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اكدت احملكمة االحتـادية العليا 
انه ال صالحية حلكـومة تصريف

االعمال في استحداث التعيينات
كـونها ومشـاريع قوان جـديدة 
حتولت من كـامل الصالحـية الى
محدودة لتـمشية االمـور اليومية

ـــومــــة اســـتــــمـــرار تــــقـــد ود
. وجاء في اخلـدمات لـلـمـواطـنـ
رد االحتـــــاديــــة عـــــلى طـــــلب من
رئيس اجلـمـهوريـة بـرهم صالح

مقدم له من قـبل عدد من النواب
بـشــأن حـكـومـة تــصـريف االمـور
انـهــا (عـقـدت جــلـسـة الــيـومـيــة 
رئــيس احملــكــمـة جــاسم مــحــمـد
عـبـود وعـضويـة الـقـضـاء سـمـير
عباس محـمد وغالب عـامر شن
وحـيـدر جـابـر عـبـد وحـيـدر عـلي
نوري وايوب عباس صالح وعبد
الــرحــمن ســلــيــمــان عــلـي وديـار
مـــحــمـــد عــلي ومـــنــذر ابـــراهــيم
حــســ  لـلــرد عــلى اسـتــفــسـار
رئيس اجلمـهورية بشـان حكومة
تــصـريف االعــمــال حـيـث نـصت
ادة /64ثانيا من الدستور على ا
ان يدعـو رئيس اجلمـهوريـة عند
حل مـــــــجـــــــلـس الـــــــنـــــــواب الى
انتـخـابات عـامـة في البالد خالل
مــدة اقـصــاهــا سـتــون يــومـا من
تــــاريـخ احلل ويــــعــــد مـــجــــلس
الوزراء في هذه احلالـة مستقيال
ويـــــواصـل تــــــصـــــريـف االمـــــور
الـيـومـيـة) واضـاف ان (حـكـومـة
تـصـريف االمـور الـيـومـيـة تـعـني
ـتحولة من بأنها تـلك احلكومة ا
حـــكـــومــــة طـــبـــيـــعــــيـــة بـــكـــامل

الــــصالحـــــيــــات الـى مــــحــــدودة
الــــصالحــــيـــات ويــــتـــحــــقق ذلك
بحالتـ االولى سحب الثقة من
رئـيس مـجـلس الـوزراء الى حـ
تـألـيف كـابـيـنـة جـديـدة اسـتـنادا
ادة /61ثامناً/ أ و ب و ألحكام ا
ج ود والثـانيـة عـند حل مـجلس
ـادة ـا جــاء في ا الـنــواب وفـقــا 
 / 64أوالً من الدستور وفي كلتا
احلـالــتـ يــعـد مــجـلس الـوزراء
مـــســتــقـــيالً ويــواصـل تــصــريف
االمــور الـيـومــيـة الــتي تـتــضـمن
اتـــخـــاذ الـــقـــرارات واالجـــراءات
الـتي من شـأنــهـا اسـتـمـرار عـمل
ــرافق الـعــامـة بــانـتــظـام ســيـر ا
ـــومــــة اســـتــــمـــرار تــــقـــد ود
اخلـــدمـــات لـــلـــشـــعب وال يـــدخل
ضـمـنهـا الـقـرارات الـتي تـنـطوي
عن اسباب ودوافع سياسية ذات
تــأثــيــر كــبـــيــر عــلى مـــســتــقــبل
العـراقي السـياسي واالقـتصادي
واالجـــتــمـــاعي وال يــدخـل كــذلك
ضمنها اقتراح مشاريع القوان
وعـقـد الـقــروض او الـتـعـيـ في
نـاصب العلـيا لـلدولـة واالعفاء ا

منـها او اعـادة هيـكلـية الوزارات
والـدوائــر)  واشـار الى ان (هـذا
صـدر بـاالتــفـاق واصـبح الـقــرار 
اسـتنادا باتـاً وملـزماً للـسلـطات 
ـادتـ /93ثـانــيـا و94 الحـكـام ا
ـادت /4ثـانـيـاً من الـدسـتـور وا
و/5ثـانيـاً من قـانـون االحتـادية).
وكــان  الـنــائب مــصـطــفى جــبـار
ســنــد ثــد اعــلن الــغــاء مــشـروع
بعـد النـظر قانـون األمن الغـذائي
ـستـقل بـدعـوى قـدمـهـا الـنائـب ا
بـاسم خــشـان لالحتــاديـة . وقـال
ســــــنـــــد في تـــــصـــــريـح امس ان
(االحتـاديـة تــقـرر إلـغـاء مـشـروع
ـقدمة من القانـون بعـد الدعوى ا
قــــبل خـــشـــان). ولـم يـــصـــدر عن
االحتــاديـــة اي تــوضـــيح بــشــأن
الـذي الــغــاء مــشـروع الــقــانــون 
يـسـتـعــد مـجـلس الـنـواب اقـراره
ـنــتــجـة النــصــاف احملـافــظــات ا
لــلـــنـــفط والـــشـــرائح الـــفـــقـــيــرة
بـاجملـتــمع. وكـان رئـيس الـوزراء
مـصــطـفى الــكـاظـمـي قـد دعـا في
وقت سابق مجـلس النواب إلى
اإلسـراع في إقــرار قـانــون الـدعم
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اذا في واضح أن هنـالك جهودا" مـحترمـة  تبذل   لـكن ال أعلم 
ـشاريع العـراق فـقط .. نبـدأ دائمـا" من الـصفـر وبوجـوه جـديدة 
كن )  مـثلـما وأفكـار جديـدة  لن نشـهد تـنفـيذهـا ( باحـتمـال 

حصل منذ أكثر من 15 سنة ..
اذا هـذه الطـريقة الـتي غادرهـا العالم بـأجمـعه  حيث الـتكامل و
شاريع واختبارها وتقييم نتائجها  واإلفادة منها  .. في إجناز ا
ـشاريع سـيـتركـهـا الوزيـر الـقادم ـاذا نـعود إلـى البـدايـة دائمـا" 
شاريع تتوافق مع توجهاته ..  كن أيضا") ويبدأ  (باحتمال 
وبنـاءا" على ذلك يتكيف خبراء البنك الدولي  مثلما شهدنا واقع

راحل والسنوات السابقة ? ماجرى في ا
ال نـتــحــدث من فــراغ   ولـديــنــا خـبــرة عــمل في ديــوان الـوزارة
ـناصبهـا اخملتلفـة مايقارب 30 سـنة .. وخبـرة في ترؤس فرق
ــنــظــمــات الــدولــيـــة بــغــالــبــيــة مــشــاريــعــهــا عــمـل الــوزارة مع ا
االسـتراتيجية بحدود 12 سـنة مستشارا" للوزارة .. والعمل مع
سـتـشـارين واألمانـة الـعـامة جملـلس الـوزراء في مـشاريع هيـئـة ا
ـدد تـقارب مـا ذكر اإلصالح االداري والـتخـطيـط االستـراتـيجي 

في أعاله .
ني كـمواطن عراقي لذلك تـعتـمل في داخلي تسـاؤالت عديـدة  تؤ
ناصب القيادية في الوزارة وأستـاذ جامعي ومن ذوي عدد من ا
ـبذول رحـلـة سـابقـة  وهي التـقـلل إطالقـا" من اجلهـد احلـالي ا

وحتترمه ..
لكن  يبقى التساؤل األكثر أهمية :

مــتى ســـيــؤمن أصــحـــاب الــقــرار عــلـى اخــتالف مــســـتــويــاتــهم
الوظيفية?..

 أن التكامل في األداء  ضرورة حتمية ..
 وأن بـــنــاء اخلـــبــرات لـه مــســـارات طــويـــلــة  وال يـــتم من خالل
ـشاريع وفقا" لـوجهات الـنظر التي استـبدال الوجوه واسـتبدال ا

تتغير في كل مرة وبعد كل تغيير حكومي ?
نتـمنى أن تـؤخذ وجـهة نـظـرنا بـرحابـة صدر  ( لـشخـصيـة أفنت

عمرها في خدمةالتعليم العالي)  
ـشاريـع التي أجنـزت بـالـتـعـاون مع الـبنك فـهـنـالك عـشـرات من ا
الـدولي والـيـونسـكـو ومـنظـمـات دولـية أخـرى   وضـعت مـلفـاتـها

وَمجلداتها على الرفوف وفي اجلرارات .. 
ـنــحـة مـالـيـة دولـيـة جــديـدة ومـشـاريع جـديـدة .. ووجـوه لـنـبـدأ 

جديدة ( مع كل االحترام) ..
ستوى هل أن احلرص والـصراحة سـتزعج  وقد اليتم تـقبلهـا 

مع ? 
اجلواب / نعم

كـن أن يتـطور الـوطن مالم تـكن هنـالك أبواب لـلنـقد لكن كـيف 
اإليجابي ..

ـتاحة فـقط موجودة حالـيا" في الصـحافة وفي وسائل واألبواب ا
الـتـواصل االجــتـمـاعي بـعـد أن تـتـخــلى الـوزارات عن كـفـاءاتـهـا
ـجــرد اإلحـالــة أو طـلب ـتــراكـمــة   الــسـابــقـة وكـل خـبــراتـهــا ا
التـقاعـد.. فتـتقـطع جميـع حبال الـتواصل (حـتى مع بعض زمالء
ـطـلـقـة بـ الوزارة األمس والـدرب الـطـويـل) .. وتـسـود الـغـربـة ا

واألشخاص الذين عملوا على بناء مساراتها سنوات طوال .
قـبلة ما رحـلة ا أتمـنى التوفيق لـلجمـيع.. وأتمنى أن نـشهد في ا
يــحــقق لــلـعــراق والــتـعــلــيم الـعــالي فــرصــا" أفـضل فـي تـواصل
اخلـبـرات وتـنـاغم الكـفـاءات الـوطـنيـة  من أجل مـسـتـقـبل أفضل

ألجيالنا ..
قاصد الله والوطن من وراء ا

{ استاذ متمرس 

الطار لألمن الـغذائي والتـنمية
ـرسلـة من احلـكـومة. بـصيـغـته ا
لكن رئيس ائـتالف دولة الـقانون
ـالـكي قـد اكـد ان (العـالم نـوري ا
ــــواد مــــقـــــبل عـــــلى ازمـــــة في ا
الـغـذائيـة األسـاسـيـة  ويـتـفاوت
تـأثـيرهـا وشـدة وطـأتـهـا من بـلد
الـى آخــر  وذلـك عــلـى خــلـــفـــيــة
تـــداعــــيـــات اســــتـــمــــرار االزمـــة
االوكـرانــيـة) وتــابع ان (الـعـراق
مـن الـــدول الـــتي تـــتـــاثـــر بـــهــذا
الــــنـــــقص الــــغـــــذائي بـــــســــبب
االنـخـفـاض في االنـتاج الـزراعي
والســـيـــمـــا احلـــبـــوب ومـــنـــهــا
احلـنــطـة وكـذلك لــزيـادة الـطـلب
الــدولي عــلى الــســلع الــغــذائــيـة
يا مع عـروض منهـا عا وندرة ا
ارتفـاع أسـعارهـا) داعـيا الى ان
ــشـروع ـطــلب ا (ال يــكـون هــذا ا
لـحة مدعـاة خملالفات واحلاجة ا
قــانــونـيــة ودســتـوريــة او قــيـام
احلـــكـــومــة بـــتـــصــرفـــات خــارج
صالحـياتـها بـاعـتبـارهـا حكـومة
تسـييـر اعـمال ذات مـهام مـحددة

ومقيدة ماليا). 
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رافقَ وزيـر الـشَـبـاب والـريـاضـة
عدنان درجال أاللجـنةَ التفقديّة
لبـطولـةِ خلـيجي 25 بجـولة في
حافـظةِ البصرة يـناء  ملعبِ ا
لالطـالعِ عــلـى مــراحـل إجنــازه
اســتـعـدادًا لـتـضـيـيف الـبـطـولـة

قبلة. بنسختها ا
وأشــــاد درجــــال (بـــالــــتــــعـــاونِ
ـــــــشـــــــتـــــــرك مع االحتـــــــادات ا
اخلليجية وحـرص اللجنة على
مــتــابـعــة تـفــاصــيل اإلجنـاز في
ـنـشـآت التـي وصلت العب وا ا
واشـــار إلى مــراحل مــتـقــدمـة) 
الى ان (الــتـحــضــيــرات تــســيـر
بــصــورة مـثــالــيــة نــحــو إقــامـةِ

بــطـولـة مـتـمــيـزةٍ في الـبـصـرة).
وتــرأس الــلــجــنــة اخلــلــيــجــيــة
األمــــ الــــعــــام الحتــــاد كـــأس

اخلـــــلــــــيج الــــــعـــــربـي جـــــاسم
الــرمــيــحـي وعــضــويــة مــيــرزا
أحـمـد عـلي من الـبـحـرين وعـبـد
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ـدني جنـحت مــديـريـة الـدفـاع ا
فـي اخــــــــمـــــــاد حــــــــريـق وصف
ــجـمع بــالـضــخم انــدلع داخل 
جتــاري يـضم  150مـحال وسط
كـــربـالء. وقـــال بــــيـــان تـــلــــقـــته
(الزمـان) امس ان (فرق االطـفاء
جنـحت بــاحـتـواء حـادث حـريق
ضخـم اندلع داخل مـجـمع سوق
الدهـان الذي يـحتـوي على أكـثر
ـاً يــقع مـا من  150مــحالً جتـاريـَّ
بــ احلـرمــ الـشـريــفـ وسط
إضــافــة إلى احملــافــظــة كــربالء 
احتراق مولدة كهربائية وخزين
كــبــيـر مـن وقـود الــگــاز اخلـاص
بـتـشـغـيـلـهـا) مـؤكـدا ان (الـفرق
اســــتــــنــــفــــرت جــــهــــدهــــا اآللي
والــــبـــشــــري من أجـل تـــطــــويق
الـنـيـران وأبعـدت خـطـر انـتـشار
احلـريـق إلى مـا يــجـاور اجملـمع
وأنـهت أعــمـالـهـا من الـتــجـاري 
دون تـســجـيل إصـابــات بـشـريـة
ــاديــة) مع حتـــجــيم األضــرار ا
َّ فــــتـح حتــــقــــيق وتــــابع انـه (
بـاالعــتــمــاد عــلى تــقــريــر األدلـة

اجلنائيـة لتحديـد أسباب اندالع
احلريق). وانـقـذت فرق االطـفاء
في وقت سابق عائلة مكونه من
ثالث نـــســاء مع قــطــة داخل دار
مـــحـــتـــرق في بـــغـــداد. واوضح
تـمــكـنت من الــبـيـان ان (الــفـرق 
إخماد حادث حريق اندلع داخل
ــــعــــهـــد دار ســــكن في شــــارع ا
بـالـتزامن ـنـطقـة الـزعـفـرانيـة 
مع تنفـيذ عملـيات إنقاذ لـلعائلة
ــكـــونــة من ثالث الــســاكـــنــة وا

نساء من خالل إنزالهم من أعلى
ـنزل  وكـذلك إنقـاذ قطة سطح ا
أصــــيـــبـت بـــحــــروق نـــتــــيـــجـــة
احلـــادث) مـــؤكــــدا ان (الـــفـــرق
ــســتــمــســكـات امــنت إخــراج ا
الــرسـمـيــة وأمـوال عـثـر عــلـيـهـا
لـيــتم تـســلــيـمــهـا إلى أصــحـاب
وأنـــهت أعـــمـــالـــهــا دون الـــدار 
تــســجــيل إصـابــات بــشــريـة مع
ـــاديـــة في حتـــجـــيم األضـــرار ا

الدار احملترق). 
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بـسـهـولــة وبـالـتـالي إلى انـعـاش
النـشـاط االقتـصـادي والسـياحي
ـكاني والتـواصل االجـتمـاعي وا
والــتــعــايش الــســلــمي بــ مـدن
ـــمــلـــكـــة الــعـــربـــيــة الــعـــراق وا
السعوديـة وهذه األماكن إضافة
إلى كونه طـريق مخـتصـر ومنـفذ
آخــــر مـــهم لــــلـــحج إلـى الـــديـــار
ــقــدســة وطــريق مــهـم لــتــبـادل ا

السلع والبضائع ب البلدين).
واعلن شلـغم ان (الفريق ضمّ من
اجلــانب الـــعــراقي مــوظــفــ من
مــقـــر الـــهـــيــئـــة ومـــوظــفـــ من
مــفــتــشـيــة آثــار وتــراث الــنـجف
األشرف ومن اجلـانب الـفـرنسي
كال من د. جيـسيكـا جيراود و د.
ـثـلـت عن سـتـيرين المـاكـويـر 

اجلانب السعودي). 
ورافق الفريق موظف من ديوان
مـــحــــافـــظــــة الـــنــــجف األشـــرف
ـثلـة بحرس واجلهـات األمنـية 
احلــدود الـذين قــدمــوا كل الـدعم
والتسهيالت إلجنـاح مهمة فريق

العمل.

