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رجـح مـــتــــنـــبـىء جـــوي  تــــأثـــر
ـوجــة قــطـبــيــة بـاردة الــطـقـس 
ابـــتــــداء من يـــوم غـــد االثـــنـــ .
وكتب صـادق عطـيـة في صفـحته
على فـيـسبـوك امس ان (الـتبـريد
يتصـاعد في الـطبقـات العـليا من
اجلــو مــســاء يــوم غــد االثــنــ 
ـوجـة الـبـاردة ويالحظ انـدفــاع ا
القـطبـيـة لتـغطي مـناطق واسـعة
من اوربــا ويــصل تــأثــيــرهــا الى
الشرق االوسط والعراق) واشار
ـتـوقع في الى (هـطـول الـثـلـوج ا
ناطق التي يـصل ارتفاعها الى ا
مــابــ  600الى  800مـــــتـــــر عن
ســطح الـبــحــر في شـمــال وغـرب
الـــبالد  وال يــقـــتــصـــر ذلك عــلى
اجلبال فقط). كما تـوقعت الهيئة
العـامـة لالنـواء اجلويـة والـرصد
الزلـزالي الـتابـعـة لوزارة الـنقل 
ان يـــكـــون طـــقس الـــيـــوم االحـــد

غائـما مـصحـوبا بـأمطـار. وقالت
الـهيـئـة في بـيـان تلـقـته (الـزمان)
امس ان (طــقس الــيـوم ســيــكـون
غائـمـاً مع تسـاقط أمطـار خـفيـفة
ـــــنــــطــــقـــــتــــ الـــــوســــطى في ا
ـنـطـقـة والـشـمـالـيـة امـا طـقس ا
اجلـنــوبـيـة ســيـكــون صـحـواً مع
بـعض الـغيـوم  وال يـوجـد تـغـير
في درجــــات احلــــرارة). واخــــلت
ـدنـي  اسـرة مــديــريــة الــدفــاع ا
مــكـــونــة من  8افــراد بـــغــد غــرق
منـزلـها نـتـيجـة االمـطار الـغـزيرة
الـتي شهـدتـها مـحـافـظة نـيـنوى.
ـديـريــة في بـيـان تـلـقـته وقـالت ا
ـواطـنـ (الـزمـان) امس (نـذكـر ا
بأرقام هواتف الـطوار اجملانية
 115واالتصـال في حـالـة حوادث
الفيضان أو السيول في االقضية
والنـواحي".التـابـعة لـلمـحافـظة)
وأضـاف أنه (لم يـتم تـسـجيل أي
حـــالـــة إخالء إال واحـــدة في حي
وفـرقنـا مسـتنـفرة ألي االنتـصار 

االمــتـــحــان في يـــوم اخــر). عــلى
صــعــيــد مــتـصـل  أشـارت وزارة
ــائــيــة إلى أن األمــطــار ــوارد ا ا
وصل جيدة ولها التي شهدتها ا
تـــأثــيــر إيـــجــابي عـــلى الــزراعــة
ــتــحـدث بــاسم ــيــة.وقــال ا الــد
الـوزارة عــون ذيـاب في تــصـريح
امس إن (السيـول بشكل عـام لها
أثـــر إيــجـــابي والــذي ســـقط في
أربــــيـل من أمــــطــــار كــــان أعــــلى
سـقـوط مـطـري بـحـيث في بـعض
األمـــــــــاكـن جتــــــــاوز  700مـــــــــلم
وبــالــتــالي فــأن هــذه الــكــمــيـات
دة جيدة واذا استمرت األمطار 
طــويــلــة فــهـذا يــعــد بــادرة خــيـر
بالـتـأكيـد) وأضـاف أن (السـيول
في أربيل تـتـوجه إلى نهـر الزاب
األعــــــلى  وأمـــــطـــــار وســـــيـــــول
و السـليمـانيـة تخـدم سد دوكان 
ما يفيض من بعض السدود مثل
سـد دبس الـذي فـيه خـزين يـصل
الى  800متر مكـعب في الثانية)

وتــــــابع انـه (ضــــــمـن اخلــــــطــــــة
االعتيادية للوزارة  اخلزن في
الـسـدود نتـيـجـة احـتـوائـهـا على
فـراغـات قصـديـة) مـبـيـنـاً ان (ما
ــوصل بـشـكل كـامل يـأتي لـسـد ا
يــخـــزن في خــزان أو مـــنــخــفض
ولــذلك لن يـكـون الـفـرق الـثـرثـار 
واضـحـاً في نــهـر دجـلـة ) ولـفت
ـوصل شــهـدت امـطـارا الى ان (ا
جـيـدة وقـسم مـنـهـا جتاوزت 30
مــلم ولــهـا تــأثــيـر ايــجــابي عـلى
ـيـة). عــلى صـعـيـد الـزراعـة الــد
ــركــز األمـريــكي اعــلن ا مــتــصل 
ــد الـــعــاتـــيــة ـــراقـــبــة أمـــواج ا
(تـسـونامـي) في احملـيط الـهادي
أن (أمـــواج تــســـونـــامي خـــطــرة
نــتـــجت عن نـــشــاط بـــركــاني في
تـــونـــغــا) وأضـــاف ان (ســـامــوا
األمـريـكــيـة مـهـددة بــتـقـلـبـات في
مـسـتـوى الـبـحـر وأمـواج مـحـيط
قوية قـد تشكل تـهديدا لـلشواطئ

في مدن ساحلية). 

اسـتــهـداف الـقــاعـدة) مــؤكـدا انه
(سيـتم اتخـاذ إجراءات أكـثر شدة
لتأمـ محيط الـقاعدة بـاستخدام
عاجلة طائرات مسـلحة ومسـيرة 
وكذلـك اسـتـخدام أي هـدف مـعـاد 
وجودة) أسلحة الـدفاع اجلوي ا
ولفت الى ان (الـقاعـدة فيـها رادار
يــســـتــخــدم عـــلى مــدار الـــســاعــة
وكـذلك يـوجـد ـراقـبـة الـطـائـرات 
وهـــــذه رادار الـــــدفــــــاع اجلـــــوي 
الطائرات انـطلقت مـن مكان قريب
ــكن وال  لــذلك تــعـــذر رصــدهــا 
حتــديـد مــكــان انــطالقــهــا بـشــكل
دقـيق). ودانـت وزارة اخلـارجــيـة
استـهداف الـسفارة االمـريكـية في
ــــــــنـــــــــطــــــــقــــــــة اخلــــــــضــــــــراء ا
بالصـواريخ.وذكر بـيان لـها تـلقته
(الزمان) امـس (ندين بشـكل قاطع
أي عــــملٍ يــــعــــد مــــزعــــزعــــاً ألمن
وإســتـــقـــرار الــعـــراق والســيـــمــا

ـنـطـقـة اخلـضراء ماتـعـرّضت له ا
من إسـتـهــدافٍ بـالـصـواريخ  وإذ
جنـــدد اإللـــتـــزام بــتـــوفـــيـــر األمن
واحلمـاية لـلبـعثـات الدبـلومـاسية
وإعتـمـاد جمـيع الـسـبل الضـامـنة
ا نصت عليه لتيسير عملها وفقاً 
اإلتـفاقـيـات الـدولـيـة فـإنـنـا نـؤكد
الحـــقـــة إجـــراءات احلـــكـــومــــة 
اجلـنــاة وإنـزال الــعـقــاب بـحــقـهم
وفق القانون) مـشير الى ان (أمنَ
وأستـقرار العـراق ليس خـياراً بل
مــســار حـــتــمي يــعـــكس حــضــور
ــــؤســـســــاتــــهـــا وأمنِ الـــدولــــة 
ــكـتب مـجــتـمــعـهــا). واسـتـنــكـر ا
ـقـراطي الـسـيـاسـي لـلـحـزب الــد
الكـردسـتـاني  االعتـداء عـلى مـقر
فـرعـه بـالــعــاصـمــة مــشــددا عـلى
عـنـية في ؤسـسـات واألجهـزة ا ا
احلكـومة االحتـادية إلـقاء الـقبض

على مرتكبي هذه االعتداءات.

اصـابة  2477بكـورونـا في عـموم
احملافـظات) واضـاف ان (الشـفاء
وفـيات بلغ  335حـالـة وبـواقع  5
جـديـدة) مـؤكـدا ان (اكـثـر من 10
االف شخص تلقى جرعات اللقاح
ـــــضـــــاد فـي مـــــراكـــــز الـــــوزارة ا
ـنـتـشـرة بـبـغـداد واحملـافـظات). ا
من جهتها  أكدت مديرية الصحة
العـامة الـتابـعة لـلوزارة  ان قرار
ـئـة ال يزال الـدوام بـنـسـبة  50بـا
ـدير الـعام ـفـعول.وقـال ا ساري ا
رياض احلـلـفي في تـصريح امس
إن (قرار الـلـجـنة الـعـلـيا لـلـصـحة
والـسالمـة الــوطـنـيــة من جـائـحـة
كـــورونــــا بـــشــــأن دوام الـــدوائـــر
ـئـة ال احلـكـومـيــة بـنـسـبـة  50بـا
فـعول) مشـيرا الى يزال سـاري ا
ـسـؤول في انه (جرى تـخـويل ا
ـوقف وحتـديد الدوائـر  بـتقـدير ا
نــسـبــة الــدوام). فــيــمـا اوضــحت
وزارة التخطيط اجراءاتها بشأن
ـتـحـدث بأسم آليـة الـدوام.وقـال ا
الوزارة عبد الـزهرة الهنداوي في
تـــصـــريح امس ان (الـــتـــخـــطـــيط
مـلــتـزمــة بـقــرار الـلــجـنــة الـعــلـيـا
ئة) مؤكدا بالنسبة للدوام  50با
ان (الـــــــدوام مــــــحـــــــددا وفــــــقــــــا
للمستويات الوظيفية التي جاءت
ديرين في القرار بالنسبة لدوام ا

 .( وظف العام و االقسام وا

مـدة لـيـست بـالـقـلـيـلـةعـلى ظـهـور
الـوبـاء). ورصـدت الـوزارة امس 
 2477اصــابـة بــكــورونــا وشــفـاء
 335حــــالـــة وبــــواقع  5وفـــيـــات
ـوقف الـوبائي جديـدة. واوضح ا
الـــيـــومي الـــذي اطـــلـــعت عـــلـــيه
(الـــــــــــزمـــــــــــان) امـس ان (عــــــــــدد
الــفــحــوصــات اخملـــتــبــريــة الــتي
اجرتـهـا الـوزارة لـعيـنـات مـشـتبه
اصابـتهـا بالـفايروس بـلغـت اكثر
من  15الـف  حــــــــيث  رصــــــــد

اإلصـابـة بـالـفــايـروس واحلـمـايـة
مـنه) واضـاف ان (هــنـاك وسـائل
تـــقــــلل مـن الـــعــــدوى وال وجـــود
اجـراء صـحي يـعـطي مـنـاعـة مـئة
ا في ذلك ئة  ضد الفايروس  با
الــلــقــاحــات لـــكن هــنــاك وســائل
الحـتـواء اخلـطـر حلـمـايـة الـنـفس
واجملـــتـــمـع) واعـــرب الـــبـــدر عن
استـغرابه (انـخـفاض االسـتجـابة
إلجراءات الـسالمة وتـلـقي اللـقاح
واطـن برغم من مرور من قبل ا
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اسـتـغـربت وزارة الـصـحـة امس 
ــــواطــــنــــ الجـــراءات جتــــاهل ا
الـسـالمـة مـن فـايــروس كــورونـا 
وانـــخـــفــــاض مـــســـتــــوى تـــلـــقي
اضادة بعد مرور مدة اللقاحات ا
ليست بالقليلة على ظهور الوباء.
ـــتــحـــدث بـــأسـم الــوزارة وقـــال ا
سيـف البـدر في تـصـريح امس ان
(لـلـكـمامـة دور فـعـال في احلـد من
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ســقـط صــاروخـــ بـــالـــقــرب من
معسكر تركي في محافظة نينوى
بـعـد صــد الـدفـاع اجلــوي اعـتـداء
بثالث طائرات مسـيرة على قاعدة
بــلــد  فــيــمــا تــوعــدت احلــكــومـة
مستـهدفي البـعثات الـدبلومـاسية
الحـقـة والـعقـاب. وقـال مـصدر با
امني ان (صاروخ سقطا امس 
بالقرب من معسكر زليكان التركي
في بعـشيـقـة) دون ذكر مـزيدا من
الــتـفــاصــيـل. بـدوره  كــشـف آمـر
قـاعـدة بـلـد اجلـويـة الـلـواء الـركن
ضـــيــاء مـــحـــسن عـن تـــفــاصـــيل
إحبـاط اسـتهـداف القـاعـدة بثالث
طائرات مـسيرة. وقـال محسن في
تصريح امس إنه (فـجر يوم امس
 رصـدت قـطـعــات الـدفـاع اجلـوي
اقتـراب ثالث طـائرات مـسـيرة من
وأصـدرت أمــراً بـإطالق الـقــاعـدة 
وتـمت مــعـاجلـتـهـا الـنـار عـلــيـهـا 
والذت الطائـرات بالـفرار) مـشيرا
الى ان (الطـقس كـان ضبـابـياً ولم
تـــســـتــــطع هـــذه الــــطـــائـــرات من
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تـشــيـلـسي الـتي جـرت عـلى مـلـعب
االحتــاد في قـمــة لـقــاءات اجلـولـة
رقم 22 مـن الـــدوري اإلنـــكـــلـــيــزي
ـمـتـاز. وسجل دي بـروين الـهدف ا
األول لــلـســيـتي فـي الـدقــيـقـة ?70
وذلك بـعد التالعب بنجولو كانتي
قـبل أن يسـدد كرة مقـوسة من على
حدود منطقة اجلزاء سكنت شباك
احلـــارس كــيــبــا. وبـــحــسب أرقــام
أوبــتـا ســجل دي بـروين بــالـتـالي
خــمــسـة أهــداف في شــبـاك فــريـقه
يرليغ الـسابق تشيلـسي في البر
وهـو أكثر العب تسجـيلًا في شباك
الـبلـوز بعدمـا سبق وأن مـثلهم في

سابقة. ا

راضـي وبــذلـك وصل فــريـق اربــيل
ـركـز الـثـاني عـشر لـلـنـقـطة  21بـا
في حـ رفع الكرخ رصيده للنقطة
ــركـز الـسـادس عـشـر فـيـمـا  17بـا
حــسـم الــتــعــادل الــســلــبي ايــضــا
مـباراة فريقيّ نوروز ونفط الوسط
باراة التي جـرت  على ملعب فـي ا
الـسليمانـية وبهذه النـتيجة  يكون
فــريـق نـوروز قــد جــمع  17نــقــطـة
ـركز الـسابع عـشـر بيـنمـا جمع بـا
ــركـز نــفط الــبـصـرة  26نــقـطــة بـا
ـــيـــا مـــنح الـــنـــجم الـــثـــامن. وعـــا
الـــبــلــجــيـــكي كــيـــفــ دي بــروين
مـتـوسط ميـدان مانـشسـتر سـيتي
الــفــوز لــفــريــقه في مــبــاراتـه أمـام
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انــهى فــريق  الـزوراء بــكـرة الــقـدم
مـــــبـــــاراتـه امـــــام الـــــنـــــجف امس
بــالـتـعــادل اإليـجـابي بــهـدفـ لـكل
مــنــهــمــا وذلك ضــمن مــنــافــسـات
رحلة االولى اجلـولة االخيـرة من ا

متاز . للدوري العراقي ا
ورفـع الزوراء رصـيـده لـلـنـقـطة 35
ـركز الـثاني مـؤقتـاً فيـما وصل بـا
ـركز رصـيـد النـجف للـنقـطة 30 بـا
الـــســابع. وحلــســاب ذات اجلــولــة
تـعادل فـريقـا الكـرخ وضيـفه اربيل
ســــلــــبـــــيــــاً بــــدون اهــــداف الــــتي
اسـتضـافهـا  ملـعب السـاحر احـمد
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أكد األمـ العـام جمللس الوزراء
حمـيـد الغـزي اهتـمـام احلكـومة
ـلف احملـاضــرين.وقـال الـغـزي
في تـصـريح امس ان (احلـكـومـة
تـــــولي أهـــــمــــيــــة لـــــشــــريــــحــــة
وكــــذلك بــــقــــيــــة احملــــاضــــريـن 
الــــشـــرائـح حــــيث  تــــمــــديـــد
التـعاقـد مـعهم  ضـمن قرار 315
وادراجـه في مـــشـــروع مـــوازنـــة
ــــقـــبـل). بـــدوره  دعـــا الـــعـــام ا
الـنائب مـحـمـد شيـاع الـسوداني
احلـــكـــومــة الـى ادراج بــنـــد في
ـوازنــة  لـتـثـبــيت احملـاضـرين ا
ن امــضــوا خـمس اجملــانـيــ 
الك الدائم على ا سنوات خدمة 
اسوة بـالعـقود. وقـال السوداني
في تــــــصــــــريح امـس (ضـــــرورة
ــــلف اهــــتــــمـــــام احلــــكــــومــــة 
احملاضرين وشـمولهم بالـتثبيت
الك  حــسـب مــا ورد في عــلـى ا
وذلـك لـــــســـــد مـــــوازنـــــة 2021 
الكات الـتـعـليـمـية الـنقص فـي ا
ـا وانــصـافــا لـهـذه الــفـئـة تــكـر
ـسؤولـيـة العوام الـتي حتمـلت ا
ــطــالـبــة بــهـذا احلــقـوق). دون ا
وفـي ذي قـــــار  وضـع الـــــغـــــزي
واحملــافظ مـحــمـد هــادي الـغـزي
ـــســتـــشــفى احلـــجـــر األســاس 
الـشطـرة الـعـام سـعة 23 سـريرا

ومجـسريـن جديـدين. وقال بـيان
للـمحـافظـة تلـقته (الـزمان) امس
ان (األم الـعام جملـلس الوزراء
وضـــــعــــا  احلــــجــــر واحملــــافظ 
األســـاس النـــشــاء مـــســـتـــشـــفى
الــشــطــرة الـعــام ضــمن الــقـرض
الياباني بسعة استيعابية تصل
الى ٢٣٠ ســريــرا كــمـا  وضع
احلــــــجـــــر األســــــاس النــــــشـــــاء
مــجــســرين جــديـديـن في قــضـاء
ـــــشــــاريع الــــشـــــطــــرة ضـــــمن ا
الــتــنــمــويــة الــســتــراتــيــجــيــة)

واضـــاف ان (اجلـــانــبـــ عـــقــدا
ــيـدانــيـة في خالل جــولــتـهــمـا ا
اجــتـمــاعـا ـديــنـة الــصـنــاعــيـة ا
مـــشـــتــــركـــا مع عــــدد من رجـــال
ـسـتـثـمريـن  وشددا األعـمـال وا
عـــلى ضــرورة االســـراع بــاطالق
ــشــاريع الــصــنــاعــيـة عــدد من ا
االســتــثــمــاريـة لــتــكــون بــاكـورة
تأسيس قطـاع صناعي ناهض)
وتـــعــهـــد الـــغــزي (بـــتـــســخـــيــر
اإلمـكـانـات كافـة لـتـسـهـيل حـركة
االستثمار الصناعي) من جانبه

اكـــد احملـــافظ ان (الـــعــمـل جــارٍ
عـلى قدم وسـاق الجل اسـتـكـمال
ـديـنة مـتـطـلـبـات تـشـغـيل هـذه ا
الواعدة) مؤكدا (تـسخير جهود
ــشـــاكل االدارة احملـــلـــيــة حلـل ا
والــعـقـبــات الـتي تــعـيق عـمــلـيـة
االســتـثــمــار الـصــنــاعي) ولـفت
الـبـيــان الى ان (الـزيـارة شـهـدت
وضع احلــجــر األســاس النــشــاء
مـلـعب اإلدارة احملـلـية فـي اطار
ـــــنــــــشـــــآت دعـم وتــــــطـــــويــــــر ا

الرياضية). 

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. Issue 7172 Sunday 16/1/2022الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7172 األحد 13 من جمادى اآلخرة 1443 هـ 16 من كانون الثاني (يناير) 2022م

حالة طارئـة). فيما قـررت مديرية
مـحــافـظـة أربــيل تـغـيــيـر أوقـات
امــتــحـــانــات نــصف الــســنــة من
الـسـاعــة الـثـامـنــة والـنـصف إلى
الــســـاعــة الــتــاســـعــة والــنــصف
ـديرية في بيان .وذكرت ا صباحاً
تـلــقـته (الـزمــان) امس أنه (تـقـرر

تــأجـيل وقت امــتــحـانــات نـصف
الـــســنــة من الــســـاعــة الــثــامــنــة
والـنصـف إلى السـاعـة الـتـاسـعة
والــنــصف صــبــاحــاً وفي حــالـة
حــصــول امــطــار او فــيــضــان او
سيول  ندعو اهالي الطلبة لعدم
االضـــطـــرار وســـيــتـم تــعـــويض
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ـســانـد جــدد الـعــراق امس مـوقــفه ا
لـلـشـعب الـلـبـنـاني في تـخطـي ازماته.
وقــال بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) امس ان
(مـــســـتـــشـــار االمن الـــقـــومي قـــاسم
االعرجي اجـرى اتصاال هاتفيا بوزير
جرى الداخلية اللبناني بسام مولوي 
ستمر خالل تأكـيد التنسـيق االمني ا
ــشـتــرك بــ الــبــلـدين) والــتــعــاون ا
وجـــدد االعــــرجي (مـــوقـف الـــقـــيـــادة
ـسـانـد لـلـشـعب الـلـبـنـاني الـعـراقـيـة ا
لــتـخـطـي ازمـاته). من جــانـبـه  اعـبـر
مــولـوي  عن (شـكـره لـوقـوف الـعـراق
مع لــبــنــان في مــخــتــلـف الــقــطــاعـات
واالصـعدة). من جهة اخرى  أوضح
عضـو جلنة األمن الـقومي والسـياسة
ــان اإليـراني جـلـيل اخلـارجـيــة بـالـبـر
رحيـمي جهنابـادي  أنه يجري إحياء
ـــــهـــــمـــــة بـــــ إيـــــران الـــــعـالقـــــات ا
والــسـعــوديـة وتــسـتــعـد الــسـفــارتـان
إلعـادة فــتــحـهــمـا مـن جـديــد . وكـتب
جـهـنـابـادي تـغـريـدة عـلى تـويتـر امس
ان (آثـــار ذلك مـــهـــمـــة في تـــخـــفـــيف
الـتـوتـرات اإلقــلـيـمـيـة وزيـادة تـمـاسك
الـعـالم اإلسالمي) وتـابع انه (يـتـعـ
عـلى األجـهـزة األمـنيـة واإلعـالمـية أن
تـتــوخى احلـذر من األعـمـال اخلـبـيـثـة
لـــلــكـــيـــان الــصـــهـــيــونـي وحــمـــاقــات
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ـصرف ـعـامالت تـوزعـت بـ فـروع ا وأضـاف أن (هـذه ا
الـتي شملت الرئـيس وحي اجلهاد والـسالم والفـراهيدي 
ـصــرف وفق الـصـيغ ـنــحـهـا ا جــمـيع الـتـمــويالت الـتي 
شـاريع والزواج ركـبـات وا االسالميـة وتشـمل الـعقـار وا
ــصـرف والــسـلـع والــتـعــلــيم) مــشــيــرة الى ان (ابــواب ا
واطنـ من اجل االستفادة بجـميع فروعه مفـتوحة امـام ا
ـصـرف وفق الـتـعـلـيـمـات ـنـحـهــا ا من الــتـمـويالت الـتي 
ــعـتــمــدة). فــيـمــا اصــدر مـصــرف الــرافـدين وااللـيــات ا
. وذكر تـوضيـحـا جديـدا بـشـأن بيع الـسـندات لـلـمواطـنـ
ـكــتب االعالمي لــلــمـصــرف في بــيـان مــقــتـضب تــلــقـته ا
صرف مستـمر  ببيع سـندات البناء (الزمـان) امس ان (ا
للمـواطن الراغب بالشـراء) مؤكدا ان (البيع يكون عبر

نتشرة في بغداد واحملافظات).  صرف ا فروع ا
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ـالـية كـشف مـصـرف الـنـهـرين االسالمي الـتـابع لـوزارة ا
عن صدور تـعلـيمـات جـديدة بـشأن تـمويل شـراء واحدات
ـــوظــفـي دوائــر الـــدولــة. وقـــالت مــديـــرة قــسم ســكـــنــيــة 
ى عـبـد العـزيز مـصـطفى في بـيان ـصرف  الـدراسـات با
تابعته (الزمان) امس ان (التعليمات تتضمن تمويل شراء
وحدات سـكنيـة جاهـزة او شراء وحدات داخل اجملـمعات
ـوظـفي دوائــر الـدولـة وذوي شـهــداء الـشـرطـة الـســكـنـيــة 
صرف). من جانبها  اكدت مديرة وطنة رواتبهم لدى ا ا
قسم الـتمويل واالستثمار وديـان كاظم مهدي إن (عمليات
ارتـفــعت بـفـضل ـاضي ـنح خالل شــهـر كـانــون االول ا ا
اذ وصل عـدد مـعـامالت مـنح تـوجـيـهـات االدارة الــعـامـة 
الــتـمـويالت وفق الــصـيغ االسالمـيـة الى  199مـعـامـلـة)
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لــلــقـاء يــرتب االطــار الــتــنــســيــقي
رئــيس الــتــيــار الـصــدري مــقــتـدى
حلل اخلالفــات الــعــالــقـة الــصــدر 
والــتـبـاحث فـي تـشـكـيـل احلـكـومـة
اجلــديـدة.وقـال عـضـو الــتـنـسـيـقي
عــلي الــفــتالوي في تــصـريح امس
ان (هـنـاك اتفـاقـات ب الـتـنسـيقي

والــــتـــــيــــار الــــصــــدري حــــيث 
االشـكال عـلى جزء يـسير من االراء
ولــكن رغــبـة الــطــرفـ بــحــلـحــلـة
ـضي ـشــاكل الـعـالــقـة وا جــمـيع ا
بــتـشـكــيل احلـكــومـة) وأضـاف إن
(هــذه الــتــفــاهــمــات قـد تــؤدي الى
االنفراج السياسي) مؤكدا (وجود
اجـتماعات ولقاءات جديدة ستعقد
بــــ االطــــار والــــتــــيــــار لــــغـــرض
الــــتـــبـــاحـث وحـــلــــحـــلـــة جــــمـــيع
االشــكــاالت الــتي تــعــوق تــشــكــيل
احلـكـومـة) وتـابع (سـتـكـون هـناك
جــلــســات مــعــلــنــة بــ الــطــرفــ
قـريــبـا). من جـانـبه  اكـد الـقـيـادي
فـي االطـــــــار وائـل الـــــــركـــــــابي ان
(االجــتــمــاع الــذي عــقــد فـي مــنـزل
رئـيس قـوى الدولـة الوطـنـية عـمار
بـحضـور رئـيـسي ائتالف احلـكـيم 
ــــالـــكي دولــــة الـــقـــانــــون نـــوري ا

وحتــالف الــفــتح هــادي الــعــامـري
يــــهــــدف إلى والــــقــــادة اآلخـــــرين 
مـــنـــاقــشـــة مـــســتـــجـــدات الــوضع
الـسـيـاسي وخطـوط الـتواصل مع
الـكـتل الـسـيـاسـيـة والسـيـمـا بـعـد
قـرار احملكمة الوالئي بإيقاف عمل
هــيــئــة رئــاســة مــجــلس الــنـواب)
مــشـيــرا الى ان (االجــتـمــاع نـاقش
مـسـتجـدات األوضـاع األمنـيـة وما
ــــقــــار احلـــزبــــيـــة تــــعــــرضت له ا

االنــتــخــابــات اجلــديــدة بــإشــراف
ـشـهـداني شخـصـياً ولـيس غـيره ا
فـأن النتيجة حتماً ستكون واحدة
وهـي فــوز احلــلــبــوسـي ونــائــبــيه
لــلــمــرة الــثــانــيــة) مــتـســائـال (مـا
جـــدوى الــدعــاوى واالمــر الــوالئي
وصــدور حـكم بــالـغــاء انـتــخـابـات
ـان الـسـابـقـة واجـراء رئـاسـة الـبـر
انـــتــــخـــابـــات جــــديـــده بـــاشـــراف
ـــــشــــــهـــــداني?).  بـــــدوره  قـــــال ا
اخلــبــيـرعــلي الــتـمــيــمي ان (األمـر
الــوالئي يــعـنـي أمـراً مــعـلــقــاً عـلى
ـــقــامــة أمــام نـــتــيــجـــة الــدعــوى ا
والـقــرار الـنــهـائي أي االحتــاديــة 
حلـ البت في هـذه الدعـوى بشأن
مـدى شرعـية اجلـلسـة األولى فأذا
ردت احملـكمة الدعوى يعنى انتهاء
دعي هـذا األمر معـها واذا كسب ا
دعــواه فـــهــذا يــعــني حتــول األمــر
الــوالئي إلى قــرار نـهــائي مع قـرار
الــــــــــدعــــــــــوى)  واشــــــــــار الى ان
(االحتـاديـة اذا أيـدت األمـر بـقـبـول
ـدعـ أو الــعـكس فـهـو ال دعــوى ا
س الـسقوف الزمنية الدستورية
ـــتـــعـــلــــقـــة بـــانـــتـــخـــاب رئـــيس ا
اجلـــمـــهــــوريـــة وتـــرشـــيح رئـــيس
مـــجـــلس الـــوزراء إال اذا أصــدرت
قـراراً نهائياً بإلغاء اإلجراءات بعد

