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طـالـبت الـنـاشـطـة امـيـرة اجلـابر 
مـجـلس الـقـضاء االعـلى  بـتـجر
عــقــود الــزواج الــتـي تــبــرم خـارج
احملـاكم  ومحـاسبة اولـياء االمور
الـذين يجـبرون بنـاتهن الـقاصرات
ا  ال عـلى الـزواج بـشـكل قـسـري 
يــراعي حـق الــطــفــولـة ويــتــســبب
بـــقــتل احالمـــهن وحــرمـــانــهن من
حـرية االختـيار بعد بـلوغهن السن

مـؤكـدة ان ( هذا الـزواج هـو اشبه
بـقـنــبـلـة مـوقـوتـة يـفـجـرهـا غـيـاب
اديـة لـلتـخلص الـوعي والـدوافع ا
مـن اعبـاء الـفـتـيـات في هـذا الـسن
حتت مــسـوغـات الـفــقـر والـسـتـر 
وهــو بـاطل ومـرفـوض تـمـامـا النه
يـساعد عـلى تفكك اجملـتمع نـتيجة
ارتـفـاع حـاالت الطالق الـتي تـكتظ
بــــهــــا اروقــــة احملـــاكـم) وشـــددت
اجلــــابــــر عـــلـى ( ضـــرورة تــــدخل
مــجـلس الــقـضــاء االعـلى وجتـر

برمة خارج احملاكم عقود الزواج ا
اخملــتــصــة  فـضال عـن مـحــاســبـة
اولـــيــــاء االمـــور لـــلـــحـــد من هـــذه
ـمارسـات اخلاطئـة  حفـاظا على ا
اجملــــتـــمـع ونـــســــيــــجه االســـري).
وأثـارت مواجهة قضائية خاضتها
امـرأة مـطـلـقـة إللغـاء زواج ابـنـتـها
الـبـالغـة من العـمر  12عـاما ضـجة
كــبـيــرة حــيث أرجـأ الــقـاضي اول
جلسة االستماع في القضية امس 
الســـبــوع أخــر فـــيــمــا تـــظــاهــرت
نـاشطات نسويات رفـضا للظاهرة.
وكـــانت جــلـــســة االســتـــمــاع أمــام
مــحـكـمـة األحـوال الــشـخـصـيـة في
الـكـاظمـيـة لـلسـمـاح للـزوج بـطلب
ـصادقة الرسـمية على زواجه من ا
الـطفلـة إسراء. لكن والـدتها  قالت
إنـهـا (ال تـعـرف مـكـان ابـنـتـهـا وأن
زوجـهـا الـسـابق خـطـفـهـا) وأكدت
ان (ابـنــتـهـا تـعـرضت الغـتـصـاب).
مـن جــانـــبه أكــد احملـــامي مــروان
الــعـبــيـدي الــذي يـتــولى الـقــضـيـة
كــوكـيل األم (عــدم جـواز تــسـجـيل
كنها الزواج الزواج ألن الفتاة ال 
كـونهـا ما زالـت صغـيرة). وال يزال
ـبكـر للـفـتيـات شائـعا في الـزواج ا
الـــعـــراق والســيـــمـــا في األريــاف.
فــقـانـونـا يــعـتـبـر  18عــامـا الـسن
الــــرســـمي لــــلـــزواج لـــكـن هـــنـــاك
اسـتـثنـاءات تـسمح بـالـزواج بعـمر
 15عـاما في حال موافقة ولي أمر
الــفـتــاة. وتـعــتـبــر الـزيـجــات الـتي
تـعـقـد من قبـل رجال دين مـشـروعة
من قـبل الـبعض لـكنـها تـبقى غـير
ـصادقـة علـيها رسـميـة حتى يـتم ا
من قـبل احملـكـمة اخملـتصـة مـقابل
دفـع رسوم مـالـيـة. وفـي ما يـتـعـلق
بقضية الفتاة إسراء ذكر بيان عن
الـشرطة اجملتـمعية الـتابعة لوزارة
الـداخلـية أن (فـريقـا منـها  الـتقى
بــــالــــفـــتــــاة ووالــــدهـــا وزوجــــهـــا
وشـقـيقـهـا حيث أكـدت الـفتـاة بأن
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الـــــقـــــانـــــوني. وقـــــالـت اجلـــــابــــر
لـ(الـــــــــــــزمـــــــــــــان) امـس ان (زواج
الـقـاصرات بـعمـر الـطفـولة  10 او
 12عــــامـــــا مــــرفــــوض اخالقــــيــــا
وشـرعيا  واسبابه هو دافع مادي
لــــلـــتــــخـــلـص من مــــصـــاريــــفـــهن
واحـتيـاجاتـهن حتت مـسوغ الـفقر
او الــــســـتــــر  في ظل الــــقـــوانـــ
ــشـوهه الـتي لـم جتـرم من يـقـوم ا
بــابــرام هـذه الــعـقــود ومــحـاســبـة
اولـيـاء االمـور الـذين يـسـلـبـون من

بـنــاتـهن حق الـطـفـولـة واالخـتـيـار
بـــعـــد بــلـــوغ الـــسن الـــقـــانــوني)
واضـــــافت ان (اســــتـــــمــــرار هــــذه
الـظـاهـرة هو خـطـر يـدهم اجملـتمع
ـا له من اثار علـى نسيج االسرة 
نـظرا لـتبـعاته اخلـطرة الـتي تكمن
بـــتـــزويج الـــفـــتـــيـــات الشـــخــاص
يـفوقـهن عمرا وفـكرا  وبـالتالي ال
يــصـبح هـنـاك انـســجـام بـالـعالقـة
عــلى اعــتـبــار ان افـكــار الــطـفــولـة
تـكـون دائـما فـوضـوية وغـامـضة)

{ بـيروت- (أ ف ب) : انتخبت نقابة
احملــامـ فـي بـيــروت األحـد نــقـيــبًـا
ة جـديدًا في انـتخابـات انتهت بـهز
عارضة وفـوز كبير رشّـحي ا كـبيرة 
ـــمـــثـــلي الـــطـــبــقـــة الـــســـيـــاســـيــة
نصب احلـاكمة.وفاز ناضر كسبار با
ـسـتـقلّ ـرشح ا ـلـحم خـلف ا خـلــفًـا 
الــذي اعـتُــبــر انـتــخـابُـه قـبل عــامـ
انـتـصـارًا حلركـة االحـتجـاجـات التي
شــهــدهــا لـبــنــان عـام  2019 والــتي
كـانت تـطـالب بتـغـييـر كـافة مـكـوّنات
الـطـبـقـة الـسـيـاسـيـة.وتـقـدّم كـاسـبار
عـلى أنه مـرشّح مسـتقلّ لـكنه مـدعوم
مـن عدة أحـزاب سـياسـيـة في البالد
بـحـسب وسائل إعالم مـحلـية.يـعتـبر
كـثر أن فـوزه يعـكس انتصـار الطـبقة
احلـاكـمـة قـبل بـضـعـة أشـهر من أول
انـتـخـابات تـشـريعـيـة في لـبنـان مـنذ
رشـحون الـعام 2018. ولـم يتـمكـن ا
ــدعــومــون من قــوى مــعـارضــة من ا
ـقـاعد الـتـسعـة التي الـفـوز بأي من ا
يـتـألف مـنـهـا مـجـلـس الـنـقـابة.وأدت
نـقابة محـام بيروت في عـهد ملحم
خــــــلـف دورًا أســــــاســـــيًــــــا فـي دعم
ـعـارضـ الـذين كـانـوا الـنـاشـطـ ا
سـتـشري يـطـالبـون بـوقف الفـسـاد ا
واحملــســوبـيــات الــتي أدت إلى أزمـة
اقـتصـادية في الـبالد يصنّـفهـا البنك
الدولي من ب األسوأ في العالم منذ
1850.وكـذلك تقـدّمت الـنقـابة بـقيادة
خـلـف بـنـحو  700 شـكـوى جـزائـيـة

أمـام النيابة العامـة التمييزية باسم
ـتـضررين من انـفـجار مـرفأ بـيروت ا
في  4 آب 2020  الــذي أودى بـأكـثـر
من مـئتي شـخص ودمرّ أحيـاء كاملة
من الـعـاصـمة.بـعـد انتـخـابات نـقـابة
مـحامي بيروت قد يتساءل لبنانيون
كــثــر مــا إذا كـان انــتــصــار األحـزاب
الـسيـاسية يُـنذر بنـتائج مشـابهة في
ـقررة في االنـتـخـابـات الـتشـريـعـيـة ا
ــــقـــبل والــــتي ســـتــــشـــكل أول آذارا
اســــتــــحــــقـــــاق انــــتــــخــــابي بــــعــــد
ــسـبـوقـة الـتي االحــتـجـاجـات غـيـر ا
شــهـدهـا لـبـنـان عـام  2019 وانـدالع
األزمـة االقتصاديـة. ويعيش نحو 80
ــئـة مـن سـكــان لــبـنــان حتت خط بــا
الـفـقـر علـى خلـفـيـة تضـخّم مـتـسارع
وشـحّ فـي األدويــــــة واحملـــــــروقــــــات
وتــقــنــ حــاد لــلــتــغــذيــة بــالــتــيــار
الكهربائي وسط رفع الدعم تدريجيًا
عـن األدويــة والـوقــود.عــلـي صــعــيـد
متصل سجل نحو  245 ألف مغترب
لـــبـــنـــاني أســـمـــاءهم لالقـــتـــراع في
زمع عـقـدها االنـتـخابـات الـنـيابـيـة ا
فـي آذار وفق مـــــــا أعــــــلــــــنت وزارة
اخلــــارجـــــيــــة بــــعــــد إغالق أبــــواب
الـتـسجـيل للـمـغتـرب عـنـد منـتصف
الـــلــيل.ووسط انـــهــيــار اقـــتــصــادي
مـتسـارع وبعـد مرور أكـثر من عـام
عـلى تظاهـرات احتجـاج شعبـية غير
مـسبوقة ضد الـطبقة احلاكـمة ينظر
كــثـر إلى االنــتـخــابـات الـتــشـريــعـيـة

ـقبـلة في  27 آذار كـفرصـة لتـحدي ا
الـــنـــظـــام رغم إدراكـــهـم أن حـــظــوظ
ــعـارضـة الحـداث تـغــيـيـر سـيـاسي ا
ضـــئــيــلــة فـي بــلــد أنــهـــكــته أزمــات
مـتــراكـمـة.وأعـلـنت وزارة اخلـارجـيـة
ـغـتربـ اللـبـنانـية بـعـد منـتصف وا
لـيل الـسـبت األحد عـن "إقبـال كـثيف"
عـلى التسجيل مشيرة إلى أن "العدد
ـسـجـل فـاق كل الـكـلّي لـلـنـاخـبـ ا
الــتــوقــعــات وبـلغ  244 ألــفــا و442
بـعـد إقفـال باب الـتـسجـيل مقـارنة بـ
 92810  في انتخابات العام 2018.
ـرة الثـانـية الـتي يـتاح فـيـها وهـذه ا
لــلـمـغــتـربــ الـلـبــنـانـيــ اخملـولـ
ـشــاركـة في االسـتــحـقـاق االقــتـراع ا

االنتخابي.
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أكــدت وزارة الـصــحـة تــطـبــيق شـرط
حــيـازة بـطـاقــة الـتـلـقــيح الـدولـيـة في
ــطــارات لــلـراغــبــ بــالـســفــرخـارج ا
الــعـراق مـؤكـدة ان الـعـديـد من الـدول
تـرفض دخول قـادم من بـلدان أخرى
دون إبـراز الـبـطاقـة. وسـجـلت الوزارة
امس   829 اصـــابـــة وشـــفــاء 1281
حــالـة وبـواقع  21وفــاة جـديـدة. واكـد
ـوقف الوبـائي اليومي الـذي اطلعت ا
عــــــلـــــيـه (الـــــزمــــــان) امس ان (عـــــدد
الـفـحـوصات اخملـتـبـرية الـتي اجـرتـها
الــوزارة لـعــيـنـات مــشـتــبه اصـابــتـهـا
بـالـفايـروس بـلغت اكـثر من   18الـفا 
حـيـث  رصـد اصـابة  829 بـكـورونـا
فـي عــمــوم احملــافــظــات) واضـاف ان
(الـشـفـاء بلغ  1281 حـالـة وبواقع 21
وفـاة جديدة) وتابع ان (اكثر من 111
الـف شـخـص تـلــقى جــرعــات الــلــقـاح
ـنــتـشـرة ــضـاد في مـراكــز الـوزارة ا ا
بـبغـداد واحملافـظات). من جـانبه  قال
ـتحدث باسم الوزارة سيف البدر في ا
تــصـريح امس ان (كـل من تـلــقى لـقـاح
كـورونا بـإمكـانه احلصـول على بـطاقة
الـتلقيح الدوليـة بعد إبرازها مع جواز

ــنــافـذ الــتي أعــلــنــتــهـا الــســفــر في ا
الـصحة) مؤكدا ان (هناك بلدان تطلب
بـطاقـة التلـقيح الـدولية وعـددها يزداد
مـع مــرور الـــوقت وحــيـــازتــهـــا شــرط
أسـاسي حالياً للسماح بالسفر) مبينا
ان (تـلـقي الـلـقاح لـوحـده دون االلـتزام
ـلـحــقـ قـد بــالـوقـايــة ال يـكــفي ألن ا
يـــصــابـــون بـــالــعـــدوى مــجـــدداً ولــو
بـأعـراض أقل)  ولـفـت الى ان (بـطـاقة
الـتلقـيح ال تغني عن فحص بي سي ار
 لـلراغب بالسـفر خارج البالد) داعيا
ـواطـنـ الى (الـتـلـقـيح ضـد كـورونا ا
ألن اخلـــطــر مـــوجــود ولم يـــنــته وإن
تـــراجـــعت اإلصـــابـــات). بـــدوره قــال
ـتحدث باسم شركـة اخلطوط اجلوية ا
الـتـابـعـة لوزارة الـنـقل  حـسـ جـليل
فـي تـصـريح امـس إن (الـشـركــة تـؤكـد
ضـرورة االلتزام بـالتعـليمـات الصادرة
ـدني بشأن في كـتاب سـلطة الـطيران ا
بــطـاقـة الـتـلـقـيـح الـدولـيـة الـتي جـرى
تـعميمـها إلى كل الشركـات العاملة في
الـعـراق) مـشـددا عـلى (كـل مـسـافر أن
يــبــرز بـطــاقــة الـتــلــقـيح الــدولــيـة في
طارات مع فحص بي سي ار بنتيجة ا
سـالــبـة قـبل مـوعـد الـسـفـر بـنـحـو 72

ساعة).
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الـــزواج قــد  بـــرضــاهــا دون أن
يـكرهها أو يجـبرها أحد عليه وأن
الـفـريق اطـلع عـلى العـقـد الـشرعي
ـــوجـــبه زواج الـــفـــتــاة الـــذي  
الـقـاصر) وفـقا لـلبـيان . وجتـمعت
نـاشطات نسـويات  بينـهن رئيسة
ـرأة في الــعـراق مــنـظــمــة حـريــة ا
يـنار مـحمـد  عند مـحكـمة األحوال
الـشـخـصـيـة في الـكـاظـمـيـة لـرفض
ـــــصــــادقــــة عـــــلى زواج إســــراء. ا
وهــــتــــفت الــــنـــاشــــطــــات (كال كال
ـغـتـصب مـن الـضـحـية) لـتـزويج ا
و(بـاطل.. باطل) كـما رفـعن الفتات
حتـــــــمل عـــــــبــــــارات (كـال لــــــزواج
الــقــاصــرات) و(زواج الــقــاصـرات
ـة بحق الـطـفولـة). وتـساءلت جـر
مـحمد (ماذا يـعني تصديق الزواج
من طـفلة غيـر اغتصاب لـلطفولة?)
ـــة وأضـــافـت (االغـــتـــصـــاب جـــر
ونــحن هـنـا لـلـدفــاع عن الـطـفـلـة)
ـادة  398من داعــيــة الى (إلــغــاء ا
قـــانــون الــعــقـــوبــات الــتـي تــعــفي
ُـغـتـصب من الـعقـوبـة الـقانـونـية ا
فـي حــال زواجـه من الـــضـــحـــيــة).
نظمة جنات بدورها قالت عضو ا
الـغزي ان (وقفتنا هذه هي  لرفض
اغــتــصـاب الــطــفـولــة بــإسم الـدين

والزواج فال تقتلوا الطفولة).

الــقــصــر احلــكــومي  الــدور الــعـراق
اإلقـلـيمي والـدولي ومـتابـعة مـقررات
مــؤتـمـر بـغـداد لـلــتـعـاون والـشـراكـة
ضي في تـنـفيـذها) مـؤكدا وكـيـفيـة ا
ان (الــــلــــقـــاء بــــحث مــــلف اجلــــرائم
اإلرهـابـيـة الـتي ارتـكـبـتـهـا عـصـابات
داعش داخـل العراق وتأكيد محاسبة
ـنـاطق مــرتـكــبـيـهــا فـضالً عن دعـم ا
احملررة) وشدد الكاظمي على (اهمية
تـطـويـر عالقـات التـعـاون بـ الـعراق
والـسويـد واالحتاد األوربي والسـيما
فـي اجملــــال األمـــــني واحلـــــرب ضــــد
عــصـابــات داعش  وكـذلك فـي مـجـال
االسـتثمار وتقد التسهيالت الالزمة
لــعــمل الــشــركــات الــســويــديــة داخل
الــعــراق) بــدورهــا  نــقــلت الــوزيـرة
حتـيـات احلكـومـة السـويـدية لـرئيس
مـــجــلس الــوزراء وأشــادت بـ(الــدور
اإلقـليمي للحكومة العراقية في تعزيز
ـنطقة عـبر انتهـاجها سبل اسـتقرار ا
احلـوار والـتـهـدئة) مـعـربـة عن تـطلع
(بـلـدها لـلـمـزيد من الـتـعاون الـثـنائي
بــ الـعــراق والـســويــد في مـخــتـلف

اجملاالت والصعد). 

أصـدقـائه في اجملـتـمع الـدولي ويـدعم
ــشـــتــرك في مــواجــهــة الــتـــنــســيق ا
حتــديــات اإلرهـاب ومــكـافــحــة الـفــكـر
ـتـطـرف والـفسـاد والـعـمل اجلـماعي ا
في مـــواجــهــة الــتــداعــيــات اخلــطــرة
ــنـاخي وحـمـايــة الـبـيـئـة) لــلـتـغـيـر ا
وتــابع ان (الــعـراق يــتــبـنّـى سـيــاسـة
خـارجيـة متـوازنة تـنطـلق من ضرورة
نـطقة وإرساء تـخفيف الـتوترات في ا
األمـن واالسـتــقـرار وتــعــزيـز الــتـرابط
االقــتـصــادي والـتــجـاري) مــبـيــنـا ان
(اسـتقـرار العـراق عنـصر مـحوري في
ــنــطــقــة وسالمــهــا). من اســتــقـــرار ا
جـانبـها  أكـدت ليـندي (الـتزام بالدها
دعـم أمن واسـتـقـرار الـعـراق وتـعـزيز
اقــــتــــصــــاده عـــــبــــر خــــطط اإلصالح
الــوطـنــيـة) مــشـيــدة بـ(الـتــقـدم الـذي
أحـرزه الـعراق عـلى الصـعـيد الـوطني
وجــــهـــوده فـي تـــخــــفـــيف تــــوتـــرات
نطقة). فيما دعا  الكاظمي  السويد ا
الـى تــطـــويــر عـالقــات الـــتـــعــاون مع
الـعراقي في مـجاالت عدة . وقـال بيان
تــلـقــته (الـزمــان) امس ان (اجلــانـبـ
نـاقشـا خالل اللـقاء الذي جـمعـهما في

ايالف حيدر
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ـقدسة  اكـدت العـتبة احلـسيـنية ا
قــبــول الــطــالــبـة ايـالف حـيــدر من
مـحـافـظـة النـجف  احلـاصـلـة على
مــــعـــد 98. 17 فـي كـــلــــيــــة الـــطب
بـجامعـة وارث االنبياء وعـلى نفقة
الـعـتـبـة. وقـال بـيـان تـلـقـته الـزمان
ـتـولي الـشـرعي لـلـعـتـبة امس ان ا
رجعية الدينية العليا عبد ـثل ا
ـــهـــدي الــكـــربالئي  اســـتـــجــاب ا
ـنـاشـدة الـطـالـبـة إيالف حـيدر من
الــنـجف الـتي حـصــلت عـلى مـعـدل

ــــئــــة فـي االمــــتــــحـــان 17.98 بــــا
اخلـارجي ولم يتم قبولها في كلية
الـطب ضمن الـدراسة الـصبـاحية 
نـتـيجـة وجود فـرق تـسعـة أيام من
عـــمـــرهـــا عن اقـــرانـــهـــا االخـــرين
واضـاف ان الكربالئي وجه بإكمال
دراسـتـهـا في كـليـة الـطب الـدراسة
الـــصـــبــاحـــيـــة  بــجـــامـــعــة وارث
األنــبـــيــاء وعــلـى نــفــقــة الـــعــتــبــة
احلـسينيـة  إستجابـة لها وبسبب
ظــروفــهــا االســتـثــنــائــيــة. وقـررت
وزارة الــتــعـلــيم الــعــالي والــبـحث
الــعـلـمي في وقت سـابق الـسـمـاح
لـلطلبة من مواليد  1995 بالتقد

ركزي.وذكـر بيان لها الى الـقبول ا
انه اسـتجابة ودعما للمتفوق من
ــعــدالت الـــعــالــيــة من أصـــحــاب ا
مـــخـــرجـــات الـــدراســـة اإلعـــداديــة
وحــــرصـــا عـــلـى عـــدم اقــــتـــصـــار
ـــــــعــــــاجلـــــــات عــــــلـى احلــــــاالت ا
قـررت الوزارة شـمول االسـتثـنائـية
الـــطـــلــبـــة من مـــوالـــيــد  1995من
ــعــدل الـذي ال يــقل عن أصــحــاب ا
الـتــقـد الى الــقـبـول ـئــة   90 بــا
ــــركــــزي. في تــــطــــور  اطـــلــــقت ا
الـوزارة  دلـيل الطـالب لـلقـبول في
اجلـامعات والـكليـات األهليـة للعام
الــــــــدراسي اجلــــــــاري. واشـــــــارت

اإللـكـتـرونـيـة. كـمـا اعـلـنت الـوزارة
نـتـائج الـدفـعـة الـثـانـيـة من تـعديل
الــتــرشـيـح وقـبــول طــلــبـة الــســنـة
ـاضية. واوضح الـبيان ان قـائمة ا
نــتـــائج تــعــديل الـــتــرشــيح ضــمن
الـقناة الـعامة ضمت  1106 طـالبا
 فـي مــــــا  قـــــــبــــــول  1915 مـن
اضية خـريجي السـنة الدراسيـة ا
بــيــنــمـــا تــضــمــنت قــوائم تــعــديل
الـترشـيح لذوي ضـحايا الـعمـليات
احلــربــيـة واألخــطــاء الــعـســكــريـة
والــعـمـلــيـات اإلرهـابــيـة قـبـول 40
طــالــبــا  واشــتــمــلت قــائــمـة ذوي
شـهداء احلشـد الشعـبي على قبول

ثـالثـــــة طالب  كــــــمـــــا بـــــلغ عـــــدد
ـقبول ضمن قـائمة ذوي شهداء ا
نحل ضـحايا جرائم حزب البعث ا
 12 طـــالــبـــا الفــتـــا الى ان قــوائم
الـــطـــلـــبـــة من خـــريـــجـي الـــســـنــة
اضـية ضـمن فئة ذوي الـدراسيـة ا
ضـــحــايــا الــعـــمــلــيـــات احلــربــيــة
واألخـطـاء الـعـسـكريـة والـعـمـلـيات
اإلرهــابــيــة  تــضــمــنـت قــبـول 68
طــــالــــبــــا  وثالثــــة طالب من ذوي
شـهـداء احلـشـد الشـعـبي وثـمـانـية
طـالب من ذوي شـــهــداء ضـــحـــايــا
ـــنــــحل. جــــرائم حــــزب الــــبـــعـث ا
واعـــادت الــوزارة فــتـح اســتــمــارة

علم اجملازين الـتقد الى قناة ا
دراســيـا. واكـد الــبـيـان ان الـوزارة
إعـــادة فـــتح اســتـــمـــارة الــتـــقــد
ــعــلــمـ اإللــكــتــروني الـى قــنــاة ا

اجملـازين دراسيـا للـسنـة احلالـية 
حـيث سيـتمر الـتقد حـتى الثاني
ـقبـل عبـر بـوابة مـن كانـون االول ا
ـتابـعة  الـدراسـات والتـخطـيط وا
كـــمـــا ســـيـــتـــاح في هـــذه الـــقـــنــاة
هني الذين عـلم ا لـلمعلم وا
لـم يــتم قـــبـــولــهـم ضــمـن الــدفـــعــة
قاعد األولـى التقد مجـددا الى ا
الــشــاغـــرة عــلى وفق الــتــخــصص

ناظر.  ا

علن وزارة التعليم العالي والبحث
الـعلـمي نتائج قـبول الطـلبة الـ 10
عـاهد ـئة األوائـل من خريـجي ا بـا
فـي الـــدراســــتـــ الــــصـــبــــاحـــيـــة
ـسائية للـسنة الدراسية /2022 وا

.2021
نـشورة وتـضـمنت قـوائم الطـلبـة ا
فـي بـوابـة الـدراسـات والــتـخـطـيط
dirasat-.www ـــــــتــــــابــــــعــــــة وا
org .gate قـبول  1396 طـالبا في
ــنــاظـرة أو األقــســام والــكــلـيــات ا
ـقــاربـة وســيـتم االخــتـصــاصــات ا
الحــقـا فـتح بــوابـة الـتــقـد ضـمن

. هذه القناة لغرض التقد

w «dF « dL ô« ‰öN « WOFL
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تعلن جـمعية الـهالل االحمر الـعراقي عن اجراء مـزايدة علنـية لبيع
زايدة عجالت مسـتعمـلة عدد (١٥) فـعلى الراغـب باالشـتراك في ا
ــنـصــور لالطالع عـلى احلــضـور الى مــقـر اجلــمـعــيـة الــكـائن في ا
الـعجالت مـستصـحب مـعهم الـتأميـنات القـانونـية البـالغة ٢٠ %

زايدة . قدرة قبل االشتراك في ا من القيمة ا
ـزايدة سـتـجـري في مـقـر اجلمـعـيـة يوم ٢ / ١٢ / ٢٠٢١ علـمـا ان ا
علومات الرجاء االتصال زيد من ا الساعة الثانية عشرة ظهـرا  و

بالرقم (٠٧٧٠٦٧٤٠٠٩٨).

w «dF « dL ô« ‰öN « WOFL

 ناضر كسبار

باراة األولى ب منتخب العراق للشباب ونظيره البحـريني ضمن منافسات اجلولة الثانية لبطولة احتاد غرب : جرت أمس األثنـ ا UN «u
وقع اإللكتروني جلريدة (الزمان). بارت على ا نتخب الكويتي للشباب ونظيره اليماني. نتائج ا باراة الثانية ب ا قامة في البصرة وا آسيا ا

اميرة اجلابر
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بـحث رئيـسا اجلمـهوريـة برهم صالح
والــوزراء مــصـــطــفى الــكــاظــمي  مع
وزيـرة اخلارجيـة السويديـة آن ليندي
 تعزيز التعاون الدولي واإلقليمي مع
الـعراق في مكافحـة اإلرهاب والتطرف
والـفـسـاد. وقـال بيـان تـلـقـته (الـزمان)
امـس ان (صـالـح اســتـقــبـل في قــصـر
ـرافق لـهـا  بـغـداد  لـيـنـدي والـوفـد ا
وجـرى بـحث العالقـات الثـنـائيـة التي
جتـمع الـبلـدين وضرورة تـعزيـزها في
ـا يلـبي مـصالح مـخـتلف اجملـاالت و
الــشـعـبـ واإلشــارة الى الـدعم الـذي
نظمـات السويدية قـدمته احلكومـة وا
لــــلـــــشــــعب الــــعــــراقـي في اجملــــاالت
اإلنــسـانـيـة ودعم جــهـود الـعـراق في
مـكــافـحـة اإلرهـاب وكـذلك  الـتـطـرق
الى احـتـضان الـسويـد جـاليـةً عراقـيةً
كــبــيــرة) وأكــد صـالـح ان (الـعـالقـات
الــعـراقـيـة الــسـويـديـة وثــيـقـة ويـجب
تـعـزيـزهـا عـبـر االتـفـاقـيـات ومـذكـرات
الــتـفــاهم الـثــنـائــيـة) مـشــيـراً الى ان
(الـعــراق يـتـطـلع لـتـعـزيـز عالقـاته مع

الــوزارة في بــيــان تــلــقــته الــزمـان
امـس ان الــدلـــيـل يــضـــمـن شــروط
الـتـقـد الى اجلـامعـات والـكـلـيات
األهـلـية في الـدراستـ الصـباحـية
واألسس العـامة لـنظام ـسائـية  وا
وقـنـوات الـقـبـول وآلـيـات الـتـقد
واحلـدود الدنيا لـلتقد ومدخالت
الـسـنـة الـدراسـيـة احلـالـيـة داعـيـا
الــطــلـبــة الى االطالع عــلى الــدلـيل
ـتـعلـقة والـتـعرف عـلى اخلـيارات ا
بــاجلــامـعــات والــكـلــيــات األهـلــيـة
واألجــــور الــــدراســــيـــة لـألقــــســـام
الـعلـميـة واإلنسـانيـة التي سـتتيح
الـــتــقــد الـــيــهــا في االســـتــمــارة
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الـــتــقى رئـــيس الــتــيـــار الــصــدري 
الـسيد مقتدى الـصدر الناشط احمد
ه الـوشـاح في احلـنـانـة  بـعـد تـقد

اعــــتــــذارا عن اســــاءة بـــحـق والـــده
ـرجع السيـد محمـد صادق الصدر. ا
وتـــــنـــــاقــــــلت مـــــواقـع الـــــتـــــواصل
صــورة جتـمع الــصـدر االجــتـمــاعي 
والـوشــاح بـعـد قـيـام االخـيـر بـشـتم

الـصـدر في تـسـجـيل صـوتـي انـتـشر
ا أثار نـصات اإللكـترونيـة  عـلى ا

رجع  . استياء مقلدي ا
وقــدم الـوشـاح اعـتـذاره في تـغـريـدة
قـــائـال (في حلـــظـــة غـــضب وضـــغط
نــفــسي كــبــيــر صــدرت مــنـي إسـاءة
وإني بـحق الـسـيـد الشـهـيـد الـصدر 
إذ أعـتـذر له وهـو فـي مـثـواه وسـائر
مـــقــلـــدي الـــشــهـــيـــد. أرجــو قـــبــول

االعتذار).
 واول امـس  وجهت رئـاسـة الـكـتـلة
لـرفع الـصـدريـة اعـضـائـهـا الـتـحرك 
لقيامه دعاوى قضائية ضد الوشاح 
وبـاالخص بــســب الـرمـوز الـديـنـيـة 
ا يـذكي نـار الفـتـــنة الـصـدر االول 
بــ ابـنـاء الـشــعب. وكـانت مـصـادر
امــنــيــة قــد افــادت في وقت ســابق 
بــاعــتـقــال الــوشــاح  عـلـى خـلــفــيـة
تـوجـيه انـتـقـادات مـسـيـئـة لـلـمـرجع

الصدر. 