معايير منظـمة اليونسكو وكذلك
صـيانـة وتـنظـيف وإعـادة تـأهيل
وتــســيــيج احملــطــات والــهـيــاكل
الـبـنـائـيـة وسـيتـم الـتنـسـيق مع
ـائيـة لتـخصيص وارد ا وزارة ا
فريق عـمل من قبـلهم يـرافق فرق
ـــة لــآلثــار عــمل الـــهــيــئـــة الــعــا
والتـراث لـصيـانـة وإعادة تـأهيل
اخلــزانـات والــبــحـيــرات واآلبـار
ونـــظم الــتـــصــفـــيــة والــتـــوجــيه
يـاه لـتلك والسـيـطرة والـتـوزيع 
احملطات). واضاف شلغم (سيتم
مخـاطبـة اجلهـات العـليـا لغرض
حــشــد اجلــهــد الــوطــني إلكــمـال
طـــريق احلـج الــكـــوفـي احملــاذي
لــــهــــذه احملــــطــــات والــــذي بـــدأ
بــتـنــفـيــذه مـنــذ أكـثــر من خـمس
ســـنـــوات والــذي يـــتـــطـــلب عــدة
ســنــوات أخـرى إلكــمــاله بــسـبب
أهمـيته الـقصـوى في إحيـاء هذا
ـــهـم من الـــبالد والـــذي اجلـــزء ا
سـيتـيح الـفـرصـة للـسـائـح من
كـــافـــة أنـــحـــاء الـــعــالـم والــزوار
ــــنـــاطق لــــلـــوصــــول إلى هـــذه ا

واحلــفظ والــعــمــران واسـتــغالل
الطبيعة وبـطون األودية لتخزين
ــيــاه فـي بــحــيــرات وخــزانــات ا
كـبـيرة جـدا مـشـيـدة بـاحلـجر مع
وجـود نـظم للـتـنـقـية والـسـيـطرة
ـيــاه اخملـزنـة والـتــوزيع لـتــلك ا
ــئـات وكــذلك احلــال بـالــنــسـبــة 
اآلبـار الـتي  حـفـرهـا وألعـمـاق

قد تتجاوز  200متر).
واكـــد شــــلـــغم ان (الـــفـــريق قـــام
ـالحــــظــــات بــــتـــــدوين كـــــافــــة ا
والـوصف والـتــقـاط الـصـور لـكل
مـحـطـة و تــوجـيه كـوادرنـا في
مــفــتــشـيــة آثــار وتــراث الــنـجف
األشرف موقعياً بإعداد كشوفات
ـعـالم ومـخـاطـبة لـتـسيـيج تـلك ا
الــســـلـــطـــات احملــلـــيـــة إليـــقــاف
التجاوزات على تلك احملطات إن

وجدت.
يـداني سـيـتم الـتـهـيـئـة لـلـعمـل ا
الية من وتأم التـخصيصـات ا
سح أجل قيام كـوادرنا بأعـمال ا
الــتـفـصــيـلــيـة بـطــائـرات الـدرون
سح األرضي الـضـرورية وفق وا

وأخبـرونا بأنـها في حـالة أفضل
مـلكة العربية من نظيراتها في ا
الـســعـوديـة من نـاحــيـة األصـالـة

اجلـانب الـســعـودي حـيث أبـدى
اخلـبـراء الـفــرنـسـيـون دهـشـتـهم
حــــال رؤيـــتــــهم تـــلـك احملـــطـــات

ــعــلـومــات إضــافــيـة عـن بـاقي
احملـطـات عـلى طـول الـطـريق في
الـعــراق أو تـلك الـتـي تـقع ضـمن

األشرف والـتي تلي بـحر الـنجف
إلى عمق الصحراء وقطع مسافة
أكثر من  300 كيـلو مـتر وصوالً
ـمـلـكة إلى احلـدود الـدوليـة مع ا

العربية السعودية. 
ــرور خالل رحـــلـــة الـــفــريـق  ا
ــعـالم األثــريــة الـتي بــعـشــرات ا
كـانت تعـتـبر مـحـطات اسـتـراحة
اليــ احلـجــيج الــذين سـلــكـوا
هـذا الـطـريق في الـسـابق والـتي
كـــانت تـــؤمـن لـــهم االســـتـــراحــة
ياه والطعام بيت والتزود بـا وا
ستـلزمات األخرى لهم ؤن وا وا
وللحيوانات التي كانت تستخدم
كواسط لـلنقل فـيمـا مضى حيث
 الوصول إلى آخر مـحطة على
الـــطــريـق من اجلـــانب الـــعــراقي
وتـسـمى بطـن العـقـبـة وتـبـعد10

كم عن احلدود الدولية).
واشـــار شــلـــغم الى ان (الـــفــريق
اخــتــار أهم ست مــحــطــات فــقط
والــتي حتــمل قـيـم اسـتــثــنـائــيـة
حــضـاريــة سـوف تــضـيف نــقـاط
ــلف الـتـرشــيح وسـتـزودنـا قـوة 

اإلرهـابـيـة حـيث  الـعـثور عـلى
عـدة ثـيـران مـجـنـحـة إضافـة إلى
ثالثــة الـواح مـن الـرخــام حتـوي
عــلى أشــكــال لــفــتــيــات وهـنــالك
مـلــتـقـطــات أخـرى تـتــمـثل بـدمى
وبعض الرقم التي حتمل كتابات
مــســمــاريــة تــتــحــدث عن تــاريخ
لوك  نقلها القصر ومنجزات ا
إلى مخازن الهـيئة الـعامة لالثار
والتـراث وان كافـة األعمـال جرت
بـإشـراف مـوظـفي مـفـتـشـيـة آثار
وتراث نينويوترأس شلغم الوفد
ــيــداني الــعــراقي - الــفـرنــسي ا
ـــشــــتـــرك لـــدراســــة وتـــقــــيـــيم ا
مـتــطـلــبـات إدراج مــحـطـات درب
متد زبيدة (طريق احلج الـبري ا
ـقـدسـة من الـكــوفـة إلى الـديــار ا
ــديـنــة) عــلى الئــحـة في مــكــة وا
ي كـمشروع مـشترك التراث الـعا
ـمــلـكـة الــعـربـيـة بـ الــعـراق وا

السعودية بإشراف دولي.
وقـــال شــــلـــغم ان (الـــفـــريق بـــدأ
رحلته من مـنطقة الـرهبان خارج
دينـة النجف احلدود اجلنـوبيـة 
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انهت الـبعـثة الـتنقـيبـية جلـامعة
ــانـيــة أعــمــالــهـا هــايــدلــبــرغ اال
للموسم اخلامس في غرب مدينة

نينوى األثرية.
وقال مـدير عـام دائرة الـتحـريات
والــتــنـــقــيــبـــات عــلي عـــبــيــد ان
(الـتتـقـيب شمـل اجلزء الـشـمالي
حتت جامع النـبي يونس إضافة
إلى تــنــقـيب واســتــظـهــار إحـدى
غرف القصر االشوري في اجلهة

الشرقية من اجلامع).
واكــد عـبــيـد ان (أعــمــال تـنــقـيب
ورفع الـقـطع احملــطـمـة في قـصـر
ســـنــحـــاريب اجــريـت  ضــمن تل
قــويــنـــجق األثــري ونــقــلــهــا إلى
مخـزن الـبعـثة لـغـرض صيـانتـها
واعادتها إلى أماكنها األصلية).
ذكورة قدعملت يذكر ان البعثة ا
ـواسم الـسـابـقـة بـالـتـنقـيب في ا
بعـدة أماكن فـي تل النـبي يونس
وقــامت بــتــوثــيق االنــفــاق الــتي
اســتـحــدثـتـهــا عـصــابـات داعش
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دني يخمد حريقا اندلع في كربالء o¹dŠ∫ الدفاع ا

الــــله الــــفــــيــــحــــاني وفــــيــــصل
إســمــاعـــيل من قــطـــر ومــحــمــد

اخلميسي من اليمن.
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يـة كمشروع مدينة اور السياحية  ومشروع مطار الناصرية وغيرها من عا
). ودعـا ـشـاريع الـتي سـتـسـهم في اسـتـقـطـاب عـدد أكـبـر من الـسـائـحـ ا
ناقشة الغـزي /اعضاء مجلس النواب عن احملـافظة الى عقد جلسـة طارئة 
ـمكنـة الوضاعهم. واقـترح الغـزي (خارطة ملف اخلـريج وبـحث احللول ا
طريق للـقضاء علـى البطالة تـتكون من سـتة محاور اسـاسية ويؤكـد امكانية

دى القريب). تطبيقها على ا
هـو ملف مركـزي مرتبط  واشار الى انه (يـجدد تأكـيده ان ملف الـتعيـينات 
وادعو اخلـريج الى التوقف عن قـطع الطرق واجلسور الن وازنـة البلد 

واطن). تضرر الوحيد هو ا ا
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شروعي انشاء مطار ـباشرة  اكد مـحافظ ذي قار محمد هادي الغزي  ا
الـنـاصـرية الـدولي ومـديـنـة جديـدة بـأسم اور الـسيـاحـيـة. وقـال احملافظ في
بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس  ان (االدارة احملـلـيـة تـسـعى الى بـنـاء مـنـظـومة
سياحـية متكـاملة قائـمة على الـعمل التشـاركي للنهـوض بالقطـاع السياحي
ودعم الشـباب) مؤكـداً ان (احملافـظة ستـبدأ مـرحلة الـتطور الـسيـاحي بعد
ـشروع  ودخول احملافـظة مرحلة جـديدة من التنمـية واالستثمار اجناز ا
ـدة بنـقلـة نوعـية في اجملال االجنـبي ) وتابع ان (ذي قـار تمـر خالل هذه ا
الـسـياحـي من استـحـداث مقـاصـد سيـاحـيـة جديـدة وعـلى مسـتـوى وجودة
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وفد خليجي
25 خالل
زيارة

للمنشآت
الرياضية في

البصرة

d»—∫ نص قرار احملكمة االحتادية بشأن حكومة تصريف االعمال

انيا وفرنسا في مواقع بالعراق W¦FÐ ∫ فرق ميدانية من بعثتي ا
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الــتــوجّه اجلــنــسي أو إعــاقــة مــحـدّدة.
ة فدرالـيّة ينـطوي على ـا أنها جـر و
ظـروف تـشـديـديـة فهي تـؤدي تـلـقـائـيًا
إلـى عـقـوبــات أقـسى. وردا عــلى سـؤال
عـما إذا كـان مطلق الـنار يواجه عـقوبة
ــسـتـوى الــفـدرالي قـال اإلعــدام عـلى ا
ـمـثل احملـلـي لـلنـيـابـة الـعـامـة إن "كلّ ا
اخلـيارات مطروحة على الطاولة". وبدأ
مـنفّـذ الـعمـليّـة الذي كـان يحـمل كامـيرا

ته عـلى منـصّة "تـويتش" التي بثّ جـر
قـــالت إنـــهــا "صـــدمت" ووعـــدت بـ"عــدم
الـتسامح مطلـقًا مع أيّ شكل من أشكال
الـعنف". وقـالت الشـبكة االجـتمـاعيّة إنّ
" على بدء احملـتوى حـذِف بعـد "دقيـقتـ
ـهاجم بـثّه وإنّه جـرى "تعـليق حـساب ا
نـهائـيًا" مـشيـرة إلى أنّ "كلّ احلـسابات
التي يُحتمل أن تُعيد نشر هذا احملتوى
تخضع للرقابة". وحتدّثت وسائل إعالم

"عـشـرة أشخـاص قُتـلوا" وأصـيب ثالثة
آخــرون مــوضــحـا أن  11مـن مـجــمـوع
الـــضــحـــايـــا هم من الـــســود واالثـــنــ
اآلخــــرين من الــــبِـــيض فـي هـــذا احليّ
الـذي تـقطـنه غالـبـيّة من األمـيركـيّ من
أصــول إفــريـقــيّــة في بـوفــالــو.وأضـاف
غــرامـاغـلـيـا أن الــشـاب أطـلق الـنـار في
الـبداية عـلى أربعة أشـخاص في ساحة
لـــركـن الـــســـيّـــارات في ســـوبـــرمـــاركت
"تُـوبْس" ما أسفـر عن مقتل ثـالثة منهم
ــتــجــر حـيـث ارتـكب قــبل دخــوله إلى ا
مـجـزرة.وفي السـوبرمـاركت أطلقَ عـليه
حـارس أمني هو شـرطيّ متقـاعد النار.
لـكنّ الشاب احملميّ بسـترته الواقية من
الـرصـاص لم يُـصب وأطـلق الـنـار على
احلـارس.عنـدما وصل عـناصـر الشـرطة
ــكـــان بــســـرعـــة صــوّب الـــشــاب إلـى ا
سالحـه نـحـو رقـبـته قـبل أن يـسـتـسـلم
ــفــوض غــرامــاغــلــيــا. لــهـم بــحــسب ا
ووصف جـون غارسيا مـسؤول الشرطة
ة في مـقاطعة إرييه الهجوم بأنّه "جر
مـدفوعـة بـالكـراهيـة" وبأنّـها "عـنصـريّة"

