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فــرضت الـقــوات االمـنــيـة طــوقـا
على سجني ابو غريب والتاجي
مـع تـشــديــد الــوضع بــســيــطـرة
الـصـقـور عـلى اطـراف مـحـافـظة
االنبار  حتسبا لـتكرار مسلسل
سجن احلسكة في سوريا  فيما
جــدد رئـــيس مـــجـــلس الـــنــواب
مـحـمــد احلـلـبـوسي تـأكـيـده أن
داعش لن يـــعـــود وســـيـــنــجـــلي
وبث اإلرهــــاب بــــكـل أشــــكـــــاله 
الــشـائــعـات بــواسـطــة زمـرة من
ـرتــزقــة لم تــعـد تــنــطـلـي عـلى ا
أحـــد.وقـــال في تــــغـــريـــدة عـــلى
توتـير تـابعتـه (الزمان) امس إن
(ســيــاســـة الــتــهــويـل الــدعــائي
إلحــــداث االضـــــطــــرابـــــات وبث
الــشـائــعـات بــواسـطــة زمـرة من
ـرتــزقــة لم تــعـد تــنــطـلـي عـلى ا
أحــــد) واشــــار الى ان (أحـــداث
 2014كــــانـت درســــاً بــــلــــيــــغــــاً
اســتــوعـبه الــعـراقــيـون جــيـدا)
وتـــــابع ان (داعـش لن يـــــعـــــود
وسينجلي اإلرهاب بكل أشكاله
فال مــــكــــان وال مـــــأوى لــــهم في
عـراقٍ سيـد آمن مـقتـدر مـزدهر).
وشدد رئـيسـا اجلمـهوريـة برهم
صــــالح والـــــوزراء مــــصــــطــــفى
الـكـاظـمي  عـلى أهـمـيـة حـمـايـة
ــــواطــــنـــ أمن واســــتــــقــــرار ا
ومالحــــقـــة فــــلـــول عــــصـــابـــات
داعش.وقال بيان تلقته (الزمان)
امـس إن (صـــالح اســـتـــقـــبل في
قصـر الـسالم الكـاظـمي  وجرى
بحث مجمل األوضاع العامة في
البلد وتـأكيد أهمـية حماية أمن
ـواطـنـ ومالحـقـة واسـتـقـرار ا
فلـول داعش وقطع الـطريق أمام
محـاوالته اإلجـراميـة الستـهداف
ـــواطـــنـــ وتـــوفـــيـــر كل أمن ا
الدعم للـقوات األمنيـة في القيام
ــهــامــهـا اجلــســام) مــشـددين
عـــلى (ضــرورة تــكـــاتف الــقــوى
الـوطـنـية من أجـل حتقـيق األمن
واالســــتــــقـــرار والــــشــــروع في
االســــتـــحـــقــــاقـــات الـــوطــــنـــيـــة
الدستورية والتركيز على تلبية
ـــــواطـــــنــــ احـــــتــــيـــــاجـــــات ا

وتــطـــلــعــاتـــهم في حـــيــاة حــرّة
ــة). ودعـــا رئــيس الـــتــيــار كــر
الــــصـــدري مــــقـــتــــدى الـــصـــدر
احلــكــومـــة إلى تــعـــزيــز قــدرات
اجلـــــيـش .وقـــــال الــــــصـــــدر في
تــغـريــدة عـلى تــويـتــر أنه (عـلى
احلكـومـة تعـزيز قـدرات اجليش
الــذي يــقع عــلى عــاتـقه حــمــايـة
الـعـراق والـشـعب وأن ال يـقـصـر
في ذلـك). فـي غـــــــضــــــــون ذلك 
نــاقش رئـــيس حــكـــومــة إقـــلــيم
كـوردسـتــان مـسـرور الـبـارزاني
مع كل مـن وزيـري الـبــيـشــمـركـة
شــورش إسـمــاعـيل والــداخـلــيـة
ـســتـجـدات ريــبـر أحـمــد آخـر ا
بعـد تـصاعـد تهـديدات إرهـابيي
داعـش في الــــعـــراق وســــوريـــا.
وأعـرب الــبـارزاني خالل الــلـقـاء
(عن قــلـقه إزاء ازديــاد هـجــمـات
داعـش في الـــعـــراق وســـوريـــا)
مـــشــدداً عــلى (ضــرورة تــعــزيــز
خــــطــــوط الــــدفــــاع وتــــشــــديــــد
اإلجـــراءات الـالزمـــة حلــــمــــايـــة
االقليم من تلك التهديدات).وعزا
وزير الدفـاع جمعة عـناد حادثة
ـسـتوى الـعـظـيم الى تـقـصـيـر 
الــــــــقـــــــــيــــــــادات الـــــــــدنــــــــيــــــــا
ــتـوسـطــة.وقـال في تــسـجـيل وا
صـــوتـي إن (مـــواقع الـــتـــواصل
االجتماعي نشرت مقاطع توحي
ــــصـــدر اســــتـــخــــبـــاري أنــــهـــا 
يــدخل ضــمن احلــرب مــجـــهــول
الــنـفــســيـة الــتي تــســتـخــدمــهـا
ــعــاديــة الــتـي تــريـد اجلــهـات ا
بالعـراق سوءا) وأضاف أنه (ال
يــســتــهـــ بــقــدرات الــعــدو وال
يستبعد أي معلومة مهما كانت
وهـــذا هــــو مـــبـــدأ أســــاسي في
لكن وضع داعش االستخـبارات 
في الـــــوقت الــــراهـن ال يــــقــــارن
بـــوضــــعه قـــبل عـــام 2014ألنه ا
ـتـلك تـنـظـيـما ـدة كـان  بـتـلك ا
قـــويــا داخل الـــعــراق وخــارجه
فـضال عن امـتالكه خاليـا نـائـمة
مجـهـزة بتـسلـيح جيـد وعجالت
مفخخة واحزمة ناسفة) واشار
إلـى أن (مـــجــزرة الـــعـــظـــيم هي
امـتـداد حلـوادث سـبـقـتـهـا وهي
ــســتــوى نــتـــيــجــة تــقــصـــيــر 

ـتـوسـطـة) الـقـيـادات الـدنـيـا وا
وتــابـع انه (ســيـــتم مـــحــاســـبــة
ـقـصـرين) مـبـيـنـا ان (اخلاليـا ا
الـنــائـمـة قـلـيــلـة جـدا في الـوقت
احلـاضـر وتـكـاد تـكـون مـعـدومة
وهي بـدون تسـليـح) واكد عـناد
ان (احلـدود الـعـراقـيـة الـسـورية
ـسـوكـة بـشـكل جـيـد وأنه تـتم
ـوقف ومتـابعـة احداث مراقـبة ا
ســـجن احلـــســكـــة وأن الــوضع
حتت الـســيـطـرة حـالـيـا) داعـيـا
ـقاطع الى (عدم االسـتـماع الى ا
ــســـمــومـــة الــتـي تــســـتــهــدف ا
مــعــنــويـــات األجــهــزة األمــنــيــة
وثـبــاتــهــا وأن الــدولــة تــمـتــلك
ـــعـــاجلـــة الـــتـــدابـــيـــر الالزمـــة 
اخلروقـات األمنيـة مهـما كانت).
واتـــخــذت األجـــهـــزة األمـــنـــيــة
إجــراءات أمــنــيــة مــشــددة عــنـد
مداخل العـاصمة  بـفرض طوق
امــني عــلى ســجــني ابــو غــريب

والـــتـــاجـي حتـــســـبـــا لـــتـــكـــرار
سيناريو اقتحام سجن احلسكة
السـوري . وقال شـهود عـيان ان
(سيـطرة الـصقـور اغلـقت بعض
ـرات الدخـول لـلعـاصـمة دون
معرفـة األسباب وسط إجراءات
أمــنـــيــة مـــشــددة) مـــؤكــدين ان
ــؤدي إلى (الـــطــريق الــســـريع ا
ـنـاطق بـغــداد  وال سـيـمــا في ا
احملاذية لسـجن أبو غريب شهد
انتشارا أمنيا مكثفا حتسبا ألي
طار بالتزامن مع ما حصل في
ســوريــا قــبـل أيــام). واكــد قــائـد
الــقــوات الـبــريـة الــفــريق الـركن
قــســـام احملــمــدي  ان داعش لن
يعـود كمـا كان مـهمـا كلف االمر.
واضــــــاف فـي بــــــيــــــان امس ان
(القوات تعمل وظهيرها الشعب
الـوفي اخملــلص الـسـانـد   وهم
مــتــهـــيــئــون ومـــســتــعــدون الي
ـــتــحــدث بــأسم ). وراى ا طــار

ـشــتـركــة حتـسـ الـعـمــلـيــات ا
ـعـنـويـات اخلـفـاجـي  ان  رفع ا
لـــكن الـــدعـــايــة امـــر مـــطــلـــوب 
واحلـرب الـنـفـسـيـة لـهـا فـنـونـها
واسـاليـبـها الـتي تـقـرّب اجليش
ــقـاتل من الــنـصــر ومن يـربح ا
احلرب النفسـية ومعركة االعالم
ـعركـة. وقال يربح ثالثـة ارباع ا
عبر مجـموعة الواتـساب تابعته
(الزمان) امس (اعتقد اننا مررنا
بــتــجـربــة غــنـيــة خالل ســنـوات
ـــواجــهـــة الــدامـــيــة مع داعش ا
ــعــنــيـة ويـفــتــرض بــاجلــهـات ا
باالعالم ودوائر احلرب النفسية
لـدى االجـهـزة اخملـتـصـة ان تـعد
ـــعــركـــة احملـــتــمـــلــة او لـــهــذه ا
القـائـمة مع داعش بـالـبنـاء على
جتــربــة اكـثــر من ثالث ســنـوات
من الـــقــتـــال الـــضـــاري مع هــذا
الـــتــنــظـــيم) واضــاف ان ( تــرك
احلـبل على غـاربه لـكل من يـريد

احلــديث من مـنــتـســبي اجلـيش
والــــقــــوات االمــــنــــيــــة االخــــرى
وبـالـشـكل الـذي يـعـجبـه او يراه
هـو جــيــدا ومــقـبــول أمــر غــيـر
صــحـيح ويــعـكس الــفـوضى في
عـنويات ادارة الدعـاية وحـرب ا
الــتي ظــهــرنــا فــيــهـا خـالل مـدة
ــــــواجــــــهــــــة). وتـــــــواصــــــلت ا
االشتباكات ب داعش والقوات
الــكــرديـة عــلى إثــر هـجــوم عـلى
سـجن في شــمـال شـرق سـوريـا.
رصـد الـسوري حلـقوق وأعلـن ا
اإلنــــســـان (مــــقــــتل نــــحـــو 123
شــخـصــا بـيــنـهم  77من داعش
و 39من األســــــــايش وحـــــــراس
السجن وقوات مـكافحة اإلرهاب
). واضاف وقسد وسبعة مدني
ان (الـعـدد أكـبـر من ذلك والـعـدد
احلــقــيــقي غــيــر مــعـروف حــتى
اللحـظة نظـراً لوجود الـعشرات

ال يعرف مصيرهم). 

ــرافق له . وقــال خــوي والــوفــد ا
بيان تـلقـته (الزمان) امس ان (في
مستهل اللقاء نقل الوزير حتيات
الـرئـيس الـلـبـنـاني مـيـشـال عـون
إلى صـالح في مـا حـمّـله حتـيـاته
إلى عون وتناول اللقاء العالقات
ــتــيــنـة الــتي جتــمع الــثــنـائــيــة ا
( الـبـلـدين والـشـعـبـ الـشـقـيـقـ
وشــدد اجلــانــبــان عــلى (أهــمــيــة
الـعـالقـات الــعـراقــيـة الــلـبــنـانــيـة
وضـرورة تــعـزيـزهــا في مـخــتـلف
اجملــاالت وتــبـــادل اخلــبــرات في
مــخــتـــلف الــقــطــاعـــات وتــفــعــيل
برمة ب التفاهمات واالتفاقات ا
اجلـانبـ والـتـعـاون والـتـنـسيق
في اجملال القضائي والقانوني
ودعم كـلّ مــــا من شـــــأنه خــــدمــــة
). فيما شتركة للشعب صالح ا ا
هـــنــأ صـــالح الـــقـــضـــاء بــيـــومه
الـسـنــوي.وقـال في تـغــريـدة عـلى
تـويـتـر (أتـقـدم بـخـالص الـتـهـاني
والــتــبـــريــكــات لــرئـــيس مــجــلس
الــقـضــاء االعــلى والــعــامــلـ في
السـلطـة القـضائـية بـيوم الـقضاء
الـعـراقي) وأضــاف (نـسـتــحـضـر
ـشـرفة في مواقـفـهم الـبطـولـية وا
تـــطـــبـــيق الـــقـــانـــون والـــعـــدالـــة

بــرغم شـتى ومـكــافــحـة الــفـســاد 
ــصـاعب ونــحـيي الـتــحـديـات وا
باجالل شهـداء القضـاء في سبيل
ارســــاء دعــــائم الــــعــــدل واحلق).
واشـاد رئــيس الـوزراء مــصـطـفى
الـــكـــاظــمـي بـــدور الــقـــضـــاء في
تــــطـــويــــر االداء وتــــضــــحـــيــــاته
الـوطـنــيـة.وقـال في تــغـريـدة عـلى
(نــحـيي قــضـاتـنــا الـذين تـويــتـر 
تـــشـــهــــد لـــهم ســــاحـــات الـــعـــدل
ـزيـد من والـقـانـون ونـســتـذكـر 
الفـخر واالعـتزاز الـشهداء مـنهم 
وتضحياتهم الوطنية الكبيرة من
أجل الـعـدالــة ومـكـافـحــة الـفـسـاد
وإحـقـاق احلق والـتــأسـيس لـقـيم
الدولـة وهـيـبـتـهـا) واشار الى ان
(تـطـويـر األداء الـقـضـائي عـنـصـر
أســـــاس في مـــــســــيـــــرة اإلصالح
وفــرض الــقــانــون). بــدوره  قــال
األمـ الـعـام لـلــمـشـروع الـوطـني
الـــعــــراقي جـــمــــال الـــضـــاري في
تغريـدة امس ان (القضـاء العادل
من أهم ركائز بناء الدول القوية).
وشدد رئـيس حتالف قـوى الدولة
الوطـنـيـة عمـار احلـكـيم في بـيان
انـنـا بان الـقـضاء عـماد امس (إ

ساواة ). العدالة وأساس ا
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طــالب رئـــيس مــجــلـس الــقــضــاء
االعــــلى  فــــائـق زيــــدان الــــقـــوى
تـنافـسة بـاحتـرام ما يـصدر عن ا
ـؤسـسـة حـتى وان كـان يـخـالف ا
رأيهم. وقـال خالل احـتـفالـيـة يوم
بــحـضــور شـخــصـيـات الـقــضـاء 
قـــضـــائـــيـــة ودبـــلـــومـــاســـيــة ان
(الـقـضـاء هـو مــقـيـاس اخلـيـر في
اال وهو مـعيـار الـعظـمـة فيـها)
ـؤسـسة الـقـضائـية واضاف ان (ا
في العراق تتـميز بـاستقالل تام)
مششـيرا الى ان (االستـقالل التام
لــلــقـــضــاء مــنــحـه قــوة أكــبــر في
احلــفـاظ عــلى تــطــبــيق الــقــانـون
بـالـشـكل الـصـحيـح) مـؤكدا (دور
الـقـضـاء احملـوري وااليـجـابي في
ايـــجــــاد اخملـــارج الـــدســــتـــوريـــة
والـقـانـونـيـة لـلـمـشهـد الـسـيـاسي
ــــعــــقــــد) وشــــدد زيــــدان عــــلى ا
(ضرورة احـتـرام القـضـاء وادعو
تـنافسـة كافة القوى الـسياسـية ا
وجب الى احترام مايـصدر عنه 
الـــدســتـــور والـــقـــانـــون وان كــان

بخالف رأيهم). 
وشــارك وزيــر الــعــدل الــلــبــنــاني
احــتــفــالــيــة يـوم هــنــري خــوري 
الــــقـــضــــاء الــــعـــراقـي . وقـــال ان
(الـقـضـاء الـعـربي يـعـتـبـر جـسـماً
واحداً) واضـاف ان (زيـارتي الى
بغـداد تهـدف الى تبـادل اخلبرات
الـقـضـائـيــة بـ بـغـداد وبـيـروت
ـــــا يـــــحـــــقـق االســــــــــتـــــفـــــادة

 .( للجانب
ووصل خوري الى الـعـاصـمة اول
امس  وكـان في اسـتــقـبـاله وزيـر
العـدل سـاالر عـبـد السـتـار مـحـمد
ورؤساء هيئـة اإلشراف القضائي
مسلم متعب ومحـكمتي استئناف
الــــرصـــافــــة والــــكـــرخ وعــــدد من
ـديــرين الــعــامـ . كــمــا الــتـقى ا
رئيس اجلـمـهوريـة بـرهم صالح 
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جــدد مــواطـنــون في الــعــاصــمـة
واحملــــافـــظــــات مــــنــــاشـــداتــــهم
لـلحـكـومـة  بـحل مشـكـلـة تراجه
ســــاعــــات جتــــهــــيــــز الــــطــــاقــــة
الــكــهـربــائـيــة الــتي تــزامـنت مع
اجتـيـاح البالد مـوجـة باردة  اذ
تـوقع خـبـراء االرصـاد اجلـويـة 
اســـتـــمـــرار انــخـــفـــاض درجــات
ـــقــبــلــة. احلـــرارة حــتى االيــام ا
وقــــال مـــواطـــنــــون في احـــاديث
ـــنــــطـــقي امـس انه (من غــــيــــر ا
اسـتــمـرار وزارة الـكـهــربـاء عـلى
هـذه االعـذار الـتـي تـتـحـجج بـهـا

ــــوســـــمــــ الــــشــــتــــوي خالل ا
والصيفي عند عجزها عن توفير
الـــتـــيـــار لـــلــــمـــواطـــنـــ الـــذين
يـــواجــــهـــون الــــطـــقـس الـــبـــارد
بـأســالـيب بـدائــيـة) مـؤكـدين ان
(احلكومة مطالبا حل هذه االزمة
بــــشـــكـل عـــاجـل  والـــبــــحث عن
مصـادر اخـرى في حـالة انـقـطاع
الغاز االيراني او تعذر احلصول
عــلـيه الي ســبب كــان فـضال عن
اجراء تغـييرات للـقيادات الـعليا
فـي الــوزارة الـــتـي تــعـــهـــدت في
ـشـكـلة اكـثـر من مـناسـبـة بـحل ا
لكنها غير قادرة على ذلك بسبب
تــدخل اجلـهــات الـســيـاســيـة في

عــمــلــهــا) عــلى حــد تــعــبـيــرهم.
وعــقـــدت الــكـــتــلـــة الــصـــدريــة 
اجتماعا طارئا مع وزيرالكهرباء
ـــــتــــقـــــدم فـي الــــوزارة ـالك ا وا
ـــــنــــاقــــشـــــة تــــردي جتـــــهــــيــــز
الـــطــاقــة.وذكــر بــيــان مــقــتــضب
لــلـكـتـلــة انـهـا (عـقــدت اجـتـمـاعـاً
الك طارئاً مع وزير الكهرباء و ا
ــتـقــدم في الــوزارة بـعــد تـردي ا
جتهيز الكهرباء في ظل الظروف
نـاخيـة الصـعبـة التي تـمر بـها ا
الـبالد). وعــزت الـوزارة في وقت
سـابق أسـباب الـتـراجع الـكـبـير
في جتـهـيـز الـطـاقـة الـكـهـربـائـية
مـــنــــذ أيـــام الـى ايـــقــــاف ايـــران

ـتـحـدث المـدادات الـغــاز. وقـال ا
بأسم الوزارة أحمـد العبادي في
تصريح ان (منـظومة الكـهربائية
شــبه مـنــهــارة بـســبب انـحــسـار
ـورد واألحـوال إطالقـات الـغـاز ا
اجلـــــويـــــة) وتـــــابع ان (إيـــــران
أوقــفت إمــدادات أربـعــة خــطـوط
جتـهيـز رئـيسـيـة عمـارة و كـرخة
وســـــربــــــيـل زهـــــاب و خــــــالص
ومــرســاد و ديـالـى  وخـرمــشــهـر
وبصرة التي تزود العراق بنحو
 1100مـــيـــغــاواط) مـــبــيـــنــا ان
(إيــران أوقـــفت ايــضــا تــصــديــر
الــغـــاز الــســائل لــلــعــراق الــذي
انـحـسـر إلى نـحو  8مالي مـتر
مـكـعب بـعـد أن كان  50مـلـيـوناً
وكـــذلك خـــفـــضت وزارة الـــنـــفط
جتــــهــــيــــز الــــغـــــاز احملــــلي إلى
احملـطـات بـسـبب سـوء األوضاع
اجلـــويـــة) مــؤكـــدا ان (أســـبــاب
أخرى تـقف وراء األزمـة األخـيرة
تتعـلق بتجـاوز معظم مـحافظات
قررة اجلنـوب على حصـصهـا ا
لـذلك جنـد أن الــعـاصـمـة تـعـيش
ذروة األزمة إضافة إلى محافظة
ديـالى ومـحـافـظـات أخـرى وسط
الـبالد). الـى ذلك  تـوقع مــتـنـبئ
جوي  استمرار درجات احلرارة
بـــاالنــــخـــفــــاض حـــتى نــــهـــايـــة
االسـبـوع اجلـاري. وكتـب صادق
عطية في صـفحته على فـيسبوك
امـس ان (درجــــــــــات احلــــــــــرارة

تـستـمـر ما دون الـصـفـر في مدن
الـشـمـال وعـودة هـطـول الـثـلوج
نهـاية االسـبوعـاجلاري  اضـافة
الى  حتـول بــاجتـاه الــريـاح الى
اجلنـوبي الـشرقي الـيوم االثـن
وتـــعــود الــريــاح شــمــالــيــة يــوم
قبـل خفيـفة الـسرعة) الثالثـاء ا
وتابع ان (ارتفاعا تدريجيا يطرأ
عـــلى درجــات احلـــرارة بــدءا من
الـــيـــوم مـع اســـتـــمـــرار االجــواء
شـــتـــويـــة بـــاردة خالل ســـاعــات
الصبـاح) مشيـرا الى ان (موجة
سريعة من االمطار اليوم االثن
تــشــمل دهــوك وشــمــال وشــمـال
غرب نـينـوى مع ع هـطول ثـلجي
يـشـمل مـرتـفـعـات دهـوك وشـمال
غــرب نـــيــنـــوى جــهـــة ســنـــجــار
ومـــرتـــفــــعـــات شـــمــــال اربـــيل)
ومــــضى الـى الــــقـــول ان حــــالـــة
جــويـة جــديـدة  وعــودة االجـواء
غــائـــمـــة  تـــبــدأ يـــوم االربـــعــاء
قبـلوتنـتهي اجلمـعة واالمطار ا
ستـشـمل مدن شـمـال البالد كـافة
اضــافـــة لــديــالـى وصالح الــدين
واالنـبـار). وضـربت هـزة أرضـية
بـقوة  4.7درجـات دورسـون باي
في باليكسيـر التركية.وأوضحت
إدارة الـــــكــــــوارث والــــــطـــــوار
الـتــركـيــة أن (الـهـزة وقــعت عـلى
ولم تفد عمق  11.49كليلـومترا)
أي تـقاريـر حـتى اآلن عن سـقوط
ضحايا أو وقوع خسائر مادية. ÃuK∫ تساقط ثلوج كثيف في محافظة السليمانية ادى الى توقف حركة السير

WLK∫ رئيس مجلس القضاء االعلى يلقي كلمته بيوم القضاء العراقي

نتخب الوطنيّ يصلُ إلى طهران خلوضِ مباراته أمام نظيره اإليراني في السابع والعشرين من الشهر اجلاري u‰ ∫ وفد ا Ë

وكان في استقباله السفير العراقيّ لدى إيران نصير عبد احملسن عبد الله.
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 4931اصـابـة بكـورونـا وشـفاء  2000حـالـة وبواقع 4
ـوقف الوبـائي الـيـومي الذي وفـيات جـديـدة. واوضح ا
اطــلـعـت عـلــيه (الــزمــان) امس ان (عــدد الــفــحــوصـات
اخملتـبرية التي اجرتها الوزارة لعـينات مشتبه اصابتها
بـالـفـايـروس بـلـغت اكـثـر من  21الـفـا  حـيث  رصـد
اصـابة  4931بـكورونا في عـموم احملـافظـات) ومؤكدا
ان (الـشفاء بلغ  2000حـالة وبواقع  4وفـيات جديدة)
واشـــار الـى ان (اكـــثــــر من  37الـف شــــخص تــــلــــقى
ـنـتـشـرة ـضـاد في مـراكـز الـوزارة ا جـرعـات الـلــقـاح ا

ببغداد واحملافظات). 
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افـادت وزارة الصـحة بـأن ما ال يـقل عن ثلث إصـابات
تـحور أومـكيـرون. وقال الـناطق سـجلـة هي  كورونـا ا
بـأسم الوزارة سيف البدر في تصريح امس ان (غالبية
تـحور اجلـديد وهذا ـسجـلة بـكورونا هي بـا احلاالت ا
ـتاز أمر طـبـيـعي وهو يـنـتـشـر في كل بـلدان الـعـالم و 
بـسـرعـة االنـتشـار) مـؤكـدا ان (تـوثـيق اجلرعـة الـثـالـثة
أمـا البـطاقة تثـبت في ذات البـطاقـة االعتـياديـة الورقـية 
ــكن حتــديث الــدولــيـة فــفــيــهــا شــريـحــة ألــكــتــرونــيـة 
مـعـلــومـاتـهـا بــشـكل تـلـقــائي).وسـجـلت الـوزارة امس 
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انـهت مـشـاجـرة مـع ضـابط في وزارة الـداخـلـيـة حـيـاة مـحـامي في مـجـمع
بـسـمـايـة الـسـكـني. وقـال مـصـدر امـني ان (مـشـاجـرة بـ احملـامي ايـهـاب
لطـيف وضابط برتبـة مقدم في الوزارة ادت الى استـخدام السالح اخلفيف
ـنـطــقـة الـرأس ضـمـن مـجـمع بــسـمـايـة ـا اسـفـر عـن اصـابـة احملـامـي 
شـاجرة هـو ادعاء زوجة الـضابط بـتحرش السـكني) واضـاف ان (سبب ا
بـحسب قوله .واشـار الى انه (على الفور  تـطويق مكان اجملنى عـليه بها)
احلادث من قـبل قوة امنية بالتـعاون مع امن اجملمع والقبض على اجلاني)
ـؤثرات الـعـقلـيـة التـابـعة وتـابع ان (الـضابـط يعـمل في مـديريـة اخملـدرات وا
لـلـوزارة). وحـررت مـكـافـحـة اجـرام بـغـداد مــخـتـطـفـا والـقـاء الـقـبض عـلى
ديرية في بـيان تلقته (الزمان) امس اخلاطف في مـنطقة االعظمـية.وذكرت ا

انه (بعـد أن استخـبرت مـفارز مـكتب مكـافحـة اجرام األعظـميـة حسب نداء
نطقة واطن ضـمن ا ة خـطف ألحد ا ركزيـة بشأن وجود جر السـيطرة ا
ـاسـكة ـوضـوع  تشـكـيل فـريق عـمل بـاإلشـتـراك مع الـقـوة ا  وألهـمـيـة ا
لـألرض واالنــتـــقــال الى مـــحل احلـــادث) واشــار الى (حتـــريــر اخملـــتــطف
ـتـهـم اخلـاطف وضـبط بـحـوزته أسـلـحـة مـتـنـوعـة في داخل والـقـبض عـلى ا
ه إلى الـقـضـاء لـيـنال الـدار و اتـخـاذ اإلجـراءات الـقانـونـيـة بـحـقه لـتـقـد
جزاءه الـعادل). وفي الـناصريـة  أقدم شـاب يبلغ من الـعمر  19عـاماً على
اإلنـتــحـار داخل مــنـزله.وقــال مـصـدر ثــان ان (الـشـاب ع. م. ص يــبـلغ من
الـعـمر  19عامـاً أقـدم على االنـتـحار بـإطالق النـار عـلى نفـسه داخل مـنزله
بقـضاء الرفـاعي) مؤكدا ان (األجهـزة األمنيـة نقلت اجلـثة الى دائرة الطب

عرفة مالبسات احلادث).  في ما فتحت حتقيقاً  العدلي 

جــمع ثـالثـة االف بــطــانــيــة ومـواد
عـــيــنــيــة وغـــذائــيــة لـــدعم نــازحي
اخملـيـمات) الفـتـ الى ان (احلمـلة
الـــتي أطــلــقت لـــدعم الــنــازحــ لم
ا تـقتـصر عـلى النـاصريـة فقط وا
تـــوســعت مـــنــذ الــســـاعــات االولى
لـتـشـمل مـدنا اخـرى) واضـافوا ان
ـــدن االخـــرى (الــــنـــاشــــطـــ فـي ا
شرف على اتـصلوا بفريق الـعمل ا
احلـملة وبـادروا بفتح مـنافذ جلمع
الـتـبـرعـات في مـحـافـظـاتـهم فـضال
عـن االقـضـيـة والـنـواحي االخـرى).
وكـان نـواب حتـالف عـزم وتـقـدم قد
بــادروا بـارسـال قــوافل مـسـاعـدات
الـى الـــنــــازحــــ الـــقــــاطـــنــــ في
ناطق اجملاورة مـخيمات االنبار وا
لــهــا . وقـالــوا ان (احلــمـلــة ســيـتم
ــقــبــلـة تــوســيــعــهــا خالل االيــام ا

لتشمل محافظات اخرى).  