∫¡UI
السيد مقتدى
الصدر يلتقي
الناشط احمد

الوشاح
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الـدولـة العـثـمانـيـة ثم سيـعـرف ما إذا
كانت كردستان موجودة أم ال).

وأشــارت وزارة الــبــيــشــمــركــة إلى أن
(عـقـليـة إنكـار ونفي أمـة وجـغرافـيتـها
ـشاكل وال كـانت دائـما مـصدر جـميع ا
ـكن أن التوصل إلى أية نتيجة بهذه

العقلية).
WO½«eO  o¹bBð

وفـي وقت سابق نـقلت صـحيـفة زمان
عارضة تصريح  أكار (خالل الـتركية ا
اجتماع التصديق على مقترح ميزانية
2022 لـوزارة الــدفـاع بـعـد مـنـاقـشـته
ــيـــزانـــيــة في جلـــنـــة الــتـــخـــطـــيط وا

ان). بالبر
وحتـــــاشت صـــــحف أخـــــرى تـــــنــــاول
ــوضـوع وكـان يـكــاد يـنـسى قـبل ان ا

عاود إقليم كردستان  الرد عليه . 
ــوقـف بــتــصــريح لــنــائــبــة في وبــدأ ا
ـــــان عـن حـــــزب الـــــشـــــعـــــوب الـــــبـــــر
ــــــــقـــــــراطـي تــــــــدعـى تـــــــوالي الــــــــد
هــاتــيـمــوغــوالري أوروتش قــالت فـيه
بـحـضـور وزيـر الـدفـاع الـتـركي (هـناك
مـزاعم عن اسـتخـدام أسـلحـة كـيمـاوية
وغـاز مـسيل لـلدمـوع مـؤخرا في إقـليم

كردستان الفيدرالي).
ــانــيــة أوروتش ورد آكــار عــلى الــبــر
مـؤكـدا (عـدم وجـود مـنـطـقـة جـغـرافـية
تـسـمى كـردسـتـان سـواء داخـل تـركـيا

أو خـارجها). وعقب تـصريح أكار قال
ـــــاني عـن حــــزب الـــــشــــعــــوب الـــــبــــر
ـاذا? أال ـقــراطي جـارو بــايالن ( الــد
تـوجد كردستان العراق?) وعقب  على

تساؤل بايالن بقوله (ال ال توجد). 
ولــفــتت صــحـيــفــة زمــان إلى أن  أكـار
ورئـيس األركـان العـامـة ياشـار جوالر
كــانـا زارا إقـلـيم كــردسـتـان في كـانـون
اضي والـتقيـا مع مسعودال الـثاني ا
ـقـراطي بــارزاني رئـيس احلــزب الـد

الكردستاني. 
مـن جـهــة أخــرى عـاد رئــيس حــكــومـة
اقـليم كردسـتان مسـرور البارزاني الى
ـنـامـة أربــيل بـعـد أيـام أمـضــاهـا في ا
بحث خاللها مع وزراء عرب واجانب 
ــــشـــــتــــرك ســــــــــــــــبل الـــــتــــعـــــاون ا
واالســتــفـادة مـن تـبــادل اخلــبـرات في

شتى اجملاالت.
وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
(الـبـارزاني التـقى عـلى هامـش منـتدى
ـــنـــامـــة  وزيـــر اخلـــارجـــيـــة حـــوار ا
الــبــحــريـنـي عـبــد الــلــطــيف الــزيـاني
وجـــرى بـــحث االوضـــاع في الـــعــراق
وكــذلك مـنـاقـشـة ســبل تـعـزيـز عالقـات
ـلـكة الـبحـرين مع الـعراق واالقـليم)
ولــفت الى ان (اجلــانـبــ تـنــاوال آخـر
ـنـطـقة ـسـتـجـدات والتـطـورات في ا ا
وأهـــمـــيـــة تـــوســـيع آفـــاق الـــتـــعـــاون

(تـصريح  أكـار حيـال نفـيه لكـردستان
مثير للدهشة).

وأضـــافـت  (نـــنـــظـــر إلـى األمـــر كـــونه
يــتــعـلـق بـشــخص له مــكــانـة رســمــيـة
لـلدولة كيف يسـمح لنفسه بنفي واقع
ـوغـرافي وجـغرافي وفي تـاريـخي ود

احلقيقة هو أصال ليس مقتنعا به).
وتـابعـت إذا( كان لـدى أكار أيـة شكوك
حـــول وجــود جــغــرافـــيــة كــردســتــان
فــلـيـلـقي نـظـرة عــلى الـوثـائق وتـاريخ
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الـعـلـيـا واجلـامـعـات الـعـراقـيـة زار
ــعـهـد  كـلـيــتي الـقـانـون وفـد من ا
والـعــلـوم الـســيـاسـيـة فـي جـامـعـة

بغداد
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b∫  جانب من نشاط وفد معهد العلم الى جامعة السليمانية Ë

ـعهـد وضم الـوفد السـيـاسيـة في ا
االســتـاذ الــدكــتـور خــالــد خـضــيـر
دحـــام مـــعـــاون الـــعـــمـــيــد االداري

الــســلـــيــمـــانــيــة . وتـــرأس الــوفــد
الزائراالستـاذ الدكتور مـحمد ياس
خـــضـــيـــر رئـــيـس قـــسم الـــعـــلـــوم

s Š b¹d  ≠ qOÐ—√

انـاط إقـلـيم كردسـتـان  امس الـرد على
تـصريح وزير الـدفاع التـركي خلوصي
أكـا رالى وزيـر البـيشـمركـة التي تـمثل
اجلـهة العسكرية الـرئيسية في اإلقليم
ـسـؤولـون الـسـيـاسـيـون  وحتـاشـى ا
الـرد  حـيث  ردت وزارة الـبـيشـمـركة
عـلى تصريحات أكـار نفى فيها وجود

كردستان.
وذكــرت  الــبـيــشــمـركــة في بــيـان  أن
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رحلة الرابعة البس انيقة أكبرهم اليتجـاوز عمر تلميذ في ا اربعة ورود جـميلة 
من  االبتـدائية واصغـرهم اليخطئ ظـني بأنه أكمل السـادسة من سنوات طـفولتة
واالخـران مـابـ الـثـاني والـثـالث االبـتـدائي.. جـلـست هـذه الـبـاقـة الـطـفـولـيـة في
أحـضـان اريكـة خـشبـيـة في مقـهى بـغـدادي يشـرف عـلى شارع مـكـتظ بالـفـنادق
عسل السـياحيـة الراقـية اخذ األطـفال األربـعة يـتبادلـون األدوار في استـنشـاق ا
كـان امتـصـاصهم لـلـدخان بـشـراهة حـتى شكـلـوا كتـلـة ضبـابـية بـيـضاء قـادتني
السال من يـجالسني عن ولي أمرهم..طريـقة تدخينهم والـتقامهم لراس اخلرطوم
ـن يـلـتـقم ثـدي أمه بـعـد انـفـطـام طـويـل ومـتـابـعـتـهم لـلـسـحب الـبـيـضـاء ـشـابـة  ا
ـسك اخلرطوم تكشف عـن ادمانهم.. أين انتي يا تـطايرة فوقـهم وخفة ايدهم  ا
من ارضعـتـيهم احلـنـان وادخلـتـيهم في حـضـنك الـدافئ وكنت مـدرسـتهم األولى
في طريق احلـيـاة ? أين أنت أيهـا األب الفـاضل.. فـلذات اكـبادكـم حتتـرق بجـمر
ـضـغونـهـا كمـا لو الـنركـيـلة أنـهم يـأنسـون بـها كـمـا يأنـسـون بكـيس الـكرزات و
كـانت قـطعـة من الـكاكـو ويـتـابعـون دخـانهـا كـطـائر ثـمـ فلـت من قبـضـة أحدهم
ـقـهى لـقـد وقع أطـفـالـكم أسـرى لـتـبغ وراح يـبـتـعـد عـالـيـا اليـتالشى في سـقف ا
غريـة من تفاح وعلكة وفاكهـة واناناس والقائمة تطول .. هل الشيـشة والنكهات ا
نسيـتم أيها الولـدان سموم النركـيلة ومصـائب سرطاناتهـا للشفاة
والفـم واجملاري البولية.. وهل اصـابكم الطرش عن سماع
أصوات األطـباء القـائلة ان انتـقال النـركيلة من فم الى فم
ـراقـبة طريـق لنـقل امـراض الرشح والنـفالونـزا انـاديكم 
صـبيـانـكم انـتم والـنـاس  اآلخـرين البـعادهم عـن األماكن

التي يرتادها الكبار وال تصلح جللوس الفتيان.

تـهديدات إرهابـيي داعش وأهمية حل
شاكل العالقة ب بغداد واربيل على ا
أسـاس الـدسـتـور وكـذلك الـتـطرق إلى

نطقة).  اوضاع سوريا وا
الـى ذلك  اكـد مـنــسق الـبــيت األبـيض
لــــشــــؤون الـــشــــرق األوسط وشــــمـــال
إفـــريــقــيـــا بــريت مـــاكــغــورك أن بالده
مـلتزمة بدعم وتدريب القوات العراقية
والــبـيــشـمــركـة. وقــال مـاكـغــورك عـلى
ــنــامـة هــامش مــشــاركــتـه في حــوار ا
امـس (ملتـزمون بدعم وتـدريب القوات
الــعـراقــيــة والـبــيـشــمـركــة) وتـابع ان
ـتــحــدة تــرتـبط بــشــراكـة (الــواليــات ا
طــويـلــة األمـد مع قــوات الـبــيـشــمـركـة
الـكرديـة) وأشار ماكـغورك إلى مـسألة
ـتحـدة من الشرق انـسحـاب الواليات ا
ـتحدة األوسـط  مؤكداً ان (الـواليات ا
لـن تـــذهـب إلى اي مــــكــــان اخـــر  وان
ـنطقة مهمّة جداً وغير مستقرة وهي ا
ــصـالح االمــريـكــيـة بــشـكل تــرتـبـط بـا

وثيق).
 ومــضى الـى الــقـول ان (مــا حــدث في
افــــغــــانــــســــتــــان هـــو شــــيـئ خـــاص
وانـسحاب الـقوات األمريـكية من الـبلد
ــزيــد من ــتـــحــدة  يـــزوّد الــواليــات ا
ـصــادر لـلـتـركـيـز الــوقت واالنـتـبـاه وا
ـهـمّة في عـلى مـصـاحلهـا احلـيـوية وا

الشرق األوسط). خلوصي اكار
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ـؤتمـر الـوطـني احلـادي عـشـر للـحـزب الـشـيـوعي الـعراقي.. ـنـاسبـة انـعـقـاد ا
ؤتمر : اتمنى على احلزب الشيوعي في هذا ا

ان ينـهض كمـا يجب! وان يـركز على الـوضع الداخـلي  وان يخـتار قـيادة قادرة
على حتـويل التـقرير الـسيـاسي الى برنامـج عمل على االخص فـقرة (ان الـنظام
السـياسـي غيـر قابـل لالصالح) وهذا يـفـرض وجود قـيـادات تمـتلـك مواصـفات
ثوريـة وال تعاني من الغـربة واالرهاق والتـعب وال تفتش عن الرفـاهية واالشتراك

باللجان حلل ازمات النظام السياسي الفاشل.
ـؤتـمريـن ان يخـتـاروا الـقـيـادة اجلـديدة الـتي تـسـتـطـيع ان تـتـعايش اتـمـنى من ا
رحلـة وخطورتـها اتمـنى ترك التـحالفـات الفاشـلة مع قوى ال تـنسجم صعوبـة ا
ـؤتمر قـيادة واعـية ومسـتعدة واقف! نـحن ننـتظر أن يـنتج ا معهـا باالفـكار وال ا
لـلـتضـحـيـة في سـبيل الـتـغـيـير وهـذا ال يـعـني اخلروج عـن االطر الـدسـتـورية بل

اللجوء الى التظاهرات واالعتصامات وفضح القوى السياسية الفاسدة.
ثل الـعمال وال نريد ثل احلزب الشـيوعي (حزب الطـبقة العـاملة )  اتمـنى ان 
ان نسـمع بأن العـراق ليس فيه عـمال اين العـمل النقـابي للحـزب  على احلزب
ان يـقـوم بالـتعـبـئة ألن الـنـظام الـسيـاسي وصل الى طـريق مسـدود وعـليه اتـباع

انية بالنضال, الطرق غير البر
اتمـنى ان تباع جريدة طريق الشعب كـما هي دائما وال توزع مجانا  ألن شراء
هـذه اجلـريـدة يـعـطـي مـؤشـرا لـشـعـبــيـة احلـزب  ال يـنـطــلق احلـزب من مـفـهـوم
ثل الوطـنـيـة اجملـردة  وكـأنه حزب بـرجـوازي فـهـو حـزب  
لـلطبـقة العـاملة  –الـطبقـة الكادحة وهـي االن اكثرية  في

العراق .
قـبـلة رحـلـة ا عـارك الـطبـقـية هي مـيـدان احلـزب في ا ا

الية اخلاطئة. في ظل السياسة ا
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انطالقا من مبدا التعاون والتكامل
بــ مــعــهـد الــعــلــمـ لــلــدراسـات
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ذهب سـلوك اجلـمـعي سلـوك الـقطـيع باالتـبـاع االعمى لـلطـائـفيـة او القـبـليـة او ا
اونـحـتــكم بـالـعــقل وان نـصل الـى مـا وصـفــنـا اخلـالـق الـرحـمن بــذوي االلـبـاب
ـنـطق واحلـقـائق .عـلـيـنـا ان نـتـجـاوز الـنـفق الـضـيق ونـخـرج الى ونـحـتـكم الى ا

نطق وهذا ما كان سائد عند بناء الدولة العراقية فضاءات احلرية وا
ـنـطقي  استـثـارة الـعاطـفـة هي تقـنـيـة كالسيـكـيـة تسـتـعمل لـتـعـطيل الـتـحـليل ا
فردات العاطفية يسمح وبالـتالي احلس النقدي لألشخاص. كما ان استعـمال ا
ـــرور لالوعي حــتـى يــتم زرعه بـــأفــكــار ورغـــبــات ومــخـــاوف ونــزعــات أو بــا

سلوكيات.
ـسؤول الـوحـيد عن تـعـويض التـمـرد باإلحـسـاس بالـذنب جـعل الـفرد يـظن انه ا
تعـاسـته وأن سبب مـسـؤولـيته تـلك هـو نـقص في ذكائـه وقدراته أو مـجـهوداته.
وهـكـذا عوضـا أن يـثور عـلى الـنظـام االقـتـصادي يـقـوم بامـتـهان نـفـسه ويحس
بالـذنب وهو ما يولد دولة اكـتئابية يكـون أحد أثارها االنغالق وتـعطيل التحرك.

ودون حترك ال وجود للثورة.
لـقـد اسـتـطـاعت الـنـظم الـدكـتـاتـوريـة في بـلـدانـنـا عـبـر عـقـود وبـتـقـنـيـات اخلداع
احملكـمة أن حتـول شرائح واسـعة من اجلمـهور إلى كـتل هامـدة سهـلة االنـقياد
تـتسم بـضـعف القـابلـيـة على الـتفـكـير الـعقالنـي وانعـدام الروح الـنـقديـة لديـها
واتـسـامهـا بالـنـزق وسرعـة الغـضب واالنـفعـال والسـذاجة وسـرعـة التـصديق
إضــافــة إلى تـبــســيط األمــور واســتـســهــال إطالق االتــهــامـات ويــصــبح عــبـدا
ـتـطـرفـة واألصـوليـة واسـتـخـدامـها لـلـتحـريض الـذي يـطـلـقه  وهـدف احلـركات ا
ــكــونـات ــشــاعــر وجتــيش األحــقــاد والـكــراهــيــة بــ ا اجلـمــاهــيــر في إثــارة ا

االجتماعية 
نتـائج ومـخـلفـات احلـروب الـتي مر بـهـا الـعراق خالل  40سـنـة ماضـيـة جـعلت
الكثـير يؤمن بااالسطورة واخلـرافة فاالولى تقدم تفـسيرا نهائيـا للعالم وتشتغل
على وعي االنـسان البدائي وذلك بأعـتبار ان االسطورة تـنتمي الى فضاءات ما
عرفة اجلاهزة التـي ال يحيطها السؤال والشك قبل العـلم ومنتجة للمعـلوم من ا
يت والنقد وهذه االسطورة حتاول ان تقلب العالم رأسا على عقب اي تخرج ا
يت .امـا اخلرافـة " فانـها جـزئـية تـتعـلق بظـاهرة او من احلي وليس احلي مـن ا
حـادثـة واحدة  ,ومـجـتمـعـاتنـا الـعـربيـة االسالمـية بـالـرغم من ظهـور " احلـداثة "
دن ـختـلف اشـكالـها من ثـقافـية واجـتمـاعـية واقـتصـادية  فـضال عن ظهـور ا
احلديثـة وتطور الـعمران واسـتخدام الـتقنـية احلديـثة اال انهـا من حيث التـفكير
عـرفـة مـا زالت تـعـاني من تـداخل االزمـنـة بـالشـكل الـذي يـجـعـلـها والـسـلـوك وا
ادية من االسـتعمال والتفكير العلمي في تتعـامل مع العلم ضمن نظرة الفائدة ا
مجال الـعلـوم او مجـال استخـدام التـكنـلوجيـا احلديـثة دون الـشعور بـاالمكـانية
التي انـتـجـتهـا او عـمـليـة الـتـطور والـتـوحيـد بـ الـعلـوم الـطـبيـعـيـة واالنسـانـية .
فعمـلية التفكير بطريقة علمية حديـثة باالفكار ذاتها وطريقة انبثاقها من االنسان
تـخلـو من ايـة علـمنـة مرتـبطـة بالـوعي بـأن هذه االفـكار اشـبه باجلـسد االنـساني
تـمـر في مراحل الـطفـولـة والشـبـاب والنـضج والشـيـخوخـة وهكـذا ضـمن جدلـية
متغـيرة ومتطورة بشكل دائـم مازالت مجتمعاتـنا تفسر ظواهر الـطبيعة واحلياة
وما يـصيب االنسان من كـوارث وامراض وحروب .. الخ بطـريقة غيـر علمية من
خالل استـخدام لغة االسطورة واخلرافة  وذلك ان دل على شيء فانه يدل على
تراجع بنـية التعـليم والتربيـة العلميـة في اجملتمع العـراقي  االمر الذي ال يجعل
العـلم رائدا في تطـور مفهـوم احلقـيقة وجـعلهـا مرتـبطة بـالبحث
الحظـة الدائمة وفقا حلاجات اجملتمعات وتطورها بل وا
يـجـعــله تـابـعـا في خــدمـة االفـكـار اخلـرافــيـة وتـشـجـيع
مـــحـــاربـــة االبـــداع واجلـــديــد واخملـــتـــلف عـن اجلـــاهــز

وروث . االجتماعي ا

ـرحلـة الرابـعة في عـهد وطـلـبة ا ا
كلـية الـقـانون والـعلـوم السـياسـية
حـيث حتـدث الـدكـتـورمـحـمـد يـاس
مع الـــطـــلـــبـــة بـــخـــصـــوص رؤيــة
ـــعــهـــد والـــهــدف من وفــلـــســفـــة ا
تــاســيـــسه واســتــعــرض الــبــرامج
ـمـنـوحة ـية والـشـهـادات ا االكـاد
والتـخـصصـات العـلـميـة في معـهد
العلمـ وحث الطلبـة على التقد
الـى قــســـمي الـــقــانـــون والــعـــلــوم
الـسـيـاســيـة وقـد  عـرض فـيـديـو
ــعــهــد ونــشـاطــاته تــعــريــفي عن ا
ــعــهــد واالقـــســام الــعــلــمــيــة في ا
وحتدث الدكتور قاسم مـحمد عبيد
عن نـشـاطـات ملـتـقى بـحـر الـعـلوم
لـــلـــحـــوار وتــبـــنـــيـه لــلـــمـــشـــاريع
ـيـة ذات الــبـعـد الـسـيـاسي االكـاد
وبــــالـــذات مـــشـــروع كـــتـــاب ازمـــة
ـراحله اخملـتلـفة العـراق سيـاديا 
و اهــداء نــسخ من الــكــتــاب الى

اساتذة الكلية).
وفي خـتـام اجلـلـسـة تـمت االجـابـة
عن تساؤالت الطلبة اخلاصة بالية

ومتطلبات  التقد للمعهد.

واألســتـاذ الــدكـتــور قــاسم مـحــمـد
ؤسـسة ـستـشار الـثـقافـي  عـبيـد ا
بحـر الـعلـوم اخليـريـة .  واستـقبل
الـوفـد الـزائـر عـمـيـد كـلـيـة الـعـلـوم
الـسـياسـيـة بـجامـعـة الـسـليـمـانـية
ــسـاعــد الـدكــتـور عــابـد االســتـاذ ا
خـالـد رسـول رئـيس قـسم الـقـانـون
في كـــلـــيـــة الـــقـــانـــون بـــجـــامـــعــة
السليمانية االستاذ الدكتور محمد
جـالل حـــسـن والـــســــادة اعــــضـــاء

اللجنة العلمية في الكليت . 
„d²A  ¡UI

وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
(برنـامج الـزيارة تـضـمن عـقد لـقاء
مشـترك مع الـلجـنة الـعلـميـة لكـلية
الـقـانـون والـعـلـوم الـسـيـاسـيـة في
جـامعـة الـسلـيـمانـيـة للـتـباحث في
االراء واالفكـار اخلـاصـة بالـتـعاون

الــعــلـمي وعــلى هــامش الــلــقـاء 
تــوقـــيع اتــفــاق تــعــاون بــاالحــرف
االولى ب كلـية العـلوم السـياسية
وكلية القانون بجامعة السليمانية
ومعهد العـلم للدراسـات العليا)
وأضاف انه ( عـقد لـقاء بـ وفد
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الــهــجــرة اجلــمــاعــيــة لــســكـان إقــلــيم
كـردستـان والسيمـا الشـباب إلى خارج
اإلقــلـيم سـواء الــذين اآلن عـلى حـدود
بـالروســـيــــا وبــــولـــونــــيـــا أو الــــذين
يــحـاولـون الــهـجـرة بــطـرق أخـرى إلى
ـا ال أوروبــا تـقــشـعــر لـهــا األبـدان. ر
ـكن اختـصار األسبـاب فقط في إطار
دافـع واحــد وجـــانـب واحــد لـــكـن أنــا
مـــتـــأكـــد ان االســـبـــاب مـــهــمـــا كـــانت
سـيـاسـيـة اجـتـمـاعـيـة أو اقـتـصـاديـة
جـمـيـعـهـا تـشـتـرك بـنـقـطـة واحـدة هي

اخلوف والعيش من دون أمل. 
 الــذي رأيـتـه بـاألمس بــإحـدى قــنـوات
الـتلفزيون العامـلة في إقليم كردستان
اقــــشـــعـــر لـه بـــدني حــــ رأيت أحـــد
مــواطـني اإلقـلــيم يـبـصـق عـلى الـوطن
ومـقدساته وكان احلاضـرون يقابلونه

بالتصفيق ويدعمون أقواله. 
¡«bNA « ¡U œ

ال شـك بأن الوطن يجـب أن يكون محل
احــتـرام السـيــمـا في كـردســتـان الـتي
بـارك بدمـاء الشـهداء عـمدت تـرابهـا ا
فـإذا لم نـحتـرم أرضـنا ووطـنـنا فـكيف

يحترمنا اآلخرون?! 
 هـــنــاك ســؤال دائــمـــاً مــا يــتــردد مــا
ــواطــنـ األســبــاب الــتي جتــعل من ا
بـهـذا النـوع من السـلـوك الذي تـقشـعر
لـه األبــــدان?!  انـــــهم يـــــهـــــاجــــرون أو

اإلقـلــيم والـغـدر بـالـقـوات الـعـسـكـريـة
والعامل بهذه القوات. 

