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يـــنـــتــظـــر حتـــالف انـــقــاذ وطن
واالطــار الــتــنــســيــقي  مــوقف
سـتقـل من مـبادرتي النـواب ا
فـك االنــــســـداد خـالل جــــلــــســـة
ــقــرر عــقــدهــا غـدا ا ــان  الــبــر
االربعاء التي قد تشهد انعطافة
في مجريات االحداث ومفاجأت
تسهم بانفـراجة االزمة. بحسب
فـي وقت جــدد قــادة مــراقــبــ 
الــتـــحــالف الـــثالثي فـي إنــقــاذ
ــا طـــرحه الـــتـــمــسـك  الـــوطن
رئـيس الـتيـار الـصدري مـقـتدى

بـشأن تشكـيل احلكومة الصدر 
اجلــديــدة. وقـــال بــيــان تــلــقــته
(الـــــــزمــــــان) امـس ان (رئــــــيس
ـــــــــقـــــــــراطي احلــــــــزب الـــــــــد
الكردسـتاني مسـعود البارزاني
اســتــقـــبل في مـــصــيف صالح
رئـــــيـــــسي الـــــديـن في اربـــــيـل 
ــان مــحــمــد احلـلــبــوسي الــبــر
وحتـــالـف الـــســـيـــادة خـــمـــيس
اخلــــنـــجــــر الى جـــانـب رئـــيس
الـكتـلـة الصـدرية الـنـائب حسن
حـيث جـرى مـنـاقـشـة الـعـذاري 
خــــطــــوات انــــهــــاء االنــــســـداد
السـيـاسي احلاصل في الـعراق
والـــتــــصـــويت عـــلـى مـــشـــاريع

ــهــمـــة كــذلك دعم الــقـــوانــ ا
مـــبـــادرة الــــصـــدر لـــتــــشـــكـــيل
ـشــاركـة احلـكــومـة اجلــديــدة 
ـــســتـــقــلـــة). وأعــلن االطــراف ا
دعـمه حتـالف من اجل الـشـعب 
الي جــهـــة مــســـتـــقــلـــة تـــشــكل
احلــــكــــومــــة وفــــقــــا لــــشــــروط
مـــحـــددة.وقـــال الـــتـــحـــالف في
مـــؤتـــمـــر مـــشـــتــــرك انه (عـــلى
ـرشـح الـذي يــتــبـنى تــشــكـيل ا
احلكومة ان يكون هو وكابينته
الـوزاريـة عـراقـيـ ولـيـسوا من
مــــزدوجي اجلــــنـــســــيـــة او من
االحـزاب الـشـمـاركـة بـالـعـمـلـيـة
السـياسـية وان يـقدم بـرنامـجا

حكوميـا واقعيا يلـبي متطلبات
الــشـــعب). بــدوره اكـــد عــضــو
دولـة الـقانـون عـارف احلـمامي
ان االطار التنسـيقي يدعم بقوة
ــســتــقــلــ لــتــشـكــيل مــرشح ا
احلــكــومــة. وقــال في تــصــريح
امس ان ( الـكــرة أصـبـحت اآلن
سـتقـل ونأمل أن في ملـعب ا
تــتـكــون لـديـهـم رؤيـة لالوضـاع
يـــوم غـــد األربـــعـــاء) واضـــاف
ـسـتـقـل (نـدعم بـقـوة مـرشح ا
لـتـشـكـيل احلـكـومـة وإن أرادت
كـــتــلـــة بـــعـــيــنـــهـــا أن تــصـــبح
مـــــعـــــارضـــــة فــــهـــــذا رأيـــــهــــا
واخـــتــيـــارهـــا) وتـــابع ان (كل

كــونـــهـــا اتــاحـت لــهم مـــؤخـــرا
الــفــرصــة بــتــقــد شــخــصــيــة
لرئاسة الوزراء لذا فإن أعضاء
الكتلة يقفون مع تطبيقها على
ـناصب خالل أمل حسم بـاقي ا

قبلة). رحلة ا ا
 واجـتــمع في بـغـداد اول امس
اكثر من اربـع نائب مـستقل .
وقـــال مـــصـــدر ان (االجـــتـــمــاع
حــضــره كـتل امــتـداد واشــراقـة
ـــســــتـــقل كـــانـــون والــــعـــراق ا
ـــســتـــقــلـــ وبــعض وصــوت ا
الـنواب االخـرين وغـائب عـنهم
رئـــيس حــــركـــة اجلـــيل اجلـــيل
اجلـديـد الــنـيــابـيـة ســروة عـبـد
حـــيث  مـــنـــاقـــشــة الـــواحـــد 
مبـادرتي التـيار واالطـار لالزمة
الــــــــراهــــــــنــــــــة) واضـــــــاف ان
ـسـتقـلـ سـيقـومـون بكـتـابة (ا
بــيــان مــوحــد بــشــأن مــا جــرى
االتـــفـــاق عـــلـــيـه نـــهـــايـــة هـــذا
االســـــــبـــــــوع) واشـــــــار الى ان
(اجملـتـمـع وافـقـوا عـلى قـبول
مبادرة االطـار والتيار  لـتشكيل
احلكومة وفق شروط سيضعها
ـسـتـقـلـون في اخـتـيـار رئـيس ا
الــوزراء وبـــقــيـــة الــوزارات مع
ــكــونــات االخـرى من مــراعــاة ا
الـــــشـــــعب فـي الـــــكـــــابـــــيـــــنــــة
كـما سـيـتم طـرح اكـثر اجلـديـدة
مـن شـــخــــصــــيه مــــســــتــــقــــلّـــة
لألســتـيــزار ومن داخل الـوزارة
وفق مـعـايـيـر اخلـبـرة والـتـدرج
الوظـيـفي) واستـدرك (اذا تمت
مـوافـقة االطـراف عـلى الـشروط
ـضي في تـشـكيل فـإنه سـيتم ا

قبلة).  احلكومة ا

القوات الكاظمـي في وقت سابق 
االمـنــيـة بـتــعـزيـز االســتـقـرار في
عمـوم احملـافـظات. وقـال بـيان ان
تـــرأس اجـــتــمـــاعــاً (الـــكــاظـــمي 
للمـجلس الـوزاري لألمن الوطني
بـحضـور قـادة شـرطة مـحـافـظات
الوسـط واجلنـوب ورئـيس هـيـئة
اإلشــــراف الــــقــــضــــائـي وجـــرى
مــنــاقـشــة األوضــاع األمــنــيـة في
البالد واخلـطط األمنـية واجلـهد
ـطـلــوب لـتـعـزيـز االسـتـخــبـاري ا
األمن في عموم احملافظات). وفي
اربــــــيل  أكــــــد رئـــــيس إقــــــلـــــيم
كردستان نـيجيـرفان البارزاني 
أن الــعــراق بــحــاجــة الســتــمــرار
ـواجـهة تـهـديدات الدعم الـدولي 
الـــتـي مـــا تـــزال تـــشـــكل خـــطـــراً
.وذكر بيان تلقته (الزمان) حقيقياً
امس ان (الـبـارزاني اسـتـقـبل في
الـسـفــيـر الــبـلـجــيـكي في اربـيـل 
األردن والـعــراق فــيـلــيب فــانـدين
وجرى خالل اللقاء مناقشة سبل
تـقـويـة عالقــات الـعـراق واالقـلـيم
مع بـلــجـيـكــا ودور بـروكـسل في
إطـار الـتـحـالف الـدولي لـلـقـضـاء
عــــــلى داعـش فــــــضال عـن آخـــــر
تطـورات العـمـليـة السـياسـية في
العـراق وعالقـات أربيل وبـغداد)

اتفقا على واضاف ان (اجلانب 
أن داعش ال يــزال يــشــكل خــطــراً
حـقــيـقـيــاً وتـهـديــداً ألمن الـعـراق
ـــنــطــقـــة لــهــذا يـــحــتــاج إلى وا
اسـتمـرار الـدعم الـدولي لـلـقـضاء
عـلى تـهـديــداته كـمـا تـطـرقـا الى
اوضــاع ســنـجــار وتــكــرار نـزوح
نـطقـة نتيـجة الـتطورات أهالي ا
األمـنـيـة) مـشـددين عـلى (تـعـزيـز
العالقات وتـوسيع آفاق الـتعاون
اعرب بولك شترك). من جـانبه  ا
عن (ثـنـاء بالده وتــقـديـرهـا لـدور
االقــــلــــيـم في مــــواجــــهــــة داعش
وتضـحيـات البـيشـمركـة) مشدداً
على أن (حـكـومته سـتـظل شريـكاً
سـاندة العراق واالقليم ملتزماً 
). كـمــا اسـتـقــبل رئـيس حــكـومـة
االقليم مسرور البارزاني فاندين
. وجـرى فـي الـلــقـاء (بــحث آخـر
مـستـجـدات الـعمـلـيـة السـيـاسـية
ــنــطــقـة في الــعــراق واالقـلــيم وا
عـمومـاً كـمـا تمـت منـاقـشـة سبل
تــعـزيــز الـعـالقـات بــ بـلــجـيــكـا
وكـردسـتـان) واضـاف الـبـيان ان
(اجلــانــبــ شــددا عــلى تــوطــيـد
الـــعـالقـــات بـــ اجلــــانـــبـــ في
اجملـــاالت كـــافــــة والســـيـــمـــا في

اجملال االقتصادي).

ا يجـعلها واحلريق والرطـوبة 
ـــفــضـــلــة فـي صــنـــاعــة االثــاث ا
والـــقــوارب والـــبــيـــوت كــمــا ان
مـــحــتـــوى  اوراق الــشـــجــرة من
الــــــبـــــروتـــــ يـــــصـل الى 18%
كـن ان يستـفاد مـنها وبالـتالي 
و لـلـبـاولـونـيا كـعـلف لـلـمـاشـيـة 
ازهار جميلة يـجعلها من اشجار
ـتنـزهات الزيـنـة في الشـوارع وا
اذا  تربيتها لهذا الغرض كما
ـميز  تعـتبر من مـناجم الـعسل ا
حـيث االزهـار الـكـثـيـرة لـلـشـجرة
جتـعــلـهـا مــرتـعـا جـيــدا لـلـنـحل
ـكـن ان يـزرع داخل االشــجـار و
الـعــديـد من احملـاصـيـل فـيـمـا لـو
ــســافــات بــ االشــجــار كــانت ا
اكـــــثــــــر من  4م) مـــــؤكــــــدين ان
(الــشــجــرة تـــنــتج في عــمــر ست
ســــنــــوات مــــااليــــقل عن نــــصف
كن مترمكعب في أسوء حال و 
ان تكـون غـابـة في ثالث سـنوات
ــا يـجـعــلـهــا مـكـانــا تـرفـيــهـيـا
ـكن ان تـساهم في وسـياحـيـا و

عودة احلياة البرية للطبيعة ).

والناشط في مجال البيئة على
زراعــــة نـــوع مــــنـــتـج من انـــواع
االشجار يعرف بـأسم الباولونيا
لـلـمسـاهـمـة في احلـد من ظـاهرة
الــتــصــحــر الــتي يــعــانـي مــنــهـا
الـعــراق وقـالـوا عن مــيـزات هـذه
الـــشــــجـــرة فـي بـــيــــانــــات عـــلى
واتــســاب ان (الـبــاولــونـيــا تــعـد
اســرع شــجـرة فـي الـعــالم حــيث
يصل ارتفاعـها في السنة االولى
الى  4مـــتــر وقــد تـــتــجــاوز هــذا
االرتفاع في حال اخلـدمة اجليدة
وفـي الــعـــراق نـــظـــرا لـــلــصـــيف
الـــطـــويل (بـــ شـــهــري ( 4-10
كــانت اســرع مـن مــثــيالتــهــا في
كن الصـ والـدول االوربيـة و 
لهذه الـشجرة ان تـنمو في درجة
حـرارة من 50- 10مــئـوي حــيث
الحظـنا فـي العـراق موت الـكثـير
من االشــجــار في مــوجــات احلـر
كن ان ولكـنـهـا كانت صـامـدة و
تـــســـقـى عـــلى مــــيـــاه الـــصـــرف
الـصـحي) مـوضـحـ ان( نـوعـية
اخلــشب جـيــدة مــقـاومــة لـلــثـني
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أعـــــلن وزيـــــر الـــــتـــــجـــــارة عالء
اجلــبـوري عن تــخــصـيص 500
ستـحقات الفالح مليار ديـنار 
ـزارعـ لـلـمـوسم الـتـسويـقي وا
احلــالي. وأضــاف اجلـبــوري في
ـــــبـــــلغ بــــيـــــان أمـس أن (هــــذا ا
ـــوسم ســــيــــســـهـم في إجنــــاح ا
الـــتــســويــقي ويـــزيــد من آلــيــات
ـتـواصـلـة في بـغداد الـتـسـويق ا

وعدد من احملافظات).
ــــــــــــــوسـم وأشــــــــــــــار إلــى أن (ا
الــتــســويــقي هــذا الــعــام يـحــقق
جنـاحــات كـبـيــرة من خالل قـيـام
ـزارعــ بـتــسـويق الـفـالحـ وا
كــمــيــات كــبــيــرة وبـشــكل يــومي
وصلت الى اكثر من  50الف طن
يـومـيـاً). ولــفت إلى (وجـود آلـيـة
تــعــاون مع اجلـهــات الــســانـدة 
مـــثــمــنــاً دعم رئـــيس احلــكــومــة
ـــالــيــة إلجنـــاح آلــيــات ووزارة ا
الـتـسـويق في مـعـظم مـحـافـظات
البالد). وكانت الوزارة قد أعلنت
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تـعــهـد رئــيس الـوزراء مــصـطـفى
الكـاظـمي بتـعـي عـدد من ابـناء
قـضـاء سـنـجــار الـتـابع حملـافـظـة
نـيـنـوى في االجـهـزة االمـنـيـة من
اجل تـثـبـيـت االسـتـقـرار وتـدعـيم
النشـاط االقتـصادي واالجـتماعي
ــنـطــقـة. وقــال بـيــان تـلــقـته في ا
(الـــزمــــان) امس ان (الـــكــــاظـــمي
بحـضور مستشار األمن استقبل 
الـقـومي ورئـيسـي أركان اجلـيش
وجـــهــاز األمـن الــوطـــني ونـــائب
وفداً من شتركة  قائد العمليات ا
حـــيث جـــرى أهـــالـي الـــقـــضــــاء 
اســتــعـــراض األوضــاع األمــنــيــة
ــــعـــــاشـــــيـــــة في الـــــقـــــضــــاء وا
والـصـعـوبــات والـتـحـديـات الـتي
يــواجــهـهــا األهــالي هــنــاك كــمـا
اطلع عـلى أهمّ مـا تقـدم به الـوفد
من مـتطـلـبات مـن أجل استـكـمال
مـفــردات أمن الـقــضـاء وتــرسـيخ
االستقـرار) وشدد الكـاظمي على
(أهمية تثبـيت االستقرار وتدعيم
جـوانب سـيـر احليـاة الـطـبـيـعـية
والــــــنــــــشـــــــاط االقــــــتــــــصــــــادي
واالجــتــمــاعي ألهــالي الــقــضــاء
وتــفـــويت الــفــرصـــة عــلى فــلــول
اإلرهــاب وأن الــقـــضــاء يــحــظى
بـاهــتـمــام اسـتــثـنــائي في خـطط
احلــكــومـة) مــؤكــدا ان (االتــفـاق
الـذي ســبق أن عـقــد في ســنـجـار
هــــدفـه أن تــــبــــقـى الــــدولــــة هي
الوجود الوحيد واحلاضر هناك
وال بـد مـن دعم األهـالي لــلــخـطط
األمـنيـة ومـعـاجلـة األخـطـاء التي
حـــصـــلت في الـــســـابـق) واوعــز
الـــكـــاظــــمي بـ(إتـــمـــام إجـــراءات
تأسيـس صندوق إعـمار سـنجار
وإدراج تـــعــيـــ عـــدد من أبـــنــاء
القضاء في سلك األجـهزة األمنية
ــوازنــة الــعــامــة ضــمن قــانــون ا
ــــقــــبــــلــــة). ووجه االحتــــاديـــــة ا
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(عـــمق الـــعالقـــات الـــتي تـــربط
العراق بفرنسا في مجال النفط
والـغــاز والـطــاقـة والــقـطــاعـات
االخـــرى) وتــــابـع ان (الـــوزارة
وقـعت اتـفـاقـا مع شـركـة تـوتال
الــفـرنــســيـة لــتـنــفــيـذ مــشـاريع

لـتـطويـر حـقل ارطـاوي وانـشاء
مجمع غاز ارطاوي في البصرة
فـضال عن مـشـروع مـاء الـبـحـر
ومشاريع النتاج الـطاقة الكهرو
شمـسية بـطاقة الف مـيغاواط).
من جــانـبه اعـرب الــسـفـيـر عن

(رغـــبـــة بالده بــــتـــعـــزيـــز أطـــر
ـا يخدم التعـاون مع العراق و
مــصــالح الــبـلــدين). كــمــا عــقـد
الك اجـتـمـاعـا مع ا اسـمـاعــيل 
ــتـــقــدم في وزارة الـــكــهــربــاء ا
.واشـار الـبـيـان الى ان (الـوزيـر
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ثلي مدينة سنجار UI¡∫ رئيس الوزراء يلتقي في بغداد 

طبعة العراق 
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. Issue 7270 Tuesday 10/5/2022الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7270 الثالثاء 9 من شوال  1443 هـ 10 من آيار (مايو) 2022م

األطراف تـعلم بأنـها غـير قادرة
لوحدهـا على تشكـيل احلكومة
ويـجب أن يــكـون هــنـاك مــنـفـذا
سـياسـيا إلنـهاء حـالة االنـسداد
احلاليـة) ومضى الى القول ان
بادرت ستقل يـرحبون با (ا
كلتـيهمـا لكن يجب أن تـدعمهم
الـكـتـلة الـشـيـعيـة األكـبـر وهذه
الكتـلة هي التـيار و التـنسيقي
لكن رئـيس الـوزراء سيـكون من
). مـن جـانــبه  قـال ـســتـقــلـ ا
ستقل ياسر وتوت في النائب ا
تـــــصـــــريـح امس إن (كـــــتـــــلـــــة
ـــســـتــقـــلــ قـــد تــوافـق عــلى ا
مبادرة التـنسيقي الـتي طرحها
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عالء اجلبوري
ـســوقـة إلى وصــول الـكــمـيــات ا
أكـثـر من  400ألف طن مـنـذ بـدء
ـوسم الـتـسـويـقي في األول من ا
الــــشـــهــــر اجلــــاري وحـــتى اآلن
مــبـيـنــةً أن الـكـمــيـة في تــصـاعـد
مسـتـمر فـي ضوء افـتـتاح مـراكز
تـــســــويـق جــــديـــدة فـي بــــغـــداد

واألنبار وصالح الدين.
وحـث خــــبـــــراء وزارة الــــزراعــــة
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وقـــــعت وزارة الـــــنـــــفـط امس 
اتــــفــــاقــــا مع شــــركــــة تــــوتـــال
لــتــنــفـيــذ عــدد من الــفــرنــســيــة
ــشــاريع الــسـتــراتــيــجــيـة في ا
مـحـافـظـة الــبـصـرة.وذكـر بـيـان
للوزارة تلقته (الزمان) امس ان
(الـوزيــر احـســان عـبــد اجلـبـار
اسـتــقـبل الــسـفــيـر اسـمــاعـيـل 
الــفــرنــسي لــدى بــغــداد ايــريك
بحضورالنائب الثاني شوفاليه
لـرئـيس شـركـة الـنـفط الـوطـنـية
لـيث الــشــاهـر ومــعــاون رئـيس
القـسم االقتـصادي في الـسفارة
وجـرى خالل كـيـفن بـيـزانـسـون
الـلــقـاء بــحث تـعــزيـز الــتـعـاون
شترك في مجال النفط والغاز ا
والــطــاقـة) وأكــد اسـمــاعـيل ان
(الــوزارة حتـرص عـلى تــطـويـر
صـنــاعـة الـنـفط والـغـاز وقـطـاع
الــطــاقــة في الــعــراق  من خالل
شـتـرك مع الشـركات الـتعـاون ا
ـيـة الـرصـيـنـة) الفـتـا الى الــعـا

ـتقدم ترأس اجـتماعـا للمالك ا
نــــــــاقـش خـالله فـي الـــــــــوزارة 
الــقــدرات االنـتــاجــيــة وتــوفــيـر
الوقود ومشاريع الربط مع دول
اجلـــوار والـــعـــمـل عـــلى زيـــادة
وكـفـاءة وجـودة تـوفـيـر الـطـاقـة
( الــكــهــربــائــيـــة لــلــمــواطــنــ
واضـاف ان (الـسـفـيـر االمـريكي
حـضر لـدى بغـداد مـاثيـو تـولر 
لغرض دراسة جانباً من اللقاء 
ــسـاهـمـات والــقـدرات والـدعم ا
الي الذي يـقدمه صندوق دعم ا
الصادرات االمريكية والقروض
ـــيـــســـرة  الـــتي تـــهـــدف الى ا
اســتــمـــرار وتــطــويــر مــشــاريع
االنـتـاج والـربط الـكـهربـائي مع
ــصــادر مــنــاقــشــة  الــدعم من ا

تاحة االخرى) ا
 وتابع ان (االجتماع استعرض
بــــشـــأن خــــطط وزارة الــــنـــفط 
الـعــمل عـلى تــكـامـل الـصــنـاعـة
الـــنـــفـــطــيـــة في عـــمـــوم الــبالد
ـــوارد وحــــسن اســــتــــثــــمــــار ا

وحتس جودة القرار). 
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ـسـتـشـار االعالمي واحـات زراعـيـة لـلــحـد من الـعـواصف الـتـرابــيـة.وقـال ا
حملـافظ االنـبـار بـاسم االنـبـاري إن (هـناك جـهـوداً كـبـيـرة تـبـذلـهـا احلـكـومة
احمللـية في احملافظة للحـد من ظاهرة التصحـر والسيما في اآلونة األخيرة
نـطـقة اجلـغرافـيـة وقربـها من أكـبر مع تـزايـد الغـبار وذلك بـسـبب طبـيعـة ا
منـطقة صـحراوية غـرب العراق) ولـفت الى (وجود تنـسيق عالٍ بـ االنبار
واحملـافـظـات اجملــاورة من أجل الـعـمل مـعــاً لـلـحـد من ظــاهـرة الـتـصـحـر)
فاحتت مـديريـة الزراعـة في احملافـظة إلعداد مؤكـدا ان (احلكـومة احملـليـة 
ـناطق ـدن وكذلك ا كشـوفات النـشاء بـعض الواحـات الزراعـية في مـحيط ا

التي تتسبب في هذه الظاهرة).
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توقـعت الهيئة العـامة لالنواء اجلوية والـرصد الزلزالي التـابعة لوزارة النقل
ـوجة غـبار جـديـدة جتتـاح الوسط واجلـنـوب يوم اخلـميس  تأثـر الطـقس 
ـقـبل. وقـال بيـان تـلـقـته (الزمـان) امس ان (طـقس الـيـوم الثالثـاء سـيـكون ا
نطـقت الوسطى واجلنـوبية  في ما سيكون صحـواً مع بعض الغيوم في ا
ـنـطـقة الـشـمـالـيـة غـائـمـاً جـزئـيـاً الى غـائم مع تـسـاقط زخـات مـطر طـقس ا
) واضـاف ان (طقس يـوم غد األربـعاء متـفرقـة خفـيفـة تـكون رعـدية احـيانـاً
نـطقتـ الوسطى والـشمالـية بيـنما سيكـون صحـواً مع بعض الغـيوم في ا
نـطقة اجلـنوبـية صـحواً ودرجـات احلرارة تـنخفـض قليالً سيـكون طـقس ا
سيـكون صـحواً قـبل  عن اليـوم السـابق) وتـابع ان (طقس يـوم اخلمـيس ا
نـطقـة الشمـالية سـيكون نـطقتـ الوسطى واجلـنوبـية  وفي ا ومغبـراً في ا
غـائـمـاً جزئـيـاً الى غـائم مع تـسـاقط زخـات مطـر بـ خـفـيفـة الى مـتـوسـطة
). وكـشـفت مـحـافـظـة االنـبار  عـن خـطـواتـها الـشـدة تـكـون رعـديـة احـيـانـاً
بـاشرة بخـطوات إنشاء الفعـلية لـلقضاء عـلى التصـحر فيـما اشارت الى ا

اتــــضح ان داعـش مــــســــتــــمـــر
بــــكـــسب اعــــضـــاء جــــدد غـــيـــر
مطلـوب للـجهات االمـنية ويتم
كـــــســــبــــهـم عن طــــريـق مــــواقع
الــــتـــــواصل االجــــتــــمـــــاعي في
كروبـات خـاصة لـلذين يـحمـلون
افـكار مـتـطـرفة) مـشـيرا الى ان
(الــقــضــاء نــظم مــلف اســتـرداد
ــتـهـم الـقــيـادي الــهـارب بــحق ا
و تــكـلـيـف االجـهـزة االمــنـيـة
ـــــتـــــابـــــعـــــة اعـــــضـــــاء هــــذه

الكروبات). 

دهـوك  حـيـث  الـتـنـسـيق مع
الـسـلطـات هـنـاك والـقـبض على
ــتـهم الـذي اعـتــرف بـتـواصـله ا
مع قـــيــــادي في داعش يــــســـكن

حاليا في انقرة).
سـتخدمة في واد ا وتابع ان (ا
الـتـفــجـيـر هي مــحـلـيــة الـصـنع
وبسيطة) ولفت الى ان (داعش
ـنـتــجـات الـنـفـطـيـة يـسـتـخـدم ا
والغـاز لزيـادة تاثـير االنـفجار)
ومــضى الــبـيــان الى الــقـول انه
ــتـهـمـ (بــعـد تـفــريغ هـواتف ا

في محـافظـة نينـوى وبالـتعاون
مع االجـهــزة االمـنـيـة اخملـتـصـة
ـة تفـجـير تـمكن مـن كشف جـر
مـركــبـة في مــنـطــقـة اجملــمـوعـة
الــثـقـافـيـة الــواقـعـة في اجلـانب
الـتي ـوصـل  ــديــنــة ا االيــســر 
راح ضــحـيــتــهــا شــهــيــد واحـد
) مؤكدا وتسعـة جرحى مدنـي
ان (مــحــكــمــة حتــقـيـق نــيــنـوى
قــررت تـشـكــيل فـريق مــشـتـرك
لــلــتــوصل الى اجملــرمــ الـذين
اتــضح  دخـولــهم من مـحــافـظـة

والـتــقى زيــدان في وقت سـابق
الـسفـيـر البـريـطاني لـدى بـغداد
مـارك بـرايـسـون . وذكـر الـبـيـان
ـوقف نـاقــشـا  ا ان (اجلــانـبـ 
الـــقــــانـــوني فـي الـــتـــعــــامل مع
الـــقـــضــايـــا الـــتي يـــكـــون احــد
ـمــلـكـة طـرفـيــهـا من مــواطـني ا
ـــتــحـــدة). وأصـــدر اجملـــلس  ا
بـيـانـاً بـشـأن تـفــاصـيل تـفـجـيـر
دينة مركبة في اجلانب االيسر 
ـاضي. ـوصـل خالل الـشــهـر ا ا
واشـار الـبـيـان الى ان (الـقـضاء
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نــاقش رئـيس مــجـلس الــقـضـاء
االعلى فـائق زيدان مع الـسفـير
صـري لدى بغـداد وليد مـحمد ا
مـلـفـات الـتـعـاون ب إسـمـاعـيل

البلـدين في اجملاالت القـضائية.
وقال بـيان تـلقـته (الزمان) امس
ان (زيـدان استـقـبل في مـكـتبه 
اسـماعـيل وجـرى بـحث عدد من
واطن القضـايا التي تـخص ا

صري في احملاكم العراقية). ا
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,وقد يـتغير االنسان ان صار غنيا.لدينا جتارب كثيرة سؤول ناصب ا تفسد ا
مـررنا بـها,وكنـا نتـعجب دائـما مـن ان فالنا تـغيـر ح اسـتلـم منـصبـا فلم يـعد
كـالـسابق.وقـد يـتغـير الـشـخص ان صار ثـريـا فيـقـول اقرب الـنـاس اليه افـسده
ـكن ان ينقـلب االنسان من الغـنى وتكبـر.هذا االمر يـحدث لكـننا ال نـفهم كيف 
عنى ان االنسان يتاثر حال الى حـال اخر بهذه السرعة.القـضية بسيطة جـدا.
ـحيطه,ويتاثـر ايضا بانطبـاعاته الشخصـية التي يكونـها.فالبدلة اجلـميلة تلفت
انــظـار الــنــاس الى البـســهـا.عــنــدهـا يــحس االنــسـان بــالــزهـو النه جــذب اعـ
ـرور الوقت يـعـتاد االنـسان الـناس,وسـمع مديـحـهم الناقـته.هـذا امر طـبـيعي,و
ن هذا الـسلوك فيصـبح شخصا اخـر ينتقـد من يلبس مالبس عادية,ويـسخر 

ال يرتدون مالبس انيقة غالية.
  يـتـعـقد االمـر اكـثـر بـعـد اسـتـالم الـشـخص مـنـصـبـا رفـيـعـا.واحـيـانـا ال يـكون
نصب رفـيعا كمسؤولية شعبة في دائرة منسية فيراها من يشغلها بانها ارفع ا

وسام حصل عليه.
ـصـدق  في هـذه احلــالـة يــحـدث خـراب ســريع جـدا في وعـي هـذا الـشــخص ا
هم.ومع الوقت تصـنع االنطباعات التي يحصل عليها باهمـيته ونباهته وموقعه ا

روحه فيتحول الى شخص بليد جدا ويتعامل مع االخرين من منطق عال.
ـسـؤول الـفـاشل وجتـعـله عـيـون االخـرين تـصـنع انـطـبـاعـات ا
أل مكانه ويقوم بواجبه دون تقصير.يصدق يصـدق بانه 
ـسـؤول الـفـاشـل لـغـة نـفـاق الـعـيـون ويـزداد تـفـاهـة.هل ا
احتــدث عـن اشــخــاص مــرضى?اقـــول نــعم.احتــدث عن

مرضى 

ــوازنـة اذا مـا  وقــانـونـيــة في قـانـون ا
مـكن الوصول تـشريعه) مـؤكدا انه (من ا
إلى حـل عبـر الـقانـون الـذي بات تـشـريعه
ــكن تـشـريع ضــروريـاً جـداً ومــلـحـاً وال 

وازنة بدون تطبيق قرار االحتادية. ا
واشـار الى ان (احلكـومة مسـتعدة لـتقد
مــشــروع مــوازنـة  2022فـي حــال صـوت
مــخــوالً إيــاهــا إرسـال مــجــلس الــنــواب 
والسـيما ان الـقانـون للسـلطة الـتشريـعية
ـسـودة األولـية بـعـد عـقد ـالـيـة أكمـلت ا ا

اجتماعات مع الوزارات).
ـكن اعــتـمــاد سـعـر  وقــال انه (ال 
بيع النفط احلالي في األسواق
يـة الذي يـتـجاوز مـئة الـعـا
دوالر ألنـه بــــــــنـي عــــــــلى
ـيـة كـاحلـرب أزمــات عـا
الــروسـيـة األوكـرانـيـة
وجـعـلـه سـعـراً لـعام
ـــوازنـــة كــــامل في ا
وبـــــاعــــتــــقــــادي أن
الــســعــر ســيــتـراوح
70 ب  60الـــــى 
دوالرا كـــــســــعــــر آمن

وواقعي). 
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الـى نشاط جتاري حقيقي واضح وشفاف)
واســتـطـرد بـالـقــول (نـسـعى إلرسـاء أسس
دولـة فـيدرالـية قـويـة تديـر مجـمل نـشاطـها
الـنـفـطي بـإدارة علـمـيـة مـعـياريـة لـتـحـقيق
أعـلى عائدات بأكثر استدامة وأقــــــل كلفة
وهــــــذا هو الهـدف األســاس لشـركة النفط
الـوطنية). وارسلت حكومة االقليم في وقت
سـابق وفـدا الى بـغـداد لـلتـفـاوض وانـهاء
جـمـيع اخلالفـات التي تـعـتـرض مبـاحـثات
اجلــانـبـ بـشـأن مـلـف الـنـفط حـيث رحب
قـتـرحات بـا الـوفـد بـعد عـودته الى اربـيل 
ورفض تــأسـيس الــتي طـرحــتـهــا الـوزارة 
شــركـة يــكـون مـقــرهـا في اربــيل وتـدار من
ـستـشار أكد ا بـغداد. عـلى صـعيـد متـصل 
الـفـني لرئـيس الـوزراء هيـثم اجلـبوري أن
تـشـريع قـانـون النـفط والـغـاز بـات ضرورة
مـلحة إلنـهاء التقـاطعات بـ بغداد واربيل
لف الـنفـطي. وقال في تـصريح امس فـي ا
ان (قـرار االحتادية بـعدم دستـورية قانون
الــنــفط والـغــاز في اإلقــلــيم يـلــزم جــمـيع
عـنيـة بتـطبيـقه) وتابع انه (ال األطـراف ا
خـيار أمام اجلانب اال تطبيق القرار عبر
خـيارات منها تشـريع قانون النفط والغاز
أو وضع فـقـرات تـتـضمن مـهال دسـتـورية