ـــئـــوي. احلــــرارة دون الـــصـــفــــر ا
واطـلـقت مجـمـوعة من الـشـباب في
وقـت ســابق حــمــلــة جلــمع 1000
ناطق بـطانيـة لدعم النـازح في ا
الــغـربــيـة والـشــمـالــيـة. واكـدوا ان
(احلـمـلـة القت ترحـيـبـا وتمـكـنا من

ــنــاطق ــنـــتــشـــرة  الـــتــفــتـــيش ا
اغاث احملـافـظـة). وفـي الـنـاصـريـة 
الـشـاب  نـازحي اخملـيـمـات بـنـحـو
ثـالثـة االف بــطــانــيـة ومــســاعـدات
غـــذائــيــة في ظـل  اشــتــداد مــوجــة
الـــبــرد الــتي انـــخــفــضـت خاللــهــا
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بــــادرت عـــوائـل مـــســــيـــحــــيـــة من
مـحـافظـة نيـنـوى  بتـوزيع الطـعام
واحلـلويات ب السـيطرات االمنية
فـي احملــــــافـــــظــــــة. وقــــــالـت احـــــد
ـبـادرة ان (صـاحـبـة ــشـاركـات بـا ا
الــفـــكــرة هي الــنــاشـــطــة مــرســيال
كون شاركة العوائل من ا يوحنا 
ـسـيـحي في مـنـاطق مـخـتـلـفة من ا
مـحافـظة نـينوى ابـتداءً من بـرطلة
بـادروا بـتقـطيع اخلـشب ونقـله إليـ
ــرابـــطـــة في الـــقـــوات األمـــنـــيـــة ا
مــنــاطـقــهم  بــاإلضـافــة الى اعـداد
إعـــداد الـــطـــعـــام وجــمـع احلــلـــيب
الـسـاخن والتـمـر واحللـويـات التي
تـعـطي الدفىء والـطـاقة وتـوزيعـها
بـــ هــــذه الـــســـيـــطـــرات ونـــقـــاط
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ــهـمـة النـتـاج الــنـفط اخلـفـيف  وهـو ا
احــد احلـقـول احلـدوديـة  وتـسـتـهـدف
شروع  انتاج الـنفط الوطنية من هذا ا
يــصل إلى مـئــة الف بـرمـيـل من الـنـفط
اخلـام بـاالضافـة الى انـتاج كـمـيات من
الــغـاز بــطـاقـة  135مــقــمق في مـرحــلـة
مـستقبلية لدعم تـشغيل محطات توليد
الـطاقة الكهربائية) وأضاف انه (برغم
فـإن الوزارة تـخطط لـزيادة الـتحـديات 
االنـــتــاج خـالل األعــوام الـــقــادمـــة مــا
ـــالـــيــة يـــؤدي الـى زيـــادة االيـــرادات ا
لــلــخــزيــنــة االحتــاديـة وبــالــتــالي رفع
ـقـدمـة لـلـشـعب) مـســتـوى اخلـدمـات ا
مـؤكدا (اهـميـة تطـوير مـشاريع الـطاقة
ــصـادر الـبـديـلــة لـلـطـاقـة الــنـظـيـفـة وا
االحــفـوريــة الـتـي تـقــلل من اسـتــخـدام
الـوقـود االحـفـوري وبـالـتـالي يـقـلل من

الـنفقات والسيما ان العالم متجه نحو
الـطاقة النظيفة بال تراجع). من جانبه
أكـد مدير عام شـركة نفط البـصرة خالد
حـمزة (اهميـة تطوير هـذا احلقل لكونه
النـنا نستهدف احـد احلقول احلدودية 
والول مـرة تطـوير مـكمن مـعقـد) مبـينا
ان (عـمـلـيـات تـطـويـر احلـقل بـدأت عـام
 2014 مع شركة كويت اينرجي والحقا
و حـفـر اول بـئـر مع شـركـة صـيـنـيـة 

استكشافية وكانت النتائج مشجعة).
·UAJ²Ý≈ WF —

ـنـتج من الرقـعة ولـفت الى ان (الـنفط ا
االســتــكـشــافــيـة  9 يــصــنف من أفـضل
ـيــا) وتـابع (لـديـنـا أنــواع الـنـفـوط عـا
خـطط مستقبـلية واعدة لتـطوير مكامن
احلـقل) مـشـيدا (بـجـهـود العـامـل في
الـشـركـة والـقـوات االمـنـيـة ودورهـا في
حتـــقـــيق هـــذا االجنـــاز). بـــدوره  قــال
ـديــر الـتـنـفـيــذي لـلـشـركـة الــصـيـنـيـة ا
ســـونك يـــو ان (هــذه حلـــظــات مـــهــمــة
لـشـركـتـنـا وهي وضـع احلـجـر االساس
لـتـطـويـر الـرقـعـة االسـتـكـشـافـيـة  9 في
حـقل الـفـيـحـاء) مـسـتـعـرضـا من خالل
شــــرح تـــوضــــيـــحي (مــــراحل الــــعـــمل
ستقبلية لتطويره). واجرى واخلـطط ا
جــولــة مــيــدانـــيــة في احلــقل الــوزيـــر 
يـرافقه الـنائب الـثاني فـي شركة الـنفط
الـوطـنيـة لـيث الشـاهـر ومديـري عـام
شــــركـــة نــــفط الــــبــــصـــرة والــــعــــقـــود
والــتـــراخــيص الــبــتـــرولــيــة وعــدد من
ــسـؤولـ في الــوزارة  فـيـمــا حـضـر ا
حــــفل وضع احلــــجـــر االســــاس قـــائـــد
عــمــلــيــات الـبــصــرة وعــدد من ضــبـاط

القيادة.

تجددة واخملـتص في شؤون الطاقة ا
والـبـيئـة  عن أهم اخلـطوات الـواقعـية
القــامـــة مــشــاريع الــطــاقـــة الــنــظــيــفــة
ـتجـددة  اضافـة الى الرؤى واآلفاق وا
ـمــاثـلـة في ــسـتـقـبــلـيـة والــتـجـارب ا ا
ـتـقـدمـة واهم وابـرز اخلـطوات الـدول ا

العملية في هذا اجملال). 
”UÝ√ d−Š

ووضـع الوزير احلـجر األسـاس حملطة
ركزيـة بحقل الفيـحاء بطاقة ـعاجلة ا ا
.وأكـد اسمـاعيل مـئـة ألف برمـيل يـوميـاً
(حـرص شـركـة الـنـفط ــنـاسـبـة  خالل ا
الـوطنـية والوزارة عـلى تنفـيذ خطـطها
في تـــنــفـــيــذ مــشـــاريع تــطـــويــر الــرقع
االســتـكــشـافــيـة بــهـدف زيــادة مـعـدالت
االنـتـاج من الـنـفـط اخلام) مـشـيـرا الى
شاريع ان (مـشروع تطويـر احلقل من ا
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انـطلق في بـغداد امس  اعـمال مـنتدى
ـتـجددة  الـعـراق لـلطـاقـة  النـظـيـفة وا
ـشـاركة عـدد من الـشركـات الـوطنـيـنة
ـية الـعاملـة في العـراق للـتعرف والـعا
عــلـى احــد الــتــجــارب والـــتــطــبــيــقــات

تطورة في هذا اجملال.  ا
واكـــد نــــائب رئـــيس جلــــنـــة الـــطـــاقـــة
وزيـر الــنـفط  احـســان عـبـد الــوزاريـة  
اجلــبـــار اســمــاعــيل في بـــيــان تــلــقــته
نـتدى  يقام حتت (الـزمان) امس بان (ا
هـبـة الـطبـيـعة ـتـجددة شـعـار الـطاقـة ا
الــتي ال تــنــضب  ويــأتي ضـمـن تـوجه
الـــعـــراق واحلــكـــومـــة والـــوزارة لــدعم
ـبــادرات واجلـهــود لــلـتــحـول جــمــيع ا
الـتـدريــجي من الـطـاقـة الـتـقـلـيـديـة الى
ـتجـددة من خالل مـشاريع الـنـظيـفـة وا
الـــتــعــاون بــ الـــشــركــات الـــوطــنــيــة
ـــيـــة الـــرصـــيـــنـــة والـــشـــركـــات الـــعـــا
ـتـخصـصـة في هذا اجملـال ) مـؤكدا وا
ــنـتـدى شــارك فـيه كل من وزارات ان (ا
الـنـفط والـكـهـربـاء والـبـيـئـة  وعدد من
ية العاملة في الـشركات الوطنية والعا
الـعـراق مـنـهـا غـاز اجلـنـوب والـبـصـرة
وشـل وســــــيـــــــمــــــنـس لــــــلـــــــطــــــاقــــــة
وشلمنجروبيكرهيوز وتوتال وغيرها 
وهـو خـطـوة مـهـمـة تهـدف الى االطالع
والـــتـــعــــرف عـــلى احـــدث  الـــتـــجـــارب
والـتطـبيـقات الـعمـليـة في هذا اجملال)
مـضـيـفـا (ومـنـاقـشـة احملـاور والبـرامج
ــتـعــلـقـة بــتـطــويـر قـطــاعـات الــطـاقـة ا
تجددة في العراق والعالم  من خالل ا
االوراق الـعلمـية والبـحوث والدراسات
الــــتي يـــقــــدمـــهـــا عــــدد من  اخلـــبـــراء
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{ بغـداد -(أ ف ب) - تداعب الـشابـة نازك الـكلـبة "بـيال" العـاجزة عن الـسير داخل
شردة في الـعراق وإيوائها يديـرها متطوعون عاجلة احلـيوانات ا محـمية هي األولى 
ـكـان لـيـكـون أول مـسـتشـفـى بـيـطـري لـلحـيـوانـات الـشـاردة في يـأملـوا فـي تـوسـيع ا
العراق.وال يـهتم العراقيـون كثيراً باحليـوانات األليفة مـا يجعل آالف الكالب والقطط
ضـحـية حـوادث سيـر أو مـعامـلـة سيـئـة وهي تعـيش وتـتنـقل في الـشوارع بـحـثاً عن

الطعام.
وقـبل تأسيس "فريق إنـقاذ احليوانات
في بــغــداد" لــلــمــحــمــيــة الــواقـعــة في
أطــراف بـغـداد الــغـربـيــة وافـتـتــحـاهـا
ــاضي كــانت تـهــتم نـازك األســبـوع ا
وهي موظفة حكومية باحليوانات في
مــنـــزلــهــا ومن بـــيــنــهـــا كــلب أصــيب
بـالشـلل بعدمـا صدمـته سيارة إلى أن
حتـسنت حالـته.وقبل حوالى  15عـاما
قـامت السلـطات بحمـلة بأسلـحة نارية
لـقـتل آالف الـكالب الشـاردة في بـغداد
عــــلى وجه اخلـــصــــوص ألن بـــلـــديـــة
ــديــنــة اعــتــبــرت الــعــاصــمــة أنــذاك ا
مــوبـوءة.لـكن اآلن تــقـول نـدى صـالح
ؤلف من خمسة تطوعة في الفريق ا ا
ـكـان أشــخـاص "أصــبح لـديــنـا هــذا ا
جنــلب احلــيـوانــات إلـيـه لـرعــايـتــهـا".
وتـضيف "حـب احليـوانات هو الـسبب
الـرئيسي وراء تشكيل فريقنا". وتردف
من جهتها نازك ( 37عاما) التي اكتفت
بـذكر اسمها االول والتي تعمل موظفة
فـي شركـة خـاصـة "سـنـعالـج كل أنواع
احلـيوانـات في هذه احملـمية ونـطلـقها
عـنـدمــا تـتـحـسن حـالـتـهـا لـتـعـيش في
الــطـبــيـعــة مــجـدداً".واســتـهل الــفـريق
نـــشـــاطه بـــإيـــواء ثالثـــة كالب وســـبع
قـطط بـيـنـهـا الـقـطـة "لـولـو" الـتـي بـتر
أحـد أطـرافـها والـهـر "زعـتر" الـذي فـقد
بــصــره فـي حــادث دهس في مــنــطــقــة
األعــظـمـيــة في شـمــال بـغـداد.ويــتـنـقل
أعـضاء الـفريق بـنشـاط إلدارة احملمـية

تــــنـــهـي مـــرحــــلـــة الـــعـالج.ومن خالل
تـبرعات اشـترى الفـريق قطعة األرض
هـذه في مقابل  25 مـليون ديـنار (نحو
 17 ألـف دوالر). وتــــــــروي نــــــــازك "لم
نـــحــصل عـــلى أي دعم حـــكــومي رغم
نـشـر نشـاطـاتنـا على مـواقع الـتواصل

االجتماعي". 
وقــبل افــتـتــاح هــذه احملـمــيــة نـهــايـة
اضي كـان أعـضاء الـفريق األسـبـوع ا
يــــواجـــهـــون مــــضـــايـــقــــات ورفـــضـــا
خـــصــوصـــا من قـــبل عــائـالتــهم خالل

رعـايتهم حـيوانات مـريضة أو مـصابة
جــــــراء حـــــوادث طـــــرق أو عـــــنـف في
الـــبــيـــوت الــتـي كــانـت تــؤويـــهــا.وفي
اثـلة للـظروف الـتي يعيـشها ظـروف 
الــعـراق بــيــنـهــا صـراعــات ســيـاســيـة
وارتـفاع مـعدالت الـفقـر والبـطالـة تعد
.ويـخلو تـربيـة احليوانـات أمراً ثـانوياً
ـــمـــاثـــلـــة الـــعـــراق من احملـــمـــيـــات ا
بـاسـتـثـناء مـحـمـيـات حليـوانـات بـرية
كــالـغـزالن حلـمــايـتـهـا مـن الـصـيـادين
واحملـافـظـة عـلى أعـدادهـا. ويـبـلـغ عدد

هـــذه احملــمــيــات ثالثـــا وفق الــنــاطق
بــاسم وزارة الــزراعــة حــمــيــد الـنــايف
وهـي "مـوجـودة في مــحـافــظـات ديـالى
ــثــنى" في وسط الــعـراق ومــيــسـان وا
وجـنوبه.كـما بـدأ إقلـيم كردسـتان الذي
يـتـمـتع بـحـكم ذاتـي في شـمـال الـعراق
مـنـتـصف الـعام  2016 إنـشـاء مـحـمـية
واســعـة في أربــيل كـبــرى مـحــافـظـات
اإلقليم لكن العمل لم يكتمل حتى اآلن
ـصـادر في اإلقـلـيم.وتأمـل سالي وفـقـا 
فـي أن تــوسّع احملــمــيــة لــتــؤوي عـددا

الـتي تمتد وسط منطـقة زراعية بينهم
وسـام محمد ( 22عـاما) واحلاصل على
دبـلـوم في الـتـمريـض البـشـري. ويـقول
هـذا الشاب الذي دفعه حبه للحيوانات
إلـى االنــــضــــمــــام لـــــلــــفــــريـق "أعــــالج
احلـيـوانـات وأقـوم بـحـراسـة احملـمـية"
فـي الـــوقـت نـــفــــسـه.وحـــتـى حتـــقــــيق
طـموحات الفريق بـتحويل احملمية إلى
مــســتــشـفـى بـيــطــري مــتــكــامل تــنـقل
احلــيـوانـات الــتي حتـتـاج إلى عــمـلـيـة
جــراحـيــة أو رعــايـة أكــثـر إلى عــيـادة
طـبـيب بـيطـري خـارجـها.وتـقـول سالي
فــيـصـل وهي عـضــو بـارز في الــفـريق
"نـتقـلى اتصاالت لإلبالغ عن حـيوانات
تـعـرضت لألذى جراء حـوادث وننـقلـها
ونـعاجلـها ونتـشارك نحن كـفريق بدفع
تـكاليف عالجها". وتضيف فيما تراقب
إحـدى القطط التي فقـدت بصرها "إنها

تتألم وال تتكلم".
Q−K*« qš«œ

وبـعد تلقي احليـوانات العالج تعرض
ـلـجأ. وبـنيت لـلـتبـني أو تـبقى داخل ا
احملـميـة على مـساحة  2500 مـتر وهي
تــضمّ جـنـاحـاً من الـبــنـاء اجلـاهـز فـيه
غـرفـتـان إليواء احلـيـوانات ومـعـاجلته
وبـاحة صغيرة فـضالً عن مبنى مقسم
إلـى مـطــبخ ومـخــزن وحــمـام. ويــوجـد
كـذلك قفص مـعدني كـبيـر مغـطى بقطع
بـالستـيـك سمـيـك مسـاحـته  100 مـتـر
مربع مخصص إليواء احليوانات التي

أكـبـر من احلـيـوانات. وتـقـول "نـحـتاج
الـى غــرف صــغــيـــرة لــلــكالب وأخــرى
لــلــجـراء وأخــرى لــلـقــطط (...) لألسف
لــيس هـنـاك من يـسـاعــدنـا ويـدعـمـنـا".
بــدورهــا أعــربت نــازك عن أمــلــهـا في
"احلـصول عـلى مسـاعدات من اجلـميع
ـكنه تغـطية لـلمـحميـة الن الفريق ال 
حــاجــة الــكم الــهــائل مـن احلــيــوانـات
ـــظــلــومـــة" مــؤكــدة فـي الــوقت ذاته ا
ضـرورة "تــنـظـيم حـمـلـة تـوعـيـة لـوقف

إيذاء احليوانات ألنها بريئة".

سـتـمرة) ودبـابـات لصـد الـتعـرضـات ا
ولــفت الى ان (اوضـاع ديــالى ال تـعـالج
بــتـغـيـيــر قـادة عـمـلــيـاتـهـا الــعـسـكـريـة
فـجميعهم كانوا اكفاء وحريصون على
ـا لــتـقـويـة مـنــظـومـتـهـا ــنـطـقـة  وا ا
االمــنــيــة وتــعـزيــزهــا بــخــطط جــذريـة
ويـجب ان يـكون الـتـغيـيـر في التـسـليح
واجلـــهــــد االســـتـــخـــبـــاري وحتـــصـــ
ـنـظـومـة دفاع الـعـمـلـيـات الـعسـكـريـة 
جـوي).  وافـادت وزارة الـدفـاع في وقت
سـابق بـاسـتـشهـاد ضـابط بـرتـبة مالزم
و 10 جــنــود في هــجـوم لــفــلـول داعش
عـلى مـقـر الـسـريـة األولى ضـمـن الـفوج
األول فـي اللـواء الثـاني بـالفـرقة األولى
في مــنـطـقـة الــطـالـعـة بـالــعـظـيم حـيث
بــاغت االرهـابـيـون اجلـنــود مـسـتـغـلـ
ســـوء االحــوال اجلــويـــة واالنــخــفــاض
الــشـــديــد في درجــات احلــرارة.وتــوعــد
سـلـحـة رئيس الـقـائـد العـام لـلـقـوات ا
الـوزراء مـصـطـفى الكـاظـمي بـالـرد على
ـة. وقال في تـغريـدة عـلى تويـتر اجلـر
ـة اإلرهـابــيـة الــتي ارتـكـبت إن (اجلــر
بـحق أبـنـائـنا من اجلـيش في مـحـافـظة
ديــالى لن تـمـر من دون عـقـاب حـاسم),
واضـاف (سيكـون لقواتـنا رد مدوٍ بحق

اإلرهابي القتلة).

ـســطـحـات الــصـعــبـة داخل االدغــال وا
ـائـية ضـمن نطـاق العـملـيات) مـؤكدا ا
ان (تـعرضـات داعش بـ احل واآلخر
ال يـثـنيـنـا اال قوة ضـد الـقوات األمـنـية 
ـة لـلـقـتـال ومـالحـقـة االرهـابـيـ وعــز
أيـنما وجدوا). كـما شاركت في الـعملية
الـلواء  52ضـمن قيادة عـمليـات كركوك
وشـرق دجــلـة لـلـحـشـدوالـفـوج الـنـهـري
الســنـاد قـوات الــتـابع حملــور الـشــمـال 
قيادة عمليات ديالى وفرض طوق أمني
ـنع تـسـلل االرهابـيـ الـدواعش ضمن
نــطــاق الــعــمــلــيــات في حــوض حــاوي

العظيم.
W¹dJ Ž  öLŠ

بـدوره  رأى النـائب عن احملافـظة سالم
الــعـــنــبــكي ان الــواجــبــات واحلــمالت
الــعــســكــريـة فـي احملـافــظــة مــكــشــوفـة
ومـــســربــة.وقــال فـي تــصــريح امس ان
(اكـثـر الواجـبـات واحلمالت الـعـسكـرية
الــتي حــصــلت مــسـبــقــا في احملــافــظـة
مـكـشوفـة ومسـربة وال يـوجد لـها غـطاء
جـــوي قــادر عــلى تـــصــفــيــة االهــداف)
واضاف (نعاني كثيرا من محيط حاوي
الــعــظــيم وحــدثت جــرائم كــثــيـرة وهي
مـناطق وعـرة فضـال عن حاجـة القوات
االمــنـيـة الى جـهـة ســانـدة من مـدفـعـيـة

وسوي انطالق عملية الـشعبي طالب ا
أمـنيـة واسعـة من محـاور عدة لـتفـتيش
ومـالحــــقــــة فــــلــــول داعش في حــــوض
ـوسوي في الـعـظـيم بـاحملـافـظـة.وقـال ا
بــــــيـــــان امـس ان (ألــــــويـــــة احلــــــشـــــد
والــتـشــكـيالت الــسـانــدة لـهــا انـطــلـقت
الحـقـة فـلـول بـعـمــلـيـة أمـنـيّـة واسـعـة 
داعـش في حــوض الـعــظــيم بــجــزأيــهـا
الــــشــــرقي والــــغـــربـي) واشـــار الى ان
شـاركة بـالعـملـية هي الـلواء (الـقـوات ا
الـرابع والـثـالث والـعـشـرين ولـواء نداء
ديـالى والقوة خـاصة من قيادة عـمليات
مــــســــنــــدة من قــــبل صــــنـــوف ديــــالى 
وخـــدمــات الـــقــيـــادة واالســتـــخــبــارات
ـتفـجرات) الفـتا ـدفـعيـة ومكـافحـة ا وا
الحـقـة فـلـول الى ان (الــعـمـلـيـة جـاءت 
داعش بـعـد التـعـرض الغـادر الـذي طال
أبــطــال اجلــيش في نــاحـيــة الــعــظـيم)
وتـابع ان (العملية تـهدف إحكام الطوق
ومــــسك خط صــــد عـــلى حــــوض نـــهـــر
الــعـظــيم بـجــزأيـهـا الــشـرقي والــغـربي
ومـسك خط النـعمـان وصوال الى مصب
نـهر العظيم لنهر دجلة جنوبا) ومضى
الى الـقول ان (العمليات ستستمر برغم
انـــخـــفـــاض درجـــات احلـــرارة وبــرودة
ـعـقــدة واحلـركـة اجلــو والـتـضــاريس ا

صــفـحــتـهــا الـســوداء وهـذا يــدل عـلى
وجــــود احلــــواضن الــــتي تــــهيء لــــهم
الئــمـة لـعــودة عـمـلــيـاتـهم ــنـاخـات ا ا

اإلرهابية).
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واضـــاف ان (ذلك يـــتـــزامن مع حـــادثــة
هــــروب اإلرهــــابـــيــــ من الــــســــجـــون
الـسورية في احلـسكة لذا نـؤكد وبقوة
عـلى ضرورة الـعمـل اجلاد علـى تطـهير
األراضـي مـن أي وجــــــود إرهــــــابي أو
بـــقــايــا مــا زالـت تــخــتــبـئ في جــحــور
اإلجــــرام فـــضالً عن احلــــواضن الـــتي
ناطق الـتي سيـطر علـيها تـتخـفى في ا
الـتـنـظـيم آنـذاك) مـشـددا عـلـى (تـنـفـيذ
االحكام القضائية للذين صدرت بحقهم
عــقـوبــات من قــبل الـقــضـاء  لــيـنــالـوا
جـزاءهم الـعادل و ــعتـمـاد خطـة أمنـية
مـتـكـامـلـة تـعـبـر عن وحـدة الشـعب من
ـنظمـات احلقوقـية و اإلنسـانية خالل ا
و جـهد إجتماعي للـحيلولة دون حترك
ـــراهـــنـــة عـــلـى األوضــاع اإلرهـــاب بـــا
احلــالــيــة و ـــســتــغاللــهــا في تــنــمــيـة
الــعـمـلــيـات اإلرهـابــيـة الـدمــويـة الـتي
بـدأت بـالـظهـور مـؤخرًا فـي تعـبـير عن
حتـــول نـــوعـي لـــنـــشـــاطه اإلجـــرامي).
وأعــلن قـائــد عـمـلــيـات ديــالى لـلــحـشـد

عــدد من أبــطــال اجلـيش الــشــجـاع في
مـحافظة ديالى ليزفون شهداء من أجل
الـوطن و األرض و إننا إذ ننعاهم بألم
وحرقة فإننا نشير إلى تكرار احلوادث
اإلرهــابـــيّــة بــ احلــ و اآلخــر الــتي
تـتـبـناهـا الـعـصابـات اإلجـرامـية داعش
فـي وقت يـفــتــرض فــيه خــلـو األراضي
الــعــراقــيــة من هــذه الــعــنــاصــر  بــعـد
سـنوات من إعالن النصر وتأكيد إنهاء
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حــثـت نــقــابــة احملــامـــ الــعــراقــيــ 
احلــكـومـة عــلى اعـداد خـطــة مـتـكــامـلـة
ــنـاطق لــتـطــهـيــر حـواضن داعش في ا

التي تشهد خروقات متكررة. 
وقـال الـنـقيب ضـيـاء الـسعـدي في بـيان
تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس (أفـــجــعـــنــا ب
اإلعـــــتــــداء اإلجــــرامـي الــــدنيء الــــذي
جتـرأت فيه أيـادي الشر الـداعشي على
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ـفتـرسـة فـهل تـمـردت أبـقار األبـقـار ال تـعـرف احلقـد ولـيـست من احلـيـوانـات ا
الهـند على فطرة الله التي فطـر األنعام عليها في الـتعايش والتآلف مع البشر ?.
آخـذين بع االعـتبار ان احلـرف (ألفا) أو (A) يـعود أصـله الى األلفـة والتآلف

قرن في شكل مثلث. . ب البقر والبشر وجاء من رأس الثور ا
ـقدسة) ألـوف بتخـصيص بـطاقات تـعريفـية ألبـقارها (ا لكن خـروج الهنـد عن ا
ـسيحي ـعادي للمـسلم وا جاء بـالتزامن مع تزايد مـظاهر التـعصب الدينى ا
فى عقـيدة حـزب (بهـاراتيا جـاناتـا) بقـيادة الـرئيس نـارينـدرا مودى وهـذا يعني
ـقراطـية واحـترام الـتعـددية ثل فى الـد انـتـكاسـة الهـند الـتي كـان يضـرب بهـا ا
هاتـما غاندي بتـخصيصها الثـقافية وبات واضـحا أنها حتيد اآلن عـن مباد ا
قـاعـدة بـيـانـات لـكل بـقــرة عـلى نـحـو شـبـيه بـنـظــام (آدهـار) الـقـائم بـالـفـعل في
ـواطـن الـهـنـود. وبالـتـالي فإن احلـكـومة الـهـنـدية تـبـيح للـهـندوس الـتـعامل مع ا
سيح من خالل الدعوة إلصدار تلك سلـم وا عمـليات القتل واالعتداء على ا
الـبـطاقـات الـتـعريـفـية لألبـقـار. وتـؤكد هـذه اخلـطـوة أن لألبقـار في الـهـند مـكـانة
وأهمـية تفوق تلك التي يتمـتع بها غير السيخ والهـندوس. وان توجهات احلكومة
الـداعـمة لألبـقـار تكـشف الـنقـاب عن األيـديولـوجـية الـداعـمة لـهـيمـنـة الهـندوس
ـزيد من وذلك باعـتبـار أن الـتحـرك اجلديـد يشـكل تـشجـيعـاً واضـحاً الرتـكاب ا

