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دعــا مـواطــنــون  احلـكــومـة الى
نـحة التي حددتها زيادة مبالغ ا
قدار مائة الف دينار  وتمديد
ـــبــادرة حـــتى شــهـــر رمــضــان ا
ــقــبـل  لــلــتــخــفــيف عن كــاهل ا
االسر الـفقـيرة في مـواجهة غالء
ــواد الــغــذائــيــة الــتي اســعــار ا
تشهدها االسواق احملـلية  فيما
ناشدت هيئة رعاية ذوي االعاقة
واالحـــتـــيـــاجـــات اخلـــاصـــة في
وزارة الــعـمل  مــجــلس الـوزراء
ع شمول من يـتقـاضى راتب ا
تـفرغ لألشـخاص ذوي االعـاقة ا
ئة الف دينار. واطلعت نحة ا
(الــزمـــان) عــلـى وثــيـــقـــة حتــمل
تــوقــيع رئــيس  رئـيـس الـهــيــئـة
احمد هادي بنـية جاء فيها (في
الـــوقـت الــذي نـــثـــمن فـــيـه قــرار
اجملـلس بصـرف مـنحـة مـئة الف
ديـنـار للـطـبـقـات الفـقـيـرة االكـثر
تـأثرا من ارتـفـاع االسـعـار  نود
االشــارة الـى وجــود نــحــو 185
الـف مــواطن يـــتـــقـــاضــون راتب
ـتـفـرغ لالشـخاص ذوي ـعـ ا ا
االعـاقـة واالحـتـيـاجـات اخلـاصة
الـبالغ  170الف ديـنار شـهـريا 
ادة  19من قانون وفقا الحكام ا
رقم  38لـــــــعــــــام  ? 2013وجل
هــؤالء مـن الــطــبــقــات الــفــقــيـرة
ـواد االشـد تـضـررا من ارتـفـاع ا
الـــغــــذائـــيـــة) واشـــارت الى انه
(لالهــمـيـة الــتي يـولـيــهـا رئـيس
الــوزراء لــذوي الــهــمم  نــقــتـرح
ـنحة  تخفـيفا عنهم شمولهم با
ـــبــــدأ الـــعـــدالـــة وتــــطـــبـــيــــقـــا 
االجــتــمــاعـيــة). بــدورهــا  قـالت
وكـــيل الـــوزارة عـــبـــيـــر مـــهــدي
اجلـــــلـــــبي فـي بـــــيـــــان امس إن
(مـــجـــلس الـــوزارة صــوت عـــلى
إقرار مـنحـة حكـوميـة كبدل غالء
مــعــيـــشــة ألربع فــئـــات ومــنــهــا
وظفـ فضالً عن تـقاعـدين وا ا
الـرعايـة االجـتـماعـيـة ومـعدومي
الــدخل) مــؤكــدة ان (اجــتــمــاعـاً
عـــقــد بـــرئـــاســة رئـــيس هـــيـــئــة
احلـمــايــة االجــتــمــاعــيــة وكــالـة
عــدنـان كــر سـلــمـان وحــضـور
النائب االول لرئيس الهيئة علي
احللو ومدير عـام دائرة احلماية
االجـتمـاعيـة ذكـرى عبـد الـرحيم
بهدف إعداد دراسة عن آلية دعم
ـنــحـة الــعـوائـل الـفــقـيــرة وفق ا

ــــذكــــورة آنــــفــــاً) واوضــــحت ا
اجللـبي انه ( مـطـالبـة مـجلس
الـوزراء بــتـأمــ رواتب االعـانـة
ــتــفـرغ ــعـ ا االجــتــمــاعـيــة وا
ــقـــبــلـــة بــغض خـالل االشــهـــر ا
الــــنـــــظــــر عن الـــــظــــروف الــــتي
ســـتــرافق اقـــرار مــوازنــة 2022
نــظــراً لــلــظـــروف االقــتــصــاديــة
ر بـها الـبلد من الصـعبة الـتي 
ــعـيـشــة وارتـفــاع اسـعـار غالء ا
ــواد الـغــذائـيــة) واسـتــطـردت ا
بــــالــــقــــول ان (رواتب االعــــانــــة
تـفرغ تعد ـع ا االجتمـاعية وا
بـالنـسـبة لـلـوزارة خطـا احـمر ال
سـاس بها كـونها تخص كن ا
أشــد الـفــئـات الــتي حتــتـاج الى
الدعم من قبل احلكـومة) ولفتت
الى ان (الـوزارة تـســعى بـكل مـا
لــديــهــا لـضــمــان حـقــوق جــمـيع
ـــــــشـــــــمـــــــولــــــة الـــــــفـــــــئـــــــات ا
بـــخــدمـــاتــهـــا).بــدورهـم  طــالب
مــواطـنـون  احلــكـومـة بــتـمـديـد
ـعيـشة حـتى شـهر مـنحـة غالء ا

ــــســــاعــــدة االســــر رمــــضــــان  
ـــشـــمـــولــــة بـــهـــا من تـــوفـــيـــر ا
حـاجـاتـهـا . وقـالـوا في احـاديث
ـــنــحـــة الـــتي امـس ان (مـــبــلـغ ا
حـددتهـا احلـكـومة قـلـيلـة جـديدا
ولـم تــشــمل فـــئــات اخــرى الــتي
لـيس لــديـهـا تـقـاعـد او وظـيـفـيـة
وغير مـسجلـة في وزارة العمل 

وبـالــتـالي يـجب عــلى احلـكـومـة
توسـيع الشـمول النـصاف االسر
ـــتــضــررة من ارتــفــاع االخــرى ا
االســـعــار  الــتي تــوفــر قــوتــهــا
الـــــيـــــومـي من خـالل االعـــــمـــــال

احلرة) 
مــــؤكــــديـن انه (البــــد مـن اعـــادة
ـنحة او ابـقاؤها بالغ ا النظـر 

عـلى حــالـهـا  وجتــديـدهـا خالل
شهر رمضان  لـتمك االسر من
شراء متطلـباتها كافة). في وقت
 اكـــــد وزيـــــر الــــتـــــجـــــارة عالء
ــواد الـغــذائـيـة اجلــبـوري  ان ا
سيتم جتهيزها للمواطن خالل
. وقــال في ــقـــبــلـــ الــيـــومــ ا
تــصــريـح (ســنــعــمل عــلى وضع
تالعـب بـاألسعار خطـة تمـنع ا
) مشيرا الى واطن اإلضرار با
ـان ان (جـهــود احلـكـومــة والـبـر
ســتـصب في اســتـقــرار األسـعـار
تـحـدث بأسم بـالسـوق). وكـان ا
مـجــلس الـوزراء وزيـر الــثـقـافـة
والـسـيــاحـة واالثـار حـسن نـاظم
قــد اوضـح الــيــة صــرف مــنــحــة
ــقـرر ــعــيــشــة الـتـي من ا غالء ا
ــقــبل. اطالقــهــا يــوم الــثالثــاء ا
وقـال خالل مـؤتــمـره االسـبـوعي
ان (صرف مـنحـة مئـة ألف دينار
الــتي أقـرَّهــا اجملـلس  إمــا عـبـر
ـصــارف أو بـبـطــاقـة اكي كـارد ا

حال الرواتب الشهرية).

وابـلــغـوه انـهم في حـالـة اعـتـصـام
مـفتـوح امام مـركز شـرطة الـقضاء
ـــعـــتـــدين عـــلى حلـــ اعـــتـــقـــال ا
الــنـاشط ضـرغـام) مـؤكـدا انه (في
حـال عدم اعتقال مـرتكبي االعتداء
ســنــطـــالب بــإقــالــة مــديــر شــرطــة
احملـافـظـة) مـبـيـنـا ان (الـنـواب مـا
يـزالون في االعـتصـام حل صدور
اوامـر القاء الـقبض) ولفت الى ان
(امـتـداد طـالبت الـنـائـبة بـاالعـتذار
ــشـ والــتــبـرؤ من هــذا الــعـمل ا

ونــحن مـتــأكـدون ان الــكـتـلــة الـتي
تــنـتــمي الــيـهــا الـنــائــبـة لن تــقـبل
بـاالعتداء عـلى اي مواطن) مشددا

عــلى (ضــرورة تــســلــيم من قــامـوا
بهذا االعتداء واصدار اوامر قبض
بـــحـــقـــهم). وتـــعـــرض مــاجـــد الى
إصـابات بـليـغة اضـطر عـلى اثرها
ستشفى. وقال مصدر الـرقود في ا
طـــبي ان (الـــنــاشـط وبــعـــد اجــراء
الــفـحـوصــات الالزمـة  اتـضح انه
يـعـاني  مـن فـطـر أسفـل اجلـمـجـمة
ونــزيـف داخــلــهــا جــراء االعــتـداء
عــلــيه بــالــعــصي واالالت احلـادة).
فــيـمــا أعـلــنت قـيــادة شـرطــة بـابل
الــقــبض عـلى مــتــورط بـاالعــتـداء
عــــلى الــــنــــاشط. وقــــال بــــيـــان ان
(الـقوات األمنية فـتحت حتقيقا في
اعـتـداء طـال مجـمـوعـة متـظـاهرين
عــــلـى يــــد حــــمــــايــــة أحــــد نـــواب
احملــافـظـة) مــؤكـدا (الــقـبض عـلى
مـــتــورط بــاحلــادث ). وفي ســيــاق
قـيادة اخـر  فـاحتت وزارة الـنـفـط 
ـشـتـركـة لتـنـفـيـذ أمر الـعـمـلـيات ا
الـقـبض بحق الـنـائبـة زهرة حـمزة
عـلي البـجاري. وذكـرت الوزارة في
بـيـان امس أن (مـذكـرة قـبض بحق
الـبجاري صدرت عن هيـئة النزاهة
ورئـاسة محكمة اسـتئناف البصرة
القــدامـهــا عــلى أعـمــال الــتـضــلـيل
واالبـتزاز الـصارخ ضد شـركة نفط
الــــبـــصـــرة ألهــــداف شـــخــــصـــيـــة
ومـصـالح ضـيـقـة) داعـيـا اجلـهات
األمـنية وعناصـر الضبط القضائي
الى (تـنفيـذ األمر القـضائي لغرض
حتـقـيق الـعـدالـة وإيـقـاف سـلـسـلـة
الـهدم والتخـريب الناجت عن أعمال

االبتزاز وتزوير). 

اصـابة  723بـكـورونـا في عـموم
احملــــافـــــظـــــات) الفــــتـــــا الى ان
(الشـفاء بلغ  1765حالة وبواقع
 6وفـــيــــات جـــديـــدة) وتـــابع ان
(اكـثر من  45الف شـخص تـلقى
ضاد في مراكز جرعات اللقـاح ا
ـــنـــتــــشـــرة بـــبـــغـــداد الـــوزارة ا
واحملافـظات ). في غـضون ذلك 
أظـــهــر مــقــطع فــيــديــو تــداولــته
مــواقع الـــتــواصل االجــتــمــاعي
حــجم االضــرار الــتـي شــهــدتــهـا
مـسـتشـفى ابن سـيـنـا في مـديـنة
ـــــوصل جـــــراء اعــــتــــداء ذوي ا
ــبـنـى وتـكــســيـر مــتــوفى عــلى ا
الـــزجــاج واالثـــاث. وقــال مـــديــر
صـحـة نـيـنـوى فالح الـطـائي في
تــصـريـح امس أن (ذوي مــتـوفى
قاموا بتكسير ركز  في العناية ا
االبواب واألثاث وذلك بـعد وفاة
ــصــاب الــذي أحــضــروه الــذي ا
كــان فــاقـداً لــلــوعي ويــشــكـو من
نــــزف دمـــــاغي حـــــاد وحــــالـــــته
حــرجــة) مــشــيــرا الى انـه (لـوال
سـتشـفى لـقام ذوو تدخل أمـن ا
ـتوفى بـتـكـسيـر حـتى األجـهزة ا
الـطـبـيـة) واسـتـطـرد بـالـقـول ان
ـرة األولـى الـذي (هــذه لــيـسـت ا
ـكالت الــطـبـيـة من تـعــاني فـيه ا

االعتداءات). 

الــــتـــــلـــــقــــيـح في الـــــعــــراق الى
مـسـتـويـات مـرتـفـعـة فيـمـكن رفع
االجـراءات الـوقـائـيـة) وتـابع ان
(مـوقف التـلـقـيح احلـالي بلغ 26
ـئـة). وسـجلت وزارة الـصـحة با
امس  نـحو  723اصـابـة مقـابل
شـــفــاء  1765حـــالــة وبـــواقع 6
ــوقف وفـــيـــات جــديـــدة. واكـــد ا
الـوبـائي الــيـومي الـذي اطـلـعت
عـــلـــيه (الـــزمــان) امـس ان (عــدد
الــفــحــوصـات اخملــتــبــريــة الـتي
اجرتـها الـوزارة لعـينـات مشـتبه
اصابتهـا بالفايـروس بلغت اكثر
من  14الـف  حــــــيـث  رصــــــد
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حــــثـت وزارة الــــصــــحــــة امس 
ــواطــنــ عــلى اخــذ لــقــاحــات ا
كـــــورونـــــا إللـــــغـــــاء اإلجــــراءات
ـراجعة الوقائـية فـيما أوصت 
الـقــوانـ الـصـحــيـة.وقـال مـديـر
الصـحـة العـامـة بالـوزارة رياض
عبـد األمـيـر احللـفي في تـصريح
امـس ان (أغــــلب الــــدول أعــــادت
الـنظـر بـأنظـمتـهـا الصـحـية بـعد
جتـربــة كـورونــا) واسـتـدرك انه
(بـــرغم صــــمـــود الــــعـــراق أمـــام
اجلـائحـة لـكن البـد من مـراجـعة
القـوان الصـحيـة بالـتعاون مع
ـيـة وخلق مـنظـمـة الصـحـة الـعا
نـــظـــام قــوي ورصـــ لـــلـــتــأهب
واالستـجـابة الي طـار صحي)
مبـينـا ان (عملـية الـتلـقيح تـسير
بــشـكل جــيـد لــكن اإلقـبــال لـيس
ــســتـــوى الــطـــمــوح ونـــســبــة
الـتغـطـية التـزال قـليـلـة) مطـالـبا
ــواطـنــ بـ(اإلقــبـال عــلى اخـذ ا
ــــــضــــــادات مـن أجل إلــــــغــــــاء ا
االجـــراءات الـــوقــــائـــيــــة ألنـــهـــا
مرتـبطـة بنسـبة الـتلـقيح) ولفت
الى ان (الـــــــدول الـــــــتـي ألـــــــغت
اإلجراءات حققت مستوى عاليا
من الـتـلـقـيح واذا وصـلت نـسب
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احلـادثة بكل تفاصيلها) وتابع ان
(مـاجـد نُقل إلى مـسـتشـفى الـقاسم
بـعـد أن تسـبب االعـتداء بـكـسر في
اجلـمجمة ونزيف فـي الدماغ فيما
 نـقله إلى مـستـشفى اجلـمهوري
ــركـزة). لــيــســتــقـر فـي الـعــنــايــة ا
ـــــكـــــتب بـــــدوره  أكـــــد عـــــضــــو ا
الــســيــاسي حلــركــة امــتــداد مــنـار
ان نــواب احلــركــة في الــعـــبــيــدي 
اعــتــصـام مــفــتــوح حلـ اعــتــقـال
ـعتدين عـلى الناشـط .وقال في ا
تـصريح امس انـه (منذ اول امس 
تــوجه نـواب احلـركـة الى الـقـضـاء
ديـر شرطـة احملافـظة  والـتقـوا 
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اضي داخل الشركة عاداً توجيهات  24شـباط ا
رئــيس الــوزاراء تـنــطــلق من مــبــدأ حــسن الــنــيـة.
ــوجب تــوجـيه الــكــاظـمـي فـان الــوزارة مــنـحت و
الـصالحيات االداريـة الالزمة لـلمديـر العام الدارة
الـشــركــة بـصــورة فـعــالـة واالرتــقــاء بـادائــهـا الى
مسـتوى الـشركـات الـعربـية والـدوليـة محـمالً اياه
ـســؤولــيــة الــقـانــونــيــة عن حــسن اداء الــشــركـة ا

ال العام.  واحلفاظ على ا
وكان خـبـراء قد ابـلـغـوا (الزمـان) في تـقريـر نـشر
أمـس  حتـذيـراتـهم مـن انـهـيـار أوضــاع الـشـركـة
نتيجة سوء االدارة وتبؤ اشخاص مواقع فنية غير
رحـلة الـراهـنة لـها بـاالسوأ مسـتحـقـة واصفـ ا

على االطالق.
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بـــحـث رئـــيس مــــجـــلس الـــوزراء
مــــصـــطــــفى الــــكـــاظــــمي ووزيـــر
الـــصــنـــاعــة والـــتـــجــارة االردني
يـــوسف مـــحـــمـــود الـــشــمـــالي 
ـواد الـغـذائـية مـواجهـة اسـعـار ا
ـيـاً والـتـحـديـات االقـتـصـاديـة عـا
الــراهــنــة.واوضـح بــيــان تــلــقــته
(الـــزمــــان) امس ان (الـــكــــاظـــمي

اســتـقــبل في الــقـصــر احلــكـومي
وزير الصناعة والتجارة االردني
ـرافق له وجــرى بـحث والـوفــد ا
الـعالقـات الـثـنـائـيـة بـ البـلـدين
وسبل تطويرها وتعزيز التكامل
والـتـنـسـيق الـثـنـائي واإلقـلـيـمي
والســيـمــا في مــا يـتــعــلق بـاألمن
الغذائي ومواجهة ارتفاع أسعار
ـيـاً وغـيـرها ـواد الـغـذائـيـة عـا ا
من الـــتـــحـــديـــات االقـــتـــصـــاديــة

الـــــراهــــنـــــة في ضـــــوء االزمــــات
الـــدولــــيـــة) وتـــابـع الـــبـــيـــان ان
(الـشمـالي نـقل حتـيـات احلـكـومة
األردنـيــة الى الــكـاظــمي وتــطـلع
ـزيــد من الـتـعـاون ـمـلــكـة إلى ا ا
ـستويات شترك عـلى مختلف ا ا
والصـعد) بـدوره  اكـد الكـاظمي
عـلى (عــمق الـروابط الـتــأريـخـيـة
الـتي جتـمع الـبـلـدين الـشـقـيـق

وسـبل تـطويـر الـتـعـاون الـثـنائي

ــا يــعــزز مــصــالح بــيــنــهــمــا و
شـــعـــبـي الـــبـــلـــدين في االزدهـــار
واالسـتــقـرار). فــيـمــا وجه رئـيس
الحـقة كل من مجـلس الوزراء  
تـسـوّل له نــفـسه االنـتــفـاع سـلـبـاً
ــتـاجـرة ـواطن وا عـلى حــسـاب ا
غـيــر الـقـانــونـيــة بـسـلّــة الـغـذاء 
ومـحـاسـبـته وفق الـقـانـون. وقـال
الـــبـــيـــان ان (الـــكــاظـــمـي تــرأس
اجـتــمـاع اجملــلس الـوزاري لألمن

انية ≈ÂUB²Ž∫ ناشطون في بابل يعتصمون امام منزل البر
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تــعـيش مـحـافـظــة بـابل  حـالـة من
الــغــلـيــان الـشــعــبي بــعـد اعــتـداء
ـــســـوغ مـن قـــبل وصـف بـــغـــيــــر ا
عــنـاصـر حـمـايــة احـدى الـنـائـبـات
عـلى مـتـظـاهـرين امـام مـنـزلـهـا في
قـضـاء الـقاسم الـتـابع لـلـمحـافـظة
فـي وقت فــتـحت الــقــوات االمــنــيـة
حتـقيقـا باحلادث بـعد اعتـقال احد
عناصر احلماية الذين اعتدوا على
. ودان مركز حقوق لدعم الـناشط
حــريــة الـــتــعــبــيــر في بــيــان امس
ـــدني (االعـــتـــداء عــلـى الــنـــاشط ا
ضـرغـام مـاجـد ونـدعـو الـسـلـطات
األمــــنــــيـــة إلـى اتـــخــــاذ اجـــراءات
ـعـتـدين قــانـونـيـة عــاجـلـة بـحـق ا
والســـيــــمـــا أن حـــادثـــة االعـــتـــداء
وثـقـتهـا الـكثـيـر من وسائل اإلعالم
ومـــواقع الـــتـــواصل االجـــتــمـــاعي
بــالـصـوت والــصـورة الـتي أثـارت
حـــالـــة من الـــغـــلـــيـــان والـــغـــضب
الــكــبــيـرين فـي الـشــارع  الــبــابـلي
والــســاحــة احملـلــيــة) واضـاف ان
(الـــــقـــــصـــــة بـــــدأت حـــــ تـــــوجه
مـتظاهرون بقـيادة ماجد إلى منزل
الـــنــــائـــبـــة ســــهى الـــســــلـــطـــاني
ـناقشة لـتسليـمها دعوة لـلحضور 
األوضــاع اخلـدمـيــة في احملـافـظـة
أال أنـه قبل وصـولـهم فوجئ بـقـيام
عـــنـــاصـــر األمن الـــتــابـــعـــ لـــهــا
بــــاالعـــتـــداء عــــلـــيه بــــالـــهـــراوات
ـارة وكــامـيـرات والــعـصي أمــام ا
الـــهــواتـف الــنـــقــالـــة الــتـي وثــقت
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وجه رئــيس الــوزراء مــصــطــفى الــكــاظـمـي وزيـر
الـنــقل نـاصـر حــسـ بـنـدر بــايـقـاف قـراره في 6
تضمن سحب يد عدد من الطواقم آذار اجلـاري ا
في اخلطـوط اجلوية الـعراقيـة على خلـفية اضراب

عن العمل  اعالنه .
 وشـمـلـت عـقـوبــة الـوزيـر  11طـيـاراً ومــهـنـدسـ
. وطبـقـاً لـوثـيـقة في  8آذار اجلـاري اطـلـعت اثـنـ
علـيهـا (الزمـان) فان مـدير عـام الدائـرة القـانونـية
في الـوزارة عباس نـاصر مـجيـد نقل تـوجيـهاً الى
شركـة اخلـطـوط اجلـوية الـعـراقـيـة بايـقـاف اعـمال
اللـجنة التحقيـقية التي شكلهـا بندر ضد الطيارين
ـهنـدسـ والـطـواقم الـذين نـفـذوا االضراب في وا

vHA²  vKŽ ÊËb²F¹ v u²  ËË– ∫q u*«

rOK ù« wHþu  Vð«Ë— ·d

 UŽUDI²Ý≈ ÊËœ

5 % Í—UÝ ≠ œ«bGÐ

حـقـق فـريق الـطـلـبــة بـكـرة الـقـدم امس
الـفوز عـلى فـريق اربـيل بـهدف من دون
ــبـاراة الـتي احـتـضـنـهـا مـلـعب رد في ا
الـشعب الـدولي وذلك ضمن مـنافـسات
اجلـولة اخلامسة والعشرين من الدوري
مـتـاز لكـرة القـدم. وجـاء هدف الـطلـبة ا
عن طـريق محـمد زامل في الـدقيـقة 64
من عـمــر الــلـقــاء بـيــنــمـا اضــاع وكـاع
رمــضـان ركــلـة جـزاء فـي الـدقــيـقـة 41
مـن الـــــشــــــوط االول. وحلـــــســـــاب ذات
اجلولـة الـتـقى فـريق امـانـة بـغـداد على
مـــلـــعــبـه فــريـق نــفـط الــوسـط وانــتـــهت
ــبــاراة بـفــوز نــفط الــوسط بــهـدف من ا
دون رد وجــــــاء هـــــدف نـــــفـط الـــــوسط
بـالدقيقة 64 عن طـريق احمد بن عمار
فيـما جرت عـلى ملعب الـديوانيـة مباراة
جـمعت فريق اصحاب االرض الديوانية
وضـيــفه نـفط الـبـصـرة وانــتـهى الـلـقـاء
بـفوز نـفط البـصرة بهـدف من دون رد.
وجــاء هـدف فـريـق نـادي نـفط الــبـصـرة
بـالدقـيـقة  49من زمن الـلـقـاء عن طريق
بـاترك جنـومبي وسـجل الـهدف الـثاني

صباح عواد في الدقيقة 87  .
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ـوظـفـ دفـعة تـصـرف حـكـومـة إقلـيم كـردسـتـان الـيـوم اخلـمـيس  رواتب ا
ـتـحـدث بـاسم احلـكـومـة جـوتـيار ـاضي دون اسـتـقـطـاعات.وقـال ا شـبـاط ا
عادل في تـصريح امس إنه (سيتم اليوم اخلميس توزيع رواتب شهر شباط
لــلـمــوظــفـ دون اســتــقـطــاعــات) واضـاف ان (رئــيس احلــكــومـة مــسـرور
الـبـارزاني وجـه خالل اجـتـمـاع مــجـلس الـوزراء بــتـكـلـيف وزارة الــداخـلـيـة
بــضـبط األســعـار في الــسـوق والـســيـطـرة عــلـيـهــا ومـنع االحــتـكـار و في
اضي بالفعل توجيه عقوبات قانونية) مشددا على انه (ال توجد األسبـوع ا

واد الغذائية في مخازن وزارة التجارة وما موجود فيها كاف).  شح با
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شهداني كرمت اجلـامعة العربية الدكتور أكرم ا
في حفل اجلـائزة العـربية التي اقـامتهـا اجلامعة
الفضل رسـائل الـدكتـوراه في الـعلـوم الـقانـونـية
والـقـضـائــيـة وذلك تـقـديـرا جلــهـوده في الـلـجـنـة
الـعـلـميـة لـتـحـكـيم اجلائـزة . وسـلم االمـ الـعام
ـشـهـداني شـهادة لـلـجـامعـة احـمـد ابـو الـغيط ا
تـقـديـرية ووسـام اجلـائزة الـعـربـية لـكـونه ساهم
في حتكـيم اجلائـزة  العـربيـة لرسـائل الدكـتوراه
ـركـز العـربي لـلـبـحـوث القـانـونـية الـتي نـظـمهـا ا
والقـضـائيـة بـبيـروت الـتابع جملـلس وزراء الـعدل
الــعــرب.. وجــرى احلــفـل في ســراي احلــكــومــة
الـلـبــنـانـيــة وحـضـره رئــيس وزراء لـبــنـان جنـيب
مـيقاتي ورئيس الدورة  37 جمللس وزراء العدل

العرب مع عدد من وزراء العدل العرب.

الـــــوطـــــنـي الـــــذي جـــــرت خالله
مــــنـــاقـــشـــة األوضــــاع األمـــنـــيـــة
الـراهـنـة وقـضيـة األمـن الغـذائي
) واضاف ان (اجمللس للمواطن
ــيــة ـــتــغـــيــرات الــعـــا  تــدارس ا
وتـــأثـــيــرات األوضـــاع الـــدولـــيــة
الــراهــنــة وانـــعــكــاســاتــهــا عــلى
تـكـالــيف الـنـقل وتــأمـ خـطـوط
ـيـة ووقـعـهـا عـلى الـتـجـارة الـعــا
السـوق احملـلـية الـعـراقيـة ونـظر
في مـوجـة ارتـفـاع أسـعـار السـلع
ية اخملتلفة جرّاء والبضائع العا
التوتـرات الدولـية وزيـادة أسعار
النـفط اخلام) مـبيـنا ان (اجمللس
استعرض مقـررات جلسة مجلس
الــوزراء الـســاعــيـة إلى تــخــفـيف
أعباء ارتفاع أسعار بعض السلع
واطن وتـوجيهات رئيس عن ا
ــراقــبــة اخملــزونـات احلــكــومـة 
الستراتـيجية وتـعويض النقص
وتأمـ انسـيابـية تـوزيع السالل
ـواعيـدهـا وكـميـاتـها الـغذائـيـة 
ـواد الـتي ـضـبـوطــة وتـأمـ ا ا
تــشــهـد شـحّ في االســواق سـواء
ــنــتج احملـلّي أو عــبـر حتــفــيـز ا
ـصـادر االسـتـيـراد من مــخـتـلف ا
ـــنـــاشئ فـــضالً عن تـــهـــيـــئــة وا
الـــصــوامـع وجتــهـــيـــز الــطـــاقــة
ـــواسم اخلـــزنـــيــــة اســـتـــعـــداداً 

احلصاد وتأمينها).
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ردت احملـــكــمـــة االحتــاديـــة الــعـــلــيــا
ــقـامــة ضـد قــرار رئـيس الــدعـوى ا
الوزراء مـصـطفى الـكاظـمي بـتكـليف
مـحافظ الـنجف مـاجد الوائـلي. وقال
بيـان مـقـتضـب تلـقـته (الـزمان) امس
ان (احملــــكــــمــــة ردت الــــدعــــوى 11
ـقــامــة ضــد قــرار رئـيس احتــاديــة ا
الــوزراء بــتــكــلـــيف الــوائــلي). وكــان
محـافظاً الكـاظمي قـد كلف الـوائلـي 
خلفاً للـنجف خالل زيارته احملافـظة 
ـستـقـيل لـؤي الـيـاسري. لـلـمـحـافظ ا
ــــكــــتب اخلــــاص الى ذلـك  أعــــلن ا
لــرئــيـس الــتــيــار الــصــدري مــقــتـدى
الصدر التبرؤ من شخص متهم
بــقــضــايـــا فــســاد إداري ومــالي في
ـكتب مـطار الـنـجف الـدولي.وأعـلم ا
عنية في بيان بعنوان (عام اجلهات ا
ـدعــوين مــنـــتـــظــر اإلصـالح) أن (ا
سعـيـد اسمـاعـيل اجلـابـري وأحــمـد
ســعــيـد اسـمــاعـــيل اجلـابــري لـيس
ؤسـسات لهـمـا أي عالقـة أو انتـمـاء 
ــثالن أي مـــؤســســة الــتـــيــار  وال 
تابـعة له مطلقاً) مشددا على (حتمل
ــســؤولــيـــتــهــا واتــخــاذ احلــكــومـــة 
اإلجــراءات الـقــانـونـيــة الالزمـة جتـاه
ــالي فـي مــطـار الــفــسـاد اإلداري وا
الـنجف بـشكل فـوري). وافادت هـيئة
أنــــهــــا الــــنــــزاهــــة فـي وقت ســــابق 
ضـبـطـت حــاالت تــزويـــر واخـتـالس

طار. qHŠ∫ ام العام اجلامعة العربية يتوسط الفائزين بحفل افضل االطروحاتللمال العام في ا
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جلـسة مُحـادثات مُوسـعة مع نـظيره
جــورج بـوشكـيــان تـنـاولت مـساعي
الـطرفـ للـدفع بـالـعالقات الـثُـنائـية
والـــتــعــاون الـــصــنــاعـي إلى أفــضل

ُستويـات . ا
وتـمَّ خالل اجلـــلــــســـة مُـــنـــاقـــشـــات

واد مُسـتفـيضـة من حول الـبنـود وا
الــتي تــضـمــنــتـهــا مُــذكـرة الــتــفـاهُم
ُوقعـة ب العراق ولـبنان لـلتعاون ا
والشراكة الصـناعية منـها ما يتعلق
ُـخــتــبـرات والــفــحـوصــات حـيث بــا
أشـارَ مـعـالي الـوزيـر إلى إمـكـانـيات

ُــــشـــتــــركـــة فـي شـــتى الـــتــــعـــاون ا
اجملـاالت.

وأشــــارَ اخلــبـــاز خِالل الـــلـــقــاء إلى
العالقـات األخـوية والـروابط القـوية
بـــ الــــعــــراق ولـــبــــنـــان  مــــؤكـــداً
تـوجيـهـات رئيـس الوزراء مـصـطفى
الكاظمي وحرص احلكـومة العراقية
عــلى دعم لــبــنــان وتــوطــيــد أواصـر
ُـــشـــتـــرك فـي اجملــاالت الـــتـــعـــاون ا
اإلقــــتـــــصــــاديــــة والــــصـــــنــــاعــــيــــة
واإلسـتثـمـاريـة بالـشـكل الـذي يصُب
في مـصــلـحـة الـبـلـديـن وشـعـبـيـهـمـا
الــشـقــيـقـ  الفــتـاً إلـى ضـرورة مـد
جسـور التـعاون بـ العـراق ولبـنان
في كُل اجملــاالت مـن أهــمــهــا اجملـال
الصناعي إلجناج العملية الصناعية

في كِال البلديـن .
ÊËUF² « e¹eFð

مـن جانبه لفت مـيقاتي إلى (مواقف
الــعـراق الــداعـمــة لـلــبـنــان لـتــخـطي
األزمـات والـظـروف الــتي تـمُـر بـهـا 
مؤكـداً إهتـمام ورغبـة حكـومة لـبنان
بتعزيز التعاون مع العراق في شتى
ا يُسهم في خلق تكامُل اجملاالت و
حــقــيـــقي يــخــدم شـــعــبي الـــبــلــدين

ُشتركـة). ومصاحلهم ا
كــمـــا عــقـــدَ اخلـــبـــاز وخِالل زيــارته
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ـائــيــة مــهـدي ــوارد ا بــحث وزيــر ا
رشـــيــــد احلــــمــــداني مع نــــظــــيـــره
الـسـوري تـمــام رعـد آفـاق الـتـعـاون
شترك ب البـلدين وتوحيد الرو ا
ــــيـــاه ـــواقـف فـــيــــمــــا يــــخص ا وا
ناخية. شتركة في ظل التغيرات ا ا
وذكـر بـيان لـلـوزارة تـلـقـته (الـزمان)
امـس أن (احلــــمــــداني  اســــتــــقــــبل
نـظـيـره الــسـوري في مـبـنى الـوزارة
ووناقش اجلانبان  بحضور وكيلي
سـتـشار الوزارة الـفـني واإلداري وا
ـديرين الـعـام الـفني واخلـبـراء وا
ـركـز ــالـيــة وا لــلـدائــرة االداريـة وا
ـائـيـة وعدد ـوارد ا الـوطني إلدارة ا
ـعـنــيـ بــالـشـأن من اخملــتـصــ وا
ـشـتـرك بـ ـائي افـاق الـتـعـاون ا ا
ـواقف الـبــلـدين وتـوحــيـد الـرو وا
شتركة في ظل يـاه ا في ما يخص ا
ــنــاخــيــة الــتـي تــهـدد الــتــغــيــرات ا
نـطقـة عمـوما والـعراق خـصوصا ا
وأن يـــتــــعــــامل اجلــــمــــيع مـع هـــذة
التغيـرات بجدية اضـافة الى توحيد

واقف والبيانات الفنية). ا
 ودعـا احلــمـداني اجلــانب الـسـوري
الى (زيــارة مــحــطــات الــرصــد عــنــد
احلدود العـراقيـة السوريـة واالتفاق
ـتكـامـلـة لنـهـر الـفرات عـلى اإلدارة ا

ـــنـــاخـــيــة). وحتـــديـــات الـــظــروف ا
وحــــددت الــــوزارة فـي وقت ســــابق
وسم ثالثة مـعطـيات خلـطة زراعـة ا
الـصـيـفـي فـيـمـا أكـدت أن اإليـرادات
ـلـوحة ومـعدالت ا ـائيـة مـطـمئـنـة  ا
فـي شط الــعــرب مــعــقــولــة مــقــارنــة
ــتـحـدث ــاضـيــة. واكـد ا بــاألعـوام ا
الـرسـمي بــأسم الـوزارة عـلي راضي
ثـامــر في تـصـريـح امس إن (اخلـطـة
الزراعـيـة توضع بـشـكل مـشتـرك ب
ائية وفق وارد ا وزارتي الزراعة وا
ثـالثـة مــعــطـيــات اســاسـيــة تــتــمـثل
ــائي وطــبـــيــعــة ـــقــدار اخلــزيـن ا
الــســنــة إن كــانت مــائــيــة او جــافـة
ــتـحــقــقــة) مـبــيــنـا ان وااليــرادات ا
ـــاضــيــة شــهــدت شــحــا في ــدة ا (ا
يـاه مـا دفع الوزارة الـى استـخدام ا
ـائي من اجل الـكــثـيــر من اخلـزيـن ا
تــــعــــويـض الــــنـــقـص احلــــاصل في
ـــــائـــــيـــــة) وتـــــابع ان االيـــــرادات ا
(االمــطــار والـســيــول الــتي حتــقـقت
ــاضي أثــرت بــشـكل ــوسم ا خالل ا
ايــجــابي بــزيـادة طــفــيـفــة لــلــخـزين

ائي). ا
ـائي مـضــيـفــا ان (مـجـمل اخلــزين ا
ـــــتــــوفـــــر فـي الــــوقـت احلـــــاضــــر ا
ومـعطـيـات موسم الـربـيع الـقادم من
خـالل ذوبـــان الـــثـــلـــوج وااليـــرادات

إدارة بـايـدن اعـلـنـت قـرارهـا بـفرض
ـتحدة حـظر عـلى واردات الـواليات ا
من الـطـاقـة الـروسيـة  دون مـشـاركة
. وأكـدت مـصادر حـلـفـائـها األوربـيـ
ان (احلـظـر سـيشـمل الـنـفط الروسي
ـسـال والـفـحم). والـغــاز الـطـبـيـعي ا
ـطـالبـة بحـظر واكـتـسبت الـدعوات ا
زخـمـا في اسـتـيـراد الـنـفط الـروسي 
ـاضيـة في واشـنطن األيـام الـقلـيـلة ا
فـي أعقاب الـغزو الروسي ألوكـرانيا.
وانــخـرطت الـدول الــغـربـيــة بـالـفـعل
ـناقشات مـكثفة حـول هذا االقتراح
ــاضــيــة. وقـال خـالل الـثـالثـة أيــام ا
وزيــر اخلـارجـيــة األمـريــكي أنـتـوني
بـلـيـنـكن إن (نـقاشـات نـشـطـة جتري
مـع دول أوروبية بشأن حظر واردات

النفط الروسي). 
WOŁ—U  V «uŽ

وكــان نـائب رئـيس الـوزراء الـروسي
ألــكــسـنــدرنــوفـاك قــد رجح  ارتــفـاع
أســـــعــــــار الـــــنـــــفط فـــــوق  300دوالر
لـــلـــبـــرمـــيل إذا حـــظـــرت الـــواليــات
ـــتــحــدة وأوربــا واردات اخلــام من ا
روسـيا.وقال نـوفاك في بيان انه (من
الـــواضـح تـــمـــامـــا أن رفض الـــنـــفط
الـروسي سيـؤدي إلى عواقب كـارثية
ـي) ولـــفت الى ان لـــلــــســـوق الـــعـــا
(الــقـــفــزة في األســعــار ســتــكــون من
ــتــعــذر الــتـنــبــؤ بــهــا وقـد  يــصل ا
الـسـعر إلى  300دوالر لـلـبـرميل إن لم
يـــكـن أكـــثـــر). وكـــشف مـــســـؤول في
اإلدارة األمـريـكـيـة  أن حـظر واردات
الـــطـــاقــة الـــروســـيـــة إلى الـــواليــات
ــتـحـدة سـيــشـمل الـغـاز الــطـبـيـعي ا
ـسـال والفـحم احلجـري إلى جانب ا

النفط ومشتقاته.

