال غيرها

سنة واحدة٢ × ٣ م١٩٦٢ العلوة ٦ ٥٢٥٠٠٠ فقط خمسمائة وخمسة وعشرون الف دينار ال غيرها

سنة واحدة٢ × ٣ م١٩٨٢ السراي٧ ٤٧٥٠٠٠ فقط اربعمائة وخمسة وسبعون الف دينار ال غيرها

سنة واحدة٢ × ٣ م١٩٩٢ العلوة ٨ ٤٠٠٠٠٠ فقط اربعمائة الف دينار ال غيرها

سنة واحدة٢ × ٣ م٢٠٠٢ العلوة ٩ ٤٠٠٠٠٠ فقط اربعمائة الف دينار ال غيرها

سنة واحدة٢ × ٣ م٢٠٧٢ السراي١٠ ٣٧٥٠٠٠ فقط ثالثمائة وخمسة وسبعون الف دينار ال غيرها

سنة واحدة٢ × ٣ م٢١١٢ السراي١١ ٣٧٥٠٠٠ فقط ثالثمائة وخمسة وسبعون الف دينار ال غيرها

سنة واحدة٢ × ٣ م٢١٢٢ العلوة ١٢ ٣٧٥٠٠٠ فقط ثالثمائة وخمسة وسبعون الف دينار ال غيرها

كشك

كشك

كشك

كشك

كشك

كشك

كشك

كشك

كشك

كشك

كشك

العروبة ملحق بالدور حانوت رقم ١٤ ب٥
سنة واحدة١٢ م٢السكنية رقم العقار ١٨ ٧٥٠٠٠٠ سبعمائة وخمسون الف دينار
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الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7118 اخلميس 6 من ربيع الثاني 1443 هـ 11 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2021م

زايـدة العـلـنيـة للـمرة تعـلن شـركة مـصافي اجلـنـوب (شركـة عامـة) عن اجـراء ا
االولى لبـيع (حـديد سـكراب) بـكـميـة تقـدر (٢٥٠٠) الفـان وخمـسـمائـة طن قابـلة

للزيادة والنقصان.
زايدة العلـنية احلضور الى مقـر الشركة الكائن فـعلى الراغب باالشـتراك في ا
في محفـظة البصرة / الـشعيبة في تـمام الساعة (٩) صبـاحا من يوم اخلميس
ـوافق ٢٠٢١/١١/١٨ مـســتـصـحـبـ مــعـهم الـتــأمـيـنـات الــقـانـونـيــة الـبـالـغـة ا
(٣٧٫٥٠٠٫٠٠٠) سبـعـة وثالثون مـليـون وخمـسـمائـة الف دينـار وكذلك احـضار
ـوحدة وبطاقة الـسكن مع براءة ذمة صادرة دنيـة او البطاقة ا هـوية االحوال ا
من الـهـيأة الـعـامـة لـلـضـرائب ضـمن مـنـطـقة سـكـنـاه ويـتـحـمل من تـرسـو عـليه

زايدة اجور الداللية االعالن . ا
ـوقــعي عـلـى احلـديـد ـزايــدة اجـراء الـكــشف ا وعــلى الـراغــبـ بـاالشــتـراك بــا

زايدة من غيرها. شمولة با واد ا السكراب لتحديد ا
 ∫ WEŠö

ـزايــدة عـطـلــة رسـمــيـة يـكــون الـيـوم الــتـالي هــو يـوم اجـراء اذا صــادف يـوم ا
d¹bI² « l زايدة.    ا
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ديرية بلدية رقم (624) في 2021/10/31 الصادر من مديريـة بلديات ميسان / جلنة البيع وااليجـار الثانية اخلاص  االعالن ا
ـنشـور بصـحـيفـة الزمـان بالـعدد (7114) في 2021/11/07 ورد سـهوا في االعالن ـتضـمن (تأجـير 105 ملك) ا عـلي الشـرقي وا
لك ومـوقعه) (كشك رقم 11) وهـذا خطـأ والصحـيح هو (كشك رقم 14) وكذلك ورد ـنشـور اعاله في التـسلسل : 33 حـقل (رقم ا ا
في الـتسـلسالت (54) (71) (77) (100) حـقل (الـقيـمـة التـقـديريـة السـنـوية) االرقـام الـتالـية (362.000 فـقط ثالثـمائـة واثـنان
وستون الف دينار ال غير) (297.000 فقط مائتان وسبعة وتسعون الف دينار ال غير) (277.000 فقط مائتان وسبعة وسبعون
الف ديـنـار ال غـيـر) وهــذا خـطـأ والـصـحـيـح هـو االرقـام الـتـالـيـة  (262.000 فـقط مـائـتـان واثـنــان وسـتـون الف ديـنـار ال غـيـر)
(257.000 فـقط مائتان وسـبعة وخمسـون الف دينار ال غير) (287.000 فـقط مائتان وسبـعة وثمانون الف ديـنار ال غير) وكذلك

ساحة) الرقم (6 م٢) وهذا خطأ والصحيح هو (7 م٢)..... لذا اقتضى التنويه ورد في التسلسل (100) حقل (ا

∫W¹uMð ©q Ë Ê«bI ®
رقم ٠٢٤١٥٥ في ٢٠٢١/٩/٢١  فقد الوصل ا
الـصــادر من مـديــريـة بـلــديـة الـعــمـارة بـاسم
ــبــلغ ــواطــنــة رســمــيــة هــلـــيل مــوسى و ا
(١٠٠٠٠٠٠) مـلــيـون ديــنـار فـعــلى من يــعـثـر

عليه تسليمه إلى جهة اإلصدار.
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ــفــكـرين و الــكــتـاب هــذه دعــوة عـامــة وشــخـصــيــة في نــفس الــوقت الى كل ا
ـة ـضـمـون هـذه الـدعـوة الى االتـفـاق عــلى كـتـابـة سـلـسـلـة مـسـتـد ــؤمـنـ  ا
ـقـاالت هــدفـهـا بـنــاء الـوعي الـســيـاسي الالزم القــامـة الـدولـة ومــتـرابـطــة من ا

دنية/ العصرية/ العادلة/ احلديثة في العراق.  احلضارية/ ا
قاالت (الـتي اقتـرح ان نطلق عـليهـا عنوان "االوراق احلـضارية) حتاكي هـذه ا
عروفة باسم "االوراق الفيدرالية" وهي 85 مقاال كتبها ثالثة قاالت ا سلـسلةَ ا
فـكرين االميركي هم الكسندر هاملتون و جيمس ماديسون وجون جاي من ا
مـنـذ 27 تـشـرين االول من عـام 1787 وحـتى 28 مـايس  1788 واصـبـحت

عاصرة. قاعدة للدستور االميركي واساسا لبناء الدولة االميركية ا
بدعـ والكتاب احملترمـ وفي ذهني عشرات االسماء فكرين ا ادعو هـؤالء ا
منهم الى االتـفاق على مجموعة عناوين تأسيسة للكتابة عنها في حملة تثقيف
وتـوعـيـة وتنـويـر عـلى مـدى زمـني مـعـ لـتكـون احـدى رافـعـات حتـقـيق الـتـقدم
الـسـيـاسي واالجـتـمـاعي في بـلـدنـا وصـوال الى اقـامـة الـدولـة الـتي تـبـشـر بـها
قترحة.  سوف انشر هذا النداء نشرا عاما وتنـظر لها "االوراق احلضارية" ا
وارسله في نـفس الـوقت الى االسـاتـذة الـكـتاب احملـتـرمـ بـاالسم امال مـنهم

االستجابة له بحماس واخالص.
ن يقبل هذه الدعوة ان ينسخها  copy ويسجل اسمه قبل اسمي. ارجو 
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بيروت

ـــمـــلـــكــة ومـــا فـــتـــحه من أفق بـــاني ا
مـستقـبلي بالـرغم من تعقـيدات الوضع
الـعـربي واإلقلـيمي وجتـاذبات الـقضـية
الــفـلـســطـيـنــيـة ومـحــاوالت "إسـرائـيل"
ــســتــمّـر .  الــتــوســعــيّــة وعــدوانــهــا ا
ـلك حـس من وتـتـجـلّى اسـتـثـنـائـيـة ا
خـالل قدرتـه عـلى اسـتـنـبـاط اجلـوهري
من األشـيـاء . وبقـدر اتـساع رؤيـته فـقد
عـمل بواقعية استثـنائية أيضاً وامتاز
شــخــصــيــةٍ كــاريــزمــيــة  وتــواضعٍ جم
وتــسـامحٍ مـتــفـرّد فـخالل فــتـرة حـكـمه
ملكة األردنية الـتي قاربت نصف عمر ا
الـهــاشـمـيـة  لم يـنـفّـذ حـكم إعـدام بـأي
ســـيـــاسي مـــعـــارض وهـــو أوردته في
ـلك ــوســوم" ا بــحث بُــعــيـدَ رحــيــله وا
: احلـــاكم واإلنـــســـان وســـؤال حـــســــ

التسامح".
ـــلـك حـــســ ?ثــــقـــافـــةٍ كـــمـــا تـــمـــتّع ا
مـوسوعـية ورؤية إسـتشـرافية عـقالنية
وقــدرة عـــلى عــقــد حتــالــفــات وتــدويــر
زوايـا إضــافـة إلى إنـسـانـيـة واسـعـة 
فـكان رؤوفـاً وعطوفـاً  وحسب نـيتشه:
"مــا قـيـمـة فـضـيــلـتي إن لم جتـعل مـنّي

إنساناً عاطفياً".
      

{ كاتب ومفكر 

دول فـمن الغرب فلـسط التـي حتتلّها
ـة ـســتـد "إســرائـيل" بــؤرة الـعــدوان ا
والـترسـانـة العـسكـرية الـتي   تغـتصب
حـقوق أهلـها وتشـرّدهم  ومن اجلنوب
ـملكة العربيـة السعودية ومن الشرق ا
الـعراق  ومن الشمال سـورية ويشترك
األردن مع مصر بحدود مائية في خليج
الـــعــقـــبـــة. وشــهـــدت مـــصــر وســـوريــا
والــعــراق انــقالبــات عـســكــريــة عــديـدة
وأنـظمة قومـية  راديكاليـة شمولية في
ـــمـــلـــكـــة األردنـــيــة حـــ اســـتـــمـــرّت ا
الــهـاشـمـيّـة تــغـرّد خـارج الـسـرب وسط
الــعـواصف اآليـديـولـوجــيـة  الـواحـديـة
واإلطـالقـيـة  مـخـتــارةً طـريق االعـتـدال
والـتطـوّر التدرّجي  وبـتوجّه  أقرب إلى
الـليبرالية أو بـعض إرهاصاتها حسب
وصــــفـــــة نــــهــــايــــة األربـــــعــــيــــنــــيــــات

واخلمسينيات.
واجـه األردن حتـــدّيـــات وامـــتـــحـــانـــات
عسيرة منذ استقالله العام 1946  منها
حـــــرب الـــــعـــــام 1948 الـــــعـــــربـــــيـــــة -
"اإلسـرائيـليـة"  كمـا واجه مسـألة بـناء
الــدولـة وتـعــريب اجلـيش والــعالقـة مع
ـعاهدة معها  فضالً بـريطانيا وإلغاء ا
عن الـتـجـاذبـات الـسـيـاسـية فـي مراحل
عـــديــدة من تـــاريــخه وخـــصــوصــاً في
نـــهــايــة اخلـــمــســـيــنــيـــات  ثم عــدوان

ـملـكة بـعد سـنت من سـيتـولّى عرش ا
إطـالق النـار على جـدّه ومثل هـذا األثر
الزمـه حتى آخر يـوم في حيـاته. واتّسم

 : بتوجّه أساسي
أولـهـمـا  –نـبـذ الـعـنف بـجـمـيع أشـكـاله
ومــــبـــرّراتـه وحـــجــــجه وتــــداعــــيـــاته ;
وثـانـيـهـمـا  –رسـوخ صـورة الـقـدس في
وجـدانه كجـزء من استـراتيـجيته. وإلى
الــيـوم فـإن األردن مـا تـزال وصـيّـة عـلى

قدّسة في القدس. األماكن ا
ــــلك طالل صــــاغ دســــتـــور وإذا كــــان ا
لك حس هو بانيها منذ ـملكة فإن ا ا
أن تـسلّم سلطاته الدستورية كاملة بعد
ّ الــثــامــنــة عــشــر من عــمــره وفق أن أ
الــتـقــو الـهــجـري  في  2 أيــار/ مـايـو
ــبـاد 1953. وحــدّد خــطــاب الـعــرش ا
ـمـلـكة األسـاسـيـة الـتي تـسـيـر علـيـهـا ا
ثـابة "بالتـفورم" لـها والـتي سـتصـبح 
مـكـمّلـة ومتـمّمـة دسـتورهـا ومواثـيقـها.
وهي: الـنظـام رائدنـا والتـعاون مـطلـبنا
واالحتـاد في الـصـفـوف رمـزنـا والـعـمل
شــعــارنــا وبـنــاء وطن مــحــكم الــدعـائم
راسـخ األركان هـدفـنـا ومـسـاواة جـمـيع

واطن مبدؤنا. ا
ـتلك األردن موقعـاً استثنائـياً وسطياً
وهــــو مــــا جــــعــــلـه يــــواجه حتــــدّيــــات
اسـتثـنائـية أيضـاً فهـو محاط ?خـمسة

لـــنـــحـــو 46 عـــامـــاً وتـــرك بـــصـــمـــته
الواضحة على مسارها وتوجّهها على
خـلـفـيـة الثـورة الـعـربيـة الـكـبـرى التي
قـــادهـــا الـــشــريـف احلــســـ بن عـــلي
لــلـــتــحــرّر واالنــعــتــاق مـن الــهــيــمــنــة
الـعثـمـانيـة حيث كـان األميـر عبـد الله
األول قــــد أعـــلن عن تــــأســـيس "إمـــارة
الــشــرق الــعــربي"  ثم سُــمّــيـت "إمـارة
شـرق األردن" التي نالت اسـتقاللها في
25 أيــار/ مــايـو 1946 وأصــبح مــلــكـاً
مـلكة األردنـية الـهاشمـية" لكن عـلى "ا
اغــتــيـاله في الــعـام  1951 فـي الـقـدس
ــسـجــد األقـصى وهــو عـلـى درجـات ا
تــرك أثــراً عــمــيــقــاً لــدى الــفــتى الــذي

كـــانت صـــورة األردن حـــاضـــرة بـــقــوّة
وإشـراق  في مـؤتـمـر نـظّـمـته اجلـامـعة
الــهـاشــمـيـة بــالـزرقــاء وبـالــتـعـاون مع
وزارة الـثقافة  وبرعاية سامية والتأم
ـناسبة مئويـة الدولة األردنية حيث  
ـشــاركـون وهم من 23 بــلـداً اســتـعــاد ا
وفـي نـــحــو 60 بـــحــــثـــاً ودراســـة تـــلك
ـوذج  الـتـجـربة ـراجعـة  ـنـاسـبـة  ا
األردنــــيـــة  ارتـــبــــاطـــاً بــــأجـــواء األمل
والــتـفـاؤل عــلى الـرغم من الــتـحـدّيـات
االستثنائية التي عاشها األردن وكذلك
وضــــعـه االســــتــــثــــنــــائي اجلــــغــــرافي

ا فيه من عناد وظلم.  والتاريخي 
ـملـكة ـلك حسـ تـسلّم عـرش ا وكـان ا

"إســرائــيـل" الــعـام  1967 إضــافــة إلى
ـــــوقف من احلـــــرب الــــعـــــراقــــيــــة - ا
اإليــرانـيــة  وغـزو الــقـوات الــعـراقــيـة
لــلـكــويت  ثم حــرب اخلـلـيـج الـثــانـيـة
لتحرير الكويت واحلصار الدولي على
الـعراق واحتالله فيما بعد وصوالً إلى
صـفـقة الـقرن في عـهد الـرئيس دونـالد
ــلك تـــرامب  وذلك فـي عــهـــد جاللـــة ا
عـبدالـله الثـاني. ومثل هـذه التـحدّيات
االســتــثــنــائــيــة لم تــتــمــكّن دول أكــبـر
وأغـــنى من األردن وأكــثـــر ســكــانــاً أن
تـصـمد أمـامـها لـكن األردن بـحكم بُـعدِ
نـظر  قيادته وحـنكته السيـاسية تمكّن
من مواجهتها وإن بصعوبات بالغة. 
لك حـس وهو االسـتثناء لـقد تمـكّن ا
في االسـتـثنـاء أن يـرسم طريـقـاً سالـكاً
لـألردن على الرغم من وعورة األوضاع
وقـــســوة الــظــروف ووجـــود أكــثــر من
مـليـون الجئ فلسـطيني عـاملهم االردن
مـعامـلة األخوة بـاحلقوق والـواجبات
وبــفـضل ذلك تـمــكّن من  جتـنّب طـريق
ـغامـرة وردود األفعال  وهـو ما فتح ا

أبواباً أمامه  للتنمية والتقدم.
ومـن ينظر إلى مـسيرة  األردن ويعرف
إمــكـانـاته الـشـحــيـحـة واخملـاطـر الـتي
حتـــــيط به يـــــدرك حــــقــــيـــــقــــة الــــدور
ـلك حـسـ االســتـثـنـائي الـذي لــعـبه ا

فـمن امــتأل بـغــرور الـقــوة هـزم نــفـسه
وانــتـحــر. ومـن جتــاوز الـواقـع خــسـر

نفسه واندثر.
? أيضاً أمران ماذا يقود إلى النصر إذاً
أســاســيــان مــتـــرابــطــان يــقــودان إلى
االنتصـارات واألرباح السـاحقة: الـثقة
ـعــتــدلــة بـالــنــفس واإلقــرار الـواعي ا

بالواقع.
ثقة ذاتية تـمنح الثقـة في اآلخر. ففاقد

"الثقة في نفسه" ال يعطيها "لآلخر".
عدم جتـاوز الـواقع أو عـدم القـفـز على
الــواقع يـــروده حــرص عــلـى حتــقــيق
الـسالم وســعي جــاد إلـيـه وبـحث عن
شتـركات بـ اليمـنيـ ومراعاة كل ا
الـــــعـــــنــــــاصـــــر عـــــلـى أرض الـــــواقع
ــمــكــنــة واالســتــعــانــة بـــكل األدوات ا
الي لتـحـقـيق الـسالم الـذي يـخـرج 
الشـعب اليـمنـي الصـامتـ الصـابرين

على بؤس وشقاء وعذاب احلرب.
إن ماليـ الــشـعب الــيـمـنـي الـصـامت
والـصـابـر رهـنوا بـصـبـرهم وصـمـتـهم
ـنـية تـتـنزه أنفـسـهم بيـدي "أقـلـيات" 
بــالـــسالح وجــعـــلت الــسالم يـــقــضي
إجازةً مـهـددة باالمـتـداد.. وعـوضاً عن
جعل السالح حامـياً للسالم هددوا به
فرص حتـقيق الـنصـر احلقيـقي: إعادة

السالم.
? الـسواد مـاذا يـريـد ماليـ الـيـمـنـيـ

نـشورة اإلنسـاني وبرغم اخلـرائط ا
بصفحات الفضاء االفتراضي.

