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حـــثت اســـتـــشـــاريــة بـــيـــطـــريــة
االجـهـزة الـرقـابـيـة عـلى مـتـابـعة
اشـية ومراقـبة انـتقـال الرعـاة وا
ـــشــــتــــركـــة مع عــــنـــد احلــــدود ا
الــسـعــوديــة وايــران ومـكــافــحـة
حـــشـــرة الــقـــراد في احلـــضـــائــر
التي اخلاصة بتربية احليوانات 
رض احلمى تعـد النقـل الرئيـس 
الــــنــــزفــــيـــة الــــذي يــــصــــنف من
الــفـايــروســات الــقـاتــلــة واالكــثـر
ضـراوة في الــعـالـم فـيــمـا شـددة
على ضرورة اعتماد االختام على
الـلـحــوم بـهـدف تـعــزيـز الـسالمـة
رض وضـمان عدم الصحـية من ا
انـتـقـاله لالنـسـان. وقـالت سالمـة
الــصـــاحلي لـ (الـــزمــان) امس ان
(فايـروس احلـمى الـنزفـيـة  او ما
يــســمى بــحــمى الــكــونــغـو الــتي
سـجل اول ظـهـور له في افـريـقـيـا
يــنـــتــقـل عــبــر خـط الــعــرض 50
جنوبـا حتت خط االستـواء يعني
سلسـلة االنتـقال من افـريقيـا عبر

البـحـر االحمـر الى الـسعـودية ثم
الــــعـــــراق وايــــران) مــــؤكــــدة ان
(الــفـــايــروس يــعـــد من االمــراض
ـــشـــتــركـــة واالنـــتـــقــالـــيـــة بــ ا
احلـيـوان واالنـســان عـبـر حـشـرة
ـصــابـة الـقــراد او احلــيـوانــات ا
عـن طــريق الــلــحم او والــتــلــوث 
كــمـا ــبــاشـر  الــدم او الـتــمـاس ا
يعـتبـر من الفـايروسـات الشـديدة
الضراوة والقـاتلة) واشارت الى
ـــواطـــنــــ عـــرضـــة ان (اكـــثــــر ا
ــــاشــــيـــة لـالصـــابــــة هـم رعــــاة ا
واالطبـاء الـبيـطريـ والـقصـاب
ـــــشـــــرفــــــ عـــــلى واالطــــــبـــــاء ا
) مــشـددة ــصـابــ االشـخــاص ا
عــلى (ضـــرورة مــراقــبــة احلــدود
ـشـتـركـة مع الـسـعـوديـة وايران ا
واذا كـانت هـنـاك اصـابات يـجب
ان يعلن عـنهـا مع متـابعة انـتقال
فضال عن اشـية  الرعاة وجتـار ا
ـكــافـحـة اطالق حـمالت واســعـة 
الــقــراد في احلــضــائــر اخلــاصـة
كـونها الناقل بتربيـة احليوانات 
الـرئـيس لـلـمـرض) واضافـت (قد

تـظـهــر اصـابـات هــنـا وهـنـاك من
ــمـكن الــســيـطــرة عـلــيــهـا عــنـد ا
رض والتـخلص اكتـشاف بـؤرة ا
ــصـابـة وحـجـر من احلـيـوانـات ا
ـنطـقـة ومـكـافحـة الـقـراد الـناقل ا
لــهــا) واوضـــحت الــصــاحلي ان
ـــــــــرض  احلــــــــــمى (اعـــــــــرض ا
والــــغــــثـــيــــان واالدرار الــــدمـــوي
والـنــزف حتت اجلــلـد واالســهـال
كـون وهــبــوط الــدورة الــدمــويــة 
ـرض قـاتل ومـعـدي بـنـسـبـة 40 ا
ئة وقد تـتماثل بعض احلاالت با
لـلــشـفـاء) مــطـالــبـة بـ (مـكــافـحـة
ظـاهــرة اجلــزر الـعــشــوائي الـتي
تعـد من الـطرق غـيـر الصـحـية او
ــــدن من قـــبل احلـــضــــاريـــة في ا
وزارة الداخـلـية ودائـرة الـبيـطرة
فـــــضال عن في وزارة الـــــزراعــــة 
اعتـماد االخـتام قـبل وبعـد اجلزر
لتـعـزيز الـسالمـة الـصحـيـة ومنع
ـرض لالنـسـان). وعزت انـتـقـال ا
وزارة الـصـحـة اســبـاب انـتـشـار
ــرض في الـــعــراق.وقــال مــديــر ا
تـعـزيــز الـصـحـة بــالـوزارة هـيـثم
الــعــبــيــدي في تــصــريح امس ان
(مرض احلمى الـنزفـية مـستوطن
في الــعـــراق  ويــظــهــر بــ مــدة
واخرى) واضـاف ان (ظهـور هذا
ـرض يكـون السـبـاب مـنـهـا عدم ا

مـــكـــافـــحـــة احلــشـــرة او فـــحص
احلــــيـــوانــــات الـــتـي تـــتــــعـــرض
رض للـمـرض) مـبيـنـا ان (هـذا ا
يجب ان يتابع من دائـرة البيطرة
ولـــيس من الـــصــحـــة الن ســـبــبه
الــرئـيـس يـكــون من احلــيــوانـات
وليس مـن االنسـان). بـدوره  أكّد
ــتـــحــدث بــأسـم الــوزارة ســيف ا
الــــبـــدر فـي تـــصــــريح تــــابــــعـــته
(الزمان) امس إنه (الوزارة سجل
حتى االن   5حاالت وفاة باحلمى
ـصـابـ وصل الـنـزفـيـة  وعـدد ا
لــنـــحــو  30إصــابـــة) مــؤكــدا ان
سـجـلت أعـلى (مـحـافـظـة ذي قار 
ــرض) مـــســتـــوى لإلصـــابــة بـــا

وتــــابع ان (هــــذا الـــفــــايـــروس ال
يوجـد له عالج أو لـقـاح مـبـاشر)
ـصاب مسـتـدركـاً أنه (إذا راجع ا
ؤسـسـات الـصـحيـة في مـرحـلة ا
ـــمــــكن أن يـــتم فـــمن ا مـــبــــكـــرة 
ومــــضى الى الــــقــــول ان عالجـه)
ــرض تـــشــبه احلــمى (أعــراض ا
ـريض ـعـروفـة وإذا مـا راجع ا ا
ـراكـز الــطـبـيــة في هـذه األثـنـاء ا
تـكـون احـتـمـالـيـة الـشـفـاء عـالـيـة
ــرحـلـة الـثــانـيـة فـهي جـداً أمـا ا
األخطـر عندمـا تبـدأ حالـة النزف
حتت اجلـــلــد حــيــنــهـــا تــتــفــاقم
ريض احلالة والسـيمـا إذا كان ا
لديه مشـاكل صحـية) واشار الى

ان (هنـالك مـتـابعـة جـادة من قبل
الـصحـة بـالـتـنـسـيق مع دوائـرها
تـابعة االصابات في احملافظات 
الكـات ). وتــواصل ا المـســ وا
الــطــبــيــة والــصــحـيــة فـي وحـدة
ركز  النموذجي تعزيز الصحـة 
عـلي نـغـيـمش  في قـطـاع الـنـصر
التابع لدائـرة صحة مـحافظة ذي
حملتها التثـقيفية والتوعوية قار
بـــشـــأن انـــتـــقــال مـــرض احلـــمى
النزفـية من  بـاحليوانـات النـاقلة
ـواطن والـعامل للعدوى الى ا
في بـالـعـيــادات الـبـيـطـريـة. وقـال
بـيــان امس ان (احلــمــلـة شــهـدت
تــــــأكــــــيـــــد ضــــــرورة االلــــــتـــــزام
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ن لن اقـــصــد جــهـــة مــحــددة بـــكالمي بل اوجـــهه ألثــنـــ اوجــهه 
يقـدمون- وقدموا انـفسهم قبال-انـهم كبار شخـصيات او حركات و
شـتـرك قـوميـا ووطـنـيا اوجـهه ايـضـا ارشفـة لـتـاريخـنـا الـفـردي و ا
وأقول: ان الـرئيس مسعود البارزاني لم و لـن يقبل ان تكون جهودنا
 لـلـعـراق اجلـديـد مــضـيـعـة وفق اهــواء مـقـصـودة تـغـطـي مـسـاعـيـهـا
ـوجه العبـة على مـعادالت الـتناحـر و ال ان تكـون مضـيعة باالعالم ا
بـسـبب عـدم وعي قـوة لم تـدرك لـلـسـاعـة تـفـاقم الـوضع الـعـراقي في
فهـوم القانوني لـلدولة  وما مخـتلف مناحي حـياة الدولة الـعراقيـة با

يعنيه ذلك من وهن .
وهن االداء الـرسمي في العراق ليس سرا و ليس سرا انه تركز بعد
ـؤامـرة كـذلك لـيس صحـيـحـا نفي 2003 وليس صـحـيـحا انـه كله 
وجود مـصلحة لكل طرف خارجي ان تضعف الدولة العراقية وليس
ـصـالح) و اهـدافـهـا ووسـائـلـها ـصـالح ايـا كـانت نـوايـاهـا( ا جـهـد ا
عنى باالمر اجلديد في الصراع االنساني حتى قبل ادراك االنسان 
التـملك كما انه لـيس باالمر اجلـديد وجود متـعاون داخـلي لتـنفيذ
ـمانـعـ لذلك الـتـخادم او تـنع وجـود   مـصـلحـة اخلـارج مـثلـمـا ال 
التـبعـية سـواء كانت الـنوايـا و االهداف مـبجـلة او مـغلفـة بأي غالف

اشي سوق االفكار.
اعود ألقـول ان من يعرفنا يعرفنا و من ال يعرفنا نعرفه بأنفسنا دون
ان يتـحـجج بـدعايـة مـجـروحة من مـنـافس او خـصم نـحن شعب من
شعـوب العراق نبحث عن مستقـبل ال يشبه من ماضي تاريخنا حتى
اقل نقـاط السـوء التي حصـدناهـا جراء تـفرد بالـسلـطة جـعل العراق
سـاحـة جتـربـة مـتـطـور الـسالح فـقـد شـبع ابـاؤنـا من عـلـقم احلـكـام
الــسـابــقــ الـذيـن يـفــهــمـون لــغـة الــسالح ال لــغــة احلـروف فــجـرى
تــهـجــيــرهم و اعـتــقـالــهم و اعـدامــهم و شــبع اخـوانــنـا من الــغـاز و
ـهـاجر من القـصف بـالنـابـالم و ازدحمـت مخـيـمات الـلـجوء و دول ا
اجـيـال الـبـاحــثـ عن حـيـاة بـعـيـدة عـن مـقـاسـات من جتـلـبه االقـدار
ـن ال يـضـيـفون اال ـتـصـرف وان الـدولـة مـيـراث ابـيه  لـيـتـوهم انه ا
الــوهـن و ال يـرددون اال عــ اجلــمل االنــشــائــيــة الــتي درج عــلــيــهـا
اسالفه فـأن وقعت الـواقعـة هرب مـثل هروب ٢٠٠٣ او جـرى اعدامه
او سجـنه كما مصير من وقف مـدانا امام احملكمة اجلنـائية العراقية

اخلاصة بالنظام السابق.
الذين يـدعون كبر حـجمهم صدقـا و خبرة علـيهم ان يكتـشفوا نوع و
مكـان الوهـن الذي يـضيـفـونه على حـسـاب البالد وهـو حـساب ثـقيل
متـراكم و ان يعوا جيدا ان ال غطاء للقوة مثل الشعب ال الفئة و أن
صـنـاع ادوار اخلـادمــ الـداخـلـيـة يــتـخـلـون عن الــفـرد و اجملـمـوعـة
ـثل هـذه الـنـماذج االسـتـعـراضـي وأن الـتـاريخ االنـسـاني يـفيض 

اذج تقوتت على حساب كل ما هو غير مباح.
ـة و ال بعـ التوجه حتى الـقوى االقلـيمـية لم تـعد بعـ قواهـا القد
ـية اجلـديدة الـتي يـرتبـها فـهي تـفهم تـغيـر قـواعد سـلـوك القـوى العـا
السـوق و الفهم لـلمـوازنة ب االمـكانات و الـطمـوح ولعله لـيس اكثر
ـارس طـرف داخــلي دورا في الـعـراق دون مـن انـعـدام احلـنــكـة ان 
مارسة حسـاب االمكانيات الذاتيـة لبلوغ هدفه بعيـدا عن االستعداد 
ـكن الرد عـلـيـهـا ألنهـا مـجـرمة وفق كـل القـوانـ و ظاللـها افـعـال 

تبقى واضحة حتى بعد زوال الفاعل.
الــوهـن اصــاب اول مــا اصــاب الـــثــقــة بـــ رعــايــا الـــدولــة و اغــلب
تـصدين للمسؤولية و سهام جرح الـثقة كثار ومنظورة ال متوازية و ا

ا يصعب فك اشتباكها. االدوار الرسمية اختلط اغلبها 
ان معـاجلـة الـوهن االن ونـحن نـقدر عـلـيه بـرغم صـعـوبتـه افضل من

تفاقمه و استحالة عالجه.
االعـتـراف بـالــوهن انه مـقـصـود امـر ال يـكــفي و ال يـكـفي تـشـخـيص
الوهن سـرا تشخـيصا قـد يكون خـطأ بل ان تأخيـر عالجه لن يكون
في مصـلحـة من يريدون و يـعملـون لواقع افـضل فالكـوارث ال تكون

الية. وازنات ا بنسب مثل نسب ا
قراطي الكردستاني. كتب السياسي للحزب الد { سكرتير ا

بـالـتـجـهـيـزات الـطـبـيـة الـوقـائـية
للحد من العدوى). واعلنت دائرة
ان فــرقــهــا صــحــة صالح الــدين 
الصحية نفذت حملة على محالت
وذلك الـقـصــابـة في الـضــلـوعـيـة 
للـوقايـة من احلمى الـنزفـية.وقال
مدير قطاع الضلوعية كفاح ناظم
مطلك ان (شعبة الرقابة الصحية
نـفذت حملـة موسعة في القطاع 
شـــمـــلـت مـــحـــال بـــيع الـــلـــحـــوم
احلـــمـــراء و الــقـــصـــابــ ضـــمن
الـــرقــعـــة اجلــغـــرافـــيــة  خالل
التثقيف والتوعية لتقليل او منع
وفـرض غـرامات ـرض  انـتـشـار ا

 .( مالية على اخملالف
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يبـدو ان الـعراقـيـ  كتب عـلـيهم
العيـش وسط اجواء مـغبرة خالل
نــتـيــجـة فـصل الــصــيف اجلـاري 
ـتــعـاقـبـة عـدم ايالء احلـكــومـات ا

ـشـروع احلـزام االخـضـر اولـويـة 
ـــدن وتــغــاضـي اجلــهــات حــول ا
ـسـاحـات الـرقـابـيـة عـن جتـريف ا
اخلــضــراء وحتــويـلــهــا الـى مـدن
ـــشــاكل ـــا زاد من ا ســكـــنـــيــة 
الــبـــيــئـــيــة واتـــســاع مـــســاحــات

الـتـصــحـر الـتـي اضـحت مـشــكـلـة
تتـفـاقم سنـويـا دون اتخـاذ حـلول
واجــراءات حتـــد من مــخـــاطــرهــا
حــــيث اســـتــــقــــبـــلت الـــكــــبـــيــــرة
ــــســــتـــــشــــفــــيـــــات في بــــغــــداد ا
واحملـــافـــظــــات االالف من حـــاالت

االخــــتــــنـــــاق جــــراء اســــتــــمــــرار
الــعــواصف الــتــرابــيــة مــنــذ ايـام
وسط توقع الهئيـة العامة لالنواء
اجلوية والرصـد الزلزالي الـتابعة
لــوزارة الــنــقل في بــيــان امس ان
ـنطـقة الـشمـاليـة امطارا (تشـهد ا
خفيفة ومـناطق الوسط واجلنوب
غــبـارا يــنــتــهي تــأثــيــره يــوم غـد
). ودفــــعـت الـــعــــواصف االثــــنـــ
الـتـرابـيـة  مــحـافـظـة االنـبـار الى
التـحرك لـوضع مـعاجلـات حـقيـقة
لـلـمــشـكــلـة  يـعــد االول من نـوعه
عـلى مـسـتـوى احملـافـظـات . وقـال
بيـان اطلـعت عـليه (الـزمان) امس
ان (احملافظ علي فرحـان الدليمي
وجه مــــــديــــــريــــــة الـــــزراعــــــة في
احملــافـــظـــة بــاالســـراع بــاكـــمــال
ـــشـــروع ـــبــــاشـــرة  اجـــراءات ا
ــدن االحــزمـــة اخلــضـــراء حــول ا
وزراعــــة الـــغــــابــــات لــــلـــحــــد من
التـصـحـر والـعواصف الـتـرابـية).
وجــهت وزارة الـتــعــلـيم بـدورهــا 
الــــعــــالي والــــبــــحـث الــــعــــلــــمي
اجلـامعـات بـاسـتـكـمـال بـرامـجـها
وتـعـضـيــد أبـحـاثـهــا ودراسـاتـهـا

بــــشـــــأن مــــؤشــــرات الـــــتــــغــــيــــر
ـنـاخي.وقـالت الـوزارة في بـيـان ا
تلقـته (الزمـان) امس إنه (انطالقا
ــيــة من مــســـؤولــيــاتــهـــا األكــاد
ومــهــامــهــا الــعـــلــمــيــة الــداعــمــة
لـــقــطـــاعـــات الـــدولـــة اخملـــتـــصــة
واستكـماال لبـرامجهـا العلـمية في
ؤشرات يـة  مواكبـة القـراءة العـا
وجـهـت الوزارة ـنـاخي  الـتـغيـر ا
جـامـعـاتـهـا ومــراكـزهـا الـبـحـثـيـة
عنيـة بتعضـيد توصيـاتها التي ا
تـــمــــخـــضـت عـــنــــهـــا نــــدواتـــهـــا
ومخـرجـات ورشـهـا ومـؤتـمـراتـها
الـــتــــخـــصــــصـــيــــة وأبـــحــــاثـــهـــا
وفـعــالـيــاتـهــا الـنــوعـيــة لـتــعـزيـز
ـشكالت الدراسـات الكـاشـفة عن ا
ناخيـة وتشخيص تـأثيرها على ا
الــــــعـــــراق مـن خالل مــــــنــــــظـــــور
ستراتيجي مـتكامل). بدوره  قدم
الـــطــــبـــيـب االســـتــــشــــاري قـــيس
نصائح لتفادي مخاطر اخلفاجي 
الـغـبــار عـلى اجلــهـاز الـتــنـفـسي.
وقــال انه (نــظــرا لــتــكــرار حـدوث
الـعـواصف الــتـرابـيــة في الـعـراق
يــتــوجب عــلــيــنـا واســتـمــرارهــا 

توضيح مـخاطـرها الـصحـية على
ن كــان يـعـاني من الـفـرد سـواء 
امـــراض تــــنـــفــــســــيـــة مـن عـــدمه
والسـيـمــا الـغــبـار  ال يــتـكـون من
ـــا من ذرات الـــرمل فـــحــــسب وا
جـــســـيــــمـــات نـــاجتــــة من دخـــان
ـــولــدات وكــذلك من ــركــبــات وا ا
احياء مجهرية دقيقة التي تتكيف
مع الـتــربـة وتــعــيش داخـلــهـا مع
بيدات) عادن الثقـيلة وا بعض ا
وتـابع ان (االجـراءات الــتي يـجب
هي عدم اتباعها لتـجنب اخملاطر 
بـاشر لـلعـواصف فهو التعـرض ا
احلل االمــــــثـل حلـــــ مــــــرورهـــــا
وذلك بـتـجهـيز غـرفة وانقـشاعـها 
ـــنــزل مع مــحـــكــمـــة االغالق في ا
رطبة وقطع ناديل ا االستعانة با
ر القـمـاش لـسـد الثـغـرات الـتي 
من خـاللــــهـــــا الـــــغــــبـــــار  وامــــا
للمـتعـرض لـها فـينـصح بارتداء
الكـمامـة واستـبدالهـا كل سـاعت
مع لبـس منـاضـر وقـائيـة حلـمـاية
وعــنــد ظـهــور اعـراض الـعــيــنـ 
مــتــوســطــة او شــديــدة فــيــنــصح

ؤسسات الطبية). مراجعة ا

سالمة الصاحلي 

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. Issue 7268 Sunday 8/5/2022الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7268 األحد 7 من شوال  1443 هـ 8 من آيار (مايو) 2022م

…—UŽœ  UJ³ý …—«œ≈Ë “«e²ÐùUÐ rN²  ‰UI²Ž≈ VIŽ WÐ—UC²   U¹«Ë—

 ułuł vŽb¹ v¦½√ v ≈ ‰Òu% qł— WBIÐ ZCð q «u² « l «u
 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ضــــجت مــــواقع الــــتــــواصل
بقصة رجل حتول الى انثى
يـدعى جـوجـو بـعـد االطـاحـة
به في احـدى فـنـادق بـغـداد 
وتـــعــــددت الـــروايـــات عـــقب
تـهم بادارة شبكات اعتقال ا
دعـــارة وابــتـــزاز مــشـــاهــيــر
ورجـال اعــمـال وســيـاســيـ

 . عراقي
وبـحــسب مـصـدر مـطـلع فـإن
ــــلــــقب ــــتــــحــــول ع  ع ا (ا
تـلك اي جنـسية بجـوجو ال
ــتــلـكه وكل مــا  امــريـكــيــة 
جـــــواز عـــــراقـي مـــــنـــــتـــــهي
ــاضي الــصالحــيـــة الــعــام ا
حـــيـث دخل الـــعـــراق عـــبـــر

اخلـــطــوط اجلـــويــة الــتـــركــيــة
قـادمـا او من تـركـيا الـى اربيل
بـــجــواز عـــراقي) واضــاف انه
(غادر امـريكـا عام 2013بعـدما
اخــــذت حــــبــــوب هــــرمــــونـــات
واجـراء عــمـلـيـة حتـول من ذكـر
لـكنه لم يـحصل على الى انثى 
ـا وا اجلــنـســيــة االمــريـكــيــة 
جـــواز مـــرور كـــرين كـــارت الى
تــركــيــا ) مــؤكــدا ان (عــمــلــيــة
كانت بناء على شكوى القبض 
عـرضـيـة قدمـهـا صـاحب مـطعم
وبــداللــة شــخص آخــر صـاحب
مــــول مالبـس بــــســــبب قــــيــــام
طعم وكذلك هاجـمة ا جوجو 

ول) صاحب ا
 واشار الى ان (عـملـية الـقبض
عـلــيه من قـبل شــرطـة الــنـجـدة

ـشـاجـرة  كون كـانت بـذريـعة ا
جمـيع االطـراف ال تعـلم باالسم
وهـو الـذي يـتـحـرك به جـوجـو 
اجنـليـنـا نيـكـول سابـا  وحتمل
مــعـهــا اجـازة ســوق امــريـكــيـة
ـــصــدر ان مـــزورة ) واوضح ا
(الـقـضـيـة بعـيـدة كل الـبـعد عن
االســـتـــدراج وهـــذا الـــتـــهـــويل
والـتـاويل الـذي تتـنـاقـله مواقع
ـــركــبــة نــوع امــا ا الــتـــواصل 
جــارجـر فــهي تــعــود لــشـخص
آخــر قـــام بـــاســتـــئـــجـــارهــا له
ويـــقــال ان جـــوجــو وبـــأســمه 
ــركـــبـــة عــلـى شــكل اشـــتـــرت ا
اقــــــســــــاط ســــــددت مــــــنــــــهـــــا
االولى تــســعـة دفـعــــــــــــــتــ 
االف دوالر والثانـية ثالثة االف
ـركــبـة دوالر لــكن لم تــســجل ا

بــأسـمــهـا كــونـهــا التـمــتـلك اي
وثــائق رســمــيــة عــراقــيـة فــقط
يــحـــمل اجلــواز الـــذي انــتــهت
ــاضـي وهــويــة مـــدته الــعـــام ا
احوال مدنـية صادرة من دائرة
االحـــوال في الــــســـمـــاوة حتت

اسم ع .ع)
ومـضى الى الـقـول انه (عـنـدمـا
القي القبض عليه ذهب كل من
تــضـــرر من مــنــشـــوارتــهــا الى
مــكـــتب مــكــافـــحــة األجــرام في
الــصـاحلـيـة وقــدم عـلـيه دعـوى
حــيـث وصـلـت عـدد قــضــائــيـة 
الدعاوى خالل48 ساعـة سبـعة

دعاوى  قضـــائية).
من جانـبه قال مـصدر امني انه
ـدعو ـتـهم ا (جـرى الـتـحقـيق ا
حيث طـرح عليه بعض جوجو 

بــحــسب ادعــاءه). ومــنــذ ايـام
تــــشـــتـــعل مــــواقع الـــتـــواصل
بقضية اعتقال شخصية مثيرة
لـلـجـدل يـدعى جوجـو  مـتـهـمة
بــابـتـزاز شـخـصـيـات وقـيـادات
بــارزة في الـدولــة عــبـر شــبــكـة

سمسرة للنساء.
نـصـات معـلـومات وراج عـبـر ا
مــتــســارعــة بـشــأن شــخــصــيـة
ــتــحــول جـــنــســيــاً ــعــتـــقل ا ا
ــلـــفـــات حــســـاســة وعـالقــتـه 
وخطرة تهدد أمن الدولة وتنذر
ـستـور عن الـكثـير من بـكشف ا
األســــــــــمــــــــــاء واجلــــــــــهــــــــــات
الــبــارزة.وبــرغم ســوء األحـوال
اجلويـة الشديدة الـتي تعـيشها
الـبالد مـنـذ يومـ ومـا يـترافق
معـها من أزمـة سياسـية خـانقة

عـلى خـلـفيـة اسـتـكمـال تـشـكيل
احلــكــومــة إال أن جــوجــو  قــد
شكلت محور اهتمام الكثير من
األوسـاط وقـفزت كـحـدث يـحرك

الرأي العام.
ـتــداولـة ــعـلــومــات ا وتــفـيــد ا
ـعـتــقل يـديـر بـأنه الـشــخص ا
شـبــكـة دعـارة كـبـرى في الـبالد
ــــتــــلك عالقــــات نــــافـــذة مع و
أســـمــاء بـــارزة بـــيــنـــهم رجــال
أعــــمـــال وآمن وشــــخـــصـــيـــات

إعالمية وفنية.
وعــرف جـوجـو عـبــر مـنـصـات
الــتـواصل االجــتــمـاعـي بـنــشـر
مــقــاطع مــصــورة تــتـــــــــــــسم
بـــالــعـــبـــارات الــنـــابـــيـــة الــتي
تـخــــــــــدش احلــيــاء وتــعـرض
األخالقـيــات االجــتـمــاعــيـة إلى

التشويه.وتضاربت الروايات
بـشأن مـدينـته ومـسقط رأسه
حــيث أكـــد الــبـــعض أنه من
ســكــنـــة الــســمــاوة وآخــرون
نــــســــبــــوه إلى مــــحــــافــــظـــة
الـــبــصـــرة جــاء إلى بـــغــداد
ـتـحدة قـادمـاً من الـواليـات ا
اســـتـــجــابـــة لـــطــلـب صــديق
بـرؤيـته كـان قـد تـعـرف عـلـيه
عــبـر مــواقع الــتــواصل مــنـذ

اشهر. 
تصاعد ومع ذلك الضجيـج ا
ـتـعـددة  وتـدفـق الـروايـات ا
ـوقف احلـكـومي عن يـغـيـب ا
تــأكــيــد او نــفي حــقــيــقــة مـا
يـجـري وطــبـيـعــة االتـهـامـات
ومـــدى خـــطـــورة الـــشـــخص

عتقل. ا
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في الــعـراق ويــظـهــر بـ مــدة وأخـرى ونــرجح حـدوث
ـتـحــورات جـديـدة. وســجل الـعـراق مـوجــة أو الـتـأثــر 
امس   55اصـابة بفـايروس كورونـا مقـابل شفاء 129
ـــوقف دون رصـــد وفـــيـــات جــديـــدة. واوضح ا حــالـــة 
الـوبائي الـيـومي الـذي اطلـعت عـلـيه (الـزمان) امس ان
(عـدد الــفـحــوصـات اخملــتـبــريـة الـتـي اجـرتــهـا الـوزارة
لـعـيـنـات مـشتـبه اصـابـتـهـا بـالـفـايـروس بـلـغت اكـثر من
ثالثة االف  حيث  رصد اصابة   55اصابة بكورونا
في عــمـوم احملـافــظـات) مـؤكـدا ان (الــشـفـاء بـلغ 129
دون تـسجـيل وفيـات جديـدة) واشار الى ان (اكـثر من

 600شخص  تلقى جرعات اللقاح ).
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تـعـتـزم وزارة الـصـحـة رفع دراسـة إلى اللـجـنـة الـعـلـيا
للـصحـة والسالمـة الوطـنـية من جـائحـة كورونـا تتـعلق
فروضة.وقال مـدير عام الصـحة العامة بالـغاء القيـود ا
بـالــوزارة ريـاض عـبـد األمــيـر احلـلــفي في بـيـان تــلـقـته
تـبـقـيـة اخلاصـة بـجـائـحة (الـزمـان) امس ان (الـقـيـود ا
ورفـعــنـا مـقـتـرح الى كـورونـا فـي الـعـراق ضـئـيــلـة جـداً
قـبلة) تـبقـية في األيـام ا اللـجنة الـعلـيا اللـغاء الـقيـود ا
وتــابع ان (إعالن رفع الــقــيــود يــأتي عــنــد عــقــد جلــنـة
ـقـبل). وكانت الصـحة والـسالمـة الوطـنـية اجـتـماعـها ا
أن كـورونا لم يـنتهي الـوزارة قد اكـدت في وقت سابق 
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خــســارة فــادحـة). وعــزى رئــيس
هــيـــئــة احلــشــد الــشـــعــبي فــالح
الــفـيــاض بــرحـيل األمــ الــعـام
ـنـية اول للـمـنـظمـة الـذي وافته ا
ـحـافـظـة امس في حـادث سـيــر 
ميـسـان. كمـا قدم مـقـتدى الـصدر
الـتـعـازي بــوفـاة األنـصـاري.  في
طـالـب الـصــدر اهل الــفن تــطــور 
واالخــتــصــاص النــشــاء مــجــسم
رمــــزي تـــذكــــاري يــــخص ذكـــرى
استشهـاد والده. واشار في بيان
اطـلـعت عـلـيه (الـزمـان) امس الى
(ضــرورة ان تــكــون فــيــهــا جــهـة
ولــيس فــيـــهــا عــصــيــان ديــنـــيــة
لــلـــتــعــالــيم الــديـــنــيــة من قــبــيل
وان يـكون مـجـسـمـة ذوات ارواح
جتسـيمـا بالذوق احلـديث وليس
واضاف (سنمنح ( بالذوق القـد
جـــائـــزة لـــثـالثـــة من الـــفـــائـــزين

سابقة).  االوائل في مثل هذه ا

رئـيس االقـلــيم لـهم). بـدوره اكـد
األمــــ الـــعــــام حلـــزب الــــدعـــوة
ـالكي في بيان اإلسالمية نوري ا
امس ان (فـقــد االنـصـاري في ظل
ـر بــهـا الـعـراق الـظـروف الــتي 

حضر مجلس عزاء تأب الوزير
ـســاعـد األسـبق واألمــ الـعــام ا
لــلــمــنــظــمــة الـذي لــقـي مـصــرعه
بـــحـــادث ســيـــر قـــرب الــعـــمــارة
لتقـد التـعازي لذويه ومـحبيه).
وقــدم رئـــيس اقـــلــيم كـــردســتــان
نـيـجــرفـان الـبــارزاني  الـتـعـازي
لـــرئـــيس حتـــالف الـــفــتـح هــادي
بوفاة االنـصاري. وقال العامـري 
بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
(البارزانـي اجرى اتصـاال هاتـفيا
قــدم خالل الـتــعـازي بـالــعــامـري 
كـمـا اعرب عن بـوفاة االنـصـاري 
تــــعــــاطـــفه ومــــشــــاركـــتـه إيـــاهم
أحزانـهم متـمـنيـا أن يتـغمـد الله
ـــــرحـــــوم بـــــعــــطـــــفه جـل وعال ا
ورحـمـته ويـلــهم عـائـلـته الـصـبـر
اعــرب والــســلــوان). من جــانــبه 
العامري عن (شكره وامتنانه هو
وعائلة الـراحل التصال ومواساة
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دعـــا رئـــيس الـــتـــيـــار الـــصـــدري
الـى تــصــمــيم مــقـــتــدى الــصــدر 
مــجـسـم رمـزي لــوالــده الـشــهــيـد
فيما محمد محمد صادق الصدر 
ساعد شيع جثمان االم العام ا
عـبـد الكـر يـونس ـنـظـمـة بـدر 
االنصاري في بغداد وكربالء قبل
ان يواري الـثرى في مـقبرة وادي
الـــسالم في مـــحــافـــظــة الـــنــجف
ـنـظـمـة وسط حـضـور قــيـادات ا
ورؤســــاء الــــقـــوى والــــتــــيـــارات
الــــســـيـــاســـيــــة. وشـــارك رئـــيس
الــوزراء مــصــطــفى الــكــاظــمي 
ـــجـــلـس عـــزاء األنـــصـــاري في
بغـداد.وقال بـيان مـقتـضب تلـقته
(الـــزمــــان) امس ان (الـــكــــاظـــمي
وعـدد من الــقـيــادات الـسـيــاسـيـة
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محمد محمد صادق الصدر 
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اقــــــدم مــــــتـــــهـم بــــــقــــــتل ضــــــابط
االسـتـخـبـارات في قـيـادة عـمـلـيـات
سـومـر العـمـيـد علي جـمـيل  على
تـفجير نفسه بعد استدراجه خارج
مـنزله من قبل قوة امنية حاصرته
فـي قـضـاء الـشــطـرة واكـد مـراسل
(الـــزمـــان) في ذي قــار ان (الـــقــوة
ــشــتــركـة تــمــكــنت من اســتـدراج ا
ــتــهم بــقــتل الــعــمـيــد خالل فض ا
نــزاع عـشـائـري في الــشـطـرة بـعـد
سـاعـات من مـحاصـرة مـنـزله بحي
الـشـرطـة حـيث اقـدم عـلـى تـفـجـير
ـــــا ادى الى اصـــــابــــة نـــــفـــــسه 
ضـابط احدهم برتبة عميد واخر
ـتهم قـد افاد بـرتـبة عـقيـد). وكان ا
فـي بث مــبـــاشــر عـــلى فــيـــســبــوك