." ارتكبها رجل "يجسد الشرّ
وتُـشير عبارة "جرائم الكـراهية" تقليديًا
ـتــحـدة إلى فــعل مـوَجّه فـي الـواليــات ا
ضـدّ شـخص بسـبب عنـاصر في هـويته
مــثل الـعــرق أو الـدين أو اجلـنــسـيّـة أو
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أمـيـركـيّـة أيـضًـا عن "بـيـان" ذي طـبـيـعـة
عـنـصـريّة نُـشـر عـلى اإلنتـرنت كـمـا هو
احلـال غالـبًا في اجلـرائم التي يـرتكـبها
مــتـعـصّـبـون لـلــعـرق األبـيض. وكـشـفت
صـحيـفة "بوفـالو نيـوز" أنّ كلـمة مهـينة
وعــنـصـريّــة ويـحـظــر اسـتـخــدامـهـا في
تـحدة لوصف الـسود كُتِبت الـواليات ا
بــاألبـيـض عـلى قــطـعــة الــسالح.وقـالت
حـاكمة والية نيـويورك كاثي هوكل على

{ نـــيـــويـــورك) ,أ ف ب) - فــــتح شـــاب
أبــيض مـسـلّح الـنــار في سـوبـر مـاركت
امـس في بــــوفــــالـــــو بــــشــــمــــال واليــــة
نــيـويــورك مـا أســفـر عن مــقـتـل عـشـرة
أشـخاص على األقل معظمهم أميركيّون
من أصـول إفريقيّة في حادثة اعتبرتها
الـسـلـطات مـجـزرة ذات طابع عـنـصري.
وقـال ســــــــــتـيـفن بـيلـوجنـيـا الـشرطي
في مـكـتب الـتـحقـيـــــقـات الـفدرالي (اف
بـي آي) في بـــوفــــالـــو خالل مــــؤتـــمـــر
ــديـنــة الـشــمـالــيّـة صــحـافـي في هـذه ا
الـــواقــعــة عــلـى بــحــيــرة إيـــريــيه قــرب
احلــــدود مع كـــنــــدا "نـــحـــقّـق في هـــذه
ــة مـدفـوعـة احلــادثـة بـاعـتــبـارهـا جـر
بـالكراهية وقضيّة تطرّف عنيف بدوافع
عـنصريّـة".وأوقف القاتل عـلى الفور في
مــكــان الـواقــعــة وهـو مـالحق بـتــهــمـة
"الــقـتل الــعـمـد مع ســبق اإلصـرار" وقـد

أودِع السجن.
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وقـالت الـشـرطة والـسـلطـات الـقضـائـيّة
احملـلّـيـة إنّه شاب أبـيض يـبلغ  18عـامًا
يـرتدي زيًـا من النـوع العـسكـري وكانت
بــحــوزته ســتــرة واقــيــة من الــرصـاص
ـته وخــوذة وكـامـيـرا مـن أجل بثّ جـر
مــبــاشـرة عــلى اإلنــتـرنت.وقــال جـوزف
غــرامــاغــلـيــا قــائــد شـرطــة بــوفــالـو إنّ
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{ العـباسـية (أ ف ب) - في كلّ مـائدة عـراقية ال بـدّ أن يكـون أرز العـنبـر حاضراً
ـكوّن الذي يزيّن األطباق التقليدية للمـطبخ للعراقي مهدّد باالندثار نتيجة لكن هذا ا
ياه احلـيوية لـبقـائه.بحسـرة يقول اجلفـاف الذي يضـرب البالد وتراجع مـخزونـات ا
الـفالح أبـو رسول ( 76 عامـاً) وهـو يراقـب ساقـيـة ميـاه كـانت تـروي محـصـوله وقد

ا. جفّت "منذ صغري أزرع الشلب (العنبر)" في أرض تبلغ مساحتها  20 دو
وتــابـع الــرجل ذو الــوجه اجملــعــد وقــد
ارتـدي زيا عربـيا "نحن نـعيش من هذه
األرض". بـــعـــد ثالث ســنـــوات من قـــلــة
األمـطـار واجلـفـاف سـيـكـون موسم أرز
الـــعــنـــبــر هـــذا الــعـــام مــحـــدوداً جــداً.
والـسـبب الـرئيـسي لـذلك أن الـعراق لم
ـلك مـا يـغـطي حـاجـة زراعـة هذا يـعـد 
ميز من األرزّ الـذي يتطلّب غمر الـنوع ا
ــيـاه عــلى مـدى مــســاحـات واســعـة بــا
أشـهر طويـلة خالل الصـيف اعتباراً من

منتصف شهر أيار.
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ائية في مـحافظة ـوارد ا ويـقول مدير ا
ــهــنــدس شــاكــر فــايـز كــاظم الــنــجف ا
لــوكــالــة فــرانـس بــرس إن "مــخــزونـات
ائية أصبحت قليلة جداً... أقل وارد ا ا
بــكـثـيـر من مــؤشـرات اخلـطـر وهي 18
مــلــيــار مــتـر مــكــعب". وحتــتــاج زراعـة
الــعـنـبـر الى مـا بـ  10إلى  12 مــلـيـار
ــوسم ــيـــاه خالل ا مـــتــر مـــكــعب مـن ا
الـواحد كـما يشـرح فايز. وبـالتالي "من
الــصــعــوبــة زراعــة مــحـصــول األرزّ في
مـحـافـظـة الـنـجف واحملـافـظـات األخرى
بــســبـب اســتــهالكه الــعــالي لــلــمــيــاه".
ــسـؤول الـعــراقي أن تـسـمح ويــتـوقع ا
الـسـلـطـات بـزراعة "مـسـاحـات مـحدودة
لـلحفاظ على نوع أرز العنبر". وبالفعل
ـساحات مـنذ مـطلع أيار. بـدأ تقـليص ا
ـــتــحــدث بــاسم وزارة الــزراعــة وأكّــد ا
حـمـيد الـنايف لـفرانس بـرس أن "زراعة
أرز الــــعـــنـــبــــر ســـتـــكــــون عـــلى أراض
مـساحـتها  10 آالف دو فـقط تمتد في

ياه". احملـتمل أن ينـقرض بسـبب شحّ ا
ويــعـرب حـسـون وهـو مـهـنـدس زراعي
عـــمــره  51 عـــامـــا عن أســفـه لــغـــيــاب
الـتخطيط من سلطات بالده متوقفا عند
ـنــاخــيـة قــائالً "نــعـلم أن الــتــغـيــرات ا
طر خالل السنوات الـعراق خارج خط ا
ـقبلة مع ذلك ال يعتمـد على "التقنيات ا
احلـــديـــثـــة في تـــطـــويـــر مـــنـــظـــومــات
الــري".ويــرى أن "احلـكــومـة بــعــيـدة كل
الـبـعـد عن الـزراعـة وجـعـلت من الـعراق
ســوقـاً لـلـدول اجملـاورة". وسـجل الـبـنك
الدولي في عام  2021 انـخفاضاً بنسبة
ـئــة في الــنـشــاط الـزراعي في  17,5 بــا

الـعـراق خـصـوصـا بـعـد اجلـفـاف الذي
يتعرض له البلد. 
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والتحدّي كبير أمام القطاع الزراعي في
الـعـراق: ففي حـ تـعتـمد الـبالد بـشكل
رئـيسي عـلى مواردهـا النـفطـية يـنبغي
الـية. عـلـيهـا تنـويع مصـادر وارداتهـا ا
ويــشــكّل الــقـطــاع الــزراعي ثــاني أكــبـر
مــســاهم في الــنــاجت اإلجــمـالـي احملـلي
ـئـة بـعـد الـنـفط ويـوظّف بـنـسـبـة  5 بـا
ــئــة مـن الــيـد الــقــطــاع نــســبــة  20 بــا
الــعـامـلـة.ويـقـول جــاسم مـحـمـد ظـاهـر
وهــو فالح سـتــيـني عن زراعـة األرز "ال

نــعــرف شــيــئــاً آخــر هــذا مــصــدر رزق
".ويـنـتـقـد إجـراءات الـسـلـطات الـفالحـ
الـتي تشـتري مـحصـولهم وتـتأخـر بدفع
ــالـيــة وال تــؤمن لــهم مــســتــحــقــاتــهم ا
األسـمـدة قـائال بـحـسـرة "مـا نـريـده هـو
". ويـهـدّد اهــتـمـام احلـكـومـة بــالـفالحـ
تـوقف زراعـة الـعـنـبر مـهـنـاً أخـرى مثل
صانع احملـلية الصغيرة الـعشرات من ا
الـتي تـعرف بـ"اجملـارش" وتقـوم بتـنقـية
وتـــنــظـــيف احملــصـــول قــبـل طــرحه في
األسـواق كأرز جاهز للـطبخ.ويدير عادل
احلـاج غـافل مجـرشة في الـنجف يـنشط
فـيها عدد من العمال. يتولى اثنان منهم

مـحـافظـتي الـنجف والـديوانـيـة" بعـدما
كــان الــبــلـد يــســتـغـل حـوالى  350 ألف
دو لـــهــذه الـــزراعــة خالل الـــســنــوات
ـاضية.ويعد األرزّ عموما والعنبر على ا
وجـه اخلصـوص مـادة رئـيـسـيـة ضـمن
مـائدة الـطعـام في أي بيت عـراقي يزيّن
ة ـميزة مـثل الدو الـوجبـات العراقـية ا
وهـي خـضـار مــحـشــوة بـاألرزّ والــلـحم
ــنــسف وغــيــرهــا... ويــوضح مــديـر وا
قــــسم اإلنــــتــــاج الــــنــــبــــاتي فـي دائـــرة
الــتــخــطــيط في وزارة الــزراعــة مــحــمـد
جـاسب لفرانس بـرس أنه في السنوات
ـاضـيـة كان "مـعـدل اإلنـتاج الـسـنوي" ا
مـن أرزّ الــعـــنـــبــر "يـــصل إلى  300 ألف
طن". في 2021  حـصـد الـعـراق أكـثر من
 250 ألـف طن من أرزّ الــــعــــنــــبــــر وفق
ـاضــيـة شــهـد قــوله.خالل الــسـنــوات ا
الـبلد الـذي يعبـره من أقصى شماله إلى
ـلـقّب جــنـوبه نـهــرا دجـلـة والــفـرات وا
بـ"بالد الــرافــدين" تـنــاقــضـاً مــلـحــوظـاً
ـــائــيــة. وتــديـن الــســلــطــات ــوارده ا
الـعـراقيـة مـراراً جارتـيهـا تـركيـا وإيران
الــلــتـ تــبــنـيــان الــسـدود عــلى مــنـابع
الـنـهـرين مـا يـؤدي النـخـفـاض مـسـتوى
ـيـاه في الـعـراق. ويـلـفت كـاظم إلى أن ا
ثل مـسـتوى مـياه نـهـر الفـرات حـاليـاً 
ــــا كــــان عــــلــــيه فـي الــــظـــروف 30% 
االعـتـيـادية داعـيـاً إلى "حـراك سـياسي"
حلـث دول اجلـــوار عــــلـى إطالق مــــيـــاه
أكـثر.ويقول رئـيس اجلمعيـات الفالحية
فـي الـنــجف أحــمـد ســوادي حــسـون إن
بالده "مـهـددة بـعـدم زراعـة الـعـنـبر ومن

حـافـيي الـقدمـ جـمع أكوام مـحـصول
ــجــارف. ويـضع األرز مــســتــعـيــنــ 
آخـرون احملـصـول في أوعيـة كـبـيرة ثمّ
يــنــزلـونه فـي "اجملـرشــة" لــتـنــقــيـته من
الـشـوائب. ويقـول غـافل وهو أربـعـيني
ورث مــجــرشـته عن والــده "اعــتـمــادنـا
الـكـامل هو عـلى الـفالح". وتـوجد قـرابة
 400 مــــجــــرشـــة مـن هــــذا الـــنــــوع في
مـحـافـظـة النـجف وحـدهـا تـؤمن فرص
عـمل لبـضعـة آالف من األشخـاص وفقا
لـــغـــافل. ويـــتـــابع "إذا تـــوقـــفـت زراعــة
(العنبر) سنغلق اجملارش وننتظر على

أمل أن يزرع في السنة القادمة".

تـويــتـر إنـهـا "مـجـزرة مـروّعـة ارتـكـبـهـا
شـــخص يـــؤمن بـــتــفـــوق الــبـــيض".من
جــهــته كــشف رئــيس بــلــديّــة بــوفــالـو
بــايـرون بــراون وهـو أمــيـركي من أصل
إفـــريــقـي أن مــنـــفّــذ الـــهـــجــوم ســـافــر
ـته في لــسـاعـات من أجل ارتـكـاب جـر
حيّ فـي بــوفــالـو تــقــطــنـه غـالــبــيّــة من

السود.
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جـزرة عـنصـرية وتـذكـر هذه احلـادثـة 
وقـعت فـي الثـالث من آب  2019 عـنـدمـا
يني متطرف يبلغ من العمر قـتل رجل 
 21 عـامـا  23 شـخـصـا بـيـنـهم ثـمـانـيـة
مـــكــســـيــكـــيــ وأشـــخــاص "نـــاطــقــ
بـــاالســـبــانـــيـــة" في إل بــاســـو بـــواليــة
تـكساس وأخرى وقعت في  17حزيران
 2015 عـندمـا قتل رجل أبيض عـنصري
تــســعــة مــصــلــ أمــيــركــيــ من أصل
أفــريـقي في كــنـيـســة في تـشـارلــسـتـون
بوالية ساوث كارولينا.وتشهد الواليات
ــتـحــدة بـشــكل شــبه يـومي عــمـلــيـات ا
إطالق نـار وقـتل في أماكن عـامة بـينـما
ـدن الـكـبـرى مـثل تـســجل في عـدد من ا
نــيـويــورك وشـيــكـاغــو ومـيــامي وسـان
فــرانـسـيـسـكــو زيـادة في اجلـرائم الـتي
تـستخـدم فيهـا أسلحـة نارية خـصوصا

منء انتشار وباء كوفيد. ≈öÞ‚∫ موقع حادث إطالق النار أمام سوبر ماركت شمال نيويرك

ستمرة تابعة ا امـس أنه (ومن خالل ا
وتــــفــــعـــيـل اجلــــهـــد االســــتــــخــــبـــاري
وبـالـتنـسـيق مع مفـرزة من جـهاز األمن
الــوطــني تــمـكــنت الــوكــالـة مـن ضـبط
مـركـبـة أثـنـاء عـمـلـيـة تفـريغ احلـمل في
محـملـة بـكمـيات إحـدى مـناطق بـغـداد 
ــهـــربـــة وغـــيــر كـــبـــيـــرة من األدويـــة ا
اخلـــاضــعـــة لــلـــفــحـص من قــبل وزارة
الــصــحــة تـقــدر بـــنــحـو  10أطــنـان وال

حتــمل أوراقـاً رسـمـيـة) مـؤكـدا انه (
ـركبـة الذي إلـقـاء القـبض على سـائق ا
اعــتـرف مـن خالل الـتــحـقــيق بــطـريــقـة
تـهـريب هـذه األدويـة). وضـبـطـت هـيـئة
ــنـافــذ احلـدوديــة  مـواد كــيـمــيـاويـة ا
مـخالفة لـشروط االستيـراد في ميناء أم
تحـدث بأسم الهـيئة عالء قـصر.وقـال ا
الـدين القـيسي في بيـان تلقـته (الزمان)
امـس إن (مالكـــات الــهـــيـــئـــة ضــبـــطت
حـاويتـ حتتـويان مواد كـيمـياوية في
مـــنـــفــذ مـــيـــنــاء أم قـــصـــر اجلـــنــوبي
مـخالـفتان لـشروط وضوابط االسـتيراد
سموحة دة القانونية ا ومـتجاوزتان ا
يـنـاء دون مراجـعة عـلى بـقائـهـما فـي ا

أصحاب العالقة). 