شـيــفـرون تـطـويـر حـقل الـنـاصـريـة)
واشار اسماعيل الى (حرص الوزارة
ا عـلى تـطـوير احلـقـول الـنفـطـيـة و
يـــســـهم فـي تـــعــزيـــز قـــدرات الـــبالد
االقــتـصـاديـة) وتــابع ان (الـلـقـاء مع
شـركــة شـيـفـرون جـاء لـلـوقـوف عـلى
إجــــراءات الـــــشــــركــــة واخلــــطــــوات
ـتقدمة اخلـاصة باتفـاقها مع شركة ا
نـــفط ذي قــار بـــشــأن تــطـــويــر حــقل
الـنـاصـريـة الـنـفـطي وتـشـيـيـد البـنى
الــتـحــتــيـة إلنــتـاج الــنـفط والــغـاز )
شروع سيسهم واشار الى ان (هذا ا
فـي انــــعــــاش االقــــتـــــصــــاد احملــــلي
لــلـمــحـافــظـة بــاالضـافـة الـى تـنــمـيـة

االقتصاد الوطني للعراق).  
لبحث ويـعقد مـؤتمر الطـاقة سنـويا 
ـنـاخ والـنـظـافة مـواضـيع تـعـنـى  بـا
الــتـقـنـيـة ومــشـاريع انـتــقـال الـطـاقـة
والــغـاز واجلـيــولـوجـيــا واالقـتـصـاد
ـــتـــجـــددة واألســـواق والــــطـــاقـــة وا
ــشـاركــة وزراء وخـبــراء مـعــنـيـ
بـالطاقة والـنفط والغاز واقـتصادي
. وعـــــلى وقـع احلــــرب الـــــروســـــيــــة
االوكـرانيـة  اعلن الـرئيس األمـريكي
حظرًا على واردات النفط جـو بايدن 
مـن روسيـا في أقـسى إجـراء اتّـخذته
ــعــاقــبـة مــوســكـو إدارتـه حـتى اآلن 
عـلى غزوها أوكرانـيا.وقال بايدن في
خـــطــاب ألــقـــاه في الــبـــيت األبــيض
(ســـنــحـــظــر جـــمــيع واردات الـــنــفظ
والـغاز والطـاقة هذا يـعني أن النفط
الـروسي لـن يـكـون مـقـبـولًـا بـعد اآلن
ــــتـــــحــــدة فـي مــــوانـئ الــــواليـــــات ا
وسـيُوجّه الشـعب ضربـة أخرى قوية
) مــضـيـفًــا أن (قـرار احلـظـر لــبـوتـ
. اتُـخـذ بتـنـسـيق وثيق مع احلـلـفاء)
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ــعــادن اِلــتــقـى وزيــر الــصــنــاعــة وا
مــــنــــهـل عــــزيـــــز اخلــــبـــــاز رئــــيس
اجلمهورية اللبنانية العمـاد ميشـال
عـــون وذلك خِالل زيــارته الـرســمــيـة
احلالـيـة إلى لبـنـان بحـضـور نظـيره
ــسـؤولـ في الـلــبـنــاني وعـدد من ا
احلــكــومــة الــلــبـــنــانــيــة وســفــيــري

البلديـن .
و جـــــــرى الـــــــبـــــــحث فـي عـــــــدد من
ـــواضــيع والــقــضـــايــا عــلى كــافــة ا
األصـعدة واجملـاالت وخـاصـةً اجملال
الـصــنـاعي واإلقـتـصــادي ومُـنـاقـشـة
آلــيــات تــوســيع الــتــعــاون والــعــمل
ا يُـحقق مـصالح الـبلدين ُشـترك  ا
ويُعزز من روابط األخـوة لشـعبيـهما
وتـأكـيـد حـرص الـبـلـدين عـلى الـدفع
ُــسـتــويـات بــالـعالقــات إلى أفـضل ا
ُـوقـعـة عـلى ضـوء مُـذكـرة الـتـفـاهُم ا
بـ اجلــانـبـ لـلـتــعـاون والـشـراكـة
ُـشـتـركـة الـصـنـاعــيـة واإلتـفـاقـيـات ا
ُـتواصـلة واإلجتـماعـات واللـقاءات ا

سؤول في كِال البلديـن . ب ا
وكـــان اخلــبـــاز قــد الــتـــقى بــرئــيس
الـوزراء الــلـبـنــاني جنـيـب مــيـقـاتـي
حيث جـرى بحث الـعالقات الـثُنـائية
وسـبُل تــعـزيـزهـا وتـفــعـيل إتـفـاقـات

شترك التي تنبع عن عمق التعاون ا
ب البلدين واسـتعداد العراق لدعم
اجلــانب الـســوري عن طــريق تــبـادل
ـعــلـومـات والـبـيــانـات الـتي تـخـدم ا

البلدين).
مــشــددا عـلـى (ضـرورة االطـالع عـلى
ـراحل ــشـتــرك وا ــركـز الــبـحــثي ا ا
الـنـهـائــيـة لـتـأسـيـسه الـذي سـيـكـون
مركزا إقلـيميا لالسـتفادة من خبرات
ـا ـتــشـاطـئــة مع الــعـراق  الــدول ا
يـضمن احلـصـول عـلى حصـة مـائـية
عــادلــة ومــنــصــفــة مع األخــذ بــنــظـر
االعـــتـــبـــار تــقـــاسم الـــضـــرر أوقــات
األزمــــات واالســـــتــــمـــــرار بــــعـــــقــــد
االجــتـــمــاعـــات الــدوريـــة والــفـــنــيــة
الـوزاريـة احلـضـوريـة او عـبـر دائـرة

تلفزيونية مغلقة).
 U öF « d¹uDð

من جــانــبه  أشـاد رعــد بـ (اجلــهـود
ـبـذولـة في تــنـظـيم مـؤتـمـر بـغـداد ا
والــنــتــائح الـتـي خـرج بــهــا مــؤكـدا
االســتـــمـــرار بـــتـــطـــويـــر الــعـالقــات
ـــشــتـــرك بــ واواصـــر الـــتــعـــاون ا
الــبــلــدين من خـالل تــنـظــيـم واقــامـة
ـــتــبــادلــة حــول دراســات الــدورات ا
نـاخـيـة وتـأثـيـرهـا على الـتـغـيـرات ا
ـا يـربــطـهــمـا من مــصـيـر الــبـلـديـن 
ـــائي واحـــد في مـــواجـــهـــة الـــشح ا
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قبل أن تـتم اإلجابة بإختـصار أو أسهاب عـلى هكذا سؤال يجب أن "تـقرأ كتاباً
رأة" وأن تـعـلم أنهـا هي الـتي جتـلس بجـانـبك في غـرفة الـعـمل هي أختك عن ا
الـتي تـنــظف قـمـيــصك في غـسـالــة الـبـيت هـي زوجـتك الـتي حتــمل طـفـلك اآلن
لتتـخلصـوا من صوت البكـاء وهي أمك التي سأتـرك لكَ حرية التـعبير عـنها مثل
ـرأة وفي حق من حـقـوقـها أو مـاتـشـاء .. أحـيـانـاً عـنـدما أتـكـلم عن شـيء يـهم ا
ــشـكالت الـتي تـعـتـرض صــفـو سـعـادتـهـا في احلـيـاة ـطـبـات وا مــعـانـاتـهـا أو ا
ـرأة الـتي تـلـبس الـبـنـطـلـون اجلـيـنز وتـضع يـجـيـبنـي البـعض هـل تدافـعـ عن ا
األلـوان عـلى اظافـرهـا وتـنـفخ خـديـها وشـفـتـيـهـا وتـذيب شـحوم بـطـنـهـا وتـسوق

السيارة وتسافر إلى بيروت أو دبي أو باريس لوحدها? 
كـثيـرة هي األفـكار الـتي تـراودنا وكـثيـرة الـكلـمـات التي اسـتـقبـلهـا عـندمـا اقول
ـرأة ليـست األنثى رأة مـثالً .. واحلقـيقـة التي تـغيب عن الـكثـيرين أن ا حقـوق ا
ـنزل..تـنـتظـر يـوم اخلمـيس لـكي تقـول لـها: هال بـاخلمـيس... ولـيست الـتي في ا
ـتعـة وعندمـا تتصل عـليك أمرأتك صديقـتك التي تـخرج وتقـضي معهـا أوقاتاً 
ـرأة اإلنسـانة تقـول لهـا: أنـا مع فالن صديـقي فتـطـمئن وتـنام بـل أحتدث عن ا
اجملاهـدة في حياتهـا التي تعـلمت وأعطت وضحت وقـاومت وحتملت أحتدث عن

جبل الصبر ورمز الثبات واحلنان .
ـرأة ومــاطـعــمـهـا في احلــيـاة... لــكن األكـثـر الــكـثـيــرون مـنــا يـعـرفــون من هي ا
ـتـلك فكـر واعي لنـتـحدث به وأتـذكر هـنا اليـعـلمـون ألنهم اليـتـفكـرون يجب أن 
للروائـية األمـريكـية سو غـرافتـيون مـقولـة رائعة: إذا لم يـكن لديك عـقلك مـنفـتحاً
فيـاحبذا لـو تغلق فـمك لكن فـمك وعقلك اليـكيفـيان إال أن يـكونا مع نـفس سوية

عروفة لدى اجملتمعات الشرقية. التعرف العجرفة والسلطة الذكورية ا
ـوضـوع سـوى "كـتـاب صــغـيـر" .. مـالـذي تـفــعـله به? سـتـقـرأه لــذلك اليـكـلـفـنــا ا
رأة وكيـفية التعامل مـعها قد تضحك ياعزيـزي لكي تعرف أسرار وشـخصية ا
أو تهـزأ بكالمي وذلك ألن ثـقافـة الـقراءة غـائبـة لكل شيء أسـرار ولكل مـشكـلة
رأة التي حل ولكل مـخلوق صفـات هكذا هو الـكون وهكـذا هي احلياة فكـيف با
رأة نصف اجملتمع.. واحلقيقة أن القضية تمـثل احلياة . يقولون بإستمرار أن ا
ليـست نسبة وتنـاسب ليس ضروري أن تكون نـصفه أو ربعه أو كله الضروري
أن تـعلم أن احلـيـاة ارتـكزت عـلـيهـا كـجـزء مهم أو عـمـود تعـتـمـد علـيه الـسلـسـلة
الـبــشــريــة.. هل يــوجــد أهم من ذلـك!? هي "الــرحِم الــذي تــأتي مــنه احلــيـاة" ..
ـعـلـومـاتـيـة الـتي ـتـلك الـعـقـول والـنـظـر واأليـدي وكـذلك الـثـروة ا لألسف نـحن 
قدمهـا لنـا فالسفتـنا ومـفكريـنا وأدبـائنا وشـعرائـنا وكـتّابنـا لكـننا ال مع كل ذلك
همة والـدروس التي نتعـلمها في النعلـم ألننا النتـعب أنفسنـا وهذا من األشيـاء ا
الـتـنـمـيـة الـبـشـريـة .. ضـروري جـداً أن تـنـمي عـقـلك ونـفـسك لـكي تـبـني نـفـسك
وتتـعامل مع النفـس األخرى ال أن تعتـمد على فالن أو عالن في مسـيرة حياتك
بل عـلى بـعض الـكـتب.. لـيس عـلـيك إال أن تـقـرأ وتـعـلم . ولـو قـرأنـا وعـلـمنـا عن
شـكالت والطالقات وفـشل العالقات يتـصور البعض ـا حدثت وحتدث ا رأة  ا
أن اإلنفـصال سبـبه أحد الـطرفان أرتـكب الذنب أو اخلطـأ لكن كـثيراً مـا يحدث
اإلنـفـصال ألنـنـا نـتصـرف بـعقل اجلـمـيع أي بـاألفكـار الـسـائدة وحـكم اجملـتمع
رأة لـذلك أقـول دائـمـاً هـنـاك إختـالف ب الـزوج والـرجل والـرجل والـذكـر أمـا ا
حتتاج رجل يحكم لها وال يحكمها يهتم بها اليهملها يعلم اموراً عنها ال يجهلها
يـعرف قيـمتـها ال يهـينـها يعـطيـها احلريـة اليحـبسهـا يهـيبهـا ال يسـلبهـا كرامـتها
فيـد أن يعامـلهـا إنسانـة وليست روبـوت آلي سماه ينصـحها ال يـنتـقم منهـا.. وا
اجملتمع "مـرة" ألن هذا ماخلفته لنا ثقافة التـكرار وألننا كنساء مثالً النقرأ كتاباً
صـغيـراً عن الـرجل والـعـكس هـذا سـبب عـدم تـفـهـمـنـا لبـعـضـنـا وحـكـمـنـا على
بـعـضنـا وسب وشـتم بـعـضنـا ألن مـاتقـوله بـفـمك يـخرج من قـلـبك أو من عـقلك

وحتتاج بإستمرار أن تنظف قلبك وعقلك من التلوث اإلنساني .
رأة التي تضع مئـات الدوالرات على مالبسها أو تضيع كل ماأقـوله ليس لتلك ا
مال والـدها أو زوجـها في عـملـيات الـتجـميل وتـقضي مـشاويـرها
ـرأة احلـقـيـقـيـة الـتي قـلـبـهـا في سـيـارة فـارهـة بل لـتـلك ا
يشـبه السحب البيـضاء وحنانهـا يشبه السمـاء وصفائها
ياه العذبة.. لتلك التي تشبه الشمس مرة والقمر يشبه ا
مـرة أخــرى هي الـطـبـيــعـة بـكل أنـواعــهـا وألـوانـهـا.. هي

احلياة .

ـجـمـوعـهـا وحـتى ـتـحـقــقـة هـذه  ا
ـقــبل او مـنــتـصف ايـار  حـزيــران ا
يـــعــطـي رؤيــة واضـــحــة عن مـــقــدار
اخلـطـة الزراعـيـة لـلـمـوسم الـصـيفي
قبل) ولفت الى ان (ما يتحقق من ا
خــزين مـائـي وايـرادات مــطــمـئن في
تطلبات واالحتياجات  تغطية كل ا

والسـيـما مـيـاه الـشـرب وهي مـؤمـنة
بالكامل).

لحي في واوضح ثامر ان (اللـسان ا
شط الــعــرب يــتـأثــر بــعـامــلــ هـو 
تـحـققـة في مـياه ائـيـة ا اإليـرادات ا
نـــهــري الــكـــارون والــكـــرخــة وكــذلك
ـتـحقـقة من خالل ـائـية ا اإليرادات ا

نـهر دجـلـة وهـذه الكـمـيـة تلـتـزم بـها
ـائـيـة وهـنـاك كـمـية ـوارد ا وزارة ا
مــحـددة حملـافــظـة الــبـصـرة لــتـأمـ
ـلحي) ومـضى الى الـقول اللـسـان ا
ـلوحـة  في شط العرب ان (معدالت ا
اآلن هي جــيــدة ومــعــقـولــة مــقــارنـة

اضية).  باالعوام ا

ÊU e «≠œ«bGÐ

أصـــدرت وزارة الـــتـــعـــلــيـم الــعـــالي
والــبـحث الـعــلـمي ســلـســلـة قـرارات
جـديدة فـيـمـا أكدت االلـتـزام بـخطط
اجلـــامـــعــات واالســـتـــعــداد لـــلــدوام

قبل. احلضوري الكامل في العام ا
وقـــالت الـــوزارة في بــيـــان ان وزيــر
الــتـعـلــيم الـعـالـي والـبـحث الــعـلـمي
نــبــيل كــاظم عــبــد الــصـاحـب تـرأس
االجتمـاع الثالث لـهيئـة الرأي وأكد
عــلـى (مــراعــاة الــتــرصــ الــعــلــمي
وااللــــتــــزام بـــخــــطـط اجلــــامــــعـــات
ـبـاشـرة في وتـوقــيـتـات الـتـقــد وا
الــــدراســــات األولــــيــــة والــــعــــلــــيــــا
واالســـتـــعـــداد لــلـــدوام احلـــضــوري

قبل). الكامل في العام الدراسي ا
وفي ســـيـــاق مـــتــــصل بـــارك  عـــبـــد
الــصــاحب جلــامــعـة بــغــداد وكــلــيـة
سـتقـبل اجلامـعة حـصولـهمـا على ا

واقع األولى فـي نتـائج الـتصـنيف ا
العراقي للجامعات.

وقــال عــبــد الـصــاحب ان ( فــعــالــيـة
التكـر لرئيس جامـعة بغـداد  منير
ـســتـقـبل الــسـعـدي وعــمـيــد كـلـيــة ا
حـــسـن شـــاكــــر مــــجـــدي  أهــــمــــيـــة
ـتـصــاعـدة لـلــجـامـعـات ـؤشــرات ا ا
ـية الـعـراقـيـة في الـتصـنـيـفـات الـعـا
وأثـرها في تـعـضـيد مـسـار السـمـعة

ية محليا ودوليا). األكاد
وأوضح عـــــــبــــــد الــــــصـــــــاحب أن (
ثل التصـنيف العـراقي للجـامعات 
جتربة مهمـة للتحفـيز والتنافس في
ـؤسـسي والـبرامـجي مـجـال األداء ا
على صعيد اجلامعات احلكومية من
جهـة واجلامـعـات والكـليـات االهلـية
من جهة أخـرى وتوفر بـيئة مـناسبة
ومنـاخـا مالئمـا لصـيـاغة اخملـرجات

التي تناسب متطلبات التنمية).
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حث وزيـر النفط احسـان عبد اجلبار
اســـمـــاعـــيل  شـــركـــة تـــوتـــال عـــلى
الــتـعـجــيل بـتـنــفـيـذ اتـفــاق مـشـاريع
اسـتـثـمـار الغـاز والـطـاقـة الشـمـسـية
ــاء .  وقـــال بــيـــان تــلـــقــته وحـــقن ا
(الـزمـان) امس ان (اسـمـاعـيل الـتـقى
رئـــيس شــركــة تــوتـــال عــلى هــامش
الـذي مـشــاركـته في مـؤتـمـر الـطـاقـة 
ـعلـومات والرؤى في تـنظـمه شركة ا
وبـحـث الـلـقـاء هــيـوسـ  تــكـسـاس
الـيــات االسـراع والـتـعـجـيل بـتـنـفـيـذ
ــشـــاريع االســتــثــمــاريــة اخلــاصــة ا
بـالــغـاز وتـطـويـر احلـقــول الـنـفـطـيـة
وانـتـاج الطـاقـة الشـمـسيـة ومـشروع
اء) واكـد اسـمـاعـيـل (حرص حـقـن ا
الـوزارة على تـطويـر البـنى الـتحـتية
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يُـتـاح لـفـرسـان الـبـيـان والـبالغـة والـتــجـربـة إطالق الـنـقـد االجـتـمـاعي الـصـادق

ا أنزلق اليه من مطبات. ليوقظوا به من غطَّ في سبات عميق غير عابئ 
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ومن أجمل النقد االجتماعي وأروعه قول من قال :
" كـانـوا يفـعـلون وال يـقولـون ثم صـاروا يقـولـون ويفـعلـون ثم صـاروا يقـولون وال

يفعلون ثم صاروا ال يقولون وال يفعلون "
والسؤال اآلن :

من هم الذين اختلفت أحوالهم وكثر فيهم التقلب ?
واجلواب :

انهم بنو آدم 
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راحل التاريخية التي مرّ بها مجتمعنا أربع : وا
رحلة االولى : ا

كان الفعل يسبق القول 
وهـذه هي أعــلى الـصــيغ في مـيــدان الـتــعـامل االجــتـمـاعـي وال يـتـصـف بـهـا االّ

الصفوة من االبرار .
رحلة الثانية : ا

ـا ازدواجيـة ومن دون اقـتـران الـقـول بـالفـعل وهـذه هي االنـسـانـيـة بـعـيـنـهـا دو
ا يلزم  نكوص عن النهوض 

رحلة الثالثة : ا
مرحلة اطالق الوعود الكاذبة والضحك على الذقون 

فـمــا أكــثـر الــقـول وأقـل الـفــعل وهــذا مـا يــعــانـيه جــيــلـنــا الـيــوم حتــديـداً ال من
السلطوي وحدهم بل من غيرهم أيضاً ..!!

نسوب االخالقي . في مؤشر واضح الداللة على انخفاض ا
وتبقى أقـوال حس الشهرسـتاني بخصوص تصديـر العراق للطاقـة الكهربائية

... تداول ب العراقي ثل الشهير ا ا
حيث واصل الـتيـار الكـهربـائي االنقـطاع حـتى حلظـة كتـابة هـذه السـطور  وقد

تفاقمت األزمة يوماً بعد يوم .
لـقـد جــاء مـقت الـقـول اجملـرد من الــفـعل في نص قـراني صــريح حـيث قـال الـله

سبحانه:
(يَا أَيُّهَـا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ . كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا

تَفْعَلُونَ) 
الصف /2-3

رحلة الرابعة : ا
ـطلـقة في الـقول والـفعـل بحـيث يبـخل بالـكالم الكـاذب فضالً عن هي السـلبـية ا

الفعل الصادق .
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انّ الـتـحـايل والـتالعب واجـتـراح األبـاطـيل واألكـاذيب ال يُـبـقى ألصـحـابه بـاقـية
وحسـبك أنهم مكـروهون ملـعونون اخـتاروا ألنفـسهم العـار في الدنيـا والنار في

اآلخرة .
-5-

ولـيس ثمـة من منـهج أسمى واغـلى من توظـيف كل واحد
ـلك من مواهب وبـراعات ومـهارات وقدرات في ا  مـنا 

مضمار اخلدمة العامة فخير الناس من نفع الناس .
وطوبى للعامل اخمللص .

الــــبــــلــــديـن وإعــــداد مُــــدربــــ وفق
تخصُصات يحتاجها العراق ولبنان
السيمـا في مجال الـتسويق احلديث
والــتــعــبــئــة والــتــغـلــيـف والـبــرامج
احلــديــثــة في قـــضــايــا الـــتــصــمــيم
والــهـنــدسـة والــطـبــاعـة والــعالمـات
التـجـارية وأوعـز بـعقـد جلـسـة فنـية
بـــ اجلـــهــات واألطـــراف الـــفــنـــيــة
ـــعــنــيــة لـــدراســة ووضع اآللــيــات ا

ُمكنة للتعاون في هذا اجملـال . ا
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وتضمنت اجلـلسة الـبحث أيضاً في
موضـوع التصـنيع الـزراعي وكيـفية
اإلسـتــفـادة من الـتـجــارب الـنـاجـحـة
بــــهـــــذا اجملـــــال حـــــيث أكـــــدَ وزيــــر
الـصـنـاعــة الـلـبـنـاني إنَ لـدى لـبـنـان
خبـرة كبـيـرة وقُصص جنـاح مُمـيزة
في هذا اجملـال وإنـها عـلى إستـعداد
ـا فـيه مــصـلـحـة ُـشــتـرك  لـلــعـمل ا
الـــبـــلــدين إضـــافـــةً إلى الــبـــحث في
مـــواضـــيـع ومـــواد أخـــرى وإتـــخــاذ
الـــتــوصــيـــات الــتي من شـــأنــهــا ان
ُتـبـادلة ـنفـعـة ا تُـسهم في حتـقـيق ا
وتـــطــــــويــر صــنــاعـــة كِال الــبــلــدين
ُـسـتـقبل والـبـدء باخلـطـوات األولى 
وتـــكـــامُل صـــنـــاعي بـــ الـــبـــلـــدين

الشقيقيـن . UI¡∫ الرئيس اللبناني ميشال عون خالل لقائه وزير الصناعة منهل عزيز اخلباز     

الـشـركـة العـامـة لـلـفـحص والـتـأهيل
الهنـدسي التابـعة للـوزارة بإعتـباها
ــــســـــؤولـــــة عـن إجــــراء اجلـــــهـــــة ا
الــــفــــحــــوصــــات لــــشــــركــــات وزارة
عادن العراقية والقطاع الصناعة وا
اخلــاص ومــنـح شــهــادات الــفــحص
والـــــتـــــقــــيـــــيم
ُعتمدة والتي ا
بـــــــاإلمـــــــكــــــان
الـدخـول مـعـها
فـي تـــــــعـــــــاون
وعـمل مُـشـتـرك
يخدم اجلانب
ومُـــــنـــــاقـــــشــــة
مــــــــــوضــــــــــوع
الــــــــــتــــــــــدريـب
وإعداد مُـدرب
في مُــــخــــتــــلف
اإلختـصـاصات
فــــــقــــــد أكــــــدظ
مـعـالي الـوزيـر
عـــلى أهـــمـــيـــة
بـــنــــاء قـــاعـــدة
أســـــــاســـــــيـــــــة
لـــلــــتـــدريب من
خِالل نــــوع من
الــــشــــراكــــة بــــ

lO∫ وزير النفط يوقع مذكرة مع توتال الفرنسية uð

لـقطـاع النـفط والطـاقة  واالسـتثـمار
االمـــثـل لـــلـــغـــاز مـن خالل تـــنـــفـــيـــذ
ــشــاريع االســتــثــمــاريــة بــتــطــويـر ا
ـصاحب احلـقـول الـغـازيـة و الـغـاز ا

للعمليات االنتاج النفطية).
W d²A  œuNł

مـشددا على (اهـمية تكـثيف  اجلهود
ـشتـركة السـتكـمال االعـمال الـفنـية  ا
ـطـلـوبـة الـهــنـدسـيـة والـتـصــامـيم  ا
ـــرحـــلـــة احلـــالــــيـــة من اجل خـالل ا
حتـديــد نـقـطـة انـطالق خـطط تـنـفـيـذ
ــــشـــاريع الــــتي  االتـــفــــاق عـــلى ا
تـنـفـيـذها مع الـشـركـة). كـما  اوضح
اسـمـاعـيل أن مـشـروع تـطـويـر حـقل
الـناصرية سيـنعش االقتصاد احمللي
بــذي قــار.وذكــر الـبــيــان ان (الــوزيـر
نـــاقش مع اإلدارة الــعـــلــيــا لـــشــركــة

»ŸUL²ł∫وزير التعليم العالي خالل ترؤسه االجتماع الثالث لهيئة الرأي
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اعلن محـافظ ذي قار محـمد هادي
الغزي عن اجتـماع االدارة احمللية
ثلي الـكتل ونواب احملـافظة مع 
ـقـتـرحة لـبـحث عـدد من احلـلـول ا
الزمة اخلريـج  بنـاءً على دعوة
ــنـاقـشـة االدارة احملـلـيــة لـلـنـواب 
ـتـعلـقـة بـأبـناء جمـلـة من االمـور ا

احملافظة .
وقال الـغـزي ان (الـنـواب اجـمـعوا
عـلـى الـعــمل ضــمن كــتـلــة ذي قـار
ــوحـدة مـن اجل انــصــاف ابــنـاء ا
احملـافــظــة كــافـة دون اســتــثــنـاء 
وضـمـان ادراج عــدد من الـدرجـات
ــوازنــة  الى الــوظــيـــفــيــة عــلـى ا
جانب الـعـمل على تـفـعيـل القـطاع

اخلاص).
واشــــــــــار الـــــــــــغــــــــــزي الـى ان

(االجـــتـــمــــاع خـــرج بـــعـــدد من
التـوصيات ابرزهـا سعي نواب
ذي قار بإضـافة درجات احلذف

ــوازنــة واالســتــحـــداث ضــمن ا
ــقـــبـــلــة الـى جــانـب تــضـــمــ ا
احــــتــــيـــاجــــات احملــــافـــظــــة من
والـسـعي الــدرجـات الـوظـيـفـيـة 
لـلــحـصـول عــلى دعم احلــكـومـة
ـــركـــزيــة لـــتـــنــفـــيـــذ مـــشــاريع ا
اســتــراتــيــجــيــة من شــأنــهــا ان
تـســاهم في تـوفــيـر فــرص عـمل

للخريج والكسبة).
واكــد (أهـمـيـة الــتـواصل الـدائم
بـــ أعــضـــاء مــجــلـس الــنــواب
واألجهزة التـنفيذيـة باحملافظة
لـلـتـعـرف عــلى خـطط احملـافـظـة
سـاهمة في حل وا سـتقـبليـة  ا
ـــواطـــنــ وتـــوفـــيــر مــشـــاكل ا
احــتـيـاجـاتـهم والـتـكـامل الـدائم

واطن). بينهم خلدمة ا

عـــلى صـــعــيـــد مــتـــصل صــادق
الــــغـــزي  عــــلى الــــتــــصـــامــــيم
القـطاعـية لشـريحـة الصحـفي
تـمـهــيـداً لـتـوزيــعـهـا في االيـام

قبلة.  ا
WOMJ  lD

وقــــال الـــغـــزي ان (احلــــكـــومـــة
احملــلــيــة صـــادقت الــيــوم عــلى
الــتـــصــمـــيم الــقـــطــاعي لـــقــطع
االراضي الــسـكــنـيــة لــشـريــحـة
مــشــيــراً الى ان الــصــحـــفــيــ 
ـصـادقـة شـمـلت 151 قـطـعـة (ا
ارض سـكــنـيـة).مـشـدداً عـلى ان
(بلدية النـاصرية ان يتم توزيع
االراضـي وفـق الــــــــــضــــــــــوابـط
ـــفـــاضــــــــــلـــة وتـــعـــلـــيـــمـــات ا

عتمدة). ا

وحــسب خــصـــوصــيــة اجلـــامــعــات
وكــلـيـاتـهــا وأقـسـامــهـا  وعـلى هـذا
األســـاس جــــرى حتــــديــــد الـــدروس
احلــضــوريـة وااللــكــتـرونــيــة حـسب
ــتـــطــلـــبــات الــدراســـيــة لـألقــســام ا
الـعـلمـيـة والـكـليـات  ذلك ان بـعـضا
واد الدراسيـة تأتي كمتـطلبات من ا
لألقــسـام واخــرى لــلــكــلـيــة وثــالــثـة
للجامعة  هذا فيما يتعلق بالدراسة
األولـيـة  أمــا في الـدراسـات الـعـلـيـا
فالدراسة حـضورية من حيث الدوام
رحلـة الراهنة واالمتحـانات  وفي ا
ـكن وصـف الـعـمـلــيـة الـدراسـة في

ستقرة تماما.  جامعتنا با
{ هل من جــديــد ونــوعي عــلى مــســتـوى

استحداث التخصصات العلمية ?
- اشــارة الى الــبــرنــامج احلــكــومي
الذي أكـد ضـرورة استـحـداث برامج
دراســـيــــة في الــــدراســـات األولــــيـــة
والـعـليـا في الـتـخصـصـات الـعلـمـية
واالنــــســـانــــيــــة  وأن تـــكــــون هـــذه
الـدراسات نـوعـية وتـصب في خـدمة
اجملتمع وتلبي حـاجة سوق العمل 
ـستـقبـلية تضـمنت خـطة اجلـامعة ا
لألعوام (2021 ــ 2026) استحداث
همة العديد من الـبرامج الدراسيـة ا
وفي مــقـدمـتــهـا قـسـم االعالم كـنـواة
لكـليـة االعالم الذي تـأخر اسـتحداثه
ــصـرفــيـة كــثــيـرا  وقــسم الـعــلـوم ا
الـية  واستـكمـال برنامج كـليات وا
اجملمـوعة الـطبـية  وفي هـذا االطار
يجري الـعمل على اسـتحداث كـليات
طب االسنـان والصـيدلـة والتـمريض
 حـيث خطت اجلـامـعة بـهـذا اجملال
خطـوات مهـمة بـالتنـسيق مع وزارة
الـصــحـة ومـؤسـسـة الــشـهـداء لـنـقل
الكــات الــتـدريــســيـة ألقــســام هـذه ا
الكلـيات  كمـا نعمل عـلى استحداث
بـعض الـدراسات اخلـاصـة بـالـطـاقة

ـــتـــجـــددة واالســـتـــدامـــة الـــتي  ا
اعــــتــــمــــادهــــا من كــــلــــيــــتي االدارة
واالقــتــصــاد وكــلــيــة الــعــلــوم  امـا
بالنسبة للدراسـات العليا فقد ركزت
خــطــة اجلــامــعـــة عــلى عــدم تــكــرار
دراســـات مـــوجـــودة في جـــامـــعـــات
عــراقــيـــة اخــرى  فــعــلـى مــســتــوى
ـاجــسـتـيـر نـعــمل عـلى اسـتـحـداث ا
تـخــصص الـتـشـريـح واألنـسـجـة في
كـلـيـة الــطب الـبـيـطـري  وتـخـصص
الـهــنــدســة الـكــيــمــيـاويــة في كــلــيـة
الــهـنــدسـة  وتــخــصص الـلــيـزر في
قسم الـفيـزياء بكـليـة العـلوم  وعلى
مــســتــوى الـــدكــتــوراه نـــعــمل عــلى
اسـتـحــداث تـخـصص عـلـوم احلـيـاة

في كلية العلوم.
{ ومـاذا بـشـأن االسـتـحـداثـات الـسـابـقـة

اضية ?   للسنوات الثالث ا
- استحدثنا سابقا (22) تخصصا 
فـفي الـعـام الدراسي 2019 ــ 2020
اسـتــحـدثــنـا (5) تـخــصـصــات عـلى
ـاجـسـتـيـر هي الـهـنـدسة مـسـتـوى ا
االنشائية وهندسة االدارة االنشائية
وهـنـدسـة الـتـربـة واألسس في كـلـية

اشكالـيات طبيـعية  ذلك ان الـتعليم
االلــكــتــروني طــريــقــة جــديــدة غــيـر
مــعــتــادة ســابــقــة   فــضال عـن عـدم
تـوفـر الـبنـى التـحـتـيـة الالزمـة لـهذا
الــنــوع من الــتــعـلــيم الــذي يــتــطـلب
شـبـكـة انــتـرنـيت قـويـة  بـيـنـمـا هي
مــنـــعــدمـــة او ضــعـــيــفـــة في بــعض
مــنـاطق احملــافـظــة الـتي تــقع فــيـهـا
مـحال سـكن الـطـلبـة  فـضال عن قـلة
اخلـبرات في الـتـعـامل مع الـتقـنـيات
احلــديـثـة كـالــصـفـوف االلـكــتـرونـيـة
وغيـرها من امـور  وما زاد الـتحدي
صـعوبـة هـو عـزوف غالـبـيـة الطـلـبة
عن الـتـعلـيم االلـكـتروني  ولـلـتـغلب
على هذه االشـكاليـات كثفـنا من عقد
الــــــنـــــــدوات والــــــورش والــــــدورات
الـتــطـويـريـة لـلـمـالكـات الـتـدريـسـيـة
واصـــدار الــكـــراســات وغــيـــرهــا من
ــــــرور الـــــوقت ـــــنــــــشـــــورات  و ا
واجلــهـــود احلــثــيـــثــة بـــدأت نــسب
حـــضــور الـــطـــلــبـــة في الـــصـــفــوف
االلـكـتـرونـية بـالـتـصـاعـد الـتـدريجي
بالشكل الـذي تمكنـا معه من مواكبة
الــعــمـلــيــة الــتــعــلــيــمــيـة خـالل عـام

اجلائحة   .
{ وما هي دروس التجربة ?

- نتـيـجة تـراكم اخلـبرة بـاالستـفادة
من جتــربــة الـعــام األول لــلـجــائــحـة
تـمــكــنــا من ابــتــكـار آلــيــات جــديـدة
لــتـــرصــ الـــتــعـــلــيـم االلــكـــتــروني
دمج وخصوصا واالنتقال للتعليم ا
فـي الـدروس الــعـمــلـيــة  فـالــتـعــلـيم
دمج يتطلب حتديـد ساعات معينة ا
 وتـهيـئة االقـسام الـداخـليـة للـطلـبة
الذين يسـكنون في محـافظات اخرى
او في أماكن بعيدة داخل احملافظة 
وتهيـئة قاعات دراسـية اضافـية بعد
االسـتـغـنـاء عن الـقـاعات الـتي كـانت
ا في ذلك من على شكل ( كرفانات ) 
خـــطــــورة عــــلى الـــطــــلــــبـــة  مع ان
اجلامعة جلأت اليها سابقا مضطرة
الســتــيـــعــاب االعــداد الــكـــبــيــرة من
الـــطـــلـــبـــة الـــتي تـــفـــوق طـــاقـــتـــهــا
االسـتـيـعـابـيـة  وعـدم تـكـامل بـنـاها
التـحتيـة  فقـد وجهت الـوزارة بعدم
اســتــخــدامــهــا حتــســبــا مـن حـدوث
حرائق كمـا حدث ذلك في مـؤسسات
اخـرى وراح ضــحـيـتـهــا الـعـديـد من
ــواطــنــ  ومــا ســهّل األمــر عــلى ا
جــامـعــتـنــا واجلـامــعـات االخـرى ان
ـــعـــالي الـــوزيــر ـــثـــلــة  الــوزارة 
االســتـاذ الـدكــتـور نــبـيل كــاظم عـبـد
رونـة الكافية الصاحب قد أعـطتنا ا
ــدمج في الــتــعــامـل مع الــتــعـــلــيم ا
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رأة في عيد ا

ـا هنـاك من يـتـصـورها إعـتـراضـا على أعـرف أن كـلمـاتي حـزيـنة ثـقـيـلـة علـيـكم  ور
قضاءالله وقدره ..