 9كـانون الثاني) وتابع ان (القرار
لـن يؤثـر عـلى أداء الـيـمـ من قبل
ألن ذلك غير مـطعون فيه). الـنواب 
ـقراطي نفى احلـزب الـد الـى ذلك 
الــكـردسـتـاني تــنـازله عن مـنـصب
رئــاسـة اجلــمــهـوريــة.وقـال عــضـو
احلـــزب مــهـــدي عـــبــد الـــكــر في
ــا تـــصـــريح امـس إنه (ال صـــحـــة 
تـــدولــته بــعض مـــواقع الــتــواصل
االجـتماعي بشأن تنازل احلزب عن
مـــنـــصب رئــاســـة اجلـــمــهـــوريــة)
واضــــاف ان (حـــوارات ولــــقـــاءات
جتـــريـــهـــا شـــخـــصـــيـــات االحتــاد
الـوطني مع رئيس احلـزب مسعود
الـبـارزاني حلـسـم مـشكـلـة مـنـصب
رئــاسـة اجلــمـهــوريـة) واســتـطـرد
بـالقـول ان (مرشـح احلزب الـوحيد
هــو الـقــيـادي هــوشـيــار زيـبـاري)
مـــشــيـــرا الى (وجـــود تــفـــاهــمــات
وحـوارات بـ احلزبـ في اإلقـليم
ــوضــوع). من جــهـة حلــسم هــذا ا
اخـــرى  انـــتـــخـب حـــزب الـــدعــوة
الـكي باإلجماع اإلسـالمية نوري ا
أمـــيـــنــاً عـــامـــاً له. واقـــام احلــزب
(مـؤتـمره الـثامن عـشر حتت شـعار
بـــهــــويـــتـــنـــا االسـالمـــيـــة نـــواجه
الــتـحـديــات ونـبــني الـوطن" الـذي

الكي).  جرى خالله انتخاب ا

والـسفـارة األمريـكيـة) ومضى الى
الــقـــول ان (مــســاع لــفــتح قــنــوات
ا تـواصل مع التيار الصدري ور
ـقـبـلـ ســنـشـهـد خالل الـيــومـ ا
لــقــاءً أولــيـاً بــ وفــد من الــتــيـار
وآخـــــر من اإلطــــار). فـــــيــــمــــا رأى
اخلـبيـر القـانونـي طارق حرب  ان
اي قـــرار ســيـــصــدر من احملـــكــمــة
االحتــاديــة الــعـلــيــا  نــتـائــجه من
ــنــتــخب ــان ا صــال رئـــيس الــبــر

محمد احللبوسي ونائبيه. 
وقـال في بيان تلقته (الزمان) امس
ان (حــتى لــو فــرضــنــا بــعــد األمـر
الـوالئي الـذي اوقف اعـمـال رئـاسة
ـنـتــخـبـة واصـدار حـكم ـان ا الــبـر
جـديد من احملـكمـة العـليـا يتـضمن
الــغــاء انــتـخــابــات هــيـئــة رئــاسـة
مــــــجـــــــلس الـــــــنــــــواب  وإعــــــادة
االنــتـخـابـات لـلـمــرة الـثـانـيـة كـون
عــلى ان تــكـون الــســابـقــة بــاطــلـة 

UD—∫ مياه االمطار تغمر شوارع واحياء من اربيل «
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عــلي الــبـارح وقــيس الــيـوم" و"يــسـقط
االنـقالب" و"الشعب يـريد عزل الرئيس"
و"الـــشـــعب يـــريـــد اســـقـــاط االنـــقالب"
و"حـــــريــــات حــــريــــات".وارتـــــفع عــــدد
احملـــتـــجـــ لــــيـــنـــاهـــز االلف قـــبل أن
يــتــفــرقــوا إلى مــجـمــوعــات صــغــيـرة.
نـتشـرة بكـثافة وأحـكمت قـوات االمن ا
غــلق كــامل شــارع احلــبـيـب بـورقــيــبـة
بــالــعــاصـمــة ومــنــعت احملــتــجـ من
ـراسـلي فـرانس الـوصــول الـيه وفـقـا 
بـــرس.وتــمـــكن بـــعض احملــتـــجــ من
جتـاوز احلـواجـز وواجـهـتـهم الـشـرطة
ــســيل لـــلــدمــوع والــضــرب بــالـــغــاز ا
ـاء واعــتــقـلت واســتــخـدام خــراطــيم ا
عـشرات منهم.كما اقـترب نحو خمس

شـخـصـا من مـبنى وزارة الـداخـلـية في
شـــارع احلــبــيب بــورقـــيــبــة.وصــرخت
مـحتجـة في وجه عناصـر الشرطة "أنت
تـــعــمل لــصـــالح الــســيـــسي (الــرئــيس
ـــصـــري عـــبــد الـــفـــتـــاح) واالمــارات" ا
مـعتبرة ان ما قـام به الرئيس التونسي
قـيس سـعـيّـد كـان بـدعم مـن قـادة مـصر
ودول خـلــيـجـيـة.ولم تـشـهـد الـعـاصـمـة
تــوتــرا واحــتــقــانــا بــهــذا الـشــكـل بـ
احملــتــجــ وقــوات األمن مــنــذ احـداث
ثــورة 2011. واألربـــعــاء أقــرت رئــاســة
احلـكومـة التـونسـية حـظر جتـول ليـليا
ـكافـحة ومـنـعا لـلتـجمـعـات ألسبـوع 
انـــتـــشـــار وبـــاء كـــوفـــيــد- 19. وقـــالت
ـدافـعـة عن حـقوق االنـسـان سـهام بن ا

نـفى بالـسعـودية وحتدث طـريقه الـى ا
فـيها مع وزير الدفـاع آنذاك رضا قريرة
وقــائـد اركـان جـيش الـبــر رشـيـد عـمـار
وشـــخـص مـــقـــرب آخـــر يـــدعى كـــمـــال
الـلطـيف.ويُعـلم قريـرة الرئـيس السابق
بــأن الــوزيــر األول مــحــمــد الــغـنــوشي
"تـولى الـرئـاسـة مـوقـتـا" ويـرد علـيه بن
كن عـلي "سـأعـود بـعـد سـاعـات".كـمـا 
سـماع بن علي في تسـجيل آخر يهاتف
شـخصا آخر هـو كمال اللـطيف ويطلب
مـنه "هل تنـصحني بـالعودة اآلن أم ال?"
ويـــجــيـب الــلـــطــيـف "ال ال ال الــوضع
يـتـغيـر بـسرعـة واجلـيش ال يكـفي".كـما
طـــرح ين عـــلـي الــســـؤال عـــلى رئـــيس
أركـان جيش الـبر اجلـنرال رشـيد عـمار
الـــذي رد "أعـــتـــقــــد أنه من األفـــضل أن
تــــتـــريـث قـــلــــيال". تــــوفي بن عــــلي في
الــســعـوديــة في أيــلـول 2019 بــدون أن
يــتــمــكن من الــعـودة إلى تــونس.وحتل
الـــذكـــرى احلــــاديـــة عـــشـــرة لـــلـــثـــورة
الـتـونسـيـة في وقت تـشهـد الـبالد أزمة
سـياسية حادة وخصوصا بعدما أعلن
الـرئـيس قـيس سـعـيّد تـولي الـسـلـطات
ان في  25 تـموز وجتـمـيـد أعمـال الـبـر

الفائت.
و تـظاهـر مئات األشـخاص اجلـمعة في
تــونـس الــعــاصــمــة في ذكــرى الــثــورة
لـلتعـبيـر عن معارضـتهم للـرئيس قيس
سـعـيّد مـتـحـدّين قرار مـنع الـتجـمـعات
ــكـافـحـة عـودة انـتــشـار وبـاء كـوفـيـد-
.19وردد احملـتـجون الـذين جتمـعوا في
شــارع مــحــمــد اخلــامس بــالــعــاصــمـة
شــعــارات من قــبــيل "ال حــال يــدوم بن
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سـدرين لفـرانس بـرس " محـو الثورة
بـأمر ديكتـاتور".واضافت منـتقدة بشدة
قــرار مـنع الــتـظــاهـرة "ال نـعــيـد كــتـابـة
الـتاريخ كما نـريد نحن هنـا للدفاع عن
مـــؤســـســات اجلـــمـــهـــوريــة". ورات بن
ســدرين أن "هــذا الــشــعب الــذي أســقط
ديــكــتــاتــوريــة امــتـدت ل  23 عــامــا لن

يسمح باعادة ارساء ديكتاتورية".
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وقـرر سعـيّد تـغييـر تاريخ احـياء ذكرى
ثـورة  2011 من  14 كـانـون الـثاني إلى
ن كل سـنـة مـعـتـبرا أن  17 كـانـون األو
الـتــاريخ األول غـيـر مالئم.وأكـد سـعـيّـد
يــومــهــا أن "يـوم  17 كــانــون األول هـو
يـوم عيـد الثـورة وليس يوم  14 كـانون

{ تــــــــــونـس-(أ ف ب) - اظــــــــــهـــــــــرت
تـسجيالت صوتية نشرتها قناة بي بي
سـي الــبــريــطــانــيـــة امس أن الــرئــيس
الــتـونــسي الــسـابق زيـن الـعــابـدين بن
عــلي الـذي أطـاحت انـتـفــاضـة شـعـبـيـة
بـــنــظــامـه كــان يــرغب فـي الــعــودة إلى
بـالده. وتـــزامن نـــشـــر الـــتـــســـجـــيالت
ـنـسـوبة لـ عـلي ومسـؤولـ بارزين ا
فـي نظـامـه ومقـربـ مـنه مـع مرور 11
عـــامــا عــلى ذكـــرى االطــاحــة به في 14
كــانــون الــثــاني 2011 بــعــد  23 عــامــا
قـضـاها عـلى رأس السـلطـة. وأكدت بي
بـي سي أنـهــا دقــقت في الــتــســجـيالت
وعرضتها على "خبراء صوت لتحليلها
والـتـحـقق من مـصـداقـيـتـهـا. ولم يـعـثر
اخلـبـراء عـلى أي دلـيل عـلـى حدوث أي
تالعـب أو عبث فـيهـا".وانطـلقت الـثورة
ــا يــســمى الــتــونــســيــة الــتي مــهــدت 
"الـربـيع الـعـربي" في الـعـديـد من الدول
نطـقة في  17 كـانون األول 2010 فـي ا
ــتـجـول حــ اضـرم الـشــاب والـبـائع ا
مــحــمـد الــبـوعــزيــزي الـنــار في نــفـسه
احـــتـــجـــاجــا عـــلى تـــعـــامل الـــشـــرطــة
مـــعه.ويــظـــهــر الــتـــســجــيـل الــصــوتي
ـنـسوب لـ عـلي أنه كان يـتـحدث مع ا
أحـد أقربائه يوم  13كانون األول 2010
ـقرب بـعـد ان ألـقى خـطـابـا لـلـشـعب.وا
ـعـروف طـارق مــنه هـو رجل األعـمــال ا
بن عمار الذي هنأه بخطابه واجابه بن

علي أنه يفتقر الى الطالقة.
امـا التسجـيالت األخرى فتعود الى 14
كانون الثاني/  2011 ح كان بن علي
فـي الـطــائـرة مـع أفـراد من عــائــلـته في
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ُسـتلـزمـات الطـبـية في سـامراء أعـلـنَ مُديـر عـام الشـركـة العـامة لـصـناعـة األدويـة وا
ـعادن خالــد مُحيـي عـلـوان عن وصول مـنظومات احدى شـركات وزارة الصـناعة وا
ـشـروعي إنـتـاج اخليـوط اجلـراحـية الـسـحب والدفـع ومنـظـومـات التـبـريـد اخلـاصة 
وإنـتـاج الــبـخـاخـات والـتي يـتم إنـشـاؤهـا في مـصـنع بـغـداد لـلـغـازات الـطـبـيـة الـتـابع

للشركـة.
وقــالَ في بـيـالن تـلـقـته (الـزمـان) امس
ُــنــفــذة لــلــمــشــروعــ انَ (الــشــركـــة ا
تُواصل العمل إلكمال الهيكل احلديدي
اخلـاص بـالـسـقـوف الـثـانـويـة ونـصُب
ـنظـومـة الـتـبـريد الـدكـتـات اخلـاصـة 
ــطــلــوبــة لــغــرض وفق الـــقــيــاســات ا
ُخطط لهُ ُحدد وا إجنازها في الوقت ا
 مــؤكـداً انَ مـصـنـعـي إنـتـاج اخلـيـوط
اجلـــراحـــيـــة وبـــخـــاخـــات الـــربـــو من
ـشـاريع اإلنتـاجـية األولى مـن نوعـها ا
فـي البِــالد). يُـذكــر انَ وزيـر الـصـنـاعة
ـعـادن وضع في نـهايـة شـهر أيـلول وا
ــــاضي حــــجـــر األســـاس مـن الـــعـــام ا
إلنـشاء أربعـة مصانع جـديدة مُخـتصة
ُــســتـلــزمـات الــطـبــيـة في بــصـنــاعـة ا
مـصنـع بغـداد للـغازات الـطبـية الـتابع
إلى الـشـركـة الـعـامـة لـصـنـاعـة األدوية
ُــســتـلــزمــات الــطـبــيــة في ســامـراء وا
والتي تشمل مصنع إنتاج األوكسج
الــطـبي بـطـاقـة 90 طـن/ يـوم ومـصـنع
إنـتاج غـاز التخـدير أوكـسيـد الـنتـروز
ُشاركة مع بطاقة   50 كيلو / ساعة با
شـركـة الـواقـيـة اإلمـاراتـيـة إضـافة إلى
مــصـــنع إنــتــاج اخلــيــوط اجلــراحــيــة
بـطـاقـة عشـرة ماليـ قـطعـة / سـنـوياً
ومـــصـــنع إنـــتـــاج بــخـــاخـــات الـــربــو
والــبـخـاخــات األنـفــيـة بـطــاقـة تــسـعـة
ماليـــ قــطــعــة / ســنـــويــاً وفق عــقــد
ُـــبــــرم مع شـــركـــة أرض ُــــشـــاركـــة ا ا
ـدعومـة من شركة الـكرنـاف العـراقية ا
ـانـيـة حـيث سـتـكـون هـاروهـوفـلـيـر األ
ـشـاريع بـادرة خـيـر عـلى شـركة هـذهِ ا

وضـعَ في أواخــر شــهـر تــشــرين األول
ــــاضي حــــجـــر األســـاس مـن الـــعـــام ا
إلنــــشـــاء أربــــعــــة مـــشــــاريع جــــديـــدة
مُــــتــــخــــصــــصــــة بــــإنــــتــــاج األدويــــة
ُـسـتـحـضـرات الـطـبـيـة في الـشـركـة وا
ُـستـلزمات الـعامـة لصـناعـة األدوية وا
الـطبـية في سـامراء من بيـنهـا مشروع
ُــــضــــادات احلــــيــــاتــــيــــة / إنــــتــــاج ا
الـبنسلـينات ومُشـتقاتهـا بالشراكة مع
شــركـــة الــنــجــمــة الـــبــيــضــاء إلنــتــاج
الكبسول بطاقة 162 مليون كبسولة /
ـعـلـقــات بـطـاقـة ثالث ماليـ ســنـة وا
قـنـيـنـة / سنـة والـفـيـاالت بطـاقـة سـتة

مالي فيال / سنـة.
ُــعــدات وتــمــكــنـت الــشــركــة الــعــامــة 
اإلتـصاالت والـقُدرة التـابعة إلى وزارة

عـادن وبجـهود وخـبرات الـصـناعـة وا
كــوادر قـــسم الــبــحـث والــتــطــويــر من
تـصـمـيم وتـصـنيع مـحـطـة رصـد مائي
ـعـرفة نـوعـية ومُـستـوى مـياه األنـهار
وإرســال الـبــيـانــات عن طــريق شـبــكـة
اإلنـتـرنت إلى مـركز احلـاسـبة خلـزنـها

وحتليلها والتعامُل معهـا.
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ــكـــتب اإلعالمي لـــلــوزارة في وبـــيـنَ ا
بــيــان تـلــقـتـه (الـزمــان) امس أنَ (هـذهِ
احملـطـة مُـكـونة من مـنـظـومـت األولى
ُراقـبـة وحتـلـيل نـوعـية مُـتـخـصـصـة 
ــيــاه من حــيث نــســبـة احلــامــضــيـة ا
والــعــكـورة واألمالح الــذائــبـة وتــكـون
عــلى نـوعــ ثـابـتــة ومُـتــحـركـة فــيـمـا
ــنـظـومــة الـثــانـيـة بــقـيـاس تــخـتص ا

مُـستوى مـاء النهـر وتكون عـلى نوع
أيــضـاً راداري ولـيـزري)  الفـتـاً إلى انَ
ـركز الوطني (الـشركة قـامت بتجـهيز ا
ائـية بـخمـسة مـحطات ـوارد ا إلدارة ا
ُــواصـــفــات ـــائي حــسـب ا لـــلــرصـــد ا
ُبـرم ب ـطلـوبة ووفق بـنود الـعقـد ا ا
َّ نـصُب واحـدة مــنـهـا الــطـرفـ وقــد 
يدان قرُب عـلى نهر دجـلة في مـنطقـة ا
اجلــســر احلـديــدي الــقـد في مــديــنـة
ــوصل فـيـمــا سـيـتم نــصُب احملـطـات ا
األربــعـــة في مُــحــافـــظــة بــغــداد ومُــدن
أخـــرى)  مـــؤكـــداً انَ (هـــذهِ احملـــطــات
تـمـتاز بـجودة في األداء ومـوثوقـية في
الـعـمل وقـد صُـمـمت حـسب مُـواصـفات
ـعـايـيـر ُـسـتـفـيـدة وضِـمنَ ا اجلـهــات ا

.( يـاً ُعتمدة عا القياسية ا

أدويـة سـامـراء بـغـيـة تـنـويع وتـوسـيع
ـعــامل ــصـانـع وا أشــكــال اإلنــتــاج وا
ـؤسـســات والـقــطـاعـات الــتي تـخــدم ا
الـصـحـيــة. و تُواصــل الشـركـة الـعـامة
ُستـلزمـات الطـبية لـصنـاعة األدويـة وا
فـي ســامــراء إحــدى تـــشــكــيالت وزارة
ـرحــلـة ــعـادن أعــمــال ا الــصــنـاعــة وا
األولى مـن مشروع إنـتاج الـبنـسلـينات
ومُـشتقاتها ضِمنَ خُطـتها اإلستثمارية
ذات الــنـافــذة الــواحـدة بــالـشــراكـة مع

شركة النجمة البيضـاء. 
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وقــالَ مُديـر عام الـشركـة  خالــد محيـي
شـروع يُقـام عـلى مسـاحة عـلــوان أنَ ا
3500 مـــتـــر مُـــربـع من قِـــبل الـــشـــركـــة
ُــشـاركـة وبـإشـراف مُــبـاشـر من قـسم ا
ـشـاريع فـي الـشـركـة وبـنـسـبـة إجناز ا
ئة  الفـتاً إلى انَ األعمال بـلَغت †25بـا
تــضـــمــنت صب األســاســات اخلــاصــة
بــالـبـنـايـة وقــواعـد األعـمـدة واجلُـدران
الـــســـانـــدة وانَ األعـــمـــال مُـــســـتـــمـــرة
وبـإنـسيـابيـة عالـيـة وفقـاً للـمُواصـفات
ــعـمــول بــهـا في ُــتــعـاقــد عـلــيــهـا وا ا
ـيــة وحـسب ــصـانع الــدوائـيــة الـعــا ا
تــعـلـيـمـات وزارة الـصــحـة الـعـراقـيـة 
ــــؤمـل إجنـــاز مُــــشــــيــــراً إلى انـه من ا
ـــرحـــلـــة األولى في األيـــام الـــقـــادمــة ا
رحلـة الثانية  مؤكداً والـبدء بأعمال ا
ــا ــشـــروع لــلــشـــركــة  أهـــمــيــة هـــذا ا
ســــيُــــحـــقــــقـهُ من زيــــادة في اإلنــــتـــاج
واإليــرادات فـضالً عـن تـشـغــيل األيـدي
عادن الـعاملـة. وكان وزير الصناعة وا
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ـواقع الـقـيـاديـة فـيه وتـوسـيع لـتــولي ا
قــاعـدته الــقـيــاديـة بـاشــراك اوسع عـدد
نـظمات احلـقوقيـة واعضاء ـكن من ا
ـــكــتـب الــدائـم  فــقـــد  اســتـــحــداث ا
مـــنــصب رئـــيس لالحتـــاد وزيــادة عــدد
ـساعدين والسيما ان االمـناء العام ا
اعـادة هيـكلـة االحتاد سـتؤدي بـالتـأكيد
ال تـعزيـز دوره وتطويـر اداءه وتمـكينه
ـهــنــيـة ـســؤولــيـاتـه ا من الــنــهــوض 
والــقـومــيـة واالنــســانـيــة) ومـضى الى
الـــــقـــــول ان (مـــــا قـــــام به االحتـــــاد من
اجنــازات لــتـحــقـيق اهــدافه  ال يــتـسع
لـتعدادها  غيـر ان العدد اخلاص جمللة
ـكن االحتــاد سـيـكــون الـوثـيـقــة الـتي 
ـعــرفـة مـا اجنـزه عـلى الــرجـوع الـيـهـا 
صـعيـد حتقـيق اهدافـه) واعرب الـبيان
عن اسـفه (بفـقدان ثالثـة شخـصيات من
ـؤتـمـر الـتـأسـيـسي ابـرز شــخـصـيـات ا
ـــمـــلـــكــة لـالحتــاد هـم  رئـــيس وزراء ا
ـمـثل الـسـابق لالحتـاد في ـغـربـيـة  ا ا
جـنـيف عبـد الرحـمن الـيوسـفي ورئيس
وزراء الــيـمن االسـبـق مـحـسن الــعـيـني
واالمـ العـام السـابق الحتـاد احملام

العرب فاروق ابو عيسى). 

هنـية  العمل من اجل اهـداف االحتاد ا
حتـقـيق وحـدة الـتـشـريـعـات والـقـوان
وتـطـويرهـا وحتديـثـها من خالل مـا قام
بـه من نـــدوات ومـــا اعــــده من بـــحـــوث
ودراسات وما نظمه من دورات تدريبية
 كــــان مـن اهــــمــــهــــا نــــدوة تــــوحــــيـــد
الـتـشـريـعـات والـقـوانـ الـعـربـية الـتي
اسـفـرت عن اعـداد وثـيقـة تـضـمنت اهم
ـبـاد الـتي اصـبـحت احـدى الـوثـائق ا
الـتي استرشـد بها مـجلس وزراء العدل
الـــعـــرب) وتـــابـع ان (ابـــرز االجنــازات
الـتي حققها االحتـاد هي ميثاق الشرف
ـؤتـمر لـلـحـقـوقـيـ العـرب الـذي اقـره ا
ـنـعــقـد في عـمــان في نـيـسـان الــثـالث ا
  1985الـذي نص في بنوده الـستة على
الـتـزام احلـقـوقـيـ بـالـدفـاع عن حـقوق
االنــســان واحلـريــات االســاسـيــة وعـدم
ــسـاهــمــة في الـتــشــريـعــات واحملـاكم ا
االسـتـثـنـائـيـة مع احلـرص عـلـى تـعـزيز
مـــبـــدأ اســـتـــقالل الـــقـــضـــاء وســـيـــادة
الــقـانــون) الفـتـا الـى ان (تـشـرين االول
ؤتمر السادس في   2020شهد انعقاد ا
عـــمــان  بـــهـــدف تــطـــويــر كـــفــاءة اداء
االحتـاد وايـتـاحـه اجملـال امـام الـشـباب

مـسـيـرة الـسـنوات الـسـابـعـة واالربـع
الـتي مـرت عـلـى االحتـاد منـذ تـأسـيـسه
وحـتى اليوم  دون االشـارة الى مسيرة
هــذه الــســنـوات الــتي مــرت عــلى االمـة
الــعـربـيـة وقـد كــانت مـثـقــلـة بـتـطـورات
مــلــيــئــة بــاالحــداث وغــنــيــة بــالـدروس
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مــؤكــدا (لــقـد حــثت عــلى مــدى االعـوام
ـاضية  تـغيرات اساسـية في تشـكيلة ا
الـواقـع الـعـربي وفي مـجـرى الـسـيـاسـة
الــعـربــيـة والـعالقــات بـ الــدول  كـمـا
تــغــيـرت الــكــثــيـر من مــعــالم اخلــارطـة
الـعربـيـة نفـسهـا وعمـليـة توزيع الـقوى
واالدوار عـلـيـهـا  لكن مـا بـقي اسـاسـيا
وجوهريا في نظر االحتاد هو  احلفاظ
عــلى اســـتــقاللــيــته ومــهــنــيــته  بــرغم
مـخـتلف اشـكال الـضغـوط التي تـعرض
لـها ومحاوالت ارغامه على تبني وجهة
نـظـر دولـة عـربـيـة دون اخـرى كـمـا دعا
االحتــاد وبـــأســتــمــرار الى نــبــذ حــالــة
الـفرقـة واالختالف بـ هذه الدول والى
الــتـــضــامن الــعـــربي وتــعــزيـــز الــعــمل
ـشـتـرك) واوضح الـبيـان انه (من اهم ا

االحتـاد بيانا بالذكـرى  تلقته (الزمان)
امـس انه (في مثل هـذا الـيـوم اخلامس
عشرة من كانون الثاني اجلاري  وقبل
سـبـعة واربـعـ عامـا  تـأسس االحتاد
اســـتــجــابــة حلـــاجــة مــلـــحــة وحلــشــد
الــطـاقـات عــلى امـتـداد الــوطن الـعـربي
وتـــوظــيف امــكـــانــيــاتــهـم  دفــاعــا عن
صيرية وعن حقوق الـقضايا القومية ا
االنــســان واحلــريــات االســاســيــة وعن
ســيــادة الـقــانــون واســتـقالل الــقــضـاء
وحتـقـيق الـعـدالـة) واشـار الـبـيـان الى
انـه (خالل مـسـيــرة االحتـاد الــظـافـرة 
اتـــســعـت دائــرة نـــشــاطـــاته وتـــعــززت
عالقــاتـه الـعــربــيــة والــدولــيــة بــعـد ان
اكـتسب عام  1976 الـصفة االسـتشارية
ـتــحـدة  كــمـا حــصل عـلى لــدى اال ا
صـفـة مراقب لـدى الـيونـسـكو وجـامـعة
الــدول الـعــربــيـة مــوظـفــا مـوقــعه هـذا
لــلــدفـاع عن قــضــايـا االمــة وحــقـوقــهـا
ـغتـصبة وفي مـقدمـتها قـضيـة العرب ا
ـركزية فلـسط  متـصديا للـمنظمات ا
عـادية لالمة العربية  غـير احلكومية ا
ــريـبـة واهــدافـهـا فــاضـحـا دعــواتـهـا ا
ــغــرضــة) واضـاف (يــصــعب تــقـو ا

وتـــوظــيف امـــكــانــيـــاتــهم  دفـــاعــا عن
ـصـيـريـة وحـقوق الـقـضـايـا الـقـومـيـة ا
االنــســان واحلــريــات بــعــد ان اكـتــسب
تـحدة الـصـفة االسـتشـارية لـدى اال ا
قــبل ســبــعــة واربـعــ عــامــا.  واصـدر
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اســتــذكـر احتــاد احلـقــوقــيـ الــعـرب 
ــسـيـرة الـظـافـرة الـتـي اتـسـعت فـيـهـا ا
عالقــاته الـعــربـيـة والــدولـيــة في حـشـد
الــطـاقــات عـلى امــتـداد الـوطـن الـعـربي
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رة االسـتـعانـة بحـرف ( لـو ) الذي يـفـيد الـتـمني في واحـد من مـعانـيه كـما أريـد هـذه ا
وا مناهجها حتى صار الكثـير من طلبتنا ينجحون في جميع يقول أهل اللغـة الذين عقدّ
الـدروس ويـفـشـلـون في لـغـتـهم  وبـالـرغم من أهـمـيـتـهـا اسـتـهـان بـهـا بـعض من الـذين
يـفـتـرض أن نـتـعـلم مـنهم قـواعـدهـا والـلـفظ الـسـليـم واسلـوب االلـقـاء  وأقـصـد مـقدمي
البرامج االذاعية والـتلفزيونية الذين استبدلوا الفـصيح باللهجة العامية ظنا من ادارات
وسائل االعالم ان التـفاعل مع اجلمـهور يحـدث بالكالم الـعامي أكثـر من الفصيح  او
قل : هم غــيـر مـتــمـكـنــ من الـلــغـة الـتـي تـعـد من أبــرز أدوات الـعــمل االعالمي  لـكن
قدم  وتفوقـت عليها معـايير اخرى كجمال لألسف ما عادت اللـغة معيارا الختـيار ا
تـابـع في مـواقع الـتواصل االجـتـماعي  الوجه واجلـسـد  ومهـارة الـثرثـرة  وعـدد ا

السيما بالنسبة لبعض الفتيات الالتي صرن ديكورا لتجميل االستوديوهات .  
و ( لو ) الـتمـني هـذه يسـتـنجـد بهـا أيـضا كـتـاب السـينـاريـو  بوصـفـها طـريقـة لـتولـيد
األفكار في أعـمالهم الدرامـية عندما تـشح في بعض األحيان  وعـلى غرارهم خطر في
ـان بـالـي اعـتــمـادهــا  مــثال : لـو كــنت من بــ الــنـواب احلــاضـريـن في جـلــســة الـبــر
شهـداني للمستشـفى  التي سادها الهرج ـقل فيها ا االفتتاحيـة  أعني اجللسة التي نُ
رج  واستشـف منها الشـعب ما ال أريد قوله  فـماذا سأفعل ( لـو ) كنت من بينهم وا
ثل ? بالتأكـيد أفكار كثـيرة خطرت في بـالي  ولكن أبرز ما استـعادته الذاكرة  ذلك ا
الذي صـاغه العراقـيون بلـهجتـهم اللذيـذة : ( ليلة الـگشرة تـب من العـصرية )  بـينما
ـقراطـيـة التي شـغـلت أحالمنـا بـالتـحـرر من العـبـودية ذهب بي ( لـو ) الـتمـني الى الـد
واخلـوف  تلك الـتي تـنتـشل الـناس من واقع مـخـجل وحرمـان دام عقـود  تـلك التي ال
تمييـز فيها ب الـعراقي عـلى اختالف ألوانهم  فجـمال العراق وقـوته تكمن في تنوع
عارف انسانه  قـوميا ودينيـا ومذهبيـا  وكل من يقول غيـر ذلك واهم  او لم يلق من ا
قراطية احلـقيقة تلك الـتي نتبادل بهـا السلطة بال سوى التي حتفل بـها الكهوف  الـد
ـسـلـحـة ) بـحسـب وصف زمـيلي ـقـراطيـة ا قـلق او رعب من احملـتـمل  ولـيـست ( الـد

قدادي . الدكتور كاظم ا
لـو كنت نـائـبا القـتـرحت عـلى جمـيع زمالئي الـقيـام بـزيارة نـصب الـشهـيـد قبـل افتـتاح
ان اجللسة  لنـتذكر الشهداء الذين لوال تضحياتـهم ما كان لنا أن نكون حتت قبة البر
ـصـيـر مـجـهـول  لـكي ال يـدنس ـوا عـوائـلـهم   هـؤالء الـذيـن جـادوا بـحـيـاتـهم  وعـرضّ
األراذل تـراب الـوطن  عـسى ولـعل ضـمـائـر الـنـواب الـسـابـقـ تـصـحو مـن سـبـاتـها 
ثال ان  ال لـيكـون نـائبـا  ويـفيق الـذين مـا عادت كل الـقـبب تسـتـهويـهم غيـر قـبة الـبـر
للشعب أصـدق تمثيل  بل ليحصد من السلطة ما بوسعه حصاده  او على أقل تقدير
الـتمتع بـنفوذ يتـيح له حتقيق مصـاحله الشخـصية وبعـدها احلزبيـة  ومصداق ذلك ما

مضى .
ا يـسـمى ( الكـتـلـة األكبـر )  فـهي بنـظـري لغم لـو كنت نـائـبا القـتـرحت اعـادة النـظـر 
ــقـراطــيــة اخلــالـيــة من احملــاصــصـة وضــعه دهــاة الــسـيــاســة حــائال دون بــلـوغ الــد
ومسـمـياتـهـا البـراقـة كالـتوافـق والشـراكة الـوطـنيـة  ذلك ان تـوافقـات الـوصول لـلـكتـلة
األكـبر شـرّعت األبواب لـلفسـاد  ومنـحت خزائن الـوزارات لألحزاب  وفـتحت الـنوافذ
لـتـدخل الغـربـاء حلجـز مـقاعـدهم في احلـكومـة عـبر أذرعـهم في الـداخل  وفي الـنهـاية
جعـلت الـعراق يـراوح في مكـانه  بل ويـتراجع الى اخلـلف  ويـنظـر ملـوك الـشمع عـند

تشكيل احلكومة للخارج قبل الداخل .
قدور الـصفقات لـوال هذا اللـغم ما تأخر تـشكيل احلـكومات شهـور عديدة  ومـا كان 
ان تفقـد الفائز في االنتخابات حقه في ادارة البالد  وهذا ما حصل
فـي جتارب سابـقة  ولـو حصل فـي جتربـتنا الـراهنـة  وكان من
ب االحتـماالت قبل انعقـاد جلسة االفتـتاح النحدرت البالد الى
مــنـزلق خــطـيـر . دعــوا الـفــائـز يــشـكل احلــكـومـة واجلــمـيع في
عارضـة  ليكون مسؤوال عن الـفشل  وجانيا لـثمار النجاح  ا

احلمد لله الذي لم يجعلني نائبا  واال لكنت ( ....  ).

