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يـــجــري وزيــر اخلـــارجــيــة فــؤاد
حسـ ومسـتشار االمـن الوطني
قـــــــاسـم االعـــــــرجي  حـــــــراكـــــــا
دبلوماسيا  اسـتعدادا الستقبال
تـمـثل وفـود عـلى مـســتـوى فـني 
اجلانـبـ السـعـودي وااليراني 
ــفــاوضـات ضــمن اطــار جـولــة ا
اخلـــامــســة بــ الــبـــلــدين الــتي
سـتـحـتـضنـهـا الـعـاصـمـة قـريـبا
فيما تلقى حسـ إتصاالً هاتفيا
من نـظيـره الـسـعـودي فـيصل بن
فـــــرحـــــان  جــــرى خـالله بـــــحث
ــســـتــمـــر في شــتى الـــتــشـــاور ا
اجملـــاالت. وقــال بــيـــان لــلــوزارة
تلـقـته (الزمـان) امس ان (حـس
وبن فرحان بـحثـا خالل االتصال
ستمر في التنسيق والتـشاور ا
شـتى اجملـاالت من أجل حتـقـيق

ا فـيه خير ـشتركـة و األهداف ا
ومـصـلحـة شـعـبي الـبـلـدين كـما
شددا عـلى أهمـيـة تكـثيف الـعمل
نحـو خلق آفـاق جديـدة للـتعاون
الثـنائي) واضـاف ان (اجلانـب
تــبــادال الــرؤى وتــقــو مــجــمَل
تطورات القضايـا اإلقليمية التي
حتـــظى بـــاهــتـــمـــام اجلــانـــبــ

ومـواجـهـة الـتـحـديـات اخملـتـلِـفـة
ــنــطــقــة الـــتي تــتــعــرض لــهــا ا
والـدفع باحلـلـول الـسلـمـيـة التي
من شـــــأنــــهـــــا حتـــــقـــــيق األمن
واالســــتــــقـــرار ودفـع مـــســــيـــرة
ــا يُـحـقق طــمـوحـات الـتــعـاون 
الـسالم والتـنـمـيـة). من جـانبه 
طـالب بن فــرحـان (بـدعم الـعـراق
ــمــلــكــة الــعــربــيــة لــتــضــيــيف ا
الـــســعـــوديــة مـــعــرض إكـــســبــو
الدولي في الرياض عام ?(2030
واكـد حـســ (اسـتـعـداد الـعـراق

عرض  مـلكة في إقـامة ا لدعم ا
وثقته بقـدرتها والتزامـها بإقامة
نــســخــة تــاريــخــيــة من مــعـرض
إكــســبــو الـدولـي بـأعــلى مــراتب
ـية االبـتـكـار وتـقـد جتـربـة عـا
غـيـر مسـبـوقـة في تـاريخ تـنـظيم
ي). فــيـــمــا  هـــذا احملــفـل الــعـــا
كـشفت مـصـادر عن حـراك جـديد
داخـل مــــكــــتـب رئــــيس الــــوزراء
مــصــطــفى الــكــاظـمـي لـتــهــيــئـة
الــظـــروف بـــشـــأن عـــقـــد جـــولــة
مـبـاحـثــات جـديـدة بـ الـريـاض
قـبلة وطهـران في بغـداد خالل ا
مـــرجـــحــا أن تـــمــثـل اجلــانـــبــ
الــــســــعــــودي واإليــــرانـي وفـــود
ستويات فـنية. وقال مسؤول 
رفـض الــــــكـــــشـف عن اســــــمه ان
(احلــكـومــة انـهت اســتـعــدادتـهـا
الســتـقــبـال وفــود الــبـلــدين عـلى
ـسـتـوى الفـني  تـمـهـيـدا لـعـقد ا

ـفـاضـات اخلـامـسـة بـ جـولـة ا
الـــريـــاض وطـــهـــران في بـــغــداد
قـــريـــبـــا) واشـــار الى ان (وزيـــر
اخلـــارجـــيــة ومـــســـتـــشــار االمن
الـقومي قـاسم االعـرجي يـجـريان
حراكـا واسعـا تمهـيدا لـعقـد لقاء
جــديــد في بــغــداد بـعــد مــوافــقـة
اجلــانــبـ عــلى هــذه اجلــولـة  
لـكن حـتى اآلن غـيـر مؤكـد أن من
سـيــحـضـر اجلــولـة عـلى تــمـثـيل
دبلـومـاسي أو حـكومي كـبـير من
كال الـــــبـــــلـــــديـن). وكـــــان وزيــــر
اخلــــارجــــيـــــة قــــد زار طــــهــــران
اضـي علـى رأس وفد األسـبـوع ا
حـــكــومي رفـــيع ضم مــســـتــشــار
األمن الـقـومي  الــتـقى بـعـدد من
سؤول هناك.وعقد حس مع ا
نظيره اإليـراني حس أمـير عبد
اللهيان مـؤتمرا في طهران عقب
ـبـاحـثــات الـتي أجـراهـا الـوفـد ا

الــــعــــراقي أكــــد فــــيــــهــــا (قـــرب
ـباحـثات الـسعـودية استـئنـاف ا
اإليرانيـة في بغداد) وأضاف أن
(الـعـراق يـتـطـلع إلى عـقـد جـولـة
ـــفــاوضـــات بــ خـــامــســـة من ا
إيران والسعودية) ولفت الى ان
(الـــعــراق لـــعب دورا مـــهـــمــا في
احلـوار بـ طــهـران والـريـاض).
وسبق أن احتضنت بغداد أربعة
لقـاءات ب مـسؤولـ سعـودي
وإيراني بهدف تقريب وجهات
الـنـظـر بـ الـطرفـ في عـدد من
الـقـضـايـا اخلالفـيـة.عـلى صـعـيد
مـتصـل  أكد رئـيس اجلـمـهـورية
بــرهم صــالح أهــمـيــة الــتــعـاون
الـعسـكـري مع لبـنـان والتـنـسيق
ـجــال مـكــافـحــة اإلرهـاب.وقـال
بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس إن
(صــــالح اســــتـــقــــبل فـي قـــصـــر
الـسالم  وزيـر الـدفـاع الـلـبـنـاني
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النهـاء مـعـانـاتـهم). وفي ذي قار 
عـــــــدداً من الـــــــتــــــقـى الــــــغــــــزي 
احملـــــــــــاضـــــــــــريـن واالداريـــــــــــ
ـتظـاهـرين امـام مـبـنى مـديـرية ا
ـناقشة مطالبهم تربية احملافظة 
.ونـقل بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) عن
الـــغـــزي الــــقـــول ان (احلـــكـــومـــة
احملــلــيــة حــريــصـة عــلـى حــقـوق
احملـاضــرين واالداريـ من خالل
ارسـال اخملـاطـبـات الـرسمـيـة الى
ــــعـــنـــيــــة). وخـــاطب الـــوزارات ا
الـغـزي في وقت سـابق  الـتـربـيـة
الية  بتمديد عمل احملاضرين وا
حل تعاقدين معها ا واالداري 
كـمـا ـقـبل  اقـرار مـوازنـة الـعــام ا
الي طالب بـتوفـير الـتخصـيص ا
الالزم لــغــرض حتـــويل عــقــودهم
وفق قرار 315 كـمـا زار الـغزي 
رابـطـة عـوائل شـهـداء الـنـاصـرية
لـالطـالع عــــــــلـى اوضــــــــاعـــــــــهم
ـعنـية. ومتـابـعتـهـا مع اجلهـات ا
واشـاد الـغـزي بـ(دورالرابـطـة في
اســتــقــرار الـــوضع االمــني داخل
احملافـظـة  ودرء الـفتـنـة للـحـفاظ
ديـنـة). بـدوره  اعرب على امـن ا
اعــضــاء الـــرابــطــة عـن (شــكــرهم
وامــتـــنـــانــهم لـــزيـــارة احملــافظ)
مـــؤكــــدين (حــــرصـــهم عــــلى دعم
احلــــكــــومــــة احملــــلـــــيــــة من اجل

االستمرار في تقد اخلدمات).

افتتاح خطوط جديدة الـى مسقط
ـ الـــبــــحـــرين ـ تـــــونـس ـ بــــاكــــو
ــتـــطـــلـــبــات واكــــمــــال جــمـــيـع ا
الـالزمــــة لــــتـــشـــغـــيل اخلـــطـــوط
ذكورة). الـى ذلك التـقى الوزير ا
نــاصــر حــســ بــنـدر الــشــبــلي 
مـوظـفي عـقـود اخلـطـوط اجلـويـة
تـابـعـة اجـراءات تثـبـيـتـهم على
الك الـدائم. ونــقل بــيـان تـلــقـته ا
(الـزمــان) عن الــشـبــلي الــقـول ان
ــالـــيـــة فــاحتت االمـــانــة (وزارة ا
الــعــامــة جملـــلس الــوزراء بــشــأن
الك الدائم تثـبـيت العـقـود عـلى ا
السيما موظفي اخلطوط اجلوية
ــــتـــلـــكـــون من اخلـــبـــرة الـــذين 
ـهــنـيــة مــا اليـقل عن والـكــفــاءة ا
خمس سنـوات ) واضاف (نبارك
ـتــقـدمـة واالجـراءات اخلـطـوات ا
الك تـواصـلـة لـتثـبـيـتهـم على ا ا
الـــدائـم  ونـــحـن من الـــدعــــمـــون
ظـلومة النصاف هـذه الشـريحـة ا
واحقاق احلق ومـتابـعة اجراءات

تثبيهم )
ـثـلـو الـعـقـود  من جـانـبه ثـمن 
(اجلـهــود الـقــيـمــة الـتـي يـبــذلـهـا
الـوزيـر في تـذلـيل الـعـقـبـات امـام
سيـر االجراءات االداريـة والـفنـية
تـواصل في الـوزارة وأهـتـمامـه ا
شـاكلهم والوقوف في االستماع 
ـنـاسـبة مـعهـم وايجـاد احلـلـول ا
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اكـدت وزارة الـنــقل  انـهــا تـتـابع
مــلـف تــثـــبــيت عـــقــود اخلـــطــوط
الك اجلــويـــة الـــعــراقـــيــة عـــلى ا
الدائم  فيمـا وعد محافظ ذي قار
اجلــديــد مــحــمــد هــادي الــغـزي 
احملـــــــــــاضـــــــــــريـن واالداريـــــــــــ
ـعـتـصـمـ امـام مـبـنى مـديـريـة ا
تربيـة احملافظـة  بايجـاد احللول
ـنـاســبـة النـهـاء مــعـانـاتـهم. في ا
وقت  تـــــدشن الــــشــــركــــة  غــــدا
اخلــمــيس رحالتــهــا الى مــديــنــة
شـــرم الــــشـــيخ فـي مـــصـــر.وقـــال
ـتــحـدث بـاسـم الـشـركــة حـسـ ا
جليل في تـصريح امس ان (هناك
خطـة لـلعـمل في الـشـركة إلفـتـتاح
خـطـوط جـديـدة وتـفـعـيل خـطـوط
كـانت مـتــوقـفـة بــإشـراف من قـبل
الــوزيـر نــاصــر حـســ الــشــبـلي
وادارة اشــــلــــركــــة) واضــــاف ان
(أولى هذه اخلـطوط سـيكون خط
حـيث سـيرى بغـداد شـرم الشـيخ 
الـنـور يـوم غـد اخلـمـيس) وتـابع
ان (لـــدى الــــشـــركـــة نــــيـــة فــــتـح
رحـــالت اضــــافـــيــــة لـــخــــطـــوط
بـــــيــــــروت ـ الــــقـــــاهــــرة ـ دبـي ـ
الــــكــــويــت مـــع االســــتــــعــــداد
لــــــفــــــتـح رحـــالت اخـــــــرى الــى
أسـبــانـيــا ومــوسـكــو الى جـانب
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قـرر ان يـلـتقي الـيـوم  وفد من ا
من االطــار الــتــنــســيــقي  رئــيس
التيار مـقتدى الصـدر في احلنانة
 لـبــحث مـلـفــات بـيــنـهـا تــشـكـيل
احلكـومـة اجلـديـدة فيـمـا طـالبت
ــســتــقــلـة ــفــوضــيــة الــعــلــيــا ا ا
لالنتـخابـات  رئاسـة اجلمـهورية
صـادقة على الـنتـائج النهـائية با
لالنـتـخـابـات  بــعـد حـسـمـهـا من
قـبل احملـكـمــة االحتـاديـة الـعـلـيـا.
وقـــال مـــصــدر ان (الـــصـــدر وجه
دعوة لرئيس حتالف الفتح هادي
الــعـامــري ورئــيس حــركــة عــطـاء
فــالـح الــفــيـــاض ورئــيـس حــركــة
عــــــــصــــــــائب اهـل احلـق قــــــــيس
اخلزعلي لالجـتماع في احلـنانة 
ومــنــاقـشــة مــلــفــات عـدة بــيــنــهـا
تشكيل احلكـومة اجلديدة). وعقد
الـتـنـسـيــقي امس  اجـتـمـاعـا في
منزل رئيس اجملـلس االعلى همام
حــــمـــودي.وقــــال بـــيــــان امس ان
(االجـتــمـاع يــأتي لـبــحث قــضـيـة
صادقـة على نـتائج االنتـخابات ا
ــتــعــلــقـة واخلــطــوات الـقــادمــة ا
بتشكيل احلكومة وكذلك مناقشة
مــا سـيــتم بــحــثه خالل اجــتــمـاع
ــؤمل قــادة اإلطــار مع الـــصــدر ا
انـــعـــقــــاده الـــيـــوم األربـــعـــاء في
احلنانة) واضاف ان (الـتنسيقي
ضام وجه رسالة شكـر عاليـة ا

لــلـــمــتــظـــاهــرين وشــكـــرهم عــلى
مـــحــافــظـــتــهـم عــلى الـــســلـــمــيــة
وفضـحـهم للـتزويـر وتـرسيخ ذلك
في رأي الــــعـــالـم اجـــمـع وفـــضح
اجلـهـات التـي وقـفت وراءه  كـما
يــــدعــــوهم الى االنــــســــحــــاب مع
احــتـفــاظــهم بـحـق الـتــظــاهـر في
ـقـبـلـة). واعربـت اجلـبـهة االيـام ا
دنية عن اسـفها لقرار الوطنيـة ا
ـتـعـلـقة االحتاديـة بـرد الـطـعون ا
بـشبـهـات تـزويـر ارادة الـنـاخـب
الـــتي شـــهــدتـــهـــا االنــتـــخـــابــات
اضيـة.وذكرت اجلـبهـة في بيان ا
ـصادقـة عـلى الـنـتائج امس ان (ا
قتلت اخر امال الشعب بتصحيح
مسار االوضاع واصالح انحراف
العـملـية الـسيـاسيـة) مشـيرا الى

انه (مـن مــــؤسف ان تـــــتــــجــــاهل
االحتـاديـة جــمـيع الـطــعـون الـتي
قــدمت) واضــاف (كـــنــا نــنــتــظــر
انـصـافًـا اكـثــر يـعـيـد احلق ألهـله
ويــضع حــدا لــتــمــادي مــجــامــيع
الــتـــزويــر والـــتالعب) عـــلى حــد
ـرشح وصف الـبـيـان. فـيـما اكـد ا
الفـائز عن ائـتالف دولـة القـانون
مـحـمــد الـصـيـهــود عن جـمـلـة من
الـــســـيــنـــاريـــوهـــات لالتـــفـــاقــات
ـقبـلة يبـدأ من اتفاق السيـاسية ا
ـقـراطي احلـزبـ الــكـرديـ الــد
والـــوطــنـي الــكـــردســـتــانـي عــلى
مــرشـح لــرئــاســـة اجلــمـــهــوريــة
واتفـاق حتـالفـي تقـدم وعـزم على
ان واالطار التنسيقي رئاسة البر
والـكــتـلـة الــصـدريـة عــلى رئـاسـة

الـــوزراء. وقـــال الـــصـــيـــهـــود في
تــصــريح امس ان (الــســيــنــاريــو
االقــرب هـــو عـــدم االتــفـــاق عــلى
رئـاســة اجلــمـهــوريــة  وسـيــقـدم
رشـحـ لرئـاسـتي اجلمـهـورية ا
ــان الى مــجــلس الــنــواب والــبــر
ويـتم االحتـكـام عـبـر الـتـصويت)
مـرجــحـا ان (يــشــكل الـتــنـســيـقي
الكـتلـة األكـبر ومـنهـا يـتم اختـيار
رئــيس الــوزراء وتــكــون الــكــتــلـة
الـصـدريـة مــعـارضـة او ان يـكـون
العكس). في غضون ذلك  طالبت
 مـفـوضـيـة االنـتـخـابـات  رئـاسـة
ــصـــادقــة عــلى اجلــمــهـــوريــة بــا
النـتـائج. واطـلـعت (الـزمـان) على
وثـــيـــقـــة حتـــمـل تـــوقـــيع رئـــيس
ـفــوضـ جـلـيل عـدنـان مـجـلس ا
خـــلف  جـــاء فـــيـــهـــا انه (نـــظــرا
العالن الـنـتـائج  وبـعـد مـصـادقة
االحتاديـة علـيهـا  واستـنادا الى
ـادة  54من الـدســتـور  احـكــام ا
الـــتي تـــنص عـــلى دعـــوة رئــيس
اجلــمــهــوريــة  مــجــلس الــنــواب
رسوم جمهوري خالل لالنعقاد 
صادقة على  15يوما من موعـد ا
الــنــتــائج  نــرسل الــيــكم قــائــمـة
بــأســمـــاء الــفــائــزيـن بــعــضــويــة
ـصـادق علـيـهـا من قبل ـان ا البـر
االحتاديـة). فـيمـا تـنشـر (الـزمان)
اسماء الفـائزين بعضـوية مجلس
ـصادق عـليـها من قبل النواب  ا
االحتـــــاديــــة عـــــلى مـــــوقــــعـــــهــــا

االلكتروني.   
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ـركز األول فـي مسـابقـة رفع األثقـال بوزن 61 كـيـلو غـراما  واستـطاعـت الالعبـة احتالل ا
كما فازت بوزن 65 كيلو غراما  ولم يكن لها منافس في اجملموع العام.
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موريس سليم  الذي نقل حتيات
الــــرئــــيس مـــيــــشــــال عـــون إلى
الــرئـيس الــعــراقي في مــا حـمّل
صــــالـح الـــوزيــــر حتــــيــــاته إلى
وأضـاف ان نــظــيـره الــلــبــنــاني)
شـتركة (اللـقاء بـحث العالقـات ا
الـتي جتـمع الـبـلـدين والـشـعـب
) واكد اجلـانبـان على الشـقيـقـ
(أهــمــيــة الـــعالقــات الــثـــنــائــيــة
الـعــراقـيـة الـلـبــنـانـيـة وضـرورة
العمل عـلى تعـزيزها في مـختلف
اجملــاالت والــتــعـاون فـي اجملـال
الــعــســكـــري عــبــر االتـــفــاقــيــات
ُــبــرمــة في هـذا والــتــفــاهـمــات ا
الــصـدد والــتــنـســيق في مــجـال
مـكـافـحـة اإلرهاب) ,بدوره  ثـمّن
ـســانـد ســلـيم (مــوقف الـعــراق ا
إلى الـشــعب الـلـبــنـاني والـداعم
إلرســــاء اســــتــــقــــراره ووقــــوف
الـــعــراق إلـى جــانب لـــبـــنــان في
مـخــتـلف األزمـات والــتـحـديـات)
مــؤكـــداً (الـــتـــزام لـــبـــنــان بـــأمن
واستقرار العراق وإعادته لدوره
احملـوري ودعم جـهــوده الـرامـيـة
ـــنــطـــقــة). إلرســـاء الــسـالم في ا
ووقع وزيـر الـدفـاع جـمـعـة عـنـاد
مــذكــرة مـع نــظــيــره الــلــبــنــاني 
تفـاهم خاصـة بـتطـوير الـعالقات
الثنائـية العـسكرية بـ البلدين.
وقـال بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
ان (اجلـانبـ وقـعـا خالل الـلـقاء
الذي جـمعهـما في مـقر الوزارة 
مـذكــرة تـفـاهـم خـاصـة بــتـطـويـر
العالقات الثنائيـة العسكرية ب
الـبـلـدين). وكـان مـسـتـشـار االمن
ســـلــيم الـــقـــومي قـــد اســتـــقـــبل 
ـــرافق له  بـــحــضــور والـــوفــد ا
الـسفـيـر الـلبـنـاني  فـور وصوله

الى بغداد بزيارة رسمية.
 وقال بـيـان ان (اجلانـبـ ناقـشا
خالل الـلــقـاء  تـعــزيـز الـعالقـات
األخــويــة بــ بــغــداد وبــيــروت
وسـبل االرتـقـاء بـهـا كـمـا تـناول
الــلـقــاء بــحث تـطــويــر الـتــعـاون
األمني والـعسـكري بـ البـلدين
ا في ذلك توقـيع مذكـرة تعاون
بــ وزارتـي الــدفــاع الــعــراقــيــة
والـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــة فـي اجملــــال

العســكري). 
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ـنتـخب الوطـني اسراء مـحسن عـلى ثالث مـيدالـيات ذهـبيـة ببـطولـة العرب حـصدت العـبة ا
قامة في مدينة اربيل. لرفع األثقال ا
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ونـحن نـودع عـام 2021 نـسـتـذكـر فـسيـح مـكارم رئـيس
ــسـتـقل االســتـاذ سـعـد الــبـزاز الـتي مـجــمـوعـة االعالم ا
تـواصلت خالل الـعام اجلـاري في سـياق دأب عـليه مـنذ
سـنـوات طــوال بـإغـاثـة من تــقـطـعت بـهم الــسـبل بـتـامـ
مـصدر لـلـرزق او الـتـكـفل بـعالج او دواء او تـأمـ سكن
آمن. فــفي الـشــهـر االول مـن هـذا الــعـام  تــكـفل الــبـزاز
اللـذين استـشهدا برعـاية عـائلتـي الشهـيدين عـمر وعـلي 
ــاضي  وقــال يــســـاحــة الــطــيــران في كــانــون الــثــاني ا
لعـائلتهما في اتصـال مباشر نقلته قـناة (الشرقية)  (انا
ابوكم ومـسؤول عـنكم مـدى احليـاة).  كمـا تبـنى البزاز 
رحـلة عالج االمـيـرة مر  داخل او خـارج الـعراق  بـعد
ــادة الـتـيـزاب مـن قـبل شـاب رفـضت ان  تـشــويـهـهـا 

الزواح منه. 
سعد البزاز (تفاصيل ص 7)
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هادي العامري مقتدى الصدر 

مـن وكــــيل الـــــوزارة لــــلــــشــــؤون
الـعــلـمــيـة عــادل الـبـصــيـصي مع
الـتـعــلـيم الـعـالي تــمـخض عـنـهـا
ـــوافــقـــة والـــســـمــاح حـــصـــول ا
خلـــريــجـي الــكـــلــيـــة الــتـــربــويــة
فتوحة بالتقد على الدراسات ا
الـعـليـا في اجلـامـعـات كـافـة بدءاً
مـن الـــــعــــــام الـــــدراسي 2023 -
2024 وحــــــــسب الــــــــضـــــــوابط
علـنة للتقد في ذلك والشروط ا
الـعـام  وهـذا يُـعـد االجنـاز االول
من نوعه منذ تأسـيس الكلية عام
1998 ) مـــشــــيـــرا الى ان (هـــذه
اخلـــــطــــوة ســــتــــســــهـم في رفــــد
مـؤســسـات الـتــربـيـة بــالـكـفـاءات

العلمية ). 

الداء الطلـبة المـتحـانات الدورين
الــثــاني والــثـالث والــتــكــمــيـلي 
وعودة بعض الـطلـبة من اخلارج
ــنع تـــســرب هــؤالء وضــمــان  و
ـــدارس اكـــمـــال دراســــتـــهم في ا
ـسائية خالل العام الصباحية وا

الدارسي اجلاري).
 كـمــا اعـلـنت الــوزارة   حـصـول
مـوافــقـة وزارة الــتـعــلـيم الــعـالي
والــبـــحث الــعـــلــمي عـــلى قــبــول
خـــريـــجي الـــكــلـــيـــة الــتـــربـــويــة
فتوحة بالتقد على الدراسات ا
في اجلامعات.وذكر بيان للوزارة
تلقته (الزمان) امس ان (جهودها
ـتواصـلة الـتي بذلت احلثـيثـة وا
ـتابـعةٍ دقـيقة و من قبل الـوزير 
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قــررت وزارة الـــتــربــيـــة تــمــديــد
ــدارس تــســجــيـل الــطــلــبــة في ا
ــسـائــيــة لـلــعـام الــصـبــاحــيـة وا
الـدراسي اجلـاري حـتى  الـعـاشر
قبل. واطلعت من كانون الثاني ا
(الزمان) على وثيقة حتمل توقيع
مديـر عام الـتعـليم الـعام واالهلي
واجلـامعي مـحـمـود الـقـيسي انه
(حــصــلت مــوافــقــة الــوزيـر عــلي
عــلـى تــمــديـد حــمــيــد الــدلــيــمي 
ــدارس تــســجــيـل الــطــلــبــة في ا
ــســائــيــة حــتى الــصــبــاحــيــة وا
قبل) العاشر من كانون الثاني ا
واضـافت ان (الـقـرار جـاء  نـظرا
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ـقـبل وتسـتـمـر أيام ـطـرة تـبـدأ السـبت ا (حـالـة جـوية 
مـصحـوبة عدة حـتى لـيلـة الـثالثاء من االسـبـوع نفـسه 
بـالــغـزارة الــتي تــسـتــوجب أخـذ االحــتـيــاطـات من اآلن

وإكمال أي عمل يتأثر باألمطار).
 بدورهـا  توقعت الهيئة الـعامة لالنواء اجلوية والرصد
الزلـزالي التابعة لوزارة النـقل  في بيان تلقته (الزمان)
ـنـطـقـة الوسـطى امس ان (يـكـون طـقس اخلـمـيس في ا
غــائـمــاً جــزئـيــاً واحــيـانــاً غــائـمــاً مع فــرصـة لــتــسـاقط
زخــــــــات مـطـر مـتـفـرقـة ويـتـشـكل الـضـبـاب صـبـاحـاً
نطـقة الشمالـية صحواً الى غائم بيـنما سيكـون طقس ا
ــنــطـقــة اجلــنــوبــيــة غــائــمـاً  في مــا ســيــكــون طــقس ا
مصـحوبـاً بتسـاقط امطـار متوسـطة الى غـزيرة وحدوث
عـواصف رعـديـة مع احـتـمـال حـدوث سـيـول في بـعض
االمـاكـن مـنـهـا وال تــغـيـر في درجـات احلــرارة بـعـمـوم

البالد). 
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عنية الى اخـذ االحتياطات دعا مـتنبىء جوي اجلهـات ا
توقع ان وجـة االمطار الـغزيرة الـتي من ا واالستـعداد 
ــقـبل. وكـتب صـادق جتـتــاح الـعـراق مـطــلع االسـبـوع ا
عطـيـة في صـفحـته عـلى فـيسـبـوك امس انه (مـتوقع ان
على مـدن اجلـنوب تـجـهة نـحـو الـبالد  تؤثـر الـسحـب ا
ا تـشـمل الـعـاصـمـة ومنـاطق من والـفرات االوسـط ور
االنبـار) مؤكـدا (تسـاقط زخات خفـيفـة من األمطار في
ــدن تـبـاعـا ثـم تـنـدفع تــدريـجـيـا نــحـو بـاقي ا اجلـنـوب 
صـبـاح الـيـوم االربـعـاء) واضـاف ان (األمـطـار عـمـوما
خـفـيـفـة وأحـيـانــاً مـتـوسـطـة الـشـدة مــصـحـوبـة بـالـبـرق
والـرعد) ولفت الى (استـمرار فرص األمـطار يوم غد 
واحـيـانــا تـشـهـد غـزارة في مـنـاطق الـبـصـرة) ومـضى
فتتوقف فرص قبل  عطـية الى القول (أما يوم اجلمعة ا
األمــطـار مع اســتـمـرار الــسـحب بــاألجـواء) وتـابع  ان
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واحملافظات). فيـما كشفت دراسة
كن جديدة إن فـايروس كـورونا 
أن يــنــتـــقل في غـــضــون أيــام من
اجلــهــاز الــتــنــفــسي إلى الــدمــاغ
والقـلب وتقـريبـا يشمـل كل عضو
كث هناك.ووصف في اجلسم و
ـــعـــاهـــد الـــوطـــنـــيــة فـــريق مـن ا
األمريكية للصحة  أبحاثهم بأنها
(التحليل األكثر شموال حتى اآلن
لـكـيـفـيـة انـتـشـار الـفـايـروس عـبر
جسم اإلنـسان). واسـتنـد العـلماء
في نـتــائـجــهم إلى تـشــريح جـثث
 44مـريـضـا مـاتـوا بـعـد اإلصـابـة
بـــكــورونـــا. وأجـــريت عـــمــلـــيــات
الـتـشــريح بـ  26 أبـريل 2020
ومــــــطـــــــلع .2021 وقــــــالــــــوا ان
(الـنتـائج تـظـهـر بـشـكل جـماعي 
في ح أن الـعبء األكبـر يقع في
كن الشـعب الـهوائـيـة والرئـة و
للفايـروس أن ينتـشر مبـكرا أثناء
الـــعـــدوى ويـــصـــيب اخلاليـــا في
ا في ذلك جميع أنحـاء اجلسم 
عـــلـى نـــطــــاق واسع في جــــمـــيع
أنـــحـــاء الـــدمـــاغ) واضـــافــوا ان
(احلـــــمض الـــــنـــــووي الـــــريـــــبي
الــفـــايـــروسي كــان مـــوزعـــا عــلى
ــرضى نــطـاق واسـع حـتـى بـ ا
الـذين مـاتـوا بــحـاالت خـفـيـفـة أو
بــدون أعـراض مـن كـورونــا وفي
بـعض احلــاالت بـقي الــفـايـروس
في مـــنـــاطق فـي جــمـــيـع أنـــحــاء
ـدة تـصل إلى  230يـوما الـدماغ 

بعد ظهور األعراض). 
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ـشـمـول دعت وزارة الـصحـة  ا
بـــقـــانـــون الــتـــدرج الـــطـــبي الى
ـــبــاشـــرة قــبـل انــتـــهــاء الـــعــام ا
احلــــالي. وقــــال بـــيــــان تــــلـــقــــته
(الــــزمــــان) امس انــــهــــا (تــــدعـــو
الكـــات الـــصـــحــيـــة الـــســـانــدة ا
ــشـمــولــ بــقـانــون الــتــعـديل وا
ـهن الـثـالث لـقـانـون تـدرج ذوي ا
الـطـبـيـة والـصحـيـة رقم  6لـسـنة
 ? 2000الـــذيـن  تـــعـــيــــيـــنـــهم
ـوجب قـرارات مـجـلس اخلـدمـة
ولـــضـــمـــان الـــعـــامـــة االحتـــادي 
حـــقــوقـــهم  ضـــرورة االلــتـــحــاق
ــبـاشــرة قـبـل انـتــهــاء الـســنـة وا
الية احلاليـة وبعدها يتم تقد ا
طلـبـات الـنـقل). وسـجـلت الوزارة
امس    225 اصابة وشفاء 390
حـالة وبـواقع  7 وفـيـات جـديدة.
وقف الوبائي اليومي واوضح ا
الذي اطـلعت عـليه (الـزمان) امس
ان (عـدد الـفـحـوصـات اخملـتـبـرية
الـتـي اجـرتــهـا الــوزارة لــعـيــنـات
مـشــتـبـه اصـابــتـهــا بـالــفـايـروس
بـلــغت اكــثـر من  12 الف  حـيث
 رصـد اصــابـة  225 بـكــورونـا
في عـمــوم احملـافــظـات) واضـاف
ان (الــشـــفـــاء بــلغ    390 حــالــة
وبواقع  7وفيـات جديـدة) وتابع
ان (اكــــثــــر من  63الف شــــخص
ـضاد في تـلقى جـرعـات الـلـقـاح ا
ـنـتـشـرة بـبـغداد مـراكز الـوزارة ا
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ـطبق واطـنـ واتبـاع الـنمـوذج ا ا
حالياً في دائرة التـسجيل في مدينة
ـوصل) مـؤكـدة ان (الـتـقـريـر رصد ا
ــعـــامالت وجـــود عـــددٍ كـــبـــيــر مـن ا
وقـوفة في هـيئـة التـدقيق الـتابـعة ا
لدائرة تسجيل الكرخ األولى بسبب
الـــنـــقص احلـــاصـل في الـــبـــيـــانــات