بـــرفض تـــســـلــيـم نــفـــسه مـــهــددا
بـتفـجيـرها وقـتل شقـيقه فـي حالة

اقدام القوة االمنية على اعتقاله.
كـما ألـقت القـوات االمنـية الـقبض
عــلى مــتـهـم بـســرقـة 75 ألف دوالر
فــــيـــمـــا مـن داخل مـــجــــمع طــــبي 
ضــبــطت مـطــبـعــة وجــهـاز تــزويـر
الــعــمـلــة في بــغــداد .وقـالت وزارة
الــداخـلـيـة في بـيــان اطـعـلت عـلـيه
(الــزمـان) امس إن (مـفـارز مـديـريـة
تمـكنت من مـكـافحـة إجرام بـغـداد 
إلــقـاء الـقـبـض عـلى مـتـهـم لـقـيـامه
بــسـرقــة مــبـلغ مــالي قـدره 75 ألف
دوالر مـن داخل مـجمـع طبـي ضمن
مـنـطـقـة شـارع فـلـسـطـ بـبـغداد)
ديرية وفي واشـار الى ان (مفارز ا
اعـتــقــلت عـدد من عــمــلـيــة اخــرى 
ـطــلـوبــ بــقـضــايـا ــتـهــمــ وا ا

الــســرقــة والــتــزويــر ومــطــلــوبــ
بـقضايا جنائية مختلفة خالل أيام
عـــيـــد الــفـــطـــر  حـــيث  اتـــخــاذ

اإلجـــراءات الــقــانـــونــيــة بـــحــقــهم
ــهم إلى الـقــضـاء لـيــنـالـوا وتــقـد
جــزاءهم الــعــادل). وضــبــطت قـوة
أمــنــيــة مــطــبــعــة وجــهــاز خــاص
بـتـزويـر الـدوالر والـعـمـلـة احملـلـيـة
ــنــطــقــة الـكــرادة بــبــغــداد.وذكـر
مـصدر ان (قـوة أمنيـة مشـتركة من
جنـدة بـغـداد والـشـرطـة االحتـاديـة
وخالل مــعـلـومـات اسـتــخـبـاراتـيـة
مكـنـتـهـا من ضبط مـطـبـعة دقـيـقـة 
وجـــهــاز خـــاص بــتـــزويــر الــدوالر
والــعـمــلـة احملـلــيـة ضــمن مـنــطـقـة
الـكـرادة). وأعـلـنت مـديـريـة شـرطـة
الــقـبـض عـلى اشــخـاص الــنــجـدة 
بــحـوزتـهم اسـلـحــة غـيـر مـرخـصـة
وقـنبلـة دخانيـة في مناطق مـتفرقة
ـديـريـة في مـن الـعـاصـمـة.وقـالت ا
بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس إن

(دوريـات جنـدة الشـعـلة والـيـرموك
والـزهـور والـكـنـدي والـزعـفـرانـيـة
جنــحت في الــقــبض عــلى عـدد من
االشـــخـــاص وضــــبط بـــحـــوزتـــهم
اسـلـحـة غـير مـرخـصـة) مـؤكدا ان
(االســــلــــحـــة الــــتي ضــــبــــطت هي
مــسـدسـات وبــنـدقـيـة كـالشـنـكـوف
وقـنبـلة دخـانيـة) وتابع انه (جرى
تهم الى مراكز الشرطة تـسليم ا
اصـولـيـاً). وأكـدت قـيـادة عـمـلـيـات
مـيسان استقـرار االوضاع األمنية
فـي احملافظـة فيمـا حذرت مروجي
الـشـائـعـات بـالـلـجـوء إلى الـقـضـاء
لــرفع دعـاوى بــحـقــهم. وقــال قـائـد
الــعـمــلــيـات الــلـواء الــركن مـحــمـد
جـاسم الـزبـيـدي في تـصـريح امس
إن (الـــوضع األمـــنـي في مـــيـــســان
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امــتــحــانـات تــنــطــلق الــيــوم االحــد 
ــراحل الــفـــصل الــثـــاني لــطـــلــبـــة ا
الـدراسـيـة االبـتـدائيـة والـثـانـويـة في
ـتــحـدث اقــلـيـم كـردســتـان . وقــال ا
بــأسم وزارة الــتــربــيــة فـي حــكــومـة
االقـليم سـامـان سويـلي في تـصريح
امس ان (تـربيـة كـردستـان تـعلن أن
مـوعـد بـدء امـتـحـانات الـيـوم األحـد 
ــراحل الـــفــصل الـــثـــاني جلـــمــيـع ا
ـراحل االول الـدراسـيـة بـاسـتـثـنـاء ا
والـثاني والثالث االبـتدائي فهم غير
مــشـــمــولـــ بــاداء االمـــتــحـــانــات).
واصـدرت وزارة الـتــربـيـة تــوجـيـهـاً
بــشــأن امــتــحــانــات طـــلــبــة الــثــالث
ــــتـــوسـط الـــتي ســــتــــنـــطــــلق يـــوم ا
غـدا.وذكـرت الـوزارة في بـيـان امس
ان (الــوزيــر عــلي حــمــيــد الــدلـيــمي
تــرأس اجـــتـــمـــاعـــاً مـــوســعـــاً ضمّ
القـيادات الـتربـوية الـعلـيا فـي بغداد
واحملـــافــظـــات لــلـــوقــوف عـــلى أهم
الـتـحـديـات الـتي تـعـوق حـركـة تـقدم
العـمليـة التربـوية والتـعليـمية واعداد
اخلـطط الالزمـة لنـجـاح االمتـحـانات

العامة لهذا العام).
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Vł«Ë ∫ شرطي مرور يؤدي واجبه داخل تقاطع في بغداد برغم العاصفة الترابية

انه تـلـقى مـبـالغ طـائـلـة عن
كـل مــــنــــشــــور من قــــبل
والسـيما تـضررين  ا
عالقات الـنـساء مع
سؤولي ورجال ا
ولــــدي االعـــــمـــــال 
مــــتـــابــــعــــ عـــلى
الــــســــنــــاب جــــات
بـنـحو 15 مـلـيون
كـما انـها متـابع 
عــلى عالقــة مع
بـعض الـنواب
الـــــــــــــــــــذيـن
اسـتـخدمه
ا  البـتزاز
مــســــــــؤ
ولــــ في
الـــــدولـــــة

االســــئــــلــــة بــــشــــأن
عــمـلـيــات االبـتـزاز
ـارســهـا الــتي 
بـــــــــــــــــــــــــحــق
ــــســـؤولـــ ا
والــفــنـانــيـ
والصحـفي
وبــــــــــــــعـض
رجــــــــــــــــــــال
األعـــــــمــــــال
ـعــروفـ ا
حـــيث اكـــد

جوجو بعد القاءجوجو بعد القاء
القبض عليه /القبض عليه /
ها في بغدادها في بغداد
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احلـزب رائد فـهـمي في بـيـان اطـلعت
عــــــلــــــيه (الـــــــزمــــــان) امس انـه (من
فترض أن تدعو احملكمة االحتادية ا
مـــــجــــلـس الـــــنــــواب إلـى احـــــتــــرام

الدستـور وتفرض عـليه عقـد جلسته
ـشـكـلــة الـسـيـاسـيـة من خالل حلل ا
ــا هـو مــوجـود من اعــطـاء شــرعـيــة 
النواب احلـاضرين) واضاف (قـدمنا
شـــكـــوى إلى احملـــكـــمـــة االحتـــاديــة
مـحــمـلـ مــجـلس الـنــواب ورئـيـسه
هـــذا االنــتــهــاك لــلــدســتــور وقــانــون
ــان) وتـابـع (ال نـريــد الـتــحـرك الــبـر
لـوحــدنـا ونــدعـو إلى لــقـاء مع قـوى
وطنية ومدنية حريصة على اخلروج

من دوامة األزمات احلالية).
…dC   UI «uð

مـكن أن تتشكل واشار الى انه (من ا
حــكـومـة بــتـوافـقــات مـضــرة بـنـفس
ــسـؤولـة عن احلـكــومـات الـســابـقـة ا
األزمــات حـيـث يـجب الــتــفـاهـم عـلى
برنامج يسـتجيب للـمطالب الشـعبية
ـلحـة ويفـترض أن وحاجـات البـلد ا
تـــــتــــــبــــــنـــــاه أي حــــــكــــــومـــــة يــــــتم
ســيـبــقى وبـخـالف ذلك  تــشــكــيــلــهــا
االستياء الـشعبي). ودعا إمـام جمعة
األطار النجف صدر الدين القبانچي 
التنسـيقي والتيـار الصدري الى لقاء
مـحذراً مـشتـرك حلل االزمـة الـراهنـة 
أيــــــاهم مـن عـــــدم األتــــــفــــــاق.وأكـــــد
الـقـبانـچي خالل خـطـبـة اجلـمـعة في
احلـسـيـنـيـة الـفـاطـمـيـة  أن (مـفـاتـيح
احلل الــســـيـــاسي بــيـــد الـــكــيـــانــات

احلــريـصــة عــلى اخلــروج من دوامـة
االزمــة الــسـيــاســيـة الى لــقــاء عـاجل
لـوضـع بـرنـامج حــكـومي يـســتـجـيب
لـلـمـطـالب الـشـعـبـيـة. وقـال سـكـرتـير
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الـســيـاسـيـة  وعـلـى اإلطـار والـتـيـار
اللقاء في مرقد الشهيد محمد صادق
الــصـدر لـتــوحـيـد الــبـيت الــشـيـعي)
مــخــاطـــبــاً أيــاهم (أنــتم أبــنــاء بــيت
ومـذهب وعراق واحـد  وكـلـكم أبـناء
خط الصـدر ) محـذراً (من مغـبة عدم
وإذا لم تـــتـــفـــقـــوا ســـوف اإلتــــفـــاق 
يــتــســلط عــلـيــكم عــدوكم فــيــذبــحـكم
جـمـيـعاً  ثـم تنـدمـون وحـيـنـهـا كـلكم
خــاســـرون ) مــطـــالــبـــاً  احلــكـــومــة
وهــو بـ(حــمـــايــة قـــضــاء ســـنــجـــار 
يـتـعـرض الى الــرعب والـتـهـجـيـر من
قــبل حــزب الــعــمــال الــكــردسـتــاني 
ومــديــنــة ســـنــجــار مــظـــلــومــة وهي
خـاصـرة رخـوة في نـيـنـوى). وكـشف
القيادي في التنـسيقي عائد الهاللي
عن موعد انطالق مفـاوضات حاسمة
حلل األزمـة الــسـيـاســيـة في الـعـراق.
وقــال الــهاللـي في تــصــريح امس ان
قبل سوف يشهد انطالق (األسبوع ا
مـــفـــاوضـــات حـــاســـمـــة حلـل األزمــة
الـــســـيــــاســـيـــة فـي الـــعـــراق وهـــذه
ـفـاوضـات سـوف تـشـمل كل الـقـوى ا
الـــســيــاســـيــة إضــافـــة الى الــنــواب
ــســتـقــلــة والسـيــمـا مع واجلــهـات ا
وجـــــود مــــبــــادرات حلـل االنــــســــداد
السـياسي) وتـابع ان (اجلمـيع يدرك
جـــــيـــــداً ان ال حـــــلـــــول لالنـــــســـــداد
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رؤية قدم احلزب الـشيوعي الـعراقي 
لــــفـك االنــــســــداد بـــــدعــــوة الــــقــــوى
ـــدنـــيــة والـــتـــيــارات الـــوطـــنـــيـــة وا
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ـرضى داخل العراق تتـجه وزارة الصحـة الستقـدام الفرق الـطبيـة األجنبـية لعالج ا
بــدالً من إرســالـهم إلـى اخلـارج مــشـيــرة إلى وجــود فـريــقي اسـتــقــدام عـامــلـ في

محافظتي بابل وكربالء فضالً عن فريق ثالث في مستشفى إبن سينا.
ـتـحـدث باسم وزارة الـصـحة وقال ا
ســيف الــبــدر في تــصــريح أمس إن
(الـوزارة تـتـجه نـحـو تقـلـيل اإلخالء
مــقـابـل زيـادة االســتــقـدام واخلــطـة
األبــعــد هي االســتـغــنــاء عن اإلخالء
ـريض خارج الـطبي فـحـ نـرسل ا
العـراق وقـد يكـون مـرافق له نواجه
صـــعــوبـــات والســيـــمــا فـي اجلــانب
النفسي االجتماعي وبـالذات للعائلة
ــريض طــفالً الــعــراقــيــة فــإذا كـان ا
لـكن بـعض بـالـعـادة تكـون أمه مـعه 
احملـددات االجـتـمـاعـيـة صـعـبـة عـلى
ـــرأة ونــحـن الــعـــراقــيـــون إحــدى ا
ستشفياتنا شاكل التي نعانيهـا  ا
كــثـرة الــزائـريـن وهـذه من طــبـيــعـة
ـتداخـلة مع الوشـائج االجـتمـاعيـة ا
مـا لــهـا مـن انـتــقـادات). وأضـاف أن
(الــوزارة اجتــهت نــحــو االســتــقـدام
الـطـبي فـعنـدمـا يـكـون هـنـاك إجراء
صـحي ونـحن لــسـبب أو آلخـر غـيـر
قـــادرين عـــلى إجــرائـه أمــا بـــســبب
البنى التـحتية أو أجـهزة أو خبرات

سـتشفى الـبيـطري في مـيسان عن ا
واجـهة تشـكيل  17 مفـرزة بيـطريـة 
انتـشار احلمى الـنزفـية بـ صفوف
واد واشي واألغنام بعد تسلمها ا ا

الكيميائية اخلاص بذلك دلتا مثري.
ــسـتــشــفى لـ(الــزمـان) وقــال إعالم ا
ـذكــورة بــاشـرت ــفــارز ا أمس إن (ا
ـبيـدات وتعـقيم مواقع بحـملة رش ا

تـغـطـيس األبـقـار واجلـامـوس فـضال
بيدات على حظائر األغنام عن رش ا
اعـز في عـمـوم احملافـظـة مشـيرة وا
إلى اسـتــمـرار فـرقـهـا بــالـتـعـاون من

أو أشــخـاص أو تــدريب فـنــسـتــقـدم
الـفـريق احملـترف إلـى داخل الـعراق
ونكسب تكلـفة أقل وأسهل للمريض
أنه يـتـعالج داخـل بالده حتـى لو في
مـــحــافــظــة أخـــرى" مــشــيــراً الى أن
"هنـاك فـريق استـقـدام في بابل وفي
كـربالء كــذلك يـعـمــلـون اآلن وأيـضـاً

في مستشفى ابن سينا).
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وتــابـع أن (االســتــقـــدام أســهل وأقل
الكـات احملـلـيـة تـكـلـفــة ولـتـدريب ا
فــإذا احـتــجــنـا واحــداً أو اثــنـ من
ـساعدين وبـعد سنة أو األطباء أو ا
سـنــتـ من الــتـدريب بــعـدة جـوالت
كن االسـتغنـاء عنهـم بعد اكـتساب
اخلــبــرة والــعــمــلــيــات تــكــون داخل
ـتابـعـة أفضل مـؤسسـاتـنـا لتـكـون ا
وأســرع وأقل تـكــلـفــة) مـوضــحـاً أن
(استراتـيجـية الوزارة تـقليل اإلخالء
دى مـقابـل زيادة االسـتـقـدام وعـلى ا
الــبــعــيــد نـســتــغــني عن االســتــقـدام
واإلخالء بـــــــالــــــتــــــدريـج). وكــــــشف

ــتــابــعـة قـائـم مـقــامــيــة الــعــمــارة 
وإيقـاف اجلزر العـشوائي لـلمواشي
ومــتـابــعـة جــزر الـلــحـوم في مــحـال

بيعها في عموم احملافظة).

الـــــســــيــــاسي اال مـن خالل احلــــوار
والـــتـــفــاوض بـــ جـــمـــيع األطــراف
الــسـيــاسـيـة ولــهـذا ســتـكــون هـنـاك
مفـاوضات حـاسـمة حلـسم اخلالفات
بــهــدف اإلســراع بــعــمــلــيــة تــشــكــيل
احلكـومة اجلـديدة). ومـا ب مـبادرة
االطـــار وتـــغـــريـــدة رئـــيس الـــيـــتـــار
الـصــدري مـقـتــدى الـصـدر تــسـلـطت
االضـــواء بــاجتـــاه الــكــتـل والــنــواب
ـسـتـقـلـ كـونـهم اصـبـحـوا بـيـضة ا
الـقــبـان وتـركـيــز الـكـتل الــكـبـيـرة في
طـريق تـشكـيل الـكـتـلة االكـبـر وإنـهاء

حالة االنسداد السياسي. 
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ودعا الصدر فـي وقت سابق النواب
سـتقـل  إلنهـاء األزمة الـسيـاسية ا
اخلـــانــقــة في الـــبالد عــبــر تـــشــكــيل
حكومـة جديدة خالل  15يوما. وقال
في تـغـريـدة عــلى تـوتـيـر إن (حتـالف
ـانية هـو أكبر كـتلـة بر إنقـاذ الوطن 
وراعي األغلبية الوطنية لكنه بسبب
قرار القضاء الذي الزم بتفعيل الثلث
ــعـطـل تـأخــر في تـشــكــيل حـكــومـة ا
ـسـتـقـل األغـلـبيـة) داعـيـا الـنواب ا
إلى (تـشـكـيـل تـكـتل مـسـتـقل مـنـهم ال
يـــــقل عن  40 فــــــردا بـــــعـــــيـــــدا عن
الـتـنــسـيـقي وااللـتـحــاق بـالـتـحـالف

االكبر ليشكلوا حكومة مستقلة).  W³Dš∫ خطيب جمعة النجف خالل خطبته اجلمعة

متـابعـة أداء وسائل اإلعالم الـوطنـية
ـقــدمـة من ورصـد جــودة اخلـدمــات ا
قبل شـركات الـهـاتف النـقال لـلحـفاظ
عـــلى مـــســـتـــوى عـــالٍ من اخلـــدمــات
. وذكرت الهيئة في قدمة للمواطن ا
بـيـان أمس أن (الـهـيـئـة تـولي أهـمـيـة
بـــالــــغــــة لــــقــــطـــاع اإلعـالم من خالل
ـتـمـثـلـة بـآلـيـات أدواتـهـا اإلعالمـيـة ا
ــتـخــصص إعالمـيــاً حـيث الــرصـد ا
اشـرت دائـرة الـتـنـظـيم اإلعالمي أداءً
نــوعـيــاً لــلـمــؤسـســات اإلعالمــيـة في
بارك من تغطية فعاليات عيد الفطر ا
خالل بثـها تـغطيـات متـنوعة مـتمـثلة
ـبـاشـر والبـرامج الـتـرفيـهـية بـالبث ا
ــــبـــاشـــرة مع وبـــرامج الــــلـــقـــاءات ا
ــســابــقـات فــضالً عن ــواطــنـ وا ا
تـسـلـيط الـضـوء عـلى جـهـود الـقـوات
األمنيـة والتركيـز على اخلطـة األمنية
ــبــارك). واضـاف أن لــعــيــد الـفــطــر ا
(الهيئـة تابعت قـطاع االتصاالت ومن
خالل دائـرة جـودة اخلــدمـة ومـراقـبـة
قدمة من الطيف الـترددي اخلدمـات ا
قــــبل شــــركــــات الــــهــــاتـف الــــنــــقـــال
لــلـمــواطــنـ حــيث شـكــلت الــهـيــئـة
وبـــالــتــنـــســيق مع الـــشــركــات غــرفَ
عـمـليـات في مـكـاتـبهـا في مـحـافـظات

البالد وفرقاً فنيةً وهندسية).

في زيــادة مــلــحــوظـة بــعــد أن أجــبـر
تفـشي كـورونا قـبل عـام الـسلـطات
عــلى تـقــلـيـص عـدد احلــجـاج بــشـكل
كـبـيــر. وحـددت وزارة احلج ضـوابط
تـنص عـلى أن يـكـون اداء الـفـريـضة
هذا الـعـام للـفئـة الـعمـرية أقل من 65
عـــامــــاً مع اشــــتــــراط اســـتــــكــــمـــال
الــتــحــصــ بـاجلــرعــات األســاســيـة
عـتمدة في وزارة بلـقاحـات كورونـا ا

الصحة السعودية. 
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وقال انه (يـشـترط عـلى احلـجاج من
ــمــلـكــة تــقــد نـتــيــجـة خــارج ا
فـحص فـايـروس كـورونـا الـبي
سي آر سلـبـية لـعـينـة أخذت
خالل  72سـاعـة قـبل مـوعـد
ــغـــادرة) مــشــددة عــلى ا
(ضرورة الـتزام احلـجاج
بـاإلجــراءات االحـتــرازيـة
واتـــبـــاع الـــتــعـــلـــيـــمــات
الــــــوقـــــائــــــيـــــة خالل أداء
مــنــاســـكــهم حــفــاظــاً عــلى

صحتهم وسالمتهم).  
عـلى صعـيـد آخـر أعلـنت هـيـئة
اإلعالم واالتــــصــــاالت عن جنـــاح
خــطــتـهــا لــعـيــد الــفـطــر في قــطـاعي
اإلعالم واالتـــصــــاالت وذلك من خالل

ـقبل) واضـاف ان (اللـقاحات للـعام ا
تتـطلب ـقدسـة  عـتمـدة في الـديار ا ا
ــقــبـــلــ عــلى احلج تـــثــبــيت أخـــذ ا
جرعت من فايزر او اسـترازينيكا او
سينـوفارم او سبـوتينك  وغـيرها ما
عدا لقاح جانسن جرعة واحدة فقط).
أنـهـا وكـانـت الـسـعـوديــة قـد أعـلــنت 
ـلـيون مـسلم بـأداء فريـضة ستـسمح 
ــمــلــكـة احلج هــذا الــعــام من داخل ا
وخــارجـــهــا
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حددت الهـيئة الـعليـا للحج والـعمرة
قبل اخر موعد لستلم يوم االربعاء ا
ـشـمـولـ بـاداء الـفـريـضة جـوازات ا
الـذين ظــهـرت اسـمــاؤهم خالل قـرعـة
ــاضي. وقـال بــيـان لــلـهــيـئـة الــعـام ا
تلقـته (الزمان) أنه (تـبعاً لـلتحـديثات
ـعنـية في اجلديـدة من قبل اجلـهات ا

ـمـلكـة الـعـربـيـة السـعـوديـة فـقد  ا
شمول مواليـد االول والثاني والثالث

من تموز 1957  وتبـاعـاً باحلج
ـــوسم ويــتـم تــســلم هــذا ا
جـــوازاتــــهم وإكـــمـــال
بيـاناتـهم) واضاف
ان (يـوم األربـعاء
قـبل هو آخر ا
مـوعـد لــتـسـلم
جــــــــــــــــوازات
ـــشـــمـــولــ ا
بـــــــــاحلـج من
الـــــفـــــائـــــزين
بـقـرعــة الـعـام
اضـي وكذلك ا
ــشـــمــولــ من ا

بتحـديث بيـاناتهم
ومن لـم يــــــراجـع خالل

ــدة احملـــددة يــعـــد مــؤجالً ا
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بـارك  كنتُ في مـحراب عشـيرة مـعروفة  في اليـوم الثاني مـن ايام عيـد الفـطر ا
قراطي  بعيد عن حضر جمع كبير من  اعيانها  لتبادل التهاني  وبدء حوار د
االعالم وكـامـيـرات الـتـلــفـزة  رغم انه حـوار مـجـتـمـعـي مـهم  تـمـنـيت  ان يـعـرف
مــضـامـيــنه اجلـمــيع .. كـنتُ مــسـتــمـعـا  ولـم اشـارك  فـمــا كـان يــدور ابـهـرني 
واسعـدني  حيث اتفق اجلمـيع  شيخ العشـيرة ورؤساء افخـاذها على بنـود تنبذ
الطائـفية بـكل مسـمياتـها  وتمـنع استعـمال السالح واطالق الـعيارات الـنارية في
االفـراح واالتـراح  حــفـاظـا عـلى االرواح  والـتــمـسك بـقـوانــ الـدولـة  حـصـراً 
وجـعـلـهـا مـعــيـارا في احـقـاق احلـقــوق  الى جـانب الـتـمــسك بـنـوامـيس االعـراف
نسجمة انسانياً   والـداعية الى التسامح والنبل والتعاون ب افراد العشـائرية ا

العشيرة  واالبتعاد عن اخلالفات اجلانبية التي تهدد السلم العشائري ..
تـابـعـة الـنـقـاشات هي اتـفـاق  الـعـشـيرة مـن خالل رؤساء الـذي اثـار فيّ الـشـوق 
االفـخـاذ  احلـاضـرين علـى التـمـسك بـاالخـوة بـ الـعشـيـرة  والـعـشـائـر االخرى
كون  اجلـميع  ضمن مسيرة تاريخية  واحـدة من اجلهد والتضحية  وعلى الكل
واطـنة واالبـتعاد ـا هي تصب فـي تعمـيق دور ا ـواقف االيجـابية  ,طا اسـتثـمار ا
عن كل موقف سـلبي ينتج من هذا الطرف او ذاك  والسيـما من يعمل على عرقلة

مسيرة احلق والعدالة .
كم سـعـدتُ  بـهـذا الـنـهج الـعـشـائـري  واحلـضـاري الـذي وجـدته في نـقـاشـات  
مضيف عشيرة ( اوالد بركة ) في مركزها بقضاء النعمانية  وهي بطن من بطون
بـني زيد (الـرواشـد) ورجاالتـها الـكثـر يسـكنـون قـضاء الـنعـمانـية والـكوت وبـغداد
واحللـة والهاشمية والديوانية والنـجف الكوفة .. نعم  سعدتً وسعد من رافقني 
ونحن نـستـمع الى تلك اآلراء التي تـنم عن وع وتفـهم لدور الـعشيـرة في استـتباب
االمن اجملتـمعي  وشـخصيـا لم استـغرب لـلطـروحات االيـجابـية الـتي حدثـني بها
شـيخ عـام عـشـيـرة " اوالد بـركـة " حـا بن عـبـيـد  وهـو سـلـيل احـد ركـائـز ثـورة
الــعـشــرين الــرجل الــكــبــيــر  " انـعــيس بـن راشـد" طــيب الــله ثــراه .. فــمــواقــفـهم

وأصالتهم  معروفة لدى جميع عشائر العراق .. 
ان حتــويل ايــام الــعــيــد  من تــبــادل الـتــهــاني  واحــاديث اجملــامالت  الى فــعل
مـجـتـمـعي  عـام  يـنـاقش تـمـتـ اواصـر االخـوة  وشـد أزر الـنـسـيج الـعـشـائري
بـالـتـعـاون مع الـدولـة واجـهـزتـهـا الـسـانـدة  ظـاهـرة تـسـتـحق االشـادة  وتـسـلـيط
الـضـوء عــلـيــهـا  مـتــمـنـ االخــذ بـهــا كـنـمــوذج  من قـبل
ة األخرى .. وها نحن قـد فعلنا .. منطلق العـشائر الكر
من قنـاعة مـؤمن بـها وهي ان  لـلبـحر مد وجـزر  وللـقمر
نقص وكـمال   وللزمن صيف وشتاء أما التوجيه باحلق

فال يحول وال يزول وال يتغير.. والله من وراء القصد.

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

jwhj1963@yahoo.com
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وهكـذا بدأنا جنني ثـمارا متعـفنة لعقـدين من االهمال والالمـباالة  وانعدام الروح
سؤوليـة قيادة األوطان  فاألوطان ال الوطـنية  وغياب الضـمير  وعدم الشـعور 
تُبـنى بالذين ال يرون مـنها اال أنـفسهم ومصـالح أحزابهم  ومـا تضفـيه عليهم من
وجـاهـة  ال يسـتـحق أن يتـقـدم الصـفـوف من ال يدرك قـيـمة بالده وعـمق تـاريخـها
وأدوارهـا االنـسـانـية  خـائن من ال يـضع الـعـراق في حـدقات عـيـنـيه  وعـميل من
لك صورة يغـلّب مصالح الـغير عـلى منافع بالده  ولـيس جديرا بـالقيـادة من ال 
للمـستقبل  وأبعـد ما يكون عن االنسانـية من يرى أهله يدفنـون بالتراب أحياء وال

يحرك ساكنا.   
ـا ذكرت  واجلواب لديكم فكم هي حـصيلتنـا من الذين بيدهم احلل والـعقد وفقا 
ـا يـجري  واجلـمـيع يـلـقـي بالـالئـمـة علـى غـيره  بـالـتـأكـيـد  كل يُـبـرّيء نـفسـه 
بعضـم يجر بـالعرض وآخـرون بالطـول  هذه هي حال الـبلدان الـتي تفتـقد للـمت
من األنـظـمـة  والــعـمـيق من الـرؤيــة . (وشـيـعـة وضـايـع رأسـهـا) أكـثـر األوصـاف
انـطبـاقـا عـلى ادارتـنـا الـسـيـاسـيـة  حـتى بـلغ الـيـأس بـالـنـاس مـبـلـغا  بـأن ال حل
ــكـانـة بالدهم  صــرنـا مـضــرب أمـثـال حـتى ــآسـيـهم  وال اسـتــعـادة مـحــتـمـلـة 
للـمتخـلف من البلـدان  أليس عيـبا أن تتـحول أرض السـواد الى مقبـرة جتول بها

العواصف الترابية التي بلغ عددها سبع عواصف خالل شهر واحد?.
ال أريد احلـديث عن أيام رمـادية عـاشـها الـناس  فـقد اشـبعت نـقاشـا في وسائل
االعالم ومواقع الـتواصل  بـضـمنـها وسـائل لدول صـحـراوية تـستـغرب مـا حدث
ـكـافـحـة الـتـصـحـر لـنــا  ومـا لـفـتـني في تـلك الــنـقـاشـات ان الـدوائـر اخملـتـصــة 
تحركـة بال تخصيصات مالية منذ عـام   2014 هذا ما ومعاجلـة الكثبان الرملية ا
ـرصودة لها قالـته مسؤولة إلحـدى القنوات الـفضائـية  وأظن ان التخـصيصات ا
وكلـة لها  فكيف ال تـدفننا العواصف هام ا قبل هـذا التاريخ ال تتناسب وحـجم ا
دن الـتـرابـية  وتـقـتل مـا بـقي من أشـجار الـبـسـاتـ وحدائـق البـيـوت  وتـلـويث ا
بشـوارعها وبناياتها  وحرمان األهالي من لـذة العيد  واجبارهم على لزم بيوتهم
التي تـسلل الغبـار الى جميع أركـانها ? . طبـعا ال نعرف عـلى وجه الدقة ان كانت
رجوة  خطط مـكافحة التصحـر علمية ورسمت بأيـدي خبيرة  وحتقق األهداف ا

لفات?. ام اعدت بعشوائية  ووظفت سياسيا كبقية ا
كن ألحد نكرانها  قد يـكون من حسن حظنا أن مظاهر التصـحر ملموسة  وال 
او التـفلـسف بعـبارات بـراقة بـشأنـهـا  غبـار كثـيف يغـطي كل شيء  حتى وصل
مــدى الـرؤيــة الى أقل من مـائــة مـتــر  لـكــنـنــا سـنـكــون في الــقـادم من الــسـنـوات
ـواجـهـة تـصـحـر آخـر أشـد تـعـقـيـدا وأكـثـر بالء من الـعـواصف الـتـرابـيـة  وهـو
(الـتصـحر الـثـقافي) الـذي بتـنا نـلمـسه في كل مكـان  سلـوكيـات غيـر حضـارية 
عامالت تراجع في الـذوق العـام كالما ومـلبـسا  حـضور مـعيار ( الـغُلب ) فـي ا
(الـتـقفـيـص) عـلى الـنـاس بـأيـة طـريـقـة  عـدم االهـتـمـام بالـبـيـئـة  ضـعـف االلـتزام
بالـنظام   االسـتحـواذ على األرصفـة وأجزاء من الـشارع  بروز قـلة األدب وعدم
االحـتـرام  ومظـاهر أخـرى يتـعذر ذكـرهـا او التـعبـير عـنـها  حـتى تشـعر انك في
زاج غابـة ينهش القوي فـيها الضعـيف  ما خرجت من منـزلي يوما وعدت رائق ا

أبدا .
ـعنى يـعد بـيئة والـتصـحر الـثقافي او ( الـفراغ الـثقـافي ) بالـتعبـير الـعلـمي لهذا ا
مالئـمـة الستـيـطـان الـكـثـير من األمـراض االجـتـمـاعـيـة  فمـا كـان لـظـاهـرة تـعاطي
اخملدرات ان تـكون بـهذا االتـساع لـو كنـا قد أولـينـا تثـقيف اجملـتمع اهـتمـاما  او
ـة أن تزيد او لـعنف األطـفال أن يكـون بهذا لظـاهرة الطالق ان تـشيع  او لـلجر
ــكـنـني الـقـول دون تـردد ان أكـثـر وظـائف الـدولـة اهـمـاال هي ـرعب . و الـشـكل ا
الـوظـيفـة الثـقـافيـة  فـمنـذ أربعـة عـقود وثـقـافة اجملـتمـع تتـشكل
درسـة تهتم عشـوائيا لـقد أهمـلنا الـتربيـة تمـاما فمـا عادت ا
ـتمـثلـة بالتـربيـة  وهل من قـيمة بالـشق الثـاني من وظيـفتـها ا
لـلـتـعـلـيم بال تـربـية ? شـدوا األحـزمـة رجـاء قـبل أن تـفـتـرسـنا

خطوب الزمان.

