
www.azzaman-iraq.com
www.azzaman.com
www. azzaman.net
www. azzamanaljadeed.com
www. azzamansport.com
AZZAMAN ARABIC DAILY NEWSPAPER PUBLISHED
BY AZZAMAN Foundation
Email: azzaman_iraq.com
Emial:  postmaster@azzaman.com
Editer@ azzamansport.com (for Azzaman Sport)

انية تكتشف قاربا في موقع الوركاء U—«∫ البعثة االثارية اال

∫©ÊU e «® ‡  dO³šË W½UŽù« Vð«Ë— l œ W uLŽ qOKIð g UM¹ qLF «

—ôËœ —UOK  ∑∞ W³²Ž Íe d*« wÞUO²Š≈ ⁄uKÐ

 wÒK;« œUB² ù« WOMÐ “ÒeF¹
—cM  wB  ≠  œ«bGÐ

ان بـلوغ رأى خـبيـر اقتـصادي 
ـركـزي عتـبة احـتيـاطي الـبنك ا
 70مـلـيـار دوالر سـيـعـزز بـنـية
االقـــتــصــاد احملـــلي ومــكـــانــته
ـــيـــا  مــجـــددا دعـــوته الى عـــا
ـبـالـغ في مـشـاريع اسـتـثــمـار ا
الــزراعــة والــصــنــاعــة من اجل
تــقـلـيل االعـتــمـاد عـلى ايـرادات

الــــنــــفط. وقــــال مـالذ االمـــ لـ
(الـــــزمــــــان) امس ان (بــــــلـــــوغ
االحـتيـاطي الـنقـدي من الـعمـلة
ـركـزي الـصــعـبـة لــدى الـبــنك ا
عــتــبــة  70مــلــيــار دوالر حــدث
يــســهم بـرفـع مـســتـوى نـوعي 
فــــضال عن الــــديـــنــــار احملـــلي 
تـعزيـز بنيـة االقتـصاد الـعراقي
يـا) واضـاف ان (رفع قيـمة عـا
الـديـنـار العـراقي سـيـجـعل منه

عــمـلــة مـنــافــسـة تــسـاعــد عـلى
واد انخفاض اسعار السلع وا
الـغـذائـيـة في االسـواق) وتابع
ان (العراق بحاجة الى تخطيط
وادارة صـحـيحـة لـهـذه االموال
مـكن استثـمارها في التي من ا
مــشــاريع زراعــيــة وصــنــاعــيــة
ــوازنـة تــعــود بــالــنــفط عــلـى ا
الـســنـويــة دون االعـتـمــاد عـلى
ايــرادات الـنــفط الـتي تــتـأرجح

بــــ االنـــخـــفـــاض واالرتـــفـــاع
نــتـيــجـة عــرضــتـهــا لـصــدمـات
مـــفـــائـــجـــة نـــاجـــمـــة عن عـــدم
ـركـزي االســتـقــرار). وافـصـح ا
في وقـت ســـــابق  عـن جتــــاوز
احـتيـاطاته الـنقـدية   70ملـيار
دوالر. وقال نائب محافظ البنك
احـسـان الـيـاسـري في تـصريح
ــركــزي امس ان (احــتــيـــاطي ا
جتاوز  70مـلـيـار دوالر). فـيـما
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في إطـار الـتـعـاون بـ الـهـيـئـة
الـعـامـة لـآلثـار والـتـراث وقـسم
اني الشرق في معهد اآلثار األ
أعلـن ليث مـجيـد حسـ رئيس
الـهـيئـة الـعامـة لـآلثار والـتراث
عن قــيــام الــبــعــثــة الــعــراقــيــة
وسـم التنقيبي انية خالل ا األ
في ربـــيع عــام  2022 بـــكــشف
قــاربٍ أثـريٍ في مــحـيط مــديـنـة
الـــــوركـــــاء األثـــــريـــــة وضـــــمن
محرماتـها وبعد توثـيقه رقمياً
َّ رفـعه بـشـكـل ثالثي األبـعـاد 
ونقله إلى بـغداد وتسـليمه إلى
ــتـحف الــعـراقي في  23 آذار ا

 .2022
واشـار حــســ الى ان (هــيــئـة
االثـار سـتـجـري عــلـيه تـرمـيـمـا
ــســـتــقـــبل عــلى وعــرضـه في ا

اجلمهور).
مـؤكـدا ان (اكتـشـاف الـقارب 
في عام  2018 في إطار أعـمال
نهجي شرق سح السطحي ا ا
مــديـــنــة الــوركـــاء األثــريــة في
مــنـطـقــةٍ تـتـواجــد فـيـهــا بـقـايـا
ــــةٍ وحــــقــــولٍ لــــقــــنــــواتٍ قــــد
ومـسـتــوطـنـاتٍ ومــراكـز إنـتـاجٍ
صغـيرةٍ ال تـزال تدلُّ عـلى غنى
اضي. احلياة في الوركاء في ا
في الـسـنـوات األخـيـرة تـعـرّض
هـيــكل الـقــارب الـهش لــلـتـآكل
ــرئــيـة كــمـا أظــهــرت أجـزاؤه ا
فـوق سـطح األرض وأصـبـحت
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كشـفت الشـركة الـعامـة لصـناعة
ستلزمات الطبية في األدوية وا
ســـامــــراء الــــتــــابــــعــــة لـــوزارة
ــــعـــادن   عن الــــصـــنــــاعـــة وا
الـتــعـاقــد عــلى إنـشــاء مــصـانع
ـــــســـــتــــحـــــضــــرات إلنـــــتــــاج ا
السـرطانـية داخل الـعراق فـيما
اكدت جاهـزيتها لـتغطـية حاجة
سـتحـضرات البالد من بـعض ا
ئة .وقال الطبـية بنسـبة مئة بـا
مديرالشركة خـالد محيي علوان
في بــيـان تـلـقــته (الـزمـان) امس
ـرت إن (الــشــركــة الــعــامــة ســخـَّ
مالكـاتهـا لـوضع دراسة شـامـلة
لالحـتــيـاجـات اخلـاصـة بـوزارة

الـصـحـة واألسـواق احملـلـيـة من
فقودة سـتحضـرات ا ضمنـها ا
ـــكـن إنـــتـــاجـــهـــا داخل الـــتي 
الــعـــراق) واضـــاف ان (هـــنــاك
حــــاجــــة مــــلــــحــــة وضــــروريـــة
للمستحضرات السرطانية التي
لم تــــنــــتج فـي الــــســــابق داخل
الـــبـالد) وتـــابع ان (الــــشـــركـــة
ســـارعـت وبـــتــــوجـــيه مـن قـــبل
بـإقـامـة الــوزيـر مـنــهل اخلـبــاز 
مـشــاريع اســتــثــمـاريــة جــديـدة
لـصـنـاعــة مـسـتـحــضـرات تـسـد
احــتـــيــاج الــصـــحــة واألســواق
احملــلــيـــة) مــؤكــدا ان (األدويــة
السرطـانية تـصنع وفق مـعايير
وبيئة خاصة بها ومصانع ذات
طـــبــيـــعــة فـــنــيـــة تــخـــتــلف عن

ـــصـــانع األخــرى) ولـــفت الى ا
انه (جرى توقيع عقد شراكة مع
إحدى الشـركات العربـية إلنشاء
ـستـحضرات مصـانع خاصـة با
سـجـلت الـسـرطـانـيـة). الى ذلك 
الــصــحــة امس  صــفــر وفــيـات
بـكـورونا و  152اصـابـة مـقابل
شــــفــــاء  624حـــــالــــة. واوضح
ـوقف الـوبـائي الـيـومي الـذي ا
اطـلـعت عـلـيه (الـزمان) امس ان
(عــدد الـفــحـوصــات اخملـتــبـريـة
الـتي اجـرتـهـا الـوزارة لـعـيـنـات
مــشـتـبه اصـابـتـهـا بـالـفـايـروس
بــلــغت اكـــثــر من اربــعــة االف 
حــــيث  رصــــد اصــــابـــة 152
بكورونـا في عموم احملـافظات)
مبينا ان (الشفاء بلغ  624حالة
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ان احلـكـومة اكـد خـبـير امـني 
عــلى داريــة مــســبــقــة بـتــوسع
اجليش الـتركي وشـن عمـليات
عسكريـة داخل العمق العراقي
تقاعد . وقال اللواء البـحري ا
عــمــاد عــلــو لـ (الــزمــان) امس
ــا ان الــوجــود الــتــركي (لــطـــا
مــــحـط ادانـــة داخـل الــــعـــراق 
واســـتــهــجـــان بــيــانــات وزارة
اال ان هـناك تفاهما اخلارجية 
مع بغداد بشأن توسع اجليش
ــسك داخل الـــعــمق الـــعــراق 
ــنـــاطق الـــتي ال تـــســتـــطــيع ا
الـقوات االمـنيـة التـواجد فـيها
فــضال عـن مالحــقــة عــنــاصــر
حـــــزب الــــــعـــــمـــــال الـــــتـــــركي
الـكـردستـاني الـذي ينـتـشر في
جـبال قـنـديل وسـنجـار وصوال
الى احلــدود الـسـوريـة) ولـفت
الـى ان (هـذا االنـتــشـار يـسـوغ
لـــتــركـــيـــا شن غـــارات جـــويــة
وتـنـفيـذ عـملـيـات عسـكـرية في
شـمــال الـعــراق بـحـجــة تـأمـ
حـدودهـا من هـجـمـات عـنـاصر
احلزب).وأطلقت انقرة هجوما
جـــويــــا وبـــرّيـــا جـــديـــدا ضـــد
عــنـــاصـــر احلـــزب في شـــمــال
الـــعــراق. وقــال وزيـــر الــدفــاع
خــــلــــوصي أكــــار إن (وحـــدات
كـــومـــانـــدوز وقـــوات خـــاصـــة
سيّرات ومروحيات مدعومة 

تـشـارك في عـمـلـيـة هـجـومـيـة 
وتــقـصف مـواقع قــفل اخملـلب 
احلزب في مناطق متينا وزاب
وأفــشــ بــاســيــان في شــمـال
الـــعــراق). ويـــخـــوض احلــزب
الذي تـصنّفه أنـقرة وحلـفاؤها
الــغــربـيــون عــلى أنه مــنـظــمـة
إرهابيـة تمرّدا ضد تـركيا منذ

.1984
وتنـفّذ تركـيا عادة هـجمات في
الـعـراق حـيث حلــزب الـعـمـال
قـواعد ومـعـسكـرات تدريب في
ـنـاطق مـنـطقـة سـنـجـار وفي ا

اجلبلية في إقليم كردستان.
واشـار اكـار الى ان (الـطـيارين
تـــمــكــنــوا من إصــابــة االتــراك
أهـــداف كـــمــــخـــابئ وكـــهـــوف
وأنـفـاق ومـسـتـودعـات ذخـيـرة

ـــقـــار تــابـــعــة ومـــا يــســـمى 
لــلـحــزب).لـكــنه لم  يـعــلن عـدد
شاركـ في العمـلية اجلنـود ا
الــتي قــال إنــهــا( بــدأت لــيــلــة
اضي). وكـانت الـدفاع األحـد ا
الـــتـــركــيـــة قــد اكـــدت في وقت
سابق أن (العملية بدأت بعدما
أفـادت مـعـلـومـات بـأن عـنـاصر
احلزب يـخطط ون لـشن هجوم
واسع النـطاق ضد تـركيا). من
حـــذّر الـــرئـــيس جـــهـــة اخــرى
من اإليـراني إبـراهـيم رئـيسي 
أن قوات بالده ستواجه بشكل
حازم أي حترّك إلسرائيل.وقال
رئـيـسي خالل عـرض عـسـكـري
ـــنـــاســـبـــة يـــوم اجلـــيش إن
(أدنـى حتــرك من قـــبل األعــداء
ســيـواجه ردا حـازمـا) مـشـددا
عـلى (الــكـيـان الـصــهـيـوني ان
يـــعـــلم اذا كــــان يـــســـعى وراء
تـــطــــبـــيـع الـــعـالقـــات مع دول
سـلـحة ـنـطقـة فـإن قواتـنـا ا ا
تــرصـــد وتــراقـب إي حتــرك له
وفي حــال الـقــيــام بــأي حتـرك
مـــنه ضــــد الـــشــــعب فــــإنـــنـــا
ســنــســتــهــدف مــركــز الــكــيـان
الـــــــصــــــهــــــيــــــونـي). وتــــــأتي
تـصـريـحـات رئـيـسي بـعـد أيام
من دعـــوته الـــعـــراق إلـى عــدم
الـسـمـاح بــاسـتـخـدام أراضـيه
في أنشطة تزعزع أمن إيران. 
وتـــــبــــنـى احلــــرس الـــــثــــوري
ــــاضي االيــــرانـي الــــشــــهــــر ا

هـجـومـا صـاروخيـا اسـتـهدف
مـركزا اسـتـراتيـجـيا إلسـرائيل
التي نـفى محـافظـها في أربـيل
أوميد خوشـناو وجود مقرات
ــديـنـة. عـلى اسـرائـيــلـيـة في ا
صــعــيـــد اخــر  افــاد تـــنــظــيم
داعش فـي تـــســـجـــيل صـــوتي
ــتــحـــدث بــاســمه نــسـب إلى ا
بــإطالق حـمــلـة ثــأرًا لـزعــيـمه
السابق الذي قـتل خالل عملية
أمـــريـــكـــيـــة في شـــمـــال غـــرب
سـوريــا داعـيــا إلى اســتـغالل
انشغال أوربـا باحلرب الدائرة

في أوكرانيا.
تـطرف قد أكد وكان التـنظيم ا
فـي الــعـــاشـــر من آذار مـــقـــتل
زعـيــمه الـســابق أبـو ابــراهـيم
ـتــحـدث الــرسـمي الـقــرشي وا
الـسـابـق أبـو حـمــزة الـقـرشي
وعـــرف عن زعـــيــــمه اجلـــديـــد
بـأسم أبــو احلــسن الـهــاشـمي
القرشي ليـكون الزعيم الثالث
لـداعش مـنـذ الـعام  2014ح
ـزعـومـة أعـلن دولـة اخلالفـة ا
وسيطر علـى مساحات واسعة
في سـوريـا والـعـراق.وجاء في
الـتـسـجيل الـصـوتي الـذي دعا
ـتحـدث بـأسم التـنـظيم  فـيه ا
وتــــنــــاقــــلـــتـه وســــائل االعالم
ومـواقع الــتــواصل (عـنــاصـره
تاحة الى استغالل الفـرصة ا
فـأوربـا عــلى صـفــيح سـاخن).

بحسب تعبيره.
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باحلمايـة.واشار البيان الى ان
(رئــيس الــهــيـئــة هــدى ســجـاد
بـحــثت مع مـديـر عـام مـصـرف
الــرفــدين وكــالــة عــبــد احلــسن
جـمال  اكـمـال إجـراءات صرف
عيشة البالغة مئة منحة غالء ا
ألف ديـنـار لـكل اسـرة مـشـموله
فـي بــــــرنـــــــامـج احلــــــمـــــــايــــــة

االجـتـمـاعـيـة) وأضاف انه (
االتــــفـــاق عــــلـى إطالق مــــبــــلغ
االعــانــة خالل األيــام الـقــلــيــلـة
ــقــبــلـــة). من جــانــبه  كــشف ا
مـــــديـــــر عــــام دائـــــرة الــــعـــــمل
ــهـنـي في الـوزارة والــتــدريب ا
رائــد جـبـار بــاهض عن وجـود
 400الف عــامل اجـــنــبي غــيــر
شــرعي فـي الــعـــراق. وقــال في
تصريح امس (مـنحنـا مئة الف
تصـريح عمل لالجـانب) مؤكدا
انه (ال يـــوجـــد حـــصـــر العـــداد
الـــعـــمـــالـــة االجـــنـــبـــيـــة غـــيـــر
الــشــرعــيــة) وتـابـع ان (هــنـاك
 400الف عــامل اجـــنــبي غــيــر
شـرعي في الـعـراق) مـبـيـنـا ان
(هــنــاك من يــتـاجــر بــالـعــمــالـة
االجــــنــــبـــــيــــة) ولـــــفت الى ان
(الـدائرة لن تـسـمح بتـشـغيـلهم
دون دراســـة جــدوى). الى ذلك
اعــلن مـصـرف الــرشـيـد اطالق

وظـفي العـقود الذين  سلـفة 
تكـييف عقـودهم استنـادا لقرار
 315لـسـنة  2019بـدون كـفيل.
كتب االعالمي للمصرف وقال ا
في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
ان (مـبــلغ الـسـلــفـة كــحـد أعـلى
ـدة خــمـســة ماليــ ديــنــار و
تــســديــد  5ســنــوات وبــفــائــدة
ئـة بـشـرط ان تـكون خـمـسـة بـا
صرف) رواتبهم موطـنة لدى ا
وتـابع ان (التـقـد سيـكون من
خالل تـطـبـيق مـصـرف الـرشـيد
واليــوجـــد وســيط بـــيــنه وبــ

ستفيد).  ا
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تـوقعت الـهـيئـة الـعامـة لالنواء
اجلـــويـــة والـــرصـــد الـــزلـــزالي
تــأثـر الــتـابــعــة لــوزارة الـنــقل 
الطقس بعاصفة ترابية تستمر
. وقالت الـهيئة في بيان ليوم
تلـقته (الـزمان) امس ان (طقس
الـيـوم الـثالثـاء سـيـكـون غـائـماً
جــزئـــيــاً وأحــيــانــاً غــائــمــاً مع
تــصـــاعـــد الـــغـــبـــار في أمـــاكن
مـــتـــعـــددة ودرجـــات احلـــرارة

ترتفع عن اليوم السابق بعموم
البالد).

 واضـــاف ان (طـــقس يـــوم غـــد
االربـعاء سـيكـون غائـماً جـزئياً
وأحـــيــانــاً غـــائــمـــاً مع فــرصــة
لتسـاقط زخات مطر خـفيفة في
تـكــون رعـديـة امـاكن مــتـفـرقــة 
احياناً كما يـتصاعد الغبار في
اماكن مـتعـددة وفرصـة حلدوث
عواصف ترابيـة).(تفاصيل ص

 (3
وشــكّل انــحـــســار األمــطــار في

متنفّـسا للبالد جنوب إفـريقيـا 
الـتي ضربت سـاحـلهـا الـشرقي
فــيـضـانــات أودت بـحـيـاة 443
شخصا فيما ال يزال العشرات
ـــفـــقــــودين.وســـقط فـي عـــداد ا
مــعـظم الـضـحــايـا في الـسـاحل
الــشـرقي فـي مـنــطــقــة دوربـان.
وقـــــالـت وزيـــــرة مـــــقـــــاطـــــعــــة
كـــوازولـــو- نـــاتــــال ســـيـــهـــلي
زيـكـاالال ان (عدد الـقـتـلى ارتفع
إلى 443 واليزال  63 شـخـصا

فقودين).  في عداد ا
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طبعة العراق 

نـاقـشت رئـيـس هـيـئـة احلـمـاية
االجــتـمــاعـيـة فـي وزارة الـعـمل
والـشــؤون االجــتـمــاعـيــة هـدى
ســجـــاد مـع الــبـــنـك  تــقـــلـــيل
عمولة دفع رواتب اإلعانة.وذكر
بـيـان لـلـهـيــئـة احلـمـايـة تـلـقـته
(الـــــزمـــــان) امس أن (ســـــجــــاد
بحثت مع نائب محافظ البنك 
تقليل كُلف استيفاء عمولة دفع
إعـانـات احلـمـايـة االجـتـمـاعـيـة
للـمشمـول بـها) ولفت الى ان
(االجتماع جرى بحضور مدراء
ــدفـوعــات فـي الـبــنـك ودائـرة ا
صـنـدوق احلمـايـة االجـتمـاعـية
وأقسام الـقانونيـة واحلسابات
في الهـيئة حـيث تمَّت منـاقشة
تــقـلــيل مــبـالغ االســتــقـطــاعـات
الشهرية للـفئات الفقيرة وسبل
تـــــطـــــويـــــر خــــــدمـــــات الـــــدفع
اإللـكـتروني) وتـابع ان (الـلـقاء
تـمخض عـنه االتـفاق عـلى عـقد
اجـتـمـاعـات الحـقـة مع شـركـات
الــــدفـع اإللـــكــــتــــرونـي من أجل
احلـــــصــــول عـــــلى عــــروض أو
خـــدمــات أفـــضل إلـى الــفـــئــات
الــفـقـيـرة).  واكـدت الـهـيـئـة في
قـرب صـرف مـنـحـة وقت سـابق
ــعــيــشــة لــلــمــشــمــولـ غـالء ا

مالذ االم

حـركة مـرور السـيـارات بالـقرب
من مـــوقع االكـــتــشـــاف تـــشــكّل
تـهــديـداً وخـطــراً كـبـيــراً عـلـيه.
ولذلك قام فريق العمل العراقي
ـاني بـالـكشف تـدريـجـياً عن األ
ّ الــــتـــــوصل إلى الـــــقــــارب و
اكتشافٍ فريدٍ مفاده أنّ القارب
الـذي كــان مـصــنـوعــاً من مـادةٍ
عـضــويـةٍ (كــالـقــصب أو سـعف
الـنـخــيل أو اخلـشب) ومــطـلـيـاً
بـالـقـيـر ال يـزال مـحـافـظـاً عـلى
. يبلغ هيكله بشكلٍ كـاملٍ تقريباً
طول الـقارب  7 أمتـار وعرضه
 1.4 متراً وال تزيد سماكته في
كـثـير من األمـاكن عن  1سم. لم
تــعـد هــنـاك أيّ بــقـايــا لـلــمـواد
الـعــضـويــة الـتي كــان الـقـارب
مـــصــنـــوعــاً مـــنــهـــا ولــكن من
ـمــكن رؤيـة آثـارهـا فـقط عـلى ا
شـكل بـصــمـاتٍ مـطــبـوعـةٍ عـلى

الهيكل القيري).
واضـــــاف انـه (أثــــنـــــاء كـــــشف
َّ توثيـقه بشكلٍ ثالثي القـارب 
األبــعــاد بــاســتـــخــدام تــقــنــيــة
الـتوثـيق الـفوتـوغـرامتـري وقد
أظهر السياق األثري أنَّ القارب
قــد غـرق فـي نـهــرٍ قــبل حــوالي
 4000عـــامٍ وغــطــته الــرواسب
بـعـد ذلك. أثــنـاء عـمــلـيـة كـشف
َّ تـغطـيته الـقارب الـتدريـجي 
بــطـبــقــات من الــطــ واجلص
ــمـكن لــتـثــبــيــته وأصــبح من ا
بــالـتـالي إنـقـاذ جـمـيع أجـزاءه
َّ وفقاً لقانون اآلثار العراقي و
ـتـحف الـعـراقي في نـقـلـه إلى ا
بغـداد من أجل ترمـيمه وإجراء
ــزيـد من الـدراسـات الـعـلـمـيـة ا
التـفصيـلية عـليه ومن اخملطط
عـرضـه ونـتـائج األبـحـاث عـلـيه

مستقبالً على اجلمهور).

وال وفــيـات جـديــدة) وتـابع ان
(اكثر من  14الف شخص تلقى
ــضـــاد في جـــرعــات الـــلـــقـــاح ا
بـبـغـداد واحملـافـظـات). وابلـغت
الــصـ عـن ثالث وفـيــات جـراء
كورونا في شنغهاي  هي أولى
احلاالت التي يعلن عنها رسميا
مــنــذ بــدء احلــجــر نــهــايــة آذار
ــــــاضـي فـي الــــــعـــــــاصــــــمــــــة ا
االقــتـصـاديــة الـصـيــنـيـة.وقـالت
حـكــومـة شـنـغـهـاي عـلى مـواقع
الـتواصل االجـتـمـاعي إن (األمر
يـتــعـلق بــثالثـة مــسـنــ كـانـوا
وتــدهـورت يــعــانــون أمــراضــاً 
ستشفى حالتهم بعد دخـولهم ا
وتـوفوا بـعـد ثبـوت عـدم جدوى
بـذولة إلنعاشهم). كل اجلهود ا

عماد علو 
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الـقبض على  18شـخصا يشـتبه بأنهم
ألـــقــوا احلــجــارة واأللـــعــاب الــنــاريــة
وغـيــرهـا من أعـمـال الـشـغب الـعـنـيـفـة
». ـدني واالعـتداءات على الـشرطة وا
ـسجـد األقصى الـشيخ ووصـف مدير ا
ـسـجـد عــمـر الـكـسـواني الــوضع في ا
». وبــاحـاته وحـتى خـارجه بـأنه »مـزرٍ
وقــــال لـــوســــائل إعالم إن »أكــــثـــر من
مـــئــتــ مـن أفــراد الــقـــوات اخلــاصــة
ـصـلـ (اإلسـرائــيـلـيـة) اعـتـدوا عـلى ا
وأخـرجوهم بـالقوة و تـقطيع أسالك
الـصـوتـيات ?«فـي إشارة إلى مـكـبرات
الـصـوت.وأضاف أنه » اعـتـقـال عدة
صلى ـتواجدين با شـبان ومحاصرة ا
ــطـاطي الــقــبـلـي وإطالق الـرصــاص ا

ركزية ـنظمة التحرير الفـلسطينية وا
حلـركـة فـتح أن الـقـيـادة الفـلـسـطـيـنـية
ســوف تـعـقــد الـيـوم اجــتـمـاعــا طـارئـا
لـــبـــحث الـــعـــدوان اإلســرائـــيـــلي ومن
ـنـتـظـر أن يـصـدر عن هـذا االجـتـمـاع ا
قــرارات هـــامــة كــمــا بــعـــثت الــقــيــادة
الـفلـسطـينيـة رسالـة لإلدارة األمريـكية
طـالبتها بالـضغط على إسرائيل لوقف
نع عـدوانها على الشعب الـفلسطيني 
ــنـطـقـة وأضـاف ـوقف في ا انــفـجـار ا
أنـه من الـواضح أن حـكــومـة االحـتالل
اتــخـذت قـرارا بــرفع وتـيــرة الـقـتل في
األراضـي احملـتــلــة مــشــيـرا إلـى أن مـا
ـكن السكوت عـليها يـجري مجزرة ال 
ا ودعا الشيخ الفصائل الفلسطينية 
فــيـهـا حـركـة حــمـاس بـاجلـلـوس فـورا
لتحقيق الوحدة الوطنية  وفي الوقت
نــفـسـه أصـدر األزهــر الـشــريف بـيــانـا
أدان فيه بشدة جرائم االحتالل واصفا
إيــاهـا بـاإلرهـاب وقــدم األزهـر تـعـاذيه
ألسـر الـشهـداء الفـلـسطـينـي ووصف
انـتـهاكـات الكـيان الـصهـيوني في حق
سـجد األقـصى بأنه الـفلـسـطيـنيـ وا
وصمة عار في جب اجملتمع الدولي .
وقـــالت الـــشـــرطـــة اإلســرائـــيـــلـــيــة إن

تظاهرين الفلسطيني »مئات «ا
وبـــعــضــهم مــلــثم »جــمــعــوا حــجــارة
وخـزنـوها «تـمـهـيـدا الستـخـدامـها في
الـصـدامـات قـبـيل بدء »زيـارات «يـقـوم
بـهـا يـهود بـيـنـهم مسـتـوطـنون لـبـاحة
ـسـجـد فـي أوقـات مـحـددة وبـشروط. ا
ويـعتبر الـفلسطـينيون زيـارات اليهود
وقع »جـبل الـهـيكل« الـذين يـسـمـون ا
عـمـلـيـات »اقـتـحـام .«وأكـدت الـشـرطـة
أنــهــا تـــعــمل عــلى إبــعــاد احملــتــجــ
وســتـواصل »الــتـحـرّك ضـد اخملـالـفـ
لـلقانـون ومثيري الـشغب للـحفاظ على
األمـن والسـلم الـعام .«وقـالت الـشـرطة
في بــيـان مـنـفــصل الحـقـا إنـهـا »ألـقت
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أعـلنـت الشركة الـعامة للسـمنت العراقية
عادن عن الـتابعة إلى وزارة الصناعة وا
أعـمال التأهيل اجلـارية في معمل سمنت
بـــادوش اجلــديــد مـن قِــبل شـــركــة جــبل
ُـستـثـمـرة للـمـعمـل فيـمـا أكدت احلـديـد ا
عمل لرفد اِسـتمرار العمل واإلنـتاج في ا
الـسوق بـالـسمـنت البـورتالندي بـنوعـية

ومُواصفة عاليـة .
وأفـصـح مُديـر عام الشـركة باسـم مـحمـد
أمـيـن عن في بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس
ُــحـرك الــرئــيــسي لـطــاحــونـة (وصــول ا
ـعــمل بـعـدَ أن قـامت ــواد األولـيـة في ا ا
ُـسـتــثـمـرة لـلـمــعـمل بـإرسـاله الــشـركـة ا
لـغرض تأهيله بالكامل من قِبل شركة (أم
أس شــيـــزن) األوروبــيــة الــســانــدة لــهــا
ُــخـتـصـة بـاخلــدمـات الـتـكــنـولـوجـيـة وا
احلـديـثـة وشـركـة بـيلـم ماكـيـنـا الـتـركـية
ُحرك الـشريك الفنـي لها  مُوضـحاً بأن ا
ذات قُـدرة ٢ مـيـكاواط وسُـرعـةٍ تصل إلى
ألف دورة بـالـدقـيـقة  مـؤكـداً أنَّ الـشـركة
ُستثمرة تُـتابع سير العمل في معاملها ا
ُبـرمة مع ُـشاركـة ا وتـنفـيذ بـنود عـقود ا
ُـســتـثــمـرة من أجـل ضـمـان الــشـركــات ا
إنـسـيـابـيـة الـعـمـلـيـة اإلنـتـاجـيـة وتـأم
ُالئـمـة لـلـوصـول إلى طـاقـات الـظــروف ا
إنــتـاجـيـة عـالـيـة تــفـوق مـا مُـخـطط لهُ) 
مُنوهاً بأنَ (معمل سمنت بادوش اجلديد
ُستـثمرة من قِبل شركة عامل ا يُـعَدُّ من ا
جـبل احلـديد الـدولـية وفق عـقـد مُشـاركة
عـمل حاصل عـلى شهادة بـاإلنتـاج وأنَّ ا
ُــواصـفــة الـقــيـاســيـة ـوجب ا اجلــودة 
ـسـاوية ـمـنـوحـة من شـركـة  الـدولـيـة ا
إضــافــةً إلى كــونه حــاصل عــلى شــهـادة
عالمـة اجلودة احمللية الـعراقية الصادرة
ركـزي للتـقييس والـسيطرة من اجلـهاز ا
ُـواصفة الـقيـاسية رقم ٥ الـنوعـية وفق ا
لـعـام ٢٠١٩ كـما أنَّ إنـتـاجه من الـسـمنت

ــالـيـــة .وأوضـحـت أنَّ (خُــطـة اإلصالح ا
ــالي واإلقــتـصــادي الــتي أنـتــهــجـتــهـا ا
احلــكـومــة أدت إلى زيـادة مــلـحــوظـة في
شاريع اإلنتـاجية وتطـوير القطاع ـو ا
الـــصــنــاعي من خِـالل اخلُــطط قــصــيــرة
ومُـتـوسـطـة وبـعـيدة األمـد الـتي تـبـنـتـها
وزارة الـــصــنــاعـــة لــتـــأهــيل وتـــشــغــيل
ــصـانع ُــعــطـلــة وإفــتــتــاح ا ــصــانع ا ا
واخلـطوط اإلنـتاجـية اجلـديدة في عـموم
الــعـراق والــتي نــتجَ عــنـهــا إفـتــتـاح 20
مشروعاً وخط إنتاجي إلستقطاب األيدي
ُـنتـجات احملـليـة التي الـعامـلـة وتوفـير ا
حتــتــاجــهـا قــطــاعــات الـدولــة والــسـوق
احملـــلي  الفـــتـــةً بــنـــفس الـــوقت إلى أنَّ
ـو عام وزارة الـصـنـاعـة حـقـقت نـسـبـة 
ئـة حيث إجـمالـي بأداءهـا بحدود 33 بـا
بـلغَ إجمـالي اإليرادات لـلوزارة لـلمدة من
االول مـن كانـون االول ولـغـاية  30أيـلول
بـحـدود.298,621 مــلـيـار ديـنــار مُـقـارنـةً
بــإيـــرادات الــوزارة لــلــمــدة من االول من
كـانـون الـثـاني ولـغـاية  30ايـلـول 2020
والـبالغة431,367 مـليار ديـنار  وبنـسبة
ـئـة في الــوقت الـذي حـققَ ـو 15,6 بــا
واً بهذهِ فيه القطاع الصناعي اخلاص 
الــفـتـرة من عــمُـر احلـكـومــة احلـالـيـة من
ــمــنــوحـة خِـالل الـزيــادة في اإلجــازات ا
ُـديـرية لـلـمـشـاريع الـصـنـاعـيـة من قِـبل ا
الـعامة للـتنميـة الصناعـية حيث بلغَ عدد
ـشــاريع ــمــنــوحــة إلقــامــة ا اإلجــازات ا
و ـئـة  الـصـناعي3114 وبـنـسـبة31 بـا
ُـــديـــريـــة إضــــافـــةً إلى إعـــادة فـي أداء ا
ُــتــوقــفــة ــشـــاريع ا تــشـــغــيل عــدد من ا
وبـاألخص مشـاريع الصـناعـات الغـذائية

واإلنشائيـة).
وأشــارت الـوزارة إلى (الـورقـة الـبـيـضاء
الـتي أطلقتها احلـكومة العراقية من أجل
تــطـويـر اإلقـتــصـاد وتـنـويــعه وتـخـفـيف
اإلعـتـماد عـلى الـنـفط حيث أرتـكـزت على

الـراعية لـتنمـية الثـروة السمـكية).وكانت
مـديرية زراعة ميسـان بالتعاون مع دائرة
الــثـروة احلــيـوانـيــة قـد اطــلـقت في وقت
سـابق دفعـة جديـدة من سـابحـات أسماك
الــكـارب الــعـادي بــلـغت  8مالي و 800
ألـف ســابــحــة من إنــتــاج دائــرة الــثــروة
ـيـمونـة في احلـيـوانـيـة مـفـقس أسـمـاك ا
مـيــسـان.وانـذرت مـديـريـة بــيـئـة مـيـسـان
ـركـزي وذلك خملـالـفته سـايـلـو الـعـمـارة ا