علومات). وا
 ولفـتت الى (ضـرورة  إعـادة تـقو
مـديـري األقـسـام ومـسؤولـي الشـعب
سجل في الدوائر لعدم مالءمة وا
كثيـر منهم لـلنظـام الداخلي اخلاص
بـــالــدائـــرة كـــمــا الحـــظت ان أجــور

ـسـتـحـصـلـة من اخلـدمات اخلـدمـة ا
الــتي تــقــدمــهــا الــدائــرة تــســتـعــمل
ــــوازنــــة لإلنــــفــــاق عـــــلى أبــــواب ا
االعـتـيـاديــة في مـا يـفـتـرض صـرف
ــبــالـغ عــلى تــســديــد الــديـون تــلك ا
تـراكمـة أو تشـييـد األبنـية بدالً من ا

االستمرار باإليجارات). 
…dDš œ«u

مـن جــهــة اخــرى  ضــبـــطت هــيــئــة
ـنـافـذ احلــدوديـة مـواد خـطـرة في ا
مــيــنــاء ام قــصــر الــشــمـالـي.وذكـرت
الهيأة في بيـان تلقته (الزمان) امس
انه (بجهود ومتابعة دقيقة في منفذ

ــؤســســات ومــتــابـــعــتــهـــا لــعــمـل ا
والــدوائــر احلــكـومــيــة وتــشــخـيص
واقتراح معوقات العمل والسلبيات 
ـعـاجلات لـهـا وللـتـعرف احلـلول وا
عـلى مدى اسـتـجابـتـهـا للـمالحـظات
قـترحـات التي وردت في الـتقـرير وا
الــــشــــامـل الـــذي أعــــدتـه عـــام 2018
ديـرية العـامة لـلتـسجيل اخلاصّ بـا
العقاري وبعض فروعها في بغداد).
 وأوصت الدائـرة من خالل الـتقـرير
رسل نسـخة منه إلى مـكتب رئيس ا
الـــوزراء واألمــانــة الــعـــامــة جملــلس
الـوزراء وزيـري الـعـدل والـتـخـطـيط
بـ(إحــــالــــة عـــــددٍ من أمالك الــــوزارة
لالســتـثــمـار إلنــشـاء دوائــر عـدلــيـة
وازنة حديثة وعـدم االعتمـاد على ا
االحتادية العامة فقط ومتابعة ملف
ـتحـفظ عـليـهـا في فروع األضـابيـر ا
ــسـؤول الــتــســجــيل ومــحــاســبــة ا
ـقـصر عن عـدم تـنـفـيذ الـتـوصـيات ا
الـــصـــادرة عن دائـــرة الــــتـــســـجـــيل

العقاري).
WO½Ëd²J « WHý—«

ودعت الــدائـرة إلى (تــفــعـيل الــعـمل
بــنــظــام األرشــفــة اإللــكــتــرونـيــة في
فـروع  الـتـسـجـيل  الـعـقـاري كـافـة
واعتمـاد العمل بـنظام االسـتعالمات
اإللــكــتـرونــيــة في تــرويج مــعـامالت
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ميـنـاء أم قصـر الشـمـالي وبنـاءً على
ـــعــــلــــومـــات الــــواردة من جــــهـــاز ا
اخملابـرات الـوطني  ضـبط أربـعة
حـاويــات حتـتـوي مــواد كـيـمــيـائـيـة
ــزدوج خـــطــرة ذات االســـتــخـــدام ا
مخالفـة لشروط وضـوابط االستيراد
دة القـانونـية على حيث جتـاوزت ا
ــيـــنــاء) واشــار الى بـــقــائــهـــا في ا
(تـــشــكـــيل جلـــنــة من اجلـــهــات ذات
الـــعالقــة وتــنــظــيـم مــحــضــر ضــبط
أصولي وإحالة الكيـفية إلى القضاء
التـخـاذ اإلجـراءات الـقـانـونـيـة بـحق

.( اخملالف
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دعت وزارة الــبــيـئــة الى مــعــاجلـات
حـقـيقـيـة وسـريـعـة من قـبل اجلـهات
اخملـتــصـة  لـتـفــادي خـطـر اجلـفـاف
ـنـبع ـرتــقب حـال اسـتــمـرار دول ا ا

ائية. قطع حصة العراق ا
 وقـال الوزيـر جـاسم الـفالحي خالل
ورشة عقـدتهـا الوزارة بالـتعاون مع
ستـنصريـة بعنوان واقع اجلامعـة ا
ــيــة الـــعــراق فـي ظل الــرؤيـــة الــعـــا
ــنـاخـيــة  ان (الـعـراق لــلـتـغــيـرات ا
حـال مــقــبل عــلـى جــفـاف مــحــتــمـل 
ـنــبع  بـالــسـيـطـرة اسـتــمـرت دول ا
ـائية) ـياه وتـقليل حـصتـنا ا على ا
مــؤكــدا (ضــرورة الــتــرشــيـد االمــثل

للمياه).
وتـابع ان (خـطر اجلـفـاف سـيـسـاعد
عـلى انــتـشـار األوبــئـة في حـال عـدم
وجـود مـعاجلـات حـقـيـقيـة وسـريـعة
من قـبل اجلهـات اخملـتـصة) مـشـيرا
رحـلة الـقـادمة تـتطـلب عدم الى ان ا
ـسـاس بـاالنـتـاج الـنـفـطي لـلـعـراق ا
والـتـحـول نـحـو االقـتـصـاد االخـضـر
والطـاقة الـنظـيفـة في ظل التـحديات
الـــتي تــواجـــهــهـــا الــبالد و الـــعــالم
ــتــعـــلــقــة بــالـــبــيــئــة والـــتــنــمــيــة ا

ستدامة). ا
ومـــضى الى الـــقـــول ان (اجلــامـــعــة
ـسـتـنـصـريـة سـتـكـون اول جـامـعـة ا
عراقية خضـراء صديقة للـبيئة دعما
لـتشـجيع االعـتمـاد على من الوزارة 
ــؤســسـات ــتــجــددة في ا الــطــاقــة ا
التعلـيميـة واحلكوميـة كافة) بدوره
 شدد رئـيس اجلامعـة حمـيد فاضل
الـــتـــمـــيـــمي عـــلى (ضـــرورة اشــراك

ـــوارد اخـــرى  أســــتـــأنـــفت وزارة ا
ـشـاريع ـائـيـة الـعــمل بـأحـد أهم ا ا
في الـعـراق وهـو سـد مـكحول بعد
أن تــوقف الــعـــمل بـه ألكــثــر مـن 30

عـامـاً جـراء غزو الكويت. 
وقــال مــديــر عــام الــهــيــئــة الــعــامــة
لـلـسدود واخلـزانـات مـاجـد إبـراهيم
سلمان في بيان تلقته (الزمان) امس
ان (الـوزارة تـصر عـلى إتمـام العمل
بـالسـد وإجنـازه من خالل شـركـاتـها
الـثالث). مـؤكـدا ان (الـتـعـاقـد سـيـتم
مع نفس الشـركة التي صـممت السد
ــاضي فـي تــســعـــيــنــيــات الـــقــرن ا

أيام قليـلة ويحل علينا عام ميالدي جديد تتطلع فيه جميع شعوب العالم الى التغيير
نحو األفـضل واألرقى في كل تفاصـيل حيـاتهم اإلنسـانية كـونهم يعـيشون حتت ظل
حـكومات وطنـية مخـلصة  حـريصة عـليهم  وتـسعى جـاهدة خلدمتـهم وفقـا للمـعايير
نـاسبة حـلول عام  2022 اجلـديد بدأت اإلنسانـية السـائدة مهـما كانت الـظروف و
بـعض شـعوب الـعـالم بـالـتـحـضـيـر لالحـتـفـاالت ولـكن بـشـكل مـحـدود جـدا مـعـتـمدة
اإلجراءات االحتـرازية الصحية الكـاملة حتسبا لتـأثير وباء كورونا  أو ماحلق به من
مـتحـور اومـيـكرون  عـلى احملـتـفلـ  وقـد بدأ األهـالي واألقـارب واألصـدقاء في دول
ـعــتـقــدات بـاسـتــقـبــال الـعـام اجلــديـد  بـتــبـادل الــتـهـاني الـعـالم ومـن كل األديـان وا
والتبريـكات عبر وسائل الـتواصل االجتمـاعي بأجمل الكلـمات والعبارات والـتمنيات
ـنـاسـبة ـسـيح عـلـيه الـسالم إذ يـعتـبـرون تـلك ا الـطـيـبـة تـيمـنـا بـعـيـد مـيالد السـيـد ا
ـيالديـة فـرصـة سانـحـة إلعـادة احلـيـاة في الـعالقـات االجـتمـاعـيـة اإلنـسـانـيـة التي ا
تاعب اليـومية التي تفرضها ينبغي أن يـسودها اخلير واحملبة والـسالم  بعيدا عن ا
عـاشيـة واالقتصـادية والـصحـية والـسياسـية الـصعـبة عـلى تلك الـشعوب الظـروف ا
نكوب الذي يعيش سنـوات صعبة عجاف منذ التي يستـثنى منها الشعب العـراقي ا
ـرارة الـتي ـعــانـاة وا عـام 2003 وحلـد الــيـوم فـهـو يــقف فـوق صـفـيـح سـاخن من ا
يعـيشـها حتت حـكم زمـرة مارقـة فاسـدة فاشـلة سـياسـيا وإداريـا ومهـنيـا وال تمـتلك
ـسؤولـية وال تـعرف مـعنى لإلنسـانيـة وال تقـيم وزنا لـكرامة أدنى درجـات الشـعور با
ـصـاحلـها الـشـخـصـيـة الضـيـقـة الـتي جـعلت من وحـقوق الـعـراقـيـ وال تـفكـر إال 
الـعراق بلـدا ضعيـفا مستـباحا وسـاحة للـصراعات اإلقـليمـية والدولـية اخملتـلفة وكل
هـذا قد انـعـكس سـلـبا عـلى حـيـاة الـعراقـيـ الـيـوميـة إذ  النـكـهة لـلـفـرح عـندهم وال
يـشــعـرون بــالـسـعــادة وال بـاألمـان واالســتـقـرار كــبـقــيـة خـلق الــله عـلى األرض وهم
ة بائسة هزيلة يصابرون ويـصبرون أنفسهم على مـاابتالهم الله به من حكومات ظـا
أضاعت هـيـبـة الـعراق ونـهـبت وبـددت ثـرواته وأزادت في مـعـاناته وأضـعـفت تـأثـيره
نـطقة والـعالم دون وازع من ضـمير وبـعد كل هذه اإلنساني والـسيـاسي  ب دول ا
أساوية اليومية التي  يعيشها الشعب العراقي ة وغـيرها من الوقائع ا ؤ األحداث ا
منـذ سنـوات وباسم اإلنـسانـية يـتوجب عـلى العـالم أن يواسـينـا ويربت عـلى أكتـافنا
فإننا نسـتحق ذلك مادامت سلطة الـفساد حتكمنا وتـنهب أموالنا وتستـه بكرامتنا
وتـسـتبـيح مـقـدراتـنـا وحـرياتـنـا وهـنـا نـقـول لكل اإلنـسـانـيـة عـلى األرض اعـذرونا ..
اعذرونا فإنـنا النقبل مـنكم التهـاني وال نستحقـها ألننا شـعب حزين مسلوب اإلرادة
سرات مثل بقية شعوب العالم  ومنهوب في وال يعرف طـعم الفرح وا
وضح الـنــهـار وال نـسـتـأنس بـكـلــمـات وعـبـارات الـتـهـاني أبـدا
وسنـبـقى نـتـأمل ونـتـطـلع إلى مـنـاسـبـات قـادمـة ومـواسم فرح
عـناها احلقـيقي عندما ـكن أن نتذوق فيـها احلياة  جديدة 
يــحـ اخلالص مـن حـكم الــفـاســدين قـريــبـا إن شــاء الـله . 
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حـــذَّرت دائــرة الـــوقــايـــة في هـــيــئــة
الـنزاهـة الـعـامة من اسـتـمـرار دوائر
الـتــسـجـيل الــعـقـاري بـعــدم مـنـاقـلـة
الــنـــسخ الــثــانــويـــة الــتي تــأتي من
فروعـها مشـخصـةً ذلك اإلجراء بأنه
يـفـتح الـبـاب أمـام عـمـلـيـات االبـتزاز

والتالعب والتزوير.
وأشـــارت الـــدائـــرة فـي تـــقـــريـــرهـــا
ـتابـعـة زياراتـها الـسابـقة اخلاص 
لـــعـــددٍ من دوائـــر وزارة الــعـــدل إلى
(استـمرار دائـرة التـسجـيل العـقاري
ـــنـــاقـــلــة الـــعـــامـــة بـــعـــدم إجـــراء ا
لـلـسـجالت ألكـثـر من خـمـسـة أعوام
بـرغم تـشـخـيص دائـرة الـوقـايـة ذلك
في زياراتـها الـسابـقة والـتحـذير من
كــونه يــفــتح الــبــاب أمـام عــمــلــيـات
االبــــتـــزاز والــــتالعب والــــتـــزويـــر)
مـطـالـبـةً بـ(اتـخـاذ الـدائـرة إجراءات
ـنـاقـلـة لـلسـجالت سـريـعـة إلجـراء ا
كـونهـا ال تـتـحمل الـتـأخـير لـتـعلـقـها
ُــواطــنــ بــشــكلٍ ــنــاقــلــة أمالك ا

مباشر).
وأضــافـت إن (الــزيـــارات إلى دوائــر
الـوزارة  وهي الـتـسـجـيل الـعـقـاري
والــقــانـونــيــة والــتـخــطــيط الــعـدلي
وتسجيل عقاري الكرخ األولى تأتي
في إطـار إجـراءت الـهـيـئـة الـوقـائـيـة
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ــنــظـومــة الــتـعــلــيـمــيــة في الــعـمل ا
كونـها تعد البيـئي بعنـاصرها كـافة 
احد ركائز حتقيق التحول لألقتصاد
األخـــــضــــر نـــــظــــرا ألن تـــــشــــكـــــيل
الــشـخـصــيـة والــوعي يـعــدان الـقـوه
الـــدافـــعـــة والـــقــــادرة عـــلى احـــداث
ــــاط االنــــتــــاج الــــتــــغــــيـــــيــــر في ا
ـــســتـــدامـــان وخــلق واالســـتـــهالك ا
مالكـات في مـخـتـلف االخـتـصـاصات
تـــتــــمــــتع بــــقـــيـم وأسس اخالقــــيـــة

وعلمية). 
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من جــانـبـه  اشـار مــديـر عــام دائـرة
التـوعـية واالعالم الـبـيئي أمـيـر علي
احلسـون الى ان (الوزارة تـسعى من
خالل هكـذا ورش الى ادماج مـعايـير
االستـدامة الـبـيئـية وتـأهيل األجـيال
ـــوارد الـــقـــادمـــة حلـــمـــايـــة وادارة ا
ـعـتـمـدة عــلى الـعـقـول الـطــبـيـعـيــة ا
ـــواجـــهـــة والـــقـــدرات الــــوطـــنـــيــــة 
ـشـكالت البـيـئيـة التي التـحـديات وا
تـواجه القـطـاع البـيـئي في الـعراق).
فيما اكد عميد كلية العلوم باجلامعة
ـية مـحمـد فـرج شـذر ان (االثار الـعـا
ناخيـة  بدأت تؤثر على للتغـيرات ا
جمـيع مـفاصل احلـيـاة والسيـما مع
ارتــفـاع درجــات احلــرارة والـســيـول
والـــفــيـــضـــانـــات) مـــشـــيـــرا الى ان
(الــدراســات االخــيـرة تــؤكــد ارتــفـاع
ـــيــــاه في الـــبــــحـــار  مـــنــــاســـيـب ا
ـدن الـتـي بـدأت تـهــدد الـكـثــيـر من ا

بالغرق واالندثار).
 وتــابـع ان (الـــكـــلـــيــة مـــاضـــيـــة في
حتـسـ الـبـيـئـة ولـديـهـا الـكـثيـر من
الدراسات في هـذا اجملال ). من جهة

أنقرة 
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سن مرت وأبـنائنا وبنـاتنا ينـتظرون الغـيث ينزل والبـركات تعم  فمـنهم تخرج قبل
عـشـر سـنـ أو اكـثـر ومـنـهم األقل من ذلك فــحـبـهم لـعـمـلـهم وتـفـانـيـهم وأخالصـهم
جعلهم في بـاد األمر يعمـلون مجانـا ولطيلـة سن وكانـوا مضربا لألمـثال بشهود
التـربـوي ومن مـعـهم من زمالئـهم وقد عـاجلـوا كثـيـر من اخلـلل باجلـانب الـتعـلـيمي
ل  شبـاب وشـابات والـتـدريسي  وهم مـشـروع عـطاء دائم اليـنـضب وال يـكل وال 

نذروا أنفسهم خلدمة بلدهم وأبناءهم وكانوا مثاال لألخالص والعطاء .
ـوضوع  أن كل القـرارات الصادرة من احلـكومة ورب سأل يسـأل ماهو اجلـديد با
لها زمن محـدد ومحصورة في وقت عـندما ينـتهي موعدهـا ينتهي مـعها طموح اآلف
عانات من جـديد ألبنائنـا وبناتنا  ويـتكرر مشهد من احملاضرين واألداريـ وتبدأ ا
األضـرابـات واألعـتـصـامـات وأصـبح هـذا الشئ كـأنه أحـد فـصـول الـسـنـة  ويـلحق
دارسنا ومـؤسساتنا التربوية الضرر والشـلل التام ونحن مقبولون على امتحانات
نصف السـنة الدراسية  وكأنه شئ مخطط له وعليه أن أمـر هذه الشريحة الشبابية
ـالـيـة  وعــلى هـاتـ الـوزارتــ اجلـلـوس بـسـرعـة مـحــصـور بـ وزارتي الـتــربـيـة وا
وشـمـول أبــنـاء وبـنـات الـوطن بـقـرار 315 كـونه يـلــبي طـمـوحـاتـهم واحالمـهم أسـوة
الك الـدائم  فـشـمـولـهم بـهـذا الـقـرار يـعنـي تخـصص لـهم قـطع أراضي ـوظـفي ا

كافأت وغيرها من األمتيازات .  سكنية والقروض والكفالة والدورات التدريبية وا
ـانــيـة أكـدت عــقب اقـرار مـوازنـة   2021 أن احملـاضـرين ـالـيــة الـبـر  أن الـلـجــنـة ا
واالداري واحلـرفـي سـتحـولـون جمـيـعهم الى عـقـود فمـا هـو الضـير مـن شمـولهم
بـقرار 315 وشـمـول غيـرهم من وزاراة أخرى بـهذا الـقرار وهم بـصفـة عقـود وقسم
ـوازنة الك الـدائم وخـصصـت لهم ا كـبيـر من الـوزاراة قامت بـتـع عـقـودهم على ا
الـتي تسد حـاجاتـهم . أن السـياسة الـعشـوائية   وتـعدد أصـحاب القـراروتفـسيراته
ـالـيـة تسـبـبت بـتـعطل مـفـاصل احلـيـاة  والـغريب في لـدى بـعض الـوزارات ومـنهـا ا
األمر أن هنـاك أصحاب عقود مازالوا يعانون ولديهم خدمة أكثر من  15سنة  وهذه
بحد ذاتـها معانات مزمنة  كون معظمهم جتاوز  30عامـا ولم يتزوجوا بسبب تردي
عيشـية واألسرية .  أن قرار 315 صدر مـن احلكومة  مـنذ ثالث سن أواضعـهم ا

لـكـنه لم يـرى الـنـور ولم يـعـمل به حـتى هـذه اللـحـظه  وعـنـدمـا يـجـري احلديـث عنه 
الية كونهما لم تدرج القرار ضمن يقولـون السبب يعود الى مجلس النواب ووزارة ا
مـوازنة 2021. أن الوضع األقتـصادي يبـشر بخيـر وأن ميزانـية الدولـة بالف خير 
يـة فوق اجليـده وهناك فائض مـالي كبيـر ب سعر خصوصا أن أسـعار النـفط العا
ـوازنة وسـعـر البـيع  لـذا على احلـكـومة أن تـكـون أكثـر جديه ا
وتنظـر ألبنائنا بـع الرحمه وأن تـكون أكثر سخـائا وعطائا
فـهم أبنـاءها ومـستـقبـلهـا  الـواعد وتـكون سـباقه بـشمـولهم
بقرار 315 وبغـير منية ألن الوطن وطـنهم واخلير خيرهم 
حتى نكـون بعيدين كل البعد عن التظاهرات واألعتصامات

ألنها تشل حركة التعليم بأكمله .

وسـيـنـتـهي الـعـمل به في الـسـنـوات
ـقبـلـة) ولـفت الى (تـهيـئـة األعـمال ا
احلــفـــريـــة وبــنـــاء مـــجـــمع ســـكــني
للعـامل إضـافة إلى تأهـيل اجلسر
اخلـدمي الـــذي يـسـهم فـي الــعــبـور

بـ ضفتي نهر دجـلـة).
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 مـــبــيــنــاً أن (الـــســــد ســيــربط بـــ
حـــدود كـــركــوك ومــحــافــظـة صـالح
الــديـن فـي جــبــال مـــكــحــول وعــلى
مسافـة مـن التقـاء الـزاب األسفل مع
نـهــر دجــلــة في مــنــطــقــة الــفــتــحـة
وســــيــــعـــــمل الــــســـــد إضــــافــــة إلى

اســـتــــخــــدامـه ألغــــــراض الـــــخــــزن
وإنـــتــاج الــطـاقــة الــكـهــربـائــيـة في
ــيــاه الـتـي تـذهب تــخــفـيف ضــغط ا
بـــاجتـــاه ســدة ســـامـــراء ويـــضــيف
ســـيــطــرة إضـــافــيــة عــلـى تــصــريف
ـــــيــــاه) واشــــار الى ان (الــــوزارة ا
ــســتــقـبل تــســعى إلعــادة الــعـمل بــا
ـتوقف عن القـريب في سـد بـادوش ا

وصل). العمل وهو مؤخر سد ا
واضاف ان (عمل الـسدود من نـاحية
الــتــشــغــيل والــصــيــانــة عــلـى مــدار
الـــســاعــة جـــيــد والســيـــمــا في ســد
ــوصل الــذي تــســتـمــر فـيه أعــمـال ا

وتــــابـع ان (دفــــعـــات أخــــرى يــــصل
سيتم شمولهم عددهم الى 500 فرد 
بــبـرامج إعــادة الـتـأهــيل الـنــفـسي)
مشيرا الى ان (مدة التأهيل النفسي
سـتــكـون مـنــاطـة بـحــسب مـؤشـرات
وتـــقـــو الــلـــجــنـــة وقــد تـــصل الى
الــشــهــرين) ومــضى الـى الــقـول ان
(اجلـــهـــات األمـــنـــيـــة هي مـن حتــدد
األسر ونـسب خطـورتهـا على مـدينة

وصل ولـيس الوزارة وتـتعامل مع ا
ـلف ضــمن امـكـانــيـاتـهـا احملـدودة ا
وبـــإســنــاد مـن مــنــظـــمــات دولــيــة).
ـهـجـرين وأعـلـنت دائـرة الـهـجـرة وا
ـحافـظـة نـيـنوى فـي وقت سابق 
ــنح عن شــمــول 14 ألف عــائـــلــة بــا

الية.  ا
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وقال مديـر الدائرة خـالد عبـد الكر
في تصريح امس ان (عـدد اخمليمات
في اجلـدعـة بـعـد عـمـلـيـات الـتـحـرير
ّ إغالق كــان  14مـــخـــيــمـــاً حـــيث 
تــسـعــة مـنــهــا خالل الـدفــعـة األولى
ضـمن الـبـرنـامج احلـكـومي لـلـوزارة
ّ وبـدعـم احلـكـومــة احملـلـيــة كـمـا 
اغالق الثالثـة األخرى ضـمن الدفـعة
الـــثـــانـــيــــة) ولـــفت الى ان (اخملـــيم
ــتـبــقي هــو اجلـدعــة ويـضم 1350 ا
أُسـرةً من الـتي كـان لـديـهـا مشـكالت
ناطق عشائرية أو سـياسية أو في ا
ـتـنـازع عــلـيـهـا) وتـابع ان (لـديـنـا ا
ـــنــظـــمــات أكـــثـــر من بــرنـــامج مع ا
الدوليـة ومع احلكـومة احمللـية لدعم
هــذه األُسـر إذ إن هــنــاك بـرنــامــجـاً
عـاجلـة مـشـكالت تـلك األسر يـقـوم 
ودفع مبالغ نقديـة على شكل دفعات

ابتداء من عملية النقل). 
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ابهُم في تـفـضيلِ حـكومـةِ األغلـبيـةِ أم الـتَّوافـقيـةِ وكلُّ فريقٍ راحَ اختـلفَ السـاسـةُ وكتـَّ
ـهـتـمونَ بـالـشـأنِ الـسـياسيِ ـراقـبـونُ وا فعِ أما ا ـا يعـودُ عـلـيه بـالـنـَّ يـتـكـلمُ ويـتـغـنى 
الـعراقي أخـذوا يـذكرونَ مـحـاسنَ ومسـاو كل طـريـقةٍ مع مـيل أكـثرهم إلى حـكـومةِ
عـتادة بعد 2003 وإلعطـاء فرصةٍ النـبثاقِ مـعارضةٍ أغلبـيةٍ لتـغييـرِ طريقـة التَّشـكيلِ ا
حـقيقـيةٍ تعـملُ على مـراقبةٍ فـاعلةٍ ألداء احلـكومة ولـكنهم غـير متـأكدين من جناحِ أيٍّ
ِ ألنهم يـتـعـاملـونَ مع مـاضٍ مـليء بالـفـسادِ واالرهـاصـات والـتنـاقـضات مـن الطـرفـ
وحاضـر مـرتبك ورمـادي وغـيرَ مـحـفزٍ مع هـذه الـواقعـيـات ال يسـتـطيعُ أيُّ مـفـكر أو
مـهتم أن يـتنـبأ بـأفضـليـة الطـريقـةِ ومدى جنـاحهـا ومالئمـتهـا للـتشـكيالتِ الـسيـاسية
ا احلـالـيـةِ والـواقع الـشائـكِ ومدى جـديـةِ وإمـكـانيـة كل فـريق من حتـقـيقِ ولـو جـزءٍ 
فـاهيمِ التي لم فافـية وغيـرها من ا زاهة والشـَّ ته في مد جـسورِ الثـقةِ والنـَّ يـعلنُ عن نيـَّ
ـســتـقــبل هــذا مـا يــدورُ في أروقـة ـواطـنُ ويـأمل أن يــلـمـسَ بـعــضـهــا في ا يـراهــا ا
ـسـتقـبلِ فـهم اسِ جتـاه ا الـسـيـاسـةِ واحلـكمِ ولـكنَّ األهمَّ هـو مـا يـدور في أذهـانِ الـنـَّ
ـشـكل لـلـحـكـومـةِ سـواءً كـانت أغـلـبـية أم يـنـتـظـرونَ رسـالـةً كـونـكـريـتـيـةً من الـفـريقِ ا
تـوافقـيـة مـفـادها أن يـكـونَ أهمَّ مـعـيارٍ لـلـتـشـكيل هـو االتـفـاقُ عـلى مـحاربـةِ الـفـسادِ
هِ بكل أشـكاله ومحاسبـةِ مرتكبيه الـسابق واستـعادة أمالك وأموال الدَّولةِ وجتر
نهـوبةِ والعمل عـلى إعادة ثقةِ اجملـتمعِ وخاصةً الـشباب بتسـاوي الفرصِ أمام كل ا
لمِ أو أعلى الـدرجـاتِ اخلـاصَّةِ َ لـلـحـصولِ عـلى عـملٍ أو وظـيـفةٍ بـأول الـسـُّ الـعـراقـي
ودوران عـجــلـة اخلـدمــات واالمن والـعــيش الـرغــيـد وبــنـاء ثــقـافـةِ

واطنةِ.  ا
ــواطـنـةُ ثـقــافـة يـكـرسُــهـا الـدسـتــورُ ويـرسـخُـهــا الـنـظـامُ # ا
ـانُ لــتـلـتــزمَ بـهـا الـســيـاسيُّ ويــراقبُ احلـفــاظَ عـلـيــهـا الــبـر
احلكومـةُ ويدافعُ عنها القضاءُ وتـذعنُ لها مؤسساتُ النظامِ

واطنُ. قراطيٌّ ليَحتمي بها ا الد

الـتـحـشـيـة إلضـافـة درجـة عـالـيـة من
األمان ألساساته).