عـنـدما يـتـصـدى أي صـحـفي االعالم االسـتـقـصـائي فـي خـطـر
ـنهوبة لـف مكافحـة الفسـاد وإسترداد األموال ا وإعالمي 
نـهـوبة حـياته رهن اخلـطر والتـعـاون في كشف األمـوال ا
تـابعـة واالستـكشاف النـزاهة اإلنـطبـاعيـة مورد مـهم في ا

أما إذا كان موظفا هنا اخلطر مضاعف. والكشف
ؤسسة االعالمية حمايته. وعلى ا

بغداد
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وصل الشـاعر الغنـائي كاظم السـعدي الى أربيل  قبـل يوم ليـقيم في رعاية
رئيس  أقـليم كردستان بيجرفان البـارزاني. وقال مصدر ان (السعدي سيكون
ة بأمر فخـامة الرئيس البارزاني الذي في كنف قـيادة االقليم ليعيش حـياة كر
ـسن تـابعة أوعز بنـقله من مـدينة الـكاظـمية حـيث كان يـعيش في دار لرعـاية ا
ـصـدر ان (جــمـيع لــلـمــرجع الـديــني حـســ اسـمــاعـيل الــصـدر)  واضــاف ا
متـطلبات عيش واقـامة السعـدي  توفيرهـا من قبل فريق تابع لـرئاسة االقليم
ـستـلـزمـات وتـوفيـر شـروط بـقاء حـيث  تـوفيـر مـسـكن الحق مـجـهز بـجـمـيع ا
اً في أربيل). وعـرف السعـدي بقصـائده الغـنائيـة اخلالدة السعـدي مقـيماً كـر

عركة (هي يا أهل العمارة) حلن علي عبد الله. بينها أغنية ا
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كتب اإلعالمي لرئيس اإلقليم V²J∫ كاظم السعدي إلى جانب مسؤول ا



ـنازل وانـعدام األمن واألمان خطـر في بالي يـوماً بـعد ازديـاد حوادث سـرقة ا
صارف احلكومية. ال وإيداعه في أحد ا لمة ما جمعت من ا

صرف نحـها ا ـبلغ لكي أسـتفيد أنـا من فوائد الـتي   ذهبت فـرحة لكي أودع ا
عاملة سيئة ال في خزائنه ولكني فوجئت  الذي سيستفيد بدوره من إيداع ا
من إحدى مـوظفات اإليداع بـدالً من أن تستـقبلـيني بالتـرحيب إذ كان أسـلوبها
قابل مع شديد األسف تعسفياً مستهزءاً ال ودّ فيه قط من دون معرفة من هو ا
ـوظفـة مع جميع ـبلغ واألدهى من ذلك أن هـذا األسلـوب كانت تتـبعه ا وكم هو ا
ـصرف واطـن الـذين دفـعهـم هاجس اخلـوف مـثلي عـلى أمـوالهم فـقـصدوا ا ا

إليداعها فيه.
واطن الذي لوال أمواله صارف احلكـومية كلهـا مع ا  فهل هـذا األسلوب تتبـعه ا
ـسـتفـيـدة في األول واألخر أم أن صـرف هي ا ما اشـتـغل مـصرف واحـد فـا

العكس أصبح هو الصحيح?
ستعان واليه األمر . هذه هي مصارف آخر الزمان .....الله ا

www.azzaman.com
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ـــصـــادر األخـــبـــاريـــة  أن جـــاء في ا
اآلثــــاري الـــــعــــراقي عـــــبــــد االمــــيــــر
احلــــمــــداني  مــــديــــر آثــــار ذي قـــار
الـــســابـق  قــد حـــصل عـــلى جـــائــزة
ـدارس االمــريـكـيـة كـأفـضل مـجـلس ا
بـاحث في الـدراسـات الـشـرقـيـة لـعـام
ولود عام 2013. ويعد احلمداني  ا
1967 في إحـدى قـرى هـور احلـمار 
ثـــاني بـــاحث عـــراقي يـــحــصـل عــلى
ـدارس االمـريـكـية  جـائـزة مـجـلس ا
بــعــد أن حـصــلت عــلــيــهـا الــبــاحــثـة
الـدكــتـورة زيــنب الــبـحــراني في عـام

.1985
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ويــــبــــدو أن هـــور احلــــمــــار مـــنــــجم
لآلثـاريـ الـعـراقيـ . فـعـلى ضـفاف
هــذا الــهــور  وفـي مــديــنــة (كــمــيت)
ــحــافــظـــة مــيــســان  ولــد اآلثــاري
العـراقي نـائل حـنـون العـبـودي  عام
1952. حــصـل عــلى الـــدكـــتــوراه في
اآلشوريات من جامـعة تورنتـو بكندا
عـام 1986. وقــد إلــتــقــيــتُه بــدمــشق
صـيف عـام 200 حـيث أدلى بـحـديث
آثـاري مــعــمق ومـثــيــر . وقـد نــشـرتُ
حديـثَه في الطـبعـة الدولـة من جريدة
الـزمـان الـصـادرة يـوم (22/6/2009)
وحتت عنوان : اآلثاري العراقي نائل
حــــــنـــــون لـ (الــــــزمــــــان)  ال وجـــــود
للسومري في جنوب العراق . وقبل
هـــذا احلــوار  كـــنتُ قـــد اســـتـــمــعتُ
لــآلثــاري نــائل حــنــون  وهـو يُــلــقي
مـحاضـرة في مـجـمع الـلـغـة الـعـربـية
بــــدمــــشق  بــــتــــاريخ (28/5/2009)
يـومـهـا ألـقى قـنـبـلـة آثـارية مـن عـيار
ثـقــيل  حـ قــال : لـيس هــنـاك دلـيل
واحــد عــلى وجــود الــســومـريــ في

جنوب العراق .
لــــستُ هــــنــــا في مــــوقع تــــأيــــيـــد أو
مـعــارضـة هــذه الــنـظــريـة  ولــكن مـا

يــهـــمـــني هــو اجلـــديـــة واالبــداع في
العقل اآلثاري العراقي .
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وصل ولد في ا لنتذكر : فـؤاد سفر ا
. كـــان مـن رواد الـــعـــمـل اآلثـــاري في
الـــعــراق . ومـن أوائل الـــذين تـــولــوا
احلفر في مدينة (احلضر)  واختص
بـهــا . وكــان جـاداً وبــارعــاً في تــعـلم
الــلـــغــة اآلرامـــيــة  مـن أجل ان يــحل

رموز احلضر .
والـــدكـــتـــور بـــهـــنـــام أبـــو الـــصــوف
احلاصـل على الـدكـتـوراه من جـامـعة
ـتــحــدة عـام ــمـلــكــة ا كــمـبــردج في ا
ـؤسـسـ جلمـعـية 1966. وهو من ا

اآلثاري العراقية عام 1975.
والــبــاحث اآلثـــاري طــارق مــظــلــوم 
وهو فنان تشكيلي أيضاً . واحلاصل
عـــلى الــدكـــتـــوراه في مـــوضــوع (فن
وحضارة وادي الرافـدين) من جامعة
لــــنـــــدن عــــام 1970. وقــــد طـــــبــــعت
أطـروحـته تـلك اجلـامـعـة عـام 1970.
ـولـود واآلثـاري االسـتـاذ طه بـاقـر  ا
في احللة عام 1912. وهو مؤرخ في
احلـضارة والـتـاريخ  وقـام بـتـرجـمة

(ملحمة امش) الى العربية .
والــبــاحث اآلثـــاري الــدكــتــور مــؤيــد
ـولود في كركوك  عام 1942 سعيد ا
واحلــاصل عــلى (دكــتــوراه آثــار) من
ـــانـــيـــا عــام جـــامـــعـــة مـــيـــونغ فـي ا
1972.واآلثـــاريـــة الـــســـيـــدة مـــهـــاب
درويش لـــطــفي  والـــدكــتـــور ســامي
ســعــيــد   االحـــمــد  الــعــالم اآلثــاري
ــولــود في احلــلــة عـام 1930 وهـو ا
مــؤرخ تــاريخ الــشــرق الــقــد  وقـد
حـصـل عـلى الــدكــتـوراه مـن جـامــعـة
(مـيـشـغن) عـام 1962. وعـ اسـتاذاً
لـلـتــاريخ الـقــد في جـامـعــة (دنـفـر)

االمريكية (1967 – 1963).
ونـــتــــذكـــر دوني جــــورج  الـــبـــاحث

ـولـود في مـحـافـظـة األنـبار اآلثـاري ا
عام  1950 واحلـائـز عـلى الـدكـتوراه
في اآلثــار من جــامـعــة بــغــداد  وهـو
يجيد قراءة اللغة األكدية والسريانية

واآلرامية .
شـخـصـيــات عـراقـيـة عـديــدة  لـكـنـنـا
إختـرنا هـذه االسـماء لـوجود مـصادر

لدينا ذات صلة بها .
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ومن خـالل بـــريــــدي االلــــكـــتــــروني 
إطـــلــــعتُ عــــلى رســـالــــة صـــادرة من
اآلثـــاري الـــعــــراقي (حـــامـــد خـــيـــري
يــوسف مــظـلــوم احلــيــدر)  من مــقـر
اقامته حيث يـعيش الشتـات القسري

في غـــمــرة الــتــطــورات االن في اجلــزائــر
تالحقة تذكرت اول رئيس والتظاهرات ا
كث في للجـزائر احمد بن بـلال الذي لم 
مـــنــصــبه ســوى عــامـــ دخل بــعــدهــمــا

السجن 15 عاما.
التقيت في حياتي الصحفية التي امتدت
اكــــثــــر من 65 عــــامــــا بــــالــــكــــثــــيــــر من
الشخـصيـات بعضـها لم يـترك اي اثر في
نفسي او ذاكرتي والبعض االخر كان من
أل الذاكرة القوة واجلاذبيـة بحيث كان 
سافات وامتداد عاما بعد عام رغم بـعد ا
السن واستـحالة تكرار الـلقاء ثانية.من
هؤالء شـخـصيـة الـثائـر اجلـزائري احـمد
بـن بــلال. الـــتــقــيت احـــمــد بن بـــلال بــعــد

U
d

–‚«dF « v ≈ …—U “ ‰Ë√ w  öK  s  bL √
5M  Èu  tF u  w  bLB  r

خـروجه من الـسـجن الـفـرنـسي مع رفـاقه
قادة الـثورة اجلـزائريـة حسـ اية احـمد
ورابح بـيـطــاط ومـحـمـد بـوضـيـاف وكـان
معـهم محـمـد خيـضر.كـان ذلك عام 1962
عـنـدما اسـتـدعـاني الـسـكرتـيـر الـصـحفي
لرئيس الـوزراء الزعـيم عبد الـكر قاسم
ألحــضـــر لــقـــاء الــزعـــيم بـــقــادة الـــثــورة
اجلـزائـريـة الــذين وصـلـوا بـغـداد لـبـحث

ستقلة. مساعدة العراق للجزائر ا
كـنت الـصـحـفي الـوحـيـد الـذي شـهـد ذلك
الـلــقـاء الـذي إمــتـد نـحـو 3 سـاعـات كـان
احلـديث مـعـظم الـوقت يـدور بـ الـزعـيم
ومـحـمـد خـيـضـر فـقـد كـان الـوحـيـد الذي
يــجــيــد الـــلــغــة الــعــربـــيــة في حــ كــان

اآلخرون يتكلـمون الفرنسـية وال يجيدون
إال القليل من العربية.

كان بن بلال شابا في السادسة واألربع
خـجـوال ال يـتـكـلم إال الـقـليـل ولعـل خجـله
بـسـبب اللـغـة ومع ذلك فـقـد حـاول جـهده
ــسـاعــدة خـيــضــر أن يـشــرح لـلــزعـيم و
احــتـيـاجــات الـثــورة اجلـزائـريــة بـعـد أن
حـصـلت عــلى االسـتـقالل في  4تـمـوز من
ذلك العام. وطـلب بن بلال  على اسـتحياء
ان تــسـتـمــر مـســاعـدة الـعــراق لـلــجـزائـر
بلغ (أراه أآلن زهيدا) هو مليونا دوالر.
لـكن الزعـيم الـذي كـان يؤيـد ويـدعم ثورة
اجلــزائـــر ويــقـــدم لــهـــا الــدعم مـــاديــا لم
يسـتـجب على الـفور لـلـطلب وراح يـشرح
الية للثـوار اجلزائري مـشاكل العـراق ا
مع شركـات النـفط األجنـبيـة والوضع في
ال مــصـطـفى شـمــال الـعـراق حــيث قـاد ا
الـبــرزاني الـثـورة الــكـرديـة ضــد حـكـومـة
بغـداد.وفي اليـوم الثانـي التقـيت بن بلال
فـي حــفل الــعـــشــاء الــذي أقــامـه الــزعــيم
دعوين.وحسب لضيوفه وكنت من ب ا
مـا اذكـره عن بن بـلال انه من مـوالـيـد 25

كــانــون األول 1916م في مــديـــنــة تــدعى
ـغربـيـة وخدم في ماريـنـا قرب احلـدود ا
ـية اجلـيش الـفرنـسي خالل احلـرب الـعـا
الثـانيـة.وقد ال يعـرف الكـثيـرون ان احمد
بن بـلال كان ريـاضـيـا وانه كـان العب كرة
قدم في فـريق مرسيـليـا الشهـير كـما كان
سافة  400متر ولعل بطال في السباحة 
هـذا هـو ســر احـتـفـاظ بن بــلال حلـيـويـته
ـــعـــتــقالت ونـــشـــاطه رغم الـــســـجــون وا
نـفى وحيـاة القلق الـتي عاشـها لـيبلغ وا
من الـعــمـر 96 عـامـا حـ تـوفي في  11
نيـسـان عام 2012.في عام 1950 اعتـقل
وحـكم علـيه بـالسـجن سـبع سنـوات لـكنه
استـطـاع الهـرب من الـسجن بـعـد سنـت
وذلك في آذار  1952فتـوجه إلى القـاهرة
وشكل مع مـجـموعـة من شبـان جزائـري
جلنة ثـورية حتـولت فيمـا بعد إلى جـبهة
الـــتــحــريــر اجلـــزائــريــة.وفي عــام 1956
عنـدما كان مع رفـاقه في طريـقهم بـطائرة
مغـربية إلـى تونس استـطاع الـفرنـسيون
إقنـاع الطيـار وكان فـرنسيـا بالـهبوط في
اجلزائـر فالقـوا القـبض على قـادة الثورة

ومـديـريــة شـرطـة مــحـافـظــة مـيـسـان
ستشفى البـيطري ومديرية زراعة وا
 ميسان ومديرية بيئة ميسان وبلدية
دني حول العمارة ومـديرية الـدفاع ا
مرض احلـمى النـزفيـة حيث  خالل
ــوقف الــوبــائي االجــتــمــاع عـــرض ا
لـلحـمى فـي عمـوم الـعـراق ومـنـاقـشة

طرق الوقاية والسيطرة عليه
مشيرا إلى انه ( تشكيل فريق عمل
بـرئـاسـة قــائـمـمـقـام قــضـاء الـعـمـارة
ـستشفى وعضوية دوائـر الصحة وا
البيطري والـزراعة والشرطـة والبيئة
ـثـل ديـوان احملــافــظـة والــبـلــديــة و
ــدني).واكــد بـان ومـديــريــة الــدفـاع ا
(الـفـريق  سـيـتــولى مـتـابـعـة عـدد من
همة منـها غلق احملافظة االجراءات ا
ـواشي من وعـدم الـسـمــاح بـدخـول ا
كافـة احملافـظـات والتـنسـيق مع لواء
حـرس احلــدود الــعـاشــر بـالــتـشــديـد
ـــهــربــة من ــواشي ا ومــنع دخـــول ا
اجلـانب االيـراني ومـتـابـعـة مـوضوع
ـــواشي اجملـــازر وســــاحـــات  بـــيـع ا
العـشوائـيـة كذلك الـتعـفـير والـتعـقيم
والـتـغــطـيس واحلــضـانـة لــلـمـواشي
ومتابـعة االجراءات الـصحـية للـباعة

تجول جملازر اللحوم وغيرها) . ا
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ـوانئ اســتـقــبــلت الـشــركــة الـعــامــة 
العـراق سـفـينـة جتـاريـة عنـد ارصـفة

ميناء ام قصر اجلنوبي .
ــــوانئ فـــرحـــان واكـــد مــــديـــر عـــام ا
الفـرطوسي  انـتـظام الـعمل في كـافة
مــــوانئ الــــعـــراق حــــتى فـى أصـــعب
الظـروف اجلـويـة واثنـاء فـترة عـطـلة
الـعــيـد بـاســتـقــبـال الـســفن ونـاقالت

شتقات النفطية . ا
واضــاف في بــيــان تــلــقـتـه (الــزمـان)
أمس ان (ارصـــفــة مـــيــنـــاء ام قــصــر
اجلــنـــوبي اســتــقـــبــلت الـــيــوم عــنــد
محملة   (7ME ) رصيف 4 السفـينة
بـحـاويـات مـتـنـوعـة االحـجـام وجـرت
عمـليـات التـفريغ واالرسـاء بالـتعاون
يناء وعمليات والتنسيق ب ادارة ا
الحة الـبحـرية و ارسـائهـا بامان ا

وسالمة).
ووجـهت حــكـومـة مــيـسـان بــصـيـانـة
مـضــخـات مـحــطـات اإلســالـة وزيـادة
ـواجـهـة ــمـصـات  أطـوال األنـابـيب ا
ــيــاه بــسـبب انــخـفــاض مــنــاسـيب ا
الــشـحــة الــتي تــشــهـدهــا احملــافــظـة
وضـمن اإلجــراءات احملـلـيــة لـضـمـان

اســتــمـــرار عــمل مــحـــطــات اإلســالــة
ـقامـة عـلى عـمـود نـهـر دجـلـة ضمن ا

قضاء العمارة.
وقـال قائم مـقـام الـعـمـارة رائـد شامل
لـ(الـزمــان) إن (مـديـريــة مـاء مــيـسـان
قــامت بــصــيــانــة مــحــطــات اإلســالـة
وزيادة أطـوال األنـابـيب الـتي تـمـدها
ــــيــــاه نــــهـــر دجــــلــــة وذلك بــــعض
ياه والتي لغاية انخفاض مناسيب ا
اآلن لـم تــــــؤثــــــر عــــــلى عــــــمـل تــــــلك
ــوارد احملــطـــات).وكــانت مــديـــريــة ا
ــائــيــة في مــيــسـان قــد أعــلــنت عن ا
اعـتـمـادهـا نــظـام مـراشـنـة صـارم من
ـيـاه حملـطـات اإلسـالـة أجل إيـصـال ا
وضـمـان اسـتـمــرار عـمـلـهـا كـون تـلك
الـعــمـلــيـة لــهـا أولــويـة لــدى الـوزارة

بحسب تعبيرها. 
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وبـحث مــحـافظ مــيـســان  عـلي دواي
خالل تـرؤسـه اجـتــمـاعــاً هـامــا حـول
مرض احلـمى الـنـزيـفـيـة واالجراؤات
ـرض ــواجـهــة ا الـواجـب اتـخــاذهـا 
وقال بيـان مكـتب دواي تلقـته الزمان
ان دواي اجتمع  مع قـائممـقام قضاء
الـعــمـارة ,ومـديــر عــام دائـرة صــحـة
ـثـلـ عن دوائـر الـصـحة مـيسـان و
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ـريـر  كـمـا يـقـول . وكانـت الـرسـالة ا
تعـقيـباً عـلى فـوز اآلثاري عـبد االمـير
احلــــمــــدانـي بــــتــــكـــــر دولي . وفي
رسـالـتـه  قـال االسـتــاذ احلـيـدر : (أن
زميـلي وصـديـقي اآلثـاري عبـد االمـير
ثـابرين في عملهم  احلمداني  من ا
ويستحق اجلائزة  فهو من اآلثاري

ــمــتـازيـن  وعـمـل لـســنــ طــويــلـة ا
بصبر ونكران ذات كبيرين) .

وأحس بـــســـطـــور هـــذه الـــرســـالـــة 
وكـأنـهـا غـيـمــة عـراقـيـة تـمـطـر حـزنـاً
نافي اً . لقـد اضطر لـلعـيش في ا وأ
 وقــبــله كــان دوني جــورج قــد غــادر
الــعـــراق مــضــطـــراً بــعــد عــام 2003
حــيث تــلــقى الــتــهــديــد  ومــات عــام
2011 في كــــنــــدا . وغــــادر الــــعـــراقَ
الـدكــتـورُ نــائل حـنــون  لـيــعـيش في
سـوريــة  حـيث احــتـضــنـته جــامـعـة
دمشق . وقد اسـتغـنت جامـعة دمشق
عن خدمات عالم نـووي عراقي كبير 
لـكـنـهـا تمـسـكت بـعـالم آثـاري عـراقي

هو الدكتور نائل حنون .
الــعــمل فـي األثــار  مــهــنــة خــطــيــرة
ـعـانـاة ومـتـعـبــة تـتـطـلب الــصـبـر وا
والنـفس الطـويل . ويـكفي ان نـقول :
ـــاني (كــولـــدفــاي) قــد ان اآلثــاري األ
ـدة (16) سنـة . وهي نـقَّب في بـابل 
مـدة طــويـلــة دون شك لــكـنــهـا مــهـنـة

اآلثار التي تتطلب ذلك .
تذكروا اآلثاري العراقي  من رحل
الـى دنـــــــــيــــــــا اآلخـــــــــرة  ومن الزال
.رحـم الــلـه الــراحـل الــكـــبـــيــر  حـــيّــاَ
الدكـتور عـبداالمـير احلمـداني  الذي

ترجل صـــعوداً الى دارالبقاء .

اجلــزائـريـة ونــقـلــوهم إلى فـرنــسـا حـيث
ســجــنـوا حــتى  1962عــنـدمــا اضــطـرت
فرنـسا إلى االعـتـراف باسـتقالل اجلـزائر
وتوقيع اتفاقـية أيفيان الـشهيرة.وتابعت
فيـما بعـد وعن بعـد بن بلال قـائدا لـلثورة
ورئيسا للحكومة ثم منتخبا كأول رئيس
لــلـجــمـهــوريـة في أيــلـول 1963 لـكــنه لم
يـســتـمــر بــالـســلــطـة ســوى عــامـ بــعـد
انــتــخــابه فــأطــاح به احــد قـادة اجلــيش
الـــعــقــيـــد هــواري بــومــديـن ووضــعه في

السجن.
أمضى بن بلال  15سنة في سجون بالده
وبــــذلك يـــكـــون بـن بـــلال قــــد أمـــضى في
الــســجــون الــفــرنـســيــة واجلــزائــريــة مـا
مـجمـوعه  25سـنـة وبعـد ذلك حتـول إلى
ــنـفى االخــتـيـاري فـي أوربـا بـعــيـدا عن ا
وطــنه.عـن الــســجــون يــروي بن بــلال إن
ســجــانــيه الــفـرنــســيــ كـانــوا ارحم من
سـجـانـيه اجلــزائـريـ فـلم يـسـمح هـؤالء
لـوالـدتـه بـزيـارته ثالث ســنـوات وعـنـدمـا
وافقوا على الزيارة  تعريـتها للتفتيش
ــزيــد من اإلذالل حـتى وتــركـوهــا عــاريـة 
مـرضت من الـبـرد ومـاتت دون ان يـتـمكن
بن بلال من حـضور جنـازتهـا.وخالل عهد
الـــرئـــيـس صـــدام حـــســـ وقف بن بـــلال
مـؤيـدا لـلــعـراق في صـراعه مع الـواليـات
ـــتـــحـــدة خالل احلـــصـــار الـــســـيـــاسي ا
واالقـتـصـادي الـذي فـرض عـلى الـعـراق 
وقد زار الـعراق عـدة مرات مـا ب 1990
إلى عام  2003ورايته مـا زال يحـمل تلك
الروح الـثوريـة التي كـان يتـمتع بـها أيام

النضال ضد االستعمار الفرنسي.
وقد ال يعرف الكثيرون سرا من أسرار بن
بــلال هــو أنه مــغــربي اجلــنــســيـة ولــيس
جزائـريا كـمـا كان يـعتـقد اجلـميع . يـقول
بن بــــلـال " ولــــدت حــــقــــا في اجلــــزائــــر
وتـــرعــرعـت بــهـــا لــكن والـــدي ووالــدتي
مــغـربــيـان. مــؤكـداً أن ذلـك لم يـؤثــر عـلى
حـبه لــلـجـزائـر وخـدمـتـه لـشـعـبـهـا طـوال

فترة حكمه.
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تنبي ح قال : صدق ا

الظلمُ مِنْ شِيمِ النفوسِ فإنْ تَجِدْ 
ذا عِفةٍ فَلِعِلَةٍ ال يظلمُ

نعم 
كن أنْ نصفها بأنـها ذاتُ خُبْثٍ يسير مع الدم في عروقها ..!! ان هنـاك نفوساً 

-2-
وهذه الـنفـوس اخلبـيثـة اذا صنعـت شيـئا حَسَـناً فـي يوم من األيـام فانّـها حتاول

إفساده بعد ذلك وكأنّها ال تُطيق االحسان بكل األشكال واأللوان .
-2-

ـا سـجّـله الـتـاريخ من حـكـايـات اولـئك اخلـبـثـاء حـكـايـة ( أبي الـهـذيـل ) الذي و
قَصَـدَ ( سهل بن هارون ) الكاتب والتَمَـسَهُ أنْ يسعى لرفع ما وقع فيه مِنْ ضيق

وضوع مع األمير (احلسن بن سهل) . عبر إثارة ا
فاستجاب ( سهل بن هارون ) الكاتب وقال للحسن بن سهل :

ايها األمير :
حالُ ابي الهذيل ومحلُه وقدره في االسالم  وأنّه متكلم قومه 

والراد على أهل األحلاد 
وقد فزع اليك إلضاقة وقع فيها 

فوعده األمير خيراً 
ثم أنه سهالً عاوده اخلبثُ ولؤم الطبع فكتب الى االمير يقول :

اّن الضمير اذا سألتُك حاجةً 
ألبي الهذيل خالف ما أُبدي 

فامنَعْهُ روحَ اليأس ثم آمددْ لَهُ 
خلفِ الوَعْدِ  حَبْلَ الرجاءِ 
وأَلِنْ له كَنَفَا ليُحسنَ ظَنَّه 

بعنايةٍ فاجْبَهُهُ بالردّ 
وهكـذا كشف ( سهل ) عن ذاته وأنه لم يـكن ( سهالً ) بل كان ( صـعباً ) لـلغاية

ومسكوناً باللؤم واخلبث 
وَرَّد عليه األمير بالقول :

( هذه لك الويل صِفَتُك ال صفتي ) 
وأمر ألبي الهذيل بألف دينار 

-4-
يأبى اللئيم اال أنْ يكون مُرّا كاحلنظلِ ..

ُ االّ أنْ يجود بكل ما يقوى عليه مستصغراً ما يُقدّم لقاصديه  ويأبى الكر
هو البحر مِنْ أيْ النواحي أتيتَهُ
عروفُ واجلودُ ساحِلُهْ فُلجُّتُهُ ا
ولو لم يَكْن في كَفه غير نَفْسِهِ 

جلاد بها فليتقِ اللهَ سائِلُهْ 
-5-

والسؤال اآلن :
ــاذا تــســمّي تــهـريـب مـا ال يــقل عن ( 350) مـلــيــار من الــدوالرات الى خـارج
العـراق مِنْ قِبل سـياسي الـصدفـة الذين تـربعـوا على كـراسي السـلطـة ورآوا بأم
ـواطنـون العـراقـيون مِنْ سـوء اخلـدمات في شـتى اجملاالت  أعيـنهم مـا يـعانـيه ا
ـكاسب ـزيـد من الـتـوثب الحـراز ا وتـردي األوضـاع فـمـا حـمـلـهم ذلك االّ عـلى ا

واطن العراقي ? كروب من ا رضى وا واالمتيازات على حساب اجلياع وا
انّه اخلبث الذاتي 

وليس ثـمـة من اسم اخر لـهذه احلـالة الـدنيـئة الـتي اتسم
بها من خانوا الشعب والوطن 

وكما قال الشاعر :
لَسْبُ العقاربِ ال ألجلِ عداوٍة 
انّ العقاربَ لُسّب مِنْ ذاتِها .

d∫ مع بن بلال بحضور وزير اخلارجية هاشم جواد “Ë
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الــتــلــكــؤ مــوضـحــ (لــلــزمــان) بـأن
تـكـررة قد تـثـمر واطـنـ ا دعـوات ا
عن تــوزيــعــهـا خالل شــهــر رمــضـان
واالســتـمــرار في عـمــلـيـة الــتـجــهـيـز
فردات تقطع  مشيرين ان التـوزيع ا
دد زمنـية متـباعدة قد التمـوينيـة و
ــلل في يــؤدي الى خــلـق حــالــة من ا

واطن .  صفوف ا
واطـنون طمـوحنا ان تـستمر وقال ا
عـملـيـة التـوزيع لـلحـصـة التـمـوينـية
لـكي يـتم االستـغـنـاء عن شـرائـها من
الـسـوق واضـافـو بـالـقـول ان عـمـلـية
كـنـها الـتوزيع في نـهـاية كل شـهـر 
ان تـــتالفـــا حــاالت الــتـــاخــيـــر الــتي
ــفــردات حتــصل عــلـى تــوزيع تــلك ا

معـرب عن أمـلهم ان يـكون الـتوزيع
في الــــوقت احملــــدد لــــكي يــــتــــمــــكن
ـــواطن من احلـــصــول عــلـــيـــــــــهــا ا
وبــعـيـدا عـن شـرائـهــا بـالــســــــــــعـر
الـتـجـاري من الـسـوق تـزامـــــــنـا مع
ارتفـاع أسعـار الدوالر ومع بـدأ شهر

رمضان .
قدسة وأعلنت دائـرة صحة كـربالء ا
 الــيــوم اإلثـــنــ  بــأن " أربــعــة من
مُــسـتــشـفــيــاتـهــا  قـد شــهـدت خالل
اضية  إجراء 960 األشهر الثالثة ا
عــمـــلـــيـــةٍ جــراحـــيـــةٍ مُــتـــنـــوعــةٍ في
األجـــــــنـــحــةِ اخلــاصـــةِ في عــدد من

ُستشــــــــفيات " .  ا
ُـدير الـعام لـلدائـرة  الدكـتور وذكر ا

ـوسـوي  في تـصـريح نـقله صـباح ا
ــــكـــتب اإلعالمـي ) لـــلـــدائـــرة  إن (ا
مدينة اإلمـام احلس الطـبية شهدت
تــــســـــجــــيل 251 عـــــمــــلــــيــــة)  وإن
(الــــعــــمــــلــــيــــات الــــتـي أجــــريت في
مُـســتــشــفى الــنــســائـيــة والــتــولــيـد
التعلـيمي  قد بلغت ( 528) عملية 
أمـا مُــسـتـشـفى الـهـنــديـة الـعـام فـقـد
شهد تسجيل 179 عملية " في ح
َ إجراء عمليتـ في مُستشفى ع

التمر العام).
مُبيـناً إن (العـمليـات فوق الكُـبرى قد
بـلـغت 72 عـمــلـيــة  والـكــبـرى 379
والـوسـطى   328  والـصـغـرى 126

فضالً عن ( 55)  عملية خاصّة).
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ـركز الـتمـويني في دعا كـربالئيـون ا
كــربالء بــضــرورة اإلســراع بــتــوزيع
حــصــة شــهــر رمــضــان من مــفــردات
واطن البـطاقـة التمـوينـية لـيتـمكن ا
من احلــصــول عــلــيــهــا وبــعــيــداً عن
شرائها من األسواق احمللية مؤكدين
ـركز التمـويني بشحذ على موظفي ا
الهمة والـوقوف على عمـلية التوزيع
لـلـوكالء لـيـتـسـنى وصـولـهـا بـأسـرع
وقت وتالفـيـاً حلـاالت الـتـاخـير الـتي
واطـنون حتصل في كل مـرة ولـفت ا
ـركز التـمويـني يجب ان يـنتبه بان ا
جيدا لعملـية التوزيع واإلصرار على
تـوزيـعـهــا في انٍ واحـد بـدال من هـذا
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عكاب الطاهر يسلم كابه الي احلمداني
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عبد االمير  احلمداني

u—…∫ محسن حس يقف  وراء الزعيم عبد الكر قاسم وأحمد بن بلال مع قادة الثورة اجلزائرية

