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شكـا مواطـنون من ارتـفاع جـديد
باسـعـار احملـاصيل الـزراعـية في
بـغــداد واحملـافـظــات خالل شـهـر
عـقـب االجـراءات الــتي رمــضــان 
اتخذتـها احلـكومة لـلتـخفيف من

عبء االزمة االقتـصادية الـناجمة
من االزمة االوكرانية فيما اكدوا
ان هذه احلـلول تـرقيـعيـة ويجب
االســــراع بــــتــــدارك االزمـــة قــــبل
تـفـاقـمـهـا. وقـالـوا في احـاديث لـ
(الـزمـان) امس ان (احلـلول الـتي
اتخذتـها احلـكومة لـلتـخفيف من

واد الغـذائية واخلضار ارتفاع ا
الـنـاجـمـة  عن االزمـة االوكـرانـيـة
الـتي انـعـكـست تـداعـيـاتـهـا عـلى
مــتـعــثــرة وتــرقـيــعــيـة) الــعــالم 
مـــؤكــــدين انـه (مـــطــــلـــبــــوب من
اجلـهـات االمـنــيـة مـراقـبـة حـركـة
واد الغذائية واخلضار اسواق ا

ــــنع تـالعب الــــتــــجـــار  وفــــتح
نـافـذ احلدوديـة امـام البـضائع ا
من اجل عـودة االســتـقـرار لـهـذه
االســـواق). ودعت غــرفـــة جتــارة
الى تــظـاهـرة امـام وزارة بـغـداد 
احـتـجاجـا عـلى قرارات الزراعـة 
مــا وصـفــته بـاخلــاطـئــة تـعـرض
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انـــتـــقـــد خـــبـــيـــر بـــيـــئي  صـــمت
ـمـنـهج احلـكـومـة ازاء الـتـجـريف ا
لــلـمـسـاحـات اخلــضـراء الـتي تـعـد
خـط الــــصـــــد االول لــــلـــــعــــواصف
بـحــيث اضـحـت تـشـكل الــتـرابــيـة 
واطن حتـديـا خـطـرا عـلى صـحـة ا
صاب بامراض ضيق والسـيما ا
في وقت سـجلت الـتـنـفس والـربـو 
دوائـــــر الــــــصـــــحـــــة فـي بـــــغـــــداد
واحملــافـظــات  عـددا من الــوفـيـات
وحـاالت االخـتـنـاق الـشـديـدة جراء
الــغـبـار الـكـثـيـف الـذي يـخـيم عـلى
اجـواء الـعـراق علـى مدار الـيـوم
.وقـال اخلــبـيــر الـبــيـئي ــاضـيــ ا
عـدنان الطـائي لـ (الزمان) امس ان
ـــا يــعــرف ضــمن (الـــعــراق يــقع 
االقـــلــيـم احلــار اجلـــاف وبــيـــئــته
وجـات الـغبـار بـسبب قـلة عـرضـة 
الــغــطــاء الــنـبــاتي وعــدم اهــتــمـام
احلــكـومــة بـعــمــلـيــات الـتــشـجــيـر
ـدن التي واحلـزام االخـضر حـول ا
تـــــقع بـــــ الــــســـــهل الـــــرســــوبي
والــهــضـبــة   فــضال عن ان هــنـاك
هـــجــمـــة شـــرســة تـــتـــعــرض لـــهــا
من خالل ـــســاحـــات اخلــضـــراء  ا
قـــيــام بــعض اجلــهـــات بــتــجــريف
ـدن السكـنية  الـبساتـ وانشاء ا
االمــر الــذي سـيــضع الـعــراق أمـام

مــرحـلـة صـعــبـة بـيـئــيـاً وسـتـؤثـر
ارتـــفــاع درجـــات احلــرارة بـــشــكل
ـــواطـــنـــ كـــبـــيـــر عـــلى حـــيـــاة ا
وصــــحـــــتــــهم) مـــــشــــيــــرا الى ان
(مـواجـهة الـتـصحـر يـتطـلب زراعة
األحــــــزمــــــة اخلـــــضــــــراء عــــــبـــــر
سـتـراتيـجيـة تـبنـاهـا احلكـومة من
اجـل صـد هـذه االتـربـة الـتي تـغـزو
اجـواء الـعراق) مـبـينـا ان (تـقلص
الـــغــطــاء األخــضـــر أمــام الــتــمــدد
الـصحراوي  يهدد الـصحة العامة
ويــــنـــذر بــــأزمـــة بــــيـــئــــيـــة غــــيـــر
مـــؤكــــدا ان (تـــفـــاقم مـــســــبـــوقـــة)
الـعـواصف الـتـرابيـة له خـطـر على

الـبيئـة  وضرورة شروع احلـكومة
ـشروع احلزام االخضر وردع كل
.( مـن يـحــاول جتــريف الــبــســاتـ
وســجـلـت دائـرة صــحـة مــحـافــظـة
كــــربالء  207حــــاالت اخــــتــــنــــاق
بــسـبب الـعــاصـفـة الـتــرابـيـة.وقـال
ـــتــــحـــدث بـــاسم الـــدائـــرة عـــدي ا
الـــــسالمـي في تــــصـــــريح امس إن
(صـحة كـربالء سجلت  207حاالت
احتناق بسبب العاصفة الترابية)
وأشـار إلى أن (خمسة مستشفيات
فـي احملـافـظــة اسـتـقــبـلت احلـاالت
الـتـي تـعـرضت لالخـتـنـاق نـتـيـجـة
الـعــاصـفـة). كـمـا اسـتـقـبـلت دائـرة

صـحـة محـافـظة كـركوك  150حـالة
اخـتنـاق جديدة لـتسجل احملـافظة
ـاضي وحتى مـنذ عـصر األربـعاء ا
اآلن  400حـــالـــة اخــتـــنـــاق. وقــال
ــصــابـ مــصــدر طــبـي ان (عــدد ا
ستـشفى خالل مدة الـذين دخلـوا ا
الـــعــاصـــفــة الـــتـــرابــيـــة بــلغ 622
اعلنت صحة ). من جانبها  مـصاباً
إدارة كــرمـيـان بــإقـلـيم كــردسـتـان
الـيـوم تـسـجـيل  30حـالـة اخـتـنـاق
نـــــــتـــــــيـــــــجـــــــة ســـــــوء األحـــــــوال
ــديــريـة الــعــامـة اجلــويــة.وقـالت ا
لـصحة كرميـان في بيان أن (موجة
االتــــربــــة تـــســــبــــبت في نــــقل 30
ــســتــشــفــيــات في شــخــصــاً الى ا
قــضــائي كـفــري وكالر) مــؤكـدا ان
(احلــاالت تـراوحت بـ الـبـسـيـطـة
والـــــوســــطى). وفـي صالح الــــدين
انــهــارت بـوابــة تـكــريت وســقـوط
عـدد من ابـراج الطـاقـة الكـهـربائـية
جــراء الـعــاصـفــة الـتــرابـيــة. وقـال
مــصـــدر ان (الــعــاصــفـــة تــســبــبت
بـأنهيـار بوابة تكـريت التي انشأت
وسقوط عدد من بـأشراف احملافظ 
ابـراج الــطـاقـة الـكـهـربـائـيـة). عـلى
صــعـيــد مـتــصل تـوقــعت الـهــيـئـة
الــعـامـة لالنــواء اجلـويـة والـرصـد
ان الـزلـزالي التـابـعة لـوزارة الـنقل
يــكـون طــقس الـيــوم االحـد غــائـمـا

جزئيا وارتفاع احلرارة. 
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االمن الغـذائي للـخطـر واالنهـيار
وتـــؤدي الـى جتـــويع الـــفـــقـــراء.
وقـال بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
(الغرفـة تطـالب كل ابنـاء الشعب
من مــواطــنـ وجتــار تــضـرروا
من الـــســـيـــاســـات احلـــكـــومـــيــة
والــــقــــرارات اخلــــاطــــئــــة الــــتي

اوصـلـتـنا الـى جوع مـحـتم  الى
التظاهـر امام وزارة الزراعة يوم
طالـبة بـاقالة وا قبـل  الثالثـاء ا
وذلك الـوزيــر مـحـمــد اخلـفـاجي 
لتـسـببه بـتـعرض االمن الـغذائي
لـــلـــخــطـــر واالنــهـــيـــار وجتــويع

الفقراء). 
فـــيـــمـــا أعـــلـــنت خـــلـــيـــة االعالم
احلـــكــومـي اســتـــنـــفــار وزارتي
الـزراعــة والـتــجـارة جـهــودهـمـا
ـنح مـوافقـات إجـازات اسـتـيراد
واد الـزراعـية .وذكـر البـيان أن ا
(مـالكــــات الــــوزارتـــــ تــــواصل
جــهـودهــا لـغــرض مــنح إجـازات
االستيراد من قبل الشركة العامة
للمعارض الـعراقية) وأضاف ان
(ذلك يـــأتي انـــطالقـــاً من حــرص
الـوزارتـ بشـأن تـعـزيـز الـسوق
ــنــتــجــات احملـــلــيــة ورفــدهــا بــا
ــــواجـــهــــة األزمـــة الـــزراعــــيـــة 
الغـذائيـة واستـناداً إلى مـا جاء
فـي قــــرارات مـــــجــــلـس الــــوزراء
الــــصــــادرة بــــشــــأن الــــســــمــــاح
واد الغذائي) وتابع باستيراد ا

ان (وزير التجارة 
وجه مـالكــات الـــوزارة بــإتـــمــام
صادقـة على إصدار تلك عمليـة ا
اإلجــــــــازات فـــــــور ورودهـــــــا من
الــزراعــة األمــر الــذي ســيــســهل
ـواد الغذائية). عمليـة استيراد ا
ـنافذ بدوره  افـاد رئيس هيـئة ا
احلدوديـة الـلـواء عمـر الـوائلي 
بـأن (الـهـيـئـة مـسـتـمـرة بـعـمـلـهـا
على مدار الساعة من دون توقف
واد الغذائية في تسهيل دخول ا
ـواطن). والالزمـة الـتـي تـخص ا
فـــيــمــا أعـــلــنت الـــتــجــارة  بــدء
ــوسـم الــتــســويـــقي حملــصــول ا
احلــنــطــة بــعــد وصــول عــدد من
الـشـاحـنـات الى مـركـز الـسـمـاوة

ثنى. في ا
واوضـح الــــوزيــــر عـالء أحــــمــــد
وسم التسويقي اجلبوري (بدء ا
حملصـول احلنـطة لـلعـام اجلاري
بـعد وصـول عـدد من الـشـاحـنات

{ الـقـدس (أ ف ب) - اسـتـشـهـد فـلـسـطـيـني وجـرح آخرون امـس السـبت
بـنـيـران اجلـيش اإلسـرائـيـلي في مـخـيـم جـنـ لالجـئـ الـفـلـسـطـيـنـيـ في
الـضفـة الـغـربـيـة احملتـلـة عـلى مـا ذكـرت وزارة الصـحـة الـفـلـسطـيـنـيـة.وقال
اجليش اإلسـرائيلي لوكالة فـرانس إنه ينفذ عمـلية عسكـرية في مخيم جن
ـنطـقة الـتي جاء مـنهـا مطلـق النار في في شمـال الضفـة الغـربيـة احملتـلة ا
هــــجــــوم تـل أبــــيـب األخــــيــــر الـــــذي اســــفــــر عـن ســــقـــــوط ثالثــــة قـــــتــــلى
.وأوضـحت وزارة الـصـحـة الفـلـسـطـيـنيـة أن خـمـسـة أشـخاص إسـرائـيلـيـ
آخـرين أصـيـبـوا بجـروح بـنـيـران اجلـيش اإلسـرائيـلي.وأتت عـمـلـيـة الـسبت

غداة اعالن اسـرائـيل انـهـا قـتلت رعـد فـتـحي حـازم الـبالغ  28عـامـا مـنـفذ
هجـوم تل ابـيب اخلـمـيس في أحـد أحـيـاء تل أبـيب مـا أدى إلى مـقتـل ثالثة
إسرائـيلـي وجـرح أكثـر من عـشرة.وبـعد الـهجـوم في تل أبيب قـال رئيس
الـوزراء اإلسـرائـيـلي نـفـتـالـي بـيـنـيت إنه أعـطى قـوى األمن "حـريـة الـتـحـرك
ـواجـهــة مـوجـة جـديــدة "من اإلرهـاب" مـنـذ  22 آذار .وقـتل 14 ـطــلـقـة"  ا
ـاضي نفذ بعضها شخـصا في هجمات شهـدتها إسرائيل منذ  22 آذار ا
أشخـاص على ارتـباط بتـنظـيم الدولـة اإلسالميـة.وخالل الفـترة نـفسـها قتل

عشرة فلسطيني على األقل بينهم منفذة هجمات.
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ـشـرع الـدسـتـوري صـريـحة قـد تـكـون داللـة عـبـارة مـعـيـنـة عـلى مـراد ا
بـحيث يـنـتفي احـتـمال خالفـهـا وتوصف هـذه الـعبـارة بـكونـهـا صريـحة
ــشـرع ــراد وقــد ال تـكــون داللــة الــعــبـارة عــلى مــراد ا ــعــنى ا عـلى ا
ـعـاني مـعنى صـريـحة بل حتـتـمل عـدة مـعـان ولـكن يبـرز من بـ هـذه ا
مـتعـارف عـلـيه يـصل الى الـذهن قـبل غيـره وهـنـا يـقال ان هـذه الـعـبارة
ـعـنى لذا يـوصف الـنص الذي يـدل عـلى معـنى واحد ظاهـرة في هذا ا
عـنى ولـيس له مـعـنى آخـر اما بـأنه نص صـريح فـهـو صـريح في هـذا ا
الظاهـر فيـقال للـنص الذي يـدل على عـدة معان لـكن داللته عـلى احدها

اقرب من غيره.
ولكل كـلـمـة مـعنـاهـا االسـاسي ومعـنـاهـا السـيـاقي فـالسـيـاق هـو الذي
يحدد مـعنى اجلملة وله اثر كبير في حتديد داللة الكلمة على وجه الدقة
ـألوفة لـتفرز دالالت وبوساطـته تتجـاوز كلـمات اللـغة حـدودها الداللـية ا
جـديدة اذ يـصـعب احيـانا حتـديـد داللة الـكلـمة الن الـكـلمـة ال حتمل في
ـا السـياق هـو الذي يـحدد لهـا داللتـها احلـقيـقية ذاتـها داللـة مطـلقة وإ
عنى هو الـعالقة ب اللفظ والقيـمة الداللية لـلكلمة تـكمن في معنـاها وا
ــعـنى كـلـمـا وجـد اي تـغـيـر في ـدلـول وعـلـى هـذا يـقع الـتـغـيـيـر في ا وا
ـثل ـكن الـقـول ان لـكل كـلـمـة مـعـنى مـعـجـمـياً  الـعالقـة األسـاسـيـة و
معنـاها احلـقيـقي ومعنـى آخر حسب االسـتعـمال الـعرفي وعـلى سبيل
ـثـال يــتـداول حـالـيــا مـصـطـلح (حــكـومـة تـصــريف االعـمـال) في حـ ا
اليـوجـد نص حـرفي في دسـتـور جـمهـوريـة الـعـراق لـسـنة 2005 بـهـذا
ـادة (61/ ثـامــنـاً/د) مــنه (في حــالـة الـتــصـويت ــا ورد في ا االسم ا
بسحب الـثقة من مـجلس الوزراء بـأكمله يسـتمر رئـيس مجلس الوزراء
دة التـزيد على ثالث والوزراء في مـناصبهم لـتصريف االمور الـيومية 

ـادة (64 يومـاً الى ح تأليف مجلس الوزراء اجلديد) كذلك ورد في ا
/ثانيـاً) من الدستور (يدعو رئيس اجلمـهورية عند حل مجلس النواب
الى انتخابات عامة في البالد خالل مدة اقصاها ستون يوماً من تاريخ
احلـل ويــعــد مــجــلس الــوزراء في هـــذه احلــالــة مــســتــقــيالً ويــواصل
ـادتـ فــأن الـقـصــد من عـبـارة تــصـريف االمـور الــيـومـيــة). وفي كال ا
(مـجـلس الـوزراء) هـو الـداللـة عـلى (حـكـومـة تـصريـف االعـمال) حـسب
. ونفس تـعارف عـليه والـذي يصل الى ذهن الـقار عـنى السـياقي وا ا
) وهـنا ايضا ـصطلـح (حكومـة الطوار احلال ينـطبق على مـا يتداول 
ادة (61/تاسعاً) من ا ورد في ا ال يـوجد نص صريح بهذا االسم  ا
ـوافــقـة عــلى اعالن احلـرب وحــالـة الـطــوار بـأغـلــبـيـة الـدســتـور (أ- ا
الـثلـث بـناءا عـلى طـلب مشـترك من رئـيس اجلمـهوريـة ورئيس مـجلس
الـوزراء. ج- يـخـول رئـيس مــجـلس الـوزراء الـصالحـيـات الالزمـة الـتي
تــمــكــنه من ادارة شـــؤون الــبالد في اثــنــاء مــدة اعالن احلــرب وحــالــة
ـــا اليــتــعــارض مع الــطــوار وتــنـــظم هــذه الــصالحـــيــات بــقــانــون 

الدستور.)
ـعــنى الـظـاهـر لـعـبــارة (رئـيس مـجـلس الـوزراء) ومن هـذا الـنص فـأن ا
) التي تـمارس ادة هـو الداللـة على (حـكومـة الطـوار الواردة في تـلك ا
الصالحـيـات الالزمـة إلدارة شـؤون البالد في اثـنـاء مـدة اعالن احلرب
ـعـنى السـيـاقي لـلجـمـلة واالسـتـعمـال الـعرفي وحـالة الـطـوار حسب ا

لهذه العبارة.
{ رئيس مجلس القضاء االعلى

الى مركـز الـسمـاوة في مـحافـظة
ـــثــنى وتــعــد هـــذه الــكــمــيــات ا
األولـى لـــلــمـــوسـم الـــتــســـويـــقي
اجلاري  وتمـهيداً لـبدء عمـليات
الــــتــــســــويـق في احملــــافــــظــــات
اجلـنـوبـيـة األخـرى) وأضاف أن
(الـــكـــمـــيــات االولـى الــتـي جــرى
تـــســـلــــمـــهــــا من الـــفـالحـــ في
احملــافــظـــة خــضــعت لــلــفــحص
اخملــــتــــبــــري ومــــطــــابــــقــــتــــهـــا
للـمواصـفـات القـياسـية بـإشراف
الكــات الــرقـابــيــة) مـبــيــنـا ان ا
(الــــوزارة اتـــخــــذت جـــمــــلـــة من
االجـــراءات االداريـــة والـــفـــنـــيـــة
ــــوسم لــــغــــرض اســـتــــقــــبــــال ا
الــتـــســويــقـي وتــهـــيــئـــة مــراكــز
الفحص والـتسـويق وبالتـنسيق
مع االجـهـزة االمـنـيـة واسـتـنـفـار
الكـــات الــفــنـــيــة واالداريــة في ا
احملـافـظـات اسـتـعـدادا لـلمـوسم
ـا يـحـقق الـنـجـاح الـتـسـويــقي 
وتـــذلــــيل الــــصـــعــــوبــــات الـــتي
حتــصل).ونـفـت األمـانــة الـعــامـة
جملـــلـس الـــوزراء تــــصــــريــــحـــاً
منسوباً إلى أمينـها العام يتعلق
ــنــافــذ احلــدوديــة.وقـال بــغــلق ا
بـــيـــان امـس أن (بـــعض وســـائل
اإلعالم تــــداولـت تــــصـــــريــــحــــاً
مـــنـــســــوبـــاً إلى األمــــ الـــعـــام
لـلــمـجـلس حــمـيـد نــعـيم الـغـزي
ــنـافـذ مــفـاده تـوجــيـهه بــغـلق ا
ــنــتـوج احلــدوديــة كـافــة لــدعم ا
الــــــوطــــــنـي) وأضـــــاف أنـه (في
الــــوقت الـــذي نــــنـــفي فــــيه هـــذا
التصريح نؤكـد أن األمانة تعمل
بـــــخط واحــــــد مع تـــــوجـــــهـــــات
احلكومة  وما يصدر من قرارات
عن مـجـلـس الـوزراء الـتي تـدعم
ــــــواجــــــهــــــة األزمـــــة ــــــواطن  ا
اكد الـغـذائـيـة). في غـضون ذلـك 
ــلــحق الــتــجــاري اإليــراني في ا
أن العراق عـبد األميـر ربيحاوي 
ـتــداول بـشــأن هـديـة الــفـيـديــو ا
طـمـاطم رمـضـانـيـة لـلـعـراقـي ال

صحة له. 
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احلكـمـة االلهـيـة ان تقـتـرن ذكرى
ـــة قــتل الــشــهــيــد الــصــدر جــر
بذكـرى سـقـوط قاتـله في الـتاسع
من نـيسـان). فـيمـا اصـدرت كتـلة
قـراطي الكردستاني احلزب الد
ــنــاســبــة الــذكـرى 19 بــيــانــاً 
لـسـقـوط الـنـظـام الـسـابق.وقـالت
الـكتـلـة في بـيـان تلـقـته (الـزمان)
امس إنه (في التاسع من نـيسان
2003  ســــــقط اعــــــتـى نــــــظـــــام
ديـكـتـاتــوري في الـعـراق) ولـفت
الى انه (األوضـــاع احلــالــيــة في
الـعـراق تـسـتـدعي تـظـافـر جـهود
جميع القوى السياسية الوطنية
الـعـراقـيـة والـعـمل مـعاً لـإلسراع
في تشكيل حكومة وطنية قوية).
وطرح رئيس حتالف قوى الدولة
عـمـار احلكـيم  مـبـادرة لـلـخروج
من واقـع اإلنــســـداد الــســـيــاسي
الــــقــــائـم. وقــــال احلــــكــــيم خالل
الــذكـرى الـســنـويــة لـرحــيل عـبـد
الــعـزيــز احلـكــيم (يـجب جــلـوس
جـــمــــيع األطـــراف عـــلى طـــاولـــة
احلـــوار ومـــنــــاقـــشــــة احلـــلـــول
ــعــاجلــات من دون شــروط أو وا
قيود مسبقة وان تسمية  الكتلة
االكـبـر يـكـون وفق مـا نص عـلـيه

الدستور).

الصدر واخته العـلوية آمنة بنت
الـتي تـزامــنت مع ذكـرى الـهــدى 
زوال حـكم االســتـبــداد). بـدوره 
قـال رئـيس حتـالف الـفـتح هـادي
الــعــامــري في بــيــان امـس (تــمـر
عـــلـــيـــنـــا في هـــذه االيـــام ذكــرى
اســـتـــشــــهـــاد مـــفــــجـــر الـــثـــورة
االسالمـية في الـعـراق وشقـيـقته
الـــعــلــويــة عـــلى ايــدي االجــهــزة
الـــقــــمـــعـــيـــة) واضـــاف انه (من

قــيــادة بــلــدهم وبــنــاء وطــنــهم).
وعــــزى الـــنــــائب األول لــــرئـــيس
مـجــلس الـنـواب حــاكم الـزامـلي
الـــعــالم اإلسـالمي والــعـــراقــيــ
وأســــرة آل الـــصـــدر بــــالـــذكـــرى
الـسـنـويـة السـتـشـهـاد فـيـلـسوف
الـعـصـر.وقــال الـزامـلي في بـيـان
امس (نـــعـــزي األمــة اإلسالمـــيــة
والــشــعب في ذكــرى اســتــشــهـاد
فيلسـوف ومفكـر العصر الـشهيد

تـويتـر انه (في ذكـرى اسـتـشـهاد
الــصــدر نـــنــســـتــذكــر بـــاعــتــزاز
ـشرّفـة الـتي اسـتـشـهد ـواقف ا ا
من أجـلـهـا ونـسـتـحـضـر كـلـمـاته
األخـيـرة الـبــلـيـغـة ومـا أحـوجـنـا
إليها االن  فـلتتوحـد كلمتكم من
أجل بنـاء عراق حـر كر يـشعر
ــواطـــنــون عـــلى اخــتالف فـــيه ا
قــومــيـــاتــهم ومــذاهــبــهم بــأنــهم
إخــوة يــســهــمــون جــمــيــعــاً في
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ـفـكـر دعت فـعـالــيـات اسـتـذكـار ا
الى الشـهيد مـحمـد باقـر الصدر 
اعـتـمـاد مـنـهج االصالح والـعـدل
فـي بــنـــاء عـــراق قـــوي ومـــوحــد
لـتحـقـيق تـطـلعـات الـشـعب على
مـخـتـلف قـومـيـاتـهم ومـذاهـبـهم.
وقــال رئــيس الــوزراء مــصـطــفى
الكاظـمي في تغـريدة على تـويتر
امس (نستـذكر استشـهاد الصدر
الــــذي نــــاضل مـن أجل الــــعـــدل
وشـكل فكـره مـنـطـلـقاً لإلصالح)
واضـــــــــــاف (تَـــــــــــزامُـن ذكــــــــــرى
اســـتـــشـــهـــاده مـع يـــوم ســـقــوط
هو مناسبة النظام في  9نيسان 
مـــتــجــددة لــلــتـــذكــيــر بــضــرورة
اعـتـمـاد مـنـهج اإلصالح والـعـدل
في صــمــيم الــنــظــام الــسـيــاسي
لــتــحــقــيق تــطــلــعــات الــشــعب).
وشـارك الــكـاظـمي فـي االحـتـفـال
ركزي حلزب الـدعوة االسالمية ا
في الذكـرى الـسنـوية السـتشـهاد
الصدر وأخته العـلوية آمنة بنت
الــهــدى.من جــانـبـه  دعـا رئــيس
اجلـمــهـوريــة بــرهم صـالح  إلى
تــوحــيــد الــكــلــمـة مـن أجل بــنـاء
الــعــراق.وقـال في تــغــريــدة عـلى
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دعت بـــــغـــــداد امس  اجملـــــتـــــمع
الـــدولي الـى الـــتـــعـــاون وانـــهـــاء
مـعــانـاة االطـفــال والـنــسـاء داخل
فــيــمــا مــخــيم الــهـــول الــســوري 
اشـارت الى ان بــقــاء اخملـيم يــعـد
خطرا على االمن الـقومي العراقي
ومـن واجب الـــــــــدول االيــــــــفــــــــاء
بالتعهـدات واخالء رعاياها. وقال
مــســتــشــار االمـن الــقــومي قــاسم
األعرجي خالل مؤتـمر عقـده مركز
الرافدين للدراسات امس ان (ملف

مـــهم وحـــســاس مــخـــيم الـــهــول 
ويـشـكل أهـمـيــة كـبـيـرة ومـخـاطـر
وحتـديـات وكــان لـلــمـثــلـة االمـ
ــتـحــدة في الـعـراق الـعـام لال ا
دوراً فـي إقناع جن بـالسخارت 
احلـكــومـة لــلـتــعــامل مع الـرعــايـا
العراقي في اخمليم  كما أن دعم
رئيس الوزراء لـلجنـة العلـيا التي
ـلف شـكــلــهــا لالهــتـمــام بــهــذا ا
حقـقت نـتـائج مـهـمـة) واشار الى
ناقشـات تؤكد احلاجة ان (هذه ا
لوجود تعاون اجملتمع الدولي في
مـواجـهة تـنـظـيم داعـش وضـمان

ــالــيـة جتـفــيف مــنــابع اإلرهـاب ا
والــــــبــــــشــــــريــــــة واإلعالمــــــيــــــة
واســتــعـــراض تــداعـــيــات اخملــيم
الــقـــريب من احلـــدود الــعـــراقــيــة
الـسـوريـة الـذي يــقـطـنه أكـثـر من
 70ألف نــســـمــة من الــعـــراقــيــ
والسـوري واألجـانب) مـبيـنا ان
(بقـاء هـذا اخملـيم يـعـني يـوم آخر
من الــكـراهــيــة واحلــقــد وتــمـويل
لإلرهــاب لــذلك ال بــد من تــوفــيــر
ـنـاسـبـة النـقـاذ األطـفـال الـبـيـئـة ا
والــــعـــــوائل) وتـــــابع (يـــــجب ان
يستمـر الدعم من أجل تـفكيك هذا

اخمليم ونقل كل االرهابي حيث
يتـوجب عـلى كل دولـة أن تـسحب
رعايـاها من مـنـطقـة شرق سـوريا
وسجـون قـسـد ومـحـاسـبـة هؤالء
بــحــسـب قــوانــ تــلـك الــبــلــدان
والــــعــــمل ســــويـــــة عــــلى خالص
األطـــفــــال والــــعــــوائل الــــذين هم
ضــحــايـــا العــادة انــدمـــاجــهم مع
اجملــتــمع). مـن جــانــبــهــا  اكــدت
ـــتـــحـــدة بالســـخـــارت ان (اال ا
مسـتعـدة لتـوفيـر الدعم االنـساني
ـزيـد لـبـغـداد من اجل اسـتـقـبـال ا

من العراقي من مخيم الهول).
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الـــثـــنــائـــيـــة) وشــدد الـــوزيـــران عــلى
(ضــرورة اإلســراع في تــنــفــيــذ جـمــيع
االتـفاقيات السابقة ب البلدين) وهنأ
حـسـ (عبـد اللـهـيان بـالعـام االيراني
اجلديد وشهر رمضان  كما استعرض
ـسـتـجـدات في الـعـراق وزيـارته آخــر ا
ـوسكـو ومـحـادثـاته مع وزير األخـيـرة 
اخلـارجية سيرغي الفروف) من جانبه