ـوصـل واستـطرد بـالـقول ان (ســد ا
مــؤمـن بــالــكــامل ويــعــمل بــطــاقــاته
الـكـاملـة وال يـوجـد فـيه أي مـشكالت
فـنــيـة في الـوقت احلــاضـر) مـنـوهـا
الـى ان (انـــــخــــــفـــــاض اإليـــــــرادات
ـائــيـة لنـهر دجــلـة إثــر إقـامـة كـل ا
من تركيا وإيــران عـشـرات الـسـدود
عــلى الــنـهــر وروافــــده وقـلــة مــيـاه
األمـطار ومـا قـد ينـتج من تـداعـيات
سلـبية زادت احلـاجة إلنـشاء سدود

في العراق). 
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ـهـجرين ان اكدت وزارة الـهـجرة وا
انيا هاجـرين الى بولنـدا وا اغلب ا

هم من اقليم كردستان.
وقال وكيل الـوزارة كر النوري في
تـــصــريـح امس (نــعـــمل عـــلى وضع
ــهـاجــرين مــحــفــزات لــلــعــراقــيــ ا
والراغب بالعودة الى العراق وهم
يـتـوزعـون عـلى احلـدود بـ بـولـندا

ـــانــيــا وال تـــوجــد ارقــامــاً وأ
دقــــــيــــــقــــــة العــــــدادهم اال ان
الـــعــائـــدين بـــلغ اربـــعــة االف

شخص).
 واضـاف (الـعـراقـيـ غادروا
اال ان بـــــصــــورة شـــــرعــــيــــة 
شبكات الهجـرة غير الشرعية
تالقــفــتــهم واغــلب هــؤالء من
االقــلـــيم) مــشــيـــرا الى (نــقل
العراقي من األماكن اخلطرة
ـــوقف الى أمـــاكـن اشـــبه بـــا
وجمـيع اجراءاتهم الـقانـونية
كــامــلــة من نــاحــيــة تــصــريح
الــــعــــودة وورقــــة الــــعــــبــــور
السريعة لكل من فقد جوازه).
كــمـــا أحــصت الــوزارة  عــدد
ـــشــمـــولـــة بـــبــرامج األســـر ا
الــتـأهـيـل الـنــفـسي في مــخـيم

اجلدعة  مـؤكدة ان اجلهـات األمنية
هـي من حتـــــــــدد األســــــــر ونـــــــــسب
وصل.وقال خطـورتهـا على مـدينـة ا
ــتــحـــدث الــرســمي بــاسم الــوزارة ا
عـبـاس جـهـانـكيـز في تـصـريح امس
ان ( 128أسـرة تـضم نـحو  515فرداً
ّ شمـولهم بـبرامج إعـادة التـأهيل
الـنـفسي ونـقـلـهم الى مـركـز اجلـدعة
بــعـد الــتــأكـد مـن مـوقــفــهم األمـني)

كــمــا ضـبــطت مــفــارز مـركــز شــرطـة
كــمــرك الـــشالمــچــة مــتــهم اجــنــبي
بـحــيـازة اخملــدرات.وذكـرت مــديـريـة
ــنـطـقـة الـرابـعـة في شـرطه كـمـارك ا
بيان تـلقته (الـزمان) امس انه (اثناء
الــقـــيـــام بـــواجــبـــاتـــهـــا في صـــالــة
تـمكنت من ضـبط مسافر سافرين  ا
ايــراني اجلــنـســيـة وبــحــوزته مـادة
مـخـدرة نـوع تـريـاك تزن  30غـراما)
واضافـت انه (تنـظـيم محـضـر ضبط
اصـــــولي وســــيـــــتم عــــرض االوراق
الــتـــحـــقــيـــقــة عـــلى انـــظـــار قــاضي

التحقيق  للبت بالقضية). 
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اكـــد وزارة الـــتـــخـــطـــيـط  ان عــودة
احلياة الـى طبيـعتهـا بعـد رفع قيود
كـــورونـــا  اســـهم بـــتــدويـــر حـــركــة
الــنــشــاط االقــتــصــادي في الــعــالم 
محـددة عـوامل زيـادة حركـة الـعجـلة

االقتصادية.
ـتــحـدث بــأسم الـوزارة عــبـد وقــال ا
الزهـرة الـهنـداوي في تـصريح امس

ان (ارتفاع أسـعار السـلع والبضائع
عــلى مـســتـوى الـعــالم جـاء بــسـبب
انقـطاع سـلسـلة الـتوريـد ب الدول
ـــواد وتـــزايــد ـــا أدى إلى نـــدرة ا
الــطـلب عــلـيــهــا) وتـابع ان (نــتـائج
تـغـييـر سـعـر الـصـرف ستـظـهـر بـعد
عـــــامــــ عـــــلى األقـل) واضــــاف ان
(عـودة احلـيـاة الى طـبـيـعـتـهـا ورفع
قـــيــود  احلــظــر اخلــاصـــة بــتــفــشي

فــايــرس كـورونــا أســهـمت بــتــدويـر
حــركـة الـنــشـاط االقــتـصــادي بـشـكل
عـام) مـبـيـنـا ان (احلـركـة الـتـنـمـويـة
االقتصادية سيكون لها نتائج وآثار
إيـجـابـيـة علـى الواقـع) الفتـاً إلى ان
ؤشرات (الوزارة لم تعِد تقريراً عن ا
االقتصـادية خالل الـعام اجلاري ألنَّ
الــســنـة لم تــهــنـته بــعــد لـكن هــنـاك
ـــفــاصل) حتـــســنـــاً في كــثـــيــر من ا
واوضح الــــهـــــنــــداوي ان (جـــــمــــيع
شـاريع التـي كانت مـتوقـفة بـسبب ا
ـــالــــيـــة واالقـــتــــصـــاديـــة  األزمـــة ا
اســتــؤنف الـعــمل بــهــا) واسـتــطـرد
ــشــاريع بــالـــقــول ان (حــركــة هــذه ا
سـتـوفـر فــرص عـمل)  ولـفت الى ان
(الـذين فــقـدوا أعـمـالــهم خالل الـعـام
ا ساعد ذلك عادوا إليـها  اضي  ا
فـي حتــريك الــعــجــلــة االقــتــصــاديــة
شاريع القطاع اخلاص وفي مجال
الـسكن  وبـدأت تـعمـل بشـكل جـيد)
وقـــال ان (الـــتــضـــخم يـــحـــسب وفق
ــؤشـرات الــتي من بــيـنــهـا ارتــفـاع ا
وانـخفـاض الـعـمـلة احملـلـيـة وزيادة
الــطــلب عــلى الــســلع مـن الـبــضــائع
ـــوجـــود ووجـــود كـــتـــلـــة نـــقـــديـــة ا

بالتداول وكـذلك ما تشـهده االسعار
عــــلى مــــســـــتــــوى الــــعــــالم) واكــــد
الـهــنـداوي ان (الـتـضــخم في جـمـيع
البلدان شهد ارتفـاعاً نتيجة صعود
ـواد الـغـذائـيـة في الـسـوق اسـعـار ا
ـيـة وتـوقف سـالسـة الـتـوريـد الـعــا

ب الدول بسب اجلائحة). 
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وكشفت الـوزارة في وقت سابق عن
محاور الوثـيقة الوطـنية للـسياسات
دى التي اعدتها  السكانية بعيدة ا
و أوضــحت أسـبــاب تـعــثـر تـطــبـيق
خــطــطـــهــا الــســـابــقـــة في مــجــاالت
ـــشـــاريع الـــتــــنـــمـــيـــة وتــــنـــفـــيــــذ ا
االسـتـراتـيـجـيـة. وقالـت في بـيان إن
(ظــــروف الــــبالد خالل الــــســــنـــوات
ــاضــيـة كــانت غــيــر مـســتــقـرة في ا
قطاعات التنمية والقطاعات االخرى
 وان الـوزارة وضــعت خـطـطــاً مـنـذ
عام 2010 ركـزت عـلى الــتـنـمـيـة في
اال أن الــظــروف الــقـــطــاعــات كــافــة 
واالزمات تـسبـبت في تعـطيل تـنفـيذ
اخلــــطط) وأضــــاف أنه (كــــان لـــدى
الوزارة خطة تنمية خمسية لألعوام
2017-2013 تــــضــــمـــــنت عــــددا من œuO∫ عودة احلياة لالسواق بعد رفع قيود كورونا

مضي 30 يومـاً من تاريخ نـفاذ هذا
رسـوم) وشمـلت حتى الـصحف. ا

توقفة ألي سبب كان). عطلة وا (ا
وبــالــرغم من تــعـاطــفه الــكــبــيـر مع
نـوري الـسعـيـد فـقـد انـتقـد الـسـفـير
االمريكي في بغداد عند اتخاذ هذه
الــــقــــرارات W.J. Gallman تــــلك
االجــراءات لـكــنه بــررهــا في كــتـابه

الذي اصدره فيما بعد
�Iraq Under General Nuri��

(الــــــــــــــــعـــــــــــــــراق حتــت حــــــــــــــــكـم
 بـأنها كانت في اجلنرال نوري)  
أطــار إتــفـــاق الــســعــيــد مع الــبالط

لكي .  ا
ــان من وطـأة وخــفف الــســفـيــر غــا
اجراءات السعيـد ضد الصحافة من
خالل حــديـثه عن تــضـرر ( ســبـعـ

صحيفة ومجلة) فقط
ويختـلف السـفير االمـريكي في هذه
ـؤرخ عـبـد الـنـتـيـجـة مع مـا اورده ا
الــرزاق احلــســـني في الــصــفــحــات
161 - 134 لـــلــطــبــعـــة الــســادســة
لــلــجــزء الــتــاسع  من مــوســوعــته
( تـاريخ الوزارات الـعـراقـيـة) ح

يــــــقـــــــول ان  الــــــعـــــــدد هــــــو( 52
  مطبوعاً)

ـوسـوعـة ويـتـفق فـائق بـطي في ( ا
الــصــحــفــيــة) وزاهـدة إبــراهــيم في
(كـــــــشـــــــاف اجلــــــــرائـــــــد واجملالت
الـعـراقـيـة) عـلى ان الـعـدد يـتـجاوز

(200 جريدة ومجلة).
س) بيـنـما أوردت صـحـيفـة ( الـتا
الـلـنـدنيـة أرقـامـاً أخـرى بـإشـارتـها
في عــددهـا لــيـوم 23 شـبـاط 1955
الى أن حـكـومـة نـوري الـسـعـيـد قـد
خـفــضت عـدد الـصــحف ( الـصـادرة
في بــغــداد من ســتــ الـى ســبــعـة)

فـقط لــكن مـجـلــة ( شـؤون الـشـرق
االوسـط) االمــــريــــكـــــيــــة ذكــــرت في
الـصــفـحـة 496 في عــددهـا رقم 12
اجمللـد اخلامـس لشـهر كـانون االول
1954 أن العـدد هو (300 صحـيـفة
ومــجـــلــة). بـــيــنـــمــا اشـــار مــعـــهــد
الــــصـــحـــافـــة الــــدولي في  زوريخ
الـسـويـسـريـة في احـدى مـسوحـاته
حلــالـــة الــصـــحــافـــة حــول ألـــعــالم

ونشرها عام 1955 الى أنه
(عــنــد نــهــايــة عــام 1954 وجـد كل
نــاشــر صـحــفي في الــعــراق نــفـسه
ــرســوم مـــكــرهـــاً عــلـى اخلــضـــوع 
جـــديـــد. ومن أجل احلـــصـــول عــلى
إجـازة جــديـدة لـلـنـشــر فـإن ثـمـاني
صـحف يـومــيـة وواحـدة أسـبـوعـيـة

فقط تمكنت من ذلك).  
n  ‚ö «

وفي مــحـاولـة مـضــنـيـة قــمت فـيـهـا
ـصادر الصـحفية راجعـة جميع ا
والوثائق في بـغداد ولندن ومـكتبة
الكونغرس في واشنطن   توصلت
ـطـبوعـات رقم 24 الى ان مـرسـوم ا
لــســنــة 1952 لم يــغـــلق الــصــحف
فــحـسـب  بل قــد أغـلق
ـطـبـوعـات أيـضـاً كل ا
الــــــتي تــــــصــــــدرهــــــا
الـنــقـابــات والـنـوادي
واجلــــــمــــــعــــــيـــــات 
ومنها مجالت (عالم
الــراديـــو) و(روضــة
األطـــفــــال) و( بـــنت
الرشـيـد) و(الـرجاء
بارك ) و(العيادة ا
الشـعـبـيـة) و(عالم
الـــطب) و( غـــرفـــة
الــــــــتـــــــــجــــــــارة)
ومـــــطــــبــــوعــــات
جتـاريـة وديـنـية
ومــهـنــيــة كـانت
تــــــــصـــــــــدر في
الـــــعــــاصـــــمــــة
بـــــغــــــداد وفي
ــدن األخـرى ا
ــــــــــــــوصـل  ا

 وعـــنــــدمـــا يــــشـــكل وزارة دائـــمــــا
جديـدة يـشن نوري الـسعـيـد حمـلة
قمع لـتكـميم الصـحافـة بشـكل يفوق

ما اقترفه في مرة سابقة.
شـكل نـوري الـسـعـيـد في الـرابع من
ــا آب عـام 1954 وزارة جــديــدة ر
كــــانت هـي وزارته الــــتي ســــاهـــمت
أيضـاً في حتديد مـصيـره بعـد قيام
النظام اجلمهـوري في العراق لكثرة
االجـراءات الـقـمــعـيـة الـتي اتـخـذهـا
ـعـارضــة واالحـزاب الـعـلـنـيـة ضـد ا
والــسـريــة ومـنـع الـتــجـمــعـات وحل
اجلمعيات وقمع الصحافة بشكل لم

يسبق له مثيل.
وكـــمـــا هـــو مــــعـــروف كـــان نـــوري
ـــرة يـــطــارد مع الـــســـعــيـــد هــذه ا
بـريـطـانـيـا شـبح الـشـيـوعـيـة وكـان
يــــرى أن كـل من لــــيس مــــعـه فــــهـــو
شـــــيـــــوعـــــيــــاً! خـــــصـــــوصـــــا وأنه
قــضى خـالل فــتــرة حــكــومــة أرشـد
العـمـري التي سـبقت حـكـومته كـما
نـــشــر فـي  حــيـــنه فــتـــرة عالج في

بريطانيا.
ولم تـــكن حــكــومــة أرشــد الــعــمــري
ـطـلوب الـسـابـقة أقـل تعـسـفـاً لـكن ا
هو ان يـعود نـوري السـعيـد للـحكم
 فـــشـــكل في الـــثـــالث مـن آب عــام
 1954احلــكـومــة الـعــراقـيــة لـلــمـرة
 وفـوراً الـثـالـثـة عـشـر  في حـيـاته 
وضع الـــــعــــــراق حتت قـــــبــــــضـــــته
ــــرة ـــــا هــــذه ا احلــــديـــــديــــة  ور
ـرات بــأسـلـوب أكــثـر تــعـســفـاً من ا
السابقـة  ولم يكن لوزرائه رأي وال
يخالـفون أرائه في االمور الـصغيرة
والـــكــبــيـــرة بــعــد ان أشـــتــرط عــلى
ــلــكي بـــوجــوب ان يــكــون الــبـالط ا
الدفاع عن العـراق مرتبطـاً بالغرب 

وخصوصاً بريطانيا.
وأطــلق نـــوري الــســـعــيـــد الــعـــنــان
ألجهـزة األمن بـقـمع كل من يـعارض
نهجه السياسي إلقامة خلف بغداد.
وألنه لم يعد بحاجة حلزب موال له
فـــقــد حل نـــوري الــســعـــيــد حــزبه 
اإلحتاد الـدستوري  ثم حـل مجلس
ض عـلى انتخابه النواب الذي لم 
سوى شهرين خالل حكـومة العمري
عـارف خليل  وكلف صديـقه وزير ا
كـنه بادارة وزارة الـداخـلـية  ريـثـما
ع لها  سعيد قزاز يعود الوزير ا
من خـارج الـعـراق وراح كـنه يـتـف
طـاردة ألن الـسعـيد في االعتـقـال وا
نـفـسه لم يـكن في الـعاصـمـة مـرافـقاً
ـلك فـيـصل الـثانـي وخالـه الوصي ا
عــــبـــد األله في مـــصــــيف ســـرســـنك
ـوقف في شـمـالي الـعـراق ويـتـابع ا

بغداد ببرقيات يرسلها كنه اليه.
 } } } }

وبــدأت  حــكـومــة الــسـعــيــد بـإدارة
ـراسـيم وخـولت لـنـفـسـها الـدولـة با
رسـوم رقم 17 لـسـنة  1954حق بـا
إسقـاط اجلنسـية العـراقيـة عن ستة
من الـشــخـصـيـات الـوطـنــيـة بـيـنـهم
عـــزيــــز شــــريف وعــــدنــــان الـــراوي

وتــــوفــــيـق مــــنــــيـــر

أوقـف إصـــدارهـــا بــــعـــد عـــام
واحـد لـيسـتـأنـفـهـا في صيف
عـام 1941 بــعـــد فــشل ثــورة
مـــايس ذلك الـــعـــام  وواصل
مـلـكـون مسـيـرتـهـا في تـأيـيد
احلــــكـــومــــة ولم تــــتـــعـــرض
للـتـعـطيل سـوى مـرة واحدة
خالل عــهــد حـكــومــة فـاضل
اجلــمــالي في كــانــون االول
عــام 1954 بــالـــرغم من أن
صــديــقـه بــطي كــان وزيــراً
للدعـاية في هذه احلـكومة
وأغـــلــقت نـــهــائـــيــاً في 8

شباط 1963.
والبـد مـن االشـارة الى أن
مـــلـــكـــون والـــســـمــعـــاني
إسـتـفــادا جتـاريـاً كـثـيـرا
مـن تــــــســـــــهــــــيالت ورق
الـصــحف الــتي وفـرتــهـا
لهم السفارة الـبريطانية
عـــقــــد فـــشل ثـــورة عـــام

.1941
4- الــبـالد بــدأ رفـــائــيل

بـطي بــإصـدار هـذه الـصــحـيـفـة عـام
1929 وتعرضت للتعطيل عدة مرات
إال أن بـطي كـان يـسـتـأنف إصـدارهـا
بــنـجــاح  وتـعــرض بــسـبب نــشـاطه
ـعـارض ووالئه لـيـاس الـصحـفي ا
الــــهـــاشــــمي  لــــلــــســـجـن والـــنــــفي
واحملاكمـة ومنهـا إعتقالـه في معتقل
العمـارة بعـد فشل ثورة  1941وبعد
إطالق ســــــــراحـه أعـــــــاد (الــــــــبالد )
إلى االســـواق  وهـــادن احلـــكـــومـــة
فأصـبح ملـحقـاً صحـفيـاً في القـاهرة
ثم وزيراً للدعاية في حكومتي فاضل
اجلمالي 1954 - 1953 وتوفي عام
1956 لـيـتـولـى أبـنـاؤه بـعـده سـامي
وكـــمــــال وفـــائق اصـــدارهـــا  حـــتى

الغيت في 8 شباط 1963.
5- احلـريـة أصـدرهـا قـاسم حـمـودي
في حــــزيـــران 1954 بـــعــــد ان كـــان
ـــســؤول ـــديـــر ا يــشـــغل مـــنـــصب ا
لصـحيفـة ( لواء االستـقالل) النـاطقة
ـــلــغي بـــلـــســان حـــزب االســتـــقالل ا
ـــوجب مـــراســـيم حـــكــومـــة نــوري

السعيد.
6- اليقظة واصل سـلمان الصفواني
إصـــدار هــــذه الـــصــــحـــيــــفـــة مــــنـــذ
الـعـشـريـنـيـات من الـقـرن الـعشـرين 
وتـــعــرضت لـــلــتــعــطـــيل عــدة مــرات
واعــتــقل الــصــفــواني أكــثـر مـن مـرة
وتــعــرض لـلــنــفي والــسـجن ومــنــهـا
إعتقاله مع الصـحفي االخرين  في
معتـقل العـمارة خصـوصا ً وانه كان
مديراً للدعاية بوزارة الداخلية خالل
ثــــــــــــورة مــــــــــــايـس 1941. وواصل
إصــــدارهـــا بــــعـــد قــــيــــام الـــنــــظـــام
اجلــــمـــهــــوري في 1958 ثم أصــــبح
وزيـــراً في حـــكـــومـــتي عـــارف عـــبــد
الرزاق والدكتور عـبد الرحمن البزاز
عام 1966 - 2865.وتعرضت مكاتب
ومـطــابع (الـيــقـظــة) و(احلـريـة) في
منطقة احليدرخانة ببغداد للتخريب
ونثر شيوعيون غاضبون ورقها في

االزقة والشارع العام.
7- احلـــــوادث بــــــدأ عــــــادل عــــــوني
بـإصـدار هذه الـصـحـيـفـة في آب عام
 1941عندمـا سمـحت حكومـة جميل
ـدفـعي بـعــد فـشل ثـورة ذلك الـعـام ا
بــصــدور صــحف جــديــدة مــوالــيــة 
وتعرضت مكاتبـها في كانون الثاني
ـــــتـــــظــــــاهـــــرين 1948 لـــــغـــــضـب ا
ـعــاهـدة بــورتـســمـوث ــنـاهــضــ  ا
وكـــادوا ان يــحـــرقــوهــا لـــوال تــدخل

الشرطة حلمايتها .
Iraq Times س 8- عـــــــراق تـــــــا
بدأت القوات البريطانية احملتلة عام
1917 بإصدار هذه الصحيفة باللغة
االنــــــكـــــلــــــيـــــزيـــــة  ثـم انـــــتــــــقـــــلت
ـــنـــدوب الى مـــســــؤولـــيـــة دائــــرة ا
الــســامي  وبـعــد انــتـهــاء األنــتـداب
الـبـريطـاني فـي عام 1932 أصبـحت

لوكة لشركة رسام احملدودة .
…bO Ë n

وبـقـيت هذه الـصـحف الـثـمـانـية هي
الــصــحف الــوحــيــدة فـي الــســنـوات
لـكي حتى تـبـقة من عـمـر النـظـام ا ا
14 تموز 1958 إال أن صحفاً ثانوية
مـــحــــدودة جـــدا صـــدرت في اوقـــات
متفرقة من هذه الفترة ومنها (صوت
ــيــخــائــيل عــواد فـي كــانـون األمــة) 
ــــــــــوصل الــــــــــثــــــــــاني 1955 فـي ا
و(الــبـصــرة) لــكـامـل الـعــبــايـجي في
تموز 1955 في البصرة   و(العمل)
لـرئـيس في كـانــون االول عـام 1957 

وزراء أســـبق هــو الـــدكــتـــور فــاضل
اجلمالي .

ومن الـضـروري االشـارة هنـا الى ان
صحـيـفة بـنفـس االسم ( العـمل) كان
الـشـاعر عـدنـان الـراوي قـد أصـدرها
خالل عـهـد حكـومـة اجلـمـالي نـفسه
وبـــعـــدهــا جلـــأ الـــراوي الى مـــصــر
وأســقـطت حــكـومـة نــوري الـســعـيـد

اجلنسية العراقية عنه.
وقبل ستـة أسابيع فـقط من اإلطاحة
ـلـكي في الـرابع عـشر من بـالنـظـام ا
تــمـوز 1958 أصــدر جـرجــيس فــتح
ـوصل الـله في حـزيـران 1958 في ا

جريدة سماها ( الرائد).
ــاذا ســمح نـوري الــســعـيــد لــهـذه و
الـصـحف فـقط. مع أنه يـعـرف جـيـداً
تـــــاريخ بـــــعض أصـــــحـــــابــــهـــــا في
ـعـارضـة منـذ اول حـكـومـة شـكـلـها ا
عـام  1930ومــعــاده ذلك الــعــامــريه
بريطانيا  ومناصرة بعضهم وبقوة
خلـــصــومه الــتــقـــلــيــديــ  يــاســ

الـهـاشـمي ورشـيـد عـالي الـكـيالني 
ومـشــاركـة بـعـضــهم االخـر في ثـورة
مـايس 1941  وعــارضــوا مــعــاهـدة
بــــــــورتــــــــســــــــمــــــــوث عــــــــام 1948
ونـــقــصــد  بـــهم اصــحـــاب صــحف
(الـيـقظـة) و(الـبالد) و(احلـريـة) فـما
هي دوافع نوري الـسـعيـد في اجازة
مـــثل هـــؤالء الــصـــحــفـــيــ الصــدار
صحـفـهم ? وبـغض النـظـر في كل ما
ســـجــــلـــته شــــخـــصــــيـــا مـن وقـــائع
وتـــــفــــاصـــــيـل من عـــــدد مـن هــــؤالء
الــصــحــفــيــ فـي ســنــوات طــويــلـة
ماضيـة  فقـد توصلت الى ان دوافع
الـسعـيـد كانت في جـانب مـنهـا إنـها
صــحف غـــيــر حــزبــيــة وفي الــوقت
نفـسه أنها تـتنـاغم مع تفـكيره خالل
تـــلـك الـــفــتـــرة مـن احلـــرب الـــبــاردة
واخلطـر الـشـيوعي وخـطـطه حللف

بغداد. 
ويثـبت التـاريخ أن كل تلك الـصحف
كـانـت آنـذاك مـنـاهــضـة لـلـشــيـوعـيـة
بـالـرغم مـن أن ( احلـريـة) و( الـبالد)
و(الــيـقـظــة) كـانت تــعـبــر في الـوقت
نفسه عن مناهضتها للغرب .وتشير
ـا بعـد صدور هذه األحداث الـتالـية 
الـصـحف الثـمـانـيـة أن بعـضـهـا ولو
بــشـــكل مــحـــدود تــهـــاجم ســـيــاســة
احلكومـة لكن قبـضة احلكـومة كانت
قويـة وصارمـة في منع الـصحف من
مــهـــاجــمـــة حــلف بـــغــداد وتـــســمح
هاجـمة إسرائـيل وأصدقـائها لهـا 
ـتـحـدة  واالستـعـمار في الـواليات ا
الـــفــرنـــسي في اجلـــزائــر  بــيـــنــمــا
أخــتــصت صــحــيــفــتــا (الـشــعب) و(
ــــهـــــاجــــمــــة االحتــــاد احلــــوادث) 

السوفيتي.
وفي اخلتام  أشـير الى أنه في عهد
حــكـــومـــتـــ من حـــكـــومـــات نــوري
الـســعـيـد  إصــدار أثـنـ من أصل
ثالثــة قـــوانــ لـــلــمـــطــبـــوعــات في
ــــلــكي - 1921 ســـنـــوات الــعـــهـــد ا
ــطـــــــــبـوعـات 1958 هـمــا قـانـون ا
ـطــبـوعـات لـســنـة1931 ومـرســوم ا
لسـنة 1954.كذلك في ظل حكـومت
من حــكـومــاته االربـعــة عـشــر ألـغى
نـوري الــسـعـيــد الـصـحف واجملالت
بــاجلــمـــلــة  فــفي عــام 1949 ألــغى
237 صــحــيـفــة ومــجــلــة  وفي عـام
1954 ألغى أكثر من  200  صحيفة

ومجلة. 
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ـهمـة لكن شـاريع االسـتراتـيـجيـة ا ا
دخــول عــصـابــات داعش اإلرهــابــيـة
عــرقــلت تــنــفــيــذهــا) واشــار الى أن
(جــائـــحــة كـــورونـــا عــرقـــلت خـــطــة
الـــــــــــــوزارة 2022 – 2018 ومـــــــــــــا
صــاحـــبــتـــهــا من تـــأثــيـــرات االزمــة
االقـــتـــصـــاديـــة الـــنـــاجـــمـــة عـــنـــهـــا
وانـخـفـاض اسعـار الـنـفط) مـضـيـفا

انه ( إطـالق خــطـــة الــتـــعــافي من
التداعيـات االقتصادية واالجـتماعية
من جائحة كورونا وهي على سنت
وتــســتـــمــر حــتى عــام 2023 وتــعـد
مـكـملـة لـلـخـطة اخلـمـسـيـة) ومضى
الى الـقـول ان (هــنـاك عـمالً حتت مـا
يسمى الـوثيقـة الوطنـية للـسياسات
دى تـستـند على السـكانيـة بعـيدة ا
مـجـمـوعة من احملـاور مـنـهـا تـمـك
الشباب واستيـعابهم والسيما أنهم
ــثــلـــون الــشــريـــحــة الـــكــبــرى في
اجملتمع وفيـها أيضاً مـحور السكن
والـــعـــمل عــلـى الــنـــهـــوض في هــذا
القطاع وسد الفجوة احلاصلة فيه)
مـؤكـدا ان (احملـور الـثـالث يـتضـمن
العـمل على قـطاع الصـحة وتـطويره
واطـن من احلـصول عـلى وتـمـكـ ا
اخلدمات الـصحيـة والطبـية وهناك
أيـــضــاً مــحــور الــتـــعــلــيم ومــحــور
اخلــدمــات وضــرورة تــوفــيـر افــضل
اخلدمات واالهتمام بالـبنى التحتية
ومـــحــور ســـادس عن الـــشـــراكــة مع
الــقـــطـــاع اخلـــاص كـــونه مـــرتـــكــزا
أســاســيـا وحــقــيـقي الــلــتـنــمــيـة في

البالد).
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-1-
قال الشاعر :

اذا الغصن لم يُثمر وإنْ كانَ شُعْبّةً 
مِنِ الثمراتِ اعتدَّه الناسُ في احلَطَبْ

الغـصونُ النَضِرَة مضرب األمثال ... في حُسنها  ولكنها رغم ذلك تؤول الى أنْ
تكون جزءً من حُزْمة احلطب اذا لم يكن لها ثمر ينتفع به .

-2-
ثـمـرة واذا لم يـجدوا شـيـئا من الـثـمر يـنتـظـر الـناس مِـنَـا أنْ نكـون كـالغـصـون ا
ــثـالب ــا تـلـذذوا بِــذِكْـر ا يــصل الـيــهم مـنــا أمـطــرونـا بــوابل من نــقـدٍ الذع  ور

وت قبل خروج الرُوحَ من البدن . عائب التي ننطوي عليها وهذا هو ا وا
-3-

إنّ عمـر االنسان على سطح هذا الكـوكب هو الفرصة الذهبيـة للعطاء والنفع كلٌّ
حسب وُسْعِهِ ومُقْدُورِهِ واالّ فانَّ فاقد الشيء ال يعطيه .

-4-
: ْ ويفوز الناشطون في مضمار اخلدمة االنسانية باحلُسني

ثوبات اجلزيلة مِنْ قبل الرب الكر با
 وبالثناء احلسن والذكر الطيب من الناس .

وهذا ما عناه الشاعر بقوله :
فاحفظْ لِنَفْسِكَ بَعْدَ مُوْتِكَ ذِكْرَها 

فالذكرُ لالنسان عمر ثاني 
-5-

وت . وت ولكنّ الكتاب ال  الكاتب 
وت ولكنّ الصدقة تبقى جارية  ستوصف  وباني ا

وت . وتان ولكنَّ ذِكْرَها لن  عهد  سجد وا وباني ا
وهكذا ...

-6-                                            
ـتـلك شـجـاعـةُ الـبـذل والـسـخـاء في مـيدان ن  وهـنـيـئـا 

عروف . اخلير واالحسان وا
انّ البـاقيات الصاحلـات هي الثمرات الطـيّبة التي تَبْقَى

فوّاحةً بعبيرها األخّاذ .
نسأله تعالى أنْ يوفقنا وايّاكم لصالح األعمال .

عبد الزهرة الهنداوي

وكـامـل قـزاجني . وبــضـربــة واحـدة
ــرســـوم رقم 18 لـــســـنــة قـــضت بـــا
1954 عـــــــلى جـــــــمـــــــيـع االحــــــزاب
والنـقابـات واجلـمعـيات والـنوادي 
ـــرســوم  رقم 24 لــتـــلــحـــقـــهــا بـــا

جزرة الصحافة العراقية كلها.
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ويجـد القارىء نـصوص جـميع هذه
ــراســيـم في اجلــريــدة الــرســمــيــة ا
(الـــوقــائع الــعــراقـــيــة) بــتــاريخ 14
أيــلــول 1954 وتــاريخ  16تــشــرين
الثـاني 1954 وكـذلك في مـجـمـوعـة
الـقوانـ واألنـظمـة الـعراقـيـة لسـنة

1954  الصفحات 211 - 193.
وهــكـذا أصــبح واضــحـاً  لــلـحــركـة
الــوطــنـــيــة بــاحـــزابــهــا الــعـــلــنــيــة
ـلــغـاة والـسـريــة عـلى الـسـواء ان ا
هــدف حـكـومــة نـوري الــسـعــيـد هـو
تمرير مشروع حلف بغداد ورفضت
شاركة في انتخابات جمللس نواب ا
جديـد  لـكن حـزب االستـقالل اخـتار
قاطعة حتى أكتشف قادته أن عدم ا
121 نـائـبـاً من أصل 135 قـد فازوا
بــالـــتـــزكـــيـــة دون ايــة مـــنـــافــــــســة

انتخابية .
عـنـدهـا أسـتـقـال مـحـمـد مـهـدي كـبـة

وصادق البـصام من مجـلس النواب
اجلديـد بيـنمـا أستـقال الـثالث عـبد
احملـسن الـدوري مـن احلـزب لـيـبـقى

نائباً.
ـصادر الـعربـية وقد أتـفقت جـميع ا
واالجنبية على أن نـوري السعيد قد
ــــة لم يــــســــبق لــــهـــا ارتـــكـب جـــر
مــثـيل  ضــد الـصــحـافــة الـعــراقـيـة
ـــــرســـــومـه رقم 24 الـــــذي الـــــغى
ــوجـــبه عــدد هــائـل من الــصــحف
واجملـالت الـــســـيـــاســـيـــة واالدبـــيــة
والـرياضـيـة واالجـتمـاعـيـة اليـومـية
واالســـبــوعــيــة والــنـــصف شــهــريــة

وشهرية.
فـألــغت احلـكــومـة في الــشـهـر االول
أجــازات 32 صــــحـــيـــفـــة ومـــجـــلـــة
ســيـاسـيــة وأدبـيــة  وأحلـقــتـهـا في
شهر ايلول بوجبة اخرى ضمت 19
مطـبـوعاً أخـر مع قائـمـة طويـلة من
الكتب والـصحف واجملالت العـربية
واالجـنــبـيـة الــتي اصـبح تــوزيـعـهـا

محظوراً في العراق .
ـــــادة 41 مـن مـــــرســـــوم ونـــــصـت ا
طـبـوعات رقم (24) إلغـاء إجازات ا
الصـحف واجملالت كافـة  بعد

merajjnu@gmail.com
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إن الرؤية الـكونية احلضـارية القرآنيـة رؤية توحيديـة غائية أخالقيـة تفعل الفطرة
السلـيمة وترشـدها سعيـا لتحقـيق احلياة الطـبيعيـة والسعادة في الـدنيا واآلخرة.
تـقوم الـرؤيـة القـرآنيـة على أن الـوجود لـم يخـلق عبـثا بل لـغـاية تـقتـضي التـعامل
عروف واإلحسان.  ؤدة والرحمة وا اإلنساني األخالقي مع كل مكوناته بنواظم ا
الـرؤيـة الكـونـيـة الـقـرآنـيـة رؤيـة تـقـوم عـلى الـوسـطـيـة الـتي ال تـعـرف الـتـفـريط وال
ا ـسـخر السـتـخالفه  اإلفراط الـسعـي اإلنسـاني الـفطـري السـوي في الـكون ا
يحـقق اإلبداع اإلنـساني الـعمراني الـفردي واجلـماعي. واجلـماعـة واألمة في تلك
الرؤيـة جزء من فطـرة الوجـود اإلنساني الـتي ال وجود للـفرد فـيها دون اجلـماعة
وال اجلماعة دون الفرد وأن خطاب القرآني هو خطاب للجماعة وأساس أخالقية

العقل اإلنساني الهادف. 
ـرجـعي وسعـيـها لـكل أمة رؤيـة كـليـة تـنبـثق مـنهـاجـيتـهـا في التـفـكيـر وإطـارها ا
الـعـراني والـرؤية الـكـلـيـة راسخـة في وجـدان األمـة هي رؤيـة كـليـة مـسـتـقرة في
ثابـة التـربة التي تـنبت فـيها ضمـيرها وهـذه الرؤيـة الراسخـة في وجدان األمـة 
نـبع الـصـافي للـرؤيـة الـكونـيـة لألمة مبـادئـهـا وقيـمـها ومـفـاهـيمـهـا وتـفكـيـرهـا وا
اإلسالمـيـة هو الـقرآن الـكر فـهو مـع حتـديـد هويـتهـا ومصـدر إجابـتهـا على

كافة األسئلة النهائية. 
تـقـوم الـرؤيـة الـكـونـيـة احلـضاريـة الـقـرآنـيـة عـلى مـبـدأ وحـدة الـسالم اإلنـسـاني
ـ وال مـجـال في ظل هـذا اخلـطاب فـالـقـرآن خـطـاب إلى اإلنـسـان بل إلى الـعـا
للعـنصـريات القـبلـية والـقوميـة التي تـقوم على أقـصاء اآلخـر وعلى اسـتعالء على
األنـداء وعـلى الـتـمــايـز الـسـلـبي احلــيـواني بـ بـني اإلنــسـان وفـحـوى اخلـطـاب
ـتـكـامـلة ـتـراحـمـة وا ي الـقـرآني هي الـتـنـوع في إطـار الوحـدة اإلنـسـانـيـة ا الـعـا

تفاعلة من أجل اخلير في أمن وسالم.  وا
يـة السالم اإلنساني مـجرد دعوة شفـوية  وليست ولم تكن دعـوة اإلسالم إلى عا
لهـا عالقة بالعـملية الـسالم لقد جتـسدت هذه الدعـوة في أرض الواقع اإلنساني
ية اإلسالميـة األولى فليست الرؤية القـرآنية احلضارية رؤية بالـفعل في ظل العا
ة بل هي مثالية واقعية تبرهن الـعبرة التاريخية على اختالف النفوس فلسـفة حا

واجلمعيات البشرية في حتقيق قيم اخلير في أرض الواقع. 
الــرؤيــة الـقــرآنـيــة لــيـست رؤيــة لــلـمــسـلــمــ وحـدهم بل
لإلنسـانية جـمعـاء وهي رؤية فـطرية اسـتخالفـية علـمية
سـاواة والتمـك لـلعدل ـية تـقوم على قـوة احلق وا عا
واإلحسـان والـسعى لإلبـداع والعـطـاء والعـزة والكـرامة
واإلخاء والـتـكافل والـرحمـة والسالم فـالـرؤية الـقرآنـية
الـكــونــيـة هـي الـبــنــيـة األســاســيــة لإلصالح اإلنــسـاني

ي.   الكوني وهي رؤية متفاعلة للسالم العا
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واشنطن

انه مــوسم االعـيـاد والـعـطـل  وغـالـبـاً مـاتـكــون الـتـهـنـئـة بــ الـنـاس هـنـا (هـبي
ـيالد اجمليد هوليـديز ) وهي الـعبـارة االكثـر انتشـاراً التي تـرافق التـهنئـة بعـيد ا

سح عليه السالم ..   للسيد ا
هذا مـا اعتاد عليه االمريـكان متنوعي األعراق واألصـول على تداوله في التهاني

تبادلة خالل هذه الفترة من السنة والتي تقع في اواخر شهر ديسمبر   ا
لونة   ا كانت حتمل نسائم الفرح واحملبة ب طياتها ا كل األعياد جميلة طا
ا يـزيد جمال اعيادنا نحن اهل العـراق على الرغم من اختالف وتنوع دياناتنا
ومذاهبـنا  وليس من باب التحيز او التعصب  لكنـنا لو أمعنا النظر سنجد أننا

نشترك بذات الطقوس والتفاصيل في يوم العيد !! 
نـبـتدأ بـالـصالة والـشكـر لـله وارتـداء مالبس جديـدة والـكـثيـر من الـطـعام الـلـذيذ

الطيب والكليچة !! 
يالد ..  أحبتي .. انه موسم االعياد الذي يرتبط با

ومة احلياة   والوالدة رمز  لد
واحلياة التدوم بغير استنشاق شهيق الفرح .. 

