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فـلن تتحقق مصالح بالبعض االخر 
ــواطـنــ كــمـا ان الــتـنــســيـقي لم ا
يسـعى ولم يطلـب االنفراد بـالسـلطة
بل ولم يـعــمل عــلى ابـعــاد االخـرين 
كـان حـريصـا عـلى الـتـعـاون مـعهم)
مبـيـناً ان (االطـار غيـر معـني مـطلـقا
بتحديد مديات زمنية لن تنتج سوى
اطـــالــة امـــد االنـــســداد الـــســـيــاسي
ويــســعى بــكل ــصــالح  وتــعــطــيل ا
جـــهــده لـــلــوصــول الـى تــفـــاهــمــات
واقعية مع القوى السياسية االخرى
بعيدا عن التفرد او االقصاء وترتكز
كـون االكـبر اصـغر على عـدم جـعل ا
كـونات واضـعفـها) داعـيا مـجلس ا
الـقـضـاء االعلـى الى (مـنع احلـكـومة
من الــــتـــــجــــاوز عـــــلى الـــــقــــوانــــ
والتعـليـمات النـافذة) وتابع الـبيان
ان (االجـــتـــمـــاع تـــدارس احملـــاوالت
شـبـوهة في نـشر االفـكار اخلطـرة  ا
ــنــحــرفــة والــتــهــجم عــلى عــقــائـد ا
ـواطـنـ والـتحـريـض علـى السـلم ا
اجملتمـعي من قبل جـماعات وصـفها
ـدفــوعـة الثــارة الــطـائــفـيــة الـتي بــا
قـــبـــرهـــا الــــشـــعب بـــتــــضـــحـــيـــاته

ووحـــدته). 
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منح رئيس مجموعة االعالم
ـــســتـــقل االســـتـــاذ ســـعــد ا
الـــبـــزازعـــائـــلــة مـن بـــغــداد
تــعــاني مـن شــظف الــعــيش
مــبـلغ ثـمـانـيـة ماليـ ديـنار
وسيارة اجرة لتأم مصدر
رزق دائم لها وسد متطلبات
معـيشـتها الـيومـية من مأكل
وعالج بـــعــــد ان زار فـــريق

بـرنامج (عـلى نيـاتكم تـرزقون)
الـذي تـعرضه قـنـاة (الشـرقـية)
في حلقة جديدة منه عائلة ابو
مـنـتـظـر الـتي تـسـكن في بـيت
مــتـهــالك فـي مـنــطــقـة ايــجــار 
شـــيــــدت جـــمـــيـع مـــنــــازلـــهـــا
(جتـــاوز) فــيـــمــا يـــحــاول رب
الــعـائـلــة تـأمــ قـوت عــائـلـته
ــريــضـة الــتي تــضم زوجــتـه ا
وثالثة أبناء وابنت بالذهاب
نـطقـة الصـناعـية يـوميـا الى ا

بــالـبـيــاع لـبــيع الـســجـائـر في
(جـمـبـر) يـفـتـرش به بـقـعـة من
ـنـطـقـة وهـو مـصدر رصـيـف ا

رزق العائلة الوحيد .
وشـكـرت الـعائـلـة الـبزاز وهي
تــتـــســـلم مـــفـــتـــاح الـــســـيــارة
ــسـجــلـة بــاسم ابـو مــنـتــظـر ا
ـــالي واعــــلـــنت ام ـــبـــلـغ ا وا
مــنـــتــظـــر انــهــا (مـن رمــضــان
ــــاضي وكــــلــــمــــا شــــاهــــدت ا
الـبــرنـامج تــتـمـنـى ان يـحـالف

احلـظ عـــائـــلـــتـــهـــا ويـــزورهـــا
الــبــرنــامج وهــا هــو حــلــمــهـا

يتحقق). 
واغـــاث الـــبـــزاز في حـــلـــقـــات
ســابـقــة من الــبــرنـامـج عـوائل
عدة منـها عائـلة (ابو علي) من
ــوصل الــتي تــشــكــو ضــعف ا
ـنـحـهـا عـشـرة مالي احلـال 

ديــنـــار واثـــاث مـــنــزل كـــامل 
وكذلك مـنح عائلـة (ابو عقيل )
من البصرة مبلغ عشرة مالي

ديــنـار واثــاث بـيـت مـتــكـامل 
الـذي يعـيل عـائلـته الـتي تضم
ـعدنية ببـيع العلب ا  6 أفراد 
الـــفــارغـــة بــعــد جـــمــعـــهــا من
الــشـوارع مــســتـخــدمــا دراجـة
هــوائــيــة.ومــنـح عــائــلــة (ابــو
وصل 12 مـلـيون مـحـمد)مـن ا
العـانـتـهـا على ديـنـار وسـتـوتة
عـيشة حيث تلـبية مـتطلـبات ا
يـعـمـل (ابـو محـمـد) حـمـاال في
ــوصـل كــمـــا اغــاث اســـواق ا

واطن ابو عـصماء من عائلـة ا
ـنـحـهـا خـمـسـ االعـظـمـيـة  
مــلـيــون ديــنــار لـعـالج زوجـته
ـصــابـة بــالـسـرطــان وتـأمـ ا
مـعيـشـته وعـائـلـته الـتي تـضم
ثالث بــــــنــــــات فــــــضـال عــــــلى
الزوجة. كما مـنح البزاز عائلة
من الكاظـمية 50 مليـون دينار
ووفر لـها اداء الـعمرة ونـفقات
الـعالج والـتـكــفل بـبـدل ايـجـار

دة خمس سنوات.

wzUD « Ÿ—œ Í«eſ

ديالى

…—ÒËb  dOſ WÒOzUJÐ

…—ÒËb*« …bOBI « wŽ«— vKŽ

مـدخل: هذا الـغبـارُ الذي يـتصـاعدُ في
الــــعـــراقِ كـــلـهُ الـــيــــومَ لـــيس بــــســـببِ
مـــنــخـــفضٍ جـــويٍّ قـــادمٍ مِنَ اجلـــزيــرةِ
الـعربيَّةِ أو بسـببِ مرتَفَعٍ جويٍّ آتٍ مِنَ
ـــتـــوسطِ بـل: هــو الـــبـــحـــرِ األبـــيضِ ا
الـتُّرابُ الـذي نـثرَهُ الـعـراقُ على رأسِهِ
عـندمـا فُجِعِ بـخبـرِ وفـاةِ حسب الـشيخ

جعفر.
1

إنَّهُ حسب الشيخ جعفر
كنُني أنْ أقولَ: و

إنَّهُ حسب الشيخ شِعر
2

ُدوَّرةَ دينةَ ا ...أعني ا بغدادُ
ألهَمَتْهُ

ُدوَّرة... فأبدعَ القصيدةَ ا
مدينة مدوَّرة

وقصيدة مدوَّرة
وشاعر مُلْهَم

ودجلةُ وجسورُها العشرةُ
تشهدُ على ذلك

3
هذا هو حسب الشيخ جعفر

تابوتُهُ ليس مِنْ خشبْ 
بل مِنْ كُتُبٍ الشعرِ العراقي

وحلدُهُ ليسَ مِنْ كَرَبْ
بل مِنَ احلزنِ العراقي

وشرف لَهُ أنْ يكونَ ترابُ قبرِهِ 
مِنَ التُّرابِ العراقي

ــرابِ ــهـــا الـــتـُّ فـــيـــا لَـــعـــظـــيـمِ حـــزنِكَ أيـُّ
العـــراقي

وأنتَ تضمُّ شاعراً كبيراً بعِظَمِ 
حسب الشيخ جعفر
4

أودَعْتَ في األشعارِ سِرَّكْ
فأطاعَتِ  األوزانُ   أمرَكْ
عتَّقتَ   شِعراً     خالصاً
متدفقاً   وتركْتَ   خَمرَكْ
لم    تلتفتْ      لصغائرٍ
ومألتَ  باألحالمِ  صدرَكْ
احلندقوقُ    رثاكَ     إذْ
حَ  الدُّموعَ ترشُّ شِعرَكْ
َ  أحزانِ   العرا ما    ب
قِ ورافدَيْهِ  وجدتَ  دُرَّكْ
َ العُسرِ  في ووجدتَ  ب
وديانِهِ الصَّعْباتِ   يُسْرَكْ

5
كــان حلـسـب الـشــيخ جـعــفـر أصــدقـاءُ

هم: 
(العشبُ واحليوانُ والنّارُ الصَّديقةُ)

وكانَ يكتبُ أشعارَهُ
على أجنحةِ الفراشاتِ

ـعرّي منفرداً وعاشَ عـزلتَهُ (الطَّـيبةَ) كا
متفرداً

وقد تواطأَ مع الزُّرقةِ
ونـثرَ رمـادَ الدّرويشِ عـلى أيّامِ دراستِهِ

في موسكو
وكانَ يعرفُ أنَّ الرّيحَ تمحو

ولكنَّهُ كانَ يأملُ مِنَ الرمالِ أنْ تتذكَّر
وكانَ لَهُ طائر خشبيٌّ

وكانتْ لَهُ زيارة لسيدةٍ سومريَّةٍ
وكانتْ لَهُ نخلة في الشعرِ

ِ نخلة مثلما كانتُ ألصحابِ البسات

يسمّونَها (نخلةَ اللهِ)
يفردونَها للفقراءِ

6
نعيُكَ ينشُرُني يطويني يجلدُني جَلداً
يُـــحـــرقُـــني يـــكــويـــني وأنـــا الـــفــارسُ
يُـحزنُـني نعـيُكَ يحـزنُني وأنـا في هذي
الــسّــاعــةِ جــســر خـشـيٌّ تـأكـلُ أطـرافَ
أصـابعِهِ عاصـفة هـوجاء يحـزنُني وأنا
حــزنـي حــزن قــرويٌّ ال يـــتــقــهـــقــرُ في
أســـبــوعٍ أو شــهــرٍ أو في عــامٍ أأنــامُ?
وكــيـفَ أنـامُ?! أنــا فـي هــذي الــسّــاعـةِ
مـثلَ أمـيـرٍ عـبّـاسيٍّ فـقـدَ الـشَـامَ تـعـالَ
ُـرَّةَ حتتَ الـقـمرِ مـعي نشـربْ قـهـوتَـنا ا
ـيــســاني الــبــاكي أو حتتَ عــرائشِ الــنـَّ
شُـبّاكي أرجـوكَ تعـالَ لنـشرَب قـهوتَـنا
ُـرَّةِ ولنـكـتُبْ شِـعراً ُـرَّةَ مثلَ الـدُّنـيـا ا ا
تـلئاً باألشواقِ عـلى تفعيلةِ مخـتلفاً 

شِعرٍ تاسعةٍ سمّاها اللهُ عراقْ. 
7
لَهُ ثالثُ رباعيّاتٍ

وموتُهُ كانَ الرُّباعيَّةَ الرّابعة
8
حسب الشيخ جعفر

عزّونَ إلى قبرِهِ شي بهِ ا
ويدفنونَهُ

لكنَّهُ يعودُ إلى بيتِهِ مع الذينَ دفنوه
9
ال تقولوا بَعْدَ اليومِ

حدثَ ذلكَ في عام 2022
بل قولوا:

حدثَ ذلكَ في عامِ وفاةِ 
حسب الشيخ جعفر

10
ح دخلتُ ساحةَ الشعرِ

كان َ حسب الشيخ جعفر معلماً كبيراً
ّا ماتَ و

عرفتَ أنَّ الشعرَ روحْ
لكنَّهُ ال يروحْ

11
األرضُ كرويَّة

وقصيدةُ حسب الشيخ جعفر مدوَّرة
كنُ بكل بساطةٍ و

استنتاجُ الشَّبهِ البنائي بينَهما
12

لن يكونَ حسب الشيخ جعفر في قبرْ
بل سيكونُ في قَصْرْ

وسيتدافعُ في استقبالِهِ هناكَ
ـيّـابُ واجلــواهــريُ وعـبــد الــوهـابُ الــسـَّ

البياتي 
الئـكـة وكــزار حـنـتـوش ورعـد ونـازك ا

عبد القادر 
وخـالد عبـد الرضـا السعـدي وسركون

بولص 
ومحمد سعيد الصكار

وعــبــد الــرزاق عــبــد الــواحــد ويــوسف
الصائغ
وغيرُهُمْ
وغيرُهُم

13
هذهِ كانَتْ بكائيَّةً

بال نايٍ
وغيرَ مدوَّرةٍ

دوَّرة على راعي القصيدةِ ا
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وأضـــــافــــــوا ان (الــــــعـــــشــــــرات من
ـــواطـــنـــ تـــظـــاهــروا ايـــضـــا في ا
ــكــاتب). وكــانت الــنــاصــريــة امـام ا
مــواقـع الــتــواصـل االجــتــمـــاعي قــد
تـــنــاقــلت مـــقــطع فــيـــديــو قــالت أنه
راقد خلطيب جمعة  دعا إلى هدم ا
الـدينـيـة وقـبـور األنبـيـاء وأئـمة أهل
البيـت وغيرهم مـن رجال الدين. الى
اصدر اإلطـار التـنسـيقي بـيانا ذلك 
بــــشـــأن مـــحـــاوالت نــــشـــر االفـــكـــار
ــنــحــرفــة والــتــهــجم عــلى عــقــائـد ا
ـواطـنـ والـتحـريـض علـى السـلم ا
اجملتمعي. وذكر بيان تلقته (الزمان)
امـس انه (قــــــادة االطــــــار عــــــقـــــدوا
ناقش الـوضع الـسـياسي اجتـمـاعـا 
واالنــســداد احلــاصل في الــعــمــلــيـة
وتــأخـر تــشــكــيل احلـكــومــة الـذي ال
ـواطن الـطامح يصب فـي مصـلـحة ا
لــتــحـــســ االوضــاع االقــتــصــاديــة
واحلـصــول عـلى اخلــدمـات الـالئـقـة
به) مـؤكـدا ان (االطـار حـريص عـلى
الــتــعـــاون مع الــقــوى الــســيــاســيــة
ــكــون االخــرى  والســيـــمــا ضــمن ا
االكـبـر لـتـحقـيـق مصـالح الـبالد وان
من دون تعاون ووضع ايدي بعضنا

ـذهب واخـرهــا مـا صـدر عن أمـام ا
طـالبة وذلك با جمعـة لهم في بـابل 
.( عصوم بهدم القبور لألولياء وا
ـواطـنـ وتـظـاهــر الـعـشــرات من ا

أمــام مــكــاتب الــصــرخــيــة في بــابل
والـنـاصــريـة.وقـال شــهـود عـيـان ان
(الــعــشــرات تــظــاهــروا في نــاحــيــة
احلــمــزة بــبـــابل واغــلــقــوا مــكــاتب
احلــركــة الــديــنــيــة في احملــافــظــة)

من انتـشار العـقائـد الفـاسدة) وذكر
الـصدر (مـجـمـوعـة من هذه الـعـقـائد
أهل القضـية الذين يدعون ان أولها 
اإلمــامــة لـي فــإنــني اجــدد الــبــراءة
ـــقــــاطــــعـــتــــهم مـــنــــهم واطــــالـب 
ومحـاسـبتـهم وفق الـقـانون) مـؤكدا
ان (بعضـا من ينـتمون بـالتقـليد إلى
يـحاولون رجع مـحمود الـصرخي  ا
نـحـرفة الى إدخال بـعض الـعقـائـد ا

وذلك ضـمن إطــار حـمـلـة تــسـتـهـدف
ـثيرة لـلجدل على خـلفية اجلماعة ا
ـراقـد الـديــنـيـة من دعـوة إلى هــدم ا
قــبــور ومـقــامــات األنــبـيــاء واألئــمـة
ورجــــال الــــديـن. وأعـــلــــنـت وكــــالـــة
االســـتـــخـــبـــارات والـــتـــحـــقـــيـــقــات
االحتـــاديـــة في وزارة الـــداخـــلـــيــة 
ن يتـهـجمـون على القـبض على  6
الرمـوز الـدينـيـة.وذكر بـيـان للـوكـالة
تـلقـته (الـزمـان) امس ان (مـفـارزها 
الحــقــة شــرعـت بــحــمــلــة واســـعــة 
عــنـاصــر إحـدى احلــركـات الــديـنــيـة
الــتـي حتــاول اإلســاءة الـى الــرمــوز
الديـنيـة والطـقوس اإلسالمـية وهدم
مـبـيـنـاً أنه (الـقـوة ـطـهـرة) ـراقـد ا ا
تــمــكــنت من إلــقــاء الــقــبض عــلى 6
مـــتـــهــمـــ من هـــذه احلـــركـــة الــتي
حتاول بث الفـتنـة ب أبنـاء الشعب
في مــحـــافــظــات الــبــصــرة وكــربالء
ــقــدســة ومــيــســان). وكــان رئــيس ا
الـتـيـار الـصـدري مـقـتـدى الـصـدر قد
امهل   3أيام لـلتـبرؤ من دعـوة هدم
.وذكر في ـعصوم قبور االولياء وا
تـغـريـدة عـلـى تـويـتـر انه (ال يـنـبـغي
الـتـغـاضي عـمـا يـحـدث في اجملـتـمع
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فــجــرت مـطــالــبــة حـركــة ديــنــيـة في
راقد بـهدم القـبور وا محافـظة بابل 
الدينية  توتـرا في اعقاب تظاهرات
مـنـاوئــة لـلـدعــوة وسط مـخـاوف من
اندالع فـتنـة جـديدة الشـعال الـشارع
ونـشر الـفـوضى.  ورأى إمـام جـمـعة
الـنـجـف صـدر الـدين الـقــبـانـچي في
تــــغـــريـــدة عــــلى تـــويــــتـــر أن (هـــذه
الــدعـــوات مــا وصــفــة بـــاالرهــابــيــة
وتـهـدف خلـلق فــتـنـة طـائـفـيـة ). من
جــانـبـه  دعـا الــشــيخ عــدي األعـسم
عبر بصمة صوتية (األجهزة األمنية
وتـشــكـيالت احلــشـد الـشــعـبي  الى
احلــيــطـــة واحلــذر هــذه األيــام  من
مـخــطط إســتـعـمــاري). واسـتــهـدفت
حسينيات ومساجد حلركة مجاميع 
ـتطرفة في البصرة دينية وصفت با
وبـــابل . وأبـــلغ مـــصـــدر أن (عـــبــوة
صوتـية كـانت موضـوعة بـالقرب من
ــســيب  حــســيــنــيــة اجملــتــبى في ا
انــــفـــجـــرت دون وقــــوع خـــســـائـــر).
واعتقـلت قوة تـابعـة لألمن الوطني
خطـيب جمـعـة في محـافظـة ذي قار

ـنـزل  األكـثـار من خـروجـهم خـارج ا
ـاء واألسـتـنـشـاق تـرطـيب الـوجه بــا
لألنف). فيما قضى  24شخصًا جراء
فــيــضــانــات وانــزالقــات تــربــة وسط
الـفـيــلـيـبـ وجــنـوبـهـا بــعـد أمـطـار
غزيرة ناجـمة عن عاصفـة استوائية.
وأفـادت الـوكـالـة الـوطـنـيـة لـلـكـوارث
الــطـــبــيـــعــيــة أن (أكـــثــر من  13ألف
شــخص فــرّوا نــحــو مالجئ طــوار
في وقت كــانت الـعــاصـفــة تـتــسـبب
نـازل واحلـقول بفـيـضـانات غـمـرت ا
وقطـعت الطـرق وخـطوط الـكهـرباء).
ـــســؤول عـن إدارة الــكــوارث واكــد ا
الطـبـيـعـية في بـايـبـاي سـيتي ريس
أوستـيرو أن (مـنطـقة لـيتي الـواقعة
وسط الـبالد هي األكــثـر تـضـرّرًا مع
انـزالقـات تربـة أوقـعت  21قـتيـلًـا في
أربع قرى). واظهرت صورا تداولتها
مواقع الـتواصل االجـتمـاعي  منازل
عـدة في قــريـة بـوجنــا وهي من بـ
الــقــرى األكـثــر تــضــررًا في مــنــطــقـة
لـــيـــتي تـــغـــمـــرهـــا الــوحـــول حـــتى

سطوحها.

الـرؤيــة). واصــدرت مـديــريـة الــدفـاع
ـــــدني جـــــمـــــلــــة مـن الــــوصـــــايــــا ا
واالرشــــادات لــــلـــــحــــد من تــــأثــــيــــر
الـعـواصف الـتــرابـيـة والـغـبـار.وذكـر
بــــيـــان تــــلـــقــــته (الــــزمـــان) امس أن
(االرشـادت تـشـمـل احلـد من احلـركـة
على الطـرق التي تـشهد غـباراً كثـيفاً
ـــســـتـــطـــاع حـــتى ولـــو داخل قـــدر ا
نـاطق السـكنـية مع احلـيطـة أثناء ا
الـــقــــيـــادة وخــــاصـــة عـــلـى الـــطـــرق
اخلـــارجــــيـــة واســــتـــخـــدام جــــمـــيع
االضوية واالشارات الالزمة) مشددا
عــــلى ( ضــــرورة تـــهــــيـــئــــة االدويـــة
اخلاصـة لـلـذين يـعـانـون من امراض
الـربـو واالزمـات الـصدريـة سـواء في
ـستـشـفيـات) داعـيا الى نـازل او ا ا
وذلك نازل  (اغالق النوافذ وأبواب ا
لـتـقـلــيل دخـول الـغـبــار مع امـكـانـيـة
فـضال عن تـشـغـيل مـفـرغـات الـهـواء 
عـدم األسـتـهـانــة بـأرتـداء الـكـمـامـات
وقت ذروة العاصـفة التـرابية حـفاظاً
عــلى اجلـــهــاز الــتــنـــفــسي) مــؤكــدا
(اهـــمـــيــة تـــوعـــيـــة األطــفـــال بـــعــدم
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عـــاشت بـــغـــداد ومــدن أخـــرى حتت
اجـواء خــانـقــة نـاجــمـة عن انــتـشـار
هو الثالث خالل اسبوع غبار كثيف 
فـــيـــمــا اســـتـــأنـــفت ســـلـــطــة واحـــد
الـرحالت اجلـوية دنـي  الـطـيرانـي ا
بــعـد في مــطــاري بــغــداد والــنـجـف 
توقف ساعات بسبب انعدام الرؤية.
وتــوقـعـت الـهــيــئـة الــعــامــة لالنـواء
اجلـويـة والـرصـد الـزلـزالي الـتـابـعـة
لوزارة النقل في بيان تلقته (الزمان)
امس ان (اسـتـمـرار تـصـاعـد الـغـبـار
إلى نــــهــــايـــة األســــبــــوع اجلـــاري)
واضــاف الــبــيـــان ان (طــقس الــيــوم
االربـعـاء سـيـكـون غـائـماً جـزئـيـاً في
ـنـطــقـتـ الـوسـطـى واجلـنـوبـيـة  ا
ـنـطـقة بـيـنمـا سـيـكـون صـحـوا في ا
الــشــمــالـــيــة  أمــا درجــات احلــرارة
فـسـتـكـون مـقــاربـة لـلـيـوم الـسـابق).
دني واسـتأنـفت سـلـطـة الـطـيـران ا
الرحـالت اجلويـة في مـطـاري بـغداد
والنجف بعد تعلـيق استمر لساعات
بــــســـبب الـــعــــاصـــفـــة الــــتـــرابـــيـــة.
دني واسـتأنـفت سـلـطـة الـطـيـران ا
الرحـالت اجلويـة في مـطـاري بـغداد
والنجف بعد تعلـيق استمر لساعات
بــسـبـب الـعــاصــفــة الـتــرابــيــة الـتي
جتــتـاح بــغــداد واحملـافــظــات. وقـال
مديـر العالقـات واالعالم في السـلطة
جـهـاد ديـوان في بـيان مـقـتـضب إنه
( اسـتـئـناف الـرحـالت اجلويـة من
والى مـطـار بــغـداد الـدولي). بـدوره
قـــال مــــديـــر إعالم مـــطــــار الـــنـــجف
مـصـطـفى كـبـة إن (تـعـلـيق الـرحالت
اسـتــمــر حــتى الــســاعـة ــطــار  في ا
عصـر يوم امس ) واضـاف ان (قرار
الـتــعـلـيـق جـاء بـتــوجـيه من ســلـطـة
وذلـك النـــعـــدام ــــدني  الـــطــــيـــران ا

وبــنــاء مــؤســســاتــهــا) واضـاف ان
(احلـكـومة تـولي األهـمـيـة الـقـصوى
ة برغم للمواطن ليعـيش حياةً كر
كل الــظــروف والــتـحــديــات وتــبـذل
جـــهـــوداً كـــبــيـــرة لـــتـــقـــد أفـــضل
) داعـيـا الى اخلـدمــات لـلـمـواطــنـ
(وجـوب الــعـمل عــلى بـدائـل الـنـفط
وأن تـــبــقـى هــذه الـــثــروة حلـــمــايــة
أبــنـــائــنــا وأحـــفــادنـــا ومــســتـــقــبل
العراق) ومضى الى القول ان (لدى
احلكومة فائض مالي لكنها بحاجة
إلى مـوازنة وقـانـونـهـا) واشار الى
ان (قــانـون األمن الــغــذائي سـيــوفـر
تــســيـيــر األمـور الــيــومـيــة لـلــدولـة
وكــــذلك الــــكــــهــــربــــاء واخلــــدمــــات
ـــوارد والـــصـــحــــة والـــتـــعــــلـــيم وا
واطن) الـغذائـيـة التي يـحـتاجـهـا ا
ـر واسـتـطـرد بـالـقـول ان (الـعـراق 
بـــظـــروف انــــتـــقـــالـــيــــة ومـــا بـــعـــد
االنــتــخــابــات وكــذلك انــعــكــاســات
األوضاع في روسيا وأوكـرانيا على
عـاشي لـكل ـسـتـوى ا االقـتـصـاد وا
دول الـعـالم لـكـنـنـا اتـخـذنـا قـرارات
جـريئـة في مـجـلس الوزراء حلـمـاية
). وكــان الـــكــاظـــمي قــد ـــواطــنـــ ا
مـــــــديــــــر اســـــــتـــــــقـــــــبل اول امـس 
اسـتـخـبـارات ديـالى الـسـابق الـلواء
اجلريـح قاسم عـلي حـميـد الـعنـبكي
الـذي تــعـرض إلصـابـة بــالـغـة خالل