أبـدا .. أنا لـست من هـؤالء ..  أنا من الـصـابرين  احملـتـسبـ .. احلـامدين لـكل ما
كـتبه الله لـنا وعـلينـا .. وأحمـده أكثر الن من فـقدته تـرك أثرا طيـبا لن تـمحوه الـسن

عـــنـــدنـــا - نــحن أهـــله - وعـــنـــد أصـــدقــائـه وكل من عـــرفه في الـــغـــربـــة والــوطن ...
ا شـهما  خلوقا  عـطوفا  .. كان  يتعامل وفيا  صـادقا  يحب اخلير  ..  كر

معنا وكأنه ( أب) لنا في رعايته وخلقه ولطفه  وأدبه  ..
قال  الرسـول الكر محمد  (ص) لكل  شجرة ثـمرة وثمرة القلب الولد .. فكيف ال

أحزن  طول العمر والفقيد  ولدي  ثمرة قلبي .
وفقد الولد محرقة للكبد كما يرى االمام علي (ع) ..

ال تلمـني  يا صديـقي فقـد بكى الرسـول محمـد (ص)  وحزن  - وهو  نـبي وخير
البشر - على إبنه إبراهيم مع أنه  لم يقل اال ما يرضي الله في صبره اجلميل  ..
 وأفرط يـعقوب وهـو نبي وابن نـبي وابن نبـي  في احلزن والـبكاء عـلى يوسف  وله
من االوالد اثنا عشر ولدا ولم يلمه أحد حتى إبيضت عيناه لغياب واحد منهم فقط ..
خـمــسـة عــشـر عـامــا عـمـر ( يــتـمي ) بـفــقـد إبــني  وحـيـدي ( عــلي ) .. ولم ابـرأ من

وجـــعي ..
ة .. عصية على النسـيان ..غصة في القلب لن تموت (3- 10) من كل عام ذكرى مـؤ

حتى أموت ..
كيف أنساه  ..وليس في العمر سواه ?!..

ـرض والـشـيــخـوخـة وتـوالي احملـن  والـهـمـوم حــزني لـيـبـلغ لم  يـروض الـزمـن  وا
مـرحـلـة النـضج ويـهدأ ..ال يـزال  حـزني طفـال يحـبـو .. كسـيـحا .. يـتـعثـر ..  يـبكي
ـــثل كل دنـــيــاه وأحالمه .. بــحــرقـــة ومــرارة  طــفـل صــغــيـــر إذا مــا فــقـــد عــزيــزا 
وحـزن  رجل كـبـيـر تعـجـز عـيـنه أن تعـبـرعـما فـي قلـبه من دمـوع حـرى وألم يـبوح به

جسده النحيل  ..    
كل شيء  يذكرني  بعلي  ..

كيف أنسـاه وأنا في حاجة اليه ? أليس من سعادة الـرجل أن يكون له ولد يستع به
كما يـقول االمام زين العابدين ( ع ) الذي بكى عـلى أبيه احلس أربع سنة .. وقد
أبـن احلس ( ع ) ابـنه علي االكبـر عنـدما سقط  صـريعا  مـقطـعا  مضـرجا بدمه
ـوت لفقده  (على الـدنيا بعدك في كربالء بكلـمة مؤثرة اثـره فيها على نـفسه وتمنى ا
صاعب  تهون وتصغر مهما كبرت أمام مصيبة فقد إبنه صائب وا العفا) .. فكل ا

فلذة كبده ودمه الذي يجري في عروقه  .
وت .. هل يعرف كم يوجع االحياء ..? كم هو قاس ا

ومن جـمــيل مـا قـاله الــشـاعـر  نـزار قــبـاني  بـعـد ان ذاق مــرارة احلـزن  والـفـراق
رائعته عن موت ابنه  توفيق   تتجلى فيها العاطفة االبوية باسمى معانيها :

لو كان للموت  طفل الدرك ما هو موت البن .. 
ولـو كــان لـلـمــوت عـقل ســألـنـاه كــيف يـفــسـر مـوت

البالبل والياسم ..
ولو كان للموت قلب تردد في ذبح اوالدنا الطيبي

حـــزني  حـــزن مـــعــدان  فـي شــدتـه وطــول مـــدته
..  لـيس اعـتــراضـا أو مـعـصـيــة ال سـمح الـله بل
لــفـقــد حـبــيب غـال .. كــان يـحــنـو عــلى وجـعي  ..
ويـسـعـدني في كـربتي  .. ويـقف مـعي في مـحـنتي

.. فأصبحت بعده  وحيدا اال من حزني  ..
ـا ال نـرغب .. ونـيأس  عنـدمـا  جتـري  االقدار 
من عــودة الـغــائب ويـصــبح احلـزن قــرين الـروح ..
يكـون الصبـر هو أفضل عالج لـلحزن.. ومـا لنا اال

الصبر ..
وبشر الصابرين ....

رحم الله قلبا طيبا اشتقت اليه ..
ا كم كنت أغبط عليه .. وخلقا كر
وولدا بارا كم نحن بحاجة اليه ..

وال اقول اال ما يرضى الله عليه ..
انا لله وانا اليه راجعون ..
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احلزن ظاهـرة انسانية نبيـلة بل هي أنبل من الفرح فاالنسان
يستطيع افتعال الفرح اما احلزن فال .. ناجي العلي ..

ـعنى يقول الشاعر فاروق جويدة  ..يستطيع  وفي هذا ا
االنــسـان أن يـزيـف وجه الـســعـادة ولـكــنه ال يـســتـطـيع ان

يزيف حلظات احلزن ..
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أوضـــحـت وزارة الـــكـــهـــربـــاء أن
تــركـــيــا ســتـــزود الــعــراق بـ 500
مـــيــكـــاواط ابــتــداءً مـن األســبــوع

اجلاري.
ـــتـــحـــدث بـــاسـم الــوزارة وقـــال ا
أحــــمـــد مــــوسى في تــــصـــريح إن
ـقبل (وزارتـنـا تـسـتعـد لـلـصـيف ا
مـنــذ مـدة لــرفع االنــتـاج وإضــافـة
ــتــحــقق 3500 مــيــكــاواط عــلى ا
وإدخــال بـعض اخلـطـوط الـنـاقـلـة
االسـتــراتـيــجـيــة بـ احملــافـظـات
بــالــنـــســبـــة خلــطي الـــنــقل غــرب
بــــغــــداد- حــــديــــثــــة ورمــــيــــلــــة-
نـاصـريـة).وأضـاف (ايـضـا هـنـاك
خـط بـعـقـوبـة جــنـوب ديـالى وهـو
ومن سـبـقه من اخلـطـوط الـرابـطة
بــ احملــافــظــات كــمــا أن هــنــاك
قرابة 59 محولة حتويـلية إضافة
إلى دعم كــبــيــر لــقــطــاع الـتــوزيع
يــشـمل تــغـيــيــر سـعــات احملـوالت
واســـتــحـــداث مـــحـــوالت ثـــابـــتــة

ومتنقلة). 
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وقال (نأمل أن تكون هـناك سيولة
نــقـديـة وخـطـة وقـوديـة واطالقـات
غـــاز كــافـــيــة الصالح احملـــطــات"
ـوازنة  مـنـوهاً "في ظل غـيـاب ا
صرف األموال اخملصصة للوزارة
وفق آلـيـة 1 عـلى 12 من مـوازنـة
الــعــام الــســابق لــوزارات الــدولـة
وهــذا غـــيــر كــاف لــذلك طــالــبــنــا
ــالــيــة مــجــلـس الــوزراء ووزيــر ا
بـضرورة تـزويـد الوزارة بـاألموال
الالزمـة لـنـكـون جـاهـزين لـلـصيف

قبل). ا
أوضـح مــــوسـى (بــــالـــــنــــســـــبــــة
المــدادات اخلـطـوط الـنـاقـلـة نـحن
اآلن بالربط الكهربائي مع اخلليج
ـرحـلـة األولى عـبـارة عن 500  وا
ميـكاواط والـربط الفـني أجنز منه
ـئـة مع اخلـلــيج ولم يـتـبق  88بــا
سـوى االتفـاق عـلى سعـر الـتعـرفة
وإنـشـاء خط يــربط مـحــطـة الـفـاو
ــــــــــحـــــــــــطـــــــــــة الــــــــــزور داخـل
الــكـويت).أوضـح (أكـمـلــنـا الـربط
الـفـني مع تـركــيـا ونـنـتـظـر خالل
أسـبـوع أن يـبدأ تـزويـد الـعراق بـ
(500)  ميكاواط أما بشأن الربط
مـع األردن فــــإن شــــركــــة جــــنـــرال
الـكـتـريك تـعـمل علـى أرض الواقع
ـسح الــتــربـة وحتــديـد مــسـارات
اخلــطـوط واآلن الــعـمل جــارٍ عـلى
انشـاء خط ريشة- قـائم).وباشرت
دائـــرة تــوزيع كـــهــربــاء مـــيــســان
بـتأهـيل الـشـبـكـة الـكـهـربـائـية في
قـضـائي اجملـر الـكــبـيـر والـكـحالء
وعـدد من االحيـاء الـسكـنـية داخل
ـدينة ضـمن حملـة جتريها مركز ا
لــتــحــســ الــشــبــكــة اســتــعــدادا

الدخال احمال جديدة.
وقــــالت الــــدائـــــرة في بــــيــــان  ان
(مالكــــاتـــهـــا بـــاشــــرت بـــتـــأهـــيل
وموازنة االحمال عـلى الشبكة في
حي دور الــسـكـر فـي قـضـاء اجملـر
فــضال عن ادخـال مـحــولـة جـديـدة
ســـعــة 630 ك.ف  لـــلـــعـــمل بـــعــد
االنـــتــهـــاء من اعـــمـــال نــصـــبـــهــا
وربـطـهــا واجنـاز اعـمــال صـيـانـة
اضـطــراريـة عــلى مـغــذيـات غـزة 

االعـتـماد  الـسـراي "  اخلـارجات
من محـطة الـكحـالء الثـانوية 33/
11ك.ف ضـــمـن شــبـــكـــة كـــهـــربــاء
قضـاء الكـحالء و  صيانـة الشـبكة
في قـــــطـــــاع 28 وسـط مـــــديـــــنــــة
ـالكــــات الـــــعـــــمــــارة).وأجنـــــزت ا
الهـندسية والـفنيـة في فرع توزيع
كـــــهــــربـــــاء الــــنـــــجف األشــــرف ..
وبـأشراف مـدير الـفرع صـفاء عـبد
الـزهـرة اخلـالـدي  أعـمـال صـيـانة
ـتـنبي ـغـذي ا الـعـوارض الـفـنـيـة 
133كـي في من مــــحـــطــــة شـــمـــال
الـنـجف   132 كي في  واســتـمـر

دة 24 ساعـة مـتواصـلة , العـمل 
ر في بسـبب مـكان الـعمل كـونه 
مـنـطقـة الـطـمر الـصـحي .ب ذلك
مدير فرع توزيع كهرباء احملافظة
صفـاء اخلالدي لـ (لـلزمان ) أمس
:  الـتـنـسـيق مع مـديـريـة بـلـدية
النجف حول رفع النـفايات وتغير
مكـان الطمـر  كون مرور مـغذيات
33 كي في مـن خالله   ,وتــــمــــثل
حــجم الــعـــمل إســتــخــدام جــوين
مستقيم  X   1 33  400  كي في
 والـــبــالـغ عـــددهــا   4وقـــابـــلــوا

سافة  15 متر .

وارد الـهـنـدسـة  وعـلـوم الـتـربـة وا
ــائـيـة في كــلـيـة الــزراعـة  وعـلـوم ا
الرياضيـات في كلية الـعلوم  وعلى
مـسـتوى الـدبـلـوم العـالي اسـتـحدث
تخصـصان في عـلوم احليـاة وعلوم
الـكـيمـيـاء في كلـيـة الـتربـيـة للـعـلوم
الـــصـــرفـــة . وفي الـــعـــام الـــدراسي
2020 ــ 2021 اســـــــــــتـــــــــــحـــــــــــدث
واد بكـلية تخـصصان في هـندسـة ا
الــهــنـدســة واجلـيــولـوجــيـا ( عــلـوم
االرض ) فـي كــلــيـــة الــعـــلــوم . وفي
الــــــعـــــام الــــــدراسي 2021 ــ 2022
اســــتـــحــــدثت (7)  تــــخــــصــــصـــات
بــضـمــنـهــا اعـادة فــتح تـخــصـصـ
سابـق  فـعلى مـستـوى الدكـتوراه
استحدث تخصص علوم احلاسبات
فـي كـــلــــيــــة الــــعـــلــــوم  واالنــــتـــاج
احلـيـواني فـي كـلـيـة الـزراعـة  وفي
ـعادل للـماجسـتير الدبلـوم العالي ا
اســتــحــدث تــخــصص الــعــمــلــيــات
النفسية والتربـوية في كلية التربية
لـلــعــلــوم االنــســانــيــة  وتـخــصص
تخطـيط استراتـيجي أمني فـي كلية
االدارة واالقــــتـــصـــاد  وتـــخـــصص
دراســــــات في الــــــفــــــكـــــر االسـالمي
ـعاصـر بكـلـية الـعـلوم االسالمـية  ا
واعــــادة فــــتح تــــخـــــصص طــــرائق
تدريس اللـغة العـربية عـلى مستوى
ــاجـسـتــيـر والــدكـتـوراه في كــلـيـة ا

التربية األساسية .
{ وعلى مستوى الدراسات األولية ?

- اســـتــحـــدثت بــعض األقـــســام في
الــدراســة األولــيــة كــقــسم هــنــدســة
طـارات في كلية الـهندسة الطرق وا
 واســتـــحـــداث بــرنـــامج الـــدراســة
ــســائــيـــة في قــســمـي االقــتــصــاد ا
واالحصاء بـكليـة االدارة واالقتصاد
 واســتـــحـــداث بــرنـــامج الـــدراســة
ــسـائـيــة في قـســمي الـريــاضـيـات ا
واالرشــاد الــتــربــوي والـنــفــسي في
قداد  وقـسم التقانة كلية التـربية ا

االحيائية في كلية العلوم .
{ عـــلـــمـــنـــا بـــدخـــول اجلـــامـــعـــة بـــعض
الـتـصـنـيــفـات الـدولـيـة  هل من تـقـدم في

هذا الشأن ?
- اســــتــــنــــادا الـى بــــرنــــامج وزارة
الــتـعـلـيم الــعـالي والـبــحث الـعـلـمي
والــــبـــرنــــامج احلــــكــــومي جملــــلس
الــــوزراء الــــذي أكـــد عــــلى ضـــرورة
ـية  الـدخـول الى الـتـصـانـيف الـعـا
ويعـرف حـضرتـكم ان هـناك مـعايـير
مــشــتــركــة لــلـــتــصــانــيف الــدولــيــة
كـالـبحث الـعـلـمي  ومـدى الـعالقات
الــدولـيـة لـلـجـامـعــة ومـقـبـولـيـتـهـا 
ومـذكـرات تـفـاهـمـهـا مع اجلـامـعـات
الــــدولــــيـــــة االخــــرى  وأن تــــكــــون
ـية جـيدة  اجلامـعة ذات سـمعـة عا
وأن تـــعـــمل عـــلـى خط االســـتـــدامــة
الــبـيـئــيـة  لــذلك وضـعت اجلــامـعـة

ـعـايـيـر بـغـية خـطـة لـتـطـبـيق هـذه ا
ـيـة  وقد الـدخـول للـتـصـانـيف العـا
شُـكـلـت لـهـذا الـغـرض جلـان عـلـمـيـة
ـعــنــيــة ومن مـن بــعض الــكــلــيــات ا
الطـلبـة العـائدين من الـدراسة خارج
العراق  وعـلى هذا األساس تـمكنت
اجلامـعـة من الـدخول الى تـصـانيف
مـــهــمـــة من ضـــمــنـــهــا تـــصـــنــيف (
qs ) البريـطاني وتـصنيف (Times
شـنـغــهـاي لــلـمــنـطـقــة الـعــربـيـة ) و
(UI Green MetriC ) تـــصــــنـــيف
(RUR) األنـــدنـــوسي  وتـــصــنـــيف
الروسي  وتـصنيـف (ويب ماتركس
CSIC) االسباني الذي كنا موجدين

فيه سابقا ومازلنا .
ــيــة تـــهــتم وهــنـــاك تــصـــانــيف عـــا
ــنــاطـق اخلــضــراء واالســتــدامـة بــا
ــتـجـددة  لـذلك شـرعت والـطـاقـات ا
اجلـامـعـة بــتـوجـيه الـكـلـيـات الى ان
تـــكـــون هـــنـــاك مــشـــاريـع واضـــحــة
ــتـجــددة  واسـتــحـداث لــلـطــاقـات ا
دراسـات عـلـيـا بـهـذا الـشـأن  فـضال
عن توجيـهها بـاالهتمـام بالتـصنيف
الـوطـني الـذي يـعـد من قـبل وزارتـنا
ــنــحــنــيــات مــهــمـة لــكــونه يــأخـذ 
وبـــخـــاصـــة في الـــبـــحث الـــعـــلـــمي

والتطوير االداري .
ي مــاذا { وبــخـــصــوص الـــنــشـــر الــعـــا

يجري?
- عـملت اجلـامـعـة على دعم مـسـيرة
ي مـن خالل تـــكــر الــنـــشـــر الــعـــا
بــاحــثـــيــهــا بــكــتـب شــكــر وتــقــديــر
ومكافآت مالية  األمر الذي أثمر عن
ستوعبات زيادة نشر األبحـاث في ا
ية  حـيث بدأت مـسيرة الـنشر العـا
في عـام 2003 بـبــحث واحـد  وبـلغ
نشـورة لغاية 2018 عدد األبحـاث ا
 (300)بــــحث  وبـــعـــد ان اتـــخـــذت
اجلــامـعــة اجـراءاتــهـا بــهـذا الــشـأن
حدثت نقـلة نوعـية  ففي عام 2020
ـنـشـورة (526) بـلغ عـدد الـبـحـوث ا
لك رصـيـد بـحثي بـحثـا  وحـالـيـا 
يبلغ (2044) بحثـا  وهذه الـبحوث
مـنــشـورة في (130) مـجــلـة مــوزعـة
عــلى الـكــثـيـر من دول الــعـالم مــنـهـا
تحدة وبريطانيا والكثير الواليات ا
من الـدول االوربـيـة  ولـديـنـا تـعاون

بحثي مع (25) دولة حول العالم .
{ لـفـتـنـا أثنـاء دخـول اجلـامـعـة عـمـرانـها

ولننتهي بذلك ايضا  ما مشاريعكم ?
ـهـمـة التـي اجنزت ـشـاريع ا - من ا
ــــاضـــيـــة هـي أربـــعـــة ـــدة ا خالل ا
بـنـايـات لألقـسـام الـداخلـيـة لـلـطـلـبة
ــسـاحــة كــلـيــة تــبـلغ والـطــالــبـات 
(5000) متـر مـربع  وتتـكـون بعض
هذه األقسـام من طابـق واخرى من
ثالثــــة طـــوابـق  وتـــبــــلغ الـــطــــاقـــة
االستـيعـابية لـكل قسم (800) طالب
ـتازة وطـالـبـة وبـخـدمـات فـنـدقـيـة 

جدا  وبذلك تصبح بنايات األقسام
بنـايات الداخـلـية في اجلـامـعة (6)  
مـوزعة بـواقع (3) بـنـايـات لـلـطـلـبـة

الـذكور ومـثـلـها لـلـطـالبـات  كـما 
اجنــاز عــدة مـــشــاريع بــتــمــويل من
صــنــدوق الــتـعــلــيـم الــعـالـي مــنــهـا
مـشــروع الـقـاعـة مــتـعـددة األغـراض
ـركــزيــة الـذي ــكـتــبــة ا ومــشــروع ا
يـتكـون من خـمـسة طـوابق  وهـناك
مـشاريع اخـرى صـغيـرة ومـتوسـطة
ــدة فـي طــريـــقــهـــا لإلجنـــاز خالل ا
ــقــبــلــة . وبــخــصــوص الــقــلــيــلــة ا
ـــشـــاريـع الـــتي في طـــور االجنـــاز ا
وبــتــمــويل اخلــطــة االســتــثــمــاريــة
ـشـروع الـبـنى الـتـحـتـيـة فـتـتـمـثل 
ـحـطـات خـاصـة بـإسـالة ـتـعـلـقة  ا
ــــاء واجملـــاري ومــــعــــاجلـــتــــهـــا  ا
ويـتــكـون من أربـعـة شــبـكـات لـلـمـاء
واجملاري  وشـبـكة لـسـقي احلدائق
ــعـاجلــة مــيــاه األمــطـار  وشــبــكــة 
فــضال عن بــنـاء فــنـدق الســتـضــافـة
ــــــؤتــــــمــــــرات ــــــشــــــاركــــــ في ا ا
ـهرجـانـات الـتي تنـظـمـها كـلـيات وا
اجلــامـعـة. امــا مـشـاريع هــذا الـعـام
ـسـاطـحات ) فـلـديـنـا وعـلى بـاب ( ا
مـشـروع الــكـافــتـيــريـا الــنـمــوذجـيـة
ومــركــز الــتـســوق وكــافــتــيــريــا في
الــوقت نــفـسه  وهــنــاك مـشــروعـان
مــدرجــان عــلـى مــيــزانــيــة صــنـدوق
التعـليم العالي لـلسنـة احلالية وفق
قـرار (340) هــمــا : مــشــروع كــلــيــة
الـتـربيـة االنـسـانيـة وهـو عـبارة عن
قاعات دراسيـة وملحقـاتها  واآلخر
بناية عمـادة كلية التربـية الرياضية
ـبـاشـرة بـهـمـا في األيـام  وسـتـتم ا
الـقـريبـة الـقـادمـة  وسـيتـم في اطار
ــســتـقــبــلــيــة ادراج ثالثـة اخلــطــة ا
مـــشــاريـع لــكـــلـــيـــات طب االســـنــان
والــصــيــدلــة والــتــمــريض الــتي من
ؤمل استحداثـهما خالل السنوات ا
القادمة . ــ وكيف يجري تمويل هذه

شاريع ? ا
احلــقــيــقــة ان أفــكـــار الــتــطــويــر لم
تـتـوقف عـنـد احلد الـذي ذكـرته  بل
هناك أفكار طموحة عديدة  لكن قلة
ـالـيـة يـقف حـائال الـتـخـصـيـصـات ا
دون ذلك  ولـلتـغـلب عـلى ذلك بـدأنا
ـوازي نــسـتــثـمــر أمـوال الــتـعـلــيم ا
وايــرادات الــدراســـة عــلى الــنـــفــقــة

شاريع .  اخلاصة في استكمال ا
قابلة عبر السيد رئيس وفي ختام ا
اجلـامــعــة االســتــاذ الــدكــتــور عــبـد
ـــنـــعـم عـــبـــاس كــــر عن شـــكـــره ا
وتـقديـره إلدارة جـريدة الـزمـان على
ـبادرة التي من شـأنهـا تسلط هذه ا
ــنـجــزات الــعـلــمــيـة الـضــوء عــلى ا
والعـمـرانيـة التي تـقـوم بهـا جامـعة
ديالى بـوصـفهـا الـواجهـة األبرز في

احملافظة . 

عـــلى شــكـل قالع بــطــراز مـــعــمــاري
اسالمي تـــزيــــنه قـــبب بـــالـــلـــونـــ
األبـيض واألزرق   وبـوابـة ضـخـمة
حتــيـلك الـى شـارع بــطـول أكــثـر من
كــيـلـو مـتــر سـرعـان مــا يـتـبـادر الى
ـــوكب الـــذي عـــبــده ذهـــنك شـــارع ا
البـابـليـون بحـجـر الكـلس األبيض 
فـال يــســعك اال ان تــســمــيه بــشــارع
ا صنعه األجداد من وكب تيمنا  ا
مجـد باذخ  تـرفع نظـرك الى األعلى
ركزية التي تربعت كتبة ا فتبصر ا
بجالل وزهو في نهايته  فخامة في
الـبـناء وجـمـال في الـتـشـكـيل   هذا
هـــو ولــيس مـن شيء غــيـــره يــلــفت
نـــظـــرك وانت تـــهم بـــالـــدخـــول الى
جـــامـــعـــة ديـــالى الـــتي يـــتـــزود من
علومها (22206) طالبـا وطالبة في
الـدراســة الـصـبــاحـيـة و(5530) في
سـائيـة  فتحـتار من أين الدراسـة ا
تـبـدأ حـديــثك مع رئـيـسـهـا االسـتـاذ
ـنعم عـباس الـكر  الدكـتور عـبد ا
فـــصـــورة مــــحـــافـــظـــة الـــبـــرتـــقـــال
وجـامـعـتهـا الـتي ال تـبـعـد عن مـركز
ـديـنة سـوى أقل من خـمـسـة كـيـلو ا
متـرات علـى طريق بـغداد ــ بـعقـوبة
القـد تسـودهـا الضـبابـية في ذهن
من لم يزرها بعد االحتالل االمريكي

في عام 2003.
{ اذن لــنــبــدأ من اســلــوب االدارة الـذي

أنتج هذا التحول العمراني الالفت?
- في ضوء مـا مـرت به اجلامـعة من
ظـروف عـصـيـبـة  خـصـوصـا وانـها
تعـرضت للـتخـريب مرتـ احداهـما
بــــعـــد عـــام 2003 واالخــــرى بـــعـــد
سـيـطـرة اجلـمـاعـات االرهـابـية عـلى
الـكثـيـر من مـرافق احملافـظـة  ولكي
نصل لـألهداف الـتي نتـطـلع اليـها 
البـد من احـداث تـغـيـيـر في اسـلـوب
العمل  وهذا هو أول حتول شهدته
اجلــــامــــعــــة في تــــصــــوري  لــــذلك
ــكن تــســمــيـته اســتــنــدنـا الـى مـا 
باإلدارة الهادئـة التي تتـيح الفرصة
لـلـتــأمل  كـمـا وجـدنـا ان الـضـرورة
تــتــطــلـب اعــطــاء األشـــخــاص عــلى
اخــتالف طــبـــيــعــة عــمـــلــهم الــوقت
ناسب لتصحيح األخطاء الكافي وا
ان وجـــدت  وتــعــزيــز الــنــجــاحــات
بالتحـفيز الواضح معـنويا وماديا 
هـمة بوصـفه واحـدا من األسالـيب ا
في ادارة اجلودة الـشـاملـة . وتأكـيد
حــقـــيـــقــة وبـــشــكـل مــتـــواصل بــان
ــتـحـقـقـة هـي حـصـيـلـة االجنـازات ا
جــهــد مــتــضــافـــر ومــتــآزر جلــمــيع
العـامل في اجلـامعـة  وان الفضل
فــيـه ال يـــعــود لـــشـــخص بـــعــيـــنه 
تـحقق في جـامعـتنـا هو فالـنجـاح ا
نتـيجة الـعمل اجلـماعي الـذي تغلب

عليه الروح األسرية .  
{ وكيف تعاملتم مع التحديات ?

- واجــهت اجلـــامـــعــة الـــعـــديــد من
الـتحـديـات  وفي مـقدمـتـها جـائـحة
كــورنـا  وهــو حتــد كـبــيـر دون شك
ـختلف قطاعاته  شمل العالم كله 
فعند انتشار الوباء في بالدنا  كان
هــاجـــســـنــا األول والـــســـؤال الــذي
سعينـا من أجل الوصول الى اجابة
وافيـة عنه هـو : ماذا نـعمل من أجل
أال تــضــيع الـســنــة الـدراســيــة عـلى
الطلـبة ? وما كـان من سبيل أمـامنا
ســــوى الـــتــــحـــول الـى الـــتــــعــــلـــيم
االلـــكـــتـــروني  مـع مــا يـــرافـق هــذا
الــتــحـــول من اشــكـــالــيـــات تــرتــبط
الكات التدريسية  وهي بالطلبة وا

محمد هادي الغزي 

مـنذُ األزل ومع اخـتالف نظريـات التـكوين في ما بـينهـا سواء مـا كان منـها ديني أو
من بنات أفـكار البشر لم تنتقص هذه النظريات من شأن النساء ودورهن كقطب من
ـا تتجـنى بعض التفـسيرات لـلنصوص قـطب ال ثـالث لهمـا في النشوء والـتكوين ر
عـاني السامـية لفـلسفـة األديان في وصفـها للـمرأة ودورها (الـسماويـة) وتبتـعد عن ا
في اجملـتـمع إال أن ذلك ال يـعنـي تمـامـا إن األديـان قـد حـولت الـنـساء إلـى قطـيع من

العبيد?
ؤسـس جملـتمـعنـا العـاقل بصرف إذن دعـونا نتـفق أوال بأن هـاذين القـطبـ كانـا ا
النـظـر عن أصول تـكويـنهـما سـواء كانـا قرديـن أو حوتـ على فـكرة أخـينـا (جارلس
ـقدسـة إبـتـداءً من أبـينـا آدم وأمـنـا حواء دارون) رحـمه الـله أو كـمـا جـاء في كتـبـنـا ا
وانـتهـاءً إلى ما آلت إلـيه الـشراكـة بـ القـطبـ وحتـولت السـيـدة حواء إلى (حـرمة)

والسيد آدم إلى دكتاتور بغيض!.
ة إن لم أقل وسواء اتـفـقنـا أم لم نـتفق فـقـد اتفـقت مـعظم األديـان والـفلـسـفات الـقـد
ـرأة ومـوقـعـهـا  وتـقـديـسـهـا لـدى الـكـثيـر مـن الشـعـوب في جـمـيـعـهـا عـلى احـتـرام ا

وروثة.. ولكن ? ميثولوجياتها ا
مالذي حول شريكة احلياة إلى (حرمة) أو (عورة) الله يحشم!?

هل هي النظم االقتصادية وتداعياتها عبر األزمان?
نـظومة من الـعالقات االجتـماعيـة التي أفرزتـها ماكـينة االقتـصاد والتي أم هـي تلك ا

كبلت الرجل وجعلته أكثر عبودية لغرائزه ومن ثم ذكوريته?
زاجـية والذاتـية لـلنـصوص الديـنيـة التي تـخدم في تـأويالتها هل كـانت التفـسيـرات ا
مصالح الـذكور سبباً في عـبودية الرجل لـذاته التي كونها من إلـغاء ومصادرة بعض

حقوق وإمتيازات شريكته?
أم هو صراع سلطوي في الشراكة واتخاذ القرار?

مع كل هـذه التـساؤالت يـبـقى الرجل بـاعـتقـادي هـو من يحـتاج احلـريـة والتـحرر ألن
ـاط الـسـلوك شريـكـته مـسـجـونـة في عـبـوديته وعـبـوديـته مـجـمـوعـة متـنـاقـضـة من أ

والتصرف واالدعاء وأمراض النرجسية واالزدواجية.
ا نـتعرف أكـثر عـلى أوجاعـنا التي لم دعـونا نتـساءل بـشفـافية وقـليل من اجلـرأة ر

نعد نحس بها?
كم منا سمح (لـنسائه) أن تفعل كما يريد هو أن يفـعله بنساء اآلخرين بصرف النظر

عن النوايا ونوع السلوك?
شـاركة ه) تـرجـمة أفـكاره (اخملـمـليـة) في الـتحـرر واألنعـتـاق وا كم منـا أجـاز (حلر

الفعلية في األنشطة السياسية والثقافية والفنية بغض النظر عن توجهاته هو?
ا تأثير وضغوطات حتى كم رجل منا (مهـما كنا) أحل لسجيناته حريـة االختيار دو

اإلقناع?
تحررة بالفريسة السهلة واخلفيفة? رأة ا من منا ال يتهم ا

كم من الـنسـاء قتـلـنا جملـرد عالقة أو دعـاية أو وشـايـة لم تثـبت كـما جـاء في القـانون
القرآني السامي?

كم منا يعتقد بأن الشرف سلوك رجالي كما هو نسائي?
كم مـنا يـؤمن بأن الـشرف صـدق وأمانـة وشجـاعة وحـرية ال مـجرد أعـضاء تـناسـلية

فحسب?
كم منا يرفض بصدق هذا النظام االجتماعي في أسرته ويعمل فعال على استبداله?
ا تـثـير أوجـاعـنا الـتي تـكلـست ولـكن اإلجابـات عـلى ما إذن التـسـاؤالت كثـيـرة ور
سبق مهما كـانت فهي بالتأكيـد ال تخضع للقياسـات العامة التي تمنـحنا استنتاجات

لبناء بدائل أخرى في هذه احلقبة من الزمن وعلى العموم فأننا أمام خيارين: 
إمـا أن يــكـون هـذا الــنـظـام هـو األفــضل حلـد اآلن عـلى ضــوء واقع احلـال حـيث أن
الـقــطب الـثــاني (يـبــدو والـله أعـلم) راضــيـا عن هــذه (الـقـســمـة) أو إنـنــا أمـام ثـورة
اجتماعـية كبرى تستدعي طاقات وتضحيات وأزمان ليست طبيعية وفي كل األحوال

علـيـنـا أن نتـذكـر دومـا بـأننـا نـعـمل بأقـل من نصف طـاقـاتـنا
وإحـصائـياتنـا وأرباحـنا ونسـتهـلك أكثر من كـامل حجـمنا

نساءً ورجاالً وتلك معادلة خاسرة تماما.
وعـــلى ضــوء ذلك ال زلـتُ مــصــراً بــأن الـــرجــال هم أولى
بـاسـتــرجـاع حـقـوقـهـم اإلنـسـانـيـة احملــضـة والـتـحـرر من
) حرائراً عبـودية ألذات األقـوى وحينـذاك ستكـون (احلر

. ولكن بعد ح
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{ طــهــران (أ ف ب) - أعـلـن احلـرس
الثوري اإليراني الثالثـاء مقتل اثن
من ضـــبـــاطه بـــقــــصف اســـرائـــيـــلي
اســتـهــدف مـواقع قــرب دمـشق فــجـر
اإلثــنـ مــتـوعــدا الـدولــة الـعــبـريـة
العدو الـلدود للـجمهـورية اإلسالمية
ـتـهـا".وأفـاد احلرس بـدفع "ثـمن جر
في بــيــان عــلى مــوقــعه االلــكـتــروني
"ســـبــاه نــيـــوز" امس إنه "عـــلى إثــر
ــة الـــتي ارتــكـــبــهــا الـــكــيــان اجلــر
الـصـهـيـوني صـبـاح يـوم االثـنـ في
عــدوانه الــصــاروخي عــلى ضــاحــيـة
العـاصمة الـسورية دمـشق استـشهد
اثـــنــان من كـــوادر احلــرس الـــثــوري
األبــطـال (...) هــمـا الــعـقــيـد احــسـان
كربالئي بور والعقيـد مرتضى سعيد
جنـاد".وحـذّر احلـرس الـثـوري من أن
"الــكــيـان الــصــهـيــوني ســيـدفـع ثـمن
ـته هــذه".وكـانت وكـالـة األنـبـاء جـر
الــرســمـيــة الــســوريـة "ســانــا" ذكـرت
االثـنـ أن الـقـصف االسـرائيـلي أدى

".من جـهته الى مـقتل "مـدنـيـ اثنـ
ــــرصـــد الــــســـوري حلــــقـــوق أفـــاد ا
االنــســـان ومـــقــره بـــريـــطــانـــيــا أن
الـقـصف طـال "مــسـتـودعـاً عـلى األقل
ـقـاتـل لألسـلـحـة والـذخـائـر تـابـعـا 
" في مــحـيط مــطــار دمـشق إيــرانـيــ
الــدولـي وأدى الى وفــاة "مـــقــاتــلــ
اثـنــ مـوالـيـ إليــران".وتـعـد إيـران
حـلــيـفـا أســاسـيـا لـلــرئـيس الـسـوري
بــشــار األســد وقــدمت خالل الــنــزاع
سـتمر فـي بالده منذ  ?2011دعما ا
ســيــاســيـا واقــتــصــاديـا وعــســكــريـا
لدمشق.وتؤكد طهران تواجد عناصر
هام سلحة في سوريا  من قواتها ا
رة األولى استـشاريـة.وهـذه ليـست ا
تـعـلـن فـيـهـا اجلـمــهـوريـة اإلسالمـيـة
سـقـوط أفـراد من قواتـهـا الـعـسـكـرية
بــضـربــات إســرائـيــلــيـة في ســوريـا.
واتهمت طـهران تل أبيب في ?2018
ـقتل أربـعة "مـستـشارين بالـتسـبب 
" بــضـربـات في مــحـافـظـة عـســكـريـ

ـــاضـــيـــة حـــمـص.وخالل األعـــوام ا
شـــنّت إســرائــيل مـــئــات الــضــربــات
اجلـــويــة فـي ســوريـــا طــالـت مــواقع
لـلـجـيـش الـسـوري وأهـدافـاً إيـرانـيـة
ـقرّب وأخـرى حلزب الـله الـلـبنـاني ا
من طهران.ومنذ بداية العام احلالي
نفذت إسرائـيل سبعة ضـربات جوية
في سـوريـا بـيـنـهـا ضربـات أدت في
رصد إلى  24شباط/فـبرايـر وفق ا
مقتل جندي وأربعة مقاتل موال
إليران في محيط دمـشق فيما أفادت
سـانـا عن مـقـتل ثالثـة جـنـود.ونـادراً
ما تؤكّـد إسرائيل تـنفيـذ ضربات في
سوريـا لـكنـهـا تكـرّر أنّـها سـتواصل
حاوالت إيران ا تصفـها  تصدّيهـا 
تـــرســيخ وجـــودهــا الــعـــســكــري في
سـوريا.وتـشـهد سـوريـا نزاعـاً دامـياً
ـقتل نحو منـذ العام  2011تسبّب 
نـصف مـلـيون شـخص وأحلـق دماراً
هــائالً بـالــبـنـى الـتــحـتــيـة وأدى إلى

تهجير مالي السكان.
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ترفق الوثائق التالية:-
ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه.  ناقصة وفي حالة عدم التزام مقدم العطاء  ١- وثائق العطاء مع شروط ا

ناقصة صادر من الهيئة العام للضرائب نافذ لعام ٢٠٢٢. انعة لالشتراك في ا ٢- كتاب عدم 
٣- هوية غرفة التجارة ووثائق الشركة في حالة تقد العطاء من قبل شركة.