البيئية . 
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وقـال مـديـر مـديـريـة بـيـئـة مـيـسـان بـاسم
مـحمـد حبـ لـ(الزمـان) أمس  ان (االنذار
اتـخـذ وفـقـا لـصالحـيـات اخملـولـة لـنـا من
قـــبل الـــســـيـــد الـــوكـــيل الـــفـــنـي اخملــول
بـصالحـيات وزيـر البـيـئة الـدكتـور جاسم
عـبـد العـزيز حـمـادي ووفق قانـون حمـاية
وحتــسـ الــبـيــئـة رقم ٢٧ لــسـنـة ٢٠٠٩)
مــسـيـرا الـى ان (الـكـشف الــبـيــئي الـفـني
لــسـايــلـو الــعـمــارة تـبــ خالله انه غــيـر
حـاصل عـلى الـتـراخيص الـبـيـئيـة لـلـعمل
حـب أكد بـانة   توجـيه انذار بضرورة
ازالـة اخملالفة خالل عـشرة ايام من تاريخ
الــتــبــلـيـغ وفـقــا الحــكــام قـانــون حــمــايـة
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أصـيب عـشـرات الـفـلـطـيـنـيـ وسـبـعة
إسـرائـيـليـ بـجروح خالل مـواجـهات
بـ الشرطة اإلسرائيليـة وفلسطيني
ـسجـد األقصى ومـحيـطها  في بـاحة ا
في الــقــدس الـشــرقـيــة احملــتـلــة فـيــمـا
اعـتـقل  18شـخـصـا بـعـد يـومـ عـلى
صـدامـات مشـابهـة أسـفرت عن سـقوط
أكــثـر من  160جــريــحـا فــلـســطــيـنــيـا.
ــسـتـوى وكــشف مـصــدر أمـني رفـيع ا
لـ(الـزمان) بطبيعتها الدولية أن (مصر
أجـرت في السـاعات األخيـرة اتصاالت
عــاجـلــة مع الــسـلــطـة الــفـلــسـطــيـنــيـة
ـنع انفجار وإسـرائيل وحركـة حماس 
ـــوقف في الـــضـــفـــة الــغـــربـــيــة ومن ا
ـتـوقع أن يـتـوجـه وفد أمـنـي مـصري ا
خـالل الــســاعـــات الــقــادمـــة في زيــارة
مـكـوكيـة إلى إسـرائيل ورام الـله وغزة
لــلـقــيـام بــوسـاطــة جـديــدة السـتــمـرار
الـتهدئة) فـيما دعا عضـو مركزية فتح
فـي اتــصــال اجــرتـه (الــزمــان) الــدول
الـعربيـة التي اقدمت على الـتطبيع مع
إسـرائيل إلى وقف الـتطـبيع والـسماح
لــلـجــمــاهـيــر الــعـربــيـة بــدعم الــشـعب

الفلسطيني. 
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وأضـاف أن إسـرائيل سـوف تـدفع هذه
ـرة ثـمنـا بـاهظـا نـتيـجـة اعتـداءاتـها ا
عــلى الـشـعب الــفـلـسـطــيـني الـذي نـذر
نـــفـــسه لـــلــشـــهـــادة دفــاعـــا عن أرضه
ومـقدسـاته  كما دعـا عبـاس زكي كافة
ـــوقف ونــبــذ الـــفــصــائـل إلى وحــدة ا
واجهة العدو اإلسرائيلي  اخلالفـات 
بـــيـــنــمـــا حـــذر مـــحــمـــود الـــهــبـــاشي
لـ(الـــزمـــان) من مـــخـــطط إســـرائـــيـــلي
ـنطقة  وفي إلشـعال حرب ديـنية في ا
الــســيـــاق ذاته كــشف فــتــحي حــســ
الـشــيخ عـضـو الـلـجـنــتـ الـتـنـفـيـذيـة

واصـفات ُـطابـقـة  حـاصل عـلى شهـادة ا
الـــنــوعـــيـــة من حــيـث الــنـــعــومـــة ومُــدَّة
الــتـمـاسُك وقــوة اإلنـضـغــاط من اجلـهـاز

ركزي للتقييس والسيطرة النوعيـة). ا
ـعـادن منـهـل وتـفـقــدَ وزيـر الـصـنـاعـة وا
عــزيــز اخلـبـــاز األربـعـاء مــقـر مُـعــاونـيـة
ـوصل الـســمـنت الـشـمـالــيـة في مـديـنـة ا
الـتــابـعـة إلى الـشـركـة الــعـامـة لـلـسـمـنت

العراقيـة .
W¹bI½ W uOÝ

وعــقــدَ اِجــتـمــاعـاً جـرى خِـالله مُـنــاقـشـة
مـواضــيع عِـدة مـنـهـا مـا يـتـعـلق بـرواتب
الــعـامــلــ من األُجـراء الــيـومــيـ وقــلـة
الـسـيـولـة الـنـقـديـة بـسـبب إرتـفـاع سـعـر
الــنــفط األســود ومُــســتــلــزمــات اإلنــتــاج
ـومـة الـعمل وتـأثـيـرهـا الـسـلـبي عـلى د
واإلنـتاج في معـامل السمـنت وغيرها من

القضايا األخـرى .
ووجــهَ اخلبـاز خِالل االِجـتـمـاع بـاإللـتزام
ــالـيــة بـشـأن الــتـام بــتـعــلـيــمـات وزارة ا
ـالك الدائم أو إيـقـاف الـتـعـيـيـنات عـلى ا
الــتـعـيـ بـصـفــة عـقـد أو أجـر يـومي في
ُـرتبـطة جـمـيع الوزارات واجلـهات غـير ا
ُـحـافـظـات كـافـة واإلبـقـاء على بـوزارة وا
الـعـاملـ من األجور الـيـوميـة وإستـمرار
ُــعـاونـيــة ومـعـامــلـهـا عــمـلـهم فـي مـقـر ا
ُعـاونيـة لإلختـصاصات وحـسب حاجـة ا
ــطـــلــوبــة مع حتــديـــد أجــورهم حــسب ا
الــتـحـصـيل الــدراسي وبـدون أثـر رجـعي
ُوازنة والعمل بـشكل مؤقت حل إقـرار ا
بها من تاريخ األول من نيسان احلالـي .
ـو ملـحوظ في وأكــدت الـوزارة حتقـيق 
الـقـطـاع الـصـنـاعي الـعـام واخلـاص بـعـدَ
إصالحـــات هــيــكــلــيــة فـــعــالــة شَــهِــدَهــا
ـاضـية اإلقـتـصـاد احملـلي خِالل الـفـتـرة ا
ا أسهمَ في من عـمُر احلـكومة احلـاليـة 
رفُـع مُــعـــدالت الـــنــمـــو اإلقـــتـــصــادي مع
احلــفــاظ عــلى اإلســتـقــرار واإلســتــدامــة

سجد األقصى ب الفلسطيني والشرطة UNł«u ∫ جانب من مواجهات ا

وحتــســـ الــبــيــئــة رقم والـــتــعــلــيــمــات
الـــصـــادرة من وزارة الــبـــيـــئــة وبـــخالفه
ســتــتــخــذ كــافـة االجــراءات الــقــانــونــيـة
بـحـقـها). وكـانت بـيـئـة ميـسـان قـد انذرت
شاريع الـصناعية الـعديد من االنشـطة وا
ـؤسـسـات الـصـحـيـة وذلك واخلـدمــيـة وا
عمول بها خملـالفتها التعـليمات البيئـية ا
وسعيا منها للحفاظ على االنسان وبيئته
.وأعـلنت محـافطة ميـسان عن بدء استالم
مـحصولي احلنطة والشعير من الفالح
بــدءاً من 15نــيـســان اجلـاري وقــال بـيـان
ــكـــتب مــحــافـظ مــيــســان عــلي دواي ان
(احملــافظ  تـفــقـد مـيــدانـيـاً مــوقع اسـتالم
مـحـصـولي احلنـطـة والشـعـيـر معـلـنا عن
انـطالق اخلطـة التـسويـقيـة للـمحـصول
ـركـز لــلـعـام اجلـاري  ,والــتـقى بــكـوادر ا
الـتسويقي واكد لهم على بذل اجلهود من
اجل اجنـاح اخلـطة الـتـسويـقـية لـلـموسم

احلالي)
. مـوجـهـاً (بـضـرورة إجـراء الـفـحـوصـات
اخملــتـبـريـة لـلــمـحـاصـيل قــبل اسـتالمـهـا
وحـــسـب ضـــوابط وتــــعـــلـــيـــمـــات وزارة
الــتـجـارة) . واعــلـنت وزارة الــتـجـارة عن
ــوسم الــتــســويــقي حملــصــول انــطـالق ا

وصل qLF∫ معمل أسمنت بادوش في ا
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الكـات الـفنـيـة والـهنـدسـية في اجنـزت ا
شـركة احلفر العراقية عمليات حفر البئر
الــنـفـطي  �J 119 Pبــعـمق  �3389مــتـرا
بـزاويـة انـحـراف  52درجـة . وقـال بـيـان
تلقته (الزمان) امس ان (البئر هو الثالث
عـشـر الذي تـنـجـزه الشـركـة ضمن الـعـقد
اليزية حلفر ـبرم مع شركة بترونـاس ا ا
 28بئرا نفطيا اجتاهيا في حقل الغراف
ـحــافــظــة ذي قـار بــاســلـوب الــنــفـطـي 
ـفتـاح ).  واضاف ان (عـملـيات تـسـليم ا
احلــفـر تــمت بــاسـتــخـدام جــهـاز احلــفـر

 �IDC 54ذي القدرة احلصانية 2000
 HPوهو ضمن  االجهزة احلديثة التي
كنه الوصول العماق تمتلكها الشركة و
ـتــلك خـاصــيـة تــتــجـاوز 6000 مــتــر و
الـتــحـرك من مـوقع الى اخـر دون تـفـكـيك
ا اجلـهـاز  بـواسـطة نـظـام الـتـزحـيف 
يـساهم بتسريع عمليات انتقال اجلهاز).
واكـد (الـبـدء بـعـمـلـيـات تـزحـيف اجلـهاز
الـى قــاعــدة الــبــئـر  J120P حلــفــر بــئــر

نفطية جديدة في نفس احلقل).
واطــلـقـت دائـرة الــثـروة احلــيـوانــيـة في

مــيـســان ثالثــة ماليـ و ثـالثـمــائـة ألف
ســابـحـة في هـور احلـويـزة ضـمن حـدود
ـــشـــرح بـــهــدف دعـم االهــوار نـــاحـــيــة ا
وســـكــنـــتـــهــا وانـــعــاش مـــهـــنــة صـــيــد
األســـمــاك.وقــالـت الــدائــرة فـي بــيــان ان

ــطــلــقــة من انــتــاج مـفــقس (االســمــاك ا
شرح واطلقت االسـماك البالغة اسـماك ا
ثـالثــــة ماليــــ و 300ألـف و  300ألـف
سـمـكـة سابـحـة في هور احلـويـزه وهور
ـروكة وهي ضمـن خطط وزارة الزراعة ا
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dHŠ ∫شركة احلفر العراقية تقوم بعمليات حفر بئر نفطية جديدة

أجـسـاد عــاريـة كـلـمـات نــابـيـة جتـاوز عـلـى الـذات االلـهـيـة عـنـف لـفـظي غـيـر
محدود

نعم انه احملتوى األكـثر رواجا على شبكات الـتواصل االجتماعي التي أصبحت
ـجرد النـظر فيه تـدرك الكـثير من عـاهات اجملتـمع وعقده الـنفسـية التي وعاءا 

جتسدت في صور سلوكيات غريبة حتاصر ناظرك من مختلف اجلهات.
وعـبر الـكثـير من الـتـطبـيقـات التي فـرضت أهمـيـتهـا على الـواقع االجتـماعي ال
عجب في ذلك اذ ان النـجاح اخذ مفهوما اخر في هذه الشبكات واصبح يقاس
عـلى أساس الـتـفـاعل وعدد االعـجـابـات والتـعـليـقـات دون الـنظـر في اجتـاه هذه

عيار هو الكم ال النوع. التعليقات فهنا ا
اذ ان أي تـفـاعل من أي نـوع هـو الـيـة لالنـتـشـار الـواسع (الـطـشـة) لـذا أصـبح
ـثيرة للـسخريـة هي محتويـات اغلب مشـاهير هذه ـنشورات ا احملـتوى التافه وا

الشبكات.
ـفــر وكـيف لن ان نــبـعـد صــفـحــاتـنـا قـد يــتـســائل الـكــثـيـرون الــرافـضــون اين ا
نـشـورات  أنهـا محـتـويات شـئت ام ابيت الـشـخصـية عن مـثل هـكذا نـوع من ا
جرد ان يتفاعل معها من معك من صداقات سواء بالسلب سوف تتعرض لها 

ام االيجاب
هل الـتـثـقـيف كـفـيل في احلــد من هـذه الـظـاهـرة? وكـيف لـنـا ان نـشـيع الـثـقـافـة
الـرقـمــيـة في اجملـتــمع وكـيف لــنـا ان نـوظف هــذه الـشـبـكــات في تـعـزيــز الـقـيم
واحملـافـظـة عـلى الـهـويـة الـوطـنـيـة هل االمـر يـقـتـصـر عـلى مـؤسـسـات الـتـنـشـئة
شـكلـة  نحن نـحتاج الى االجتـماعيـة? وحتديـدا التـربويـة منـها وهي جـزء من ا
دارس االبتـدائية بـغية زرع بذور تـفعيل منـاهج التربـية اإلعالميـة الرقميـة في ا

واطنة في الفضاء االفتراضي. ا
 وجـعل هـذه الـثقـافـة جـزء من ثـقافـة الـفـرد الشـخـصـية
فــضال عن ضـرورة تـفـعــيل الـقـوانـ الـضــابـطـة ومـنـهـا
تــشـريـع قـانــون الــنــشـر االلــكــتــروني وان تـأخــذ هــيــئـة
االعالم واالتصـاالت دورها في احلـد من هـذا االسفاف

. بالنسيق مع نقابة الفنان والصحفي
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الـــعــديــد من اإلصالحـــات اإلقــتــصــاديــة
ــالـيـة الــتي أسـتــهـدفت حتــول هـيـكل وا
اإلقـتـصـاد الـعراقـي إلى إقتـصـاد مُـتـنوع
ومُـسـتـدام مـبـني عـلى تعـزيـز اإلنـتـاجـية
ورفُع مُـساهمة القطاع اخلاص فضالً عن
ـالـية إعـتـمـاد برامج إصالح الـسـيـاسة ا
ـالية لـلدولـة حيث سعت ونـظام اإلدارة ا
ـالـيـة مـنـذُ إطالق خُـطة اإلصالح وزارة ا
ُـبادرات الـداعمة إلى تـنفـيذ الـعديـد من ا

ــشـاريع اإلنـتـاجـيـة ـو ا مــلـحـوظـة في 
وتطوير القطاع الصناعي وحققت مورداً
مُــهــمــاً من مــوارد الـدولــة عِــبــرَ الــزيـادة
شـاريع التـنمـوية وإعادة احلـاصلـة في ا
ُتـوقفة خاصةً صانع ا تـشغيل عدد مـن ا
ــصـانـع الـغــذائـيــة واإلنـشــائـيــة حـيث ا
أزدادت نـسـبـة اإلنـتـاج في عِـدة مـشـاريع
وذلـك في ســـبـــيل تـــطـــويـــر اإلقـــتـــصــاد
وتنويعه وتخفيف اإلعتماد على النفـط).

لإلصـالحـات الـهــيـكـلــيـة الـتي أنــعـكـست
لصالح الصناعة الوطنيـة).وبينـت وزارة
ــالـيـة أنَّ (حتـقـيـق الـقُـدرة الـتــنـافُـسـيـة ا
وارد ُـسـتـدامـة وإستـثـمـار ا والـتـنـمـية ا
احملـلية والعمل ضِمنَ بـيئة أعمال مُحفزة
تــسـتـنـد إلى خـلق فُــرص عـمل لـتـحـسـ
ـعيشي لـلفرد  مُـشيرةً إلى أنَّ ُـستوى ا ا
ـالي واإلقـتـصـادي التي خُـطـة اإلصالح ا
أنــتــهــجــتــهــا احلــكــومـة أدت إلـى زيـادة

عـلى من بداخـله من الشبـابيك التي 
تــكــسـيــرهــا اجلـمــعـة.«وأكــدت خــدمـة
إســـعـــاف جـــمـــعـــيـــة الــهـالل األحـــمــر
الـفلسطيني تسجيل  19»إصابة خالل
ـنـدلـعـة ?«مـوضـحـة أنه ــواجـهـات ا ا
» نـــــــقـل خـــــــمـس إصـــــــابــــــــات إلى
ـستشفى وفي حادثـة منفصلة أكدت ا
الـشـرطـة اإلسـرائـيـلـية »إلـقـاء حـجـارة
عـــلى حـــافالت فـي مــنـــطـــقـــة الـــقــدس
ة.« الـشرقـية بـالقـرب من البـلدة الـقد
وقـــالت في بــيــان إن »أضـــرارا حلــقت
بــاحلــافالت ويــتــلـقـى الـعـالج عـدد من
الـركاب الـذين أصيبـوا بشـكل طفيف.«
وأكــد مـسـتـشـفى »شــعـاري تـصـيـدق«
وصـول سبعة مـصاب بجـروح طفيفة

غـــادر ثالثـــة مـــنـــهـم بــعـــد تـــلـــقـــيـــهم
الــــعالج.وقـــال وزيـــر األمـن الـــداخـــلي
عـومر بارلـيف إن إسرائيل »سـتتعامل
بــقـوة ضـد من يــجـرؤ عـلـى اسـتـخـدام
». واطن اإلسرائيلي اإلرهـاب ضد ا
ورصـدت مـراسـلـة وكـالـة فـرانس برس
ــسـاجـد في الـقـدس الـشـرقـيـة إطالق ا
دعـوة إلى »تـلـبيـة نـداء األقصى «عـبر
الـتـوجه إلـيه. ويـتـزامن الـتـصـعـيد في
ــقــدس مع احــتـفــاالت عــيـدي ــوقع ا ا
ـسـيحي الـفـصح الـيـهودي والـفـصح ا
وشــــــهــــــر رمــــــضــــــان. . وتــــــطــــــورت
االحــتـجـاجـات وأدت إلى تـصـعـيـد دام

مع قطاع غزة استمر  11يوما.
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من جـانبها أكـدت وسائل إعالم مقربة
مـن حركـة حـماس   أن احلـركـة أطـلقت
أكثر من  12صـاروخا في اجتاه البحر
ــتـوسط فـي وقت مـبــكـر من األبــيض ا
كتب صـباح األحد.بدوره أكـد رئيس ا
الـســيـاسي حلـركـة حـمـاس اإلسالمـيـة
إســـمــاعـــيل هـــنــيـــة األحــد أن »ال حق
ـسجـد األقصى. مـطـلـقا «لـلـيهـود في ا
وقـــال هــنـــيــة في تـــصــريح صـــحــافي
»أكدنا لكل األطراف التي تواصلت

مـــعــنــا أن األقــصـى مــســجـــدنــا ولــنــا
وحــدنــا .«وأضــاف »لـن نــخــضع لــكل
إجراءات القمع واإلرهاب الصهيوني«
مــتــعــهّــدا مــواصــلــة »الــدفــاع عــنــهــا
(الـــقــدس) في مــعـــركــة مــفـــتــوحــة مع
احملـتل .«من جـهـتهـا اعتـبرت حـركة
اجلــــــــــهــــــــــاد اإلسـالمـي أن »جتــــــــــدد
ـواجــهـة االقــتـحــامـات… يــدفع نـحــو ا
الــشـامــلـة .«واعــتـبــرت احلـركـة أن »ال
سجد األقصى قـيمة ألي وصاية على ا
إذا لم تـوفـر حـمـايـة حقـيـقـيـة لألقصى
ـنع وال تـقـوم بـالـواجـبـات االسـاسـيـة 
تــــــــــــهــــــــــــويـــــــــــد االقــــــــــــصـى ووقـف
االنـتـهـاكات.«وتـعـتـرف إسـرائـيل التي

وقـــعـت مـــعـــاهـــدة سالم مع األردن في
مـلكة الـعام  1994بـإشراف ووصـاية ا
ـقـدسات اإلسـالميـة في الـقدس. عـلى ا
.وفي اتـصال ب الـرئيس الفلـسطيني
مـحـمـود عبـاس ونـظيـره الـتركي رجب
طــيـب اردوغــان أكــد األخــيــر عــلى أن
بـالده سـتجـري اتـصـاالت مـع األطراف
ـعـنـية «وفـق ما نـقـلت وكـالـة االنـباء ا
الـرسمـية الفـلسـطينـية (وفـا).وبحسب
الـوكالـة فإن اردوغـان أكد على »رفضه
لالعـتـداءات اإلسـرائـيـلـيـة … وخـطورة
مـا يــجـري من اقـتـحـامـات واعـتـداءات
ـسـجـد األقـصى.« ـصـلـ فـي ا عــلى ا
وفي تـغـريدة له عـبر حـسابه الـرسمي
دان اردوغـــــان »بـــــشـــــدة «الــــــتـــــدخل
ـســجـد اإلســرائـيــلي في الــصالة في ا
األقــصى «وقــال إن تــركــيــا »في صف
فــلــســطــ دائــمـا .«مـن جــهــته رفض
الـــنـــاطق الـــرســـمي بـــاسم الـــرئـــاســة
الـــفــلـــســطــيـــنــيـــة نــبـــيل أبـــو رديــنــة
»تصريحات بينيت حول أحقية أي

شــخص الــدخـول لــلـمــسـجــد األقـصى
والــصالة فـيه «واعــتـبــرهـا »مــحـاولـة
ـكـاني لـتـشــريع الـتـقـسـيم الـزمـاني وا
لــلــمــســجــد األقــصى.«ووصـف عــضـو
ـنـظـمـة الـتـحـرير الـلـجـنـة الـتـنـفـيـذيـة 
الـفـلسـطـيـنيـة حـس الـشـيخ األحداث
ـسـجد بـ«الـعـدوان الـسـافـر عـلى فـي ا
مــقـدســاتـنـا «داعــيــا اجملـتــمع الـدولي
لـلـتـدخل الـفـوري. وأكد عـضـو الـلـجـنة
الـتنفيذية واصل أبو يوسف »تأجيل«
اجـتماع القيادة الفلـسطينية الذي كان
مـقـررا مـساء األحـد لـبحث الـتـطورات
مـن دون ذكــــر األســـــبــــاب. ويـــــنــــشــــد
الـفـلسـطيـنـيون الـقدس الـشـرقيـة التي
احـتلـتهـا إسرائيل في  1967وضـمتـها
الحـــقــا فـي خــطـــوة لم يــعـــتــرف بـــهــا
اجملــتــمع الــدولـي عــاصـمــة لــدولــتــهم

ستقبلية.  ا

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. UK

الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7252 الثالثاء 18 من رمضان 1443 هـ 19 من نيسان (ابريل) 2022م
Issue 7252 Tuesday 19/4/2022

øWO «dF « W Ëb « ÷u  s

wKŽ bL×  lýU−

بغداد

توسط في العمر حلم التغيير الذي كان قد يتذكر اجلميع من اجليل ا
ــنــشــورات اخلــاصـة لَــنــا في زمن نــظــام صــدام وكــنــا نــتــبــادل الــكــتب وا خــاتَــ
ـعـارضـة وال نـفـرق بـ اسالمي ولـيـبـرالي وشـيوعي بـالـشـخـصـيـات العـراقـيـة ا
أن صدام ونظامه مـنا بهم ولم نـعْتَقَـدَ  اناً  وقـومي مادام يعـارض نظام الـبعث إ
عـارضـة ولم يكـن لديـنا ـشـروع الذي تـتـبنـاه ا ً وكـنا مـتـيقـنـون با ا سيـزول يومـ
ـعارضـة الرامـي السقـاط البـعث لكن حـينـما إِرْتِـيَاب بـصـدق ووطنـية مـشروع ا
ـعارضـة تـخـتلف وصـلـنـا لالسـتحـقـاق بـعد  2003وجـدنـا أن أغلب شـعـارات ا
ـبكـر مع الـنظـام اجلـديد ـباشـر وا ـشـروع; حدث ذلك خالل عـمـلي ا ً عن ا كـلـيا
بـعد الـعام 2003كـنا نـرغب بـقيـادات تكـون مخـتلـفة عن الـقيـادات البـعثـية تـعز
لَكَـتـها اجـهزة ـؤسـسات الـرسمـيـة للـدولـة بعـد أن  إِسْتَـمْـ العـراق وأهله وتـعـيد ا
ـفـاجـئـة أن تـلك الـقـوى جـاءوا بـشـخـصـيـات بـعـيـد كل الـبـعـد عن الـبـعث لـكن ا
العراق ووالئـهم بالدرجـة االساس ألحزابـهم من مبدأ (الـوالء قبل األداء) وكان
شروع الوطني وإصالح َ لديهم وغاب ا َ جدا رتكز االيدلوجي والفكري خطيرا ا
ا ـواطن ومـشـاكل وأكـثـر شيء ر ـؤسـسـات ولم يـتفـوه أي شـخص بـهـمـوم ا ا
أسـاء لـرجاالت الـدولـة بعـد الـعام  2003كـان حـجم األمـتيـازات وكـأنـهم جاءوا
لتعويض مـعارضتهم لصـدام بامتيازات بَـاهِظه وليس ألجل مشـروع وطني يعيد
ـشروع الوطـني من أفكـار القـيادات وبرأيي من الـكرامة لـلعـراق وأهله. الشَى ا
مـشروع نـهـضت الـعـراق كان الـعـامل األقـليـمي ألن اجملـتـمع الـدولي كان قَـوَّضَ 
بقـوة وادى إلى تَـجَزَّأَ تَأَهـبـاَ  لـلـعراق; فـالـنزاع اخلـلـيجـي اإليراني كـان مُـ داعـماً 
ـؤسـسات دَ مـنه إلى اآلن بـعد ذلك  تـرسـيخ دور ا ابـَّ اجـتـمـاعي وسيـاسي نَـكَـ
ـؤسـســات الـرســمـيـة أصــبـحت مــسـخـرة لــلـحـزب; لـصــالح األحـزاب حــتى ان ا
ـؤسـسة وهـذا أخطـر سـبب أدى إلى تَضَـعْضَعَ َ على ا تَحْـكَم واحلزب هـو من إِسْـ
مــؤسـسـاتــنـا ألن الـنــظم الـسـيــاسـيـة يـشــيـر إلى أن الـدولــة احلـديـثــة في الـنـظم
ـؤسسـة والقـانون" ولـألسف أغلب الـقوى هي ال ـقراطـية فـيـها مـرتكـزان "ا الـد
ــؤســســة والــقــانـــون; لــهــذا فــنــحن اآلن نــدعم حتــتــرم ا
شروع الذي يريده السيد مشروع حـكومة األغلبية ألن ا
ــشـروع ً وبــغــيــاب هــذا ا ا ً وطــنــيـ ا الــصـدر هــو مــشــروعــ
سيـتَـقَوَّضَ الـعـراق ألن احلكـومـات السـابقـة لم حتـقق ما

يسمى بشرعنة اإلجناز وهو أهم من شرعية الوجود. 
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- صـبــاح اخلـيـر قــلتُ لـلـشــاعـر أدونـيس عــبـر هـاتــفي الـسـامــسـونك وجـاءني
جوابه: 

تنوع!  تكثر ا تعدد ا - يسعد صباحك ا
- أريـد أن أسـأل الـشـاعـر: هل يـأتي يـوم يــولـد اإلنـسـان فـيه أعـمى ألن الـعـ
صـارت عضـوا بال فائـدة فهي ترى كل شـيء مصورا ونـحن ال ننـظر وال نرى
احلـكم في األخــيـر هـو لـلـكــامـيـرا عـيـنـنــا الـتي نـرى فـيـهــا في الـواقع الـيـومي

ونبصر كل شيء.
قلتُ وأجابني أدونيس: 

- يـريـد إنسـانـنا احلـاضـر أن ينـسى كل شيء حـتى اسمه وال يـتـبقى مـنه غـير
على أنه يعيش حياة كاريكاتيرية ال تثير في النفس غير آثار هزيلة لـلغاية تدلّ 

حسّ الفكاهة.  
- أنت تـقــصــد أن احلـيــاة اجلـديــدة حــولت كل مــنـا إلى
مـهـمــا عـلت مــنـزلـته... وقــاطـعـني شـخص كــاريـكـاتـيــريّ 
ا توصّل إليه:  الشاعر بالقول وكان فرحا مثل طفل 
- إال الـشــاعـر فــهـو الـوحــيـد الــذي يـرى وجه كل شيء

مباشرة ودون واسطة ألن خالق الكون وجه...
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في اي قــراءة حلـضــارة من حـضـارات الــعـالم جتــد ان بـدايـات هــذه احلـضـارة
جاءت من الـزراعـة ولو تـمـعنت اكـثـر في كتب  واسـفـار هذه احلـضـارات لرأيت
ن انـها تـعـطي اهـميـة كـبيـرة لـلـزراعة .اذا يـعـتـبر اهل الـفـكـر ان االرض جتود 
يـتـعب الهـلـهـا وهي حـقـيـقـة شـاخـصـة عـلى ارض الـواقع الـيـوم سـواء كـانت في
الـعــراق الـذي اصـبـحـت سـاحـاته الـصــحـراويـة اكـثــر من اخلـضـراء او في دول
ـنـطـقــة في ظل ازمـة بــدات تـلـوح مالمــحـهـا في االفق ونــسـمع عن مــخـاطـرهـا ا
والـتـحـذيرات لـوقـوعـهـا وهي ظاهـرة الـتـصـحر. تـذكـرنـا قبـل يومـ عـيـد الفالح
الـعراقي من دون ان نـحـتفـل به بعـد ان ضـاع الفالح وضـاعت ارضه ومـعوله 
وغـابت عن مخـيلتـنا صورة الـفالح الذي كان يـقاتل من اجل ارضه الـتي يرتبط
بـهـا روحـيـا  الزراعـة هي روح االرض ولـكن هـذه الـروح غـابت مالمـحـهـا لـديـنا
بغـياب احلـلول الـتي تسـهم في عـودة الفالح الرضه وبـغيـاب الرقـابة احلـكومـية
لــيـات االنـتـاج ــفـصل والـذي تــقف عـلـيـه كل عـمـ والـتي ال تــعـطي اهـمــيـة لـهـذا ا

الصناعية والفنية  والعلمية بل هو مفصل مهم للحياة االنسانية باكملها.
ـنزل هنـاك مقـولـة انكـليـزيـة تقـول ان تزرع حـديـقة في ا
فانت تؤمن بالـغد  غير اننـا ضيعنا ماضـينا وحاضرنا

لك مفاتيح الغد  ولم نعد 
ـســتـقـبل كل مـا زرعــنـاه هـو اشــواك سـيـجــنـيـنــا جـيل ا
وســتــكــون اجلــراح من نــصـيــبه مــثــلــمـا اســتــبــقــنـاه في

لك من يزرع لدينا بذرة االمل . حصادنا الننا ال 

احلنطة في محافظات البصرة وميسان و
ـتـحـدث ـثـنى و واسط.وقـال ا ذي قــار وا
بـاسـم الـوزارة مـحـمـد حـنـون  ان (الوزرة
تــســلــمت كــمــيــات جــديــدة من احلــنــطـة
الـتسويقية من الـفالح وان هناك تفاؤال
ـوسم الــتـسـويـقي ســيـمـا بـعـد بــنـجـاح ا
نتج ما يؤكد تـعهد الفالح بتسلـيمهم ا
الـتـفـاعل اإليجـابي).واشـار الى ان (هـناك
اجــراءات عـبــر قـانـون االمن الــغـذائي من
خـالل تخصـيص مبـلغ من وزاره الـتجارة
لـدعم البـطاقة الـتمويـنية من خالل الـسلة
الـغذائيـة او من خالل شراء كميـات كبيرة
مـن احلـنـطـة تـصـل الى ثالثـة ماليـ طن
ية).ولفت الى ان (هناك ـنافسة العـا من ا
اجـراءات مسـتمـرة لتـوفيـر كمـيات الـسلة
الـغذائية من خالل الشركة اجملهزة مبينا
ـواطـن ان الـوزارة تـعـمل على جتـهـيز ا
بـالسلة الغذائية الـثالثة في عيد الفطر).و
أعـلنت وزارة التجارة عن مجموع كميات
احلنطة احمللية التي  تسويقها من قبل
ـزارع لـسايـلوات ومـخازن الـفالح وا
الـشـركـة الـعـامة لـتـجـارة احلـبـوب وقالت
انـها جتاوزت  3آالف طـن بعد اسبوع من

بدء حملة 
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تمـكن محافـظ ذي قار محـمد هادي
الــــــغــــــزي  مـن إدراج عــــــشــــــرات
في قــطــاعــات ــشــاريع اجلــديــدة ا
مــخــتـلــفــة ضـمـن مـوازنــة تــنـمــيـة

االقاليم .
وقــال الــغــزي امس لـ(الــزمــان) ان
(احملـافظـة تـشهـد حمـلـة كبـيرة من
ـشـاريع االســتـراتـيـجــيـة تـشـمل ا
جـمــيع مـدن وأقــضـيــة احملـافــظـة
مـــؤكــداً االســـتــمـــرار بــاعـالن تــلك
ــشــاريـع بــعــد جنــاح احملــافــظــة ا

باكمال متطلبات ادراجها).
وحـــدد الـــغـــزي مـــشـــاريع قـــطـــاع
الكـهـربـاء  بانـهـا تـتـضمن تـشـيـيد
خطوط (11© ك ف قابلوات ارضية
شرع حتس واالعمال التكمـيلية 
وتطـوير شبـكات االحيـاء السكـنية
مع كــــهـــربـــة االحــــيـــاء اجلـــديـــدة
وحتـسـ وتطـويـر شـبكـات الـقرى
الـــريـــفـــيـــة وكـــهـــربـــة الـــقـــرى في

الشطرة.
واضاف انه اكـد (تتـضمـن  تشـييد
وحتسـ وتطـوير شبـكات كـهرباء

الحـيـاء مـخـتـلــفـة في مـركـز مـديـنـة
الـــنــاصــريــة و جتـــهــيــز مــحــوالت
تـــوزيع ســـعــة 400 كي في أي الى
مــديــريـــة تــوزيع كــهــربــاء ذي قــار
اضـافة إلى تـشيـد وتأهـيل شبـكات
كــــهــــربــــاء في الــــطــــار والــــكــــرمه

والعكيكه والفضلية
و جتـهـيز مـحـطات مـتـنقـلة 11/33
ك ف  وتـنـفـيـذ  االعـمـال الـتـكـمـلـيه
ـشـروع حتـسـ وتطـويـر شـبـكات
االحياء السكنيه مع كهربة االحياء
اجلديده وحتس وتطوير شبكات
الـقـرى الـريـفيه وكـهـربـة الـقرى في