اضية. األعوام ا

مشروع القـانون واالجتـماعات التي
جــرى خـاللــهــا تــضــيــيف اجلــهــات
الـتــنـفـيـذيــة ذات الـصـلـة بــالـقـانـون
ـالحـــــظـــــات الالزمـــــة لـــــدراســـــة ا
وامـكـانـية تـضـمـيـنـهـا) مـؤكدين ان
(القانون وصل الى مراحله النهائية
دة الالزمـة تمـهـيـداً إلقـراره خالل ا
ان قـبلـة). وكان نـائب رئيس الـبر ا
شـاخـوان عـبـد الـله قـد اكـد في وقت
سـابق أن مـجـلس الـنـواب مـسـتـمـر
في أعمـاله وأداء مهـامه التـشريـعية
والــرقـابـيــة وهـو بــانـتــظـار إرسـال
موازنـة الـعام اجلـاري. وراى رئيس
الـــوزراء مــصـــطــفـى الــكـــاظــمي ان
احلـكـومـة لـديــهـا فـائض مـالي لـكن
حـاجـتـهـا الى قـانـون مـوازنـة. وقـال
خالل مــشـاركـتـه مـائـدة اإلفــطـار مع
مالك مــــصــــفى الــــدورة بــــبــــغـــداد
وجــولــتـه في شــركــة مــصــافي نــفط
الـوسط ومـنـشــآتـهـا يـرافـقه الـوزيـر
احـــســان عــبـــد اجلــبــار اســـمــاعــيل
(ســعــيــد أن أكــون بــيــنــكم ومــعــكم
لنـؤكد أنـنا مـاضون في بـناء الـدولة

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

اكــد نــائب رئــيس مــجــلـس الــنـواب
ان سيصوت حاكم الزاملي أن البر
عـــلى تــفــويـض حــكــومـــة تــصــريف
األعمال بإرسال قانون موازنة العام
اجلاري. وقـال بـيان تـلـقته (الـزمان)
امس ان (الـزامـلـي تـرأس اجـتـمـاعـا
ــالـيـة الــنـيــابـيـة عــقـدته الــلـجــنـة ا
بــحـضـور رئــيـسـهــا حـسن الــكـعـبي
ــنـاقــشـة بــنـود وكــامل أعــضـائــهـا 
قانون الـدعم الطـار لألمن الغذائي
والتـنـمـية ) واشـار الـزاملي الى ان
(هــذا الــقــانـون لـن يـكــون بــديالً عن
رحلـة معيـنة بهدف وازنة وجـاء  ا
مــعـاجلــة أبـرز احلــاالت والـقــضـايـا
الطـارئـة للـبـلد) مـؤكـدا ان (اجمللس
ســيــصـوت عــلى تــفـويـض حـكــومـة
تـصـريف األعــمـال بـإرسـال مـشـروع
ـوازنة للـعام احلالي فضال قانون ا
ــهــمـــة الــتي تــمس عـن الــقــوانــ ا
ــــواطـــنـــ الـى مـــجـــلس حـــاجـــة ا
النـواب) مـطالـبـا اللـجـنة بـ (تـزويد
هــيــئـة رئــاسـة اجملــلس بــالــنـســخـة
ــشــروع الـقــانــون بــعـد الــنــهــائـيــة 
انــضـاج الــتـعــديالت الالزمـة عــلـيه
ليتم إدراجه على جدول أعمال أقرب
جــلــسـة لــلـتــصــويت عـلــيه أيــضـاً)
وتـابع الــبـيـان ان (رئــيس وأعـضـاء
الــلـجـنــة  اسـتــعـرضـوا أبــرز بـنـود
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ـوقف الـوبــائي الـيـومي تـســجـيل وفــيـات جـديـدة. واوضـح ا
الـذي اطــلــعت عــلـيـه (الـزمــان) امس ان (عــدد الـفــحــوصـات
اخملـتـبـريـة الـتي اجـرتـهـا الـوزارة لـعـيـنـات مـشـتـبه اصـابـتـها
بـالــفـايـروس بــلـغت اكـثــر من خـمـســة االف  حـيث  رصـد
اصــابـة  222 بــكـورونــا في عــمـوم احملــافــظـات) مــؤكـدا ان
دون تسـجـيل وفـيـات) واشار الى (الـشـفـاء بلغ  637 حـالـة 
ضاد ان (اكثر من  14  الف شـخص تلقى جرعات الـلقاح ا

نتشرة ببغداد واحملافظات). في مراكز الوزارة ا
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ية بـالتـعاون مع مـنظـمة الـصحـة العـا اطلـقت وزارة الصـحة 
دارس احلـمـلـة الـوطنـيـة لـلـعالج اجلـماعـي الوقـائي لـطـلـبـة ا
االبتـدائية التي تستـهدف أكثر من ثمـانية مالي طالب. وقال
بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (احلـمـلـة تـسـتـهـدف اكثـر من
ضــمن سـيـاسـيـة الـعالج اجلـمـاعي لـلـديـدان ثـمـانـيـة ماليـ 
نـقولة عن طـريق االتربة). وسـجلت الوزارة امس  عـوية وا ا
 222 اصـابة بفـايروس كورونـا مقـابل شفاء  637 حـالة دون
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في العراق قبل عدة سنوات قبل أن
تختـفي وتعاود الظـهور مرة أخرى

اضي.  العام ا
ـواشي (من وحـذر طـبيب مـن نقل ا
مـــنـــطـــقـــة ألخــرى بـــدون مـــراقـــبــة
وأشـراف دائـرة الـبـيـطـرة) مـشـيـرا
الى (عـــدم وجـــود احـــصـــاء لـــعــدد
رض). وقال صابة با احليوانات ا
ــديـر الــعـام ثـامــر حــبـيـب حـمــزة ا
للدائرة البيطرية في وزارة الصحة
الــــذي أكــــد حــــدوث حــــاالت وفــــاة
ــرض لـوكــالـة جـنــوب الــعـراق بــا
فـــرانس بــرس (عـــنــدمـــا نــكـــتــشف
ـــرض نـــقـــوم ا
بــرش مــبــيــدات
خاصـة لـلقـضاء
عـــــلى الـــــقـــــراد
الـــــــــتـي عـــــــــلى
احلـــــيـــــوانــــات
وعلى االرض). 
وبـالــنـسـبـة الى
تـــــــــــــــوافـــــــــــــــر
الــعالجــات قــال
ـتـحـدث بـاسم ا
وزارة الــصــحــة
الــطـبــيب سـيف
الـبـدر ان (عالج
األصـــــــــابـــــــــات
البشرية متوافر
واحلـــــــــــــــــــاالت
جميعها متابعة
من قـــبـل دوائــر

الصحة).
على صعيد آخر
أكـــــــــــــدت وزارة
الزراعة حتقيق
وفـرة في إنـتـاج
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الــبــيض والــدجــاج احملــلي فــيــمـا
بـينت أن عـملـيـة االستـيراد مـنظـمة
وفـقــاً لــلـرزنــامــة الـزراعــيــة ووفـرة

. احملصول وأسعاره للمستهلك
وقال الوكـيل الفني للـوزارة ميثاق
عــبـــد احلــســـ إن (هــنـــاك خــطــة
ـــنـــتج احملـــلي بـــعـــدة حلـــمــــايـــة ا
ـثـلـة بـاالسـتـراتـيـجـيـة اجتـاهـات 
بـاشـر للـفالح اخلـاصة بـالـدعم ا
ـــكـــنـــنــة بـــالـــبـــذور واألســـمـــدة وا
والــقـــروض إضــافـــة إلى تــنـــظــيم
عـمـلـيـة االسـتـيـراد وفـقـاً لـلـرزنـامـة
الـــــزراعــــيـــــة ووفـــــرة احملـــــصــــول

.( وأسعاره للمستهلك
VKD « ÷UH ½«

وأضــاف أن (عــمــلــيــة االســتــيـراد
مـنــظـمــة حــسب الـعــرض والــطـلب
واألسـعـار وكـذلك وفـرة احملـاصيل
محـليـاً حيث تـمتـلك وزارة الزراعة
ـــراقــبــة الــســوق قــســـمــاً يــعــنى 

واألسعار والرزنامة الزراعية).
وأشار إلى أن (هـنالك وفـرة محـلية
من الــــبـــيض والــــدجـــاج كـــمـــا أن
أسـعـارهمـا انـخفـضت بـشكل كـبـير
ومـنـاسب لـلــمـسـتـهــلك" مـبـيـنـاً أن
"هــــذا االنـــخـــفـــاض جــــاء بـــســـبب
ـوسـمي وكذلك انـخفـاض الـطلب ا

بارك). شهر رمضان ا
ـتوقعة من تشريع وبشأن الفائدة ا
قــــانـــــون األمن الــــغـــــذائي قــــال إن
(أصـحـاب حقـول الـدواجن يـعـانون
من ارتــفـــاع أســعــار الــعـــلف كــونه
مستورداً وكذلك وجود سلع مهربة
تـؤثر عـلى األسـعار لـذا يـحتـاجون
الى دعم مـبـاشـر بـاإلعالف) مـؤكداً
أن (وزارة الـــزراعــة ســتــعــمل عــلى
توفيرها حـال إجنار مشروع قانون
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حــمل مـواطـنــون الـهـيــئـة الـوطــنـيـة
شاكل لالستثمار  مسؤولية تفجر ا
الــعـــشــائـــريـــة في اعـــقــاب قـــرارهــا
القـاضي بـرفع تـسديـد اقيـام الـقسط
وسط الـشهـري في مـجـمع بـسـمـاية 
توقعـات تفاقم الـشكاوى في احملاكم
اذا لم تــتـراجع الــهـئــيـة عن قــرارهـا
وتـسـمح بـنقـل ملـكـيـة الـشـقق لـلذين

بلغ.  سددوا نصف اقيام ا
وقالـوا في احاديث لـ (الـزمان) امس
(نــحـمل الــهـيـئــة مـســوؤلـيــة تـفـشي
ع ـطلوب عـشائريا داخل  ظاهرة ا
نـتـيــجـة الـقـرار بــسـمـايــة الـسـكـنـي 
ـنع بـيع الــشـقق اال بـعـد الـقـاضـي 
ـئة تـسديـد اقـيـامهـا بـبنـحـو مـئة بـا
ـئة ما في ح كان الـستديد 50 با
فــــجـــر ذلـك مــــشـــاكـل بــــ الـــبــــائع
بــرغم اجنـاز االجـراءات ـشــتـري  وا

قبل القرار).
ÍËUJA « r UHð

واضــــافـــــوا ان (احملــــاكـم ســــتـــــعج
وقد تتفاقم باالزدحامات نتيجة ذلك 
اذا لم الـــشــــكـــاوى امــــا الـــقــــضـــاء 
تتـراجع الهـيـئة عن قـرارها وتـسمح
بــنـقل مــلـكــيــة الـذين ســددوا نـصف
كــون اغـلـبــهم لـديـهم اقـيــام الـشـقق 
ــــصـــارف مــــلــــفـــات جــــاهــــزة فـي ا

والهيئة). 
وكـانـت الـهـيــئـة قـد اكــدت  أنـهـا لن
ـس صـــــفـــــو أمن تـــــســـــمح أبـــــدا 
واطن واجملمعـات السكنية.وذكر ا
بـيـان ان (الـهــيـئـة تـؤكـد دأبـهـا عـلى
تــــقـــد أفـــضـل اخلـــدمـــات وفـــرص
الــتــنـمــيـة لــلــمـواطــنــ وهي بـذلك

االجــــازات وتـــخـــصــــيص االراضي.
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
ان حاكـم الزاملي (نائب رئـيس البـر
وجــــرى بــــحث اســــتــــقــــبل جنــــار 
شكالت التي عوقـات وتشخيـص ا ا
تواجه العـملية االسـتثمـارية وآليات

النهوض فيها ).
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واشـــــار الــــزامــــلـي الى ان (قــــطــــاع
االستثمـار يعد حالـيًا واحدًا من ب
افــضل الـــقـــطــاعـــات االقـــتــصـــاديــة
ـيـة وتـولـيـهــا الـبـلـدان اهـمـيـة الـعــا
قــصــوى لـلــنــهـوض بــاقــتـصــادهـا 
ــفـتــاح االسـاس فــاالسـتــثـمــار هـو ا
وجند ـسـتدامـة  لتـحـقيق الـتـنمـية ا
من الــضــروري اجـراء الــتــحـديــثـات
الالزمــة عــلـى قــانــون االســتــثــمـار)
داعــيــا الى (الــبـدء بــإعــداد مــسـودة
بـالتـعـديالت والـتـنسـيق مع الـلـجان

النيابية اخملتصة ).
 وطــالب الــزامـلـي الـهــيــئـة (بــإعـداد
ستراتيـجية ورؤية واضحـة لتطوير
هم وبـشكل يـسهم في هذا الـقطـاع ا
ــسـتــثـمــر وعــمـله تــســهـيل دخــول ا
داخل الــبالد واالبـتــعـاد عن جــمـيع
االجـــــراءات الـــــبــــــيـــــروقـــــراطـــــيـــــة
والــتــعــقــيــدات في مــوضــوعـة مــنح
االجازات وتـملـيك االراضي واصدار
االجـازات  واالســتـفــادة من جتـارب
الــبــلــدان الـنــاجــحــة اسـتــثــمــاريًـا)
مــشــددًا عــلـى (مــتــابــعــة الــشــركـات
العـاملـة في العـراق وسحب اجازات

تلكئة منها ).  شاريع ا ا
من جانبـها  اكـدت جنار ان (الهـيئة
بــصـدد اجنـاز خــارطـة اســتـثــمـاريـة

هذه الـنظرية استخدمت كثـير ايام احلرب العراقيـة االيرانية خالل ثمان سنوات
تـلك احلـرب الـتي كـانت مـفـروضـة عـلى الـشـعب الـعـراقي من الـدول االسـتـكـبار
سك ,حـيث بدأوا ب فترة ي ,مسـتغل طيبـة وبساطة الشـعب العراقي ا العا
واخرى يـرسلـون طيل فتـرة احلرب احـد رؤساء الدول لـلتـفاوض من اجل تـهدئة
احلرب او اجـراء مفاوضات  وهـمية بحـجة توقف احلرب ,جـميع هذه هي عبارة
عن حـقـنـة حتت اجلـلـد او مـا تـسـمى الـرصـاصـة الـسـحـرية ,كـانت هـذه احلـقن

عبارة عن مهد  ,الى وصلت احلرب الى نهايتها سنة 1988.
ـدة سنـتـ فقط  ,لـيـدخل مرة بعـدها اخـذ الـشعـب العـراقي رصـاصة سـحـرية 
اخــرى بـحــرب ضـد الــكـويت لــبـتــلى بـعــدهـا الــشــعب الـعــراقي بـحــرب احـرقت
تهالك فمات االخضـر باليابس وبعدها حـصار مدمر اضعف الشعب الـعراقي ا

سك .  من مات وهاجر من هاجر من الشعب ا
فـرحنا كـثيـر بعد 2003 لكن تـفاجئـنا بعـصابـات شرسة نـهبت وسلـبت خيرات
ـسـكـ وقتـل من قتل وهـاجـر من هـاجـر طيل  19سـنـة الى ان وصل الشـعب ا
ـســنـودة من دول الـشــعب الـعــراقي الى طـريـق مـسـدود مـع هـذا الــعـصـابــات ا
انية حيث سدود في االنتـخابات البـر ي وقـد بان هذا الطـريق ا االستـكبار العا
امتـنع الشعب الـعراقي من اداء االنتـخابات اال نـفر قلـيل من هم مستـفيدون من
مصـاحلهم مع هذه العصابات البشعة الـتي نهبت خيرات البلد وادخلت ادواتها
القذرة من داعش ,اخملدرات وفـرق التسول التي جتـوب ب الشوارع والطرقات

دن واالحياء السكنية .  ا
اليوم نـرى كذلك ونسمع مكافأة من الدولة لبعض الـصحفي وهناك للمتقاعدين
وهـناك لـلـمعـوقـي وهـثلـهـا للـمـعلـم واحـيـاناً لـلـمجـاهدين ,جـميـهـا ابر مـخدرة

للشعب .
لـو جـمـعنـا مـبـلغ مـكافـئـة واحـد تخص فـئـة من الـشعب ,تـكـفي الصالح مشـكـلة
الـكهرباء الدائم ,أكثر من  6 ملـيار تصرف على مفردات البـطاقة التموينية ,ب
رواتب لـلــمـوظــفـ وخـدمــات نـقـل واجـور اصالح الــنـاقالت واخملــازن وعـمــلـيـة
واطن وهي التـحويل اخلـارجي من نقل وتـبادل الـتجاري الى ان تـصل الى فم ا

ال تساوي مليار .اذا  5مليار ذهبت تبذير .
 بـينمـا كانت في الـسابق اي قبل 1990 الشـعب العـراقي بدون حصـة تمويـنية
لكن ال نـرى جائع وال شـحات يـجوب الشـوارع اال ما نـدر .قبل ال يـاتي الصيف
سؤول بالدولة احلـار الذي تصل درجة حرارتة اكثر من 50 درجـة مئوية يبدأ ا
عبـر وسائل االعالم بالـتصريـحات اخملدرة لـلشعب بـأن ستأتي شـركات اجنـبية
او تعـاقدنـا مع شركـات اجنـبيـة او سنـستـورد الكـهربـاء من دول اجلوار وهـكذا
ـواطن الـصـالح اشـبع ـواطن الـصـالح . وا من تـصـريـحـات رنـانـة شـبـع مـنـهـا ا
سـكنات . واخـر ما توصـلت الية احلكـومات الفـاسدة الى تاخر كثـيراً من تلك ا
ـمـاطلـة على تـسمـية الـرئاسـات الثالث ,فال التـصويت وا
وزيـر وال رئيس حـكـومـة هذا يـعـني الرقـيب وال مـحاسب
نافذ على الواردات والصادرات العراق من النفط او ا

احلدودية وغيرها تنزل في اجليب الفاسد .
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تـؤدي واجـبـهــا الـوطـني والـتـزامـهـا
إزاء االقتصاد والتنـمية  إلّا أن نفراً
ضاالً من الـذين يجـدون انفـسهم في
الـــفــــوضى واالنـــحـــراف عن مـــســـار
الـقـانـون يـقـدم بـ حـ وآخر عـلى
مــحــاوالت مــفــلــســة لــتــعــكـيــر األمن
ـسـار الـسـلـيم والـقـانـوني وعـرقـلـة ا
الــذي تـــعــمل في إطـــاره اجملــمــعــات
الـسـكـنـيـة الـنـاجـحـة ومـنـهـا مجـمع
مــديــنــة بــســمــايــة). وتـابـع ان (هـذه
احملــاوالت اخلـائــبــة تـرتــدي لــبـوس
الــعـشــائـر وعــشـائــرنـا بــراء مـنــهـا
وتـتبع أسـالـيب الـتهـديـد الـتي سبق
أن أثـبــتت الـقــوات األمـنـيــة أنـهـا لن
تتهـاون أبداً مـعها). واعـتقلت وزارة
الداخلية مـتهما كتب عـبارة مطلوب
عشـائريـاً على إحـدى شقق بـسمـاية.
وقــــــال بـــــــيــــــان امـس انـه (وفــــــقــــــا
لــتـوجـيــهـات الـقــائـد الـعــام لـلـقـوات
ــســـلـــحــة مـــصــطـــفى الـــكـــاظــمي ا
ـــتـــابـــعـــة من الـــوزيـــر عـــثـــمـــان و
ي اتــخــذت الـقــوات األمـنــيـة الــغـا
اإلجـراءات الـقـانـونـيـة الالزمـة بـحق
ــــدعـــو ح. م. ر. الـــذي أقــــدم عـــلى ا
كتـابـة عبـارة مطـلـوب عشـائريـاً على
إحدى الشقق في بسـماية وذلك بعد
التـوصل إلى هـويته وإلـقاء الـقبض
عـلــيه عـلى أن تــتم مـحــاسـبـته وفق

ادة 4 إرهاب).  أحكام ا
اكدت رئـيـسة الـهـيئـة سهى الى ذلك 
الــــنـــــجــــار قــــرب اجنـــــاز خــــارطــــة
اســتـــثـــمـــاريـــة جـــديــدة فـي جــمـــيع
ـضي نـحــو تـنـشـيط وا احملـافــظـات 
الـتـنـســيق مع اجلـهـات ذات الـعالقـة
ـوافــقـات ومـنح بـهــدف االسـراع بــا

بغداد
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اضي وكـان الناس حـدث غالء شديد لألسـعار فى سـتيـنات القـرن ا في الهـند 
قـبل ذلـك في عـز وغــنى.. ذهب بــعض الـنــاس إلى األسـتــاذ اجلـامــعي واخلــبـيـر

االقتصادي چاندرا ليقترح عليهم احللول .. كانت إجابته : 
فترخص (قانون العرض والطلب).. واد الغالية   اوال": ال تشتروا ا

واد البديلة الرخيصة (قانون االستبدال و التعويض).. ثانيا": ابحثوا عن ا
ـا حتتـاجون ( قانـون تعـدد مصادر ثالـثا": فتـشوا عن مـصادر جـديدة رخيـصة 

شتركة ).. صالح ا وردين بربط ا نافسة ب ا التجهيز و اعتماد ا
رابــعـا": قــلـلـوا مـن االسـتـهـالك  واسـتـغــنـوا عن مــاهـو لــيس ضـروري(تــرشـيـد

تطلبات)..  االستهالك و تقن ا
بينما ذهب آخرون إلى الداعية  الشيخ "محمد يوسف الكاندهلوي" (رحمه الله )
صاحب كـتاب (حيـاة الصـحابة)  وكـان مشهـوراً بزهـده وورعه هناك واشـتكوا

والغالء الفاحش . اليه ارتفاع األسعار 
وقالوا له: هل نحتج ونغضب? 

يـزان فإذا ارتفـعت قيمة قال لـهم الشيخ: النـاس واألشياء عـند الله مـثل كفتي ا
ان واألعمال الصاحلة"  انخفضت قيمة األشياء .. اإلنسان عند الله "باإل

عاصي ارتفعت قيمة األشياء وإذا قلت قـيمة اإلنسان عند الله بسبب الـذنوب وا
وزادت األسعار وعم الغالء ..و نصحهم :

ـان واألعـمال الـصـاحلـة حتى تـرتـفع قيـمـتـكم عنـد الـله وتقل (عـلـيكم بـجـهد اإل
األسعـار).. و (ال تخوفوا النـاس من الفقر فـهذا شغل الشيـطان فال تكونوا من
جـنـوده وأنـتم التـشعـرون) .. فـوالـله لـو أن هـنـاك فى قـاع البـحـر صـخـرة صـماء
نـع عنك رزقاً ملـساء فـيهـا رزق لعبـد النفـلقت حـتى تؤدى إلـيه رزقه فالـغالء ال

ساقه الله إليك ألن الذي فتح لك فاك لن ينساك..
قال تعالى:

(وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْـقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَـفَتَحْنَا عَلَـيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَاألَرْضِ) 96
األعراف..

ان والـتـقوى تـسـعد اجملـتـمـعات وتـعم عـليـهـا النـعم والـرخاء  وذكـرهم  أن بـاإل
فالتشغلوا أنفسكم بأسعار صرف العمالت وال بالغالء..

الرزق عندالله مضمون 
ولكن أشغلوا أنفسكم بأسباب الرزق ( التوبة  و االستغفار).

ب اخلبير والداعية كان احلل ..
اللهم يسر لنا امرنا..
التعسر علينا رزقنا..

{ عن مجموعة واتساب

الــــدعم الــــطــــار لألمـن الـــغــــذائي
حلـمايـة هذه الـشـريحـة التي تـوفر
إنـتــاجـاً مـحـلـيـاً وتـشـغل اآلالف من

األيدي العاملة).
وأكــد أن (فـتـح االســتــيـراد وغــلــقه
يـكونـان وفق الـوفرة واألسـعار أي
العرض والطلب الذي تراقبه وزارة

الزراعة).
وتــواصل مالكـات وزارتي الــزراعـة
وافقات نح ا عنيتان  والتجارة ا
األصــولــيــة; لــغــرض مـنـح إجـازات
االسـتـيراد من قـبل الـشـركة الـعـامة
لـلــمــعـارض الــعــراقـيــة وتــتم هـذه
الـعــمـلـيـة بـإشـــــــــراف مـبـاشـر من
قـــبل وزيــر الـــزراعــة بـــغــيـــة مــنح
إجـــازات االســــتــــيـــراد لــــلـــتــــجـــار

ستوردين. وا
ويـــأتي ذلـك انـــطالقــــاً من حـــرص
وزارتي الــزراعـة والــتـجــارة بـشـأن
تــعـزيــز الــســوق احملـلــيــة ورفــدهـا
ــواجــهـة ــنـتــجــات الــزراعـيــة  بــا
األزمـة الغـذائـيـة واستـنـاداً إلى ما
جـــاء في قــرارات مـــجــلس الــوزراء
الصـادرة بشـأن السـماح بـاستـيراد

واد الغذائية.    ا
ووجه عــــلـي اجلــــبــــوري مالكــــات
ـصـادقة الـتـجـارة بإتـمـام عـمـليـة ا
عـــلى إصـــدار تـــلك اإلجـــازات فـــور
ورودهــا مـن وزارة الــزراعــة; األمــر
الـذي ســيــسـهل عــمــلـيــة اسـتــيـراد

واد الغذائية. ا
و فـي الــســيــاق ذاتـه أعــلن رئــيس
نافـذ احلدودية أن (الـهيئة هيئـة ا
مستـمرة بعمـلها على مـدار الساعة
من دون تــوقف في تــسـهــيل دخـول
ـــواد الــغـــذائــيـــة والالزمـــة الــتي ا

واطن). تخص ا
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ب دراما مـعقدة وكوميديا ساخرة ضاعت تسـعة عشر عاما من عمر العراقي
في لــعـبـة سـيــاسـيـة امـتــهـنـهـا اهـل الـسـيـاســة او من يـدعـون انـهـم من اهـلـهـا 

وضاعت معهم ارواح ومدن واموال  وبلد كانت تنحني له االجيال .
شهد الـدرامي او الكوميـدي عند ما تقـدم فال زالت اللعبـة مستمرة ولم ينـتهي ا
بـ كـذب ومـراوغة ومـا زال الـسـياسي يـتـفـ في استـخـدام شـعارات بـسـيـطة

ارسها بذكاء وبطريقة مذهلة توحي لك انه مؤمن بقضيته.
عـلى مـدى جــيـلـ ونــحن حتت حـكم ســيـاسي رفع شــعـار الـتـغــيـيـر واالصالح
ـقراطـية والـتي ارتبـطت ذهـنيـا وواقعـيـا لديـنا بـالـدمار والـفسـاد واالرهاب والـد

وبوجوه سياسية كتب عليها نحن اهل الدمار .
دفعنـا تكلفة حـكم رفع شعار الدين ولم يحمل هم الـتفكير باالجـيال القادمة وقد

كن ان يحمله في اجندة حساباته  هو االنتخابات القادمة . يكون افضل ما 
رجعنـا بخـطواتنـا نحو مـئات السـنوات الضـوئية لم نـعد اهل جتارة بل جتـارتنا

بارواح اهلنا اغلى
لك صناعتنا الننا جنيد صناعة الوهم وتراجعت ولم نعد 
زراعتـنـا الى طريق االشـواك في صـحراء قـاحـلة ووعـدنا

رور منها ستقبل في ا شباب ا
السـياسة ياسادتي مرض قـاتل واخطر ما فيه ان تتركه

بيد السياسي .