حتت هـذا الـعـنـوان أصـدر مـركز الـرافـدين لـلـحـواردراسـة جـمـعت بـ الـتـحـليل
ـكـتـبـي تـضـمـنت أبـعـاداً تـوثـيـقـيـة وحتـلـيـلـة كـتـبـهـا نـخـبـة من ـيـداني واجلـهـد ا ا
ـضــمـون في رقي ــ رواد األخــتـصــاص  وجـاء الــشـكـل وا األسـاتــذة األكـاد
وتميـز بدء السطر األول من مـقدمتها بقـول بليغ للسيـاسي والصحفي األمريكي
ناسب النـار والعجلة والصيرفة ويل روجرز(هناك 3 اختـراعات ظهرت بالوقت ا
ـوسوم الـبنك ـركـزية) ومـايسـند هـذا القـول مـاقرأته في كـتاب لـزكـريا مـهران ا ا
ــصـريــ واآلشـوريـ ــركـزي في الــعـصــور اخملـتـلــفـة من أن مــعـابــد قـدمـاء ا ا
والبـابل والفرس واإلغريق كانت بها أمكنة خاصة حلفظ ودائع األفراد ولم يكن
ـصـريـ مــجـرد رئـيس ديــني بل كـان يـقــدم لـلـنـاس ـعـبـد عــنـد قـدمــاء ا كــاهن ا
سـاعدات في أوقـات الضـيق وعرض مـايحـتجـاونه من التـوجيه أمورمـعاشـهم وا
االقـتـصـادي ويسـتـشـهـد الكـاتب بـالـنـبي يوسـف الذي جـعـله مـواله عـلى خزائن
صـرية يـعالج أزمـة أمتـدت إلى سبع سـنوات بـسبب أنـخفـاض فيـضان األرض ا
النيـل ومن هذه احلقيقة التأريخية نشـأت األسطورة التي يؤمن بها األسرائيليون
لـقــد غـطت الـدراســة مـوضـوع بـحث من تـعــاقب األزمـات مـرة كل ســبع سـنـوات
ركزي  –تـبدل األدوار/ األدارة قـال ثمـانيـة أبواب رئـيسـبة عـناويـنهـا (البنـك ا ا
والـتـنــظـيم/الـسـيـاســة الـنـقـديـة/نــافـذة بـيع الـعــمـلـة وسـعـر الــصـرف/ الـشـمـول
الي/مـكافـحة غـسيل األمـوال وجتفـيـيف منـابع االرهاب /أشـكالـية الـعالقة مع ا
ـستـقبل) ومن البـنك الدولي / وأخـيراً الـسيـاسة الـنقـدية في الـعراق وخـيارات ا
تلك الـعناوين ذهـبت الى أخرى فرعـية تضـمنت معـلومات أتكـأت على وثائق ذات
ال واألقـتـصـاد وحتى في مسـتـوى عال من األهـمـيـة لكل بـاحث اومـخـتص في ا
ـركــزي وسـيــاسـته في اجلـانب الــقــانـوني كــمـا أنــهـا مــرجـعــيـة جلــهـد الــبـنـك ا
ـراقبة _ والتـتنفيـذ وقد  توصيف الـواقع ليس كمـا يقال بشـفافية الـتخطيط _ا
لكـنه باقتداركـاف ومهنـية معتـبرة في ظرف طـاريء عنوانه األسـتحواذ و التالطم
ـنع أويـقيـد العـمل في أي نشـاط عـلى ما هـو معـتاد  ومن السـياسي الـذي قد 
وجـهـة نظـر خـاصة فـاني أجـد الدراسـة كـمن يـقطف الـثـمرالـنـاضج من فعـالـيات
ـصرفي وقع مـتمـيز عـند مـعيـارالنـشاط ا ـركزي الـتي تؤهـله  ونـشاطـات البـنك ا
ـا هــذا الـبـريـق يـعـطـيــني من اجلـرأة في عــرض وجـهـة نــظـر ولـيس ور الـدولي 
مـقـتـرح قد يالمـس الصـواب حـتى لـوكان مـاأفـكـر فـيه أستـثـنـاءً من واجب الـبنك

ـعـتـاد  ويـتـجه نـحـو تـشـغـيـله مـشـاريع أسـتـثـمـاريـة كـبرى ا
بــشـــكل مــنــفـــرد و دون مــشــاركــة طـــرف آخــر تــضــمن
ـهمـلة وذلك  لتـعزيز أستـغالل أي من خيـرات العراق ا
األموال وتـشـغيل ماليـ الـعاطـل وهم حـتـماً بـازدياد
ــال والــرجــال حــيــنــذاك في يــد واني عــلى يــقــ أن ا

األمناء.
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استنادا الى الفقرة رقم (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٢
رقم ٣٣٤٠ في ٢٠٢٢/٣/٣٠ والحقا بكتاب االعالن ا

©‰bF « WOŠU½ w  WŽUÝ Ø ≥Â¥∞∞ WFÝ ‰bF « ¡U  ŸËdA  W½U?O ناقصة العامة واخلاصة بـ ( تعلن محافظة ميسان/ قسم العقود احلكومية عن اعالن ا
ÊuO?K  Êu?ŁöŁË W?F³?ÝË W?zUL?ŁöŁ ©≥≥∑[μ≤∞[∞∞∞® وبـكلـفة تـخمـينـية مـقدارها (≤∞≤± WM?  W?OK?O?LJ?² « —ôËœËd?²³? «  W?½“«u درجـة ضمن تـخصـيصات ( وا
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ـصنـف من ذوي اخلـبرة واالخـتصـاص تقـد عطـاءاتهم خـالل اوقات الدوام قـاول ا ـناقـصة من الـشركـات وا فـعلى الـراغبـ باالشـتراك في ا
الرسمي الى العنوان (ميسان - العمارة - الشبانة - بناية محافظـة ميسان - قسم العقود احلكومية) وللحصول على معلومات اضافية االتصال

على مدير قسم العقود احلكومية الهاتف (٠٧٧١٠٩٠٩٤٤٠).
ناقصة على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثـبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم ا

مستصحب معهم البيانات االتية:-
U¼dOſ ô w© وعلى شكل خطـاب ضمان(صادر من احد «dŽ —U?M¹œ n « ÊuF³?ÝË W²ÝË WzU?LŁöŁË ÊuOK?  WŁöŁ® ©≥[≥∑∂[∞∞∞® ١- التأمينـات االولية والبالغة
دة ®∞≥±© يوم من تـاريخ غلق ـركزي الـعـراقي). او صك مصـدق او سـفتـجة وتـكـون نافـذة  ـنـصة االلـكتـرونـية لـلـبنك ا عـتـمدة وعـبر ا صـارف ا ا

ناقصة. ا
نـاقصـة صادر من الـهيئـة العـامة لـلضرائب مـعنـون الى محـافظة مـيسـان/ قسم الـعقود انـعة من االشـتراك في ا ٢- بـراءة الذمة او كـتاب عـدم 

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 نسبة الشراكة بـ الشركاء وحسب ما محـدد في عقد الشراكة وفي حالـة لم تذكر النسبة في عقـد الشراكة فيتم القـسمة بينهم على عدد

الشركاء بالتساوي.
وذج اتفاق اولي على الشراكة موقع من قبل برم بينهما على ان يـكون مصدقا من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقد  ب. يعتمد عقد الشراكة ا
ناقـصة عليهما عـلى ان يتم تقد عقد الشـراكة بينهما اطراف الـشراكة معززا بتعـهد يقدم من قبلهم بـعدم التنازل او االنسحـاب في حالة رسو ا
مـصدق من كاتب العـدل اخملتص بعد تـوقيع العقـد خالل مدة ال تتجـاوز(١٤) يوما من تاريخ تـوقيع العقـد وفي حالة انـسحاب احد الشـركاء فيتم

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. معاملة ا
فـوض للـشركـة او من يخوله قـانونـا الى قسم الـعقود ـدير ا ـناقـصة بـعد تقـد طلب حتـريري من ا ٧- بـامكان مـقدمي الـعطـاءات شراء وثائق ا
U¼dOſ ô w© غير قابل «dŽ —U?M¹œ n « ÊU²zU? ـناقصة والبالغ ®∞∞∞]∞∞≥© ® احلكومـية لغرض شراء الـوثائق القياسـية على ان يتم دفع مبـلغ مستندات ا

للـرد. 
©≤∞≤≤ØμØ±∏® ·œUB*« ©¡U?FÐ—ô«® Âu?¹ ÊuJ?OÝ W?B U?M*« oK?ſ bŽu?  Ê«Ë ©≤∞≤≤ØμØ±∑® ·œUB?*« ©¡UŁö¦? « ® Âu¹ Êu?JOÝ W?B U?M*« ozU?ŁË lO³?  bŽu?  dš« Ê« U?LK?Ž

?¦Ë ©«dNþ d?AŽ WO?½Uسـيتم فتح الـعطاءات بـشكل علـني في نفس يوم الـغلق امام مقـدمي العطـاءات واذا صادف يوم فـتح العطـاءات عطلة «® WŽU ? «

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

©≤∞≤≤ØμØ±≤® صادف ?¦UŁö¡) ا ?dNþ …bŠ«u»© من يوم (» نـاقصة عنـد الساعة ®» ـشارك في ا سيـتم عقد مـؤتمر خاص بـاالجابة على اسـتفسارات 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. 
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شروع / مهندس ١- مدير ا
(ميكانيك) عدد (١)

٢- فني (كهرباء) / عدد (١)

بلغ (٣٣٫٧٥٢٫٠٠٠) 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 (١٠١٫٢٥٦٫٠٠٠) دينار عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

٢- شــهـادة تــأسـيس الــشـركــة مـقــدمـة من مــسـجل
الشركات في وزارة التجارة

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تـصـنـيـف الـشـركـات وا
ارسة مهنة (العاشرة) واجازة 
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بينة ادناه. بالنظر لنكول مستأجرين االمالك ا
عدل. رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ ا واستنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا

بينة تفاصليها ادناه تعلن جلنة البيع وااليجار في مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية العادة تأجيرها مجددا وا
زايـدة مراجعـة سكرتـير اللـجنـة في مقر بـلدية الـعمارة والـعائـدة الى مديريـة بلديـة العمـارة فعـلى الراغبـ باالشتـراك في ا
خالل فترة (١٥) خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التـالي لنشر االعالن مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة ان ال تقل
دة اعاله عن (١٠٠ %) من القيمة التقديرية وينادى للمزايدة في الساعة العاشرة والنصف صباحا في اليوم التالي النتهاء ا
زايـدة عطـلة رسـمية يـكون مـوعدها الـيوم الـذي يليه مـن تاريخ النـشر وعـلى قاعة مـديريـة بلـدية العـمارة واذا صـادف يوم ا
ـدنيـة وبطـاقة تـرتبـة علـى ذلك مع جلب هـوية االحـوال ا ـصـاريف ا زايـدة اجور الـنـشر وكـافة ا ويتـحمل من تـرسـو علـيه ا
صـادقة الكمال اجـراءات التعاقد السكن ويكـون عليه مراجعـة مديرية بـلدية العـمارة خالل فترة (١٠) عشـرة ايام من تاريخ ا

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

ةحانوت رقم ١١٠ العلوة القد
سنة واحدة٧٫٥ م٢ ٤٢ / نهر الكحالء ٦٥٠٠٠٠ ستمائة وخمسون الف دينار

∫ dOłQ² « ◊Ëdý

طـالبـة بالـتعـويض او اللـجوء الى لك الى الـبلـديـة عنـد احلاجـة اليه وخالل فـترة الـتأجـير او عـند انـتـهاء الـعقـد دون ا يسـلم ا
احملاكم اخملتصة.

- عـلى الراغـبـ بـاالشتـراك جـلب بـراءة ذمـة من الهـيـئـة الـعامـة لـلـضرائب / فـرع مـيـسـان وبخالفه ال يـسـمح له بـاالشـتراك في
زايدة وحسب كتاب هيئة النزاهة / حتقيقات ميسان الرقم . م. ت. ٣٢٧/٥ ق٥ ا

ةحانوت رقم ٢٢١٠ العلوة القد
سنة واحدة٧٫٥ م٢ ٤٢ / نهر الكحالء

ةحانوت رقم ٣٢١١ العلوة القد
سنة واحدة٧٫٥ م٢ ٤٢ / نهر الكحالء

ةحانوت رقم ٤٢١٢ العلوة القد
سنة واحدة٧٫٥ م٢ ٤٢ / نهر الكحالء ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

ةحانوت رقم ٤٢١٣ العلوة القد
سنة واحدة٧٫٥ م٢ ٤٢ / نهر الكحالء ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار
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ـكن احلصـول عليـها من امـانة الـصندوق واصفـات والشـروط التي  وجـب ا  .©Âu¹ ±≤∞® eO?N& …b?0Ë

لقـاء مبـلغ قدره (٢٥٠٫٠٠٠) دينـار (مئـتان وخـمسـون الف دينـار الغير ) غـير قـابل للـرد فعـلى اجملهزين
ـشـاركـة تـقـد عـروض بـالديـنـار الـعـراقي  (مـع مـراعـاة تـرقيـم صـفـحـات هذه اخملـتـصـ الـراغـبـ بـا
دة التـقل عن (١٢٠ يوم) مع ارفـاق التـأميـنات االوليـة والبـالغة (١٫٤٥٠٫٠٠٠) الـعروض) ويـكون نـافذاً 
ـعـلـومات ديـنار عـراقي (مـلـيـون واربـعـمـائة وخـمـسـون الف ديـنـار عـراقي) عـلى ان يـتضـمن الـعـرض ا

التالية:- 
ناقصة/ موضوعها - رقم ا

- تاريخ الغلق 
قدم  - تاريخ نفاذ السعر التجاري ا

- تاريخ نفاذ التأمينات االولية 
كتب - العناوين الصريحة للشركة او ا

وتسلـم الى استعالمـات الشركـة بأغلـفة مغـلقة ومـختومـة مثـبت عليـها رقمي االعالن والـطلبـية في مدة
ـناقصـة اجور نشر ØμØ≤¥® ÂuO≥≥∞≥© ويتـحمل من ترسـو عليه ا  d?NE « b?FÐ © …bŠ«u? اقصاهـا الساعة ®»

االعالن  .. مع التقدير . 
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١- يتم تقـد العروض وفـقاً للـوثائق القـياسية وفي حـال عدم التـزام مقدم الـعطاء في تـطبيق الـوثيقة
ا يقتضي مراعاة ذلك عند التقد  القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه 

درجة ادناه عند القطع وشراء التنادر :- ٢- جلب الوثائق ا
أ- كتاب تخويل اصلي مصدق ونافذ. 

قدم العطاء او من ينوب عنه.  دنية او جواز سفر نافذ  ب- هوية االحوال ا
٣- اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل الى اليوم التالي بعد العطلة مباشرة. 

ساهم في الشركة او الشركات فـوض او احد ا ٤- تقدم التامينـات االولية باسم الشركة او مديرها ا
وجب عقد مشاركة. 

ناقصـة التواجـد في مقر الشـركة حلضور ـشتركـ في ا ـثلي الشـركات واجملهزين ا ٥- بإمـكان كافة 
ومتابعة فتح العطاءات من قبل اللجنة وذلك في اليوم التالي لتاريخ الغلق الساعة العاشرة صباحا.ً 
٦- في حـالة وجـود مخـالـفات من قـبل اجملهـزين تـوجه االنذارات من الـقسم الـقـانوني في شـركتـنا دون

الرجوع الى دائرة كاتب العدل. 
٧- تـصـادر الـتأمـيـنات االولـيـة للـشـركـات في حالـة عـدم االسـتجـابـة للـمـراسالت اثـناء الـدراسـة الفـنـية

والتجارية للطلبيات. 
ـصارف ٨- تـقـدم الـتـامـيـنـات االولـيـة عـلى شـكل ( خـطـاب ضـمـان او صك مـصـدق او سـفـتـجـة ) ومن ا
نصة االلكترونية وان قدم داخل ضمن ا عتمدة العراقـية داخل بغداد على ان يكون خطاب الضمـان ا ا

ركزي). نصة يهمل العطاء وحسب تعليمات البنك ا لم يكن خطاب الضمان داخل ضمن ا
٩- ال تتم مطالـبة شركتنا بكـتاب تسهيل مهمـة من الكمارك وكذلك الضريـبة واجازة االستيراد اخلاصة

واد الى شركتنا. ادة اعاله ويتحمل اجملهز مسؤولية جتهيز وايصال ا با
واد من ثـبـتة اعاله السـبـاب تتـعلـق باخـراج ا ـطـالبـة بـأي تمـديدات لـفـترات الـتـجهـيـز ا  ١٠- ال تتم ا

وانئ. ا
 ١١- سيتم استبعاد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه عن ٢٠ % من الكلفة التخمينية الغراض االحالة.
www.mrc.oil.gov.iq  -: وقع االلكتروني كن االطالع على شروط تقد العطاءات وعلى ا  -١٢ 

  ١٣- يتم استقطاع (١٠٠٠ دينار) الف دينار عراقي رسم طابع لبناء مدارس ورياض اطفال.
ـرة واحـدة خالل السـنـة من الـشركـات الـعراقـية  ١٤- يتم اسـتـقطـاع مـبلغ (٢٥٠٠٠) الف ديـنـار عراقي 

الستحصال صحة صدور من غرفة جتارة بغداد.
دى الزوراء ١٥- يـتم نشـر االعالن في صحـيفـة الصـباح احلـكومـية + صـحيـفتـ من االتي (الزمـان ا
سـتقـبل العراقي شـرق الشـرق العـراق االخباريـة كل االخبـار ا الـصباح اجلـديد الـبيـنة اجلـديدة ا

واطن النهار الدستور العدالة العالم). ا
قـدمة للـعطاءات سـواء كانت عراقـية او اجنـبية او نـاقصة عـلى احدى الشـركات ا ١٦- في حـال رسو ا
عـربيـة يـتم تـوقـيع الـعـقـد في الـقسـم القـانـوني في شـركـتـنـا وبخـالفه تـلغى االحـالـة ويـتم اتـخـاذ كـافة

االجراءات القانونية بحقها.
قدمة مع اعـطاء افضلية سعرية بنسبة (١٠ ستجيبة ا ١٧- ستتم االحالة وفق اقل االسعار لـلعروض ا
ـنتج الـوطـني (العـام ثم اخلاص) اي بـالغ يـصار الى تـفضـيل ا %) للـمـنتج احملـلي وفي حـال تسـاوي ا

نتجة للمنتوج الوطني. االحالة على الشركات ا
الي الخـر سـنة او كـفاءة ١٨- تـقد اثـبات لـتـوفر سـيـولة نـقديـة: كـشف مصـرفي يـب حـركة الـتـدفق ا
بـلغ ال يـقل عن (٢٩٫٠٠٠٫٠٠٠) ديـنـار عـراقي (تسـعـة وعـشرون مالـيـة من خالل تـسـهيـالت مصـرفـيـة 

ناقصة. مليون دينار عراقي) وللفترة التي تسبق غلق ا
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ــرقم / فـــقــد جــواز ســـفــر ا
VN1792233 والــــعــــائــــد
لــــلــــســـيــــد (عــــلي امــــجـــد)
باكستـاني اجلنسية  فعلى
من يعـثر عـليه تـسلـيمه الى

السفارة الباكستانية.
مع التقدير
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األنـثى تولد إنسـاناً ثمّ تصنع إمـرأة" كما تقـول سيمون دي بـوفوار ولم يظهـر مصطلح
Gen- ـاضي وأصله يعود إلى الـكلمة اإلنـكلبزية اجلـندرية إلّا في سـبعينـيات القرن ا
 der التي تنـحدر من أصل التيني وقـد عملت آن أوكـلي على إدخال مصـطلح اجلندر
ـتـكـافئ اجـتـمـاعـيـاً بـ ـوازي وغـيـر ا ـقـصـود بـهــا الـتـقـسـيم ا إلى عـلم االجـتـمـاع وا

الذكورة واألنوثة.
صطـلح في اتفاقية سيداو (اتفـاقية القضاء على جمـيع أشكال التمييز ضدّ وقد ظهر ا
ـرأة 18 كـانـون األول / ديـسـمـبـر 1979) والـتي دخـلت حـيّـز الـنـفـاذ في 3 أيـلـول / ا
سبتمبر 1981 ولكنه استـخدم  بشكل واسع في مؤتمر القاهرة للسكّان العام 1994
رأة العام وقد جاء في 51 موضوعـاً ثم ورد ذكره بشكل أشمل في مؤتمر بك حول ا
1995 حـيث نُصّ عـليه  254مـرّة  ثم شـاع اسـتخـدامه لـكن االخـتالف ظلّ واضـحاَ
ب تـيّـارين أحـدهمـا مـحـافظ يسـتـشـكل استـخـدامه واآلخـر يريـد وضـعه في كلّ فـقرة
رأة في الدور االجتمـاعي من منظور ثقافي لوظيفة ـثّل الفروق ب الرجل وا باعتباره 
كل مـنهما وهي فـروق تعود العتـبارات دينـية واجتمـاعية واقـتصادية وتـمتدّ إلى تاريخ

تكافئة. طويل من العالقات غير ا
ÊU ô« —uF

وسوعة البريطانية اجلندر بأنه شعور اإلنسان بخصائصه العضوية كذكر أم وتعرّف ا
قصود باجلندر أنثى لتحديد هـويّته منذ مرحلة الطفولة وتتأثر بالعوامل االجتماعية. وا

"النوع االجتماعي" في ح أن مفهوم اجلنس يقتصر على االختالف البيولوجي.
وعـلى الــرغم من صـدور إتـفـاقـيـة سـيـداو إلّـا أن مــفـهـوم اجلـنـدر ظل يـثـيـر إلـتـبـاسـات
اط احلـيـاة اإلجـتـمـاعـيـة حـيث لم يـتم وتـعـاضـرات قـائـمـة علـى اخـتالف الـثـقـافـات وأ
ذكـورة التي الـتـوصّل إلى تعـريف مانـع وجامع تـقبل به جـمـيع البـلدان في االتـفـاقيـة ا
رأة بهدف القضاء اط االجتماعية والثقافية لدور كل من الرجل وا دعت إلى تغييـر األ
سـاواة والـعـدالة اجلـنـدريـة القـائـمـة على ـرأة وإلى ا عـلى جـمـيع أنواع الـتـمـييـز ضـدّ ا
اإلحتـرام الكـامل الحتيـاجات الـنسـاء والرجـال على حدّ سـواء والسيّـما إدراج الـنساء
والـرجال في عملـية التخـطيط ورسم السيـاسات والبرامج وصـياغة التـشريعات فضالً

عن التمك والتأهيل.
تـحـدة تأسـيس وكـالة جـديدة خـاصة وفي الـعام 2010 تـبـنّت اجلمـعيـة الـعامـة لأل ا
وارد ـساواة ب اجلنـس وتمكـ النساء خـصوصاً التـحكّم با ـرأة لتأكـيد مبدأ ا با
ـشــاركـة في صـنع الـقــرار واإلفـادة في ذلك في عــمـلـيـة الــتـنـمـيـة وشــرعت الـوكـالـة وا

باشرة عملها في كانون الثاني / يناير 2011.
رأة إشـكاالت ـتحـدة اخلاصـة بـا وأثـارت إتفـاقـية سـيداو وبـعض أنـشطـة وكالـة األ ا
تـتعـلّق بـاحلق في اإلجـهـاض وفي مفـهـوم األمـومة والـصـحـة اإلجنابـيـة وشـكل األسرة
ثلي وتـشمل النسـاء والرجال والذين يـعيشون خـصوصاً العـالقات اخلاصة بـاجلنس ا
معـاً بال زواج أو النسـاء اللواتي يـنج األطـفال سفـاحاً ويحـتفظن بهـم  وينفقـن عليهم
ـعـهودة ـاط الـوظيـفـية ا ـا يـؤثر عـلى األ ـعـيـلة)  ـفرد أو األم ا (األسرة ذات الـعـائل ا

لألب واألم في األسرة.
ثلية" تحدة العام 2004 بشـكل رسمي ا ـرأة في األ ا واعترف تـقرير أعدّته وكالة ا
ـشاعـر ودعـماً وحمـايـة حقـوقـهم والسـعي لـقـبولـهم من اجملـتمـع وعدّ ذلك تـعـبيـراً عن ا
ثـليـة وهو استـمرار للـموجة ـختلف أشـكالـها الطـبيعـية وا مارسـة اجلنـسية  لـتعلـيم ا
ـرأة في امتالك جـسـدها السـتـيـنيـة الـتي ارتفـعت فـيـها "الـنـسويـة" الـتي روّجت حلق ا
والـتـحكّم بـه باسـتـبـطان اإلبـاحـيـة اجلنـسـيـة  خصـوصـاً وقـد رافق تـلك الفـتـرة ظـهور

راهقة. تزوجات وأغلبهنّ في أعمار ا حاالت عديدة لألمهات غير ا
WO d  UFL

وأثـارت تــلك الـدعــوات ردود فـعل في الــعـديــد من الـبــلـدان الــعـربـيــة واإلسالمـيــة الـتي
حتفّـظت عـلـى بعـض مواد اتـفـاقـيـة سـيـداو خـصـوصـاً بـاخـتالف الـثـقـافـات والـتـعالـيم
الـديـنـيـة فـاجملتـمـعـات الـعـربـية واإلسالمـيـة عـمـومـاً تـعتـمـد عـلى األسـرة كـشـكل وحـيد
رأة بـاعتبـارها نواة مـتماسـكة وهي وإن تطـلّعت إلى مسـاواة في احلقوق بـ الرجل وا
على أساس "الكـرامة اإلنسانية"  كما ورد في القرآن الكر إلّا أن الرؤية التي حتاول
نظـمات الدولية فرضها على الـعا العربي واإلسالمي من فوق ال تنسجم مع بعض ا
خصـائـصه وعـاداته وتـقالـيـده وأسس ديـنه وهي خصـوصـيـة ينـبـغي  مـراعاتـهـا وعدم
تعصّبة القفز فوقهـا أو إهمالها ألنها ستخـلق ردود فعل شديدة  قد تستغلّـها القوى ا
تـطرّفة الـتي حتاول استـخدام الدين ألغـراضهـا السيـاسية األنـانية الـضيقـة بفرض وا
رأة بشـكل خاص وقضـايا احلقـوق واحلريات بـشكل عام بـحجّة تـخلّفـة عن ا رؤيتـها ا
نـظمـات الدولـية مـعارضـة بعض نـصـوص اتفـاقيـة سيـداو وآراء ووجهـات نظـر بـعض ا
راة والـغـربيـة لتـعالـيم الديـن اإلسالمي وبالـتالي سـيكـون ذلك في غـير صـالح حقـوق ا
ومــسـاواتــهــا مع الـرجـل من خالل فــهم خـصــائص كل جــنس وقــدراته ومـهــمــاته عـلى

الصعيد االجتماعي في اإلدارة والتشريع والبرامج والعمل والسياسة واجملتمع.
إن مـعـانـاة الـنـسـاء تـمـتـدّ إلى جـمـيع تـضـاريس خـريـطـة الـعـالم وفي تـقـريـر لـلـمـنـتـدى
ي أشار إلى أن النساء يحتجن إلى قـرون لتحقيق التكافؤ مع الرجل االقتصادي الـعا
أوالً إلى  108سـنــوات لـردم الـفـجـوة  وإلى  202سـنـة إلزالـة الـفــروق واألمـر يـتـعـلّق
بـالتـعلـيم والصـحة والـفرص االقـتصـادية والـتمـثيل الـسيـاسي وكلـما كـان احلديث عن
البلدان النامـية ازدادت الصورة قتامة خصـوصاً فيما يتعلّق بـالفقر والتخلّف واحلريّة
والعـقبـات اإلجـتمـاعـية واسـتـخدامـات الـدين السـيـاسيـة وكل مـا يقف حـجـر عثـرة أمام

ستدامة. التنمية ا
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أربيل

صـالح متـوازنه ب تـضـمن ان تكـون ا
وهــذا يــتــطــلب ان اطــراف الـــتــفــاوض
يــــتــــوافــــر االقــــتــــنــــاع بــــالــــرأي لـــدى

قبل اقناع اآلخرين به. فاوض ا
ان االجــواء الــنــفــســيــة قــبــيل واثــنــاء
الـــتـــفـــاوض عـــامل مـــهم في عـــمـــلـــيــة
ليس فـقط في اسلـوب الكالم الـتفـاوض
الـذي يـنـبـغي ان يـكـون مـرنـا..بـل ولـغة
اجلـسد التي يـفوق تاثـيرها لـغة الكالم
احــيـانـا.ولـيـســمح لـنـا الـســيـاسـيـيـون
تلكون لغة جسد بـالقول انهم جميعا 
خـشنة ترسل اشـارات صريحة لـلمقابل
ـكن بـان هـذا الـشـخص يـصـعب او ال 
ـتــلــكـون الــتــفـاهم مــعه.فــمــعـظــمــهم 
وجــــوهــــا مــــســــطــــحــــة مــــكــــفــــهـــرة
وكـأن بـيـنـهـا وبـ غـاضـبـة مـتـشــنـجـة

ة. االبتسامة..خصومة مستد
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ـتـلك اخلـبرة في الـتـفاوض بـوصـفـنا 
والقدرة على تغيير االجتاهات وتقريب
وألن الـوسـاطة اخلـارجـية من ـواقف  ا
طــرف غــيــر ســيـاسي ومــحــايــد تــكـون
مــقــبـولــة من اجلــمـيع فــانــنـا نــعـرض
اســتـــعــدادنــا لــلــتــوسط بــ األطــراف
الــــــــثـالثــــــــة:الــــــــتــــــــيــــــــار  واألطــــــــار

..ولهم نقول: ستقل وا
فأن لم تربحوا الوطن وشعبكم جـرّبوا 

وأنفسكم..فأنكم لن تخسروا.
{ مـؤسس ورئـيس اجلمـعيـة النـفسـية

العراقية

وان ال كـل طـرف حـقــوق الـطـرف االخـر 
يكون هدفه هو الكاسب األكبر.
` UM « ÷ËUH*« UH

ــفــاوض ان يـــحــتــاج الـــتــفـــاوض من ا
يـتـمـتع بـالـقـدرة عـلى تـغـيـيـر اجتـاهات
الـطرف اآلخـر وصوال الى االقـناع.وهذا
ــفــاوض يــتــطــلب ان يــكــون اســلــوب ا
اذ ال يـكـفي ان يـكـون احلق مـعه مــؤثـرا
ا حـتى يكـون مقـنعـا للـطرف االخـر وا
البـد ان يـكـون قـادرا عـلى تـفـنـيـد حـجج
الـــطــرف االخــر بـــاســلـــوب مــوضــوعي
يـتنـاسب مع طـريقـة تفـكيـر هذا الـطرف
وقـدراته االدراكـية وخـلفـيـاته الثـقافـية
وان يـعي نقاطا جديدة بصورة سريعة
وان يــــســــتــــجـــــيب لــــهــــا بــــاســــلــــوب
مـناسب..ولن يحصل هذا اال ح تكون
ـفاوض واضـحـة حتـمل مـعنى رسـالـة ا

واحدا محددا وفهما مشتركا.
ـفاوض اجلـيـد ان يتـمتع ويـنـبغي في ا
بـــالـــقـــوة الــتـي ال تـــنــفـــر االخـــرين من
ــا عــلــيه تــوظـيف الــتــفــاوض مـعه وا
قـوته في دعم حججه. والقوة وحدها ال
تـكون كـافية في قـيادة عمـلية الـتفاوض
ـا يـنـبـغي ان يـكـون هـنـالك ـهـارة وا
طـموح عال في الـوصول الى الهدف مع
ـــهــــارات االتـــصــــالـــيـــة اســــتـــخــــدام ا
واالقـــنــاعـــيـــة.والالفت ان الـــعــراقـــيــ
عــمـومـا ال يــتـمــتـعـون بــتـلك الــصـفـات
ولـهـذا تـراهم يـخـتلـفـون عـلى مـا كـانوا
دعــوا الـيه..مـثـال ذلك ان الـسـيـد نـوري

في عـــرفــهم ان يــنــتــهي (بــانــتــصــارك)
ة خصمك. وهز

تلك عقد سيكولوجية حتكمت في العقل
أخــطــرهــا وجـود الــســيــاسي الــعـراقي
عـقـول مـا تـزال تـتـحـكم بـهـا افـكـار غـير
عــقالنـيــة تـعــتـمــد تـكــتـيك (عــلّي سـقف
ـطـالب) لـتـحـصل عـلـى ما تـريـد..الـتي ا
هي بـالـضـد من عـمـليـة الـتـفـاوض التي
تـــــقــــــوم عـــــلـى مـــــبـــــدأ الــــــتـــــنـــــازالت
ـتـبـادلـة..فـضال عن تـعـصـب عـشـائري ا
حـزبي..وعـقـول مـصـابة طـائـفـي قـومي
تـرى فـقط مـا هـو ايـجابي بـحـول عـقـلي
في الـطائفة الـتي تمثلـها وترى فقط ما
هـــــــو ســــــــلـــــــبـي في الــــــــطـــــــائـــــــفـــــــة
األخــرى..وحتـمّــلـهــا مـســؤولـيــة األزمـة
وتبّرأ نفسها منها مع انها شريك فيها.
ايها األخوة هو ان تدخل ان الـتفاوض
فـي حــوار مع طــرف او اطــراف بــهــدف
الــوصــول الى اتــفــاق يــرضي االطـراف
ــتـفـاوضــة ويـضـمن لــهـا احلـد االدنى ا
ــكــاسب .هــذا يــعــني ان ــقــبــول من ا ا
تـكتيك (علّي السقف) يجب ان يلغى من
ـفـاوض وان يـكـون حـسـابـات الـطـرف ا
لـــديـه اســـتـــعـــداد نـــفـــسـي لـــلـــتـــنـــازل
ــتــبـــادل..بــعــيــدا عن روح الــتــعــصب ا
والـــــتــــصـــــلب وااللـــــتــــزام الـــــشــــديــــد
وان تـكــون لـديـه الـرغــبـة في ــواقف بــا
التراخي..ألن احد اهم شروط التفاوض
ـرونـة من الــنـاجح هـو وجـود قـدر من ا
ـا يـعنـي ان يراعي ـعـنـيـة  االطـراف ا