زمـيل عـزيز عـاد الى بغـداد بعـد زيارة قـصيـرة للـبصـرة الفـيحـاء مع السـيدة عـقيـلته ..
وفي ذهـابـهـما وعـودتـهمـا اخـتـارا القـطـار وسـيلـتـهـما في رحـلـة جـميـلـة   حيـث تمـتـعا
دن واقـضيـة وقـصبـات  الح لـهمـا من خاللـها عـبق الـتاريخ ـشاهـدة مـناظـر جـميـلـة 
وعـراقـة الـتـراث العـراقي   فـالـسـفـر بـالقـطـار يـتـمـيـز  بعـدة مـزايـا ال تـتـوافر فـي باقي
ناطق ناظـر الطبيعية وا شاهدة ا وسائط السفر من أبـرزها إمكانية التفـرغ والتمتع 
عالم التاريخية على طول الطريق . دن وا الريفية والصحراوية والتضاريس والقرى وا
نـقل زمـيـلي انـطـبـاعـات مـفـرحة  عـن ثغـر الـعـراق  واهـلـهـا  وهي انـطـبـاعـات يـعـرفـها
اجلميع  فأهل الـبصرة كرماء في انسانـيتهم ونبلهم وطيـبتهم  فهم ملح ارض العراق
.. ومع انطباعـاته  ذكر مالحظات اجـدها مهمـة في تطوير عـمل الشركة الـعامة لسكك
احلديد في العـراق وهي الشركة الوطنية الـتي تقوم بتسييـر رحالت القطارات الداخلية
 مـنهـا ان تـقوم بـتخـفيض خـاص ألفراد الـقوات االمـنيـة بكل صـنوفـها  ولـلطـلبـة حتى
يزداد االقبال عـلى احلجز والتنقل عبـر قطاراتها  وان تكون حـركة القطار في الذهاب
ـا يتـنـاسب مـع ظروف ـغـادرة والـوصـول   وااليـاب يـومـيـا  وان يـتم تـعـديل اوقـات ا
نـطق ان يكـون الـوصول فـجرا  فـهل فكـرت الشـركة واطـن والـعـوائل  فلـيس من ا ا
سـافـر سـاعـتـ او اكثـر من وقت لم تـشـرق فـيه الـشـمس  وال وجود بـكـيفـيـة قـضـاء ا
ألمـاكن استـراحة مـناسـبة   السـيمـا للـمسـافر مـن غيـر سكـان احملافـظة.. يـعد الـسفر
حاجـة إلى احلضور قبل وقت بالقطـارات آمنا نسـبيا واكثـر راحة  فليس هـناك  مثالً 
سافـر وقتا طـويال في مغـادرتها وهي اقـتصاديـة أكثر طـويل من السفـر وال يضـيع ا
كن وأهـدأ  وأقل تـعرضـاً للـتلـوث  لذلـك فالـسفـر عبـر القـطـارات مرغـوب نفـسيـا  و
لشـركة الـسكك ان تـستـثمـر هذه احلـالة في اتـخاذ خـطوات تـشجيـعيـة من خالل زيادة
خدمـاتهـا وهي خدمات مـعروفة المـجال لـذكرها هـنا   والنـقل السـككي ايضـا يعد من
أفضل وسـائل النقل الـبري نظـراً لسهـولة التـشغيل وقـلة التـكلفـة نسبيـاً حيث يسـتعمل
سافات طويلـة وكذلك نقل الركاب بسرعات لنقل حجـوم وكميات ضخمة من البـضائع 

عالية وراحة كاملة وأمان تام واحلفاظ على نظافة البيئة.
ـستـوى االقتـصادي كن الـتأكـيد ان الـدور الذي يـلعـبه قطـاع النـقل على ا باخـتصـار 
كن تـغافله أو الـتغـاضي عنه ألن الـنمو واالزدهـار اللذان واالجـتماعـي والعمـراني ال 
تد تأثيرهـما ليشمل جميع القطاعات يتحقـقان في هذا القطاع 

األخرى..
واخير اقول لزميلي :

في ساعة الـرحيل و الـفراق تخـبو الشـموع.. وتطـفو األحزان
وتنهـمر الدمـوع لكن باألمل و احلب ينـتظر اجلـميع  الرجوع

.. فما احلى الرجوع اليه او اليها !

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

تحدة UI¡∫ رئيس اإلحتاد يلتقي األم العام األسبق لأل ا

jwhj1963@yahoo.com
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نصـور اخلليفـة العباسي الذي وهب كلما ذكـرنا بغداد حضـر في الذاكرة ابو جـعفر ا
كان راحته ومـالة لنـهوض مديـنتـة بغداد فـكان هذا اخلـليـفة يتـمتع بهـمة عـالية حـولت ا
ـنـورة واوكل مـهمـة اإلشـراف علـى بنـائـها الى ـديـنة ا ـغمـور إلى عـاصـمة سـمـاها بـا ا
عمارية نـورة تماشيـا مع هندستهـا ا دينة ا األمـام ابي حنيفـة النعمان اقـول سماها بـا
وزيـنهـا بـاربـعـة أبـواب هي خـراسان والـكـوفـة والـشـام والـبصـرة وضـرب حـولـهـا ثالثة

أسوار. 
سح اوجـاعها وجنـفف دموعهـا ونلبـسها هذة األيـام تمـر ذكرى تأسـيسهـا وعليـنا أن 
غـول وعاش أهلـها عـذابات اإلحتالل اجـمل الثيـاب.. بغـداد التي وطـأت ترابهـا خيـول ا
العـثمـاني ودفع ابنـائهـا الدمـاء لطـرد البـريطـانيـ والزالوا يـعيـشون إفـرازات االحتالل
األمـريكي تسـأل عن هدية ذكـرى تأسيـسها وقـد يقول قـائل كيف نهـديها ومـاذا ?ونقول
اء لتـبعث عبـيرها في طـرقها نوسـع شوارعهـا نسقي ورود جـزراتها نـطعم حدائـقها بـا
وزوايـا ازقتـها نـطلي لـها تمـاثيـلهـا لنـعيـد لها جـمالـها ونـحقق الـهدف من نـصبـها نزور
مستشفـياتها ونعالج شحة ادويتها ننـتشل نفاياتها ونرفع انقاضها
ونـحـاسب من يــلـوث هـوائـهـا نــكـرم كل من سـعى الســعـاد اهـلـهـا
وجالء الـهـمـوم عن طالب جـامـعـاتـهـا اهـتم بـابـنـيـتـهـا الـتي حتـمل
طابعـا تراثيا وتاريخيا نردد مع صوت الغزالي اي شي في العيد

اهدي اليك ومبارك عيد تاسيسك يا مدينة السالم.
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التـقى مدير عام دائرة شؤون االلغام ظافر
ــرافق له مــديـر مــحــمــود خـلف والــوفــد ا
ـتـفـجرات وبـحث مـركـز تـدريب مـكـافـحـة ا
ــشـــتــرك. مــعـه  أطــر الـــتـــعــاون الـــفــنـي ا
ـتـحـدث الـرسـمي بـأسـم الـدائرة وأوضح ا
ـتـفـجـرات قدم ان (مـديـر مركـز مـكـافـحة ا
عـرضـاً مـفصـالً للـحـاضـرين  عن طـبـيـعة
عــمل مـركــزه ومــاهي االمــكــانـات الــفــنــيـة
ركز والتقـنية والبشرية التي يتوفر عليها ا
في الـوقت الـراهن   االمـر الـذي من شـأنه
ــــهـــــارات واخلــــبــــرات تـــــقــــد أفــــضـل ا
والـتـدريـبـات لـكـافـة الـعـاملـ فـي مـجاالت
شــؤون االلـغــام اخملـتـلــفـة  مـبــيـنـاً  الى ان
ركـز في الـوقت احلاضـر بـصدد تـخريج ا
ـتعـلقـة بالـعـنصـر النـسوي أحـدى دوراته ا
الــــعـــامـل في مــــجـــاالت شــــؤون االلــــغـــام
اخملتـلفـة). مديـر عام دائـرة شؤون االلـغام
خالل الـلـقاء بـحـسب بيـان تـلقـته (الـزمان)
امس (ضـرورة األفادة من قدرات وخبرات
ـركــز الــكـبــيـرة عــلى مــسـتــوى الــتـدريب ا
ـعاجلة ـعنـية باعـمال ا وتطويـر العـناصر ا
ـخــلــفـات ــلــوثــة  ــســاحـات ا وتــطــهـيــر ا
تــنــظـيــمــات داعش االرهــابــيــة من عــبـوات
ناسفـة وغيرهـا من اسلحـة تقلـيدية مـفرطة
الـضــرر وعــشــوائـيــة االثــر بــاعـتــبــار هـذا
ـراكـز تخـصصـية ركـز واحد من اكـثر ا ا
ــثل بــالــتـالي وفــنـيــة وقــدرة  ومــهـارة مــا
فـرصـة ثمـيـنة أمـام بـرنامج شـؤون االلـغام
كنة من في العراق لتحصيل أكبر فائدة 
ــؤســســة  الـتــدريــبـيــة وغــيــرهـا من هـذه ا

ؤسسات  التدريبة الوطنية األخرى). ا
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الثاني كما  االعالن عن ذلك في العام
2011. وفي  14 كانون الثاني في العام
 2011 ســـقط نــظـــام الــرئـــيس الــراحل
األســـبق زين الـــعـــابــديـن بن عـــلي اثــر
انـتفاضة شعبـية ضده. وكانت انطلقت
شـرارة االحـتـجـاجـات االجـتـمـاعـيـة في
كـــــانـــــون األول فـي الـــــعــــام  2010 في
مـحـافـظـة سـيـدي بـوزيـد بـعـدمـا اضـرم
ـــتـــجــول مـــحـــمــد الـــشـــاب والــبـــائع ا
الـبـوعزيـزي الـنار في نـفـسه احـتجـاجا
عـلى تعامل الشرطـة معه.وأبدى سفيان
الـفـرحـاني وقـد قتل شـقـيـقه في أحداث
ثـورة  2011 غـضـبـا شـديـدا وقـال "بـأي
حق ســمح الــرئـيـس لـنــفـسـه بـتــغـيــيـر
تــاريخ  14كــانـــون الــثــاني? لن نــتــركه
يـفـعل ذلك هـذا التـاريخ غـال".وتـتزامن
هــذه االحـتـجـاجـات مـع تـوتـر سـيـاسي
متصاعد في البالد ب الرئيس وحركة
الـنـهـضـة. وفي  25 تـمـوز قـرر الـرئـيس
ان واقالة الـتونسي تعـليق أعمال الـبر
رئـــيـس احلـــكـــومـــة الـــســــابق وتـــولي
الـــســـلــطـــات في الـــبالد.والحـــقـــا عــيّن
حــكـومـة جــديـدة بـرئــاسـة جنالء بـودن
كــــمـــــا عــــلّـق الــــعــــمـل بــــفـــــصــــول من
دســـــــــــــتـــور  2014 وحــــدد ســــعــــيّـــد
روزنــامـة سـيـاسـيـة لـلـعـام  2022 تـبـدأ
ب"اســتــشــارة شــعـبــيــة" مــطــلع الــعـام
وتـنـتـهي باسـتـفـتاء شـعـبي مـرتقب في
قتـضاه اجراء تعديالت  25تـموز يتم 
دســتــوريـة عــلى أن تــقــام انـتــخــابـات
نــيـابـيـة في كـانـون األول 2022 ويـبـقى
ـــان احلـــالي مـــجــــمّـــدا إلى ذلك الـــبــــر

التاريخ.
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ومــائـة وســبـعـة وســبـعــ ألف ديـنـار
ـاضـيـة وذلك من خالل خـالل األشهـر ا
إسـتـيـفائـهـا إجوراً عن اخلـدمـات التي
تــقـدمــهــا لـلــمـســتـثــمــرين والـشــركـات
ـنـفذة داخل الـعـاصـمة اإلسـتـثـماريـة ا
وفي مـخـتـلف القـطـاعات . إذ يـعـد هذا
اضية ـبلغ األعلى نـسبة لـلسنـوات ا ا
ــــا وضع الــــهــــيــــئــــة فـي مــــقــــدمـــة
مولة مركزياً) ـؤسسات احلكومية (ا ا
والــــتي فــــاقت وارداتـــهــــا مـــســــتـــوى
نفقاتها) .واضاف ان (عام 2021 شهد
حتـقيـقاً لـعدة مـنجـزات للـهيـئة تـمثلت
بـتــوزيع الـوجـبـة الـثـالـثـة من بـنـايـات
مـجمع زهور بغداد السكني الكائن في
ـحـاذاة مــنـطـقــة نـعـيــريـة وكـيــارة / 
ســريع مـحـمــد الـقـاسم  إذ  تــسـلـيم
(240) وحـدة سـكـنـيـة كـمـا  إفـتـتـاح
مـشـروع (مـجـمع مـدارس أحـبـاب الـله
الــنــمـوذجـي ) في مـديــنــة الــكـاظــمــيـة
ـقدسة الـذي يتمـيز بتـصاميم حـديثة ا
وتـقـنـيات عـلـمـيـة وكوادر كـفـؤة تـخدم

ــسـيـرة الـتــعـلـيــمـيـة كـمــا سـجل عـام ا
2021إنـــطـالق حـــمـــلـــة اإلســـتـــثـــمـــار
واإلعـمـار الشـاملـة من قبل دولـة رئيس
الـوزراء الـتي كـان لـلـهـيـئـة دوراً كـبـيراً
فــيــهـا والــتي وضــعت لــهـا آلــيــة عـمل
مــشـتـركـة بـالــتـعـاون مع اجلـهـات ذات
الـعالقـة لـتـجاوز الـروتـ وتـشــــــــكيل
ـتـلـكـئـة من ـشــاريع ا ـتـابـعـة ا جلـنــة 
ــعــوقــات خـالل الــعــمل عــلى تـــذلــيل ا

رافقة له.  ا
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كـمـا قدم رئـيس هـيـئة إسـتـثمـار بـغداد
حـــيـــدر االنـــصـــاري الـــدعم واإلســـنــاد
ــبـاشـر لـلـمـشـاريـع اإلسـتـثـمـاريـة من ا
خالل قـيـامه بـجـوالت تـفـقـديـة مـتـعددة
ـعــوقــات الـتي بــغــيـة الــوقــوف عـلـى ا
ـسـتـثـمـرة والـعـمل تـواجـه الـشـركـات ا
عــلـى تــذلــيــلــهـــا واخلــروج بــاحلــلــول

اجلذرية لها). واشار الى ان
ـشــاركـات في ( لــلـهــيـئــة الـعـديــد من ا
ـهـمة من األنـشـطـة واحملـافل احملـلـيـة ا

ـشـاركـة الـفـعـالـة لـلـهـيـئـة في بـيـنـهـا ا
ـقـامة جـلـسـة تخـطـيط بـنـاء القـدرات ا
من قـبل مؤسسـة (تكامل) لـدعم هيئات
اإلسـتــثـمـار في احملـافـظـات بـاإلضـافـة
الـى مـشــاركــتــهــا  في مــعـرض أربــيل
لإلســتـثـمـار والـعـقـار والـبـنـاء الـثـاني
عارض الـذي حقق جناحاً كبـيراً ب ا
ـقـامة في إقـليـم كوردسـتان الـعراق). ا
وقــال ان الـهــيـئــة شـاركت بــفـعــالـيـات
(مــؤتـمـر اإلسـتــثـمـار الـدولي األول في
مـحـافـظـة الـبـصـرة ) الـذي نـاقش عـدة
ـنـاخ مــحـاور أهـمـهــا خـلق وتـهـيــئـة ا
اإلســــتـــثــــمــــاري لـــعــــمل الــــشــــركـــات
ـستثـمرين في جمـيع  احملافظات . وا
عـالوة عــــلـى ذلك فـــــقــــد شـــــهــــد عــــام
ــــــنــــــصـــــة 2021إنــــــطالق نــــــظــــــام ا
ــشـــاريع ـــتـــابـــعـــة ا األلـــكـــتـــرونــيـــة 
اإلسـتـثمـاريـة وتـذليل جـمـيع العـقـبات
ـستثـمرين إلختزال الـتي تواجه عمل ا
الـوقت وجتـاوز الروتـ في الـعمل من

خاللها) .

يـوم 2009/5/20 وبـصـحـبـة الـبـاحث
فـي الــتــراث ســـالم حــســـ  كــنتُ مع
في قــاعــة احملــاضــرات حــشــد كــبــيــر 
استمع ـجمع اللغة العـربية بدمشق 
حملــاضـرة الـدكـتـور نــائل حـنـون الـتي
حـمـلتْ عـنـوان : الـعـالقـة بـ الـلـغـت
الـــعــربــيــة واالكــديـــة..  وعــلى هــامش
احملــاضـــرة كــان لــنــا لــقــاء مع رئــيس
اجملــمع الـعــلـمي الـســوري وامـ عـام
مـكتـبته. وكـم كان بنـاية اجملـمع فـخمة

ومتكاملة اخلدمات .
 تـذكرت ذلك وانـا اجتـاز بوابـة اجملمع
الـعلـمي العراقي  صـباح اخلامس من
الـشهر اجلاري. لـلقاء االستـاذ الدكتور
مـحمد حس آل ياس رئيس جملمع .
وفي الطريق للقاء استيقظت ذكريات 
وتـدفـقت وقائع ومـعلـومات .. ورغم ان
الـدكتور آل ياسـ  غني عن التعريف
 اال انـني اشـعر بـان ثمـة ضرورة ما 
خـاصـة لالجـيـال اجلـديـدة  تـسـتـدعي

. تعريفاً
وفـي الصفحة  (710) من اجلزء االول
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مـن موسـوعـة اعـالم وعـلـمـاء الـعراق 
ــطـــبــعي تـــالــيـف الــبـــاحث حــمـــيـــد ا
ومـنـشـورات جـريـدة الـزمـان  نـقـرا مـا
يــلي : شـاعـر وبــاحث . ولـد في بـغـداد
عـــام 1948. دكـــتــوراه فـي الــدراســات
الــلــغــويــة عــنــد الــعـرب Æ1978 تــقــلــد
الــعــديـــد من الــوظــائف الــتــدريــســيــة
اجلـامعية . مـنها استاذ لـفقه اللغة في
قـسم الـلـغة الـعـربـية بـكـلـية االداب في
جـامـعة بـغداد 1973. طـبع له مـا يزيد
عـلى خمـس كـتابـا وبحـثا بـ ديوان
شـعري ودراسة لـغوية  بـدأت بصدور
سـنة 1966. ديـوانه ( نـبـضات قـلب ) 
واعـمـاله الشـعريـة بـعنـوان ( ديوان آل
يـــاســـ ) ســـنــة 1984. وكــــتــــبت عن
شـعره مقـاالت ودراسات . جمع طـائفة
مــنـهـا ثـامــر عـطـا ابـراهــيم  في كـتـابه
(الـشـاعـر آل يـاسـ بـاقالم االخـرين ).

وهو عضو احتاد االدباء.            
Àb  a —U «

وفـي جـــو (رومـــانــــسي)  غـــابـت فـــيه
االضـاءة  بـسـبب انـقـطـاع الـكـهـرباء 

وعـدم وجـود مـولـدة كهـربـاء في بـنـاية
تعلقة بذلك حديث اجملـمع (وللوقائع ا
مــؤلم ســنــتــاولـه)  الـتــقــيـت االســتـاذ
الــدكــتـور مــحـمــد حــسـ آل يــاسـ 
رئـيس اجملمع العلـمي العراقي. ونحن
وجــــهـــا لــــوجه  حــــضـــرت ذكــــريـــات
مـتـعـددة وفي سـنـوات مـتـبـاعـدة.  في
. تــلك االجـواء  دار حـوار بـاالجتـاهـ

وكـانت اسـئلـة ضـرورية. اجـاب عـليـها
ـا يــعـكس ذاكـرة الــرجل بـصــراحـة و

حية لديه.
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واسـتــوقـفـني اسم اجملـمع  مـشـفـوعـاً
بــصــفــة الــعــلــمي . لــذلـك بــدات بــهـذا
الــتـســاؤل. عـنــدهـا اجــابـني الــدكـتـور
مـحـمد حـس : كل اجملـامـيع الشـقيـقة

Y∫ رئيس اجملمع العلمي خالل لقاء مع الطاهر b

عبد الله احليالي

بــالـكــامل مــؤكـدا بــان تـلك الــبـســاتـ
كــــــانـت تــــــنـــــتـج االف االطــــــنــــــان من
احلـــمـــضــــيـــات والـــتـــمـــور لألســـواق
الـعـراقـيـة ) .واشـار الـى ان  ( االرهاب
كــــان وراء تـــدمـــيــــر قـــرابـــة %20 من
بـسـاتـ ديـالى بـعد 2003 خـاصـة مع

. ( زارع تكرار مسلسل استهداف ا
وفـي ذات الـسيـاق قـال رئـيـس االحتاد
رعــد الـــتــمــيــمـي   إن  (تــأكــيــد وزيــر
ـائيـة بـاحتـمـاليـة عـدم وجود ـوارد ا ا
قبل في ديالى خـطة زراعيـة للمـوسم ا
بـسـبب ازمـة اجلـفـاف اثـارت قلق األف
ـــزارعــ خــاصــة وان احملـــافــظــة لم ا
ـوسمـ مـتتـاليـ ما تـشـمل باخلـطة 
ادى الـى ضــرر بـــالغ جـــدا في الــبـــعــد
االقـتصـادي") . واضاف انه  ) في حال
بــقي مــلف اجلــفــاف واضــطـرت وزارة
ـــائــيـــة الـى الــغـــاء اخلـــطــة ـــوارد ا ا
ـقبـلة فـي ديالى فـإننـا امام الـزراعـية ا
مـوقف حرج للـغاية).وأوضح الـتميمي
 ان (اجلــمــعـيــة اعــدت ورقـة بــيــضـاء
تــتـــضــمن نــقـــاط مــهــمـــة وهي تــمــثل
اسـتحقاقات مشـروعة من ناحية اعفاء
ـزارعـ من اي فـوائد عـلى الـقروض ا
او اي مــسـتــحـقــات اخـرى حلـ زوال
ازمــة اجلـفـاف) . وفي بـعــقـوبـة أيـضـا
قـال قـائـمـمـقـامـهـا عـبـداللـه احليـالي لـ
ان (قـائـمــمـقـامـيــة بـعـقـوبـة (الــزمـان) 
ــلف عـــمــدت عـــلى رصـــد ومــتـــابــعـــة 
الـتسـول باعـتبـارها حتـول الى ظاهرة
مـلــفـتـة لألنـظـار خـاصـة في االشـهـر 6
ــاضـيـة بـعــد ارتـفـاع مــوجـة الـتـدفق ا
صــوب مـدن ديــالى بــنـســبـة تــزيـد عن
%50).واضــاف احلـيـالي ان (تـقـريـرا
شـامال اعد عن ظاهـرة التسول من ب
اهـم نقـاطه هي ان %10 مـنـهم ليـسوا
عـراقـي يـحـلـمون جـنـسيـات مـختـلـفة
بــعـــضــهــا عــربي مـــؤكــدا بــان الــيــات
انـتـشـارهـا في الـشوارع والـتـقـاطـعات
ــا ال يــقـبـل الـشـك انه هــنـاك تــشــيــر 

مــافــيـا تــديــر كل شيء وهي من تــقـوم
تـسولـ خاصة بـتوزيع االدوار بـ ا
الـــنــســـاء واالطــفـــال ) .واشــار الى ان
(الـكـرة االن في مـلـعب القـوات االمـنـية
مـن اجل بــــيــــان مـن يــــقف وراء مــــلف
الـتـسـول واسـتـغالل مـأسـاة الـبـسـطاء
وذوي االحـتيـاجات اخلاصـة واالطفال
الــصــغـار) .الى ذلـك قـال مــديـر اإلعالم
ديرية عـمار العبيدي لــ الـتربوي في ا
(الـزمـان )  إنه  ( تسـليم  56مـوقـعا
فـي عــــمــــوم الــــوحــــدات اإلداريــــة إلى
ـثل عن ـنـفـذة وبـحـضـور  الـشــركـة ا
ـــشــروع فـي االمــانـــة الــعـــامــة إدارة ا
جملـــــــلس الـــــــوزراء) . وأشــــــار الى ان
(احملــافــظــة هــيـأت 118 قــطــعـة أرض
ــدارس الـنــمـوذجـيــة ضـمن ــشـروع ا
الـقرض الـصيني إال ان األمـانة الـعامة
جملـلـس الوزراء خـصـصت 56 مـدرسـة
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اكـد اجلـمـعـيـة الـنـمـوذجـيـة لـلـنـحـال
الـعـراقـي ومـقـرهـا ديالى  انـخـفاض
إنـــتــاج الــعـــسل في ديـــالى لــلـــمــوسم
احلـالي بـنسـبة %85 بـسـبب اجلـفاف

والتصحر واألوبئة.
وقــال رئــيس اجلــمــعـيــة عــلــوان عــبـد
يـاحي لـ (الزمـان) ان  (إنتاج الـرزاق ا
الـعـسل لـلـمـوسم احلـالي انـخـفض من
700 طـن  خالل الـســنـوات الــسـابــقـة
الى 75 طــنــا او اقل بــســبب اجلــفـاف
ـياه وانـعـدام األمطـار مـا سبب وقـلـة ا
تـصـحـر وانعـدام أجـواء تـربيـة الـنحل