ـتــعـاطـيـة) واكـد اسـمـاعـيل ان (الـوزارة ا
تــتــجـه نــحــو الــتــطــبــيق احلــرفي لــقــرار
االحتـادية بشأن نفط اإلقليم وعلى مجلس
إدارة شــركـة الـنـفـط الـوطـنـيــة االسـتـعـداد
قـبلة في تنفيذ القرار ـواجهة التحديات ا
الـذي سيوجه الكثير من السهام للوزارة)
ومـــضـى الى الـــقـــول ان (شـــركـــة الـــنـــفط
سـتكـون مسـؤولة عن إدارة ملف الـوطنـية 
الــطـاقــة داخـلــيـاً والــوزارة مـســؤولـة عن
ـــالــيـــة واجلــهــات الـــتــعـــاطي مع وزارة ا

الدولية واخلارجية.
Œdý œułË

 واضـاف (يـبـدو ان الـتـجـارب الـتـاريـخـيـة
ـركز أدت الـى وجود شـرخ في الـثـقة بـ ا
والشركاء في اإلقليم ولكن لسنا مسؤول
ـشـكلـة وحـاولـنا أن نـكـون على عن هـذه ا
ــرونـة) مــبـيــنـا ان ــكن من ا أكــبـر قــدر 
(تـنفيذ أحـكام القرار ال يـعني قطع احلوار
ــلـف الــنـــفــطي في ــســـؤولي ا ونـــرحب 
اإلقـلـيم في حـال رغـبـوا بـفـتح احلـوار مرة
أخـرى) مشيرا الى انه (ابـلغ االقليم بأن ال
رغـبـة لـبـغـداد في الـسيـطـرة عـلى الـنـشاط
الــنـفــطي في كــردسـتــان ولــكن احلـكــومـة
تـرغب في تنظيم النشـاط النفطي وحتويله
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ة عن أعــلـنت هـيــئـة الـنــزاهـة االحتـاديـَّ
ضــبـط حــاالت هــدرٍ لــلــمــال الــعــام في
مُـحافظة ميسان مُبـينةً أنَّ قيمة الهدر

بلغت  125مليار دينار.
دائــرة الـتـحــقـيـقــات في الـهــيـئـة وفي
ة الـضـبط مـعــرض حـديـثـهـا عن عـمـلـيـَّ
ذها فـريق عـمل مكـتب حتـقيق الـتي نـفـَّ
مــــيــــســـان الــــذي انـــتــــقل إلـى ديـــوان
ُـــحــافــظـــة ودائــرة عــقـــارات الــدولــة ا
ومُـــديـــريَّـــات الــتـــســـجـــيل الـــعـــقــاري
ُحافظة ائيَّة في ا وارد ا والزراعة وا
َّ ضبط مخـالفات في بيع أفـادت بأنَّه 
عـقـارين عـائـدين لـلـدولـة بـثـمنٍ أقلَّ من
َّا أدَّى ( (%5من ثـمـنهـما احلـقيـقي; 
ال ٍ فـاحشٍ وهـدرٍ في ا إلـى إحلاق غـ
الــعــام.وأضــافت الــدائــرة إنَّ الــقــيــمـة
التقديريَّة للعقارين تبلغ ما يقارب130
مــلــيــار ديـنــارٍ وإنَّ الــغــ الـذي حلق
ــال الـــعــام جــرَّاء بـــيع الــعـــقــارين بـــا
ــاً الـــبــالــغـــة مــســاحـــتــهــمــا  55دو
ـالــيَّـة  –دائــرة الــعــائـدين إلـى وزارة ا
عــقــارات الــدولــة يُــقــدَّرُ بــ125مــلــيــار
ديــنــار مُـشــيـرةً إلى حــدوث مُــخـالــفـة
ة بـبـيع اإلجــراءات والـقـوانـ اخلــاصـَّ
وإيــــجـــار أمـــوال الـــدولــــة فـــضالً عن
مُـــخــالـــفـــاتٍ أخــرى رافـــقت عـــمــلـــيَّـــة
تـسـجيـلـهمـا.وأوضحـت أنَّ الفـريق قام
ـعــلــومـات عن الــعــقـارين من بــجــمع ا
اجلـهـات الـتي انـتـقل إليـهـا وتـصـوير

ـستـخدمـة بالتـزوير مع مـبلغ خـمسة ا
ماليـ ديـنـار مـزيـفة) مـؤكـدا (تـسـليم
بـرزات اجلـرميـة الى اجلـهة ـتـهم وا ا
ادة ٢٨٩ تزوير اخملتصة وفق احكام ا
لــيــتم اتــخـاذ االجــراءات الــقـانــونــيـة
بـــحـــقـه). وكـــشف مـــصـــدر امـــني عن
حتـــريــر مـــخــتـــطــفـــة والــقـــبض عــلى
اخلـــاطــفـــ في مــنـــطــقـــة احلــارثـــيــة
ـــصــدر ان (دوريــات بـــبــغـــداد.وذكــر ا
تـــمـــكـــنت من حتـــريــر جنـــدة بـــغــداد 
مــخـتـطــفـة تـبــلغ من الـعــمـر ١٩ عـامـاً
والـقبض على اخلاطـف البالغ عددهم
ثـالثـــة اشـــخــــاص ضـــمن مــــنـــطـــقـــة
احلــارثـيـة) مـشـيـرا الـى ان (الـعـمـلـيـة
تـمت حـسب تـوجـيـهـات مـديـر الـنـجدة
ونــــصب كــــمـــ مــــحــــكم لــــتـــحــــريـــر
اخملتطفة). وكرم وزير الداخلية عثمان
ي أحـد مـنـتـسـبي فـوج طوار الـغـا
بـغـداد الثـامن بـعد الـشـجاعـة الـكبـيرة
الـتي أبـداها في انـقـاذ مواطـن اثـن
كـانــا يـسـتـقالن دراجـة نـاريـة تـعـرضـا
ا أدى حلـادث اصـطـدام مـع مـركـبـة 
الى نـشوب حريق وامتداد ألسنة النار
جلــســديــهــمــا. وأكــد الــوزيــر أن (هـذا
هـو الـوجه احلـقـيـقي لـرجل ـنـتـسب  ا
الــشــرطــة وعــنــوان كــبــيــر لــلـوزارة)
مــشـيـداً بـ(الـشـجـاعــة الـتي اتـسم بـهـا
ـــنــتـــسب خالل هـــذا احلــادث) هـــذا ا
ــدة ــنـــحه قـــدم  ـي ( واوعـــز الـــغــا
عـامـ وتـكر مـالي عـلى هـذا الـعمل

ويـضـيف "لم يتـعـرض لنـا أحد لـكن قـلقـنا
عـلى عائالتـنا". تـعرضت األقلـية االيـزيدية
وهي جــمـاعــة نــاطـقــة بـالــكـرديــة يـعــتـنق
أبـناؤهـا ديانة تـوحيديـة باطـنية لـسنوات
لالضـطـهاد بـسبـب معـتقـداتـها الـدينـية ال
ســيـمــا عــلى يـد تــنـظــيم داعش الــذي قـتل

أبناءها وهجّرهم وسبا نساءها.
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ـتـحدة ـفـوضـيـة الـسـامـيـة لأل ا  قـالت ا
لـشـؤون الالجئـ في بـيان األربـعاء إن من
بــ الــنـازحــ الـذيـن اسـتــقــبـلــهم إقــلـيم
كـردستان كثـيرين عادوا إلى منـطقتهم في
عـام  2020بـعـدمـا فروا مـنـهـا إثر سـيـطرة
تــنـظـيم داعش. في أزقّـة مــخـيم شـامـشـكـو
الــذي يــســتــقــبل أكــثــر من  22ألـف نـازح
ـصـنــوعـة من الــقـمـاش اصــطـفت اخلــيم ا
ــشــمّع الــســمــيك. في داخــلــهـا وضــعت ا
الــفــرش اخملــصــصــة لــلــنــوم عــلى األرض
الـعـاريـة وجلـست نـساء اعـتـلت وجـوههن
مـالمح الـقـلق. وقـرب مـكـاتب إدارة اخملـيم
اصـــطف عــشــرات الــرجـــال والــنــســاء في
طـابـورين أمـام شـاحنـة مـحـمّلـة بـصـناديق
ــســاعــدات الـبــيــضــاء. حــيـنــمــا يــنـادى ا
بـــاســمــهـم يــتــوجـه الــنــازحـــون الســتالم
ساعدات الغذائية: كيلوغرام صـندوق من ا
من الــسـكّـر شـاي أرزّ بـســمـتي لـيـتـر من
الـــزيـت طـــحـــ وحـــلــــيب وعـــدس وهي
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هــدد وزيــر الــنــفط احـســان عــبــد اجلــبـار
اســـمــاعــيل  بـــتــطـــبــيق قــرار احملـــكــمــة
االحتادية العليا بشأن نفط اقليم كردستان
بـعـد مـضي اكـثـر من  75يـومـاً عـلـى طرح
مـــبــادرات جتــســيــر الـــثــقــة حلل اخلالف

دون استجابة.  الشائك 
وقـال اسمـاعيل خالل اجـتمـاع هيـئة الرأي
لـلوزارة إن (إدارة النشاط الـنفطي باإلقليم
غـير صحـيحة إذ أنه من غيـر الصحيح أن
يـكون الـبيع بأسـعار أقل بـكثيـر من أسعار
شـركة تسويق النفط سومو) ولفت الى ان
(اإليـــرادات الـــصــافـــيــة الـــتي تـــذهب إلى
ـئـة من مــوازنـة اإلقـلـيم ال تـتـجـاوز  50بـا
بـاع) وتابع (اليوجد بالعالم قـيمة النفط ا
 دولــة لـديـهــا سـيــاسـتـ إلدارة الــطـاقـة
وأثـار هـذا االختالف سـلبـية عـلى التـعامل
مـع أوبك فضالً عن أن تعدد الوجهات امر
غــــيــــر صـــحــــيـح) واشـــار الـى ان (قـــرار
جـاء مفـسراً االحتـاديـة بشـأن نفط األقـليم 
ـــكن لــلــمــزاج الحــكـــام الــدســتــور إذ ال 
الــسـيـاسي أن يــكـون رائـداً في الــصـنـاعـة
الـنفـطيـة فمـلف النـفط ربحـي جداً ويـتأثر
بــســيــاســة الـدولــة اخلــارجــيــة مع الـدول

مـوقعهـما وحتديدهـما كمـا قام بضبط
ــــوضــــوع واخملــــاطــــبـــات أولــــيَّــــات ا
ـوافـقـات اخلـاصَّة بـإجـراءات الـبيع وا
َّ تنظيم مـحضر ضبطٍ أصوليٍّ كـافة.و
رةٍ ُـذكـَّ ـة الـتي نُــفـذَت وفـقــاً  بــالـعـمــلـيـَّ
قـضائـيَّةٍ وعـرضه على قـاضي محـكمة
ُختـصَّة بنظـر قضايا حتـقيق ميـسان ا
الـنزاهـة; التخـاذ اإلجراءات الـقانـونيَّـة
ـناسبة. يذكر ان محافظ ميسان فاحت ا
الـنـزاهة االحتـاديـة بخـصـوص قطـع
عـلى نهر دجلة  بيعها من قبل وزارة
ـالـية وتـسـجيـلـها بـاسم احـد التـجار ا
دون عــلم احملــافــظـة وضــبــطت مــفـارز
االسـتخبارات العسكرية وقوة مشتركة
مـطبعـة لتزويـر العمـلة وإلقـاء القبض

على صاحبها في مدينة الصدر.
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وذكــر بـيــان تـلــقـته (الــزمـان) امس انه
ساعيـها في مالحقة عصابات (تـاكيدا 
ـنظـمة والـعنـاصر اخلـارجة ة ا اجلـر
عــلـى الــقــانــون الــتـي حتــاول تــدمــيــر
وعــــلى ضـــوء االقــــتـــصـــاد الــــوطـــني 
مـعـلـومات اسـتـخـباريـة دقـيـقة لـشـعـبة
اسـتخبارات الفرقـة ١١ وبالتنسيق مع
قـسم استخبـارات قيادة عمـليات بغداد
و اســتــخــبــارات الــفــوج الــثـالـث لـواء
ـشاة ٤٢ ومـديريـة امن مديـنة الـصدر ا
 دهـم احــــد االوكـــــار الــــتـي تــــقــــوم
زورة وتلـقي القبض بـطبـاعة العـملـة ا
ــــزور وتــــضــــبط الــــطــــابــــعـــة عــــلى ا

مـحتـويات تكـفيـهم ألسبوع. اسـتقـبل إقليم
كـردستان خالل ثالثة أيام  1711عـائلة أي
مــا يــسـاوي  10261شــخــصـاً كــمــا أعـلن
لـــفـــرانس بـــرس مـــديـــر دائـــرة الـــهـــجــرة
ـهـجـرين ومـكتب اسـتـجـابـة األزمات في وا
دهــوك ديــان حــمــو. وتــوزعت نــحـو 964
عـائـلـة عـلى اخملـيـمات أي  4300شـخص
أمـا الباقـون فيقـطنون عـند أقربـائهم. وقال
ـتـحـدّث باسم مـفـوضـية الالجـئـ فراس ا
اخلطيب لفرانس برس إن "اخمليمات تشهد
اكـتـظـاظـاً مـا يـرفع خـطـر تـراجـع إمـكـانـية
الـوصـول إلى اخلـدمـات األسـاسـيـة بـسبب
ـفـوضـيـة تدعم نـقص الـتـمـويل". وأكّد أن ا
سـتدامة" التي تـتيح لألشخاص "احلـلول ا
الـعـودة إلى مـنازلـهم لـكن "الـعودة يـنـبغي
أن تـــكـــون طـــوعـــيــة وحتـــتـــرم الـــكـــرامــة
اإلنـسـانيـة وتأتي في جـوّ سـلمي". وتـقول
الــسـلـطــات الـعــراقـيـة إن الــهـدوء عـاد إلى
مـنـطـقـة سـنـجـار اجلـبـلـيـة. لـكن الـتـصـاعد
األخـير للعنف يعكس مدى تعقيد التوترات
الــتي تــعـصـف بـســنــجـار حــيث تــتـداخل
الــــعــــديــــد من الــــعــــوامـل واألطـــراف ذات
تضـاربة. وتتهـم وحدات حماية ـصالح ا ا
ــنـضـويــة كـذلك ضــمن احلـشـد ســنـجـار ا
الـشعبي اجلـيش بأنه يـريد السيـطرة على
ــنـطــقــة وطـردهــا مـنــهــا في حـ يــريـد ا
اجلـيش العـراقي تنـفيـذ اتفاقـية بـ بغداد

ــقــاتــلـ وأربــيل تــقــضي بــانــسـحــاب ا
األيـزيدي وحزب العـمال الكردستاني من
ســـنـــجـــار. في األثـــنـــاء أعـــلــنـت قـــيــادة
ـشتركة العـراقية اخلميس عن الـعمليات ا
وصــول "تـعـزيـزات عـسـكــريـة" كـبـيـرة الى

سنجار "لفرض القانون".
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 وأضـــافـت في بـــيـــان أنـــهــــا لن تـــســـمح
سـلحـة" في الـقضاء. "بـتواجـد اجملامـيع ا
تـقع منطقـة سنجار أيـضاً في مرمى نيران
ـتـفـرقـة الـتي الـغـارات اجلـويـة الـتـركـيـة ا
تـشــنّـهـا أنـقـرة ضـدّ قـواعـد حـزب الـعـمـال
الـكـردستـاني الذي تـصنّـفه "إرهابـياً". في
ظلّ هـذه التـعقـيدات وأعـمال الـعنـف يجد

 . األيزيديون أنفسهم ضحايا جانبي
فـرّ العامل اليومي زعـيم حسن حمد البالغ
ـــرة األولى من مـن الـــعـــمــر  65عــــامـــاً ا
ســنــجــار حتت وطــأة "هــجــمــات تــنـظــيم
داعش كـمـا يـروي. وهـا هو الـيـوم أيـضاً
ؤلفة من  17ابناً وحفيداً في مع عائلته ا
مــخــيّم شــامــشــكــو. يـقــول الــرجل "إذا لم
يـوفـروا لـنـا األمن واالستـقـرار فـلن نـعود
ـرة ألنـنـا ال نـسـتـطـيع أن نـعـود ثمّ هـذه ا
نـــنــزح فـي كلّ مــرة". ويـــضــيـف "إذا بــقي
احلــشــد وحـــزب الــعــمــال الــكــردســتــاني
ـــنـــطــــقـــة فـــإن الـــنـــاس واجلـــيـش في ا

سيخافون ولن يعود أحد".
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وصف العراقيـون بأنهم أعزة..ما انبطحوا لظالم. ووصفوا بأنهم
ن الغلبة اآلن ? ولكن.. ينعقون مع كل ناعق. كالهما نصدق

{ زاخـو (أ ف ب) - جندي خضـر كالو هو
شـــرطي مـن قــريـــة صـــغـــيـــرة في قـــضــاء
سـنجار. لكن ح اندلـعت االشتباكات ب
مـقاتل أيزيدي واجليش العراقي أرغم
مــرةً أخـرى عـلى مـغـادرة قـريـته مع آالف
آخـرين هـربـاً من أعـمـال الـعـنف. مـثل فإن
غـالبية العشرة آالف نـازح الذين استقبلهم
إقــلــيم كــردسـتــان في األيــام األخــيـرة هم
أشــخـــاص واجــهــوا مــشـــقّــة احلــيــاة في
رة األولى مـخيمات النـزوح فهذه ليست ا
الــتي يــحــزمــون فـيــهــا بــعض أغــراضـهم
ويـغـادرون بيـوتهم. في الـعام  ?2014كـان
لـقاؤهم األول مع النزوح ح سيطرداعش

على سنجار. 
يــروي الـرجل الــبـالغ من الــعـمـر  37عــامـاً
الـذي فـرّ مع زوجـتـه وأوالده اخلمـسـة إلى
مــخـيم شـامــشـكـو قـرب مــديـنـة زاخـو في
ـرة الـسـابقـة نـزحـنا وبـقـيـنا دهـوك "في ا
سـت سـنــوات في مــخـيم دركــار خــوفـاً من
رة نزحنا تنظيم الدولة االسالمية وهذه ا
ـدافع". ويـضـيـف "عدت خـوفـاً من صـوت ا
" إلى سـنــجـار مــنـذ مــا يــقـرب من عــامــ
ــعــقل الــتــاريــخي لـألقــلــيــة األيــزيــديـة. ا
وبـحسرة يردف "كنـا نتدبّر أمور مـعيشتنا
ــصــاعب لــكن األوضــاع في اآلونــة رغـم ا
األخــيـرة تـدهـورت بــشـكل كـبــيـر". شـهـدت
سـنــجـار عـلى مـدى يـومي األحـد واالثـنـ

اشـتــبـاكـات عـنـيـفـة بـ اجلـيش الـعـراقي
رتـبـطة بـحزب ووحـدات حـمايـة سـنجـار ا
الـعمـال الكردسـتاني الـذي يشنّ منـذ عقود
تـفرقة نـاوشات ا تـمرداً ضـدّ تركيـا. لكن ا
بـ الطرف تتكرر منذ مدة طويلة. ويقول

كــالـو "يـومــيـاً نـسـمـع أصـوات الـرصـاص
واالنـــفــجــارات". غــادر الــرجـل قــريــته في
الـبدايـة وتـوجه منـها إلى مـدينـة سنـجار
لــكن اخــتــار الــرحــيل إثــر ذلك إلـى إقـلــيم
كــردســـتــان اجملــاور في شــمــال الــعــراق.
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U—∫منازل مدمرة لاليزيدي في سنجار œ

ندائية في الـعراق والعالم الشيخ ستار جبار حلو ما كشـفه زعيم الطائفة ا
عن تـعـرض الطـائـفة لالبـتـزاز ومطـالـبتـهـا بـدفع رشوة لـتـعيـ احـد ابنـائـها
ـناديـن باالصالح مـسـتـشـارا في رئـاسـة اجلمـهـوريـة يـجب ان يـحـرك كل ا
ـستـقل والـتشـرينيـ إليقـاف مهزلـة الفـساد والتـلويث واالساءة والنواب ا
لـلـمنـصب االعـلى في الـدولة حـيث يـتعـرض الـعراق إلسـاءة كـبيـرة عـلى يد
ـنـتهـيـة واليـته بـرهم صـالح الـذي يجب وضـع حد لـسـلـطـته وعدم الـرئـيس ا
السماح له باستغالل اخلالفات السياسية لتمديد وجوده او جتديد واليته.
ـــنــاصب ويــهــرب جتــار ــؤسـف ان يــكــون هــذا الــرجـل الــذي يــبــيع ا من ا
اخملدرات مـرشحـا ألهم منصب في الـعراق عن حزب عـريق أسسه الراحل
ـثلي الـقوميـة الكـردية الـعزيزة اخلالـد مام جالل حـزب مناضل هـو أحد 
ـاضـيـة بـالـضغـط عـلى ابـناء قـومـيـته وحـزبه من وقـد قـام خالل الـسـنـوات ا
وظـف في الـرئاسـة لدفـعهم الى االسـتـقالـة او التـقاعـد لتـخلـو له درجات ا
ـندائية عليـا في رئاسة اجلمـهورية فـيقوم ببـيعها كـما شرح زعيم الـطائفة ا
أو يـرشـو بـهـا الـقوى الـسـيـاسـيـة وحـصل الـصـدريـون وتـيـار احلـكـمة عـلى
حـصـة االسـد في الـوظـائف فــضال عن سـيـطـرتـهم عـلى مـفـاصل مـؤسـسـة

الرئاسة.
لقـد أثبت برهم صالح انه يعمل ضد الدستور واالخالق فهو ال يحافظ على
ـكـونـات بـل يـبـحث عن الــضـعـفـاء الــتـوازن وال يـعــمل عـلى تـمــثـيل جـمــيع ا
ـهمـشة لـيـطردهم ولـو كـانوا من حـزبه وبـني جلـدته وال يـستـمع للـمـكونـات ا
هـددة بالزوال مثلما زالت ونضبت بحيرة ساوة التي تذكرها برهم اليوم وا
لـيبـكي عـلـيـهـا بدمـوع الـتـمـاسيـح في منـشـور عـابـر بـينـمـا جتـاهل عـشرات
ـوضوع مجـرد عرض اعالمي ال النـداءات إلنقـاذها سـابقـا فهـو يرى في ا
أكـثـر. ال نتـوقع من بـرهم حـشيـشـة ردا واقعـيـا او اعتـرافـا باخلـطـأ وحتمل
ـسـؤولـيـة فـمن يـسـاهم بـتـهـريب جتـار اخملـدرات ال عـتب عـلـيه ولن يـشـعر ا
بالـعار جتاه اقـتراف اي أفـعال مسـيئـة يختم بـها حـياته السـياسـية ويسيء
الى سمـعة حزبه وقوميته وأقصى مـا سيفعله نشر كـتاب عن تشكيل جلنة
لـلـتـحـقـيق كـما فـعل عـنـدمـا أصـدر عـفـوا خـاصـا عن عـصـابـة اخملدرات ثم
وضوع وتمت الـتغطيـة عليه لكن الـشعب والتاريخ ال يـنسيان هذه انتـهى ا
اجلــرائم واالســاءات حـتـى لـو تــغــافــلت عــنــهــا بـعـض الـقــوى الــســيــاســيـة
ؤسسات االعالمية بسبب عمليات شراء الذ التي يتقنها برهم صالح. وا
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الـذي يـستـحق الفـخر والـتقـدير). وفي
ألــقت مــفـارز االســتــخــبـارات االنــبــار 
الــعــسـكــريـة الــقــبض عـلـى ارهـابــيـ
ومـروجي مـخدرات في احملـافظـة.وذكر
بـيــان تـلـقـته وكـالـة (الـزمـان) امس انه
ـعلومات دقيـقة لشعبـة استخبارات )
الـفـرقـة اخلـامسـة الـتي اكـدت مـحـاولة
احـد االرهـابـيـ دخول قـضـاء الـرطـبة
مـن خالل الــطـــريق الـــدولي الـــســريع
شــــرعت قــــوة بــــنـــصـب كـــمــــ له في
ســيـطـرة مـدخل الـبــوعـلـوان والـقـبض
طلوب للقضاء وفق عـليه لكونه من ا
ـادة اربعـة إرهاب) ولفت الى احـكام ا
انـه ( اعــتـــقـــال اثـــنـــ من مـــروجي
اخملــدرات وضــبـط بــحــوزتــهــمــا مـادة
الـكريسـتال وادوات تعاطي في مـنطقة
جـــزيــرة الــبــو ذيـــاب بــاألنــبــار). وفي
دني من نـينوى تمكـنت فرق الدفاع ا
إخـــمـــاد حـــريـق انـــدلع داخل مـــولـــدة
البس في كـهربـائيـة مع غرفة غـسيل ا
الـطابق الـثاني داخـل مبنـى مستـشفى
ن من نـيـنـوى األهـلي في السـاحل األ
ـوصل. واشــار بـيــان تـلــقـته مــديـنــة ا
طوقت (الزمان) امس ان (فرق االطفاء 
الـنيران وأبعدت خـطر انتشار احلريق
ستـشفى وأنهت احلادث إلـى ردهات ا
دون تـــســجــيل إصــابـــات بــشــريــة مع
اديـة) الفتا الى ان حتـجيم األضـرار ا
(ســبب احلــادث كــان نــتــيــجــة إهــمـال

شروط السالمة). 
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  انتم وانـا علي يقـ ان الذين يحـيون ذكرى استـشهاده من سـياسي
) من الـذين اشـاعوا الـفساد او يدّعـون انه جدّهم او شـيعـته (اخمللـص
سـكـتـوا عـنـهم وهـم اصـحـاب قـرار..لن يـسـتـذكـروا خـصـاله في األمـانـة
ألنهم في سـريرتـهم يـعرفـون انهم يـخالـفـونه وانهم يـخشـون من ادانة

روا على قوله: الناس لهم ان يصفوهم بانهم منافقون.ولن 
ال). ال مال الله فهو مردود في بيت ا (ان ا

لـكن الـعـراقيـ يـاسـيدي األمـام يـتوجـهـون الـيك في ذكـرى استـشـهادك
: يسألونك قائل

ال من يـدّعون انك جـدّهم واخلص شـيعـتك ?..واي مال يا  هل سـيردّ ا
ابا احلسن لو علمت به خلرجت عليهم شاهرا سيفك ذا الفقار!

ــنـطــقـة لــكـنــهم يـخــافـون عــلـيك ســيـدي..النـك مـا ان تــصل قـريــبـا من ا
اخلضراء فانك ستراهم قد اصطفوا يتقدمهم مبعوث عنهم اليك يخيرك

ب امرين:
العودة من حيث من اتيت..او القتال!
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اإلنــتـرنت وثـمّـة ضــرورة حـاسـمـة تـوجب
ـهارات الـرقـمـية حتـديث اسـتـراتـيجـيـات ا
ا بـشـكل مـنـتظم ومـسـتـمر كـي تسـتـجـيب 
يـــنــشـــأ من تـــقــانـــات جـــديــدة تـــؤثــر في
اجملــتـمـعـات الــرقـمـيــة. وقـال بـيـان تــلـقـته
ـهارات الرقمية (الـزمان) امس ان (تقسيم ا
جتـري عـلى وفق مجـمـوعة مـحـاور فهـناك
من يـقـسـمـها عـلى أسـاس كـونهـا أسـاسـية
ومـتـوسطـة ومـتقـدمة “احـتـرافـية ”وهـناك
من يـنظر اليـها على انها “مهارات ”مـؤقتة
السـتـخدام مـعـ أو مرحـلـة أو متـطلب أو
اسـتـخـدام مـحدد و”مـهـارات أبـدية ”وهي
الحة الرقمية” هارات “ا تلك يطلق عليه 
ــعـرفــة الــتي تــمـكن وتــتــمـثـل في: إدارة ا
ـعــلـومــات وضـمـان الــتـحــقق من صـحــة ا
جـــودتــهــا وإدارة الـــتــغـــيــيــر والـــتــطــور
والــتـحــديث واإلدارة الــنـشــطـة من قــبـيل
ـستمـرة والعـمليـة التـكرارية االسـتجـابة ا
والـتـعلم الـذاتي والتـعـلم مدى احلـياة إلى
جــانب تـبـيـان عــوائق الـتـقـانــات الـرقـمـيـة

ووظائف استخدامها).
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ــســار الــرقــمي الــعــراقي أطــلـق مــجــلس ا
ـــشــاورات الــتـي تــشــمـل مــجــمـــوعــة من ا
الـشـركـاء واجلـهات اخملـتـصـة الحداث أول
هارات مـؤسسة عراقية تخـتص في تنمية ا
الـرقــمـيـة لـلـمـسـتــخـدمـ في الـعـراق عـلى
ستويات احلكومية واجملتمعية والنقابية ا

واخلاصة.
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سار صفد الشمري والـتقى رئيس مجلس ا
ـشاورات  رئـيس رابطة  في افـتتـاح تلك ا
التطوير االعالمي في العراق عماد آل جالل
ـؤسـسـة الـتي تـعـد  لـبــحث احـداث تـلك ا
هارات غـاية في االهـمية في مـجال تـنميـة ا
ـناهج الـدولـية.وتـنـفذ الـرقـميـة عـلى وفق ا
دول الـعالم استراتيـجيات شاملـة للمهارات
الــرقـمــيــة حتـرص فــيـهــا عـلـى ان يـتــمـتع
هارات سـتخـدم بـا افـرادها من شـرائح ا
الـتي حتتاجـها لتـكون أكثـر قابلـية للـعمالة
واإلنـتـاجـية واإلبـداع والـنـجـاح إلى جانب
بـقائـها آمـنة في الـتواصل مـع استـخدامات
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الــوطـنـيه لــيـست حــكـراً عـلى احــد بل الـوطن حــكـراً عـلى من
ينتمي اليه. 
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اشـــاد عـــدد مـن كـــبــــار االســـاتـــذة
الــعـــراقـــيــ في مـــجـــال الــعـــلــوم
السياسية برصـانة معهد العلم
للـدراسات العلـيا واحتاللـه مكانة
مــرمـوقــة كـمــركـز عــلـمي وبــحـثي
ـتغيرات على يواكب التطورات وا
ــســـتــوى الـــوطــنـي واالقــلـــيــمي ا
والـــدولي واســــتـــقـــطــــاب افـــضل
الــكــفـــاءات الــعــلــمـــيــة في مــجــال
الـقـانـون والـعلـوم الـسـيـاسـيـة في

البالد وخارجها.
وقال االستاذ الدكتور رياض عزيز
ــعـاون الــعــلـمي الــسـابق هـادي ا
لرئيس جامـعة بغداد وعمـيد كلية
الـعلوم الـسيـاسيـة بجـامعـة بغداد
( ســـابــقـــا ان (مــعـــهــد الـــعــلـــمــ
لــلــدراسـات الــعــلـيــا أثــبت ومــنـذ
تــــأســــيــــسـه إلى الــــيـــــوم أنه من
عاهد العلمية الرصينة اخملتصة ا
بــالـدراسـات الـعـلـيـا" واضـاف ان "
الـــرصـــانـــة مـــلــــمـــوســـة من خالل
ـعــهــد بــالــعــديــد من اســتــعــانــة ا
األساتذة اخملتـص وذوي اخلبرة
فـي مــجــاالت الـــقــانــون والـــعــلــوم
الــســيــاسـيــة" مــضــيـفــا ان (لــهـذا
عهـد مكانـة خاصة ألنَّه كان وراء ا

ـة ومـعـروفـة تـأسـيـسه أسـرة كــر
ولـهــا مـكـانــة في الـعــراق والـعـالم
اإلسـالمي وهـي أســـــرة آل بـــــحــــر

ة). العلوم الكر
مـن جـــانــبـــهـــا اشـــادت االســـتــاذة
الـــــدكــــتــــور امـل هــــنـــــدي كــــاطع
الــتــدريـــســيــة في كــلـــيــة الــعــلــوم
الـــســيــاســـيــة بـــجــامــعـــة بــغــداد
بـتــجـربــتــهـا مع مــعــهـد الــعـلــمـ

