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ـقبل حددت احلـكـومة  الـثالثـاء ا
موعد صرف منحة مئة الف دينار
رة واحـدة حتت اسم منـحة غالء
ــتــقــاعـدون مـعــيــشــة تــقـدم الى ا
وظـف والـرعـاية االجـتـماعـية وا
ومــعـدومـي الـدخـل مــشـددة عــلى
صــرف مـــســتـــحـــقــات الـــفالحــ
زارع في وتوفير سيـولة لدعم ا
استـيـراد مـنـظومـات الـرش  فـيـما
حـثت وزارة الــتـجـارة عــلى شـراء
ـسـتوردة بـهـدف تـام احلنـطـة ا

مفردات البـطاقة الـتمويـنية. وقال
بــيــان تـــلــقــتـه (الــزمــان) امس ان
(اجمللس وافـق برئـاسـة مـصـطفى
الـكـاظــمي  مـنـح مـئـة الـف ديـنـار
رة واحـدة حتت اسم منـحة غالء
ن ـتقاعدون  معيشـة تقدم الى ا
يـتـقـاضـون راتــبـاً أقل من مـلـيـون
ن ــوظـفــون  ديـنــار شــهــريــاً وا
يتقاضون راتباً اقل من خمسمائة
الف ديـــنــار شـــهــريـــا والــرعـــايــة
اإلجـتـماعـيـة ومـعـدومي الـدخل.)
مــشـــددا عــلـى (تــصـــفــيـــر الــرسم
الكمركي على الـبضائع األساسية

من مـــواد غــذائـــيـــة ومــواد بـــنــاء
دة ومـواد اسـتـهالكـيـة ضـروريـة 
شهرين وإعادة النظر بالقرار بعد
مـعـايـنــة األزمـة) وتـابع ان (تـمت
واد احملظور وافقة على إلغاء ا ا
نتج استيرادها ألغراض حماية ا
واد الغذائيـة واالستهالكية من ا
ـــدة شــــهـــرين وإعـــادة واألدويـــة 
الــنــظــر بــعــد مــعــايــنــة تــطـورات
األزمـــــــة) داعــــــــيــــــــا الـى (إطالق
حـصــتــ لــلــمـواد الــغــذائــيـة في
والــبـدء الــبــطــاقــة الــتــمــويــنــيــة 
بــإجـراءات تــوفــيــر حــصــة شــهـر

ـوازنـة رمـضـان وإعـادة الـنـظـر 
البـطاقـة الـتمـويـنيـة) واضاف ان
(اجملــلس قــرر تــأجــيل اســتــيــفـاء
الــــضــــرائب عــــلـى الــــتــــجــــار من
ـــواد الـــغـــذائـــيــة مـــســتـــوردي ا
وضــــبط األســــعــــار في االســــواق
وأخذ اإلجـراءات الـقانـونـيـة بحق
بـالغ بنـسبة اخملالفـ وتمـويل ا
الـية)  مـضيـفا  12/1من وزارة ا
ان (اجملــــلس وافق عــــلى تــــســــلم
محـصـول احلنـطـة احملـليـة بـشكل
ـقرة كامل داخـل وخارج اخلـطـة ا
لـلــمـوسم احلــالي  ويـكــون سـعـر

األولى  وأن احلــكــومــة احملــلــيــة
ـــلف بـــشــكـل مــبـــاشــر  تــتـــابع ا
وهناك حـمالت تفـتيشـية ورقـابية
مــســتــمــرة عــلى مــراكــز اجلــمــلـة
نع الـتالعب واالسـتغالل فـرد  وا

 (
واد الـغذائـية مبـينـاً ان (أسعـار ا
في احملــــافــــظــــة شــــهــــدت زيـــادة
بــــاألســــعــــار أكــــثـــــر من بــــقــــيــــة
احملافظـات  خالل األيام السـابقة
وعـــادت الى االســـتـــقـــرار  بـــعـــد
إعالن الـتــجــارة الـبــدء بـتــجـهــيـز
ـــواد الــغـــذائـــيـــة عــلى دفــعـــات ا
ـواطـنـ  وهـذا مــا خـلق حـالـة ا
اإلطـمـئـنـان في اجملـتـمع ) وتـابع
انه (عـــلى الــــتـــجـــار في مـــخـــازن
اجلــمـــلــة في احملـــافــظـــة  الــذين
واد تـلكـون كمـيات كـبيـرة من ا
ويـتــطـلب األمــر الـعـمل الـغـذائــيـة
على إسـتـقـرار األسـواق واحلـفاظ
عــلى األســعــار  وأن لــلــحــكــومــة
احملـــلـــيــة إجـــراءات وحـــلـــول مع
ـعنـية  فـي حالـة عودة األجهـزة ا
األســعــار الى االرتـــفــاع حلــمــايــة
لـــلــــمـــواطــــنــــ وتـــعــــزيـــز األمن
الـــغــذائـي). واعـــتـــقــلـت الـــقــوات
االمـنــيـة  31شـخــصــاً تالعــبـوا
ــواد الـــغــذائـــيــة في بــأســـعــار ا
مــحــافــظــات عـدة. وقــالـت خــلــيـة
االعالم االمــني فـي بــيــان تـــلــقــته
(الزمان) امـس  إنه (بعـد احملاولة
الــفــاشــلــة الــتي قــام بــهــا بــعض
ضــعــاف الــنــفــوس لــرفع أســعــار
ـــواد الـــغـــذائــــيـــة في االســـواق ا
ـتــاجـر وبـهــدف الـوقــوف لـهم وا
ـــــرصــــــاد من قـــــبـل وكـــــالـــــة بـــــا
االســتــخـــبــارات والــتــحـــقــيــقــات
االحتادية في وزارة الداخلية فقد
شـرعـت مـفــارز الــوكــالـة بــحــمــلـة
اضي في كبرى خالل اليـوم ا
مخـتلف مـحافـظات البـالد)  الفتا
الى ان (الــــوكـــالــــة اســــتـــنــــفـــرت
جــهـــودهــا لـــلــقـــضــاء عـــلى هــذه
احلـــاالت وتــــمـــكــــنت من الــــقـــاء
القبض على ٣١ متهماً مخالفاً من
ـواد الـذين قـامــوا بـرفع أســعـار ا
.( ـواطـن الـغـذائـيـة واستـغـالل ا
قــررت احملــكــمـة في غــضـون ذلك 
تــاجــيل نــظـر االحتـاديـه الـعــلــيـا 
الـدعـوى اخلـاصــة بـاعـادة صـرف
الــدوالر بـالــنــســبــة لــلــديـنــار الى
سابقه. وقال بـيان تلـقته (الزمان)
امس ان (احملكـمـة قررت الـتـاجيل
ــالــيــة و لــغــرض تــبــلـــيغ وزيــر ا
ــركــزي بــاحلــضـور في مـحــافظ ا

قبلة). اجللسة ا

تـحـدة والقـانون يـثـاق األ ا
الـــدولـي  واحـــتـــرام الـــســـيــادة

والسالمة اإلقليــــــــــمية .
واســتـعــرض االجـتــمـاع الــتـقـدم
احملــرز في مــبــادرات كــواد مــنـذ
مــحـادثـات الــقـمــة في سـبـتــمـبـر
ــاضي  واتــفق الـزعــمــاء عـلى ا
تـسـريع التـعـاون بـهـدف حتـقيق
نتائج ملموسة من قبل القمة في
الـيــابـان الـتي سـتــعـقـد في وقت
الحق من هـذا الـعـام  والـتـأكـيـد
أن النمـوذج الرباعي يـظل مركّزًا
عــلـى جــوهــره  بــهــدف تــعــزيـز
الــسالم واالســتــقــرار واالزدهــار
في مــنـطــقـة احملـيــطـ الــهـنـدي

والهاد .
ودعـا الـلـقـاء االفـتـراضي لـلـقادة
إلى خـطـوات مـلـمـوسـة وعـمـلـية
من التعاون داخل الدول االربع 
كــاإلغــاثـــة اإلنــســانـــيــة وانــقــاذ
الـكــوارث  والـقـدرة عــلى حتـمل
ــــضـي بــــاجتــــاه الــــديـــــون  وا
سالسـل الـــتــــوريــــد والــــطــــاقـــة
الــنـــظـــيــفـــة واالتـــصــال وبـــنــاء
الـــقــدرات  كــمــا تــطــرق الــقــادة
ناقشة قضايا الساعة األخرى 
والـوضع في جنـوب شـرق آسـيا
ومـنـطـقـة احملـيط الـهـنـدي وجزر
احملــيط الـهــاد  والـبـقــاء عـلى
اتـصـال والـعمـل من أجل طـموح
جدول أعمـال قمة القـادة القادمة

في اليابان .

حـل ازمـــة اوكـــرانـــيـــا وضــرورة
الــــعــــودة إلـى مــــســــار احلــــوار
والـدبـلومـاسـيـة في الـتـعامل مع
االزمـــــات. وشـــــدد مـــــودي خالل
اجـتـمـاع افـتـراضي لـقـادة الدول
االربع مـع رئــــــيـس الــــــواليــــــات
ــتــحــدة جــو بــايــدن  ورئــيس ا
الـــوزراء األســــتــــرالـي ســــكـــوت
مــــوريــــســـون ورئــــيس الـــوزراء
الياباني فوميو كيشيدا  ان حُل
االزمـة االوكـرانيـة الـروسـيـة يتم
بـاحتـرام الـسيـادة . واكـد رئيس
الــوزراء الـهــنـدي ان الــتـطـورات
في أوكـــرانــــيـــا وتـــداعـــيـــاتـــهـــا
اإلنـــســـانـــيـــة  جتـــعل ضـــرورة
الــــعــــودة الـى مــــســــار احلــــوار
والدبلوماسيـة  وأهمية االلتزام

الـــــــدعم الـالزم لـــــــهـم). وأعـــــــلن
الــــصــــحّــــاف عـن وصـــول 223
عراقـيـاً من أوكرانـيـا إلى بولـندا
مـــؤخـــراً. وفـــرضت احلـــكـــومـــة
األوكـرانـيـة قـيـودًا عـلى تـصـديـر
ـنــتـجــات الـزراعــيـة في بــعض ا
الـــعــام اجلـــاري في ظل الـــغــزو
الـروسي حـسـبـمـا أفـادت وكـالة

انترفاكس-أوكرانيا لألنباء.
وبــحــسب مــرسـوم نُــشــر مــسـاء
األحد أصبح من الضروري اآلن
احلـــصـــول عــــلى تـــرخـــيص من
السلطات لتصدير القمح وحلوم
الـــدواجن والــبـــيض وزيت دوار
الـشــمس. وفُـرضت أيــضًـا قـيـود
ـاشيـة وحلـومـها عـلى تصـديـر ا
ـــلح والـــســـكـــر والـــشـــوفـــان وا
واحلــنـطــة الـســوداء واجلـاودار
والــدخن. وتُـعــدّ أوكــرانـيــا دولـة
ي. ـسـتـوى العـا مُـنـتـجـة عـلى ا
ويُــعــرقل الــهــجــوم الــعــســكــري
ـــســتـــمــر عــمـــلــيــات الــروسي ا
الـــتــــصـــديـــر ويــــهـــدد أســـعـــار
ــنـتــجـات الــزراعـيــة عـلــمًـا أن ا
روســـيـــا وأوكـــرانــــيـــا دولـــتـــان
ــواد رئـــيــســيــتـــان في تــوريــد ا
اخلـام الـزراعـيـة. وسـجّل الـقـمح
والــذرة أســعـارا الــقـيــاســيـة في
الــســوق األوروبــيـة فـي االزديـاد
الكـبـير لـلطـلب جـرّاء القـتال في
أوكــرانـــيــا. الى ذلـك أكــد رئــيس
الـوزراء نـاريـنـدرا مـودي اهـمـيـة
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كشـفت تقاريـر أمس عن عمـليات
اجالء لـــلــــطـــلـــبــــة االجـــانب من
اوكــرانــيــا من ضــمــنــهم طــلــبــة
عراقييون يتـواجدون بالعاصمة
كـيـيف. وكـانت وزارة اخلـارجـية
قد اعـلنت ان الـسفـارة العـراقية
في كـيـيف تـعـمل عـلى إجالء 30
عائـلة عـراقيـة عالقـة في سومي.
ــتـحـدث بـاســمـهـا احـمـد وقـال ا
الصحاف ان (سفارتنا في كييف
تعمل بشكل إستثنائي وجنحت
بـإجالء  500شــخص من أبــنـاء
اجلـالـيـة الـعـراقـيـة من اوكـرانـيا
حـتى االن) مـبـيـنـا ان (الـسـفارة
تـعـمل بــتـنـسـيق عـالٍ إلجالء 30
عـائلـة عـراقيـة عـالقـة في مـنطـقة

سومي بظروف صعبة).
واضاف ان (السـفارة منحت 25
ـن فـــقـــدوا جــــوازا حـــتى االن 
جـوازاتهم فـي اوكرانـيـا اضـافة
الى مــنــحـــهــا عــشـــرات ســمــات
الـدخــول لـنـســاء أوكـرانـيـات مع
). كما أكد أبنائـهن آلباء عراقيـ
الصحّاف أن (السـفارة العراقية
في بـــوخــارست اســتــقــبــلت 13

عراقياً غادروا أوكرانيا).
وقــــال إن (ســـفـــارة الـــعـــراق في
ن بــوخـارست اســتـقــبـلت  13
غـــادروا اوكـــرانـــيـــا و تـــقــد
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اســتـقــبل رئـيـس حـكــومـة إقــلـيم
كــردســتــان مــســرور الــبــارزاني
وفـــــداً من مــــــجـــــلس األعـــــمـــــال
ثلي األمريكي - الكردستاني و
عــدد من الــشــركــات األمــريــكــيـة.
وقـال بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
ـــثــــلـــة حــــكـــومــــة إقــــلـــيم ان (
كــوردســتـان لــدى أمــريـكــا بــيـان
ســــامي عــــبـــد الــــرحـــمـن قـــدمت
ملـخصـاً عن أهـداف زيارة الـوفد
التجاري التي أجـريت بالتنسيق
ـــثـــلـــيـــة حـــكــومـــة إقـــلـــيم مع 
كـوردستـان في أمـريـكـا ومـجلس
– األعــــــــــمـــــــــال األمــــــــــريــــــــــكي 
الـــكـــردســـتــــاني والـــتي ضـــمت
ـثلـ عن  12شـركـة أمــريـكـيـة
مــخــتــلـفــة في مــجــاالت األغــذيـة
والـــطـــاقـــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا

واإلسكان).
وبــــعـــد أن أعــــرب عن ســــعـــادته
بـزيـارة الـوفــد  سـلط الـبـارزاني
الــضــوء عــلى اإلصالحــات الــتي
شـــرعت بـــهـــا حـــكـــومـــة إقـــلـــيم
كـوردستـان عـلى صعـد مـختـلـفة
ويتمثل هـدفها الرئـيسي بتنويع
مـــصــادر الــدخل وإرســـاء بــنــيــة

اقــتـــصــاديــة مــتــيــنــة في إقــلــيم
كوردستان.

وأشـار إلى (الـعالقـات بـ إقلـيم
كوردستان واحلكومة االحتادية
ـشاكل مـشدداً عـلى أهـمـيـة حل ا
وجب الدستور وجـدد التأكيد
بـــأن قــرار احملـــكــمـــة االحتــاديــة
العـليـا إزاء قـانون الـنفط والـغاز
في إقـــلــــيم كــــوردســـتــــان غـــيـــر
دســـتـــوري ويـــنـــتـــهـك احلـــقــوق
الدستورية لشعب كوردستان وال

يـــصـب في مـــصـــلـــحــة الـــشـــعب
الــعـراقـي وأضـاف: "لن نــتــنـازل
عن حــقــوقـنــا الــدسـتــوريــة عـلى
اإلطالق وســنــواصل في الــوقت
ذاتـه احلــــوار والــــتــــفــــاوض مع
احلكومة االحتـادية للتوصل إلى
حل شـامل ودسـتـوري لـلـمـشـاكل
الـعــالـقــة). و اضـاف الــبـيـان انه
(في خـتام االجـتـماع اسـتـعرض
ـــثــلــو الــشــركــات األمــريــكــيــة
أعمالهم وبرامجهم في االقليم).

صرف شعار ا

‰œUF²¹ ¡«—Ëe «Ë WOŁö¦Ð ŒdJ « „U³ý ‚ÒeLð WŽUMB «

ـركـز الـسـابع ـقــابل جتـمـد رصـيـد الـكـرخ عـنـد الـنـقـطـة  20 في ا في ا
عـشـر.وحلـسـاب ذات اجلولـة تـعـادل فـريق الـكهـربـاء امـام فـريق الزوراء
سلـبيا بدون اهداف فيما تغلب نفط مـيسان على مضيفه سامراء بهدف
ــبـاراة الــتي جــرت عــلى مـلــعب ســامـراء. وســجل الالعب دون رد في ا
وسام سـعدون هـدف الـلقـاء الوحـيد في الـدقيـقة  71. وبـهذا الـفوز رفع
ـركز التاسع تعادل ايجابيا نـفط ميسان رصيده الى النقطة  32  في ا
ـباراة التي جـرت على ملعب ثله في ا فريـقا القـاسم امام نوروز بهـدف 

بي. الكفل االو
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حـقق فـريق الـصنـاعـة بكـرة الـقدم امـس فوزاً كـبـيراً بـتـغلـبه عـلى ضـيفه
ــبــاراة الــتي اقــيــمت عــلى مــلــعب الــكــرخ بــثالثــة أهــداف دون رد فـي ا
الـصـنـاعـة وذلك ضـمن مـواجهـات االسـبـوع اخلـامس والـعـشريـن ضمن

متاز. دوري الكرة ا
وسجل ثـالثية الصناعة كل من اثير صالح في الدقيقة  33 وماجد لفتة

في الدقيقة  48 وحيدر حس في الدقيقة 66 .
ـركز الـثالث عـشر وبهـذا الـفوز وصل الـصنـاعة الى الـنقـطة  29 في ا
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ـواسم ـوسـم وا شـراؤهــا لــهــذا ا
الالحـــقـــة وفق مـــؤشـــر الـــســـعـــر
ـعتـمـد من قـبل اجملـلس ـي ا الـعا
الـــوزاري لـالقـــتــــصـــاد ويــــحـــدد
سـنــويــاً في شـهــر تــشـرين األول
ويـراجع فـي نـيــســان إذا تـغــيـرت
ــيـة بــأكـثـر من 20 األسـعـار الــعـا
) مـشددا ـئـة صـعـوداً أو نـزوالً بـا
عـــلـى ان (يـــكـــون ســــعـــر تــــســـلم
محصول احلنطة للموسم احلالي
وفـقـاً لـلـفـقـرة اوال أعاله هـو 750
ألف دينـار لـلـطن الواحـد واكـمال
دفع مستحـقات الفالحـ للموسم
الـزراعي الــسـابق خالل  10أيـام
ودفع مـــســــتـــحـــقــــات الـــفالحـــ
لـــلــــمــــوسم احلــــالي  2022خالل
مــــوعـــــد أقــــصــــاه  30حــــزيــــران
 ?(2022ولـــفت الـى ان (اجملـــلس
اقــر مــحـــضــر االجــتـــمــاع بــشــان
اخلـــطـــة الـــزراعـــيـــة وتـــشـــجـــيع
استـخدام تـقنـيات الـري احلديـثة
ــوقّع مـن قــبل وزيـــري الــزراعــة ا
ائـية ومـستـشار رئيس وارد ا وا
الوزراء لـلشـؤون الـستـراتـيجـية)
ـالية بـالتـنسيق مع داعيا وزارة ا
ــــركـــزي الـى (تـــوفــــيـــر الـــبــــنك ا
السيولة الكـافية من خالل مبادرة
ـركــزي لــدعم الـقــطــاع الـزراعي ا
ــصـارف ــزارعــ من ا إلقـراض ا
احلـكـومــيـة واخلــاصـة بــفـائـدة 5
رة واحدة لغرض ئة تستقطع  با
اســتـــيــرادهـم مــنـــظــومـــات الــري
بـــالـــرش احملـــوري والــــثـــابت من
ية رصـينة) مـبينا ان شركات عـا
(سـقف اســتـيـراد وزارة الــتـجـارة
يــكـــون بـــنـــحــو  3مالي طن من
ــســتـوردة وحــسب مـا احلـنــطـة ا
يـــســــوق من احملــــصــــول احملـــلي
لتأم مفردات البطاقة التموينية
وحتـقـيق األمن الــغـذائي ويـكـون
الــتـــعــاقــد مـع شــركــات رصـــيــنــة
ـناشـئ كـافة وبـدون وسطـاء مـن ا
ـواصــفـة الــقـيـاســيـة). الى وفق ا
ذلك  تفـقـد محـافظ الـنجف مـاجد
الـوائــلي يـرافــقـة مــدراء  جـهـازي
ـنظـمة ـة ا األمن الوطـني واجلر
ومديـر الرقـابـة التـجـارية  مـراكز
بـــيع  اجلــــمـــلـــة فـي احملـــافـــظـــة.
واوضح بــيـــان تــلــقـــته (الــزمــان)
امس ان ( الـوائـلي الـتـقى بـتـجـار
ــواد الــغــذائــيـة لــلــوقــوف عــلى ا
أســـبــــاب إرتــــفــــاع األســـعــــار في
الــســوق احملــلـيــة) مــشــددا عــلى
(ضـرورة احلــفـاظ عــلى إسـتــقـرار
واد الغذائية  األسواق وأسعار ا
ـواطــنـ بــالـدرجـة النـهـا تــمس ا

ناريندرا مودي 
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اعــلـنت مــديـريـة شــرطـة مـحــافـظـة
مـيـسـان امس  القـبض عـلى مـتهم
بـقـتل ام زوجـته فـي احـدى منـاطق
مــديـنـة الـعـمـارة  مــركـز مـحـافـظـة
ــديــريـة في مــيــسـان .وأوضــحت ا
بـــيــان  ان (مـــفـــارز قــسم شـــرطــة
الـــبــلـــدة وفــوج طـــوار مــيـــســان
الـثالث  وباالعتماد على معلومات
اسـتخبارية دقيقـة  شرعت بتنفيذ
عـملية امـنية  اثمـرت القبض على
ـــطـــلـــوب وفق ـــتــــهم (أ ع ج) وا ا
ـادة  406 الــقــتل الـعــمـد  وذلك ا
الرتـــكـــابـه جـــر الـــقـــتل بـــحق ام
زوجــته في حــادثـة وقـعـت بـتـاريخ

2021/10/3 وذلـك بـــــــــــســـــــــــبـب
خالفات ومشاكل عائلية) .

وأشــارت  الى (اتــخـاذ االجـراءات
.( القانونية الالزمة بحقه اصولياً
وفي االنبار  تمكنت االستخبارات
الـعـسـكـريـة من االطـاحـة بـداعشي
في احملافظة .وافادت خلية اإلعالم
األمــني في بــيـان تــلــقـته (الــزمـان)
ـهـامــهـا في امـس انه (اسـتــكـمــاال 
مـالحقـة مـا تـبـقى من فـلـول داعش
ـعـلـومـات اسـتـخـبـاريـة دقـيـقـة و
لـــشــعــبـــة اســتـــخــبــارات الـــفــرقــة
شاركة قوة من كتيبة اخلـامسة و
اسـتطالع الـفرقـة  القـاء القبض
عــــلى احــــد االرهــــابـــيــــ في حي

يثاق بقضاء الرطبة). ا
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سـجـلـت وزارة الـصـحــة امس  نـحـو  888 اصـابــة مـقـابـل شـفـاء 1560
وقف الوبـائي اليومي الـذي اطلعت حـالة وبواقع  8 وفيـات جديدة. واكـد ا
علـيه (الزمـان) امس ان (عدد الـفـحوصـات اخملتـبريـة التي اجـرتهـا الوزارة

لـعـيـنـات مـشتـبه اصـابـتـهـا بـالـفـايـروس بـلـغت اكـثر من  15الـف  حيث 
رصـد اصابة  888 بكـورونا في عـموم احملـافظات) الفـتا الى ان (الـشفاء
بـلغ  1560 حـالـة وبواقع  8 وفـيات جـديـدة) وتابع ان (اكـثر من  44الف
ـنـتشـرة ببـغداد ـضـاد في مراكـز الوزارة ا شخص تـلقى جـرعـات اللـقاح ا

واحملافظات ). 
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ناسبة يوم (الرابطة أقامت حفال 
ي حــــضــــره رئـــيس ــــرأة الـــعــــا ا
مـجلس القضـاء األعلى فائق زيدان
وظـفات وكـوكبـة من القـاضيـات وا
ا لدور االداريات في اجمللس تكر
راة في بـناء اجملـتمع). من عـطـاء ا
جـانبـها اكـدت رئيسـة كتـلة اجليل
اجلـديد سروة عبد الواحد ان (دعم
ـرأة يـتـمـثَّل بـإتـاحـة الـفـرص لـها ا
فـي مــواقع صــنـع الــقــرار ودورنــا
ـجلس النواب سيـركز كثيرا على
تـشـريع قوانـ تصبُّ في مـصلـحة
ـسـاواة وتـمـكـ الـنـساء حتـقـيق ا
سـيـاسيـا). فـيـما اكـد اخلـبيـر مـنار
ـرأة الــعـبــدي في بـيــان امس ان (ا
الـعـراقـيـة تـعـاني من اتـسـاع ثـغرة
اذا احتل ـسـاواة بـ اجلـنـسـ  ا
يا من اصل ركز  154عـا الـعراق ا
لي  156دولـة شملهـا التقريـر العا
لـلفجوة ب اجلنس والصادر في
ـــنــتـــدى االقــتـــصــادي  2021من ا
ي ولم يتـجـاوز العـراق سوى الـعـا
دولـت وهي اليـمن وافغـانسـتان).
≤ ’ qO UHð

قـــــروض يـــــصل حـــــدهــــا االعـــــلى
خـمس مليون دينار شريطة كفيل
ضــامن مــوظف مــوطن راتــبه عـلى
الـرافدين حـصراً وان ال تـزيد قـيمة
اســتــقــطـاع الــقــسط الــشــهـري عن
ــــــــــــــوظـف مـع نــــــــــــــصـف راتــب ا
مـخصصاته الثابتة وبفائدة قدرها
ـدة تسـديـد امـدها 10 ـئـة و  5بـا
ســنـوات).مـنـوهــا الى ان (بـامـكـان
الـزبـائن االطـالع عـلى كـافـة شروط
وضــــــوابـط الــــــقـــــروض مـن خالل
نـتـشرة مـراجـعة فـروع مـصرفـنـا ا
ــنــاطق واحملــافــظـات فـي جـمــيع ا
ـستـمسـكات مـستـصحـب مـعهم ا
الـــثــبـــوتــيــة لـــلــتـــأكــد مـن صــحــة
صــدورهـا امـا الـبــطـاقـة الــوطـنـيـة
ـوحدة فال حاجة لصحة الصدور ا
مـن جـــهــــة االصــــدار فـــضـال عـــلى
تـعلقة بالتأم بـعض التفاصيل ا
ــتــلــكــئـ واجــراءات مــحــاســبـة ا

بالتسديد).
ـصرف اطالق سلف واسـتئـنانف ا
ــوظــفــ من  5الى  25بـــحـــسب ا
ــسـتـفـيـد عـلى ان يـكـون قـد راتب ا
الك امـضى مدة سنة وثابت على ا
الـــدائم في دائـــرته ومـــوطن راتــبه

صرف. على ا
ئة وافـاد البـيان بان (الـفائدة  5بـا
ــــدة تـــســـديـــد امــــدهـــا خـــمس و
ســـــنــــوات عــــلـى ان ال يــــتــــجــــاوز
االســتـقـطـاع الــشـهـري مــا نـسـبـته
ـئـة من صـافي الـراتب خـمـسـ بـا

مع اخملصصات الثابتة).

الـــراتـب االســـمي واخملـــصـــصـــات
الـــثـــابـــتــة). واضـــاف الـــبـــيــان ان
ـصـرف اطـلق قروض اخلـمـس (ا
مــلــيـون ديــنـار خملــتــلف االغـراض
ـئـة بـهـدف تـنـشـيط وبـفـائـدة  5بــا
االقــتـصــاد وتــوفـيــر فـرص الــعـمل
وبــــنـــفس الـــضــــوابط والـــشـــروط
ــذكــورة).مـســتـدركــاً ان (الــكـفالء ا
ـــوطـــنـــ رواتـــبـــهـم لــدى غـــيـــر ا
الـرافـدين بـاالمـكـان قبـول كـفـالـتهم
شـــريـــطـــة تـــقـــد تـــعـــهـــد خـــطي
بـــالــــتـــوطـــ بـــاســــرع وقت عـــلى
مـــــصـــــرف الـــــرافـــــديـن).وذكــــر ان
(الـقـروض متـاحة من  50الى 125
ئة وبنفس مدة مليون بفائدة  5با
الــتـسـديـد لــغـرض شـراء دار سـكن
.( ــذكـورة انــفـاً وفــقـاً لــلــضـوابط ا
وظف وبالنسبة للمواطن غير ا
ـــصــرف اطــلق قـــال الــبــيــان ان (ا
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اطـــلق مـــصـــرف الـــرافـــدين ســـلف
بالغ تصل تقـاعدين  ـوظف وا ا
الى  25مــلـيـون ديـنـار شـريـطـة ان
ـوطـنـ ـســتـفـيـديـن من ا يــكـون ا

ـصــرف حــصـرا  رواتــبــهم عــلى ا
ـصـرف قـروض شـراء كــمـا اطـلق ا
ـنازل الـسكـنيـة بواقع ) 150مـئة ا
وخمس مليون دينار) اضافة الى
قروض  50مـليون ديـنار لالغراض
اخملــتــلــفــة بــهــدف احلــد مـن ازمـة
الـسـكن وتـنـشـيط حـركـة االقـتـصاد

وتوفير فرص العمل.
ـكــتب االعالمي لـلــمـصـرف وقــال ا
ـصـرف بدأت فـي بـيـان ان (فـروع ا
بـــاســتــقــبـــال الــزبــائـن الــراغــبــ
بـاحلصـول على قرض  150مـليون
ــــنـــازل ديــــنــــار لـــغــــرض شــــراء ا
الـــســـكــنـــيـــة شـــريــطـــة ان يـــكــون
ـستفـيد موظف مـوطن راتبه لدى ا
ـصرف حصرا).مبينا ان (الفائدة ا
دة تسـديد امدها عشر ئة و  4بـا
ـاسـتـر ســنـوات بـضـمـان بــطـاقـة ا
كــارد لــلــمــوظف مع كــفــيل ضــامن
يــكـون مــوظف مـدني مــوطن راتـبه
ــصــرف ايـضــاً اضــافـة الى عــلى ا
صـرف لغاية رهن الـعقار لـصالح ا
تـــســديــد الــقـــرض عــلى ان تــكــون
قــيــمــته اكــثــر مـن قــيــمــة الــقـرض
ــئـة وان ال بــخـمــســة وعـشــرين بـا
يــتــجــاوز االســتــقــطــاع الــشــهــري
ئة من لـلقسط اكـثر من خمسـ با
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الـكلية لنساء كوردستان نطمئنهن
إلى أنـنـا وكـما فـعـلـنا دائـمـاً ندافع
عن حـقوقهن وحرياتهن ونحميهن
بــكل مــا أوتـيــنـا من قــوة). وتـفــقـد
رئـيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
مـعـمل الـسـجاد الـيـدوي في مـديـنة
الـكاظميـة لتهنـئة النسـاء بعيديهن
ي . وقال بيان مـقتضب تلقته الـعا
(الـزمان) امس ان (الكاظـمي  تفقد
ـعـمل والـتقى بـالـنسـاء الـعامالت ا
ــنـاســبـة). وراى فــيه وهــنّـئــهنّ بــا
رئــيس اجلــمــهــوريــة بـرهـم صـالح
نـاسـبـة عـيد في رسـالـة صـوتـيـة 
ـــرأة ان (الــنـــســـاء الــعـــراقـــيــات ا
حـافـظن على االسـرة بـظروف غـاية
في الـــتـــعــقـــيــد). واقـــامت رابـــطــة
احــتــفـاال الــقــاضــيــات الـعــراقــيــة 
ي .وقال ـرأة الـعـا مـركـزيـاً بـيـوم ا
بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس ان
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اســتــذكــرت شــخـصــيــات رســمــيـة
ـراة في وسـيــاسـيـة  تـضـحـيـات ا
ـــســاواة والــعـــدالــة في حتـــقــيق ا
اجملــتــمع  فـيــمــا دعت الى اتــاحـة
طالبة الـفرصة إلعالء صوتها في ا
بـحقـوقها الـسياسـية واالقتـصادية
واالجــتـمـاعـيـة واإلنــسـانـيـة. وقـال
رئـيـس اقـلـيم كـردسـتـان نـيـجـرفـان
الـبارزاني في بـيان تـلقـته (الزمان)
امـس (أبارك ذكرى الثامن من آذار
ي لـلــمـرأة لـكل نـسـاء الـيــوم الـعـا
كـــردســـتـــان داخل الـــوطن وفي أي
مــكــان من الــعــالم أحــر مــبــاركـة 
وأرجـو لهن دوام التقدم والنجاح)
واشـــار الى انه (في هـــذه الــذكــرى
وإلى جـانب التأكيد على مساندتنا
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(بعمليـات منفصلـة  تنفيذها في
قـــواطع الـــعــمـــلـــيــات بـــنـــاءً عــلى
معلومات استخبارية دقيقة لشعب
اســـــتــــخـــــبــــارات الـــــفــــرق االولى
واخلـــامــســـة عــشــرة والـــســادســة
شاركة قطعات من قيادة عشرة و

القوات الـبرية من الـفرق ذاتها 
خاللــهـا الــقــاء الـقــبض عــلى احـد
ـوصل من االرهــابـيـ في ايــسـر ا
ــطـلــوبـ لــلـقــضـاء وفق احــكـام ا

ادة 4 ارهاب). ا
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ولــفت الى انـه ( الــقــاء الــقــبض
عـــلى اثـــنـــ مـن جتـــار اخملــدرات
احـدهمـا في تلـعفـر غربي نـينوى 
واالخــــر بـــقــــضـــاء خــــانــــقـــ في
مــــحــــافـــــظــــة ديــــالى وهــــمــــا من
ـوجب احكام طـلوبـ للقـضاء  ا
ــــادتـــ 28 و32 مـن قـــــــانـــــــون ا
ـؤثرات العـقلـية.حيث اخملدرات وا
ــتــهـمــ الى جــهـات  تــسـلــيم ا
الـــطـــلب بـــعـــد اكـــمـــال اإلجــراءات