االنتهاكات والتجاوزات بحق الديانات األخرى. . 
ويـعد فينايـاك دامودار سافاركار   1966-1883 مـؤسس القومية الـهندوسية
ـثابـة إجنـيل اليـم الـهنـدوسي رغم أنه كـان ملـحدًا لـكنه نـظّر وتعـد مؤلـفاته 
لهذه األيـديولوجـية باعـتبارهـا وسيلـة خللق هويـة عامة تـوحد الهـند بغـض النظر
عمـا إذا كـانت هذه الـوحدة تـأسـست على الـعرق أو الـدين أو غـيره األمـر الذي
ـســيـحــيـ عـلى ــسـلـمــ وا ـواطــنـ ا دعـاه إلى إرغــام ا
اعتـناق الـهـندوسـيـة على اعـتـبار أنـهـا الديـانة الـتي تـمثل
الهـوية األصـلية لـلبالد الـتي تُنتـهك فيـها حقـوق اإلنسان

ويُقدس فيها احليوان.
{ عن مجموعة واتساب

كـان مـن سـوء حظ بــوريس جـونــســون رئـيس الــوزراء الـبــريـطــاني أنه لم يــاخـذ
دروساً من نـخبة تـؤمن بشرع الـله وحب الوطن وسائـراألخالقيات ولـوكان على
خالفه لشـعر بذنب كبيـر وماتطاول في حضـورحفالت كانت تمثل خـرقاً للقواعد
الصـحية والتـعليمـات  نحن نشعـر باألشمئـزاز من معاليك (يـاريس) فلم يصبك
الـقـلق عـلى شـعـبك فـي هـذا الـتـصـرف الـشـاذ ونـحـمـد الـله أنـنـا لم نـتـبع حـزبك
ا ومـاجـاء به من أدبـيات  لـكـننـا قـبل هذا وذاك مـفـروض علـيـنا الـسـؤال  فلـر
ماقـيل عـنك جـزء من صفـقـات مريـبـات ? هل بـعت نفـط البالد وحـضـرت حفالت
ماجـنـات مع راقـصات أمـتألت صـدورهن العـاريـات من (نثـر) ماليـ الدوالرات
طـرب (شـدة) حتيـة للـحاج مـرسي الزنـاتي أو احلاجـة عطـيات  ,وهل أعطـيت ا
ا عـاجلت بـواسـيرك بـ  50مـلـيون لعـلك أهـديت (جـگـسارة ) الى عـشـيـقـتك ور
دوالر وأجـريت عمـليـة جتميـل لزوجتك بـ  70مـليـون أخرى في مـستشـفى أسمه
لقـد فقـد جونـسون الـسلـطـة األخالقيـة للـقيـادة كمـا قال سـياسي في (گالوات )
ـا أستـخدم  100ضابـط  وخمـسون عـجـلة مـصفـحـة حتمي مـؤخرته الـبالد ر
هـذا الـرجل غـير أهل الـكـبـيـرة من فـرط التـدلـيك عـلى شـواطيء الـدار الـبيـضـاء 
( للـمنصب فـلعـله أستـلم عمـوالت عن األسلحـة وكافـة العـقود لتـطويـر بلـده (كذباً
اذا ننقـذ الكلب الكبير كما تقول وصبغ األرصـفة باألصفر مرة واألزرق مرات 
الصـحف والشـعب بال كهـرباء والمـاء وال (باگـة ) فجل تـزرع في أرض خضراء
اذا نذهب مع الـفكرة الـقائلة إنه شـروع طائفي ومزق الـبالد  قد يـكون أسس 
ـان احلزب لم يـكن مـدركـا لـوجود كـحـول فـهـذا كالم فارغ كـمـا يـقـول عضـو بـر
ستـورد الرئيسي لـلمشروبـات واخملدرات وسرجنات ا كـان هو ا عـارض فلر ا
تكـبير الشفايف وأماكن أخرى في أجساد الـبن والبنات  يجب على جونسون
الـقـيـادة أو الـتـنحي هـكـذا يـريـد الـشعب ألنه زوراألنـتـخـابـات وشـارك في دخول
اخلدامـات الفلبيـنيات واألثيوبيـات والبنغالـيات وترك بنات بـالده يتضورن جوعاً
رتشيات رتش وا ويتظاهرن للمطالبة براتب أكثر من نصفه يذهب في جيوب ا
 لـيس بـعيـداً أنه سـمح للـمتـنـفذين في تـأسيـس ثكـنات لـلنـهب وجتـارة األسلـحة
ـة وأنـتـشـر الـعـهـر فـأنـتـشـرت الـعـصـابــات وقـاطـعي الـطـرق وزاد الـفـقــرواجلـر
الـسـيـاسي وأمــتأل الـبـلـد بـأصــوات نـشـاز من أعالمـيـ جــهـلـة وأبـواق دجـالـ
سـتشـفيات ـاذا النبـحث عن حسـاباته في بـنوك الـعالم ونـسأل فـي ا ودجاالت .
ـتـظـاهرين عن قـطع من أجـسـاد بـاعـها فـي ليـال مـظـلـمات .هل شـارك في قـتل ا
ا هو ذاته تاجر الـقماش اخململي تظاهـرات ?ر وأعتـدى على ا
تـبت ـنـاسـبـات  وهـو الـذي يــرتـدي الـسـواد مـنـافـقـاً في ا

يداك يارجل إن فعلت كل ذاك .
قـال الى أسم السـيد جـونسون مالحـظة : مـايرمز فـي ا
مستعار للتشبيه فقط واليقصد أي شخص آخر بعينه  
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عـبـر الـتـاريخ يـعـتـبر الـعـامـة بـأن أصـحـاب الـسـلـطـةِ في أي مـرحلـة من مـراحلِ
ـهارة حـصـولـهم عـليـهـا هـو اسـتـحـقـاق لـهم ألنـهم يـتمـيـزون بـالـذكـاءِ والـقـوةِ وا
ـشكالتِ الـعويصـة. باإلضـافة إلى أنهم أي الفـريدةِ في الـقيادةِ واإلدارةِ وحلِ ا
عـرفةِ وحدها بل العـامة يعتـقدون ويؤمنـون بأن أصحـاب السلطـةِ ال يكتـفون با
ويـتـقـنـون كـل شيء قـد يـخـطـر عـلى الـبــال! فـلـو أنك أخـبـرت أحـدهم سـواء كـان
ا متعـلما أم ال بأن الـرئيس ال يعرف الـسباحة لـفغر فاه منـدهشا للـحظات ولر
ـديـرِ ـسـبــةِ ووصـفك بــاجلـاهلِ الــذي يـغــار من الـرئــيسِ أو ا رد عـلــيك قـولك بــا
ـدير صاحبِ الـقـدراتِ اخلـارقة! ولـو أخـبـرت أحدا آخـر مـنـهم بأن الـرئـيس أو ا
يـسـتـطـيـع الـطـيـران بال أجـنـحــة لـصـدقك فـورا دون حـتى أن تــصـيـبه الـدهـشـة.
وهـكـذا يـسـيـر هـذا االعـتـقـاد الـشـائع حــتى يـظن صـاحب الـسـلـطـةِ بـنـفـسهِ كل
القدراتِ اخلارقةِ ويصدق اجلميع هذه الترهات ما عدا أزالم السلطة! الوحيدون
الذين يـدركون جـيدا بـأن هذهِ األوهـام كلـها غـير مـوجودة دون أن يـخبـروا أحدا
بهـذا السر سوى أن يعمـلوا جاهدين على تثـبيتِ هذهِ األفكار في رأسِ صاحبِ
السـلطةِ حتى يـزيدوا من غطرسـتهِ وبالتالي زيـادةِ تكبرهِ وجتـبرهِ وأخطاءهِ جتاه
ولى عـليهم يحفرون عميقـا وينزلون صاحب السلطةِ في حـفرتهم ليكون بعيدا ا
عن الـنـاسِ قـريبـا مـنهم فـقط حـتى يـحكِـمـوا سـيطـرتـهم علـى كلِ شيء ويظـلـموا
ـلـكـون أصال وتـبـقى هــذهِ الـثـغـرة تـكـبـر بـ صـاحبِ بـاسمِ الـسـلـطـةِ الــتي ال 
ـولى علـيهـم حتى يـأتي اليـوم الـذي ينـتهـي فيهِ كل شيء فـجأة ودون السـلطـةِ وا
سـابقِ إنـذار. وأشك أيــضـا بـأن صـاحب الـسـلــطـةِ حـيـنـهـا يــسـتـيـقظ من وهـمه
فالـوقت واجلـهد الـلـذانِ يبـذالنهـمـا أزالمه في زرعِ هـذهِ األفكـار في رأسهِ كـفيـلة
بـأن جتـعل منـه مريـضـا نـفسـيـا مـصابـا بـأعـلى درجـاتِ النـرجـسـية فـتـراه غـير
مصـدق بـأنه سوف يـطـرد يومـا من مـنصـبه أو يـحـاسب على أخـطـائهِ بل ويرد
االتهامـات حتى وهو خلف القضبان بعنجهـيتهِ التي اعتادها ظنا ال وبل متيقنا
ـديـر صـاحب بـأن كـل شيء سـيـعـود كـمــا كـان ال لـشيء سـوى ألنه الــرئـيس ا
ـلكهـا غيره. مـا أريد قوله السـلطةِ ذو الـقدراتِ اخلـارقةِ التي ال 
هـنـا اختـصـارا بـأن صـاحـب السـلـطـةِ فـي أيِ درجـة كان
عـلـيـهِ أوال أن يـحـذر مـن أزالمهِ واحملـيــطـ به وأن يـدرك
جـيـدا بـأن أول من يـبـدأ الغـدر بـهِ هو ذلـك الـذي سيـأتي
إلـيهِ ويخبـره بأن زوجته رأت مـتأخرا ليـلة األمسِ صورة

جنابهِ مرسومة على القمر! 

ـالـيـزي الـسابـق مـهـاتـير ـبـور-(أ ف ب) - يتـلـقـى رئـيس الـوزراء ا { كـواال
محـمد العالج في مستشـفى مختص بأمراض القلب وهـو في حالة مستقرة
ركز الصحي حسبما أعلنت بعـد نقله للمرة الثالثة في غضون أسابيع إلى ا
ـعـهـد الـوطـني ابـنـته الـسـبت.أدخـل الـزعـيم الـسـابق الـبـالغ  96 عـامـا إلـى "ا
المـراض الـقـلب" في كـواالمـبـور قـبل يـومـ وفق مـاريـنـا مـهـاتـيـر.وسـارعت
ـســتـشـفى فــور انـتـشــار الـنـبـأ. وعــاده رئـيس الـوزراء وســائل اإلعالم إلى ا
احلالـي إسماعيـل صبري يعـقوب.وأوضحت ابـنته في بـيان إن والدها يـتلقى
ـــركــز قــبل نــحــو عالج مــتــابــعــة بـــعــد خــضــوعه إلجــراء طـــبي في نــفس ا

.وقالت إن "وضـعه مسـتقـر اآلن ويتـجاوب أسـبوعـ
بـشـكل جــيـد مع الـعالج". وكـان مــهـاتـيـر قـد
ـــســتــشـــفى لــعــدة أيـــام الــشــهــر دخل ا
ـاضـي إلجـراء فـحــوص.وقـد عـانى ا
في الـسابق من مشكالت في القلب
وتـعـرض لــنـوبــات قـلـبــيـة وخـضع
لـعمـلـية قـسـطرة.يـعـد مهـاتـير من
أبـرز الشخصيات السياسية في
العقود األخيرة وقد تولى مرت

ـا مجـموعه 24 رئـاسة احلـكـومة 
عـامـا. تـرأس احلـكـومة من 1981
لـغـاية  2003 ثم عـاد إلى الـسـلـطة
في  2018 بـعـمر  92 عـامـا لـقـيادة
ائـــــــتالف إصـالحي فـي أعــــــقــــــاب
فضيحة الفساد الضخمة التي طالت
صـندوق "وان ام دي بي".غـير أن هذه
احلــكــومــة انــهــارت في  2020 بــســبب

خالفات داخلية.

مهاتير محمد
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عقدت وزارة الـنقل إجتـماعاً مـوسعاً
ثل عن شركة بوينغ لصناعة مع 
ــــنـــاقــــشــــة اخلـــطط الـــطــــائـــرات  
.وقـال مدير سـتقـبلـية بـ الطـرف ا
عام الشركة العامـة للخطوط اجلوية
عــبــاس عــمـران الــزبــيــدي في بــيـان

تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (اإلجـتـماع
جــاء إسـتـنــاداً لـتــوجـيـهــات الـوزيـر
نـاصـر حسـ بـنـدر الـشـبلـي  حيث
تــــضـــــمن دراســــة وضع اخلــــطــــوط
اجلـويـة الـعـراقـيـة ومـراجـعـة عـقدي
إســتالم الـــطــائــرة من طــراز بــونــيغ
787و 737 مــــــــاكس وخـــــــطـــــــوات

الــتـــهــيــئــة إلســتالمــهــمــا فــضالً عن
تـعلـقة بـالتـشغيل دراسة اجلـوانب ا
الــنــاجح والـســيــطــرة عـلى أنــشــطـة
صــــيـــــانــــة تــــلـك الــــطـــــائــــرات وفق
ـطـلـوبـة) من جـانـبـها ـواصـفـات ا ا
أكــدت بـويــنغ( إســتـعــدادهـا الــكـامل
لــتـقــد الـدعم واإلســنـاد لــلـخــطـوط

اجلوية العراقية من جميع النواحي
وإنها تخـطو خطوات مهمة السيما 
لـــــلــــخــــروج مـن احلــــظــــر األوربي).
دني في وشاركـت سلـطـة الطـيـران ا
ـثـلـي سـلـطـات اجـتــمـاعـات جلــنـة 
الــطـيـران الــعـربــيـة بـشــأن اتـفــاقـيـة
الـتـبـادل من اإلعـفـاء الـضريـبي عـلى
نـشـاطـات ومـعـدات الـنـواقل اجلـوية

العربية .
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وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(اجملـــتـــمــعـــ اســتـــعـــرضــوا خالل
االجتـماع الـذي عـقد في مـقر األمـانة
مـشروع الـعامـة لـلـجامـعـة الـعربـيـة 
ـــعــدة من قـــبل الــدول االتـــفــاقـــيــة ا
ــشـاركـة لــتـحـقــيق أهـداف مــيـثـاق ا
ــبـاد والـغـايـات الـتي اجلـامـعـة وا
تــتـــضـــمــنـــهـــا اتــفـــاقــيـــات الـــعــمل
اإلقـــتـــصـــادي الـــعـــربي والـــقــرارات
الــصــادرة عن اجملــلس االقــتــصـادي
جلامعة الدول العربية لتسهيل عمل
الــنــواقل اجلــويــة الــعــربــيــة وإزالـة
ـــعـــوقــــات والـــصـــعــــوبـــات الـــتي ا
تـواجـهـهــا) وتـابع انه (  اإلتـفـاق
عــلى بـنـود الــنـسـخــة الـنـهــائـيـة من
مــشـــروع االتــفـــاقـــيــة الـــتي ســـيــتم
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واالجـتـمـاعيـة واالسـريـة وحتـس
عيشي لألسـرة وتوفير ستـوى ا ا
فـــــرص عــــــمل لـألســـــر وتـــــفـــــادي
ـــشــكـالت االســريـــة . مـــؤكــداً ان ا
اتـسـاع ظاهـرة الـعـنف االسري في
الـعـراق مـرتـبـطـة بـتـدهـور الـوضع
ـا يـتـطـلب األمــني واالقـتـصـادي 
ـــــعـــــاجلـــــات وضـع احلـــــلـــــول وا

الستقرار اجملتمع ورفاهيته .
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ـا وعن نــتــائج الــعــنف االســري 
يــســبـبـه لألســرة واجملــتـمـع . قـال
مــديـر مــركــز الـدفــاع عن احلــقـوق
ــطــيــري ان واحلــريــات . احـــمــد ا
ســبـب الـعــنـف االسـري يــؤدي الى
نشوء العقدة النفسية التي تتطور
لتصبح حالة مرضية او سلوكيات
عــدائـيــة إجــرامـيــة . كـمــا يــسـاهم
العـنف االسـري الى تفـكك الروابط
ــا االســريـــة وانــعــدام الــثــقــة ور
ـــا يــــودي الى تالشـي االســــرة و

يهدد كيانها.
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تــعــد ظــاهـرة الــعــنف االســري من
ـة في اجملـتـمـعات الـظـواهـر الـقد
اإلنـسـانـية وقـد تـطـورت وتـنوعت
ـتـعــددة ومـنـهـا الـعـنف بـأشـكـال ا
السياسي والديني واالسري . وان
رآة والطفل ثل ا العنف االسري 
سـن واصبح مؤشر والشباب وا
خــطـــيـــر عــلـى اســتـــقـــرار األســرة
واجملـتـمع (جـريـدة الـزمـان) اجـرت
حتقيقاً حول هذه الظاهرة مع عدد
من الـبـاحـثـ وذوي االخـتـصـاص
للـوقوف عـلى هذه األسـباب .يـقول
مــديـر مـركـز الـدراسـات والـبـحـوث
خـــالـــد الـــعـــرداوي لـ(الـــزمـــان) ان
العنف االسري اخـذ أنواع متعددة
عاملة ويتمثل ومنها القسوة في ا
بــــالـــضــــرب واحلـــرمــــان بــــحـــيث
ــاط ســلــوكــيــة غــيـر اكــتــســبت أ
مقبولـة مضيفاً ان ابـسط مسببات
العنف االسري هو تعاطي الكحول
واخملــــدرات وبــــعـــدهــــا االمـــراض

الـنـفـسـية واالجـتـمـاعيـة بـاإلضـافة
الى الـدوافع االقتـصاديـة والذاتـية
حيث تـنبع من ذات االنسـان نفسه
ـا تـقـوده نـحـو الـعـنف االسري و
مــضــيــفـــا الى ان االب في مــحــيط
االسرة يـستـجيب لـلضـعف نتـيجة
ــا تـنــعـكس اثــارهـا عـلى الـفــقـر 
االســـرة مـــشــيـــرا الى ان الـــدوافع
االجــتــمــاعــيــة تــتــطــلـب ان يــكـون
الـرجل في قـيـادة االسـرة عـلى قـدر
مـن الـــرجـــولــــة من خالل الــــعـــنف
والـقــوة مـبــيـنـاً انـه عـنـدمــا يـكـون
اجملـــتــمع عـــلى درجــة عـــالــيــة من
الــثــقــافـة والــوعي تــتــضــاءل هـذه
الـدوافع وتــنـعــدم في اجملـتــمـعـات
الـراقـيـة فـيـمــا قـال الـتـدريـسي في
القـانون في جامـعة كربالء د. عالء
احلـــســيـــني ان احلـــد من الـــعــنف
االسـري يــتـطــلب االرشـاد الــديـني
الــذي يــكــون عــامل مــهـم حلــمــايـة
اجملــتـمع بــاإلضــافــة الى الــتـرابط
شـورة النـفسـية شاكل العائليةاالسـري وتقـد ا q∫ االطفال اول ضحايا ا UA
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عــرضـهــا عـلى اجملــلس االقـتــصـادي
ـصــادقـة عــلـيــهـا لــلــجـامــعـة لــيـتـم ا
والـشـروع بـالعـمل وفـقـا لـهـا). وعـقد
الوكيل الـفني لـلوزارة طالب عـبدالله
بايش في مقر الشـركة العامة لـتنفيذ
ـــــواصالت  مــــشـــــاريع الـــــنـــــقل وا
اجـــتــمــاعــاً مــوســعــاً مع مــديــر عــام
الشـركة كر هـاشم حسـ اجلابري
ـتــقـدم فـيـهــا  لـبـحث سـبل الك ا وا
االرتـقـاء بـواقـع الـشـركـة وآلـيـة عـمل
ــنــفــذة لــصـالـح الـوزارة ــشــاريع ا ا
وتـشـكــيالتـهـا.وقــال بـايش في بـيـان
امس انه (  زيـارة الـشـركـة لـتـقد
نـاسبـة تسـنمه التـهنـئـة للـجابـري 
مــهـام عـمــله مـديـراً عــامـا لـلــشـركـة 
واسـتـناداً لـتـوجـيـهـات الـوزير خالل
اجـــتــمــاع هــيــئــة الــرأي الــذي عــقــد
مؤخراً بدعـم الشركة من خالل وضع
آلـية عـمل جـديدة لالرتـقـاء بهـا نـحو
االفضل  والسيمـا ان الشركـة تمتلك
من اإلمـكـانات الـتي تـاهـلـهـا بتـنـفـيذ
مــــــشــــــاريـع الــــــوزارة وفـق أحــــــدث

ية).  واصفات العا ا
من جــانــبه اكــد اجلــابــري ان (هــذه
الزيـارة جاءت لـتصـحيح مـسار عمل
كلفة بها الشركة في تنفيذ االعمال ا

ورسم آلــيــة جـديــدة تــنــطـلق مــنــهـا
ـهـام الـشـركـة في اداء الـواجـبـات وا
ـــنــاطـــة بـــهـــا). وبـــاشـــرت جلـــنــة ا
ــركــزيــة في الــوزارة الــتــجـــاوزات ا
النـقل  بالـتنـسيق مع مـفرزة شـرطة
السـكك وقـوة من الشـرطة االحتـادية
ـنـطـقـة برفع ـسـؤولة عـن حمـايـة ا ا
الـتــجـاوز عـلـى مـحـرمــات خط سـكـة
حديد قطـاعي محطة الكـاظمية وابو
غـريب. واشـار بيـان تـلـقـته (الـزمان)
امس ان (احلـمـلـة جـاءت عـلى ضـوء
تـوجـيـهـات الشـبـلي ومـتـابـعـة مـدير
عــــام الـــســــكك طــــالب جــــواد كـــاظم
احلــسـيــني بــرفع الـتــجــاوزات عـلى
ناطق محرمات السـكك في بغداد وا
وفــرض قــوة الـــقــانــون عــلى كـــافــة 
ـتـجاوزيـن علـى االمالك واخلـطوط ا
وغـــرامـــات وتــوجـــيه االنـــذارات من
اجـل انــســيــابــيــة ســيــر الــقــطــارات
الصاعدة والنـازلة) واهابت الشركة
ـواطـنـ (ضـرورة عـدم الـتـجـاوز بـا
عـلى مـقـتــربـات خط الـسـكـة احلـديـد
ـشيـدات والـدور الـسـكـنـية واقـامـة ا
ناطق الـتابعة لـلسكة وخالف على ا
ـــتـــجـــاوز كـــافــة ذلك ســـيـــتــحـــمل ا

الية).  التبعات القانونية وا
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االعتراضـات التي تهبُّ كمـا تهبُ الرياح السـاخنة على كـثيرٍ مِنْ أفعالـنا وأقوالنا

عترضون أنهم يُطلقونها مِنْ فَرط حرصهم علينا ليست بقليلة ..!!  ويزعم ا
-2-

ومن األمثلة على ذلك :
اذا تسكن بعيداً عَنْ أهلِكَ ? أنْ يقول لك بعضهم : 

وكأنهم أحرص عليهم منك ..!!
الـيـة أنْ تبـحث عن الـسكن الـذي تـستـطيع ان مع انك مضـطـر بحـكم أوضـاعك ا

تدفع ايجاره الشهري دون ان تصاب بارهاق مالي شديد .
ومن ذلك مثال :

اذا  نراك أسبوعاً بعد أسبوع وأنت لم تبدل ثيابك ? و
وأنت ال تريد ان تقول لهم :

انني ال أملك اال هذه الثياب ..!!
ويـزعـجك كثـيـراً هـذا الـتدخل الـفـضـولي الـقبـيح في مـسـألـة تعـود الـيك وال تـعود

لهم..!!
ومن ذلك أنْ يقول لك بعضهم : –

اذا ال تفكر بالهجرة الى أوربا ليحظى أوالدك بالتعليم الراقي ?
زعوم أهم من احلفاظ هم  والتعليم الغربي ا وكأنّ العيش في الوطن أمر ليس با

على دينهم وتمسكهم بالقيم األخالقية ...
وقد يعترض عليك مَنْ يقول لك :

اذا ال تقرأ في صالتِك بعد سورة الفاحتة االّ ( قل هو الله أحد ) ?
وقد يظن أنك ال حتفظ غيرها ..!!

-3-
ـة منـذ فـجر ـا هي قـد ويـبـدو أنّ هذه احلـالـة االعـتراضـيـة ليـست بـجـديدة  وا

االسالم .
جاء في التاريخ :

ان النـبي (ص) بعث سريـةً واستعـمل علـيها (عـليّاً) (ع) فـلمـا رجعوا سـألهم عنه
فقالوا :

فيهِ كُلُّ خير 
ثم قالوا :

انه قرأ بنا في كل صالة ( بقل هو الله أحد ) 
فسأله النبي (ص) عن ذلك فقال :

لِحُبيّ لها  
فقال (ص) :

ما أحَبْبَتَها حتى أَحبَّكَ اللهُ "
-4-

وهكذا يتجلى انّ هذه االعتراضات ليست وجيهةً أصالً  
ثم انهـا تدخالت سافرة في شأن خاص من حقّ صاحـبه ان يختار فيه ما يالئمه

بعيداً عن االعتراضات واالحتجاجات .
-5-

قابل ان االعـتراضات على الـسلوك الشائن والغـريب با
ـــمــارســـات الــفـــجــة  قـــلــيــلـــة بــالـــقــيـــاس الى تــلك وا
االعتـراضـات الـباهـتـة والـسبب فـي ذلك قلـة الـتـفقه في

وازين   الدين  والتسامح في احلفاظ على ا
صيبة . وهنا تكمن ا
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ـشـتغـل في كـان مـشهـداً ال ينـسى وسـيظل مـحـفوراُ في الـذاكـرة. طوابـير من ا
حقـوق الثقافة واإلعالم يـنتظرون ويتـزاحمون ويتدافعـون ثم يعودون في يوم آخر
من أجل ألفـي دينار عراقي يوميا. نـعم ألفي دينار عراقي وليس ألفي دوالر. هل
ن يــدعـون أنـهم هــنـاك ذل وهـوان أكــثـر من هـذا? هل هــنـاك إحـتــقـار لـلـثــقـافـة و
اذا يرضى اإلنسان لنفسه أن يهبط الى مصاف ا رأينا?  يشتغلون فيها أكثر 
أحط اشكـال اإلستجداء? ال أحد يعـتب على هذه التي تسمى نـفسها دولة وتفعل
الـذي فعـلـته ألنـهـا ببـسـاطـة دولة مـنـخـورة يـدب فيـهـا كـلهـا عث الـفـسـاد واجلهل

وإحتقار الفكر والثقافة. 
ال أحد يعـتب عليها هذا ألن مـافعلته يليق بهـا وينسجم معهـا ويأتي منسجماً مع
ـستـطرقـة أي إما شـمولة ـؤسسات الـدولة وفـقاً لـقاعـدة األواني ا شـهد الـعام  ا
كن أن يـوجـد أحـدهمـا الى جـوار اآلخـر. لكن احلـسن أو شـمـوليـة الـقـبيـح فال 
الذي يـؤلم ويحـز في الـنفس ويـدمي القـلب أن يـتكـالب وبهـذه اإلنـدفاعـة الشـرهة
ـثقـف لـلـحصـول على ألـفي دينـار يومـيا فـهذا جـموع من يـطلق عـلـيهم تـسمـية ا
عيب ال يـغتـفر وكـان األحرى بـأي واحد مـنهم أن تـعاف نـفسه ولـيمـة الشـحاذين
هـا عـادة ذوو الـيـسـار في مـنـاسـبـات مـعـيـنـة أوإيـفـاء لـنـذر عـليـهم. هـذه الـتي يـو
تـمـيـزة وتولـيـهم اإلحـترام تـتـسابق الـدول احملـتـرمة لـنـيل رضـا هـذه الشـريـحـة ا
الالئق بهم وتمـنحهم اإلمتيازات التي يـستحقونها بيـنما تمعن أنظمتـنا العجائبية
الـغـرائبـيـة في إهـانـة هـذه الـشريـحـة بل واألنـكى واألشـد عـجـائبـيـة وغـرائـبـية أن
ثـقفـون أنفـسهـم ويرضـون بإذاللـهم. ال أحد يـسـتطـيع التـذرع باحلـاجة يـحتـقـر ا

فـماليــ الـعــراقـيــ يـعــيـشـون فـي ظل احلـاجــة. تـرى مـاذا
سيـعتقد مشاهـدو الفضائيات عـبر العالم وهم يرون هذا

شهد البشع يعاد عرضه مرات ومرات?  ا
هل يجرؤ أحد من منظمي هذه اإلحتفالية البائسة على
اإلعتـذار? ال. هذا لـيس بوارد في عـراقنـا العـظيم. هذه
بـتالة بألف ثقـافة ال يُـعـترف بـها هـنا فـي هذه الـبالد ا

علة وعلة.