- إلى طمئن -ظاهرياً يل بعض ا
القول بـأنه: ما عـاد التقـدم العـسكري
معيار نصر وربح.. وال حـتى التقهقر
ـة وخـسارة.. السـيـاسي مـعـيـار هـز
لـيس ألنـنـا نـعـيش زمـنـاً اخـتـلت فـيه
عـايـيـر واخـتلـفت بل ألن مـتـغـيرات ا
ناورات السـياسيـة ومتطلـبات الكر ا
والــفـر الــعــســكــريــة مـســتــمــرة غــيـر
مستـقرة فتـتبدل مـعها كل الـتقديرات
ـشــاهـد والـفــعـالـيـات الـنـاجــمـة عن ا

ؤقتة. ا
هـنــاك أمـران أســاســيـان مــتـرابــطـان
يـــقــودان إلـى اخلـــســـائــر والـــهـــزائم

احقة: الغرور وجتاوز الواقع. ا

كـثــر احلــديث في اآلونــة األخــيـرة عن
مـآالت احلـرب فـي الـيـمـن اجلـاريـة من
سبع سـن وقـفزت الـتحـليالت بـقرب
ســقــوط مـــديــنــة مــأرب الـــتي تــشــهــد
هجومـاً شرساً منـذ مطلع الـعام حتى
اآلن وأطلت التـمنيـات بعدم سـقوطها
( بيـد جـمـاعـة أنصـار الـله (احلـوثـي
فــيـــمــا يــســـقط اجلــنـــود واألفــراد من
عـــســـكــريـــ وقـــبـــائل عـــلى جـــانـــبي

الشرعية واحلوثية. 
بعض الـعالم يـتابع مـشدود األعـصاب
ما وقع فيه اليـمنيـون واإلقليم من أمرٍ
.. بــيـنــمــا بــعض الــعــالم يــبـدو مَــريجْ
مــسـتــرخي األعــصــاب مــطــمــئـنــاً إلى
اســتــحــالــة الــنــصــر عــســكــريــاً وفق
شهود على ساحات الفناء عطيات ا ا

كيف نطالب الشعب واجلـنود بالهَبات
ـــبـــات ونـــحن ال نـــهــبـــهم أبـــسط والــهِ

حقوقهم!
كيف نستجدي العالم أن ييسروا سبل
ـشاق احليـاة ونـحن نَـجِـدُّ باجـتـراح ا

! والصعاب لبقية األحياء اليمني
هل هكذا سينتصر أحد?

.. هل يـــــنــــتــــصــــر مـن يــــتــــخـــــلى عن
مسئـولياته وواجـباته. هل ينـتصر من
ال يلـتـزم بـالـدستـور والـقـانـون وليس
يـحتـرمـهـمـا فـقط ثم يـنـتهـكـهـمـا بـغـير

احترام!
هل يــنـتــصــر غــيــر من يــتــلـمـس سـبل
الوصول إلى السالم.. وهل ينتصر من
يُـــعـــطِل الـــســـيـــر إلـــيه بـــوهـم الـــقــوة
ُــســـقِط حق الــبـــقــاء لــكل وغــرورهــا ا

موهوم بالقوة.
وهمُ الــــقــــوةِ وغــــرورهــــا يُــــســــقِط كل
احلـقـوق واحلـدود وحــظـوظ الـوجـود
نح كل الـناس بيـنمـا العـقل إن وُجِـد 
ــنع كل تـعـدٍ كل احلـقـوق واحلـدود و

على الوجود".
.. إن السالم طريق النصر لو أنهم حقاً
يـعـقـلــون وسـيـنـتــصـر في احلـرب من
يـبــادر فـعـالً إلى صـنـع وبـنــاء الـسالم

. لليمن ولكل اليمني

ني { كاتب وناشط 

. وال تـــنــتــظـــروا من اخلــارج وعــويالً
. مُسكِناً مؤقتاً أو مُسكِتاً طويالً

ليـست يـد الشـرق وألـسن نـيرانه وال
دعــوات الــغـــرب وكــرات ثـــلــوجه مــا

ينهي حربكم ومأساة شعوبكم.
لن يــدفع اخلـــارج عــنــكـم في الــداخل
ضـراً مـكــتـوبـاً عــلـيـكم بــأيـديـكم. ولن

نوعاً عنكم بأحقادكم. يجلب نفعاً 
ــنــيـاً أكــثـر كـمــا لن يــكــون اخلـارج 

منكم.
وإن شــــكــــو مـن بــــعض الـــــتــــدخل
اخلـارجي وأرد وقـفه فـتـوقفـوا عن
"الـــتـــدخـل" و"الـــتـــرهل" و"الــــتـــطـــفل"
ـني الـداخــلي عــلى حق كل مــواطن 
في العـيش الطـبيـعي وإفسـاد احلياة

برمتها.
توقفوا ليتوقفوا.. قِفوا ليقفوا.. كُفوا
ـمكن. مـكن بـفعل ا ليـكُفـوا. اطـلبـوا ا
راجعة أنفسكم ومطالبكم: وابدأوا 
كـيف نــطـلب تــنـفــيـذ اتــفـاق مــشـتـرك

ونحن ننقضه!
كيف نـخاطب إنـسانـية العـالم ونحن

نفتقر إلى إنسانيتنا!
كـيف نــدعــو بـقــيــة اخلـلـق إلى صـنع

مكن! ستحيل ونحن نخنق ا ا
ـوانئ ــطــارات وا كـيف نــريــد فـتح ا
ونحن نقطع طرقاتنا ونوصد مداخل

مدننا!

األغـلب مـن الـيــمـنــيـ ال يــريـد حــربـاً
لكنه بغير خوف ال ينطق سالماً.

اذا? ألسباب كـثيرة منـها أن اخلطاب
ـشـتـرك لـغـلـمـان الـكـراهـيـة والـذبـاب ا
اإللكتروني الذي يـحط بغضاً ويفيض
حـقـداً ويكـشـف جـهالً ويـشـيع مـظـاهر
ـقابل ما تـشيعه سـلوكيات التخلف 
وهوم بقوتهم كل هذا خَرَقَ رقعة ا
ن "يحـسبون أنهم شـترك.  العيش ا
.. " ويحرزون انتصاراً يحسنون صُنعاً

. دميماً
الــكــلـــمــات والـــســلــوكـــيــات و"قــصف
تبادلة ب اليمني تبدد اجلبهات" ا
كـافـة فـرص الـتــقـارب والـسـبب جـهل
حـقـيـقـة أن الـتـمـادي في هـكـذا "لـعـبـة"
" جــديـــدة عــلى الالعــبــ حتِلُ "لــعــنــةً

تـضـررين من لـعـبـتـهم.. ولـعـنـتهم. وا
لــكن دعـــونــا نــقـــول لــهــذه األقـــلــيــات

تصارعة: اليمنية ا
"إذا كـنـتم تـمـتـلـكـون قـوة تـسـعـيـر نار
العداوة والـتنـافر فـإنكم تـملـكون قدرة
إيقاد نور التـآخي والتعايش في وطن
واحـد فـلِمَ ال تـثـبـتـون رغـبـتكـم فـيـها

. علكم تنتصرون جميعاً
إذا كـنتـم عـازم عـلـى إحراق األرض
ففـيكم أيـضـاً قوة إعـمارهـا فـعمـروها
واغـمـروهـا خـيـراً مــا اسـتـطـعـتم إلـيه
. بـدالً مـن أن تـقــيــمــوا مــأتــمـاً ســبـيـالً
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ي يـــــعــــتـــــقــــد ان واأل او وطـــــنــــيـــــة
أيدلوجيته هي التي يجب ان تطبق في
كـل الــعــالم. وفي كل هــذه الــتــصــورات
ــثـــله الـــوطن من قـــيــمــة نـــنــسى مـــا 
هـوياتية إنسانية تضم مختلف االديان
والـطـوائف والـقومـيـات وااليدلـوجـيات
الــتي عـلـيـهـا ان تـتــعـايش وال تـتـغـالب
ضـــمن رقــعــة جـــغــرافــيـــة مــحــددة. إن
عـروبتنـا أو أي هوية فـرعية أخرى هي
واقـع ال نـــــســــــتـــــطـــــيـع جتـــــاهــــــله او
ـفــاهــيم لــكن فـي ظل تــطــور ا جتــاوزه
ـة االنــسـانــيـة فــانـهــا يـجب ان ال وعــو
تـتقـدم على عـراقيتـنا او عـلى اي هوية
وطـنـيـة ألي بـلـد في الـعـالـم. فـالـقـومـية
مـثـلـمـا االسالمـويـة مـثـلـمـا سـواهـا من
ـكن ان تتـحول الى ـؤدجلة  الـعقـائد ا
سالح دمــار شـامل مـالم يـتم أنـسـنـتـهـا
مـن خالل االعتـراف بوجـودها واالنـكار

لعُلويتها.

{ خبير في االستطالعات

ي الــــذي يــــؤمن عـن الــــشــــيـــوعـي األ
بـحدوده االيـدلوجيـة التي تـمتد لـتشمل

كل الكوكب بدالً من حدوده الوطنية! 
مـن جــانب آخــر فـــان شــعــوري الــقــوي
بـــعــروبــتـي يــجــعـل من الــصـــعب عــليّ
ـكن التـوفـيق إذن ب فـكـيف  إنـكـارها
ونـزعـتي اإلنـسـانـية هـويـتي الـعـروبـيـة
وحــدودي الــوطـنــيـة?! لــذلك بــحـثتُ في
أو الــعــروبـة فــكــرة أنــســنــة الــقــومــيــة
الالقـومية.وكنت اعتـقد انني متفرداً في
تــفـكـيــري وحـيــرتي هـذه حـتـى أطـلـعت
الـيـوم عـلى مـا طـرحه صـديـقي االسـتاذ
عـبد احلس شـعبان في منـتدى أصيلة
ـغرب قـبل أيـام وأسمـاه بالـتصور في ا
ـيـز بيـنـها والـذي  الالقـومي لـلـعـروبة
وبـ القـوميـة. فالعـروبة وفق تـعريفه

“هوية جامعة ذات بعد حضاري
وثــــقــــافي وهي رابـط وجـــدانـي يـــربط
األمــة من احملــيط إلى اخلــلــيج بــيــنــمـا

“القومية فعل سياسي بشحنة
إيديولوجية.”فالعروبة القومية 

ــارسـات تـغـيـيــبـهـا رغم كل الـظـروف
هـي أني أنسان ولُـدت كي أكون إنـساناً

قبل أن أعي او أُلقّن أني عربي.
وكـم تـسـاءلتُ خالل الـسـنـوات األخـيـرة
سيحي يزني عن اإلسـالموي وا عـما 
والـيهودي الذي ال يـؤمن بحدود الوطن
بل بــحـدود الــدين. فـأيــنـمـا يــصل ديـنه
فـهو وطـنه! وأينمـا تمطـر غيوم عـقيدته
الـدينـية تزدهـر أورادُ وطنه الـديني! أنا
كــــــقــــــومـي عـــــروبـي أيــــــضــــــاً ال أؤمن
ـصـطـنـعـة) ألقـطـارنـا-الحظ بـاحلــدود(ا
مـصـطـلح أقـطار ولـيس دول- الـعـربـية.
كـما أؤمن ان الـشعـب-وليس الـشعوب-
الـعربيـة واحدة! وعنـدما واجهـتنا أزمة
ومـفارقة اإلثنيات األخرى التي تتساكن
وتـتشارك مـعنا نـفس األرض جلأنا الى
حل تـركيـبي مصـطنـع يفيـد بأنـهم عرب
وإن لم يـنـتـمـوا!! وبـذلك شـطـبـنـا بـجرة
قـلم هـويـاتـهم اإلثـنـيـة لـصـالح هـويـتـنا
الـقـومـية واعـتـبـرنا ذلك فـتـحـاً عظـيـماً.
ـيزني وبـنفس الـطريـقة تـساءلت عـما 

الى حتـــوله الى قــنــبــلــة ال انــســانــيــة
ـاني بالعـروبة جـعلني إ مـدمرة. أجل
بل أتـأثـر بـأفـكـار كل الـقـومـيـ الـعرب
وفـي فــتـــرات من حـــيـــاتي بـــررتُ لــهم
ـارساتهم الال إنسانية في ظل جدار
من الــدوغـمـائـيـة الـفــكـريـة الـتي كـانت
حتــجب وتـغــيّب (احـيـانــاً) أهم مـا في
عـقـله وإنـســانـيـته. وبـعـد كل االنــسـان
هـذه الـسنـ والـتجـارب فـأن احلقـيـقة
الـوحيدة الـتي لم تستـطع أي أفكار أو

أعـــلم أنه عــنـــوان مــســتـــفــز ذلك الــذي
يـستبطن ضمنـاً أن العروبة قد ال تكون
إنــســانـيــة. وســيـكــون الــعـنــوان أكــثـر
ـن هم مـــثـــلي يـــؤمـــنـــون إســـتـــفـــزازاً 
ويـعشـقـون مفـهوم الـعروبـة. لكـني مثل
مارسات القومية ن صُدِموا  غـيري 
ـتحـكمة بـإنسـانية الـبشر ـتسـلطة وا ا
بدأتُ وآدمـيـتـهم حتت مفـهـوم العـروبـة
ـراجـعة مـنـذ مـدة لـيـست بـالـقـصـيـرة 
مـفهوم العـروبة لنزع فـتيل ما قد يؤدي

هي "عروبة سياسية مفرّقة 
واستعالئية متعصبة

بـيـنـمـا الـعـروبـة التي عـلى حـد وصـفه
نــنـــشــدهــا هي الـــعــروبــة الــثـــقــافــيــة

ؤنسنة. احلضارية الواقعية ا
ثل حالً ان أنـسنـة العـروبة في رأيي 
إلشـكـالـية ايـدلـوجـية سـيـاسـية وقـعـنا
فـيها بـعد االحتالل الـعثمـاني متأثرين
بـعـصر الـقومـيـة االوربيـة. وفي الوقت
الـذي اسـتـطـاع فيه االوربـيـون تـطـوير
ــاذج قـومـيــة إنـسـانــيـة تـضع فــيـهـا
اإلنـــســـان وحــقـــوقه فـــوق الــقـــومـــيــة
ـؤدجلــة فـانـنـا في واســتـحـقـاقــاتـهـا ا
الـعـراق والعـالم العـربي الزلنـا تائـه
في اخلــيـارات الــتـغـالــبـيـة احلــصـريـة
بـ عـروبـة قـومـيـة وغـيـر الــتـوفـيـقـيـة
وشــيــوعــيـة وإسـالمـويــة ال حــدوديــة
ـيـة. فـالـعـروبي يـعـتـقـد ان قـومـيـته أ
واالسالمــوي هـي الــهــويــة اجلـــامــعــة
يـعتقد ان اسالمه او ديـنه يفرض عليه
هـويـة دينـيـة ال تعـررف بـحدود قـومـية
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على تلك احلال الى ان وصل بنا احلال
الى 17 ســنـة وعــنـدهــا انـتــبـهـنــا عـلى

انفسنا ووجدنا كالتالي :
1- احـزاب تتعـمد اهمـال الكهـرباء وها
ــوالــدات نـــحن نــعــيش حتـت رحــمــة ا

االهلية .
2- الـــتــعــلـــيم رجع الى الـــصــفــر وانــا
سـتوى اسـتـاذ جامـعي ومـنتـبـة علـى ا
الـــضــحل الــذي وصل بـه الــبــلــد وكــان
ــا كـان في ظل الـنـظـام الـبـائـد اسـوء 
,حـيث الـشـهادات الـتـزوير والـشـهادات
ـعــقـول ان وزيـر الــفـخــريـة ومن غـيــر ا
الـكهرباء لدية شهادة فـخرية بالكهرباء
ونـحن نـعـلم مـا هي الـشهـادة الـفـخـرية
وغـــيــره الــكـــثــيــر حـــيث بــدأ الـــتــجــار
يـتــسـلـقـون الـسـلـطـة ومـجـلس الـنـواب
ويـشــتـرون الـشـهـادات امـا الـذين لـيس
لديهم اوليات بالتعليم جنده قد اكملوا
الـبـكوريـوس بالـقـانون وهـو ليس لـدية
هم ابتدائية وال متوسطة وال اعدادية ا

جاء بها من جهة ما واكمل.
3- الـبـنى التـحتـية الشـارع واالرصيف
ا كانت وال مجاري بل ذهبت لالسوء 

عليه.
4- خـلق االزمـات من قبل االحـزاب لكي

تبقى في السلطة اكثر مدة اطول.
5- من يـتـكـلم ضـدهـم وينـتـقـدهم يـقـتل

اسوة بنظام صدام الظالم الدكتاتور.
6- جـــمــيع الــســـاســة يــظـــهــرون امــام
الـناس بالتلفزيون ويعترفون بفسادهم

ومن يتكلم ضدهم يقتل.
7- جـــــمــــــبع االحـــــزاب جــــــاءت عـــــلى
الـدبــابـات االمـريـكـيـة واسـقـطت صـدام
وتــسـلــمت الــسـلــطـة واذا وجــدوا احـد
لــديه حس اجتــاه امــريـكــا ويـنــتــقـدهم

يكفر ويقتل.
8- االنـتـخابـات االخيـرة وصل الـنسـبة
%18 وهــذه تــعـد فــاشــلـة لــكن ســيـرت

وزورت .
9- بـــدأت تــظـــهــر عـــلى من فـي احلــكم
الــــثـــراء ووصـل الى ان يـــعــــدون عـــلى
مــســتــوى الــعــالم وهــذه ظــاهــرة غــيـر