ـهـتـم بـعـلم الـنفس اثـبت لـنـا نحن ا
واالجـتـماع الـسيـاسي ان حـكومـات ما
كـــانت مــــنـــتـــجـــة بـــعــــد الـــتـــغـــيــــيـــر
وانــــهــــا بــــرمــــجت الــــعــــقل لـألزمـــات
الـسـيـاسي الـعـراقي عـلى ان يـتـف او
(يـتـذاكى) في خـلق اآلزمـة لـآلخر..جنم
عـنـهـا ان جـرى تـفـعـيل خلـاليـا الـدماغ
ـراكز اخلـاصة بـالكـراهيـة واخلوف وا
وســـبـــات لـــلـــخـاليــا والـــشك بـــاآلخـــر
ــراكـز الــدمـاغـيــة اخلـاصــة بـحـسن وا
الـظن بالشريك.وألن هـذا احلال استمر
فــــان الــــعــــقل اكـــــثــــر من ((18ســــنـــــة
الــســيــاسـي الــعــراقي ادمن عــلى هــذا
وحـصل ان شـاع لـدى اجلـميع االيـقـاع
أفــكـار غـيــر عـقالنـيــة..اخـطـرهــا فـكـرة
ـــعــــنى أن ــــلـــغــــوب).. (الــــغــــالب وا
الـتـنـافس او الـصراع الـسـيـاسي صار
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كـــان الــســيـــد رئــيس الـــوزراء األســبق
الـدكتور حـيدر العـبادي قد واجه مـهمة
غـايـة في الـصـعـوبـة والتـعـقـيـد تـمـثلت
بـتشـكيل حكـومة جـديدة تتـمتع بـالقوة
ــــواطـــنـــة والــــكـــفــــاءة والـــنــــزاهـــة وا
شكلة ذاتها تواجه االن واالنـسجام..وا
كل األطـراف في العمليـة السياسية ب
حـكومة أغلبية وحكومة توافقية..وهذه
ــقـالـة مــهـداة لــثالثـة أطـراف: الــتـيـار ا
الـصـدري واألطـار التـنـسيـقي والـنواب

. ستقل الثالثة واألربع ا
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قــبل ان نــتــحــدث عن الــتــفــاوض الـذي
اصـبح االن علما له نظرياته واساليبه
هارات اخلـاصة بـقائد ـواصفـات وا وا
نـشير الى ان تـتابع االحداث الـتفاوض

ـــالـــكـي كـــان قـــد دعى الى تـــشـــكـــيل ا
حـكـومـة أغـلـبـيـة فـيـمـا اآلن يـعـارضـها

بشدة.
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كل األطــراف في الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة
ـفـاوضات الـعـراقـيـة كـانت قـد قـامت 
لـكـنهـا اعـتمـدت اسـتراتـيـجيـة االنـهاك
واســـتــــنـــزاف الـــطـــرف االخـــر ســـواء
بــتــطـويـل فـتــرة الــتـفــاوض او بــخـلق
الـعقبات القانونـية(والدستور العراقي
ــكـن وصــفـــهــا حـــمّـــال أوجه) الــتـي 
بــاسـتــراتــيـجــيـة اخلــداع والـتــمـويه 
وعــــلـى اجلـــمــــيـع ان يــــغــــادروا هـــذه
ويــتـــخــلـــصــوا من (حـــولــهم ـــواقف ا
الـعقـلي) الذي يـري كل طرف بـأنه على

حق واآلخر على باطل.
ان كالمـنا هذا قد يبدو خياليا للبعض
ــــكن عـــمــــلـــيــــا في ضـــوء او غــــيـــر 
(مـخـلـفـات) اسـتـراتيـجـيـات الـتـفاوض
الـــفـــاشــلـــة ومـــا افــرزتـه االحــداث من
تـعــمـيق لـلـصـراع.غـيـر ان واقع احلـال
ـفـاوضـة ان ال يــفـرض عـلى االطـراف ا
طــريق امـامــهـا ســوى اعـتــمـاد مــنـهج
ـــشـــتـــركـــة الـــقـــائم عـــلى ـــصـــالـح ا ا
اســـــتـــــراتـــــيــــجـــــيـــــتـي (الــــتـــــكـــــامل
والــتـعـاون).صـحـيح انــهم لن يـبـلـغـوا
لكنـها سـتشكل الـبداية ـثاليـة احلـالة ا
شـرط توفر حسن الظن وصدق النوايا
ـرونة الـتي تـفضي سـيكـولوجـيا الى ا
ـتــبـادلــة الـتي في تــقـد الــتـنــازالت ا
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الغـدة السرطانيـة( اليبشيـة) حجماً وكاد
من الـصعب تـفجـيرهـا وقطع دابـرها لوال
ـعاقل الـبكـكا والـيبـشة  إقـتحـام اجليش 
وطـــردهم خـــارج ســـنــجـــار الى األنـــفــاق
ـئــات من عــنــاصـر واحلــدود وتــســلـيـم ا
اليبشة نفسهم للجيش العراقي وإنحسم
األمــر عــسـكــريــاً لـصــالح اجلــيش هــنـاك
وعـادت سنجار عراقـية رغم أنف أعدائها
أم تــعــدقــدّت ــهــمـــة  ولــكـن هل إنــتــهـت ا
احلـسم العـسكـري حسم نـعم ولكن هـناك
وهـو االخطر لم يحسم احلـسم السياسي 
بــعــد وتــنـــفــيــذ بـــنــود إتــفـــاق ســنــجــار
الـتــأريــخي مــازال حــبــراً عــلى ورق رغم
أهـميـته في تـطبـيع األوضـاع في سنـجار
وعـودة أهالـيهـا بكل طـوائفهم وإعـمارها 
نــعم الــصــراع ومــذاهــبــهـم وقــومــيــاتــهم
الـسيـاسي عـلى أشدّه  مـا لم يـتم تشـكيل
وتدرك تأخذ على عاتقها  حـكومة عراقية 
اهـمـيـة مـعـاجلـة وحسـم مـشـكـلـة سـنـجار
ومــالم حتــسم ســتــظل الـفــوضى قــائــمـة
هـناك والـصراع اإلقـليـمي يتـجذّر وتـكبر
غـدته السـرطانـيـة وينـذر باإلنـفـجار بـأية
إذن األزمة مـرتبطـة بظهـور حكومة حلـظة

الى تـركـيــا ومـنــهـا تـأمــ حـدودهـا من
الـذي بـات خـطـر حــزب الـعـمــال الـتــركي
داخل حــدودهــا يــهــدد أمـــنــهــا الــقــومي
والعمليات العسكرية الـدولية مع العراق
الـتي تـنـفـذهـا( قـفل اخملـلب)  ودخـولـهـا
اكـثر مـن ستـ كـيلـومـتر داخل االراضي
على العـراقية  للـقضاء على بؤر الـبككا 
طـول الشـريط احلدودي من سـنجار الى
قـنــديل وجـبــال مـتــ وجـبل حــديـد في
أقـصى الـسـلـيـمـانـيـة  في حـ تـريـدهـا
ايـران معبـراً إستراتـيجياً  لـلوصول الى
ـتـوسط( طـريق احلـريـر) لـنـقل الـبـحـر ا
هـذا الـصـراع الـنـفط والــغـاز الى اوروبـا
اإلقـــلـــيـــمي والـــدولي  جـــعل مـن إعــادة
اإلعـمـار والنـازحـ في سـنـجـار في أمراً
والـسبب هو مـستـحيالً وفي مـهب الريح
ضـــــعـف إرادة الــــقـــــرار الـــــعـــــســـــكــــري
والـسياسي الـعراقي وعـدم حسم (قنـبلة
ســـنـــجــــار) في وقت مــــبـــكـــر مـن بـــعـــد
ــــوصل وتــــركــــهــــا لألهــــواء حتــــريــــرا
اليوم اخلـارجية  وصـراعاتهـا الداخلـية
مــايــحـــدث في ســنــجــار من مــواجــهــات
عـسـكـريـة بـ اجلـيش والـيـبشـه( قوات
إيـزيد خـان) حمـاية االيـزيدية الـتي قـلنا
وحـذرنا من وقت مـبكـر جدا من خـطرها
زدوج) وتـنامـيه ولـعـبـهـا لعـبـة(الـوالء ا
لــلـحـشــد الـشــعـبي تــمـويالً وتــسـلــيـحـاً
ولــــلـــبـــكـــكـــا عـــمـالً وخـــضـــوعـــاً أعـــمى
وتـــمــــردهم عـــلى احلـــكـــومـــة الوامـــرهم
فـحصـلت مواجـهات دامـية ب ـركزية  ا
فـي مــجــمع حــطــ ونــاحــيــة الــطــرفــ
بعد أن أنشأت سـنوني واطرافها وقراها
سـواتر ترابـية وأنفـاقاً عـديدة ومحـصنة
(عـلى غــرار أنـفـاق داعش) في جـبل جـداً
سنـجـار لـتثـبـيت سيـطـرتـها عـلى عـموم
سنـجـار وجـعـلـهـا مـعبـراً إسـتـراتـيـجـيا
لـلتـهـريب بكل أنـواعه( مـخدرات وسالح
الى خــارج ونــفط ومـــقــاتــلـــ دواعش )
وجــاء اجلـــيش وإقـــتـــحم هــذه الـــعـــراق
الـسواتـر وأزالهـا جمـيعـاً وركّز تـواجده
في داخل سـنجار التي شهدت قبل شهر
إشـتبـاكـات ومواجـهـات عنـاصـر اليـبـشة
ـوال للبـككا  بعد رفـع صورة كبيرة وا
ــديـنـة لـعــبـد الــله اوجالن في وسط ا

وجـرح عـلى إثـرهــا حـرق هــمـرلـلــجـيش 
ــركـبــات الــعــســكــريـة وضــرب ا جــنــود 
إن حــسـم اجلــيش لالوضــاع بــاحلــجــر 
ـزرية في سنجار تـأخر كثيراً وإزدادت ا

لم يـظـلم شـعب في الـتـاريخ  مـثـلـما ظُـلِم
والــظـلم شــعــبـنــا اإليــزيــدي في سـنــجــار
مـزدّوج ظلـم ذوي القـربى وظلم داااعش
أمـا ظلم ذوي الـقربى تـوحش االرهـابي ا
فـالــشـعب اإليــزيـدي  فـهــو أشـد وأقــسى
تـعرض الى وحشيـة المتناهيـة من تنظيم
وهتك الـعرض وقتل وحـشي هجّروفـجّر
الـرجـال والـشـيــوخ واالطـفـال وإغـتـصب
فهل هناك أبطش النساء وحولهن سبايا
ولكن ما تعرض واقسى من هذا التوحش
االيــزيـديــ بـعــد الـتــحـريـر هــو االقـسى
ـتعـاقـبة بـعد وذلك لـتجـاهل احلـكومـات ا
عـــــلـى اعـــــادة اعــــــمـــــار الـــــتــــــحـــــريــــــر 
وإيالئــهــا أول اهــتــمــام ألنــهــا ســنــجــار
ــــــتــــــضـــــرّر اآلول مـن داعـش وإعـــــادة ا
وتطبيع نـازحيها فوراً وتعويـضهم فوراً
هــذا أقل األوضــاع هـــنـــاك وفــرض االمـن
جتـازى به مـاكـان تــنـتـظــر ونـحن مـعــهـا 
ولـكن ماحـصل ويـحصل سـنجـار واهـلهـا
لــآلن  هـــو االقــسـى ظــلـــمــاً فـــســنـــجــار
تـتـنـافس عـلـيـهـا دول اقـلـيـمـيـة وجـهـات
داخـــلــــيـــة وتــــدفع ثـــمـن هـــذا الــــتـــدافع
فال إعــمــار وال عـودة اهــلــهـا والــتــنــافس
والتــعـويــضـهم وتــشــجـيــعـهم الــنـازحــ
ظلّت سنجار بعد التحرير تشهد للعودة 
تـمثّـل في وقـوع سـنـجار صـراعـاً داخـلـيـاً
فـــقـــسم يـــحــسـب عــلى بـــ ثالث والءات
ــــــقـــــــراطي اإلقــــــلـــــــيم واحلـــــــزب الــــــد
الـكردستـاني ويريد عـودة البشـمركة الى
سـنجـار ومـنـهم جمـاعـة ( مـاجد شـنـكالي
وفـيان دخيل ومحما خليل وكفاح محمود
وســـيــبــدو جــتــو وآخـــرين) وقــسم آخــر
حتت يافـطة إنـضم الى احلشـد الـشعـبي 
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ولــكن ظلّ والؤه وعــمــله حلــزب الــعــمــال
والـذي جعل الـكردسـتانـي التـركي البـكـكا
ســنـجــاربــفــضــلــهم خــاضـعــة عــســكــريـاً
بـحجة حمـايتها من داعش وقسم لـلبككا
ورفض أي ركـزية  آخـرإنحـاز للـحكـومة ا
إنــضـــمــام لــلـــجــهــات االخـــرى وتــمــسّك
أمـا الـصـراع اخلـارجي وهـو بـعـراقـيـته 
االخـطر علة مسـتقبل سنجـار وأهلها هو
الـصـراع التـركي- االيـراني عـلى إخـضاع
لعـدة اساب فتركيا لها سنـجار لسيطرته
أهـدافاً اقتـصاديـة وعسكـرية في سـنجار
مـنـها مـاهـو طـريق نـقل الـغـاز من االقـليم

بـأيـدٍ قذرة تـلعب وسـتبـقى سـنجـار ورقةً 
وتــرمـيـهـا مـتى فـيــهـا لـعـبـة الـكــوتـشـيـنـة
اإليـزيديون شـاءت بعد حتـقيق مصـاحلها
ألصــحـاب ضــحــيـة الــســيـاســات الــقـذرة 
زدوجة وللصراع االقليمي في الوالءات ا
الـعـراق والـدولي والـذي بــسـبـبه  تـنـمّـر
تـنــظــيم داعش االرهــابي وســيــطــر عـلى
وإستـثمر هذه مـدننا ودمرهـا وقتل اهلـها
الـصراعات الـداخليـة واخلارجيـة لصالح
مـشـروعه الـتـخـريبـي في الـشرق االوسط
ويــنــفــذ عــمــلــيــات ومــازال يــطلُّ بـــرأسه 
ــدن عــســكـــريــة جــبـــــــــانــة وقــذرة  في ا
الـعراقـية  نـعم سـنجـار ضـحيـة وجالدها
ومن مـن بـ ابـنــائـهــا وبـ ظــهـرانـيــهـا 
يـريدها كـبش فداء وبـقرة حلـوب لصاحله
 ســنـــــــــجـار مــديــنــة عــراقـيــة وأهــلــهـا
عــراقــــــــيــو اإلنـتــــــــــمـاء أصالء الـقــوم 
جـــذراً وإنـــتـــمــــــــــاء عـــبـــر الـــتـــاريخ لم
يخونوا تربة العراق يوماً ولهذا يدفعون
ثـمن إنـتـمـائـهـم لـلـعـــــــراق حـفــــــظ الـله
أهــلــنــا اإليــزيــدين في ســنــجـار وأعــادهم
ــــــــ الى ديــارهــــــم وبـ ــ غــا سـا

أهلهم .

دعـوم من ايران واحلشد الـطرف اآلخر ا
هذا سلحة الشعبي والفصائل الوالئية ا
شـكلة ويـؤخرعمـلية الـتطبيع من يعـقد ا
الـسـكـاني ويـزيـد من خـطـرهـا  السـيـما
وإن تـركـيا لـن تبـقى مـكـتـوفـة األيدي في
وضع سـنجـار الـكارثي ألن بـقاءه يـشكل
خـطــراً حـقــيـقــيـا عـلى مــسـتــقـبل أمــنـهـا
والســيــمــا تــواجه في ســنــجـار الــقــومي
مـسنود إقـليـمياً من عـدواً مزدوجاً هـناك
طـــــــرف إيــــــران فــــــالـــــــصــــــراع اآلن في
سـنــجـارتـركي- إيــراني  له عـدة اهـداف
وغـايات اقـلـيمـيـة واضحـة يـدفع ثمـنـها
أغــبـيــاء الــسـيــاسـة  وأغــبـيــاء الـوالءات
إن تـــواجـــد اجلـــيش األن في ــزدوجـــة ا
في تــطــمـيّن أهل سـنــجـار اليــكـفـي ابـداً 
سـنـجـار ويـشـجّع عـلى إعـادة نـازحـيـهـا
وإعـمار مادمـره أشرار داااعش ولكن ما
لم يــتم الــتـفــاهم ســيـاســيـاً وإقــلــيـمــيـاً
(ولن يــتم) في الــوقت الـراهن وعـراقــيــاً
لـشدة وعـمق الصـراع اإلستـراتيـجي ب
األطــراف ســتـبــقى ســنـجــار تـنــزف دمـاً
عــراقـيـاً غــالـيـاً عــلـيـنــا وسـيـقى أهــلـهـا
نـافي والنزوح مـشردين في الـشتـات وا

عــراقـــيــة وطــنـــيــة قــويـــة تــفــرض األمن
وتــمـنع الــتـدخل واإلســتـقــرار بـســنـجـار 
اخلــارجي بـــكل أشــكــالـه واحللّ األمــثل
إخــراج اي مــظــاهـر لــلــسالح  خــارجــهـا
دينة للشرطة احمللية من ابناء وتسليم ا
واجلـيش يرابـط كحزام نـطقة سـنجـار وا
ونـعـتـقـد هـذا األمـر ـديـنـة أمـني يـطـوق ا
بـعـيداً فـي الوقت احلـاضـر والـسـبب هو
رفض هـيئة احلـشد الـشعبي  والـفصائل
س)( باليـبشة ) (كحليف الـوالئية  (من ا
وهذا يـعـقّـد األزمـة عـراقـيـاً ويـؤخر لـهـا)
تـطـبيّـع األوضاع في سـنـجـار ونـواحـيـها
ــــــشـــــــكــــــلــــــة بـل هــــــو أسّ ا وقــــــراهــــــا
وهـو من يـؤخـر عـمـلـيـة إعادة وجـوهـرها
ومـا التـهـجـيـر األخـير أهـلهـا وإعـمـارهـا 
قـبل يـومـ إالّ دلـيل عـلى ذلك فـالـصـراع

داخل سنجار ب طرف أآلن.
ÃËœe  ¡ôË

هـمــا الـطــرف الــذي يـرفض وجــود قـوات
ايـــزيــدخـــان  مـــزدوجــة الـــوالء ويــرفض
الـبكـكا ومع عـودة البـشـمركـة واحلكـومة
واإلقليم ـركزية  والطرف اآلخـر العكس ا
ـركـزيـة عاجـزة عن مـواجـهة واحلـكومـة ا
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بغداد

مضت ثـمانـية أشـهر عـلى اإلنتـخابـات التي
قـيل بـأنهـا إسـتـثنـائـيـة والتـي مرت بـأنـفاق
الـتـشـكـيك بــنـزاهـتـهـا ثـم مـرت في مـتـاهـات
احملـــكـــمـــة الــدســـتـــوريــة الـــتي رفـــضت كل
االعـتـراضـات عـلـى تـلك الـنـتـائج ثم تـوقـفت
تــلك احملـكـمــة عن تـفـسـيــر مـعـنى ( الــكـتـلـة
األكبـر ) الى اليوم وبـسكوت غـريب وعجيب
أبـقى الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة تـعـيش صـراعـا
ســيـــاســيـــا كــبــيـــرا أســمـــوه هم أنــفـــســهم
باإلنـسداد السياسي   ثم جـاء طرح جماعة
كون األكبر اإلطار بـأنهم يدافعـون عن حق ا
في الـعـراق مـتـنـاسـ بـأن الـعـراق كـان وما
يــزال وبـــكل قـــومــيـــاته وأديـــانه وطـــوائــفه
ان ـكون األكـبـر وبـأن الـبـر وقـومـيـاته هـو ا
ثـل كل العـراق وأن ال تـنـبري كل يـجب أن 
كـتـلة لـلـدفـاع والبـحث عن مـصـالح أتبـاعـها
فـقط وإال فـقـد سـقطـت عنـهـا صـفـة الـتـمـثيل
الــنـــيــابي وحــسب الـــدســتــور الــذي هم من
شـرعـوه وأقـسـموا عـلى االلـتـزام بـنـصوصه

وحيـثيـاته  ثم جـاءت مـبادرة زعـيم الـكتـلة
الصـدرية بتـنازله عن تـشكيل احلـكومة الى
جـمـاعـة اإلطـار بـعـد هـذا االنـسـداد بـعـد أن
كان قـد اتفق مع القيادات السـنية والكردية
عــلـى تــشــكــيل اإلئــتالف الــوطــني الــثالثي
لـيـقف ضـد مطـالب اإلطـار الـتنـسـيـقي التي
تـتـحـدد بوجـوب تـشـكـيل حكـومـة إئـتالفـية
مـحــاصــصـاتــيــة رافــضـ شــعــار الـكــتــلـة
الــوطـــنــيــة بــعــد أن صــرح زعـــيم الــكــتــلــة
ـطــلق إلشـراك جــمـاعـة الـصــدريـة رفــضه ا
زمع تشكيلها اإلطار في تشكيلة احلكومة ا
بــعــد اجــراء اخلـطــوات الــدسـتــوريــة الـتي
تـسـبـق اخـتـيـار رئـيـس الـوزراء وحـكـومـته

قبلة .  ا
إن الــتـــقــاطـــعــات الـــفــكـــريــة والـــوطــنـــيــة
والــشــعــاراتـيــة الــتي حتــدث في الــســاحـة
الــسـيــاســيـة الــعــراقــيـة والــتي ولــدت هـذا
اإلنـسـداد الــسـيـاسي ال يـتـحـدد بـإعالن من
ــان اجلــديـد هي الــكــتــلــة األكـبــر في الــبــر

عـطل وال بشعـار ال شرقيـة وال غربيـة بقدر ا
مـا تـتـعـلق بـعوامل أخـرى كـثـيـرة أولـهـا هو
الــتــدخل االيــراني  –األمــريــكي في وجــوب
تـشـكـيل احلكـومـة الـقادمـة كل جـهـة وحسب
رؤيتـها ومصاحلـها في العـراق  حيث رأينا
سؤولـ اإليراني  عـسكري العـديد من ا
ومـدنــيـ  قــد زاروا الـعـراق والــتـقــوا بـكل
أطراف الـعمـلـية الـسيـاسـية من أجل تـقريب
وجهـات نظرها في طبيعة احلكومة اجلديدة
ومقـدار قربها أو بـعدها من الفـكر السياسي
اإليــراني ومـــديــات تــمــثــيــلــهــا لــلــمــصــالح
ـصــالح الــعــراقــيــة  فـكــانت اإليــرانــيــة ال ا
ــسـتـمـرة بـعـد اعالن نـتـائج زيـارات قـاآني ا
االنتـخابـات مكـوكـية مـا ب طـهران وبـغداد
فـيـمـا كــان مـسـجـدي وهـو ســفـيـر ايـران في
بغـداد احلـاضـر الدائم في كـل هذه الـلـقاءات
علـنة منهـا  فيمـا كانت لقاءات السـرية او ا
ســفـراء أمـيـركــا وبـريـطــانـيـا مـتــواصـلـة مع
زعمـاء الكتل السياسية وكذلك مع الرئاسات
الــثـالثــة الــتـي مــا تــزال تــديـــر الــبالد حتت

مسمى ( حكومة تصريف األعمال ) . 
ـعلـن في هذا الـصـراع الـسـياسي أمـا غـيـر ا
فــلم يــعـد خــافــيـا عــلى الــشـعب أبــدا والـذي
يــعــكس تـمــسك أطــراف اإلطـار الــتــنـســيـقي
بـالـسـطـة وعدم اسـتـعـدادهم ألن يـكـونوا في
ـعـارضـة   فـيـمـا يـريـد الـصدر أن صـفـوف ا
يـــبــعـــدهم عن الـــســلـــطــة بـــعــد أن قـــادوهــا
وحتـكـمــوا بـكل مـجــريـاتـهـا طـوال  19عـامـا
مضت مـن حكمـهم الذي زاد مـن تخلـف وفقر
شرائح وطـوائف الشعب الـذي يدعون بأنهم
يــدافـــعـــون عن مــصـــاحلـــهــا  مع تـــدني كل

قدمة لـلشعب بشكـل كبير ومؤلم اخلدمـات ا
وخــطــيــر كـــانت إحــدى نــتــائـــجه هي قــيــام
تـظــاهـرات تـشــرين الـتـي عـمت الــعـراق كـله
وبــــخـــاصـــة فـي بـــغـــداد وكـل احملـــافـــظـــات
اجلنـوبية التي يدعـون بأنهم بدافـعون عنها
وعن وجــودهـــا ومــصـــاحلــهــا وحـــاضــرهــا

ومستقبلها ... !
ال نريد القول بأن حكومة الكاظمي قد حققت
ـوذج حــكـومي لـلــشـعب مــا يـطــمح له من أ
مــطــلــوب  فــاجنــازات أيــة حــكــومــة لم ولن
تــتــحــدد بــعــمل عــامــ  رغم ان احلــكــومـة
ان  احلالـية ليس لها ظهر يـحميها في البر
بل بـالـعـكس  فـقـد تـعـرضت الى الـكـثـير من
ـتـحــديـة لـهـا في االعـتـراضــات واحلـركـات ا
نـطقة اخلـضراء اجلـامعـة لها  بل أن عقـر ا
حتى مـنزل رئيس الوزراء وصوره لم يسلما
من هــذا الـــتــحـــدي الــذي أســـتــخـــدمت فــيه
ـسـيـرة والـقـذائف الـصـاروخـية الـطـائـرات ا
ـسلحـة التي قامت بـها أطراف والتـحديات ا
تقع ضـمن تنـظـيمـات احلشـد الـشعـبي الذي
تـــقــوده شـــخـــصـــيـــات هم قـــادة فـي اإلطــار

التنسيقي .. ! 
إن مــا يــؤرق بــعض اجلــهــات الــســيــاســيــة
تـنفذة الـتي شاركت في حـكم العراق طـيلة ا
اضي وبنفس الوجوه والبرامج العـقدين ا
والـسـيـاسات الـفـاشـلـة في عدم تـوفـيـر احلد
األدنى من متـطلـبات العـيش الكـر لشرائح
كبـيرة وكثـيرة من الـشعب  هو أن تـمسـكها
في الــبـــقــاء في الـــســلـــطــة وبـــأي شــكل من
األشـكــال هـو خــوفـهـا مـن أن تـأتي حــكـومـة
جـديـدة تـفـتح كل مـلـفـات الـفـسـاد واإلخـفـاق
والـفـشل وتتـعرض الـكـثيـر من شـخصـياتـها
ــسـائـلــة الـقـانــونـيـة احلــقـيـقــيـة الـتي الى ا
ستـكشف اخملفي في طـبيعة عـمل احلكومات
الـسـابقـة وإثـراء الـكـثـير مـنـهم بـشـكل كـبـير
ــال الـعـام وعــلى حـسـاب من عـلى حــسـاب ا
يـــدعـــون بـــأنـــهـم قـــد أتـــوا الـى الـــســـلـــطـــة
(وسـيـأتـون كمـا يـزعـمـون ) خلدمـة الـطـائـفة

التي ينتمون لها ... !
‚«dF « «Ëd

ويأتي الـصـراع الـكردي عـلى مـنـصب رئيس
اجلمـهورية وهـو ال يختـلف عن الصراع ب
الصـدري واإلطار وأيضا بـحجة الدفاع عن
مصـالح األكـراد وليس عن مـصـالح الطـرف
ــسـلــحـ والــعـائــلـتــ الـلــتـان الـكــرديـ ا
حتكمان شعبنا الكردي منذ عام  1991والى
الـيــوم والـتي أثــرت وبـشـكـل كـبـيــر جـدا من
خالل سـيـطـرتـهـا عـلى ثـروات الـعـراق طـيـلة
ـاضــة والـتي تــتـصــرف بـهـا وفق الـعـقــود ا
سـتـراتيـجـيـة تـقـوية الـسـلـطـة في كـردسـتان
تهـيأة إلعالن استـقاللها عـن العراق  وزيادة
ثـرواتـهـا الـعـائــلـيـة في آن واحـد بـعـيـدا عن
ـركزية والـدستور والقـوان التي السـلطة ا
ــركــز والـتي حتـكم الــعالقــة بــ اإلقـلــيم وا
صـــارت وفـــودهـــا تــــزور بـــغـــداد وتـــلـــتـــقي
سـؤولي احلكـومة حتت يـافطـة الدفاع عن
حقـوق الكرد التي هي ذريـعة من أجل اجبار
ـطـالبـهم احلـكـومـة االحتـاديـة عـلى االذعـان 

العائلية اخلاصة جدا !!
لـقـد فـشـل اإلطـار في تـشـكـيل احلـكـومـة رغم
فـتـرة الـ  40يـومــا الـتي مــنـحـهــا لـهم زعـيم
سـتقلون التـيار الصـدري  وكذلك سيـفشل ا
في تـشكيل احلـكومة خالل الـ  15يـوما التي
مـــنـــحت لــهـم وألســبـــاب كـــثــيـــرة ال مـــجــال
لـلـخوض فـيـهـا اآلن  وستـعـود الـكرة حـتـما
الى ســـاحـــة اإلئــتـالف الــثـالثي لـــتـــشــكـــيل
احلـومـة اجلــديـدة الـتي نــشك أيـضــا بـأنـهـا
ســـوف تـــلـــبي مـــطـــالب الـــشــعـب ومــطـــالب
الـتـشـرينـيـ بـأدنى حـدودها وأولـهـا تـقد
ــتــظـاهــرين الى احملــاكم اخملــتــصـة قــتــلـة ا
وكـــذلك الـــكــشـف عن أســـمــاء من ســـاهم في
ـــــالي واإلداري اســـــتـــــشـــــراء الـــــفـــــســـــاد ا
ومحاكمتهم ... وتلك لعمري أمور لن تتحقق
اال بعد ليس أقل من خمسة دورات إنتخابية
قـادمـة بـسـبـب وجـود احلـكـومـات الــعـمـيـقـة
ـسلحـة للكتل وكذلك بـسبب كثرة األجـنحة ا

السياسية ... والله من وراء القصد

 ÊuO «dF « UN √ UO

انهضوا من أجل بيئة تليق بأنساتيتكم  .... 
ـأل آذانـكم هـنــاك من  يــقــطع أشــجـاركـم و  يـلــوث مــســاكـنــكم  و انــهــاركم و  هــوائـكم و 
ضـجـيـجـا.... و عـيـونـكم رمـادا  و يــلـفح  أجـسـادكم بـسـيـاط الهـبــة ... و يـحـيل بـسـاتـيـنـكم
ـسـتنـقـعات.. ـيـاه و يـجفف حـتى ا مشـاريع له .... و يـحـيي الصـحـارى ويـوسعـهـا و يـقلل ا

قطوع اصال  رضى رمال و هباءا ليقطع النفس ا ويسقي ا
انهضوا  من أجل بيئة توفر احلد اإلنساني األدنى 

ن يخاف األمواج  طالبة فال حياة  بالعمل   الكشف وا
{ نقيب اطباء العراق العام
{ عن مجموعة واتساب
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يـعاني احملاسـبون احلكـوميون في الـعراق من ضيـاع حقوقهم ,حيث الى الـيوم ال تصرف لهم
مـخـصـصات اسـوة بـبـاقي الـتـخـصـصات ,فـمنـذ عـقـود وهم يـعـانـون الـتـجـاهل احلـكومي ,فال
تـصـرف لـهم مـخـصـصـات مهـنـيـة وال مـخـصـصـات خـطـورة! مع ان عـمـلـهم هـو االشـد اهـمـية
واالكـثر خـطورة في كل مـفـاصل مؤسـسات الـدولة ,اكثـر من الـتخـصـصات الـتي تـصرف لـها
االمـوال ,وقــد كــان االمل في نــقــابـة احملــاســبــ ان تـتــحــرك وتـدافـع عن حــقـوق احملــاســبـ
ـهنـدس ,الـلـتان احلـكومـي ,مـثـلمـا فـعلت بـاقي الـنقـابـات من قبـيل نـقابـة احملـاميـ ونـقابـة ا
دافعتا بـشكل مستميت عن حـقوق من تمثلهم ,حتى حـصلت على حقوقهم عام 2020 ودخل
ـوازنة الـتشـغيـلية ,وهم اليـوم يتـنعـمون بـفضل كـفاءة نـقابـاتهم.ان ـالي ضمن ا تخـصيـصهم ا
ـشاكـلهم ,وال احملاسـب احلـكومـي فـمصـيبـتهم تـكمن في نـقابـتهم الـكسـولة ,التي ال تـهتم 
تتحرك دفاعا عنـهم.ولعل اهم مسؤوليات نقابة احملاسبـ ان تكرس جهودها لتحس أوضاع
احملاسب العامـل في مؤسسات الدولـة حيث تدافع عن مصالح احملاسـب احلكومي أمام
ـسؤول االول عن ضـياع حـقوقـهم بتـراخيـها وكـسلـها ,فـاألولى ان تطالب الـدولة ,والـيوم هي ا
هنـية ومـخصصـات اخلطورة ,وهـو جزء قلـيل من مهـامها كـنقـابة. لكن بإضـافة مخـصصـات ا
الكسل وتراخـي ينخر بجـسد النقابة ,لذلك انعدمت مـنها الفائدة وحتـولت جلسد ال ينفع ابدا!
وهـنا اتـسـاءل ما فـائدة وجـودها كـكـيان نـقابي وهي ال تـفعل اي شـيء من مهـامهـا االساسـية,
حـيث اصـبح احملـاسب داخل مـؤسـسـات الـدولة االقـل رعايـة واالكـثـر اتـهـاما ,ومن دون غـطاء
هندس وحماية ,بل اصبح الـكثير من احملاسـب  يتمنون قـيادة نقابية كـما متوفر في نقـابة ا
واحملـامي ,ألنها نـقابـات تدافع عن الـفئات الـتي تمـثلهـا.اخيـرا: ندعو نـقابـة احملاسبـ للـقيام
ـوازنة لـضمـان اضافـة مخـصصـات مهـنيـة ومخـصصات سـؤوليـتها ,والتـحرك قـبل اقرار ا
خـطورة لـلمحـاسبـ احلكـومي ,لتكـفر عن سـيئـاتها ,وتـفعل مـا في رقبـتهـا من مسـؤولية هي
مقـصرة حلـد اليـوم في اداءها ,نذكـر لعل احلق يـعود ألهل ,في بـلد يـنتـشر الـظـلم فيه بـشكل
بشع ,وعسى ان تنفع التـذكرة فتتحرك نقابـة احملاسب وتصحح حالها ,وتفـعل ما في رقبتها

من حقوق.
{ عن مجموعة واتساب

wK  b  tK « b  bF « 

بغداد



bL  f u

6

 W —UA*« U M*« bÒIH  WO *Ë_« ÂU  5 √
rN «Ë ”uIK  UO ¬ W uD

…dB « qA

والحـق الــفـــشل نــفـط الــبـــصــرة مــرة
اخــرى بــعــد خــســارة الــزوراء الـدور
قبل االخير لـيعود بالـثانية من زاخو
بهـدف لـهـدفـ لـيـتـجـمـد رصـيده 36
في مـوقـعه الـثـالث عـشـر فـيـمـا ارتفع
رصـــيـــد زاخـــو الـــثـــامن  43وواصل
الـصـنـاعـة نـزف الـنـقـاط بـتـعـادله من
دون اهـداف مـع الـديـوانـيـة لـيـسـتـمر
خـامس عشـر واالخـر تاسع عـشر في
وضع اليــحــسـد عــلــيه وتـشــعــر فـرق
نـطقـة احلمـراء باإلحـباط احلـقيقي ا

واقع. جراء االستمرار في اسوء ا

وقـبـول الـتـعادل مـن ضيـفه الـكـهـرباء
ــــوقع الــــثـــــالث واالســــتــــمــــرار فـي ا
ــركــز بـــالــصــراع مـع الــطالب عـــلى ا
الــثــاني بـــفــارق نــقــطــة فــيــمــا تــقــدم
الـكهربـاء تاسـعا بـعد نـتيـجة حتسب
للـتـشـكـيل الـذي اسـتـمـر يـقـدم األمور
بشكل واضح وسيكون امام االختبار
احلــــقـــيـــقـي امـــام اجلـــويــــة نـــهـــايـــة
االســـبــوع احلـــالـي ويـــرى جـــمـــهــور
الـنـجـف مـهم جــدا ان يـعـود فــريـقـهم
لسكة االنتصارات ويـحتفلون بالفوز
ـساعـدته بدعم عـلى القـاسم بـهدفـ 

موقعه السابع 45.