منذ مَـنَ الله على العراق بالتغيير  ورأى الشعب اليوم الذي عاش حياته متطلعا
اليه  واخلالف الـسياسي البيني قائم متصاعد  سني سني  كوردي كوردي 
شيـعي شيـعي  شيـعي سني كـوردي  وفاتـورة اخلالف يدفـعهـا الشـعب  قتالً
وتـهـجـيـراً وتـغـريــبـاً  ونـقـصـاً في اخلـدمـات والــعـمل واألمن  حـتى راح الـنـشـأ
اضي ومـآسيه  ويـتهـجم على الـقادم اجلـديد  اجلديـد يلـعن التـغيـير  ويـنكـر ا
صارفـاً النـظـر عن تاريـخه وظالماته ومـآسـيه وشهـدائه  فهـو لم يـعش احلقـبة 
ولم يـرَ الـتــرهـيب  ولم يــقـرأ مــا تـعـرض له الــسـلف  بــفـعل إخـفــاقه في تـدوين
وتسـجيل ما عايش من مآسي  فأكثر من نصف الـشعب العراقي اليوم ولد بعد
التـغيير  وكيف خللف أن يحاكي معاناة سلف لم يعايش أو يقرأ دقيات مآساته
 واحلصـيلة  سـب ولعن وشتـائم وبغض  وتظـاهر وتـعرض واعتـصام وحرق 
وأس أزمـة الـثــقـة بـ احلــاكم واحملـكـوم يــتـعـمق  وبــون الـهـوة يــتـسع  ودائـرة
اخلالف آخذة بـالتمدد  ولذة احلكم تعبث بـرأس القابض على السلطة  احلاكم
الذي تـصدى وأخفق  وحكم ولم يـنجز . ويقيـناً أن اخلاسر األكـبر في معادلتي
اخلالف السـيـاسي  واإلخـفـاق في إدارة منـظـومـة احلكـم  الشـعب الـذي تـطلع
نظومة القادم اجلديد  واجليل الذي عاش جل حياته محروماً والنشأ الذي ولد
ولم يـرَ اال اخلـالف الـطـائـفي  والـتــنـازع الـقـومي  ونـقـص اخلـدمـات  وتـفـشي
الـفـسـاد  وغيـاب األمن  وارتـفاع مـعـدالت الـبطـالـة  وغيـره من الـشـعوب االقل
ثروة  واألحـدث جتربة سياسية  يعـيش رغد العيش  والبيـئة اآلمانة  والتعليم
بكرة عـلومات . لقد أنتهت االنتخابات ا ا افرزته تكنولوجيا ا تطـور  ويتنعم  ا
رجعـية  وحـرص علـيها الـشعب  وتـطلع الـيهـا الباحث عن  التي دعت الـيهـا ا
ــشـهـد احلــريـة  وأفـرزت نــتـائج جــديـدة ال تــزال آثـارهـا تــلـقي بــظاللـهــا عـلى ا
ـشـهـد الـسـيـاسي عـالق  مـيـاهه راكدة  الـسـيـاسي واألمـني واالقـتـصـادي  فا
وأرضه قاحـلة  وأجـوائه ملـبدة بـالغـيوم الـسوداء  واالقـتصـاد يقف مـتوجـساً 
رجـاله تـتــرقب  وأمـواله راكـدة  ومـشــهـده كـمـا الـسـيــاسي غـامض مـبـهم  وال
يخـفى علـى متـابع مراقب  مـا يشـهده الـوضع األمني من تـراجع  فداعش راح
يــنــشط من جــديــد لــيــضــرب اآلمــنــيــ ويــحــصــد األرواح  وراح االســتــهـداف
والتـصفيات الشخصـية تتنامى وكلهـا حتت مظلة اخلالف السياسي  واخلالف
ن تـصـدوا  وخـاضـوا الـسـيـاسي مـنـه بـرآء . عـلى قـادة الـكـتل الـســيـاسـيـة  
عـركة  وعانوا الويالت في ظل النـظم الراحلة  تناسي اجلـزئيات  واالجتماع ا
ـشتـركـات  وتـضـيـيق اخملتـلـفـات  فـأمن الـبالد على عـلى الـكـليـات  وتـوسـيع ا
ـنـاصب الى فـنـاء  لـكن ـكـتـسـبــات  فـا احملك  وأرواح الـعـبــاد أنـفس من كل ا

ـوقف ثـابت  وبالـقـطع أن كل تـنـازل من أجل الـوطن هو ا
انتـصـار  ويـقيـنـاً أن الـتنـازل البـد أن يـكون مـشـترك 
فال خـاسر في معـادلة خالف ابنـاء اجللدة  اال الوطن
ـنـاصب ال تـعـادل دم يـسفك  وروح ـواطن  فـكل ا وا
ً يدمر  فال نفيس بعد الوطن وال غالٍ بعد تهـدر  وم

الروح .
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يحتـفظ العراقـيون والعـرب بذكريات
جـمـيـلــة عن قـطـار الـشـرق الـذي كـان
يــربط بــلــدهم بــأوربــا عــبــر ســوريـا
وتـركيـا . وفـضالً عن طـابـعه الـتـقني
احلـــديـث يـــومــــذاك فــــان اخلــــدمـــة
الـفـنــدقـيـة في عـربــاته ظـلت عـنـوانـاً
ألروع األيــام. وقــد كــتــبت الــروائــيـة
الــبـريــطـانـيــة اجـاثــا كـرســتي الـتي
رافـقت زوجـهــا االثـاري في عـمـلـيـات
الـتـنـقــيب بـالـعـراق  روايـة بـعـنـوان
ة في قـطـار الـشـرقي الـسريع) (جـر
الــذي حتـــول الى فــيــلـم ســيــنــمــائي
وهــذه الــواســطــة الــتي انــدثــرت في
متـد داخل العراق ما زالت جزئهـا ا
تـمـتلك احلـيـويـة والـرحالت الـفـريدة

في تركيا.
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تــسـتــقـبـل زخـارف زاهــيـة ومــفـارش
مــائــدة بــيــضــاء وزجــاجــات جــذابـة
الـركــاب حلـظــة صـعـودهـم عـلى مـ
"َإيـــســتــرن إكـــســبــرس" أحـــد أكــثــر
الــقــطــارات اســتــقــطــابــا لـلــرواد في
تركيا للـغوص في أجوائه الساحرة
كسوة ـنظر الهـضاب ا واالستماع 
بــالــثــلــوج في األنـاضــول ومــنــطــقـة
عروف محلياً الفرات.ويُقدم القطار ا
بـاسم  قـطـار تـركـيـا الـسـريع إحـدى
أكثـر التـجـارب اجلديـدة الرائـجة في
الـبالد  حـيث تـشق الـعـربـات الـتـسع
ـسارات اجلـبلـية في طريـقهـا حول ا
رحلة تستغرق 32 ساعة وتمتد على
1300 كيـلـومتـر من العـاصـمة أنـقرة
إلى مـديـنــة قـارص الـتـاريـخـيـة قـرب
حــدود تـركــيــا الـوعــرة مع أرمــيـنــيـا
وجورجيا.وكـانت اخلدمة عُـلقت بعد
أقل من عام من بدئها بـسبب جائحة
كوفـيد-19 لكـنـهـا عادت مع تـخـفيف
الــقـيــود. كــمـا أن الــتــذاكـر تــبـاع في
غــــضـــون دقـــائق مـن طـــرحـــهـــا رغم

سعـرهـا البـاهظ  نـسبـيـا.وقال مـدير
الهيئة التركية للسكك احلديد حسن
بـــيـــزوك لـــوكـــالـــة فــرانـس بــرس إن
ـتــخـصـصـ في الـسـفـر ـدوّنـ ا "ا
يصـنفـون خط أنـقرة-قـارص من ب
أجــمل أربــعــة خــطــوط قــطــارات في
العـالم".وتـقـول زوالن نور كـومـوركو
(26 ســـنـــة) الـــتي حتـــتـــفل بـــعـــيـــد
ميالدهـا على مـ القطـار "إنهـا حقاُ

حلظة خاصة جداُ لي ولعائلتي".
وتـوضح الــشـابـة الـســمـراء بـاسـمـة
"هــذه هـــديــتي (في عـــيــد مــيالدي)"
بـعـدمـا زيــنت مـقـصـورتـهـا بـأضـواء
أرجـوانيـة وعـلقت إكـلـيالّ من الـفرو
عــلى الــبـاب ووضــعت الــبــســكـويت
وإبريق الـشـاي اخلزفي عـلى مـفرش

طاولة مطرز.
ويـعـمل الـقـطـار مـرتـ في األسـبوع
من 30 كــانـون األول/ديــســمــبـر إلى
31 آذار/مـــارس لـــتـــحــقـــيق أقـــصى
ـنــاظــر الـطــبــيـعــيـة اســتــفـادة مـن ا
ـغـطـاة بـالـثـلـوج. ويسـلك لـلـجـبـال ا
طـريـقا هـو نـسـخـة مـصـغرة مـن تلك
اخلـاصـة بـالــقـطـار الـروسي الـعـابـر
ــهــنــدس فـاحت لــســيــبــيــريــا وفـق ا
.ويـقــول وهــو يـعــمل وقـد يــالـتــشــ
أدخل رأسـه في حـــجــــرة لإلمـــدادات
الـكــهـربـائـيـة "هــنـاك دائـمـا شيء مـا
يــجب إصالحه".ويــوضح يــالـتــشـ
ــــاضي كــــانت درجــــة "األســــبـــــوع ا
احلـــرارة 24 درجــــة مـــئــــويـــة حتت
اء مـتجمـداً" مشيرا الصفـر... كان ا
إلى أن احلـرارة تـتــدنى أحـيـانـا إلى
40 درجـــة حتت الــصـــفــر.ويـــضــيف
"أتـدخل عـنــد الـلـزوم من دون إزعـاج
الـركـاب. رؤيـتــهم سـعـداء هي مـتـعـة
حـقــيـقـيـة بــالـنـسـبــة لي".عـلى عـربـة
ـكن لـلـركاب أن يـتـنـاولوا الـطعـام 
أطعمة طوال الليل حتت كرة شبيهة
ـالهي ـــــــوجـــــــودة فـي ا بـــــــتـــــــلك ا

ــكــان تــلــتــقي الــلــيــلــيــة.وفي هــذا ا
إيــلــهـــمــور إيــرمـــاك وصــديــقـــاتــهــا
تقـاعدات لـتناول الـشاي مع غروب ا
تـوهجة. وتـنحدر الشمس وألـوانه ا
النـساء األربـعـون من مديـنة بـورصة
ــطـــلـــة عـــلى بـــحـــر مـــرمـــرة غــرب ا
الــــبالد.وتـــقـــول إيـــرمــــاك "نـــحن في
إجـازة من أزواجـنـا وآبـائـنـا" مـثـيـرة
ضـحـكــات جـمـيع من حــولـهـا.يـسـيّـر
قطار آخـر رحالت على طـول الطريق
عينه تمتد 20 ساعة من دون توقف
نـاظر عيـنها لكن ما يتـيح التمـتع با
بــــــرحـــــلــــــة أقــــــصـــــر وأجــــــواء أقل
احـتفـالـية.غـيـر أنّ هـذا القـطـار صُمم
طـلـقـة لـلسـفـر عـبر ـتـعـة ا من أجل ا
مــحــافــظـــات مــذهــلــة لـــكن يــصــعب
الـــوصـــول إلـــيــهـــا مـــثـل قـــيـــصــري
وســــيـــواس وأرزنــــغـــان وأرضـــروم
إضــافـة إلى االحــتـفــاالت الـصــاخـبـة
طوال الـليل.وحـرص احملامي يوروك
جـيــريس وصـديـقـاه عــلى االحـتـفـاظ
بــكــمـيــات كـافــيــة من الـطــعــام حـتى

نـهـايـة الــرحـلـة. وقـد أحـضـر الـرجل
ـولع بـاحلـفالت إكـلـيالً من الـضوء ا
األبــــيض ورجل ثــــلج مـن اجلـــبس

وشموعا ومكبر صوت محموال.
ويقول جيريس البالغ 38 عاما " كان
ـا" فيـما انـتشـر على هذا حـلمـا قد
ـأكـوالت طـاولــته مـا لــذ وطـاب مـن ا
شروبات.ويـضيف "كان عـلينا أن وا
تعة. وقد جنعل من الرحلة جتربة 

أعددنا لها كثيرا".
مع حلول ساعات الـليل يبدأ الناس
ـــشـــاركــة ـــمـــر  بـــاالجـــتـــمــاع فـي ا
ـوسـيـقـى والـرقص. من بـ هـؤالء ا
ثنائـيان متزوجـان في اخلمسـينيات
ـدرسـة من الــعـمــر "أصـدقــاء مـنــذ ا
الثانويـة" أتوا من أجل "قضاء وقت
ـتع مـعـاً".ومن بـ هؤالء األزواج
يـــقـــر أحـــمـــد قـــاووش بـــأنه شـــعـــر
" لــرحالت الــقــطــار الــتي "بــاحلــنـــ

أجراها في ريعان شبابه.
ويقول "نـقوم مجـددا بالرحالت التي
أجـــريـــنـــاهــــا خالل الـــطــــفـــولـــة مع

أجدادنـا".ويـستـقـطب القـطـار أطيـافا
مــتــنــوعـة مـن اجملـتــمع الــتــركي مع
اط أناس من مـختـلف األعمـار واأل
من احملـافـظـ إلى األكـثر حتـررا.في
أرضروم احملطة األخيرة قبل قارص
عـلى عـلـو 1945 مـتـرا يـؤدي ركـاب
ـنـصـة كــثـر رقـصــة تـقـلـيــديـة عـلـى ا
اجملــمــدة عــلى وقـع نــغــمــات راديـو
بائع الشـاي.ويظهر مـقياس احلرارة
عـلى احملـطة 11 درجـة مـئويـة حتت
الــــصــــفــــر من دون أن يــــحــــبط ذلك

ة أحد من الركاب. عز
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وفي البيرو أحدثت أمطار غزيرة في
مــديــنــة مــاتــشـو بــيــتــشــو اجملـاورة
لـلـقلـعـة الـشـهـيـرة التي حتـمل االسم
نـــفــــسـه من زمن حــــضــــارة اإلنــــكـــا
وتُصـنف من أهم األمـاكن السـياحـية
في البيرو أضـراراً في خطوط سكك
احلـديد واجلـسـور اجلمـعـة عـلى ما
أعـلن مـسـؤولــون مـحـلـيـون.وأعـلـنت
حكـومة إقـلـيم كوسـكو أنّ فـيضـانات

نــهـــر ألــكـــامــايـــو عـــطّــلت خـــدمــات
الـــقــــطـــار.وأوضح مـــســـؤولـــون في
دني أنّ الـفيـضانـات غمرت الدفـاع ا
مـــنـــازل قـــرب الـــنـــهـــر مـــا أدّى إلى
إصابة شخص وفـقدان آخر.وأعلنت
هــيـئـة الــسـكك احلــديـد في الــبـيـرو
وهي واحــدة من شــركــتــ تــوفــران
ـنـطـقـة عن إلـغاء خـدمـة الـنـقل في ا

رحالت حتى إشعار آخر.
وزار نـحـو 447 ألف شــخص مـوقع
مــاتــشــو بــيــتــشــو عــام 2021 وهي
أرقام انخفضت بـسبب وباء كوفيد-
 19وسـجّـلت مسـتـويـات أقل بـكـثـير
ـنـطقـة سـنـوياً ـعـتاد إذ يـزور ا من ا

1,5 مليون شخص.
ســـجّل اقــتــصــاد الــبــيــرو تــراجــعــا
ــئــة عـام 2020 بــنــســبـة 11,12 بــا
وكــــــان فـي حــــــالــــــة ركـــــــود حــــــتى
حـزيـران/يـونــيـو من الـعـام الـفـائت
واعــتُـبـر قــطـاع الـســيـاحــة من أكـثـر
الـــقــطــاعـــات تــضــرراً مع تـــســجــيل

ئة. انخفاض يفوق الـ 50 با
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اكدت الـقـنصـلـية الـعـراقيـة في لوس
اجنــلـوس  اسـتــعـادة قــطـعــاً اثـريـة
قيـمـة يصل يـفوق عـمـرها عن اربـعة
االف سـنــة  من قــبل مـحــقـقي االمن
الـــداخــــلي مع عـــمـالء خـــاصـــ في

مدينة فينتورا في كاليفورنيا. 
وقـــال الــــقـــنــــصل الــــعـــام ســــلـــوان
سنـجاري في بـيـان تابـعته (الـزمان)
امس (نـــحن نــقــدر عــالــيــاً اجلــهــود
ـــبــذولــة والــتــنــســـيق الــعــالي مع ا
مــديـريــة حتـقــيــقـات االمن الــداخـلي
) واضاف لـغـرض إعـادة الـقـطـعـتـ
ان (هـذا اجلـهـد يـسـلط الـضوء عـلى
الــتــعــاون الــكــبـيــر بــ الــســلــطـات
الـــعــراقــيـــة واألمــريــكـــيــة وان هــذا
ـسـتـوى مـن الـتـعـاون من شـأنه ان ا
نضوية حتت يعزز عالقة الصداقة ا
اتـفــاقـيـة اإلطــار الـسـتـراتــيـجي بـ

كـمــا أنه يـعــزز إجـراءاتــنـا الــبـلــدين
سـتمرة في الـقضاء على شتـركة ا ا
اإلرهــاب وغــيـــره من األعــمــال غــيــر

شروعة).  ا
مـن جــانــبـه  قــال الـــقــائم بـــأعــمــال
الـــــوكـــــيل اخلـــــاص إيــــدي واجن ان
ـمـتـلـكـات الـثـقـافـية (الـتـحـقـيق في ا
واآلثـار جــزء مـهم من مـهــمـتـنـا لـدى
مـــكـــتـب حتـــقـــيق األمن الـــداخـــلي)
واضاف (فخورون بإعادة هذه االثار
الــتــاريـــخــيــة الى شــعب الــعــراق ).
وبــحــسب تـقــريــر صــادر عن مــكـتب
حتـقـيق االمن الـداخـلي  فـأن إحـدى
هــذه الــقــطع االثــريــة جــزء مـن لـوح
مسـمـاري يتـوقع اخلـبراء انه يـعود
الى االف الـسـنـ ومن احملـتمـل يتم
نـــقــــله الى خــــارج الـــعــــراق اثـــنـــاء
عــمـلـيــات الـنـهـب الـتي تـعــرض لـهـا
الـبـلـد عام 2003 حـيث  الـتـوصل

الى معـلـومات تـفيـد بـوجود الـقطـعة
في تــمـوز 2020 عــنـدمــا أقــدم عـلى
واطـن احملـلي من شراؤهـا أحد ا
مـــزاد عــــبــــر االنــــتــــرنت اذا قــــامت
سـلــطـات الـكـمــارك واحلـدود بـحـجـز
الـقـطـعـة بـعـد ان جـرى شـحـنـهـا الى
ــــتـــحـــدة  دون األوراق ـــمـــلــــكـــة ا ا
لكية ـطلوبة التي تـثبت ا الرسمية ا

الشرعية.
Í—UL  —uAM

امـا القـطـعة الـثـانـية فـهي عـبارة عن
منشور مسـماري  يرى خبراء االدب
الـسومـري انه من احملـتـمل أن تـكون
نشـأته في العصـر البـابلي لـلمدة من
يالد والنص 1600 – 2000 قبل ا
ـدارس ـنــقـوش قــد اسـتــخـدم في ا ا
ـة لــتـعـلـيم األطـفـال الـبــابـلـيـة الـقـد
كيـفـية الـكتـابـة وهنـاك  لوحـ فقط
ـكتوب منشـورين معروفـ بالنص ا

ـــنـــشـــور  وقـــد عـــثــــر عـــلى هــــذا ا
ـــســمــاري فـي مــخــزن بـــدايــة عــام ا
2021 حيث ان مالكه قد توفي وكان
راغب بالتبرع به لألعـمال اخليرية 
وبـرغـم من عـدم وجــود ادلـة ألثــبـات
ـلكـيـة فـقد اسـتـعـيد بـفـضل عـميل ا
تـابع لـتحـقـيـقـات االمن الـداخلي في

لوس اجنلس). 
وتــمـكـنت مــديـريــة حتـقــيـقـات االمن
ـديــريـات دائـرة الــداخـلي الــتـابـعــة 
احـــد اذرعــة الـــهـــجــرة والـــكـــمــارك 
ـكتب االمن في التـحـقـيق الرئـيـسي 
تـحـدة وهو مـسؤول عن الواليـات ا
ــرتـبــطــة بــاجلـرائم الــتــحــقـيــقــات ا
والتهديدات العابرة للحدود خاصة
نـظمة في اسـتغالل البنى اجلرائم ا
يـة والتجـارة الدولية التحـتية الـعا
والسفر وحـركة األموال من االحكام
. وتتكون القوة على هات القطعت

ــكــتب حتــقــيــقــات االمن الــعـــامــلــة 
الـداخـلي عــلى مـا يـزيـد عن 10400
عـــمــــيل مــــوظف وأكــــثـــر من 7100 

مديـنة خاص  تـعـيـيـنهم في 220 
ـتحدة و80 موقـعاً ما في الواليات ا

وراء احلدود موزعة ب 38 دولة.
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رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
بينة في ادناه والعائدة الى مديرية تعلن جلنة البيع وااليجـار في مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنيـة لتأجير االمالك ا
زايـدة مراجعة سكرتـير اللجنة في مـقر بلدية العمـارة خالل فترة (٣٠) ثالثون يوما بلدية الـعمارة فعلى الراغـب باالشتراك في ا
تبدأ من اليوم التالي لنـشر االعالن مستصحبا معه التأمينات القانـونية البالغة ان ال تقل عن (١٠٠ %) لكامل مدة التأجير وينادى
ـدة اعاله من تاريخ الـنشـر وعلى قـاعة مديـرية بـلدية للـمزايدة فـي الساعـة العـاشرة والـنصف صبـاحا في الـيوم الـتالي النتـهاء ا
زايدة اجور النشر وكافة زايدة عـطلة رسمية يكون موعدها اليوم الذي يلـيه ويتحمل من ترسو عليه ا العمارة واذا صادف يوم ا
دنـية وبـطـاقة الـسكـن ويكـون علـيه مـراجعـة مديـريـة بلـدية ـتـرتبـة علـى ذلك وبنـسبـة (٢%) مع جـلب هويـة االحـوال ا ـصاريف ا ا

صادقة الكمال اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية. العمارة خالل فترة (١٠) عشرة ايام من تاريخ ا
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طالبة بالتعويض او اللجوء الى احملاكم اخملتصة. لك الى البلدية عند احلاجة اليه وخالل فترة التأجير او عند انتهاء العقد دون ا يسلم ا

لك ورقمهت وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية
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ؤهل وذوي اخلـبرة واالختصاص لتقد عطاءاتهم عادن ( الشركة الـعامة لصناعة االسمدة اجلنوبـية) دعوة مقدمي العطاءات ا ١-  يـسر وزارة الصناعة وا
(SPACER COUPLING FOR COOLING TOWER FAN K-711A~I ) للعمل اخلاص بتجهيز

ـرقم (٠٧٧٠٣١٧٢٢٨٤) (إثناء الدوام الرسمي / من الساعة وعـلى مقدمي العطاءات الراغب فـي احلصول على معلومات إضافـية االتصال على هاتف الشركة ا
قدمي العطاءات. الثامنة صباحاً إلى الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البصرة احمللي) وكما موضحة بالتعليمات 

اثلة. طلوبة : اخلبرة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء ان يقدم دليال موثقا بانه لديه اعمال  ٢- متطلبات التأهيل ا
 بـامكان مقدمي الـعطاء شراء وثائـق العطاء بعـد تقد طلب حتريـري الى العنوان احملدد ورقـة بيانات العـطاء وبعد دفع قـيمة البيع لـلوثائق (غير قـابلة للرد)

ناقصة مع العطاء التجاري البالغة (٢٠٠٠٠٠) مائتان الف دينار فقط ويرفق وصل شراء ا
بلغ التخميني للمناقصة (٢٠٠٠٠٠٠٠٠) مائتان مليون دينار عراقي. ٣- ا

دة (٦٠) يـوماً من تاريخ نفاذ ٤- تـقد تأميـنات أولية بقـيمة (٢٠٠٠٠٠٠) اثنـان مليون دينـار عراقي على شكل خـطاب ضمان أوصك مـصدق أو سفتجـة نافذة 
ركزي العراقي. العطاء عن طريق مصرف عراقي معتمد لدى البنك ا

ناقصة واسم ٥- تـقدم عطاء فني وعطاء جتاري ومستمسكات بثالثة ظروف منفصلة ومغلـقة وتكون الظروف مختومة بختم الشركة ومثبت عليها اسم ورقم ا
قدمة للعطاء وتاريخ الغلق وترسل بيد مخول رسمي. الشركة ا

ناقصة اجور نشر االعالن. ٦- يتحمل من ترسو عليه ا
٧- يـتم تسلـيم العـطاءات الى العـنوان الـتالي (مقـر الشـركة العـامة لصـناعـة األسمدة اجلـنوبيـة/قسم اإلعالم والـعالقات الـعامة-شـعبة الـعالقات) لـغاية نـهاية

صادف ٢٠٢٢/٢/٢٢ وفي حال مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون الغلق في اليوم الذي يليه. الدوام الرسمي ليوم (الثالثاء) ا
ثـلـيهم الـراغـب ـتأخـرة سـوف تـرفض وسيـتم فـتح الـعطـاءات بـحضـور مـقدمي الـعـطـاءات أو  ٨- الـتـقد بـالـبريـد االكـتروني (غـيـر مـسمـوح). الـعطـاءات ا

باحلضور في مقر الشركة في يوم (االربعاء) ٢٠٢٢/٢/٣ .
كنكم االطالع على علومات  زيد من التفـاصيل وا شار إليها انفا هي (مـقر الشركة العامة لصنـاعة األسمدة اجلنوبية البـصرة-خور الزبير) و ٩- الـعناوين ا

Email: scf@scf.gov.iq      scf_trad@scf.gov.iq   أو www.scf.gov.iq   موقع الشركة االكتروني
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Ministry of industry & minerals
THE SOUTHERN STSTE COMPANY

OF FERTILIZERS INDUSTRY
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ورد سـهواً في اعالنـات جريـدة الزمان الـعدد (٧١٧٥) يوم
ـــواد ـــصـــادف ٢٠٢٢/١/١٩ خـــطـــأ (وزارة ا االربــــعـــاء ا
ـائـيـة/دائرة تـنـفيـذ اعـمـال كري االنـهـر) والصـحـيح هو ا
ـائـية / دائـرة تـنفـيذ اعـمـال كري االنـهر) وارد ا (وزارة ا

لذا اقتضى التنويه 
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{ الـــقـــدس - (أ ف ب) - قـــدم زعـــيم
أكـــبــر حـــزب يـــهـــودي مـــتـــشـــدد في
ان امس إسرائيـل استقـالته من الـبر
األحــد بـعــد الـتــوصل إلى اتــفـاق مع
النـيـابة الـعـامة حـول قضـيـة احتـيال

ضريبي.
ويقـود وزير الـداخلـية السـابق أرييه
درعي حـزب شــاس ثـالث أكـبــر كـتـلـة
ـانـيــة في االئـتالف احلـكـومي مع بـر

تسعة مقاعد من أصل .120
اضي إلى اتفاق وقد توصل الشهر ا
ــدعي الــعـام يــقـضـي بـاعــتـرافه مع ا
بارتكـاب مخالـفات ضريـبية بـسيطة.
قـرر أن تصـادق احملكـمة عـليه ومن ا

األسبوع اجلاري.
ــوجب وإلى جـــانب االســـتــقـــالـــة و
االتــفــاق سـيــتــجــنب درعي الــسـجن
ه  180ألف شيكل (57 وسيتـم تغر

ألف دوالر).
ـــان ـــتــــحـــدث بـــاسـم الـــبـــر وقـــال ا
اإلســرائــيــلـي أوري مــايــكل إن زعــيم
احلـــزب قـــدم اســـتـــقـــالــــته لـــرئـــيس
الكـنيـست مـيكي لـيفي عـلى أن تدخل

حيز التنفيذ الثالثاء.
ولن يـؤثر االتـفـاق عـلى زعـامة درعي
ــثل الـــيــهــود حلـــزب شــاس الـــذي 
الـشـرقـيـ في إسـرائـيل الـذين تـعود

جذورهـم إلى جنـوب أوروبـا وشـمال
إفريقيا. وكان رئيس الوزراء السابق
بـنـيـامـ نــتـانـيـاهـو قـد حـظي بـدعم
"شاس" وحزب "يـهودوت هـتوراة" ما
مكّنه من االستمرار في منصبه لنحو
عاما على التوالي قبل أن يطيحه 11

اضي. نفتالي بينيت الصيف ا

وتتزامن استقالة درعي مع محادثات
يجريـها الفـريق القانـوني لنتـانياهو
ـدعي الــعـام بـشــأن اتـفـاق ومـكــتب ا
مـحـتــمل حـول قـضـيــة الـفـسـاد الـتي
حتــــيط بـــرئـــيـس الـــوزراء الـــســـابق
والـذي تالحقه تـهم تـتـعلق بـالـرشوة

واالحتيال وخيانة األمانة.