مسبوقة بالعالم

ــقــراطـيــة ذهب الــبــائــد .وبــاسم الــد
ــــوالــــ لــــصــــنـــدوق اجلــــمــــيع مـن ا
ــثـلــيـهم في االنــتـخــابـات االخــتـيـار 
االنــتـخــابـات ونـعم كــان وفـاء مــنـا قـد
ذهـبـنا وانـتخـبـنا وقـلنـا حـينـها( ذهب
الـظمأ وابـتلت العـروق وثبت االجر ان
شـاء الــله ) وجـمـيع الـطـبـقى الـواعـيـة
قــالت سـيـكـون احلـكم في ظل االحـزاب
ـواليـة االهل البيت مـثالي وسـتخرج ا
اخلـيـرات من بـاطن االرض و تـنزل من
الـسماء بعد مـا كانت محبوسة في ظل
الــظــلم واالســتــعــبــاد .ونــحـن كــونــنـا
اسـاتــذة جـامـعـات ونـعـيش في بـغـداد
لـنا احـتكـاك مع ابنـاء الوطن جـميـعهم
فـعنـدما نـتنـاقش مع السـني نقـول لهم
ان االحــزاب سـتــرفع الـعــراق وتـضـعه
ـتــقـدمــة من تـطـور ــسـتــوى الـدول ا
تـــكــنــولـــوجي وعــمـــراني وتــعـــلــيــمي
وتـتـحـسن الـبـنـى الـتـحـتـيـة وسـنـكون
ا الـدولـة االولى في الـشـرق االوسط و
ــتــلـــكــة من ثــروات تــغــطي الــعــراق
وجميع ابناء العراق ,فكنت اتنفرز من
كـل نــقــاش يــدار في اورقــة اجلــامــعــة
ســـــواء عــــلـى مــــســـــتــــوى نــــدوات او
مـؤتمـرات او حلـقات نـقاشـية او ورش
رصاد لـكل كلـمة تخص عـمل وكنت بـا
الـنظام البائد والبعثية حتى وصل بي
احلـــال ان اركـن وحـــيـــدا من بـــيـــنـــهم
واضــطــهـد مــرة ثــانـيــة حــتى من كـان
مـعي من الـشـيعى كـان يـتـملق لـلـسنى
مـخافتـنا ان يغـدر به من قبلـهم وبقيت

 ايـــاك  اعـــني واســـمــعـي يــاجـــاره الى
اخلـــبـــيــر فـي الــشـــأن االيـــراني جنــاح
اء .. لـيس مـحـمـد عـلي   ,مـن يده فـي ا
كـــمن يــده فـي الــنــار,اعـــلم جــيـــد انــكم
ضــحــيـتـم بـزمن الــنــظــام الـبــائــد وانـا
شــخـصـيــاً سـمـعـت اول لـقـاء لــكم بـعـد
الــتـغـيــر فـابــكـيـتي دمــعـاً عـلــيك وعـلى
عـائلتـكم . نعم الكثـير من العـراقي قد
ظـــلـــمــوا فـي زمن الـــدكــتـــاتـــور صــدام
وغـيـبـوا وذوبـوا بـالتـيـزاب وجـمـيـعهم
اخـوانـنـا وأقربـائـنـا وزمالئنـا او ابـناء
مــحـلــتـنـا والــبـعض مــنـهم حتــمل ظـلم
صـدام في سـبـيل احلفظ عـلى شـرفة ان
ال يـــداس من قـــبل رجــال صـــدام .الــكل
مـتـفق ان صـدام ظـالم بـطش بـالـشـيعى
واالكــراد وحــتى اهل الــســنـة لــكن اهل
الــســنــة يــخـتــلــفــون فــقط عــنــا بـانــهم
مخدوعون باالعالم الصدامي الذي كان
مــتـخــنـدق بــيـنـهـم لـيــبـرر كل جــرائـمـة
ـا بـيــنـهم بـاخلـصـوص حلـاجـته لـهم 
يـسمى باللهجة العراقية ( احزام ظهر)
ــثل بــالـنــســبـة ومــثــلـمــا كــان صـدام 
لـلبـعثـية من الـشيـعى كتـعويض لـعقدة

النقص التي يفتقدونها. 
والـ الـشـيعى من  من الـطـبـيـعي ان ا
اهل اجلــنـوب اســتـبـشــروا خـيــراً عـنـد
تـغـير الـنـظام الـبـائد ووصـول االحزاب
الـتي جـاهـدت صـدام وصـفقـنـا ورفـعـنا
شـعار ( مـاكو ولي اال علي ونـريد حاكم
جــــعـــفـــري) وجــــاء من يـــوازن احلـــرب
الـطائفـية التي عـانوا منـها طيل احلكم

ي? نشاهد العالم حسب التصنيف العا
الـيوم احلـكومـة حتكمـها حـكومـة سرية
من الـداخل وهذه احلـكومـة الداخـلية ال
تــرحم وال تــفـسـح اجملـال ? ووصل بــنـا
احلــال والـيـوم في ظل وبـاء كـورونـا ان
وزيـر الـصحـة وجتار الـصـحة والـنواب
يـتاجـرون بالـوباء عـلى حسـاب الفـقراء
ـرضى ? اي حـال نـحن ـسـاكـ من ا وا
فـيـة كـاننـا نـعيش بـادغـال افـريقـيـا قبل
االف الـسن عندما كانوا يأكل بعضهم
الـبعض . نحن اتـباع اهل البيت ظـلمنا
مــرتـ االول من قــبل صــدام والـثــانـيـة
مــنـكم فـمــا هـذا يـعــني?هل نـحن كل من
ــبـررات لـيــكـفـرنـا يــاتي لـلـحــكم يـجـد ا
ويـلتـهم ثرواتـنا وارواجـنا ? امـا اخللل
بــاحلـكـومـات عـنــد وصـولـهم لــلـسـلـطـة
تـنـكشف شـخـصيـاتـهم ويكـون الـكرسي
عـزيـز عـلـيـهم فـيـتـمـسـكـوا به ولـو عـلى
حـسـاب ديـنهم ? وأخـيـراً بـدأت عالمات
الـفصام تـظهر علـينا فـلم نفهم من نحن
ومن مـتسلط عـلينـا ومن لنا ومن عـلينا
ومن هـــو عــدونــا ومـن هــو بــجـــانــبــنــا
والـعـذر معـنـا الن طيل  17عـام شاهـدنا
عمم يسرق ويكذب بالدين رجل الـدين ا
ـتدين الـذي ينتـمي لالحزاب الديـنية وا
يـسرق ويـنهب ويـكذب . وكل هـذا باسم
الـدين ,حتت شـعـار سـنـحرر فـلـسـط ,
وامـريـكـا الـشـيـطـان االكـبر  ,واسـرائـيل
يـــجب ان تــزول مـن اخلــريــطـــة . طــيب
ادلـكم على اسرائيل تلك اسرائيل قريبة
مـن االردن وحتـيــطــهــا مـصــر وســوريـا
ـكن تــفـتح جــبـهــة حـرب من ولــبـنــان 
خـالل تــلك الـــدول ويـــقـــضى عــلـــيـــهــا?
يــاحـبـيـبي اسـرائــيل لـيـست في ثـروات
نـفط البصرة وال فـي موانئ البصرة وال

نافذ احلدودية ?  في ا
وال فـي نـخــيل الــبــصـرة ? و ال الــنــصـر
ـال الـعام عـلى اسـرائـيل يأتي بـسـرقة ا
ن يـطالب لـلعراق  ,وال بـقتل االبـرياء 
بـحقـة . حقـا نحن شـعب يعـيش بـحيرة
غـريـبة وأخـيـر اقول حـسـبنـا الـله ونعم

الوكيل على كل من ظلم العراقي .
ي { اكاد

رايك . انـا اتكلم عن االحزاب الـشيعية
النـهـا تخـصني بـدأ واضح على نـوايا
االحــزاب ان تـــكــفــر من هم كــانــوا قــد
عــــاشـــوا فـي زمن صـــدام فـي الـــداخل
الــذين ذاقـوا االمـريـ احلـصـار وظـلم
صـدام وهم ال حـولة وال قـوتة اال بـالله
وحتـللون من هرب وتخال عن بلدة في
الــوقت الـذي كـان احـوج الـيـهم ,بـدأت
االحــزاب تـكـرم من كـان سـجـ سـارق
او قـاتل في زمن صـدام وتعـده من ب
الــسـيــاسـيـ وبــيـنــمـا تــهـ من كـان
صـابرا وحتمل االذ لكي يحافظ على
شـرفه وشرف عـائلته ان تـهان من قبل

ازالم النظام البائد .
من ضحى واعدم بزمن صدام الى االن
يـعــيـشـون حـيـاة الـبـؤس حـالـهم حـال
الــعـراقــيـ الــشـرفــاء لم يـكــرمـوا ولم
يـكـونـوا من اصـحـاب الـثـراء الـفاحش
واضـاف لهم شـهداء احلـشد كل عـائلة
الـشـهـيد تـسـتلم راتب 500 الـف دينار
عـراقي التي ال تـكفي عـلف للحـيوانات
ـــقـــابل جنـــد من يـــقــود االلـــيـــفــة ,بـــا
اجلـكسـارة هم السـراق ونعـرفهـم جيد

(احنه ولد كريه كلمن يعرف اخيه) .
يـاخي انت تـتـكلم من ايـران تـعال وقم
ــنـاطق الـبــائـســة في بـغـداد بــزيـارة ا
والـية االهل الـبيت كا نـاطق ا مـنهـا ا
ـنـاطق اجملاورة لـها مـديـنة الـصدر وا
حـيث جتد البؤس واحلرمان والبيوت
من التنك وناس تعتاش على االنقاض
واالوســاخ وجتـد فـيــهـا كـثــرة االيـتـام
ــا كــان واالرامـل والــعــوانس اكـــثــر 

لعون . بزمن صدام ا
هدي عـجل الله فرجة انـتم مع االمام ا

ام انتم اعداءة ? 
وهـل االمام يـرضى على هـذا الوضع ?
ارجــوا مــنـكم ان تــكــشـفــوا وجــوهـكم
وحـقـيقـتـكم ونـواياكم امـام الـله وامام
االمـام احلجة عجل اللـه فرجة وفرجنا
بـه? هل تــفــاخـرت بــنــا اال خالل 17
ـاضــيـة ? هل بــدأ الـعـام يــقـلـد ســنـة ا
اخالقــنــا الـعــربـيــة االصــيـلــة من كـرم
وشــرف ام اصـبــحـنــا افـســد دولـة في

10- ظــهــر احـد الــنــواب وقــال ان ابـنه
يــصـــرف رصــيــد شــهـــرى عــلى خــدمــة
االنـترنت حوالي  اربع  مالي  ,ونائب
اخـــر يــنــصـح الــنــاس ويـــرشــدهم بــان
يـقتـصدوا وبامـكان ان يـصرفوا بـاليوم
الـواحـد 1000 ديـنـار عـراقي يـعـني اقل
من الدوالر  ,وبـامكان من كان راتبه مئة
ديــنــار ان يــصـرف الــثالثــيــ ويــجـمع
الـسـبـعيـ وهـو لـدية اربع رواتب  اقل
راتـب مـــلــــيـــون ونــــصف واعــــلى راتب
ــعـروف ان مـصـرف عــشـرة ماليـ . وا
اي عـائـلة الـيوم في الـعراق وانت تـعلم
ذلك يــحــتــاج مــلـيــون ديــنــار لـكـي فـقط

يعيش وأسال اقرباءك في البصرة .
11- هـل االمـام احلــجـة روحــنـا الــفـداء
يـقـبل ان احـد ما فـي السـلـطـة العـراقـية
يـذهب لـلـحج عـشرة مـرات عـلى حـساب
فـــرصــــة ابـــنـــاء الـــبـــلــــد من الـــفـــقـــراء

? ساكي وا
12- هـل يـرضى االمــام احلـجــة روحـنـا
الـــفـــداء ان احـــد يـــســـتـــلم اربع رواتب

? واالخر يبحث عن فرصة للتعي
13- هـل يـرضى االمـام احلــجـة ان احـد
ـلك شـهـادة عـلـمـيـة في الـقـانون مـا ال 

ويكون وزيرا للعدل?
14- هـل يـقـبل االمـام ان وزيـر الـصـحـة
اخـتصاصـة طب اسنان وصغـير بالسن
ولــديـــنــا بــنــفس الــوقـت من اكــفئ مــنه

باالختصاص والعلمية ?
15- هـل يـقـبل االمــام عـجل الــله فـرجـة
ـجد ال وفـرجـنا به ان الـسـارق يكـرم و
بـل يـســتــلم مــنــصـب راقي والــكــفـاءات

مركونة على جهة ?
17- هـل يـــقــــبل االمــــام احلـــجــــة هـــدر
ال العام للمسلم وتسلم الـثروات  وا

بيد السراق يعبثون بها?
ـستـفـيد من 18- اسـتـحـلفك بـالـله من ا

دمار الزراعة والصناعة والتعليم?
كـل مــا طــرح من قــبـــلي  مــا خــفي كــان
اعــظم الـى ان وصل احلــال ان االحـزاب
الـــتي انـــتــخـــبــنـــاهــا بـــدات تــقـــتل من
انـتـخـبـهـا واوصـلـهـا لـلـسـلـطـة واعـرف
جـيدا حضرتكم ماذا في داخلك وما هو
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ــلــكــة هــولــنــدا فـي إكــســبـو 2020 بــدبي بــحــضــور مــلــكــهــا قــدم جـنــاح 
ـاء مِن الـهَـواء. وزعت ومـلـكـتـهـا(ظـهـيـرة  3 نـوفـمـبـر2021) عـمـلـيـة تـكـثـيف ا
ـظالت البـيض عـلى احلـاضرين كي يـعـيشـوا أجواء الفـتيـات قـبل الدُّخـول ا
هطل الـغيث وكأنهم ينتـظرون زوبعة وهم يدلفـون مِن عراء جاف إلى ما يشبه
ـطر من سمائهـا وال أثر للغيوم زاريب ليهطل ا غارة عـلتها قبـة تخللتهـا ا ا
ــظالت. عــنـــدهــا قــلـتُ إنــهــا صالة ثم وزع قَــراحـــاً بــكــؤوس عـــلى حــامــلـي ا

االستسقاء! التي كان يؤديها العرب قبل اإلسالم وعقبه. 
أحاذر أن أُعُـدَّ مِن القائل باإلعجاز العلمي وإخضاع الدين للعلم قسراً فقد
قال: فاتهم ا ورد في ا كتبتُ في االحتاد اإلخوان واإلعجاز العلمي للقرآن و
ظـريـات الـعـلـمـيـة هي في تـبـدل وتـغـيـر (جـواد عـلي مـجـلـة آفـاق عـربـيـة أن الـنـَّ
1984). كـانت البـداية بـجوهـري طنـطاوي(ت: 1940)  الـذي أصبح مـسؤوالً
لتـنظـيم اإلخـوان بالـقاهـرة ورئيـس حتريـر جريـدتهـم(موسـوعة اإلخـوان) لديه
كـونـات وغـرائب اآليات ـشـتمـل على عـجـائب بـدائع ا تـفـسيـر الـقـرآن الكـر ا
الــبــاهــرات (25)«مــجــلــداً أصــدره(1931) بـــنــاه عــلى حتـــقَّق من اخــتــراع
واكـتــشـاف. كـان االشـتــغـال في الـتـفــسـيـر الـعـلــمي لـلـقـرآن بــذرة مـا سـمـاهـا
حوة الدّينيَّة أسـفرت عن تشكيل أحزاب وتـنظيمات اتخذت أصـحابها ب»الصـَّ

مِن اسم اجلاللة عناوينَ وراياتٍ ومتفجرات. 
اء اإلنسان إلى طلب الغيث لكنّ مَن لديه األنهار جاريَّة واألمطار دفع فقـدان ا
ِ والـسَّـيحِ ال يحـسب حـساب قي بـالدّ مزاريبَ عـلى مـدار الفـصـول أيّ السـَّ
ـاً قبل اإلسـالم باالسـتـسقـاء فإذ الِـاسـتِسـقَـاء. فمِن حـاجـةٍ تفـ الـعرب قـد
ــطـــر عــنــهم وحـل اجلــدب وكــانت أيـــام مــشــهــودة شـــدوا الــعــشــر أبـــطــأ ا
والسلع(نباتات) في أذناب األبقار أو عراقيبها وصعدوا بها اجلبل الوعر مع
طر وقدهـا بالنّار كانـوا يرون ذلك من أسباب هطـول الغيث تفاؤالً بـالبرق وا
ـرعى يُـستـجاب عـلى اعـتقـاد أنَّ قـدحَ النَّـارِ ووجـود البـقـر حيـوان الـزراعة وا
ـطـر! فــقـال الــورل الـطَّـائى مــاء ومـعه ســيـهـطـل ا لــهم ويـقــدح الـبـرق فـي الـسـَّ
هـــاجـــيـــاً:»الدُر دُر رجــــالٍ خـــاب ســـعـــيـــهـم/ يـــســـتــــمـــطـــرون لـــدى األزمـــان
طرِ)«الثَّعالبي ثمار / ذريعة لك ب الله وا بالعشرِ/أجاعل أنت بيقوراً مسلعةً
الـقـلوب). سـمـوها بـ»نـار االسـتمـطار)«اجلـاحظ احليّـوان) والـبيـقـور سرب
الـبقر فهناك مَن سمَّي البقرة»باقورة .«وبـعد اإلسالم مثلما ألغيت الوسائط
ب الـله واإلنسـان كافة اسـتعيض عـنها ب»صالة الِـاستِـسقَاء ?«وهي تؤدى
حـتى اآلن مع اِحــتـبـاس األمـطــار. ال نـخـلط بـ الــعـصـور فـلــكل زمنٍ نـوابـغه
وأفكاره وحـيلة إنسانه على جـفاء الطَّبيعة فـتلك احليلة أو الفـكرة ابنة زمنها
ائي في هذا الـهـجـاء وهـو لم يتـقـدم بـحلٍ لـلمـمـحـل فال أجـد حـقاً لـلـورل الـطـَّ
ــديـنــة بــعـام الـعــطــاشى والــرَّمـاد يــكــاد يـطــويــهم لـذا عُــرف عــام اجلـدب بــا
الـرّمادة( 18هجـريَّة). لـكنَّ نسـبة األبيـات إلى أُميـة بن الصّـلت(مخـطوطات في
واب فـكـان يـتـحـنف نـابـذاً الـوسـائط.  مـا األمـثـال الـعـربـيـة) األقـرب إلى الـصـَّ
ـاء عذبـاً مِن الهـواء إال بعـد تقدم رأينـاه حتت قبـة اجلنـاح الهولـندي هـطول ا
طر فالذي قاله التكـنولوجيا بيد أنَّ األهم مِن ذلك تفكيـر اإلنسان باستنزال ا
ـطـر بــتـصـاعـد بـديع الــزَّمـان األسـطـرالبي(ت:534هـجــريَّـة) مـفـســراً حـدوث ا
طره السَّحاب وما له/فضل عليه ألنه مِن مائهِ)«احلَموي األبخرة: »كالبحرِ 
الئكـة وكسر به ما معـجم األدباء) كسـر به اعتقـاد أن الرُّعود صـوت عراك ا
. لكنَّ حتَّى تـلك األفكار التي نـعتبرهـا خرافيَّة اً للمـطر إلهاً خـاصاً جُعل قـد
عبـيـر عن حاجـته. أقـول: ليـبـشر عـبـرت في وقتـهـا عن محـاولـة اإلنسـان في الـتـَّ