ناحية اور .
WD  VB

وتــشــمل جتــهــيــز ونـصـب مـحــطه
ــديــريــة مــتــنــقــله  315 ام في اي 

توزيع كهرباء ذي قار). 
واسـتـعرض الـغـزي مشـاريع قـطاع
التـربية والـتي تشتـمل  على تنـفيذ
ـشـروع بـناء االعـمـال الـتـكـمـيـلـيـة 
قسم للتربيـة في الناصرية وانشاء
مــــدرســـة ابــــتــــدائــــيـــة (12) صف
عـدد(3) مع انـشــاء قـاعــة مـتــعـددة
االغــراض مـع جـــنــاح اضـــافي (3)
صف عـــدد(4) في الــــغـــراف كــــمـــا
تــنــاول  احملــافـظ مــشــاريع قــطــاع

الـصــحـة  والـتي تــتـضـمن تــنـفـيـذ
ـشـروع انـشـاء ـتـبــقـيـة  االعـمـال ا
دور االطباء في الـناصريـة وتأهيل
وتــوســيع صــالــة الــعــمــلــيــات في
مستشفى سوق الشيوخ مع انشاء
وحــدة طـورىء في الـطــار وانـشـاء
اســـتـــشـــاريـــة ومـــذخــر ادويـــة في
مستشفى الـشطره مع هدم واعادة
بـــنــاء مــركــز اكــد وتـــأهــيل ابــنــيه
ــراكـز صــحـيه في واضـافــة بـنــاء 
اجلــــبـــايش-االصـالح - الـــفـــهـــود
ركز وجتهيز اجهزة صـمام القلب 
الـــقــلـب في الــنـــاصــريــة وتـــأهــيل
وتطـوير مسـتوصفـات صحيه  في
الــــدوايــــة وتـــــاهــــيل وتـــــطــــويــــر
مـستـوصفـات صحـيه في الفـجر و
تــأهــيل وتــطــويــر مــســتــوصــفـات
صــــحـــيـه في الــــغــــراف وتـــأهــــيل
وتـطـوير مـسـتوصـفـات في القـلـعة
وحدد الغـزي مشاريع الـطرق التي
تــشـتـمـل عـلى االعــمـال الــتـكـمــلـيه
لـطـريق اخلـمـيـسـيه في الـفـضـلـيـة
االعـمـال الـتـكـمـيـلـيـة النـشـاء طـرق
ريــــفـــيـــة مــــبـــلـــطـــة مـع جـــســـرين
كـونـكريـتي  عـلى نـهر الـبـصرة في
ـشـاريع الـشـطـرة وفيـمـا يـتـعـلق 
الـبـلـديـات انـهــا تـتـضـمن االعـمـال

في مثل هـذا الـيوم   16نيـسـان عام
 1966انـتـخب  عـبـد الـرحمـن عارف
رئـيـسـا لـلجـمـهـوريـة خـلفـا لـشـقـيـقة

الرئيس عبد السالم عارف.
كـنت شــاهـدا عـلى عـمـلــيـة انـتـخـابه
الـتي جـرت في احــدى قـاعـات مـبـنى
اجمللس الوطـني حيث اشرف رئيس
ــرشح لـلـرئـاسـة د الـوزراء انـذاك وا

عبد الرحمن البزاز.
وكـان عــبـد الـرحـمـن عـارف في عـهـد
شــفـــيـــفه رئـــيـــســـا الركــان اجلـــيش
ويتمتع باحترام كبير وتقدير من كل
ــتـــصـــارعــة ســـيــاســـيــا اجلــهـــات ا

وطائفيا.
عرفـته الول مرة بـعد ثورة  14تموز
ـلكي 1958 الـتي اطاحـت بالـنـظـام ا
وتاسيس اجلمـهوريبة وكـان شقيقه
عبـد السالم عـارف الـشخص الـثاني
في قــيــادة الـثــورة مع الــزعــيم عــبـد
الــكــر قـاسـم. وكـان عــبــد الــرحـمن
عــارف عــضــوا في هــيـئــة الــضــبـاط

االحرار التي هيأت للثورة.
كـــنت واحــداً من ثـالثــة صــحـــفــيــ
شهدوا أحـداث تلك الـليلـة العصـيبة
حــيث تـقــرر عـقــد اجـتــمـاع مــشـتـرك
جملـــلس الـــوزراء ومــجـــلس الـــدفــاع
الوطني النتـخاب رئيس للـجمهورية
خـلـفـا لـلــرئـيس عـبـد الـسالم مـحـمـد
عــارف الــذي قــتل في حــادث طــائـرة

قبل ذلك بأربعة أيام.
خـالل تــــلك األيــــام األربــــعــــة تــــولى
تـمشـيـة أمور الـدولـة رئـيس الوزراء
عـبـد الـرحـمن الـبـزاز رئـيـسـا مـوقـتا

ø W —uNL K  ÎU Oz— ·—U  sL d « b  —UO ≈ - nO

لــلـــجــمـــهـــوريــة وهـــو رجل قـــانــون
وسياسي مـحنك ويـعد من العـناصر
ـثقفة وله تاريخ طويل في القومية ا

العمل السياسي.
ولوال تدخل الـعسكـري لكـان البزاز
أول مــدنـي يــتــولى مـــنــصب رئــيس
اجلـمـهـوريـة مـنـذ اإلطـاحـة بـالـنـظام
ـــلـــكي وتـــأســــيس اجلـــمـــهـــوريـــة ا
الـعــراقـيــة عـام  1958ولـكن ضــبـاط
اجليش الذين كانوا يـسيطرون على
مـفــاصل الـدولــة وقـفـوا ضــد الـبـزاز
شترك وضد األكثرية في االجتماع ا
الذي عقـده مجلس الـوزراء ومجلس
الــدفــاع الـــوطــني النــتــخــاب رئــيس

للجمهورية.
VBM  uK

كان مـجلس الـوزراء يضم 16 وزيراً
بيـنـما يـضم مجـلس الـدفاع الـوطني
11 ضـابــطـاً. وكــان الـدســتـور الـذي
صدر في 29 نـيـسان 1964 يقـضي
بـعـقـد مـثل هـذا االجـتـمـاع النـتـخاب
رئـيس اجلـمـهــوريـة بـأغـلـبـيـة ثـلـثي
اجملـــمـــوع الـــكـــلي لألعـــضـــاء خالل
أســـبـــوع واحـــد من خـــلـــو مــنـــصب

رئيس اجلمهورية.
وعندمـا استدعيت إلـى مكتب رئيس
دير الوزراء مساء ذلك الـيوم أصر ا
العـام لوكـالة األنبـاء العـراقيـة احمد
ـناسبة فوزي أن يحضـر معي هذه ا
ـصـري وهـنــاك وجـدنــا الـصـحــفي ا
زكـــريــا نــيـل رئــيس قـــسم الــشــؤون
الــعـــربـــيـــة في صـــحـــيـــفـــة األهــرام
ـــصـــريــة الـــذي كـــان قـــد جــاء إلى ا

العراق لـتغـطية أنـباء مقـتل الرئيس
عـــبـــد الــــسالم ومن ثـم تـــشـــيــــيـــعه

وانتخاب خلف له.
كان اجلو مشـحوناً ومتوتـراً للغاية
وشـــهـــدنـــا خالل ثالث ســـاعـــات من
الـتـرقب كــبـار قـادة اجلـيش ومن هم
اقل مــنــهم رتــبـة يــروحــون ويــأتـون
ـا كــان يـنـذر حــامـلـ أســلـحـتــهم 
باخلـطر ألقل خـطأ.وشـهدنـا ضبـاطاً
يدخلون مكتب رئيس الوزراء البزاز
بـــدون اســـتـــئــذان لـــتـــهـــديــده إن لم
ــنــصب رئــيس يــســحب تــرشــيــحه 

اجلمهورية.
كان الـبزاز قـد رشح نفـسه للـمنصب
بــيــنــمــا رشح مــعــظم قــادة اجلــيش
الـلــواء عـبـد الــرحـمن مــحـمـد عـارف
ـــنــصب لـــكن وزيـــر الــدفــاع لـــهــذا ا
العـمـيد الـركن عـبد الـعزيـز الـعقـيلي
يـدعمه عـدد قـلـيل من الـضـباط رشح
ـــنــصب نـــفــسـه هــو اآلخــر لـــهــذا ا
وفـــهـــمــنـــا فـي حـــيــنـه اســـتـــعــداده
لالشـتـراك في مــجـلس رئـاسي يـحل
مــحل مــنــصب رئــيس اجلــمــهــوريـة

يضم عارف والبزاز.
ـشـتـرك وعـنـدمـا انــعـقـد االجـتـمـاع ا
طـرح الــبـزاز فـكـرة بـديــلـة النـتـخـاب
ـنصب رئـيس اجلـمهـوريـة بـإلـغـاء ا
واسـتــحـداث مـجــلس رئـاسي ثالثي
ـثالً عن ــثالً عن الـســنـة و يـضم 
الشـيعـة وآخـر عن األكراد عـلى غرار
مــجــلس الـســيــادة الـذي شــكل بــعـد
ثورة 14 تـموز 1958 لكن الـضـباط

رفضوا الفكرة بشكل قاطع.
وبعـد أن حتدث الـبزاز عن األسـلوب
ـوقف جـرت ـقـراطي جملـابـهـة ا الـد
رشـحـ الـثالثة االنـتخـابـات بـ ا
الــبـزاز وعــارف والــعـقــيــلي وكـانت
الــنـتــيــجـة  14صــوتـاً لــلــبـزاز و13
صـوتـاً لـعــارف وصـوتـا واحـدا فـقط
للعـقيـلي هو صوته.ووفـقًا للـدستور
تــقـرر إعــادة االنــتـخــاب بـ الــبـزاز
وعــارف إال أن الــبــزاز أعــلن تــنــازله
لعبد الرحمن محـمد عارف خشية ما

ŸUL∫ محافظة ذي قار خالل اجتماع «

وارتـفـاع نسب الـغـبـار في االجواء
لـهـا تـأثـيـرات سـلـبيـة عـديـدة عـلى
مـنها تـلوث الهواء الواقع الـبيئي 
اجلـوي باجلـسيمـات العـالقـة التي
حتــــمـــــلــــهـــــا ذرات الــــغـــــبــــار مع
الـــعــواصف الــرمــلـــيــة مــا يــجــعل
الهواء ملوث وغـير صحي اضافة
الـى إحلــاق الــضـــرر بــالــنـــبــاتــات
الطبيعية التي تتعرض للعواصف
الـرمـليـة وتـؤدي الى جـفافـهـا تلف
احملــاصــيل الــزراعــيــة أو تــأخــيــر
ـوها بـسـبب تـرسب الغـبـار على

االراضي الزراعية).
وتــــابع ان (ســـقــــوط االمـــطـــار مع
الــعــواصف الــتــرابــيــة يــؤدي الى
امــطــار طــيـنــيــة وأن لــلــعـواصف
تـأثـيــرات صـحـيـة سـلــبـيـة بـسـبب
اســتــنــشــاق اجلــزيـئــات الــعــالــقـة
ـوجـودة في الـغـبـار) ـلـوثـات ا وا
واضاف انه (من بـ احللـول التي
يـجب الــقـيـام بــهـا لـتـفــادي تـأثـيـر
العـواصف الترابـية زيادة مـساحة
الـغطـاء النـبـاتي وانشـاء الغـابات
الـتي تـعـمـل كـمصـدات لـلـريـاح من
اشــجــار مــنـاســبــة قــويــة اجلـذوع
وسـريـعـة الـنــمـو وقـلـيـلـة احلـاجـة
لـلــمـيــاه وتـتــحـمل درجــات حـرارة
مــــرتــــفـــــعــــة وان من شــــأن هــــذه
االشـجار تـقلـيل كـميـات الغـبار في
االجــواء) واســتــطــرد بــالــقـول ان
(هــذا االمـر يـتــطـلب اجـراء دراسـة
تـتــضـمن حتــديـد نـوع الــعـواصف
الـتـرابيـة ومـواقع اخـتالل الـضغط
اجلـــوي ونـــوع االشـــجـــار) وقـــال
الـفيـاض (نتـدارس استـخدام مـياه

الـصـرف الصـحي لـسـقي االشـجار
كما هو معمول به في ثمرة  غير ا
مكن العديد من دول العالم ومن ا
أن يتم تخصيص مـبلغ مئة مليون
ــــشـــروع دوالر كـــمــــرحـــلــــة اولى 

احلزام األخضر).
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خـاطـب مـحــافظ مـيــسـان الـى ذلك 
هـيـئـة النـزاهـة الـعـامة عـلي دواي 
بـــشــــأن تــــســـجــــيل قــــطع اراضي
بــــأســـمـــاء اشـــخــــاص مـــخـــالـــفـــا
. وقــال دواي في بــيــان لــلــقــوانــ
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دعا خبراء في الـشأن البيئي  الى
مـراجـعـة مشـروع احلـزام االخـضر
2012 الـــــــذي  طــــــــرحـه عـــــــام 
واالســــتـــفــــادة من تــــنــــفـــيــــذه في
فـيما مواجـهة الزحف الـصحراوي
حلـوال للـحد طـرحت وزارة البـيئـة 
مـن تــأثــر الـــعــواصف الـــتــرابــيــة.
وقــالـو فـي بـيــان تــلـقــته (الــزمـان)
امس ان (مشروع احلزام االخضر
 طرحه عام 2012 اي قبل عشرة
وان مـدة تــنـفـيــذه تـتـراوح اعـوام 
اي ماب خمسة الى عشرة اعوام 
لــكــان ــبـــاشــرة به  أنه لــو  ت ا
ــلك غــطــاء نــبــاتي الــعــراق االن 
واسع وحزام اخضر عـلى مستوى
عالي واالجواء اكثر صفاءً ونقاء)
ــشــروع يـســهم في مـؤكــدين ان (ا
ايـقـاف الـزحف الـصـحـراوي ومـنع
وصــــوله الـى الــــعــــمق الــــعــــراقي
وحـمـايـة خـصـوبـة وادي الـرافدين
واالنتاج الزراعي وايقاف التدهور
الـبيـئي وحمـايـة التـنوع االحـيائي
ـنـاخـية ـهـدد بـسبب الـتـغـيرات ا ا
وارتـــفــــاع حــــرارة ســـطح االرض
فــضال عـن خـلـق فـرص عــمل آلالف
ـواطـن من مـخـتلف احملـافـظات ا
وحتريك االقـتصـاد الوطـني وتعلم
ـارسة مـهن وانـشطـة اقـتصـادية

اخرى).
ــشــروع يــعـزز واشــاروا الـى ان (ا
امكـانيات الـبحث الـعلمي وتـطوير
الـــقـــدرات في مــــجـــاالت الـــطـــاقـــة
ـتــجــددة والــبــيــئــة والــهــنــدسـة ا
واالســـهـــام فـي نـــقل الـــعـــراق الى

مرحلة التأقلم الفعال مع التغيرات
ـــنـــاخـــيــــة كـــمـــا يـــشـــجع عـــلى ا
اســتـــقـــطــاب فـــرص االســـتــثـــمــار
ـية واالسـتفـادة من الـتجـارب الـعا
الــنـاجــحــة في  مـيــدان الــتـشــغـيل
ومـكــافـحـة الـتــصـحـر والــتـسـويق
واالدارة والــتـنــســيق والـتــصــديـر

وغيرها).
jG{ qOKI

واضـــافـــوا ان (احلـــزام االخـــضـــر
يـساعـد عـلى الوقـايـة من االمراض
التـي تسبـبهـا العـواصف التـرابية
وتــقــلــيل الــضــغط عــلى والــغــبــار
ــســتــوصــفـات ـســتــشــفــيــات وا ا
الــوطــنــيــة وتــوفــيــر كــلف الــعالج
واطن من والتخفـيف عن كاهل ا
ضــحــايــا الـعــواصف الــغــبــاريـة)
مـــشــــددين عــــلى (ضـــرورة قــــيـــام
ـطلـوب في ميدان العـراق بدوره ا
مـكـافــحـة الـتـصـحــر والـتـكـيف مع
ـنـاخـيـة الـقـاسـيـة في الـتـغـيـرات ا
انـسـجـامـا مع الـتـزامـاته ـنـطـقة  ا
ـــتـــحــدة ضــمـن اتــفـــاقـــيــة اال ا
ـــكــافـــحـــة الــتـــصـــحـــر) ومــضى
اخلـــبـــراء الـى الـــقـــول ان (امـــانــة
بـغـداد كـانت قـد اكـدت عـام 2016
جاهزيـتها لـتنفيـذ احلزام االخضر
لــكن لـم يــتــحــقق من الــتــعــهــد اي

شيء). 
وطـــرحت وزارة الــبـــيــئـــة حــلــوالً
كافـحة التـصحر واحلـد من تأثير
من العواصف الـترابيـة.وقال مدير
عــام الــدائـرة الــفــنــيــة في الـوزارة
عـيــسى الــفـيــاض في تــصـريح ان
(زيــــادة الـــعــــواصف الــــتـــرابــــيـــة

تــلـقـته (الــزمـان) امس انه (خـاطب
الـنــزاهــة بـشــأن االرض الـزراعــيـة
ـمــتـدة من جــسـر الـســراي حـتى ا
اجلـسـر الـيـوغـسالفي وهـي عـبارة
عـن عــــقـــــارين 46 و45 مــــغــــربــــة
ا مـجـمـوع مـســاحـتـهـمـا 56 دو
ـالـية كـانت مـسجـلـة بأسم وزارة ا
ومخصصة للـمحافظة  وعلى هذا
االسـاس قـامت احملــافـظـة بــاحـالـة
اال ان ــســبح  ــلــعب وا مــشـروع ا
االمـانـة العـامـة جملـلس الـوزراء قد
الـغت تـخـصــيـصـهـمـا لـلـمـحـافـظـة

ـوجب كتـاب صادر مـنهـا وموقع
كخطوة من قبل نائب االم العام 
اولى لـبيـعهـمـا ثم صدر كـتاب من
قــــبـل وزيــــر الــــزراعـــــة بــــرفع يــــد
االصالح الـزراعـي عـنـهـمـا وخالل
اســبــوع  تــقــديـر قــمــة االراضي
ــبــلغ وبــيــعــهـــا الى شــخــصـــ 
اجـمـالي قـدره 20 عـشــرون مـلـيـار
ديـنـار) مـؤكـدا ان (قـيـمة االراضي
ـنطـقة بـالسـعر احلـقيـقي في تلك ا
ربع تزيد عن مليون دينار للمتر ا

الواحد).
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شـروع انـشـاء حدائق الـتـكـميـلـيـة 
في مــنــاطق مــخــتـلــفــة من مــديــنـة
الـنــاصـريــة االعــمـال الــتـكــمــيـلــيـة
ـشــروع أنـشــاء شـوارع رئــيـســيـة
ورابطة في احياء مـدينة الناصرية
ـشروع أنشاء واالعمال الـتكمـيلية 
و تــاثــيث مــدخل الــدوايــة -نــصــر
رحلة الثانية في قضاء الدواية). ا
وبــــ الـــــغـــــزي ان (هــــنـــــالك  12
ــاء تـتـضـمن مــشـروعـا اجملـاري وا

انـــشــاء خـــطــوط مــجـــاري ومــيــاه
أمـطـار وصـرف صـحـيى وشـبـكـات
شـــــوارع فـي عـــــدد مـن األحـــــيـــــاء
الـــســــكـــنــــيـــة  في  عــــدد من مـــدن
احملــــافـــظــــة اضـــافــــةالى اعــــمـــال
تكميليةوتشغيل محطات كهربائية
ــشــاريع ومــجــمــعــات مــاء وبــ  
الغزي ان اخلـطة تتـضمن مشاريع
الـــدوائـــر األمن والـــزراعـــة والــري

دني). والدفاع ا
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حــ كــان يـودعه ويــســتــقـبــله عــنـد
الـســفـر رؤســاء الـوزراء الـســابـقـون
وأتـيـحت لي الــفـرصـة أن أرافـقه في
زيارته الـرسميـة مع السـيدة عقـيلته
إلى إيـــران بـــدعـــوة مـن شـــاه إيــران
مـحـمـد رضـا بـهـلـوي واإلمـبـراطورة

فرح في آذار/مارس 1967. 
rO I  i —

ـست مـنه الـكـيـاسـة واالحـترام وقـد 
وجتـــنب الـــدخــول فـي الــصـــراعــات
ـا جـعـله في مـأمن من الـسـيـاسـية 
الـــقـــتل أو الــســـجن عـــنــدمـــا أطــيح
بــحــكــمه عــنــد تــســلم حــزب الـبــعث
احلـــكم عـــام 1968 فـــتم نــــفـــيه إلى
اخلـارج ثم عــاد إلى بـغـداد لــيـعـيش
فـيــهـا مــثل أي مــواطن.خالل زيـارته
تـــلـك اليـــران عـــلـــمت من مـــصـــادري
هـــمــــســـا

ـــا جــرى وحـــسب مـــا تـــســرب من
بـاحثـات ان الـرئيس عـبد الـرحمن ا
عـــــارف رفض في الـــــيــــوم الــــثــــاني
لـلـزيارة 15 اذار 1967 طـلب الـشاه
بـتـقـسـيـم شط الـعـراب بـ الـبـلـدين
قائال ما معناه أرض العراق ومياهه
وحـــدوده لـــيـــست عـــقـــاراً مـــســـجال
بـاسـمـي وال مـلـكـا صـرفــاً لـعـائـلـتي
كن أنها ملك الشعب العراقي  وال 
لي ولـغيـري التـفـريط بهـا.لـكني بـعد
فـتـرة حـصـلت عـلى الـنص من جنـله
ـرحوم قيس عـبد الرحمن الصديق ا
عــــارف وهــــو كــــمــــا يــــلي:(أن أرض
الــعـــراق ومــيــاهه وحـــدوده لــيــست
عــقــاراً مــسـجال بــاســمي وال مــلــكـا
صــرفــاً لـعــائــلـتـي وال مـقــاطــعـة من
مقـاطعـات أجدادي وال حـقال زراعياً
من حـقـول عشـيـرتي وال إرثـاً ألبـناء
قبـيـلتي وال غـنـيمـة من غـنائم
أهــــلي أنــــهـــا مــــلك الــــشـــعب
ــــكن الــــعــــراقـي وحــــده وال 
التفريط بـها أو التنـازل عنها
أو بــيــعــهــا أو تــأجــيــرهــا أو
قامرة التالعب بخرائطـها أو ا
ــــغــــامــــرة بــــهـــا أو بــــهـــا أو ا
ـسـاومـة عـلـيـهـا أنـهـا الـواحة ا
ـقدسة الفـردوسية الـرافديـنية ا
الــتـي اخــتــارهــا الـــله جل شــأنه
مــهــبــطــاً لـرســاالته الــســمــاويـة
ومـــثـــوى ألنــبـــيــائـه وصــومـــعــة
ألئـــمـــته ومـــنـــطــــلـــقـــاً لـــسالالته
البـشريـة. هي األرض التي حـملت
شعلة اإلنسانية والتحضر وطافت
عمورة فال أنا وال بها في أرجاء ا
ـتــلك حـق الـتــفــريط بــهـا غــيــري 
ــراتــهــا وبـــبــحــرهــا اإلقــلــيــمي و

ينائية).  الحية ومقترباتها ا ا
رحم الـله ابـا قـيس الـذي تـوفي يـوم
23 آب 2007 في عـــمـــان األردن عن

عمر ناهز الـ91 عاماً. 
كــان شـــخــصــيــة فــذة وكــانت فــتــرة
حــكـــمه الـــعـــراق تــتـــسم بـــالـــهــدوء

والطمأنينة.
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وقعت غزوة بدر الكبرى في السنة الثانية للهجرة .

وقـد توّجه عتاة الكفّار من قريش مِـنْ أمثال عتبة وشيبـة ابنيْ ربيعة  والوليد
بن عـتـبـة  وأبي جهـل - وكان مـجـمـوعـهم تـسعـمـائـة وخـمـس رجالً  –الى

حرب الرسول (ص) حتى أنهم أخرجوا معهم القيان يضربن بالدفوف ..!!
واجهة مصيرية ساخنة . وكانوا قد أعدوا عدتهم 

-2-
شركونُ يلقون فيه قتالهم . انّ (بدر) هو اسم لبئر كان ا

وقـد حتـرّك الـرســول (ص) نـحـو أرض (بـدر) وحـ وصل راح يـشـيـر (ص)
باركة الى مواضع في األرض ويقول : بيده ا

هذا مصرع فالن ...
وكان كما قال (ص) .
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ـشركون كـثيباً كـان معسكـر الرسول (ص) يضم 313 مـقاتالً  وح عال ا

سلم استهانوا بهم واحتقروهم ..!! قاتل ا ورأوا ا
شركون (عُمير بن وهب) وكان من شجـعانهم ليستطلع مواقع جيش وبـعث ا

النبي (ص) وح رجع قال لهم :
" مالهم من كم وال مَدَد  

وت الناقع   ولكنَّ نواضح يثرب قد حملت ا
أما ترونهم خُرسْا ال يتكلمون   

يتلمظون تلّمظا األفاعي 
وما لهم ملجأ االّ سيوفهم  

وما أراهم يولّون حتى يُقْتَلِوا  
وال يُقتْلون حتى يقتلوا بِعَددِهم "

وقدّرَ عددَهم بثالثمئة رجل 
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لم يكن اجلمحيّ (عمير بن وهب) مُخطئاً في ما قاله عن معسكر الرسول.
وهـذا ما دعـا (حـكـيم بن حزام) أنْ يـطـلب من عـتبـة الـرجـوع الى مكـة وإلـغاء

نازلة  ا
فـأحاله (عتبة) عـلى (أبي جهل) الذي رفض الرجـوع واتهم (حكيم بن حزام)
بـاجلـبُن  وتـراشق ( عـتبـة ) مع " أبي جـهل " في الـكالم وكـادا أنْ يـشـتـبـكا

فاجتمع اليهما الناس وفصلوا بينهما .
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وبـرز (عتبه) لـلحرب أول مـن برز ليـدفع عن نفسه تُـهمـة اجلُ واشتـعلت نار
ان فنادى عتبة : احلرب فبرز فِتيان من االنصار مدجج باال

يا محمد :
اخـرجْ اليـنـا أكفـاءنـا مِنْ بنـي عمّـنـا فدعـا الـنبي (ص) عـلـيّاً (ع) وحـمـزة عَمَّهُ

وعبيده بن احلارث .
وانطلقوا كاألسود للمبارزة .

ؤمن (ع) (الوليد)  ونازل عليٌّ امير ا
بينما نازل حمزة (شبية) 

ؤمـن جليّـةً ال معةً حتى أمـا (عبيده) فـقد نازل عتـبة  والحت بطـوالت أمير ا
قيل :

انه شارك في قتل الثالثة .
وبـعد مقتل هـؤالء الثالثة مأل الـرعب قلوب الـقرشي وراح عـلي (ع) يجندل

الرجال حتى قتل ستة وثالث رجالً من أبطالهم .
وكـانت محصلة احلرب النهائية تـشير الى مصرع سبع رجالً من صناديد

شترك   ا
ة  وهُزمت قريش شَرّ هز

سلمون في أثرهم فأسروا منهم سبع . وخرج ا
جرى ذلك في السابع عشر من رمضان 
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ؤمـنـ االمـام علي بن ابي ـشـركـ كان عـلى يـدي أمـيـر ا ان مـقـتل نصف ا
الئكة النصف اآلخر. ساندة ثالثة آالف من ا سلمون  طالب (ع) وقَتَلَ ا
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قتل علي (ع) :

الوليد 
وشيبة 

والعاص  
وحنظلة 
وطعمة 
ونوفل 

ومن هـنا كـانت األحـقاد عـلـيه ضاريـة للـغـاية  ولم تـخـمد نـيـرانُهـا حتى اآلن
على شيعته ومحبيه ومُواليه .
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وأعظم الدروس هنا :

قاتل أو قتلهم   انّ النصر بيد الله  وليس بكثرة عدد ا
وال بضخامة عُدُدهم أو قلتها .

ؤمنـ على اعـدائهم ببـدر لِمَا رآى مِنْ صـدقهم واخالصهم وقـد نصر الـله ا
وتفانيهم في الذبّ عن دينهم .

وهكذا غيّرت معركة بدر الكبرى وجه التاريخ .
وكسرتْ شوكةَ الباطل .
وأَذَلّتْ عبيدَ األصنام .

ان الصادق بوجه الشرك والزيغ واالنحراف . وهكذا هي صوالت اال
ـان الــصـادق  هــو كـلــمـة الــسـر في اســتـحــقـاق ان اال

النصر االلهي .
أمـا الــقــتـال بــدافع االســتـحــواذ عــلى الـغــنــائم ومـا
سـواهـا من األغراض الـدنـيـوية فـانه قـتـال النـفـعـي
الــذين ســـرعــان مــا يــولـــون األدبــار مــتـى مــا بــانت

عالمات اخلسران .

ـاليـة قـبـل مدة سـألـه احد خالل اسـتـضـافـة مـجـلس الـنـواب لـلـسـيـد وزيـر ا
الـنواب عن الورقة البيضاء ونسبـة ما حتقق فيها من االجناز فأجاب الوزير
وهــو صــادق ان فـقــرات الــورقــة تــتــجـاوز 300 فــقــرة وهــنــاك تـفــاوت في

ئة . عدل العام هو بحدود 61 با مستويات االجناز ولكن ا
كـنت ارجـو ان يكـون الـسـيـد الـنائب اكـثـر حتـديـداً في الـنـقاط االكـثـر اهـمـية
ا ال يكترث لها الكثير ألنها تتعلق بقضايا لـلمواطن العراقي من تلك التي ر

واطن. ا تعني اجنازاً مباشراً يلمسه ا ادارية اجرائية اكثر 
ـاً لـلــوزيـر وال حلـكـومـته فـاني اطــلب  من سـيـادته تـقـريـراً ولـكي ال اكـون ظـا
تـفـصـيـليـاً يـتـجـاوز فـيه اجلـوانب االداريـة واالصالحـات الـداخـلـيـة سواءً في
ـكن اعـطـاءهـا نــــــسـبـة مـئـويـة ـا ال  وزارته او في بـقـيـة الـوزارات فـتـلك 
ـئـة  من اصالحـات الـورقـة الـبـيـضـاء مـتـعـلـقة سـيـمـا وهـو قـد قال ان 40 بـا

الية. بوزارة ا
ـئـويـة ال حتــتـسب كـنـسـبـة عـدديــة  من مـجـمـوع فـقـرات الـورقـة ان الـنـسب ا
بـاشر على الـبيضـاء والتي ال تـتجـاوز الفـقرات الـرئيـسة الـتي لهـا تأثـيرهـا ا
ـئـة وفي هـذه يـقع الـتـقـصـير وضـعف االجنـاز في ـواطن اكـثـر من  20 بـا ا
ئة !!. ح أعطى أحد مراكز الدراسات نسبة اجناز للورقة البيضاء 11 با
ان اعـتماد مثل هـذه االرقام ال يعـدو كونه خداع اعالمي فـالقضايـا تتفاوت
ـواطن يريد ان يـسمع ارقـاما حـقيقـية ال نـسباً ال تـعني شـيئا في اهـميتـها وا
شاكل التي يعيشها الن اسـلوب وضعها غير متفق عليه.يجب التركيز على ا
ـواطن العـراقي كل يـوم عـامًال وفالحاً وعـاطالً وصـناعـيـاً ومسـتـهلـكاً وان ا

تـقدم له ارقاماً واضـحة محددة وبـيان ماذا حتقق وماذا
سـوف يـتـحـقق ومـا هي ضـمـانـات ان ال يـكـون هـنـاك
تـراجعات خالل احلـكومـات القادمـة وهذه هي التي
سـتعـزز ثـقة الـشـعب بإجنـازات احلـكومـة ال تـسويق
ئوية العامة دون تفصيل على انها اجناز!. النسب ا
{ عن مجموعة واتساب

كان يتوقعه لو انـتخب هو للمنصب
ولــكـــون عــبــد الــرحــمن هــو شــقــيق
الـرئيـس الراحـل وانه كـان من رجال
ثـورة 1958 وقـال ان عــبـد الــرحـمن
"رب أســــــــــرة " فـي إشــــــــــارة إلى أن

منافسه العقيلي غير متزوج.
كنت واقفـاً وراء العقـيلي عنـدما كان
مــحـــضــر االنـــتــخـــاب يـــنــتـــقل بــ

ـدنــيــ (الـوزراء) احلــاضـريـن من ا
والـعـسكـريـ لـتـوقـيعـه والحظت ان
العقيلي لم يوقـعه بينما كانت أمامه
ورقـة امـتألت "بـشـخـابيـط" تدل عـلى
تـوتـره وخـيـبـة أمـله. وكـان أكـثـر مـا
حـز في نـفـسه أن احـد قـادة اجلـيش
ن كــانـوا يـســنـدونه قــد تـقـدم إلى
عــبــد الــرحـــمن عــارف وألــقى عــلــيه

الـتـحيـة الـعـسـكـرية
قــــــائـالً (ســـــأبــــــقى
جنـديـاً مخـلـصاً لك
كــمــا كــنت جــنــديـاً
مـخـلـصـاً لـشـقيـقك
فــقــيـدنــا الــعــظـيم
عـــــــبــــــد الـــــــسالم
عـــارف).وقـــبل أن
يـــكـــتب الـــبـــيـــان
الــــــــــــرســـــــــــــمـي
باالنتـخاب كانت
إذاعـــــة بــــغــــداد
الــتي يــســيــطــر
عــــــــلـــــــيــــــــهـــــــا
العـسكـريون قد
أذاعـت خــــــبـــــر
انتخابه!!.وخل
ال رئــــــاســـــــته
لــلـجــمــهــوريـة
عــــــرفــــــتـه عن
كـــــثـب وكـــــان
يــــــــــســــــــــعـى
لـلتـهـدئـة ب
الـــــــــــكــــــــــتـل
ـــتــنـــافــسه ا
وتـــمـــثل ذلك

امــام الــرأي الــعــام

WOLM∫ احد مشاريع تنمية االقاليم

ن عارف يؤدي اليم القانونية
: عبد الرحم
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استنادا الى الفقرة رقم (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٢

رقم بالعدد ٢٧٨٠ في ٢٠٢٢/٣/١٣ رقم بالعدد ١٢٠٩ في ٢٠٢٢/٢/٢ وكتاب اعادة االعالن ا الحقا بكتاب االعالن ا
WFÝ W‡‡‡‡‡F?L−  ¡U?‡‡‡‡‡‡‡‡  …b‡‡‡‡‡‡ŠË qOG‡‡‡‡‡‡A?ðË V‡‡‡‡‡‡B½Ë eO?‡‡‡N&® ـناقصة الـعامة واخلاصة بـ تعلن مـحافظة مـيسان/ قسم الـعقود احلكـومية عن اعادة اعالن ا
WM ±≥∞≥) وبكلفة تخمينية مقدارها   WOKOLJ² « —ôËœËd²³ « W?½“«u درجة ضمن تخصيصات ( dO)« WOŠU½ WO½UG?A© وا « W¹d  w  WJ³A « l  W?ŽUÝ Ø≥Â μ∞

ÆÂu¹ ©≤∑∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «dŽ —UM¹œ n « Êu LšË WzULF³ÝË ÊuOK  ÊuF³ÝË bŠ«ËË WzULFÐ—« ©¥∑±[∑μ∞[∞∞∞®

ـصـنـف من ذوي اخلـبـرة واالخـتصـاص تـقـد عطـاءاتـهم خالل اوقـات الدوام ـقاولـ ا نـاقـصـة من الشـركـات وا فـعـلى الـراغـب بـاالشـتـراك في ا
الرسـمي الى العـنوان (مـيسان - الـعمـارة - الشبـانة - بـنايـة محافـظة مـيسان - الـطابق االول قـسم العـقود احلكـوميـة) وللـحصول عـلى معـلومات

اضافية االتصال على مدير قسم العقود احلكومية الهاتف (٠٧٧١٠٩٠٩٤٤٠).
ـناقصة عـلى ان تقدم عـطاءاتهم في داخل ظـروف مغلقـة ومختـومة ومثبت عـليهـا اسم مقدم الـعطاء وعنـوانه االلكتـروني ورقم الهاتف واسم ورقم ا

مستصحب معهم البيانات االتية:-
U¼dO?ſ ô w© وعلى شكل خـطاب ضمـان (صادر من احد «dŽ —U?M¹œ n « dA?Ž WO?½ULŁË W?zUL?F³ÝË Êu?OK  W?FÐ—«® ©¥[∑±∏[∞∞∞® ١- التأمـينات االولـية والبـالغة
ناقصة. دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا ركزي العراقي). او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة  نصة االلكترونية للبنك ا عتمدة وعبر ا صارف ا ا
نـاقـصة صـادر من الـهيـئة الـعـامة لـلـضرائب مـعـنون الى مـحـافظـة مـيسـان/ قـسم العـقود ـانـعة من االشـتـراك في ا ٢- بـراءة الـذمة او كـتـاب عدم 

احلكومية .
٣- شهادة تأسيس الشركة مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة.