وينفي نتانياهو هذه التهم.
وتخـتلف قـضيـة نتـانيـاهو عن درعي
ـثــلي االدعـاء في مــلـفه أصـروا ألن 
عـلى اعـتــرافه بـ "الـفـسـاد األخالقي"
مــا ســـيـــمــنـــعه مـن تــولـي مــنـــاصب
دة  7سنـوات وهي شروط منـتـخبـة 

لن تُفرض على زعيم شاس.
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ـانـيّـة كـاي-أخـيم شـونـبـاخ الى ذلك اضـطـرّ قـائـد الـبـحـريّـة األ
لالسـتـقـالة مـن منـصـبه مـسـاء السـبت بـعـد تـصريـحـات مـثـيرة
لـلــجــدل بـشــأن األزمــة في أوكــرانـيــا في وقتٍ وجّــهت كــيـيف

انتقادات لبرل بسبب رفضها تزويدها باألسلحة.
انـيّة لوكـالة فرانس برس وقال مـتحدّث بـاسم وزارة الدفاع األ
مـســاء الـســبت إنّ نـائـب األمـيــرال شـونــبـاخ ســيــتـنــحّى "عـلى
الفـور". وأثار شونبـاخ عاصفـة دبلوماسـيّة عنـدما وصف فكرة
غــزو روســيـا ألوكــرانـيــا بــأنّـهــا "هــراء" مـضــيـفًــا أنّ الــرئـيس
ــيـر بــوتـ يــسـتــحقّ االحـتــرام وذلك في وقتٍ الــروسي فالد
تُـحـذّر بـالده وحـلـفـاؤهــا الـغـربــيّـون من خـطــر الـغـزو الـروسي
ألوكرانـيا منذ أسابـيع.وأدلى شونباخ بهـذه التصريحات خالل
ــركـز أبـحـاث عـقِـد فـي نـيـودلـهي اجلــمـعـة. وانـتـشـر اجـتـمـاع 

فحوى االجتماع على وسائل التواصل االجتماعي.

{ كـييف (أ ف ب) - أعـلـنت الـرئـاسة األوكـرانـيـة امس األحد
ـوالية لروسيا وذلك تعـهدها "مواصلة تـفكيك" كل اجلماعات ا
ردًّا على االتـهامات البريطانية حول سعي موسكو إلى تنصيب
زعيم مـوال لروسيا في أوكرانيا.  وقـال مستشار رئيس مكتب
الـرئـاسـة االوكـرانــيـة مـيـخـايــلـو بـودولـيـاك "ســتـواصل دولـتـنـا
سـيـاسـتـها تـفـكـيك كلّ هـيـكل أوليـغـارشي وسـيـاسي يُـمكن أن
" يعـمل عـلى زعزعـة اسـتقـرار أوكرانـيـا أو يتـواطـأ مع احملتـلّ
ــان األوكـراني الـروس.  فــيـمــا أكــد الـنــائب الـســابق في الــبـر
يفـغيني موراييف الـذي اتّهمت لندن روسـيا بالسعي لـتنصيبه
رئـيـسـا مـواليـا لـلـكـرمـل فـي أوكرانـيـا أن كـيـيف بـحـاجة إلى
قـيــادة جـديــدة. وكــتب مـورايــيف عــلى فـيــســبـوك أن "الــشـعب
األوكراني بـحـاجـة إلى سيـادة الـقـانون وسـيـاسـات اقتـصـادية
واجتماعية سلمية وحكيمة وبراغماتية وقادة سياسي جدد".
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وكـمـا سأوضـحـها أكـثر فـي احللـقات او

الكتب القادمة أن شاء الله.
WK 2 WMO

لــلـتــدلــيل عـلـى مـدى انــتــشـار االســبـاب
الـتـبريـريـة لهـذا األسـتـقواء عـلى االبـناء
ـــثــلــة لــكل فــقــد جــرى ســـؤال عــيــنــة 
ناطق ختـلف احملافظات وا الـعراقي 
وعـبر مـنـهـجـية والـشـرائح االجـتمـاعـيـة
ي التي شرحتها سابقاً مـسح القيم العا
عــمـــا أذا كــانـــوا يــعـــتــقـــدون أن ضــرب
أو دائـماً أبـنـائـهم مـبـرر في ظـرف مـعـ
مــبــرر أو غــيــر مـبــرر أطـالقـاً. أوضــحت
الــنــتــائج ان من يــرفــضــون هــذا الـفــعل
أطالقـاً كـانـوا %41 تــقـريـبـاً عـام 2014
وقــفــزوا الى %46 تــقــريــبــاً عـام 2019
وهي زيـادة بـسيـطة لـكـنهـا ايـجابـية في
ـشكـلة كانت في . لكن ا نـسبـة الرافضـ
ـبررين للـضرب دائمـاً أو احياناً نـسبة ا
فـــقـــد قـــفـــزت من %30 الى %33 خالل
ـعــنى أن ثـلث الـعــراقـيـ ـدة.  نـفـس ا
يـــبــررون عـــلـــنـــاً ودون مـــواربـــة ضــرب
ـوضوع الذي االطـفال. وأذا عـدنا لذات ا
نــبــهت له في أكــثــر مـن مــكــان بــأن هـذا
ــرغـــوبــيــة الــســـؤال هــو من أســـئــلـــة ا
االجـتــمـاعــيـة الـتـي يـخـجل الــبـعض من
االجـابة عنها بصـراحة أو يحاول أظهار
فأننا حينذاك ندرك نـفسه بغير طبيعتها
ن يــبــررون ضــرب أن الــعــدد الــفــعـــلي 
االطــفــال في الـعــراق هــو أكــبــر من هـذا
أعــلم ان الـغـالــبـيـة الـرقم حــتـمــاً.أخـيـراً
سـتـقـول ان بعـض الضـرب او الـتـعـنيف
لـكن الــسـؤال ضــروري ل(تـربــيــة)االوالد
مــاهــو مـــعــيـــار ومــقــدار هـــذا الــضــرب
والـتعنيف? وهل قوتنا وسلطتنا االبوية
تــبـرر االســتــقــواء عـلـى أوالدنـا بــحــجـة
الـتربـيـة? أعلم انـها أسـئـلة تـثيـر الـكثـير
من الــنـقـاش واآلراء وهــذا بـالــضـبط مـا
اقـصـده من هـذه السـلـسلـة الـتي اتـناول
فـيـهـا التـغـيـرات الـقيـمـيـة احلـاصـلة في
اجملـتـمـع الـعـراقي. في احلـلــقـة الـقـادمـة
أنـاقش سلوك عنيف وخـطير آخر يعاني

منه مجتمعنا اال وهو ضرب الزوجات.

أحــيــانــاً يـزيــد فـي أثـره الــســلــبي عن
الـعقاب اجلسدي!!قد يعتقد البعض ان
الـظرف االقـتـصادي أو االجـتمـاعي هو
الــذي يــدفـع اآلبــاء الى هــذا الــســلــوك
األجـرامي مع أبـنائـهم. هنـا تشـير ذات
الــدراســة أن %75 من الــعــوائل الــتي
تـصنف أنهـا غنيـة تمارس الـعنف ضد
أبــنـــائــهــا! كـــمــا أنه فـي الــوقت الــذي
تـمارس فيه %83 من الـعوائل الريـفية
هـذا الـسـلوك اال ان %80 مـن العـوائل
احلـضرية تـمارس ايضـاً ذات السلوك!
والــواضح بـــالــنـــســبــة لـي أن ســلــوك
وأن كــان الـــعــنف ضـــد االطـــفــال هـــذا
يـرتـبط جـزئيـاً بـالـظـروف االجتـمـاعـية
واالقـتصـاديـة والتـعلـيـميـة اال انه بات
ظــاهـرة شــائــعــة ومــنـتــشــرة ومــبـررة
بـالـثـقـافـة احملـلـيـة الـتي ال تـنـظـر لـهذا
بل الــســلــوك بــأنه مــحــرم أو أجــرامي
وتـبرره بأعـتبار أن مـعظمـنا مارسه أو
مـورس عليه دون أن يـحصل لنا شيء.
وفي الـــــــوقت الـــــــذي أؤيــــــد فـــــــيه أن
ا فـيهم كاتب هذه السطور) مـعظمنا(
قـد مــارس أو مـورس الـعـنف ضـده في
الـطـفـولة فـأن من الـصـحـيح الـقول أن
من يــبـرر هـذا الــفـعل االجــرامي بـكـون
انه لم يـحــصل لـنـا شيء نـتـيـجـته هـو
مـخـطىء تمـامـاً بـدليل مـعـدالت الـعنف
ــرتـــفـــعـــة في اجملـــتـــمع وطـــبـــيـــعــة ا
الـشـخصـيـة الـعراقـيـة الـتي تـعاني من
ـشـاكل كـمـا اوضـحـتهـا في كـثـيـر من ا
احلـلـقـات الـسابـقـة من هـذه الـسـلـسـلة
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ضــــجـت وســــائـل االعالم والـــــتــــواصل
األجـتـمـاعي قـبل يـومـ بـفـيـديـو مـروع
ارس ساديته ويُـفرغ غضبه ألب وهـو 
في أبــنه الــصــغــيــر الــذي كــان جـســمه
الـنــحـيل يــتـلـوى حتـت تـأثـيــر الـضـرب
وصـوته البـريىء يرجو ابـيه كي يخفف
عـنه الـعـذاب ويـعـده بـأنه سـيـحـسن من
ــدرسـيــةكي يــخـفف الــعـذاب عالمــاته ا
مارس والـضرب عـنه. وقد بـلغ العـنف ا
عـلى الــولـد الـصــغـيـر حـداً دفـع مـنـصـة
الـتواصل تـويتر تـغلق حـسابي لـنشري
ذلك الــفـيــديـو الـذي أعــتـبــرته تــرويـجـاً
لــلــعــنف ولـم تــتــفــهم اني كــنت أحــاول
ـمارسات الـتحـريض اليقاف مـثل هذه ا
من خالل جــهــد مـنــظّم تـشــتــرك فـيه كل
ـعــنـيـة مـؤســسـات الــدولـة واجملـتــمع ا
بــتـربــيـة الــطــفل. ولألسف لم يــكن هـذا
الـفيديـو هو األول ولن يكـون األخير في
ســلــســلــة اجلــرائـم الــتي تــرتــكب ضــد
الـطفـولة واالبـناء. لـقد بـات العـنف ضد
االطـــفـــال في الــــعـــراق ســـواء من قـــبل
آبـائهـم أو أمهـاتهم أو الـكـبار اآلخـلرين
في اجملـتــمع ظـاهـرة مــنـتـشــرة يـسـاعـد
ـمـارسة عـلـيـهـا ثـقـافـة الـتـبـريـر لـهـذه ا
أو ظـروف بــحـجــة الـتــأديب والـتــربـيــة
اآلبـاء واألمـهــات الـتي تـدفـعـهم لـضـرب

أبنائهم بهذه الوحشية احليوانية!
سـتنـد الى مسح ـثيـر وا في تـقريـرها ا
ركـزي لالحصاء شـامل أجراه اجلـهاز ا
في الــعـراق عـام 2018 أفــادت مـنــظـمـة
الـيونسيف بأن %88 من أطـفال العراق
حتت سن 15 سـنة قد تـعرضوا لـتجربة
الـــعـــقــاب اجلـــســـدي أو الـــنـــفـــسي من
آبــــــائــــــهم!!وأن %31 مـن هــــــؤالء قـــــد
حـيث تـعــرضـوا لــعـنف جــسـدي شــديـد
تـزداد النـسبـة قلـيالً ب الـذكور مـقارنة
ـعنف بـاالطفال األناث. وتـزداد نسبة ا
جــسـديـاً في فـئـة 9-5 ســنـوات مـقـارنـة

بباقي الفئات العمرية. 
Íb  »UI

ـقزز أن واحد من كل 5 بل وا والـغريب
أطـــفـــال عــراقـــيـــ بـــ سـن  الـــســـنــة
والـسـنـتـ وواحـد من كل ثـالث اطـفال
ب 4-3 ســنــوات قــد تــعــرض لــعــقــاب
كن جـسدي عنيف!! وال أعلم أي شيء 
ان يـبــرر ضـرب او تـعـنــيف طـفل عـمـره
! في نـفـس الـوقت فـأن سـنــة او سـنــتـ
حــوالي %80 من أطــفـال الــعـراق حتت
سن 15 سـنـة قـد تـعـرضـوا الحـد أنـواع
الــعـــقـــاب الــنـــفــسـي والــذي ال يـــقل بل
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وإن جنــحــنــا وإنــتــصـرنــا فـي احلـرب
النفسية على اإلرهاب. 

النصر للعراق .

{ عن مجموعة واتساب

أدعــــوكم أخــــوتي األحــــبــــة الى عـــدم
تـرويج ايـة مــعـلـومـات غــيـر مـوثـوقـة
ألننا حال الترويج سنكون ضمن اآللة
الـعــدو يـريـد شن الـدعــائـيـة لإلرهــاب
وإن عـادوا عـدنـا سـبق حــرب نـفـسـيـة
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انشائية
رابعة

صادقت مدةسعر الكشف ا
العمل

سعر العطاء
بالدينار

التصنيف
على االقل

١ % من قيمة
الكشف التخميني

طلوبة التأمينات ا
/ بالدينار 

الناصرية
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ـرقم ٢٠٠٢ في ٢٠٢١/٨/٢٤ و ٢٨٨ في ٢٠٢١/١١/١٥ تعـلن محافـظة ذي قـار عن مناقـصة مـشروع ( انشـاء مجـموعة صـحية (١٠) احلـاقا بـاعالننا ا
مقعد عدد (٢٠) وانشاء جناح اضافي (٦) صف عدد (٢٥) ضمن خطة تنمية االقالـيم لعام ٢٠١٩ واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم (٢)
وازنـة العامـة االحتادية لـعام ٢٠١٩ ان وثيـقة الدعوة لـحقة بـها وتعـليمـات تنفـيذ ا عدلة الـصادرة من وزارة التـخطيط والـضوابط ا لسنـة ٢٠١٤ ا
شروع سوف تنـشر في اجلرائد الوطنية. وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية ناقصة العامة لهذا ا لتقد العطاء (االعالن) عن ا
ؤهلة االشـتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية قدمي العطاءات كافة من الدول ا عتمدة للمناقصات (الوثائق القيـاسية) والتي تتيح  ا

ؤهلة). تحدة (اخلاصة بتعريف الدول ا الصادرة من اال ا
قدمـي العطاء ان اسلوب وبإمـكان مقدمي العـطاءات شراء وثائق العـطاء باللغـة العربية بـعد تقد طلب حتـريري الى العنوان احملـدد بالتعلـيمات 
ؤتـمـر اخلـاص بـاالجـابـات على شـاريع فـي ديوان احملـافـظـة وسـوف يـتم عـقـد ا ـوجب وصل شـراء يـقـطع من قـبل قـسم حـسـابـات ا الدفـع سيـتم 
ديرية العامة لتربية محافظة ذي قار فعلى صادف ٢٠٢٢/١/٢٥ في ا ناقصة عند الساعة (١٢) ظهرا من يـوم الثالثاء ا شارك في ا استفسارات ا
ذكـورة ادناه عـلى االقل والشـركات العـربيـة واالجنـبيـة من اصحاب صـنفـ من الدرجـة ا ؤهـل وا قاولـ العـراقيـ ا الراغـب من الـشركـات وا
شروع عـلما ان سـعر العـطاء الواحـد (وكما مـؤشر ازاءه) غير االختصـاص مراجعة مـديرية بـلدية الـناصريـة لشراء نـسخة من الـوثائق اخلاصـة با
قابلة لـلرد على ان يتم تقد هوية الـتصنيف االصلية لـلشركات العراقية غـير نافذة واوراق التسجـيل للشركات االجنبيـة عند شراء العطاء على ان

ستمسكات التالية:- يتضمن العطاء ا
طلوبة: ١- متطلبات التأهيل ا

بـلغ ال يقـل عن (٣٫٩٩٥٫٥٣٦٫٠٠٠) ثالثة مـليـارات وتسـعمـائة ـمـاثلـة) ولعـقد عـدد (١) و ـتطـلبـات الفـنيـة:-  اخلـبرة الـتخـصصـية (االعـمال ا أ- ا
وخمسة وتسعون مليون وخمسمائة وستة وثالثون الف دينار عراقي وللسنوات ال (١٠) السابقة  اجنازها بنجاح وجودة كاملة.

عدات واالليات (توفير او تعاقد) ب- ا

ج- الكوادر الفنية :- 

الية: تطلبات ا د- ا
الـية هي (٢٠١٢ - ـالي السـابق الذي يـظهـر حتـقيق االربـاح للـسنـتـ االخيـرت في حـالة تـوفـرها او الـسنـت الـتي سـبقت االزمـة ا اوال:- االداء ا

٢٠١٣) (كشف احلسابات اخلتامية) مصادق من محاسب قانوني .
بلغ اكـبر او يساوي (٤٢٨٫٠٩٣٫٠٠٠) اربـعمائة شـروع  اليـة لتنفـيذ ا الية (الـسيولـة النقديـة) من خالل تقد مـا يثبت القـدرة ا ـوارد ا ثـانيا: - ا

وثمانية وعشرون مليون وثالثة وتسعون الف دينار عراقي.
ثالثا:- معدل االيراد السنوي ان يكون اكبر من او يساوي (٣٫٤٧٢٫٣١١٫٠٠٠) ثالثة مليار واربعمائة واثنان وسبعون مليون وثالثمائة واحد عشر

الف دينار عراقي (وعلى ان ال يقل عن سنت وال يزيد عن عشر سنوات) وخالل السنوات العشرة السابقة
تطلبات القانونية: هــ ـ ا

ـقدمـة في القائـمة الـسوداء الـشركات ـصالح لم يـتم ادراج الشـركة ا اوال:- االهـليـة وتشمل (جـنسـية الـشركـة مقـدمة الـعطاء  –ال يـوجد تـضارب با
ملوكة للدولة (ان تـثبت انها مستقلة قانـونيا وماليا وانها تعمل وفق القـانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لـصاحب العمل) غير مستبعدة ا

ناقصات). تحدة/ مجلس االمن للمشاركة في ا من قبل صاحب العمل او استنادا الى قرار صادر من قبل اال ا
انعة (نسخة اصلية + نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى ديوان محافظة ذي قار. ثانيا:- عدم 

ثـالثا:- شـهادة تأسيس الـشركة مع مالحـظة في حال كون الـشركة مـقدمة العـطاء اجنبـية تقـوم بتقد اوراقـها كافـة ومصدقة لـدى وزارة اخلارجية
العراقية.

قاولة حسب ما مطلوب في اجلدول قاول او الشركات ا قاول صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف ا رابعا:- هوية تسجل وتصنيف ا
ادناه.

ناقصة (نسخة اصلية + نسخة مصورة). خامسا:- وصل شراء ا
ـوجب خطـاب ضمـان بنـكي او صك مصـدق او سفـتجة قـدمي العـطاءات  ٢- كل العـطاءات يـجب ان تتـضمن ضـمان لـلعـطاء (الـتأمـينـات االوليـة) 
صادرة من مصرف معتـمد في العراق وبنسبة  ١ % من مبلغ الكـلفة التخمـينية للمـشروع ومعنون الى جهـة التعاقد (ديوان مـحافظة ذي قار/ قسم
قاول) الذي ناقص الفائز (الشركة او ا ناقصة وعلى ا دة ١٥٠ يوم من تاريخ غلق ا ناقصة ويكون نافـذ  العقود احلكومية) ويذكر فيه رقم واسم ا
نـاقصة مباشـرة بعد اصدار كـتاب االحالة قبـل توقيع العقـد تقد خطـاب ضمان بحسن الـتنفيـذ بقيمة ٥ % من مبلغ االحالة على ان ترسـو عليه ا

صارف العراقية في بغداد او احملافظات اجلنوبية نافذا الى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات يكون خطاب ضمان صادر من احد ا
النهائية.

عـايير الـتأهيل ـناقصـ مستـجيـبة عنـد تلبـيتـها  ـقدمة من ا ٣- يتم اعـتماد الـوثائق الـقياسـية الصـادرة من وزارة التـخطيط وتـكون العـطاءات ا
ا تتطلبه الوثيقة ـناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العـطاء  طلوبة في شروط ا الية ا احملددة فيها بفروعهـا كافة والشروط القانونية والفـنية وا

القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
ناقصة دة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق ا قدمي العطاءات  ٤- تبقى العطاءات نافذة وملزمة 

٥- ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ناقـصة وان تتحمل الشركة التي يحال بـعهدتها العمل كافة الضرائب ـناقصة اجور النشر واالعالن والخر اعالن عن ا ٦- تتحمل من ترسو عليه ا

والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
ركز ٧- يلتـزم الطرف الـثاني بان يـشغل ما ال يقل عن (٣٠ %) من عمـالة موظفـيه العمـالة الوطنـية عن طريق مراكـز التشـغيل اال في حالة اعـتذار ا

ركز للطلب. طلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم ا عن توفير االعداد واالختصاصات ا
٨- فـي حالة اشتـراك اكثر من منـاقص في تقد عـطاء واحد لتـنفيذ الـعقد تكـون مسؤولـيتهم تضـامنية تـكافليـة في ذلك لتنـفيذه على ان يـقدم عقد
وذج اتفاق اولي على الشراكة موقع من قبل اطراف الشراكـة معزز بتعهد من قبلهم بعدم التنازل او مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العـطاء او 
ناقصـة عليهما على ان يتم تقد عقد الشـراكة بينهما مصدق اصوليا بـعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز (١٤ يوما) االنسحاب في حال رسو ا

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. من تاريخ توقيع العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة ا
واقع. ٩- احملافظة غير مسؤولة عن الية وصول مواد العمل الى ا

ثال لـرب العمل بـعقد عـد من قبـلها واعـتدال اسـعاره وكذلك تـنفـيذ العـمل باعـتبارهـا  سـتفيـدة مسـؤولية الـكشف الـفني ا  ١٠- تتـحمل الـدائرة ا
قاولة. ا

 ١١- احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.
قدم على العطاءات باسـتكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من تاريخ فتح قاول واجملهزين ا  ١٢- تلتزم الشركات وا

كن قبولها. عطاءاتهم وبخالفه ال 
ـصنـعـة واجملهـزة داخل الـعـراق للـمـشروع مع مـراعـاة االلـتزام بـالـضوابط الـسـعـر والنـوعـية اجملـهـزة مدى  ١٣- تكـون االولـوية لـلـمواد االولـيـة ا

طلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد ١٦١٣٥/٧/٤ في ٢٠١٧/٨/٣ . مطابقتها للمواصفات ا
تعاقدة تعود الى صاحب العمل. واصفات التي تعدها اجلهة ا  ١٤- ملكية التصاميم واخلرائط وا

صادف ٢٠٢٢/٢/١ الى العـنوان التالي محافظة ذي قار قسم العقود  ١٥-ان اخر يوم لتقد العطاءات نهايـة الساعة (١١) ظهرا من يوم الثالثاء ا
احلكومـية في مـقرها الـكائن في الـناصـرية  - االدارة احمللـية قرب مـصرف الـرشيد  - فـرع ذي قار ٥٣٥ (مـبنى هيـئة االعـمار سابـقا) عـلى ان تكون
قدمـة بالدينـار العراقي حـصرا رقما وكـتابة وان يوقع عـلى جميع مسـتندات الـعطاء وتكـون الكتابـة واضحة وخالـية من احلك والشطب االسـعار ا
ـقاول بـصحـته ويعـتبر قـاول مع ذكر الـعنوان الـكامل لـلشـركة ورقم الـهاتف والـبريـد االلكتـروني ويلـتزم ا وتكـون جمـيع االوراق مخـتومـة بخـتم ا
دنـية وبـطاقة الـسكن وال يـسمح الـتقد عن التـبلـيغ من خالله ملـزم واصولـيا وكمـا يقـدم البطـاقة الـتمـوينيـة وما يـؤيد حجـبهـا وهويـة االحوال ا
ـثـليـهم الراغـبـ باحلـضـور الى ديوان مـحافـظـة ذي قار مـبنى طـريق الـبريـد االلكـتـروني وسيـتم فـتح العـطاءات بـحـضور مـقـدمي العـطاءات او 
ناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه تأخرة. واذا صادف يوم فتح ا احملافظة اجلديد شارع االمام علي (ع) وسوف ترفض العطاءات ا
ـناقـصـة واسم مقـدم العـطـاء وتوقـيعه ورقم الـهـاتف والعـنوان عـلى ان تـقدم الـعطـاءات داخل ظـروف مغـلقـة ومـختـومة ومـثـبت علـيهـا رقم واسم ا

االلكتروني.
الية والتمويل الالزم. ذكور ادناه حل توفر التخصيصات ا شروع ا  ١٦- تسدد مبالغ ا
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عداتت العدداالليات وا
٢شفل١
٤قالب٢
٢حادلة ضلفية٣

العددالكوادر الفنيةت
٣مهندس١
١مهندس كهرباء٢
٣مساح٣

مديرية
تربية
 ذي قار

اجلهة
ستفيدة ا

انشاء مجموعة
صحية (١٠) مقعد
عدد (٢٠) وانشاء
جناح اضافي (٦)
صف عدد (٢٥) 
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الـــطــائـــرة وعــدنـــان ســلـــوم الــذي
مــارس الــريــاضــة خـالل اعـوام 63
و64 مـتـخـصصـا بـالـعاب الـسـاحة
ـيدان وعـزت عـبـد الله مال داود وا
الــذي مـارس لــعــبــتي كـرة الــســلـة
والـطـائـرة خـالل سـتـيـنـيـات الـقرن

ــنـــصــرم والعب الـــكــرة الــذي  ا
وصـــفه بـــصـــخـــرة الـــدفـــاع وهـــو
الـالعب نـــيـــســـان يــاقـــو وهـــو من
مــوالــيــد دهــوك عــام 1945 وولـيم
ايـشا الـبازي الـذي لـعب كرة الـقدم
ـدارس االبـتدائـيـة والثـانـوية في ا
خالل الـســتـيــنـات وهـرمــز بـولص
وردة الـذي مــارس الـريـاضـة خالل
دراســته الــثــانــويــة في اعــوام 57
ولغاية 59 وسمـباط اخلـياط الذي
نـضـدة في فـترة بـرز بـلـعبـة كـرة ا
مـنــتـصف اخلــمـســيـنـيــات وايـشـا
صومو وهو من الالعـب الهداف

في كرة القدم .
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وبــرز خالل اعـوام 63 ولـغــايـة 65
في احملـافـظــة قـبل انـتـقــاله بـحـكم
الـوظيـفـة الى بغـداد وسـالم سعـيد
الــزاخـولي الــذي مـارس الــريـاضـة
خالل الستـينات متـخصصا بـلعبة
كــرة الـقـدم وفي مـركـز الـدفـاع كـمـا
اضــاء الـــكــتـــاب عــلـى نــخـــبــة من
ن عمـلوا في االدارة الريـاضيـ 
والـتــحـكــيم ومـنـهـم مـحـمــد سـلـيم
امـ ولـقـبه الصـفـار وحـسن زبـير
احـمد الـذي مـارس الريـاضة خالل
نهـاية اخلمـسيـنات حتى مـنتصف
الستـينات متـخصصا بـعدة العاب
ـيــدان ولـزكـ مـنــهـا الــسـاحــة وا
فــريـق طــاهــر اغــا هـــمــزاني الــذي
مــارس الــريــاضــة خالل اعـوام 62
ولغاية  65حيث تخصص بـلعبتي
كـرة الـسلـة والـطـائرة واولى فـيـما
اهتمـاما بالـبنى الرياضـية بعد ان
ـديـنة اصـبح مـديـرا لـلـبـلـديـة في ا
وصـديق عـبـد الـرحـمن بـادي حيث
مـــارس كال مـن الــعـــاب الـــســـاحــة
ــنــضـدة ــيـدان اضــافــة لــكـرة ا وا
خـصـوصا فـي العـقـد الـسادس من
ـاضي وحازم جاسـم بشير القرن ا
الذي خاض غمار الرياضة في عام
 65وتــخــصص بــلــعــبــة الــطــائـرة
وخـليل خـالـد زاخولـي الذي ايـضا
مـارس الريـاضـة بفـترة الـسـتيـنات