اء الوفير!  سكان الطّقس احلار الرَّطب صيفاً با
{ كاتب عراقي

ÊuO)« bO —

لندن

ÕU M « «uD  ‰Ë√ …d U *«

دارس فـرح مستـبشرين بالـعام الدراسي اجلديـد.. انطلقوا إلى انطلق طـلبة ا
ـلونة بـثياب زاهـية يشـقون سكون عـرفة وهم يعلـقون حقـائبهم ا قاعات الـعلم وا
ألون الكون الصبـاح ويطـردون بضحـكاتهم الـرنانـة وحشة الـطريق.. انـطلقـوا 
ـعــرفـة تــدوس أقـدامــهم اجلـهل سـرورا ويــنـشــدون لـغــد أجـمل مــطـرز بــأنـوار ا
والـتـخلف ويـحـفـظون اسم الـعـراق بـ حنـايـا قـلوبـهم.. األب يـودع األبـناء واألم
تتـضـرع لـهم باحلـفظ والـنجـاح عـيـون النـاس تـراقبـهم فـتكـحـلـها خـطـواتهم وهم
دارسهم جـماعاتـا وأفرادا  انهم شـباب العـراق وغده الواعد.. يقطـعون الطـرق 
دارس يامن تـرنوا نحوكم عـيوننا عـليكم باجلـد واالجتهاد والـتحضير يافتـيان ا
واظبـة على دروسكم كي حتصـدوا نهايـة العام ثمـرة العطاء فـتقدمونـها هدية وا
لـوطنـكم وبلـسمـا يـداوي جسـدة الذي انـهكـة الفـساد واتـعبـة من اليخـاف غضب
الله.. هيـا.. هيا لـلمثـابرة فهي اول دواع النـجاح كمـا قال الفـيلسـوف شيشرون

وعام دراسي سعيد.
{ صحفي
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أعـلن االحتـاد الـدولي لـكـرة الـقـدم فـيفـا  أن حـفل تـوزيع جـوائـز األفـضل في الـعـالم لـلـموسم -2020
ديـنة زيورخ. 2021 سيـقام يـوم االثن 17 كـانون الـثاني 2022 عـبر بث افـتراضي من مـقر فـيفـا 
وقال فيفـا في بيان رسمي إن عمـلية التصويت سـتبدأ يوم االثن  22 تشـرين الثاني  وستنتهي يوم
قـرر أن يشارك في عمـلية التـصويت قادة ومدربو اجلـمعة 10 كانون االول 2021. واضاف انه من ا
ثلي وقع اإللـكتروني و300 شـخص من  نـتخبـات الوطـنية إضـافة الى تصـويت اجلمـاهير عـبر ا ا
وســائل اإلعـالم.وسـيــتـم خالل احلــفل تــوزيع جــائــزة أفــضل العب والعــبــة وأفــضل مــدرب لــلــرجـال
والسـيدات وأفضـل حارس مرمى لـلرجـال والسيـدات وجائـزة اللعـب النظـيف وجائـزة أفضل هدف

وجائزة مشجع الفيفا وتشكيلة العام.
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ا انـتـهـى مـوسم الـبـريـطـانـيـة إ
رادوكـانـو بشـكل مـخـيب لـآلمال
عـقب خـسـارتـهـا أمـام الـصـيـنـية
واجن شينيو في بطولة النمسا
فـي الـيــوم الـذي  الــكــشف فـيه

عن هوية مدربها اجلديد.
 وكانت رادوكانو  18عاما هي
ــصــنــفــة األولى فـي الــبــطــولـة ا
ية لالعبات التابعة للرابطة العا
الـتـنس احملـترفـات لـلـمرة األولى
في مسـيرتـها ولكـنهـا خسرت 6

Æ7 / 51 /و) 7 / 6صفر/  (7و 
وذكرت وكالـة األنباء البـريطانية
 أن رادوكــانـــو ســتــحـــصل عــلى
فـــتـــرة من الــــراحـــة الســـتـــعـــادة

طــاقـتـهـا والــتـفـكــيـر في تــقـدمـهـا
ـلـحـوظ قـبل أن تـبـدأ الـعـمل في ا
فتـرة اإلعداد لـلمـوسم اجلديد مع
ـاني تـوربـ مـدربـهـا اجلـديـد األ

بيلتز.
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وفي سـياق مـتصـل حسم دانـييل
ـشـاركـة مـيـدفـيـديف مــوقـفه من ا
ـفـتـوحـة في بـطـولــة أسـتـرالـيــا ا
قبل. للتنس التي ستقام العام ا
وظهر ميدفيديف كما لو كان غير
ملـتزم بـتلقي لـقاح كـورونا الذي
رجح أن يـكون إلزامـيا على من ا
ــــــــشـــــــاركـــــــة كـل العب إذا أراد ا
بالـبطـولة.لـكنه بـدد هذه الـشكوك
عـنـدمـا كـتب تــغـريـدة عـلى مـوقع

الــتـواصـل االجـتــمــاعي "تــويــتـر"
الــيــوم الـثـالثـاء قــائال: "أراكم في
يـنايـر/ كـانون الـثـاني في بطـولة
ـــفــتــوحــة".وخــســر أســتــرالــيــا ا
ـبـاراة الـنهـائـية مـيـدفـيديف في ا
لـنـسـخـة هذا الـعـام مـن الـبـطـولة
أمــــــــام الــــــــصــــــــربـي نــــــــوفــــــــاك
ديـوكـوفـيـتش ومع ذلك اسـتـطاع
الالعب الـروسي أن يقـدم موسـما
جـيــدا.وفـاز مــيـدفــيـديف بــأربـعـة
ألـقـاب من بـيـنـهـا أول ألقـابه في
بطـوالت اجلائزة الـكبـرى األربعة
(جــــرانــــد سالم) وتــــغــــلب عــــلى
ديـوكـوفـيـتـش في بـطـولـة أمـريـكا
ـفـتـوحـة في سـبـتـمـبـر/ أيـلـول. ا
والتقى ديوكوفـيتش وميدفيديف

يــــــــوم األحـــــــد
واســــــتــــــطــــــاع
الــــــــــــــالعـــــــــــــب
الـــــــــــصــــــــــربـي
ــصـنف األول ا
عــــلـى الــــعــــالم
حتــقـيق الــفـوز
لــيـــحــرز لـــقــبه
الـــــســــادس في
بـطـولـة باريس
لـألســـــــــتــــــــاذة
ولـــقــبه 37 في
الـــــبـــــطــــوالت
ذات األلــــــــــف

نقطة.

الـقـاري والـدولي. ولـفت حـمـودي
ــبـيـة الـى ان واجب الـلــجـنـة األو
رعـايـة جـميع الـريـاضـيـ وإبداء
إهــــــتــــــمـــــام خــــــاص ومــــــكــــــثّف
ـــكن ان ــــوهـــوبــــ الـــذيـن  بـــا
ينافسوا بـشكل جيد في الدورات
نهاج درجة في ا والبطوالت ا
ـــبــيـــ اآلســـيـــوي والــدولي األو
بــــاالضــــافــــة لــــدورتي األلــــعــــاب
الــعــربـيــة والــتــضــامن االسالمي
بـــصـــرف الـــنـــظـــر عـــمـــا تـــقـــدمه

االحتادات الوطنية لهم.
كتب كما أوعز أيضاً الى عضو ا

الـتـنـفيـذي الـسـيد عـدنـان طـعيس
بـضــرورة مـتــابـعــة عـبـدالــبـاسط
ــوهـوبـ وجـمــيع الـريـاضــيـ ا
ـتمـيـزين في كل االحتادات من وا
ـــــســــتــــحق مــــنــــهم اجل رصــــد ا
ـــشــــروع الـــتــــضـــامن الدخـــالـه 

بي. األو
كتب هذا وحضـر اللقاء أعـضاء ا
الــتــنــفــيــذي  حــســ الــعــمــيــدي
وبيداء كيالن وعدنان طعيس كما
حضـره أيضاً األمـ العام لـلجنة
ــبـــيــة هـــيــثم عـــبــداحلـــمــيــد األو

الي  أحمد صبري. واألم ا
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ـبـاراة مـنـتـخـبـنــا الـوطـني لـكـرة الـقـدم امـام مـنـافـسه  بـدأ الــعـد الـعـكـسي 
ـؤهـلـة لنـهـائـيـات بطـولـة كـاس الـعالم الـسـوري في التـصـفـيـات احلاسـمـة ا
ـبــاراة  الـفــوز االول السـود  .. 2022االمـال تــتـعــاظم بــان تـشــهـد هــذه ا
الرافـدين ليرفـعوا رصيدهم الى ست نـقاط تسـاعدهم على الـبقاء في دائرة
ونديال و ( لو) عبر احلصول على نصف نـافسة واالنتقال الى نهائيات ا ا
نـتخب وكذلك ركـز الثـالث في اجملموعـة .. مردود ا بطـاقة بالـوصول الى ا
تحدة ال يشجعنا على اداؤه في مبـاريات ايران ولبنان واالمارات العربيـة ا
كنة من مباراة سوريا ..الفرصة نتخب ولكن االنتفاضـة  التـفاؤل بواقع ا
تـلك في خطوط الدفاع والـوسط والهجوم وكذلك ال تزال قـائمة ..منتـخبنا 
ـرمى العـبـ عـلى مـهـارات وخـبـرات جـيدة حـان وقت في مـركـز حـراسـة ا
ـبـاراة االولى  في امـتـحـانـهـا ..ديك ادفـوكـات جنح الى حـد مـا في إدارة ا
ـثـابة سـول امـام منـتـخب كـوريا اجلـنـوبـية وكـانت الـنـقطـة الـواحـدة هنـاك 
كن إحـيـائـها تـابـعـون عـلى هذه الـنـتـيـجة امـاال عـريـضـة  الـفـوز وأسس ا
ــنع اخلــصم من تــســجــيل هــدف في مــرمــانـا بــذات االجــراءات الــفـنــيــة 
كـنا .. وال يحسب ضد اي فريق بـادرة بشن الهجمات كـلما كان ذلك  وا
ثل نـاديا كان ام منتـخب اذا جلأ الى الدفاع االيجـابي واثمر هذا اخليار
ـيـة منـحت عن نـتـيـجـة الفـوز بـدلـيل ان فـرق مـنـتـخـبـات وانـديـة اوربـيـة وعـا
الـدفــاع األولــويـة عــلى حــسـاب الــهــجـوم وجنــحت بل حــقــقت اجنـازات ..
ـر بـحـالـة الال تـوازن ـنـتـخب  والـكالم يـتـكـرر عـن الـدفـاع االيـجـابي الن ا
عـاناة في مـباراتـنا مـكن ان تتـوقف هـذه ا وخط هجـومه يعـاني ولـكن من ا
ــتـبــقـيـة فـي الـتـصــفـيـات ــبـاريـات ا ـنـتــخب الـســوري بل وفي كل ا امــام ا
ـنـتـخب بـكل العـبيه ـونـديـال قـطر 2022(إذا) حـرص ا ـؤهـلـة  احلـاسمـة ا
وليس اعـضاء خط الهـجوم وحسب علـى اللعب الفـعّال الن تسـجيل الهدف

هو محصلة جهد الفريق ككل مثل قبول الهدف تماما ..
   نـعم  يـؤخـذ عـلى مـدرب مـنـتخـبـنـا ديك ادفـوكـات  عـدم  اسـتـقـراره على
ـرحلة احلسـاسة جدا حيث تـصفيات بـطولة كاس تشكـيلة ثـابتة  في هذه ا
الـعـالم ولـكن احلـقـيـقـة يـجب ان تـقـال كـامـلـة وهي ان ديـك ادفـوكـات مـكره
ومـجــبـر عـلى اتــخـاذ قـرار الـتـغــيـيـر واالسـبــاب مـعـلـومــة لـدى لـرأي الـعـام
نـصف وهي عدم اداء عدد من الالعـب االسـاسي الـواجبات الريـاضي ا
تـحدة فضال وكـلة الـيهم في مـباريات ايـران ولبـنان واالمـارات العـربيـة ا ا
عن مـشـاكل االيـقـاف واالصـابـة واالخـطاء االداريـة الـغـريـبـة الـتي ارتـكـبـها
ـعــطــيـات فــان مـســانـدة احتـاد الــكـرة.. وفــقــا لـهــذه ا
ـدرب وخــيـاراته امــر ال بـد مـنـه لـصـنع خــطـوات ا
ــشــــــــاكل الـفــنـيــة لـدى حـافــز الـتــغــلب عـلى ا
ـنـتخب بـاجتـاه خـوض مبـاراة سـوريا اعـضاء ا
على وجه الـتحـديد بـايجابـية تـثمـر عن فوز طال
انــتـظــاره ..فــوز (إن حتـقق ) ســيــغـيــر خــارطـة

اجملموعة .
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فـي ســيــاق رعـــايــة الــريـــاضــيــ
ــــتــــمـــــيــــزين والــــوقــــوف عــــلى ا
مـستـجـدات مسـتويـاتـهم إستـقبل
ـبيـة الـوطنـية رئـيس اللـجـنة األو
ـكـتبه الـعـراقـيـة  رعـد حـمـودي 
ــــصــــارع الـــــبــــطل مــــصــــطــــفى ا

عبدالباسط عبدالصمد.
وبــعــد تــرحــيــبه به بــادر رئــيس
صارع بيـة لسـؤال ا اللـجنـة األو
الــصـــاعـــد عن وزنـه وفـــعــالـــيـــته
وإمــكـانــيـة إسـتــمـراره بــتـحــقـيق

منجزات قارية ودولية مقبلة.
وإسـتـعـرض عـبدالـبـاسط مـنـجزه
ــتــحــقق األخــيــر عــنــدمــا أحــرز ا
ـركــز الـثــالث في بــطـولــة آسـيـا ا
كغم ـصـارعـة احلـرة لـوزن 85  بـا

وتعرضه الصابة إثر ذلك.
وأبــدى عـبــدالــبــاسط إســتــغـرابه
حـيـال مـوقف إحتـاد الــلـعـبـة مـنه
باهماله وعدم متابعته األمر الذي
ــعـــاجلــة نـــفــسـه عــلى إضــطـــره 
حـسابه اخلـاص مبـيـناً "بـانه كان
تـعـرض لـعـقـوبـة إحتـادية لـم تكن

منصفة" على حد وصفه.
صارع البطل الى انه كان ولفت ا
تـفوّق عـلى مـنـافسه الـيـاباني في
بطولة آسيا التي أقيمت في شهر
ــصــارع ــاضي وهــو ا نــيــســان ا
ذاته الذي حقق الوسام النحاسي
ــبــيــاد طــوكــيــو لــلــيــابــان في أو

األخـيـر. من جانـبه أشـاد حـمودي
ـــا حــقــقه عــبـــدالــبــاسط داعــيــاً
ــصــارع الـــصــاعــد الى ضــرورة ا
ــشــاكل إبــتــعــاده عـن األزمــات وا
ـنـقـطع الـى تـدريـبـاته وإلـتـفـاتـه ا
والــبــطــوالت الــتي ســيــشــارك في

منافساتها"..
و وجّه حـمـودي األمـ الـعـام الى
ـصـارع ضـرورة الـسـعي الدخـال ا
ـوهــوب في بــرنـامج الــتــضـامن ا
ــبي لــيــنـال حتــضــيــراً الئــقـاً األو
ـــســتــوى ـــكّــنـه من الــظـــهــور 
ــسـتــويـ ونــتـائج جــيـدة عــلى ا
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مواجهـة فريقنا الوطني مع نظيره السـوري الشقيق ستكون مباراة للذكرى
او التـذكير والذكـريات ففي حـال حققنـا الفوز وحسـبنا ثالث نـقاط جديدة
لـرصيـدنـا فأن االمل يـتـجدد ولـو عـلى التـنافـس لنـيل البـطـاقة الـثـالثـة وهذه
تـبقية لم تـقل صعوبة ـواجهات ا حتتـاج الى حتضيرات مـهمة وجادة الن ا
ـواجهة لـنبقى نـنتـظر النـتيجـة على احـر من اجلمر امـا في حالة من هذه ا
تعـرضتنـا الى انتـكاسـة جديـدة فأن بصـيص االمل سيـتالشى تمـام ويعود
فـريـقـنـا الى اخللـف والتـراجع وهـو االمـر الـذي النـتـمنـاه جـمـيـعـا وفي كرة
كـن ان يحـدث كل شيء ولـكن هل حتدث مـعـجزة ويـتحـول فـريقـنا القـدم 
الوطـني الى العب اكـثر من مـهم ب فـريق مـجمـوعتـه وهو الـذي خذلـنا في
ـدرب الهـولـنـدي ادفـوكات ان يـثـبت خـطأ ـبـاريـات التـي مضت ويـحـاول ا ا
نـاسب ويستـفز عـقلـيته التي لم تصـورات اجلميع عـندمـا يضع الـتشكـيل ا
ـتلك ـدرب الذي  درب الـذي قـالوا عـنه الـكثـير ووصـفوه بـا تتـحرك وهـو ا

اخلبرة وله جتارب تدريبية مهمة ام ماذا?
ان يـتـحــول الالعب الـعــراقي الى سـوبــرمـان بـ حــصـة تـدريــبـيـة واخـرى
ويـنـقض غـبـار الــكـسل والـتـراخي واالهـمـال وعـدم اجلـديـة فـأن هـذه االمـر
ـاء الـراكد مـسـتـحيل ان يـتـحدث ولـكن ان يـقـفز خـطـوة الى االمـام حترك ا
ـستـقرة فأن ويزيل عن كـاهله جـبل القهـر والتـمني واحلـالة الـنفسـية غـير ا
كـنا ونـحن نراه كـذلك الن عـند العـبيـنا طـاقة وامـكانـيات هذا االمـر يبـدو 
ومهارات افضل بكثير من التي شاهدناها امام ايران ولبنان واالمارات

ـهمته الـتدريـبيـة مع فريقـنا الـوطني ويـعدها هل يبـدو ادفوكات غـير مـهتم 
مـرحـلة غـير مـهـمة وهـو يعـد االيـام حتى تـنقـضي واليـعنـيه ان تـأهلـنا او لم
نتـأهل? كيف سـمح احتـاد كرة الـقدم الـعـراقي للـمدرب ان يـبـقى بعـيدا عن
وضـوع للمـساعدين باريـات الدوري احمللـي واالخير تـرك هذا ا احلضـور 
وهـو يـسـجل حـضـوره قــبل يـومـ او ثالثـة ايـام عـلـى اكـثـر تـقـديـر لـيـكـون
درب لـم يـقـدم ايـة اضـافات ? الـواقـع يـقـول ان هـذا ا مـوجـودا مع الـالعبـ
ا لـو كان مـدربا محـليـا لكـان وضعـنا االن افضل الن لفـريقنـا الوطـني ور
اخلـبرة الـتي يـحمـلهـا او التي اكـتسـبهـا الهـولـندي لم تـنفـعنـا بشيء? يـبقى
درب السـؤال االكثر اهميـة هل كان قرار االحتاد مـتسرعا وهو يـستع 
خذل ذاتـه قبل ان يـخذل من كـانوا يـعـتقـدون انه سيـكون
ـناسب لـنا في مهـمة عبـثنـا بها كـثيرا ولم درب ا ا
نـكن نـنـظر لـهـا بـع االعـتـبـار ليـزيـد طـينـهـا بـلة
الـتصريح اخلطر الـذي قالوا به ان احتاد الكرة

يخطط لبطولة كأس العالم 2030?
ـسـؤولـيـة في حـال خـرجـنـا من مـن سـيـتـحـمل ا

هذه التصفيات صفر اليدين?
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اعـلن عـضـو نـادي ديالـى الريـاضي
احــمـد جــاسم وفــاة حــارس مـرمى
الــنــادي لــكــرة الــيــد بــعــد اصـابــته
بــجــلـطــة دمــاغـيــة.وقــال جـاسم في
حــديـث صــحــفـي ان حــارس مــرمى
نـادي ديــالى لـكــرة الـيــد عـلي سالم
تـوفي قــبل قـلـيل في مــسـتـشـفى
ـحــافـظـة واسط بـعـد الـكـوت 
رقـــــوده مــــنــــذ 4 ايــــام عـــــقب
اصـــابــته بـــجــلــطـــة دمــاغــيــة
مفاجئه اثـناء مرافقـته لفريقه
خلــــوض مـــــبــــاراة مع نــــادي

واسط.
واضــــاف ان الـــــفـــــقــــيـــــد من
همة في الكفاءات الـرياضيـة ا
الفـريق ووفـاته خسـارة كبـيرة
وفاجعـة للـنخب الريـاضية في
ديـــالـى الفـــتــــا الى جــــثـــمــــانه

سيـنقل الـى بعـقوبـة قبل
ان يــوارى الــثـرى
فـي مــــــقــــــبــــــره
اسرتـه.وتضم

ديـالى عـدة انـدية ريـاضـيـة اغـلـبـها
ــعــروفــة مـــتــخــصـص بــااللــعـــاب ا

ومنها كرة القدم واليد.”