 فـــالـــقـــوات الـــعــســـكـــريـــة والـــكــوادر
والــبـيـشـمـركـة وحــتى شـهـداء حـمـايـة
الـوطن يحسبون كحزبي لذلك هؤالء
تـذهب حـقـوقـهم هـبـاءً وهـكـذا ضاعت
احلـقوق نتـيجة للـصراعات السـياسية
ــصـــالح الــشــخــصـــيــة واحلــزبــيــة وا

الضيقة. 
…¡«d  ¡uÝ

وراء كـل هــذا ســواء عن عــلم وســابق
اصـرار او بعـدم عن جهـل وسوء قراءة
لـلـموقف في اإلعـالم ومواقع الـتواصل
االجـتـماعي يـشـارك بعض االشـخاص
ـا يـؤدي بــإضـعـاف احلس الــوطـني 

إلى تعريض األمن الوطني للخطر. 
 اخلـوف ال يـوجـد فـقط عـلـى مـسـتوى
ـتوسـطة شـريحـة الفـقراء أو الـطبـقة ا
في كـردسـتان بل شـمل مسـتوى أكـبر.
اخلــوف مـن فـقــد الــقــوة بــحــسب رأي
ــشـــهــور (جــون الـــكــاتب األمـــريــكـي ا
شـتاينبيك) هو الفساد هو السبب في
فـقدان االستقرار للـدول السيما عندما
يـنمـو لدى صـاحب القـوة هذا الـشعور
بـاخلـوف جـميع الـوسـائل واألسـاليب
ـقـبـولـة حـتى غـيـر الـقـانـونـيـة وغـيـر ا
تُـسلك حلـمايـة القوة والـسلـطة والتي
في كـثـير من األحـيان تـنكـسر بـضرره.
لـهذا يكون الـطريق الوحيـد لالستقرار
وحــمـايـة حــقـوق اجلــمـيع هـو ســلـطـة
ـقـراطيـة احلـقيـقـية من الـقـانون والـد
دون تـزوير حتى الـذين يفـقدون القوة

والسلطة تكون حقوقهم محفوظة. 
 يـوجـد في إقلـيم كردسـتان الـكثـير من
األشـخـاص اجلـيـدين أصـحـاب الـفـكـر
ـعرفة ال يـأخذون انتـقاداتهم بـنظر وا
االعــتـبـار بل يــتـصـورونــهـا كـمــتـمـرد
ــقــابل يـفــسـحــون اجملـال وعــدو وبـا
ويــفـتــحـون األبــواب عـلى مــصـارعــهـا

يــعـــبــرون عن عــدم رضــاهم وهــذا من
حـــقـــهم وال شـك بـــأن األجـــوبـــة هـــنــا
تــخــتــلف. لــكـن حـسـب اعــتــقــادي فـإن
اخلـوف وفقـدان الثـقة وعـدم التـأكد من
مـسـتـقبـلـهم هـو السـبب الـرئـيس الذي
اختصره بتالشي األمل في أوطانهم. 
ـــســتـــويــات  اخلـــوف شــمـل جــمـــيع ا
ومــنـاصب اجملـتـمع الــكـردي في إقـلـيم
كـردستان الناس يخافون بشأن موارد
عـيشهم وصحـتهم وعوائلهم. فـالبطالة
وعــدم وجــود الــعــمل اآلمـن والــتــأمـ
ستقر للعراق الصحي والوضع غير ا
ــنـطــقـة والـتــفـرقــة وتـشـعـب الـبـيت وا
الـكـردي والكـثيـر من األسبـاب األخرى
كل هـذه األمـور شـكـلت الـسـبب لـفـقدان
الــثـقــة وكـثـرة الــشـعــور بـعــدم ضـمـان

ستقبل للمواطن.  ا
 مـن احملــتـــمل ان يـــكـــون عـــدم خــروج
ــؤســـســات احلــكــومــيـــة من الــقــالب ا
احلــزبي والــشــخــصـي وعـدم جــعــلــهم
مـؤسسـات وطنيـة متكـاملة هـو السبب
واطـن الى ان يـتـملـكهم الـذي أدى بـا
الــــشـــعـــور بــــأن احلـــكــــومـــة لــــيـــست
ـؤســسـات حــكـومــتــهم. الـعــتب عــلى ا
وعــدم تـشـكـيل قــوة عـسـكـريــة وأمـنـيـة
وطـنـيـة مـتـكـامـلـة بـعـيـداً عن الـهـيـمـنة
احلـزبـيـة والـرغـبـة الـشـخـصـية فـضالً
عن أن هــذا  سـيـشـكل سـبـبـاً إلضـعـاف

.   في أي وقت ـتمـلق لالنـتهـازي وا
ومــكـان عـنـدمـا يــكـون مـعـيــار الـتـمـلق
أل معايير اخلدمة القابلية والـكذب 
ـباد الـوطنـية الـتضـحيـة االلتـزام با
ـؤسـسات فـإنه بـالـنـتيـجـة سـتعـاني ا
من الـضعف وبالـنتيـجة أيضاً سـيفقد
الـشعب الثـقة بهـا وال يصبح لـديه ثمّة

أمل. 
ــــســـؤولـــ من احلـــقـــائق  تـــهـــربُ ا
ـسـؤولـيـة إزاء وتــخـلـيـهم عن حتــمل ا
شاكل واألزمات و هذا امر الـعقبات وا
يــعــد في أيــة دولــة مــرضــا ســيــاســيـا
شاكل واألزمات خـطيرا فـالكثيـر من ا
ـكن أن ال حتـل من ذاتـهـا ومـنــهـا مـا 
ـــشــاكل أو تـــتــوسع وبـــتــأجــيـــلــهم ا
وضـعـها عـلى أكـتاف األطـراف األخرى
ــكن عــبـر هــذه الــطـريــقــة أن جنـد ال 

حلوالً ونتقدم الى امام . 
 وعــــلى الــــرغـم من أن الــــهـــجــــرة هي
يـة لديـهـا تأثـيرات ـة وعـا ظـاهـرة قد

سـلـبـيـة وإيـجـابـيـة خـاصـة بـها
لــكن بــاعـتــقـادي أن الــكـثــيـر من
ــهــاجــرين اآلن الــذين ســلــكـوا ا
ليء طـريق الـهـجـرة اجملـهـولـة ا
بـاخملـاطر لـو كانـوا متـأكدين من
مـــصــــيـــرهم مــــا ســـلـــكـــوا هـــذا
الـــطـــريق وإذا لـم تــعـــالـج هــذه
األزمـة مـعـاجلـة سـريـعـة فـهـناك
أعــداد غــفــيــرة لــديــهــا الــرغــبــة
بـــالــهـــجــرة وإذا ســـنــحـت لــهم

الفرصة فسيتركون كردستان. 
 لـــيس فـــقط األشـــخـــاص الــذين
يــظـهــرون في اإلعالم يــحـاولـون
الــــهـــجــــرة أو احلـــصــــول عـــلى
اجلـنسـية واجلـواز األجنبي بل
ثـمـة الـكـثيـر مَن هم في الـسـلـطة
وأصحاب رؤوس األموال  كانوا
قـد اشتـروا جوازات سـفر اجلزر
الـــــكـــــاريـــــبــــيـــــة وهـــــنـــــاك من

ـســؤولـ الـكــبـار قـد الــسـيـاســيـ وا
حـصـلوا عـلى اجلواز وحق اإلقـامة في

الدول األجنبية. 
 وكـــــمـــــا واضح هـــــنـــــاك أشـــــخــــاص
مــتـنــوعــون يـريــدون الـهــروب من هـذا
اخلـوف لـيـحـافـظـوا عـلى مـسـتـقـبـلـهم
ومــســتــقــبل أطــفــالـهـم وهـذا األمــر لم
يـــحـــصـل في أيـــة دولـــة أو مـــكـــان في
الـعالم حيث ثمة أشخاص من أصحاب
الـسلطـة واألغنيـاء والطبـقة الوسطى
والـفـقـراء يـتـركـون الـوطن لـيـحـصـلوا

على اجلواز األجنبي. 
ــهـــاجــرين يــحــاولــون  الــكـــثــيــر من ا
انيا التي واجهت الـوصول إلى دولة ا
الـــدمـــار بال حـــدود نـــتـــيـــجـــة احلــرب
ـانـيـا ـيـة الـثـانـيـة فـكـان وضع ا الـعــا
آنــذاك أســوأ بــكــثـيــر من وضـع إقـلــيم
ـانـيـا كــردسـتـان احلـالي لـكـن شـعب ا
بــالـتــعب وعـبــر جـهــودهم وبـتــأسـيس
ـقـراطي مـؤسـساتي نـظـام سـيـاسي د

انيا فعال عمروا الدولة وجعلوا من ا
في مقدمة أوروبا. 

 بـاعتـقادي انّ الـهروب والـهجـرة ليس
عالجـاً يجب أن نتمالـك أنفسنا ونقف
ونــفـيـد مـن جتـارب الـعــديـد من الـدول
لـــبـــنـــاء أفـــضل وتـــنـــمـــيـــة أكـــثـــر في
كـردستان. عـلينـا أن جنعل من اخلوف
والـتـهـديـدات فـرصة لـلـتـطـويـر فعالج
وضــعـنـا هــو عـنـدنـا. وهــنـا يـأتي دور
ـثقف الـوطني في تـوجيه اجملتمع ا
والـقـيـام بـواجـبـهم فـشـعـبـنـا بـحـاجـة
ـــا في أي وقت ســــابق لألمل أكـــثــــر 
ـــدافـــعـــ والـــثـــقـــة وبـــحـــاجـــة الى ا
احلـقـيـقـيـ لـلـوطن أنـا مـتـأكـد من أنّ
هــذا الـشــعب سـيــكـون مــرفـوع الـرأس

ولن يهزم وسينتصر. 
 آمـل للـمـهاجـرين الـسالمـة وادعوا من
الـله ان يصـلوا إلى هـدفهم وأن يـحفظ
الــله كــردسـتــان والـكــردســتـانــيـ من

جميع البالء.      

rO∫ الجئون في  مخيم على حدود بولندا

والـتنـسيق في الـقضـايا ذات االهـتمام
ــشـتـرك).  وتــابع الـبــيـان ان (رئـيس ا
احلـكومة استقـبل في مقر اقامته وزير
الــــدولــــة فـي وزارة خــــارجــــيــــة دولـــة
ـتــحــدة خـلــيــفـة اإلمــارات الــعـربــيــة ا
رر و التـطرق خالل اللقاء شـاه ا
ـسـتـجـدات في الـى آخر الـتـطـورات وا
ـــنـــطــقـــة  واالتـــفــاق عـــلى تـــعـــزيــز ا
الـعالقـات بـ االقلـيم ودولـة اإلمارات
فـضال عـن تـأكـيـد أهـمـيـة تـوطـيـد آفاق
الــتـعــاون والــتـنــسـيق بــ اجلـانــبـ

نطقة). لتحقيق االستقرار في ا
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مــشـيـرا الى ان (الـبـارزاني شـدد خالل
لــقــائه وزيــر الــدولــة لــشــؤون الــدفــاع
الـسنغافوري زاكي محمد  على تعزيز
الــتــبــادل الــتــجــاري واالســتــفــادة من
الـــتـــجـــربــة االقـــتـــصـــاديـــة واإلداريــة
الـناجحة لسنغـافورة). كما عقد رئيس
مع وزيـر حــكـومــة االقـلــيم اجـتــمـاعــا 
اخلارجية اليوناني نيكوس ديندياس
وجــرى في االجـتــمـاع (بــحث الـوضع
الـسيـاسي واألمني في الـعراق مـا بعد
االنـتـخابـات الـنيـابيـة كـما  االتـفاق
( عـلى تـوطيـد العـالقات بـ اجلانـب
مــؤكـدا ان (الـلـقــاء تـنـاول اإلصالحـات
الـــتي شــرعت بـــهــا حــكــومـــة االقــلــيم
والــفــرص االســتــثــمــاريــة ومــواجــهــة



ـقراطـية كـونـها فـضاء عـام يسـود اجملتـمع وله سمـات اهمـها  حـرية ـكن توصـيف الد
فـروض يـكـون مكـتـمل لـلحـريـات وحتقق عـارضـة والتـنـظـيم  هذا الـفـضـاء  ا الـتعـبـيـر وا
مـشاركـة فعلـية لـلمجـتمع في حتـدي االختيـارات السـياسيـة واالجتـماعيـة واالقتـصادية له
وبالتأكيـد اليتم ذلك اال عبر تداول فعلي على الـسلطة يتصدرها مـطلب نزاهة االنتخابات
قراطية آلية الدارة  والذي من خالله يتحـقق مبدأ السلطة بدون تداول فعـلي حر ...فالد
شاركـة اجملتمعـية في االختـيار والتـقرير والـتقو وارساء اخلالف غايـتها حتـقيق مبـدأ ا
ـنع من أمـكـانيـة  الـتـسـلط واالسـتـبـداد ...وضمن مـبدأ الـتـداول الـفـعـلي لـلسـلـطـة الـذي 
عارضة قراطية يبرز دور ا فاهيم التي تؤسس الدارة التدافع في اي عملية انتخابية د ا
فـهوم يرتبط بـنوعيـة قواعد الـعملـية السـياسية لـلتعـامل بها عـلى مستـوى النظام  وهذا ا
ر به اجملـتـمع قبل ان يـسـتقـر على وهـذه اآلليـة تكـون نـتيـجة مـخـاض  السـيـاسي العـام 
شــكل ومــضـمــون الـدولــة الــتي يـريــدهـا ...وهـي اربع قـواعــد : قـاعــدة االشــراك الـفــعـلي
لــلـمـجـتـمع في طــريـقـة ومـضـمـون صـنــاعـة الـعـقـد مع الـدولــة  وقـاعـدة االشـراك الـفـعـلي
قـراطية احلـرة  وقاعدة االشراك للـمجتـمع في التقـرير عبـر آلية االنتـخابات احلـرة والد
الـفـعـلي لـلـمـجـتـمع في الـتـنـفيـذ من خـالل هذه االنـتـخـابـات احلـرة والـنـزيـهـة الـتي تـصنع
واخيرا قـاعدة االشراك الفعلي في كنهم من تنفـيذ برنامجـهم االنتخابي  االغلبية حـيث 
ــعـارضــة في الـتــعـبــيـر ــراقـبــة ..اذن هـنــا يـأتـي مـفــهـوم ا الــتـقــو من خالل احلق في ا
نـظم الذي يحـرص على مراقـبة ومحـاسبة الـسياسـات العامـة احلكومـية التي اجملتمـعي ا
قـراطيـة فأن االخـتالف ب االحزاب حـظيت بـثقـة االغلـبيـة ....ففي الـنظم السـياسـية الـد
عارضة واالحزاب احلاكمة هو اختالف ايجابي يتعلق برؤية كل منهم السلوب احلكم ال ا
أكـثر فكالهمـا وجهان لعـملة واحـدة هي الدولة ...وفي التـجربة الـعراقية الـكل يتحدث عن
ـعـارضة  مـؤكدين ضـعفـها او حـتى غـيابـها والـسبب يـكمن في أزمـة احلكم والـسلـطة وا
اقصاء اصحـاب الرؤى والكفاءات وابـعادهم عن دوائر النـظام السيـاسي  والنوع الثاني
اط من الشخـصيات االعالمية والسـياسية الضـعيفة تتولى تقوم بعض االحزاب بـخلق ا
كاسب او تسـهيالت ومناصب مـهمة التـعبير عن مـاتريده هذه االحـزاب مقابل فتـات من ا
سـتأنـسة  والـنوع الـثاني من ـعارضـة ا ـعارضـة ويطـلق عـليـها ا ...وهـذه اخطـر انواع ا
ـستمرة التي تـكتفي بالـتعبيـر عن صوت احتجاجي عارضة ا ـعارضة في العـراق هي ا ا
ـعارضـة االصالحـية لـكـون بدائل واقـعـية  ....وهـنـاك نوع ثـالث هي ا وهـؤالء ال صـرف 
ولكنها غير مـوجودة عالساحة العـراقية تنحصر شـعاراتها قبل االنتخـابات بأنها ستكون
مـعارضة اصالحيـة ولكن بعد انتـهاء العملـية االنتخـابية جندها تـطالب ان تكون جزءا من

ـعـارضـة الـهــدامـة تـلك الـتي تـتـصـيـد األخـطـاء الـسـلـطـة وهـنـاك ا
عارضة وتبحث عـنها بهدف إسـقاط الوطن. واخيرا نـقول ان ا
ـقـراطي الـســيـاســيـة تـعــتـبــر دعـامـة من دعــائم الـنــظـام الــد
ـعارضة السـياسية الـبناءة هي تلك وعنصر اسـاسي فيه فا
ـصـلـحـة الـوطن ــعـاجلـة األخـطـاء وتـصـويـبــهـا  الـتي تـهـدف 
عارضة واطن. ومازال العـراق يفتقر لـهذه الثقافة ثـقافة ا وا
ية اإلصالحية البناءة... فالكل اما مشاركا السياسـية التقو

بالسلطة واما معارضا هداما تخريبيا للوطن ...

www.azzaman.com
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تمكن النـاقل الوطني من احلصول
ISO -5001-2015 عــلى شــهــادة
ــعــايــيــر ــطـــابــقــة  بــعــد إجــراء ا
ــطـلــوبـة من الــشـركـة ـواصــفـة ا ا
ـانحـة للـشهـادة.  وقال مـدير عام ا
الـشـركـة العـامـة لـلخـطـوط اجلـوية
العراقية عبـاس عمران الذي تسلم
ـانحة ثل الـشركة ا الشـهادة من 
بـحضـور مـدير قـسم إدارة اجلودة
ـــؤســسي فـي مــقــر والـــتــطـــويــر ا
الـوزارة أن (حـصـول الـشـركـة على
هـذه الشـهادة أمـر مـهم باعـتبـارها
ـنـظـمـات الـدولـيـة من مـتـطـلـبـات ا
الـعـاملـة في مـجال الـنـقل اجلوي).
مـشـيــراً في بـيـان تـلــقـته (الـزمـان)

ـسـتـمـرة امس الى الـتـوجـيــهـات ا
التي اصـدرها وزيـر النـقل الـكاب
نـــاصــر حـــســـ بــنـــدر الـــشـــبــلي
ـواصـفات والـداعـيـة الى إعتـمـاد ا
عايـير الدولية فـي عمل الشركة وا
العامة لـلخطوط اجلويـة العراقية
حــيث أثــمــرت هـذه الــتــوجــيــهـات
والـتي اشـرف علـى تنـفـيذهـا مـدير
عـام الـشـركة عن حـصـول الـشـركة

على  هذه الشهادة.
ـوانئ ونــظـمـت الـشــركــة الـعــامــة 
الــعــراق حـــمــلــتــهــا 12لـــتــلــقــيح
مـوظـفـيـهـا  فـي مـقـر الـشـركـة ضـد

فايروس كورونا. 
ــــديـــــر الــــعـــــام فــــرحــــان وقــــال ا
الـــفـــرطـــوسي إن (إدارة الـــشـــركــة

ـوظف تسـعى إلى تلـقيح جـميع ا
الــراغـــبــ بـــأخــذ الـــلـــقــاح  وذلك
بالـتعاون مع دائـرة صحة الـبصرة
وبـتــوجـيـهــات وزيـر الـنــقل نـاصـر
حــســ بــنــدر الـشــبــلي وتــنــفــيـذا
ـقـررات الـلـجــنـة الـعـلـيـا لـلـصـحـة

والسالمة الوطنية).
وأوضح أن (الـــــشـــــركــــة  نـــــفــــذت
ــتـعــلـقـة مـقــررات خـلــيـة األزمـة وا
بإجراءات الوقاية من تعقيم ولبس
الكمـامات والتباعـد االجتماعي في
قـرات والوحدات وانئ وا جمـيع ا

البحرية).
على صـعيد مـتصل قالت الـدكتورة
فــريــال زبـــاري مــســؤولــة الــفــريق
الـطبي إن (مـوانئ الـعـراق تتـعاون

بـشــكل كـبــيـر مع صــحـة الــبـصـرة
وقــدمت كل الــتــســهــيالت إلجنــاح
احلـملـة).وتـفقـدت الشـركـة متـمثـلة
ديرها العام الـفرطوسي  شعبة
الــنــقل واطــلع عــلـى سـيــر الــعــمل
ـشاكل الفنية واستمع الى بعض ا

واإلدارية التي تعيق عملهم . 
وذكــر ان (تـــوجــيـــهــات الـــشـــبــلي
ـوانئ بــأقــامــة  زيـارات تــفــقــديــة 
وأقسام وشعب الشركة واتخاذ ما

وظف   يلزم لصالح الشركة وا
وأضـاف (قـريـبـا سـتــنـطـلق حـمـلـة
كبـرى العادة تأهـيل واعمار شـعبة
الـنقـل وذلك من خالل عـمل مظالت
وذجية للسيارات وبناء محطات 
لـتـبديل الـزيـوت وغسل الـسـيارات

ــــرة االولـى الــــتـي ازور فــــيــــهــــا هي ا
مــحــافــظــة دهــوك  بــعــد انــقــطــاع دام
حـوالي نـصف قـرن. في تـلـك الـسـنوات
اضي  حللتُ في من سبعـينات القـرن ا
احملـافـظـة سائـحـاً  او مـهنـدسـاً عـملتُ
في مــؤســســة الـــســيــاحــة الــعــراقــيــة.
وتـابعتُ تـنفـيـذ بعض مـشاريـعهـا التي
نـــفــذتـــهـــا اجلــهـــات احلــكـــومـــيــة  في
محـافظات مـا سمي في حيـنها (مـنطقة
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كردستان للحكم الذاتي ).
وانـقـطـعت عن الــقـدوم الـيـهـا خـاصـة 

وعن مدن كردستان عامة.
وبـــعــد االحـــتـالل عــام 2003 تـــوفـــرت
الـفــرصـة لـزيــارة مـدن االقـلــيم. وتـشـاء
ـصادفـة انـني أكـثرت من الـتـردد على ا
محافظتي السليمانية واربيل. لكني لم
اتــوجـه الى مــحــافـــظــة دهــوك اال هــذه

االيام .

الــهــاجـس الــصــحــفي كــان حــاضــراً ..
وكــعـادتي فـي جتـوالي داخل الــعـراق 
او في ســـفــري الى خـــارجه  يـــحــضــر
الـهاجس الـصحـفي. ولم تشـذ محـافظة
دهــوك عـن ذلك. صــحـــيح انـــني ضــمن
مجـموعة لـها بـرنامجـها احملدد سـلفاً 
لكن الـصحـيح ايضـا  ان لي برنـامجي
اخلاص  وهو برنامج اعالمي. استمع
ــة. فــيه واحتــدث . افــعل عالقــات قــد
وأنـشئ عالقات جـديـدة. وهو مـا فعـلتُه

في دهوك . اين  (حدك )من كل ذلك..?.
ــــــقــــــصـــــــود بــــــذلك  هــــــو احلــــــزب ا
قـراطي الـكردسـتـاني  واختـصارا الـد
يـسـمى ( حــدك )  فـيـمــا حـمل االحتـاد
الــوطـني الـكــردسـتـاني  اسم ( اوك ) 
اخـتــصــاراً . ولــعــلــهـا مــصــادفــة غــيـر
مـــقـــصـــودة  ان لـــقـــاءاتي وحـــواراتي
اقـتـصـرت على شـخـصـيـات من االحتاد
الــوطـــني الــكــردســـتــاني ( اوك )  ولم

قراطي الكردستاني. تشمل الد
نـعم ان ذلك لم يـكن مـقـصـوداً  دون ان
انـــــفي ان الــــشـــــارع الــــســــيـــــاسي في
ـنـتمـيـة لالقـليم  في احملـافـظـات غيـر ا
غـالبـيته عـلمـاني. وثمـة وشائج تـربطه
بــــاالحتــــاد الـــــوطــــنـي في الـــــعــــهــــود

تعاقبة في العراق. اجلمهورية ا
ولعبت شخصية الراحلةجالل طالباني
ارساته  دورا مـلموسـاً في حتقيق و
حـالـة تفـاعلـيـة ب الـسيـاسـي الـعرب
في الـــعـــراق  والـــشـــارع الـــســـيـــاسي

الكردي العلماني.
من التقي  في أوك ?.

وحـ كنت فـي دهوك  وبـعـد ان فرض
الــهـاجـس الـصــحــفي نــفـسـه  حتـركتُ
ـركـز الـتابع لالحتـاد الـوطني بـاجتاه ا

الكردستاني في دهوك .
لكنـني ال اعرف احدا هـناك. فتحت خط

االتصال مع السليمانية. وعلى
اجلـهـة االخرى من اخلـط كان االعالمي
الـكـردي سـتـران عبـدالـله  الـقـيادي في

االحتاد الوطني الكردستاني.
وكـذلـك الـدكـتــورة  ابـتــسـام اســمـاعـيل
قادر  عميدة كلية العلوم االنسانية في

جامعة السليمانية.
  وبـــ  رمــوز من تــنـــظــيــمــات دهــوك
والـــســـلـــيــمـــانـــيـــة لالحتـــاد الــوطـــني
الـكــردســتـاني  تــمت مــداوالت افـضت
الى تـسـمـية الـسـيد قـادر عـيدو لـلـقائي
واحلــــديـث الـــصــــحــــفي عـن االوضـــاع

الراهنة كردياً واقليمياً.