ناقصة بنسخته االصلية. ٤- وصل شراء وثائق ا
شروع. ستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ ا نشأ للمواد ا ٥- تقدم شهادة ا

ناقصات يتم مراعاة ما يلي: شاركة الكثر من شركة او مقاول في التقد لالشتراك في تنفيذ ا ٦- في حالة ا
أ. تعتـمد نسـبة الشراكـة ب الشـركاء وحسب مـا محدد في عـقد الشـراكة وفي حالـة لم تذكر النـسبة في عـقد الشـراكة فيـتم القسـمة بيـنهم على عدد

الشركاء بالتساوي.
وذج اتفـاق اولي على الشـراكة موقع من قبل برم بـينهـما على ان يكـون مصدقـا من كاتب العدل اخملـتص ويجوز تـقد  ب. يـعتمد عـقد الشـراكة ا
نـاقصة عـليهـما على ان يـتم تقد عـقد الشـراكة بيـنهما اطراف الشـراكة معـززا بتعـهد يقـدم من قبلـهم بعدم الـتنازل او االنسـحاب في حالـة رسو ا
مصـدق من كاتب الـعدل اخملـتص بعـد توقـيع العـقد خالل مـدة ال تتـجاوز(١٤) يـوما من تـاريخ توقـيع العـقد وفي حـالة انـسحـاب احد الـشركاء فـيتم

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. معاملة ا
فـوض للـشـركة او من يـخـوله قانـونـا الى قسـم العـقود ـديـر ا ـناقـصـة بعـد تـقد طـلب حتـريري من ا ٧- بـامـكان مـقـدمي العـطـاءات شراء وثـائق ا
U¼dO?ſ ô w© غير قابل «dŽ —U?M¹œ n « ÊU?²zU? ـناقصـة والبالغ ®∞∞∞]∞∞≥© ® احلـكومـية لغـرض شراء الوثـائق القـياسيـة على ان يـتم دفع مبـلغ مستـندات ا

للـرد. 
WŽU? « ©≤∞≤≤ØμØ±∞® ·œU?B*« ©¡U?Łö¦? «® Âu¹ Êu?JO?Ý W?B U?M*« oK?ſ b?Žu  ©≤∞≤≤ØμØπ® ·œU?B*« ©5?MŁô« ® Âu?¹ Êu?JO?Ý WB? U?M*« ozU?ŁË lO³?  b?Žu  d?š« Ê« UL?K?Ž

?¦Ë ©«dN?þ dA?Ž WO?½Uسيـتم فتح الـعطـاءات بشـكل علـني في نفس يـوم الغـلق امام مـقدمي الـعطـاءات واذا صادف يـوم فتح الـعطـاءات عطـلة رسـمية «®

دة ®∞π© يوما من تاريخ غلق ناقصة على ان تكون العطاءات نافذة  ه بعد موعد غلق ا فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل اي عطاء يتم تقد
ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. ناقصة. يتحمل من ترسو عليه ا ا

©≤∞≤≤ØμØ≥® صادف ?¦UŁö¡) ا ?dN?þ …b?Š«u»© من يوم (» ـنـاقصـة عنـد السـاعة ®» شـارك في ا سيـتم عقـد مـؤتمـر خاص بـاالجابـة علـى استـفسـارات ا
ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ويكون ا

ذكورة في الوثيقة القياسية: عايير االخرى ا درجة في ادناه فضال عن ا  مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير ا
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ـناقص مستجيبـة عند تلبيتها قدمة من ا dOGB…© الصادرة عن وزارة التخطـيط وتكون العطاءات ا « ‰UGýô« œuIŽ WIO?ŁË) يتم اعتماد /ØWEŠö

ا نـاقصـة في حال عـدم التـزام مقـدم العـطاء  ـطلـوبة في شـروط ا الـية ا عـاييـر التـأهيل احملـددة فيـها بـفروعـها كـافة والـشروط الـقانـونيـة وا
تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. 

¥∞∞∂ ∫œbF «

≤∞≤≤Ø¥Ø±∏ ∫ a¹—U² «

WOMH «  U³KD²*«WO U*«  U³KD²*«WO½u½UI «  U³KD²*«

شـروع / مـهـندس ١- مـديـر ا
(مدني) او مهندس (مساحة)

٢- فني (ميكانيك)/عدد (١)
٢- فني (كهرباء) / عدد (١)

بلغ (٤٧٫١٧٥٫٠٠٠) دينار عراقي ١- سيولة نقدية 

اثـل واحد مـنـجز وخـالل مدة ال تـتـجاوز ٢- يـقـدم عـمل 
بلغ ال وعد النهائي لتقد العطاء و (١٠) سنوات قبل ا

يقل عن (١٤١٫٥٢٥٫٠٠٠) دينار عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

٢- شــهـادة تــأســيس الـشــركـة مــقــدمـة من مــسـجل
الشركات في وزارة التجارة

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تـصـنـيـف الـشـركـات وا
ارسة مهنة (العاشرة) واجازة 
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ــنـــطــقــة  ومــا يــتــجــاوزـــا  وـــذه وبــا
النتائج تشمل مايلي:

 •الــــفــــوضى وتــــمـــزق وحــــدة أراضي
العراق

 •فــقـدان لالسـتــقـرار يــدد األنــظـمـة في
الدول العربية الرئيسة.

ي  •اتـساع ــائل في نـطاق اإلرـاب الـعا
ـصـالح األميـركـيـة يغـذيه الـعداء ضـد ا

تحدة. تزايد للواليات ا الديني ا
 •انـقـطـاعـات كبـرى في اإلمـداد بـالـنفط
وتــــوتــــرات شــــديــــدة في الــــتــــحــــالف
األطــلــسي.. ـــكــذا كــان حتـذيــري لـم من
ـصاعب الـتي بـرزت فـيـما الـعـديـد من ا

بعد غزو العراق.
وقع االلكتروني { البقية على ا

اقــتـحم تــشـيـني
مــجـال عــمـلــنـا 
وجـافى احلقيقة
 وحتـــــــدث دون
الــرجــوع الــيــنـا
لـكـي ال ننـفـي ما

وصل إليه.
d¹—UIðË  «d¹bIð
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- فـي مسـاء يوم
اجلـمـعة 6أيـلول
2002? عــــــــــــام 
اجــــتـــمـع فـــريق
عــــمل الــــرئـــيس
لـألمن الــــقـــومي
CIA شاركة و
لـــــــبــــــــحث مـــــــا
ســــنــــفـــعــــله مع
الـــعــراق  وقــدم
فــــــــــــريـق رايـس
تــقــاريـر كــثــيـرة
تـؤسـس لـلـحرب
وتـــــــــــــــــــــــــــضــع
ــــا تـــــصــــورات 

ـــكن أن جتـــري عـــلــيـه. وقــد حـــذرتـم
كـــتــــابـــيـــاً من كـل مـــا يـــجـــري اآلن في
الــعـراق ولــكـنــم لم يـســتـمــعـوا لي  و
أكــدت لـم أن الـفــوضى سـتــعم واإلرــاب
سـيتـصاعـد ضد األمريـكيـ . وكنت قد
قــــدمـت في اجــــتــــمـــــاع ســــابق في 13
آب ?2002ورقـة بـالـغة األــمـية بـعـنوان
"الـعاصـفة الكـاملـة  االستعـداد للـنتائج
الـســلـبـيـة لـغـزو الـعـراق ". وتـطـرح ــذه
الــورقــة الـســيـنــاريــوــات األســوأ الـتي
ـكن أن تقابلنا أثناء مـحاولتنا تغيير
الــنــظـام فـي الـعــراق. ويــنص مــلـخص
الـورقـة عـلى أنه في أعـقاب غـزو تـقوده
أمـيـركا لـلـعراق  فـإنــا ستـواجه نـتائج
سـلـبـيـة فـيـما يـتـعـلق بـالـعـراق نـفسه 

قـد يطلب منـا تنفيذـا داخل العراق  أو
عــنــد حــدوده.   وفي شــهـر آب ?2001
قـــمــنـــا بـــتــعـــيـــ رئــيـس جــديـــد لـــذه
اجملـمـوعة لـيس باسـتطـاعتي االفـصاح
عـن اسمه  ألن الكشف عـنه ال يزال قيد
احلــظــر  وكـان ـــذا الــضـابـط الـذكي ذو
نظم  أمريكي من أصل كوبي.  الفكر ا
- في اجتماعاتنا مع الرئيس في كامب
ديـفـيد فـور وقوع ــجمـات سـبتـمبـر كان
لـدى نائب وزير الـدفاع  بول وولـفويتز
إصـرار غـريب على أن يـتم إدراج صدام
عــلى الئــحـة من تــشــمـلـم عــمــلـيــة الـرد
األمــريـكي عــلي ـــذه الــجـمــات. و كـانت
كـوندوليـزا رايس تشارك ــؤالء حتمسـم
لــلـحـرب.  وقـد أبــلـغـني ريــتـشـارد ــاس
مــديــر الـــتــخــطــيط الــســابق في وزارة
اخلــارجـيـة ( رئــيس مـجــلس الـعالقـات
اخلـارجـيـة األمـريـكي في الـوقت الراـن)
أن رايـس قالـت له في تـمـوز عام 2002
إن الــقـرار  اتـخـاذه بـالـفـعل  ومـا لم

يخضع العراق
لــكل شـروطــنـا وطـلــبـاتـنــا فـإن احلـرب

ستقع ال محالة.
-  فـوجـئت بنـائب الـرئيس دك تـشـيني
يـقـفز عـلى عمل  CIAلـيـمـد في خـطاب
لـلـحـرب متــمـاً صدام بـحـيـازته سالحاً
نـووياً سيضرب به أمريكا وحلفاءـا في
الـقـريب العـاجل !   ولم يـقف األمر عـند
ــذا احلـد  فـكم شعـرت بـالـغرابـة أيـضاً
عــنـدمـا فــوجـئت بــخـطـاب ألــقـاه نـائب
الـرئيس تـشيني في  26آب  2002أمام
حــشـد من احملـاربـ الــقـدامى قـال فـيه
لــــيس هــــنـــاك أدنى شـك في أن صـــدام
حـسـ لـديه اآلن أسـلـحـة دمـار شامل 
وــو يـحـشـدــا اآلن لكي يـسـتـخـدمــا ضد
أصـدقائنـا وحلفائـنا وضدنـا ". كما قال
تشيني في نـاية خطابه : " ـناك كثيرون
مــنـا عـلي قـنــاعـة بـأن صـدام ســيـمـتـلك
سـالحـاً نـوويــاً في أقـرب وقـت ". وــكـذا

كــان بـــرفــقــة دوجالس فــيث في أوربــا
وقـت وقـوع ــجـمات 11أيـلـول  وأثـنـاء

عودته معه على م طائرة
عـسـكريـة الـيـوم التـالي لـلـجـمـات  قال
ــذا الضابط الكبيـر لفيث إن القاعدة ـي
ـسـؤولـة عن ــجمـات الـيـوم الـسابق  ا
وأنه ال بـد من الـقـيام بـحـملـة عـسكـيرة
كبري ضد معاقلـا في أفغانستان . وكم
كما روى لي كـانت صدمـة ـذا الضـابط 
 لــدي سـمــاعه فـيث يــرد عـلــيه قـائالً :
احلـمـلة يـجب أن تتـجه على الـفور إلي

بغداد.
   - أن مـا كـان لـديـنـا في تـلـكـم الـفـترة
من حـقـائـق مجـردة  لـم يكـن يـجعـلـني
أتـــصـــور أن ــــنـــاك أي داع أو ضــرورة
لـتحرك قطار الغزو ضد العراق . بينما
كـان العـراق بالـنسـبة لـلكـثيـر من أفراد
ـثل شغـلـم الشـاغل حتي إدارة بـوش 
قــبل وصــولــم مــعه لــلــســلــطــة . ولـدى
وصــولـم كــان الــعــراق يــســيــطــر عــلي
تــــفـــــكــــيــــرـم.  ولـم ال وقــــد كــــان بــــول
وولـفـويتـز وريـتشـارد بـيرل ودوجالس
فــيث من بـ ثـمــانـيـة عـشــرة شـخـصـاً
وقـعـوا عـلى رسـالة مـعـلـنـة صادرة عن
جــمـاعـة أطـلـقـوا عــلـيــا اسم " مـشـروع
الـقرن األمريكي اجلـديد " يطالـبون فيـا

 . بإسقاط صدام حس
- وغـالــبـاً مـا يُـنـسى أيـضـاً أن تـغـيـيـر
الـنظام في العـراق كان سياسـة رسمية
مـــعــلـــنــة أيــضـــا إلدارة الــرئـــيس بــيل
كــلـــيــنــتــون  وكـــان الـــدف من قــانــون
حتـرير العـراق الذي أعلـنه الكوجنرس
فـي عــام  ? 1998وقـــد  تــخـــصــيص
 100مــلـيــون دوالر لـوزارة اخلــارجـيـة
السـتـخدامــا في عـملـية الـسـعي لوضع

نـاية لنظام صدام.
CIA كـــــانت في إدارة عـــــمــــلــــيــــات -
مـجـمـوعـة عـمـليـاتـيـة خـاصـة بـالـعراق
تـخطط جلـميع العـملـيات السـرية التي

دور مـحتمل لرسمي ينتمون لدولة ما
يــقـومـون بـرعـايــة الـقـاعـدة  و لـكن لم
جنـــد دلــيالً واحـــداً يــشــيـــر إلي تــورط

العراق. 
  - لــقـد صـدمـني مـا ســمـعت من بـيـرل
فـالـتفت إلى اخلـلف سـائالً نفـسي: " ما
الــذي يـــتــحــدث عــنه ــــذا الــرجل بــحق
اجلـحيم ". كـما رحت أتـساءل عن سبب
وجـــود بــيــرل فـي الــبــيـت األبــيض في
أولـى ساعات صبـاح ذاك اليوم حتديدًاً
? إن بــوش وصــقــوره وصــلــوا الــبــيت
األبـيض والنـية مـبيتـة لغـزو العراق و
اســتـــغــلــوا أجــواء أيــلـــول لــغــسل مخ
األمريكي وكسب تأييدـم للحرب. و

وعد احملـدد  الذي أصبح فيه سـيظل ا
غـزو الــعـراق أمـراً حـتـمـيـاً  أحـد أكـبـر
األلــغــاز بــالــنــســبــة لي. فــقــد كــنت في
الــفــتــرة الـتي أعــقــبت أحــداث احلـادي
عـشر من سبتمبر  والشـور أيضاً التي
ســـبــقـــتـــا  مــشـــغــوالً إلـى حــد الـــوس
بـاحلرب عـلى اإلرـاب. و لم تكن الـليالي
الـطـويـلـة الـتي جـافـاني فـيــا الـنـوم في
رحـلة لـا أي صـلة بصـدام حس تـلك ا
ـا كانت الـقاعـدة ـي التـي تسـيطر  وإ
عـلي الكوابـيس التي كانت تـداـمني في

نومي. 
  - ــناك حادث آخـر يب كـيف أن النية
كـانت مبيتة حلرب الـعراق فقد أبلغني
مـؤخـراً ضـابط عسـكـري كبـيـر حدث أن

‰uK¹« À«bŠ« WOAŽ

  - فـي يـوم األربـعـاء الــثـاني عـشـر من
ســبـتـمــبـر  الـذي شـــد بـزوغ فـجـر أول
يـوم لعـالم جديد أصـابه اجلنون . وفي
ســاعـة مـبــكـرة من صـبــاح ذلك الـيـوم 
ركـبت  مروحـية كـانت بانـتظـاري  لكي
تـــمــضـي بي لــرؤيـــة رئــيـس الــواليــات
وعندما وصلت البيت االبيض تحدة  ا
ؤدي إلي " ـمـر ا  و أثـنـاء سـيـري في ا
اجلـنـاح الغـربي  رأيت ريـتـشارد بـيرل
بـنى في الوقـت نفسه و ــو يخـرج من ا
الـذي كنت أـم فـيه بالدخـول . و بيرل ـو
واحـد من مـجـموعـة شـخـصيـات يـحمل
كـل مـنـــا لــقب " األب الــروحي " حلــركـة
احملــافـــظــ اجلــدد  و في ذلك الــوقت
كان يشغل منصب رئيس ـيئة سياسات
الــدفــاع  و ـي مــجـمــوعــة اسـتــشــاريـة
مــســتــقــلــة تــتــبع وزيــر الــدفــاع. و مع
اقـــتــرابي من الـــبــاب  اســتـــدار بــيــرل
نـــحـــوي  و قــال  ":  عـــلى الـــعــراق أن
يـــــدفـع ثــــمـن مـــــا حـــــدث بـــــاألمس . ـم
ـسـئـولـيـة " .و ــنـا شـعرت يـتـحـمـلـون ا
بـالصدمة . و لكني لم انبس ببنت شفة
. فـقبل  ساعـة  قمت باستـنساخ قوائم
ركـاب  الـطـائـرات اخملـتـطـفـة األربع  و
ـا ال يـدع أي الــتي ظــر من خاللـــا  و 
أن تـنـظـيـم الـقـاعدة وراء مـجـال لـلـشك 
ــذه الـجمات .لقد كنا وعلى مدي الشـور
و الـسنوات نحقق في احتماالت وجود
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ـرقم (٧٢٥١) في ٢٠٢٢/٤/١٨ ورد سـهــوا في جــريـدة الــزمــان بـالــعــدد ا
بلغ (٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مائتان مليون دينار حيث ورد التأمينات االولية 
خطـاء والـصـحيح هـو (١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مـائـة ملـيـون ديـنار لـذا اقـتضى

التنويه. 
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ـوجب الوثـائق القيـاسية ـؤهل وذوي اخلـبرة لتـقد عـطاءاتهم  ـعادن / شـركة ديالى الـعامـة ) بدعوة مـقدمي العـطاءات ا يـسر ( وزارة الصـناعة وا
اإللزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي : 

ـؤهـل والـراغـب في احلـصـول على  مـعـلومـات إضافـيـة االتصـال (شـركة ديـالى العـامـة ) وعبـر الـبريـد االلكـتـروني أو موقع ١- على مـقـدمي العـطاء ا
قدمي العطاءات مع مالحظة مايلي : -  وضح في ادناه وكما موضحة بالتعليمات  االلكتروني ا

بلغ التخميني التشغيلي لكلف التصنيع للمناقصة هي (٣٦٥٠) دوالر للطن الواحد (فقط ثالثة اآلف وستمائة وخمسون دوالر ال غيرها) يضاف اليه أ- ا
بلغ االجمالي سعر LME للنحاس ليوم ٢٠٢٢/٣/٢٤ هو (١٠٣١١) دوالر للطن الـواحد (فقط عشرة االف وثالثمائة واحد عشـر دوالر ال غيرها) ليصبح ا

للعطاء (١١٧٢٠٣٤) دوالر (فقط مليون ومائة واثنان وسبعون  ألف واربعة وثالثون دوالر ال غيرها) واصل  CIP مخازن شركة ديالى العامة. 
ها مع ـطلوب تقـد ب  –مقـدار مبلغ الـتأميـنات االوليـة للمـناقصـة هو (٢٣٤٤٠) دوالر ( فقط ثالثـة وعشرون الف وأربـعمائـة واربعون دوالر ال غـيرها وا

العطاء . 
ـناقصة من قـبل شركتنا د- أن سعر بـيع مستنـدات للمنـاقصة هو (٢٠٠٠٠٠) دينـار عراقي (مائتـان الف دينار عراقي ) غـير قابل للـرد إال في حال إلغاء ا

قدمي العطاءات .  حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض 
اذج العطاء) ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغيير وجود في القسم الرابع ( وذج صيغة العطاء ا هـ  –على مقدم العطاء أن يستخدم 

طلوبة  علومات ا في شكله ولن تقبل اي بدائل كما  ويجب تعبئة جميع الفراغات با
ان شركتنا غير ملزمة بقبول اوطا العطاءات سعراً .  •

طلوبة : ( كما مبينة في وثائق العطاء )  ٢- متطلبات التاهيل ا
٣- يتم تسلـيم العطاءات الى الـعنوان اآلتي ( شركـة ديالى العامة / طـريق بغداد بعـقوبة اجلديد  –قرب تقاطع الـقدس ) وان اخر موعـد لتسلـيم العطاء
تـأخرة سـوف ترفض وسـيـتم فتح الـعطـاءات بحـضور مـقدمي ـناقـصة في ٢٠٢٢/٥/٩ وان الـعطـاءات ا سـيكـون الـساعـة الثـانيـة ظهـراً من تاريخ غـلق ا
ثليهم الراغـب باحلضور في العنوان اآلتي ( مقر شركـتنا / غرفة جلنة فتح العروض ) في السـاعة التاسعة صباحاً ليوم  ٢٠٢٢/٥/١٠ العطاءات او 

وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التالي للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقد العطاء ويعتبر موعد الغلق. ..مع التقدير 
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بــالـعــدد ٧٢٥١ بـتــاريخ ٢٠٢٢/٤/١٨ ورد سـهـواً
رقم العدد / ٢٩٤٤٦٨  والصحيح ٤٦٨ وورد رقم
ــنــاقــصــة (٤) والـــصــحــيح (٤٦) لــذا اقــتــضى ا

التنويه.
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WÝuK¼ Âö
ـفـجوع الـفـرحـان يـنوح,ا الـعـاشق يـنوح نـحن الـعراقـيـون كـأنـنا خـلـقـنـا لـلنـواح
ننـوح على غـني ينـوح ا الفـاشل ينـوح النـاجح ينـوح ينـوح
ذاكـرتنـا حـديـديـة ونـتهم اضي ونـنـوح عـلى احلـاضـر ا
بـس اريـــد أعـــرف أحـــنه شـــنـــريـــد بـــذاكـــرة الـــســـمك
ما عـلينه ليش الـبيت نظيف ونذب وشيـريدون من عدنه

الزبالة بالشارع.

بغداد
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انـتــقـلت الى رحـمــة الـله تـعــالى احلـاجـة والـدة
v وزير OF « qOK'« b?³Ž ‚«“d « b³Ž —u?² b «

التعليم العالي االسبق.
وتقـام الـفاحته عـلى روحـها في جـامع الـكلـيدار

بالكوفة يومي الثالثاء واالربعاء بعد االفطار.
إنا لله وإنا إليه راجعون
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سهرة جـميلـة امام شاشـة التلفـاز برفقـة ابريق الشـاي وزوجة ملـيئة بـالتناقض
اضي مع صحن فواكه شبه مع صحن مـكسرات وعلبة شوكوال من االسبوع ا
متعفن امام زخمة اخبار شديدة التفاهة وافالم متكررة كل عطلة نهاية اسبوع 
كـانت لــيـلـة جـمـعـة كـئـيـبــة عـاديـة اجلـمـيع يـشـعـرُ بــالـضـجـر من هـذا الـيـوم في
ونت االسـبـوع فـجئـة مع تـسـارع االخبـار الـتي بال فـائـدة وبال حلـول تـعـطل ر
ليئـة بالكذب والدجل واعالنات التمتُ للحقيقة التلـفاز وانا اقلب بهذه القنوات ا
ـلل انـقطع بـصـلـة وكـلهـا مـنـتـجـات غـيـر فـعـالة فـي ازالة اي شـيء ثم مع هـذا ا
التـيار الكـهربائي كـما يحـدث كل يوم انه امرُ عـادي نعم .. عادي يـاعزيزي حل
ـا مـا حـدث هـو ان كـرة ظالم وهــدوء لـكن هـذا الـهـدوء لم يـدم مـاذا حـدث .. ا
االطفـال الذين يلعبـون بالشارع قـد  كسرت زجاج سيـاراتي اوه السيارة بدأت
بـالـصـراخ كـأمـرأة تـريـدُ ان تــنـجب االن خـرجت من الـنـافـذة وانـا انـظـر ..مـاذا
شـاهـدتُ ..كـالـعـادة الـشـارع فـارغ وجـمـيع االطـفـال قـد هـربـوا خـرجتُ التـفـقد

السيارة كانت مكسورة بالفعل ..
ـا اعـتـقـدت ان هـذه الـلـيـلـة لن تـسـوء اكـثـر من هـذا لـكن االنـشـداد واالنـشـداد 

يحصل في هذا العالم اليزال مستمراً .
وفجـأة بعد هذا الصخب عاد الـتيار الكهربـائي دخلتُ النهي هذه االفالم التافة
ملة لكن صدمت ان الـصورة اصبحت زرقاء التتـحرك كانت صامتة واالخبـار ا
ـاذا توقف بث االخبار فقلتُ تناقضـة في ارائها ماذا يحدث  ثم قالت زوجـتي ا
ـا يـاعـزيـزتي ان هـذه الـقـنـاة قـد مـست احـد حـكـام الـعـرب او انه فـيـهـا لـهـا ر
كـلـمـات سـيـئة تـمس احـد رجـال الـدين ..مـارأيك ان تـصـعـد لـلـسـطح يـاعـزيزي

ا حترك صحن االشارة.  لتنظر ر
ـاذا طـاوعـتـها وصـعـدت رغم اني اعـلم الـقـنـاة قـد اغـلـقـوها هـي فقط ال اعـرف 
ــا جتـاملُ وبــاقي الــقـنــوات كـانت التــزال تـبـث بـحــريـة النــهـا التــمس احـداً وا

وجتملُ.
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جاءت احالم الـعراقي وامالهم وتطلـعاتهم بعد سقوط الـنظام الدكتاتوري عام
كبـيرة وحلـموا انـهم سيـعشـون نهضـة عمالقـة  في التـنمـية  والـصحة  2003
والتربـية والـتعـليم  وظهـور مشـاريع كبـيرة  تـشمل كافـة منـاحي حيـاتهم  بـغية
ـقـراطـية  و ـعـاشيـة بـعـد ان يـتـذوقـوا طعم احلـريـة والـد حتـسن  اوضـاعـهم ا
يزدهر وطـنهم وينـفتح على العـالم واالقليم ويعـود العراق قويـا معافا ويـستقبل
واطن الـعراقي في كافة ارجاء العالم بالتـرحاب واالحترام والتقدير  لكن ما ا
 حـصل عـلـيه الـعراقـيـ كـان عـكس ذلك تـمـامـا  فـاالزمات والـنـكـبـات والـفـقر
والــتـفــاوت الـطــبـقي والــتـردي والــتـراجع وانــحـســار اخلـدمــات وتـهــديـد االمن
ذهبية ـشترك  والسلم االهـلي  والتخنـدقات الطائفـية والعنصـرية وا والعيش ا

ذكور. واطن بعد التأريخ ا كانت السمة االبرز حلياة ا
  ولــعل من سـمــات مـرحـلــة مـابـعــد سـقـوط الــنـظـام الــصـدامي هـو االنــفـتـاح
السيـاسي الذي شهد ظهور طبقة سياسـية وحزبية واسعة لم تألفها البالد من
قـبل وهـذا االنـفـتـاح اثـمـر عـن تـنـوع عـددي وكـمي كـبـيـر  بـخالف مـوضـوعـة
احلزب الـواحد التي كان مسـيطرة على االوضاع داخل الـعراق وكان اجلميع
يستـبشر بهذا الـتوسع السياسي لـعله يقدم او يضـيف للبلد مـاكان يطمح اليه
في هــذا اجملـال اال ان ذلـك الـتــنــوع لم يك ســوى وبـاال عــلــيه بـحــسب وصف
الـكـثـيـريـن فـالـتـنـوع احلــزبي انـتج بـعض الــسـيـاسـيـ مـن الـذين اليـعـون من
مـفـاهـيم الـعـصر احلـديث وال مـن فنـون الـقـيـادة الـشيء الـبـسـيط فـيـما راحت
ا ستؤول اليه احـوالهم نتيجة  ( بعض اجلـماهير تركض خلـفهم (غير عارفـ

قرارات وتصرفات وافكار ومصالح تلك الساسة!!.
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قابل برزت بعض االسماء السياسية  وتصدت لظروف البلد  واستطاعت با
ـكن القـول عـنه بـأنه كان وطـنـيـا ومسـؤوال ونـاجـحا في نـسـبيـا تـقـد شيء 
مـرحـلة مـا امـا نـتـاجـات الـبـقـية االخـرى فـكـانت كـارثـيـة عـلى الـبالد والـعـباد
صـالح الـضـيـقـة والـتي سـبـبت الـتـحـديات بـسـبب الـنـهج اخلـاطئ واالفـكـار وا

والكوارث واالزمات والفساد بكل انواعه.
ـطــلـوب الــيـوم تــوجـيه دفــة الـبالد نــحـو االصـالح اكـثــر من اي وقت مـضى ا
الـيـة واالجـتمـاعـيـة والصـحـية اصالح يـشـمل كل نـواح احليـاة الـسـياسـيـة وا
ـسـتـوى مـعـيـشة والـثـقـافـيـة والـفـكـريـة  فـهـدف االصالح االول هـو االرتـقـاء 
واطن وتـطويـر البـلد واالرتـقاء به الى اعـلى درجات الـتكـامل والقـضاء على ا
ال الـعام كل تـفـاوت ب طـبقـات اجملتـمع  و كـلنـا اليـوم يـشهـد كيف يـتـبخـر ا
الي والسياسي والثروات الوطنية  ونشاهد ما يفعله اثرياء الفساد االداري وا
 وجتار االزمـات  اجلشـعـ الذين يـقومـون  بـرفع االسعـار  بشـكل غـير مـبرر
ـصـلـحـة الـعـامـة  وتـبـني سـيـاسـة الـتـكـافل  والـقـبـول بـدل من الـقـيـام بـاعالء ا
كـسب معـقول ونـحن في ظروف  اقـتصـادي واجتـماعي وسـياسي والرضـا  
ـا يفعله وامني النـحسد علـيه  وال ندري هل ان القـادة والسيـاسي يعـلمون 

اثرياء االزمات  السياسية واالقتصادية واالجتماعية??
اجلمـيع في هـذا الـبـلد يـعـيش في مـركب واحـد وجناح اي طـرف او جـهـة فيه
تـعــني جنــاح اجلـمــيع وعــلى كل ســيــاسي وكل فــرد عـراقي ان يــقــوم بـدوره
الـوطـني واالنـساني والـقـيـمي  في مواصـلـة التـجـذيف  نـحو  بـر االمـان  وهذا
ا ان القيم جزء مهم نظومة القيمية و بامس احلـاجة الى بناء و تعزيز  دور ا
واساسي من الـثقـافة  اذا نحن االن بـامس احلاجـة الى نهضـة ثقـافية تـوعوية
سؤولية وان واطنة والنزاهة  واحترام شرف ا قيمية  في اعالء قيمة الوطن وا
نـرفع شـان وقيـمـة العـمل  والـتـجديـد  ومـعـاني الوطـنـيـة احلقـيـقـية الـصـادقة و
ـهام والـواجـبات العـمل والـسعـي واالجتـهـاد من اجل االبـتكـار واالبـداع  في ا

وان  نعمل على خلق نشئ جديد يحب احلياة ..
عني بادارة وقيادة الدولة ضرورة  واهمية تام حياة ونتـساءل متى يدرك ا
ـقـراطـيـة الـتي كـثر ـة للـشـعب الـعـراقي?? اين الـدولـة الـعـراقـيـة الـد حـرة كـر
احلديث عـنهـا  و التي  حـلم بها الـعراقـي بـعد سـقوط الـنظـام  الدكـتاتوري??
ـالي ــال الـعــام والــفــســاد االداري وا مــتى نــودع والى االبــد ثــقــافـة ســرقــة ا
ومـحـاصـصـة الـثــروات الـوطـنـيـةبــ  الـكـتل واالحـزاب الـســيـاسـيـة عن طـريق
محـاصصـة مؤسـسـات  الدولـة حتت العـديـد من العـناوين الـبـراقة الـتي حتمل
اسم الوطن والـوطنـيـة?? ومتى سـنغـادرهذه الـتـجاوزات والـتعـديات واحلـصول
ــكـتــسـبــات من الــدولــة بـدون وجه حـق ?? وكل من يــفـعل ذلك ــنــافع وا عـلى ا
ـارس مـثل هـذا الـسلـوك هـو لص  ومـجـرم يـقع حتت طـائـلة الـقـانـون ولـعـنة و

التأريخ.
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ان كل ما تـقدم بحـاجه الى نهـضة ثـقافيـة تربـوية تعـلمـية وهي بـامس احلاجة
الى تبـني افكار  وبرامج جـديدة  تعمل عـليها كل مـؤسسات الدولـة  ومنظمات
ـدني احلقيقية الـرصينة  لتغـير الكثير من الـثقافات الشعـبية  البالية اجملتمع ا
التي عـفا عليها الزمن  ويراد بعثها من جـديد لتسطيح افكار الناس واجملتمع
وهي  ثقـافات ال تواكب ايـقاع  احلياة ومـتطلـباتهـا اليوم  نـحن امام متـطلبات

حياتية جديدة وحتديات انسانية وسياسية واجتماعية غاية في التعقيد.
نــحن الـيــوم بـامـس احلـاجــة الى ان تـفــتح الــدولـة واحلــكـومــة والـســيـاســيـ
واصحـاب القرار االبواب امام الوطني واخملـلص والكفاءات  ليكون الرجل
نـاصب عن طريق نـافع وا نـاسب  بدل االسـتيالء عـلى ا كـان ا نـاسب في ا ا
احملـاصـصات الـتي تـسـحق النـمـاذج والـشرائـح  والكـفـاءات الـعلـمـيـة الوطـنـية
تفوقة ما يدفعها الى الهجرة  للعيش خارج الوطن بحثا عن بيئة مناسبة لهم ا
ـا تمـلكه من عـلم ومعـرفة وامـكانـية وامـاكن تـلبي طـموحـاتهـا  في حيـاة تلـيق 

تساعد على تصريفها.
اذا البد من االهـتـمـام بكـل بذرة صـاحلـة وكل رؤيـة ايـجابـيـة وكل رأي وفـكرة
وقـرار صـالح ودعـمهـا وتـطـويـرهـا وتشـجـيـعـهـا  واحتـواء الـكـفـاءات واحلـفاظ
علـيها  لتعمل داخل الوطن وفي مؤسسات الـدولة والقطاعات العامة واخلاصة
باعـتـبـارهـا السـنـد احلـقيـقي لـبـنـاء الدولـة واجملـتـمع وحتقـيق الـنـمـو و التـنـمـية
و فـسح اجملـال   امـام لـيـعـيش الــعـراقـيـيـون في حـالـة مـن  االمن واالسـتـقـرار
الــعـراقـيــ وخـاصـة الــشـبـاب لــلـحـصــول عـلى فــرصـة عـمل  وارســاء قـواعـد
ــنـطـلـقــات والـقـواعــد االسـاسـيـة ـهـام  ا االســتـقـرار في اجملــتـمع  وهـذه مـن ا
للـحكومـة لنتـمكن بعدهـا من اعادة بنـاء الدولة واجملـتمع والوطن واخلالص من

واقعنا الفاسد.
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القاهرة

والـتقدمي من الشمال واجلنوب دون
ــلـكــيـة مــؤثـر خــارجي بــيـنــمـا زادت ا
ــــســــرح اخلــــارجي. اهــــتــــزازاً لــــدى ا
وانـتصرت اجلـمهورية بـبقائهـا واقعياً
ــلـكــيـة ووجــدانــيـاً بــيـنــمــا انـدحــرت ا
وأرادت جتـديـد ذاتـهـا مـلـتـمـسـة طـريق
ــؤتـمـرات أشـهــرهـا "مـؤتــمـر صـعـدة" ا
بــرعـايــة سـعــوديـة في يــونـيـو 1968م
ـكن تــسـمــيـته الــيـوم اســتـهــدفت مــا 
"إعـادة هـيـكـلـة الـشـرعـيـة" عـبـر تـشكـيل
مـــجــلس إمــامـــة بــرئــاســة مـــحــمــد بن
ا يعني التخلي عن شرعية احلـس 
اإلمـام مـحمـد الـبدر إال أن مـقررات ذاك
ـؤتـمـر -الـذي احتج كـثـيـر من الـناس ا
ـــزمع ـــقــــررات ا عــــلى حتـــضــــيـــره وا
صــدورهـا عــنه- لم تــدم طـويالً فــحـيل
بـ تواري الـبدر وب اسـتمـرار األمير
مـحــمـد بن احلـسـ عـلى رأس مـجـلس
ــا خــلق ذلك من شـق لـلــصف اإلمــامــة 
ـــلــــكي فـــعـــاد الـــتــــعـــامل مع اإلمـــام ا

آخذ عليه. الشرعي برغم كل ا
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ـتعـاقبـة على جنم عـن تلك الـتطـورات ا
لكيـة اليمنيـة تفاعل الضفاف ضـفاف ا
اجلـمهورية عـبر االتصاالت الـشخصية
مع عـــنـــاصـــر مــلـــكـــيــة خـــارج نـــطــاق

ؤتمرات.  ا
لكي فـدار حوار الطرف اجلمهوري وا
فـي زمن مـعـ مـهّـد جمليء الـسالم في
ـــنـــاسـب مـــايـــو 1970م بــــيـــد أوانـه ا
وإرادة مـن اخـــــتـــــلـــــفــــــوا في حـــــرض
وأركــويت من قـبل (اإلريــاني والـشـامي
والـنعمان األب واالبن -األستاذ أحمد
وجنله محمد- ومن لف لفهم من رجال
الـوطـنيـة الـيـمنـيـة عسـكـري ومـدنـي
ومــشـايـخ) ثم اتـفــقـوا بــعـدهــا عـلى أن
الـسالم حـتم ال مـفر مـنه وحق لـلـشعب
الـيمـني الذي عـانى الـنكـبات واألهوال
ثم اجـتـهـدوا بأن جـعـلـوه واقعـاً يـحفظ
اجلــمـهـوريــة دون تـفـريط فــيـهـا مــهـمـا
ا اعـتـراهـا خلل أو تـفـرق رجالـهـا.. إ

حتت أفيائها.
خـتامـاً هاكم حلظـات من ماضٍ يـتجدد

فينا وبأيدينا.