للدراسـات العليا الـتي قالت انها"
ـة جـداً مـنــذ تـأسـيس جتـربـة قــد
واضيع التي عهد" وقـالت ان (ا ا
" تـتـمتع تُـطـرح في مـعـهـد العـلـمـ
بــالــرصـــانــة الـــكــبــيـــرة من حــيث
مـواكبـتـها لـلمـتـغيـرات ومن حيث
مواكبتها للوضع العراقي بصورة
خــاصـة). واضـافت الــدكـتـورة امل
ـعـهـد تـتـمـثل هـنـدي ان (رصـانـة ا
بـجــانب آخـر أيــضـاً وهم أســاتـذة
عهـد الذين يعتـبرون من جهابذة ا
عـلم الـسـيـاســة ومن جـهـابـذة عـلم
القانـون في العراق وهـذا ينعكس
بـالـتـأكيـد لـصـالـح إنتـاج مـشـاريع
عــلــمــيــة رصــيــنــة وطالب مــعــرفـة
ــعــهـد " فــضالً عن ذلـك  مــرمــوقــ
مــكــتـبــة رصـيــنــة جـدًا ومــتـنــوعـة
ـعــارف بـشــكل كــبـيــر) وقـالت ان ا

(مــعـهــد الــعــلــمــ يـعــتــبــر فــخـراً
لــلـدراســات األهــلـيــة في الــعـراق)
داعـيـة الى (تـوسـيع هـذه الـتـجـربة
على نطاق التجـارب العلمية حتى
ال تــــكـــون حـــصـــراً عــــلى اجلـــانب
اإلنـسانـي ففي اجلـوانب الـعلـمـية
أيــضــاً لـــديــنــا أســاتــذة ســواء في
جــانب الـطب أو جـانـب الـهـنـدسـة
ــعـاهـد أنْ ـمـكـن مـثل هـذه ا ومـن ا
تضم مـثل هـؤالء أساتـذة" معـتبرة
ان هــذه الــتــجــربــة وتــوســيــعــهــا"
سـيــغـني طــلـبـتــنـا عن الــسـفـر إلى
اخلـارج والـتـأثـيــر عـلى االقـتـصـاد

بشكل أو بآخر).
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اجـستـير عـهد دراسـتي ا ويـضم ا
والــدكـتــوراه في مــجـال الــقــانـون
بـفـرعـيه الـعـام واخلـاص والـعـلوم
الــســيــاســـيــة بــفــرعـي الــعالقــات
الدولية والنظم السياسية والفكر
ودبـــلـــوم االنـــتــــخـــابـــات واحلـــكم
وافقة الـنهائية الرشيـد وينتظـر ا
ــاجــســتـيــر في الفــفــتــاح دراســة ا
االعالم. ويـــضم مــعــهــد الــعــلــمــ
نـخــبـة من كــبـار الــتـدريــسـيـ في

القانون والعلوم السياسية.
ـديـريـة عـلى صـعـيـد آخـر أعـلـنت ا

العامة للتربية في محافظة النجف
عـن إكــمــال كــافــة أســـتــعــداداتــهــا
ألجــراء االمــتــحــانــات الــنــهــائــيــة
نـتهية يوم 9 أيار للصفـوف غير ا
ـشـاركـة  262570ألف اجلـاري و
دير العام تلميـذاً وتلميذة .وقـال ا
لـــلــتـــربـــيــة مـــردان الـــبـــديــري في

قبل ان يودعـنا عام 79 ب أشهر ويطل
عـلـيـنـا عـام 80 اقـتـرح صـديـقـنـا بـاسل

الفلسطيني 
أن نـــذهب نـــحن شـــلـــة االصــدقـــاء الى
مدينـة احلبانيـة التي  افتتـاحها قبل
اســابــيع  . ونــقــضي اســبـوع فـي هـذه
ــديــنــة الـســيــاحــيــة  الــتي ســمــعــنـا ا
بـــجـــمـــالـــهــا وروعـــتـــهـــا من االخـــرين

واصبحت حديث الشارع البغدادي 
في الــيــوم الــثــاني ذهــبــنـا الـى مـكــتب
احلـجــز الـواقع قـرب ســاحـة الـتــحـريـر
والـقـريـب  من الـنــفق من جـهــة الـسـنك
فوجـدنا ثالثـة موظفـات قمـة في االناقة
كـتب وايضا وبجـانبهم يـجلس مـدير ا
شـاهـدت الـكـثيـر مـن الـعـراقـيـ جاءوا

دينة السياحية  مثلنا للحجز في ا
حجـزنا بـيت و حتديـد موعـد الذهاب

يوم اخلميس والعودة االربعاء 
التجمع كان في بيت باسل الفلسطيني
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الـواقع عـلى الـشارع الـتـجـاري واصبح
االن عـمارة وكـراج للـسـيارات . بـعد ان
غـادروا جـمـيع اهـله الى خـارج الـعراق
لكنهم تـركوا قلوبهم في الـسيدية وهذا
مـا اسـمـعـه من بـاسل عـنــدمـا اتـواصل
مـــعه هـــاتــفـــيـــا . جــلـــســنـــا في قـــاعــة
ـارسـيدس االستـقـبـال  نـنـتـظـر بـاص ا
الـذي سـيـقـلـنــا الى احلـبـانـيـة ووالـدته
رحمها ًالله تعد لنا الريوك مثل كل مرة
فهم اهلنا وبـاسل اخونا وصديقنا ولم
نـفـكر في يـوم من االيـام انه فـلسـطـيني
بل هو عراقي بن عراقي جاء والده منذ
عــام 48 الى الـــعـــراق بـــعـــد االحـــتالل
الـصـهــيـوني لـلـقـدس  واســتـقـروا مـنـذ
السـبعيـنات في السـيدية التـي بادلتهم
نــفس احلب ومــازلـنــا نـتــذكــرهم كـلــمـا

مررنا من امام بيتهم 
مـــازلت اذكــر االســـمــاء الــذاهـــبــ الى
سـفـرة احلـبـانيـة .بـاسل الـفلـسـطـيني .

نـصيـر العـرب  ميـثم احلرجـان . قاسم
مـحـمـد  سـنـان مـعـلـة  اسـعـد سـفـير 
محمـد الساعدي . كـر رومان . علوان
نشور   الباشا . عامر كامل وصاحب ا
تـوقـفنـا في مـديـنة الـفـلوجـة واشـتريـنا
بعض احلاجات التي نحتاجها للسفرة
واقـترح صـديقنـا ان نتـناول الـغذاء في
الـفلـوجـة وكان له مـا اراد ودخـلنـا احد
طاعم وطلبنا كـبابها الشهير ومن ثم ا
ـدينـة السـياحـية وما ان انـطلقـنا الى ا
ـميز اقتـربنا حـتى اطل عليـنا فنـدقها ا
فـي نـفس الـوقـت  اعـلـنـت بـعض الـدول

استقاللها في اخليام .
دينة  صـرخ اسعد هاي شكد احللوة ا

شوف الفندق شنو هل اجلمال 
الـــله ًالــله مــا اروعـــهــا وبــدون شــعــور
غـنـيـنـا جـميـعـا مع سـائق الـبـاص جنه

جنه والله يا وطنا . 
دينة االستعالمات  وصلنا الى بوابة ا

تــاكـدوا من احلــجــز والــبــيت  الـذي 
حجـزه من مكتب الـسعدون ودخـلنا في
ــديــنـــة اعــمــارنــا كــانت الـــبــاص الى ا
تتـراوح مـاب 17 / الى 15عـام يـعني
في بــدايـــة الــنـــضـــوج الــفـــكــري وحب
ـدينة الـرائعة الوطن ونـحن نرى هذه ا
ـطل عـلى الـبـحـيرة اجلمـال بـفـنـدقـها ا
وبيوتـها الرائعة ومـسبحهـا وحدائقها

وشوارعها.
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البيت الذي سوف نستقر فيه اسبوع 
مـتــكـون من غـرفــتـ وقـاعـة اســتـقـبـال

ومـطــبخ اضــافـة الـى احلـمــام  االثـاث
حـديـثـة . االفـرشـة  جديـدة هـنـاك عـمال
خـدمـة يـرتـبـون الـبـيت من جـديـد  بـعـد
مــغــادرة الـــعــوائل وانـــتــهـــاء احلــجــز
االســــبــــوعي . ال اطــــيل احلــــديث الني

اكتب 
والـــذكــريــات تـــتــزاحم امــامـي عن تــلك
الــســفــرة  واحلـزن يــقــتــلــني وانـا ارى
صــور الــيــوم عن مــديــنــة احلــبــانــيـة ;
ـــســـبح كـــان مـــفـــتـــوح طـــول الـــيــوم ا
24ســـاعــــة ومـــتى مـــا تـــريـــد ان اذهب
لـلـسـبـاحة فـهـو مـفتـوح وال يـوجـد احد
ـــنــعك  لـــكــني شــعـــرت بــاحلــزن في

bM‚∫ واجهة فندق احلبانية السياحي

عبد الله احليالي

c…∫ التدرريسيون امام مبنى معهد العلمي في النجف U «

ـديـريـة هـيـأت تـصــريح أمس أن (ا
ــدارس  مـــراكــز األمـــتـــحـــان في ا
وأكـمـلت الـلـجـان اخملـتصـة عـمـلـها

في تنظيم القاعات االمتحانية). 
مـضيـفـاً أنه ( الـتنـسـيق مع فرق
ــدني والــشــرطــة ودائـرة الــدفـاع ا
الـــصـــحـــة حـــرصـــاً  عـــلى سالمـــة

.( راقب التالميذ وا
وأوضـح الـــبـــديـــري أن (الـــلـــجــان
ــــبــــردات اخملــــتــــصــــة جــــهــــزت ا
ـولـدات لـلـقـاعات اإلمـتـحـانـية  وا
بـاإلضـافــة الى كـمـيــات كـبـيـرة من
مـــيــاه الــشــرب لـــتــوفــيــر األجــواء

ناسبة ألبنائنا التالميذ). ا

الزيارة الثانـية للحبانـية  عندما علمت
ان مـسـبـح الـفـندق  احـاطـتـه بـسـياج
وحتــديــد اوقـــات الــدخــول ب ســاعــات
معينة  كان هذا القرار  مجحف وظالم
واســتـاء مـنـه الـكـثــيـر واعـتــبـر تـقــيـيـد
لـلـحريـات  بعـد ان كـنا نـذهب لـلمـسبح
مـــتى مـــا نــريـــد االن اصــبـــحت اوقــات

محددة للسباحة ; 
اليـوم احلـبـانـيـة بـعـد مـا وصـلتـني من
صور  اصـبحت مديـنة مهجـورة اتمنى
ان يـعـاد ترمـيمـهـا بدون سـرقـة وكتـابة
ـواد اضـعـاف مــضـاعـفـة لـنـرى شـراء ا

الفرحة في وجوه كل من يزورها.
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ـمر اآلمن الذي من خالله تـسير عـجلة يُعـتبر األمن الـركيزة االسـاسية لـلدولة وا
احليـاة في مسارها الـصحيح لذا من ضـمن اولويات احلكـومة هو حتقيق األمن

ختلف مفاهيمه االساسية والفرعية.
ة تُعد من مزعزعات االستقـرار األمني لذا تسعى االجهزة االمنية ولكـون اجلر
ة للحد منها ومنعها ومحاسبة القائم جاهدة للبحث عن اسباب وادوات اجلر
عـلـيـهـا وصـوالً الى عـمـلـيـة الـتـكـامـل االمـني اجملـتـمـعي والـذي عـادة مـا يـصـعب
حتـقـقيه حـتى في اكـبر واكـثر الـدول استـقـراراً بسـبب التـطـرف الفـكري وهـو ما
ـتقـدمـة مـنهـا او الـنـاميـة وهـو حتـصيل تـعانـيه كل اجملـتـمـعات عـلى حـد سـواء ا

عرفي والثقافي والعرقي والديني .....الخ. حاصل للتنوع ا
ولكن مـعـدالت تلـك اجلرائم تـخـتلـف مابـ دولـة واخرى ومن مـجـتـمع الخر ومن
وقت الى وقت اخـر اي هـنــاك عـوامل مـعـيـنـة قـد تُـزيـد او تُـنـقص اخلط الـبـيـاني
ـة لتـظـهـر من ح لألجـرام كالً حـسب بـيـئته والـسـؤال هـنـا اين تخـتـفي اجلـر

ألخر?
ـة التـي تُنـمي ـعـرفـة حـواضن اجلـر ولـلـجـواب عن هـذا الـسؤال فـأنـنـا نـحـتـاج 

وتطور تلك االفعال وتقوي ادواتها وتَزيد من اعداد مرتكبيها.
فالشك ان تـواجـد اصـحاب الـسـوابق في التـجـمـعات الـشـبابـيـة الصـغـيرة (دون
قاصـد الى ما ال يُحمد عقباه كذلك رقيب) له اثـر واضح في انحراف النوايا وا
ناطق فأن االنـتشار اخلفي لدّور الـدعارى من خالل التستـر بستار العـائلة في ا
السكـنية وايضاً انتشـار ظاهرة استئجـار الشقق السكنيـة جملموعة من الشباب
بــعـيــداً عن االنـظـار (وهـي ظـاهـرة بــدأت تـتـزايــد بـشـكـل سـريع) وكـذا انــتـشـار
الـصـاالت واحلـانــات والـنـوادي الـلـيــلـيـة الـغــيـر مـرخـصــة واالهم من ذلك حـالـة
كن الـسيطرة األنفالت األلـكتروني وحـلول مواقع التـواصل االجتمـاعي التي ال 
عـلـيهـا لـتـصـبح اسـرع وسـيلـة لـلـجـذب واالغـراء ومـؤثرة بـشـكل كـبـيـر جـداً على
ـة بشـكل مباشـر او غيـر مبـاشر والتي الواقع من خالل عـملـيات التـرويج للـجر
اسـست لبـرامج فـكريـة مـتطـرفـة انسـلـخت معـهـا القـيم االنـسانـيـة وتغـيـرت معـها
ـفـاهـيـمه ـعـاصـر  الـرؤى الـفـكـريـة لـتُـنـتج مـدارس تـنـتـهـج وحتـتـضن االجـرام ا
ـتطـورة واحلـديثـة لتـنـطلق افـعـاالً واعمـاالً جرمـيـة تُزعـزع االستـقـرار اجملتـمعي ا

. واطن وتنشر الرعب ب ا
اذاً هـنـاك مـعـركــة شـرسـة غـيـر مــتـكـافـئـة االطـراف فــاألجـرام ال دين له وسـلـوك
متـطرف تندرج ضمن مفاهيمه ابشع واقـذر االفعال وبالطرف االخر جتد قواتنا

ـة بالوسائل الـقانونية االمنـية حتاولون الـقضاء على اجلر
ــتــاحـة من جــهــة وتــطـبــيق مــعـايــيــر حـقــوق االنــسـان ا
والتـعامل االنسـاني من جهة اخـرى والتي اثبـتت انها
الـدرع احلص للدولـة وهي قادرة على سحق كل من

تسول له نفسه زعزعة استقرار العراق وامنه.

{ لـــواء دكتــــور  

-1-
التواصي بالصبر مبدأ قرآني عظيم 

( وتواصوا بالصبر ) 
العصر /3

والتواصي له طرفان :
ُوصي  ا

وّصى  وا
ومعنى ذلك :

انّ كُلَّ واحد منّا  يُوصي أخاه بالصبر 
ويقبَلُ الوصيةَ مِنْ أخيه بالصبر. 

-2-
والصبر هو الثبات بعيداً عن االنهيار عند الصدمات واألزمات .

وهذا ما يبعد الشخصية عن الهشاشة والضعف .
-3-

والوصيـة بالصبر قد تقرع بها سَمْعَ أخيك بشكل مباشر  وقد تكون عَبْرَ رسالة
تكتبها اليه .

وهذا مـا فعـله ( محـمـد بن احلنـفيـة ) ح كـتب الى (ابن عـباس) رسـالةً خـاصة
يوم أبعده  ( ابن الزبير ) الى الطائف 

كتب اليه يقول له :
( أما بعد :

فقد بلغني أنَّ ابن الزبير قد سيّرك الى الطائف )
فأحْدَثَ اللهُ لك بها ذِكْرا )

وحَطَّ عنك بها وزرا 
يا ابن عم :

ا يُبتلى الصاحلون  ا
وتعّد الكرامة لألخيار 

ا تُحبُ ونحبُ قَلَّ األجر  ولو لم نؤجر وتؤجر االّ  
وقد قال الله تعالى :

" وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم "
البقرة  / 216

عزم الله لنا ولك على الصبر على البالء
 والشكر على الرخاء 

وال أشمت بك وال بنا عدداً والسالم .
وهذه الرسالة جامعة مانعة 

ومن هنا تداولتها كتب األدب واألخالق .
ويُمكن لكل واحد منا أنْ يترجمها عملياً في تصبيره الخوانه عند الشدائد.

-4-
قال الشاعر :

فإنْ تسأليني كيف أنتَ فانّني 
صبور على ريب الزمان صَليبُ 

وقال آخر :
اني رَأَيتُ وفي األيام جتربة 
للصبرِ عاقبةً محمودة األثرِ
وقلَّ مَنْ جَدّ في أمرِ يُطالبُه 

فاستصحبَ الصبرُ االّ فازَ بالظفرِ 
وقال ثالث :

َّ على النوائبْ  ال تعت
فالدهر يُرغم كُلَّ عاتبِ 

واصبرْ على حَدَثاِنهِ 
إنّ االمور لها عواقبْ 

كم نعمةٍ مطويةٍ 
لكَ حتتَ أَثناءِ النوائبْ 

وَمَسرَةٍ قد أقبلتْ 
صائبْ  مِنْ حيثُ تنتظر ا

وجميل ما قاله شاعر آخر :
الصبرُ أولى ما اعتصمتَ بِهِ 
وَلِنعْمَ حَشْدُ جوانحِ الصدرِ 

نـــســـــــألـه تـــعــــــالى أنْ يــــكـــــــتـــبـــنــــا وايــــّـــاكم مـــن
الصـــابرين .
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حتية وتـقديـر وامنيـات طيـبة صادقـة  لكم بـالصحـة والعـافية  .. عـيد سـعيد وكل
عام وانـتم بخـير . استـاذنا الـقدير :كـاتب هذه الـرسالة  ,هـو احد قراء مـقاالتكم
ومـا يكـتب عنـكم في الـصحـافة  ,ومـنذ االعالن في جـريـدة الزمـان الـغراء   عن
شوار - 65 سـنة صحافـة )وهو يبحث وسـوم ( اخر ا صـدور كتابكم اجلـديد ا
تنـبي ومكتبات بغداد  ,ولم يـفلح باحلصول على نسخة عنه في مـكتبات شارع ا

ـكتـبة التي منه . عـليه يـلتـمس من جنـابكم الكـر ان حتددوا  ا
ـذكـور .لـيتـسـنى له احلـصـول على يـبـاع  فـيهـا الـكـتاب ا
نسـخة منه  وقـراته واالطالع على مسـيرتكم الصـحفية
عـطاء وجتربـتكم الطـويلة الـفريدة في رحـاب وميادين ا
صاحـبـة اجلاللة  (الـصـحافـة ).في اخلـتام نـسـال الله
ديد ن عليـكم بالسـعادة واخليـر والعمـر ا تعـالى  ان 

ثمر خدمة للعراق العظيم . واصلة العطاء ا ..

بـاإلضــافـة الى مــجـمــعـات مــعـامل
الـطـابـوق في قـضـاء بـلدروز اال ان
ـئـة مـنـهـا تـوقف عن الـعـمل 95 بـا

ألسباب متعددة بعد 2003).
ـــكن انـه ( واضــــاف الــــربـــيــــعي 
الـقــول بـان اكـثـر من 1000 مـعـمل
ومصنع تنتج من 50 الى 70 مادة
تــــوقف عن الــــعــــمـل بــــعـــد 2003
بـــســـبـب قـــلـــة الـــدعـم احلـــكـــومي
واالســــــتــــــيـــــــراد الــــــعــــــشــــــوائي
واالضطـرابات االمنـية الـتي ميزت
االجــواء في ديــالى )  مــبــيــنــا أن
(الــــعــــمــــال من اكــــثــــر الـــشــــرائح
تــــضــــررا). واشــــار الى ان (وضع
عــمــال ديــالـى يــرثى له )  مــؤكــدا
(ضـرورة دعم خـارطـة طـريق تـعـيد
ـــعـــامل في ــصـــانع وا انـــعـــاش ا
ديـالـى خـاصـة في خـان بـني سـعـد
والــتي تــشــكل حــجــز الـزاويــة في
انـعاش الـقـطاع الـصـناعي لـوجود
ــــعــــامل عــــدد لــــيس قــــلــــيـل من ا
صانع والورش الصناعية ) .  وا
فـيــمـا قــال رئـيس االحتــاد احملـلي
للجـمعيات الـفالحية التـميمي رعد
ان الـــــتـــــمـــــيــــمـي لـ ( الـــــزمــــان ) 
(الـتـجـاوزات عـلى االنـهـر وخـاصة
الرئيسية في ديالى ظاهرة خطيرة
تـــــؤدي الى الـــــفــــوضـى واالربــــاك
وزيـادة مــصـاعب اجلـفـاف خـاصـة
ـغــذي االسـاسي وان االنــهـر هـي ا

حملـطـات االسالـة الـتي تـؤمن مـياه
ــــــــئـــــــــات االالف من الــــــــشـــــــــرب 
ان ( ). واضاف التميمي  واطن ا
نـهـر خـريـسـان والـذي يـغـذي اكـثـر
من 800 الف نسمـة في ديالى يعد
االكـثر تـضرر من مـلف التـجاوزات

 الفــــتـــــا الى ضــــرورة
تــشــكــيل قــوة ضــاربــة
بــكـــامل الــصـالحــيــات
واجهـة فوضى االنهر
ألنـــهــا ســتــؤدي الى 3
حتــديــات في ان واحـد
هي خلق ازمـات عطش
حــادة بـــاإلضـــافــة الى
ناطق اشكـاليات بـ ا
تــصـل الى الـــنـــزاعــات
ناهـيك عن تأثـيرها في
احـــــتـــــمــــالـــــيـــــة هالك
بسـات واسعـة بسبب
عــدم وجــود عــدالـة في

ياه ) .  توزيع ا
واشـــــــــــــــــــــــــار الــى ان
(الــــتـــــجــــاوزات مــــلف
حسـاس يـجب االنتـباه
له من االن خـاصة وانـنا

نـقـتـرب من دخـول مـوسم الـصـيف
الــذي ســيــــكــون صـــــــعـب وقـاس

جدا ) . 
…dOD  …d U

وفي ســـيـــاق مــتـــصل قـــال رئــيس
االحتـــاد  احملـــلي لـــلـــجـــمـــعـــيــات
الــــــفالحـــــيــــــة  لـ  (الـــــزمـــــان ) ان
(الـتـجـاوزات عـلى االنـهـر وخـاصة
الرئيسية في ديالى ظاهرة خطيرة
تـــــؤدي الى الـــــفــــوضـى واالربــــاك
وزيـادة مــصـاعب اجلـفـاف خـاصـة
ـغــذي االسـاسي وان االنــهـر هـي ا
حملـطـات االسالـة الـتي تـؤمن مـياه
ــــــــئـــــــــات االالف من الــــــــشـــــــــرب 
). واضـاف التـمـيمي ان ـواطنـ ا
(نـهـر خريـسـان والـذي يغـذي اكـثر
من 800 الف نسمـة في ديالى يعد
االكـثر تـضرر من مـلف التـجاوزات
 الفـتــا الى ضــرورة تـشــكــيل قـوة
ضـــاربــــة بـــكــــامل الـــصـالحـــيـــات
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طالبت دائرة صحة محافظة ديالى
بـحظـر قـيادة من هم دون 18 سنة
لـلـدراجـات والـتك تك  فـيـمـا اكدت
ان طـوار مـسـتـشــفـيـاتـهـا غـصت
بإصـابات حوادث الـسيـر اخلاصة

بها. 
وقـــال مــديـــر أعالم صــحـــة ديــالى
فــارس الــعــزاوي لـ  (الــزمـان)  ان
(ردهات طوار مـستشفى بـعقوبة
ــبـارك مــرت خالل  عــيــد الـفــطــر ا
بـحـالة اسـتـثنـائـية جـدا استـقـبلت
خـاللــــهـــــا عــــشـــــرات اإلصــــابــــات
بــحـوادث ســيــر الــدراجــات والـتك

تك) . 
…œUO  dE

واضــــاف الــــعــــزاوي ان  ( األمــــر
يـسـتـدعي اصـدار قـرار اسـتـثـنائي
يـنــفــذ فــعـلــيــا وهــو حـظــر قــيـادة
ـراهــقـ ومن هم دون  18ســنــة ا
للدراجـات والتك تك الي سبب كان
بـاإلضافـة الى حتديـد القـيادة بـعد
 6مـــســـاء من اجـل تــقـــلـــيل حـــجم
احلوادث واتـخاذ اإلجـراءات بحق
من يودي حركات بهلوانية خطيرة

في الشوارع والطرقات ) . 
واشــــار الى ان (حـــجـم ضـــحـــايـــا
حــــوادث الـــطـــرق يـــوازي عـــشـــرة
اضـــعـــاف ضـــحـــايـــا اإلرهـــاب في
ــأســاة ديـــالى مــا يــظــهـــر حــجم ا

والــضــغط الــهــائل عــلى الــطــواقم
. ( الطبية في ردهات الطوار

وفي قضاء بـعقوبـة قال قائمـقامها
عبـدالله احلـيالي  لــ (الـزمان)  ان
( قطـاع االسكـان االكثـر نشـاطا في
مـلف االسـتـثـمـارات وجذب رؤوس
االمـــوال لـــلــشـــركـــات في االشـــهــر
االخـيــرة )  الفــتـا الـى أن  (هـيــئـة
االسـتثـمـارات منـحت عـدة اجازات
لـبـنـاء مـجمـعـات ومـدن جـديدة في

دن ) .  بعقوبة وبقية ا
واضـاف ان  (حـجم االسـتـثـمارات
في قـطاع االسـكـان في ديالى تـزيد
عن 100 مـلـيـار ديـنـار وهي االكـبر
فـي تــــاريـــخــــهــــا )  مـــبــــيــــنـــا أن
(االســـتــقـــرار االمــني احـــدى ابــرز
الـعــوامل الــتي دفــعت الى تــنـامي
اقــبــال الــشــركــات عــلى اقــتــنـاص
االجــازات االسـتـثـمـاريـة في قـطـاع
االسكان خـاصة وان الطـلب مرتفع
جـــدا ) . واشــــار الى ان  (حـــاجـــة
بـعــقـوبـة من الــوحـدات الـســكـنـيـة
تــزيـد عن  10االف وحـدة  بــشـكل
ــكن ان تــصل الى 50 مــبــاشــر و
االف الن الـزيـادة السـكـانـية عـالـية
جدا) . ومـن جانب آخـر قال عـضو
تـنـسـيـقــيـة عـمـال بـعـقـوبـة مـحـمـد
ان (ديـالى الـربــيـعي لـ  (الـزمـان ) 
ـيـزة تـضم مـجـمـعــات صـنـاعـيـة 
ابـــرزهــــا في خــــان بــــني ســــعـــد 

ـــواجــهـــة فــوضـى االنــهـــر ألنــهــا
ســــتـــؤدي الى 3 حتــــديـــات في ان
واحد هي خلق ازمات عطش حادة
بـــاإلضــافـــة الى اشـــكــالـــيــات بــ

ــنـــاطق تــصل الـى الــنــزاعــات   ا
نـاهـيك عن تـأثيـرهـا في احـتمـالـية

هالك بـسـاتـ واسعـة بـسـبب عدم
ياه ) .  وجود عدالة في توزيع ا
واشــار الى ان (الــتــجــاوزات مـلف
حـسـاس يـجب االنـتبـاه له من االن
خــاصـة وانــنــا نـقــتــرب من دخـول
مـــوسم الـــصـــيف الـــذي ســيـــكــون
صـــــعب وقـــــاس جـــــدا ) . الى ذلك
اعــلــنت جــمــعــيــة الــهـالل االحــمـر
العراقي فرع محافظة ديالى  انها
وزرعت سـالت غــــــذائـــــيــــــة عــــــلى
ـتــعــفـفــة  اضــافـة الى الــعـوائـل ا
حـملـة حلالقة االيـتام  فـيمـا اكدت
ان ذلك جـاء من اجل التـخـفيف من
مـعـانـات الـفئـات االشـد ضـعـفا في
اجملــتـــمع . وقــال مــديــر جــمــعــيــة
الـــهـالل االحـــمــــر الــــعـــراقـي فـــرع
مــحــافــظــة ديــالى اســامــة عــبــاس
التمـيمي لــ (الزمان)  انه من اجل
الــتــخــفـيـف من مــعـانــات الــفــئـات
االشـد ضـعـفـا في اجملـتـمع  قـامت

ـيـدانـيـة بـتـوزيع سالت كــوادرنـا ا
تـعفـفة في غـذائيـة على الـعـوائل ا

احملافظة). 
واضـاف الــتـمــيـمي  ان  (عــمـلــيـة
تـوزيع الـسالت الـغذائـيـة  شـملت
اكـثر من 800 عـائـلـة مـتـعـفـفـة في

ـــقـــداديــة أقـــضـــيــة بـــعـــقـــوبــة وا
واخلـــالـص وبـــلـــدروز وخـــانـــقــ

ونواحيهما وقصباتهما) . 
واوضح الـــتـــمـــيـــمـي  ان (كــوادر
الــهالل االحــمــر في ديـالـى  قـامت
أيضا بتنظيم حملة حلالقة االيتام
بالـتنـسيق مع دار الـبراعم لـأليتام
في قـضـاء بعـقـوبة مـركـز محـافـظة
ديــالـى  ) . واكــد الـــتــمـــيــمي  انه
(انــطالقــا من مــبـادئه االنــســانــيـة
يسعى الهالل االحمر العراقي فرع
ديـــالى  الـى حتـــقــــيق الـــتــــكـــافل
االجـتـمـاعي لـلـفـئـات االشـد ضـعـفا
في اجملتـمع وذلك بـدعم ومسـاعدة
تـعـففـة من خالل تـأم الـعوائـل ا
جــزء كـبــيــر من مــا حتــتــاجه هـذه
الــعــوائل من مــســاعــدات غــذائــيـة
واغـاثيـة  اضـافة الى دعـم الفـئات
ـــتـــعـــفــــفـــة االخـــرى وفي كـــافـــة ا

اجملاالت اجملتمعية ) . 
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تعلن مـحافـظة ذي قار (الـعقـود احلكومـية) عن مـناقـصة مشـروع (تأهـيل وتبلـيط منـطقـة خر ال دشر بـطول (١٫٧٧٥) كم في نـاحية الـعكـيكة)
عـدلة الصادرة من وزارة التخطيط ضمن  خطـة تنمية األقاليم لعـام ٢٠٢١ واستنادا لتعليـمات تنفيذ العقود احلـكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ ا
ناقـصة العامة ـوازنة العامـة االحتادية لعام ٢٠١٩ان وثـيقة الدعـوة لتقد العـطاء (االعالن) عن ا لـحقة بها وتـعليمـات تنفيذ ا والضوابط ا
عتمدة لـلمناقصات الـدولية العامة شروع سوف تـنشر في اجلرائد الوطـنية. وسيتم العـمل عند فحص وتقـييم العطاءات وفق االلـية ا لـهذا ا
ـتـحدة ؤهـلـة االشتـراك فـيهـا كـمـا هو مـحـدد في النـشـرة التـوضـيـحيـة الـصادرة من اال ا ـقدمي الـعـطاءات كـافـة من الـدول ا والتي تـتـيح 

ؤهلة). (اخلاصة بتعريف الدول ا
قـدمي العطاء ان وبـإمكان مـقدمي العـطاءات شراء وثائق الـعطاء بـاللغـة العربـية بعـد تقد طـلب حتريري الى الـعنوان احملـدد بالتـعليـمات 
ـؤتـمـر اخلـاص ـشـاريع في ديـوان احملـافـظـة وسـوف يـتم عـقـد ا ـوجب وصل شـراء يـقـطع من قـبل قـسم حــسـابـات ا اسـلـوب الـدفع سـيـتـم 
صـادف ٢٠٢٢/٥/١٧ في بنـاية مديـرية طرق ـناقـصة عنـد السـاعة (١٢) ظهـرا من يوم الـثالثاء ا ـشارك في ا بـاالجابات عـلى استفـسارات ا
ـذكـورة ادناه عـلى االقل والشـركات ـصنـف من الـدرجة ا ـؤهلـ وا ـقاولـ الـعراقـي ا وجسـور ذي قـار / فعـلى الراغـب مـن الشـركات وا
شروع الـعربيـة واالجنبـية من اصحـاب االختصـاص مراجـعة قسم الـعقود احلـكوميـة حملافظـة ذي قار لـشراء نسـخة من الوثـائق اخلاصة بـا
علـما ان سـعر الـعطـاء الواحـد (وكمـا مؤشـر ازاءه) غيـر  قابـلة لـلرد عـلى ان يتم تـقد هـوية الـتصـنيف االصـليـة للـشركـات العـراقية واوراق

ستمسكات التالية:- التسجيل للشركات االجنبية عند شراء العطاء على ان يتضمن العطاء ا
طلوبة: ١- متطلبات التأهيل ا

 أ- الكوادر الفنية 

الية: تطلبات ا ب- ا
بلغ اكبر او يساوي  (٢٨٫٥٠٠٠٫٠٠٠) ثمانية شـروع  الية لتنفيذ ا الية (السيـولة النقدية) من خالل تقد ما يثبت الـقدرة ا وارد ا اوال:- ا

وعشرون مليون وخمسمائة الف دينار عراقي.
تطلبات القانونية: ج ـ ا

ـقدمـة في القـائـمة الـسوداء ـصالح  لم يـتم وضع الـشركـة ا اوال:- االهـليـة وتشـمل (جـنسـيـة الشـركـة مقـدمـة العـطاء  –ال يـوجد تـضارب بـا
ملوكة للدولة (ان تثبت انها مستقلة قانونياً ومالياً وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل) الشركات ا

ناقصات). تحدة/ مجلس االمن للمشاركة في ا  غير مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا الى قرار صادر من قبل اال ا
نع ثانيـا:- لم تظهر عقود غير منـفذة خالل ال (٥) سنوات السابقة ولـغاية موعد تسليم الـعطاء لم يصدر بحق الشركـة مقدمة العطاء قرار 
دة ال (٥) سـنوات الـسابـقة  جـميع ـناقـصات بـدولة صـاحب العـمل اسـتنـادا الى قرار صـادر بحـقه مصـادرة ضمـان عطـاءه و شـاركة في ا ا
جـموعها اكثر من ٤٠% صافي مستحقات مقدم العطاء وسـيتم التعامل معها كمشاكل  حلها ضد مقدم وقوفة سوف لن تشكل  طالبات ا ا

العطاء.
انعة (نسخة اصلية + نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى ديوان محافظة ذي قار. ثالثا: - عدم 

رابـعا:- شـهادة تـأسـيس الشـركة مع مالحـظـة في حال كـون الشـركة مـقـدمة الـعطـاء اجنـبـية تـقوم بـتقـد اوراقـها كـافة ومـصدقـة لدى وزارة
اخلارجية العراقية.