ÕUI∫ مواطن يتلقى لقاحاً ضد كورونا

ـمــارسـات فــيـهــا تـقــنــيـات حــول ا
اجلـــيـــدة لـــلـــتـــعـــامل مـع األلـــبــان
ومــعـاجلــتــهـا مع جتــارب عــمـلــيـة
توضيحـية لصنع منـتجات األلبان
  الـتـركـيـز بـشـكل مـلـحـوظ عـلى
عـاجلة األلبان اجلوانب الصـحية 
الــتــقـــلــيــديـــة ( الــلــ   اجلــ  
الـزبدة  الـسمن الـبـلدي  الـلبـنة )
مع إدخـال تــقـنــيـات جــديـدة حـول
كـيــفـيـة صـنـع أنـواع مـخـتــلـفـة من
ـسـتـهـلك االجـبـان الـتي يـرغـبـهـا ا
الـــعـــراقـي وكـــانت تــــســـتـــورد من
الـــبـــلـــدان اجملــــاورة وبـــاإلمـــكـــان
صـناعـتـهـا مـحـلـيا كـالـلـبـنـة وج
احللوم وغيـرهما كل هذا من أجل
احلــصــول عــلى مــنــتــجــات ألــبـان
صــحـيـة وآمـنـة إلى جـانب األفـكـار
البـسـيـطـة لـصنع مـنـتـجـات رائـعة
ـــكن أن تـــكــون تـــنـــافـــســيـــة في
األســواق  كـــمــا تـــلــقـت الــنـــســاء
ــشـاركـات تـدريـبًـا عـلى إجـراءات ا
احلـلب الـصـحيـحـة وكـيفـيـة اتـباع
خـطـوات مـعـايـيـر نـظـافـة احلـلـيب

اجليدة.
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شـهــد الـيــوم األول الـتــحـضــيـرات
ـوقـع الـتــدريب الــنــظـري الالزمــة 
والـــعــــمــــلي من لــــوازم (اإلنــــتـــاج
ية والقرطاسـية والعروض الـتقد
ومـستـلزمات احلـمايـة من كـوفيد-
19) فــــضال عـــلـى ذلك اســــتـــطالع
أمـــاكن الــتـــدريب وتــهــيـــئــة بــاقي
سـتـلـزمـات الـلوجـسـتـيـة لـغرض ا

إجناح التدريب.
شــــراكـــة حــــقـــيــــقـــيــــة وتـــمــــكـــ

ستفيدات ا
اليوم الثـاني والذي تضمن تدريب
 25من اجملـمـوعـات الـنـسـائـيـة من
احلــمــدانــيـــة جــاء خاللـــهــا ثــنــاء
الــــدكــــتـــور صـالح احلـــاج حــــسن
ــنــظـمــة الــفـاو في ـقــيم  ــمــثل ا ا
ــشـاركــة الــفــاعــلـة الــعــراق عــلى ا

يُـــجــمع الــعــراقــيـــون عــلى حــبــهم
لـلـقـيمـر الـعراقـي وقشـوة احلـليب
ــمــيــزة وغــيـرهــا من مــنــتــجـات ا
األلــبـان احملـلــيـة الــتـقــلـيـديــة مـثل
الزبـدة والسـمن احليـواني (الدهن
احلـر) والـل وأنـواع مـختـلـفة من
اجل األبـيض التي تلـبي احلاجة
في اجملـــتــــمـــعـــات الــــســـكــــانـــيـــة
احلــضـريـة والـقـرويـة. أن احلـلـيب
ومنتـجات األلبـان األخرى تنـتجها
وتــصـــنــعـــهــا في الـــغــالـب نــســاء
ريــفــيـات الــلــواتي يــعـتــمــدن عـلى
حتـــويل احلـــلــيب الـى مــنـــتــجــات
مختلـفة كمصـدر دخل رئيسي لهن
ولــعـوائــلــهم  وهن الــفـئــة األكــثـر
ضعفـاً في اجملتمع الـعراقي حيث
لـم يـحـضن بـاالهـتــمـام الـكـافي في
ـــاضي  وال زلـن - أي الـــنـــســـاء ا
ُـنـتِـجـات لـأللبـان - فـي مـحـافـظة ا
نــيــنــوى يــعــانــ من الــتــأثــيـرات

اجلسدية والنفسية للصراع.
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في إطار جهودها للتنمية في فترة
مـا بـعد األزمـة لـبـناء سـبل الـعيش
الـزراعـيـة تـعـمل مـنـظـمـة األغـذيـة
ـتـحـدة والـزراعـة الـتـابــعـة لأل ا
(الـــفـــاو) عــلـى تــمـــكـــ الـــنـــســاء
الـريفـيات وإعـادة األمل للـعراقـي
الـعـائــدين إلى مـنـاطـقـهم من خالل
ـولـه االحتـاد األوروبي مــشــروع 
يسـتهدف حتـديداً حتسـ صناعة
ـسـتوى األلـبـان الـتـقـلـيـدية عـلـى ا

ـنــزلي لــفـتح بــاب الـفــرص الـتي ا
يـنــطـوي عـلـيــهـا انـتـاج مــنـتـجـات
رأة نزلية سواء لتمك ا األلبان ا
أو اســتـعــادة ســبل الــعــيش وفي
الـوقت ذاته إنـعـاش انـتـاج األلـبان

في قطاع األغذية الزراعية.
ـســاعــدة األسـر ــشــروع  يــقـوم ا
ذات احلــيــازات الـــصــغــيــرة الــتي
تــرأسـهـا سـيــدات من خالل تـزويـد
ـــعــــدات األلـــبـــان 3000 امــــرأة  
ــقــاوم ـــصــنــوعـــة من الــفـــوالذ ا ا
لــلــصــدأ لـــلــتــعــامـل مع احلــلــيب
وتــخـزيــنه ومـعــاجلـتـه وتـســويـقه
فضال عـلى ذلك النشـاطات األخرى
مــــــنــــــهــــــا تـــــــأهــــــيل 35 وحــــــدة
صـغيـرة/مـتوسـطـة جلمع احلـليب
ومـــعــاجلـــته وتــســـويــقه ,بـــهــدف
حتقيق نـتائج جيـدة ليس فقط في
مــجـــال حتــســـ انـــتــاج األلـــبــان
التقليـدية بل كذلك في خلق فرص
الــعـــمل عــلـى مــســـتــوى الـــقــريــة
وتوفـير مـنتـجات ذات جـودة أعلى

. للمستهلك
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في األســبــوع الـثــاني مـن تـشــرين
الـثاني 2021 ظـمت مـنظـمـة الـفاو
دورت تـدريبـية عـلى مدى خـمسة
أيــــام  حتـت  عـــنــــوان " حتــــســـ
تــصــنــيـع وتــســويق مـــنــتــوجــات
االلـبـان الـتقـلـيـدية " حـضـرتـها 50
مجموعة نسائية   تعلمت النساء

Ëœ—…∫ عامالت في دورة لصناعة االلبان
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من هـو عيـدو ?جاء فـي سيـرته :ولد في
حافظة د. 3/4/1962 في قرية شاريا 

من هو عيدو ?
جاء في سيرته :ولد في 3/4/1962 في
ــحـافــظـة دهــوك أكـمل قــريـة شــاريـا 
ـــعــــلـــمـــ دراســـتـه وتـــخــــرج من دارا
ـذكور اعاله االبـتـدائـية في احملـافـظـة ا
ســــنـــة 1979-1978. له الــــعـــديــــد من
ــــنـــشـــورات فـي اجلـــرائـــد و اجملالت ا
الـكـردــة مثل: جـريـدة وار كـوردسـتاني
نــوـ مـجــلــة اللش مــجــلـة پــہـڤ...الخ.
ـاتب و شاعر ولہ اربع دواوـن . وعضو
في احتـاد االدبـاء االكـراد- فـرع دهـوك.
ــركــز  الــرابع حـــالــيــا نــائب مـــســؤل ا
لالحتاد الوطني الكردستاني في دهوك
و مـســؤول قــسم الـثــقــافـة واالعالم في

ركز. ا
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ٍ لـلـغـايـة ومُـرعب مـثـيـر أللـوان من احلـزن الـشـديد صـوّرتْـه احدى مـواقع في مـشـهـد قـا
علم من ب عـلم الى هجـوم عنيف ينـتزع ا الـتواصل االجتمـاعي يتعرض مـنزلُ أحدِ ا
ـنزل لتبدأ عـملية الضـرب والطعن باآلالت اجلارحـة ويتعمد يديْ اهله وداره الى خارج ا

بعضهم ضربه على رأسه بقوة وكأنه جنى جناية ال تغتفر ..!!
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عـلم احلريص عـلى أداء واجبـاته بصـدق وأمانة سبـب الهجـوم أنّ طالـباً من طالب هـذا ا
امـسك به متلـبساً بـالغش  وذهب هذا الـطالب الغـشّاش الى اهله يـحرضهّم علـى مُعَلِمِهِ 
علم هـجمتهم فـما كان منـهم االّ أنْ انتصروا لـلباطل  وانتـهكوا احلـرمات وهجمـوا على ا

كن تبريرها بحال من األحوال . الوحشية التي ال 
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علم ولـيست لنـا به أيةُ صـلةٍ ولكـننـا نرفض بشـدّة أن يُعَتَمَ ن يَـعْرفُ هـذا ا نحن لـسنا 
شـهد الـهمـجي والـعدوان الـسافـر فهـو جنـاية تـسـتهـدف قيـمة حـضاريـة علـيا على هـذا ا
حتـتل الـصـدارة في قـائـمـة الــقـيم الـتي البُـدَّ أنْ تُـصـان وحتـتــرم ويُـنـدّد بـكل من يـخـتـرق

خطوطها احلمراء .
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اننا كنا نهاب مُعلمينا كما نهاب أباءنا  
أما الـيوم فقـد ظهر مَنْ يـتعامل مع مـعلمـيه كما يـتعامل مع خـصومه ومُعاديـه.. بعيداً عن

وازين الشرعية والقانونية واالجتماعية واالنسانية واالخالقية واحلضارية . كل ا
ــا يـدل عـلى تــردي االخالق وهـبــوطـهـا الى قــاع سـحـيق من واذا دّلّ هـذا عــلى شيء فـا

االختالل واالضطراب والظلم .
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ومع هـذه الـفضـائع واالنـتهـاكـات اخلطـيـرة للـقـيم االخالقيـة هـناك من
دارس كلها ..!! يدعو الى الغاء مادة ( التربية الدينية ) من ا
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ان الـدين هـو الـفـطـرة الـسـلـيـمة الـتي تـأبـى كل ألـوان البـاطل

واالنحراف .
ونـحن مع ايالء " التربـية الديـنية " اهـتمامـاً بالغـاً في البيوت
ـدارس وفي كـل احلـقـول احلـيـاتـيــة فـالـدين هـو احلـصن وا

احلص الواقي من التردي واالنحدار الى الهاوية .
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ـقـدسـة االسـتـثـمـاريـة واخلـدمـيـة وحتـديـداً الـعـتـبـت ـشـاريع الـعـتـبـات الـديـنـيـة ا ـتـتـبع  ا
قدسـت وكذا بـعض مشاريع القـطاع اخلاص  يجـد قصة جناح احلـسينيـة والعباسـية ا
كـنـة والـقـدرة واإلمـكـانـيـة عـلى الـبنـاء والـتـشـيـيـد واإلجنـاز واإلبـداع  فـالرحم تـؤكـد أن ا
الـعــراقي ولـود مـتـجـدد قـادر مـسـايـر  وعـلـى ضاللـة من ظن أن خـراب الـعـراق  وفـشل
ـتـغيـرات  والـوقوف في مـؤخـرة الصف  ـسـتـجدات وا الـبنـاء  واإلخـفاق في مـسـايرة ا
يعـود لضعف الـكادر البـشري  فـالكادر الـبشري الـعراقي اسهـم في بناء بـلدان وتشـييد
حاضـرات وتـقد إجنـازات  وعـرض إبداعـات  في زمن شح فـيه الـقلم وقـحط الـيراع 
وانقـطع العـراق عن الـعالم  بـفعل احلـصار اجلـائـر الذي اسـتهـدف احملكـوم ال احلاكم 
فجاع الشـعب وتنعم الظالـم . لقد شهد الـعراق بعد سنة 2003 زلـزال اسقط حكام وتوج
آخـرين  وأزال أنـظـمة وأقـام أخـرى  فكـان احلـدث األكبـر خالل الـعـقد األول من األلـفـية
اجلــديــدة  واســتــبــشــر الــشــعـب خــيــراً  وظن أن زمن الــظــلـم ولىّ وجــاء زمن الــقــسط
تحـزب  والنـزيه محل الفـاسد  والـقادر محل واإلنصـاف  الذي يـحل فيه الكـفؤ مـحل ا
الـعاجز  ومن صـبر واحتـسب وتصدى وصـمد وعض على اجلـرح  سينـال جزاء صبره
عـوض  وإذا بالـوطني يُـسحق  والـنزيه يُركن كـرم ا عـزز ا ـقدم ا وصمـوده بأن يـكون ا
والـكفؤ يُقـصى والفاسد يُـقدم  ومن تنعّم في زمن الـديكتاتـور يزداد تنعّـماً حتى أنه تقدم
قبور بكتابـة التقارير والنكايـة بالوطني والكذب بل واستوزر  بعد أن تـشرف في زمن ا
على الـصـادق  الـذين لم يـنـقادوا ولم يـهـنو أو يـسـايروا  فـتـحـملـوا الـسجن والـتـعذيب
والرقـابـة واإلقصـاء  عـلى أمل زوال ظـلم ورحيل ظـالم وحتـرير شـعب وعـتق رقاب  ومَنَ
الـله عـلى الـعـراق وأهـله بـسقـوط الـظـالم وزوال الـظـلم ورحـيل مـنظـومـة  ظـلـمت وأفـسدت
وعـاثت بـالـوطن فـساداً حـتى أن شـرهـا نـال من اجلار والـشـقـيق والـصديق . والالفت أن
اجلـمـيع اال مـا نـدر تـهــيب من الـقـادم اجلـديــد وجتـربـته  فـقـاطـعـه ووقـفه ضـده ونـاصـبه
البـعض العـداء  فتـوجه الـيه كل ارهاب الـعالم ومن كل أصـقاعـه  ليـعصف به وبـتجـربته
ها  فـراح الدم يسـيل واجلرح يـنزف  وجثـث الشهـداء تتوالى التي لم تـتضح حـتى معـا
تترا  مرة بتـفجير وأخرى بجريرة طائفة وثالـثة بجرم منصب وتصدي  فصدت شركات
 وغادرت أموال  ورحلت عـقول  وأغلقت عيادات ومـستشفيات  واحلـصيلة بؤس وفقر
وبـطالـة وتـراجع في اخلـدمـات ونقص في اخلـيـرات  وكل الـوزر تتـحـمـله الطـائـفـة  حتى
ـتـحـامل يـصف أبن الـطـائـفـة بـالـفـاشل الـفـاسـد  وال فـاشـل وال فـاسد اال راح الـبـعض ا
الـواصف  فـالـشـيـعـة ابـنـاء الـوطن األصـلـيـون  وهم من تـصـدوا وقـارعـوا ووقـفـوا بـوجه
الطغاة واحملـتل على مدى تاريخ العراق  وبـالقطع أن بعض من مكنه احملتل ال كله وفي
عركة  راح يُفسد بأسم الطائفة مدعياً الظالمة والوقوف خضم االزمة  وتصاعـد غبار ا
بـوجه الـراحل  واحتـمى بـكـنفه اآلخـر الـذي عـثا فـسـادا في الـوطن  فرح يـسـرق ويـنهب
ـتصدي متـقمصاً دور ويُـخرب ويُعرقل كل جـهد يسعى لـلبناء والـتنمـية  بل راح يهاجم ا
ـتـصـدي لـلمـفـاسـد والـظالمات  وهـو الـفـاسـد األكبـر الـذي عـلـمهم ـعارض  ا الـوطـني ا
ا يـزل بقدرة الـقادم اجلـديد على الـبنـاء والتنـمية الفسـاد والسـرقة . لقـد شكك البـعض و
تصـدي ال ينتمي اليه والوطن شـاريع  وراح يهاجم كل اشراقة وامل وبـناء  فا وأقامة ا
ُشـيد مُخرب  والعراقي قـاصر عاجز غير قادر عـلى مسايرة ما وصل اليه ليس وطنه وا
تـصدين ولـكن بعضـهم  وال بالـطائـفة ولكن صـيبة ال تـكمن بـكل ا العالم  وبـالقـطع أن ا
ن احتـمى بـهـا  وال بـالـقدرة ولـكن بـالـيـد غيـر األمـيـنـة  فقـد تـمـكـنت الـيد الـنـظـيـفة في
سـتشـفيـات وبنـاء اجلامـعات  ـقدسـت  مـن تشـييـد ا الـعتـبتـ احلـسيـنيـة والعـباسـية ا
ـدارس وريـاض األطـفـال ودور األيـتـام ـراقـد  وتـأسـيس ا وإقـامـة اجملــمـعـات  وإعـمـار ا
وات تـزخر وات  فـراحت الـصحـراء مـخضّـرة واألرض ا والعـاجـزين  واحيـاء األرض ا
بـاحليـاة  وكل ذلك بيـد عـراقيـة وطنـية نـزيهـة  فالـعقـل العـراقي ولود مـتجـدد  وعلى من
راح الـوهم به بـعـيداً حـتى اعـتـقد أن الـعـراق غـاب وغيـره حـاضـر  أن يـعي أن الدين في
العـراق  والنـزاهة بـرجاله  والـشرف بـنسـائه  فمن عـلّمَ العـالم رموز احلـروف ومخارج

وت  دنيات  يـبقى حي ال  الكلـمات  وشيـد احلاضرات  وأقـام ا
ـوت  وقد يـركن لـلسـكـون لكن نـهـضته ـرض لـكن غيـره  قد 

دون شك سـتـكـون مـدويــة تـسـابق الـزمن لـتـعـويض مـا فـات 
رجف استحضار التجارب  وقراءة التاريخ شـكك ا وعلى ا
ـاضي  فمـحـاولة تـغـيب العـراق لـيست األولى واالتعـاض بـا
رجف تـد  وعمـر ا ولن تـكون األخـيرة  لـكن عـمره طـويل 
قــصــيــر  وتــآمــره مــفــضـــوح وزواله قــريب  فــزبــده جــفــاء

والصالح ماكث في العراق .
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دهوك

للـمجـموعـات النسـائيـة وحرصهن
على االفـادة من تلك الـدورات التي
تسهم بتطوير قدراتهن وقابليتهن
 وان مـنظـمة الـفاو من اولـوياتـها
تـــســعى جــاهـــدة إليــجــاد شــراكــة
حقيقية مع هذه الـفئات وتمكينهن
من أجـل دعـم أســــــرهـن بــــــشـــــــكل
مـــســـتـــقل مـــؤكـــدا عــلـى ضــرورة
تـفعـيل دورهن  وان هـذه الدورات
سـتــؤدي لـتــحـســ قـدرة الــقـطـاع
ايضا وتسـاهم  في عملية الـتنمية
ـوارد الــوطــنــيــة لـلــحــفــاظ عــلى ا
نـتج احملـلي و حتسـ جودته. وا
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ــدرب في هـذه اخلــبـيــر الـدولي وا
الـدورات الدكـتـور الشـاذلي كـيولي
بــــ في افــــتــــتــــاح مــــحـــاضــــرته
التقنيات اجلـيدة لتصنيع االجبان
وااللــبـان احملــلـيــة عـلى الــصـعــيـد
ـنـزلي  وهي (( تـصـنـيع اجلـبـنة ا
الـبلـدية   تـصنـيع جبـنة الـعكاوي
الـبـلديـة  تـصنـيع جـبنـة احلـلوم 
صناعة القريشة والدوبل كر )).
ثم انـتقل

اخلبـير الـدولي د. الشـاذلي كيولي
ــشـــاركــات الى مــركـــز جتــمــيع وا
وتــصــنــيع وتــســويق مــنــتــوجـات
االلــبــان الــتـقــلــيـديــة الــذي أهــلـته
منـظمة الـفاو وأكـد خاللها اخلـبير
الـدولـي عـلى اســتــعـمــال احلــلـيب
الـطـازج والنـظـيف فـضال على ذلك
تصـفيـة احلليب بـالفالتـر اخلاصة
عدة لهذا الغرض والتي جهزتها ا
مــنـظــمـة الــفــاو ثم إجـراء عــمـلــيـة
بــســتــرة احلـلــيـب بـأوانـي أو قـدّر

الستانلس ستيل.
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بــيــنــمـــا الــتــدريب الــعـــمــلي عــلى
صناعة االجبان اجلديدة والذي 
فـيه اتـباع نـهج تـشاركي وتـفـاعلي
في صــــورة تـــعـــكس روح الـــعـــمل
اجلمـاعي والـتطـوير الـذاتي اسهم
في اطـالق نـــوعــيـــات جـــديـــدة من
االجبان تنـتج ألول مرة في العراق
ونــيــنــوى والـتـي القـــــت مــذاقــهـا
ــــشـــاركـــات  الـــرائع انــــدهـــاش ا
والــلـواتي أكــدن عـلـى خـوض هـذه
الـتـجـربـة لـرفــــــد الـسـوق احملـلـية

بها.
الــطـريــقــة الــصــحـيــحــة لــتــمــلـيح

االجبان
أما الـيوم الـثاني من الـتدريـب فقد
خــصص خـبـيـر الـفـاو د. الـشـاذلي
كــيــولي الــتـدريـب  لـلــتــعــرف عـلى
ــاء لــتــمــلــيح طــريــقــة حتــضـيــر ا
االجــبــان  وأكـــد بــأن الســتــخــدام
ـلح أهـمــيـة بـالـنـســبـة لـلـجـ إذ ا
ـطـلـوبـة فضال يـعـطى له الـنـكـهـة ا
على ذلك حـفظ اجل بشـكل جيد..
ــكــونــات وشـرح وبــعـد ذلـك ذكـر ا
ـــمــلح ـــاء ا طـــريــقـــة حتـــضــيـــر ا

. اخلاص باجل
ثم تـــطــــرق الى صـــنــــاعـــة الـــلـــ

ـثـلى لصـنـاعـة الـل واخلـطـوات ا
ومن ثم انـتـقل الى صـنـاعة الـلـبـنة
الـــتـي تـــصـــنع من الـــلـــ الـــرائب
ـتـبـعة في وشـرح أهم اخلـطـوات ا
ذلك  ومن ثم طــريــقـــــــة صــنــاعـة
ـــســـمى بـ الــــلـــبـــنــــة بـــالـــزيـت وا
(مـــكــــعـــزلـــة)  وكـــذلك حتـــدث عن
خـــطــوات الــهـــامــة في صـــنــاعــة "
ـلح الـشـنـيـنـة " من خالل اضـافـة ا
بـــنــســـبــة  %2أو اضـــافــة الـــثــوم
ـدقـوق الـنـاعم أو الـنـعـنع حـسب ا

رغبة الزبائن.
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الــيـــوم الـــرابع واخلـــامس والــذي
تضـمن تدريب 25 من اجملمـوعات
النـسائيـة من برطـلة بنـفس فقرات
اليوم الثاني والثالث حيث كان
احلـضور والـتـفـاعل في أيام ورش
عــمل تــصــنــيع األلــبــان مــشــجــعـة
للغاية  كان جميع النساء وصغار
ــنـتـجــ مـهــتـمــ بـتـعــلم وفـهم ا
ــمــارســات األســاســيـة األفــكــار وا
واجلــديـدة فـي مـعــاجلــة األلــبـان 
حــيـث اجلــو الــعــائـــلي الــذي كــان
ســـائـــًدا خالل ورش الـــعـــمـل هــذه
مـثـيـرًا لالهـتمـام ومـرضـيًا لـلـغـاية
حيث تفاعل النـساء الذين يعملون
ــــنــــاطق فـي نــــفس اجملــــال ومن ا
الـقـريـبـة مــعًـا وتـبـادلـوا اخلـبـرات

واآلالم.
وختمت الـدورات بصورة جـماعية
لــلــمــشــاركــات فــيــمــا عــبــروا عن
ـنـظـمـة سـعـادتـهم وشـــــــــكــرهم  
الــفـــاو في تــطـــويــر قـــابــلــيـــاتــهن
وتـــمـــكـــيــنـــهن عـــلى دعـم ســبــــــل
عــــيـــشـــهن وعـــوائـــلــــهن من خالل
ـنزلـية صـناعـة االجبـان وااللـبان ا
ـعـدات الــتي  تـوزعـيـهـا وعـبـر ا

عليهن.

سؤول الكروي UI¡∫ الكاتب في لقائه مع ا

مع كـافـة اخلدمـات األخـرى إلظـهار
الـشعـبة بـابهى صـورة تلـيق باسم

ـوانئ وســمـعــة الـشــركـة الــعـامــة 
العراق).

خطوط لصناعة االلبنان
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تدعو الهـيئة التحضيـرية النتخابات الهـيئة االدارية اجلديدة للـجمعية اخليرية
الكلدانية اعضاء الهيئة العامة للمشاركة في التصويت النتخاب الهيئة االدارية
ــوافق ٢٦ / ١١ / ٢٠٢١ في مـقـر اجلــمـعـيــة الـكـائن حي اجلـديـدة لــلـجـمــعـيـة ا
الـكـرادة مـحـلـة ٩٠٣ زق (١٢) مـبـنى (٤٧) من الـسـاعـة الـعـاشـرة صـبـاحـا لـغـاية

الساعة (٢) ظهرا وسيكون النصاب حاصال مهما كان عدد احلضور.
مع التقدير 
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محافظة ميسان 
مديرية بلديات ميسان 

جلنة البيع وااليجار الثانية 
العدد/ ٦٦٥

التاريخ: ٢١ / ١١ / ٢٠٢١

The Repaublic of IRAQ
Maysan province
man ieipalities mayasan
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ـشـاركـة في ـشـاركـة والــشـركـات الـراغـبـة بـا (تـود شـركـة نــفط ذي قـار اعالم الـشـركـات ا
رقمة (2014/21/03) اخلاصة بـ (جتهيز صمامات وبراغي الربط والفلنجات ناقصة ا ا
ـنـاقـصـة لغـايـة الـسـاعـة الثـانـيـة عـشـر ظـهرا من وحـلـقات الـعـزل) بـتـمـديـد موعـد غـلق ا

.((2021/12/6)
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ـة تكـاد تمـحى من ذاكـرة البـشـر ال تلـبث أن تظـهر الـعـالم مركب من األزمـات أزمـة قد
أخرى أكثر قوة. نتـذكر ما فات منها ونبدأ نترحم على مـا انقضى منها. كأنها متواليات
ـصدر هـندسـيـة احتـماالتـها تـتزايـد أو تتـنـاقض بشـكل ثابت لـكنـهـا نتـائجـها مـجهـولة ا
ومـعلـومة الـعدد. لـكن االحتـمـاالت مفـتوحـة األفق. ألن العـلم غـير قـادر أن يعـطيـنا وصـفة
النجاة كـأن حياتنا سـلسلة من األزمات واألقـدار التي ال تنطـفئ إلى يوم الدين.كأنه قدر

محتوم! 
كـان عام 1929 أول أزمـات القـرن العشـرين الذي سمي " الـكسـاد الكبـير" وهي أسوأ
أزمـة اقـتصـادية امـتـدت تداعـياتـهـا القـاسيـة عـلى طول عـشر سـنـوات مشـبعـة بـاخلسـائر
واإلفـالس والـبـطـالـة. وبـعد  44عـامـا انـطـلـقت أزمه أسـعـار الـنـفط ومـاسـبـبـته من ركـود
تضخـمي وانهيار في سـوق األسهم وارتفاع الـتضخم. ثم ازمه عام 1997 وهي أزمه
أسواق شـرق آسـيـا. وفـجـأة تـعـود الـكـرّة مـرة أخـرى وسط أزمـة "الـرهن الـعـقـاري" عام
2008 حـيث الكـساد الـكبـير واخلـسائـر الكـبيـرة باألمـوال. وما إن بـدأ العالـم بالتـعافي
حـتى ارتـطـم بـأزمـة " الـيـورو" عـام 2009 ومـن ثم يـرتـطم مـرة أخـرى بــأكـبـر أزمـة مـنـذ

تسع عاما وهو فيروس كورونا عام2020 .
ومـثـلـمــا الـعـالم أزمـات مـتـوالــيـة فـأنه كـذلك أزمـات اقـتــصـاديـة ال تـهـدأ ال تـرحم الـدول
والبشر عـمل وبطالة وجوع وحـرمان فقر وغنى بيـع وشراء وسالسل مطاعم وطيران
وسـياحة ونوبـات ركود وأضرار جـسيمة. فـاألعمال تـغلق أبوابهـا واإلنفاق االسـتثماري
يـخضع لـلتـخفـيض والنـاس يعـانون من الـبطـالة. واآلفـاق ال تزال مـحاطـة بقـدر كبـير من

    . عدم اليق
ـية عبر يـطوي تفشي فـيروس كورونا عـامه الثاني بعـد إن أوقف العجـلة االقتصـادية العا
القارات واالقتصـادات. فأربك الدول الغنية وأنهك الدول الفقيـرة. وفيما يستمر بانتشاره
صـنعة لألدوية عـلى تسجيل لـقاحاتها ال يـزال عدم اليق الـسريع وتتسـابق الشركات ا
ي ـية. فـاخلسـائر الـتي تكـبّدهـا االقتـصاد الـعا يسـيطـر على الـتوقـعات االقـتصـادية الـعا
ـوجـة األخـيــرة لـلـفـيــروس ال تـزال غـيـر نــتـيـجـة اإلغـالقـات الـكـامــلـة أو اجلـزئـيــة خالل ا

واضحة. ومعها يصبح مستقبل البشرية غامضا وعلى "كف عفريت" كما يقال.
تـحورة اجلديدة هـندية وبريـطانية مـا يثير الـقلق ظهور سالالت جـديدة من الفـيروسات ا
وأفـريـقـية وآسـيـويـة. وفـطر أسـود جـعل الـدنـيا سـوادا في أعـ الـبـشر بـعـد شـهـقة أمل
ـوجـات جـديـدة بـأشـكـال وأنـواع مـخـتـلـفـة حـيث تـتـراكم اخلـسـائر الـلـقـاح كـأنه يـنـذر 
البشرية من جراء الفيروسات في الوقت الذي تتزايد فيه تغطية اللقاحات وتبعث شعورا

بالتفاؤل.
أعـرف إن األرقام تـزعج الـقـار العـربي لـكن للـضـرورات أحكـام فـقد خـسـر االقتـصاد
ي بـسبب الكـورونا اللـعينة  13تريلـيونات دوالر. والـعبء األكبر عـلى الدول النـامية. العا
ئة  في ي  %6في عام  ?2021ثم يتراجع إلى  4,4 با تـوقع أن يبلغ النمو العا ومن ا
ـتـحدة إن عـام  .2022وتـقول إدارة الـشـؤون االقـتصـاديـة واالجـتـماعـيـة الـتـابعـة لأل ا
 131 مليـون شخص إضافي دُفعوا إلى بـراثن الفقر في العام 2020 الـعديد منهم من

همشة. النساء واألطفال واألشخاص من اجملتمعات ا
ي إلى مستويات قياسية ئة والدين العا ي في الناجت  3 با كما سيكون هناك تراجع عا
ـائـة من حـجم الـنـاجت احملـلي اإلجـمالي و 1.25ملـيـار شـخص مـهددون تـبلغ 100في ا
ي "توازي حجم اقتصادّي بالبطالـة. ولتقريب حجم اخلسارة فإن خسارة االقـتصاد العا

انيا واليابان". أ
ا نسمعه ونراه عن ا أعيد ما تـوقعته في بداية فـيروس كورونا بأنـنا سنرى العجـب  ر
ي يحتاج إلى معجزة في " عش رجبا ترى عجبا" واالقتصاد العا ـتحورة الفيروسات ا
نظمات الدولية. تحورة وأرقام ا يدان والفيروسات ا ضوء السيناريو احلالي ووقائع ا