 دعـا عبد اللهيـان (نظيره العراقي الى
كـنة) زيـارة طـهران في اقـرب فرصـة 
مــؤكـدا (اهـمـيــة الـتـركــيـز عـلى احلـوار
واحلـل الــــدبــــلـــــومــــاسـي حلل األزمــــة
االوكـرانيـة وضرورة مـعاجلـة جذورها
كـمفـتاح الرسـاء السالم واالسـتقرار في

منطقة أوراسيا). 
وصـــوتت اجلـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة لأل

ــنــطــقــة) أو أزمــات مـع أي دولــة في ا
وعن مـشـاركـة مـصـر فـي اجـتـمـاع شرم
شـاركة الـشـيخ والعـقبـة قال أن (هـذه ا
تـعطيـها قوة خـاصة أن هنـاك تهديدات
الحة في الـبحـر األحمر تـتعـرض لهـا ا
صـرية مع ـصـالح ا وبـالـتالي تـلـتقي ا
مـصالح اآلخرين) بـينما عـد رخا أحمد
حـسن مـساعـد وزير اخلـارجيـة االسبق
أن (تـشكـيل حلف بقـيادة إسـرائيل ضد
إيـران خـطـأ ألن مـا يـجـمع دول اخلـليج
ا يفـرقها وبـالتالي فأنه بـإيران أكثـر 
مـن األفضل الـتعـاون مع إيـران بدال من
مـــواجـــهـــتــهـــا) وأضـــاف أن (الـــعــرب
يـعطون إلسرائيل أكـبر من حجمها ألنه
ــكن مـقــارنـة قــوة مـصــر الـشــامـلـة ال 
بــقـوة إســرائـيل مــهـمــا كـان لـديــهـا من

أسلحة).
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عــلـى صــعــيــد آخـــر اســتــعــرض وزيــر
اخلــارجــيــة فــؤاد حــســ مع نــظــيـره
اإليــراني حــسـ أمــيــر عـبــدالــلـهــيـان
جــهـود احلــوار الـقـائــمـة بــشـأن االزمـة
فــيـمــا صـوتت اجلــمـعــيـة االوكــرانـيــة 
ــتــحــدة عــلى تــعــلــيق الــعــامــة لال ا
عــضــويــة روســيــا في مــجــلس حــقـوق

االنسان.  
وقــال بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
(حـس تلقى اتصاال هـاتفيا من نظيره
االيـراني  جرى خالله بـحث التطورات
اإلقـلــيـمـيـة ومـفـاوضــات فـيـيـنـا وسـبل
تـعـزــز العالقـات الـثـنائـيـة) واشار الى
آخــــر ان (االتـــــصـــــال  اســـــتـــــعـــــرض 
ـتـخـذة في إطـار الـعـالقات اخلـطـوات ا
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ستوى كـشف مصدر دبلوماسي رفيع ا
لـ(الـزمـان) بـطـبـعتـهـا الـدولـيـة أن وزير
ـصري سـامح شكـري بعث اخلـارجـية ا
بـرسـالة إلى اجلـانب اإليراني أن مـصر
لـيـست مـعـنـيـة بـالـدخول فـي صدام مع
إيـران وأن مـشـاركتـهـا في االجتـمـاعات
الـتي جـرت مـؤخـرا في شـرم الـشيخ أو
الــنــقب ال يــعــني مــوافــقــة مــصـر عــلى
الـدخـول في حتالـفات مـوجهـة إلى أحد
صـريـة قائـمة األطـراف ألن الـسيـاسـة ا
عـلى احلياد بخالف أدوارها التاريخية
جتــاه الــقـضــيـة الــفــلـســطـيــنــيـة وأمن
اخلــلـيج والــذي يـعـتــبـر جـزء من األمن
ــصــري  فــيــمــا أكــد حــسن الــقــومي ا
نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة
الــقـاهـرة أن (اجـتـمــاع الـنـقب فـشل في
ـواجهة تـكوين حـلف بقـيادة إسـرائيل 
إيـران ألن مصـر رفضت الـدخول في أي
حـلف يـورطـهـا فـي مـواجـهـات ال تـخدم
شاركة غـرب ا مـصاحلها كـما رفضت ا
ألنـــهــا بـــعــيــدة كـل الــبــعـــد عن إيــران)
وأضـاف أن (هناك تـقارب وتنـسيق ب
ـــصــري والـــســعـــودي جتــاه ـــوقف ا ا
ـنـطـقـة خـاصــة فـيـمـا يـتـعـلق مـلــفـات ا
ـلف الفـلـسطـيـني أو اإليراني) وفي بـا
الـــســيــاق ذاته قــال اخلـــبــيــر في األمن
الـقومي والـعالقات الـدولية مـحمـد عبد
الـواحـد أن (مـصـر رفـضت الـدخـول في
حتالف ضد إيران ألنها ليست في عداء
مـع أحــد بل تـــعـــمل وفق مـــصــاحلـــهــا
وأضـاف أن مـصـر لـيس لـديـهـا مـشـاكل
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نـاقـشت وزارة النـفط وشـركة الـنـفط الوطـنـيـة  ملف صـنـاعة الـنـفط والغـاز في اقـليم
ـبرمـة ومـقـارنـتـهـا مع عـقـود اخلـدمـة التي كـردسـتان  و مـراجـعـة عـقـود الـشـراكـة ا

ية. اعتمدتها الوزارة في تعاقداتها مع الشركات العا
وقــال بــيـان تــلــقــته (الـزمــان) امس انه
(بـحـضـور الوزيـر احـسـان عبـد اجلـبار
عقدت الـوزارة وشركة النفط اسـماعيل 
الــوطـنـيــة  الـورشــة الـرابـعــة اخلـاصـة
ـناقشة ملف صناعة النفط والغاز في
االقــلــيم) واضــاف ان (اجلــلــسـة الــتي
حــضـرهـا نــائـبي رئــيس شـركــة الـنـفط
الــوطـــنــيــة  شــهــدت مـــراجــعــة عــقــود
قارنة مع برمة في االقليم با الـشراكة ا
عـقـود اخلـدمة الـتي اعـتـمدتـهـا الوزارة
ـية في تـعـاقـداتـهـا مع الـشـركـات الـعـا
ـاذج للعـقود  وابداء حـيث  عرض 
ـالية ـهنيـة والتعـاقدية وا الحـظات ا ا

والقانونية وغيرها).
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وأكـــدت الـــوزارة  أن الــتـــزام أعـــضــاء
أوبـك بالس بكـمـيات اإلنـتـاج أسهم في
امـتـصاص الـفائض الـنـفطي بـاألسواق
ـتـحـدث بـأسم الـوزارة ـيـة.واكـد ا الـعـا
عـــاصـم جـــهـــاد في تــــصـــريح امس إن
(الــصــادرات الــعــراقـيــة لــلــنــفط اخلـام
اضي أعلى معدل حـققت خالل الشهر ا
بلغ  3مالي و 244 ألـف برميل يـومياً
وبـإيرادات   11.7 مـليـار دوالر) مؤكدا
ان (األسـواق الـنـفـطـيـة تـتـأثـر بـعـوامل
مـنـها احلـروب والـتوتـرات الـسيـاسـية
والـصحيـة وبزيادة الطـلب وانخفاضه
ونـرى أن احلـرب الروسـية عـلى الـنفط 
األوكـرانيـة اسهـمت بزيادة الـطلب لـقلة
اإلمـدادات وبـالتـالي فأن هـنـاك ارتفـاعا
فـي أسعـار الـنـفط أو الـغـاز) ولفت الى
ــنــتــجــة ان (روســيــا تــعــد من الــدول ا
حيث إن ـوردة الى أوربـا  الـرئـيـسـة وا
األخـــيــرة بـــحــاجــة لـــلــغـــاز الــروسي)

واوضح جهاد وبـشأن اجتماعات أوبك 
أن (االجــتــمــاعــات تــعــقــد كل شــهــر أو
حــسب تــطـورات األســواق الــنـفــطــيـة)
ومـــــضـى الى الـــــقـــــول أن (أوبك بالس
وضـعت جـدوالً مـحـسـوبـاً وفق حصص
مـحــسـوبـة وبـالـتـالي فـأن الـتـزام أوبك
بـالس بـــكـــمـــيـــات اإلنـــتــــاج أســـهم في
ـوجود امـتـصـاص الـفـائض الـنـفـطي ا
وهـي تــراقب ذلك والــعــراق عــضــو في
ـــنـــظـــمـــة وهــو ايـــضـــا يـــراقب تـــلك ا
الـتــغـيـرات). وكـان الـوزيـر قـد اشـار في
وقـت سابق الى وجـود مـسـاعٍ لتـعـظيم
اإليــرادات الـنــفـطــيـة مــؤكـدا أن هــنـاك
ـانيّاً لتـعزيز قـدرة العراق على دعـماً بر
تـصـديـر أكـبـر كمـيـة.وقـال اسـمـاعيل إن
(الـوزارة لديـها إمكـانية تـأم صادرات
ـعـدل أكـثر من  3مالي الـنـفط اخلـام 
ــــــنــــــافـــــذ و 300 ألـف بـــــرمــــــيـل من ا
اجلــنـــوبــيــة) واضــاف أن (الــعــائــدات
ـتـوقـعـة وفق الـسـيـنـاريـوهات ـالـيـة ا ا
ـــطــروحـــة من قـــبل وكـــاالت الــطـــاقــة ا
ية والباحثـ سيكون فيها فائض الـعا
عــمــا  إقـراره من ســعـر الــبــرمـيل في
ــوازنـة) مـعـربـاً عـن أمـله (في الـقـدرة ا
الئـمة ـبـالغ ا عـلى تـوفـير الـعـائـدات با
مـن أجل ســد احلــاجـــة الــضــروريــة في
مــجـال دعم الـطــبـقـات الــفـقـيـرة ووزارة
الـكهربـاء وايفائـها باستـحقاقـاتها أمام
مـــوظـــفـــيـــهـــا والـــوقـــود والـــكـــهـــربــاء
ـسـتـوردة) وتابع ان (الـوزارة تـسعى ا
ا لـتـعظـيم اإليرادات بـأسـرع الطـرق و
يــحـافـظ عـلى اســتــقـرار ســوق الـطــاقـة
ـيـة) وحـصــة الـعـراق في الـسـوق الـعـا
ـاليـة حسن مـبـينـا ان (رئيـس اللـجنـة ا

حسن نافعة
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في بـادرة  اظنـها غـير مـسبـوقة   االحـتفـاء بالـقـامة االعالمـية الـكبـيرة االسـتاذ مـحسن
ـناسبة وجوده بـبغداد بعـد اغتراب طال كـثيرا امتد نصرم    حـس ( ابو عالء) االثنـ ا
هنـية بأعلى صورهما  ب بيروت واالمارات ... كـان احتفاءً جميالً ازدانت فـيه العفوية وا
وابتعدت عن االجـواء الرسمية .. واعطى راعـي االحتفالية الـزميل العزيز االعالمي الكفء
د. عالء احلطـاب مثـاالً رائعـاً في اضفـاء البـهجـة لضـيوفه من اسـاط الـصحـافة واالعالم
دعوين  الذين لـبوا دعـوته لالحتفـاء بالـرمز الصـحفي ابـا عالء .. لقد الحـظتُ  وانا احـد ا
شـاعر اجليـاشة واالحسـاس الفيـاض لدى اجلمـيع في مأدبة افـطار يوم مالمح الـفرح  وا
رمــضـاني  فـاضت بــالـكـرم ( احلــطـابي ) وبـذكــريـات الـزمالء االعــزاء عن فـتـرة عــمـلـهم 
ومزاملتـهم لألستاذ محسن حس من خالل مراحل عمله في وكالة االنباء العراقية ( واع)
جلة ( الف باء ) وغيرها من محطات اشتغاله ..  كونه من مؤسسيها سنة   1959 مرورا 
كن القول  ان االحـتفاء لم يقتصر على كلمات الـثناء والتقدير عن احملبة والشكر وبذلك  
ـا بذله من جهـد مهني  قـارب السبـع عاما واالمـتنان لـشخص احملتـفى به  واالعتراف 
ا جاء التكـر في صورة عميـقة تليق باألسـتاذ محسن  حيث أسـهم بعض الضيوف  وإ

. بتسليط الضوء على جوانب من إبداعه  فكراً ومنهجاً
ـهنـيـة واالخـوة والزمـالـة بـأسمى مـعـانـيهـا   بـأجواء في احـتـفالـيـة ( احلـطاب ) حـضـرت ا
جـمـيلـة في قـاعة اعـراس حـدائق السـلـطان  حـيث كـانت احملبـة  هي احلـضن "الدافئ" في
حفل "تـاريـخي" ضم  ألـفـة  "هفـهـفت" فـيـها أجـمل مـعـاني لـهفـة االشـتـياق جلـمع رائع من
زمالء  طـال أمـد الـفـراق  بيـنـهم فـعـادوا من جـديـد ليـسـتـرجـعـوا  ذكريـات الـسـنـ  وما

اجملها من سن .
ثلة برئيس  كان مفاجأة دعوة د. احلطاب  مبادرة صحيفة " الزمان " ( طبعة العراق )  
ـيا حتـريرهـا زميـلنـا  د. احمـد عـبد اجملـيد  الـذي حضـر االحتـفـال  حيث قـدم درعاً تـكر
ـهنـية  ورافق ـسـيرته ا بـاسم اجلريـدة  باعـتبـار ان احملـتفى به  احـد كتـابـها  وتـقديـرياً 
درع التـكـر باقـة زهور وعـلـبة كـبيـرة من حـلوى ( من الـسمـا ) بـاعتـبارهـا رمـز احللـويات

العراقية !
ثم خـتم راعي االحتـفالـية  هـذا الكـرنفـال بكـلـمةٍ مـؤثّرة وبـليـغة  فـاضت ذوقا وشـوقا عـبّر
سيرة  ابا عالء  وعميق شكره للحضور من الضيوف  مؤكدا فيها عن محـبته واعجابه 
ـبـدعــ في حـيـاتـهم وأن يـكـون مـثـل هـذا الـتـكـر جلـمـيع من أدى عـلى ضـرورة تـكـر ا

وساهم بجهوده في إثراء الفكر  واالعالم واألدب واإلبداع في مختلف اجملاالت .
بهـذه االحتفـالية ذات الـصفة االخـوانية   كـان حال لـسان الزمالء  تـموج باألسـئلة الـذاتية
عن فكرة االحتـفاء كيف تكونت وولدت عند العزيز د .عالء احلطاب  بهذا اخليال اخلصب
شرف  و بـلمسـة وفاء نبـيلة  وحـرص على وجود هـذا اجلمع من االخوة ستـوى ا وهـذا ا
االعالمـيـ  يـتـقـدمهم احملـتـفى به ابـا عالء .. االسـتـاذ مـحـسن حـس

جواد .
ان هــذه االسـئــلـة  وغــيـرهــا  تـذوب حــ نـســتـشــرف مـســيـرة
وسـيرورة احلـطاب .. هذه الـشخـصية الـتي اعرفـها عن كثب ...
فهومن الـناس الذين   ال يتغـيرون عليك مهـما كانت الظروف في

احلياة ..
شكرا د. عالء 

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق
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ية ان اخلامس.." أكدت أن ربط فقدان األمن الغـذائي بالتطورات العا في مقالي "إلى البـر
الـطارئـة مـا هـو إال مـحاولـة تـضـلـيل كـبـيرة يـتـبـنـاها مـشـروع قـانـون "الـدعم الـطار لألمن
الغذائي والتنمية" ألن فقدان األمن الغذائي كان صناعة عراقية بامتياز منذ عشرين عاما.
وقـد وجـد هـذا الـتـأكـيـد صـداه ومـصـداقـيـته في خـطـاب ألحـد أكـثـر الـسـيـاسـيـ حـضـورا
ـشـهـد الـسـيـاسي مـنـذ عـقـدين من الـزمن ألـقـاه في مـؤتـمـر "الـقـوة واطالعـا وتـأثـيـرا في ا
ُنعقد في بغداد مؤخرا ("صوت العراق"  3نيسان 2022) الناعمة وتأثيرها على العراق" ا
عنـدما قال: "اجتـهدنا فـأخطأنا وهـذا يكفي إذ تـسبب خطـأنا في مشاكل كـثيرة من بـينها
نـهج الـعلـمي البـحثي األمن الـغذائي وحتـول اقـتصـادنا إلى ريـعي.. وعلـيـنا أن نـلجـأ إلى ا

ا في: حللها". الالفت في هذا االعتراف اجلريء  ليس شجاعة صاحبه وحسب وإ
شـكالت وأظن أنه يـعني به نـهج الـعلـمي البـحـثي" حلل ا  1- اعـتـرافه بعـدم استـخـدامه "ا

ثابة "قوة ناعمة"! نهج العلمي  عدم توظيف أدوات ا
 2- إعالنـه بـأنه يُــحـرم عــلى نــفـسه "االجــتـهــاد" في قـادم األيــام وأظن أنه يُــطـابق مــا بـ

شكالت! االجتهاد الشخصي و"القوة اخلشنة" كأدوات لصناعة ا
... وعلى الرغم من أن اخلـطاب قد أخفق منـهجيا وعـمليا في اجلمع
مـا بـ الـنــقـيـضـ "الــنـعـومـة واخلــشـونـة" في صــنـاعـة اخلـراب
الـشـامل لكن يـتـوجب عـليّ اإلقـرار بثـقـة عالـيـة بـأنه كان خـطـابا
: مالمسته الـصريحة ناجحا عـلى األقل في مفصـل أساسـي
نـهجي مع ... عنوان شكالت بالدنا وتـوافقه  ا ُـنتجـة  للقوى ا

ؤتمر! ا
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w³FJ « œ«uł

ا لم قلـقة  اتخذت قـراري احلاسم  غير آبه لـلتبعـات كيفمـا تكون  ر منـذ تلك السـاعة ا
يـخطر مثل هـذا القرار على بـال أحد غيري  وقد أكـون الوحيد الـذي جعله موضع الـتنفيذ
بال تردد  وهكذا عـاهدت نفسي ومن حولي بأال أتراجع عنه مطـلقا باستثناء احلاالت التي
سـافات طـويلـة جدا  فال أريـد ارهاقـهم  او قد يـتعـذر علـيهم جتـعلـني بعـيدا عن أهـلي و
كان وجـودي  اما في غير ذلك فليس لـلقرار سوى متاعب طفـيفة تكاد ال تذكر  الوصول 
ـاذا لم أفـكـر به من قـبل ? مـا الـذي شـغـلـني عـنه  هـهـهـههه  ولـذلك سـألت نـفـسي مـرارا 
شاغل حتى ال تتيح لك مراجعة يومك  فما أن تضع رأسك على الوسادة حياتنا مـكتظة با
يديا االفتراضي الذي بتنا  اال وتغط في النوم اذا كنت مـتعبا  او تبحر عميقـا في عالم ا
نقضي معه أوقاتا أكثر من التي نستغرقها مع العائلة او األصدقاء في الواقع احلقيقي .  
أبـدى كثـيـرون اسـتغـرابـهم عـندمـا أوضـحت لـهم قـراري ودواعيه  ومـنـهم من ظـنه طـرفة 
ترتبة عليه مهما كانت لن تبلغ مستوى بالرغم من جدية حـديثي  ألن تداعياته واخلسائر ا
الـقلق الذي انـتابني جـراء ما مررت به من حـال  ولن تساوي وقـوفك أمام جلنـة حتقيـقية 
دة سـاعـات او يوم في أقـصى احلاالت ولن يـطول انـتـظارك بـقدر مـا انـتظـرت  فالـتـأخيـر 

ا تزيد  فاألمر لم يحسم حتى اآلن .  دة خمسة أشهر ور أهون بكثير من االنتظار 
مل  او سـتأخذ من جـهدك ووقتك ثمـة أشياء ال نـتحسب لـها  وال نعـرفها بـهذا الـتعقـيد ا
وحـالتك الـنـفسـية مـا لم تتـصـوره  عمـوما احلـياة جتـارب  ولن تـنتـهي دروسهـا حتى وان
بلـغت من الـعمـر أواخـره  لذلك عـلـيك التـوقف أمـام الصـغـيرة والـكـبيـرة  وتـتخـذ قراراتك
اجلريئة بـشأنها  فال أفضل من راحة الـبال  وأظنك تتفق معي تـماما  ان جل مشكالتنا
لـيـست وليـدة بـيـوتنـا  بل حـصيـلـة بلـدان عـرجاء  وأولـهـا قلـق التـحـسب من ( التـائـهات )
بحسـب تعبـير أهلـنا الذين يـبدو ان التـائهات رافـقتهم الـعمر كـله  وهي في بلدانـنا شتى 
وان وقـعت احداها ليـس بوسعك سوى رفـع يدك للسـماء متـسائال : ما الـذي فعلـته بدنياي
أللقى ما ألقى  لـذلك كن حذرا  وال تتهاون حتى بأبسط األشيـاء  فمنها ما يجعلك تعض

أصابع يدك اخلمس وليس السبابة فقط  . 
عـرفة قـراري الذي اسـتدعى كل هـذا الكالم  يـا اخوان لن أطيل عـليـكم  أشعـر بتـرقبـكم 
واقف التي بعـد تفكـير عميـق قررت عدم حمل أيـة هوية مـهما كـان نوعهـا  ومهما كـانت  ا
ا لـست بـعيـدا عن بـيتي   فـقـد فـقدت هـويـتي قبل أشـهـر برغم يُـحـتمل الـتـعرض لـهـا  طـا
حرصي الشديد عـليها  وتفقـدها ب احل واآلخر  ومثل هذا يـحصل للناس  وال غرابة
ة  وال أدري لِمَ فـيه  ولـكن ما أن تـفـقد هـويتك اال ويـخـطر في بـالك اسـتخـدامـها في جـر

يراودنا هذا االحتمال دون غيره ? ويذهب بك اخليال  فال تنام ليلك  وال يهدأ لك بال .
عـنية بدءا من احملكمة ومـركز الشرطة وجهات اخرى مذ علمت بفـقدانها راجعت اجلهات ا
 ولك أن تـتـصـور عـدد مـراجـعاتي  طـبـعـا جـمـيع االجـراءات التـي اتخـذتـهـا هـذه اجلـهات
صحـيـحة ودقـيقـة والبد مـنهـا حلمـايتك  وتـسهـيل مهـمة حـصولك عـلى هويـة جديـدة ( بدل
ضـائع )  وقـد خفـفت من قـلـقي  ولكن وبـرغم  مـضي خـمسـة أشـهر لم تـنـته االجراءات 
ـعـامـلـة الى احـدى وقـد تـسـتـغـرق أشـهـرا اخـرى  فـقـد عـلـمت ان من االجـراءات ارسـال ا

الوزارات .
ـواقف تــأمــلـوا مــعي  لــو كـنـت تـركت هــويــتي في الــبـيت  فــأســوأ ا
احتـجازي  لـساعـات او يوم عـند اجلـهة األمـنيـة التي تـطلـبهـا مني 
ـوبايل أتصل باألهل جللبها   ما رأيكم  أليس هذا أفضل وعبر ا
? الذي أعرفه ان الـتكنولوجيا حوّلت الشهر في العالم الى دقائق .

ال  ال  اطالقا  لن أتراجع عن قراري.  

الكعبي وعدداً من النواب داعمون لهذه
ـعـطيـات من أجل تـعزيـز قدرة الـعراق ا
عــلى تــصــديـر أكــبــر كـمــيــة من الــنـفط
وتــعــزيــز مــكــانه احلــقــيــقي فـي سـوق
الـطاقـة). من جهـة اخرى  افادت وزارة
الـــكــهـــربـــاء بــاســـتـــعــدادهـــا إلحــداث
تـغـيـيرات كـبـيرة تـطـال مالمح الـصيف
ـقـبل.وقـالت فـي بـيان امـس إن (غـرفة ا
عــمــلـيــات الــوزارة  عـقــدت اجــتـمــاعـاً
ــكــلف عــادل كــر بــرئـــاســة الــوزيــر ا
,وبحضور وكيل الوزارة لشؤون النقل
ديرين والـتوزيع ومسـتشار الـوزارة وا
الـعام لـدوائر مقر الـوزارة والشركات

ـنـظـومـة ـنـاقــشـة جـاهـزيــة ا الــعـامـة 
ـقـبل) واشـار الـوطــنـيـة خالل صـيف ا
كــــر الى (إهـــتـــمــــام رئـــيس الـــوزراء
ــــالي إلجنــــاز بــــخـــــصــــوص الــــدعـم ا
اسـتعدادات الصيف وإمـكانية اجلانب
ورد ما اإليـراني زيادة معـدالت الغاز ا
يــعـني إمــكـانـيــة حتـقـيق زيــادة مـعـول

عليها في إنتاج الطاقة).
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مـشدداً على (مـحاسبـة جميـع الشركات
الــعـامـلــة مع الـوزارة عن أي اخــفـاقـات
واصـفة وتـلـكؤات بـضمـنـها اخلـلل بـا
ــطـــلــوبــة ونــسب اإلجنــاز) وأضــاف ا

الــبـيـان ان (االجـتـمــاع  اسـتـعـرض أهم
ــنــفــذة في الــوحــدات االســتـــعــدادات ا
الــتـولـيــديـة جلـمــيع احملـطـات شــامـلـةً
تــأهـيـل الـوحــدات الـتــولـيــديـة لــلـوسط
واجلـنـوب والـشمـال والـفرات األوسط)
ودعـا كر الى (تشغيل الـوحدة الثانية
حملــطـة الـقــدس والـوحـدتــ الـسـادسـة
والـثـانيـة حملطـة واسط إضافـةً للـصدر
نصورية وجنوب بغداد الغازية بعد وا
تـوفر الغاز كما واجناز صيانة وحدات
مـحطة الرمـيلة الغازيـة وفتح اعتمادات
لـشـركـة سيـمـنـز لصـالح إجنـاز الـعمل)
مــضـيـفــا ان (اجملـتــمـعـ تــطـرقـوا الى

أعـمال تأهيل قطاع النقل كخطوط خور
الــزبـيــر والـرمــيـلــة وخـطـوط تــصـريف
أحــمــال شط الــبــصــرة والــنــجــيــبــيــة
ــنــفـــذة من خالل الــقــرض واألعـــمــال ا
الــــيــــابــــانـي وشــــركــــة جي اي كــــمــــا
اســــتُـــــعــــرضَت أعــــمــــال خـط هــــيت –
حــامــضــيــة في مــنــاطق غــرب األنــبـار
ومـــراعـــاة حـــرف ومـــوازنـــة االحـــمـــال
لــصـــالح مــحــافــظــات كــركــوك وصالح
الدين واالنبار واستعالم مدى جاهزية
خط خـيـرات وحيـدريـة الدخاله بـالـعمل
من قـبل ماعرضه مـدير عام نـقل كهرباء

الفرات األوسط).
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أعلـنـت هيئة رعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة
في وزارة الــعـمـل والـشــؤون االجـتــمــاعـيــة عن صـرف
ـنـحـة احلـكـومـيـة الـبـالـغة  100ألف ديـنـار لـفـئـة ذوي ا
ـتـفـرغ تـنـفـيـذاً ـعـ ا ن يـسـتــلـمـون راتب ا االعـاقـة 
لـقـرار مـجـلس الـوزراء تـخـصـيص مـنـحـة مـالـيـة كـبدل
ـاضي. ودعت غالء مـعـيـشــة بـدءاً من يـوم اخلــمـيس ا
ـراجـعة تـفـرغ  ـعـ ا سـتـفـيـدين من راتب ا الـهـيـئـة ا
ـصارف مـنـافـذ تـوزيع الـصـرف االلـكـتـرونـي الـعـائـدة 
ـالـية. ـنـحـة ا الـرافـديـن والرشـيـد وآشـور السـتـالم ا
ـلحق اخلـاص برواتب كمـا اعـلنت الـهـيئـة عن اطالق ا
شـهـر آذار لـلـمـسـتفـيـدين الـذين لم يـتـسـلـمـوا رواتـبهم
بسـبب انـتهـاء صالحـيـة بطـاقـات الدفع االلـكـتروني او
ـع وغـيرها من االسـباب مـبينـة انهـا اطلقت تغـيير ا
ـسـتلـمـ بـعـد تـسلم ـنـحـة وراتب شـهـر آذار لغـيـر ا ا
الـيـة فضالً عن  تـمـديد صالحـية التـمـويل من وزارة ا
نـتهـية صالحـيتـها. فـيما دعت ـاستـركارد ا بطـاقات ا
ـتـفـرغ  الــذين تـنـتـهي ــعـ ا ـسـتــفـيـدين من راتب ا ا
صالحـيــات بـطـاقــاتـهم خـالل االشـهـر (2ـ3ـ4ـ 2022)
ــراجــعــة مـــقــر الــهــيـــئــة في بــغــداد وأقـــســامــهــا في

احملافظات لتجديد البطاقات جتنباً إليقاف رواتبهم.
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ــســودة عن (الــقـلق الــبــالغ إزاء أزمـة ا
حــقــوق اإلنــســان واألزمــة اإلنــســانــيـة

ستمرة في أوكرانيا).  ا
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قد اكدت أنها تحـدة  وكـانت الواليات ا
سـتـسـعى إلى تـعـلـيق عـضـويـة روسـيا
بـــعــد أن اتـــهــمـت أوكــرانـــيــا الـــقــوات
دنـي فـي بلدة الـروسيـة بقـتل مئـات ا
بــوتـشــا ويـنــفي الــكـرمــلـ مــهـاجــمـة
ــدنــيــ في أوكــرانــيــا.وقــال ســفــيــر ا
ـتـحـدة فــاسـيـلي مــوسـكـو لــدى األ ا
نـيبينزيا إنه (عندما كانت بوتشا حتت
الــســيـطــرة الــروســيـة لم يــتــعـرض أي

مدني ألي نوع من العنف). 
وكــان الـعـراق قـد بـحث مع ثالث دول 
مـلف الـتـصـويت عـلـى تـعلـيـق عـضـوية
روسـيا في حـقوق اإلنـسان. وذكـر بيان
ان (حـسـ أجـرى اتـصـاالً هـاتـفـياً مع
وزراء خـارجــيـة الـسـعـوديـة فـيـصل بن
فـرحان ومصـر سامح شكـري واجلزائر
رمـطان لعمامرة ناقش خالله التنسيق
ــوقـف من الـــتــصـــويت عـــلى بـــشـــأن ا
مـسودة قرار تعليق عضوية روسيا في
مــجـلس حـقــوق اإلنـسـان) واضـاف ان
(االتـصـال شـهـد تبـادل الـرؤى وتـقو
مــجـمل تـطـورات الــقـضـايـا اإلقــلـيـمـيـة
والـــدولــيـــة الــتي حتـــظى بــاالهـــتــمــام
ـشترك ومواجـهة التحديـات اخملتلفة ا
ـنــطـقــة والـدفع الــتي تــتـعــرّض لـهــا ا
بــاحلـلــول الـسـلــمـيــة الـتي من شــأنـهـا
حتـــقـــيـق األمن واالســـتـــقـــرار وتـــدفع
ـا يـحقق طـمـوحات مـسـيرة الـتـعاون 

السالم والتنمية). 