قاولة حسب ما مطلوب في قاول او الشركات ا قاول صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف ا خامسا:- هوية تسجل وتصنيف ا
اجلدول ادناه.

ناقصة (نسخة اصلية + نسخة مصورة). سادسا:- وصل شراء ا
ـوجب خـطاب ضـمـان بنـكي او صك مـصدق او ـقدمي الـعـطاءات  ٢- كل الـعـطاءات يـجب ان تـتضـمن ضـمـان للـعـطاء (الـتـأميـنـات االوليـة) 
سفتجة صادرة من مصرف مـعتمد في العراق وبنسبة  ١ % من مبلغ الكلـفة التخمينية لـلمشروع ومعنون الى جهة الـتعاقد (ديوان محافظة
ـناقص الـفائز نـاقصة وعـلى ا ـدة ١٥٠ يوم من تـاريخ غلـق ا نـاقصـة ويكون نـافذ  ذي قار/ قـسم العـقود احلـكوميـة) ويذكـر فيه رقـم واسم ا
ناقصة مبـاشرة بعد اصدار كتاب االحالة قبل تـوقيع العقد تقد خطاب ضمان بـحسن التنفيذ بقيمة قـاول) الذي ترسو عليه ا (الشركة او ا
ـصارف الـعراقـيـة في بغـداد او احملافـظات اجلـنـوبيـة نافـذا الى ما بـعد ٥ % من مبـلغ االحـالة عـلى ان يكـون خطـاب ضـمان صـادر من احد ا
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انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
عايير التأهيل ناقص مستجيبة عـند تلبيتها  قدمة من ا ٣- يتم اعتماد الوثائق القـياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطـاءات ا
ا تـتطلبه ـناقصة وفـي حال عدم التـزام مقدم العـطاء  طلـوبة في شروط ا الـية ا احملددة فـيها بـفروعها كـافة والشـروط القانونـية والفنـية وا

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

٥- ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
نـاقصـة وان تتـحمل الـشركـة التي يـحال بـعهـدتهـا العمـل كافة ـناقـصة اجـور النـشر واالعالن والخـر اعالن عن ا ٦- تتـحمل من تـرسو عـليه ا

الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
٧- يلـتزم الطـرف الثـاني بان يشـغل ما ال يقل عن (٥٠ %) من عمالـة موظـفيه العـمالـة الوطنـية عن طـريق مراكز الـتشـغيل اال في حالـة اعتذار

ركز للطلب. طلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم ا ركز عن توفير االعداد واالختصاصات ا ا
٨- في حالة اشـتراك اكثر من مـناقص في تقد عـطاء واحد لتـنفيذ الـعقد تكـون مسؤوليـتهم تضامـنية تكـافلية في ذلك لـتنفيـذه على ان يقدم

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

ثال لرب العمل بعقد عد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تـنفيذ العمل باعتبارها  ستفيدة مسـؤولية الكشف الفني ا  ١٠- تتحمل الدائرة ا
قاولة. ا

 ١١- احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.
قدم على العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من تاريخ قاول واجملهزين ا  ١٢- تلتزم الشركات وا

كن قبولها. فتح عطاءاتهم وبخالفه ال 
صنـعة واجملهزة داخل الـعراق للـمشروع مع مـراعاة االلتـزام بالضوابط الـسعر والـنوعيـة اجملهزة مدى  ١٣- تكـون االولوية للـمواد االوليـة ا

طلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد ١٦١٣٥/٧/٤ في ٢٠١٧/٨/٣ . مطابقتها للمواصفات ا
تعاقدة تعود الى صاحب العمل. واصفات التي تعدها اجلهة ا  ١٤- ملكية التصاميم واخلرائط وا

صـادف ٢٠٢٢/٥/٢ الى العـنوان الـتالي مـحافـظة ذي قـار قسم  ١٥-ان اخـر يوم لـتقـد الـعطـاءات نهـاية الـساعـة (١١) ظهـرا من يوم االحـد ا
العـقود احلكـومية في مـقرها الـكائن في النـاصرية  - االدارة احملـلية - قـرب مصرف الـرشيد  - فـرع ذي قار ٥٣٥ (مبـنى هيئـة االعمار سـابقا)
قدمة بالدينار العراقي حصرا رقما وكتابة وان يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من على ان تكون االسعار ا
قاول قـاول مع ذكر العنوان الـكامل للشركـة ورقم الهاتف والبـريد االلكتروني ويـلتزم ا احلك والـشطب وتكون جـميع االوراق مختومـة بختم ا
دنية وبـطاقة السكن وال بصحته ويـعتبر الـتبليغ من خالله مـلزم واصوليا وكـما يقدم الـبطاقة التـموينيـة وما يؤيد حجـبها وهوية االحـوال ا
ثـليـهم الراغـب بـاحلضـور الى ديوان يسـمح التـقـد عن طريق الـبريـد االلكـتروني وسـيتم فـتح العـطـاءات بحـضور مـقدمي الـعطـاءات او 
ناقصة عطلة رسمية فيؤجل تأخرة. واذا صادف يوم فتح ا بنى اجلديد / شارع االمام علي (ع) وسوف ترفض العطاءات ا محافظة ذي قار ا
ـناقـصة واسم مـقدم العـطاء وتـوقيعه الى الـيوم الـذي يلـيه على ان تقـدم العـطاءات داخل ظـروف مغلـقة ومـختومـة ومثـبت علـيها رقم واسم ا

ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني.
توفرة. ذكور من التخصيصات ا شروع ا  ١٦- تسدد احملافظة مبالغ ا
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فـي األسـبـوعـ األخــيـرين أصــيب أكـثـر من
 300مـعظمهم فلسطينـيون وبينهم مسلمون
أجــانب وعـرب في صــدامـات مع قـوات األمن
سـجد األقـصى على اإلسـرائيـليـة في باحـة ا
أثر زيارات اليهود للباحات والتي تتم وسط
حــــراســـة أمـــنــــيـــة مــــشـــددة من الــــشـــرطـــة
اإلســرائـيـلــيـة الـتـي تـتـحــكم بـالـدخــول عـبـر

األبواب.
لـكن الـفلـسـطيـنيـ يـعتـبـرون هذه الـزيارات
ـسـجـد األقـصى الـواقع في "اقـتــحـامـات". وا
ـة في الـقــدس الـشـرقـيـة الـتي الـبــلـدة الـقـد
احـــتــلـــتــهـــا إســرائـــيل في  1967هـــو أولى
الـقـبلـتـ وثالث احلـرم الـشـريفـ بـينـما

يسميه اليهود "جبل الهيكل".
ـسـجـد ويُــسـمح لـلـمــسـلـمـ بـالــصالة في ا
وبـاحاته في كل األوقات فيما يُسمح لليهود
واألجــانب بـالـدخـول إلى الــبـاحـة والـتـجـول
فـيـهـا يـومـيا مـا عـدا اجلـمـعـة والـسبـت على
فـترت من دون أداء الـصلوات لـكنّ بعضهم

يؤدي الشعائر الدينية "خلسة".
تـعـترف إسـرائيل الـتي وقّـعت معـاهدة سالم
ـــمــــلــــكـــة مـع األردن في  1994بــــإشــــراف ا
ــقـــدّســـات اإلسالمـــيــة في األردنـــيـــة عــلـى ا
ـديـنـة وتـديـرهـا عن طـريـق دائـرة األوقاف ا

اإلسالمية.

تل أبــيب. وكـانـت الـشـرطــة أطـلــقت عـمــلـيـة
واسـعة بحثـا عن الفلسـطينيَـ البالغ 19
و 20عـامـا وكالهمـا من قريـة رمـانة الـتابـعة

حملافظة جن شمال الضفة الغربية.
هـاجمان الـعمليـة بعد خـروجهما من ونـفّذ ا
ســيّـارة وهــمـا يــحـمالن فــأسـ وهــربـا في
الـسيـارة نفـسهـا وفقا لـشهـود عيـان تارك

ثالثة قتلى وأربعة جرحى.
ومـنـذ  22آذار/مـارس قُـتل  28فـلـسـطـيـنـيـا
بـيـنـهم ثالثـة مـهاجـمـ خالل مـواجـهات أو
عــمــلـيــات مــخـتــلــفــة يـضــاف إلــيـهـم ثالثـة
مــهـاجـمــ آخـرين من الـعــرب في إسـرائـيل
نـفّذوا هـجومـ وقعـا في كل من بئـر السبع
(جـنـوب) واخلضـيرة (شـمال) وأعـلن تنـظيم

الدولة اإلسالمية مسؤوليته عنهما.
في اجلانب اإلسرائيلي قُتل  18شخصا في
هــجـمـات خالل هــذه الـفـتـرة ذاتــهـا بـحـسب
حــصـــيــلــة لــوكــالــة فــرانـس بــرس بــيــنــهم
شـــــرطـــــيــــون مـن الــــعـــــرب فـي إســــرائـــــيل

وأوكرانيون.
جـاءت عملية اخلميس في يوم إحياء الدولة
الـعـبـريـة الـذكـرى الـ 74لــتـأسـيـسـهـا حـسب
الـتقو العبري. أما الفلـسطينيون فيحيون
في  15أيــار/مـــايــو ذكــرى "الــنـــكــبــة" الــتي

تزامنت مع إعالن دولة إسرائيل.
وأعـلـنت حـركـتا اجلـهـاد اإلسالمي وحـماس
الـفـلـسطـيـنيـتـان أنـهمـا "تـبـاركان (الـهـجوم)

{ الــقـدس (أ ف ب) - جتـدّدت مــسـاء األحـد
أعـــمــــال الـــعـــنـف الـــدامـــيـــة فـي إســـرائـــيل
واألراضي الفلسطينية بُعيد إعالن األجهزة
األمـنـيـة اإلسـرائـيـلـيـة اعتـقـال فـلـسـطـيـنـيَ
يُـشـتبه بـأنّـهمـا نـفّذا هـجـوما قُـتِل فـيه ثالثة
إســرائـيــلــيّـ اخلــمـيس فـي إلـعــاد قـرب تل

أبيب.
وقُـتـل فـلـسـطـيـنـيّـان وجُـرح آخـر في أحـداث
مـتفرّقة في الضفة الغـربيّة احملتلّة والقدس
فـيـما جُـرح شـرطي إسرائـيـلي وفق اجليش

ومصادر طبّية ووزارة فلسطينيّة.
وأردى جـنود إسرائـيليّـون األحد فلـسطيـنيًا
حـاول دخـول إسـرائيل من الـضـفـة الغـربـية
وفـق مـــــا أفــــــاد اجلــــــيـش اإلســـــرائــــــيــــــلي

ومستشفى.
وأورد اجلـيش في بيان أنّه "رصـد (شخًصا)
يــحـاول اجـتــيـاز الـسـيــاج األمـني (...) قـرب
طـولـكـرم" مضـيـفا أنّ جـنـودا "أطـلقـوا الـنار
عـلـيه تـنـفـيـذا لـلـتـعـلـيـمـات". وأفـاد مـتـحـدّث
بـاسـم مـسـتـشـفى شـيـبـا اإلسـرائـيـلي وكـالـة
فـرانس برس بـأنّ الفلـسطـيني قضى مـتأثّرا

بجروحه.
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ومـساء األحد طـعن رجل شرطـيًا إسرائـيليًا
ــة في الــقــدس قـبل أن ــديــنـة الــقــد قــرب ا
يُــصــاب بــرصــاص الـقــوّات اإلســرائــيــلــيّـة
بــحـسـب مـا أفــادت الـشــرطــة اإلسـرائــيـلــيـة

وأطبّاء.
والحــقـا دخـل فـلــسـطــيـنـي مـســلّح بـســكّـ
مـسـتوطـنـة إسـرائيـلـيّة فـي الضـفـة الغـربـية
ـسـتـوطـنـ الـنـار عـلـيه حـيـث أطـلق أحـد ا
وفـق ما أفاد اجليش اإلسرائـيلي في هجوم

هو الثالث في يوم واحد.
وقـال اجلـيش في بيـان إنّ "إرهـابيـا مـسلـحا
بـسك دخل مـستوطنـة (تكواع الـواقعة ب
الـقدس وبـيت حلم) وأطلق مـدني النـار عليه

سعيا للتصدّي له".
من جــــهــــتــــهـــا أعــــلــــنت وزارة الــــصــــحّـــة
الـفـلسـطـينـيـة مقـتل الـفلـسـطيـني الـبالغ 17

عاما.
جــاء ذلك بــعـدمــا أعــلـنت األجــهــزة األمـنــيّـة
اإلســرائـيـلـيّــة األحـد اعـتـقــال فـلـسـطــيـنـيَّـ
يُـشـتبه بـأنّـهمـا نـفّذا الـهـجوم الـذي قـتِل فيه
ثالثـة إسـرائـيـلـيّ اخلـمـيس في إلـعـاد قرب
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شتبه بتنفيذهما هجوم إلعاد Y×Ð∫ قوات األمن اإلسرائيلية تنتشر خالل عملية البحث عن ا

بسم الله الرحمن الرحيم
إن وعد الله حق

صدق الله العظيم 
—Ëd??*« ¡«u???  …b?? «Ë انــتــقــلـت إلى رحــمــة الــله
?w½«bOF مـدير مرور « œu³?Ž —bO?Š w uI?(«

محافظة البصرة.
إنا لله وانا اليه راجعون
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كان العراق ال غـبار عليه وأصبح اليوم كل الغبار عليه غبار بعد غبار وغبار فوق
غبار كان الـعراق: رافدين يجـريان خيراويـسقيان األرض عـبر أنهر فـرعية وقنوات
َ عـامـرة تـنـتـشـر عـلى مـد ري مـنـتـظـمـة وأرضـا خـصـبـة وحـقـوال خـضـرا وبـسـاتـ
البصـر كان العـراق أرض السـواد كان يا مـا كان وانـتقل من احلقـول واألشجار
فلقد شهد الـعراق على نحو غـير مسبوق في فـار إلى الغبار ومن الـسواد إلى الصَّ
اآلونـة األخـيرة سـلـسـلـة من الـعـواصف الـتـرابـية والـرمـلـيـة وكـان لـهـذه الـعواصف
بـاشر على انعـكاسات مـباشـرة على سـير احلـياة الـعامـة منـها: الـتأثـير الـسلـبي ا
ؤقت لـلمطـارات وتأخـير الرحالت الـبيئـة حصـول حاالت اخـتناق كـثيـرة اإلغالق ا
ا تأجيلـها وغيرها وال رورية تـأخير إجناز األعمـال ور اجلوية كثـرة احلوادث ا
ــؤديـة إلى غـرابــة في مـا يــشـهــده الـعــراق من عـواصف بــسـبـب تـوافـر الــعـوامل ا
نشوئهـا بل واستمرارها ومن أبرز تلك العوامل: التصحر واجلفاف وقلة األمطار
ائـية والتـغير سطـحات ا ـائية من مـصادرها وانـحسـار مساحـات ا وارد ا وقـلة ا
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ـائـيـة من مــصـادرهـا الـثالثـة الـرئـيـسـة (األمـطـار ـوارد ا ويـعـانـي الـعـرق من قـلـة ا
ـزروعة بـاحملـاصيل ـساحـات ا ـا يـؤدي بالـضـرورة إلى قلـة ا األنهـار الـسدود) 
واخلـضـروات والـبـسـاتـ وصـعـوبـة إنـشـاء أو إدامـة أحـزمـة وأطـواق خـضـر حول
ائية ـوارد ا باشـرة لقلة ا دن لتشـكل مصدات طبـيعية لـلعواصف ومن النـتائج ا ا
في العراق جفـاف بحيرت عـراقيت لهـما أهميـتهما الكـبيرة في اجملال اإلروائي
والبـيئي هـما بـحيـرة حمـرين وبـحيـرة ساوة مع تـأثر مـسطـحات مـائيـة أخرى بـهذا
ـاء مثـلما كن الـقول إن ا الـقدر أو ذاك بسـبب قلـة ما يـصلـها من مـوارد مائيـة و
اء عـبر مـصادره اخملـتلـفة يـبسط اخلـضرة يطـفئ النـار ينـهي الغـبار يـنهـيه ألن ا
ـاء هـو ـاء كل شيء حـي ا ـد األحــزمـة اخلـضــر  فـســبـحــان الـذي جـعـل من ا و
ـوت الـبـطيء وتشـيـر تـوقـعات األرصـاد اجلـويـة والـدراسات احلـيـاة والـغـبار هـو ا
غبرة في الـعام العراقي الواحد ويأتي ذلك بوصفه ُ البيـئية إلى ارتفاع عدد األيام ا
نـتيـجـة طبـيعـية لـكل ما تـقدم وهـذه التـوقـعات تـضعـنا وجـها لـوجه أمام واقع يـحتم

علينا إيجاد استراتيجيات مؤثرة لها القدرة على التغيير الفاعل .   
ـتـحدة ـكـنـة بالـتـعـاون مع برنـامج األ ا نـاخي  وإذا كـانت االسـتجـابـة لـلتـغـيـر ا
تـجددة وكفاءة استـخدام الطاقة للبيئـة عبر: اإلجتاه إلى الـتنمية الـنظيفة والـطاقة ا
ـائية وارد ا عرفـة فإن تـوفيـر ا ونقل الـتكـنولـوجيا وبـناء الـقدرات الـذاتيـة وتبـادل ا
الـكـافــيـة لـسـد حــاجـة الـعـراق مـن احملـاصـيل الـزراعــيـة واخلـضـروات والــبـسـاتـ
واألحـزمـة اخلـضـراء واحلـاجـات األسـاسـيـة األخـرى بـحـاجـة إلى جـهـود حـكـومـية
واسـعة وإجـراءات تـنـفـيـذيـة حقـيـقـيـة البـد أن تـتعـاون من أجل حتـقـيـقـهـا الوزارات
ـديريات واجلهـات التخصصـية.وأقترح هـنا انطالقا من الواقع عنيـة والهيئات وا ا
ـر به العـراق إنشـاء مجـلس أعلى لـلبـيئـة يضم في عـضويته الـبيئي احلـال الذي 
ـائـية والـزراعة والـصـحة ومن الـهـيئـة العـامة وارد ا ثـل عن وزارات: الـبـيئـة وا
ــديــريــة الــعــامــة لــلــمــرور ومــســتــشــارين لألنــواء اجلــويــة والــرصــد الــزلــزالي وا
ومتـخصـص لـوضع السـياسـات اخلاصـة بـإدارة البـيئـة العـراقيـة وحمـايتـها من
ناخي ودعم الزراعة وحتص اجلفاف والتـصحر والتلوث ومتـابعة آثار التغيـر ا
ائي بإجراءات فاعلة داخلية: عبر ناطق باألحزمة اخلضر وتوفير األمن ا دن وا ا
حـمايـة األنـهـار وبنـاء الـسـدود اجلديـدة وصـيـانة الـسـدود الـقائـمـة وخـارجيـة: عـبر
استحصـال حصص مائية ثـابتة (أو مناسبـة) للعراق من الدول الـتي تتزود أنهارنا

اء واتخاذ إجراءات تنفيذية حقيقية عاجلة ال حتتمل التأجيل.   منها با
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ولـو توقـفنـا عـند الـغبـار في الـلغـة الـعربـية لـوجدنـا أنه أتـخذ أسـمـاءَ عديـدة منـها:
ُـور ـنـ الـقـتـام الـعـفْـر ا الـعـجـاج الـقـسـطـل الـرَّهج الـقـتـر الـغُـبُـوّ الـهــابي ا
الـصّـيِق وقـد قـدم أحـمـد بن عـبـد الـوهـاب الـنـويـري (ت 733هـ) في كـتـابه (نـهـايـة
األرب في فــنـون األدب) تــفـصــيال ألسـمـاء الــغـبــار وأوصـافه ووجــد أنـهــا تـشـمل:
الـعــجــاج: وهــو الــغــبــار الـذي تــثــيــره الــريح والــرَّهج والــقــســطل: غــبــار احلـرب
: ما تـقطَّع منه وهذا يعني ن عركـة والعثير: غبـار األقدام وا واخليضعـة: غبار ا
عركة أن الغبـار على ثالثة أنواع هي : العجاج الذي تثيره الريح وغبار احلرب وا
كن إضافة نوع رابع هو الـنَّقع أو العكوب وهو الـغبار الذي يثور وغبار األقـدام و
من حوافـر اخليل وأخـفاف اإلبل وهـنا نـتذكر بـيت بشـار بن برد (ت167هـ) الذي

جاء فيه:
كأنَّ مثارَ النَّقعِ فوقَ رؤوسِنا    وأسيافَنا ليل تهاوى كواكبُهْ

والـذي يـهمـنـا من أنـواع الغـبـار األربعـة هـو النـوع األول وهـو العـجـاج الذي تـثـيره
الريح.
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الـروسـيـة  _األمـيـركـيـة. ومـا هـو بـرسم
اخلـشية أن تمارس اجملموعة األطلسية
من الــضــغـوط عــلى أنــدونــيـســيــا لـكي
تـؤجل اجـتمـاع قمـة الـعشـرين إلى ح
أو حـتى ترجـىء من دون حتديـد موعد
وتـكون هذه الضغوط حلقة في مسلسل
ـتتـاليـة على روسـيا والتي الـعقـوبات ا
وصـلت إلى حد تـعليـق عضويـة روسيا
في هــيــئــة الــســيــاحــة الــتــابــعــة لأل
ــتـحـدة وجـاء الـتـعــلـيق بـعـد أيـام من ا
ـيـة لــقـاء األمـ الــعـام لــلـمـنــظـمــة األ
غوتيريش بالرئيس بوت في موسكو.
مــا هـو مـدعـاة لـلــتـفـاؤل بـإنــعـقـاد قـمـة
الـــــعــــشـــــريـن في جـــــزيــــرة "بـــــالي" أن
أنـــدونـــيـــســـيــا ذات ســـمـــعـــة عـــريـــقــة
وحــضــاريــة في مــوضــوع إســتــضــافـة
الــقــمم مـنــذ قــمـة "بــريـونـي" في حـقــبـة
ثل الـعالم حـركـة عدم اإلنـحيـاز وكـان 
الـعربي فيها الرئيس جمال عبدالناصر
كـما أن ما هو مدعاة لـلتفاؤل أن توجيه
الــــدعـــوات بـــدأ وأن جــــمـــيع األطـــراف
أمــيـركـا وحـلـيـفـاتــهـا قـبل روسـيـا ومَن
مـعـهـا بحـاجـة إلى تـفادي ورطـة مـا هو
أعــظم ذلـك أن هــذه الــورطـة ســتــعــطل
تــمــديــد رئــاســات وســقـــــــــوط أمــجـاد
وخـراب بيـوت وتبـعثـر عالقـــــــات بدءاً

بالكبار. 
ومن هـنـا فإن الـرمـوز الفـاعـلة وبـالذات
أمـيــركـا والـصـ وروسـيـا وبـريـطـانـيـا
وكـنــدا والـسـعـوديـة وكـوريـا ومـالـيـزيـا
تــتــطــلع إلى أن يــكــون الــتــيــســيــر هـو

عـــــــاجلة التعسير.  السبيل 
وهـذا ما تـرنو إليه الـشعـوب من أولياء

األمور. وعلى الله اإلتكال.

وفـلسط اإليرانيـة الهوى بهمة بعض
حــمـاسـيـيــهـا عـلى اإلنــتـقـال من احلـال
الـبالغ السوء التي يـعيشها كل من هذه
األوطـان إلـى احلال األحـسـن وإن حدث

ذلك بالتدرج.
وأمــا الــقـمــة األُخــرى واألكــثـر أهــمــيـة
ـصـادف مـوعـد فـإنـهـا قـمـة الـعـشـرين ا
إنـــــعـــــقــــــادهـــــا في جــــــزيـــــرة "بـــــالي"
(أنـدونـيـسـيا) في الـشـهـر نـفسه لـلـقـمة
ـألــوف عن قـمـة الــعـربـيــة. ولـقــد كـان ا
ــالي واإلقــتـصــادي في كــبــار الــشــأن ا
ـــمــلـــكــة الـــعــربـــيــة الـــعــالـم ومــنـــهم ا
الـسعوديـة التي تُمثل أمـتها في اجلمع
الــدولي هــذا أن هــذه الــقــمــة تــنــعــقــد
بــسالســة وتـكــون خـيــر فـرصــة لـكــبـار
الـشأن أن يلـتقوا ويتـشاوروا ويوطدوا
األواصــر. كـــمــا تــرتــبط بـــهــذه الــقــمــة
حلـظات تؤسس لـعالقات نوعيـة ومنها
ــثـال تـلك الـلــحـظـة الـتي عــلى سـبـيل ا
تـمـثَّل مـشـهـدهـا بالـرئـيس بـوتـ يـشد
عـلـى يـد ولي الـعـهـد الـسـعـودي األمـيـر
مـحمد بن سلـمان بن عبدالعـزيز تقديراً
ـثلها من جـانب روسيا لـلمملـكة التي 
في الـقـمـة بـتـكـلـيف من خـادم احلـرميْن
ـلك سـلـمـان وتـعـبـيـراً عن الـشـريــفـيْن ا
رغـبة في بناء عالقـة إستراتيـجية كتلك
ـمـلـكـة مع بـعض الدول الـتي تـبـنـيـها ا
مــثـل الــصــ وبــريــطـــانــيــا وفــرنــســا
وبـاكـسـتـان ومـصـر إلى جـانب الـعـالقة
اإلسـتــراتـيـجـيـة الـعـريـقـة مع الـواليـات
ـتحـدة ثم حديـثاً مع تـركيـا في ضوء ا
زيـارة رئيسـها رجب طيب أردوغان إلى
ـمـلـكـة والـتي كـانت مـناسـبـة لـتـهـنـئة ا
وليّ الــعـهـد األمـيـر مــحـمـد بن سـلـمـان

فـي إسـرائــيل لــتــأديــة الــزيــارات. وأمـا
الـرئـيس قـيس بن سعـيـد طارح الالءات
اجلـــــديــــدة فـــــإنه كـــــان في زمـن قــــمــــة
اخلـرطوم فتى في التاسـعة من العمر ال

يفقه موجباتها.
ـقتبسة من الالءات الالءات "الـقيسية" ا
"اخلـرطـوميـة" تـصلح بـرنـامجـاً لـرئيس
في لــبـنــان سـيــحل أوان تـرئــيـسـه بـعـد
بــضــعــة أشــهــر في ضــوء إنــتــخــابــات
ـا تأتي نـتائـجهـا بالـتغـيير انـية ر بـر
ـرجوة في ـا يـحـقق لـلشـعب آمـاله ا و
إسـتـعـادة وطن يُـخـشى عـلـيه مـن نـازلة
ـعـنى أن ـأمـولـة  رئـاسـيـة غـيـر تـلك ا
يــكـون رئـيس لــبـنـان لـلــسـنـوات الـست
اآلتــيــة من غــيــرٍ طــيــنــة رئــيس لــبــنـان
الـــســـنــوات الـــست الـــتي قـــاربت عـــلى
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كـما أن الالءات "القيسية" تصلح وصفة
عالجـية لليبيا ذات احلـكومتيْن الغارقة
في جلة النفط التي جعل شرقها يعادي
غـربها وتؤكد هذه احلال البالغة السوء
الــتي تــعــيــشــهـا مــقــولــة الــغــرب غـرب
والــشـرق شــرق ولن يـلــتـقــيـا. وتــصـلح
الـوصــفـة أيـضـاً لـلـعـراق الـذي مـا زالت
الـريح اإليـرانـيـة تـلـفح صـفـحـة عـروبته
ـثل اللفح الذي نال مـن صفحة عروبة
لـبنـان ومن صفـحة عـروبة سـوريا التي
ــرجـأة أن من شــأن الــقــمــة الـعــربــيــة ا
تـــســـاعـــد رئـــيــــســـهـــا عـــلى أن يـــقـــلب
الـصفحات صفحة تـلو أُخرى ويستعيد
ســوريـا بـحــيث تـعـود رقــمـاً عـوضـاً أن
تـبـقى عـبـئـاً وتـسـاعـد الـوصفـة كالً من
لــبــنــان ولــيــبــيــا والــســودان والــعـراق

ي على أساس خـيراً برئـيسهـا األكاد
أنـه لــيس من طــيــنــة األحــزاب ويــريــد
تـنـقيـة جذريـة للـوطن من الشـوائب ها
هــو الـرئــيس قــيس بن سـعــيـد يــطـرح
ـتـابـع الءات جـديـدة تـعـيـد بـذاكـرة ا
إلـى الءات سـبـق أن أخـذت حــيــزاً لــهـا
صـمـد بعض الـشيء في مـنهـاج الـعمل
ــشـتــرَك ونـعـنـي بـهـا الءات الــعـربي ا
الــقــمــة الــعــربــيــة اإلســتــثــنــائــيــة في
اخلـرطـوم  _سـبـتـمـبـر 1967) عـنـدمـا
ـلـوك والـرؤسـاء عـلى ال صلح تـوافَق ا
وال تــفــاوض وال إعـتــراف بـإســرائـيل
ـا ضمناً من دون رفض أي مبادرات إ
من شـأنـهـا إيـجـاد أرضيـة لـلـتـسـويات
ـا يـحـقق حـالة من ـشـروطـة و غـيـر ا
الـسالم في الـشرق األوسط. بـات رموز
تـلك الـقمـة في ذمة الـله وبقي الـصراع
عـلى حاله وحـلت محل الالءات الثالث
إتــصـاالت وتــبـادُل زيــارات ومـنــاقـشـة
أفـكـار وعالقـات دبـلـومـاسـيـة وزيـارات
مــــا زالت من اجلــــانب الـــعــــربي عـــلى
مـســتـوى مـسـؤولـ حـكــومـيـ فـيـمـا
هـنـالك إنـدفـاع من رمـوز قمـة الـسُـلـطة

نـاسـبات اإلنـقـاذية ـا من مـحـاسن ا ر
ـرتـبـكـة التي تـعـيـشـها دول لألوضـاع ا
كـــبــرى وصــغــرى عـــلى حــد ســواء أن
هـنالك فـي "األجندة" الـدوليـة وكذلك في
"األجــنـدة" الــعـربــيـة قــمـتـيْـن هـمـا دون
ـسبوق إنعقـادها بالغتيْ سـائر القمم ا
األهـمـية: الـقـمـة العـربـية الـدوريـة التي
ــعـــولـــ عـــلـــيـــهــا أن مـن ســوء حـظ ا
مـــضـــيــفـــهــا اجلـــزائـــري دفع بـــهــا من
تعـارف عليه (أواخر ـقرر وا مـوعدها ا
شـــهــر مـــارس/آذار من الــعـــام احلــالي
(2022) إلـى اليوميْن األولـيْن من شهر
نــوفــمــبــر/تــشــرين الــثــاني). وهــا هي
األمـور العـربية تـراوح ما كـانت وبقيت
. وعـنـد عـلــيه مـكـانـهـا تـعــقـيـداً وتـأزمـاً
ـتـتـالـيـة مـحـطات ـشـهـد ا الـتـأمل فـي ا
مـــآســــيه جنـــد أن هـــنـــالـك مـــا يـــشـــبه
ـراوحــة في نــقـاط ــاراتــون" جلـهــة ا "ا
اخلـالفــات. لــبـــنــان عــلى حـــاله في مــا
يـشـبه اخلـبط عـشـواء. والـسـودان على
حــــيـــــرته الــــتـي ال خالص مــــنــــهــــا إالَّ
بـاحلـوار الـذي ال إجـتـثـاث وال تـهـميش
لـطيف فيه. وتونس التي تـفاءل شعبها