جـديــدة تـشـمل جـمــيع احملـافـظـات 
ضـي نحـو تنـشـيط التـنـسيق مع وا
ـــشــروع اجلـــهــات ذات الـــعالقـــة بــا
االســــتــــثــــمــــاري بــــهــــدف االســـراع
ـــــوافــــقـــــات ومـــــنـح االجــــازات بـــــا

وتخصيص االراضي).
 فيما اعلـنت وزارة التخطيط توجه
احلـكومـة لـتـحـويل مشـروع الـتـعداد
الـــســكــانـي الى اســتــثـــمــاري بــدون

ــتـحـدث احلـاجــة لـلـمــوازنـة. وقـال ا
باسم الـوزارة عبد الـزهرة الـهنداوي
في تـصـريح امس إن (االسـتـعـدادات
ـركـزي مــسـتـمــرة من قــبل اجلـهــاز ا
لإلحــصـاء من أجل تــنـفــيـذ الــتـعـداد
الـسكـاني) مـبـينـا ان (هـناك تـوجـها

لتحويله إلى مشروع استثماري.
واضــــــاف ان (حتـــــــويل
شروع الى استثماري ا

يــهـدف الى تـوفــيـر الــتـخـصــيـصـات
ـــالــــيــــة لـه وبـــدون احلــــاجــــة الى ا
عـقد ـقرر وازنـة) وتـابع انه (من ا ا
اجــتـمــاع لـلــجـنــة الـعــلـيــا لـلــتـعـداد
الـسـكـاني بـرئـاسـة وزيـر الـتـخـطـيط
ـنــاقـشــة اخلـطـة بــعـد عــيـد الــفـطــر 
واإلعالن عن مـوعـد تــنـفـيـذ الـتـعـداد

العام للسكان). 
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نـعت االوسـاط الثـقـافـية الـعـراقـية
والـعربـيـة الشـاعـر  الـكبـيـر حسب
ـوت الــشـيخ جـعــفـر الـذي غــيـبه ا
االثــنـ عن عــمـر نـاهــز الـثــمـانـ
عــامــاً ويــعــد الــفــقــيــد احــد ابـرز
عالمـات الـشـعـر الـعـراقي في جـيل
الـستـيـنـات. ونعـاه رئـيس الوزراء
مــصــطــفى الــكــاظــمي بــالــقـول ان
(الـــعــراق خــســـر رمــزا من رمــوزه

الثقافية.) 
ولــد حــسب الـــشــيخ جـــعــفــر عــام
1942 في العمارة. وتخرّج في
مـعهـد غـوركي لآلداب في مـوسـكو
1966 وحصل على ماجستير
آداب. عـ رئيـساً لـلـقسم الـثـقافي
في إذاعــــة بــــغـــداد 1974-1970 

الــــدورة الـــثــامـــنــة 2003-2002.
ودأبت (الـــزمــان) عــلى نــشــر آخــر
قــصـائــد الـراحل عــلى صــفـحــتـهـا
االخــيــرة اســبــوعــيــا بــايـعــاز من
ـسـتـقل رئـيس مـجـمـوعـة االعالم ا

االستاذ سعد البزاز.
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وقــال وزيــر الـثــقـافــة والــسـيــاحـة
واآلثـــار حـــسن نـــاظم  فـي بـــيــان
نعـيه لـلراحل ( بـأسىً بـالغٍ تلـقيـنا
نـبــأ وفـاة الـشـاعـر الــكـبـيـر حـسب
الـشـيخ جــعـفـر أعـظم شـاعـر بـعـد
السـيّـاب وأكبـر شاعـر مـجدد بـعد
جتديد جيل الـرواد جيل السيّاب
الذي أحدث نـقلـةً نوعيـةً في حركة
الشعـر العربي بـدواوينه الشـعرية
ــمــيــزة (نــخـلــة الــله) و(الــطــائـر ا

ومـحـرراً في جـريـدة الـثـورة وهـو
عــضـو فـي االحتـاد الــعــام لألدبـاء
والــكــتــاب في الــعــراق. ســاهم في
الــصـــحــافــة الـــعــراقــيـــة وحــضــر
ـؤتـمـرات األدبـيـة والـشـعريـة في ا
الــعـراق ودول الــعـربــيـة واالحتـاد
السوفيتي. من دواوينه الشعرية?
نــخــلــة الــله والــطــائــر اخلـشــبي
وزيـارة السـيـدة السـومـرية وعـبر
ــــــرأة  واعــــــمـــــدة احلـــــائـط في ا
سمرقند وفي مثل حنو الزوبعة .
وله عـدة مؤلـفـات  وتـرجم عن عدد
مـن الـــشــــعـــراء الــــروس. وحـــصل
تــقــديــراً ألعـمــال الــشــعــريــة عــلى
جائزة السالم السوفـيتية في سنة
 1983وجائزة مؤسسة سلطان
بن علـي العـويس الثـقافـية لـلشـعر
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فـــضالً عن مـــتــابــعــيـه ومــريــديه).
رشح لـرئاسة اجلـمهورية ونعى ا
الــشــاعــر الــراحل لـــطــيف جــمــال 
وجـاء في تـغـريـدة له (غـادرنـا هذا
الـــيـــوم الى جــــوار ربه الـــشـــاعـــر
الــعــراقي الــكـبــيــر حــسب الــشـيخ
جعفـر أحد رواد احلداثة الـشعرية
الــعــربـــيــة والـــذي يــشــكـل غــيــابه
خــسـارة ثـقـافــيـة جـسـيــمـة عـربـيـاً

ياً). وعا
كــمــا عـزّى االحتــاد الــعــام لألدبـاء
والـكــتّـاب في الـعــراق الـوطن كـله
بــرحـيل الـشــاعـر الـقــديـر قـائال إن
(رحيل جعفر خسارة فادحة لألدب
ـهــمـة الــعــربي فـهــو الـتــجـربــة ا
بتكر واألديب األصيل والشاعر ا

واإلنسان النبيل) .

اخلــــشــــبـي) و(زيــــارة الــــســــيــــدة
الــســـومــريــة) و(عــبــر احلــائط في
ـرأة) و(في مــثل حـنــو الـزوبـعـة) ا
كما كانت له في حـقل الترجمة عن
اللغة الـروسية عدة تـرجمات نالت
ــــــهـــــتــــــمـــــ اســــــتـــــحــــــســـــان ا
). وأضــاف (لــقـد ــتــخــصــصــ وا
اخــتط الــشــاعــر لـــنــفــسه طــريــقــاً
خاصاً وكانت له مواقف في الفكر
واألدب واحلـيـاة حـظـيت بـاحـترام
اجلـــمــيـع).وتــابـع ( دأبت الــوزارة
على إعـادة تراث هذا الـشاعـر الفذ
فــقـامت دائـرة الــشـؤون الـثــقـافـيـة
الـعامـة بطـبع اجملـموعـة الـشعـرية
الـــكـــامـــلـــة له عـــلى ثـالثـــة أجــزاء
وبطبعـة أنيقة فـكانت مبادرة القت
التثـم والثـناء من الشـاعر نفسه حسب الشيخ جعفر 

لألنـــســـان أمـــا عن طـــريق لـــدغــات
الــقـراد أو من خالل مالمــسـة دم أو
ـصـابـة عـند أنـسـجـة احلـيـوانـات ا
ذبــحـهــا أو بــعــده مـبــاشــرة وفــقـا
ـيـة. وتـشـير ـنـظـمـة الـصـحـة الـعـا
رض ب نـظمة إلى أن) إنـتقـال ا ا
باشر البشر قد يتم عـبر اإلتصال ا
بــالــدم أو اإلفــرازات الـــبــشــريــة أو
 .( السوائل البيولوجية للمصاب
وتـؤدي األصـابــة بـفـيـروس احلـمى
ـعـدل يراوح الـنزفـيـة الى الـوفاة 
ــــــــــئــــــــــة من ب 10 إلى 40 بـــــــــا
. وظهـرت احلمى الـنزفـية صـابـ ا

(هـــنــاك حـــوالى عـــشـــرين إصـــابــة
رض). با
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واوضح إن (جــــمـــيع الــــضـــحـــايـــا
يــــعــــمــــلــــون في قــــطــــاع تــــربــــيـــة
احلـيـوانــات) مـشـيـرا الى أن (أخـر

وفاة حدثت بداية هذا العام). 
وتعد ذي قار محافـظة فقيرة تربى
ــاشــيـة في كــثــيـر مـن مـنــاطــقــهـا ا
ـــــاعــــز كـــــاالبــــقـــــار واألغـــــنــــام وا
واجلـامـوس الـتي تـعـتـبـر وسـيـطا
ــرض احلـمى الــنـزفــيـة سي نــاقال 
ــرض سـي أج أف. ويــنــتــقل هــذا ا

{ الـنــاصـريـة ( أ ف ب))  –كـشـفت
مــصـــادر طــبــيــة عـن وفــاة ســبــعــة
أشـــخــاص واصــابــة أخــرين جــراء
ـرض احلــمى الــنـزفــيـة االصــابــة 
عروفة بأسم حمى الكونغو  منذ ا
ـاضي جراء مالمـسة بدايـة الـعام ا

اشية.  ا
وقـال حـسـ رياض مـديـر الـصـحة
العامة في محافظة ذي قار لفرانس
بـــرس (تـــوفي ســـبـــعـــة أشـــخــاص
ويــعـاني ثـامن أصـابــة خـطـرة مـنـذ
ـاضي وخالل األشهر بداية الـعام ا
الــقـلـيـلـة مـن هـذا الـعـام).  واضـاف

t¹uMð

ورد فـي جــريــدة الــزمــان الــعــدد
(٧٢٤٥) فـــي ٢٠٢٢/٤/١١ اعـــالن
الـــــعــــدد: ١١١٩٦ الـــــســــجل: ٥٦
الـــــتــــــاريخ: ٢٠٢٢/٤/٤ (دائـــــرة
الـــكـــاتب الــعـــطل فـي الــبـــصــرة
الـصباحي) خـطأ والصـحيح هو
(دائـرة كاتـب العـدل في الـبـصرة
الصباحي) لذا اقتضى التنويه.
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نـاقصة ورد سهـواً في اعالن ا
ـنـشـور ـرقم (٩١/٢٠٢٢/٩) ا ا
بالعدد / (٧٢٤٦) ليوم الثالثاء
٢٠٢٢/٤/١٢ حــــيث لـم يــــذكـــر
ـديـر الـعام لـذا اقـتضى كـلـمة ا

التنويه.
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جــنـ (أ ف ب) - انــدلـعت مــواجـهـات
جـــديــدة صــبــاح الــثـالثــاء في شــمــال
الـضـفـة الـغـربـيـة احملـتـلـة بـ الـقوات
اإلسـرائـيلـيـة وسكـان فـلسـطيـنـي في
جـن بينما قتل فـلسطيني بالرصاص

فـي إســـرائــــيل بــــعـــدمــــا طـــعـن طـــعن
شـرطــيـا.لـلـيـوم الـرابع عـلى الـتـوالي 
حــشـد اجلـيش اإلسـرائــيـلي قـواته في
مــنــطــقــة جـنــ الــتي يــنــحــدر مــنــهـا
فــلـسـطــيـنــيـان قـامــا مـؤخــرا بـتـنــفـيـذ
هـجمات في إسرائـيل.و افاد سكان من
جــــنــــ لــــوكــــالــــة فــــرانـس بـــرس ان
االشـتـباكـات اندلـعت في ساعـة مبـكرة
مـن صـــبـــاح الــــثالثـــاء بــــ الـــقـــوات
االسـرائــيـلـيـة والـسـكـان.وقـالت وكـالـة
األنـباء الفلسـطينية الـرسمية (وفا) إن
أربـعة فـلـسطـينـي اعـتقـلوا في جـن
وبــلـدة الـيـامـون الـقــريـبـة حـيث أطـلق
جـــنـــود االحـــتالل الـــذخـــيـــرة احلـــيــة
ــسـيل والــقـنــابل الـصــوتـيــة والـغـاز ا
لـلـدمـوع.وقتـلت الـشـرطـة اإلسرائـيـلـية
صــبــاح الــثالثــاء فــلـســطــيــنــيـا طــعن
شـرطيـا اسرائيـليـا في مدينـة عسقالن
الـسـاحلـيـة الواقـعـة في جنـوب الـدولة
الــــــعـــــبـــــريــــــة حـــــسـب قـــــوات األمن
اإلسـرائيلـية.وقالت الشـرطة في رسالة

"خـالل عــمــلــيـــة في عــســـقالن تــعــرّف
شرطيّ على مشتبه به وبدأ يتحقق من
هــويّـــته. لــكن الــرجـل أخــرج ســكــيــنًــا
وهـــاجم الـــشـــرطي الــذي ردّ بـــســـرعــة
فـاحتـا الـنـار عـلـيه". وأشـارت الـشـرطة
ـــــهــــــاجم فــــــلـــــســــــطـــــيــــــني إلـى أن ا
هـاجم من سـكان وقُـتل.وأوضـحت أن ا
مــديــنـــة اخلــلــيل في جــنــوب الــضــفــة

الغربية احملتلة.
UL  cOHM

وأُصـيب الشـرطي الذي تـعرّض لـلطعن
بـ"جـروح طـفيـفـة" ونُـقل إلى مسـتـشفى
مـحلي.وتأتي هـذه العملـيات في شمال
الــضـفــة الـغـربــيـة بــعـد أربع هــجـمـات
نـفذها فلسطينـيون وعرب إسرائيليون
ضــد أهـداف إسـرائـيــلـيـة مـنـذ 22 آذار
ــنــصـرم .ونــفــذ اول هـجــومــ عـرب ا
إسـرائيلـيون مرتـبطون بـتنظـيم الدولة
اإلسـالمــيــة (داعش) وآخـــر هــجــومــ
.وأدت فـلـسـطـيـنيـون من مـنـطـقـة جـن
هـذه الـهـجـمـات إلى مـقتل  14شـخـصا

فـي مــنـــاطق مـــتـــفــرقـــة داخل الـــدولــة
الــعـبـريـة.وفي الـفــتـرة ذاتـهـا قـتل 15
ن فـلـسطـيـنـيا في حـوادث مـنفـصـلة 
فــيــهم عــدد من مــنـفــذي هــجــمـات في
أعـمـال عـنف بحـسب حـصـيـلة أعـدتـها
وكــــالـــة فــــرانس بــــرس.وقــــال رئـــيس
الــوزراءاالسـرائــيــلي نـفــتـالـي بـيــنـيت
مـساء اإلثـن في شـارع ديزنـغوف في
وسط تل أبيب حيث نفذ فلسطيني من
مـخـيم جـنـ هـجـومـا قـبل أربـعـة أيام
قــتل فـيه ثـالثـة إسـرائــيـلــيـ "لن نـدع
عـدونا يضع حدا حلياتنا".وأكد بينيت
"ســنـواصل عـيـش حـيـاتــنـا وفي نـفس
الـوقت سنـقاتل حيـث هم".قال ستـيفان
ـتحـدث بـاسم االم الـعام دوجـاريك ا
ـتحـدة إن أنطـونيـو غوتـيريش لأل ا

"يتابع بقلق بالغ تصاعد العنف".
وأضـــاف دوجــاريك أن "األمـــ الــعــام
يــشـــعــر بــالــفــزع من الـــعــدد الــكــبــيــر
ـتـزايد لـلضـحايـا"  ويدعـو اجليش وا
ـــارســـة أقـــصى اإلســـرائـــيـــلـي إلى " نفتالي بينيت

سـيقتـلها".وقـررت ملّا أن حتـاول الهرب
وسـألت مــولـر أن تـنـضم إلـيــهـا لـكـنـهـا
رفـضت. وقالت "كانت خائفة من أنه إذا
قُـبض عـلـيـهـا سـيُـقـطع رأسـهـا".غـير أن
مـولـر طـلـبت من مـلّـا أن "تـخـبـر العـالم"
بـقـصـتهـا إذا جنـحت في الـهـرب.وقالت
مـلّـا إنــهـا تـسـلـلـت من نـافـذة وصـعـدت
عـلى مـولـد كـهـربـاء لـتـتـسـلق جـدارا ثم

دة طويلة. راحت تركض 
بـعد هروبها ساعدهـا شقيقها لالتصال
بــصــديـق كــان يــعـــمل مــتـــرجــمــا لــدى
عـلومات حول األمـيركيـ وأبلغتـهم با
مـولــر.أعـلن تــنـظــيم الـدولــة اإلسالمـيـة
وفــاة مـولــر في شــبــاط/فـبــرايـر 2015
وقــال إنــهـــا قــضت في ضـــربــة جــويــة
أردنـيـة وهو مـا شكـكت فـيه الـسلـطات
األمــيــركـــيــة.وقــتل فـــولي وســوتــلــوف
وكـاسـيغ عـلـى أيـدي عـنـاصـر الـتـنـظـيم
ـتـطرف الـذي نـشر تـسجـيالت مـروعة ا
لـعــمـلـيــات إعـدامـهم ألغــراض الـدعـايـة

للتنظيم.
ألـــقت الـــقــوات الـــكـــرديـــة في ســـوريــا
الـقبض عـلى الشـيخ ومواطن بـريطاني
سـابق آخـر هو ألـيكـسـاندا آمـون كوتي
الــــــبـــــــالغ  37 عــــــامــــــا فـي كــــــانــــــون
الـثاني/يـناير 2018 خالل مـحاولـتهـما
الـــــفــــرار إلى تـــــركــــيــــا.وفـي تــــشــــرين
األول/أكـتوبر 2020  تـسليـمهما إلى
الـقـوات األمـيـركـيـة في الـعـراق ثم نـقال
إلى فـيـرجيـنـيا حـيث وجـهت لهـمـا تهم

احـتجـاز رهائن والتـآمر لـقتل مـواطن
أمــيــركــيـــ ودعم مــنــظـــمــة إرهــابــيــة
ـلـقب بـ"ريـنـغـو" أجـنـبـيــة.وأقـر كـوتي ا
بــالــذنب في أيــلــول/ســبــتــمــبــر 2021
ــــوجب االتــــفــــاق الــــذي أبــــرمه مع و
احملـكـمـة سـيـمضي 15 عـامًـا في سـجن

الكساندريا فيرجينيا (أ ف ب) - أكدت
شــابــة أيـــزيــديــة في شــهـــادتــهــا أمــام
تـحدة أن عـاملة مـحكـمة في الـواليات ا
اإلغـاثة األمـيركيـة كايال مـولر قـالت لها
إنـهــا تـعـرضت لالغـتــصـاب من الـزعـيم
الــســـابق لـــتـــنـــظـــيم داعش أبـــو بـــكــر
الـبغدادي وهُددت بالقتل إذا ما حاولت
الـهــرب. وأدلت الـشـابــة لـيـا مــلّـا الـتي
تشدد في احـتجزهـا عناصر الـتنظـيم ا
آب 2014 لــدى مـحـاولــتـهــا الـهـرب من
جـبل سـنـجـار في الـعـراق مع أسـرتـهـا
بـشهـادتهـا من خالل متـرجم اإلثن في
مـحاكـمة الـشافـعي الشـيخ الذي يُـعتـقد
أنه كـــان أحـــد ســـجـــاني مـــولـــر.وأدلى
الـكــثـيــر من الــصـحــافـيــ األوروبـيـ
والـــرهـــائن الــــســـابـــقــــ في ســـوريـــا
اضـية بـشهـاداتـهم في األيام الـقـليـلـة ا
في إطــار مـحــاكــمـة الــشـافــعي الــشـيخ
الـعـضـو في اخلـلــيـة الـتـابـعـة لـتـنـظـيم
ـعروفـة بـاسم "البـيتـلز" بـسبب داعش ا

لكنة أفرادها البريطانية.
ويُتهم الشيخ بقتل أربعة أميركي هم:
سـتقـل جـيمس مـولر والـصحـافيـ ا
فـولي وستيفن سوتلوف وعامل اإلغاثة
اآلخـر بيتر كاسيغ.وقد احـتجز التنظيم
ـتـطرف عـامـلـة اإلغاثـة مـولر وهي من ا
واليــة أريــزونــا في آب  2013بــيــنــمــا
كــانت تــرافـق صــديــقــهــا الــســوري في

زيـارة إلى مـستـشفى في حـلب حيث 
االتــصـال به لـتــصـلــيح صـحن القط.في

الـبداية احـتجزتـها خـلية "الـبيتـلز" لكن
يُـعتقد أنها سُلمت الحقا إلى البغدادي
زعيم تنظيم الدولة اإلسالمية الذي قتل
في عـمـليـة لقـوات خـاصة أمـيـركيـة عام
2019.وقـالـت مـلّـا في شــهـادتـهــا إنـهـا
نُــقــلت إلى مــواقـع عــدة لــلــتــنــظــيم مع
شـابات أخـريات اخـتُطـفن وانتـهى بها
األمـر في سجن كانت حتتـجز فيه كايال
مـولر.وأوضحت أنهما كانتا تتواصالن
عن طـريق "إشـارات اليـدين في الـغالب"
وبـبـعـض الـكـلـمـات بــالـعـربـيـة.وأفـادت
ا احملـكمـة أنه "ذات يوم أخذوا مـولر و
أعـادوهـا كــانت خـائـفـة جـدا" مـوضـحـة
"قـالوا لـهـا إن تنـظيم الـدولة اإلسالمـية
يــريـد تــزويـجــنــا وإذا حـاولــنـا الــهـرب

سيقتلوننا".
bO  WK UF

بــعــد يـومــ اُخــذت مع مــولــر وشــابـة
أيـزيـديــة أخـرى إلى مـنـزل أبـو سـيـاف
الـقــيــادي الـكــبـيــر في الــتـنــظــيم حـيث
"عـامـلـونـا مــثل عـبـيـد" وفق مـلّـا.وبـعـد
أســبــوع هــنــاك قــالـت إنــهن نــقــلن إلى
ـكـان الـذي يـأخذون ـنـزل الـوسخ... ا "ا
إلــيه شــابــات ويــغــتــصــبـونــهـم".وجـاء
الـبـغـدادي ذات لـيـلـة وأخـذ مـعه مـولـر
ا عـادت مولر بـحسب مـلّا.وتابـعت أنه 
في صـبـاح اليـوم الـتـالي "كانت حـزيـنة
جــدا ومـــتــوتــرة جـــدا وكــانت تـــبــكي"
مـضـيـفة "تـعـرضت لالغـتـصـاب وهُددت
بــــــــأنـــــــهــــــــا إذا حـــــــاولـت الــــــــهـــــــرب

ــتــحــدة قــبل أن يــســلّم في الــواليــات ا
مجددا إلى بريطانيا حملاكمته هناك.

وقُـتل عـضو اخلـليـة مـحمـد إموازي في
ضـربة نـفذتـها طـائرة أمـيركـية من دون
طــــــيــــــار في ســــــوريــــــا في تــــــشــــــرين
الــثــاني/نـوفــمــبـر 2015  فــيـمــا يــقـبع

الـعــضـو الـرابع آين ديــفـيس في سـجن
فـي تـــركــــيـــا بــــعـــد إدانــــته بــــتـــهــــمـــة
بــاإلرهــاب.يـــنــفي الــشـــيخ االتــهــامــات
ويـشير محاموه إلى التباس في الهوية
لـدى اعـتـقـاله. ويـواجه في حـال اإلدانة

حكما بالسجن مدى احلياة.

تحدة التي اكدت عملية االغتصاب WLJ∫ الكساندريا فيرجينيا االمريكية شابة أيزيدية في شهادتها أمام محكمة في الواليات ا
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درجـات ضبط النفس واستخدام القوة
ـميتـة فقط كمالذ أخيـر".وقتلت قوات ا
األمن االسـرائـيـلـيـة األحـد فلـسـطـيـنـية
طــعـنت شـرطـيـا وسط مــديـنـة اخلـلـيل
حـــيث يــعــيـش نــحــو ألف مـــســتــوطن
يـهـودي حتت حمـاية عـسكـرية مـشددة

ب 200 ألف فلسطيني.
وقـالت الـشـرطـة في بـيـان مـقـتضب إن
فــلـسـطـيـنــيـة "قـصـدت نـقــطـة تـفـتـيش
لـشـرطـة احلـدود حـيث طـعـنت شـرطـيا
أصــيـب بــجــروح طــفــيــفــة".في الــيــوم
نـــــفــــسه أعـــــلــــنت وزارة الـــــصــــحــــة
الـفـلسـطيـنـية مـقـتل امرأة فـلسـطـينـية
أخــرى هي أرمــلــة وأم لــسـتــة أطــفـال
بـــرصـــاص قـــوات إســـرائـــيـــلـــيـــة في
حـوسان قـرب بيت حلم جـنوب الـضفة

الغربية احملتلة.
ŸUL ≈ W «b

وأكــد اجلــيش اإلســرائــيـلي انـه أطـلق
الـنار عـلى "مشـتبه بهـا" لكن في نـهاية
ـــرأة أي ــــطـــاف لم يــــكن بــــحـــوزة ا ا
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التـأخر الـدراسي: هو حـالة تـاخر او تـخلف اوعـدم اكتمـال النـمو الـتحـصيـلي نتـيجة
لـعـوامل عـقـيـلـة اوجـسـمـيـة او اجـتـمـاعـيـة او انـفـعـالـيـة بـحـيث تـنـخـفظ نـسـبـة الـذكـاء

توسط  ستوى العادي او ا التحصيلي دون ا
ولـالغـراض الــتــربــويـة يــعــرف الــتـأخــر الــدراسي اجــرائــيـآ عــلى اســاس الــدرجـات

واد التحريرية التي يحصل الطالب في االختبارات في جميع ا
التخلف نوعان:-

تخلف دراسي عام.يرتبط
ئة.  بالغباء حيث تتراوح نسبة الذكاء ب 70 الى 85 با

تخلف دراسي خاص:-
كن عالج هـنا في اي مادة كـالفـيزياء مـثال هنا يـرتبط بنـقص القـدرة العقـلية..وهـنا 

عرفة األسباب التي ادت إليها.  التاخر الدراسي 
وقد تكون ناجتآ عن ضعف السمع او البصر لدى بعض الناشئة. 