لصالح تعليق عضوية روسيا ـتحدة  ا
في مـجلس حقوق اإلنسان. وأيد القرار
 93 مــــقـــابل مــــعـــارضـــة  24 عــــضـــوا
وامــتــنـاع  58 عــضــوا عن الـتــصـويت.
وجاء تصويت اجلمعية . بسبب مزاعم
عن انــتــهــاكـات جــســيـمــة ومــنـهــجــيـة
حلـــقـــوق اإلنـــســـان عـــلى يـــد الـــقــوات
الــروســيـة فـي أوكـرانــيــا. واعـرب نص

اجـتماعـات دورية متـقاربة تـضم الدوائر ذات
الـعالقـة لـصـيـاغـة اآللـيـة واخلـطـوات الـالزمة
ـهـني لـلـتـعـامل مع ـسـار الـعـلـمي وا بـشـأن ا
مـلف األلغـام واخمللـفات ومـعاجلـة تداعـياتـها
عــلى الـبـيــئـة بـشـكل عــام. وقـال بـيــان تـلـقـته
(الـــزمــان) امس ان (الـــوزيــر وجه مـــســؤولي
الكـــات ـــراكـــز بـــاإلفــــادة الـــقـــصـــوى من ا ا
الـبشرية وتوزيـعها واستثـمارها بشكل دقيق
ـنع انـدثـار الـطـاقـات أو تعـطـيـلـهـا ويـحقق
ــرجــوة مــنــهــا في ضــوء خــارطـة الــفــائــدة ا
وقع هـام التي تـناسب مـفاصل ا األهـداف وا
ـــعــاجلــة الـــذي يــحـــتــضن دائـــرة اإلتالف وا
ومـختبراتها ومراكزها البحثية). واضاف ان
(الـوزيـر اطلع عـلى مراكـز الـسيـطرة الـنوعـية
ــهــنـــيــة واإلســنـــاد الــهــنــدسي والــسـالمــة ا
ــتــخـصـص والـبــحث والــتـقــيــيم والــشـعب ا
ــيـداني ــرتـبــطــة به في مـجــاالت الــكـشف ا ا
والــــكــــشـف اخملــــتــــبــــري والــــكــــيــــمــــيــــاوي
والـــبـــايـــولـــوجي فـــضال عن مـــركـــز بـــحــوث
تــكــنــولــوجــيــا الــطــيــران في دائــرة الــبــحث

والتطوير الصناعي).

الــدراسي احلــالي االشــتــراك بــاالمــتــحــانـات
الـعامـة الوزاريـة) واضافت انه (يـحق لطالب
ـــتـــوسط وطـــالب الـــصف الـــصف الـــثـــالث ا
الــسـادس االعـدادي بــفـروعه كـافــة االشـتـراك
بـاالمتحانـات العامة الوزاريـة اذا كان ناجحاً
فـي جــمـــيع الـــدروس أو إذا كـــان مــكـــمالً في
درس واحــــد أو درســـ أو ثـالثـــة دروس في
درجـات الـسـعي الـسـنـوي بـعـد إضـافـة درجة

القرار وهي  10 درجات فقط). 
Z «dÐ Y¹b%

عـلى صـعيـد آخر تـفـقد وزيـر التـعـليم الـعالي
والـبـحث الـعـلـمي نـبـيل كـاظم عـبـد الـصاحب
ــعـاجلــة في وزارة الـعــلـوم دائــرة اإلتالف وا
دمـجـة. وعقـد اجـتمـاعا مع والـتـكنـولـوجيـا ا
مـدير الدائـرة ومسؤولي مراكـزها وشدد على
حتـديث بـرامج العـمل وتـعزيـز مسـاحة األداء
ـــشـــتـــرك مع دائـــرة الـــبـــحث والـــتـــطـــويــر ا
نهج الـصنـاعي وتدعـيم سياسـة التـخطـيط 
ــــطـــلـــوب مع إجـــرائـي يـــحـــقق الــــتـــكـــامل ا
مـؤسسات الدولة والـقطاع اخلاص على وفق
ـصلحة العـامة. وحث على تنظيم مـتطلبات ا

تــلـقــته (الـزمــان) امس ان (الــلـجــنـة الــدائـمـة
لالمــتــحــانـات الــعــامـة اصــدرت اعــمــامـاً الى
ـديريات العـامة للتـربية في احملافـظات كافة ا
(يـحـق جلـمــيـع تالمــيـذ الــصف يــنص اآلتـي 
سـتمـرين بالدوام لـلعام الـسادس االبـتدائي ا
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اعـلـنت وزارة التـربـية  الـتـعلـيـمات اخلـاصة
بـاالشـتـراك في االمـتـحـانـات الـعـامـة لـتالمـيذ
ــنـتـهـيــة لـلـعـام ـراحـل الـدراسـيـة ا وطــلـبـة ا
الـدراسي اجلـاري.  وبـيـنت الـوزارة فـي بـيان

سامح شكري 



ـكن للـشـهادة ان تُـجرح اذا كـان الـذي نشـهد هيَّ ليـست شـهادة مـجروحـة  ال
بحـقه احد قمم االبداع واإليـثار  تتجـلى جوانب كبـيرة من مباديء وقـيم الرحمة
ـكـنـنــا الـقـول انهُ مُــبـدع اعالمـيـاً واالبـداع  في شـخـص االخ سـعـد الـبــزاز  ال

ونكتفي !! 
بل هـو ثـورة عـصـريـة في عـالم االعالم  وقـد تـمـكـن من  حـجـز مـقـعـد الـصدارة
لـالعالم الــعــراقي والــعــربـي   في ظل تــزاحم اعالمـي  قل نــظــيــره بــ جــمــيع
ـؤســسـات  تــتـسـابق ــؤسـســات االعالمـيــة الـدولـيــة واحملـلــيـة  وكل من تــلك ا ا
لتسويق بضاعتها االعالمية مستنده جلهود دول كبرى وشركات ضخمة   وفي

ثل إال مؤسسة  فرده ال وسط هذا التزاحم  يقف  البزاز شامخاً 
تألق  ليصنع بصمه التميز وأحقية التألق . " الشرقية " وكادرها اجلبار وا

وانئ هـنـاك قول مـأثور يـقـول   "تكـون السّـفن آمــنة عـندمـا تكـون راسـية عـلى ا
ولكن السّـفن لم تُصنع لهذا انطلق إلى البحر وأفعل أشياء " 

ـعـجـزات في سقـف زمني انـطـلـقت سفـيـنـة الـشـرقـية فـي بحـر االعالم لـتـصـنع ا
قصير  

ال اريد ان اخـوض في تنـاول موضـوع  ان االخ البـزاز اصبح احـد ابرز الـعقول
ــنـتـجــة في اجلـانب االعـالمي  دون مـنــافس عـلى  االقل في اجلــانب احملـلي  ا
وفي الصـدارة عربيـاً ودولياً    لكن اود ان اتـناول اجلانب االنـساني لشـخصية

البزاز  "الرحمة " 
 الـرحــمــة بــالـتــأكــيـد  أكــبــر من احلب  وأطــهـر  ,يـتــجــسـد في الــرحــمـة  احلب
والتضـحية وإنكار الذات وفيـها التسامح وفيهـا العطف وفيها العـفو وفيها الكرم
 ,وكلـنا قـادرون على احلب بـحـكم اجلبـلة الـبشـرية وقـلـيل منـا هم القـادرون على

الرحمة .
لـقـد فـاجـأة اجلـمـيع اخي الـبـزاز وانت جتـسـد الـرحـمـة قـوالً وفـعالً حـيث تـتـقـدم
بارك لتكون عوناً الهلك في العراق تخفف تبرع في شهر رمضان ا صفـوف ا
ادي  كي عنوي وا عنـهم ضنك العيش  وتكـفكف دموعهم  وتقدم لـهم الدعم ا
يتغـلبوا عـلى مصاعب احلـياة  حيث جعـلتهم يـستشعـرون اخوتك النـقية وابوتك

الرحـيمة  كم جـميل ان يتجـسد االبداع والـرحمة في شـخصية
االخ الـبزاز  والـذي اليـسـعـنـا إال ان نـقـول لـهُ شـكـراً ابا

الـطـيب كــفـيت و وفــيت ابـداعــاً في اجلـانب االعالمي 
وكـأنـسـان جتـسـدت بـشـخـصك قـيم الـرحـمـة ومـباديء
اإلنسـانيـة  دعـواتنـا ان تـكون درسـاً بـليـغـاً يتـعـلم منه
االخرين مـعنى اخالق الفـرسان التي حتليـت بها فنُلتْ

مانلت من محبة الناس .

www.azzaman.com
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قــال مـــديــر نـــاحــيـــة بــهـــرز  نــزار
اللهيبي  لــ (الزمان) أمس ان (35
قـــريــة زراعــيــة مـــهــددة بــالــنــزوح
بــسـبـب اجلـفــاف وانــعــدام مـوارد
ـــيــاه اجلـــوفـــيــة ـــيــاه ونـــفـــاذ ا ا
وجـفــاف االبـار بــالـكـامـل وامـتـداد

االزمة الى قلب الناحية ).
وحـذر  الـلـهيـبي   من (هالك آالف
الدوا من البـسات وانـعدام ماء
ــقـــبل مع الـــشـــرب في الـــصــيـف ا
تفاقم ازمة اجلفاف واالعتماد على
ـعززة من إيـرادات نهـر خريـسان ا
نـهــر دجـلـة عــبـر مــشـــــروع أنـشئ

ـــاضي إلنــقـــاذ بــعـــقــوبــة الــعــام ا
وتوابعها من العطش).

ـئـة من واكـد الـلـهـيـبي  ان (80 بـا
ســكــان بـهــرز يــعــتـمــدون الــزراعـة
كـمـصـدر مـعـيـشي أسـاسي ووحـيد
اال ان ازمــــة اجلـــفـــاف ســــتـــخـــلف
تبعـات معيشـية وخيمـة تطال اكثر
من 100 قرية زراعية في الناحية).
 فـيـمـا قال مـديـر نـاحيـة بـني سـعد
جنم الـــســـعـــدي لـ ) (الـــزمــان) ان
(جـفــاف نــهــر ديـالـى الـقى بــظالله
على ناحية بني سعد  اكبر نواحي
احملافـظـة وتسـبب بهالك اكـثر من
5000 دو من الـبسـاتـ في سبع

قرى زراعية كبيرة). 
واضـاف الـسـعـدي  ان ( تـأثـيـرات
جفاف نهر ديـالى على مصادر ماء
الشرب وارواء البسات باالعتماد
عــلى مــشـروع ري اســفل اخلـالص
ـــتـــد مـن اطـــراف قـــضـــاء الــــذي 
اخلالص "قـرية زنـبور" وصوال الى
اطراف قضاء الـراشدية في بغداد
اال انه ال يلـبي حـاجة البـستـنة في

بني سعد بشكل تام ).
واشــار الى ان (تـأثـيــرات اجلـفـاف
وتـفاقـمه وغيـاب احلـلول الـناجـعة
بــدأ بــاالتـســاع فـي اغـلـب مـنــاطق
ـناطـق الواقـعة ديـالى بـاستـثـناء ا

على ضفاف وحزام نهر دجلة ).
من جـانـبه قـال مــديـر بـيـئـة ديـالى
عبد الله هادي الشمري لـ (الزمان)
 ان (أكـــثـــر من 130 الف دو من
اخـصب اراضي ديـالى اغـلـبـها من
الـبـســاتـ مـهـددة بـالــتـصـحـر في
صــــــــيف 2022 بـــــــســـــــبب ازمـــــــة

اجلفاف). 
d « WB

واشــــار الى ان (قـــضــــاء بـــلـــدروز
بـلـدروز ونـاحـيـة كـنـعـان وقـراهـما
لـهـمـا احلـصــة األكـبـر من مـعـدالت
الــتــضــرر اذا مــا تــفــاقــمت اآلزمــة

بشكل اكبر خالل صيف 2022).
فيمـا اعلنت مـديرية تـوزيع كهرباء
كلفة محافظة ديالى  ان  اللجنة ا
بــرفع الـتـجـاوزات احلــاصـلـة عـلى
ـتـمـثـلـة بـشـعـبـة شـبـكـة اإلنـارة وا
اإلنـارة وقـسم الـشؤون الـقـانـونـية
وشعبة الشكاوي وشعبة العالقات
واالعـالم  تـواصل حــمالتــهــا لـرفع
الـتـجـاوزات احلـاصلـة عـلى شـبـكة
اإلنـارة في عـمـوم مـديـنـة بـعـقـوبـة
والـــتي أســتـــمــرت حــتـى ســاعــات

متأخرة من الليل .
واضــافت في تـــصــريح تــلــقــته الـ
(الــزمـان)  انـه (  خالل احلـمــلـة
رفع الــتــجــاوزات احلــاصــلـة عــلى
تـمـثـلة بـخـطوط أعـمـدة اإلنـارة وا
شبـكات االنتـرنت وقابلـوات تبادل
الـــتــغــذيــة بــ خــطــ وأشــتــراك
مولدات الطاقة الكـهربائية األهلية
وإزالــة خــطــوط شــبــكــات اتــصـال

ـشكـلة. هل لـعددة سـنوات اذكـر بـهذه ا
يـعـلم الـعـراقيـون ان في بـلـدهم الـعراق
ما يقدر بحوالى  27 مليون لغم أرضي
وذخــائــر غـيــر مــتــفــجــرة- وبــعــضــهـا

مطمور في األرض
ي لزيادة يوم  4نيسـان كان اليوم الـعا
الـوعي حـول األلـغـام األرضـيـة لـكـنه مر
دون اي اهــتـــمــام بـــهــذه الـــكـــارثــة في

العراق. 
X U  Ëb  ÂUG ô«

تـوصف األلـغـام في الـعراق بـانـهـا عدو
صـامت ومـوت مـؤجل ومـشكـلـة األلـغام
في الـــعـــراق شـــاهـــد حي عـــلـى تـــركــة
احلروب الطويلة التي خاضها العراق.
وقــد امــتــد انــتــشــارهــا عــلى الــشــريط
احلـدودي بـ الـعـراق وإيـران وصـوالً
إلى احلـدود مع الـكـويـت لـكنـهـا حـسب
الـتـقـاريـر الـرسـمـيـة تـعـد مـشـكـلـة أمـام

التنمية في 15 محافظة عراقية.
ــنــتـشــرة بــ احلـدود تــقــدّر األلـغــام ا
ـا بـ  25و27 الــعـراقـيـة واإليـرانـيـة 

ملـيون لـغم أرضي اعتـماداً عـلى ما 
اســتــيــراده وتــصــنــيــعه خالل حــقــبــة
ــنــصـرم. 8 الــثــمــانــيـنــات من الــقــرن ا
مالي مـنهـا في إقليم كـردستـان شمال
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الـــعــراق. ويـــدعــو األمــ الـــعــام لال
ــتــحــدة كــافــة الــبــلــدان إلى تــنــظــيم ا
ـضـادة لـلـمـركـبات اسـتـخـدام األلـغـام ا
أيـضـا. فـهذه األسـلـحة ال تـزال تـتـسبب
في إصـــابــات كـــثــيـــرة تــلـــحق غـــالــبــا
. وتـقـيد هـذه األسـلحـة حـركة ـدنيـ بـا
ـسـاعدة اإلنـسـانـيـة وجتعل الـنـاس وا
األرض غـيـر صـاحلـة لـلـزراعـة وحتـول
ــاء ـــواطـــنـــ عـــلـى ا دون حـــصــول ا

والغذاء والرعاية والتجارة.
وت الـناس أو يـفقـدون أطرافهم كل و
يوم وهم يـطأون لـغمـا أرضيـا. ويحدث
ذلـك غـــالــــبـــا في الــــبـــلــــدان اآلمـــنـــة –
دنـيون هم أغلب الـضحايـا. وتعالج وا
ــضــادة اتــفــاقــيــة األلــغــام األرضــيــة ا
لألفـراد أو اتفـاقـية حـظـر األلغـام هذه
اآلفـــة. فــــهي حتـــظــــر تـــكـــديـس ونـــقل
ـضـادة واسـتـعـمـال األلـغـام األرضـيـة ا
لألفـراد وتطـلب إلى الـبلـدان تـدميـر ما
في أرضـهــا مـنــهـا وتـطــلب إلى الـدول
التي تكون في وضع يتيح لها مساعدة
ساعدة. تضررة توفير تلك ا البلدان ا
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مـئـات الـقـرى والـتـجـمـعـات الـسـكـانـيـة
متدة من “بنجوين وجوارته ”أقصى ا

شــــمــــال الــــعــــراق وصــــوالً إلى “رأس
البـيشة -”مـحافـظة الـبصـرة في أقصى
اجلـنوب يـهـددها نـحو 27 ملـيـون لغم
اضي. مـزروع مـنـذ ثـمانـيـنـات الـقـرن ا
حــصــدت هـذه األلــغــام حــتى اآلن آالف
األشــخــاص فـقــتــلت كــثـيــرين وبــتـرت
أطــراف آخـرين حـتى بــات يـطـلق عـلى
قرى حـدودية بأكـملهـا ومن بينـها قرية

الطعان “قرى العرجان.”
زروعة باأللغام بنحو ساحات ا تقدر ا
6 آالف كـيــلـومــتـر مــربع تـضـم حـقـوالً
ـــكن زراعـــيـــة ومــــراعي خـــصــــبـــة ال 
اسـتـغاللـهـا بـسـبب اخلـطر إلـى جانب
تـعـطّل فـرص إنـشـاء مشـاريع صـنـاعـية
واسـتـثــمـاريـة فــيـهـا فــضالً عن تـوقّف
تـــقــد اخلـــدمـــات من طـــرق ومــدارس
ومــراكـز صــحــيـة مــا يــدفع الى هــجـرة

سكانها عنها.
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وتـكـشف اإلحصـائـيات الـرسـميـة أن ما
مــســاحـته 1700 كـيــلــو مــتـر مــربع من
األراضي العـراقيـة ملـوثة بـ 27 ملـيون
ـقــذوفـات غــيـر لــغم ومـلــيـون طـن من ا
ـجمـوعها ـنفجـرة بعـد التي تـشكل  ا
تـهـديـداً مـبـاشـراً لـقـرابة 2117 جتـمـعاً
مـدنـيـاً يـعـيش فـيـهـا قـرابة 2.7 مـلـيون
مـواطن عـراقي. والـنـتـيـجـة اإلجـمـالـية
ــركـز تـكـشف أن الـتي تـوصل إلــيـهـا ا
عـدد مـبـتـوري األطـراف بـسـبب األلـغـام
في الـعـراق يـتـراوح بـ 80 و100 ألف
ا يـزيد من خطورة مـشكلة شخص. و
األلـــغــام فـي الــعـــراق هــو عـــدم وجــود
ـة تـوضح مـكـان خـرائط عـسـكـريـة قـد

انتشار حقول األلغام.
ـشـكـلـة تـلـقي ونـتـيـجـة ذلك فــإن هـذه ا
بظاللهـا على جهـود احلكومة الـعراقية

لـلـبدء بـثـورة عمـرانـية أفـقـية لـلـحد من
أزمة السكن. 

كـمـا أن انـتـشـار هـذه األلـغام فـي بعض
نـاطق احلدوديـة الغـنية بـالنـفط يحد ا
ـــزارع من فـــرص اســـتـــثـــمـــارهـــا في ا
اجلـنـوبيـة والشـمـاليـة. وفي ضـوء هذا
تحدة بأن نظمـة األ ا أوصى تقريـر 
الــــتــــخـــلـص من األلــــغـــام فـي مـــعــــظم
احملـافظـات الـعراقـية يـعـتبـر واحداً من
أهـم األهــداف الــتي تــســـبق عــمــلــيــات

اء الداخلي. التطوير واإل
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تــشــيـر بــيـانــات األجــهـزة األمــنــيـة في
الــــعــــراق إلـى أن عــــددا من مــــنــــفــــذي
الــعــمــلــيـات االنــتــحــاريــة فـي الــعـراق
يـسـتـخــدمـون تـلك األلـغــام في تـفـخـيخ

ضـــمن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــنـــويع
االقـــــتـــــصـــــاد لـــــوقـف االرتـــــهــــان
ــمـــلــكــة إصــدار لــلــنــفـط.وبــدأت ا
الـتــأشــيــرات الـســيــاحــيـة لــلــمـرة
األولى في 2019 كــجـزء من حــمـلـة
تشدّدة طموحة لـتغيير صـورتها ا
وجــــــــــــــذب الـــــــــــــــزوار. وبــــــــــــــ

أيــــــلــــــول/ســــــبـــــتــــــمــــــبـــــر 2019
وآذار/مــارس 2020 أصــدرت 400

ألف تأشيرة سياحية.
ـمــلـكـة لــتـفــتح أبــوابـهـا وعــادت ا
بــــبـطء في بـــــدايــــة 2021 وبــــدأت
لـقح ترحب بـالسيـاح األجانب ا

في آب/أغسطس.
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سـجد وكـانت السـعـودية أغـلـقت ا
احلــــرام فـي آذار/مـــارس 2020 ثم
أعادت فـتحه أمـام احلجاج في ظل
إجراءات صارمة في تـموز/يوليو
قـبل أن تــســمح بـعــد ثالثـة أشــهـر
ا سلم بـالصالة فيه إ لعمـوم ا
بــطــاقـــة اســتــيــعـــابــيــة مــحــدودة
وبــتــبــاعـد أثــنــاء الــصــلـوات.وفي
اضي عاد تشرين األول/اكتـوبر ا
ـسـجـد الذي يـضم الـكـعبـة قـبـلة ا
صل بكامل سلم ليستقبل ا ا
طـاقـته االسـتـيـعـابـية ومن دون أي
تـبــاعـد رغم أن وضع الــكـمــامـة ال
يـــزال الــزامــيـــا.ويــتـــوافــد ماليــ
ـسـجـد عـلى مدار ـسـلـمـ على ا ا
الـعـام لــلـصالة فـيـه وأداء الـعـمـرة
الـــتي عـــلُـــقت ألشـــهـــر فـي بـــدايــة
اجلـــائـــحــة. وأثـــارت الـــقـــيــود في
الــعــامــ 2020 و2021 اســـتـــيـــاء
سـلمـ في اخلارج الـذين لم يتم ا

شـمــلـهم بـقــرار الـسـمـاح لــبـضـعـة
ــمـلـكـة آالف أداء احلج.وســجّـلت ا
الـتـي يـبـلغ عـدد سـكـانـهـا نـحو 34
مـلـيــون نـسـمــة أكـثـر من 751 ألف
حــالـة إصــابــة بــفـيــروس كــورونـا
بــيــنــهـا 9055 حــالــة وفــاة وفـــــقـا
لبـيانات وزارة الـصحة.وفي أوائل
ـــاضي أعــلـــنت عن آذار/مــارس ا
ــا في ذلك رفع مـــعــظم الـــقــيـــود 
الـتــبـاعـد االجــتـمــاعي في األمـاكن
العامـة واحلجر الصـحي للوافدين
الذين  تـطعـيمـهم وهي خطوات
ـتــوقع أن تـكــون مـقـدمـة كـان من ا

الـــــريــــــاض (أ ف ب) - أعـــــلــــــنت
الـــســعــوديـــة امس الــســـبت أنــهــا
ــلــيــون مـــســلم بــأداء ســتــســمـح 
فريـضـة احلج هذا الـعام من داخل
ــمـــلـــكــة وخـــارجـــهـــا في زيــادة ا
ملحوظة بعـدما أجبر انتشار وباء
كـوفـيـد- 19قـبل عـامـ الـسـلـطـات
عـلى تـقلـيص عـدد احلجـاج بـشكل
كـبيـر.وقالـت وزارة احلج والعـمرة
السعـودية في بيـان "تقرر رفع عدد
حـجـاج مـوسم حج هـذا الـعـام إلى
ــمــلــكــة مـــلــيــون حــاج من داخـل ا
وخــارجـهـا وذلك وفـقـا لـلـحـصص
اخملـــصــــصـــة لــــلــــدول مع األخـــذ
بـالـتـوصـيات الـصـحـيـة".وبـلغ عدد
احلـــجــاج الــعــام 2019 نــحــو 2,5
مــلـــيــون حـــاج.لــكن بـــعــد تـــفــشي
فـــيــــروس كـــورونــــا الـــعـــام 2020
سـمــحت الـسـعـوديـة أللف شـخص
ــــمــــلـــكــــة بـــأداء فـــقـط من داخل ا
الـفــريـضـة قـبل أن يـتم رفع الـعـدد
في الـعــام الـتــالي الى سـتــ ألـفـا
مـلـقحـ بالـكـامل جرى اخـتـيارهم

بواسطة القرعة.
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وحــــــــددت وزارة احلـج ضــــــــوابط
تـــنـص عـــلى أن يـــكـــون "حج هـــذا
الـعـام لـلـفـئــة الـعـمـريـة أقل من 65
عـــامــا مـع اشــتـــراط اســـتـــكـــمــال
الـتـحـصـ بـاجلـرعـات األسـاسـيـة
عـتـمدة في بـلقـاحـات كوفـيد-19 ا

وزارة الصحة السعودية".
واشترطت السلطات على احلجاج
ـمــلـكـة تـقــد نـتـيـجـة من خـارج ا
فــحص فـيــروس كـورونــا ســلـبــيـة

لـعـيـنـة أخذت خالل  72سـاعـة قبل
ـــغـــادرة. وشـــددت عـــلى مــــوعـــد ا
ضرورة التـزام احلجاج اإلجراءات
االحــتـرازيــة واتـبــاع الـتــعـلــيـمـات
الــوقــائـــيــة خالل أداء مــنــاســكــهم
"حــــــفــــــاظـــــا عــــــلى صــــــحـــــتــــــهم
ـصري وظف ا وسالمتـهم".وقـال ا
مـحمـد تـامر  36عـاما "نـعـيش مـنذ
سنت في حـزن وألم شديد بسبب
ــشــهــد كـان قــلــة عــدد احلـجــاج. ا
صــعـبــا"زوتــابع "أشــعـر بــســعـادة
غامرة أنّ احلج سيعود إلى حد ما
طبيعيـا" لكنه أعرب عن تخوفه من
"ارتـفــاع اســعـار احلـج هـذا الــعـام
بـشـكل مــبـالغ فـيه" بــسـبب أسـعـار
بـــطــاقـــات الـــســـفـــر واإلقــامـــة في
الــفـنـادق مـا قــد يـحـول دون قـدرته

على أداء الفريضة.
وكـتب الـهـنـدي ابـوخـيـر علـي على
تــويـتــر "هــذه أخــبـار رائــعــة لـكن
ثـابة أمر فرض قـيود على الـسن 
مـفـجـع لـكـثــيـر من من كــبـار الـسن

الطامح في احلج".
ـسلـم من فرض وشكـا عدد من ا
فــحص فــيــروس كـورونــا "بي سي
آر" قــبـــيل الـــســـفــر وهـــو مـــا قــال
أحــدهم إنه قـد يــتـســبب في إلـغـاء
الـسـفـر إذا أتت نـتـيـجـته إيـجـابـية
بـــعــــد دفــــعـــهـم مـــصــــاريف احلج
الـــبــاهـــظـــة.وتـــســبّـب الــوبـــاء في
ـصــدر إيـرادات ـمــلـكــة  خـســارة ا
رئـيــسي إذ إن الــسـعــوديــة جتـني
نـحـو 12 مــلـيـار دوالر ســنـويـا من
العـمـرة واحلج. كذلك عـرقل خطط
ملـكة للـتحول إلى دولة سـياحية ا

لــــلـــســـمــــاح بـــوصــــول احلـــجـــاج
ـــــســـــلـــــمــــ مـن اخلـــــارج هــــذا ا
الـــعــــام.وشـــمل الـــقــــرار تـــعـــلـــيق
"إجـراءات التـبـاعد االجـتـماعي في
غـلقة" فـتوحـة وا جـميع األمـاكن ا
ــــســـاجــــد فـــيــــمـــا ــــا في ذلك ا
أصبحت األقنعـة اآلن مطلوبة فقط
ـغـلـقـة.الى ذلـك أكدت في األمـاكن ا
هـيـئـة احلج والـعـمـرة عـدم وجود
أي تــــبــــلــــيغ رســــمي من اجلــــانب
الـــســعــودي بــشـــأن أداء فــريــضــة
احلـج لـلـعــام اجلـاري..وقــال مـديـر
اإلعـالم والــعـالقـــات في الـــهـــيـــئــة

جـــمــال الـــبــدري في تـــصــريح إن
(أداء مــــــنــــــاسك احلـج مــــــرتــــــبط
بـــاجلـــانب الـــســـعــودي حـــيث إن
األخــيــرة لم تــبــلغ  فــيــمــا إذا كـان
هــــنـــالك حـج أم ال" مـــؤكـــداً "عـــدم
وجود تـصريح رسـمي من اجلانب
الــــــســـــــعــــــودي بــــــاجتـــــــاه احلج

اخلارجي).
ــــعـــتــــمـــرين وأضـــاف أن (عـــدد ا
بـالــعــراق وصل إلى مــا يــقـرب من
210 آالف معـتمـر وهي مسـتمرة"
مـعـربـاً عن أمـله بـ"ان يـصـل الـعدد

إلى 250 ألف معتمر).