بـالذكرى اخلامـسة لبيـعته ولياً لـلعهد
وصــاحب رؤيــة مــسـتــقــبــلـيــة تــبــشـر

باخلير.
وتـكـمن أهـمـيـة قـمة الـعـشـرين لـلـكـبار
أنـها تـأتي في الزمن الـدولي العاصف
وفـيــمـا أواصـر الـعالقـة بـ الـواليـات
ــتـحــدة ومـعــهــا مـعــظم دول احلـلف ا
األطـلسي من جـهة وروسيـا من اجلهة
ــقــابــلــة في أعــلـى درجــات الــتــوتـر ا
وبــــحــــيـث أن لــــغــــة الــــكالم اجلــــارح
ــــرفَق ــــتـــــــبــــادَل وا ــــســــتــــفــــز ا وا
بـالـتـهـديـدات فـضالً عن الـعـــــــقـوبات
ــتــســاقــطــة كـالــصــواعق من جــانب ا
الـــغـــرب عــلى روســـيـــا بــاتـت جتــعل
ا هو أعظم واردة وال يبدد اخملاوف 
ذلك ســوى خــطــوة مــتــأنــيــة مــغــلــفــة

بالتعقل.
ولــعل إتـصــال الـرئـيـس أردوغـان قـبل
مــغــادرته إلى الــســعـوديــة بــالــرئـيس
بـوتــ في مـسـعى لـتـحـقـيق مـا سـبق
وعـبَّـر عـنه بـوصفـة "حـفظ مـاء الوجه"
وزاد عليه الطلب من الرئيس الروسي
إعـتمـاد صيغـة تبـادل األسرى مفـتاحاً
ــوصــد قـــد يــحـــقق بــعض لـــلــبـــاب ا
ـــبــتـــغى. كـــمــا أن مـــبـــادرة الــبـــابــا ا
فـرنـسـيس قبـل ذلك وإبداء اإلسـتـعداد
لــزيـارة مــوسـكــو من أجل تـعــطـيل أي
فـــعل شـــريــر وإســـتــبـــدال الــتـــلــويح
باألعظم من جانب روسيا أي النووي
الـذي ال أعظم منه أذى للبشرية وليس
لـدولة دون أخرى من شأنها أن تشكل
تـبـريـداً لـلـمرجـل الروسي  _األطـلـسي
الـــذي تــــغـــلي فــــيه الـــتــــصـــريـــحـــات
ـــتــبـــادلــة وبـــالــذات اإلســـتــفـــزازيــة ا

الــكــتـــلــة  وصــار من ال يــحــمل مــؤهال
عـلميا عـميدا لكـلية أو رئيـسا جلامعة 
وتـراجعت الـكوابح تـدريجـيا امـام تقدم
الـفـساد لـيـشمل الـكم الـهائل من الـناس
وكـأنـهم عـلى مـوعد مـع احملتل لـيـنـالوا
من الـقضاء ويجعلـوه فريسة لكل فاسد
وصـــار الــقــضــاء بـــفــعل فـــاعل يــحــول
ـظلـوم إلى ظالم أو يعـتق احملكوم بال ا
مـقـابل  وصـارت الـعـدالـة مـوضع تـندر
وكـان بـعض الـقـضـاة مـوضـعـا لـشـبـهـة
رغـم نزاهتـهم   تراجع دور الـدولة بكل
مـفاصـلهـا وفتحت أبـواب التـجارة على
مــــصــــارعـــهــــا لــــيــــســــتـــورد اخملــــالف
لـلمواصفـات أو الكمالي وشـبه الكمالي
بـل ومـــا هــــو تـــرفـي أو فـــاســــد ســـام 
وصـارت التجـارة وسيلـة شريفـة لغسل
ـنــهــوبــة  وأصــبـحت أمــوال الــدولــة ا
مــصـانـع جـمــيـلــة الـصــنـاعــيـة مــخـازن
ــســتـــورد وصــار الــفــنــيــون عــتــالــ ا
لـــبـــضــايع تـــركـــيــا وإيـــران والـــكــويت
وسـوريا واألردن والسـعودية  وغـيرها
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و بـإمـعان غـلق مـعامل الـقـطاع الـعام
وتـدمـيـر مـعـامل الـقـطـاع اخلاص  و
ــركــزي لـــلــســـيــطــرة لي يـــد اجلــهـــاز ا
والــتــقــيــيس او شل فــعــالـيــة مــخــتــبـر
ـسـتـورد ـركـزي لـيـســتـأثـر ا الـصــحـة ا
اخملـالف للمواصفات بـالسوق احمللية 
وصـارت األمية تتصاعد والـبطالة تنمو
والــثــقـافــة تــتـراجـع  و بـكل أنــانــيـة
الـتـخـلي عن ثـوابت الـتـربـيـة والـتـعـليم
الـعـالي فـي مـسـألة مـجـانـيـة الـتـعـلـيم 
لـيـتم تـشـجيـع التـعـلـيم األهـلي  وصار
ـــا كــتـــبـــوه هم في الـــتـــعـــلــيـم خالفـــا 
الـدستـور مخـالفـا لهـذا الدسـتور  ,وفي
تـراجع مـلـحـوظ  تشـجـيع االسـتهالك
ــظــهــري عـلـى وفق نـظــام الــتــقــسـيط ا
ــصـارف الــرأســمــالي الــذي بــدأت بـه ا

ومــخــصـــصــاتــنــا  ويــقــول بــعــد هــذا
ـشدودة وتـنـفـست ارتـخت اعـصـابـي ا
طلب  الـصعداء بـعد أن سمـعت هذا ا
ولـقد تـرك اؤلئك الغـرباء الـقادمون مع
احملـتل أو أثـر دبـابـته ارتـال الـنـهـاب
والـسراق يـتوجهـون بكل حـرية صوب
أمـالك الـــدولـــة وامـــوالـــهـــا أو صـــوب
ـركزيـة  وقد مـصـارفهـا أو أسـواقهـا ا
كـان البـعض منهم جـزءا من أرتال تلك
الـوحـوش الـتي انـطـلـقت وهي جـائـعة
لــتـــنــقض عــلى كـل مــا يــؤول لــلــدولــة
تلكاتها الى فريسة طازجة وحتـويل 
. وقـد مكن احملتل تلك اجملـاميع لتكون
مـادة للنظـام السياسي اجلـديد بعد أن
اصــــبــــحـت الـــذوات الــــتـي كــــانت في
ــنــافي قــادة لــهـذا الــنــظــام وشــكـلت ا
ارتــال الـنـهــابـ من نـفــسـهـا ســيـاجـا
وحـمـايـات مـسـلـحـة بـأسـلـحة اجلـيش
الـسـابق ( بـعـد حـله)  لـتـلـك الـزعـامات
اجلـديـدة  مـتجـاوزين جـمـيعـا قـوان
ـتــواريـة واصــول الـدولــة الـعــراقـيــة ا
بــفـعل االحـتالل  مـســلـحـ بـشـهـادات
عـلمية مزورة أو رتب عـسكرية محورة
أل كــرسي الــوزيـر أو  وصــار االمي 
أصــبح اجلــاهـل يـحــمـل رتـبــة فــريق 
وأضــحت حـتى اجلـامـعــات الـرصـيـنـة
وكــرا  لـــهــذا احلــزب أو حــصــة لــتــلك

مـنـذ االحتـالل ونحن نـعـاني من تراجع
قـييمي ملحوظ لم يشـهده مجتمعنا من
ا كان هذا التراجع كامنا في قبل  ور
بــعض الــنــفــوس وهـيــا لــهــا االحـتالل
ــنــاسب لــتــأخـذ دورهــا في الــفــضــاء ا
عـملـيـة تخـريب منـظومـة الكـوابح التي
كـــانت حتـــد من أي تــراجـع في ثــوابت
الـوطـنـيـة  او في مـسـلمـات اجـتـمـاعـية
ثـابـتـة  والـكل الـعراقي يـتـحـدث الـيوم
اضي بل ويذهب البعض بـحسرة عن ا
االخـر لتمجيد تلك األيام رغم مرارتها 
ألن مــا فــعــله االحــتالل ومـن جـاء مــعه
كـــان مــذاقه أكــثـــر مــرارة عــلى األفــواه
والـنــفـوس . ولـقـد كـان لـتـراجع كـوابح
الـوطـنـية أن عـد الـبـعض يـوم االحتالل
يــومـــا وطــنــيــا  واراد أن يــجــعل مــنه
عـطلة رسميـة  أو أن البعض اآلخر عد
يــــوم االحـــتـالل يـــوم حتــــريـــر  وكـــأن
الـعراق كـان محـتال كمـا البـعض اآلخر
قـــبل عــلـى نــفـــسه أن يــتـــرأس احلــاكم
ـدني اجـتـمـاعـاته الـتي كـانت سـتـقرر ا
ظـلوم  وبدال مـصيـر العـراق وشعـبه ا
مـن أن يطالب اجلمع فـي مجلس احلكم
ر كـما يروي دنـي بول بـر   احلـاكم ا
هــو نــفــسه بــالــتــعــويض عــمــا أصـاب
الــــعــــراق مـن دمــــار وخــــراب  يــــقـــول
ســــــألــــــونـي ومــــــاذا عن رواتــــــبــــــنــــــا

دارس الطينية أو الشوارع وذويه من ا
الـتـرابيـة  وطالـبـوا باالقـلـيم تهـربا من
الـفشل وكأن اإلقليم فـيه معجزة حتويل
الفاشل إلى عضو فاعل  العيب فيكم ال
في قانونكم  كنتم أسوأ من عرفته نظم
وادارات احلــكم الــذاتي في الــعـالم  أن
سـبب فـشـلـنا هـو أن قـرارنـا بيـد غـيـرنا
وصــارت قـدواتـنـا ال تــعـمل بـكــوابـحـنـا

وما كان عارا صار مقبوال.
…uI « œU

أن فــســاد الـقــدوة وتــبــادلـهــا تــهم هـذا
الـفسـاد جر علـينا الـويالت ودمر البالد
ــسـتـوردة انــتـشـر وبــعـد تـلـك الـقـدوة ا
كناسة الـفساد ليعم اجلميع من عامل ا
إلـى ديـــوان الــــرئــــاســـة  ومـن مـــوظف
االســــتـــعالمــــات إلى وكالء الـــوزارات 
وصـــــار ســـــهال تـــــهـــــريـب اخملــــدرات 
وصـــارت حـــمــــايـــة الـــتـــهـــريب جتـــري
ـساعدة بـ جميع اجلـهات  وجتارة
الـــبـــشــر صـــارت مـــقــبـــولـــة وحــمـــايــة
العاهرات تقف وراءها جهات يقال انها
مـجهـولة  أن التـغافل اجلمـعي والنادر
احلــدوث لــدى كل شـعــوب الــعـالم عــمـا
يـــفــعــله الـــكم الــهـــائل من الــعـــراقــيــ
بـأنفسـهم وهم يجلدون ذاتـهم بأساليب
يـنـدر األخذ بـها   فـتارة نـكون سـادي
مع بــعـضـنــا أو نـرجـسـيــ مع الـنـفس
نــعـاقب بـعـضـنـا الــبـعض اآلخـر بـحـقـد
أل الــفــضــائــيــات بــكــاءا مــفــتـــعل  و
وعـويال عـلى عـراقنـا ونـحن الفـاعـلون 
ونـتـرك الـوطن لـكل من هب ودب ونـحن

الغافلون  
أن االوطــان يـبــنــيـهــا الـعــمل ال بـكــثـرة
الـكالم والعـطل  وال يـرفع راياتـها قادة
اخلـــنـــوع الـــفـــشل  وكل شـــعـب يـــريــد
الــنــهــوض عـلــيه الــتــمــسك بــالــكـوابح
ــانـعـة من كل زلـل   وان نـغـادر كـثـرة ا
الــكالم والـكـسل  ومـا ضـاع حق شـعب

عمله عمل خلية النحل.....

(وان هــيــئــة اركــان اجلــمــيع الــفــاسـد
ـــكــاتب االقـــتــصــاديـــة في الــوزارات ا
والــدوائـر الـرسـمــيـة وشـبه الــرسـمـيـة
)وأخـذت تـتـراجع القـيـيم بال اعـتراض
من الـقـضاء أو الـشرطـة اجملتـمعـية أو
نقابة احملام أو األحزاب احلاكمة أو
ـدني  أو حــتى مــنـظــمـات اجملــتــمع ا
ا والـدة الفاسد أو أبيه أو أخيه بل ر
يـجـد تشـجيـعـا من عقـيـلته  أو ابـنائه
أو حــــتى االقـــارب  وضــــاعت كـــوابح
االسـتـنـكـار اجلمـعي وخـيـيم الـسـكوت
ــشــيــنـة اخلــجــول عــلى كل االفــعــال ا
وصـار ما كـان عيبـا عمال مـقبوال  ولم
رتـشي موضع احـتقـار كمـا كان يـعـد ا
في اخلـمـسـيـنـات والـسـتـيـنـات وصـار
مـقبوال لـلزواج  بل ويتم اآلن الـتفاخر
أو الــتـقــرب لـلــمــرتـشي أو اخملــتـلس 
وكـفت فتـاوي رجال الـدين عن التـذكير
ـال الـعـام أو حـرمـة الـطـريق بـحـرمـة ا
الـعام  وصاروا اله بامور السياسة
والـدنيـا بعيـدين عن دورهم في توجيه
الــنـشئ واجملـتـمـع بـخـطـورة االوضـاع
بـل صار بعضـهم يؤجج هذه األوضاع
ـتـخــاصـمـ عـلى أو صــار جـزءأ من ا
الـسلطة واجلـاه  وإبهرتهم االضواء 
واكب والـسيارات الفاخرة وتـنقلوا با
واحلـــمــايـــات الــســـاهــرة  وتـــداولــوا
الــعـمــلـة الــنـادرة  ,ولـم يـعـد بــعـد ذلك
لــلــمــجــتـمـع من كــوابح تــؤثـر فــيه وال
مــنـابـر حتــذر مـنه  . وال قـوانــ تـنـذر
عــواقـبه  وصـرنـا مــخـتـلـفــ وتـركـنـا
فرقة ـوحدة إلى التـفاصيـل ا الـهوية ا
وصــارت عـراقـيــتـنــا مـفـردة تــسـبــقـهـا
األقـلـمة وصـار الـعاجـزون فيـنـا يلـقون
ركـز وصارت مـجالس بـالالئـمة عـلى ا
احملـافـظـات مـنابـر لـلـتنـابـز الـسـياسي
ومــحال لـلــتـنـاحــر الـعـشــائـري  وكـان
عـضو اجمللس يسعى للـهيمنة والنهب
بـدال من تطـوير محـافظته وإنـقاذ أهله

األهــلــيــة واحلـكــومــيــة لـيــتــحــول هـذا
الــنــظــام بـفــعل تــقــدم الـزمـن إلى بـؤرة
للمشاكل االجتماعية وما يصاحبها من
تـعـد صـارخ على أولـويـات الـصرف في
مـيـزانيـة الـعائـلـة  وما يـنتـج عنـها من
خـالفات تـؤدي اضـافة الـى عامل الـفـقر
إلى كــثـرة الــطالقـات وتــزايـيــد ظـاهـرة
الـعـنـوسـة الـتي كـانت شـبـه مـحـرمة أو
عــــيـــبــــا في الـــســــابق  وقــــد تـــمـــادت
تعاقبة في مسألة التحول احلـكومات ا
ـنضـبط نحـو النـظام الـرأسمالي غـير ا
بـعـد اعتـناق مـزاد بـيع العـمـلة وإنـشاء
ـصـارف األهـلـيـة وصـار الـتـنـاغم بـ ا
ـركـزي مـجـال ــصـارف والـبـنك ا هـذه ا
لــتـهـريب الـعـمــلـة أو تـمـويل اإلرهـاب 
ـــالـــيـــة حتـــول وصـــارت الـــشـــركـــات ا
ـطلوب دون قيود أو مـوانع قانونية  ا
وصـارت تــقـالـيـدنـا تـنـحـسـر وتـتـراجع
ــو قــانــون دعـاوى الــعــشــائـر  أمــام 
ــألــوف وصــارت الـــفــصــول تــتــعــدى ا
واالصــول  وصـارت مــعـارك الـعــشـائـر
ـنـازعـات فـيـمــا بـيـنـهـا قـانـونـا لـفض ا
الـبـيـنـيـة  وصـارت األسلـحـة اخلـفـيـفة
ــا الـثــقـيــلـة وســيـلـة ــتـوســطـة ور وا
جلـــيــوش تــلك الـــعــشــائــر فـي تــدمــيــر
اجلــــانب اآلخــــر  وأصـــبــــحت دواوين
الـــشـــيـــوخ مــســـتـــودعـــات لألســـلـــحــة
والــذخــيــرة  وأصــبح الــشــيخ جــنـراال
سـلـحة وقـائـدا عامـا لـقـوات عشـيـرته ا
يــأمـرهــا بــالـدكــة أو يـدفـع بـهــا لـقــتـال
اآلخـرين ولـو عـلى مـعركـة بـ اطـفال .
وانـتقل الفـساد تدريـجيا بـفعل العدوى
مـن دائــرة إلى أخـــرى لـــيــعـــبـــر حــدود
الـظاهـرة الى مكون عـمالق ينـخرط فيه
كل ضـعاف الوطـنية وصغـار النفوس 
إل فـــرق بــ مـــديــر لـــقــسـم أو مــعــاون
ــديـر لــلــمـديــر الـعــام  أو هــو نـفــسه ا
بـتـكلـيف من الـوزير الـفـاسد أو الـوكيل
الـناهب  والكل تباركه الكتل واألحزاب
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غيرتـها في تـدخــــلهـا العـــــسكري في
8/8/2008.. اطلعت عـلى سير احداث
( الـــغـــزو) ألجـــد ان 8/8 كـــان بـــدايـــة
الــهـــجــوم اجلـــورجي عـــلى اوســتـــيــا
اجلــورجــيــة بــكــافـة االســلــحــة  وفي
الـيــوم نـفـسه انــهـال الــقـصف اجلـوي
ــــدفــــعي الــــروسـي عــــلى اجلــــيش وا
اجلـــورجي ..الـــيـــوم الـــثـــاني 9 آب ..
جـــورجــيـــا تــعـــلن احلـــرب وتـــســحب
غـزاتـهــا االلـفـ من الـعــراق ..امـريـكـا
واالحتـــاد االوربي يـــحـــذر روســـيـــا ..
فرنسـا تدعـو الجتـماع وزراء خـارجية
.. االحتـــاد دول الــــبـــلــــطـــيـق تـــدعـــوا
االحتــاد االوربي لــلـــتــدخل .. اجــتــمع
مــــــــجـــــــلـس األمـن الـــــــدولـي وفــــــــشل
.. الــرئــيس اجلــورجي يــقــتــرح عــلى
روســيــا وقف اطالق الــنــار .. كل ذلك

حصل في اليوم الثاني ..
النتائج  :. حكومـة موالية لروسيا ال
زالت حتــــلم بــــاالنــــضــــمـــام لـالحتـــاد
االوروبي .. رئـيـس جـديــد سـرح (90)
افيات ال الف شرطي كونه يعرف ان ا

كـانت جــورجـيـا الــسـوفــيـيـتــيـة احـد
مــهـاجــري  وجــدت األمن فــيــهـا راق
ـدقع  وهـذا مـا وجـدته رغم فـقـرهـا ا
يـــتـــنـــاقض مع ان ابـــواب شـــقـــقـــهــا
ومغـاليـقهـا من النـوع الذي يـدل على
ـرة .. تـقـصـيت ألجـد فـقـدان االمن بـا
انـــــهــــا قـــــبل 2008 كــــانــــــت دولــــة
ـة .. ما افـيــــات وعـصابـات اجلـر ا
الـذي غـيـرهـا هـكـذا?? .. روسـيـا الـتي

قــــلت فـي بــــحث الــــقــــيــــته فـي نـــدوة
علمـية  خالل الـيوم األول من األلـفية
الـثــالـثـة (( دخل الــعـرب هـذه االلــفـيـة
حـائرون .. يـتـلـفـتـون.. كـونـهم دخـلوا
ا لم يساهـموا في صنعه بل كانوا عا
ادوات تـدخل صـنـاعــته ... خـصـوصـا
بعـد سقوط عـاصمـتهم الـكبـرى بغداد
في بـدايـة الـربع الـثـاني  من االلـفـيـة

الثانية .
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ـيــاً ألســوأ الـدول الــتي يــعـيـش فـيــهـا ــركــز األول عـربــيـاً والـ 9 عــا الــعـراق في ا
الـصحـافيـون أوضاعـاً "سيـئة جـداً" بحـسب منـظمـة "مراسـلون بال حـدود" والتي
ؤشـر حرية الـصحافة نـشرت تصـنيفـها اجلديـد حلرية الـصحافـة في العالم وفـقاً 
ـنـظـمـة اسـتــنـدت في تـصـنـيــفـهـا إلى ٥ عـوامل أســاسـيـة هي: الـسـيـاق ـي ا الـعـا
الـسـيـاسي لكـل دولة اإلطـار الـقـانوني لـعـمل الـصـحافـيـ الـسيـاق االقـتـصادي
ـتاح للـصحافـي في عـملهم. حـيث شملت الـسياق االجـتمـاعي والثقـافي األمان ا
محاوالت اغتيال اقتحام وهجمات مسلحة اختطاف تهديد بالقتل إصابات أثناء
الـتغـطـيـة رفع دعـاوى قـضـائـية وفق قـوانـ صـيـغت أثـنـاء احلـقبـة الـديـكـتـاتـورية
اعـتـقـال واحتـجـاز فـضلًـا عن االعـتـداء بـالضـرب ومـنع وعـرقـلة الـتـغـطـية وإغالق
ـقـراطـية بـعـد عام 2003 اال انـها " ورغم الـوعـود الد القـنـوات وتـسريح الـعـامـل
زادت سـوء واسـتــمـرأت مـســلـسالت االنـتــهـاكـات  الــفـوضى الــتي سـادت الـبالد
ا ينـعكس على واقع احلريات ؤسسات احلكـومية  انسحـبت على كافة مفـاصل ا
ـقراطـية التي يـفتـرض أن يحـملـها النـظام الـسيـاسي اجلديد أن والضـمانـات الد
تـنظيم الـعمل الصـحفي في العـراق ما زال محـكوما بـقوان مـضى على تشـريعها
أكثر من 50 عاماً وفق ما جاء في قانون العقوبات لعام 1969 ولم يطرأ أي تغير
مـا خال مواثـيق عمل وصكـوك محـليـة ال ترق حلمـاية صـحفيي الـعراق من مـخاطر
الحقة واالعـتقال واحلبس في ضل بقاء الوضع كما هو من دون تعديل قانونية ا
ومـا تزال مـاكنـة الـقتل واخلـطف تـطال الـصحـفـي واالعالمـيـ في العـراق ضمن
ـا ادنى اعـتـبار ـدنـي الـعـراقـي وذلك دو مـوجـة الـتقـتـيل واالرهـاب الـتي تطـال ا
لـلمواثـيق الدوليـة او الشرائع الـسماويـة ودون اعتبـار للمـهمة اخلـطيرة لـلصحـفي
عاصر لبالد الرافدين السيما وان ذلك سرح ا في نقل احلقـائق عما يحدث على ا
يـشـكل احـتـرامـا حلق رئـيـسي مـن حـقـوق اإلنـسـان احلق في احلـيـاة واحلق في
ـعلـومات احلـرية والـتـنقل والـعـمل واحلق في االتصـال واإلعالم ونـقل احلقـائق وا
إلى الرأي العام وبـذلك تتعـرض صورة احلقيـقة للـتغييب او الـتحجـيم او للحجب
في الـوقت الـذي يـشـكل فـيه الصـحـفـيـون هدفـا سـهال لـلـعنف الـطـائش والـنـزاعات
ـعلـومات ـساهم الـفـاعل في مصـادر ا ـصـدر الرئـيس وا سـلحـة فـانهم يـظـلون ا ا
عـلومات(حق احلصول وتفعـيل حق الفرد في احلصـول على احلقائق واالحـاطة با
عـلومات والوصـول اليهـا) ومن ثم فان استـهدافهم يـشكل حجـبا لهذا احلق على ا
ـغـيـبـ ـكـفــول قـانـونـا وفي هـذا الـيـوم نـسـتـذكـر كـل ابـطـال الـصـوت الـنـاطق  ا ا

واألبرياء خلف السجون والشهداء أصحاب كلمة احلق. 
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ـكن لـهــا ان تـتـعـمـلـق لـو كـان هـنـاك
ـثل جـهـاز شــرطـة مـتـعــاون  حـسب ا
العراقي (( لـو ما جـان اجللب حـيز ما
فــرخ الـواوي بــالــتــ )) وقـضـى عـلى
ـافــيـات بــفـتــرة وجـيــزة جـدا لــيـبـدأ ا

    بتعقيبها  خارج البلد 
مع االعـتـذار من كـافـة قـواتـنـا األمـنـية
خـــــاصـــــة وأني اكـــــرر رأيي فـي هــــذا
اجملـال وهو ان مـن يصـنع االمـن ليس
القـوى االمـنيـة بل الـطبـقة الـسـياسـية
هي الــتي تـصــنــعه ألن ارقى تــعـاريف
االمن ((االمن هو التنمية وال امن دون
تـنمـيـة شـامـلـة مـسـتـدامة)) و (( االمن
حــالـة رضــا)) ومن يــصــنع الــتـنــمــيـة
ورضــــا الـــشــــعب عن حــــكـــومــــته هي
الــطـبــقــة الـســيــاسـيــة لــتـصــنع االمن
وتسلـمه الى القوات االمـنية (لـتحافظ
) عـلـيه ولــعـله من الــواضح تـمـامـا ان
االمن لم يصنع  وبالتالي فأن القوات
االمـنـيـة لم جتـد شـيـئـا لتـحـافظ عـلـيه
حتى ولو جنـدنا نصف الـشعب كقوى
امـنيـة .يـقـول كـيسـنـجـر في اطـروحته

ـــاجــســـتــيـــر في الـــتــأريخ لـــدراســة ا
الــسـيــاسي .. صــحــيح ان الــتـأريخ ال
يـعــيـد نـفــسه ولـكـنه قــد يـتـمــاثل هـنـا
وهــنــاك  وقــد الحــظــتم الــتــمــاثل في
جتربتي جورجـيا وأوكرانـيا .. طموح
دون قــدرات (( رحـم الــله أمـــر عــرف
قـدر نـفـسه )) .. عـنـتـريـات.. اسـتـهـانة
ــعــطــيــات بــقــدرات الــعــدو .. جــهل 

البيئة الدولية واالقليمية .. آلخ .
الحــظــنــا كـم ان حــتى ســيــر االحــداث
متـشبه الى حد كـبيـر ( الهـمبـلة) التي
هــمـبل بــهــا الــطـرفــان كــانت واحـدة 
والـثـانـي يـقـول يــومـيـا (انــا هـنـا) في
كييف !!! واالثنـان طلبـا التفاوض في
الـيـوم الـثـاني  والـفـرق الـوحـيـد ب
احلالـت هـو ان احللـفاء الـعظـام هذه
رة ارسـلو الـسالح بسـتمـائة مـليون ا
ـا دوالر والـيــوم مـئــة مـلــيـون دوالر 
جعـلنـا نـتوقع ازاحـة الروس عن وجه
اخلارطة !!! غير عا بأرقام صفقات
السالح في العـراق بعد  2003 لشراء
خـــردة خــارجـــة عن اخلـــدمـــة كــسالح

جلـيش ضـخم فـيه امـانـة الـسـر الـعـام
ديرية الـعامة للـمحارب ترتبط بهـا ا

قـاتـل ( والتي تـرتـبط بـها مـديـريـة ا
) ( طـاسة بـطن طاسـة بالـبحر عـاق ا

طماسة) .. 
ـــتـــكـــرر عن اعـــذروني عـن اخلـــروج ا
ــوضــوع فــأنـا ال اتــمــكن مـن اكــمـال ا
ــرور بــجــرحــنــا .. جــرح مــقــال دون ا
الـــعــــراق . . فـــبــــعـــد  700عـــامــــا من
االحتالل الـقـسري لـيتـحـرر قبل سـت
سنـة فـقط لنـجـلب اليـه بأيـديـنا طـوعا
اقــذر احــتالل في الــتــأريخ لــيــتــحــول
االحــــــــتـالل الـى احــــــــتالالت  وال زال
البعـض يبكي عـلى فلـسطـ ويقصف
االمـريــكـان بــأضـعـف الـقــذائف والـتي
سـماهـا صـانـعـوهـا حـينـهـا كـاتـيـوشا
عـلى اسم شــابـة روسـيـة مــدلـلـة كـونه
غــيــر مــؤثـر .نــســيت ان اقــول لــكم ان
اوكــرانــيــا ايــضـا كــانـت قـد ســاهــمت
بالعـدوان على العـراق  وال اقول انها
لـعـنـة الـعـراق  ألن الـعـراق لـو كـان له

بخت لكان ?
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روحـاني الهـوى بل القـضيـة كلـها و أيا
تـكن احلمالت التي ستثـار ضد مهاجري
ــعـرفـة و هــو انه يـرصــد و يـتـــــــــكـلم 
جتـرد و فصل لهـموم النـاس دون خشية
و ال مــجـامــلـة او طــرح مــصـالح الــنـاس
أسـفل حـذاء الدعـايـة التـعـبويـة.إبـراهيم
رئــيـــسي لم يـــحــرم من مـــدافــعــ و من
ــرشـد صـحــيـفــة تــتـبع أيــضـا مــكـتب ا
فـمـسيح مـهـاجري يـرأس حتـرير جـريدة
جـــمـــهـــورى إسـالمى وهي و جـــريـــدتـــا
جـيهان و اطالعات يـتبعن مكـتب القائد
لــكن قــضـيــة الــرد عــلى مـهــاجــري عــبـر
جـريدة كـيـهان اسـتـبقه مـهـاجري بـتوقع
مـهاجـمته بـالقول ان ظـاهرة نـقد الـنظام
جتـلـب عـلى صــاحــبـهــا تـهــمـة االرتــمـاء
ـشـروع األمريـكي فمـا كان من بـحضن ا
كـيـهان اال ان ردت ردا مـزعـجـا ال منـتـجا
مـذكرة مهاجري بعدم انـتقاده لسياسات
حـسن روحـاني وأنا ال امـلك اال ان افهم
ان كــيـــهــان بـــهــذا الـــرد لم تـــفــنـــد عــدم
صـــــــــحــة ادعــاء مــهــاجـري عـن اخلــبـز
مـرتفع السعر بل ذهبت لـتعيّر مهاجري

الـصحفي اإليراني عمال في صحافة
ــطــلــوب الــثــورة(انــقـالب إسالمى) و ا

استقالته هو إبراهيم رئيسي.
الـــدعــــايـــة في إيــــران و كل الــــكـــتــــلـــة
اجلــغــرافــيــة و الــبــشــريــة الــشــبــيــهــة
بــاجملــتــمـع اإليــراني لــهـــا وقــعــهــا في
الـنـفس فــكـرتـهـا بـسـيــطـة و كـلـمـاتـهـا
مـرصـوصة أنـا احتـدث عن مـجتـمـعات
خــلـــقت آلـــهــة و أديـــانـــا ثم بـــاعــتـــهــا

ال و مرة بخيال. لإلنسانية مرة 
ـا يكون لـيست القـضية ان مـهاجري ر
مـــســــنـــودا مـن مـــرشــــد الــــثـــورة وأنه

تـأتي التجربة خائبة بعكس الدعاية اما
ـعلن و لـعقل مـعـد للـتصـديق او لغش ا
قـسم من الــغش يـنـسـحب عـلى الـدعـايـة
لــلــذات او يـقـع من اخــرين او فــرد عـلى
فـــرد او اخــرين ولـك/ كِ ان تــتـــذكــر كم
دعـايــة مـغــشـوشــة قـادتك لــلـشـراء و كم
ـا كـنت دعـايـة غـشــتك في إنـسـان و لـر

انت نفسك صانعا او ناقال للدعاية.
"اخلــــبـــز لـم يــــرتــــفع خالل احلــــرب مع
الـعراق علـيك ان تتنـحى ليديـر البلد من
ـتـرجم من هـو اقـدر مــنك" قـائل الـكالم ا
الـفارسيةهو مسـيح مهاجري احد اطول