ا رادوكانو إ

عبـود  ومـهنـد جعـاز وامـجد عـطوان
ومــــحـــمـــد قـــاسم  وســـجـــاد جـــاسم
وبـــشــــــــار رسن وامـــيــر الـــعـــمــاري
احـــمـــد فــاصل  وصـــيـــلــوان احـــمــد
ومنتظر محـــــمد وحسن عبد الكر
وشـــيـــركـــو كـــر واحـــمـــد فـــرحــان
ن حـس وعـــــــالء عبـد الـزهرة وا

وعلي احلمادي.
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وســــتــــجـــــري مــــبــــاراة  كــــوريــــا ج
واالمارات عند الـساعة الثـانية ظهرا
ويلـتـقي  لبـنـان وايران عـنـد السـاعة

الثالثة عصر اليوم اخلميس.

ـصيـريـة والتـقبل مـنتـخب بالده  بـا
الــقـــســـمـــة عـــلى اثـــنـــ وقــال وان
ـنــتـخب الــعـراقي لــيس في افـضل ا
حاالتـه  ويعـاني من مـشاكل دفـاعـية
يـــجب اســـتـــغاللـــهــا  ورغـم تــو قف
الـــدوري الــســـوري  لـــكن الالعـــبــ

سيقاتلون من اجل النتيجة.
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دير الفني للمنتخب الوطني وكان ا
 ادفــوكـات  قــد اسـتــدعى  الالعــبـ
فـــهـــد طــالب واحـــمـــد بــاسـم وعــلي
يــاســ   واحــمــد ابــراهـيـم  وربـ
سـوالقـا وحـسـ عـمـار  وعـلي فـائز
ومــصـــــطــفى نــاظـم  وعــلي عــدنــان
وفـرنـاس بـطـــــــرس ومـحـمد عـلي

حظوظه.
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ووصف  مدرب منتخب سوريا احمد
الـشـعـار  في تـصـريح اعالمي مـهـمـة

بتركيز باالعتـماد على دعم مشجعيه
 وجـهود عـنـاصره فـي تقـد مـباراة
مـتـكـامـلـة  طـيـلـة الـوقت وتـتـويـجـها
بــــالـــــفــــوز  ولـــــو انـه لم يـــــصل الى
ـــطـــلـــوب   لـــكن عـــلى ـــســـتـــوى ا ا
الالعـبـ   جتــاوز االخـطـاء والـعـمل
عـلـى صـنع الـفــرص واسـتــغاللـهـا و
مـــحــاولــة االســتــحـــواذ عــلى الــكــرة
ـطــلـوب  رسم  طـريـق  االنـتـصـار وا
مع االخـــذ  بـــاالهــمـــيـــة  الـــكـــبـــيــرة
لـنـتـيـجـتي  مـبـاراتي لـبـنـان 5 نـقاط
8 وايــــــــــــران 10 و كــــــــــــوريـــــــــــا ج 
واالمارات3 ومدى   تاثير النتيجت
ـوقف الــعـراقي و ســيـشـكالن عـلـى ا
ضـغطـا  في حـال  حـسمـهـما بـالـفوز
الي من الفرق االربعة   ومعلوم    ان
بـارات  تـسبـقان مـباراة  الـعراق  ا
وســـوريــا  ويــظــهـــر ايــران وكــوريــا
مرشحان للحصول على كامل النقاط
ـنـتــخب  الـلـعب   مـا يــدعـو العـبـي ا
بشعار البديل عن الفـوز اذا ما علمنا
ـقـبل سـيـكون مع  ان لـقاء الـثالثـاء ا
ـــكن لـــلــطـــمـــوحــات ان كـــوريـــا وال
تـــصــطـــدم فـي  مـــو اجـــهـــة  الـــيــوم
ــصــيـريــة بــكل مــاتـعــنــيه الـكــلــمـة ا
وتــظـهـراحلــاجـة كــبـيــرة  الى الـفـوز
لتغير واقع احلال الغير مسر اطالقا
 وكل شيء مــرهــون بـتــغـيــر نـوعــيـة
تـواضع للـهجـوم خصـوصا االداء  ا
واحلـال لـلـدفـاع بـتلـقــــــــي 5اهداف
قـــبـل ان  يـــفـــشل في احلـــفـــاظ عـــلى
ـبـــــــــاراة الـتــقـدم امـام االمــارات وا
تـلــفظ أنـفـاسـهــا  االخـيـرة   واحلـكم
يــهم  بــانــهـاء  الــوقــــــــت  وهــو من
ــنـــتـــخب من اخلــــــــــســارة ابـــعـــد ا
بــــــعــــــدمــــــا رفـض  الـــــــــــــــعــــــودة(
لـــلـــفـــار)بـــعـــدمـــا جتـــاوز ت الـــكـــرة
ـــرمى  بـــداع انـــتـــهـــاء وقت خلــــطـــا

باراة. ا
نــــــــتخب  نفسه امام قبل ان يجد ا
مباراة مصيرية  واللـــــــعب من اجل
النـتيـجة  وحـدها  وفي امـال  البـقاء
عــــــــــــــــلـى شــيء مـن

ولم تــظــهــر  مـحــاولــة اعـادة الــثــقـة
لــلـفــريق الــذي يـدرك مــدى صـعــوبـة
مهمـة اليـوم بعيـدا عن واقع ونتائج
ــــنــــتــــخب ومــــســــتـــوى وظــــروف ا

السوري.
Íb « W «—

وعـلى التـشـكيـل  رفع راية  الـتـحدي
بكر  والن لتفادي االمور واخلروج ا
االداء الــــــضــــــعــــــيف الــــــذي قــــــدمه
الالعـــبــون  كـــان  وراء االنــتـــقــادات
التي  استـمرو يتـعرضون لـها كمالم
تــنــفـع تــغــيــرات الــتــشــكــيل  في كل
مـبـاراة   بـســبب اسـتـمـرار تـو اضع
اداء  الــهـــجــوم االضــعـف بــ الــكل
بـــــهــــدفــــ   والــــذي  لـم يــــرتق الى
نـتـخب   والـدفاع مـستـوى تـمـثيـل ا
عـنه سمـعـة الكـرة الـعـراقيـة  ويـعلق
الــشــعب   امــاله    عــلـى انــتــفــاضـة
نتـخب  بانـقاذ نـفسه من اخلر وج ا

بكر. ا
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 كـمـا يتـعـ عـلى الالعـبـ  الـسعي
ــنـتـظـرة اجلــادلـتـحـقــيق الـنـتــيـجـةا
ـنـافـسـة لالبـقـاء عـلـى فـر صـته في ا
ـر به رغم صـعـوبــة الـوضع  الـذي 
ـــنـــتـــخب  بــعـــدمـــا اهـــدرفــوزا في ا
ـــتـــنـــاول أمـــام االمـــارات اجلـــولــة ا

اضية. ا
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والتخلومباراة اليوم من الصعوبات
اطالقا النهـا   ستـكون مفـتر ق طرق
للمنتـخب السوري   لتـذيله الترتيب
نـتخب بــــــنـقـطة  لـكـنه افضل مـن ا

العراقي  هجوما  4.
 واذا  كان  ديك ادفـوكات يـبحث عن
حافز لتجـاوز النتائج  اخملـيبة عليه
ـنــتــخب في لــقـاء الــيـوم ان يــقــود ا
والـتــخـلص  من سـهــام    الـنـقـد في
ظل تــراجع الـنــتــائج  وعـكس  دوره
ــنــتـــخب  والنه  يــدرك في قـــيــادة  ا
طـبـيـعـة لـقـاء  الـيـوم   ويتـوجب  ان
ـنـاسب لـلـخـروج يـحـدد الـتـشــكـيل ا

بسالم.
و يـــــــــامل ان  يـــــــــدخل
لعب بقوة الفريق   ا
وثـــــقـــــة  والــــلـــــعب
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نتخب الوطني يجري وحداته التدريبية االخيرة قبل مواجهة سوريا تدريبات ا
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ــنــتــخب  الــوطــني الــيــوم يــعـــود  ا
اخلميس خلوض مـباراته  اخلامسة
ـــر حــلـــة االولى من واالخـــيـــرة من ا
ؤهلةلكـاس العالم بكرة التصفيـات ا
ــقــبل فـي قــطــر أمـام الــقــدم الــعــام ا
ــــــنــــــتــــــخـب الــــــســــــوري  عــــــنـــــد ا
الــسـاعــةالـثـامــنـة مــسـاءا في مــلـعب
الغرافـة وبحضور  جـماهيـري للمرة

االولى.
W F  tN «u

واجـهة اخـتبارا  صـعبا وستـكون  ا
خلط الهجوم كمـا يعاني  الفريق من
 عشـوائية الـدفاع مـا جعـله  يتراجع
لـــلــمــركــز اخلـــامس بــعـــد فــشــله في
حتـــقـــيق الــفـــوز من مـــجـــمــوع اربع
جوالت    قـبل ظهـور حتديـات اخرى
ـثــلـة بــإبـعـاد االداري مـرة واحــدة 
باسل كوركيس بعد سبع سنوات مع
ـسـتمـرة ب نـتـخب والتـغـيرات  ا ا
الالعب  وتو تـر العالقة مع الشارع
  لـــعــدم رضـــاه عن الــنـــتــائج و اداء
ومسـتـوى  الالعبـ   والـشعـور بان
نـتـخب عـاديـون جراء االداء العـبي ا
ـهـارات  وانـعـدام ـرتـبك وضــعف ا ا
خـــلق الـــفــــرص وتـــكـــرار االخـــطـــاء
الـفــرديــة   وضـعف االداء اجلــمـاعي
. والزالت االنتقادت تواجه  الالعب
درب  لم يصل الى  تو ليفة كما ان ا
النـقـاذ  االمـور عنـدمـا اسـتـمـر يـلعب
كل مباراة بتشكيل مختلف ولم يترك
ــتـــوقع مــنـه   كــمــدرب االنـــطــبـــاع ا
ــنــتــخب مــعــروف قـــبل ان يــخــذل  ا
ـتـواضع  وفـشل اجلـمـهـور بــاالداء ا
ـنتظر ستوى   ا الالعب تقـد    ا
مــــنــــهم  البـل الزالــــوا خــــيــــبــــة امل
وبـــــــــــــاتــــــــــــــوابــــــــــــــحــــــــــــــاجـــــــــــــة
كـبـيــرةلـلـنـتـيـجــةااليـجـابـيـة من اجل
العـودة للـمنـافسـات وسط طمـوحات
الـتـاهـل لـكـاس الـعـالم  الــبـعـيـد عـنه

ألفريق.
qJ « WOA

ويــبـــدي الـــكل خـــشـــيـــة ان يـــتـــكــرر
ـشاركة  االخـيرة  ببـطولة سينـاريوا
روسيـا  وتكـرار  اخلروج الى مـابعد

التاهل الوحيد عام 1986.

علي سالم

صارع البطل مصطفى عبد الباسط UI¡∫ لقاء حمودي مع ا
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ÊU e « ≠ w³þ uÐ«
مثل الـسوري ميالد يـوسف تصوير بـدأ ا
مــشــاهــده فـي فــيــلم (مـــفــتــاح احلب) في
ـتـحدة وهـو من تـأليف اإلمـارات الـعربـية ا
بــســـام عــلي وإخـــراج جــمـــال الــســروي.
ويـؤدي في الشـريط السـينمـائي شخـصية
مـراد وهو رجل أعمال احليـاة بالنسبة له
تـعـني الـربح واخلـسـارة ومن أجل الـعمل
ـال يـتخـلى عن كل شيء ويـغلق جـميع وا
أبـوابه أمـام احلب.تدور أحـداث الفـيلم في
مــديـــنــة أبـــو ظـــبي وتـــتــنـــاول الـــعالقــات
االجــــتـــمـــاعـــيـــة وكـــيـف يـــؤثـــر أســـلـــوب
األشـخاص بـخلق مـحيط مـليء باحلب أو
عـكس ذلك.يضم الـعمل علـى قائمـة أبطاله
صـري روعة كل من نـيكـول سابـا مهـا ا
يـاسـ بـسـام عـلي والء عـزام وعال بدر

ÍU¼ô vKŽ i³I «
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{ بــاريس  –وكــاالت -  إلـقــاء الـقـبض
عـلى جــان لـوك الهـاي جنم الـثـمــانـيـنـيـات
الـفرنسي بتهمة اغتصابه فتيات قاصرات

عام 2013.
وكـان  الهـاي الـبـالغ من الـعـمـر  68عـامـاً
كـان دائـمــاً يـعـبّــر عن تـفـضــيـله لـلــفـتـيـات
. حـــسب صـــحـــيـــفــة (لي األصــغـــر ســـنــاً
ـراهـقـات عـبر )  كـان يـطـلب من ا بـارشـ
االنـترنت والـكامـيرات أن يـتعـرينَ ويأخذن

وضعية إيحائية.
راهقات كـما تبّ في القضية أن أمهات ا
كنّ شــجـعن بــنـاتـهـن عـلى إقــامـة عالقـات
ــــــغــــــنـي وإخــــــفــــــاء جــــــنــــــســـــــيــــــة مـع ا
وجـهة ـغني بـالتـهم ا ـوضوع.واعـترف ا ا
ــراهــقـات إلــيه قــائـًال إن (ا
كن يستفزنه خالل
ـــــات مـــــكــــــا
هـــاتـــفـــيــة
طويلة).

 wLO b « .d  q U
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الـكـاتـب و اخملـرج الـتــلـفـزيــوني الـعــراقي يـسـتــضـيـفه
ـركـز الـثـقـافي  في احتـاد اإلذاعـيـ والـتـلـفـزيـونـيـ ا
قبل  لـتسليط الضـوء على منجزه في صبـاح السبت ا

مجال كتابة السيناريو لألفالم القصيرة .  
 —œU½ dO³Ž

عنـون(الكون الكـاتبة الـسوريـة وقعت كـتابهـا اجلديـد ا
يسـمع) ضـمن فـعالـيـات معـرض الـكتـاب الـسوري في

مكتبة األسد الوطنية بدمشق.
ÊöO  bLŠ«
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الـباحث الـعراقي حـاضر في ورشـة عمل اقـامها امس
االربـعـاء مــركـز الـنــهـرين لــلـدراسـات االســتـراتـيــجـيـة
واجـهة التحديات – بعـنوان (صياغة االستـراتيجيات 

مسببات الفشل ومقومات النجاح).

eOÐu Ë pOK √ WO ½U Ë—
نتـجة لفيلم(ذا تـندر بار)  بطولة الـشركة ا
ي ـي بن أفـلـيك والــنـجم الـعـا الــنـجم الـعـا
جـورج كلـوني عن التـريلـر الرسـمي للـفيلم
ـقـبل ــقـرر عـرضه يـوم  17كــانـون االول ا ا
بـدور الـعـرض الـسـيـنـمـائي بـجـمـيع أنـحاء
الــعـــالم.قــصــة الــفـــيــلم تــدور حــول جي آر
(شـــيــريــدان) وهـــو صــبي نــشـــأ في لــونغ
آيالنـد يـحـاول تقـفي شـخصـيـة والده وذلك
بـ الرعاة السكـاري في حانة عمه تشارلي
(بـن أفليك) وفي نـفس األثناء تـكافح والدة
ـستـقبل الـطفـل (ليـلي راب) إليصـال ابنـها 
ـتـهـدم افـضل عـبـر مـغـادرة مـنـزل والـدهـا ا
.والـــفـــيـــلـم هـــو أحــدث
جتــربــة إخـراج جــديـدة
لــلـنـجم جــورج كـلـوني
ومـن بـطـولـة بن أفـلـيك
وتـاي شيـريدان ولـيلي
راب وكـريستوفر لويد
قـصـة الـفـيـلم مـقـتـبـسـة
عـن كتـاب بـنـفس االسم
مـن تألـيف احلـائـز على
جــائـزة بـولــيـتـزر جـون
جــوزيف مــوهــريـنــجـر
وكــتب لـه الـســيــنــاريـو
احلـــائـــز عـــلـي جـــائــزة
األوســـــكــــار ويــــلــــيــــام

موناهان.