واجهة نوروز اجملتهد كثيرا العائد
بـنـقطـة غـاليـة من الـبصـرة تـقدم بـها
لـلحـادي عـشر ويـتـواصل بنـجاح مع
مــواجــهـاتـه االخـيــرة ويــدعم مــهــمـة
ـشـاركـة االول قـبل ان الـبـقـاء هـدف ا
ـــيــنـــاء وحــالــة يــزيـــد من مــشـــاكل ا
الــتـــرقـب جلـــمــهـــوره فـي ان يـــغــادر
الــدوري بــعـــدمــا اخـــــذ يــتــنــازل عن
نــــتــــائـج االرض الــــتي أخـــــذت مــــنه

الكثير.
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وضــيع الــوسط عــلى نــفــسه فــرصـة
الـتقـدم ثانـيا بـعد التـنازل عن تـقدمه

بــاســتــقــبـالـه الـوسط فــيــمــا يــضـيف
الزوراء زاخو اخلميس.

W U u « Ÿ«d

وانـــتــزع اجلـــويــة فـــوزا صــعـــبــا من
ضيـفه الطالب بالـفوز بهـدف لواحد
باراة الـتي جمعت الـفريق في في ا
الـشعب الـنتـيجـة التي عـادت بالـبطل
لـلـمـنـافـسـة عـلى الـوصـافـة علـى بـعد
خـــمس نــــقـــاط وله ثـالث مـــبـــاريـــات
مــؤجــلــة وســـيــكــون غــدا فـي مــلــعب
ــواجــهـــة اصــحــاب االرض االمــانـــة 
والـتـطـلع حلـسـمـهـمـا لالقـتـراب اكـثر
من الغـر الثـاني والرغـبة فـي انهاء
ـوسم وصــيـفـا فــيـمـا فــشل الـطالب ا
مرة ثـالثة في تـدارك النتائـج اخمليبة
من الــنـفط بــهــدف والـوسـط بـهــدفـ
لثالثة ومن اجلوية بهدف لهدف في
اسوء مـدة وفي كبـوة قد يـدفع ثمـنها
ــركـز الــثــاني امــام تـهــديــد الـوسط ا
واجلــــويـــة وســــيالعـب الــــصـــنــــاعـــة
واجلـويـة يـحل ضيـفـا عـلى الكـهـرباء

اخلميس .
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ومـا زال الـشــرطـة يـتـصـدى لــلـمـهـمـة
واحلــصـول عــلى الــلــقب بـعــد الــفـوز
الـــرابع والـــعـــشـــرين عـــلـى ســـامــراء
بــرصــيـد 76 فــيــمــا اســتــمـر الــفــشل
ؤشرات تـشير الى تـذيل وا يالحق ا
ـتـصـدر يـقـتـرب من هـدف مـحـدد ان ا
حــــيث احــــراز لــــقب الــــدوري في ظل
ـتــواصـلــة وفي افـضل الـنــجـاحــات ا
طـريـقــة يـسـوق مـبـاريــاته وسـيـخـرج
ـواجـهة نـفط مـيـسـان الذي االربـعـاء 
عــــاد بـــتـــعــــادل من مـــلــــعب االمـــانـــة
لــيــسـتــمــر فـي مـكــانـه الــثـانـي عــشـر
وسم في ويـسـتـعد الخـتـزال نـتائـج ا
طـلوبة وقت واصل االمانـة نتـائجه ا
ــوقع وتــخــطـى مــواقع اخلــطـــر في ا
الرابع عـشـر وسـيـخرج لـلـسـليـمـانـية
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حــافـــظت الــفــرق مـن الــتــرتــيب االول
حــتى الــثــامن عــلى مــواقــعـهــا فــيــمـا
طالت التغيرات اربعة مواقع فقط من
الـتـاسع للـثـاني عشـر قـبل ان تـستـمر
فـرق مـنطـقـة دائـرة اخلطـر عـلى نفس
أوضـاعــهـا وتـواجه حتــديـات الــبـقـاء
بـعـد تــأكـيـد هـبــوط اربـعـة فـرق وذلك
بعد انتـهاء مباربـات اجلولة الثالث
ـمـتـاز عـلى بـعـد ثـمـاني من الـدوري ا
وسم وكل شيء جوالت على انتهاء ا
ســيـحـدد فــيـهــا وقـد تــسـتـقــبل دائـرة
الهبوط القاسم بعدما انحدر وتراجع
ـرحـلـة الـثـانـيـة بـخـمس مـنـذ بـدايـة ا
خـســارات اخــرهـا من الــنــجف الـدور
ـــاضـي بـــهــــدفــــ واربع تــــعـــادالت ا
ـيـنـاء في وفـوزين عـلى الـصــنـاعـة وا
ـــوقع الـــســـادس عـــشــر 30 نـــقـــطــة ا
ويستقبل الـديوانية االسبوع احلالي
على بعـد نقطتـ من الكرخ في دائرة
اخلـــطــر الــذي فــرض الـــتــعــادل عــلى
ـواجـهة الـزوراء وسـيـخرج االربـعـاء 
ــيــنــاء قــبل ان يــتــعــثـر الــزوراء في ا
حتــقـيق الــفـوز امــام الــكـرخ واكــتـفى
بـالـتـعـادل الـذي يـعنـي اكثـر من شيء
وسط خـيــبــة امل جـمــهــوره الـرافض
للنتيجة التي الزمته التراجع خامسا
عـلى بعـد نـقطـت مـن اقرب مالحـقيه
ر بـافضل ايـامه ويقوم النـفط الذي 
ـطـلــوب بـتــحـقـيق الــنـتـائج بـالــدور ا
ـــهـــمــة وذلـك بـــالــفـــوز عـــلى اربـــيل ا
بــهـــدفـــ وهــو الـــثــالـث تــوالـــيــا 49
ويـتـطــلع إلى ضـرب كـومــة عـصـافـيـر
بـحجـر واحد عـنـدما يـخرج اخلـميس
ـقـابـلـة نـفـط الـبـصـرة بـيـنـمـا تـراجع
اربــيل لــلــمـركــز الــعــاشـر 36مــتــاثـرا
ر ـة الـثـانـية بـعـد الـسـقـوط ا بـالهـز
حتـت انـــــظــــــار عـــــشــــــاقه مـن زاخـــــو
وســــيــــكـــون امــــام اخـــتــــبــــار صـــعب
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ـنافـسة حلـجز تـذكرة نـتخب الـعـراقي للـصم والبـكم لكـرة الـقدم آمـاله بالـبقـاء ضمـن دائرة ا أنـعش ا
قبل. العبور للدور ا

ـبـية الـعـراقـية عـقـيل حمـيـد في تـصريح صـحـفي ان مـنتـخـبـنا لـلـصم حقق وقال رئـيس الـلجـنـة الـبارا
يـزاً خالل اللقـاء بأربعـة أهداف لثالثة الي بعـد أن قدم مسـتوى  نتـخب ا منتـخبنـا االنتصار عـلى ا

قبلة. ا انعش آماله للبقاء ضمن دائرة التنافس والتاهل للمرحلة ا
نتـخب العراقي في اجملـموعة الـثالثة إلى  وكانت قرعـة بطولـة العالم لكـرة القدم لـفئة الـصم أوقعت ا

انيا. جانب منتخبات أمريكا ومالي وتركيا وأ
وكان الفريق العراقي قد خسر مباراته أمام أمريكا بنتيجة 4-1.
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ـبية تفـقد األمـ العـام للجـنة األو
الــوطــنـيــة الــعـراقــيــة هـيــثم عــبـد
شاركة نـتخبـات ا احلميـد وفود ا
في مـــنـــافـــســات بـــطـــولـــة آســـيــا
بالقـوس والسهم للـرجال والنساء
والتي ستنـطلق فعاليـاتها يوم غد
الــسـبت في مــلـعب الــسـلــيـمــانـيـة
ـشــاركـة سـبـعــة عـشـر مـنــتـخـبـاً
آسيوياً عـلى ان تستمر الـفعاليات
حـتـى الـثـاني عـشـر من شـهـر آيـار

احلالي.
W —U  W uD

وثـمن عــبــداحلـمــيــد خالل زيـارته
لـلـوحـدة الـتـدريـبـيـة لـلـمـنـتـخـبات
الـــقــاريـــة ظـــهـــر امس اجلـــمـــعــة
شاركة الواسعة للدول اآلسيوية ا
متمنياً لهم طيب االقامة في بلدهم
الـثــاني الـعـراق مــطـالـبـاً الــلـجـنـة
ــنـظــمـة بــعـكس صــورة مـشــرفـة ا
لـلعـراق وهو يـحتـضن أول بطـولة

قارية منذ سنوات.
وتـمـنى عـبـداحلمـيـد تـقـد أفضل
ــسـتــويـات والــنـتــائج وحتــقـيق ا
أعلى األرقـام في مـنافـسات بـطولة

آسيا للعبة.

وأكــد عــبـد احلــمــيـد دعـم الـلــجــنـة
ـــبــيــة الــتـــام الحتــاد الــقــوس األو
والـسـهم من أجل جنـاح مـنـافـسات
الـبـطولـة االسـيـويـة وحث االحتاد
عــلى تـكــثـيف اجلــهـود الالزمـة من
أجل ان يــكــون الــتــنــظـيـم بـأفــضل

صورة.
وفي سـيـاق مـتصل إحـتـضن فـندق

Í—Ëœ∫ احدى منافسات دوري الشباب بالكرة الطائرة
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متاز بكرة القدم Í—Ëœ: احدى مواجهات الدوري ا
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 أعلن نادي تشـيلسي اإلنكـليزي في بيـان رسمي عن عقد صـفقة أسفرت عن
انتـقال مـلكـيتـه إلى حتالف بـرئاسـة رجل األعمـال األمـيركي تـود بويـلي والذي

يضم باإلضافة له كل من كليرليك كابيتال ومارك والتر وهانسيورج ويس.
لـيـارديـر الروسـي رومان إبـرامـوفـيتش قـد اضـطـر إلى بيـع "فخـر لـندن" وكـان ا
فـروضة في بريطانـيا على رجال األعمـال الروس بعد غزو نتيجة الـقيود ا
قـوات بوتـ ألوكـرانـيا.ونـشـر نـادي تـشيـلـسي عـبر مـوقـعه الـرسمي
بـيـانـاً جـاء فـيه: "يـعـلن تـشـيـلـسي شـراء تـود بـويـلي لـلـنـادي وأنه
كن أن يؤكـد نادي تـشيلـسي لكـرة القدم أنه ـالك اجلديـد.. و ا
 االتـفـاق عـلى الشـروط جملـمـوعـة مـلـكيـة جـديـدة لالسـتـحواذ
عـلى النادي بـقيادة تـود بويلـي وكليـرليك كابـيتال ومـارك والتر

وهانسيورج فايس".
ÍœUM « —UL «

اضية مع وكان تشـيلسي قد توصل إلى اتفـاق في الساعات ا
حتـالف تـود بويـلي عـلى بـيع النـادي مـقابل 2.5 مـليـون جـنيه
الك اجلـدد إســتـرلــيـني ( 3.08مـلــيـار دوالر) مع إلـزامــيـة ا

بدفع  1.75مليار جنيه لالستثمار في النادي.
اني توماس توخيل من جانب آخر أوضح مدرب الفريق األ
أن العــبي الــنـادي تــأثــروا بـالــعــقــوبـات مــا تــســبب بــتـراجع

مستواه لكنه نفى أن يكون ذلك عذرًا للتراجع في النتائج.
وقال في مؤتمـر صحفي قبل مواجهة ضيفه لفرهامبتون هذا
ـكـنـني حتـديـد إلى أي يـؤثــر عـلى الـفـريق بـالـتـأكـيــد لـكن ال 
البس درجــة.وتــابع أن "هـذا الــقـرار تــرك تــأثـيــرًا في غــرفـة ا
ويـشـكل جـزءًا ضخـمًـا ومـستـقـبل كل فـرد ليـس واضحًـا لـعدم
هم أال نـعتـبر هـذا عذرًا".وقال وجـود مفـاوضات مع أحـد.. من ا
ــوقف وسط مــبــاريـات إقــصـائــيــة كـبــرى وجـدول ايـضــاً "حـدث ا
ا يوجـد شعور مـزدحم وفي الدوري حـيث نتـطلع حلصـد نقـاط ور
ــة وفــقــد بـعض بــالــفــريق بــعـدم االنــشــغـال كــثــيــرًا بـالــفــوز أو الــهـز

االمتيازات وهذا قد يكون كافيًا خلسارة مباريات".
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ـاضي  حقـقت كرة الـقدم في بـداية الـسـبعـينـيات وحـتى أوائل الـثمـانيـنيـات من الـقرن ا
ـية  حـيث ظهـرت بـشكل الفت في العب اآلسيـويـة والعـا الـكـويتـية مـكـاسب كبـيـرة في ا
سـتـطـيل األخـضر  وكـانت تـلك الـفـتـرة لعـشـاق الـلـون األزرق الـذهبي من الـسـاحـة أو ا
العب التي حيث االهـتمام ومستوى ومظهر اللـعب  كذلك ظهر العديد من الالعب في ا
مرت بـجوالت وأصبـحوا جنـوما في ذاكـرة اجلمـاهير حـتى الوقت احلـاضر . نـعم أثبتت
اضي قيمـتها في تعزيز كرة القـدم الكويتيـة في السبعيـنيات وأوائل الثمـانينيات الـقرن ا
نتخب الـكويتي هو أول ستويـ اآلسيوي والدولي. كـان ا كـاسب واالنتصارات عـلى ا ا
فـريق عربي آسيـوي يصل إلى نـهائي كأس آسـيا عام 1976 وأول فـريق عربي آسـيوي
ـبياد في موسكو 1980 وأول فـريق عربي وخليجي يفوز باللقب يـصل إلى نهائيات األو
اآلسـيــوي في خـريف عـام 1980. كـانت الــنـتـائج إيـجـابــيـة في تـصـفــيـات كـأس الـعـالم
باسـبانيـا  ثم صعدت إلـى النهائـيات صيف 1982 وظـهور العب دولـي مثل احلارس
األم أحمد الطرابلسي  حمد بو حمد  جاسم يعقوب  رضا معرفي  فيصل الدخيل
ال  محـبوب جـمعـة  فاروق إبـراهيم دريـهم و علـي ا سعـد احلوطي  سـعود بـو حـمد 
إبـراهيم  فـتـحي كـميـل  عبـدالـله مـعيـوف عـبدالـعـزيـز العـنـبـري  ومن بعـدهم عـبـد الله
جـمال يـعـقوب  نـعيم سـعـد  يوسف الـسويـد  نـاصر الـغا الـبـلوشي  جـاسم بهـمن 

محـمد كرم  ولـيد جـاسم  مؤيد احلـداد وغيـرهم من النجـوم وأساطـير في ذلك الوقت.
بـعد انـتـهـاء مونـديـال مدريـد  تـراجع مسـتـوى الكـرة الـكـويتـيـة بشـكل عـام  وحتى اآلن
يسـتمر هذا التراجع وهناك تساؤالت كثـيرة حول سبب هذا التراجع أوالتراجع في كرة
القـدم الكويتـية على عكس دول أخـرى مثل قطر والـسعودية واإلمارات وحـتى عمان التي
ــيـة وحـتى دول شـرق آسـيـا مـثل وصـلت الى مـراحل مـتــقــــــــــدمـة في كـرة الـقـدم الـعـا
الـيـابان و كـوريـا اجلنـوبـية . وصل الـسـعـودية إلى مـونـديال أكـثـر من مرة وفـازت بـكأس
ـنـتخب الـقـطـري صاحـبه تـنـظـيم أكبـر مـلـتـقى رياضي دولي آسـيـا عدة مـرات  وكـذلك ا
ونديال 2022 وفاز وشـارك في أكثر من بطولة دولية وقـارية  كما كانت الكويت رائدة
في مجـال اإلعالم الريـاضي كانت صـحيـفة اجلـماهـير من أشـهر الـصحف الـيومـية في
ـا تـصـدره من مـقاالت اإلخـبـاريـة وتـقـاريـر ريـاضـيـة جلـميع ـاضي  ثـمانـيـنـيـات الـقـرن ا
األلـعاب  إال أن تـلك الـصـحيـفـة الـشهـيـرة اخـتفت مـع اختـفـاء كرة الـقـدم الـكويـتـيـة على
الساحة الرياضية . كرة الكويتية بحاجة إلى دراسة عميقة واهتمام من الدولة وحتى من
ـرافق الريـاضـية ـنـتخب واألنـديـة. نـعم قلـة ا اجلـمـاهيـر الـتي كانت فـي السـابق داعـمة ا
سؤول جتاه الرياضة العب لها تأثير كبير  فضلًا عن قلة وعي ا وا
ـيات الـريـاضـية وخـاصـة كـرة القـدم  وقـلـة االهـتمـام بـاألكـاد

وخاصة للشباب واألشبال .
 أخيـرا يحق لـلجـمهـورالـكويـتي أن يسـأل عن مسـتقـبل كرة
القـدم في بالده . مـستـقبل األزرق غـير مـعروف او مـجهول
إلى حــــد مــــا  وهــــذا ســــؤال يــــجـب أن يــــقــــال: هل هــــذه
اإلخفـاقات التي لم حتل قبل أربـع سنة تـستمر إلى األبد?
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أعلن القائم بأعمال رئيس اجمللس
بي اآلسـيوي الـيوم اجلـمعة األو
تــأجــيل دورة األلــعــاب اآلســيــويـة

قبلة حتى العام 2023. ا
وقال رانـدير سيـنغ القائم بـأعمال
ـبي اآلسـيوي رئـيس اجمللس األو
ــقــررة في إن األلــعـــاب الــقــاريـــة ا
مـديــنـة هـانـغــتـشـو الـصــيـنـيـة في

قبل تأجلت حتى 2023. ايلول ا
ـقرر إقـامة الـنسـخة 19 وكان من ا

من األلـعـاب اآلسيـويـة الثـانـية في
الـعـالم من حـيث احلـجم بـعد دورة
ـبـيــة الـصـيـفـيـة بـ األلـعـاب األو
الـعـاشـر واخلـامس والـعشـرين من
ـقـبل في هـانـغـتـشـو الـتي ايـلـول ا
تـبعـد نـحو 175 كـيـلومـتـرا جـنوب

غربي شنغهاي.
ولم يـتم طـرح أي سبب عـلى الـفور
لــلـــتـــأجــيل لـــكن أثـــيـــرت عالمــات
االسـتـفـهـام حـول إقـامـة الدورة في
ظل إغالق مـدينـة شنـغهـاي مؤخرا

بية تتابع بطولة القوس والسهم الدولية في السليمانية W∫ االو uD

ــؤتـمـر الــفـني الـذي هـاي كـرست ا
أداره النائب األول لـرئيس االحتاد
اآلســيــوي الــســيــد جــابــول غــازي
كتب الـتنفيذي إضافة الى عـضو ا
لالحتـاد اآلســيـوي الـســيـد بــيـبـاك
راج ورئــيـــســة جلــنـــة احلــكــام في
الـبـطـولـة االيـرانـيـة غـزالـة رسـولي
فـضالً عن رئـيس االحتـاد الـعـراقي

ـثـلو ـشـهـدانـي و الـسـيـد سـعد ا
ـشـاركـة حـيث جرى ـنـتـخـبـات ا ا
ـؤتـمـر الـفــني مـنـاقـشـة كـافـة في ا
الـتــفــاصــيل والــتــعــلــيــمـات الــتي
تخص مـنافـسات الـبطـولة فضـــالً
عن مـنـاقــشـة الـتـعــديالت الـدولـيـة
األخـــــــــــــيـــرة الـــتـي طـــرأت عـــلى

قانون لعبة القوس والسهم.

بـــســـبب تـــفــشـي كــوفـــيــد-19 و
اتــخـــاذ قــرار الــتـــــــــــأجــيل خالل
اجـــتـــمـــاع اجملـــلس الـــتـــنـــفـــيــذي
بي اآلسيـــــــوي في للمجـلس األو
طــشــقــنـد الــيــوم.وتــأجــلت مــعـظم
األحـداث الــريـاضــيــة الـدولــيـة في
الـــصــ أو ألـــغـــيت مـــنـــذ بـــدايــة
جائحـة كوفيد-19 باستـثناء دورة
األلـعاب الـشـتـوية الـتي أقـيمت في
بـــكـــ فـي ظل ضـــوابط صـــحـــيـــة

اضي. صارمة في شباط ا

وقــال مـــنـــظــمـــون في مـــديـــنـــــــــة
اضي هانغتشو في بداية نيسان ا
ــنــافـــــــــســات إن جــمــيع مالعب ا
الـــــبــــــــــــالـغ عــــددهــــا  56والــــتي
ســـتــــســـتـــــــــــضــــيف الـــدورة قـــد
اكـــتـــمــــلت مع اســــتـــمـــرار إجـــراء
فـعـاليـات جتريـبـية حـيث تـسـتـعد
ـــــديــــنـــــــــــــة الـــــواقـــــعــــة عـــــلى ا
ضـــــــــفاف بحيرة الستضافة أكثر
من 11 ألف ريــــاضي من 44 دولـــة

وإقليم.

…dzUDK  »U A « Í—Ëœ wzUN  U UM  ‚öD ≈
ÊU e « ≠œ«bG

انطلـقت امس السبت مـواجهات نهـائي دوري الشباب
ـمــتـاز بــإقـامـة ـرافق لــلـدوري ا تـولـد  2004 – 2003ا
مباراتـ في قاعة الشـعب الدولية بـالعاصمـة احلبيبة

بغداد.
وقال رئيس الـلجنة الـفنية سـوادي حس في بيان ان
امس شـهـد إقامـة لـقائـ االول يـجمع فـريـقي اجليش
واحلــبــانــيــة يــلـــيه لــقــاء آخــر يـــجــمع غــاز اجلــنــوب
والـشرطـة.وأضاف ان مـنـافسـات اليـوم االحد سـتشـهد
مواجهات مهمة في نـفس التوقيتات اذ سيالعب فريق
اجلـيش منـافسه الـشرطـة فيـما يـلتـقي فريـق احلبـانية

بغاز اجلنوب.
ـنافـسـات سـيـكون يـوم غـد االثـن اذ وب ان خـتـام ا
سـيالقي الـشـرطـة مـنافـسه احلـبـانـية ويـالعب اجليش
درب فـريق غـاز اجلـنـوب.واخـتـتم احلـديث: سـيـكـون ا
واجهات االيطالي فيشنزو ناتشي حاضراً في جميع ا
ـشـاهـدة الالعبـ عن كـثب واخـتيـار الـعنـاصـر االبرز
ــقـــبـــلــة. الرتــداء الـــقـــمــيـص الــوطـــني فـي احملــافـل ا
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تــلــقى االحتــاد اجلــزائــري أول رد
رســمي من االحتــاد الــدولي لــكــرة
الــقــدم فـــيــفــا بـــخــصــوص إعــادة
مــواجــهــة الـكــامــيــرون واجلــزائـر
بـــــــإيـــــــاب الــــــــدور احلـــــــاسـم من
ــؤهــلـة الــتــصـفــيــات اإلفـريــقــيـة ا

ونديال قطر.
ونـــشـــر االحتـــاد وعــــبـــر مـــوقـــعه
الــرسـمي بـيـانــا أكـد من خالله أنه
تـلــقى مـراسـلــة رسـمـيــة من جلـنـة

التحكيم التابعة للفيفا.
وأكـــد فــيــفـــا في مــراســـلــته أن كل
ــشــكــوك فــيـهــا خالل الــلــقــطــات ا

مـواجـهـة اجلزائـر والـكـامـيرون 
"فحـصها" بعـناية من طـرف حكمي
VAR "ــسـاعــد "الـفـار الـفــيـديـو ا

باراة. أثناء ا
قبل أن تضيف جلنة التحكيم أنها
تـأسف لـشـعـور االحتـاد اجلـزائري

واجهة. بأن احلكم غير مجرى ا
وذلـك في إشـارة واضــحـة لــصـحـة
قرارات احلكم الغامبي بكاري بابا
غـاسـامــا وابـتـعـاد فــرضـيـة إعـادة
الـلــقــاء بـحــسب حتــالــيل وسـائل

إعالم جزائرية.
وأعـــلـــنت جلـــنـــة االنـــضـــبـــاط في
االحتـاد الـدولي لكـرة الـقـدم الفـيـفا
ـاضي قــرارهـا الـنــهـائي االثـنــ ا
بشأن مباراة اجلزائر والكاميرون.

سـويسـري عـلى االحتاد اجلـزائري
لكرة القدم بسبب شغب اجلماهير
فـي مــدرجـــات مـــلــعب "مـــصـــطــفى
ـقذوفـات وإشعال تشـاكر" بـإلقاء ا

األلعاب النارية.