Z∫ مسلمون يؤدون مناسك احلج في مكة
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الــــهــــاتف الــــنــــقـــال والــــنــــشـــرات
والبـوسترات الـضوئيـة في مناطق
مـتـعـددة من مـركـز مـديـنـة بـعـقـوبة
ـناطق بـعقـوبة اجلـديدة مـتمـثلـةً 
ـة وأطـراف مديـنة وبـعـقوبـة الـقد
بــعــقــوبـــة).واوضــحت  انه (عــلى
الــــفــــور بــــاشــــرت مـالكــــات قــــسم
الـشؤون الـقـانونـية بـأخـذ تعـهدات
لــكـافــة اخملـالــفــ وإقـامــة دعـاوى
ــتـجـاوزيـن مـنـهم قـضــائـيــة ضـد ا
وانـــذارهم بــــعـــدم تــــكـــرار حـــاالت
الــتــجـاوز احلــاصــلـة عــلى شــبــكـة

اإلنارة ).
ــكــلــفــة بــرفع وأشــارت الــلــجــنــة ا
التـجاوزات   أن (احلمـلة سـتسهم
في تـقـليل نـسـبة ضـائـعات الـطـاقة
الكـهربـائية وقـلة الـعوارض الفـنية
الـتي تـطـرأ عـلى مـغـذيـات الـشـبـكة
الـكـهـربـائـيــة وسـتـسـهم أيـضـاً في
اسـتقـرار عمل الـشبـكة الـكهـربائـية
وزيادة عدد سـاعات جتهيـز الطاقة

.( الكهربائية للمواطن
qLF « —«dL «

عــــلى صـــعـــيـــد آخـــر اكـــدت وزارة
الــبـيــئـة واالمــانـة الــعـامــة جملـلس
الوزراء اسـتمـرار العـمل والتـعاون
ـشـترك لـترسـيخ الـوعي  وتـغيـير ا
ـسـاهـمـة في ــطـيـات اجملـتـمع وا

احلفاظ على البيئة العراقية .
جـاذ ذلك خالل اجـتـمـاع مـديـر عـام
دائــرة الـتــوعــيـة واالعالم الــبــيـئي
امـيـر عـلي احلـسـون مـع مـديـر عام
نظمات غير احلكومية في دائرة  ا

االمــانــة الـــعــامــة جملــلس الــوزراء
اشـرف الــدهـان في مــقـر االمــانـة 
مـؤكدا ان وزارة الـبـيئـة تـهدف من
ؤسسات احلكومية خالل اشراك ا
وغـير احلـكومـيـة الى تنـفيـذ خطط
وبـــرامج خــاصـــة بــالــتـــوعــيــة في
ملـفات كثـيرة مـنها حتـقيق اهداف
ــبـادرة ــســتـدامــة  وا الــتــنــمـيــة ا
تـجددة  وزيادة الوطـنية لـلطـاقة ا
ــســـاحــات اخلــضـــراء ومــشــاكل ا
ـفـاهـيـم الـبـيـئـيـة الـتـصــحـر وكل ا

االخرى .
احلـــــســـــون اضـــــاف بـــــان دائــــرة
نظمات غير احلكومية هي مكمل ا
رئيس في عمل  وزارة البيئة النها
دائــرة  تــنــظـم اداء الــعــشــرات من
ـدني احملـلـية مـنـظـمـات اجملـتـمع ا
ــيـــة الــتي تــســـهم في دعم والـــعــا
اجلـــانب الـــتــوعـــوي الــبـــيــئي في
البالد .من جـهتـه اكد الـدهان (عزم
احلـكومـة تـمكـ وزارة الـبيـئة من
اداء دورهــا الــرقـابـي و الـتــوعـوي
وتــــســــخــــيـــر  كـل االمـــكــــانــــيـــات
والـطـاقــات لـلـمـشـاركــة احلـقـيـقـيـة
لـتحـقيق اهـدافهـا  واالستـفادة من
دني امكانـيات منظمـات اجملتمع ا
ـتــطـوعــ الـشــبـاب واجلــهـات وا
ــعـنـيـة  في حـمالت الـتـوعـيـة الن ا
الـوعـي الـبـيـئي احـد  اهم الـركـائـز
الــتي تــؤسس عــلــيــهــا احلــكــومـة
ــطــيـات الـعــراقــيــة في تــغــيــيــر 
اجملــتــمع واحلــفـاظ عــلى الــبــيــئـة

العراقية).

الـــســـيـــارات "فـــهي قـــنـــابل رخـــيـــصــة
" ومتوافرة بكثرة في أيدي اإلرهابي
ـتــحـدة ــنـظــمــة األ ا ووفق تــقــريـر 

يتطلب البحث عن هذه األلغام نحو 19
ألف مـتـخـصص في إزالـتـهـا; وهـو رقم
ـتوفر. أعلـى بستـ ضعـفاً من الـعدد ا
همة تستلزم ويكشف التقرير أن هـذه ا
عــشــر ســنــوات لــلــتـخــلص مـن جـمــيع

األلغام.
 يُـذكـر أن عـضـويـة الـعـراق في مـنـظـمة
أوتـاوا حلظـر األلغام تـلزمـه بالتـخلص
ــــوجــــودة في مـن جــــمــــيع األلـــــغــــام ا
وجب أراضـيه في نـهـايـة عام 2018 

نظمة. قوان ا
لـكن ذلك لم يـحصل ر غم اجلـهـود التي

بذلت في حينه
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ـلم اطراف يلـوح لي رجل يتـأبط ضيـاءً مالزماً لـه في السـراء والضـراء فبدأت ا
مـعانـاتي وارسم لـلـمسـتـقـبل صـورة بهـيـة مـفتـاحـهـا الرائـحـة الـتي شمـمـتـها من
(سـعد) واتـذكـر مشـاوير الـفـرح التي هي امـانـة بأعـناقـنـا كأمـانة نـتـرجمـها الى
واقع حال وهذا العمل يذكرني بالكبار في الوفاء واالخالص لهذا الوطن العزيز
والـوفـاء لـه وهـذا االجنـاز الـذي قـدمه (ســعـد) اعـاد الى االذهـان اشــيـاء كـثـيـرة
ـوت تالزم حتى نـسـيـناهـا مـنذ زمن بـعـيـد وقد ولى زمـن الضـحك ومـفخـخـات ا
ابـواب منـازلنـا فـقد عـلـمنـا سيـاسـيونـا العـداء والـقتل بـحـراب طائـفيـة صـنعـوها

بآالت احزابهم.
انهم ال يعرفون الضحك فكيف لهم رؤيتنا نضحك?

وهـذا (سـعـد) حـول الـضـحـك وخـاصـة عـنـد الـفـقـراء الى واقع مـعـاش من خالل
رائحـته الطيبة التي غزت كل االفئدة والصدور لـيثبت للجميع انه اهل ليكون اباً
ـقابر ـساكـ بعـد ان مات الـفرح مـنذ زمن بـعيـد ودفنـاه خارج كل ا للـفقراء وا

عروف. كي ال ينبشه احد وهذا ديدنهم ا
جنـلس الـيـوم على رصـيف صـد لـيوزع سـعـد الـقهـقـهـات في قطـار يـحـمل معه
الضـحكات على شفـاه االطفال اليـتامى والثكالى واالرامل ويـوم بعد اخر يزداد
ـة اكـثـر من كل وقت مــضى حـيث كـان عـاقــد الـعـزم عـلى مـداواة صالبـة وعــز

الـفـقراء ويـفـتح عـيونـهم لـكي يروا الـدنـيـا على حـقـيقـتـها
سـتقـبل ليس كـالعـميان ألنه ويكـلمـهم عن احلاضـر و ا
يؤمن بأن كل شيء قد توقف في احلياة وعليه تغييره.
لـقـد تــرك اثـآره الـكــبـيـرة عــلى مـجــمل احلـيـاة الــعـامـة
للـمجتمع العراقـي وسيرسم سعد البـزاز البسمة على

افواه الفقراء عبر رائحته العطرة.

ÂUG∫ عرض الغام  اكتشافها «
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في رحـاب شـهـر الـرحـمـة الذي أعـدّه الـله مـوسـمـاً لـلـعـتق االلهـي من الـنار وفي
ؤمـنـ الرمـز الـكبـيـر للـعـدل واالنسـانـية يـشـتبك الـنجف األشـرف مـثوى أمـيـر ا
ـعـركـة عـنـيفـة يُـسـتـخـدم فيـهـا الـسالح الـنـاري بـسبب اخلـالف على " بـعـضهم 
جرذي " رآه احـدهم في مـحل فسـارع الى قتـله فـثارت ثـائرة صـاحب احملل وقد

أربعة منها خطيرة للغاية..!! أدّى االشتباك الى اصابات عشرة 
-2-

ـتـصـاعــد داخل االسـرة بـ األب وابــنـائه  وبـ الـزوج مـا وقع ســبـبه الـعـنـف ا
ــعـلم ـدارس بــ ا ــتـصــاعــد داخل ا وزوجـته  وبــ األخ واخــوانه  والـعــنف ا
ـتصـاعد في وتالميـذه وب الـطالب ومـعلـمـهم وب الـزمالء أنفـسـهم  والعـنف ا
نـتزهات الـعامة عـند حدوث اي الشـوارع واألسواق  ال بل حـتى في احلدائق وا
اصطـدام وهذه الـنزعة الـعنـيفـة نذيرُ شـؤم ودمار لـلسالم والـوئام واألمن األهلي

والتعايش االجتماعي .
انية عابقة بـشذا الطاعة ومع ذلك كله يقع هـذا في شهر الصيام  واجـواؤه اال
يصل الـعنف الى احلدّ الذي تُتَـجاوز فيه كُلّ اخلطـوط احلمراء البطـالة تدفع نحو

العنف ...
-3-

البطالة تدفع نحو العنف 
سوءُ اخلدمات يدفع نحو العنف ... 

واطن من قبل السلطوي يُنّمِي فيهم روح العنف الضحك على ذقون ا
احملاصصات الفئوية والطائفية تدفع نحو العنف 

ـواطنـ تـغذي ـكـاسب الذي يـحـرزهـا السـلـطويـون عـلى حسـاب ا االمـتـيازات وا
روح النقمة عليهم وتسبب أمواجاً من العنف .

وهكذا ...
ـزاج شـخـصي فـقط بل هي مـرتـبـطـة بـعـوامل عـديدة ـسـألة لـيـست مـرتـبـطـة  فـا

سياسية واجتماعية واقتصادية واخالقية ...
ـطالبـة باالصالح لـتغيـير الـواقع الفاسـد - بكل مـا ينطـوي عليه وهذا ما يـجعل ا

من مظاهر شاذة  –في سلّم االلويات .
ـسؤولـيـة هنـا تقع عـلى عاتق كل الـعـراقيـ اخمللـص الـتواقـ للـعيش بـأمان وا

وسالم في رحاب الوطن العزيز 
علينا أنْ نستذكر قول الرسول االعظم (ص) :

{ كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته } .
ـعـاش ومـطـلـوب مـنــا الـتـرجـمـة الــعـمـلـيـة فـي واقـعـنـا ا
ــهــدد لألمن لــلــخالص من بــراثـن الــعــنف الــضــاري ا

والسلم االجتماعي .
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ـال الـعـام احلـكـومـة عــلـيـهـا مــسـؤولـيـات ومــؤتـمـنـة عــلى ا
سـاءلة الـشعـبية ـراقبـة وا ومخـرجاتـها قابـلة الـرصد وا
وارد في تـنوير وصناعة واإلعالم اإلسـتقصائي أحد ا
ـعـلـومـات هــنـا عـلى احلـكـومـة أن تـضع ا الـرأي الـعـام
مكافحة الفساد مسؤولية عامة. حتت تصرف اإلعالم
{ عبر مجموعة واتساب
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رقم ١٣ في ٢٠٢٢/١/٩ احلاقا باعالننا ا
تعلن محافظة ذي قار (الـعقود احلكومية) عن مناقصـة مشروع (انشاء شوارع متكاملـة البنى التحتية في حي الغـدير ضمن قضاء سوق الشيوخ) ضمن
لحقة بها عدلة الصادرة من وزارة التخـطيط والضوابط ا خطة تنمية االقاليـم ٢٠٢١ واستنادا لتعليمات تنـفيذ العقود احلكومية رقم (٢) لـسنة ٢٠١٤ ا
شـروع سوف تـنشر في ـناقـصة الـعامـة لهـذا ا وازنـة العـامة االحتـادية لـعام ٢٠٢١ ان وثيـقة الـدعوة لـتقـد العـطاء (االعالن) عن ا وتـعلـيمـات تنـفيـذ ا
قدمي العطاءات كافة من عتمدة للمناقصات (الوثائق القياسية) والتي تتيح  اجلرائد الوطنية. وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية ا

ؤهلة). تحدة (اخلاصة بتعريف الدول ا ؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من اال ا الدول ا
قدمي العطاء ان اسلوب الدفع وبإمكان مقدمي العطـاءات شراء وثائق العطاء باللغة الـعربية بعد تقد طلب حتريـري الى العنوان احملدد بالتعليـمات 
ـؤتمـر اخلاص بـاالجـابات عـلى اسـتفـسارات شـاريع في ديـوان احملافـظة وسـوف يـتم عقـد ا وجب وصل شـراء يـقطع من قـبل قـسم حسـابـات ا سـيـتم 
ـصادف ٢٠٢٢/٤/١٠  في بـنايـة (مديـرية بـلديات ذي قـار) فعـلى الراغـب من الـشركات ناقـصة عـند الـساعـة (١٢) ظهـرا من يوم االحد ا ـشاركـ في ا ا
ذكـورة ادناه عـلى االقل والشـركات الـعربـية واالجـنبـية من اصـحاب االخـتصـاص مراجـعة قسم ـصنفـ من الدرجـة ا ؤهـل وا ـقاولـ العـراقيـ ا وا
شروع علما ان سعر العـطاء الواحد (وكما مؤشر ازاءه) غير  قابلة للرد على ان العقود احلكومية حملافظة ذي قار لشراء نـسخة من الوثائق اخلاصة با
ـستمـسكات يـتم تقد هـوية الـتصنـيف االصلـية للـشركات الـعراقيـة واوراق التـسجيل لـلشركـات االجنـبية عـند شراء الـعطـاء على ان يتـضمن الـعطاء ا

التالية:-
طلوبة: ١- متطلبات التأهيل ا

وعـد الـنهـائي لتـقـد العـطاء واخلـبرة تـطلـبـات الفـنيـة: اخلبـرة الـعامـة للـشـركة تـقد عـقد واحـد مـنجـز خالل مدة ال تـتـجاوز (٣) سـنوات قـبل ا أ- ا
ـبلغ  ال يقل عن (٥٫٦٥١٫٤٦١٫٠٠٠) فـقط خمسـة مليار وسـتمائة وواحـد وخمسـون مليون واربـعمائة ـماثلة) ولـعقد عدد (١) و التـخصصيـة (االعمال ا

وواحد وستون الف دينار عراقي للسنوات ال (١٠) السابقة  اجنازه بنجاح وجودة كاملة
عدات:- ب- الكوادر الفنية :-                                                                       جـ - االليات وا

الية: تطلبات ا د- ا
ـالية هي (٢٠١٢ - ٢٠١٣) الي الـسابق الـذي يظهـر حتقيق االربـاح للـسنتـ االخيرتـ في حال تـوفرها او الـسنتـ التي سـبقت االزمة ا اوال:- االداء ا

(كشف احلسابات اخلتامية) مصادقة من محاسب قانوني.
ـبلغ اكبر او (٥٨٠٫٦٢٩٫٥٥٨) فـقط خمسمـائة وثمانون شروع  الـية لتنـفيذ ا اليـة (السيولـة النقدية) من خالل تـقد ما يثـبت القدرة  وارد ا ثانيـا:- ا

مليون وستمائة وتسعة وعشرون الف وخمسمائة وثمانية وخمسون دينار عراقي.
ثالثا:- معـدل االيراد السنوي ان يكـوون اكبر من او يساوي (٤٫٧٠٩٫٥٥٠٫٠٠٠) فقط اربـعة مليار وسبـعمائة وتسعـة مليون وخمسـمائة وخمسون الف

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

ملوكة قـدمة في القائمة السـوداء الشركات ا ـصالح لم يتم ادراج الشركة ا اوال:- االهلية وتشمل (جـنسية الشركـة مقدمة العطاء  –ال يوجد تضارب با
لـلدولـة (ان تثـبت انهـا مستـقلـة قانـونيـا وماليـا وانهـا تعـمل وفق القـانون التـجاري وان ال تـكون وكـاالت تابـعة لصـاحب العـمل) غيـر مسـتبـعدة من قبل

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

ثالـثا:- شـهـادة تأسـيس الشـركـة مع مالحظـة في حـال كون الـشركـة مـقدمـة العـطـاء اجنـبيـة تـقوم بـتقـد اوراقـها كـافة ومـصـدقة لـدى وزارة اخلارجـية
العراقية.

قـاولة حسب مـا مطـلوب في اجلدول قـاول او الشركـات ا قـاول صادرة من وزارة الـتخـطيط وتـكون درجة وصـنف ا رابـعا:- هويـة تسـجل وتصنـيف ا
ادناه.

ناقصة (نسخة اصلية + نسخة مصورة). خامسا:- وصل شراء ا
ـوجب خطاب ضمـان بنكي او صك مصدق او سـفتجة صادرة ـقدمي العطاءات  ٢- كل العطـاءات يجب ان تتضمن ضـمان للعـطاء (التأميـنات االولية) 
من مصـرف معتـمد في الـعراق وبنـسبة  ١ % من مـبلغ الـكلفـة التـخميـنيـة للـمشروع ومـعنـون الى جهـة التعـاقد (ديـوان محـافظة ذي قـار/ قسم الـعقود
قاول) الذي ترسو عليه ناقص الفائز (الشركة او ا ناقصة وعلى ا دة ١٥٠ يوم من تاريخ غـلق ا ناقصة ويكون نافذ  احلكومية) ويذكر فيه رقم واسم ا
ـناقصـة مبـاشرة بعـد اصدار كـتاب االحـالة قبل تـوقيع الـعقد تـقد خـطاب ضـمان بحـسن التـنفيـذ بقـيمة ٥ % من مبـلغ االحالة عـلى ان يكـون خطاب ا

صارف العراقية في بغداد او احملافظات اجلنوبية نافذا الى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية. ضمان صادر من احد ا
عايـير التأهيل احملددة ناقص مـستجيبـة عند تلبيـتها  قدمـة من ا ٣- يتم اعتمـاد الوثائق القيـاسية الصادرة من وزارة الـتخطيط وتكـون العطاءات ا
ا تتطـلبه الوثـيقة القـياسية نـاقصة وفي حال عـدم التزام مقـدم العطـاء  طلوبـة في شروط ا اليـة ا فيـها بفـروعها كافـة والشروط القـانونيـة والفنيـة وا

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

٥- ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ـناقصـة وان تتـحمل الـشركـة التي يـحال بـعهـدتهـا العـمل كافـة الضرائب نـاقصـة اجور الـنشر واالعـالن والخر اعالن عن ا ٦- تـتحـمل من ترسـو علـيه ا

والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
ركز عن ٧- يلتـزم الطـرف الثاني بـان يشـغل ما ال يقل عن (٥٠ %) من عمـالة موظـفيه العـمالة الـوطنيـة عن طريق مـراكز التـشغيل اال في حـالة اعتـذار ا

ركز للطلب. طلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم ا توفير االعداد واالختصاصات ا
٨- في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقد عطاء واحد لتنـفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تـكافلية في ذلك لتنفيذه على ان يقدم عقد مشاركة

مصادق عليه اصوليا مع العطاء.
واقع. ٩- احملافظة غير مسؤولة عن الية وصول مواد العمل الى ا

قاولة. ثال لرب العمل بعقد ا عد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها  ستفيدة مسؤولية الكشف الفني ا  ١٠- تتحمل الدائرة ا
 ١١- احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.

قدمـ على العـطاءات باسـتكمال الـنواقص التي تـسمح بهـا التعـليمـات خالل سبعة ايـام من تاريخ فتح قـاولب واجملهـزين ا  ١٢- تلـتزم الشـركات وا
كن قبولها. عطاءاتهم وبخالفه ال 

ـصنعة واجملـهزة داخل العراق لـلمشروع مـع مراعاة االلتـزام بالضوابط الـسعر والنـوعية اجملهـزة مدى مطابـقتها  ١٣- تكـون االولوية للـمواد االولية ا
طلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد ١٦١٣٥/٧/٤ في ٢٠١٧/٨/٣ . للمواصفات ا

تعاقدة تعود الى صاحب العمل. واصفات التي تعدها اجلهة ا  ١٤- ملكية التصاميم واخلرائط وا
ـصـادف ٢٠٢٢/٤/١٧ الى العـنوان الـتالي مـحـافظـة ذي قار قـسم العـقود  ١٥-ان اخـر يوم لـتـقد الـعطـاءات نهـاية الـسـاعة (١١) ظـهرا من يـوم االحد ا
احلكـوميـة في مـقرهـا الكـائن في الـناصـريـة  - االدارة احمللـيـة - قرب مـصرف الـرشـيد  - فـرع ذي قار ٥٣٥ (مـبـنى هيـئـة االعمـار سابـقـا) على ان تـكون
قدمة بالديـنار العراقي حصرا رقما وكتـابة وان يوقع على جميع مستنـدات العطاء وتكون الكتابـة واضحة وخالية من احلك والشطب وتكون االسعار ا
قـاول بصحته ويعتبر التبليغ من خالله قـاول مع ذكر العنوان الكامل للشركة ورقم الهـاتف والبريد االلكتروني ويلتزم ا جميع االوراق مختومة بختم ا
ـدنية وبطـاقة السكن وال يـسمح التقـد عن طريق البريـد االلكتروني ملـزم واصوليا وكـما يقدم الـبطاقة الـتموينـية وما يؤيـد حجبهـا وهوية االحوال ا
ثليهم الراغـب باحلضور الى مبنى ديوان محافظة ذي قار - صوب الشامية - شارع االمام علي وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
نـاقصة عطـلة رسمية فـيؤجل الى اليوم الـذي يليه على ان تقـدم العطاءات داخل ظروف تأخـرة. واذا صادف يوم فتح ا (ع)  وسوف ترفض الـعطاءات ا

ناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني. مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم ا
ـباشرة واالستـمرار بالتـنفيذ بدون  ١٦- على الطـرف الثاني تقـد تعهد خـطي مصدق من قـسم الشؤون القـانونية في ديـوان محافظـة ذي قار يضمن ا

طالبة باي تعويضات. طالبة باي تمويل حل االجناز او توفر االمكانية للتمويل وبدون ا ا
الية والتمويل الالزم. ذكور ادناه حل توفر التخصيصات ا شروع ا ١٧- تسدد مبالغ ا
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عدل رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ ا استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
تعلن جلـنة الـبيع وااليـجار في مديـرية بـلديـة العمـارة عن اجراء مـزايدة عـلنيـة لتـأجير (مـجمع طـبي على الـعقار (١٩/١ - ١٩/٢)
زايدة بينة في ادنـاه والعائدة الى مديرية بلدية العمارة فعلى الراغب باالشتراك في ا دة ١٥ سنوات) ا ساطحة و القادرية وبا
مراجـعة مقر بلدية العمارة خالل فـترة (٣٠) ثالثون يوما تبدأ من اليوم التـالي لنشر االعالن مستصحبا مـعه التأمينات القانونية
دة اعاله من البـالـغة ان ال تـقل عن (١٠٠ %) وينـادى للـمزايـدة في الـساعـة العـاشرة والـنصف صـباحـا في الـيوم الـتالي النـتهـاء ا
زايدة عطلة رسميـة يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ÊU© واذا صادف يوم ا O  WE U×  Ê«u¹œ® تاريخ النشر وعلى قاعة
ـدنية وبطـاقة السكن ترتبـة على ذلك وبنـسبة (٢%) مع جلب هـوية االحوال ا صاريـف ا زايدة اجـور النشر وكـافة ا ترسو علـيه ا
صـادقة الكـمال اجـراءات التـعاقـد االصولي ويـكون عـليه مـراجعـة مديـرية بـلديـة العـمارة خـالل فتـرة (١٠) عشـرة ايام من تـاريخ ا

وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
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لك ورقمه وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية

قطعة ارض النشاء
مجمع طبي

على العقار (١٩/١-
 ١٩/٢) القادرية

١٥ سنة٥٨٦٫٣٧ م٢
ساطحة با

٢١٫٠٠٠٫٠٠٠ واحد
وعشرون مليون دينار
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عدة من قبل البلدية. ١- يكون البناء وفق للمخططات االنشائية ودراسة اجلدوى االقتصادية ا
٢- يكون البناء باشراف جلنة فنية.

باشرة بالبناء ستأجر باحلصول على اجازة بناء اصولية قبل ا ٣- يلتزم ا
باشرة بالبناء خالل السنة االولى من تاريخ توقيع العقد. ستأجر ا ٤- يلتزم ا

ساطحة سنويا على ان يتم مراجعة البدل كل خمس سنوات من تاريخ ابرام العقد. ٥- يتم استيفاء بدل ا
ـساطـحة في حال عـدم التـشيـيد خاللهـا يصـادر مبلغ سـتأجـر بتـقد مبـلغ ضمـان للتـشيـيد يـعادل بدل ا ٦- يلـتزم ا

شيدات الى البلدية دون مقابل. ساطحة الغيا ويؤول ما هو قائم من ا الضمان ويعتبر عقد ا
٧- اي تعليمات ترد من الوزارة او جهة مختصة تعتبر شرطا من شروط التأجير.

ـطـالبـة بـالـتـعـويض والـلـجوء الـى احملاكم ـشـيـدات الى الـبـلـدية عـنـد انـتـهـاء فـترة الـتـأجـيـر دون ا ٨- تـؤول كافـة ا
اخملتصة.