عتمدة لهم مع تأييد اجلهة اخملتصة. ال والسيولة النقدية ا الية للمناقص وذلك من خالل حتديد راس ا ٤- الكفاءة ا
نجزة خالل السنوات العشرة السابقة مؤيدة من اجلهات التعاقدية .  ماثلة ا ٥- االعمال ا
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نصور - شارع النقابات    Address:Republic of Iraq – Baghdad – Al-Mansoorالعنوان: جمهورية العراق - بغداد - ا
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E-Mail:foodstuff2@iraqsfsc.Org    
E-Mail:foodstuff3@iraqsfsc.Org
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نـاقصـة حتميل ؤهـل وذوي اخلـبرة لـتقـد عطاءاتـهم للـعمل اخلـاص  قدمـي العطـاءات ا ـواد الغـذائيـة اإلعالن  ١- يـسر الـشركـة العامـة لتـجارة ا
واد الغذائية في محافظة (نينوى). وتفريغ ا

واد وازنـة االحتاديـة وينـوي استـخدام جـزء منـها لـتنـفيـذ اخلدمـات (حتمـيل وتفـريغ ا الـية ضـمن ا ٢- تـتوفـر لدى (الـشركـة أعاله) التـخصـيصـات ا
الغذائية كما مب في الشروط اخلاصة).

٣- بإمكان مـقدمي العطـاءات الراغب في شراء وثـائق العطاء بالـلغة (العربـية) بعد تقـد طلب حتريري الى مديـر القسم القانـوني/ الطابق الثاني/
ـستـردة البـالغة ـنصـور - شارع الـنقـابات - مـجاور وزارة الـكهـرباء وبـعد دفع قـيمـة البـيع للـوثائق غـير ا واد الـغذائـية/ ا الشركـة العـامة لـتجـارة ا

ب أعاله. علومات على العنوان ا زيد من ا (٦٠٠٫٠٠٠) ستمائة الف دينار بأمكان مقدمي العطاء الراغب في احلصول على ا
٤- تسليم الـعطاءات الى العـنوان االتي (صندوق العـطاءات الكائن في الطـابق األرضي - االستعالمات) قـبل الساعة (١٢) الثـانية عشر ظـهرا بتوقيت
ثليهم الراغب تأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او  صادف ٢٠٢٢/٣/٣٠ وسوف ترفض العطاءات ا بغداد ليوم (االربعاء) ا
صـادف ٢٠٢٢/٣/٣٠ (بعـد السـاعة ١٢ الثـانيـة عشـر ظهراً) يـجب ان تتـضمن الـعطاءات بـاحلضور الـى مكتب رئـيس جلنـة الفـتح في يوم (االربـعاء) ا
بـلغ (٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠) خـمـسـون مـلـيـون ديـنـار عراقي ـركـزي)  ضـمـان العـطـاء خـطـاب ضـمـان او صك مـصـدق صادر مـن مصـرف مـعـتـمـد من الـبـنك ا

ناقصة. دة العطاء البالغة (٩٠) تسعون يوم من تاريخ غلق ا كتأمينات أولية نافذ 
أسعار الكلفة التخمينية

اجور التفريق والتوظيب
داخل اخملزن

مبلغ التنظيف
قطوع شهريا ا

اصناف البضائع واوزانها اجور الوزن
واكمال الوزن

اجور الوظيب داخل
واد اخملازن او عزل ا
او فتح االكداس

اجور التحميل
والتوظيب على ظهر
واسطة النقل

(١١٠) مائة وعشرة
دينار

(٤٠٠٫٠٠٠)
اربعمائة الف دينار

ال غيرها 

كيس زنة ٥ كغم فما
فوق

مجانا مجانا (١١٠) مائة وعشرة
دينار

صندوق او كارتون او برميل(٢٠٠) مائتان دينار
او صفيحة زنة ٣ كغم فما فوق

مجانا مجانا (٢٠٥) مائتان وخمسة
دينار

اجملموع / ٦٢٥ ستمائة وخمسة وعشرون دينار ال غيرها
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الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7218 اخلميس 6 من شعبان 1443 هـ 10 من آذار (مارس) 2022م

ســـــــــــــتوكهولم
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يقول أرسطو إن الفـضيلة الكبرى لبني البشر هي الشجاعة ومنها تنبع البقية: الصدق
والـشهـامـة والكـرم...إلخ. قـتل الشـيخ ضـاري الـضابط اإلنـكـليـزي جلـمن في عشـريـنات
ـاضي وتـخـفّى الـشيـخ في الصـحـراء شـهـوراً  ثم أمسـكـوا به وكـانت عـقـوبته الـقرن ا
اإلعدام. فحـصه الطـبيب وكتب تـقريـراً طبيّـاً للـسلطـات البـريطانـية:  رجل مـسنّ ضئيل
لـلغاية جتـاوز التسعـ ومصاب بـفقر دم شديـد بسبب دزنـتري دموي مزمن مـنذ عقود
وكــانت الـنـتــيـجـة أن صــدر قـراراً من سـلــطـة احملـتل بــالـعـفـو عـن الـشـيخ... الــشـجـاعـة
عـلم األول هي التي تسيّـرها الرحمـة فإذا غابت هذه عادت احلـقيقيـة التي يقصـد بها ا
البشريـة إلى ما قبل احلضارة قرود وذئاب وأسـود تلتهم بعضها.
ـوصل كان أفـظع ما قام به عـندمـا احتلّ تنـظيم داعش مـدينة ا
وصـليّ الـذي جتـاوز عـمره من عـمل وحـشيّ هـو ذبح الـقسّ ا

. التسع
نــكـمل مـع أرسـطــو: الـرذيــلـة األم هـي اجلـ ومــنـهــا جتـري

البقية: اللؤم واخلسّة ودناءة النفس... والقسوة. 

 ÍdLA « rOŠ— ≠ œ«bGÐ

الـهنـد تأتي إلنـقاذ سـريالنكـا في حلظة
حـاسمة  والعالقات على مسار مستقر
 بـعد ان شهدت الـعالقات الثنـائية ب
سـريالنـكا والـهـند تـاريخ من الـتـقلـبات
راحل األولى من إدارة غوتـابايا  فـي ا
كـان الـرأي الـعـام هـو أن الـهـنـد تـتـلـقى

معاملة زوجة األب في سريالنكا .
ــوقـعـة مع اإلدارة ألــغـيت الـصــفـقـات ا
الـسابـقة  والـعودة إلى اتـفاقـية 2019
مع الــهــنــد والـيــابــان لــبـنــاء الــشـرق 
مـحطة احلـاويات في ميـناء كولـومبو 

ومع ذلك في وقت الحق 
 دخـلت مجموعة ادين في صـفقة بقيمة
 700مــلـيـون دوالر سـنـغــافـوري لـبـنـاء
مـحطة حاويات استراتيجية في أعماق
الـبـحـار  وايـضـاً بـنـاء مـحـطـة جـديـدة
تــمـامًـا بــجـوار رصــيف صـغـيــر تـديـره
الـصيـنيـون بقيـمة ٥٠٠ مـليون والر في
مـينـاء كولـومبو  وتـقوم بـبنـاء احملطة
بــالـشــراكـة مع  John Keellsوســلـطـة
ـقرر أن ـوانئ كـشـريك أقـلـيـمي  من ا ا
ــشـروع ــرحــلــة األولى مـن ا تــكــتــمل ا
ـحـطـة طـولـها 600 مـتـر بـحـلـول عام
2024 وسـتعود احملطة وفقًا للمصادر

إلى ملكية سريالنكا بعد 35 عامًا .
تـواجه سريالنكا نقصاً حادًا في النفط
ـواد الــغــذائــيـة  والــغــاز واألدويــة وا
بــســبب شــحــة الــعــمالت األجــنــبــيـة 
وتـعــمل الـهـنـد عـلى إعـداد حـزمـة عـلى
ــســاعــدة ســريـالنــكـا  أســاس عــاجل 
واالمـر مُركّز بشـأن تدابير لـلتغلب على
األزمــة االقــتـصــاديــة الــتي تـواجــهــهـا
توقع أن تقدم الـهند طعامًا الـبالد  وا
وصـحة واألمـان  حزمـة إلى سريـالنكا
عـلى أسـاس عـاجـل  اضافـة الـى طـاقة
الــوقـود  واسـتـيــراد اخـرى مـوثـوقـة 
خـاصة ان الهـند تمثل مـزرعة خلزانات

الـــنـــفط . كــانـت األزمــة بـــســـبب ســداد
ـاضـي من الـديـون الثـقـيلـة لـلعـام ا
اليـــ   في الـــنـــفط واالســـتـــهالك بـــا
ظــهـرت ازمـة مــالـيـة ونــقـديـة  تــبـعـهـا
نــــسب حتت خـط الـــفــــقـــر وكــــذلك دفع
االسـتـثمـارات الهـنديـة  وحزمـة األمان
لــتـبـادل الــعـمـلــة تـتــوخى حـزمـة األمن
الـغـذائي والصـحي وتـمدد بـاستـمرار 
وضــمـان الـتـخـلص مـنــهـا يـتم ائـتـمـان
ــواد الـغــذائــيـة لــتــغـطــيــة اســتـيــراد ا
ـواد األســاسـيــة األخـرى واألدويــة  وا
مـن الـــهـــنــــد  وحتـــديـث الـــطــــاقـــة في
تـريـنكـومـالي  ستـشـمل احلـزمة أيـضًا
ـسـاعدة ـواد وا خط ائـتـمـان لـتـوفيـر ا
فـي عدة اجتـاهـات حتـصل عـلـيه جلارة
الـصغيـرة  لتخـرج من أزمة اقتـصادية
حـادة  وجـزئيـاً جعـلت احلكـومة تـعلن
عن ضــريــبــة جــذابــة . وقــال الــدكــتـور
ويـجيواردانـا  ان سياسة جـادة عندما
تـكون امتـيازًا لدافـعي ضرائب الدخل 

نزل نتيجة غير عادي في ا
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كـان الـضـغط الـتـضـخـمـي الـبـناء  وإن
ــــو األمــــوال في اخلــــارج يــــحـــتــــفظ
بــالــضــغط عـلـى االقـتــصــاد من جــهـة 
واســتـنـزاف الــسـوق من جــهـة أخـرى 
ـرتـبـطة وانـخـفـاض هائـل في األرباح ا
بــــالــــســــيــــاحــــة  وزيــــادة وصــــلت أن

خمسمائة 500 الف شخص
ــئـةـ  وبــحــسب الــتــضـخـم بـلغ 21 بــا
واخلـطط مسـاعدة مقـدمة من الـهند في
ــاضـيــة عــلى شــكل األشــهــر الــســتــة ا

نـــفــــقـــات  وســـيـــكــــون خط ائـــتـــمـــان
لــلـضـرورات الـتي يـتـم اسـتـيـرادهـا من
وجب  500دوالر   والـتفاوض الـهند 
قاصة وتـأجيل العملة ومـليون احتاد ا

اآلسيوي  واربعون الف
 ÊUL²zù«Ë œu Ë

515 مـلـيـون طن مـتـري  حتـت مـبـادلة
ومقايضة 400 سريعون  وتوريد الف

طن من األكسج الطبي السائل .
ان اثـــار الــصــراع األوكـــراني الــروسي
ــنـشــورة  ارتـفـعت وفــقًـا لــلـبـيــانـات ا
فـاتورة الـنفط في سريالنـكا عام 2021
اضي ئة مقارنة بالعام ا بنسبة 50 با
 وتـضخـمت أزمة الصـرف األجنبي في
الـبالد مع انـخـفـاض تـدفق الـتـحويالت
ــو الــنـاجت مـن الـعــمــال . ولـذلـك فـإن 
احملـــلي اإلجـــمــالي لـــلـــبالد يــتـــعــرض
لـضـغـوط  كـمـا أن احـتـيـاطـيـات الـنـقد
األجـنـبي لـديـهـا أقل مـن مـلـيار دوالر  
واالنــخــفــاض غــيــر الــرســمي لــقــيــمــة
الروبية مقابل الدوالر يتراوح ب 12-
ــئـة  وصـنـاعـة الـسـيـاحـة الـتي 15 بـا
ــئـة من الــنــاجت احملـلي تــمـثل  10  بــا
اإلجـــمــالي لــلـــبالد ويــجــلـب الــعــمالت
األجـنبـية ذات الـقيـمة  ويـتعـافى ببطء

في الصادرات .
لـسـوء احلظ الـنـمـو فـي الـواردات أكـبر
بــكـثـيـر من الـنــمـو مـقـابل الـصـادرات 
ـعـتـمدة وتـفـاقـمت مـشـاكل سـريالنـكـا ا
عـلى الـنـفط مع ارتـفـاع أسـعـار الـنفط 
عـــلـى الـــرغم من اإلجـــراءات اجلـــديـــدة
ـــتــحــدة الـــتي اتــخـــذتــهــا الـــواليــات ا

واالحتـاد األوروبي  والـتـي تهـدف إلى
تــــهـــدئـــة األســــواق مـــنـــزعـج من غـــزو
أوكـرانيـا  وتقـلبـات خام بـرنت الدولي
مـستـوى ينـظر في مـليـار ونصف دوالر
إضـافـيـة هـذا الـعـام السـتـيـراد الـنـفط 
ـسـاعـدة الـهـنـديـة تـأتي في لـذلك فـإن ا
ـــنــاسـب ومــؤثـــرة عـــلى عــدة الـــوقت ا
جـبـهات  وحتـتاج سـريالنكـا بالـتأكـيد
ـسـاعدة مـنـهـم لـركوب ـزيـد مـن ا إلى ا
أكـثـر من العـام اجلاري. غـالبًـا ما تـركز
الـهند عـلى الدبلومـاسية النـاعمة  بدالً
من الـدبلومـاسية الـصلبـة عند الـتعامل
مع جـارتها الصغيـرة  ويعتمدون على
نظمات مساعدتهم  عكس العديد من ا
فـي الــبــلـــدان  ومع ذلك بــالـــنــظــر إلى
تـقلبة لسريالنكا الـسياسة اخلارجية ا
 حتـتـاج الـهـنـد بـالـتـأكـيـد إلى تـسلـيط
الـضـوء علـى مسـاهـمتـهـا وأفضل وقت
لـلقيـام بذلك  لكن بالـنظر إلى الطـبيعة
احلــســاســة لـلــعالقــات بــ نــيــودلـهي
ـــوقع وكـــولـــومـــبـــو وســريـالنـــكــا  وا
االسـتراتـيجي واعـتمادهـا الشـديد على
ـباشـر  وتوقيت االسـتثـمار األجـنبي ا
حـزمة اإلنقـاذ  التي تقـدرها الدولة بال
شك  سـيـكـون مـن احلـكمـة أن تـتـعـامل
ـــســتـــقــبل بـــحــذر   وأن الـــهــنـــد مع ا
ـعنى احلـقـيقي لـعدم سـريالنـكا تـدرك ا
االنــحــيــاز وهي تــخــطط لــلــخــروج من
األزمـــة االقــــتـــصـــاديـــة احلـــادة  وهي
األسـوأ مـنـذ االستـقالل  اسـتـراتيـجـية
اخملـرج يتطلب بالتأكيد دعم العديد من

الشركاء التجاري .
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{ موسـكو (أ ف ب) - قـالت النـاطقة
بــاسـم وزارة اخلــارجــيــة الــروســيــة
مـــاريــا زخــاروفـــا امس األربــعــاء إن
ـفـاوضات روسـيا تـرى "تـقـدما" في ا
مع أوكـرانـيــا.وأوضـحت في مـؤتـمـر
صحافي " إحراز بعض التقدم" في
فـاوضات الرامـية إلى "إنـهاء إراقة ا
الــدم الــبــعــثــيــة ومــقــاومــة الــقـوات
ــكن" األوكــرانــيــة في أســرع وقت 
مـــؤكـــدة أن روســـيـــا ال تـــســـعى إلى

"إطاحة احلكومة" األوكرانية.
—UM « n Ë

واتفق الـروس واألوكـرانيـون صـباح
امـس األربــــعـــــاء عــــلـى وقف إلطالق
ــمــرات الــنــار حــول ســلـــســلــة من ا
ــدنــيــ كــمــا اإلنــســانــيــة إلجـالء ا
أعــــلــــنت نــــائــــبــــة رئــــيـس الـــوزراء
األوكــــــــــرانـــــــــيــــــــــة إيــــــــــريــــــــــنـــــــــا
ـسـؤولـة فـيـريـشـتـشـوك.وأوضـحت ا
األوكــــرانــــيــــة أن مــــوســــكــــو أكـــدت
مــوافــقـتــهـا عــلى احــتـرام هــدنـة من
الــســـاعــة  09,00حــتى ) 21,00من
 07,00حتى  19,00ت غ) حول ست
مــنــاطق تــشـــهــد قــتــاال.وقــد حــددت
دنيـ خصوصا من رات إلجالء ا
إنـرغـودار إلى زابــوريـجـيـا (جـنـوب)
ومن إيزيوم إلى لـوزوفا (شرق) ومن
ســومي إلى بـولــتـافـا (شــمـال شـرق)
ـــــر بــــــإجالء آالف حـــــيـث ســـــمـح 
ـدنـيـ الــثالثـاء.ويـفـتـرض أن يـتم ا
دنـي ـرات إلجالء ا أيضـا إنـشاء 
إلى كـــيــيف من مـــدن عــدة تــعــرضت
لـقــصف عـنـيف إلى غــرب الـعـاصـمـة
ــــا فــــيــــهــــا بــــوتــــشــــا وإيــــربــــ
وغــــوســــتــــومــــيل.وأوضــــحت إدارة
مــنــطــقــة كـيــيف أن عــمــلــيـات إجالء
ـقرر أن دنـيـ إلى العـاصـمة من ا ا
تبدأ عـند الـساعة  09,30) 11,30ت

ـــكن لـــلــنـــازحــ غ).ومن كــيـــيف 
االنتـقال بعـد ذلك إلى غرب أوكـرانيا
ثم إلى البلدان اجملاورة حيث ما زال
تـدفق الـالجـئـ مـســتـمـرا في األيـام
األخـيرة وقـد وصل عـددهم إلى أكـثر
من مليون الثالثـاء من بينهم أكثر
ــقـرر من مــلــيــون في بـولــنــدا.ومن ا
ر من مدينة ماريوبول أيضا إقامة 
اإلسـتـراتـيـجـيـة الـسـاحـلـيـة (جـنـوب
شـــــرق) الــــــتي يــــــحـــــاول  300ألف
شـخص الـفـرار مـنـهـا مـنـذ اجلـمـعـة
نحو زابوروجيا. لكن وفقا للسلطات
ـنـعون األوكـرانـية مـا زال الـروس 
ـتـفق ـمــر ا عــمـلـيـات اإلجـالء عـبـر ا
علـيه.وكـتب حاكم مـنـطقـة دونيـتسك
بافـلـو كيـريلـينـكو عـلى فيـسبـوك "ما
زالـت مـــاريـــوبــــول حتت احلـــصـــار.
نـعـون الـسكـان مـجددا من الـروس 
ــــــنـــــعــــــون وصـــــول ــــــغـــــادرة و ا
ـــــســـــاعـــــدات اإلنـــــســــانـــــيـــــة إلى ا
دينـة".كما أعـربت فيريـشتشوك عن ا

ـــمـــر اإلنــســـاني من قــلـــقـــهــا إزاء ا
فولنوفـاخا وهي مدينـة صغيرة في
ماريوبول يبلغ عدد سكانها  20ألف
ـات من نــسـمـة.وقـالـت "تـلـقـيـت مـكـا
سكان فـولنـوفاخا يـطالبـون بأن يتم
اإليفاء بالوعود الروسية وأن يتمكن
الـنــاس من مـغـادرة مـديــنـتـهم حـيث
ــدفــعــيــة يــخــتـــبــئــون من نــيـــران ا
والقـصف". وجتاوز عـدد الفارين من
القتال في أوكرانيا الذين جلأوا إلى
ــلــيــوني اخلــارج الــثـالثــاء عــتـبــة ا
شـخص بـعد  12يومـاً فـقط من بدء
الغزو الروسي ألوكرانـيا وفقًا آلخر

تحدة الثالثاء. إحصاءات لأل ا
ــتــحــدة أحـــصت مــفــوضــيــة األ ا
الــــســــامــــيــــة لــــشـــؤون الـالجــــئـــ
 2,011,312الجــئًــا عــلى مــوقــعــهــا
ـسـألـة ــكـرس لـهــذه ا اإللــكـتـروني ا
حــتى الــســاعــة  ويـزيــد هــذا الــعـدد
بـ 276ألف عن احلـصـيـلـة الـسـابـقـة

. يوم االثن
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سـيناقـشان أيـضاً قضـايا ثنـائيـة. وسيتـناول الـبحث ب هـرتسوغ
وأردوغــان مـلف واردات أوروبــا من الــغـاز الــذي اكــتـسـب أهـمــيـة
كــبـــرى بــعــد الــغـــزو الــروسي ألوكــرانـــيــا. وتــصـــدّعت الــعالقــات
سلمة والتي الدبلومـاسية ب الدولة العـبرية وتركيا ذات األغلـبية ا
تطرح نفسـها على الساحة الدولية مؤيّداً قوياً للقضية الفلسطينية
في  2010إثر مقـتل عشرة مدني أتراك في غـارة إسرائيلية على
سـفـيـنـة مـسـاعـدات كـانت حتـاول الـوصـول إلى قـطـاع غـزة وكـسر
احلـصار الـذي تفـرضه عـليه الـدولة الـعـبريـة. وأبرم الـبـلدان اتـفاق
ـصاحلة مـصاحلـة في العام  2016شهـد عودة سفـيريهـما لكنّ ا
مـا لـبـثت أن انهـارت بـعـد عامـ عـنـدمـا استـدعت تـركـيا سـفـيـرها
احــتـجــاجــاً عـلى اســتــخـدام الــقــوات اإلسـرائــيـلــيــة الـعــنف لــقـمع
احتجاجـات فلسـطينـية. واستـمرّت تلك االحـتجاجـات سنة ونصف
الـسنـة وكانـت حتصل كلّ يـوم جمـعة عـلى طـول السـياج الـفاصل
ب قطاع غـزة والدولة العبريـة للمطالبـة برفع احلصار اإلسرائيلي
وتـثــبـيت "حقّ الـعـودة" لــلـفـلـسـطـيــنـيـ الـذين هــجّـروا من بـلـداتـهم

وقراهم لدى إنشاء دولة إسرائيل عام .1948

{  انقـرة (أ ف ب) - وصل الرئيس اإلسرائيـلي إسحق هرتسوغ
امس األربعاء إلى أنقرة في أول زيارة لرئيس إسرائيلي الى تركيا
مـنـذ الـعـام  2007 تـهــدف الى إعـادة احلـرارة الى الـعالقـات بـ
البـلـدين بـعد أكـثـر من عقـد من الـتـوتر. وكـانت الـزيارة مـقـرّرة قبل
أسابيع من الـغزو الـروسي ألوكرانيـا وسيـلتقي هـرتسـوغ خاللها
نـظـيره الـتـركي رجب طـيب أردوغـان. وقـال هـرتـسـوغ في تـصريح
مـقتـضب قـبيـل إقالع الطـائرة مـن مطـار بن غوريـون قـرب تل أبيب
"الـعالقـات بـ إسـرائيـل وتركـيـا مـهـمـة إلسـرائيـل ومهـمـة لـتـركـيا

وللمنطقة بأسرها". 
◊u³¼  UE(

وأضـاف "شـهـدت عـالقة إسـرائـيـل وتـركـيـا فـتـرات صـعـود وهـبوط
وحلـظـات صـعــبـة في الـسـنــوات األخـيـرة... سـنــحـاول إعـادة بـنـاء
الـعـالقـات بـطـريـقــة مـدروسـة وحـذرة". وفي األيــام األخـيـرة دخـلت
تـركيـا وإسرائـيل بقـوة عـلى خط الوسـاطة بـ كيـيف وموسـكو في
توقع أن . ومن ا ستمرة منذ نحو أسبوع محاولـة لوقف احلرب ا
يـطغى الـنـزاع الـروسي األوكـراني على مـحـادثـات الرجـلـ الـلذين

كل النسـاء اليوم جاي آنـه اهـَـنـّي
نور اوترافه اوخير.. للمرأه اعني

×××               
ـرأه ام الناس واحلـضن دافـي ا
عدهه األمان اوحب والگلب صافي

×××               
رأه هـيـَّه اخليـركـلهه مروَّه ا

اختك سند يحميك واخلوَّه خوَّه
×××               

أمك تظل تتناك لو غبت عنهه
تغفرلك الزالّت ماتـدري چنهه

×××               
األم دوه للروح فدوه اإلسمهه
اجلـَـنـَّه گال الله جـوَّه رجـلهه

×××               
مو انتي تـنـذل انتي األبـيـّه

گلبچ چبيراهواي گلب (النـبـيـّه)-
×××               

رأه رفعة راس مو أبد عـَـوْره ا
رأه وكت الضيج للوطن ثوره ا

×××               
ال أبد ما ترض سلعه تصيرين
بالعلم والتصميم انتي تكـبريـن

×××               
-(بالعلم) تتنوريـن يعـْـلـَه مقامچ
كانچ مو جاريه ترض وانتي ا

×××               
تاج الشعر ع الراس امن الله هديه
ـّه جوَّه الچتـف نثريه وانتي األبي

موسكو

wFOÐd « s ×  r UŠ

ـتحدة االمريـكية في جـلسة مـجلس االمن الدولـي  يوم االثن حتـدثت مندوبـة الواليات ا
ـوافق  7اذار احلــالي عن احلـرب الــقـائـمـة فـي اوكـرانـيـا   ,نـحن بـالــتـأكـيــد نـتـفق مع ا
ـنـدوبـ في هـيـئة اال ـنـدوبـة االمـريـكـيـة في كل مـا قالـت او تقـول هي وغـيـرهـا من ا ا
ـتحـدة التي تـديرها امـريكـا وفق ارادتهـا اال فيـما ندر  ,فيـما تـنتج عن احلـرب من قتل ا
وتهـجيـر والجئ  ,فـاحلرب دمار ومـوت كمـا قال رئـيسـكم با يـدن ولكن الـيس رئيـسكم
كـان نــائب الـرئـيـس في زمن اوبـامـا ,فـلــمـاذا لم يـبـدي اســفه  او يـفـعل شــيـئـا من اجل
االطـفـال وكـبـار الــسن الـعـراقـيـ  ,وهل ان مــا جـرى في الـعــراق وفي سـوريـا ولــيـبـيـا
ـسبب والراعي بالدك  ,احلـرب قتل وخراب وسوريـا والبوسـنة ورواندا ...........الخ وا
ودمار في كل شيء ,فلماذا هذا الـتعامل  القائم على العنصرية والشو فينية التي نبذها
وحـرمها االسالم قبل  1400سنة ويـتجسد ذلك في رسـالة اخلليـفة الرابع علي بن ابي
طالب حـ اوصى عامـله على احـدى الواليـات بالـتعـامل مع الـناس علـى اساس نـظيرك
في اخلـلق ولم يـقل له ان يـكـون عـربـيـا او مـسـلـمـا او يـحـدد مـواصـفـات مـعـيـنـة بل قـال
نـظيرك في اخللق  ,فمـاذا يعني النـظير في اخللق   ,هو الـتعامل مع االخـر على اساس
االنـسان واالنسـانية الـتي وردت في الشرائـع االلهية والـوضعيـة الن اخلالق واحد  ,اين
كــانت ادارة بالدك عــنــدمـا كــانت الــقــوات االمـريــكــيـة تــقــتل الـنــاس االبــريـاء دون ذنب
ـواطـن الـعـزل  بـشراسـة وفي اكـثر من والطـائـرات تقـصف ا
موقف  ,ام ان غير االوربـي مبـاح قتلهم قي شـريعتكم  ,ان
االمريكان والبريطاني وذيولهم قتلة ومجرم بامتياز يؤكد
ذلـك مــا فــعــلــوه قي الــعــراق و ســوريــا واالمــثــلــة كــثــيــرة ,
فـالـصـمت هـو االفـضل من ان  تـتـحـدثـ بـحـقـوق االنـسـان

واالنسانية التي ال يعرفها حكام بالدكم . 

 ∫‰öI²Ý«

احـتـفال بـاسـتقالل
سريالنكا
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ُجاهدة رأة العراقية بعيدها األغر اسوةً بنساء العالم  مرفوعة الرأس وهيّّ ا حتتفل ا
ُحـتسـبة لـله النـها عـاشت في ظل اصعب الـظروف وقـدمت التـضحـيات تـلو الـصابـرة ا
الـتضـحيات وحتـملت اآللم وصنـعت اآلمل  في عيـون الناس من اجل احلـفاظ على أمن

العراق  وصيانة سيادته .
فلم تبخل بالذود بالنفس وحتمل فقدان األبن والزوج واألخ قرباناً للعراق .

رأة منذُ صدر االسالم   جند ان اول عندما نـقلب صفحات التأريخ لنَـطلع على دور ا
من آمن بـرسـالـة سـيـدنـا مـحـمـد (ص)   ولـبت نـداء الـرسـالـة احملـمـديـة كـانت سـيـدتـنا
"خـديـجـة بـنت خـويـلـد" زوجـة رسـول الــله  رضي الـله عـنـهـا  واول من قـدمت نـفـسـهـا
شهـيـدة لتـلك الـرسالـة الـسـاميـة كـانت "سمـيـة "  ام سيـدنـا عـمار بن يـاسـر رضيَّ الله
رأة بـذلك  بـ العـقل الراجح وجـرأة الـقرار  وبـ التـضحـية تـعالى عـنـها  فـجمـعت ا
واإليثار فصار البد من تخليدها والنظر لسيرتها على انها الركيزة األهم في احلياة  .
رأة عـبرَّ تـأريخهـا احلافل بـاالجنازات والـتضحـيات  فـنافست دروس بليـغة قـدمتـها ا
الـرجل في احتالل الصـدارة على صفـحات التـاريخ الناصعـة  وما  اجملاهـدة اخلنساء
إال درس بـلـيغ من دروس الثـبـات واجلهـاد والتـضـحيـة   لـتُثـبت لـلعـالم اجمع  ان دور
رأة البارز  في اجملتمع بجانب اخيها الرجل لم يكن محظ صدفة او مجاملة بل النها ا
باديء والـقيم ودفعت جراء ذلك التضحيات عـقول في ترسيخ منظومة ا جتاوزت حد ا
ر والدروس اجلـسام لـتحـتل مكـانتـها الالئـقـة . وليس بـبعـيد فـفي قصص الـتأريخ الـعِبـَّ
الكـثيـرة الـتي سُجِـلَّت للـمرأة مـواقف جـعلـتهـا في مقـدمة الـصـفوف ومـا سيـدتنـا زينب
ـصيـبـة الـكـبـرى إال انـها لم عـلـيـهـا السـالم   إال امرأة وقـفت بـوجه الـطـغـاة وحتـمـلت ا

تنكسر وظلت مرفوعة الرأس جتاهد بالكلمة احلق في وجه سالط الظُلم .
كم خـنـسـاء وكم مُـقـتـديـة في بـسـالـة وصالبـة سـيـدتـنا زيـنـب عـليـهـا الـسالم فـي عراق
الـتضـحيـة والتـحدي والـفداء ..في الـعراق نـساء تـستـحق ان نرفع لـها الـقبـعات اجالالً
واكـراماً لصالبـتهن في حتـدي الصعـاب وبدل  ان نتـسابق في تـقد التـهاني لهُنَّ في
يومـهن األغـر عـليـنـا ان نعـوضـهنَّ علـى صبـرهن وحتـملـهنَّ الـنـوائب وان نعـيـد لهن كل
نـاسبة التـخاذ كل القرارات ان اسـتثمـار تلك ا سـلوبة عـلى احلكومة والـبر حقـوقهن ا
رأة العراقية وتمنحهـا دورها احلقيقي الفاعل باجملتمع وان تؤمن التي تصون كرامـة ا

ة معززة شامخة لها العيش الكر والعدالة التي ارادها الله لها كر
إنها العراقية أيقونة العصر 

كل عام ونساء العراق مرفوعات الرأس بأذن الله .
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مــهـامــهم  وواجــبـاتــهم بــهـذه االلــيـات
ــيــدانــيــة  والــتــعــامل مع الــعــمــلــيــة ا
ـبـاشـر ويـحـتـكـوا بـهم اجلـمـاهـيـر   بـا
ويــسـتــمــعـوا لــهم ويـنــفــذوا رغـبــاتـهم
بـــالـــقـــانــــون الن الـــعـــراقـــيـــ لم ولن
ا صبروا يـتحملـوا أو يصبروا أكـثر 
ـسؤولـ والسـياسـي وحتـمـلوا من ا
ــال الـعـام الــفـاشــلـ بـعــد تـبــديـدهم ا
والـثروات الوطـنية وسـرقتهـا في السر
والـــعــــلن وفي كل مــــرة يـــفـــلـــتـــون من
احلـــســاب. لـــقــد أضــطـــرب مــشـــهــدنــا
الــسـيــاسي بـســبب مــا تـعــانـيه الــكـتل
ـوجـودة عـلى الـســيـاسـيـة وأحـزابـهـا ا
الــســاحــة من أزمــات وصــراعــات عــلى
الــسـلـطـة ومـراكـز الــقـوى أمـا الـتـوافق
واحملـــاصـــصـــة تـــعـــني عـــدم احـــتــرام
ـواطـنـ وتـوجـهـاتـهم وهي أصــوات ا
نـتـيـجة كـل تلك الـصـراعـات واخلالفات
والـتخبـطات  التي يـدفع ثمنـها الشعب
الــعــراقي وعــائالت الــشــهـداء واألرامل
عاق واأليتام والعاطل عن العمل وا
الن أكـثـر أحـزابـنـا السـيـاسـيـة تـتـمسك
ـسـتـهــلك ولـيس لـديــهـا االسـتـعـداد بــا
لــلـتـجــديـد والــتـغـيــر بـعـد أن ابــتـعـدت
وفـقدت هذه الكتل واألحزاب السياسية
ـغـناطـيسـية الـسيـاسيـة التي دورتـها ا
ـقدورهـا حتقيق االسـتقطـاب الوطني
ـصـالح اخلـاصـة ومـن هـنـا جاء بـدل ا
الـتأكـيد  عـلى الناخـب الـعراقـي قبل
االنــــتــــخــــابـــات  بــــضــــرورة احــــتـــرام
ـرور خــيــاراتــهـم و ان ال يــســمــحــوا 
الـفـاشـلـ أو الذيـن اثبـتـوا فـشـلهم في
ــراحـل الــســابـــقــة لــتـــغــيــر واقــعــنــا ا

الصعب.