وقـد تـكـون ناجتـة عن مـشـكـلـة في الصـحـة والـضـعف الـعام.وقـد يـرجع الى صـعـوبة
ادة الدراسية.  ا

او انـخـفـاض مـسـتـوى ذكـاء الـطـفل. وقـد يـرجع الى سـوء طـرائق الـتـدريـس. او سوء
ـدرس او الـتـوتـر او سـوء طــرائق الـتـدريس.او سـوء الـعالقـة الـعالقـة بــ الـطـالب وا
نـزلـية وعـدم ايجـاد مـكان مـريح وهـاديء يسـتذكـر فـيه الطـالب دروسه او قـد تكـلفه ا

االسرة بأعمال تشغله عن الواجبات الدراسية.  وهناك اسباب اخرى. 
قـد تـكــون نـفـسـيـة او اجـتـمـاعـيـة او ذاتـيـة شــخـصـيه او اسـبـاب مـدرسـيه  األسـبـاب
راهـقـ بنـفـور شديـد في رغـبته ـيل لـلـمذاكـرة.حـيث يشـعـر ا الـنـفسـيـة:هي ضعف ا

للمذاكرة. 
ـــراجـــعــــة دروسه اول بــــاول اســـبــــاب اســـريـــة وكـــسـل يـــعـــقــــده عن االهــــتـــمــــام 
ـاليـة جتـعل االسرة مـيـالة في اجـتـماعـيـة:عوامل الـرفـاه والشـهـرة وحتقـيق الـكـفايـة ا

الغالب الى دفع ابنائها نحو اجملاالت التعليمية وتوفير الكثير من احلاجات
اسـبـاب ذاتـيـة شـخـصـيـة: تـشـمل ضـعف الـقـدره الـعـقـلـيـة الـعـامـة. وقـلـة اخلـبـرة في
يل الى نـوع الدراسـة التي ال تـوافق طبـيعته مـوضوعـات مجـاالت الدراسة وضـعف ا

وقدراته الذاتية..

-1-
عاشية  تتزايد االهتمامات بشكل ملحوظ من قبل الناس لتحس أوضاعهم ا

لك سيارةً خاصة يجهد نفسه مِنْ أجل احلصول عليها  -فمن ال 
ـلك داراً للـسـكن يـجهـد نـفـسه مِنْ أجل امتـالك مفـتـاح الدار الـتي يـريـدها -ومَنْ ال 

مآوى له ولعائلته .
-ومَنْ يسـكن بـيـتاً أضـرّت بـرونقه االيـام الـطويـلـة ... يـحاول أنْ يُـعـيدَ له الـرونق عـبر

ترميمه وصبغه ...
وهكذا ...

-2-
الحظ أنْ شيئا مهماً للغاية يكاد يكونُ منسيا عند اجلميع . وا

أتدرونَ ما هو ?
انّه صَحِيفَةُ األعمال الشخصية ..!!

الئكة  هذه الصحيفة يكتبها مَلَكان من ا
وُكِالً باحصاء كُلّ صغيرة وكبيرة 

قال تعالى :
( وانَّ عليكم حلافظ كِراماً كاتب )

االنفطار / 11
َـلَـكَــيْن بـأنـهـمـا مِنَ الـكـرام ومــعـنى ذلك أنـهـمـا في غـايـة وقــد وصف الـله سـبـحـانه ا

النزاهة ولن يقعا في فخ احملاباة او االنحياز في كل الظروف واالحوال .
-3-

واذا كـان النظـر الى صحـيفـة األعمـال الشـخصـية مـطلـوباً في كل حـ فانّه مـطلوب
منا في شهر رمضان بشكل أكبر ذاك انّ هذا الشهر الفضيل هو شهر الغفران .

-4-
ماذا سيجد الذين نهبوا ثروات البالد وأرهقوها بالفساد في صحائفهم ?

يتة صارف الـلبنـانية قد أصـبحت بحـكم ا هرّبـة الى ا نهـوبة ا ليـاراتُ ا واذا كـانت ا
وت احلساب عليها أمام الله ? فهل 

-5-
مـاذا سيقـرأ في صحيـفته الذي تـوّلى منصـباً رفيـعاً يُمـكْنّهُ أنْ يُقـدّم أحسن اخلدمات

للشعب والوطن ولكنّه أصرّ على أنْ يخدم نفسه فقط متجاهالً اآلخرين ?
-6-

مــاذا سـيـقــرأ في صـحــيـفـتـه مَنْ ارتـبط بـالــفـاســدين بـأوثق عــرى الـروابط والـصالت
وأصبح من أعضاء ناديهم اللع ?

-7-
ماذا سيقـرأ في صحيفته مَنْ ترك احلَبْلَ على الغارب وتَرَكَ لنفسه أنْ تختار ما تشاء

ا انتهكه من احلرمات ? ادية احملرمة مستهيناً  من اللذائذ ا
-8-

انّ النسيان ال يعني أنَّ الصحيفة الشخصية قد أصبحت منسيةً  انها ال تنسى
وال يكون احلساب االّ على ما سَجّلَتْه من أرقام .

قال تعالى :
( فَمَنْ يعملْ مثقالَ ذرّةٍ خيرا يَرَه ومَنْ يعملْ مِثقالَ ذرّة شراً يره ) 

الزلزلة / 7
-10-

وهـكذا تأتي هـذه التذكـرة لتدعـوك الى وقفه تـتأمل فيـها صحـيفة أعـمالك ولو رأيـتَها
ن هي لسارعتَ الى ذَمه ونقده !! وأنت ال تعلم 

اذن 
اغتنم الـفرصة وبادِرْ الى مـحو النقاط الـسوداء بالتـوبة منها في

شهر الغفران .
اللهم أعنّا على أنفسنا 

ووفقنا للتوبة النصوح من سيئات أعمالنا  
الـلهم وإنـنـا نـسـتـعيـنك عـلى فـصل جـديـد ال تُـكـتب فيه االّ
الــطــاعــة لك والــنــفع لــعــبــادك فـاقــبــلــنــا تــائــبـ يــا أرحم

الراحــم . 

بـعد أحداث 2003 أصبح مـضمون االنتخـابات حقيقـة جديدة في الشرق األوسط 
لكـن االنتخـابات لن تـكون تـلك الصورة اجلـميـلة الـتي رسمـناها في أعـينـنا. مـنذ عام
2005 أجــريت االنــتـخــابـات في الــعــراق عـلى أســاس الـرغــبــة ولـيس عــلى أسـاس
وعودة. جتري هذه االنتخابات في كـل مرة بطريقة مضحكة  حيث لم قـراطية ا الد
يـسـتـطع أي حـزب أو فـصـيـل أن يـفـوز بـطـريـقـة مـتـكـامـلـة أو عالمـة كـامـلـة لـتـشـكـيل

احلكومة  في كل مرة وبعد االنتخابات تتغير األمور من سيئ إلى أسوأ. 
كـمـا نرى أن صـادقـة  وثـانـيـاً  الـتـأخر فـي تشـكـيل احلـكـومـة  أوالً: تـأخـر نـتـائج ا
تشكـيل احلكومة يستغـرق عدة أشهر أو ما يقرب من عـام وهذا اإلجراء يبعدها عن
ـقراطي احلـقيـقي. منـذ أكثـر من عـام  شـهدت مـدينـة بغـداد وبعض مسـارهـا الد
بكرة  دن اجلنـوبية  مظاهرات صاخبة هدفـها األساسي اإلصالح واالنتخابات ا ا
لكن العكس كان صحيحًا وأجريت االنتخابات بعد ستة أشهر تقريبًا  لم يتم تشكيل
 حكومة بعد رغم مرور هذة الفترة  على االنتخابات  ال تزال عملية تشكيل احلكومة
العراقيـة تواجه العديد من العقـبات واالنقسامات احلادة ب الـكتل السياسية .. نعم
قـراطية جيدة في تسيير شؤون البالد  االنتخابـات ضرورية لكيفية الوصول إلى د
أصـبح هـذا الوضع في الـعراق من احلـاالت الـنادرة حـيث جتري االنـتخـابات في كل
ـطلـوب في إيجاد ـستوى ا رة نـرى أن األمور لم تـكن با شـاكل خاصـة هذه ا مـرة 
احللول الالزمة إلنـهاء األزمات على الساحة الـسياسية وحتى االجتـماعية  بعيدًا عن
واطن يرى أن االلتزامـات الدستوريـة التي أصبحـت مجرد ورقة مـكتوبة ألكـثر ألن ا
االنـتخـابات في الـعراق في طـريقهـا اآلن الى اجملهـول  ألن تشـكيل احلـكومـة بشكل
مريح بعد كل انـتخابات أصـبح حلما. واحلقـيقة أن إجراء االنـتخابات بالـطريقة التي
قـراطية بـالشكل نـراها لم يكن عـامالً جيـدًا في ترسيخ الـقيم النـبيلـة في ترسـيم الد
ـواطن مناسـبًا لتـسهيل شـؤون البالد. بعـد ستة اشهـر وحتى االن لم نر الذي يراه ا
ضـوءا في تـشكـيل احلكـومة اجلـلسـات واحلوارات بـ االطراف تـرمز إلى شيء لن

يـحـدث بـعد ذلك  ألنـه في كل مـرة يكـون هـنـاك تـركـيـز لـقوة
معينة على مقاليد األمور الغريب أن مطالب اخلاسر أكبر
ــنـتـصــر  وهـذا شيء مـضــحك ومـبـكي في من مـطـالب ا
ـرحـلـة حـرجـة  ـقـراطـيـة تـمـر  نـفـس الـوقت. نـعم  الـد
واألهم من ذلك  أن االنتـخابات جتـري بطريـقة غيـر الئقة

قراطية السليمة. فاهيم الد  بعيدة عن ا
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.وقال رئيس الوزراء الفلسطيني سـك
مــحــمــد اشــتــيــة في كــلــمــة في بــدايـة
اجـتـماع احلـكـومة االثـنـ " إن عدوان
إســرائـيل عـلى شـعــبـنـا من جـنـ الى
اخلـــــلــــــيل وفـي الـــــقـــــدس خـــــاصـــــة
ــــتـــكـــررة واقــــتـــحـــامــــات األقـــصى ا
ــســتـــوطــنــ ودعــوات واعـــتــداءات ا
ـســؤولـ اإلسـرائـيـلـيـ جـمـهـورهم ا
لــلـتـسـلح تــأجـيج لـلـتــصـعـيـد ودعـوة
لــلـقـتل".وأضـاف إن إســرائـيل تـمـارس
سـيـاسـة "أطـلق الـنـار لـتـقـتـل" مـشـيرا
إلى أن "هـذه السياسة وما يرافقها من
تـكـثـيف لالسـتـيـطـان واسـتـكـمـال بـناء
اجلــدار" تـسـتــخـدم أسـاسـا لــلـحـمالت
االنـتـخـابـيـة.وتـابع أن "هـذا األمـر ومـا
يـرافقه من انسـداد في األفق السياسي
وغـضب الـفـلـسـطيـنـيـ من ازدواجـية
ـا نذيـر جـدي بأن ـعـاييـر الـدوليـة إ ا
األمـور إلى تصعيد وعـليه مطلوب من
اجملــــــتـــــمع الــــــدولي جلـم الـــــعـــــدوان

اإلسرائيلي ووقف سياسة القتل".
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ـقـاولة ـؤهـلـ وذوي اخلـبـرة مـن شـركـات ا ـالـيـة واالداريـة في مـجـلس الـقـضـاء االعـلى دعـوة مـقـدمـي الـعـطاءات ا يـسـر دائـرة الـشـؤون ا
والـشركات الـعامة لـتقد عـطاءاتهم لـعمل مشـروع انشـاء دار القضـاء في العدل والـذي تبلغ مـساحة االرض اخملـصصة له (٣٠٠٠) م٢ ومن
ـزمع انشـاء بنـاية تـتكـون من (٣) طوابـق وبواقع (٤٤) غـرفة من ضـمنـها قـاعة مـرافـعات عـدد (٣) مع (٦) مجـاميع صـحيـة مع (٧) وحدات ا
لحقـة (بناية احلرس بناية االستعالمات بـناية احلمامات للمراجع بـناية غرف الكهرباء) مع تنفيذ صحية لـلقضاة و اضافة االبنية ا

وقع وشبكة مياه االمطار واجملاري والبنى التحتية. اعمال ا
شروع سوف تنشر في الصحف الوطنية. ناقصة لهذا ا  ان ا

الية واالدارية ؤهـل والراغب في احلـصول على معـلومات اضافيـة االتصال (قسم الـعقود/ دائرة الشـؤون ا ١- على مقدمي الـعطاءات ا
دينة والعنوان االلكتروني hjc.iq@ hjc.contracts٢٠١٨ خالل الفترة من التاسـعة صباحا وحتى الواحدة ظهـرا حسب التوقيت احمللي 

قدمي العطاءات. بغداد ) وكما موضحة بالتعليمات 
طلوبـة (تكون الشركة من ضمن الشركـات العراقية غير مدرجة ضـمن القائمة السوداء ويتمـتع العاملون بها بخبرة ٢- متـطلبات التأهيل ا

تخصصية مع توفر رأس مال تشغيلي ضمن حساب الشركة).
ناقصـة بعد تقد طلب حتريري الى العنوان التالي (جمهورية العراق/ محافظة بغداد / هتم شراء وثائق ا ٣- بامكان مقدمي العطاء ا
جـانب الكرخ / حي احلارثية / مـوقع ساعة بغداد / قـسم العقود) وبعد دفع قـيمة البيع للـوثائق البالغة (٢٥٠٫٠٠٠ مـائتان وخمسون الف

دينار فقط ).
٤- يتم تسليم العطاءات الى العنوان التالي (جمهوريـة العراق/ محافظة بغداد / جانب الكرخ / حي احلارثية / موقع ساعة بغداد / قسم
صادف (٢٠٢٢/٥/١٧) في تمام الساعة العقود) خالل ٣٥  يوم من تاريخ نشـر االعالن علما ان اخر موعد لتسليم العـطاءات هو (الثالثاء) ا
تـأخرة سوف تـرفض وسيتم فـتح العطـاءات بحضـور مقدمي الـعطاءات او ديـنة بـغداد العـطاءات ا الثانـية عشـر ظهرا بـالتوقـيت احمللي 
ـثليهم الـراغب بـاحلضور الى الـعنوان التـالي (جمهـورية العراق/ مـحافظـة بغداد / جانـب الكرخ / حي احلارثـية / موقع سـاعة بغداد
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صادف (٢٠٢٢/٥/١٧) الـساعة الـثانية عـشر ظهـرا حيث ان كل الـعطاءات يجـب ان تتضـمن ضمان لـلعطاء داولـة) يوم (الثالثـاء) ا /قـاعة ا
بـلغ (٢٤٫٩٣٧٫٧٤٠) اربـعة وعـشـرون ملـيون وتـسـعمـائـة وسبـعـة وثالثون الف وسـبـعمـائة (بـصيـغـة خطـاب ضمـان مـصرفي مـصـدق)  و

واربعون دينار فقط. 
شار اليها انفا هي (مجلس القضاء االعلى / قسم العقود/ مبنى ساعة بغداد/ محافظة بغداد/ جمهورية العراق). ٥- العناوين ا

ـا تتـطـلبه الـوثيـقة الـقيـاسيـة (وثيـقـة تنـفيـذ عقـود االشغـال الصـغيـرة) بـكافـة اقسـامهـا فانه سـيتم ٦- فـي حال عـدم التـزام مقـدم العـطاء 
استبعاد عطاؤه.

صالح قدم العطاء اي تضارب في ا ٧- ان اليكون 
٨- ان الكلفة التـخمينية هي (٢٫٤٩٣٫٧٧٤٫٠٠٠) ملياران واربعمـائة وثالثة وتسعون مليون وسبعـمائة واربعة وسبعون الف دينار عراقي

دة تنفيذ(٣٦٠ يوم) . فقط و
٩- اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح.

١٠- ان يكون حجم السـيولة النقـدية (١٨٧٫٠٣٣٫٠٥٠) مائة وسبـعة وثمانـون مليون ومائـة وثالثة وثالثون الف وخمسـون دينار فقط على
عتمدة. صارف ا االقل مودعة في حساب الشركة ضمن احد ا

١١- جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات الغير مستجيبة.
ستخدمة خاضعة للفحص وناجحة قبل تنفيذ العمل. واد ا ١٢- يجب ان تكون ا

ستخدمة عند تسعير العرض الفني. واد ا ١٣- يجب ذكر منشأ ا
ناقصة اجور النشر واالعالن . ١٤- يتحمل من ترسو عليه ا
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منـذ إندلـعت احلرب الـروسية عـلى أوكرانـيا الـنازية  ركـزت إنتـباهي على ردود
فعل الغرب الـذي كان يدرك أن حملـة بوت حتمل أكـثر من رسالة تهـديد للغرب
وحللف الناتو بالذات  وأول نتائج حملة بوت أنه عرف القوى التي ستنظم اليه
في صراعه مع الـغرب  فـالصـ وكوريـا الشـمالـية فـقط وقفـتا مـعه حتى األن 
وال أعتـبر الـدول التي أمـتـنعت عن الـتصـويت علـى طرد روسـيا من جلـنة حـقوق
اإلنسان عالمة عـلى وقوف تلك الدول كحلفاء لـبوت .ولكن هل كان بوت يتوقع
وقــوف بـولــنـدا وسـويــسـرا والـســويـد الى جــانب الـنــاتـو  تـغــيـيـر خــطـا احلـرب
ـعارك لـيس غـريبـا  ولكـنـها تـؤشر وبـالـضرورة الى حـدوث بعض واحلمالت وا
مـالم يـخـطـر علـى بال من وضـع اخلطـط األولى حلربـه  وقد يـتـأخـر حتـديـد تلك
الـعـوامل حــتى نـهــايـة احلـرب  ويــتـوقع الــبـعض أن يــؤخـر بـوتــ أعالن بـعض
أسـبـاب احلـرب وال نـوايـاه احلـقـيـقــيـة  ولـكـنه كـمـا نص هـذا الـبـعض أن بـوتـ
سـيـعـلن أو يـعـبـر عـمـا حـقـقه من إنـتـصـارات يـوم ٩ ايـار ٢٠٢٢ ذكـرى إنـتـصار
ـانـيا  والـذي يعـد أعظم يـوم في تـأريخ أمنًـا الروسـيا روسـيا الـسوفـيـتيـة على أ
قدسة لـضخامة ما تـكبدته من دمار وخـسائر هائلـة وموت وجرح أو إعاقة ٢٥ ا
مليون مـواطن روسي وأكثر  فهل حقق بوت  إنتصارات أخرى يا ترى  وغداً

لناظره قريب .
قـال نيقوالي مـكيافيـلي أنك تستطيع أن تـعلن أو تبدأ حـرباً وقتمـا تشاء  ولكنك
لن تـسـتـطـيـع إيـقـافـهـا مـتى تـشـاء  ومــا من أحـد قـادر عـلى قـراءة مـا بـرأس أو
قارنة مخططات بـوت وهل أرادها حرباً خاطفة  أم حرباً تـقليدية  ولكن عند ا
رء إال الـعجب بل وحتـى اخلوف والرعب  فـقد كان ـلك ا بـ قوى الـطرف ال 
بـوسع بـوتـ إجتـيـاح أوكـرانـيـا خالل أسبـوع أو حـوالي ذلك  ولـكـنه يـبدو األن
كـالـقط الذي يـتـلذذ بـالـلعب مع فـأر أمـسك به قبل أكـله  بـاألمس أطـلقت روسـيا
أول صاروخ سـايـبر سـونـيك في التـأريخ من أسـلحـة الـعصـر الـنووي  ثم ورداً
ـحو علـى تصـريـحات وزيـر مـاليـة فـرنسـا رد بـوت بـتـهديـد نـووي مرعب أخـر 
فـرنـسـا مـن عـلى اخلـريـطـة  أمـا كـيف فـاجلـوا ب واضح بـقـوة أوالً ولـكن ثـانـيـاً
ـتــحــدة الى حـرب ـا أراد بــوتــ جـر الــواليــات ا عــبــارة عن شــيئ غـريـب  ور
ليـخرجـها من أوربا أو لـتصبـح أوربا مجـرد منطـقة نـفوذ أو مجـال حيوي  وفق

نظرية ماكندر عن اجليوبولتك .
حـرصت عـلى البـقـاء كمـجـرد تلـميـذ ومـراقب ألول سيـنـاريو نـووي في الـتأريخ 
ـا يـريده وأن ال أطـرح أسألـة وال إسـتـنتـاجـات وال توقـعـات  عـلى أوربا الـتـهـيؤ 
ـتــحــدة الـروســيـة ال قــدر الـلـه  قـيل الــكــثـيــر عن سـوء األداء بــوتــ الـواليــات ا
الروسي في احلرب وعن نقص في القطعات وكي نصدق ذلك فعلينا أوالً إعتبار
بـوتـ من مـسعـري احلـرب في الـعـالم  يـوم قـال مـاركس أن األمـبـريـالـيـة أعلى
ـشـاريع مـراحل اإلســتـعـمـار  وبـعـدهـا الـتـنـاحـر بـ الــشـركـات الـتي أبـتـلـعت ا
الية كالتي آلل والدكاك  وأنشـأت شركاتها وأسواقها ومصارفها أو البيوت ا
ـصـالح حـد اإلقـتـتـال لـتـسـيط ?لـتـصـطـدم ا روتـشـيـلـد وروكـفـلـر وغـيـرهن كـثـيـر 
ـسحوقـة فيمـا عرف بدكـتاتوريـة البلـوراتاريا   ولـكن ماركس لم يكن الطـبقات ا
ينـتظر أن تـعرقل بل وتـقلب ثورة لـين و الـشيوعـية مخـططاته رأسـاً على عقب 
فـأضـطـرت قـوى الـرأسـمـا لـيـة الـى الـتالحم بـوجه الـشـيـوعـيـة  بل وتـنـازلت عن
القـليل مـن أرباحـها لـلـطبـقـة العـاملـة إتـقاء لـشـرها . وسـارت احليـاة كـما نـعرف
حـتى قرب نـهايـة العـشـرين يوم أخـتفت الـشـيوعـية بـغمـضـة ع  بـسبب تـخبط
غوربـاتشـيف أخر سـادة الـكرمـل األحـمر  الـغريب أن رد فـعل الصـ لم يكن
كـمـا كـان مـتـوقـعـاً او كـان مـاو تـسي تـونـة حـياً بـل والعـكـس خفـفـت الصـ من
شيوعيتها اخلاصة وال أقول ماركسيتها  ألسباب معروفة لنرى اليوم ٣ كتل أو
قوى أقـتصادية واحـدة رأسمالية 100% , والباقـيت على طريق الرأسـمالية بعد
عـقـدين أو ثالثة من الـسنـي لـيـعود تـأريخ وإقتـصاد  وتـكـتل العـالم كمـا رسمه
ــيـة الــثــانـيــة  وال الـنــازيـة وال مــاركس ولم جنــد من حــاجـة لــذكـر احلــرب الــعـا
الـفــاشــسـتــيــة وال احلـركــات الــقـومــيــة إذ يـصــعب وضــعـهــا الى جــانب الــقـوى
األمبـريالـية الـيوم فهل سـتجـر حروب بـوت  دون أن نـنسى تـوريطـات واشنطن
لــبـوتـ عـلى طـريق إعـادة اجلـمـهـوريـات الـسـوفـيــتـيـة الـسـابـقـة  لـتـعـزيـز كـتـلـته

ن يأمل منه بعض اخلبر بعيد وطويل ومرعب . اإلمبريالية وغدنا لناظره و
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ديالى

مـن الـوقت ضــائع  بــعـيــدا عن ذكــر الـله
وهـذا بــالـضـبط مـايـسـعى إلـيه اصـحـاب
هـذه احلـمالت هـذا بـاإلضـافـة إلى مواقع
ــتـخــصــصــة في مــحــاربـة االنــتــرنــيت ا
اإلسالم ومــبـادئه وآدابه والـكــثـيـر مـنـهـا
عــــربـي ودعي لـإلسالم وكــــذلك أجــــهــــزة
ـوبــايالت) ومـا االتــصـاالت احملــمـولــة (ا
حتـتويه من إمـكانيـات تكنـولوجيـة عالية
كـعـرض الـفيـديـوهـات والصـور اإلبـاحـية
ــشـبــوهــة .تــرى هل فــكـر واالتــصــاالت ا
تـخصـص في مـجال سـلمـ ا عـلمـاء ا
الـتكـنولـوجيـا وهم كثـر في مواجـهة هذه
الـــهــجـــمـــة الــشـــرســة واســـتـــغالل هــذه
ـعاكس  إلفشال الـتكنـولوجيـا باالجتاه ا
مـــخــطـــطـــات أعــداء ديـــنــنـــا احلـــنــيف 
واحلـفاظ على ما تبقى من خلقه ومبادئه
وإيـجاد وسائل عـلمية حـديثة لـلتشويش
عـــلى قـــنــواتـــهم ووســـائل اتـــصـــاالتــهم
ـلـكــون عـقـوالً ولـديـنـا ــتـطـورة  فـهم  ا
عـقـولــنـا ولـكـنـهم اسـتـغـلـوا عـقـولـهم في
تـطـوير عـلـمـهم لتـحـقيـق غايـاتـهم ونحن
تـركـنــا عـقـولـنـا لـلـفـ والـلـهـو واألهـواء
تواضع نحرفة  ولو وعلى حد علمنا ا ا
وقـبل عدد من الـسن قـد توصل العـلماء
الـى إيــجــاد حل لــتــلـك احلــالــة من خالل
الـتشـويش عبـر تكـنولوجـيا أطـلق علـيها

إغـراءات الـكفـر والـشرك نـاهـيك عن سوء
األخالق وتــقــاطـعــهـا مع تــعـالــيم ديـنــنـا
وتـقاليد مجمعـاتنا األصيلة ولكن كل تلك
احملـاوالت لم تـرق في كـل مراحـل الزمن 
إلـى ماهي عـليه في زمـاننـا هذا  ,فـالـيوم
ــنــا اإلسالمـي كــله حــمــلــة نــشـــهــد وعــا
شـعواء وغزو ثقافي ال نظير له تزامن مع
تـطور تكنلـوجيا االتصاالت والـفضائيات
حـيث وجهت نـحو الـعالم اإلسالمي آالف
الـقنوات الفضائية الـفنية والغنائية ومع
شـــديـــد األسف فـــإن الـــكـــثـــيـــر مـن هــذه
الـــقـــنـــوات تـــبث ســـمـــومـــهـــا من أراض
ـلكـها مـسلـمون  التي ال هم إسالمـية و
لـهـا سـوى عـرض الـنسـاء الـعـاريـات مرة
بـصـورة كلـيـبات غـنـائيـة وأخـرى في فلم
سـينمـائي وثالثة عـبر مسـلسالت ورابعة
ـدبلـجة سـلسالت األجـنبـية ا من خـالل ا
مـن كل دول الــعــالم ومــنــهــا لألسف دول
ــدبـلــجــة  فـهي إسالمــيــة ومـا ادراك مــا
نـقـلت وتـنـقل إليـنـا كل مـايـجعل شـبـابـنا
وفتياتنا ينحدرون إلى هاوية الفساد بال
أدنـى تـردد ويـذهب بــهم بـعــيـدا جـدا عن
طـريق اإلسالم وجـناته ويـعبد لـهم طريق
الـشرك ونيـرانه خالل مئات الـساعات من
الـعرض عبـر ساعة يـومية تـعاد في نفس
الـيوم عدة مـرات ولنا ولـكم أن نتخيل كم