الالزمة بحقهم).
من جــهــة اخــرى  كــشــفـت هــيــئـة
النزاهة العامة عن اختالس مليار
ــلــيـار ديــنـار في شــركـة ونـصف ا

نفط ميسان.
وذكر بيان تـلقته (الزمان) امس ان
(فريق عمل مـكتب حتقـيق ميسان
قـام بـاالنـتـقـال إلى قـسم حـسـابات
ـالـيـة بـشـركة األفـراد في الـهـيـئـة ا
نـفـط مـيــســان  وتــمـكن مـن ضـبط
ــســؤولــ في الــشــركـة عــدد من ا
عـلى خـلفـيـة اختالس مـبـالغ مالـية
لـيار ديـنار بـنحـو ملـيار ونـصف ا

عبر تكرار صرف مستندات رواتب
وظـفي الشركـة) مبـينا وإيفـادات 
ان (الــعـمــلــيــة أسـفــرت أيــضـاً عن
ضـــبط مــســـؤول قــسم حـــســابــات
األفــــــــراد ومـــســـؤول حتـــضـــيـــر
مــســـتــــــــنــد الــصـــرف فــضالً عن
مـدقق الــشـركـة وأحــد مـوظـفــيـهـا
وأولــيـــات مـــســـتــنـــدات الـــصــرف

كررة كافة). ا

عـــلى حـــريق انـــدلع داخل مـــخــزن
كبير يحتوي مواد انشائية صعبة
االخـــمــاد وشـــديــدة االنـــبــعـــاثــات
ـــأمــول الـــغـــازيــة داخـل مــجـــمع ا
الــتــجــاري في مــنــطــقــة الــكـرادة)
ولــفت الى ان (الــفــرق اســتــنــفـرت
واحـكـمت الـسيـطـرة على طـاقـاتـها
ـواد ــشــتــعــلـة داخـل ا الــنــيــران ا
الـبالسـتــيـكـيـة واالصــبـاغ بـعـد ان
طـــــوقـت احلـــــادث مـن اجلـــــهـــــات
وحـــــالـت دون تـــــوسع االربـــــعـــــة 
احلــريـق إلى اخملــازن الــتـــجــاريــة

اجملاورة ). 
وأوقفت مـفارز الشـرطة اجملتـمعية
في دائـــــــرة الــــــعـالقــــــات واإلعالم
حـالـتي ابـتزاز ـحـافـظـة ذي قـار 
الكـتروني تعـرضت لهـما امراة من
قـبل طـلـيـقـهـا وفـتـاة من قـبل شاب

في احملافظة. 
وذكر بيان تـلقته (الزمان) امس ان
ـبـتـزان هـددا ضحـيـتـهمـا بـنـشر (ا
صـورهــمــا عـلى مــواقع الــتـواصل
االجــتــمــاعي مــا لم يــدفــعــا لــهــمـا
ـــفــارز األمــوال) ولـــفت الى ان (ا
ـبـتزين تـمكـنت من الـوصول إلى ا
وواجهتهمـا بأدلة اإلدانة واتخذت
بحقـهما اإلجـراءات الالزمة فضال
عن قيامها بحذف محتوى االبتزاز
.( وتــأمــ حــســابي الــضــحــيــتـ
واطاحت االستخبارات العسكرية
بــــــداعـــــشـي واثـــــنــــــان من جتـــــار
اخملـدرات في مــحـافــظـتي نــيـنـوى

وديالى. 
وقــالت خـــلــيــة اإلعـالم األمــني في
بــيـــان تــلــقــتـه (الــزمــان) امس انه
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مؤكـدا ان (الفـريق الذي انـتقل إلى
دائـرة الصـحة في احملـافظـة ضمن
عــمـلــيــة ثـانــيــة كـشـف عن وجـود
مـغاالة بـأسعـار الشـراء والصـيانة
دني ستـلزمات مـنظومـة الدفاع ا
في دائـــرة الــصـــحــة إضـــافــة إلى
مـخـالفـات لـلـضوابط والـتـعلـيـمات

ستلزمات). رافقت عملية شراء ا
 وتابع انه (جرى تـنظيـم محضري

ÊÒbL² «Ë …—UC(« W½uI¹√ …√d*«ي رأة العا »UH²Š¡∫  محرك البحث غوغل يحتفي بيوم ا

حــــــــــــــــيـث ال
كن لبالدنا
ان تـــــــنــــــــعم
بـــــــــاالمـــــــــان
ومــســـتـــقــبل
أفـــــــضل دون
حتـــــــــقـــــــــيق
ـــــــســــــاواة ا
ـبـنـيـة عـلى ا
الـــــــــــنــــــــــوع
االجتماعي).
مـــــؤكـــــدا انه
(يــــــــــــــــــــجـب
التـركيـز على
ان مـــصــــيـــر
الـــنـــســاء في
الــعــراق أصـبح
مـــوضـع قـــلق كــــبـــيـــر مـع تـــزايـــد
الـــتــقـــاريــر عن عـــمــلـــيــات الـــقــتل
فضال عن واالغتصاب واالختطاف
الـــتــــرهـــيب واالضـــطــــهـــاد كـــمـــا
ـنزلي يـواجـهن حتـديات الـعـنف ا
وعـدم قـدرة الضـحـايـا على اإلبالغ
ــأوى اآلمن عـن اإلسـاءة وغــيــاب ا
لـلـحــصـول عـلى الــدعم والـوصـول
لــلـعــدالـة والــذي يــتـطــلب تـوفــيـر
تـدابـيــر خـاصـة وعـاجـلــة لـلـنـسـاء
ـا في ذلك اخلـدمات والـفـتـيـات  
اآلمـنـة والسـريّـة لتـقـد الشـكاوي
عــــبــــر اإلنــــتـــــرنت  وتــــخـــــفــــيف
تطـلبات أمـام النساء لإلبالغ عن ا
عـاملـة والـبحث عن مالجئ سـوء ا
آمـنـة للـطـوار وكـذلك منع إفالت

ـطـعونــة بواقع مـريـر  أدعـو الـرجال جـميـعا إلى قـبل التـهنـئـة ا
رأة العراقيـة عبر استلـهام الدرس العميق الذي تمـنحـه ا
ــان الصبـر والتحمـل والعطاء بال حدود  إنه درس اال

ستقبل . با
رأة العراقية بستان فرح وأمل وثقة . كل عام وا

{ عن مجموعة واتساب
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تـمــكـنت قــوة من الـلــواء اخلـامس
عشر عمليـات الفرقة االولى شرطة
االحتــاديـة بــاالشــتــراك مع مــفـارز
اسـتخـبـارات الفـوج االول الـتابـعة
لوكالـة االستخـبارات والتحـقيقات
االحتـــــاديــــــة ومـــــفـــــرزة مـن األمن
الــوطــني من إلــقــاء الــقــبض عــلى
مـــتـــهـم وأخـــرى امـــرأة مـــتـــهـــمـــة
يـســتـقالن دراجــة نـاريــة نـوع (تك
تـك)  قـامـا بـخـطف طــفل يـبـلغ من

العمر  7سنوات.
وقال بيان تـلقته (الزمان) امس ان
(عـمــلـيـة الــقـبض تــمت بـعـد ورود
مـعـلـومـات عن وجـود حـالـة خـطف
فـي مــــنــــطـــــقــــة "الـــــكــــرادة" وسط
العاصـمة بغـداد  حيث  تطويق
ـنطـقة ونـصب سيـطرات وكـمائن ا
مــؤقــتـة ومــتـابــعــة حتـركــاتـهــمـا 
اسـفـرت عن القـاء الـقبض عـلـيهـما
بــفــتــرة زمــنـيــة قــيــاســيـة خالل 9

ساعات
 تسلـيمهما مـع الطفل اخملطوف
إلى جـــهــة االخـــتــصـــاص ألكــمــال
االجراءات الـتحـقيـقية والـقانـونية

الالزمة بحقهما ).
w½Ëd²J « “«e²Ð«

وتــمـكـنت فـرق االطــفـاء من اخـمـاد
ــــجــــمع األمــــول حــــريق انــــدلـع 
الــتــجــاري في مــنــطــقــة الــكـرادة 
اوقـفت مفـارز الشـرطة اجملـتمـعية
حـالتـي ابتـزاز الـكتـروني تـعرضت
. لـهمـا امراة وفـتـاة في محـافظـت
وقال بيان تـلقته (الزمان) امس ان
تمكنت من السيطرة (فرق االطفاء 
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ا يكفي لتعيش في باريس كشاب  فاينما ذهبت في بقية حياتك اذا كنت محظـوظا 
 تبقى معك الن باريس  هي وليدة متنقلة هكذا حتدث عنها ارنست همنغواي.

لم تـكن باريس الـعـريـقة في حـسـاب جتوالـي القـريب والـبعـيـد ولم اظن انـني ساحط
الرحـال اليـها يـوما لـكنـها خـطفـتني من نـفسي وانـا احلق فـوق اجوائـها حـول مطار

شارل ديغول.
اعـلم واسمع انـها مديـنة االضـواء  ولكن مـا يلـيق لهـا اكثـر انهـا مديـنة الـنور  فهي

تشع نورا وجماال وجتدد.
ومـا ان بدات رحـلتي القـصيرة فـيها حـتى رايت عقـوال نيرة ومـشهورة مـرت من هنا

وفالسفة عاشوا فيها  واقالما ابدعت في التغني عن سحرها.
فتوح والذي يجمع احلضارة واحلداثة معا. هي كتاب التاريخ ا

اثل امـام نهـر الـس ارى ايـادي هنـدسـية وضـعت اعظم وانـا اقف قرب بـرج ايـڤل ا
اجنـازا في العـالم.  وعـند قـصر فـرساي افـخم قصـور الـعالم شـاهدت لـويس الرابع

عشر.
بـاريـس تـخــتـلف عن كـل زمـيالتــهـا من الــدول االوربـيــة فــهي تـدعــوك بـكل مــا فـيــهـا

دينة التي ال تنام وال تخفت انوارها. لالكتشاف والتمتع والتأمل  وهي ا
والنني انثى مـولعة مـثل االخريات بحـب التسوق كـان لي هدف اسمى وهـو اكتشاف

وضة واالزياء والعطور حيث شارع الشانزليزيه. عالم ا
ـونالـيزا في بـاريس جتد دروسـا في الـتاريخ واجلـمـال حيث دافـيـنشي ومـعـشوقـته ا
والتي وجدت مكانها في قصر اللوفر والذي اصبح متحفا يضم كل ما يخص العالم

كان اآلمن لهما. صرية حيث ا من بالد الرافدين الى احلضارة ا
وبـالتـاكـيد جـمـيـعنـا يـذكر نـابـليـون بـونابـرت حـيث وثق نـصره الـفـرنسـيـون في قوس
الــنـصـر الــذي يـتـوسـط الـعـاصــمـة بـاريـس واذا قـررت الـوقــوف فـيه ســتـرى اجلـيش
وسـيـقي لـيعـيـد لك ذاكرة الفـرنـسي هـناك في ابـهى اسـتـعراض وصـورة مع جـوقه ا

نصرهم في معركة اوسترليتز . 
اعلم ان اغلب البـلدان االجنـبية تمـيل الى العنـصرية للـتحدث بلـغتها
االم اال ان الشـعب الـفرنـسي علـى عكس ذلك  اذا مـا وقفت
تـسـتـفـهم مـنـهم عن مـكـان ما ال يـتـواني الـصـغـيـر مـنهـم قبل
الـكبـير بالـتحـدث معك باالنـكلـيزية والـبقـاء معك الى ان جتد

ضالتك.
كان االكثر استثنائية في العالم. انه ا

دني تخمد حريقاً اندلع بأحد اجملمعات التجارية في الكرادة ببغداد o¹dŠ∫ فرق الفاع ا
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َ احلقيقةِ والوَهم)  (دورُ ـلمراةِ ب
رأةِ في اجملتمعِ ولكنْ يـختلفُ اجملمعـونَ على طبيعةِ هنالكَ اجـماعٍ على أهميـةِ دورِ ا
ـانِ ـشــاركـةَ الـواسـعــةَ لـلـمــرأةِ في الـبـر وشـكلِ هــذا الـدورِ فـمـنــهُم مَن يـعـتــقـدُ أنَّ ا
واحلـكومـةِ والوظـائفِ العـامَّةِ يـضمنُ لـها وجـودَها ويُحـسنُ من قـدرتِها عـلى اإلجنازِ
فـتيشِ عن عوبِ والـتـَّ ـسـاواتِهـا بـالـرجلِ هُنـا البـدَّ من الـعودةِ إلى تـاريخِ الـشـُّ وصوالً 
ـرأةِ) الـذي يـجبُ أنْ تمـارسَهُ حـيثُ جنـدُ إنَّ االهـتمـامَ بـها الدَّورِ األهـم للـمـجـتمعِ (ا
ــلـكـةٍ أو عـشـيـرةٍ يـنـعــكسُ إيـجَـابـيـاً عـلى كل َـهـا في أي عـصـرٍ أو دولـةٍ أو  وتــكـر
رأةَ عـنويةِ لذلكَ إذا أردتَ أنْ تعرفَ إنَّ ا اديَّةِ وا األنشطـةِ اإلنسانيةِ واالجتمـاعيةِ ا
محتـرمة ومكرمـة ولها دور فـاعل في مرحلـةٍ ما إبحثْ عن مَـدى اإلرتياحِ واالطـمئناِن
ـقياسُ احلقيـقيُّ لكفاءةِ وجودةُ في ذلكَ اجملـتمعِ ألنَّها ا قافةِ األصيلـةِ ا والسَّالمِ والثـَّ

رحلةِ من التاريخِ. رأةِ وفاعليتِها في هذهِ ا ا
ـراةِ الـسـيـاسـيةِ ولـكـنَّ الـوهمَ أحـيـانـاً يُـحـفـزُ اجتـاهَـنـا إلى اإلعـتـقـادِ بـأنَّ مـشـاركـةَ ا

واحلكوميةِ هوَ الذي يضمنُ لها حقوقَها وَوجودَها.
ـرأةُ أهمُّ ي واإلسالمي الـذي يــحـدثُـنـا إنَّ دورَ ا وهُـنــا البـدَّ من مـراجـعـةِ األثــرِ الـعـا
وأكثرُ تأثـيراً من دورِ الرَّجلِ فيما يـتعلقُ ببنـاءِ األسرةِ والقيمِ وتشكـيلِ ثقافةِ اجملتمعِ
أما بقـيةَ األدوارِ فهي ثـانوية بـسببِ عدمِ قـدرةِ الرَّجلِ أو أي مؤسـسةٍ أو دولةٍ لـلقيامِ

رأةِ الرئيسِ في بناءِ األسرةِ واجملتمعِ. بدورِ ا
ـــرأةِ في مــجـــتــمعٍ مـــا ابــحثْ عن (األخـالقِ الــقــيمِ لـــذلكَ إذا أردتَ مــعـــرفــةَ أثــرِ ا
ـرأةَ مُـصـانـة هـا غـنـيـةً ونـاضـجـةً تـأكـدْ أنَّ ا ـمـاسكِ الـوالءِ االنـتـمـاءِ) فـأذا وجـدتـَّ الـتـَّ
سـتقبلِ ومُـكرمـة وتمارسُ دورَهـا احلقـيقيَّ في صـناعـةِ احلياةِ والـقادةِ واالزدهـارِ وا
رأةَ مُـهـملـة وتـمارسُ أدواراً هـا فـقيـرةً أو مـريضـةً فـأعلـمْ أنَّ ا الواعـدِ أمـا إذا وجدتـَّ
انِ واحلـكومةِ ألنَّهـا بأختصارٍ ثانويةً مـهما كانتْ مـشاركتُها فـاعلةً ومؤثـرةً  في البر

رأةِ احلقيقي. ثانويةٍ وهي اختزال وتقز لدورِ ا
مـاسكَ الـوالءَ بـيـلـةَ الـتـَّ مـجــتـمع يـرسخُ (األخالقَ الـقـيمَ الـنـَّ
ـرأةِ ودورِهـا= مـشـاركـة ودور فاعل االنـتـمـاءَ) + اهـتمـام بـا

للمرأةِ
ـرأةِ  # ال أحــدَ يـســتــطــيعُ إخــفــاءَ ظل اجلــبلِ الــشــامخِ (ا

العراقيةِ األصيلةِ) الذي يَستظلُّ بهِ اجملتمعُ العراقيُّ.

مـرتـكبـي هذه اجلـرائم من الـعـقاب
ومـحاسـبة مـرتـكبـيهـا أذ تسـتحق
الـــنـــســــاء والـــفـــتــــيـــات احلق في

احلماية والعيش بأمان).
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ومـضى الــبـيــان الى الـقــول (نـحن
كـمـنـظـمـة جـمـاهـيـرية مـدافـعـة عن
ـــرأة والـــطـــفـل  نـــؤكــد حـــقــوق ا
ضــرورة إعـــطــاء أولــويـــة خــاصــة
ـراجــعـة لــلـبــرامج الــتي تُـــعـنـى 
الـتـشــريـعـات والـقــوانـ احلـالـيـة
وتعـديلـها لـضمان انـسجـامها مع
عـاييـر الدولـية اخلـاصة بـحقوق ا
االنـسان أليـفاء الـعراق بـالتـزاماته
من اجل عـدم التـمـييـز عـلى أساس
اجلــنس أو الـنـوع ومــنح الـنـسـاء

ـزيــد من االمـتــيـازات والـفــتـيــات ا
ـــبـــدأ تـــكــــافـــؤ الـــفـــرص عـــمـالً 
سؤول بـتنفيذ وضرورة ألتـزام ا
الــقـــانـــون كــذلك عـــلى الـــســلـــطــة
القـضائيـة التـحقيق اجلـاد بجرائم
العـنف اجلنسي وحتـريك الدعاوى
الـــقــضـــائـــيــة بـــشــأنـــهــا وتـــقــد
نظمات الية والـفنية  ساعدات ا ا
ـدني والــتـعـاون مـعـهـا اجملـتـمع ا
في تـــقـــد اخلـــدمـــات لـــلـــنـــســـاء
والـفتـيات الالتي يـتعـرّضن للـعنف
اجلــــنــــسي واحلـــــد من االبــــتــــزاز
ـتاجـرة بالـنساء نع ا االلـكتـروني 
واعـراضــهن عــبـر تــشـريع قــوانـ
رادعــــة حتـمي مـسـتـقـبـلـهن والبد
من الـــتـــطـــبــيـق االمــثـل لـــلــخـــطط

الوطـنيـة واالستراتـيجـيات ورصد
ــوازنــــات الــكـــافــيـــة لــتــحـــقــيق ا
خــطــــوات تــقـدم مــلــمـوســة لـدمج
ـرأة في عــمـلــيـات إعــادة الـبــنـاء ا
واالعــــــمــــــار واالســــــتــــــقــــــرار في
اجملـــتـــمـــعـــات احملـــلـــيـــة وزيــادة
ا يتناسب مع ادوارهن القياديـة 
امــكـانــيـاتـهـن لـبــنـاء عــراق جـديـد
مـعـافى يـنـعـم بـالـكـرامـة والـعـدالـة
والـسالم الـدائم) وقـدمت الـرابـطة
(الــتـهــاني لــنـســاء الــعـراق  وهن
يـكـافـحن من اجل كـرامـتـهن في كل
مكان  واجملـد لشهيـدات ومغيبات
احلــركـــة الــنـــســويـــة في الـــعــراق
ـرأة تـعـيش والـعـالم  وكل عـام وا

بأمان وسالم). 
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ـرأةُ العالمَ أكـثر من شعلـة نور لم تنـطفيء يومـاً رغم ما تعرضت له وال زالت تمنح ا
يـة) على تـهميـشهـا وإختزال تـتعرض له مـن إصرار الثـقافـة الذكوريـة وحتى(احلـر
رأة منذ أن سيطر إنسانيتها الى مجرد تابع وملحق وحامل متعة سلبي. إن قصة ا
الرجل بقـوة عضالته على مشهد احلـياة هي قصة اإلستعـباد واإلستغالل والسلوك
ـتــوحش والـغــرور الـطــائش. لـقــد أحـكم الــرجل قـبــضـته اخلــانـقــة عـلى الــعالقـات ا
ـرأة تـعـمل وتـكـد وجتـاهـد كي جتـعل احلـياة عـلى اإلجـتـمـاعـيـة في وقت كـانت فـيه ا
ـنح ـكـنـة وكي تـضـفي عـلـيــهـا مـعـنى وغـايـة. في مـقـابل الـرجل الـذي لم  األرض 
ـرأة األمومـة واجلمـال وأضفت عـليه الـعالم سـوى احلرب والـعنف والـقسـر منـحته ا
ن حتى بهـذا القليل بينما معنى. كان الـرجل يأخذ دائماً وال يعطي إال الـقليل وهو 
رأة عليه ان ا تـمنح. عنـدما يتـحدث أي منا عـن ا رأة تـمنح دائمـاً وال تمن  كانت ا
رأة علـى مدار اليوم كـله بصمت ورضا . تـعمل األ ا يضع صورة أمـه أمام الع
سـؤولـيـات التـي تضـطـلع بـها وبال ضـجيج أوصـراخ سـواء في الـبـيت أو خارجـه. ا
ـرأة لو إسـتفـتـينـا الضـميـر هي مـسؤولـيات تـتـعب منـها اجلـبـال لكـنهـا تـتحـملـها ا
رأة عـلى أكثر من راضية وفـخورة ولهـذا فإنها تـستحق فـي كل يوم جائزة. تـقاتل ا
جبهـة من أجل احلفاظ عـلى بيتـها ومن أجل توفـير أكبـر قدر من التـآلف واإلنسجام
ـرأة التـي تكرس كـل حيـاتها والـتوازن بـ افراد عائـلتـها. حـياة الـبيت هـي رسالة ا
من أجل اإليــــفـــاء بـــهـــا عـــلى أكــــمل وجه. لـــكـــنــــهـــا ومع كل هـــذه
الـتـضـحــيـات جتـد نـفـسـهـا عـلـى الـهـامش دائـمـاً بـقـرار من
ـتـوازنـة يــجب أن تـتـفـكك ـعـادلــة غـيـر ا الـرجل. لــكن هـذه ا
ويـعـاد تـشـكـيل مـعـادلـة جـديـدة قـائـمـة عـلى الـتـكـافؤ وعـلى
الـتـكامـليـة في األدوار. الطـريق طويل لـكن يجب الـسيـر فيه
بال تردد أو تـراجع فمسيرة األلف ميل تبدأ بخطوة واحدة.
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كربالء

ضـبط أصـولــيـ في الـعــمـلـيـتـ
الـلـتـ نـفـذتـا بـناءً عـلـى مـذكـرت
قــضــائــيــتــ وعــرضــهــمــا رفــقـة
ــضـبـوطـة ـبـرزات ا ـتـــهــمـ وا ا
عــلى قــاضي مــحــكـمــة الــتــحــقـيق
اخملــتـصــة بــقـضــايـا الــنــزاهـة في
تهم ميسان الذي قرر تـوقيف ا
ادة 315 من قانون وفقاً ألحـكام ا

العقوبات). 

وداخل العـراق.  وقال بـيان امس ان
ـسـيـحـي الـلـقـاء  (نـاقش أوضـاع ا
ـغــتـربـ مــنـهم في في والــعـراق وا
دول اجلــــوار وأبــــرز الـــــعــــقــــبــــات
والـتـحـديــات الـتي تـواجـهـهم سـواء
كـــــــانـــــــوا فـي الـــــــداخـل أو في دول

هجر). ا
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وفي مـستـهل الـقاء قـالت جـابرو إن
ــسـيــحـيــ وخـاصـة في (أوضـاع ا
مــنــاطق ســهل نــيــنــوى حتــتــاج من
اجملتمع الدولي واحلكومات احمللية
إلى تــنـسـيق عــالي ومـشــتـرك لـدعم
ـنـاطق جـهـود االسـتــقـرار في تـلك ا
ـــســتـــلـــزمــات فــضـال عن تـــوفــيـــر ا
الـضروريـة لـهم). ولـفـتت إلى أن (ما
ــهـجـر ال ـســيـحــيـ في ا ــر به ا

سميا في دول عمان ولبنان تتطلب
ــنـــظــمــات وقــفـــة جــديـــة من قــبـل ا
ــــســــاعـــدات ــــيـــة لــــتــــقـــد ا األ
الضرورية ومراعـاة أهمية اجلوانب
اإلنـسـانـيـة لــطـالـبي الـلـجـوء مـنـهم
والنظر بطلباتهم). وأكدت أن (حركة
ان بابليون متمثـلة بنوابها في البر
الـعراقي ومـكـتبـهـا السـيـاسي على
أ االسـتعـداد لـلـتـعاون والـتـنـسيق
ـتـحدة الـعـامـلة مع مـنـظمـات األ ا
فـي الـــعــــراق من أجـل دعم جــــهـــود
االستـقرار في مـناطق سـهل نيـنوى
سيـحي األخرى ومناطق تـواجد ا
والعـمل على تشـجيـعهم لـلعودة إلى
ـــنــــاطق الســـيــــمـــا بــــعـــد تـــلـك ك ا
اســتــقــرارهــا أمـنــيــا وعــودتــهـا إلى

احلياة الطبيعية).
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بحث رئـيس مـجلس الـنـواب محـمد
احلــلـبـوسـي مع سـفــراء أسـتــرالـيـا
وإسبـانيـا والتـشيك تـعزيـز التـعاون
بـ الــعـراق وأصــدقـائه في الــعـالم.
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(احلــلــبــوسي اســتــقـبـل في لــقـاءات
مـــنــــفــــصـــلــــة كالً من الــــســـفــــيـــرة
األســتـرالـيــة بـوال إلــيـزابـيـث غـانـلي
والسفـير اإلسـباني بيـدرو مارتيـنيز
والسفـير التشـيكي بيـتر شتـيبانيك
حــيث تــقــدَّم الــســفــراء بــالــتــهــنــئـة
ــنـاســبـة إعــادة انــتـخــابه رئـيــسـاً
جملـلس الـنـواب بـدورته اخلـامـسـة)
واشــــار الـى ان (الــــلــــقـــــاء تــــنــــاول
العالقـات الثـنائـية وتـعزيـز التـعاون
بــ الـعــراق وأصــدقــائه في الــعـالم

بــاجملــاالت الــتي حتــتــاجــهـا الــبالد
وتنعكس إيجاباً على الشعب فضالً
عـن دعم احلــــكـــــومــــة في مــــجــــاالت
ــشــاريع االقـــتــصــاد والــتــنــمــيــة وا
اخلـدمـيـة) وتـابع ان (الـلـقـاء نـاقش
تـــــطـــــورات األوضــــــاع الـــــدولـــــيـــــة
ــواضـيع واإلقــلــيـمــيــة وعــدداً من ا
شتـرك). من جهتهم ذات االهتمـام ا
أكــد الــسـفــراء (دعــمــهـم لــلــعــمــلــيـة
ــقــراطــيــة في الــعـراق وكـلّ مـا الــد

يسهم في تنميته واستقراره). 
عـلى صـعـيــد اخـر اسـتـقـبـلت عـضـو
مجـلس الـنواب الـنـائب ايفـان فائق
جابـرو مـنسـقـة الشـؤون االنـسانـية
ساعدة تحـدة  ثلـة بعثـة اال ا و
العـراق السـيدة ايـرينـا فويـاشكـوفا
سيـحي في خارج لبحث أوضـاع ا
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احــتــفت نــسـاء الــعــراق بــعــيـدهن
ـي امس  وسط مـــطـــالـــبـــة الـــعـــا
بضمان حقوقـهن ومنحنهن فرصة

ساهة الرجل ببناء اجملتمع .
رأة الـعـراقـية في  وقـالت رابـطـة ا
بـــيــان تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس إن
يـوماً مـهما ي للـمرأة  (اليـوم العـا
بــالـنـســبـة لــنـا كـحــركـات نــسـويـة
وكـمـدافـعـات عن حـقـوق االنـسان 
ــنــاســبــة الـــتي نــكــرســهــا وهـي ا
ـــنــجـــز الــنـــســوي لالحـــتــفـــال بــا
االنسـاني والتقـدم احملرز  ولـنشر
الــوعي وتــثــقــيف اجلــمــهــورعــلى
نــــــطـــــاق واسـع وحــــــشـــــد االرادة
الـــســــيـــاســــيـــة من اجـل الـــدعـــوة
ـواثـيق لاللـتــزام بـاالتـفــاقـيــات وا

رأة). عنية بحقوق ا الدولية ا
wŽË …œU¹“

واضــاف انـــهـــا (الــلـــحـــظـــة الــتي
نــوظــفــهــا كل عــام لــزيـادة الــوعي
بــحـــقــوق الـــنــســـاء والــفـــتــيــات 
وإلظــهـــار الــتـــزامــنـــا بــالـــنــضــال
. سـاواة بـ اجلـنـس لـتـحـقـيق ا
من اجـل تـــعــــزيــــز دور الــــنــــســـاء
كـشريـكـات وبانـيـات للـسالم وعلى
أوسـع نـطــاق  ونـحـن نـضع أكــبـر
أولـويات الـفـتيـات والـشابـات على
طـــاولـــة احلــــكـــومـــات لـــلـــدراســـة
بـاعـتـبارهن الـفـئـات األكثـر عـرضة
لالنــــتــــهــــاكـــات واالضــــرار الــــتي
تــنــتـــجــهــا احلـــروب والــنــزاعــات
والــعــنف  فــضال عن الــتــهــمــيش

الـذي يـجـعـلـهن بـعـيـدات عن حـركة
الـتـقــدم االقـتـصـاديـة والــتـنـمـويـة
ونـعـلم كـل يـوم أن الـنسـاء يـشـكـلن
غــالـبــيـة فــقـراء الــعـالم وهن أكــثـر
ـوارد الــطـبـيــعـيـة اعـتــمـادًا عــلى ا
ـنـاخ بـشـكل الـتي يـهـددهـا تـغـيـر ا
خاص) واشار الـبيان الى انه (في
الــثـامن من آذار نــحــتـفي بــعـيــدنـا
ــيـة نــحن الـنــسـاء كــمـنــاسـبــة أ
والــفــتـيــات كــقــائـدات وصــانــعـات
بادرات للتغيير في كل ما يتعلق 
ـستـدامة بـرغم العوائق التـنمـية ا
التي تقف في طريق تـمك النساء
من إيصـال أصواتـهن ومشـاركتهن
في صـــــنع الــــقـــــرارات اخلــــاصــــة
ــســتــويـات  ـســائل وا بــجــمـيـع ا

رأة العراقية شعار رابطة ا
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شـاركـت سـفـارة جــمـهـوريــة الـعـراق
لــدى إيـطـالــيـا بـحــضـور الـســفـيـرة
صفية طالب السهيل وأبناء اجلالية
الــعـــراقــيـــة وعـــدد من الـــنــاشـــطــ
دن الـعـراقـيـ الـشـباب مـن بعـض ا
األوروبـــيــة في االحــتــفـــالــيــة الــتي
ـــــديــــنـــــة أســـــيــــزي في أُقــــيـــــمت 
الــكـــاتــدرائـــيــة الـــعــلــيـــا لــلـــقــديس
فـرنـسـيس اسـتـذكـاراً لـزيـارة قـداسة
احلـبر األعـظم الـبـابـا فـرنـسيس إلى
الــعـراق وحتـت شـعــار (من أســيـزي

إلى أور) .
وجاءت هذه االحتفالية بالتزامن مع
االحتفالـية الرسميـة التي اقيمت في
ـنـاسـبة يـوم الـتـسامح مـدينـة أور 
الوطـني الـذي اعتـمد يـوميـا وطنـيا
ناسبـة الزيارة الـتاريخيـة لقداسة

البابا . 
وتـــضــمــنت اقــامـــة قــداس بــرعــايــة
ـونـسـنـيـور رامي الـقـبالن وحـسب ا
الـطـقـوس الـسـريانـيـة الـكـاثـولـيـكـية
بــالـتـنــسـيق مع ابــرشـيــة اسـيـزي و
بـاداء مــتـنـاغم لـلـطـقــوس الـكـنـسـيـة

ـشـاركـة رجال الـشـرقيـة والـغـربـية 
الدين القسـاوسة العراقـي وتالميذ

الرهبنة في إيطاليا من العراقي .
وحـضـر االحـتــفـالـيـة رئـيـسـة بـلـديـة
أسيزي السـيدة سطـيفانيـا بروييتي
ـــنــظــمـــات اإلنــســـانــيــة وعـــدد من ا
ــسـاعـدات اإليــطـالـيــة الـتـي قـدمت ا
تـضررة من جـراء جرائم للـمنـاطق ا
ـنــاطق داعش اإلرهــابــيــة ومــنــهــا ا

سيحية واليزيدية .  ا
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وتـخـلـلـت الـفـعـالـيـة عـرض  مـبـاشـر
لكلمة البـابا االسبوعية الـتي يلقيها
الئكي والتي بعد صـالة التبـشيـر ا
تطرق فيها لزيارته العراق في العام
ــاضي مــوجـهــا حتــيـاتـه  لـلــعـراق ا
ــقــامـــة في كل من ولـــلــفـــعــالــيـــات ا
ـنـاسـبـة  كـمـا أسـيـزي وأور بـهـذه ا
وجه بطريرك الكنيسة الكلدانية  من
أور صــاحب الــنــيــافــة الــكــارديــنــال
لـــويس روفــــائـــيـل ســـاكــــو رســـالـــة
بـالـلـغتـ الـعـربـيـة واإليطـالـيـة عـبر
مــقـطع فــيـديــو مـســجل  ذكـر فــيـهـا
أهــمــيــة زيــارة  الــبــابــا فــرنـســيس

مشيـراً الى انها الـزيارة األولى التي
يقوم بها بـابا الفاتيكـان للعراق عبر

التاريخ . 
كما وتضمنت االحتفـالية عقد جلسة
حــواريـــة نُـــظـــمــتـــهـــا  (جلـــنــة روح
أسيـزي) وهي مـنظـمـة دوليـة مـعنـية
بـحـوار الـسـالم والـتـسـامح  أدارهـا
ـعــروف لـوكـا الـصــحـفي اإليــطـالي ا
جــيــرونـيــكــو الـذي رافق الــبــابـا في
زيـــــارته إلـى الــــعـــــراق وشــــارك في
اجلـــلـــســـة الـــتي عـــقـــدت فـي أحــدى
االديــرة الـتــابـعــة لـلــكــنـيــسـة كل من
أصحـاب السـعادة سـفراء جـمهـورية
الـــعــراق لــدى إيـــطــالــيـــا والــكــرسي
ديـنة إضافةً إلى الرسولي وعـمدة ا
ـثلي ثـلي الـكنـائس الـكلـدانـية و
إحتـاد اجلـالـيـات اإلسالمـيـة ومكـتب
ـــســـكــــونـــيـــة واحلــــوار ومـــجـــمع ا
ــثل عن األســـاقــفــة اإليــطــالـــيــ و
الـطـائـفـة االيـزيـدية وجـمـع من أبـناء
ة وتضمنت اجلالية العراقيـة الكر
اجلـلــسـة مـداخـلـة لـســمـاحـة الـشـيخ
رجع الديني ثل ا عبدالله الطـائي 
الـعـراقي في الـنـجف االشـرف صالح

الـــطــائي كـــمــا واخـــتــتم اجلـــلــســة
ـونـسـيـور دوميـنـيـكـو سـوريـنـيـنو ا

(أسقف اسيزي).
وطــالــبت الــســهـيـل في كــلـمــة خالل
اجلـــلـــســـات االربــعـــة الـــتي عـــقــدت
بتـفعيل اخلـطوات العـملـية لتـحقيق
أهـــداف زيــارة الــبــابـــا إلى الــعــراق
ومـنـهـا مـا أكـده قـداسـته من أهـمـيـة
العودة الى أور ودعوته للمسيحي
للحج  مؤكدة على ضرورة البدأ في
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أظـــهـــرت نـــتــائـج مــحـــرار الـــراي الـــعــام
الــــعـــراقـي وقـــائع مــــتـــجـــددة فـي تـــذمـــر
الـــعــــراقــــيــــ من الــــواقـع الـــســــيــــاسي
واالقـتـصـادي وتـبـاعـد فـجـوة الـثقـة الـتي
ــواطن الــعــراقي  ونــاقـشت يــعــيـشــهــا ا
ـسـتـقـلـة ورشـة عـمل نـظــمـتـهـا الـشـركـة ا
لألبـحـاث بـحـضـور رئـيـسـهـا مـنـقـذ داغر
الذي أوضح ان تراكم نـتائج اسـتطالعات
اراء العراقيـ في عينة تـراكمية مـنتخبة
ــعـايــيــر مــعــهـد مــنــذ عـام  2004 وفــقــا 
غالـوب الـدولي الستـطالعـات الراي الـعام
قـارنة في ان اراء العـراقيـ في  نتـائج ا
مـحـرار الـراي الـعــام لـلـنـصف الـثـاني من
عام 2021 وبـدايـة الــعـام اجلـاري  حـيث
اعتمدت منهـجية موحدة في  توجيه ذات
األسـئــلـة عن الـرضــا عن احلـيــاة الـهـويـة
الـــوطــنـــيــة والـــطــائـــفــيـــة دور الــدين في
ــقــراطــيــة الــســيــاســة إضــافــة الى  الــد
وتطـبـيـقات احلـكم الـرشـيد تـمت خاللـها

مـــقــابـــلــة 1246 عــراقـــيــا مـن قــبل
بـاحـثي الـشركـة مـواجـهـة مـبـاشرة
في مـنازلـهم بـعـد ان  اخـتـيارهم
من قــبل بــرنــامـج خــاص النــتــقـاء
عينـة االستطالع تتـطابق  مع تلك
ـعـايـيـر الـتي يـعـمل بـهـا  مـعـهد ا

غالوب الدولي .
وأشـار داغـر الى احملـرار يـتـكـون
ــعـدل من 4 درجـات فـي قـيــاس ا
الــعــام لـــلــراي الــعــام الــعــراقي
تــعـــتــبــر الــدرجـــة اربــعــة احلــد
ـوافق ونـقـطـة  الـوسط األعـلى ا
ــــقــــيـــاس هي  (2.5)  وكل في ا

درجة مـا دونهـا تعتـبر سـلبـية  ومـا وقها
تــوصف إيــجــابــيـة  وأيــضــا يــتم ذلك من
خالل برنـامج على احلـاسوب بـعد ادخال
ــعــلـومــات الـتـي يـحــصل عــلـيــهـا كــافـة ا
ـسـتـطـلـعـة آراؤهم الـبـاحث من مـقــابـلـة ا

مـــــبـــــاشـــــرة عـــــبـــــر
االنترنيت.