حـرض ومـحـاوالت السالم بـالـيمن": "إن
الـــســيـــد عـــبــدالـــله احلـــســنـي مــواطن

سعودي".
غــيـر مــعــلـومٍ تــمـامــاً مـا إذا كــان سـبب
تــــرجـــيـح الـــواثــــقـــ بــــأن احلــــســـني
والــشـــامي شــخص واحــد هــو صــدور
كتاب "مؤتمر حرض" في فبراير 1966م
عن نــفس دار الــنــشــر الــلـبــنــانــيـة "دار
الــكـتــاب اجلـديــد" الـتي أصــدرت كـتـاب
الـشامي "إمام اليمن أحمد حميد الدين"

في أكتوبر 1965 م.
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اجلـــدل حــول شــخص جـــامع الــكــتــاب
وصـــاحــبه ووجـــوده من عــدم وجــوده
يـسقط أمـام أهميـة وصدقـية ما ورد في
الــكــتـاب لــكـنـه يـتــسق مع اإلشــكـالــيـة
اجلـدلـية الـتي احتـواهـا الكـتاب نـفسه
عـن مــؤتــمــر حــرض ومـــا طــال فــيه من
وقـوف اجلانبـ اليمـني اجلـمهوري
ــلـكـيـ عـلى عـتــبـات الـنـقـاش حـول وا
ؤتـمر الذي انتهى إقـرار جدول أعمال ا
ـــني إلـى الـــفـــشـل وحـــمّل كـل طـــرف 

الطرف اآلخر مسئولية هذا الفشل.
عـمـومـاً فـإن الكـتـاب وإن عـد مـعـبراً عن
ــلــكي حــسب تــقــديــر رؤيــة اجلــانـب ا
بـعض اجلـمـهـوريـ لـكـنه يُـعَـد وثـيـقة
مــنـصـفـة لــوضـوح رؤيـة اجلــمـهـوريـ
ومـنــهـجـيـتـهم وعـلــمـيـتـهم األمـر الـذي
كـسب حـتـى نـصـرة اجلانـب الـسـعودي
( ـلكـي (الـذي يـعتـبر مـنـحازاً جلـانب ا
بـبـعض مـداخالت تـقنـيـة مـنظـمـة لـعمل
لكي حـاوالت القفـز ا ـؤتمـر قياسـاً  ا
عـلى جدول األعـمال رغـبة في بـدء إلغاء
الـنظام اجلمـهوري أثناء فـترة االنتقال

قبل السير وفق جدول األعمال.
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سـيالحظ القار اليوم لـهذا الكتاب عن
مـؤتمـر األمس اختالفاً فـي تناول الـعلة
الـيمنية "اليمننة" تلك األيام.. من ناحية
ـا انــطـوت عــلـيـه من حـجج الــوثـائـق 
وطـروحـات ال تـخلـو من مـنـطق سـديد..
ثم احملــاضــر الــشــامــلــة لــلــتــحــفــظــات
نـاورات بـصـدورها عن ـهـاتـرات وا وا
مــســتــوىً رفــيعٍ مـن الــلــغــة والــثــقــافـة

الـسيـد أحمـد محـمد الـشامي الـذي بقي
ــــلـــكي إلـى ذيـــنك رئــــيـــسًـــا لــــلـــوفـــد ا
ــؤتـمــرين بـصــفـتـه وزيـراً خلــارجـيـة ا
ــلــكي مــا يــضــعه عــلى رأس اجلــانب ا
ـا كـان يتـمـتع به من وفـود الـتـفـاوض 
خـبــرة دبـلـومـاسـيـة ودربـة عـلى الـعـمل

السياسي وقدرة أدبية خاصة. 
بـينما تـغير نظـراؤه اجلمهوريون وهم
أصـدقـاء قـدامى وزمالء نضـال سـياسي
ثـم أنـــداد مـــواقف لـــكــــنـــهم تـــغـــيـــروا
وتـداولوا على رئاسة الـوفد اجلمهوري
ألسـبـاب طـبـيـعـيـة بـحـتـة. فـالـذي قـابـله
بـصـفـته رئـيـساً لـلـوفـد اجلـمـهوري إلى
مـؤتمر حـرض هو القاضي عـبدالرحمن
اإلريــاني بــعــد اسـتــشــهــاد زمـيــلــهــمـا
وصـديـقــهـمـا الـشـهـيـد الـقـاضي مـحـمـد
مـحمـود الزبـيري. الذي سـقط غيـلة يوم
الـــفـــاحت من أبـــريل 1965م. وســـبق أن

نادد الشامي بأركويت.
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لم يـــظــهــر نص مــكــتــمل عن مــحــاضــر
ووثـائـق مـؤتـمـر أركـويت سـوى وثـيـقـة
تـقريرية شاملة صاغها الشهيد األستاذ
مــحـمــد أحـمــد نــعـمــان (ضـمــهـا كــتـاب
"مـــســار حـــوار" جــمـع وإعــداد: لـــطــفي
نــعـمـان) عـضـو الــوفـد اجلـمـهـوري إلى
أركــويت حــيث اتــفق هــنــاك عــلى عــقـد
مــؤتـمـر حـرض األول الـذي لم يـحـضـره
ـلـكي أصالً. بـيـنمـا ظـهـر كـتاب الـوفـد ا
شــامل عـنــوانه "مــؤتـمـر حــرض وثـائق
ومــحــاضــر" من جــمع وإعــداد "الــســيـد

عبدالله احلسني".
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ثـمـة من يقـول متـأكـداً بيـق تـام وآخر
مــتــكـهــنــاً مِـمّــا ردده األنــام أن الـســيـد
ـرحـوم عــبـدالـله احلـسـني هــو نـفـسه ا
األسـتـاذ أحـمد مـحـمد الـشـامي. بـالرغم
من أن الــشـامي نـفـسه اسـتـهل مـقـدمـته
بـالـقول إن "الـصـديق عـبدالـله احلـسني
طـلب إلـيه أن يقـدم لـهذا الـكـتاب الـنافع
إن شـــاء الـــله".. وكـــتب احلـــســـني: "إن
ــقـــدمــة الـــشــامـي تــكـــرم فـــأحتــفـــنـــا 
ــرحــوم األســتـاذ تــاريــخــيـة.." وأورد ا
مــحـمــد الـشــعـيــبي في كـتــابه "مــؤتـمـر

العربي خالل أقل من سنة واحدة.
فــمـؤتــمـر أركـويت انــعـقــد بـتـاريخ 29
أكـتـوبر 1964م عـقب شهـر ونصف من
لـقاء الرئـيس عبدالـناصر وولـي العهد
فيصل الذي صار ملكاً بعد شهرين من
تـــوقـــيـع اتـــفـــاق االســـــــكـــنـــدريــة 14

سبتمبر 1964 م.
أمـا مـؤتمـر حـرض فقـد انـعقـد بـتاريخ
شـهـور من 3م بـعـد 1965نـوفـمـبـر  23
برم تـوقيع اتـفاق جدة 24 أغـسطـس ا

ب ناصر وفيصل. 
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وقـع اتـفــاق جــدة بــعــد أســبـوعــ من
ني ب لك فيـصل ألول لقاء  رعـاية ا
نشق وب من سموا باجلمهوري ا

. نـشـق أيـضاً تـشـددين وا ـلـكيـ ا ا
ذاك هـو "لـقاء الـطائف" الـذي أسهم في
تــرتــيـــبه "احتــاد الــقــوى الــشــعــبــيــة"
واعــتــنى بــصـيــاغــة مـيــثــاق الــطـائف
ـتضـمن حالً وسطـاً ينص عـلى نظام ا
واسم مــؤقت لــلـدولــة الـيــمـنــيـة "دولـة
الـيــمن اإلسالمـيـة" لـفـتـرة انـتـقـالـيـة ال
تـزيد عن عام واحـد ثم إجراء اسـتفتاء
عــلى نــظــام وطــريــقــة احلــكم.. ضــمت
وقــائع لـقـاء الــطـائف ووثـيــقـته ضـمن
كـتـاب "مـؤتـمـر الـطـائف: جـمـع وإعداد

زيد بن علي الوزير".
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ـؤتـمرين ثـمـة ثـابت لـدى انـعـقـاد كال ا
ـصاحلة (ومـؤتمـر الطائف أيـضاً ثم ا
ــرحـوم الــوطــنــيـة 1970م) كــان هــو ا
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ؤتمرات مـؤتمر حرض واحد من أبرز ا
خـالل تــاريخ الـــثـــورة الــيـــمــنـــيــة 26 
سـبـتـمـبـر 1962م شــمـالي الـيـمن أول
ـني يـنعـقـد على أرض مـؤتـمر وطـني 
ـــنـــيــة في أواخـــر نـــوفــمـــبــر 1965م
ـثــلي اجلـمـهــوريـة اجلـديـدة جــامـعـاً 
ــة تــلــمــسـاً لــطــريق ــمــلــكــة الــقــد وا

اخلروج من احلرب إلى السالم.
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ثــمـــة مــؤتــمــر وطــنـي آخــر ســبق هــذا
ـؤتمر لكنه انعقـد وسط مدينة عربية ا
خــارج األراضي الـيــمـنــيـة مــسـتــهـدفـاً
إخـــراج األرض الـــيـــمـــنـــيـــة مـن دائــرة
سـلح وحـروب الوكـالـة. كان الـصـراع ا
ذاك هـو مـؤتـمر أركـويت في الـسودان
برم في أول نوفمبر الـذي نص اتفاقه ا
1964 ـــــثــــــلي اجلــــــانـــــبـــــ م بــــــ 
ـلـكي عـلـى عـقـد مـؤتـمر اجلـمـهـوري وا
.. لكنه لم ينعقد فكان ذاك حـرض أيضاً
ــني ال يـــلــتــزم به ــنـي  أول اتـــفــاق 

اليمنيون.
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تـرى ما كـان الثـابت السـياسي الـسابق
ؤتمرين: أركويت وحرض. لعقد ذينك ا
الـثــابت الـسـيـاسي الـسـابق هـو: إبـرام
ثلَ االتـفاق ب الـقاهرة والريـاض 
في كـل من الرئـيس جمـال عبـدالنـاصر
ـلك فيـصل بن عبـدالعزيـز آل سعود. وا
ؤتـمـران بـناءً عـلى اتـفـاق إذ انـعـقـد ا
ولـــقــاءين مــبـــاشــرين بــ الـــعــاهــلــ

واألدب وبــــراعـــة االلــــتـــقــــاط وخـــبث
االصـطياد وبديهية وعـلمية االجتهاد
ـأثورات شـعراً وبـراعـة االستـشـهاد بـا
ونـثراً ونصاً قـرآنياً وحديـثاً نبوياً من
أعـضاء كال اجلانب مع لـطف التبرير
أ كــان لـــتــعــديل (.. وحــتـى تــعــطــيل!)
ـوقف ووجهة النظر أو تمرير الفكرة ا
والـرأي ومساعي التهدئة بعد توتر أو
تــشــنج أم تــطـرف طــرف ضــد آخـر في
".. حـالـة من "عـدم تـكافـؤ الـصـراع فعالً
حسب تقد األستاذ الشامي للكتاب.
متـد إلى خيمة ال يـعدو عدم الـتكافـؤ ا
ـؤتـمـر أن يـكـون إال بـ جـديـد وب ا

 . قد
دن الرئـيسية بـ مسيـطر على أكثـر ا
وعُـزلها على نطاق واسع من األراضي
الــيـمـنــيـة. وبــ مـتـنــقـلــ في الـعُـزل
والـــقُــــبُل وأجـــزاء يـــســــيـــرة من مـــدن

رئيسية شمالي اليمن. 
بـ نــظـام عـصـري مـعـتـرف به دولـيـاً
ونـظام مـتخـلف عن مسـرح العـصر في

التاريخ والسياسة الدولية.
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ؤتمر ألنه صـراع غير متكـافئ انفض ا
م كال الـــطــرفــ عـــلى غــيـــر شيء و
وجـههـما شـطر وجهـتهـما يـشهدان بل
ويـصـنعـان التـحول تـلو الـتحـول وقد
كــان مـــا كــان مــعــروفــاً عن الــتــبــدالت
اجلـــمـــهـــوريـــة من حـــيث اســـتـــغــراق
اجلـهـود للـتغـييـر الذي أدى إلى حـركة
اخلـامس من نـوفمـبر 1967م وتـشـكيل
مــجـلس جــمـهـوري بــرئـاســة الـقـاضي
عــبـدالــرحـمن اإلريــاني عـقـب مـغـادرة
ــشـيـر عــبـدلــله الـسالل إلى الــرئـيس ا
مــوسـكـو عن طـريق الــقـاهـرة وبـغـداد
مـتـزامـنـاً مع مـغادرة الـقـوات الـعـربـية
ـسرح العمليات اليـمنية إنفاذاً التفاق
اخلــرطــوم بــ نـاصــر وفــيـصـل عـقب

ة  5 حزيران. هز
بـعد مـغادرة تـلك القـوات للـيمن أطبق
ــلــكـيــون احلــصــار عـلـى الـعــاصــمـة ا
صـنـعاء قـرابـة سـبعـ يـوماً فـاجـأتهم
بــأن زادت خاللـهـا اجلـمـهــوريـة ثـبـاتـاً
ـشايخ وطـنـيـاً من قبل الـعـسـكريـ وا
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دير  بعد ان مهد له الـسبيل  فراش ا
( يوسف قوجا )  فانحنى الى االرض
امام طـاولة (سـيروان اجلـاف ) قائال :
" اسـعـدت صـبـاحـا يـا سعـادة الـبـيك "
ــديــر بـكــلـمــة الــبـيك  ومـا ان ســمع ا
حــتـى انــزعج جـــدا وقــام من كـــرســيه
ـسن خارج الـغـرفة  الوثـيـر ليـدفع بـا
وامــر الــفـراش ان ال يــدخــله ابــدا الى
غـــرفـــته  حـــاول يـــوسف قـــوجـــا ذلك
الـرجل الـطـيـب  ان يـخـفف من هـمـوم
الــعم حـنــا  فــمـسـك بـيــده حــتى بـاب
ــركـــز  والـــدمــوع تـــأبى الـــتــوقف  ا
فـتـنـسـاب علـى وجه الـعـجـوز وحليـته
الـبـيـضـاء . هـكـذا كـان الـزمـان رديـئـا ً
سـؤول صـلـفاً  مـتـجبـراً  حـاقدا  وا
يـتــصـرف كـيــفـمـا يــشـاء فــهـو احلـاكم

طلق يفعل ما يحلو له . ا
كانت االوراق تـوزع احـيانـا اخرى من
قـبل الـبـلـدية او مـن مـختـاري احملالت
وحـسب قـوائم الـسـكـان وعـدد نـفـوس
لتحق االسرة  مع استثناء عوائل ا
بـاحلــركـة الــكـرديـة  فــكـانت الــعـوائل
االبية تسـاعد تلك االسر واطـفالها من
ـــآسي تـــمــويـــنـــهـــا اخلــاص  فـــفي ا
ـلـمــات  يـشـرع الــشـرفـاء بــتـقـاسم وا
اخلبـز مع اجلـيـاع . كانت الـشـرطة او
الـعـسـكـر تـراقب وتـشـرف عـلى تـوزيع
ـواد الـغـذائـيــة في الـسـوق  وكـانت ا
بضعة دكاك يحق لها بيع التموين 
وقد منـحت اجازة تعـهد فيـها صاحب
الدكـان ان ال يبـيع ابدا مـواد تصل في
الـنهـايـة الى الـثـوار من الشـيـوعـيـي
ــــــقـــــراطي اوالــــــبـــــارتـــــيـــــ ( الـــــد
الكردستاني )  وقد ثبتت على واجهة
ــبـــايــعــات الــدكـــان رقــعـــة ( وكــالـــة ا
احلكومية ) وحتتها اسم الوكيل ورقم
وصل . عـنـدما اجازته الـصـادرة في ا
واطـن في تراقب الـشرطـة طوابـير ا
الــــســـوق او فـي مـــحــــطـــة تــــعـــبــــئـــة
احملروقات ( انذاك بيت الياس جيقا )
 كانت تمسك بالعـصي وتنهال ضربا
عـلى الـنـاس ألتفـه االسـباب  او تـدفع
بـصفـائح الـنـفط الـفارغـة ( الـتـنـكات )
الــتي يــرصـهــا االهــالي امــام احملــطـة
فـيــتـعــالى ضـجــيـجــهـا  او تــتـحـرش
بـالـنــسـاء والـبــنـات  ذلك كــان حـالـنـا
لسنوات مديدة .تصور عزيزي القار
نـوعا ـديـنة كـان  حتى الـنزول الى ا
في بــعض الــســنــ  اتــذكــر عــنــدمــا
احــتــاج والـــدي الــنــزول لـــلــبــحث عن
العمل في بغداد لم يسمح له فبتنا في
ضـيق وعـوز  حـتـى انـفـرجت بـعـد ان
بـعث احـد اقـربـائـنـا من بـغـداد بـرقـيـة
عاجلة  يطلـب فيها باالسم من والدي

بــلــدتــنــا لالســتــخــدام الــعــســكــري .
حدثني الكثيرون الذين عملو في تلك
ــراقب الــعـمل ـشــاريع  واشــادو  ا
الـصـارم (اسـطـيـفـو بـجي بـلـو) الـذي
ـراقبـة العـمل  وهو على كان يتـنقل 
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في عام 1963 اعـيـد الـعـمل بـبـطـاقـة
ــرة الــتــمــويـن مــرة اخــرى  وهــذه ا
اصـعب واكـثــر أيالمـا ً واطـول مـدة 
نـتــيـجــة انـطـالق الـثــورة الـتــحـرريـة
الـــكــرديـــة . اعــتـــاد ( مـــيــخـــا ) احــد
الساكن قرب مركـز الشرطة (قشلة )
ـركز حتى يـبلغ السوق ر امام ا ان 
وبحكم اجليرة وحاجـة منتسبيه الى
خدمات بيته كـانت الشرطة ال تزعجه
كـثـيـرا ً واال كـمــا هـو مـعـلـوم في كل
ازمنة الـبلـدة  كانت الـشرطـة تفرض
قــوتـهــا وتــلــحق احلــيف بــاالهـالي 
واشـتدت تـلك االمـور كـثـيـرا  بـسبب
تغـير الظـروف السـياسـية في الـبلد 
ـدن فـخــلف اجلــبل قــتـال  وفـي كل ا
ـتـاخـمــة لـلـجـبـال حتــاول الـسـلـطـة ا
جهدهـا فرض حـصار اقتـصادي على
ــواد ـــقــاتـــلـــ  فــقـــنـــنت شـــراء ا ا
الغـذائـيـة واحملـروقات بـالـورقـة التي
يـوقع عــلـيـهــا مـديـر الـنــاحـيـة او من
يـنـوب عــنه  واصـبـحت تــلك الـورقـة
عــمـــلــة نــادرة  وبــاســـتــمــرار تــزداد
اسـة لـهـا  حـيث الـتـقـيـيد احلـاجـة ا
ــواد الــغـــذائــيــة االســـاســيــة عــلـى ا
كالـسكـر والـشاي والـرز والصـابون 
وتـقـلـيص كـمــيـتـهـا الى احلـد االدنى
جـعل الــنـاس في ضـيق شــديـد . كـان
مـديـر الـنـاحـيــة يـربط عـمـلـيـة تـوزيع
االوراق به او من ينـوب عـنه وحسب
ن يشـاء ويحـجبـها مزاجه  يـعطـهـا 
عمن يشاء  باستمرار تتجمع الناس
ــركــز نــســوة ورجــال مــرضى امــام ا
ومسنـ  وتعـبث بهم الـشرطـة دفعا
 صيـاحا  واهـانـة . اتذكـر مرة دخل
الـعـم ( حـنــا ) احـد مــســني الـبــلـدة 
دير لطلب تـلك الورقة اللعينة غرفة ا

البطـاقة التـمويـنية دخـلت القوش في
يـة الـثانـيـة  التي سني احلـرب الـعـا
اطلـق علـيـهـا ( سنـة الـتـموين 1944)
سنـوات اخـرى أرّخـهـا االهـالي حسب
ـتــمـيـزة فـيـهــا مـثل : سـنـة االحـداث ا
الفريق ( 1893) وسنـة الثـلج الـكبـير
(1911) وســـنـــة الــســـونـــة ( حـــشــرة
ــيـــران  وســنــة الــســـنـّك )   ســنـــة ا
الـزيـدكـيـ  وغـيـرهـا . من خالل تـلك
ـواد الــبــطـاقــة كــانت تــوزع حــصــة ا
ـقـابـلة الـغـذائيـة   وكـانت الـسـاحـة ا
ــركــز الـشــرطــة  تــشــهــد كل صــبـاح
حشود النـاس التي تنتـظر اسمها في
ــعـدة لــذلك الــغـرض . وفي الـقــوائم ا
ــــشــــاريع نــــفـس الــــوقـت تــــوقــــفـت ا
ـصـائـر واالعـمـال  وبــات الـتـفـكــيـر 
احلــرب هـو الــســائــد  فــالــكل يــتـابع
االخـبـار  مـجـالـس الـقـوش انـقـسـمت
بـــــ مــــؤيـــــد لـــــدول احملــــور او دول
احللفاء  الـناس تترقب مـا تسفر عنه
ــيــة الــتي حتــصـد تــلك الــكـارثــة اال
اليـ  وازداد الـقلق اكـثر البـشـر با
كــون تــركــيــا الــتي اذاقــتــهم الــعــذاب
لـقـرون  جارتـهم الـشـمـالـيـة وحـلـيـفة
انـيـا النـازية الـتي ارادت ان تـتزعم ال
العالم .... مـن وحي افكار شـوفيـنية 
اسـتـعالئــيـة  عـنـصـريــة مـقـيـتـة . في
نفس الفـترة اجهـد احللفـاء في انشاء
خط دفــــاعي امــــام احـــتــــمــــال تـــوغل
انيـة في العراق  في حالة القوات اال
انتصارهم في جبـهة العلمـ  فتعبر
قواتـها مـنـاطقـنا بـاجتـاه بحـر قزوين
وبـاكـو حملـاصـرة االحتـاد السـوفـيـتي
من ذلك اجلانب . هـكـذا حفـر االنـكلـيز
الـذين كـانـوا شـبه مـحـتـلـ لـلـعراق 
خـــنـــادقـــا في ســـهـل الـــقـــوش اعــوام
1943 -1942 -1941 وبــنــوا مــواقع
قــتــالــيــة مــحــصـنــة فـي جـهــة اجلــبل
ـقـابـلـة لـقـريـة ( داكـان ) األيـزيـديـة  ا
عنـدما جابـههم نـهيـر (بهـندوايا )  لم
يكن امامهم سبيل  سوى اقامة جسر
كـونـكـريـتي مـسـلح  سـبـحـان الـله ان
يـدخل االسـمـنـت الول مـرة في مـحـيط

ـركز الى فناءه ومن الثقيـلة من امام ا
ثم يرتـقي السـلم الى السـطح  وهناك
يـرصـهـا احـد افـراد الـشـرطـة لـتـصـبح
سـواتـر  وبـاشـراف مـباشـر مـن مـدير
الــنــاحــيــة الـسـيء الــصـيـت ســيـروان
اجلـــاف . ظل صـــاحــبـــنـــا في كل درج
يرتـقـيه  يـشتم الـرجل الـذي قـال انهم
يـوزعـون بــطـاقـات الـتــمـوين  ويـلـعن
ـكان . السـاعة الـتي اوجدته في ذلك ا
عـنــدمـا عــاد في الــعـصــر وهـو مــنـهك
الــقــوى  مــنـحــني الــظــهــر  مــبــعــثـر
الهـندام  فتـش عن ميـخا حتـى يشفي
غليـله منه  فـلم يجده  واخـذ مسواقه
الى الـبـيت الـتي كـانت امـراته تـنـتـظر
ـواد لـلـطـبخ  فــحـتى الـطـبخ لم يـتم ا
ا كانت مزحة ذلك النهار في بيته . ر
ثقـيلـة من ميـخا  حـيث ال يخـلو مـنها
الــســوق في تــلك االزمــان الــصــعــبـة 
ـة في جـانبـها االخـر الذي ولكـنهـا مؤ
يـعــتـبـر االنــسـان آلـة بــيـد الـســلـطـات
تسـتغـلهـا كيـفمـا تشـاء ال بل تسـومها
العـذاب  بـدل ان تـسـعدهـا وتـخـدمـها
كمـا تدعي ريـاءاً شـعاراتـها الـتي تمأل

الواجهات .

احـد احلــضـور لــكالمه وكــان حـامال
كمـيـة من الـلـحم واخلـضـار وهو في
طـــريـــقـه الى الـــبــــيت  واعـــار اذنـــا
صاغية ليلتقط كلمات ورقة التموين
ـتكـلم  والـتـوزيع  فـاسـتـفـسر مـن ا
ا يـقوله  فـقال له شـاهدت للـتاكـد 
ــركــز  اكــبـر جتــمع االهــالي قــرب ا
الـظن انــهـا اوراق الــتـمـويـن . نـظـرا
اسـة الـيـهـا ترك حلـاجة صـاحـبـنـا ا
مـسـواقه في احـدى الـدكـاكـ لـفـترة
وجيزة حتى يعود  وتوكل على الله
ـتـصـاعد وسلـك الطـريق الـعـمودي ا
ـركــز في ســفح اجلـبل  الى مـوقـع ا
وعـنـدمـا وصل قـريـبـا مـنه حمله احـد
افراد الشـرطة  واسرع اليـه يسحبه
لـلـعـمل اجملـاني  ويـقـول الـشـرطي "
الــله جــابك  جـــيت في وقــتك " ومن
مـانعة او الـتذمر  سوى يستـطيع ا
ان تـنـهـال عـلـيه الـسـيـاط  او تـركب
كذبة عليه او افتراء بانه يتعاون مع
(الـعـصـاة) فـيــذهب جـلـده لـلـدبـاغ  
عــنـدمــا يــشــحن في حــوض ســيـارة
وصل . بقي سـلحـة الى ا الشرطـة ا
حــتـى الــعــصــر يـــحــمـّل بـــالــكــواني

السفـر الى بغداد لـلعمل  وهـكذا منح
ورقــة عــدم الــتــعــرض لــيــجــتــاز بــهــا

السيطرات احلكومية . 
ـقــابـلـة كـانت اول ســيـطـرة هـي تـلك ا
ار قرداغ  عسكر خيم حول ضريح ا
وفي احد االيام اطلق احدهم رصاصة
ـرمـري فـوق الـضريح عـلى الصـلـيب ا
فـاسـقط جـزءه الــعـلـوي  كـانت نـسـاء
البلـدة على الـدوام يطـل من الرب ان
يشل تلك اليد الـتي طالت مقدساتهم .
والسيـطرة االخـرى الشـديدة كانت في
ـوصل (اجملــمـوعـة)  كل يـوم مـدخل ا
قتنـبات الشخصية كانت االغراض وا
تـبـعـثــر فـتـخـلط مع بــعـضـهـا واخـرى
تـســرق  والــتـمــوين الــذي يــتـجه الى
بـغــداد (الــبـرغـل مـثال) كــان يــغـرز في
اكـيــاسه قـضــيب حـديــدي لـلــتـاكـد من
ـواد الـصـلـبة كـاالسـلـحة  خلـوه من ا
اما الـصور الـشخـصيـة فيـتم التـدقيق
فيـها  واذا عـثر عـلى صورة لـشخص
يرتـدي الـلبـاس الكـردي فـيذهب جـلده
للدباغ . كانت اسرتي آنذاك مؤلفة من
ثـمـانـيـة أنـفــار  والـورقـة الـتـمـويـنـيـة
لشـهر كـامل تـسمح بـالتـزود بـكيـلوين
سكر  نـصف وقية شـاي  كيلوين رز
4 صـواب غـسل  و4 غـالـونـات نـفط
ابـيض  اغـلب االشـهــر كـانت الـكـمـيـة
تنـفـذ فنـضـطر لالسـتـدانة من االقـرباء

او اجليران .
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ركـز منشغال في احد تلك االيـام كان ا
رتقب لـلثـوارعليه  ليواجه الـهجـوم ا
يــســتــعــد في تــعــزيـز مــواقــعه وعــمل
ــتــاريس احملــصــنـة عــلـى الـســطح  ا
وجـهـز لـهـذا الـغـرض عـدداً كـبـيـراً من
االكـيـاس الـصـغــيـرة الـكـاكـيـة الـلـون 
وكـمــيــة كـبــيـرة ايــضـا مـن الـرمل  ثم
ابـتـدأ  افــراده بـتـعـبـئــة تـلك االكـيـاس
ووضـعـهــا عل سـطــوح الـبـنــايـة الـتي
كانت تشـبه القـلعة . احـتاج الى ايدي
عـاملـة بـاجملـان ( الـسـخـرة ) من ابـناء
الـبـلــدة  ولـذلك كـان كـل تـعـيس احلظ
ـــركــــز او قـــربـه في ذلك ـــر  امــــام ا
النهـار  تقـتاده الـشرطة لـيعـمل معهم
في حمل كـواني الـرمل الثـقـيلـة . غادر
مـيـخـا بـيتـه ذات صـباح شـتـوي  ذلك
السـاكن قريـبا من مـركز الـشرطـة  كما
ـتاعـب سلك نـوهنـا  واحـتـيـاطـا من ا
ــــركـــــز  وجــــلب طــــريـق قــــريـب من ا
ا انـتبـاهه جـمـهـرة امـام الـبـوابـة  ر
عــرف مــاذا يـــدور هــنــاك  او تــصــور
شيء اخر ولذلك عنـد وصوله السوق
 حتدث عن تلك اجللبة التي قال انهم
 يـوزعـون بـطـاقات الـتـمـوين  اصـغى
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ـتسول ـكسيك تـفرض الدولـة على ا ا
إظهار هوياتهم احلقيقية حتى ال يكون
ـــواطــــنـــون ضـــحــــايـــا الـــتــــضـــلـــيل ا

واألكاذيب. 
وهــذة إحـدى الــطـرق لـلــحـد ومــحـاربـة

التسول اإللكتروني.
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ورأي الـدين بـالـتـسول االلـكـتـروني فإن
الــشــريــعــة اإلسالمــيــة جــعـلـت الـعــمل
واكـتـساب الـرزق من عمـل اليـد فريـضة
ـسـلم عـزيـز الـنفس ـسـلـمـ فـا عـلى ا
المح.. ويـــحـــثه ديــنـه عــلى أن كـــر ا
يـكون عفيفـاً قوياً أما التـسول فظاهرة
غــيــر مــقــبــولــة إال في حــالــة الــضــعف
ـقــعـدة عن اجلــسـمــاني أو الــعـاهــات ا
الــــــعــــــمل ولــــــكن مـن دون إحلـــــاح أو
اســتــعــطــاف فال يــســتــغــلــون ذلك في
الـتـسـول.  امـتهـان الـتـسـول ضعف في
الــيــقــ يــجــمــعــون األمــوال الــســحت
واحلــرام ألنـــهــا جــاءت نــتــيــجــة غش
وخـداع. التسول حرام فجميع األنبياء
كــانــوا يـأكــلــون من عــمل أيـديــهم.ومن
وجــهــة نــظـري يــجب اتــخــاذ إجـراءات
صـارمة على متسولوا برامج التواصل
االجــتـــمــاعي وإصــدار قــانــون يــحــمي

الــــناس من النـــــصب واالحتيال .