مـانهى عـنه اإلسالم في الـبيـئة احملـيطة
ـسـلــمـ عن طـريـق نـشـر مــخـيـمـات بــا
الـرايـات احلمـر واإلصرار عـلى التـعامل
بـالربا والـرشاوي والسـرقة ونشـر الف
واسـتـمـرت هذه احلـمالت في مـرافقـتـها
ـسـلـمـ إلى وقـتـنـا ـســيـرة اإلسالم وا
هـذا حـيث كـانت تـتـطـور في كـل مـرحـلة
مـن مراحل التاريخ حتت عنوان التقدم 
والـتطـور بحجـة احلث على تـرك ماعفى
عـلـيه الـزمن ومواكـبـة بـقيـة احلـضارات
وتـــــصـــــويـــــر اإلسالم عـــــلـى انه كَـــــبْت
لـلـحريـات الشـخصـيـة وحرمـان الشـباب
ــارسـة حــريــاتــهم مـن اجلـنــســ مـن 
البس الـشخـصيـة وحثهـم على ارتداء ا
الـعاريـة والتشـبه باألجـنبي وغـيرها من

   أشــارت األخـبـار الـتي تـواردت إلـيـنـا
عــبـــر مــراحل الــزمـن والــتــاريخ  وكــمــا
جــاءت به الـصـحف والــكـتب والـرسـاالت
الــســـمــاويــة الــتي كــانـت تــتــوالى عــلى
الـبشرية  مـنذ خلق أبي البـشر ادم عليه
رسـل الـسالم وحـتى خـا األنبـيـاء وا
ســـيــدنــا مــحـــمــد (ص)  إلى أن مــيــزان
احلـياة وعـبر العـصور يـتكون من كـفت
ـعـروف وهي تـخـتص بـاألمر هـمـا كـفـة ا
ـعـروف والـســيـر بـكل مــايـرضي الـله بــا
ورسـله ورساالته وهي أيضا ما أمرت به
كل رسـاالت السـماء وخصـوصا رسالـتنا
ـنـكر وهي اإلسالمـيـة الـسـمـحـاء وكـفـة ا
تـخـتص بـكل مـا يعـاكس سـابـقتـهـا (كـفة
ــعــروف) وهــذا مــانـهـى عـنـه إسالمــنـا ا
احلـنـيف وكـل أنبـيـاء الـله عـلـيـهم وعـلى

رسولنا أفضل الصالة والسالم.
ومـنذ مايقارب ألف وأربعمائة وخمسون
ســنــة خـلت جــاءت الــرسـالــة اإلسالمــيـة
الـعـظـيـمـة والـتي نـزلت عـلـى صـدر سـيد
الـكـائـنـات وخـا الـنـبـيـ مـحـمد صـلى
الـــله عـــلــيه وعـــلى اله وصـــحــبـه وســلم
لـتضع النقاط عـلى احلروف  وتمحو كل
شينة التي التقاليد واألعمال والعادات ا
ارسهـا الناس قـبل اإلسالم ومنها كـان 
ــثــال ال احلــصــر الــبــغـاء عــلى ســبــيل ا
نـحرفة والـربا وغـيرهـا من األخالقيـات ا
األخـرى ناهيك عن الهدف األساسي لهذه
الــرسـالــة الـعــظـيــمـة وهـو تــوحـيــد الـله
ســبـحـانه وتـعــالى وتـرك عـبـادة األوثـان

وكل أعمال الشرك .
وصـاحب ظـهور اإلسـالم حمالت شـعواء
ـعـاكس حملـاربــته والـسـيـر في االجتـاه ا
ـتـشددين ـشـركـون وا ـسـيـرته وسـعى ا
مـن الــــديــــانــــات االخـــــرى آنــــذاك عــــلى
تــشــجــيع  الــفــسـاد وســوء اخلــلق وكل

Fire wall )) تــسـمــيـة اجلــدار الـنـاري
ولـكنه ال يُستـخدم في مثل هذه احلاالت
بـل يــســتــخــدم لألغــراض الــتي تــخــدم
مــصـاحلــهم ثم أال يــفـكـر عــلـمــاء الـدين
ـسؤول في بلدانهم ـسلم بنصح ا ا
بـعــدم  عـرض كل مـنـتج فـني يـسئ إلى
اخلــلق اإلسالمي ويـدعـو إلى اإلبـاحـيـة
ـــــــــؤتـــــــــمـــــــــرات وذلـك عـن طـــــــــريـق ا
واالجــتــمــاعــات اإلسالمــيــة الــعــديـدة 
وإيــجــاد مــنــظــمــات إسالمــيــة حتــارب
اإلبـاحـيـة بـالـطـرق الـشـرعـيـة الـسـلـمـية
ومن خـالل التـوعـيـة الديـنـيـة التي القت
إهـمـاال واضـحـا  بالـتـزامن مع انـتـشار
هــذه الــفــضـائــيــات ووســائل االتــصـال

احلديثة .
ونـحن لسنا بصدد مـحاربة كل القنوات
الـفـضـائـيـة  فـمـنـهـا اإلخـبـاريـة ومـنـهـا
الــثـقـافـيـة والــتـعـلـيـمــيـة وال نـنـكـر دور
ـسيـسة بـعض الـقنـوات الـدينـيـة غيـر ا
والتي الحتظى بالدعم الكافي بل تعتمد
عــلى جــهـود مــؤسـيــسـهــا ودعم بـعض
فـاعـلي اخليـر احملبـ لديـنهم  وأمـتهم
واحلـــريــصــون عــلى تـــطــبــيق األخالق
ـبـاد الـتــــي جـــــاء بـهـا هـذا الدين وا

احلنيف.
 والله من وراء القصد.
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بـدع والعامل في إن الفضاء األعالمي هـوفضاء إنساني بالـدرجة األولى ينتج من قبل ا
ـيول واألجتـاهـات والـرغـبات االوسـاط األعالمـيـة اخملـتلـفـة بـالـنسـيج األجـتـمـاعي اخملـتـلف ا
والذائقية  فيعالج قضاياه ويعبّر عن همومه فيتأثر اإلعالم بكل ما يحيط به خصوصاً تلك
ـرتـبطـة بـالـنـواحي االجـتمـاعـيـة والـثقـافـيـة والـديـنيـة الـتي من شـأنـهـا أن تؤثـر عـلى الـبـنـية ا
ــبـدع داخل الـفــضـاء األعالمي. األيــدولـوجــيـة والـنــفـسـيــة لـلــشـخـصــيـات الــتي يـوظـفــهـا ا
ـدرسـة ـاضي أو ا ـدرســة الـتي راجت في الـنـصف األول مـن الـقـرن ا والـبـولـيــفـونـيـة هي ا
الـبـنيـوية. ثـم جاءت مـدرسة تـنـظّر إلى الـطرف الـثـالث من التـعـامل مع أي نص سردي وهم
ـتـلقـون للـعمل الـفـني أو العـمل األدبي أو الـعمل األعالمي وهي مـا يـطلق عـليـها الـقراء أو ا
ــدرسـة ــتـلــقي أو الــقـار وهـي مـدرســة راجت أيــضـا فـي الـقــرن الــعـشــرين (ا سـلــطــة ا
التفـكيكـية.( بالـتالي تتـعدد الرؤى ,وح يتـحقق هذا التـعدد ينـجز النص الـبولفوني أي أن
قراطية وقبول التعدد في وجهات النظر...? هنا نالحظ أن البوليفونية البوليفونية تتسم بالد
تـتـحقق فـي أشكـال مـتعـددة من الـسرد: روايـة قـصـة قصـيـرة السـيـرة والتـرجـمة الـذاتـية
وفـضـاء االعالم...وهـنـا نـسـتـطـيع تـشـخـيص سـيـاقـات وقـوالب الـتـعـدد في الـنص األعالمي
سـموع الذي يتـحايث مع البولـيفونـية االتصالـية في طرح الفـكرة الواحدة رئي وا ـقروء وا ا
ـوضـوع الواحـد من خالل تعـدد شـخصـيات وأحـداث ا احلـكائي او احلدث الـواحد أو ا
االعالمي وتـعـدد درجــات الـوعي وتـعـدد الـضــمـائـر واالسـالـيب داخل الــنص وكـذلك الـبـنـاء
ركـب  له . اذن حتـددت البـولـيـفـونـيـة االتـصـالـيـة من هي إال انـفالت من االتـصـال الـواحد ا
والـرؤية الـواحـدة واالنفـتاح عـلى وحـدات إتصـالـية مـخـتلـفة ومـتـعددة.  فـتجّـلت الـبولـيـفونـية
االتصالية بالـبحث عن تنوع وتعدد اشكال االتصال اخملتلفة وطرائق اتصالها وتأثيرها على
النـسيج االجتـماعي من خالل االنفـتاح بالـتقنـية اجلديـدة التي اوحت بـها االتصـاالت بعصر
مـا بعـد احلداثـة .فـأصبح الـنص األعالمي ضـمنـياً نـصـاً حواريـا تأويـلـيا مـهجّـناً ,تـتـعدد به
الـلغـات واللـهجـات واالسـاليب واالصـوات واللـغة والـرؤى وااليدلـوجـيات الـتي تعـكس تنـوعا
ـقاربـة البـولـيفـونيـة هي مـنهـجيـة عـملـية واقعـيا واجـتـماعـيا وطـبـقيـا .  وهنـا  يـتبـ لنـا أن ا
لفـوظ أو النص أو اخلـطاب في حواريـته وتعـدديته الصـوتية إجرائـية في جـوهرها تـدرس ا
والـسردية واللغـوية واألسلوبيـة والداللية واإليديـولوجية سواء عـلى مستوى البـنية أم الداللة
كن احلـديث عن ثالث بولـيفـونـيات أسـاسيـة في مجـال األدب واللـسانـيات أم الـوظيـفـة.   و
وحتـلــيل اخلـطـاب هي: الــبـولـيــفـونـيـة األدبــيـة مع مـيــخـائـيل بــاخـتـ وتــودوروف وجـولـيـا
كـريسـتيفـا...; والبـوليفـونية الـلسـانية مع أوزوالـد دوكرو وأنـسكومـبر وأعـضاء سكـابول

وغيرهم; والبوليفونية التأويلية أوالهيرمونطيقية مع بول ريكور.
لفوظات واألحاديث قاربة البوليفونية أو الديالوجية أو احلوارية التقتصر على ا    إن ا

اليومية الـعادية فحسب بل تتجاوزهـا إلى النصوص واخلطابات اإلبداعـية واألدبية والدينية
ـتكـامـة وتنـوعا في والفـلـسفـية واإلعالمـيـة التي تـتضـمن في طـياتـها تـعـددا في األصوات ا
الـرؤى السـردية واخـتالفا في الـضمـائر وتـعارضـا في وجهـات النـظر اإليـديدلـوجيـة. وهنا
ـسـتقـبلـة ضـمن سيـاقات تـواصـليـة وتداولـيـة وحجـاجيـة مـتنـوعة ـتـلفـظة وا تـختـلط الذوات ا
ـقـصود بـطرائق قـاصد ,فتـتعـدد الـصورة هي االخـرى وتـتشـاكل مع الـغرض ا ومخـتلـفـة ا
منهـجية خاضـعة للفـهم والتأويل والتـفسيـر والفهم والنـقد. فأخذ مـصطلح البـوليفونـية حيزا
ـوسيـقى الـذي اتسـقت وانـسجـمت به مـجمـوعـة اصوات الـعزف جـال ا واسـعا في الـفـهم 
صـطلح من مـجال وتآلـفهـا فنـيا وجـمالـيـا ضمن وحـدة هارمـونيه نـسقـية  ,بعـد ذلك إنتـقل ا
ـيـداني الـى مـجـال االدب والـلـسـانــيـات والـنـقـد والــفـضـاء االعالمي والـصـورة ـوســيـقى ا ا
الـسيـنمـائيـة والتـلـفزيـونيـة. إن البـوليـفونـية تـعني تـعدد وجـهات الـنظـر على مـستـوى وحدات
ضـمون. في ح تعـني احلوارية تعدد اخلـطابات التـخييليـة أوغير التـخييليـة على مستوى ا
ستهدف ـقصود ا وضوع ا تخيلـة للحدث أو ا الشكل. وهنا تـضمنت اخلطابات الـصورة ا
ـتـلـقـ من أجل تـفـعـيل اجلـانب الـتـشـاركي في الـنـسـيج االجـتـمـاعـي ألنـتاج إيـصـاله الى ا
الـظاهـرة التي من شـأنهـا دراستـهـا وتغـطيـتهـا أعالميـا بـ افراد اجملـتمع.فـتعـدد االصوات
فيـها هي بـلورة كل مـا يحـيط بهـا من افـكارعـلى مسـتوى الـنص االعالمي واألدائي والتـقني
الـفني اجلـمالي لـتحـقـيق متـلقـ بذوات عـارفة  ,وتـوظيف الـتقـنـية الـصوريـة التي تـسهم في
ـفتـرضة إيـصـال الفـكـرة والغـرض بأنـسـجام مـتـكامل عـلى مـستـوى الـصورة الـواقـعيـة أو ا
ـتخـيـلـة. لـذلك يسـتـلـزم الفـضـاء االتـصـالي- البـولـيـفـوني متـكـلـمـ متـحـدثـ ومسـتـمـع ا
مـستقبلـ وقصدية وزمانـا ومكانا وسيـاقا. ويعني هذا أن ثـمة حضورا وجوديـا وتلفظيا
تكـلمة والـذات األخرى مادام هـناك حوار وجـواب وسؤال...ومن ثم فالـتلفظ عـملية لـلذات ا
تكلم والسامع تتـحقق بطريقة صريـحة أو ضمنية من جهـة أو بطريقة حرفية تفاعلية بـ ا
ـكن احلـديث عن إتـصـالـيـة بولـيـفـونـيـة حقـيـقـيـة إال بـوجود أو حـواريـة من جـهة أخـرى. وال
ـتـنـاظـريـن سـواء كـانت سـرديـة أم صـوريـة ومن الـذين يـدخـلـون في ـتـحـاورين وا مـجـتـمع ا
لـفوظات عالقـات حوارية وتـخاطـبيـة.  فتـقوم الـبولـيفـونيـة االتصـاليـة احلواريـة على عـرض ا
تـبـادلـة بـربط احلـوارات احلـالـيـة مع احلـوارات السـابـقـة تـارة واحلـوارات الالحـقـة تارة ا
أخـرى. أما البوليـفونية االتصالـية الصورية فهي تـهيئة جمـيع مستلزمات الـقوالب االتصالية
وضـوع وشخـصيـاته حلـ حتقـيق القـصد الفـنيـة منـها والـتـقنـية والـتركـيـز على احلـدث -ا
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حـــلــفـــا اجلــديــدة.. شـــخص عــادي لـــكــنه
شـخـصاً حَـسِن اخللق وطـيب القـلب.. هذه
ن مــعه يـنـدهـشـون له الــصـفـات جـعـلت 
ويــحـاولـون الــتـعـرف عـلــيه من قـرب..كـان
يــقــرضــهم ويــقــدم لــهم أكالت ســودانــيـة
زح مـعهم و يتفـقد مرضاهم .. يـضحك و
ويـبـادر في حل مـشاكـلـهم حتى لـو اضـطر
لـلـدفع من جـيـبه .ذلك الـسلـوك الـذي يـنبع
من الــقــيم أثــار مــشـاعــرهم كــمــا أنه كـان
يـــتـــكـــلم مـــعـــهم بـــإســتـــمـــرار عن الـــدين
اإلسـالمي.. بــــأن الـــــدين تــــعـــــامل.. وقــــد
أعـطاهم مجـموعة من الـكتب البـسيطة عن
االسـالم لكنَّ سـلـوكه كـان أقوى تـأثـيراً من
كاتيب وهذا دليل صدقه وحبه.. الـكتب وا
ويــقـال أن مـايـخـرج مـن الـقـلب يـذهب إلى
حبته وسلوكه جعلهم يقررون الـقلب لذا 
اعـتـنـاق اإلسالم مـعه وحـدث ذلك فـعالً في
أقـرب مـسـجـد لـيـنـطـقـوا (شهـادة اإلسالم)

ــان الـروحي هـو ـان واإل عــلـيه قــوة اإل
ـا فـيـهم الـدين اإلسالمي جــوهـر األديـان 
دين الــسـلم والـسـالم .نُـشـر مـجــمـوعـة من
اخلـــلــيــجــ فـي (مــوقع تــويـــتــر) فــرحــة
غـترب في الـسعـودية من أصل جـمـاعيـة 
ســوداني يـعـمل في مــحل "تـوزيع تـمـور" 
أســلم عــلى يــديه (20عــامل) فــلــبـيــني من
الـذين يـعـملـون مـعه بنـفس شـركة الـتـمور
.إســمه(مـرتـضى مـتــوكل بـيـرم) من أهـالي

فـي كل وسط جتد ذلك الذي يطلقون عليه
ـلحـد أو مـابيـنـهمـا وجتد الـعـلمـاني أو ا
من هـو مـسلم غـير مـؤمن والعـكس وجتد
ـؤمن فـمـا هـو اإلختـالف ب كل ـسـلم ا ا
ـفـاهـيم هـؤالء? الــبـنـاء الـفـكـري وأسس ا
الــديــنــيــة (الــتـربــيــة الــديــنــيــة) يـصــنع
اإلخــتـالف بـ هــذا وذاك أيــضــاً الــقــيم
الـــروحــيــة الــتـي تــعــيش داخـل كل مــنــا
تـختلف من شخص آلخر وهذا مايطلقون

.إنـها قـصة من مـئات القـصص الواقـعية
الـتي تـعطـيـنا مـوعـظة ودرس في احملـبة
واإلخـالص والـــســـلـــوك ذلك هـــو الـــدين
احلــقــيــقي الــذي يـحــدثــنــا عن اجلــوهـر
والـذي نبـحث عنه فنـجده يبـحث عنا إنه
الـــعــلم والـــعــمل والــصـالح والــفالح إنه
الـتعـاون على الـبر ولـيس على الـقتل إنه
ـودة ال خـيط الـكـره إنه الـشـورى خــيط ا
واإلصـالح ولــيس الــفــســاد إنه الــصــدق
ولـــيس الـــريـــاء إنه ســـبــيـل الــقـــنـــاعــة
واإلخــتـيــار ولـيس اإلكــراه واألجـبـار إنه
الـدعـوة بـاحلب ولـيس بـالـرعب إنـه عدم
ـعـروف في حـقـنـا وعـدم تـذكـر نـســيـان ا
ــعــروف فـي حق غــيــرنــا إنه الــصــدق ا
واخلــــلق واحلــــلم والـــســــلم إنـه الـــلـــ
واحلـسنى ولـيس الفـظاظـة والغالظة إنه
األلـفـة ولـيس الـتـفرقـة إنه رسـالـة احملـبة

والرحمة إلى جميع الناس في العالم .
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اتـمنى وما اجملها من امنيات ومن حق
كل انـسان أن يتـمنى ما يشـاء فهذا حقه
في احلـياة وامنـيتي يقـال لها ضرب من
اخلــيـال ويـقـال لي أن حتـقــيـقـهـا مـحـال
ولـن تــتـــحـــقق يـــومــا فـال تــعـــيـــشي في
األحالم وســتــبـقى في مــخـيــلـتك مــجـرد
اوهـام فابتـسمت وقلت لـهم وهل يئستم
مـن روح الــــرحــــمن الـــــذي خــــلق األنس
واجلــــان وانــــشئ الــــشــــمس والــــقــــمـــر
بـحسبان فـهل من حتقيق امنـيتي يعجز
الـلـه وهو الـذي أنـزل الـتـوراة واإلجنـيل
والـــقـــرآن وطـــلب فـــيــهـــا مـــنـــا الـــدعــاء
والـتوسل اليه وهـو سميع الـنداء سريع
اإلجـــابــة وهـــذا ضـــمــنـــته لـــنــا جـــمــيع
االديــــان.. فـــقــــالـــوا احــــلــــمي فــــاحلـــلم
بـاجملـان... قلت التـسخـروا من امنـياتي
فهي اخلير لبني اإلنسان أحلم أن انشئ
مــنــظــمـة إنــســانــيـة قــويــة ال ديــنـيه وال
ســيـــاســيه بل هي مــنـــظــمــة إنــســانــيــة
مـــدعــومــة من قـــوى وطــنــيـــة حتــمل كل
مــعـاني الـنــبل واالنـسـانــيه نـتــحـد مـعـا
ـهجرين تـعفـف وا لـنسـاعد الـفقـراء وا
والـالجــئــ ونـــكــون عــونــا لـــهم في كل
قـضـيـة لن نـرد أحـدا وهـدفـنـا رضـا الـله
ونـيل جنته من خالل أعـمالنـا االنسانيه
نـــكـــفل األيـــتـــام حـــتى يـــشـــتــد عـــودهم
ويـصبـحوا فاعـل في اجملتـمع . ونكفل
تعفف حتى طالب الـعلم من الفقراء وا
ـيـة ونـعـطي يـنــالـوا شـهـاداتـهم االكـاد
ــــــطـــــلــــــقـــــات وذوي رواتـب لالرامـل وا
االحـتيـاجات اخلـاصة ونـوفر لـهم فرص
ـة هــنـيـة عــمل تـضــمن لـهم عــيـشه كــر
ـسـاكـ مـجـمـعـات ونـشـيــد لـلـفـقـراء وا
سـكـنــيـة ومـسـتـشـفـيـات مـجـهـزة بـكـافـة
ريض دون أن االجـهزة الطبية يدخلها ا
يـدفع عمالت نقديه فهي لوجه الله وهنا
تـكـمن الـقـضـيه أنـهـا مـؤسـسه انـسـانيه
ولــيـست ربـحـيــة فـهل امـنـيــتي خـيـالـيه
ونـحن بلـد اخليرات واحلـضارة وموطن
ـاني ويـقـيـني بـربي بـأن اإلنـســانـيـة. إ
امـنـيتـي ستـتـحقق ولن تـكـون ضرب من
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تــضـاءلت حــظـوظ فــريق اجلـويـة
في مـنـافـسات اجملـمـوعـة الثـانـية
اجلــاريـة حــالـيــا في الــسـعــوديـة
ضــمـن تــصــفـــيــات دوري أبــطــال
آسـيــا بـكــرة الـقــدم بـعـدمــا سـقط
عـلـى عـمـاه مـنهـزمـا مـن مـومـباي
ســيـتي الــهـنــدي بـهــدف لـهــدفـ
سـجـلت جــمـيـعــهـا خالل الـشـوط
الـثـاني الـذي شـهـد تـقـدم اجلـوية
بــهـدف حــمـادي احــمـدد 59لــكـنه
نافس واجه التحدي الكبير من ا
الذي أدرك التعادل د 70 ثم هدف
الـــتــقـــدم واحلــسم د 75 وخــطف
كامل النـقاط بعدمـا تاخر اجلوية
وفشل في تقد حاجة إظهار انه
ـشــارك الـعــراقي الـوحــيـد بــعـد ا
ـلـحق فــشل الـزوراء في جتــاوز ا
امـام الـشـارقـة االمـاراتي الـذي لم
يــتـمـكن من تـسـيـر تـقـدمه وحـسم
ـهـمـة الـتي االمـور كـمـا تـتـطـلب ا
كـانت بـانـتظـار حتـقـيق الـنتـيـجة
ــــطــــلــــوبــــة والــــتــــغـــــلب عــــلى ا

في الفترة االخـيرة ولم يقدر على
تــــفــــادي االمــــور الــــتي زادت من
ـشــاركــة الـتـي تـســيـر مــشــكـلــة ا
عــــكـس رغـــبــــة االدارة وعــــصـــام
ــطـالب بــتــغـيــر احـوال احلــمـد ا
الــفـريق الــذي يــقف امــام حـمــلـة
الـدفـاع عن الــبـقـاء لالبــتـعـاد عن

منطقة الهبوط.
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تـذيل سامـراء الكرخ ويسـتقـبل ا
ويــامل فـي حتــقـــيق الــنـــتــيـــجــة
عنوية بعد18 خســــــارة زادت ا
االمــــور تـــعـــقــــيـــدا وقــــد يـــكـــون
الضحية األولى اذا لم يتمكن من
ايـــقـــاف نــــزف الـــنــــــــــــقـــاط في
مــشــاركــة ابـتــعــد عــنـهــا مــــــــنـذ
الـبــدايـة واســتـمــر مـتــدهـورا من
جـــــولــــة الخـــــرى في وقـت يــــامل
الــكــرخ ان تــتـعــثــر االمــانــة امـام
الــصــنـــاعــة من اجـل ازاحــته من
ــو اجـهـة مـكــانه عـنــدمـا يــخـرج 
ـتذيل سـامراءو اسـتغالل حـالة ا
ر الـضـعــــــــف والـتـفـكك الـتـي 
بــــهـــا اصـــحــــاب االرض خلـــطف
كــــامـل الــــــــــــنـــــقــــاط عـــــلى امل
مــواجـهــة االمــور ولـو من بــعــيـد
ولــدعـم مــهــمـــةاخلــروج في هــذه
االوقــات قــبل ان تــتــعــقــد االمـور
بعـد اكثـر امام الــــــــعد الـتنازلي