فال تـمــنـحـوا احلــزن فـرصـة اكـبــر تـمـكــنه من اخـتـراق
مسامات القلب .. 

كل عام وانتم بخير وعافية  
ـزيد من ـنحـنـا الـقدرة عـلى ا أسأل الـله لي ولـكم أن 

احملبة  فدونها ال يكون األنسان  أنسان !! 
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بغداد
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ـتنـبي هـكـذا اذن سيـكـونون ثـقـف حلـظـور افـتتـاح تـعـميـر شـارع ا تـمت دعـوة ا
واحهـة احتفالـية او ديكور حلـضرت السيـد االم وكأنه افـتتح ماسبـيو الرافدين
ـتـنبي !!! اي مـواطن بـسـيط مـعه االمـوال واالمـكـانيـات يـسـتـطـيع ان يـجـعل من ا
روضـــة ســيـــاحــيــة مـع تــوفـــر االرادة ولــيس دولـــة بــحــجـم الــعــراق و مـــوازنــاته

االنفجارية!! 
ـا وقت الـشـدائـد عـنـدمـا يـلم الـضـيم ـثـقـفـ الـذين اليـرونـهم اال بـاالحـتـيــاج ا ا
ــثـقف فـانـهم فـي لـعـبـهم ســادرون و يـصـرفـون االمــوال في كل مـنـحى والـعـوز ا
واجتـاه مـسـاعـدات منح نـفط خـام مـواد غـذائـية الجل ان يـعـكـسـوا وجه الـعراقي
ـنـهك ولـكن مع ابـنـاء جـلـدتهم ـتعب وا الـكـر وايـضا الـتـبـرمك بـرأس الـشـعب ا
ــثــقف الــذي يـعــاني االمــرين مـن اوضـاعه جــاحــدون تــقــفـر االمــوال وجتــدب وا

الصـحـية الـسـيئـة ومـكابـداته في نـشر نـتـاجه االبداعي لم
ـان ال حـكـومـة رغم وجـود جلـنـة يـلـتــفت الـيه احـد ال بـر
ـاتيـة اسمهـا جلنـة الثـقافـة شكـلتـها احـزاب السـلطة بر
تنبي ليس اجناز لذر الـرماد في العيون تعمير شارع ا
بل هــو اقل مـن الـواحـب عـلــيــكم وكل شــوارع الــعـراق
ثـخنة باجلراح بحاجة الى مساعدة في اعمارها وهي ا

تستصرخكم كل يوم وكل ساعة فناذا انتم فاعلون ?
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نوري السعيد
والــبـصــرة والـســلـيــمـانــيـة واحلــلـة

وأربيل والكوت والعمارة وكركوك.
لـــــذلك فــــإن مــــا أورده فـــــائق بــــطي
وزاهـدة إبــراهـيم هـو الــعـدد االقـرب
ــصــداقــيــة في عــدد ضــحــايـا الى ا
طـبـوعـات حلـكـومـة نوري مـرسـوم ا

السعيد.  
كـذلك الحـظت أن الــسـفـيـر االمـريـكي
ـان أكـتـفى بـاإلشـارة الى صـحف غـا
العاصمة بغـداد ولم يتطرق لصحف
دن الـعراقـية االخـرى  في ح أن ا
ــؤرخ عــبــد الـرزاق احلــســني وثق ا
فقط لـلـصحف آلـتي أغـلقت بـقرارات
مـــجـــلس الــوزراء أو بـــأوامـــر وزيــر

الداخلية.
وبــغض الــنــظــر عن هــذا الــتـعــسف
كن السعيدي  ضد الصحافة  فال 
تــفــسـيــر مــعـنـى صـدور هــذا الــعـدد
الكبيـر من الصحف في بلـد كالعراق
كـان عـام  1954يـعـانـي من انـتـشـار
األمية ب سكانه مع تدني االوضاع
ـــــــعــــــــاشـــــــيـــــــة ا
واالقتـصـادية ولم
أجـــــــد  مــــــعــــــنى
لـصــدور صـحف ال
تـتــمـتع بــالـتـوزيع
اجليد ومجـهولية
مـصـادر تــمـويـلـهـا
ولـــو كــانـت آنــذاك
بــــســـــيــــطــــةً وفي
كن الوقت نفسه 
لــــــــلـــــــمـــــــراقب ان
يــسـتــغــرب ايــضـاً
عن مــعــنى صــدور مــئــات الـصــحف
ومــصـادر تـمــويـلــهـا عــقب االحـتالل

االمريكي للعراق عن 2003.
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عـلى أيـة حـال  كـانت أهـداف نـوري
الـــســعـــيــد عــام  1954ال تــرمي الى
إسكات صحف فـنية ومهـنية وأدبية
وديــنـيــة وريـاضــيـة  النه كــان عـلى
طـبـوعات هي دراية بـأن مـثل هـذه ا
مـــــطــــبــــوعــــات ثـــــانــــويــــة يـــــكــــفي
حـجب االعالنـات احلــكـومـيـة عـنـهـا

فتموت. 
ومن الــــــواضـح وكـــــمــــــا أثـــــبــــــتت
الـتـطـورات السـيـاسـيـة الالحـقـة فإن
هــدف نـوري الــســعـيــد كـان إســكـات
ــعــارضــة  الـــصــحف الــســيـــاســة ا
وإســـكـــات  الـــصـــحــــفـــيـــ الـــذين
ســيـــســبـــبــون له صـــداعــاً وتـــطــيح
بــحــكـومــته كــمـا اطــاحت بــحـكــومـة
زمـــيـــلـه صـــالـح جـــبـــر ومــــعـــاهـــدة
بـورتـسـمـوث عام 1948 ولم تـسمح
حـكـومة نـوري الـسـعـيـد بـعد ذلك إال
لـثـمـاني صــحف سـيـاسـيـة يـومـيـة 

وهي :
1- الـشــعب الـتي دأب يــحـيى قـاسم
عـــلـى إصـــدارهـــا مـــنـــذ عـــام 1944
وحــافظ فـيـهــا عـلى تــأيـيــده لـكل مـا
تـــراه احلــكــومـــة في الــســـيــاســتــ
الـــداخـــلـــيــــة واخلـــارجـــيـــة  وكـــان
الــصـحــفي الــعـراقي الــوحـيــد الـذي
ــرافـقـة الـوفـد إخـتــاره صـالح جـبـر 
احلــــكــــومي لــــتــــوقــــيـع مــــعــــاهـــدة
بــورتــســمــوث عــام 1948 واغــلــقت
بــقـيــام الـنــظــام اجلـمــهـوري في 14

تموز 1958. 
2- الـزمــان بـدأ تـوفــيق الـســمـعـاني
عام 1937 بـإصــدارهـا بــعـد أن كـان
مديـراً مسـؤوالً جلريـدة ( الطريق) 
وكــرس نـشــاطه الــصـحــفي لــتـأيــيـد
احلــــكــــومــــات الـــــتي يــــتــــرأســــهــــا
نـــوري  الـــســـعــيـــد ولم تـــتـــعــرض
للتعطيل طـيلة حياتهـا حتى الغائها

في 8 شباط عام 1963.
4- األخـبار وكـان جـبـران ملـكـون قد
أصـدرهــا عـام 1937 بـالــتــعـاون مع
رفــائــيل بــطي ثـم أنــفــرد بـهــا لــكــنه
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تتعـاقد وزارة التخطـيط مع استشاري مـدقق للقيـام بتحليل مـتطلبـات احلقيبة
عدة من رجـعية ا االلكتـرونية للـمناقصـات وتنظيم وتـطوير مسـودة الشروط ا
ا يـتـناسب والـهدف قـبل وزارة الـتخـطـيط/ دائرة الـعـقود احلـكومـيـة العـامـة 
شـروع من اجله بأحدث الـتقنيات الـفنية الالزمـة وإعادة احتساب الـذي انشأ ا

الكلفة التخمينية.
ـشار إلـيـها أعاله دعـوتكم لـتـقد طـلب بيـان اهتـمام ١- تـرغب جـهة الـتعـاقد ا

ذكورة في أعاله. للمهمة ا
وازنة االسـتثمارية لهذه الوزارة همـة االستشارية من ا ٢- سـيتم تمويل هذه ا

وذلك وفقا ألسلوب االختيار (جودة وتكلفة).
هـمـة يـرجى التـفـضل بـتقـد طـلب بـيان ـشـاركـة في هـذه ا ٣- أذا رغـبتم في ا
ـهمة االسـتشـارية يحـدد مؤهالتـكم التي تمـكنـكم من تنفـيذ هذه اهـتمـام بهذه ا

بينة في أدناه: علومات ا همة ,وتقد ا ا
قدم العطاء ويتضمن:  أ- تعريف 

وجزة.  - االسم والسيرة ا
- مجال االختصاص.

- وثائق التسجيل واالعتماد (إن وجدت). 
اثلة.  ب- وصف اخلبرة السابقة لتنفيذ مشاريع 

رجعية).  ؤهالت الفنية (وفق ما مطلوب في الشروط ا ت- ا
شاريع في جمهورية العراق (إن وجدت).  ث- اخلبرة في تنفيذ ا

ـشـاريع في مـنـطـقـة الـشرق األوسـط (إن وجدت) خالل ج- اخلـبـرة في تـنفـيـذ ا
اضية.  اخلمسة سنوات ا

نوحة لالستشاري.  ح- أية  شهادات تقديرية 
همة.   ها إلثبات أهليته بهذه ا خ- أية معلومات أخرى تودون تقد

د- يجب أن يكون االستشاري من دولة مؤهلة.
٤- يـحق جلهة التـعاقد وزارة التـخطيط/ مكـتب الوزير/ قسم الـعقود أن تطلب
ـؤهالت االسـتـشاري من مـقـدمي الـعـطـاءات احلضـور لـتـقـد شرح وتـوضـيح 

همة.    وإمكانياته لتنفيذ مثل هذه ا
٥- سـتقوم جهة الـتعاقد بـاختيار االستـشاري وفق أسلوب (اجلودة والـتكلفة)
قدمة وتـطلب تقد مـقترح يشمل اجلـانب الفني بناء عـلى بيانات االهتـمام ا

همة. الي فيما يتعلق با وا
قدم. الي ا قترح الفني وا ٦- يحق جلهة التعاقد التفاوض على ا

ـنـاقــصـة احملـدودة (١٥٠٫٠٠٠) مـائــة وخـمـسـون ألف ٧- سـعـر شــراء وثـائق ا
ديـنـار عــراقي فـقط غـيـر قـابل لـلـرد من قـبـل قـسم الـعـقـود عـلى الـعـنـوان األتي:
(الـعـراق  – بـغـداد  –كـرادة مـر  – قـرب جـســر اجلـمـهـوريـة  – مـبـنى وزارة

التخطيط  – البناية  – A - الطابق الرابع  – قسم العقود).
٨- مدة اإلعالن (٣٥) يوم عمل تبدأ من تاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٩ .

٩-أخـر موعد الستالم طـلبات بيـان االهتمام من قـبل االستشاري الـفرد مع كافة
ـوافق (٢٠٢٢/٢/١٥) ـشـار إلـيـهـا فـي أعاله هـو يـوم (الـثالثـاء) ا ـتــطـلـبـات ا ا
الـســاعـة الـثــانـيـة عـشــر ظـهـرا بـتــوقـيت بـغــداد في مـبـنى وزارة الــتـخـطـيط –

االستعالمات االلكترونية  –صندوق حتليل العطاءات.
 ١٠- في حــالـة وجـود أيـة اســتـفـسـارات فـتــرسل في مـوعـد أقــصـاه (الـثالثـاء)
ــــــوافق ٢٠٢٢/٢/١ عــــــلى الـــــعــــــنـــــوان (مــــــبـــــنى وزارة الــــــتـــــخــــــطـــــيط – ا
االســــــــــــــــــــــــتـعالمـات االلـكـتـرونـيـة) أو الـبـريـد االلـكـتـروني لـقـسم الـعــقود

contracts.dep@mop.gov.iq 
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ـتضمن تنـفيـذاً لقـرار السـيد قـاضي محـكمة حتـقيق ابـي غريب ا
لسـقة صورته تـعميـم اوصاف اخملطـوف (اسامة حـس أحمـد) ا
جـانبـا واسم والدته (صـبيـحة ابـراهيم زغـير) والـذي تعرض الى
حـادث اخـتطـاف في مـنطـقـة أبي غـريب  - اخلط السـريع بـتاريخ
٢٠١٦/١٢/١٣ من قبل اشـخاص مـجـهولـ أثنـاء عبـوره سيـطرة

الصقور.......... مع التقدير
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اشـرنـا في احلـلــقـتـ األولى والـثـانــيـة الى ان مـعـظـم الـعـامـلـ في
االعالم الـعراقي ال يـعـرفون مـا يـخصـهم عن سـيكـولوجـيـا اللـغة مع
ــذيع ومـــقــدم الــبـــرامج والــصـــحــافي انـــهــا ســـرّ جنــاح او فــشـل ا
ايضـا.واشرنـا الى ان وسيـلة األعالمي في الـتواصل مع الـناس هو
وقـدمنـا نتـائج ما تـوصلت الـيه الدراسـات اللـغويـة في احلالة الكالم

ا يقوله االعالمي ثلى التي يتم فيها فهم الناس  ا
ووعـدنـا بـتـقـد مـا تـوصـلت له الـدراسـات الـتي انـشـغل بـهـا عـلـماء
نفس الـلغـة عبـر (الزمـان) بهـدف ان يكـون االعالمي العـراقي مؤثرا

يزا. و
سرعة الفهم وعوامل صعوبته: 

على األعالمي ان يعلم ان اللغة ال تؤدي وظيفتها في االتصال ما لم
يتوافر فيها شرط الفهم .وتشير الدراسات الى أن السامع يستطيع
وأن أن يـفهم بـسهـولـة كالما يـنـطق بسـرعة 250 كلـمـة في الدقـيـقة
استـحـضـار مـعـنى الـكـلـمـة من الـذهن يـسـتـغـرق أقل مـن ربع ثـانـية
مـا اذا كــانت شـائــعـة وعالقــتـهـا ويـتــوقف ذلك عـلـى نـوع الـكــلـمــة

فردات اجلملة التي جاءت في سياقها. الداللية 
 وتتحدد سرعـة الفهم ايضا بـنوع اجلملة مـا اذا كانت حتمل معنى
واحــدا أم أكــثـر.فــجــمـلــة ( أنــا اســتـعــرت الــكـتــاب ) حتــمل مــعـنى
فيمـا حتمل جملة ( أحـمد يحب زيدا أكثـر من سعيد ) حتمل واحدا
وأحـمد يـحب زيدا ا يـحب سـعيـد :احمـد يـحب زيدا اكـثـر  مـعنـيـ
ا يحبه سعيد.ولهـذا ينبغي على العامل في وسائل االعالم اكثر 
ان وضوعـات احلساسة خـاصة في ا االنتبـاه الى ان تكون اجلمل 
وأن ال تـكون اجلـملـة حمّـالة أوجـد أال أذا أريد حتمـل معـنى واحدا 

لها ذلك بتخطيط مسبق.
W F  «œdH

صــعـــوبــة ومن الـــعــوامل الـــتي تـــســبب صـــعـــوبــة في فـــهم الـــلــغـــة
فردات.فاذا تساوت جملتان في كل شيء واختلفتا في ان احداها ا
ـا تـضـمـنـت مـفـردات صـعــبـة فـان فـهـم هـذه يـحـتــاج لـوقت اطـول 
ألن ـتـضـمنـة كـلـمات شـائـعـة. كذلك طـول اجلـمـلة حتـتـاجه اجلـمـلة ا
ا كان دى.ور اجلملة الـطويلة تشـكل عبئا عـلى الذاكرة القصـيرة ا
ــقــوالت في اجلـمــلــة من اكـثــر عــوامل صـعــوبـة كـثــرة األفــكـار او ا
الـفـهم.فــاذا تـسـاوت جـمــلـتـان في كل الــعـوامل واخـتـلــفـتـا في عـدد

فان اكثرها افكارا أصعبها فهما. االفكار فقط 
: تمعّن في اجلملت اآلتيت

درسة قبل ساعة مع الطالب علم الى ا - وصل ا
وظف اجلديد أمس سيارته الفخمة بالتقسيط. - باع ا

ان األولى تتضمن أربعة أفكار هي: 
علم 1- وصل ا

درسة 2- الوصول كان الى ا
3- الوصول  قبل ساعة
علم 4- كان الطالب مع ا

فيما تتضمن اجلملة الثانية ستتة افكار هي:
وظف باع السيارة - ا

وظف جديد  - ا
- السيارة للموظف 
- السيارة فخمة
- البيع  أمس

- البيع  بالتقسيط  
وواضح أن اســـتــــيـــعـــاب ســـتـــة افــــكـــار اصـــعب مـن اســـتـــيـــعـــاب
شكلة صعوبة في القنوات الفضائية واالذاعات ألنه اربعة..وتزداد ا

تحدث او ايقاف تدفق حديثه. ال مجال للمستمع االستفسار من ا
ـعـقــد لـلـجـمـلـة وحــشـوهـا بـجـمل الــتـركـيب ا ويـتـصل بــهـذا الـعـامل
مـوصـولــيـة كـقـولـك:( وافـقت الـلـجــنـة الـتي انـتــخـبـهـا الـطــلـبـة الـذين
اجتمـعوا في القاعـة التي خصصـتهااجلامـعة لالحتفـاالت التي تقام
ناسبات التي يحضرها حشـد كبير من الطلبة الذين يتوافدون في ا
من الـكلـيـات الـتـابـعـة لـلـجامـعـة عـلى االقـتـراح الـذي حـظي بـاجـماع
الـطـلـبـة الــذين حـظـروا..وهي حــالـة تـكـاد تـكــون شـائـعـة في االعالم

العراقي.
هل حققت هذه احللقات الثالث هدفهـا في اشاعة ثقافة سيكولوجيا

اللغة ب العامل في الوسط األعالمي?
 اجلـواب يــتـحـدد بــنـوعـيــة الـقـاريء ومــسـتـوى ثــقـافــته ودرجـة حـبه
ـزيد ـهـنـته..فبـ من قـرأ فـريق من هـذا الـنوع دفـعه الى ان يـقـرأ ا
وبيـنهم من يقول ويقـترح دورة تدريبـة ليعـزز التطـبيق فوائد الـتنظـير
وبيـنـهم من يـقول (شـدايـحـجي دكـتور قـاسم..حـبـيبي (هـا..يـعنـي!) 

دكتور األعالم شطاره وحظ و..واسطه!)
وفقية. محبتي مع خالص تمنياتي با

{ مؤسس ورئيس اجلمعية النفسية العراقية
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عـلى النـوم ومن إمـكانـيـة أن تؤدي
اإلشـعـاعـات التي تـفـرزهـا الـهواتف
إلـى اإلصــــابــــة بــــشــــتى األمــــراض
ا فيها مرض السرطان اجلسدية 
عند البـعض وإمكانيـة التعود على
االسـتـعـمـال الـدائـم الـذي ال يـنـقـطع
طوال الـنهار مـا قد يـؤدي إلى حالة
اإلدمان على استعمال الهاتف ومن
إمـكـانـيـة أن حتـمل الـهواتـف بعض
اجلـراثــيم من مــثل جــرثــومـة (اإلي
كـــوالي) الـــقـــادرة عـــلى الـــتـــســـبب
بـــالــتــهــابــات اجلــلــد ومن تــوتــيــر
وتـبـريـد الـعالقــات األسـريـة بـسـبب
ـبـاشــر في مـا بـ قـلـة الـتــواصل ا
أفـــرادهــا وانـــشــغـــال الــكل بـــشــتى
اسـتـعـماالت الـهـواتف الـذكـية ومن
تــأثــيــر إشــعــاعـات الــهــواتف عــلى
الــعــ وعـدم وضــوح الــرؤيـة ومن
االضـطـرابات في الـتـركيـز مـا يؤدي
إلى مشاكل في التعلم واالستيعاب
وتـعريض بـعض األطـفال إلشـكاالت
أخالقــيـة ووقـوعـهـم حتت تـأثـيـرات
بـــــعـض اجلــــهـــــات اإلجـــــرامـــــيــــة

عــمــلــيــة حلــصـــر بــيع الــســجــائــر
وإلقــنـــاع الــنــاس بـــخــطــورة عــادة
الـتـدخـ وبـفـضح كـذب وادعاءات
شركـات السجـائر إال بـعد أن عانى

الي عبر العالم كله. ومات ا
 اليوم تـعود نفس الـتمثيـلية على
ــمــثــلـ ــســرح بــنــفـس ا نــفس ا

وبـنفس الـضحـايا. لم يـتغـير سوى
الــعــنــوان: بـــدالً من عــنــوان الــتــبغ
يـــواجـه الـــعــالـم عـــنــوان الـــهـــاتف

تنقل. احملمول ا
WO U  «dO Q

تشير مراكز البحوث ويكتب علماء
الــنـــفس عـن تــأثـــيـــرات جــانـــبـــيــة
السـتعـمـال ذلك الـهاتف خـصـوصاً
استـعماله من قـبل األطفال الـصغار
. وتــمـتــد تـلك والــشـبـاب الــيـافــعـ
التـأثيرات لـتشمل قـائمة طـويلة من
مـثل آالم الـرقـبـة والـتـهـاب مـفـاصل
األصـــابـع وإمــــكـــانــــيــــة اإلضـــرار
بــحــاســة الــسـمـع وإمـكــانــيــة قــلـة
الـنوم بـسـبب تأثـيـر ضوء الـهاتف
ـواد الــتي تـسـاعــد اإلنـسـان عـلى ا

والنـفوذ االجتـماعي واالقـتصادي
أنـــكــرت وجـــود تــلـك الــعـالقــة ثم
شنت حملـة كاذبة من خالل شراء
بــعض مــراكـز الــبــحــوث الـطــبــيـة
وبـعض األسمـاء الـكبـيـرة في عالم
الطب ومن خالل حـمالت إعالنات
تـــســتـــعـــمل كل أنـــواع اإلغــراءات
ــكــانـة اجلــســديــة والـنــفــســيـة وا
االجـــتــمــاعـــيــة إلقــنـــاع الــباليــ
بـــصـــدق مـــا تـــقـــول وبـــأن كـل مــا
تدعيه مبني عـلى حقائق وأبحاث

علمية موثقة.
ولم يـبـدأ الـعـالـم بـاتـخـاذ خـطوات

ـاضي حـوالـي مـنــتــصف الــقــرن ا
اتــضـح بــصــورة عــلــمــيــة مــؤكــدة
وجـود عالقـة سـبـبيـة بـ الـتـدخ
وب سرطان الـرئة وأمراض القلب
والـــشــرايـــ وغــيـــرهــا من الـــعــلل
اجلـســديـة وبـدأ األطـبـاء واجملالت
ــوثــوقــة والــكــثــيــر من الــطــبــيــة ا
وزارات الـصـحـة يـحـذرون من عادة
الـتـدخـ ويـطـالـبـون بـوضع قـيـود
عـلى شـراء الـسـجــائـر وغـيـرهـا من
بضائـع التبغ األخـرى وعلى أماكن
الــتـــدخــ الـــعــامـــة.لــكن شـــركــات
الـسـجائـر الـعـمالقة الـبـالغـة الـثراء
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الدولـة بالـقـوة الدافـعة لـهذا الـوجود

السياسي.
واصـحاب نـظـريـة الـعقـد االجـتـماعي
هم النـوع الثـاني من نـظريـات احلكم
ـنـظرين الـسـياسي … وتـدبـر هـوالء ا
امثـال (تومـاس هوبس) وجـان لوك 
وجــان جــاك روسـو ) اتــفــقــوا هـؤالء
ــنــظـــرين عــلى  مــنــاداة الــدولــة او ا
ـطلقة احلكم السـياسي ذو السـلطة ا

في احلكم .
ــفـــكــرين نـــشــأة وقـــد ارجع هـــوالء ا
الـظــاهـر الـدولـة الى ان فــكـرة الـعـقـد
االجـتـمـاعي قـد جـاءت من مـتـطـلـبات
وجـــــود هـــــذا الـــــشــــــكل مـن احلـــــكم
ألنتـــــــقال االفراد من احلياة البدئية
نـظمة الرعـوية الى حـياة اجلـماعـة ا

وجب العقد االجتماعي .
ـطلق وعـوداً على مـوضـوع الـدين وا
كــونه ركن من اركــان الـنــظــام احلـكم
البـد ان نـقـول هنـا ان الـدين (اي دين
التوحيد ) يقـدم ثالثة ابعاد كلية هي
(الله  االنـسان  العـالم ) بهـذا الفهم
كن ان نـفهم الـبعد االخالقي الكـلي 
كن فهم في الدين  وبهذه الطـريقة 
الــدين  اي دين يـفــهم وفـقــاً لـكــلـيـته

فيما يتعلق بهذه االبعاد .
هذه االبعاد التي جعلت منظرُ الدولة
ـاً وحديـثـاً يـعـتبـروا ويـعـتـقدون قـد
ــــان بــــالـــديـن او الــــنـــور مـن ان اال
الـــفــطــري عــلـى حــد قــول (ديــكــارت)
يراعى فـيه حق االنـسان االنـسان في
ـبرر في الـطبـيعـة وضرورة وجوده ا
ان يكـون هـذا الـوجود …يـضـفي على
الطـبـيعـة بـحسه الـعقـلي …. فـيحـترم
ـافــوق (الــسـمــاء) ويــحـرم قــوانــ ا
ــاحــول ويــفــكــر في اإلعــتــداء عــلى ا
ـــوت) مـــلـــيـــاً وان يـــكــون األســـفل (ا

وجوده  فاعالً .
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اما البـعد الـثاني للـوجود  كمـا يقول
ابن خـلــدون هـو الـوجــود الـعـمـراني
ُـــــبــــرر مـن ان وجــــود …الــــوجـــــود ا
اإلنـســان مـقـتـرن بـإحــتـرام نـوامـيس
الـطـبــيـعـة ونـظــامـهـا األخالقي الـذي

قننته الشريعة .
ُكتشف واخللـيفة للبار عز  …فهو ا
ـارس وجل والـذي يــعـمـر فــيـهـا وال
اهـية هذا التـخريب بـحدود مـقربـته 
ـســبب  بـحــفظ الـطـبــيـعـة الــوجـود ا
وبــحــكم انهُ خــلــيــفــة الـلـه عـلـى هـذا

الوجود …
واذا كـانت دولـة الـقـوة …قـد افـرزتـها
مـرحـلـة تاريـخـيـة مـتـقـدمة مـن تاريخ
حـبة البـشريـة …فرضت مـقدمـاتهـا 
نقذ الناس  الى البطل  اخمللص او ا
او احملارب …والـذي خـلفَ فـيمـا بـعد
فلسفته في احلكم كما يقول (توماس
كــارلــيل) فــتــحــولت دولــة الــشــخص
الواحـد البطـل من نوح الى كـلكامش
الى سرجـون االكـدي الى حـمورابي 
مــــــروراً ب أحــــــمـس  ورمــــــســــــيس
…مـنـطـقـاً فــرضه الـتـطـور الـتـاريـخي
لــتــطــور نــظـام احلــكم لــكــنهُ في ذات
ط فــرضــتهُ طــبــيــعــة قــيـام الــوقت 
مــؤســـســات احلــكم وتــطــور ادائــهــا

وطبيعة مؤسساتها الشمولية .
وهـذه الــفـلـســفـة في نــظـام احلـكم لم
ة تـكن حكـراً عـلى احلـضارات الـقـد
او احلضـارة العـربـية االسالمـية  بل
امتـدت على فـلسـفة نـظام احلـكم عند
قدوني األغريق مُمثلة في اإلسكندر ا
وعـنـد الـرومـان في حـكم اإلمـبـراطور
(يـــولــيـــوس قــيـــصــر ) وغـــيــرهم من
انظمة احلكم الـتي وقفت عندها كتب
الــتـــاريخ وامــتــدت تــأثــيــراتــهــا الى

عاصر . التاريخ ا
(بـسـمـارك هــتـلـر  رسـتـالـ وكـمـال
ـاذج تــاريـخـيـة واقـعـيـة اتـاتـورك ) 
….اخـتلـفـنا مـع طبـيـعة نـظـام فلـسـفة
نظام احلكم فيها لكنها شكلت ملمحاً
من مالمح نظام احلكم األوتـوقراطية
الــقــائــمــة عــلى عــبــقــريــة الــشــخص
الـقــابض عـلى الــسـلـطــة …ومـسـاحـة
ــســتــخــدمــة في وطــبــيــعــة الــقــوة ا
القبض عـلى مقـاليد االمـور ومبررات
اسـتــخـدامــهـا ودورهـا في اســتـمـرار
حــكــمه … ومـقــدار تــفـاعـل اجلـمــاعـة
الــبـشــريــة عـلــيـهــا او تـعــاطـيــهـا مع