إلى الـقضـاء ليـنالـوا جزاءهـم العادل ).
واعـتقلت قوة أمنية  عصابي لتجارة
اخملــــــدرات فـي جــــــانب الــــــرصــــــافــــــة
بــبـغـداد.وذكــر بـيــان لـقـيــادة عـمــلـيـات
بـغداد تلقـته (الزمان) امس ان (قوة من
الـفوج الثاني في اللواء 44 ضـمن فرقة
ـــشـــاة احلـــاديـــة عـــشـــرة اعـــتـــقـــلت ا
وبــعـمـلــيـتـ مــنـفـصــلـتـ عــصـابـتـ
ــواد اخملـــدرة مــكــونــة من لـالجتــار بــا
خـمـسـة أشـخـاص بـيـنـهم ثالث نـساء
ــواد ضـــبط بـــحـــوزتـــهـم كــمـــيـــة مـن ا
اخملــدرة وعــدد من أجــهــزة تـعــاطــيــهـا
وأســلــحـة وأعــتــدة غــيـر مــرخــصـة في
مـنـطـقة الـصـلـيخ) واشـار الى ان (قوة
مـن اللواء 42 فـي الفرقـة ذاتها تـمكنت
من الـقـاء الـقـبض عـلى مـتـهم بـاخلطف
واالغـتــصـاب بـعـد ورود مـعـلـومـات من
ـتـعـاونـ بـوجـوده ضـمن قـاطع أحـد ا
ـسـؤوليـة في مـنطـقـة احلمـيـدية). في ا
غــــــــضــــــــون ذلك  افــــــــادت وكــــــــالـــــــة
االسـتـخبـارات والـتحـقـيقـات االحتـادية
فـي وزارة الـداخــلــيـة  بــضــبط عــشـرة
ـــــهـــــربـــــة في أطـــــنـــــان مـن األدويـــــة ا
بــغـداد.واوضح بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان)

دوالر ومــصـــوغــات ذهــبــيــة وجــهــازي
هـاتـف نـقـال من خـزانـة حـديـديـة داخل
دار سـكنيـة في منطـقة حي الـعدل اثناء
ــنــزل من ســاكــنــيه خـالل عــيـد خــلــو ا
الـفـطـر) ولـفت الى ان (عـمـلـيـة الـقبض
تـمت بعـد توافـر معـلومـات لدى مـفارز
مـكـتب مكـافحـة اجرام اخلـضراء بـشأن
حـادث الـسـرقـة وبـعـد الـتـحـري وجمع
ـعـلومـات بـالوسـائل الـفنـيـة احلديـثة ا
الـــتي أثـــمــرت بـــالــوصـــول إلى مـــكــان

تهم). ا
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مـــؤكـــدا انه ( نـــصب كـــمـــ مــحـــكم
ــتـهم وبـعــد الـتـعـمق والــقـبض عـلى ا
بــالــتـحــقـيـق مـعه ومــواجــهـته بــاألدلـة
اعـترف صراحة عن قيامه بالدخول الى
ـــنـــزل وســــرقـــة مـــحــــتـــويـــات داخـل ا
اخلــزانـــة) وتــابع الــبــيــان ان (مــفــارز
الـقت الــقـبض عــلى عـدد من ــديـريــة  ا
ـتهم بالسرقـة والتزوير ومطلوب ا
اخـرين بقـضايـا جنائـية مـختـلفة خالل
ـمارسات األمـنية الـتي جتريهـا مفارز ا
ـديـرية بـاستـمرار حـيث جرى اتـخاذ ا
هم اإلجـراءات القانونـية بحقـهم وتقد

نـوع جهنم مـحليـة الصنع من مـخلفات
داعش اإلجـرامـيـة و الـتخـلص مـنـها
بــشــكل آمن). ونــفــذت طــائـرات أف 16
في الـقـوة اجلـويـة العـراقـيـة  ضـربات
وصـف بــالـــنــوعـــيــة عـــلى وكـــر يــأوي
عــنــاصــر داعش فـي جــبــال قــره جـوخ
بـقضاء مخمور التابع حملافظة نينوى.
وذكـــر بـــيــان خلـــلـــيــة اإلعـالم األمــني
اطـلعت عليه (الـزمان) امس انه (ووفقاً
ـعلومات استخبارية دقيقة ومن خالل
الـتنـسيق والتـعاون بـ قطعـات جهاز
مـكـافـحـة اإلرهـاب وقـوات الـبـيـشـمـركة
ضـــمـن احملــور الـــســـادس مـع خـــلـــيــة
شـتـركة نـفذت اسـتـهداف الـعـملـيـات ا
طــــائـــرات اف   16 اربــــعــــة ضــــربـــات
اسـتـهـدافت خاللـها وكـر في جـبـال قره
چـوخ بداخـله عدد من عـناصر داعش)
مـؤكدا ان (قوة من احملور السادس في
باشـرت لـتفـتيش قـطـعات الـبيـشـمركـة 
ـــســتــهـــدف). وألــقـت مــفــارز ـــكــان ا ا
مـديـرية مـكافـحـة اجرام بـغداد الـقبض
عــــلـى مــــتــــهـم ســــرق مــــنـــــزالً في حي
الـعدل.وذكـر بيان تـلقـته (الزمان) امس
ـــتـــهم ســـرق أكـــثـــر من  10 آالف ان (ا

ــوصل بــشـان فـي قـريــة طــوبـراق في ا
وجــــود اجـــســــام مـــريــــبــــة في احـــدى
األراضـي الزراعـيـة في الـقـريـة) واشار
الـى ان (الـلواء 30 نـفـذ واجب تـفـتـيش
ـــشـــاركــة مـــفــارز مـــكــافـــحــة واسع و
اذ تمكن من رفع  15 قـنبـلة ـتفجـرات  ا
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رفـــعت قــوة من احلــشـــد الــشــعــبي 15
قـنبرة هاون من داخل مـزرعة في مدينة
ـــوصل. وذكـــر بــيـــان العالم احلـــشــد ا
تـلقت (الـزمان) امـس ان (اللواء  30 في
واطن احلـشد  استجاب لبالغ أحد ا

qš«œ gŽ«œ  UHK  s  ÊËU¼ dÐUM  l d¹ bA(«

 q u*« w  WŽ—e

“—»WŽ∫ مزارع في حقل للشب في العباسية

œ«bG³Ð WÐÒdN*« W¹Ëœ_« s  ÊUMÞ√ ±∞ j³{

بغداد

s¹dOý ‰UO²ſ≈

»dſ —U³ł bLŠ«

wLOL² « lýU−

…bŠu*« WOFOA « WK²J « v ≈ …œuF «

qO×²  t³ý  UÐ
رحلة االزمة السـياسية احلالية في العراق هي أزمة تأسـيسية وليست وليدة هذه ا
ـا األخـطـر مـنـذ بـدايـة الـعـمـلـيــة الـسـيـاسـيـة في الـعـراق وتـشـكـيل احلـكـومـات ور
الـعراقـية مـنذ  2004 ولـغايـة الـيوم. فـالسـيد مـقـتدى الـصدر اتـخـذ قراراً بـتشـكيل
حـكـومـة االغـلـبـيـة الـوطـنـيـة ومـن الـصـعب الـتـراجع عـنه وفي حـال تـخـلى حـلـيـفـاه
الـسـيـدان مــسـعـود الـبــارزاني ومـحـمـد احلــلـبـوسي سـيــلـجـأ الـســيـد الـصـدر الى
ـعـارضـة ألن حـلـيـفـيه يـتـعـرضـان لـضـغـوط كـبـيـرة وفي كـل االحـول فـأن الـسـيد ا
الـصـدر هـو األكـثــر راحـة من خـصـومـه فـأذا تـمـكن هــو وحتـالف "أنـقـاذ وطن" من
تشكـيل حكومة االغلبية فهو بذلك يحـقق مشروعه االنتخابي وبعكسه فأنه سيذهب
كونة من (74) نـائباً تماسـكة ا للمـعارضة وبذلك ستـكون الكتلـة الوحيدة القـوية وا
ـعارضة منـذ البداية. وعلى من دون الكـتل االخرى التي أعلنت أنـها ستذهب إلى ا
هذا فسـيكون واقصد التيار الصدري قد حقق غايته بعد هذه السنوات من الفشل

سمى (التوافقية). شروع االمريكي االيراني ا السياسي وسيطرة ا
ـشاركة في حكومـة توافقية اسوة أما اإلطار الـتنسيقي فـهم بال مشروع وهدفهم ا
بـاحلكـومـات السـابـقات (الـتـوافقـيـة) ويصـرون عـلى مـشاركـة الـتيـار الـصدري في
قبل وهم يرون أنه احلل االفضل رغم ـشاركته الفشل اخلـامس ا قبلة  احلكـومة ا
قبلة بأساب تتعلق باحملافظة على مصلحة شاركة باحلكومة ا أنهم يبـررون رغبة ا

كون ويريدون الذهاب إلى حكومة مؤقتة تمهد الطريق النتخابات مبكرة.  ا
ـوحدة بات شبه مـستحيل حتى عمومـاً االصرار على العودة إلـى الكتلة الـشيعية ا
كن رة لكن ال  وأن  االتفاق مع السيد الصدر على اعادة الكتلة الشيعية هذه ا
اقناع القـوى الشيعية بضـرورة اعادة بناء الكتلـة الشيعية ولسـبب رئيسي األول
ـتمـثـلة بـالسـيـد السـيـستـاني دام ظـله رفعت عـنـهم الغـطاء رجـعـية الـرشيـدة ا أن ا
الشرعي وبـهذا فقدوا جانباً مهماً من شـرعيتهم فضالً عن حالة الفقر واجلهل في

احملافظات الشيعية التي تسببت بانهيار صورتهم وفقدانهم للدعم الشعبي.
كـون فهـو واهم أو متـأثر من يـعتـقد أن تـشتت الـكتـلـة الشـيعـية هي مـؤامرة ضـد ا
بخطاب الـقوى السيـاسية الشـيعية ومـتناسٍ أن الكـرد تفككـوا قبل الشيـعة وانتهى
ـتمثل بـالتقـارب ب حزبي الـبارتي والـيكتي وحـتى البيت التحـالف الكردسـتاني ا
السنـي يعاني نفس الظروف وان كان أفضل نوعما لكن هذا لن يستمر خاصة مع
وجـود كتـلـة عزم بـزعـامة الـسـيد مـثـنى السـامـرائي التي تـعـارض حتالـف السـيادة
الـذي يـضم اغلب الـقـيـادات السُـنـيـة فضال عن عـودة عـلي حـا السـلـيـمان ورافع
العـيـساوي وأحـتـمالـيـة عودة طـارق الـهاشـمي الـلذين سـيـصبـحـون خصـمـاً نوعـياً

للحلبوسي واخلنجر. 
شروع التوافـقي بعد العام 2003 وهنـا البد من التذكيـر أن ا
هـو مشروع خـارجي أمريكي  –إيـراني حيث كـان يسـتخدم
في تشـكيالت احلـكومـات الـسابـقات لـهذا كـان االمريـكان
وااليرانيون يلجأون للتسوية عبر التوافقية دون أي أعتبار

للمصلحة الوطنية. 

ة عـلى يد الـصهـاينـة يجب ان تـدان على اوسـع نطـاق وان يحاسـب الفـاعلون جـر
ـنـظـمـات احلـقوقـيـة واالنـسـانـية ـواثيـق الدولـيـة وان تـسـتـنفـر كل ا قـضـائـيـا وفق ا
ـنـافي لـكل ــافـيـهـا الـفـيـدرالـيـة الـدولـيـة لـلـصـحـفـيــ في اسـتـنـكـار هـذا الـفـعل ا
مـنهجة السلـوكايات االخالقـية ويراد مـنه اسكات الصـوت الذي يفـضح اجلرائم ا
الـتي تنـتهـجها الـقوات االسـرائيـليـة ضد الشـعب الفـاسطـيني اذا كـان ثمـة احترام
وقـدسيـة لقـواعد الـعمل الـصحفي ..اغـتيـال او اعدام الـصحـفيـة شيـرين ابو عـاقلة
مراسلة اجلـزيرة اثناء تغطـيتها اقتحام الـصهاينة خمليم جنـ ليست سابقة بل هو
ـنهج في اسكات االصوات التي تـفضح جرائمه التي اليسـتطيع العالم بكل عمل 
ثقـله ان بوقفه النـه نظام مـدلل من قبل واشـنطن .. شـيرين ابـو عاقـلة هـذا الصوت
ـنـساب عـبر أشـجار الـزيـتون وقـبة الـصـخرة تـلك الوديـعة الـهادر ا
وت في كل حلـظة ونـراها في الشـجاعـة التي تـتسـابق مع ا
ـشـهـد الـفـلـسـطـيـني عـنـدمـا كـل الـتـغـطـيـات حـاضـرة في ا
يـتـعـرض الـوطن الى غـزو واعـتداء من قـبل الـقـتـلـة االوغاد
..صـوت احلـقـيقـة الـذي فـضح اسـرائيل في كـل جرائـمـها

... لروحها الرحمة والسالم واللعنة على القتلة.
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ـواطن صحـة صدور أغـلب الدوائـر احلـكومـية اخلـدميـة وغيـر اخلدمـية تـطلب من ا
عن الـكتب أو الـوثائق الـرسمـية الـصادرة من مـؤسسـات حكـوميـة أو غيـر حكـومية
تـعبةِ لكـشفِ التزويرِ ـختلف اشكـالها كواحـدة من الطرائقِ ا داخليـة أو خارجية 
ولضـمان عدم االضرار باالفرادِ أو اجملتمع أو الدولـة على الرغم من اجلدلِ الكبير
تاحة للتأكد من همة وا حول االليـة والتأخير وغيرها اال انها واحدة من الوسائل ا