U—»…∫ جانب من مباراة اجلزائر والكاميرون

 توماس توخيل

ورفـــضـت جلـــنـــة االنـــضـــبـــاط في
الـــفــيــفــا إعـــادة مــبــاراة اجلــزائــر
والكاميرون وفقـا لشكوى محاربي
الــصـحـراء وقـررت تــوقـيع غـرامـة
مــــالــــيـــــة قــــدرهــــا 3 آالف فــــرانك
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يــعـتـبـر تــلـفـزيـون الـعــراق أول تـلـفـزيـون
عـــربي اذ اطـــلق إرســـاله فـي الــثـــاني من
ايــارعـام   1956وبــدأت الــقــصـة قــبل ذلك
ـــانـــيـــة حـــ حــــضـــرت شـــركـــة بـــاي اال
لــلـمـشـاركـة في مـعـرض جتـاري لألجـهـزة
االلــكـتـرونـيـة في بـغـداد وصـادف أن بـ
مـعـروضـاتـهـا مـرسـلـة لـلـبث الـتـلـفزيـوني
بـالـلـونـ االسـود واالبـيض مع سـتـوديو
صـغيـر مجـهز بـلوازم الـتصـوير وعدد من
رائي (أجهزة التلفاز) التي شدت انتباه ا
الـعراقـي وأصابـتهم بـالدهشـة كونهم لم
يــروهـا أو يــسـمــعـوا بـهــا من قـبـل وبـعـد
ـعرض قـررت الشـركة إهـداء تلك انـتـهاء ا

لكية. عروضات إلى حكومة العراق ا ا
وفـي يوم إفتتاح مـحطة البث الـتلفزيوني
تـزيـنـت سـمـاء بـغـداد بـسـاريـة كـهـربـائـية
جـديـدة تـرتـفع فـي الـفضـاء الـى عـلو 140
قـدمـا لـتـسـجل صـفـحـة جـديـدة في تـاريخ
الـعراق ترمـز دائما لـتقدمه وتـطوره. انها
ســاريــة مـحــطــة الـتــلــفـزيــون الــعـراقــيـة.
لك فـيصل الـثاني في االسـتديو وجتـول ا
قـبل االفـتتاح بـلحـظات بـتاريخ 2/5/1956
لـيصـبح تلفـزيون بـغداد اول تلـفزيون في
ـلك فيصل الـشرق االوسط الذي افـتتحه ا
الـثاني في اليوم الـثاني من شهر ايار في
ـلك فيصل واصـبح العراق ذكـرى ميالد ا
بــهــذا اول دولـة فـي الـشــرق االوسط لــهـا
مـحطة تلفزيون وبعد ازاحة الستار ألقى
ناسـبة وأعـلن فيـها ان عدد ـلك كلـمة بـا ا
أجــهــزة الــتــلــفــزيــون الــتي بــيــعت حــتى
ً افـتتاح محطة الـتلفزيون كان  120جهازا
وكـانت احلـكـومة األمـريـكيـة تـقدم مـعـونة
فــنـيــة لـلـمــحـطــة بـاإلضـافــة إلى قـيــامـهـا
بـإعـارة احـد اخلبـراءاألمـريكـان ثم اعـقبه
مـديـر الـتـوجـيـه واإلذاعـة الـعـام الـذي قال
ـــهـــنـــدســ فـي كـــلــمـــتـه ان (ثالثـــة من ا
الـــعــراقـــيـــ الــذين أكـــمـــلــوا دراســـتــهم
اجلـامـعـيـة فـي بـريـطـانـيـا وتـدربـوا فـيـها
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(لوران إيلير شخصية فنية حتظى
ي ستوى العا بتقدير كبـير على ا
ــتــازة). ولــديـه شــبــكــة عـالقــات 
ويتـسلم الـفرنـسي البالغ  59 عاماً
والـــــذي ســــبـق ان كــــان الـــــراقص
الـــنــجـم في فــرقـــة اوبـــرا بــاريس
مـــهــامه في  9ايــار في مـــيـــونــيخ.
ويخلف الروسي إيغور زيلينسكي
الــذي اسـتـقــال في وقت سـابق من
هــذا الـــشــهـــر ألســبـــاب وصــفـــهــا
بـالــشـخــصـيـة بــعـد سـبــعـة أعـوام
امضاها في بافاريا علماً ان عقده
ــتـد حـتى سـنـة 2026. وكان كـان 
لـوران ايـليـر أعـلن بعـد أيـام قلـيـلة
من غزو القوات الروسـية أوكرانيا
أنه سيترك منصبه على رأس فرقة
ســتــانــيــسالفــســكي فـي مــوســكـو

وسيغادر العاصمة الروسية.
وقـال لـوكـالة فـرانس بـرس يـومـها
(هـذا الـقـرار يـؤسفـني فـقـد عـملت

{ بــرلـ (أ ف ب) - اعــلـنـت فـرقـة
شتـاتسـبالـيت في مقاطـعة بـافاريا
اخلميس أن الفرنـسي لوران إيلير
سيـتولى قيـادة الفرقـة التي تعـتبر
ـــانـــيـــا بـــعـــدمـــا من األبـــرز فـي أ
اســتـــقــال من إدارة فـــرقــة مــســرح
ستـانيسالفـسكي في موسـكو على
اثــــر غــــزو الــــقــــوات الــــروســــيــــة

أوكرانيا.  
وأكــد مــديــر دار شــتــاتـســوبــر في
بافاريا سـيرج دورني الذي يشرف
عـــلى الـــفـــرقــة واألوركـــســـتــرا في
تـــــغـــــريـــــدة عـــــبـــــر تـــــويـــــتـــــر أن
(شـتـاتـسبـالـيـت سـتواصـل تـعـزيز
يـة وابتكـار حلظات سمـعتـها العـا
ـسرح). وأضـاف (أنا رائـعة عـلى ا
سـعيـد جـداً بهـذا الـتعـاون).واشار
وزير الـفنـون في بافـاريا مـاركوس
بــلــومـيه في بــيـان اعــلن من خالله
تــعـيــ الـفــنـان الــفــرنـسي الى ان

عـلى الـتـلـفـزيـون هم الـذين يـشـرفـون على
احملـــطــة كــمــا ان احــد عـــشــر طــالــبــاً 
اخـتـيارهم من مـدرسة الـصـناعـة وأكمـلوا
تـدريبـهم في الـتلـفزيون أصـبحـوا قادرين
عـلى القيام بأعماله الفنية وان عدداً آخر
مـن الـطالب ســيـتـم اخـتــيـارهم في الــعـام
الـقادم). وجـرت حفـلة االفـتتـاح في ساحة
رحــبـة من سـاحـات دار االذاعـة الـعـراقـيـة
الـتي حتف بهـا اشجـار كثيـرة تدلت مـنها
عـناقيـد زاهية من مـصابيح مـلونة اضفت
ـكـان جــمـاال وروعـة. وامــام بـنـايـة عــلى ا
احملـطـة وحولـهـا احتـشدت جـمـوع كبـيرة
مـن الـنــاس الـرجــال والـنــسـاء والــشـبـاب
واالطــفـال وقـفـوا كـلـهم يــنـتـظـرون حـفـلـة
االفـتـتـاح الـكـبـير الـذي غـنت فـيه الـفـنـانة
عـفيـفه اسكنـدر. وقد اسـتحدثت احلـكومة
مـديرية خاصـة بالتلفـزيون تكون مـهمتها
االشــــراف عـــلـى امـــور احملــــطـــة واعـــداد
الــبـرامـج الـتي حتــقق الـهــدف الـرئــيـسي
الـــــذي انـــــشـــــأت من اجـــــلـه وقـــــد هــــرع
ـتفرجون ليحيطوا بالتلفزيون الول مرة ا

. تفرج وسط دهشة ا
ومـن أبـرزالــذين عــمــلــوا في الـتــلــفــزيـون
عـدنـان أحـمـد راسم الـنـعـيـمي الـذي شغل
مــنــصـب أول مــديــر لــقــنــاة الــتــلــفــزيـون
نـصب بعـد عودته الـعـراقي وأحتل هـذا ا
تـحدة األمريكـية وحصوله مـن الواليات ا
عـــلى شــهـــادة الــدبــلـــوم في الــســمـــعــيــة
والـبصرية ومـاجستيـر في التربيـة الفنية

من جامعة انديانا األمريكي
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ــــــلـــــتــــــقـى االذاعي وحــــــرصـت اســــــرة ا
والــتــلــفـزيــوني فـي اعـوام مــاضــيــة عـلى
االحــتــفـال بــذكـرى تــاسـيـس الـتــلـفــزيـون
واالذاعــة وقـــبل اكــثــر من ســبــعــة اعــوام
ناسبة انطالق اول بث اقـامت احتفالية 
لتلفزيون العراق وكذلك انطالق بث اذاعة
صـوت اجلمـاهيـر الذي يـصادف في نفس
الــتــاريخ  وذكــر االعالمـي الــراحل احــمـد

‚«dF « Êu¹eHKð ‚öD½ù ∂∂ Èd c «

لك فيصل الثاني يفتتح تلفزيون العراق ÕU²²∫ ا ≈

{ لــنــدن - وكــاالت - أحــتــفــلت الــنــجــمــة
يـة  أديل بعيـد ميالدها الـ 34  وبـهذه الـعا
نـاسبـة كتـبت على حسـابهـا اخلاص على ا
مــوقـع الــتــواصل اإلجــتــمــاعي: (ال أصــدّق
كن لسنـة واحدة أن تغيّر كل شيء كـيف 
اذا استمر الوقت بشفائي من اجلروح فال
! أستـطيع اإلنتظار حتى أصل لعمر الست
أنـــــا أســـــعـــــد من أي وقـت مــــضـى).ونــــال
. ـتـابـعـ مـنــشـورهـا اعـجـاب الـعــديـد من ا
وكـانت قـامت أديل مـؤخـرا بـاالسـتـغنـاء عن
الــفــريق االبــداعي الــذي تــعــامــلت مــعه في
السـنوات االخيرة وذلك على خلفية الغائها
حلـفـلـهـا في الـفـتـرة األخـيـرة وذلك بـسـبب

مشاكل مع الفريق.

القـرن التـاسع عشـر ماريوس
بـيــتـيــبـا إدارة فــرقـة الـبــالـيه
االمــــبــــراطــــوريــــة في ســــانت

بطرسبرغ. 
ع وساهم إيلير الـذي يُعتبر أحد أ
الـراقـصـ الـفـرنـسـيـ في جـيـله
في جتديد أعـمال الفرقـة الروسية
وهي الـثـالـثـة بـعـد الـبـولـشوي في
مـوسـكــو ومـاريـنـســكي في سـانت

بطرسبرغ.

ـــســرح) بـــانـــســـجـــام (مع فـــرق ا
وأغادر بـحزن لـكن السـياق لـم يعد
يـسـمح لي بـالـعـمـل بـهـدوء). وكان
إيـــلــيـــر عــيّن مـــديــراً لـــلــرقص في
ي مسرح ستانـيسالفسكي األكاد
ا وسـيقي قـبل خمس سـنوات  ا
جــعـله ثــاني فــرنـسي يــقـود فــرقـة
بـالــيه في روســيـا بــعـد نــحـو 150
عــامـاً من تــولي الـراقـص ومـصـمم
الــرقـصـات الـفـرنـسي الـبـارز خالل

tKHŠ wO×¹ Êu²¹“
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طرب السوري نـاصيف زيتون حفله أحيـا ا
االول في الـــكـــويت اخلـــمـــيس فـي إمـــتــداد
لـلــيـالي الــعـيــد عـلـى مـسـرح مــجـمـع سـعـد
الــعــبـدالــله الــريــاضي. وأهــدى زيــتـون الى
جــمــهــوره بـاقــة مـن اجــمل اغــانــيــة بــدأهـا
بـ(مش عـم تــضـــبط) وشـــاركه اجلـــمـــهــور
االحـاسـيس في ظـهـوره االول عـلى مـسـرح
كـويـتي. أطـرب زيــتـون اجلـمـهـور من خالل
ـة واجلـديدة ه بـاقـة من اغـانـيه الـقـد تـقـد
بـيــنــهــا بـربك وأحلــقــهـا بــأغـنــيــتي نـامي ع
صـدري قدا وقدود إلى جانب يلي بدا ياني
مــا ودعـتك تـكــة  سـلـمي يــا عـسل مـانـو
شــرط  فــارقــوني كــلــو كــذب مــا بــظن 
وصــلك خــبــر كــذبــة ورا كــذبـة ال حتــزني
خـلص اسـتـحي مـجــبـور لـرمـيك بـبالش

عندي قناعة وغيرها.

 ‰ö¼ ‚Ë—U

وسيـقار العراقي الرائد يحل  ضـيفا على دائرة الفنون ا
ـوسـيـقـيــة في امـسـيـة فـنــيـة ثـقـافـيــة بـعـنـوان (االنـقالب ا
ـوسـيقي في الـلـحن الـعربي) في الـسـاعة اخلـامـسة من ا

مساء غد االثن على قاعة الرباط ببغداد.
wzUD « XOý Â“UŠ

احد ابـرز عـلمـاء الـفقه والـقراءات
ـوصل نـعـاه الــوقف الـسـني فـي ا
ـــوصل بـــعـــد ان غــيـــبه واهـــالي ا
ـــوت اجلـــمــعـــة عن   88 عـــامــاً ا
وشــــغل الــــراحل مــــنـــصـب امـــام
وصل عـقـود عـدة وتتـلـمذ وخـطـيب جـامع احملروق فـي ا

وصل وقرائها. على يديه عدد كبير من علماء ا
 wKF « —U³'« b³Ž œ«uł

االعالمي العـراقي تلقى التهاني بعد ان ّمن الله على ابنه
ولودة جميلة أسمياها ميسون تيمنا وحبا عمر وعقـيلته 

بإسم الراحلة جدتها ميسون.
 U O ≈

ـطرب ـشتـركـة مع ا ـطـربـة اللـبـنـانيـة حـقـقت اغـنيـتـهـا ا ا
ســعـد جملـرد (من أول دقــيـقــة) مـشـاهــدات عـالــيـة حـيث
حــصــد الـكــلـيب 2.5 مــلـيــوني مــشـاهــدة في أقلّ من 24

ساعة مشاهدة على (يوتيوب).
 l¹Uý nKš ”U³Ž

ـصــور الـفــوتـوغــرافي الـعــراقي الـرائــد تـلــقى امــنـيـات ا
االوساط االعالميـة والفنية الـفوتوغرافية بـالشفاء العاجل
بـعــد تـعـرضـه الزمـة صـحــيـة ارقـدتـه فـراش الـعــافـيـة في

مستشفى اليرموك ببغداد.
V¹dG « dHFł

ـاضي عن عـمر ـوت االربـعـاء ا ـمـثل الـسـعودي غـيـبه ا ا
رض .وللراحل العديد ناهز الـ 67 عاماً بعد صراع مع ا
من االعـمـال الـفنـيـة مـنـها طـاش مـا طـاش أصـعب قرار

السلطانة.
 wKOH « rOŠd « b³Ž ÊULI

الــدبـلـومــاسي والـســيـاسي الــعـراقي صـدر لـه عن مـركـز
الـبـيـدر لـلـدراسات والـتـخـطـيط كـتـاب بعـنـوان (جـمـهـورية
ـار ودروسها للـعراق- من أجل إعادة احليـوية للدولة فا

واجملتمع في العراق).
—UI « v OŽ

ـعــنـونـة (ست ــطـرب االردني اطـلـق اغـنـيـتـه اجلـديـدة  ا ا
العـرايس) كلمات وافي كراسنة و تنسيق األحلان عيسى

السقار و توزيع خالد العلي.
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ضـــمن فــعـــالــيـــات الــعــيـــد في زقــاق
ـتـنبي بـبـغداد  تـقـد عرض دمى ا
مـسرحي بعـنوان(جحـا ووالي بغداد)
تـأليف واخـراج وتصمـيم وتنفـيذ علي
جـواد الركـابي شهد اقـباال كـبيرا من
الـعوائل واالطفـال والذي اقيـم برعاية
ـعـمار عالء مـعن .وذكر امـ بـغداد ا
بــيـان لالمــانـة ان ( امــ بـغــداد اكـد
عـلى دعم الفـعالـيات الـثقـافيـة والفـنية
ـخـتلف اشـكالـهـا انطالقـاً من زقاق
ــا لـــهــا مـن دور فــاعل في ـــتــنـــبي  ا
زيـادة الـوعي اجملتـمـعي وتدعـيم رؤية
نـــهـــضـــة بــــغـــداد في اشـــاعـــة االمل
ـنسـية ـناطق بـغداد ا واعـادة احليـاة 
وكــذلك عــودة االمـســيـات الــبـغــداديـة

الرائدة من جديد).
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سوف حتصل عـلى أرباح مالية اليـوم. وتتغير حياتك
ادية لألفضل. ا

qL(«

شاركة يوم جيـد لتوضيح مـفاهيم خاطـئة من خالل ا
بصدق مع اآلخرين.

Ê«eO*«

ــا يـــقــولــونه اآلخــرين حــتى ال تــخــســــر ال تــلــتــفت 
وظيفتك.

—u¦ «

امنح نفـسك قسطا من الراحة لـلتنزه واالسترخاء مع
شريك حياتك.

»dIF «

هـنــاك إمــكـانــيـة خلــلق جـو رائـع وجـذاب لــلـغــايـة مع
الطرف اآلخر.

¡«“u'«

ال تــقـــلق كــثـــيــرًا بـــشــأن إجنـــاز األمــور وركـــز عــلى
مشاعرك وعالقاتك.

”uI «

تـشـعــر بـانــطالقـة كـبــيـرة في عــمـلك. وعــلـيك الــقـيـام
. راجعة أموالك جيداً

ÊUÞd «

حــان الــوقت لــلــتــواصل مع شــريك حــيــاتك التــخـاذ
القرارات بشأن عالقتكما.

Íb'«

تـشـعـر بـالـتـوتــر واإلنـزعـاج جتـاه شـريك حـيـاتك.يـوم
السعد االربعاء.

bÝô«

ـالـيــة بـذكـاء وهـدوء.رقم حـاول الــتـعـامل مع أمــورك ا
احلظ 8.

u b «

 تشـعر بـضائـقة مـاليـة جتـعلك تـشعـر باإلنـفعـال على
من حولك.

¡«—cF «

كــلـمــا زاد الــبـحـث الـذي تــقــوم به كـلــمــا زاد إجنـاز
األمور بشكل أسرع.

 u(«
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
على  9 مربـعـات كبـيرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الى  9 خانـات صغـيرة
هـدف هـذه الـلــعـبـة ملء
اخلـــــانــــــات بـــــاالرقـــــام
الـالزمــــــــة من  1 الى 9
شـرط عـدم تــكـرار الـرقم
اكثـر من مرة واحدة في
كل مــربع كـبـيـر وفي كل

خط افقي وعمودي.

عمان
wz«d U « bO−
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البس الـتي اسـتطـيع أن اتـبرع عنـدي في خـزانتي الـكـثيـر من ا
بها في صـندوق جـميل وانـيق عند جـامع الكـالوتي في الـرابية .
كنني ان اقـضي االسبوع كـله بذات البدلـة  عندي الـكثير من
نظـيـراتهـا في مـكوى  (الـدراي كـل )  في شـارع اجلـاردينـيز 
لقد سجلت  17حلقة لم أمنـح فيها  هدنـة كافية اللـتقاط االنفاس
وانـا أحـاور شــاعـرا  مـرتال عــارضـة ازيـاء  مــدربـة سـعـادة 

ثال  داعية اسالمي ..ثم أطباء ب اجلراحة والباطنية .
لقد هـرمنا (كـما يـقول التـوانسه ) نحـن لم نعد نـقف طويال أمام

رآة! مستشارة االناقة التي تماثل طول القامة : ا
احــتــال عــلى ان أظــهــر بـاقــصـى حـاالت كل يــوم أنــا في حــال 
الـتــمـاهـي مع الـضــيف .. االطــبـاء مــنـهم يــنــصـحــونـني بــأجـراء
فــحــوص شــامـــلــة من اجل تــبـــديــد اي شك وشــكــوى وعــارض
ـزيد من نـحون ا التفـسيـر له ... صحـبـة الشـعراء أجـمل إنـهم 
الطاقة االيجابية ويحثونني على اقتناء الوان تنتمي الى الربيع .
 قـلت لـلــضـيف الـنــفـسـاني  الـذي اجنــزكـتـاب (مــعي مـضـطـرب
نفسي ). فقط ليـكن العنوان : انـا مضطرب نفـسي ...  لم تتغير
سحـنته .. قـال : أنا اعـاني تصـحرا نـفسـيا ! هـنا تـذكرت اغـنية
كاظم الـسـاهر :الـتي غـنـتهـا بـرومانـسـية اعـلى مـنه غادة رجب :
كل شـي بيـها حـيـاتي صحـراء في صـحراء ما اشـجـعك تتـبـعني

بس اشواكها خضرا. متحجر
ـنتج ا يعـرض في رمضان رغم ان ا  كثيرون اليـبدون اهتـما 
يتسابـقون اكثـر من الدول القتـناء السالح الـنووي الرضاء اعلى

قدر من اذواق الناس ..
 السؤال كان : أجمل عمل تسعـى االتفوتهما على الشاشة في

رمضان?!
اجابـات عـلى الـنـحو الـتـالي : قط احـمـر  مامـات الـوطن  بـنات
صالح  عـلى نـياتـكم تـرزقون  الـدولـة العـميـقـة  الشيء اطالقا

... شارع الهرم  بات اليف .. صومي ثم صالتي فقط .
أنــا الـــذي كـــنت اخض الـــلـــ والــروب صـــفــيـت اطــلـب لــ من

جاسمية !
 كـنت اواظب عـلى مـتـابــعـة كل شي كل شيء مـنـذ عـام – 1983
حتى عام    2003 وكان لي عرشي كل أحد في الزاوية اجلنوبية
الشرقية من أخيرة اجلمهورية ..(مـقعد امام الشاشة الصغيرة)
جربت العيش  في بحبوحة سعيدة واقتبس من ايشلي مونتاغيو
جامع كتاب البدائية :(سنكون اكثر سعادة ح ننتمي الى نقطة

بعـيـدة في الـزمـان مبـكـرة ثم أولى لـلـداللـة على
ـــنــبـع الــصـــافي  كل مـــاهـــو اصــلـي ومن ا
ـتـصل بـبـدايـات االشــيـاء بـفـجـر اجملـتـمع ا
االنساني ). انتهى النص اعتقد إنه صالح

للنشر!

اذاعـــة صـــوت اجلــمـــاهـــيــر وقـــالت وهي
سـاء وهو تـسـتذكـر (قدمت بـرنامج هـذا ا
تـقريبا اول برامـجي االذاعية وكانت معي
خـيريـة حبـيب وكان مـعنـا في ذات الـفترة
ـتـلك ــذيع عـبـد الـواحـد مـحـسن وهـو  ا
ـذيع جــنـان صــوت جــمـيل كــذلك مــعـنــا ا
فــتــوحي وصـبــاح عــبـاس الــتي اكـدت ان
تــلــفـزيــون الــعـراق حــقق شــهـرة واســعـة
تــعـدت احملـلـيـة الى الـعــربـيـة حـ تـمـكن
االسـتـاذ سـعـد الـبزاز الـذي تـبـوء مـنصب
ؤسـسة في ثـمانيـنيـات القرن مـدير عـام ا
ـاضي وقـرر ربط تـلـفزيـون الـعـراق ببث ا
يـومي ومـباشـر مع االردن ومـصر والـيمن
وهـي ســــابــــقــــة لـم حتــــصـل حــــيث كــــان
اجلــمــهــور عــلى بث يــومي ومــبــاشـر مع
الــدول الـعــربـيــة ووقـتـهــا كـان اجلــمـهـور
ـشـاهـدين يتـابـعون الـبـرامج العـراقـية وا
والــعـربــيـة وكـانت بــرامـجــنـا واسـمــائـنـا
حتــقـق شــهــرة عــربــيــة واســعــة  كــانــوا
جـميعا يـقدمون برامج مـنوعة اضافة الى

البرامج واالخبار السياسية ).

ــذيــعــ ـــظــفــر عـــدداً من الــزمالء مـن ا ا
ـذيـعـات واخملـرجـ الذين عـمـلـوا مـنذ وا
الــتــاســيس في تــلــفـزيــون واذاعــة صـوت
اجلــمــاهــيــر. ومن الــزمالء الــعــامـلــ في
اذاعــــة وتــــلــــفــــزيــــون الــــعــــراق وصـــوت
اجلــمــاهــيــر هـالـه عـبــد الــقــادر ابــراهـيم
ـدرس مـقـداد مـراد نـهاد الـزبـيـدي امل ا
جنـــيب غــازي فـــيــصـل شــمــعـــون مــتي
رشــدي عـبـد الـصـاحب صـبـاح الـربـيـعي
حـنان عبد اللطيف خمائل محسن خالده
مـحمـد عهـود مكي خـيري مـحمـد صالح
زكـــيـــة الـــعـــطـــار اكـــرم مـــحـــسـن هـــنــاء
الــداغــسـتــاني والـقــائــمـة تــطـول الســمـاء
مـذيـعـ ومـذيعـات عـمـلـوا في ذات الوقت
فـي تـلــفـزيــون واذاعــة صـوت اجلــمـاهــيـر
اضـافة الى مـقدمـي البرامـج الذين حـققوا
شــهـرة واسـعـة مـثل مــؤيـد الـبـدري كـامل
الــدبـاغ خــيـريــة حـبـيـب بـهـجـت الـيـاور
تـحـدث في اعـتـقـال الطـائي وكـان اول ا
احلـفل الرائدة االذاعـية الراحلـة نوال عبد
ـــذيـــعه االولى في الـــكـــر الـــتي كـــانت ا

الرياضة في تميزة انذاك  ومـن البرامج ا
اســبــوع الــذي كـان يــقــدم مــســاء كل يـوم
ثالثاء الساعة التاسعة مساء وكان يقدمه
ويـعده مؤيد البدري ويخرجه عبد احلليم
الـــدراجي وفــيـــصل جــواد كـــاظم وخــالــد
احملــارب وكـذلك بـرنــامج الـعـلم لــلـجـمـيع
وتـنـاوب عـلى اخـراجه عـدد من اخملـرج
الـتلفـزيوني وكـان يعده ويـقدمه االستاذ
كــامل الــدبـاغ واســمه كــامل أدهم الــدبـاغ
وعــدسـة الـفن الـذي حــقق شـهـرة واسـعـة
وكـان يعـده ويخـرجه خالـد ناجي وتـقدمه
ــذيـعه خــيـريـة حــبـيب  واشــتـهـرت في ا
تــلــفــزيـون الــعــراق الـعــديــد من الــبـرامج
االخـرى قبل ان يصير الى قنات لتلتحق
بـهـما قـناة الـشبـاب لـغايـة سقـوط النـظام
الـسـابق عام  2003 لـيتـوقف بث الـقنوات
الـتلفزيونية وقناة العراق الفضائية التي
اكـتسبت شهـرة واسعة وغالبـية العامل
فــيـهـا هم من خــريـجي وكـوادر تــلـفـزيـون
الـعراق الذي يعد اول تـلفزيون في الوطن

العربي .
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قبل كذا سنة .. تقدمت نحوي وقالت: مرحبا دكتور قاسم.. تتذكرني?
وتذكرنا وسولفنا.

بدأ.. ـواهب.. وأروع ما فيـها انهـا تعرف رسـالة الفن وتـعرف أن ا آالء حسـ فنانة مـتعددة ا
اجمل أخالق الفنان.

لك مني يا االء في العيد تهنئة من القلب وقبلة على جبينك العالي.

بـــأس) قـــبل نـــقل الـــكـــامـــيــرا
. لـتـصـويـر األزواج احملـبـوب
وكانت غـوميز بـعد انفـصالها
عن بــيـبــر عـام  2018 عـانت ا
لــلـشـفـاء من هـذا االنـفـصـال
لكن بعد الشـفاء بدأت تشعر
انـــهــا نـــســـخــة افـــضل من
نــفــســهــا. في اغــنــيــتــهــا
ــنــفـــردة (لــوك ات هــر ا
ناو) تغـني غوميز عن
الــــــــتـــــــــصــــــــالـح مع
االنفـصـال والواقع
غـــــيــــر الـــــبــــراق
للعالقـة وتقرر

ضي قـدمًا. ا

{ لـــوس اجنـــلس  –وكــاالت - في
مـقـطع فــيـديـو قـامت بــنـشـره عـلى
وسائل الـتواصل االجـتمـاعي بدت
يـة سـيـلـينـا غـومـيز الـنجـمـة الـعـا
تضحك على وضعهـا كعزباء قائلة
(انـا كـعـزبـاء بــخـيـر تـمـامـاً). اذ لم
ترتبط النجمة رسمياً بأي شخص
منذ انفـصالها عن صديـقها القد
الـنجم الـكـندي جـاستـ بـيبـر عام
2018. وسـخرت الـنجـمة في مـقطع
الفـيديـو من وضعهـا كعـزباء حيث
ـفـردهـا الى جـانب اثـن ظـهـرت 

ازحة: من االزواج قالت غـوميـز 
(ال أنـا بــخـيــر. أنـا بـخــيـر تــمـامًـا
لكوني عزبـاء إنه شيء حقيقي ال
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سيلينا غوميز
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في احلـروب ومـا اكثـرهـا في الـعـراق منـذ ثالثـة عـقـود وحتى
الـيوم وال ضـمانـة من عـدم تكـرارهـا عبـر اشكـال ومـستـويات
واقـنـعـة مـخـتـلـفـة كـانت مـشـاكـل الـنـزوح والـتـهـجـيـر الـقـسري
دنية غـير احملمية الـسبب الرئيسي واالغارة عـلى التجمـعات ا
ـا آالف األسـر الـعـراقـية الـذي اسـتهـدف اسـتـقـرار مـئات ور
وكـانت الـنسـاء واألطـفـال أولى الـضحـايـا وهـذا يـعـني ان قلب

اجملتمع كانت مرمى السهام القاتلة.
انتـهت آخر احلروب الكبيـرة بعودة احلياة الطـبيعية الى خمس
مـحافظات هي نينـوى وصالح الدين واالنبار وديالى وكركوك
كـانت كليـا أو جزئـياً حتت حكم داعـش عدة سنـوات. غير أنّ
خطـوات إعادة بناء حياة االنـسان من مرحلة الـطفولة والشباب
ـباني لم تـتـواكب مع حـمالت هـنا وهـنـاك إلعـادة االعـمـار في ا

والشوارع.
قـامت األجهـزة اخملـتـصـة وبعـضـهـا أمني فـي إقلـيم كـردسـتان
وبـقـية مـدن الـعـراق ذات الـصـلـة بـتـنـظـيم دورات إعـادة تأهـيل
األطـفال الذي كانوا فـي قبضة تنـظيم داعش وخضـعوا لغسيل
أدمـغتـهم وانـخـرطـوا في اعـمـال عـنف أو كـانـوا قـريـبـ مـنـها
لــكـنـهـا دورات غــيـر كـافـيـة وال تــوجـد مـعـلــومـات عن جـدواهـا
ـكن أن يتأسـس عليـها. كـما ان حجم وحصـيلـة نتـائجهـا وما 
تضررة في اجملتمع كان أكبر بكثير من عدد محدود الطـفولة ا

من األطفال الذين جنّدوهم قسراً.
دن  مـا نحتاجه هو الـتوسع في فتح رياض أطـفال في جميع ا
عـبر بـرامج مدروسـة والتـركـيز عـلى استـقـبال األطـفال االيـتام
ومـعظـمـهم من ضـحـايا احلـرب األخـيرة وأن يـكـون هـناك دعم
ـاديـة والـصـحـيـة واسع من الـدولـة في الـفـعـالـيـات والـنـواحي ا
ودعم عـوائل االيتام عبـر معاينـة أوضاع أطفالـهم وعدم تركهم
لــتـوجـيه جــمـعــيـات ومـنــظـمــات وأحـزاب تـدعـي الـعـنــايـة بـذوي
ضــحـايـا احلـروب لـكـنــهـا في احلـقـيـقـة تــمـارس دوراً تـعـبـويـاً
مــنــحــازاً عــبــر أجــنـدات خــاصــة قــد تــفــضي من جــديــد الى
االنــغالق والـتــعـصـب والـكــراهـيــة لـيــقع اجملـتــمع في ضـائــقـة

جديدة.
البـدّ من استـحداث هـيئـات وتشـكيالت حـكومـية تـفرزهـا بعض
ـــبـــاشــرة مـن اجل اإلحــاطـــة بـــهــذا الـــوزارات ذات الــعـالقــة ا
ـدن احملررة ـكن أن تـكون األمـور سائـبة في ا ـوضوع فال  ا

. أو سواها أيضاً
سـبق ان حتدثت بشأن هـذه القضيـة األساس في إعادة تكوين
اجملـتـمع وسـأعـاود مـتـابـعـتـهـا مـا اسـتـطـعت الى ذلك سـبـيالً
ـشــهـد الــسـيــاسي احلـالي أو في بــالـرغـم من يـقــيـني فـي انّ ا
ـــنــظـــور الـــقــريب ال يـــتـــوافــر عـــلى أيـــة خــطـط اســتـــبــاقـــيــة ا
واسـتـراتـيـجـيـة لـبـنـاء اجملتـمع الـعـراقي كـوحـدة مـتـكـامـلـة وما
يـجـري هـو تـعـبــئـة سـيـاسـيـة لـفـئـات وجـمـاعـات تـنـتـظـر فـرصـاً

ريض. غامضة تدور في خيالها ا
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فـي عام  2008  نــشـرت ريـبــيـكـا ســولـنـيـت مـجـمــوعـة مـقـاالت
الـرجال يـشـرحـون االشيـاء لي وصـفت فـيـها مـا أصـبح يُـعرف
فـيمـا بـعـد بـ التـدبـيـر الـبشـري. عـلى الـرغم من أن سـولـنيت لم
صـطلح إال أنـها تـصف حكـاية جتـسد جـوهر تـستـخدم هـذا ا
الــظـاهـرة: مــصـطـلـح أوروبـا الـشــرقـيـة فـي الـفـضــاء الـعـام في
مـنتصف القـرن الثامن عشـر عندما حل الـشرق والغرب محل
الـتـقـسـيم الـسـابـق لـلـشـمـال واجلنـوب عـلـى اخلـريـطـة الـذهـنـية
ألوروبــا.. عـنـدمــا أرادت الـتـحــدث عن كـتـابــهـا قـاطــعـهـا رجل
وضوع بكلمات سمعها عن كتاب  نشره مؤخرا حول هذا ا
الــذي تـتــحـدث عــنه سـولــنـيـت. (لم يـخــطـر بــبـاله أبــدا أنه كـان
هم ..) يـتخذ العديد من مثقفي يتـعامل مع مؤلف هذا الكتاب ا
اثال عـندمـا يتـحدثـون عن وسط شرق أوروبـا الغـربية مـوقفـا 
وقف أوروبـا وعالقتـهـا الصـعـبة والـعـنـيفـة مع روسـيا. الـيـوم ا
فـكرين في تـعالي لـلمـثقـف وا الذي يـوصف غالـبا بـ األبـوي ا
ــفــهــوم بــأوسع مــعــانــيه جتــاه آراء وأفــكـار الــغــرب يــعــني ا

األوروبي الغربي من أوروبا الشرقية ومعتقداتها. 
نــشـرت الــعـديــد من صـحف اوروبــا الـغــربـيــة مـؤخــرا مـقـاالت
ـعـروف شـتـشـيـبـان تواردوخ تـنـاولت كالم الـكـاتب الـبـولـنـدي ا
ثقف االوروبي في صحيفة  Szczepan Twardoch مخاطبا ا
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أعــزائي مـثـقــفي أوروبـا الـغــربـيـة: اصـمــتـوا من فـضــلـكم عـلى
روســيـا. اثــارت ردود فــعل مــتـبــايــنــة بـ االوســاط الــثـقــافــيـة

االوروبية.  
يــبـدو ان شـكــوى الـكـاتب الــبـولـنــدي شـتـشـيــبـان تـواردوخ من
ثقف الغربي كانت وليدة فورة من الغضب األدبي غطرسة ا
الدقيق بخلفية تاريخية متراكمة ـ  تضمنت: ((بالنسبة لهم اي
لــلـمـثـقـفـ االوروبـيـ تـعـتـبــر أوروبـا الـشـرقـيـة قـبل كل شيء
منـطقة عبثية ذات هوية مشكوك فيها وال تنطبق عليها القوان
تـحـضر وهي مـنـطقـة ملـعـونة تـبدو ـعتـادة للـعـالم ا بـاد ا وا
عانـاة والعنف أمرا طبـيعيا. أوروبا الـشرقية على األقل فيـها ا
ـثــقــفـ لــيــست قـادرة عــلى حتــديـد من وجــهــة نـظــر بــعض ا
مصيرها  –فهي تظل موضوعا تتالعب به القوى العظمى)).   
ـريرة لتواردوخ إلى تـصريحات حول يـعود سبب ردود الفعل ا
حـرب أوكرانيا حـيث ألقى فالسفـة أمريكا الـشمالـية البارزون
نـعومي كالين ونعوم تـشومسكي بـاللوم على ضغـط الناتو على

روسيا في الهجوم على أوكرانيا. 
وبــنـاءً عـلى ذلك كــمـا يـقــول: عـنـدمـا تــدمـر روسـيــا مـاريـوبـول
ـدنـيـة األخـرى ـسـارح واألهـداف ا ـسـتـشـفــيـات وا تـقـصف ا
فـكـرين الـبارزين ال فـإنهـا ال تـهتـم بأمـنـها. تـواردوخ يـخـاطب ا
يـهم اخلوف عـلى النـاس اخملتـبـئ في أقـبيـة ماريـوبول. و  في
ذكورين ليس ثمة خوف على شخص اذ البد له ثقف ا نـظر ا
أن يـقـرر مصـيـره بـنـفـسه. يـنـتـهي مـقـال تـواردوخ الـذي يضم
قـائـمـة اســمـاء من  الـتــطـرق إلـيـهم أيــضـا زمالء من أوروبـا
الغـربيـة بالـيأس بـجمـلة: أعـزائي مثـقفي أوروبـا الغـربيـة: ليس
ا أنك لـديكم أي فكرة عن روسـيا. لم تلمـسك روسيا أبدا .. و
ال تــفــهم شــيــئــا فـقــد حــان الــوقت لــتــنــتــهي في احلــديث عن

القضايا الروسية وأوروبا الشرقية. نقطة. راس سطر.  
قدس الـذي يجب التعامل مـعه برأفة خاصة هل هـو الغضب ا
قبولة عنـدما يستحوذ شتـشيبان تواردوخ على الصيـاغة غير ا
الـقائلة بأن الكـذب جزء من الطبيـعة الروسية? أم أنه وصل إلى
ـفكري أوروبا ـة عندمـا تناول عـدم االهتمـام الواضح  نقـطة مؤ
الــغــربـيــة بــالــظــروف الــســائــدة في بــولــنــدا ودول الــبـلــطــيق
وبـيالروسيـا أو حـتى في أوكـرانـيا الـتي هي مـسـؤولة جـزئـيا
عن حـقـيـقـة االسـتـعـدادات لـلـحـرب والـتي كـانت بـأي حـال من

األحوال تبقى سرا و التغاضي عنها بجد? 
ـسـألـة ثـقـافيـا وبـشـكل درامـاتـيكي في خـطـاب كهـذا يالمس ا
مكن مـحاولـة مواجهـة االمر بـوسائل إحصـائيـة. لقد كـان من ا
ـان عـلى وجه اخلـصــوص بـجـذب الـقـراء الـتـزم الـنـاشــرون األ
ـان ألعــمــال مـن األدب الـبــولــنــدي واألوكــراني واجلــورجي األ
والـروسي والروماني لسنوات عديدة. ومع ذلك فإن إلقاء نظرة
على احـصـائيـات ما بـعـد بدء احلـرب فانـها مـثـيرة لـلقـلق. فمن
ب آالف الـعناوين التي  تـرجمتهـا ونشرها من لغـات أجنبية
فـي عــام  2020  كـــان عــشـــرات من الـــروســـيـــة والــبـــولـــنـــديــة
واألوكرانـية واجلـورجية واجملـرية والـرومانيـة في القـائمة فـيما
الـتـزم الـنـاشـرون أيــضـا بـتـقـد الــبـلـدان اجملـاورة في أوروبـا
الشرقية كجزء من التركيز على النقاط احملورية لتلك البلدان.
ـا يرفض شـتـشيـبـان تواردوخ حـجم الـتـرجمـات بـاعتـبـارها ر
مـحـاولة فـاتـرة لـلـمـصـاحلـة. قـبل وقت قـصـيـر من بـدء احلرب
انـية حـزب اخلضـر أنالـينـا بربوك كـشفت وزيرة اخلـارجيـة اال
ـعــرفـة  Annalena Baerbockعن حـجـم الـعــجـز خــاصــة في ا

التـاريخـية حـول تاريخ أوروبـا الشرقـية عـندمـا رفضت تـسليم
سؤولية التي األسلـحة خالل زيارتها إلى كـييف مستشهـدة با

اني.   تنبع من التاريخ األ
ـان عـلى ومع ذلك وبـسـبب تـاريخ الـعـنف الـذي تـسـبب فـيه األ
ـمكن تـبريـر عمـليـات تسـليم األسـلحة وجه التـحديـد كان من ا
ـانـيـة. كـان االحتـاد صـراحـة. في تـعـامـلـه مع حـرب اإلبـادة األ
السـوفـيـيـتي لألسف غـالـبا مـا يـشـبه روسـيـا اليـوم كـمـا يـقول
ـــؤرخ مــــيـــخـــائـــيل ويـــلـــدت  Michael Wildt  ولـم يُالحظ أن ا
ـانـيـة قد اجلـرائم اجلـمـاعـيـة لـالشـتـراكـيـة الـقـومـيـة الـنـازيـة اال
ارتـكـبت بـشــكل أسـاسي في أوكـرانــيـا وبـيالروســيـا وبـولـنـدا.
يـلـخص ويـلـدت بـالـقـول  –هـنـاك كـانت أيــضـا جـرائم جـمـاعـيـة
انيا ـ و ما زلنا نعرف القليل جدا عن ستـالينية قد حدثت في أ
تـاريخ العنف فـي أوروبا الشـرقيـة.. اذن للضـرورة فيـما يـتعلق
شـارك في االمـر بالـسلم واالمن الـدولي أحكـام يجب عـلى ا
ـتــابـعـة ــنـاقـشــات احلـالـيــة أيـضـا اخلــضـوع بـشــكل عـاجل  ا
تـاريخـيـة واستـبـدال االتهـام الـنمـطي اآلن بـأخرى نـزيـهة حتل
مــــــحل الـــــــفــــــحص الـــــــذاتي. إلـى جــــــانب دور
ــطــلــوب نــظــرا إلى الــســيــاســيــ األفــراد ا
ــذهل الـذي حـصل بـ الـشـرق االنـقـسـام ا

والغرب.