عقدها السياسي هذا ….
ونـــحن نـــقـــتـــفي اثـــر دولـــة الـــعـــقــد
االجـــتــمـــاعي وابـــرز مالمــحـــهــا  في
العـراق البد ان نـذكر شيء عـنهـا بعد
ـــيـــة االولى نـــهـــايــــة احلـــرب الـــعــــا
(1914-1918) وقــد حــرك مــوضـوع
تــقــدم الــقـــوات الــبــريــطـــانــيــة عــلى
الـــبــــصـــرة في 6 تــــشـــرين الــــثـــاني
ــشـــاعـــر الـــوطـــنـــيـــة لــدى ا 1914/
لـعراقـيـ وبدأت تـظـهر مـصـطلـحات
(الـعـراق) و (احلـمــيـة الـعـراقـيـة ) او

(األمة العراقية ) وثغور العراق .
وقـد تنـازعت عـلى الـوعي في الـعراق
نـوعـ من الـثـقـافـات ونـقـصـد بـهـمـا

الشـعائري لـلمـتدين  ويـجعـله يقوم
بـأظــهـار تـديـنه بـطــريـقـة درامـيـة او
شــعــائــريــة فــيــتـفـق في هــذا الـفــعل
ــــطــــلق الــــســــلــــوكي الـى الالوعي ا

شوه لإلثني  والديني  ا
إنـنــا نـعـتــقـد ان هـذا الـتــجـاوز عـلى
ـــقــــدس الـــبــــدئي او عــــلى الــــدين ا
ـــان غــــيـــر الـــفــــطــــري او عـــلـى اال
ُــعـاصـرة ـرغــوب به في حـيــاتـنـا ا ا
….ويصف الفـيلسـوف (ديكارت) هذا
قدس اللعب او اإلسـتغالل لألوعي ا
الديـني الشرعي الـذي اسمـاه (النور
الـفطـري ) … هـذا الـنور الـذي يـرشد
الى العـقل احلق جتنـياً عـلى الطـاقة
الــروحـيـة واالنــسـانــيـة لـهــذا الـنـور
الـفطـري  ويـضـيف( ديـكـارت) انا ال
أمــلك قـوة او مــلـكــة سـواه ويــقـصـد
(الــنـور /الـديـن الـفــطـري) جتـعــلـني
اميـز الصـواب من اخلـطأ وقـد نصل
الى تـصـديق مـايـقـوله (ديـكارت) من

تأمالت. 
ولـكي النـطـيـل او يـأخـذنـا الـتـنـظـيـر
كــثــيــراً البــد ان نــذكــر ان مــصـطــلح
الـــدولــة والــذي يـــقــابــله فـي الــلــغــة
(status) الالتــــيـــنــــيـــة مــــصــــطـــلح
ومـعنـاهـا الواقـف والثـابت واحلـالة
ــــســـتـــقـــرة  ويـــجب ان نـــذكـــر ان ا
مـصـطلح الـدولـة في الـعـصـر الـقد
كان يدل على وجود مـجتمع فيه فئة
حاكمة وفئة محكومة ليس اال  هذا
األمر هو الذي جعل الفكر السياسي
ــيـز بــ مـفــهـوم الــدولـة الــقـد ال

ومفهوم السلطة .
وهـذا الـتـعــريف يـقـتـرب من مـفـهـوم
(انــدريه هـوريــو )من ان الــدولـة هي
ذلك االطـــــار الـــــذي يـــــطـــــلق  عـــــلى
مجموعـة بشرية مـستقرة على ارض
مـعـيـنـة  تـهـدف الى خـدمـة الصـالح
العـام ويـستـنـد في هذه الـدولـة على
اشـخــاص مـقــيـمــ في هـذهِ األرض

دون اكراه .
في حـ الـدولة عـنـد (مـاكس فـيـبر )
ــؤســســـة الــســيــاســـيــة الــتي هـي ا
ادي والشرعي حتتكر سلطة القهر ا
وتـمـارس اوامرهـا عـلى اقـلـيم مـع
بــواسـطــة تـنــظـيم اداري يــسـتــخـدم
الــتــهــديــد او الــلــجــوء الى اإلجــبـار

ادي والشرعي . ا
ــفـــكــرين وقـــد فـــصل الــعـــديــد مـن ا
ؤرخـ والبـاحثـ جذور تـكوين وا

الدولة  واهم تلك النظريات : 
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ويـذهب اصـحـاب هـذه الـنـظريـة الى
ارجـــاع الـــقــــوانـــ الـــســــيـــاســـيـــة
واالجـتـمـاعـيـة واالخالقـيـة  الى الـله
وحده….والـدولة  تـعد لـديهم ظـاهرة
مـقـدسـة  ويــنـتـهي امـر الـدولـة لـدى
اصـــحــاب هـــذا الــرأي الى تـــقــديس
الـسـلـطــة الـعـامـة كـونـهـا من حـقـوق
ـنطق (الله) فـكان احلـاكم وفق هذا ا
نـيـابة عن االلـهـة (الـله/الـرب)  فـكان
غطاء احلـاكم مقـدساً  تبـعاً لفـريضة
اختـيـاره االلهي وهـذه الـنظـرية وان
ـة طويًال سادت في عـصـورها الـقد
لكـنهـا لم تفـصل في جذور الـتقديس
او مبرراتها او أحقيتها ونقصد هل
كانت قائمة على شيوع منطق العدل
ـقـدس االخالق  الـقـوة ام الــنـسل ا
وهي تـــقــتـــرح لـــنـــا غـــطــاء احلـــاكم
ـــقـــدس  ويـــرجـع اصـــحـــاب هــذه ا
ـثلة باحلاكم النظرية الـى السلطة 
هي مـهمـة من الـله  ويـجب ان اليتم
جتـاوزهـا وان تـكـون الـطـاعـة الـيـهـا

واجبة.
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ويعتقد اصحاب هذه النظرية من ان
ـا يـرجـع الى الـقـوة اصل الـدولــة ا
الـتي وفـرتـهـا عـنـاصـر عـديـدة مـنـها
وارد الزعـامة وطـبـيعـة الشـعب  وا
توفرة  وان اصحاب هذه النظرية ا
ـــراحل االولى يــــعـــتـــقـــدون ان فـي ا
لتـأسـيس الدولـة الـبدئـيـة كان هـناك
نظامـاً اجتـماعيـاً معيـناً فرضه رجل
قوي وفـئة قلـيلـة ( طبقـة اولغـاركية)
عـلى اجلـمـاعـة عن طـريق اسـتـخـدام
الــــقــــوة واالكــــراه والــــذي ادى  الى
نــشــأة الـدولــة في صــورتــهـا االولى
القائـمة على فـرضية أحـميك فأقودك
ـكن ان نـقـول ان الـدولة )…  وهـنـا 
اقـتـرنت بـالـسلـطـة وُعـبـر عن سـلـطة

لـقـد صـنف الـفـكـر الـعـربي اإلسالمي
الدولـة في كـونهـا هي غـاية طـبـيعـية
ا وليس حلدودهـا محظ اختـيار وإ
هي حاجـة ضروريـةكمـا يقـول العالم
ابن خلـدون أي أنهـا غايـة الوجود و
مــظـــهــرا من مــظـــاهــره …وقــسم ابن
خـلـدون نـظـام حـكم الـدولـة فقـال هي

لك على ثالثة أنواع:- (ُملك )وا
ُـلك :-وهـو الـذي والـنـوع األول من ا
قتضى الغرض يحمل كافة النـاس 

والشهوة 
النـوع الثـاني:- ملك الـسيـاسي وهو
حمل الكافـة من الناس عـلى مقتضى
ـصـالح الـغـرض الــعـقـلي في جــلب ا

ظاهر.. الدنيوية ودفع ا
النوع الثالث في احلكم هو اخلالفة.
ويــقــصـــد بــهــا حـــمل الــكـــافــة عــلى
مـــقــــتــــضى الـــنــــظــــر الـــشــــرعي في
مــصــاحلــهم الــدنــيــويــة واألخــرويــة
ــعــنى فــإن أحــوال الــنـاس وبــهــذا ا
يـرجع نظـام احلـكم فـيهـا الى الـشرع
أي أنـهـا قـائـمـة عـلى مـفـهـوم كـونـهـا
خالفة عن صاحب الشـرع ويقصد به
(الدين  الـنبي)…بيـد ان مفـهوم حكم
ـا تطور مفهوم اخلالفة قد تغير ور
احلــــكم بــــدءاً من صــــاحب كــــتـــاب (
اخلــــراج) ابـي يــــوسف ومــــؤلــــفـــات
ــاوردي وابن ابي طــبـاطــبــا  حـتى ا
وصـلـنـا الى ابن خـلـدون …ومـابـعـده
فـتحـولت الـدولـة عنـد الـعرب وتـغـير
مـــفــهـــوم اخلالفـــة ذاته من مـــفــهــوم
أعــرابي بــدوي قــائم عــلى الــســلــطـة
/القـوة التي تـستمـد مداد شـرعيـتها
مـن الـعــصــبــيــة الـقــبــلــيــة الى دولـة
ـــدنـي  وكـــان البـــد ان الــــعـــمــــران ا
يـستـعـ صاحب الـسـلطـة الـشرعـية
بــعـد نـهــايـة حــكم اخلالفــة الـراشـدة
حاكـماً) بشيء من (خليـفة سـلطانـاً 
السيـاسة العقـلية  الن الـعمران البد
له من ســـيـــاســـة يـــنـــظم بـــهـــا أمــره
ونقـصد بـالعـمران (اي ان االسـتقرار
او الـتــجـمع والـوجــود الـبـشـري  )…
ـــنــعــنـــا ان نــقــول أن هـــذا األمــر ال
الــصـــراع والـــصـــدام بـــ مـــفـــهــوم
السـياسـة واخلالفة وهل صـحيح ان
تبـادل االدوار فيـها جـائز …او ان كل
ـوذج مــنـهــمـا مــجـتـهــد في تــقـد 

دولته.
ونـــحن نــتـــقــدم في قــراءة ومـــعــرفــة
مـــــبـــــررات نـــــشــــوء كُـــــنـه الـــــدولــــة
ومُـســتـلـزمـات وجــودهـا ….هي الـتي
ـؤرخ ســتُـوصـلــنـا المــحـال لــقـراءة ا
والـفـيـلـسـوف (هـيـجل) والـذي حاول
ان يــــفك األلـــتـــبـــاس بـــ الـــشـــرعي
والـوصــفي وقـد أجــاب هـيــجل عـلى
سـوال كيف يـدخل الـنـظـام من جـديد

في احلركة? 
لــذلك حـاول (هــيـجل) الــتـوفــيق بـ
ــــصــــلــــحـــة احلق الــــطــــبــــيــــعـي وا
ب ب العام واخلاص  الشخصيـة 
الـعقـلي واحلـسي  وتـطـابق احلـرية
الـشــخـصــيـة مع حتـول اجملــتـمع من
خالل التـركيب والـتألـيف ب (الذات
ـقــدس والــعــادي  بـ والــكل )بــ ا
(الدين والـسيـاسة )ونـقدهُ االخالقـية
اجملردة (للفيلسوف كانت) واجملتمع
ـنفعـة اخلاصة  دني القـائم على ا ا
لتتحول اخالقية (كانت) اجملردة الى
ــؤســسـات ــرتــبط بـا عــلم األخالق ا
شاركـة في صنع احلريـة وتأسيس ا

واطنة . مفهوم ا
إنــنــا هــنــا البــد ان نــقف لــنــقــول ان
اخلالفـة بـوصـفـهـا نـظـامـاً سـيـاسـيـاً
يــســتــنــد عـــلى الــدين ومـــنــظــومــته
الثـقافـية ….قـد جتاوز في نـظام حكم
ـركــزي والالمـركــزي جتـاوز دولـتـه ا
غــريـبــاً كــمـا يــقــول (فـرويــد) جتـاوز
ـارسـان الـوعي والـالوعي …وهـمــا 
ونقصد الـغيبي والـدنيوي تأثـيرهما
ـــتـــدين في الـــدين عـــلـى االنـــســـان ا
الــتــوحــيــدي والــدين الــطـبــيــعي في
الـــوقت نــفـــسه مع الـــتــأكـــيــد من ان
عقالنية الـفرد قد جتـعله يتنـقل فيها

من الوعي الى الالوعي …
ـــــنـع من ان الـالوعي قـــــد وهـــــذا ال
يرتفع في علوه على الوعي كما يذكر
ُـنـظــر (فـيـوبـر بـاخ ) . حـيـنـمـا ذلك ا
يسـتـقيم حـاكم اجلمـاعـة على مـنطق

طلق . العدل النسبي وليس ا
هـذا االمـر هـو الــذي يـفـضح  الـوعي

وذكــرت ذلك جــريــدة اإلســتــقالل  في
واحدة من مقاالتها :

ـلـكي يتالئم مع ×نعـتـقد ان الـنـظام ا
ادوات ورغبات الشعب العراقي .

×انـــنــــا نـــؤمن ان الـــعـــراق جـــزء من
الــــــوطـن الــــــعـــــــربي وان ســـــــكــــــانه
اليـختـلـفون عن سـائـر سكـان االقـطار
الــعـــربـــيـــة . وان الـــعــراق مـــهـــيـــئــاً

لكية  لتأسيس ا
هذا االمـر هـو الذي جـعل الـعراقـيون
في الــعـصــر احلــديث يـنــجــحـون في
تأسيـس دولتهم احلـديثـة في تشرين
األول /عــــام  1921 الـــــقــــائـم عــــلى
تـأصــيل مـفـهــوم الـدولـة الـتــاريـخـيـة
الــقــائـمــة عــلى الــشــعب  واإلقــلـيم 

والنظام السياسي . 
وإذا جــازلــنــا الــقــول ان الــعــراق قـد
عـــاش بــنــاءاً عــلى طـــبــيــعــة ظــروفه
التاريخـية والسـياسية واإلقـتصادية
ونظـام الـدولة الـثـيوقـراطيـة الـدينـية
قدس منذ عصر نظرية نظام احلكم ا
فـــجـــر الــــسالالت حـــتى عـــام 2371
مـــوعـــد مـــجـيء الـــعـــرب اجلـــزريـــ
وتـــشــــكـــيل دولـــتـــهم اجلـــديـــدة  ثم
انــتــقــلـوا بــعــد ذلك الى دولــة الــقـوة
(دولــة الــقــطــر الــواحــد) او الــنــظــام
(االوتــــوقـــراطي ) مـــنـــذ عـــهـــد حـــكم
األكدي وحتى نـهاية احلـكم البابلي

احلديث في سنة 539ق.م 
وانـتـقل نـظـام احلكـم في الـعراق الى
نظام اخلالفـة ومرَّ بنـظام حكم الوالة
فرط للـخليفة في القائم على الـوالء ا
عهـد الدولتـ األمويـة والعبـاسية …
والـــذي ســـعى الـى جتـــاور الـــبــداوة
واحلـضـارة اي الـبـداوة والـعـصـبـيـة

في العراق كما يذكر ابن خلدون …
ثم وصـلـنـا بــعـد ذلك الى  بـنـاء دولـة
(العـراق) وعـقده االجـتـماعي اجلـديد
بدأ من انعـقاد اجلمـعية الـوطنية في
تشكـيل دستـورها (العـقد االجـتماعي
اجلــــديـــد ) والــــذي تــــفــــاعــــلت فــــيه
مـــركــزيـــات ثالث (الــديـن  الــتــراث 
الـــتــاريخ) وتــعـــانــقت فــيـه ثــقــافــته(
الــديـنــيــة  الـقــومــيـة) …-وقــد كـانت
واحدة من مخـرجات النـظام العراقي
السـياسي الـقد كـما يـقول الـدكتور
عــبـد الــرضـا الــطـعـان  قــائـمــة عـلى
الــعــدالــة وهي واحــدة مـن مــقــومـات
بـقـاء سـلـطـته او إنـتـهـائـهـا  ….فـكـان
االنــســان الــعــراقي يــديـن بــالــطــاعـة
لــلــسـلــطـة مــتى كــانت الــدولـة تــقـوم
ـقــابل بـتـحـقــيق الـعـدل او اخلـيـر بـا
اإلجتماعي والعكس هو الصحيح …
-ان شـيـوع ظـاهــرة الـتـعـدد (اإلثـني)
(الـثـقافي) (احلـضـاري) الـعـشـائري 
الطـائفي  احلـضري  الـبدوي …هذه
الــتــعــدديــة  لم تــمــنع مـن اســتــمـرار
ــــشـــتـــرك او ـــان بـــالــــعـــيش ا واإل
مـايــدعى بـظـاهــرة قـبـول األخـر … ان
هــذه الــتـعــدديــة قـد أضــحت ظــاهـرة
تمـيز اجملتـمع وتسـاهم في قيـام عقد
إجــتـــمــاعي مــنــســجم مع تــطــلــعــات
العـراقيـ ولـيس مظـهراً إسـتثـنائـياً
لـهذا اجملـتـمع … إذ عـاش العـراقـيون
وحـدة حضـاريـة وسيـاسـيـة في إطار

تنوع ثقافي . 
-ان بـروز ظــاهـرة الـتـفـكـك والـتـنـاثـر
ــا كـــانت انــعـــكــاســاً اجملـــتــمـــعي ا
لــتـــعــاطي ســلــطــاته (او مــنــظــومــته
السـياسـية ) والـتي كثـيراً مـاتسـتغل
ــمـــيـــزة  الى ســـواتــر الــتـــعـــدديـــة ا

الثـقافـة الديـنيـة والثـقافـة القـومية 
وهـذا الـتـنــافس كـان يُـبـشـر بـإجتـاه
مـنـاوئـة الـسلـطـة األجـنـبـيـة احملـتـلة
وإنــتـزاع اســتـقـالل الـعــراق مـنــهـا 
هذين الـتوجـه (الـديني والـقومي)
سـتويـات متـبايـنيـة قد غـذا بشكل
او بـأخــر فـكـرة الــوطـنـيـة الــعـراقـيـة
وأمـضت بــالـتـالـي الى والدة الـدولـة

العراقية احلديثة .
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ــؤســســتــ الــديــنــيـة ويــبــدوا ان ا
وااللــولــغــاركــيــة -ونــقــصــد زعــمـاء
الــــــقـــــبــــــائل ومـالكي األراضـي ومن
بعدها كبار ضباط اجليش-  …كانتا
قد جنـحـتا في تـكـريس فكـرة احلرب
واإلســـــتــــقـالل  وقــــد ســــاعــــد رواد
احلركة الوطنية (الفـكرية والثقافية)
في العراق الى اقتـفاء اجتاه  سلوك
منافٍ لقوى االحـتالل البريطاني من
مـبــاد الـثـورة الـفـرنــسـيـة …وكـذلك
مباد الـرئيس ولسـون األثني عشر
الـــصـــادرة في 8 تـــشـــريـن الـــثـــاني
1918 والذي أكد البند الثاني عشر
مــنــهـــا عــلـى مــنح الـــشــعـــوب غــيــر
العـثمانـية  فـرصة لتـطويـر استقالل
الـــــعــــــراق والـــــبــــــحث عـن عـــــقـــــده

االجتماعي فيما بعد …
وقد بـدأت مقدمـات إصطـفاف وطني
جـديــد ظـهـر عــلى شـكل انــتـفـاضـات
شــعــبـيــة عــديــدة كـان أخــرهــا ثـورة
الـعـشـريـن … والـتي بـدأت شـرارتـهـا
في بــغـداد وعــمت كل ربـوع الــعـراق
…بــغــيــة مــعــرفــة نــوع احلــكم الــذي
يـريـده …وقـد تــفـاعل كال الـتـوجـهـ

ـتــمــثل ب (رجــال الـدين ) الــديـنـي ا
ـتـمثل بـرؤسـاء العـشـائر والـقومي ا
والــضـبـاط واجلــمـعـيــات كـجـمــعـيـة
حـزب االسـتـقـالل  وقـد تـمـخض عن
هـذا التـفـاعل بـ الـشـرائح الثالث 
زعماء احلركة الوطنية ورجال الدين
وضــــبـــــاط اجلــــيـش من تـــــأســــيس
(اجلــمــعـيــة الـســيــاسـيــة الـســريـة )
والــــتي كـــــانت قـــــد شــــكــــلـت عــــقب
االحـــتـالل الــبـــريـــطـــاني مـــثـــلت من
مظـاهر  (الوطـنية الـعراقـية ) والتي
طـالـبت بـتــأسـيس الـدولـة الـعـراقـيـة

ُستقلة . ا
-قد ظـهرت بوادر انـتظـام عقـد نظام
الـعـراق السـيـاسي تـتـبلـور كـمـا ذكر

منذ عام 1918….
ومنـذ تـأسيس اجلـمعـيـة السـياسـية
الـــســــريـــة وقـــد تــــبـــلـــور تــــضـــامن
الـعراقـيـ مـنذ ان أصـدرت احملـكـمة
الــشـرعـيــة في بـغــداد في جـلـســتـهـا
ــنـــعــقــدة في 17/كــانـــون الــثــاني ا
1919…  فــي وضــع اركــــــــــــــــان حـق
الــعــراقــيــ في تــثــبــيت حــقــهم في
الـدولــة عـنـدمـا قــررت هـذه احملـكـمـة
ــوصل اوالً ان الــعــراق من شــمــال ا
الى اخلــلـيج الــعـربي مــؤهل تــمـامـاً
حلـــكم نـــفــسه. نـــابــعـــاً من مـــطــالب

العراقي بحكومة عربية خالصة.
-إن أعــظـم نــصــيــر ومــجــاهــد إلجل
الكرامة العربية هو (الشريف حس
) ولــذلك يــنـبــغي ان يــكــون من احـد
اجنـالـه وال أحـداً ســواه امـيــراً عـلى
العـراق … وكان من نـتائج حـكم هذه
احملكـمـة  (البـغدايـة) ان تـبلـور فيـما
بــعـد عــنـد اجلــمــاعـة الــوطـنــيـة حق
ـلـكي …وبدأت في تأسـيس الـنـظام ا
حـيـنـهـا الـصـحـافـة الـعـراقـيـة تـكـتب

وخـــصـــوصـــاً من خـالل شـــبـــكــات
الـتــواصل االجــتــمـاعي وأحــيــانـاً
ظهور أعراض االكتئاب والتوترات
تضاربة شاعر ا النفسية وشتى ا

التي قد تؤدي إلى االنتحار.
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إنــهــا قـائــمــة طـويــلــة تـزداد كــبـراً
وتــــنـــوعــــاً مع مـــرور الــــوقت ومع
ظهور أنواع جديدة من الهواتف.
وهكذا فبدالً من أن يصبح الهاتف
اجلوال وسيلة لـلتواصل والتفاهم
والتـفاعل اإلنـساني احلـضاري في
مـا ب الـبـشر كـمـا أراده مخـترعه
في عام  1973مارتن كـوبر أصبح
مـرشـحـاً لـيـكـون إحـدى إشـكـالـيات

ستقبل الكبرى. ا
 ال يـــســـمح اجملـــال لـــذكـــر بـــعض
اإلجـراءات الـعـائـلـيـة واجملـتـمـعـية
ـكن أن تــقـلل مـن حـدة تـلك الــتي 
التأثيـرات اجلانبيـة التي ذكرناها
ولـنطـرح السـؤال اآلتي: لـقد لـعبت
ية دوراً كبيراً منظمة الصحة العا
في توعية العـالم وجتييشه التخاذ

خــطـــوات كـــثـــيــرة حملـــاربـــة عــادة
الـتــدخـ ولــكــشف خـطــأ ادعـاءات
شـركـات صــنـاعــة الـتـبغ فــلـمـاذا ال
تـــــقــــــوم مــــــؤســـــســــــات من مــــــثل
ـــســــؤولـــة عن الـــيــــونـــيـــســــيف ا
ـسـؤولة الـطـفولـة والـيـونيـسـكو ا
عن الــتــعــلــيم واإلعـالم والــثــقــافـة
بــجـعـل مـوضــوع أخــطــار الــهـاتف
اخلــلــوي والــكــمــبــيــوتــر احملــمـول
وتـفـرعـاتـهـمــا الـتـكـنـولـوجـيـة عـلى
األطــــفـــــال والــــشــــبـــــاب جــــزءاً من
مسـؤولـيـاتـهـمـا منـاقـشـة وأبـحـاثاً
وجتـيــيـشـاً وحتـفــيـزاً لـلــحـكـومـات
ومتـابعة دائـمة لـلموضـوع ووضعاً
لـــضـــوابط الـــبـــيع واالســـتـــعـــمــال
ووقــوفــاً في وجه من ال يــهــمـهم إال
الـربح عـلى حــسـاب الـضــحـايـا? أم
هل سـنتـردد وننـتظر كـالعـادة حتى
اليــــ من أطــــفــــالــــنـــا يــــصــــاب ا
وشـــبــــابـــنــــا بــــشـــتـى الـــعــــاهـــات
واالضـطـرابـات الـســلـوكـيـة قـبل أن
نـــتـــعـــلـم من دروس اســـتـــعـــمــاالت

وصناعة وجتارة التبغ?
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ويـغــيــر األحــوال الى أحــسن حـال
ولــــــيـس من يـــــــتــــــقــــــمص األدوار
ويـسـتولي عـلى الـديـار ويسـتـحوذ
عـلى مــاشــاء فـهــذا لـيس بــصـانع
ـنـتج ألنه ـغــيـر ولـيـس  ولــيس 
إشــتــغل لــنــفــسه ولــيس لــشــعــبه

فكيف يكون األفضل? 
في نــــهــــايـــــة كل عــــام تـــــتــــهــــافت
اإلســـتـــفـــتـــاءات واإلســـتـــطالعـــات
والتصويت بطرق مختلفة إلختيار
األفــــضل من الــــوزراء والـــشـــعـــراء
دراء واخلبراء والتجار والـثوار وا
والـفـنــانـ والـصـحــفـيـ ورؤسـاء
الـــهــيــئــات وأصـــحــاب الــشــركــات
والـذين نـظــنـهم مـبــدعـ في عـديـد
اجملاالت ولكن الـسؤال األهم كيف
ـــهــرجــانــات تــتــاح لــنـــا كل هــذه ا
والـفعـاليـات واإلحتـفاالت والـتكر
الشخاص بـعضهم اليجـيد اإلمساك
بـالـقـلم ومـنهـم من اليعـرف الال من
النعـم ومنهم من تـطاول وتربع في
مكان لـيس له واليجيـد أن يكون له
ــؤهالت والــقـدرات ــتـلـك ا ألنـه ال
خاصة ح يـدفع به حزب أو جهة

إقـتـصـاديـا خـاسـر ريـاضـيـا تـائه
ثقافـيا تتنـازعه الطائفـة والقومية
ـنـاطقـية والـعـشائـريـة تتـقاذفه وا
طــمــوحــات الــزعــامــات وتــنـهــشه
أنـــــيـــــاب الــــعـــــداوات وتـــــأخــــذه
التدخالت اخلارجية الى مساحات
المـصلـحة له فـيهـا ولو كـان هناك
جمال ونوق كثيرة فيه لقلنا:الناقة
له فــيـهـا والجـمل بـلـد فـيه كل ذلك
ـكن أن نخـتار األفـضل فيه كيف 
ـعـادالت واألفـضل هـو من يـقـلب ا

فـتـشت كـثـيـرا عن شـخصـيـة سـيـئة
تستحق تـصدر الشخـصيات األكثر
سـوءا لنـيل جائـزة أسوأ شـخصـية
لعام 2021 لكـني لم أجد شخـصية
ســــيـــــئــــة لألسـف واجلــــمـــــيع هم
األفــــــــضـل واألحـــــــــسن واألكـــــــــمل
واألجـمـل ويـسـتـحـقـون أن تـتـنـاثر
اجلـوائـز عـلى رؤوسـهم ويـكـرمون
كــمـا لم يـكــرم أحـد من قـبل وال من

بعد. 
في بـلد مـتـخـبط سـيـاسـيـا مـتـأخر

يأتي من مال أو صداقة أو عالقة
فـإنه تـكـر غـيـر حـقـيـقي وزائف
وفي الغالب يـتجاهل الشـخصيات
تجـددة فيكرم البعض بدعة وا ا
ويـهـ سـواهم واألجـدر أن تـكون
هرجانات الدولة وصية على تلك ا
الــتي تــهــ اإلبــداع خــاصــة حـ
نـصـة صـحـفي فاشل أو يـعـتـلي ا
فـنـان مـتـهــتك أو مـسـؤول تـعـاني
ـقلق إن مـؤسـستـه من الفـسـاد وا
هوالء يـعلـنون تكـر ضبـاط كبار
ومــســؤولــ في الــدولــة والأدري
كــيف يـقــبل ضـابط كــبـيــر مـهــمـته
ضـــبط األمـن أن يــكـــون فـي قـــاعــة
ـرج لـيـقـال عنه: يـعـمـهـا الـهـرج وا
األضل وهـو لـيس األفـضل حـتـما

 . وليس جديرا بالتكر
وألنـــــنـي لم أجـــــد األســـــوأ مــــادام
اجلــمــيع يــرى في نــفــسه األفــضل
قـــررت تـــرشـــيح نـــفـــسي جلـــائــزة
األسـوأ لــعـام 2021 نــتـظــار جـهـة
ــولــة لــتــشــتــري تــلك اجلــائــزة
وتـقـدمـهــا لي في حـفل بــهـيج قـبل

نهاية العام.