حـكـومة يـفـسح لهـا اجملـال  امام جـميع
الـكـفاءات الـوطـنيـة لـلوصـول  إلى سدة
احلـكم بـعـد تـكـسـيـر اسـطـوانـة الـداخل
واخلــارج الــتـي خــنــدقت وفــرقت حــتى
ــذهب الـواحــد وحـولــتـهم إلى أبــنـاء ا
مـجاميع وكـتل متناحـرة  وحتقيق مثل
ــشـــاريع الـــوطــنـــيــة هـــذه االهـــداف وا
تـتطـلب  ان تكـون الهـمم عالـية من اجل
ايـجاد حكومة كفاءات   قـوية  بامكانها
ان تـــتــمـــيـــز و تــرتـــقي إلى تـــخـــلــيص
الـعراقـي من الـتداعـيات اخلـطرة التي
ـرون بها لـرفع ما وقع علـيهم من ظلم
وحــيـثــيـات وإنــقـاذ الـعــراق من حـروب
الـفساد والـتخندق واحملـاصصات التي
يريد لها البعض ان تتجذر وتصبح من
سـتعـصيـة وهذا ال يـتحقق االمـراض ا
إال بـوجود أدارة وطنـية جمـاعية برأس
وطـني كـفـوء مـقـتـدر قـيـاديـا وسـيـاسـيا
لــيــكــون صــمــام أمــان لــهــذه الــقــيــادة
فــالـقــائـد الـشــجـاع ال يــهـاب عــصـابـات
ــــرتــــزقـــة الــــفـــســــاد والــــفـــاســــدين وا
واخلــارجـ عــلى األنـظــمـة والــقـوانـ
ــتـقــاطـعــ مع الـدســتـور الــذي هـو وا
اآلخـر بــحـاجـة إلى إصالحـات وتـغـيـيـر
ــرة الـــتي بـــعـــد كل هـــذه الـــتـــجـــارب ا
خــضـعــنـا لــهـا وخــضـنــاهـا حــتى بـات
ــواطن الـعـراقي يــسـرُّ ويـعــلنُ (كـفـانـا ا
قــادة وســيــاسـيــ فــاشــلـ تــخــاذلـوا
وهــربـوا  انـحــنـوا وتـقــوست ظـهـورهم
إمــام الـــفــســاد و الــريــاح والــعــواصف

والتحديات) !!.
ــواطن الــيـوم يــطـالب بــحــكـومــة يـتم ا
آخــتــيـــارهــا من الــصــفــوف الــوطــنــيــة
األصـيلـة ويكـون والؤها الـكامل لـلعراق

يـتـحـمل كل الـعـراقيـ و في مـقـدمـتهم
الـشــبـاب  مـسـؤولـيـاتـهم الـوطـنـيـة في
بــنــاء الــدولــة واجملــتــمع  والــعــمــلــيـة
الـسـيـاسـيـة  بـامـكـانـها اعـادة شيء من
االمل واالطـمـئنـان جلمـيع النـاس الذين
خــسـروا  أحالمـهـم وطـمـوحــاتـهم عـلى
ــسـتــويــات  طــيـلــة الــعــقـدين جــمــيع ا
ــاضـيـ  بــكل هـمــومـهــا ومـتـاعــبـهـا ا
وفــسـادهـا وحـروبــهـا اخملـتــلـفـة والـتي
حـدثت ( بسـبب مباشـر او غير مـباشر)
قــيــادات واحــزاب يــنــتــابــهــا الــضــعف
والـفـسـاد الـسيـاسي..  لـقـد حـان الوقت
ان يـــحــكم الــعـــراق رجــال دولــة وقــادة
وسـياسـي  وطـني  بـإمكـانهم الـقيام
بـاالصالح والتغـير  والتجـديد  الوطني
بــكل ابـعـاده االنــسـانـيـة واالقــتـصـاديـة
هني واالجـتماعـية والثـقافية بـشكلـها ا
االيـــجــابي  بـــاشــراك دمــاء شـــابــة  في
حتـمل مسؤولية  بـناء الدولة واجملتمع
مـن منطـلقـات وقواعـد وثوابت  واسس
عـلـمــيـة مـهـنـيـة سـلـيـمـة وبـخـاصـة في
السلطات الثالث التشريعية والتنفيذية
والــقـضــائـيـة وهــذا ال يـتم إال بــالـنـهج
ـوقــراطي الـوطــني الـنــزيه األمـ الــد
الــذي يــعــدُّ الــوسـيــلــة الــوحــيـدة الــتي
ــقــدورهــا حتـقــيق إرادة وطــمــوحـات
ورغـبات الـشعب فـي بنـاء دولة عـصرية
وهــذه االجنـــازات بــحــاجــة لـــتــحــقــيق
خـيارات وطنية صرفة في بناء الكابينة
ـنـتـظر تـشـكـيـلـها الـوزاريـة والـتي من ا
في مـقـبل االيـام  لـبـنـاء حـكـومـة تـرتقي
الى مـستـوى التـحديـات واخملاطـر التي
تــواجــة الــبالد. هــنــاك تــصــمــيم واعي
يـبشر باالمل عند الكـثيرين على تشكيل

طلوب تـنفيذه) وعـليها قـبل (حكومـة ا
فـي ذات الــــــوقـت ان  ال تــــــخــــــضع او
تـتهـاون عن اداء واجبـاتها  احلـقيـقية
ــاحـكــات ســيــاســيـة بــعــيــدا عن اي 
ـكن ان تعـطل دورها الـتنفـيذي الذي
الــقـى بــســلــبــيـــات اداءه عــلى الــواقع
الـيومي للمواطن في كثير من اجملاالت
الـتي لم جتـد احلـلـول احلقـيـقـيـة حتى
ـعـنى آخـر حكـومـة تـتيح الـلـحـظة و
ستحقة لـلعراقي فـرصهم  الوطنيـة ا
ـا حلـمـوا بـها و انـتـظـروها  الـتي طـا
وقـدموا التـضحيـات من اجل حتقـيقها
 خــاصـة  بــعـد ان حتــرك الـعــراقـيـون
وثـاروا في تـشـرين  علـى طغم الـفـساد
والـــفـــاســـدين مـــتـــبـــعـــ كـل الـــطــرق
شروعـة التي كفلها لهم قراطية ا الـد
الــدســتــور من اجل حتــقــيق اهــدافــهم
وحـمـايـة سيـادتـهم الـوطنـيـة  والـدفاع
ــنع  تـشـكــيل حـكـومـة عن رغــبـاتـهم و
مـحاصصات عنـصرية مذهبـية طائفية

تعود بهم وتشدهم  الى الوراء.
البـد ان فـي هـذه الــظــروف الــصـعــبــة 

يـحـتـاج تـشـكـيل اي حـكـومـة قـويـة إلى
كـابــيـنـة وزاريـة عـلى درجـة عـالـيـة  من
هنية والكفاءة والتأريخ اخلصوصية ا
الــعـمـلي الـنـاجـح  ونـحن عـلى اعـتـاب
تــشـكــيل حـكــومـة عــراقـيـة جــديـدة  من
ـقدورها ـفتـرض ان تكـون مؤهـلة  و ا
ـلفات فـتح ومعـاجلة  كل االخـفاقات وا
اخلـطــرة والـصـعـبـة  الـتي شـكـلت ومـا
زالـت تشـكـل الـتـحـديـات واالزمـات امام
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ـهم التذكـير هنا ان عـلى احلكومة من ا
اجلــديـدة  ان تــضع هـذه االزمــات عـلى
طـولتـها واولويـات مهامـها و برامـجها
فترض ومـشروعهـا الوطني الـذي من ا
ان يتبلور ويطرح على الشعب العراقي
 بــعـد ان  تـســتـوعب وحتــسب حـسـاب
الــكم الـهــائل من الــتـحــديـات واالزمـات
الـذي توارثـته  من مخـلفات احلـكومات
ـلفات العالـقة  واالخفاقات الـسابقة  كا
ـعـطـلـة وهي بـحـاجـة  الى ـشـاريع ا وا
مـعـاجلات دقـيقـة ونـزيهـة وشجـاعة من

الن الـناس فقدوا الثـقة وملوا اصحاب
ـزدوجة والبـد ان  يحـاصر الـوالءات ا
اصــحـاب االطـمــاع واالفـكـار الــشـريـرة
الـذين يريدون االغتنـاء والصعود على
ــواطــنــ وامـنــهم حــســاب ســعــادة ا
ـــة هــؤالء الـــذين وحـــيـــاتـــهم الـــكـــر
يـــضــعـــون انــفـــســهم فـــوق األنــظـــمــة
والـقـوان والـثـوابت والقـيم الـوطنـية
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ان الـذي نتـحدث وهـنـا يبـرز دور البـر
عن مــهــنــيـته ونــوعــيــته وقـدرتـه عـلى
ـارسة مهماته في الـتشريع والرقابة
عـلى عمل احلكومة وتنفيذها خلططها
وبـرامجـها ومـشاريـعهـا  بشـكل خاص
ان من أجل االطالع ها لـلبر بـعد تقـد
عــلـيــهـا ومــتـابــعـتـهــا والـوقــوف عـلى
ـتـحـقق مـنـهـا وتـشـخـيص ـنــجـز وا ا
اإلخـفاقات ومعرفة أسـبابها ليحاسب
ـعـنـيـ الـذين لـديـهم خـلل حتت قـبة ا
ـسـاءلـتهم ـان وأمام الـكـامـيرات  الـبـر
ولــيـــطــلع الــشــعب الـــعــراقي عــلى كل
مـجريات العـمليات ليـقول رأيه ويتخذ
قـراره حيـال العـناصـر غيـر الكـفؤة ألن
ـان عن إخـفـاقـات وفشل تـغـاضي الـبـر
احلـكومة في تنفيذ خـططها وبرامجها
والـسكوت عنها على طريقة ( غطي لي
وأغـــطـي لك) لم تَـــعُـــدْ تــــنـــطـــلي عـــلى
الـشعب الـعراقي  وهذا بـحاجة الى ان
ؤشرات ان نـفسه مـن ا يـتخـلص البـر
تـهم بها الـسلـبية الـتي تدور حـوله وا
ـــان مـن قـــبل الـــنـــاس   وعـــلى الـــبـــر
قبـلة التاكيد على اجلـديد واحلكومة ا
ـيداني  واجناز ـيدان و الـعمل ا دور ا

ـوظف مـن ضـمن شــروطه ان اليـكــون ا
ـــزايــدة الـــذي يـــرغب بـــاالشـــتـــراك بـــا
الـعلنية لشراء وحدة سكنية عضواً في
صالح جلان التقدير والبيع لتعارض ا

واثارة شبهاة الفساد.
2- ذهـــبت احملــكـــمــة في قـــرارهــا انف
الــذكـر في مـعـرض ردهـا لــلـطـعن بـعـدم
) مـن قــانـون ـادة (/15اوالً دســتــوريــة ا
بـيع وايـجـار امـوال الـدولـة الى ان هذا
الــنـص يـعــد الغــيــاً لــلـشـق االخـيــر من
) مـن قـانـون االنـضـباط ـادة (/5رابـعـاً ا
ـوظف االشـتـراك الــتي حـضـرت عــلى ا
ــزايـــدات الـــتي جتـــريــهـــا دوائــر فـي ا
الــدولــة والـقــطـاع الــعـام  ومن وجــهـة
ـا مـقـيـداً لـهذا نـظـرنـا اليـعـد الغـيـاً وا
الــنص في حـال حتـقـق شـروط تـطـبـيق
) من قانون بيع وايجار ادة ( /15اوالً ا
امــوال الــدولـة  وفي حــال عــدم حتـقق
هـذه الشـروط يعد احلـضر سـارياً بحق
ـــتــــلك فــــعالً هـــو او ــــوظف الــــذي  ا
وزوجـه او اوالده الـــقــــاصــــرين وحـــدة
سـكنـية او قـطعه ارض  الن الـغاية من
الــــســـمـــاح لـــلـــمــــوظف من االشـــتـــراك
زايدة هو تمـكينه من احلصول على بـا
وحـدة سكنية لضمان العيش الكر له
والفـراد عائـلتـه حتى وان كـان متـقاعداً
كـــونه من الـــفــئـــات الــهـــشــة ومن ذوي
ـوظف الــدخل احملــدود  امـا اذا كــان ا
ـلك وحـده سكـنيـة زالت عـله السـماح
نع ـزايـدة  ويـكـون ا لـه باالشـتـراك بـا
بــحــقـه ســاريــاً اســتــنــاداً لــلــمـادة (5/
) من قــانــون انـضــبــاط مــوظـفي رابــعــاً
الـدولـة والـقطـاع الـعام رقم (14) لـسـنة
ـعدل  الن الـقول بـالغـاء الشق  1991ا
ادة سيجـعل اشتراك االخـير من هـذه ا
زايدات مطـلقاً وهذا مالم ـوظف في ا ا
ـادة (15/ ــشـرع مـن نص ا يــتــغـيــاه ا
) مـن قــانـــون بــيع وايـــجــار امــوال اوالً
ـعـدل  الـدولـة رقم (21) لـسـنة 2013 ا
لـذا فأن قـرار احملكـمة االحتاديـة العـليا

) من قــانـون انــضـبــاط مـوظـفي رابــعـاً
ـعدل  الـدولة رقم (14) لـسنة 1991 ا
النـه نص خـاص يـقــرر حـكـمــاً خـاصـاً
ـلك هو او يـسـمح لـلـمـوظف الـذي ال 
احـــد افــراد عــائــلــته وحــدة ســكــنــيــة
ــزايـدات لــشــراء هـذه االشــتــراك في ا
الـوحـدات وتكـون االولـويه له في حال
كـــونـه شــاغـل لــهـــا ومـــؤكـــد اذا كــان
زايـدة يتعـارض مع عمله في دخـوله ا
ـصـادقه جلـنـة الـتـقـديـر او الـبـيع او ا
ـكن له التنحي عن عـلى االحالة فانه 
ـزايدة عـند هـذه اللـجان  ويـشتـرك با
( ـــادة (/15اوالً حتــــقق شـــروط نص ا
تـثـمـله مـن قـانـون الـبيـع وااليـجـار وا
بـــــــــعــــــــدم امــــــــتـالكـه وزوجه واوالده
الـقاصـرين وحـدة سكنـية وهـذا النص
مــــقـــرر لـــدعـم الـــوضع االقــــتـــصـــادي
لـــلــمــوظف من ذوي الــدخل احملــدود 
وهــذا الــنص اليــشــكل خــرقـاً لــلــمـادة
(27) مـن الـدسـتـور الن شـراء الـوحـدة
الـسـكنـية يـتم وفق قيـمـتهـا احلقـيقـية
زايـدة العلـنية   ـقرره وعن طـريق ا ا
ـســاواة بـ ـبــدأ ا كــمــا انه اليـخـل 
ـقصودة هي ساواة ا الـعراقيـ الن ا
واطنـ الذين يكونون ـساواة ب ا ا
فـي مراكز قانـونية متـماثلة  ومع ذلك
) من ـادة (/15اوالً فــأن تـطـبـيق نص ا
قـانـون البـيع وااليجـار يجب ان يـكون

اصــدرت احملــكـمــة االحتـاديــة الــعـلــيـا
ــرقـــمــة ( 213/ احتـــاديــة الـــدعـــوى ا
/2021) في 9/2/2022 قـــراراً مــهــمــاً
يــتـعـلق بــاحلـفـاظ عــلى امـوال الـدولـة
ادة (27) مـن دسـتور تـطـبـيـقـاً لـنص ا
جـمـهـوريـة الـعـراق لـسـنة 2005 الـتي
) منـهـا على حـرمة نـصت  الـفقـرة (اوالً
ـــال الــعـــام واعــتـــبــار حـــمــايـــته من ا
ـــواطـــنـــ واجب وطـــني  فـي حــ ا
) مـنـهـا لـتـوجب جــائت الـفـقـرة (ثـانـيــاً
شـرع اصدار قـانون يـنظم حفظ عـلى ا
وادارة امـالك الدولة وشروط التصرف
فــيــهــا واحلــدود الـتـي اليـجــوز فــيــهـا
النزول عن هذه االموال وهذا يقتضي
بــطــبــيـعه احلــال تــفــعـيل الــنــصـوص
الـقـانـونـيـة التـي تكـرس هـذه احلـمـاية
الــدسـتـوريـة والـغــاء الـنـصـوص الـتي
الـــــتي حتـــــد من فـــــاعــــلـــــيـــــة الــــنص
الــــدســـتــــوري او تـــخــــرق احلـــمــــايـــة
ــقـررة المــوال الـدولـة  الــدسـتــوريـة ا
وهـنا يجـب التنويـه ان (اموال الدولة)
صطلح الذي نفضله لشموليته وهـو ا
يـــــصــــنف الـى نــــوعــــ  االول : هــــو
االمـوال الـعـامة (الـدومـ الـعام) وهي
االمـوال التي تـكون مـخصـصة بـالفعل
ـوجب مـقتضـى القـانون الغراض او 
ــنــفــعـة الــعــامــة او اجلـمــهــور  امـا ا
الـنوع الثاني : فهو االموال اخلاصة (
الـدوم اخلـاص ) وهي امـوال الدولة
غــيـر اخملــصـصـة لــلـمـنــفـعـة الــعـامـة 
فـاالصل ان جميع اموال الدولة خاصة
مـالم تـخصص لالغـراض الـعامـة  لذا
فـأن معـيار اعـتبـار اموال الـدولة عـامة
هـو معيار (التخصيص الغراض النفع
ـادة الــعــام )  وهـذا مــانـصـت عـلــيه ا
ــــدني رقم (40) (71) مـن الـــقــــانـــون ا
ـعـدل الـتي جـاء فـيـها ( لـسـنة  1951ا
1ـ تـــعــتــبـــر امــواالً عــامـــة الــعــقــارات
ـنقوالت الـتي للدولـة او لالشخاص وا
نفعة ـعنوية والتي تكون مخصصة  ا
ـقتضى الـقانون 2 ـ عـامة بـالفعل او 
وهـذه االمـوال اليـجوز الـتـصرف فـيـها
او احلـجز عليها او تملكها بالتقادم )
ـقـال لم ولـالسف ولـغـايـة كـتـابه هـذا ا
شـرع قـانون شـامل يـنظم يـصـدر عن ا
ادارة وحماية اموال الدولة والتصرف
بـهـا ما خال قـانون بـيع وايجـار أموال
ـعـدل الـدولـة رقم (21) لـسـنـة 2013 ا
الـــذي تــضــمن هــفـــوات تــشــريــعــيــة 
وسـنحـاول تنـاول هذا القـرار لتـضمنه
تـوجـهات جـديـدة للـمحـكـمة االحتـادية
الـعليـا في مجال تـبني رقابـة التصدي

في احملاور االتية :
UOK  WLJ

1- تــضــمن قـرار احملــكــمـة االحتــاديـة
الــعــلـيــا مـوضــوع الـبــحث الـنــظـر في
الـطـعن الـتـلقـائي الـذي  حتـريكه من
قـاضي حتقـيق نزاهـة النـاصريـة بعدم
ــادة (/15اوالً ) من دســـتــوريـــة نص ا
قـانـون بـيع وايـجـار امـوال الـدولة رقم
ــعــدلــة بــقــانـون (21) لــســنــة 2013 ا
الـتـعـديل االول رقم (21) لـسـنـة 2016
ـنـتسـبي دوائـر الـدولة والـتي اجـازت 
ــتــزوجـ الــذين او الــقــطــاع الــعــام ا
ـــلـــكــون هم وازواجـــهم او اوالدهم ال
القاصرون دار اوشقه سكنية او ارضاً
عــلى وجه االسـتــقالل ولم يـكــونـوا قـد
حـصـلـوا على وحـدة سـكـنيـة او قـطعه
ارض سـكنيـة من الدولة او اجلـمعيات
ــزايــدة الـــتــعــاونـــيــة االشــتـــراك في ا
الـعلنية لشراء الوحدات السكنية التي
التـزيـد مسـاحتـها عن (300م) الـعـائدة
ــذكــور لـــلــدولــة  بـــاعــتــبــار الـــنص ا
( ـادة (/5رابـعـاً يــتـعـارض مع احـكـام ا
مـن قـانــون انـضــبـاط مــوظـفي الــدولـة
والـقـطاع الـعام رقم (14) لـسـنة 1991
ــوظف ـــعــدل الــتي حــضـــرت عــلى ا ا
ــــزايـــدة االشــــتــــراك والــــدخــــول في ا
اخلــاصـة بـالـدائـرة الــتي تـعـود الـيـهـا
االمــوال اذا كـان مـوظـفـاً فـيـهـا او كـان
مـــخــوالً بــالــتــصــديـق عــلى الــبــيع او
االيـــجــار او كــان احـــد اعــضــاء جلــان
الـتقدير او البـيع ...الخ  واحلقيقة ان
ادة (/15 هـذا الـطـعن مـحل نـظـر الن ا
) مـن قــانــون بــيع وايــجــار امــوال اوالً
ـــادة (/5 الــــدولـــة ال تـــتــــعـــارض مع ا

االســتــثــنــاءات في عــمـلــيــة الــتــصـرف
بــامـوال الـدولــة ومـنع ســوء الـتـصـرف
بـهـذه االمـالك وفـقـاً لـرغـبـات الـبـلـديات
وامــــانه بـــغـــداد واخـــضـــاع عـــمـــلـــيـــة
ــزايــدة ــبــدأ ( ا الــتــصــرف بــاالمــوال 
ادة (27/ الـعـلـنيـة ) تـطبـيـقًا الحـكـام ا

) من دستور 2005. اوالً
5- لـوحظ ان احملكمـة االحتادية الـعليا
) من ـادة (24/ ثــالـثـاً قــد تـصـدت الى ا
قــانـون بـيع وايـجـار امـوال الـدولـة رقم
ـعدل فـقط باعـتبار (21) لـسنة 2013 ا
ان الــــنص الـــذي تـــصــــدت له مـــرتـــبط
ــطــعــون بــعــدم دســتـوريــته بــالــنص ا
ارتـــبــاطــاً اليـــقــبل االنــفـــصــال  وكــنــا
نـتمنى من احملكمة االحتادية العليا مد
رقـابتها لـكافه النصـوص التي تتضمن
زايدة الـعلـنية) اسـتثـناءاً عـلى مبـدأ (ا
ـنـقـولة فـي الـتـصـرف بـامـوال الـدولـة ا
والـعـقـاريـة الـواردة فـي الـقـانـون وعدم
ا االكـتفاء بالـتصدي لهـذا النص فقط .
تـقـدم نـدعـو احملكـمـة االحتـادية الـعـلـيا
الـى مـد رقـابـة الــتـصـدي لـتــشـمل كـافـة
الــنــصــوص اخملــــــــــالــفــة لــلــدســتــور
ــطـــــــعــون بـعـدم ــرتـبــطـة بــالـنص ا ا
رتبطه به وتوسيع دسـتوريته ام غير ا
نـطــــــــاق فكرة النظام العام والتصدي
الـــتــلـــــــــقــائي لــلـــنــصــوص اخملــالــفه

للدستور .
ــــشـــرع الـــعــــراقي الى كــــمـــا نــــدعـــو ا
اعـــــــادة الـنـظـر بـقـانـون بــيـع وايـجار
امــوال الـدولــة وتـصــــــــــحـيح مــفـهـوم
امــوال الـدولـة لـتـكــون شـامـلـة لالمـوال
الـــــعــــامــــة واخلــــاصــــة وتــــقـــــــــــلــــيل
االســتـثـنــاءات الـواردة عـلـى الـتـصـرف
بـاموال الدولـة اال للضـرورات القصوى
كــاحلــروب والـكــوارث واعــتـمــاد مــبـدأ
ــزايــدة اعــلــنــيــة ) كــأســاس لــكــافــة (ا
الـــتــصـــرفــات الـــتي تــرد عـــلى امــــوال

الدولة .
وفق  والله ا

الـــيــهــا في الــدعــوى الــدســتــوريــة او
االحـــالــة الــتــلـــقــائــيــة مـــن مــحــكــمــة

وضوع . ا
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4- وحـسننـاً فعلت احملكـمة االحتادية
الـــعـــلـــيــا عـــنـــدمــا تـــصـــدت الى عــدم
) من قانون ادة (24/ ثالثاً دستورية ا
بــيع وايــجـار امـوال الــدولـة رقم (21)
ـــعـــدل الـــتي اجــازت لـــســـنــة 2013 ا
ـوافــقـة وزيـر الــبـلـديـات لــلـبـلــديـات 
واالشـغـال الـعـامـة والمـانه بـغـداد بيع
االراضـي اخملـصــصه لالســكـان بــبـدل
حــقــيــقي وحــسب اســعـار مــثــيالتــهـا
ـقـدرة من قـبل جلـان الـتـقـديـر (بدون ا
مـــزايـــدة عــلـــنــيـــة ) الى الـــعــراقـــيــ
ــــلــــكـــون هم ــــتــــزوجـــ الــــذين ال ا
وازواجـهـم او اوالدهم الـقـاصرون دار
اوشــقـه ســكـنــيــة او ارضــاً عــلى وجه
االســتــقالل ولم يـكــونـوا قــد حـصــلـوا
عــلى وحــدة ســكـنــيــة او قــطـعه ارض
ســكــنــيــة مـن الــدولــة او اجلــمــعــيـات
واد الـتعاونية  النه مـخالف الحكام ا
(27/ ثــانــيــاً   14-16 ) مـن دســتـور
جـــمـــهــوريـــة الـــعــراق لـــســـنــة 2005
بـاعتبار ان بيع اموال الدولة العقارية
بـدون مـزايـدة عـلـــــــنـيـة يـلـحق ضرراً
بــــهـــذه االمـــوال الـــتي يـــقــــــع واجب
حــمــايــتــهــا وصــيــانــته عــلى الــكــافـة
ومـدعـاة لـلتـجـاوز علـيـــــــــها بال وجه
ــتـــطــلـــبــات حـق وتــمـــلــكـــهــا خالفـــاً 
ــصـلـحـة الـعـامـة اضـافـة لـكـون هـذه ا
ــــــــبـدأين دسـتـوري ـادة مـخـالـفه  ا
ــــواد (16-14) مـن الــــدســـــتــــور فـي ا
ـسـاواة وتـكـافـؤ الـفـرص ــتـعـلـقه بـا ا
والــذي يــتــحــقـق بـاخــضــاع اجلــمــيع
الجــراءات مـوحـدة في احلـصـول عـلى
الـــوحـــدات الـــســـكـــنـــيـــة عن طـــريق (
ـــزايــدة الـــعــلـــنــيــة)  وبـــذلك قــررت ا
احملـكـمـة االحتـاديـة العـلـيـا الـغـاء هذا
ــــنع الـــــنص لـــــعـــــدم دســــتـــــوريــــتـه 

بـرد الـطـعن شـكالً لـعـدم اشـتـمالـه على
اســبــاب الـطــعن وحــجـجـه واسـانــيـده
اســـتـــنــاداً لـــلـــمــادة (3)  مـن الــنـــظــام
الـداخـلي لـلـمـحـكـمة االحتـاديـة الـعـلـيا
رقم (1) لـسنة  2005صـحيح من حيث
النتيجه وليس من حيث التسبيب .  
3- تــضــمن قــرار احملــكـمــة االحتــاديـة
ثل في توسيع الـعليا تـوجهاً جديـداً 
نــطـاق رقـابـة احملـكـمـة عـلى دسـتـوريـة
الـقـوانـ مـن خالل مـايـعـرف فـقـهـياً بـ
(رقـابـة الـتصـدي) وهـو اجتاه مـحـمود
نــاديـنــا به في كـتــابـاتــنـا ومـقــاالتـنـا 
ورقـابة الـتصـدي تعـني سلـطة الـقضاء
الـدسـتـوري فـي جتـاوز نـطـاق الـدعوى
الـدسـتوريـة  وهو اسـتثـناء من قـاعدة
(عـدم جتـاوز الـقـاضي لطـلـبـات اطراف
رافعات عروفه في قـانون ا الـدعوى) ا
 واســاس ذلـك اتـســاع فــكــرة الــنــظـام
الــعـام في مـجـال الــقـضـاء الـدسـتـوري
ــسـؤول عن مــراقـبه مـدى بــاعـتــبـاره ا
اتـفاق الـقوان واالنـظمة مع الـدستور
ـرتـبــة سـامـيـة عـنـهـا  الــذي يـتـمـتع 
)  حيث ولـذلك سـمي (قـانـون القـوانـ
يـعـد الفـقه الـفرنـسي ان جـميع الـدفوع
امــام الــقــضــاء الــدســتــوري مــتــعــلــقه
بـالـنظـام العـام وان عـلى على الـقاضي
الـدستوري ان يثيـر من تلقاء نفسه اي
دفـع يتـعلق بـتطـبيق الـدستـور بجـميع
نــصـوصه ومـبـادئـه دون اسـتـبـعـاد اي
نـص اومبـدأ منـهـا  وهذا يـقـتضي من
احملــكــمـة الــدسـتــوريـة ان التــقف عـلى
الـنصـوص القانـونيـة التي يدعي فـيها
الــطـاعن مـخـالـفـتـهـا او تـعـارضـهـا مع
ا لها ان تمد رقابتها الي الدستور وا
نـص تـــشـــريـــعي اخـــر اذا مـــا وجـــدت
مـخالفته لـلدستور  وان التـكتفي بذلك
ـا علـيها ان تـستـوثق من اتفاق او وا
طـعـون فيـها مع تـعـارض النـصـوص ا
الـــدســتـــور مــنـــظــور الـــيه في جـــمــيع
احـــكــامــة  حــتى وان لم يــتم االشــاره
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بغداد

والــضــمـان  جتــدول بــتــاجـيـل الـتــســديـد
لـالقــســاط والـــفــوائــد مــا اليـــقل عن ثالث
ســـنـــوات جتــــدول االقـــســـاط بـــعـــد ثالث
ســنـــوات حــسـب الــتـــغــيـــر االقــتـــصــادي
ي تـقليل االقـساط واضافة االيـجابي العا
مدة لـلتسـديد تقلـيل نسبة الـفائدة  حتمل
ـتـحدة ـنـضويـة حتت اال ا ـنظـمـات ا ا
ادي الي وا مـسؤوليـاتها لـتقد الـدعم ا
والـصـحي لـلدول االكـثـر تـضرر ,االسـباب
ـوجـبـة...لـضـعف االيـرادات لـلـكـثـيـر من ا
الدول,,ولـضعف وبطء الـتعـافي من تاثـير
االزمــة ..وخلــلق قــوة شــرائــيـة لــتــهــيــئـة
الـــضــروريـــات  واذا تـــوفـــرت امــكـــانـــيــة
االقـراض يكون مشـروط حلالة واحدة هي
احلــالـة االنــتـاجــيـة لــتـهـيــئـة فــرص عـمل
ومــردوديـــة اقــتــصـــاديــة عـــلى ان يــكــون
الـقــرض مـصــنع مــثال ...مــعـدات زراعــيـة
وبـذور واسـمـدة (امـا ازمـتـنـا الـداخـلـيـة )
لـيس غــريب في بـلــد الـغـرائب ...حــكـومـة
تـسـيـيــر اعـمـال سـتــقـضي مـدة اطـول في
احلــكم  مـن احلـكــومــات االعــتـيــاديــة) مـا
نالحـــظـه من افـــعــــال وتـــصـــريـــحـــات ان
احلـــكــومـــة لم تـــفـــهم ان االزمــة مـــركـــبــة
وطـويــلـة االمـد ..النــهـا جتــتـمع مع وزراء
لــلـغــذاء فـقط وكــانـهـا ازمــة غـذائــيـة فـقط
ولـيس صحية او دوائية واقـتصادية كليا
لـنتـطـرق الى الـغـذائـية ونـسـايـر اجلـهات
ـا انـهــا ازمـة طـويــلـة االمـد ــعـنـيــة..... ا

فاحللول الترقيعية التفي بالغرض..
ــدة سـتــة اشـهـر او اكــثـر مـواد ان تـوفـر 
البـطاقـة التـمـوينـية هـذه عمـليـة ترقـيعـية

..وهل ستزيد من مفرداتها ..
يجب العمل على االتي..

ـــســتــحــقــ لـــلــبــطــاقــة اعــادة تــدقــيق ا
..وبـاخلــصـوص اجلـدد مــنـهم . عــدم بـيع
الـكمية الـزائدة في االسواق ان توفرت بل
تـبــاع لـلـوكـيل ويـعـيـدهــا لـلـمـركـز خـشـيـة
الضياعات والتهريب منع خروج اي كمية
من مــواد الــبــطــاقــة الــتــمــويــنــيــة خـارج
احملـافـظـة ولـو لـكـيـلـو واحـد وحـتى بـطل
ـــكن ان يـــعــوض ماديـــا من واحـــد زيت 
وجود الفعلي تزيـد عنده الكميات تدقيق ا
لالفــراد وعــلى اســاسـهــا تــعــطى احلــصـة
توثـيق ذلك الكـترونـيا الـتعـاقدات لـتجـهيز
مـواد الـبـطاقـة الـتـمـوينـيـة .يـكون الـتـعـاقد
لـلمواد الـتالـية دولة بـدولة((الرز –احلـنطة
 –الـسكر  –الـبقـوليات –احلـليب...بـنوعيه
للـصغـار والـكبـار..واي مادة تـعـتبـر كبـيرة
احلــجم وجـب تــوفــيـــرهــا) وذلك لـــلــســبب
التـالـيـلكـبـر حـجم الـتخـصـيص وصالحـية
ـادة حـكــومـة تـسـيـيــر االعـمـال ...وتـنـوع ا

بـارتـفـاع نـسـبة الـبـطـالـة في الـعـديـد من
دول الـعـالم وانـخفـاض نـاجتـهـا احمللي
ـــتــحــدة كــمــا وخــاصـــة في الــواليــات ا
تــســبــبـت بــخــلل في حــركــة الــصــادرات
والـواردات بـ الـدول ونـقص الـتـمـويل
وقـد ارتــفـع بـشــكل قــيــاسي اخلــوف من
الــتـــمـــويل وبــســـبب عـــدم الــقـــدرة عــلى
الـتسديـد واالزمة االقرب لـدينا وعـشناها
جـمـيعـنـا هي ازمـة عام 2009واسـتـمرار
الية لـتراكم االزمات امتدت هـذه االزمة ا
الـى اوربــــــا بـــــ عــــــامي 2010و2012
تـعرف أيضًـا باسم أزمة “مـنطقـة اليورو
ــالــيــة الــتي وهـي أحــد نــتــائج األزمــة ا

حدثت في العام  عام 2008
وبـدأت األزمة عندما أعلنت دول أوروبية
عـــجـــزهـــا عـن ســـداد أو إعـــادة تـــمـــويل
ديــونـهــا احلـكــومـيــة أو إنـقــاذ بـنــوكـهـا
احملـاصـرة دون مسـاعـدة من مـؤسـسات
مــالــيـة خــارجـيــة. وشــمـلت دول جــنـوب
ـنطـقة األوروبـيـة كالـبرتـغـال واليـونان ا
وقـبرص قبل أن تشمل إسبانيا وإيطاليا
ــنـــطـــقــة بـــشــكـل أقل حـــدة ووضــعـت ا
بـرمتـهـا على حـافـة االنهـيـار االقتـصادي
وعـانت من الكـساد والـتـضخم والـبطـالة
وقــاب قـوســ او ادنى من اعالن افالس
دول كـانت عــلى راسـهـا الــيـونـان والـتى
ــــركــــبــــة الزالت تــــعــــاني امــــا االزمــــة ا
تداخلة السادسة ... هي ازمة كورونا وا
ام ازمـة اوكرانيا او ازمة ارتفاع االسعار
ـسبـوقه ام ازمة مـسبـبات كـورونا غـير ا
الــتـي الزال الــعــالم يــعــانـي مــنــهــا بــكل
مـفاصله دون التطرق للتعداد هذه االزمة
ـيـا  واشـد من كل االزمـات هي االشـد عـا
ـا نحـتـاج لوصـفـها الـتي مر ذكـرهـا...ر
بـشكل سريع.. هي ازمة مركبة ومتداخلة
مــتــرابــطــة بــشــيئ واشــيــاء ســواء كــان
مـخطط لها او لم يكن ذلك اال انها شملت
اجلـميع بنسب مـتفاوتـة واكبر ازمة ادت
الــى االغـالق االقــــــــــــــــتــــــــــــــــصــــــــــــــــادي
ـدة طـويـلـة ي...وسـتــمـتـد اثـارهــا  الـعـا
لـوجـود اكـثـر مـن ازمـة مـتـداخــلـة مـعـهـا
وحــلــهـــا لــيس بــهــ وان كــانت حــلــول
بـسيطـة موجودة اال انـها وقتيـة بس لها
اثــر كــبــيــر.. واهم هــذه احلــلــول حــسب
رئــيـــنــا ..وبــســبب االغالق االقــتــصــادي
والــعـجــز في تــوفـيــر ابـسـط مـتــطـلــبـات
الـعـيش (كـمـا عـنــدنـا) ونـحن مـشـمـولـ
بـــاحلل نـــرتـــئـي --- ان يـــعـــاد جـــدولــة
ـيـا وعـلى  ولـكـافة الـدول من الـديـون عـا
ــقــرضــ دول كــانت ام بــنــوك ام قــبل ا
مــنـظـمـات مــالـيـة او مــنـظـمـات الــتـمـاين

وسـرعـان مـا امـتـدت إلى بـقـيـة الـدول في
شـرق آسيـا والـتي كانت تـشـهد طـفرة من
ـوهـا.ونـتجت الـتـفاؤل بـسـبب مـعـدالت 
األزمــة بــعـد إفــراط دول شــرق آســيــا في
االئــتــمــان وتــراكم الــكــثــيــر مـن الــديـون
جملــمــوعـة “الـنــمــور اآلسـيــويــة تــايالنـد
وإنــدونـيــســيــا ومـالــيــزيــا وسـنــغــافـورة
وهـــــــــــــــونــغ كـــــــــــــــونـغ وكـــــــــــــــوريـــــــــــــــا
اجلــــنــــوبـــيــــة).واضــــطـــرت احلــــكــــومـــة
الـتايالنـديـة إلى التـخـلي عن سعـر صرف
عـملـتهـا الـثابت مـقـابل الدوالر األمـريكي
بــــــســــــبـب نــــــقـص مــــــوارد الـــــــعــــــمالت
األجــنــبـيــة.واجــتـاحـت مـوجــة من الــذعـر
الـية اآلسـيـوية وانـعكس ذلك األسـواق ا
بـشكل واسع على االسـتثـمارات األجنـبية
ي في تــلك الـدول إضــافـة إلى خــوف عـا
من انـهـيــار مـالي وشــيك..وتـاثـرت بــقـيـة
ـــــيـــــة  لـــــكن بـــــشـــــكل االســـــواق الـــــعــــا
مــــتـــفــــاوت..وعـــمـت الـــبــــطـــالــــة وعـــمت

االفالسات وتضخم غير مسبوق.
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وبـدات االزمات تتقارب في الزمن وتشمل
اكـثر من الـقـطـاعات االقـتـصاديـة ولـيست
مـحدوديـة الـدول بل كـانت االكـثر انـتـشار
بـ دول العـالم غـنـيهـا وفـقيـرهـا واالزمة
الـقـريــبـة مـنـا في عـام  2008 كـانت ازمـة
اعم من سـابـقـاتـهـا واكـثـر تـاثـيـر واالكـثر
ؤسسات وضوح لعملية انهيار كبريات ا
ـالـيـة لـعـجـزها فـي الـسداد وهـي االزمة ا
العـقارية تعتبر أشـد أزمة مالية منذ أزمة
الـكسـاد الـكـبيـر وتـسـبـبت بانـهـيـار أحد
أكــبـر الــبــنـوك االســتـثــمـاريــة في الــعـالم
(لــــيــــمــــان بـــــراذرز)  وبــــدأت األزمــــة في
ــتــحــدة األمــريــكــيــة بــســبب الــواليــات ا
ا ـفـاجئ ألسـعـار العـقـارات  االرتـفاع ا
تـسبب بـإفالس بنـوك أمـريكـية وأوروبـية
وإغالقـهـا بــشـكل كـامـل لـتـعــثـرهـا وعـدم
ــالـــيــة قــدرتـــهـــا عــلى حتـــمل األعـــبـــاء ا
رهونة لديها. وتسببت األزمة لـلعقارات ا