اء والكهرباء والرسوم االخرى. ستأجر دفع اجور ا ٩- يتحمل ا
شكلة من مديريتنا. شيدات بنسبة (١٠٠ %) من اجناز العمل وحسب اللجنة ا ١٠- يتم جرد ا

١

ت
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رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ بالنظر لعدم حصول راغب واستنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
بينـة في ادناه والعائدة الى تعلن جلـنة البيع وااليـجار في مديرية بـلدية العـمارة عن اجراء مزايـدة علنيـة لتأجيـر االمالك ا
زايدة مراجعـة سكرتير اللـجنة في مقر بلـدية العمارة خالل فترة (١٥) مديريـة بلدية العمـارة فعلى الراغب بـاالشتراك في ا
خمـسة عشـر يوما تـبدأ من الـيوم التـالي لنشـر االعالن مستـصحبـا معه الـتأميـنات القـانونيـة البالـغة ان ال تقل عن (١٠٠ %)
دة اعاله من تاريخ لكامل مـدة التأجـير وينـادى للـمزايدة في الـساعة الـعاشرة والـنصف صبـاحا في الـيوم التـالي النتهـاء ا
زايـدة عطلة رسمـية يكون موعـدها اليوم الذي يـليه ويتحمل من النشر وعلى قـاعة مديرية بـلدية العمـارة واذا صادف يوم ا
ـدنية وبـطاقة ـترتبـة على ذلك من نسـبة (٢%) مع جلب هـوية االحوال ا صاريف ا زايدة اجـور النـشر وكافـة ا تـرسو علـيه ا
صـادقة الكمال اجـراءات التعاقد السكن ويكـون عليه مراجعـة مديرية بـلدية العـمارة خالل فترة (١٠) عشـرة ايام من تاريخ ا

االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
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لك ورقمهت وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية

سنة واحدة١٢ م٢سوق الصاغةحانوت رقم ٥٦ ب١ ٣٠٠٠٠٠٠ ثالثة مالي دينار 

سنة واحدة١٢ م٢سوق الصاغةحانوت رقم ٤ أ٢ ٤٦٣٠٠٠٠ اربعة مالي وستمائة
وثالثون الف دينار

∫ dOłQ² « ◊Ëdý

زايدة لديه خبرة في مجال مهنة الصياغة ١- ان يكون الراغب با
فعول صادرة من دائرة التفتيش والسيطرة النوعية هنة سارية ا ارسة ا ٢- ان يكون حاصل على اجازة 

٣- ان ال يحق للمزايدة ان يستأجر اكثر من محلي اثن في اجازة واحدة
زايدة العلنية زايد لديه ما يثبت التسديد الضريبي لغاية موعد ا ٤- ان يكون ا

زايدة اال بتأييد براءة من الديوان الصادرة من شعبة الواردات في مديريتنا بتسديد ٥- عدم السماح بالدخول الى ا
ترتبة بذمته. بالغ ا كافة ا

سنة واحدة١٢ م٢سوق الصاغةحانوت رقم ٦ ب٣ ائة ٤٨٠٠٠٠٠ اربعة مالي وثما
الف دينار
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كـشـفت احلـرب  الروسـية االوكـرانـية عـن وجود مـخـتبـرات بـيولـوجـية مـتـخصـصة
تحدة ندوب الروسـي في هيئة اال ا بصنـاعة االوبئة واالمراض الشـاملة وب  ا
ان هناك  300 مختـبر منها ثـالثون في اوكرانيا والـبقية في مـختلف دول العالم 
ـنــاسـبــة ذكـر ان احــد هـذه ـتــحـدة  و بــا وهي اكــيـد دول ذات صــلـة بــالـواليــات ا
اخملـتبـرات في الـعراق   ولكن اين ? ال احـد يـعلم اال من هـو عـلى دراية وتـنـسيق
ـول هذه اخملـتـبـرات وهي امـريـكا   ويـفـترض ان ـصـدر  الـلي هـو راعي و مع ا
عـنيـة الـكشف عن صـحـة هذا اخلـبـر  والذي ان صح وجـود مثل تـتولى الـدوائـر ا
هـذا اخملتـبـر يجب الـكـشف عن من سهـل  او تواطئ عـلى اقـامة مـثل هـذا اخملتـبر
تـواطئة ان صـح ذلك هكذا اذا وجـد ومن هي اجلهـات ا في العـراق واين يوجـد و
وضـوع هو مـهمة فـيد لألمن الـوطني  هـذا ا هي الشـفافـية واالفـصاح االمـني  ا
ـندوب الروسي  لكن االجـهزة االمـنيـة في الدولـة التي علـيهـا ان ترد عـلى ادعاء ا
ما تـقـوم به امـريكـا الـتي حتـاسب االخـر على مـثل هـذه االسـلحـة وهي الـتي تـقوم
بزرعـها في مختلف دول العالم   فـمن هو الذي يجب ان يحاسب   العراق الذي
احتل بتـعاون بريطانيا وذيولهما من دول   كبرى ودويالت غارقة في وحل اخليانة
ؤسف حتـسب عـراقـية   حـيث  احـتالل دولة والـعـمالـة وخـيـانة  كـيـانـات  من ا
تحدة عام 1945 شاركة في تأسيس هيئة اال ا ذات سيادة ومن اوائل الدول ا
والتي اصـبـحت رهيـنـة بيـد االدارات االمـريكـيـة واتخـذت امـريكـا قرارهـا بـاحتالل
تحـدة وهذا يعني عدم احترام قرارات هذه العراق رغم عـدم موافقة  هيئة اال  ا
الـهيـئة الـتي كـانت رافـضة الحـتالل الـعراق ولـكن شـر عنـته بـاعتـبار   مـا حصل
احتـالل  وعلى احملـتل  الـتـزامات جتـاه الـبـلد الـذي  احـتالله  بـاعـتبـار وجـودها
احتالل وهذا جـاء بإرادتها ال نـها كانت ومـازالت تسيـر الهيئـة الدوليـة التي فقدت
ـلك اسـلـحـة دمار شـامل  ـاذا  احـتالل الـعراق   ال نه  ضـرورة وجـودهـا   
هذا ما كـانت تدعيه امـريكا وحـلفائـها البـائس    اين اسـلحة الدمـار التي ترتب
علـيهـا احـتالل بلـد امن ومسـتقـر وحـولته الى بـلد  اعـد دولـة فاشـلة بـسبب فـقدان
دن العراقية ال الـعام والعبث فيه وقتل وتهجير سكانه في مختلف ا االمن وهدر ا
وخـلفت عـمـليـة سـياسـيـة قائـمـة على احملـاصـصة   اهمـلت قـطاعـاته االقـتصـادية
بـالكـامل ترتب عـلى ذلك ارتـفاع في نـسـبة الـفقـر مـتعـدد االبعـاد (سكن  صـحة 
ـئة   اال يـستـحق الـعراق ئـة والبـطـالة الى 13.8 بـا تـعـليم   دخل )الى31.7 بـا
تعـويضـات عن تدمـير بـنيـته وهيـاكله االرتـكازيـة بالـكامل وقـتل شعبـه بدم بارد من
قـوات االحـتالل   الم تـصـر امـريـكـا عـلى فـرض تـعـويـضـات عـلى الـعـراق 52.4
مليـار  دوالر دفعت كاملة الى  الكويت واطراف اخرى شـملها التعويض بتحريض
من جلنـة تـعويـضـات غيـر مـنصـفة عـن دخول اجلـيش العـراقي الى مـديـنة الـكويت
تـحـدة في التـعامل   اال يـجب الـعراقـيـة اصال وفصال   اين عدالـة هـيئـة اال ا
تشكيل جلـنة تعويضات للعراق عما سببته امريكا وبريطانيا ومن ساهم معهما او
سـاعـد بـاحـتالل الـعـراق دفع تـعـويضـات عن الـدمـار الـذي حل بـالـعـراق عن كـذبة
اسـلحة الدمار الشامل   وهي اليوم تـنشر مختبراتها الـبيولوجية لنشر االمراض
ـنـظـمـات الـقـاتـلـة   من هـو اجلـديــر بـاحلـسـاب ودفع الــتـعـويـضـات   نـامل من ا
تهورين ية ودعاة حقـوق االنسان احقاق احلق ومحاسبة ا الوطنيـة والعربية والعا
قـراطيـة الـكاذبـة والبـلـطجـية   انه االسـتهـتار االمـريكي  –الـبريـطاني ودعـاة الـد

بحقوق الشعوب ولكن ما ضاع حق وراءه  مطالب. 
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بغداد

ــضـيــفه هـو الن الــغـايــة من االحــكـام ا
اضــافه اجلـزء الـضـروري لـلـنص حـتى
عنى اخر ان هدف يـصبح دستورياً  
ضيـفه هو اكمال االحـكام التـفسيريـة ا
وجـود بـالنص او الـنـقص والقـصـور ا
الــقــانـون اخلــاضع لـرقــابــة احملـكــمـة 
ناسبة لـتجنب اعالن عدم دستـوريته 
مـــنــــازعه مـــعـــروضـه امـــام احملـــكـــمـــة
الــدسـتـوريــا الـعـلـيــا  في حـ ان هـذا
الـقرار جاء نتيجه لطـلب تفسير مباشر
نـحهـا القـانون صالحـية من جـهـة لم 

طلب التفسيرمن احملكمة العليا .
6- فـي مـــــصـــــر جنـــــد ان احملـــــكـــــمــــة
الـدسـتـوريا الـعـلـيـا التمـلك اخـتـصاص
تــفـسـيـر الـدســتـور العـتـبــارات تـتـعـلق
بــعــدم جــواز تــفــســيــر ارادة الــســلــطه
ـنشـأة للدسـتور اال من ذات الـسلطه  ا
واقــتــصـر اخــتــصـاصــهــا في تـفــســيـر
ـواد (26) الــتـشـريـعـات فـقط وحـددت ا
ـرقم (48) لـسـنـة و(33) مـن قـانـونـهـا ا
ـوضوعـية 1979 الـشـروط الشـكلـية وا
لـطلب التفـسير واجلهـات التي لها حق

طلب التفسير. 
U K  ‰u

ـا تقدم ندعو احملكمة االحتادية العليا
ــوقــرة الـعــدول اجلــزئي حتــديـداً عن ا
اجتــاهـهـا بــقـبــول الـطـلــبـات االصــلـيـة
لــتـفــسـيــر الـتــشـريـعــات الن ذلك خـارج
اخـتـصـاصهـا  وسـيـكـون سبـبـاً لـشغل
ــارســة هــذه احملـــكــمــة الــعــلـــيــا عن 
اخــتــصــاصــهـا فـي حـمــايــة الــدســتـور
والـرقـابه على دسـتوريـة القـوان  مع
االقـــرار بــاخـــتــصـــاصــهـــا بــتـــفــســـيــر
ـــارســة ــنـــاســـبــة  الـــتـــشــريـــعـــات 
اخـــتــصـــاصـــاتــهـــا في الـــرقــابـــة عــلى
نـازعة مـعروضه دسـتـورية الـقوانـ 

امام احملكمة ... والله ولي التوفيق .

لـلـتشـريـعات من الـسـلطـات االحتـادية 
النـــهــا التــمـــلك اخــتـــصــاص تــفـــســيــر
الـتشريع االبـصفة تـبعيـة الختصـاصها
االصــيل بــتــفــســيــر الــدســتــور  اي ان
نازعه تـفسير القانون هو بهدف فض ا
ـعـنى الـدسـتـوريـة الـقـائـمـة امـامـهـا  
اخـر ان تـفسـير الـتـشريع من مـتـطلـبات
ـارسة احملكمة الختـصاصها بالرقابه
عــلى دسـتــوريـة الــقـوانــ واالنـظــمـة 
ــكن لـلــمـحـكــمـة ان تـقـرر وبــالـتـالي ال
لـنـفـسـهـا اخـتـصـاصـاً اصـيالً بـتـفـسـير
الـتشريع بناء على طلبات ترد للمحكمة
وان حــددت احملــكــمــة ضــوابط لــقــبـول
الــطـلـب االصـلي بــتـفــسـيــر الـتــشـريع 
وهـــذا مـــا قـــررتـه احملـــكـــمـــة في نـــفس
قـــــراراهـــــا حــــيـث اشـــــارت الى الى ان
اخـتـصـاص تفـسـير الـتـشـريع استـثـناء
اليــجــوز الـتــوسع فــيه  حــيث جـاء في
حــــــيـــــثــــــيـــــات قـــــراراهــــــا (.....ذلك ان
اخــتــصــاص هـذه احملــكــمــة بـتــفــســيـر
الــقـوانـ جـاء عــلى سـبـيل االســتـثـنـاء
ووفـقـاً لـوجـهـة نـظـر احملـكـمـة اسـتـناداً
الخـــتــصـــاصــهـــا االصــيـل واحلــصــري
بــتــفـســيـر نــصــوص الـدســتـور واحلق
تجسـد باختـصاصها في ـتفرع مـنه ا ا
تـفـسـيـر نـصـوص الـقانـون  ذلك ان من
لـك اجلـزء  وعلـى اساس ـلك الـكـل 
مـاثـبت عـلى اسـاس االسـتثـنـاء اليـجوز
الـــــتــــوسـع فــــيـه  والســــيـــــمــــا ان ذلك
يــتــعــارض مع اخــتــصــاصــات مـجــلس
الــدولـــة اســتــنــاداً الـى احــكــام قــانــون
مــجـلس الـدولـة رقم (65) لــسـنـة 1979
ـعدل بـالقـانون رقم (71) لـسنة 2017 ا
.....) وهــنـا قــررت احملـكــمـة االحتــاديـة
الـعلـيا ان تـفسيـر التـشريعـات استـثناء
اليـجـوز التـوسع فـيه وبـالتـالي اليـجوز
ان تـقـرر لــنـفـسـهـا اخـتـصـاصـاً اصـلـيـاً

وضــوابــطه  واســتــنــاداً الخــتــصـاص
احملــكـمــة االصـلي بــتـفــسـيــر نـصـوص
ــنــطق ان تــفــسـر الــدســتــور فــأن من ا
احملـكـمة االحتـادية الـعـليـا التـشريع او
ـــطـــعـــون بـــعــدم الـــنص الـــقـــانـــوني ا
ـشرع دسـتـوريـته لـلـوقـوف عـلـى نـيـة ا
ومـدى مطابقتـها للدستـور حتى تتمكن
ــــعـــروض مـن الـــفــــصل فـي الـــنــــزاع ا

امامها.
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3- حـسـنـنـاً فـعـلت احملـكـمـة االحتـاديـة
الــعــلــيــا بــوضع ضــوابـط لــلــتــفــســيـر
ـنـاسـبـة خـصـومه قـائـمة الـتـشـريـعي 
امــام احملـكـمـة  حـيـث حـددت احملـكـمـة
جــمــلــة من الــكــوابح الــذاتــيــة لــغـرض
ركـونهـا للـتفـسيـرالتـشريعـي حيث جاء
ا في حـيـثـيـات قـرارهـا (....واسـتـنـاداً 
تـقدم تقـرر اجابة الـدائرة القـانونية في
مـجلس النواب بأن للـمحكمة االحتادية
الــعــلــيـا صالحــيــة تــفـســيــر نــصـوص
الـــقــوانــ في ضـــوء االخــتــصــاصــات
احملـددة في الـدستـور وقـانون احملـكـمة
االحتـادية العليا رقم (30) لسنة 2005
ـعدل بالـقانون رقم (25) لـسنة 2021 ا
ووفـقاً للضوابط الـتي  االشارة اليها
ــا يـلي :1- ان تــكـون ــتــجـســدة   وا
الـقوانـ نافذه 2- ان يـكـون تفـسيـرها
ـنـاسـبة خـصـومه مـنظـورة امـام هذه
احملــكـمــة لــلـبت بــدســتـوريــة الـقــانـون
مـــوضـــوع الـــتـــفـــســـيــر 3- ان يـــكـــون
ناسبـة استفسـار يرد اليها الـتفسيـر 
حـصـراً من احدى الـسـلطـات االحتـادية
.......)   واحلـقـيـقه نحن النـؤيـد اجتاه
احملـكـمة االحتـاديـة العـلـيا الـذي ذهبت
الـيه في الفقرة (3) مـن منطوق حـكمها
اعاله بـاقـرارهـا لـنـفـسـهـا بـاخـتـصاص
قــبــول طــلـــبــات الــتــفــســيــر االصــلــيــة

(25) لــــــســــــنــــــة  2021 عـــــــلى هــــــذا
االخـتصاص  اال ان الدسـتور وقانون
احملـكـمة سـابق الذكـر لم يـحدد اجلـهة
اخملـتصه بطلب التـفسير  وكذلك خال
نــظـامـهــا الـداخـلي مـن اي نص يـنـظم
اجلــهــات الـتـي لـهــا حق تــقــد طـلب
الـــتـــفـــســـيـــروالـــشـــروط الـــشـــكـــلـــيــة
ــوضــوعــيــة والــبــيــانــات الــواجب وا
تـوفـرهـا في طـلب الـتـفـسـيـر االصلي 
ولـلمحكمة االحتادية العليا اجتهادات
فـي عــدة احـــكـــام قـــضــائـــيـــة صــادرة
عـاجلت هـذا الـقـصـور تـنـاولـنـاها في
مـعـرض تـعـلـيـقـنـا عـلى قـرار احملـكـمـة
االحتـــاديــة الـــعـــلــيـــا اخلــاص بـــعــدم
دسـتـوريـة تـشـكـيل مـحـاكم خـاصة في

اقليم كردستان  .
2- لـم يـــنص الـــدســـتـــور وال قـــانـــون
احملـكمـة االحتادية الـعلـيا وال نظـامها
الــداخــلي عـلـى اخـتــصــاص احملـكــمـة
االحتـــاديــــة الـــعـــلـــيـــا فـي تـــفـــســـيـــر
الـتشريـعات ولم ينظـم قانونهـا مسألة
قـــبـــول الــطـــلب االصـــلي بـــتــفـــســـيــر
ها وشروطه التشريعات وجهات تقد

اصــدرت احملــكــمــة االحتـاديــة الــعــلــيـا
ـرقم (Ø48 احتــاديـة /2021) قــرارهــا ا
ــــتـــضــــمن تــــقـــريـــر في 6/6/2021 وا
اخـتـصـاص احملكـمـة االحتـادية الـعـلـيا
االسـتثنائي بتـفسير التـشريعات سواء
نازعه نـاسبة الفصل  كـان التفسير 
مـعـروضه امـامـهـا لـلـفـصـل بـدسـتـورية
نـص او تــشــريـع  اوبــنــاء عـــلى طــلب
اصـلـي بـالـتـفـسـيـر من احـد الـسـلـطـات
االحتــــاديــــة ووفق ضــــوابط مــــحـــددة
ذكــرتـهــا في قــرارهـا  ولــنـا عــلى قـرار
الحــظـات احملــكــمـة االحتــاديــة اعاله ا

االتية : 
ــــادة (93) مـن دســــتــــور 1- حـــــددت ا
جـــمـــهـــوريـــة الـــعـــراق لـــســـنـــة 2005
االخـتــصـاصـات احلـصـريـة لــلـمـحـكـمـة
االحتـادية الـعليـا  ومنهـا اختصـاصها
الـوارد في في الفقرة (ثانـياً) منها وهو
اخـتصاص تفـسير نصـوص الدستور 
) من قـانون ادة (4/ ثـانـيـاً وقـد نـصت ا
احملــكــمـة االحتــاديــة الـعــلــيـا الــصـادر
ـــوجب االمــر الـــتــشـــريــعي رقم (30)
ــعــدل بـالــقــانـون رقم لــســنـة 2005 وا

بـــقـــبـــول طــلـب الــتـــفـــســـيــر االصـــلي
لـلـتـشـريـعات من الـسـلـطـات االحتـادية
الــتي عـددتــهـا النــنـا نــكـون امــا حـالـة

(استثناء على االستثناء ) .
4- اشـارت احملـكـمة االحتـاديـة العـلـيا
في قــراراهــا بـأن االســتـثــنـاء اليــجـوز
الـتوسع فيه والسيما ان ذلك يتعارض
ـادة (4) و(6) مـن قــانـون مـع احـكــام ا
مـــجـــلس الـــدولـــة  وهي بـــذلـك اقــرت
اخـتـصـاص مـجـلس الـدولـة بـتـوضيح
االحـكام القانونـية   ثم عادت وانكرت
عـلى مـجـلس الـدولة هـذا االخـتـصاص
حـيث جاء في حيـثيات قرارها ( ...ولم
ذكورة صراحة ـادة ا تـتضمن فقرات ا
صالحـية مجلس الدولة او اختصاصه
في تـفسير احكام القانون النافذ  وان
اخــتـصـاص اجملــلس بـاالفــتـاء وابـداء
الـــرأي وتــوضـــيح االحـــكــام اليـــســلب
ســلــطه الــقــضـاء فـي تـفــســيــر احــكـام
الــقـانـون كــمـا اليــحـول بـ احملــكـمـة
االحتــاديــة الـــعــلــيــا واخــتــصــاصــهــا
بــالــتــفــســيــر  ســواء ذلك بــالــنــســبــة
لـــنــصـــوص الــدســـتــور او الـــقــوانــ
ـشـار الـيه الـنــافـذه وفـقـاً لـلـتــفـصـيل ا
......)  واحلـــقـــيــقـه ان مــجـــلس انـــفـــاً
ــلـك اخــتــصـــاص تــوضــيح الـــدولــة 
االحـكـام الـقـانـونـيـة  والـتـوضـيح هـو
الـبـيـان واالسـتـدالل عـلى مـا تـتـضـمـنه
الـقواعـد القـانونيـة من احكـام وحتديد
ــعـنى الـذي تـتــضـمـنه حــتى تـتـمـكن ا
الـوزارات من تطـبيـقه وهذا هـو جوهر
الــتـفــســيـر  فــمـشــرع قــانـون مــجـلس
الــــــدولــــــة بـــــدل ان يــــــذكــــــرعــــــبـــــارة
تـفـسيـرالتـشريـعات او الـنصـوص ذكر

تعريف التفسير .  
ـكن 5- ان هـذا الـقـرار الـتـفـسـيـري ال
ضيفه  عده من القرارات التفسيرية ا

ـتـلـقي في كـيـفـيـة تـضـلــيل وتـشـويش ا
ـعــنى ان تــعــامــله مع تــلـك الـوقــائـع 
االعـالم يـغــدوا أداة لالنـحــراف و لـيس

رسالة خللق الوعي.
ـوضــوعـيـة تـعـني ويــرى بـاحـثـون ان ا
تـقد الوقائع كما هي و لـكنها ال تعني
احلــيــاد  إذ ان حــيـاد االعـالمي يــعـني
عـــدم إتـــخــاذ مـــوقف حـــتى فـي االمــور

القيمية او األخالقـــية والوطنية .
احلياد االعالمي هو وسيلة للهروب من
ــسـؤولــيــة االجـتــمـاعــيـة ومن إتــخـاذ ا
ــثل مـــوقف أخالقـي و هــذا الــهـــروب 

عمالً ال اخالقياً . 
فـفي الـنـهـايـة أن الالمـوقف هـو فـي حد
ذاتـه مـــــوقف. أي أن إتــــــخـــــاذ مـــــوقف
حـيادي من امور اخالقـية هو بالـنتيجة
مــــوقـف ال اخالقـي . (نــــبــــيل دجــــاني/
إشكاليات في االعالم العربي) . إذ ليس
مـن اجلـــائــز ان يـــقـف االعالمي مـــوقف
احلـيـاد واحـيـانـاً الـدعم لـدول أقـلـيـمـيـة
ـــــوقـف الـــــوطــــــني عــــــلى حــــــســـــاب ا
والـتـضـحـيـات اجلـسـام ألبـنـاء شـعـبه 
ـواقف أثنـاء الـصراع وقـد جتـلت تـلك ا
واحلــرب عـــلى عــصــابــات داعش الــتي
ســفـك أبــنــاء الــعـــراق الــدم الــطــهــور 
وتــقـد آالف الــشـهــداء من اجل وحـدة
الـوطن  ويقدم بعض االعالمي أهمية
ـادي لـآلخـر عــلى حـسـاب الـدم الــدعم ا

سفوح. العراقي ا
او الـدفـاع و جتـمـيل صـورة الـسـيـاسي
ــواطن بــاحلــيـاة الــذي أغــتــصب حق ا
ــــة  بــــفــــســـاده و شــــعــــاراته الــــكــــر

شـخـصيـات يتـعامـلـون معـها كـوسيـلة
ســـيـــاســيـــة او تـــرفــيـــهـــيـــة  و لــيس
كــمــؤســســـة اجــتــمــاعــيــة تــلــتــقي مع

ؤسسات االخرى لتغيير اجملتمع. ا
أن كـثرة الوسائل االعالمية التي مألت
تـردداتها فضاء البلد وأخرى صحفية
ـــنـــصـــرمــة  صـــدرت خالل االعـــوام ا
بـسـبب تغـييـر بـنيـة الواقع االعالمي 
أدى الـى الـــتــــعـــدد الـــذي أفــــضى الى
اخلـالف ال االخــــتـالف ونــــشـــــر بــــذور
ا حتمل من محتوى الفتنة واالنقسام 
إيــديـــولــوجي  يــهــدف الـى الــتــنــافــر

والهيمنة.
و هـذا األمـر يـعـود الى الـتـزيـيف الذي
ـارسه الـساسـة و أدواتهم االعالمـية
 لـصناعـة وجوه عديدة لـلحقـيقة التي

ليس لها غير وجه واحد . 
وبـــذلك تــفـــقــد الــوســـيــلـــة االعالمــيــة
ـوضـوعـيـة في تـنـاول االحـداث الـتي ا
ــا يـــؤدي الى حتـــصل فـي الــواقـع  

ـكن إغـفـال دور االعالم في الـتـأثـير ال 
لـصـناعـة رأي عـام حول الـقـضايـا التي
تــمـس حـيــاة االفــراد واجلــمــاعــات في
اجلــوانب الــسـيــاســيـة واالجــتــمـاعــيـة

واالقتصادية .
وهـــذا الــدور يـــتــوفـــر او يــتـــحــقق في
قراطية الـبيئات احلـرة و االنظمة الـد
الـتي تـسـعى الـى إشـراك اجلمـهـور في

صياغة القرار السياسي.
و كــلـمــا كـان االعالمي والؤه لــلـمـواطن
فــــأنه يـــحــــقق أحـــد عــــنـــاصـــر االعالم
والــنــجــاح بــتــطــبـيـق أبــرز اخالقــيـات
ـوضـوعـيـة والـدقة ـهـنـيـة وا الـعـمل كـا
ــصــداقــيــة  وبـعــدُ يــصــبح لالعالم وا
األثـر في صـياغـة الرأي الـعام و تـغيـير
ـعـلـومات اجتـاهـاته . من خالل تـدفق ا
بــهــدف إســتـيــعــاب الــواقع و االرتــقـاء
ـصـلـحة بـالـوعي الـسـيـاسي حتـقـيق ا
مولة الـعامة  و ليس مصلحة اجلهة ا
لـتـلك الـوسـيـلـة سـواء كـانت حـزبـية او

والــسـلـطـة ,و قــد جتــلى ذلك في عـرض
ونــشــر االخــتالفــات والــصــراعــات بـ
االحـزاب الفائـزة واخلاسرة بانـتخابات
ـــواجـــهــة تـــشـــرين . اخلالفـــات لـــيس 
ا الـتـحـديـات الـتي تـطـوق الـشـعـب وا
لـــلـــحـــصــول عـــلـى مــغـــا الـــســـلـــطــة
الي واحملـاصصـة كي يستـمر الفـساد ا
ــنــفــلت وانــتــشـار والــفــقــر والــسالح ا
اخملــدرات والـتـدخل اخلـارجي والـعـبث
ـواطن بــحــاجـاته بــاالمن  لــيـنــشــغل ا

االساسية واالنسانية .
لـــذا اصـــبح دور االعـالم هـــامــشـــيـــاًفي
ــقــراطي الــتي مــرحــلــة الــتــحــول الــد
يــعـيــشـهــا الـبــلـد جـراء تــراجع مــهـمـة
واطن بـالـدولة  الـتـجسـيـر في عالقـة ا
ـعــلـومـة الــدقـيـقــة  الـضـعف وغــيـاب ا
ــهـني بـدخــول طـارئـ و أمــيـ عـلى ا
ـصـالح الـعــمل الـصـحـفي  االهـتـمـام 
صلحة العامة  وتراجع االحـزاب قبل ا
دور الــوســـيــلــة االعالمــيـــة في تــرتــيب
أولــيـات اجلـمــهـور . فـضـالًعن الـتـدخل
اخلـارجي في خـطـاب بـعض الـوسائل .
هـذه الـعوامل و غـيرهـا أدت الى تراجع
دور االعـالم في صناعـة رأي عام عراقي
 و بـناء مجتمع مدني يلتقي مع مباد
ــا يــتــطــلب ــقــراطــيـــة .  و قــيـم الــد
ســيــاســـات إعالمــيــة ومــبــاد تــرتــقي
بـالــواقع االعالمي لـتـؤكـيـد اهـمـيـته في
زيد من الرصد قراطي  بـناء نظام د
ـعـاجلة بـهـدف التـقـو مع التـأكـيد وا

سؤولة. على حرية التعبير ا
ي { صحفي و أكاد

تـسـعى الى تـعـمـيق اخلالف والـتـنـافر
نحها السـيما اثناء االزمات االمـنية 
أبـعـاداً مـذهـبـية وعـرقـيـة  واالنـشـغال
بــحــقــوق االحــزاب الــتي أســهــمت في
تــفـكـيك الـهــويـة الـوطـنــيـة اجلـامـعـة 
وانــتــجت صــراعــات واحــداث مـازالت
تـشكيل حتديـاً للمجـتمع لعـدم إمكانية
الــعــديــد من تــلك االذرع االعالمــيـة من
ا نـشـر ثـقافـة احلـوار والتـسـامح وا
نـــشــر أنـــصــاف احلـــقــائـق ان لم تــكن
دونــــهــــا  من خـالل احملــــتــــوى الـــذي
يـــنــســجـم مع ايــديـــولــوجــيـــا اجلــهــة
الـــســـيــاســـيـــة و خــطـــاب الـــوســيـــلــة
ـصداقـية في ـا افقـدها ا االعالمـية  
عــمــلــيــة الــعــرض وهــذا يــتــقــاطع مع
ـوضوعـية الـتي ينـبغي ان ـهنـية و ا ا

يتسم بها االعالم . 
كـي تؤمن جناحه إضافة الى ان معظم
تـلك الوسـائل تعـتمـد على الـتسـريبات
واالثـــارة الــســيــاســـيــة في تـــنــاولــهــا
لـلـقـضـايـا الـسـيـاسـيـة بـالبـرامج الـتي
تــــعـــــرضــــهــــا و إجــــراء حــــوارات مع
شــخـصـيـات يــطـلق عـلـيــهـا مـقـرب من
احلـزب او التيار او احلركة السياسية
 حـتى يقع في فخ اسـئلـة االثارة التي
يــطــرحــهــا مـقــدم الــبــرنــامج لــغــيـاب
ـعلـومة الـدقيـقة ويذهـب الى التأويل ا
ـبالغة بعـيداًعن احلقيقـة بتحليالت وا

تهدف الى خداع اجلمهور . 
وهـــذا جــزء من عـــمــلـــيــة الـــتــضـــلــيل
ــعــانــاة واإللـــهــاء وعــدم االهــتـــمــام 
ـواطن واالهتمـام بصراعات االحزاب ا

ضـلـلة ,الـتي تـشي الى وتـصـريـحاتـه ا
تلقي. استخفافه بعقل ا

ــلــوث يـعــكس تــراجع هــذا اخلــطــاب ا
مــســتــوى أخالقــيــات الــعــمل االعالمي
,الــتي دخـلـهـا افـراد لــيس لـهم اخلـبـرة
ــوهــبــة والــقــدرة عــلى ــمـــارســة وا وا
ــعـلـومـات الــتـعـامل في كــيـفـيــة نـشـر ا
ا حارساً بـوصفه حارساً للـمواطن وإ
لـلـجـهة الـسـياسـيـة الـتي تسـعى لـنـشر
ـا أسهم فـي عمـلية خـطابـها  الـذي طا
الـــتـــفــكـــيك واالضـــطــراب الـــســـيــاسي