للدوري .
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وتــتـواصل مــبـاريــات اجلـولـة27
غـد اخلـمــيس عـنـدمــا تـقـام ثالث
مـــواجـــهــات وفـــــــــــــيـــهـــا يــامل
الــديــوانــيــة حتـقــيـق الــنــتــيــجـة
االيــجــابـيــة الــثـانــيــة تـــــــوالــيـا
عـندمـا يـضيف الـنـفط احملبـــــــط
من خسـارتـ ومتـوقع ان يواجه
صـــــــــــعــــــوبـــــات بــــــعـــــد تــــــألق
ــضـــــــيـف في زاخــو ويــتـطــلع ا
الــــــقـــــاسـم الـــــعـــــودة لــــــســـــكـــــة
االنــتــصــارات عــنـدمــا يــســتــقـبل
ـرهــــق جـدا لـكنـه يامل ـيـنـاء ا ا
ان يـقـدم مـا بـوسـعه واالسـتـفـادة
ــو اجــهـــات ويــســعى من اخـــر ا
الــــطـالب لــــلــــثـــــار من خــــســــارة
الــذهـــــــاب في زاخــو وتـعـويض
تــعــادلـــهم االخــيــر في الــبــصــرة
ومـــحـــاولـــة جتـــنب الـــنـــتـــيـــجــة
الـسـلبـية الـتي يـخطـط لهـا زاخو
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تنـطلق منـافسـات اجلولة 27 من
ـمتاز ابرزها مواجهات الدوري ا
الـــــنـــــجف و جـــــاره الـــــوسط في
احلالة اجليدة بعدما تمكن االول
من قهـر النفط فـي قلب العـاصمة
بـهـدفـ لـواحـد واحـتالل مـوقـعه
الـــســادس فـــيـــمــا احلـق الــوسط
اخلسارة االولى بالشرطة بالفوز
عـلـيه بــهـدفـ لـواحــد مـا يـجـعل
منهما ان يـدخالن مواجهة اليوم
ضــــمـن اجلــــولـــــة الـــــســــابـــــعــــة
ـعـنـويـات مـرتـفـعـة والـعـشـرين 
بفـضل الفـوزين اللذين حـققـاهما
ـــاضي و مـــؤكـــد ان االســـبــــوع ا
كالهمـايسعـيان لتقـد افضل ما
لـديـهـمـا ومـحـاولـة تـخـطي اآلخر
ديـنـة الثـاني الـلذين في ديـربي ا
حتـضـرا للـمـهمـة الـتي تسـتـهوي
جـمـهورهـما فـي حتد يـتـكرر عـبر
لــقــاءات االخــوة االعــداء عــنــدمـا
تـــســــقط كل االعــــتـــبــــارات امـــام
تـوقع ان يحضى نتـيجة اللـقاء ا
بحضور جماهـيري كبير وبعدما
تمكن النجف  40من حسم اللقاء
االول بـهـدف فـهـو يـسـعى ويـدفع
عــنـــاصـــره إلـى تــكـــريـس عـــقــدة
ــطـلـوبـة عــبـر تـقـد الـنــتـيـجـة ا
ـــنـــظم مـن اجل حتـــقـــيق االداء ا
الـفـوز مـرة اخـرى الـذي يـنـتـظـره
ـنــافس مـنه االنـصــار وجتـريــد ا
والــتـقــدم خــطــوة واالقــتـراب من
مــوقـع الــزوراء الـذي يــخــرج الى
اختبـار صعب عندمـا يحل ضيفا

على اربيل السبت.
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ويـامل حـادي عـشر الـصـنـاعة32
مواصلـة نتائـجه دون توقف بعد
ــيـــنــاء بـــهــدف ذهـــابــا و قــهـــر ا
الـتـطـلع لـلـخـروج بـالـفـوز الـثالث
توالـيا ولـديه القـدره التي تـمكنه
من عـبور األمـانة بـعدمـا استـعاد
تــوازنه بـعــد نــكـبــة نــوروزواخـذ
يـركـز عــلى مـبـاريــاته ويـتـواصل
مــعــهــا بــاهـتــمــام كــبــيــر قـبل ان
يـــحـــسـن من مــــو قع الـــتــــرتـــيب
ـشـوار والــعـمل عـلى مـو اصـلـة ا
ـتـأخر في عـلى حـسـاب االمـانـة ا
ـــوقـف الـــســـادس عـــشـــر الــذي ا
يـبـعث عـلى الـقـلـق بعـد الـتـراجع
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توج نادي الـنفط بطال لـلدوري الـعراقي لكـرة السلـة بعد ان تـغلب على نـادي الشرطـة بنتـيجة 89 مـقابل
ـغـلـقـة مواجـهـة حـاسـمـة جتمع فـريـقي الـنـفط والـشـرطة ضـمن سـلـسـلة 77.وأحـتـضـنت قـاعـة الشـعب ا
متاز لكرة السلة باريات النهائية للدوري ا متاز بكرة السلة.وحلساب ا مباريات الـفاينال أوف للدوري ا
الـتقـى فريق الـنـفط مع فـريق الـشـرطة في الـلـقـاء اخلامـس ب الـفـريـق حـيث دخل فـريق الـنـفط و عـينه
بـاراة متسـلحاً بـعامل العـوده الى نقطة صوب حسم الـلقاء وانـهاء اجلدل امـا فريق الشـرطة دخل الى ا

البداية لكن في النهاية ظفر النفط باللقب.
ـصور الصـحفي الريـاضي قحطـان سليم كـأفضل مصـور. وكان سليم وعلى هامش الـبطولـة  تكر ا

ناسبة وهو احلادي العشر من مسيرته. قد اقام معرضاً با
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لوزير الشـباب .وأوضح سمير ان
وتـــيــرة الـــعـــمل شـــهــدت تـــقـــدمــاً
واضــــحــــاً فـي جــــمــــيع مــــفــــاصل
ـــشــروع خـالل الــشـــهـــر احلــالي ا
رحلة جديدة والسابق والشروع 
ـــــلــــعب نــــحــــو تـــــكــــامـل شــــكل ا
اخلـرسـاني" الفـتـاً الى
أن" نـــســــبــــة الـــبــــنـــاء
والــعـمل الـكــلي تـسـيـر
ـوضوعة وفق اخلطة ا
لإلجنـــــــاز بـــــــصــــــورة
جـــــيــــدة.وفـي ســــيــــاق
منـفصل باشـر منتـخبا
الــنـاشــئــ والــشــبـاب
لــلــتــايــكــوانــدو ولــكال
ــعــســكـر اجلــنـســ ا
الــتـــدريـــبي اخلـــارجي
الــــــذي حتــــــتـــــــضــــــنه
الــعــاصــمــة اإليــرانــيـة
طــــهــــران حتــــضــــيــــراً
لـالســـــتـــــحــــــقـــــاقـــــات
ــقــبـــلــة.وقــال رئــيس ا
االحتــــــاد الـــــــعـــــــراقي

ـركـزي لـلـعـبـة ابـراهـيم الـبـهادلي ا
ـعـسـكـر فـي تـصـريح صـحــفي إن ا
الـــتــدريـــبي يـــهـــدف إلى جتـــهـــيــز
طـلـوبـة فـنـياً العـبيـنـا بـالـصـورة ا
وبـدنـيـاً; اسـتعـداداً لـلـمـشـاركـة في
دورة األلـعـاب اآلســيـويـة وبــطـولـة
الــتـضــامن اإلسالمـي ومـنــافــسـات
ـعـسـكـر يـأتي الـعـالم مـبـيـنـاً أن ا
بـــحـــسب بـــروتـــوكـــول الـــتـــعــاون
ـتفـق علـيه ب الـعراق الـرياضي ا
ــؤمل أن تـــتــخـــلــله وإيــران ومـن ا
إقـامـة نــزاالت مع الـفـرق الـوطـنـيـة

االيرانية.
وأضــــاف الــــبــــهــــادلي أن احتــــاد
الـلــعـبــة مـاضٍ بـبــنـاء جــيل جـديـد
للتايكوانـدو من خالل التركيز على
الـــفـــئـــات الـــعـــمـــريـــة وزجـــهم في
مـعسـكرات طويـلة ومـشاركـتهم في
بــطـوالت مــصــنـفــة مــشـيــداً بـدور
ـبـية ـكـتب الـتنـفـيـذي للـجـنة االو ا
الوطنية العراقية على دعم ورعاية
االحتــــــادات مـن اجـل تــــــطــــــويــــــر

الرياضة وتقدمها.
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اجتماع اللجنة
شرفة على ا
بطولة بغداد
للجودو
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U—…∫ نادي القوة اجلوية يخسر مباراته امام مومباي في التصفيات االسوية
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تـواصل وزارة الـشبـاب والـريـاضة
أعـمالـهـا في مشـروع مـلعب صالح
بي الذي يـتّسع لثالث الدين األو
الف ألف مــتــفـرج  تــنــفـذهُ شــركـة

بنگادا اإليطالية.

ـقيم ـهـنـدس ا وقـال مـديـر مـكتب ا
قـصـي سـمـيـر في بـيـان إن الـعـمل
في مــشــروع مــلـــعب صالح الــدين
ـبي شـهد تـقـدمـاً ملـحـوظاً في األو
حـجم الـعمل الـكـلي وتذلـيل جـميع
ـثـمـر الـصـعـاب بـفـعـل الـتـواصل ا

بي ملعب صالح الدين االو
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من هـــــذه االوقـــــات وان يـــــبـــــقى
حـــاظـــرا ومـــنـــافـــســا فـي صــراع
اجملــــمـــــوعـــــة قــــــــــبـل اخلــــروج
بـالــنــتــيــجــة اخملـــــــيــبــة ويـعــلم
باراة درب واالعبـ صعوبـة ا ا
الثالثة غـد اخلميس التي حتتاج
الى اداء مـنـظم وتـركـيـز وانـدفاع

والــلــعـب بــشــعــار الــفــوز
وحده.

الـصــعــوبـات الــتي ظــهـرت امس
االول ومـتـوقع ان تـزداد في لـقـاء
اخلـمـيس عـنـد مواجـهـة الـشـباب
ـــرشـح الـــســـاخن الــــســـعـــودي ا
ـتـلك من ـا لـتـصـدر اجملـمــوعـة 
مــقـــومـــات الـــلـــعب واحلـل بـــعــد
الـظـهـور الـقـوي اجلـمـعـة وتـمـكن
من الـفـوز عـلى مـومبـاي الـهـندي

بثالثية نظيفة.
 وخـــســارة اجلـــويــة في الـــلــقــاء
ثل نـكسـة اخرى لـلكرة ذكـور  ا
الـعراقـية والـفريق نـفسه لـكونه
بطل الدوري والكأس وعاد
لــيـنــحـني مــرة اخـرى في
ــذكـورة الـتي الــبـطــولـة ا
فــــشل فـــيـــهــــا مع جـــمـــيع
الفرق احملـلية السـبعة التي
شاركة اخمليبة تناوبت على ا

بــعـدمــا وجــد نـفــسه فـي الـوضع
الـصـعب جدا بـعـدما كـان مـنتـظر
ان يقدم الفريق نـفسه بشكل اخر
ـطـلـوبة في وحتـقـيق الـنـتـيـجـة ا
مــهـمــة مـنــاســبـة كــان األجـدر أن
يـوظفـهـا لنـفسه و يـجـمع النـقاط

حكيم شاكر

يزداد قلق جمهور فريق نـادي الزوراء على مستقـبل فريقهم في بطولة
ـردود اثـر ا ـمـتـازة لـكـرة الـقـدم  دوري انـديـة الـعـراق لـفـرق الـدرجـة ا
اخمليب لـلـطمـوح دورا اثـر دور .. اعتـقد الـبـعض ان التـالق امـام فريق
سيكون نقطة التحول في نادي الشارقة في ملحق دوري ابطال اسيـا 
ولـكن ـمـتـازة  اداء ومـردود الـفـريق في بــطـولـة دوري انـديـة الـدرجــة ا
انصـار النـوارس خاب امـلهم بـتعـادل غيـر مقـبول لـفريـقهم امـام فريق
نادي نفط ميسان في ملعب الشعب الدولي .. متابعون للدوري احمللي
يؤكـدون ان تـراجع اداء ومردود فـريق نـادي الزوراء بـدأ يـوم استـقـالة
اضي ـوسم ا درب احملـنك راضي شنـيشل مـن تدريب الـفريق في ا ا
بعد خالف غير مسّوغ مـع صقري ادارة الزوراء فالح حسن وشاكر
رغم اسـتـعـانـة الـنـادي اذ ضـرب عـدم االسـتـقـرار الــفـريق  اجلـبـوري 
درب عـصـام حـمـد الـذي غـادر الـفـريق في الـربع االول من بـخـبـرات ا
حتت ضغط غـريب مارسه جمـهور الزوراء على ادارة وسم اجلاري  ا
ــتـصــدر فــريق نـادي رغم ان الــفــريق لم يــكن يـفــصــله عن ا الـنــادي 
الـشـرطـة سـوى بـضـعـة نـقـاط .. ومــرت حـقـبـة حـيـدرعـبـداالمـيـر وعـلي
ـتـمـرس ايـوب ـدرب ا انـتـهت الى عــودة ا ـد وجـزر  حـسـ رحـيـمــة 
ردود دون ان تغـيير جـوهري في االداء وا اوديشو الى قـيادة الفـريق 
متـاز .. متهم اخر وراء اسـتمرار الـنتائج السـلبية في بطولة الـدوري ا
وهـو االنـصـار الــذين تـعّـدوا (حـدودهم) حـسب بـعض لـفـريق الـزوراء 
عندما اجبروا باشـر في صناعة القـرار االداري  بتـدخلهم ا تابع  ا
ـدرب عـصام حـمـد عـلى مـغـادرة مـنـصـبه بـذريـعـة االداء غـيـر اجلـيد ا
سـاحة االعالم الـرياضي ـتابـع  للـفريق .. ولم يـبرأ فـريق ثالث من ا
من جهة (تشجيع) االنصار من مسؤولية تراجع اداء ومردود الزوراء 
وتـوجـيه عـلى الــظـهـور في بــرامج ريـاضــيـة تـبــثـهـا قــنـوات فــضـائـيــة 
ا انعكس سلباً على انتقادات شديدة الى الكوادر التدريبـية للفريق 

اداء هذه الكوادر.
امـا الفـنـيـون فـلـهم رأي سـديـد وهـو ان العـبي فـريق نـادي الزوراء هم
ثال وليس اكثر خبرة واعلى كفاءة من فريق نادي الـطلبة على سبيل ا
فـلمـاذا ال يكون الـزوراء افضل من الـطلـبة اداءاً ومردوداً في احلصر 
وهـو ان عدد من العبي مـتاز ..هـذا التـساؤل مـغزاه واضح  الدوري ا
الـزوراء ولـيس جــمـيـعـهم مــقـصـرين في تــراجع مـسـتــوى فـريـقـهم في
فالعـــبي اخلــبــرة يــجب ان يـــقــدمــوا اداءاً يــتــفق مع الــدوري احملــلي 
والالعبـ الشباب يجب ان يـرفعوا مستوى جتاربهم احملليـة والدولية 
الن ارتداء قميص فريق نادي عنوي لـديهم فضال عن الفنـي  احلافز ا
مثل كل الزوراء كان وال يزال وسيبـقى شرفاً رياضيـاً ما بعده شرف 
االنديـة الكـبـيرة في طـول البـالد وعرضـها .. وفي االطـار الـفني ايـضاً
ويؤكدون ان كفاءته يشير خبـراء متعمقون الـى الكاب ايوب اوديشـو 
زيد من اجلهد العادة فريق نادي ولكن عليه بذل ا ليست محل نقاش 
في الحق مباريات الفريق في بطولة الزوراء الى حالته الفنية الطبيعية 
الن صـبــر االنــصــار لـه حـدود ــمــتــاز  الــدوري ا
واســتـمــرار الــنــتــائج الــســلـبــيــة (قــد) تــهـدد
طـالب بان يـكون احد مستـقبـله مع الفـريق ا
ــمـتـاز في ـربع الـذهــبي لـلـدوري ا أضالع ا

أقل تقدير.
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نـــفـى االحتــاد الـــعـــراقـي لـــكــرة
درب القـدم توصله التـفاق مع ا
الــبـرتــغــالي كـارلــوس كــيـروش
ـنـتـخب الـوطـني لـكرة لـقـيـادة ا

القدم .
ــوســوي عــضــو وقــال احــمــد ا
االحتــــاد الــــعــــراقي والــــنــــاطق
بـاسمه فـي تصـريح صـحفي إن
االحتــــاد يــــنــــفي تــــوصــــله ألي
اتـفـاق مع كيـروش مـشـيراً إلى
أن تــداول هـذا اخلــبـر بــوسـائل
االعالم وعن لــســان صــحــفــيـ
مــصـريــ بـداعـي أن كـيـروش
ــصـري ــنـتــخب ا تــرك ا
التـــفــــاقه مـع االحتـــاد
الــــعــــراقـي لــــقــــيـــادة
فــريــقه الــكــروي عـار

عن الصحة.
ــوسـوي وأضـاف ا
أن اجتـمـاعاتـنا في
احتــــــــاد الــــــــكـــــــرة
وجلـــنـــة اخلـــبــراء
ــــســــتــــشــــارين وا
التـــتـــعـــدى ســـوى
ــــعـــايــــيـــر وضع ا
ـــــطـــــلــــــوبـــــة في ا
االخــتـيــار لـلــمـدرب
ــقـبل مــوضـحـاً أن ا
االحتـــاد يـــســـتـــغـــرب
تــرويج وســائل االعالم

ــوضــوع لـــهــذا ا
ويــنـــفي نـــفــيــا
قــاطــعــا كل

مايتداول بهذا الشأن.
صـري محـمد وكان الـصحـفي ا
ـــــدرب شــــــحـــــاتـه ذكـــــر بــــــأن ا
الـــبـــرتــغـــالي كـــيـــروش هــو من
ــنــتــخب رفض الــتــجــديــد مع ا
ــصـــري  بــســـبب اتـــفــاقه مع ا

االحتاد العراقي منذ شهر .
ــصـــري لـــكــرة وقـــرر االحتـــاد ا
ـــديــر الـــقــدم االنـــفـــصــال عن ا
نتـخب مصر البرتغالي الفني 
كــارلـوس كــيـروش عـقـب فـشـله
فـي قــيــادة الــفــراعــنــة لــلــتــأهل

ونديال قطر 2022.
ومن جـهة
اخـــــرى

نــاقش احتـاد الـكــرة نـقـاط عـدة
من شـأنـهـا تـطـويـر واقـع الـكرة
احملـلـيــة تـضـمـنـت تـخـصـيص
مــيــزانــيـــة مــســتــقــلــة لــرعــايــة
وتـطـويـر الـفــئـات الـعـمـريـة في

البالد.
جـــاء ذلـك خالل تــــرؤس وزيـــر
الـــشَــبـــاب والــريــاضـــة رئــيس
االحتـاد الــعـراقيّ لــكـرة الــقـدم
عدنـان درجال اجـتمـاعاً عـقدته
ــيـ جلـنــةُ اخلـبــراء واألكـاد

ـنـاقـشـةِ واقع الـكـرة الـعـراقـيّـة
ُـسـتـقـبـلـية واالسـتـراتـيـجـيـة ا

وفق بيان رسمي.
ونــــــوقش خـالل االجــــــتــــــمـــــاع
بــــــحــــــسـب الــــــبــــــيــــــان أبــــــرز
الــتــوصــيــات الــتي وضــعــتــهــا
الــــلــــجـــنــــةُ في االجــــتـــمــــاعـــ
السـابقـ للـنهـوض بواقع كرةِ
الـــقـــدم الـــعـــراقـــيـــة وتـــمـــثـــلت
بـ"تـخصـيص ميـزانيـةٍ مسـتقـلةٍ
لرعاية وتطوير الفئات العمرية
كـونـهـا األساس لـبـنـاء كـرة قدم
حــــــقــــــيــــــقــــــيــــــةٍ عــــــبــــــر وضع

دى. استراتيجية بعيدة ا
وشدد اجملتمـعون على ضرورة
أن يكون مدربو هذه الفئات من
اخلـــبــــراءِ األجــــانب وحــــمــــلـــة
(A) الـــــشــــهـــــادة اآلســــيـــــويــــة
وأصـحاب اخلـبرة فـي التـعاملِ
مـع األعــمـــار ومن يـــتـــمــتـــعــون
بــسـمــعــةٍ حـســنــةٍ في اجملــتـمع

الرياضي.
وتـــــضـــــمـن مـــــحـــــور
الــنـقــاش الـثـاني
وفــقـاً لـلــبـيـان
الـتــنـسـيقَ
مـــــــــــــــــع
وزارة
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ـنــظـمـة عــقـدت الــلـجــنـة الـعــلـيــا ا
ــشـــرفــة عـــلى بــطـــولــة بـــغــداد وا
الــسالم الـدولــيــة االولى لــلــجـودو
اجتماعها الـدوري االول للتحضير
القــامــة الــبــطــولــة فـي الــعــاصــمـة
ـــشـــاركــة 8 الـــعــراقـــيـــة بـــغــداد 

منتخبات عربية ودولية .
واكد نائب رئـيس االحتاد العراقي
عـدي الـربـيـعي ان الــلـجـنـة عـقـدت
اولى اجـتـمـاعـهـا بـتـواجـد اعـضاء
ــشــرفــة عــلى الــلــجــنــة الــعــلــيــا ا
البطـولة باالضافـة الى تواجد عدد
من الـــشـــخـــصــيـــات الـــريـــاضـــيــة
ية الذين سيكون لهم دور واالكاد

في ادارة اللجان الفرعية .
وبــــ انـه وخالل االجــــتــــمــــاع 
تــشـكــيل عـدد من الــلـجـان من اجل
ـهـام على تـنـظـيم العـمل وتـوزيع ا
ـــشـــكـــلـــة وهي كل من الــلـــجـــان ا
اللجنة الـفنية والتنـظيمية - جلنة
ـــــراســـــيم - جلـــــنــــة االســـــكــــان ا

واالطعام - اللـجنة الطـبية - جلنة
االســتـــقــبـــال - جلـــنــة احلـــكــام -
اللجنة االمنية - اللجنة االعالمي.
واضـاف الى ان الـلجـنـة يـنتـظـرها

كارلوس كيروش

واهب الـتـربـيّـة بـشـأن انـتـقـاء ا
من خالل تفعيل دوري التربيات
ــــثـل أحــــد أهـم روافــــد الـــــذي 

التنافس.
وأكدَ البـيان أهمية تـعديل نظام
الــــــدوري ورعــــــايــــــة األنــــــديــــــة
اجلـمـاهـيـريّـة لـالرتـقـاء بـأدائـها
اإلداري والــــــتـــــــركــــــيــــــز عـــــــلى
تــطـــــــويـر وحتـديث مـعـلـومـات
ـــــدرب الــــعـــــراقي الســـــيــــمــــا ا
ـتـمـيزين والـشـبـاب منـهم عـبر ا
إرسالـهم في معايـشاتٍ تدريـبيّة

أوربية.
 وقرر اجملـتمـعون تـشكـيل جلنة
فــــنــــيــــة الخــــتــــيــــار الالعــــبــــ
ـــغــــتـــربـــ مع الـــعــــراقـــيـــ ا
التركيـز على تطـــــــبـيق معايير
وضــــــوابط مــــــــــــــنح إجـــــازات
تأسيس األندية من خالل وزارة
الشـباب والـرياضة كـون أغلـبها
ـعـايـيـر الـتي يـفـتـقـر الى هــذه ا
تـــتــــعــــلقُ بــــاجملــــاالت اإلداريـــة
ـــالـــيـــة والـــبـــنى والـــفـــنـــيـــة وا

التحتية.
واتــفــقـــوا عــلى تـــفــعـــيلُ نــظــام
ـثـل جـزءاً الــتـراخــيص كــونـه 
مهماً من عمليةِ النهوض بواقع
كرة القـدم العراقـيّة إذ أن أغلب
األنـديـة غـيـر مـلـتـزمـةٍ به فـضـلًا
عن افتـــــــقارها لـلبـنى التحـتية
الـتي تـؤهلـهـا لـوضـــــــع برامج
وخـطط تــطـويــريـة إذ ال يــوجـد
فيها مالعـــــــــب تدريب قاعات
رشـــاقــــة مــــســـــــــــــبح قــــاعـــة
مـــغـــلـــقـــة حـــمـــامـــات ســـاونـــا
وغــــيــــرهـــا مـن مـــســــتـــلــــزمـــاتِ
الـنهـوض بـالواقع احلـالي لـكرة
الــــقــــدم.بــــدوره شــــدد درجــــال
بــحــسب الــبــيــان عــلى أهــمــيـةِ
األخــذ بــالــنــــــــــقــاط احلــيــويّــة
ــــــــشــــــــــــــــار إلــــــــيــــــــهــــــــا في ا
التوصيات من وزارة الشباب
واحتـــــــــــاد الـــــــــــكــــــــــرة مـع
اســـــــــتــمــرار عـمـــــــــلِ
الـلــجـنــة ومـا تــقـدمه
من رؤيــــــةٍ مـهمة
لتطوير الواقع
احلـــالي لـــكــرةِ
الــــــــــــــــقـــــــــــــــدم

العراقيّة.

ـقبـلة عـدد كبـيـر من االجتـماعـات ا
لـتـقـيـيم اخلـطـوات الـعـمـلـيـة الـتي
تـقـوم بـهـا كل جلـنـة لـلـوصـول الى
اجلــاهـزيــة الـتــامـة قــبــيل انـطالق

البـطولة الـتي نطـمح الى ان تكون
مـــحــفل ريـــاضي يــلــيـق بــالــعــراق
وقــدرته عــلى تـنــظـيـم اهم احملـافل

الرياضية .
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عرفة اضي منـصة ا ي الـعراقي ضيفـته االحد ا االكاد
االلـكتـرونـيـة بـجـامـعة اإلمـام جـعـفـر الـصـادق (ع) ضمن
دورة الـكـتـرونـية عـن أصول اخملـاطـبـات اإلداريـة  حتدث

فيها عن (التعريف بطبيعة اللغة العربية).
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الـفـنـانـة االردنـيـة اشـرفت عـلى تـدريب عـدد من الـفـتـيـات
والــســيــدات ضــمن ورشــة في فن الــرسـم عـلـى الــزجـاج

اقامها احتاد القيصر لآلداب والفنون بعمان.
VOFý dOCš ¡öŽ
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مـديـرة قـسم ثــقـافـة الـطـفل في مـديــريـة ثـقـافـة الـسـويـداء
بسـوريـا اعلـنت اخـتـتام فـعـاليـة حـلـقات الـقـراءة للـشـباب
والـيـافــعـ (ثـمـار اخلـيـال) الـتي أطــلـقـهـا فـريق مـهـارات

احلياة في قسم ثقافة الطفل.

هـنـة أو تـبحـث عن وظيـفـة جـديدة تـفـكر فـي تغـيـيـر ا
رقم احلظ .2

qL(«

ــهـــام الــصــغــيــرة ال تــزال بــحـــاجــة إلى الــعــنــايــة  ا
نزل.وم السعد االحد. با

Ê«eO*«

سـيكـون هذا يومًـا جيـدًا لتحـديث سيـرتك الذاتـية.يوم
السعد السبت.