الــكـــواني اضـــافـــة لــســـبـــاق شــد
االرجل فـيـمـا يـنـتـهي الـقسم االول
عـنـد هـذا احلـد لـيــسـتـهل الـكـتـاب
بـقسـمه الثـاني مـناقـشا مـا يتـعلق
دارس بـاالنـشـطة الـريـاضـيـة في ا
الـثــانـويــة حـيث يــعـود مـن جـديـد
البــراز مــاثــر ســاحـة كــري بــاصي
اضــافــة الهــمــيـة ســاحــة ثــانــويـة
دهـــوك وذكــــريـــاتــــهـــا فـي تـــاريخ
ـديـنـة كـمـا احلـركـة الـريـاضـيـة بـا
يفصح من خالل توالي الصفحات
عن اشـهـر ريـاضـيي احملـافـظـة في
حقبـة الستيـنات وفعالـياتهم التي
مارسوهـا حيث يضع الحـقا سيرا
مــقـــتـــضــبـــة مع صـــور لـــعــدد من
الرياضي الـرواد مثل نبي محمد
جــــرجــــيـس وهــــو من الــــرواد من
مـعـلـمي الـريـاضـة اضـافة لـشـغـفه
بــعــدد من االلــعــاب وحــجي عــادل
ـيادين احـمـد اخلـيـاط الـذي بـرز 
ــيــدان خالل الــعــاب الـــســاحــة وا
عــامي 57 و58 ونـــاجـي ابــراهـــيم
ذكور كنى بابو ايبو حيث برز ا ا
فـي مـــجــالـي االدارة الـــريـــاضـــيــة
اضــافـة لــلــتـحــكــيم وهــاني هـاني
الـذي اخـتص بـالـعـاب كـرة الـسـلـة
والطـائرة ورافع حـجي عادل الذي
بـرز خالل حــقـبــة الـســتـيــنـات من
نضـدة كما ارسـته لكـرة ا خالل 
عــــرف عـــنـه ادارته حــــيـث تــــبـــوا
مـنــصب نـائب رئـيس نـادي دهـوك
اثــــنــــاء تــــاســــيس الــــنــــادي عـــام
1972وحـازم نــشـاة ابـراهـيم الـذي
عـرف عنه نـشـاطه الـرياضي خالل
نــهـايــة عـام 58 وحــتى عـام 1970
وواصل عــمـــله في مـــجــال االدارة
الـريـاضـيـة حـيــنـمـا تـبـوا عـدد من
سـؤوليـات منـها رئـاسته الحتاد ا
الـكــرة الـفــرعي ورائــاسـته لــنـادي
ـــنـــاصب دهــــوك حـــتى تـــدرج بــــا
ــديــر شــبـاب اربــيـل عـام وصــوال 
ــرود هــارون الــذي عــرف 1982و
ــارسـته بـلــعـبـة كــرة الـقـدم عـنه 
ــركـز شــبه يــسـار خالل واجــادته 
فـترة الـستـيـنات كـما ابـرز الكـتاب
لـــســيــرة مــقــتـــضــبــة عن عــدد من
الريـاضي امـثال ميـكائيل طه من
قـريـة قارقـارافـا في نـاحيـة زوايـتة
ــذكــور حــيث مــارس الـــريــاضي ا
يدان ولعبة كرة العاب الساحة وا

تــغـــيــيـــر طــرا عـــلــيـــهــا من خالل
حتويـلهـا الى مبـان وعمـارات كما
ـذكـور عن تاريخ يـتحـدث الـقسم ا
درسـية لـلفـترة مـا ب الـرياضـة ا
اعـــوام 1960 ولـــغــــايـــة 1970 في
قـــضـــاء دهـــوك اي بـــعـــد حتـــويل
الـقـضـاء حملـافـظـة ويـسـرد الـقـسم
ايــضـا عــددا من اســمــاء مــعــلـمي
ــديـنـة الــتـربــيـة الـريــاضـيــة في ا
ةاغـلـبـهم كـانوا يـفـدون من مـديـنة
ناصبه وصل وبعضـهم تدرج  ا
ـسـؤولـيـة حـتـى ارتـقى مـنـاصب ا
ؤسسـات التربويـة كاالستاذ في ا
بـاسـم جـمـيل الـذي تـولى مـديـريـة
الـــنــشـــاط الــريـــاضي في تـــربــيــة
نيـنوى قبـيل احالـته على التـقاعد
ـدارس كـمـا لم يــتـحـدد الــكـتـاب 
مــركــز دهــوك فـــحــسب بل تــوسع
دارس الـتي هي لـيـشـمل اضـاءة ا
دينة او بالتحديد مدارس خارج ا
االقـضـية والـنـواحي كـمـا ابرز في
صفحـات تاليـة اسماء الـرياضي
درسة خملتلف االلعاب الـرياضية 
دهــــوك الـــثـــانــــيـــة االبـــتــــدائـــيـــة
وفـعـالـيـاتـهم الـتي شـاركـوا فـيـهـا
سـابقـات الريـاضيـة لالعوام من ا
1958 ولــغــايــة 1963 كــمــا اضــاء
ـعـروفة الـكـتـاب لالسـتعـراضـات ا
بـالـكـراديس والـتي كـانت حتـرص
عـلى اقـامـتـهــا مـديـريـات الـنـشـاط
ـــدن الـــريــــاضي في مــــخـــتــــلف ا
العراقـية وقد احتوى الـكتاب على
ن صـور لــتـلك االســتـعــراضـات 
جـرت في عام 1958 واسـتـعراض
عام 1954حيث بـرزت من الصورة
ن جملــــمــــوعـــــة من الالعـــــبــــ 
يـتــهـيــاؤن لـلـمــنـافــسـة في احـدى
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اضــــافــــة لـــصــــور اخــــرى تــــبـــ
فعاليات مدارس البنات االبتدائية
واســــــهـــــامــــــاتــــــهـــــا فـي احـــــدى
االستـعراضات الـسنويـة كما ابرز
الــكــتــاب عـددا مـن االلــعـاب الــتي
تـمارس في سـياق االسـتعـراضات
ومـنـهـا قـوس الـنـار وفـعـالـيـة جـر
احلبـل والقـفز الى االعـلى اللتـقاط
الـتـفـاحـة وسـبـاق الـكـراسي الـذي
ـفارقـات وسباق عده الـكتاب من ا
ـلـعـقـة وسـبـاق حـمل الـبـيـضــة بـا

مـقـدمـة الـكـتـاب اشـارة حملـتـويـات
واقـسـام الــكـتـاب مـنــتـهـيـا الى ان
مـعــدي الـكـتــاب لم يـبـلــغـوا درجـة
ــحـتـويـات الـكـمــال في االحـاطـة 
ـوفــقـيـة بــجـمع الــكـتـاب مــتـنــ ا
واعداد محـتوياته كمـا ابرز معدي
الكتاب في الـصفحة الـتالية الدور
الــبـارز الـذي لـعـبه احـد مـحـافـظي
ــــديــــنــــة بــــشـــان دعـم احلــــركـــة ا
الـريــاضـيـة في احــدى مـحـطــاتـهـا
وهــو الـســيـد تــمــر رمـضــان الـذي
وصفته تلك التوطئة بكونه الوجه
الوقور الذي تظلله سحنة التاريخ
عـلى مـر الـزمـان حـيث كـان واحـدا
ن بــحـسب الــكـتــاب من الـقالئل 
ينوا مـجد الريـاضة للمـستقبل في
ســـبـــيل هـــدف نـــبـــيل حـــيـث ذكــر
الـكـتـاب ان رمـضـان وخالل تـولـيه
احملـافـظـة اسـهم بتـشـيـيـد عدد من
العب ومـنـهــا مـلـعب الـقـاعــات وا
ــغـــلــقــة نــادي دهـــوك والــقــاعـــة ا
لـــلـــنـــادي ونـــادي زاخـــو ومــلـــعب
سـميل ونـادي سنـحاريب والـكثـير
راكز الشبـابية فاضحت مثل من ا
تلك احلـواضر صـورا تمال الـنفس
روعـــة وتـــبــعـث بــاالمـل بــنـــفــوس
الرياضـي كما قـدمت جلنة اعداد
الكتاب شكرهـا وتقديرها الى عدد
ــسـؤولــة بــدعـمــهـا من اجلــهـات ا
ـشـروع الـتــوثـيـقي ومـنـهم لـهـذا ا
مـدير عـام ريـاضة اقـلـيم كردسـتان
الـدكـتــور شـاكـر احـمــد سـمـو كـمـا
ـباريات بـلور الـكتاب الـغايـة من ا
الـرياضـية مـشـيرا بـانك لو حـققت
ـبـاراة دون ان تـخـرج ـتـعـة في ا ا
بنتيجة الفوز منها فهذا بحد ذاته
يعتبر فوزا دون االكتراث للنتيجة
ــســابــقــات فــالــغــايــة من اجــراء ا
ــبــاريــات واقــامـة الــفــعــالــيـات وا
الريـاضيـة هو هـذا الهـدق بادخال
ــتـعـة ولـيـس الـبـحث عن فـوز او ا
تـقــبل اخلــسـارة ويــسـلط الــفـصل
االول الـــضــوء عـــلى الــنـــشــاطــات
والـفـعـاليـات الـريـاضيـة لـلـمدارس
االبـتـدائـية لـلـبـن والـبـنـات حيث
يــسـتــهل هــذا الــقــسم البــراز احـد
الــسـاحـات الـريـاضـيـة الـتي كـانت
تـشهـد اقـامة مـبـاريات الـكرة وهي
ســـاحــــة كـــري بـــاصي دون ايـــراد
مــوقـــعــهـــا في الـــوقت احلــالي او
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دينـة دهوك نحـو سبعة قضـيت 
اعوام مضت وذلك بعـد ان هجرنا
ـــوصل عـــلى اثــر من مـــديـــنـــتي ا
سـيطـرة تـنظـيم الـدولة االسالمـية
عليها في صيف عام 2014 وخالل
االعـــوام الـــســبـــعـــة الــتـي مــضت
ـديـنـة ابــرزت الـكـثـيـر من تـاريخ ا
الـشمـاليـة وتعـرفت على مـناطـقها
ومالعـبـهــا وقـاعـاتـهــا الـريـاضـيـة
الــتي كــانـت شــاهــدة عــيــان عــلى
مـحـطـات ريـاضـيـبـة لـريـاضـيـيـهـا
وروادهـــا االوائـل الـــذيـن قـــدمـــوا
عـــصـــارة قــــدرتـــهم ومــــواهـــبـــهم
الـريـاضـيـة السالفـهم مـن االجـيال
صادفة البحتة وجدت التالية وبا
في احـد مكـتـباتـها كـتـاب توثـيقي
مـهم كان قـد صـدر عام 2017 لـكنه
مع ذلك يــحــمل سـمــات الــتــوثـيق
ـديـنة الـريـاضـيـة حيث حملـطـات ا
صدر الـكتاب حتت عـنوان (تاريخ
احلـركـة الـريـاضــيـة في مـحـافـظـة
دهـــوك من اخلـــمـــســيـــنـــيــات الى
اضي ) السبـيعينيـات من القرن ا
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ـثل حصـيلة والالفت ان الكـتاب 
جـــــهـــــد جملــــمـــــوعــــة مـن الــــرواد
الـريــاضـيـ حــيث يـدونــون عـلى
غالفه االول اسمـائهم وهم كال من
نــعــمت مــحــمــود وحــسـ حــسن
ثـير في االمر وحازم نـشات لـكن ا
ان الكـتاب باللـغة العـربية رغم ان
اغــلب االصـدارات الـتي تــشـهـدهـا
ــديــنـة الســيـمــا تـظــهـر بــالـلــغـة ا
وثق لـلريـاضة الـكرديـة واجلهـد ا
في دهـــــوك يــــخـــــاطب االجـــــيــــال
ـاضيـة السـيمـا ان اغـلب من قدم ا
جهده في سبيل حتقيق البطوالت
ــوصل كـون يـنــحـدر مـن مـديــنـة ا
مـديـنـة دهـوك كانـت لـغـايـة حـقـبة
الستـينات تـعد قضـاءا من اقضية
محافظة نينوى وحتولت حملافظة
في ايـــار (مـــايـــو ) من عـــام 1969
كـمــا ان غالف الــكـتــاب يــهـمل اي
صــورة من الــصـور الــتي احـاطت
بتـلك الفـترة مكـتفـيا بابـراز شعار
ـلونة بيـة بحـلقاته ا االلعـاب االو
اخلــمــســة الــتي تـشــيــر لــلــقـارات
اخلــمـس لــلــعــالـم وقــد تــضــمــنت
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ـباراتي منتخبي ُستدعاة  ـنتخبِ الوطني زيـليكو بتروفـيتش قائمةَ الالعـب ا أعلنَ مدرب ا
نـتخبِ الوطني ونـديال قطر 2022.وسـتغادرُ بعـثة ا ؤهـلة  إيران ولـبنان ضـمن التصفـياتِ ا
الى طهـران.وتألـفت القـائمـةُ من: فـهد طـالب علي يـاسـ حسن احـمد عالء عـباس أحـمد
فـرحـان حسن عـبـد الكـر  حسـ عـلي  محـمد عـلي عـبود  يـاسـر قاسم حـسن رائد 
شيركـو كر مناف يونس مصطفى ناظم  احمد إبراهيم  سعد عبد األمير حس جبار
 بشـار رسن أمجد عطوان  عـلي فائز مهـند جعاز  أمـير العمـاري  فرانس ضياء علي
ن حس علـماً أن االخير ال يزال موضوع مـشاركته ضد لبنان احلمـادي زيدان اقبال أ

باراة إيران. معلقاً لكنه سيكون ضمن قائمةِ الوفد 
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ــديـــرُ اإلداري لـــلــمـــنـــتــخبِ أوضـحَ ا
ن الـوطني غـيث مـهـنا ان الالعب أ
حـس لـديه مـشـكـلـة إداريـة مُـتـعـلـقة
بـجواز سـفره قـد تـمنـعه من التـواجد
نتخبِ الوطني في مباراته أمام مع ا
نـــطــيــره الــلــبـــنــاني بــالـــتــصــفــيــاتِ
ؤهلـة الى نهـائيات كأس اآلسيـويةِ ا
الـعـالم وذلك بـعــد أن تـلـقـيـنـا كـتـابـاً
رسـمــيـاً من االحتـادِ الــلـبـنــاني لـكـرةِ
الــــقـــدم يـــوضحُ فـــيـه اعـــتـــذارهم عن
اسـتـحــصـال تـأشــيـرة دخـولِ الالعب
انـعةِ الى األراضي الـلبـنـانيـة وفق 

ــنـحه اجلــهـاتِ األمــنـيّــة الـلــبـنــانـيّـة 
تـأشـيـرة الـدخـول بــسـبب ثـبـاتِ خـتم
دخوله الى األراضي الفـلسطـينية في
جـوازه.جتــدرُ اإلشـارة الى ان الالعب
سـبق أن زارَ الـقـدس مع نـاديه الـقـوةِ
اجلويـة في وقتٍ سابقٍ ويـشتـرط لكل
العبٍ اسـتحـصال خـتمٍ مؤقتٍ سـتيـكر
يــــثـــــبت خـــــارجَ الــــغـالف اخلــــارجي
لــلــجــواز من قــبـل ســلــطــاتِ الــكــيــان
الـصـهيـوني أثـناء الـدخـول وبإمـكان
الـالعب إتالفه بـــعـــد نـــهـــايــةِ زيـــارته
ـــشـــاكل اإلداريــة لــتـــجـــنب تـــفــادي ا
واألمـنـية مـع البـلـدان األخـرى التي ال

تــسـمح بــدخـول أي شــخصٍ مــثـبــتـة
زيارته لـلقـدس وهذا مـا لم يتم فـعلهُ
مـن قــبل الالعب حـــيث ســبق أن زارَ
مـطـار بـيـروت الدولي تـرانـزيت فـيـما
ـنتخبِ الوطـني و تثبيتُ بعد مع ا
اسم الالعب ورقم جـوازه بـأنه مـثبت

عليه ما ذكر في أعاله.
ـنـسق عـلى صـعـيـدٍ مـتـصلٍ أوضحَ ا
اإلعـالميّ لـلـمـنـتخـبِ الـوطـني مـحـمد
ن عـــمــــاد ان مـــوضــــوع تــــواجـــد أ
ــنــتــخبِ الــوطــنيّ حــســ مع وفــد ا
بـاراتي إيران ولبـنان لم يحـسم بعد
من قبل اجلـهازِ الـفني بسـبب مشـكلةٍ

إداريـةٍ فـي جـواز الالعـب يـتــحــمـلــهـا
الالعبُ نفـسه وسيـبقى أمرُ اخـتياره
ـبـاراة إيـران عـلى أقـل تـقـديـرٍ عـائـداً
لـــلــجـــهـــاز الــفـــني كـــمـــا ان االحتــاد
الـعــراقيّ حـاولَ مــرة أخـرى مــفـاحتـةَ
اجلهات ذات العالقـةِ لكن األمر جُوبه
بــالـرفـض من قــبل اجلـهــات األمــنــيّـة
اللبنانية وبالرغم من إصدار الالعب
ن حـسـ جوازَ سـفـرٍ جـديدٍ إال ان أ
ـنع من الـدخـول اسـمـه مـثـبت عـلـيه ا
في نــظــام الــبـــيــانــاتِ االلــكــتــرونــيــة
للجهاتِ األمنيـة اللبنانيّة بالرغم من
احـتــفـاظ الالعب بـنـسـخـةٍ من جـوازه

في 8 مـبــاريـات والـتـعـادل 15 مرة
ومـثــلــهـا خــســر وسـجل 36 هــدفـا
وعـلـيه 47 وافـضل نــتـائج الـطالب
الـتي احـتـفل فـيـهـا انـصـاره بـشـدة
حــيث الـفـوز عـلـى الـزوراء بـهـدفـ
وعــلـى اجلــويــة بــثالثــيــة نــظــيــفـة
وشـكــلت الــنـتــائج حتــوال في عـمل
جـثـيـر الـذي كان يـفـتـرض ان يـكمل
ـوسم وعـدم الـتفـريط به ويـنـتـظر ا
جــمـهـور الـطالب ان يـعـود فـريـقـهم
بــشـكل اقــوى وبـتــركــيـز مع بــدايـة
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وتـنــطـلق الـيــوم االثـنـ مــبـاريـات
الدور الـثالث عـشر لـفرق اجملـموعة
االولـى عـنـدمـا تـقــام ست مـبـاريـات
ــتــصــدر احلـدود26 أبــرزهـا بــ ا
الــذي سـيـخـرج بـسـفـرة حـذرة جـدا
لـــيـــحل ضــــيـــفـــا عـــلى الـــوصـــيف
دهــوك24 ويـــامـل في انـــتـــفـــاضـــة
طلوبة والعودة لتحقيق النتـيجة ا
بــكـامل الــنـقــاط لـتــوسـيع الــفـار ق
قـدوره حتقـيق ذلك بفـضل فترة و
الـتـطور والـتقـدم وحتـقيق الـنـتائج
ــرحــلـة االيـجــابــيــة مــنــذ نـهــايــة ا
ـنـتـهـيــة ودخـول أجـواء الـصـراع ا
على الـصدارة الـتي اليريـد التـخلي
عنـها رغم ظـروف اللـعب التي تقف
الى جــانب دهــوك الــذي يــكــون قـد
اسـتـعـد لـلـمهـمـة ولـضـرب اكـثر من
عـصفـور بحجـر عبـر االستـفادة من
عــــامــــلـي االرض واجلـــمــــهــــور في

حتــــــقـــــيــــــــق الـــــفـــــــــــــوز الـــــذي
ســيـعــيــدهم مــرة اخـرى لــلــصـدارة
ـرة بـقــــــــوة واالمـسـاك بـها هـذه ا
ــرور فــبـــهــامن هــذه االوقــات و وا
الـــــتــــــــــــــخـــــلـص من أهـم وابـــــرز
ــنــافــســ كـون مــيــســان الــثـالث ا
19نـقـطة ويـعـلم جـمهـور الـوصيف
حتقـيق الصـدارة له فوائـد معـنوية

وفنية.
ويـسـعى الـرمـادي للـخـروج بـالـفوز
رور الثاني تـواليا عنـدما يضيف ا
وقع الـسابع في فـرصة لـتحـسـ ا
فــيــمــا يــســعى الــطــرف االخــر الى
احــراج اصــحــاب االرض والــسـعي
ـــوقف ويــــتـــواجه لـــلــــتـــقـــدم فـي ا
ـر بـفـتـرة الــسـادس صـلـيخ الـذي 
مــقـبـولــة مـيــسـان الــسـاعي لــلـفـوز
لـالقـتــراب من الــوصـافــة ويـامل ان
ينجح احلدود في الفوز على دهوك
ويسـتقـبل الكوفـة الرابع في مـلعبه
جــيــرانـه ســوق الــشــيــوخ مــا قــبل
االخــيـر وكالهــمـا يــريــد الـتــصـرف
بــالــنـتــيـجــة ويــلــــــــتــقي مــصـافي
تراجع تاســــــــعا بشكل اجلنوب ا
ســريع عــفك اخلـــامس الــذي حــقق
ـاضي افــضل نــتـيــجــة االســبــوع ا
بـالـفـوز عـلى دهوك بـهـدفـ لـواحد
ـــدني ويــــحـــاول كـل من الـــدفــــاع ا
الـعـاشروالـعـلم االخيـر الـهروب من
مــنـطــقــة الـهــبـوط فـي لـقــاء صـعب
عليهما وسط التفكير بالبقاء الغير

سهل.
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ــنــافــســة مــنــذ الــبــدايــة بــرغــبــة ا
طـلوبة وتـفعـيل االمور بـالطـريقـة ا
ـبــاريـات بــاقل االخـطـاء وخــوض ا
بـــفــضـل الــبـــنـــاء اجلــيـــد الـــفــريق
وصــــفــــوفه من خـالل اخـــتــــيـــارات
قـحـطان جـثيـر الـدقيـقـة الذي تـمكن
وجنح في جـمع مـجمـوعـة شبـابـية
من اعـمـار مـتـقــاربـة مـسـتـفـيـدا من
فـــتــرات عـــمــله الـــتي قــضـــاهــا مع
مـنتخـبات الـفئات الـعمريـة ليـتمكن

من االعـــتــمــاد عــلـى صــفــوف عــمل
مــتـقــدمـة تــواجــدت واخـذت تــعـمل
بـثـقـة وفرضـت شـخـصـيتـهـا والـكل
يــخــدم الــكل عــبــر تــقــد اجلــهـود
الــعـالـيـة من جـولـة الخـرى والـلـعب
بــحـــيــويـــة وانــدفـــاع في الـــدخــول
لـــلـــمــواجـــهـــات والــلـــعب بـــثـــبــات
وتماسك في مشاركة مـختلفة تماما
نـتهي بل الى ما ـوسم ا ليس عن ا
ـــواسم قــــبل أكـــثـــر من عــــقـــد من ا

اخمليبة جدا .
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وحــقق الــطالب افــضل مــوقع مــنـذ
اكثر من عقد لم يهدأ فيها اجلمهور
ولو موسم خصوصـا االخير عندما
هـدد بــالـهـبــوط والـذي اقــتـرب مـنه
اكــــثـــــر من الــــبـــــقــــاء وسط جتــــدد
االحتجاجات ضد الالعب واإلدارة
الــتي اســتـــمــرت تــعــاني و تــواجه
االمــور بــصـعــوبــات كـبــيــرة مـنــهـا
ارتـــفــــاع ديـــون الـالعـــبــــ والـــتي
اضـــطــرتــهـم الــشــكـــوى لالســيــوي

وللفيفا.
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ومـقـارنة سـريـعـة ب مـشـارك عن
ـــــاضي ـــــوسم ا مـــــا حتـــــقق فـي ا
ــرحـلــة االولى احلـالــيــة عـنــدمـا وا
تــمـــكن من حتـــقــيـق الــفــوز11مــرة
والتـعادل اربع مـرات ومثـلهـا خسر
وتـسـجيل27 هـدفـا وعـليه 15هـدفا
ـوسم وتــظـهـر األرقـام مــؤثـرة عن ا
ـاضي بـأكـمـله عنـدمـا حـقق الـفوز ا

غالف الكتاب
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اصحاب الـشان فحـسب حيث ابرز
ـصـور وشـرحه الــكـتـاب تـوجــهه ا
الكــــثــــر مـن صــــورة مـن الــــصــــور
الداخلة في ســــــــياق الكتاب دون
ان يـســهم بــالــتـوسع عـن احلـديث
ـســابــــــــــقـات الــعـامــة الـتي عن ا
جتــري خـــارج اطــر الـــنـــــــــــشــاط
ـــــدرسي اضـــــافـــــة الـــــريـــــاضـي ا
ــــؤســـســــــــــــات الســـهــــامـــات ا
ـعـامل االنــتـاجـيـة االخــرى او ا
في هــــذا االمــــر كــــان يــــكــــون
تــــــشــــــــــــــكــــــيل فــــــريـق من
ــــــجــــــال الــــــعـــــــامــــــلــــــ 
الكهـــــــــربـاء او غيرها من
ــــؤســــســــات والــــدوائـــر ا
اخلـدمــيــة لـيــاتي عــنـوان
الــــكـــــتـــــاب مــــنـــــاســـــبــــا
ومـــــــــالئـــمـــا لـــفـــحـــواه

حيث صدر .