اجملـهزة مـن قبل الـتـجـار ..ومـا يـترتب من
عـموالت واتعـاب واتاوات على الـعقود مع
التـجار والشركات اجملـهزة (سيسبب لرفع
االســــعـــار المــــحـــال)...عــــلى ان تــــخـــضع
ية عتمدة لشركات فحص عا واصفات ا ا
التـقـبل الـنـقـاش .....واذا وصـلت مـخـالـفـة
تــصــادر لــصــالح الــعــراق ..وذلك بــعــقـود
ـرشـحـة تـفـصــيـلـيـة مـع سـفـراء الـبــلـدان ا
لــلـشــراء مــنــهــا مــبــاشــرة دون االيــفـادات
ـصـاريف ويـخـول بـذلك جلـان قـانـونـية وا

واقتصادية ومالية.
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اما الـتسديـد فيكـون بالنـفط اخلام وضمن
حـصة اوبك وبـتخـصـيص كمـية  100الف
برمـيل يومـيا ويـكون التـعاقـد مع البرازيل
لتـجهيز السكر واستراليا لتجهيز احلنطة
والــهــنـــد لــتــجــهـــيــز الــرز والــبـــقــولــيــات
واد كبيرة حكـوميا(الن انتاجهـا من هذه ا
جــــدا) ودول اخــــرى تـــتــــمــــتـع بــــانــــتـــاح
ــسـتـوى كـمـيـات جــديـدة  امـا احلـلـيب و
فـمع دول اوربـا.. ويـكـون الـتـعـاقـد سـنوي
مقـايضة بالنفط اخلام وباالسعار السائدة
) ولــلالفــضـلــيـة مــكـانــهـا ــنـتــجـ (لـكال ا
ـشـاركـة مـكـانـهـا كـمـا حـدث في الـنـظام وا
ـا ان الــنـظـام الـسـابق ,كـان قـد الـسـابق 
اسـس شـــركــــات واشـــتــــرى مـــؤســــســـات
واراضي ومـعـامل فـعـلـيه يـتوجـب البـحث
ستقلة اقتصادية قانونية عنـها وباجلان ا
لـلـمـتـابـعـة والـتـعـاقـدات اجلـديـدة تـنشـيط
ـوقــوفـة ـبــالغ احملـجــوزة وا اســتـرجــاع ا
حتت اى اجـراء دولي ونطـالب مقـايضـتها

واد غذائية
ــسـاكن تـهــيــئـة خــزين ســتـراتــيــجي في ا
ــســتــطـاع ــدد طــويــلــة قــدر ا واخملــازن و
الطـلب الفوري بالشحن بعد توقيع العقود
وعــلى الـدول اجملـهـزة وجـدولـة الـتـجـهـيـز
للـخام ضـمن الضوابط االولـيةاما الـنشاط
ـفردات فـيقع الداخـلي لـتوفـير بـعض من ا
عـــلى عــاتق الـــدولــة اجلــهــد الـــكــبــيــر من
تــخــصــيـص اراضي واســمــدة ومــبــيــدات
وبـــذور عــــالـــيـــة اجلــــودة واالنـــتــــاجـــيـــة
وتـوزيعـهـا مـجـانـا علـى الفالحـ  هل من
ـمــكن االعـتــمـاد عـلى الــبـطـاطــة كـشـريك ا
لـلحنطة ,,,لـوجود كميات كبـيرة تتوفر في
اكــثــر من مــوسم زراعـي  والـتــاكــيــد عــلى
مـنــتـجـات زراعـيــة لـلـتـصــديـر فـقط والـتي
كن اعـتمادها لـلمقايـضة مع مواد اخرى
غــذلـئـيـة(مع الـتـاكـيـد عـلى عـدم خـروج اي
كــمـيــة خــارج كل مـحــافــظـة.....وعــدم بـيع

الكمية الزائدة في االسواق)
{ مستشار 
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لم يسترع انتـباهي كتاب ماكي صال: الـسِّنغال في القلب في البـداية لكثرة ما صُنف
في الـرُّؤساء كـالكتـاب الذي ألفه مـثقفـون عرب عن حقـوق اإلنسان عـند رئيسٍ شهدت
ـعـلـقة أو مـا صـنفه مـحـتـرفو الِّـريـاء في رئيس أوصل أعمـدة الـكـهربـاء عـلى اجلثث ا

بالده إلى أسفل الدَّرك ومصائر االثن فاقت العجائب. 
ذكـرات التي أخـذ يصدرهـا مَن قصـدهم اجلواهري(ت: 1997): ومِن عجب أنَّ أمَّا ا
الذين تكـفلوا/بإنقـاذ أهليه هم العثـراتُ (الرَّجعيون 1929) كانت انـغماساً باألكاذيب.
فإذا تـصفـحت مذكـرات قادة اخلـراب كـ جتربـتي وزنار الـنَّار وخـطاب الـدَّولة سـتندب
حظ العـراق.  بعد قـراءة كتاب صال تمنـيتُ للعراق مـصلحاً وإن اسـتغرب القار مِن
كتـابتي عن الـسِّنـغال فـالقـصد وضع جتـربة الـرّجل أمام مَن تـولى أمره فـفيـها درس
ـنـاصب حـتى بـلـيغ فـي إدارة األزمـات احلـادة. كـيف تـدرج صـاحـبـهـا فـي الـتَّـعـلـيم وا
نصب. قدم وذج رجل الدولة مترجماً اختصاصه في ا الرِّئاسة. شـدني الكتاب إلى 
صال جتـربته في الـبناء واحلـرب على الـفساد قـبل رئاسـته حتت شعـار القطـيعة مع
اضي. لهذا عـندما تصدى ضد فـساد جنل الرئيس السـابق أُخرج مِن بيته ومُنعت ا
مكاتب التـأجير التَّعامل معه فهو رئيس وزراء ويسكن مقابل إيجار. أمعن الرَّئيس في
: ماكي سليـل طبقة الـعبيد وقـد  طردهم مِن القـرية أنَّ ابني كر واد حتـطيمه قـائالً
لن يقبل أبداً أنّْ يكون ماكي صال فوقه! لكن ذلك جعله يعلن بقوة تعزيز دولة القانون!
كان مـثال صـال مانديال(ت: 2013) لوقـوفه بصالبة عـلى حسـاب حريته وديـغول (ت:
ـكن لإلنـسان أن 1970) جلرأته ووطـنـيته ومـاوتـسونغ(ت: 1976) الـذي قال فيه: »
ا مجـرد إعجاب. يـكون اشتـراكياً لـيبرالـياً مع اإلعجـاب بالقـائد الكـبير ليس تـبعيـة إ
. مثل هـذا التـصرف فلم يـرهن صال بالده لـدى جنـوب أفـريقـيا وال فـرنسـا وال الصـ
جنده بـ احلزبـي مِن أهل الـعقـائد فالـزعيم مِن خـارج احلدود يُـعطى حقَّ الـتَّصرف
بـبلـدانهم. مـا اسـتفـاده صال مِن دراسـته اجليـولوجـيَّة صـبه خيـراً على بالده الـفقـيرة
تـرجمه في نـظرته لـلبـناء. كـان محبـاً للـتَّاريخ لـكنه لم يـصبح أسـيراً له فـعنـده التَّاريخ
كن تتابعة وال  راحـل الزَّمنيَّة ا ُترسبة ومِن األطوار وا يتشكل مِن طبـقات األشياء ا
أن تـكون هناك كـتلة متـجانسـة. هذا ما ساعـده في العمل بـ مختلف اآلراء والـعقائد
جـاعالً السِّـنغـال هـدفه وباالسـتفـادة مِن الـنَّهـر الذي سـميت به الـسِّـنغـال حصل تـقدم
زراعي هائـل. استـفـاد من صالته الـسَّـابـقـة مع الشّـركـات الـكـبـرى عنـدمـا كـان يـعمل
مـتـدربـاً فـيـهـا مـثل بـتـروس الـفـرنـسـيـة في تـطـويـر مـجـال الـبـتـرول والـغـاز السَّـائل
نح عقود مزيفة. عمل على تطوير عنى لم يستخدم تلك الـصالت  والطَّاقة الشَّـمسيَّة 
تـنور ببالده ـدارس. حافظ صال عـلى اإلسالم ا الـتَّعلـيم وحتديـثه والتَّوسع في بـناء ا
كي يحـميهـا مِن نوازل اإلسالم الـسِّياسي مـعترفـاً للـمغني الـسِّنـغاليّ ريسـندور دعمه
في حملـته االنتـخابيَّـة وعنـدما سُئل: »هل سـيجـعله وزيـراً للثـقافـة  قال: يـستحق ذلك
إذا أراد فـالـبالد البـد أنْ تـسـتـفـيـد مِن شـهـرته. اشـتـهـرت الـسِّـنـغـال بـرئـيـسـهـا األول
الشَّـاعر ليـوبولد سـنغور (ت: 2001) ورئيـسها الـرّابع اجليـولوجي صال ذاك له دور

التَّأسيس وهذا له دور اإلعمار. 
اخلالصـة إنَّ الـبلـدان مـهمـا كـانت غـنيـة تـكن فـقيـرة بـساسـتـها ومـهـمـا كانت فـقـيرة
. أما تـرون كيف اخـتفت الـرِّمال واألمالح حتت الـعمـائر تـصبح غـنـية بـساسـتهـا أيضـاً
واألبـراج والـوصــول إلى الـفـضـاء وكـيف أفــلت بالد كـانت رائـدة في الــتَّـاريخ الـبـعـيـد

والقريب?! 
{ كاتب عراقي
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بغداد

في الـبــدايــة يـجب االعــتــراف انـهــا ازمـة
مــركــبــة ولــيــست ازمــة احــاديــة اجلــانب
ـنـظور وتـوابعـهـا سـتـستـمـر ولـيس في ا
توقع ان القريب سيوجد لها حل ...فمن ا
تكون ازمة متوسطة العمر اي ب خمسة
الى ســـبع ســـنـــوات لـــشـــمـــولــهـــا اغـــلب
الـقطاعـات االقتصـادية واالجتمـاعية وفي
ـكن ان تــسـتـمـر حـال حـدوث تــداخالت 

اكثر 
فـفي عام  1929كـانت ازمة الكـساد االكبر
الــتي اســتـمــرت اكـثــر من عــشـر ســنـوات
وهي من اسـوء االزمات االقـتصـادية التي
شـــهــدهــا الــعــالـم بــدئت في ســوق ووول
ســتــريت وامــتــدت الى الــعــالم وعــكــست
كــــســـاد كــــبـــيـــر وانــــخـــفــــاض االنـــتـــاج
االقــتــصــادي في كـل الــدول الــصــنــاعــيـة
بـشكل تـدميـري واعلـنت مؤسـسات مـالية
ومـصـانع افالسـهـا  نـاهـيك عن الـتـضخم
والبطالة وومضاعفاتها االجتماعية

وفـي عــام 1973 ازمـــة ارتـــفـــاع اســـعــار
ـتوقعة وهي االزمـة الوحيدة الـنفط غير ا
الـتي كانت خارج التخطيط او التراكمات
االقــتـصـاديــة لـلـدول الــراسـمـالــيـة..حـيث
نـتجـة لـلنـفط عدم اقـرت الدول الـعربـيـة ا
تـزويـد الـدول الـصـنـاعــيـة بـالـنـفط وعـلى
راســهـا امـريــكـا بــسـبب دعــمـهــا لـلــكـيـان
الــصــهــيــوني وانــســاقت اوبك لــذلك ولم
نظمة بزيادة االنتاج يقوم اي عضو في ا
ــا ادى الى لـــســد الـــنـــقص بــالـــســـوق 
سبوق وحدث ارتفاع اسعار النفط غير ا
أطـلق مصطلح “الـركود التضخمي ”على
هـذه الفتـرة بسـبب التضـخم احلاد الذي
أحـدثه ارتفـاع أسعار الـطاقـة إضافة إلى
الـركود الـذي أحدثـته األزمة االقـتصـادية.

وانهارت االسهم وزادت البطالة ..
فـي عام  1997كـان الـنـمـو الـشـديـد لـدول
اســـيــان يـــنـــذر بــالـــدخــول فـي ازمــة ولم
يـسـتطع الـتـكـهن من اين سـتـبـدء اال انـها

بدات من تايالند.
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ـتلفـعة  زوراً برداء يـوما بـعد يوم يـتكـشف الوجه البـربري لـلنخـب السيـاسيـة الغربـية ا
ـوذج لهذه الـبربريـة هو قرار جـمهوريـة ليتـوانيا ـقراطيـة وحقوق االنـسان وآخر  الد
يـوم الــسـابع من آذار 2022  وقف شــحـنــة مـكــونـة من (440) ألـف جـرعـة مـن لـقـاح
ـتـحـدث الرسـمي بـاسم كـورونـا سـبق ان تـبـرعت بـهـا جلـمـهـوريـة بـنغـالديش وأعـلن ا
ـعـاقـبة  بـنـغالديش عـلى رئـيس وزراء لـيـتـوانـيـا وبكـل صفـاقـة أن هـذا الـقـرار اتـخـذ 
تصويتهـا باالمتناع على مشروع الـقرار اخلاص بأوكرانيا في اجلـمعية العامة يوم /2
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علـما بأن بنغالديش هي واحدة من (35) دولة صوتت بـاالمتناع على ذلك القرار معللة
تصـويتـها بـالقول انـها دولـة محـبة لـلسالم وتـأمل حل أزمة أوكـرانيـا من خالل احلوار
تحضرة"  حلق الدول الدبلومـاسي. هذا ليس أول  وال آخر امتهان مـن دول الغرب " ا
ـشـهـورة في هـذا الـشـأن مـوقف الـسـيـادي في الـتـعـبـيـر عن مـواقـفـهـا  ومن األمـثـلـة ا
منـدوب أمريـكا في مـجلس األمن  يوم  29 تـشرين الـثاني  1990عنـد التـصويت على
قـرار اجمللس (678) الـقاضي بـتخويل الـدول استـخدام القـوة ضد العـراق (وهو قرار
رحوم عـبد الله ـتحدة)  فـما أن رفع مـندوب اليـمن ا مـخالف لنص ورح مـيثاق األ ا
ـنـدوب األمـريــكي من مـقـعـده غـاضـبـا األشـطل يـده مـصـوتـا ضـد  الــقـرار حـتى قـام ا
وتوجه مـهروالً نحـو السفـير األشطل وقـال له مهدداً (سـيكلـفكم هذا الـتصويت الـكثير
بل أكثـر من أي تصـويت آخر قـمتم به) وسـمع جمـيع من في القاعـة التـهديـد األمريكي
ساعدات ـتحدة ا ـندوب اليمني كـان مفتوحاً. وفـعال قطعت الواليات ا إلن ميكروفون ا
عن الـيـمن وحـاولت عـزلـهـا سـيـاسـيـا واقـتـصـاديا ألنـهـا مـارسـت حـقهـا الـسـيـادي في
التعـبيـر عن رأيهـا  في قرار تـب جـلب الكـوارث للعـراق والكـويت وألمريـكا أيـضا.ليت
رأة شعب ليتـوانيا يسأل حـكومته وهي التي تـصمّ آذاننا بدعاوى الـدفاع عن حقوق ا
اذا حترم ربع في بلدان الـشرق هل يبيح القـانون الدولي استخـدام الدواء كسالح? و
مـليون امـرأة من بنـغالديش من لقاح كـورونا بـسبب موقف قـرار السـيادي الداعي الى
حل االزمـة األوكرانيـة باحلوار الدبـلوماسي  وهـو ما تعـمله أوكرانـيا نفـسها وتواصل
ـناسـبة يوم ـناسبـة للـمرأة الـبغالديشـية  حوارها مـع روسيا ? وهل هـذه هي الهـدية ا
ـصــادف هــذا الــيـوم (8 آذار 2022). وأي عــار ســيـلــحق بــالــشـعب ـي ا ــرأة الــعـا ا
الـلـيـتـواني عـندمـا يـذكـر في سـجـلّه أن حـكـومـته  ال تـقـدم مـسـاعـدات لآلخـرين بـدوافع
إنسـانيـة بل بشـروط سيـاسيـة شريـرة!!!ألم يحن الـوقت أن تسـتمع شـعوب الـغرب الى
نداء الـضـميـر وحتـاسب طبـقـتهـا الـسيـاسـية الـتي فـضحت  ازمـة أوكـرانيـا من جـديد

زدوجة ?  قيتة  وغطرستها وبهتانها ومعاييرها ا عنصريتها  ا
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الـــفـــوز في اخـــر وقـــتـــيـــــــــــهـــمـــا
مــضـيــعـا فـرصــة تـعــديل الـنــتـائج
والـرصــيــد قـــــــبـل جتـرع خــسـارة

الصنـــــاعة الثقيلة.

اخلـــــــطــــــــر امـــــــام الـــــــفـــــــشـل في
ـباريـات التي استـــــــــغالل حتى ا
يــتــقــدم فــيـــــــــهـا كــمــا حــصل مع
الــوسـط واجلــويــة والـــتــنــازل عن

اكـــثـــر من فــــائـــدة قـــبل ان تـــزيـــد
اخلــــســــارة الـــــتــــاســــــــــــعــــة من
مــــــــعانـاة الـكرخ واالسـتـمرار في
مـنــطـقـة الــهـبـوط و مــواجه حـالـة

لــطـريـق االنـتــصــارات وتــرك اثـار
الـــتــراجع الـــســريع خـــلف ظــهــره
بـعدمـا سيـطر عـلى اجواء الـلــعب
واخلروج بـنـتـيـجـة طـيـبـة مـنـحته

اخلــامس عــشــر بــعـدمــا فــشل من
العودة للتوازن رغم ظروف اللعب
مع االستمرار في مـواجهة متاعب
ـباريـات االخيـرة بعـد خسـارت ا
ـلــعــبه وبـاتت وتـعــادل مــخـيـب 
احلاجـة كبيـرة الستعـادة األنفاس

امام موقع متاخر.
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وعـاد نـفط مــيـسـان بــفـوز مـتـوقع
عـــلى ســـامــراء بـــهـــدف وســــــــام
ســعــدون 71 دفـــعه لــلــمــوقـــــــــع
التاسع 32 في مهمـة ناجحـة عند
تـــخــطي االمــور ذهــابـــا مــشــكــلــة
اجلــمــيـع عــنــد اخلــروج من عــقــر
الـــدار الــذي فـــشل فــيـه اصــحــاب
االرض بـــــعــــد تــــغـــــيــــر مـــــهم مع
ــرحــلــة احلــالــيــة انــطـــــــــالقــة ا
ومعـها حــــــــقق الـفوز االول على
الـقـاسم وتعـادل ثـمـ مع الزوراء
ومع نفط الوسط والـصناعة وكان
ان يـسـتــثـمـر مـيـدانـه امـام مـهـمـة
تعـديل االمور الـتي زادت صعـوبة
بـــاخلــســـارة الـــســـابــعـــة عـــشــرة
واالســتــمـــرار مــخــنــوقــا في اخــر

الترتيب.
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وتقدم الصنـاعة ثالثة مواقع نحو
احلـادي عــشـر مـرة واحـدة بـفـوزه
الــعــريـض عــلى الــكــرخ بــثالثــيــة
نــظــيـفــة اســتـعــاد فــيـهــا انــفـاسه
ـــنـــافـــســـة والـــعــودة ودوره فـي ا
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تصدر فريق نادي غاز اجلنوب من حتقيق االنتصار على فريق نادي احلبانية بثالثة أشواط دون مقابل بواقع تمكن ا
متاز. واجهات في دوري الطائرة ا (14-25) (21-25) (18-25) وذلك في أولى ا

وحقق فـريق النـادي البـحري الـفوز عـلى فريق نـادي الشـرطة بـثالثة أشـواط دون مقـابل بواقع (25-19) (25-23) 
.(25-20)

وكان فريق شباب غاز اجلـنوب حقق فوزاً صعباً على منافسه فريق شـباب الشرطة بثالثة أشواط لشوط في مباراة
وهبة في الديوانية . مثيرة ضمن منافسات دوري الشباب التي احتضنه قاعة رعاية ا
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أكــد وزيـــر الــشــبــاب والــريــاضــة
رئـــيـس االحتـــاد الـــعـــراقي لـــكـــرة
الـقـدم عـدنـان درجـال أن الـنـجاح
الــتـنـظــيـمي لــبـطــولـة غــرب آسـيـا
لـلـشـبـاب الـتي أقـيـمت فـي الـعراق
شـجّع االحتـاد الدولي لـكـرة الـقدم
ـالعب عــــــلـى رفع احلــــــظــــــر عن ا

العراقية.
وقـال درجـال في تـصـريح صـحفي
الـنــجــاح الـذي حتــقق في مــبـاراة
نــهـائي غـرب آسـيـا الـشـبـاب الـتي
ــديــنــة في أقــيــمـت عــلى مــلــعب ا
بغـداد أسـهم بشـكل كبـير في رفع
العب الــــعـــراقـــيـــة احلـــظـــر عـن ا
وسـنعـمل على تـكرار هـذا النـجاح
لعب نفسه جاهز إلقامة مباراة وا
ــــنـــتـــخـب الـــعـــراقـي ونـــظـــيـــره ا

اإلماراتي.
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واضاف مـباراة الـعراق واإلمارات
سـتـنـجح من النـاحـيـة التـنـظيـمـية
واجلـمـاهـيـريـة ونـتـمـنـى ان يـكون
ـسـتـوى الـفـنـي لـلـفـريـقـ يـلـيق ا

بتاريخهما.
وأكـد درجال نـحن حـريصـون على
بـاراة بالنقاط خروج العراق من ا
الــثالث نـــقــاط عــلـى الــرغم من ان
ـبـاراة سـتـكـون صـعـبـة فـالـفريق ا
اإلمـاراتي مـحتـرم وهـو ثـالث على
اجملـمـوعـة. واشـار الى ان االحتاد

ـتــمــيـزات ـوظــفــات ا الــسـابــقــات وا
مــســتـعــرضــة الـدور الــبــنـاء لــلــمـرأة

العراقية بشكل عام.
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شاركات في بطوالت الوزارة واحملافظة واليوم حقق فوز ا
ركز كبير على فريق النقل البري ونطمح ان يحقق فريقنا ا
األول لــهـذه الــبـطـولــة .ومن جـانـب آخـر بـ مــديـر شــعـبـة
واطنـ في الشركة ومشرف الـفريق عبد الباسط شكاوى ا
عـبد الـصـمد لـعب فـريـقنـا الـيوم مـبـاراة رائعـة حـيث فرض
أسلوبه على الـفريق اخلصم وتوج ذلك بـتسجيل  7اهداف
نـظـيفـة سـجـلهـا كل من حـسن جـاسب بـلص ومحـمـد جـبار
ربـاط هدفـ وبـشار هـادي ومـحمـد عـبد الـرضا ومـصـطفى
مـحـمـد وسـعـد جـبـار مـقـابل هـدف واحـد للـفـريق اخلـصم 
وأضـاف أن فريـقنـا سـيخـوض مـباراته الـثـانيـة يوم 8 آذار

سافرين والوفود . ضد فريق ا
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لعب دولي حديث لكرة القدم ¨ ال  فوائد تمتع نادي الزوراء الرياضي 
ــسـتـفــيـد من وجـود اي تـعـد وال حتــصى ..الالعب هـو الــطـرف االهم ا
ـنــشـاة احلــيـاة ـنح هــذه ا مـنــشـاة ريــاضـيــة جـديـدة ¨ النه هـو الــذي 
ـعــهـود مـنه  ــسـتـوى الــفـني ا الـريـاضــيـة  اذ ان جنـاحه فـي تـقـد ا
ـنـافسـة الرسـمـية  ويـحـفز االنـصار ينـعـكس على مـردود الـفريق في ا
عـلـى حـضــور مـبــاريــاته ..واكــثف االهـتــمــام بـاداء ومــردود الــريـاضي
ـنـظـومة ـسـتوى ( الـعـالي)  الن عـنـاصـر ا ـمـارسـة ريـاضـة ا ـتفـرغ  ا
درب  االداري  اجلهة الداعمة للنادي الرياضي  انصار االخرى ( ا
ـادة االسـاس الـفـريق ) لـيـسـوا عـلى احملك  مـثل الـريـاضي الـذي هـوا
الي جنـاح ..هذا كـله يـجـعـلـني ان اقـول ان صـنـاعـة البـهـجـة احلـقـيـقـية
ـنظـومة االخـرى  وهذه حـقيـقة مسـؤوليـة الريـاضي اوالً  ثم عنـاصر ا
ساطـعـة ال يـختـلف عـلـيهـا اثـنان .. واعـود الى نـادي الـزوراء واقول انه
قلعـة رياضيـة عراقـية تسـتحق كل الدعـم احلكومي  واشـير الى الدعم
احلـكــومي  الن نــادي الــزوراء مــتـضــرر مــثل كل االنــديــة الـريــاضــيـة
العـراقـية من الـبـيئـة احمللـيـة غيـر الـصاحلـة لالسـتثـمـار  والّإ فـانه كان
بـوسـعه ان يـسـيّـر امـوره بـنـفـسه  مـثل انـديـة الـقـوة اجلـويـة والـشـرطـة
ينـاء واربيل والنـجف واندية ريـاضية اخـرى  قبل عقود من والطلبـة وا
الزمان  مستفيداً من شعبيته اجلارفة  ومن كثرة الالعب الواعدين 

الذين يتسابقون الرتداء قميصه .
نـشأة الريـاضيـة احلديثـة ليست حـائط الصـد لـكل (التـهديدات)  نعم ا
الـتـي تـتــربص بــالــريــاضي  فـاالصــابــة و(عــدوانـيــة) الالعـب اخلـصم
والتدريب اخلاطىء واالدارة غير احملترفة  اخطار مستمرة تعرقل اداء
ـسـتوى فـني ثـابت ونـوعي  ولـكن هـذا ال يـقلل الريـاضي  لـواجـبـاته 

نشأة الرياضية . ابدا من اهمية وقيمة ا
 والـتـســاؤل الـذي يـتــردد في الـرواق الــريـاضي احملـلـي هـو كـيف جنح
لعب الدولي  رغم انه يبدو على الورق  نادي الزوراء في الفوز بهذا ا
انه أقل حظاً من انديـة القوة اجلويـة والشرطة وكل انـدية وزارة النفط 
لك على وجه اليق  معلومة من جهة الدعم احلكومي  ورغم اننا ال 
سـتحـقة التي يـتمـتع بها تساعـدنا عـلى معـرفة حقـيقـة الهديـة الثـمينـة ا
نادي الـزوراء بـكل مـكـوناتـه في هذه االونـة  ولـكن يـجب ان نـثـني على
ـساعدة مـباشرة وكـلية من وزارة ادارة النادي ونـهنئـها النهـا جنحت 
ـلـعـب في احـدى اجــمل بـقـاع الـشــبـاب والـريــاضـة في تــشـيــيـد هــذا ا
عاصـمـة العـراق بـغـداد  وندعـو ادارات انـدية الـقـوة اجلـوية والـشـرطة
والـطـلـبـة  لالسـتـفـادة مـن جتـربـة نـادي الـزوراء  الدارة وتـوجـيه مـلف
مكنة الجناز نشاة الرياضـية  بالكيفـية نفسها ,والتحرك بالسـرعة ا ا
ـتـعـلـق بـهـا  وإقــنـاع اجلـهـات احلــكـومـيــة الـتي تـرتــبط بـهـا  الـعـمـل ا
بضـرورة تشـييـد مـنشـآت رياضـية حـديثـة  تعـود بـالفـائدة عـلى فرقـها

وجمهورها  وتعزز من فرص حتقيقها الجنازات داخلية وخارجية .
ـنـشــأة ريـاضـيـة ذات ـنـظـورة لــتـمـتع الــنـادي الـريــاضي   والـفـائــدة ا
مواصفات دولية  ستعود على منتخباتنا الوطنية لكل الفئات العمرية 
واصـفات الدوليـة ستسـهم بقدر كـبير في نشـأة الرياضـية ذات ا الن ا
وه تأهيل الـرياضي وسـرعة تطـويره وانـسيابـية 
نتخب وطني بشكل صحيح  ونـفوز بالتـالي 
مـواكب لـكل جـديــد ومـؤهل لـلـمــنـافـسـة عـلى
ــتـــقــدمــة في الــبـــطــوالت الــقــاريــة ــراكــز ا ا
والوصـول الى نـهـائـيـات بـطـولـة كـاس الـعالم

بية . ودورة االلعاب االو
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ـبــيـة الـوطـنـيـة إحـتـفت الــلـجـنـة األو
ي للـمرآة الذي العراقـية بـاليوم الـعا
يـــصـــدف في الـــثــــامن من آذار وذلك
بـــتـــكــر نـــخـــبــة مـن الــريـــاضـــيــات
بية السابقات ومـوظفات اللجـنة األو

في مقر اللجنة بالعاصمة بغداد.
ــبــيـة وإســتـهـل رئـيـس الـلــجــنـة األو
الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة رعــد حــمـودي
االحــتــفــالــيــة بــكــلــمــة أكــد فــيــهـا ان
ـرأة يخـتلف عن سـواها االحتـفاء بـا
ذلك النـهــا مـســتـودع الـصــفـاة األنـبل
واألجـــــمـل بــــكـــــونـــــهـــــا األم واألخت
والــزوجـة والــزمــيــلـة فــمــا عـسى ان
نبـارك لفـيض العـطاء االنـساني الذي

يـبـدأ بـبـيـوتـنـا ونـهـلـنـا مـنه صـغـارا
واليوم ب أخواتنا وزميالتنا.

وأوضح قــائالً لــقــد أوصـت الــلــجــنـة
ـبــيـة الــدولـيــة بـضــرورة إشـراك األو
ــرأة بــالــنـســبــة الــتي تــسـتــحــقــهـا ا
ـــمــارســـة الــريـــاضــة او حـــتى في
التصدي للعمل التدريبي والرياضي
ومضت التوجيهـات الدولية والقارية
ألبــعــد من ذلـك عــبــر إقــرار إصــطالح
ـسـاواة بـ اجلـنـس فـي الـتعـامل ا
ـرأة وأنـشطـتـها ا يـخص ريـاضة ا

الرياضية.
ـكــتب الـتــنـفــيـذي ثم ألــقت عـضــوة ا
بـيـداء كيالن كـلـمـة الـلـجنـة الـنـسـوية
التي حيت فيها أخـواتها الرياضيات
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مــتــتــالـيــة في عــقم هــجــومي وفي
حــالــة احــبـاط شــامــلــة امــام نـزف
ـة من الـنــقـاط وكــان اقـرب لــلـهــز
الــتـعـادل امس االول بــعـدمـا شـهـد
اخــر الــوقت نــشــاطــا لــلــكــهــربــاء
ــنـطــقــة الــزوراء عــبـر والــتــحــول 
ـــرتـــدة الـــتـي كــادت ان الـــكـــرات ا
تــكـلف الــضـيــوف الـنــتـيــجـة بــعـد
ـهم لكـتـيـبـة لؤي صالح الـظـهـور ا
الــذي دار االمـور بــعــمل تـكــتــيـكي
وامن الـــدفــاع وخــلق حـــالــةاربــاك
لـلطـرف االخر الـذي استـمر يـعاني

حتت ضغط النتيجة .
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ورغم عـــودته بــنــقــطـــة من مــلــعب
الــقـاسم تـراجع نــوروز رابع عـشـر
في الـلـقاء الـذي افـتتـحت اصـحاب
االرض عن طـريق احـمـد تـركي 44
قبل ان يدرك الضيوف التعادل من
قبل راسـو رستم 65 محـققـا نقـطة
ذهابـا في حتول مهم ان تـاتي بعد
الفوز الكبيـر على الصناعة واالمل
ــبـــاريـــات بـــالــشـــكل في انـــهـــاء ا
الـصـحــيح وجـمع الـنــقـاط لـتـامـ
خـطــوط الـدفــاع عن مــوقع الـبــقـاء
ــمــتـاز والــلــعب مــوسم اخــر فـي ا
وسط شـعــبـيـة كــبـيـرة عـلـى تـغـيـر
ــواسم الــتي مــر بــهــا في االولى ا
والن الــلـعب فـي الـبــطــولـة االكــبـر
يختـلف عنه عن األخـريات وهو ما
ينـطبق عـلى القـاسم بنـفس موقعه

كــســره الــبــديل عــلي يــوسف د74
بهز شباك النفط وحتقيق النتيجة
بــصــعـوبــة كــبـيــرة قــبل ان يــحـرم
حـــارس الــشـــرطـــة الــضـــيــوف من
اســبــقــيــة الــتــهــديف بــالــتــصــدي
النـــفـــرادة احملـــتـــرف ارنـــو وفـــرط

بهدف السبق.
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وجنح الـكهـرباء في اربـاك الزوراء
وجــره مـرة اخــرى لــلــتـعــادل بــعـد
ــاضي امـــام ســامــراء االســبـــوع ا
وقـبلـهـا خسـارة الـطالب والتـعادل
مع الـــقــــاسم في اربـع جـــوالت من
دون فـــوز وتــســـجـــيل هـــدف عــلى
االقل واســتــمــر فـي وضع مــتــدني
قبل ان يغـيض جمهـوره بالنـتيجة
اخمليـبة فـيما زاد الـط بـلة بوجه
ايــوب اوديــشـو الــذي بــات يـواجه
الـضـغـوطـات احلـقــيـقـيـة لـيس من
جـــمـــهـــور الـــفـــريق حـــسب بل من
االدارة الـتي ترى أن االمـور التـسر
وزادت خـطـورة امـام تـراجع االداء
و الـــنــتــائج واالســتـــمــرار بــنــفس

وقع . ا
واسـتــمـرار الـفــريق بـحــالـة اربـاك
شـديـدة وكـان بال اي حـيـلـة وفـشل
عـنــاصـره في نــقل الــكـرة بــسـرعـة
الفتقداهم لـلتركيـز كما غاب صانع
األلعاب والفريق كله في ان يسجل
ـــبــاغـــتــة وافـــتــقـــاده لـــعــنـــصــر ا
الـــتـــهـــديـــفي في اربـع مـــبـــاريــات
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قــــبـل الـــــدخـــــول في تـــــفـــــاصـــــيل
لـقـاءالـشـرطـة والـنـفط ضـمـن الدور
ــرحــلــة الــثــانــيـة الــســادسى مـن ا
واخلـامس والــعـشـرين من الـدوري
اطـــرح ســـؤال عــلـى حــكـم الــلـــقــاء
ــاذا لم يــطـرد العب ــذكــور وهـو  ا
الــشــرطــة ســعـد نــاطـق كـونـه اخـر
العـب تــســـبب بــعـــرقــلـــة وإســقــاط
مـهاجم الـنـفط كمـا يـعاب عـلى عدد
من العـبي الـشرطـة بـالتـجـمع حول
احلــكم واالعــتــراض عــلى قــراراته
بعـد نهايـة الشـوط االول في سلوك
مــــرفـــوض حتت اي مــــســـوغ كـــان
يــتـوجب ان يــبـتــعـد عــنه اجلــمـيع
ليس االعب وحدهم النهم في ذلك
يــشـحـنـون اجـواء الـلـعب ومـهم ان
شـكلة يدركـون مسـؤوليـاتهم بـان ا
التــتــعــلق بــالــنـــتــائج بل بــابــعــاد
ـــبــــاريـــات عن الــــفـــوضـى الـــتي ا
يـحـدثـهـا الـشـرطـة مـرة اخـرى بـعد
ملعب اربيل وسط مباريات منقولة
لـلعـالم كـمـا نـحـيي بـتـقـديـر سـلوك
ـشـهـد احلـارس احـمـد بـاسم إزاء ا
ذكـور الذي ال يـحتـاج الى تعـليق ا
واإلشارة لدوره في تام الـنتيجة
لـفـريقه بـأبـعادهـا اخطـر كـرت من
كن أحـدهما د71ان تغـير مرمـاه 
صـلحـة الـنفط بـعدمـا خيم االمـور 
ـبـاراة التي جـمعت الـتعـادل على ا
متازالــشــرطـة بــنــظـيــره الــنــفط والـذي Í—Ëœ∫ لقاء الزوراء والكهرباء في الدوري ا

30 كيـلوغـراماً فـوق شعـرها األسود
ـرفــوع ثمّ تـلــقي بـالـعــارضـة عـلى ا
ـطـاط بـحـركـة ـغـطـاة بـا األرضـيـة ا
سـلسـة. علـى قمـيـصهـا كتـبت عـبارة
"أفـضّل الـنـوم" لكـن الشـابـة مـفـعـمة
باحليوية والنـشاط والعزم.وتضيف
اينـاس الفخـورة بذهـبياتـها "أمـامنا
طريق شـاق...ما حتقـق أصبح جزءاَ
ــــاضي واآلن بــــدأنــــا نــــفــــكــــر من ا
يـة أكـثر قـوة للـتأهل سـابـقات عـا

بياد باريس 2024. إلى أو
وتـهــدي شـقـيـقـتــهـا إسـراء صـاحـبـة
الـذهـبيـات الـثالث فـوزهـا لـوالـدها.
وتـعـبّـر في حـديث مع وكـالـة فرانس
ــضي بـــرس عن إصـــرارهـــا عــلـى "ا
بـهـذه الريـاضـة الـصـعبـة والـشـاقة".
وتضيف "كل مـيداليـة نحصل عـليها
نــــهــــديــــهــــا إلـى روحه احلــــاضــــرة
مـعـنـا".وتـبـلغ إسـراء 22 عامـاً وهي
تـــدرس في أحــد مــعــاهـــد الــتــربــيــة
البدنيـة في أربيل. وتقـول الشابة إن
"مـا وصـلـنـا إلـيه اآلن يـعـود الـفـضل
ـــــــدرب واألب فـــــــيه إلـى والـــــــدي ا
ـواصلـة مـشواره كالعـبات ونسـعى 

متألقات".
وتضـيف "قبل وفـاته قال لي: +إن لم
أعـد بـيـنـكم أريـد مـنك أن تـسـتـمـري
وتـشـاركي في الـتـدريـبـات لـتـحقـقي

يداليات+". شهرةً وتفوزي 
وتـواجه الـشـقـيـقـات الـثالث مـشـاكل
فـي الـــتـــواصل مع بـــقـــيـــة العـــبـــات
ــنـتــخب الــعـراقـي الـنــســائي لـرفع ا
ـدرب األسـاسي األثـقـال وكــذلك مع ا
للمنـتخب بسـبب عدم إتقانـهن اللغة

العربية.