ــــشـــهــــد ولــــيس ألنه لــــتـــصــــدر ا
مـسـتـحق ولـكن ألنه مـتفق مـع تلك

اجلهة لضمان مصاحلها. 
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ــــــكن لـك أن تــــــكــــــون بـــــطـال في
مهـرجان األفـضل وتقـدم لك جائزة
مــادمـت تــســتــطــيـع تــقــد بــعض
الدعم لـلـمـهـرجـان حيـنـهـا تـتـحول
الى (خـيـر عـباد الـله كـلـهم) وتـكون
في الــريــادة وتــلــيق بـك الــقــيـادة
وتـــكــون رجـال فــوق الـــعـــادة وقــد
أجنـــزت مـــالم تـــســـتـــطـــعه األوائل
بـالــرغم من فـسـاد دائـرتك وخـراب
عـــهـــدتـك وتـــيـــهـــان مـــؤســـســـتك
ـنظـمة ومـادمت قررت دعم اجلـهة ا
فأنت األفضل لهذا العام وإذا كنت
ــقـبل مــسـتــعـدا لــلـدفع في الــعـام ا
ــكن أن فــأنـت األفــضـل أيــضـــا و
تــكــون األفـضـل في كل عــام مـادمت

تدفع. 
هـرجانات تعـتمد اإلرجتال بعض ا
واإلســتـعـجـال ولـيس لـديـهـا شيء
مــحــال فــتـنــسى األخــيــار وتــكـرم
األشـرار وســواء كـان ذلك الـتـكـر
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الـتـعــصب لـلـدافع الـســيـاسي بـقـصـد
حتقـيق مصـاحلهـا السـياسـية وليس

مصالح العراق الوطنية .
-ان جتـــاور الــثـــقــافـــة الــديــنـــيــة مع
الثقـافة القـومية (الـشرع مع منـظومة
)   كـان الــقــيم واألعـراف والــقــوانــ
عـــنـــصـــراً مـــيـــزَ عـــقـــد الـــعـــراقـــيــ
ــلــكــيــة اإلجــتـــمــاعي في عــهــودهــا ا
واجلمـهوريـة …إذ ظـلت مبـاد الدين
وحـقـوق االقـلـيـات  وعـروبـة الـعـراق
مـن الـــعــــوامـل الـــتـي ركـــزت وحــــدته
ـواطـنة الـوطنـيـة واحـتـرمت حقـوق ا
ــواثـيق الــتي أقــرتــهــا الـكــثــيــر من ا
واألعراف الدينية والـشرعية وقوان
حـــقــوق االنـــســان …وعــززت هـــويــته

الوطنية العربية الباذخة 
وهـذا مــا جنـده مــتـحـقـق في دسـتـور
العـراق الصـادر عام /2005 وغائـباً

في هذا الدستور في أحيان أخرى .
إن الــتــضــادات في مــرجـعــيــاتــهـا او
مركزياتها الثالث  الدينية والتراثية
والـتاريـخـيـة يـجب ان التكـون مـدمـغاً
لتعريـز الفرقة او مـدعاة للتـأثير على
الـدولـة الـعـراقـيـة الـوطـنـيـة الـواحـدة

وحدة . ا
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وإن جتـــاوز الـــنـــور الــفـــطـــري الــذي
يــنــبــعث من الــدين الــذي يــدعـوا الى
ــســاواة والــذي الــعـــدل  ا احلـــريــة 
عاصرة كرسته القوان والدساتير ا
التي جتـتهـد في تدعـيم دولة الـرفاه 
ذلك يدعونا الى كـتابة عقـد اجتماعي
وتنشـئة إجـتماعـية تتـدارك األحتراب
والــفــرقــة و تــتــجـه نــحــو الــوطــنــيـة
اجلـامـعــة في الـعـراق والــتي يـنـبـغي
عــلى رجــاالته ورمــوزه ومــؤســســاته
الـتـعلـيـمـيـة ووسـائـله اإلعالمـية …أن
تنتبه حلجم ونوع ومساحة الكراهية
التي ساهـمت في السنـوات العشرين

نصرمة من تعميق االنقسام . ا
ــسـتــنـد الــسـيــاسي في الـعــقـد -إن ا
اإلجتماعي اجلديـد ونقصد دستور /
2005 فـي مـــبـــادئه الــــتي يـــعـــوزهـــا
الـكثـير  نـحـتاج مـن اجلمـيع حـلحـلة
االخـــتــــنـــاقــــات الـــتـي ســـاهــــمت في
االجنـــــراف الى مــــنــــاطـق رخــــوة في
وحـدة العـراق الـوطـنيـة …وهـذا االمر
يـجب ان اليــذهب بـاألخــرين بـالـظن 
فنـحن في الـعراق دولـة إحتـادية ومع
الـنـظـام الالمـركزي اإلداري لـكن نـحن
لـدينـا الـكثـيـر من عالمـات اإلستـفـهام
ــــــســـــؤولــــــ في عــــــقـــــدهم امـــــام ا
االجـتــمـاعي اجلــديـد الـذي أســتـنـدت
عـلـيه فـلـسـفـة نـظـام حـكمـهم احلـديث
…نــحـن مع احلـــفـــاظ عـــلى عـــمـــلـــيــة
ســـيــاســـيــة حتـــافــــــــظ عـــلى وحــدة
الــبالد وتــعـــتــمــد مــفـــهــوم الــتــداول
الـــــســـــلـــــمـي لـــــلـــــســـــلـــــطـــــة في ظل
ــــــــــقـــراطـــيــة ســـلـــيـــمـــة ولـــيس د
ــقــراطـيــة تـتــشــــــــــوه مـعــانـيــهـا د
وتــخـتـل مــتـبــنــيــاتــهــا الــتــاريــخــيـة
الـــعــظــيـــمــة الى احلــد الـــذي يــجــعل
الـبـعض يـقــــــــول إنـنـا نـعـيش عـقـداً
إجتـمـاعيـاً(مبـهـماً)  ودسـتوراً جـامداً
ــــقـــراطـــيـــة قـــاصـــرة . تـــرى هل ود
جتــتـمـع مـعــاني الــنـور الــفــطـري مع
العـقل الـتنـويـري الوطـني  الـعربي 
الــــتــــقــــدمي  خلــــلـق دولــــة الــــعـــدل

ساواة !!! وا
فحرية بال وطن دولة موز

ووطن بال حرية  سجن كبير 
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ميســـــــان.
وجنت اجلوبـة من فخ زاخـو والزامـها
عـلى الــتـعــادل  بـدون اهــداف  بـعــدمـا
جنح اصـحاب االرض بـتـطـبيق  األداء
ـنـظم  والضـغط عـلى حامل الـدفاعي ا
الكرة وحرمان  عناوين  الضيوف  من
التاثير وخـلق الفرص  وهم اساسا لم
 يـــقــدروا عــلـى الــتــعــامـل مع الــكــرات

رتدة. ا
ـسـتوى كـمـا لم  تـقدم فـرقـة شـنيـشل ا
طلوب  للوصـول لهدف اللقاء    قبل ا
ان تـتــوقف انـتــصـارات  الـبــطل وعـاد
بــــتــــعـــــادل مــــخــــيب زاد من حــــســــرة
جــمـهــوره الـكـبــيـر امــام فـارق الــتـسع
نـــقـــاط مع الـــغــر الـــشــرطـــة النه  لم
ـسـتـوى لـلـوصول يـتـمـكن من تـقـد ا
لــلــنـهــايـة  بــعــدمـا  واجه  الـالعـبــيـ
صـــعـــوبـــات  في نــــقل الـــكـــرة وخـــلق
الـفرص الفـتقـداهم التـركيـز فيـما جنح
زاخـو وعــبـر سـيــطـرة  اجملــمـوع عـلى
الـدفاع  والـلعب بـافضل طـريقـة  طيـلة
ــنـافس مـن  الـكـرة الـوقت  وحــرمـان ا
والـرغـبـة في انـهـاء االمـور  بـالـتـعـادل
همة امام فريق النهم يدركون طبيعة ا
ــنــتــخب مــتــكــامل  مــدجـج بــنــجــوم ا
الوطني وتـرسانة هجـومية عجزت عن
التسجـيل  قبل ان تضـيع فرصة الفوز
من زاخـــــو الـــــذي  واصل نـــــتــــائـــــجه

يـفــتـرض ان تــســـــــــتــنـد عـلـى نـتـائج
الــسـلـيـمـانــــي  واكـبـر اخلـــــــــاسـرين
اربيل الذي لم يـهنا  بتـرك منــــــــــطقة
الـــهــــبــــوط فـــقط 24 ســـاــــــــعــــة قـــبل
الــــــــــعــودة الــيــهــا بــســبب انــحــنــاء

جيرانه.
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وقـاد نـهـاد مـحـمد  د 56 نـفط مـيـسان
الـى الــفــوز  عــلى الـــطالب  ولــيــنــشــر
الفـرح ب جـمهـوره  بعـد فتـرة احباط
ـثــلـهـم عن مـســتـواه ابــتــعـد  فــيـهــا 
والـســقــوط  اربع مـرات  تــوالــيـاداخل
وخارج ملـعبه قبل ان ينـتفض و يقلب
االمــور  في مــهـمــة لــيـست بــالــسـهــلـة
لــكــنــهـا نــقــلــتـه لـلــواجـه  الن الــطـرف
نافس  الطالب  الـذين خسروا  اكثر ا
وقعي الزوراء من شيء حيث التقدم  
والوسط مرة واحدة قبل ان يفشل مرة
اخـــرى في الــــتـــعـــامل مـع مـــبـــاريـــات
ــــــــــشــكــلـــة الــتي  تــواجه الـــذهــاب ا
مهـمـة جـثـيـر بعـد الـسـقـوط في مـيدان
زاخـو مـرتـ   فـيـمـايـأمل جـمــــــــهـور
الـعــمـارة ان تــتـحــسن االمـور  لــكـسب
ـزيد من الـنـقاط بـعد الـعـودة للـموقع ا
الــثــالث عـــشــر  والــتــحــضــيــر لــلــقــاء
الـــكــهـــربـــاء  وانــهـــاء الـــعـــام احلــالي
بتقد الهدية للجمهور الذي  يامل ان
 جتــري الــر يــاح كــمــا تـشــتــهي ســفن
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تـابـعت الديـوانـية صـحوتـهـا وجنحت
في حتـقـيق الفـوز الـثاني تـوالـيا  بـعد
العودة امس االول  بكل فـوائد تقدمها
على نوروز  بهدف مـحمد محسن د85
الـذي  فــتح الـبــاب لـهــا  لـلــهـروب  من
ــــنــــطـــقــــة احلـــمــــراء وسط شــــعـــور ا
االنـصــاربـالـفـرح  والــفـخـربـالــنـتـيـجـة
والـــتـــقـــدم مـــوقـــعـــ  ســـادس عـــشــر
والـعـودة لــلـمـنـافـســات  وانـهـاء فـتـرة
معقدة وصعبة يفترض ان يتعلم منها
الالعـــبـــ والــفـــريق الـــذي ســـيـــكــون
اجلـمـعــة  امـام فـرصـة   خــطف الـفـوز
ــرشح له بــقـوة  بــتــضــيـفه الــثــالث  ا
الــكــرخ  في  ظل ظـروف الــلــعب  الـتي
سـتـكون  مـختـلـفة تـمـاما  حتت انـظار
ــبـكــر  لالنــصـارفي الــكل والـتــواجـد ا
ميدان اللقـاء  لتحية التـشكيل وطريقة
مـغـادرة مواقع  اخلـطـر  ودعم جـهوده
لـالبـتـعـاد مـنـهـا اكـثـر   في  وقت فـشل
اصــــــحـــــــاب االرض  في اســـــــتــــــغالل
مـيـدانــهم والـسـقـوط امــام جـمـهـورهم
ـة لـلــمـرة الــثـانــيــة تـوالــيـا بــعـد هــز
ــاضي وهــذا الــشـــرطــة  الــدور قــبـل ا
مــؤشـر سـلـبي في ان  تـضـعف وتـفـقـد
فـرص الـتعـامل مع االمـور في مـديـنتك
وتـتــراجع بـسـبـب نـزف الـنــقـاط  امـام
ــشـــاركــة  الــتي مــهــمـــة الــدفـــاع عن ا
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ـاء ـغـلق بــبـغـداد بـطـولـة أنــديـة الـعـراق بـكـرة ا ـبي ا ـســبح األو ـجــمع الـشـعب في ا انـطـلـقت  
شـاركة  تـسعـة فرق تـمثل الـعاصـمة بـغداد وعـدد من احملافظـات.وأعلن ذلـك للمـكتب االعالمي
أمـ سر االحتاد الـعراقي للـسباحـة هاشم محـمد اخلزرجي  مـبينـاً ان البطـولة هي آخر أنـشطة
اء فضالً عن أحتـاد السبـاحة  للـموسم احلالي حـيث ستسـهم في زيادة االحتـكاك لفـعاليـة كرة ا
ـنـتخـبات ـواهب تمـهيـداً لـضمـهـا لصـفوف ا سـتـويات الـفنـيـة بغـيـة الكـشف عن ا االطالع عـلى ا
العراقيـة.وختم اخلزرجي حديثه قائالً ان إحتاد السباحـة أقام العديد من البطوالت احمللية خالل
ـبـية وبـطـولة أنـديـة العـراق بـالسـبـاحة وسم احلـالي أهـمـها بـطـولة أنـديـة العـراق لـلسـبـاحة األو ا

الطويلة فضالً عن بطولة العراق بالقفز للماء كما أقام أيضاً مهرجاناً للبرا عم.
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ـة الثانية على تلقى فينـيكس صنز الهز
فـيس جريزليس التوالي وخـسر أمام 
114-113 ضــمن مــنــافـســات دوري كـرة
.وسجل جا السـلة األمريـكي للمـحترفـ
مورانت 33 نــقـطـة وأضـاف ديــسـمـونـد
ب  32نـــقـــطـــة لــــيـــحـــقق جـــريـــزلـــيس

االنــــتــــصــــار
احلـــــــادي
والعشري
ن هـــــــــــــذا
ــــــــــوسم ا
مــقـابل 14
ـــــة هـــــز
بينـما تلقى

ة الـسابعـة مقابل 26 فيـنيكـس صنز الـهز
انـتـصـارا.وكـان ديـفـ بـوكـر أبـرز عـنـاصـر
باراة وسجل للفريق فينيكس صنـز خالل ا
 30نــقــطـة لــكــنه لم يــنــجح في إنــقـاذه من
ـة.وكرر جـيمس هـاردن أفضل رقم له الهـز
ــوسم جـــيث ســجل 39 نـــقــطــة و15 هـــذا ا
تـمـريـرة حـاسمـة لـيـقود بـروكـلـ نتس إلى
الـفــوز عـلى لــوس أجنـلــيس كـلــيـبـرز -124
108.ورفـع بـروكـلـ نـتس عـدد انـتـصـاراته
ـــــوسـم إلى 23 مـــــقــــــابل 9 بــــــذلـك هــــــذا ا
هزائم.وكان مـاركوس موريس أبـرز عناصر
بـاراة وسجل  24 نقـطـة لكن كـليـبرز فـي ا
ـة السابعـة عشر له هذا الفريق تـلقى الهز
ــوسم مــقــابل 17 انــتــصــارا.كــذلك ســجل ا
جـــوردان كالركـــســون  23نـــقــطـــة وأضــاف
رودي جــوبــرت  16نــقــطــة و 13مـــتــابــعــة
لــيــتـغــلب يـوتــا جـاز عــلى سـان أنــطـونــيـو

سبيرز 110-104.
وفي مـباريـات أخـرى تغـلب شـيكـاغو بـولز
عـــلى أتالنــتــا هــوكس  118-130لــيــكــون
االنتصار الرابع على التوالي لشيكاغو
بولز كما تغلب داالس مافريكس على
بـــورتـالنــد تـــريـل بـــلـــيــزرز 132-117
ومــيــنــيــســوتــا تــيــمــبـروولــفــز عــلى
بــــوســــطن ســــلــــتــــيــــكس 108-103
وتـــشـــارلـــوت هـــوريــــنـــتس عـــلى

هيوس روكتس 123-99.

وعد إلقامـتها كبطـولة حتضيرية ا
للمنتخبـات التي تأهلت من منطقة
غـــــرب آســـــيـــــا: األردن اإلمــــارات
السـعوديـة قطـر الكـويت العراق
إلى الـنهـائيـات اآلسـيويـة القـادمة
مـع مـخـاطـبــة االحتـادات األعـضـاء
ـسـتضـيف واحـتـمـالـية لتـحـديـد ا
دعـوة فـرق من خـارج مـنـطـقـة غرب
آســيــا حــيث يــعــتــمـد ذلـك بـشــكل
شاركة من نهائي على عدد الفرق ا

االحتادات األعضاء.
وإلـى جــانب ذلك يــســعى االحتــاد
لـتنـظيم الـبطـولة الرابـعة حتت 23
عامـاً على أن يـتم حتـديد مـوعدها
ـــا يــتـــنــاسب مـع مــوعــد الحـــقــاً 
ـؤهـلــة لـلـنــهـائـيـات الــتـصـفـيــات ا

بياد باريس. اآلسيوية وألو
ـوافــقـة عـلى إقـامـة وتـمت أيـضـاً ا
بـطـولـة احتـاد غـرب آسـيـا الـثـالـثة

للشبـاب مواليد 2003 خالل الفترة
25 تــــمــــوز/ يــــولــــيــــو إلى 4 آب/
أغــــســـطس 2022 بـــاســــتـــضـــافـــة
االحتـاد الـفـلـسطـيـنـي لـكـرة الـقدم
وبـــحـــيث تـــســـبـق الـــتـــصـــفـــيــات
ــقــررة من  10إلى 18 اآلســيــويــة ا
ـوافـقة أيـلـول/ سـبـتـمـبر 2022 وا
على إقامة بطولة احتاد غرب آسيا
الـتـاسـعة لـلـنـاشئـ مـوالـيد 2006
خالل الفترة من 24 يار/ مايو إلى
 3 حزيران/ يونيو أو الفترة من 1
إلى  10أيـلـول/ سبـتـمـبر  2022مع
ـوعد ـسـتضـيف وا حتـديـد البـلد ا
النهـائي الحقا بحـيث تسبق كذلك
التصفيات اآلسـيوية التي تقام من
 1إلى 9 تـــشــرين األول/ أكـــتـــوبــر
2022.وشهـدت األجنـدة استـحداث
بـطــولــة احتـاد غــرب آســيـا األولى
لــلــواعــديـن الــتي يــســعى االحتــاد
إلقـامتـها علـى شكل مـهرجـان نظراً
ألهميـة هذه الفـئة التي تـعد النواة
نـتـخبـات وبحـيث تـكون جلـمـيع ا
ـوالـيد  2009بـضـيـافة مـخـصصـة 
ـوعـد يـحدد االحتـاد الـسـعودي و
بشكل نهائي خالل الفترة القادمة.
وإضــافــة إلى ذلـك يــســعى احتــاد
غـرب آسيـا خالل شـهر أيـار/ مـايو
 2022لتنظيم البطولة الثانية لكرة
الـــــقـــــدم الـــــشـــــاطـــــئــــيـــــة ضـــــمن
اسـتراتـيـجيـته لتـطـوير الـلعـبة في
ـنــطـقـة وبـحــيث تـقـام بــضـيـافـة ا
االحتـاد الـســعـودي بـالــتـعـاون مع
Beach Soccer World-  مــنــظــمــة
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بغداد- الزمان
ـسـابـقـات في احتـاد أكــدت جلـنـة ا
غرب آسـيا لكرة الـقدم علـى أهمية
أجــنـدة  2022 ومــا تــتــضــمــنه من

بطوالت خملتلف الفئات العمرية.
وعــقـدت الــلـجـنــة  اجـتــمـاعــاً عـبـر
ـرئـي بـرئــاسـة تــقـنــيــة االتـصــال ا
حــــســـــ ســــعــــيــــد من الــــعــــراق
وبــحـــضــور األعــضـــاء:  خــالــد بن
مـــقــرن مـن الــســـعــوديـــة و ســيف
و حــمــد ــنــصـــوري من اإلمــارات ا
ــنــاعـي قــطــر وعـــثــمـــان جــمــال ا

سوريا.
وأشـادت الـلـجـنـة باالسـتـراتـيـجـية
الــتي أعــدهـا االحتــاد بــخــصـوص
مــسـابــقــاته في عـام  ?2022والـتي
يــســـعى من خاللــهـــا إلى بــرمــجــة
ـا يـتــنـاسب مع أجـنـدة بــطـوالته 
االحتـاد اآلســيـوي بــحـيث تــعـتــبـر

كمحـطات حتضـيرية لالستـحقاقات
القاريـة والدوليـة إلى جانب العمل
ــنـــافـــســة وتـــوفـــيــر عـــلى زيـــادة ا
بــــطــــوالت لـالحتــــادات األعــــضــــاء
لضمـان استمـرارية النـشاط جلميع
ا يـضمن حتقيق الفئـات العمـرية 

نشودة. األهداف الفنية ا
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وتـتـضـمن أجـندة مـسـابـقـات احتاد
غرب آسـيا لـلعام  2022 بحـسب ما
استعرضـته عبير الرنـتيسي مديرة
ـسـابـقـات الـعـديـد من الـبـطـوالت ا
ـصـادقـة الـتي حـظــيت جـمـيـعــهـا 

اللجنة.
وسيـنظم االحتـاد خالل أيـام الفـيفا
من  21إلى  29آذار/ مــــارس 2022
الـبــطـولــة الـثـالــثـة حتت  23عـامـاً
الـتي تـسـتـهـدف الفـئـة الـعـمـرية من
مــوالــيــد  ?1999و اخــتــيــار هــذا

متاز شعار رابطة الدوري االنكليزي ا

 Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24 .Issue 7159 Wednesday 29/12/2021 الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7159 االربعاء 24 من جمادى االولى 1443 هـ 29 من كانون االول (ديسمبر) 2021م

طلوبة بعـد التعادل مع نفط البصرة ا
 والــفـوز عـلى الـوسط  لـيـبـقى االثـنـ
في مـوقعهـما  وسـيحل الـسابع ضـيفا
عـلى الـصـنـاعـة  والـوصـيف يـسـتـقـبل
الــــنـــفـط في الــــيــــوم االول من الــــعـــام

اجلديد السبت
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ــسـابــقــات اجلـمــعـة واعــلــنت جلـنــة ا
اليوم األخير من الـعام احلالي  موعدا
القامة   مباريات الدور السادس  عشر
 وفـــيـــهــا يـــلـــتـــقي  ســـامــراء واربـــيل
واالمـانـة والـشـرطـة ونـفـــــــط مـيـسـان
يـناء والكـهربـاء والزوراء والـوسط وا
والـنجف   وتـــــــــــستـهل بقـية  الـفرق
االول مـن  الـعـام اجلـديــد  وفـيه يـلـعب
الـصـناعـة وزاخـو والديـوانـية والـكرخ
والـقاسم ونــــــــــفط الـبصـرة والـطلـبة
ونــوروز واجلــويــة والـــنــفط  وافــضل
ــ فـي اجملـــــــــمــوعــة  االولى الــغـا
لــــلـــدرجـــة االولى كـــان احلـــدود الـــذي
خـطف الــصـدارة من دهــوك  بـانــتـهـاء
ـرحـلـة االولى بـعــــــــــدمـا اعـد فـائـزا ا
بـــــثالثـــــة اهـــــداف لـــــعـــــدم حـــــضــــور
ــتــــــــــــذيـل  الــعــلم لــيــرفع رصــيــده ا
الى25  بــــعـــد ســــلـــســــلـــة جنــــاحـــات
مــــــــــــســــتـــحـــقـــة عــــبـــر اداء  ولـــعب
اجملــــمـــوعــــة  في الــــفـــتــــرة االخـــيـــرة

والتحول والتقدم بسرعة.
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كشفت رابطة الدوري اإلنكليزي
مـتاز لـكرة الـقدم  عن تـسجيل ا
103 إصابـات قياسـية بـفيروس
كوفيد- 19 ب العب وأعضاء
أجهـزة فنيـة وطبـية وإدارية في
الـــفــتــرة من 20 إلى 26 كــانــون

األول/ ديسمبر احلالي.
وكانت الرابطـة أعلنت األسبوع
اضي ارتفاعا قياسيا في عدد ا
اإلصـابـات بـالـفـيـروس مـنـذ بدء
االخـــتــبــارات في عــام  2020مع

 90حالة إيجابية.
و حتطيم هذا الـرقم القياسي
هـذا األسـبــوع بـسـبب الــتـفـشي

الرهيب للمتحور "أوميكرون".
واضـطــرت الــرابــطــة حـتى اآلن
إلى تـــــأجـــــيل  15مـــــبـــــاراة في
ــــمـــتــــاز في كــــانـــون الـــدوري ا
األول/ ديـــســـمــبـــر احلـــالي في
حـــ عـــانت الـــدرجــات الـــثالث
الدنـيا في إنـكلـترا من تـأجيالت

كثيرة.
وقــالت الــرابــطــة في بــيــان إنه
كن لـرابطـة الدوري الـيوم أن "
تــؤكـد أنـهـا قــامت خالل الـفـتـرة
بــــ االثـــنـــ  20واألحــــــــــد 26
كانـون األول/ ديسـمبـر بإجراء
15186 اخــتــبــارا لــكــوفــيــد-19
على العبي وأجهزة الفرق. ومن
بـــ هـــؤالء كـــانت هـــنــاك 103

حاالت إيجابية جديدة".
وأضـــافت: "سالمـــة اجلـــمـــيع
هي أولـويـة ورابـطـة الـدوري
ــــمــــتـــاز تــــتـــخــــذ جــــمـــيع ا
اخلــــطـــــوات االحــــتـــــرازيــــة
ـتـحورة اسـتـجـابة لـتـأثـير ا

أوميكرون".
وأُجلت مباريـات ليفربول مع
ضـــيــــفـه لـــيــــدز يــــونــــايــــتـــد

وواتـــــــفـــــــورد مع مـــــــضـــــــيـــــــفه
ولــفـــرهــامــبــتــون وبــيــرنــلي مع
إيــــفـــرتــــون عــــشــــيـــة مــــرحــــلـــة
الـ"بـوكـسـيـنغ داي" الـتي أقـيـمت

األحد.
كــمـا  تـأجـيـل مـبـاراة أرسـنـال
مع ضــيــفه ولــفــرهــامــبـتــون من
الـثالثـاء إلى األحـد بـعـد ارتـفـاع
في عـــدد احلــــاالت في صـــفـــوف

الضيوف.
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كــمـــا  تــأجـــيل مـــبــاراة لـــيــدز
ـقرر يـونـايتـد مع أسـتون فـيال ا
إجــــراؤهــــا الــــثـالثــــاء بــــســــبب
استمرار معاناة ليدز من حاالت

"كوفيد- "19واإلصابات.
وكــــان رؤســــاء أنـــديــــة الـــدوري
اضي متاز رفضوا األسبوع ا ا
خالل اجتـماع لـرابطـتي الدوري
ـــنــافـــســات واألنــديـــة إيــقـــاف ا
مؤقتا على الرغم من الزيادة في

حـــاالت اإلصـــابـــة بـــالـــفـــيــروس
والتأجيالت العديدة للمباريات.
و خالل االجــــتــــمــــاع نــــفــــسه
حتـــذيــر األنـــديــة من اســـتــمــرار
ـباريـات إذا كـان لـكل فريق 13 ا

العبا بينهم حارسان للمرمى.
وتــابـعت الــرابـطــة في بــيـانــهـا:
"عــادت الـــرابــطـــة إلى إجــراءات
الـطــوار اخلـاصـة بـهـا وزادت
من اختبارات الالعب وأعضاء
أجـهــزة األنـديــة إلى اخـتــبـارات
الـــتـــدفق اجلـــانـــبـي الـــيـــومـــيــة
واخـتبـارات تفاعـل البـوليـميراز
ــتـســلـسل (بي سـي آر) مـرتـ ا
فـي األســـبــــوع بــــعـــد أن كــــانت
تـفـرض سـابـقًـا اخـتـبـار الـتـدفق
اجلــانــبي مـــرتــ في األســبــوع

فقط".
وأكدت: "تـواصل الرابطـة العمل
مع األنـدية لـلـحفـاظ عـلى سالمة
ــســاعـدة في الــنــاس من خالل ا

التخفيف من مـخاطر كوفيد-19
داخل تـشــكــيالتـهـم" مـوضــحـة:
"نـحن أيـضـا عـلى اتـصـال وثيق
بـاحلـكـومـة والـسـلـطـات احملـلـية
ــشــجــعــ مع ومــجــمـــوعــات ا
الـــتـــجـــاوب مع أي تـــغـــيـــيـــرات
مـستـقبـليـة لإلرشادات الـوطنـية
أو احملـــــلـــــيـــــة".وأقـــــيـــــمت ست
مـباريـات في الـدوري اإلنكـلـيزي
ـــمــتـــاز األحــد أمـــام مــدرجــات ا
ـتـلـئة بـاجلـماهـيـر عـلى الرغم
من أن بـريطـانيـا تكـافح ارتفـاعا
مــلــحــوظــا في حــاالت اإلصــابــة
بفيروس كوفيد.لم يتم وضع أي
قـــــيــــود حـــــتـى اآلن عــــلـى عــــدد
ــبـــاريــات في اجلـــمــاهــيـــر في ا
إنـــكـــلـــتـــرا عـــلى الـــرغم من أنه
ـشــجـعــ تـقـد يـتــعـ عــلى ا
دلــيل عـلى الـتـطـعـيم أو اخـتـبـار
سـلـبي  إجـراؤه في الـسـاعات

اضية. ا

ــبــرمــة wide ضـــمن االتــفــاقـــيــة ا
معها كـما سينـظم االحتاد بطولته
الــرابـعــة لـكــرة الـصــاالت لـلــرجـال
بـضـيـافـة االحتـاد الـكـويتـي وعلى
ا أن يتم حتديد موعدها الحقاً و
يـتنـاسب مع الـتصـفيـات اآلسيـوية
ــــقـــررة من  1إلى 15 نــــيـــســـان/ ا

أبريل 2022.
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وفـي خـــتــام االجـــتـــمـــاع اطــلـــعت
اللجنـة على تقاريـر البطوالت التي
نــظــمــهــا االحتــاد عــام 2021 وهي
عـامـاً الـبــطـولــة الـثـانــيـة حتت 23 
الـــتـي أقـــيـــمـت في الـــســــعـــوديـــة
ـشـاركـة 11 مـنــتـخـبـاً هي األردن
(الــبـطل) الـسـعــوديـة (الـوصـيف)
اإلمـارات لـبـنـان سـوريـا الـعراق
فـلـسـطـ الـكـويت عُـمـان الـيـمن
الـبـحـريـن وكـذلك بـطـولـة الـشـباب
الـثـانـيـة التـي استـضـافـهـا االحتاد
الـــعـــراقـي في أربـــيـل الـــبـــصـــرة
وبغـداد وشهـدت مشـاركة: الـعراق
(البطل) لبنان (الوصيف) األردن
اإلمــــــارات ســـــوريــــــا الـــــعـــــراق
فلسط الكويت اليمن البحرين.
كما تضـمنت بطوالت 2021 بطولة
احتاد غرب آسيا الثامنة للناشئ
التي استضافها االحتاد السعودي
في مـــديــــنـــتي الــــدمـــام واخلـــبـــر
وشـهـدت مشـاركـة: اليـمن (الـبطل)
الــســـعــوديــة (الـــوصــيف) األردن
اإلمـارات لـبـنـان سـوريـا الـعراق

فلسط البحرين.