واجملتمعي.
—ôËœ l «d

ـــــا أدى الى تـــــراجـع دور االعالم في
تـشـكـيل رأي عـام عراقي يـدعم الـتـحول
ــقـراطي و يــقــوم بـالــضــغط عـلى الــد
الــــســـلـــطــــات و احلـــؤول دون أصـــدار
قــــرارات او قـــوانــــ ال تــــنـــســــجم مع
تـطلعات الـشعب  وتشكـيل رأي أغلبية

اجملتمع إزاء القضايا الوطنية . 
فــقــد أخـفق االعـالم في إقـنــاع الــشـعب
شاركـة الواسعـة في عملـية االقتراع بـا
اضية وقبلها. انية ا لالنتخابات البر
اخــفق بــالــتــأثــيــر لــتــغــيــيــر االوضـاع
ـعيشية واخلدمية واجلـمالية للسكان ا
وحتــــســــ جـــودة احلــــيـــاة ,واخـــــفق
أيـضـاًفي بـنـاء مجـتـمع مـدني واعٍ قادر
ـسار التـنمية عـلى الضغـط واالرتقاء 
الـتي يـفتـقر الـيهـا الـبلـد. بل ان العـديد
مـن تلك الـوسـائل االعالمـيـة كـانت احد
االسـباب الـرئيـسة في إنـقسـام اجملتمع
الى جـمـاعـات وطـوائف و ايديـولـوجـيا
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وعـقب اإلصالحـات االقـتـصـادية الـتي
قـــامت بــهـــا احلــكـــومــات الــعـــراقــيــة
تعاقبة على مدار التسعة عشر عاماً ا
اضـية فـأن تلك الـطبـقة االجـتمـاعية ا
ـــنــأى عن مـــخــرجـــات تــلك لم تـــكن 
و مـستمر فكان هـناك  اإلصالحات  
في بــطـالـة افــراد الـطــبـقــة الـوسـطى
ـا والــذي حـدث بــصـورة تــراكــمـيــة 
وقـد نـتج عن يـقـارب من ثالثـة عـقـود 
ذلك تـــدهــور مـــســـتــمـــر في األوضــاع
وقد عيشية ألفراد الطبقة الوسطى  ا
جاء ذلك الـتدهور امـا بسـبب البـطالة
ـنظـمة او بسـبب عـملـيـات االنتـزاع ا
ــكــاسب االقـــتــصــاديــة لـــكــثــيــر مـن ا
الـتي حــقـقــتـهــا هـذه واالجــتـمــاعـيــة 
الطـبقـة في بـداية الـتغـييـر السـياسي
عام 2003 فكـانت عـملـيـة انتـزاع تلك
كاسب تـتأطـر باطر اقـتصـادية تارة ا
وذلك من واجــتــمــاعــيــة تــارة أخــرى 
ـبـاشرة عـلى خالل زيـادة الـضـرائب ا
االسـتــهالك  ورفع أســعـار اخلــدمـات
ـتــمـثـلـة بـ الــتـعـلـيم االجـتــمـاعـيـة وا
الصـحة وسـائل االتصـاالت وخدمات
ـرافق الـعـامة االنتـرنـيت وخـدمات ا
ـالـيـة الـتي والـتي زادت من األعـبـاء ا
تـتـحـمـلـهــا هـذه الـطـبـقـة نـتـيـجـة تـلك
الـــضـــرائب بـــاإلضـــافـــة الـى ارتـــفــاع
ــنـــتـــجــات ذات األســـعـــار خملــتـــلـف ا
فــــضالً عن الــــطــــابـع االســــتــــهالكـي 
خــصـخــصــة الـكــثــيـر مـن مـؤســسـات
ومــشـاريع الــقــطـاع الــعـام وتــقــلـيص

افــراد هــذه الـــشــريــحــة عــلى دخــول
مرتفعة وسـاعدتهم هذه الدخول في
احلصول على بـعض وسائل اإلنتاج
سواء أكانت ذات طابع استثماري أم
اقــــتــــصــــادي وبـــعـض افــــراد هـــذه
الـــشـــريـــحـــة أصـــبـــحت لـــهـم صـــلــة
بالسـلطة الـسياسـية وصنـاع القرار
وبـالتـالي هم يـحـتـلون مـواقع مـهـمة

في األجهزة احلكومية.
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الـــنـــوع الــــثـــاني: وهم الـــشـــريـــحـــة
تـوسطة وتـضم هذه الـشريـحة ب ا
ـوظـف في الـقـطاع الـعام طيـاتـها ا
ؤسـسات والـشـركات الـتجـارية في ا

القطاع اخلاص.
النـوع الثـالث: وهذه الـشريـحة تضم
وظـف في الـقطـاع الـعام صغـار ا
واخلــاص وبــالـتــالي فــان الــطــبــقـة
الـوسطـى في اجملـتمـع العـراقي ومن
مـخـتـلف شـرائــحـهـا تـتـصف بـصـفـة
االعـتمـاد بـشـكل كـبـيـر علـى الرواتب

تــمـثل الــطـبــقـة الــوسـطى مــجـمــوعـة
واســعـة من الــشـرائـح االجـتــمـاعــيـة
التي تختـلف اختالفاً كـبيراً من حيث
مـــوقـــعـــهـــا من عـــمــلـــيـــات اإلنـــتــاج
ومـركــزهـا االجــتـمــاعي ومن مـلــكـيـة
وسائل اإلنتـاج ومن حيث اإلمـكانات
االقتصادية وطريقـة احلصول عليها
وبالـتـالي فهـذا الشي يـخـالف مفـهوم
الـطبـقـة الـتي يـنبـغي ان يـكـون هـناك
جتانس ب افرادها في هذه األمور.
 وبـقــدر تـعـلق االمــر بـالـعــراق فـأنـنـا
كن ان نـقسم الـطبـقة الـوسطى الى

ثالثة أنواع مختلفة:
الــــنــــوع األول: وهـــذا الــــنـــوع يــــعـــد
الـشـريـحـة الـعـليـا بـالـنـسـبـة لـلـطـبـقة
الــوســـطى وتــضـم هــذه الــشـــريــحــة
الــــعـــلـــمــــاء وأســـاتـــذة اجلــــامـــعـــات
ــــهن ذات ــــديــــريـن وأصــــحــــاب ا وا
ـــهــنـــدســ ــمـــيــز مـــثل ا الـــطــابـع ا
واألطــبــاء والــقــضــاة وكــبــار ضــبـاط
اجلــيش والــشـــرطــة...الخ ويــحــصل

االقتصـادية بانـتشار ظـاهرة  الرشوة
الي واإلداري اما وعمليات الـفساد ا
مــا يـتــعـلق بــالــشـريــحـة االخــيـرة في
الــطـبــقـة الــوســطى  وهم من صــغـار
ـثـلون ـوظـف وأمـثـالـهم فـهـؤالء   ا
االغلـبـية الـعظـمى لـيس لهـذه الـطبـقة
ــا في اجملــتــمع بــشــكل وا فــحــسب 
عام وبـالـتالي فـان االمـور تبـدو اكـثر
صــعــوبــة وقــســوة بــالــنــســبــة لــهـذه
ــؤهالت الـــعـــلــمـــيــة الـــشـــريــحـــة فـــا
والـكــفـاءات الـتـي يـحـمــلـونـهــا يـغـلب
علـيهـا سمـة البـساطـة  وبالتـالي فان
امكانياتـها على مواجـهة التدهور في
مـعـيـشـتــهـا ذو طـابع مـحـدود كـمـا ان
الـعدد الـكـبـيـر لـهذه الـشـريـحـة جتعل
التنافس فـيما بيـنها كبـير على فرص
العمل القلـيلة واالذى الذي حلق بهذه
الشريحة كـان كبيراً الن الـقطاع العام
ـزيـد مـتـرهل وال يـسـتـوعب تـشـغـيل ا
من هذه الشريحة باستثناء القطاعات
االمنية والـعسكرية وبـالتالي فان ذلك
يـؤدي الى عــسـكــرت اجملـتــمع فـضالً
عن ذلك فــان تــرشـيـق أجـهــزة الــدولـة
غـالـبـاً مـا يؤدي الـى تـسريـح هؤالء ال
دة سيما من يعملـون بعقود محددة ا
ولـهــذا يــزداد عـدد من يــقــعـون حتت
ـــطــلق بـــســبـب بــرامج خط الـــفـــقــر ا
اإلصالح االقتـصـادي وتنـدمج مـعظم
هــذه الــشـــريــحــة في خــانــة الــفــقــراء
وبـالـتـالي نـحن سـنـكون ـهـمـشـ  وا
امـــام ظـــاهــرة اضـــمـــحالل الـــطــبـــقــة

الوسطى ولو بعد ح .

اخلـدمــات االجـتــمـاعــيـة فــكـانت من
مــخـرجــات كل ذلك هــو الـتــغـيــيـرات
احلــاصـلــة في الــوضع االقــتــصـادي

للطبقة الوسطى.
فبالنسبة للشريحة العليا من الطبقة
الوسطى فبما انها من أكثر الشرائح
االجـــتــمــاعـــيــة قــربـــاً من الــســـلــطــة
الــســيــاســيــة وصــنــاع الــقــرار فــأن
أوضـاعهـا االقـتـصاديـة قـد حتـسنت
او في  اسوء احلـاالت انهـا لم تتـأثر

بشكل كبير.
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امـا الـشــريـحـة الـثـانـيــة من الـطـبـقـة
الوسـطى التي يـعـتمـد افرادهـا على
الـــرواتـب الـــثــــابــــتــــة فـــوضــــعــــهـــا
االقـتــصـادي اخــذ بـالــتـراجع بــشـكل
ا اجبـر  عدداً من إفراد هذه كبيـر 
ـــارســـة إشـــكــاالً الـــشـــريـــحـــة الى 
متنوعة من ردود الـفعل جتاه تدهور
أوضاعـهم االقتـصاديـة فهـناك افراد
إضــافـة الـى وظـيــفــتـهـم احلـكــومــيـة
ـــارســة عــمل أضــافي عــمــدوا الى 
اخــــر غـــــالــــبــــاً ال يــــكــــون له عالقــــة
ـوظـف من بالـوظـيفـة  وهـناك من ا
اخـــذ بــاإلمــعــان بـــالــبــيـــروقــراطــيــة
والروتـ وتأخـير اإلجـراءات إلجبار
ـــواطــــنـــ عـــلـى دفع الـــرشـــوة و ا
ـثــابــة دخل أضـافي الــرشـوة هــنــا 
غــيــر مــشــروع وبـالــتــالي ومـن هـذا
ـنــطـلق هـنــاك عـمـلـيــة ارتـبـاط بـ ا
عاشي لـهذه الفئة سـتوى ا تدهور ا
الـــــــنـــــــاجم عـن تـــــــلك اإلصـالحــــــات

الـعـمالـة فـيـهـا واالجتـاه نـحـو خفض
االنــفــاق الـــعــام في مــشــروع شــبــكــة

احلماية االجتماعية.
وبعد طرح حكومة مصطفى الكاظمي
الــــورقـــة الــــبـــيــــضـــاء ذات الــــطـــابع
ـتـسم بـالـتـقـشف أصـبح اإلصالحي ا
هناك انـخفاض في األجـور احلقيـقية
عـقـب خـفض سـعــر الـعــمـلـة احملــلـيـة
الـــديـــنـــار جتـــاه الـــدوالر فـــضالً عن
فــقـدان فــرص الــعــمل وازديــاد اعـداد

العاطل عن العمل.
واقعـاً ان اعتـماد الـعراق علـى مصدر
انــتـاج واحــد في عــمـلــيـة الــتـصــديـر
جـعـله في وضع اقـتـصـادي ال يـحـسد
عليه فالـنفط مادة متـقلبة الـقيمة في
ـية وبالتـالي هذا التقلب السوق العا
اثـر بــصـورة كــبـيــرة عـلى االقــتـصـاد
الـعـراقي فـتـدهـور أسـعـار الـصادرات
من النفط اخلام بـسبب تراجع الطلب
ي عليه ألسباب عدة سوف ينتج العا
عـنه أمـور عـدة لـعل ابـرزهـا عـجـز في
ــوازنــة الـعــامــة وعــجــز في مــيـزان ا
ـــدفــوعـــات والـــركــود والـــتـــضــخم ا
وبــالــتــالي عــدم الــقــدرة عــلى تــأمـ
ـــواد األمـــوال الـالزمـــة الســـتـــيـــراد ا
فضالً الغذائيـة والسلع االستـثمارية 
عن تــدهـور ســعـر الـعــمـلــة الـوطــنـيـة
ــا ادى الى وقــيــمــتـهــا الــشــرائــيـة 
وبــالــتـالي تــدهـور ارتــفـاع األســعـار 
عيشـة لألغلبية الساحقة مستويات ا
من الشعب مترافقاً مع عجز احلكومة
الـعـراقـيـة عن اسـتـمـرارهـا في تـقـد
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ـقاصد وعـنصـرية ومالـية وغـيرها من ا
ـرتـكــبـيـهـا –ومــنـهـا جـرائم ــنـاسـبــة  ا
االبـادة الـبـشـريـة الـتي تـمارس مـن قبل
ــنـــظــمــة الـــلــعــصـــابــات االجــرامـــيــة ا
ـــدعـــومــة من قـــبل بـــعض اجلـــهــات وا
واالجــنـدة االجـنــبـيـة ومن قــبل الـقـوات
االجــنــبـــيــة احملــتــلــة الــغــازيــة لــلــدول

دن االخرى - واالقاليم وا
وتـسـمى البـعض مـنهـا جـرائم حرب ان
ـناطق وقـعت في ظـروف حـربـيـة عـلى ا
ـدنــيـة وقـتل الـنـاس االبـريـاء وهم في ا
عــقـر دورهـم وسـكــنـاهم واعــمــالـهم في
ــرافق الــعــامــة واخلــاصــة في الــبالد ا
امــــنــــ يــــنــــشـــدون االمــــان والــــسالم

لعوائللهم والسرهم -
لـــكي نـــعـــرف حـــقـــيـــقـــة تـــلك اجلـــرائم
اخلـــطـــيـــرة عــلـى الــبـــشـــرومـــا يــعـــني
مـخاطرها االنسانيـة خاصة حينما تقع

النـــهـــا تــــعـــد اعـــتـــداء عـــلى احلـــيـــاة
االنــسـانـيـة عـامـة وتــهـديـدهـا بـالـرعب
واخلـوف عل مصيرهـا ومن اخطر تلك
نظمة اجلرائم هي اجلرائم اجلنائية ا
الــتي تـسـتـهـدف الــقـتل حلـيـاة الـنـاس
ـقـاصـد جـنـائـيـة مـجـرمة بـالـتـعـمـد و
مــنـهـا مـقــاصـد مـذهــبـيـة ومـصــلـحـيـة

في قــوله تـعـالى (مـن قـتل نـفـســا بـفـيـر
ـا قـتل نـفس او فـسـاد فـي االرض فكـا
ـا الــنـاس جـمـيــعـا ومن احـيـاهــا فـكـا
احـيا النـاس جميـعا)اآلية 32من سورة

ائدة – ا
ـة جنـائية ال قـتل النـفس بالـتعـمد جر
تــغــتــفـر يــجب الــقــصـاص مـن اجلـاني

بــاالثم والــعـدوان واحلــقـد والــكـراهــيـة
عــمـل اجــرامي خــطــيــر مــهــدد احلــيــاة
الـبشرية باالبادة اجلماعية ومن بشاعة
ــشــهــد من اخــتالط دمــاء الــضــحــايـا ا
الـطلبة مع دماء معلميهم  –هـذه حقيقة
اجلـرائـم اجلـنـائـيـة اخلـطـيـرة الـبـشـعـة
سـتـشفـيات ـدارس وا حـيـنمـا تصـبح ا
مـجرد انقاض حتوي حتتها كل من كان
فيها من العامل من مختلف عناوينهم
واعـــمـــالـــهم وســـبب وجـــودهم وكـــذلك
احلـال حـيـنمـا تـقع تـلك اجلرائم في اي
مـرفق وجتمع شعبي او منشئات مدنية
خاصة للعمل او للسكن والي سبب كان
مـا هي اال مشاهد اجرامـية ال تغتفر وال
تــنــسى حــتى يــقع الــقــصــاص الــعـادل
ــنـاسب بــحق كل مـجــرم ومن سـاهم وا
فـي ارتـكـاب تــلك اجلـرائـم في اي مـكـان

كان وفي اي زمن وظرف وحال .

جـرائم الـقـادة الطـغـاة اجملـرم مـهـما
ـدنـيـة او كـانـت صـفـتـهم الـرسـمـيـة وا
الـعـسـكـريـة واالمـنـيـة انـهم من اجلـناة
اخلـطرين على احلـياة البشـرية والقيم
االنـــســــانـــيـــة في اي ظـــرف  واحـــوال

كانت.
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وجـــرائـم قـــصف وتـــهـــد وتـــخـــريب
ـدرسـيـة وقــتل من فـيـهـا من االبــنـيـة ا
طـلـبة ومـعلـم ومـنتـسـب لـها يـعني
قـتل الـروح االنـسانـيـة وهي تـطلع إلى
ـعـرفـة والبـنـاء الـفـكري طـلب الـعـلم وا
الـذي يخدم الناس في تطوير معارفهم
ومـداركم الـثـقـافـيـة عـمل بـريء خالص
مـن هــدف او غــرض غــيــر زرع اخلــيــر
ونـشـر االطمـئنـان والـسالم ب الـناس
قـنل هـذه الـروح الـعـفـويـة الـبـريـئة في
نـفـوس االبنـاء والقـضاء عـلى حيـاتهم

رافق ـدارس وا ـسـتـشـفـيـات وا عـلى ا
ــدنـيـة ولـكـي نـعـرف حــقـيـقـة الــعـامـة ا
بـشـاعـتهـا االجـراميـة في احـوال قصف
ـستشـفى وتدميرهـا وتخريـبها و قتل ا
كـل من فــــيــــهــــا من اطــــبــــاء ومــــرضى
رضى كافة وتدميركل وعـامل فيها وا
اجــهــزتــهــا الــطــبــيــة اخلـاصــة بــعالج
ـرضى اخملـصـصة اصـال النقـاذ حـياة ا
ـرضى  من االلم ومن اي خطورة على ا
حـياتهم  وتتضح صـورة بشاعة  القتل
ـتعمـد  حينـما تخـتلط دماء اجلـماعي ا
ــمـرضــ ومــعـاونــيـهم مع االطــبـاء وا
تـعمد رضى هـو القـتل البـشع ا دمـاء ا
حـيث تـختـلط االشالء جلـثث الـضحـايا
مـع االنــــــقـــــــاض  هـي وفق الـــــــعــــــرف
الـقـانـوني والـشرعي تـعـتـبـر من جرائم
االبــــادة الـــبــــشـــريــــة  في الــــنـــزاعـــات
الــعــســكــريــة  من اجلــرائـم اجلــنــائــيـة
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ثمة خطـأ شائع  أو سلوكا سياسيا يراد منه أن يكون شائعا مسلما به  وهو إن
كونات االجتماعية كأنها االب الروحي لها  فهي الكيانات السياسية تتعامل مع ا
كونات  وفي مثل الشرعي لتلك ا تتحدث في خـطاباتها وادبياتها على انـها هي ا
ـكـونـات وأن أصـابــهـا اخلـلل في فـتـرة مـحـددة نـتـيـجـة رغـبـة واقع األمـر إن تـلك ا
سيـاسيـة داخـليـة وتدخالت خـارجيـة  فـهي بالـضرورة تـعبـيـراً واقعـياً عن جـذرية

االنتماء الوطني.
فال أحـد يستـطيع أن يـقتـصرها فـي مكون سـياسي  وال مـكونـاً سياسـيا بـإمكانه
ـكــونـات  فــهي بـالــتـأكـيــد فـوق األحـزاب الـتـعــبـيــر عن اهـداف وطــمـوحـات تــلك ا
والـتكـتالت السيـاسية  وهـي ايضاً مـشروعا دائم الـتطـور والثبـات في الدفاع عن
الـوطـنــيـة الـعـراقـيـة  كـثـيــرا من الـدول االسـتـعـمـاريـة الــتي حـكـمت الـعـراق بـاسم
ـذهبيـة تارة أخرى  سـقطت امام رغـبة الشـعب في التوحد اإلسالم تارة وباسم ا

الوطني ومن اجل استقالل البالد.
dO F  dO

ـاضي  كانت خيـر تعبـير عن التـجانسات لعل ثورة الـعشرين في بـدايات القرن ا
الـوطنـية لـعمـوم مكـونـات الشـعب  فالـكل خاض الـنـضال من اجل الـوطن  والكل
حمل شعار االسـتقاللية للبالد  وبهذه الروحية العالية في االنتماء الوطني شكلت
ـصيـر لـوطن ال يقـبل الـتجـزئة  اضي وحـدة ا انتـفـاضة الـعشـريـنات من الـقـرن ا
تـحدة االمريكـية  وبغـض النظر حـتى في الغـزو الغربي لـلعراق بـقيادة الـواليات ا
ـتعددة من النظام الشـمولي  وعمليات القتل واقف ا عن التجاذبـات السياسية وا
اجلـماعي الـذي مارسه  إال إن الـرغبة الـشعـبيـة العامـة كانت ضـد الغـزو وجتسد
ـسـلح والـسـيـاسي  واجـبـر االحـتالل عـلى ذلك في الـعـديـد مـن اشكـال الـكـفـاح ا
اخلــروج الــعـســكــري من الــعــراق . مـايــحــدث االن من تــوظــيف رغــبــات ومـواقف
ـثلـة للـمكـونات االجـتمـاعيـية هو األحزاب والـكتل الـسيـاسيـة اخملتلـفة  من انـها 
راجـعة االسـتقـصائـية عمل بـاطل يـراد منه االسـتيالء عـلى السـلطـة  ولو عـدنا بـا
ـذاهب والعرقيات  لـعرفنا ماذا حتقق لتلك القـوى السياسيـة التي تتحدث باسم ا
ـكـونـات عـلى مدى ( 19) عـامـا من احلـكم  بـالـتأكـيـد لم يـتـحقق جلـمـاهـيـر تلك ا
عـاناة وتفاقم االزمات االجـتماعية وتـفاعالت الفقر الذي شيئاً الـلهم سوى زيادة ا
ـئة) من مجـموع السـكان الذي يـقدر عددهم ب وصل الى نـسبـة اكثر من ( 37 با
(40) مـليـون نـسـمة  نـاهـيك عن الـتدمـيـر شـبه الكـلي لـلـبنـى التـحـتيـة من كـهـرباء
وصـحـة ونـقل ومـدن وزيـادة كـبـيـرة فـي اعـداد الـعـاطـلـ عن الـعـمل والـفـقـر الـذي
وصل وذي ضرب بعض احملـافظات مثل السماوة والديوانية وتكريت والرمادي وا
قـار والـكـثـيـر من مـنـاطق ومدن كـردسـتـان الـعـراق بـالـقـلب .إذن كـيف يـصح لـهذه
كونات وهي التي حكمت وشاركت في احلكم الكيـانات احلديث عن تمثيلها لتـلك ا
ـكـونات طـيـلة ( 19) عـامـا ولم تـفـلح في تـقد شـيـئـاً يـسجل لـهـا بـ أبـناء تـلك ا
ـكـونات االجـتـماعـية .الصـراع الـقائم هـو صراع سـيـاسي مصـلـحي بامـتـياز  وا
نافعهـا . يكون االجدر واكثر مجرد غطـاء بغية الوصول الـى السلطة واالحتـفاظ 
مـقبولـية لهـذه القوى الـسيـاسية احلـديث مع جمهـورها والرأي الـعام عن برامـجها
وشـروط  ما سـتقـدمه للمـجتـمع العراقي عـندمـا تصل الى احلـكم  وليس احلديث
كونات وتوزيعها كونات  اللهم إال إذا تريد تعميق االختالف ب ا ذاهب وا عن ا
عـلى وفق مـايـتحـقق لـهـا  ولـكن هذا االمـر نـعـتقـد بـأن جـمـاهيـر الـشـعب جتاوزته
شـتركـة في مواجهـة اإلرهاب والـقضـاء على أهم بؤره وكـان فعلـها وتـضحـياتهـا ا
كونات الـعراقيـة توكيـد لالنتماء ـشتركـات الوطنيـة للجـماهيـر .ا خيـر تعبـير على ا
صالح انانـية ورغبات ذاتية للعراق  فال يـجوز لكل األطراف السـياسية توظيـفها 
ذهبية في احلكم حتماً سيشعر االن أو بعد وقت ليس  ومن يحاول التعكز على ا
اغـوجـية سـلـوكه الـسيـاسي وفـشل حضـوره بـ النـاس .هـذه الكـونـية بـبـعيـد بـد
ـيـة هي خـليط بـ االجـناس ومـتـعـددة الطـوائف واالعـراق  ولم نـسمع ال في الـعا
أمريكـا الالتينيـة وال في الدول األخرى بأن تـنافسـها االنتخـابي جرى على أساس
ـا كـان والزال الذي يـجري هـو مـنطق الـبـرامج اخلدمـية كـونـية  وإ االنـتمـاءات ا
ــجـلس احلـكم واالقـتـصــاديـة واالسـتـقاللــيـة  إال في الـعــراق فـأن الـذي تـأسس 
رحلة السيء الصـيت ظل عكازة لألطراف السياسـية اخملتلفة  ولكن حـتماً قادم ا
كـونات العـراقيـة قوة للـعراق وفعل ـقبلـة سيكـتشف هـؤالء خطل سيـاساتـهم . فا ا
ـكن اقتصارها بـكتل فشلت في الـتعبير مستدام لـتطوره الثـقافي واإلنساني فال 

عن حاجات وحقوق اجملتمع .. 
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عليها تسليمها الى جهة االصدار .. مع الشكر 



v d*« w

 ÎU b  fO  ÆÆ ‰U b u*«

d c « 5

بــعـيــدا عن الــسـيــاســة (ودعـونــا) بــالـريــاضــة .. مع ان فـصل الــريــاضـة عن
السـياسة اصبح جزء من البله وعدم االدراك باحمليط ومتغيراته .. اال اننا في
بلـد ما زال الـعرف فـيه اقوى من الـقانـون .. واالسـتحـواذ والغـلبـة والعـصبـية
تــعـد مـن رمـوز الــقــوة والــبـقــاء والــفــخـر .. فــضال عن كــونــنــا لم نــعـرف من
اليـ الـدنانـيـر مـدفوعـة بـرصيـد حـكومي او االحـتـراف سوى تـوقـيع عـقود 
ـا ت بـصـلـة  بـاألحـرى مـن جـيب الـشـعب حتـت عـنـوان االحـتـراف الــذي ال 
ال ... يجـري في عالم االحتراف كمنظومة للتطوير وحتس األداء وصناعة ا

- وما زلنا نتحدث بالرياضة باعتبارها طوبة وليس وزارة كرة القدم . –
في الـعـراق لم يــسـلم احـد مـن الـتـشـهــيـر واالتـهــام حـد الـتـســقـيط .. فـوزراء
طـرقـة .. فيـمـا رؤساء األنـدية الـرياضـة كـلهم مـنذ 2003 حتـى اليـوم حتت ا
واالحتـادات ال يــسـلــمـون من األذى فـي الـســر والـعــلن .. قـطــعـا هــذا الـواقع
ينسـجم مع بيئة غدت منفلتة مفتوحة متداخلة تاه فيها األبيض واألسود وغدا

ت عصية التمييز ..
هنـا ال ندافع عن اسـم معـ بقـدر ما نـلـفت االهتـمام الـى ان ما يـطرح يـشاع
كانه مـلفـات صفـراء حارقـة تسـتهـدف اثارة الـراي العـام واإلفادة من غـبارها
تطـاير حد التعمية .. فـسلبية خطاب الراي الـعام خلق لنا مشاكل جديدة .. ا
اصبـحنا فيها ال جنيد وضع فلسفـة وبرامج وحلول على حساب واقع مهتر

لم يعد يتحمل جس سنابك خيلنا النقدية .
إيطالـيا خرجت من كاس العالم للـمرة الثانية على الـتوالي مع انها بطلة اوربا
األخـيـرة وهي تـمـتـلك افـضل واقـوى دوري بـالـعـالم .. لـكـنـهم لم يـتـبـاكـوا ولم
يـسـبوا وال يـشـتـموا العـبـ او اداري او مـسـؤول .. بل لـعـبوا مـبـاراة ودية
ية ولـلمونديال ثابـة نكسة كـبرى للكرة الـعا بعد خـمسة أيام من خـروج يعد 

قبل ان يكن للجماهير االوتزورية .
خـرج مـنـتـخـبـنـا من كـاس الـعـالـم .. هـذا لـيس جـديـد وال يـحـتـاج الى تـطـبـيل
وعويل .. فـهو يعد حتصيل حاصل ضعف الدوري والبنـية التحتية والتخطيط
.. واقصد بـالتخطيط العام فلـسفة الدولة من الرياضة.. فـالتاهل للمونديال لم
يعـد امنـية ودعـاء وصفـقة ورقص .. انه اهـداف اسـتراتـيجـية ال تـختـلف فيـها
ـســتـخـدمــة وخـطـر اخلـطط والــتـمـويل وامــانـة الــتـنـفــيـذ وارجـحــيـة الـعــقـول ا