»dF « W uD  w  s ÒuH  ‚«dF « U œd

{ أربيل (أ ف ب) - بـشغف ونـشاط
تـواصـل الـشـقــيـقــات الـثالث إسـراء
وإيـنـاس وأوشن مــحـسن الـفـائـزات
فـي بــطــولـــة الــعــرب لـــرفع األثــقــال
تــدريــبــاتــهنّ داخل إحــدى الــقــاعـات
الـريـاضـيـة في أربـيل عـاصـمـة إقلـيم
كـردسـتـان الـعـراق لـتـعـزيـز مكـاسب
حــقــقــنــهــا في هــذه الــريــاضـة الــتي
ورثـــــــــــــنــــــــــــهـــــــــــــا عـن والـــــــــــــدهـنّ
الراحـل.واستـقـبلت أربـيل في كـانون
األول/ديــســـمـــبـــر بــطـــولـــة الـــعــرب
األخــيـرة في هــذه الــريـاضــة والـتي
شـاركت بـهـا 14 دولـة عـربـيـة.وأمـام
مـنـافـسـة شـديـدة من فـرق قـوية مـثل
مــصــر والــســعــوديــة تــوج الــفــريق
العراقـي النسـائي لرفع األثـقال الذي
يـضمّ  15مــتـبـاريــة بـيــنـهن ثــمـاني
رياضـيات كرديـات بتـسع ميـداليات
ذهــبـيـة وأخــرى فـضــيـة وبــرونـزيـة
ـــــركــــز األول في لــــيـــــحــــرز بـــــذلك ا

البطولة.
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وتـقـول إيـنــاس الـشـقـيـقـة الـصـغـرى
توجة بـست ذهبيات في مـنافسات ا
ـتقـدم والـبالـغة فئـتي الشـباب وا
من الـعــمـر 20 عــامـاً فــقط "نــريـد أن
نـصـنع تـاريـخـاً لـلـريـاضـة الـنـسـوية
ونـحـافظ عـلى تـاريخ والـدي في هـذا
اجملــال".تــتـدرب الــشــابـة إلـى جـانب
شـقـيقـتـيـهـا عـلى هذه الـريـاضـة مـنذ
نـحو 10 سـنـوات بـإشراف والـدهنّ
الذي فارق احليـاة قبل خمـسة أشهر
بــــســــبـب مــــضــــاعــــفــــات فــــيــــروس
كورونا.حتت الضوء األبـيض للقاعة
ـتواضـعـة ترفع إيـناس الريـاضـية ا

سابقـات التي تقام في أربيل ففي ا
ــتــرجم من تــقــوم والــدتـــهنّ بــدور ا
الـــعـــربـــيـــة إلى الـــكـــرديـــة أمـــا في
الـبـطـوالت اخلـارجـيـة فـيـتـبـنى أحـد
همة.لكن أعضاء الوفد الكردي تلك ا
الرياضيات الكرديات يشكّلن رصيداً

مهماً للرياضة العراقية.
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ورغم كــونـه كــان رائــداً في األلــعــاب
الـنـسـائــيـة مـثل كـرة الـسـلـة والـكـرة
الـــطــائــرة والـــدراجــات الــهـــوائــيــة
خــــصــــوصــــاً خالل ســــبــــعــــيــــنـــات
ــاضي أثّـرت وثــمـانــيـنــات الــقـرن ا
ـتواصلة التي عانى فصول العنف ا
منها العراق بشكل سلبي على تطور
الــريـاضـة الــنـســائـيــة في الـبالد.في
ت الـرياضـة النسـائية في قابل  ا
إقليم كردستان ذي احلكم الذاتي مع
تــوفــر الـبــنى الــتـحــتـيــة والــتـدريب
ناسب للرياضيات. ادي ا والدعم ا
وبعد حصول فريق رفع األثقال على
ـــركـــز األول في بـــطـــولـــة الـــعــرب ا
اســتــقـــبل رئــيس إقــلــيم كــردســتــان
نـيـجـرفــان بـارزاني الالعـبـات وقـدّم
لهنّ مكافآت مالية تقديراً لنتائجهن.
وتـــــقــــدّم إدارة نــــادي أربــــيـل لــــرفع
األثـقـال لـكل العـبـة نـحو 150 دوالراً
في الشهر وتؤمن جتهيزات رياضية
ـشـاركات ومـسـتـلـزمـات تـتـطـلـبـهـا ا
ســـــــواء فـي الـــــــبـــــــطــــــــوالت أو في

التدريبات.
ويـــقـــول مــدرب نـــادي أربـــيل واجــد
وادي "عنـدما يـجد أي ريـاضي واعد
أو ريــاضـيــة واعـدة طــمـوحــة دعـمـاً
كـنه حتـقـيق ما وأجـواء منـاسـبـة 

يلفت النظـر وهذا ما حصل فعال في
بطـولة الـعرب األخـيرة حيـث خطفت

الالعبات األضواء".
ــنــهــمك ــدرب الــشــاب ا ويــضــيف ا
بإعطاء توجيهات وتعليمات بصوت
عــال مــتــوتـر حلـض الالعــبـات عــلى
مقاومة احلديد "نحظى بدعم النادي
واحلـــكـــومـــة أيــضـــاً االدارة تـــقــوم

بتوفير عوامل ومعدات التدريب".
تبـقى مـيزانـيـة الفـرق الـرياضـية في
مناطق أخرى في البالد ضئيلةً على
الـــرغـم من تــــخـــصــــيــــصـــات وزارة

W∫ فتاة كردية تنافس في البطولة العربية لرفع االثقال في أربيل  uD
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الـــشــــبـــاب والـــريــــاضـــة لـــكــــنـــهـــا
تخـصيصـات رمزيـة وال تشـكل فرقاً
ــنــخــرطــون في مــجــال كــمـــا يــرى ا

الرياضة في العراق.
ـبـيـة ويـرى مــسـتـشــار الـلـجـنــة األو
العراقية جزائر السهالني أن "فضاء
احلــريــة وتــطــور الـبــنى الــتــحــتــيـة
ــنــشــآت الــريــاضــيـة فـي اإلقـلــيم وا
ســـاعـــدت عـــلـى ازدهـــار الـــريـــاضــة

النسوية هناك".
يـضـمّ فـريق رفع األثــقــال إلى جـانب
الـشــقـيـقــات الـثالث خــمس العـبـات

بــيـنــهن الــشـقــيـقــتـان دريــا مـحــمـد
احلائزة عـلى ثالث ميـداليات فـضية
ــان احلــائــزة وثالث بــرونــزيــة وإ
على ثالث مـيداليـات فضـية وواحدة

برونزية.
ورثـت الـشــابــتـان شــغــفــهـمــا بــهـذه
الـريـاضـة أيــضـاً عن والـدهـمـا الـذي

يحضر التدريبات لتشجيعهما. 
يراقب األب بانتباه تدريبات ابنتيه
يدلي بتـعليـقاته وأحيـاناً يقف خلف
ـان أثنـاء رفعـهمـا األثقال دريا أو إ

لتقد العون إن احتاج األمر.

الـــــعــــراقـي طــــلب مـن االحتــــادين
الـدولي واالسـيـوي ارسـال جلان
لــزيـارة الــعــراق واالطالع عـلى
ــــديـــنـــة جــــاهـــزيــــة مـــلــــعب ا
ـباراة الـعراق والـتحـضيـرات 
واإلمــارات والـلـجــان سـتـصل
قـريبـاً للـعمل مـعنـا و تهـيئة
كـافـة اإلجــراءات السـتـقــبـالـهم
من تـأشـيـرات الـدخـول وحـجـز

الفنادق.
وخـتم بـالـقـول ان الـلـجان

تـعــمل عـلى إجنـاح
رفـع احلــــظــــر عن
ـــــــــــــــالعـــــــــــــــب ا

العراقية.
ويــــــــــــــــــــــواجــه
ـــــــنـــــــتـــــــخب ا
العراقي نظيره
اإلمـاراتي عـلى
ـديـنـة مـلــعب ا
في الــعـاصـمـة
بــــغــــداد يــــوم
اخلــمـيس 24
آذار اجلـــاري
ضـــــــــــــــــــــمــن
الــتـصــفـيـات
اآلســــيـــويـــة
ـــــؤهـــــلـــــة ا
لــــــــــكــــــــــأس
الـــــــــعــــــــــالم

.2022

عدنان
درجال

واهـم الــصـــفــات الـــتي تــمـــتــاز بـــهــا
وجتـــعــلــهــا مـــؤهــلــة لــتـــســنم أعــلى

ناصب في جميع مفاصل احلياة. ا
وفي خـتـام االحـتـفـالـيـة وزع حـمودي
الــهــدايـــا والــدروع الــتــذكــاريــة عــلى
الريـاضـيات الـلواتي حـقـقن منـجزات
كـبيـرة لـلـريـاضة الـعـراقـيـة فضال عن

بية. موظفات اللجنة األو
هذا وحضـر االحتفالـية كل من األم
ـبــيـة هــيـثـم عـبـد الــعـام لــلـجــنـة األو
الـي احمـد صـبري احلمـيـد واألمـ ا
و أحالم الباججي الناشطة في مجال
الـكي عمـيدة رأة و فـاضل ا حقـوق ا
كلية التـربية البدنيـة وعلوم الرياضة

للبنات.

وبــعـدهــا قــدمت االنـســة إيالف ثــائـر
عـــرضــاً مـــوجــزاً عـن األداء الــعـــمــلي
فـترض للـمرأة الـقياديـة في عمـلها ا
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وانئ العراق في بطولة وزارة النقل تشارك الشركة العامة 
واطـن خلمـاسي كـرة القـدم والتي أقـامهـا قـسم شكـاوى ا
برعاية وزير النقل الكاب ناصر حس الشبلي على ملعب
شاركـة فرق تمثل كافة تشكيالت وزارة مؤسسة الشهداء 
وانئ الـعراق فـرحان الـفرطوسي ـدير العـام  النـقل .وقال ا
إننـا كادارة عـليا نـدعم النـشاطـات الرياضـية داخل الـشركة
وخارجها واقمنا العديـد من البطوالت والدورات الرياضية
خملتلف النشاطات سواء كـانت كرة القدم وكرة السلة وكرة
الـطائـرة .وأضـاف انـنا نـولي أهـمـية كـبـرى لـفريق الـشـركة
خلــمـاسي الــكـرة الــذي حـقق نــتـائـج جـيـدة عــلى مــسـتـوى
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نـظـمت اجلـبهـة الـتـركمـانـيـة العـراقـية
فــرع بــغــداد  بــازار شــعــبي لــلــحـرف
الــيــدويــة ابــدعت فــيـه ايــادي وعــقـول
ومـــهـــارات الـــشـــابـــات والــنـــســـاء في
ــشــاريع الـصــغــيـرة  ضــمت اعــمـال ا
فـنـيـة ومنـزلـيـة جسـدت حتـدي احلـياة
واالجتــاه العــمــال تــكــون ذات شــوق 
وتـلـفت االنـظـار وحتـقق ارزاق مـقـنـعة
الصـــحـــاب اعـــمـــالـــهــا  وتـــخـــرج من
االوضــاع االقــتـصــاديـة والــســيـاســيـة
وازمـــات الـــبالد والـــعـــالم  واحـــتـــفل
ـراة احلــضـور بــيـوم زكــريـا واعــيـاد ا
.وقـالت مـسـؤولـة فـرع بغـداد لـلـجـبـهة
الـتركـمانـية كولـشان جالل  مـصطفى 
ــنـاسـبــة اعـيـاد ان (الــفـعـالــيـة جـاءت 
ـشــاركـة نـسـويـة ــراة ويـوم زكـريـا  ا
ـن يصنـعن حـرف يدويـة  واخريات
نزل وجسدت ـهارة الطبخ واعمـال ا
الـتـراث والـتاريخ ومـراحل سـنـوات ما
مـر بـالـعراق   وكـانت فـعـالـية جـمـيـلة
ـراة تــاتي مع اعــيــاد الــربــيع واالم وا
ـعـلم  وبحـضـور جمع مـن النـسوة وا
ــيـات واعالمـيـ  والــشـابـات واكـاد

الـبلـد  بدات قـبل ثالث اعوام بـالتـعلم
تـدريـجيـا عـلى وسائـل بدائـيـة كاحلـفر
والـــنـــقـــش عـــلى الـــصــابـــون كـــمــادة
تـعـليـمـية وشـيــــــئا فـشـيئـا وخـطوات
بــعــد اخــرى ســارت االمــور وتــمــكــنت
بــســنــتـ فــقط من االبــداع  وحــالــيـا
ـعــارض والـنـشـاطـات اشــارك بـكـافـة ا
ـناسـبات بـشـــــــكل مـستـمر  ورغم وا

الــــــــعــــــــمـل والـــــــرزق
احملـــــــــدود لــــــــــكن
تـــــمـــــكــــنـــــا من
صــــــــنـــــــاعـــــــة
شـخصيـتنا).
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»UH²Š¡∫ لقطات من احتفاء احتاد االذاعي والتلفزيوني بصباح عطوان

القاهرة - الزمان
ـصرية سوسن بدر إنـها تهتم مثلة ا قـالت ا
بتـقد القضـايا اخملتـلفة بأعـمالهـا الدرامية
ـــيـــزا فى مــشـــوارهــا لـــيــكـــون لــهـــا إرثــاً 
ــوقـع الــفن أنــهــا الــفــني.واوضـــحت وفــقــا 
ــلك أحـمس تــشـارك فى بــطـولــة مـســلـسل ا
لكة تتى والذى جتسد من خالله شخصية ا
لك أحـمس والتى كـان لها دورا وهى جـدة ا
كــــبــــيـــــراً فى حتـــــريــــر مــــصـــــر من أيــــدي
سلسل تاريخي الـهكسوس. واضافت أن (ا
اضية ويتـناول أحداث مـهمة فـى العصـور ا
والـتـى يـجب تــوثـيـقــهـا حــتى يـعــلم األجـيـال
اجلـديدة عن تـاريخ بالدهم ومدى قـوتها فى
الـتغـلب على قـوى الشـر). وكان آخـر أعمال

بـدر مــسـلــسل (الــبـحـث عن عال) والـذى 
ــنـصـات اإللـكــتـرونـيـة عــرضه عـلى احـدى ا
وحقق جنـاحـا جـماهـيـريا كـبـيراً بـاالضـافة

سلسل أبو العروسة بجزئه الثالث.
الى ذلك يـواصل أبــطـال مــسـلــسل (جـزيـرة
وسم غمـام) تـصـويـر مـشـاهـدهم لـلـحـاق بـا
ــقــبل داخل مــديــنــة اإلنــتــاج الــرمــضــاني ا
ـــســـلـــسل جتـــمع االعالمـي. وفي احـــداث ا
ـصـري ـمثـلـ ا عالقـة حب  بـ كال من ا

مي عز الدين وطارق لطفي. 
وجتسـد مي عز الدين شخصية فتاة غجرية
شــديـدة اجلــمــال تــعـمل عــلى إيــقــاع طـارق
لطـفـي بـحبـهـا مـن أجل حتـقـيق مـصـاحلـها
وتـنـجح في ذلك. (جـزيـرة غـمـام) من بـطـولـة
طـارق لطـفي وفـتـحي عبـدالـوهاب مي
عـــــز الـــــدين وريـــــاض اخلـــــولي
وأحـمد أم وآخـرين تأليف
عـــبــــدالـــرحــــيم كــــمـــال
وإخـــــراج حـــــســــ

نباوي. ا
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الـنـاقـد الــعـراقي تـلـقى تـعـازي االوســاط الـثـقـافـيـة بـوفـاة
ـوت  الـثالثـاء شـقــيـقه نـصـيـر (أبـو عـمــار) الـذي غـيـبه ا

سائل الرحمة لروحه الطاهرة. اضي  ا
 ⁄U³B « …dOM

ركز الثـقافي العربي في أبو الروائيـة السورية اقام لـها ا
رمـانـة حــفل تـوقـيع روايــتـهـا (هــسـيس األرواح من ركـام

احلرب) بندوة أدارتها االعالمية هدباء العلي .
qON « bſ—
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{ كـالــيــفــورنــيـا  –وكــاالت - أعــلـنت
ون صحـيفة (ذا صـان) ان النـجم سا
كـاول وخــطـيــبـته لــورين سـيــلـفــرمـان
ســـيــقـــومـــان بــإمـــضــاء 3 أشـــهــر في
مــــنـــزلــــــــــهــــمــــا الــــكــــائن فـي واليـــة
كــالــيــفـورنــيــا والـذي يــبــلغ ثــمـنه 25
مـــلـــيـــون دوالر وذلك لـــلـــتـــحـــضـــيـــر
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جان يامان

قـبــعـة رعـاة الــبـقـر وجــاكـيت سـوداء
بيـاقة عـالـية وكـان مبـتـسمـاً وأرفقـها
).وقد بتعليق باللغة اإليطالية :(قريباً
عــبــر مــحــبــوه في الــتــعــلــيــقــات عن
حـماسـتـهم لـيـبصـر الـعـمل الـنور كي
يــســـتــطــيــعـــوا مــشــاهـــدته كــمــا عن
ـفـضل إعـجـابـهم الـكـبـيـر بـنـجـمـهم ا
ووســامــته.ولـم يُــعــرَف مــا إذا كــانت
الشـخصـية هي من مـسلـسله اجلـديد
ــفـتـرض أنه "سـانـدوكــان" الـذي من ا
بـــدأ تــصـــويــره فـي شــبـــاط الـــفــائت
 ?2022إذ لـديه فــيـلم أيــضـاً إلحـدى
نصـات ومسلـسل يجمـعه بـعارضة ا
األزيــاء اإليـــطــالـــيــة فــرانـــشــيـــســكــا
شيليمي لكـنه يجسد فيه دور شرطي
مـــســــتـــوحـى من روايـــة شــــهـــيـــرة 
ـــســـلــسـل إلى نـــوعـــيــة ويـــنـــتـــمي ا
الكومـيديـا واإلثارة في الـوقت نفسه
والـذي يُـعــتـقـد أن الــصـورة مـأخـوذة

منه.

ال تـكن عـطـوفـاً بــإفـراط فـقـد يـســمـيك الـنـاس (عـد
الشخصية)! رقم احلظ 2.
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ـثـابـة رسـالة ـفـاجـآت الـيـوم  و هي  تـتـلـقى بـعض ا
حتذير لك .

Ê«eO*«

تفـاد مـشـاريع مـالـيـة أو عالقـات عـمل الـيـوم . الوقت
مناسب لالتصال بالشريك.
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أنت الـيوم في رحـلـة اسـتـكـشافـيـة  ومـعك أشـخاص
من حولك . رقم احلظ.4
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حاول القـيام بالنـشاطات واحملادثـات التي تبـني الثقة
وتقوّي االرتباطات.
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كن أن ـا  ـكن ان يذوب في حلـظة    كل خالف 
يبدو مقلقاً لك.
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االسـرة تــمـر بــوضع قـلق بــسـبب مـشــكـلـة ســابـقـة ال
تتردد في حلها .

ÊUÞd «

عـمل يرهـقك و لـكـنه في احلـقيـقـة يـضـعك في موضع
تاز . 

Íb'«

تنـتـظرك مـفـاجآت عـنـد كل منـعـطف  وهي عشـوائـية
بالتأكيد .رقم احلظ 9.
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ـفـاجأت و وجّه كل الـتـغيـرات احملـتمـلة تـرقّب بعض ا
في االجتاه الصحيح .

Ë«b «

 ال تـنتـظر معـجزة لتـنقـذك بل حترك بأقـصى سرعة 
يوم السعد االربعاء.
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اكـتشـاف يغـيّر فـيك شيـئاً مـا  روحك تخـلق ارتبـاطاً
حميماً.رقم احلظ .7
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أوجد مفردات ومعاني الكلمات
التي تشترك مع بعضها بعضا

باخر حرف من كل كلمة :
1-6= مسجد دمشقي شهير

6-10= يعاني

10-15= مـن انـــــــــــــواع اخلـط

العربي
15-18= يـخــصص جـزءاً من

الوقت
18-22= مجرى صغير للماء

22-24= شكل مخروطي

القاصـة العراقـية ضيفـها امس االربعـاء نادي السرد في
االحتاد الـعام لألدبـاء والكـتّاب في الـعراق  للـحديث عن
جتربـتها السردية في جلسة ادارها الروائي شوقي كر

حسن.

ـية العراقـية اجنزت  كتـاب (أعالم معاصرون من االكاد
اخلــزرج) ويــضم بــ دفـتــيه ســيــر شـخــصــيـات وطــنــيـة
مـــعـــروفــة في الـــفـــكــر واألدب والـــشـــعــر وفي مـــخـــتــلف
ـيـة و العـلـميـة والـبحـثـية واعالم ااَإلخـتصـاصـات األكاد

شيوخ اخلزرج .

ــــطــــرب االردنـي طــــرح أحـــدث ا
ـنــفـردة بــاسم (خـابت أغـنــيـاتـه ا
ظـــنــــوني)  كـــلـــمـــات الـــشـــاعـــر
الـســعـودي مـنـصـور الـشـادي و
أحلـــان مـــحــمـــد غـــازي و تــوزيع

مدحت خميس.

ؤتمر الذي قـبل ا مفتي جـمهورية العـراق يرعى السبت ا
تـقــيـمه دار االفــتـاء الــعــراقـيــة حتت شـعــار (أهل الـســنـة

مباديء اسالمية ووطنية ثابتة ال تطبيع وال تقسيم).

”UO « ”«d

وصل الـتدريـسي في كـليـة الـعلـوم الـسيـاسـية بـجامـعـة ا
ــواجـهـة الــعـســكـريـة الــروسـيـة االوكــرانـيـة حتـدث عن (ا
ـسـتـقبل) في نـدوة نـظـمـتهـا امس اجلـمـعـية واحـتمـاالت ا
الـعـراقـيـة لـلـعـلوم الـسـيـاسـيـة بـعـنـوان (احلـرب الـروسـية

واجهة). االوكرانية:مقدمات الصراع واحتماالت ا

جيجي حديد

و مــديــر عـام تــربــيـة اســيل الــعــبـادي
الـكـرخ االولى عدنـان برع الـذي قال ان
ــعـلم اجلـانب (من خــصـوصـيــة عـيـد ا
الــوجـداني الـذي يــعـيش مـعـنــا مـهـمـا
مــرت بــنــا الــســنــون وارتــقــيــنــا ســلم
ــنــاصـب ولــعل في جــدول اعــمــالــكم ا
هـمات لكـنها تـتضاءل مع الـكثـير من ا

ÊU e « ≠œ«bGÐ

ـرأة  اقام ـعـلم ويوم ا احـتـفاء بـعـيد ا
مــعـهـد الــفـنــون اجلـمـيــلـة الــصـبـاحي
لـــلــبــنـــات مــعــرض الـــربــيع لـــلــزهــور
ــشـاركـة كـافــة االقـسـام الــفـنـيـة في و
الــذي افــتــتــحــته مــديــر عــام ــعــهــد  ا
االعــداد والـتـدريب في وزارة الــتـربـيـة

ـعــرض  تـقـد جـزء من فــعـالـيـات ا
ـسـرح اعــمـال تـخـرج طــلـبـة اقــسـام :ا
كمـا قدم قسم والـتشكـيل  والـتصـميم 
عهـد عدداً من االغاني ـوسيـقى في ا ا
مـــنـــهــــا عـــمي يــــبـــيـــاع الـــتــــراثـــيــــة 
شاركة ومقطـوعات موسـيقيـة  الـورد

الطالبات واالساتذة .

ــــنـــاســـبـــة والـــتي في احـــيـــاء هـــذه ا
علـمنا االول مـشاركـتها بـعض الوفـاء 
ـسـار الصـحيح ) الـذي وضـعنـا على ا
واضـاف (يطـيب لي ويشـرفني ان اقف
الـيوم التقدم لـشخص له الفضـل علينا
جـميـعا انه االب الـثاني الذي يـنيـر لنا
ـعلـم).وضمن والبـنـائـنـا الـطـريق انه ا
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احتفى احتـاد االذاعي والـتلفـزيوني
الــعـراقــيـ بــالـكــاتب والـســيـنــاريـست
صبـاح عطوان بـجلسـة حتدث فـيها عن
ــقــومــات الـــفــنــيــة لــعـــنــاصــر بــنــاء (ا
السـينـاريو الـسيـنمـائي والتـلفـزيوني)
ــوســوي ي صــبـــاح ا قـــدمــهــا االكـــاد
قائال(ولـد عـطوان في مـديـنة الـناصـرية
ثال في عام 1946 بدأ حـياته الـفـنيـة 

ـسرح مـسرحـيـة (مـعن ابن زائـدة) في ا
كــتب اولى مــسـرحــيــاته عـام ــدرسي  ا
ـــســرح 1960  بـــعـــدهــا شـــكل فـــرقــة ا
الــتي قــدمت اولى اعــمـالــهـا الــشـعــبي 
مـسـرحـيــة (حـسن افـنـدي ) عـام 1965.
ابـرز اعــمـاله فـي مـجـال تــألـيف االفالم:
و( ـتـمـردون )اخــراج تـوفـيق صـالح  (ا
و(زمن يـوم اخـر)اخـراج صـاحب حـداد 
وابـرز احلب)اخــراج كـارلــو هــارتـيــون 
ــــــســـــلــــــسـالت الــــــتي كــــــتب ا
الــــســــيـــنــــاريــــو لــــهــــا:(جـــرف
ـــلـح)اخـــراج ابـــراهـــيم عـــبـــد ا
تمردون وا والدواسـر  اجلليل 
و(عـــالم واالمــــاني الــــضـــالــــة 
ومن مسـرحياته الست وهـيبـة)
وسيرك واجلسر (حسن افندي 
مــــــعـــــاصــــــر والــــــعـــــاطــــــفـــــة
واالحـتـقـار).و خالل اجلـلـسة
عـرض الــسـهـرة الــتـلـفــزيـونـيـة
(بــعــيــد عــنــهم)تــالــيـف صــبـاح
عــــطـــوان اخـــراج رجــــاء كـــاظم
تمثيل فاطـمة الربيعي والراحل

فاضل خليل واسيا كمال.
ثـم حتـــــــــدث احملــــــــــتــــــــــفـى به
قـائال(جـئت من الـبصـرة يـتـيـما
قـدوتي ابي وعـرفت في بــغـداد 
ومدرسـتي االولى امـي فهي من

زرع خيالي في احلياة اللتهم الكثير من
ـيـة قـراءة مـنـذ كـنت طـفال) الـكـتب الـعــا
ت الـقـراءة مع حـكايـات امي واضـاف(
التي تقصـها لي قبل نـومي وح بلغت
الرابعـة عشـر من عمري حـلمت ان اكون
كاتـبا ومخـرجا سـينمـائيـا واظن حققت
بـعض الـتقـدم كـوني احـمل دبـلـوم عالي
وبكـلوريـوس اخـراج سيـنمـائي ودخلت
دورات عـديــدة لـكـبــار الـفـنــانـ الـعـرب
ـيــة وعـربــيـة وكـنت وفــزت بـجـوائــز عـا
االول في الــســيـــنــاريــو كــون مـــشــكــلــة
كن ـة لكن  السـيناريـو في العـراق قد
ا تـعـلـمه بـسـهـولة النـه ليـس شكـال وا

هو خلق االشياء من الفكرة ).
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وذكـر رئـيس االحتــاد مـظـفـر سـلـمـان ان
(عطوان عـلم من اعالم الدرامـا العـراقية
سـيـنـاريــست وقـاص ومـخـرج مـسـرحي
وجتـربة تـمـتد الى الـسـبعـيـنات خـدمـنا
سلحة وهـو ذو عقلية معا في القـوات ا

متفتحة  يكتب بالشعبية والفصحى).
من صـفحـة الـيـسنـارست صـبح عـطوان
في (فــيـــســبـــوك) نــقــرأ مـــاكــتـــبه عــقب
اجلــلـــســة(ال ادري اي مــفـــردة تــفي حق
أولــئـك الــنـــشـــامى من صـــيـــد الـــرجــال
والـنـساء الـذين إزدحـمـوا لـيـسـعـدونني
ي بـــحـــضـــورهم ..في احلـــفل الـــتـــكــر

شاهد االجتماعية تمـاهى مع أبطالها ا
الــعـــراقي بــحــيث حـــفــرت في ذاكــرته :
ذئـــاب الـــلــيل  عـــالم الـــست وهــيـــبــة 
فـــتـــاة في الـــدواســـر  أمـــطـــار الـــنـــار 
ــلـح  فــبم شئ من الــعـــشــرين جــرف ا
القـوة  يوم اخـر وغـيرهـا العـشرات من
األعمـال . فـالكـتابـة عـند صـباح عـطوان
إضافة إلى مهـارة احلرفة ثقـافة واسعة
وشـــغف والــهـــام  الى جــانـب اخلــيــال
واإلحـســاس والـقــدرة عـلـى الـروي . مـا
حققه صباح عطوان هو ثروة ثقافية

فــنـــيــة وطــنــيــة تــمــتــد
ألجــــيــــال عــــديــــدة
قادمة له الصحة
ـديد والعـمر ا
لــــــعــــــطـــــاء

دائم).

الـذي أقامه لي احتـاد االذاعي البـهيج
..فــلــقــد والــتــلــفــزيــونــيــ الــعــراقــيــ
أفــعــمــوني بــفـيـض وجـودهـم اآلسـر..و
ــزيج من رخــاء مــحــبــتــهم غــمــرونـي 
ووافرالتـثم جلـهد ال اخالني السخـية
اال كــنـت مــقــصــرا فــيه..فـــلــهم مــني كل
ـفــعم بـجـزيل امـتـنـاني افـانـ الـورد..ا
وشـكــري..وحـفظ الــله من حـضــر مـنـهم

ومن غاب).
ـوسوي ي صبـاح ا من صـفحـة االكـاد
فـي (فــيــســبــوك) نــقـــرأ مــا كــتــبه حتت
ل): حـضـور مزدحم عنـوان (حـديث ال 
ل ... تــشــخــيص عــلــمي .... حــديث ال
ـتطـلبـات كتـابة الـسيـناريـو  هذا دقيق 
مـا شـهـده لـقــاء الـكـاتب والـسـيـنـارست
صــبــاح عــطــوان الــذي يــتــصـدر اســمه
قائمة الدراما العـراقية مع الكاتب معاذ

يوسف . 
فـــقــد بــلغ عـــدد اعــمــلـه اإلذاعــيــة األلف
ــســلــسالت الــتــلـــفــزيــونــيــة قــاربت وا
الـسـبـعـ أمـا الـسـهـرات الـتـلـفـزيـونـية
فـهـي واحـد وتـســعـون  ســهـرة واألفالم
التـلفزيـونية خـمسـة عشر فـلماً واألفالم
الــروائــيـة الــطـويــلــة سـتــة إضــافـة إلى
ـسـرح , مـؤلـفـاته في مـجـال الـروايـة وا
ارتبـطت أعمـال صـباح عـطوان بـالواقع
العراقي فهي بحـوث درامية عن احلياة
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الـقــاصـة الــسـوريــة صـدرلــهـا كــتـاب بــعـنــوان (رصـاص
وقـيــصـر) يـضـم مـا يــقـارب اخلـمــسـ نــصـاً بــ مـقـال
وومــضـة وقـصـة قـصـيـرة في  107صـفـحـات من الـقـطع

توسط. ا

{ بــــاريس  –وكــــاالت - نــــشـــرت
ـيـة من اصل عـارضــة االزيـاء الـعـا
فــلـــســــــــطــيــني (جــيــجي حــديــد)
مجـموعـة صــــور من عدة اطالالت
ــــوضــــة لـــــهــــا فـي اســــــــــبـــــوع ا
البـاريسيـة على وسـائل التواصل

االجتماعي.
وعـلـقت عـلى الـصـور قـائـلـة بـأنـها
سـتتـبرع بـكل مـا جتنـيه من اموال
مـن خالل مــشـــاركــتـــهــا بـــعــروض
االزيـــاء لــــلـــشــــعـــبــــ االوكـــراني

والفلسطيني.
وقالت العارضة:

 (يـجب أن نـفـتح أعـيـنـنـا وقـلـوبـنا
عـلى كل الــظـلم الــذي يـتــعـرض له

اإلنسان.

نـــرجــو أن
نــــــــــــــــــــــرى
بـــــعـــــضـــــنـــــا
البـعض كـأخوة
وأخــوات بــعــيـدًا
عـن الـــــســـــيـــــاســــة
وبــعــيـــدًا عن الــعــرق
وبــعــيــدًا عن الــدين. في
نـهـاية الـيـوم األبـرياء هم
من يــدفـــعــون ثـــمن احلــرب
ولـــيـس الــقـــادة) مـــضـــيـــفــة
(ارفـــــــعـــــــوا ايــــــديـــــــكـم عن

أوكرانيا. 
ارفــــــعــــــوا ايــــــديــــــكـم عن
. سالم. سالم. فـــلــســطــ

سالم).

وزادت رونـق وجـمال مـع اجـواء مـناخ
فصل الربيع الرائعة) .

ـشـاركة وقـالت الـشـابـة ضحى قُـصي ا
بـاعـمــال فـنـيـة ومـنـزلـيـة مـتـمـيـزة  ان
(الـعراقيات وخـاصة الفتـيات الشابات
في مـقـتـبل الـعمـر قـررن كـسر الـتـحدي
وسـرن بارادة قوية  ونتـيجة الظروف
ـر بـهـا االقــتـصـاديـة والــعـامـة الــتي 

لـزفـــــــافـهمـا بـحيث يـفضل الـعريـسان
أال يـــقـــومــان بـــحــفـل زفــاف ضـــخم بل
يـودان بالـقـيام بـشيء رومـانسي يـفرح

قلبب العائلتان.
ـــون ولــوريـن بــعــد ويـــأتي زواج ســا

عالقة دامت لـ 8 سنوات.
وكـــانـت صـــحـــيـــفــــة (ذي انـــســـايـــدر)
األجــــنـــبــــيـــة قـــد
ذكــــــــــــــــــــــــــرت أن
ون قـد غير (سا
فـــــكـــــرتـه نـــــحــــو
الزواج بـعـد وباء
كورونـا واحلجر
ـــــنـــــزلـي الــــذي ا
فُرض على العالم
بـأســره حـيث أن
تـــــــــواجـــــــــده في
ـــنـــزل قـــربه من ا
حـبــيــبـتـه لـفــتـرة
طـــويـــلـــة جـــعـــله
يـغـيـر الـكـثـير من

أفكاره).
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{ اســـطـــنـــبــول  –وكـــاالت - شــوّق
الـنـجم الـتـركي جـان يـامـان مـتابـعـيه
لعمله اجلـديد عبر نشـره في صفحته
وقع للتواصل االجتماعي الرسمية 

صورة للشخصية التي سيجسدها.
وظهر يامان وهـو مرتديا قـبعة تشبه
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{ لــنــدن (أ ف ب)  —دعـت مــؤلــفـة
ســـلـــســـلــة روايـــات هـــاري بـــوتــر
الــشــبــابــيــة الــشــهــيــرة الــكــاتــبـة
الـبريـطانـية جـاي كاي رولـينغ إلى
ــــســــاعــــدة األطــــفــــال الــــتــــبــــرع 
احملـــاصـــرين فـي دور األيــتـــام في
أوكــرانــيــا مــبــديــة اســتــعــدادهــا
ـبــلغ يـعـادل لــلـتـبــرع شـخـصــيـاً 
حصيلة احلملة حتى سقف مليون
جــنــيه إســتــرلــيــني (1,3 مــلــيــون
دوالر). وأعـــادت الـــروائـــيـــة عـــلى
تـويـتـر نـشـر نـداء في هـذا الـصـدد
أطــلـقــته مــؤسـســة لـومــوس الـتي
شـاركت في تـأسيـسهـا عام 2005.
ـؤسسة حـاليـاً على جمع وتـعمل ا
األمـــــوال لــــتــــوفـــــيــــر الـــــطــــعــــام
ومــســتـلــزمـات الــنــظـافــة واألطـقم
الــطـبــيـة لــلـمــتـضــررين من األزمـة
اإلنــسـانـيــة. وكـتـبت رولــيـنغ عـلى

الــشـبـكـة االجــتـمـاعـيـة �سـأسـاهم
شــخــصــيــاً في الــتــبــرعــات لــهــذه
ــبـلغ يــعـادل حـصــيـلـة احلــمـلـة 
ــــكن أن يــــصل إلى احلــــمــــلــــة و
مـلــيـون جـنـيه إسـتـرلـيـني شـاكـرة
. واوضـحـت مـؤســسـة ــتــبـرعــ ا
لـوموس عـلى موقـعهـا اإللكـتروني
أنـهـا تـعمـل في منـطـقـة جيـتـومـير
(إلـى الغـرب من الـعـاصـمـة كـييف)
الـــتـي كــانـت دور االيـــتـــام فـــيـــهــا
حتـتضن قبل الغزو الروسي  أكثر
من 1500 طـفل. واشـارت لـوموس
الـى ان نـــــــحــــــو 100 ألـف طـــــــفل
يـعيـشون في مـؤسسـات رعاية في
ــؤســســة الــتي الــبـالد. ونــبــهت ا
تـعتزم مساعدة األطفال النازح 
إلـى أن غزو القوات الروسية جعل
عـــدداً أكــبـــر من األطــفـــال عــرضــة

للخطر.