ي تـبدو عجيـبة فهو "ال في أمـا العراق فهـو خارج التغـطية وقـصته مع االقتصـاد العا
الـعـيــر وال بـالـنــفـيـر  .“بـلـد ال يــعـيش إال بــاألزمـات فـهــو والّد أزمـات وخـلــطـة عـجــيـبـة

شبوهة.  باالختالفات والتوافقات لكنه متوافق على الفساد والصفقات ا
ـية واألخـرى لنـصرة لـيارات مـا زالت تعـبر احلـدود بـعضـها يـذهب للـمـصارف الـعا فـا
قـاومة واجلـيوش الـفضـائية. رغـم إن مديونـيته  160ملـيار دوالر وال يـستـطيع الـدول وا
ـرض وفــضـاءه خـرائب دفع رواتـب مـوظـفــيه إال بـاالقــتـراض وشـعــبه غـارق بــالـفـقــر وا

زابل! متهالكة وشوارعه معطرة بروائح اجملاري وا
ـنـطق الـتـوقـعـات مـازال الـعـالـم في خـطـر فـهـنـاك صـراع بـ الـعـلم أسـتـطـيع الــقـول 
ـتحورة. وهناك توحـش النظام الرأسمـالي الذي ينهش في البـيئة والصحة والفيروسات ا
واالقـتـصاد ويـحـاول تعـظـيم أربـاحه من خالل أزمـة كورونـا. لـذلك نـحتـاج إلى وقت غـير
قصـير لكي نـتنفس الـصعداء ألن نـدوبها مـازالت تندمل بـبطء شديـد. ال تنغـروا بالصور
زاج. واألخبـار عن اخـتـفاء الـفـيروس فـهـو خبـيث لـع ال يـؤتـمن جانـبه مـتقـلب الـود وا
لـذلك ال تستعـجلوا في خلـع الكمامـات وحافظوا عـلى التبـاعد االجتمـاعي والتفكروا في
خـرائط ومـنـحـنـيـات االقـتـصـاد. فـقــد "وقع الـفـأس بـالـرأس" ولـيس لـديـنـا إال رب رحـيم
وشعلة من األمل نرفـعها في عتمة ظلمة األزمات!سبـحان الله مغيّر األحوال تغيّرت حياة
البشر وانقلبت موازين الدول رأسا على عقب. فما وراء سحب االقتصاد تختفي أسرار
دول وبـشر حيث تسـحّق مجتـمعات وتتـهاوى عروش اقـتصادية كـبرى وتنـهار شركات
ضـخـمة وقـيم تـتـبـدّل وأمزجـة تـتـقلّب وكـأن الـدنـيـا تقـول لـنـا " ال تصـارع اخلـنـزير في

الوحل فإنك تتسخ وهو يستمتع !“
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اربيل

ئة  يـحترم قـيمة تـتجاوز نـسبتهم  30 بـا
احلـــــيــــاة الـــــتي انـــــعــــدمـت لــــدى جـــــيل
الــشـبــاب.والى هـذا الــسـبب نــعـزو جـرائم
الــقــتل وبـشــاعــة قـســوتـهــا في االحــتـراب
الــطـائـفي الـتي قــامت بـهـا مـلــيـشـيـات من

الشباب.
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كـنّـا نــأمل ان تـنـتـهي اسـتالبـات الـطـفـولـة
ها بـسقوط الدكتاتورية ويعود للطفولة عا
الـذي يشبه عـالم العصـافير..لـكن ما حصل
قراطـي كان افضع لـالطفال فـي الزمن الـد
وابــــشـع. فــــبــــحــــسب تــــقــــديــــرات وزارة
الـعـمل 2010فـان   4,5مـلـيـون طـفل فـقدوا
يتيم احلرب ناسبة والديهم او احدهما. با
ال يـعرف من قـتل اباه فـيمـا يتـيم االحتراب
ولـهــذا يـنـشــأ لـديه دافع الــطـائــفي يـعــرفه
االخـذ بـالثـأر ولن يـخف دافع االنـتقـام لدى

هؤالء اليتامى ما داموا احياء.
وتـشـير مـنـظـمة الـيـونسـيف الى ان اطـفال
الـعـراق يعـدّون اكثـر اطـفال الـعـالم معـاناة
مـن اخلوف واجلـوع والـفـقـر جـراء الـعـنف
واالرهـاب والـتـهجـيـر واالهـمال مـنـذ وقوع
الـعراق حتت االحـتالل وان اكثر من  360
الف طـفل يعانون من امراض نـفسية فيما
ـتـحـدة ـثـلـة االمـ الـعـام لال ا افـادت 
ـئـة  مـن طـلـبة قـبل عـشـر سـنوات ان 50بـا
و ـدارس االبتدائية ال يرتادون مدارسهم  ا

تـــــقـــــول: شـــــوفــــــو شـــــحـــــلـــــو بـــــيـــــدي
الـــطــــبـــاشـــيــــر..شـــوفـــو شــــحـــلـــو ارسم
عـصـافـيـر..رسـمت وردة..وفـراشـة عـاحلـقل
اتـطـير.أطـفال الـعـراق.. أكثـر أطـفال الـعالم

معاناة من اخلوف واجلوع والفقر
وكـــان اخــطـــر خــلل ســـيــكــولـــوجي حــدث
ان ولودين عام  1980ومـا بعده لـالطفال ا
تــشــكّــلت لــدى هــذا اجلــيل يــؤلف حــالــيـا
ــئـة  مـن اجملـتــمع الــعـراقي بــحـدود 70بــا
صـور ذهنية ومعتـقدادت ومدركات مشوهه
بـــخـــصــوص نـــفـــسه واالخـــرين والـــعــالم
ـواصـفـات وأخـرى غـيـر سـويـة  واحلـيـاة
الـصـحـة النـفـسـية. فـفي الـسـنوات الـثـمان
لــلـحـرب الــعـراقــيـة االيـرانــيـة تــشـكّل لـدى
االطـــفــال مــفـــهــوم ان الــعـــالم عــدائي وان
شاهدته جلثث االخـرين يريدون افناءه. و
قــتـلى احلــرب بـدءا من بـرنــامج  صـور من
الى مـشــاهـد ــعـركــة في الــثـمــانــيـنــيــات ا
دن العراقية التي التفجيرات اليومية في ا
الـى بـشــاعـة ــدنــيـ صــارت تــسـتــهـدف ا
جــرائم قـطع الــرؤوس..تـراجــعت لـدى هـذا

اجليل  قيمة احلياة  التي كانت مقدسة.
وانا   اذكـر ح كنت طفال باخلمسينيات
حـضرت مـوكب تشـيع رجل توفي ابـن قرية
وهـو في الـسـبعـ من عـمره..كـان اجلـميع
يـشـعـر بـاألسف واحلـزن عـلى وفـاته. هـكذا
كــان ذلك اجلــيـل الــكــبـار حــالــيــا الــذين ال

مـفـجـوعـون صـامـتـون.كـان اول مـا استـلب
رحهـا وبهجتها مـنهم هو حياة الـطفولة 
يــوم نـشـوب احلـرب والــعـابـهـا واغــانـيـهـا
الـعـراقـية األيـرانـية 1980.اذكـر انـني كنت
عام  1978عـضو جلنـة مشرفـة على برامج
االطــفـال في تـلـفـزيــون بـغـداد تـضم ايـضـا
الـروائـيـة لـطـفـيـة الـدلـيمـي والكـاتب بـاسم
عـبد احلميد.كانت برامج  الكارتون  تنتقى
من مـنـاشىء مـخـتـلـفـة: تـشـيـكـوسـلـفـاكـيا
بــولــنــدا االحتــاد الـســوفــيــتي الــيــابـان
وامـريكا.وكانت البرامج احمللية اخملصصة
ـتـازة مـثل: لـغـتـنـا لالطــفـال هي االخـرى 
اجلـميلة سينمـا االطفال الشاطر وبرامج
تـعليمية اخرى.وكـانت اغاني االطفال تعبّر
مـنهـا اغنـية عن عـالم الـطفـولـة ومفـرداتهـا

∫W u .
   في 20/تـــــشـــــريـن الـــــثـــــاني/  1989
اعـتـمدت اجلـمـعيـة الـعامـة هـذا اليـوم يـوما
وقـدم الــعـالم ـيــا إلعالن حـقــوق الـطــفل عــا
تـعهداً لألطفال بأن نـبذل قصارى جهدنا من
أجل حـــقــوقــهم في الـــبــقــاء والــنــمــاء وفي
ـعاملة الـتعلـيم والتحرر من الـعنف وسوء ا
شـاركـة وإسمـاع الـصـوت......وكانت وفـي ا
ـتـحدة اوصت في اجلـمـعـيـة العـامـة لأل ا
عـام  1954بــالـقـرار  836بــان تُـقــيم جـمـيع
ـيـاً لـلـطـفل وتـركت حـرية الـبـلـدان يـومـاً عـا
واعـتـمد االول من حـزيران من اإلخـتـيار لـها
يا لـلطفل حتـتفل فيه اغلب كل عـام يوما عـا

دول العالم بضمنها العراق.
مــنــذ  41عــامــا واطــفــال الـعــراق ضــحــايـا
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بغداد

أعـقاب اإلحـتالل األمريـكي وإنهـيار الـنظام
الـــســـيـــاسي الـــســـابق  إلـى األســـتـــقــرار
ـقـراطـيـة ـســتـد وحتـويل قـوانـ الـد ا
الـتوافقية من حالة مؤقتة ومرحلة إنتقالية
كـمـا يـجب إلـى أعـراف سـيـاسـيـة دائـمـية 
األمـر الــذي ولـد بـالـتـراكم ظـاهـرة إنـسـداد
األفق الــسـيــاسي وتـفــشي الـفــسـاد  وعـدم
ــــان األطـــــراف اخلــــاســــرة بـــــنــــتــــائج إ
اإلنــتـخـابـات الـتي قـد حتــد من سـلـطـاتـهم
ومـــكــاســبـــهم عــلى األرض  الســـيــمــا مع
إمـــتالكـــهـم لــلـــسـالح عــلـى األرض والــذي
يـعتقدون إنه أكثر شرعية من سالح الدولة

نفسها.
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من هـنا تـنشـأ حاجة مـاسة حلـلول سـريعة
تـعلـقة لـغـرض نزع فـتيل األزمـة احلالـيـة ا
بـعدم اإلعتراف بنتائج اإلنتخابات  وكذلك
ـة األعـمق مـقـابل الـشـعب ــسـتـد األزمـة ا
الـتي تهـدد كامل بـنيـة النـظام  بـعد إنـهيار
الــثــقـة بــنـزاهــة الــنـظــام من قــبل أعــمـدته
الـرئـيـسـية نـفـسـهـا وهـو ما يـهـدد شـرعـية
العملية السياسية ومشروعيتها برمتها .
 إبـتـداءا هـنـاك حـاجة لـطـرح مـبـادرة "عـقد
سـياسي وطني " يغطي مرحلة إنتقالية من
سـنـتـ  أطـرافـهـا جـمـيع الـقـوى الـفـاعـلة
داخل الــعـمــلـيـة الــسـيــاسـيـة وخــارجـهـا 
يـتمخض عن هذا العقـد السياسي الوطني
حـكومة مهمتها حل إحتقان األزمة احلالية
والـتحضـير جديا وعـمليا لـتفكيك مـنظومة
احملــاصـصــة الـتــوافـيــقـة من خـالل حـزمـة
إجـراءات خلطورة تـداعياتـها الكـارثية في
حـال إسـتـمرارهـا وضـرورة إسدال الـسـتار
عـلـيـهـا كـونـهـا مـرحـلـة إنـتـقـالـيـة ووقـتـيـة

جتاوزتها الوقائع على األرض .
وعـلى الـرغم من طرح عـدة مبـادرات حالـية
لـلـحل  لـكن يالحظ إنـهـا مبـادرات مـنـفردة
مـن هـذا الــطـرف أو ذاك  كــذلك تــطـرح من
قـبل أطـراف هم أصال يـعدون شـركـاء فيـما

 زيـــادة الــــســـخط والـــرفـض الـــشـــعـــبي
احملـــتــقن أصـال وقــد يــؤدي إلـى  مــوجــة
جـديـدة من اإلنـتـفـاض الـشـعبي التـقل عن
موجة تشرين  2019 كذلك من شأن عدم
ـسـار الـسـياسي الـكـارثي وبـقاء إصالح ا
ـزمن  إلى مــحـركـات ومـولـدات الــعـنف ا
حـــصــول مـــوجــة جــديـــدة من الـــتــطــرف
ـنــاطق الـغــربـيـة واإلرهــاب قـد تــضـرب ا
والــوسـطى من جــديـد في ظل  اإلنــشـغـال
بــالـــصــراع عــلى الــكـــراسي في بــغــداد 
نـاهـيك عن إنـقـسـامـات بـاتت طـافـيـة على
الـسـطح لفـرقـاء الضـد النـوعي من الـقوى
الـقـابـضـة عـلى الـسـلـطـة وصـراعـهـا عـلى
ــان وتـهـديـدهــا بـإسـتـخـدام مــقـاعـد الـبـر
الـــسالح وإســـتــعـــراض ذلك عــلى األرض
والـذي وصل ذروته من خالل قـصف منزل
رئـيس الوزراء مـحور السـلطـة في العراق

سيرة . ورأسها بالطائرات ا
ــنـــظــومــة ال شك إن إســـتــمـــرار تــبـــني ا
ـبـدأ احملـاصـصة الـتـوافـقـية الـسـيـاسـية 
كـــنــظــام حــكـم ومــا جنم عــنـه من تــغــا
ــنـــظــومــة وحتـــاصص عــنـــاصــر هـــذه ا
ال وإسـتيالئهم على السلطة والسالح وا
واإلعـالم وعــدم قـــدرتـــهم عـــلى الـــعـــبــور
بـالـعراق من اإلسـتقـرار القـلق والهش في

تـتـصاعـد مبـادرات حل أزمة إنـسداد األفق
الــسـيــاسي في الـعــراق والـنــاجم عن عـدم
بـكرة إإلقـرار بـنتـائج إنـتخـابات تـشـرين ا
األخـيرة  وتأتي خطـورة التشكـيك بنزاهة
اإلنــتــخــابــات  وعــدم اإلعــتــراف بـهــا  في
كـــونــهـــا صـــادرة من أطــراف فـــاعـــلــة في
الــعــمــلــيــة الــســيـاســيــة ولــيس مـن قـوى
ــعـارضــة خـارجــهـا  وأيــضـا كــون هـذه ا
ــرة  بـنــكـهـة الــدعـوات مــصـحـوبــة هـذه ا
ـا يـضع ـسـيـرة   الـسالح والـطـائـرات ا
الـسـلم واإلسـتقـرار اجملـتمـعي بـرمـته على
كف عـفريت ومفـتوح على كافـة اإلحتماالت
ـســامــيـر فـي نـعش نــاهــيك عن دق آخــر ا
يـتـة سريـريا أصال الـعـملـيـة السـياسـيـة ا
كــونــهـا وصــلت إلى طــريق مــسـدود  ولم
ـتـطـلـبـات إدارة تـعـد قـادرة عـلى اإليـفـاء 
دولـة بحجم وتعقيدات العراق الذي حتول
بــعـد ثـمــانـيـة عـشــر عـام في ظل نــظـامـهـا
الـــقــائم عـــلى احملـــاصــصـــة الــطـــائــفـــيــة
والـعـنصـرية  إلى بـلد شـبه مـنكـوب بكـافة

عايير اإلنسانية واإلقتصادية . ا
إن من شـأن بقـاء الوضع عـلى ما هـو عليه
ومـحـاولـة عبـور خـانق األزمة احلـالـية من
ــنـاصب خـالل آلـيـة الــتـوافـق في تـوزيع ا
ـسؤوليـات عبر إعـادة توزيع احلصص وا

ـسـؤولـ في حـكومـات مـا بـعـد التـغـيـير ا
بل بيـنـهم من جاء لـيـسوا جـمـيعـهم جـهلـة
من مـجـتـمـعـات مـتقـدمـة ال سـيـمـا اجملـتمع
الـبريطاني..يعرفون ان الطفل في بريطانيا
يــوضع في يــخــصـص له راتب يــوم يــولــد
الـبنك ويسـتلمه ح يـكمل السابـعة عشرة
فــضال عن تــأمــ ــتــراكــمــة مـع االربــاح ا
فـلمـاذا ما تـعـلمـوا هذا صـحي واجـتمـاعي
الـعـمل الـنـبـيل من بـريطـانـيـا الـتي عـاشوا
فـيــهـا سـنـ ويـحـمـلــون جـنـسـيـات تـؤكـد

انتماءهم جملتمع متحضّر?
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ال تــفـســيـر لـهــذا االهـمــال سـوى ان الـذين
صـاروا بالسـلطة وفّروا الـرفاهيـة ألطفالهم
ومـا عاد وامّـنـوا مـسـتقـبل حـتى احـفـادهم
يـعـنـيـهم بؤس وشـقـاء ماليـ االطـفال..بل
ان لـديهم من قسـاوة القلب وموت الـضمير
ودنـاءة الـنفس انـهم يسـرقون مـخصـصات
ــمـــثــلــة ..وعــجـــبي كــيـف ان ا الـــنــازحـــ
اجنــلــيــنـا جــولـي بـكـت حـ االمــريــكــيــة
..ومـا اهـتـزت شـاهــدت اطـفـالـنـا الـنـازحـ
شـواربـهم على اطـفـال اهلـهم وكـأن الغـيرة
الـعــراقـيـة..مـسـحـوهــا من جـبـيـنـهم بـورق
الـتــوالـيت. الـلـعــنـة مـنّـا عـلــيـكم..مـبـاشـرة
وبـالوجه..واخـرى مؤجلـة..تأتـيكم من جيل
االطفال هذا يوم تغادرون السلطة والدنيا.
{ مؤسس ورئيس اجلمعية النفسية العراقية
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برع العرب في العـلوم اخملتلفة براعة تستحق اإلشـادة والذكر فقد أبدعوا في مجاالت العلم
كـافـة وقـدمـوا نـتاجـات يـحـتـذى بـهـا خـدمت الـبـشـرية وسـهّـلت الـصـعـوبـات وذلـلّت الـعـقـبات
ـشـكالت أمـام اإلنـسـان وال زال بعـضـهـا إلى الـيـوم يُـعتـمـد إن لم يـكن أسـاس لـكـثـير من وا

اإلختراعات واإلكتشافات العلمية 
فقد برعوا في الكيمياء والطب العالم العربي 

جَـابر بن حيّان مؤسـس علم الكيمـياء والذي كان طبـيباً وأجرى جتاربه وعـملياته التـشريحية
مـستـخدمـاً الفئـران وقد بـرع أيضـاً في الهـندسـة والفـلك والفـلسـفة وكـان يعـرف في القرون
الـوسطى باإلسـم الالتيني " "gaberوسـمي بأبي الـكيـميـاء وله مـا يزيـد على مـئة كـتاب في

مختلف العلوم .
وكـان الزهراوي أبـو القاسم خـلف بن عبـاس الزهراوي األنصـاري أعظم األطـباء اجلراح

في احلضارة اإلسالمية ومؤسس اجلراحة احلديثة
ن عجز عن التأليف ”في اجلراحة و لُقّب بـأبو اجلراحة احلديثة و لديه كتاب “التـصريف 

بقي هذا الكتاب مرجعاً مهماً لكل اجلرّاح عبر القرون .
وصف الـزهـراوي أيـضًـا كـيـفـيـة ربط األوعـيـة الـدمـويـة قـبل حـوالي  600 عـام هـو أول مَنْ
اخـتـرع الـزهـراوي ـقصَّ اجلـراحـي ــشـرط وا تـمــكَّن من اخـتـراع أُلـى أدوات اجلـراحـة . كـا

يتة . أيضًا ملقطًا جراحيًا الستخراج األجنة ا
هو أول من استدرك ضـرورة ربط الشراي قبل عـمليات البـتر أو خالل العملـيات اجلراحية

منعاً حلدوث النزف . هو أول من أدخل القطن في االستعمال الطبي.
 هو أول مـن استعـمل خيوط   CAT GUT الـتي تسـتعمل حـالياً فـي العمـليات اجلـراحية
والـتى تـستـخدم حـتى اآلن .هو أول من اسـتعـمل اخلـياطـة التـجمـيلـية حتت اجلـلد وأول من
ثـمنة.وهو أوَّل مَنْ وصف اسـتعمل اخلـياطة بإبـرت وخيط واحد وأول من ابـتكر اخلـياطة ا
بـتكر ألدواتـها وهـو الذي أجـرى عملـيات صـعبة في عـملـية القـسطـرة وصاحب فـكرتهـا وا
شقَّ القـصبة الـهوائي وشـارطه في العـلوم الـطبيـة ابن النـفيس الـذي سخّـر نفسـه في سبيل
هنة اإلنسـانية فكان ناجحـاً فيها و ـكتشف الـدورة الدموية الصغرى.أمـا الفلسفة فقد هذه ا
ُسلمـ وله مؤلفات بـرع فيها أبـو يوسف يعقـوب بن إسحاق الكـندي  يعـتبر أول فالسفـة ا
في عالم اآلداب مخطوطة او مطبوعة وجلها في مكتبات غربية منها في فلسفة 22كتابا وفي
احلـساب 11كتـابـا وفي النـجوم19كتـابـا وفي الهـنـدسة 23كـتابـاوفي الـفلك 16كـتـابا وفي
الطب  22كـتابـا وفي اجلدل17كتـابا وفي الـسيـاسة  12كـتابـاوفي االحداث14 كـتابـاوغير
ذلك فكـان مجموع كتبه231 كتابا .اجلـغرافية كان لـها نصيب من اهتـمام العرب فلمع جنم
كـثير من عـلمائهم مـنهم اإلدريسي مؤسس عـلم اجلغرافـية وواضع خائط العـالم.و ابن جبير
أحـد أعظم اجلـغـرافـي الـرحـالـة الذين دونـوا رحالتـهم في الـبـلدان فـي الفـلك كـان لـهم باع
طـويل فكان أبرز عـلمائهم ابن يـونس والصدفي كان أعـظم فلكيـي عصره. سبق جـاليليو في
ّـا براعة فظهر األصمعي  رائد علوم اختراع بندول الـساعة بعدة قرون.في األحياء برعوا أ
الطـبيعـية وعـلم احليوان في احلـضارة اإلسالميـة ويعـتبر أول عـالم مسلم درس احلـيوانات
بالتفـصيل واجلاحظ الكناني  صاحب كِتاب احليوان ولألديب الغني عن التعريف.وفي اللغة
أبو األسود الدؤلي الـكناني واضع عـلم النحو واخلَـلِيل بن أحمد الـفراهيدي األزدي  واضع
كن أن تـكون بيـنها وبـ العـرب أية صلـة وأقصد علم الـعروض. لكن الـيوم هـذه العلـوم ال 
العرب احلالي بـسبب ابتعادهم عن الـعلم كثيراً وإعتـمادهم على غيرهم في العـلوم اخملتلفة
أصـبح العـرب مستـورداً ألفكار الـغرب وبـأثمان بـاهضة والدراسـات التي جتـري في العالم 
بـاإلضافـة إلى األفـكـار الـعـامـة ومـا يرتـبط بـهـا ومـا يالزمـهـا من سـياسـات انـحـرافـيـة جتـير

االختراعات ونتاجاتها بغية تدمير اجملتمعات ومن ثم السيطرة عليها .

ÍËU OK'« ‚U A

بغداد

ـئة  مـنـهم فقط يـحصـلـون على مـياه 40بـا
شـرب نظيـفة..فيـما صار حـالهم االن اقسى
واوجع بــعــد الـتــهـجــيـر الــقــسـري لــثالثـة

مـالي عراقي!   وألول مـرّة في العراق 
اسـتخدام االطفال في اعمـال اجرامية بقتل
ـنظـمـة طيـور اجلـنة بـدأت  ابـنـاء وطنـهم
الـتي شـكـلـتـها الـقـاعـدة ووصـلت الى قـيام
السيما داعش بـتشكـيل افواج من االطفـال 
بـتـدريـبــهم حـتى عـلى ـوصـل في مــديـنـة ا
قـــطع الــرؤوس.وألول مــرّة ايـــضــا  بــيع
اطـفال العـراق قبل عشـر  سنوات في دول
وأجـبـرت فــتـيـات اجلــوار واخـرى اوربـيــة
وعرضن للبيع بـعمر الصبايا عـلى الدعاره
في سـوق النـخاسه كـالفضـيحـة التي بـثها
الـتـلـفـزيـون الـسـويـدي عـام 2013..لـتـصل
فــيـمـا بـعــد الى بـيع الــفـتـيـات بــعـمـر ست
ئتي دوالرا لأليزدية الواحدة!.  سنوات 
فان ب السياسي صائب  ومع كـل هذه ا
من يـعـدّ مـوضـوع االطـفـال قـضـيـة ثـانـوية
ازاء وطـن مــــنــــكــــوب وشـــــعب مــــوجــــوع
مع انه اهم ثالث قضايا الى جانب مفجوع
:ألنهم اكثر الفئات لسبب االمن واخلـدمات
االجـتماعيـة التي يجب ان حتظـى بالرعاية
وألن هــذا فـي اوقــات االزمـــات والــكـــوارث
ـأزوم نفـسـيـا هو وا اجلـيل الـصـامت االن
الـذي سـيـحـدد مـسـتـقـبل الـعراق.لـكن واقع
فارقة ان احلـال يشير الى انهم مهملون.وا

Êö «

استنادا الى ما جاء بكتاب محافظة ميسان
مــديــريــة الــتـخــطــيـط الــعـمــرانـي- شــعــبـة
رقم (١٧٩٢ اخملـططات الـعمرانـية احمللـية ا
في ١٦ / ١١ / ٢٠٢١) تـعـلن مـديـريـة بـلـدية
العمارة عن اعداد تصميم قطاع سكني على
ــرقـمــة (٤٠ / ١٠/ ابـو جــزء من الــقـطــعـة ا

رمـانة ) فـمن لـديه االعـتـراض مراجـعـة مـقر
مـديـريـة بـلـديـة الـعـمـارة وخالل مـــدة (٦٠/

ستون يوما) من التاريخ اعاله.
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ـعــطــلـة نــتــيـجــة مــصـالح الــدســتـوريــة ا
األحـزاب الضيقة والتي من شأنها تخفيف
حــدة اإلحــتـقــان وفي مــقــدمـتــهــا اجملـلس

اإلحتادي .
فـي اخلـتـام  لـيس من مـصـلـحـة أي طـرف
من أطـراف منظومة احملاصصة السياسية
إنـهيار الوضع في العراق ألن النتيجة هي
ـعلق أصال إنـهـيـار وضع الـعراق بـرمـته ا
ــنـظــومــة كـكل بــقــشـة  وكــذلك ألن هــذه ا
تـعـيش أصال صـراعا مـع الشـعب الـعراقي
بـرمـته وبـاتت مـعزولـة عـنه  بـالنـتـيـجة ال
يـوجد رابح في حال تصـعيد األمور وكذلك
فـي بـقــاء الــوضع عــلى مــاهــو عـلــيه ومن
ة ـؤ الـواضح إن حلظـة تقـد التـنازالت ا
بـاتت أمرا واقـعا المفـر منه من قـبل جميع
األطـراف الـتي تـتـحـمل نتـائج سـيـاسـاتـها
اخلــاطـئــة طـيــلـــة ثـمــانـيــة عـشــر عـام من

احلكم.
{ مديـر مركـز دجـلة للتخـطيـــط
اإلسـتراتيــجي 

آل إلــيـه  الــوضع الــكــارثي الــذي وصل له
الـعـراق ولـيـسوا مـحـايـدين  واألخـطر من
ذلك وطـبـقـا لـتـجـارب عراقـيـة سـابـقـة فإنه
القـيمـة ألية إتفـاقات بال ضـمانات حـقيـقية
ـتحدة لم مـلزمـة ال سيـما وإن بعـثة اال ا
تعد طرفا موثوقا من قبل جميع األطراف .
 عـلـيه البد ألي حل حـقـيقي لـغـرض تفـكيك
مــنـظـومـة احملــاصـصـة واألزمـة الــعـمـيـقـة
ـنبثـقة عنـها واحليـلولة دون إنـفجارها  ا
ـر عـبـر بـوابـة اإلنـتـخـابـات كـطـريـقـة أن 
وحـيدة لـلتـداول السـلمي لـلسـلطـة  وبناء
عـــلى الــظـــروف واألحــداث الــتـي أعــقــبت
الـنـتـائج األخـيـرة لإلنـتـخـابـات فـإن الـثـقة
شرفة عليها بـقانون اإلنتخابات والهيئة ا
أصـبـحت في أدنى مـسـتـوياتـهـا  لـذا البد
من إســتــعــادة هــذه الــثــقــة لــدى الـنــاخب
ثلون أغـلبية قـاطع الذيـن  الـعراقي وا
الـشعب العـراقي ويشكـلون نسـبة أكثر من
ــئــة مـن الــشــعب  وذلك من خالل  80 بــا