{ لــوس اجنــلـوس  –وكــاالت  –ســيــطـرت
الــرومــانـــســيــة عــلى الــثــنـــائى بن أفــلــيك
وجـيــنـيـفـر لـوبـيـز فـي أحـدث ظـهـور لـهـمـا
مـؤخرًا وذلك قبل توجههما لرحلة بطائرة
خـاصة لـهما مـعًا يتـوجهان بـها إلى خارج
ـا نشـره موقع ديلى لـوس اجنلـوس وفقًا 
مـــيل حـــيث اعـــتـــاد االثـــنـــان عــلـى إبــراز
رومـانسيتهما كلما ظهرا معًا فال تعد تلك
صورين رة األولى التي تلتقط عدسات ا ا
لـهـمـا صورًا وهـمـا يوثـقـان تـلك اللـحـظات
لــيــصــبــحـا حــالــيًــا الــثــنـائـى األبـرز عــلى
اإلطـالق. من نـاحـيـة أخـرى سـبق وكـشـفت

s  d¦ √ bB×¹ ÊUOý«œ—UJ  u¹bO
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ــــوســــيـــقــــيــــة بـــدأت الــــفـــنــــون ا
ـواهب الـفــتـيـة من بـاســتـقـطــاب ا

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ـيــزة لــدائـرة في مــبــادرة فـنــيــة 
االطـــفـــال وذلك عن طـــريـق اقـــامــة
اخــتـبـارات أداء تـعــقـد في مـدرسـة
ــوســـيــقــيــة و بــغـــداد لــلــفـــنــون ا
الـتـعبـيريـة  ومن خالل جلـنـة فنـية
مـــشــكــلـــة من ابــرز اســـاتــذة الــفن
وقـــد  اخـــتـــبـــار ـــوســـيـــقـى  وا
ــــواهب مــــجـــــمــــوعــــة مـن هــــذه ا
ـاضي الـصــغـيــرة بـدأً من األحــد ا
وطــوال االسـبــوع اجلـاري .وتـأتي
بـادرة استكمـاال لاللية التي هذه ا
وضـــــعـــــهـــــا مـــــديـــــرهـــــا الـــــعــــام
ايستـروعالء مجيد لـلعمل بشكل ا
جـــاد عـــلى اعـــادة االلق لـــلــفـــنــون
ـــوســيـــقـــيـــة والــذي قـــال وفـــقــا ا
لــــــــصـــــــفــــــــحــــــــة الـــــــدائــــــــرة في
(فـيــسـبــوك)(انـنــا بـأمس احلــاجـة
لـدعم فـئـة االطـفـال وتـشـكـيل فـرقـة
انـــشــاديـــة تــمـــثل الـــعــراق في كل

محافله) .

الــــشـــواطـئ بـــعــــد أن وصل عـــدد
مــتــابـعــيــهـا إلى الـ 195 مــلــيـون.
وظــــهــــرت كـــلــــوي وهـي تــــرتـــدي
بــيــكــيــنـي مـســتــعــرضــة عــضالت
معدتها ببشـرة متوهجة خالية من
الــعـــيـــوب إضــافـــة إلى تـــألــقـــهــا
بوضعيات مغرية حيث كانت تلقي
بــشـعــرهــا األشـقــر الـعــســلي عـلى

كتفيها.
كــــمــــا انـــــتــــشــــرت عــــلى وســــائل
الــــتـــواصـل االجــــتـــمــــاعـي صـــور
لـــنـــجــــمـــات تــــلـــفـــزيــــون الـــواقع
الـكـــــــــارداشــيـان تـبـ الــتـغـيـيـر
الــذي حــصـل في مالمــحـــهن بــعــد
عـمـلـيـات الـتـجـمـيل الـتي خـضـعن

لها. 
تـــــبــــدو االخـــــوات كــــارداشـــــيــــان
مـخــتــلــفــات كـلــيــاً عــمــا كن عــلـيه
ـوقع سـابـقـاً فـمن الـواضح وفـقـا 

 عـاطـفـيـا انت مــسـتـقـر و تـبـحث عن امل جـديـد  قـد
يصلك خبر مزعج من االقارب .

qL(«

هـنيـة و ابتـعد عن كل حـاول اتبـاع قوانـ السالمـة ا
ما يجعلك متوترا .

Ê«eO*«

كـنك أن تـتقـدّم بدون استـثـمارات مـهـمة في عـمـلك 
تردد.رقم احلظ .2
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 خالل هــذه الـفــتـرة سـتــتـاح لك فــرصـة عـمل كــبـيـرة
حاول استغاللها الى أقصى حد .

»dIF «

ـالي صفـقـات مثـمرة  بـشرط أنّ  يـحمل لـك احلقل ا
تكون طموحاً باعتدال. 
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حب جــدي في االفق و لــقــاء مــهم بــعـيــدا عن ضــغط
العمل.

”uI «

ـال حاول تـازة. حظ كـبـير في حـقل ا  فـرص عـمل 
استغالله . 
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إذا كـنت تـبـدو مـتــعـبـاً حـاول أن تـعــيش حـيـاة أكـثـر
انتظاماً. 

Íb'«

عالقـاتك الــعـاطـفـيــة جـيـدة جــدا هـذه االيـام ال جتـعل
شاحنات الصغيرة تتحول الى مشكلة .  ا

bÝô«

شـدّ يدك عـلى مـحـفـظتك و إال سـتـصـرف مـالك على
نزواتك. رقم احلظ.3
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احلذر مطـلوب من الذين سـيستعـملون أدوات مـعدنية
اذ هناك احتمال متزايد حلادث. 
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 نفـقات ال غـنى عـنهـا في احلقـيقـة ستـفرض نـفسـها
.يوم السعد االربعاء. 

 u(«
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ـناسب الكـلـمـات لـهـا مكـانـهـا ا
داخل الـشــكل زاعــد تــرتـيــبــهـا

فقودة: واكتشف الكلمة ا
·ËdŠ ∂ W1b  WOÐdŽ WJK

هرمز  –لبنان  –بازلت  –يافا
 –سن  –هـــنـــادي  –تـــاس –

تاريخ  –خزان  –  –نوال –
ياسر  –فنان.

سرحي االردني ضيـفته الثالثاء كلـية الفنون الكـاتب ا
باجلـامعـة األردنيـة مع الكـاتب اسمـاعيل عـبد الله في
نـدوة مـفـتـوحـة حـول جتـربـتـهـمـا اإلبـداعـيـة مع تـكر

رئاسة اجلامعة لهما.

ي ركز االكاد ايسترو العراقي ضيفه ا وسـيقي وا ا
ــاضي في لــقـاء االجـتــمــاعي في عـيــنــكـاوا الــثالثـاء ا
ـقدس بـعـنـوان (سـلـطـان الـفـنـون..روحـانـيـة الـثـالـوث ا
ـوســيـقى .. الــرسم والــعـمـارة) ..مــداخالت مـا بــ ا

ادار احلواراالعالمي حسن عبداحلميد.

ـاني العـراقي الـسابق تـلقى الـبر
تــعـازي الـفــعـالــيـات الــسـيــاسـيـة
واالجــــــتـــــــمــــــاعـــــــيــــــة بـــــــوفــــــاة
تـــغـــمـــدهـــا الـــله بـــواسع والـــدته

رحمته واسكنها جنان اخللد.

5 Š s¹b «—u½

صـور الفـوتوغرافي الـعراقي الـرائد يتـعالج في احد ا
تـابعـة االوساط الـثقـافية مسـتشـفيـات دهوك وحـظي 

واالعالمية.

كلوي
كارديشيان

بـالدهم لـســبب رئــيــسي وهــو إهــانـة
مـصري لنجوم مغـاربة في مناسبت
عــلى األقل مـؤخـرا حـسـب تـغـريـداتـهم
وفـــقـــا لــتـــقــريـــر لـــلــبـي بي سي. ومن
ـغـردين من يرفض إقـامة حـفالت لكل ا
صـري ليس فقط رمضان. الـفنان ا
ومـــنـــهم من وجه دعـــوة لـــلــجـــمـــهــور
ـغربي بـعدم حـضور حـفالت رمضان ا

غاربة. ردا العتبار النجوم ا
واالسـم األول الـــذي تـــردد فـي الـــوسم
ـغربي الـرافض لـرمـضان هـو الـفنـان ا
ـاضي كان سـعـد جملـرد.فـفي الـشـهـر ا
مــفـتــرضـا أن يــحل اجملــرد ضـيــفـا في
بـرنـامج سـهـرانـ الـتـلـفـزيـوني الذي
صري أمير كرارة وبعد مثل ا يقدمه ا
إعـالن الـقـنــاة عن اســتـضــافـة اجملـرد
شن مـصريون حمـلة كبيـرة للدفع نحو
إبــطـال عـرض احلـلـقـة وهـو مـا حـدث
ــنــددين بــالــفـــعل.وكــان الــدافع وراء ا
السـتـضـافة جملـرد هـو تهم االغـتـصاب
ـوجـهـة جملـرد والـتــحـرش اجلـنـسي ا
والـــتي أوقف لـــفـــتــرة بـــســبـــبـــهــا في
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صـري محـمد رمـضان تـصدر الـفنـان ا
ــواضـيع األكــثـر تـداوال عــبـر تــويـتـر ا
ـــغــرب ــرة في ا مـــجــددا لـــكن هـــذه ا
بـحـملـة ضده بـعـد إعالنه االتفـاق على
حــفـل في مــراكش.فــقــد دشن مــغــاربــة
حـــمــلـــة حتت وسم (ال نـــريــد مـــحــمــد
ـغــرب)  رفــضـا إلقــامـة رمــضــان في ا
رمــضـان حـفالت في بالدهم.وجـاء ذلك
بعد أن أعلن رمضان االتفاق على حفل
غـربية فـي كانون ثـان له في مـراكش ا
االول الـقـادم آمـلًا في أن يـكـون احلفل
مـليونـية بعـد حفل سابق حـضره أكثر
من 400 ألـف شخص بحـسب منشور
عـبر الـصفـحة الرسـميـة لرمـضان على

فيسبوك.
ــغـــربي الــرافض لـــرمــضــان الـــوسم ا
نــشــرت حتــته آالف الــتـغــريــدات مــنـذ
يـــــومــــ وال يــــزال الـــــتــــفــــاعـل مــــعه
مــتــواصال. فـمــا أســبـاب هــذا الـرفض
ـغردين احلـاد لـرمـضان?يـرجع رفض ا
ــغــاربــيــة إقــامــة رمــضــان حــفال في ا

يـــــــــحــــــــــيـط بـه مـن اتـــــــــهــــــــــامـــــــــات
وشــبـهــات.وجنــحت احلـمــلــة بـالــفـعل
وألـــغي احلــفـل. وكــان مـــغــاربـــة كــثــر
ـصـري الـرافض مـســانـدين لـلـمـوقف ا
لــزيــارة جملـرد لــنـفس الــســبب بـغض

النظر عن جنسيته.  

فــرنـسـا.وقــبل ذلك بـســنـة أطـلق وسم
(مـش عـايـزين ســعـد جملــرد في مـصـر)
حـــ أعـــلن عـن حـــفل له هـــنـــاك.وشن
الـــنــاشــطــون ومـــســتــخـــدمــو وســائل
الــتـواصل االجـتــمـاعي حـمــلـة شـرسـة
ضـد وجـود جملـرد في مـصـر مع كـل ما

جملـرد ليس الـوحيد الـذي يرى مـغاربة
أنـه تعـرض لإلهانـة في مـصر.مـؤخرا
فـي افــــتــــتــــاح مــــهــــرجــــان اجلــــونــــة
الــســيــنــمــائي الــدولي ســبب جتــاهل
تـقـد فـنـانـ مـغـربـيـ في االفـتـتـاح
هـرجان هذا أزمـة كبيـرة.كانت أغنـية ا
الــعـام مــشـتـركــة بـ مــحـمــد رمـضـان
وفــنـانــ مـغـربــيـ أحــدهـمــا الـنـجم
ـي مــــغـــــربي األصـل ريــــد وان الـــــعــــا
ـــغــربـي نــعـــمــان ــلـــحن ا والـــثــانـي ا
بـلعياشي.لم تذكر مقدمة احلفل أسماء
ــغــربــيـ واكــتــفت بــتـقــد مــحــمـد ا
رمضان.األمر أثار غضبا مغربيا كبيرا
دفـع بـــإدارة مـــهـــرجـــان اجلـــونـــة إلى
إصــدار بـيـان اعــتـذار رسـمي لــلـشـعب
ـغربي قالت فيه إنـها (تود التوضيح ا
أن مـا حدث هـو خطأ غـير مـقصود في
اإلعـداد لـلحـفل).وأكـدت إدارة مهـرجان
اجلــونـة فـي الـبــيـان عــلى احــتـرامــهـا
شـاركة الـفنـان بـاعتـبارهـما الـكامـل 
يـة ذات شعبـية هـائلة قـامات فـنية عـا
ـغرب والعـالم العربـي واعتزازها في ا
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اضي النـدوة العلـمية عمـيد كلـية الفـارابي رعى االثنـ ا
االفتـراضـيـة الـتي اقـامـهـا قـسم االعـالم بعـنـوان(االعالم

الرقمي وحتديات الذكاء االصطناعي).

شـاركات بـا
غربية في ا
مـــهـــرجـــان
اجلــــــونـــــة
بـــــكـــــافـــــة
دوراتــــــــــه
ســـواء من
األفـــــــــــالم
ــغــربــيـة ا
ـــشــاركــة ا
أو صــنــاع
األفــــالم أو
كـــــــــــافـــــــــــة
احلـــــضـــــور
.ه ــشــاركـ ا
ذا ولـم يــــــــرد
رمــــضـــان ولم
يـــــعــــلـق عــــلى
ـــثـــار اجلـــدل ا
حـــــول حــــفـــــله
ـــــــرتـــــــقـب في ا

غرب. ا

{ لـــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت -
نـــشـــــــــرت جنـــــــــمــة تـــلــفـــزيــون
الـواقع كـلـــوي كـارداشـيان فـيـديو
في صــفــحـتــهــــــــا اخلــاصــة عـلى
مــوقع الــتـــــــواصـل اإلجــتـمــاعي
ـتابع أثار ضجـة في صفحات ا

إذ بــــدت كــــــــلــــوي عــــاريــــة عــــلى
الــســريــر مــرتــــديــة جــيــنــز فـقط
ـنشـور هو لـيـتبـ الحـقاً أن هـذا ا
تـــــرويــــــجي إلحـــــدى الــــــعالمـــــات

التجارية.
وحـــصــد الــفـــيــديـــو أكــثــر من 10
مالي مشاهدة في حسابها وكان
الفـتــاً تــعـلــيق شــقـيــقــتـهــا جنــمـة
تـلـفـزيـون الـواقع كـيم كـارداشـيان

التي قالت: (أنت هي).
كـمـا شـاركت مجـمـوعـة من الـصور
ـة لـهـا كـانت قـد إلـتـقـطـتـهـا الـقـد
أثــــنــــاء تـــــواجــــدهــــا عـــــلى أحــــد

الــفـن أنــهن قــمن بــحــقن مــنــطــقــة
الـوجه بالـفـيـلـر بـطريـقـة إعـتـبـرها
الــبــعض مــبــالــغــا فــيــهــا. كــمــا ال
تستـبعد ان تـكون بعض الـنجمات
من آل كـارداشـيـان قـمن بـتـكـبـير

الشفاه. 
وتــــــــــــــــــــــــــــداول
ـــتــابـــعــون ا
هــــــــــــــــــــذه
الـــــصــــور
بــــــشــــــكل
كـــــبـــــيــــر
مـــــبــــــدين
صـدمـتـهم
مــــــــــــــــــــن
الـــتــغـــيّــر
الذي ظهر
عــــــــــــــــلـى
وجـــهـــهن

 ”U¹ 5ÝU¹  ≠ œ«bGÐ
عند محاورتـنا ألي فنان يدور احلوار
عـادة في إطار عـمـله اإلبداعي إال أنـنا
في سلسلة لقـاءات مع فنان ابتعدنا
شـهد الـفني مـقتـرب من الوجه عن ا
اآلخــر لــهم والـيــوم ضــيـفــنــا الـفــنـان

التشكيلي صباح حمد سألناه :
{ هل لديك موهبه مخبأة عدا الفن ?

- نـــــعم كـــــنت ريـــــاضي فـي لــــعـــــبــــة
الـكـاراتـيه ونـلت الـعـديـد من اجلـوائز
لــكـن حــبي لــلــفـن خــصــوصــا الــرسم

دفعني لدراسة الفنون اجلميلة.
{ ماهو الشيء الذي تتفائل به دائما?

- أتــــفـــاءل بـــكل شيء جــــمـــيل حـــتى
الــصــبـاح عــنـد االســتــيـقــاظ والــعـمل

الفني اجلميل أتفائل به دائما.

{ متى تدرف دمعة?
- عند رؤية انسان مظلوم دون سبب.

{ حدثنا عن حلم حققته?
- حـصـولي عـلى الـعـديـد من اجلـوائز
العـربية والـدوليـة في مهرجـانات عدة
مـنـهــا مـهـرجـان الـشــبـاب الـعـربي في
الـقـاهــرة واألول عـلى الـعــراق جـائـزة
عشتار جلمعية التـشكيلي العراقي

والعديد من الشهادات التقديرية.
{ آبرز صفه في شخصيتك?

- الـتـواضع والـشـجـاعـة والـصدق مع
االخرين. 

{ تاريخ ال تنساه? 
- يـوم تخـرجي كلـية الـفنـون اجلمـيلة

عام 2010.
{ هل شعرت بالندم على شئ اجنزته?

- ال يوجد نـدم واحلمد لـله كون أغلب
أعمالي أدرسها جيدا قبل تنفيذها. 

{ ماذا علمتك احلياة?
- علمـتني كل شئ ومـنها الـصبر على

احملن.
{ آخر كتاب قراته?

- انـا من محـبي الفـلسـفة وآخـر كتاب
قــــراتـه لإلمـــــام الــــغــــزالـي (مــــبــــاهج

الفلسفة).
{ اول بلد زرته?

- مصر ودول اخرى. 
{ ماذا عن اول شي تقوم به صباحا?

- الشكر لله سـبحانه وتعالى على كل
شيء. 

{ ما هي اول هدية تلقيتها في حياتك?
- كانت علبة ألوان زيتية من عمي.

ن تقول شكرا?  }
- الشكر لله سبحانه وتعالى. 

ن تعتذر?  }
- من شـخص ال اعـرفه سـبـبت له شئ

من االحراج.
{ مكان حتن لزيارته دائما?

- انه بيت امي وذكريات الطفولة.
{ كلمة تقولها لنفسك بعد أي فشل?
- اليوجد لدي فشل واحلمد لله.

{ هل أنت إنسان عاطفي ?
-نعم واحب كل شيء جميل.

{ هل يشغلك مظهرك?
البس - نــــعم واحـب الـــظــــهـــور  بــــا

البيضاء.
{ هل لـــديك الــقـــدرة عــلـى حل مــشـــاكــلك

بنفسك?
- نـعم أغــلب األحــيــان اراجع نــفـسي
وانا وحـدي احل مـشاكـلي دون تدخل

اآلخرين. 
{ شخصية تأثرت بها?

- تأثرت بشخصية والدي .
{ ماذا يعني لك الفن واحلب?