وفي مقارنـة النتائج
االجــمــالــيــة مــا بـ

عــــــــــــــــــــــامــي 2021
و2022 يـــــــظـــــــهــــــر
مـحـرار الـراي الـعـام
العراقي ثمة حتسنا
طفيفـا على النـتيجة
الـكــلـيـة حــيث كـانت
 2.3عــــــــــــــام 2021
مــقــابل (2.5) لــعــام
2022  فــفـي الــوقت
الذي اعـتـبـر فيه( 2)
فــــقط مـن قــــيـــاس 6
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درجـات مـوافـقـ عن تـسـاؤالت اسـتـبـانـة
اآلراء لـــلــرضـــا الــعـــام عن احلـــيــاة خالل
اسـتـطالع تـموز  2021تـغـيـرت إيـجـابـيا
الى (2.4) لـــعـــام 2022 وهـــكــــذا احلـــال
لـتـطـبـيـقـات احلكـم الـرشيـد حـيث كـانت (
2.13) عــام 2021 لـــتـــكـــون (2.14) عــام
2022 وفي حــصـــيــلــة  فــهم الــعــراقــيــ
ـقراطـيـة  كانت الـنـتيـجة لتـطـبيـقـات الد
(2.45) عـام 2021 لـتــنــخـفض الى (2.3)
عام 2022 السيـمـا وان االسـتـطالع جرى
ما بعد اإلعالن عن نتـائج االنتخابات وما
حـصل من تـنـازع بـ الـقـوى الـسـيـاسـيـة
على قبول او رفض نتائجها  وذات االمر
ــقــيـاس الــطــائــفـيــة  وتــأثــيـر الــدين في
ـــعــدل الى الـــســيـــاســيـــة  حــيـث ارتــفع ا
(2.84) لـعام 2022 مقـابل (2.72)   لـعام
2021 فـيـمــا ظـهـرت الـنـتــائج تـقـدمـا  في
ـواطن العـراقي لـلهـوية احملرار عن فـهم ا
الـــوطـــنـــيـــة مـــا بـــ (2.67) عـــام 2021

ليرتفع الى ( 3) العام اجلاري.

وإذ تــــــــعـــــــد هـــــــذه
قـاربة في الـنتائج ا
ما يؤكد ان عراق ما
بــعــد االنـــتــخــابــات
األخــــــيـــــرة مـــــا زال

بحـاجـة الى تطـورات نـوعيـة في الـتـنمـية
الـســيـاسـيـة واالقــتـصـاديـة واجملــتـمـعـيـة
واطن بالعملية ا يعزز ثـقة ا ستدامة  ا
ا يستـدعي اهتماما السياسـية برمتهـا 
اكـبـر من الـقـيـادات الـسـيـاسـيـة الـعـراقـية
فـواقع بـالــراي الـعـام اجلــمـعي الــعـراقي 
ـثـل هـذه  االســتـبــانــة الـتي الــتـفــاصــيل 
ــانــات تــعـــتــمــد وتــنــاقش مـن قــبل الــبــر
واحلــــكـــومــــات واألحــــزاب ســـنــــويـــا في
مختـلف بلـدان العالـم  السيمـا وان هناك
ما يعرف ب  بارومتر الراي العام العربي
ــواقف )  اال ان اتــســاع الــفــجـوة بــ  ا
ـانية  واراء احلزبيـة  واحلكـومية  والـبر
الـعـراقـيـ  يـبــقى  بـحـاجـة الى الـتـعـرف
ـا انـتـهى الى عـلى  الـتـفـاصــيل الـكـلـيـة  
هــذه الــنــتـــائج في مــحــرار الــراي الــعــام

العراقي .
عـضلة ووفي شيطـان التـفاصيل تـكمن ا
يبـدأ ذلك في اإلجابـة على سـؤال الشـعور
ـئة)  من حـيـث أجاب (67 بـا بـالـسـعادة 
ستطـلعة آراؤهم بانهم يشعرون العينة ا
ـئـة ) لـعام بـهـا عام 2022 مقـابل (47 بـا
2021  لـــــــــــــكــن ذلـك لـم
ــئـــة من يــجـــعل 87 بـــا
هــذه الـــعــيــنـــة يــثــقــون
بـــشــكل عـــام بـــاألخــرين
حسب ـئة  مقـابل 86 بـا
ــا دى إجــابــات 2021 
الـى تــــــطــــــابـق اآلراء في
االجــابــة عـــلى ســؤال هل
جتـد نـفـسـك مـحـتـرمـا من
ئة االخرين بنـسبة 91 با

2021 لـــــــــعــــــــــامي 
و2022 ويـــــــــــــــــرى
الـــدكــتـــور داغــر ان
مـثـل هـذه الــنــتـائج
تـــــأتي مـن واقع أي

ـواطـن ـكن ان جتـري ب ا منـاقـشات 
بـشـكل مـبـاشـر او عـلى  مـواقع الـتـواصل
االجـــتـــمـــاعي تـــولـــد اخملـــاوف  من فـــتح
ــنــاقـشــات في األمــور الــعــامـة الســيــمـا ا
الطائـفيـة السيـاسيـة.ويتبـ ذلك بصورة
أوضح فـي اجلـــانب االقـــتـــصـــادي حـــيث
ـئـة بــانـهم قـد ادخـروا امـواال أجاب 8 بـا
ئـة لعام 2022 لعام 2021 مقابل  10 با
ـئـة فـيـمـا اقـتــربت الـنـسب مـا بـ 54 بـا
ئة باإلجابة ان امورهم قد تدبرت و55 با
ـئة قـالوا بـانهم خالل العـام لكن 17 با
قـد انـفـقـوا مـدخـراتـهم عـام 2021 مقـابل
ـئــة لـعـام 2022 وهـو في بــدايـته. 14 بـا
ئة قالوا بنهم قد االنكى من ذلك ان 21 با
اقـــتــــرضـــوا أمـــواال
لـتـدبـيــر مـعـيـشـتـهم
ـــئــة عــام 2021 بـــا
مــــقــــابل 23 لــــعـــام
ــــــا يــــــدلل 2022 
على التأثير السلبي
لـلـواقع االقـتـصـادي
السيما ارتـفاع سعر
الـدوالر بال  تـدابـيـر
انية حكوميـة او بر
لـــلـــحــــد من تـــزايـــد
األســعـــار في ســوق

عيشة اليومية . ا
ويــــــتـــــجــــــلى هـــــذا
اجلــــــانب بــــــشــــــكل
أوضح في تـصـنيف
الــعــراقــيــ ألنـفــســهم ضــمن الــطــبــقـات
منـهم ـئة  اجملتـمـعـيـة حيث وصف 16 بـا
عام 2021 بـكـونـهم من الـطـبـقـات الـدنـيا
ئة عام 2022 واحتل وصف مقابل 18 با
الـطــبـقـة الــوسـطى الــدنـيـا  الــرقم االكـبـر

منقذ داغر

الــتـواصل االجـتــمـاعي ضــمـنـوهـا
حتــذيـرات من الـتـهــديـدات االمـنـيـة
لــلـتــعــاقــد مع شــركـة أجــنــبــيـة مع
الكات الوطنية العراقية استبعاد ا
 فـيـما طـالب اخلـبـير الـتـجاري في
ـــديــر في مـــجــال الـــنــقـل اجلــوي ا
الــشـركـة سـابـقـاً قـصي يـحـيى عـبـد
اجمليـد باعادة تـفعيل الـقانون 108
لعام  1988الذي كان ضمن الفريق
الذي اعده . حـيث اتهـمت اخلطوط
اجلـويـة العـراقـية في وقـتـها بـأنـها
ا تنـفق من العمـلة الصـعبة أكـثر 
جتـنيه مـنهـا  وكـان هنـاك أحتـمال

كبير لتصفيتها .
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وقــال (اســتــطـــعــنــا أن نــثــبت بــأن
اخلطوط تنفق عـلى دوائر حكومية
ماليـ الـدوالرات ثم يتم الـتـسـوية
مـعـهـا بـالـديـنــار الـعـراقي وبـسـعـر
الــصـرف  الــرسـمي  وكــمـثــال عـلى
ذلك نفقات هائله لألسطول الشرقي
قـــد تـــصل الى 250 مـــلـــيــون دوالر
نـســتـلم مـبـلغ يـقـارب سـبـعـون ألف
دينـار عراقي  فاذا أعـدنا حتويـلها
للـدوالر  تكـون حوالي عـشرين ألف
دوالر  هــذا نــاهــيك عن مــصــاريف
ـبـالغ الـتي األسـطـول الـرئـاسي  وا
ـصـدرة تـدفع لـلـتــذاكـر الـعـراقــيـة ا
عـلى  شـركـات أجـنـبـيـة حـيث تـقوم
اخلطـوط العـراقيـة بدفع أقـيام هذه
ـقــاصـة الـتـابـعـة الــتـذاكـر في دار ا
ـنـظـمـة األيـاتـا بـالـدوالر). واضاف
عـنيـة تسـدد أقيـامها أن (الدوائـر ا
بالدينار العراقي وبالسعر الرسمي
أي أن القطاع الذي تبلغ قيمته ألف

دوالر تـتقـاضى اخلـطوط عـنه مـبلغ
 370ديـنـاراً وحـقـيـقـته  12دوالراً 
وكــان كل مـصــري يـســتـقـطـع مـبـلغ
ـركـزي من تـذكـرته من قـبل الـبـنك ا
حـصـته القـابـلة لـلـتـحويل وتـسـتلم
اخلـطــوط اجلــويـة الــعــراقـيــة هـذه
ـبـالغ بــالـديــنـار الـعــراقي وهـكـذا ا
جتـــمــــعت في حــــســـاب اخلـــطـــوط
اجلـويـة الـعــراقـيـة مـبـالغ قــيـمـتـهـا
مــلــيــار دوالر وحــقــيـقــتــهــا الشئ 
أضافة الى ذلك فـأن جميع مـبيعات
ـــكــــاتب اخلـــارجــــيـــة حتـــول الى ا
احلــــــســــــاب رقم  1فـي مــــــصـــــرف
الـرافـدين ويـتم تـقـيـيمـهـا بـالـديـنار
العراقي و كان من ضمن األتهامات
أن حــصــة الــطـــائــرة الــواحــدة من
الـعـاملـ عـلـيهـا  من أعـلى الـنسب
في الـــعــالـم وقــد ذكـــرت اخلـــطــوط
اجلـويـة أليـابـانـية كـمـثـال على ذلك
ــقــارنــة غــيــر مــنـاســبــة مع وهــذ ا
مـرتــبـات مــنـتـســبـيــهـا حـيـث تـبـلغ
أضعاف مرتبات منـتسبي العراقية
وأنــهم يــتــمــتــعــون بــســتــة رواتب
أضـافيـة سـنويـا للـتـرفيـة وعدا ذلك
فــأن اخلـطـوط الـيـابـانـيـة ال تـمـتـلك

شعبة لتموين الطعام ).
واكـد عـبـد اجملـيـد ان (هـنـاك شـركة
مـشــتـركـة اســمـهـا مــطـبخ طــوكـيـو
لـلـطــيـران وكـذلك ال تــمـتـلـك شـعـبـة
لـلـخـدمـات االرضـيـة بل ان الـشـركـة
تــســـهم فــيــهــا وهــكــذا بــالــنــســبــة
خلـــدمـــات الـــتــحـــمـــيل والـــتـــفــريغ
وتنـظيف الطـائرات  فـأذا أستثـينا
الـعـامـلـ عـلى هـذه الـقـطاعـات من
ـــوظــفـــ فــأن الـــعــدد مـــجــمـــوع ا
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ــدني حــذر خــبــراء في الــطــيــران ا
ومشـغلـو مكاتـب السيـاحة الـعابرة
لــلـحــدود من مــخـاطــر تـرك االمـور
دون مــعـاجلـة في مـفــاصل الـشـركـة
الـعامـة للـخطـوط اجلـوية الـعراقـية
الــتي يـضــربــهــا الـفــســاد وتــخـبط

ــئـة ســيــتــقــلص بــأكــثـر من  50بــا
وســتــســهم اربــاح هــذه اخلــدمــات
بـزيــادة أيــرادات شــركــة الــطــيـران

العراقية) .
وشـــدد عـــلى الـــقـــول ان (الـــفـــكـــرة
بأستقاللية اخلطوط وأنشاء شركة
مـشــتـركـة تــسـاهم فــيـهــا اخلـطـوط
ئة للنشاطات بنسبة حوالي 50 با
ــــذكـــورة وخــــصـــوصـــا تــــمـــوين ا
الـــطـــائـــرات بـــأن شـــركـــة تـــمـــوين
الــطـائـرات قـد تـســتـثـمـر في مـزارع
أبــقـــار ودواجن لألكـــتــفـــاء الــذاتي
وبيع الـفائض في األسواق احملـلية
وقد تـتعاقـد ألنشاء سـلسلـة مطاعم
لألكالت السريعة وحـتى األستثمار
الفندقي داخل وخارج الـعراق علما
بـأن اخلـطـوط سـيـرت رحالت لـنـقل
األبــقـــار وأفــراخ الـــدجـــاج وبــيض

التفقيس .
واد ـا يعـني أنـها سـتـنقل هـذه ا
لشـريكهـا اخملطط لـها). واضاف أن
(حتويل  اخلطوط اجلوية العراقية
ـــســـتــوى أضـــافــة الى ـــثل هــذا ا
ـنـظـمـة األيـاتـا عـودتـهـا الـسـريـعـة 
وتـدريب مالكـاتـها ومـشـاركـتـها مع
ية كي تصبح بعض الشركات الـعا
الـتـذاكر الـعـراقيـة مـقـبولـة وتـغطي
طلق كافة أنحاء العالم والتعاون ا
مع مـــكــاتـب الــســفـــر والــســـيــاحــة
لـتــنـشـيط الــسـيــاحـة داخل الــقـطـر
ســـيـــســـهم مــســـاهـــمه فـــعـــالــة في
مضاعـفة ايرادات اخلـطوط اجلوية
الـعـراقـيـة وعودتـهـا لـتـصـبح رائدة
فـي نـــــشـــــاط الـــــنـــــقل اجلـــــوي في
ـراجـعـة الـشـرق). وطـالب خـبـراء 

ســـلم مالكـــات اخلـــطـــوط اجلـــويــة
ـنـاسب والـتـأكـد من وضع الـرجل ا
ــنــاسب والســيــمـا في ـكــان ا فـي ا
ــنـــتـــشــرة في مـــكـــاتب الــشـــركـــة ا
العواصم العـربية واالجنـبية النها
ـسـافرين تـقف وراء تـراجع اقبـال ا
عـلى مـ الطـائـر االخـضـر واحلاق
ادية بها بسبب جهلهم اخلسائر ا
بـقـواعـد الـتــعـامل وتـعــالـيـهم عـلى
ـسـافــرين وقـطع تـذاكـر بـضـوابط ا
غير دقيقة حترج الشركة في حاالت
تــأجـيل رغـبـة الــسـفـر او اي طـار

شخصي آخر .
«¡«d « b bA

واقــتـرحـوا قـيـام الـشـركـة بـتـشـديـد
اجراءات مراقبة مكـاتبها في بغداد
ـرونـة الــتي ال تـظــهـر اي قــدر من ا
ـسـافـرين وتـمـثل جـهـة طـاردة مع ا
لهم . كـما طـلبـوا من قـيادة الـشركة
تــــــــــفــــــــــهـم عـالقــــــــــة ادارة االعالم
والـعالقــات الـعــامـة بـالــصـحــفـيـ
ـؤســسـات الـصــحـفــيـة الــكـبـرى وا
وعــدم جتــاهل أو تــعــمــد عــدم الـرد
على استفسـاراتهم أو خدماتها أو
مكنة ساعـدة ا التهرب من تـقد ا
الســتـفــسـاراتــهم والـشــكـاوى الـتي

تصل لهم .
وكانت احملكمة االحتادية العليا قد
كـافحة اكدت في معـرض توكيـدها 
الـفسـاد قـد اكدت ان هـذه الـعمـلـية
ــراكــز االداريـة تــقــتــضي اســنــاد ا
الــرفـيـعـة الى أشـخـاص يـتـمـتـعـون
بــالــكــفــاءة والــنــزاهــة والــعــلــمــيـة
ـــصـــالح واخلــــبـــرة بـــعـــيـــداً عـن ا

السياسية الفئوية الضيقة.
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هندسة الطيران في اخلطوط اجلوية العراقية على خلفية اعتراضهم على اداء
وزارة النقل في وقت تمر فيه اخلطوط بأسوأ ايامها
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تفويج احلجـاج ولتكـون البداية  من
مديـنـة أسيـزي االيـطالـيـة الى مديـنة
أور الـــعــــراقــــيـــة  ومــــشـــددة عــــلى
استـعدادات الـدولة الـعراقـية بـتقد
كـافـة الـتـسـهـيالت لـلـحـجـاج وتـأم
مـسـتـلــزمـات الـزيـارة  كـمـا وشـددت
ســعــادتــهـا عــلى أهــمــيــة فــتح آفـاق
التعاون الثقافي مـطالبة باعادة فتح
مـدارس تـعـلـيم الـلـغـة اإليـطـالـيـة من
مــراكـز رصـيــنـة إيـطــالـيــة في عـمـوم

الـعـراق . ووجـهـت سـعـادتـهـا حتـيـة
لــنـسـاء الــعـالم والــعـراق وايـطــالـيـا
ــنـاســة الــثـامن من بــشـكل خــاص 

رأة الدولي. آذار يوم ا
 وأكدت السهـيل (وجوب العمل على
تـــفــعــيل دور الــنـــســاء في صــنــاعــة
الــــسالم مــــثــــمــــنــــة صــــبــــر وقـــوة
وتــضــحــيــات الــنــســاء الــعــراقــيـات
ــــتـــــهم في إعــــادة واردتـــــهم وعــــز
االعمار والبناء واحالل االستقرار).

ـستـطلـعة ـئة من الـعيـنة ا بوصف 54 با
ئـة لعام 2022 لعام   2021مقابل 50 با
ـئة نـفـسهـا بالـطبـقة ولم تصف اال 34 با
الـوسـطى الــعـلـيـا لـعـام 2021 مقـابل 28
ئـة لعام 2021 ئـة لعام 2022 و24 با با
ولم يـظـهر فـي  نتـائج االسـتـبـانـة غـير 5  
ـئة لـكال الـعـامـ  من يـجـد نفـسه  من بـا

الطبقة العليا .
 `O B « ÁU&ô«Ë ‚«dF «

ـئـة من وفي هـذا الـســيـاق ال يـجـد 75 بـا
الـعـيـنـة االســتـطالعـيـة ان الـعـراق يـسـيـر
بــاالجتـاه الــصـحــيح لــعـام 2021 والـتي
ـئة عام   2022بشكل ارتفعت الى 77 با
انـعــكس بـوضـوح عــلى الـثـقــة بـاألجـهـزة
والــتي  يــعــتــبــرهـا األمــنــيــة والــقــضــاء 
الــدكــتـور مــنــقـذ داغــر من اخــطــر األرقـام
ئـة ان الوضع األمني حيث اعـتبر 38 با
ئة منهم في البلد جيـدا مقابل ثقة 30 با
بالـقـضـاء لـعام 2021 فيـمـا ارتـفـعت هذه
لكن ـئـة عام 2022    الـنـسـبـة الى 46 بـا
ان الرقم األصعب  جتسـد في الثقة بـالبر
ــئــة عـام 2021 الـذي لـم يـتــجـاوز 13 بـا
ان ـئـة للـثقـة بـالبـر وان ارتفع الى 21 با
داللة اجلـديـد  الـذي يـنـتـظـر مـنه الـكـثـيـر 
ئة من الـعينة االسـتطالعية ذلك ان 59 با
سلحة تسيطر على تعتقد ان اجلماعات ا
السياسة في البالد  والذي ارتفع الى 67
ــئـــة لـــعــام 2022 وتـــظـــهـــر  نــتـــائج بـــا
ــئـة يـوافــقـون عـلى االسـتـبـانـة ان 38 بـا
اعــمــال عـنـف ضـد احلــكــومــة عـام 2021
ــــئــــة عـــام والــــتي ارتـــــفــــعت الى49 بــــا
ا دعل نـسبـة الـذين يجـدون قدرة 2022
األشـــخــاص فـي الــتـــأثــيـــر عـــلى قــرارات
ـئـة عام 2022 احلكـومـة تصل الى 40 با
ـئـة فـقط عـام 2021 بـعـد ان كـانت 30 بـا
ـا زاد من مـخاوف احلـريـة الـشـخـصـية
ــئـة عـام 2021 لـتـقل الـتي  كـانت 43 بـا
ـئـة عـام 2022.عـلى الـرغم من الى 32 بـا
ــئــة يــوافـــقــون عــلى كل ذلك فــان 68 بــا
تـسمـيـة رئيـس وزراء من طائـفـة مـختـلـفة
عام  2022 بارتفاع بسيط عن عام 2021
ـــئـــة او االســـتـــعـــداد الـــذي كـــان 66 بـــا
لـلــتـصــويت حلـزب يــخـتــلف عن طـائــفـته
ـئـة عـام 2022 مقـابل 43 بـنـسـبـة 45 بـا
ـئـة لـعام 2021 ويقـارن الـدكـتـور داغر با
بـ هـذه األرقام ومـا ظـهـر في االسـتـبـانة
ــئـــة من الــعــراقــيــ ان أكــثــر من 80 بــا
يــكــونــون ســـعــداء لــوجــود جــار لــهم من
طائـفـة أخـرى.وفي اإلجـابـة عن سؤال هل
ـئة انت عـراقي قبـل كل شي أجاب 60 بـا
من الــعــيـنــة انــهم كــذلك وتــنـوعت بــقــيـة
ـــنــطــقــة اإلجـــابــات حــسب الـــطــائــفــة وا

والقومية.
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الـــقــرارات  مـــؤكــديـن في احــاديث
هيمن على لـ(الزمان) ان (معظم ا
ادارات الـــشـــركـــة يـــفـــتـــقـــدون الى
اخلـبرة وتـعوزهم الـكفـاءة العـلمـية
والـعــمـلــيـة في شــريـان اقــتـصـادي
ـثل واجهة وطنية وثقافي حيوي 

حول العالم).
وكــشـــفــوا عن
ان (شـــــــركــــــة
ســـــــــــاركـــــــــــو
الــبـــرطـــانـــيــة
كـــــــــــــلـــــــــــــفـت
تعـاقـداتهم مع
الــشـركــة مــنـذ
10 ســـــنــــوات
نـــــــحــــــو 290
مــلــيــار ديــنـار
فــــــــــــضـالً عـن
حتـــــكـــــمـــــهــــا
بـــــالـــــغـــــطــــاء
اجلــــــــــــــــــــــوي
الــــــعـــــــراقي).
ورفـــــــــــــــــــــــــــع
مــــجـــهـــولـــون
رســــــالــــــة الى
رئـيس الــتـيـار
الـــــــــصــــــــدري
مقتدى الصدر
حتت عـــنـــوان
(فــــضــــيــــحــــة
الـــــــشـــــــركـــــــة
ـســؤولـة عن ا
ــالحــــــــــــــــــــة ا
احلـــــــيـــــــويـــــــة)
تنـاقلـتهـا مواقع

رسوم بيانية لالستطالع

-1-
نصور الـعباسي (عـبد الله بن محـمد بن علي) مـشهوراً بالـبخل الشـديد حتى قال كـان ا

عنه السيوطي في تاريخ اخللفاء :
(كـان غـايــةً في احلـرص والـبـخل فــلُـقب أبـا الـدوانـيق حملــاسـبـته الـعُـمّــال والـصُـنّـاع عـلى

الدوانيق واحلبات)
صدر  ص  167 راجع ا

وجاء فيه أيضاً :
نصور قميصَهُ مَرْقُوعاً فقالت : (رأتْ جاريةُ ا

خليفة وقميصه مرقوع ?!
فقال :

أما سمعت قولَ ابن هرمة :
قد يدركُ الشرفَ الفتى ورداؤُه 

خَلِق وَجَيْبُ قميصِهِ مَرْقُوعُ 
وجاء فيه أيضا :

انّ سلم احلادي حدا له فطرب حتى كاد يسقط من الراحلة فأجازه بنصف درهم فقال :
لقد حدوتُ بهشام فأجازني بعشرة آالف فقال :

ال . ما كان له أنْ يُعطيكَ ذلك مِنْ بيتِ ا
يا ربيع :

وَكلْ به مَنْ يقبضها منه 
فما زالوا به حتى تركه على أنْ يحدو به ذهابا وإيابا بغير شيء "

صدر السابق ص  172 ا
والسؤال اآلن :

من يـبخل على نـفسه بقـميص خالٍ من الـرُقع هل يصح منّـا أنْ نصدّق أنه أعـطى شخصا
ؤلفة مرّة بعد مرّة ? واحداً اآلالف ا

جاء في العقد الفريد ج 1ص : 256
نصور أيام بني أُميّة اذا دخل البصرة دخل مُسْتَتِرَاً  فكان يجلس  "كان ابو جعفر ا

في حلقة أزهـر السمّان احملدّث فلما أفضت اخلالفة اليه  قَدِمَ عليه أزهر فرّحب به وقرّبهُ
 وقال له :

ما حاجَتُك يا أزهر ?
قال :

داري متهدمة  
وعليّ أربعة آالف درهم 

وأريد أنْ يبني محمد ابني بعياله فوصله باثني عشر ألفاً وقال :
قد قضينا حاجتك يا أزهر  فال تأتنا طالِباً .

فَأَخَذَها وارحتل .
فلما كان بعد سنة أتاه  فلما رآه أبو جعفر قال :

ما جاء بك يا أزهر ?
قال :

جِئْتُكَ مُسَلما .
قال :

ؤمن أنّك جئتَ طالبا . انه يقع في خلد أمير ا
قال :

ما جئتُ اال مُسَلِّماً 
قال :

قد أمرنا لك باثنى عشر ألفا واذهبْ فال تأتنا طالِباً وال مُسلماً.
فأخذها ومضى.

فلما كان بعد سنة أتاه فقال: 
ماجاء بك يا أزهر? 

. قال: أتيتُك عائداً
قال: 

. ؤمن انك جئت طالِباً انّه يقع في خلد أمير ا
قال:

. ما جئتُ اال عائداً
 قال: 

قد أمرنا لك باثني عشر ألفاً 
واذهب فال تأتنا ال طالباً وال مُسلّماً وال عائداً

 فأخذها وانصرف .
فلما مضت السنة أقبل 

فقال له:
ما جاء بك يا أزهر? 

قال: دعاء كنتُ اسمعكَ تدعو به ...
جئت ألكتبه.

فضحك ابو جعفر وقال:
انه دعاء غير مستجاب وذلك أني قد دعوت الله تعالى به أنْ ال أراك فلم يستجب لي

وقد أمرنا لك باثنى عشر ألفاً فاذهب وتعال متى شئت فقد أعيتني فيك احليلة.
صدر السابق ص 257 ا

ـنـصـور من وصمـة الـبـخل ولكن هـيـهات ـوضوعـة وبـأمـثالـهـا يراد تـبـرئة ا بـهـذه الروايـة ا
ـا كـان يـنـطــوي عـلـيه من الـشح لـعــاقل أنْ يـصـدّقـهـا ويــقـتـنع بـهـا بــعـد الـيـقـ الــراسخ 

واحلرص .
-2-

شـهورين بالقـبح والسفالة من الـسلطوي ومـخطئ من يعتـقد بأنّ محاوالت تـلميع صور ا
واطن قـد انتهت حيث أنّ هنـاك جيوشاً الكـترونية مُجـندة للقيـام بعمليات جتـميل واخفاء 
القبح وافتـعال مواقف ومناقب لـيس لها وجود كل ذلك وصوالً الـى تزوير احلقائق ولكنّ

العـراقيـ أصحـاب ذكـاء وفطـنة ومـعرفـة ودراية ولن يـخدعـوا أبداً
ثل تلك احملاوالت البائسة . 

-3-                                               
حـاشـا لــذوي الـعـقـول والـبـصــائـر أنْ تـنـطـلـي عـلـيـهم اخلـدع

واألكاذيب واألباطيل ولن يصح اال الصحيح .
ومَنْ يحاول الضحك على الناس مضحوك عليه ال محالة .

وهنا تكمن العظة .