—u¦ «

ــكن لـعــدد من األشـخــاص أن يـتـشــاوروا مـعك في
وقت ما خالل اليوم.

»dIF «

تبـدو أهـدافك أكـثر قـابلـيـة للـتـحقـيق وجتـد هذا
رقم احلظ.9 مشجعًا

¡«“u'«

شركاء  يـسألونك عن نصائح حول اجتاهات األعمال
ستقبلية.رقم احلظ.4 ا
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 إذا كـنت تـفـكر في بـدء نـوع من الـعـمل مع اآلخرين
أبدأ التخطيط.

ÊUÞd «

تــقـــاوم إغــراء قــضــاء فــتــرة مــا بـــعــد الــظــهــيــرة في
رقم احلظ .5 اللعب

Íb'«

ـقابلة الشخص ناسب  كان والوقت ا قد تكـون في ا
ناسب. ا

bÝô«

ـنـاسب لـتـنــظـيم أو حـضـور حـدث  هـذا هـو الــوقت ا
رياضي.رقم احلظ.7

Ë«b «

ات الـهاتـفية ـكا  هنـاك أشيـاء رائعـة لكنـها عـابرة. ا
جتعلك مشغوال.
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نزل مع أحـبائك يزيد  قضاء أمـسية مسـترخيـة في ا
من إحساسك باألمان.
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حتـــتـــوي هـــذه الــشـــبـــكـــة عـــلى 9
مــربـعــات كــبــيــرة كل مــربع مــنــهـا
هدف مقسم الى 9 خانات صغيرة
هذه الـلـعـبـة ملء اخلـانـات بـاالرقام
الالزمـــة من 1 الى 9 شـــرط عـــدم
تـكـرار الـرقم اكـثـر من مـرة واحـدة
في كل مـــربع كـــبــيـــر وفي كل خط

افقي وعمودي.

الروائي والـصحفي العراقي صـدرت له ضمن منشورات
االحتاد الـعالم لالدبـاء والكتـاب في العـراق رواية (دفوف

رابعة العدوية).
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ي الــعـراقي صــدر له ضـمـن سـلــسـلـة الــبـاحث واالكــاد
ــوسـوعــة الـصــغـيــرة لـدار الــشـؤون الــثـقــافـيــة الـعــامـة ا
كـتـاب(في دائرة نـقد الـنقـد - قـراءات في نصـوص نقـدية
مـعـاصـرة) يـقـرأ الـبـاحث فـيه مـنـجـزاً نـقـديـاً خلـمسـة من

عاصرين . النقاد العرب ا

وزارة الـشـؤون الثـقـافيـة الـتونـسـية 
ومــســرحــيــة صــهــيل الــتي تــرشــحت
هرجان الفضل تمثيل عن اداء ضمن ا
هي من تـالـيف ـمــثل عـبـدالـله كـر  ا
الـكـاتب سـعـد هـدابـي و اخـراج عـكاب
ـسـرحي حــمـدي الـذي قـال (الـعـرض ا
ـقـهور وهي يـتـنـاول رحـلـة االنـسـان ا
رحـلـة قـدرية بـعـد ان طـحـنت احلروب
واالزمــــــــــــات كــل احـالمـه وايـــــــــــــامـه
واسـتـبـاحة وطـنه فـمـا كـان منه اال ان
يـحــمل كــتـبــا حتـمـل عـنــوانه وتـاريخ
كان يبحث عن هدنه جذوره وانتمائه 
مع مـن حـوله عــسى ان يـر تــاريـخه
وايــامـه لــيـــصــدم بــعـــد ذلك من خالل
رحـلته بـعد ان قـاده الـعطش الى بـئر.
ـنفى لـيوسف في هذا هذا الـبئـر هو ا
يــوسـف الــذي تــخـــلى عــنه الـــزمــان 
اخــوته وسـعــوا الى قــهــره وضــيـاعه
وذات لـيجـد ان هنـاك اكثـر من يوسف
ــــة مــــازالت تــــطـــارد مـن هـــو اجلـــر
احلـقـيـقي  الـذي يـريـد ان يـعـيش حرا
فـصرخ صـرخة كـونية مـعانـقا لـلسالم

ـــاذا في كل زمـــان ومــكـــان هـــنــالك
يـــوسـف وهـــنـــاك قـــطـــيع من اخـــوته
يــــــقـــــتــــــفـــــون اثــــــره لالطــــــاحـــــة به
ــســرحـــيــة ضــمت ســبع ).واضــاف(ا
ارواح شـرفات  الوقـاد نـصوص هـي 
نساء في الـعاصفة جانحـة النبـاشة 
الـتي  وقـصـة حب وثـنـيـة  وصـهـيل

حتمل اسم اجملموعة).
W dF*« rO×ł

ـسـرحـيــة ودوره فـيـهـا حتـدث وعـن ا
ــمـثـل الـشــاب عــبـدالــله كــر قـائال ا
ــــســــرحـــيــــة مــــحـــروس (دوري في ا
ــعــركـة عــســكـري خــرج من جــحــيم ا
لـيواصل حـيـاته لكـنه يـصدم بـالواقع
وضياع والم الذي نعيشـة من حرمان
وهـي رســـالــــة الى الــــنـــاس الــــوطن 

احذروا الفتنة).
وحتــدث الـــنـــاقــد عـــمـــر مــصـــلح عن
ــــســـرحــــيـــة ـــســــرحــــيـــة قــــائال (ا ا
مــونــودرامــا وهي مـن اصـعـب انـواع
التـمـثيلً واالخـراج. لكن جنح الـشاب
عـبدالـله كـر في ايصـال رسـالته من

امــا اخملــرج ـــســرحــيــة  خالل هــذه ا
فاستطـاع ان يحول النص االدبي الى
فــعل درامي نـاجح من خـالل الـتـوزيع
تعة وكانت السينوغرافيا  احلركي 
ورصـيـنـة بحـيث اسـتـطـاع اخملرج ان
يـــوصل الـــعـــديــد من الـــشـــفــرات الى
ــتـلــقي عــبـر صــور بــاذخـة اجلــمـال ا

لتطهير البلد من خطايا االخرين).
وقـــال الـــكــاتـب واخملــرج الـــتـــونــسي
ــسـرحــيـة (انه حـافظ اجلــديـدي عن ا
عمل راقي في مستواه وكم تمنيت لو
كما كنت انا من كتب العمل واخرجه 
حـمـلت الـسـيـنوغـرافـيـا الـعـمل ونصه
جـــمـــالـــيـــات وابــــعـــادا  تـــرتـــقي الى
والــعـرض كـان ـيـة  الـنــصـوص الـعــا
جــيــدا وفــيه تــكـامـل وتـنــاغم بــ كل
الـعــنـاصــر خــاصـة الــسـيــنــوغـرافــيـا
ويحسب للمـخرج جناحه في توصيل
رؤيـــة الــــنص بـــاســـلــــوب مـــتـــكـــامل

ومتجانس).
ـسـرحـيــة صـهـيل ان عـرضت وســبق 

على مسرح اشور ببغداد .

اخملرجة األردنـية اجنزت فيـلمها القـصير(سالم الكوكب)
وهـو بـالـلـغـة االنــكـلـيـزيـة و قـد  عـمــله عن طـريق تـقـنـيـة
الــواقـع االفــتـــراضي وهـــو ثالثـي االبــعـــاد و قـــام بــدور

مثل براين اوموللو. الصوت ا

ــهـنـدس الــعـراقي صـدر امــر اداري بـاعـفــائه من مـهـام ا
مـعـاون محـافظ صالح الدين لـلشـؤون الفـنيـة واستـمراره
هندس انس هام قـائممـقام قضـاء الشرقـاط  وتكليـف ا

هام معاون احملافظ. عايد فالح 
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{ لــــوس اجنــــلـــوس  –وكــــاالت - في اول
اطاللة عـلـنـيـة لهـا بـعـد حادثـة تـوزيع جـوائز
ـيـة جـادا ـمـثـلـة الـعـا االوسـكــار حـضـرت ا
ـمـثل االمـريـكي ويل بـيـنـكت سـمـيث زوجـة ا
يـة ديـبي أل لـلرقص سمـيث افـتتـاح اكـاد
في لوس أجنلوس. وارتدت سميث للمناسبة
تأللىء من دون ثـوبـاً رائع بالـلـون الـذهبـي ا
حمـاالت  تـثـبـيـته حتت ذراعيـهـا مـبـاشرة
لـيالمس بطـوله االرض حيث تـتألأل التـنورة
عـلـى االرض بـأشـكــال هـنـدســيـة. بـيــنـمـا لم
يـظهر زوجـها ويل سمـيث في االفتـتاح الذي
شهـد سـجادة حـمراء مـلـيئـة بالـنـجوم امـثال
سامويل جاكسون وزوجته التويا جاكسون

شاهير. فيليشيا رشاد وغيرهم من ا
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اجلاد في الفلوجة و الذي اقيم للمدة
ـديــنـة ــاضي  من 16 الى 21 أذار ا
والـذي يــنـظـمه جـنــدوبـة في تــونس 
مـركـز الـبـحــوث الـدرامـيـة وبـدعم من

ياسر وحـسام عبـد احملسن وجنله
مـــحــــمــــد وعـــدد مـن جنـــوم الــــفن

العراقي. 
كــمــا وشـــهــدت اجلــلـــســة فــقــرات
مـنوعـة للـتعـبيـر عن الرثـاء للـفنان
وذكــراه شـارك فـيـهـا عـازف الـعـود
ســامي نــســيم حــيث عــزف لــوحـة
مــوســيــقــيــة كــذلك شــارك الــفــنـان
الـشـاب كـرار نـوري بـفقـرة غـنـائـية

رثائية.

أصـدقـائه ومــحـبـيه وبــيّن مـسـيـرة
ســـنــــــ إبـــداع وعــطـــاء الــفـــنــان

بالسم.
 وشهدت اجللـسة التأبيـنية كلمات
وشــهــادات من مــحــبــيه وعــائــلــته
شـــارك فـــيــهـــا نـــقــيـب الــفـــنـــانــ
الـعراقـي جـبـار جودي ووالـكاتب
ـالـكي  والــفـنــانـ فـاضل حـامــد ا
وتـوت و زهـيـر صـاحب وجنم عـبد
حيدر  محمد الكناني وعبد الرحيم
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نـظـمت نـقـابة الـفـنـان الـعـراقـي
على حدائق النقابة جلسة تأبينية
ـــرور ســنــة عـــلى رحــيـل الــفــنــان
بـالسم مــحــمــد بـــحــضــور عــائــلــة

الفنان الراحل.
 فـي بــدايـــة اجلــلـــســة قـــدم مــديــر
اجلــلـــســة الــفــنــان عــاصم فــرمــان
الــسـيــرة الـذاتــيـة لــفـنــان اجلـمـال
وبـــلـــسم الـــروح عـــلى حـــد وصف
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إلى متى سـتبقى قـناة الشرقـية والبعض الـقليل من القـنوات يتحـملون عبء وسوء
ـسؤول عن   مـايعـرض في بعض الـقنـوات وأمام البـرامج الـرمضـانيـة ومن هو  ا
الـعــائـلـة الـعــراقـيـة مـن بـرامج  بـعــيـدة عن  الـذوق الــعـام وكـأنــنـا اضـعــنـا اخلـيط

والعصفور في برامج رمضان 2022
.ماذا يـحدث ولـو غابت السـامح الله (الـشرقـية) عـن  مقـعد امـام الشـاشة لـلعـائلة
ـا  قد تـهاجـر بيـوتهـا بعد العـراقيـة والعـربيـة ?  كيف  سـيكـون موقف الـعوائل ر

سته عند العشرات الذين اعرفهم...  اإلفطار هذا الرأي 
تاز بـاحملبـة واحلن النه أروع  مـافي مشـاعرهم ومتـابعته ان اجملتـمع العـراقي 
وذكريـاتهم عن ماتـقدمه الشاشـة لهم في كل شهـر  رمضان لكن الـعائلة الـعراقية
تــفـاجــأت ان مــايـعــرض من بـرامج أدنى مـن االدنى واسـوء من األســوء والـطــامـة
ـهن الـبـعيـدة عن تـصور الكـبـرى حـتى البـعض من الـبـنـات الالتي يزاولن بـعض ا
وأخالق الـعـائـلــة الـعـراقـيـة قـد شـاركن بـالـعـديـد من الـبـرامج في قـنـوات مـتـعـددة
ـستوردة ـقراطيـة واحلرية ا ـاذا يحدث هـذا هل هذه الد والسـبب غيـر معروف و

بعد عام 2003... 
إذن فقـد تصدت  قناة الشرقية  وهذا هو ديدنها لكل هذه البرامج السيئة وقدمت
 وجتمـلت هي والبعض من القـنوات  للعـاصفة الصفـراء من البرامج السـيئة. حيا

الـله قــنـاة الـشـرقـيـة وحـيـا الـله راعـيـهـا وداعـمـهـا ومـؤسـسـهـا
ـا يتـنـاسب و يـتـماشى مع الـعـائـلة الـعـراقـية في ووجهـهـا 
رمـضان  األستـاذ الزميل سـعد الـبزاز وحيـا الله العـامل
فـيـهــا اجلـنـود اجملــهـولـون  الــذين يـعـمــلـون من أجل رسم
الـفرحـة  والـسـرور والبـهـجـة للـمـشـاهد الـذي يـجـلس امام

الشاشة.. وللحديث بقية.

بغداد
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ربنـا وال حتمل ربـنا ال تـؤاخذنـا ان نـسيـنا او أخـطأنـا

علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا..
ربـنا وال حتمـلنـا ما ال طاقـة لنـا به واعف عنـا واغفر
لـنــا وارحــمـنــا انت مــوالنـا فــانـصــرنــا عـلى الــقـوم

الكافرين..
ربنا ال تزغ قلوبنا بـعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك

رحمة انك انت الوهاب.
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كــشــفت الــفـنــانـة الــلــبـنــانــيـة نــوال الــزغـبي
أسراراً عن عالقـتـها بـإبنـتـها تـيا وعـائـلتـها
خالل حـلولـهـا ضـيـفة عـلى بـرنـامج تـلـفازي
,وقالت الـزغبي ان (ابـنتهـا تيـا ديب أتعبـتها
وهي صـغيـرة وكـان الـتـعامـل معـهـا صـعـباً
أمـا اآلن فهما صديقتان وتتبادالن االسرار

 . واالحاديث وأجمل االوقات معاً
تــيـا شــابـة نــاضــجـة وواعــيــة وتـعــرف مـاذا
تريـد).بدورها عبّرت تيا عن فخرها بنجومية
والدتـها كاشفة أنها تأخذ رأيها بكل شيء
ألنــهــا أقـــرب شــخص إلـــيــهــا. كـــمــا أكــدت
الزغـبي أن(العائلة أولوية بـالنسبة لها وأهم

من الفن والعمل).
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أطلقت دائرة صـحة ميـسان حملـة بالتزامن مع
شهر رمـضان تهـدف إلى تقـد العنـاية الطـبية
ــصـابــ بـاألمـراض والـصــحـيـة لــلـمــواطـنـ ا
ـزمــنــة ويــشــارك فـيــهــا عــدد من األطــبـاء في ا
ـعايـنة والعـالج مجـانا.وقال احملافـظة وتـقد ا
مديرصـحة ميـسان علي الـعالق لـ (الزمان) إن
(احلملة تـهدف لتقـد العنايـة الطبيـة للمرضى
وهم في مـــنــازلـــهم مـن خالل تــنـــظـــيم زيــارات
نـازلهم من خالل جلـنة طـبيـة وصحـية يـشترك
فـيـهـا عـدد من أطـبـاء احملـافـظـة والـهـدف مـنـهـا
. ــــواطـــــنــــ تــــقـــــلـــــيل الــــعـبء عــــلـى كــــاهـل ا
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الـشــاعـر الــعــراقي ضـيــفه قــصـر
الـثـقـافـة وفـرع نـقـابـة الـصـحـفـي
الـعـراقـيــ في الـبـصــرة بـأمـسـيـة
رمـضــانـيـة ادارهــا الـشــاعـر عـلي
األمارة لالحـتفاء بديـوانه الشعري

اجلديد (حلويات).

الـطـ ـــنـــفـــذة من مــواد , واخلــزف ا
واجلــبس  والـــشــمع كـــمــا - التـــقــبل
قتبسة نقولة وا طبوعة وا االعمال ا
.مـوضـحة من اعـمـال بـعض الـفـنـانـ
انه (ًســــيــــتم تــــوزيـع جـــوائــــز عــــلى
ـســابـقـة وعـلى كل من الـفـائـزين في ا
االول والــــثــــانـي والــــثــــالـث  حــــسب
اختصاصه) وحددت الـنقابة الثالث
من الــشــهـــر اجلــاري مــوعــدا اخــيــرا

لتسليم االعمال في مقر اجلمعية.

2021-2022 والتــقــبل االعــمــال ذات
الـطــابع الـفــولـكــلـوري الــتـجـاري وان
ــشــارك سـمــة فــنــيـة يـحــمل الــعــمل ا
وان ال يـتـجاوز قـيـاس الـعمل مغـايـرة
الـــــفـــــنـي رسم (زيـت ـ اكـــــريـــــلـك) عن
100سم عرض و 120سم طـول  كـحد
اعــلى وان اليــقل عن 70سم ×70  سم
كــــحـــد ادنـى. امــــا اعــــمـــال الــــنــــحت
والسـيـرامـيك يـكون احلـجم والـقـياس
و التــقـــبل اعــمـــال  الــنــحت مــفــتـــوح
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دعت جـمعـيـة الـفـنـانـ التـشـكـيـلـي
العـراقـيـ الـفنـانـ الـشـباب من سن
17 عام ولغاية 35 عام  للمشاركة في
مسابقة جائزة عشتار للشباب 2022
(لـلـرسم واخلــزف والـنــحت) واعـلـنت
ــشـــاركــة ومــنــهــا ان (ال عن شــروط ا
ـــشــارك ان يــــكــون يــشـــتــرط عـــلى  ا
عـــضــوا فـي اجلــمـــعـــيـــة وان يـــكــون
الـــعـــــــمل مـــنـــــجـــز خالل الـــعـــامــ
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شــــارك الـــعـــراق في مـــهـــرجـــان 4×4
الــدولي لـلــمــسـرح احملــتــرف بـدورته
سـرحيـة (صهـيل )للـمسرح الـثالثـة 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 (الـصيـام والقرآن يـشفـعان للـعبـد يوم القـيامـة يقول
الصـيـام: أي رب مـنعـته الـطـعام والـشـهـوات بالـنـهار
فـشـفـعـنـي فـيه ويـقـول الـقــرآن: مـنـعـته الــنـوم بـالـلـيل
عان) (رواه أحمد وصححه فشفعنـي فيه قال: فيُشفـَّ

األلباني).

يــؤشــرهـا الــطــبــيب االخــتـاصي
بـاألمــراض الـقـلـبــيـة والـصـدريـة
وبـالــطـبع مع مــقـدام اجلــمـيــلي 
اســتـــثـــنـــائـــنـــا لالوقـــات  الـــتي
يقضيها الفرد ليال لقراءة القرآن
او الــــــصـالة  حـــــــيث يـــــــقــــــول
اجلـميـلي (خالل دراسـة بـسـيـطة
راجع أجريتها سابـقا ألغلب ا

الى عيادتي وخاصـة من الشباب
ـتـوسـطه وجـدت بـأن واالعـمـار ا
ظـــــاهــــرة الـــــســـــهـــــر الــــطـــــويل
ــوبــايل وخــاصــةعــلى اجــهــزة ا
واحلــــاســــوب وحــــتى ســــاعـــات
الفجر ثم االسـتيقاظ مـتأخرا لها
تأثيراتها السلبية على الصحة ;
ـــــكـن تــــــلـــــخــــــيص بــــــاألتي و
(االســـتـــيـــقـــاظ بـــصـــداع مـــزعج
ـزاج بائـس وكأبـة نـفـسـية لم و
تـــرى نــور الـــصـــبــاح  إرتـــخــاء
ـر مــسـبـبـااالرجتـاع عـضالت ا
احلامـضي فـقـر دم رغم السـمـنة
ـلـحـوظـة ضـمـور وارتـخـاء في ا
عــــضالت األطـــراف  هــــشـــاشـــة
العظام بـسبب نقص ڤـيتام "د"
ومـادة الــكـالـسـيـوم نــتـيـجـة قـلـة
التعرض الشعة الشمس و ماهي
إال سنـوات قلـيلـة حتى يـصابون
بـــأمـــراض الـــســـكـــري وأمــراض
شـرايـ الـقــلب و إرتـفـاع ضـغط
الـــــــدم وارتــــــــفــــــاع نـــــــســــــبــــــة
الــكــولـســتــرول وكــذلك اإلصــابـة

رارة). بحصى ا
مـؤكـدا ( لـذلـك نـحـتـاج جـمـعـيـنـا
الى إعادة النـظر بالـتعامل السئ
مع الزمن من اجل حياة افضل).
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ظاهـرة السـهر لـساعـات متـأخرة
تزداد انـتـشارا خالل شـهر
رمــضـــان في جــلــســات
التسـامر او متـابعة
الدراما الرمـضانية
اال ان لـــــــــــــهــــــــــــذه
الــظـاهــرة مــخــاطـر

كـثـيـرة هي احلـلـويات الـرمـضـانـية ومـنـهـا حـلـوى الكالج
وهي لــكــلــمــة فـارســيــة وأصــلــهــا (كالجــة) أي الــشيء
ــســتــديـر أو حــلـق األذن. لــكن األتــراك يــؤكــدون أنــهـا ا
. وفق الرواية عثـمانيـة ويعود تـاريخـها إلى مئـات السنـ
األكــثــر تـــداوالً فــهي كــانت تـــعــرف بــاسم (كل آش) أي
حلـويات الورد ألنه كان يستخـدم ماء الورد في صنعها.
وذكـرت هـذه احلـلــوى لـلـمـرة األولى عـام 1489 عـنـدمـا
طلب الـسلـطان العـثمـاني حلـوى خاصة بـشهـر رمضان

فقدم له الكالج.
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وعـــــارضـــــة مــــتـــــحـــــدرين من 15
مـجـمـوعـة من الـسـكـان األصـلـي

يـــشـــاركــــون في أول نـــســـخـــة من
عــرض أزيـــاء مــتــعــدد الــثــقــافــات
. مــخــصّص لــلــســكــان األصــلــيــ
وتــــبـــرز أعــــمـــال  29مــــصـــمــــمـــاً
مـتـخـصـصاً في أزيـاء اجملـمـوعات
األصـليـة في عروض تسـتمر طـيلة
شـهـر نـيـسـان/أبـريل فـي مـاناوس
(شـــمــال) وهي أكــبـــر مــديــنــة في

منطقة األمازون.  
وتقول منظمة احلدث ريبي فيريرا
ــــثل (27 عــــامـــــاً) إنّ الــــعــــرض 
“ ـــقــــاومـــة شــــكالً مـن أشـــكــــال ا
ووســيــلــة لـلــتــغــلب عــلى الــصـور
ــرتـبــطـة بــالـســكـان الــنـمــطـيـة ”ا

. األصلي
وتـضيف “هـنا في مانـاوس يشعر
أشــخــاص كــثــيــرون لـســوء احلظ
بــــاخلــــجل وحــــتى بــــاخلـــوف من
االعــتـــراف بــأنّــهم يــتــحــدرون من
. مــجـمــوعـات الــسـكــان األصـلــيـ

ويــتـمـثل هـدفـنــا في أن يـشـعـر كلّ
شـخص بـأنّـه منـدمـج وأن نتـمـكّن
من إظـهـار ثـقافـتـنا لـلـعـالم كلّه من

البس.” خالل هذه ا
ـصــمـمـون في صـنع ويــسـتـخـدم ا
الــتـصـامـيم عـنـاصــر طـبـيـعـيـة من
بـينـها أسـنان اخلنـازير الـبيـكارية
(نــــوع من اخلــــنــــازيــــر الــــبــــريـــة
ـــوجـــودة في األمـــازون) وبــذور ا
الـــغـــوارانــا أو اآلســـاي احلـــمــراء

وقشور جوز الهند.
وتُـــرسَم عــلى األقـــمــشــة األشــكــال
الـهـنـدسيـة نـفسـهـا الـتي يرسـمـها
الـسكان األصليون على أجسامهم
ـثل عـدد مـنـها طـقـوس الـعـبور و
اخلــاصـة بــالــشـبــاب من الـســكـان

. األصلي
وتـقول كيمبـورامانا وهي عارضة
أزيــاء ومــصـمــمــة تــبـلغ 17 عــامـاً
وتــرتــدي فـســتـانــاً أبــيض مـزيــنـاً
بـــخــطـــوط ســوداء مـــتــداخـــلــة إنّ
مـالبـسـي تــشــيـر إلـى الــطــقـوس“
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ـتـحدة) {  فـيـرفـاكس (الـواليـات ا
(أ ف ب)  –بــعــد اســتــعـراض أدق
تــفـاصـيل احلــيـاة اخلـاصــة بـهـمـا
أمــام مــحــكــمــة في  لــنــدن يــعــود
ــــمــــثل األمــــيــــركي جــــوني ديب ا
وزوجــته الــسـابــقـة أمــبــيـر هــيـرد
االثـنـ إلى احملكـمة في الـواليات
ـــرة لــــتـــبـــادل ــــتـــحـــدة هــــذه ا ا
االتـهـامات بـالـتشـهـير. ويُـتوقع أن
يـــحــظى هـــذا الــنــزاع الـــقــضــائي
بـــجــزئه الــثــانـي الــذي ســيُــصــور
ويُـــنــقـل مــبـــاشــرة عـــلى الـــهــواء
ـتـابـعة قـويـة خـصوصـا بـفضل
كــوكـبـة من الــشـهـود تــلـيق بـأفالم
هـوليـوود وتشـمل أسمـاء شهـيرة
لـيـاردير إيـلـون ماسك من أمـثـال ا
ـمــثـلـ جـيـمس فـرانـكـو وبـول وا
. ــمـثــلــة إلــ بــاركـ بــيــتــاني وا

وانــطــلـــقت احملــاكــمــة من مــقــالــة
نــشـرتــهـا الــعـام 2018 صــحـيــفـة
واشــنــطـن بــوست وصــفت فــيــهــا
أمـبير هـيرد نفسـها بأنهـا (ضحية
لـــلــعـــنف األســري) والـــتــنـــمــر من
اجملـتمع إثـر خروجهـا عن الصمت
مـثلة . ولم تـذكر ا قـبل ذلك بعـام
اسـم جــوني ديب الــذي الــتــقت به
عــام 2009 عـــلى مــوقع تـــصــويــر
فـــيـــلـم (ذي رام دايــري) وتـــزوجت
مـــــنـه عــــام 2015. لـــــكن فـي عــــام
 حـــاولت هـــيـــرد احلـــصــول2016
عـلى أمـر حمـايـة قضـائـية إلبـعاده
عــنـهــا. وقـد أسـقــطت الـتــهم الـتي
وجـهتـها ضـد ديب في إطـار اتفاق