Ê«œd  q U

أربيل

.! بصمت قد
W —u  WLE «

ا ذكـرتـني كـيهـان و أسـلـوب دعايـتـهـا 
كـان من مـوسى صبـري يـوم أخذ يـهاجم
مــــحــــمـــد حــــســـنــــ هــــيـــكـل مع فـــارق
الــشــخــصــيــات لــكن الــتــشــابه واضح
فـعندمـا تخدم في األنـظمة الـثورية و مع
تـبدل الـزعامـات يبـرز هدف عـند الـزعيم
اجلــديــد يـنــحــصــر في تــقــد حــاضـره
بــــــأوسع و أفــــــضـل و ادق من مــــــاضي
ـنح الـزعـيم مـوافـقات سـلـفه وهـنـا قد 
ضـمـنـيـة حلـمالت ومـنـهـا في الـصـحـافة
لـطرف يخدمه عبـر مهاجمة من هم حتت
ـنع وجـود ثـوري قـيـادته لـكن هذا ال 
امثـالي إلى درجـة بعيدة حـقيقـي ر
صـالح بـعـيـدة في حـسـابـات اصـحـاب ا
ــبـاد ــتــرفـة ال اصــحــاب ا الــفـئــويــة ا
الـثـوريـة.احلـديث في الـثـورات و الـثـوار
حـديث لـيـس هـيـنـا و يـحـتـاج لـلـجـرح و
الـــتـــعـــديـل وفي الـــثـــورات كــــثـــيـــر من
ــرتـزقــة جــلـبــهم وهم كــثــر أفـضل من ا
حتـويـلهم ألعـداء.مـهاجـري كـان قبل االن

قـد شـخص بذكـاء فـشل ثوار في قـيادات
دولـته إنـهـاء او تـقـلـيص اعـداد الـفـقـراء
قـيـاسـا بـأرتـفـاع ارصـدة الـقـائـمـ عـلى
مــؤســـســـات اإلغــاثـــة.لم يـــركن مـــســيح
مـهاجـري للدعـاية الـثوريـة الفـارغة التي
تـقضي على شرعية الثورة عبر الكذب و
الـتبـجـيل و اإلنكـار لـلواقع الـسيء ولذا
فـقد جتـرأ سابقـا و قال ان نـظامـنا سقط
اخالقــيـا فــمـهــاجـري يــدرك بـوضـوح و
واقـعـيـة ان الـنـظـام- أي نـظـام -ال قـيـمة
لـوجوده فـضال عن اسـتمـراره ان لم يكن
أداؤه أفـضل من الـنـظـام الـذي يدعي انه
اسـقـطه وهنـا فـكالم مـهاجـري لـرئـيسي
لـيس دعاية مسـمومة كمـا قالت اجلريدة
ــهــاجـمــته بل الــتي كــلـفـت او تـطــوعت 
لـيس دعايـة أصال بل هو نـقد لـلنـظام و
لـطريقـة تفكـيره و عمـله فيمـا رد جريدة
كـيهان عليه فليس اكثر من إساءة وغش
ا دعـاية سيـعاني منـها رئيـسي الذي ر
ارتــاح لـوجـود مــدافع عـنـه رمى الـتـراب
بــوجـه من يــرى اخلـــبــز اوجـب و اكــثــر
حـاجة لإلنـسان من حـكم رجل ليس على

مـستوى احلدث.حترك مـسيح مهاجري-
حـتى قـبل ان يـصاب بـجـروح خـطرة في
انـفـجـار طهـران الـشـهـير الـذي هـدم مـقر
حـزب اجلــمـهـوريــة اإلسالمـيــة- لـيـكـون
ضمن التيار احملافظ لكن ذلك لم يخرسه
عن هـرطقات مـحافظ يـجهّلـون العامة
فـقــد وصف تـصــريـحـات كــاظم صـديـقي
الــذي ابــتــدع قـصــة إفــاقــة رجل دين من
مـوته لــيـنـظــر لـلـواقـفــ عـلى تـغــسـيـله
بـحــنـو بــجـمــلـة يــصـعب ان تــصـدر من
مــعـــمم رســـمي :ان الـــعــتـب لــيـس عــلى
صـديـقي بل على مـدراء إعالم يـسمـحون
بـنـشـر السـخف.ان تـكـون رجل دولـة امر
يـفهـمه من هو مـثل مهـاجري وان تـكون
هـدفا و ناقال للـدعاية و مـنها السـياسية
ـبجـلة و اخملـلـوطة بـالـتاريخ و األزيـاء ا
األلـقاب الـشريـفة و رعـاياك بال خـبز امر
يـفـهـمه مـهـاجـري أيـضـا و يحـاربه لـكن
خــصـومه الــذين ال يــقل عــددهم عن عـدد
اجلـمـاعة في الـعراق لـيـسوا رجـال دولة
ـــــــا لـــــــيــــــــســـــــوا رجـــــــاال أصال او ور

باالكتساب.
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وجتري السبت الرابع عشر من
الـشـهـر احلـالي مـبـاريـات الدور
الـثــاني بـاقــامـة اربع مــبـاريـات
فـفي اجملــمــوعـة االولى يــلــتـقي
االتـصـاالت واجلـوالن واخلـضر
وسـكــر مـيــســان وفي اجملـمــوعـة
واجهة الثانيـة يخرج احلويـجة 
ــصــافي في الــعــاصــمـة ويــحل ا

الصوفية ضيفا على الصويرة.
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وتــقــام مــبــاريــات الـدور الــثــالث
ـــرحـــلـــة األولى واألخـــيـــر مـن ا
اربع مـبـاريـات بـوقت واحـد في
الـثــامن عــشــر من أيــار احلـالي
عـنــدمـا يــلــعب اجلـوالن وســكـر
ميـسان ثم االتصـاالت واخلضر
ويـسـتقـبل احلـويـجة الـصـويرة
ــصــافـي يــواجه الــصــوفــيــة وا
سـابقة قد ألتقت وكانت جلنة ا
ـمـثلي ـاضي  نـهـايـة الـشهـر ا
ـذكـورة وبـحـثت مـعـهم الـفـرق ا
تفـاصيل اقامـة منافـسات الدور
الـــــتــــأهـــــيــــلـي وســــبـل إجنــــاح
ــبـاريـات وكـانت ثـمـانـيـة فـرق ا
من الـــــدرجـــــة االولى هـــــبـــــطت
لـــلــدرجـــة الـــثــانـــيـــة (مـــصــافي
ــــــرور وســــــوق اجلــــــنـــــــوب وا
الـــشـــيــوخ والـــعـــلم واحلـــســ

والشرقاط وغاز الشمال وبابل)
وتصـعد اربـعة فـرق من الثـانية
عـبـر تـصفـيـات الدور الـتـاهـيلي
ومــتــوقع ان يــقـام دوري االولى

شاركة 20 فريقا. عاما 

عـن الـــــــتـــــــاهل احلـــــــويـــــــجـــــــة
والصويرة .
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يامل فريق احلويجة من كركوك
ـهـمـة االولى في مـلـعـبه حـسم ا
وحتـت انـظـار جـمـهـوره عـنـدمـا
يـسـتـقل الـصـوفـيـة من الـرمادي
ــســـتــوى والــســـعي لـــتــقـــد ا
ـطلـوب والتـأثيـر في النـتيـجة ا
واخلـــروج بــــهـــا فـــيــــمـــا يـــدرك
ـهــمـة الـتي الـضــيف طـبــيـعــة ا
حتـــتــاج مـن عــنـــاصــره تـــقــد
ـنـتج امــام حتـقـيق ـسـتــوى ا ا
رور بـثـقة رغـبة الـفـوز االول وا
ـهـمـة االولى الـغـيـر سـهـلة من ا
امـام ظروف الـلـعب الـتي تصب
ـضــيف لـكـنـهـا غـيـر ـصـلـحـة ا

مضمونة.
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ـــــثـل الـــــكـــــوت ويـــــســـــتــــــهل 
الصـويرة القـريب من العـاصمة
ـــصــافي ــواجـــهــة ا مـــهــمـــته 
والـتـطـلـع إلى حتـقـيق مــبـتـغـاه
ــنـــافس والـــزامه في عـــرقـــلـــة ا
الــتـخــلي عن الـنــقـاط واخلـروج
بها امام جمـهوره الذي سيدعم
جـهـود الـفـرقـة ومـحـاولـة حـسم
االمــور في لـقــاء لـيس بــالـسـهل
ـصافي االكـبر امـام مشـاركات ا
وهـو من لــعب بـدوري الــنـخــبـة
شاركة حيث تلك مقومـات ا و
ــــلــــعـب ويــــامل في األمــــوال وا
حتـقـيق التـقـدم والعـودة بـكامل

النقاط .

وكالهـمـــــــــا يـتـطـلع لـلـنـتـيـجة
االيـجـابـيـة والــدخـول بـثـقـة في
ــــنــــافــــــــــســــات احلــــاســــمــــة ا
واحلـصـول عـلى كـامل نـقـــــــاط
الـــلـــقـــاء األول الهــــمـــيـــة االمـــر
وانـعــكـــــــــاســة عــلى مـســتـوى
ــنـافـــــــسـات مـن أجل الـتـقـدم ا
ضيف خطــــــــوة مهـمة حـيث ا
ــــــدعـــــوم بــــــعـــــامــــــلي االرض ا
واجلـمـهـور و الـسـعي لـتـحـقيق
الــنــتــــــــــيــجــة وحــصــاد كــامل
الـــنــقــاط فـــيــمـــا تــظــهـــر رغــبــة
الضيـوف عاليه إلحـباط مخطط
اصــحـاب االرض والــعـودة بـكل
الـــفـــوائـــد وحتـــقـــيق اخلـــطــوة

همة. ا
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ويــســتــقــبل ســكــر مــيــســان في
العـمارة االتـصاالت وعـينه على
الــــفـــــوز والــــنــــــــقـــــاط الــــثالث
باالعـتمـاد على جـهود عـناصره
ـطـلــــــــوب ـردود ا في تــقـد ا
عــــبـــر االســـتــــفـــادة من ظـــروف
الــلــقــاء الــذي يــشــكل الــتــحـدي
االول لـــلــــفـــريــــقــــ في صـــراع
االنــتـقــال لـلـدرجــة االولى حـيث
االتــصــاالت الــذي ســبق ولــعب
في دوري الــنــخــبــة ويــكــون قـد
اســــتــــعــــان بــــعـــــدد من العــــبي
الـــعـــاصــــمـــة لـــدعـــم خـــطـــوطه

والعمل .
كــمــا يــجب لــعــبــور عــقـبــة اهل
الــعـمــارة ولـزيـادة حــظـوظه في
ـنـافـــــسـات وارتـفـاع احلديث ا

تــنـظـيـمــهـا الـتـي مـرت بـعــمـلـيـة
تــنـظـيم جـيـدة القت اسـتـحـسـان
شاركة العدد الكبيـر من الفرق ا
قـــبل ان يـــشـــهـــد الـــيـــوم الـــدور
الـنــهـائي وقـبــلـهـا قــامت الـفـرق
بـدعم صفـوفـها بالعـبـ قادرين
ـشـاركـة احلـاسـمـة و عـلى دعم ا
ـهـمــة االخـيـرة وفي تــقـد مـا ا
لـــديــهم في الـــســبــاق الـــنــهــائي
وسط اهـتـمـام الـفـرق بـان تدخل
ــطــلــوبـة ــبــاريــات بــاحلــالــة ا ا
وتفـعيل ما لـديها النـها تدرك أن
ذكـورة قد التـكرر مرة الفـرصة ا
اخــــــرى وقــــــد يــــــخــــــضع دوري
الــدرجــة الــثــانــيــة الى عــمــلــيــة
تنظيم متطورة مستقرة وهو ما
ــســابــقـات اعــلــنت عــنه جلــنـة ا
الــتـي تــقــدم الــبــطــولــة بــافــضل
طـريـقـة وانـقــاذهـا من الـنـسـيـان
قبل ان تظـهر للمـواجهة وتدخل
ضــــمـن اهــــتــــمــــامــــات االحتــــاد
واالعالم واهـــمــــيـــة ان حتـــضى
بـــعـض مـــبـــاريـــاتـــهـــا بـــالـــنـــقل
التـلفـازي ولو لـقاء تـسمـية بطل
الـــدرجـــة الـــثـــانــــيـــة عـــلى االقل
وتـنطـلق اليـوم الثالثـاء العـاشر
من أيـار احلالـي مبـاريـات الدور
االول من مرحـلة الـذهاب بـاقامة
اربع مــبـاريــات تـقــام جـمــيـعــهـا
بـــوقـت واحــد حـــيـث الـــر ابـــعــة

عصرا.
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 وفــيـهــا يــســتــقـبـل اجلـوالن من
الــرمـادي اخلـضــر من الـسـمـاوة
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بي حتت ـصارعة الرومـانية لـفئة االو ركز األول في خـتام بطـولة أندية الـعراق با توج نـادي احلدود الرياضي بـا
ـركز الثاني بـعد جمعه 176 32 عامـاً.وجاء تتويج احلـدود بعد أن جمع 205 نقاط بيـنما حل نادي الـشرطة با
ركز الـثالث مكرر نقطـة ثم نادي اجليش ثـالثا بـعد جمعه 172 نـقطة بـينما حـصل نادي الثـورة الكركوكي عـلى ا
لعب الشعب الـدولي في العاصمة بغداد.وكان بعد جمعه 131 نقطة.وجرت مـنافسات البطولة في قـاعة االحتاد 
ـركـز األول في خـتـام بـطـولـة أنـديـة الـعراق فـريق نـاشـئـة نـادي الـكـاظـمـيـة لـلـمـصـارعـة قـد تـوج أمس الـسـبت بـا

صارعة الرومانية. با
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صــدر عن دار ابن االثــيـر بـجــامـعـة
ــوصل كــتــاب جــديـد لــلــمــؤلــفـ ا
االسـتــاذ الـدكـتـور عــكـلـة ســلـيـمـان
احلـوري واالسـتــاذ الـدكـتــور ولـيـد
خالد هـمام النـعمة التـدريسي في
كــلــيـة الــتـربــيــة االسـاســيــة.. قـسم
الـتربـية الـبدنـية وعـلوم الـرياضة ,
بــــــــــعــــــــــنــــــــــوان األداء اإلداري في
ـؤسـسـات الريـاضـيـة وهـو أحدث ا
موسـوعة إداريـة علـميـة إذ جاء في
ثـنـايـاه مـعـاجلـات ألغـلب مـواضـيع

اإلدارة والتـنظـيم الريـاضي بدأ من
الــقـــيــادة الــريـــاضــيــة و الـــقــيــادة
وارد الـكـشـفـيـة واستـراتـيـجـيـات ا
الـــبــشـــريــة مـــرورا بــاالســـتــثـــمــار
والــتــمــويل والــتــسـويـق واألزمـات
الــــريـــاضـــيـــة واالعـالم الـــريـــاضي
وغــيـرهــا من الـعــنــاوين وانـتــهـاءا
بتنظيم األحداث الرياضية اعتمادا
عــــــلـى تـــــكــــــنــــــلـــــوجــــــيـــــا اإلدارة
احلــديــثـــة...ويــعـــتــبــر مـن الــكــتب
احلــــــديــــــثــــــة في مــــــجـــــال االدارة

الرياضية.
ومن جـهـة اخـرى تـعرضَ
الـرئـيسُ الـسـابق إلحتـاد
العراقيّ كرةِ الـقدم  عبد
اخلـــالق مـــســـعـــود إلى
أزمــةٍ صــحـــيــةٍ أدخــلــته

ستشفى. ا
ويــبـــتــهـلُ االحتــاد إلى
نَ الــــله عــــز وجل أن 
وفـورِ الـصـحة عـلـيه 
والـعافـيّـة ويبـعـد عنه
كل داءٍ وأن يــتــخــطى
األزمــــةَ الــــصـــــحــــيّــــة
احلــــالـــــيــــة بــــخــــيــــرٍ

وسالمة.
واالحتـــــادُ عــــــلى أ
االسـتــعـدادِ لــتـوفــيـر
جــمـيع مُــسـتــلـزمـاتِ
الـــعالج الكـــتـــســـابِ
درجـة الـشـفـاء الـتام
والــعـودة الـســريـعـة
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 اصدرت جلنة االنضباط في االحتاد العـراقي بكرة القدم مجموعة من
العقوبات جتاه انـدية اخلت بنظام الـدوري العراقي من خالل تصرفات
جمهـورها او من جـانب الطـواقم التدريـبيـة اخلاصة بـها لـتشيـر اللـجنة
ذكـورة الى تـلك احلاالت الـتي وصـفـتهـا بـالسـلـبيـة والـتي عانى مـنـها ا
الدوري الـعـراقي البل انـعـكـست تـلك الـتـصرفـات الـبـغـيـضة عـلى واقع
ـعـروف بـانـضـبــاطه وعـفـويـته في تـشـجـيع فـرقه اجلـمـهـور الـريـاضي ا
السيما تـاكيده على الـلعبة لـنظيـفة البعـيدة عن روح التعـصب والتطرف
الـذي يتـوجب ابـعـاده عن مـحـيط الـريـاضة بـعـد ان ابـتـلـيت به قـطـاعات
واسـعـة من اجملـتـمع الـعـراقي واسـهـمت بـالـكـثـيـر من الـتـصـرفـات الال
مـســؤولـة نـتــيـجـة هــذا الـتـطــرف الـذي احــكم بـقـبــضـته عــلى واقع تـلك

القطاعات ..
ومن تلك الـعقـوبات التـي اوقعتـها جلـنة االنـضبـاط ما  بـحق جمـاهير
ـذكـور ضد فـريق نادي فريق نـادي زاخـو على خـلفـيـة مبـاراة الـفريق ا
مـتاز واالحـداث الالمسـؤولة التي الكهـرباء ضـمن منـافسـات الدوري ا
لعب الفريق الشمالي حيث باراة باقتحام اجلماهير  جرت بعد نهاية ا
ابرزت الصور انطبعات خادشة ومـؤسفة عن تلك التصرفات من جانب
احد الفرق الشمـالية البارزة والـتي يتوجب الوقوف عـندها السيما وان
تـصـرفـات اي جـمـهـور الي فـريق يـنــبـغي ان تـكـون عـاكـسـة ومـتـرجـمـة
للـفريق بـشكـل عام الان تـكون مـثل تلك الـتـصرفـات ضجـيجـا وفوضى
يـراد به التـشـويـة لـلــمـنـافـسـات الـكـرويـة فــحـسب بل تـشـويـهـا واخالال
بـالــنـظــام الـكـروي بــشـكل عــام حـيــنـمــا يـتم تــداول صـور عن اقــتـحـام
اجلماهيـر للملعب بـهذه الصورة الـبعيدة عن الـروح الرياضيـة السامية
الـتي عـادة مـا تـرفـعـهـا تـلك الـبـطـوالت والـفـعـالـيـات الـريـاضـيـة واال مـا
جدوى ان يـقـام دوري او بطـولـة محـلـية اال اذا تـزامـنت مـعهـا مـثل تلك
الصور الـبعيـدة كليـا عن روح الرياضـة ومعطـياتهـا الفاعـلة ومدلـوالتها

السامية ..
باراة فقد اوقعت جلنة االنـضباط بناءا على الصـور التي حصلت في ا
ذكـورة بعـقوبات طـالت بالـدرجة االسـاس الفـريق بحـرمانه من الـلعب ا
بـاريات اضافـة حلرمان جـمهوره من مـرافقة ا تـبقى من ا على ارضه 
ـفتـرضـة التي سـيـخوض ـباريـات الـتي تـقام عـلى االرض ا فريـقه في ا
فيها فريق زاخـو مبارياته اضـافة لغرامة مـالية  فرضـها على الفريق

ذكور .. ا
ذكورة فدعـونا ننـظر اليـها من جانب اخر في ورغم واقعية الـعقوبـات ا
دعـوة الـفـرق الـتـي تـعـاني من تـصـرفــات فـرقـهـا في ان تـســهم بـحـمـلـة
تثقيفية لـتلك اجلماهير او تـنظيمها لـعمل اجلماهير الـتي تقوم بتشجيع
هـذه الـفرق لـغـرض طـرد الـثـلـة احملـسـوبـة عـلـيـهـا او فـرز الـوجوه الـتي
حتـاول الـتـاثـيـر عـلى اجلـمـاهـيـر االخـرى وتـقـودهـا النـتـهـاج تـصـرفـات
ـبــاراة كـانت تــبث بـشـكـل مـبـاشــر وهـنـالك المـسـؤولــة والسـيــمـا وان ا
ـدرجـات التي انـطلـقت مـنهـا شرارة ـكن ان تـسهم بـابراز ا كامـيرات 
االقتحام للـملعب وابراز ما جرى حـتى التتكرر مثل تـلك الصور بشكل
يكـون قـد ابرز كـوارث ريـاضـية نـحن في غـنى عـنهـا من خالل اقـتـحام
لعـب الداخليـة او التدافع الـذي ينجم عـليه الكـثير من احلادث اسوار ا
ؤسفة والتي جرى تاشيرها في مالعب دول اخرى مثل ما حدث قبل ا
صرية وجنم عنه الكثير من الضحايا .. العب ا عدة اعوام في احد ا
حملة تثقيـف اجلماهبر الرياضـية البد ان تكون ذات مسـؤولية مشتركة
يــتــولى جــانــبــهــا االوسـع الــفــريق من خالل وقــوفـه عــلى تــنــظــيم تــلك
اجلماهير وتوفير البطاقـات اخلاصة برابطة مشجعي الفريق من خالل
توفير جلنـة تشرف على تـلك اجلماهير واالبـرز في االمر ان تكون لدى
ـان بضبط تلك الـلجنـة تصـور كامل عن تـصرفـات تلك اجلـماهـير واال
ـالعب الان تـتـحــول مالعـبــنـا الى ضــيـعـة ضــايـعـة حتـركـاتــهـا داخل ا
العب الــذين يـبـذلـون ـكن ضـبــطـهـا واو بـعـشــرات من رجـال امن ا ال
ـبـاراة الى بـر االمـان من جـانب قـصـارى جـهـدهم في سـبـيـل اخـراج ا
مراقـبتهـم لتصـرفات اجلـماهـير فـلذلك يـنبـغي مع ابراز الـعقـوبات التي
العب وتـقو صدرت عـن جلنـة االنـضـبـاط الـتنـويه بـجـهـد جلـنـة امن ا
سـؤوليـات التـي يضـطلع بـها عمـلهـا من اجل ابـراز ا
الــكل في ســبــيل اخــراج مــا من شــانه تــشــويه
مـبـاريــات الـدوري الـتي دائــمـا مـا نــتـمـنى ان
تكـون صـورة مـعبـرة جلـمـال الـكرة الـعـراقـية

وجتسيد لتاريخها االبرز .
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وتطويـر الطرق ومـجسرات فضال
عن  15مــشــروعــاً آخــر  إجنـازه

خالل عمر احلكومة احلالية.
ـــــــركــــــز الــــــوطــــــني وتــــــابع أن ا
لالســـتـــشـــارات الـــهـــنــدســـيـــة في
ـــــســــــؤول عـن اعـــــداد الــــــوزارة ا
شـاريع الصـحية الـتصامـيم لـكل ا
ـيـكــانـيـكـيـة والـكــهـربـائـيـة فـيه وا
مهـندسـ مخـتصـ وتسـتع به
الـوزارات وحـتى دوائـر تـشـكـيالت
الــــدولـــة األخـــرى مــــوضـــحـــاً أن
األمــانــة الـــعــامــة جملــلس الــوزارء
ـــركـــز الــوطـــني بـــاعــداد كــلـــفت ا
ـدارس احلـديـثـة وقسم تـصـامـيم ا

ستشفيات لوزارة الصحة. من ا
ــــركـــز الــــوطـــني واشــــار الى ان ا
لـلمـختـبرات االنـشائـية الـتابع الى
الـوزارة مـسـؤول ايـضـا عن اعـمال
السيطـرة النوعية لـلمشاريع حيث
يــقــوم بـالــفــحـوصــات اخملــتـبــريـة
ـشـاريع الـوزارة وبـاقي ـطـلـوبـة  ا
ـشـاريع الـوزارات" مـوضـحـا ان "ا

U—…∫ جانب من زيارة وفد خليجي الى البصرة “
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رشحة تسعى الفرق الثمانية ا
من تـــصـــفــيـــات مـــنــاطق دوري
الــدرجــة الـــثــانــيــة الى خــوض
مـــبــاريـــات الـــدور الـــتـــاهــيـــلي
لـلـدرجـة االولى الـذي سـيـنـطلق
الـبوم الـثالثـاء لتـاكيـد بـدايتـها
الــقــويــة في مــنــافــســات الــدور
ـذكــور الـذي ســيـضــمن تـاهل ا
ــوسم اربــعــة فــرق لــلــعب في ا
اجلــديــد ضـــمن دوري الــدرجــة
االولـى وقــــســــمت الــــفــــرق الى
مــجــمـوعــتـ وســتــلـعـب فـيــمـا
بـيـنــهـمـا بـأســلـوب الـدوري من
مـرحـلـتـ عـلى أن يـتـرشح اول
وثـانـي كل مـجـمـوعـة لـلـعب في
مـــصــاف دوري الــدرجــة االولى
بـعدمـا شهـدت مسـابقـة الدرجة
الـثــانـيـة الـتـي انـطـلـقـت نـهـايـة
ـــاضي مـــشـــاركــة126 الـــعــام ا
فـريقـا مـثلت جـمـيع احملافـظات
الـتي شـهـدت تـصـفـيـات فـرقـهـا
ناطق نافـسات ا قبل االنتـقال 
اجلــنـــوبــيــة والـــفــرات الــوسط
والـغـربـيـة والــشـمـالـيـة اضـافـة
الى مــنـــطـــقــة بـــغــداد وحـــدهــا
ـثـلة وتـرشـحت ثـمـانـيـة فـرق 

ناطق. لتلك ا
ومؤكد ان الفرق الثمانية تكون
قد استعدت بالكامل قبل دخول
مـــبــاربـــات الــفـــرصــة األخـــيــرة
وحتــقـيق طــمــوحـات االنــتــقـال
للـدرجـة االولى الهـدف االساس
ـشاركـة الـطويـلـة ومراحل من ا ∫ احدى مواجهات دوري الدرجة االولى بكرة القدم UN «u

اعرب عن اعجـابه باجواء الـبطولة
والـتنـظـيم اجليـد وهـذا ما يـعكس
صورة ايجابـية عن العراق وقدرته

على احتضان البطوالت الدولية.
شهداني ان مـنتخبنا لديه وتابع ا
ـــركـــز الــثـــالث مـــبــاراة حتـــديـــد ا
والـرابع يــوم الــعـاشــر من الـشــهـر
احلالي ونطمح في حتـقيق نتيجة
جيدة عن ابـطالنا في الـلعبة الذين
اســـتـــعــــدوا بـــشـــكل جـــيـــد لـــهـــذا

هم. االستحقاق ا
وفي سـيـاق مـنـفـصل أعـلنت وزارة
اإلعــمـار واإلســكــان عن تــفــاصـيل
ـنجـزة ونـسـبـة اإلجناز ـشـاريع ا ا

 . في عام
وقـال مــديـر عـام دائــرة الـتــخـطـيط
ـــتــابـــعـــة في الـــوزارة ســـمـــيــر وا
ابـراهــيم في تــصــريح صــحـفي إن
ـبـاني أحـد أقـسـام الوزارة دائـرة ا
ـــســؤولــة عـن إشــراف وتــنـــفــيــذ ا
تـنوعـة التي تـنفـذها الى األبـنيـة ا
ـؤسـسات الـدولة الـوزارة وباقي ا

نجزة شاريع ا مبيناً أن مجـموع ا
خالل احلـكومـة احلـاليـة بـلغت 15
مـــشــروعـــاً وحتت الـــتـــنـــفـــيــذ 23

مشروعًا.
وأضـاف أن وزارة اإلسـكـان لـديـها
ــشـاريع مـجــمـوعــة من األبـنــيـة وا
الــتي تـنــفـذهــا لـوزارة الــتـخــطـيط
إضـافـة الى مـركـز حـقـوق االنـسـان
ــراكـز في احملــافــظــات وعـدد مـن ا

الصحية.
‚d  d uD

وأكــد أن الــقـــطــاع الــبــلــديــات في
الـوزارة يـتـضـمن اعــمـال الـتـبـلـيط
دن وتـطـوير الـطـرق داخل حـدود ا
إضـافـة الى اجملـسـرات الـتـي تـنـفذ
داخل احملــافـظــات مــشــيـراُ الى أن
مـسؤولـية دائـرة الـطرق واجلـسور
تنـفيـذ الطـرق خارج حـدود البـلدية
وخـــارج مـــديـــنـــة بـــغــداد امـــا في
احملـافــظـات من اخـتـصـاص دوائـر
الـــبــــلـــديـــة .  واوضح ان الـــوزارة
نـفذت 11 مـشـروعاً تـضـمن تـبـليط
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تـتـواصل مـنـافـسـات بـطـولـة آسـيا
بالقوس والسهم للرجال والنساء
عــلى مــلــعب نــادي الـســلــيـمــانــيـة
ـشــاركـة ســتـة عــشـر الـريــاضي 
مـنـتـخـبـاً آسـيـويـاً وتـستـمـر حـتى

الثاني عشر من الشهر احلالي.
وقــــال رئـــيـس االحتـــاد الــــعـــراقي
ـركــزي لـلــقـوس والــسـهم ســعـد ا
شهداني في تصريح صحفي إن ا
الـعـراق يـسـتـضـيف هـذه الـبـطـولة
ألول مـــرة والــهـــدف مــنــهـــا كــســر
ـفــروض عـلى الــريـاضـة احلـظــر ا
الـعــراقـيــة ولـتـكــون بـوابــة القـامـة

بطوالت اخرى في العراق.
نـافـسات شـهـداني ان ا واضـاف ا
انهت يومها الـثالث من التصفيات
كـمــا هـو مــتـفـق عـلــيه مع االحتـاد
الــــدولـي واآلســـــيــــوي وشـــــهــــدت
حــــضــــور نــــائب رئــــيـس االحتـــاد
الـــــــدولـي امـــــــ عـــــــام االحتــــــاد
االســـيـــوي تـــومـــاس هــانـغ الــذي

ـنــجـزة خالل فــتـرة احلــكـومـة ا
احلـــالــيـــة (ســنـــتــان) فـي كــافــة
قـطـاعـات الوزارة 100 مـشروع

مــشــروعـا ولــديــنـا 260 
قيد التنفيذ

حاليا".