لو قـدر لنا  ان نـفخـر  بشخـصية  عـراقيـة وطنيـة البد ان نتـذكر بفـخر واعـتزاز نقـيب احملام
العـراقي ضـياء السـعدي فهـذه الشخـصية الـوطنيـة قدمت للـمحامـ خاصة والـعراقيـ عامة
جل اخلـدمات ٠٠ ولـو اسـتعـرضـنـا مواقف الـسـعدي الـوطـنـيه سنـصـاب بالـدهـشه وسـنقف له
ـبادر االول في دعم انتـفاضة تشـرين التي زلزلت ا قـدمه من منجـزات فهو ا رافع  قـبعاتـنا 
ـان بـالـوقـوف بـتـجـرد مع ابـنـاء شـعـبـنـا اجملـاهـد  في الـشـارع الــعـراقي وكـشـفت عن قـوة اال
طـالـبه بـتـشـكـيل حـكـومـة وطـنيـة تـعـبـر احلـدود دون اخلـضـوع او اخلـنوع مـقـارعـة الـفـسـاد وا
اواخلشوع للسلطـات احلاكمة ٠٠ شخصية مهنية متميزة  وضعت جل اهتماماتها حب الوطن
ؤتمـر االنتخـابي للـنقابـة حدد الـسعدي آلـية وضوابط ـناسبـة قرب موعـد عقـد ا والدفـاع عنه و
عـاجلة  العقـبات التي تعـترض احملامي العراقي ـؤتمر جاء  ؤتمر وقال ان انـعقاد هذا ا عقـد ا
ـرعيـة والـناجتـة عن عدم االعـتراف هـنـة وحتديـد واجبـاته في ضـوء القـوان ا ارسـته ا عـنـد 
باحملـاماة كموقف مـسبق بسـبب فقدان الفـهم لدور احملامي من بـعض اجلهات احلكـومية وقال
الـسـعدي ان فـقـدان الـفـهم لـدور احملـامي ادى في الـكثـيـر من االحـيـان  الى حـصـول غـدر ب
رسـالة احملـامي العـراقي والى جمـلة من التـعامالت الالقـانونـية والالخالقـية يـحول دون الـقيام
ـفاسـد واالنـحـراف من اجل حتقـيق الـعدالـة وسـيادة بـدوره في التـصـدي الكـبـير لـلـمصـالح وا
ؤتـمر االنـتـخابي يـأتي للـبـحث في توفـير مـجال الـعـمل للـمحـام القـانـون واكد الـسعـدي ان ا
عموما وللمحـام حديثي االنتماء للـنقابة بالرغم من ان توفيـر العمل يقع في دائرة اختصاص
ـالي وسوء التـخطيط وعدم اسـتيعـاب او معاجلة الدولة الـتي اكلتـها ظواهر الـفساد االداري وا
ـتـزايـدة من احملـامـ واالمــتـنـاع عن تـوفـيـر فـرص الـعـمل خلـريـجي كـلـيـات الـقـانـون االعـداد ا
ـا يـنـبـغي ايـضـا مـراجـعـة الـتـراجع الـعـمـلي والـفـقـهي والـواقع ـنـتـمـ لـلـنـقـابـة و واحلـقـوق ا
ؤتـمـر  الـبحث فـي النـهـوض بـاحملامي الـتدريـسي لـعـلـوم القـانـون ٠٠ وضـمن اهم ضـرورات ا
زيـد من ـكـنه من اداء رسـالـة احملامـاة الـرفـيـعـة االنـسـانـيـة واالخالقـيـة  ـا  ورفع مـسـتـواه 
هـنة احملاماة ويـقول السعدي انه باديء والـقيم السامـية التي هي القـوام احلقيقي  التـمسك با
أساوي سخر نفسه ليكـون مشروع وطني للدفاع عن العراق  وقال اننا نطالب بتغيير الواقع ا
ـتمـثل بنـظام احملـاصصه الـذي  اسـتيـراده من رحم االحتالل والـذي انتج هـذا الكم الـهائل ا
من الـتجـاوزات على كـرامـة الشـعب وحقه في الـعـيش الكـر وماتـبـعه من فسـاد مالي واداري
وطـالب السـعدي بـاالصالح السـياسي اجلـذري واعادة هـيبـة الدولـة وحفظ احلـقوق واحلـريات
منتهج االطر الدسـتورية السلمية على وفق مفهوم الدولة والـقانون وباسلوب الرقابة الشعبية
ا عـرف عـنه من حكـمة وحـصـافة راي وقـدرة على ـشـروعيـة ٠٠ لقـد وضع الـسعـدي و على ا
حتمل الصـعاب بهـدوء ورؤية ان يحـقق ما عجـز عن حتقيـقه االخرون فـهو مشروع وطـني بحد
ذاته التـغــريه مـطــامع الـدنــيـا انـســان عـرف بــالـنــزاهه حـتى وصل بـه احلـال ان يـرفـض تـسـلم
انه ان العمل اليه الشـهرية  التي تمنـحها النقابة مـنذ تسنمه منـصب النقيب ال مـخصصاته ا
ـهني هو عـمل تطـوعي خلدمـة احملام والـدفاع عن حـقوقهم ومـكتـسباتـهم بروح من الـتعاون ا
هنة هـنية ٠٠ السـعدي وضع نفسه خلـدمة اقرانه احملامـ فلم يجامل عـلى حساب نظـافة ا وا

سؤول وابواب مكتبه مفتوحة لكل متظلم ٠٠ ولم يطأطأ راسه زلفى 
قـبلة ناسـبة قـرب اجراء انتـخابـات النقـابة شـخص السـعدي مهـمات عـاجلة امـام احلكـومة ا و
همة تـشكل مقدمات اساسية لالنتقال بالعراق الى مرحلة االدارة الرشيدة وفي وقال ان هذه ا
ـقـدمة مـنـهـا اسـتثـمـار الـطـاقات وتـقـلـيل الـهـدر وجتفـيف مـنـابع الـفـسـاد وتطـويق بـؤر الـتـوتر ا
صالح الـعراق العـليا وحتقيق سـيادة القـانون والنـظام ومنع الـتدخالت اخلـارجية واالضـرار 
نـظمات الـنقابـية الـعاملـة بحسب هـنية واالفـادة من دور ا مع االستـعانـة باخلبـرات والطاقـات ا

تعددة . تنوعة وا هنية ا اختصاصها ووظائفها ا
واكـد  الــسـعــدي عـلى ضــرورة احملـافــظـة عــلى الــطـابع االســتـقاللي
للـنقـابات واحلـيلـولة دون اخـتراقـها بـتسـييـسهـا او ربطـها بـجهات
حكومية او حزبـية كونها تشكل بيـوت خبرة متطورة ومتقدمة ٠٠
ـقـبـلة مـلـبـية لـطـمـوحات ويـأمل السـعـدي ان تـكون االنـتـخـابات ا
احملامي العراقي فـي اقامة صرح مهني يـلبي طموحات احملامي
الـعراقي ويحـافظ على مكتـسباته في اعـطاءه فرصـة من التحرك
بـعـيـدا عن الـضـغـوطـات لـيـكـون مـلـبـيـا لـطـمـوحـات نـقـابـته ودوره

الريادي في اجملتمع
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ثنى للبن /تربية الكرخ االولى بناء اجنحة صفوف ( ٨ صف) طابق عدد / ٤ ثانوية القدوة + اعدادية ابي غريب + مدرسة عبد القادر اجلزائري + اعدادية ا
وازنة ثنى للبـن /تربية الكـرخ االولى) أدناه ضمن مشاريع  ا ١- يـسر ديوان محافظـة بغداد اإلعالن عن مشروع (بنـاء اجنحة صفوف (٨ صف) طـابق عدد/ ٤ ثانويـة القدوة + اعدادية ابي غريب + مدرسـة عبد القادر اجلزائـري + اعدادية ا

شروع وحسب الوثائق القياسية . ؤهل وذوي اخلبرة واالختصاص تقد عطاءاتهم لتنفيذ ا صنف ا قاول ا االستثمارية لسنة ٢٠٢١ من تخصيصات خط الفقر فعلى كافة  مقدمي العطاءات من الشركات وا
شروع وجداول الكميات مراجعة محافظة بغداد الطابق الثامن / قسم العقود خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحا ولغاية الساعة 2 ظهرا  . ؤهل والراغب في احلصول على الوثائق اخلاصة با ٢-على مقدمي العطاءات ا

٣-تضمن العرض ثالث ظروف/ ظرف العرض التجاري
                                         ظرف العرض الفني

ارسة مهنه ,هوية تصـنيف مقاول لالعمال طلوبة  (شهـادة تأسيس الشركة مـصدقة من دائرة مسجل الـشركات في وزارة التجارة ,عقد تأسيس  ,محضر اجتماع  ,إجازة                                            ظـرف يتضمن متطـلبات التأهيـل ا
انعة صادر من الهيـئة العامة للضرائب فوض  ,تقـد ما يؤيد حجب البطـاقة التموينية  ,كتاب عـدم  دير ا ستفيدة ,تقد مستـمسكات ا اثله مصدقـة من اجلهة ا االنشـائية بدرجة (ثامنة)نـافذة صادرة من وزارة التخطيط , ,تقـد أعمال 
تقدمة  ,تقد جدول تقدم عمل  ,تكون مدة نفاذية العطاء نـافذ الصالحية عند تاريخ الـغلق ومعنون إلى محافظـه بغداد نسخة اصلية ,وصل الشراء النسخة األصلية  ,يـتم التوقيع واخلتم على كافـة صفحات جداول الكميات مـن قبل الشركة ا
وقع االلكتروني  اخلاص بها   ,يجب إن تكون األرقام مدونة رقمـا وكتابة وان تكون الكتابـة واضحة وخالية من احلك والشطب ومقـترن بتوقيع مقدم العطاء ) ,على كتبها مع أرقـام الهواتف وا ١٢٠يوما  ,تـقوم الشركة بتثبيت عـنوان متكامل 
ناقصة تـقد شهادة تـأسيس وكافة مـستمسكـاتها متـرجمة مصدقـة من السفارة الـعراقية في بـلد التأسيس)  ,تلتزم الـشركة بتـقد األسعار الـنهائية   ,تـقد جدول الكـميات مخـتوم باخلتم احلراري الـشركات األجنـبية الراغبـة باالشتراك بـا

حملافظة بغداد )
٣٠٠ ثالثمائة إلف دينار فوض للشركة او وكيله إلى العنوان التالي )محافظة بغداد/ قسم العقود) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق لقاء مبلغ قدره ٠٠٠ دير ا ناقصة بعد تقد طلب حتريري من ا هتم شراء وثائق ا ٤-بإمكان مقدمي العطاء ا

عراقي )  غير قابله للرد .
ـدينة بغـداد يوم االربعاء٢٠٢٢/٣/٣٠ وسـوف ترفض العطاءات ٥-يتم تسـليم العطـاءات / إلى العنـوان التالي محـافظة بغـداد / االستعالمات االلـكترونيـة /الطابق األول   وأخر مـوعد لتسـليم العطـاءات الساعة ١٢ ظهرا  من الـتوقيت احمللي 

ثليهم الراغب باحلضور في محافظة بغداد / قسم العقود الساعة ١٢ ظهرا من يوم االربعاء٢٠٢٢/٣/٣٠  او اليوم الذي يليه وعد وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او  تأخرة عن هذا ا ا
ـنصة االلكترونـية واذا لم يكون خطاب قدم داخل ضمن ا ـركزي على ان يكون الـضمان ا عـتمدة لدى البنك ا ٦-يجب إن تتضـمن العطاءات ضمان لـلعطاء على شكـل( خطاب ضمان او صك مصـدق او سفتجة) صادر   من احـد مصارف بغداد ا

ركزي وباسم أي من الشركاء . نصة يهمل العطاء وحسب تعليمات البنك ا الضمان داخل ضمن ا
شار إليها في القوان واألنظمة  والتعليمات العراقية تعاقدة  كافة الرسوم والضرائب ا ٧-يستقطع من مستحقات الشركة ا

ناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي ٨-أذا صادف موعد غلق ا
ماثلة)  عايير الوثائق القياسية  ويستبعد أي عطاء لم ينظم حسب الوثيقة القياسية وبضمنها (السيولة النقدية ,اإلعمال ا ستجيبة  ٩-جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات غير ا

admin@baghdad.gov.iq)) راسلة  عبر البريد االلكتروني  ١٠-للمعلومات تتم ا
شترك دون النظر إلى الشريك األخر . طلوبة و استيفاءها من قبله فيتم قبول العطاء ا عايير ا  ١١-في حال تقد احد الشركاء ألي من ا

ناقصة أجور النشر واإلعالن.  ١٢-يتحمل من ترسو عليه ا
ناقصة عن طريق قسم الشؤون القانونية في محافظة بغداد دون الرجوع الى دائرة كاتب العدل.  ١٣-في حال وجود مخالفات يتم توجيه االنذارات للشركة التي يحال بعهدتها اعمال ا

واد الى احملافظة (اذا تضمن العمل جتهيز مواد). ناقصة مسؤولية جتهيز وايصال ا شترك في ا  ١٤-التتم مطالبة احملافظة بكتاب تسهيل مهمة من الكمارك وكذلك الضريبة واجازة االستيراد ويتحمل ا
ماثلة تكون لنفس جنس العطاء.  ١٥-االعمال ا

ناقصة . طلوبة في شروط ا الية ا عايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية وا ناقص مستجيبة عند تلبيتها  قدمة من ا  ١٦-يتم اعتماد وثيقة االشغال الصغيرة الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات ا
طالـبة باي تـعويض جراء ذلك.                                                ـناقصـة ا ـصلحـة العامـة وال يحق للـمشتـرك في ا فاضـلة وحسب مـقتضـيات ا نـاقصة في أي مـرحلة من مـراحلهـا وقبل االحـالة وعدم اجـراء ا  ١٧-للـدائرة احلق في الـغاء ا
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ناقصة مبلغ التأمينات االوليةرقم ا

١٢٫٠٠٠٫٠٠٠
اثنى عشر  مليون دينار عراقي

التبويب

٤٩-١-٥-٧-٢-٢٧٦

دة/ اليوم ا

١٤٠ يوم

الكلفة

١ ١٨٣ ٩٠٠ ٠٠٠
مليار ومائة وثالثة وثمانون مليون وتسعمائة الف

دينار عراقي

ناقصة اسم ا

بناء اجنحة صفوف (٨ صف) طابق عدد ٤ ثانوية القدوة +
اعدادية ابي غريب + مدرسة عبدالقادر اجلزائري + اعدادية

ثنى للبن  / تربية الكرخ االولى ا

اضافة جناح (٦ صف) طابق واحد عدد / ٦ متوسطة داؤود احلسن + الصديق + احلرم + اعدادية الطارمية + زيد بن ثابت + ام الزهور /تربية الكرخ الثالثة 
وازنة ١- يسر ديوان محافظة بغداد اإلعالن عن مشروع (اضافة جناح (٦ صف) طابق واحد عدد / ٦ متوسطة داؤود احلـسن + الصديق + احلرم + اعدادية الطارمية + زيد بن ثابت + ام الزهـور /تربية الكرخ الثالثة) أدناه ضمن مشاريع  ا

شروع وحسب الوثائق القياسية . ؤهل وذوي اخلبرة واالختصاص تقد عطاءاتهم لتنفيذ ا صنف ا قاول ا االستثمارية لسنة ٢٠٢١ من تخصيصات خط الفقر فعلى كافة  مقدمي العطاءات من الشركات وا
شروع وجداول الكميات مراجعة محافظة بغداد الطابق الثامن / قسم العقود خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة ٨  صباحا ولغاية الساعة  ٢ظهرا  . ؤهل والراغب في احلصول على الوثائق اخلاصة با ٢- على مقدمي العطاءات ا

٣- تضمن العرض ثالث ظروف/ ظرف العرض التجاري
                                       ظرف العرض الفني

ـارسة مهنه ,هـوية تصـنيف مقـاول لالعمال طلوبـة  (شهادة تـأسيس الشـركة مصدقـة من دائرة مسـجل الشركـات في وزارة التجارة ,عقـد تأسيس  ,محضـر اجتماع  ,إجازة                                         ظرف يتـضمن متـطلبـات التأهيـل ا
انعة صادر من الهيـئة العامة للضرائب فوض  ,تقـد ما يؤيد حجب البطـاقة التموينية  ,كتاب عـدم  دير ا ستفيدة ,تقد مستـمسكات ا اثله مصدقـة من اجلهة ا االنشـائية بدرجة (ثامنة)نـافذة صادرة من وزارة التخطيط , ,تقـد أعمال 
تقدمة  ,تقد جدول تقدم عمل  ,تكون مدة نفاذية العطاء نـافذ الصالحية عند تاريخ الـغلق ومعنون إلى محافظـه بغداد نسخة اصلية ,وصل الشراء النسخة األصلية  ,يـتم التوقيع واخلتم على كافـة صفحات جداول الكميات مـن قبل الشركة ا
وقع االلكتروني  اخلاص بها   ,يجب إن تكون األرقام مـدونة رقما وكتابة وان تكون الكتابة واضحة وخـالية من احلك والشطب ومقترن بتوقيع مقدم العطاء ) ,على كتـبها مع أرقام الهواتف وا  120يوما  ,تقوم الشـركة بتثبيت عنوان متكامل 
ناقصة تـقد شهادة تـأسيس وكافة مـستمسكـاتها متـرجمة مصدقـة من السفارة الـعراقية في بـلد التأسيس)  ,تلتزم الـشركة بتـقد األسعار الـنهائية   ,تـقد جدول الكـميات مخـتوم باخلتم احلراري الـشركات األجنـبية الراغبـة باالشتراك بـا

حملافظة بغداد )
٣٠٠) ثالثمائة إلف ـفوض للشركة او وكيله إلى الـعنوان التالي )محافظـة بغداد/ قسم العقود) وبعـد دفع قيمة البيع للوثائـق لقاء مبلغ قدره  (٠٠٠ دير ا ناقصة بعـد تقد طلب حتريري من ا هتمـ شراء وثائق ا ٤- بإمكـان مقدمي العطاء ا

دينار عراقي )  غير قابله للرد .
دينة بـغداد يوم االربعاء ٢٠٢٢/٣/٣٠  سوف ترفض العطاءات ٥- يتم تـسليم العطـاءات / إلى العنوان التـالي محافظة بـغداد / االستعالمات االلـكترونيـة /الطابق األول   وأخر موعـد لتسليم الـعطاءات الساعـة ١٢ ظهرا  من التوقـيت احمللي 

ثليهم الراغب باحلضور في محافظة بغداد / قسم العقود الساعة ١٢ظهرا من يوم االربعاء٢٠٢٢/٣/٣٠  او اليوم الذي يليه وعد وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او  تأخرة عن هذا ا ا
نصة االلكـترونية واذا لم يكون خطاب ـقدم داخل ضمن ا ركـزي على ان يكون الضمان ا ـعتمدة لدى البنك ا ٦- يجب إن تتـضمن العطاءات ضمان لـلعطاء على شكل( خطاب ضـمان او صك مصدق او سفتجـة) صادر   من احد مصارف بغداد ا

ركزي وباسم أي من الشركاء . نصة يهمل العطاء وحسب تعليمات البنك ا الضمان داخل ضمن ا
شار إليها في القوان واألنظمة  والتعليمات العراقية تعاقدة  كافة الرسوم والضرائب ا ٧- يستقطع من مستحقات الشركة ا

ناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي ٨- أذا صادف موعد غلق ا
ماثلة)  عايير الوثائق القياسية  ويستبعد أي عطاء لم ينظم حسب الوثيقة القياسية وبضمنها (السيولة النقدية ,اإلعمال ا ستجيبة  ٩- جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات غير ا

admin@baghdad.gov.iq)) راسلة  عبر البريد االلكتروني  ١٠- للمعلومات تتم ا
شترك دون النظر إلى الشريك األخر . طلوبة و استيفاءها من قبله فيتم قبول العطاء ا عايير ا  ١١- في حال تقد احد الشركاء ألي من ا

ناقصة أجور النشر واإلعالن.  ١٢- يتحمل من ترسو عليه ا
ناقصة عن طريق قسم الشؤون القانونية في محافظة بغداد دون الرجوع الى دائرة كاتب العدل.  ١٣- في حال وجود مخالفات يتم توجيه االنذارات للشركة التي يحال بعهدتها اعمال ا

واد الى احملافظة (اذا تضمن العمل جتهيز مواد). ناقصة مسؤولية جتهيز وايصال ا شترك في ا  ١٤- التتم مطالبة احملافظة بكتاب تسهيل مهمة من الكمارك وكذلك الضريبة واجازة االستيراد ويتحمل ا
ماثلة تكون لنفس جنس العطاء.  ١٥- االعمال ا

ناقصة . طلوبة في شروط ا الية ا عايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية وا ناقص مستجيبة عند تلبيتها  قدمة من ا  ١٦- يتم اعتماد وثيقة االشغال الصغيرة الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات ا
طالبة باي تعويض جراء ذلك. ناقصة ا صلحة العامة وال يحق للمشترك في ا فاضلة وحسب مقتضيات ا ناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء ا  ١٧- للدائرة احلق في الغاء ا

œuIF « r Øœ«bGÐ WE U×    

 œ«bGÐ WE U×ÊöŽ≈

≤∞≤≤ WM  ©π® r — WB UM  ØÂ

ناقصة مبلغ التأمينات االوليةرقم ا

١٥٫٠٠٠٫٠٠٠
خمسة عشر مليون دينار عراقي

التبويب

٤٩-١-٥-٧-٢-٢٧٧

دة/ اليوم ا

١٣٠ يوم

الكلفة

١ ٢٥٤ ٤٦٥ ٠٠٠
مليار واربعمائة وخمسة وستون مليون ومئتان

واربعة وخمسون الف دينار عراقي

ناقصة اسم ا

٩
اضافة جناح (٦ صف) طابق واحد عدد/ ٦ متوسطة داؤود
احلسن + الصديق+ احلرم + اعدادية الطارمية + زيد بن ثابت

+ام الزهور / تربية الكرخ الثالثة

≥
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التحدي بشتى الطرق.
 .4القدرات النووية هي مجرد أسلحة
ردع مـــــتــــبــــادلــــة ( ?(deterrentsولن
تـستعمـلها أي من الدول الـعديدة التي

تبادل. تملكها ألثرها التدميري ا
 .5إن احلرب في أوكرانيا وهي

ليست عضوا في الناتو ستبقى حربا
أوروبــيـة وسالح أمـريــكـيـا فــيـهـا هـو
الـعقـوبات االقـتصـادية األحـادية التي
اخـتـرعتـها أمـريكـا وكانت ذروتـها في
ــــا ال شك فــــيه أن عــــهــــد تــــرامب. و
لــلــعـقــوبــات آثـاراً إيــجــابـيــة وأخـرى
: ســلـبـيــة وأنـهـا تــؤثـر عـلى الــطـرفـ
ــعــاقَب وقــد يــكــون األثـر ــعــاقِب وا ا
ــعـاقِب األكــثــر ســوءاً عــلى اجلــانب ا
عـلما بأن أمريكا لن تدخل احلَرب على
األرض وســيــكـون الــتـأثــيــر الـســلـبي

عليها محدوداً.
…œUC   UÐuIŽ

 .6أرجو أن تتابعوا معي آثارعقوبات
الــطــاقـة: غــازا ونـفــطــا ومَنْ سـيــكـون
ُــتـضـرر األكـبــر فـيـهــا ومَن سـيـكـون ا
ـستفيد منها كما أن علينا أن نتوقع ا

قابل حرب عقوبات مضادة. في ا
وقف.  .7أوروبا ليست موحدة في ا
ـؤكـد أمــا بـريــطـانــيـا فـهـي احلـلـيـف ا

ألمريكا.
ثالثا: مراحلها:

 .1انتظروا التحرك الصيني لضم
تـايـوان بصـورة نـهائـيـة وشامـلـة كرد
فـعـل ألي اسـتـفـزاز مـتـوقع أمـريـكي أو
ا يـكون ذلك جتـاوبا أوروبـي لهـا. ور
مـع طلب من روسـيـا; من أجل تـخـفيف

ي  –كــمـا كـان – قــيـادة الــنـظــام الـعـا
بقيادة ثنائية: أمريكية سوفيتية.

ثانيا: توصيفها?
 .1احلرب في أوكرانيا هي مجرد

بـدايــة حلـرب أوروبـيـة شـامـلـة ولـيس
ـرحـلـة األولى. وسـوف أمــريـكـيـة في ا
تتحول قبل نهاية هذا العام إلى حرب

ية الثالثة. ية: احلرب العا عا
 .2يجب أن ندرك دون أي شك أن

الـــــصـــــ هـي إلى جـــــانـب الـــــطــــرف
الروسي كليا وأنها تسير معه خطوة
بـخطـوة وأن الصـ هي شريك فـعلي
له منذ الدقيقة األولى لبداية احلرب.
 .3لقد أتيح لي عام  1989أن أشارك
فـي ندوة في أحـد أهم مـراكز األبـحاث
األمـــــريـــــكــــيـــــة فـي واشــــنـــــطـن كــــان
مـوضـوعـهـا "أين سـتكـون أمـريـكـا عام
 ?"?2020وكانت خالصة ثالثة أيام
مـن الــدراســات أن أمــريــكــا ســتــواجه
حــيـــنــهــا خــصـــمــا مــقــابـال لــقــوتــهــا
االقــتـصـاديــة هـو الـصــ وأن الـقـوة
االقــتــصــاديـة هـي الـقــوة األهم في كل
شـيء وأن على أمـريكا أن تـواجه هذا

أوال: تاريخها:
 .1يجب أنْ نتذكر أن الرغبة الروسية
بـعودة االحتـاد السـوفيـتي هي عـقيدة
راســخـة في عــقل كل روسي ولــيـست
نـتيجة طموحـات أو أهداف شخصية

. للرئيس بوت
 .2أذكر أنني في إحدى زيارات العمل
ـكــتـبـنـا في مـوســكـو حـضـرت كـلـمـة
لـــلــــرئـــيس بـــوتــــ في أحـــد مـــراكـــز
األبـحاث في الـسنة الـثانـية الستالمه
الــرئـاســة وقــال فـيــهـا: "لــقـد أجنــزنـا
تــنـظـيم االحتــاد الـروسي ورســالـتـنـا
ـحـيـطـنا الـرئـيـسـة التـالـيـة أن نـهتم 

اجليوسياسي".
 .3ويجب أن نتذكر أن أمريكا عندما
أنـشـأت "الـنـاتـو" كـان ذلك انـطالقـا من
رغــبــتــهـا فـي احـتــواء روســيــا وعـدم

عودتها خصما موازيا لها.
 .4وبالتالي يجب أن نتذكر أن كال

الــطــرفـ يــتــصـارعــان حــول الـنــظـام
ي فـــمن جــهـــة تــريــد أمـــريــكــا الـــعــا
االسـتمرار في قيـادة العالم. ومن جهة
أخــرى تـتـطـلـع روسـيـا إلى دورهـا في

الـضغط عسكريا عـنها واجتهادي أن
احلــرب عـلى (أوكــرانـيــا) هي مــقـدمـة
لـلـحـرب عـلى تـايـوان الـتـي تـعـتـبـرها
الــصـ جــزءا تـاريــخـيــا مـنــهـا كــمـا
تـعتبر روسيا أوكرانـيا جزءا تاريخيا
مــنـهـا. وبـالـتـالي ســيـدخل الـعـالم في

. حرب بحر الص
 .2كل هذا سيؤدي إلى ما أسميه

ـيـة الـثـالـثـة" وسـتـكون "احلـرب الـعـا
ـيـة حــربـا مـخـتــلـفـة عن احلـرب الــعـا
الـثــانـيـة; بـسـبب طــبـيـعـة الـتـطـورات
الــتــقــنــيــة الــتي تــســتــنـد إلـى الــقـوة
الـعــسـكـريـة عن بُـعـد وإلى الـهـجـمـات
اإللـكترونـية فال يتـوقع أحد أن حتتل
جـيـوش الـص أمـريـكـا وال أن حتتل

. جيوش أمريكا الص
رابعا: مستقبلها:

 .1أمريكا ومعها بريطانيا ومن جهة
أخــرى الـصــ ومـعـهــا روسـيــا هـمـا

ية. طَرَفَا قيادة هذه احلرب العا
 .2كما بدأت حرب أوكرانيا

بـاسـتـفـزازات فـسـتـبـدأ حـرب تـايوان
بـاسـتـفـزازات وسـيـصـبح الـعـالم كـله
جــزءا من هـذه احلــرب: اخـتــيـاريـا أو
إجــبــاريــا كال حــسب تــطــلــعــاته إلى
ي اجلديد. تموضعه في النظام العا

 .3لقد أتيح لي أن أطلع على
مـحاوالت كـثيـرة; للـوصول إلى اتـفاق
ي جـديد عـلى الـتـحـول إلى نظـامٍ عـا
ـا في ذلك مــحـاولـة وفــشـلت كــلـهــا 
كـان قد طُلِبَ مني فيها أن أرتب وأدير
لـقـاء قـمـة اقـتـصـاديـة غـيـر حـكـومـيـة;
القــــتــــراح صـــيـغ اتـــفــــاق تُــــرفع إلى
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مـستوى الـقرار السيـاسي إال أنها قد

فشلت أيضا!
 .4وقد أتيح لي قبل عشر سنوات في
ــلـكـيـة ي حـول ا مــؤتـمـر صـيــني عـا
الـــفــكـــريــة أنْ أجــلـس عــلى الـــعــشــاء
(بـصـفـة "أبـوغزاله لـلـمـلـكيـة الـفـكـرية"
هـي األكــبــر عـــلى مـــســتــوى الـــعــالم
ـنـافـسـ وبــحـكم أنـنـا نــتـمـيـز بــ ا
) أن بــوجــود مــكــاتب لــنــا في الــصـ
أكـــون إلى جــانب الـــوزيــر الـــصــيــني
فـسـألـته عن وجود تـنـسـيقٍ دولي ب
(الـص وروسيا) فـأجابني أن هنالك

شراكة في التخطيط والتنفيذ".
 .5ليس هنالك مِن حل إال بجلوس

األربـعة الـكِبار عـلى طاولة الـتفاوض
ولـن يتـحـقق ذلـك إال عـند اضـطـرارهم
ــزيـد من لـه حتت الـضــغط وجتـنــبـا 

ية وأخطارها. عواقب احلرب العا
 .6إن انتظار قرارات دولية سواء من
مـجـلس األمن أم من غـيـره لن تُـحقق
ــا حـقــقـتـه تـلك الــقـرارات في أكــثـر 
تـحاربَ ) إضافـة إلى أن ا (فـلسـط

اآلن يحملون "حق الفيتو".
ي جديد  .7سينشأ حتما نظام عا

وبـقـيـادة مـتـعـددة األطـراف وسـتـنـشـأ
اتـفاقيات دولية جديدة كما حصل بعد
ـيـة الـثـانـيـة وسـتـتـنـاول احلـرب الـعـا
الــصـراع حــول أمـور أسـاســيـة مــنـهـا
ة العملة الدولية ة اإلنترنت وعو عو
وسـياسـة العقـوبات ونـظام عمل األ
ـتحدة ومؤسـساتها وكـارثة التلوث ا

ناخي التي تهدد البشرية وغيرها! ا
ي  .8إن االتفاق على قيام "نظام عا

جـديد" هـو في مصلـحة كل الـعالم بدال
من نظام الغاب احلالي.