- الفن هو جمال الروح والسعادة في
العمل واحلب هو فلسفة احلياة التي

لم جند لها تفسير إلى اآلن. 
{ متى بدأت انطالقتك الفنية احلقيقية? 
- منـذ الطـفولـة وانا اعـشق الرسم ثم
ـشـاركة ـعـهـد والـكـلـيـة ثم ا دخـولي ا
ــهــرجـانــات احملـلــيــة والـدولــيـة في ا
عارض الشخصـية التي ساعدتني وا
شهد على االستمرار والـتواصل مع ا

التشكيلي. 
وتـشير الـسيـرة الذاتـية لـصبـاح حمد
انه من مــوالـيـد 1985 دبــلـوم فــنـون
جـميلـة بغـداد.عضو جـمعـية الفـنان
.استاذ الـتربية التشـكيلـي العراقـي
عـمل نـصب الـفـنــيـة بـوزارة الـتـربــيـة
بنت الـعرب في نـادي الصيـد العراقي
ونــصـب الــعــلم والــسـالم في مــديــنــة
الـرمـادي.اقـام مـعـرضه الـشـخصي
االول في بغداد بنـادي الصيد
عـام 2016 ونــال الــعــديـد
مـن اجلــــــــــــــــوائــــــــــــــــز
والــــــــــشـــــــــهـــــــــادات
الــتــقــديــريــة داخل

وخارج القطر.
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فـرانس بـرس  لـقـد تـلـقـيـت الـلـقاح
لـــكــنــني ال أشــعـــر بــاحلــاجــة إلى
زيد من تـطعيم طفـليّ قبل إجراء ا
الــدراســات  مــضــيــفــا  ال نــعــرف
تـــبــعــات ذلـك عــلى األطـــفــال عــلى

دى الطويل . ا
راقـبة ـراكـز األميـركيـة  وأوصت ا
األمـراض والـوقايـة منـها (سي دي
سي) الـثالثـاء رسـميـا بحـقن لـقاح
فـــايــزر  لألطــفـــال الــذين تــتــراوح

أعمارهم ب  5و 11عاما.
غــيـر أن تـومـسـون يـرى أن الـقـرار
مــتـسـرع لــلـغـايــة وهـو  مـســتـعـد
خلـوض معركة قانونية مكلفة ضد
زوجــــته الـــســـابــــقـــة.  وقـــال  هي
مـصـرّة على مـوقـفهـا مـا سيـقـودنا
عــلى األرجـح إلى احملــكــمــة األمـر
الــذي سـيـكــلـفــني مـا بـ خــمـسـة
آالف وعــــــشـــــرة آالف دوالر. لـــــكن

األمر يستحق برأيي .
 WOzUC   UŽ«e½ 

شـــــعــــرت ســـــارة ســــتـــــارك وهي
مــعـاجلــة مــطـلّــقـة تــبـلغ  52عــامـا
وتــعـيش في ســانت تـشــارلـز قـرب
شـيكـاغو بـاالرتياح الـشديـد لقرار

شــهــدنــا عــددا كــبــيــرا مـن حـاالت
الــــطالق بــــســــبب اخــــتالف األهل

سألة . حول هذه ا
ويــضـيف احملـامي  هم يـواجـهـون
بـطـبـيـعـة احلـال مـشـاكل أسـاسـيـة
ثـابة القطرة أخـرى لكن ذلك كان 
الـتي أفـاضت الكـأس  في الـعالقة
مـــتـــوقـــعــا زيـــادة في الـــقـــضـــايــا

الــسـلـطـات الــصـحـيـة األمــيـركـيـة.
وتـتلـقى ابنتـها شايـنا البـالغة 10
ـنـزل مـنذ سـنـوات تـعـلـيـمـهـا في ا
عــامــ بـســبب سـكــتــات دمـاغــيـة
مــتــكــررة ومـشــكــلــة جتــلط دمـوي
تـضعـها في فئـة األشخـاص األكثر
عـرضـة خملـاطـر كـوفـيـد-19. ورغم
مـعـارضـة زوجـهـا الـسـابق تـلـقـيح
ــكن لـســارة ســتـارك ابــنــتـهــمــا 
الـقيـام بهـذه اخلطـوة ألنهـا حائزة
ـفـردهـا الـوصـاية عـلى ابـنـتـهـما
ــكــنــهـا اتــخــاذ قـرارات شــيــنـا و
طـبـيـة بشـأنـها.  وقـالت إن زوجـها
ال يـعــتـقـد أن الـلـقـاح فـكـرة جـيـدة
لـكن حلـسن احلـظ القـرار لـيس في
يــده . لـــكنّ األمــور لــيــست دائــمــا
بــهـذه الـبــسـاطـة لـكــثـيـر من األهل
ـطـلـقـ فـقـد مـهّـد إطالق حـمـلـة ا
الـتطعـيم لألطفال الصـغار الطريق
أمـام كثيـر من الدعاوى القـضائية

 . بحسب محام متخصص
ويــخـتـلف قـانـون األسـرة من دولـة
إلـى أخـرى ويـتـشـارك الـكـثـيـر من
األهـل في حـــــضـــــانـــــة األطـــــفـــــال
ـسـؤوليـة عن القـرارات الـطبـية وا

اجلـــاري أكـــثــر مـن مــلـــيــار دوالر.
وتـالحظ رئــيـــســة قـــسم الـــفــنــون
اجلـــمــيــلـــة في  ســوذبـــيــز  بــروك
المـبـلي أنه  أهم موسم  لـدى الدار
مــنــذ عـام 2015 الــذي سُــجل فــيه

رقم قياسي.
وتـشرح لوكالة فرانس برس  طلب
ـشترين ظلّ قويا خالل اجلائحة ا
لــكـنــهم مــا عـادوا يــرون مـســتـوى

العرض الذي اعتادوا عليه .
ويـرى اخلبـراء أن األزمة الـصحـية
ية لم تقلل الثروات الكبيرة  الـعا
شـترين الذين ولم تـخفف شـهيـة ا
بـاتوا يأتـون أكثر فأكـثر من آسيا
فـضالً عن أن ثمة اهتـماماً متزايداً
مـن الــــشــــبـــــاب في هــــذا اجملــــال.

فـمبـيعات  كـريسـتيز  مـثالً شهدت
فـي الـنـصف األول من سـنـة 2021
ـئـة عـما زيـادة  بـنـسـبـة  13 فـي ا
كـانت عـلـيه في الفـتـرة نفـسـها من
الـــعــام  2019 وتـــوضح الــدار أن
ـشــتـرين كـانـوا ـئـة من ا 30 فـي ا
زبــائن جـدداً  ومن بـيـنـهم  31في
ــئــة من  جــيل األلــفـيــة .وتالحظ ا
ـــــعــــاصــــر في خــــبـــــيــــرة الــــفن ا
كـريـستـيـز  التي تـنـطلـق مزاداتـها
الـثالثـاء إمـيلي كـابالن أن  الـناس
اعـتـادوا على قـضاء وقت أكـبر في

منازلهم مع أعمالهم الفنية . 
طالق بـ600 مليون 

ـعـروض فـي نـيـويـورك سـيـكـون ا
لـلـبيع وافـراً ومـغريـاً ولـو أن ثمن

الــتي غـالـبـا مــا تـسـتـدعي قـرارات
قـضائيـة. وتوضح احملامـية هولي
ديــفـيس في تــكـســاس  لـقــد رأيـنـا
دعــاوى قــضــائــيــة حــول تــطــعــيم
أطــفـال في سن  12عــامــا لـكــنـني
أعـتقد أنـنا يجب أن نـتوقع الـكثير
ـعارك الـقضـائيـة التي تـشمل من ا
أطـــــفــــاال صــــغـــــارا ألن نــــزاعــــات
احلــضــانـة غــالـبــا مــا تـكــون عـلى
أطـفال صـغار . في الـوقت احلالي
تـقول ديـفيس إن حوالي  %20من
القضايا التي تتعامل معها تتعلق
بــنـزاعــات بـشــأن الـلــقـاح لــكـنــهـا

تتوقع أن تزداد هذه النسبة.
 ‚öDK  V³Ý

غــالـــبــا مــا يــكـــون االحــتــكــام إلى
الــقـضــاء مالذا أخـيـرا لـألهل بـعـد

فشل الوساطة.
وتـقول محـامية قـضايا األسرة في
شـيكـاغو شـانتـيل بورتـر  لدى كال
الـوالـدين مخـاوف مشـروعة بـشأن
سـالمــة أطـــفــالـــهــمـــا ورفـــاهــهم 
ـسألـة باتت أكـثر مـشـيرة إلى أن ا
تـــواتــرا.  وتـــضــيـف  كل قــضـــيــة
فـريـدة من نوعـها لـكـني أعتـقد أن
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احملــكــمــة ســتــراعي الــتــوصــيـات
ؤسسات الصحة العامة . الـطبية 
وحـتـى عـنـدمـا يـكـون األزواج غـير
ــكن أن يــؤدي هـذا مــنــفـصــلـ 
ــــوضـــوع الـــشــــائك إلى تــــفـــاقم ا
الـتـوتـرات. ويـقـول بـرنت كـاسـبـار
الــشـريك فـي شـركــة  كـاســبـار أنـد
لـوغاي  لـلمحـام في كـاليفـورنيا
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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

بـحـسب الـتـشـريـعـات الـسـاريـة أصـبـحت فـصـائـل احلـشد
سلحة الـشعبي هيئة رسمية مرتبطة بـالقائد العام للقوات ا
ولـلهيـئة رئـيس بدرجة وظـيفيـة خاصّة ويـكون تعـيينه بـتوقيع
عنى هو انّ احلشد قوات الـقائد العام. في احملصلة يكون ا
مـسلحة رسميـة وهنا يفترض ان يـكون حالها حال اجليش
والـقوات األمنية في اإلطار العام وخـاصة في استثنائها من
حق الـعـمل الـسـيـاسي ومـا يـتـصل بـه من تـنـظـيم تـظـاهرات

دنية.  واقتحامات للمقار العسكرية وا
هل يـجوز أن تتظاهر فرقة عسكـرية أو لواء مغاوير أو كتيبة
سـلحة ألسـباب لها دبـابات أمام مـقر القائـد العام لـلقوات ا

صلة باالنتخابات أو سواها. 
من جـهة أخرى هـناك واجبات عـسكريـة للحشـد في حماية
مــدن الـعـراق من هـجــمـات مـحـتــمـلـة لـتــنـظـيم داعش وهـذا
األصل فـي تأسيس احلشد بعد الفـتوى الشهيرة. لكن قيام
ـنـطـقـة ـرابـطـة امـام ا احلـشـد بـهـذه االعـداد الـكـبـيـرة في ا
اخلـضراء ومـقار السـفارات والـدوائر الرئـاسية ومن خالل
وجــبـات مـنـتـظــمـة في احلـضـور واالنـصــراف يـثـيـر سـؤال
بـشــأن الـعـدد الـفـعـلـي لـلـذين يـقـاتــلـون االن عـلى اجلـبـهـات
احملــتـمـلـة لـداعش. إذا كـان اجلـواب انّ هـذه االعـداد زائـدة
وخـارج احلـاجـة لقـتـال األعـداء فـهذا يـعـني انّ مـوازنة دفع
ـتظاهـرين ضد احلكومـة بحاجة الـرواتب احلكومـية لهؤالء ا
الى مـراجـعة لـفرز الـذين يـحمـلون صـفة مـتـظاهـر عن الذين

يحملون صفة مقاتل والبلد يحتاجه للدفاع عن ترابه.  
أمّـا إذا كـان احلـشـد لـيس جـزءا من الـقـوات األمـنـيـة فتـلك
مــســألـة أخــرى وهــنـا يــحق له الــتـظــاهــر حـسـب الـدســتـور

 . كمواطن عادي
 وفي حـالة وجود اقتنـاع لدى رئيس احلكومـة والقائد العام
ـسـلـحة في انّ احلـشـد فوق الـتـصنـيـفات الـعـادية لـلـقوات ا
ـنـصـوص عـلـيـهـا ـتــصـلـة بـالـقـوات األمـنـيـة او الـهــيـئـات ا ا
قـانونـاً فهنـا ال يحق له أن يـلوم احلـشد اذا تظـاهروا ضده
نطقة اخلضراء وربّما او ضـد القوات األمنية التي حتمي ا
عـلـيه ان يـشـجـعـهم عـلـى االسـتـمرار فـي مـحـاوالت اقـتـحام

نطقة اخلضراء وصرف عالوات  لهم فوق رواتبهم.  ا
 الـراضـون بـالــعـيش في مـسـاحـة يـقـوم بـهـا اجلـمـيع بـخـلط
األوراق من اجـل إضـاعـة الـورقــة الـوحـيـدة الـتـي لـهـا صـلـة
بــالـبــلـد هم أنــفـســهم مــشـاركــون في قـبــول االعـتــداء عـلى

أنفسهم  وال يجدر بهم أن يتظلموا.  
ـرة ال كـومـيــديـا سـتـنـتـهي ذات يـوم الى تـراجـيـديـا وهـذه ا

ينبغي ألي شخص أن يقول متى?

أحـب أن أسـتــمع دائــمــاً إلى عــذوبـة الــتالوة من إذاعــة الــقـرآن
ـان. أحب االســتـمـاع إلى . إلى نــفـحـة مـن نـفـحــات اإل الــكـر
تــســجــيالت احلــافظ خــلــيل واحلــاج مــحــمــود عــبــد الــوهـاب
واحلــافظ صالح الـــدين واحلــاج ســعــيــد حـــســ الــقــلــقــالي
واحلـافظ عبد الـستـار الطيـار وأصوات من ذلك اجلـيل الذهبي
درسة البغدادية لـلتالوة العراقية بأشـجانها وأنغامها أساتـذة ا
وأحكـامـها ومـقامـاتـها لـقـد كان بـحق عـصر الـقـراء الكـبار من

الذين نقشوا أسماءهم على جدار الزمن.
فــعــلى الــرغم من األصــوات الــكــثــيـرة الــتـي جـاءت مـن بـعــدهم
والــــزحـــام الـــشـــديـــد ومـــا وصــــلت إلـــيه الــــتالوة في اإلذاعـــة
والـتـلـفـزيـون بـالـواسـطـة واحملـسـوبـيـة والـنـفـاق فـقـد بقـيـت هذه
الي من الناس يعيشون في رحاب األصوات يـسمعها مثلي ا

كتاب الله العزيز وتستولي على قلوبهم أحلان السماء. 
زمـان.. كنت كـلمـا أدخل مـسجـداً أو أحضـر مـجلس عـزاء أجد
. أجـول ببـصري وأتفـقده وأنـا أتتبع قـار القرآن رجالً ضـريراً
صوتـه فأراه مـنزويـاً في آخر اجملـلس يغـطي عيـنيه بـالنـظارات
السـود. فكثير من هـؤالء فقدوا أبصارهم في الـدنيا فأضاء الله
بصـيرتـهم ووهبـهم أصواتـاً كلهـا نبض وإحـساس تـعشـقها من
ـرة األولى. وتـعـلـموا الـتـالوة وأحكـامـهـا عن طـريـق الـكتـاتـيب ا
الـتي كانت مـنتـشـرة في تلك األيـام وكـثيـرون مـنهم يـجدون في

تالوتهم للقرآن الكر باباً للرزق. 
وبـعضـهم كـان يـكتـفي من هـذا الـرزق بـأكل بطـونـهم أجـراً على
ـال يـدسّه ـبـلغ من ا قـراءتـهم. أو أنـهم يـرجـعـون إلى بــيـوتـهم 
ـنـاسـبـة في جـيـوبـهم وهـو مـبـلغ تـافه ال يـكـفي لـسـد صـاحـب ا
مــصـروفــات يــوم واحــد. وآخـرون مــنــهم يـعــودون إلى بــيــوتـهم

ولد بال حمص!. باألجر والثواب أو يخرجون من ا
ولـكن أكثر من أوجـعني من القـراء وأحزن قلـبي هو الشـيخ عبد
اللـطـيف العـبـدلي. لقـد زارني قـبل وفـاته بأسـبـوع واحد مـتـنبـئاً
ـاذا ال تتـحدثـون عن سيرة وتـه. يومهـا قال لي بـعتب شـديد: 
الـقراء من األحـياء وأنـا واحد مـنهم في بـرنامج  سـفراء الـقرآن

 .!?
ـعـقـول أنـكم تـتحـدثـون فـقط عن أضـاف بـنـبرة أسـف: هل من ا
القـراء األموات . طـيّب أنا سـأموت بـعد أسـبوع وبـعدين اعـملوا

عني البرنامج!.
 . قلت: عمرك طويل يا شيخ وعليك بالصبر وأن تتحمّل قليالً

ـا فـيه الـكفـايـة ولدي قال: والـله لـقـد تعـبت وحتـمـلت وصـبرت 
أمنـية أن أرى بـرنامـجاً يـتحـدث عن سيـرتي في مدرسـة القرآن
العـظيم. ومن يدري لعلكم تنتظرون موتي لعرض البرنامج ولكن

.!? يت من كالم يُقال مدحاً أم قدحاً ماذا ينفع ا
ورفعت سـمـاعـة الـتـلفـون واتـصـلت بـاخملـرج وكاتب الـسـيـنـاريو
وطلـبت مـنهـما الـعـمل على إنـتـاج ساعـة وثـائقـيـة تلـفـزيونـية عن
لم أطراف ا سـمع من كالم و الـقار العبـدلي. ابتهج الـشيخ 
ـقــصّـبــة بـالــلـون األصــفـر وتــشـجّع فــطـلـب أن يـكـون عـبــاءته ا
الــعـرض في غــضـون أســبـوع وقـال: والــله إنـني ســأقـابل ربّي

بتالوات القرآن.
اتصـلت بالشيخ العبدلي بعد أسبوع أخبره أن يشاهد برنامجه
ـساء. شـكرني عـلى االهتـمام. لـكننـي فوجئـت بصوت في ذلك ا
منـكسـر حائر يـريد أن يقـول لي شيـئاً في نفـسه ال يسـتطيع أن
ا يعـبّر عنه بالـكلمات. شعـرت بضعف صوته وخـذالن قلبه. كأ

كان ينتظر زائراً غريباً يطرق الباب.
في الـيوم التالي اتصل بي الـدكتور صالح النعـيمي وكان مدير
ركـز الـعـراقي للـقـرآن الـكر يـطـلب مـني أن أكتب نـعـيـاً على ا

الشاشة. سألته: خيراً إن شاء الله.
أجـابـني بـحـزن عـمـيق: الـشـيخ الـعبـدلي.
مـات هـذا الـيـوم بـعـدما كـنّـا فـي مكـتـبك
قـبل أســبـوع. ثم إنه تـرك ورقــة بـيـضـاء
عــلـيــهــا إمـضــاؤه يــشـكــرك فـيــهــا عـلى

عرض البرنامج!.