حزمة إنتخابية متكاملة :  

ـرقم 36  1- تــفــعـيـل قـانــون األحــزاب ا
ـعطل الـذي من شأنه حل لـسنة  2015 ا
األجـنـحـة الـعسـكـريـة لـلـقوى الـسـيـاسـية
ـشـاركة في الـتنـافس اإلنـتخـابي وكذلك ا
ـال السياسي الفاسد  يـضع حد لتأثير ا
إضـافـة إلسـتـبعـاد األحـزاب ذات الـبرامج
الــســيـاســيــة الــعـنــصــريــة والـطــائــفــيـة

ذهبية . وا
 2- كـتـابة قـانون إنـتخـابـات ينـسجم مع
إرادة الـشعب الـعراقي ومتـطلـباته وليس
مـفـصال عـلى بـقـاء أحزاب الـسـلـطـة  يتم
إعـداده من قـبـل مـخـتصـ فـي الـنـقـابات
واإلحتــادات الـــقــانــونــيـــة واحلــقــوقــيــة
واجلامعات والكفاءات القانونية الوطنية

تخصصة.  ا
ـسلـحة خارج  3- حل جـميـع الفـصائل ا
سـلـحـة والـتي التـخضع نـطـاق الـقـوات ا

ألوامرها .
 4- تفعيل محاكمات ملفات الفساد 
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(Íb e? w) الى (» U ?ŸUO ) طلـبـا يـروم فيه تـبـديل (الـلقب) من (»)?  w U?  b?z«—® دعي قـدم ا
ديـرية خـالل مدة اقـصاهـا (خمـسة عـشر فمن لـديه اعتـراض علـى الدعـوى مراجـعة هـذه ا
ادة (٢٢) مـن قانـون البـطاقـة الوطـنية يـوم) وبعـكسه سـوف ينـظر بـالدعـوى وفق احكـام ا

رقم (٣) لسنة ٢٠١٦.
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ادة (٢٢) مـن قانـون البـطاقـة الوطـنية يـوم) وبعـكسه سـوف ينـظر بـالدعـوى وفق احكـام ا

رقم (٣) لسنة ٢٠١٦.
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االحتـادات االخرى
وان التــــســــتــــمــــر
ــنح ـــوضـــوع ا
الية التي تكبل ا
جميع طموحاتنا
ومـشاركـاتـنا في
ـــســـتـــحـــقـــات ا
االســـــــيـــــــويـــــــة
ية ويجب والعا
ان يــــقـــر نــــظـــام
مـــــالـي مـــــنـــــصف
يــجـعــلــنـا نــتــحـرك

بــحـــريــة اكـــبــر وان ال
نــشـعـر وكـأنـنـا مـحـددين
بــعــعـد مـن االنــشــطـة وان
يـــــــضـــــــعـــــــو االجنـــــــازات
االســـيـــويـــة حتـت مـــجـــهــر
حتـقــيق االجنـازات من اجل
مـواصـلة الـنـجاح من بـطـولة

الى اخرى.
ــنـتــخـب الـعــراقي يــذكــر ان  ا
الــوطـني بـبـنـاء األجـسـام حـقق
69وســامـــاً مــلــونـــاً  بــواقع ٣٣
وساماً ذهبياً و 19وساماً فضياً
و 17وســـــامـــــاً نــــحـــــاســــيـــــاً في
مــنــافــســات  بــطــولــة آســيـا الــتي
أُخـتـتــمت أحـداثـهـا فـي الـعـاصـمـة
نـتخب الـلبـنانـيـة بيـروت وإن العب ا
الــوطـني الـعـراقي الـبـطل عـلي جـلـيل
الـــزرگــاني حـــصل عـــلى لــقـب أفــضل
العب في الـبــطـولـة الــقـاريّـة مــتـفـوّقـاً
عـــلى جــمـــيع مـــنــافـــســيـه من بــقـــيــة
ـنـتخـبات اآلسـيـوية مـشـيراً الى انه ا
حـــصل عـــلـى جــائـــزة أفـــضل رئـــيس
إحتاد وطني للعبة على مستوى قارة
ـبـية آسـيـا.وبـارك رئيس الـلـجـنة األو
الــوطــنــيـة الــعــراقــيـة  رعــد حــمـودي
ـنجـز اآلسيوي الـذي حقـقه منـتخب ا
العراق ببناء األجسام داعياً الالعب
األبــطـــال ومالكــاتـــهم الـــتــدريـــبــيــة
ــــــزيـــــد وإدارة االحتــــــاد الـى بــــــذل ا
ـتـحقق واالرتـقاء لـلمـحـافظـة على ا
ـقبـلة مـتمـنياً ـنافـسات ا به في ا
لـــلـــوفــد سـالمــة الـــوصـــول غــداً

برعاية الله.
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االسـيـويـة سـهـلت الـطـريق لـنا في ان
نتسـيد اسيـا وحتقيق احلـلم علما ان
منـتخبـنا الـوطني شارك بـثالث فئات
ــاســتـرز لـلــمــتــقــدمــ والـشــبــاب وا
نـــافــســـوا في خــمـس فــعــالـــيــات هي
ـاســكــلــر والـكـالسـيك الــفــيـزيـك وا
والكالسيك بدي بلدنك وبدي بلدنك.
الي من وزارة الشباب { هل كـان الدعم ا

والرياضة يلبي الطموح?
ــا االجـــابــة عــلـى هــذا الــســؤال - ر
ــراراة كــون يــتـــضــمن الــكــثــيــر من ا
وزارة الــشــبـاب مــنــحت احتــاد بــنـاء
االجسـام للـمشـاركة في هـذه البـطولة
مـــايـــقــارب 35 الف دوالر امـــريــكي 
بـــيــنــمــا كــانت الــكـــلــفــة احلــقــيــقــيــة
ـشـاركـة فـي الـبـطـولـة لالسـتـعــداد وا
مـايـقارب  35 الف دوالر امـريكي اين
بـلغ واما الـدعم احلكـومي مثـل ربع ا
الــبــاقي حتــمـلـه الـشــركــة الـتــجــاريـة
كمالت الغذائية وعدد من اخلاصة با
الالعـــبـــ  و إن عــدداً مـن الالعـــبــ
إشتركوا  بـأكثر من فعـالية على وفق
ــنـظــمـة مــا جتـيــزه لـوائح الــلـجــنـة ا

ويسمح به القانون الدولي للعبة.
{ اعـــــتــــــقـــــد ان مـــــبـــــلغ 150 الف دوالر
امـــريــكـي رقم كــــــــبـــيـــر لــلـــمــشـــاركــة في

البطولة?
- سـأشـرح لـكم كـيف يـتـم انـفـاق هذه
االمــــور لـــــكـل العب يـــــجب ان يـــــدفع
مــايــقــارب 600 دوالر امـــريــكي عــنــد
ــشـاركــة في الــبــطــولـة ومن ثـم يـتم ا
مـنح 80 دوالر قــيــمــة صــبغ كل العب
ـــادة الــدهــنــيــة قــبل الــدخــول في بــا
ـسابـقة والـسوار الالعب الـتعـريفي ا
لـــكل العب بـــقـــيـــمــة  70دوالر اجــور
الـــفــــنـــدق  650دوالر ثالثــــة لـــيــــالي
والــكـــثــيــر من الـالعــبــ دفــعت هــذه

االجور من نفقتهم اخلاصة .
{ ماهـي طمـوحاتـكم مـابعـد الـتتـويج بـلقب

اسيا?
- ان عـمـليـة احلـصول جـاءت بـتظـافر
اجلهود وحتدي الذات ولكن االصعب
ان نــحــافظ عــلى هــذا االجنــاز وهــنـا
نطـالب وزارة الشبـاب والريـاضة بان
تطـلق الدعم الكـامل الحتادنـا وجميع

وقدراته الفنية جلميع الفئات لبطولة
بناء االجسام وعلى مستوى التدريب
دربـ ذوي السـمعة  اعداد امـهر ا
يـة الذين اشـرفوا عـلى الالعب العـا
سابقات بشكل مبـاشر بكافة انـواع ا

طلوبة. ا
{ من كــان ابـرز
ــنــافـــســ لــكم ا
في الـــــبـــــطـــــولـــــة

االسيوية?
-  يـــــــــــــعــــــــــــد
ــــــنـــــــتـــــــخب ا
الـــــــــــوطــــــــــنـي
االيـــراني ابــرز
ـنـافـسـ لـنـا ا
فـي الــــــــقـــــــارة
الـصــفـراء مـنـذ
ــــســــابــــقـــات ا
ـــــنــــصــــرمــــة ا
وكـــانت دائــمــا
هي مــاتـتـسـيـد
مـــــــنـــــــصـــــــات
الــتــتـويـج لـكن
نتـائجـها مـعنا
غــابـا مــاتـكـون
ــا مـــتــقـــاربـــة 
تــــــمـــــلـــــكـه من
مــــســــتــــويـــات
ــيــة وفــرق عـــا
الـــنـــقـــاط كـــان
يـــــــــــــحــــــــــــسـم
لـصاحلـهـا لكن
ـــــــــرة هـــــــــذه ا
انـقـلـبت جـميع

وازين حيث  ا
مشاركتنا بعدد مضاعف من الالعب
من تـفـويت الفـرصـة علـيـهم في حسم
الـــنــقـــاط لـــصــاحلـــنـــا في حـــال عــدم
مـجــاراتـهم في بـعض الـنـزاالت وهـذا
مــاحــدث بـالــفـعـل في الـبــطــولـة عــبـر
ـــنــتـــخب االيــرانـي بــعــدد اشـــتــراك ا
مــحـدود واقل بـكـثـيـر من عـدد العـبـ
ــنـتــخب الــوطــني الــعـراقـي وكـانت ا
الــضـروف جــاءت في صــاحلـنــا عــبـر
ــنـتــخــبـات اشــتــراك عـدد قــلــيل من ا

ــعــســـكــرات الــتــدريــبــيــة { مــاهي ابــرز ا
اخلـــارجـــيـــة الــتـي خــاضـــهـــا وطـــني بـــنــاء

االجسام?
ـعسـكرات التـدريبـية اجريت - ابرز ا
في دولـــة لــبـــنــان كـــون لــعـــبــة بـــنــاء
االجسام لهـا اهتمام كـبير سواء على

مـسـتوى الـقـاعات الـتـدريبـيـة او على
كمالت الغـذائية فضال عن مستـوى ا
العـمل على وضع جـدول غذائي عالي
ــــســـــتــــوى لـالعــــبـــــ ووحــــدتــــ ا
تـدريـبـيـتـ صـبـاحـيـة ومـسـائـيـة من
اجل رفـع الــــقـــــدرات الــــعـــــضــــلـــــيــــة
واجلــهــوزيــة الــكــامــلــة بـاســرع وقت
كن عبر اقـامة ستة وجـبات غذائية
عـاليـة البـروت لـستـة وثمـان العب
مـشتـرك كال حسب الـنسـبة الـعضـلية
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بي االسيوي الذي يشهد مشاركة  45 دولة. يشارك العراق في اجتماعات اجمللس األو

بـية العـراقية حـس العـميدي ـكتب التـنفيـذي للجـنة االو وقال رئيس احتـاد السلـة وعضو ا
شاركة 45 بي االسـيوي بدأت في دبـي  في تصـريح صحفي ان اجـتماعـات اجمللس األو

دولة.
بـية العـراقية واوضح بالقـول مثلت الـعراق رفـقة هيـثم عبد احلـميد االمـ العـام للجـنة االو
ـقبـلة بـعد نـافـسات االسـيويـة ا ـقـبلـة وا حـيث سنـنـاقش مع االحتادات االخـرى الـتحـديات ا
جـائـحــة كـورونـا.يــذكـر ان االجـتـمــاعـات سـتــنـاقش مـخــتـلف االلـعــاب االسـيـويـة وتــفـاصـيل

قبلة. نافسات ا ا
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في اخلامس عـشر من شـهر حـزيران
من ذلـك الــــعـــــام جــــريــــدة ( زوراء )
وبـــــالــــرغـم من ان الـــــعـــــراق عــــرف
الصحـافة في الـثالث سنـة األخيرة
من الـقــرن الـتـاسع عـشـر  ,اال أنه لم
يـعرف الـصحـافـة الريـاضـية اال بـعد
مرور عـشرين سـنة االولى من الـقرن
الـعـشرين وهي مـدة تـقـارب الـنصف
قــــرن من الــــزمـن عــــلى صــــدور اول
صـحـيـفـة في الـعـراق عـنـدمـا اقتـحم
يـدان (الصـحـافة الـرياضـية ) هـذا ا

شـاب يـدعى مـحـمـد عـلي آل حـمادي
ولـعل مــحـاولـة اقـتـحـامه هـذه كـانت
ــعــجـزات في ذلـك الــوقت تــعــد من ا
الســيــمـا ان الــعـراق لـم يـتــعـرف في
اضي على العشـرينـيات من القـرن ا
الـــــــــكـــــــــثـــــــــيـــــــــر مـن االلـــــــــعــــــــاب
ـســوؤلـيـة الـريـاضــيـةواســتـأثــرت ا
الـصـحفـيـة بكـونـها الـعـمود الـفـقري
لـلـصــحـافـة بـأكـبـر قـدر من الـدراسـة
واالهـتــمــام من أجـلــهــا الـكــثــيـر من
ؤتـمرات  والـندوات  ,وفي العراق ا
بدأ أول قـسم يدرس الـصحـافة تابع
لـكــلـيــة االدب بـجــامـعــة بـغــداد عـام
1964 ثم تــأســــــست كــلــيــة االعالم
عــام  2002  صـــحـــافـــة ريـــاضـــيــة

بعمر!!  99.
احلديث  عن ( تاريخ ) 

الــصــحــافــة الــريــاضــيــة وســنــواته
وشــخـوصه  ,يــصـعب ألنـه يـتــطـلب
اخلـــوض بـــتـــفـــاصـــيل ( قـــرن ) من
الـــزمـــان ومع مـــرور الــــوقت  حـــتى
تــــطــــور واقـع حــــال الــــصـــــحــــافــــة
الــريـاضــيـة وتــأسس لــهـا مــايـعـرف
الـيـوم االحتـاد الـعـراقي  لـلـصـحـافة
الـــريـــاضـــيـــة عـــلى شـــكـل (  جلـــنــة
ريــاضـــيــة  ) عــام 1970 نــظـم عــمل
الــصـحــفـيــ الـريـاضــيـ وأول من
تـرأسـهـا الـراحل ضـيـاء عـبـد الرزاق
حـسن وعضـويـة ابـراهيم اسـمـاعيل
وشـاكــر اسـمـاعـيـل  ومـؤيـد الـبـدري
وعـبـد اجلــلـيل مـوسى وعـبـد الـقـادر
الــــعــــاني  ومــــقـــرهــــا فـي  نـــقــــابـــة
الصحفـي العراقـي التي تأسست
عام  1959 وأول نقـيب لهـا الشـاعر
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ـنـتـخب الـوطني الـعـراقي الـسـابق كرار أعـرب العب ا
ـنـتـخب احلـالي من ـا وصل الـيه ا جـاسم عن اسـفه 
مـسـتـوى مـشـيـراً إلى أن صـاحب الـتـاريخ واالمـجـاد

تواضعة. بات اليوم من الفرق ا
نتخب العراقي وقال جاسم في تصريح صحفي  إن ا
كان في السنوات السابقة مبهراً بكل شيء حيث كان
يبهر اخلصم حـتى عندما يجـري تمارين االحماء قبل
خـوض اي مـباراة فـي ح نـراه الـيـوم فـريـقـاً يـفـتـقر

نتخب القوي. لشخصية ا
وعــزا جــاسم اســبــاب ذلك الــتــراجع إلى اســتــدعـاء
العـب بـعـيدين عـن الدوري الـعراقـي عاداً االمـر بأنه

خطأ كبير.
ـنتخب وأوضح أن البـعـــــــض اليســـــــتحق تمـثيل ا
سـيــمـا وأن هــنـاك اسـمــاء مـوجـــــــــودة ومـؤثـرة مع

فرقها.
 ومـضى بـالـقـول انه ال يـلـوم الالعب في االخـفـاق بل
الالعب معرض الخطاء ولالصابـة ولالبعاد مبيناً أن
ـنتـخب لـيـس بالـالعبـ بـل من اسـتدعـاهم مـشـكـلـة ا

وهم بعيدين عن الدوري.
ـغتـرب اضـافـة فنـية لـلـمنـتخب واعتـبر جـاسم أن ا
سـيـمـا الــبـعض مـنــهم قـدمـوا مــسـتـويـات مــلـفـته في

باريات التي خاضوها. ا
نتخب ألن يـكون هناك اهـتماماً ودعا القـائم عـلى ا
قـبلة مـشدداً ضرورة رحلـة ا وتـخطيـطاً افضـل في ا
ـنتخب بنتائج تعطش خلروج ا التفكـير باجلمهـور ا
جــيــدة في مــحــافل دولــيــة مــخــتــلــفــة وعــودة الـروح

والسيادة له.
نـتخب الـعراقي ويـعد كـرار جاسم من افـضل جنـوم ا
الــسـابـق الـذي حــصـد نــهـائـي كـأس اســيـا في الــعـام
2007 ويلـعب حـالـيا فـي نادي نـفط مـسـجد سـلـيـمان

االيراني. W∫ كوكبة من رواد احتاد الصحافة الرياضية في العراق U
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مرت يـوم أمس منـاسبـة عزيـزة على
كل الـصـحـفـيـ الـعـراقـيـ السـيـمـا
الريـاضيـ منـهم عنـدما أرخ الـسيد
مـحمـد علي آل حـمـادي وهو مـعتـمد
نـادي االلـعـاب الـريـاضـية ,والذي  (
صــــنـع )  الـــتــــأريخ لــــلــــصـــحــــافـــة
الـريـاضـيـة الـعـراقـيـة عـنـدمـا انـبرى
دون ان يـعــلم بـان مـاعـمــله سـيـكـون
تـاريـخـا يشـيـر الى حـقـبـة من الزمن
أرخت لـــتـــأريخ صـــحـــافـــة الـــعــراق

الريـاضـية  ,يـوم أعـلن في  االربـعاء
الثاني والعشرين من تشرين الثاني
عـام  1922عن اصـدارة ألول مــجـلـة
ريــاضــيــة في الــعــراق  ,صـدرت عن
نـادي االلـعـاب الـريـاضـيـة الـذي كـان
يـــديــــره  فـي ذلك الــــوقت قــــبل (99

عاما).
‚«dF « W U  W «b

يـتفق الـبـاحثـون عـلى ان عام 1869
شهد والدة أول جريدةعـراقية عندما
أصدر الوالي العثماني مدحت باشا
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بي في بطولة كاس من االفضل مـشاركة منتخبنا االو
غـترب وايضا العـرب  مع استدعاء بـعض الالعب ا
ــتـمـيــزين في الــدوري الـعـراقي اسـتــدعـاء الالعــبـ ا
ـــنـــتــــخب الــــذي شـــارك في وتــــســـريح كـل العـــبـي ا

التصفيات ونقول لهم مع الف سالمة .
ــبي في بــطـولــة كـأس الــعـرب ســتـكـون مـشــاركـة االو
خطـوة ايجـابـية  العـطـاء الثـقـة لهم وتـطـوير مـسـتواهم
عـرفة قـدرات وامكـانيات وهي فرصـة ذهبـية لـلمـدرب 
كل الالعـب بـدال من مـشاهـدتـهم  في الفـديـوات التي
تـرسل له الى هـولـنـدا لـنـسـتـفـيـد من كـبـوتـنـا الـكـبـيـرة
واحملــزنـة  فــاخلــروج  من تــصــفــيــات كــأس الـعــالم .
اصـبح امراً واقـعـاً وال عالج له حـتى لـو  تعـيـ ابو
ـنـتـخب فال نـسـتـطـيع عـلي الـشـيــبـاني  ضـمن طـاقم ا
احلصـول عـلى الـبطـاقـة الـثـالثـة في ظل هـذه الـظروف

ستوى السيء الذي ظهر فيه منتخبنا الوطني . وا
ـســتـحــيل عــسى ان يـنــتـخي  كـرة الــقـدم ال تــعــرف ا
ـبي بــعــد مـشــاركــتـهم فـي كـأس الــعـرب العـبــيــو االو
ــهـــارة ويــكــمـــلــوا مــشــوار واكــتــســـابــهم اخلـــبــرة وا
الـتـصـفـيـات فـيـمـا بــعـد ونـسـتـطـيع ان نـقـدم مـسـتـوى
افضل ونـحصل عـلى الـبطـاقة الـثالـثة وهي امـنيـة  قد
تـكون سـراباً او اضغـات احالم في وطن شعـبه مدمن
على االحـالم السعيدة لكن عندما يصحى من النوم ال
ــر في كل يــجــد ســوى الـــواقع ا
مـفاصل احلـياة بـعد ان كان
ـــنـــتـــخـب الـــوطـــني ســـر ا
ســعــادتــنـا وهــو الــوحــيـد
الـــذي يــرسم الـــضــحــكــة

على الوجوه.
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اليـسـتــحق اجنـاز بـنــاء االجـسـام في
ــر مــرور الــكــرام صــدارة اســيــا ان 
ـراحل دون ان نـسـتـوقف في جـمـيع ا
ـنـتـخب الـوطـني قـبل الـتي عـاشـهـا ا
الـشـروع في بـطـولـة الـقـارة الـصـفراء

ـراحل الـنهـائيـة لـلتـصفـيات واثـناء ا
حــتى وصـــول الــلــحـــظــة احلـــاســمــة
خلطف  69مـيـدالـية مـلـونـة الول مرة
في تاريخ اللعبة مـنذ نشوءها  وهنا
قــررت الــزمــان الــريـاضـي ان تــلـتــقي
رئيس احتـاد بناء االجـسام فائـز عبد
احلـسن لتـسلـيط الضـوء على الـنقاط
اجلـوهـرية الـتي اسـهـمت في حتـقيق

هذا االجناز.
{ كيف كانت استعدادتكم لبطولة اسيا?

- انطلـقنا مـنذ البـداية في اعداد فني
عـلـى مـسـتـوى عال عـبـر جتـمـيـع عدد
كبـير من الالعبـ جلمـيع الفرق ومن
اجراء اربع تـصفيـات قاسيـة اسهمت
في ابــــراز اقـــــوى الالعــــبـــــ ضــــمن
ـــســتـــوى االفــضـل الخــتـــيــارهم في ا

ــشــاركــة في الــبــطــولــة االســيــويــة ا
ـنافـسة بـحيث يـكونـوا قـادرين على ا
الشرسة التي دائما ماكنا نالقيها من
ــشـاركـة في ـنــتـخـبـات االســيـويـة ا ا
البطوالت السيويـة السابقة سيما ان
ــشــاركــات الــســابــقــة تــمت جــمــيع ا
دراسـتـهـا بـشـكل مـسـتـفـيض من اجل
تشـخيص اسـباب االخـفاقـات والعمل
ــعـــاجلــات عـــلى جتـــاوزهــا ووضـع ا

الصحيحة لها.

نتخب الوطني لبناء االجسام بتحقيق اجناز اسيا  - بعدسة: قحطان سليم »$U“∫ فرحة ا
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الــعــراقـي الــكــبــيـــر مــحــمــد مــهــدي
اجلواهري   ,وكان للجنـة الرياضية
في الـعـراق دورا كـبـيـرا في تـأسيس
الــرابـــطــة الـــعــربـــيـــة لــلـــصــحـــافــة
الـريــاضـيـة عـام 1974 في الـقـاهـرة
وشغل الـعراق مـنصب الـنائب األول
لـرئــيس الــرابــطـة بــشــخص ضــيـاء
حسن  ,وعام 1975 صبح الـعراق (
ضـيـاء حـسن )  رئـيـسـا لـهـا ومـؤيـد
الـبـدري اميـنـا عـاما واصـبح مـقـرها
بـغـداد وامــتـدت واليـة الـعـراق حـتى
عــــام  1991.وانـــــظم الـــــعــــراق الى
االحتاد الدولي للـصحافة الـرياضية
عــام 1974 ثم اســـهم فـي تــأســـيس
االحتاد االسـيـوي عام  1978وشغل
منـصب النـائب األول فيه  حـتى عام

.1992
وفي الــــثـــاني من آب عـــام 1990 
تـعــلــيق عــضــويـة الــعــراق  بــسـبب
دخول  قـواته العسـكريـة  الكويت ثم
تـــواصـــلـت رابـــطـــة الـــصـــحـــفـــيـــ
الــعــراقــيــ بــعــد عــام 2003 بــاسم
االحتاد العراقي للصحافة الرياضية
الـذي اجـرى أخر انـتـخـابات لـهـيـئته
االدارية يوم الـتاسع عشـر من كانون
االول 2020 ويـتـألف االحتـاد حـالـيا
من : خالد جـاسم  رئيسـا ود. عدنان
لـفـتـة  نـائـبـا لـلـرئـيس ويـوسف فـعل
أميـنا لـلسـر وجعفـر العـلوجي أمـينا
ـالــكي أمــ الــسـر مــالــيــا وسـيـف ا
ـــســـاعــــد واألعـــضـــاء هـم : مـــيـــثم ا
احلسني وعمـار ساطع ومؤنس عبد
الــلـه وجــمـــعـــة الــثـــامـــر وبالل زكي

وسمير السعد.
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الـدولي عـلى هـامش بـطـولـة الـعالم
وشـارك فـيـهـا أربـعـة حـكـام دولـي

من العراق.
وجتدر االشارة الى ان وفد منتخب
العـراق بالـكيوكـوشنـگاي سـيحظى
ـبي يــرأسه الـنـائب بــاسـتـقــبـال أو
ــبــيــة األول لــرئــيس الــلــجــنــة األو

الوطنية العراقية  إياد جنف.

وقــــال رئــــيس االحتــــاد الــــعــــراقي
للكيـوكوشنگاي عـمار عدنان وهيب
في بــــيـــان  ان األوســــمــــة تـــوزعت
بـواقع وســام ذهـبي واحـد وإثـنـ
فــضــيــ ووسـام نــحــاسي واحـد
مــــوضـــحـــاً ان “الـالعب إبــــراهـــيم
جــاسم حــقق الــوســام الـذهــبي في

منافسات وزن حتت ٧٥ كغم.

وأضـاف وهـيب ان الالعب إسـحاق
مــحــمــد أحــرز وســامــاً فــضــيــاً في
منافسات وزن حتت 90كغم ومثله
زمــيـله زيــدون أحـمـد حــقق وسـامـاً
فـضــيـاً آخــرَ في مـنــافـســات الـوزن

فتوح للشباب. ا
وتابع وهيب ان الالعب ياسر عمار
حقق الوسـام النحـاسي للعراق في

مــــنـــافــــســــات الـــشــــبـــاب  في وزن
حتت70 كغم.

وخــتم وهـــيب حــديــثـه مــبــيــنــاً إن
مـنــافـســات الـبــطـولــة شـارك فــيـهـا
نـــخـــبـــة مـن أبـــرز الالعـــبـــ عـــلى
مـســتـوى الـعـالم ?”مـشـيـراً الى ان
الــعـــراق شــارك أيــضـــاً في الــدورة
الـتـحـكـيـمـيـة الـتي نـظـمـهـا االحتاد

ÊU e « ≠œ«bG
أحـــرز العـــبـــو مـــنـــتـــخـب الـــعــراق
بـالـكـيــوكـوشـنـگــاي أربـعـة أوسـمـة
مـلونـة في منـافسـات بطـولة الـعالم
بالـلعـبة والـتي أُختتـمت فعـاليـاتها
ـــديــنـــة  كـــاراكــوف فـي بــولـــنــدا
شـاركة 33 مـنـتخـبـاً من مـخـتلف

بلدان العالم.