شهداني سعد ا

ويـرغب الـعـديـد مـن الالعـبـ الـشـباب
في مـانـشـسـتـر يـونـايـتـد وخـصـوصـا
أنــتــوني إيـالجنــا في بــقــاء رونــالـدو
ــــوسم آخــــر ألنـــهم يــــعـــتــــقـــدون أن

بإمكانهم التعلم منه.
وكـانت تـقـاريـر صحـفـيـة قـد افادت أن
الــسـيـر ألــيـكس فــيـرغـســون أسـطـورة
مـانشستر يونايـتد يريد بقاء رونالدو
في الـفريق. وأجرى فيرغسون محادثة
مع رونـالدو مـؤخرا بهـذا الشأن عـلما
بــأن كـريــسـتــيـانــو أمـضى 6 ســنـوات
درب االسكتلندي. يلعب حتت قيادة ا
وأشـــارت صـــحــيـــفـــة مـــيــرور إلى أن
رونـالـدو وفيـرغـسون اجـتـمعـا مـؤخرا
ـنطـقة لـتـناول الـشاي في مـنـزليـهمـا 
شــيــشـايــر. وأضــافت الــصـحــيــفـة أن
ـعـتـزل أخـبـر ــدرب األسـكـتـلـنــدي ا (ا
العـبه السـابق أنه يشعـر بأنه يجب أن
يـبــقى في مـانـشـسـتـر من أجل حـمـايـة
إرثـه). وتـدور شــكــوك حــول إمـكــانــيـة
اسـتـمرار رونـالدو مع الـيـونايـتد بـعد
فـشل الـفـريق في الـتـأهل إلى مـسـابـقة

قبل. وسم ا دوري أبطال أوروبا ا

{ مـــانـــشـــســـتـــر - وكـــاالت - حتـــدث
الـبـرتغـالي كريـسـتيـانو رونـالدو جنم
مــانـشـسـتـر يـونــايـتـد مع زمالئه عن
مـسـتـقـبلـه بعـدمـا زعـمت الـعـديد من
الـتقارير الصحـفية أنه ينوي الرحيل
عـن أولـد تـرافـورد بـسـبب عـدم تـأهل

الفريق إلى دوري أبطال أوروبا.
ووفـقًـا لصـحيـفة ذا صن الـبريـطانـية
إن (رونـالـدو أبلغ زمالءه بـأنه سيـبقى
مـع الـشــيـاطــ احلـمــر إذا طــلب مـنه
ديـر الفني الـهولـندي إريك ت هـاج ا

اجلديد عدم الرحيل).
وقـالت مـصـادر مطـلـعـة في مـانشـسـتر
يـونايتد إن (ال أحـد يشعر بـخيبة أمل
ـوسم الـسـيئ أكـثـر فـي الـفـريق إزاء ا
مـن رونالدو لـكنه يـرفض الرحيل رغم
ساعـدة في إعادة النادي ذلـك ويريد ا
إلـى دوري أبــطــال أوروبــا ومــحــاولـة

قبل). وسم ا الفوز بلقب في ا
درب وقـال رونالـدو لزمالئـه (إذا كان ا
اجلـديـد لـديه رأي مـخـتـلف فـلن يـكون
لــدي مـشــاعـر قــاســيـة ولن أنــدم عـلى

العودة إلى أولد ترافورد).
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عن اعلن االحتاد العراقي لكرة القدم
زيـارة جـديـدة لــفـريق تـفـتـيش كـاس
اخلــلـــيج الــعــربـي لــكــرة الــقــدم الى
مـديــنــة الــبــصــرة بــرئــاســة حــمــيـد
الشـيبـاني .وقال عـضو احتـاد الكرة
الــعـراقي الــنــاطق االعالمي أحــمـد

وسوي في تصريح صحفي إنه  ا
حتــديــد مــنــتــصف الــشــهـر احلــالي
ـــديــنــة لــزيــارة فـــريق الـــتــفــتـــيش 
البـصـرة لالطالع علـى اخر تـطورات
دينة الرياضية التي مراحل اجناز ا

Æ25 ستستضيف بطولة خليجي
وب أن كـوادرنا الهـندسـية والفـنية
في وزارة الــــشــــبــــاب والــــريــــاضـــة
ومحافظة البصرة واحتاد كرة القدم
مـســتـمـرة بــالـعـمل عــلى قـدمٍ وسـاق
على مدى  24ساعة دون توقف بغية
تطلبات لبلوغ اجلاهزية اجناز كل ا
في احتـضان خـليجي 25 في الوقت

قرر .واشار الى ان كوادرنا قطعت ا
مـــشــواراً طـــويالً في اجنـــاز مـــلــعب
ــيــنــاء حــيث  فــرش ارضــيــتــهـا ا
درجـات وحسب بـالـثيل وتـسقـيف ا
نـشـات ستـكون االتفـاق مـبيـنـاً أن ا
نــهــايــة شــهــر حــزيــران قــد اجنــزت

بنسبة كبيرة جداً .
WOFO  W Q

تـواصـلة لـلـوفد واكد ان الـزيـارات ا
اخلليجي مسالة طـبيعية التستدعي
لـــلـــقـــلق ويـــحـــدث ذلك في كـل دولــة

تستضيف اي بطولة معينة .
وسوي أن أي دولة ترغب واوضح ا
فـي االســتـــضــافـــة هـــنــاك شـــروطــاً
ومـعـايـيـر تـرسل إلـيـهـا عـلى أن يـتم
إعداد ملف االسـتضافـة ويتم عرضه

على احتاد كأس اخلليج العربي.
وكـان االحتاد اخلـلـيجـي لكـرة الـقدم
قـرر مـؤخراً في اجـتـمـاع اسـتـثـنائي
لـلـجـمــعـيـة الـعـمـومـيـة الحتـاد كـأس
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اخلــلــيـج الــعــربي تــأجــيل بــطــولــة
خـــلــيـــجي 25 إلى كـــانـــون الــثـــاني
2023. وأعلن االحتاد اخلـليجي عن
ثالثة مالعب ستحتضن خليجي 25
هي مــلـــعب الــبــصــرة الــدولي الــذي
يـتــسع لـ 65 ألف مــتـفــرج ومــلـعب

ــــيــــنـــاء الــــذي يــــتـــسع لـ 30 ألف ا
لـعـبـان الرئـيـسـيان مـتفـرج وهـمـا ا
للـبـطولـة وملـعب الـفيـحاء الـذي عد
ثـانــويـاً والـذي يـتــسع لـعـشـرة آالف
مــتـــفــرج كــمــلــعـب بــديل فــضالً عن

اعتماد مالعب أخرى  للتدريب.
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نتخب الوطني العراقي لكرة السلة يشارك ا
حتت  16عــامـــاً في بـــطـــولــة غـــرب اســـيــا
للنـاشئ التي حتتـضنها العـاصمة االردنية

عمان بدءا من اليوم الثالثاء.
وقـال حسـ الـعـمـيدي رئـيس احتـاد الـسـلة
الــعـراقي في تـصــريح صـحـفـي إن مـنـتـخب
الـناشـئـ يغـادر الـيوم بـغـداد متـوجـها الى
الـــعـــاصـــمــة االردنـــيـــة عـــمّـــان اســـتـــعــداداً
لـلـمـشـاركة في بـطـولـة غـرب اسيـا مـبـيـناً أن
ـنتـخب سيالقي في افـتتـاح البطـولة نـظيره ا
الـسـوري يوم غـد الـثالثـاء في تـمـام الـسـاعة

اخلامسة عصراً .
 وبـــ أن مـــنـــتـــخــبـــنـــا ســـيـالقي في ثـــاني
مواجـهـاته نـظـيـره اللـبـنـاني غـد االربـعاء في

الــســاعـــة الــســابــعــة مـــســاءً مــوضــحــاً أن
"مـنـتـخـبـنـا سـيالقي نـظـيـره االردني في 12
من هــذا الـشـهــر بـتــمـام الـســاعـة الـســابـعـة
مـســاًء فـيـمـا سـيـواجـه نـظـيـره االيـراني في
الـرابـع عـشـر من هــذا الـشــهـر في الــسـاعـة

. اخلامسة عصراً
ودخل منتخب الناشئ العراقي لكرة السلة
ـديـنـة مـعـسـكـرا تـدريـبـيــاً في دربـنـديـخـان 
الـسـلـيمـانـيـة اسـتـعـدادا لبـطـولـة غـرب اسـيا
ـقـررة انـطالقـها ا
في االردن .



بالفطرة يا صاحب بصمة فنية إبداعية عجيبة
وفـريــدة ومـالـهـاش زي وصـعب إنــهـا تـتـكـرر..
ربـنـا يـحـمـيك ويـحـميـك ويحـمـيك). وفي نـفس
السياق أشـادت أيضا شريـهان بإليـسا وكتبت
لــهـا عــبـر حــسـابــهـا اخلــاص (عـنــدمـا يـلــتـقي
اإلبــــــــــداع واإلتـــــــــــقــــــــــان
واإلحــــســــاس ال
يـــــــــــصـح إال
الصحيح).
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ــطــرب الــعــراقي احـــيــا ا
ـــقـــيم فـي االردن الـــهــام ا
ـاضـية ـدفـعي اجلـمـعة ا ا
اول حـــفل جـــمــاهـــيــري له
ــســرح الـوطــني في عــلى ا
بـغداد بحـضوزر جمـاهيري
ــثــقــفـ كــبــيــر مــؤلف من ا
والـــــــدبــــــلـــــــومــــــاســـــــيــــــ
والـــشــخــصـــيــات الــفـــنــيــة
واســـتــقــبـــله عــلى خـــشــبــة
ــســـرح نــقــيب الــفــنــانــ ا
الــعــراقــيــ جــبــار جــودي
بــتــحـيــة وتـقــديــر وقـدم له
بـاقة ورد وامنيات بالعطاء
الــدائم.كـمـا اعـتـلى خـشـبـة
ـــســرح الــفـــنــان مـــحــمــد ا
حـسـ عبـد الرحـيم مرحـبا
دفعي مقدما له باقة ورد. با
دفـعي على صـفحته وكـتب ا
في (فـيـسـبـوك) قـبـيل احلـفـلة
(بـغداد أغنيـة أغنيها ... واآلن
نـلتقي فيها لـنتشارك بذكريات
ســـــنــــوات من احلـب و أغــــاني
احلـيـاة ... بانـتظـاركم لالحتـفال
بـــعــيــد بـــغــداد اجلـــمــيل). وكــان
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ــصـري أحـمـد الـفـيـشـاوي ـمـثل ا طـالب ا
ـصـريـة ـمـثـلـة ا مـحـبي ومـتـابـعي والـدته ا
سـميـة األلفي بـالدعـاء لهـا مـتمـنيـا الشـفاء
لـها كـاشفـا أنهـا تخـضع حالـيا جلـلسات
الـعالج الكيمـاوي في منزلهـا.كما وطمأنت
األلــفي مــحـبـيــهـا أنــهـا بــحـالــة جـيـدة وأن
حـالتـها الـصحـية تـتحـسن حالـيا مـتوجـهة
لــهم بـالـشـكـر الــكـبـيـر عـلى مــتـابـعـة كـافـة
تـطورات حـالتـها الـصحـية وسؤالـهم عـنها
ـسـتمـر لهـا. وفي نـفس السـياق والـدعاء ا
نـشر الفيشاوي صورة لوالدته األلفي عبر
حــســابـه اخلــاص عــلـى مــوقع الـــتــواصل
اإلجـتـماعي.وأثـار الـفـيـشاوي قـلق الـكـثـير
ـتــابـعـ وخــصـوصـا مــحـبي األلـفي من ا
بـعد تعليقه على الصورة :(الفنانة العظيمة
سُــمــيــة يـــوسف األلــفي أمـي أنــتي احــلي
حـاجـة في كل حـاجــة ربـنـا يـتـمم شـفـاكي

علي خير يا حبيبتي).

ـــتـــنـــبي من اروع مـــا الـــكـــرخ الـى ا
شــــاهــــدتـه وفــــعـــــلــــته فـي زيــــارتي
كان الـقــصـيـرة لــبـغـداد عـام  2017. 
ــتـــنــبي عـــلي ان اذهب الى شـــارع ا
حلــضـور تــوقــيع كــتـابـي (صـور من
اضي البعيـد) وفق البرنامج الذي ا
رتــبه لي األصــدقـاء وفِـي مـقــدمــتـهم
الـــزمـــيـل الـــوفـي قـــحـــطــــان جـــاسم
جــواد.قــالــوا لي الــطــرق مــقــطــوعـة
وعــــبـــور دجـــلـــة من الـــكـــرخ اســـهل
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نــعم  (عـــبــرت الــشط عــلى مــودك)
حـــسـب قـــول كـــاظم الـــســـاهـــر
وهـنـاك عــلى اجلـانب االخـر
تنبي من دجلة في شارع ا
وجـدته بــعـد فــراق طـويل
وجــدت الـعــراق الــواحـد
ــوحـد ال طــائــفــيـة وال ا
ارهـاب وال فـسـاد. كـان
عــبـور نــهــر دجــلـة من

وأقصـر وفـيه متـعـة. وهذا مـاحصل.
وجــدت الــعــديــد من الــزوارق تــنــقل
الـنـاس بـ ضفـتي دجـلـة مـتـمـتـع
برؤيـة بغـداد وهم وسط ميـاه (دجلة
اخلـــيــر) حـــسب وصف اجلـــواهــري
العـظيم. وكـان مـعي رواحا ومـجيـئا
األخــوان قـحــطــان جـاسـم وخـضــيـر
احلمـيري واخي عـبد اجلـواد. متـعة
مــا بـعــدهــا مـتــعــة .. اعـبــروا الـشط

والتقوا هناك حبيبنا العراق.

نـســــــبة أيـة أغنيـة ألي بلد; بـسبب غياب
التوثيق).

وأشــار إلى أن (الـفــلـكــلـور يـعــطي صـورة
حـــقـــيـــقــيـــة عـن اجملــتـــمـــعـــات ويـــعــرف
: (أعـيش سنـ طويـلة بـهويـتـها) مـتابـعاً
مع األغـاني نـفـسـهـا واألغـنـية فـي داخلي
تـتـطـور أربع أو خـمس مـرات بـدأت "فوك
الـنخل" مـثالً مخـتلـفة عـما اسـتقـرت عليه
بـاحملـصـلة الـنـهـائيـة; ألن األجـيـال تتـغـير
بــالــتــعــاقب.. ثالثــة الى أربــعــة تــطـورات
جتـري على األغنيـة الواحدة وأنا ما زلت
أواصـل الـــتـــقــــرب من فـــهـم األجـــيـــال مع
اإلبـــــقــــــاء عـــــلـى مـــــســــــتـــــوى الــــــلـــــحن
ـــدفــعي(أعـــتــمـــد اآللــة والـــكالم).وأردف ا
الـشرقية أكـثر من الغربـية وجناح حفلي
األخـير في أربيل بوجود جمهور بغدادي
ـسـرح كـبـيــر شـجـعـني عـلى إقـامـة حـفل ا

الوطني ).
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ـدفـعي اشـتـهـر بـاسـتـخـدام الـدمـج ب وا
عــــزف الـــغــــيـــتــــار الـــغــــربي واألغـــنــــيـــة
الــفـولــكـلـوريــة الـعــراقـيــة لـقب بــأزنـافـور
الـعـرب. ولد في بـغداد في أربـعـينـيات من
الــقـرن الــعـشـريـن كـان يـدرس فـي مـدرسـة
جنـيب باشا االبتدائية في األعظمية وكان
هـاويــآ لـلـمـوسـيـقى ومـتــمـيـزآ عـلى بـقـيـة

ـدفعي قد احيا حفلة موسيقية في اربيل ا
بارك. ثاني أيام عيد الفطر ا

ـدفـعـي في مـؤتـمــر صـحــفي عـقـده وأكــد ا
اخلـميس مـستـبقـا حفل بـغداد (أن احلـفلة
ــسـرح الــوطـني تــمـثل عــودة البـد عــلى ا
مـنها إلى بغداد بعـد غياب إجباري).وقال
ــدفـعي وفــقـا لـوكــالـة األنــبـاء الـعــراقـيـة ا
(إنــني فـنــان فـطــري عـلـمـت نـفـسـي بـدقـة
حـقـيـقـيـة حيـث كنـت رياضـيـاً ولـلـريـاضة
ــسـارح تــأثــيــر كـبــيــر في وقــوفي عــلى ا
والـتـحـدي سـمـة في كل مـجـاالت حـيـاتي)
مـشيـرا الى (انني غـبت عن بـغداد مـجبراً
ـدينـة اخليـمة والـعـودة ال بد مـنهـا فهي ا
اجلميلة في نفسي وفي الواقع بأشجارها
ونـاســهـا وعـمـرانـهـا وغـنـائـيـاً أخـذت من
الـنـفس البـغـدادية وأعـطـيت له).وتابع أنه
(بـرغـم عـنـاء سـنـوات الـغـربـة.. بـعـيـداً عن
ــسـقط رأسي.. بــغــداد.. مـا زلت صــديـقــاً 
مـديـنة الـسالم) منـوهاً ان (هـناك اخـتالفا
كــبـيـرا بــ الـتـراثــ الـعـراقي واألردني..
األول لـه بـاع طـولى ومـر بـسـنـ وظـروف
صـعـبـة لـكن يـتعـذر اجلـمع بـ الـطـرف

ــمـتــدة بـ األردن جتــمـعــنــا الـصــحـراء ا
والــعـراق الـلـذين كـانــا بـلـداً واحـداً حـتى
عام  1924فـكثير من األغاني يؤديها البدو
الـــرحـل ويـــنـــقــــلـــونـــهــــا الى أن ضـــاعت

ــــدرســـة في درس الــــصـــبــــيـــة في تــــلك ا
ـوسـيـقى والـنشـيـد وقـد سكـنت عـائـلته ا
في شــارع طه في مــنـطــقـة األعــظـمــيـة في
بـغـداد. بـدأ نشـاطـة على آلـة الـغـيتـار مـنذ
الـثانـية عـشرة من عـمره وهو من األوائل
الــذين قـامـوا بـعــمل فـرقـة مـوســيـقـيـة في
الــعــراق عـرفت بــاسم األعــاصـيــر. انــتـقل
بعدها إلى انكلترا لدراسة الهندسة. عزف
مع فـرقـة مـوسـيـقـيـة في الـبـيت الـبـغدادي
فـي لندن ورجع إلى بـغداد عام  1967وقام
ـوسيـقية حـيث كان يدمج بـتشـكل فرقته ا
بــ عــزف الـــغــيــتــار الــغــربي واألغــنــيــة
الـفـلكـلـورية الـعـراقيـة وكانـت هذه بـدايته
احلـقيـقية حـيث عزف في مطـعم صحارى
فـي  1979جـــــال الــــــعـــــالم مـع أســـــلـــــوب
ـوسـيـقى الـذي ابـتـكـره. عـاد مـرة أخـرى ا
إلـى الــعـــراق في  1991وقـــام بـــتـــأســيس
وسيقيـة التي عرفت باسمه إلهام فـرقته ا
. غـادر العراق عام  .1994اشـتهرت أغانيه
هجر فضال عن العرب ب العراقي في ا
خــصــوصـا فـي لـبــنــان وفي األردن . قـرر
تـحـدة واإلستـقرار الـعـودة من الواليـات ا
فـي األردن . في عـــام  2000 طـــرح ألـــبـــوم
(خـطـار) الـذي حـصل عـلى جـائـزة األلـبوم
الـبالتـيـني كأكـثـر البـوم مـبـيعـا من شـركة

ية. (أي أم أي) العا
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قـالت الزوجة السابـقة لنجم الروك الراحل
ألـفـيـس بـريـســلي بـريــسـيال بـريــسـلي في
مـنشور عـلى وسائل التـواصل االجتماعي
ان (ابـنتها لـيزا ماريـا بريسلي الـبالغة من
الـعـمـر  54 عـامـاً مـســرورة بـالـفـيـلم الـذي
يـــعـــرض ســيـــرة حـــيــاة والـــدهـــا الــراحل
ـديـره الـكــولـونـيل بـاركـر).فـيـلم وعالقـته 
ألـفيس من اخراج االستـرالي باز لورمان
يــلــعب أوسـتــ بــاتـلــر شـخــصــيـة الــنـجم
ـــمــثل ألــفـــيس بـــريــســـلي فــيـــمــا يـــقــدم ا
االمـريـكي تـوم هـانــكس شـخـصـيـة بـاركـر
ي. الـرجل الذي اكـتشف اشـهر مـغني عا
الـــفـــيـــلم مـــقـــرر ان يـــعــرض فـي صــاالت
ـقبل. أضافت الـسيـنما في  24 حـزيران ا
بـريـسـيال بـريـسـلي ان (االمـر اسـتـغـرقـهـا
ــشــاعــر الــتي عــدة ايــام لــلــتـــغــلب عــلى ا
اسـتعـادتـها فـي هذا الـفـيلم واالمـر نـفسه

حصل مع ليزا ماريا).
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ــركـزيـة لــلـحـزب سـكـرتــيـر الـلــجـنـة ا
قراطي الكردستاني تلقى تهاني الد
االوســاط الـســيـاســيـة واالجــتـمــاعـيـة
بـزواج جنله (ياوكار) وذلك في حفل

بهيج أقيم في أربيل.

ÊUDH  w UÝ

ــمـثل الـعـراقي الـرائـد كــرمه االحتـاد الـعـام لالذاعـيـ و ا
ستمر مـثل طه علوان لعطـائهما الفـني ا التلفـزيوني مع ا

اضي. بجلسة اقيمت صباح السبت ا
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ـاجسـتير البـاحثـة العراقـية تـلقت الـتهاني لـنيـلهـا شهادة ا
ـشـاهــد الـتـأمــلـيـة ــوسـومــة (ا في اآلثــار عن رسـالــتـهـا ا
ــنــمـنــمــات اإلسالمـيــة حــتى نـهــايــة احلـكم الـديــنـيــة في ا

العثماني).
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الـشـاعـر الـعـراقي تلـقى مـواسـاة االوسـاط الـثقـافـيـة بـوفاة
ـوت امس االول شـقـيـقه الـشـيخ طـه ابـراهـيم الـذي غـيـبه ا

حافظة ديالى. األحد 
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الــشــاعــر االردني شـارك مـع الـشــاعــرين عــمـر الــعــامـري
صـري في امسيـة شعرية نـظمتـها رابطـة الكتاب وحربي ا
ـاضي في مــنـتـجع األردنـيــ - فـرع عـجــلـون اخلـمــيس ا

الزيزفونة السياحي.
wz«d U « o u

قيم ذيع العراقي ومدير اذاعة صوت اجلماهيرالسابق ا ا
في الـقـاهــرة تـلـقى امــنـيـات  االوســاط االذاعـيـة بــالـشـفـاء
الـــعـــاجل حـــيـث يــرقـــد عـــلـى فـــراش الــعـــافـــيـــة فـي احــد
ـعـانـاته من مـضـاعـفـات داء الـسـكـر مـسـتـشـفـيـات مـصـر 

الشديدة.
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اخملــرجــة الـســوريــة تــســتــعــد الخــراج اجلـزء الــثــاني من
مـسلـسل (كـسـر عـضم) تـأليف عـلي مـعـ صـالح بـعد ان
ـنتـجة له خالل شـارة النـهايـة عن وجود كـشفت الـشركـة ا
ــســلــسل بــعــبــارة (إلى الــلــقـاء فـي اجلـزء جــزء ثــان من ا

الثاني).
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طربـة السورية تـستعد إلحيـاء حفالً ضخمـاً على مسرح ا
األوبــرا بــالــعـاصــمــة دمــشق في الــثــاني عــشــر من أيـار
احلالي بـعد ان طرحت مؤخراً أغنية (احملطة 40)  كلمات

باسلة احللو وأحلان أحمد زعيم.
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(سـنـوةب) كـشــفت أن بـويـوكـسـتـون
يتشاركان والفنان الـتركي مراد بوز 
بطولة مسلـسل جديد سيعرض على
مـنصـة إلـكتـرونـيـة اال ان عالقتـهـما
تـطـورت خالل الــتـصـويـر الى قـصـة

حب.
وفي خــطـوة الفــتــة وفي ظل صـراع
ي جــــونـي ديب مع الــــنــــجـم الــــعــــا
طـلـيقـته أمـبـر هـيرد أقـدمت الـنـجـمة
يـة جينـيفـر أنيـستون على العـا
مـــتــابــعـــة ديب عـــلى مــوقع
الــتـواصل اإلجــتــمـاعي
األمر الذي شكّل جدال
بــ اجلــمــهــور فـ
اعتبر البعض ان
أنــــــيـــــســــــتـــــون
مـتـضـامـنـة مـعه
ضـــد هـــيـــرد في
أزمــــتـه. وكــــانت
شـــــــــــــوهـــــــــــــدت
أنيـستـون مؤخرا
وهي تــــخــــرج من
صـالــون لـلـعــنـايـة
بالبشرة في بيفرلي
هـيــلـز كــالـيـفــورنـيـا
وبدت اكثر شباباً بعد
خروجـهـا من الـصـالون
الــذي يـقــدّم الــريـتــيــنـول
وحــــــــمـض الـالكــــــــتـــــــــيك
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صرية عبير صبري مثلة ا إحـتفلت ا
ـــنـــاســبـــة مــرور  4 ســـنـــوات عــلى
زواجـهـا ونـشـرت صورة رومـانـسـية
مـع زوجـهـا عــبـر حــسـابــهـا اخلـاص
عــلى مــوقـع الـتــواصـل اإلجـتــمــاعي.
وظــهــرت صـبــري بــالــصـورة بــرفــقـة
زوجـهـا وبدت عالمـات الـفرح واحلب
والـرومـانـسيـة واضـحـة عـلى مالمحه
وجـــهــهـــمــا كـــمــا وجـــهت له رســـالــة
رومــانــســيـة قــالت فــيــهــا: (كل ســنـة
.. عـيـد جـوازنـا الـرابع واحــنـا طـيـبـ
ا ربـنـا يكـتـبلـنـا السـعـادة واحلب دا
مـع بعض يـاحـبـيـبي .. بـحـبك). لـيرد
زوجها عليها بدوره ويوجه لها بعض
كـلمـات الغـزل واحلب ويقـول: (بحبك
وبـعـشقك وبـدي ضل عـمري حـدك يا
ـادة اخلـام اجــمل مـا خــلق ربي يــا ا
لــلـسـتـات بـجـد مش بس بـاجلـمـال ال
بــاجلـمـال واالخالق والـطـبـيـة الـله مـا
يــحــرمـنـي مـنك).كــمــا ونـشــر مــقـطع
فــيــديـــو رومــانــسي يــتــضــمن بــعض
الـلـحظـات الـتي عـاشهـا الـثنـائي مـعا
ــنــشــور قــائال: (الــيـوم وعــلق عــلى ا
كـمـلـنا  4سـنـ كل عيـد جـواز وانتي
حـبـيبـتي بـحبك ونـفـسي اكمل عـمري
مــــعـــاكي عـــقـــبـــال 100 ســــنه وانـــتي

بحضني وحبيبتي بحبك).

لـقـاصداته اذ لـم يظـهـر اي جتـاعـيد
على وجه جينيـفر التي كانت ترتدي
لبـاس كـاجـوال. الى ذلك تداول رواد
مـواقع الـتـواصل اإلجـتـماعـي مقـطع
ـيــة سـيـلـيـنـا فــيـديـو لـلـنـجــمـة الـعـا
غومـيز وهي جتـيب على سـؤال أحد
ـتـابـعـ حـول عـمـر الـرجـال الـذين ا
ترغـب بلـقائـهم وقـد أحدثـت غومـيز
ضـجـة بإجـابـتـها الـطـريـفـة اذ قالت
(من  31 حــتى الــقــبــر) وقــد تــنــاقل

اجلمهور هذا الفيديو بشكل كبير.

حتـلى بـالـصـبـر في طـريــقـة تـعـامـلك مع شـريـكك.يـوم
السعد االربعاء.
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تـفـكر كـثـيـراً للـبـحث عن دخل جـديد لـتـسديـد الـديون
تراكمة. ا
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ـضي قـدمًـا لـتـحـقـيق  يـسـاعــدك دعم من حـولك في ا
أهدافك.رقم احلظ 9.
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أطـلب الــدعم الـذي تــريـده من الــعـائـلــة أو األصـدقـاء
أزق. للخروج من ا
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تــشـعــر بـالــسـعــادة واحلب جتـاه شــريك حـيــاتك.يـوم
السعد الثالثاء.
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كـثف مـواعــيـدك واهـتمّ بـعالقـاتـك ال سـيـمـا تـلك الـتي
الي.  تتعلق بالدعم ا
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تـشـعـر بالـقـلق وعـدم الشـعـور بـالـرضا بـسـبب إنـفاق
ال. كثير من ا
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تختفي الـضغوط نسبياً مع الشريك وتتفقان على بدء
صفحة جديدة. 
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عـليك مـنح زمالئك الفـرصة للـتعـبيـر عن أفكارهم.رقم
احلظ 2.

bÝô«

ـسـألـة كـانت تـتـلـقـى الـدعم الـذي تـريـده وجتـد احلل 
عالقة منذ زمن. 
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 تـخـوض الـيوم بـدايـة عالقـة عـاطـفيـة جـديـدة تـمـنحك
السعادة.رقم احلظ 4 .
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كن مــتــفــائـالً وصــبــوراً قــريــبــاً تــصل إلى الــنــتــائج
اإليجابية التي تطمح إليها.

 u(«
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اكـــتب مــرادفــات
ومعاني الكلمات
الـــــــتي تـــــــقـــــــرأ
وتــــكـــتـب أفـــقــــيـــا
وعــمـوديــا في الـوقت

ذاته:
 1- مدينة سورية

 2- مـن ســـــور الـــــقــــرآن
الكر

 3- مـن الـــــــــشـــــــــهــــــــور
السريانية

ثل في السيرك  -4 

بـعد االنـتـهـاء من الـسـلـة الـرمضـانـيـة الـتي تـمـيزت
نوعـاتية الى جانب االعمال ببرامجها االنـسانية وا
ـثقف ـعني من ا ـتميزة وبـعد اشادة ا الدرامية ا

ـا قــدمـته قـنـاة ( ـيـ واجلــهـور الـكـر  واالكـاد
الشرقية ) من دورة رمضانـية متميزة  ولم تتوقف
قبل العجلة اذ بدات تخطط وتدور لدورة رمضان ا
ـتخـصصة وباشـرت ادارة ( الشـرقيـة ) واللـجان ا
في عـــواصم الــعـــالم وبـــغــداد ال خـــتــيـــار الــســـلــة
الـرمـضــانـيـة اجلـديــدة بـدورتـهـا الــقـادمـة لــتـلـتـحق
ـاقـدمـتـه من بـرامج انـسـانــيـة وبـرامج مــنـوعـاتـيـة
واعــمــال درامــيــة رصــيــنه لــتــؤكــد عــلى االمــتــيــاز
ـنـصرم وتـتواصل بـاعداد اقـدمته في رمـضان ا
قبلة لتسعد وتفرح االفضل واالحسن في دورتها ا
جــمــهــورهــا الــذي يــنــتـظــر اجلــديــد مـن شــاشـة (
الـشــرقــيــة ) الـتـي تـقــدم  دومــا االفـضـل واالجـمل

واالروع .
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أحــدثت الــنـــجــمــة الــتـــركــيــة تــوبــا
بويوكـستون ضـجة كبـيرة بحـديثها
عن احلب اذ كــتـبت عــلى حـســابـهـا
اخلــــاص عــــلـى مــــوقع الـــــتــــواصل
اإلجتـماعـي: (الرجل الـذي وقعت في
حبه والـذي جعـلني أضـحك والذي
جـــعــلـــني أشــعـــر بــالـــنــور  والــذي
جعـلني أشعـر باالنـتمـاء لم يعد

ـا قـتلـته و مـوجـودًا ر
ــــــــــا ذهـب ال ر
أعـــلم الـــشيء
الـــــوحـــــيــــد
الذي أعرفه
لـم يـــــــعــــــد
مــوجـوداً).
وكـــــــــــانـت
صــحــيــفـة

 توبا بويوكستون

جينيفر أنيستون
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وجـهـت الـفــنــانــة شــريــهـان إشــادة لــلــمــطـرب
ـلـحـوظ في ـغـربـي سـعـد جملـرد بـعـد تــألـقه ا ا
طـربة إلـيسا أغنـيته اجلـديدة التي أداهـا مع ا
وحـصـدا جنـاحـا كبـيـرا جـدا بـهـا عـلى صـعـيد
الــعــالم ولــبـنــان والــعـالم الــعــربي. وتــوجـهت
شـريـهـان بـرسـالة لـسـعـد جملـرد قـالت فـيـهـا(يا
سعـد. ولدت لـتكـون معـقول اإلحـساس في "لو
تطلبي مني عنيا" حتى اخلبرة التي حتتاج
إلـى أيــام وســـنــ ولـــدت مــعك وبـــداخــلك
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ـغـربي عـبـد ـمـثل ا ـوت الـســبت ا غـيب ا
الرحيم الصمـدي عن عمر ناهز  70 عامًا
رض وتدهور حالته بعد صراع طويل مع ا
الـصحـيـة.وكان الـصـمـدي بتـواجـد في إحدى

ـصحـات اخلـاصة في مـديـنة الـدار الـبيـضاء. ا
قـــدم الـــصـــمـــدي خالل مــــســـيـــرته الـــعـــديـــد من
ـسـلــسالت واألفالم الـتي أحـبـهــا اجلـمـهـور مـثل ا

مـسـلـسل "حـمـيـمـو" ومـسـلسـل "سـاعة فـي اجلحـيم"
ومــسـلــسل "دار الـضــمـانــة" ومـســلـسل "صال وسالم"
ومـسلـسل "الـوجه اآلخر" وفـيـلم "ولد الـدرب" وفـيلم

"الـبّـانـضـيــة" وفـيـلم "احلـنش" وفـيـلم "الـفـردي"
وسلسلة "مداولة" وغيرهـا من التمثيلية.ونعى
غربي فنـانون مغـاربة الراحل بـينـهم الفنـان ا
غربية نرجس احلالق عمر لطفي والفنـانة ا

غربي عماد النقاش. والفنان ا
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عبد الرحيم الصمدي



تقـدم نسي احلروب التي تصـيب نيرانها أراضيه العالم ا
منذ زمن طويل لكنه يواجه شبح إمكانية ان تتوسع حرب
ـواد األساسـية روسيـا في اوكرانـيـا التي رفـعت أسـعار ا
الداخـلة في الـصـناعـات الدقـيقـة وااللـكتـرونيـة. كانت دول
الـعــالم قــد اعـتــادت عـلى ســيـاقــات اسـتــهالكــيـة تــخـضع
لــلـدعــايــة الـتــجــاريــة وسـبــاق الــشــركـات الــعــمالقــة عـلى
ـستـمـر من دون الـتـوقف عـنـد بـند ـسـتـهـلك ا اسـتنـزاف ا
ــســـتــهـــلــكــة ـــواد ا احلــاجـــة الى اعـــادة الــتـــنــقـــيب في ا
الستخالص النافع منها والقيام بتدويره واإلفادة اجلديدة

منه.
منـظر عـادي أن ترى قـرب أي بـيت في باريس او لـندن او
بـروكـسل ثالجـة او جـهـاز تـلـفـزيـون او طـبـاخـا او أجـهـزة
ـة وصــاحلـة لالسـتـخـدام يـتم الـكـتـرونـيـة وكــهـربـائـيـة قـد
االسـتــغـنــاء عـنــهـا في انــتـظــار أن تـمــر سـيــارات خـاصـة

جلمعها.
 من دون تـرتــيب لــعـمــلــيـات إعــادة تـدويــرهــا وقـد يــكـون

مصيرها مكب النفايات.
ـــتـــحــدة في زمن احلـــصـــار الـــذي فـــرضـــتـه الـــواليـــات ا
اضي وحلفـاؤها على الـعراق في الـتسعـينات من الـقرن ا
ـدة ثالثــة عـشــر عـامــا قـام الــعـراقــيـون بــإعـادة تــدويـر و
صـنـاعي جلـمـيع مـفـاصل الـصـنـاعـات وأجـهـزة اخلـدمات
شكلة االزلية التـي لم حتلها اية حكومة ومنها الكهربـاء ا
عـراقـيـة بــرغم من عـدم وجــود حـصـار االن مع دعم دولي
متاح. وكانت الورش الـصناعية االهـلية في العراق حتاول
تــصـــنـــيع أجـــزاء الــســـيــارات ذات االســـتـــهالك الـــيــومي

تاحة.  باإلمكانات احملدودة ا
كــــان هــــنـــاك إصــــرار وإرادة عــــلى مــــواجــــهــــة اخلــــطـــر
واالستـمـرار في احلـيـاة بـرغم كل شيء. الـعـراقي ال يزال
هو ذاته لكن االغلفة اخلارجية للـمشهد السياسي تغيرت

وانعكست سلبا على إرادة الناس.
ـلـكـيـة لـلـكـيـمـيـاء في لـنـدن ان  قـبل أيـام قـالت اجلـمـعـيـة ا
عادن الـثميـنة من خالل هواتف الناس تـمتلك ثـروات من ا
ة مـتـروكة في بـيوتـهـا من دون االنتـباه لـها في نقـالة قـد
ــواد األولــيـة حــ انّ الــعــالم يــواجه نــقــصــا هــائال فـي ا
الدقـيـقـة وقد تـتـفـاقم احلالـة في خالل عـدة عـقـود مقـبـلة
تـروكة يتـوافر على مـعادن ثمـينة تاح من األجـهزة ا وانّ ا
وفيرة قابلة للتدوير لكن اجملتمع لم يتقبل بعد حقيقة هذا
التغييـر في عادات االستهالك الـتي ستفرض نفـسها عليه
بـــحـــكم االزمـــات واحلـــروب وضـــعف الـــتـــوريـــدات وغالء

األسعار.
وكشفت إحدى الدراسات بحسب هيئة اإلذاعة البريطانية
أنه  إلــــقــــاء مــــا وزنه  57مــــلــــيــــون طن مـن األجــــهـــزة

اإللكترونية في النفايات خالل عام .2021

ـلكية لـلكيـمياء إنه البـد من إطالق جهود وقالت اجلمـعية ا
ية للتنقيب في هذه الـنفايات بدال من التنقيب في باطن عا

األرض.
ـتغيرات في بلدنا احملاصر هل يوجد من هو معني بهذه ا

بالعقليات االنطوائية  واالنتهازية الضيقة?