اقـضـيـة مـحـافــظـة نـيـنـوى قـبل ان
تـنـفـصل لـتـصـبح مـحـافــــــــظة في
صادر نـهايـة السـتيـنات واالخـذ 
متعددة في هذا الشان مقتبسة من
طـبوعات الصـحف والنشـريات وا
الـتي كانت تـصـدر في تلـك احلقـبة
ـا دون الـتــخــصص او الــتـحــدد 

يتم جمعه من

حـيث تـمـيـز بـكـرة الـسـلـة اضـافـة
ن لــعـــشــرات من الــريـــاضــيــ 
تدرجوا بـااللعاب الـرياضية خالل
تــلك احلــقـب الــزمــنــيــة كــمــا ابـرز
الكـتـاب لـشـيوع الـلـعـبـة الشـعـبـية
ــديــنــة خالل االولى بــ شــبــاب ا
عــــقــــد كــــامل بــــدء مـن عـــام 1960
ولــغـــايـــة عــام 1970مـــتـــنــاوال في
ســـيــاق هــذا الـــفــصل اقـــدم فــريق
ديـنة دون ان يذكر شعبي عـرفته ا
اســمه مــكـــتــفــيــا بـــايــراد اســمــاء
ـرحـوم الـقــائـمـ عـلــيه السـيــمـا ا
سعيد مجيد بربركما ناقس القسم
الثالث من الـكتاب تـاريخ الرياضة
في زاخو وسير رياضييها لينتهي
الـكـتاب بـاخلـاتمـة الـتي ابرزت من
خاللـها جلـنة اعـداد الـكتـاب جمـلة
ـعـوقـات الـتي ابـرزت تـشـكيل من ا
الكـتاب بـهذه الـصورة وبـناءا على
مـعلـومـات مقـتضـبـة جرى جـمعـها
من اصـحـاب الـشان مـتـنـيـا ان تتم
ـــوضــوع الـــكـــتـــابـــة حـــول هـــذا ا
ــجـلـد او بـتــوسع اكـبـر لــتـجـمع 
اكـثـر ولـيـكتـمل الـبـنـاء ويـرتفع من
مــــاضـي يـــنــــبـض في الــــر ومن
حـــــــاضــــــر يـــــــفـق في الـــــــعــــــروق
..وععـمـومـا فـالـكتـاب يـعـد مـحـطة
اولى في مــجـال الــتــوثـيـق ولـبــنـة
رئيسية تسهم باضاءة الدرب امام
ن الـــــبـــــاحــــثـــــ والــــدارســـــ 
يـــســـتـــهـــويـــهم اضـــاءة الـــتـــاريخ
الـريــاضي لالجـيــال الالحـقــة كـمـا
يـعـد الكـتـاب بصـورة عـامة مـحـطة
عـرفـان وتـقـديـر لالجـيـال الـسـابـقة
رغـم ان حــصــيــلــتــهم الــريــاضــيــة
تـتـوقف عـنـد مـحـطـات الـدراسة او
ـــدارس ـــقــــتـــرنــــة بـــا االلــــعـــاب ا
االبـتــدائـيــة او الـثــانـويـة فــحـسب
دون الــتـــوسـع لـــنــتـــائـج االنـــديــة
والـــفـــرق الـــريـــاضـــيـــة اخلـــاصـــة
ـديـنـة مع الـتـحـدد بـابـراز واقع بــا
الفـرق الشـعبيـة باسـلوب مخـتصر
مع االخـذ بـنظـر االعـتـبار الـعـنوان
الــشـامل الـذي يــجـذب الـبـاحث في
ان الــكـتـاب يـشـمل مـجـمل احلـركـة
ـدينة ولـعقدين من الريـاضية في ا
الــــزمن دون االشــــارة لـــكــــيـــفــــيـــة
ـارسـة الريـاضـة قـبل ان تتـبـلور
بـواقـعهـا واالهـتـمام احلـاصل بـها
ـديـنـة احـد سـواء مـن خالل كـون ا
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تابـعة اية بطولة ريـاضية دولية كانت او تعلمت دوما عـندما أقوم 
قارية فإني أبحث دائماً عن أناس يـحبون الفوز وإذا لم أعثر على
ة وذلك وجدته في أي مِنهم فـإنني أبحث عن أُناس يـكرهون الـهز

بطولة ا افريقيا التي انطلقت قبل ايام في الكاميرون
ـشاهدة واالهـتمام ا هي اقوى بـطولة ريـاضية تـستحق ا بطولـة ر
يـدان واكتـسبت صـفاتهـا واسمـائها وهي تضم فـرقا شـرسة في ا

من احليوانات البرية كاالسود واخليول.
وبيـنمـا ودعنا قـبل فتـرة وجيـزة منتـخب اجلزائـر بطل كـأس العرب
في الـدوحـة وجـدنـاه مـنـدحـرا في اول انـطالقـته فـي بـطـولـة الـكاف

فاقدا اول نقاطه الثالث في افتتاحيته.
لـذلك اعود واكـرر انهـا بـطولـة مـصيـرية  بـطـولة وجـود اكون او ال

اكون.
ـشـاركــة الـعــربـيـة فـي هـذه الـبــطـولـة ضــعـيــفـة ولـكــنـهـا ورغم ان ا
مـصاحـبـة الجنازات كـبـيرة فـجـمهـوريـة مصـر العـربـية حـمـلت لقب
ـغرب سـجـلت حـضـورهـا وتونس رغم هـذه الـبطـولـة ست مـرات وا
التعثـر االول حصدت نقـاطا جديدة فـيها النـسخة الثـالثة والثالث
لــلـكــاف رغم بـعــدهـا قــاريـا عن اجلــمـهـور الــعـراقي اال انــهـا القت
مـتـابعـة كـبـيرة حـيث بـقي جـمـهورنـا قـريـبـا من ساحـة احلـدث بـعد
شـاركة عـروض شيـقة قـدمـتهـا الـفرق الـعربـيـة ا
ورغم صعـوبة الـبـقاء وسـخونـة احلـــــــدث
تبقى االمـال معـقودة على الـفرق العـربية
ـــشـــاركـــة ان تــمـــتع جـــمـــاهـــيــر اال ا

االفـريـقـيـة بــحـضـور فـني راق يـسـتـحق
احلديث.
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حــتى انــطالقــة مــســابــقــة الـدوري
ـمـتاز احلـالي كـان الـطالب خارج ا
ا في ذلك عشاقهم حسابات الكل 
بـعـدما جنـوا في الـرمق االخـير من
ــوسم الــهــبــوط لـــلــدرجــة االولى ا
ــاضي حــيــنــمــا فــقــدوا الــتـوازن ا
والــسـيــطــرة في مـشــاركــة مـعــقـدة
ومـريـرة و صعـبـة جدا أنـهـوها في
ـوقع الـسابـع عشـر قـبل ان تـهبط ا

فـــــرق الـــــصــــــنـــــاعـــــات واحلـــــدود
ـــتـــواجـــدة حتــتـــهم والـــســمـــاوة ا
بـحـسب مـراكـزهـا في الـتـرتيـب قبل
ان يتـفجـر اجلمهـور غضـبا مطـالبا
بــــابـــعــــاد ادارة عـالء كــــاظم الــــتي
اسـتــقـالــة و تـشــكـلت ادارة مــؤقـتـة

بتدخل وزارة التعليم العالي .
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وسم احلالي التي وتاتي مشاركة ا
لـم يــكن أحـــد يــتـــوقع أن يـــدخــلــوا

شكلة وحل القد لغرض تفادي ا
األمر.وأضافَ عماد ان االحتاد
الــعــراقيّ أبــرقَ الــيـوم الى
االحتـــــــاد اآلســـــــيــــــوي
تفـاصـيلَ ما يـحدث
وطـــالـبَ بـــضــرورةِ
حـلِ اإلشــــــــــكـــــــــال
لــــتـــســـهــــيل أمـــرِ
تــــواجــــد الالعب
ن حــســ مع أ
ــــــــنـــــــــتـــــــــخب ا
الوطـنيّ في مـباراةِ

لبنان.
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ــصـريــة زيـنـة مــقـطع ـمـثــلـة ا نـشــرت ا
أوضحت فيه سبب غيابها فيديو قصير
عن مــــواقع الــــتـــواصل اإلجــــتــــمـــاعي.
وظـهــرت زيـنــة بـالـفــيـديــو لـتــكـشف عن
إصــابــة والــدتــهــا بــفــايــروس كــورونـا
مؤكدة (أنـها تـخاف كـثيـرا من فايروس
كورونا وخوفها ال يقتصر على نفسها
فـقط بل عـلى عـائـلـتـهـا أيـضـا) وقـالت
(والدتي مـصابـة بفـايروس كـورونا مـنذ
أســـبـــوعـــ وهـــذا ســـبب غـــيـــابي عن
السوشيـال ميديـا من فترة وذلك ألنني
منـشغـلة مـعهـا بإجـراء بعض الـتحـاليل
الــطـــبــيـــة الالزمـــة ولالطــمـــئــنـــان عــلى
اســــــــتـــقـــرار حـــالـــتـــهـــا خالل فـــتـــرة

العالج).
 واختـتـمت حـديثـهـا طالـبـة من مـحبـيـها
الدعاء لوالدتها التي تعاني من أمراض

القلب والسكري.
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اعتـرفت الـفـنـانة الـسـوريـة اصـالة انـها
خالل الفـترات الـصـعبـة الـتي مرت بـها
في حـيـاتـهـا اضـطـرت الى الـلـجـوء الى
الطـبـيب النـفـسي لكي تـفـضفض له عن
هـمـومــهـا ومــشـاكـلــهـا والــظـروف الـتي
تــقــطع بــهــا.وكـشــفـت اصـالــة عـن هـذا
االمــــر خالل ظــــهـــورهــــا فـي بـــرنــــامج

تلفازي. 
كـمـا اضـافت (انـهـا في مـرحـلـة مـعـيـنـة
ـدة ثــمـانـيـة اشـهـر جلـأت الى االدويـة 
ــرات اخـــطــأت بــكــمــيــة وفي مــرة من ا
شي الدواء ما جعلهـا غير قادرة على ا

دة ثالثة ايام. 
ـوقف قـررت الـتـخلي لكـنـهـا بـعـد هـذا ا
عن الـدواء وحتـررت من كل مــشـاكـلـهـا

وظروفها النفسية).
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ي االردني صــدر له في عــمــان عن دار اخلــلــيج االكــاد
للطباعة والنشر والتوزيع كتاب بعنوان (مشكلة البنية في
ــعـاصـرة) يـقع في  228 صـفـحـة من الـروايـة الــعـربـيـة ا

توسط. القطع ا
Í—uLF*« rþU  wKŽ b³Ž

ــيـة عـطـارد عـوض ي الـعــراقي تـولى مع االكـاد االكـاد
الشريـفي حترير كـتاب (اشكالـية التـموضع العراقي..في

. جيوبولتيك التنازع االقليمي) تأليف مجموعة باحث
 ‚öF « …œu

عمـارية التـشكيـلية الـعراقية ضـيفهـا امس االحد  قسم ا
ركز هـندسـ العـراقيـة ا ـعمـارية في نـقابـة ا الـهنـدسة ا

حاضرة افتراضية عنوانها (بيت من بغداد). العام 
w½UHM  ÊU ſ

االديب الــفــلـــســطــيــني الـــراحل أطــلــقـت وزارة الــثــقــافــة
الـفـلــسـطـيـنــيـة جـائـزة غــسـان كـنـفــاني لـلـروايــة الـعـربـيـة
ـنـاسـبـة مـرور  50 عـامـاً عـلى اسـتـشـهـاده والـتي تـبـدأ
ـشـاركــات اعـتـبـارًا من  15 كـانــون الـثـاني بـاسـتـقــبـال ا

قبل. اجلاري وحتى  15 آذار ا
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احلمـداني من بـريطانـيا إلـى العراق.
من جـهـتـهـا ثـمـنت عـائـلـة احلـمـداني
موقف الـوزارة معـربةً عن (امـتنـانها
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زار وفـد وزاري يـرأسه وزيـر الـثـقـافـة
والـــســـيـــاحـــة واآلثــــار حـــسن نـــاظم
اخلــبــيـــر اآلثــاري ووزيــر الـــثــقــافــة
الـــســـابق عـــبـــد األمـــيــر احلـــمـــداني
لالطـمـئـنان عـلى صـحـته.وضم الـوفد
كـالً من رئـيس الـهـيـأة الـعـامـة لـآلثـار
والـتـراث لـيث مـجــيـد حـسـ ومـديـر
عام التحريات والتنقيبات علي شلغم
ي في جـامـعــة ذي قـار عـلي واألكــاد
حــــاكم وعــــدداً  آخــــرَ من مــــســـؤولي
الــوزارة ومـثـقـفي احملـافـظـة.  وأبـدى
ناظم استعداد الوزارة لتيسير جميع
ـا فـيـها إجـراءات عالج احلـمـداني 
عنية لتأم وضع مفاحتة اجلهات ا
ـــوقع الــوزارة صــحـي آمن له وفـــقــا 
االلـكـتروني يـأتي ذلك بـعـد أن تدخل
ناظم فـي وقت سابق بـشكلٍ شـخصي
ـعوقـات من أجل نقل لـتذلـيل جمـيع ا

ÊU e « ≠ wÐœ

مـثلـة الـلبـنانـية دانـييال نشـرت ا
رحمة صـوراً لهـا من دبي حيث
ظــــهـــرت عــــلـى شـــرفــــة مــــحل
اقامـتـهـا وفي اخللـفـيـة اضواء
ـبـاني الـشـاهـقـة. ـديـنـة مع ا ا
وعلقت على الصـورة قائلة ما
مـعـنـاه:(كــان اجلـو بـارداً في
ـاضيـة).وانهالت دبي الليـلة ا

عليها التعليقات متغـزلة بجمالها. هذا وبعد انتشار
اخبار عن خالف بـ دانييـال رحمة وزمـيلتـها ماغي
ـمــثـلــتـان هــذا االمـر وعــلـقت بـو غـصن حـيث نــفت ا
وضـوع ما رحمـة(في ناس هـدفـها تـخلق مـشـاكل. وا
بـيـسـتــاهل حـتى الـردّ. مــاغي إنـتي أكـتــر من صـديـقـة
صادر اللي وشريكة وعالقـتنا أرقى من أفكـار بعض ا
بدهـا تشـوّش علـينـا. عم نصـوّر ومبـسوطـ ومحـمّس

لرمضان ويا رب خير).

لـلـدعم الـذي قـدمـته الـوزارة من خالل
سـتمر ـتابـعة الـدائمـة والتـواصل ا ا

لالطمئنان على صحة احلمداني).

حتقق الكـثير من النجاح و التقدم في النصف الثاني
من 2022. رقم احلظ  9.
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تــمــر بـفــتــرة من اإلضــطـراب بــالــنــسـبــة الى احلــيـاة
األسرية,و لكنها سرعان ما تنتهي .
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األوضـاع العـائلـية قد تـكون مـضطـربه خالل النصف
األول من السنة.
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ـهنيـة ستكـون جيدة على ادية و ا إجماال األوضـاع ا
مدار 2022. رقم احلظ. 4. 
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انتقـال الى موقع افـضل ولكن ستـكون هنـاك ضغوط
هني او الصحي. تتعلق بالوضع ا
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 2022 غـنـيـة بـالـفـرص الـدسـمـة والـواعـدة بـاالفـضل
وضوعية . سؤولية وا شرط التحلي با
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 ال تـترك واجـباتك لـلحـظة االخـيرة بل كن جـاهزا لـها
واستبق احللول والتسويات.
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هـنيه بسبب تعاطيك مع  تكتـسب اخلبرة في حياتك ا
مواقف و مشاكل متنوعه.
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يزه لك,فنـجد اإلبداع و اخليال تـعتبر  2022 سـنة 
و الكثير من احلظ يرافقك.
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اذا اردت احراز تـقدم او تغـيير بادر الـى التحرك وال
تتلكأ.رقم احلظ  7.
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 بــعض الـتــحـديــات في الـعــمل خالل الـربع األول من
. السنة. يوم السعد االثن
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 يــجب مــراعــاة الــظــروف وال تــكـن عــقــبــة في طــريق
التغيير انفتح على اجلديد.
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أوجـد معـاني ومرادفات
الكـلمات أفقـيا وعموديا
حـــــسب الـــــتــــســـــلــــسل
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الليل في بـغداد شيء ثـان عما الـفته بـعمان. في رأس
السنـة جتمع الـناس في االعـظمـية عـند رأس احلواش
ناطق التي لها اعجاز وبطون وافخاذ ورأس القرية وا
ـتـنـبي قـبل انـدحار ورؤوس.. ثم سـاروا نحـو شـارع ا

نصرم بكل ماحمل.. الليلة االخيرة من العام ا
حشروا ذواتهم  في شارع ضـيق اصرت امانة بغداد
تنبـي ذو النسغ الصاعد ان تسميه (زقاقـا ) شريان ا
والـــنـــازل دخـــلت فـــيـه أمـــة من الـــنـــاس فـــوق طـــاقـــته
االستـيعـابيـة حتـى كاد ان يـضيق عـلى صدور الـناس
اخـذ الـصـعــداء ..  إنـهم يـحـتـفــلـون بـطـريـقــة مـبـتـكـرة
بالـهـرولة مـاب احلـيـدرخانـة وسـاعة الـقـشلـة .. ضوء
باهر على نحو مثير اذا ما طـلع النهار اختلفت فيزياء

االشياء تماما .
ـسـتـنـسـخة زمن ـتـنـبي  جـمـيع مـصـادرنا ا  شارع ا
احلـصار الـصـعب حـتى نـيـل الدكـتـوراه مـنه ..لم تـكن
ـا بعد الفتح جمعته جمـاعة والسبته مـطيرمطار  .. ر
كن ان يكـون مضاءا علـى مدار الليـل وافالك النهار
. زرته سـبـتـا فـاذا مـقـهـى الـشـابـنـدر يـحـوى انـصـاف

وثالثة ارباع الشعراء في ضحى اربعاء دافيء.
 كأني نسيت الكتابة ..

بغداد سعيدة بليلها وفي كل مكان لها غريدها وبلبلها
. جـمــيع االصــوات الـتـي لم تـفــلح ان تــمأل االســمـاع
واالذان واخلـيـاشم تـصـدح دون تــصـفـيق عـنـد مـرابع
القشلة قريبا من تمثال نحته وصبه في الص فاضل
مسير لسليم الـبصري  مسير االن في بلـجيكا ينتظر
ان يسـتـدعى حلضـور افـتتـاح تـمثـال للـنـورس الراحل
احــمـــد راضي  في بـــروكــسل نـــحت مـــســيـــر كــامل

اجلسد وفي مصهر بطهران اتمه ... 
رور  بغـداد مـدينـة احتـفـاليـة  فـجأة جتـمـدت حركـة ا
في الشـوارع  كـان سـر ذلك في احتـشـاد الـناس في
مدارج مـلعب الـشعب خالل مـنازلـة كبـرى ب الزوراء
االبيض واالخضر الـشرطاوي .. حـ شددت الرحال
صوب بابل مديـنة حامـورابي وموفق محمـد ابو خمرة
رق راكبو السـتوتات مروق الشياط  عجبت كيف 
ـقطورات  تلقيت نبأ من ب الصهاريج والقاطرات وا
اعتـذارابو خمـرة بعـد طول تـمن بالـتالقي للـحديث عن

ت ديوانه ب قتـل  انه في وعكة ا
به قال لي معتـذرا متلـفعا بـيشماغ
احمر (اليسر من يـحبني ان يراني

على هذا احلال).

الـتــدريــسـيــة في كــلــيـة الــقــانـون بــجــامـعــة كــربالء الـقت
مـحـاضـرة افـتـراضـيـة بـعـنـوان (عـمـالـة الـطـفل الـعـراقي)
رأة والـتـدريب ـنـتـدى الـعـربي لـدراسـات ا بـتـنـظـيم من ا
وبـالـتــعـاون مع اجلـمــعـيـة الـلــبـنـانـيــة لـلـتـجــديـد الـتـربـوي

والثقافي اخليرية.

ـتنـبي الثـقافي ي الـعراقي ضـيفه مـلتـقى جتمع ا االكـاد
ـركـز ـاضـيـة بـالــتـعـاون مع ا بـجـلـســة اقـيـمت اجلـمـعــة ا
الـثــقـافي الــبـغـدادي عــلى قـاعـة عــلي الـوردي وتــضـمـنت
تـوقـيع كتـابه (يـهـود الـعـراق من أحـضان الـشـيـوعـية الى

مشانق البعث).

سلسل (البوابات السبع) الذي مثـلة السورية انضمت  ا
يغـوص في عوالم اخليال العلـمي والتسريب عبر الزمن 
ضــمن أحـــداث مــفــتــرضــة بــ تــدمـــر ودمــشق تــألــيف

وإخراج محمد عبد العزيز.

ــطـــران الــعـــراقي  تــنـــصــيــبه ا
اســقــفــاً جــديـداً البــرشــيــة دهـوك
ــراســيـم الــقــداس الــكـــلــدانــيـــة 
االلــهي الــتـي اقــيــمـت بــدعــوة من
الــبـطــريـركـيــة الـكــلـدانــيـة وتـرأس
ـراسيـم نيـافـة الـبـطـريرك مـار لـويس سـاكـو واالسـاقـفة ا

واالباء الكهنة.
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ية امس االحد معرضها ائية العا افـتتحت جمعية األلوان ا
ي ـائـيـة الـعـا ـنـاســبـة الـذكـرى الـعـاشـرة لــيـوم ا الـنـوعي 
ـيزة من الفـنان يـة لنخـبة  ـشاركة عـراقية وعـربيـة وعا
والـرسام وذلك على قاعة عشتـار في دائرة الفنون العامة
قر الوزارة والذي يستمر حتى  30كانون الثاني اجلاري
حتت عـنـوان (سالم..حب..تـسـامح) بـرعـايـة وزيـر الـثـقـافـة
والـسـيـاحة واالثـار حـسن نـاظم وبـإشـراف مـبـاشر مـن قبل
وكــيل الــوزارة نـوفل ابــورغــيف الــذي كــان الـتــقى في وقت
ـيـة فـرع الـعراق ـائـيـة الـعـا سـابق رئـيس جـمـعـيـة األلـوان ا
الـفـنان والـطـبـيب االسـتـشـاري عامـر حـسن سـلـمـان وبحث
ـعرض مـعه الـتحـضـيـرات واخلطـوات الالزمـة إلقـامة هـذا ا
مـؤكدا (سعي الوزارة الدائم للـتواصل مع الرموز اإلبداعية
الـشـاخـصـة واحلـرص عـلى بـلـورة مـشـروعـاتـهم الـرصـيـنـة
ـايعـكس صـورةً زاهيـة تـليق بـهـذا الفن الـراقي وبـالـثقـافة

العراقية).
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كان خلف هو الطريق لوصوله لهذا ا
الكاميرا فـهو عندما يسـتيقظ صباحا
لـن يـقـول اني سـاقف خــلف الـكـامـيـرا
وأقوم بـتصـوير الـفيلم  األمـر يعـتمد
على البحث ودراسة مـوضوعة الفيلم
والنظـر إلى األشياء ونـقل مايدور في

رأسه على الورقة ثم إلى الشاشة.
”UM « …d «–

{ ماذا عن الشهرة بالنسبة لك?
ــبـدع يــجـري - اعـتــقـد أن اإلنــسـان ا
خـلف الـشــهـرة كـهـدف له لــكن الـعـمل
الــفـــريــد هــو من ســيـــبــقى في ذاكــرة
الـنـاس ويـكــتـبه الـتــاريخ فال يـشـغل
ــبـــدع كـــيــفـــيــة رأس اإلنــســـان ا
احلـصـول عـلى الـشـهـرة بـقـدر
كـيـفــيـة الـبـحـث عن نـفـسه
وطريقة طرح موضوعه

وهذا مايـجعل الشـهرة هي من جتري
إليه.

وعن الـفيلم حتـدث النـاقد مـحمـد عمر
قـائال (الفـيلم لـيس كامـيرا تـصور في
ـا هي قـضـيـة إنـسـانـية الـشـوارع وإ
وعــنــد عــرض أي فــيــلم يــجب عــرض
ـعــنــيـة الـســيــنـاريــوعــلى اجلــهــات ا
وبـــــــــرغم ذلـك واألهـم هــــــــو الـــــــــزمن
واألحــداث حـــيث  تــصـــويــرهــا في
ظرف طـار ولو أتـيحت لـهذا اخملرج
ــعـنـوي لـقـدم ـادي وا فـرصـة الـدعم ا
افالمــــا بــــصـــورة جــــيــــدة) واضـــاف
(األفكار اجلريئة هي هدف من أهداف
جنــــــاح األفالم) مــــــؤكــــــداً (ضـــــرورة
الـتعـامل مع هـؤالء الشـبـاب بشـفافـية
واتــمــنى االســتـمــرار بــإخــراج هــكـذا

افالم).

محـاولة للـوقوف مع ابنـاء الشعب من
مــتــظـاهــرين ومــســاعـدتــهم  اليــصـال
صـوتـهم ومــعـانـاتـهـم إلى الـعـالم ولم
شاركـة السينـمائية يكن الهـدف منه ا
ـــا إطالقه فــور ــهـــرجــانــات وإ في ا
اكـتـماله لـيـكون مـتـاحا لـلجـمـيع كونه
فــيــلم الــلـحــظــة االنــيـة فــهــو جـاء من
مشاعـر الناس قـبل أن يكون من صنع
اخملــرج. والـــفـــيــلم هـــو من تـــألـــيــفي
وإخــراجي وتــمــثــيل عــبــاس نــاظم 

وسجاد حس  وعلي الكرادي.
{ هل صـحــيح أن مـكــان اخملـرج الــوقـوف

خلف الكاميرا فقط?
- أعــتــقـد بــأن هــذا هـو
مــكــانـه عــنــد الــبــدء
بـــالــتـــصــويـــر لــكن
األهـم مــن كـل ذلـك

مصطفى
اجلنابي

ال). الـزمـيل الفـنـان الـقديـر بـسام ا
ال أسـتـاذ درامـا الـبـيـئة ويُـعـتـبـر ا
الـشامـيـة وعرابـها وقـد بـرع فيـها

خصوصاً أنه إبن الشام الوفي. 
ال الــتـي تــنــاولت عــرفت أعـــمــال ا
الـبـيـئـة الــدمـشـقـيـة السـيـمـا (بـاب
احلارة) بـجـمـاهـيـريـتـهـا الـشـديدة
وحــــقـــقـت وال تـــزال حتـــقـق نـــسب

مشاهدة مرتفعة.
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نـعـت نـقـابــة الـفــنـانــ في سـوريـا
ال عن 66 الـســبت اخملـرج بـسـام ا
عــــامــــاً الــــذي يـــعــــتــــبـــر مـن أبـــرز
اخملــــرجــــ فـي تــــاريـخ الــــدرامــــا
الـسوريـة وكـتـبت في بيـان نـشرته
على صـفحتـها اخلاصـة على موقع
الـتـواصل االجـتـمـاعي (فـرع دمشق
لـنـقابـة الـفـنانـ يـنعي الـيـكم وفاة
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أن تــصـــنع أفالمــا ذات مـــوضــوعــات
عدات بسيطة فهذا يبث فيك مؤثرة 
شــعــور مــعــنــوي بــاإلبــداع  ورســالـة
فـحــواهــا أن األخـراج اليــحــتـاج إلى
ا ية وإ دراسات وبحوث اكاد
فكـرة وشاشة هـذا ما وضحه
لنا اخملـرج الشاب مـصطفى
اجلنابي في حـوارنا معه
متحـدثا عن فيـلمه (بلد

تعبان):
{ فـيـلم (بلـد تـعـبان)
هل هـــــــو فـــــــكــــــرة
مـــــــــــخـــــــــــرج أم

مواطن?
- فــــــكـــــرة
الفـيلم هي

دانييال رحمة



{ إسـطنـبول  –وكاالت - كـشـفت وسائل اعـالم تركـية
ـمـثـلـة الـتـركـيـة سـيـريـنـاي سـاريـكـايـا قـد تعـرضت ان ا
إلعـتداء من قـبل مـجهـول خالل عودتـها الى مـنزلـها اذ
قـام بشـتـمـهـا وركل سـيـارتـها لـكن بـعـد قـيـام الـشـرطة
بالتـحقيقات كُشف األمـر اذ ان هذا الشخص اجملهول
مـهـووسـا بـسـاربـكـايـا ودائـما مـا يالحـقـهـا. وأقـلق هذا
األمـر حبـيبهـا أوموت الذي فـورا سارع بـالذهاب الـيها
بـرفـقـة  4 حـرّاس. وكـانت الـتـقــطت عـدسـات مـصـوري
الـبـابـارتـزي صـورة لـسـاريـكـايـا ورجل األعـمـال اومـوت
افيرغـ وذلك في أول ظهور لهـما سويا في الـصحافة
بـعــد انـتــشـار اخــبـار مــؤخــرا تـفــيـد وجــود عالقـة حب
جتـمـعـهـمـا بـالــرغم من نـفي سـيـراربـكـايـا سـابـقـا لـهـذا
اخلــبـــر ونــالت الـــصــورة رواجــا كـــبــيــرا عـــلى مــواقع

التواصل.
ـــا تـــومـــســـون في مـــهـــرجـــان ســانـــدانس و  أقـــرت إ
ـشـهد الـعـاري الذي أدّته في السـيـنـمائي الـسـبت بأن ا
فيلـمها اجلديـد عن امرأة كبيـرة في السن توظف عامال
خلـدمــتـهـا جـنــسـيـا (كـان عــلى األرجح أصـعب شيء
مثلة احلائزة جائزة اضطررت للقيام به). وتؤدي ا
أوسكـار والـبالـغة  62 عامـا دور الـبـطـولة في
فـيلم غـود الك تو يـو ليـو غرانـدي كمـدرسة
سـابـقة تـعاني من الـكـبت وتدفع لـشاب
وســيم مــقــابل مــغــامـرات جــنــســيـة
ندمت عـلى عدم القـيام بهـا عندما

·d(«Ë  UŽUMB « ÕË— ¡UOŠ≈

…dB³ « w  W¹d u «

“«e²Ð≈ ÊQAÐ XLB « Êd J¹  U³ UÞ

WOÐdG   UF Uł w  w Młفــيــتــنــام (أ ف ب) - تـدفق آالف }
األشـخاص األحد إلى مـهد البوذية
الـفيتنـامية لتـكر الراهب البوذي
ثـيش نات هـان الذي تـوفي السبت
عن  95عـامـا بـعدمـا كـان شخـصـية
مـهـمـة في هـذه الديـانـة في الـعالم
يـلـقى احتـراما كـبـيرا في الـغرب.و
رفـع رهـــبــــان بـــوذيـــون عــــلى وقع
ـغـطى بـقـماش تـرانـيم اجلـثـمان ا
أصـفر حتت مظـالت مزخرفة وسط
احلــشـد في مــعـبــد هـوي.وبــيـنــمـا
انـتشـرت رائحـة البـخور في اجلو
وضـع اجلثـمـان في تابـوت خـشبي
نـــقل إلى قــاعـــة مــزيــنـــة بــالــورود
األصـــــــفـــــــر.
ويـتـلو
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كشف مـدير اثار وتـراث البـصرة قحـطان الـعبيـد عن تعـاون فني ب
متـحف البصـرة احلضـاري والفنـان رشاد سلـيم بهـدف االسهام في

اعــادة احـــيـــاء روح الــصـــنـــاعــات
ة وتدريب القصبية واحلرف القد
ــهـتم بــهـذه الـشــبــاب الـبــصـري ا
ـية احلرفـة بـطـرق عـلمـيـة واكـاد
ـتـوارثـة من لـنـقل هـذه احلــرف ا
الـسومري الى االجـيال القادمة
حلـــمـــايــــتـــهـــا واحلــــفـــاظ عـــلى
رمـــزيــتــهـــا. وقــال الــعـــبــيــد ان
(االعـمال تضمنـت بناء مضيف
من الـقصب (الـبيت الـسومري
مع رمـز اينانـا االلهة عـشتار)
ـتـحف وصـنـاعـة في مـحـيط ا
القـوارب الـقصـبيـة (الشـاشة
) وكــذلك الــقــوارب الــنــهــريـة

الـتــقــلــيــديــة كــاول جتــربــة العـادة
الحـي الـــذي احــــيــــاء الــــتــــراث ا
تــضـمن صـنـاعه الـبـلم الـعـشـاري
والـچــلـيـكــة والـزعـيــمـة والـطـرادة
والـــعــســـبـــيــة والـــگــفـــة).واشــار
فـتشية بدات العـبيدي الى ان (ا
الـــعــــمل عــــلى تــــنـــظــــيم نـــادي
ريـاضي تـطوعي لـلـتـجذيف في
هـــذه الــقـــوارب فـي مــخـــتـــلف
انـهـار الـبـصرة لـتـطـويـر واقع
الــــســـــيـــــاحـــــة الـــــتـــــراثـــــيــــة

ومتها). ود
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{ نيودلهي- وكاالت - حصل
توأمان هنديان ملتصقان يبلغان من
العمر  19 عاما على أول وظيفة

لوكة للدولة. بدأ لهما في شركة 
األخوان وقد درسا الكهرباء
العمل في شركة والية البنجاب

للطاقة. كانا سوهنا وموهنا سينغ
قد  التخلي عنهما عند الوالدة.