كــاحلــر والـبــرد صــارت بـواســطــة هـذه
الــتــكــنـولــوجــيــا تـرتــكب بــضــغــطـة زر
بـإرسـال رسائل نـصيـة وصور ومـقاطع
فـيديوية أنـسانية عاطـفية تثيـر الشفقة
 الـبدايات األولى لظهور اإلنترنت كان
الــــتـــــســــول أمــــراً واضــــحـــــاً من خالل
اإلعالنــات الـشـخـصـيـة عن احـتـيـاجـات
ـساعدة مـادية بهدف هـذا الفرد أو ذاك 
الــتـطــبـيب أو فـتـح مـشـروع صــغـيـر أو
احلــصــول عـــلى مــســكن; كــمــا ظــهــرت
ـواقع الـشخـصـية واسـتخـدم بـعضـها ا

لغرض التسول.
ــنـظــمــات غـيــر الــربـحــيـة كــمــا بـدأت ا
بـاالنـتقـال من استـخـدام البـريد الـعادي
إلـى خـدمــات االنــتــرنت جلــمـع األمـوال

شاريع خيرية. والقيام 
وفي أواخــر عــقــد الــتــســعــيـنــات ومع
تـطوّر شبكـة اإلنترنت تمـكن الكثير من
الـناس من االستفادة من مواقع مجانية
دونات حيث سهلة االستخدام تدعى با
ـدون خلـبرة في لـغـة ترمـيز ال يـحـتاج ا
الـــنـص الـــفـــائق أو غـــيــــرهـــا من نـــظم
واقع الـتأليف بل يقدم هذا النوع من ا
تسول عبر بـشكل جاهز جعل مهـمة ا
ــا سـبق خـاصـة أن اإلنــتـرنت أسـهل 
االسـتـضـافة تـكـون مـجانـيـة وال حتـتاج

ويـتـغـيـر أبـطـالـهـا كل عـام عـبر رسـائل
ونـــداءات اســـتــغـــاثـــة بــداعي الـــفـــقــر
ـــرض وعـــدم وجـــود مـــأوى وعـــدم وا
وجــــــود طـــــــعــــــام.. ثم وصـــــــلــــــوا إلى
الـتـكـنـولـوجـيـا وامـتالك جـهـاز مـتـقـدم
واشتراك ب»اإلنترنت.«فاليكاد يختلف
ـعـنـاه الـتـقـلـيـدي إال من عن الــتـسـول 
حـيث اسـتـخدام الـوسـيـلة  فـهـو صورة
تـسـول  هنـا يـقوم مـتـطورة مـنه كـون ا
بـتسخـير الـتكنـولوجيـا اإللكتـرونية في
حتـقيق أهدافه كونهـا مناسبة من حيث
الـــســـرعـــة والـــســــهـــولـــة في الـــتـــنـــقل
ــكن مـتـجـنـبـاً واالتــصـال بـاكـبـر عـدد 
عـناء الذل والعار وكـشف الشخصية او

أسمه احلقيقي . 
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فمثلما تطورت احلياة بتطور استخدام
الــتــكــنـولــوجــيــا كـذلك تــطــور ارتــكـاب
ــة  بـــصــورة عـــامــة مـع تــطــور اجلـــر
احلـيـاة ومن هـذه اجلـرائم الـتي واكبت
ـــة الــــتـــســـول الــــتـــطــــورات هي جــــر
االلــكـــتــروني فــبــعـــد ان كــانت تــرتــكب
بـــصــورة مــبــاشـــرة من خالل افــتــراش
الـــطـــرق والــوقـــوف في الـــتــقـــاطـــعــات
ـقــصـود مـبــاشـرتــاً بـبـذل ومــخـاطـبــة ا
اجلـهــد ومـقـاومـة الـظـروف الــطـبـيـعـيـة

واقع التواصل وأصبح ـستخدمـ  ا
ـتـسـولـون يـبـتـكـرون طـرائق جـديدة ا
بـحسـابات وهمـية وأرقام هـواتف غير
حـقـيـقـيـة لـلـوصـول إلى أكـبـر عدد من

األشخاص.
فــبـعــد أن كــانـوا يــتـســولــون من قـبل
بـالدعاء السـتجداء احملسـن وحثهم
عـلى إخراج األمـوال حيـث يتـزاحمون
ـرور وداخل مـحـطـات عــنـد إشـارات ا
الـــــوقـــــود وفي األمـــــاكن الـــــعـــــامــــة
ـساجد ويتخفـون خلف شخصيات وا
البس رثـــة وأشـــكــــال مـــخـــتـــلـــفــــة 

وعاهات مختلفة.
فـــقــد اســتــخـــدمــوا أســالـــيب جــديــدة
وســيـنـاريـوهــات تـتـكــرر تـفـاصــيـلـهـا

الـتـسـول عـبـر اإلنـتـرنت أو االسـتـجداء
عــبـر اإلنـتــرنت هي الـوجـه الـثـاني من
الــتــســـول الــتــقــلــيــدي الــذي يــقــوم به
الـبعض في الشـوارع واحلافالت وعلى
رور ارصـفـة الطـرقـات وعنـد اشـارات ا
لــلـسـيـارات  لــكن مـيـزة الـتــسـول عـبـر
ــتـــســول مــجــهــول اإلنـــتــرنت هي أن ا
ــــكن مـــعــــرفـــة اســـمه الـــهــــويـــة فال 
احلـــــقـــــيـــــقي أو ســـــنه أو مـــــكـــــانـــــته
االجتماعية وهذا األمر يجنبه االحراج
تسول وذل الـسؤال الذي قد يلحق با

. التقليدي
 فـــقـــد انـــتـــشـــرت ظـــاهـــرة الـــتـــســـول
اإللـــكـــتـــروني مع تـــطـــور اســـتـــخــدام
الـــوســـائل الــتـــقـــنــيـــة وزيـــادة أعــداد

ــدون جــهـداً فـي تـثــبــيـتــهــا.فـمن من ا
أشــهـر طــرق الـتـســول والـتي يــنـخـدع
فــيــهـا أنــاس كــثـيــرون تــنـتــشــر هـذه
الــطــريـقــة في الــوطن الــعــربي بــشـكل
كبير. وتكون على شكل رسائل مزعجة
تــصل لـبــريـد الـضــحـيـة وتــوهـمه بـأن
ـــرسل مــحــتـــاج لــلــمـــال أو مــصــاب ا
ـرض خـطيـر يحـتاج إلـى مبـلغ كبـير
لـلـعالج. غالـبـاً ما تـلعـب هذه الـرسائل
عــلى وتـر الـدين بــذكـر عـدد من اآليـات
الـقـرآنـيـة الـتي تـرقق الـقـلب لـلـتـصدق
عـلى مـرسـل الـرسـالة.امـا الـتـسـول عن
طـريق الدردشات هي طـريقة تـقوم بها
فــتـيـات في الـغــالب يـدخـلن إلى غـرف
الــــدردشـــة ويـــحــــاولن الـــتــــســـول من
الـــشــبـــاب إمــا عـن طــريـق إيــهـــامــهم
بــــاحلب أو بــــســـرد قــــصـــة مـن نـــسج
اخلــيـال عن مـعــانـاة وهـمــيـة قـد تـدفع
ــال لـلــفـتـاة الــطـرف األخــر بـإرسـال ا
وإذا كــانت الـفــتـاة فـي دولـة غـيــر تـلك
ـتـبـرع فـإنه يـرسل الــتي يـقـيم فـيـهــا ا
األمـوال بتحـويلهـا حتت خدمة مـاستر
كــارد.لـالسف الــشــديــد ال تــوجــد لـآلن
قـوانـ فـعـالـة ورادعـة لـهـذه الـظـاهرة
الـتي أخذت أبعاداً خطيرة وكل ما في
األمــر أن هـنـاك تـقـنـ لــلـتـسـول. فـفي
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ــــؤتــــمــــر الــــثــــانـي لـــوزراء وعــــقــــد ا
الـداخــــــلـية الـــــــعــرب في بـغـــــــــداد
في 1982 /-10/3/.. وتـطور األمر في
ـؤتـمر الـثالث الـذي عـقد في الـطائف ا
في 16-28/ 8/ 1980  لـــــيـــــصــــادق
ـؤتـمر االسـتـثنـائي لـوزراء الداخـلـية ا
الـــعـــرب الــذي عـــقـــد بــالـــريـــاض عــام
عـلى1982 الـنظـام األساسي لـلمـجلس
حـيث تـأسس مـجـلس وزراء الـداخـلـية
الـعـرب وصادق مـجـلس جامـعـة الدول
الـــعـــربـــيـــة عــلـى الـــنــظـــام األســـاسي
لـلمـجلس بـقراره رقم 4218 في 1982
..وقــد عــقـد مــجــلس وزراء الـداخــلــيـة
الــعـرب دورته األولى في مــديـنـة الـدار
غربية  بتاريخ ملكة ا البيضاء في ا
ـشـاركـة وفـود جـميع  1982/12/13 
الـدول العربـية وقد انـتخب من العراق
ــرحــوم اســتـــاذ الــقــانــون اجلــنــائي ا

ــواضــيـع الــتي تـــنــاولــنـــاهــا في مـن ا
ـشــتـرك مع اسـتــاذي الـلـواء مــؤلـفـنــا ا
ـتـقاعـد  عبـد الـوهاب عـبد مـاجـستـير ا
الــرزاق الــتــحــافي امــد الــله فـي عــمـره
مـوضـوع الـتـعاون الـشـرطي بـ الدول
الــعــربــيـة وهـي كـثــيــرة ولــعل اهــمــهـا
مـجلس وزراء الداخلـية العرب اذ كانت
جـمهورية العراق اول من بادر بالدعوة
الى انــشــاء مـجــلس لـوزراء الــداخـلــيـة
ؤتمر الرابع الـعرب  وذلك اثناء عقـد ا
لـقادة الـشرطـة واالمن العـرب في بغداد
فـي20-  25/ نــــــــيـــــــســـــــان / 1976 
ــان الــعــراق بــضـرورة انــطـالقـاً مـن ا
تــطـويــر صـيغ الــتـعـاون الــعـربي ودعم
ـشـتـرك .. وقد الـعـمل األمـني الـعـربي ا
حتـققت الفكرة بعـقد أول مؤتمر لوزراء
الـداخلـية الـعرب في مقـر جامـعة الدول
الــعــربــيــة بـالــقــاهــرة في أيــلـول1977

ــشـتـركـة لــتـنـفــيـذ هـذه الـســيـاسـيـة) ا
.وفــعال أقــر مـجــلس وزراء الــداخـلــيـة
الــــــعـــــرب عــــــدد من الـــــــــــــقـــــوانـــــ
االســـــتـــــرشــــاديـــــة واالتـــــفـــــاقـــــيــــات
واالســتـراتـيــجـيـات واخلـطـط األمـنـيـة
الــعـربــيـة  ونـوقــشت في اجـتــمـاعـات

امنية مشتركة.
فـي مـــــجــــــاالت عــــــديـــــده اهــــــمــــــهـــــا
االسـتـراتيـجـية األمـنيـة الـعربـية  –في
ـؤثـرات مــجـال مـكــافـحـة اخملــدرات وا
الـعقـلية –مـكافـحة اإلرهاب  –الـتوعـية
االمــــنـــيـــة والـــوقــــايـــة من االجـــرام –
رور دنية  –ادارة وتنظيم ا احلماية ا
–وقــــايــــة االحــــداث من اجلــــرائم  —
ـنـظـمـة —جـرائم ـة ا مـكـافـحـة اجلـر
ـعـلـومات  —مـكـافحـة غـسيل تـقـنـية ا
ــيـثـاق األمــوال وتـمــويل اإلرهـاب —ا

العربي حلقوق االنسان.
ونـأمل من يـكون الـتـعاون اكـثر تـطوراً
مـن خالل تـســهــيل إجـراءات االتــصـال
واكبة التطورات واالنـتقال السريع 
وتـفعيل إيجابية دور اجلامعة العربية

بصورة عامة .

{ خبير ادلة جنائية 

الـدكتور اكرم نشأت إبراهيم  باألجماع
اول امـ عـام جملـلس وزراء الـداخــلـية
ـدة ثالثـة سـنـــــــوات اعـتـبـاراً الـعــرب 
من 16/ 12/ 1982 كــذلك  انـتـخـاب
أربــعــة أعــضــاء مــســاعــدين وهـم اكـرم
الـناصر من األردن ومـحمد سلـطان عبد
ــتــحـدة الــله مـن االمــارات الــعــربــيــة ا
ومـحمد يحيى الشوكان من اجلمهورية
الـعـربـيـة الـيـمنـيـة ومـحـمـد عـمـر حسن
الـــــكــــاف مـن جـــــمــــهـــــوريـــــة الــــيـــــمن
قراطية الشعبية . واألم احلالي الـد
جملـلس وزراء الـداخـلـية الـعـرب مـعالي
الــدكــتــور مــحــمـد بـن عـلـي كـومــان من
حـاصل ــكـرمــة  ــكـة ا مــوالــيـد 1961
عــلى شــهــادة الــدكــتــوراه مـن جــامــعـة
اخـتصـاص بالـقانون "بـواتيـة" بفـرنسا
اجلــنــائي والـعــلـوم اجلــنــائـيــة.والـذي
انــــتـــخب عـــام 2001 بــــدورة اجملـــلس
الــثـامــنــة عـشــر بـتــونس. هــذا ونـصت
ـذكـور على ـادة الـرابـعة من الـنـظام ا ا
ان مـن اخــتـــصــاصـــات مـــجــلس وزراء
الـداخـلـيـة (1- رسـم الـسـيـاسـة الـعـامة
الـتي من شـأنهـا تطـوير الـعمل الـعربي
ـــشـــتــرك في مـــجـــال االمن الـــداخــلي ا
وإقـــرار اخلـــطط األمـــنـــيـــة الـــعـــربـــيــة
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يدرس االحتاد الـعراقي بكرة الـقدم استنـساخ التجربـة القطريـة في مالعب كرة القدم.وقال
مـصـدر في احتـاد الـكـرة في تـصـريح صحـفي إن وزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة ورئـيس احتاد
ـية اسبـاير القـطرية الكرة عـدنان درجـال يدرس االستـعانة بـكوادر أجـنبيـة من داخل اكاد
ـقـبلـة. وب ان االحتـاد يـسعى لـلـتوجه الـى الفـئات ـنـتخـبـات الوطـنـية في الـفـترة ا لـتدريب ا
ـنـتخـبـات الوطـنـية في الـعمـريـة من أجل االهتـمـام بـها وتـأهـيلـهـا بشـكل صـحـيح كي تقـود ا

نتخب الوطني بسبب تراجع النتائج. ستقبل القريب.يذكر ان احتاد الكرة يدرس حل ا ا
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نفى االحتاد العـربي لكرة الـقدم انباء
افادت باستبعـاده االندية العراقية من
ـقبلة شاركـة في البطـولة العـربية ا ا
مــــؤكـــداً أن صــــوت الــــعــــراق مــــؤثـــر

ووجوده ضروري.
وقـــــــال عـــــــضــــــو
االحتـاد الــعـراقي
لكرة القدم فراس
بـحـر الـعـلـوم في
تصـريح صـحفي
إنه اتـصل بـشـكل
شــــــــــخــــــــــصي

بــاالحتــاد الــعــربي لــكــرة الــقــدم بــعـد
انتشار خبر اسـتبعاد العراق وتداوله
بــوســائل االعالم ومـــواقع الــتــواصل
مـبــيـنـاً أن ســكـرتــيـر االحتــاد الـعـربي
حتدث مـعه وابدى اسـتغـرابه النتـشار
مــثل هــكــذا خـــبــر غــيــر صــحــيح ورد

سامعه كاحتاد عربي.
وبـــ بـــحـــر الـــعـــلـــوم أن االحتــاد
الـعـربي نــفى نـفـيـاً قــاطـعـا وجـود
مــــثـل هــــذا الــــقـــــرار في االحتــــاد

العربي.
 ونقـل بحـر الـعـلـوم عن سـكـرتـير
االحتاد العربي لكـرة القدم تأكيده
بـــــأن صــــوت الـــــعـــــراق في
االحتـاد الــعـربي
قــــــــــوي جــــــــــداً
ومــــؤثــــر ومن

ـعـقـول اتـخـاذ اي قـرار من هـذا غـيـر ا
الــقـبــيل.وأوضـح أن االحتــاد الـعــربي
يــعــتـــبــر الــعــراق مـن بــ اهم وابــرز

الـــركـــائــــز االســـاســـيــــة ووجـــوده في
الــــبــــطــــوالت ســـواء عــــلـى صــــعــــيـــد
ــنـــتـــخـــبــات او االنـــديـــة مـــهم جــدا ا

وأكّـــد حــمـــودي حــرص الـــلــجـــنــة
ــــبـــــيـــــة عـــــلـى دعم جـــــمـــــيع األو
االحتـــادات الـــوطـــنـــيــة بـــتـــحـــمل
ــالــيـة لــلــتــعــاقـد مع الـتــكــالــيف ا
ــــدربـــــ الـــــعــــرب واألجـــــانب ا
للـمنتـخبات الـعراقية مـشدداً على
"مــتــابــعـة ومــراقــبــة أداء ونــتـائج
ــنـتــخـبــاتـنـا ــنـتــدبـ  ــدربـ ا ا
الوطـنية" واعـداً بزيارات مـيدانية

سـيـجـريـهــا لـلـوحـدات الـتـدريـبـيـة
لـلــمــنـتــخــبـات الــوطــنـيــة جلــمـيع
االحتـــادات الــــريـــاضــــيـــة.وأشـــار
حــمــودي أيــضــاً الى ان "الــلــجــنـة
ـبيـة الـوطنـية الـعـراقيـة كانت األو
أبرمت عدداً من إتـفاقيـات التعاون
ـــشــتـــرك مع عــدد من الــريـــاضي ا
ـتـقـدمـة ريـاضـيـاً سـعـياً الـبـلـدان ا
لـــتـــســتـــفـــيـــد جـــمــيـع االحتــادات
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اني الشرقي السابق يواخيم شترايش عن 71 عاماً { برل  (أ ف ب) - توفي الهداف األ
بـعــد مـعـانـاته "مع مــرض طـويل" بـحـسـب مـا أعـلن نـاديه الــسـابق مـاغـدبــورغ الـسـبت.ولُـقّب
اني الغربـي الراحل الذي أرهق دفاعات ـهاجم اال شترايش "غيـرد مولر الشـرق" نسبة الى ا
اخلصوم في احلـقبة عينها.وسجل شترايش 55 هدفاً في 102 مبـارات دوليت مع منتخب

ــانــيـا الــشــرقـيــة بـ 1969 و1984 ومــجــمــوع أ
ــاغــدبــورغ في 321 مـبـاراة بـ 223 هــدفــاً 
 1975 و1985 وذلك بـعد تـألـقه مع هـانزا
ــاني في بـيـان روسـتـوك.كــتب الـنـادي األ
"سـيـبـقى يواخـيم شـتـرايش في قـلوب كل
ــــشــــجــــعــــ أعــــضــــاء الــــنــــادي وكل ا

وسـنــحـتـفـظ بـذكـرى +أفــضل هـدافــيـنـا+
دائـمـا بفـخر".أحـرز خالل مـسيـرته كأس
ـانـيـا الـشـرقـيـة ثالث مـرات جـائزة أ
العـب الــعــام مـــرتــ وأربع مــرات

لـقـب الهـداف. ومـع منـتـخب
ــانــيـا الــشــرقـيــة أحـرز أ
بـياد 1972. برونـزيـة أو

bI∫ احتاد االثقال يوقع عقد تدريبي مع مدرب بيالروسي بعدسة قحطان سليم

بغداد- الزمان
ركزي لرفع وقّع االحتاد العراقي ا
درب االثقـال  عقـداً تدريـبيـاً مع ا
الــــبـــيالروسـي لـــيــــافـــونـــيــــتـــشي
ــوجــبه هــاجنــاريــنـــكــا يــتــولـى 
ـنتـخب الـوطـني الـعراقي تـدريب ا
واالشـراف على مـنـتخـبـات الفـئات

العمرية األخرى باللعبة.
ــبــيـة ورحّب رئــيس الــلــجـنــة األو
الـوطـنـيـة الــعـراقـيـة رعـد حـمـودي
ـــدرب الـــبـــيالروسي ورئـــيس بـــا
ــهــمـة االحتــاد آمالً الــتــوفــيق بــا
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وأكـــــد حـــــمــــــودي ان احتـــــاد رفع
االثــقــال من االحتــادات الــوطــنــيـة
ــتــمــيــزة والـتـي يــعــول عــلــيــهـا ا
بـالـتـفـوق دومـا لتـحـقـيق مـنـجزات
كـبيـرة تعـزز مـا حتقق في الـسابق
من نــتـائج إيــجــابـيــة كــانت مـحط
انظـار اجلميع وبـالتـالي أصبحت
ــســـؤولــيـــة أكــبـــر الن الــلـــجــنــة ا
ــتـابـعــ يـتـطــلـعـون ـبــيـة وا األو
لــــــلــــــمــــــزيــــــد من االجنــــــازات في
ـهــمــة الـتي تــنـتــظـر ــشـاركــات ا ا
ـقبل في ربـاعيـنـا السيـما الـشـهر ا
الــيـونـان وأيـضـا دورة الـتـضـامن
االسـالمي الـتي سـتـقــام في تـركـيـا

ــــقــــبل وكــــذلك خالل شــــهــــر آب ا
ــــهم في دورة احلــــدث الــــقـــــاري ا
األلعـاب اآلسيويـة التي سـتقام في
الـــصــ شـــهــر أيـــلــول مـن الــعــام

احلالي.
ومــضى حـــمــودي قــائـال يــتــوجب
عـــلــــيــــكم كــــاحتـــاد وضـع بـــرامج
ـقبـلة ونـبذ واضـحة لـلمـشـاركات ا
التقاطعات الـتي لن تنفع رياضتنا
إطالقـا مـشـيـراً في الـوقت ذاته انه
سـيـلـتـقي بـرئـيس وأعـضـاء احتاد
ــقـبل رفع االثــقـال يــوم الــثالثــاء ا
لـلـوقـوف على إحـتـيـاجـات االحتاد
وتــوفـيــرهــا قــدر اإلمـكــان من أجل
ـبــكـرة مــواصـلــة الـتــحــضـيــرات ا
بــشــكل جـــيــد.ولــفت حــمــودي الى
ضـرورة ان يـتـعاون إحتـاد الـلـعـبة
ــدرب اجلـــديــد وان يـــؤمن له مع ا
الئـمـة والـنـجـاح بـعـمله االقـامـة ا
الكـــات وتـــأمــــ ســـبل تـــعـــاون ا
التدريـبية الـوطنية مـعه واالهتمام
يزة بشـكل كبيـر في خلق قاعـدة 
ـواهب واخلـامـات الـصـغـيـرة من ا
مــطـالـبـا في الــوقت ذاته االهـتـمـام
ـدربـ احملـلـيـ وزجهم اجلـاد بـا
ــــدرب بــــشــــكـل مــــســــتــــمـــــر مع ا
الـــبــيالروسـي بــغــيـــة االســتــفــادة

القصوى من خبراته وجتاربه.
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كـــمــــا جتـــري يـــوم غــــد األربـــعـــاء ثالث
مــواجـــهــات وفــيــهـــا يــســتـــقــبل نــوروز
ـســتـفـيـد كــثـيـرا من نـتــائج عـقـر الـدار ا
ـــتـــعـب ومـــا زادهــا الـــزوراء احملـــبط وا
ـة اربـيل وبـعـدمـا تـنـفس الـصـعداء هـز

كـبــيـر ومـؤثـر و إلـى الـكـثـيــر من الـعـمل
ر ـتـوقع ان يـعـرقل من الـوسط الـذي  ا
بـافـضل ايـامه بـعــد تـغـلـبه عـلى االمـانـة
ذهــابـا وعــلى الـشــرطـة الــنـتــيـجــة الـتي
أعـادت االوضـاع لـطبـيـعـتهـا ثم الـتـعادل

دينة مع النجف . في ديربي ا

مـبـاراتـ االولى عـنـد الثـالـثـة والـنصف
عــــصـــــرا بــــ الـــــنــــفـط الــــســـــابع 40 
والــوصـيف الـطــلـبـة  56ويـســعى فـيـهـا
اصحاب االرض الى بـذل كل اجلهود من
اجل الـعـودة لالنـتـصـارات الـتي تـوقـفت
مـــنــذ ثـالث مــبـــاريـــات بـــاخلــســـارة من
الشرطة والنجف والتعادل مع الديوانية
وفي فــتـرة احــبـاط فــقـد فــيــهـا شيء من
قـوته التـي أظهـرها في مـنـاسبـات مهـمة
بـالـتطـاول على الـكـبار وانـتـزاع النـتائج
والـنـقاط قـبل التـأثـر باالمـور وتـراجعـها
وسيكـون امام مهـمة صعـبة جدا و يامل
ــذكــور وان جتــاوزهــا وحــسم الــلــقــاء ا
ــبــاراة عـبــر تــقـد يــحــضى بــفـرصــة ا
ـــســتـــوى االفــضل وتـــخــطـي صــفــوف ا
ـرهـون بـاداء الـتـشـكيـل ويامل الـطالب ا
مـنه بـاسم قــاسم في مـواجــهـة حتـديـات
مهـمـة الـيـوم واخلـروج مـنـهـا كـمـا يجب
واصلة التقدم في الترتيب في والعودة 
وقت ال زال الـطالب يـقـدمـون مـبـاريـاتهم
واجهات بصفوف منتظمة والتقدم في ا
ـــوقف اجلـــيـــد و الــكـل يــامل ان لـــدعم ا
ـوسم به وهـو مـا لم يـحـقـقه من يـنـهي ا

فترة طويلة .
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وعـنـد الـعـاشـرة لــيال سـيـزحف جـمـهـور
الـديـوانــيـة الـثــامن عـشـر 21الى مـلـعب
الــنــجف الــقـــريب لــدعم فـــريــقــهم الــذي
سـيـحل ضـيـفــا عـلى الـوسط الـثـالث 48
ـضيف بـعد دورين وقلب الـطاولـة على ا
حـصل فـيهـمـا علـى اربع نقـاط من الـفوز
ذهـابـا عـلى زاخـو والـتـعـادل في مـيـدانه
مـع الـنـفط ويـريــد االقـتـراب من اخلـروج
من الوضع اخلـطر حيث مـنطقـة الهبوط
التي تـاخر فيـها لكـنه لم يفقـد االمل بعد
ـهـمة وسط حتـديـات البـقـاءفي الدوري ا
الـبـعـيـدة بـسـبب تـلـقي16 خـسـارة وهو
عدد كـبـيـر مـا يـتـطـلب حتـويل فـوائـد ما
تبقى من مباريات في الدوري لنفسه في
مـهـمـة صـعـبــة طـبـعـا ويـحـتـاج إلى اداء

للـمـنـافسـة احلـقـيـقيـة عـلى لـقب الدوري
عبر نـفس اجملموعـة التي حقـقت التاهل
ويـامل ان تكـون علـى قدر الـتحـدي اللـية
في خــطف الـلـقـب وهي الـتي كـانت وراء
الــنــجـاح الــكـبــيـر فـي الـعــودة بـالــفـريق
بــسـرعـة دون الــتـأثــر بـالــهـبـوط بــفـضل
تـظـافر جـهـود االدارة والـكادر الـتـدريبي
والـفنـي واجلمـيع يـستـعد لـالحتـفال في
حدث الليـلة وعندها سـيكون األمر رائعا
امـام احلـصول عـلى لـقب الـدرجة االولى
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واحلـال يـنطـبق عـلى فـريق كـربالء الذي
حــقق طـمــوحــات جـمــهـوره الــكـبــيـر في
تـــخـــطي مـــنــافـــســـات اجملــمـــوعـــة ولــو
بـصعـوبة بـالغـة جدا في حتـقيق الـتاهل
في اجملـمـوعة الـثانـيـة الصـعـبة وتـنفس
الـصعـداء بفـوزه الـثمـ على الـناصـرية
بـثالثيـة نظـيـفة وكـتابـة تأريخ جـديد في
ــمــتــاز الــذي تــركه في مــشــاركــاته في ا
موسم 2017 قـبل ان يـتـقـدم مـجـمـوعـته
واجــتـيــاز مـنــافـسـات حــقـيــقـيــة بـسـبب
مالحـقـة الـنـاصـريـة والـبـيـشـمـركـة لـكـنه
اسـتـفـاد من مـبـاريات عـقـر الـدار وخـبرة
درب علي وهـاب الذي سبق وأهل عدة ا
فــــــرق قــــــبل ان يــــــحــــــتــــــفـل مع اإلدارة
واجلـمـهـور واالعـبـ في صـعـود كربالء
ـشاركة رغم صعوبة االمر محققا هدف ا
ــذكـور لــكن الــفــريق تــمـكـن من جتـاوز ا
الـعــقـبــات بـفـضل عــطـاء االعــبـ الـذين
جـــعـــلـــوا من كـــربالء الـــفـــريق االفـــضل
ــؤديــة واســـتــطــاع مـن قــطع الــطـــريق ا
للبطولة االهم واألكبر في موسم يحسب
لالعــبي الــفـريق الــذين لــعــبـوا وقــدمـوا
ـبـاريــات بـاهـتـمـام ومــؤكـد ان الـفـريق ا
ـعـنـويـات عـالـيـة بـعد سـيـدخل الـلـيـلـة 
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وتنطلق الـيوم مباريـات االسبوع الثامن
والـــعــشـــرين لــلـــمــمـــتــاز وذلك بـــاقــامــة

بــفـوزه عــلى الـصــنـاعــة يـسـعـى االمـانـة
لــدعــمه بــعـــبــور عــقــبــة الــقــاسم وعــنــد
ـتـصـدر الـعـودة الـعـاشـرة لـيال يــنـتـظـرا
لالنــتــصــارات الــتي تــوقــفت في مــلــعب
الـنـجف عـنـدمـا يضـيف الـصـنـاعـة بدون

جمهور.
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يـــتـــطــــلع كل
مـن فـــــــريــــــــقي
احلـــــدود وكـــــربالء
احلـــصــــول عـــلـى لـــقب
دوري الدرجة االولى عندما
يـلـتقـيـان وجـها لـوجه عـند
الـساعـة العـاشـرة من ليـلة
الــيـــوم الــثالثـــاء الــتــاسع
عـشــر من نـيـسـان اجلـاري

في ملعب الشعب.
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ـــذكــور ويـــأتي الـــلــقـــاء ا
لــتـحــديــد الــبـطل بــعــدمـا
تـــاهل الـــفـــريـــقـــان ســـويـــة
متـازة للموسم القادم للدرجة ا
بـعدمـا تـمكن احلـدود من تـصدر
فـرق مـجــمـوعـته االولـى جـامـعـا
41نـقـطة اهـلتـه للـعـودة مبـاشرة
وسم احلالي وقعه الذي فقده ا
قبل ان ينجح ويتصدر اجملموعة
بــثـقــة عــالـيــة وبــفـارق مــريح من
الــنــقــاط عـن الــوصــيف دهــوك7 
حيـنما ركـز على مبـاريات الدوري
عـبر الـتعـويل على عـناصـره التي
قـدمت مـسـتـويـات ونـتـائج مـهـمـة
وظهـرت كمجـموعة قـوية جتاوزت
ــبـاريــات بـشــكل جــيـد وتــقـدمت ا
عـنــدمــا حـقــقت الــفـوز في 11مـرة
والتعادل 8 مرات وخسارت وفي
افـضــلـيـة الــهـجـوم والــدفـاع وكـان
للفريق ما أراد بعدما قدم نفسه في
مـوسم ناجح بـكل ما تـعنـيه الكـلمة
ــوسم بــاحلــصــول ويــامل انــهــاء ا
ــدرب عــلى لـــقب الــدوري بــقــيــادة ا
ــؤثـر في قـيـادة عــادل نـعـمـة ودوره ا
الفريق بعد العودة آلية مرة اخرى في
حقـبـة عـمل طـويـلـة قـبل ان يـقـدم الـفريق
متاز بكرة القدمبــافــضل مــشــاركــة ومن ثم يــصـل الــيـوم U“: احدى مواجهات الدوري ا 2
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الـوطــنــيـة مـن الـتــنــفـيــذ الــعــمـلي
فردات هذه االتفاقيات".من جانبه
شـــكــــر رئـــيس االحتـــاد الـــعـــراقي
ركزي لـرفع االثقال السـيد محمد ا
كــــاظم مـــزعـل رئـــيـس الـــلــــجـــنـــة
ــبـيــة مــبـديــاً إرتــيـاحه في ان األو
بية هذ اخلطوة ترعى اللجنة األو
الــتي ســتـشــكل إضــافــة مـطــلــوبـة
درب لرياضة رفع االثقال.وأعرب ا

الـبـيـالروسي عن سـعــادته بـعــمـله
اجلـديـد في الـعـراق واعـداً بـتـقد
نتخبات كل خبرته التدريبية مع ا
الـعراقـيـة وحتقـيق فـارق ملـموس
ــشـاركـات بــالـنــتـائج واالداء في ا