(1)

إلهي 
ال تفرش طريقهُ بالورد دائماً
الفقراءحتى ال يغتر وينسى أحزان
ٍ وآخر وليكن دربهُ عسيراً ب ح

ومليئاً بالذئاب 
وشجاعتهحتى يختبر صبره

نصرهويشعر بشقاء الدنيا وبلذة
في احلياة.

الصريح الواضح(2)
أصحابهُ  

اليدين.ال يعدُّونَ على أصابع
(3)

نشغل باحلبْ ا
أكثر إبداعًا

وأكثر إنسانية
من الذي يصرفُ وقتهُ 

بأمورٍ أخرى.
(4)

يا لهذا الوباء اللع
الذي جعلنا ال نعرف

? مَنْ سيدفنُ مَنْ
(5)

أيها الوطن
اذا قتلت أصدقاءهُ الشعراء
اذا جعلت اآلخرين في نافي و ا

حتى الذين هنا
يتجرعونَ عذاباتك

وليس بوسعهِ أنْ يراهم
أنت وطن
أم مقبرة?

يا لعذابات هذا الكائن(6)
لقد صارت الكآبة منزله
هو يحاول اخلروج منها

وت! حتى لو با
(7)

كل الذين يذرفون الدمع
الئكة حتوم حولهم. ا

(8)

كنُ إحصاء دموع األمهات
ولكن من الصعب جداً
إحصاء دموع الشاعر.

(9)

الشعركل الذين فشلوا بكتابة
يكافحون 

لتدمير الذي كتب الشعر. 
(10)

تُرى 
هموم ماذا كان سيفعل ا

لوال البكاء?
(11)

هُ اخلسارات ما عادتْ تؤ
ألنَّهُ أدمنها.

(12)

ثقل بالذكريات اإلنسان ا
شي بصعوبة.

(13)

أيها األحرار
اكتبوا وصاياكم

لقد عادت االغتياالت.
الثرياكانوا يتجمَّعونَ كنجوم(14)

في نادي األدباء
وفرَّقتهم احلروب 

واحلصار 
واخملاوف

مثل طيورهلعة 
في أصقاع العالم.

(15)

إذا لم يكنْ لقلمكَ 
شخصية جذَّابة

فال تتورَّط في كتابة السرد.
(16)

هجر يسعلُ طفلهُ في ا
فيختنقُ صدر األب

في الوطن.

(17)
متفائل

كما لو أنَّ قلبهُ
غرفة إنعاش لألمل.

(18)
التبرُّع بالبالزما 

خير من ألف صالة.
(19)

احلروب حصدت أحالمهم
وجاءت األحزاب فأكلتها.

(20)
العبارة الركيكة
تؤلمُ الورقة

وجترحُ هيبة القلم.
(21)

لئيماللهم ال تضع حاجتهُ عند
وأحوالهُ بيد من يريد إذاللهِ

وال تدعهُ يقابل مرغماً 
من يريد االستهانة به
ن يغتابهُ وال جتمعهُ 

وال تبعد عنهُ 
ن ال يقوى على فراقهم

وأفتح طريق األمل
أمام ناظريه.

(22)
دهشة الرواية ا

سطورهاهي التي يتسابقُ في
الصدق واخليال.

(23)
أشرقتْ الشمس

.واحلزنُ مازال ينامُ في عينيهِ
(24)

ما أحوجهُ
األدباء إلى سهرة في حديقة نادي

واحلصار مع أصدقاء احلرب
قبل الغياب.

(25)
األعمىاألعمى عندما يصافح

هذا يعني أنهما 
أبصرا الطريق.

(26)
لم يشعر بالسماء التي تمطر

كان يفكرُ بسماء رأسه
متى تمطر بالقصيدة

الشاعر.
(27)

احلقائق
. زيف تزعجُ ا

(28)
كُنْ طيَّباً

تنتصرُ على السفلة
وتربح ضميرك.

(29)
وت يطرقُ األبواب ا

إالّ بابه
فهو صديقه 
في احلروب.

(30)
إلهي …

أين الهواء?
رئة العالم تختنق.

(31)
ما أكثر الكمائن

في طريق الوعل الغريب.
(32)

في احلرب كان يقول للموت
قصائديأمهلني عمرًا ألكتب

وفي هذا الوباء يقول للموت
أمهلني سنةً ألكمل روايتي

وأشبع من رؤية عائلتي.
(33)

الضحك في زمن اخلوف
يُرعب القتلة.

(34)
ينالُ حقه الشعب

ثقف بالعلن ح يحتقر ا
. زيف  جميع الساسة ا

يحب وطنه بجنون(35)
ولذا

يتمنى لو أنَّ دمهُ
من ماء دجلة والفرات.
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ستنصرية وسألتهم لو ذهبت للجامعة ا
من بــنـى هـذه اجلــامــعــة بــهــذا الــطـراز
اجلــمــيل قـبل 54 ســنــة?...فـأنــا مـتــأكـد
ســــــــــوف لـن جتـــــــــــد اي اجــــــــــابــــــــــة
اذا...?ألن اسم هذه صـحيحة...اتـعرفون 
الــشـخــصـيــة الـتـربــويـة رفع او لـم يـعـد
تاحف مـتداوال في االدلـة اجلامـعيـة او ا
اخلـــاصــة بــاجلــامــعـــة وحــتى صــورته
وصـور من تـولـى رئـاسـة اجلامـعـة الـتي
كــانت مــرفــوعــة في قــاعـة اجــتــمــاعـات
مـجلس اجلامـعة حتى 9 نـيسان 2003
قــد سـرقت او احــتـرقت او جــرى الـعـبث

بها في تلك االيام الصعبة...
قـبل اشهر تواصل معي طـالب ماجستير
من نـفس اجلامعة  كـان قد سجل رسالته
عـن اجلـامــعـة في اخــتــصـاص الــتـاريخ
ا عنـدي من معلومات احلـديث وزودته 
وتـوقـعت ان هـذا الـطـالب قـد عـثـر على

صـور وسـير رؤسـاء اجلامـعة الـسابـق
...وقـد سـألـته قـبل ايـام هل لـديـك صورة
الـدكتور ابراهيم عبدالله محي الذي بنى

هذه اجلامعة? فكانت اجابته سلبية?
وهــذا مـــاحــفــزني لــلـــبــحث عن صــورة
وسـيـرة هـذا الـرجل  الـذي حـصل اهـمال
بـقصد اوبدونه وبـخس حقه...وقد وفقت
بـذلك واثرت الكتابة عـنه..بحكم العمر لم
اعـاصـر هـذا الـرجل  لـلـعـمل مـعه بـشـكل
مـباشـر ولكن عـملي فـي اجلامـعة مـوظفا
وطـالب دراسات عليا ومدرس وعملي في
ـخــتـلف احلــلـقـات االدارة اجلــامـعــيـة 
(رئــيس قـسم ومـعــاون عـمـيــد وعـمـيـد )
وصـوال الى خروجي منها بعد ان تعينت
رئـيسا جلامعة كربالء عام 2002..اقول
كــنت اشـاهــد هـذا الــرجل مـرات كــثـيـرة
حــيـنـمــا كـان يــزور اجلـامـعــة بـ اونـة
واخـرى وخصـوصا زيـاراته لعمـيد كـلية

االداب االســـتــاذ
حــمــيــد مــخـلف
الــهــيـتي بــحـكم

الـقـرابـة دون ان تـتـاح لي فـرصـة الـلـقـاء
ه من قـبل ـبـاشـر واتـذكـر ايـضـا تـكـر ا
ــنـاسـبـة الـعـيـد اجلــامـعـة عـام 1993 

الفضي ...
تـعـود بدايـات الـتعـليم االهـلي اجلـامعي

بـرس إنّ “عـالم الـسومـو فـريد وأعـتـقد
أنّ مـن هم خــارجـه ال يــســـتـــطــيـــعــون
فـهمه ?”مـشيرا إلى أنّ أحـكاماً مـسبقة
عن الـريـكيـشي قـد تكـون موجـودة لدى
صارعون الذين اجملـتمع. وقد يواجـه ا
كـانوا يتمتعون بشـهرة كبيرة ويتلقون
ســيالً من الـهــدايـا صــعـوبـات كــبـيـرة
سـتـقـبـلهم. جـراء الـغـمـوض احمليـط 
وقـد يـنتـقل عـدد قلـيل مـنهم إلى تـقد
عـروض تلـفزيونـية تبـقيهم مـشهورين
لـكن أضـواء الـشهـرة تـنطـفئ بـالنـسـبة

إلى معظمهم.
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ويـشيـر كايـسكي كـاميـكاوا الـذي انضم
الى ريـاضة السـومو وهو فـي اخلامسة
عــشــرة لــوكــالــة فـرانـس بـرس إنّـه بـدأ
مـسـيـرته الـريـاضـية “قـبـل التـخـرج من
ــدرسـة الـثـانـويـة ”وأن ال خــبـرة لـديه ا
تــالـيـاً “فـي حـيـاة الـبـالـغـ في الـعـالم

اخلارجي ?”بعيداً من اخمليمات.
ويــرأس الـرجل الـبـالغ  44عـامـاً حـالـيـاً
“ســـومــو بــرو ?”وهـي وكــالــة مــواهب
لـلـمـصارعـ سـابـقـ تنـظم اخـتـبارات
أداء في مـجـاالت مـختـلـفة وتـديـر كذلك
مـركزين يستقبالن كبار السن في النهار

تقاعدون. ويعمل فيهما الريكيشي ا
وضوع عبى موقع (الزمان) { تكملة ا

سؤول عن اخمليم حاضراً بشكل دائم ا
ـسؤول حلـمـايـتـنـا ?”مـشـيـراً إلـى أنّ ا
الـسـابق عـنـه قـدم له مـسـكـنـاً وطـعـاماً

. ومالبس ريثما يجد عمالً مناسباً
وعـــنــدمـــا يــتـــقــاعـــد عـــدد كــبـــيــر من
صارع من هذه الرياضة ال يكونوا ا
احــتـفـظـوا جــانـبـاً سـوى بــالـقـلـيل من
ـــال أو حــتى قـــد ال كــونــوا ادخــروا ا
شـيـئاً  ألنّ الـرواتب تُدفع فـقط لعـشرة
ــئــة من الـــريــكــيــشـي في فــئــتي فـي ا
الــدرجـة األولى من هـذه الـريـاضـة. وال
رتبة األدنى صارعـون ذوو ا يـحصل ا
عـلى أي مـردود بـل تُـسـدد فقـط نـفـقات
ـرتـبـطـة بـالـبـطـوالت. غـرفــتـهم وتـلك ا
ورغب سـايـتـو في الـعـمـل ضمـن مـهـنة
حــرة فـقــرر أن يــصـبح مــقـدم خــدمـات
إداريــة وهي مـهـنـة فـي حـقل الـقـانـون
سـتـندات الـرسمـية تـتـمثل في إعـداد ا

وتقد استشارات قانونية.
رتـبط أمـا امـتـحـان اخـتـبـار الـكـفـاءة ا
ـهـنـة فـيـنـطـوي عـلى صـعـوبـة بـهــذه ا
كــبـيــرة. لـكن عــنـدمـا اجــتـازه ســايـتـو
بــــنـــجــــاح اخـــتـــار الــــتـــخــــصص في
ـطاعم آمالً في ـتعـلـقة بـا اإلجـراءات ا
أن يـسـاعد مـصارعـ سـابقـ آخرين.
وكــــان زبــــونه األول تــــومــــوهــــيــــكـــو
يـاماغـوتشي وهو صـديق له يعمل في
ـطـاعم وأحــد هـواة الـسـومـو. قــطـاع ا
ويــقـول يــامـاغـوتــشي لـوكــالـة فـرانس

طـهـو الـوجبـات الـكبـيـرة لـزمالئهم أو
يـصبـحون من مـقدمي خـدمات الـتدليك

أو حراس أمن.
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لـكن محاولة الـبدء من الصفـر في مهنة
جـديدة قد تسـبب اإلحباط نظراً إلى أن
عــقــداً أو أكـثــر قــد يـكــون مــضى عـلى
وجـــود اآلخــريـن من غـــيــر مـــصــارعي

السومو في هذا اجملال.
ويــقـول سـايـتـو إنـه أصـبح يـعـاني من
“عـقدة نقص ”ووجـد أنّ جتربة البحث
عن عــمل أقـسى بـكـثـيـر من االنـضـبـاط
الـــصـــارم الــــذي كـــان يـــعـــيـــشه خالل

مسيرته الرياضية.
ويـضيف “فـي رياضـة الـسومـو يـكون

ويـضيف لوكـالة فرانس برس “أُجريَت
مــعي مـقــابالت عـمـل عـدة لـكـن بـسـبب
عـدم تمتعي بأي خبـرة مهنية… رُفضت

في كل الوظائف التي تقدمت إليها.”
ويـــســـتــطـــيع مـــصـــارعــو الـــســـومــو
ـلـقـبـون بـالـريـكـيـشي احملـتــرفـون أو ا
الـــذين يـــبـــرزون في هـــذه الـــريـــاضــة
ويـكونون من أبطـالها إنشـاء مخيمات
خـاصـة بـهم لـكن هذه الـفـرصـة لـيست

عظمهم. متاحة 
ــاضي لم يــبق فـي عـالم وفـي الـعــام ا
الـســومـو سـوى سـبـعـة مـصـارعـ من
أصل  89مـصارعاً محترفاً معتزالً . أما
ـطاعم اآلخـرون فـيـلـجـأون إلى قـطـاع ا
ـكتـسبة في مـستـفيـدين من خبـراتهم ا

{ كـيـوتو (الـيـابان) (أ ف ب)  –عـنـدما
صارع اليـاباني تاكـويا سايتو أنـهى ا
مــسـيــرته في سن الــثـانــيـة والــثالثـ
وبـدأ يـبـحث عن عـمـل كـان يفـتـقـر إلى
بـــالــتـــدريب الالزم وتـــعــوزه اخلـــبــرة
طلوبة في أي مجال آخر ولم هنية ا ا
تـكن لديه ادنى فـكرة عمـا سيكـون عليه
مـستـقـبله وهـو ما يـنطـبق أيضـاً على
ســـواه مـن مـــصـــارعي الـــســـومـــو في

اليابان. 
فــغـالـبــاً مـا يـبــدأ مـصـارعــو الـسـومـو
مـسيرتهم مـبكراً إذ قد يبـاشر بعضهم
ـمـارسـة هذه الـريـاضة في اخلـامـسة
عـشرة وتنتهي دراستهم رسمياً عندما
يــنــتــقـلــون إلى مــخــيــمـات جــمــاعــيـة

يعيشون ويتدربون فيها.
ومـن شـــأن هـــذه الـــظـــروف أن تـــتــرك
مـصـارعي الـسـومـو أمـام وضع صـعب
جــداً بــعــد اعــتــزالــهم هــذه الــريــاضـة

وتفرقّهم كلّ في طريقه. 
وعـندمـا تقـاعد سايـتو مـنهـياً مـسيرته
فـي السـومو كـان يرغب في أن يـصبح
خــبــازاً تــأثــراً بــإحــدى شــخــصــيــات

فضلة لديه. تحركة ا الرسوم ا
) الذي كان يزن ويقول سايتو ( 40عاماً
ـهنية  165كـيلوغـراماً خالل مسـيرته ا
“عـندما حـاولت العمل كخـباز قالوا لي
إنّ حـجـمـي كـبـيـر جداً ”بـالـنـسـبـة إلى

طبخ. مساحة ا
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{ كـاتـمـانـدو (أ ف ب)  –وصل إلى
( قــمــة جــبل إيــفـرست ( 8849مــتـراً
السبت   11نـيبالياً يشكلون الدفعة
األولـى من مئـات مـتـسـلـقي اجلـبال
الـــذين يُـــتــوقـع أن يــحـــضــروا إلى
ــقــبــلــة الــنـــيــبــال في األســابـــيع ا
ـناسبة موسم الربيع للسعي إلى
بـلوغ أعلى قـمة في العـالم بحسب
مــــا أعــــلــــنـت وزارة الــــســــيــــاحـــة
الـنيبالـية.ووصل النيـباليون األحد
عــشــر إلى الــقــمــة في إطــار بــعــثـة
اسـتـكـشافـيـة لتـركـيب حـبال ثـابـتة
ــغــامــرين األجــانب تــســهّـل عــلى ا
سؤول في تـسلّق اجلـبل.وأوضح ا
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اخــتــتــمت في مــيــســان مــســابــقـة
شاركة للخيـول العربية األصـيلة 
محافظات ذي قار والنجف وواسط
ـشـرح والــتي أقـيـمت في نــاحـيـة ا
وشــارك فـيـهــا أكـثـر من  40فـرسـاً

بينها  15مهراً.
سابقـة حس جاسب وقال مديـر ا
الــــبــــهـــادلـي لـ(الـــزمــــان) امس إن
(الــســـبــاق نـــظم من قـــبل عــدد من
مـــربـي اخلـــيــــول في احملـــافــــظـــة
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وزارة الـــســيــاحــة بـــهــيــســمــا راج
بــاتــاري لــوكــالــة فــرانـس بـرس أن
ــكـون من  11مــتــسـلــقـاً “الــفــريق ا
ــولج تـركـيـب احلـبـال وصل الى وا
الــقـمـة قـرابــة الـسـاعـة  6,55مــسـاء
بـــتـــوقـــيـت الـــنـــيـــبــال .”ومـــنـــحت
الـسلطات النيبـالية تصاريح تسلّق
ـــوسم الـــتـــســلق لـ 316شـــخـــصــاً 
الـربيـعي الذي يسـتمر من مـنتصف
نـيسان/أبريل إلى نـهاية أيار/مايو
اجلـاري.  ويُـتـوقـع أن يـشـارك أكـثر
ـنحدر من  600شـخص في تـسلق ا
اجلـــنـــوبي لـــلـــنـــيـــبـــال إذ يـــرافق
مـرشدون نيـباليـون معظم الـساع

إلى تـسلّـق إيفـرست. وقال مـينـغما
شـــــيــــربـــــا من وكـــــالــــة الـــــرحالت
االســـتـــكـــشـــافـــيــة “ســـغن ســـامت
تـريكس ”الـتي تولت تـنظـيم عمـلية
تـركيب احلبـال الثابتة إن “الطريق
إلى قــمـة إيـفـرست بــاتت مـفـتـوحـة
تـسلـق اآلخرين ?”مـتوقـعاً أمـام ا
أن تـبدأ الـفرق بالـتسلق “في األيام
ـقـبـلة.”وأوضـح ميـنـغـما الـقـلـيـلة ا
ـرشـد الـنـيـبـالي كـامي شـيـربـا إن ا
) “وصل إلى ريـتـا شيـربا ( 52عـاماً
الـقـمة لـلـمرة الـسـادسة والـعـشرين
مـــحــطــمــاً الـــرقم بــذلك الـــقــيــاسي
ي ”الــذي كـان أصالً مــسـجالً الــعـا
بـاسمه. ووصـلت بعثـة صيـنية إلى
قـمة إيـفرست األربـعاء عـبر مـنحدر
الـتـيبـت الشـمـالي وفقـاً لـتلـفـزيون
“سـي جـي تي إن ”الـــــــصــــــــيـــــــني
الـــرســمي.ومع أن الـــصــ ال تــزال
تـغلق اجلانب التيبتي من إيفرست
أمـــام األجـــانب بـــســـبـب جـــائـــحــة
كوفيد- ?19أعـادت النيبال السماح
بــتـــســلق اجلــبـل إيــفــرست الــعــام
ــاضي.ويــأمل مـنــظـمــو الـرحالت ا
وسم هذه السياحية في أن يكون ا
الــسـنــة جـيـداً بــعـدمــا تـراجع عـدد

اإلصابات.
سـجـلت فـي نيـسـان/أبـريل الـفـائت
وسم إذ عُثر أول حـالة وفاة هـذا ا
عــلى نــيـبــالي كــان يـحــمل مــعـدات
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{ غــواتـيـمـاال (أ ف ب)  –أصـدرت
غــواتــيــمــاال الــســبت حتــذيــرا من
تـلـوث لـلمـحـار ناجم عن مـدّ أحـمر
ضــرب ســاحــلــهــا الــواقـع جــنـوب
احملــيـط الـهــاد وأدى حــتى اآلن

إلى وفاة شخص واحد.
وأوضـحت وزارة الصحـة في بيان
أن التحاليل التي أجريت على هذا
ـدّ األحمر (وهـو عبارة عن تـكاثر ا
ـاء لـونـاً مائالً لـلـطـحـالب يعـطي ا
إلـى االحــمــرار) أظــهـــرت تــركــيــزاً
عـالياً من الـساكسـيتوكـس يفوق
ــقـبــولــة. ويـعــتــبـر ــســتـويــات ا ا
الـسـاكـسـيـتـوكـسـ أحـد الـسـموم
كن أن تتراكم في العصبية التي 
احملـار وتتسبب بالـتسمم الغذائي

لدى البشر.
ــــــصـــــدر وأضــــــاف ا
نــــفــــسه أن  وفـــاة

11 واحــــــــــــــدة و
حــــالـــة تـــســـمم
بـــالـــرخـــويـــات
سـجلـت منذ 29
نــيـسـان/أبـريل
الــــــــفـــــــائـت في

غواتيماال.
ونـــــــــــــــاشــــــــــــــدت
الــســلـطــات الـســكـان

جتـــــــــنـب اســـــــــتــــــــــهالك
الـرخويات ومنهـا مثالً بلح البحر

والــبـطــلــيـنــوس واألصـداف ألنــهـا
كن أن “تـسـبب تسـمـماً شـديـداً و
وت.”وشـرح البيان أن تؤدي إلى ا
ـــمـــكن تـــنـــاول األخـــطـــبـــوط مـن ا
واحلــبــار والــكــركــنــد والــقــريـدس
وســرطــان الــبـحــر واألســمـاك دون
الـتـعرض خلـطـر التـسـمم حتى في

د األحمر السام. ظل وجود ا
وقـــد تـــظــهـــر أعـــراض مـــثل وخــز
الـــشـــفـــاه والـــلــســـان والـــوجه في
غــضــون ســاعــة من تــنــاول احملـار

لوث.  ا
وقــد يـحـصـل شـلل وضـيـق تـنـفس
وغـثيان ودوخة وتقيؤ في احلاالت

الشديدة.
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فـي الـــعــراق الـى عــام1963 حـــيـــنـــمــا
عـلـمـ  جـامعـة اهـلـية أسـست نـقـابـة ا
ـسـتـنـصـريـة وهـي جـامـعة اخـذت اسم ا
يـكون الدوام فيها مسائيا  لتوفير فرصة
 الـدراسـة اجلامـعيـة لـلمـعـلمـ وتولى

رئـاسـة اجلـامـعـة الـدكـتـور داود سـلـمان
عـلي وافتـتحت بعـدها كـلية اهـلية ثـانية
من قـبل جـمـعـية نـشـر الـعـلوم والـثـقـافة
حتت اسـم جامعة الـشعب لتوفـير فرصة
ـوظـفي ـسـائـيـة   الـدراسـة اجلـامـعـيـة ا
الـــدولـــة االخـــرين  وتـــولى
رئـــاســـة  هــذه اجلـــامـــعــة
الــدكـــتــور مــحــمــد عــمــار

الراوي..
وفـي عـــام 1964 اقــــدمت
الـدولة لدمج هات اجلامعت
حتـت اسم( الـكـلـيـة اجلـامـعة )و
ربــطـهـا بـجــامـعـة بــغـداد واسـنـدت
عـمـادتهـا الى الدكـتور ابـراهيم عـبد
ؤذني الـهيـتي  وهو من الـله مـحي ا
مــوالـــيــد مــديــنــة هــيت عــام ١٩١٦
ـعلـمـ وعمل وتـخـرج  من مـعهـد  ا
مـعلمـا في البصرة والـناصرية
عـلم ثـم التحق بـدار ا
الـعـالـيـة( كـليـة الـتـربـية

الحـقـا)  وحـصل عـلى شـهادة الـبـكـالـوريوس
عـام 1941وعـمل مـدرسـا في قـضـاء عنه ومن
ثم مــفـتـشـا في الـنــاصـريـة وديـالى واحلـله..
وبــعــدهــا حــصل عــلى بــعــثــة دراســيــة في
ـتـحـدة االمـريــكـيـة وحـصل عـلى الــواليـات ا
شـهـادة الدكـتـوراه في الـعلـوم الـتربـويـة عام
ـعلم الـعالية 1952 وعـمل استاذا في دار ا
ومن ثـم كليـة التربـية وعـمل الحقا في ادارات
جـامـعـيـة اخـرى في مـجـاالت عـمـادات  اعداد

درس والسكرتارية ... ا
وحـينـما اسنـدت اليه عمـادة الكـلية اجلـامعة
كـمـا اشـرت سـلـفـا كـانت هـذه الـكـلـيـة تشـغل
ابـنـية تـعـود جلامـعـة بغـداد وفـيهـا اكـثر من
ســتــة الف طــالب ...عــمل هــذا الــرجل وبـذل
جـهودا مضـنية للـحصول  عـلى قطعة االرض
ووضع اخلــرائط والــتـصــامـيـم الـهــنـدســيـة
ووضـع حـجــر االسـاس لــهــا من قــبل رئـيس
اجلـمـهـوريـة عا 1966 الـفـريق عـبـد الـرحمن
مــحــمــد  عــارف ..ثم جنح في الــتــواصل مع
مـؤسسـة كولبـنكـيان فـبنت له القـاعة الـكبرى

ينـتـمـون لـرابـطـة شـبـابـيـة أشرفت
ـــشـــاركــة عـــلى إعـــداد اخلـــيــول ا
بــالـــتـــنــســـيق مـع دائــرة الـــثــروة

احليوانية في وزارة الزراعة).
ـسابـقة أجـريت على وأضاف أن (ا
ـرحـلة األولـى للـخـيول مـرحـلـت ا
الـبالـغة قطـعت مـسافة بـلغت  4كم
وشــارك فــيــهــا  22فــرســا بــالــغــا
ـرحــلـة الـثـانــيـة كـانـت لـسـبـاق وا
ـسافة  كيلـومترين  شارك األمهر 

فيها  15مهراً).

الـتي كانت اكبر وافخم قاعة في بغداد  انذاك
وبـنت له ايضا بناية مكـتبة اجلامعة واستمر
بـعـمـله حـتى الـشـهـر الـعـاشـر من عام 1968
حـيـنـمـا  تـعـيـ الـدكـتـور   مـسارع حـسن
الـراوي رئيسا للجامعـة...وتقاعد من الوظيفة
عام1971  ...وعـمل في منظمة الـيونسكو في
الـعديد من الدول ...وتوفي ودفن في الواليات
ـتحدة االمريكية في 7 اذار عام 2001 حيث ا
كــان ابـنه الـوحـيــد يـعـمل اسـتــاذا جـامـعـيـا
هــنـاك..اال يــسـتــحق هــذا الـرجل ان تــسـمى
ن احـدى قاعات اجلامعة بأسمه هو وغيره 
تــولـــوا رئــاســة هــذه اجلــامــعــة وان تــذكــر
اســمــاؤهم في االدلــة وان تـرفـع صـورهم في

قاعات اجتماعات مجلس اجلامعة?
ا وان يـتذكر اجلميع مقـولة (لو دامت لغيرك 
وصـلت الـيك).. ولـنـعـطي لـهـذا الرجـل حقه
ولـنــرفع الـغـ الـذي وقع عـلـيه ولـنـذكـر
ـا حـقـقه من اعـمال االجـيـال بـأسـمه  و
جــلـيـلـة ونـافـعــة لـصـالح الـبـلـد...        
{ منقول عن مجموعة واتساب

{ لــــنــــدن (أ ف ب ) - ســــيــــكــــون
الــبــريــطــاني نْــشــوتي غــاتـوا أول
ـثـل أسـود يـؤدي دور شـخـصـية
(دكـتور هو) بطل مـسلسل اخليال
الـعلمي الـشهيـر الذي تعرضه (بي
بي سي) ,يـحمل االسم نفسه على
مــا أعـلـنت احملـطــة الـتـلـفــزيـونـيـة
الــبــريــطــانــيــة األحــد.وســيـصــبح
االســكـــتــلــنــدي الــبــالغ  29عــامــاً
ـمـثل الرابع ـولـود في روانـدا ا وا
عـشـر الـذي يؤدي دور سـيـد الزمن
(تـا لـورد) ويـتـواله اعـتـبـاراً من
ســـنــة  ?2023عـــنــدمـــا يــحـــتــفل
ــسـلـسل بـعـيـده الــسـتـ خـلـفـاً ا
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لـلممثلة البريـطانية جودي ويتاكر
الـتي كانت أول امـرأة تُسـند إلـيها

الشخصية.
ووصـف غاتـوا في حـديث لـبي بي
سـي إسنـاد الـدور إلـيه بـأنه شرف
ـثــابـة مـؤسـسـة حــقـيـقي إذ أنه 

حتمل رمزية كبيرة جداً.
ـمـثل الــذي اشـتـهـر بـدوره وقــال ا
فـي مسـلسل سـكس إدوكـايشن إنه
ـ جداً لتـسليمه عـصا البدل) )

واضاف سأبذل قصارى جهدي.
ويــتـــنــاول مــســلـــسل دكــتــور هــو
مـغـامـرات شـخـصـيـته الـرئـيـسـية
وهـو كـائن فضـائي من فـئة اسـياد

الــزمن (تـا لـوردز) يـسـافـر عـبـر
ـكان والزمـان بواسطـة آلة تشبه ا
كـشك الهـاتف األزرق اللـون التابع

للشرطة البريطانية. 
ويـــبــقى هــذا الـــكــائن  عـــلى قــيــد
احلـياة من خالل التـجدد في شكل

جديد.
ـســلـسل لــلـمـرة األولى  وعُــرض ا
عام .1963وكـانت جودي ويـتاكر
تــســلــمت مــســؤولــيــة هــذا الــدور
مثل االسكـتلندي عام 2017مـن ا
بــيــتــر كــابـالــدي قــبل اإلعالن في
حزيران  2021عـن أنها ستتخلى

همة. عن ا
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