مســؤوليتها عن أي وزارة وملف حياتي اخر ...
بـصـراحـة وجتـرد .. وبــجـراة اكـثـر .. ( لم يـسـلم حــسـ سـعـيـد من قـبل وال
ناجـح حـمود وال مـال عـبـد اخلالـق .. وال حـتى درجـال ... االن ) .. جـميـعـهم
طـرقة .. وال أقـول ان كل ما فـيهم صح وال يـستـحق النـقد .. فجل من حتت ا
ال يخطـيء .. لكن دعونا نوحد كـلمتنا ونقـدم افضل مشورتنـا الى مؤسساتنا
الـريـاضــيـة ونـدعـو االخـوة رؤســاء وأعـضـاء األنـديــة احملـتـرمـ الى ضـرورة
ـا مضـى .. فان بـعضـهم مـر على عـضويـته اكـثر من عـشر سـنوات التـعلم 
تلك مـلعب وال قـاعة وال يسـتطـيع ان يشارك دون ان يحـقق اجناز ونـاديه ال 

رحلة واحدة من الدوري دون جيب الشعب حتت عنوان خزينة الدولة ..
همشة ـهاجرة وا ؤتمـرات ونلم كفاءاتنا ا الرياضـة فن ومسؤولية .. فلـنعقد ا
ــســؤولــيـة هــبــة ســمــاويـة .. اســتــفــيـدوا من .. ان مــوقع ا
الفـرصة لـتـعزيـز البـنـاء الوطـني .. فالـسـفر وااليـفاد
والـظهور وشـراء شقة وجـكسارة ومـكاسب أخرى
را لدخول سفر التاريخ .. رحم الله .. لن تـكن 
من عــرف قــدر نــفــسـه فــاصــانــهــا .. االعــتــراف
باخلطء فـضيـلة والـتعـلم من التـجربـة دليـل صحة

وفهم وادراك .. فليتنا مدركون !
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الـدفـاع والـهـجـوم والـتهـدبف وفي
ـستوى وضع مخـتلف كـثيرا عن ا

تراجع محليا. ا
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ولعب الـتشكـيل مبـاراة متكـاملة و
في ظـــهــور نـــاجح فـي واحــدة من
أهم الــبـطـوالت اآلسـيـويـة وفي ان
ؤكد يحقق رغبة جمهوره الكبير ا
سـر بــالـفـوز عـلى اجلـزيـرة واالمل
نحه نـحقيق في تقـد مستـوى 
الـنـتـيـجــة االيـجـابـيـة الـثـانـيـة غـد
االثـنـ مدعـومـا بـاخلـطوة األولى
الـتي أتـت عـلـى حـســاب اجلــزيـرة
ــتــمــرس بــالــبــطــولــة اإلمــاراتي ا
ـــتـــلك مـــقـــومـــات كــبـــيـــرة في و
ـشــاركـة الــتي اليــريـد ان يــخـرج ا
منها مبكرا بـعد العودة لها برغبة
عــنـــدمــا تــمــكـن من تــصــدر دوري
ـقـدوره االمـارات لـلــمـحـتــرفـ و
العـودة للـمنـافسـة التي الزالت في
الــــــبـــــــدايـــــــة وكل شـيء واقـع في
مــبـاريــات كـرة الــقــدم امـام خــبـرة
ـــشــاركــات الــســابـــقــة في نــفس ا
الـبــطـولـة النــهـا االهم عـنــد أنـديـة
غــربي وشـرقي آســيـا الــتي تـعـمل
ـطلـوب لـكن االمال عـلى الـظهـور ا
تـبـقـى مـعلـفـة عـلى العـبـي اجلـوية
ــطـلـوب فى مـواصــلـة احلــضـور ا
وفي أن يستمر بـتقد العطاء في

جميع مبارياته في اجملموعة.
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ـذكورة شـاركـة ا ويـجب أن تـاتي ا
مخـتلفـة عن سابقـتها بـعدما اخفق
فيها واحلال جلمـيع الفرق احمللية
التي شاركت فـيها وفـرصة اجلوية
ـرة لتـحقيق الـنجاح مواتـية هذه ا
فـي ظل مـوجـود العـبي مــنـتـخـبـات
ـبي والـشـبـاب وفي الـوطــني واألو
كــامل لــيــاقــتــهم بــعــد الــعــودة من
مشاركـات مهمة وعلـى حكيم شاكر
باربات ان يوظف قدرات اجملموع 
اجملمـوعـة ومن اجل حتقـيق منـجز
غـاب عن مــشـاركـة الــفـرق احملــلـيـة
الـسـبـعـة و في مــواصـلـة االنـتـقـال
ــقـبل عـنــدمـا يـتـرشح اول لـلـدور ا
وثــاني اجملــمـــوعــة وافــضل ثالثــة
فرق حتتل التـرتيب الثالث واحلال
للتصفيات االخرى ليصل 16فريقا
لـلــدور الـســادس عــشـر و يــتـوجب
خــوض لـقــاء الـغــد بـشــعـار الــفـوز
ـرور لــلــمـهــمــة الـثــالــثـة لــغــرض ا
بـاريحـيـة كـونه االهم في تصـفـيات
ــواجـــهــة الـــشــبــاب اجملــمـــوعــة 
ـقبل وشيء الـسـعودي اخلـمـيس ا
جـيـد ان يـسـتـهل الـفـريق مـبـارياته
بـالـنتـيـجـة اإليجـابـية عـلى حـساب
قبول الذي اجلزيرة بفضل االداء ا
قــدمـته عــنـاصـره الــتي جنـحت في
تــقـــد مــبـــاراة طــيـــبــة مـن حــيث

واالنتقال السـريع للهجوم وضغط
بـقـوة ومن ركـلـة ركـنـيـة جنح عـلي
كاظم وبـراسيـة متقـنة من تـسجيل
هـدف الـفـوز واحلـسم 83 مـا افـقد
العــــبـي اجلــــزيــــرة تــــركــــــــيــــزهم
وانـــدفـــعــــوا بـــعـــــشـــوائـــيـــة امال
بـتـسـجيل هـدف الـتـعـادل لكن دون
ــســـــــاحــات بــ جــدوى وزادت ا
خـــطــــــوطه الــذي كــاد ان يــتــلــقى
الــــهــــدف الـــثــــالث لــــوال تــــصـــدي
احلــارس الـذي صــد اكـثــر من كـرة
ـــهــمــة خــطــرة قـــبل أن تــنـــتــهي ا
ـصـلحـة اجلـوية واخلـروج بـكامل

النقاط .
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وسيواجه اجلـوية مومـباي سيتي
لعب الهندي غد االثن في نفس ا
عند الـساعة الـثامنـة والربع مساء
ومـطلـوب من العـبي الفـريق تـقد
ركـز واخـذ األمور ـنظـم وا االداء ا
على محمل اجلـد بعيد عن خسارة
الـفريق الـهنـدي أمام الـشبـاب على
امل ان يـتـعثـر الـشـباب الـسـعودي
امام اجلـزيرة البـاحث عن التوازن
ـشـاركـة لـتـفـتح وحتـقـيق اهـداف ا
االبـــواب امـــام اجلـــوبـــة االنـــفــراد
رتـقـبة ـواجـهـة ا بـالـصـدارة قبل ا
ـــرحــــلـــة األولى من في نـــهــــايـــة ا
الـتــصـفــيـات وان يــجـمع مــا يـقـدر
ــوقف عـــلــيه مـن الــنـــقــاط لـــدعم ا

ـناسب زايـد العـامري فـي الوقت ا
د 43 ويفرض وبتدارك تاخره قبل
دقـيقـت عـلى نهـاية الـشوط االول
بـــســـبب تـــراخي العـــبي اجلـــويــة
الــذين كـان عــلـيــهم ان يــحـافــظـوا
عــلى الـتــقــدم ومـواجــهـة ضــغـوط
اجلــزيــرة الــذي عـمـل مــا بـوســعه
لتفادي تاخره بـعدما انتهز فرصة
ـرور نــحـو ـرتــدة وا الـهــجـمــات ا
تـعــديل الـنــتـيــجـة الـتـي كـان عـلى
اجلـويــة ان يـغـلـق الـفـجــوات قـبل
وقــوع الـدفـاع بـاخلـطـأ الـقـاتل في
ابـعاد الـكرة الـتي وصـلت باخلـطأ
ويـاتي مـنـها هـدف الـتـعـديل وكان
ــواقف عـــلى الــدفـــاع مــواجــهـــة ا
الــصـعــبـة والــلـعب بــقـوة بــابـعـاد
مــحــاوالت الــفــريق اآلخــر النــهــاء
احلصـة االولى بالـتقـدم افضل من
التعادل خشية من اختالف االمور
في الـــشــوط الــثــانـي الــذي شــهــد
خـطـورة مــتـبـادلــة من االثـنـ في
ـبــاشــر عــنــدمـا ردت الــتــســديــد ا
العارضة اخطر كرات اجلزيرة من
تـسـديـدة زيـد الـعـامـري الـذي لعب
كـــرة جـــمــيـــلـــة بــالـــكـــعب ردتـــهــا
الــعــارضــة د 56 ورد اجلــويــة من
كـرة خـطـرة مـرت بـجـانب الـقائم د
رم وتوغل 73 واستمر تهـديد ا
العـبي اجلزيـرة في الـعـمق قبل ان
يـــتـــخـــلص اجلـــويـــة من الـــدفـــاع
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أكـدَ رَئيس جلنَـة كرةِ الصاالت والـشاطئيّـة علي عبد احلـس أن تأهُل مُـنتخبـنا الوطني لـكرةِ الصاالت
إلى نـهائيـاتِ كأس آسيـا التي تـضيفـها الكـويت جاءَ عن جَدارةٍ واسـتحـقاق.وقالَ عـبد احلسـ في بيان
الك اإلداري والطبي أثـبتوا أنهم على قَدرِ الحتاد الكرة إن العـبي مُنتخبـنا الوطني وجهازهم الـفني وا
ُرادَ وظَفروا بـبطاقةِ التـأهُل إلى النهائيـاتِ مُتصدرين للـمجموعةِ الـثانية.وأشاد بـأداءِ التَحدّي وحقـقوا ا
ُـبارات ـيزاً ومن خالل ا ُـباراتـ أمام اإلمارات والـبحـرين إذ كانـوا نِداً قـوياً و ُنـتخب في ا العـبي ا
ُشرف على جلـنةِ كرة الصاالتِ ظَفرنا بـفوزٍ وتعادلٍ وبطـاقةِ التأهُل.وأكـد عبد احلسـ على اهميّـة دورِ ا
والشـاطئـيّة عضـو احتاد الـكرة يحـيى زغيـر الذي لم يـدخر جُهْـداً أو يألـوا عمالً لتـوفيـر كل ما من شأنهِ
ُراد ُنتخبِ الوطني ووجـوده على رأسِ البعثـة وحَثّه الالعب وجهازه الـفني على حتقيقِ ا جناح مُهمـةِ ا

منهم وهو ما حتققَ بالفعل.
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كــــشف نــــائب رئــــيس االحتـــاد
ركـزي لرفع األثـقال العـراقي ا
ــديــر الــتــنــفــيــذي مــصــطــفى ا
صـــــالح مـــــهـــــدي عن مـــــوعــــد
ـــدرب الـــبـــيالروسي وصـــول ا
لـإلشــراف عــلى مــنــتــخــبــاتــنــا

الوطنية.
وقـــــال صــــــالح فـي تـــــصــــــريح
درب البيالروسي صحفي إن ا
الكـسندر كـارناتشـيف سيصل
إلى بغـداد في الثـاني عشر من
نـيـسـان احلـالي لـلـتـوقـيع عـلى
عـــقـــد تـــدريب مـــنـــتـــخـــبـــاتـــنــا
الـوطـنــيـة ومـبــاشـرة اإلشـراف
عـلى ربــاعـيـنــا الـذين يـكــثـفـون
اضي تـدريبـاتهم مـنـذ شبـاط ا
في الـــقـــاعـــة الـــتـــخـــصـــصـــيــة
الـــتــــابـــعـــة لــــوزارة الـــشـــبـــاب

والرياضة.
وبــ صــالح ان تـأخــر وصـول
ـــــدرب الــــــبـــــيـالروسي جـــــاء ا
ألسباب إداريـة تتعـلق بإصدار

120 العـبــاً عن طـريق االخـتـبـارات
التي شملك أغـلب احملافظات على
ان يــتم اخـتــيـار  40 العــبـاً مــنـهم

واالنخـراط في التدريـبات اليـومية
كـثفة ومن ثم يـتقـلص العدد الى ا
24 العــبـاً لــلــمـشــاركـة فـي بـطــولـة

انطاليا الدولية.
ـد مـعـاون وفي سـيــاق مـنــفـصل أكـَّ
مديـر عـام دائـرة الـتـربـيـة الـبـدنـية
فـي وزارة الـــشـــبـــاب والـــريـــاضــة
مـــوفق عـــبـــد الــوهـــاب أنَّ جلـــنــة
اخلبـراء التي  تشـكيلـها من قبل
وزيـر الـشــبـاب والـريــاضـة عـدنـان
درجـال هي جلـنـة مـؤقـتـة ولـيست
دائمـية مهمـتها دراسـة واقع الكرة
العـراقية وتـقد احلـلول النـاجعة

لالرتقاء بها من جديد.
وقــال عــبــد الــوهــاب في تــصــريح
صـحـفي إن الـلـجـنـة  تـشـكـيـلـهـا
مـنـذ شـهـر من اآلن وشـكـلت بـشكل
قد يُخَـيَّل للبـعض انه سريع ولكن
 اخـتـيـار اعـضـائـهـا بـدقـة حيث
شـــمــلت مــجــمـــوعــة من أصــحــاب

WFzU  vK  oÒKF  «dOO  
WO K  W uM  t U Ë
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ــنــتـخب ــنــسق اإلعالمي  كـشف ا
الناش بكرة الـقدم ميثم احلسني
 عـن مـشـاركـة الـعــراق في بـطـولـة
انـطـالـيـا الـدولـيـة الـتي سـتـقام في
تركيا حتضيراً لبطولة غرب آسيا.
وقال احلسني في تصريح صحفي
إن مــشــاركــة الــعــراق في بــطــولــة
انطـاليا الـدولية تُـعَدُّ محـطة إعداد
قبلة أهمها مهمة لالستحقـاقات ا
بـطــولـة غــرب آسـيــا الـتي ســتـقـام
ــقـــبل في خالل شـــهـــر حــزيـــران ا
األردن ال ســـيـــمـــا أن الــــبـــطـــولـــة
سـتـشهـد تـواجد مـنـتخـبـات كبـيرة
وعــلى مــسـتــوى عــالٍ مــثل كــوريـا

اجلنوبية واليابان .
ــــدرب واضـــــاف احلـــــســــنـي أن ا
حـــسـن كـــمــــال في طـــور جتــــديـــد
صـــــــفـــــــوف الـــــــفـــــــريـق مـن خالل
االخــتـبـارات واسـتــقـطـاب عـدد من

ــتــمــيــزين وزجــهم مع الالعــبــ ا
ـنـتـخب مـشـيراُ الى أن تـشـكـيـلة ا
الـفتـرة الـسـابـقـة  فـيـهـا اخـتـيار

d…∫ منتخب الناشئ بكرة القدم
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اســـتــــهل فــــريق الـــقــــوة اجلـــويـــة
مـشــاركــته في دوري أبــطـال آســيـا
بتـحـقـيق فـوزا مـهمـا بـتـغـلـبه على
اجلـزيـرة اإلمـاراتي بهـدفـ لـواحد
في اللقاء الذي جرى في ملعب فهد
الـدولي بـالـرياض ضـمن تـصـفـيات
اجملــمـوعــة الـثــانــيـة من الــبـطــولـة
محققا فوزا صعبا لكنه مستحقا .
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وانـتــظـر اجلـويـة 11 دقـيــقـة لـيـهـز
نافس بـهدف حسـ جبار شبـاك ا
الذي سجله براسية جميلة من كرة
عرضـية مـررها شـريف عبـد الكاظم
لـيـسـتـقــبـلـهـا جـبـار بـشـكل مـهـاري
رمى بـعدما بـدأ الفريق ويودعـها ا
بــضـغـط هـجــومي مــكــثف من اجل
إحـراز هــدف الـتــقـدم بــوقت مــبـكـر
ـــهــمــة وهــو مــا حــصل في لــدعم ا
الـتـسـجيل مـن كرة مـلـعوبـة لـتـمنح
اجلـويـة االفـضـلـيـة بـعـد الـسـيـطرة
على بـداية اللـقاء والتحـكم باالمور
لعب والظهور بوضوح في وسط ا
قـبل ان تـظــهـر مـحــاوالت اجلـزيـرة
للـتعديل عـندمـا اهدر علي مـبخوت
وتـصـاعـد فـرصــة الـتـسـجـيل د 39 
نـشــاط الـفـرقــة عـبـر انــطالقـات من
اجلــــــوانـب وضــــــغـط بــــــوضــــــوح
واســتــمــرت مــحــاوالته الــتي جنح
فــيــهـا بــادراك الــتــعـادل عـن طـريق
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ذلك فإن تـطور صنـاعة كـرة القدم
ـالـيـة جــنـبًـا إلى جـنـب مع اآلثـار ا
احلـتمـيـة لـلـوبـاء جعـلـنـا بـحـاجة
إلـى إصالحـات بــاجلــمـلــة ولـوائح

الية. جديدة لالستدامة ا
وأضــــــاف لـــــقــــــد عـــــمـل االحتـــــاد
األوروبي لـكـرة الـقـدم مع أصـحاب

صلـحة عبر كـرة القدم األوروبية ا
لـتـطـويـر هـذه اإلجـراءات اجلـديـدة
ساعدة األنديـة على مواجهة هذه
الـتـحـديـات اجلـديـدة. سـتـسـاعـدنا
هـذه الــلـوائح في حـمــايـة الـلــعـبـة
وإعـدادهـا ألي صـدمـة مـسـتـقـبـلـية
محـتملـة مع تشـجيع االستـثمارات

ôU Ë ≠b —b

اعـلنت الـلجـنـة التـنفـيذيـة لالحتاد
األوروبي لـكــرة الـقــدم يـويــفـا عن
مـوافـقـتـهـا عـلى الـلـوائـح اجلـديدة
لــتـراخــيص األنــديـة واالســتــدامـة
ـالـيـة في اجـتــمـاعـهـا في مـديـنـة ا
نــيــون.وقـال يــويــفــا في بــيـان ان
الــلــوائح هي أول إصالح رئــيـسي
ـالــيـة لالحتـاد األوروبي لــلـوائح ا
ها ألول لكرة القدم منذ أن  تقد

مرة في عام 2010.
 ونـــــــــقـل االحتـــــــــاد األوروبـي عن
رئـيـسه ألـكـسـنـدر تـشـيـفـرين قـوله
ـــالــيــة األولى لالحتــاد الــلــوائح ا

األوروبي لــــكـــرة الـــقـــدم الـــتي 
ــهـــا في عــام 2010 خــدمت تــقـــد
غرضها األسـاسي. لقد ساعدت في
ـالـيـة لـكـرة الـقـدم ـوارد ا ســحب ا
األوروبـــيـــة من حـــافـــة الـــهـــاويـــة
وأحــدثت ثــورة فـي كــيــفــيــة إدارة
أنــديـة كـرة الــقـدم األوروبـيـة. ومع

اخلــــبــــرة والـــــتــــجــــربـــــة وكــــذلك
يـة ومـختـصون شـخـصيـات أكـاد
فـي عـــلم الـــتـــدريب وكـــرة الـــقـــدم
مبـيناً أن الغـرض من هذه الـلجنة
هـو تقـد ستراتـيجـية مـستـقبـلية
وتـشخـيص مـكامن اخلـلل وايـجاد
احلــلـول الـتي من شـأنـهـا االرتـقـاء

بالكرة العراقية.
واضـاف عبـد الـوهاب أن الـبعض
أشكـل علـى العـدد الـكـبـيـر لـلـجـنة
ونـحن نــتــفق مع هــذا األمــر ولـكن
لـيس جـميع األعـضـاء تفـاعـلوا مع
األمــــر بل جنـــد الـــبــــعض اعـــتـــذر
رسـمــيـاً مـنــذ الـبـدايــة مـثل راضي
شنيشل وحارس مـحمد أما الذين
تـــواجـــدوا هم عـــشـــرة أشـــخــاص
تحدث مشيراً إلى أنَّ" فضالً عن ا
اجللـسة األولى كـانت األهم كـونها
وضعت أسس العمل وستراتيجية
ــدى كــون األمـر يــتــعـلق بــعـيــدة ا

بحلول جذرية وليست ترقيعية.
وأشــار عـبــد الـوهــاب الى أن أبـرز
احلــلـول الـتي وضــعت هي دراسـة
واقع األنــــديـــــة ونــــظــــام الــــدوري
وتطـوير الـفئـات العمـرية وتـشكيل
جلـنـة خــاصـة بـاخـتــيـار الالعـبـ
احملــــتــــرفـــ وايــــضــــا اعـــتــــمـــاد
تــراخـيص األنـديـة كـأسـاس لـبـنـاء
كرة قـدم حقيـقية ألنـها تعتـمد على
وجود الـبنى التـحتيـة بينـما جند
أن األنـدية الـتي تشـارك في بطـولة
آسـيــا لـديــهـا بــعض الـتــهـاون في

نظام التراخيص.
وتـابع عــبـد الــوهـاب أن الــلـجــنـة
ـنــاط بــهــا ورفـعت أدت الـواجـب ا
تـــوصـــيــاتـــهـــا ولـم يــتـــبـقَّ ســوى
اجـتمـاع أخيـــــر مع وزيـر الشـباب
والــريــاضــة رئــيس احتــاد الــكـرة
عـــدنــان درجـــال لــيـــنــتــــــهي عــمل

اللجنة.

ســتــوري من خالل حــسـابه الــرســمي عـلى
"انـستـغرام" لـيؤكـد عدم صـحة تـلك الشـائعة

ويثبت تمتعه بصحة جيدة.
وقــال فــيـيــرا في فــيـديــو عـبــر احــدى مـواقع
الـتـواصل االجـتمـاعي أصـدقـائي شـكـرا لكم
عـلى رسائـلـكم وقـلقـكم حـولي. أنا بـخـير
وعــــلى قــــيــــد احلــــيــــاة. أشــــاهـــد
مباريات دوري أبطال آسيا في

منزلي".
وختـم ساخـرا: ال أحـد يـعلم
ـــوت ـــوت أوال قــــد  من 

من كتب ذلك قبلي.
 وحــقق الــبــرازيـلي فــيــيـرا
أكــبــر مــفــاجــأة في تــاريخ
الـبـطـولـة الـتي أقـيـمت ألول
مــــــــرة فـي أربع بــــــــلـــــــدان
مـخـتلـفة بـعـد قيـادة أسود
الرافدين لـتحقـيق البطولـة للمرة
األولى في تـاريخهم بإجناز
غــيــر مــتـوقع لــلــكـرة

العراقية.
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ديـر الـفني نـفى البـرازيـلي جـورفان فـيـيـرا ا
ـصـري الـشـائـعـة الـسـابق لــفـريق الـزمـالك ا
الـتي تـرددت مـساء اجلـمـعـة عن وفاته وذلك
من خالل ظــهـــوره في مــقـــطع فــيـــديــو عــبــر

حسابه الرسمي .
وكـــان احلـــســـاب الـــرســـمي
لــــقـــــنــــاة بــــ ســــبــــورت
اإلخـبـاريـة نقـل فيـهـا نـبأ
ـدرب الــبــرازيـلي وفــاة ا
إثر تـعرضه لنـوبة قلـبية
مفـاجئة لـكن احلساب
الـرســمي لـلـقــنـاة عـاد
وحـذف الـتـغـريـدة بـعد
نشـرها بـدقائق قـليـلة.
ـدرب الـسابق وبـادر ا
لـــفــريـق الــزمـــالك فــور
تــداول تـــلك الــشــائــعــة
بالـظهور في مقطع فيديو
عـبــر خـاصـيــة الـقـصص

ــــــصــــــورة ا

جورفان فييرا

عــــــمــــــار
بــــوزن 109
كغم والرباع علي
عباس بــوزن  89كغم ويشرف
عـــــلى تـــــدريــــبـــــات الالعـــــبــــ
ــدرب عــمــار يــسـر الــشــبــاب ا
آمـالً بـإقـامـة مـعــسـكـر خـارجي
يكـون مكـمالً للمـعسـكر احلالي
في بـــــغـــــداد وحلـــــ انـــــطالق
االسـتـحـقـاقـات اخلـارجـيـة وان
ــعـســكـرات فـتــرة إقـامــة هـذه ا
وأمــاكـنــهــا تـتــوقف عــلى مـدى
ـــقـــدم لــنـــا من ـــادي ا الـــدعم ا

بية. اللجنة االو

سمات الدخـول مشيراً إلى أن
االحتاد العراقي سيتشاور مع
ــدرب بــخــصــوص مــنــهــاجه ا
قبـلة وسبل تـطوير للـمرحلـة ا
الــربــاعـــ واخــتــيــار األفــضل
مــنــهـم بــغــيـــة تــوزيـــعــهم بــ
الـبــطـوالت الــتي سـيــشـاركـون
فـــيـــهـــا من بـــيـــنـــهـــا بـــطـــولـــة
الــــتــــضـــامـن اإلســالمي الــــتي
ســتـقــام في مــديــنـــــــة قــونــيـا
الــتــركــيـة وبــطــولــة آســـيـا في
الـصـ وهـنـاك أيـضـاً بـطـولـة
العرب الـتي تضيفـها البحرين
ـقـبـل وتـسـتـمـر مـطـلع تــمـوز ا
حتى احلـادي عـشر من الـشهر
نــفـسه ومن ثم مـــــــــنـافـسـات
آسـيـا لـلـنـاشـئـ نـهـايـة تـموز

قبل. ا
وأضـاف صالح لـدينـا مشـاركة
مـــهــــمـــة في بـــطــــولـــة الـــعـــالم
لـلشـباب فـي اليـونان حتت 20
عاماً في الـ 28نيسان احلالي
وسـيـمـثـلـنـا فـيهـا الـربـاع عـلي

سـتـقـبل ـزيـد  الـعـقالنـيـة وبـنـاء ا
مستدام للعبة.

وســتـدخل الـلـوائح اجلـديـدة حـيـز
الـــتــــنـــفــــيـــذ فـي حـــزيـــران 2022.
وسـيــكـون هـنـاك تــنـفـيــذ تـدريـجي
عـلى مـدى ثـالث سـنـوات لـلـسـماح

لألندية بالوقت الالزم للتكيف.
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االحتاد
االوربي لكرة

القدم
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َن يــريـد ان يـبـني ــر بـهـا الــبـلـد لـهــا فـوائـد  كل مـحـنـة 
ويـتـقـدم. أمّـا الـذين ال يـأخــذون عـبـرة من مـوقف صـعب أو
ـــضــون مـن دون اكــتـــراث فــهــؤالء ال فــتــرة عـــصــيـــبــة و
يستحقون تسلم مناصب قيادية في السلطة أو اجملتمع ألنّ

الي البشرية لن تكون في أيد أمينة معهم. ا
ـسارات لكي  من األمور الـتي تضيء لـلعـراقي جانـباً من ا
ـا فيه مـستـقبل اطـفاله هي ـشهـد واضحـا أمامه  يرى ا
طريقة تعاطي السياسي الفجّة مع مسألة السلطة التي ال
ــســؤولــيـات تـوحـي حـتـى االن بـأنَّ هــنــاك اســتــشــعـاراً بــا

. الي اجلسام موضوعاً إزاء ا
 اليـوم العـراقيـون يرون مـصـالح تتـصارع ومـقوالت بـائدة
نـابر الـسيـاسية متعـفنـة يُعـاد تلـميـعهـا وضخّـها من عـلى ا
والــوجــاهــيــة الى الــشــارع وهــذا يــجــعل الــصــورة أكــثــر
وضوحاً بشـأن مستـقبل البلـد وبيد مَن أصـبح أو سيصبح

. الحقاً
ـواطن الـعـراقي الـذي يـسـعى الى قـوته الـيـومي من جـمع ا
زابل ليس حـالة فرديـة هنا القنـاني الفارغـة في حاويـات ا
ـا هي ظـاهـرة مـع اختـالف تـفـاصيـل االعـمال او هنـاك وا
شابهة االخـرى غير الالئقـة واحملظورة صحيـاً وبيئياً في ا
ــواطن الــذي جتـــاوز اخلــمــســ أو أي دولــة بــالــعـــالم. وا
الـســتــ من عــمــره ولــيس له بــيت يــأويه مـن دون بـدالت
ـا حـالـه حال األغـلـبـيـة في ايجـار ال يـقـوى عـلـى دفعـهـا ا

البلد النفطي الغني. 
واطن سيعيد عبر تصرف او موقف او وجهة نظر او هذا ا
توجه او مسار أو صرخة قراءة الوضع العراقي في ضوء
عمعة الـسياسية التي تـمر امامه في كل مرة ويخرج هذه ا

الي التي ينتمي اليها. هو الوحيد خاسراً منها مع ا
ــنـاصب من الـذين اخـتـبـرهم هـنـاك فـقط اسـتـقـتـال نـحـو ا
الشعب سـنوات وعـجزوا عن تـقد خـدمة حـقيـقية له وهم
دمرة ال يعرفون عن البرنامج االقتصادي لنهضة البلدان ا
ــنـكـوبـة شـيـئـا ولـم يـقـفـوا يــومـا لـتــدارس جتـارب الـدول ا
بـاحلــروب وكــيـف نــهــضت وقــبل ذلك مــعــظــمــهم من دون
مؤهالت عـلـميـة مـتـصلـة بـخبـرات مـتـراكمـة في زمن اخلـير

والشر معاً بالداخل واخلارج. 
اخللل أسـاس في بـنـاء عقـلـيـة الـساعـ لـلـسلـطـة وهم غـير
ــقــايـيـس عـراة من أســبــاب نـيل مـؤهــلـ لــلــمـهــمــة بـكل ا
االسـتـحـقـاق اال من الـعـامل الــطـائـفي الـذي يـدفع بـهم الى

ذلك.
 من هنـا سيـظل البـلـد ينـتج حكـومات تـمـثل اغطـية سـميـكة

فوق الواقع التعيس من دون ان تكون قادرة على تغييره.