الصدقية والسالمة وانها مستوفية لالجراءات االصولية.
هناك وثـائق ومحررات اكـثر خطـورة وأهميـة حتتاج الى الـتأكد من صـحتهـا وانها
ـنشورة يـة أو البـحوث ا غـير مـزورة وهي قبـوالت النـشر في اجملالت العـلمـية الـعا
ـيـة وذلك بـالـتاكـد من رصـانـة اجملـلـة وانـهـا غـيـر مزورة فـي اجملالت الـعلـمـيـة الـعـا
كن بـاجـراء صحـة الـصدور الن اجلـهة (مـفتـرسـة مخـتطـفـة مزيـفـة) وهذا غـيـر 
ـعنـية بـاالصدار غـير رصـينـة أو وهمـيـة أو غيـرها من الـتسـميـات (حتى لـو كانت ا
عـتمدة سـكوباس وكالرفـيت وغيرها) ـية ا سـتوعبـات العا اجمللة الـعلميـة ضمن ا
ـعرفة تـكلون ا هـنا يُـعتمـد في اصدار وثـيقة صـحة الـصدور علـى اخلبراء الـذين 
هارات الـعلـميـة والبـحثيـة وااللكـترونـية الـتي تؤهـلهم الصدار العـلمـية والـبحـثيـة وا
ــسـؤولـيـة الـعــلـمـيـة والــقـانـونـيـة قـرار بـصــحـة الـنـشــر ورصـانـة اجملـلــة ويـتـحـمل ا
واالخالقيـة. هذا النـوع من التزويـر هو األخطـر على االطالق الن له تداعـيات وآثار
هن واجملـتمع الن مخرجاته لقب عملي أعلى (مزور) او سلبـية كارثية على العلم وا
ي أعلى (مزور) أو اسـتشـارة علمـية أومهـنية (مـزورة) لها منصب عـلمي أو اكـاد

اثر مدمر على اجملتمع ومستقبل االجيال. 
الـتـزوير فـعل يـحـاسب عـليه الـقـانـون في الـتعـامالت ذات االثـر احملـدود فـكيف اذا
سـتقبـل االجيال ويـترتب علـيه منح الـقاب علـمية كـان االثر عـلمي وبحـثي ويتـعلق 
غيـر مـستـحـقة وكل مـا يـترتب عـلـيهـا من قـرارات علـمـية وبـحـثيـة من اشـراف على
ـناقـشـات الـعلـمـية اجـسـتـير والـدكـتـوراه في ا الدراسـات الـعـليـا الى مـنح درجـة ا

شاركة في اللجان العلمية والقائمة طويلة.  وا
الـتزويـر في احملررات العـلمـية (قـبول الـنشر اجملالت الـعلـميـة الترقـيات الـعلـمية)
يـحـتـاج الى مـراجـعـة من تـاريخ صـدور تـعـلـيـمـات الـتـرقـيـات الـعـمـلـيـة لـعـام 2017
ـيـة وخاصـة الـتي لم ترسل ـقبـولة لـلـنشـر في اجملالت الـعا ـنشـورة وا (الـبحـوث ا
الئمة بـشانها. النها أَسَاءَت وتُسِيء للتـقييم واعتبرت أصيـلة) واتخاذ االجراءات ا
كن ازالته هن واجملـتمع ال  الى العمـلية التعـليميـة والبحثـية ولها اثـر مدمر على ا
ـدى الـبعـيد. نـدعو وزارة الـتـعلـيم العـالي والـبحث الـعـلمي والـسلـطات حـتى على ا
صالـح واجملتمـع ومستـقبل الـتشريـعيـة والتـنفـيذيـة والقـضائـية حلـمايـة اصحـاب ا
االجيال من االحتيال والتزوير العلمي والبحثي ورصانة العملية التعليمية والبحثية
تلـكون كفـايات علـمية ـراجعة شـاملة تـعتـمد على خـبراء علـمي ومـهنيـ  وذلك 
ـسؤولية الـعلمية والـقانونية وعمليـة وبحثية ومـهنية والـكترونية مـرموقة وعلى قدر ا
واالخالقية واالجـتماعية والتاريخية للتاكد من صحة الترقيات العلمية
من تاريخ نـفاذ تعليـمات الترقـيات العلـمية لعام  2017 والغاء
كل االســتـثـنـاءات الـوزاريـة وغــيـرهـا الن الـتـرقـيــات الـعـلـمـيـة
زور هي مـن ابشع انـواع االحـتـيال ـعـتـمدة عـلى الـنـشـر ا ا
والـتـزويــر واكـثـرهــا خـطـورة عــلى اجملـتــمع والـقـيم واالدارة

ستقبل. اللهم اني بلغت اللهم فاشهد. هن وا وا
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ـنـاطق االخرى الـزهور  بـاالضـافة الى ا
مـكـتـمـلـة الـبـنى الـتـحـتـيـة) ومـضى الى
الـــقــــول انه ( الــــتـــوجــــيه بــــاالســـراع
لـتحـويل جـميع االراضي وفق قـانون 80
ـتــضـمن ايـكــال جـمـيع لــسـنـة 1970  وا
االراضي الـــتــابـــعــة لـــعــقـــارات الــدولــة
صفرة واخلـالية من العقود الزراعية وا
ـؤسـسـات ـائـيــة الى ا مـنـهـا احلــصـة ا
الـبلديـة بغـية تـوفيـر االراضي الـسكـنية
ـستحـقيـها).  عـلى صعـيد مـتصل طالب
مــدونــون  بـــتــفــســيـــر وصــول اغــطــيــة
اجملـاري اخملتوم عليـها اسم امانة بغداد
الـى الـــكــــويت. وقــــالــــوا في احــــاديث لـ
(الــزمــان) امس (عــلـى االمــانــة تــفــســيـر
كـيفـيـة وصول اغـطـية اجملـاري اخملـتوم
عـليـها اسـمهـا الى الـكويت) مـؤكدين ان

هو الـثـاني بـعد تـصـوير (هـذه الفـيـديـو 
هـذه االغـطـيــة في مـديـنـة غــازي عـنـتـاب
الــتــركــيــة). وتــداولت مــواقع الــتــواصل
االجـتـمـاعي فــيـديـو يـظــهـر فـيه مـواطن
كـويـتـي يـصــور أغـطــيـة مــجـاري صـرف
صـحي  مـختـومـة بـشـعار امـانـة بـغداد
األمـــر الـــذي أثــار ضـــجـــة كـــبـــيـــرة بــ
. وأثـار الـفـيـديـو ردود فعل ـسـتخـدمـ ا
ـسـؤول واسـعة  حـيث اتـهم الـبعض ا
ـمتـلـكات الـعـامـة وبيـعـها الى بتـهـريب ا
تسير دول اجلـوار. وكانت امراة عراقية 
في أحـــد شــوارع مـــديــة غــازي عـــنــتــاب
التـركية لتتـفاجأ بأغطـية مجاري مدوّن
عليها محافظة بغداد مجاري احملمودية
قـائلـة في مـقطـع فيـديـو (ماذا تـفـعل هذه

محمد جابرالعطاهنا في غازي عنتاب?).

واالســـتـــنـــزاف وهــذه الـــســـيـــاقت
يـحـتـاج الى فـحـوصـات خـاصة ) ,
وثم االعتماد على البحوث العلمية
الـرصـينـة الـتي تـقـدر حـجم الوارد
السنوي حلـوض حدود العراق من
الـــــداخل من االمـــــطــــار وانـــــشــــاء
مـشـاريـع خلـزنـهـا واالسـتـفـادة من
كوارث الفـيضانات وحتـويلها الى
ـــيـــاه الى اهـم مـــورد من مــــوارد ا
الـــــــعـــــــراق عـن طـــــــريـق اخلـــــــزن
واستـغالل طوبوغـرافية الـطبيـعية
لـلـعـراق  ,وهـنـا اريـد ان اقف عـلى
ياه) ,التي هذه النـقطة (خـزانات ا
هي جـزء من مــسـؤولـيـة احلـكـومـة
الــعــراقــيــة ,الــعــراق يــحــتــاج الى
خـــزانـــات مـــيـــاه االمـــطـــار وهـــنــا
فهوم قصودة ليس   اخلزانات ا
انـشـاء الــسـدود فـحـسب بل ايـضـا

خــزانــات عــلى مــســارات الــوديـان
ـناطق الـتي تمـتاز الطـبـيعـية في ا
بـــغــزارة االمــطــار اي احملــافــظــات
اقــلـيم كــوردسـتـان حــيث لـلــتـغـلب
عــلـى هــذه االزمــة يــجب ان يــكــون
هـناك خـطـة طويـلـة االمد و تـعاون
ـركـز ضـروري جـدا بـ االقـلـيم وا
ــيـاه هـذه لــغـرض تــنـمـيــة قـطـاع ا
نـقـذ لكل مـناطق اخلـطة سـيكـون ا
ــثـال فـوائـد الــعـراق عـلى ســبـيل ا
ـــيـــاه  االســـتـــفـــادة من حـــصـــاد ا
ــائــيــة لالمــطـار لـألوديـة ــوارد ا ا
وسـميـة لتـحسـ رطوبـة التـربة ا
ـسـاعـدة لـرفع اإلنـتـاج الـزراعي وا
في تقـليص آثـار مشـاكل التـرسيب

واالجنراف.
ـــســـاعـــدة في بـــعض احلــاالت  وا
عـلى حتـسـ الـتـغـذيـة الـطـبـيـعـية
ائية اجلوفـية وبالتالي للطبقـات ا
تــــعـــتــــبـــر كــــوســـيــــلـــة تــــرشـــيـــد
ـــائـــيــة ـــوارد ا الســـتـــخــدامـــات ا
الــسـطـحـيــة بـتـخـزيــنـهـا في بـاطن
سـاعـدة علـى االستـقرار األرض وا
االجـتـمــاعي في األريـاف وعـائـدهـا
دى البعيد االقتصادي كبير على ا
قـارنة بـتكـلفـتهـا اإلنشـائيـة. لو بـا
طــبــقت هـذه الــنــقـاط  ,لـكــان حـال

العراق افضل بكثير . 
ومن جــهـة ثـانـيـة مـن مـسـؤولـيـات
احلـكـومـة الـعراقـيـة يـجب مـتـابـعة
يـاه اجلوفيـة ووضع نظام االبار ا
ــتــبــعــة انــتــاجــيــة االبــار خــاص 
وجـود في متابعة انتاج كالنظام ا
ابـار الــنـفط حـيـث جتـرى فـحـوص
كفاءة االنـتاجية االبـار واالستدامة
وبـــنـــفـس االســـلـــوب يــــجب عـــمل
ـعـرفـة االنتـاجـية جتـارب وفحص 
االمنة وكفاءة االبـار وبعد الفحص
كن التقرير مصير البئر بقبولها
جـمـيع لالنــتـاج او عـدم قــبـولـهـا  ,
ــيــاه اجلــودة فـي الــعـراق االبــار ا

لـيـست لـهـا قـوانـ علـمـيـة مـحـكـمة
مـثـبـتـة في جـمـيع الـوزارات لـغرض
ــــيـــاه اجلـــوفـــيـــة احلـــفــــاظ عـــلى ا
واســتــدامـة الــتـصــاريف االمــنـة من
ــا هــنــاك عــشــوائـيــة في االبــار وا
احلـفـر وال يــوجـد فـحـصـوصـات مع

االسف   .
{ دكــتـور ,في اي خــانـة تــضع الــوضع
ـائي العراقي  ,ظـاهرة عابرة  ,ازمة ,ام ا

  ماساة ?
ـــــاســـــاة . - بـال شك فـي خـــــانــــــة ا
بــبـســاطـة الن االحــتـبــاس احلـراري
ــاط هــطــول االمــطــار في يــغــيــر ا
الـعــالم والـعـراق يـتـاثـر كـثـيـرابـهـذا
ـعـنـية الـتـغـيـيـر وكـثـيـر من الـدول ا
بــدات مـنـذ عـشـرة ســنـوات بـاتـخـاذ
االجــرارات الالزمــة لــلـــتــكــيــيف مع
الـــظـــاهـــرة ولـــكـن لالسف الـــعـــراق

حـكــومـةَ حلـد االن كـانه غــيـر مـعـني
ــوضـوع ,وحــسب تــقــاريــر بــهــذا ا
تـحدة لالنـواء اجلوية خالل اال ا
الـثالث الـسـنـوات الـقـادمـة سـتـكـون
ســـنــة االعـــلى درجـــات احلــرارة في
الــــشــــرق االوسط يـــــجب ان نــــهيء
مـكن ان يسجل نفسـنا لذلك ,ومن ا
درجـات احلـرارة اكــبـر الـعـام 2016
حيث سـجلت اعـلى درجات احلرارة

حلـــــــــــــــــد االن
وستـكـون هذه
الــســنــة اعــلى
تـــــــســــــجـــــــيل
لـــلـــحــرارة في
الــــــــــــعــــــــــــالـم
والـــــــــعـــــــــراق
بــالـذات  ,اذان
على احلـكـومة
الـعـراقـيـة هذه
الــــتـــحــــديـــات
بنـظر االعـتبار
ويـجب ان يـتم
الـــتـــعـــاون مع
اقليم كوردستان

ــدى ووضع خـــطــة عالجــات عــلى ا
القريب والبعيد لهذه الظاهرة حيث
ان زيــادة مـعــدالت درجــات احلـرارة
قدار  1.5درجة مئـوية يعـتبر رقم
كـبـير جـدا مـقـارنـة بالـكـرة االرضـية
يـجب الــوقـوف عـلـيـهـا وان يـحـسب
لــهــا حــســاب خـاص فـي مــنــظــومـة
ـيـاه والــبـيـئـة و الـطـاقـة  و خـطط ا
ــســتــدامــة في الــعـراق الــتــنـمــيــة ا

واقليم كوردستان     
ائي ـرعب في الوضع ا قلق او ا { مـا ا

العراقي ? 
ـيـاه أثر خـطـيـر على وكـان لنـقص ا
العراق. هذا الـعام وحسب تصريح
ــائــيــة الــعــراقي ان ــوارد ا وزيـــر ا
يـاه الـقادمـة من تركـيا عـبر نـهري ا
دجلة والفرات انخـفضت بنسبة 50
ـياه ـئة  وقـد انخـفض منـسوب ا با
في نـهـر الـزاب في محـافـظـة كـركوك
ـــئــة  مـن مــحـــتــواه حــوالي 70 بــا
ــائي  في حـ الــروافـد واالنــهـار ا
الــتى تــصل الـى ســد دبـنــدخــان في
شــمـــال الـــعــراق قـــد انــخـــفض الى
الــصــفــر. في الـــعــراق كــان مــوسم
ــوسم االمــطــار 2021-2020 هــو ا
األكـثــر جــفــافــا في األربــعــ عــامـا
ــا تــسـبـب في تــنـاقص األخــيــرة 
ـيــاه في نــهـري دجــلـة حــاد تــدفق ا
ـئـة والـفــرات بـلـغت نــسـبـته 29 بـا