خامسا: آثارها:
 .1في محيطنا اإلقليمي إيران حَسَمَت
ـؤيد لـروسيـا وتركـيا بـحكم مـوقفـها ا
عــضـويــتـهــا في الـنــاتـو هي في وضع
صــعـب أمــا الــعــدو الــصـــهــيــوني في
فــلــســطــ فــهــو في وضع أصــعب من
فاوضات النووية خاصة وضـعه مع ا
بــــوجـــود رئــــيس أوكــــراني يــــهـــودي
وجـاليـة يهـودية أوكرانـية ال بـأس بها!
ولـيس مـسـتـغـربـا إعالن رئـيس سـلـطة
االحــتالل عـن مــشـاعــره وتــعــاطــفه مع

الشعب األوكراني فقط!
 .2لدى الدول العربية التي هي همي

الـدائم هامـش حركـة صغـير أو كـبير;
لــلـتــمـوضع فـي هـذه احلـرب بــأقل قـدر
ـــكـن من الـــضـــرر الـــذي ال بـــد مـــنه.
ولــذلك أنـاشـد قــادتـنـا كـل من مـوقـعه
كن اتـخـاذه من إجراءات لـدراسـة مـا 
ـا في ذلك تـأم أسـاسيات حـمائـية 
احلـــــيـــــاة مـن غـــــذاء ودواء وحتــــول

رقمي.
 .3ولعل معالي أم عام جامعة الدول
ـنـاسب تـرتـيب الـعـربـيـة سـيـجـد من ا
اجـتـماع عـربي عـلى أي مـستـوى يراه;
لـيـكون تـشـاوريا ولـيس هـادفا التـخاذ
أي قــرارات أو مـواقف بل هـو لـتـبـادل
األفـكـار فـيمـا يـحقق حتـصـ كل دولة

والوضع العربي بأكمله.
 .4وختاما لقد علمتني احلياة أن

ـن يُــــــحــــــسن األزمــــــات هـي فــــــرص 
استغاللها أيضا.
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ـيـة إجنـازات عمل ـستـجـد الـعا ـتـكـرر جلائـحـة فـيروس كـورونـا ا ابتـلع االنـتـكاس ا
نصرمة. وشدد عدم مكافحـة الفقر في العالم التي حتققت خالل السـنوات العشر ا
ــسـاواة في الـعــالم وأحلق أضـرارا ي عـدمَ ا الــتـوازن في تـعــافي االقـتــصـاد الـعــا
ستـدامة حتديـات خطيرة باهظـة بالدول الـناميـة. كما تـواجه أجندة  2030للتـنميـة ا
ية طرح الرئيس الصيني شي جينبينغ في تنفيذها. وعند تقاطع الطرق للتنمية العا
نـاقشـة العامـة للدورة الـ 76للـجمـعية الـعامة ـية في ا ألول مـرة مبادرة الـتنـمية الـعا
ـتحـدة عام  2021يدعـو فـيـها اجملـتـمع الـدولي إلى اإلسراع بـتـنـفيـذ أجـندة لأل ا
ية أكـثر قوة واخـضرارا وصحـة وإقامة مـجتمع  ?2030والـدفع بتحـقيق تنـمية عـا

مستقبل مشترك للبشرية.
ا ـية رؤى وخـططـا للـتعاون في  8مـجاالت ذات أولـوية  تطـرح مبـادرة التـنمـية الـعا
فـيهـا مكـافحـة الفقـر واألمن الغـذائي ومكـافحـة اجلائـحة واللـقاح والـتمـويل التـنموي
ـناخ والتـنمـية اخلـضراء والـتصنـيع واالقتـصاد الـرقمي والـترابط. وإن نواة وتغـير ا
األفـكـار لـلـمـبـادرة هي وضع الـشــعب فـوق كل االعـتـبـارات وأهم أهـدافـهـا هـو دعم
بـادرة اسـتجـابة ـسـتدامـة. وسـرعان مـا القت هـذه ا تـنفـيذ أجـندة  2030لـلـتنـمـية ا
ا لها من محتويات تلبي احتياجات تحدة وقرابة  100دولة  وتأييدا من قبل األ ا
كـافـة األطراف. وفي شـهـر يـنايـر الـعام اجلـاري عـقـدت "مجـمـوعـة أصدقـاء مـبادرة
ثلو ـتحدة بنيويورك حـيث اجتمع  ية" أول جلـسة لها في مقر األ ا التنميـة العا
ـا فيـها الـعراق و 20منـظمـة دوليـة حتت سقف واحـد لبـلورة أكـثر من  100دولة 

بادرة. توافق دولي أوسع لتنفيذ هذه ا
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ـسـتـدامة هي الـتـنـميـة اجلـيـدة والتـنـمـية يـرى اجلـانب الـصيـني دائـمـا أن التـنـمـية ا
للجميع هي الـتنمية احلقيقية. إننا على استعداد للعمل مع كافة األطراف على تنفيذ
ـواءمة في بـادرة عـلى أرض الواقـع تدريـجـيا من اجلـوانب األربـعة الـتـاليـة. أوال ا ا
اجملاالت ذات األولوية. يـجب التركيز على القضايا األكثر إحلاحا التي تواجه الدول
النـامـيـة في الـوقت احلالي خـصـوصـا الدفـع بالـتـعـاون العـمـلي في مـجال مـكـافـحة
الفقر واألمن الـغذائي والتعـافي االقتصادي والـتوظيف والتـدريب والتعلـيم والصحة
ستدامة ا يساهم في حتقيق األهداف الـ 17للـتنمية ا والتنـمية اخلضراء وغيرها 
ـواءمة بـ احـتـيـاجات كـافـة الـدول. يجب عـام  2030في مـوعـدهـا احملدد. ثـانـيـا ا
تـسـمة بـاالنفـتاح واالسـتيـعاب والـتمـسك بالـتشـاور والتـعاون تـبني روح الـشراكـة ا
بـادرة بناء رنـة لكـافة األطـراف في هـذه ا شـاركة ا ـنفـعة لـلجـميع والـترحـيب بـا وا
واءمـة ب آلـيات الـتعاون. تمـيزة. ثـالثـا ا عـلى احتـياجـاتهـا الواقـعيـة أو مواردهـا ا
نـظمات الدولية واإلقليمية التي ترغب إننا على استـعداد للتعاون يدا بيد مع جميع ا
تحـدة والتنسـيق مع الدول اجلزرية الـصغيرة شاركة خـاصة منظـومة األ ا في ا
وا من حـيث العمـليات الـتنـموية من أجل رفع والـدول غير الـساحـلية والـدول األقل 
ـواءمـة مع كـفـاءتـهـا بـغـيـة تـوظـيف مـزايـاهـا وتـضـافـر اجلهـود فـي الـعالـم. رابـعا ا
ـنـظمـات غـير الـشـركاء من كـافـة األوساط. يـجب االهـتمـام بـدور القـطـاع اخلاص وا
ـؤسسات الفـكرية ووسـائل اإلعالم في تنفـيذ أجندة ?2030 احلكوميـة واخلبراء وا

شاركة النشطة من قبل كافة األطراف. قترحات والتوصيات وا والترحيب با
شتـركة جلميع ـستدامة من الـتطلـعات ا إن اإلسراع بـتنفـيذ أجندة  2030للتنـمية ا
دول العالم خاصـة الدول النامـية الغفـيرة. وحترص الص عـلى تعزيز الـتنسيق مع
كـافـة األطـراف من حـيث اسـتـراتـيـجـيـات الـتـعـاون الـتـنـمـوي عـبـر الـقـنـوات الـثـنـائـية
واءمـة ب الـعمـليـات التـنمـوية ـتحـدة والدفع بـا ـتـعددة األطـراف ومنـصة األ ا وا
لــكـافـة الـدول واألقـالـيم واآللــيـات وتـعـمـيق الـتــعـاون الـعـمـلي في الـ 8مـجـاالت ذات
سـتدامة لأل ـا يبلـور جهودا مـشتركـة لتحـقيق األهداف الـ 17للـتنمـية ا أولوية 

ـتـحـدة في مـوعدهـا احملـدد. كـمـا تعـمل الـصـ عـلى الـوفاء بـتـعـهـداتهـا بـتـوفـير 3 ا
مـليارات دوالر إضـافيـة ضمن السـنوات الثالث الـقادمـة من أجل دعم الدول النـامية

كافحة اجلائحة وإنعاش التنمية االقتصادية واالجتماعية.
ـيـة مـبـادرة مـهـمة أخـرى طـرحـهـا الـرئـيس الـصيـني شي تـعـد مبـادرة الـتـنـمـيـة العـا
ثابة "تعـبئة مجددة" للتعاون التنموي جينبيـنغ بعد مبادرة "احلزام والطريق" وهي 
في العالم و"تأكـيد مجدد" عـلى مفهوم وضع الـشعب فوق كل االعتـبارات الذي يعد
جـوهرا حلقـوق اإلنسان وهـي طرحت "خارطـة طريق" لتـضييق الـفجوة بـ اجلنوب
والـشمـال ومـعـاجلـة عدم الـتـوازن في الـتـنمـيـة وقـدمت "مـسرّعـا" لـدفع أجـندة األ

ـسـتدامـة أيـضـا. إن الصـ والـعراق صـديـقـان حمـيـمان ـتـحدة  2030لـلتـنـمـية ا ا
يتـبـادالن الثـقـة لبـعـضهـمـا البـعض وشـريكـان عزيـزان لـلتـعـاون العـمـلي. في الوقت
ستدامة وإنشاء اقتصاد احلالي تعمل احلكـومة العراقية بنشاط على دفع التنمية ا
ـهمـة التي تـتـيحـها ـنصـة ا أخضـر. فـيسـتعـد اجلـانب الصـينـي النتـهاز الـفـرصة وا
يـة في سـبيل دعم الـتـنمـية وإعـادة اإلعـمار في الـعـراق بثـبات مـبادرة الـتنـمـية الـعـا
وتوطـيـد أسس الـتـعـاون الـثنـائي في مـجـال الـطـاقـة ومواصـلـة تـوسـيع الـتـعاون في
ـا يـسـاعد ـتجـددة والـبـنيـة الـتـحـتيـة وغـيـرها  مـجـاالت الطـاقـة اجلـديدة والـطـاقـة ا
العراق على التـنمية االقتصادية واالجـتماعية وحتس معـيشة الشعب. كما يحرص
تحدة اجلانب الصيني على العمل مع اجلانب العراقي من أجل تنفيذ أجندة األ ا
ـسـاهمـة في الـتـنـمـية ـسـتدامـة عـلى نـحـو أكـمل وأكـثر تـوازنـا وا  2030لـلـتنـمـيـة ا
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واشــنــطن  ومـهــمــا فـعــلت  أن تــعـزل
دولـــة بـــحــــجم روســـيـــا  وبـــقـــوتـــهـــا
الـتسليحـية والنووية الفـائقة التطور 
خــصـوصــا مع اسـتـنــاد مـوســكـو عـلى
جـدار الـصـ  الـقـوة كـامـلـة األوصاف
الــزاحــفــة إلى قــمــة الــعــالـم اقــتــصـادا

وسالحا وتكنولوجيا .
  وفـى الـــتـــفـــاصـــيـل  وعـــلى مـــســـرح
ــلــتــهـب  وحــيث يــجــرى أوكــرانـــيــا ا
المح العـالم اجلديد  االخـتبـار بالنـار 
" فى سـبيـله خلسارة ال يـبدو أن "بـوت
الــرهــان  وهـو مــا اعــتـرفت بـه مـجــلـة
"نــيـوزويك" األمــريـكـيــة مع بـدء احلـرب
الـــــروســــيــــة فـى أوكــــرانــــيـــــا  قــــالت
"نــيــوزويك" بــاخــتــصــار أن "بــوتــ لم
يـخـسر حـربا أبـدا"  عـبر عـشرين سـنة
مــــضت  ال فى الــــشــــيـــشــــيـــان وال فى
جــورجـيـا وال فى الـقـرم وال فى سـوريـا
وال فـى كازاخـسـتـان  وتـوقـعـت اجملـلة
أن بـــوتـــ ســـيــــكـــسب أيـــضـــا حـــربه
اجلــديــدة فى أوكــرانــيـا  والــتــفــســيـر
مـفـهـوم فى ظـنـنـا  فـهـو ال يـدفع قـواته
إلـى حـروب اســتـنــزاف طـويــلـة األمـد 
ويــرسم أهـدافــا عـســكـريــة وسـيــاسـيـة
قابلة للتحقيق  وبأقل خسارة ميدانية
ـكنة  والذى يـراقب ما جرى فى أيام
احلــرب الــراهـنــة األولى  يــلــحظ مـزج
ـفــاجئ خلـصـومه  " الـســلس ا "بــوتـ
بـ اعتبارات السياسة وقوة السالح 
وإذا كـــان يــقــال عــادة  أن احلــرب هى
امــتـداد لـلــسـيــاسـيـة بــوسـائل أخـرى 
وهـو مـا يـصح عـكـسه بـنـفس الـدرجة 
" احلـــرب بـــقـــصف فـــقـــد بــــدأ "بـــوتـــ
صـــاروخـى مـــركـــز خـــاطف  وبـــهـــدف
تــدمـيـر الـبــنـيـة الـتــحـتـيـة الــعـسـكـريـة
األوكـرانــيـة  وهـو مـا اسـتـمـر بـوتـيـرة
أبـطأ فى األيـام التـاليـة  وباسـتعراض
مـقـصـود لـقـدرات الـعسـكـريـة الـروسـية
ــتـفـوقـة  من صـواريـخ "كـالـيـبـر" إلى ا
دى عـالية صـواريخ "اسكـندر" بـعيـدة ا
الـــدقــة  مـع دفع تــدريـــجى مـــحــســوب
لـــلــقــوات إلـى داخل أوكــرانـــيــا  الــتى

مـشروع القرار األمريـكى بإدانة روسيا
فـى مــجـــلس األمـن الــدولـى  بــيـــنـــمــا
اجنـرفت عشر دول وراء رغبة واشنطن
 لــكن قــراءة احلــالــة مـن وجــهــة نــظـر
مــغـايــرة  تـكــشف الــفـارق الــهـائل فى
ا لصالح روسـيا  فدولتان الـتوازن ر
فــقط امــتــنــعــتــا عن الــتــصــويـت هــمـا
الــصـــ والــهــنــد  تــمـــلــكــان من قــوة
الــــتــــمــــثـــــيل والــــوزن االقــــتــــصــــادى
والـعـسـكـرى والـسكـانى طـبـعـا  مـا قد
ـثـله احلـلف األمريـكى فى يـجـاوز مـا 
ــعـاصـرة  وقس عـلى أحــوال الـدنـيـا ا
ذلك مــا جـرى فى مـنـاقـشـات اجلـمـعـيـة
ــتــحــدة  الـتـى جلـأت الــعــامــة لأل ا
إلــــيـــهـــا واشــــنـــطن هــــربـــا من مـــأزق
االنــســداد فى مـجــلس األمن  وتــذرعـا
ـباد الـقانـون الدولى ومـيثاق األ
ـتـحـدة الـذى خـرقـته روسـيـا  تـمـاما ا
ـا عقاب  كـما فـعلت أمـريكـا مرات دو
ـزيج الـتـرهـيب والـتـرغـيب أثره وكـان 
فـى صدور قـرار رمـزى معـنـوى الـطابع
ضــد روسـيــا  أيـدته  141دولــة عـضـو
ــنــظـمــة الـدولــيـة  وبــرغم الـقــلـة فى ا
الـــعــــدديـــة لـــلـــدول الــــتى  رفـــضت أو
امـتنعت عن إدانـة روسيا  فإنـها تمثل
عـلى األقل نـصف سكـان العالـم اليوم 
وهـو مـا يعـنى بـبسـاطـة  أن انقـسـاما
رأســيـا وأفـقــيـا يــحـكم الـلــحـظـة  وأن
االسـتقطاب اجلـديد على القـمة الدولية
 بـــ احلــلف الــروسى الـــصــيــنى من
جـــهــة  واحلـــلف األمـــريــكى األوروبى
الــغـربى من جـهـة أخــرى  قـد تـشـكـلت
مـالمــحه الــفــارقــة  وأنه لــيس بــوسع

"  حربه ير بـوت     هـل يخسـر "فالد
فـى أوكــــرانـــــيــــا ?  يـــــبــــدو اجلــــواب
بــاإليـجـاب مـحــسـومـا عـنــد بـعـضـهم 
الـذين يتـعيـشون علـى عقيـدة سيـاسية
ضالة باتت خشبية  مفادها أن أمريكا
قـادرة عـلى كل شـئ  وأن ما تـخـطط له
يــتــحــقق بــالـضــرورة  وأنــهــا أوقـعت
الــــــرئـــــــيس الــــــروسـى فـى فخ حــــــرب
أوكــرانــيـــا  عــلى أمل حتــويــلــهــا إلى
أفـغـانسـتان أخـرى  تسـتنـزف االحتاد
الـروسى  تـمـاما كـمـا اسـتنـفـدت حرب
أفـــغــــانـــســـتــــان األقـــدم قـــوة االحتـــاد
الـسوفيـتى  وأضافت لعـوامل انهياره

أوائل تسعينيات القرن العشرين .
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  وقد ال تعدم رؤية استطرادات عظيمة
غاالة فى الـتأثير الـسذاجة  من نـوع ا
ــدمـر لـعـقـوبـات الــغـرب االقـتـصـاديـة ا
ــالـيـة الــقـاسـيـة  حــتى عـلى فـرص وا
 " " نـفـسه فى "الــكـرمـلـ بــقـاء "بـوتــ
وعــلى نــحـو مــا يــذهب إلـيـه الـســاسـة
الـبريطانيون بـالذات  ودوائر أمريكية
تهالك تـريد شد عصب إدارة الرئيس ا
"جـوبـايدن"  وتـبـالغ فى قـيمـة مـكاسب
مــوقـوتـة حتـقــقت لـواشـنــطن  أهـمـهـا
تـوحيـد الغـرب من جديـد حتت الـقيادة
األمــريـكــيــة وحـلف شــمــال األطـلــنـطى
"الــنـــاتــو"  واســتــخــدام مــنــابــر األ

ـتحدة لـلتشهـير بروسـيا البوتـينية  ا
فى قـــراءة قــاصــرة مــبــتــذلــة حلــقــائق
الـعالم الـيوم  فبـرغم أن ثالثة أصوات
فــــقط وقــــفت مع الــــفـــيــــتــــو الـــروسى
بــامــتــنـاعــهــا عن الــتــصــويت لــصـالح

يـعــرف الـروس سالحـهـا "الـسـوفـيـتى"
وتــضــاريـســهــا جـيــدا  وخــاضـوا من
فـوقــهـا حـروبـا تـاريـخــيـة  أهـمـهـا مـا
يـعـرف روسيـا باسم "احلـرب الـوطنـية
الــعــظــمى"  الــتى تــوالـت من بــعــدهـا
هـزائم جيوش هتلر  وتدمير عاصمته
"  التى كـانت قوات الروس أول "بـرل
من دخــلـهـا مـنـتـصــرا بـنـهـايـة احلـرب
يـة الثانـية  التى تـطبق دروسها الـعا
الـباقية فى حرب أوكرانيا اليوم  ذات
الـنطاق األضيق القابل نـظريا للتوسع
إلى مــا ال حـدود  وفـيـمـا يـشـبه حـربـا
ـيــة ثـالـثــة  لن تـنــدلع قـريــبـاعـلى عــا
" األغـلب  خصـوصا بـعد تـعمـد "بوت
طـرقـة النـوويـة  وأوامره اسـتـخـدام ا
لـقواته باستنفار حالة التأهب النووى
الـقصوى  وروسيا هى القوة النووية
األكــــبـــر فى عــــالم الــــيـــوم  وقـــد أراد
ــرعـب  أن يــرسم " بــإعالنـه ا "بـــوتـــ
حـدودا للتـدخل األمريكى األوروبى فى
حـرب أوكـرانـيـا  ظـهـر أثـرهـا الـفـورى
بـإعالن البيت األبيض و"الـبنتاجون" 
ومــــعه بــــريــــطــــانــــيــــا ودول االحتـــاد
األوروبـى  عن امــتـنــاعــهــا ورفــضــهـا
مـسـايـرة صـيـحـات اسـتـغـاثـة الرئـيس
ــــيـــر ــــذعـــور "فــــولـــود األوكــــرانى ا
زيــلـيـنـســكى"  ومـنـاشـدتـه الـلـحـوحـة
لـواشنـطن بفرض مـنطـقة حظـر طيران
فـى أجواء أوكرانيا  أو أقله فى سماء
الصق اجلــــزء األوكـــرانـى الـــغـــربـى ا
لـدول منضـمة بالـفعل حللـف "الناتو" 
وهـو مــا رفـضـته واشـنـطن عـلى نـحـو
قـــطـــعى  بـــدعــوى الـــرغـــبـــة فى عــدم
الـتـورط بقـتال مـبـاشر مع الـروس  قد
ـــيــة الــثــالــثــة  يــشـــعل احلــرب الــعــا
فــأمــريــكــا ال تــمــلك تــرف الـدخــول فى
حــرب ال فـــرصــة فــيــهــا لــفــوز أكــيــد 
وتــفــضل مــبــدأ الــقـيــادة من اخلــلف 
بــإرســـال آالف األطــنــان من شــحــنــات
األســلــحــة "الــفـتــاكــة" إلى أوكــرانــيـا 
والـتضحية باألوكران على مذبح حرب
ـكـنـهم كسـبـها  بـرغم مـا ظـهر من ال 

قاومة األوكرانية ضد الزحف بـسالة ا
الــــروسى  الــــذى يـــجــــرى بـــوتــــيـــرة
مــتــبـاطــئــة  تـتــدرج فى الــزج بــحـجم
الـقــوات الـبـريـة ونـوعـيـات جـنـودهـا 
وتـعـمـد إلى عـدم الـتـسـرع فـى اقـتـحام
ـدن األوكــرانـيـة الـكـبـرى  وتـخـفـيف ا
عـــــواقـب االنــــزالق إلـى حـــــروب مــــدن
مـستعجلة باهظـة التكاليف  وتفضيل
تــكـــتــيك حــروب الــتـــطــويق وحــصــار
دن ـسلح وجيش األوكران داخل ا ا
 ثـم طــــلب الـــــتــــفــــاوض أو دفـــــعــــهم
لالسـتسالم بالتفـوق النيرانى احلاسم
 وبـحــسب تـصـور مـحـدد  بـدأ بـقـطع
اتـصال أوكرانيا بالبحر األسود وبحر
آزوف وصـــوال لـــقــضـم "خــيـــرســون" 
وتــقـطـيع تـواصل الــقـوات األكـرانـيـة 
ودفـع قــوات االنـــفـــصــالـــيـــ الــروس
إلنــهــاك اجلــيش األوكــرانى فـى إقـلــيم
ـوارده وصنـاعاته "دونـبـاس" األغنى 
ــدن ـــتـــتـــابع عـــلـى ا  واالســـتـــيالء ا
والـــبـــلــــدان الـــصـــغـــيـــرة  وحـــصـــار
"مـاريـوبـول" كـبـرى مـدن "الـدونـباس" 
الــذى تــريــد روســيــا كــســبه نــهــائــيــا
ـــا ضــمه إلى وبـــصــورة دائـــمــة  ور

أراضيها فيما بعد.
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 فـى ح ال تـريد روسـيـا احتالال دائـما
لـباقى أوكرانـيا غربا  وتـصر على نزع
سـالح شبه شـامل لـلـجـيش األوكرانى 
والــســيــطــرة عـلى احملــطــات الــنــوويـة
األربـعـة  وقهـر من تسـمـيهم بـالنـازي
اجلــدد والـــقــومــيــ األوكــران  وعــزل
جـمـاعة الـرئـيس اليـهـودى الصـهـيونى
"زيـلـينـسـكى"  عبـر عـملـية "خض ورج"
ألوضـــــــــــاع الــــــــــداخـل األوكــــــــــرانـى 
زدوج لـلسالح وعروض واالسـتخـدام ا
الـتفاوض فى نـفس واحد  علـى طريقة
دفع "زيـلينسـكى" إلى مفاوضات  جرى
بــعــضـهــا فى "بــيالروســيــا" احلـلــيــفـة
لـروسيـا  تريـد منهـا موسـكو أن تـمهد
التــفــاق اســـتــسالم أوكــرانى كــامل مع
اقــتـحـام الـعــاصـمـة "كــيـيف"  وإثـبـات

ة خيبة الغرب الذى جلأ لتكتيكات قد
 سـبق أن زودت بـهـا واشـنـطن كـتائب
"اجملــــاهـــديـن" فى حــــرب اســـتــــنـــزاف
الــروس ـ الـســوفـيت ـ بـأفــغـانــسـتـان 
ـــا عن طــريـق طــرازات األســـلــحــة ور
ذاتـهـا  من نوع صـواريخ "ستـينـجر" 
الـتى يطلق عليها لقب "قاتل الطائرات"
" جـزار  وإضــافــة صــواريـخ "جــافــلــ
الـدبابـات  وكلـها أسلـحة ذاهـبة غـالبا
إلـى مـــــخــــازن الـــــسـالح الـــــروسى فى
الـنـهـايـة  وبـالذات حـ تـمـد مـوسـكو
ذراعـها الـعسكـرية إلى حدود أوكـرانيا
الــــغـــربــــيـــة وتــــوقف تـــدفـق الـــسالح
والـــنــــازيـــ األوروبـــيـــ الـــراغـــبـــ
ا يـسمى اصطالحـا "فيلق بـاالنضـمام 
األجـانب" أو كتائب "اجلهاد األوكرانى"
 وهـــو مــا يــدعم دعـــوى مــوســكــو فى
حتـول أوكرانيـا إلى بؤرة نازية  وإلى
خــطـر قـابـل لـلـتــطـور نـوويــا عـلى أمن
روســـيــا  الـــتى ال تـــريــد الـــيـــوم مــنع
انـضمـام أوكرانيـا إلى "الناتـو" فحسب
 بل حتـــويــلــهـــا إلى فــضـــاء مــفــتــوح
خـاضع تماما لإلدارة الروسية  وليس
االكـتفاء بجـعلها مـنطقة مـحايدة عازلة
عــلى حـدود روسـيـا مع دول "الـنـاتـو" 
وجـعل االكتـساح الروسـى لها  سـابقة
تــــخـــيف أخــــواتـــهـــا فـى أوروبـــا وفى
شــرقــهــا بــالــذات  تــدفــعــهم إلى مــيل
لــلــتـــخــفف من عبء عــداوة مــوســكــو
والـسعى لكسب فرص البقاء اآلمن إلى
جــوار الــدب الـروسـى  وبـالــذات بــعـد
ـرجح فى إخــفـاق أمـريــكـا و"الـنــاتـو" ا
إنــقـــاذ أوكــرانــيــا  إضـــافــة لإلخــفــاق
ـتوقع فى تـركيع اإلقتـصاد الروسى  ا
فــالـعــقـوبــات سالح األغــبـيـاء  وزادت
قـــوة إيـــران بـــرغم أربـــعـــ ســـنـــة من
الــعــقـوبــات  فـمــا بــالك بـروســيـا ذات
ــا ال يـــقــاس  اإلمـــكـــانــيـــات األوفـــر 
تراكمة فى صنع البدائل  وخـبراتها ا
وحـلـفـهـا الـوثـيق الـذى "بال حـدود" مع
الــتــنـ الــصــيــنى  بـوصــلــة الــكـسب

األعظم فى حتوالت اللحظة الدولية .

مــعــاصــرة قــادرة عــلى حتــريـك مــسـارات
الـــتـــنــمـــيــة بـــاجتــاه االهـــداف من خالل
االســتــثـمــار االكــفـأ لــلــمـورديـن الـبــشـري

ادي.  وا
وان دراســـة وحتـــلـــيـل واقع الـــتـــنـــمـــيــة
ــسـتـدامــة في الـعـراق يــتـطـلب الــتـمـعن ا
شكالت التي يعانيها بـطبيعة الظروف وا
الــعـراق في مـخـتـلف اجلـوانب إذ تـواجه
سـتـدامة فـي العـراق مـجمـوعة الـتـنمـيـة ا
مـن الـتـحـديــات الـتي تـمــثل كـوابح بـوجه

النهوض بواقعها واهمها:
.1إن معضالت الواقع السياسي واالمني
ال زالـت حتـــتل مـــوقع الـــصــدارة مـن بــ
ـــعـــوقـــات االخـــرى ومـــا تـــعـــززه هـــذه ا
ـعـضالت من مشـاكل تـعرقل اي خـطوات ا

اصالحية. 
تواصلة على تولي السلطة .2اخلالفات ا
في العراق وعدم نضوج القرار السياسي
الــذي يـخــدم مـتــطـلــبـات خــلق الــقـيـادات
احلــكــومــيـة الــتي تــتــولى مــهـمــة خــدمـة
مـــصــالح اجملــتــمع الـــعــراقي بــعــيــداً عن
قــضـايـا الــتـحـزب والــديـكـتــاتـوريـة وحب

الذات. 
.3عدم االستقرار االمني في العراق وهذا
ــثـل احــد اهم الـــتــحـــديــات بـــحـــد ذاته 

ستدامة.  االساسية للتنمية ا
الي وضعف .4الفساد االداري وا

وارد االصـالح االداري وسوء اسـتخـدام ا
الية وهدرها. ا

.5عدم استكمال مؤسسات الدولة االمنية
والـقانونيـة والعسكـرية والسيـاسية بفعل

تراكمات التجارب اخلاطئة السابقة. 
.6إن السمة الريعية التي يتسم بها

تأتيـة من استحواذ االقـتصاد العـراقي وا
الـقـطـاع الـنـفـطي عـلـى احلصـة االكـبـر في
تــكـوين الـنـاجت احملـلي االجـمـالي مـقـارنـة
بــــالــــقـــطــــاعـــات االخــــرى قـــد عــــمق من
االخـــتالالت الـــبـــنــيـــويــة فـي االقــتـــصــاد
الـعراقي وهـذه احلقيـقة تعـد امراً بديـهياً
يـعكس واقع هذا االقـتصاد حتى بـالنسبة

 . لعموم الناس من غير اخملتص
.7انهيار القطاع الصناعي والصناعات
التحويلية وعدم وجود صناعات حتويلية
اضــافــة الى تــأخــر وضـعـف الـصــنــاعـات

الزراعية. 
.8االختالل الكبير ب بنية االقتصاد

واجملــتـمع والــتـخــلف الـواسع فـي جـمـيع
مـــفــاصل االقــتــصــاد اضــافــة الى تــفــكك

ادية لـغرض اجراء التحوالت الـبشرية وا
الـــكــبــرى فـي اجملــتــمع وتـــأســيس بــنى
اجــتـمــاعـيــة سـيــاسـيــة مـخــتـصــة وغـيـر
مــخـتـصـة تـســانـده وتـؤدي وظـائـفه وإن
هـذه العمـليات مـصحوبـة دائماً بـتوترات
ـر بــهــا الـنــظـام وتــمــزقـات أي ازمــات 
الــســيـاسـي تـعــرض جــمـيــعــهـا بــصـورة
مـجتمعة وفي وقت واحد وبـآثار مختلفة
ومـن هــذه االزمـات (ازمــة الــهــويــة ازمـة
ـشـاركة ازمـة الشـرعيـة ازمة االنـدماج ا
وازمـة التغلغل وغـيرها من االزمات التي
تـؤثـر في اسـتقـرار الـنـظام الـسـياسي إذ
يـتطـلب ان تعالج كـلهـا على التـعاقب لكي
يــــصل اجملــــتـــمـع الى اقــــامـــة الــــنـــظـــام
قـراطي احلـديث خصـوصاً االنـظمة الـد
اجلـديدة ومنها النظام السياسي العراقي

بعد عام  .2003
ـستـدامة في الـعراق وتـتـصف التـنمـية ا

بعدة خصائص هي:
(1ان االستدامة في العراق ما زالت

رهــيــنـة بــانــطالقــة الـتــنــمـيــة الــبـشــريـة
ؤشراتها الصحية والتعليمية ... الخ. 
زيد من (2ان االستدامة بحاجة الى ا

اجلـهـود التـنظـيريـة واالحـصائـية بـهدف
الـتأسيس لثـقافة تنـموية مستـدامة قائمة

على التخطيط والتحليل العلمي.
ثل ثاني خزان نفطي (3لكون العراق 
فـي الـعــالم فـأن ذلك ســيـجــعل من فـرص
حتـقيق االستدامة اكثـر ضماناً باالعتماد
عـلى عوائـد الصـناعـة النفـطيـة في تنـمية
ـادية (الـصـنـاعـة والـزراعة الـقـطـاعـات ا
ادية والـبنى الـتحتـية) والقـطاعات غـير ا

(اخلدمات). 
(4تتطلب استدامة التنمية في العراق

راحل ادواراً مـتعددة للدولة السيما في ا
االولـى فالدولة وفقاً للتجارب التاريخية
هـي االكـثــر قـربــاً لألهـداف االجــتـمــاعـيـة

والصحية والتعليمية. 
(5البد لالستدامة من تكنولوجيا وادارة

ـستـدامـة بـأنـها ((عـمـلـية تـعـد الـتـنمـيـة ا
ـوارد وتوجيهات يـتناغم فيـها استغالل ا
االسـتثمار ومناحي التنـمية التكنولوجية
ـؤسسات على نـحو يعزز كالً من وتـغير ا
ــسـتـقـبل لـلـوفـاء امــكـانـيـات احلـاضـر وا
بـحاجات االنسان وتطـلعاته)) كما تعرف
ايــضـاً بـأنـهـا ((الـتـنـمـيـة احلـقـيـقـيـة ذات
الــقــدرة عــلى االسـتــمــرار والـتــواصل من
مـنـظـور استـخـدامهـا لـلـموارد الـطـبيـعـية
ـكن ان يـتـحـقق من خالل االطـار والــتي 
االجــتـمـاعي والــبـيـئي والــذي يـهـدف الى
رفـع مــعـــيــشـــة االفـــراد من خالل الـــنــظم
الـسـيـاسـيـة واالقـتـصـاديـة واالجـتـمـاعـية
والـثقافـية التي حتافظ عـلى تكامل االطار

البيئي)). 
W¹dJ Ž  UOKLŽ

ان الــظـروف الـتي اجـتـاحت الـعـراق بـعـد
عام  2003ومـا تمخض عنهـا من عمليات
عـسـكـريـة واحـتالل امـيـركي عـلـى الـعراق
ومـــا تالهــا من احــداث وازمــات عــديــدة
حــالت دون اســتـمــراريــة نـهج الــتــنـمــيـة
ـستدامة هذه الظروف كـان لها تأثيرها ا
ــبــاشــر عــلـى مــؤشـرات الــتــنــمــيــة في ا
الـــعــراق من خالل عـــســكــرة االقــتــصــاد
وتـدمـيـر خدمـات الـبـنى الـتحـتـيـة الفـنـية
مـنهـا واجملتـمعـات كاخلـدمات الـتعـليـمية
والـصحية والـثقافيـة اضافة إلى ما حلق
مـن خراب واسع في شتى مجاالت احلياة
االقـتـصـادية مـنـهـا واالجتـمـاعـية اذ ادت
االحداث بعد عام  2003الى نتائج مرعبة
ومـخيفة في جميع مجاالت احلياة العامة
الـــصــحــيــة والــبــيــئــيــة واالجــتــمــاعــيــة
والــتــربـويــة والــعـلــمـيــة واالقــتـصــاديـة
وتــعـمـقت مــظـاهـر الـتــردي والـتـرهل الى
احلـد الذي افـقد اجملـتمع الـعراقـي سمات

تماسك.  تحضر ا اجملتمع ا
ستدامة تتطلب بشكل إن عملية التنمية ا
ــطـــالب ومــعـــاجلــة جـــوهـــري اشــبـــاع ا
ـوارد ــسـتـجـدات احلــديـثـة وتـعــبـئـة ا ا

وانهيار البنى التحتية لهذا االقتصاد.
.9غياب سياسة تخطيطية واضحة

لـالســتـــثــمــارات الـــعــقالنـــيــة لـــلــمــوارد
ائـية والسـياحية ا فيـها ا االقـتصاديـة 

واد اخلام. وا
.10هدر استخدام الكفاءات التقنية

البشرية العراقية.
.11البطالة بكل اشكالها حيث تمتلك

تــأثـيـرات واضـحــة عـلى تـشـكــيل ذهـنـيـة
ــــواطن وبـــنـــاء ســـلـــوكـه الـــســـيـــاسي ا

واالخالقي.
.12انهيار القطاع اخلاص

واالسـتثمارات احمللـية في عمليـة التنمية
الــبـشـريـة واالجـتـمــاعـيـة واالقـتـصـاديـة
وعـدم جنـاحـها في الـقـيام بـأي دور يـذكر

بتصحيح واقع االقتصاد العراقي.
عيشة ألغلبية .13ضعف مستوى ا

الــســكـان وتــفــكك الــفـئــات الــوسـطى من
اجملـتمع وانخفاض نـصيب الفرد الواحد
ســنـويـاً من الـدخل الــقـومي حـيث اكـدت
احـــدث الـــتـــقـــاريـــر الـــصـــادرة عن اال
ـتـحـدة بأن اكـثـر من ربع سكـان الـعراق ا

يعيشون حتت خط الفقر. 
.14عدم وجود تبادل جتاري ب

احملـافـظات الـعراقـيـة ما يـتسـبب في عدم
تـطـور الديـنـاميـكيـة الـداخلـيـة لالقتـصاد

العراقي.
.15ضعف التراكمات الرأسمالية وعدم
الــتـفــاعل مع االقـتــصـاد الــدولي وهـبـوط

معدالت النمو االقتصادي. 
.16تخلف وضعف احللقات االساسية

لــلـصـنـاعـات احلـديــثـة وبـدائـيـة االنـتـاج
الزراعي.
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الي والفني .17عدم تقد الدعم ا
والــتـقــني لـلــمالكـات الــوسـطـيــة من قـبل
ـبـادرة الـشـخـصـيـة في الـدولـة لـتـنـمـيـة ا
ــــشـــاريـع وضـــعـف الـــتــــدريب إقــــامــــة ا

والتأهيل للمالكات الوسطى والقيادية.
صالح .18صعوبة التنسيق ب ا

الــوطــنــيــة وقــوانــ مـنــظــمــة الــتــجـارة
ـيـة والـتـعـامل احلـذر مع سـيـاسات الـعـا

التكيف الهيكلي والتحرر االقتصادي.
.19عدم كفاءة وفعالية السياسات

االقــتـصـاديـة الـكـلــيـة الـتي  اعـتـمـادهـا
فـضالً عن التشـوهات التي تنـتاب السوق
وعــدم كــفــاءة قـدراتــهــا الــتـنــافــســيـة في
ــيـــة كــانت قــد ولــدت في الـــســوق الــعــا

مــجــمــلــهــا عــدم كـفــاءة ومــقــدرة الــنــمـو
االقـتـصـادي العـراقي في تـفعـيل وتـطويع
مـتـغـيـرات هـذه الـسـيـاسـات االقـتـصـاديـة
لـــتــحــقــيق تــأثــيـــر ايــجــابي في الــنــمــو

االقتصادي.
.20حتتل مشكلة الفقر حيزاً واسعاً في
االقــتـصـاد الـعـراقي نـتـيـجـة االخـفـاق في
اشــبــاع احلـاجــات االسـاســيــة لـغــالـبــيـة
الــسـكـان خـصــوصـاً وان هـذه احلـاجـات
اصـبحت قابـلة للزيـادة وخاضعة لـلتطور
مـع تطور احلـياة االجتـماعـية متـطلبـاتها

عاصرة. ا
.21ان السياسات االقتصادية

ـطروحة لم تزل عـتمدة وا واالجـتماعـية ا
ــطــلــوب فــانــخــفــاض ـــســتــوى ا دون ا
مـستوى الدخل وعدم الـعدالة في توزيعه
وكـــذلك الــزيــادة فـي الــنــمــو الـــســكــاني
وتـدهور بشـروط السكن واالنـخفاض في
نــسـبــة الـتــعـلــيم وتـفــشي األمــيـة وسـوء
االوضـاع الصحية واخلـدمات الضرورية
وقـــصــور انــظــمــة احلـــمــايــة والــتــأمــ
االجـتـمـاعي وصـوالً الى مشـكالت الـتـفكك
ثـابـة مـؤشر االجـتـمـاعي كـلـها تـعـتـبـر 
ـتــواصل في الــسـيــاسـات عــلى الــفـشـل ا

ذكرة. ا
ستمر في كافة القطاعات .22التدهور ا
االقــتـصــاديـة وخـاصــة الـقــطـاع الـزراعي
واالنتاج الغذائي وما نتج عنه من اضرار
وارد اقـتـصـاديـة انـعـكـست سـلـبـاً عـلـى ا

البيئية. 
تعلقة .23تنامي التحديات البيئية ا

ياه ـشكـلة الـتصـحر ومـشكـلة نـدرة ا
ومــا تــمــخض عــنــهــا من مــضـار تــمس

ومة احلياة البشرية. د
الئم صحياً .24عدم توفر السكن ا

بــغــالــبــيـة الــعــوائل الــفـقــيــرة وظــهـور
الوحدات السكنية العشوائية.