اجتماع
مثلي فديو 

احتاد
غرب اسيا

ـاضي مـن خالل مـهــرجـان ريـاضي ا
ــهـرجــان كــان الـهــدف مـنه نــسـوي ا
تعـريف الـنسـاء بـالريـاضه الـنسـوية
وأهميـتها بحـياتنـا اليومـيه وأهمية
مـــشـــاركـــة احملـــافـــظــــة في احملـــافل
الـرياضـيـة  مبـيـنـةً أنَّ الفـكـرة نالت
إقباالً كـبيـراً من قبل الـنساء وتـلقيت
الـــتــشـــجـــيع عـــلـى تـــكــويـن الـــفــرق
الــنــســويـة جلــمــيع الــريــاضـات و

تـــشــكــيـل  أول فــريق مـــكــون من 10
العـبـات.واضـافت سـهـاد أنَّ مـديـرية
شباب ورياضـة ميسـان وفرَّت جميع

ـستـلـزمـات والتـجـهـيزات ووسـيـلة ا
الــنـــقل لـــلـــفــتـــيـــات وذلـــلت جـــمــيع
هم" شروع ا عوقات إلجناح هذا ا ا
وعـن الــطــمــوح لــلـــعــبــة كــرة الــقــدم
الــنـســويــة في احملــافـظــة أكـدت أنَّ"
طــمــوحــنــا هــو االرتــقــاء  بــالــفــريق
وايـصـال اسم مـحـافـظـة مـيسـان إلى
جمـيع احملافل الريـاضيـة واحلصول
ـراكـز من خالل مـشـاركة عـلى أولى ا
فريق كـرة القـدم في الدوري الـعراقي
الـنـسوي  والـبـطـوالت احلـاصـلة في

باقي احملافظات.
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شكلت مديرية الرياضه والشباب في
مـحـافـظـة مـيـسـان أول فـريق نـسوي
بكـرة القـدم في احملافـظة  في خـطوة
لتـشجـيع الشـابات لـلمـمارسـة ونشر
وتــشـجـع هـذه الــلـعــبــة في األوسـاط
الـــنــســويـــة .وقــالت رئــيـس شــعــبــة
الرياضة الـنسوية في مـديرية شباب
وريـاضـة مـيـسـان ورئيـس فريـق كرة
القـدم النـسوي سـهاد مـحسن  بـدأنا
بـــتـــشـــكـــيل أول فــــريق نـــســـوي في
احملافظة منتـصف شهر ترين الثاني

شاركة بالبطولة. باقامة الوفود ا
ـــشـــهــدانـي ان الــبـــطـــولــة وتـــوقّع ا
ــسـتـوى من خالل سـتــكـون عـالــيـة ا
شاركـة الواسعـة ألغلب دول القارة ا
الصـفـراء التي أكـدت مـشاركـتـها في
البـطولـة فضالً عن الـنقل الـتلـفازي
الذي سيؤمنه االحتاد الدولي للعبة
ـنــافـسـات والـذي ســيـشــرف عـلى ا

بشكل مباشر.
وطـــالب رئــيـس االحتــاد الـــعــراقي
ــسـؤولــ الــريـاضــيــ بـتــقـد ا
ــالي والـــلــوجـــســتي الـــدعــمـــ ا
لالحتــاد بــغـيــة إجنــاح الـبــطــولـة
اآلسيوية كونها األولى من نوعها
الـتي تـقـام بـالـعـراق وهي فـرصـة
الثـبات  قـدرة الـريـاضة الـعـراقـية

عــلى تــنــظـــيم الــبــطـــوالت الــقــاريــة
الكـبيرة.
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إعــتــمــد االحتـاد اآلســيــوي لــلــقـوس
والـسـهـم الـشـعـار الـرســمي لـبـطـولـة
ـؤمل الــقــارة بـالــلــعــبـة والــتي مـن ا
ديـنة السـليمـانية في آيار إقامتـها 

قبل. ا
أكــد ذلـك الــيــوم لــلــمـــكــتب االعالمي
ـــشــهـــداني رئـــيس االحتــاد ســـعــد ا
ــركـزي لـلـقـوس والـسـهم الـعـراقي ا
عــضـــو االحتــاد اآلســيــوي لــلــقــوس
بــالـلــعـبــة مـبــيـنــاً ان إحتـاده تــلـقّى

إشعاراً رسمياً بذلك.
ـقـبل سـيـشـهـد وأضـاف ان الـشـهــر ا
وصــول وفـــد من االحتـــاد اآلســيــوي
ـالعب الــتي ســتــقـام لالطالع عــلى ا
ـنافـسـات والـفنـادق اخلـاصة فـيهـا ا

الدوري االمريكي بكرة السلة
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الفـنان الكويتـي نعى السبت زوجته اقـبال خالد صالح
الـــرويـــشـــد عـــلى صـــفـــحـــته عـــلـى مـــوقع الـــتـــواصل
ـرض اإلجــتــمــاعي عن 60 عـامــاً بــعــد صــراع مـع ا
وكـان عـبــدالـله قـد فـقـد شـقـيــقه عـبـد الـرحـمن في 22

اضي. أيلول ا
 Õ«d'« dOš bL×

ـقبل ـوسم الرمـضاني ا مـثل الـسوري يـشارك في ا ا
2022 من خالل مسلسل (جلطة).بعد ان شارك

رة). مؤخراً في مسلسل (ع احللوة وا
p¹b « —ULŽ
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الكـاتبة العـراقية حتدثت عن كـتابها ( امـيرات القصب
... سـيـر لــنـسـاء من جـنـوب الـعــراق) بـجـلـسـة اقـيـمت
اضـية في قـاعـة قصـر الـثقـافـة والفـنون في اجلمـعـة ا

البصرة .
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وأنه تبـقى لـهـا يـوم فـقــط لـتـنـتهي
من احلـــــجــــر الــــصـــــحي وأنـــــهــــا لم
تــسـتــوعب حــتى اآلن أنــهــا مــصــابـة
بـكــورونـا ودعـت كـابــور بـرســالـتــهـا
تـابعـ بـالتـوقي والـبقـاء في أمان. ا
كما أعلـنت الفنـانة الكـويتية روان بن
حـســ إصــابـتــهــا بـكــورونــا لـلــمـرة
الثـانيـة بـفيـديو نـشرتـه عبـر خاصـية
الستوريز في صفـحتها اخلاصة على
موقع الـتواصل اإلحـتـماعي. وظـهرت
وهـي تــــــضـع مــــــاكـــــــيــــــنــــــة
األوكسيـج وتروي
أنها وبعد عودتها
من رحـلـتهـا إلى
ـالـديف جزر ا
إكــــتـــــشــــفت
إصــابــتــهــا
بـكـورونـا.
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ضـــــــــيـف احتــــــــاد االذاعـــــــــيــــــــ
الـفـنـون اجلـمـيــلـة شـذى الـعـامـلي
لــــــــــلــــــــــحــــــــــديـث عـن فـن االعـالن

الــــتـــلـــفــــزيـــونـي حـــيث تــــنـــاولت
االســــالـــــيـب الـــــفـــــنـــــيـــــة لإلعالن
وجـة لـلطـفل مـبيـنة الـتـلفـزيـوني ا
تـــأثــيـــره من خالل حتـــلــيـل دقــيق
لــنــمــاذج من اإلعـالنــات الــعــربــيـة
ــيـة مــشـيــرة الى (عـنــاصـر والــعـا
اجلــذب والــتــشـويـق في الــرســالـة
اإلعالمـيـة لألطــفـال لـلـتــأثـيـر عـلى
قـــرارات أســـرهم وبـــشـــكـل خــاص
اإلعالن التلفزيـوني الذي يعد أكثر
ــا الـــوســائل اإلعـالمــيــة تـــأثــيــراً 
يـتـمتـع به من عنـاصـر ( الـصوت 
الـــصـــورة  احلـــركـــة   الـــلـــون  
ا جعـلت منه جوهر وسيـقى )  ا
العملية التسويقية ومصدر تمويل
لــــوســـــائـل اإلعالم . وفـي خـــــتــــام
اجلــلـســة كـانـت هـنــاك تـعــقـيــبـات
ـــؤرشف ومـــداخـالت ادلى بـــهــــا ا
ـســرحي بـشـار طــعـمــة والـكـاتب ا
واألديـب سـمـيـر الـنـشـمي والـفـنـان

علي كاظم.

صورة طـرب السوري اطلق أحدث أعماله الـغنائية ا ا
بعـنوان ( أنـا وأنـتي ) عبـر قنـاته عـلى يوتـيوب والـعمل
من اخــراج جــورج ديـرتــاني وكــلــمـات الــشــاعــر زيـاد

جديد.

الروائـي العـراقي نعـاه االحتـاد العـام لألدبـاء والكـتّاب
ــاضي في ــوت األحــد ا في الــعــراق بــعــد ان غــيــبه ا

وصل.والراحل من مواليد 1958 ا
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ـي العـراقـي تـسـتضـيـفـه صـباح غـد اخلـمـيس االكـاد
مـنــصـة مــتـروبــولـيــتـان في بــغـداد في ســجـال فــكـري
ـقـراطـية وتـنـاسل االسـتبـداد ) يـسـاجله بعـنـوان (الد

نصة مزهر اخلفاجي. مدير ا

كارينا كابور
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مبادرة اجـتماعـية جمـيلة قام
بها عدد من الشباب  يقولون
عــنــهـــا(نــحن مــجـــمــوعــة من
شـــبــاب ســـنـــجـــار رفـــعـــنــا
الصليب على كـنائس أخوتنا
ـــديـــنـــة ـــســـيـــحـــيـــ في ا ا
وأشعلنا الشموع نيابةً عنهم
ــيالد في ــنـاســبــة عــيــد ا
رســــــالــــــة سالم مــــــنــــــا إلى

سيحي في كل العالم). ا
 مـــؤكـــديـن وفـــقـــا لـــشـــروان
حـــــجـي في صــــــفـــــحــــــة يال
(نـــــتـــــمـــــنـى عـــــودة األخـــــوة
سـيـحـيـ إلى سـنـجار كي ا
نـعـيش مـعـاً مـرة أخـرى فـهم
جـــــزء مــــهـم من ســـــنـــــجــــار

وبدونهم ال تكتمل الفرحة).
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ونــحن نــودع عـام  2021نــســتــذكـر فــســيح
ــســتـقل مــكــارم رئــيس مــجـمــوعــة االعالم ا
االسـتـاذ سـعـد الــبـزاز الـتي تـواصـلت خالل
الــعــام في ســـيــاق دأب عــلــيه الــبــزاز مــنــذ
سـنوات طوال باغاثة من تقطعت بهم السبل
بـتـامـ مـصـدر لـلـرزق او الـتـكـفل بـعالج او
دواء او تـأمـ مـبـلغ االيـجـاراوتـوفـير سـكن
آمـن.فــفي الــشــهـــر االول من الــعــام اجلــاري
تكـفل البـزاز برعايـة عائلـتي الشهـيدين علي
وعمـر وتأم احتـياجاتهـما  قائال للـعائلة
خالل اتـصال مـباشـر نقـلته قـناة (الـشرقـية)
(انـا ابـوكـم ومـسـؤول عــنـكم مــدى احلـيـاة).
زدوج واسـتشـهد عـلي وعمـر في الـتفـجيـر ا
االجـرامي الـذي شـهدته سـاحـة الـطـيران في
فجوع ـاضي. وقال الوالـد ا كـانون الثاني ا
عــلي الــنــعــيـمـي ان (الـبــزاز والــد الــيــتـامى
والـفقـراء واشكـره لتـأمـ احتـياجـاتنـا وانا
اتـابع دائما اعماله االنسانـية التي تعرضها
قـناة الشرقية في شهر رمضان من كل عام) .
وقـبيل نهـاية كانـون الثـاني استجـاب البزاز
السـتغائـة والد الـشهـيد  عـلي عامـر الركابي
وهـو ايضا احـد ضحـايا التـفجـير االرهابي
ـزدوج في ســاحــة الــطـيــران  الــذي كـانت ا
صـورته حلـظة اسـتـشـهاده من أكـثـر الـصور
تـداوالً عـلى مـنـصـات الـتـواصل االجـتمـاعي
الـعربـية اذ سـقط شـهيـداً مـحتـضـنًا مـصدر
رزقه الـوحيـد (إبريق الشـاي) و بدا مـتشـبثًا
به حـتى الــرمق األخـيـر فـي مـشـهــد مـفـجع.
واسـتـغـاث والـد عـلي خالل اتـصـال مـبـاشـر
نــقـلـته قـنــاة (الـشـرقـيـة) بــاحلـكـومـة وبـأهل

كونة من خمسة افراد اخلير العانة عائلته ا
بـعـد اســتـشـهــاد ولـده عـلي مــشـيـرا الى ان
(الـشـهــيـد عــلي الـبــالغ من الــعـمـر 19 ســنـة
يـعيش في فندق ببغداد لـيستيقظ صباح كل
يــوم لــيــعــد الــشـــاي ويــضــعه في الــتــرمس
وهو الـذي يعد ويـتوجه الى االسـواق لبيـعه
ـصدر الرئـيسي لقـوت العـائلة الـتي تسكن ا
وشـكر في قـلـعة سـكـر في مـحـافظـة ذي قـار)
ـفجـوع الـتفـاتـة البـزاز مـتمـنـيا له كل االب ا
ا دوام الـعافـيـة.ووفـر البـزاز أعـانـة مالـيـة 
ــوراد الـــتـي كــان يـــعـــادل  4ســنـــوات مـن ا

سيوفرها علي للعائلة.
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ـاضي مـنح رئـيس وفي مـنـتـصف نــيـسـان ا
ستـقل عائلة ابو دنيا من مـجموعة االعالم ا
ـوصل الــتي ظـهــرت ضــمن بـرنــامج (عـلى ا
نـياتكم ترزقون) 20 مـليون دينار اضافة الى
مـنحـة الـبرنـامج.وعـائـلة ابـو دنـيا هي اولى
العوائل التي  مد يد العون لها في احللقة
االولى من الـبرنامـج االنساني الـذي عرضته
قـنـاة (الـشـرقـيـة) ضـمن دورتـهـا خالل شـهـر
اضـي وقدمـته االعالمـيـة شـيـماء رمـضـان ا
عـمـاد زبـيـر.و(ابـو دنــيـا) يـجـمع قـوت يـومه
بالـعمل عـلى عربـة متهـالكة  لـنقل الـبضائع
ـــــوصـل ويــــعـــــانـي من وضع فـي اســــواق ا
صـحي مضـطرب ولـديه عدة اطـفال ويـساعد
ريضة .و فضال على منحة البرنامج اخـته ا
ـادية ومبـلغ الـ٢٠ ملـيون دينـار من البزاز ا
تـولى الـبـرنـامج تـأثـيث بـيـته وتـزويـده بـكل
االجهـزة التي حتـتاجهـا العائـلة في حيـاتها
الـيـوميـة.و وسط دمـوع الـفـرح والـشـكـر قال

اني ما ابـو دنيـا (البـزاز هو ابـوية واخويـة 
عـندي احد بس هو) .ومنح البزاز مطلع ايار
ــاضي بــيـتــا مـلــكــا صـرفــا مع كــامل اثـاثه ا
ــنـقـذ مـحــمـد جـاسم من الـعــائـلـة الــشـهـيـد ا
ـوصل الذي انقـذ سبعـة من ضحايـا حادثة ا
ــوصل قـبـل ان يـغـرق وهــو يـحـاول عـبـارة ا
انــقـاذ الـضــحـيـة الــثـامـنــة و مـنح الـقالدة
ــــديـــنــــة) عــــلى ضــــمـن بــــرنـــامـج (فــــارس ا
عائـلة ابـو حس (الـشرقـية).كـما كـرم البـزاز
من مــديـنــة الـكــاظــمـيــة في بـغــداد بـأربــعـ
مـليـون دينـار إلعانـتها عـلى ظـروف احلياة
فـضال على مساعـدة رب العائلـة في مواجهة
ظــروفه الـصـحـيـة. فـيــمـا شـكـرت عـائـلـة ابـو
حـس الـبـزاز مؤكـدة انه ابـو الفـقـراء وقال
ابــوحــســـ انه) كــان يــتــابـع بــرنــامج عــلى
نـيـاتـكم تـرزقـون ويتـمـنى مـن اللـه تعـالى ان
يـصل الـبــرنـامج الـيه فـي يـوم مـا  وهـا هي
امـنـيـتـه تـتـحــقق). وابـوحـســ رغم فـقـدانه
احـدى ساقيه نتيـجة مضاعـفات داء السكري
 يـعــمل وهـو عــلى كـرسي مــتـحــرك في بـيع
ـكونـة من سبـعة افراد الـثلج إلعالـة عائـلته ا
سن وابـنائه.  وفي و تـضم زوجته ووالـده ا
حـلقـة اخـرى من الـبـرنامج بـثت عـلى الـهواء
مـنح الـبزاز مـباشـرة من مـنـطـقـة االعظـمـيـة 
عـائلة ابـو اية ثـالث مـليـون دينـار إلعانـتها
عـلى جتاوز ظروفها احلياتـية الصعبة فهي
تـسكـن في مـحل من اجلـينـكـو بـيـنـمـا يـعمل
كونة االب عـلى عربته لـتأم قـوت عائلـته ا
من بـنـاته الـثالث فـضال عـلى ولـده الـصـغـير

وزوجته. 
رأة وفي الـثامن مـن ايار مـنح البـزاز قالدة ا

ــثــالــيــة الـى االرمــلــة ام حــمــادي و تــكــفل ا
وذج ـسـاعـدتـهـا واصـفـا ايـاهـا (بـانـهـا 
ـثالـية وبـأنـها عـنوانـاً لـلفـخر)  وذلك لالم ا
في اعـقـاب عـرض قــنـاة (الـشـرقــيـة) تـقـريـرا
حيث مـصورا عنـها في احلـصاد االخـباري  
تـعـمل بـشـكل يـومـي في جـمع الـنـفـايـات من
ازقـة مديـنـة كركـوك بـعربـة مـستـأجـرة طوال
ـنـحه لهـا سـكان مـقابل مـا  سـاعات الـلـيل 
بــيــوت تـــلك االزقــة وذلك العــالـــة اطــفــالــهــا
الــثالثــة. وفـي الـشــهــر نــفــسه اعــلن رئــيس
ـستقل عـن مساهـمته في مـجمـوعة االعالم ا
ـوسـيــقـار الـعــراقي فـتح الــله احـمـد عالج ا
ـستشفى شـخبوط  في ابو الـذي كان يرقد 
ظـبي بدولة االمارات الـعربية  قـبل ان يغيبه

وت مؤخرا. ا
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عـلى صـعيـد مـتـصل تـقـدمت عـائـلـة الـباحث
ـطـبعي وسـوعي الـراحل حـمـيد ا ـؤرخ ا وا
ــواقــفه بــالــشـــكــر واالمــتـــنــان الى الــبـــزاز 
ـطـبـعي االنـسـانـيـة واالخـويـة ازاء عـقـيـلـة ا
الـتي تـمـر بـظـروف صـحـيـة الـزمـتـهـا فـراش
الـعـافيـة في مـديـنـة الـنـجف.وكـان الـبـزاز قد
اوعـز الى رئـيـس حتـريـر (الـزمــان) - طـبـعـة
ــطـبـعي اثــر رسـالـة الــعـراق تـفــقـد عـائــلـة ا
تـلـقاهـا من جنل الـراحل شـرح فـيـهـا ظروف
والـدته وناشد البزاز دعم متطلبات عالجها.
ـاضي اغاث البزاز مـواطنا اردنياً وفي اب ا
يـكنى ابا ايوب اسـتشهدت عائـلته في بغداد
بـحـادث قـصف مـلــجـأ الـعـامـريـة عـام 1992
ــنـحـة ويــواجه ظـروفــا صـعــبـة في عــمـان 
ولد الـنوي في مـاليـة. وخالل االحتـفاالت بـا

والــتــلــفـزيــونــيـ الــعــراقــيـ في
ــيــة في مــركــزه الـــثــقــافي االكــاد
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قــد يــحــاول الـشــريـك بـذكــاء وحــنــكــة اخــتــبــار مـدى
التزامك وجديتك جتاهه.
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 تعيش فترة عاطفية متقلبة ومليئة بالتطورات أصبر
قريباً تنفرج األمور. 
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كن جـاهــزاً جلـلـسـة مـصــارحـة مع الـشـريك ألن هـذا
سيحدّد مستقبل عالقتكما. 
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زيد من الـوقت مع العائـلة بعـد ابتعـادك عنها إمضِ ا
بسبب انشغاالتك.
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ضـاعف جــهـودك وال تــدع مـشــاكـلك اخلــاصـة تــؤثـر
سلباً في أداء مهماتك. 
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هـمـة ما يـفتح تتـطوّر عـالقتك بـبعـض الشـخصـيـات ا
أمامك آفاقاً وفرصاً جديدة. 

”uI «

 ترغب بإضفاء بعض التغيير إلى عالقتك العاطفية
 . لتتخلص من الروت

ÊUÞd «

تـواجه بـعض الـضــغـوط الـتي قـد تـمــنـعك من الـتـمـتع
بوقتك واخلروج مع احلبيب. 

Íb'«

يـطـلب مـنك أحــد أفـراد الـعـائـلـة مــسـاعـدة مـاديـة فال
تبخل بها عليه .

bÝô«

 ال تــكـشف أمــورك الـشــخـصــيـة أمــام احملـيــطـ بك
كن استخدامها ضدك.  والتي 

Ë«b «

ـسؤولـ عـنك وتتـلقى تـتلـقى الدعم الـذي تـريده من ا
تك. تنويهاً يزيد من عز

¡«—cF «

شاريع ـال من خالل االشتـراك في ا تكـسب بعض ا
الية التي تعرض عليك.  ا

 u(«
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اجب عن حتــديــدات الــكــلــمـات
ـشار واجمع حـروف الـدوائـر ا

اليها بالسهم لتقرأ الكلمة:
·ËdŠ 6 U¹—uÝ w  q³ł

1- من انواع احملاكم

2- أصلح الصدع

3- بت باالمر

4- مكان

5- صنف

6- عسكر
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إذ لكَ من عـيـنيَّ مـنـطـلق  فُـرِشتْ أُنـسـاً لكَ احلَــدَقُ (مـرحــبـا: يـا أيـهـا األرقُ 
عُيونُ الناس تنطبِق)..اجلواهري.

ـيـة الـفـنـون اجلـميـلـة وكـنـت في طـلـيـعة   كـنت فـي الصـف الـثـالث في اكـاد
الـطلبة في الصف االول من اجلالس وكنت احسن تقليد صوته تماما .. ولم
افـطن الى محاورته ? هل كان يـعاني االرق حقا ? ام يفـتعله ?! اعرف افرادا
ـواقيت بـلـدانـهم الـتي اتـخـذوها مـهـاجـر واعـزوها عـلى مـدار االرض ووفـقـا 
كـاحملـاجـر  في حـالة يـقـظـة تامـة .. انت تـغـالب الـنـشوة الـسـكـرى ; وهو في
ـهيل ويتطلع من النافـذة الى الضجة التي  احدثها الـعصر يشرب الشاي  ا
الكنغر فوق سيارة في غابة علق ذنبة في  غصن شجرة واربك حركة السير
; وفـر هـاربا الى جـوف االحـراش اجملهـولـة ... يقـول لك : اي شـكو مـاكو ..
اكـو فقط  .. اما االكـو فحتى مـنظمـة االكوا التعرفه فـارد عليه : انـا اعرف ا
نظمة مهمتها معاجلة األمن الغذائي وتقييم تأثير البيئة واإلدارة على (هـذه ا
عود خليك ; إنـتاج احملاصيل ).? افكر في قضاء رأس السنة في بغداد .. 

اما تسمع في االخبار . فترد عليه .. ليس السمع كالبصر ..
ثـان آخر يـقظ له عيـنا ذئـب (ينام بـاحدى  مـقلـتيـه ويتقـي بأخـرى العـدا  فهو

يقظان نائم) !
رض بـ (الفيروسي ; الـبكتيري فـهو ارمد يعـاني واحدا من اعراض هذا ا
ـوسـمـي ; الـتالمـسي ولـيس الــولـيـدي ) وهـو ايـضـا ارمل ; الــتـحـسـسي ; ا
تـهـرش خاليــا مـخه الـذكـريـات الـغـائـمـة عن شـريـكـة عـمـره الـتي رحـلت قـبل
الـكورونا السـباب غـامضة لم تـشخص بعـد ; غير ان االطـباء قالـوا له : انها
تـصيب خمـسة من ملـيون حول الـعالم ! الينـام ويعتـبرني قد احـسنت اليه لو
انــني هــاتــفـته فـي االوقـات الــتي يــغط جــمــيع سـكــان االرض حتت شــخــيـر

متصل!
 غيره يفكر بوعي حضاري عال الينام  ويرى انه مخلص للكون الذي يعيش
ـه ...اصـدر عشـرة كـتـب آخـرها  عـن االنـتـحـار واليجـد حـرجـا في عـلى أد
الـتصـريح ان افكارا تـنتـمي الى  (االغتراب اجملـتمـعي  )تنتـابه!  قيـعد نيم ?

اسأله قبيل فجرغضوب مستبد فيضحك :ال ال قيعد قيعد.
 ولــيـد الـصــراف (انف واذن وحـنــجـرة) تــخـصـصه الــدقـيق في مــشـفى في

اذا التنااام ?!  فيرجتل قبل سطوع الشمس .. وصل:  ا
ـاذاالتـنــام? أنـا حـزين يـغـالـبـني إلى بـلــدي احلـنـ يـشـاطـرني سـهـاد الـلـيل

صحب بهم صبحي بظلمائي يكون !!
 هي تـرسم في حلـظـات الغـبش .. تـنـام في مشـغـلهـا  يـأتي زوجـها صـبـاحا
لـيفك اشتباك اصابعها فوق (حمالة  االلوان  ) وقد سقطت الفرشاة ارضا!
وسـيقى الـتي تتـعالى من غـرفتـها في الـطابق الـثاني وقد   يـخفض صـوت ا

غط اجلميع في رقاد متصل باحالم ذات لون : اسود وابيض !
 لـقـد وجـدت عـلى هـاتفي اجلـوال فـجـرا جـمـيع الردود
عن كـل مـايـشـغـلــني وانـا ادبج نـصـا تـصــفه بـامـنـيـة
عـمرها ان يكون بصوت عبد الكامل اخلاليله مختزال

وسق ! مصاغا على نحو 
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الــــقــــاص واالعـالمي الــــعــــراقي
ـعـرفي ضـيـفه مـنـتــدى االثـنـ ا
الـتـنـوري في مـحـاضـرة بـعـنوان
ـــــثـــــقـف الـــــعـــــراقي: ســـــؤال (ا
احلضور والغياب بعد 2003).

الـتــشــكـيــلي الـعــراقي افــتـتـح امس الـثـالثـاء مــعـرضه
عـنون (بوابة احلـلم ) على قاعة حـوار للفنـون ببغداد ا

وضم مجموعة من احدث اعماله الفنية.

{ نـــيـــودلـــهي  –وكـــاالت - اعـــلـــنت
النجمة الهندية كارينا كابور تعافيها
من فـايـروس كـورونـا وإنـتـهـائـهـا من
احلجر الصـحي بصورة نشـرتها عبر
خـاصــيــة الـســتــوري في صــفـحــتــهـا
اخلــــاصــــة عــــلى مـــــوقع الــــتــــواصل

اإلجتماعي
.وأطلت كـابور عـلى متـابعـيها بـكامل
أنـاقتـهـا بـإطاللـة كالسـيـكـيـة سـاحرة
وهي بــرفـــقــة صــديـــقــتـــهــا وأرفــقت

الـــصــورة بـــتـــعـــلــيـق كــتـــبت
فيه(عدنا). وكانت كابور
ــــنــــشـــور أعـــلــــنت 
كــــــــتـــــــــبـــــــــتـه في
صــــفــــحـــــتــــهــــا
اخلـاصــة عـلى
مــــــــــــــــــــــوقــع
الــــتـــــواصل
اإلجتـمـاعي
أنــــــــــهــــــــــا
قاربت على
الشفاء من
كـــــورونـــــا

مــنـطـقـة االعــظـمـيـة مـنــتـصف تـشـرين االول
ـاضي اسـتـجــاب رئـيس مـجـمـوعـة االعالم ا
ـستـقل الستـغاثـة سيـدت من بـغداد خالل ا
نـقل مـبـاشـر لـقـنـاة (الـشـرقـيـة) لالحـتـفـاالت
احـداهمـا هي الـسـيـدة ام احمـد من مـنـطـقة
الــصــلـيخ الــتي قــال لـهــا الــبـزازفي اتــصـال
هـاتـفي عـلى الهـواء (ال تـرد عـراقـيـة في هذا
ـــولـــد الــنـــبــوي فـي يــوم ا الــيـــوم الـــكــر 
اذا ال يوجد لـديك معيل انا اخوج  الـشريف
انـا مـعـيـنك والـله يـعـ اجلـمـيع) مـؤكـدا(ال
اريــــــــــد اشـــــــــوف دمـــــــــوع.. انـــــــــا خـــــــــادم
ـراسل امـثــالج).وكــانت ام احــمـد قــد قــالت 
الـقنـاة (صار لـي ست سنـوات اريد ان اتـكلم

انـا ارمــلـة مـع االسـتــاذ سـعــد واسـتــغــيث به
واســكـن في بــيـت ايــجــاره 250 ألف ديـــنــار
شـهريـا وال يوجـد لي معـيل وال مصـدر للرزق
ولـدي اربع بنات احداهن مطلقة ولديها اربع
اطـفال). وفي الـ 16 من الـشـهر اجلـاري اعلن
الــبــزاز عن تــبــنــيه االمــيــرة مــر والــتـكــفل
بـعالجـهـا داخل الـعـراق او خـارجه ان تـطلب
االمـر.وكـانت قــد تـفـاعــلت في بـغــداد قـضـيـة
تـشــويه طـالـبـة في مـعـهــد الـفـنـون اجلـمـيـلـة
ـادة التـيـزاب من قبـل شاب رفـضت الزواح
مـنه في قضـيـة تعـود مالبسـاتـها الى عـشرة
اشهـر سـابقـة قبـل ان تلـجأ عـائـلة الـضحـية

الى الرأي العام لتأخر القصاص.
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دون مـــحــاكــمــة . وخـالل خــمــســة
أشـهـر فـقط لـقـي سبـعـة مـن عـمال
ـناجم مصرعهم في لوهيهي من ا
جـــــراء نــــزاعـــــات طــــائـــــفــــيــــة أو
الخـتـنـاقـهم حتت األرض. وال يزال
ـنال كما هي احلال الـذهب بعيد ا
أيـضاً بـالنـسبـة إلى مكـافآت عـمال
ـناجم. يقول بيسـيموا وقد غطاه ا
الـغـبار األصـفر الـنـاجم عن التـربة
ـلك حتى مـا نحصل الـطيـنية  ال 
بـه عــلى الــصــابـــون لالغــتــســال .
ووجـــد بـــيــســـيــمـــوا الـــذهب مــرة
واحــدة فـقـط خالل سـبــعـة أشــهـر.
لـــكـــنّه يــقـــول إنّه ال يـــفـــقــد األمل.
وتـختزن أرض جـمهورية الـكونغو
ـــقــراطــيــة ثــروة كــبــيــرة من الــد
ـعـادن كـالـذهـب أو الـكـولـتان أو ا
الــــكــــوبـــــالت. ومع ذلـك تــــعــــيش

الــغـالــبـيــة الـعـظــمى من الــسـكـان
ـــــــدخـــــــول دون  1,90دوالر فـي
ي الــيـوم وهــو خط الـفــقـر الــعـا
وفـق البـنك الدولي. ويـعمل بـرتان
مـوروا ( 19عــامـاً) الـذي رسب في
ـدرسيـة األخـيرة امـتـحـان سنـته ا
عــام   2019حتت األرض من دون
قـــنــاع وال خـــوذة. وواظب مــوروا
عـلى احلـفـر أكثـر من سـنـة قبل أن
يــتــمــكن من الــعــثــور عـلـى بـعض
ـا ــلـيــئــة  الــذهب. بــحــقـيــبــته ا
اســــــتـــــخــــــرجه مـن حتت األرض
تــوجّه بـرتـان إلى الـكـسـارة وهي

ة لتفتيت احلجارة.  آلة قد
ويـــنـــشــغل عـــامل آخـــر في قـــنــاة
صـغـيـرة لـلـمـيـاه بـإزالـة الشـوائب
ـسـحـوقة من عن إحـدى الـقـطـعة ا
دون أن يــضع قــفــازات.  وتُــفـصل
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الــــكالب حـــيـث تـــكـــون كــــذلك أقل
عدوانية جتاه الطبيعة.