قبلة. ستحقات اخلارجية ا وا
Y « …—Ëd{

وطـالب االحتـاد بتـحـس الـرعـاية
ـنـتــخـبـات الـطــبـيــة بـالالعـبــ وا
وضـــرورة الــبــحـث عن طــبـــيــبــات
مــتـخــصـصــات بـالــطب الــريـاضي
لـلــتــعـامـل مع االصـابــات الــتي قـد
تتـعرض لهـا الرباعـات والالعبات
الــعـراقــيـات في جــمـيع االحتـادات
الرياضيـة الوطنيـة.هذا وقد حضر
ـكتب توقـيع العـقد كالً مـن عضو ا
ـبـية هـيرده الـتـنفـيـذي للـجـنة األو
رؤوف واألمـــ الــــعـــام لـــلــــجـــنـــة
ــبـــيــة هـــيــثم عـــبــد احلـــمــيــد األو
ـركـزي ورئـيس االحتـاد الـعـراقي ا
لـرفع االثــقــال مـحــمـد كــاظم مـزعل
ومديـره التنفـيذي مصـطفى صالح
ومـــدرب مــنــتــخب الـــنــســاء بــرفع
االثــقـــال عــبـــاس احـــمــد وعـــضــو
ـبـية اجلـمـعـية الـعـامة لـلـجـنة األو
رئـيس االحتـاد الـعـراقي لـلـمـبارزة
زياد حسن ومدير الـقسم القانوني

بية علي البدري. في اللجنة األو

يواخيم شترايش

وضــروري.وقـــال ســـكــرتـــيـــر االحتــاد
العـربي أيـضـاً وفق بحـر الـعـلوم إنه
فـتـرض أن يكـون الـعراق عـضوا من ا

في االحتــــاد الـــــعــــربي لـــــكن فــــتــــرة
االنـتــخــابــات فــيه صــادفت مع قــيـادة
التـطـبيـعـية لـلـكرة الـعـراقيـة اذ حـضر
انـتـخـابــات االحتـاد الـعــربي الـدكـتـور
شـــامل كــــامل كــــمـــمـــثـل لالحتـــاد
الـعـراقي لـعـدم تــشـكـيل مـجـلس

ادارة االحتاد العراقي انذاك.
وتـــــــداولـت وســـــــائـل اعالم
ومــــــــواقـع الـــــــــتـــــــــواصل
االجتـماعي انـباء افادت
بـــأن اإلحتـــاد الــــعـــربي
لـكــرة الــقــدم اسـتــبــعـد
االنـــديـــة الــــعـــراقـــيـــة
وزعـمت أنه دعــا أنـديـة
عـربــيـة لــلــمـشــاركـة في
بطولة مزمع اقامتها شهر

قـبل في الـسعـودية. ايلـول ا

ألول مرة منذ سنوات  امتأل ملعب فرانسوا حريري التاريخي باجلماهير. في
ليـلة رمضانية رائـعة  حضر أكثـر من عشرين ألف مشجع لألصـفر الهوليري
مـبــاراة نــادي أربــيل الــعــريق ونــادي الـزوراء ضــمن جــوالت الــدوري الــعـام 

باراة بهدف وحيد لثوار القلعة.  وانتهت ا
بعـد غياب طويل عن منصة التتويج  حقق األصـفر نصرًا معنويًا مهمًا  وأهم
ـشــجـعـة إلى مـا في األمـر وجــود اجلـمـاهــيـر الـكـبــيـرة الـتـي أعـادت األجـواء ا
ـدرجات حي آزادي الـقـد  الـتي كانت خالل العب بـعد غـيـاب طـويل عن ا ا
اضية كانوا شبه خالي من اجلماهير الصفراء .. أربيل هو النادي الفـترات ا
ـدن الـعـراقـيـة وحـتى في األكـثـر شـعـبـيـة في كـوردسـتـان ولـديه جـمـاهـيـر في ا
ستقبل سار  فسوف يفوز بنجوم ا البـلدان األخرى. أعتقد أنه إذا اتبع هذا ا

درجات.  واجلماهير في ا
االنـتـصــار عـلى الــزوراء له طـعم خــاص بـسـبب تــاريخ هـذا الـنــادي و حـصـده
لأللـقـاب صــمـد جنــوم أربـيل أمـام هــجـمــات الـزوراء  ولم تـكـن الـنـتــيـجـة في
ـدرجـات وعـودة جـنـون ـبـاراة فـقط  بل كـانـت الـنـتـيـجـة والـنـصـر األهم في ا ا

درجات!  الكرة الصفراء إلى ا
حيث شـارك اآلالف في أربيل في هذا الفـوز الكروي الكـبير بأهـازيج والدبكات
الشعـبية الكورديـة الشهيرة نعم تـواجه إدارة النادي حاليًا اخـتبارًا صعبًا في
ـستقـبل ليس سهالً وال صـعبًا تشـكيل فريق لـلمسـتقبل  ألن الـعمل من أجل ا
في نـفـس الـوقت  ألن الـوقت اآلن في مـصـلـحـة اإلدارة احلـالـيـة لـبـنـاء نـادٍ في
نـاسبة لتطوير الفريق بعد اختيار الطريـقة التي تسيطر عليها. . واإلرشادات ا
ـنـاسب  يـأتـي الـدور في اخـتـيـار الـالعـبـ  الـذين يـجب أن اجلـهـاز الــفـني ا
يـكـونـوا مـزيـجًـا من الالعـبـ ذوي اخلـبـرة والالعـبـ الـشـبـاب إلعـطاء الـفـريق
ـطلـوب بـاحليـوية الالزمـة هـذا شيء جيـد نـراه اليـوم في اورقة العـمق الفـني ا

الصفراء. 
أهم مـا يـجب أن يـفـعلـه هو إنـشـاء مـدرسـة الـفـريق الـكرويـة بـصـورة مـسـتـمرة
واالهتـمام بـالالعبـ الشـباب الـذين هم أساس حـيويـة النـادي  فال جناح ألي
فـريق ال يـعتـمد عـلى بعـض الالعبـ الذين صـنـعوه  ولم تـعد الـلعـبـة الشـعبـية
األولى في العـالم مجرد لعبـة ألن األمور ليست كـذلك  لكنها أصـبحت صناعة
و احليـاة . ولم يعد الـنجاح فيـها سهالً  لـكن من ناحيـة أخرى لم يعـد صعبًا.
ونـحن عـلى ثـقـة مـن أن اإلدارة اجلـديـدة لـلـنـادي سـتـعـمـل عـلى تـطـويـر فـرقـهـا
واحلـفـاظ عـلى مـكانـة أربـيل الـتـاريـخـية فـي مجـال كـرة الـقـدم. نـعم عـادت كرة
ـدرجـات نأمل من اربـيل الصـفـراء الى الـصدارة في ا
االدارة أن تـســتـمـر في تــخـطـيــطـهـا الــصـحـيح ألن
خــارطــة الـطــريق الــريــاضــيــة واضــحـة واألسس
سلـيمة في الـتطوير والـتخطـيط الصحـيح وعندها
فـقط يــكـون الـتـنـفــيـذ الـصـحــيح  وهـذا سـيـكـون

بالتأكيد سهالً.
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نـتخب الـشباب نـسِّق اإلعالمي  أكد ا
نتخب الكي أن ا بكرة القدم قحطان ا
سيـستـأنف تـدريبـاته بـعد عـيـد الفـطر
مـبــاشــرةً حتــضــيـراً لـالسـتــحــقــاقـات
ـقــبـلـة كــاشـفــاً عن إمـكــانـيــة إقـامـة ا
معسكر خارجي وبطولة دخل العراق.
ـالـكي في تـصـريح صـحـفي إن وقـال ا
ـنـتــخب اجـرى مــبـاريــات ودّيـة عـدّة ا
خالل الــفــتــرة الــســابــقــة أمــام أنــديـة
الـصف األول لــفـرق الـزوراء والــنـجف

والـطـلـبـة بـعـد ذلـك تـوقـفت مـبـاريـاته
وتــدريــبــاتـه بــســبب مـــشــاركــة أغــلب
الالعـــــــبـــــــ مع فـــــــرقــــــهـم في دوري

الشـــــباب.
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نتخب سينخرط الكي أن ا وأضاف ا
في الـتــدريــبـات الــداخـلــيـة بــعـد عــيـد
الفطر حتضيراً للـمشاركة في البطولة
العربـية الـتي ستـقام في الـعشرين من
مـلكـة العـربية قـبل في ا شهـر تمـوز ا
الـســعــوديــة مـشــيــراً الى أن الــعـراق

ـشـاركــة في بـطـولـة غـرب اعـتـذر عن ا
ــؤمل إقــامــتــهــا في آســيــا الــتي من ا
قـبل بـسبب فلـسـط شـهر حـزيـران ا
األحــداث اجلــاريــة هــنــاك وصــعــوبــة
ــنــتـــخب الـــعــراقي الى دخــول وفـــد ا
األراضي الـفــلـســطـيـنــيـة لــذلك فـضَّل
عـسـكـر في اجلـهـاز الـفنـي أن يـكـون ا
بـغــداد مع امــكـانــيــة إقـامــة مــعـســكـر
ـالكي خارجي في وقت الحق.وتـابع ا
أن اجلهاز الـفني للـمنتخـب كان يعول
على الـبـطـولـة الربـاعـيـة الـتي كان من

ـــزمع إقـــامــتـــهـــا في الـــبـــصــرة و ا
تأجـيلـها من قـبل احتـاد اللـعبـة حيث
ـنـتـخب كـانت سـتـشـكل نـقـلـة نـوعـيـة 
الــشــبـاب بــرفــقــة مــنــتــخــبــات مــصـر
نتـخب الغـاني الفتاً الى وصربيـا وا
أن الــعـــراق قــدّم طــلـــبــاً رســمـــيــاً الى
االحتــــاد اآلســـــيــــوي الســــتـــــضــــافــــة
مجموعته في التصفيات اآلسيوية في
ـقـرر اقـامـتـهـا كـأس آسـيـا لـلـشــبـاب ا
ـقـبل في الـبـصرة خالل شـهر ايـلـول ا

وتضييف حفل قرعة البطولة.

باسم
قاسم
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هرجان الدولي اخملرج األردني يـحل ضيف شرف على ا
زمع انعقاده ماب  13 الى للمونودراما بدورته الرابعة ا

شاركة اكثر من  30 دولة. قبل بتونس   16 أيار ا
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الـفـنـان الـعـراقي يـحـتـفي بـتوقـيع
كــتـابـه اجلـديــد (تــعـال مــعي الى
قنـديل) بجـلسـة تقـام في السـاعة
قبل في  12 من ظهر اخلميس ا

مبنى بيتنا الثقافي ببغداد.
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ــمـثل الـســوري شـوق جــمـهـوره عــبـر مـواقـع الـتـواصل ا
االجـتـمـاعي لـشـخـصيـتـه في عـشـارية (شـرف) الـتي يـتم
ـقرر عـرضـها في  20 رمـضان تـصـويرهـا حـاليـاً ومن ا

اجلاري.
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الفـنان السـوري اعلن انـتهـاء تصـوير مسـلسل (مع وقف
الـتنـفيـذ) ونشـر عبـر حسـابه في إنسـتغـرام صورة توثق
ـسـلـسل الـذي احـتـفـال فــريق الـعـمل بـانـتـهـاء تــصـويـر ا

يعرض خالل رمضان اجلاري.

 خـذ اقسـاطا مـتقـطعـة من الراحة ال تـرجتل عمال وال
كالما .

qL(«

صـــديق يـــتـــدخل فـي شــؤونـك .حــاذر اخلـالفــات وال
تضخم االمور.

Ê«eO*«

االضـواء تـتـسـلط عـلى ادائك.فـتـرة مـنـاسـبـة لـلـقـاءات
العاطفية.رقم احلظ 9.

—u¦ «

 تبـدو مـرهف االحـسـاس ومـتـوتـرا بـسـبب قـلق ما او
ارتباط اوعكة صحية.

»dIF «

ـظهرك وليقاتك .تتمتع بروح رياضية وتفاؤل اعتني 
وحماسة استغل طاقتك.

¡«“u'«

تــقـــلق بــســبب ظـــرف طــار ال تــعــرض اســتــقــرارك
الصحي للتقلب.رقم احلظ 8.

”uI «

ــــا تـــفــــرح بــــتـــجــــاوب الـــزمالء يـــطــــمـــئـن بـــالك ور
واالحباء.يوم السعد االربعاء.

ÊUÞd «

جتد نفـسك وسط عاصفة .ابتعد عن االماكن اخلطرة
وال تلعب دور البطل.

Íb'«

لذات  تعيش جتـربة جميلة او قـصة حب وتميل الي ا
واالفراح واالجتماعات.

bÝô«

ـعـونـة تـشـغـلك مـشـكـلــة عـائـلـيـة  سـتـجـد لـهـا حال 
قريب.رقم احلظ 2.

Ë«b «

سـائل العائلية التترك  فترة جيـدة لالرتباط.تنشغل با
احدا يحبط طموحاتك.

¡«—cF «

حـاول الـسـيـطــرة عـلى اعـصـابك مــهـمـا كـان الـظـرف
صعبا.رقم احلظ 3.
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Âu−M «Ë X½√ ULKJ « W¼U²

الـكـلـمـات لـهـا مـكـانـها
ــطــلــوب ــنــاسـب  ا ا
اعـادة ترتـيـبهـا بـشكل
صـــحــيـح واكــتـــشــاف
كــلــمــة أغــفــلت عــمـدا:

(مدينة مصرية):
تــــوتــــيـــاء  –بــــالي –
– ربـــــــــيع-   –طي 
هـيـدروجـ  –عـنب –
شـمع- بون  –قـطار –
تـبـوك  –كـم  –يـشع

 –أخ  –نقل.

الـقـار العـراقي من مـحافـظـة االنبـار تـأهل الى نهـائـيات
قـامة في يـة ا ـكي الشـريف العـا مـسابـقة مـؤذن احلرم ا
ــشـاركـة  40 ألف قـار ـمــلـكـة الــعـربـيــة الـســعـوديـة  ا

ومؤذن من جميع انحاء العالم.

s Š bL×

وكـيل وزارة الــتـعــلـيم الــعـالي والــبـحث الــعـلــمي لـشـؤون
الـبحث الـعلـمي العـراقيـة حاضـرفي جلـسة اقـامهـا مركز
الـرافــدين لــلــحــوار بــعـنــوان ( اســتــراتــيـجــيــات تــطــويـر

مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في العراق).

ـعـلم حلـادث حـريـق  وهـو يـحـاول انـقاذ ا
احــد الــطالب من حــادث احــتــراق ســيـارة
ـســتـشـفى وصـادف ان احـد فــيـنـقل الى ا
طالبـه اصبح  طـبيـبا فـبـدا بعالجه وتـذكر
وياتي مـعـلـمه كيف كـان يـحبـه ويحـتـرمه 
علم هـذا الفيـلم (ليكـشف لنا حـقيقـة دور ا
في حـياة الـناس والطـلبـة كون هذا الـفيلم
نــاقش جــوهــر الــتــعــلـيـم الـذي تــمــثل في
صــورة مـدرس وطـالب ومن خالل شـخص
يـطـمح ان يـكـون طـبـيـبا لـيـنـشـر الـسـعادة
مــيــزة هــذا ـــرضى والـــفــرح في نــفــوس ا
الـفـيــلم هـو واقـعـيـته الـشـديـدة الن قـصـته
كـون مــسـتـمـدة مـن الـواقع الـذي نــعـيـشه 
الــتـــعــلــيم الـــســلــيم مــهـم جــدا في حــيــاة

الشعوب).
هرجانات ? شاركة في ا { هل يهمك ا

-مــنـذ اول فـيـلم صـنـعــته وانـا احـلم بـكل
شـيء ومـانـقــدمه االن من افالم يـكــسـبـني
خــبـرة جـديـدة في الـســيـنـاريـو واحلـوار.
ولـدي ـمــثل وحـتى الـتــمـثـيل  وتــوجـيه ا
مــشـاركـة في مــهـرجـان رابــطـة الـســيـنـمـا
والـتـلـفـزيـون في فـيـلم (الـصـد االول)الذي

تنطلق فعالياته في البصرة قريبا.
{ فكرة افالمك من اين تستمدها ?

-انـا اميل الى الـصورة الـواقعـية وابحث
عـن كل الـقــصص من حـولي او الــقـصص
كـمــا ابـحث عن كل الــتي حتـتــاج الى حل

ظاهرة في اجملتمع .
{ ماذا تقول عن السينما العراقية حاليا ?

-عـودة الـروح للـسـيـنمـا الـعراقـيـة اصبح
حــلم كل سـيـنـمـائـي عـراقي وامـنـيـاتي ان
تـكـون لـلسـيـنمـا الـعـراقيـة بـصمـة خـاصة

بـهـا وان تعـود دور الـعـرض السـيـنمـائـية
كـون السـينـما رسالـة انسـانيـة قادرة على

تثقيف الشعوب.
{ كمخرج شاب ماذا تتمنى ?

ـــيـــة واالنـــتـــاج -االرتـــقـــاء نــــحـــو الـــعـــا
الــــشــــخــــصي لــــعــــدم وجـــود دعـم مـــادي
وامـنـيــاتي كـثـيــرة وانـا اعـتـبـر ومــعـنـوي
نــفـسـي االن في بـدايــة الـطــريق واالمـاني

والطموحات كثيرة ...
ــكن لـلــســيـنــمــا الـعــراقـيــة ان تــنـافس { هل 

ية ? العا
-نـعم لـكن اوال يـجب االهـتمـام بـالـسيـنـما
الــعـــراقــيــة ودعــمـــهــا مــاديــا ومـــعــنــويــا
واحـترام الفن السينمائي وان تكون لدينا
ان من ان مدينة لالنتاج السينمائي واال

الفن له دور كبير في تهذيب الشعوب..

الــروائـي الــعــراقـي صــدرت له مـــؤخــراً عـن دار ســطــور
للطـباعـة والنـشر والتـوزيع في بغـداد رواية (أبـيض بطعم
ـتـوسط وهي األسـود) بـواقع  205 صـفحـة مـن القـطع ا

روايته الثانية.

رئيس نـادي الصـيد الـعراقي اقـام مأدبـة افطار لـعدد من
شيوخ ووجـهاء الـعشـائر ومن بيـنهم:عـدنان مـجيد طالل
اخلـيــزران غـســان الـهــيـمص مــحـمـد الــسـهــيل حـسن

شويرد ووديع احلنظل.
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ــوت االحـــد الــكـــاتب الـــدرامي واخملــرج غــيـب ا
ـســرحي سـعــد هـدابي عن عـمــر نـاهـز الـ 60 ا
عـامـا اثر ازمـة مـرضيـة والـراحل مـؤلف للـعـديد
ـسـرحــيـة من بـيـنـهـا  مـسـرحـيـة ( من االعـمـال ا
ومياء)و( زنوبيا) و ( شارع ابو نؤاس )و نزيف ا
( ادم واحلـصـان) و(ارحتـاالت) و (كش مـلك )و(

راح اخلــــــــــــــــــيـط
والــعـــصــفــور) و(
قـــمــر حـــبـــيـــبــتي
)و(االعـــــــتـــــــراف
االخـيـر لـسـندريال
).وفي الـتـلـفـزيـون
قـدم اعمـال عديدة
من بـــيــنــهـــا بــيت
الـشمع و حـفيظ و
دخــــان اجلــــداول

ومن افالمه الـسـينـمائـيـة (الوقـاد)و ( في اقاصي
اجلـنوب ). والراحل من مواليد محافظة الديوانية
توسطة عام  1962واكـمل دراسته االبتدائية وا
ـارسـة فـيــهـا. وبـدايــته الـفــنـيـة جــاءت من اول 
مـسـرحيـة كـان يـجريـهـا طـلـبة الـسـادس ابـتدائي

كوسيلة تعليمية كل يوم خميس.

 VOG¹  u*«
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تـتـواصل اجيـال من الـشبـاب بـدفع عجـلة
الـسينما الى االمـام ومنهم اخملرج الشاب
عـــبــاس جنــاح الــذي يـــواصل االهــتــمــام
بــالـسـيــنـمــا كـمـخــرج لالفالم الـقــصـيـرة
الـتـقـته (الـزمـان ) وكـان مـعـه هـذا احلوار

حيث قال:
انـتـهيـت من تصـويـر فيـلم جـديد بـعـنوان
(ثــمـرة مــعـلم) الـفــكـرة واالخــراج لي كـمـا
اشــــارك في بـــطــــولـــتـه ويـــشـــاركــــني في
ومحمد حميد التمثيل ابو زينب الوائلي 
فكـرة الفيـلم تتحدث والـطفل عمـر فائز  
علم في تربـية وتعليم االبناء عن اهـمية ا
وبــنـاء جـيـل قـادر عـلى بــنـاء الــوطن.كـمـا
علم تمـيزة ب ا يـتناول الفيـلم العالقة ا
لكن بـعد سـنـ طويـلة تـعرض والـطـالب 
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اضي الدفعة األولى تخرجت اخلميـس ا
من بـــيت الـــعـــود اخلـــرطـــوم وبـــلـغ عــدد
ــتـخــرجــ وفــقــا لــبــيت الــعــود اربــعـة ا
عـازفـ تـتـلـمـذوا عـلى يـد الـفـنـان أحـمـد
شـمه وبــحـضــور جـمــهـور كــبـيــر وجلـنـة
موسيـقية مـختصة حتـت رعاية وإشراف
وسيقار نصير شمه وسبق و تخريج ا
دفعة صنّـاع عود على يد الـصانع يعرب

محمد فاضل.

ا قدموه الـفنون عبـاس علوان حسـ  
من جـهـود اثـمرت رؤيـتـهـا على خـشـبة
ـــســرح وقـــال ( ظـــهــر خالل الـــزيــارة ا
ومــشـاهـدة الـتــدريـبـات كـفــاءة الـطـلـبـة
ـــتـــدربـــ وهـــذا يـــدل عـــلـى اشــراف ا
مـــــدربـــــ اكـــــفــــاء قـــــد ســـــخـــــروا كل
امــكـانــيــاتـهم من اجـل حتـقــيق اهـداف

الكلية في التدريب العملي).

ــرحــلـة عــلي هــارف و اخــراج طــلـبــة ا
الـثالثة و هي مسـرحية تعلـيمية حتكي
دور الـفيتامينـات لصحة جسم االنسان
سرحي.  و تـهيـئة متـطلـبات العـرض ا
واثـنى عميد الـكلية عالء شـاكر محمود
خالل مـشـاهـدة الـتدريـبـات عـلى جـهود
ـسـاعـد حـس ـادة االسـتـاذ ا مـدرس ا
مـحـمـد عـلي شحـاذة و مـسـاعـده مدرب
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ـرحــلـة الــثـالــثـة قـسم يــواصل طـلــبـة ا
الـتربـية الـفنيـة بكـليـة الفنـون اجلمـيلة
في جـــامــعــة ديــالى تــدريـــبــاتــهم عــلى
خــشــبــة مــســرح الــكــلــيــة ضــمن مــادة
تــطــبــيــقــات عــمــلــيــة في مــادة اخــراج
ـــدرسي عـن  ( مـــســـرحـــيــة ـــســـرح ا ا
الـفـيـتـامـيـنـات)  تـألـيف الـفـنـان حـس
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كرمت مديرية أوقاف الفلوجة مجموعة من الشباب واليافع من
ـــســـاجــد ن يـــواظـــبــون عـــلى الـــصالة في ا ـــســاجـــد  رواد ا
واجلوامـع.وتأتـي هذه اخلـطـوة من أجل بـنـاء الـسـلـوك اإلنـساني
الصحيح على قيم ديننا احلنيف وتعاليم السنة النبوية الشريفة.

(اللَّـهُمَّ اهْدِنِي فِيهِ لِعَمَلِ الْأَبْرَارِ وَ جَنبْنِي فِيهِ مُرَافَقَةَ الْأَشْرَارِ وَ
.( َ أَدْخِلْنِي فِيهِ بِرَحْمَتِكَ دَارَ الْقَرَارِ بِإِلَهِيَّتِكَ يَا إِلَهَ الْعَالَمِ

يـــؤكـــد االطـــبـــاء ان (الــقـــدرة عـــلى
الــصـوم أثـنـاء احلـمل تــعـتـمـد عـلى
عدة عوامل أهمها: احلـالة الصحية
اجلـيـدة لـلـمـرأة قـبل احلـمل. أيـضـاً
عدم وجود أي مشاكل صـحية أثناء
احلــمل مـثـل إصـابــة احلـامل بــفـقـر
الـدم أو نـزيف أو سـكـري احلـمل أو
نــــقص الــــكــــالــــســـيــــوم أو بــــعض
األمــــراض األخـــــرى... كـــــذلك عــــدد
الساعات التي يتوجب على احلامل
صيامها فالـصيام في شهر الصيف
يـعد أصـعب مـقارنـة بـفصـل الشـتاء
بسبب ارتفـاع درجة احلرارة وطول
فـتـرة الـصـيـام أيـضـاً يـجب حتـديد
مـرحـلـة احلـمل الـتي صـادفت شـهـر
رمــضــان فــالــثالث األشــهــر األولى
واألخـيـرة من احلمـل يصـعب مـعـها
صابة صيام رمضان. امـا احلامل ا
بــالـســكــر فــيـشــيــر االطــبـاء الى ان
(احلــامـل الــتي صـــحــتــهـــا جــيــدة
وتــتــحـكم بــنــســبـة الــســكـر لــديــهـا
تستطيع الصيام دون أن تفطر اما
ــصـابـة بـالـســكـري وحتـصل عـلى ا
جــرعــات مـن األنــســولـــ ثالثــة أو
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ـطـبخ الـتــونـسي بـعــراقـته وغـزارته في إعــداد وحتـضـيـر يُـعــرف ا
أشـهـى األطـبـاق واحلـلـويـاتـو.من أطـبـاق احلـلـوى الـشـهـيـرة خالل
ــعـشــعش وحــلـوى الــشـهــر الــفـضــيل بــشــكل خــاص : حـلــوى ا
احلـلزون وغـريبـة احلمص وعـجيـنة الـلوز والـهريـسة واخملارق
والــرفـيـســة بـالــتـمــر ووذنـ الــقـاضي وخــبـزة فــاكـيــا واجلـاتـو

سفوف والبامبالوني واليويو. قروض وا كسرات وا با
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رأة قال رسـول الله صـلى الـله علـيه وسـلم ( إذا أنفـقت ا
ـا من طـعـام بــيـتـهـا غــيـرَ مـفــسـدةٍ كـان لـهــا أجـرهـا 
ـا كسب ولـلخـازن مثل أنفـقت ولزوجـها أجـره 
ذلك ال ينـقص بعـضهم أجـرَ بعض شـيئـاً).وقال
(ص) (مـا من يـوم يـصبح الـعـبـاد فيه إال مـلـكان
ينزالن فـيقول أحدهمـا : اللهم أعط منفـقاً خلفاً 
سـكـاً تـلـفاً)وعن أبي ويـقـول اآلخـر: الـلهم أعـط 
هـريـرة رضي الـله عـنه عن الـنـبي صـلى الـله عـليه
وسـلم قـال (سـبعـة يـظـلـهم الـله تـعـالى في ظـله يوم ال
ظل إال ظلُّه : إمـام عدْل  وشـابّ نشأ في عـبادة الله
ــســاجــد  ورجالن  ورجل قــلــبه مــعــلَّق في ا
حتابَّـا في الله اجتمـعا عليه وتـفرقا عليه 
ورجل دعـته امـرأة ذات منـصب وجـمال
فـقال : إني أخـاف الـله  ورجل تـصدق
بصـدقة فأخـفاها حـتى ال تعلم شـماله ما
ـيــنه  ورجل ذكـر الـله خــالـيـا فـفـاضت تـنـفق 

عيناه).
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كــان اعـرابــيــا يــســكن جــوار االمـام
ـنـورة ـديـنـة ا احلـسن اجملـتـبى في ا
...وقد اصابه الـفقـر والعـوز ولم يعد

لك من حطام الدنيا شيئا...
فـــاشـــارت عـــلـــيه زوجـــته ان يـــذهب
لالمام احلـسن فهـو كر اهل الـبيت
ويطلب عونه ومسـاعدته... لكن نفسه

لم تطاوعه خجال ...
فـقــالت لـه ان لم تــذهب ...فــسـاذهب
انا اليه ...فـقال لهـا زوجها االعرابي
سـاكـتب الـيه وكـان شـاعـرا ...فكـتب

اليه بيت من الشعر.... هما : 
لم يبق عندي ما يباع ويشترى
يكفيك رؤية مظهري عن مخبري

اال بقية ماء صنته عن ان 
 يباع وقد وجدتك مشتري

فـوصــلت رسـالــة الـشـاعــر االعـرابي
اليه    فـبكى االمـام احلسن اجملـتبى
بـكـاءا مـرا .. وجـمـع مـا في بـيـته من
اموال وارسـلـها الـيه مـعتـذرا ..قائال

له : 
عاجلتنا فاتاك عاجل برنا 
طال ولو امهلتنا لم نقصر

فخذ القليل وكن كأنك لم تبع
ما صنته وكأننا لم نشتري 

السالم عـلـيك يـاسيـدي يـا كر اهل
بـــيت الـــرســـالــة
والنبوة ... يا ابا
مـحــمــد احلـسن
اجملتـبى فـي يوم

ميالدك االغر.

عباس
جناح
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ـقــيم في يــصـدر لـالعالمي مــجـيــد الــســامـرائـي ا
العـاصمـة االردنـية عـمان كـتاب (انـتـربيت لـلطـائرة
ــتــنـبي لــلــطـبــاعـة والــنــشـر في والـبــيت) عن دار ا
مــيــونخ. وعــنه يــقــول الــســـامــرائي انه (يــتــضــمن
أمازيـح مقـصـودة مـعـجـونـة بـرمـاد الـواقع كـتبت
بـطــريـقـة سـاخــرة جـريـئـة تــعـالج الـروح من أدران
حزنـها تلـك التي سبـبتهـا الغـربة. يقع الـكتاب في
توسط ويتضمن ٨٤ نصاً ٢٧٥ صـفحة من نوع ا
أغلـبها وقـت مطالـعتهـا تشـعر وكأنـها تـصف حياة
كل غــريب يـعـيـش بـعـيــداً عن وطـنه). كـتـب مـقـدمـة
الــكـتــاب الـروائـي  هـيــثم نـافـل والي الـذي يــقـاسم

ؤلف حياة الغربة ويتألم مثله. ا
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{ لـــوس اجنــلــوس  –وكـــاالت - تــصــدر
يـة ريهـانا عن خـبر انـفصـال الـفنـانة الـعـا
نتظر آيساب روكي حـبيبها ووالد طفلـها ا
الــــــتـــــرنــــــد عــــــلى وســــــائـل الـــــتــــــواصل
االجـتماعي.وانتشرت اخبار تشير الى ان
ريـهانا قررت ان تنفصل عن حبيبها وذلك
بـعد اخبار خيانـته لها مع حبيـبته السابقة
ومـصـمـمـة أحـذيــة(فـيـنـتي) أمـيـنـة مـعـادي
الـتي واعـدهــا لـفـتـرة طـويــلـة قـبل ارتـبـاطه
بــريــهـــانــا.واشـــار مــصــدر أن (اخلـــيــانــة
ـوضة الـذي اقيم حـصـلت خالل أسبـوع ا
في الـعـاصمـة الـفرنـسـية بـاريس قـبل مدة
ولــكـن اخلـــبــر ال زال غـــيـــر مـــؤكــد حـــتى
الـسـاعـة) ولم تـعلـق ريهـانـا بـعـد عـلى هذا

وضوع. ا

أكـثـر فـيـجب أن تـفـطـر الـتـي لـديـها
الــســكــري ومــعه أعــراض مــرضــيـة
مـقـلــقـة مـثل أمـراض ضـغط الـدم أو
الــقـلب أو الــكـلى فــيـجب أن تــفـطـر
ويكـون القـضاء يـوماُ بـيوم في حال
ــــقــــدرة بــــعــــد انــــتــــهــــاء شــــهــــر ا
رمـضان.مـضـيـف ( تـنـصح احلامل
بــتـنــاول الــكــثــيـر مـن الـســوائل في
الــفــتــرة بـــ اإلفــطــار والــســحــور
والـتي تــســاعـد عــلى احلــفــاظ عـلى
رطـوبـة اجلـسم. الـتـقـلـيل من تـناول
احلـلـويـات واسـتـبـدالـهـا بـالـفـواكه.
وتناول اخلضروات والفواكه بشكل
كبـير حـيث إنهـا حتتـوي علـى كافة
الـعنـاصـر الغـذائيـة التـي يحـتاجـها
جـسم احلـامل واجلـنـ أثـنـاء فـترة
الــصـيــام كــمـا أنــهــا تـســاعــد عـلى

احلفاظ على رطوبة اجلسم).
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{ بـاريس (أ ف ب)  –يـخـرج عـدد
مــتـزايـد من الــنـسـاء عن صــمـتـهنّ
لـيـتـحـدّثن عن مـوضـوع اإلجـهاض
عـانـاة الـتي تـعرّضن الـتـلـقـائي وا
لـها جراء خـسارة احلمل ولـيدعون

وضوع. إلى تعامل أفضل مع ا
وتــقـــول ســانــدرا لــوريــنــزو وهي
فـرنـسـيـة ثالثـيـنـيـة مـصـمـمّـة عـلى
رتـبطـة باحلديث كـسر احملـرمات ا
عـن اإلجــــهـــاض الــــتــــلــــقــــائي إنّ
الــنـسـاء يـعـشـن وحـدهنّ مـعـانـاة“
خــــســـارة احلـــمل.وعــــبـــر وســـائل
اإلعـالم ومـــــــــواقع الـــــــــتـــــــــواصل
االجـتماعي حتـدثت نسـاء كثيرات
لـم يكـشفن هـويـاتهنّ عن جتـاربهنّ
مـع اإلجهـاض الـتلـقـائي وأجـمعن
عـلى أنّه مرادف للمعاناة والشعور
بــالـوحـدة. وتـنـاولـت مـيـغن مـاركل
وضوع نهاية زوجة األمير هاري ا

عــــام  2020فـي مــــقـــــال نــــشـــــرته
ــز فـيـمـا صــحـيـفـة نــيـويـورك تـا
ــغــنــيــة بــيــونــســيه عن حتــدثـت ا
جتربتها وتطرقت بدورها السيدة
األولى األمـيـركيـة السـابقـة ميـشيل
أوبـاما إلى معاناتها مع اإلجهاض
الـتـلـقـائي فـي كـتاب “بـيـكـامـيـنغ”
(”وأصــبــحت مــيــشــيـل أوبــامـا“)