احلـفاظ على اسـتمرار أكـبر مكـتبة
فـي الــهـــواء الـــطــلـق في الـــعــالم).
وتـؤكّـد بولـسـكي أن البـلـدية تـلقّت
حـتى الـلحـظة  25 طـلـبًا فـقط فيـما
قُـدّم نـحـو  60 طـلـبًـا فـي الـسـنوات
ـواقع ـاضــيـة لـلـعـدد نـفـسه من ا ا
الـشـاغرة لـكن ال يزال هـناك شـهرًا
ــهــلــة.  وبــدعم من قــبل انــتــهــاء ا
مـديـنـة باريس تـقـدّم بـائعـو لـكتب
بـــطـــلب االنـــتـــســـاب إلـى الـــتــراث
ـادّي لــلـيـونــسـكـو. ي غــيـر ا الــعـا
ويــقــول كـالــيه نــحن رمــز رئــيـسي
لـباريس فريد من نوعه في العالم
مـــنــذ  450 عـــامًــا. ورغم الــبــرد ال
ـفـتـوحة ـكـتـبـات الـقـلـيـلـة ا تـزال ا
أمــام الــزبــائن جتــذب هــواة قـراءة
وفــضـــولــيــ مــثـل جــان مــيــشــال
مــانــاســيــرو الــذي يــتــمــشّى أمــام
مـكـتـبة جـان بـيـار ماتـيـاس.ويـقول
مـاناسيرو وهو مُتقاعد نحاول أن
نـلـتـقي ونـتـبادل أفـكـارا ونـتـحدّث
ـتع مـعـترفًـا بـأنه يـلـجأ إنه أمـر 
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بـقـليل فـيكـون الوضع أصـعب ب
ـــيــــزانــــيـــة الــــعــــمل عن بــــعــــد وا
احملــــدودة. ولم يــــكن عــــامل ســـوء
األحـوال اجلويـة هو الـذي أثّر فقط
ــكــتــبــات عــلى عــلـى ســيــر عــمل ا
ضـــفــاف نــهــر الـــســ في كــانــون
الــثــاني.فــقــبــالــة مــتــحف الــلــوفـر
مـكـتـبتـان فـقط تـستـقـبالن الـزبائن
عــلى رصــيـف كـونــتـي حـيـث تــأثّـر
سـيـر الـعـمل بـعـد حتـرّك الـسـترات
الـصـفـر وتداعـيـاته بـاإلضـافة إلى
جــائـحــة كـوفــيـد- 19الــتي أرغـمت
بـائـعي الـكتب عـلى اإلغالق.ويـؤكّد
كـالـيه ( بالـكثـير من اخلـطط يجب
أن نـــصـــمـــد لـــنـــفـــتح فـي حــ أن

السيّاح نادرون. 
ـئـة فـقط من ويـلـفت إلى أن  25 بـا
زبـائننا يأتون من ايل-دو-فرانس
ئة من الزبائن يأتون أي أن  75 با
مـن خــارج بــاريس وضـــواحــيــهــا.
وتــقـول اولـيـفــيـا بـولـســكي نـائـبـة
رئـيـسـة بلـديـة بـاريس االشتـراكـية
آن هــــــيـــــدالــــــغـــــو (نــــــبـــــحـث عن
مــتـخــصـصــ في الــكـتب من أجل

مــواجـهــة الـوضع احلــالي.واعـتـاد
عــلـى اســتــقــبــال طالب عــلم نــفس
بـاحــثـ عن كُـتب ال يـجـدونـهـا إلّـا
بـ رفـوف كـتـبه.ويـوضح (لـم يـعد
هــنــاك مــكــتــبــات لــبــيع كــتب عــلم
الــــنـــفـس في بــــاريس أنــــا احـــتلّ
ـــكــانـــة) مــضـــيــفًـــا هم أقلّ عــددًا ا

عــام تُـفـتح دائـمًــا تـسـمح لي بـأن
أبـقى بـصحـة جـيّدة وبـائع الـكتب
ال يـتوقّف إلّا عندمـا ال يعد بإمكانه
فـتحـها). غيـر أن ماتيـاس ال يُخفي
ـهـنـة تواجه أزمـة فـالـعـديد كـون ا
مـن زمالئه لم يــعـــودوا يــفــتــحــون
كــثــيـــرًا واســتــســلــمــوا قــلــيالً في

{ بـــــــــــــاريـس-(أ ف ب) - كــــــــــــان
ـطالـعة من الـفـضولـيـون وعشـاق ا
كـل أنــحـــاء الـــعـــالم يـــغــرقـــون في
أكــشـاك بـاعـة الـكــتب عـلى ضـفـاف
نـهـر الـس في بـاريس مـنـذ قرون
ويــجــدون فــيــهـا نــوادر وطــبــعـات
ــة غــيـــر مــتــوافـــرة غــيــر أن قـــد
جــائــحــة كــوفــيـد- 19بــاتـت تُــهـدّد
ـــعــلـم الــثـــقــافي في وجـــود هــذا ا
الـعاصـمة الـفرنسـية.ويـقول رئيس
اجلـمعية الـثقافية لـباعة الكتب في
بـاريـس جـيـروم كـالـيه لـديـنـا إطـار
عـمل رائع بـعـدمـا أمضى  30عـامًا
عـــلى رصـــيـف كــونـــتـي.هــو و220
بـائع كتب آخرين يبحثون عن كتب
ة لعرضها للبيع.ويتابع كاليه قـد
أن (نـكـون بـائعـي كتب يـعـني أنـها
عـادةً وظـيـفتـنـا األخـيرة) مـضـيـفًا
(شـغلنـا وظائف أخرى لـكن عندما
نـــبــدأ (بـــيع الــكـــتب) ال يــســـعــنــا
الـتوقف).ويؤيّد جان بـيار ماتياس
( 74عـامًا) الذي يجـلس أمام تمثال
كوندورسيه منذ ثالث عامًا فكرة
كـاليه.ويـقول (أشكـاكي عمرهـا مئة

ذلك قـرّرت الـنـيابـة الـعامـة مالحـقة
أســتــاذ جــامــعي آخــر في مــدرسـة
ـلك فهد للترجمـة بطنجة (شمال) ا
وضـع في الــتــوقــيـف االحــتــيــاطيً
ـــاثــلــة وفق عـــلى ذمّــة قـــضــيــة 
عــــــائــــــشــــــة كـالع مــــــحــــــامــــــيـــــة
ـدعية.وتـتواصل االثن مـحاكمة ا
أربـعة أساتـذة جامعيـ في قضية
ســطـات يــواجـهـون تــهـمــا خـطـرة
مــــنــــهــــا احلض عــــلـى الــــفــــجـــور
والــتـمـيـيـز عــلى أسـاس جـنـسـاني
والـعـنف ضـد النـسـاء بيـنـما أدين
أسـتـاذ آخـر ابـتـدائـيـا قـبل أسـبوع
وحــكم عـلـيه بـالــسـجن عـامـ في

محاكمة منفصلة.
تـضـيف كـالع الـتي تـرأس جـمـعـية
لــلــدفــاع عن ضــحــايــا االعــتـداءات
وضوع اجلـنسـية في ندوة حـول ا
مـؤخـرا (بـلغـنـا أيـضا وجـود نـحو
 70شـكـاية في جـامعـة تطـوان لكن
اإلدارة لـم تـتــحــرك).ووجــهت نـداء
إلى الـنيـابة الـعامـة لتـحقق في أي
شـكـاوى من هـذا الـنوع مـتـسـائـلة

اذا هذا الصمت? لفائدة من?. :
وأعــرب اجملـلس الــوطـنـي حلـقـوق
اإلنــسـان فـي بـيــان عن اسـتــغـرابه
جتــاهل شــكــايــات الــطــالــبــات من
ــؤسـسـات طــرف عـدد من إدارات ا
اجلـامـعـيـة وعـدم أخـذهـا بـاجلـديـة
الــضـروريـة.وبــعـدمـا قــررت نـائـبـة
الـعمـيد في كـليـة احلقـوق بسـطات
الـيـوم إرجاع نـادية وزمـيـلتـها إلى
صـفـوف الـدراسـة تـشـيـر الـطـالـبـة
بــحــســرة إلى إن إدارة الــكــلـيــة لم
تـستمع إلي حتى عندما  فصلها
قــــبـل عـــام.وحــــذرت مـن خــــطـــورة
ـغـريات الـضـغـوط والتـهـديدات وا
الــتي يـتــعـرض لـهــا الـضــحـايـا أو

طــــالـــبــــات في عــــدة مــــدن وحـــتى
سـيـدات تـخـرجن مـنـذ مـدة لـكـنـهن
أردن الــبـوح أخـيــرا عـمــا تـعـرضن
لـه) مـؤكـدة أنـهـا تـأمل في اتـسـاع
دائـرة الفضح.وتوضح أنها نشرت
فـقط الشـهادات الـتي أرفقـت بأدلة.
وبـــفــضل إحــدى تـــلك الــشــهــادات
درسة الـوطنية لـلتجارة لـطالبـة با
والـتـسـيـير بـوجـدة (شـرق) كـشفت
جلــنـــة حتــقــيق لــوزارة الـــتــعــلــيم
الــعـالي تــورط أسـتـاذ جــامـعي في
ابــــتـــــزاز طــــالــــبـــــة والــــتــــحــــرش
بـها.وقـررت توقـيفه وإقـالة عدد من
ـــســـؤولـــ مع الـــتـــحـــقـــيق في ا
اتـهامـات ضد أسـاتذة آخـرين. لكن
دون أن تـــفـــتح بـــعـــد أي مالحـــقــة
لف.بعد أسبوع على قـضائية في ا

(اخلـوف من االنتقام الذي قد يهدد
ـسار الـدراسي للطـالبة الـتي تعد ا
احلـلقة األضـعف في هذا النوع من
االعــتـداءات اجلـنــسـيــة) عـلى حـد
قـول النـاشط محمـد العـماري الذي
يساند نادية وزميلتها.لكن طالبات
أخـــــــريـــــــات وجــــــدن فـي مـــــــواقع
الـتواصل االجـتمـاعي منـفذا لـكسر
الــصـمـت حـول تــعـرضــهن حلـاالت
مـشـابـهـة عـبـر شـهـادات مـجـهـولة
اســتـــجــابــة لــنــداء أطـــلــقــته عــلى
صـفـحتـها في انـستـغرام الـناشـطة
ــتـخـصـصـة في ســارة بـنـمـوسى ا
ــرأة.تـــقــول الـــدفــاع عـن حــقـــوق ا
بـنـموسى أنـها تـلـقت مبـاشرة بـعد
ــــبــــادرة أواخـــــر الــــعــــام إطـالق ا
ــاضي (نـحــو ثالثـ شــهـادة من ا

{ الــــدار الــــبــــيــــضـــاء (أ ف ب) -
تخلصت الطالبة نادية من الشعور
بـأنـهـا ضـحـيـة مـنـذ أن تـمكـنت من
كــســـر الــصــمت حـــول تــعــرضــهــا
البـتـزاز جنـسي من أحد أسـاتذتـها
كـمـا تـقـول في واحـدة من فـضائح
ـاثـلة عـديدة تـفـجرت مـؤخرا في
جـامـعـات مـغـربـيـة.وتـقـول الـشـابة
بـثــقـة (كـنت ضـحـيـة عـنـدمـا لـزمت
الـصمت لـم أعد كذلـك اآلن) مؤكدة
أن حـديثها لإلعالم بعد تردد ليس
لـلتأثير عـلى القضاء بل فقط ألقول
ألي ضــحــيـة أخــرى أن عــلـيــهـا أال
تــــــصـــــمـت فــــــهـــــنــــــاك قــــــوانـــــ
حتــمــيــنــا.وأضــافت بــحـزم (يــجب

مارسات). وضع حد لهذه ا
قـبل عـام فصـلت هـذه الـطالـبة (24
عــامــا) وزمـيــلــة لـهــا عن الــدراسـة
بـكـلـيـة احلقـوق في مـديـنـة سـطات
قـرب الـدارالـبـيـضـاء بـداعي الـغش
في امـتحان. لكنها تؤكد أن (القرار
كــان انــتــقــامــيــا بــعــدمــا رفــضــنــا
اخلـضـوع البـتزاز جـنـسي من أحد
األســاتــذة).إال أنــهــا لم تــلــجــأ إلى
الــقــضـاء كــمــا هـو شــأن غــالـبــيـة
ضــحــايــا االعــتــداءات اجلــنــســيــة
ــغــرب.حلـسن حــظــهـا عــمــومـا بــا
تــفـجـرت الـقــضـيـة بــعـد أشـهـر في
أيـــلـــول اثــــر نـــشـــر وســـائل إعالم
مــحـلـيــة مـحـادثـات عــلى واتـسـاب
وشهادات لطالبات يتهمن أساتذة
بــهـذه الـكــلـيــة بـالـتــحـرش بـهن أو
ابـــتـــزازهن مـــقـــابل الـــســخـــاء في

منحنهن نقاطا.
فـضال عـن األحـكـام الـسلـبـيـة الـتي
غـالبـا ما تمـنع ضحايـا االعتداءات
اجلـنسيـة من اللجـوء إلى القضاء
يــشــيـر نــاشـطــون حــقـوقــيـون إلى
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كانت أصغـر سنا. ويـتناول هـذا الفيلم
الكـوميدي الـذي تدور مـعظم أحداثه
في غرفـة فندق أخالقـيات العمل
في مـجـال اجلـنس واحملـرمات
ـــــرتـــــبـــــطـــــة بـــــاألمـــــومـــــة ا
والــشــيــخـوخــة ويــشـمل
مــشـــاهـــد حــمـــيــمـــيــة

وعارية لتومسون.
d³)« WOIÐ
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الــرهـبــان بـزيـهـم الـبـنـي واألصـفـر
الــصالة أمــام مـؤمــنـ احــتـشـدوا
ـالبسـهم الـرماديـة. وتـوفي ثيش
نـــات هـــان الــــذي يـــعـــتـــبـــر ثـــاني
شـخصـية في هرم الـديانة الـبوذية
بــعـد الــداالي المـا الــسـبت عن 95
عـاما في مـعبـد تو هـوي في مـدينة
هــوي.وكــان ثـيـش نـات هــان غـادر
فــيـــتــنــام بــعــد دعـــوته إلى إنــهــاء
احلــرب في هـذا الــبـلــد. وقـد عـاش
ـا في ذلك 39 ـنــفى  عــقـودا فـي ا
عــامــا في فــرنــســا. وألف نــو مــئـة
كــتـاب عن الـتـأمل والــيـقـظـة ونـظم
خــلـوات في جـمـيـع أنـحـاء الـعـالم.
وقــــــالـت تــــــران دين هــــــوونغ (46
عـــامـــا) الـــتـي قـــدمت من هـــانـــوي
لــتــكــر الــراهب لــوكــالــة فــرانس
بـــــرس (قـــــرأت عـــــددا من كـــــتـــــبه
وكــلــمـــاته ســاعــدتــني كــثــيــرا
عـنـدما لم أكـن على مـا يرام
أو عــــــنـــــدمــــــا واجـــــهت
صـــعــوبـــات) وأضــافت
(أعــتــقــد أن فــيــتــنــام
والـــعـــالم لن يـــجــدا
ـــعــلم مـــثل هـــذا ا
الــعــظـيـم لـفــتـرة
طـــويــلـــة جــدًا).
أمـا نـغـوين نات
الـــــذي قـــــدم من
مــديــنــة هـوشي
مــيـنـه فـقــد عـبـر
عـن حـزنه لـرؤية

اجلثمان. 

الحــقـات. أســرهن لــلــتــنــازل عن ا
فــضـال عن الــتــضــامن الــواسع مع
الــضـحــايـا وحتـيــة إقـدامــهن عـلى
كــســر الــصــمت أكــدت جــمــعــيـات
نـــســائــيــة وحـــقــوقــيـــة عــدة عــلى
ضـرورة حماية مسارهن الدراسي
وتــســهــيل اتــصـالــهن بــالــقــضـاء.
والـقـوانـ موجـودة لـكن األهم هو
مــسـاعـدة الـضـحــايـا في الـوصـول
إلـى الـقــضــاء حــتى ال تــكــون هـذه
ـة احلـمــلـة عـابـرة كـمـا تـقـول كـر
نـادر الـنـاشطـة في إئـتالف خـارجة
ـــــدافـع عن عـن الـــــقـــــانـــــون ا
احلــريـات الـفـرديـة والـذي
أطــــلـق أيــــضــــا نـــداء
لـــــــفــــــــضح هـــــــذه

االعتداءات. 

سيريناي ساريكايا

كل من يـحـاول رئب الـصدع بـدون أن يـطـرح طـروحـات تـتـناسب
مع الواقع الـسيـاسي الـوطني والـشيـعي باخلـصوص فـهو يـعبث

ويلهو بوقته ووقت غيره وهو بالطبع ثم جدا وخاصة االن.
ان اهم ما افـرزته االنتخابات هـو تيار بجـمهور مطيع وكـتلة قوية
ـفـرز الثـاني تـنـافس في مـسـاحـة شـيعـيـة وطـنـيـة وتـعـتـمـد عـلى ا
لالنـتــخـابـات وهـو أن اجلــزء األكـبـر من اجلــمـهـور الــشـيـعي هـو
مـقــاطع ال بل ويــعـانــد اي دعـوى الداء واجــبـاته بــسـبـب شـعـوره

بالظلم وهدر احلقوق.
وأمـا األحـزاب الـشـيعـيـة األخـرى فـهي لـديهـا مـسـاحـة جـيدة في
السـابق لكن اآلن تنافسهـا بقوة األحزاب الصغـيرة التي افرزتها
أحداث مـا بعـد تشـرين وهي تنـافس كذلك الـكتـلة الـصدريـة على

الكتلة البشرية الشبابية دون سن  34 سنة.
ان مـا يـهـم الـطـامــحـ لالجــمـاع الـشــيـعي هــو حـصـولــهم عـلى
لكن احلقـيقة حكومـة شيـعية قـوية تفـرزها حتـالفات شـيعيـة قويـة
هدورة نافـسة احلقيقـية هي على الكتلـة البشرية الشـبابية ا أن ا
االجتـاه وتقع ب   34-18 سـنة والـتي تـمثل اكـثـر الذين قـاطـعوا
ـا تـقدر بـ 60  من مـسـتـحـقي ـقـاطـعـ ور وتـمـثـل كذلـك كـتـلـة ا
التـصويت او اكـثر عـلى اعتـبار انـنا امـام استـحقـاقات انـتخـابية

مستمرة.
وعـلى قـدر أهـميـة دخـول الـشـيعـة في تـشـكـيل احلـكومـة الـقـادمة
ـاني تـأتـي األهـمـيــة وبـدرجــة أعـلى وهي األداء احلــكـومي والــبـر
والـذي ســيــؤثـر في مــســتــقـبل وجــود هــذه األحـزاب والــتــيـارات
ـة ولـذلـك جنـد الــتـنـافـس عـلى إقــصـاء أحـزاب اجلـديــدة والـقــد
نـافس الفعلي الشـرس في الساحة الـشعبية بعيـنها النهـا تمثل ا

الشيعية مثل دولة القانون وصادقون.
وكـمـا رجــحـنـا قـبل سـنـ أن افـول جنم األحـزاب ذات األجـنـحـة
سـلحـة قادم وال منـاص من البـناء الفـكري والـتوجه نـحو كسب ا
ـــعـــيــار الـــشـــبـــاب والـــذين قـــســـمـــنــاهـم عـــلى عـــدة أجـــيـــال و
تكـنولـوجي.ومـا يثـبت صـدق التـحلـيل هـو ارقام األصـوات وليس
عدد الـكـراسي فاجلـمـيع قد تـغـيرت أرقـامه بـالسـلب او االيـجاب
عيار كان هو االستثمار في الفكر القيادي وتنظيم السالح لكن ا
ا ولو ادرك من نـصحنـاهم سابقـا صدق كالمنـا هذا في حيـنها 
وصلـنا إلى نقطة الال عودة.فما افرزته االنتخابات
ليس اعـداد مقاعـد بل هو خارطة شـعبية شـيعية
جديـدة ومن ادركهـا فقد جنى ومن اغـفلهـا فقد

اكلته الكواسر.
{ عن مجموعة واتساب
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كن ان تـقول سمـكة قرش لو پأفـتراض اخمليـال الروائي  ماذا 
اتيح لـها رد االتهامات عنها  الشك ستقول ان مظلوميتها كبيرة
  وانـهـا مـجــرد سـمـكـة وديــعـة ال يـخـتــلف سـلـوكــهـا عن سـلـوك
ــا تـذهـب اكـثــر في دفــاعــهـا ــة   ور ــسـا االسـمــاك االخــرى ا
لتـضيف انها ستكتب بياناً تاريـخياً تفّندْ فيه كل ما قيل عن نفوذ
احتـكـاري تقـاتل من اجـله على حـسـاب اجملال الـبـحري ألسـماك
اخـرى   ولــيس بـعـيـداً عـن ذلك  ان يـتـضـمن هــذا الـبـيـان الـذي
وعـدت فـيـه تـوجـيه اتـهـامـات الى احلــيـتـان  وهم يـجـوبـون اعـالي
ـيـاه  احملـيـطــات بـنـزعـات مــتـوحـشـة تــلـغي كل فـرص ســكـون ا
وضـمن االحـتـمـاالت ايـضـاً قد تـذهب في (تـمَـسـكـنـهـا) الى طرح
االسـئلـة هل تـريدونـني ان ال أكل وال أعـيش ألـيس من حقي ان
اشتـهي اللـحوم واعـشق  نزف الـدماء  ويـكون لي مـجالي االمني
ـيـاه وان احلـيـوي    بل قـد تـتـذرع انـهـا لم تـغـادر بـيـئـتـهـا في ا
الـعــلـة في االنـســان مـنـذ  اول يــوم ركب فـيه الــبـحــر  ولم يـكـتفِ

بسيطرته على االرض اليابسة. 
على ايـقاعات هـذا االنكار وااللتـفافات   قـد  تدعي ان هناك من
سـعى ويـسـعى لـتـشـويه سـمعـتـهـا مـعـلـلـةً  تـواجـدهـا بـالقـرب من
الشـواطئ الضحلة اخملصصـة للسباحة هـو  لألستئناس بوجود
راحل العمرية   وانها بريئة براءة الذئب سباح من مختلف  ا

من دم يوسف  . 
( لــيـس لــلـــكــذب أب واحـــد)   واحــسب ـــقــدمـــة   ربـــاط هــذه ا
جلـهـودي انــني مـتـابع  اتــولى رصـد حـركـة الــعـديـد من اسـمـاك
نهج  وتنشر عناوين عن القـرش العراقية التي ال تكف عن هـذا ا
االمـال الـتي ينـتـظـرها الـعـراق علـى ايديـهـا  بيـنـمـا تعـيش  وتـنام

ال العراقي العام  . وتترعرع وسط ا
 لم اجـد حــتى االن  من يـجـيـب عـلى اسـئـلــة مـرمـيــة عـلى طـاولـة
االنتـظار   اسئـلة ال تـدعو اال لطـلب بسـيط جداً ان يتـفق خبراء
ـلل   لـيـسـوا من حـاشـيات تـلك من مـخـتـلف االخـتـصـاصـات وا
ـاذا اجلهل (القـروش) لالجـابة الـشـافيـة عن اسـئلـة عـلى قيـاس 
ـناكـدات والبـيع والـشراء والتـجهـيل وفـضائـح التـسـتر  وحـجم ا
وتـبـادل الضـمـا   واقـامة حـفالت الـتـشـهـير وتـسـطـير بـالـوقت 
ـطـانــشـة احملـكـومــة بـالـوقـاحـة الــفـضـائح  اخملـتــلـقـة وتـصــنـيع ا

فهومية والفطنة  .  والتزلف وادعاء ا
الـبالد بـحـاجـة الى مـكاشـفـة مـفـتـوحة تـكـون عـلى طـاولـة مـجلس
ـاذا لم يتم حتى االن احلد من الـفساد  -ماهي قبل  -  الـوزاء ا
قائـمة التهديدات االقتصادية التي تنتظر العراق -كيف اخلالص
من التـلوث الذي اصـاب الرأي العـام العراقي -مـتى تعلن البالد
ائـية   ما عطـشها ويـعيـد العراقـيون النـظر في  اسـتهالكـاتهم ا
ـنع ـبـذر لـلـمـيـاه  -مـا الـسـبـيل  عالقـة ذلك بـالـسـلـوك الـعـائـلي ا

السلوك العشائري ان يكون بديالً للقوان احلكومية . 
ـعيني (الـبعض يحـكم واعگاله  - يقـول صديقي الـدكتور خـالد ا
بجـيـبه) واضيف   يـضعـه على رأسه كـلمـا داهـمته احلـقائق  
كم  تسـتفيد ميـزانية الدولة الـعراقية من تقـليص رواتب ومكافآت
وهبـات ومخصصـات سرية يتـمتع بها الـروساء الثالثة  والوزراء
نازل التي دراء العام واحلـاشيات -ماهو حـجوم ا والنـواب وا
نـاسة احد سـؤولون وفق قـناعـةٍ مشـرّفةٍ  وبـا يحـتاجـها هـؤالء ا
شروط تـخفـيف  ازمة الـسكن وانـهاء مـحنـة النـقص في البـنايات
ــدرسـيــة في الــعــراق  يـبــدأ من (تــقـلــيم) قــصـورالــســيـاســيـ ا
اللـصـوص  وقصـور الـثعـالب من اصـحاب الـورع اخلـادع الذين
فضـحهم عالـم الدين محـمد متـولي الشعـراوي ح سئل مَنْ هم
االسـوأ تـربـيـةً  قـال الـذين يـزعـمـون الـورع تـزلـفـا ولـيس زهـداً 

والله اعلم .
ــتـعـاقــبـة من  الــتـواطـؤ مع  مـتى تـكـف  احلـكـومــات الـعـراقــيـة ا
ـزيــد مـن االراضي الــصــاحلـة الــزحف الــصــحــراوي لـقــضـم  ا
ا لـلـزراعـة في حـ تتـجه الـعـديـد من دول الـعالم الـتي ابـتـلـيت 
ابـتـلي بـه الـعـراق في هـذا الـشـأن الى حتـريـر االرادة الـسـكـانـيـة
باجتـاه  استحـداث البلـدات الزراعـية العـصرية    ومـا شاء الله
لــديـنـا بــراري واسـعـة في شــرق وجـنـوب وغــرب الـبالد بل وفي
الشـمـال الشـرقي  لـكن  الـعقـل احلكـومي يـتغـاضى عن االنـتـباه
الى ضرورة مشاريع من هذا النوع  بل ومتى يحتفل العراقيون
بأعـالن ولو وزارة واحـدة عـلى االقل انـهـا خـاليـة من احملـسـوبـية
ومتى  االمـتناع من تكريس اخلدمات الطبية  في صروح ضخمة
ـدن فـحـسـب الـتي يـرى فـيـهـا خـبــراء الـطب انـهـا مـقـابـر داخل ا
للـصحـة العامـة وفق توصـيف اجمللس االقتـصادي  واالجـتماعي
ـتـحــدة  وهـنـاك االن الــعـديـد من الــدول اعـتـمـدت الـتــابع لال ا

برمج لكل اخلدمات االنسانية  .  االنتشار اجلغرافي ا
بـخالصــة حتـلــيـلـيــة   مـثــلـمــا ال تـصـغـي اسـمـاك
الــقـرش  اال الـى غــريـزة اشــتــهــائــتــهـا  كــذلك
التـطـرب الـثـعـالب اال  الى حـفالت زفـافـهـا  
اجـماالً ( عـرس واويه)   ولذلك كَـثرتْ انواع
الطالء  وكَـثـرتْ مـشـاهد الـتـنّـكـر السـيـاسـية

ايضاً  .
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