ئة  على التوالي..  و73 با
ـقـلق او الـرعب هـو ان لكل وكـذلك ا
مــشــكــلــة اذا وجــدت لــهــا حل و من
يبحث عن حلـها بجديـة سوف يجد
اهل االخــتــصــاص ويــســاعـدون في
ـشـكـلـة كمـا في تـقـلـيل او حتـجـيم ا
كــثـيــر من الــدول ولـكن في الــعـراق
ــيـاه الـتـصــحـر والـعـواصف ازمـة ا

ـنبع { غـالـبـا مـا نـلـقي الـلـوم عـلى دول ا
ـيــاه ? مـا (اجلــوار) في مــوضـوع ازمــة ا
حــقـــيــقــة ذلك  ? ومـــا حــدود مــســـؤولــيــة

احلكومة العراقية?
ـصـادر الــرئـيــسـيــة لـلـمــيـاه في - ا
الــعـراق هي نــهـري دجــلـة والــفـرات
وروافــدهـمــا حـيث يــوفـران 98 من
ـيـاه الـسـطـحـيـة لـلـبالد. يـنـبع كال ا
ر نـهر الـنهـرين من تـركيـا بـينـمـا 
الفـرات عبـر سوريـا وتتـدفق بعض

الروافد عبر إيران..
كــان الــعــراق في وضع جــيـد فــيــمـا
ــيــاه حــتى عــام 1970 يــتــعــلق بـــا
بسسب نـهري دجلـة والفرات ,ولكن
بــعــد ذلك فــقــدت الــبالد حــوالي 40

ئة من مياهها. با
تــــمــــيـــــزت دول الــــشــــرق األوسط 
وخاصة العراق وإقليم كوردستان 
ــــائــــيــــة مــــنـــذ ــــوارد ا بــــنـــقـص ا
ـاضي ويـرجع سـبـعـيـنـيـات الـقرن ا
ذلك الى ســيـاســات الـدول اجملـاورة
(وخــاصـــة تــركـــيــا) جتـــاه الــعــراق
تخصصة ا انعدام االدارة الرشـدة 
ـيـاه واالفتـقار يـاه مع هدر ا لـف ا
إلى تقنيات الـري احلديثة مع زيادة
الــــــســـــــكـــــــان واألمن الـــــــغـــــــذائي,
ناخ  واحتياجات الطاقة  وتغير ا
وارتفـاع درجـات احلرارة وكـمـا كان
النــخـفــاض هـطــول االمـطــار تـأثــيـر
خطـير على خـزانات الـعراق حوالي
ـــيـــاه قـــد 8 مــــلـــيـــار مــــكـــعب مـن ا
ناخي وبـينما ليس الـتغير ا تتبخر
ياه إال أنه السبب الـوحيد لشـحة ا
تسبب في تـناقص في ميـاه األمطار
لـــــلــــزراعـــــة وتــــدهـــــور في جــــودة
ـيــاه الـعــذبـة نــتـيــجـة احـتــيـاطـي ا
ـلحي) لـلـتـدفق الـعكـسي (الـلـسـان ا
احلـة الـقادمـة من اخلـليج لـلمـيـاه ا
يـاه اجلوفية العربي نـحو طبـقات ا
تزايدة. العذبة وتركيزات التلوث ا
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وهــجـــرة الـــســكـــان من الـــريف إلى
ـــديــنـــة  وعـــدم وجـــود خـــزانــات ا
ياه كل ذلك أدى ومشاريع حصاد ا
شكـلة وكـذلك احد ابرز إلى تفـاقم ا
ياه  في أبرز االسبـاب وراء شحـة ا
ــا فـيـهـا الـطـلب الـزراعي الـعـراق 
ــتــزايــد واتــســاع رقـعــة االراضي ا
ـياه ـروية بـاسـتـخـدام ا الـزراعـيـة ا
اجلــوفـيـة. وبـيــنـمـا تــشـكل الـزراعـة
ياه ئـة من استـهالك ا نسبة 70 با
ي جنــد أنـهـا عــلى الـصــعـيـد الــعـا
ــــئــــة في تـــبــــلـغ أكـــثــــر من 80 بــــا
نطقة.قرابة 3 من ب كل 5 أطفال ا
في الـعراق لـيس لـديـهم وصول إلى
ــاء اآلمن كـمـا أن أقل من خـدمـات ا
ـــدارس في عـــمــوم الـــبــلــد نــصف ا
ا اء األسـاسيـة  تمـتـلك خدمـات ا
يــعـرض صــحــة األطــفــال لــلــخــطـر
ـعرفي ـوهم ا ويـهدد تـغـذيتـهم و

ستقبلية. وسبل عيشهم ا
من جــهـة ثـانـيـة الــسـبب الـذي فـاقم
ـنـبع وخـاصـة تـركـيا مـشـكـلـة دول ا
عدم وجـود قانـون دولي صارم يـلزم
الدول اجملاورة بتلك األنهار الدولية
ــيــاه لـكـل بــلـد لاللــتــزام بــحــصــة ا
ــصب وعــدم وجــود وضــعـف دول ا

نبع اتفاقـيات رصيـنة تلـزم الدول ا
ـصب او بـعـدم الــضـغط عـلى دول ا
بـاالحـرى (احلـكـومـة الـعـراقـيـة حلد
ــوضــوع بــاجلــديـة االن لـم تــاخــذ ا
الـــتي يــســـتــحــقـــهــا خـــطــورة هــذا
ـوضــوع ) والـدلـيـل عـلى هـذا ذلك ا
ان نهري دجلة والـفرات وروافدهما
اصــبــحت مــكــبــا لــلــمــيــاه االســنــة
ـسـتــشـفــيـات وفـضالت وفــضالت ا
الـصـنـاعـة بـدون اي مـعـاجلة فـضال
عن النفايـات التي تلقى فـي مياهها
حيث في هذه احلـالة سوف يـحتاج
الــعـــراق الى اضـــعــاف احـــتـــيــاجه
احلـقــيـقي لـغـرض تــنـظـيف االنـهـار
وحتويل هذه الفضالت الى اخلليج
وبهذه احلالة العراق لم يدمر بيئته
فـحـسب بل يـدمـر بـيـئـة الـعـالم عـند
وصـــول الـــفــضـالت الى اخلـــلــيج ,

السـوال الذي يـطرح نـفسه االن اين
وزارة الـتــخـطـيط وبــقـيـة الـوزارات
ـسـتـدامة  ,الم ـعـنـيـة بـالـتنـمـيـة ا ا
يـوقع الـعـراق عـلى بـنـود اتـفـاقـيات
ـسـتـدامة  ,اين الـقـنوات الـتـنمـيـة ا
االعالمــيــة الــرســمــيــة من تــثــقــيف
واطن بشروط احلفاظ على البيئة ا
ـوجـب شـروط الــتــنـمــيـة ــيــاه  وا
اذا الدولة ساكتة على ستدامة  , ا
من يــلـقـون بــالـفـضالت والــنـفـايـات
ـاذا ال يــوجـد مــبـاشــرة في االنـهــار
ــتـــجـــاوزين عـــلى اســـالــيـب ردع  ا
محرمات االنهار ,في وقت  يتسارع
العالم فيما يتناوله العلماء في هذا
اجملال من خالل البحـوث والتقارير
ـؤتـمـرات الـدولـيه فـأن الـفـنـيه في ا
ـيـاه الـتـي يـعـيـشــهـا الـعـالم ازمــة ا
الــيــوم تـهــدد مــســتــقــبل كــثـيــر من
شعوب العالم حـيث هناك  انعكاس
خـــطــيـــر لـــلــمـــيـــاه عــلـى اجلــوانب
االقتصـاديه واالجتمـاعيه لكـثير من
الـدول وخـاصـة دول الـعـالم الـثـالث

ومنها العراق . 
 وفي االجتــاه االخــر فـيــمـا لــو كـان
هناك تخطيط ستراتيجي ومشاريع
ـدة 100 تــوسس لـلــمـدى الــبـعــيـد 
سـنــة قــادمــة عــلى اقـل تــقــديـر ,من
ـياه تـشـريع قـوان احلـفـاظ عـلى ا
والـبـيـئـة وااللـتـزام ببـنـود الـتـنـمـية
ـيـاه االسـنة ـسـتدامـة ومـعـاجلة ا ا
واالستـفادة مـنهـا في الري وحتـلية
ــاحلـــة في وسط وجــنــوب ـــيــاه ا ا
العراق واستثـمار الطاقة الـشمسية
نطقـة الغربية ووسط الكبيـرة في ا
ـيـاه, وجـنـوب الـعـراق في حتـلـيـة ا
واسـتـخـدان تـقـنـات الـري احلـديـثـة
ـــيــاه وفـــحص انـــتــاجـــيـــة االبــار ا
اجلــوفـــيـــة (حــيـث في مـــعــظم دول
الــعــالم ســيـــاقــات خــاصــة وخــطط
ــيـاه اســتــراتـيــجــيــة حلــفــر ابــار ا
اجلـوفـية وهـنـاك  فـرق بـ االنـتاج
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موسكو

ان من يـستـعـرض تـاريخ العـصـور الـوسطى االوربـيـة ال غلـب الدول االوربـيـة وتاريخ
دولة الـشر والـعدوانـية والـكراهـية امـريكـا الذي ال يـتجـاوز عمـرها مائـتي سنـة والتي
تكونت من خـليط  مختلف األعـراق تتولد لديه صورة عن الـتاريخ االسود لهذه الدول
اذا تـؤيد هذه الـدول  االرهاب و تسا اسي لشـعوبهـا قبل غيـرهم وعرف  شوب بـا ا
نـده حـيث كـانت  الـنـزاعات قـائـمـة بـ واليات الـشـمـال وواليات اجلـنـوب في أمـريـكا

نزاعا قاتال ومريرا .
كما كـانت جتري في بريطانيا حاالت اغتـصاب وسيطرة على اراضي الفقراء وكذلك
احلال في بلـجيكا وفرنسا اضافة الى التعامل اخملزي بل واخملجل تماما مع شعوب
الك الكبـار ورجال اجليش واالقـطاعيـ ورجال الكـنيسة الدول االفريـقية  من قـبل ا
تسـيدو ن هكذا جتـري االمور في ذلك العصـر وهذا هو تـاريخهم  و ليـطلع  العالم ا
علـى هذا الـتـاريخ االسـود لـهـذه الـدول  الـتي تـرعى االرهـاب وتـؤيـد مـعـقل  االرهاب
(الـكيان الـصهيـوني)الذي يتـعامل بـوحشيـة وهمجـية مع شعب اعـزل تخلى عـنه ابناء
قومه واغـتصـبت ارضه من قبل  هـذا الكـيان الـلقـيط بحق لـنرى مـاذا سيكـون موقف
هـذه الـدول غـيـر االسـتنـكـار الـذي عـمـر هـذا االستـنـكـار مـا عـأ د حق  إلصـحابه وال
ـواثـيق واالعـراف انـصف مـظـلـوم ظـلم  هـذا الـكـيـان الـذي ال يـحـتـرم الـقـوانـ وال  ا
ــلـحق  االضـافي االول  لـلــقـانـون الـدولي ـادة ( 1) (79) من ا الـدولـيــة اذ حـددت ا
االنساني  أن الـصحفـييـن فـي الواقـع يـواجهـون مـخاطـر  فـي مـناطـق النــزاعليـس
بســبب نـقـص احلمـايــة الـقانـونـيـةبـل بـســبب غـيـاب االحـتــرام في منـاطق الـنزاع و
قتـضى القانـون الدولي االنـساني  اذ يؤكـد البروتـكول على بـسبب غـياب االحتـرام 

تصنـيف الصحفيـ الذين يباشـرون مهمات مهـنية خطرة في
ـسلـحـة يـصـنـفون كـأشـخـاص مـدنـي مـنـاطق الـنـزاعـات ا
قتـضى القانون الدولي االنساني  ويـلزم معاملتهم على
هـذا الـنـحـو وبـعـد فـمـا لـذي كـان لـدى الـشـهـيـدة  شيـرين
رحــمــهــا الــله وادخـلــهــا فــســيح جـنــانه هـل كـانـت حتـمل
الـسالح  يـا أوغـاد العـصـر والـزمان الـرديء اخـزاكم الله

واخزى مؤيديكم وكل من وضع يده بأيديكم. 

تد بجذوره في أعماق بالتأكـيد هناك تصحر يـضرب العراق وهو ليس باجلـديد بل 
ـدمـر في تـشـويه احلـيـاة على ـيـة  دورها ا ـنـاخـية الـعـا . لـعـبت الـتـغيـيـرات ا الـسنـ
ي نحـو الثـروة وراء كل ما يـتعـرض له الكـوكب. تتـحمل الدول األرض. الـسبـاق العـا
الـصـنـاعيـة الـكبـرى وهي في سـبـاقهـا الـتـنافـسي احملـموم مـن أجل اإلستـحـواذ على
ي الـوزر األكبر عـلى ما يحـدث وهو ما  يـنذر بكـارثة بيـئية قد سـوق اإلستهالك الـعا
تدفع البشـرية الى الهالك. فيما يخص العراق نحن أمام مـفارقة غريبة. فلقد تكاتفت
ــســؤولــيــاتـهــا في وضع ــيــة مع إهــمـال حــكــومي مــزمن  ــنــاخــيـة الــعــا الـظــروف ا
صيرية التي وصلـنا اليها اآلن وهو إهمال الئمة لتدارك األخـطار ا الستراتـيجيات ا
رافق الـوطـنـية يـكـاد يـكون مـتـعـمداً أو ال أبـالـيـاً أو بسـبب اجلـهل الـذي سـاد إدارة ا
وبسـبب اجلـهلـة الذين تـبـوأوا مواقع غـير مـؤهـل لـها وبـسـبب إنعـدام روح  اإلنتـماء
ن كان همهم نخرطـ في النشاط السـياسي  للوطن لـدي قسم ال يستهـان به من ا
األول واألخير وال يـزال حتقيق منـافعهم الشـخصية ولـتذهب البالد ومن يسـكن فيها
ـواطن الــعـراقي الـفــرد نـفـسه في الى اجلـحــيم.  كل هـذا مع إنــدفـاعـة شـرســة من ا
ـتـعمـد لـلـمسـاحـات اخلـضراء ـساهـمـة بـتخـريب بـيـئتـه الوطـنـيـة من خالل إهمـاله ا ا
عنـية التي والـقيام بـتجريـفها ألغـراض جتارية نـفعيـة بتشـجيع ضـمني من اجلهـات ا
وقـفت مـتفـرجـة على عـمـله الـتخـريـبي و لم تبـادر يـوماً الى تـفـعيل الـقـوان واألنـظـمة
والـتعـليـمات  الـتي تمـنع حتويل األراضي الـزراعيـة إلستـخدامـات أخرى. إن مـظاهر
نـذرة ومـالم تـتحـرك اجلـهات الـتصـحـر في الـبـيئـة الـعراقـيـة وصـلت الى مـرحلـتـهـا ا
سـؤولة بـسرعـة لتدارك األمـر فإنـنا مـقبـلون علـى كارثة مـحقـقة. هل سـتتـحرك هذه ا
ياه التي يعتمد عليها العراق وتمارس اجلهات مثالً ال حـصراً على حكومات منابع ا
أوراق الـضـغط الـكثـيـرة الـتي بـيدهـا وأهـمـهـا ورقة الـضـغط الـتـجاريـة الـتي تـقول أن
لـيارات من الدوالرات هي قيمة البـضائع التي يستوردهـا هذا البلد سنوياً عشرات ا