{ واشـــــــنــــــطن (أ ف ب)  –أعـــــــلــــــنت
الــســـلـــطــات الـــصـــحــيـــة في واشـــنــطن
األربـعــاء أنـهـا اعـتـمـدت  الـقـتل الـرحـيم
إلنـهاء حـياة أنـثى الثـعلب الـعدائـية التي
أثــارت الــذعــر قــرب مــقــر الــكــونــغــرس
بـعــدمـا هــاجــمت مــارة من بـيــنــهم أحـد
النـواب  مشيرة إلـى أنها كانـت مُصابة
بـداء الـكـلب. وفـي وقت مـتـأخـر من بـعـد
ظـــهــر الــثالثــاء أُمـــسك بــاحلــيــوان ذي
ـساحات الشـدق األبيض واألحـمر في ا
اخلضراء لـهضـبة الكـونغـرس حيث يقع
مـجلـسـا الـشـيوخ والـنـواب بـعـدما عضّ
تـسـعة أشـخـاص. وأوضـحت السـلـطات
الــصـحـيــة األربـعـاء أنّ حــيـاة احلـيـوان
وهـو أنثى ثـعـلب بـالغـة أنـهيت بـواسـطة
القـتل الـرحـيم بطـريـقة إنـسـانيـة بـهدف
إجـراء اخــتـبــار لــلـكــشف عـمّــا إذا كـان
احلــيــوان مــصــابــاً بــداء الــكـلـب. وبــعـد
ساعات قليلة أعلنت السلطات أنّ نتائج
االخــتــبــار أتت إيــجــابـيــة بــفــيـروس داء
الــكـلب مـشــيـرةً إلى أنّـهــا تـتـواصل مع
جمـيع األشخاص الذين تعرّضوا لعضة
الثـعلب. وانتـشرت عبر مـواقع التواصل
تعـليقات وفـكاهات في شـأن وجود أنثى
الثـعلب على مقربة من احملفل األساسي
ـوقراطـيـة األميـركيـة. وغرّد حـساب لـلد
CapitolFox عـبـر تـويـتـر بـعد اإلعالن

عن نفوق الثعلب نفق ولكن لن يُنسى.
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ــهـاجـر  من ــغـتـرب وا : ا البـد في الـبــدء من الـتــمـيـيــز بـ
ناحية وب االغتـراب والهجرة الطوعي مـنها والقسري من
غـترب هو ذلك الـشخص الذي يـجد نفسه ناحية اخـرى. فا
في بلد غير وطنه األصلي لكنـه يبقى يفكر في العودة طالت
مدة اقـامـته أم قصـرت نـاهيك عن أسـبـاب تلك الـغـربة. في
هاجر ح تعني الـهجرة ال سـيما الطـوعية مـنها اتخـاذ ا
قراراً بهجر وطـنه مكاناً وثـقافة لكي يـعيش مجتـمعاً جديداً

في كل ما له وما عليه.
ــغـتـرب من هـنــا جتيء أهـمــيـة كــتـابـتــنـا حــول مـوضــوعـة ا
العراقي واشـكالـية اندمـاجه وحفـاظه على الهـوية. كـما البد
من االشارة الى اختالف مفـاهيم ما يسـمى باالندماج التي
تتراوح بـ االنصـهار التـام مروراً بـالتعـايش وانتـهاءً حتى
ـوازية التي باالنعـزال والعـيش في ما يـسمى باجملـتمـعات ا
ال حتبذها بلـدان االستضافـة ناهيك عن اختـالفات مفاهيم
ـاط تـطــورهـا بــالـنــسـبـة لـألجـيـال الـهـويــة وعـنــاصـرهــا وأ

اخملتلفة.
حـتى الــســبــعـيــنــات لم يــكن يــعـرف كــثــيـر مـن الـعــراقــيـ
االغـتــراب والــهـجــرة الــتي ســرعــان مـا بــدأت تــتــزايـد مع
احلـرب الــعـراقــيـة االيــرانـيــة ومــا حـصل من أمــر احلـروب
بعدهـا حتى وصـلت ذروتهـا مع الغـزو واالحتالل االمـريكي
عام 2003 والـهـيــمـنــة الـطــائـفــيـة واالقــتـتـال األهــلي وتـردي

االوضاع االمنية واالقتصادية.
اليوم يعيش ماليـ العراقيـ في بلدان العـالم اخملتلفة من
عربـيـة واسالمـيـة واوربـيـة وامـريكـيـة وفي كـنـدا واسـتـرالـيا

وغيرها.
انـيـا تـسـعى الدول الى أقـلـمـة هؤالء وفي اوروبا ومـنـهـا ا
. غتربـ لكي ينـدمجوا في مجـتمعـاتها ثقـافياً واقـتصادياً ا
من أجل ذلك تـلـعب مـسـألـة تـعــلم لـغـة الـبـلـد والـتـعـايش مع
ثقـافـته واالستـعـداد لـلمـسـاهمـة في سـوق عـمله واقـتـصاده
. من نـاحـيـة أخـرى يـجـهـد ـغـتـربـ دوراً كـبـيـراً في حـيـاة ا
غـتـربـون انـفـسـهم ويـصـارعوهـا عـلى االحـتـفـاظ بـهـويـتهم ا
العراقية في لغاتها ولهجاتها وعاداتها وتقاليدها ويروحوا

يحرصوا على تعليم ابنائهم لغاتهم ومبادىء اديانهم.
كما اجـتهدوا في تـأسيس منـظمات مـجتمع مـدني ليشـبعوا
من خالل لقـاءاتـهم ونشـاطـاتهم فـيـها بـعـضاً من حـاجـاتهم

االجتماعية والنفسية والثقافية وكذلك السياسية.
ـغتـربـ العـراقـي بيـد ان اشـكالـيـة التـوفـيق بـ اندمـاج ا
واحلفـاظ على هـويـتهم في مـجـتمـعـات الغـربـة التي اهـتزت
ـهـا حتى داخل الـوطن لـيس بـاالمـر السـهل ال سـيـما معـا
بـ صـفـوف ابـنـاء اجلـيل الـثــاني نـاهـيك عن الـثـالث وفي

االسر اخملتلطة االنحدار.
انـهــا عــمــلــيــة مــركــبــة ومــعــقــدة في جــوانــبــهــا الــثــقــافــيـة
واالقتـصـادية واالجـتـماعـيـة ال يـساعـد مـعهـا سـوى الوعي
الثقـافي والواقـعي من ناحـية ومشـاعر االنـتمـاء الوجداني

والعاطفي والثقافي كذلك.
وفي اطار عمـلي رئيسـاً للـمعهـد الثقـافي العـربي في برل

حيث تواجـهنا يـومياً قـضيـة االندماج والـهوية كـنا اهتـدينا
في عمـلـنـا الى شـعـار: االندمـاج االيـجـابي الـفـاعل احملافظ
ـنـفـتــحـة عـلى ثـقــافـة اجملـتـمع ـتـحـضــرة وا عـلى الـهـويــة ا
همة تفاعلة معه. غير أننا يجب ان نعترف انها ليست با وا

السهلة.
سـؤوليـة الوطـنـية لـلجـهات وختـاماً ال بـد من االشارة الـى ا
سألة الرسميـة العراقـية في هـذه ا
اذا ما أريـد لـلمـغـتـرب الـبـقـاء على
الـــتـــواصـل مع وطـــنــــهم الـــذي قـــد
يعـودون الـيه يومـاً مـا أو على األقل

يتخادمون معه.

تـحدة) (أ ف ب) { اوس (الـواليـات ا
ـــلـــيـــارديـــر إيـــلـــون مـــاسك – افـــتـــتح ا
اخلميس مـصنعاً جديـداً لشركته تيسال
في أوســـ بــتـــكـــســاس فـي احــتـــفــال
حـــضـــره اآلالف وبـــدا أشـــبه بـــحـــفالت
ــوسـيــقى. ووصل مــاسك الـذي جنـوم ا
يـحتـفل بنـمو اسـتـثنـائي تشـهده شـركته
ــتــخـصــصـة فـي تـصــنـيـع الـســيـارات ا
الـكهـربائيـة إلى االحتفـال معـتمراً قـبعة
رعـاة الـبـقـر وواضــعـا نـظـارات سـوداء
بــــالـــــتــــزامن مـع بث أغـــــاني راب وسط
هتافـات كان يطلقهـا اجلمهور احلاضر.
 ونُـظّم االحتـفـال الذي نُـقل بتـقـنيـة البث
احلي عبـر االنتـرنت ليـستـوعب نحو 15
ألـف شــخص تـــلــقـــوا دعــوات خـــاصــة
وتــخــلــلــته عــروض تــرفـيــهــيــة وأطــعــمـة
ومـشـروبـات وموسـيـقى قـدّمـهـا عدد من
الـــفـــرق بــاإلضـــافـــة إلى إطالق ألـــعــاب
ــســمّى غــيــغــا ــصـــنع ا نــاريــة. ويــقع ا
تـكـسـاس عـلى أرض تـعـادل مـسـاحـتـها
صـنع الذي بدأ مئـة ملـعب كرة قـدم. وا
تــشــغــيــله مــنـذ نــهــايــة عـام 2021  هــو
خامس مـصنع ضـخم تـابع لـتـيسال إذ
تـمـلك الشـركـة أربـعـة أخـرى في نـيـفادا
. وأكّـد ونــيــويــورك وشــنــغــهــاي وبــرلــ
ـصـنع أطـول من برج مـاسك أنّ مـبـنى ا
خلـيفة في دبي (أعلى مـبنى في العالم)
مـضــيـفـاً إنه مـصـنـع الـسـيـارات األكـثـر
تـــطــوراً عـــلى اإلطـالق إذ تــدخـل مــواد
الــتـصــنـيـع من جـهــة لــتـخــرج الـســيـارة
مصـنّعةً من اجلـانب اآلخر. واسـتعرض
الــفــريـق الــعـــامل عــدداً مـن مــنـــتــجــات
ستقبلية كسيارة سايبر تراك الشركـة ا
ـــقــرر بـــدء إنـــتــاجـــهــا الــكـــهــربـــائـــيــة ا
عــــــــــــام  2023 والروبـوت أوبتيموس
الذي سيـنجز ما ال يرغب البشر بالقيام
به.ووعد مـاسك مجـدداً بتصـنيع روبوت

تاكسي مستقل بشكل كامل.
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{ أريــــــانـــــة (تـــــونس) (أ ف ب) –
أصــبح انــتــشــار الــكالب الــضــالـة
ـغـرب الـعربي يـقـلق أكـثـر سـكـان ا
وخـصـوصـاً بـعـدمـا لـقـيت تـلـمـيذة
مـصـرعهـا في تـونس وكـذلك قضى
صـــبي فـي اجلــزائـــر لـــكن الـــقــتل
ــنـــظم لــهــذه احلــيــوانــات وهــو ا
ــــعـــتــــمـــد في احلـل الـــرئـــيــــسي ا
مــواجـــهــة هــذه الــظـــاهــرة يــلــقى
ـــدافــــعـــ عن اســــتـــنــــكـــاراً مـن ا

احليوانات.
ـــدعي الـــعــام في  وفـــتح مـــكــتب ا
قــــابـس (جــــنــــوب شــــرق تــــونس)
اجلـمـعـة حتـقيـقـا في أعـقـاب مـقتل
فـــتــاة تـــبــلغ  16عـــامــا تـــعــرضت
لــــهــــجــــوم كالب ضــــالــــة وهي في
درسـة. وقد اشـتكى طـريـقهـا إلى ا
الــســكـان مـن االرتـفــاع األخــيـر في
أعـداد الكالب الـضالـة التي تـهاجم
ــنـطــقـة ــاشـيــة في هـذه ا أيــضًـا ا

الزراعية.
 وفـي اجلــزائـــر الــتـــهــمـت الــكالب
الـطـفل صالح الـدين ( 12عـامًـا) في
ـديـنـة بــدايـة شـهـر آذار/مــارس  
الـبـلـيـدة غـرب الـعـاصـمـة بـحـسب
عـــمـه الــذي قـــال إنـه لم يـــبق مـــنه
سوى العظام في أطرافه السفلى. 
وصــرح الــطـبــيب الـبــيــطـري عــبـد
ــؤمن بــومــعــزة لــوكــالــة فــرانس ا
بـرس ان الــطـريـقـة الـوحـيـدة الـتي

تـستخدمـها اعوان البـلدية في هذا
الـبلد هي األسر والـقتل معربا عن
اســفه ايـضــا لـكـونــهم يـتــصـرفـون
فــقط في حـاالت الـطــوار عـنـدمـا
تــكـون هـنـاك حـاالت اإلصـابـة بـداء
الـكـلب. مـن جـانـبهـا تـؤكـد تـونس
أنـها اتخذت بعض اإلجراءات: فقد
أتـــاحت وزارة الـــزراعــة لـــقــاح داء
الــكـلب مــجـانًــا وحـددت لــنـفــسـهـا
هـــــدف تــــلـــــقــــيح  70إلى  -80 من
الــــــكالب بـــــســــــرعـــــة فـي تـــــونس
الـعاصمة. وأُعلـنت حالة الطوار
فـقد توفي خمسـة أشخاص  بعدما
عـضـتهم كـالب ضالـة مـصابـة بداء
الــــكـــلب في الــــبالد في عـــام 2021
وعـلـى مـسـتـوى الـعـاصـمـة تـونس
الــكـبـرى الـتي يـبــلغ عـدد سـكـانـهـا
مــلـيـونـ  تـســجـيل إصـابـة 55
ئة من الكالب بحسب الوزارة. با
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فـي الــــســــنــــوات األخــــيــــرة جلــــأ
الــتـونــسـيـون إلى الــكالب بـدالً من
أجــهــزة اإلنــذار الــبــاهــظــة الـثــمن
تلكاتهم بحسب ما قاله حلماية 
رئـيسـة جمعـية حـماية احلـيوانات
فـي تـــونس نـــوال لــــقش لـــوكـــالـــة

فرانس برس. 
لــــكـن حــــاالت اإلهــــمــــال كــــثــــيـــرة
وخـصــوصـاً عـنـدمـا تـنـجب اإلنـاث

صـغارًا. وبـالتـالي فلـيس نادرا أن
ـارة مـجمـوعـة من الكالب يـواجه ا

وجهاً لوجه في العاصمة. 
وتــطـالب اجلـمــعـيـة بـقــانـون يـلـزم
ــالــكـ بــوضع عالمــات تــعـريف ا
ــــكن عـــــلى كـالبــــهم بـــــحــــيـث ال 
إلـقاؤها في الشارع مع اإلفالت من
الـعـقاب وأن يـتم جتهـيـز كل بلـدية

ركز إدارة للكالب الضالة. 
وأشارت نوال لقش أنه يوجد ستة
مـــراكــز في تـــونس: لـــقــد ربـــحــنــا
مـعـركـة لكـن لم تنـتـصـر في احلرب
بـعـد معـتـبرة أن اجلـمـعيـات تـقوم

بـعمل الدولة. 
وأسـفت لـكـون كـثـيـر من الـبـلـديات
ــا فـي ذلك تــلك تـــواصل الــقـــتل 
الــتي يــوجــد بــهــا مــركــز تــطــعــيم

وتعقيم.
وفـي األشــــــهـــــــر األخــــــيــــــرة أدت
احلـمالت الـدمـوية لـقـتل الكالب ال
سـيما في جزيـرة جربة السـياحية
إلـى احـتـجـاجـات مـن قـبل نـشـطـاء
حـــقــوق احلــيـــوان عــلى شـــبــكــات

التواصل االجتماعي.
ــمــارســات اعـوان ونــدّدت لــقـش 
الــبــلــديــة بــعــد إطالق الــنــار عــلى
ـكن أن تــتـألم لــسـاعـات الــكالب 
قـبل ان تموت. ويتم تركها من دون
الــتــحــقق بــشــأن مــا إذا كــانـت قـد

ماتت أو جُرحت فقط. 
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{ لـنـدن  –واشـنـطن  –الـزمـان -(أ
ف ب)  –وسّـــعت شــركـــة فــيــريــرو
اإليــطـالـيـة الــعـمالقـة لـلــصـنـاعـات
الـــغـــذائـــيـــة مـــســـاء امـس نـــطــاق
عـمـليـات الـسـحب الوقـائي لـبعض
مـنـتـجـات شـوكـوال كـيـنـدر لـتـشـمل
ـتحدة جتـار جتزئـة في الـواليات ا
بـسبب احتـمال إصابتـها ببكـتيريا
ونيال. وقبل أيام قليلة من عيد سا
الـفصح سحـبت الشركة اإليـطالية
ـــاضـــيـــة مـــنـــتـــجــات فـي األيـــام ا
لـــشـــوكــوال كـــيــنـــدر مـــوجــودة في
أسـواق دول أوروبـيـة عدة (فـرنـسا
تحدة وأيرلندا ملكة ا وبـلجيكا وا
والـــســـويـــد وهـــولـــنــدا) بـــســـبب
مـخاوف بـشأن مـنتجـات مصـنوعة
في مـصنـعها الـبلـجيكي في مـدينة
أرلـون يُشتبه في أنها مصدر تفش
ـونـيال رغم عـدم رصد ـرض الـسـا

هـذه البكـتيريا في أي من مـنتجات
كـيــنـدر. كـمـا قـررت شـركـة فـيـريـرو
اإليــطــالـــيــة الــعــمالقــة في مــجــال
صـنـاعة الـشـوكوال األربـعـاء سحب
مـــزيـــد من مـــنــتـــجـــات عالمـــتـــهــا
الــتــجـاريــة الــشــهـيــرة كــيــنـدر من
ـتــحـدة وإيــرلـنــدا بـعـد ــمـلــكـة ا ا
تـسجيل إصـابات بالسـلمونيال في
أوروبـــا قــبل أســبـــوعــ من عــيــد

الفصح.
وقـــالت فــيـــريــرو في بـــيــان مع أن
الــوضع ال يــزال عــلى حــاله نـدرك
تــمــامــاً أنّ عــيــد الــفــصح يــقــتـرب
تـــزامـــنـــاً مع ارتـــفــاع مـــتـــوقّع في
ـنتـجـات مـضـيـفةً مـبـيـعـات هـذه ا
لـــذلك قـــررنــا كـــإجــراء احـــتــرازي
نـتجات إضـافي سحب مـزيد من ا
ـصـنع نـفـسه خالل ـصـنّـعـة في ا ا

الفترة ذاتها.

{ بــــــاريس (أ ف ب)  –يــــــحــــــسّن
ا في ذلك تـناول القهوة بـانتظام 
لــدى األطــفــال مـن عــوارض مـرض
عــصـبي وراثي نـادر عـلى مـا افـاد
األربـــعــاء بــيـــان عن دراســة أكّــدت
نـتـائـجـها مـالحظـات سـابـقـة كانت
اشــارت إلى هـذا الـتـأثــيـر.وأثـبـتت
هـــذه الــدراســـة احلـــديــثـــة قــدرات
الـكافـي عـلى عالج مرض عـصبي
نــــادر عـــــلى مــــا ذكـــــر في بــــيــــان
صـحافي معـهد الدمـاغ الذي شارك
فـي الــدراســـة إلـى جـــانب مـــعـــهــد
إنـسرم ومجـموعة من مـستشـفيات
بـــاريس.  وهــدفت الـــدراســة الــتي
نُـــشــرت يــوم الــثالثـــاء في مــجــلــة
تخصصة في مـوفمنت ديسوردر ا
عـلم األعـصـاب إلـى تـأكـيـد بـيـانات
أولـيــة مـنـفـصـلـة في شـأن فـاعـلـيـة
الــقـهـوة في مـواجــهـة اضـطـرابـات
حـركـية مـعروفـة حتت مسـمّى خلل
ADCY5  رتبطة بج احلركة وا
ــرضــيــة وتـــتــرجم هــذه احلـــالــة ا

ريض ـنـهـكـة بـعـجـز ا الـنـادرة وا
عـن ضبط حركات كثيرة وال يوجد
رض. حـالـيـاً عالج منـاسب لـهـذا ا
لــــكـن قــــبل ثـالث ســــنــــوات الحظ
أطـــبـــاء فــرنـــســـيـــون من بـــيــنـــهم
االخـــتــصـــاصـــيــان في األعـــصــاب
ـــانـــويل فـالمــان-روز وأوريـــلي إ
مــيـنـيــريه احـتــمـال وجـود تــأثـيـر
إيــجــابي لــلــكــافــيــ لـدى مــريض
صـــــغـــــيـــــر في الـــــسن. وفـي هــــذا
ّ بـــالــصــدفــة االكـــتــشــاف الــذي 
تـــنــاول الــطــفـل الــبــالغ  11 عــامــاً
الـقـهـوة الـعـاديـة ثم من غـيـر قـصد
ـنــزوعـة الـكــافـيـ الـتي الــقـهـوة ا
ثابة دواء اعتبرت بالتالي عمليا 
وهـمي لـكـنّـهـا لم تُـخـتَـبَـر إلّـا على
حـالــة واحـدة مـنـفـصـلـة مـا تـعـيّن
بـالتالي إثبات النتيجة على حاالت
أخـرى. لـذلك درسـت ميـنـوريه إلى
جـانب فالمـان-روز بـيـانـات تـابـعة
لـثالثـ مـريـضـاً من األعـمـار كـلّـها

. تناولوا الكافي

bFÐ ‚«uÝ_« s  tðôu uý V×Ý

öO½u*U UÐ WOÐ—Ë√  UÐU ≈
w dŠ qK Ð 5ÐUB*« vKŽ …uNIK  wÐU−¹≈ dOŁQð sŽ nAJ «

عام 2013  إذ بـيعت نـسخة بـ15,2
مــلـيـون دوالر في مـزاد نـظـمـته دار
ســوذبــيــز في نـيــويــورك بــحـسب
مـــوقع أرتـــنت. كـــمـــا  كــشـــفت دار
كـريـسـتـيز لـلـمـزادات اخلـميس عن
يـكيالجنيلو هو رسم غـير منشور 
األول الـذي يظهـر جسمـا عاريا في
سـجل الفـنان بقـيمة تـقديريـة تبلغ
مليون 33مـليون يورو (حوالى  30
دوالر) قـبل طـرحه في مزاد في 18

أيار.

بــنـســخـتـه الـضــخـمــة في جـامــعـة
كــولــومـبــيــا في نـيــويــورك وأمـام
قـــصـــر جـــوقـــة الـــشــرف فـي ســان
فـرانسيسكـو وفي متحف كابيزارو
في الـبـنـدقـيـة. وسـيـجـول الـتـمـثال
دوالً عــدة اعـتـبـاراً من اجلـمـعـة إذ
سـيُـعرض خـصـوصاً في نـيـويورك
وهـــــونغ كــــونـغ قــــبل عـــــرضه في
بــاريس اعـتـبـاراً من  23 حــزيـران.
ويــعـود آخـر رقم قــيـاسي في مـزاد
ـفـكـر لـرودان إلى عــلى مـنـحـوتــة ا

مـجمـوعة خـاصة مـسمـاة األسلوب
هم كانت موجودة داخل شقة في ا
بــاريس صـمّم ديــكـورهــا ألـبــيـرتـو
بـينـتو وسـتطرحـها دار كـريسـتيز
لـلــبـيع في الـتـاريخ نـفـسه. وصـمم
ــفـكـر حــوالى الـعـام 1880 رودان ا
كــجــزء ال يــتــجـزأ مـن عـمـل أبـواب
ـفكر ـستنـد إلى أعمال ا اجلـحيم ا
اإليــــطـــالي دانـــتـي وأصـــبح هـــذا
الـتـمـثـال عـمالً مـسـتـقـالً عام 1904
وهـــو الـــتـــاريخ الـــذي عُــرض فـــيه
لـــــــلـــــــمـــــــرة األولـى فـي بـــــــاريس.
واســـتـــحــوذ مـــتــحـف رودان عــلى
الــتـمـثــال بـعــد وفـاة الـنــحـات عـام
وأجنــزت مــسـابـك عـدة بــعـد 1917
وفـاته  26 نـسـخـة من الـعمل خالل
فـترت مـتتالـيت ب 1919-1945

و1954-1969.
وعـــلـى غـــرار لـــوحـــة مـــونـــالـــيـــزا
لــلـيـونـاردو دافـنــشي أو الـصـرخـة
ــــفــــكــــر ــــثـل ا إلدوارد مـــــونش 
لـــرودان أحــد أشـــهــر األعـــمــال في
تــــاريخ الــــفـن.ويُــــعـــرض الــــعــــمل
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أعــلـنت دار كــريـســتـيــز لـلــمـزادات
اخلـميس طرح نـسخة بـرونزية من
ــفـكــر الـشـهــيـر لـلــنـحـات تــمـثـال ا
الـفـرنـسي أوغـوست رودان بـقـيـمة
تـــقــــديـــريـــة تـــتـــراوح بـــ  9و14
مـــلــيــون يـــورو في مــزاد تـــعــتــزم
تـنـظـيـمه في  30 حـزيـران/يـونـيـو.
وصُــنع نــحــو أربـعــ نــســخـة من
ـفـكـر الـتي تـمـثل رجالً مـنــحـوتـة ا
جـالــسـاً في وضـعـيـة تـأمّل ويـضع
اجلـزء السـفلي من وجـهه على يده
الــيـمـنى خالل حـيـاة رودان وبـعـد
وفــاتـه حـتـى الــعـام 1969. ويُــقــدّر
عروضـة للبيع في سـعر النسـخة ا
ـــصـــنــــوعـــة من صـــدأ بــــاريس وا
الــنــحــاس األســود والــبـنـي بـ 9
و 14مــلـيـون يـورو ( 78?9و21?15
مـليون دوالر). وصُـنع التمـثال عام
فـي مسبك أليكسيس رودييه 1928
ـعروف بتصنيعه عدداً من أعمال ا

رودان البرونزية األكثر شهرة.
ـفـكـر هـذا جـزءاً من وكـان تـمـثـال ا

اإلغـالق وأعطيت األولوية للحفاظ
عـلى أعـمـال الـنـظـافة واألمـن.  لكن
ــوازنـة لم تـعـد تـســمح بـتـسـيـيـر ا
ـــتـــاحف الـــثالثـــة بـــشـــكل عـــمـل ا
ـضي في مــشـروع طــبـيــعي وال بــا
ـنـزل إضــافـة ألف مـتـر مـربع إلى ا
الــواقع في وسط سـانــتـيـاغـو. وإذ
شـدد سـايـز عـلى عـدم جـواز إغالق
ؤسسة مـنازل نيـرودا أوضح أن ا
ســعت عــبــثــاً إلى احلــصــول عــلى
تــــمـــويل مـن حـــكــــومـــة الــــرئـــيس
سـيـبـاستـيـان بيـنـير (2018-2022)

والشركات اخلاصة.

الـزجاجـات والقـواقع ومسـتلـزمات
تــدفـــئــة الــقــدمـــ وحــتى حــلــوى

اكارون. ا
نازل الثالثة يبلغ وكان عدد زوار ا
نـــحــو  350 ألـف شــخـص كل عــام
قـبل اجلائـحة. وبـعد أشـهر طـويلة
مـن اإلغالق أعـــيـــد فــــتـــحـــهـــا في
أيــلــول/ســبــتــمــبـر ولــكـن بـســبب
الـقيود الـصحية واسـتمرار ضعف
احلــركـة الـســيـاحــيـة  لم تـســتـعـد
ـــئــــة من زوارهـــا. ســـوى  15فـي ا
ّ تخـفـيض واشـار سـايـز إلى أنـه 
وظف إلى الـنصف أثناء رواتـب ا

{ ســانـتــيـاغـو (أ ف ب)  –أطــلـقت
ــؤسـســة الـتي تــتـولى إدارة إرث ا
الــشـاعـر الـتـشـيــلي بـابـلـو نـيـرودا
األربـعاء نداء طلبت فيه مساعدتها
لـــكي تــتـــمــكن من االســـتــمــرار في
تــأمـ صــيــانـة ثالثــة مـنــازل كـان
لكها الراحل احلائز جائزة نوبل
لــآلداب وحــوّلت مــتـاحف بــعــدمـا
سـجــلت مـداخـيـلـهـا تـراجـعـاً حـاداً

بسبب جائحة كوفيد-19. 
ــؤســسـة فــرنــانـدو وقــال رئــيس ا
سايز خالل لقاء مع وسائل اإلعالم

. نحن في وضع صعب جداً
ويـشكل بيتا الشاعر (1904-1973)
الــواقــعــان عـلـى الـســاحل األوسط
لــتــشــيـلي فـي فـالــبــارايــسـو وفي
مـنـطـقـة إيـسال نـيـغـرا الـسـاحـلـية
وكـذلك مـقر إقـامته فـي سانـتيـاغو
معالم سياحية مهمة في تشيلي.
ـنـازل كـمـا تـخـيـلـهـا وتُـركت هـذه ا
اً الكاتب الذي اقام في كل منها عا
مـلـيـئـاً بـاخلـيـال واسـتـلـهـمهـا من

البحر. 
ــنــازل مــجــمــوعـات وتــضم هــذه ا
ـلكها الشـاعر راكمها كـثيرة كان 
خـالل رحالته الـكــثــيـرة في أنــحـاء
الــعــالـم ومــنــهــا مــجــمــوعــات من
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