ا فيها .25تردي الكثير من اخلدمات 
خـدمات الصرف الصحي وما جنم عنها

من مخاطر التلوث البيئي.
تعاقبة .26مخلفات احلروب ا

والـصناعـة وما جنم عنهـا من مخاطر ال
تقل عن سابقتها بل اخطر منها بكثير.

.27تردي خدمة توليد الطاقة
الـكهـربائـية مـنذ امـد بعـيد دون مـحاولة
الئــمــة االمــر الــذي ايـــجــاد احلــلــول ا
تـمخض عـنه مشاكل ال تـعد وال حتصى
خــصـوصــاً وان هـذه اخلــدمـة قــد تـرتب

عــلى تــرديـهــا تـرديــاً اكــبـر في مــفـاصل
احلياة اليومية للمجتمع العراقي.

.28عدم وجود سياسة تكاملية في
مــسـألــة الـدراسـات الــعـلــيـا والـبــعـثـات
الــدراســيـة الى جــانب عـدم ارتــبـاطــهـا
بـــشــكل اســاسي بـــاحلــاجــات احملــلــيــة

الفعلية للبلد.
.29وجود تشريعات وقوان تشكل قوة
الكات العلمية والتقنية اعـاقة لتطوير ا
ية.  وتطور العمليات التربوية االكاد
هنية والفنية يات ا .30قلة االكاد

والـتطبيقية ومـراكز البحوث واالقتصار
ــنــاهج الــعــلـــمــيــة احلــديــثــة في الـى ا
الـتـربيـة واالسالـيب والطـرائق واعتـماد

اسلوب احلشد الذهني.
ناهج التقنية والعلمية .31ضعف ا

ـعاصرة وعـدم استـجابتـها لـلتحـديات ا
ستدامة. وعناصر التنمية ا

الكات العلمية .32هجرة الكفاءات وا
الـكبيـرة الى خارج الـبلد ألسـباب عديدة
اهـمـهـا الـظـروف االمـنـيـة واالقـتـصـادية

هنية والعلمية. وا
عرفة احلديثة و وسائل .33ضعف ا

االتــصـاالت الـتـقـنـيــة وااللـكـتـرونـيـة في
مؤسسات التعليم العالي.

زمن للمراءة والشباب .34التهميش ا
ـــثـــقف فـي اجملــتـــمـع وتــراجـع فــرص ا
ــنــاسب ومــا احلـــصــول عــلى الــعــمل ا
يـــتـــمــخـض عــنـه من اهـــدار الــطـــاقــات
الـــبــشــريــة والــكــفــاءات لــرفــد احلــركــة

التنموية في العراق.
عوقات واخطرها اعتماد .35ومن اهم ا
مـبـدأ احملـاصـصـة واحلـزبـيـة والـعالقات
اخلـاصـة في اسـناد وتـكلـيف االشـخاص
ـواقع الــقـيـاديــة واالداريـة اي عـدم فـي ا
ـهـنـية االهـتـمـام بـالـكفـاءات الـعـلـميـة وا
كان ـناسب في ا وعـدم وضع الشخص ا
ـناسب وعدم اعتماد االساليب العلمية ا
فـي رسم الــســـيــاســـيــات االقـــتــصـــاديــة
والــتـنـمـويــة واخلـدمـيـة.مـن كل مـا تـقـدم
يـتطلب االهتمام ودعم مؤسسات التنمية
ـسـتدامـة وخاصـة في وزارة الـتخـطيط ا
ونـقتـرح اقامـة هيئـة علـيا مشـتركـة تهتم
ستدامـة اخملتلفة من ـجاالت التنمـية ا
اجـل رسم سياسة وخطـة تكاملـية شاملة
ــســـتــدامــة فـي مــوضــوع الـــتــنــمـــيــة ا
اضي ومستفيدين مـتجاوزين سلبيـات ا

من التجارب الرائدة في دول العالم.
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الحظ اجلمـيع جلسة مجلس النـواب التي تمت فيها استـضافة السيد وزير
اليـة حينمـا تخلت الكـتل السياسيـة كافة عن موافـقتها بـرفع قيمة الدوالر ا
مقـابل الدينـار وتركت احلكـومة وحدهـا تواجه الفـقراء من العـراقي وهذا
ـشـروع بـاحلـقـيـقـة مـا هـو اال صـورة من صـور الـتـوافق الـسـيـاسي هـذا ا
ــقـبـلــة لـهــذا نـحن دعم مــشـروع حــكـومـة ـدة ا الــذي نـريــد مـغـادرتـه في ا
االغـلـبـيـة الـوطـنـيـة لـسـبب رئــيس ومـهم وهـو أن حتـمل اي جـهـة لـلـتـصـدى

للحكومة مسؤولية ما سيحصل من قرارات بعد اربع سنوات.
الـبـعض يـسـأل ألم يـكن الـتـيـار الصـدري جـزءا من احلـكـومـة? فـلـمـاذا هذا
األصرار عـلى منحه فرصة اخرى?. واجلواب هـو الن التيار الصدري يريد
قبـلة من خالل تـبني فكـرة االغلبـية الوطـنية. رحلـة ا ـسؤوليـة في ا حتمل ا
ـا يـسـأل الـبـعض وهل يـسـتـطـيع الـتـيـار الـصـدري حتـقـيق مـشـروعه?. ور
واجلواب عـلى هذا السؤال .. "يـستطـيع اذا تمكن من تـشكيل حكـومة قوية
سـؤوليـة لشـخصيـات غيـر جديرة وتغـيير الـنهج الـسابق الـذي  به منح ا
باألمـانة وعـلى السـيد مـقتـدى الصـدر وتـياره الـسيـاسي التـفكـير من اآلن

بالبحث عن شخصيات قوية ووطنية ومهنية في ادارة الوزارات".
وال ضيـر من أن يكون هنـاك وزير سياسي قـوي ووطني على رأس الوزارة
ستقلـة بتسنم الدرجـات العليا من وكيل هنيـة ا مع السمـاح للشخصـيات ا
وزير أو مـدير عام وحتى رئيس قسم ومديرية وغيرها. وال داعي للقلق من
أن يـكــون الــوزيـر لــيس من ذوي االخــتــصـاص; الن بــالــنـهــايــة لـديه وكالء

ومدراء اختصاص وهذا معمول به في اغلب دول العالم. 
لكن األهم هـو هل سيتمكن السيد مقتدى الـصدر وحتالف األغلبية الوطنية
من عقد جلسة مجلس النواب لتمرير رئيس اجلمهورية?. برأيي أن األغلبية
قادرة عـلى عقد اجللسة في حال  اجراء ارضاءات أو صفقات مع الكتل
ـهـمـة سـتـشـارك في الـصـغـيـرة أضـافـة إلى أن بـعض الـكــتل الـسـيـاسـيـة ا
اجلـلـسـة; ألن لـديـهم مـرشّـحـ لـرئـاسـة اجلـمـهـورية مـثـل االحتاد الـوطـني
ــعـنى أن حتـالف االغــلـبـيـة ســيـتـمـكن من الـكـردسـتــاني واجلـيل اجلـديـد 

الوصول الى شرعية اجللسة  وعقدها بثلثي اعضاء مجلس النواب.    
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ــدعـوم بــعــامـلي االرض الـنــجف ا
واجلمهور .
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وســتــكـــون مــهــمــة حـــكــيم شــاكــر
والــفـرقــة الــزرقـاء الــلـعـب بـشــعـار
الفوز للتخفيف من غضب االنصار
واحتـجاجـهم على نـتيـجة الـتعادل
مع الــكـرخ والـتي اثـارة مـخـاوفـهم
ــواجـــهــة فـي ان يــعـــود الـــفــريـق 
ــفـيـدة اخلـيــبـات بـعــد الـعـروض ا
ــــوقع الــــثـــالث الــــتي مــــنـــحــــته ا
والـتـطلع لـلـوصافـة وهو مـا يـحتم
باريات برغبة احلصول مواصلة ا
عــلى كـامل الــنـقــاط ومـحــصـلــتـهـا
لـنـفـسه وكـان لــسـان حـال احلـكـيم
يقول ما حصل مع الكرخ اي فريق
يـتـعـرض له واليـوجـد الـيـوم طرف
قوي وآخر ضعيف وهنالك ظروف
ــبــاريـات ونــتــائـجــهـا تــتــحـكـم بـا
والتـبدو االمـور سهـلة اطالقـا امام
مباريات سـتكون مختـلفة وبإمكان
اجلـويـة تـقـد نفـسه وفـقـا لـرغـبة
عــــشـــاقـه في عــــدم الـــتــــخــــلي عن
ـهم في ـطـلـوبــة وهـو ا الـنـتـائـج ا
ـيـنـاء الكـبـير وقت يـامل جـمـهور ا
ان يـقدم االعـب عـلى ايـقاف حـالة
الـتـداعي في مـواجـهـة إستـثـنـائـية
مـخــتـلـفـة حتت انـظـار االعالم رغم
صـعــوبـتـهـا لــكـونه الزال مــسـتـمـر
امـام تـداعـيـات النـتـائج واالبـتـعاد
عنها في اي مكان يتواجد فيه ولم
يـسـتغل حـتى تـقدمـه عنـد بـعضـها
كما حصل امام الـوسط عندما قبل
ــتـقــدم بـثـالثـيـة بــالـتــعـادل وهـو ا
نـظيـفـة في الـشوط االول في وضع
مــخــيب وغــيــر مــفــهــوم لـكـن نـوع
الـلـقـاء ونـتـيــجـته قـد تـدفع الـلـعب

بقوة ليكون في الوضع اجليد.
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وحــقق الــنـــاصــريــة فـــوزا مــهــمــا
بـتـغـلـبه عـلى الـصـنـاعـات بـهـدف

لواحد ليتقـدم للوصافة برصيد38
ولـديه ثالث مبـاريات مـتبـقية لـكنه

وقف عنـدما مواجـهة الوسط من ا
ـــرحـــلــة دون فـــوز مـــنـــذ بـــدايـــة ا
احلـاليـة وفـقدان الـتـواجد الـسريع
في مـربع الـتــرتـيب وتـغــيـر شـكـله
ـثالية ووضعه تـماما عن الـبداية ا
وبات في يواجه االمور بصعوبات
بالغـة و مؤكد سيـكون امام مباراة
ـوقف تــتـطـلب من احلـمـد تـقـديـر ا
والــلـعب بـافـضل طـريـقـة وحتـقـيق
الــفـوز وحـده لالبــتـعـاد عن مـواقع
اخلـطر والـطلـب من االعبـ حتمل
ـــســؤولـــيــة بـــثــقـــة امــام بـــقــيــة ا
ـبـاريـات الـتي ســتـكـون حـاسـمـة ا
هدد كثيرا امام وقع ا للدفاع عن ا
ضــغـط الـــنــتـــائج الـــتـي لم يـــقــدر
اجملموع من حتسيـنها وقد يواجه
مــشــكــلـة اخــرى مـن الـوسـط الـذي
يــرفض الـبـقـاء عــلى خط الـتـراجع
والـعــمل عــلى انـطالقــة من مــلـعب
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ويـامـل الـنـجف الـسـابع من تـقـد
ــقـــنع جلـــمــهـــوره عــبــر ـــردود ا ا
اسـتـعادة نـغمـة الـفوز عـلى ضـيفه
ـركـزه زاخــو امـام فـرصـة الــعـودة 
الـسـابق اذا مـا تـعــثـر الـنـفط امـام
الـشــرطـة لـكن جــمـهـوره بــانـتـظـار
الـنـتيـجـة واخلروج بـفـوائد الـلـقاء
الـــغــيـــر ســهل رغـم انه تــمـــكن من
الضيوف في ملعبهم وحتت انظار
جـمـهورهـم الـنـتيـجـة الـتي شـكـلت
بـوقـتــهـا عـودة وصـحــوة اسـتـفـاد
مـنـهـا كـثيـرا قـبل الـتعـرص خلـيـبة
الـــطـالب والـــكــــهـــربــــاء مـــا ســـرع
بـالـعــودة لـلـمـدرب الــسـابق احـمـد
حسن فيـما تتحـدد مهمة زاخو في
ـيـدان وخـوض ـة ا تـعــويض هـز
ــعـنــويــات الــتــعـادل مع الــلــقــاء 
ـلــعب الـنـجف الـشــرطـة والـتــقـدم 
بــــثـــقـــة و بــــشـــكـل مـــخـــتــــلف عن
مواجهات الـذهاب التي تعـثر فيها
كـثــيـرا لـكـنـه يـبـحث بــاهـتـمـام عن
الـنـتـيـجة و الـسـيـطـرة عـلى مواقع
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يسعى الطالب مواصلة الدفاع عن
مـوقـع الـوصــافــة االجنــاز احلـالي
ودعـــمه عـــبــر مــواصـــلــة حتـــقــيق
الـنـتـائج والـتطـلع لـلـفـوز اخلامس
تـوالـيـا امـام ضـيـفهـم اربيـل ضمن
مـــواجـــهـــات الـــدور الــســـادس من
ــــرحـــلــــة احلـــالــــيــــة واخلـــامس ا
ـسابـقة الـيوم في والـعشـرين من ا
مـلــعب الـشــعب والـرغــبـة بــخـطف
كـامل الـنقـاط لـلحـفاظ عـلى الـفارق
مع اجلـويـة وحتديـد االمـور بـشكل
افـضل واالســتــمــرار عـلـى الـوضع
القـائم بفضـل مزاج االعبـ اجليد
عـنويـة لـلجـمـيع لعـبور واحلـالـة ا
اربــيل االخـر الــبـاحث عـن حتـقـيق
اهم نـتـائج الـذهــاب عـبـر الـظـهـور
على قدر التحدي امام مهمة ليست
بـالـسـهـلـة الــتي يـكـون حـضـر لـهـا
امام رغـبة االعبـ في تقد االداء
ـــوقـع احلـــالي في والـــدفــــاع عن ا
مواجـهة تتطـلب اللعـب بحذر امام
فرصـة االستـحواذ علـى موقع نفط
ـتـعـثـر كـثـيـرا بـنـتـائجه الـبـصرة ا
االخــيـــرة مــا دفـع االد ارة النــاطــة
ـدرب اسـعد عـبـد الرزاق ـهـمة بـا ا
والـتـعــويل عـلــيه في حـسم مــهـمـة
الـديـوانيـة الـيوم والـعـودة لسـباق
الـنـتائج الـتي أخـذت منـهم الـكثـير
لـكــنه يـريــد ان يـجــعل من الـوضع
مـخــتـلـفـا مـع الـديـوانـيــة الـسـاعي
اليــقــاف مــســـلــسل االنـــتــكــاســات
الــقــاســيــة بــتــلــقي خــمـس عــشـرة
خــســـارة وهــو عـــدد كــبـــيـــر الــتي
حــجـمـت من خـطــوات اخلـروج من
مـنــطـقــة الـهــبـوط الـتـي يـربـد اهل
الــبـصـرة الــدفع بـاصـحـاب االرض
لــلـوراء بــعــد اكـثــر امـام حــلــولـهم
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 وســيـــكــون االمــانــة امــام فــرصــة
جتاوز نحس النتائج التي تعرض
لها مؤخرا والـتراجع سادس عشر
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زار رئيس الهيئـة اإلدارية لنادي أربيل وليد عارب مقر نادي الشـرطة الرياضي وكان في استقباله نائب رئيس
الهـيـئـة اإلدارية لـنـادي الـشـرطة غـالب الـزامـلي وعـضو الـهـيـئـة اإلدارية الـفـريق صـادق فـرج.وذكر بـيـان لـنادي
شتـرك ب اجلـانب وسـبل تعـزيزه وطرح الـشرطة أن الـزيارة تـضمنت مـناقـشة محـاور عدة أهـمها الـتعـاون ا
تنوعة إضافة الى إمكانية تطوير اجلوانب اإلدارية والفنية فكرة تبادل اخلبرات فـيما يخص األلعاب الرياضيّة ا
ـا يسـهم في االرتقاءِ بـالعـمل الرياضي بـشكل خاص ـشترك وتـطويره  ـا يخـدم الناديـ وتعزيـز التنـسيق ا

ا يسهم في تطوير الرياضة العراقية بشكل عام. و
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أعـلن االحتاد الـعراقـي للـمصـارعة
عن مــشـــاركــة مــنــتــخــبــاته في (3)
بـــطــوالت أحـــدهــا آســيـــويــة خالل
قـبل كمـا أكد الـشهـرين احلالـي وا
مـشــاركـتـه في انـتــخـابــات االحتـاد
الـعربي لـلمصـارعة لـلمـنافـسة على
أحـد مـنـاصـبه الـرفـيـعـة.وقـال نائب
رئـــيس االحتـــاد الـــعـــراقي مـــهــدي
حـــسـن اســـمــــاعـــيـل في تــــصـــريح
صـــحـــفي إن مـــنـــتـــخــبـي الـــعــراق
ـصـارعـة لـلــنـاشـئـ والــشـبـاب بــا
ســـيــشــاركــان في بـــطــولــة الــعــرب
قرر للمصارعة احلرة والرومانية ا
ـمــلــكــة الــعــربــيـة انـطـالقـهــا فـي ا
الــسـعـوديــة لـلـمـدة من 27 من هـذا
الـــشــهــر ولـــغــايـــة االول من شــهــر
قبل.وأضاف اسماعيل ان نيسان ا
مـنــتــخـبــنـا الــوطــني لـلــمــتـقــدمـ
ـقررة سـيـشـارك في بـطولـة اسـيـا ا
في مـنـغـولـيــا في الـثـالث عـشـر من

قبل. شهر نيسان ا
وبـشأن انـتخـابـات االحتاد الـعربي
لــلــمـــصــارعـــة بــيّن إســـمــاعــيل أن
ـؤتـمــر االنـتـخـابي ســيـعـقـد عـلى ا
هامش بـطولـة العـرب الفتا الى ان
رئـــيس االحتــاد الـــعــراقي لـــلــعــبــة
شعالن عـبد الكـاظم سيـرشح نفسه
ــنـصب ــقــبـلــة  في االنــتــخـابــات ا

النائب االول لالحتاد العربي.
وعـلى صـعـيد مـنـافـسات لـعـبـة كرة
الـسـلـة تفـوق نـادي دجـلة اجلـامـعة
ـبـاراة التي عـلى نـادي احلـلـة في ا
جــمــعــتــهــمـــا عــلى قــاعــة الــشــعب
بنـتيـجة (70-87) حلسـاب الدوري

متاز بكرة السلة. العراقي ا
باراة ودخل نادي دجلة اجلـامعة ا
بـقـوة واسـتـطـاع من حـصـد الـفـترة
األولى بــنـتــيـجـة (12-24) وواصل
نادي دجـلة اجلامـعة سيـطرته على
الـفـترة الـثـانـيـة ليـنـهـيـها بـنـتـيـجة
(31-53) أمـــا الـــفـــتـــرة الـــثـــالـــثـــة
والـرابـعـة لم تـشـهـد أي تـغـيـيـر في

ـبـاراة لـيـحـسـمـهـا نـادي نـتـيـجـة ا
دجـلـة اجلـامـعة بـنـتـيـجة (67-53)
و(70-87) لـــيــحـــصـــد العب نــادي
دجـلـة اجلـامـعة احـمـد فـرحـان لقب
ــبـــاراة بــعــد أن أفــضل العـب في ا
استـطاع من تـسجيل 24 نقطة و9
ريـبـاونـد و2 اســيـست.كـمــا تـغـلب
نـادي احلشـد الـشـعبي عـلى ضـيفه
نـادي غـاز الـشـمـال بـنـتـيـجـة (-98
97) حيث استطاع نادي احلشد

من فـرض سـيـطـرته عـلـى مـجـريات
الـفــتـرة االولى لــتـنـتــهي بـنـتــيـجـة
(18-25) وواصل نــــادي احلــــشـــد
تقدمه خالل الفترة الـثانية لتنتهي
بــنـتــيـجـة (32-50)  إال أن الـفــتـرة
الــثـالــثـة شــهــدت عـودة نــادي غـاز
الـشـمـال لـتــنـتـهي الـفـتـرة الـثـالـثـة
بـــالـــتـــعــادل بـــنـــتـــيـــجــة (62-62)
واســتــمــر أداء الــفــريــقــ بــنــسق

تـصـاعدي لـتـنـتهي الـفـترة الـرابـعة
بـالـتعـادل ايـضاً بـنـتيـجة (86-86)
ـباراة إلى الوقت اإلضافي لتتجه ا

األول لـــيـــحـــســـمه نـــادي احلـــشـــد
لصـاحله بنـتيـجة 97-98 ليـحصد
العب نـــادي احلـــشـــد لـــقب أفـــضل
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كـشف االحتـاد الـعـراقي لـكـرة الـقدم
عن مـوعـد وصـول مـنـتخـب االمارات
وجلنة االحتـادين الدولي واالسيوي
نـتخب الى بغـداد استـعدادا لـلقـاء ا
الـوطني مع نـظـيـره االمـاراتي ضمن

ؤهلة لكأس العالم . التصفيات ا
وقـال عــضـو احتـاد الـكــرة والـنـاطق
ـوسـوي في االعالمي احـمــد عـودة ا
تـصــريح صـحــفي إن مــوعـد وصـول
اللجنت الدولية واآلسيوية سيكون
يوم  19من شهر اذار احلالي بينما
نـتخب سيـكون مـوعـد وصول وفـد ا
االماراتـي يوم 22 لـيـغـادر بـعـد يوم
ــبـاراة اي يـوم  25 من من خـوض ا

هذا الشهر .
وبـــ أن حــضــور الـــلــجــنـــتــ هــو
لـتهـيـئة اجلـوانب الـتنـظـيمـيـة للـقاء

bIH∫ جلنة

كروية
مشتركة

تتفقد ملعب
احلبيبية قبل
مباراة العراق
واالمارات

ـلـعب ال يـزال هـناك بـصـيص أمل يـلـوح من مبـاريـات االيـاب امام على ارض ا
ـتـحـدة (اذا) حقـقـنـا الـفـوز في مـنـتـخب لـبـنـان و سـوريـا واالمـارات الـعـربـيـة ا
رحلـة احلاسمة نـتخب االمارات امـام كوريا اجلـنوبيـة في ا جـميعها ¨ وتعـثر ا

لتصفيات بطولة كاس العالم 2022..
ال نرجـو امال من االحتـاد الذي ارتـكب ويرتـكب اخـطاءاً غـير مـقبـولة في ادارة
ردود ¨ ولـكن يبقى حتـس االداء وا ونـديالية ¨  ـنتخب في الـتصفـيات ا ملف ا
كـن ان نلـتمس اعـذاراً جديـدة لـهم .. نطـالبـهم امام قـراراً بيـد الالعب ¨ وال 
تراكمة ¨ اذ ان التمركز لبـنان باداء مهمات تكتيكية اولية ¨ من واقع خـبراتهم ا
الـصـحيح ¨ واحلرص عـلى الـكـرة واالحـتفـاظ بـهـا عنـد الـضرورة ¨ وبـنـاء جمل
تـكتيكـية مثمرة ¨ والـتمرير السـليم للكرة ¨ واالسـناد والتغطية ¨ وخـلق الفراغات
نافس ¨ وزيادة سرعة ايقاع اللعب ¨ واجبات اساسية يجب في ملعب الفريق ا
ـنتـخب بدرجة عـاليـة من االتقـان وحتت كل الظروف ¨ و اكد ان يؤديـها العب ا
ذلك احلـارس اجلــريء فـهـد طــالب في مــبـاراة ايـران ¨ اذ كـان جــاهـزا تــمـامـا
لـلـمـباراة ¨ صـائـبـاً في كل قراراته ¨ وشـجـاعاً في الـتـصـدي حملـاوالت اخلصم
رغم صـعوبـتها ¨ امام زمالء ارتـكبـوا اخطاءاً فـاضحـة في التـمركز والـتغـطية ¨
ـوذج فـهـد طـالب النه ارتـكب في فـضالً عن الــتـراجع الـلـيـاقي .. واقـدم هـنــا 
ـباريـات الـسابـقـة اخطـاء عـديدة ¨ ولـكنه جتـاوز جـميـعـها في مـوقـعة ازادي ¨ ا
بـارادة تــسـتــحق االشـادة ¨ وزمـالئه في خـطــوط الــدفـاع والــوسط والـهــجـوم ¨
باريات الثالث القادمة امام منتخب ستوى ذاته في ا بوسعهم ان يكونوا في ا
مرن بتروفيتش تحدة .. وهنا نغـيّب دور ا لبـنان و سوريا واالمارات العربيـة ا
وكل مـا قال في أي اصالح فـني مستـقبلي ¨ النه لـيس مدرباً على نـحو مطلق ¨ 
ـشرف ـنـتـخب الـوطـني يـونس مـحـمود ¨ فـهـو محض اجـتـهـاد ا عنـه مشـرف ا
يز ¨ والذي رفض تـعكز على خـبرته السابـقة كالعب دولي  الـقليل اخلبرة ¨ ا
ـشـورة ¨ وسـيـرفض الى اخـر يـوم في مـوقـعه االداري احلـالي ¨ الـنـصـيـحـة وا

نتخب الوطني هو (ملك صرف) له ولرئيس االحتاد . وكأن ا
ركـز الـثالث ¨ والـفوز  امـام مـنتـخب لـبـنان تـبـدأ اولى اخلطـوات الـفـعلـيـة الى ا
ـؤهل الى نـهائـيـات بـطـولـة كاس ـلـحق ا ـضي نـحـو ا ولـيس غـيره ¨ يـجـعـلـنا 
الـعالم 2022 ¨ واالمـر ليس مـستـحيالً ¨ اذ ان الـثقـة بالـقدرات تعـيد الـالعب
امام مـنافسـ ليسـوا افضل منـا ..يجب ان يدافع كل ـعهود ¨  الى مـستواهم ا
ــونــديـال ¨ ـنــتــخب عن فــرصــة الــبــقـاء فـي دائـرة الــصــعــود الى ا العب فـي ا
بـالـروحـيـة الكـبـيـرة الـتي اظـهـرهـا اجلـريء فـهـد طـالب في حـمـايـة مـرمـاه امام

اخلصم االيراني في مباراة االياب .
 اجلمـهور الـعراقي يـستـحق منـتخـبا اكـثر وطـنية ¨ وأعـلى همة ¨ وأفـضل وعياً
لقـاة على كاهلـه .. الفرصة الـقائمة ـسؤولية الـثقيلـة ا با
حالـياً للظهور الثاني في نهائيات بطولة كاس العالم
¨ لن تتكرر لعدد من الالعب ¨ فال يجب ان تهدر
ـمـرن) بـتـروفـيـتش واالحتـاد فـانـهـمـا ال .. امــا (ا
لـكان كـما اسـلفت مؤهـالت القيـام بواجـباتـهما

.. فاقد الشيء ال يعطيه .
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محـمد هادي الـغزي فوز الـناصرية
عـلى الـصـنـاعـات والـتـقـدم وصـيـفا
وقـــال فـي تـــصــــريح لــــلــــزمـــان ان
مــــــاحتــــــقـق يــــــعـــــد عــــــمـل مــــــهم
مـــنـــاشـــداعـــنــــاصـــر الـــفـــريق الى
مـــواصــلـــة حــسـم اخــر مـــبــاريــات

تصدر كـربالء لتغير يامل بتعـثر ا
نـافسة وقـد تتـاح له فرصة واقع ا
ـــوقف ومن ثم الــســـيــطـــرة عــلى ا
حتـــقـــيـق مـــبـــتـــغـــاه في الـــعـــودة

للممتاز.
ومـن جـانــبه ثـمـن مـحــافظ ذي قـار

اجملموعـة لتحـقيق طمـوحات ابناء
مـتاز ـدينـة في الـتاهل لـلـدوري ا ا
مــؤكــدا اســتــمــرار دعم احملــافــظــة
ـــهـــمـــة الـــفـــريـق وان يـــنـــجح في
حتـقـيق حـسم اجملــمـوعـة الـثـانـيـة

بعد االقتراب منه كثيرا.

ـبـاراة بـعـد أن اسـتـطاع العب في ا
من تسـجيل 22 نقـطة و9 ريبـاوند

و3 اسيست.

العراق واالمـارات والكشف عن مدى
دينة الحتضان لقاء جاهزية ملعب ا
نتـخب الوطـني ونظـيره االماراتي ا

ـؤهلة لكاس في مباراة التـصفيات ا
العالم .

ـــوســوي أن الــلــجــنــتــ وأضــاف ا

تــضــمــان مــنــســقــاً امــنــيــاً وطــبــيـاً
ـثل واعالمـيـاً كـمــا سـيـرافـقـهـمـا بـا
جلـان عـراقيـة مـبـيـنـاً أن عـدد الذين

سيحضرون ثمان اشخاص .
ـوسـوي أن االحتاد الـعراقي واكد ا
ـــنـــظـم االســـاس في هـــذا لـن يـــكن ا
ا سيقوم االحتاد باراة يوم 24 ا ا
ـهـمة مـشـيرا الـدولي لكـرة الـقـدم با
الى ان االحتاد الدولي لم يسجل اي
مالحــظــات عـلى مــلـعـب احلـبــيـبــيـة
ـبارات الـسابـقت في الدولي في ا
نــهـــائي الـــشـــبـــاب ولــقـــاء اوغـــنــدا
الـــودي.يـــذكـــر ان وفــد امـــاراتي زار
ـــــلـــــعب الـــــعـــــراق لالطـالع عـــــلى ا
وجـاهزيـته وقـد ابـدى اعجـابه الـتام
الســتــعـدادات اجلــانب الــعــراقي من
لـعب ومكـان االقامـة وخرج تهـيئـة ا
ـــلــعب بــانـــطــبـــاع جــيـــد جــدا عن ا

والفندق.
وأعلن االحتاد اآلسيـوي بكرة القدم
عن طـــاقم حتــكـــيم مــبـــاراة الــعــراق

واإلمارات في تصفيات كأس العالم.
ـــديـــر اإلداري لــلـــمـــنـــتــخب وقـــال ا
الــوطــنـي غــيث مــهــنــا في تــصــريح
صـحــفي إن االحتــاد اآلسـيــوي أبـلغ
نــظــيـره الــعــراقي عن طــاقم حتــكـيم
نتخب الوطني في مواجهة مباراة ا
اإلمـــارات ضـــمن تـــصـــفـــيـــات كــأس

العالم.
وب ان الطـاقم التـحيـكمي يضم كل
مـن مـــا نــــيـــنغ حــــكم ســــاحـــة وشي
اكزانك حـكم راية وكـاو يا حـكم راية
والـكويـتي احـمـد العـاللي حكم رابع
VAR والــصـــيــني فــو مـــيــنغ حــكم
واالردنـي ادهــــــــــم اخملـــــــــــامــــــــــدة
مســــــــاعد حكم  VARواالسترالي
لــــيـــنـي ادوارد مـــقـــيـم احلـــــــــــكـــام
والياباني انيكوشي تاتاكي حـــــــكم

فيديو.
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أعلن االحتاد الدولي لكرة القدم
ــدربــ فــيــفـــا أن الالعــبــ وا
األجـــــانـب في الـــــبــــطـــــولـــــتــــ
الروسـية واألوكرانـية بإمـكانهم
فــسخ عـقـودهـم من طـرف واحـد
واللعب بحـرية في أماكن أخرى

اعتبارا من الربيع.
وأوضح االحتــــــاد الــــــدولـي أنه
بــالـــنــســـبــة لـالعــبـــ األجــانب
ستبعدة احملترف في روسيا ا
ــنـــافــســات ــســابـــقــات وا مـن ا
ـيـة منـذ احلرب الـريـاضيـة الـعا
عـــلى أوكــرانــيـــا فــالــهــدف هــو
"تـــــســـــهـــــيل رحـــــيـل" كل مـن لم
يــــتـــــوصــــلــــوا إلـى اتــــفــــاق مع

أنديتهم.
وأضــاف ســيـكــون لــديـهم احلق
في فـــسخ عــــقـــودهم من جـــانب

واحــد" قــبل  30 يــونــيــو 2022
وســــيـــــكــــونــــون قــــادريـن عــــلى
ـــشـــاركـــة في بـــطـــولـــة أخــرى ا

اعتبارا من "7 أبريل على أبعد
تـقــديــر" رغم أن الــفـتــرة خـارج

نافذة االنتقاالت.

ــدربــ وتــابع أن الالعـــبــ وا
األجــــــــانـب فـي أوكـــــــــرانــــــــيــــــــا
ســيـــســتـــفــيـــدون من الـــظــروف
نـفــسـهـا لــتـمـكــيـنـهـم من الـعـمل
واحلـــــــصـــــــول عــــــلـى راتـب مع
حـمايـة األنديـة األوكـرانيـة التي
تــوقــفت مــنــافـــســاتــهــا بــســبب
االشــــتـــبـــاكــــات. وأكـــد االحتـــاد
الــدولي أنه ســيـعــامل الالعــبـ
القاصـرين الفارين مـن أوكرانيا
كالجــئــ قــاصــرين وبــالـتــالي
كـنهم دخـول سوق االنـتقاالت
ـــغــلـــقــة عـــادة أمــام الــدولـــيــة ا

الالعب حتت 18 عامًا.
وجــدد االحتـــاد الــدولـي إدانــته
الســـتـــخــــدام الـــقـــوة مـن قـــبـــل
روسـيــا في أوكــرانــيــا ودعــــــا
إلـى وقـف ســـــــريـع لـألعـــــــمـــــــال

العدائية.