نــــوبــــات غــــيــــرة من جــــانب ديب
وتـــوالت مـع ضـــرب كــان يـــوجـــهه
ـمثل لها عندما يكون حتت تأثير ا
اخملـدرات والكـحول. وأوضحت أنّ
ديـب كــــان يـــــدمن مـــــجــــدداً عـــــلى
اخملـــدرات والــكـــحــول رغم قـــطــعه
وعـوداً مليـون مرة بأنّه سـيقلع عن
هــذه الـعــادات ويُـشــفى من إدمـانه
مثل بـعناية إلى عـليها. واسـتمع ا
زوجــته الــسـابــقــة وكـان يــتــفـاعل
ـيـنـاً أحــيـانـاً عـبـر حتــريك رأسه 
ويــــــســـــاراً فـي إشـــــارة إلـى رفض
أقـــوالـــهـــا أو من خـالل الـــتـــحــدث
بـهــمس إلى مـحـامـيه. وكـمـا يـفـعل
مــنـذ بـدايـة احملــاكـمـة جتـنب ديب
ــسـتـطـاع الـنـظـر إلى أمـبـيـر قـدر ا
هــيــرد الــتي يُــفــتــرض أن تــواصل
اإلدالء بـشـهـادتـهـا عـنـد اسـتـئـنـاف

احملاكمة في  16أيار.

ديـب كـان يــكــره جــيــمـس فــرانــكـو
واتـهـمني بـإقامـة عالقـة معه أثـناء
تـــصـــويـــر أحـــد األفالم. وأضـــافت
ضـــربــنـي عــلـى ظــهـــري وأحــد لم
يـــعــلّق عـــلى فــعـــلــته أو يـــقم بــأي
خــــطــــوة في إشــــارة إلـى حـــراس
ــرافــقـ ــمــثل الــشـخــصــيـ وا ا
الـــذين كـــانـــوا فـي الــطـــائـــرة.وفي
الـيـوم الـثـاني من االسـتمـاع إلـيـها
ـــــقــــامـــــة في خـالل احملــــاكـــــمــــة ا
فـيرفاكس قرب العاصـمة األميركية
واشـــنـــطن واصـــلت هـــيـــرد ســرد
ــضــطــربــة تــفـــاصــيل عالقــتـــهــا ا
بـزوجـها الـسـابق رغم اعتـراضات
ومـقـاطـعـات عـدة سـجـلـهـا مـحـامو
ديب الـذين أثاروا استياء القاضية
بيني أزكارايت. وأشارت هيرد إلى
أنّ الـعالقة التي نشأت بـينهما عام
 2009 ســرعــان مــا ظــهــرت فــيــهــا

الــرجل كــثــيـراً لــكنّ الــعالقــة الـتي
جـمعتـنا كانت سـامّة جداً ولم أكن
أســتـطـيـع مـنـعه مـن ضـربي. وقـرر
الـــزوجـــان اخلـــضـــوع جلـــلـــســات
اسـتـشاريـة متـخـصصـة بالـعالقات
ـلـيـئة الـزوجـيـة لـكنّ الـشجـارات ا
بالعنف استمرّت حتى رفعت هيرد
دعــوى ضــد ديب بــتــهــمــة الـعــنف
األسري في أيار 2016  قبل إسقاط
هـذه الـتـهم أثنـاء إجـراءات الطالق
الذي حصل في أوائل العام 2017.
ـــمــــثـــلــــة إلى أنّ ديب وأشــــارت ا
وحتـت تأثـيـر اخملدرات والـكـحول
ضـــربـــهــا خـالل رحــلـــة عـــلى مــ
طـائرة خـاصة بـ بوسـطن ولوس
أجنــلـيس مــتـهــمـاً إيــاهـا بــإقـامـة
ـمـثل جــيـمس فـرانـكـو عـالقـة مع ا
الـــذي كــانت تـــصــوّر فـــيــلـــمــاً إلى
جـــانــبه في أيــار 2014. وقـــالت إنّ

وصــــولــــهـــا. وقــــالت إنّ ديـب بـــدأ
بـالصراخ فجأة ورماها بزجاجات
وعــبــوات وأمـســكـهــا من رقــبـتــهـا
وهــددهــا بــتــشــويــهــهــا بــزجــاجـة
مــكـسـورة ودفــعـهـا نــحـو احلـائط

ومزّق ثياب النوم اخلاصة بها.
وقـالت باكـيةً أمـام احملكـمة دفـعني
نـحـو احلـائط وصـرخ بي قائالً إنه
يـــكــرهــنـي وأنــني دمـــرت حــيــاته

مضيفةً قال لي إنّه سيقتلني.
وأوضـــــــحـت أنّ إصــــــبـع ديب (58
عــامــاً) قُــطع خـالل هــذا الــشــجـار.
وفـيـمـا يؤكـد ديب أنّ هـيرد هي من
قـــطـــعـت إصـــبـــعه عـــنـــدمـــا رمـــته
ـــمــثـــلــة هــذه بـــزجــاجــة تـــنــفي ا
األقـــوال. ورداً عــلى ســـؤال وجــهه
لـها محاميهـا عن سبب استمرارها
بـالـعالقـة بـعـد شـجـارات اسـتـمرت
لثالث أيام قالت هيرد أحببت هذا

{ واشـنطن (أ ف ب)  –فـي شهادة
أدلـت بهـا اخلـميـس أمام احملـكـمة
ـمثـلة أمـبيـر هيـرد باكـيةً تـطرقت ا
إلى تـــصــرفــات عــنــيــفــة واعــتــداء
جـــــنـــــسي قـــــالـت إن جـــــوني ديب
ارتـكبها ضدهـا إضافة إلى نوبات
غــضب كـانت تــنـتـابه حتـت تـأثـيـر
اخملـــــــدرات والـــــــكــــــــحـــــــول خالل
وجـودهمـا في أستـراليـا بعـد شهر

فقط على زواجهما عام 2015.
) خالل وأوضــحت هـيـرد ( 36عــامـاً
جـلـسة حملـكـمـة أميـركـية تـنـظر في
دعوى التشهير التي رفعها زوجها
الـسـابق ضدهـا أنّـها انـضمت إلى
ـمـثل في أوائل آذار 2015 عـنـدمـا ا
كـــان يــصـــوّر اجلــزء اخلـــامس من
ســـلـــســـلـــة ذي بــايـــرتس أوف ذي
. لـكنّ شـجـاراً وقع فـجأة كـاريـبـيـ
بــيــنــهــمــا بــعــد فــتـرة وجــيــزة من
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األمـــيــر الــســعـــودي اخلــمــيس من
الــرائع الـتـواصل مـعك يـا صـديـقي
+اجلــديـد+ إيـلــون مـاسك. وأضـاف
ـتـازا اظـن انك سـتــكـون رئــيـســا 
لــتـويــتــر من أجل تـفــعــيل قـدرتــهـا
الــــهــــائـــلــــة إلـى أقـــصـى احلـــدود.
الـية سـاهمـات ا وسـتـسمح هـذه ا
ـاسك أغنى أغنيـاء العالم بخفض
قــيـمـة الـقـرض من مـصـرف مـورغن
ســتــانــلي ومن مــؤسـســات مــالــيـة
أخـــرى من  12,5مـــلـــيــار دوالر إلى

 6,25مليارات. 

ـلكـهـا في تـويتـر ما مـلـيون سـهم 
أن تــنــجــز عـمــلــيـة الــبــيع من أجل
احملـافظة عـلى مشاركـة في رأسمال
الـشـركة الـتي يـريد مـاسك سـحبـها
مـن التـداول في بـورصة نـيـويورك.
وتــبـلغ قــيـمـة هــذه األسـهم حـوالى
1. 9 مــلــيــار دوالر بـســعــر الــشـراء
الــذي اقــتــرحه مــاسـك وهـو 54,20
دوالرا لـلسـهم الواحد. وكـان األمير
الـــولـــيــد بـن طالل اعــتـــبـــر عــرض
مـاسك في البدايـة غير كـاف مقارنة
بـالـقــيـمـة الـفـعـلـيـة لـتـويـتـر. وغـرد

شـراء شـبكـة الـتواصل االجـتـماعي
ــلـيــارديـر الري هــذه.وســيـســاهم ا
إيـلـيـسون الـذي شـارك في تـأسيس
مــجـمـوعـة اوراكل لــلـمـعـلــومـاتـيـة
ــــلــــيــــار دوالر. ومن بــــ كــــبـــار
ـسـاهـم صـنـدوق االستـثـمارات ا
ســيـكــويـا كــابـيــتـال ( 800 مــلـيـون
دوالر) وفـاي كابيتال ( 700 مليون)
فــضال عن مـنـصــة تـبـادل الـعـمالت
ــشـفــرة بـايــنـانس ( 500 مــلـيـون ا
دوالر). أمـا األمـيـر الـولـيد بن طالل
فـــســيــضع بـــالــتــصـــرف نــحــو 35

{ ســان فـرانـسـيـسـكـو-(أ ف ب) –
أكــد إيـلـون مــاسك أنه ضـمـن مـبـلغ
 7,14مـلـيـارات دوالر لتـمـويل شراء
سـتثـمرين الري تـويتـر ذاكرا بـ ا
إيــلــيــسـون أحــد مــؤســسي شــركـة
اوراكـل ورجل األعـمــال الـســعـودي
األمـير الوليـد بن طالل. وفي وثيقة
رفـعها األربعاء إلى الهـيئة الناظمة
لــلــبـورصــة األمــيـركــيـة  SEC ذكــر
مـــاسك صـــاحب شـــركـــتي تـــيــسال
وســبــايس اكـس مــا مـجــمــوعه 19
ساهمة في مـستثمرا وافقوا على ا

{ سـان فـرانـسـيـسـكـو-(أ ف ب) –
أعــــــلـــــــنت عـالمــــــة إكـس بــــــوكس
ـتــخـصــصـة بــألـعـاب الــتـجــاريـة ا
الـــفـــيـــديـــو والـــتـــابـــعـــة لـــشـــركــة
مـــايــكــروســـوفت اخلــمـــيس أنــهــا
سـتـسـتـفيـد من خـدمـات احلـوسـبة
الـسـحابـية لـتتـيح لـعبـة فورتـنايت
مـجاناً على األجهزة احملمولة التي
تـعـمل بـنظـامي تـشـغيل أي أو إس

أو أندرويد. 
ـــســـؤولـــة عـن تـــطـــويـــر وقـــالـت ا
ـنـتـجـات كـاثـرين غـلـوكـسـت في ا
مـدونـة إنّ لـعـبـة الـقـتـال الـشـهـيـرة
ز ستكون الـتابعة لشركة إبيك غا
أول لــعـبــة مـجــانـيــة مُـتــاحـة عــبـر
خــــــدمـــــة ألــــــعـــــاب إكـس بـــــوكس

الـسحـابية في الـبلدان الـ 26 حيث
تــــتــــوفـــــر خــــدمــــة احلــــوســــــبــــة

السحابية.
وتـأتي عودة فورتـنايت إلى أجهزة
أيـفون وأيباد بـعدما حُذفت الـلعبة
من مــتــجـر الــتـطــبــيـقــات اخلـاص
ـز جتاوز بــأبـل حملاولـة إبـيـك غـا
نــــــظـــــام الــــــدفع اخلــــــاص بــــــآبل

وانتهاكها قوانينها.
ز ورفـعت آبل دعوى ضد إبيك غا
ـصــنّــعـة الــتي اتّــهــمت الـشــركــة ا
ــــمــــارســــة لـــــهــــواتف آي فـــــون 
االحــتــكــار في مــا يــتــعــلق بــشـراء
الـــســـلـع واخلـــدمـــات من مـــتـــجـــر

تطبيقاتها. 
وأمـــر قــاضٍ فـــدرالي أمـــيــركي في

تـشرين الـثانـي/نوفمـبر شـركة آبل
ـفـروضـة عـلى بـتـخـفـيف الـقـيـود ا
ـتــجـر خــيــارات الـدفع اخلــاصــة 
تـطبيقاتها لكنه أشار إلى أنّ إبيك
ـز فـشلت في إثـبـات أنّ آبل قد غـا

انتهكت مكافحة االحتكار.
وســتُـتـاح فـورتــنـايت مـجــانـاً عـبـر
خــــــدمـــــة ألــــــعـــــاب إكـس بـــــوكس
السحابية نتيجةً للشراكة مع إبيك
ز. وأشارت غلوكست إلى أنّ غـا
مـحـبي اللـعبـة يسـتـطيـعون الـلعب
بــاسـتــخـدام األجـهــزة الـتي تــعـمل
بــــنــــظـــام آي أو إس أو أنــــدرويـــد
بـاإلضـافـة إلى أجـهـزة الـكـمـبـيـوتر
الــتي تــعـمل بــنــظـام ويــنـدووز من

خالل متصفحات الويب.

w – nðU¼ …eNł√ vKŽ WO½U−  XðUÐ …dONý W³F

d²¹uð ¡«dý q¹uL²  —ôËœ  «—UOK  ∑ s  d¦ √ lL−¹ pÝU  ÊuK¹≈

الــنـظـام اجلـديــد في غـضـون اثـني
عـشـر شهـرا على األجـهزة الـعامـلة
بــــنـــظـــامـي أنـــدرويـــد وآي أو اس
(الــتــابــعــ لـــغــوغل وآبل) وعــلى
أنـــظــمـــة الــتـــصــفـح كــروم وإيــدج
وســــفـــاري (الــــتـــابــــعـــة لـــــغـــوغل
ومــــايــــكــــروســــوفت وآبل) وعــــلى
ويـــنــــدوز ومـــاك أو اس (نـــظـــامـــا
الـتشغيل الـتابعان لــمايكروسوفت

وآبل ألجهزة الكمبيوتر).
وأشــــــارت آبل فـي بـــــيــــــان إلى أن
الـتـعريف بـاستـخـدام كلـمات الـسر
حـــصــرا يــشـــكل إحــدى مـــشــكالت
األمـن اإللكـتـرونـي األكـثـر انـتـشارا

على اإلنترنت.
ــقــاربـة ولــفــتت الــشــركــة إلى أن ا
اجلــديــدة ســتـحــمي من عــمــلــيـات
الــتــصــيــد االحــتــيــالي وســيــكــون
االتــصـال بــخـدمــة مـا أكــثـر أمــانـا
بــــصــــورة جــــذريــــة مـــقــــارنــــة مع
رور وغيرها من استخدام كلمات ا
سـتـخدمـة مـثل إرسال الـتـقنـيـات ا
رمـوز فريدة عبر الـرسائل النصية.

االتـــصــال بـــخــدمـــة إلــكـــتــرونـــيــة
بــــبــــســــاطـــة مـن خالل فــــتح قــــفل
الـــــهـــــواتف الـــــذكـــــيـــــة (من خالل
الــوسـائل الـتـقـلـيــديـة الـتي تـشـمل
بــصـمــة اإلصـبع أو الــتـعــرف عـلى
الــــوجه أو إدخــــال رمـــز مــــتـــعـــدد

األرقام.
 وبـصـورة مـلـموسـة سـيـتـمكن أي
مـــــوقـع إلـــــكـــــتـــــرونـي من ســـــؤال
ـــســــتـــخـــدم مــــا إذا كـــان يـــريـــد ا
الــتـــعــريف عن هـــويــته بــواســطــة
أدوات الــتـعـريف اخلــاصـة بـنـظـام
فــيــدو. وســتــظـهــر هــذه الــرســالـة
بــصــورة مــتــزامــنــة عـلـى الـهــاتف
ـــســتـــخــدم حـــيث يـــتــعـــ عــلى ا
ــوافـقـة عـلى الـطـلب من خالل فك ا
قــفل الـشـاشــة مـا يـتــيح االتـصـال

وقع. با
وسـتـحفظ الـهـواتف الذكـية أدوات
passkey سماة ـرمزة ا الـتعريف ا

(مفتاح الدخول).
وتـعهـدت مجمـوعات التـكنولـوجيا
الـــعــمـالقــة الـــثالث اعـــتــمـــاد هــذا

{ سـان فـرانـسـيـسـكـو-(أ ف ب) –
قــد تــنـتــهي مــعـانــاة مـســتــخـدمي
ـرور اإلنــتـرنت مع كــثـرة كـلــمـات ا
عـلى الشبكة في غضون سنة… فقد
أعـلنت غوغل وآبل ومـايكروسوفت
اخلـمـيس عـن اتـفـاق إلنـشـاء نـظام
سـتخدم عن هويته يـتيح تعريف ا
مـن دون احلاجـة إلى حـفظ الـكـثـير

من الرموز واألحرف.
وقـــالت مـــنـــظـــمـــة فـــيــدو أاليـــنس
(فـاست أيدنتيتي أونالين أالينس)
فـي بـيـان مع اخلـاصــيـة اجلـديـدة
ـسـتـهـلـكـون من إثـبات سـيـتـمـكن ا
ـواقع اإللـكتـرونـية هـويـتهـم على ا
والـتطبيقات احملـمولة بسهولة من
دون كـلمـات مرور وبـشكل آمن أياً
كــان اجلــهــاز أو نـظــام الــتــشــغـيل

عتمد. ا
ـنـظمـة مـنذ  2012 جـهات وتـضم ا
في الــقــطـاع لــلـعــمل عــلى تـطــويـر

أنظمة تعريف مشتركة.
وأوضـحت غـوغل أن الـهـدف يـكمن
ـــســــتـــخـــدمـــ من فـي تـــمـــكـــ ا

مـؤسـسة خـيريـة. ويواصل الـشاب
الـــكــردي الـــرسم لـــكــنـه قــال إنه ال
ـــــيـل إلى اســـــتـــــخـــــدام األدوات
الـتقلـيدية واصـفاً فرشـاة األسنان

بأنها صديقة جيدة جدأً له. 
وســيـتم اإلعالن في  13أيــار/مـايـو
اجلــــاري عن الــــفــــائـــز بــــجــــائـــزة
أرشـيـبالـد الـتي تبـلغ قـيـمتـها 100
ألـف دوالر أسترالي (نحو  71 ألف

دوالر أميركي).

واحلزن والقوة في حياة الالجئ.
وأضـــاف ســاعــدني الـــفن والــرسم
عــــلى أن أكــــون قــــويـــاً وعــــلى أن
أســتــمــر ألنــني عــنــدمــا أرسم  ال
أعــود أشــعـر بــأي صـدمــة. وأُطـلق
سـراح عـظـيمـيـتـبار في  21 كـانون
الــثــاني/يـنــايـر  2021 من دون أي
إشـعار أو تفسير. منذ ذلك احل 
كـان يـحـاول إعادة بـنـاء حـياته في
أســـتــرالـــيــا مـن خالل الــعـــمل في

{ ســـيــدني (أ ف ب)  –رُشح الجئ
كــردي إيـــراني اخلــمــيس جلــائــزة
أسـتـراليـا الفـنـية األكـثر شـهرة عن
لــوحـة ذاتـيـة رســمـهـا بــاسـتـخـدام
فــرشـاة أسـنـان خالل فـتـرة سـجـنه

التي استمرت ثماني سنوات.
وقـال مصـطفى عظـيميـتبار لـوكالة
فـرانس برس إنه يعيش واحدة من
أفـضل حلـظـات حـيـاته بـعـد تـبـلغه
بـــتــأهـــله إلى نـــهــائـــيــات جـــائــزة
أرشـــيـــبـــالـــد لـــفن الـــرسم الـــذاتي
(بــورتــريه) الــتي تُــمــنح مــنــذ عـام
 1921 ألفـــــضـل الـــــرســـــامـــــ في
أسـتراليـا. وبدأ عظـيميـتبار الرسم
بـــــفــــرشــــاة أســـــنــــان  عــــام 2014
مــبــاشــرة بــعــد إيــداعه مــعــســكـراً
بـحريـا مخـصصا لـلمـهاجـرين غير
الــشـرعــيـ أقـامــته أسـتــرالـيـا في
جــزيـرة مـانـوس في بـابــوا غـيـنـيـا

اجلديدة.
وبـعـد أن رفـضت سـلـطـات الـسجن
طـلـبه اسـتـخـدام الـطالء خـشـية أن
يــــبـــتــــلـــعه إليــــذاء نـــفــــسه  عـــاد
ـهجع الـذي كان عـظـيمـيتـبار إلى ا
يــنــام فـــيه مع عــشــرات الالجــئــ
اآلخـــرين فـالحظ وجــود فـــنـــجــان

قهوة وفرشاة أسنان.
وروى: ال أعـــرف مـــا حـــصل…لـــقــد
كـــانت حلـــظـــة خـــاصـــة. أمــســـكت
بــفـرشـاة األســنـان وغـمـســتـهـا في
الــقــهــوة ومــررتــهــا عــلى الــورقــة
واصفا هذه اللحظة بـ االنتصار.
وأطــلق عـظــيـمــيـتــبـار عــلى رسـمه
الــــذاتي عــــنـــوان KNS088  وهـــو
رقـمه الـتـسـلـسـلي خـالل الـسـنوات
الـثـمـاني الـتـي قـضـاهـا مـحـتـجزاً
وأراد أن يــــعــــبّـــر عــــمـــلـه عن األلم
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مـناشف الـشاي وأكـياس الـقماش
والــقـمـصــان وحـتى األكـواب. أمـا
الـــفــنــاجـــ الــتي حتـــمل صــورة
حـفـيدهـا هاري الـذي تزوج مـيغن
مـــاركـل في ونـــدســـور عـــام 2018
فـــتــبـــاع بــأســعـــار مــخـــفــصــة إذ
انــســحب الــزوجــان من الــعــائــلـة
ــالــكــة واسـتــقــرا في الــواليـات ا

تحدة. ا
ومـن بـ جــمــيع أفــراد الــعــائــلـة
ـلكة ـالكـة ال أحد يـتفـوق على ا ا
الــبـالــغـة  96عــامـاً الـتـي تـتـصـدر
ــتــعـــلــقــة اســـتــطالعــات الـــرأي ا
بــالـــشــعــبــيــة وكـــذلك مــبــيــعــات
ــتـاجـر. ويـقـول كـيـسـاوان الـذي ا
أكــد أنه رآهــا مــرات عـدة أحــبــهـا

. كثيراً
رحلـة األخيرة مـن واليتها فـفي ا
ال تـزال إليزابيث الـثانية مـحبوبة
مـن رعـــايـــاهـــا  عـــلـى الـــرغم من
الـفـضائح الـتي أنهـكت عائـلتـها 
كـتـلك التي سـببـتهـا صالت ابنـها
أنـدرو باألمـيركي جيـفري إبـست
الــذي اتـهم بـاسـتــغالل مـراهـقـات

. جنسياً
الكة عجب بالعائلة ا ومن ب ا
ســانــدرا بـيــنـدر ( 61عــامــاً) الـتي
تــصـطــحب حـفــيـدتــهـا بــانـتــظـام
ـشاهدة تغيير احلرس أمام قصر

وندسور.

. وتـضـيف نـحن نـتـطـلع احملـلـيـ
إلـى ذلك. إنه احــتـفــال كــبــيـر. 70
عــامـــاً أمــر مــذهل ألــيس كــذلك?.
وتـرى حـانات ومـتـاجر كـثـيرة في
ـديـنة في هـذه األيام األربـعة من ا
االحـتفاالت بارقة أمل في انتعاش
أعـمـالـها بـعـد أربع سـنـوات كانت

فيها احلركة هزيلة. 
ويـصف كـالـفـرت سنـوات جـائـحة
كــوفـيـد- 19بــأنـهــا كـانت صــعـبـة
عـني ـعمـله كما بـالنسـبة إلى ا
بــقـطـاع الـضـيـافــة في بـريـطـانـيـا
الـعـالم  مـشددًا عـلى أن مـثل هذه
ـــنـــاســــبـــات مـــفـــيـــدة. ويالحظ ا
مــوذوكــومــارا ســاني كــيــسـاوان
مــديـر مـتـجـر الـهــدايـا الـتـذكـاريـة
هــاوس أوف غــيــفــتس الــذي يـقع
في مـكـان مـثـالـي علـى بـعـد أمـتار
قــلــيـلــة من الــقــصـر أن الــســيـاح
عــادوا لــكن الــعــائــدات بــاتت أقل

  . ا كانت سابقاً
ويـــضــيف أن األعـــمــال حتـــســنت
بشكل طفيف منذ الوباء لكنها لم
تـستـعد بـعد مسـتواهـا الطـبيعي
إذ ال يـــزال الـــوضع هــادئـــاً جــداً
آمـالً في أن تـــــتــــــحـــــسن األمـــــور
ــنــاسـبــة احــتــفـاالت الــيــوبـيل.
ويــقــول آمل حــقــاً أن يــجــلب لــنـا

زيد من الزبائن.  ا
ــلــكـة وفـي مـتــجــره يــزين وجه ا

الـــــيـــــوبــــــيل. وتـــــقــــــام مـــــطـــــلع
ـقـبل في لـنـدن حـزيــران/يـونـيـو ا
احــتــفـاالت تــســتــمـر أربــعــة أيـام
ـــرور  70عـــامـــاً عـــلـى جـــلــوس
إلـيـزابـيث الـثـانـيـة الـعـرش وهـو
رقـم قياسـي لتولـي الستمـرار ملك
عـلى الـعرش الـبريـطاني. وتـشمل
ــمــلــكـة االحــتــفــاالت كل أنــحــاء ا
5 ــــــــــــتــــــــــــحـــــــــــدة مـن  2 إلـى  ا
حــزيـران/يـونـيــو وفي بـرنـامـجه
حـــــــــفـالت شـــــــــوارع وحــــــــــفالت
مـــوســـيـــقــيـــة واســـتـــعـــراضــات.
ويـــحـــصل الـــبـــريـــطـــانـــيـــون في
ـناسبة على عطـلة عامة إضافية ا
ويـحق للـحانات أن تـظل مفـتوحة

عتاد.  وقتاً أطول من ا
فـي ونـدسـور (غــرب لـنــدن) يـقـام
اسـتـعـراض لـلـسـيـارات واأللـعاب
الـنارية ونزهة عمالقة في أراضي
الـــقـــصـــر. وزيـــنت شـــوارع وسط
ــديــنـــة بــاألعالم الــبــريــطــانــيــة ا
والفــتــات تـعــلن عن االحــتــفـاالت.
وتـقـول ديـنـيـسـا هـوسـيـنـوفا (35
عـاماً) وهي  مديرة حـانة بوتمان
ـز أعـتـقد عـلى ضـفـاف نـهـر التـا
أنــنــا ســنــكـون مــشــغــولــ جـداً
وخـــــصــــــوصـــــاً إذا كـــــان اجلـــــو
مـشـمـسـاً إذ سـيـأتي اجلمـيع إلى
ونــدســـور. نــتــوقع أن نــســتــقــبل
الــكــثــيــر من الـســيــاح والــســكـان

ـتـحدة) (أ ـمـلـكـة ا { ونـدسـور (ا
ف ب)  –يـــهــرول حــصـــانــا اجلــرّ
اإلنــكـلــيــزيـان ألــبـرت وإيــفـان في
شــــــوارع ونــــــدســــــور ووراءهــــــا
مـقـطورة مـحمـلـة بالـبيـرة إذ قبل
شــهــر مـن االحــتــفــال بــالــيــوبــيل
الــبالتــيــنـي لــلـمــلــكــة إلــيــزابــيث
الــثــانــيــة بـدات احلــانــات تــعـزز
ـشـروب قـبل بـدء مــخـزونـهـا من ا
توقع جلحافل الزوار.  التوافد ا
ويــتـــوقف احلــصــانــان بــزيــهّــمــا
لـتفريغ محتوى البرميل من إنتاج
مـعمل البيـرة احمللي وندسور أند
إيــتـون الــذي ابـتـكــر هـذه الــسـنـة
مـــشـــروبــاً خـــاصـــاً بــاالحـــتـــفــال
بـــالــذكـــرى الــســـبــعـــ جلــلــوس
إلــيـزابـيث الــثـانـيــة عـلى الـعـرش

البريطاني.
ويـقـول مـديـر مـصـنع اجلـعـة ويل
شروب كـالفرت أطلقـنا على هذا ا
اسـم +كاسل هيل+ ألن اإلعالن عن
ـلكـة على الـعرش  من جـلوس ا

على تلة القصر في وندسور.
 ويـــشـــرح كـــالــفـــرت الـــذي يــزوّد
الكـة باجلعة أن مـعمله الـعائلـة ا
ـصـنوعـة من شـعـير كـاسل هـيل ا
ـلـكـيـة ونـبـات اجلـنـجل ـزرعــة ا ا
اإلنـكـليـزي والـنيـوزيـلنـدي   بـيرة
مـنعـشة تـصلح تـمامـاً للـشرب في
ــنــاســبـة اخلــارج فـي الـصــيـف 
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