اجنلينا جولي كانت تتفقد الالجئ بنفسها في مخيماتهم
ذعورين في العراق وسـوريا واالردن واألطـفال والـنسـاء ا
ـــهــدّمــة في من صــدمـــة احلــرب وبالئـــهــا في مــنـــازلــهم ا
وصل وقامت وعيناها مليئتان بحزن عظيم بالتبرع من ا
دون ان تكـون سـوى صدى انـسـانيـتـها ولم تـتـحرك حتت
اغـطـيـة سـيــاسـيـة دولـيـة وهــذه الـنـجـمـة االمــريـكـيـة حـالـة

متميزة.
في اجلانب اآلخر نشهد منذ أيام  مواقف مفاجئة لبعض
ـشــاهـيــر في االنــدفـاع لــلـتــبـرع لـالجـئــ في أوكـرانــيـا ا
ـآسي في بـدايـاتـهـا الـلـحـظـويـة اليـ بـالـرغم من انّ ا بـا
ــزمــنـة وان ـآسـي الـعــربــيـة ا بـالــقــيــاس الى طـول زمـن ا
االقـــتــصـــاد االوكـــراني ذاتـه لم يـــصل في ثـالثـــة أيــام او
أسـبـوع الـى االنـهـيــار الـذي كـان يــصـيب شــعـوبـا تــتـلـقى
السحق بالقـصف في بلدان عربـية وان أوكرانيـا تستطيع
ان تمول الجئيـها لهذه الفـترة القصيرة الـتي ال تكاد تذكر
في عمـر عملـيات الـتهـجير والـنزوح والـلجـوء الكـبرى التي
اجـتــاحت الـعــراق وسـوريــا ولــيـبــيـا والــيـمن وســواهـا في

العقدين األخيرين.
ــشـاهـيــر مـثل الـروائــيـة الـبـريــطـانـيـة الالفت في مـواقف ا
ـلــيـونـيــرة الـكـبــيـرة جــاي كي رولـيـنـغ بـسـبب ـعـروفــة وا ا
مداخيل سلـسلة روايات هـاري بوتر ومـلحقاتـها االعالنية
التي تقود حملـة تبرعات عبر جـمعيتها مـتعهدة بدفع تبرع
ـتوقـعة من الـتبـرعات لم تـفكـر يوما أن يعـادل احلصيـلة ا
ــظــلم بــالــنــكـبــات من الــعــالم في تــنـظــر الى ذلـك اجلـزء ا
ـيـة تـنقـل مراراً الـشرق الـذي كـانت قـنـوات الـتـلـفـاز الـعـا
مآسي الالجـئـ هنـاك السـيمـا األطفـال. ومن الـصعب ان
فـاجـئـة عن تـصـريـحات ـواقف اإلنـسـانـيـة ا نفـصل هـذه ا
عــنــصـريــة جــاءت فـي حلـظــات صــراحــة مع الــذات لــكن
قـارن بـ نـوع من سجّـلـتـهـا الكـامـيـرات في التـمـيـيـز ا
الالجئ بـالرغم من انَّ بـعضـهم كانت تـنزل على رؤوسه
نفس الـقنـابل الروسـية فـيمـا ح كـان قد نـال العـراقيون
تـحـدة ضد بالدهم في خالل حربـ خـاضتـهـا الواليـات ا

وت بقنابل أمريكية. امتياز ا
الالجـئـون سـواسـيـة مـنـكـوبـون في أيّ مـكـان في الـعـالم
ألنـهم تركـوا مـنـازلـهم بل تـاريـخـهم الـشـخـصي والـوطني
مزقة بالقـنابل خلفهم وهربوا خائف من ولُعب أطفالهم ا
شتى أنـواع اخملـاطر احملـدقـة بـهم وال يجـوز الـتفـرقـة ب
ـني جمـيعهم الجئ أوكراني وآخر سـوري أو عراقي او 
أصــحـاب بـالء لــكن يــنـبــغي رصــد الــتــفــرقــة في الــنــظـر
شاهير ـشهد  وخاصة لـدى ا اآلخرين اليهم من خارج ا
الـذين يـغـمـضـون عـيـونـهم جتـاه مـصـائب ويـفـتـحـون نـحـو

أخرى .
ـتـلـكـون الـوعي ذاته الـذي يـرتقي ـشـاهـيـر  لـيس جـميع ا

بإنسانيتهم الى مدار الشمس التي ال تنطفئ.
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{ بــاريس (أ ف ب)  –حتـت وطـأة
االحـتـرار وإزالـة الـغابـات تـقـترب
غــــابــــات األمــــازون من “نــــقــــطـــة
ـا كـان الـالعودة ”بـسـرعـة أكـبـر 
مـتـوقـعـا مـا يـعـني أن أكـبـر غـابـة
اســـتــوائــيــة فـي الــعــالم وحــوض
الـكـربون احلـيوي لـتوازن الـكوكب

قد يتحول إلى سهل عشبي.
ــقــلــقـة ولــبــلــوغ هـذه اخلـالصـة ا
اجلــديــدة الـتي نــشــرتـهــا اإلثــنـ

Nature Climate مــــــــجـــــــلـــــــة
Change  25حـــلـل الـــبـــاحـــثــون
عـــــامـــــا من بـــــيــــانـــــات األقـــــمــــار
االصـطناعية لتـقو مرونة غابات
األمــــازون في مــــواجــــهــــة حـــاالت
قــــــــصـــــــوى مــــــــثل احلــــــــرائق أو
ؤشر اجلـفاف.وقـد انخفض هـذا ا
الـرئـيـسي لـصـحـة نـظـام األمـازون
ـئة من الـبـيئي في أكـثر من 75 بـا
مــسـاحـة هـذه الــغـابـات مع تـدني
ــئــة في الــقــدرة يــصل إلى 50 بـــا

{ لــوس اجنــلــيس (أ ف ب)  –من
سـتيـفن سبـيلـبرغ إلى ويل سـميث
مـــرورا بــاخملـــرج الــبــوتـــاني بــاو
شـــــويــــنـــــيـــــنغ دورجـي الــــتـــــقى
ــرشـحـون إلى األوسـكـار االثـنـ ا
فـي أجواء مـرحة داخـل فنـدق فخم
فـي لــوس أجنــلــيس بــعــد غــيــاب
مطوّل فرضته جائحة كوفيد-.19
وكـان الغداء السنـوي الذي تنظمه
ية فنون السيـنما وعلومها أكـاد
الـقائمة على األوسكار ألغي العام
ــيـ ــاضي لــكنّ الـنــجـوم الــعـا ا
عـادوا لــلـتـدافع بـعـد ظـهـر االثـنـ
لـلمـشاركة في احلـدث بنسـخة هذا

العام.
وأمــكـــنت رؤيــة خــافــيــيــر بــارد
وبــيـــنــيــلــوبي كـــروز يــتــجــاذبــان
أطـــــراف احلــــديـث خالل تـــــنــــاول
ــشـروب مـع غـيــيـرمــو ديل تـورو ا

ومـاغي جيلينهال فيما كان دينزل
واشــنـطن بـالـقـرب مــنـهم يـسـتـعـد
اللـتـقـاط الـصـور مع طـابـور طـويل

. عجب من ا
وقـال ويل باكر الذي سيـنتج حفلة
األوســكــار بــنــسـخــتــهــا الــرابــعـة
والتسع في  27آذار/مارس “لو
كــــان هـــنـــاك حلــــظـــة لالمــــتـــنـــان
ـنــاسـبــة تـتـيـح لـهـا والــسـعــادة 
الـلقاء في الصالة نفسها سيداتي

سادتي فهي في هذه السنة.”
اضي أقيمت حفلة وخـالل العام ا
ـــكــافـــآت األبــرز في الـــســيـــنــمــا ا
األمــيــركـــيــة في مــحــطــة الــقــطــار
ــركــزيـة في لــوس أجنــلـيس في ا
ظـل إجــــــراءات تـــــــبــــــاعـــــــد بــــــ

احلاضرين.
لــكن هـذا الـعــام سـتـكــون أمـسـيـة
األوسكار شبه عادية إذ ستستعيد
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أشـجار الـغابات أو يـحرقونـها ما
”? ـــثل عــنـــصــر ضـــغط ثـــانــيــاً
و”ثـمة تفـاعل ب هذين الـعامل

لـذلك هـنـاك مـخـاوف من أن يـحدث
االنــتـقــال في وقت أقـرب.”إضــافـة
إلى األمـازون هـناك أنـظـمة مـهـمة
لـتحقيق توازن الـكوكب مثل القمم
اجلــلـيــديـة والــتـربــة الـصــقـيــعـيـة
ــتـجـمــدة بـشـكل دائم ال (األرض ا
سـيمـا في سيـبيـريا) الـتي حتتوي
ـيـثان أو عـلى كـمـيـات هائـلـة من ا
ثـاني أكـسـيـد الكـربـون والـشـعاب
وسمية ـرجانية ونظام الرياح ا ا
فـي جنوب آسيا أو تيارات احمليط
األطــلــسي مــهــددة بــفـعل “نــقــاط
ــكن أن الــتــحــول ”هــذه والــتي 
تــغــيــر الــعــالم الــذي نــعــيش فــيه
بـشـكل جذري.في مـنـطقـة األمازون
الـبرازيـليـة وصلت إزالـة الغـابات
إلى مستويات قياسية منذ وصول
الـرئــيس جـايـيـر بـولـسـونـارو إلى

الــــــســـــــلــــــطـــــــة في عــــــام 2019 
وبحـــــسب دراسة حديثة حتوّلت
غـابـات األمـازون الـبـرازيـلـيـة التي
ــــئـــة من إجـــمـــالي تـــمـــثل 60 بـــا
مــســاحــة األمـازون من “بــالــوعـة
كـــــربــــون ”إلـى مــــصـــــدر صــــافي
النــبـعـاثـات الـكـربـون مـا أدى إلى
إطـالق كـمــيــات من غــاز الــدفــيــئـة
ـئـة تلك الـقـوي هذا تـفوق بـ20 بـا
الـتي امتصتهـا هذه الغابات خالل
الـعقد الفائت. وأكد التقرير األخير

أعــتـقـد أن الـفـيــلم هـو رسـالـة حب
وسـالم ــدعــوة إلى عــقـلــيــة أفـضل
لـلتـعـامل مع التـحديـات العـقائـدية
الـــتي الزالـت مـــجـــتـــمــعـــاتـــنـــا لم
تـغـادرهـا بـسـبب الـتـطـرف الـديني
والــسـيــاسي الـذي انــتج االرهـاب
عـــلـى الـــرغم مـن مـــرور اكـــثـــر من
عــــــــام عــــــــلـى احـــــــداث  1400
تـدوينـها عـلى رغبـة صانـع القرار

اخلليفة والوالي. 
بـالـنسـبـة لـلنـقـاد فإن إحـدى أكـثر

ة للسـيدة فاطمة جاء: �اعـادة مؤ
ابنة النبي محمد بعد 1400 عام

ـسؤولـية . ويـضـيف بيـان إخالء ا
ايـضـا: وفـقا لـلـتـقالـيـد اإلسالمـية
ـثل أي شخص غـيـر مسـموح ان 
دور شـــخــصـــيــة مـــقــدســة .�لـــكن
الــتــحــقق مـن أداء الــشــخــصــيـات
ـقــدسـة من خالل تـولـيـفـة فـريـدة ا
مـثـلـ وقدرة الـكـامـيرا قـام بـهـا ا
ـرئية جعل ؤثرات ا واإلضـاءة وا

تلك احلجج اسبابا واهية.  

قـضـايـا الـفـيـلم إشـكـالـيـة اعـتـبـار
صـور الشـخصـيات الـدينـية خارج
ــكــتــوبـة األوصــاف الــشــفــويــة وا

محرم امرا غير واقعي. 
فـفي ح أن الـقرآن ال يـحظـر على
وجه الـتحديد الـصور والرسومات
او الــتــمــثــيــلــيــات األخــرى إال أن
ــلــحــقـة الــتي بــعض الــتــعــالــيم ا
تـواردت بشكل غير دقيق بعد وفاة
الــرسـول عـلى مـر الــسـنـ حتـظـر

ذلك.  
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الــصــادر عن الـهــيـئــة احلــكـومــيـة
ـناخ إلى ـعنـية بـتغـير ا الـدولـية ا
أي مـدى تـتـعـرض الـنـظم الـبـيـئـية
الـطبـيعـية لـلتـهديد عـلى الرغم من
ــكن أن أن صـــحـــتــهـــا اجلـــيـــدة 
تــسـهم بــشـكل فـعــال في مـكــافـحـة
ــنـــاخ. وبــذلك امـــتــصت تـــغــيـــر ا
األرض والـــغــطــاء الـــنــبـــاتي ثــلث
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في

عدل منذ 1960. ا
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الـسـوقُ يـطـفئُ آخـرَ األضـواءِ
قهى زعيقْ وا
وأنا هناك

عـمّا قليلٍ سوفَ أُنقَلُ كاألسيرِ
إلى العِمارةْ

حتتَ انــهــمــارِ الــغــيثِ مُــبــتَــلّـاً
كخِرْقةْ

كانَ الطريقُ مُحَفّراً
جهِماً وغيرَ مُعَبّدٍ

وأنا أسيرْ
تَعِباً كجُنديٍّ أسيرْ.

وبدا لنا الضوءُ البعيدْ.
هـيَ قــريــة ولَـــســوفَ (نــطــرُقُ)

كالضيوفْ
حتتَ انــــهـــــمــــارِ الــــغــــيثِ أوَّل

(منزلٍ).
الزوجةُ الصفراءُ حُبلى
الزوجُ يبتسمُ اعتذارا:

(أنـــــــا آسـف. ال شـــــــايَ يـــــــا
صحبي لديّا.)

اآلنَ أذكُرُ أنني سجّلتُ هذا
في بعضِ ما كتبَتْ يداي.

أنـــــــــا آسـف. ال شــــــــايَ يــــــــا
صحبي لديّا.
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أينَ الكناريُّ الوديعْ?
هل فرَّ منّا في السَحرْ

مُــتــتَـبّــعـاً فـي الـدفءِ أنــفـاَس
الربيع?

أم إنَّ صفراءَ الهررْ
أكلَتهُ ناقمةً عليهْ

إهداءَنا النُعمى إليه?
قد كانَ لي أُنْساً أنيسا

وأنـــا أُطــــوّقُ بـــالـــرُقـى حـــرفـــاً
حبيسا.

لو أنّهُ يوماً يعودْ
لَفَرشتُ أبسطةَ الوعود

مُتوسّالً منهُ اقترابا!
يا أيّها الشادي البعيدُ
عُدْ عُدْ. فإّني ما أزالْ

. مُترقّباً مُتحنّناً
في صــوتِكَ الــذهـــبي لي عــيــد

وعيدُ.
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شكراً أبا عمّارَ كاسيَ خاليَةْ
. منذُ القرونِ اخلاليَةْ
شكراً وقد أترعتَها
ذهباً نقيّاً سائال.

هيَ طفلة تلهو وتمرحُ أُمُّها 
عذراءُ غافية هناك

في الصمتِ في ظل الظالل.
ما جاءَ يوماً مثلَها

فيما أظنُّ خليفة أو قيصر
أو أيُّ والْ.??
كم كـــــنـتُ أرجـــــو أن يـــــكـــــونَ

زَفافُها
في ظل (نادٍ) ما تزالْ
ورقاؤُهُ اخلجلى تنوحْ
عصراً بأَسماءٍ لنا

ــــــاً في ســـــمـــــاءِ كــــــانت قـــــد
الصحفِ

تعلو كالصروحْ.??
شـــكــــراً أبـــا عــــمّــــارَ كـــاسيَ

مُترَعةْ.
الشمسُ في رأدِ الضحى

والريحُ جذلى مُمتعةْ!
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نامي على ذراعيا
وانتظري شراعيا.

سـوف نرى الـشـطوطَ خُـضراً
زاهيةْ

والبطَّ والفراخَ بِيضاً الهيةْ.
وإن أرَدتِ رحلةً إلى الفضا

فاتخذي أوراقيا
أجنحةً مَراقيا.

سوفَ يطيرُ مركبي
من كوكبٍ لكوكبِ.
يا طفلتي البديعةْ

. يا زينةَ احلمائمِ الوديعةْ
وكلُّ ما أُريدُهُ

منكِ ومن صِغاريا
أن تنشُروا أُغنيتي
أشرعًة صواريا.
ولتَذْكُريني يا سما

ما صاحَ ديك أو سما.
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بستانُ نخلٍ كانَ لي وأضَعتُهُ
فـــيــمـــا أَضَـــعتُ مـنَ الـــغــنـــائمِ

تَاعْ. وا
فــإذا أعَــدتُ الــيــومَ تَــعـدادي

ُضاعْ ا
لـم يــبـقَ لي إلّـــا الـــبــيـــاضُ منَ

الصحيفةِ يا صحابْ.
وتـقولُ لي: (وأنا? أنـا اخلجلى

صبيحةْ?)
فـــأُجـــيـــبُــــهـــا وأنـــا أُحـــدقُ في

ليحةْ: بدائعِها ا
-(لكنّني لم أحظَ منكِ بغيرِ ما
حتظى احلوائطُ من صدى
وترُدُّهُ متضائالً متبدّدا.)

-(أوَ لم يــــكن مـــا قــــد كـــتـــبتَ
وقلتَ عنّي

إلّـا ومــيـضَ جتــارةٍ في ظُــلــمـةِ
الليلِ الكئيبْ
وخبا وغابْ

حتتَ الـتفافِ النخلِ في أيدي
اللصوص?)

: فمِن أينَ ابتهاجي -(مهالً
بكِ غضّةً مُتعطّرْة

ــــعــــوالتِ مـنَ الــــلــــيــــالي في ا
مطرةْ?) ا

-الريحُ حتملُ من بعيدْ
أنفاسَ أطفالي إليّا
فأنا إليهم عائدةْ.

وإليكَ ليالً ما أعودْ.)
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أنا لستُ أدري هل تبقّى
شيء ســوى صــمتِ احلــفــائـرِ

واحلجرْ?
ولربّما لم يبقَ شيءْ.

لكنّها في الليلِ آهلةً تعودْ
تنزهاتْ بالنسوةِ ا

مــــتــــحــــجّــــبــــاتٍ كــــالــــدُمى أو
سافراتْ.

بالضوءِ أصفرَ باهتا
تحسّرينْ بالفتيةِ ا

يلوونَ اعناقَ الرغابْ.

لـــرفض الــصــبـي لــيث لـــلــتــطــرف
الـعـقـائـدي ـ الـسـيـاسي والـتـحـكم

صائر الناس.   
—«u(« WG

درامــــا (ســــيــــدة اجلــــنـــة) عــــرض
سـيـنمـائي ادخل صنـاعة الـتنـوير
ولــغــة احلــوار حـقــبــة جــديـدة من
الـتـعـاون ب االوسـاط اجملـتمـعـية
والـــثـــقـــافـــيـــة في وســـائل اإلعالم
ــقـــروء لــلــوقـــوف عــلى ـــرئي وا ا

حـقـائق التـاريخ.. في بـاكسـتان 
حـظـر الـفـيلم فـيـمـا رفع في بـلدان
ــــصــــلــــحـــة أخــــرى. اصــــحــــاب ا
ــشـتــركـة ابــدوا الـتـســاؤل: كـيف ا
ا ـكن دمج وتـفسـير ثـقـافاتـهم 
يـنـسـجم وحـاضـر عـصـرهم?. وهل
بـامـكـان نـتائج  —قـطـعـة عـمل فني
ـعـتقـدات وقـيم الـسـكان يـحـتـفي 
احملـلـيـ الـتـاريخـيـة والـعـصـرية
ازالـــة ســـوء الـــتـــفــاهـم واجلــدل?.
اعـتـقد ان فـيلم (فـاطـمة )أحـد هذه
ـسـاعي مـتـعددة الـثـقـافـات. كلف ا
إنــتــاجه جــرأة كــبـيــرة اســتــطـاع
ــثل اخملــرج إيـــلي كــيــنج وهــو 
ولـد من أصل مـصري, أسـتـرالي ا
الــفــيــلم يــبـدو وكــأنه قــصــة حــيـة
مــتــعــددة الــطـبــقــات وااليــحـاءات
الـــديــنــيـــة الــهــامـــة في حــيـــاتــنــا
ـقـرر عـرضه ــعـاصـرة. كـان مـن ا ا
30 فـي بــــــــــاكــــــــــســــــــــتــــــــــان فـي 
ديــــســـمـــبـــر2021 ولــــكن هـــيـــئـــة
االتـصـاالت الـباكـسـتـانيـة حـظرته
واعــتـبـرته (تــدنـيـســا) دون تـقـد
ســـبب رســمـي. وأمــرت مـــنــصــات
الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعـي بـــإزالــة

واد الترويجية.  قطورات وا ا
في مــصـر دعـا الــقـادة الـديــنـيـون
والـــعـــلــمـــاء الـــقـــلــقـــون إلى وقف
الـــــعــــروض. ودعــــوا إلى إصــــدار
فــتـاوى (تــفـسـيــر قـانــوني رسـمي
لـــلـــشـــريـــعــة اإلسـالمـــيــة) تـــمـــنع
ـمـلـكة مـشـاهـدة الفـيـلم وطـالـبوا ا
ـتـحـدة بوقف تـوزيـعه في جـميع ا
أنـحاء الـعالم. وندد مـجلس عـلماء
جــبل عــامل في لــبــنـان بــاإلنــتـاج
ـــــادة حتـــــرض عـــــلى قـــــائـال إن ا
الــكــراهــيــة والــفــتـنــة. قــبل بــضع
سـنوات بينما كـان مشروع الفيلم
ال يـزال في مرحـلة ما قـبل اإلنتاج
وضـع رجـــال الـــدين اإليـــرانـــيـــون
الــفــيـلـم عـلى الــقــائـمــة الــسـوداء.
مـلـخص احلـكم عـلـى قـصة الـفـيـلم

ـطـيـعـة لـتـعالـيـمه جـعـلـتـها ان وا
تــكـــرس نــفــســهـــا بــشــدة خلــدمــة
اإلسالم ومـجـتـمـعهـا خـاصـة بـعد
سلم وفـاة النبي. لتصـبح أمل ا
فـي زمن الـــصـــراع الــديـــنـي الــذي
حـــرض وطــال أمـــده الــصـــراعــات
الــــتي أشـــعــــلـــهـــا الــــتـــطـــرف في
الـسنوات الـتي أعقبت وفـاة النبي
ومـا زالت حتى اليوم.     بـالنسبة
ـعــاصـرين يـبـدو أن لــلـمـسـلــمـ ا
إرث فـــاطــمــة الزال حــاضــرا وقت
ــواجــهـة الــشــدائــد. مــصـدر قــوة 
اإلرهـاب الـذي وصـلت به احلـمـاقة
قــتل امــرأة بــريــئـة تــدعى فــاطــمـة
أيـضا على يد مسلح داعشي امام
ابــنــهــا الــصــبي. هــجــمــة شــرسـة
جتــــمع بـــ احلـــقــــد والـــســـلـــوك
الــطــائــفي الــذي يـشــكل الــتــطـرف
االسـالمـــــوي (الـــــداعـــــشي) أحـــــد
مــظـاهـره كــمـا يـتــعـارض مع قـيّم

االسالم احلقيقي. 
انـه من الـصــعب مــتــابـعــة الــسـرد
الـقيمي لـفيلم �سـيدة اجلنة �دون
احلــاجــة إلى فــهم أفــضـل لـتــاريخ
ونــهج اإلسالم احلــقــيــقي لــلــحـكم
على دقة االحداث.في قراءة القصة
الـرئـيسـيـة بالـكـاد يتـحدث الـفـيلم
عـن فـاطـمــة مع هــذا فـقــد تـعـرض
عـلى ــبـاشـر لـلــحـظـر الــتـصـويـر ا
الــرغم من فــرض الــقــيــود عـلى ان
تــكـون شــخـصــيـة ســيـدة اجلــنـة ـ
فــاطــمــة مــغـطــاة بــحــجــاب أسـود
ــــا في ذلـك الـــوجه بــــالـــكــــامل 
واألهـم أن ال تــــبــــدو أبــــدا أنــــهـــا

محور التركيز.. 
طـاقم الفيـلم اعتبـر ـ خالل تصوير
ـشــاهـد (زواج فــاطـمــة بـنت اهـم ا
الــرسـول مـن عـلي ابن عــمه ويـوم
مـوت الـنبي) مـثال حـدثا تـاريخـيا
يـقودهم الى جوهـر العمل بـطريقة
ابـسط ومـختـصرة. فـيمـا استـطاع
اخملـــرج فـي الـــفـــصل األخـــيـــر من
الـفيلم اظهار مكـائد الفصائل التي
تـروج النتزاع الـسلطـة حتت مظلة
الـدين بـطـريـقـة مـذهـلـة وبـشكل ال

يخلو من احلبكة. 
وان يــربط بــ تـســلــسل االحـداث
ـــلـــحـــمـــيـــة النـــتـــشـــار االرهــاب ا
والــــتـــــطــــرف واالنــــقـــــســــام بــــ
ـسـلـم وبـالـنـهـاية تـلـقى قـصة ا
مـعاناة فـاطمة التـاريخية كـضحية
فـي عصـر حـديث صـدى مـعـاصرا
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�Theســيـدة اجلـنـة�يــعـيــد فـيـلم 
Lady of Heaven? الـى الذاكرة
ـة لـلـسيـدة فـاطـمـة ابـنة رحـلـة مـؤ
الــنـــبي مــحــمــد بــعــد 1400عــام..
الــقــصــة تــبــدأ اثــنــاء غــزو داعش
لـــلـــعـــراق احلـــديث. الـــفـــتى لـــيث
(غــابـريـيل كــارتـاد) يـقـف مـرعـوبـا
عــلـى مــشــهــد قــتـل جــهــاديــ من
داعـش أمه ويــتم تــبــنــيه من قــبل
جــــنـــدي عـــراقـي حتـــرص والـــدته
الـــطــــيـــبـــة (ديـــنـــيـس بالك) عـــلى
ـصاب بـصـدمة مـواسـاة الصـبي ا
اثـر احلـادث من خـالل سـرد قـصة
فــاطــمــة الـتي تــدور احــداثــهـا في
شـبه اجلـزيـرة الـعـربـيـة فـي الـقرن
مـثلة بالك �بـيبي ـ الـسابع. دور ا
اجلده �يـضفي على الـقصة بعض
اجلـــاذبــيــة بـــشــكل درامي مـــثــيــر
لـــلــغــايـــة.  في وسط بــلـــد مــزقــته
احلـرب يـتعـلم طفل عـراقي أهمـية
الـصـبر وقـوته بـعد أن فـقـد والدته
ووجـد نفـسه في مـنزل جـديد لدى
ســـيــدة عـــجــوز مـــحــبـــة تــروي له
الـقصـة التاريـخيـة للسـيدة فـاطمة
ابــــنـــة الــــرســـول وأول ضــــحـــيـــة
لإلرهـاب. وكـيف ظـهرت مـعـاناتـها
عـن الـسـيــطـرة في الــقـرن احلـادي
والــعــشــرين.. وهــو الــفــيــلم االول
الـذي يـتـنـاول حـيـاة فـاطـمـة ابـنـة
الــنــبـي مــحــمــد.. (الــفــيــلم: طــوله
سـاعت و 20دقـيـقة درامـا اللـغة
إجنــلـيـزي ـ سـيــنـاريـو عن الـنص
الــتــاريـخـي الصل الـروايــة نــظـرا
ـتــعــلــقـة لــلــتــقـالــيــد اإلسالمــيــة ا
بـشـخصـية مـقـدسة. الـعرض االول
في 10 ديـــســمــبــر 2021. اخــراج
مـلكة ايـلي كيـنج انتـاج ـ شركـة ا
ـسـتـنـيـرة).. بـطـولـة راي فـيرون ا
مــارك أنـتـونـي بـرايـتــون ديـنـيس
بـالك أوســكـــار جـــارالنـــد كــريس

جـرمـان أنـدرو هـاريـسـون ألـبـانا
كــورتــوس ســامي كــر لــوكـاس
بـوند كريـستوفـر سويرف. حرص
اخملــرج كـــيــنج عــلى جــعل وجــوه
ـــمـــثــلـــ الــذيـن قــامـــوا بــأدوار ا
شــخـصـيـات تــاريـخـيــة مـهـمـة ان
تــظل شـبـحـيـة. وهــو أمـر طـبـيـعي
عـظم األفالم الديـنية أو بـالنـسبـة 
الــتـاريــخـيـة الــتي تـنــتج او تـوزع
فـــيــالـــعــالـم الــعـــربي واالسالمي..
البس ـــثــيــر ان شـــكل والــوان ا ا
والـصنادل التي صمـمت خصيصا
لـلـفـيـلم الى جـانب طـريـقـة وروعة
الــتــصــويــر اضــفت عــلـى أحـداث
الـقصة ومظاهـر ذلك العصر نوعا
من االثـارة واجلماليـة لعمل تفاني
أكــثــر مــنه درامــا تـاريــخــيــة كـان
الـبـعض يـتـوقـعـهـا.  فـيـلم �سـيـدة
اجلـنة :�مـلـحمـة تـاريخـيـة حتاكي
عـصرين مـختـلفـ زمانـا ومكـانا
احلــاضــر حــيـث تــتــصــدى امـرأة
عـراقية جلمـاعات داعش االرهابية
فـتصـبح ضحـية لـلتـطرف. وعـصر
فــاطـــمــة الــزهــراء ابــنــة الــرســول
مــحــمــد مــؤسس اإلسالم في زمن
ــليء بــالـكــلــيـشــيــهـات ــكــنـنــة ا ا
الــدرامــيـة والــصـراع الــســيـاسي ـ
الــــطـــــائــــفي الجـل االســــتــــئــــثــــار

بالسلطة.    
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 فـي الــــعـــام  622م رحـل الــــنــــبي
ـــديـــنــة مـــحـــمــد  مـن مــكـــة إلى ا
ـنورة مع أفراد أسرته ومجموعة ا
مـن أتــــبــــاعه هــــربــــا مـن الــــظــــلم
واالضـطـهـاد. اعـتـزم إنـشـاء نـظام
جــديـــد لــبــنــاء مــســـتــقــبل أفــضل
لـلـنـاس مسـتـقبـل سالم. أعلن مَن
سـلـم مـرحب بهم هـم  مِن غيـر ا
نـورة.. رحلة ـدينـة ا لـلعـيش في ا
ابــنـة الـرسـول احلـبـيـبـة�فـاطـمـة�

برل

{ ريـو دي جــانــيـرو (أ ف ب) –
ارتـــفع عـــدد حـــاالت اغـــتـــصــاب
النسـاء في البرازيل بـنسبة 3,7
ـــئـــة عـــام 2021 مـــقـــارنــة في ا
بالـعام الـسـابق مع تسـجيل 56
ـعـدل ألـفـا و98 اغـتـصــابـا أي 
حــالــة واحــدة كل عــشــر دقــائق

. وفق تقرير صدر االثن
كـــمــا ســـجـــلت الـــبــرازيل 1319
اضي حالـة قتل لإلنـاث العـام ا
عدل امرأة مقتولة كل سبع أي 
ســاعــات في انـخــفــاض طــفـيف
ـئــة مـــقــارنـة بـنــسـبـة 2,7 في ا
بــعـام 2020 بــحــسب الــتــقــريـر
الـذي نـشـره مـنـتـدى األمن الـعام

وهي مــنــظــمــة غـيــر حــكــومــيـة
ي للمرأة. عشية اليوم العا

ــنــظـمــة غــيـر وأعــلــنت مــديـرة ا
احلـكــومـيـة ســمـيـرة بــويـنـو في
بــيـان أن هـذه الــبـيــانـات تــظـهـر
احلــاجـة إلى الــتــنـفــيـذ الــعـاجل
للـسيـاسـات العـامة لالسـتضـافة
والـوقــايـة والــقـمع في مــواجـهـة
ـــــــــرأة في الــــــعـــــــنــــف ضــــــد ا

البرازيل.
وأكـــــدت أنه رغم االنـــــخــــفــــاض
الـــطــفــيـف في عــدد جـــرائم قــتل
الــنــــــســاء فــإن األرقــام ال تــزال
مــرتـــــــفــعـة لــلــغـــــــــايــة إذ بـلغ
مـــعــدل وفـــيــات الـــنــســـاء جــراء

جـرائم قـتل 1,22 لـكل 100 ألف
امرأة.

هـذا الـتـقــريـر الـذي يـسـتـنـد إلى
شــــكــــاوى جُـــمــــعت في مــــراكـــز
الــشـرطـة يــتـعــلق فـقـط بـحـاالت
ـبـلّغ عــنـهـا والـتي االغـتــصـاب ا
تـمثل جـزءا بـسيـطـا من إجـمالي
ـرتكـبـة ضد حـاالت االغتـصـاب ا
الـنـسـاء. كمـا يُـظـهـر الـتـقـرير أن
عــدد حــاالت قــتل الــنــسـاء ازداد
بشـكل خـاص من شـباط/فـبـراير
إلى أيــار/مــايــو 2020 في ذروة
الـــــــقــــــيـــــــــــود الـــــــتي ألـــــــزمت
ــنــزل في بــدايـة الــبــرازيــلـيــ ا

جائحة كوفيد-19.
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مــوقـعـهـا الــتـقـلـيــدي عـلى مـسـرح
دولــــبي الــــشـــهــــيـــر عــــنـــد جـــادة
هــولـيــوود بـولــفـارد مع مــا لـهـذه
ـنــاسـبـة مع ألق خـصـوصـا عـنـد ا

رور على السجادة احلمراء. ا
وقــال بـنــديـكت كــامـبــربـاتش جنم
فــــيــــلم “ذي بــــاور أوف ذي دوغ”
الــذي يـنــافس عـلى جــائـزة أفـضل
ـــكــافــآت في فـــيــلم طـــويل أبــرز ا
األوسـكار لوكالة فرانس برس إنه
”ســعــيـد بــاالسـتــمــرار في جـمع“
األصـوات لـصالح فـيلم الـويسـترن
الـقا هذا قـبيل انتهـاء التصويت
عــلى اجلـوائـز خــصـوصـا في ظل
اضــطــرار مــخــرجــة الــفــيــلم جــ
كـامـبيـون إلى الـتـغيب عن احلـفـلة

بسبب إصابتها بكوفيد-.19
رشح مثل البـريطاني ا وأضـاف ا
بـدوره لنـيل جائزة أوسـكار أفضل

ـثل عن دوره كـراعي بـقر يـعيش
حـــيــاة مــضـــطــربــة “أظـن أن هــذا

الفيلم سيكون عابرا للزمن.”
وأوضـح كـــامــــبـــربــــاتش أن جـــ
ـرشـحة في فـئـة أفضل كـامـبـيون ا
إخراج بصحة “جيدة ”وال تشعر

بأي أعراض.
كــــذلك حــــضـــر األمــــســـيــــة فـــريق
وهـو نـسـخـة عن الـفـيلم ?”كـودا“
“La Famille Béli- الــفــرنــسي
er” يـروي قـصـة زوج يـعـانـيان
الـصـمم مع ابـنتـهـما ذات الـقدرات

السمعية الطبيعية.
ـســتــقل نـهــايـة وحــصل الــفـيــلم ا
شـباط/فبراير على اجلائزة األولى
ضــــمن مــــكـــافـــآت “ســـاغ ”الــــتي
مثـل األميركي تـمنحها نـقابة ا
والــتي تــؤثـر حتــمل عــمـومــا ثـقال
كبيرا في السباق نحو األوسكار.

وقـالت الـشابـة إميـلـيا جـونز وهي
مـن جنوم الفيـلم (نحن فريق عمل
مــتـرابط جــدا لـذا كــان من الـرائع
احلـصـول عـلى مـثـل هـذه اجلـائزة

توقعة بتاتا). غير ا
وقُــدّم الــفـيــلم لــلـمــرة األولى عــبـر
اإلنـتــرنت بـسـبب اجلـائـحـة ضـمن
مــهـــرجــان ســانــدانس في كــانــون
الـثـاني/يـنـاير 2021 مـا يـعـني أن
ــثــلي (كـودا) يــقـومــون بـحــمـلـة
ـــواجـــهـــة مـــنـــافـــســـ طُـــرحت
أفـالمــهم “بـــعـــد أشــهـــر من طــرح

عملنا ?”وفق جونز.
ـي هـناك ومن بـ الـنجـوم العـا
أيـضـا مـؤلف “لـونـانـا: إيه ياك إن
ذي كالسروم ?”أول فـيلم تتنافس
فــيه بــوتـان الــواقـعــة في مــنـطــقـة
جــبـــال هــماليــا لــلـــفــوز بــجــائــزة

أوسكار.

عــلـى الــصــمــود في األمــاكن الــتي
تـعـاني الـوضع األسوأ خـصـوصا
تـــلـك الـــواقـــعـــة قـــرب األنـــشـــطـــة
ـتــأثـرة بــاجلـفـاف الــبـشــريـة أو ا
ـشـارك عــلى مـا أوضـح الـبـاحـث ا
فـي إعداد الدراسـة تيم ليـنتون من
جـامعة إكـستر الـبريطـانية لـوكالة
فــرانس بــرس.وبـحــسب الـنــمـاذج
كن أن يـؤدي االحترار الـبيانـية 
وحـده إلى حتويل غابات األمازون
إلـى ســـهـــول عـــشـــبـــيـــة بـــصــورة
ـنـاخ نــهـائـيـة. وقـد حــذر خـبـراء ا
ـتحـدة (الـهـيـئة الـتـابـعـون لأل ا
عـنيـة بتـغير احلـكومـية الـدوليـة ا
ـناخ) في تقـرير نشـروه األسبوع ا
الـفائت مـن هذا االحـتمـال الذي قد
يـستحيل واقعا بحدود عام 2050
وفـق بـــــــــــعـض الــــــــــنـــــــــــمــــــــــاذج
الـبيانية.وأضاف لينتون “لكن من
الــواضح أن األمــر ال يـتــعــلق فـقط
ـنـاخ فـالـنـاس يـقـطـعون بـتـغـيـر ا
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