صارعة عربيا W∫ احدى منافسات لعبة ا F
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{ بــكـــ (أ ف ب) - لن يــبثّ مــالــكــو
حـقـوق الـدوري اإلنكـلـيـزي لكـرة الـقدم
في الـــصـــ مـــبـــاريــات نـــهـــايـــة هــذا
األسـبـوع مع تـوقع اظـهـار تـضـامـنـها
مع أوكـــرانــيــا الــتـي تــتــعــرّض لــغــزو
روسـي.والــــــتــــــزمت بــــــكــــــ احلــــــذر
الـدبلوماسي مـع اندالع األزمة رافضة
ــــقــــرّبـــة إدانــــة أعــــمـــال مــــوســــكـــو ا
مـنـهـا.وأعـلن الـرئيـسـان الـصـيني شي
ـيـر بـوت جـيـنـبـيـنغ والـروسي فـالد
اضي ان صداقتهما "ال حدود الـشهر ا
ـواجـهة وازاة رغـبـة متـبـادلة  لـهـا" 
توقع أن يضع الـنفوذ األميركي.ومن ا
ــيــرلـيـغ نـهــايــة هـذا قــادة فــرق الـبــر
األسـبوع شـارات بألـوان علم أوكـرانيا

ـــشــــاركـــة في حلـــظـــة مـن الـــتـــأمل وا
والـتـضامن قـبل ركلـة البـداية بـحسب
صــحـيـفـة غــارديـان الـبـريــطـانـيـة.ومن
ـتوقع أن تظهر حـركات التضامن في ا
لــقــطــات الــبث الــدولي.لــكن مــنـصــتي
"إيكيي سبورتس" و"ميغو" الصينيت
لـلـبـث الـتـدفـقي احلـامـلـتـ لـلـحـقـوق
غــاب عن بـرنـامـجـهــمـا أي خـطـة لـنـقل
مـــبــاريـــات نــهــايـــة األســبـــوع.وكــانت
اإلعالنـات الـسابـقة تـشيـر إلى نيـتهـما
ــبـاريـات.والحظ بـعض بــنـقل جـمـيع ا
مـــــســــتــــخـــــدمي مـــــواقع الـــــتــــواصل
ـــبــاريـــات عن االجـــتـــمـــاعي غـــيـــاب ا
اجلـداول فـعـبروا عن مـزيج من خـيـبة

األمل واالرتباك.

تـعلن الشركة العامة لـتعبئة وخدمات الغاز عن
تـخصصـة والراغبة منح اعـتماديـة للشـركات ا
فـي نـصب مـنـظـومـات الـغــاز الـسـائل لـلـمـرافق
اخلدمية والصناعية والسكنية فعلى من يرغب
بــاحلــصـول عــلى االعــتــمــاديـة مــراجــعــة مــقـر
الـشـركــة لـغـرض تـقــد طـلب رسـمي واالطالع
عـــلى الـــشـــروط واالسس وحـــسب الـــضـــوابط

والتعليمات.
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نجز عاصم عبد االمير اجلديد »UH²Š¡∫ لقطات من االحتفاء 

{ لـنـدن  –وكـاالت - بـعـد اخـتـيـارهـا من
مــجـلــة تـا كـواحــدة من ابـرز 12 امـرأة
لـلـعـام 2022 اوضـحت مــحـامـيـة حـقـوق
االنـسان امل كلوني في لـقاء مع اجمللة ان
زواجها من جورج كلوني) هو احد االمور
الـرائعة التي حدثت في حـياتها).واضافت
ــــنــــزل وان ــــآلن ا ان (احلب والــــفــــرح 
جـورج كـلوني هـو اكـبـر الداعـمـ لـها في

هنية). مسيرتها ا
 وقـالـت كـلــوني (انــهــا مـحــظــوظـة كــثــيـراً
بـزواجـها وانـهـا حتصـل على تـوازنـها من
خالل كـــونــهـــا امــاً وزوجـــة وجــدت احلب

الكبير في حياتها).
ـعروف عن كلوني انها مدافعة قوية ومن ا
ـــرأة خــصـــوصـــاً في اطــار عن حـــقــوق ا

عملها.
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فـاجأت الفـنانة اإلمـاراتية أحالم اجلـمهور
بـحـضــورهـا إلى مـهـرجــان الـعـطـور الـذي
يــــقــــام فـي الــــعــــاصــــمـــــة الــــســــعــــوديــــة
الـرياض.وجتـمـهر حـولهـا مـحبـيـها بـشكل
كـبـيـر وتـداولـوا مـقـاطع فـيديـو من احلـفل
بـشكل كـثيف عـبر حـسابـاتهم عـلى مواقع
الـتــواصل اإلجــتـمـاعـي.وفي فـيــديـو آخـر
بـــدى إبن أحالم وهــــو يـــقـــتــــرب مـــنـــهـــا
ـتابـع ويـحتـضنـها بـحنـيـة وعفـوية عـبر ا

عن تأثرهم بها.
وظـهـرت احالم وقد إرتـدت فـستـانـاً طويل
وواسع بـاللـون الذهـبي بأكـمام طـويلة مع
يز باللون األسود حدد خصرها حـزام 
ـــيــــز من ونــــســــقت مــــعه مــــجــــمــــوعــــة 
اجملــوهــرات الــذهــبــيــة.أمــا من الــنــاحــيــة
اجلـمالـيـة فتـركت شـعرهـا الـطويل الـويفي
مـنـســدل عـلى كــتـفـيـهــا وطـبـقـت مـاكـيـاج

ناعم.
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عازفـة البيانـو االردنية احيـت أمسية مـوسيقيـة بعنوان
ـركـز الـثقـافي ـوسـيـقـيـون الـصـغـار) عـلى مـسـرح ا (ا

لكي بعمان. ا
ÂUMG « œË«œ

الـشـاعـر الـغـنـائي العـراقي ضـيـفه  قـصـر الـثـقـافة في
البـصرة بجلسة حتدث فيها عن مسيرته االبداعية منذ

اضي والى اآلن. بداياته في سبعينيات القرن ا

 »UOÝ Íd³  ÊUD×

الـتـدريـسي في  قسم الـتـربـية الـفـنيـة في كـلـية الـفـنون
اجلمـيلـة بجـامعـة بابل صـدر له عن مـؤسسـة الصادق
كـتـاب ( االخـتـام االسـطـوانـيـة بـ خـطـابـهـا الـوجودي
ـعـاصـرة) يـتكـون من خـمـسـة فـصول وانـعـكـاسـاتهـا ا

توسط. بواقع 189 صفحة من القطع ا

ÎöHŠ wO×¹ wL '«
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بـتـقد أغـنيـة الـبارحـة من أغنـيـات الفـنان
الـبــحـريـني الـراحل عـلي بـحـر بـ فـقـرات
ـا حتـمله احلـفل وأحـدث تـفاعـالً مخـتـلفـاً 
األغـنـيـة من ذكـريـات عـاطـفـيـة جـمـيـلـة لدى
اجلـمهـور البحـريني واخللـيجي وذلك قبل
ـصاحـبـة آلة أن يـقـدم عـدداً من األغنـيـات 
الــبــيـانــو بــاحـســاسه وأســلــوبه الــطـربي
ـتـميـز. وتمـيز احلـفل بـاحلضـور العـائلي ا
مـن مـخــتــلف األعـمــار إلى جــانب حــضـور
ــشـاهــيـر. وتــصـدرت حـفـل جـبل األغــنـيـة ا
اخلــلـيــجـيـة من خالل
(هـــاشـــتـــاغ) حـــســ
اجلــــســــمي تــــريــــنـــد
تـــــويـــــتــــر وعـــــدد من
مـــنــصـــات الــتــواصل
اإلجـــــــتـــــــمـــــــاعـي في
الــــبــــحـــــرين وحــــمل
ردودًا وتــــعـــلـــيـــقـــاتٍ
مـبـهـجة من اجلـمـهور
الـكـبـيـر حـيث ترك في
ذاكـرتهم ذكرى أمسية
غـنائـية جـميـلة جتلت
فـيها كل أنواع الطرب
والـــــغــــــنـــــاء الـــــراقي

األصيل.
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ـطـرب اإلمـاراتي حـسـ اجلـسـمي احـيـا ا
لـكـة البـحرين أجـواء مـسرح الـدانـة في 

ضمن مهرجان ربيع الثقافة .
ـجــمـوعـة وشــدا اجلـسـمـي خالل احلـفل 
رائــعـة مـن األغـنــيـات فــقــدم أغـنــيـة سالم
كـلمـات الشـاعر حـمد الـكعـبي وأحلان نزار
عـبدالله ثم أتبعها بأغنية أنا البحرين من
كــلـمـات الـشــاعـر يـونس ســلـمـان و أحلـان
نـزار عـبـدالـله. وفـاجأ اجلـسـمي اجلـمـهور
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قـيمة في بريطانيا تلقت الشاعرة ا
امل اجلــبــوري امـــنــيــات االوســاط
الثـقافـية واالعـالميـة بعـد تعـرضها
حلـــادث مــؤسـف اثـــنــاء زيـــارتـــهــا
احلــالــيــة لـبــغــداد لــلــمــشـاركــة في
اذ ـتـبني اسـتـذكـار شهـداء شـارع ا
تـعرضت الـى سقـوط تـسبب بـكـسر
ورغم تـقـيــيـد تـنـقالتـهـا فـي قـدمـهـا
بـكـرسـي مـتـحـرك اال انـهـا تـواصل
ها امس فعاليـتها فضال عـلى تكر

من خالل نشاط ثقافي.
وكــانت اجلـبــوري شـاركت الــسـبت
ـاضي بـفـعـاليـة اسـتـذكـار شـهداء ا
ـــتـــنـــبي في الـــذكــرى 15 شــارع  ا

مثلة الـبريطانية  زندايا { باريس  – وكاالت - تألقت ا
ـاضي خالل عـرض ازيـاء فـالـنـتـيـنو في باريس. االحـد ا
ـصمم االيـطالي الشـهير ولبست بـدلة بلـون الفـوشيا من ا
حـيث لـبـست من مـجـمـوعـة خـريف وشـتاء 2023-2022
ـعجـب الـذين كانوا في كانت تـبتسم دائـمًا  وهي تـقابل ا
اخلـارج  إللـتـقـاط الـسـيـلـفي مـعـهـا. وزنـدايـا  هي وجه دار
ـدير وضـوع الـذي اختـاره ا ازياء فـالـنتـيـنو وارادت تـكـر ا
ـثل حـسب ـوسم وهـو الـلـون الـوردي والـذي  ـبـدع لـهـذا ا ا
قوله (احلب والـطاقـة واجملتـمع واحلـرية). الـتقت زنـداياخالل

العرض سائق الفورموال  1 الشهير لويس هاميلتون.

تـزداد رغــبـتك في الــتـعـبــيـر عن نــفـسك بـحــريـة .يـوم
السعد االربعاء.
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عـاطــفــيــا قـد تــخــوض خالفــات مع الــشــريك بــسـبب
المباالتك أو عدم اهتمام.

Ê«eO*«

قـد تــعــرف حــوارات صـاخــبــة أو نــقـاشــات مــفــيـدة.
نعك من اخلطأ. وتفكيرك 
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واجهة وتسيطر على  تشعر بالتحرر وبطاقة على ا
أعصابك.رقم احلظ.8

»dIF «

كانـية لسفر أو قد تكـون لك طموحات تعـبر احلدود ا
ترقية.رقم احلظ .9
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 تـتـقـدم بـخــطى ثـابـتـة وتـسـتـطـيع الـتـغـلب عـلى أغـلب
علقة. شاكل الطارئة أو ا ا
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قد تتـحسن عالقـاتك لتسـير باجتـاه األفضل و حولك
مرح وتسلية
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ا يـحصل .يوم تـنظـيم أمورك يـجعلك تـكون سـعيـدا 
11 . السعد االثن
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مـشـاكـلك عـائـليـة ولـيـست شـخـصـيـة ومع أحـد أفراد
العائلة كأخ أو أب.

bÝô«

بالتـاكيد لـديك احلق بان تبـحث عن ما يريـحك ماديا.
رقم احلظ.1

Ë«b «

تذكر ان الـبرود أفضل من الصوت العالي فانتبه إلى
أمورك العائلية .
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تهتم بـأحد الزمالء وتفرض شـروطك وتوجهاتك فقط
ساعدته.رقم احلظ.2
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اكـتب مـرادفـات ومـعـاني الـكـلـمات
افقـيا.ضـمن الدوائـر نـقرأ  الـكلـمة

طلوبة : ا
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1- عملية حسابية
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ـمـثل الـسوري كـشف عن اسم ا
شـخـصيـته في مـسـلـسل (جـوقة
عـزيزة) الذي يتم تصـويره حالياً
في الــــعــــاصـــمــــة دمــــشق ومن
ــــوسم ــــقــــرر عــــرضه خالل ا ا
حـيث يـجـسد ـقـبل الـرمـضاني ا

شخصية (عزمي نسوان).

ــطـرب الـعـراقي يــحـيي في اخلـامـس والـعـشـرين من ا
اذار اجلاري حفال في العاصمة االمريكية واشنطن.

الـشاعر الـعراقي صدرت لـه ضمن منـشورات االحتاد
العـام لألدبـاء والـكـّتاب في الـعـراق مـجـموعـة شـعـرية

بعنوان ( حجر نبيل.. وآخر من سجّيل).

ـمــثل الـســوري اعـلن عــودته إلى مــلـعب الــكـومــيـديـا ا
مجـدداً بعد غياب طويل عنهـا في عمل يجمعه بالفنان
انـدريه ســكـاف بـعــنـوان (عـصــفـوريـة) والــذي سـيـبـدأ

تصويره بعد شهر رمضان.
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القـاضـية الـعراقـيـة فازت مع الـقـاضيـات امـيله مـفرود
عـبـود وعـلـيـاء عــلي نـاصـر ونـوار عـبـيـد عـلي وشـيـمـاء
فتـحي معمـر  بعضـوية رابطـة القاضـيات العـراقية في

اضي. االنتخابات التي جرت اخلميس ا

زاندايا

حـربـا بــاردة ألنـهـا مـنــشـاة لـنـؤسس
احلـيـاة بـالـبــيـاض بـالـفـرح بـالـشـعـر
ـوسـيـقى لـنــجـعل الـقـادم نـاصـعـا وا
باحملبة واإلبداع لنعلق أحالمنا على
أغــصــان األشــجــار عل الــعــصــافــيــر
حتـمـلـهـا إلى بـر األمـان لـنـحـلق مـعـا
وسيقى إلى مقهى احملبة والشعر وا
ونــخــتـلـق األسـبــاب  ولــوقــفــوا ولـو
ســـهـــوا كي نـــكـــون عــلـى مــوعـــد مع
االبـتــسـامـة مع الــكـلـمــة مع مـدونـات
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نـظـمت جمـعـية الـفـنانـ الـتشـكـيلـي
ــاضي جــلــسـة الــعــراقـيــ الــســبت ا
ثـقــافـيـة وحــفل تــوقـيع كــتـاب ( جـواد
ســـلـــيم - أجـــنـــحـــة األثـــر .. ريــادة أم
ي عـاصم ريــادات )  لـلـفـنــان واالكـاد

عـــبــد

االمــــيـــر الـــذي حتــــدث فـــيـه عن ابـــرز
مــنـجـزات الـفـنــان الـرائـد جـواد سـلـيم
حــــول قــــضـــــيــــة الــــريــــادة فـي الــــفن
التشكيلي وبحـضورحشد من الفنان
يـ وعـشـاق الفن ـثـقفـ واالكـاد وا
ي الـتـشـكـيـلي و ادار اجلـلـسـة االكاد
جـــواد الــزيـــدي قــائال ( في
هــذا الــكــتــاب الــكــثــيــر من
ــهــمــة مــنــهـا االســيــئــلــة ا
الريادة وعالقتها باحلداثة
والتجـربة النقـدية وتلمس
االثـــــر فـي الــــــتـــــجــــــربـــــة
الــتــشــكــيــلــيــة الــعــراقــيـة
وجـواد سـلـيم والـعـربــيـة 
فــتـحت شــهـيــته تـواجـده
ـا ـتـحف الـوطـني  في ا
اجنز جتـربته من الـنحت
السـومري واالشوري مع
ــــــــنـــــــجـــــــز الـــــــرسـم وا
الــــواســـــطي اثـــــر عــــلى
جتـــربــة جـــواد ســـلـــيم)
واضــاف(جتـربــة الــيـوم
جتربة الكتاب من خالل
ـديـنة ـدينـة وحـداثة ا ا
وبــنـــاء مــنــاهـج قــويــة
وداللــة الــرمــز مــدرســة
بــــغــــداد والــــواســــطي

وهـنـاك جتـارب مـهـمـة شــكـلت حـديـثـا 
والــيـوم وسـعــادتـنـا كـبــيـرة ونـحن مع
ـــشــهــد الــتـــشــكــيــلـي الــعــراقي رواد ا
نـحـتـفي بـجـواد سـلـيم وجتـربـة عاصم
عـبـد االمـيــر الـنـقـديـة فـي هـذا الـكـتـاب
يـتنـاول الـعديـد من الـريادات والـكـتاب
التــــوجـــد فـــيه قـــفــــزات وهـــو يـــحـــمل
جـمـالـيـات مـهـمـة بـ فـصـولـه الـسـتة
ثالثــة مـــحــاور وهي حــسب الـــتــتــابع
الـرسـم اخلـمـسـيـني حـداثـة مـزدوجـة 
جـواد ســلــيم حلـظــة حــداثـة واطــيـاف
جـــواد ســـلـــيم ثم تـــلت ذلـك الـــنــتـــائج
االسـاسـية الـتي تـوصـلت لهـا الـدراسة
التي تمنى فيها دكتور عاصم ان يكون
كتـابه قد اسهم في غـلق ثغـرة واضحة
ـصادر في مـكـتبـتـنا الـفـنيـة وبـالذات ا
ــتـعــلــقــة بـاجنــازات الــريــادي جـواد ا
ســلــيم) وفــصل الـزيــدي احملــاور الـتي

ؤلف ب فصوله الستة.   تناولها ا
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وفتح مقـدم اجللسة جـواد الزيدي باب
ــداخالت بــ احلــاضــرين وكـان اول ا
ـتـداخــلـ رئـيس اجلــمـعـيــة الـفـنـان ا
التـشكـيلي قـاسم سبـتي الذي اكـد على
(دور الـفـنـانـ الـرواد الـذين سـاهـمـوا
في  ارسـاء دعـائم احلـركـة الـتشـكـيـلـية
في الـعــراق ودور الـفـنـان جـواد سـلـيم

فـوضعت الثـقافـية في الـباب الـشرقي 
هذه النصب في مكان واحد) وعن هذه
النـدوة حتدث الـناقـد التـشكيـلي قاسم
الـعــزاوي بـالـقـول (كـتـاب جـواد سـلـيم
واالراء واالبتكارات اخذت حيزا كبيرا
بـالـنـقـد الـتـشـكـيـلي كـون جـواد سـلـيم
اجملــدد دائــمـــا في الــفن الــتـــشــكــيــلي
والــيــوم احتــفــنـا ــعــاصــر الــعــراقي ا
الـنـاقد عـاصم عـبـد االمـير بـكـتـابه هذا
جــواد سـلـيم واجــنـحـة الــفن الـعـراقي
وهــو كـتــاب يــفــصل فـيـه عـبــد االمــيـر
تـفاصـيل مهـمة سـتكـون مصـدرا مهـما

لطلبة الفن التشكيلي العراقي).
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عـــاصـم عـــبــــد االمــــيـــر مـن مـــوالــــيـــد
الــديـوانــيـة 1954 مــاجــسـتــيـر فــنـون
تــشــكــيــلــيــة بــغـداد 1982- دكــتـوراه
جـــمــــــالــيــات الــرسم كـــلــيــة الــفــنــون
اجلميلـة جامعة بابل  –عضو مؤسس
جلــمـاعـة االربــعـة  - كـتب الــعـديـد من
ـقـاالت والـدراسـات وصـدرت له كـتب ا
عــــــــــــدة شــــــارك فـي الـــــعــــــديــــــد من
ــــــــعــــــــــارض الــتـــشــكــيـــلــيــة اخل ا
وخــــارج الــــــــــعـــراق  –حـــصـل عـــلى

الـــــعــــــديـــــد من
اجلــــــــــوائـــــــــز

التقديرية .

رحــمه الـــله في تــرســيـخ الــكــثــيــر من
ية التي سار فاهيم واالسس االكاد ا
عـليـها اغـلب طلـبة الـفن باالضـافة الى
دور احملتـفى به الـذي قدم مـنجـزه هذا
كـهـديـة لـلـجـمـعـيـة وجلـمـيع الـفـنـانـ
ــتــــــابــعــ لــلــحــراك الــتــشــكــيــلي وا

ببغداد).
 مضيفا ان (الكتاب هو سياحة جميلة
ووافـيـة ومـفـصـلـة لـكن هـنـاك مالحـظة
على عاصم ان يختتم الندوة باحلديث
عن جدارية جواد سليم نصب احلرية)
 فقـال عبـداالميـر (في عام 1961 طلب
او جــواد ان يـكــون عـمــله عـلى االرض
او عـلى ان يــكـون عــلى مــسـطح مــائي
الفـتــة كـون هــذا الــنـصب شــكل حــدثـا
مـهـمـا في تاريـخ العـراقـيـة وكـنت اجد
مـقـاربة مـابـ جواد سـلـيم وهـو زمان
لكن جواد اوجـد نصبا مهما الفرنسي
 وهــذا الـــعــمل يـــنــتــمي الـى الــنــحت
الــشــخـــــوصي وقــال عـنـه اسـمــاعـيل
فـــتــاح نـــصب احلــريـــة حلــظـــة ريــادة
حـقـيـقـيـة والـبلـد مـحـتـرف في صـنـاعة
ــداخالت ـــعــجـــزات).  وفي احـــدى ا ا
التي استفسرت عن وجود اشهر ثالثة
نـصب بحـديـقة االئـمة رد الـنـاقد مـؤيد
البـصـام (التوجـد في بغـداد حدائق او
سـاحات انـذاك وكـان مركـز الـفعـالـيات
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ـتـكـونـة ـوسـيـقــيـة ا قـدمت الـفــرقـة ا
الفنـان عبد الـكر و هويـدا يوحنا
وسـيقي حـسـ السـلطـان فاصال وا
ـــصــاحــبــة من عــزف عـــلى الــعــود 
ـوسيـقـيـة واإليـقـاعـيـة وعلى اآلالت ا
احلـان أغــنـيـة (شــرد اقـدمــلك هـديـة)
إلضـافــة رونـقــا وسـعـادة فـي نـفـوس
احلـاضـرين وجـو االحـتـفـالـيـة الـذين
تــفــاعــلــوا مع األنــغــام الــتـراثــيــة ثم
شــاركت الــسـيــدة نــضــال اخلــفـاجي
وقــدت بــعـض االغــنــيــات الــتــراثــيــة

العراقية.
W¹dFý  «¡«d

وعـــاودت الـــشـــاعـــرة غـــرام  تـــقـــد
االحــتـــفــالـــيــة (وقــبـل ان نــبــدأ أولى
الـقراءات الـشـعـريـة هنـاك سـيـدة لـها
الــــفـــــضل األول عــــلـى األقل لــــغــــرام
الربـيعي وكلـما أراهـا أجدد طـفولتي
ومـثـابـرتي ألنـهـا تـشـحـنـنـا بـالـهدوء
واجلمال باإلبداع والطـاقة االيجابية
نــقـدم لــكم األديــبــة الــرائـعــة ســافـرة
جـــمــيل حــافـظ لــتــلـــقي كــلـــمــة عــلى
نـاسبـة السـعيدة حضـاراتكم بهـذه ا
)ثم تـــقـــدمت االديـــبـــة ســـافـــرة وهي
حتـمل بـاقـة ورد جـمـيـلـة الى مـنـصـة
االحتـفـال لـتلـقي كـلـمتـهـا حـيث قالت
(مـرحـبـا بـاجلـمـيع ...مـرحـبا بـالـذين
ـرأة فـوق والـلــواتي  يـنــادونه بــان ا

احلبـيـبات مع أغـمـامة شـعـر تلـتحف
عـاني احلالق لـنـكون وإيـاكم حفال
وسيقى يزا في حضـرة الشعـر وا
ولنردد معا طوبى لكل سيدات العالم
وهن يـــبــعــثن الــتــحـــايــا ويــتــبــادلن
ـبـاركـة ألنـنـا مـازلـنـا عـلى الـسالم وا
قيد احلـياة وعـلى قيد الـكتـابة وعلى
قــيــد الــعـــراق مــازلــنــا عــلى قــيــد إن

نحتفي ببعضنا).
 وتزامنا مع أحدات الفرح واالحتفاء

اإلبـــــــداع احتـــــــاد األدبــــــاء. قـــــــدمت
ـنــتـدى غـرام االحـتــفـالــيـة رئــيـســة ا
الـربــيـعي قــائـلـة (يــشـبــهن األشـجـار
مـضـيـئـات كـالـنـجـوم يـشـبهـن الـندى
فــتــزدهـر بــهن احلــيــاة وأحــيــانـا أو
كــثــيـرا.والنــهن عــراقــيـات بــامــتــيـاز
يـشـبـهن الـطـ األسـمـر يـجـدن نـحت
األزمنة وانشقاق الفجر  هن والفجر
صنـوان هن والفـرح  تؤمـان هن وانأ
نـصـد الـريـاح بـالـقـوافي عـلـهـا تـكون

»dſ—U³ł bLŠ« ≠ œ«bGÐ 
قي صــبـاح بــغــدادي مـشــمس ودافئ
مــفــعم بـروح احملــبــة واجلــمــال أقـام
الئــكــة في االحتــاد مــنــتــدى نـــازك ا
الـعــام لألدبـاء والــكـتــاب في الـعـراق
ـنـاسـبـة عـيـد جـلـــــسـة احـتـفــالـيـة 
ـي حـــضــــره عـــدد من ــــــرأة الـــعـــا ا
األدبــــاء والــــكــــتــــاب والــــشــــاعــــرات
بـدعـات اللـواتي حلـقن بقـصائدهن ا
إلى أسفـار احملـبة واخلـلق في دوحة

لـلــتـفـجـيـر والـذي اقـيم
في مـقــهى الـشـابـنـدر 
ـثلـة التـحالف كونـها 
ي الـــــثـــــقــــافـي الــــعـــــا
ــــعـــروف بــــشــــعـــاره( ا
تنـبي  يبدأ هنا شارع ا
والـــقت قـــصـــيـــدة  يـــا (
ـهداة دجـلة الـذكـريات ا

الى شهداء العراق.
وفــــور اتــــصــــال اجــــري
مـــــعـــــهـــــا أمس تـــــمـــــنت
(الزمان) لهـا شفاء عاجالً
وصــحــة دائــمــة ووعــدت
بـزيارة اجلـريـدة في أقرب

وقت.

ــفـردات عن مــشـاعـر بـا
وارهـــــــاصـــــــات عن األم
والقلب والـوطن  وهموم
أخـــــرى وقـــــد ســــاهـــــمت
الشـاعرات حـياة ألـشمري
,سالمة ألصاحلي إخالص
الــطــائي راويــة الــشــاعـر,

هـــــديل الـــــســـــامـــــرائي,
ســـــجـــــال ألــــركـــــابي ,

فـــاطــمـــة الـــزبـــيــدي,
حذام يـوسف طـاهر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ,إ
فـــراقــد الــوائـــلي,
الــســعـــد تــبــارك
الــطـائـي إسـراء
االســــــــــــــــــــــــدي
,أشـــــــــــــــــــــواق
الــــنــــعـــيــــمي,
مـــــــــــــيـــــــــــــادة
سـعاد ـبارك, ا
إزهار النـاصر,
ابــــــو خــــــالــــــد
وبسـمة الـطيار
وأخــــريــــات في
رسـم مـــــــعــــــــالم
الـفــرح وإضــفـاء
أجواء احملبة في

االحتفالية .
 

ـرأة هـي الـتي تــصـنع اجلـمــيع الن ا
احلــيــاة وهي الــتي تــنــجب احلــيــاة
وهي الـتي يجب ان يـكـون لـهـا الدور
األول في احلـــــيــــاة وحـــــتى األديــــان
رأة في السماوية كلها تنادي بحق ا
ــوءودة احلــيـــاة وصــنــعـــهــا (وإذا ا
سـألت بــأي ذنب قـتـلت) هــنـا الـدفـاع
رأة) وتابعت (لكن لالسف نحن عن ا
ـرأة وعـبـودية الـبـيت نـقـر عـبـوديـة ا
رأة لن يـتحـرر البيت وإذا لم حترر ا
وال يتـحرر اجملتـمع نهـائيـا وصحيح
أن لـلـرجل احلـظـوة األولى ويـحـتـفي
به في الـعـالم وأيـضـا هـنـاك احـتـفال
سـنـوي في اوربـا بـعيـد الـرجل ولـكن
رأة شـريـكة اجملـتمع مع هذا تـبـقى ا
وهي الـتي تـبــني ونـحن نـطـالب أالن
ر في هذه الضـروف القاسـية التي 
بــهــا الــعــالـم ان نــطــلب الــسالم وان
تنـتـهي إعـمـال القـتل واحلـرب وفـناء
اإلنسـان) وتسـتمـر االحـتفـاليـة بعـيد
ـرأة بــوتـيـرة مــتـصـاعــدة مع حـمى ا

وسيقى واألغاني . ا
 «dL¦ « wMł

وسـيقى والـغناء وبعد فـواصل من ا
سـادت الــقـاعــة حـان جــني الــثـمـرات
شـعــرا حـيث الـقــصـيـدة تــشـدو عـلى
ـوسيـقى لشـاعـرات عراقـيات أنغـام ا
مــبــدعــات وشــابــات واعــدات عــبــرن
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{ اثــيـــنــا (أ ف ب)  –ضـــبــطت الـــســلـــطــات
ـرافئ أكـثــر من سـبـعـة الـيــونـانـيـة فـي أحـد ا
ماليـ ســيـكـارة  كـانت مـعــدّة لـلـتـهـريب إلى
االحتاد األوروبي وبـريطـانيـا على مـا أعلنت
وزارة النقل الـبحري في أثـينا مـساء السبت.
وضـبـطت الـسـكـائـر في مـينـاء إيـغـومـنـيـتـسا
(غــرب الــيــونــان) وكــانت مــخــبــأة وراء آالف
عـبــوات الـلـ داخل شـاحــنـة مـبـردة. وأوقف
سائق الشاحنـة وهو أجنبي يبلغ  64عاماً لم

تذكر السلطات جنسيته.
 وأوضـــحت الــــوزارة أن الـــســــكـــائــــر كـــانت
ســــتــــهـــرّب “إلى دول أوروبــــيــــة عــــدة وإلى
ـتــوافـرة لـدى ـعــلـومــات ا بــريـطــانـيــا وفق ا
السلطـات اليونانـية إلى اآلن.  وكان من شأن
عملية التهـريب هذه لو جنحت أن تفوّت على
هـذه الـدول ضـرائب ورسـومـاً جـمـركـيـة تـبـلغ

قيمتها نحو 1,639 مليون دوالر.
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{ لـــوس اجنــــلـــيس (أ ف ب) –
تبـوأ فيلم “ذي باتـمان ”صدارة
شــبـــاك تــذاكــر صــاالت أمــيــركــا
الـشـمـالـيـة مـنـذ انـطالق عـروض
هـذا اجلـزء اجلـديـد من سـلـسـلـة
مغـامرات الـرجل الوطـواط على
ما بيّنت تـقديرات أوليـة نشرتها
األحد شركة (إكزيبيتر ريليشنز)

تخصصة. ا
وحــقـق الــفــيــلـم الــذي أنــتــجــته
ويؤدي شـركـة “وورنـر بـراذرز ”
ـــمـــثـل الـــبـــريــــطـــاني روبـــرت ا
باتـينـسون دور الـرجل الوطواط
فــــيـه مــــداخــــيل بــــلــــغت 128,5
مــلــيــون دوالر من اجلــمــعــة إلى
األحـد عــلـمـاً أن تـكـلــفـة إنـتـاجه

قدّرت بنحو 200 مليون. 