فائز عبد احلسن
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ÊUłdN∫ خطاطون يستذكرون من سبقوهم في االبداع
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اضي العرض انـطلق منتصف االسـبوع ا
ـــعــــرس) فـي احـــد دور االول لـــفــــيــــلـم (ا
الـسـيــنـمـا بــدبي وحـضـره أبــطـال الـعـمل
وعــلى رأســهم الـفــنــان اإلمـاراتـي يـوسف
الـكـعـبـي والـفـنـانـة الـعــراقـيـة مـيس كـمـر
وعـدد من الـنــجـوم والـفـنـانـ اإلمـاراتـيـ
ـــصــريـــ ولـــفـــيف مـن جنــوم مـــواقع وا
الـتواصل في اإلمارات وأكـدت ميس كمر
(ســـعــــادتـــهـــا بـــالـــعـــمل و أنـــهـــا جـــاءت
خـصيـصاً مـن البـحرين حلـضور الـعرض

اخلاص للفيلم).
وقـال بـطل الفـيـلم الـكعـبي في تـصريح أن
(الـعـمل يـنــاقش في طـيـاته فـكـرة االبـتـزاز
وعـمـلــيـات الـنـصب والــسـعي وراء الـطـمع
واســتـــغالل ظـــروف اآلخــرين لـــتــحـــقــيق
مـكاسب مادية ويوجه رسالة بأن كل هذه
األشــيـاء تــؤدي في الــنــهــايـة إلـى احلـبس

والسجن والفضيحة للشخص).
وأوضح أن (الــعـمل يـشــارك فـيه عـدد من
ـصـريـ والعـراقـ والـسورين الـفـنانـ ا
والــتــونــســيـ وهــذا الــشيء نــحــاول من
خالله تــأكــيــد الـــتــمــاسك والــتــعــايش في
اجملـتمـع اإلماراتي بـ كافـة اجلـنسـيات

وأن الكل واحد على أرض اإلمارات).
وعن دوره في الـفيـلم أكد أنه (الـشخـصية
الــرئــيـــســيــة فـي الــعــمـل حــيث يـــجــســد
شـخصـيـة شخص يـبتـز والـد ميس كـمر
في أحــداث الـفــيـلـم ويـقــوم بـرفع
بلغ مادي قضية يطالبه فيها 
ومن ثـم يــتــعــرف عـــلى مــيس
كـمــر ويـريـد الــزواج مـنـهـا
لـــكـــنــــهـــا حتــــاول فـــتـــرة
الــتــعــارف أن تـضــغط
عـــلـــيه لـــلـــتــنـــازل عن
الـــقــضـــيــة لـــلــزواج
مـــنــــهـــا إلـى جـــانب
عــدة طـلـبــات تـفـوق
قـــدراته وكـل هــذه
ـــواقف تـــدور في ا
إطــــار كـــــومـــــيــــدي

اجتماعي).
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التـشكيلي السوري اقام في صالة لؤي كيالي بالرواق
الـعـربي مــعـرضه (قـنـاديل) وضم 27 لـوحـة بـأحـجـام

كبيرة.
W½UM  d U½ wKŽ

الشـاعـر الـعـراقي صـدر له عن دار الـشؤون الـثـقـافـية
الـعـامـة  كــتـاب بـعـنـوان (األبـويـة الــثـقـافـيـة.. أسـطـورة
وذجـاً) يقع في 432 صـفـحة من الـشعـراءالشـبـاب ا

القطع الكبير.
ÊUC — bL×
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رئيس مجلس ادارة مجلة غولدن بريس تلقي اخلميس
قـبل مـحـاضرة بـعـنـوان (انواع احلـمالت االعالمـية) ا
ضـمن دورة (صنـاعـة حـمالت الـتأثـيـر االعالمي) عـبر

منصة اريد.
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{ لـوس اجنلوس  –وكاالت
- مع عـــــــــودتــــــــهـــــــــا الى
الــــســــيــــنــــمــــا في فــــيــــلم
(تزوجني) الذي يشاركها
الـبطولة فـيه اوين ويلسون
تــكـلــمت جــنــيـفــر لــوبــيـز في
مـقابلـة تلـفزيونـية  عن جتربـتها
اخلـــاصـــة وعالقـــات احلب الـــتي
مـثـلـة االمـريـكـية ارتـبـطت بـهـا. ا
الــبـالــغــة من الـعــمـر 52 عــامـاً
تــزوجـت ثالث مــرات. عــنــدمــا
سـألـتـهـا مـقـدمـة الـبرنـامج اذا
كــانـت مــســـتـــعــدة ان تـــعــاود
الـــتـــجـــربـــة رغـم طالقـــاتـــهـــا

الثالث اجابت: 
( ال اعــرف اعـــتــقـــد نــعم.
تـعرفـيـني انا رومـنطـيقـية
وكــــنـت دومــــاً هــــكــــذا.
اؤمن بــالـســعـادة مــئـة
ــــــــــــــئــــــــــــــة). بــــــــــــــا
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بــعــد أيـــام من دخــولـــهــا الــعـــنــايــة
ــــوت امس االول ــــركـــزة غــــيب ا ا
ــصــريــة ســهــيــر األحــد الــفــنــانــة ا
الـبــابـلي عن  84عـامــاً.وجــاء رحـيل
الــبـابـلـي بـعــد إعالن صـهــرهـا رضـا
طـــعـــيـــمـــة اخلـــمــــيس الـــفـــائت أن
(صـحــتـهـا سـاءت أكــثـر خالل األيـام
ــاضـيــة إثــر تــعــرضــهـا الـقــلــيــلــة ا
لــغــيـــبــوبــة ســكــر أدت إلى عــدد من

ضاعفات). ا
ولـدت البـابـلي في 14 شـباط 1937
ـحافظة دمياط في مركز فارسكور 
ـنصورة إال أنها نـشأت في مـدينة ا
ــحـافـظـة مـوطـن الـعـائـلــة األصـلي 
الدقهلية.كان والدها مُعلم رياضيات
ــنــصــورة الــثــانــويــة فـي مــدرســة ا

العسكـرية بنـ فيما كـانت والدتها
ـوهـبة في ربـة منـزل.وبـدت عـلـيهـا ا
ـعـهد سن مـبـكـرة حيث الـتـحـقت بـا
ـسـرحـيـة ومـعـهـد الـعـالي لـلـفـنـون ا
ــوســيــقى فـي نــفس الــوقت وسط ا
رفض األم وتشـجـيع األب الـذي تنـبأ
لـهـا بـالنـجـاح والـشـهـرة خـصـوصاً
أنـــــهـــــا كــــانـت جتــــيـــــد تـــــقــــلـــــيــــد
.تـمـيـزت الـراحـلـة في إتـقان ـمـثـل ا
الــلــون الـكــومــيــدي وكـذلـك الـدرامي
ولها رصيـد هائل من األعمال الـفنية
ـسـرحيـة ومن أهم الـسـينـمـائـيـة وا
سـلسل الـكومـيدي(بـكيزة أعمـالهـا ا
وزغلـول).أيضـاً لـها رصـيد مـسرحي
وسـيــنـمـائـي وتـلـفــزيـوني ومن أهم
أعـمالـهـا مـسرحـيـة ريـا وسكـيـنة مع
.أما عن شـاغـبـ شـادية ومـدرسـة ا

حـاول أن جتـرى الــفـحـوصــات الـطـبـيــة الالزمـة عـلى
جسدك لتطمئن على صحتك.

qL(«

ـواصـلـة يـجـب عـلـيك حتـضــيـر خـطط جــديـدة بـديـلــة 
طريقك في حتقيق جناحك.

Ê«eO*«

تتخلـص من التعب الذى تشـعر به أحياناً و تـستعيد
عافيتك من جديد.
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انه يـوم سعـدك ستـحظى بـفرص كـثيـرة لزيـادة دخلك
واصل عملك بجد .

»dIF «

جتـنب التـدخل في أشـياء ال تـفيـد حـتى ال تنـدم على
وقتك الضائع.
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حتـقيق الـكثـير من األربـاح التي سـتعـود علـيك نتـيجة
عملك اجلاد مع شركائك .
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بـــهــدوء اعــصـــابك حتــافـظ عــلى اســـتــقـــرار عالقــتك
باألخرين.رقم احلظ .9

ÊUÞd «

هـام هـو أفضل طـريق لـتحـقيق التـعـاون في تقـسـيم ا
الربح.رقم احلظ. 8

Íb'«

ـتازة لـلتـحكم في جـميع تتـمتع بـطـاقة و سـلطـة جد 
أوضاعك.رقم احلظ2ز

bÝô«

ستـلـتقي أنـاسا جـدد يـؤثرون في حـياتـك الشـخصـية
بشكل كبير.رقم احلظ .5

Ë«b «

ـسـتـويات أغـلب  فـتـرة ازدهـار و تـطـور عـلى جـمـيع ا
اهدافك سيتم حتقيقها .

¡«—cF «

ــنـــاسب من الــســنـــة لــتــكــون فــردا من  انه الــوقت ا
جتمعات جديدة .رقم احلظ .3
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ضع اجـوبـة الـتـحـديـدات افـقـيا
واقرأ في العمود الوسط الكلمة

طلوبة :  ا
·ËdŠ ∑ WOÝË— W¹—uNLł

1- مهدئة لأللم
2- ملك حكم مصر

3- مدينة لبنانية أثرية
4- فشل
5- نظم

6- جديدة العهد
7- مناضل

صـري يحيي حـفله الغـنائي االول في العراق الفـنان ا
ـقبل في حـدائق السنـدباد الند في الـ 12من الـشهر ا

في بغداد.

قـام الـعـراقي احـيـا مع فـرقـته (دار الـسالم) مـطـرب ا
ـاضي نــظـمــته احملـطــة ضـمن حـفـال مـســاء الـســبت ا

فعاليات (مساحة ابداعية). 

ـاضي افـتـتاح وزيرة الـثـقـافـة االردنـيـة رعت الـسـبت ا
شـاركة عـرض الـفني األول لـلفـنـانة ر احلـوراني  ا
26 فـنـانـا وفـنـانـة عـرضوا 108 لـوحـة فـنـيـة في احد

فنادق العاصمة االردنية عمان.

 عـمـيـد كـلــيـة الـتـربـيـة األســاسـيـة في جـامـعـة ذي قـار
ـاضي في النـدوة  االفتـراضيـة التي حاضـر الـسبت ا
اقامها ملتقى النبأ للحوار بالتعاون مع منتدى اساتذة
القـانون اجلـنائي في الـعـراق بعـنوان (فـلسـفة الـتعـليم

العالي في العراق - فرص و حتديات). 
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عـضو مـجلس نـقابـة الصـحفـي
الـعـراقـيـ تـرأست وفـد الـنـقـابـة
الى مـــحـــافـــظـــة ديــــالى لـــبـــحث
تـخـصـيـص اراض لـلـصــحـفـيـ
وتــذلــيل الــعــقــبــات امــام اجنــاز

لف. ا

سكارليت جوهانسن

تـصمـيمه بـطريـقة  مـبسـطة خـالية من
ــسـرحـي (لـيــلـة الــتــعـقــيـد لــلــعـرض ا
االنحوتة) وذلك بوجود  أربعة كراسي
ا يـعـطي مرونـة في احلـركة واريـكـة 
ـــســـرح . والـــتـــنـــقـل عـــلى خـــشـــبـــة ا
والالفـت للمـتابعـة هو اشتـراك  مخرج
ـثالً ــوني  ـســرحـيــة الـر ومــؤلف ا
مثلـة ميس الزعبي. وعن الـى جانب  ا
ـسـرحـية ـوني (ا ـسـرحـيـة قـال الـر ا
تــتـحـدث عن قــصـة شـاب خـرج من دار
األيـتام يصادف أنحوتة يـتاملها كثيرا
والــتي تــكــشف ان والــدة الــشــاب قـبل
الـوالدة كـانت سـتـنـتـحـر جـراء الـعـنف
ــرأة في كل زمـان ــارس ضـد ا الــذي 
ومــكـــان واحلــيــاة الــيـــومــيــة).وقــالت
ـمـثلـة ميـس الزغـبى قالت (دوري في ا
ـسرحيـة الفتـاة التي حتاول االنـتقام ا
وهي الـشـخـصيـة الـثـانـية من الـشـاب 
ـسـرحـيـة الـفتـاة الـعـقـيم  النص في ا
كــتـب ســنـة  2019). وعـن مــســرحــيـة
(يـس كــودو) قــال الـــفــنــان انـس عــبــد
الـصـمد الـتي هي من تـأليـفه واخراجه
(هـي رؤيـة لــنص صــمــوئــيل بــكت في
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يـواصل مهرجان بـغداد الدولي الثاني
لــلــمـســرح فــعـالــيــاته ويــشـهــد الــيـوم
الـــثالثـــاء تـــقـــد ثالثـــة عـــروض هي
مـسـرحـيـة (لـيـلـة االنـحـوتة) من األردن
وتـعـرض في الـساعـة الـسادسـة مـساء
فـيما تعرض في عـلى مسرح الرافدين 
الـســاعـة الـرابـعـة عـصـرا عـلى مـسـرح
الــرشـــيــد مــســرحــيــة (يس كــودو) من
ـــســـرح الـــوطـــني الـــعـــراق  وعــــلى ا
تــعـرض فـي الـســاعـة الــثـامــنـة مــسـاء

انيا. مسرحية(تيلل) من ا
 وتـتـحدث مـسرحـية ( لـيلـة االنحـوتة)
ـــشــاكـل الــعـــائــلـــيــة واخلـــيــانــة عن ا
الـــزوجــيــة الـــتي تــســـبــبــهـــا مــشــاكل
اإلجنــاب بــ الـزوجــ  وتــتــخـلــلــهـا
التدخالت من جانب نساء  احلي الذي
ــشــاكل بــ الــزوجــ في يــزيــد مـن ا
إطــار نــسق مــســرحي جــمــيل  أوجـده
ـوني  وتشكل مـخرج الـعمل ايـاد الر
ــسـانـدة لــلـعـرض اجلــوانب الـفــنـيـة ا
أهــمـيـة لـلــبـعـد الـتــصـويـري لألحـداث

وفي مـــقــدمـــتــهـــا  الــديـــكــور الــذي 

سرحية جتـربة حالها حال الـتجارب ا
ــسـرح فـي الــعـالـم ).مــؤكــدا ان (إرث ا
ي مــأخــوذ من الـــعــراقي هــو إرث عـــا
ـيـة ذهب الـيـهـا الـدارسـون جتـارب عـا
في اخلـارج وأتو بتجاربهم وعكسوها
عـلى الـواقـع الـعـراقي التـوجـد قـطـيـعة
ـسـرح الـعـراقي هـو تاريخ ?ن تـاريخ ا
ي). وعن ـــســـرح الـــعـــا مـــســـتـل من ا

ـيـتـا و تـقــدم أسـلـوب ا انــتـظـار كـودو
ـستـحيل مـسرح الـذي تـنتـهجه فـرقة ا
مـنـذ نـشـأتـهـا حـيث قـدمت الـعـديـد من
ـــشــاركـــات الـــدولـــيــة). الـــعـــروض وا
مــوضـحـا ان (يـوجـه هـذا الـعـرض إلى
ـية فال ـتـلكه من لـغـة عا ا  اإلنـسـان 
يـوجه إلـى فـئـة مـعيـنـة بـل هـو خـطاب
إنساني يقدم بصيغ فنية مبتكرة وهي

ـمثل ـسـرحـيـة ودوره فـيـهـا حتـدث ا ا
مـحمد عمرقائال (فكرة العمل تقام على
فـرضية االنتظار وهي نـسبة التعاطف
مـع هـذا الـنص الـتـاريـخي النه مـدونـة
ـيــة جـربـت حتت مـقــتـرح اجلــمـال عــا
كــثـيـرا وفي كل دول الــعـالم بـسـبب أن
ــــــــدونــــــــة حتــــــــمـل كـم  هــــــــائـل من ا
ــشـاعــر ومن فــرضــيـة األحــاســيس وا
االنـتظار وحيوية تقسم وتشردم البعد
اإلنـــســـاني) واضـــاف (اخـــتط اخملــرج
أنس عـبـد الـصـمـد خـطـأً مـغـايـرا يـقف
عـلى تفعـيل احلواس الـداخليـة والفكر
ـســات الــعــقل والــفـعل الــثــاقب عــبــر 
واإلحــســاس لـيــكـون صــور مــتـحــركـة
وثــابـتــة تـســهم في تــوضـيح الــثـيــمـة
ـطـروحـة عـبر نـافـذة عـراقـية مـحـلـية ا
وهــذا الــعــرض هــو نــتــاج حملــمــوالت
فــكـــريــة ذات طــابع ســمــعي وبــصــري
حـركي يـنـشطـر إلى مـعـادالت جذب مع
طروح بثيماته اإلنسانية). وضوع ا ا
سرحية صادق الزيدي  ويشارك في ا

رجوان جناح فضال على محمدعمر.
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اســتــضــافت جــمـعــيــة الــتــشـكــيــلــيـ
اضي فعاليات يوم العراقي السبت ا
الــوفـاء خلــطـاطي الــعـراق الــراحـلـ 

وطـــرزت لــوحـــات الـــراحـــلـــ جــدران
القاعة الـكبرى وبحضـور عدد كبير من
فــــنــــاني ومـــثــــقــــفي الـــعــــراق الـــرواد
تـميزة وعوائـلهم لـيشهـدوا الفـعاليـة ا
وافـــتـــتح عـــلى هـــامش
الــــتـــــكــــر  مـــــعــــرض
اخلـــطــاط الــرائــد عــبــد
الـرضـا جـاسم الـقـرملي
وتـــــــضـــــــمـن عـــــــدد من
الـلـوحـات الـفـنـيـة الـتي
طــرزت جــدران الــقــاعــة

الكبرى .

وقـــال رئـــيس جـــمـــعـــيـــة اخلـــطـــاطــ
العراقي روضان بهـية بكلمته ( كانوا
قـــنــاديـل مــضـــيــئـــة حــمـــلــوا اقـالمــهم
وغــمـسـوهـا بــاحلـبـر فـخــدمـوا فـنـا من
اجـمل واروع الـفـنـون االصـيـلـة اولـئك
ــــبــــدعـــون كــــانـــوا فـي ركب قـــافــــلـــة ا
اخلطاط التي انـطلقت مسـيرتها منذ
يـــحـــدوهم عـــشق اكـــثـــر من الف عـــام 
غــامض لـكـائن صــعب تـفـســيـره افـنـوا
حــيــاتــهم وهم يــحـاولــون فك طـالسـمه
ومعرفة اسراره ورحلوا عن هذه الدنيا
وهـم مـــشـــدودون الى عــــوالم فن اخلط

من العراق والثاني من سوريا والثالث
شاركة نوعا من فلسط ةكانت هـذه ا
من الـتحـدي حـيث فزت بـجـائزة تـركـيا
وهي عــبـارةعن مــسـابــقـة  15صـفــحـة
) .مـضـيـفـا مـتـنـوعـة من الـقـران الـكـر
(كــان خـبـر الـفـوز صـادم بــالـنـسـبـة لي
وغـيـر مـتـوقع حـيث اسـتـلـمت اجلـائزة
من الـقـصـر الـرئـاسي من قـبل الـرئـيس
اردوغـان وســعــيــد بــهــذا الــفــوز الـذي
يضـاف جلمـعيـة اخلطـاط الـعراقـي

وجلــمــيع خــطــاطي
العراق ).

الـــعـــربي ) واضـــاف ( الـــيـــوم مـــاكــان
جلـمـعـيـة اخلـطـاطـ الـعـراقـي اال ان
تسـتذكـرهم باجالل وعـرفان فـكل واحد
مـنــهم يـسـتـحق الــوفـاء والـتـرحم عـلى
روحه الطاهـرة وستبقى ذكـراهم ماثلة
امــامــنــا مــاحــيــيــنــا وســتــظل اثــارهم
اخلطيـة عالمة مضيـئة تقاوم الـنسيان
فاخلط الـعربي يبـقى دهورا بعـد كاتبه

وكاتب اخلط حتت االرض مدفون ).
 و خـالل الــفـعــالــيــة تــكـر عــدد من
الراحل ومنهم اخلطاط علي الراوي 
جناة كركوكـلي  محمد عـزت كركوكلي
 احــســان ادهم  مـحــمــد سـعــيـد
الـــصــكــار  جــواد ســبــتي  عــلي
الـغـراوي  عبـد الـكـر احلـلبي 
علـي الغـراوي  خلـيل الـزهاوي 
مــحــمــد مــاقــلي والــراحل جــمـيل

الواسطي .
وقـــال اخلـــطــاط هـــادي الــدراجي
الــفــائــز بــجــائــزة مـســابــقــة خط
صحف في تركيا لـ ( الزمان ) ( ا
هي مناسـبة دوليـة وجود العراق
سـابـقة وكـانت الـدعوة في هـذه ا
عــامــة شــارك بــهـــا الــعــديــد من
اخلـطاطـ في الـعالم مـنـها
ثالث دول عـربـيـة االول

األفالم فتألقت بـفيلم جنـاب السفير
وحلظـة ضعف مع صالح ذو الـفقار
وفي الـتـلـفـزيـون مـسـلـسل احلـقـيـقـة
وأعـــمــال أخــرى كـــثــيـــرة.واعــتــزلت
الــــبـــابــــلي الــــفن عـــام 1997 بـــعـــد
ارتـدائـهـا احلـجاب وفـي عام 2006
ـــســــلـــسـل (قـــلب عـــادت مــــجـــدداً 

حبيبة).
تزوجت الـبابلي  5مرات كـان أولها
من مـحـمـود الـنـاقـوري الذي أجنـبت
مــنه ابــنــتـهــا الــوحـيــدة نــيــفـ ثم
ـلـحن منـيـر مراد بـعـدها ـطرب وا ا
تاجر اجملـوهرات أشرف الـسرجاني
الـذي تـوفي لــتـتـزوج بـعـده من رجل
مثل األعمال محمود غنيم وأخيراً ا
أحــمـــد خــلــيل الــذي ســـبــقت وفــاته

دة قليلة. وفاتها 
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{ لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت - بـعــد غـيـاب
عن الــســـجــادة احلــمــراء بـــســبب حـــمــلــهــا
ــمـثــلـة ـولــودهــا االول تـألــقت ا ووضـعــهــا 
االمـريـكيـة سـكـارلت جـوهـانـسن مـع زوجـها
ـمــثل االمــريـكـي كـولــ جــوست في لـوس ا

اجنلوس.
اضي  اذ ظهرت مـع زوجها لـيل اخلمـيس ا
لتلقي اجلائزة من (ذا امريكان سينما اورد)

لتكر موهبتها. 
لفتت جوهانسن بإطاللتها الباهرة اذ لبست
بدلـة بـيـضـاء من عالمـة فرسـاتـشي تـمـيزت
الــبـدلــة بــقــصــة الــبـنــطــال وبــالــقــصـة عــلى
اخلــصــر. الــســتــرة مــفــتــوحــة من اخلــلف.
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كــــابـــول (أ ف ب)  –كــــان حــــاجي
مــيــرزمـان مــراهــقــا في سـتــيــنـات
ـاضي عـنـدمـا بـدأ الـتـقاط الـقـرن ا
صـور بواسطة آلة تصوير خشبية
فـي وسط كــابــول… لــكــنه يــخــشى
حـاليا زوال هذه  الـعلبة الـسحرية
بــسـبب الـغـزو الــرقـمي. وهـو كـان
يـجـوب الـشـوارع بـحـثـا عن زبـائن
لـيـلـتقط صـورا بـاألبـيض واألسود
جلـوازات السـفر وبطـاقات الـهوية

ووثائق ثبوتية أخرى.
وجتــمع هـذه  الــكـامــيـرا الــفـوريـة
بــ جــهـاز الــتــصـويــر واحلــجـرة
ـــظــــلـــمـــة وهي ســــلف أجـــهـــزة ا
بـوالرويد  لـلتصـوير الـفوري وكان
يـسـتـخدمـهـا خـصوصـا مـصورون
فـي الشـارع من أجل البـورتريـهات

اخلـاصـة بالـزبـائن. وصمـدت اآللة
أمـــام احلـــروب والــغـــزوات ومــنع
الـتصـوير من جانـب حركة طـالبان
خـالل تسلمها احلكم ألول مرة ب
الــعـامـ  1996و ?2001لــكــنــهــا
اآلن مـهددة بالزوال بـفعل األجهزة
الـرقمـية بـحسب حـاجي مـيرزمان
الــذي بـــات في الــســبــعــيــنــات من
الــعـمـر. ويـقــول مـيـرزمــان لـوكـالـة
فــرانس بـرس خالل وضــعه جـهـاز
الــتـصــويـر خــاصـته عــلى مــنـصـة
خشبية في منزله الصغير في قلب
الــعـــاصــمــة األفــغــانـــيــة  لم نــعــد
نـسـتخـدم هـذه األجهـزة. هـذه آخر
قـطـعـة من نوعـهـا مـحفـوظـة لديّ .
ويـبـدو مـيـرزمـان سـعـيـدا بـإظـهـار
طـريقة عمل اجلهاز إذ يُدخل ورق

الـتــصـويـر ومـنـتـجـات مـخـصـصـة
لـتـحـمـيض األفـالم ويـنـزع الـغـطاء
عـن الـعـدســة لـيــحـصل فــورا عـلى
صـورة سالبـة. ومن داخل احلجرة
الـعـازلـة لـلـضـوء يـعـمل مـيـرزمـان
عـلى الصورة الـسالبـة التي حتوّل
ـــســار عــيــنه لـــتــعــطي صــورة بــا
ـعــالم. ويـقــول حـاجي مــكـتــمـلــة ا
ـــصــــورون الـــيـــوم مــــيـــرزمــــان  ا
يــســتـخــدمـون جــمــيـعــهم أجــهـزة
رقـــمـــيــة عـــدد األشـــخـــاص الــذين
يــعــرفـون طــريـقــة اســتـخــدام هـذا
اجلـــــهـــــاز آخـــــذ في الـــــتـــــراجع .
ويـوضح أن عـلب الـتـصـويـر كانت
تُـصنع على يد جنارين أفغان لكنّ
الـــعـــدســـات كـــانت تُـــســتـــورد من
اخلـارج. وشكّلت خمسـينات القرن

الــعـشـرين الــعـصـر الــذهـبي لـهـذه
الــكـــامــيــرات الــفــوريــة في فــتــرة
الـتحق فيهـا األفغان بأعـداد كبيرة
بـصـفوف اجلـيش الـوطني وكـانوا
يـحـتاجـون لهـذه الـغايـة إلى صور
شـمسية من أجل إتـمام معامالتهم
الـعـسـكـريـة. وإثر تـسـلـمـهـا احلكم
في نـــهـــايــة تـــســعـــيـــنــات الـــقــرن
ــاضـي مــنــعت حــركــة طــالــبــان ا
الـتـصـويـر إذ يـحـرّمـون أي تـمـثيل
لــلـبـشـر. لــكـنّـهم ســمـحـوا حلـاجي
مـيــرزمـان بـالـتـقـاط صـور رسـمـيـة
بـجهازه. وبعد سقوط طالبان سنة
2001 حــظــيت هــذه اآلالت بـرواج
مـــتـــجـــدد في ظـل حــاجـــة مـاليــ
الــتالمـذة لــصـور من أجـل الـعـودة
ـدرسـة أو السـتـخـدامـهـا في إلـى ا
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اسـتـصدار بـطاقـات الهـوية. وبـعد
عــودتـهم إلى احلـكـم مـنـتـصف آب
الـفـائت لم يـجدد عـنـاصر طـالـبان
احلـظـر الـذي فـرضوه سـابـقـا على
ـكن الــتـصــويـر. وفي الــشـوارع 
ـقاتـلـ الشـباب يـلـتقـطون رؤيـة ا
صــورا لــرفـاقــهم أو صــورا ذاتــيـة
(ســـيــلـــفي) بـــواســطـــة الـــهــواتف
الــذكــيــة. وعــلّم حــاجي مــيــرزمـان
أبـنـاءه األربعـة فن الـتصـويـر. لكنّ
أيــاً مـنــهم ال يـســتـخــدم الـكــامـيـرا
الـــفــوريــة. ويُــعـــرض آخــر جــهــاز
تــصــويــر من هــذا الــنــوع تــمــلــكه
الــعــائــلــة حـالــيــا في االســتــوديـو
الـعائلي كشـاهد على حـقبة غابرة
لـم يـــعــــد لـــهــــا وجــــود ســـوى في