مــعــظـمــهــا في ذلك الــوقت مــقـابل
666,66 دوالراً.  وقـــدرت قـــيـــمــة
ــزاد ـــعــروضــة في ا الـــنــســخــة ا
الــــعــــلـــنـي في دار  جــــون مـــوران
لـلـمـزادات  في مونـروفـيا بـالـقرب
ا يراوح ب مـن لوس أجنليس 
400 ألـــــــف و 600 ألـــــــف دوالر
لـكنهـا قد تباع بـأكثر من ذلك على
ـتــخـصـصـون. وبـيع مــا يـتـوقع  ا
جهاز  آبل-  1كـان ال يزال صاحلاً
لـلـعـمل بـأكـثـر من 900 ألف دوالر
عــام 2014 فـي مــزاد أقـــامــته دار

{ لـــــوس اجنـــــلـــــيس (أ ف ب) –
طُـرح للـبيع في مـزاد يقـام الثالثاء
في جــنــوب كــالــيــفــورنــيــا جــهــاز
كـمبـيوتر خـشبي من طراز  آبل-1
وهـو أول حـاسـوب طـرحـته شـركة
الــتـكــنــولـوجــيـا في األســواق عـام
ـكن أن يصل سعره إلى 1976 و

أكثر من مليون دوالر. 
ولم تـنـتـج  الـشـركة الـتـي أسـسـها
ســتـيف فـوزنـيــاك وسـتـيف جـوبـز
بــبـنـاء سـوى 200 آبل-1 جُـمـعت
كــلــهــا يــدويــاً عــنــد جــوبـز وبــيع

بــونـهــامــز . وقـال اخلــبـيــر كـوري
كـوهـ لـصحـيـفة  لـوس أجنـليس
ــــز  إن 60 جـــــهـــــاز  آبل-1 تـــــا
أحـــصــيت حــتـى الــيــوم لــكن 20
مــنـهــا فـحــسب بـيــنـهــا ذلك الـذي
تـطـرحه دار  جون مـوران  ال تزال
تــعــمل. ومــا يـزيــد في فــرادة هـذه
الـنـسخـة أن علـبتـها مـصنـوعة من
خشب الكوا من جزر هاواي وهي
واحــد مـن ســتــة أجــهــزة فــحــسب
مـــزودة خــشـــبـــاً من هــذا الـــنــوع

زادات. بحسب كتيّب دار ا

‰Ë_ lÒ u²  dFÝ —ôËœ ÊuOK
©qÐ¬® s  dðuO³L  “UNł

{ نـــيــويــورك (أ ف ب)  –تُـــضــفي
مجموعة ماكلو التي تُعتبر األغلى
طروحة في الـعالم ب مـثيالتهـا ا
لـلـبـيع نكـهـة خاصـة  عـلى مزادات
اخلـريف في نيـويورك الـتي تعاود
اعـتـمـاد الصـيـغـة احلضـوريـة هذا
األســـــبــــوع ويــــتـــــوقع أن جتــــذب
مـهــتـمـ مـتـشـوقـ لـلـشـراء بـعـد

مرحلة اجلائحة. 
وتـتفق دارا  كريـستيـز  و سوذبيز
لــلـمـزادات عــلى أن سـوق الـفن في

حال جيدة. 
ويــبـلغ إجــمـالي تــقـديــرات الـقـطع
ـــعــروضـــة لـــلــبـــيع في اســـبــوع ا
مـزادات اخلـريف الـذي يـنـطلق في
 15تـــشـــرين الـــثـــانـي/نـــوفـــكـــبــر

أي قـطـعـة ال يـتـجاوز  116مـلـيـون
دوالر.  وســتــكــون األبــرز  بال شك
ــزاد  مـــجــمــوعــة مــاكــلــو  الــتي ا
تــطـرحــهـا لــلـبــيع دار  سـوذبــيـز 
وهـي نــــــاجتــــــة عـن طـالق قــــــطب
الـــعــقـــارات في نـــيــويـــورك هــاري
مـــاكــلــو وزوجــته لـــيــنــدا في عــام
2018 واشـــــــــارت الـــــــــدار إلى أن
قــيـمـتـهـا اإلجـمـالــيـة الـتي خـمـنت
بـــنـــحـــو 600 مـــلـــيـــون دوالر هي
األعـــــــلى عـــــــلى اإلطـالق لــــــبـــــــيع
مـجـمـوعـة أعمـال تـنـتمـي إلى الفن

عاصر واحلديث. ا
ومن القطع اخلمس والست التي
تـضمهـا اجملموعـة ستُطـرح للبيع
فـي مـزاد اخلــريف في  15تــشـرين
الــثــاني/نـوفــمــبـر اجلــاري خـمس
وثالثـون تقـدّر قيمـتها بـنحو 400
مـــلـــيـــون دوالر عـــلى أن تُـــعــرض
ـتــبـقـيـة فـي ربـيع سـنـة األعــمـال ا
عروضة 2022. ومن أبرز القطع ا
مـــنـــحـــوتـــة  األنف  الـــبـــرونـــزيــة
جلاكوميتي التي بدأ الفنان العمل
عـلى تنفيذها عام 1947  واللوحة
ـــارك روثـــكــو  ويـــقــدّر  الـــرقم 7 
ـا ب  70و90 سـعـر كل مـنـهمـا 

مليون دوالر.
وتـتـضمن اجملـموعـة أيـضاً  لـوحة
نــاين مـارلــيـنــز  الـشــهـيــرة ألنـدي
وارهـول (مـا بـ 40 و60 مــلـيـون
دوالر) و 16 جــــــاكـــــيـــــز  (15-20
مـلـيـون دوالر) إضـافـة إلـى أعـمال
أخـرى لفـنانـ ال يزالـون على قـيد
احلـــيـــاة بـــيــــنـــهم جـــيف كـــونـــز
ورودولـف ستيـنغل ووايد غـايتون
وتـــاوبــا أوربــاخ. والحــظت بــروك
المــبـلـي أن  ثـمــة طـلــبـاً ال يــصـدق
ـعـاصــر الـذي يـنـتـجه عــلى الـفن ا
الـــفــنـــانــون الــعـــامــلـــون الــيــوم .
وسـتخصص  سوذبيز  أمسية 18
تــشــرين الــثـاني/نــوفــمـبــر أيــضًـا
ــــبـــيــــعـــات أعــــمــــال من األعـــوام
الـعـشـرين األخـيـرة ومـنـهـا عمالن
لـبــانـكـسي يـقـدّر سـعـر كل مـنـهـمـا

الي الدوالرات. 
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بـتـأجـيـر هذا الـنـوع من الـدراجات
من ثمانية إلى ثالثة.

بـذلك سـيـتـراجع الـعـدد اإلجـمالي
ـــتـــاحـــة لـــدرجـــات الـــســـكـــوتـــر ا
لـالستـخـدام احلر من 23 ألـفا إلى
12 ألـف دراجــة كــحـــد أقــصى في
األول مـن كانون الثـاني/يناير مع
ســقف مـحـدد بـأربـعـة آالف دراجـة
لـكل جهة تـأجير كحـد أقصى.وكما
فـي عواصـم أخـرى بـيـنـهـا أوسـلو
وكــوبــنــهــاغن اجملــاورتـ دفــعت
ــتــصــلــة بــاالنــتــشـار ــشــكالت ا ا
الـــكـــبــيـــر لـــدراجـــات الــســـكـــوتــر
(كــتــسـبــبــهـا بــحــوادث أو ركـنــهـا
ـسـؤول الـبـلـدي عـشـوائـيا) بـا

{ سـتـوكـهـولم (أ ف ب)  –تـعـتـزم
مــديـنـة سـتـوكـهــولم تـقـلـيص عـدد
دراجـات السكوتر الكـهربائية على
ـوجب طــرقــاتــهــا إلى الــنـصـف 
قــرار أصــدرته بــلــديـة الــعــاصــمـة
الـسـويـديـة االثنـ يـفـرض حـيازة
تـصـريح من الشـرطة لـلتـنقل بـهذه
الـدراجات التي يـتسبب انـتشارها

شكالت للسكان. الكبير 
هــذا الــتــدبــيــر الــذي يــدخل حــيـز
الـــتـــنـــفـــيـــذ في األول مـن كـــانــون
الـــثـــاني/يـــنـــايـــر إثـــر إقـــراره من
أكـثـرية تـضم حتالـفا بـ األحزاب
الـبيئية واليم يترافق أيضا مع
سموح لها تـقليص عدد اجلهات ا

WOzUÐdNJ « dðuJ «  Uł«—œ
5¹b¹u « ZŽeð

فـي ســــتـــــــوكـــــهــــولـم إلى ضـــــبط
الوضع.

وأوضـح نــــاطـق بــــاسـم األحــــزاب
الــبـيـئـيــة في سـتـوكـهــولم لـوكـالـة
فـرانس بـرس أن اإلعالن عن هـوية
اجلـهات الثالث التي سـيُسمح لها
بـــتـــأجـــيـــر دراجـــات الـــســـكـــوتـــر
قبلة  سـيحصل  خالل األسابيع ا
وهي سـتكون اجلهات األقل تسببا
لـلمشكالت في السابق على قاعدة
مــعــايــيــر مــوضــوعــيــة. ومن بــ
الـشركات الناشطة في هذا القطاع
في الــعــاصــمــة الــســويــديــة ثــمــة
شـركـات مـعروفـة من أمـثـال  بولت

و ال  و بيرد  و تاير .

وولـف  للـمحـامـاة أن  االختـبارات
بـــيّــنت أن ال صــلـــة جــيــنـــيــة بــ
ألــكـسـنـدر ودافــنـا والـطــفـلـة الـتي
رزقـا بـهـا وربّـياهـا مـنـذ أشـهر بل
هي الـطفلة البيولـوجية لشخص
غـريـبـ تـمـامـاً .وأشـارت الـدعوى
الـتي رفعت االثن إلى محكمة في
لـوس أجنـليس أن جـن ألـكسـندر
ودافــنـا أبــدل بـجــنـ لــشـخــصـ
آخــرين نــتــيــجــة إهــمــال عــلـى مـا
يــبــدو إذ كــانت الــبــويــضـة الــتي
زرعـت في رحم دافنا غير تلك التي

تبرعت بها. 
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{ لـوس اجنـلـيس (أ ف ب)  –قـدم
زوجـان من لـوس أجنلـيس شـكوى
االثـن ضـد عيادة مـتخـصصة في
اإلخـصـاب في اخملتـبر بـعدمـا تيّن
أن بــويـضـتـهـمــا اخملـصـبـة أبـدلت
بـأخـرى وأن مـولـودهمـا هـو تـالـياً

من بويضة لعائلة أخرى.
فــعــنــدمــا رأى دافــنــا وألــكــســنـدر
كــارديــنــالي مــولــودتـهــمــا لــلــمـرة
األولـى في أيلـول/سبـتمـبر 2019
 ?الحـظا على الفـور أن لدى الفتاة
الـصغـيرة بـشرة وشـعراً أغمق من
بــقـيـة أفـراد األسـرة عـلى مـا روى
مـحاموهما. وأوضح مـكتب  بيفير
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{  شــيـكـاغـو (أ ف ب)  –يــخـتـلف
ــنــفــصــلــ في كــثــر من األزواج ا
ـتحـدة في شـأن تـلـقيح الـواليـات ا
أوالدهـم ضـــــــد كـــــــوفـــــــيــــــد-?19
ويــنــقــسـمــون بــ مــؤيـد ورافض
وصــوالً إلى مـواجـهــات قـضـائـيـة
في ظـل انعـدام لـلـثـقـة بـالـلـقـاحات
رغم كــونــهـا مــجـانــيــة ومـتــوافـرة
بــسـهــولـة أدى إلـى إعـاقــة جـهـود
احـتـواء اجلائـحة.   يـتوقع مـايكل
تـومـسـون ( 47عـامـا) أن تـقـاضـيه
زوجـته السابقة على خلفية رفضه
تـطعـيم طفـليهـما الـبالغـ ثمـانية
وعــــشــــرة أعــــوام ضــــد فــــيـــروس
كــــورونـــا.فــــهـــذا األخـــصــــائي في
الـــتــوظــيـف في واليــة إيــلـــيــنــوي
األمـيـركـيـة يـشـكك في اجلـدوى من
تـلقيح األطفال بيـنما تريد زوجته
الـسابقة اتباع توصيات السلطات
الــصــحــيــة األمــيــركــيــة وتـطــعــيم

طفليهما الصغيرين.
وقــد نـشــأ هـذا الــنـوع من اخلالف
بــ عــائالت مــشــتـتــة كــثــيـرة في

تحدة. جميع أنحاء الواليات ا
وقــال مــايــكل تــومــســون لــوكــالــة

ـــعــروضــة عــلى احملـــكــمــة لــكنّ ا
نتيجتها ستكون متوقعة.

ويـــــوضح كــــاســـــبــــار  هـــــنــــا في
كـاليـفورنـيا صـدر مرسـوم يقضي
بـضـرورة تـلـقـيح األطـفـال بـحـلـول
درسة. ـقبل لـلذهـاب إلى ا الـعام ا
ســتـنـظـر احملـكــمـة في ذلك وتـقـول

إنه يصب في مصلحة الطفل .

تـعـرّضـهـا لـوعـكـة صـحـيـة نـتـيـجة
مـضاعفات ناجـمة عن التهاب حاد
فـي األذن واألنـف واحلــــــنــــــجــــــرة
اصـــــيــــبت بـه في أيـــــار/مــــايــــو 
بـــحــسب بـــيــان أصــدرته يـــومــهــا
ـؤسـسـة الـتي حتـمل اسـمـها. ثم ا
أجـــريت لــهـــا في مـــطــلع تـــشــرين
األول/أكــتــوبـر عــمــلــيـة جــراحــيـة
مـرتـبـطة بـهـذا االلـتهـاب خـضعت

خاللها لبنج عمومي. 
وتـــزوّجت الــســبّـــاحــة الــســـابــقــة
ولودة شـارل ليـنيت ويتسـتوك ا
ســــــنــــــة 1978فـي روديــــــســــــيــــــا
ـبـابـوي حـالـياً) أمـيـر مـونـاكو (ز
ألــــبــــيـــر الــــثــــاني في 2011. ولم
يُـحــتـفل في تـمـوز/يـولـيـو الـفـائت
بـالـذكـرى الـعاشـرة لـزواجـهـما في

 . اإلمارة بسبب غياب شارل
وألــبــيـر هــو جنل األمــيـر ريــنــيـيه
الــثـالث والــنـجــمـة الــسـيــنـمــائـيـة
األمــــيـــركي غــــريس كـــيــــلي الـــتي
تـوقيت بـحادث سـيارة عام 1982.

{ شــانــيس (فــرنــسـا) (أ ف ب) –
عـادت أمـيـرة مـونـاكـو شـارل إلى
الــقـصــر األمــيـري صــبـاح االثــنـ

بـــعــدمــا أمــضـت أشــهــراً عــدة في
جـنـوب إفـريـقيـا حـيث أجـريت لـها
عـملـيات جـراحيـة بحـسب ما افاد

مـصدر قريب مـن القصر.  وأوضح
ـصـدر نـفـسه أن شـارلـ وصـلت ا
فـي الـــســــاعـــة 8,35 صــــبــــاحـــا (
07,35 بـتـوقيت غـريـنتش)
إلـى مـطــار نــيس بــجــنـوب
فــــرنـــــســــا في الــــطــــائــــرة
األمـيـرية الـتي أعادتـها من
ديـربـان.وكانـت زوجة أمـير
مـونـاكو ألـبيـر الـبالـغة 43
وجودة منذ أشهر عـاماً وا
فـي جـنــوب إفـريــقـيــا الـتي
نــــشــــأت فــــيـــهــــا وحتــــمل
جـنسـيتهـا خضعت في 13
آب/أغـــســـطس لـــعــمـــلـــيــة
جــراحـيــة لم تــرشح عـنــهـا
تـــفـــاصـــيـل كـــثـــيـــرة. وقــد
وافــــاهـــا األمـــيــــر ألـــبـــيـــر
وأوالدهـما إلى هـناك خالل
فــتــرة نـقــاهــتـهــا.  ونــقـلت
شـارل في ايلول/سبتمبر
سـتـشفى في الـفـائت إلى ا
حــــال طـــــارئــــة عــــلى إثــــر
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الـطـبـيـعـيـة وال عن فيـروس بل عن
النظام الغذائي لهذه األسماك.

وأوضـح الــــبـــــاحث فـي مــــعـــــهــــد
األبـــحـــاث الــفـــرنـــسي الســـتــغالل
الــــبــــحــــر في ســــيـت جــــان مـــارك
فـــرومـــانـــتـــان أن  صـــور األقـــمــار
االصــطــنــاعــيــة تُــظــهــر بــوضــوح
تـــنــاقــصــاً فـي كــمــيــة الـــطــحــالب
ئة في الـدقيقة يصل إلى  15في ا
مــنـتــصف الـعــقـد األول مـن الـقـرن
احلـادي والعشـرين  مشيـراً أيضاً
إلـى انـخــفــاض في حــجم اخلـاليـا
ــعـهـد أن  هـذه الــعـوالق. وشـرح ا
الــتــحـوّالت مــتـأتــيــة من تـغــيـرات
بـيئـية إقـليـميـة كبـيرة تتـجلى في
ـغـذيات الـتي يـجلـبـها انـخـفاض ا
نــهــر الـرون وتــغــيـرات في دوران
الــــغـالف اجلــــوي واحملــــيــــطـــات
وزيـــادة عــامــة في درجــة احلــرارة
ــقــدار  0,5درجــة مــئــويـة خالل
توسط بسبب تغير  30عاماً في ا

ناخ . ا
©ÊU e «® l u  vKŽ d³)« WOIÐ

{ بــريــسـت (فــرنــسـا) (أ ف ب) –
اصـبـحت أسـماك الـسـردين أصـغر
حـجـمـاً بسـبب تـبـدالت طـرأت على
نـــظـــامـــهـــا الـــغـــذائي مـــرتـــبـــطـــة
بـالتغيـرات البيئـية وفق ما كشف
مـعهد األبحاث الفرنسي الستغالل
البحر االثن وفقا لدراسة أجريت

توسط. في البحر األبيض ا
ويُـعتـبر السـردين عنـصراً رئيـسياً
في الـسـلـسـلة الـغـذائـية الـبـحـرية

وهــو من أكـثـر األسـمـاك الـتي يـتم
صـــيــدهـــا في الـــعــالـم لــكن مـــنــذ
مــنـتــصف الـعــقـد األول مـن الـقـرن
احلـــــادي والــــعـــــشــــريـن تــــراجع
حـجمها بشكل كبير وانخفض في
ــتـوسط من  15إلى 11 الــبــحـر ا
ـتــوسط وفــقًـا ســنــتـيــمــتـراً فـي ا
لـلـمعـهد الـذي أظهـر بحـثه أن هذه
الـتغيرات غير ناجمة ال عن الصيد
ـــفـــتـــرســة وال عـن احلــيـــوانـــات ا
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