وبــات (ذي بـاتمـان) بذلك الـفيلم
الــذي حــــــقق اإليـــرادات األعــلى
فـــور انـــطالقـه في مـــا يـــتــعـــلق
ــمــتــدة مــنــذ مـطــلع بــالــفــتــرة ا

 .2022
متدة مـنذ بداية أما في الفتـرة ا
رتبـة الثانية اجلائحة فـيحتل ا
جلــهـة أعــلى مــداخـيـل االنـطالق
وراء “ســـبــايـــدر-مـــان: نــو واي
هوم ”الـذي حـصد 260 مـلـيون
دوالر فـــــور بـــــدء عـــــرضه عـــــلى
الـشـاشـات األميـركـيـة الـشـمـالـية
في كــــانـــون األول/ديــــســــمــــبـــر

الفائت. 
ويـتـنـاول “ذي بـاتـمـان ”تـعـقّب
قاتل سفّاح في مدينة غوثام في
أجـواء فـسـاد وإسـاءة اسـتـخدام

نايل) خـامـســاً بـإيـرادات بـلـغت
2,7 مـلـيــون دوالر أن شـخـصـيـة
التحرّي الـبلجـيكي إركول بوارو
ال تـزال تـتـمـتع بـشـعـبـيـة كـبـيـرة
بعـد أكثر من 80 عاماً عـلى نشر
هــذه الـروايــة الــشـهــيـرة ألغــاثـا

كريستي.
تـبقية في وفي ما يأتي األفالم ا
قـائــمـة األعــمـال الــعـشـرة األولى
عــلى شــبـاك الــتـذاكــر األمــيـركي

الشمالي:
6 - سينغ2  (1,5مليون دوالر)
7- جاكـاس فوريـفر (1,4ملـيون

دوالر)
8- سيرانو (683 ألف دوالر)
9- سكر (570 ألف دوالر)

10- ماري مي (530 ألف دوالر)

الطريق حملارب قد في اجليش
(يـتـولى دوره تـشــانـيـنغ تـايـتم)
يرافقه كلبه. وحصـد الفيلم ستة
ماليــــ دوالر بـــــ اجلــــمـــــعــــة

واألحد. 
أما فيلم “سبايـدر-مان: نو واي
هوم ”الـذي يؤدي دور الـبـطـولة
فـيه تـوم هــوالنـد أيـضـاً ويـشـكّل
اجلـــزء األحـــدث من مـــغـــامـــرات
الـــرجل الـــعـــنـــكـــبــوت فـــواصل
حتــــقــــــــيـق إيــــرادات عــــالــــيــــة
لألسـبوع الـثـاني عشـر عـلى بدء
ـرتـبـة الـرابـعة عـرضــــه ونـال ا
مع  4,4مـاليــــ دوالر فــــيــــمــــا
ليار ية ا جتاوزت مداخيله العا

دوالر.
وأظهر حلول فيلم (ديث أون ذي
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وبـالـلغـة األوكرانـية تال دِمـنا (40
) في بـــــدايـــــة عـــــرضه في عـــــامـــــاً
بورجيه بالقرب من باريس ثم في
نـهــايـته قـصـيـدة كـتـبـهـا الـشـاعـر
ا أولـكـسنـدر أولس عام  1917و
جـاء فـيـها “فـلـتـحيَ أوكـرانـيا من
أجـل اجلـمــال والـقــوة واحلــقـيــقـة
واحلـــريــة  .”وعـــلى وقـع أغــنـــيــة
شـعـبيـة أوكرانـية شـهيـرة بعـنوان
لـن أســتــســلم من دون قــتــال قــال
ـصـمم لـلصـحـافيـ عـلى هامش ا
ـــرة األولى في الـــعــرض “إنـــهــا ا
حـيــاتي أكـون فـيـهـا مـرتـاحـاً وأنـا
أقـــــرأ  .”وأضـــــاف “ال اهـــــمـــــيــــة
لــــلــــمــــوضــــة في الــــوقت الــــراهن

بنظري.
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fatihabdulsalam@hotmail.com

ح حـدثت كارثـة التـسرب االشـعـاعي في انفـجار مـفاعل
تـيـشرنـوبـيـل االوكرانـي الـعام 1986 عـبرت سـحـابـة من
الغبار النـووي بلدانا عـديدة ومنها الـعراق وسوريا وايران
وتـركـيـا ومـصر مـن دون ان تـتـحـدث حكـومـات الـدول عن
الـكــارثــة الـتي مــرت فــوق شـعــوبــهـا وحــتى لــو صـارحت
ــا جــرى فـــهي عــاجـــزة عن فــعـل شيء وقــائي الــشــعـب 
وسـتـزيــد الـهـلع لــيس اكـثــر. وسـاعـد احلــكـومـات في ذلك
ـتـقـدم وسـيـطرة اعالم الـتعـتـيم نـدرة تـكـنـولوجـيـا االعالم ا
احلكومات الذي ال يرينا اال ما نكون مجبرين على رؤيته.
الـدول الـعـربـيـة ومـنـهـا الـعـراق فـكـرت في الـقـمح قـبل اي
شيء آخر بـالـرغم من ان االسـتـيراد لـيس كـله حـكـرا على
القمح االوكراني او الروسي ولكن اعتدنا على انّ البطون
اول مـــا تـــنــطـق في بـــلـــدانـــنــا وبـــرغـم ذلك لـــيس لـــديـــنــا
استراتيـجيات كـبرى لالكتفـاء من القمح اال مـا ندر بالرغم
ـياه بنسب مـتفاوتة وتكـنولوجيا من األراضي الشاسعة وا

الزراعة واألموال .
سـمـعت ان هـنـاك الـتـفـاتـة نـحـو هـاجس االشـعـاع الـنـووي
فاعالت االوكـرانية وسط مرمى احملتمل تسـربه ما دامت ا
ــبــدأ لـكن الـقــذائف والــصــواريخ. وهــذا جـيــد من حــيث ا
العراق كان علـيه ان يشتغل منـذ سنوات بعيـدة على توفير
أسالـيب الوقـاية من الـتسـريبـات النـووية السـيمـا انه قريـبا
ـفـاعالت الـنـوويـة الـتي هي مـحل تـوقـعـات الـهـجـمات من ا
الـتدمـيـريـة طـوال اكـثـر من عـقـد من الـزمـان حـتى لـو كان
ذلك مجرد دعاية إسرائيليـة وامريكية  فنحن أولى بوضع
أسوأ االحتـماالت في حسـاباتنـا كدولة مـتعبـة ال ينقـصها

هذا التهديد النووي العرضي اخلارجي.
ـياه اهم ما يـجب ان يلـتفت الـيه الـبلـد هو وقـاية مـصادر ا
واحلقـول الـزراعيـة والـثـروات احليـوانـية قـدر اإلمـكان من
خطـر التـلـوث طبـعـا واالنسـان قبـل ذلك وأخرتُ عن عـمد
ذكره انسجاما مع واقع حال اهتمام احلكومات به في كل

األوضاع واالوقات.
كـنة التـحقيق  ومساقـات الوقايـة ليست عـملـية سهـلة أو 
مكن بالكامل  لكن إجراءات الطوار توفر احلد األدنى ا

للتعامل مع مفاجآت احلوادث.
هل فكرنـا في حفر مـخازن و بـنوك في اجلبـال او البراري
حلـمـايـة الـنــوع الـزراعي من االنـقــراض كـمـا مـوجـود في
النـرويج حيث اكـبر بـنك حلفظ األنـواع على الـكوكب خـوفا

من ضربات نووية وكوارث تبيدها?
كل االحـتـمـاالت واردة ولـتـنـتــهـز الـدولـة فـرصـة ان لـديـهـا
أمواالً وقـادرة ان تـتـصرف بـهـا االن  ويـكـون من الواجب
عـلـيـهـا ان تـسـتـشـيــر اخلـبـراء احملـلـيـ والـدولـيـ لـوضع

برامج استراتيجية حلماية البلد.
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قـلت لـكم مرة إن أشـهـر منـامـاتي التـي تشـبه اجلـيثـوم يدور
حـول تـلك القـطة الـسوداء الـتي ال يـكاد يـنفـني أسبـوع حتى
قتل أقوم بأمر أراهـا شاخصة قدامي  وقبل أن تصـيبني 

دماغي فأفزُّ من نومتي ملطخاً بعرق دبق ورعب مب .
عـشوقتي األبدية كرة القدم  أمـا احللم الثاني فهو خاص 

وهذه مثل القطة السوداء تأتيني قاسية ومهلكة وشامتة .
يــتـكـامل في نــومي الـقـلق دائــمـاً نـزول الــفـريـقـ إلى أرض
سـبـخـاء  أمـا أنـا فـما زلت مـنـشـغالً بـالـتـفـتيش عـن حذائي

الضائع حتى النهاية . 
ــلــعب حــافــيـاً إال مـن جـورب مــثــقــوب من جــهـة أنــزل إلى ا
اإلبــهــام  فـأتــلـقى كــرة رائــعـة من صــديق وعــنـدمــا أحـاول
الـسـيطـرة عـلـيهـا فـإنهـا تـسيـح من حتتي وتـهـرب إلى خارج
خط الــقــانـون . يــرمي لي الــرب كـرة مــدهــشـة أكــون مـعــهـا
ــواجـــهــة مــرمى خــالٍ مـن حــارسه  فــأخــفـق في ركــلــهــا

كن. وتسجيل هدف سهل و
ـرور  وهـو أحـاول مــنع أحـد أعـضـاء فـريق اخلـصـوم من ا
مـن صـنف األغـرار الــذين ال يـعــرف واحـدهم أين يــقع طـيـز
الــكـرة  لـكـنه يــراوغـني ويـراقـصــني ويـجـعــلـني عـاجـزاً عن
سـتديرة اجملنونة من رر ا يـني وشمالي  و الـتفريق ب 
ـســتـطـاعي رؤيـة بــ سـاقيَّ الـسـائــبـتـ  وهـنــا سـيـكـون 
ــتــفـرجــ وهم يــدسـون أصــابــعـهم بــأفــواهـهـم ويـعــزفـون ا
ـهـانـة العـظـيم . أعـطش كـأنني مـقـطـوعة هـائـلـة من صـفيـر ا
صــبــارة بـصــحــراء فال أجــد قـطــرة أبلُّ بــهــا بـعـض جـوفي
ياه الـيابس  وأنظر إلى صحبي وهم يحـتسون العصائر وا
وتـدلــيك الـطـبـيب . أجـمع قـوتـي وأطـيـر لـقـنص كـرة عـالـيـة 
فـأفـشل وأهـبط عـلى األرض مـثل واحـد سقـط من على رأس
نزل مـريح من حلق هدف جـبل ونسي قـلبه هنـاك . أصيـر 
اخلـصم  فيصـفر احلكم الوغـد ويرفع بوجهي رايـة التسلل
احلـمراء  بـسبب دخـول إضفـر إصبـعي الضـخم إلى ساتر
مـنـطـقـة احلـرام وأمـان احلـارس .  الـبـارحـة فـقط كـنـت تـاماً
وكـــامـالً وقــويـــاً  ومـع صـــافـــرة الـــبــدء
إنــطـــفــأت إضــاءة الــســاحــة وتــغــطت
بـظالم مخيف لم أتب منه سوى وجه
هرهـرة احلقيرة تـلك الهرة الـسوداء ا
. يــا لك من حــيــاة مـبــهــجـة حــتى في

باب احللم اجلميل!!
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ـعـوزين. لـكن هـذا هـبـات عـلى ا
الــعـمل تــقـول إيــخـيش يــتـسم
وضوع باحلساسيـة نظرا ألن ا
يـعـد من احملـرمـات اجملـتـمـعـية
ومـن الالزم الـــــعــــمـل أوال عــــلى
كــــسب ثـــقــــة مــــخـــاطــــبـــيــــنـــا

وخصوصا اإلنصات إليهم.
في قـريـة تـمـدغـوست اجملـاورة
تبدو األزقـة خالـية إال من بعض
الفـتيـات اللـواتي يطـبخن خـبزا
عــلى الـطــريــقـة الــتـقــلـيــديـة في

أفران طينية جماعية.
تــتــقــدم جنــاة إيــخــيش بــلــطف
نـحــوهن لـتـفــتح مـعـهـن نـقـاشـا
حذرا سـرعان مـا يصـير حـميـما
في أجـــــواء مـــــرح بـــــالـــــلـــــغـــــة
األمــازيـغــيــة يـبــدأ بــالـكالم عن
ظــروف الــعـــيش الــصــعــبــة في
القـريـة التي لـيس فـيـها مـدرسة

وال مستوصف.
 «dOG  bł słË“

وتأخـذ أميـنة (23 عامـا) الكالم
لـــتــؤكــد إراداتــهـــا في أن تــدبّــر
حـــيــــاتـــهـــا كــــمـــا تــــشـــاء رغم
انـقطـاعـهـا عن الـدراسة في سن
السادسة وزواجها في سن 17

عاما.
وتـــقــول وقـــد ارتــدت رداء أزرق
“كانت لدي دائما الرغبة في
الدراسة لـكن لم يسـاعدني أحد
أخواتي عـشن حاالت أسـوأ فقد

زُوّجن في سن 14.
وتـعـاني جـهـة سـوس ماسـة من
نــســبـة أمــيــة مـرتــــــفــعـة وسط
ــئـة وفق الـنــسـاء تــبـلغ 44 بـا
آخر اإلحصاءات الرسمية للعام
2014.  في ح تعد متابعة
الـــدراســـة وتـــطـــويـــر مـــهــارات
الفـتـيات لـتـمكـينـهن من حتـقيق

ألف طلب. وأشار رئيس النيابة
العامـة أثناء عـرض هذه األرقام
ـاضي الى وجود نهـايـة العـام ا
حـاالت ال تـشـمـلـهـا اإلحـصاءات
الــرســـمــيــة لــعــقــود زواج غــيــر
موثقة. وتـندد جمعيـات نسائية
وحقـوقيـة بهـذا الوضع مـطالـبة
بـســد هـذه الـثـغـرة الــقـانـونـيـة.
بـيـنـمـا وصـفـهـا رئـيس الـنـيـابة
ـــعـــضـــلـــة الـــتي الـــعـــامــة “بـــا

تستوجب مزيدا من اليقظة.”
WALN  oÞUM

أسـاة كما تصفها وتتخذ هذه ا
جنـاة رئــيــســة جـمــعــيــة إيــطـو 
إيـــخــيـش حــجــمـــا كــبـــيــرا في
ــعـــزولــة ــنـــاطق الـــنــائـــيـــة ا ا
ـهمـشـة مثـل قريـة تـافراوتن. وا
وتـــعــمل هــذه اجلــمـــعــيــة عــلى
منـاهـضة زواج الـقـاصرات مـنذ

أكثر من عقد.
وتـنظـم كل عام قـافـلـةمـؤلـفة من
ــنـــطــقــة مـــتــطـــوعــ جتـــوب ا
للتواصل مع السكان وتوعيتهم
حـولــهـا لـتـفـاديــهـا. وحتـضـيـرا
قبلة في تـموز/يوليو للقافلـة ا
جتــوب إيـــخــيش الــبـــالــغــة من
ـنــطـقـة الـعـمـر  63عـامــا قـرى ا
األمـــازيــغـــيــة في جـــهــة ســوس
ـملـكـة لعـقد ماسـة في جـنوب ا
لـقـاءات مع سـكـان ونـشـطـاء في

اجلمعيات احمللية.
ويـنظم مـتـطـوعون يـعـمـلون مع
اجلمعية حلقـات توعية للسكان
ـــشــاكـل الــنـــاجـــمــة عن حـــول ا
تـزويج الـقـاصـرات رغـمـا عنـهن
سـتـوى الـقـانوني سـواء علـى ا
أو الـــصــحـي أو االجــتـــمــاعي…
بــاإلضــافـــة إلى فــتح نــقــاشــات
ـوضوع وتـوزيع مـعـهم حـول ا

ـغرب)-(أ ف ب) { تامـرووت (ا
 –حتاول نادية× إعادة ترتيب
حـيــاتـهـا بـعـدمــا طـوت صـفـحـة
زواج مــبـــكــر في سن  16عــامــا
كانـت جحـيـما لـكـنهـا اآلن جزء
ـاضـي كـمـا تــقـول بـصـوت من ا
مـــرتــعش في قـــريــة نـــائــيــة في
غرب حيث ال تزال هذه جنوب ا

الظاهرة منتشرة.
وتضيف الـشابة الـتي تبلغ اآلن
20 عاما زُوّجت لرجل كان في
عــــمــــر والــــدي .”وجنــــحت في
االنـفـصـال عن الـزوج الـذي كـان
عنيفـا معها. وهي تـعيش اليوم
في بيت أهـلهـا بقـرية تـامرووت
في جـــبــال األطـــلس الــصـــغــيــر

(جنوب).
وحتـلم نـاديـا في أن تـتـمـكن من
حتـقـيق اسـتـقاللـيـتـهـا الـذاتـية
وتـــتــابع حـــالــيـــا دروســا حملــو
األمـــيــة. وتــقــول بـــاســمــة عــلى
اســتـــحــيـــاء مــغـــطــيـــة رأســهــا
بحجاب “أشجع فتـيات الـقرية

على أن يفعلن مثلي.”
ويبـدو جـمال الـطـبيـعـة في هذه
الــقـريــة حـيث تــنـتــشـر أشــجـار
اللـوز واألركـان منـاقـضا لـلواقع
ـــر الـــذي يـــجـــعـل مـــراهـــقــات ا
يــــتـــزوجن دون بــــلـــوغ سن 18
عــــامــــا احلــــد األدنى لــــلـــزواج
قــانـونــيـا. لــكن الـقــانـون يــتـيح
أيضـا إمكـانيـة تزويج قـاصرات
ـنـحـها بـأذونـات اسـثـتـنـائـيـة 

قضاة.
ورغم طـــابــعــهــا االســتــثــنــائي
تنـتشر هـذه الظـاهرة بقـوة. فقد
مـنحت مـحـاكم األسـرة أكـثر من
13 ألف إذن لتزويج قاصرات

في الــــعــــام 2020 من أصل 20

اســـتــقـاللــهن الـــذاتي ركـــيــزتــ
ـــنـــاهـــضــة زواج أســـاســـيـــتــ 
ـسـؤولة القـاصـرات كمـا تـؤكد ا
ـــة في جــــمـــعــــيـــة إيــــطـــو كــــر

الرجراجي.
قبل أن تـصبح مـناضـلة تـناهض
تـــــزويج الــــقـــــاصــــرات عــــاشت
الــــرجــــراجي هـي األخــــرى هـــذه
ـأسـاة فــقـد زوجت في سن 14 ا
لـرجل كـان عـمـره  56عـامـا دون

درسة. أن تتمكن من ولوج ا
لـكنـها قـاتـلت لـتحـرّر نفـسـها من
الظـلـمات وانفـصـلت عن زوجـها
لــتـــتــمـــكن من الـــتــعـــلّم بـــفــضل
انـضــمـامـهـا جلــمـعـيـة “إيـطـو.”
ـرأة األربـعـينـيـة التي وتـضيف ا
تـرافق إيـخـيش في جـوالتـهـا في
نطقة “قرّرت أن أخصّص قرى ا

ساعدة فتيات القرية.” حياتي 
تــــواصل الــــســــيـــدتــــان جتـــاذب
أطــــراف حـــديـث في جـــو أكــــثـــر
حمـاسـا مع فـتيـات الـقريـة حول
الـسـبل الـكفـيـلـة بـجـعل حـيـاتهن
أفضل بـ من تقـترح الـعمل في
نـسج الزرابي الـتـلـقيـديـة أو بيع
ـوجــودة في اخلــبــز لــلــفــنــادق ا
نطـقة… لكـنهن متـفقات جـميعا ا
حــــول فــــكــــرة واحــــدة ضـــرورة
اسـتفـادة كل الـفتـيـات من حـقهن

في الدراسة.
وتــقـــسم إيــزا× ( 23عــامــا) ذات
الــعـيــنـ الالمــعـتــ عـلى أنــهـا
ســوف تــفـــعل كل مــا بــوســعــهــا
لتمك ابـنتها من التـعلم بعدما
حرمت هي من هذا احلقّ. وتقول
الـشـابـة الـتي زُوّجت في سن 17
عــامــا يــجب أن تــكــون نــفــســهــا
وتصبح مستقلة وال تكون مثلي
ستعملة مستعارة { األسماء ا
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تـنازع أهل األختصاص واألدب والفـقاهة   الرأي فيمن قال
ـتــجـدد  ــتـواتــر  الـقــد ا ــنـقــول ا بــيت الـشــعـر الــذائع ا
الـصـالح لـكل زمـان ومكـان  مَـتى يَـبـلُغُ الـبُـنيـانُ يَـومـاً تَـمامَهُ
إِذا كُـنتَ تَبنيهِ وَغَيرُكَ يَهدِمُ  ب من قال أنه لبشار بن برد 
وبـ من ذهب إلى نسبته لصالح بن عبد القدوس  وب من
نـسـبه لعـمـرو األسدي  وأيـاً القـائل يـبدو أنه اكـتـوى بنـيران
قراطيتنا الولـيدة ناصبها العداء ـقراطية مشوهة كمـا د د
الـكـافـة  وتالقـفـتـهـا األهـوال واألهـواء  وتـنـازعـهـا طـرفان 
طـرف ظل يــبـكي عـلى األطالل  فـخـرّب من أجل مـا فـاته مـا
ــكن كـســبه  وطـرف ســعى عــلى غـيــر رشـد الى تــعـويض
راحل اضي  فحث اخلطى دون تـخطيط وحرق ا ظالمـات ا
دون انـتـظار الـتسـلـسل الطـبـيعي  وتـرك اخلـطة واسـتـبدلـها
بـالـغـيـرة واالسـتـثنـاء فـخـسـر تـاريخ  وأرث وسـمـعـة وظالمة
ـغيـب عنه وقـريبـاً حكم . وبالـقطع أن اجلـدد على احلكم  ا
دهـر وقرون  األقليـة نسبة لـشركاء الدين في الـعالم  أقبلوا
عــلـيه ظــانـ أن الـطــريق لـهـم مـعـبّــد  وأن الـزمن دار دورته
فـحط في مدارهم لـيكون احلـكم لهم   وإدارة الشـأن فيهم 
والـقرار قرارهم  وهم ال يعلمون أن أروقـة سرية تقود بلدان
نـاهـضة  فـإدارة الـدول منـظـومة  ومـصـالح  ومخـطـطات 
وتـــــبــــادل أدوار  وعــــلـى ظالل مـن ظن أنـه شــــأن خــــاص 
سـتور  وتبـ اخليط األبيض  والالفت أنـهم وبعـد كشف ا
سار والوقوف على بعض خفايا لعبة الدول  لم يصححوا ا

وا ما تصدع   ولم يعيدوا احلساب  ولم ير
 العـتـقـادهم أن األصل في اعـادة بنـاء الـدول  طـول األمد 
ووعـورة الطريق  وكثـرة التحديات  والـصبر على األهوال 
ا يزل يعتقد أن كل التحديات والالفت أكثر أن من تصدى و
الـتي واجـهـة الـعـراق بـعد سـنـة ٢٠٠٣ هي حتـديـات طـبـيـعـية
تـواجه كل بنـاء جديد أو إعـادة بنـاء  فإنقـسام اجملـتمع على
ا أسـاس الهوية الفرعية مسألة طبيعية نتيجة تشبث طائفة 
ن حكم وملك على تعتقد أنه من مختصاتها  وإقصاء قادم 
مـدى عـقـود وقـرون  أمـا االسـتـقـطـاب الـقـومي الـذي تـصدر
ــتـراكم ـوروث وا ــشـهــد فـكــان عـنــده طـبــيـعـي  نـتــيـجــة ا ا
ــطــالب   وأَمّل الــنــفس بـأن ـصــالح وتــضــاد ا وتــعــارض ا
اإلرهـاب الــذي أراق الـدم  وهـجّـر األسـر  وأهـلك الـنـسل 
ــال  هــو وجــاء عــلـى احلــرث  وقــسّم الــشــعب  وأخــرج ا
تــشـكل اجــتـمــاعي طـبــيـعي مــر ضـيــفـاً عــلى كل الـدول دون
قام طـاب له في العـراق  فأسـتوطن واألمر اسـتثـناء  لـكن ا
ل ال يــعــدو عـنــده ظــاهـرة غــيــر شـاذة  والــعــراق كـر ال 
الــضـيف  وانــتــشـر الــفـســاد  وعـمـت الـفــوضى  وتـراجع
ـال لـلخـارج  واألخ األكـبر الـتـعلـيم  ومـات الـطب  وهُرّب ا
حتـمل الوزر  وألـصقت به التـهمة  كـيف ال وقد زُين له مال
ــظــلـوم  ومُــلك الــوطن  وحق الــيــتـيم  فــأمــتــدت يـده له  ا
ــال الـوطن  نـهـبـاً فـتــحـمل رجـسه  وراح الـشــريك يـعـبث 
وسـلــبـاً وتــبـذيــراً وتـبـديــداً وتـهــريـبــاً  وهـو آمن مــطـمـأن أن
ــتــصــدي ســيــحــمل الــوزر كــله ال جــله  كــيف ال وهــو في ا
الـواجه  بأسـمه ُيقـاد الوطن  وبـأغلـبيـته تتـشكل احلـكومة 
ـكون ـقـاعـده تتـكـون قـيـادة السـلـطـات كافـة . عـلى قـادة ا و
األكـبر الـيوم أن يكـونوا أكـثر حرصـاً على أرث وتـاريخ وبناء
مـعنوي  حرص السلف على تشـييده بدمه وعرقه ومناصبته
الـطــغـاة الـعـداء  فـقـدم بــعـضـهم الـنــفس  وأخـتـار الـبـعض
الـتنـقل ب األوطـان حمالً لـلرسـالة  ونـقالً للـظالمة  وغادر
الـثـالث األمـن حـامالً كـفـنه من أجل إثـبـات أحـقـيـة قـضـيـته 
ورفض ظـــلم ومــقــاومـــة طــغــيـــان  فــمن أجل ذلك كـــله عــلى
ـتصـدي أما أثـبات جـدارته باحلـكم  وحمل الـرسالة وأداء ا
ن قُـدر له ذلك عـلى األمـانـة  أو تــسـلـيم مـا حـمل اسـتــثـنـاءً 
ثـالـية وسـيلـة لبـناء مـدى قرون وعـقـود  فاحلـكم في حالـته ا
وطن وإسـعاد شعب ورفـاهية رعيـة  وهو في حالته الـشائعة
عـبث ومـفسـدة ولغـو ووسيـلـة لبـناء مـجد
شـخـصي  والـسـعـيـد مـن اسـتـعرض
ن ارتـبط اسمه الـتـجـارب  واتـعض 
بـنهضة وطن وتـشييد مـدنية  فاحلكم
الى زوال والــتـاريخ مــحـفــوظ تـتــنـاقـله

األجيال .
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الـسـلطـة تـشـكّل خـلفـيـة الـقـصة
فيـما الـرجل الـوطواط نـفسه في
هـذا الــفـيـلـم بـطل بـائـس يـعـاني

عذابات داخلية.
غـامرات اجلـديد وتراجع فـيـلم ا
 (Uncharted)أنــــــتـــــشــــــارتِـــــد
ـــســتــوحى من لـــعــبــة فــيــديــو ا
واســعــة الــشــعــبــيــة تــنــتــجــهــا
ـركـز الـثـاني إذ سوني ”إلى ا “
أن الشـريط الـذي يؤدي فـيه توم
هـوالنـد دور  صــائـد كـنـوز جـمع
 11مليون دوالر في عطـلة نهاية
ـــــا رفع مـــــجـــــمل األســــبـــــوع 
مــــداخـــيـــله إلـى أكـــثـــر من 100

مليون في ثالثة أسابيع. 
ــرتـبــة الـثــالـثـة فــيـلم وحل في ا
“دوغ ”الــذي يــروي رحــلـة عــلى

رتـبطـة بالـنوع األفـكار الـنمـطيـة ا
االجـــتــمــاعي لــدى الـــعــامــلــ في
مــجــال الــرعــايــة الــصــحــيـة عــلى
تـــفــســيــر الـــعالمــات الـــســريــريــة
ـــــثّل ومـــــعــــاجلـــــة األمــــراض. و
تــصـنــيف األمـراض بـ”نــسـائــيـة”
و”ذكــــوريــــة ”خــــيــــر دلــــيل عــــلى
ذلـك.والــنـــســـاء في الـــواقع أكـــثــر
عــــرضـــة مـن الـــرجــــال لإلصــــابـــة
بـأمراض القلب واألوعـية الدموية
إذ تـبلغ نـسبـة الوفـيات جـراء هذه
ئة األمـراض لدى النساء  56فـي ا
ئـة لـدى الـرجال. مـقـابل   46فـي ا
ورغم ذلـك ال تزال الـنـوبة الـقـلبـية
تـشـخّص بـنسـبـة أقلّ لدى الـنـساء
ألنّــهـا تُـعـتــبـر خـطـأً مــرضـاً يـطـال

الرجال جراء اإلجهاد في عملهم.
وتـعاني النساء طبعاً من االكتئاب
ضـــعف مـــا يــعـــانــيه الـــرجــال في
ـتــوسط لـكنّ األمـر لـيس نـاجـمـاً ا
عن الــهــرمـونــات الـنــسـائــيـة كــمـا
اشــيع طـويالً بل أظــهـرت أبـحـاث
أن االخـــتالف بــ اجلـــنــســ في
انـتـشار االكـتئـاب يتـفاوت بـحسب
الـبـيئـة االجـتـماعـيـة واالقتـصـادية
لـــلــــشـــخص. وال تُـــؤخـــذ أمـــراض
أخـرى متـعلقـة بالصـحة اجلنـسية
واإلجنــابـيـة لــلـمـرأة في االعــتـبـار

ــا شُـخّص االنـتـبـاذ كــثـيـراً. فـلـطـا
ــعــتــرف به الــبــطـــاني الــرحــمي ا
حـديثاً بـنسب ضئـيلة ألنّـه ينطوي
عــلى مــوضــوع الــدورة الـشــهــريـة

الذي يعتبر من احملظورات.
وأسـفت كـاتـريـن فـيـدال لـكـون هذا
ــــــرض “لـم يُــــــدرج فـي الــــــدورة ا
الـثـانيـة من دراسات الـطب إال عام
2020 داعـيـةً إلـى بـذل جـهـد كـبـير
ـتـخـصصـ الـصـحـي لـتـدريب ا
ـرتـبـطـة بـالـنوع ـواضـيـع ا عـلى ا
االجـتـمـاعي. ويـرتبط الـتـأخـير في
عـالج األمراض أو في تشـخيـصها

. بالنساء أنفسهنّ أحياناً
وأظـهر استطالع أُجـري في فرنسا
أنّ الـــنـــســـاء يــتّـــصـــلن بـــأقـــســام
الـطـوار مـتـأخرات  15دقـيـقة في
ــتـوسط عن الـوقـت الـذي يـتّـصل ا
فـيه الرجال عند الـتعرض لنوبات
قـلبية ما قد يرفع من خطر حدوث
عـواقـب صـحـيـة أو يـزيـد احـتـمـال

احلدّ من فاعلية العالج.
ـتـخـصـصـة في وقـالت الـطـبـيـبـة ا
أمـراض الـقلب كـليـر مونـييه-فـييه
إنّ الــنــســاء “يــشــعــرن بــقــلق أقل
حـول صـحّـتـهنّ وغالـبـاً مـا تـول
ـوضــوع اهـتــمـامــاً ثـانــويـاً هــذا ا
يــــأتي بــــعـــد األســــرة والــــعـــمل.”

بــاريس (أ ف ب)  –تــطـال األفــكـار
ـــرتــبـــطــة بـــالــنــوع الـــنــمـــطــيــة ا
االجـتماعي اجملال الـصحي أيضاً
فـبينـما تُقـرَن السكتـة القلـبية مثالً
بـالرجـال يُنظّـر إلى االكتـئاب على
أنه مــرض يـتـعـلق بــالـنـسـاء وقـد
تـؤثر مثل هذه األفكار التي ال تزال
مـنتـشرة عـلى اللـجوء إلى الـرعاية

الصحية ومعاجلة األمراض.
فـبعـدما شـعرت إليـنور كـليـغهورن
بـألم في ساقيهـا جلأت إلى طبيب
رجّح أنّـها مصـابة بالـنقرس أو أنّ
آالمـها ناجمة عن احلمل وقال لها
ــــــا ال يـــــعـــــدو األمــــــر كـــــونه “ر

اضـطراباً في هرموناتك .وحتمّلت
إلــيـنــور األلم سـبع ســنـوات كـانت
خـاللــهــا هي نــفــســهــا تــشــكك في
طـبيـعة مـا تشعـر به قبل أن تـلجأ
إلـى قـــــسـم الـــــطــــــوار في أحـــــد
ـــســتــشــفـــيــات حــيـث أكّــد لــهــا ا
األطــبـاء كـذلك أنّ آالمـهــا مـرتـبـطـة
بــالــطــفل الــذي أجنــبــتـه حــديــثـاً
وتــمـثل أحــد أمـراض الـقــلب الـتي
حتــدث بـعــد الـوالدة.  وبــعـد طـول
مـعاناة شخّص أحد اختصاصيي
أمـراض الـرومـاتـيزم حـالـة إلـيـنور
بـــــأنّـــــهـــــا نــــاجـــــمـــــة عـن مــــرض
الـذئــبـة.واسـتـنـاداً عـلى جتـربـتـهـا

اخلــاصـــة نــشــرت إلــيــنــور وهي
مــؤرخـة نـســويـة كــتـابـاً بــعـنـوان
“نـساء مريضات: رحـلة عبر الطب
واخلــــرافـــات فـي عـــالم مـن صـــنع
الـــرجــال ”فـي حــزيـــران/يـــونـــيــو
ـرأة الـبـريـطـانـية الـفـائت. وروت ا
فـي الكتـاب كيف أُسيء فـهم صحة

رأة وتفسيرها عبر التاريخ. ا
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تـخصصـة في بيولـوجيا وأكـدت ا
األعــصـاب كــاتـريـن فـيـدال أن “مــا
يـــســــمى +طـــبـــيــــعـــة+ الـــنـــســـاء
والــصـورة الــتي أقـرنت بــهنّ عـلى
أنّـهنّ مخـلوقـات ضعـيفـات طبعت

طويالً اجملال الطبي.”
وأعــدّت فـيــدال تـقـريــراً لـلــمـجـلس
األعــلى لــلــمــســاواة بــ الــنــســاء
والــرجـال في فــرنـســا نُـشــر الـعـام
الــفــائت وحــمـل عــنـوان “مــراعــاة
ـعــاجلـة أفـضل: اجلــنس والـنــوع 
قـضية صحة عامة ?”يلقي الضوء
وضوع.وشرحت فيدال عـلى هذا ا
في التقرير أنّ القواعد االجتماعية
ــرتـبــطــة بـالــذكـور واإلنــاث لـدى ا
ــرضى قـبل كل شيء تـؤثـر عـلى ا
ـــرض الـــتــــعـــبـــيـــر عن أعـــراض ا
وعـالقـتـه بــاجلـسـم والــلـجــوء إلى
ــنــاســبــة.وقــد تــؤثـر الــعالجــات ا

{ لـوبورجـيه (فـرنسا) (أ ف ب) –
ـــصـــمـم اجلـــورجي في دار وجّـه ا
بــالـنــسـيــاغـا لألزيــاء دِمـنــا حتـيـة
ألوكـرانـيا خالل عـرض أقـيم األحد
وضـة في باريس ضـمن أسبـوع ا
وقــال دِمـنـا وهــو نـفـسه الجئ من
حـــــرب مع روســـــيــــا “فـــــلــــتـــــحيَ

أوكرانيا من أجل اجلمال .”
ووُضــعت عــلى مــقـاعــد احلــضـور
خـالل الــــعــــرض قـــــمــــصــــان “تي
شيرت ”زرقـاء وصفراء بلوني علم
أوكــرانـيـا مـرفـقـة بــورقـة تـتـضـمن
كـلـمـة مـكـتـوبـة لـدِمـنـا عن الـعرض
يـشرح فـيهـا سبب أبـقائه عـليه في
ـوضة حـقـها في زمن “تـفـقد فـيه ا
ـوضة الـوجود ”و”يـبدو أسـبوع ا

عبثياً.”
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