ألبومات الصور.
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بــعــيــداً عن مــســتــنــقع نــتــائج االنــتــخــابـات إذا كــانت
صـحـيـحـة او مـزورة كـالـعــادة فـإنّه يـنـبـغي ان نـتـوقف
ـان الـعراقي مـنذ أول دورة بـعد الـعام لـتأمّل واقع الـبر
٢٠٠٣ لـنـرى إنْ كـانت حـصـيـلـة انـتـاجـيـته الـعـامـة من
القـوان والـتشريـعات والـتصحـيحـات الوطنـية الواجب
اتخـاذها الستـقرار الـبلد وحتـقيق أمـنه تساوي مـقادير
أن تتـحـمل الـدولـة الـعراقـيـة مـيـزانيـات خـارقـة تـصرف
عـلى النـواب مـنذ اول دورة حـتى االن مع ما يـصـحبـها

من استهالك في كل شيء? 
هل يـحــتـاج الــعـراق فـعالً الـى هـذا الـعــدد الـكــبـيـر من

أعضاء مجلس النواب مع حصة نسائية? 
 هل ينبغي االستمرار في طريق ال جدوى منه حتى لو
كـان مـدعـومـا بـنـصــوص قـانـونـيـة ودسـتـوريـة? ألـيـست
القوان والدستور أصالً مـحل خالفات كبيرة وتنتظر
تـعـديالت جوهـريـة لكي يـضـمن البـلـد السـيـر في طريق

آمن ومستقر? 
يـبـدو أنّ هـنـاك إصـراراً عـلـى الـسـيـر في هـذا احلـشـد
ـان انـي في كل دورة حتى انّ هـنـاك مـئات الـبـر الـبـر
عـبر الـدورات كلـها لـم يفـتحـوا افواهـهم بغـير الـتحـيات
والـتـهـاني والـبـقـيــة الـنـاطـقـة مـنـهم كـانت دائـمـا وقـوداً
هاترات ومـناكفات أو تـصريحات هي أقرب لـلمسخرة
ـصيـر شـعـبه. وألن ـوكّـل  ـاني ا مـنـهـا الى كالم الـبـر
هذا احلال غـير قابل لـلتغـيير في ظل الـوضع العراقي
ــنـع اســـتـــمــرار ـــوازنـــة و أرى انّ مـن بـــاب حتـــقــيـق ا
االنحدار أن نفكر بصيغة جديدة تتطلب تعديال عاجال
في الدسـتور الستـحداث مجلـس االعيان الذي يـتمتع
ـســار الـتــشـريع بــصالحـيــات كـبــيـرة وأدوات نــاظـمــة 
والــتـنــفــيــذ مــا بــ مــجـلـس الـنــوّاب واحلــكــومــة. هــنـا
سـتـواجـهـنـا مـشـكـلـة جـديـدة هي آلـيـة اخـتـيـار أعـضاء
مــجــلـس االعــيــان ألن حــيــتــان الــنــفــوذ واحملــاصــصـة
سـيـهـرعون لـتـقـاسم جـديد في الـغـنـائم ونـقع في نفس

احلفرة. 
ــتـنــفـذة  غــيـر انّ هــذه احملـاذيــر ال تـنــبـغي أن تــكـون ا
ـقـتــرح وعـرقــلـة االنـتــقـال الى حـالــة جـديـدة إلسـقــاط ا
يــرتـــقي بـــهــا الـــوضع الـــســيـــاسي من هـــذا الــتـــخــبط
والـتــشـرذم والــوضـاعــة. والبـدّ من خــطـوة في الــطـريق
الــصـعب مــهــمـا كــان الــثـمن  ألنّ الــبــلـد دفـع من قـبل

 . أثماناً باهظة ولم يحصد شيئاً
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ات الـغـمـام تـنـهـمـرُ فـوق رؤوسـنـا وتـرجمُ بـصـقـيـعـها مـازالت حـبـَّ
سـعور أجـسـادنا الـتي حتوَّلت إلى تـماثـيلٍ من اجللـيد وعـقولـنا ا
ـصـيـر اجملـهـول الـذي يـنــتـظـرنـا والـدرب طـويل إِلى الـقـلـقـة مـن ا
(سرگـلو).. هـجرتُ البـغلـة التي كـنتُ امتـطيـها خـشيـةً من جفاف
دمي مرَّة أخـرى; بسبـب كثافـة نديف الثـلج الهاطل فـوق رؤوسنا
وغـدوتُ انـتــشل خـطــواتي بـصـعــوبـةٍ بــالـغـةٍ في مــنـجم الــبـيـاض
اجللـيدي تشبثـاً باحلياة; بـينما انـطلقت عقـيرة أحد األدالء الكرد
مـن (البـيـش مرگــه) بـالغـنـاء بـصـوت جـريح وعـمـيق; لم أفـهم من
رة ومـهـجـورة; لم نـبـراته إالَّ الـعـويل حـتى وصـلـنـا إِلـى قريـة مـدمـَّ
ندخـلها بسب حتذير الثوَّار لنا  فسـموم الكيمياوي مازالت قابعة
دة من احلجـر واآلجـر ولذا ابـتـعدت شـيـَّ على جـدران مـنازلـهـا ا
الـقافـلة عـلى مـسافـة منـها خـشيـة علـينـا من تـلوثـنا بـالكـيمـياوي.
ـا تــزل مـبـعـثـرة فـي أركـانـهـا وبـغـال لـكـني حملت لــوازم الـبـيـوت 
ومـاعـز وشيـاه نـافقـة بدروبـهـا الضـيـقة; بـيـنمـا كـانت طيـور سود
ـة رائـحــة كـنــيف تـشــبه رائـحــة اجلـسـد حتــوُّم في سـمــائـهــا وثـمـَّ
ـتـفسّخ تـنـبـعث مـنـهـا. انصـرمت الـسـاعـات بـطـيئـة عـلـيـنـا بذلك ا
الـدرب الـطـويل حـتى وصـلـنـا إِلى سـقـيـفـة بـسـيـطـة ال تـتـسع لـنـا
ـة قـبل الـدخـول إِلى ـثــابـة نـقـطـة تـفـتـيـش مـسـا جـمـيـعـا كـانت 
(ســرگــلــو) وقــد تــبــرعَّ أفــراد من (الــبـيـش مــرگـه) الــذين كــانـوا
ـسـاحـة جلـوسـهم لـنا; نـحن الـشـعراء الـثالثـة.. بـدأنا بـداخـلـها 
نسـتلذُّ بـالدفء الذي غـادرنا قبل أكـثر من نصف يـوم فقد كانت
ـوقد الصغـير اجلاثم في أحد السـقيفة تـشعُّ سخونةً مـصدرها ا
أركانـها والـذي مازال يـشـتعل جـوفه باألعـشـاب احملتـرقة بـينـما
وقف أفـراد (البـيش مرگـه) خـارجاً حتت نثـيث البَـرَدْ إكرامـا لنا.
ـر من مبادرتهم الـنبيلـة; كنتُ أتمنَّى أنْ شعـرنا حينـها باخلجل ا
أمكثُ طـويالً هنـا فلـقد تـوغَّلَ دفء لذيـذٍ إِلى مجـاهيل روحي وما
عدت أطـيق مـجابـهة الـصـقيع مـرة أخرى. كـدتُ أفـطسُ هلـعاً من
زن الـتي أحالتْ جـسدي إِلى مـوميـاء متـجمدة ال ات ا قسـاوة حبـَّ
نفع فـيها; جاءنـا هتاف كاكه محـمد الذي ظلَّ خارج الـسقيفة مع

أفراد البيش مرگـه ليخبرنا:
- شمس; أشرقت الشمس.

قفـزتُ من مكـاني الذي كان مالصـقاً لـلموقـد ألشرئبَ بـعنقي من
شيدة منها الـسقيفة وغازلني نور الشمس فجـوة ب األغصان ا
; لم تكن الشـمس تشـبه تلك التي تـعوَّدتُ علـيها في باهـتاً خجـوالً
اجلنـوب; كانت مـرجتـفة هي األخـرى وكئـيـبة وثـمَّة لـطخـاتٍ سود
ــا كـانت مــازالت بـحـداد عــلى الـشــهـداء الـذين في مـحــيَّـاهـا ر
كوتـهم سموم الـكيمـياوي في تـلك القريـة التي مررنـا بها. لم أكن
اء عــلـيــنـا حــتى نـواصل فـرحــاً بـتــلك الـشــمس; نـادى أحــد األدلـَّ
االنـــــطالق فــــلـم يــــبـق ســــوى ســــاعــــة مـن الــــوقت ونـــــصل إِلى
جة تـنطـلقُ مع القـافلـة من جديد. ـثلـَّ »سـرگلو ..«وجدتُ جـثتي ا
ـعتوق حـينهـا يتـأوَّهُ ً من شدَّة األلم; فاجلـرح الذي بجـبهته كان ا
نزف الـكثير من الدماء وح المسهُ الـدفء داخل السقيفة صهر
ـزوجـاً ـتـجـمـد عـلـيه; فـصـار يـقـطـرُ عـلى قـمـيـصه دمـاً  الـثـلج ا
; هكـذا خُـيَّل لي بـيـاض البَـرَدْ الـذائب حلـظتـهـا دنـوتُ منهُ بـالـلـ

ألسألهُ مشاكساً:  - أتعتقد أنك ستموت?
زاح فقد كان األلم بليغاً  شعـرتُ أنَّه لم يقو على مجاراتي في ا

في مجرى روحه لكنَّهُ أجابني مُحبطاً: 
-  لستُ أفضل من الذين ماتوا..

كـدتُ ألـطمُ عــلى وجـهي بـعــد سـمـاع كـلــمـاته الـيـائــسـة; أشـعـلتُ
; سيـجارة وضعـتها بـ شفتـيه لكنَّهُ لم يـدخنْ منهـا سوى نفـثت
تـساقط عـليـنا. ال حتْ لـنا غـمامة إذْ سرعـان ما هـشَّمهـا البَـرَدْ ا

رمادية شبه مستطيلة بينما أشار أحد الثوَّار الكُرد بغبطةٍ: 
- وصلنا سرگلو..

شكـمتُ روحي وانـطـلقت اركض قـبل الـقـافلـة مـهروالً; بـاحـثاً عن
ـسـة دفء جـديــدة لـسـريـان دمي وأنـا أبـتـهلُ بال شـعـورٍ رافـعـاً
يـدي إِلى سـمـاءٍ ال أرى مــنـهـا سـوى حـقـول
الـقـطـن الـنـازفـة زهـراتـهـا الـبـيض عـلـيـنـا

دون رحمةٍ: 
-  شكرا يا إلهي لقد جنونا..

والـدمع يترنَّح عـلى خدي كطـفل يتيمٍ في
وليمةِ غرباء.
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{ مـــكـــســـيـــكـــو (أ ف ب)  –بـــدأت
ـكسـيك هجـوماً مـضاداً لـلحدّ من ا
انــتـحــال تـصــامـيم حــرفـيـيــهـا في
قـطـاع النـسيج من قِـبَل دور األزياء
ـية من خـالل تنظـيمـها خالل الـعا
عـطـلـة نـهـايـة األسـبـوع حـواراً ب
ــــصــــمــــمـــ األجــــانب عــــدد من ا
ومــجـتـمـعــات سـكـانـهــا األصـلـيـ
بــغـيــة الـتـوصـل إلى مـوضــة أكـثـر

 . إنصافاً
وجـــمـــعت وزارة الـــثـــقــافـــة لـــهــذا
ـصـمـمـ الـغـرض الـعـشـرات من ا
ــكــســيك ــنــتــمــ إلى شــعــوب ا ا
األصــلـيـة في نــوع من اسـتـعـراض
قـوة وأقامت لهم معرضاً في لوس
ـقـر الــسـابق لـلـرؤسـاء بــيـنـوس ا
ـكـسـيـكـيـ الـذي أعـاده الـرئـيس ا
احلــالي أنــدريس مــانــويل لــوبــيـز
أوبـــــرادور إلى عــــامـــــة الــــشــــعب.
ـستـمر ـعرض ا وأُطـلق عـلى هذا ا
إلـى األحـــد  عــــنــــوان  اصــــلي فن
ـكـسيـكي  وتـتوافـر فيه الـنـسيج ا
ـالبس واإلكــــســـــســــوارات مــــثل ا
الـــويــبـــيل وهي بــلـــوزة قــطـــنــيــة
ـاط دقـيـقة بـيـضـاء تقـلـيـدية مع أ

التطريز.
قـامة في الهواء وتُـختَتَم الـسوق ا
الـطـلق كل مـسـاء بعـرضـ لألزياء
يــشـبــهـان مــسـيــرات الـفـخــر الـتي
يــقـيـمـهــا الـسـكــان األصـلـيـون في
احلـــديــقــة الـــشــاســعـــة احملــيــطــة
بالقصر الذي أعادت وزيرة الثقافة
قر ألـيخاندرا فراوستـو تسميته  ا

كسيك . الرسمي لشعب ا
وتــهــدف احلــكــومــة من خـالل هـذا
احلـدث إلى رفع الصوت عالياً ضد
انـــتــحــال دور األزيـــاء األجــنـــبــيــة
ـــاط والـــتــطـــريـــزات واأللــوان األ
ـتأللئـة التـي تشـتهـر بهـا شعوب ا
ـكــسـيك األصـلـيـة في تـشـيـابـاس ا

وواخاكا وسواهما.
وشــددت الـوزيـرة فــراوسـتـو خالل
عرض اجلمعة على أن ما افتتاح ا
وصفته بـ السرقة األدبية  ال يشكّل

كسيكية.  حتية  للتصاميم ا
وأبـدت الوزيرة ارتيـاحها لالعتذار
ـصــمـمـة الــذي أعـلــنـته قـبـل عـام ا
الـــفــرنـــســـيــة إيـــزابــيـل مــاران عن
ـاط الـتـقــلـيـديـة اســتـخـدامـهــا األ

{ بـــاريس (أ ف ب)  –يُـــطـــرح في
مـــزاد يـــقـــام في بـــاريـس االثـــنــ
شروع الفيلم رسـوم  الـسيناريو ا
الــــــضـــــخـم الـــــذي كــــــان اخملـــــرج
ـــولــود في تـــشــيــلي الـــفــرنــسي ا
ألـيـخـانـدرو جودوروفـسـكي يـنوي
اقــتــبــاسه في ســبــعـيــنــات الــقـرن
الــــفـــائت مـن روايـــة  دون  وكـــان
ــثّـل فــيه الـــرســام يُـــفــتـــرض أن 
سـلفـادور دالي والنـجم آالن ديلون

ـغني ميك جاغـر وسواهم لكنه وا
أصـبـح أشـهـر مـشـروع سـيـنـمـائي
مُجهَض. وأوضحت دار  كريستيز
ــزاد أن ثـــمن هــذا  الـــتي تــنـــظّم ا
رسوم الـكبيـر العائد الـسينـاريو ا
إلى مــنـتــصف ســبـعــيـنــات الـقـرن
الـعشـرين والذي بـدأت عرضـه منذ
ـا بـ 25 ألف اخلــمـيس  خُــمّنَ 

يورو و35 ألفاً .
ــرسـوم ويــتــضـمن الــسـيــنــاريـو ا

ـعــروف في الـلـغـة الـسـيـنـمـائـيـة ا
بـــاسـم  ســـتـــوريـــبـــورد  رســـومـــاً
ـا كان يـجب أن يكون ومـخطـطات 
فـيـلـمـاً سـيـنـمـائـيـاً. وتـولى تـنـفـيذ
هـــــذه الــــرســـــوم جنم الـــــشــــرائط
ــــصـــورة الــــرســـام الــــفــــرنـــسي ا
مـوبـيـوس الـذي تـوفي عام 2012)
واســــمه األصــــلي جـــان جــــيـــرو)
والـرسـام الـسويـسـري غيـغـر الذي
ابـتـكـر الحـقاً الـوحش الـشـهـير في

عـلـمي مـرجعـيـة للـكـاتب األمـيركي
فــــرانـك هــــربــــرت وأعــــادهــــا إلى
األضـواء هـذه الـسـنة الـفـيـلم الذي
اقــتــبــسه مــنـهــا اخملــرج الــكــنـدي
دونـي فـــيـــلـــنـــوف. وكـــان اخملــرج
األمــيــركي ديــفــيــد لــيــنش أول من
تــــوصل إلى اقــــتـــبــــاس الـــروايـــة
سـينمـائياً لـكن فيلـمه الذي عُرض

عام  1984مُنيَ بفشل جتاري.
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فـــيـــلم  إيــلـــيــ  (1979) قـــبل أن
يــفــارق احلـيــاة عـام 2014. وكــان
فـتـرض أن يتـولى مـوبـيوس مـن ا
وغـــيـــغـــر اإلدارة الـــفـــنـــيـــة لـــهــذا
شروع العمالق وكان الهدف من ا
رسوم  إثـارة اهتمام الـسينـاريو ا
شـركات اإلنـتاج األميـركية الـكبرى
 وفــقـاً لــدار  كـريــسـتـيــز . وكـانت
روايــة  دون  الـصـادرة عـام 1965
األولـى من سـلـسـلـة روايـات خـيال

لـــشــعب الـــبــوريـــبــيــشـــا في أحــد
مـعـاطـفـهـا. وحلظَ بـرنـامـج احلدث
حـواراً بـ احلـرفـيـ من الـسـكان
ثل عن دار إيزابيل األصـلي و
ــصـــمــمـــة اإلســبـــانــيــة مـــاران وا
الـكبيـرة أغاتا رويث دي ال برادا.-

 اتفاقات مطلوبة –
أقـيم اجلمـعة حـوار ضم مصـممَ
حــضـرا خـصـيـصـاً من بـاريس مع
إغـــنــاثـــيــو نـــتـــزاهــوال كـــويــوتل

وشــريــكـته كــريـســتــيـان خــانـات 
ضــــــمن ورشــــــة عـــــمـل في واليـــــة

تالكسكاال (شرق مكسيكو).
ورأى نـــتــزاهـــوال كـــويــوتل بـــعــد
االجـتـماع أن  الـسـرقة األدبـية هي
نـتيـجة انـعدام التـواصل  معـتبراً
أن  التواصل يتيح عقد اتفاقات .
واضـاف  نطـالب بأجـور عادلة عن
عـمـلـنـا ويـنبـغي أن يـأخـذ الـسـعر
ـاط فـي االعـتـبـار الـتــصـمـيم واأل

ــعـــرض يــأســفــون الكــتــشــافــهم ا
نـــســـخـــاً مـــتـــفــاوتـــة اجلـــودة من

ابتكاراتهم على اإلنترنت.
وقــالت اخلــيـاطــة الـشــابـة كــانـدي
مـارغـريتـا دي ال كروث سـانـتيـاغو
مـن واليـة أواكـسـاكـا  قــبل بـضـعـة
أشــهـر  حتـركـنـا احــتـجـاجـاً عـلى
وجـــــود ويــــبـــــيل مـــــســـــتــــنـــــسخ
بـالكمـبيوتر ويـجري وضع قوان

للحد من االنتحال. 

صمم وعـدد ساعـات العمل . أمـا ا
الـبـاريـسي  تـيـوفيل ديـلـيـتـر الذي
أسـس عالمـة  كـالــيـر ديـلــيـتـر  مع
ــكــســيــكـي ألــونــسـو الــفــرنــسي ا
كـالـديرون هـيرنـانـديز فـقال  نـريد
إيـجاد اتفاقات مع احلرفي الذين

سنعمل معهم .
إال أن الـطريق لـلوصول إلى ذلك ال
يــــزال طـــويالً. فـــاحلــــرفـــيـــون من
ـشـاركون في الـسـكـان األصـليـ ا

{ واشـنطن (أ ف ب)
 –فـي  24تــــــشــــــرين
الـــثـــانـي/نـــوفـــمـــبــر
 ?1971اسـتقل راكب
عـــادي جـــداً طـــائـــرة
شـــركـــة  نـــورثــوست
اوريـنت إيراليـنز  في
رحــلــتـهــا الـرقم 305
مـن مـديـنـة بـورتالنـد
إلـى سيـاتل ومـا هي
إال سـاعات حتى قفز
ـظـلـة حـامـالً فـدية بـا
قــــــــدرهـــــــا 200 ألـف

دوالر ولم يُعثر عليه مذّاك.
بـعـد خـمـسـ عـاماً مـن قفـزته إلى
اجملــــهـــول ال يـــزال اخلـــاطف دان
كـوبـر وهـو اسم مـسـتـعـار حـوّلته
وســائل اإلعالم الحـقـاً إلى  دي بي
كـوبـر  لغـزاً يحـيّر األمـيركـي إذ
أن قــضـيـته هي الـوحـيـدة الـتي لم
تُـحلّ بـ قضـايا خـطف الطـائرات
تحدة.كان األسلوب فـي الواليات ا
الـذي اسـتـخـدمه  كـوبـر بـعـد ظـهـر
ذلك الــيــوم عــشــيــة عــيــد الــشــكــر
: فبـعد إقالع طائرة بـسيطـاً نسبـياً
بـوينغ 727 نـادى إحدى مضـيفات
الــطــائــرة وعــنــدمــا اقـتــربت مــنه
سـلّـمـهـا ورقـة مـكـتـوبـة بـخط الـيـد
اعــتـقــدت الـشـابــة لـلــوهـلـة األولى
أنـها حتوي رقم هاتفه في محاولة
ــغـازلــتــهـا فــوضـعــتــهـا في مــنه 
حــقـيـبـتـهــا من دون قـراءتـهـا. ومـا
كــان مـنه إال أن قـال لــهـا  آنـسـتي
يُــســتـحــسَن أن تــلـقي نــظــرة عـلى
الـــورقــة. لـــدي قــنـــبــلـــة .  وكــانت
الــقــنــبــلــة مــخــبــأة في احلــقــيــبـة
ـوضـوعـة إلى جانـبه وقـد تـمكن ا
من إدخالها إلى الطائرة إذ لم تكن
إجـراءات التـفتيش األمـني وقتذاك
بــالـتــشـدد الـذي هـي عـلـيـه الـيـوم.
وبـعد إخطار السـلطات بقي كوبر
يــحــتــجــز الــرهــائن لــســاعــات في
أجــــواء شـــمــــال غـــرب الــــواليـــات
ــتـحـدة. ومـا لـبث كـوبـر أن طـلب ا
فــــديــــة هي عــــبــــارة عن 200 ألف
دوالر  –أي مــا يــعـادل الــيـوم 1,3
مــــلــــيـــون دوالر  –وأربـع مــــظالت
هــبــوط وصــهــريــجــاً عــلـى مـدرج
مــطــار ســيـاتـل. وامـتــثــلت شــركـة

الـطـيـران لطـلـباتـه وعنـدمـا حطّت
الــطــائـرة بــادل اخلـاطف الــركـاب
الـــســــتـــة والـــثالثــــ بـــالـــنـــقـــود
ـظالت.وأقلـعت الـطائـرة مجدداً وا
ـكــسـيك بــنـاءً عـلى مــتـجـهــة إلى ا
طــلب كــوبــر. وفي الــطــريق طــلب
اخلاطف من الطيارين تشغيل آلية
فـتح الـباب اخلـلفي لـلـطائـرة. ففي
هـذا الـطـراز من طـائـرات  بـويـنغ 
كـان الـركـاب يـدخلـون الـطـائرة في

ر يقع في ذيلها. الواقع عبر 
ــظـلـة عـلى ووضـع دي بي كـوبـر ا
ظــهـره وقـفــز من الـطــائـرة حـامالً
ــالــيـة واخــتــفى في ظالم غــلّــته ا
الــــلــــيـل.وســــرعــــان مــــا أطــــلــــقت
الـــســـلـــطـــات عــمـــلـــيـــة مـــطــاردة
ن يـــوفـــر وخـــصـــصـت مـــكـــافـــأة 
مــــعــــلـــومــــات عن مــــكــــان وجـــود
تواري.لكنّ احملقق لم اخلـاطف ا
يـــعــــثـــروا عـــلى أي أثــــر له بـــعـــد
ــطــاردة في غــابـات أســابــيع من ا
ــتــحــدة شــمـــال غــرب الــواليــات ا
الـكـثـيفـة. وتـصـدرت هذه الـقـضـية
عـنـاوين وسـائل اإلعالم األميـركـية
كن أن الـتي راحت تـتـسـاءل: من 
يـكـون وراء هذا الـقرصـان اجلريء
ـكن أن يــكـون قـد واخملــادع? أين 
هـــبط? هل جنــا من تـــلك الــقــفــزة?
وإذا كـان األمر كذلك  فأين يختبئ
اآلن? وفــسّــر رجل األعــمــال إيــريك
يـــــولــــيس (55 عـــــامــــاً) ظــــاهــــرة
اسـتـمـرار االنـبـهـار بـعـمـلـيـة كـوبر
بـعـد 50 عــامـاً من حـصــولـهـا بـأن
اخلـاطف تصرّف  بطريـقة مشابهة

جليمس بوند .
©ÊU e «® l u  vKŽ d³)« WOIÐ

الالعـبــ ثم اخـتـيــار مـجـمـوعـة
رحلة تالية).  جديدة 

وتـــوقــعــوا ان يــنـــتــهي الــدوري
خـالل يـــومـــ وسـط اهـــتـــمـــام
ـــشـــاركــ شـــعــــــــــبي ورضــا ا
الــذين ســيـنــــــــال الــفــائـز األول
ـــتـــازة من مـــنـــهـم قـــطـــــــعــــة 

الطاولي وشـهادة تقـدرية وكأس
 .

ـــــرة األولى الـــــتي وهـــــذه هـي ا
تنـظم فيهـا مقـهى شعـبي مباراة
من هــذا الــنــوع. وســيـصــار الى
تــــنــــظـــيم دوري الحـق قـــيــــاســـاً

بالنجاح الذي حتقق. 
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ويــطــمـح مــنــظــمــو الــدوري الى
نـافـسة لـتـشمل تـوسيع نـطـاق ا
مـقــاهي ومــحالت أخـرى بــحـيث
تــوازي مــا نـشــهــده خالل شــهـر
رمـــضـــان من مــبـــاراة بـــ فــرق

احمليبس.
 WÝbŽ  - قحطان سليم

ـشـاركـة الـتي تـدخل فـيـها بـدل ا
ــسـتــلـزمـات اجـور اخلــدمـات وا
ـقـدمـة لـلـمـشـاركـ واحملـكـم ا

في الدوري). 
وأضـــافـــوا ان (عـــشـــرة العـــبــ
يــتــنــافـســون في الــيــوم الــثـاني
للمـسابقة تـمهيـدا لتسقـيط بقية
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يشـهد مـقهى في مـنطـقة الـكرادة
الـشـرقـيـة بـبـغـداد دوريـاً بـلـعـبـة
الطـاولي الـشعـبيـة في مـسابـقة
هي األولى من نـوعــهـا من حـيث
الـــتـــنـــظـــيم وســـعـــة مـــشـــاركـــة

احملترف فيها. 

وقال منـظمو الـدوري لـ (الزمان)
ــــــســابـقــة انـطــلـقت أول  ان (ا
ــــشــــــــاركـــة 20 العـــبـــاً امس 
ــنـاورة عــرفــوا بــقــدراتــهم فـي ا
وسـرعــة الـتـجــاوب مع حتـديـات

النرد).
 وأضـافوا (ان مـقـهى انـا ولـيلى

ـشـجـعـ الذين تـضج يـوميـاً بـا
ـشـارك ـكـان حلث ا يـرتـادون ا
سابقة على الفوز) واكدوا في ا
(مغادرة عدد من خـمس مجاميع
 اخـتــيـارهــا في الـقــرعـة الـتي
جــــــــرت عــــــــلـى وفـق ضــــــــوابط
ومـحــددات لــقـاء 25 الف ديــنـار
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