اذا? من تلك البلدان? ال تبدو في األفق أي بارقة أمل في حدوث هذا. 
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كـما تصـحرت البـيئة الـعراقيـة تصحـرت أيضاً مع األسـف الروح العـراقية. أرجوا
أال يـكـون هـذا الـكالم صـادمـاً لــكن هـذه هي احلـقـيـقـة. فـمـنـذ عـام اإلحـتالل األسـود
وهــنـاك حتـوالت مــأسـاويـة تــتـوالى عــلى الـعــراق وحتـفـر فــيه وفي أسس شـخــصـيـة
وظـف عـلى حـد سـواء. ألـيس حتـوالً عـمـيـقاً حـدث فـي هذه وظـف وغـيـر ا ـواطـن ا ا

الشخصية عندما لم يعد السياسي يخجل من أن يكون فاسداً? 
واطن الذي يراجعه رشوة بدون أن يرف له جفن احلياء? وظف من ا وعندمـا يطلب ا
 وعندمـا يغش التاجر في سنداته وقوائم بضائعه  وال يرى ضيراً في هذا بل يعتبره
ـدفـونة حتت شطـارة عـلى الـدولـة? وعنـدمـا يـفـتي رجل قـائالً أن نـهب أموال الـدولـة ا

اذا هي حالل?  األرض حالل? 
ـواطن العـادي الـذي ال يجـد ثمن هكـذا. أفـليس طـبيـعـياً بـعد هـذا أن تتـصـحر روح ا
د يده الى رغيف اخلبـز? وأن يتصحر قلب وعقل وضمير أي شاب أو شابة عندما 
جـيبه يتـمنى أن تـخرج بـعشرة أالف ديـنار فـإذا بها تـخرج صـفراً? أليس طـبيـعياً أن

س اليد مالي تتـصحر روحهم وهم يرون رأي الع ويلمسون 
بل ملـيارات الـدوالرات من أموالـهم تـنهب وتـهرب الى بـلدان
ـعـظم من يـتصـدرون الـعمل الـسـياسي اجلـنسـيـة الثـانـية 
ـصـرفي والـتسـلـيحي الـذي عـاد ال ينـفك عن الـتـجاري وا
وما الى ذلك?  ألـيس من الـطبـيعـي  بعـد هذا أن أن تـطرأ
حتوالت جـوهـريـة عـلى هذه الـشـخـصيـة تـفـقده أصـالـتـها

وتدفع به الى اإلنحراف والتصحر والعنف والقسوة?

-1-
قد تسألني وتقول :

كيف تمكنتَ مِنْ اصدار جزئ من ( موسوعة العراق اجلديد ) خالل شهر واحد ?
وهما حتـديداً : ( رموز وكنـوز ) و ( أطياف وأوصاف ) فـقد صدرا في شهـر نسيان

نصرم  . ا
فأقول :

أنّي أُنفِـقُ وقتي مـلتـذاً بالـقراءة والـكـتابـة في عصـر قلّ فيـه القـرّاء للـكتب وانـصرف
ا ينشر في وسائل التواصل االجتماعي . معظمهم 

-2-
والكتب هي أنـدى البسات عطاءً ويـقتطفُ القار منهـا أطيبَ الثمار ويأنس بروائع

األخبار ... ويحيط بكثير من األسرار 
-3-

هناك من يقرأ ولكنه ال يكتب وهو في هذا يجعل الفوائد محصورة في نطاق ذاته .
أمـا الـذي يـقـرن الـقـراءةَ بـالـكــتـابـة فـهـو يـقـدّم لألجـيـال مـا يـراه نـافـعـا ويُـثـري بـذلك

الرصيد الفكري والثقافي والعلمي واألدبي لِقُرّائه .
وفي هذا خير كثير  –كما ال يخفى - .

-4-
ـعطيات ـستجدات وا ان الشهادة اجلـامعية ال تـغني يقيـنا عن مواصلـة التفاعل مع ا
الـتي يفـرزها احلـراك الـعلـمي والثـقـافي والفـكري واألدبي ولن يـحـظى الذين حـرموا

طلوبة االّ بالنصيب األدنى . تابعات ا أنفسهم من ا
-5-

عرفي األدنى على أصحاب الرصيد الثّر في ومن الَنَكد أنْ يتقدم أصحاب الرصيد ا
قبور ح جعل الوالء السياسي ا سَنَّهُ الطاغية ا ( العراق اجلديد ) وهو استنساخ 

همات . ناصب وا عيار في اسناد ا له هو األساس وا
-6-

ـوازين هـو الـذي جـعـل الـبالد تـعـيش حــاالتٍ مِنَ اإلنـكـمـاش واالضـطـراب وتـعـطــيل ا
والتخلف ...!!

ـعـايـيـر يؤمل أنْ تـزول الـكـوابيس وازين وا ومتى مـا زالت هـذه االنـتـهاكـات حلـرمـة ا
اخلانقة .

-7-
وكاتب السـطور أمسك بالقلم  وعبّر برباعية عما جتيش به نَفْسُه مِنْ أحاسيس فقال

:
لوال القراءةُ والكتابَه 
لغدوتْ رهناً للكآبة 

انّي لَيُسْعِدُني الغدوُ 
ستطابَهْ  الى الرياضِ ا
ِ الكتابُ  أندى البسات

فكيف ال أرتادُ بابه ?
وأذوب منتعشا بِنَفْح
ُذابَهْ ُهِج ا الفِكْرِ وا

دانا خضر
مولود

 bO:« b³Ž bLŠ√

أربيل

ـياه ـياه االوسـاط الـعلـميـة والـبحـثـية في اصـقـاع العـالم  وشـمل القـلق من شح ا شـغل موضـوع ا
شتغـل في قطاع الزراعة  والري والـتنمية في العراق وزحف التصـحر مختلف الفئـات والسيما ا
ـتــرتـبـة عـلى الـصــمت والـعـجـز احلــكـومي انـطـلـقت ومع تـنـامـي الـوعي بـخـطـورة اآلثــار  اخلـطـيـرة ا
االصــوات الـوطـنـيـة والـشــعـبـيـة تـدعــو الجـراءات عـاجـلـة وحـاســمـة وفي لـقـاء مـصــادفـة جـمـعـنـا
دنـيـة بكـلـية ي واخلـبيـر الـدولي الـبرفـسـور دانا خـضـر مولـود رئـيس قـسم الهـنـدسـة ا بـاالكـاد
الهندسة في جامعة صـالح الدين  وقفنا على بعض تداعيات الكارثـة البيئية واالنسانية لنقص
ـلف وعبر جلسـة مفعمة ـائية وسيـاسة الدول اجملاورة جتاه حـصة العراق في هذا ا وارد ا ا

باحلرص على أهمية تضافر اجلهود  لتدارك اخلطر الزاحف دار هذا احلوار مع مولود:

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

بـحث محـافظ بغـداد مـحمـد جابـرالعـطا
مع الــــوكـــيـل الـــفــــني لـــوزارة االعــــمـــار
واالسـكان والـبلـديـات واالشغـال العـامة
آليـة تنـفيذ جـابر عـبد خـاجي احلســاني
مــداخل الــعــاصــمـة. وقــال بــيــان تــلــقـته
الـــذي (الـــزمــــان) امس ان (االجـــتـــمـــاع 
قيم والشركات هندس ا حضرته دوائر ا
ـداخل بغـداد واألقسام ـشاريع ا ـنفذة  ا
قترحة ناقش التصاميم ا الـفنية األخرى
ـنفـذة ومقـارنتـها مع من قـبل الشـركات ا
ُــعــدة من قــبـل احملــافــظـة الــتــصــامــيم ا
ـــصــــادق عـــلــــيـــهــــا من قــــبل الـــوزارة ا
ومالحـظة أوجه االختالف وتـذليل جميع
داخل بتـصاميم العـقبات بـغية تـنفيـذ ا
ونـوعية وكفاءة عالية) ووجه احملافظ بـ

(دراسـة الـعـروض والـتـصـامـيم الـبـديـلـة
ـنفذة لـلمداخل الـتي قدمتـها الشـركات ا
من قـبل مـديـريـة الـطـرق واجلـسـور). من
أكـد عـبــد خـاجي ان (االجــتـمـاع جـانـبـه 
ـداخل ــراحل األولى لــتـنــفـيــذ ا بـحث ا
الــــتي تــــتــــمـــثـل بــــخـــطــــة الــــشــــركـــات
واســتـعــدادهــا وإمــكــانــيـاتــهــا الــفــنــيـة
ـاليـة بـاإلضـافـة إلى مـناقـشـة األفـكار وا
والـــعــروض الـــتــصــمـــيــمـــيــة الــبـــديــلــة
لـــلــشـــركـــات). واطـــلق الـــعــطـــا في وقت
ـــنـــاطق حـــمـــلـــة خـــدمــــيـــة في ا ســـابق
تـتضمن رفع االنقـاض وتنظيف الـطرفية
اجلـــزرات الـــوســـطـــيـــة وزيـــادة اعـــمــال
الـزراعة.  وقال خـالل اجتمـاع مع مديري
بـلــديـات اطــراف احملـافــظـة إن (احلــمـلـة
ـديـريـة بـلديـات اطـراف بـغداد تـتعـلق 

ـتـنـزهـات تــتـلـخص اعـمــالـهـا بـتـأهــيل ا
واعـمال التنـظيفات واجلـزرات الوسطية
ــــنــــاطـق حــــيث ورفع االنـــــقــــاض مـن ا
ؤسسات سـتكون احلملة مكثفة جلميع ا
الـبلـدية الـبالغ عـددها  16 بـلـدية مـوزعة
دة 60 بـ احياء العـاصمة وستـستمر 
يـومـاً وسيـتم من خـاللهـا تـقـو اعـمال
ـــؤســســات الـــبــلـــديــة) واشــار الى ان ا
(احلــمـلــة تـتــضـمن ايــضـا زيــادة اعـمـال
ـنـاخي بـعد الـزراعة نـتـيـجـة الـتحـول ا
الـتنسـيق مع وزارة الزراعـة الستـحصال
ــزروعــات بــغــيــة زراعــتــهــا في بــعض ا
مـنـاطـق حـزام بـغـداد) وتــابع ان (هـنـاك
ناطـق التي حتوي بنى تـوجها الكـساء ا
حتــتـيــة مـتــكــامـلــة في نـواحي اجلــسـر
واللـطيفـية واليوسـفية والرشـيد وقضاء

ÀuKð∫ االنهار تعاني من التلوث والنفايات
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{ االستاذ الدكتور دانا خضر مولود 
ماجستير  –دبلوم  – دكتوراه - اجلامعة التكنلوجيا فيينا  – النمسا 
ـدنيـة - كليـة الهنـدسة - جامـعة صالح الدين- رئـيس قسم الهـندسة ا

اربيل بروفيسورالهندسة  الهايدرولوجيا والبيئية.
ياه واالهمال وراء اجلفاف والتصحر d×Bð∫ نقص ا

الـتـرابــيـة وتـدمــيـر الـبــيـئـة يــتـمـدد
وبــــــدون اي بـــــــوادر لــــــبــــــحـث في
ناسب.    وضوع وايجاد احلل ا ا

سؤول عن هذا الوضع ? { من ا
- ليـست لي عالقة بالـسيـاسة ولكن
بـشـكل مـختـصـر الـعـراق يـعاني من
ازمـة وطن و افـقـده بـوصـلـة االدارة
فـي كل مـــحـــاور الـــدولــة ومـن هــذه

ياه  , احملاور محور ا
فاوض العراقي ثـال ا على سبيل ا
عــنـــدمــا تــذهـب لــلــتـــفــاوض حــول
االنــهــارالـدولــيــة مـفــاوضــاته لـيس
ـطلـوب ويـتـفاوض من سـتـوى ا بـا
مـــوقع ضــــعف ولـــيـس مـــوقع قـــوة
لــيــست لــديه صـالحــيــات الــضــغط
واســـــتـــــخـــــدام اوراق مـــــثل قـــــطع
ـــاذا الن الــــعالقــــات الـــتــــجـــاريــــة 
بـبـساطـة لـيس صـاحب اخـتـصاص
من يـــذهب لـــلــتـــفـــاوض و مـــعــظم
ــواقع  مــوضــوع ــســـؤولــ في ا ا
ـياه غـيـر اختـصـاصهم   ,هذا من ا
جـانب ومـن جـانب اخـر فـي مـنـاهج
وزارة الـتــربـيــة والـتــعـلــيم الــعـالي
ــائـيـة ال ـوارد ا وكــذلك الـزراعــة وا
ـــطــــلـــوب ل يــــوجــــد االهـــتــــمــــام ا
ـيـاه هـناك اخـتالط هـيـدرولـوجـيـا ا
هنـة ب اجلغـرافي واجليولوجي ا
ــائــيـة ــوارد ا ومــهــنــدس الــري وا
ـيـاه ـدنـي وحـيث ان مـوضــوع ا وا
ياه من صلب اختصاص مـهندس ا
والـــهــــيـــدرولــــوجي لــــذلك نـــرى ان
ـكـان الغـير ـناسب في ا الشـخص ا

مناسب  
كن تدارك هذا الوضع ?  { كيف 

ـــكـن لـــلـــوضع احلـــاي ان - نـــعم 

يـتـدارك عن طــريق مـا يـلي :الـعـراق
يــحــتــاج ســيــادة وقــنــاعــة بــوحـدة
صـير وعمل الـفريق الـواحد الذي ا
اذا ابطا اي عضو في الفريق خسر
كل الـفـريق  ,اذا وصـلت احلــكـومـة
ـكن ـسـتـوى  الـعـراقــيـة الى هـذا ا
كن له ان تدارك الـوضع والـعـراق 
يـــصل الى مــصــافـي الــدول الــعــالم
كــاســـتــحـــداث مــجـــمــوعــات االول 
ــصــلــحـة تـنــســيق بــ أصــحـاب ا
الـرئـيـسـيـ كـالـبـلـديـات ومـديـرات
اء والبـيئـة والصحـة والزراعة ا
ــؤســســات ــالــيــة وا والــطــاقــة وا
ا الوطنية والفاعل في القطاع 
ــثـــلي اجملــتـــمع الــدولي فـي ذلك 
لـدعم مـراجـعـة السـيـاسـات الـعـامة