بشكل كبير ) .
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ــــيـــاحي   إلى أن  (هـــجـــرة وأشـــار ا
الـنـحالـ الـطوعـيـة والقـسريـة بـسبب
الـظـروف األمـنـية الى مـنـاطق خـانـق
وكــوردســتـان ســبب انــخـفــاض أعـداد
الــنـحــالـ بـنــسـبـة %15) مــبـيــنـا ان
(أعــداد الـنــحـالـ فـي ديـالى يــتـجـاوز
800 نـــــحــــاال مـــــوزعـــــ في عـــــمــــوم

الوحدات اإلدارية ) . 
ــــنـــاخـــيـــة وأضــــاف أن  (الـــظـــروف ا
واألوبئة وابرزها السيرونا  والفاروة
ـزارعـ الى ترك  دفـعت الـكـثـيـر من ا
ــهـنـة او الــعـزوف بـسـبـب اخلـسـائـر ا
ـاديـة الـتي تـكـبـدوهـا وعـدم جـدوى  ا

مشاريع تربية النحل ) . 
ومـن جـهــة اخـرى قــال رئــيس االحتـاد
احملــلي لــلــجــمـعــيــات الــفالحــيــة رعـد
الـتمـيمي  لــ (الـزمان)  ان  (مـساحات
ليست قليلة تعرضت للهالك في صيف
ــا 2021 بـــســبب ازمـــة اجلــفــاف ور
يــكــون صــيف 2022 الــعــنف عــلـى مـا
تــبـقى مـن بـسـاتــ ديـالى خــاصـة مع
مـــحــدودة هـــطـــول األمــطـــار ووصــول
بـحـيـرة حـمـرين الى مـرحـلـة الـنـضوب

الفعلي) .  
واشـار الى ان  ( تصدير برتقال ديالى

حـــلم رواد الــكــثـــيــرين وانه ســـيــفــتح
األبـواب امام مـرحلـة جديـدة تسهم في
ـادية زيـادة اإليـرادات مـقـابل الـكـلـف ا
وتـعـطي بارقـة امل في احـيـاء بسـات
اكـبـر خـاصة وان اشـجـار احلمـضـيات
حتـتاج الى جهد وعناية خاصة مؤكدا
بـــان فـي ظل مـــحـــدودة اإلنـــتـــاج بــات
تـصديره صعب) . فيما اوضح العضو
الـسـابق الحتـاد اجلـمـعـيـات الـفالحـية
فـي ديالى فالح اجلبوري لــ ( الزمان )
 ان (3 االف دو مـن بسـاتـ عمـرها
100 ســـنــــة هـــلـــكت بـــالــــكـــامل داخل
احملـافظة  فـيما هـناك بسـات زراعية
عــمـرهــا اكـثـر من 100 ســنـة تــشـتــهـر
بـاحلمضيات والتمـور تنتشر ب قرى
ابــو كـرمـة واخملــيـســة وبـودجه ضـمن
حـوض الـوقف هـلـكت بـالـكـامل بـسبب

تداعيات االرهاب ) .
واضـاف ان  ( كـثرة الـعبـوات ووجود
خـاليـــا ارهـــابـــيـــة دفـــعت الى عـــزوف
االهــالي عن الــوصـول الى الــبـســاتـ
مـنـذ سـنـوات عـدة مـا ادى الى هـالكـها

فــقط" الفــتـا الى أن "مــشـروع الــقـرض
الـصيني سيخفف الـكثير من االكتظاظ
والــــــزخـم احلــــــاصـل في االبــــــنــــــيــــــة

درسية).  ا
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وتــابع  ان ( األمــانــة الـعــامــة جملـلس
الـــــوزراء  اعــــلـــــنت  أن (شـــــركــــتــــ

صــيـنــيــتـ ســتـتــولــيـان بــنـاء 1000
مـدرسـة في عـمـوم الـعـراق ضـمن إطار

االتفاقية العراقية - الصينية).
وبــحــسب مـســؤولـ حــكــومـيــ فـان
ــــدارس ضـــمـن الـــقـــرض (مــــشـــروع ا
الـصيـني ترجمـة ألولى خطـوات اتفاق
ــعــروف بـاسم الــعــراق مع الــصـ وا
"الـنفط مقـابل اإلعمار" الـذي أُعلن عنه
لـلمرة األولى عند زيارة رئيس الوزراء
هدي إلى بك في الـسابق عادل عبد ا
أيـــلـــول عـــام  2019 وبـــحـــسب وزارة

الـتربـية فـإن العراق بـحاجـة ألكثر من
12 ألـف مــدرســـة الســتـــيــعـــاب أعــداد
الــــطالب الــــذيـن يـــقــــارب عــــددهم 11

راحل كافة ) . مليون طالب في ا
وفـي اجملال االمـني قالت قـيادة شـرطة
ديـالـى في بـيـان تـلـقـته الــ (الـزمـان ) 
ان (مــفـارز من K9 الــتـابــعـة الى قـسم
الـكالب الـبولـيسـيـة في شرطـة ديالى
وبـــــإشـــــراف مـــــديـــــر قـــــسـم الـــــكالب
الـبـوليـسـية الـعـميـد وليـد الـصاحلي
تــمـكـنت من الـقـاء الــقـبض عـلى مـتـهم
اجـــنــبـي اجلــنـــســيـــة بــحـــوزته مــواد
مـخدرة خالل عملية نوعية نُفذت بناءً
عـلى معلومات اسـتخباراتية من خالل
ــنــافـذ الــتــفــتــيش الــدقــيق فـي احــد ا
احلــدوديــة  مـضــيـفــا  انه  إتــخـاذ
ه اإلجـراءات الـقـانـونـيـة بـحـقه وتـقد

للقضاء).

U∫ خبراء يفحصون خاليا النحل في ديالى ö
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حتـمل اسم مـجـمع الـلـغـة الـعـربـية. اال
الــعـراق. اضـاف : في االربــعـيـنـات من
اضي  تأسست جلنة التأليف الـقرن ا
والـترجمـة والنشر . وتـعني   اساساً
بــالـعـربـيـة . وعـام 1947 صـدر قـانـون
اجملـمع الـعـلـمي الـعـراقـي . وكان وراء
ذلك الــشـيخ مــحـمـد رضــا الـشــبـيـبي .
وســمي الـشـيـخ الـشـبــيـبي اول رئـيس
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ة اجلـديدة ظـاهرة الـتعامل احلـسن مع النـاس بأخالقٍ عـالية من الظـواهر الـقد
فيـما ال يـكون االمـر كذلك مع األهل فـترى الـرجل ناعـماً هـيّنـا ليّـنا مع أصـدقائه
ومَنْ يخـالطه من الناس غـيرَ أنّه ال يتسم بـالوداعة والسمـاحة في داخل منزله بل

يشتكى من غلظته وشراسته ..!!
-2-

ـا رُوي عن الرسـول األعـظم محـمد ونـتـذكّر الـذين يـسيـئـون التـعامـل مع أهلـهم 
(ص) حيث قال :

اناً أحسنُهم خُلقاً " " أفضل الناس إ
ان مسألة في غاية األهـمية  حيث يقتضينا ذلك أنْ وارتبـاط اخلُلق احلسن باال
ـقـامات نـبـذل غـاية وسـعـنـا في حتـس أخالقـنـا لـيس مع أهل اجلـاه والـنفـوذ وا
العـلية فحسب بل مع كل النـاس السيما الضعفـاء والبائس ومع األهل ابتداء

بالوالِدَيْن مروراً باألخوة واألخوات وانتهاءً باألوالد والزوجات .
انّ التـفـرعن على األهـل ليس مـحمـوداً عـلى االطالق بل هـو مذمـوم وله مردودات

سلبية للغاية .
-3-

وال ينـبغي بـحال من األحوال أنْ نـغفل عـما فـعله لنـا التـاريخ مِنْ قصـة (سعد بن
معاذ) (رض) .

فقد جاء في التاريخ :
ا مـات سعد بن مُعاذ (رض) أمـر رسولُ الله (ص) بتغـسيلِهِ وتكفـينِهِ وحتنيطه 
ا حُـمل سريرُه تـبعه الـنبيّ (ص) بال حِذاء وال رداء  وكـان يأخذ يُـمنة الـسرير و

مرةً ويُسرتَه مرة أخرى  حتى انتهى به الى القبر .
ثم نزل الـرسول (ص) بـنفـسه حتى لَـحَدَهُ وسـوّى علـيه اللـ  فلمـا فرغ من ذلك

قالت (أم سعد) :
هنيئاً لك اجلنّة 

فقال رسول الله (ص) 
" مَهْ  (أي اسكتي) 

ال جتزمي على ربك  فانّ سعداً قد أصابَتْه ضُمّة "
فلما رجع النبي (ص)  ورجع الناس قالوا له :

يا رسولَ الله :
لقد رأيناكَ صنعتَ لسعدٍ مالم تصنعه ألحد ?

تَبعْتَ جنازتَه بال رِداءٍ وال حِذاءٍ  
نة السريرِ مرّة ويسرة السرير مرّة   وأخذتَ 

وقلتَ :
أصابَتْه ضْمّة 

فقال رسول الله (ص) :
الئكة كانت بال حذاء وال رداء فتأسيتُ بها . " انّ ا
وكانت يدي في يد جبرائيل (ع) آخذُ حيثما أخذ  

وقلتُ :
أصابتْه ضُمّة ألنه كان في خُلقه مع أهله سوء " .

أقول :
انّ آثـار اخلـلـق الـسيء مع االهل لم تُـمْحَ عن (ســعـد) مع كـونه احملـفـوف بـعـنـايـة

الئـكة التي شاركت في تشييعه الرسـول (ص) الفائقة وعناية ا
تـميزة ـثل تلـك العـنايـة ا  فكـيف تُمـحى عمن ال يـحظى 

من أمثالنا ?
وهنا يكمن التحذير اخلطير .

ن عاشر الـعامـة واخلاصة بـخُلق حـسن  ونفذ طوبـى 
الى قــلــوبــهـم فــأحــبــوه وكــان بــخــلــقه الــعــالي الــقــدوة

الصاحلة ال ألبنائه فحسب بل لكل مجابليه .
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من أقبح الـعقـوق أن الـطالب الـذي صار مـدرسا
أو أستاذا جامعيا 

لم يعـد يـذكر من كـونه عـلمـيا..حـتى لـو كان في
محنه!

اين اخللل?

سـؤول العراقي بـدرجاته وإن عال أو نـزل منـذ سنة وأنا أتـتبع مـسيرة حـاشيـة ا
2003  واســتــذكـر رائــعـة الــظـاهــرة الـتـي ال تـتــكـرر  الــعالمـة الــوردي " وعـاظ
ي حـيث قضـيت جل حيـاتي الوظـيفـية ا كـان إلعدادي األكـاد "  ور السالطـ
عـاصر  فـقد تـتابع على في اجلامـعة  دور في تـتبع تـاريخ العـراق السيـاسي ا
ـشترك اعتالء سـدة السـلطـة  ذوات وعسكـر ورجال دين وسـوقيـ  واجلامع ا
وتـضفي مـن الصـفـات اخلـوارق  وتؤله  ـظـللـة الـتي تـرفع  بـيـنـهم  احلاشـيـة ا
ـقدرات ُـظـلل يـعـبث  ـتـصدي بـدرجـاته أن فـيه مـا لـيس بـغـيره  وا حـتى يـظن ا
ـصـالح شخـصـيـة ضيـقـة  كيـف ال ونظـام الـدولة الـدولـة وأموالـهـا وعالقـاتهـا  
سـتـويـاته اخملـتلـفـة يـدير ـتـصـدي  الـعراقـيـة يـبيـح ويتـيح ذلك  فـمـديـر مكـتب ا
تثل لها جنا ومن خالفها أقصي بلجان حتقيقية شكلية  ؤسسـة بورقة  من  ا
وعن تـهم كـيـديـة  ووفق نـصـوص أبـعـد مـا تـكـون عن اخملـالـفـة  من هـنـا راحت
كاتـب واحلاشية ن عصى تـتجسـد بأجلى صـورها عنـد مدراء ا مقـولة العـصا 
تعصب ادون  ا عزول عن ا غيب عن احمليط  ا واألخيـر محصّن بحماية عمه ا
ـصــحح اخلـالـد في ــنـقــذ اخلـارق ا لـرأيه  كــيف ال واحلـاشــيـة صـورت له أنه ا
نـصب  رافق هذا التضليل تضـليل األعلى له الذي منّاه بـطول البقاء حيث هو ا

تثل طائع مستجيب منفذ . 
الحقة اآلنـية والالحقة  كونـها تعيد سؤول محـصنة عن ا والالفت أن حاشـية ا
ترتـيب أوراقها لـتعـتلي سـدة أخرى مع اقـتراب انـتهاء الـوالية  فـاالنتـقال صوب
ـسؤوليـة ملقـاة على الغـير  الذي جتنب األفضل مـتاح  وبراءة الـذمة معدة  وا
ـعـركـة اخلاسـرة  من هـنا راح ـهـادنة والـركـون الى تـأجيل ا الـصـدام واخـتار ا
العابث يخرب ويصول ويجول  ويرعب ويخيف  ويزبد ويرعد  ويهدد وينفذ . 
وبإجـراء مسح بسيط على حاشية من تصـدى وإن عال أو نزل ستكون احلصيلة
غـادرة الى مـكـان أسـمى  أو مـغـادرة الـوطن حـيث امـتأل احلـسـاب  وفاض  ا

ستقبل .  الرصيد وتأمن ا
ـسـؤول تشـرع بـالـفـريق األقرب  وحتـديـداً الـفـني االنزه ـالحظ أن حاشـيـة ا وا
واشـية بـها  مـكـذبة لـهـا  محـرفـة ألفعـالـها   مـلـفقـة عـليـهـا  ناسـبة لـهـا ما لم
ـسـؤول مـصـدق مـبــعـد عـازل  مـقـيم احلـواجـز دون أن تـرتـكب  ولم تــفـعل  وا
ـنسوب  كيف ال وهو مغيب  آمر ناهي يكـلف نفسه التحقق  أو الوقوف على ا
 نافـذ أمره وإن خالـف القانـون  حتى إذاجنحت احلـاشيـة في إقصاء اخلـبير 
سؤول  فـتغدو راحت تـعبث بـا ـتمرس  نفي الـنزيه  وعزل الـفني  واسـتبدال ا
ـقابل  وأمره بـصك  ونفاذه بـضامن  وكل ذلك على ـال  وهامشه  مقـابلته 
ـواطن  فتوقيع موضوع يـقابله توقيع موقوف  حسـاب استحقاق الوطن وحق ا
وأمر بـاطل يقـابل وقف أمر صـحيح  وإيـكال مـهمـة ينـاظرهـا إقصـاء مسـتحق 
ـهد  ـسـؤول يـرقـد في سـبـات عـمـيق  يـظن أن األمـر مـسـتـقـيم  والـطـريق  وا
ؤسـسة سائرة  والـتصحيح مـستمر  والـتقو قائم  وهـو ال يعلم أن خراب وا
أمور رؤوس ا حاشـيته منتشر  وفساد بطانته متفشي  وخراب فريقه عام  وا
ـغادرة بـرغبـة ظاهريـة  أو السـكوت عـلى إنحراف  تـثل منـفذ ال بديل له إال ا

أو اإلقصاء ظلماً وعدواناً .  
نادية بتـصحيح ما انحـرف  وتصويب ما شط  وتقو ومع ارتفـاع األصوات ا
عنـية بتـتبع الفـساد  ومالحقـة الفاسـدين  فتح ملف ما اعـوج  على األجهـزة ا
سؤولـ وأسرهم  بـعد أن حتولت الـعديد من احلواشي األقـرب  من كـوادر ا
ـؤسسات والهيئـات الى أسر وعوائل تضم أصول وفروع وحواشي الوزارات وا
ـا احـفادهم  فال تـصـحيح واألسـرة حتكم   أبن وأخ وخـال وعم وأبنـائهم ور
وال تـصـويب والعـائلـة تتـحـكم  فنـظام الـدولـة جمـهوري يـحـظر الـتوريث  ونـظام

ـبــدأ وفق احلـاجــة  وعـلى ــؤسـســة يـعــمل من حــيث ا الـوزارة وا
هـنـيـة  وشـجـاع من أعـتلى أساس الـكـفـاءة  ووفق مـبـدأ ا
وجتــنـب  وحــفظ  وصـــان  وجــبـــان من خـــان وضــعف
ـنصب زائـل والتاريـخ خالـد محفـوظ  ولكل وانحـنى  فا
نــــزيه كــــفــــوء نــــصــــيـب  وإن طـــــــــال األمــــد  وتــــأجل
االستـحـقاق  فـأن يأتي االسـتحـــــــقـاق متـأخـــــراً خـير

من أن ال يأتي . 

للمجمع .
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فــي 11/26/ 1947 كـــــــــــــــــانـت والدة
اجملمع.

. وفي يقول الدكتور الياس
11/26 /2022 نـــحــــتـــفل بـــالـــذكـــرى
ــاسـيـلـتــاسـيـسه . وسـتــعـقـد نـدوات ا
ــنــاســبــة .  عن وتــقــام احــتــفــاالت بــا
عـضوية اجملمعات   قال السيد رئيس
اجملـمع : اجملامـع تختـار من تراه اهال
لــعــضــويــتــهــا من خــارج بـالدهــا. انـا
عــــضــــو شــــرف في اجملــــمع االردني 

كرمة . والسعودي في مكة ا
اضـاف : هناك احتـاد اجملامع اللـغوية
الــعـلـمــيـة الـعــربـيـة  تــابع لـلـجــامـعـة
ـتـبـادل  قدم الـعـربـيـة . وفي احلوار ا
الــدكــتـور مــحـمــد حــسـ آل يــاسـ 
رئـــيس اجملـــمع الـــعـــلــمـي الــعـــراقي 
ا خـطط له  ومـا  إجنازه. احـاطـة 
ذاكـراً ان ذلك يشمل طبع  12كـتاباً عن
. مــثل الــدكــتــور مــجــمــعــيــ راحــلــ
مــصــطـفى جــواد ( حتت الــطـبع االن)

والدكتور احمد مطلوب.
 في خـتام هذا اللقـاء القصير  ودعني
الــصـديق الــدكـتـور مــحـمــد حـسـ ال
يــاسـ  عــنـد بــاب مـكــتـبه . التــلـمس
الــطـريق عـلى ضـوء مــصـبـاح الـهـاتف
ـقـارنـة  مـجددا  الـنـقـال . وحـضرت ا
بـ بـنايـة اجملـمع السـوري من جـهة 
واجملـــمع الـــعــراقـي من جــهـــة اخــرى.

حيث البون كبير ب البنايت .
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وانئ الـعراق احـتـفت الشـركة الـعامـة 
بـــتــخـــرج الــدفــعـــة األولى من مـــعــهــد

وانئ. ا
ـديـر الـعـام لـلــشـركـة الـدكـتـور وهـنــأ ا
ـهـنـدس فـرحـان الـفـرطـوسي الـطـلـبة ا
ـــعــهـــد  مــشـــيــدا ً بـــتــخـــرجـــهم من ا
بـــجــهــودهم ومـــثــابــرتــهـم في إكــمــال

الدراسة على أحسن حال.
ــديـر ـعــاون الـفــني  من جــانــبه قــال ا
الـــشـــركـــة أحـــمـــد جـــاسـم االســدي إن
ـعـهـد وهم دفـعة (تـخـرج الـطـلـبـة من ا
مــيـنـاء الــفـاو الـكــبـيــر  تـبـعث الــفـخـر
ـــا تــقـــدمه الــشـــركــة من واالعـــتــزاز 
مـسـاهـمـات في مـجـال تـطـويـر عـمـلـهـا
وبــنــاء األسس الــصــحــيـحــة لــلــتــقـدم

واالزدهار). 
ـوانـئ مـاهـر سـالم قــال مـديـر مــعـهـد ا
بـريدي إن (اخلـريجـ من دفعـة ميـناء
الــفــاو الـكــبـيــر  عـددهم   120طــالــبـاً
وطـالــبـة تـخـصـصـوا في قـسـمي ادارة

ـعهد ـوانئ وتقنـياتهـا) مؤكداً أن (ا ا
رغـم تــأســـيـــسه اجلـــديـــد اال أنه ثـــبت
أقـدامه برصـانته وجـدية اإلدارة في أن
ؤسسات التعليمية يـكون في مصاف ا

همة). ا
اجـرت وزارة الـنـقل إجـتـمـاعـاً مـوسـعـاً

ضم الـوكـيل الفـني للـوزارة طالب عـبد
الــله بــايش ومــديــر الــشــركــة الــعــامـة
ــوانـئ الــعــراق فــرحــان الــفــرطــوسي

ديرين واجلهات الساندة لها. وا
وقـــــال بــــايش  خـالل اإلجــــتــــمــــاع إن
ــــوانئ البـــد أن يـــكـــون (الـــعــــمل في ا

مـنـسـجمـاً ومـتـنـاسقـاً بـ كل اجلـهات
يـنـاء  الفتـاً الى أهمـية الـعـاملـة في ا
هــذا الــتـعــاون بــ األطــراف جـمــيــعـاً

خدمة ً للصالح العام). 
مـن جانبه أكـد الفـرطوسي (ضرورة أن
يـكـون عـمل كل اجلـهات الـسـاندة حتت
ـعــني لـلـخـروج ــيـنـاء ا مــظـلـة مـديـر ا
بـطريقة عمل صحيحة مشددا على أن
ـعـنـي الـتـنـسـيق والـترتـيب بـ كل ا
يناء سيؤدي للخروج بعمل مثمر في ا

وفعال). 
وحـضر اإلجـتمـاع قائـد القـوة البـحرية
ــوانئ ومـسـؤولـ وعــدد من مـديـري ا
فـي اجلـهــات الــســانــدة األخــرى ووفـد
وزاري بــصــحــبــة الـوكــيل الــفــني ضم
مـديـر الـتـصـاريح األمـنـيـة واخـرين في

وزارة النقل .
ـتـحدث بـاسم مـجـلس الوزراء وأعـلن ا
ـــوافـــقــــة عـــلى زيـــادة حــــسن نـــاظـم ا
رأسـمال الشـركة العامـة للنـقل البحري
إحـــدى تــــشـــكـــيالت وزارة الــــنـــقل من

سبع مليون دينار  إلى مائةٍ وواحدٍ
وعـشرين ملياراً وتسعمائةٍ وأحد عشر
َ مـلـيـونـاً وأربـعـمـائـةٍ وثـمـانـيـةٍ وسـت
ألفاً وتسعمائةٍ وستةٍ وعشرين ديناراً
ــادة  10من إســـتـــنــاداً إلـى أحــكـــام ا
قــانـون الــشـركــات الـعــامـة  22لــسـنـة

عدل.  1997ا
وقـال مـدير عـام الـشـركة الـعـامة لـلـنقل
الـــبــحـــري مــحي الـــدين عـــبــد الــرزاق
اإلمــارة انـه (بـدعـم وإشــراف الــكــابـ
نـاصر بنـدر الشبـلي وزير النـقل عملت
ـهنيـة وإخالص وجناحٍ عالٍ الـشركة 
حـــتى وصـــلت لـــهـــذه الــزيـــادة  وهي
تــتـقــدم بـخــطـواتٍ غــيـر مــسـبــوقـة في

جميع إختصاصاتها).
واكــد اإلمـارة أن (الـشـركــة تـعـمل عـلى
تـعـزيز جنـاحاتـها من خالل الـتخـطيط
ـتابـعـة والـتدقـيق بـشـهادة الـسـلـيم وا
ـنـظـمـات البـحـريـة الـدوليـة وهـيـئات ا
ـية الـتي تـشـرف على الـتـصـنيف الـعـا

عمل الشركة العامة للنقل البحري).
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صــعّــدت هـيــئـة إســتــثـمــار بــغـداد من
مــشـاريــعـهـا اإلســتـثــمـاريــة في عـمـوم
اضي وإرتفع الـقطـاعات خالل العـام ا
مــسـتــوى الـعـمـل فـيـهــا بـوتــيـرة. وقـد
حــقــقت الــهــيـئــة إجنــازات مــهــمـة في
جــــمــــيع الــــقــــطــــاعـــات و وصـل عـــدد
ـمـنـوحة في اإلجـازات اإلسـتـثـمـاريـة ا
الـــقـــطـــاع الـــتــجـــاري إلى 114إجـــازة
إسـتثمارية فـيما بلغ عدد اإلجازات في
الـقطاع الـتعليـمي ألهميته الـكبيرة في
بناء جيل مثقف وواعي إلى 36 إجازة
إسـتـثـماريـة كـمـا وضعت الـهـيـئة وفق
قـــانــون اإلســـتــثـــمــار رقم 13 لـــســـنــة
ــعـدل ضـمن أولــويـات عـمــلـهـا 2006ا
الـقــطـاع الـسـكـني وجـذبت الـعـديـد من
الـشركات اإلستثمارية الرصينة لتنفيذ
ـشـاريع فـيه حيث بـلغ عـدد اإلجازات ا
ـمنوحة إلى منح 83 إجازة الـسكنية ا
 ومـن أجل دعـم الــــقــــطـــــاع الــــزراعي
والـنهوض به منحت الهيئة 23 إجازة

إستثمارية . 
w UM  ŸUD

أمـا الــقـطـاع الـسـيـاحي بـلغ هـو األخـر
93 إجـازة إسـتثـمـارية . وكـان لـلقـطاع
الــصــنـــاعي نــصــيــبــاً أيــضــاً من هــذا
اإلهـــتــمـــام كــونه أحـــد أهم مـــكــونــات
اإلقـتـصـاد الـوطـني ويـوفـر الـعـديد من
فــرص الـعــمل لـلــشـبــاب حـيث مــنـحت
الـهيئة ٤٥ إجازة في القطاع الصناعي
 أمــا الـقـطـاع الــصـحي فـقــد مُـنح فـيه
27إجــازة . لـيـكـون مـجـمـوع اإلجـازات
ـمنـوحة وفي جمـيع القـطاعات 421. ا
مـنـهـا 30 إجـازة  مـنـحـهـا خالل عام
2021 مـوزعه عـلى جـمـيع الـقـطـاعات.
وقـال في بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
(الــهــيــئـة ســاهــمت من خالل عــمــلــهـا
نـتـشرة في بـتـقلـيص نـسب الـبطـالـة ا
الــعـاصـمــة بـغـداد من خالل تــوفـيـرهـا
لـلعـديد من فـرص العـمل للـعاطـل عن
ــــشــــاريع طــــريـق تـــوظــــيــــفــــهـم في ا
اإلســتـثــمـاريــة وضـمــان حـقــوقـهم عن
طــــــريق وزارة الــــــعـــــمـل والـــــشـــــؤون
اإلجـتـمـاعيـة حـتى وصل عـدد العـمـالة
شاريع اإلسـتثـمارية إلى احملـليـة في ا

ما يقارب (60) ألف عامل . 
ولم يـتوقف عمـل الهيئـة إلى هذا احلد
بل جتـاوزته لتـبدأ برفـد خزينـة الدولة
بـالـواردات اإلضافـية الـتي وصلت إلى
Ãd∫ جانب من حفل التخرجأكـثــر من مـلـيـار وسـتــة عـشـر مـلـيـونـاً
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حتية طيبة...
شار لها ناقصة ا تقـدمة على ا الى كافة الشركات ا
في االعلى والـشركات الـراغبة بـاالشتـراك فيهـا يسر
ــعـلــومــاتـيــة احـد الـشــركــة الـعــامـة لـالتـصــاالت وا

تــشــكـيالت وزارة االتــصــاالت ان نـنــوه لــكم بـأنه 
ــشـروع انـشــاء الـبـنى ــنـاصـة  تـمـديــد مـدة اعالن ا
التـحتـيـة وتقـد خدمـات الـتوقـيع االلكـتروني و ان
تــاريخ غــلـقـه وفـتـح الـعــطــاءات ســيـكــون الــســـاعـة
ــصـادف "الــثــانــيـة عــشــرة ظــهــراً" من يــوم االحــد ا
ــــــــــــــــــــزيد ٢٠٢٢/٢/١٣ ولـذا اقتـضى الـتنـويه و
ــعـلــومــات االتـصـــال عـلـى ارقـام الــهــــــــواتف من ا
(٠٧٦٠٠٠١٧٠٧٨) و(٠٧٦٠٠٠١٧١٢٢) او الـــــبـــــريـــــد

Legal_itpc@itpc.gov.iq    -  /االلكتــــروني
www.itpc.gov.iq... مع التقدير  
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الدوحة

في شـحـنــات أكـبـر مـن اخملـدرات غـيـر
ـشـروعــة وزيـادة في تــواتـر الـطـرق ا
ــسـتــخــدمـة في الــبـريــة والـبــحــريـة ا
الـــتـــهـــريب وتـــوسع فـي اســـتـــخــدام
الـطــائــرات اخلـاصــة لـغــرض اإلجتـار
باخملدرات وطـفرة في استـعمال طرق
غير تالمسية في تسليم اخملدرات إلى

ستهلك النهائي ا
7-يــــعـــــتــــبــــر الــــقــــنـب (احلــــشــــيش
اريجوانا) أشـيع اخملدِّرات تعاطيًا وا
ي إذ يُقدَّر أنَّ 183 على الصعيد العا
مليون شخص تـعاطوا اخملدِّر في عام
2014 في حـ تـظل األمـفــيـتـامـيـنـات
ــتـــعـــاطــاة. ثـــاني أشـــيع اخملـــدِّرات ا
ــواد األفــيــونــيـة ــعــتــبــر تــعــاطي ا ويُ
وصوفة طبيًا التي وشبائه األفيون ا
يُــقـدَّر أنَّ عــدد مــتــعــاطـيــهــا يــبـلغ 33
مليون شخـص أقل شيوعًا وإن ظلت
شبائه األفيون من اخملدِّرات الرئيسية
ذات األضــرار احملـــتــمــلـــة والــعــواقب

الصحية الوخيمة.
مقـترحات نـضعـها أمـام جهـات القرار

للحد من اخملدرات:
1-إن اخملدرات بأنواعها صارت تلعب
دوراً هدّاماً وفـتّاكاً في صـحة اجملتمع
واألفـــراد فــــهي آفــــة تـــهــــدد وتـــدمـــر
راهق الشعوب وحتديداً الـشباب وا
الـذين يـعُـدّون بـيـئـة خـصـبـة لـتـعـاطي
السمـوم احملرمـة شرعاً وقـانونـاً نظراً
ـتـرتــبـة عـلي لـلــمـخـاطـر اجلــسـيـمــة ا
الـتــعـاطي. كـمــا أن مـشـكــلـة اخملـدرات
بـأبــعـادهــا الـنــفـســيـة واالجــتـمــاعـيـة
واالقتصـادية بـاتت في غاية الـتعـقيد
حــيث تـــتــشــابك وتــتـــقــاطع اجلــهــود
األمـــنــيـــة والـــثــقـــافــيـــة والـــتــربـــويــة
واإلعالمـيـة في زيـادة الـوعي بـأخـطار
هذه الـظاهـرة ويالحظ عـلى أداء هذه
ـؤسـسـات في إســنـاد الـدور األمـني ا
بــأنه أداء قــاصــر ومــتــعــثــر  جتــدهــا
تــنــجح حــيــنـا وتــتــعــثــر أحــيـانًــا في

مهمتها.
ــروجـ 2- تـشــديـد الــعــقـوبــة عـلى ا
ا لـلـمـخـدرات وجتـارهـا ومـهـربـيـهـا 
تـــصـل الى االعـــدام ســـواء بــــتـــعـــديل

التشريع او توجيه القضاء لذلك.
3-اثبتت الوقائع ان هناك عدة اسباب
النتشار هذه الظاهرة ب فئة الشباب
أبــرزهــا الـــبــطــالــة والبـــد من حــلــول
ـشكلـة البطـالة ب عاجلـة لوضع حد 

الشباب.
4-وجــوب اشــتــراك جـــمــيع اجلــهــات
عـنيـة من امـنيـة وقضـائيـة وتربـوية ا
ـعـاجلـة انـتـشار في تـنـسيـق اجلهـود 
هـذه االفـة وان يــكـون الـتـنــسـيق عـلى
ستـويات ونطـالب بلجنـة عليا اعلى ا
ــكــافــحـة اخملــدرات بــرئــاسى رئــيس
مــجــلس الـــوزراء وعــضــويــة الــوزراء
اخملتص (الداخلية الصحة الدفاع

التربية التعليم العالي وغيرها).
ــوضــوع ــتـــابــعــة هـــذا ا وســنـــعــود 

اخلطير في وقت قريب..