وتـؤكد عـصو فـريق مدربي الكالب
كــاثـلــ شـبــيـتــيل شـنــيل أنّ هـذه
فـاجأة الـعمـلـية تـسمح بـتجـنّب  ا
ـتـمثـلـة في العـثـور على الـسـيئـة ا
احلــيــوانـات عــنــدمـا تــكـون اآلالت
كن موجودة في موقع العمل إذ 
أن يـــتـــســـبّب ذلـك في تـــأخـــيــرات
إضـــافــيــة لـــلــمـــشــروع أو تــوقف

البناء بشكل كامل .
ـاضـي أجـبـر الـقـضاء فـي العـام ا
مــجـمــوعــة  تـيــسال  عـلـى تـعــلـيق
الـعـمل مـوقتـاً في مـوقع مـصنـعـها
لـلسيـارات الكهـربائيـة قرب برل

بــعـد شـكـوى رُفـعـت من جـمـعـيـات
وائـل الطـبـيـعـية تـخـشى تـدمـيـر ا

لــلـســحـالي والــثـعــابـ احملــمـيـة.
ــوجب ونـــفّــذت  دويــتــشـه بــان  
الـقـانـون أكـثـر من  12ألـف عـمـلـية
ـــهــددة إعـــادة تـــوطــ لـألنــواع ا
بـــاالنــقــراض مـــنــذ الــعــام .2010
وسـتـتضـاعف مواقع عـمل الشـركة
مـع تـخـصــيص نـحـو  170مــلـيـار
يـــورو من االســتـــثــمــارات إلجنــاز
شاريع في السنوات العشر آالف ا
ــقـبـلــة. وكـمــرحـلـة أســاسـيـة من ا
ــرّ  الــكــلـب  ويــســبـر الــتــدريب 
وهــو من نــوع  غــولــدن ريــتــريــفـر
أمـام  سانـتبـوكس  وهـو  صندوق
روائـح  أخـــــفــــــيت فـي واحـــــد من
تـعددة رائـحة أحـد أنواع ثـقـوبه ا
احلــيـوانــات احملـمــيـة الــتي يـجب

رصدها.
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شــــرطــــة الــــبــــلــــديــــة عــــلى
دراجـاتهم الهوائية والنارية
ـشـروع وسـيّر فـي تـصـرّف ا
دوريـة سيّارة أن  الهدف من
+بــيـثـيـبـوس+ هــو تـشـجـيع
الـتغييـر نحو التـنقّل النشط
ـستدام . وتوجد مشاريع وا
ـاثـلـة في أمـاكن أخرى من
الــعـالـم ومـنــهـا دبــلن مـثالً
لــكنّ انـتـشـار مــقـطع فـيـديـو
عـــبـــر شــبـــكـــات الـــتــواصل
االجتماعي يظهر  بيثيبوس
 فـي بـرشــلـونــة مع عــشـرات
األطــــفـــال بـــرفــــقـــة أهــــلـــهم
يــجــتــازون عــلى دراجــاتــهم
الـهوائية جادة مـدينة كبيرة
رور مـقـطوعـة أمـام حركـة ا

. أثار اهتماماً خاصاً
ويـؤكّـد مـسـؤولـو  بـيـثـيـبوس  في
بـــرشــــلـــونـــة أن أهل تـالمـــيـــذ من
مـدرسـة سـان فـرانـسـيـسـكو أو من
بــلـديـة مــديـنـة بــويـنس آيـرس في
األرجـنت تـواصلوا مـعهم مبدين

شروع. اهتمامهم بهذا ا
ويالحـظ دوميـنـغـيس مبـتـسـماً أن
األطـفـال هم األكـثر حـمـاسةً في كل
األحـوال  مـضـيـفاً  يـخـبـرنا األهل
أنّ اجلــــمـــعــــة هـــو الــــيـــوم الـــذي
يـواجهون فـيه صعوبـة أقل إليقاظ

أوالدهم صباحاً .

qIM  WM ¬ WKOÝË WOz«uN «  Uł«—b « ’UÐ

”—«b*« v ≈ cO ö² «

حـبيبات الرمل بدقة عن اجلزيئات
ـسـتــخـدمـة لــلـخـطـوة ــعـدنـيــة ا ا
الـتـالـيـة. ثم تـتم الـغـربـلـة في نوع
وحلة. ويسلّم ياه ا من خـزانات ا
الـذهب الـذي يُعـثـر علـيه فوراً إلى
أصــحــاب اآلبــار لـتــســويــقــهـا في
مـكتب الشـراء في بوكافـو عاصمة
مـقــاطـعـة كـيـفـو اجلـنـوبـيـة.  وفي
لـوهـيـهي يـباع كـيـلـوغـرام الذهب
فـي مـــقـــابل  450دوالراً أي أدنى
ي للـمعدن بـكثـير من الـسعـر العـا
الـثمـ وليس واضحـاً كم يكسب
ـبلغ احلـفـارون أنـفسـهم من هـذا ا
لــقــاء الــغــرامــات الــقــلــيــلــة الــتي
يـــعــثـــرون عــلــيـــهــا.  أمـــا ســكــان
ـنـطـقـة فـيـشـكـون أن احلـفـريات ا
ـــنــاجم الـــتي أقــيــمـت لم تــعــد وا

عليهم بأية منافع. 
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 في الـعـالم  تقـالـيد في اعالن اسم شـخـصيـة الـعام 
تـقــوم بـهـا مــجالت أو جـمــعـيـات أو مــنـظـمــات شـهـيـرة
تستـند الى سجل اإلجنـازات السياسـية أو االجتـماعية
أو الـثـقافـيـة إلحدى الـشـخـصيـات الـتي حتظى بـشـهرة
بارزة وبتـوافق عالي النسـبة من قبل اجلمـهور غير ان
تـلك البريق ذاته الذي كـان يتمتع هذا التـقليد لم يـعد 
ية به قبل ثالثـة أو أربعـة عقود ربّـما ألن األسـماء العـا
البارزة كانت أكـثر وضوحا في فـاعليتهـا اإلنسانية من
دون  هــذا الــتــشــويش الــذي تــصــنــعه وســائل االعالم
ـمـكن لـهـا ان تـوجه الـرأي ـؤثـرة والـتي من ا ــرئـيـة ا ا
العام وربّما النُـخب أيضاً نحو خيارات لـيست حقيقية

بالضرورة في حتديد اسم شخصية العام 
ية ذات األعوام تتـوالى وهناك حشـد من األسماء الـعا
اإلمـكانات الـتأثـيرية الـكبيـرة لكـنها جـميـعا لم يعـد لها
تأثير ملـموس على واقع الدول واجملتمـعات. أغلبية تلك
ـــشــاهــيــر تـــعــمل من خالل شـــهــرتــهــا األســمــاء من ا
الــشــخـصــيــة ولن تــنـتــقل الى مــرحــلـة تــكــوين الــلـوبي
الضاغط وهي ترفـع شعارات إنسانـية في الوقوف مع
ـنـكـوبـ والـفـقـراء والالجـئـ والـنـازحـ عن ديـارهم ا
ضطـهدين في السجـون بسبب آرائهم الـسياسية او وا
ـكـن رؤية أي انـتـمـاءاتـهم االثـنـيـة. وبـرغم ذلك كـله ال 
ـعنـويـة في محـافل عـامة أثـر يـتجـاوز بـعض الدعـوات ا
يحضرها سياسيـون من غير أصحاب القرار غالباً أو
مـن خالل تـبـرعـات شـخـصـيــة عن حتـقـيق زيـارة خملـيم
منكوبـ هنا وهناك وهي أنشـطة ذات طبيعـة احتفائية
وإعالمـية ال تـتنـاسب مع حـجم التـداعيـات واالنهـيارات

التي تصيب العالم كل يوم وليس كل شهر او سنة. 
كن تسمـية شخصـية العام ألن  في العراق مـثال ال 
ــيــزان الــتــجــاذبــات واالنــحــيــازات كل شـيء يــخــضع 
كن النظر الى منـجز اية شخصية اال السياسيـة وال 
من خالل انـتمـائهـا السـيـاسي او الطـائفي حـتى لو لم
تــكن تــلك الــشــخــصـيــة مــؤمــنــة بــالــســيــاسـة او حــكم
البـدّ أن يتـم وضعـها في ذلك الـطوائف فـهي المـناص 
ــيــزان اخملــتل أصالً  وقِس عــلـى ذلك مــا شــئت في ا

مجاالت أخرى . 

Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا
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ـتـحدة) (أ ف ـمـلـكة ا { لـندن (ا
ب)  –كـشـفت صـحـيفـة  ذي صن
الـبــريـطــانـيـة االثــنـ أن الـرجل
الــذي تـــســلل مــســلّــحــاً بــقــوس
ونــــــشـــــاب إلى أراضـي قـــــصـــــر
وندسور (غرب لـندن) حيث تقيم
لكة إليزابيث الثانية واحتجز ا
في وحـدة لـلـعالج الـنـفـسي بـعـد
تـوقــيـفه قـال في شــريط فـيـديـو

لكة . إنه يريد  اغتيال ا
ـتــسـلل الــبـالغ وأوقف الــشـاب ا
ــــــــــقــــــــــيـم فـي  19عــــــــــامــــــــــا ا
ساوثـهامبـتون (جـنوب إنكـلترا)

في الــســاعــة 8.30 بــالــتــوقــيت
احملــلي وتــوقــيت غــريــنــتش من
صــبــاح الــســبت بــعــد حلــظـات
قــلــيــلــة من تــســلــله إلى أراضي
ـلكة البالغة القصر حيث كانت ا
ــيالد. 95 عــامــاً تــقــضي عــيـد ا
وأعــلــنت الــشــرطــة األحــد إنــهــا
احــتــجـــزته في وحــدة الــرعــايــة
الـــنــفـــســيــة. ونـــشــرت  ذي صن
ـقطـع فيـديو افـادت بـأنه صوراً 
ــشـتــبه به نُــشــر عـلى حــســاب ا
عـلـى شـبـكـة  ســنـابـتــشـات  قـبل
دقــائـق قـــلــيـــلـــة مـن مــحـــاولـــته

التـسـلل. وقـال الشـاب الـذي كان
يـضع قــلـنـسـوة ســوداء وقـنـاعـاً
سك القوس والنشاب أبيض و
ا فعلـته وما سأفعله.  أنا آسف 
لكة إليزابيث. سأحاول اغتيال ا
وعــرّف الــشــاب الــذي اســتــخـدم
إشــارات واضـحــة إلى ســلـســلـة
افالم  حـرب الـنـجـوم  عن نـفـسه
بـأنـه هـنـدي مـن الـسـيـخ يـسـعى
إلى  الــثــأر  جملــزرة ارتــكــبــتــهـا
الـقـوات الـبـريـطـانـيـة عام 1919
تـظـاهـرين في الـهـند. ولم ضـد ا
تــرغب شــرطــة لـنــدن في تــأكــيـد

مع عـدد من أفراد األسـرة بـيـنهم
جنالهـــــــا تــــــشــــــارلــــــز وإدوارد
وزوجتاهما بـأول عيد ميالد لها
مــنــذ وفـــاة زوجــهــا فــيــلــيب في
نــيـــســان/أبـــريل عن 99 عــامــاً.
ومـــحـــاوالت اقـــتـــحـــام قـــصــري
وندسـور وباكـنغـهام مـقر إقـامة
لكـة في قلب لـندن لـيست أمراً ا
غيـر مألـوف. ومن أبرز مـا سجّل
فـي هـــذا اإلطـــار جنـــاح مـــايـــكل
فـاغــان عـام  1982في الـوصـول
ـلكـة الـتي كانت إلى غـرفة نـوم ا

في سريرها في باكنغهام.

صحة هذه الصـور حتديداً لكنه
أشارت إلى أن  احملقق ينكبون
على تقييم محـتوى مقطع فيديو
لكة إلـيزابيث الثانية .وتقضي ا
فـتــرة أعـيـاد نــهـايـة االــسـنـة في
وندسـور الذي بـات مقـر إقامـتها
الرئـيـسي بعـدمـا صرفـت النـظر
عن االنــتــقــال عــلى عــادتـهــا إلى
ســـانــــدريـــنــــغـــهــــام  في شـــرق
إنـكلـتـرا بـسبـب تفـشي كـوفـيد-
 19مـجـدداً في بـريـطـانـيـا بـفـعل
مــتـحــورة أومــيـكــرون الـشــديـدة
لكـة السبت العدوى.واحـتفـلت ا

{ باريس (أ ف ب)  –عاد مسلسل
 إمــــيــــلي إن بــــاريس  األمــــيـــركي
ـوسم ثــانِ عـبـر الــنـاجح أخــيـراً 
نـتـفـلـيـكس  بـعـدمـا أثـارت طـريـقـة
ديـنة األنـوار حتفـظات تـصويـره 
لـكنّ كاتـبه وبطـلته يـؤكدان لـوكالة
فرانس برس أنه ينطوي على  قدر

أقل من الصدمة الثقافية .
أمــا الــشـخــصــيــة الـرئــيــســيـة في
ـسلسل فـبدا واضحـاً أنها باتت ا
تـتـحدث الـفرنـسيـة بصـورة أفضل
قــــلـــيـالً رغم أنــــهـــا ال تــــزال تـــقع
صطلحات ـغالطات في معـاني ا

وسم الثاني. في ا
ورافـقت ردود فـعل غـاضـبـة عرض
ــســلــسل الـذي ــوسم األول من ا ا
تــمــحــور بــاســلــوب فــكــاهي عــلى
مـغـامرات مـديرة تـسويق أمـيركـية
شـــابــة هي إمــيـــلي كــوبـــر (لــيــلي
كـولـيـنـز) تـنـتـقل من شـيـكـاغو إلى
بـاريس للـعمـل كمـستـشارة لـشركة

فرنسية تبيع منتجات فاخرة.   
ـسـلـسـل حـفـيـظــة أكـثـريـة وأثــار ا
الـنقاد الفرنسي الذين ساءهم ما
طـية اعـتـبروه تـضخـيمـا لصـور 
عـن الباريسي من خالل إظهارهم
كـأناس غيـر لطفـاء مع اجليران أو
الــــــــزبـــــــائـن أو كـــــــزمـالء عــــــــمل
مـــتـــعـــجـــرفـــ وكـــســـالى وحـــتى
مـتـحـرشـ بـزمـيـلـتـهم األمـيـركـيـة
اجلـديـدة التي ال تـتـكلم الـفـرنسـية
ــتــرو وال تـــتــنــقـل في قــطـــارات ا
وتـقـيم في شـقة وُصـفت في الـعمل
بـــــأنــــهـــــا  غــــرفـــــة خــــدم  رغم أن
مــســاحــتــهـا تــبــدو أكــبــر من هـذا
الـــنــوع مـن احلــجـــر الــصـــغــيــرة
البس ال تـبـدو وتــمـلك كـمـيـة من ا

هي األخرى منطقية. 
سـلسل حقـق جناحاً كـبيراً لـكنّ ا
وأصـبح الـعـمـل الـكـومـيـدي األكـثر
شــعــبــيـة عــلى  نــتــفــلــيــكس  عـام
) 2020إذ شـــاهـــدته  58مـــلـــيــون
أســرة في كل أنــحـاء الــعـالم خالل
األيـام الــثـمـانـيـة والـعـشـرين الـتي
تـلت بـدء عرضه في خـضمّ جائـحة
ــســـلــسل كـــوفــيــد- .(19وواكـب ا
ــشــاهـدين ســيل من الــتــغــريـدات 
أجـانب مـعظـمـهم من األمـيركـي

أعــلن نــاشــروهــا أنــهم يــحــلــمـون
بالعيش في العاصمة الفرنسية.
سـلسل باللقطات وتـزخر حلقات ا
الـتـصـويريـة األخّـاذة لـنهـر الـس
وقـــــواربه وبــــرج إيـــــفل مــــضــــاءً
بـالـكـامـل وسـاحـة فـوج وشـرفات
ــقــاهي الــبــاريــســيــة ــطــاعـم وا ا
ـديـنة الـنـابـضـة بـاحلـيـاة وحـتى 
ســان تـروبـيه الـســاحـلـيـة. ووسط
شاهـد تصبح احلبـكة أكثر هـذه ا
تـعقيداً بـالنسبـة للبطـلة إميلي إذ
يـتـب أن جـارها الـطاهي الـوسيم
ـــمـــثل غــــابـــريـــيل (يــــؤدي دوره ا
الـفـرنسي لـوكا بـرافـو) الذي تُـغرَم
به هـو حـبـيب صديـقـتهـا اجلـديدة
كاميّ (تؤدي دورها كاميّ رازات).

ط لـقطـات  الـبطـاقات وال يـغـيب 
الـبـريـدية  هـذا إطالقـاً عن حـلـقات
ـوسم الثاني على ما يؤكد كاتب ا
ــســلـــسل ومــنــتــجه ســيـــنــاريــو ا
الـــتــنــفـــيــذي دارن ســتـــار مــنــتج
ـسـلـسل الـشهـيـر  سـكس أند ذي ا

سيتي .
ويـقول سـتار في مقـابلـة عبر  زوم
مـع وكـالـة فــرانس بــرس إن نـظـرة
ــــســـلـــسل إلـى بـــاريس  ال تـــزال ا

ساحرة جداً وهذا متعمَد .
لــكنّ إمــيـلي  تــعـيش حــيـاتــهـا في
ـوسم الثاني وتصبح أكثر فهماً ا
لـلعادات الفرنسية ولم تعد تُفاجأ
بـــالــقـــدر نــفــسـه عــنـــدمــا تـــظــهــر
االخـتالفـات (...) وثمـة قدر اقل من
الصدمة الثقافية  على ما يشرح.
ويــــرى مـــؤلف الـــســــيـــنـــاريـــو أن
الــنـاس قـد يـفــسـرون ذلك عـلى أنه
رد فـعل عـلى االنـتـقـادات لـكنه في
الــــواقع الــــتــــطــــور الــــطـــبــــيــــعي
لـــشـــخـــصـــيـــتـــهــا كـــأي شـــخص
يــســتــوعب أكـثــر فــأكــثـر الــبــيــئـة

(اجلديدة) التي يعيش فيها .
ــســـلــسل ويـــعــتـــبــر ســـتـــار أن  ا
الــنـاجح يـســتـمـر خــمـسـة مـواسم
عــــــلى األقـل  مـــــشــــــدداً عـــــلى أن
ألـشـخصـية ال تـستـطيع أن تـعيش

كل خبراتها في موسم واحد .
ـمـثـلـة لـيـلي كـولـيـنـز فـتـقول أمـا ا
هم لـوكالة فـرانس برس  كان من ا
بـالنسبة إلينا أن تكون شخصيتي
مــنــغــمــسـة فـي الـثــقــافــة والــلــغـة
الـفـرنـسـيـة  مـوضـحـة أن الـبـطـلة
ـــتــابــعــة دروس لــتــتــعــلم تــبــدأ 
الــفـرنـسـيــة وتـصـبح تـالــيـاً أكـثـر

تآلفاً  مع لغة موليير.
ويــــعـــلّق دارن ســـتــــار قـــائالً  هي
حتـاول لكن بصفتي شخصاً تعلم
ــكــنـني الــفــرنـســيـة لــســنـوات (
الـقـول) إن ذلك لم يـحـدث ب لـيـلة

وضحاها .
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أشـرعـة من قـمـاش بـرقّـة الـشـعـرة
وهـي شـــرط ال غـــنى عــــنه حلُـــسن
تـشغيل  جيمس ويب  وأدواته إذ
يـتــطـلب عـمـلـهـا بـرودة تـبـلغ 230
درجــة مــئــويــة دون الــصــفـر عــلى
األقـل. وعـنــدهــا يـرتــفع الــصـاري
ـرايـا التي ال الـتـلسـكـوبي حامالً ا
تـــزال مــطــويــة واألدوات إلفــســاح
. وشرحت ـنـصـتـ اجملـال لـفـتح ا
مـهندسـة أنظمـة  جيمس ويب  في

نــورثــروب  كــريــســتل بــوغــا قــبل
اقـالع الـصــاروخ أن  الـدرع تــشـبه
إلى حــد بــعــيــد مــظــلــة الــهــبــوط
ويــجب بـالـتـالي طـيـه تـمـامـاً لـيـتم

فتحه بطريقة مثالية .
ويـتـوقع أن تسـتـمر الـعـملـيـة التي
تـشـمل فـتـح األشـرعة اخلـمـسـة ثم
تـمـديـدهـا وأخيـراً تـعـلـيقـهـا أيـاماً
عـــدة وتــبــدأ بـــعــد مــرور الـــقــمــر
مـــبــاشــرة. وتــتــضــمن  140آلــيــة

لـتحرير القماش وثـمانية محركات
صــغـيــرة ونـحـو  400بــكـرة و 90
كـابالً. أما برنامج األسبوع الثاني
بـعـد اإلطالق فيـلحظ فـتح احلامل
رآة الـثالثي القـوائم الذي تـوجد ا
الـثانـوية في طـرفه. وتتـمثل مـهمة
ـرآة في تـركــيـز الـضـوء من هــذه ا
ـرآة األساسية قبل توجيهه نحو ا
مــــرآة ثــــالــــثــــة ونــــحــــو األدوات.
رآة وسـيـفـسح ذلك اجملـال لـفـتح ا

الــرئـيـســيـة ذات الـطــيّـات الـثالث.
وإذا ســارت األمــور عـلى مــا يـرام
تــبـــدأ بــعــد الــوصــول إلى نــقــطــة
الغـراجن   2مـرحـلـة جتـهـيـز إعـداد
آلــيـات عــمل أجـهـزة الــتـلــسـكـوب

وتستغرق بضعة أشهر. 
ومن أبرز ما تتضمنه هذه العملية
تــثــبــيت  18ســداســـيــاً بــطــريــقــة
مـتـحـاذيـة لـتشـكل سـطـحـاً مـوحداً
رآة األساسية  ويفترض أن هـو ا

{  (فـــرنـــســا) (أ ف ب)  –لـم تــكن
عـملية إطالق التلسكوب الفضائي
 جــيـمس ويب   الــتي سـارت عـلى
أحـسن ما يـرام سوى أول الـطريق
ـــراقــبــة الــكـــونــيــة األكــثــر ألداة ا
تـــطـــورا في تـــاريخ اســـتـــكـــشــاف
الــفـضــاء إذ يـنــبـغي لــهـا تــنـفــيـذ
ــنــاورات الـبــالــغـة ســلــسـلــة من ا
األهـمـية قـبل أن يـصبـح تشـغـيلـها

كناً في غضون بضعة أشهر.
وقـال رئـيس مـهـمات االسـتـكـشاف
الــــعـــلـــمـي في وكـــالــــة الـــفـــضـــاء
األمــــيـــركــــيـــة (نــــاســـا) تــــومـــاس
زوربـوكن لوكالة فـرانس برس بعد
دقـائق من انفـصال الـتلـسكوب عن
الـطبـقة الـعلـيا من صـاروخ  أريان
  5الـسـبت  أنـا سـعـيـد ومـتـحمس
ومـرتاح لكنـني أخشى ما سيأتي
فـاألمـر لم يـنتـه عنـد هـذا احلدّ بل

هي ليست سوى البداية . 
ومــا عـزز هـذه الـفـرحـة أن األلـواح
الـشـمـسـيـة اخلـاصة بـالـتـلـسـكوب
فُــتحت من دون أيـة صعوبـات بعد
بــضع دقـائـق فـحـسـب من عـمــلـيـة
االنــــفـــصـــال الــــتي حـــصــــلت  في
الـدقـيقـة السـابعـة والـعشـرين على
انطالق الصاروخ عند علو 1400
كـيـلـومـتر وسـط عاصـفـة تـصـفيق
هـندسـ واحلـاضرين داخل مـن ا
غـرفـة التـحـكم  جوبـيـتر  في مـركز

كورو الفضائي.
وكــانت هـذه اخلــطـوة األولى عـلى
قـــدر كــبـــيــر من األهـــمــيــة إذ أن ال
ـكن تـشغـيل التـلسـكوب من دون
تـوفـير مـصدر الـطاقـة الـكهـربائـية
هـذا وال تـزال أمامه طـريق طويـلة
تــبـلغ مـسـافــتـهـا مـلــيـونـاً ونـصف
مـليـون كيـلومـتر عـليه أن يـقطـعها
فـي شــهــر واحــد  لــكي يــصل إلى
نـــقـــطـــة  الغــراجن  ? 2أي أربـــعــة
ــســافــة الـــتي تــفــصل أضـــعــاف ا

األرض عن القمر. 
ــراقــبــة ولــلــوصــول إلى نــقــطــة ا
النهائية هذه أجرى  جيمس ويب
ــسـار األولى  عــمـلــيـة تـصــحـيح ا
واألهـم مـن ثالث يـــــــفــــــتــــــرض أن

يــنـفـذهـا. واقـتـضـى ذلك تـقـلـيـصـاً
مـتـعمـداً للـزخم الـكبـير الـذي وفره
الــصــاروخ لــلــتــلـســكــوب من أجل
الــوصــول إلى هــدفـه. وهــدف هـذا
الـتقليص إلى احلؤول دون جتاوز
الـــتــلـــســـكــوب هـــدفه من دون أمل
ــكـنه حــقـيــقي في الــعـودة إذ ال 

إبطاء مساره من تلقائه. 
وكـتـبت وكـالـة الـفضـاء األمـيـركـية
(نــاسـا) الـتي طــورت الـتـلــسـكـوب
بـالتعـاون مع نظيـرتيهـا األوروبية
والـكـنديـة عـبر تـويـتر إن  مـرحـلة
مــهـمـة أُجنــزت  مع جنـاح عـمــلـيـة
اإلطـالق. ووصـــفـت نـــاســــا عــــبـــر
تــويـتـر مـســاء الـسـبت اإلعالن عن
أن مـحركـات التـلسكـوب الصـغيرة
ــدة  62دقــيــقــة من دون أي دارت 
مـشـكالت بـأنه  جنـاح . وسـتُـشغَل
هـذه احملركـات مجدداً لـلتوجه إلى
مـدار نقـطة  الغراجن   2ثم دخوله.
ولـم يكن حذر زوربـوكن مصطـنعاً
إذ أن نــاسـا رغم كــونـهـا مــعـتـادة
ناورات جـداً على هذا النوع من ا
سـتخـوض من خالل  جيمس ويب
جتــربـتـهـا األولى في مـجـال وضع

أداة كبيرة جداً في الفضاء.
والـتلـسكـوب الذي تـولت تصـنيعه
نـورثـروب غـرومـان  وكـان مـطـويـاً
بـطريقة تـناسب غطاء رأس  أريان
  5كـشرنـقة يـزيد قـطرهـا قليالً عن
أربـعـة أمـتـار سيـفـتح مـرآة أولـية
طـــول بــاعــهــا  6,5أمــتــار ودرعــاً
حـراريـة مرنـة تبـلغ مـقايـيسـها 14
مـتراً بعشرين أي ما يـعادل ملعباً

ضرب.  لكرة ا
ركـبـة في حال ويـسـتـحيل إنـقـاذ ا
سافة. سـاءت األمور بسبب بُعد ا
 وسـيـكـون األسبـوع الـطالع مـهـماً
جــداً. فـبـعـد نـحــو يـومـ ونـصف
يــوم مـن اإلطالق وتــصــحــيح ثــانٍ
ـهنـدسون في لـلـمسـار سيـشرف ا
مــركـز الــتـحــكم بــالـتــلـســكـوب في
ـنـصـتـ بـالــتـيـمـور عـلى إطالق ا
الـــلـــتــ حتـــتـــويـــان عــلـى الــدرع

الشمسية.
وتــتــكــون هـذه الــدرع من خــمــسـة

يــحـصل ذلك بـدقــة تـصل إلى جـزء
مـن الـــعـــشــــرة آالف من ســــمـــاكـــة
ـرحـلـة شــعـرة.كـذلك تـشــمل هـذه ا
معايرة األدوات التي ستتولى بعد
ذلـك الـــكـــشف عن مـــعـــلـــومـــات لم
تُـعـرف من قبل عـن الكـون على أن
ــوعـد األول لــبــدء الــعـمل يــكــون ا
قبل الـفعلي في حـزيران/يونـيو ا
اي بـــعــد أن تـــكـــون مــضت ســـتــة

أشهر على اإلقالع.

اكــتــشف الـســكّـان احملــلــيـون تــلّـةً
قــالــوا إن  اســتــخــراج الــذهب من
أرضــهــا مــتــاح.ومــنـذ ذلـك احلـ
نجم تـقيم نحو  200عـائلة قرب ا
وتـعيش في أكواخ خشـبية مغطاة
بــقـمـاش أزرق. وبــاتت لـلــحـفـارين
احلــرفــيــ صــفـة قــانــونــيــة مــنـذ
كــانــون األول/ديــســمــبــر ? 2018
وسُـمح لـهـم بالـتـنـقـيب عن الـذهب
إذا كــانـوا يـنـتـمــون إلى تـعـاونـيـة

ويدفعون مستحقاتهم للدولة.
إالّ أن الـقـانـون نادراً مـا يُـطبّق في
لــوهـيـهي وال وجـود لـلـشـرطـة في
أي مـــكـــان. وفـي غـــيـــاب الـــدولــة

تملي العدالة الشعبية قانونها.
ــثل ويـــشــكـــو ديـــديــيه ســـيـــزا 
ـدني فـي لـوهـيـهي من اجملــتـمع ا
أنّ  جـمـيع اللـصـوص يُعـدمون من

{ بــــــوكــــــافـــــــو (الــــــكــــــونــــــغــــــو
ـوقـراطـيـة) (أ ف ب)  –يـروي الـد
هـاردي بــيـسـيـمـوا مـعـانـاته خالل
الــــــعـــــــمل فـي مــــــنـــــــجم ذهـب في
وقراطية جـمهورية الكونـغو الد
قـــائال  نـــدخل مـــثل احلــيـــوانــات
زاحــفــ عـلى أيــاديــنـا وأرجــلــنـا
وإذا تـعـبنـا نـنزلق عـلى أردافـنا …
فـي تــعـــبـــيـــر صـــارخ عن الـــوضع
الــبـائـس الـذي يــعـيــشه شـأنه في

ئات من زمالئه. ذلك شأن ا
يـعـمل الشـاب الـبالغ   22عـاما في
قاطعة مـنجم في مدينة لوهيهي 
كـيـفو اجلـنوبـيـة بيـديه الـعاريـت
ومـن دون أي نــــــــوع من وســــــــائل
صبـاح صغيـر مثبت احلـمايـة و
عــلى جـبـهـته.  مــنـذ عـامـ بـدأت
ـنطـقـة تسـتقـطب حفـارين عنـدما ا

{ فـرانـكـفورت (أ ف ب)  –تـساهم
ـانـيـا عـبـر حـاسة كـالب األثر في أ
الـــشـم بـــالـــكـــشـف عن أنـــواع من
احلــيــوانــات احملــمــيــة في مــواقع
سـتبدأ فيـها شركة الـنقل  دويتشه

بان  تنفيذ مشاريعها.
وانــــضـــمّـت ســـتـــة كـالب أثـــر إلى
دويتشه بان  التي تعتمد على هذا
الــنــوع من احلــيـوانــات لــتــسـريع

شاريعها. البدء 
ويـــقــول مـــديــر تــخـــطــيط الـــبــنى
الـتحتيـة في الشركة يـنس برغمان
ــــكن أن تــــرشــــدنـــا إنّ الــــكالب  
ـكــان الـذي تـعـيش مــبـاشـرة إلى ا
فـيه احلـيوانـات  احملـميـة وتـكون
الـــعــمـــلـــيــة بـــالــتـــالي أقل تـــأثــراً

واسم. بالطقس وا
ــعـيـار وكــانت قـوة حــاسـة الـشم ا
الــرئــيــسي الــذي حــدا بــالــشــركــة
الوطنية إلى اختيار الكالب الستّة
 فـــيــنــيــا  و فـــيــنــا  و ســتــورم  و
إسـكـيل  و مونـته  و ويـسبـر  لكي
تـــرصـــد الــثـــعـــابــ والـــضـــفــادع
واخلـفـافيش والـسـحالـي احملمـية
وذلـك بــهـــدف تــســـهـــيل إجــراءات

احلماية وتسريع عملية البناء.
وقـد تسـتغـرق عملـية الـبحث التي
يـنـجزهـا عادةً مـتـخصـصون عـاماً
دة واحـداً في ح تتـقلّص هذه ا
إلـى أقل من شهرين عندما تتوالها

بــــرشـــلـــونـــة (أ ف ب)  –يــــتـــوجه
عــشــرات األطـفــال في أحـد أحــيـاء
مــديـنــة بـرشـلــونـة إلى مــدرسـتـهم
واكبة بـواسطة دراجات هوائـية 
أهـــــلـــــهم من دون أن يـــــخـــــشــــوا
الــتـعــرّض حلـوادث إذ أن الــطـرق
الــتي يــســلــكــونــهــا مــقــفــلــة أمـام
روريـة في إطار مشروع احلـركة ا
أُطـلق عليه عنوان  بيثيبوس  (اي
 بـاص الـدراجات الـهـوائيـة ) اثار

اهتماماً حتى خارج إسبانيا.
ويـوضح جينيس دومـينغيز وهو
أب يـــبــلغ األربـــعــ أنّ مــســارات
الــدراجــات  صُــمّــمت لـألشــخـاص
ــفـردهم الــقـادريـن عـلى الــتـنــقل 
ـهــارة مـعـيّـنـة عـلى ويــتـمـتّـعـون 
الــدراجـــة الــهــوائــيــة ال لألطــفــال
الــــذين بــــدأوا حـــديــــثـــاً بــــركـــوب
الــدراجــات. وهي قــريــبــة جـدّاً من
الـــشـــوارع الـــتي تـــســـيـــر فـــيـــهـــا
الـسـيـارات بـسـرعـة والـتي تـقـترب
الــدراجــات الـنــاريـة فــيــهـا بــشـكل
كبير. وتقول جوديت غرييكس(35
عــامـاً)  يــبـلغ ابــني سـبـع سـنـوات
وابـنـتي خمـسـاً وأنا أخـاف قـليالً
ـسـاحـة الـفـاصـلـة الـبـسـيـطـة من ا
بـ مـسـارات الـدراجـات والـشـارع

حيث تمرّ السيارات .
نـطلق أنـشأ أهل األوالد مـن هذا ا
بـيثيبوس إيكزامبليه  الذي سُمي

عـــــــــــــــــــلــى اســم احلــي فــي وسـط
شروع بـرشلونة حيث أُطلق هذا ا
في أيــلــول/ســبــتــمــبــر وأقــنــعـوا
اجملـلس البلدي للمـدينة وشرطتها
الـبلدية بقـطع الشوارع أمام حركة
ــرور قــرابــة الــســاعــة الــثــامــنــة ا
والـنصف صباحاً ليتمّكن األطفال
درسة بـأمان كل مـن الذهاب إلـى ا

يوم جمعة.
وفـي الـوقـت الــراهن يــركب نــحـو
 140طــــــفـــــلًـــــا دراجــــــاتـــــهم ذات
الــعــجـــلــتــ كل يــوم جــمــعــة مع
أهـلـهم الذين يـرافقـونـهم بواسـطة
ـــدرســة دراجـــاتـــهم أيــضـــاً إلى ا

ويــــــســــــيــــــرون عــــــلـى  خــــــطّـــــ
مـخصّصـ لـ بيثـيبوس   في هذه
ـنــطـقـة. ويُـشـكّل هـذان  اخلـطّـان ا
نــقـطــة انـطالق ووصــول ويـنـضمّ
ـر ــوكب عــنــدمــا  األطــفــال إلى ا
ــحــطّــة االنــتــظــار الــقــريـبــة من
بــيــتــهم. ويــؤكّـد دومــيــنــغـيس أن
اثـلـة في ستـتـوافر في خـطـوطـاً 
مـنـاطق أخـرى في غـضـون بـضـعة
أشــهـر  مــوضـحـاً أنّ أهـل تالمـيـذ
دينة حضروا من  35مـدرسة في ا
اجـتماعاً أخيراً إلطالق خطوط في
مـنـاطقـهم. ويوضح مـجـلس بلـدية
بـرشـلـونة الـذي وضع عـنـاصر من
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