الطالق الذي وقّعاه عام 2017. 
ـقـالـة رفع جنم وبـعـد نـشـر هـذه ا
( فـيلم (بـايرتس أوف ذي كاريـبي

الــذي يـــنــفي أن يــكــون قــد ضــرب
زوجــته في أي وقت مـضى دعـوى
تـشـهيـر ضد أمـبيـر هـيرد مـطالـبا

بتعويض قدره  50مليون دوالر.
ـقـالـة الـتي تـتـهـمه وقـال ديب إن ا
ضـمنـيا بـأنه زوج عنـيف  خـاطئة
بــشـكل قــاطع وتـهـدف إلى الــقـيـام
بـدعـاية إيـجـابيـة حـول هيـرد قبل
أيــــام قــــلـــيــــلــــة من إطـالق فـــيــــلم
(أكوامان) الذي كانت من جنومه.
ـمــثـلــة بـهــجـوم مــضـاد وقــامت ا
ورفــعت بــدورهــا دعــوى تــشــهــيـر
مـــطــالــبـــة بــتـــعــويض قــدره 100
مـليـون دوالر. وكتبت أن (الـشكوى
غــيـــر اجملــديــة الــتي قــدمــهــا ديب
ضـــــدهــــا تـــــطـــــيل أمـــــد اإلســــاءة
ـضـايـقات الـتي فـرضـهـا علـيـها وا
أثـناء زواجـهمـا).  رفع جوني ديب

مــــرحـــلــــة من مــــراحل اإلجـــراءات
الـقضائية سيبدأ اختيار احمللف
ــواجــهـة ــكــلــفــ الــفــصل فـي ا ا

مالءمـة لشـكاوى الـتشـهيـر منه في
واليـة كاليـفورنيـا التي يقـطن فيها
ـمثالن. بعـد معركة فـعلية في كل ا

دعـواه في واليـة فـيـرجـيـنـيـا حـيث
تُـطـبع صحـيفـة (واشنـطن بوست)
وحـــيث اإلطـــار الـــقــانـــوني أكـــثــر

الـقانـونيـة ب الزوجـ السـابق
في محكمة في فيرفاكس. 
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نتمية رتبطة بالفتاة الصغيرة ا ا
إلـى مـجـمـوعـة تـيـكـونـا وإلى قش
ـنـزل حـيث يـجب أن تـكـون خالل ا

أداء هذه الطقوس.”
ويـــســبق صــعـــود كل عــارض إلى
ـسرح شروحات تـفيد بهـا مقدّمة ا
احلـدث عن اجملمـوعة الـتي ينـتمي
إلــيــهــا الــعــارض ومــا تــرمـز إلــيه

مالبسه وأكسسواراته.
وأُقـيـمت عروض الـسبت في قـصر
ريـو نـيـغـرو وهـو مـبـنى شُـيّـد في
بـدايـة الـقرن الـعـشرين الـذي شـهد
ـــطّــــاط خالله ازدهـــاراً وحتـــوّل ا

حالياً إلى مركز ثقافي.
وتــقـول بـيــانـكـا مـورا (24 عــامـاً)
وهي كـاتـبـة تـنـتـمي إلى الـشـعوب
األصــلــيــ “أشـــعـــر بـــاالمـــتـــيــاز
ـاثل لـتـمـكّـني مـن حضـور حـدث 
ـكــان مـضــيـفــةً عـادةً مـا في هــذا ا
نُــســتــبــعَــد من أمــاكـن كــهــذه. أمـا
الـيـوم فـأرى شـعبي يـخـبـر قـصّته

وضة. استناداً إلى ا
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ـبـادرات الـتي نــسـمع عـنـهـا رســمـيـاً أو مـا يـتم لــغـة ا
ـشـهد تـسريـبه مـنـهـا للـخـروج من حـالة الـشـلل في ا
الــسـيـاسـي هي لـغــة الـتــراضي والـتــوافق في أبـسط
سـافة تـوصيف. وألنَّ جـميـع األطراف تـعرف حـدود ا
الـتي يـجب أال تـتـجـاوز عـلـيـهـا في أي مـسـار تمـضي
فيه فـإنـــنـا نـرى اجلمـيع ينـطـلقـون من الـنقـطة صـفر
سـار ويـعـودون مـنـهـا جـيـئة الى الـنـقـطـة في نـهـايـة ا
ــكـــــــــوك كـــأنّـــهم ســـكـــارى ومـــاهم وذهــابـــاً مـــثـل ا
بـسـكـارى ولــكن عـذاب مـا صـنـعـت ايـديـهم في تـسع
عشرة سنة ضاعت هباءً هو أمر شديد الوطأة عليهم

. جميعاً
 التـوافقـية االضـطرارية حـ قامت احلـكومات األولى
ــر انـتــهى حتـت جـنــاح احلــاكم األمــريــكي بــول بــر

مفعولها.
وكــانت هــنــاك فــرصـة كــبــيــرة لــلـشــروع بــتــجــاوزهـا
التـدريـجي بـعـد االنـسـحـاب األمـريكـي لكـن أحداً من
الـقـوى لم يـتـحـرك بل لم يـفـكـر أصالً في حـقـيـقـة انّ
ـعـارضة ـؤتـمر ا الـعمـلـيـة السـيـاسـية هي نـتـاج أولي 
الـهش في لنـدن قـبل سقـوط النـظام الـسابق وتـعزّزت
في كـنف االحـتالل األمـريـكي ودور دول اجلـوار وانَّ
تـلك الـعـملـيـة الـسـياسـيـة الـسـارية حـتى الـيـوم لـيست
أبدية في مرتكـزاتها األساسية السيـما التوافقية وانّ
االنـــتـــقــال الى اإلرادة الـــعـــراقــيـــة في رسـم الــهـــويــة
احلقـيقيـة للبـلد هو اسـتحقـاق واجب الشروع به وانَّ
الــتـــأخــر عـــنه هـــو الـــذي يــقـــودنـــا الى هـــذا الــوضع

ستعصي اليوم. ا
 األقطـاب السيـاسية اعـتادت على مـسارات التراضي
ـو جو من خـوفا من بـعضـهـا البـعض االخر ولـعدم 
رتبطة بـالتداولية الصحيحة للسلطة الثقة السياسية ا

بالغ فيها. ؤثرات ا البعيدة عن ا
ــــكـن ألي مــــراقب أن يــــفــــصـل هــــذا االنــــســـداد ال 
الــسـيــاسي في عــمــلــيـة انــتــاج حـكــومــة جــديـدة عن
انـسـداد ذاتي وداخلي أكـبـر تعـاني مـنه جمـيع الـقوى
السياسية في آلـياتها ودهاليزها الـعميقة وطرق انتاج
زعــامــاتــهــا وهــيــمـنــة مــراكــز قــوى غــيــر مــســتــحــقـة
االستـمـرارية عـلـيهـا. فـمن اين نـحصل عـلى سـياسي
منفـتح اآلفاق بسعة الـوطن إذا كان هو بالـكاد يتلمس
ـنـغـلـقـة بـحـثـاً عن طـريـقه بـ جـدران حـزبه الـعـالـيـة ا

نافذة?
حـتـــى لـو جـرى جتـاوز الـعـقــــــبـات الـيـوم والـذهاب
الى حـكـومـة حتت اغـطـيـة مـبـادرات حـفظ مـاء الـوجه
ــســار لن يـــكــون طــويالً ألنه ــضي في هـــذا ا فـــإنّ ا
اليــزال مـلـتـويــاً ومـتـعـرجــاً ويـخـبيء مع كـل مـنـعـطف
ـسـار ذاته مـفـاـــــــــجـأة قـد تـكـون أكـبـر من سـعـة ا
وهـنـا تـكـون احـتـمـــــــــالـية الـتـصـدع غـيـر مـسـتـبـعدة

أبدا.
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سأكتبُ مثلَ أصدقائي قصائدَ في حب الوطن  
بعدها سأعيشُ أحسن عيشة 

سأكتب الليلة :
يورانيوم األرشيف يؤكسدُ فخار اللحظة

أُهرطقُ القمحَ من أجل عجينة نحاسٍ باردة 
ثورُ الوليمة يلطعُ أُسَّ البروتون 

فمُ التلغراف يتقيأ حامضَ اللبنيكْ 
سبايروجيرا خضراء تنام حتت اخملدّة

(هاشتاك) قويّ يلبطُ في صحنِ الباقلّاء 
تفكيكُ السنسكريت يأكلُ غوايةَ احملذوف 

عنى  سكراب اخمليال يشربُ بالوعةَ ا
تكريرُ الباءِ قد يُفضي إلى تسعةِ نونات 

لوغوسُ الدكّةِ يترنح
أبي لم يكن فوق الشجرة

كان يصطاد الضفادع بصنارة الصفير
أمي هي األُخرى

كانت تنشر الباميا على حبل الغسيل
ساء بنات نعش يلع على صفحة ا

واحلوت يتربص بالقمر
ثمة قرع قوي على مؤخرة القدر
ثمة ثقب بخاصرة اجلدار العلوي

وع حمراء تسقط على ثدي بنت اجليران
الدب األصغر قتل الدب األكبر

وضارب الطبل يصنع جلبة في اجلوار
معلم القراءة األحدب يقرأ النشيد الوطني

والتالميذ األغضاض ينتظرون معونة الشتاء
هشاشة العظام أمر مفتعل

وكلب الزقاق يسقي احلائط الرث ببول ساخن
عندي ثالث ورقات بيض

سأرسم بصدر األولى رغيفاً ضخماً
وفوق الثانية بيتاً

وسأُنزل على الثالثة بالداً مدهشة
معضوضة من جهاتها األربع

وناقوط احلكاية سيقول :
غطيتُ كتفي بلحم اللغة ولم أسلم

من العض
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مصلون في مسجد
صوفيا وسط مدينة
اسطنبول اثناء صالة
غرب في مراسم شهر ا
بارك رمضان ا
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{  سـان فـرانـسيـسـكو (أ ف ب) –
تــراجع رئـيـس شـركـتي “تــيـسال”
و”ســبــايس اكس ”إيــلــون مــاسك
عـن فـكــرة االنــضـمــام إلى مــجـلس
إدارة “تـــويـــتـــر ”الـــتـي اشـــتــرى
اضي على حـصة فيها األسبوع ا
ـــديــر الـــعــام مـــا أعـــلن االثــنـــ ا
لـــلــشـــبــكـــة االجــتـــمــاعـــيــة بــاراغ
أغـــــــراوال. وكــــــتـب أغــــــراوال في
تــغـريـدة عـبـر تـويـتـر “قـرر إيـلـون
مـاسك عـدم االنـضمـام إلى مـجلس
إدارتنا.وأوضح في رسالة موجهة
إلى مــوظـفي تـويـتــر نـشـرهـا عـبـر
ـنصة أن “انـضمام إيـلون ماسك ا
إلـى مـجـلـس اإلدارة كـان يُــفـتـرض
أن يـدخل رسمـيا حـيز الـتنـفيذ في
الــتــاسع من نــيـســان/ابــريل لـكن
إيـلون أبـلغـنا صـباح الـيوم أنه لن
يـــــنــــضم إلـى اجملــــلس. وأضــــاف
ــا قــدّرنـا ونــقــدّر مــشــاركـة“ لــطــا
ــسـاهــمـ لــديـنــا سـواء كــانـوا ا
أعـضـاء في مـجـلـسـنـا أم ال. إيـلون
ساهم لدينا وسنبقى هو أكبر ا
مــنـفــتـحـ عــلى مـشــاركـته. وكـان
إيـلون مـاسك أثرى أثـرياء الـعالم
أعــــلن مــــطـــلـع الـــشــــهــــر احلـــالي
اسـتــحـواذه عـلى حـصـة نـسـبـتـهـا

مـن رأســــمـــــال تــــويـــــتــــر % 9,2
ـسـاهم األكـبر في لـيـصـبح تـاليـا ا
الـشـركـة. وهو أوضح فـي الوثـيـقة
الـتي بـعـث بـهـا إلى هـيـئـة مـراقـبة
الـبورصة أن مـشاركته “سـلبية?”
ـا يعني أنه ال يـعتزم الـتأثير في
الـقـرارات االسـتـراتـيـجـيـة الـكـبرى
فـي تـويـتـر. ويـنـشط إيـلـون مـاسك
بـقـوة على “تـويـتر ”إذ إنـه ينـشر
تــغــريــدات بـصــورة شــبه يــومــيـة
ــتــابــعــيه الــبـالـغ عـددهـم حـوالى
مــــلـــــيــــونــــا. ومــــنــــذ إعالن 80,5
استحواذه على حصة في الشبكة
لـم يــــتــــوقـف إيــــلــــون مـــــاسك عن
االســتـفـزاز. وقــد نـشـر خــصـوصـا
اسـتطالعا للرأي عبر حسابه سأل
فيه مستخدمي تويتر ما إذا كانوا
يـرغبون في أن تـضيف الـشبكة زر
لـتـصحـيح أي تغـريدة ”الـتـعديل“
بــــعـــد نـــشـــرهــــا. وقـــد شـــارك في
الـــتـــصـــويت حـــوالى  4?4مالي

حـــســاب أجــاب مــا يــقــرب من 73
ــئــة  مــنــهــا بـ(نــعم). وأعــلــنت بــا
ــنـصـة الحـقـا أنـهــا تـخـتـبـر هـذه ا
اخلـــاصـــيـــة الــــتي يـــطـــالب بـــهـــا

مستخدمون كثر منذ سنوات.
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{ مـاناوس (الـبرازيل) (أ ف ب) –
تُــنـظّم لــلـمـرة األولى فـي الـبـرازيل
عـــروض أزيـــاء تـــتـــمـــحـــور حــول
مـوضة السكان احمللي إذ يعتمر
الـــعــارضـــون والــعـــارضــات خالل
نعقد في ماناوس أغطية احلـدث ا
رأس مـصـنـوعـة من الـريـش فـيـما
ـاكـياج ـتـخـصصـون في ا يـرسم ا
خــــطــــوطـــاً ســــوداء عـــلـى وجـــوه

العارض وأذرعهم وسيقانهم.
ويــعـرب مـوان مــونـدوروكـو وهـو
عــــارض أزيـــاء يــــبـــلغ 19 عــــامـــاً
لـوكـالـة فرانس بـرس عن إحـساس
بـ(السعادة والفخر). ويقول (نظراً
ألنّ احلــدث يُــنــظّم لــلــمــرة األولى
نـــرغب في أن نُـــظــهـــر مــواهـــبــنــا
ــتـــقن فـي اخلــيـــاطــة وعـــمـــلــنـــا ا
ـسـتـخـدمـة والــطـريـقـة احلـرفـيــة ا
فــيـهــا ونــودّ أن نـؤكّــد لـلــعـالم أنّ
الــسـكـان األصـلـيـ يــسـتـطـيـعـون

حتقيق جناحات كغيرهم).
ومـــــوان واحـــــد من  37عـــــارضــــاً

إلى أنّ مـعـدّل الـبـطالـة الـذي يـبلغ
فـي جـنــوب إفــريــقــيــا تــفــاقم 35

جراء جائحة كوفيد-19.
وفـي حيّ تامـبورسـكلـوف الراقي
تـديـر بـامـيال نايـلـر فـندق “بـاركر
كـــوتــدج ”الـــواقع عــلى مـــنــحــدر
ـــطـل عـــلـى احملـــيط. خــــفـــيـف وا
ـرتّبـة بدقة وتـوضع علـى أسرّته ا

ــريــحـة. صــفــوف من الــوســائـد ا
ــتــطـــلــبــ وإلرضـــاء الــزبــائـن ا

يــنـبـغي اسـتـبـدال مالءات األسـرّة
بـاستـمرار. وتـقول نايـلر (أخـبرنا
مـورّد الــكـتـان الـذي نـتـعـامل مـعه
ــشــروع. ونـــتــبــرّع حـــالــيــاً عـن ا
الءات الــفـنـدق لـتـحـويـلـهـا إلى

قمصان يرتديها التالميذ). 
وفي بـونـيـفـال الـواقـعـة عـلى بـعد
نـــحــو 200 كـــيــلـــومــتـــر من حيّ
تـامبورسكلوف تصـطحب ليمييز
ــدرسـة بــيــتـيــرس ابــنــتـهــا إلى ا
ــؤلــفـــة من مــبــنى أزرق بــســيط ا
وحــديــقــة مــتـواضــعــة فــحــالــهـا
أفــضـل بـكــثــيــر مـن حــال مـدارس

أخرى في جنوب إفريقيا.
ـا أنّ متطلبـات العيش باهظة و
يُـــحـــدث تـــوزيع الـــقـــمـــصـــان من
اجلـمعية فرقاً كبيراً بخاصة وأنّ
كـنه مالحظـة أدنى فرق أحـداً ال 
وجودة ب هذه القمصان وتلك ا
ــتــاجــر. وتــقــول بــيــتــيــرس في ا
(أتــــيت إلى هــــنـــا ألحـــصـل عـــلى
قــمـيص البــنـتي وأنــا مـحــظـوظـة

جداً وأشعر بالبركة). 

قـمصـان من مالءة سريـر مزدوجة
ــــــدارس واحـــــــدة. وتــــــفـــــــرض ا
احلـكومية في جنوب إفريقيا على
تـالمـيـذهــا ارتـداء الــزيّ الـرسـمي
ـوحّـد في محـاولة ولـو بـسيـطة ا
إلزالـــة الـــتــفـــاوتـــات الـــعــمـــيـــقــة
والـــواضـــحـــة بـــ الـــســـكــان إذ
يــــرتـــدي جـــمــــيع الـــتـالمـــيـــذ في

ــــدارس االبـــتـــدائــــيـــة بـــدءاً من ا
الــضــواحـي األكــثــر ثــراءً وصـوالً
إلى أفـقر األحياء قمصاناً بيضاء
وســـراويل قــصــيـــرة أو تــنــانــيــر
رمــــــاديـــــة وجـــــوارب تـــــصـل إلى
الـركبـة. لكنّ العـائالت األكثـر فقراً
ـكنـها أن تـتحمّل تـكلـفة شراء ال 
البس البـسيطـة باإلضافة هـذه ا

{ كـيب تـاون (جنـوب أفريـقيا) (أ
ف ب)  –عــادةً مـا تـرمي الـفـنـادق
الـفاخـرة بيـاضاتهـا قبل أن تـظهر
عـليها أدنى عالمات االهتراء لكنّ
ــصــنـوعــة من ــنــتــجــات ا هــذه ا
الـــنــســـيج تــلـــقى في كـــيب تــاون
مــصـيــراً مـخــتـلــفـاً إذ تُــحـوَّل إلى
قـمـصان يـرتـديهـا تالمـيذ األحـياء
الـــفـــقـــيـــرة. وجتــمـع دانـــولــيـــني
يــوهــانـسـن آالف الـبــيــاضـات في
مـشغل اخليـاطة التـابع لشـركتها
الســتــخـدامــهــا من أجل تــصــنـيع
قـمـصـان بـيـضاء يـرتـديـهـا أطـفال

دارس في جنوب إفريقيا. ا
ـــرأة صـــاحــبـــة الــوجه وتـــقــول ا
ــسـتــديـر (أردنـا إيــجـاد طــريـقـة ا
إلبـــقــاء أطــفـــالــنــا فـي مــدارســهم
ـالبس الـالزمــــــــة ومـــــــــدّهم بـــــــــا
الرتــيـادهـا… وتــعـزيـز احــتـرامـهم

لذاتهم).
ومـــــنــــذ الـــــعــــام 2015 تـــــمــــكّن
ـسمّى (ريـسـتور اس مـشـروعهـا ا
ايه) مـن توفيـر قمـصان مصـنوعة
من الـكتـان القـد لنـحو مـئة ألف
ــكن تــصــنــيع خــمــســة طــفـل. و

شــبـــكــات الــتــواصل االجــتــمــاعي
ـاضي من خـالل إعالنـهـما الـعـام ا
مــنح فـرصـة جــديـدة لـلــعالقـة بـ
الـــثـــنـــائي الـــذي سُـــمي إعـالمـــيــا
بـيـنيـفر (تـسـميـة جتمع اسـمـيهـما
) في أوائل الـعـقد األول من األولـ
ـغـنـية الـقـرن احلـالي.وقـد التـقت ا
مـثل واخملـرج في عام 2002 مـع ا
خالل تـصوير فـيلم (جيـغلي) الذي
لم يــلق اســتـحــسـان الــنـقــاد. وقـد
أثـارت الـعالقة بـ هذين االسـم
الــكـبـيـريـن في هـولـيـود اهــتـمـامـا
كــــبـــــيــــرا لــــدى قـــــنــــاصي صــــور
ــشـاهـيـر. و تـأجــيل زواجـهـمـا ا
بـعدما كان مخططا له عام ?2003
قـبل إعـالن انـتـهـاء عالقـتـهـمـا عام
وتـــــزوجت لـــــوبــــيـــــز ثالث.2004
ــــغــــني ــــا فـي ذلك من ا مــــرات 
مــارك أنــتــوني الــذي أجنــبت مــنه
. أمـا بن أفـلـيك فـقـد تـزوج تــوأمـ
ـمثـلـة جـنيـفـر غـارنر سـابـقـا من ا

وأجنب منها ثالثة أطفال.
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{ واشـــنــــطن (أ ف ب) - أعـــلـــنت
جنيفر لوبيز أنها مخطوبة مجددا
عــلى بن أفـلـيك بـعـد  18عـامـا من
نـهـاية ارتـباطـهـما األول الـذي كان
من أكـــثــر الــعالقــات اســتــقــطــابــا
لـالهـــتـــمـــام اإلعـالمي في أوســـاط
ـمثـلة ـشـاهيـر حـينـهـا.ونشـرت ا ا
ـغـنـية الـبـالـغة  52عـامـا مـقطع وا
فــيـديـو قـصـيـرا بــدت فـيه مـتـأثـرة
وهـي تـــنــــظــــر إلى خــــا مـــرصع
بـحـجر أخـضر.وقـد أرادت الـفنـانة
وســــيـــدة األعــــمـــال الــــتي تــــمـــلك
مـجــمـوعـة مـسـتـحـضـرات جتـمـيل
وعــطــور حتـمـل اسـمــهــا أن تـزف
ـتـابـعـيهـا الـذين يـفوق هـذا الـنـبأ 
عــــددهم مــــئــــتي مــــلـــيــــون عــــبـــر
يز إنـستغـرام واعدة بنقل خـبر 
حـــقًـــا لـــهـم في حـــال تـــســـجـــلـــوا
بــنــشـرتــهـا اإلخــبــاريـة.وأكــد أحـد
وكالء أعــمـال لــوبـيــز جملـلـة بــيـبل
خـبر خطوبتـها على بن أفليك (49
عــامـا).وكـان الــنـجـمــان قـد أشـعال
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ر".ويتابع "نحاول إيجاد األلـزها
ــشــكــلــة انــقــراض الــنــحل" حـلّ 
مـضيفاً انّ "سعيـنا حلماية النحل
ـثل جـوهـر عـمـلـنـا".ويـركّـز عمل
الـفريق على نحـل العسل الغربي
وهـو واحـد من األنـواع الـعـشـرين

عروفة في العالم. ألفاً ا
ـئــات من خاليـا الــنـحل ودمّــرت ا
فـي كـولــومــبــيــا خالل الــســنـوات
الـفائـتة فيـما أشارت الـتحقـيقات
إلـى أنّ الـفــيــبــرونــيل تــســبّب في

نـفـوق الـنحل وهـو مـبيـد حـشري
مـــحـــظـــور في أوروبـــا ومـــحــدود
تحدة االستعماالت في الواليات ا
.واســتُـخــدم الـفـبــرونـيل والــصـ
عـلى نـطـاق واسـع بهـدف حتـقـيق
أربـــــاح من إنـــــتــــاج األفـــــوكــــادو
ــــــربـح في واحلــــــمــــــضــــــيـــــات ا
كــــولــــومــــبــــيـــا رغـم أنّ الــــدولـــة
األمـــيــركـــيــة الالتـــيــنـــيــة عـــلّــقت
ـزروعات اسـتـخـدامه فـي بعـض ا

لستة أشهر خالل العام الفائت.

مـحـظورة خـشـية خـطـر اللـسـعات
عــــلى الــــبـــشــــر. داخل جـــامــــعـــة
روزاريـــو يــعــطي عـــالم األحــيــاء
ــاء احملــلّى أنـــدريه ريــفــيـــروس ا
بـالسكر لـنحلة ويـراقب كيف تمدّ
اء لـسانها الـشبيه بالقـشة نحو ا
لــتــشــربه.وتــقــيم اجلــامــعـة عــلى
سـطحـها مـنحالً ضـمن أسوار من
اخلــيـزران يــبـلغ ارتـفــاعـهــا سـتـة

أمتار مُحاطة بأشجار وزهور.
ويــجــري ريــفــيـروس وفــريــقه في

كان دراسة حول مـستعمرة هـذا ا
من الـنـحـل بـهـدف تطـويـر مـكـمّل
غــذائي يـوفـر حــمـايـة لــلـنـحل من
ـــبـــيـــدات احلـــشـــريــة.ويـــوضح ا
ريـفيروس لوكالة فرانس برس أنّ
ــبـــيــدات احلــشــريــة تــؤثــر في "ا
ـنـاطق (الـعـصـبـيـة) لـدى بـعـض ا
الــنـحل إذ تـطــال عـمـلـيــة الـتـعـلّم
والــذاكـرة مـا يـؤدي فـي الـنـهـايـة
إلـى أضـرار مـشــابـهــة لـتــلك الـتي
يــــــــتـــــــســــــــبـب بـــــــهــــــــا مـــــــرض

{ بـوغـوتـا (أ ف ب) - بـعـيـداً من
حـقـول األزهار الـتي تـمثل مـوطنه
الــطــبــيـــعي يــجــد نــحل الــعــسل
ـبـيـدات ـعــرّض لـلـخـطـر جـراء ا ا
ناطق ُستـخدمـة في ا احلـشريـة ا
الـريـفـية الـكـولـومبـيـة مالذاً آمـناً
فـي عـدد من جـامــعـات الـعــاصـمـة
بـــوغــوتــا.وسُـــمح اســتـــثــنـــائــيــاً
جلـامعات أن حتـتضن خاليا نحل
ألغــراض بـحــثـيــة عـلـمــيـة مع أن
ــديــنـة إقــامــة هــذه اخلاليــا فـي ا
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