{ خبير أمني وقانوني

عـلى 4 أنـواع أسـاســيـة من اخملـدرات
وهي: القـنب (احلشـيش) الكـوكاي

اخملــــدرات األفـــيــــونـــيــــة واخملـــدرات
نشطات األمفيتامينية االصطناعية (ا
ثل ؤثـرات النـفسـية اجلديـدة) و وا
هـذا الـتـقـريـر قـاعـدة بـيـانـات ضـخـمـة
ومـصــدرًا مـوثـوقًــا يـتم الــرجـوع إلـيه
واسـتـخـدامه من طـرف وكـاالت دولـيـة
أخــرى بــهــدف احلـــصــول عــلى رؤيــة
ـشكـلـة اخملدرات قـبل اتـخاذ واضحـة 
ـعاجلـتهـا وتقد اخلطـوات العـملـية 
ن يــعـانـي من االضــطــرابـات الــعــون 

رتبطة بها. الصحية ا
 قــــراءة ألهم مــــا تـــضــــمـــنـه تـــقــــريـــر

اخملدرات الدولي لعام 2021:
1-أن حــوالي 275 مـــلــيـــون شـــخص
تـعــاطـوا اخملـدرات فـي جـمـيـع أنـحـاء
ـــاضي في حــ الــعـــالم في الـــعــام ا
عانى أكـثر من  36ملـيـون شخص من

اضطرابات تعاطي اخملدرات.
2-الحظ الـتـقـريـر كـذلك أن قـوة الـقـنب
(احلـشـيش) قــد ازدادت في الـسـنـوات
ــا يـــصل إلى أربع ــاضـــيــة  الـ 24 ا

مرات في أجزاء من العالم.
ئوية للمراهق 3-انخفاض النسبة ا
الـــذين يـــعـــتـــبـــرون اخملـــدرات ضــارة
ـائـة ثـمـة بـنـســبـة تـصل إلى  40في ا
ارتـبـاط بـ انـخـفـاض إدراك مـخـاطـر
تــعــاطي اخملــدرات وارتــفــاع مــعـدالت

تعاطي اخملدرات
4-ب عـامي 2019-2010 ازداد عـدد
األشخـاص الذين يـتـعاطـون اخملدرات
ــائـــة ويــرجع ذلك بــنــســبــة 22 في ا
ي. جـزئـيـا إلى الـنـمـو السـكـاني الـعـا
غـرافية واستـنادا إلى الـتغـيرات الـد
وحدها تـشيـر التوقـعات احلـالية إلى
ـائــة في عـدد زيـادة بـنــسـبـة 11 في ا
األشخـاص الذين يـتـعاطـون اخملدرات
ي بــحـلــول عـام عـلـى الـصــعـيــد الـعــا
2030- وزيـادة مـلـحـوظـة بـنـسـبة 40
ـائـة في أفـريـقـيـا بـسـبب الـنـمـو في ا

السريع للسكان والشباب.
ية فإن 5-ووفقا آلخر التقـديرات العا
ـــائــة مـن الــســـكــان حــوالي 5.5 في ا
الـذين تـتـراوح أعـمـارهم بـ 15 و64
سـنــة تــعـاطــوا اخملـدرات مــرة واحـدة
اضـي في ح علـى األقل في الـعـام ا
أن 36.3 مــلــيـــون شــخص أو 13 في
ائـة من العـدد اإلجـمالي لألشـخاص ا
الذين يتعاطـون اخملدرات يعانون من
اضـطـرابـات تـعـاطي اخملـدرات. وعـلى
ي يـقدر أن أكثر من 11 الصعيـد العا
مـلـيــون شـخص يـتــعـاطـون اخملـدرات
بـاحلقـن نصـفـهم مـصـابـون بـالـتـهاب
الكبد C. وال يزال األفيون مسؤوال عن
أكــبــر عــدد من األمــراض الــتي يــؤدى

إليها تعاطي اخملدرات.
6-يُب الـتقريـر أن سوق اخملدرات قد
شـهدت اسـتـئـنـافا سـريـعـا لـلعـمـلـيات
بـعـد تـعـطـيـل أولي في بـدايـة جـائـحـة
كـورونـا; حـالــة من االنـفـجـار أدت إلى
إثـارة أو تــسـريـع ديـنــامـيــات مـعــيـنـة
مـوجـودة مــسـبـقـا عــلى امـتـداد سـوق
ي. ومن ب تلك: زيادة اخملدرات العا

صدر األكبر احلدود الشرقية تعتبر ا
لدخول اخملدرات إلى العراق.

لقـد اصـبـحت اليـوم جتـارة اخملدرات
وتعـاطـيـها ظـاهـرة خـطيـرة انـتـشرت
في عدة محافظـات عراقية االمر الذي
أصـبح يــقـلق اجلــمـيع. فـقــد تـزايـدت
مشكلـة انتشـار اخملدرات في العراق
الـتي وصـلت إلى حـدود قـيـاسـيـة في
مــا يــتـــعــلق بــنــسـب الــتــعــاطي بــ
الـشـبـاب وانـتـشـار ظـاهـرة جتـارتـهـا
بشكل واسع األمر الذي يدخل البالد
في مـعـضـلـة يــصـفـهـا مـتـخـصـصـون

بـ"أكثر خطورة من اإلرهاب". 
فـإذا كان الـتـحـدي األكـبـر الـذي يـهدد
امن الــعــراق هــو اإلرهــاب وحتــديـدا
إرهاب داعش فـإن خطـر اخملدرات ال
يقل خطـورة عن خطر اإلرهاب! إن لم
يكـونا وجـهـ لعـملـة واحدة. وتـبدو
ؤسسات الرسمـية لألسف في كثير ا
من األحــــيـــان عــــاجـــزة عن حـل تـــلك
اإلشــكــالـــيــة خــصـــوصــاً مع حــديث
مــراقـبــ وســيـاســيــ في أكــثـر من
مناسـبة عن أن تـلك التـجارة تُدار من
قـبل مــيـلـيــشـيــات مـسـلــحـة وأحـزاب

سياسية نافدة.
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ـعـني ـتـحـدة ا يـعـتـبـر مـكــتب األ ا
UNODC ـــة بـــاخملــــدرات واجلـــر
ـتــحـدة أهم ــنـظــمــة األ ا الـتــابع 
ـيــة مــعــنــيــة بــاخملـدرات وكــالــة عــا
كـتب سنة 1997 ويقع تأسس هـذا ا
مقـره في فيـينـا عاصـمة الـنمـسا أما
ــكــتـب فــهي مـــحــاربــة أهم أهـــداف ا
اخملدرات رفع الوعي بهذه اآلفة على
ي باإلضافة إلى جتهيز الصعيد العا
ـــــعــــدات احلـــــكــــومـــــات بــــأفـــــضل ا
والـــوســــائل لـــلــــتـــعـــامـل مع كل من:
اإلرهاب الـفسـاد العـدالة اجلـنائـية
ة إصالح السـجون مـكافـحة اجلـر
االجتــار بــالــبــشــر غــســيل األمــوال
نظمة ومكافحة اخملدرات ة ا اجلر
بــــــــالـــــــطـــــــبـع إضـــــــافـــــــة إلـى ذلك
ـكـتب يـشــتـمل أيـضًـا عـلى أمـانـة فـا

راقبة اخملدرات. الهيئة الدولية 
ـكتب وكـعادته كـل سنـة يـقـوم هـذا ا
بنشر تقريره السنوي حول اخملدرات
ـي يــتــضــمن ـــســتــوى الــعــا عــلى ا
مــعـلــومـات مــفــصـلــة وإحــصـائــيـات
تــخص إنــتــاج وتـهــريـب واسـتــهالك
اخملــدرات دولـيــاً من خالل الــتــركــيـز
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داعمـي األغلبيـة في احلكم وبـ الراغب
فـي إســتـــمــرار الـــتـــوافق الـــســيـــاسي في
إختـيـار الـرئـاسات الـثالث وبـدت الـغـلـبة
ـان لـفــريق األغــلـبــيــة خالل جـلــســة الـبــر
األخـيرة الـتي أفـضت الى الـتـصـويت على
الـــتـــجــديـــد لـــلــرئـــيس الـــســابـق مــحـــمــد
احلـــلــبـــوسي ونــائـــبــيـه حــاكم الـــزامــلي
وشـــاخـــوان عـــبــدالـــلـه حــيـث فــاز فـــريق
الــرئـــاســة بــأصــوات أغــلـــبــيــة األعــضــاء
حاضـري اجللسـة ولم تنفـع اإلعتراضات
والالتـلويح بالشـكوى أمام القـضاء بالرغم
من قـــــرار والئـي بـــــوقف مـــــؤقت لـــــعـــــمل
ـرجح في حـال مـضت األمـور ـان وا الـبـر
بـطــريـقــة جـيــدة أن تـصــوت قـوى الــتـيـار
ـــرشح احلــزب الــصـــدري وعـــزم وتــقـــدم 
ـنصب رئيس ـقراطي الـكوردسـتاني  الد
اجلمـهوريـة السـيد هوشـيار زيـباري الذي
يـواجه مــنـافـسـة من عـديـد الـذين تـقـدمـوا
بـتـرشـيــحـهم لـلـمـنــصب ومـنـهم الـرئـيس
ـنصـرف برهم صـالح الـذي مايـزال يأمل ا
بـالـتــجـديـد لـكن من غـيـر الـوارد حـصـوله
على دعم قـوى األغـلبـية الـتي تبـدو ملـزمة

بالتصويت لزيباري. 
شغل هـوشـيار زيـباري مـهـام أساسـية في

ـليه رغبـات الـقـوى السـيـاسـية وبـ مـا
ــهــني بــوصــفه رئــيــسـا عـلــيـه الـواجـب ا
للـجمهورية وحاميـا للدستور وعليه تقع
ـــصـــادقــة عـــلى الـــقــرارات مــســـؤولـــيــة ا
همة في الدولة وكان الرئيس والقوان ا
نـصرمـة جـزءا من معـادلة ـراحل ا خالل ا
الــصــراع مــاســاهم في إضــعــاف مــوقــفه
وتعـرضه لإلتهامات والنقد بالرغم من أن
نصب وكانت شخصيات محترمة تولت ا
تـمـثل عــامل تـهـدئـة ولـديـهـا حـضـور بـ
ــرحـوم مـام األفــرقـاء كــالـرئـيـس الـراحل ا
ــرة بــ جالل.  يــحــتــدم الــصــراع هــذه ا

بـعــد الـعـام  2003 تـولى مــنـصب رئـاسـة
جـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة الـــــــعـــــــراق عـــــــدد من
أبـرزالـشـخـصـيات الـكـورديـة الـتي تـنـتمي
الـى اخلط الــــســـــيــــاسي حلــــزب اإلحتــــاد
الــوطـني الـكـوردسـتــاني في ظل تـوافـقـات
سيـاسيـة مباشـرة بنـيت على أسـاس مبدأ
احملــاصــصـــة الــذي أقـــر من قــبـل الــقــوى
ـنـصب الـسـيـاسـيــة الـفـاعـلـة وكـان هـذا ا
ضـحـيـة لـلــظـروف الـسـيـاســيـة الـصـعـبـة
وإرهاصـات الطـائفـية والـوجود األجـنبي
والــتــدخالت اخلــارجــيــة وكــان الــرئــيس
يـعـانـي كـثـيـرا من صـعــوبـة الـتـوفـيق بـ

ـؤسـسـات الــرسـمـيـة الـعــراقـيـة ومـنـهـا ا
وزارة اخلـــارجـــيـــة لـــكن الـــرجل ضـــلـــيع
بــالــعــمـل الــتــنــظـــيــمي حــ مـــثل إقــلــيم
نـظـمات الـدولـية كردسـتـان في عـدد من ا
وفي أوربـا وإشتغل في التنظيم الشبابي
قـراطي الكردسـتاني وتبـوأ مناصب للـد
عدة في احلـزب ويعرف دهـاليز الـسياسة
العـراقيـة وتواصل مـع أبرز الـشخـصيات
في بــغـداد ويـحـتــفظ بـعالفــات طـيـبـة مع
ــــســـؤولـــ الــــعـــرب واألجـــانب كـــبـــار ا
ــنــظــمـــات الــرســمــيــة الـــدولــيــة الــتي وا
تــــتـــواصل مـع الـــعــــــــــراق فـي مـــجـــاالت
مــــخـــتــــلـــفــــة ويـــحــــظى بــــدعم مــــهم من
الــزعــــــــــيم مـــســعــود الـــبــرزاني وقــوى
كورديـة أساسيـة ومن قوى كبيـرة وفاعلة
ــكــنه ذلك من أن يــكـون في بــغــداد وقـد 
الـــــــرئـــــــيس األقـــــــوى مـن بـــــــ رؤســــــاء
اجلـمـهوريـة مـنـذ الـعام 2003 خـاصـة في
حال تـمكـنت الـقوى الـداعمـة لألغـلبـية من
تــــــمـــــضــــــيــــــة األمـــــــــــــور خـالل األيـــــام
ـقــــــــــبـلـة و عـقـد جـلـسـة الـتـصـويت ا
عـلى مــرشح الـرئــاسـة لـيــشـرع بـتــكـلـيف
إحـدى الـشــخـصـيـات لــتـشـكــيل احلـكـومـة

قبلة. العراقية ا
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زيــبـاري وزيـراً جتـرد خـاللـهـمـا من
كـورديــته فـهل سـيـنـتـظم في الـصف
الــعـــراقي وهــو رئــيس جــمــهــوريــة?
الـــدالئل تــشـــيــر الى: - نـــعم لــكن ال
يـعلم مـا تخـبئ النفـوس وما تـنطوي
عـلـيه الـسـرائر والـنـوايـا والـهمم إال
ر بها اإلنسان الـله والظروف التي 
فـتنعـطف به من قناعـة ما الى سلوك
مــوازٍ وإن شـاء الـله مـا زال زيـبـاري
عـراقـيـاً  –كـورديـاً ولـيـس كـوردياً –

الـله وحـده يزكي األنـفس لـكن قراءة
تـاريخ وقـنـاعـات هـوشـيـار زيـبـاري..
ـرشح احلالي لـرئاسـة اجلمـهورية ا
بـــنــاءً عـــلى فـــتــرات إســـتـــيــزاره في
دورات ســـابــقـــة إشــتـــغل أثـــنــاءهــا
.. الـرجل بـأداء عـراقي ولـيس كـوردياً

فهل ما زال? وهل سيبقى كذلك? 
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هـــذا مـــا ســـتـــوافـــيـــنـــا بـه األحــداث
ـقـبـلـة? إال أنـني من خالل إسـتـقراء ا
أدائه الــسـابق وجـدت فـيه مـقـبـولـيـة
شـعبية عامـة وليس كوردية خاصة..
الـرجل منفـتح على الوطن الى أوسع
من ضـــيق الــشــوفــيــنـــيــة الــقــومــيــة
ــتـعـنــصـرة.. كـوردي ســني يـحـمل ا
رســــالـــة عـــراقــــيـــة أللـــوان الــــطـــيف
ـــنــبع الى الـــرافــديـــني كـــامالً.. من ا
ـصب.. هـذا مـا حلـظـته مـن دورت ا
وزاريــتـ مـاضـيــتـ وال أتـمـنى أن
يــخـذلـني زيــبـاري بـدورته الــثـالـثـة..

الرئاسية إذا أقر ترشيحه.
الــفــتــرتـان الــســابــقــتـان لــهــوشــيـار

يـتـوزع الـرأي الـسـيـاسي في الـعراق
حـالـياً بـ مفـتـرق خيـارات رئاسـية
رهــيــنـة احملــاصـصــة.. اجلــمـهــوريـة
والـــوزراء والـــنــواب يـــعـــني كــورداً
وشــــيـــعــــةً وســـنــــةً.. في تــــســــلـــسل

... إفتراضي لم يصنف دستورياً
وما دام اخلطأ دارج توافقياً فليسعَ
ـنــصـفـون لـتالفـيه بـحـسن إخـتـيـار ا
فصـلية التي ـناصب ا شـاغلي تلك ا
ـــســـارات إدارة الـــدولـــة تـــتــــحـــكم 
وسـيـاسـتهـا. فـما هي مـواصـفات من
ـهـمـة رئـيس اجلـمـهـوريـة يـتـصـدى 
ـنـصب في ويــسـتـطـيع تـفـعــيل أثـر ا
الـعراق الذي تتجاذبه إرادات مفرطة
ـصاحلـها تـسفح الـعراق وال تـفرط 

الشخصية والفئوية?
فـصلي لإلجـابـة على هـذا السـؤال ا
يـــنــبــغـي أن يــتــحـــقق إجــمـــاع عــلى
شــخـص مــقــبــول إنــســـانــيــاً ولــيس
طـائـفيـاً.. يؤمن بـالـوالء الوطـني قبل
اإلنـتـماء الـفـئوي ذي خـطـاب عراقي

وليس شخصياً.

كــورديــاً ال يــفــرط بــالـوطـن لـصــالح
ا يـحمي كالهمـا باآلخر الـقومـية إ
ـواطـنة ويـوقـر الـوجـود الكـوردي بـا

العراقية الصميمية.
الــعـراق بـحـاجـة لـرئــيس جـمـهـوريـة
يـتـجرد من االنـتـماء الـفـئوي لـصالح
الـوالء الوطني يكلف رئيساً للوزراء
حتـت هـــــذا الــــفـــــهـم و... الـــــله ولي

التوفيق.
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تـــأيـــيـــدهـم لـــفـــكـــرة احلـــصـــول عـــلى
أمــتــيـازات راتب مــنــافع(قــطـعــة أرض
مـادية أو معـنوي..الخ) من الدولة دون
فـــأجـــاب  %18فــــقط آنـــذاك وجـه حق
بـأنـهم أنهم يـؤيـدون ذلك(أما بـشدة أو
في حـ رفض  %80ذلك الـى حـد مـا)

وامتنع  %2عن االجابة.
أمــــــــــــا فـي عــــــــــــام 2020 فــــــــــــقــــــــــــد
ــؤيـدين تــضـاعــفت(تـقــريـبــا) نـســبـة ا
لـتصل الى %35 فـي ح تدنت نـسبة

الرافض الى 65%.
هـنـا قـد يـقـول قـائل انـنـا ال نـعـيش في
مـجتـمع مالئكي وان االرقام تـشير الى
ان االغــلــبـيــة مــازالت رافــضـة لــفــكـرة
االنــتـفــاع غـيــر الـقــانـوني مـن الـدولـة.
لـكن ما يـقـلقـني هو أقـول هـذا صحـيح
ـعـنى االجتــاه الـعـام ولـيـس االرقـام. 
انــنــا كـمــخــتـصــ نــهـتم بــاجتــاهـات
ــنـحـنى ولــيس قـيــمه فـقط. فــعـنـدمـا ا
ـنهـجـية في الـقـياس تـسـتخـدم نـفس ا
وتـتضاعف لديـك االرقام السلـبية فهذا
مـؤشـر واضح على الـتغـيـير. من جـهة
أخـرى فأن هذا السـؤال واألسئلة التي
رغـوبية تـليه تـسمـى علـميـاً باسـئلـة ا
وهي تلك االسئـلة التي قد االجـتماعـية
يـخـجل أو يـخاف الـبـعض أن يجـيـبوا
عـنــهـا سـلـبـاً ألنـهـا قـد جتـعل اآلخـرين
يـــنــظــرون لــهـم ســلــبــاً أو تـــعــرضــهم

أجاباتهم خملاطر معينة. 
وفـي مـــجـــتـــمع مـــحـــافظ كـــاجملـــتـــمع

ــواطن جتـاه الـدولـة قـبل 2003 فـقـد ا
حاولت الفرق البحثية التي أنتمي لها
مـنذ 2004 وضـمن أطار مشروع مسح
الـقيم الدولي الـذي يشمل حوالي 100
دولــة فـي الــعــالم فــحـص وتــتــبع قــيم

العراقي جتاه دولتهم. 
Í√— U öD «

وأود هـنا أعـادة التوكـيد أن كل االرقام
الـــتـي ســـتـــقـــرأونـــهـــا تـــســـتـــنـــد الى
اســتـطالعــات رأي وطـنــيـة شــمـلت كل
ـخـتلـف الشـرائح الـعـمـرية الـعـراق و
واجلــــنـــــســــيـــــة والــــتــــعـــــلــــيـــــمــــيــــة
والــوظـيـفــيـة..الخ. وان نـســبـة اخلـطـأ
ــعـيـاري لـكل االرقـام تـتـراوح بـ -2 ا
%4 أي ان كـل رقم تقـرأونه يحـتمل ان

يكون أكثر أو اقل ب %4-2 فقط.
سُــأل الـعـراقـيـون عـام 2010 عـن مدى
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منذ العهود االخيرة للعباسي وحل
تـشكـيل الدولـة العـراقيـة احلديـثة ظل
االجـانـب يـتـمـتـعـون بـالــكـلـمـة الـعـلـيـا
طلقة على والـقرار النهائي والسلطة ا
كـل مــــنــــطـــــقــــة مــــا يـــــعــــرف بــــوادي
ـــا جــعل ســـكــان الــوادي الـــرافــدين
يــنــظــرون لـلــدولــة عــلى أنــهــا غـاصب
يـجـوز اغـتـصـابه ونـاهب يـجـوز نـهـبه
ومــحـتل يـجـوز مـهــاجـمـته. ويـبـدو أن
هـذه الصورة النمطية للدولة الغاصبة
أو فـي أحـــسن وصف لـــهـــا (ال تـــمـــثل
الــنــاس وال تـــخــدمــهم) بــقي حــيــاً في
ـوروث الشـعبي حـتى صار الـذاكرة وا
الـسارق (احلـايف) يوصف بـالشـجاعة

كما يقول الوردي. 
وألنه لـم تتـوفر الـسبل الخـتبـار شعور

الــعـراقي فـأن مـجـاهــرة أكـثـر من ثـلـثه
شروع بـتأييدهم لـفكرة االنتفـاع غير ا
من الــدولــة يــعــنـي أن هــنــاك واقــعــيـاً
نـسـبـة أكبـر من ذلك تـؤيـد هذه الـفـكرة
وهـو مؤشر يجب الوقوف عنده طويالً
ـــعـــنــــيـــ فـي الـــدولـــة مـن قـــيل كـل ا
ـثـير وخـارجـهـا. أما الـسـؤال الـثاني ا
الــذي  سـؤاله لــلـعــراقـيــ الخـتــبـار
عالقــتــهم بـدولــتـهـم بـخــاصـة بــعـد ان
ـــوقــراطـــيــة) بـــاتت هـــذه الــدولـــة (د
وحـكامها يـتم أختيارهم عـبر صناديق
االقـتـراع فـهـو: هل تـعـتـقـد ان الـتـهرب
الـضـريـبي (عـدم دفـع ضرائـب لـلـدولة)
مـبـرر أو غيـر مـبرر? هـذه الـقيـمة -دفع
الــضـــرائب لــلــدولــة أو عــدم الــتــهــرب
الـضريـبي- قيـمة مـهمـة جداً في الدول
ـــتــقــدمـــة لــيس فـــقط النــهـــا تــقــيس ا
مــصـداقــيــة الـفــرد وال أيـضــاً الن تـلك
الـضـرائب هـي عـصب اقـتـصـاد الدول
بل النـهـا تؤشـر بـوضوح مـدى سـلبـية
واطـن نـحو او ايـجـابيـة اجتاهـات ا
دولــهم. فـتـأديــة الـضـريــبـة يـجب ان ال
ـثل الـتـزامـاً يـحـاسب عـلـيه الـقـانون
ثل قـيمـة أخالقية ومـعيار بل  حـسب
ـواطن نـحو مـجـتـمعي يـحـدد شـعور ا
. ففي الـدولـة وابـنـاء مـجتـمـعه عـمـومـاً
عـام 2010 كـان حـوالي %17 يـبـررون
أمـا في عام 2020 الـتـهـرب الـضـريـبي

فقد ارتفعت النسبة الى 22%. 
يتبع
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عمان

تـــــصــــاعـــــدت في اآلونـــــة األخــــيــــرة
ـســتـويـات مـطــالـبـات مـن مـخـتــلف ا
حتـذر من مـخـاطـر تــفـاقم آفـة تـعـاطي
اخملـدرات في الـعـراق وباألخـص ب
الـــشـــبـــاب وصـــغـــار الـــسن وحتـــوّل
الـعـراق من منـطـقـة عـبـور لـلـمـخدرات
الى بلد مستقبل ومستهلك للمخدرات
ستـحدثة كما بأنواعهـا التقليـدية وا
حتـذر الـتـقـاريـر من انـتـشـار مـوضوع
زراعـــة اخملـــدرات فـي بـــعض انـــحـــاء
الـعــراق. وثـمـة نــداءات واسـتــغـاثـات
ـشــكـلـة بـحــلـول عــاجـلــة لـوضع حــد 
تـزايد تـعـاطي اخملـدرات بـ الـشـباب
في اجملــتـــمع الــعــراقـي عــامــة. ولــعل
أخطر تصريـح رسمي صادم هو الذي
حتـدث عن نــسـبـة  %50من الـشـبـاب
تورط باخملدرات وسواء العراقي ا
كــان الـــنــســـبــة هي %50 من عــمــوم
الشـباب الـعراقي او كـانت هي نسـبة
ـتـورط ـتـهـمـ ا الـنصـف من ب ا
بــجــرائم اخملــدرات وأرى أن اخلــيـار
االخـــيــــر هــــو االدق واالصح فــــلـــيس
قـبـول أن نـصف الـشـبـاب الـعراقي بـا
مدمن عـلى تنـاول وتعـاطي اخملدرات.
وفي كل االحوال فإن هذا يدق ناقوس
ــعـنــيــ بـأمن اخلـطــر أمــام جـمــيع ا