الذي روت فيه سيرتها الذاتية.  
وتـــقــول لــوريــنـــزو الــتي خــســرت
جـنــيـنـهـا في األسـبـوع الـثـامن من
احلــمـل لـوكــالــة فــرانـس بـرس إنّ
ــرأة وحــدهــا من تــعــاني جـراء“ ا
ـوضوع اإلجـهـاض الـتلـقـائي ألنّ ا
ال يتم التطرق إليه في مجتمعنا.”
وتــضـيف لــوريـنــزو الـتي أصـدرت
كتاباً بعنوان “اإلجهاض التلقائي
ـــــــواضـــــــيـع األخـــــــرى ”فـي كــــــــا
شــبـاط/فــبـرايـر “شــعـرت بـاحلـزن
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{ غــريـان (لــيـبــيـا) (أ ف ب)  –في
مـديــنـة غـريـان شـمـال غـرب لـيـبـيـا
تـنـتـشـر جتـويـفات حُـفـرت بـطـريـقة
بــدائــيـة داخل ســفح اجلــبل يُــطـلق
عـــــلـــــيـــــهـــــا بـــــيـــــوت احلـــــفــــر أو
وهي حتف معمارية ?”الداموس“
ـعظـمهـا يأمل تـاريـخيـة مهـجورة 
الـسكان في أن تساهم السياحة في

إحيائها.
وقــال الــعـربي بــاحلـاج ( 55عــامـا)
ــنــازل في ـــلك أحــد أقــدم ا الــذي 
ـدينة التي تضم سكانا من العرب ا
واألمـــازيغ في جــنـــوب الــعــاصــمــة
طــــرابـــــلس إن أحــــد أسـالفه قــــبل
خـمسة أجيال حفر هذه األرض قبل

وقع 355 سنة.وتوجد في هذا ا
ثـماني حجرات وفـناء واسع ونظام
لــلـمــيـاه وتــصـريــفـهــا. وقـد يُــخـيل
كان أشـبه بقصـر ملكي لـلزائـر أن ا
ــهــنــدسـ شُــيــد عــلى يــد مـئــات ا
والـعمـال وليس بـناء حـفره بـضعة
أشــخــاص بــأدوات بـســيــطــة.وتـتم
عـمليـات احلفر في مرحـلتها األولى
بــاخــتـيــار تـركــيب صــخـري يــكـون
ـثابـة السقف لـتليـها أعمـال حفر
فـي أسـفل الـتــركـيب الــصـخـري ثم
طـالء احلائط والـسقف بـاجلبس أو
ــنـع تــفــتت الـــصــخــور أو الـــطــ 
ــرحــلـة األخــيـرة تــســاقـطــهــا.أمـا ا
فــتــخــتـص بــالــتــصــمــيم وتــركــيب
ملحقات “الداموس ?”حيث تُصنع
األبـواب عـلى هيـئـة أقواس دائـرية
ــــربـــوطـــة مـن جـــذوع الـــنــــخـــيل ا
بـأغصـان الزيـتون. وتُـستـخدم لذلك
مـسامير خشبية “طرية ”من جذوع
الـــزيـــتــون اخلـــضـــراء. وتـــقــام في
جـــدران الــغـــرف حــفــر مـــخــتـــلــفــة
ـنـزل األشـكـال تُـخـزن فـيـهـا لـوازم ا
الـصخري.ويقول الباحث التاريخي
يــوسف اخلـتــالي إن بـيــوت احلـفـر
هــذه “لــهــا اســتــخــدامــات أربــعــة
وبـالـتـالي صُـمـمت لـتـكـون مـتـعددة
ــــهــــام وصــــاحلـــــة لــــكل احلــــقب ا

ـتـعـاقـبـة وهـو سـبب الـتـاريـخـيـة ا
عمارية إضـافي يدل على أهميتها ا

في التاريخ الليبي.”
ويــوضح اخلـتــالي لـوكــالـة فـرانس
ــــــــهـــــــام بــــــــرس شــــــــكـل هــــــــذه ا
واالسـتـخـدامـات قـائالً “أولـهـا هـو
لـغــرض الـسـكن الـبـشـري والـثـاني
مـصمم لـلعـبادة إذ تـوجد ديـاميس
فـي مــدن اجلــبل حُــفــرت كــمــعــابــد
يــهـوديـة ومــسـيـحـيــة قـبل حتـويل

”. معظمها إلى مساجد للمسلم
ويـــضـــيف “االســـتـــخـــدام الــثـــالث
ـثـابة عـسـكـري بامـتـيـاز إذ كانت 
” حتــصـيــنـات لــلـجــنـود تــاريـخــيـاً
ـراقـبـة وصـد أي هـجـمـات بــهـدف ا
عـــســـكــــريـــة في احلـــروب فـــيـــمـــا
االســـتــــخـــدام الـــرابع كـــان “لـــدفن
ـوتى وهنـاك شواهـد أثريـة تعود ا
لـلـحـكم الـفـيـنـيـقي فـي لـيـبـيـا ح
كــانت تُـســتـخــدم كـمـقــابـر ويــشـيـر
الـــبــاحـث الــتـــاريــخـي إلى أن هــذه
ــديــنــة ـــنــشــآت اجلــبـــلــيــة فـي ا ا
الـرابـضـة عـلى عـلـو يـقـرب من 700
مـتـر حتـولت إلـى وجـهـة سـيـاحـية
أثـنـاء االسـتعـمـار اإليـطـالي للـيـبـيا
ــــاضـي.  وقــــد أولت فـي الــــقــــرن ا
وقع أهمية من خالل إيـطاليا هـذا ا
نــــشـــرهــــا ســـنـــة  1936أول دلــــيل
نـشآت سـيـاحي يضيء عـلى هـذه ا
الـــــبـــــدائـــــيــــة الـــــتـي حتـــــولت في
خـمـسـيـنـيـات الـقـرن الـعـشـرين إلى
وجــهــة ســيــاحــيــة بــارزة.تــتــبــاين
ـعمارية الـدياميس فـي هندسـتها ا
إذ ال تـــتـــشــــابه في أشـــكـــالـــهـــا أو
ـا يـتـنـاسب مع نـوع مـســاحـتـهـا 
االســــتـــخــــدام وحــــجـــمـه في هـــذه
ــنــشــآت ــواقـع. وتــتــمــيــز هــذه ا ا
بـــاعــــتـــدال درجـــة احلـــرارة طـــوال
الــعـام فــهي بـاردة صــيـفــا ودافـئـة
شـتاء لكـون الصخـور احمليطـة بها
تــعـــزل بــإحــكــام درجــات احلــرارة
لــتـــعــمل عــمل أجــهـــزة الــتــكــيــيف

شغلة بالكهرباء. ا

{  لــــيــــمــــا (أ ف ب)  –أعــــلن
رئـيس الـبيـرو بـيـدرو كاسـتـيو
السبت أن حكومته تريد فرض
عـقـوبــة اإلخـصـاء الـكــيـمـيـائي
اإلجـــبــــاري عـــلى األشـــخـــاص
دان بـاغتصـاب القصّر من ا
بــ إجــراءات صــارمــة أخــرى
ضـــد هـــذه اجلـــرائم.وبـــعـــدمــا
ـة اغـتـصـاب ”اسـتـنـكـر“ جـر
طـفــلـة في سن الــثـالــثـة أثـارت
صدمـة في البالد قـال كاسـتيو
كــفــانــا عــنــفــاً. احلــكـومــة لن“
تتسامح مع اجلـرائم اجلنسية
ضـــــد األطـــــفـــــال ولن يُـــــفـــــلت
مرتكـبوها من الـعقاب وال يزال
يتعـ استحـصال هذا اإلجراء
الــــــــذي اقــــــــتــــــــرحـه رئــــــــيس
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من األمــور الـواضــحـة الـتـي تـدل عـلـى انّ الـعـراق بــوضـعه
احلـالي يـتــراجع يـومـا بـعــد يـوم عن الـسـكـة احلــقـيـقـيـة في
اإلدارة واحلكـم وأنه لم يستطع حـتى اللحظـة وضع مركبته
عـلـيـهــا أصالً هـو تـعـبــيـر(غـيـر دســتـوري) الـشـائـع لـفـظـيـاً
وعـمـلـيـاً الــذي يـسـتـســهـله الـسـيــاسـيـون ويـطــلـقـونه في كل
اجملاالت وكـأنهم يتحدثون عن ثوب أو حـاجة منزلية ليست
ـادة ذات الـقـياس ـكن تـبـديلـهـا بـا قـيـاسـاتـها مـضـبـوطـة و

الصحيح.
غيـر دستوري مـعناه انّ كل الـبناء اإلداري والـسياسي من
أعـــلـى الــــهـــرم حــــتى الــــســــفـــوح والــــهــــضـــاب والــــوديـــان
سـتنقـعات ليس له عـالقة بالـدولة التي يـنبغي انـها قامت وا

بوضعها اجلديد منذ سنوات على دستور جديد.
 في االنتـخابـات وتفـاصيـلهـا وفي التـطلـعات الـفيـدرالية او
واعيد توزيع الثروات او التعاقدات االستثمارية أو العمل 
الـفــتـرات اخملـصـصـة لـالسـتـحـقـاقــات في اعالن احلـكـومـة
ـركز نـاصب أوفي مـجالـس احملافـظات أو الـعالقـة ب ا وا
واالقلـيم الكردي أو وجود ملـيشيات خارج سـلطة الدولة أو
مهـاجمـة السـفارات االجنـبيـة  ترد جـملة  –غـير دسـتوري-
للداللة على اجتراح طرق أخرى منفصلة تصل بأصحابها
الى غايـاتهم فرادى أو جمـاعات ال عالقة لهـا بالدستور أو
ـضي احلـال بـالـتراضي الدولـة او الـبـلـد كله. وبـرغم ذلك 
والتـوافق والتغاضي وكأنّ شيئاً لم يكن وكأنّ كل األحوال

عادية.
هذا احلـال في التـوصيف الـسيـاسي لبـناء الـدول ونشـوئها
ثل اخلط الفاصل ب استمرارية االنحدار نحو وتطـورها 
ـعناهـا احلديث أو التوقـف عند النـقطة الـفاصلة الالدولة 
والـشـروع من جـديـد بـطـريق يـجـلب مـعه دسـتـوره وقـوانـينه
وتشـكيالته الـسـياسـية مـهمـا كان وعـراً وعدم الـركون الى
التـغطيـة الشكـلية بـدستور يـجري التـجاوز اليـومي عليه من

قبل اجلميع بوصفه احللقة األضعف في كيان البالد.
 اخملالـفات الدستورية لـيست في مستوى مـخالفات مرورية
أو مـخـالـفـات الـتـجـاوز في قـطـاع الـبـنـاء عـلى أراض تـابـعة

نافذ احلدودية. للدولة أو خرق لقانون الكمارك وا
ـســألـة هـي خـيــار بـ اثــنـ إمّــا وجـود دولــة وحـكــومـة  ا
وقانـون وهـذا يعـني اسـتمـراريـة بقـاء الـبلـد أو االسـتسالم

لألبد إلقطاعيات مهيمنة وأمراء مال وسالح.
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(١)
في رمضان

تتكاثر الفضالت الدسمة
أمام بيوت األثرياء

نطقة اخلضراء. وفي ا
(٢)

حتزن السماء
الئكة وتخجل ا

كلما كان فطور الفقراء
في شهر رمضان

. خبزًا وماءْ
(٣)

الفقراء وحدهم
ضون شهر رمضان

بدون عناءٍ
ألنَّهم في صيامٍ 
على مدار العام.

(٤)
مقارعة اجلوع 

وإشباع بطون الفقراء
في رمضان

أكثر تقوى من الصيام.
(٥)

في رمضان
نطقة اخلضراء من ا
تفوح رائحة الشواء
ومن بيوت الفقراء
نسمعُ أنيناً وبكاء.

(٦)
في رمضان

كلُّ من يصافح سياسياً فاسداً
. يكونُ مفطراً

(٧)
مــــا أثقل شهر رمضان

على األثرياء
ألنَّهُ الشهر الوحيد

الذي يصفع غرورهم.
(٨)

فقير جائع
في رمضان
أكثر إثماً

من إفطار علني.
(٩)

الفقراء
في رمضان

يتناسون جوعهم
بترتيل األدعية

ويشبعونَ بطونهم 
بتالوة القرآن.
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(١٠)
عند الفقراء

كل شهور السنة
رمضان.

(١١)
نادراً ما يغسلُ الفقراء

اء أوانيهم با
ألن أصابعهم اجلائعة

. تمسح ماعلقَ بها من الزادْ
(١٢)

في رمضان
تكادُ بطونهم

ستنفجر من التخمة
األثرياء الصائمون.

(١٣)
في رمضان

نطقة اخلضراء ا
صائمة عن الصدق

وليس عن الطعام والشراب.
(١٤)

من الذنوب الكريهة
في رمضان

الصيام عن احملبَّة.
(١٥)

في رمضان
نطقة اخلضراء ا

تفطرُ بخيرات الوطن
واطن وا

يفطرُ بوعودها الزائفة.
(١٦)

الئكةُ تفطرُ ا
مع الصائم

. الذين طعامهم من احلاللْ
(١٧)

كسرة خبز وجرعة ماء
كان فطور الفقير

ومع ذلك شكر الله على نعمتهِ
عندما رفع يده بالدعاء.

(١٨)
في رمضان

الفقراء قوَّامون 
على األثرياء.

(١٩)
مائدة الفقراء في رمضان

مزدانة باألحالم
ومائدة األثرياء

تختنقُ بالسحت احلرام.
(٢٠)

مائدة الفطور
التي أقيمتْ للرئيس والوزراء

نطقة اخلضراء في ا
كنُ أنْ يشبعُ منها

جميع الفقراء.

{ الــــريـــاض (أ ف ب)  –مـن خالل
وصـالت شـعــره الـورديــة وسـرواله
ـطـبـوع بـرسـمـة جـلـد الـفـهد لـفت ا
عـــارض األزيـــاء الـــســـعـــودي زيــاد
سفر األنظار خالل جلسة تصوير ا
أقــــيـــمـت أخـــيــــراً في مـــكــــان عـــام
بـالـسـعوديـة حـيث ال يـزال اجملـتمع
مــحـافــظـا بــدرجـة كــبـيــرة. وأخـرج
ــارة هــواتـفــهم اللــتـقــاط الــصـور ا
ــســفـر من ســيـارته بــعـدمــا خـرج ا
شاة في منطقة ر ا الـبيضاء إلى 
ــقــاهي الــفــاخــرة في الــعــاصــمـة ا
الــريـاض يــتــبـعه مــنـسّـق مالبـسه

ومصوّره.
ـسـفر (25 ـظـاهـر ا سـاعـدت هـذه ا
عـامـا) على تـكـوين شـبكـة مـتابـع
ضـــخـــمــة عـــلى مـــواقع الـــتــواصل
ـهـداً الــطـريق أمـام االجــتـمـاعـي 
عـــارضي أزيـــاء ســـعـــوديـــ قالئل
ـا يـكـفي من الـشـجـاعـة يـتــحـلـون 
الرتــداء مالبس يُــنـظــر إلـيـهــا عـلى
نــطــاق واسع عـلـى أنـهــا مــنـاســبـة
عايير لـلنساء فقط متحدّين بذلك ا

اجلندرية الصارمة في بالدهم.
ــســفـر وجــعــلت هــذه اجلــرأة من ا
شــخـــصــيــة مـــفــضّــلــة لـــلــعالمــات
الــتـجـاريــة الـفـاخــرة الـتي حتـرص
عـلـى االسـتـفـادة من مـشـهـد لم يـكن
ـمـكن تـصـوره في الـسـعـوديـة مـن ا
قــــــبل ســـــلــــــســـــلــــــة اإلصالحـــــات
االجتماعية التي أطلقها ولي العهد
األمـيـر مـحمـد بن سـلـمان.ومع ذلك
ــســفــر يـــنــطــوي عــلى فــإن نـــهج ا
مجازفة كبيرة.فباإلضافة للمعجب
راهقات ـتحمس معـظمهم من ا ا
الــلــواتي يــتــابــعــنه عــلى تــطــبــيق
ضم حشد ?”سناب تشات“
ـتابع جللسـة التصوير األخيرة ا
فـي الـــريــــاض رجال غــــاضــــبـــا في
مــنـتــصف الـعــمـر نـزل مـن سـيـارته
ـسـفـر واصـفـاً إيـاه بـأنه لـيــهـاجم ا
في بلد جترّم قوانينه ?”مثلي“
ــثـلــيـة اجلــنـســيـة بــشـدة.وتــمـنع ا

الــسـعــوديــة تـقــلـيــديـا الــرجـال من
أو من ارتداء ”التشبه بالنساء“

مالبس النساء والعكس صحيح.
ــســفـر نــفــسه عــلى أنه ال يُــعــرّف ا
مــثــلي إذ يــنــوي الــزواج مـن امـرأة
يـوما لكنّه يشرح أنه ببساطة يتبع
ية لألزياء الـعالمات التـجارية العـا
كن لـلـجنـس الـتي تـقدم مالبـس 

ارتداؤها.
ـضايقـات التي يتـعرض لها ورغم ا
مـن حـ آلخـر ســواء شـخــصـيـا أو
سـفـر لـوكـالة عـبـر اإلنـتـرنت أكّـد ا
فـرانس برس أنـه ليس لـديه أي نية
ـــغـــادرة الــســـعـــوديـــة أو تــعـــديل
مـظهره. وقال “األفـضل لي أن أبقى
البس على فـي بلدي وأرتدي هذه ا
أنّ انـتظر رحـلة للـخارج الرتداء زي

جريء
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ـولود في مدينة سفر ا بـدأ شغف ا
الــريــاض وهــو األكــبــر بــ ســتــة
شــقـــاء بــاألزيــاء واألنــاقــة في سن
مــبــكــرة.وقــال “اعــتــدت أن اخــتــار
مـالبس أمـي وخـــــاالتـي وأقـــــاربي.

كنت أحب تنسيق مالبسهن.”
وتـــــــابع “اعـــــــتـــــــادت أمي عـــــــلى
اسـتشارتي بخصوص هذه األمور
لـذلك أصبحت أكثر اهـتماما بأزياء
ـســفـر عن الــنـسـاء.”ولـم يـكــشف ا
طـموحه بشكل عـلني إال بعد أن بدأ
األمـير محمد في مـشروعه لتحس
ا في ذلك تخفيف ملكة  صـورة ا
الــقــواعــد اإللـزامــيــة الــتي حــكـمت
مـالبس الــنـــســـاء لــعـــقــود. ومـــنــذ
ــســـفــر في حـــوالي عــامـــ بــدأ ا
عــرض األزيــاء عــبــر اإلنــتــرنت من

وتـابـعت جـمـيـع الـسـعـوديات فـوراً.
نــسـاء كـبـيـرات فـي الـسن وفـتـيـات

صغيرات  يراقبنه.
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رغـم أنّ عــارضي أزيـــاء ومـــؤثــرين
ذكـــوراً آخـــرين يــحـــذون حــذوه ال

نزلة فريدة. سفر يتمتع  يزال ا
وقــال مـنـدوب مـبـيــعـات في مـتـجـر
عالمة “برادا ”إنه “الرقم واحد?”
رافـضا ذكر اسـمه بسبب حـساسية
ـــــوضــــوع شــــأنه فـي ذلك شــــأن ا
آخـــرين الــتــقـــتــهم وكـــالــة فــرانس

برس.
وأوضح عـاملون محـترفون كثر في
قـطـاع األزيـاء أن قـبـول الـسـعـوديـة
احملـدود لـلـمـسـفـر ال يـنـبـغي فـهـمه

على أنّه تأييد كامل لسلوكه.
{ تكملة على موقع (الزمان)

خالل “سـناب تشات ?”وهـو خيار
ـنـصـة حتـذف آمـن نـسـبـيــاً إذ إن ا
جرد عرضها. نشورات تلقائيا  ا
والـيوم بـات يتفـاخر بأن لـديه أكثر
من مـلـيـوني متـابع عـلى التـطـبيق
و 200ألـف آخرين عـلى انسـتغرام
وهو مستوى من التأثير جذب إليه
انـتبـاه العالمـات التـجاريـة. عنـدما
افـتتحت “غـوتشي ”مـتجـرا جديدا
اضي حرص فـي الرياض الشهر ا
ـسفر لالطالع طـاقمهـا على دعوة ا
ــنــتــجــات عــلى مــا أفــادت عــلـى ا
ـبـيـعـات لـؤلؤة ـوظـفـة في قـسم ا ا
مـحمد.وأفـادت لؤلؤة وكـالة فرانس
ـهم جـدا دعـوته ألنـنـا بـرس “مـن ا
عـندما ندعـوه ونلتقط مـقطع فيديو
أو صورة له وهو يرتدي أي قطعة
فـــــإن ذلـك يـــــضــــــمن بـــــيــــــعـــــهـــــا
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{  نـفــطـة (تـونس) (أ ف ب) –
تـمـزّق جنـاة سـروال جـيـنـز إلى
قطع صغيرة قبل أن حتوّله إلى
ســجــاد شــأنــهــا في ذلك شــأن
عــشـرات األمـهـات الـتـونـسـيـات
الالتي يــــشـــاركن في مـــشـــروع
اجــتـــمــاعي تـــعــاضــدي إلعــادة
البـس حـقق انــتـشـارا تــدويـر ا

في مختلف أنحاء البالد.
نسج) ”آلة انطلـقت مبادرة “ا
ــة لـلــنـسـج) مع الـفــرنـسي قـد
الـتـونسـي مهـدي الـبـكوش (33
عامـا) سـنة  2014عنـدمـا طلب
من عمّته جناة في منـطقة نفطة
بـاجلـنـوب الـتـونـسي أن تـنسج
لـه ســـــجـــــادا جملـــــمـــــوعـــــة من
أصــدقـــائه.وشـــرع إثـــر ذلك في
ـرحــلـة ــنــسـوجــات في ا بـيع ا
األولى عبـر شبـكة فـيسـبوك عن
طـريق نشـر صور لـلمـنتـوجات
شروع إلى وسرعان ما تـطوّر ا
أن رأت جــمـعــيـة “الـشــانـطي”
الــنــور في الــعـام  ?2016وهي
بــاتـت تــشــغّل  12حـــرفــيــة في
نـطقـة وتضمن عـائدات مـالية ا
.وتـقـول جنـاة (53 شـهـريـة لـهنّ
عاما) لوكالة فرانس برس وهي
ــــــــبــــــــادرات فـي هـــــــذا أولـى ا
شروع “تـعلـمتُ الـنسج مـنذ ا

الــصــغــر مع أمّي وكــنت أنــسج
مــعــهــا األغــطــيـة والــقــشــابــيـة
(لـبــاس صــوفي لــلــرجـال خالل
الشتاء).”واليوم تغيّرت األمور
ولم تـعـد تـنـسج سوى “الـكـليم
(السـجاد) .”وتـفصح مـتـبسـمة
أكــسب مـــنه رزقـــا وأعــمل من“

بيتي وفي سكينتي.
تـمرّر جنـاة أنامـلهـا ب خـيوط
ـنـسج وتــسـتـذكـر إبــداعـاتـهـا ا
وتــصـامــيــمــهـا قــائــلـة “كــلّــهـا
ابتكـاراتي ومن صنع مخـيلتي
رتـــبتُ مـــوضع اخلـــيـــوط بـــكل
األلـوان وقبـلـوها مـني (جـمعـية

الشانطي).”
البس وهي جتمع من أسواق ا
ـستـعمـلـة القـريبـة الطـرابيش ا
ـة والقـمصـان واجلوارب الـقد
الصـوفية التـي تستعـمل كمواد
أولوية لـتصمـيم زرابي وسجاد

على الطراز العصري.
وال خــشــيــة في اجلــمــعــيــة من
ــــــواد االولـــــيـــــة نـــــقـص في ا
فـتـونس بلـد تـستـوطـنه الكـثـير
من شـركــات الــنـســيج احملـلــيـة
واألجــنــبــيــة. ويُــعــتــبــر قــطــاع
الــنــســيج مــهــمــاً في اقــتــصـاد
الــــبالد إذ تــــنـــشـط فـــيه 1600
شـركـة لـصـالح عالمـات جتـارية

ــيــة وتـوظف  160ألــفـاً من عــا
. التونسي
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وتـقـول الــنـاشـطـة في جــمـعـيـة
25فاطمة الهامل ( ”الشانطي“
عامـا) إن مشـغل اخليـاطة الذي
أنشـأته اجلمـعية “يصـنع فرقاً
كـــبــيـــرا في وضـع احلــرفـــيــات
الـالتي كـــان عــلـــيـــهن الـــتـــنــقل
ـواد األولـيـة لـتـحـقيق وشـراء ا
ربح مـالي بـأربعـ أو خـمـس
دينارا 13) ”إلى  17دوالرا).
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وبـفـضل جـمـعـيـة “الـشـانطي”
ـواد األولـية ثم الـتي تـشـتـري ا
ـنـسوج تتـكـفل بـعـمـلـيـة بـيع ا
ـقـاسات أصـبـحت الـسجـادة بـا
عيارية ( 1,8متر على مترين) ا
تـــؤمّن مــدخــوال بـ 120ديــنــارا

( 40دوالرا).
كــمــا عـــمــلت اجلـــمــعـــيــة عــلى
حتــســ ظـــروف ومــكــان عــمل
ـوقع احلــرفـيــات مع جتـهــيـز ا
ـكــيــفـات ــثــال  عــلى ســبـيل ا

واجهة حرّ الصيف.

وتغيرت نظرة الـنساء ألنفسهن
بــــفـــضل عــــمـــلـــهنّ “وأصـــبح
الـرجـال يـنـظـرون إلـيـنـا بـنـظرة
جــد مــخـتــلــفـة ?”وفق فــاطــمـة
التي تـشير إلى أن تـدريبات مع
مـصمـم تـوفّر لـهؤالء الـنسوة
انـــفــتـــاحــا عـــلى اخلـــارج.فــقــد
شاركت نحو عشر نساء مؤخرا
ــزاوجــة األلــوان” في ورشـة “
ــوضــة مع طـــلــبـــة يــدرســـون ا
ـارك في ومــصــمّـمــ من الــد
خـــطــوة لـــتـــحـــصـــيل خـــبــرات

ـــــــهـــــــارات في وحتـــــــســــــــ ا
الــتــصــمــيـم.يــســتــذكــر مــهــدي
الـبــكـوش أن كــثـيـريـن سـخـروا
ــشـروع ألنّ مــنـه في بــدايــات ا
ـتـمـثل ”هـذا الــفنّ الـشـعـبي“ ا
ـالبس في إعـــــــادة تــــــدويــــــر ا
ستعملة كان يوصف بـ”مهنة ا

ُسّنات.” ا
ويقـول البـكوش لـوكالـة فرانس
ــهم أن نــظــهــر أن بـرس “مـن ا
امـــــرأة لم تـــــدرس وال تــــعــــرف
ــكـنــهـا اســتـعــمـال االنــتـرنت 

العمل وإعالة نفسها.”
وتنتج كل امـرأة أربع سجادات
شـــهـــريـــا ألن “الـــهـــدف لـــيس
تـشـغــيل الـنـســاء مـثل الـدواب
يــــجـب عــــلــــيـــــهن االعـــــتــــنــــاء

بعائالتهن
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تـباع مـنـسوجـات الـعامالت في
مــــحلّ عــــرض يــــطــــلق عــــلــــيه
بــالــعـــاصــمــة ”الرتـــيــزانــري“
تـونس وهو مـكـان يجـتـمع فيه
ســبـعــة مـصــمّـمــ ويـواكــبـون
ناطق في النسـاء من مختـلف ا
الــــبـالد وبــــخــــاصـــــة مــــنــــهن
الــنـاشــطـات في مــجـال اخلـزف
وتــصــمــيم خــشب الــقــصب في
مـنـطــقـتي عـ دراهـم وطـبـرقـة

(شـمال غـرب) وفي تـقنـيات فنّ
ـهـديـة احلـيـاكـة في مـحـافـظـة ا

(شرق).
وعـرض أكـثر مـن مئـتي حـرفـية
ــكـان الـذي أعــمـالــهن في هـذا ا
يـــعج بـــاأللـــوان والـــديـــكــورات
خـالل الـــــــــســـــــــنـــــــــوات األربع
الـــفـــائـــتــة.ويـــقـــول الـــبـــكــوش
نـــحـــاول أن نـــقـــدّم إنـــتـــاجـــاً“
ـواد ـئـة  تــونـسـيـا مـئـة في ا
أولـــيـــة وخـــبـــرات تـــونـــســـيـــة

وبتصاميم تواكب العصر.”
صـمّمة من نـتوجـات ا وتبـاع ا
قــــــــبل “الـــــــشـــــــانـــــــطي ”إلى
الــتـــونــســيـــات الــشـــغــوفــات“
بــالــتــصــمـيم ?”أو تُــصـدّر إلى

اخلارج.
كمـا تشـتري الـشركـات اخلاصة
بـعض الـسـجـادات وقـد اقـتـنت
إحـداهـا في الـعـام الـفائت 164
ســجـادة مــصـنــوعــة من بـقــايـا
سراويل اجليـنز وبأيـادي نساء

نفطة.
ـبيـعـات وما يُـجمع لـكنّ أرقام ا
من أمـوال ال تــغـطي الــنـفــقـات
لـذلك تلـجـأ جمـعـية “شـانطي”
إلقامة شراكات وتبحث عن دعم
من مــؤسـســات ودول أجــنـبــيـة

على غرار “أوكسفام.”

اجلــمـــهـــوريــة عـــلى مـــوافـــقــة
ـان الـبيـروفي.واسـتـشـهد الـبـر
كــاســتــيــو بـروســيــا وبــولــنـدا
وكوريا اجلنوبـية وإندونيسيا
ومـولـدوفـا كـدول تُـنـزِل عـقـوبـة
اإلخــصــاء الــكــيــمــيــائي بــحق
. وتـــقـــوم هــذه ـــغـــتـــصـــبـــ ا
العقوبة على إعطاء احملكوم
أدويـة تثـبط الرغـبة اجلـنسـية
نع تكرار إما بشكل وقـائي أو 

اجلرائم.
ـرأة وبــحــسب وزارة حــقــوق ا
في الـبــيـرو تــعـرّض أكــثـر من
ألف قـاصـر لالغـتـصاب في 21
ـــاضـــيــة. الـــســـنـــوات األربع ا

وخالل عــــام  2021وحـــده 
تسجيل  6929حالة.

والـــغـــضب ولم أفـــهم مـــا حــصل.
وضوع كان صعباً بالفعل. تقبّل ا
وتـشارك لـورينزو في عـمل جماعي
يــجـمع مــؤلـفــات كـتب وصــانـعـات
مــدوّنــات صــوتــيــة عن اإلجــهـاض
شـاركات الـتـلقـائي ويهـدف وفق ا
فــــــيه إلـى زيــــــادة الـــــوعـي حـــــول
ـوضوع لـدى الشبـاب أثنـاء تلقي ا
ـــدارس مـــادة عــــلم األحـــيـــاء في ا
ولــدى الـــرأي الــعــام عــبــر حــمــلــة
وطــنــيـة.وتــضــيف هـؤالء الــنــسـاء
الـــلـــواتي وقّـــعن مـــقـــاالً نُــشـــر في
صـحـيـفـة “لـومـونـد ”نـهـايـة شـهـر
آذار/مــارس أنّ كل امـرأة تـعـرّضت
إلجـــهـــاض تـــلـــقــائـي يـــنــبـــغي أن
تـســتـفـيـد من عالج نـفـسي مـدفـوع
وإجـــازة مــخــصـــصــة كـــمــا يــنص

اقتراح في نيوزيلندا.
{ تكملة على موقع (الزمان)

عـــامـــا) الــذي انـــتـــظــر ســـاعـــتــ
ونــصف سـاعـة لـشـراء  30طــابـعـا
(هـذه السفـينة كانت األكـبر لديهم

بقيمة تقرب من  750مليون دوالر
لـقد علّقوا آمالهم كلها عليها لكننا
دمّـــرنــاهـــا لـــهم)".وأضــاف "إنـــهــا

األوكـرانيـة مسـابقة في أوائل آذار
لـتـجـسـيـد هـذا احلـادث عـبـر طابع
بـريـدي.وبعـد تـقد أكـثر من 500
اقـتـراح اخـتيـر رسم أجنـزه رسام
الــكــاريـكــاتــور في لــفـيـف بـوريس
غـروه يـظـهـر جـنـديـاً أوكـرانـيـاً من
اخلـــلف عـــلى الــرمـــال الــصـــفــراء
ويـــــرفع اإلصـــــبع األوسـط بــــوجه
الـســفـيـنـة الـروسـيــة عـلى خـلـفـيـة
ـديـر الـعـام لـلـبـريـد زرقـاء.وعــلق ا
األوكـرانـي إيـغـور سـمـيـلـيـانـسـكي
لـــوكـــالــة فـــرانس بـــرس (عــنـــدمــا
صــمـمــنـا الــطـابـع لم نـكن نــعـرف
الـنــتـيـجـة مـسـبـقــا لـكـنـنـا سـعـداء

بها)".

مـرحـلة جـديدة من احلـرب مرحـلة
النصر".في اليوم األول من النزاع
وفـي تــــــواصل عــــــبــــــر أجــــــهـــــزة
الالسـلكي انتشر تسجيل عنه على
نـــطـــاق واسع رد حـــرس احلــدود
األوكـرانـيـون في جـزيـرة الـثـعـبـان
الـصـغـيـرة "اذهـبي إلى اجلـحـيم!"
بـــوجه ســـفـــيـــنـــة روســـيـــة كـــانت
حتــضـهم عـلى االســتـسالم.وحـقق
هـذا التسجيل انتشارا كبيرا حول
الــعـالم وشـكّل عـنـوانــا لـلـمـقـاومـة
األوكــرانــيـة حــتى أنه ظــهــر عـلى
الـالفتات أثناء تظاهرات الدعم في
اخلــارج وبــات اآلن مـوجــودا عـلى
الــطـوابع.وأطــلـقـت هـيــئـة الــبـريـد

{ كــيــيف (أ ف ب) - حــقق طـابع
يـصور جنـدياً أوكرانـياً وهو يرفع
إصــبـعه األوسط بــوجه الـسـفــيـنـة
احلـربيـة الروسيـة "موسكـفا" التي
غـرقت اخلميس في البحر األسود
مـبـيعـات عـاليـة في مـكاتـب البـريد
فـي مــخــتـــلف أنـــحــاء أوكـــرانــيــا
لـيـصـبح مادة جـذب لـهـواة اجلمع
ورمـزا "للـنصر".وفي مـكتب الـبريد
ـركـزي في كـييف اصـطف مـئات ا
األوكــرانـيـ من مـخــتـلف األعـمـار
ســاعـات عـدة لـلـحـصـول أوّالً عـلى
ـسـتـطـيل هــذا الـطـابع الـبـريــدي ا
قرر طبع مـليون نسخة الـذي من ا
مــنه.وقــال يــوري كــولــيــسـان (22
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