البالد ومستقبل الشباب.
ÂU  bF  ‚«dF « w  WL UH  WO UJ ≈

2003
ؤكـد أن إشـكالـيـة انتـشـار اخملدرات ا
في العراق بدأت بالتفاقم بعد احتالل
الــعـــراق عــام 2003 إذ كــان الـــعــراق
واد وكانت ر) لتلك ا قبلها (مجرد 
نظمات الدولية تصنف العراق بانه ا
من انــظف الــبـــلــدان من آفــة تــعــاطي
اخملـــــدرات إال أن االنـــــفـالت األمـــــني
واحلـدودي الـذي شـهـدته الـبالد أدى
إلى اتـسـاع تـلك الــتـجـارة ووصـولـهـا
إلى حــدود غــيــر مـســبــوقــة. ويــشــيـر
مـراقـبـون ورؤسـاء مــنـظـمـات مـعـنـيـة
ـتـابـعـة مـلف اخملـدرات في الـعـراق
إلى أن اجلهـود الـرسـميـة ال تـتـناسب
مع حجـم االنتـشـار الكـبـيـر وتقـتـصر
عـلى مــكـافــحـة صـغــار الـتــجـار وعـدم
ـتـورطـ الـرئـيسـيـ فـيـها مالحـقة ا
الرتـبـاطـهم بـجــهـات سـيـاسـيـة نـافـذة
ومـيـلـيــشـيـات مـســلـحـة ال تـتـورع عن
اغـتــيـال ضــبـاط مــكـافــحـة اخملـدرات.
ـنـافـذ فـضالً عن أن عـدم حـسم مـلف ا
احلـدوديــة يُـعـدّ أحــد أكـبـر الــعـراقـيل
ـــلف خـــصـــوصـــاً كـــون أمـــام هـــذا ا
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ســـامـــراء واســـتــــمـــرار تـــذيـــله
ـــوقف مـن دون فــوز يـــامل ان ا
تــاتي الـيـوم حتــضـيـرا لـدخـول

رحلة القادمة. ا
ÊU O Ë u «“

ويـــــســـــعـى زاخـــــو الـــــســــادس
االســتـفــادة مـن ظـروف الــلــعب
والـتــوجه حلـسم مـهـمـة ضـيـفه
نــفـط مــيــســان عــنــدمــا ظــهــرت
افضـلـية اصـحاب االرض حتت
انظار جـمهورهم الـذين ياملون
في انـهـاء اخـتـبـارا صـعـبـا كـما
مـتـوقع وسط اطمـاع الـضـيوف
ــــواقع في الــــفـــوز والــــتــــقـــدم 
الـصـنـاعـة الـذي يـكـون قـد لـعب
مـبـاراة غـايـة في الـصـعـوبة مع
اجلـــويـــة لـــكـن هل يـــقـــدر نـــفط
مــيــســان من تــرجــمــة فــرصـــــة
الــلـــقـــاء والــــــــعــودة بـــالـــفــوز

السابع .
¡UMO*«Ë ¡U dNJ «

ــــيــــنــــاء في تــــعــــثــــر ويــــامـل ا
الديوانية ونوروز والكرخ التي
ستـكون امـام مواجـهات لـيست
بـالـسـهـلـة من اجل اخلـروج من
منطقة اخلطر في هذا التوقيت
ومـــداواة جــراحه ومـــصـــاحلــة
جـمـهوره الـذي يـجـد من مالقاة
ــتــراجع الــفــرصـة الــكــهــربـاء ا
ـواتيـة اذا ما حتـلى الالعـب ا
بـالــتـركـيـز وتــنـظـيـم الـصـفـوف
الـــتي يـــريـــد اصـــحـــاب االرض
ايقافها االخر الساعي لالبتعاد
ـــــؤخــــــرة حـــــيث عن مــــــواقع ا
اخلامس عشرة بـسبب تراجعه
في مـواجـهـات االدوار االخـيـرة
وخـسـارة الـكـرخ بـهـدف لـثالثـة

اضي. االسبوع ا

غاية في الصعوبة التتعدى غير
هدد. قعد ا البقاء في ا
W U ô«Ë »öD «

ويــامل جــمــهـور الــطالب في ان
رحلة بقيادة ينهي فريقهم 34ا
ــدرب اجلــديــد الــســوري انس ا
مـــخـــلـف بـــصـــفـــوف مـــنـــظـــمـــة
لـــلـــحـــصـــول عـــلى الـــنـــتـــيـــجــة
ـــطـــلـــوبــة لـالبــقـــاء في مـــوقع ا
الوصـيف في افـضل موقف مـنذ
اكـثــر من عـقـد بــفـضل الــتـحـول
الـذي حتـقق بـاخـتـيـارات جـثـيـر
افــضل من عــمل مع الــطالب في
ـكن ــواسم الـقــريـبــة وكـان ال ا
الـــتــفــريط به بـــهــذه الــســهــولــة
مستفـيدامن عمله مع مـنتخبات
الـفئـات الـعـمـريـة لـيـقـدم فـر يـقا
مـقــنـعـا في الــنـتـائج والــهـجـوم
ــوقع وسـط قــبــول والــدفـــاع وا
االنــصــار الــذيـن يــرون الــفــريق
يــشـــكل خــطــورة فـي مــبــاريــاته
وفــــرض الـــفـــوز عـــلى اجلـــويـــة
والزوراء اسـتمر مـؤثر والـرغبة
الكبيرة في انـهاء االمور بالفوز
عـلى االمانـة الـذي تعـرض لـعدة
هــــــزات فـي اآلونــــــة األخــــــيـــــرة
ـطلـوبة ـنـافسـة ا لـيـتوقف عن ا
والتـراجع رابع عشـر لكـنه يامل

في حتقيق النتيجة االفضل.
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ويسعى النفط للتواصل اجلدي
بــعـدمــا جنح وفـرض نــفـسه في
مـبـاريـات صـعبـة خـدمـته كـثـيرا
ـقــدور كـتــيــبـة قــاسم خـطف و
باراة كـاملة من ضـيفهم نقـاط ا
سـامراء بـفـضل الفـوارق الـفنـية
وقع و االفـضـلـية و الـنـتائـج وا
في كل شـيء في ظل انـــحـــســـار
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قــــبل الــــدخـــول فـي تــــفـــاصــــيل
مـــبــاريـــات الـــيـــوم االخـــيـــر من
ـمـتاز ـرحـلـة األولى لـلـدوري ا ا
نـسـجل بـاعـتـزاز حالـة الـتـنـظيم
لـــلـــمـــبـــاريـــات واقـــامـــتـــهـــا في
الــــتـــوقــــيـــتــــات احملــــددة الـــتي
ـســابــقــة والــفـرق افــتــقــدتــهــا ا
ـــواسم ولـــيس مـــاهـــو أهم من
الــتــنــظـــيم الــذي حـــضــر بــقــوة
وبـافـضل طريـقـة انـتهت عـنـدها
ــــــرحـــــــلـــــــة األولى واالمـل في ا
ــوسـم بــعــد االعالن عن انــهــاءا
اقـامـة مـو اجـهـات الـدور االولى
من الـــقـــسم الـــثـــاني اخلـــمــيس
القادم ورغـبة اجلمـيع في انهاء
ـــوسم فـي اقــرب وقـت قــبل ان ا
تــعـكس الــفـرق دورهــا الـواضح
ـشـاركـة وحتـقـيـق الـنـجاح في ا

األولي.
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وجتـري الـيـوم خـمس مـبـاريـات
تـصدر الـشرطة وفيـها يـسعى ا
50فـي افـــضل حــــال لـــلـــخـــروج
بــالــفــوز الــســابع عــشــر وكــامل
النقاط لتـوسيع الفارق اكثر مع
مالحقيه وتعزيز حظوظه ولديه
ــهــمــة كــمـا الــقــدرة في حــسـم ا
يجب عنـدما يسـتقبل الـديوانية
ثــامن عـشـر الــذي سـيـكـون امـام
مهمة غايـة في الصعوبة والزال
ــاضي في ــوسم ا يــبــحـث من ا
ايـقـاع اخلـسـارة بـاالخـضـر لـكن
صـلحة كل التـرشيـحات تـصب 
ــر في مــوسم الــشـرطــة الــذي 
مـتكـامل فيـما يـعيش الـديوانـية
اسوء ايامه حيث االستمرار في
ـنـطـقـة احلـمـراء في حـسـابات ا
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استقـبلَ نـائب رئيسُ الـهيـئة اإلداريـة لنادي الـشرطـة الريـاضي السـيد غـالب الزامـلي وفداً من
ـشـتـرك بـ نـادي الـكــهـربـاء الـريـاضي بـرئـاسـةِ الــسـيـد عـلي األسـدي لـبـحث ســبل الـتـعـاونِ ا

النادي والعمل على تعزيزها وتطويرها مستقبالً.
ـشـتـرك ال سـيمـا تـبـادل اخلـبـرات ب ـواضـيع ذات االهـتمـامِ ا ونـاقشَ االجـتـماع الـعـديـد من ا
ا يـسهم بتـطوير الـعملِ الـرياضي والنـهوض بـواقعِ األلعاب سـواء اجلمـاعية مـنها أو اجلانبـ 
الفـرديـة.وأثـنى األسـدي على الـنـتـائج اإليـجابـيـةِ الـتي يحـقـقـهـا فريقُ الـشـرطـة لكـرةِ الـقـدم الذي
قدم من مجلسِ إدارة نادي متاز  مـشيداً بالعملِ والدعم ا يتصـدرُ الئحة ترتيب أندية الدوري ا

نضوية حتت لوائه. الشرطةِ الرياضي لأللعاب كافة ا
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في نظرة خاطفة عـلى جميع العابنـا واحتاداتنا وانديتـنا ومؤسساتنا
ال جنـد كـمـال تـام .. فــان الـتـكـامل لــله وحـده .. بل ان االغـلب االعم
ــؤســسـات الــعــراقـيــة عــامـة يـعــاني الــكــثـيــر من خــلل عــام ضـرب ا
والرياضيـة جزء أساس مـنها .. ال نـريد هنا ان نـعيد ونـكرر ونصقل
ـشخصـة للقاص والـداني .. لكنـنا نتـسائل كوسائل بذات األسباب ا
اعالم متـخـصـصة او هـاويـة ... جـميـعـهـا تـسعى وتـامل ان يـتـحسن
احلال .. وتلك ليست امنيـة شخصية بل هي مهـمة وطنية كبرى .. ال
كـن إصالحهـا بـشـعـارات مـسـؤول او دعوات جـمـاهـيـر .. فـاالزمة
ــعــنــيــ اكــبــر من أي اسم وتـــتــطــلب اصالح يــشــتــرك بـه جــمــيع ا
ـختلف مؤسـساتها من قـبل التربية واخملتص واولـهم قرار الدولة 
والــتــعــلــيم االولـي والــعــالي ووزارت الــداخــلــيــة والــعــدل والــصــحــة
واإلسكان والتعـمير والعـمل والشؤون االجتـماعية ... ومـا يتطلبه من
تــوافق وانــســجـام وتــواصل وتــعــاون بــرؤيــة مــشــتــركـة مـع الـوزارة

القطاعية اخلاصة بالشباب والرياضة ..
ـشـروع اذا مـا آمـنــا بـذلك واعــتـقـدنــا راسـخـا ان االمــر ال يـتـعــلق 
شخص او مسؤولية حزب او رغبة وظيفية او دعوات روابط وامنيات
ـكن لها ان تـسهم بتـطييب مشجـع .. سنـصل الى رؤية مشـتركة 
ـشهد من ظالمـات وعتم سبـبت خلط األوراق وما اخلواطر وتـطهير ا
ـشـهد من تـخـبـطات أفـادت الـبعض خالل سـنـوات خلت ... ال اليه ا

صاحله الشخصية على الصالح العام .. ن وظفها 
فترض ان يبقى هذا ا يسمى ازمة ( 16 – 18© ا االن تمر كرتنـا 
قبل 22-2023. ثـل لالندية الـتي يجب ان تـلعب لـلمـوسم ا الرقم 
وبعـيـدا عمن اتـخذ الـقـرار سواء كـانت الـهيـئـة التـطبـيـعيـة او االحتاد
احلالي كـجـزء من مسـؤوليـة مـؤسسـاتـية اال انـنا يـجب ان نـاخذ ذلك
بحسن النـية والتـدبير من اجل تقـوية الدوري ووقف تـدهور وتششت

الطاقات ..
فعلى كل قـرار يجب ان يـأخذ البـعد البـيئي واالجـتماعي والـسياسي
كن ان العام ومستوى التـاثير والتاثر احلاصل كـمنظومة واحدة ال 
ية خاصة تنفصل عن بعضها سيما بعد ان أصبحت كرة القدم العا
وبقية األلعاب عامـة جزء ال يتجزء من احلالة االجـتماعية الي بلد وما
يـتـطـلـبه ذلك في االخـذ بـاحلـسـبـان .. كـجـزء من تـطـورات احلـضـارة

ية . ة وقريتها العا والعو
في اغـلب االسـتـطالعـات اخلـاصـة بـصـعـود وهـبـوط األنـديـة لـلـدوري
متاز وجدنـا دوما رؤيت متوازيـة .. األولى تعتقد بـان تقليص فرق ا

الدوري يعد حالة إيجابية ... فيما يرآه اخرون حالة سلبية ..
هنا كـوسائل اعالم حـياديـة ومتـخصـصة ال نـتبنـى أي موقف ونرجع
ن ذلك ونـتــركه لـلــمـتــخـصـصــ ونـرى كــبـقـيــة او بـعض زمـالئـنـا 
يوافقـونا الـراي بان الـقضيـة ليـست سهـلة وتصـطدم بـعقـبات عدة ..
ويجب ان تدرس من قبل جلنـة مختصـة تمثل خبراء
االجــــتـــــمـــــاع والــــكـــــرة واألدارة واالعالم ....
واخــرين .. ومـن ثم تــعـــرض رؤيــتــهـــا عــلى
الـهــيـئـة الــعـام الحتــاد الـقــدم لـتــرى مـا هـو
األفـضل واالنـسب لـكـرتــنـا وكـرويـيـنـا والـله

ولي التوفيق .
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متاز Í—Ëœ∫ الشرطة تتصدر الئحة الترتيب في الدوري ا

W: اجلانب العراقي واالماراتي في لعبة الركبي يتبادالن التكر F
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ـركـز الثـالث بـعد فـوزه عـلى فريق التـكـنولـوجـية بـا
االسراء بثالثة اهداف من دون رد .

لـيــتـرشح الى االدوار الـنــهـائـيـة لـبــطـولـة جـامـعـات
الــعـراق الــتي سـتــقـام فـي وقت مـقــبل يـحــدده قـسم

النشاطات الطالبية في الوزارة .
وتــمــكن مـنــتــخب الــتـكــنــولــوجـيــة من الــفــوز عـلى
جـامــعـات اوروك 1-9 والـبــيـان 1-4 الـعــراقـيـة -6
صفر وتعرض لـلخسارة امام كلـية االسراء اجلامعة
7-3 لـيــعـود ويـفـوز عــلى اجلـامـعـة الــعـراقـيـة 7-3
ــقـبل ويــواجه مـنــتـخب كــلـيـة لــيـتــأهل الى الـدور ا
االسـراء ويتـغلب عـلـيه بفـارق ضربـات التـرجيح من
عالمـة اجلـزاء 3-4 بــعـد ان انـتــهى الـوقت االصـلي
بـالـتـعادل 2-2 لـيـتـرشح الى الـدور نـصف الـنـهائي
ـستنصـرية وخسر واجهـة اهل االرض اجلامعة ا
امامـه بفارق الـركالت التـرجيـحيـة من عالمة اجلزاء
4-5 بـعـد ان انـتـهى الـوقـت االصـلي لـلـمـباراة
بالـتـعادل 7-7 في خـتـام البـطـولة وزع
ـسـتــنـصـريـة رئـيس اجلـامــعـة ا
حـــمـــيـــد فـــاضـل الـــتـــمـــيـــمي
اجلـــوائــــز والـــكـــؤوس عـــلى
ــراكــز الـــفــرق الـــفــائــزة بـــا
االولـى وهي حـــامل الـــلــقب
مـــــنـــــتـــــخـب اجلـــــامـــــعـــــة
ـستـنـصريـة الـذي فاز في ا
ــبـــاراة الـــنــهـــائـــيـــة عــلى ا
مـنـتـخب جـامـعـة الـفـراهـيـدي
بـــهــدفـــ مـــقــابل هـــدف واحــد
وجاء منتخب التكنولوجية ثالثا
وكـلـيـة االسـراء رابـعـا  ونـال لـقب
هداف البطولة العب منتخب جامعة
الفراهيدي حيدر صافي برصيد 15
هـدفـاً  في حـ نـال عـلي خـالد من
ستـنصرية لقب منتخب اجلـامعة ا
أحـــسـن حــــارس مـــرمى  وحـــصل
فريــــــق منـتخب كليـة الرافدين على

ثالي. لقب الفريق ا
وتالف وفد اجلـامعة الـتكنـولوجية في
البـطولة من م.م عـلي فرج رئـيسا لـلوفد
ــــدربـــ ولـــيـــد نـــاطـق ومـــحـــمـــد هـــادي وا
واالعالمي احــمـد فــائـز والالعــــــــبـ حــيـدر
صــبــاح ورســول صــبــاح ومــحــمــد الــصـادق
مـحــمـد وامــيـر ونـاس ومــهـنــد فـالح ورسـول
محـمـد وعـلي مـحـمود واحـمـد طـالب وجـعـفر
صـادق وعبـدالـله اسعـد وجـعفـر صالح وعلي

كاظم وذو الفقار صالح وخطاب عمر .
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حــــصل مــــنـــتــــخـب اجلـــامــــعـــة
التكنولوجية بكرة القدم
ــركــز لــلــصـــاالت عــلى ا
الــــثــــالث فـي بــــطــــولــــة
جامعات العراق للمنطقة
الـوسـطى الـتي اخـتـتـمت
ـغلـقة لكـلية على الـقاعة ا
الــتــربــيــة األســاســيــة في
ــســتـنــصــريـة اجلــامـعــة ا
ضيفة  كما حصل طالب ا
اجلامعة الـتكنولـوجية حيدر
صبـاح على لـقب افضل العب

في البطولة .
وجاء فوز
منـتخب

حيدر
صباح

ÊU e « ≠œ«bG

اكــد االحتـــاد الــعـــراقي لــكـــرة الــيــد 
ــــنــــتـــخـب الـــعــــراقي وصــــول وفـــد ا
لـلـنـاشــئـ الى ايـران لـلــمـشـاركـة في

بطولة دولية .
وقـال مــحـمــد االعـرجي رئــيس احتـاد
الـلـعــبـة في تـصـريـح صـحـفي ان وفـد
مـنـتـخـبـنـا الــوطـني لـلـنـاشـئـ وصل
اليـوم إلى مـديـنـة شـوشتـار اإليـرانـية
الـواقــعـة في األحــواز لـلــمـشــاركـة في

بـطــولــة شـوشــتـار الــدولـيــة.واضـاف
االعرجي; ان بطولة شـوشتار الدولية
ـشــاركـة مـنـتـخـبـات إيـران انـطـلـقت 
لــلـــشــبــاب والـــنــاشــئـــ وجــورجــيــا
واوزبكسـتان مشـيرا إلى ان البـطولة

خصصت العمار 19 سنة.
وتــابـع انه كــان بـــاســتـــقــبـــال الــوفــد
الـعـراقي لــكـرة الـيـد أعـضــاء الـلـجـنـة

نظمة للبطولة . ا
ـؤتـمـر الـفــني لـلـبـطـولـة واوضح ان ا

عقـد قبل انـطالق الـبطـولة" مـبيـنا ان
"مـنتـخـبـنـا اجـرى فـور وصـوله وحدة
تـــدريـــبـــيـــة خـــفـــيـــفـــة لـالســـتـــرخــاء

واالستشفاء.
نتخب العراقي للناشئ لكرة وكان ا
الــيـــد دخل في مـــحــافـــظــة الـــبــصــرة
مـعسـكـراً داخـلـيـاً قصـيـرا اسـتـعدادا
للمشاركة في بطولة شوشتار الدولية
ألعمار (19)  سنة.وفي سياق منفصل
اخـتـتـمت عـلى مـالعب كـلـيـة الـتـربـيـة

الرياضية بجامعة بغداد بطولة اندية
العـراق اللـعـاب القـوى لـفئـات الـرجال
والـــنـــســـاء والـــشـــبـــاب والـــشـــابـــات

والناشئ والناشئات.
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ـــالي الحتـــاد الـــعـــاب وقـــال االمـــ ا
الـــقـــوى زيـــدون جــــواد في تـــصـــريح
شاركة شملت كل االندية صحفي ان ا
العراقية والتي وصلت الى 75 نادياً
أمــا عــدد الالعـــبــ والالعــبــات فــقــد

وصل إلى 426 العبـا والعبـة.وأضاف
جــواد; أن الــنــتــائج الــفــرقــيــة لــفــئــة
الــرجـــال أســـفــرت عن تـــتـــويج نــادي
ـــركــز األول وحل نــادي الــشـــرطــة بــا
ــــيــــنـــاء اجلــــيش ثــــانــــيــــا ونــــادي ا
ثالـثـا.وتـابع ان "في فـئة الـنـسـاء توج
نادي دجـلـة اجلـامـعـة اوال وحل نادي
الـبـيـشـمـركـة ثـانـيـاً ونـادي اجلـنـسـية
ركز الـثالث وفي فئة الـشباب توج با
نـادي احلــلـة اوالً وحل نــادي اجلـيش

يـناء ثـالثاً وفـي فئة ثانـياً ثم نـادي ا
الشـابات تـوج نـادي فتـاة نيـنوى اوال
وحل نـادي نـفط مـيــسـان ثـانـيـا وفي
فـئـة الـنـاشـئـ تـوج نـادي احلـلة اوال
ـوصل ثـانـيـا ونـادي ونـادي جـنـوب ا
عـ تـمـر ثـالـثـاً وفي فـئـة الـنـاشـئات
نادي غـاز الشـمال اوال ونـادي السالم
.واشــار الى ان الــبـطــولـة تــعـد ثـانــيـاً
االولى ضمن مـنهـاج االحتاد الـعراقي

أللعاب القوى للعام 2022.
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أعـــلن االحتــاد الــعـــراقي اجلــودو يــوم
اجلــمـعـة عن إكـمـال جـمـيع اإلجـراءات
اإلداريـة واللوجستية اخلاصة بوصول
ـدرب التونسي أنيس لونيفي لتدريب ا
ـنتـخبـات العـراقيـة في االستـحقـاقات ا

قبلة . ا
ــشـرف وأكــد نــائب رئــيـس اإلحتــاد وا
نتخـبات الوطنيـة عدي الربيعي عـلى ا
فـي تـصـريح صـحــفي ان االحتـاد أكـمل
ــدرب جــمـــيع اإلجــراءات اخلــاصــة بــا

انـــيـس لـــونـــيـــفي الـــذي ســـيـــصل إلى
الـعــاصـمـة الـعـراقـيــة بـغـداد فـجـر يـوم

قبل. األحد ا
وأشــــار الـــربــــيـــعي الـى ان لـــونــــيـــفي
ـنتخبات سـيشرف على تـدريب جميع ا
الــوطــنــيـة حتــضــيــراً لالسـتــحــقــاقـات
ـوجب عقـد سـيوقع ـقـبلـة  الـوطـنيـة ا
ـبــيـة الــوطـنــيـة في مــقــر الـلــجـنــة االو

العراقية.
وبــ ان االحتــاد وبــعــد اتــمــام اجـراء
ـدرب لـوسـائل تـوقـيع الـعـقـد وتـقـد ا

االعـالم ســيــقــيم اول وحــدة تــدريــبــيــة
للمنتخب الوطني الذي يستعد خلوض
البطولة العربية التي ستقام للفترة من
ــــــقـــــبـل في 28-20 مـن شـــــهــــــر آذار ا

العاصمة االردنية عمان.
ـدرب أنيس اجلـديـر بـالذكــــــر ان ا
لـــونــيـــفي ســــــــــــبق وأن أشــرف
نـتـخب التـونسي عـلى تـدريب ا
وحـــــصـــــد الـــــعــــــــــــديـــــد من
ـــلــــونـــة في ــــيـــدالـــيــــات ا ا

بطوالت العالم.
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وقـــعـت جلـــنـــة الـــركـــبي الـــعـــراقي مع
اإلحتــاد االمــاراتي لــلــركــبـي اتــفــاقــيـة
تـعـاون لـدعم وتـطـويـر الـركـبي في بالد
الـــرافـــدين  بـــرعـــايـــة رئــيـس االحتــاد
االســـيـــوي والـــعـــربي االســـتـــاذ قـــيس
الـظالـعي بحـضور رئـيس جلنـة الركبي
فــريـق هــزاع واعــضــاء جلــنــة الــركــبي
ورجــــال االعالم الــــريـــاضي فـي قـــاعـــة
ـؤتمرات بكلية التربية البدنية وعلوم ا

الرياضة في جامعة بغداد.
وتـضــمـنت االتـفـاقـيـة الـتي وقـعـهـا عن
الطرف االماراتي السيد محمد الزعابي
األم العام لالحتاد االماراتي ومحمد
حــنــون األمــ الــعــام لــلــجــنــة  حــيث
ســيــتــكــفل االحتــاد االمــاراتي بــاقــامـة
دورات تـدريبـية وحتـكيـميـة في العراق
ومـعايشـة تدريبـية للـمدرب الـعراقي
ــنـتـخـبـات االمـاراتـيـة  فـضال عن مع ا
اقـامة مـعسـكرات تـدريبـية لـلمـنتـخبات

العراقية في دبي .
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وحـضــر الـظـالـعي والـزعـابي مع هـزاع
واعـضــاء الـلـجـنـة الـوحــدة الـتـدريـبـيـة
لـلـمنـتخب الـوطني لـسـباعـيات الـركبي

التي اقيمت في احد مالعب الكلية .
وفـي الــســيــاق ذاته أصــدرت الــلــجــنــة
ـبـيـة الـوطـنـية الـعـراقـيـة إيـضـاحاً األو
بصدد ما تناولته بعض وسائل االعالم
حـول زيارة رئـيس االحتاديـن اآلسيوي

والعربي للركبي الى العراق.
ــبـيـة في بـيـان ان الـلـجـنـة وذكـرت االو
ــبـيــة الـوطــنـيــة الـعــراقـيــة تـؤكـد األو
رعـايـتـها جلـمـيع االحتـادات الريـاضـية
الـوطـنـيـة وإهـتمـامـهـا اجلـاد بـعالقات
االحتـــادات الـــوطـــنـــيــة مـع االحتــادات
الـدولية والقاريـة والعربية لـكنها تدير
هـذه الرعاية وتد تلك العالقات على
وفق األعـراف البـروتوكولـية الريـاضية
ـا يــتــوافق مع الـقــوانـ الــدولـيــة و

العراقية النافذة.
واضــافت الـوقت الـذي تــرحّب الـلـجـنـة
ــبـيـة الــوطـنـيــة الـعـراقــيـة بـزيـارة األو
رئــيس االحتــادين اآلســيـوي والــعـربي

لـلــركـبي قـيس الـظـالـعي وزمـيـله أمـ
عــام االحتـاد االمــاراتي لـلـعــبـة مــحـمـد
الــزعـابي لــكـنـهــا تـود تــوضـيح انه من
غــيـــر الــدارج في ســيــاقــات الــتــواصل
الــرسـمي ان يـتم إسـتــقـبـال الـضـيـوف
ـستـوى من دون إبراق مـنهج رفـيعي ا
الــزيـارة وتــوقـيــتـاتــهـا ومــبـتــغـيــاتـهـا
الـواضـحـة مـسـبقـاً عـبـر إشـعـار خطي
ورســـمي ال عـــبـــر رســـائـل هـــاتـــفـــيــة
ـستـقـبـلـة ان جتري لـيـتـسـنى للـجـهـة ا
حتـضـيـراتـهـا الـرسـمـيـة بـالـشكـل الذي
يـكفل إحـترام الزائـرين وحتقيق الـغاية

الفعلية من زيارتهم.
وتـابعت نود إعالم االحتادين اآلسيوي
بي ـتابـع لـلمـشهـد األو والـعربي وا
الـوطـني بـان لـعـبـة الـركـبي في الـعراق

تـديـرهـا حـتى اآلن جلـنـة لم تـسـتـأهل
كـــامل شــروط تـــأســيس إحتـــاد وطــني
ـــبـي عـــلى وفـق نـــصـــوص قـــانـــون أو
االحتـــادات الــريـــاضــيـــة ذي الــرقم 24
لــسـنـة  2021وعــلى وفق هـذا األسـاس
ــبــيـة الــقــانـونـي لم يـكـن لـلــجــنـة األو
والسـواها التعـامل مع اللجـنة احلالية
ـبـي مـشــكّل وفق الــقــانـون كــاحتــاد أو

العراقي الوطني النافذ.
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واكـــمــلت لـــقــد رحّب رئـــيس الــلـــجــنــة
ـبــيـة الـوطـنـيـة الــعـراقـيـة بـرئـيس األو
االحتـادين اآلسـيـوي والعـربي لـلـركبي
وقف القانوني وزمـيله كما ب لهـما ا
لـلجـنة الـركبي في الـعراق وتـفصيالت
إمـكــانـيـة تـرحـيـلـهـا الى إحتـاد وطـني

والــذي يـســتــلـزم مــصـادقــة اجلــمـعــيـة
بـية عبـر إجتمـاعها الـعامـة للجـنة األو

قبل. ا
بية ونـوهت الى انه تشيـر اللجنـة األو
الـوطـنـية الى دعـمـهـا لعـمل كل الـلـجان
ــؤســســة الحتــادات مــقــبــلــة عــلى ان ا
ـا يتّسق تـستـكمل مـبررات تـشكـيلـها 
ــشـار مـع مـفــردات قـانــون االحتـادات ا
إلـيه آنفـاً وان إستـكمـال أسس تشـكيل
االحتـاد جتري بجهد وعمل محلي من
دون إســـــتــــدرار مـــــواقـف خــــارجـــــيــــة
نـحـتـرمـها ريـاضـيـاً وأخالقـياً لـكـنـها ال
تـشكّل إضافة لـتفصيـالت القانون الذي
يــنـتج االحتـاد.واتـمت نــأمل ان يـتـفـهّم
ــتــابـــعــون من اجلــمــهــور الــريــاضي ا
الــعــراقي ووســائل االعالم الــوطـنــيـة

بية التي تعمل مـسؤوليات اللجنة األو
قر وان ال بـقانـونها الـنافذ ونـظامهـا ا
ــشـهــد ألبــعـد مـن مـعــطــيـاته ــضي ا
فترضة أو حتميله أكثر من الرسمية ا

. صورته ومضمونه احلقيقي
بـية ايـضاحـها بـالقول: واخـتتـمت االو
نــتـمــنى من اجلـمــيع أيـضــاً أن يـعـكس
صـــورة احلــدث ويـــتــخــيـل ان (جلــنــة
ريــاضـيـة) في االمــارات أو غـيـرهـا من
ـبياً األشـقاء تـسعى لـتشـكّل إحتاداً أو
إمـاراتـياً وان رئـيس االحتاد اآلسـيوي
عــراقي يــزور دولـة االمــارات الــعـربــيـة
ـبـية كـن للـجـنـة األو الـشـقـيـقـة فهـل 
االمــاراتـــيــة ان تــعــمل خــارج األعــراف
الــبـروتـوكـولـيـة الــرسـمـيـة أو تـخـالف

القوان النافذة في بالدها.

عدي
الربيعي
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اظـــهــرت نـــتــائـج االســتـــطالع الــســـنــوي
الــسـابع ألفـضل أداء اعالمي لـعـام ?2021
الــذي يـجــريه طـلــبـة الــدكـتــوراه في قـسم
الـعالقات العامـة بكليـة االعالم في جامعة
ـركز االول بـغـداد تـبـوأ قـناة (الـشـرقـيـة) ا
عـلى الـقنـوات التـلفـزيونـية اذ حـازت على
تكرار  457مـن عينة قوامها  1800و نسبة
ئة فيما حصل االعالمي مئوية 25.39.  با
عـلي اخلـالـدي مـقـدم ومـعـد بـرنـامج (كالم
ـركز الـثاني الـنـاس) في (الشـرقيـة) على ا
بـ مقـدمي البرامج االجـتماعـية بتـحقيق
تكرار  144 من أصل  1800و نسبة مئوية

ئة. ثمانية با
فـيمـا حافـظت جريـدة (الزمـان) على موقع
ـشـهد الـصحـفي مع اثـن من صـدارتـها ا
الـصـحـف الـيـومـيـة بـنـسـبـة قـراءة بـلـغت
ـئـة بواقع  211مـن اصل العـيـنة  11.72بـا
الـــتي شـــمــلـــهــا االســـتـــطالع الــســـنــوي.
واوضــحت الــكــلــيــة في بــيــان ان (طــلــبـة
الـدكـتـوراه في قـسم الـعـالقات الـعـامـة في
الـكلـية اجرى االسـتطالع وشـمل احملطات
االذاعـية والقنـوات الفضائـية و الصحف
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والـعـمل فـتـرة اخـرى بـعـد الـثـمـانـ
ــصــارف بــعــد ان حــرمــنــا ســفــلــة ا
ـلك لـنعـيش نـهـاية ـا  الـلبـنـانـية 
الـــعــمــر بــكــرامـــة .. جــمــيع االخــوة
اعــضــاء االحتــاد لــديــهم قــنــاعــة ان
ذهــابي يــعــني غــلق االحتــاد .. هـذه
الفـكـرة سـاعدت عـلى عـدم وجود من
يـنـافــسـني . بـعـد االنــتـخـاب قـلت
لهم بـعـد ان شكـرتـهم ان الفـترة
قـبـلة يـفتـرض ان يـتم فيـها ا
الـتــغـيــيـر (ألنه لــو بـقـيت

لغيـرك ما وصلت اليك )
. على كـل كانـوا رائـع

وشــعــرت بــالــســعــادة ان
اكـــون مـــبـــعث  كل هـــذا الـــتـــقـــديـــر

واحملبة. 
ـؤتـمـر الـ ـا قـيل فـي ا هـذا بــعض 

48 للجمعية العمومية .
حتياتي ومحبتي.
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تلـقيت من الـدكتور فـريد ايـار رسالة
شــكــر عــلى مــا نــشــرتـه بــعــد اعـادة
انتـخـابه امـينـا عـاما الحتـاد وكاالت

االنباء العربية هذا نصها:
عزيزي ابا عالء 

بداية اسف ان اتـأخر بـتقد الـشكر
لك عــلى هـذا اخلـبــر الـبـديـع بـسـبب
عدم القـدرة على االتصـال النغماسي
ؤتـمـر الـذي كان مـلـيـئا في شـؤون ا
بــــالـــنــــقــــاش وتــــعــــديل الــــقـــرارات
وتــغـيــيـرهــا. االن عـدت الى بــيـروت
منذ نـصف ساعـة  فجـلست ارد على
مــا وصــلـنـي في ٤ ايـام لــغــايــة هـذا
الـصبـاح .اخلـبرالـذي كـتبـته اليـعلى
علـيه خبـر.. حلـو وجمـيل ومتـناسق

فشكرا لك .
اخي يا استاذنا جميعا. 

بــالـــنــســبــة لي كــان البــد من الــفــوز

فـضالً عن مـقـدمي البـرامج االجـتمـاعـية و
الــســيــاســيــة واالخــبــاريــة والــصــفــحـات
االعالمـــيـــة الــرســـمــيـــة والـــتــطـــبــيـــقــات

االخبارية).    
وقـال عـمـيـد الـكـلـيـة عـمـار طـاهـر أن (عـام
اخـر واسـتـطالع جـديـد تـتـفـاعل فـيه كـلـية
هـني لـتـؤشر االعالم مـع اجملتـمع بـشـقه ا
دالالت الــنــجـاح لــلـمــؤســسـات االعالمــيـة
الـعراقية في ايام صعبـة انتشر فيها وباء
ـي احــدث انــقالبــا كــبــيــرا في ارجــاء عــا
ـعــمـورة عـلى صـعـيـد الـواقع فـقـد الـقى ا
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رضــا الـعـيـنـة اخملــتـارة من اجلـمـهـور من
بدعة خالل جـهودهم الـكبيرة واعـمالهـم ا
واخلـالقـة الـتي حــازت عـلى رضــا الـنـاس
ـضـمـون). لــتـفـوقـهــا من حـيث الـشــكل وا
ــثل رســالــة مــتـــابــعــا ان (حــفل الـــيــوم 
ـعرفـة نتـسلح صـريحـة مـفادهـا بالـعلم وا
كـي نـــبـــني غـــد الـــعـــراق فـــاأل تـــرتـــقي
واصلة بالتفوق العلمي واجلهل يندحر 
الـبـنـاء ومبـادرات الـطـلـبة خـطـوة بـاجتاه
ــســـتــقــبل الــزاهـــر). من جــانــبه اوضح ا
رئــيـس قــسم الــعالقــات الــعــامــة مــحــمــد
يداني الـعامري ان (هذا النشاط العلمي ا
الـذي طـبـقه طـلـبـة الـدكـتـوراه يأتـي ضمن

مـقــرر اسـتـطالعـات الـراي الـعـام حـيث 
تــطـبـيق دراســة مـيـدانــيـة عـلى عــيـنـة من
جـمـهور مـديـنـة بغـداد لـتقـيـيم افضل اداء

اعالمي عراقي لعام 2021).
W¹œUý—« ZzU²½

واشـــار الـى ان (االســـتـــطالع عـــبـــارة عن
نــتـائج ارشـاديـة مــهـمـة تـفــيـد في حتـديـد
تـــوجــهـــات اجملــتـــمع نــحـــو اداء وســائل
االعالم الـــعـــراقـــيـــة وهـــو نـــتـــيـــجـــة دعم
وتـوجيهات مـستمرة من عمـادة الكلية في

بــتــأثـيــراته االقــتــصـاديــة واالجــتـمــاعــيـة
ـعرفية عـلى جميع منـاحي احلياة بعد وا
ان حـــبس الـــعـــالم انـــفـــاسه). واوضح ان
(هـذا االســتـفـتـاء اجـري بـأشـراف اسـاتـذة
اخــــتــــصـــاص راعــــوا فــــيه كل اجلــــوانب
ـية من اخـتيـار الـعيـنة واالسـاليب االكـاد
ـنــاسـبـة لـتالمـس نـتـائـجـة االحــصـائـيـة ا
الــــواقع فــــهــــو اوال واخــــيــــراً خــــيـــارات
اجلــمـهـور بـألـوانـه واذواقه).ووجه عـمـيـد
الـكـلـية الـتـهنـئـة لـلفـائـزين في االسـتطالع
الـسنـوي السابـع كونهم اسـتطـاعوا كسب

ـزيـد مـن الـتـطــبـيـقــات الـعـمــلـيـة اجــراء ا
لـلمراحل الدراسـية اخملتلـفة سواء االولية
او الـعليا ليعزز جهد الكلية واجلامعة في
خــــدمـــة اجملـــتــــمع مـن خالل مـــا تــــقـــدمه
اجلـــامـــعـــة في مـــعـــارف لـــلـــمـــؤســـســات
االعـالميـة).بـدوره قـال مشـرف مـادة الرأي
ساعد عالء مصطفى وفقا العام االستاذ ا
ـوقع الكلية االلـكتروني ان (قياس الرأي
ــثل الــعـــام والــوقــوف عــلى مـــؤشــراته 
مرتكزا أساسيا في توجيه صانعي القرار
ــعــاصــر فـي كــافــة اجملـاالت ــنــا ا في عــا
االقـتصاديـة واالجتماعـية والسـياسية في
االجتـاه الصحيح). ولفت الى ان  الـقياس
ـتوقـعـة جتاه أي الـقـبـلي لردود األفـعـال ا
قـرار ذو تأثـير مـباشـر على أفـراد اجملتمع
أصـبح ضـرورة مـلـحة لـتـفـادي االصـطدام
ـباشر باجلـمهور ورفضه لتـبعات القرار ا
أو عـدم تقـبله له في أي مرحـلة من مراحل
تـطـبيـقه  وبـالتـالي عدم حتـقـيق الغـايات
ــعــني الــكــلــيــة من وراء اتــخــاذ الــقــرار ا
وجتــنب أزمـات غـيـر مــحـمـودة الـعـواقب
وهي أهـمـية جـعلت من مـراكز االسـتطالع
تقدمة من وقـياس الرأي العام في الدول ا

األذرع الــهــامــة جــدا لــصــنــاع الـقــرار في
ـــارســة مـــخـــتــلـف اجملــاالت).واكـــد إن (
االسـتطالعات وإتـقانهـا تعد مـسألة بـالغة
ن يــحــمــلــون شــهــادات عــلــيـا األهــمــيــة 
بــالـعالقـات الــعـامـة وهي حــاجـة فـرضت
تـخصيص حيز واسع للتطـبيقات العملية
ضـمن مسـاحة مـفردات مـادة استـطالعات
ــرحـلــة الــدكــتــوراه والـتي الــرأي الــعــام 
نـعـرض الـيوم نـتـيـجة تـوجت مـحـاضرات
نـــظـــريــة تـــمـــثـــلت في تـــصـــمـــيم وبـــنــاء
االســتـمــارة واخـتـبــارهـا وآلــيـة اخــتـيـار
الـعينة وطرق سحبهـا وكيفية إعداد خطة
االســـتــطالع ومـــراحل الــتـــنــفــيـــذ وجــمع
الـبيانات وتفريـغها ومعاجلتـها احصائيا
غـرافية ومن ـتغيـرات الد ومـتابـعة اثر ا
ثم تــفـســيـر الـنــتـائج حــتى الـوصـول إلى
إعـالن الـنــتــائج). وذهــبت جــائــزة افـضل
صــفــحـة رســمــيـة عــلى مــواقع الــتـواصل
االجـتــمـاعي إلى صـفـحـة (وزارة الـتـعـلـيم
ــرتــبـة الــعــالي والــبـحـث الـعــلــمي) في ا
االولـى بـعــدهــا حــصــدت صــفــحـة (وزارة
ـركز الثـاني فيـما تـميزت الـصحـة  على ا
ركز الثالث.  صفحة (وزارة الداخلية) با
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الـكـاتب الـصـحــفي الـعـراقي تـلـقى
تــــــعــــــازي االوســــــاط االعالمــــــيـــــة
واالجتـماعية بـوفاة والدته.وقد اقيم
مــجــلس الــعـــزاء عــلى روحــهــا في
كـنيـسـة سـيدة الـنـجـاة ببـغـداد يوم

اضية. اجلمعة ا
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ــكــتب الــشــاعــر الـــعــراقي نــعــاه ا
الــثــقــافي الــســريــاني فـي االحتـاد
العـام لألدباء والـكتّـاب في العراق
ـــوت االربــــعـــاء بــــعـــد ان غــــيـــبـه ا
ـرض. ـاضـي  اثـر مــعــانــاة مع ا ا

واساة لعائلته. مقدم ا

—UHB « Êu¼d  XF —

الـكاتب الـعـراقي صدر له كـتـاب بعـنوان (جنـوم في حـياتي)
يقع في  132 صفحـة من القطع الكبير قدم للكتاب الباحث

محمد حسن احلسني.

 wM¹d¹uN « tK « b³Ž wKŽ

وت اجلـمـعة ـفـكر و الـشـاعر الـسـعودي غـيـبه ا اخملرج و ا
والـراحل من مـوالـيـد عام  1945 وهـوأول سـعـودي يحـصل

على شهادةٍ في اإلخراج السينمائي من هوليود.

ÕuA  W½U³

وزيـرة الـثــقـافـة الـسـوريـة بــحـثت مع أعـضــاء جلـنـة صـنـاعـة
الـسيـنما في االجـتماع الـذي عقـد في مبنى الـوزارة بدمشق
واقع صناعة الـسينـما السوريـة والعوائق التي تـعترض هذه

الصناعة وضرورة تفعيل االنتاج السينمائي اخلاص.
w «Ë q U½ r¦O¼

ـانــيـا تــضـيـفـه قـنـاة ــقـيم في مــيـونخ بــا الــكـاتب الــعـراقي ا
(الـشـرقيـة) مـساء الـيـوم االحد مع الـكـاتـبة نـهـاية إسـمـاعيل
بـادي  ضـمن بـرنـامج(اطـراف احلـديث) الـذي يـعده ويـقـدمه

االعالمي مجيد السامرائي ويخرحه حيدر االنصاري.

bLŠ« ‰öÐ

ركز الـثقافي في الـشاعر الـسوري احتـفى بأمسـية أقامـها ا
أبـورمـانـة بـتـوقـيع  ثـاني إصـداراته الـشـعـريـة (سـفر تـكـوين

احلب) الصادر عن دار بعل.
ÍËU OF « wKŽ

سـرحية بكلـية الفنـون اجلميلة في الطالب في قسم الـفنون ا
جـامعة بـابل صدر له عن مؤسـسة البـصرة للـطباعـة والنشر
كـتـاب (دمــوع وسـراب) يـضم نــصـوصـا نــثـريـة بـواقع 134

صفحة.
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ــعــرض بــدأ من دار الــقــائـــمــ عــلى ا
الـكتـب والوثـائق ومـديـرهـا الـعام عالء
الــــعالق احملـــتــــرم وجتـــمع خــــطـــاطي
الــعــراق الــذين أحتــفــونــا بــلــوحـاتــهم
ونتـاجهم الـفني األكـثر من رائع وحـقاً

włUH)« rOKÝ ”U³Ž ≠ œ«bGÐ 

اضي على قاعات دار افتتح االربعـاء ا
الــكــتـب والــوثــائق مــعــرضــاً لــلــفــنـون
ـنـاسـبـة الـتـشــكـيـلـيـة واخلط الــعـربي 
ذكـــرى تــــأســــيس اجلــــيـش الـــعــــراقي
دير العام ائة برعاية ا الواحدة بعد ا
عـالء أبــــو احلـــــسن الـــــعالق وضم ٦٣
عمـالً فنـياً تـنـوع ب اخلـط واللـوحات
الحم التشكيلية التي حتاكي وتُمجد 
جـيش الــعـراق الـبـاسل مــنـذ تـأسـيـسه

ولغاية اليوم.
ـعـرض وفي كـلــمـة لـهـا عـنــد افـتـتـاح ا
كتبة الوطنية بان صالح قالت مديرة ا
الــدين (تـزامـنــاً وانـتــصـارات جـيــشـنـا
ختلف صنوفها على وقواتنا األمنية 
اإلرهــاب الــداعــشي اجلــبـان مـع ذكـرى
تـأسـيس اجلـيش الـعـراقي أقـمـنـا هـذا
تميز بـالتعاون مع نخبة من عرض ا ا
الــفــنـــانــ الــذين عــبــروا عن فــخــرهم

سلحة البطلة). بقواتنا ا
تحف احلضاري من جانبه قال مديـر ا
التراثي في القـشلة هاشم طـراد (نشكر

ÊU e « ≠ …d¼UI «

ـصرية روجـينـا عن إصابـة ابنتـيهـا مايا ـمثـلة ا كشفت ا
ومـر بفـايـروس كـورونـا وفي مـنـشـور لـهـا كـتـبتـه على
صفحـتها على مـوقع التواصـل االجتماعـي: (احلمدلله
مـايـا ومـر ايـجــابى كـورونـا قـدر الــله ومـا شـاء فـعل
ادعـو لـهـمـا ارجـو من كل الـلى خـالـطـهم يـتـطـمن عـلى
نــفــسه ربـــنــا يــحــفــظـــنــا ويــتم شــفـــا بــنــاتى وكل
ـصــري مــحــمـد ــمــثل ا مـريـض).كـمــا كــشف ا
كيـالني عن شـفـائه من فـايـروس كـورونا اذ
أجـــرى فـــحص الـــوبــــاء وأتت الـــنـــتـــيـــجـــة
سلبية.وكتب كيالني على حسابه اخلاص

عـــلى مـــوقع الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي:
(سلبي كورونا احلمدلله). على صعيد
آخـر كـان قــد أصـدر كـيـالني مـؤخـرا
اغـنـيـته (الـقـلـب األبـيض) عـبـر قـنـاته
عـلى يــوتــيـوب.وهي مـن كـلــمـات مــنـة
عـدلي الــقـيـعـي وأحلـان إيـهــاب عـبـد
الــواحــد وتـوزيـع فــهــد.وكــان صـوّر
كيالني اجلزء اجلـديد من مـسلسل
اآلنـــســة فـــرح والـــذي شـــارك في
بــطــولــته إلى جـــانب كل من رانــيــا
يوسف وأسـماء ابـو الزيد ويـحمل

توقيع اخملرج أحمد اجلندي.

يستـحق جيـشنا الـباسل أن نـحتفل به
وانـــتــصـــاراته كل يـــوم لــكـــونه الــدرع
ــعــرض والـــســور لــلــوطـن).وحــضــر ا
جمـهـور كبـيـر من الفـنانـ والـفنـانات

ومحبي الفن التشكيلي .
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أفادت وسائل اعالم تركية ان مسلسل
ير (تكتيكات يت أوزد النجمة التركية د
قرر ان يعرض في  11 شباط احلب )من ا
نصات اإللكترونية.وقد قبل على إحدى ا ا
شاهدته.وكانت عبّر اجلمهور عن تشوّقه 
ير مجموعة صور من جلسة شاركت أوزد
تصوير جديدة خضعت لها في صفحتها

البس من اجللد ير  اخلاصة. وظهرت أوزد
معتمد إطاللة غير إعتيادية ولم يسبق أن

إعتمدتها سابقاً واضعةً حول عنقها مجوهرات
فضية ناعمة لكن وعلى الرغم من أن البعض
ير إال أنها لم تسلم من مدح إطاللة أوزد

اإلنقادات إذ إعتبر البعض أن إطاللتها لم تكن
موفقة وتشبه إطالالت ذكورية.
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انـتم األكثـر حضـورا في األماكن الـترفيـهيـة وحضور
الكثير من النشاطات االجتماعية.
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أفـضل الفـرص تتـاح لـكم في مجـال الـسفـر والتـقد
لدراسة عليا .

Ê«eO*«

لـديــكم الـفـرصـة لالرتــبـاط عـاطـفـيــا .بـدأ تـدريـجـيـا
تاعب الصحية . جتتازون ا

—u¦ «

امامـكم مـتابـعة قـضيـة قـانونـية واحلـصول عـلى قرار
ايجابي .رقم احلظ 8.

»dIF «

انتم بحاجـة للكثير من التدبـير في كيفية احلفاظ على
ال . ا

¡«“u'«

جـو ايجـابي يـحيط بـكم خالل األيـام القـادمة وفـرصة
لتحقيق مطالبيكم .

”uI «

قد يحصل الـكثير مـنكم على ترقـية وظيفـية او فرصة
عمل.

ÊUÞd «

تـزداد مـصـروفـاتـكم بشـكل مـكـثف والـكـثـيـر يـجد انه
بحاجة للكثير من الدعم.

Íb'«

حتــصل عــلى الــدعم من رئــيس الــعـمـل.يـوم الــســعـد
االربعاء.

bÝô«

 مـنـكم من يـرافق احـد أفـراد عـائلـته لـرعـايـته صـحـيا
.رقم احلظ 5.

Ë«b «

صحـيـا إنكم بـحـاجة لـلـكثـير مـن الراحـة خالل األيام
القادمة.

¡«—cF «

ـا يـدور حـولـكم واالنـتـبـاه عـلـيـكم االنـتـبــاه واحلـذر 
للوضع النفسي .

 u(«
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
على  9 مربـعـات كبـيرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الى  9 خانـات صغـيرة
هـدف هـذه الـلــعـبـة ملء
اخلـــــانــــــات بـــــاالرقـــــام
الـالزمــــــــة من  1 الى 9
شـرط عـدم تــكـرار الـرقم
اكثـر من مرة واحدة في
كل مــربع كـبـيـر وفي كل

خط افقي وعمودي.
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شـتبه بـهم وقد تـصل عقـوبته قـائمـة ا
إلى الـ  6أشهر.

وكـانت قـد إلتـقطت عـدسات الـكامـيرات
صـــور لــويــست وحـــبــيــبـــته اجلــديــدة
ـمـثـلـة االمـريـكـيـة جـولـيـا فـوكس لـيل ا
األربــعــاء في ويــست هــولــيــود وهــمـا
ــثـلـة ــطـاعم. ارتـدت  يــغـادران أحـد ا
تـوب قصـير من اجللـد األسود وسروال
مـطابق. كـشف مظهـرها األسـود الكامل
عن وشـمـهـا: خـيـاشـيم كـمـان مـرسـومة
على ظهرها. وكان ويست يرتدي سترة
سوداء وجينز وحذاء من نفس اللون.

{ لـوس اجنـلوس  –وكـاالت - تـداولت
ـغني ـواقع األجـنـبيـة مـقـطع فيـديـو  ا
الــراب الــشــهـيــر كــانــيي ويــست وهـو
الهي الليـلية بـعدما وقع يـغادر أحـد ا
حــــادث غــــريب حتــــقـق الـــشــــرطــــة في
تـفـاصـيـله. وفـي الفـيـديـو ظـهـر ويـست
ـــعـــجـــبـــ وقـــد إعـــتـــدى عـــلى أحـــد ا
بــالــضـرب بــعــد أن طـلب مــنه إمــضـاء
وظـل يـضــربه حـتى أغــمي عــلـيه ووقع
.وغادر ويـست مكـان احلادث قبل أرضـاً
وصـول الـشـرطـة التـي فتـحت حتـقـيـقاً
فـي الـقـضـيـة إال أن إسـمه إنـدرج حتت
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عمار
طاهر
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منذ سـنوات عديـدة ينـقسم الوضع الـعراقي على جـانب
أحدهـما يفـعل واآلخر يـدين وتبـقى الصيـغة الـسائدة في
كلـتا احلـالتـ مبـنيـة للـمجـهول وهي الـصيـغة الـسيـاسية
التي تعايشت معـها القوى واألحزاب التي تـتصدر مشهد
السـلـطات الـرسمـيـة أو غيـر الرسـميـة في الـبالد. لكن في
منـظار االمن االجتـماعي واالسـتقـرار السـياسي واألمني
كن ان يـستـمر هـذا احلال من دون انـتكـاسات كـبرى ال 
تـــقــود الـى مــفـــاجــآت ال يـــقــدّر عـــواقـــبــهـــا أيّ طــرف من

تصارع في السر أو العلن.  ا
نـحن أمــام مـعـركـة بـالــنـيـابـة البـدّ أن تـتــحـول الى مـعـركـة
علـنيـة وهي النـقـطة الـتي ال نعـرف ماذا يـليـها لـذلك نرى
جميع األطراف تفضل لبس األقنعة والتقاتل حتت األرض
بــدل الــكــشف عـن الـوجــوه واشــهــار الــســيــوف عـالنــيـة.
ـعــادلـة الــتـوافــقـيــة كــانت االلـيــة الـتي تــمــسك بـأطــراف ا
ـنـعـهـا من االنـحالل والـتـفكك وتـقـيمـهـا تـوازنـهـا الـوهمي 

لتجرف بانهيارها كيانات بنيت على وهم . 
اليـوم  يتـنافس مـصطـلح التـوافقـية مع مـصطـلح األغلـبية
شهد ويبدو ان التنافس ال يخضع الوطنية اجلديد على ا
لـشروط مـعـلـومة وواضـحـة لـذلك هنـاك انـدفـاع من طرف
التوافقية لتثبيت الوضع على ماهو عليه منذ ثماني عشرة
سـنــة وعـدم الــقـبـول بــسـيـادة هــذا الـوافـد اجلــديـد الـذي

صطلح األغلبية.  يحمل او يروج 
أجواء عدم الثقـة ومحاوالت االنتقـام وما يسميـها بعضهم
عـــمــلــيــة تـــصــحــيح األوضـــاع هي الــتي تـــقف وراء عــلى
االنسداد الـسياسي. ال الـتوافـقية كـانت مبنـية على أسس
راكــزة وحـقـيــقـيــة في الـتــشـارك بـالــقـرار الــسـيـاسي وال
ـضي األغـلــبـيـة بــوضـعــهـا احلـالي اجلــديـد قــادرة عـلى ا
بـالــتـغـيــيـر احلـقــيـقي واالنـتــقـال من حــالـة الى أخـرى في

البالد.
ـقــراطـيـة مــقـنـنـة خــالـيـة من انّ الـتــعـايش الـوهــمي مع د
ارسـة ظرفيـة وإن طالت عنـاصرهـا البـنائـية اجلـوهريـة 
شهد لسنوات ألن مـصيرها االنـهيار. ما كـان يدور في ا
قراطية بالرغم من الواجهة االنتخابية ارسات د ليس 
ذلك ان احملتـوى فارغ وال احـد يؤمن بـنتـائج غيـر معـروفة

ومحسومة سلفاً . 
لــكن فـي الـنــهــايــة لــيس هــنــاك بــديل عن قــبــول الــلــعــبـة
قراطـية التي يكـون من أركانها األسـاسية وجود دور الد
لألغـلـبـيـة سـوى الـذهـاب الى حـافـة الـهـاويـة الـتي ال تـبـدو
بعيدة عن جميع األطراف ولم يبق سوى معرفة متى وقت

السقوط?
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في الليلِ يبتردُ النسيم
كمراوح اخلَيشِ النديّة.

أنا ضيفها
ضيّفةُ السخيّة وهي ا

تُزري يداً وتلطّفاً
ضيّفاتِ الطائرات.
مدّت فراشاً (واعداً)

لي عــــنــــد جـــرف الــــنــــهـــر
وابتعدت تنام

عـــــبــــر انـــــســــدال الـــــكِــــلّــــةِ
تستّرة. ا

(عـنـدَ انـتـصـافِ الـلـيلِ آتـيـةً
اليّا.)

مرَّ انتصـاف الليلِ وهي بال
حَراك.

وإذا بكِلّتها تُزاح.
ورأيـتُـهـا تــخـطـو الى الـكـوز

القريب
شربت وعادت في هدوء

كـــالـــطـــيفِ وانـــســـلّت وراء
تمايلة الكِلّةِ ا

حتت ارتعاشاتِ النجوم.
وأتى الصباح

فاذا بها غضبى صموت
لوم. عاندَ وا وكأنني كنتُ ا

¡UFM

الى فضل النقيب
(صـــنـــعــاءُ حتـتَ ثــلـــوجـــهــا

الصيفية اخلفِرات
تصحو او تنام!)
أنا قلتُ هذا مرّةً

أوَ تعـلـمـون لمَ الـرجـوع اليه
? من ح حل

? ولمَ االن
ولمَ احلنـ الـيه يـا صـحبي

الكرام?
ـعــلّــمـةُ أنــا طـفــلــهـا وهـي ا

الرؤوم.
أنا شـيـخـها وهي احلـفـيدةُ

في مالعبِها حتوم.
أأقولُ إني ما رأيت

أوَ ما التقيت
فيـما اقـتطعـتُ من الشوارعِ

والقرى
وجهاً ارقّ وانضرا
من وجه آنسةٍ خجول
أبصرتُها ترنو إليّا
ةَ احمليّا سمراءَ حا

حـيـث االريـكــةُ عـنــد حـوضِ
اء ترنو في ارتياح ا
في فندقٍ ألِقٍ هناك.

ولسوف ابحثُ في الوجوه
عن وجهِها ما دمتُ حيّا

أو في زِحـــامِ الـــعـــالمِ اآلتي
االخير.
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أوّلُ ما قالَ (انا) عُكّازُها
وقد بدتْ كما بدتْ

لي قـــبلَ عـــشــريـنَ خــريـــفــاً
عندما

كنتُ نزيلَ غرفةٍ في بيتها.

bzUB
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(أعرفُ أنّ بيتها أُزيل
ـحى الــزُقــاقُ كــمــا أُزيلَ وامـَّ

كلّه.)
-وأين انتِ اآلنَ?

-في قصرٍ منيفٍ أحمرا.
ليتكَ تأتي فترى.

-مستأجراً أم زائرا?
-بل زائرا.

ــــا عُـــــوضـتُ عن بـــــيـــــتـي 
صيَّرَني ثريّةً كما ترى!
(ولم تكن إلّا كما رأيتُها

من قــبلُ في عــبـاءةٍ بــالــيـةٍ.)
وربّما

هي التي رأيتُها ملتفّةً بها
أوّلَ ما رأيتُها.

-هلّا أتيتَ يا فتىً خجول!
فقد نُعيدُ ما انطوى وفات.
-في مـرّةٍ آتـيــةٍ. فـإنـني االنَ

الى صديقْ.
-بل قُل الى صديقة.

وضحِكتْ عن نـضَدٍ مؤتلقٍ
أنيقْ!

- وكيف تأتي يا فتى
وانتَ لم تــــســـألْ عن احلي

عن الطريق?
فقد يُزاحُ احليُّ كُلُّهُ.
يُزالُ أو يُزيلهُ حريقْ!

wÝË— ÌnO  Ô U¹dšÔ√ 

يا ديكُ ثانيةً أُنادي
والشمسُ آفلة فكيف?

ِ كم من شـــتــاءٍ مَــرَّ مــهــتــر
الذيولِ وجاءَ صيف

وانا أُنادي!
ال جنمَ يـوميءُ بــالـتـمـاعٍ في

القَتام
وال شرارةَ باتّقادِ.

الريحُ بـاردة وانتِ إليَّ آتية
بال

. نكب شالٍ يُغطّي ا
فــالـــيكِ قـــلــبـي أوقــديهِ وإن

يكنْ
. خشباً مُعرّىً للمطرْ

غجريّة قالت ولم اسمعْ:
(اليكَ نصيحتي:

دعْـــهــــا. اســـمُـــهـــا زيـــنـــغـــا
التحسُّرِ والسَهر!)

جـاءت وكُــنّـا آنــذاك هـنـاكَ
تروبول) عند (ا
والفلمُ (هملتْ).
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طرة في ليلةٍ باردةٍ و
من رحلةٍ ثامنةٍ مبتكرة

ليكة لم تروِها ا
جاء اليَّ السِندباد
أوقَدتُ ناراً طيّبة

اعددتُ شاياً قهوةً.
قُلتُ لهُ:

هلّا قَصصتَ يا فتى
عليَّ ما جرى?

فقال:
دعْ عنكَ ما قيلَ وما يُقال.
فكلُّ ما خسِرتُ واقتنيت
وكلّ ما سمِعتُ أو رأيت

مُؤتمن عليه
في رشفةٍ فريدة

مِنْ هذهِ االميرةِ السعيدة
مِن هذهِ الكُمَيت!

{ أفـــيـــورد (الـــنـــروج) (أ ف ب) –
عــلى قــمــة جــبــلــيــة تــعــصف بــهـا
الـريـاح يـتـنـقل األخـوان يـومـا ب
نتشرة على مد تـوربينات الرياح ا
الـبصر في موقع كان يضم مراعي
شــتــويــة حلـيــوانــاتــهـمــا. فــحــالـة
ـنـاخـيـة ال تـثـني مـربي الـطـوار ا
نطـقة عن الـنضال الـرنة في هـذه ا
فـي ســــــبـــــــيـل الــــــتـــــــخــــــلـص من

التوربينات.
ويـقـول األخ األصـغـر لـيف أرنه من
سـيارته ذات الـدفع الربـاعي في ما
ــنــطـــقــة مــثــالــيــة مــضـى كــانت ا
حلـيـوانـات الـرنـة إذ كـانت خـالـيـة
مـن أي نشاط بـشري. أمـا اآلن فقد

نطقة برمّتها. حلقت أضرار با
عــلى جــانــبـي الــدائــرة الــقــطــبــيـة
الـشـمـاليـة يـعـارض أعضـاء أقـلـية
ســـامي في شــمـــال أوروبــا بــشــدة
مــشــاريع ضـخــمـة لــطــاقـة الــريـاح
وغـيرها من منشآت البنى التحتية
اخلـضراء الـتي يقولـون إنهـا تهدد
ســبل عــيــشــهـم وتـمـسّ بــتــقــالــيـد

متوارثة من األسالف.
ــسـتــبـعــد أن يـنــتـصـر ومن غــيـر ا
أفراد هذه األقلية في نضالهم هذا.
فــــــفي حــــــكم مــــــدوّ في تــــــشـــــرين
األول/أكـــتــوبـــر قــضت احملـــكــمــة
الــعـلـيـا الــنـروجـيـة بــأن مـزرعـتـ
لــطــاقــة الـريــاح أقــيــمــتـا فـي شـبه
جــزيـــرة فــوسن في غــرب الــنــروج
تـتـعديـان علـى حقـوق ست عائالت
من أقــلــيـة ســامي بــيـنــهــا عـائــلـة
يـوما في عيش تقاليدهم الثقافية

في انـتـهاك لـلعـهد الـدولي اخلاص
ــدنــيـة والــســيـاســيـة بــاحلــقـوق ا

تحدة. الصادر عن األ ا
مـع أربع مـنـشـآت مــجـاورة أصـغـر
حـجـمـا يـشـكل حـقـال الـتـوربـيـنات
فـي سـتــوريــا وروان أكــبــر حــقـول
طـاقـة الـرياح األرضـيـة في أوروبا

بـــســـعـــة إجـــمـــالـــيــة تـــبـــلغ 1057
مـيـغاواط مـا يغـطي حـاجات أكـثر
من  170 ألـف أســرة مـن الــطـــاقــة.
وفـي حــ أعــلن قــضــاة احملــكــمــة
الـعليا األحد عشر باإلجماع بطالن
صادرة التي تـصاريح التشغيل وا
مـهدت لبناء  151تـوربينة رياح لم
يــذكـر هـؤالء شـيـئــا بـشـأن مـصـيـر

نشآت. هذه ا

لـــكنّ األمــر مــحـــســوم بــالـــنــســبــة
لـألخـــوين يــــومـــا الـــلــــذين تـــرعى
أســرتـهــمــا حـيــوانـات الــرنـة مــنـذ
أجـــيــــال إذ يـــجب تـــفــــكـــيك هـــذه

التوربينات.
ويــقـول األخـوان إن حـقل سـتـوريـا
لـلتوربينـات الذي أُجنز سنة 2020
ــراعي يــحــرم األســرة من أفــضل ا
الـثالثة الـتي تقـود إليـها قـطعـانها

خالل الشتاء.
يراقب جون كريستيان األخ األكبر
فـي عــائـــلــة يـــومــا األفـق الــواسع
نـظاره لـكنه ال ـغـطى بالـثلـوج  ا

يرى أي رنة في األفق.
ــســتـــحــيل أن تــأتي ويـــقــول من ا
الــــــرنــــــة إلـى هــــــنــــــا اآلن مـع كل

االضـطـرابات الـهائـلة الـناجـمة عن
دوران تـــوربــيـــنــات الــريـــاح الــتي
تـــخــيــفـــهــا وحتـــدث الــكــثـــيــر من

الضوضاء.
ويـــضـــيف هـــنــاك أيـــضـــاً مــواقف
ــعــابــر… الـــســيــارات والــطـــرق وا
الـطبيعة دُمرت تماما هنا. لم يتبق

شيء سوى الصخور واحلصى. 
قـبل حـكم احملـكـمة الـعـلـيا أوصت
مـــحــــكـــمـــة من درجــــة أدنى بـــدفع
ـتـضررين تـعـويـضـات مالـيـة الى ا
من خـسارة األرض للسـماح للرعاة
بـشراء العـلف حليوانـاتهم لـتقتات

عليها خالل الشتاء.
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{ واشـنطن (أ ف ب)  –أفادت دراسـة جديدة نُـشرت اخلميس
في مـجلـة سايـنس أنّ انقـراض أنواع الـطيـور القـادرة على نـثر
كـنة هجرتهـا بواسطة هذه البذور يضـرّ بالنباتـات إذ ال تعود 
نـاخي. وقال إيـفان الطـيور إلى أمـاكن لم تـأثر سـلبـاً بالـتـغيّـر ا
فريك من جامـعة رايس لوكالة فرانس برس عنـدما نفقد الطيور
أو الـثدييـات فال نخسـر هذه األنواع فـقط بل وظيـفتهـا البيـئية
ـتـمثّـلـة بـنثـر الـبـذور.وتُعـتـبـر هذه الـدراسـة أوّل دراسة ـهمـة ا ا
ــشــكــلـة عــلى مــســتــوى الــعـالـم ورأت أنّ قـدرة حتــدّد حــجم ا
الـنـبـاتات الـتي حتـتـاج إلى تـعـاون احليـوانـات عـلى الـتـكيّف مع

ئة.   ناخي انخفضت بنسبة  60 في ا التغيّر ا
©ÊU e «® l u  vKŽ d³)« WOIÐ

b{ ÊuCH²M¹ W½d «  U½«uOŠ uÐd

ÕU¹d «  UMOÐ—uð ‰uIŠ

{ لــنـدن (أ ف ب)  –يــشــكّل الـرسم
أقـــــدم هــــوايـــــات وريث الـــــعــــرش
الـبــريـطـاني األمـيـر تـشـارلـز وهـو
يـعـرض حـاليـاً في لـندن   79لـوحة
مــائــيــة في مــكـان يــرتــدي طــابــعـاً
حــســاسـاً هــو عـبــارة عن كــنـيــسـة
مــشـيــدة في الــقـرن الــتـاسع عــشـر
عرض ت اخـيراً. ويُعتبر هذا ا ر
قبل الـذي يسـتمر الى  14 شـباط ا
األهـم حــتى اآلن لــلــوحــات األمــيـر
الـذي يرسم منذ نحو خمس عاماَ
فـي الــهــواء الــطــلق األمــاكن الــتي
يــحــبــهــا عــلى غــرار اســكــتــلــنــدا
ـلـكـيـة. ويـسـتـلـهم من والـقــصـور ا
اســـــفـــــاره  من ســـــويـــــســـــرا إلى
تنزانيا مروراً بفرنسا واليونان. 
وتــولـى االمــيــر تــشــارلــز بــنــفــسه

ـائـية لـلمـعرض اخـتـيار لـوحاته ا
وقع والبلد. حيث وزعت بحسب ا
ومـن لــوحـــة الى اخـــرى يـــســـافــر
الــزائـر من اجلــبـال االسـكــتـلــنـديـة
ـغـطـاة بـالـثـلـوج إلى بـالد الـغال ا
ومـن ســلــســلــة جــبــال دانــتــيل دو
ــــيـــراي في مـــنــــطـــقـــة االلب مـــو
الـــفــرنــســيــة إلـى جــبل آثــوس في
الـيونان وصوالً الى ترانسيلفانيا
 في رومـانيا. وخـلّدت ريشـة األمير
كـــذلك كـالً من قـــريــة  كـــلـــوســـتــرز
ومــــديــــنــــة ســـانـت مــــوريـــتــــز في
سـويسرا وقلعـة بارو التي شيدت
فـي القـرن الـثـاني عـشـر في جـنوب

فرنسا.
تستهوي اجلبال واألنهار والبحار
األمير البالغ  73 عاماً ويبدو الفتاً

اهـتـمـامه بـاجلبل االسـكـتـلـندي بن
أبـهيرد الذي رسمه مرات عدة وفي
 أوقـات مــخـتـلـفـة من الـسـنـة  ومن
زوايــا مـخـتــلـفـة. وأوضح في نص
ـعـروضة مـكـتـوب يرافـق أعمـاله  ا
فـي كــنــيـــســة غــاريـــســون في حي
بـــلـــغـــرافـــيـــا  انه اخـــتـــار الـــرسم
ـــائـــيـــة ألنـه وجــد أن بـــااللـــوان  ا

الصورة غير مرضية.
وشــرح أن هـــذا الــنــمط من الــرسم
يـتـطلب تـركـيزاً شـديـداً وهو تـالـياً
من األنـشـطـة الـتي تـوفـر أكـبـر قدر
نـافع العـالجية. مـن االسترخـاء وا
وأضـاف هـو ينـقلـني إلى بُعـد آخر
يـــــــنــــــعـش أجــــــزاء مـن الــــــروح ال
تستطيع األنشطة األخرى بلوغها.
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{ نـــيـــويــورك (أ ف ب)  –تـــوفــيت
ـغـنـية األمـيـركـيـة روني سبـيـكـتر ا
ـعـروفة قـائـدة فرقـة ذي رونـيتس ا
خـصـوصـا بأدائـهـا أغنـيـة بي ماي
بـايبي في الـستـينـات األربعاء عن

 78عاما على ما أعلنت
عائلتهـــــا.

وقــالت الــعـائــلـة في بــيـان مالكــنـا
ـــنـــا احملــــبـــوب روني فـــارقـت عـــا
بـسالم اليوم (األربـعاء) بعد صراع
قـــصــيـــر مع الــســـرطــان. وأضــاف
الــبـيـان رونـي عـاشت حـيــاتـهـا مع
ــعـة في عـيــنـيـهـا بــشـخـصــيـتـهـا
احلـماسية وحس الـفكاهة اجلارف
واالبـــتــســامــة عـــلى الــوجه. روني
ســـبـــيـــكـــتـــر واســـمـــهـــا األصـــلي
فـيـرونـيكـا غـريـنـفيـلـد مـولودة في
العاشر من آب  1943 في نيويورك
مـن أم أميركـية سـوداء من الـسكان
األصـلـيـ وأب من أصل ايـرلـندي

فـي حي ســـبـــانـــيـش هـــارلم. وهي
شـــكـــلـت فـــرقـــة ذي رونـــيـــتس مع
شـقيقـتها إسـتيل بيـنيت وقريـبتها

نيدرا تالي. 
وذاع صــيـت الــفــرقــة في مــنــطــقــة
نـيـويـورك مع أغـنيـاتـهـا العـاطـفـية
ط موسـيـقى الـسـول قبل أن مـن 
ـنـتج تــوقّع سـنـة  1963عــقـداً مع ا
الـشهـير فـيل سبـيكـتر الـذي أصبح
الحـقـا زوج روني. وأطـلقت الـفـرقة
ـالبس أعــضـــائـــهــا الـــقــصـــيــرة
وتـــســـريــــحـــة شـــعـــرهن الـــبـــارزة
بـحجـمهـا سلسـلة أغـنيـات ضاربة
في مـطلع ستينات القرن العشرين
بـينهـا خصوصـا بايبي أي الف يو
و(ذي بـست بارت أوف) بريك أب
وبـي ماي بـايـبي الـتـي استُـخـدمت
ارتن فـي أفالم مثل م سـتريتس 
ســــكــــورســــيــــزي 1973   وديــــرتي

دانسينغ 1987 . 
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{ لــــــوس اجنــــــلــــــيس (أ ف ب) –
أصـبـحت جنمـة شـبكـات الـتواصل
االجــــتـــمـــاعـي وســـيــــدة األعـــمـــال
ــنـتـمــيـة إلى عــائـلـة كــارداشـيـان ا
كـايلي جـينر صـاحبة أكـبر عدد من
ـتابع حلسابـها على إنستغرام ا
بــ الــنــسـاء فـي الـعــالم إذ وصل
عــدد هـؤالء فــيه إلى أكــثـر من 300

مليون.
واسـتـقـطب حـسابـهـا حـتى صـباح

ا اخلـمـيس  301مـلـيـون مـتـابع 
ـركــز الـثـاني بـ جــعـلـهــا حتـتل ا
ـشـاهـير مـن اجلنـسـ بـعد العب ا
كـــــرة الــــقـــــدم كــــريـــــســــتـــــيــــانــــو
) علـماً رونـالــــــــــدو ( 389مـلـيونـاً
ـــركـــز األول هـــو لـــلـــحـــســاب أن ا
الــرســمي لـلــشــبـكــة االجــتـمــاعــيـة

.( نفسها ( 460 مليوناً
واكـتـسبت كـايـلي جيـنر ( 24عـاماً)
شـهرتها من مشـاركتها في برنامج

تـلــفـزيـون الـواقع كـيـبـيـنغ آب ويـذ
ذي كـــارداشــيـــانـــز مع أخــواتـــهــا
كــــــــورتــــــــني وكــــــــيـم وكــــــــلـــــــوي

كــــارداشيان.
ثـم اسـست شــركـة مــســتـحــضـرات
الــتــجـمــيل كــايــلي كــوزمـيــتــيـكس
ونـفـذت مشـاريع أخـرى مربـحة في

عالم األعمال.
وســبق لـلـشـابـة الــثـريـة أن حـقـقت
(مـــوقـــتــاً) رقـــمـــاً قــيـــاســـيـــاً عــلى

إنـستغرام في عام  2018 هـو نيلُها
أكـثر من  18مـلـيون عـالمة إعـجاب
(اليـك) إلعالن والدة ابـــــــنــــــتــــــهــــــا
سـتورمي قبل أن حتـطم هذا الرقم
عـام  2019 صــورة بـيــضـة نُــشـرت
حتــديــداً في صــورة حتـدٍ جلــيــنـر
وحــصـلـت الـبــيـضــة إلى اآلن عـلى
أكثر من  55 مليون عالمة إعجاب.
إال أن حـضور جيـنر احلامل حـالياً
بـطـفـلهـا الـثـاني تـراجع في اآلونة

األخـيرة على إنستغرام بعد كارثة
الــــتـــدافـع الـــتي أدت إلـى ســـقـــوط
عــشـرة قــتـلى خالل حــفـلــة لـشـريك
حــيــاتــهــا مــغــني الــراب تــرافــيس
سـكوت ضمن مهـرجان أستروورلد
بــواليــة تــكــســاس األمــيــركــيــة في

تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.
ورفـع مـتـضـررون من هـذا احلـادث
عـدداً من الـدعاوى الـقـضائـيـة على

سكوت.

{ لـــنــدن (أ ف ب)  –جُـــرّد الــنــجل
الـثـاني لـلـمـلـكة إلـيـزابـيث الـثـانـية
األمـير أنـدرو من ألقـابه الـعسـكرية
ا وأدواره فـي رعاية اجلمـعيات 
يـعـكس األثـر الـبـالغ الـذي تـواجهه
ســمــعـته بــســبب قـضــيــة اخلـبــيـر
ـالي األمـيـركي جـيـفـري إبـسـت ا

ومــا تــســبــبه مـن إحــراج مــتــزايـد
لكي البريطاني. للنظام ا

ُــدوّي الـذي أعــلـنه وجــاء اخلــبـر ا
قصر باكنغهام غداة رفض القضاء
األمـيركي ردّ دعـوى مدنـية رفـعتـها
عام  2001 امـرأة ضدّ األمير أندرو
تــتّــهـمه فــيــهـا بــاالعـتــداء عــلـيــهـا
جـنسـياً حـ كان عـمرها  17سـنة.
ونــفى االمـيــر أنـدرو نـفــيـاً قــاطـعـاً
وجّـهـة إلـيه.وجاء في االتـهـامـات ا
ـــلـــكي بـــيـــان أصــــدره الـــقـــصـــر ا
ــلـــكــة ــوافـــقـــة ا الـــبــريـــطـــاني: 
وقـبولـها أعـيدت إلـيهـا ألقاب دوك
لـكية. يـورك العسـكرية ورعـاياته ا
واشــار الــبــيــان إلى أنّ دوق يـورك
سـيستمرّ في عدم تولّي أي منصب
عــام وسـيــدافع عن نـفــسه في هـذه
الـقضية كـمواطن عادي في إشارة
ـلكـة إليـزابيث الـثانـية لن إلى أنّ ا
تـــمــوّل أتــعــاب مـــحــامــيه ورســوم
احملـاكمة. وأوضح مصدر ملكي أنّ
دوق يــورك لن يـسـتــخـدم بـعـد اآلن
لـكي بـصفة لـقب صاحـب السـمو ا
رسـمية. وانسحب األمير أندرو من
احلـيـاة الـعامـة مـنـذ مقـابـلـته التي
وُصــفت بـأنــهـا كـارثــيـة مع بي بي
سـي في خـريف 2019  حــيث ادّعى
أنه ال يــتـذكــر لـقــاءه بـفــيـرجــيـنــيـا
جــــــوفــــــري ودافع عـن صـــــداقــــــته
بـجيـفري إبسـت انـتحر شـنقاً في
ســجـنه. وطـلب اخلـمـيس أكـثـر من

 150فرداً غاضباً من اجليش
لكة سحب األلقاب البريطاني من ا
ـروحي الــعـســكـريــة من الــطـيــار ا
الــــســـابق الــــذي شـــارك في حـــرب

وجـود أسفل الرواسب الـبركـاني ا
احملـتــويـة عـلى األحـافـيـر بـحـوالى
 195 ألـف عـــام. وهــــذا يــــعـــني أن
 Omo 1 كــان في ذلك الــعــمــر عـلى
كن أن يكون إال أبعد تقدير إذ ال 
أحــدث عـهـدا مـن مـسـتــوى الـرمـاد
. ــة الــبــراكــ حتــتـه بــحــسب عــا
ــــــزيــــــد مـن الــــــدقــــــة كــــــان من و
الــضــروري فــحص طــبـقــة الــرمـاد
وجودة في األعلى التي السميكة ا
تـــشــكـــلت بـــعــد ذلـك بــالـــضــرورة.
وتــؤكــد فــيــدال لألسف كــان األمـر
شــبه مــســتــحــيـل ألن الــرمــاد كـان
رفــيـعــا لـلــغـايـة وأشــبه بـالــدقـيق.
بـفضل أسـاليب أكثـر تطـوراً تمكن
فــريـقـهــا من فـحص طـبــقـة الـرمـاد
الــتي تــغــطي الــبــقــايـا وربـط هـذه
الـرواسب الـبركـانـية بـثـوران هائل
لــبــركـان شــاال قـبل  233 ألـف عـام.
وأتــاحت هــذه الــتـحــلــيالت تـأريخ
حـفـريات أومـو حتت هـذه الطـبـقة
عــنــد  233 ألـف ســنــة مع هــامش
خـــطــأ يـــبــلغ  22 ألـف ســنــة وفق
الـدراسـة. هذا الـتقـديـر الزمـني هو
بـاحلـد األدنـى أي أن هـذه الـبـقـايا

البشرية قد تكون أقدم من ذلك.
ويــقـــول عــالم األنــثـــروبــولــوجــيــا
ـــة فـــيـــمـــتـــحف اإلنـــســـان الـــقـــد
أوريـليـان مونيـيه وهو أحـد معدي
الــدراســة هـذه وثــبـة كــبــيـرة عــبـر
الـزمن. واألهم من ذلك فإن النطاق
الــزمـني يـتـمــاشى أكـثـر مع أحـدث
ـاذج الـتـطـور الـبـشـري. ويوضح
ــركــز الــوطـني هــذا الــبــاحث في ا
لـلبحث الـعلمـي أن التقـدير اجلديد
يـقترب من التاريخ الذي حدده علم
ــوجـــبه تــفــرع الـــوراثــة والــذي 
اإلنــــــســـــان احلـــــديث إلـى سالالت
بـــشــريــة أخــرى قـــبل حــوالى 300
ألـف عام. كذلك يقترب  Omo 1 من
ــغــربـيــة جلـبل عــمــر احلـفــريـات ا
إيغود وهو  300 ألف سنة أيضا.

وقع. إلجـراء حفـريات جـديدة في ا
ـنـطقـة في مـنطـقـة األخدود وتـقع ا
اإلفــريــقـي الــعــظــيم الــتي شــهــدت
حــاالت ثـوران بــراكـ عــنـيــفـة في
مـتدة ب  30 ألـف ســـنة الـفتـرة ا

و 60  ألفا قبل عصرنا احلالي.
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ـئات ـقـذوف  وقـد تـداخل الـرمـاد ا
الـكـيلـومتـرات عـلى مر الـوقت ب
ـــتـــروكـــة عـــلى نـــهـــر الـــرواسـب ا
كــــيـــبـــيـش الـــذي كـــشـف من خالل
خـــفض مــســـتــواه تـــدريــجـــيــاً عن
ـــاضي اجلــيـــولــوجي مـــا جــعل ا
 Omo Kibish مــكــتـبــة حــقـيــقــيـة

بحسب سيل فيدال.
وبـــفــضل فــحص هـــذه الــطــبــقــات
اخملـتلـفة تـمكن الـعلـماء من تـقييم
عــمـر الــبـقـايــا الـبـشــريـة من خالل
طـــريــقـــة تــأريـخ تــســـمى أرغــون-
ـوجودة أرغـون لـلـغازات الـنـادرة ا
فـي الـصــخــور. وفـي أوائل الــعــقـد
األول مـن الـــــــــــقـــــــــــرن احلـــــــــــادي
والـــعـــشـــرين قُـــدر عـــمـــر الـــرمــاد

تــفـقــد الـلــقب مع اكــتـشــاف بـقــايـا
ــغــرب إلنــســـان عــاقل بــدائي في ا
عـــام  2017 يــعــود تــاريــخـهــا إلى

 300ألف عام.
وبــســبب صــعـوبــة حتــديــد تـاريخ
Omo 1بـــدقـــة بـــفـــعل عـــدم وجــود
أســنـان قـدّر الــعـلـمـاء عــمـرهـا في
بـاد األمر بـ 130ألـف عام. بـعدها
قـــدّرت دراســـة نُـــشـــرت عــام 2005
عـــمـــر األحـــفــورة بـ 195ألـف عــام
بــــنــــاءً عــــلـى حتــــلــــيل الــــرواسب
احملــيـطـة - وهي عالمـة لــلـتـحـديـد
الـزمـني أكثـر أهلـيـة للـثقـة في هذه
ـبـاشـر عـلى احلــالـة من الـتـأريـخ ا
الـعـظام. وأوضـحت سيـل فـيدال
وهي مـعدة رئيسية لدراسة جديدة
نـشـرت األربعـاء في مـجلـة نـيتـشر
لــوكــالـة فــرانس بــرس أن مـواضع
غموض كثيرة بقيت بشأن عمرها.
وقـد انـتـقـلت هـذه األخـصـائـيـة في
علم البراك في جامعة كامبريدج
إلـى حـــــوض أومــــــو كــــــيـــــبــــــيش
الـرسوبي الذي يغذيه نهر كيبيش

{ بـــــاريس (أ ف ب)  –خـــــلـــــصت
دراســـة حـــديــثـــة إلـى مــتـــحـــجــرة
لـإلنــســـان الـــعــاقـل اكــتُـــشـــفت في
إثــيــوبــيــا وصُـنــفت مـن األقـدم من
نــوعـهـا تـعـود إلى  230ألـف سـنـة
عـلى األقـل أي أنـهـا أقدم بـحـوالى
ـا كـان يُـعـتـقد ثالثـ ألف سـنـة 
مــا يــزيــد مــجــددا عــمــر جــنــســنــا
الـبشـري. واكتُشـفت بقايـا اإلنسان
الــعـاقل  Omo Kibish 1عـام 1967
عـــلى يـــد فــريق عـــالم احلـــفــريــات
الــكـيـني الـشــهـيـر ريـتــشـارد لـيـكي
ــنــطــقـة الــذي تــوفي أخــيــراً في ا
الــســـفــلى في وادي أومــو جــنــوب
إثـيـوبـيـا وهو مـوقع من حـقـبـة ما
قـــبل الـــتــاريخ يـــزخــر بـــأحــافـــيــر
الـبـشـرانـيـات. عـلى رغـم تـعـرضـها
ألضـرار بالغة قـدّمت عظام اجلسم
وبــقـايــا اجلـمــجـمــة شـكال حــديـثـا
Omo 1 بــشـــكل مــدهش مــا جــعل
أقــدم أحــفــورة مـعــروفــة لإلنــسـان
الـعاقل في شرق إفريقيا وحتى في
الــقـارة الـسـمـراء بــرمـتـهـا قـبل أن
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اخلـــريـف مـــا لم يـــحـــصل األمـــيـــر
أنــــدرو عـــلـى قـــرار اســــتـــئــــنـــافي
ـــصــلــحــته أو يــتـم الــتــوصل إلى

وضوع. تسوية حول ا
وأفــاد مـصـدر مـقـرّب من الـدوق أنّ
األخير يعتزم االستمرار في الدفاع
عـن نـفـسه مـؤكّـداً أنّ الـقـرار الـذي
أصـدره قاضي نيويورك األربعاء ال
يـشـكّل حـكمـاً في جـدارة االدعاءات

التي وجّهتها فيرجينيا جوفري.
ــثـــابــة واعـــتــبـــر أنّ الـــقــضـــيـــة 

ماراثون وليست مساراً قصيراً.
©ÊU e «® l u  vKŽ d³)« WOIÐ

فـوكالند   1982 والـذي أمضى 22 
عـامـاً في البـحريـة. وفي الـعريـضة
الـتي نـشـرتهـا مـجمـوعـة ريبـابـليك
ـوقّعون ـناهـضة للـملكـية كتب ا ا
إنّ األمــيـر أنـدرو فـشل في االلـتـزام
بـــواجــــبـــات الـــنـــزاهـــة واألمـــانـــة
ـشـرّف الــتي يـفـتـرض والــسـلـوك ا
بـأفراد اجليش الـبريطـاني التحلّي

بها.
وتـدعي صاحبة الشكوى فيرجينيا
جـوفـري أنّ جـيـفري إبـسـتـ الذي
كان صديقاً ألندرو سلّمها لألمير.
ويُــحــتــمل إجــراء احملــاكـمــة خالل
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