وزيادة القدرات التكنولوجية.
الـــشــروع فـي خــطـط اســتــــــجـــابــة
ـياه ـنـاخي وادراج قلـة ا لـلتـغـير ا
كــمـكــوّن ذي أولــويــة وتــخــصــيص
ـعـاجلـة شح مـوازنـة مـالـيـة كـافـيـة 

ياه ا
يجب على احلـكومة الـعراقية وضع
ـشـكـلـة من نـدرة ـعـاجلـة ا بـرنـامج 
ــيــاه وحتـــديــد احلـــلــول. وقــد آن ا
األوان ألن تعتمد السياسة احلديثة
ـياه. ايـجـاد بيـئـة تمـكـينـية إلدارة ا
راسـخـة ذات سـياسـة وطـنـيـة عـامة

قوية ومنظومات ترشيدية تتصدى
ـا في ذلك اسـتـخراج يـاه  لـشح ا
ـائية يـاه اجلوفـية واحملاسـبة ا ا

وحتليل البيانات.
 يـجب زيـادة الوعي بـ الـعـراقـي
فـــيــمــا يـــتــعــلـق بــاالســتـــخــدامــات
اء. هناك حـاجة ماسة الرشيـدة ل ا
إلى استراتيجية للتثقيف في مجال
ــدارس والـــصـــحـــافــة ـــيــاه فـي ا ا

واألوساط الدينية.
كــــمــــا هـــــو احلــــال في الـــــبــــلــــدان
ـيـاه األوروبـيـة  يـجب اسـتـخـدام ا
والكهرباء يتم مراقبتها بكفاءة من
أجـل الـــــتــــحـــــكـم في االســـــتـــــهالك

واالحتفاظ بها.
W¾O³ « dÞU

كـخـطـوة اسـتـبـاقـيـة لـلـتـخـفـيف من
ـسـتقـبـليـة  فإن اخملـاطر الـبـيئـية ا
الــبــذور الــتي لــديــهم الــقــدرة عــلى
حتـــمل اجلـــفـــاف يـــجب أن تـــكـــون
ــــنـــاطق عـــرضـــة مـــنــــتـــشـــرة في ا
كن للتصحر. بعض احللول التي 
اتـخـاذها عـلى الـصـعيـد الـشـخصي
ــيـاه ــيــاه: وفــر ا والــدولـه لـنــدرة ا
ياه كلـما أمكن ذلك إعـادة تدويـر ا
ـتـعـلـقـة ــتـقـدمـة ا الـتـكـنـولـوجـيـا ا
ـــيـــاه حتـــســ بـــاحلـــفــاظ عـــلى ا
ــتــعــلــقــة بــالــزراعـة ــمــارسـات ا ا
استخدام أقل للمواد الكيميائية في
الـزراعـة حتـسـ شـبـكـات الـصرف
ــيــاه الــصــحـي حتــســ تـــوزيع ا

البنية التحتية. 
ــــكن لالمــــكـــانــــيـــات { الى اي مــــدى 
احلــالــيـــة تــدارك الــتــحـــذيــرات الــدولــيــة

باحتمال تصحر العراق عام 2050 ?
- االمــكـانــيـات
احلـــــــالـــــــيـــــــة
ضـعـيـفـة جـدا,
العراق يـحتاج
الى خــــــــطــــــــة
تـــشــــريـــعــــيـــة
قـــــانــــــونـــــيـــــة
تــــثـــقــــيـــفــــيـــة
اســتــثــمــاريــة,
تطبـيق قوان
الـــــــبــــــيـــــــئــــــة
والـــتــــنـــمــــيـــة
ستدامة على ا
ــــــســــــتــــــوى ا
الـدولي واحملـلي
ـــــتــــجـــــاوزيـن وتــــوجـــــيه  ,وردع ا
نتج الوطني العقوبة لهم ,حماية ا
 ,وقـطع العـالقات الـتـجـارية مع من
ــيــاه ضــد الــعــراق ــارس ورقــة ا
ويجب ان يكـون رد الفعل بـسمتوى
الــفـــعل او اكــثــر   ,والــوصــول الى

االكتفاء الذاتي  ,
وهـــنـــاك دول فـــقـــيـــرة وصـــلت الى
االكــتــفــاء الــذاتـي مــثل االردن بــلــد
يــعــتـــبــر من افــقـــر دول الــعــالم من
كــشــفت ـــائــيه  , ــوارد ا نـــاحــيـــة ا
صـحيـفـة "الغـد األردنيـة اخلـميس
رتـبة الثـانية في أن العراق احـتل ا
اســـتــيــراد اخلــضــار والــفــواكه من
اضي. ملكة خالل شهر نيسان ا ا
وفي اخلــــاتـــمــــة جـــمــــيع االعـــراف
واالديــــان مـــتـــفــــقـــون عـــلـى مـــبـــدا
االخالقــيــات االنــســانــيــة  احــتــرام
الــنـاس بـعـضـهم لـبــعض يـكـسـبـهم
صـــفه االنـــســـان.  االنـــســـان يـــحب
ــيــاه والـــهــواء الــبـــيــئــة أألرض وا
ويـعـتـبـرهـا امـانة وديـن يجـب ردها
بـــنــظـــافـــة واخالص الـى االجـــيــال
الـــقــادمــة  ولــيس ارثــا ورثــهــا من

اسالفه . 
اذا وصلت احلكومات والشعب الى
ـســتـوى االنـسـان عـنـد ذلك ال هـذا ا

تبقى وجود الي ازمة . 
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اقــتــضى حــضـــــــــــورك الى مــديــريــة بـــلــديــة الــعــمــارة
لغـــــــــرض احلـصـول عـلى اجـازة بـناء لـلـعـقـار تـسـلسل
(١٨٢/١٠٦/ الـهـادي) كـون مـناصـفـة بـيـنـنـا وخالل فـترة
(٣٠/ يوما) من تاريخ نـشر االعالن في اجلريدة وبعكسه
يـتم الــسـيـر فـي اجـراءات احلـصــول عـلى اجـازة الــبـنـاء

ويسقط حقك في االعتراض مستقبال.
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اقـتـضى حـضـــــــــورك الى صـنـدوق االسـكـان فـرع مـيـسـان
كــوني اروم احلـصــول عـلى قــرض بـنــاء لـلــعـقــار تـســلـسل
(١٨٢/١٠٦/ الهادي) كون منـاصفة بيننا وخالل فترة (٣٠/
يـومــا) من تـاريخ نـشــر االعالن في اجلـريـدة وبــعـكـسه يـتم
الــسـيـر فـي اجـراءات احلـصــول عـلى الـقــرض من صـنـدوق
االسكان فرع ميسان ويسقط حقك في االعتراض مستقبال.
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اقتضى حـضــــــــورك الى صندوق االسـكان العراقي
ـوافـقـة عـلى فـرع مـيـسـان وذلك لـتـثـبـيت اقـراركم بـا
قـيـام شـريك الـقـيـد عـدي نـاجي يـونس بـالـبـناء عـلى
ــرقــمـة (٥٥/٨٨١٩/ ــشــاع في الــقـطــعــة ا حــصــته ا
مـغـربة) لـغـرض تـسلـيـفه قرض االسـكـان وخالل مدة
اقــصــاهــا (٣٠/ يــومــا) من تــاريخ نــشــر االعالن في

اجلريدة وسوف يسقط حقك .

q Ë Ê«bI
ـرقم (٢٠٩٠١٦ في ٢٠٢٢/٤/٢٧) فـقـد الـوصل ا
الصادر من مـديرية بلديـة العمارة باســــــــــــــم
ـبـلــــــــغ ـواطـن حيـدر عـبـد احلـكـيم سـالم و ا
ـائــة وســـــبــعـون الف قـدره (٨٧٠٫٠٠٠) ثــمــا
ديـنــــــــــار عن قـيـمـة تـأمـيـنـات حـــــانـوت رقــم
(٣٦ / الــكــــراج الـــقـــد / ٤٢ / نــهـــر دجـــلــة)
فـعــــلى من يــعـثـر عـلــيه تـســــــلـيــمه الى جـهـة

االصدار.
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راجع ناقصة اعاله على ان يكون ا كاتب لالشتراك في ا ١- يسر شركة مصافي اجلنوب / شركة عامة بـدعوة اصحاب الشركات وا
فوض او وكيل له بوكالة رسمية صادرة ومصدقة من كاتب العدل. دير ا ا

شـتريات ودفـع قيمـة البـيع  للـوثائق الـقيـاسيـة للـمنـاقصـة البـالغة (١٥٠٫٠٠٠ ٢- تقـد طلب حتـريري مـعنـون الى قسم الـعقـود وا
فعول وشهادة تأسيس الشركة على قاولـ نافذة ا دينار) فقط مائة وخمسـون الف دينار عراقي فقط مع صورة من هوية تصنيف ا

ان ال يقل رأسمال الشركة عن (٢) اثنان مليار دينار عراقي.
٣- الكلفة التخمينية تبلغ (٤١٠٫٠٠٠٫٠٠٠) فقط اربعمائة وعشرة مليون دينار عراقي .

W dý Èb  bL?²F  ·dB? طلوبة (٨٫٢٠٠٫٠٠٠ ديـنار) فقط ثمانيـة مليون ومائـتا الف دينار عراقي صادرة من  ٤- الـتأمينات االوليـة ا
uM'« w« ونافذ لغاية ٢٨ يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري. UB

وقع االلـكتروني لـلشركة www.src.gov.iq ولالستـفسار قـدمي العطـاء الراغب فـي احلصول على مـعلومـات اضافيـة زيارة ا  -٥
. contracts@src.gov.iq كنكم مراسلتنا على البريد االلكتروني التالـــــــــــــــي عن اية معلومات 

٦- يـتم تـسلـيم العـطاءات في مـقر شـركة مـصافي اجلـنوب - شـركة عـامة / غـرفة جلـنة فتـح العـطاءات احملـلية واخـر موعـد الستالم
صادف ٢٠٢٢/٦/٢٦ وفي حـالة مصادفة يوم الغلق عطـلة رسمية يستمر االعالن العطـاءات الساعة الثانية عشـر ظهرا ليوم الغلق ا

تأخرة. ناقصة وسيتم رفض العطاءات ا الى ما بعد العطلة ويعتبر اليوم الذي يلي العطلة اخر يوم لغلق ا
ـناقـصة الـساعـة العـاشرة صـباحـا يوم ٢٠٢٢/٦/١٩ في مـقر ـشاركـ في ا ؤتـمـر لالجابـة على اسـتفـسارات ا ٧- سيـكون انـعقـاد ا

الشركة الكائن في محافظة البصرة / الشعيبة .
ناقصة. ناقص وتوقيع محضر مشترك بذلك قبل موعد غلق ا وقعي من قبل ا ٨- اجراء الكشف ا

سعرة (ضمن اجلزء الرابع طلوبة وجداول الكميات ا واصفات الفنيـة ا ٩- يتم تقد اجلزء الرابع من الوثيقـة القياسية بعد ملئ ا
ـطلوبة على ان تكون موقعة ومختومة على واصفات ا حصرا) وحسب ما موضح في الوثيـقة وتقد اجلزء اخلامس للتأكيد على ا
فوض ديـر ا جميع اوراقـها ومغـلفة في ظـرف واحد مـغلق ومخـتوم مثـبت عليه الـعنوان الـقانوني الـكامل للـشركة مع رقم مـوبايل ا
ـطلـوبـة والتـأميـنات سـتمـسـكات ا نـاقـصة مع تـزويـدنا بـقرص (CD) للـوثـيقـة كامـلـة اضافـة لظـرف ثـاني يتـضمـن ا ورقم واسم ا

االولية.
ا تتطـلبه الوثيقـة القياسيـة بكافة اقسـامها إلمالء اجلزء الرابع مـنها فسيـتم استبعاد  ١٠- في حال عدم الـتزام مقدمي العـطاءات 

. ا يقتضي مراعاة ذلك عند التقد عطاءه 
قاول : شهادة تأسيس الشركة احملضر االول لـلتأسيس قرار التأسيس  هوية تصنيف ا طلـوبة عند التقد ستمسكات ا  ١١- ا
النافذة الهوية الضريبـية واستخدام الرقم الضريبي تأييد سكن مصدق خاص بعنـوان الشركة تأييد حجب البطاقة التموينية عن
ناقصات معـنون الى شركة مصافي انعـة من الهيأة العامـة للضرائب لالشتـراك في ا كتب كـتاب عدم  فوض لـلشركة او ا دير ا ا

اجلنوب براءة ذمة من دائرة الضمان االجتماعي.
طلوبة في اجلزء الثالث من الوثيقة القياسية وخالف ذلك سيتم استبعاد العطاء.  ١٢ - يجب مراعاة تقد السيولة النقدية ا

ناقصة على ان تكون عملة العطاء بالدينار العراقي.  ١٣- حتديد مدة نفاذية العطاء بفترة (٩٠) يوم من تاريخ غلق ا
ثليهم الـراغب باحلضور الى مقر شركـة مصافي اجلنوب - شركة عامة  ١٤- سيتم فـتح العطاءات بحضور مقـدمي العطاءات او 

/ غرفة جلنة فتح العطاءات احمللية في نفس اليوم الساعة الواحدة ظهرا او اليوم التالي في الساعة التاسعة صباحا.
 ١٥- ضـرورة تقـد الـشركـات شـهادة خـاصـة باجـتـياز الـعـاملـ لـديهم دورات الـ HSE (الـسالمة والـصـحة والـبـيئـة) او ادخـالهم
بـدورات السالمـة والتي تـقام في مـقر شـركتنـا مقـابل كلـفة (٥٠٫٠٠٠ خـمسـون الف دينـار عراقي لـلشـخص الواحـد) وتزويـدهم بباج

تعريفي بعد اجتيازهم الدورة وقبل الشروع بتنفيذ االعمال داخل الشركة.
 ١٦- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

ـبلغ (١٠٫٠٠٠) عشـرة االف دينار ورسم نـاقصـة اجور اخر اعالن بـاالضافـة الى تسديـد رسم عدلي   ١٧- يـتحمل مـن ترسو عـليه ا
طابع بنسبة (٠٫٠٠٣) من قيمة العقد ورسم هندسي بنسبة (٠٫٠٠٠٥) من  قيمة العقد قبل توقيع العقد.

 ١٨- سيتم تنفيـذ العطاء من خالل اجراءات العـطاءات التنافسـية الوطنية التـي حددتها تعليـمات تنفيذ الـعقود احلكومــية رقم (٢)
لسنة ٢٠١٤ .

ـناقـصـة في اي مرحـلـة من مـراحلـهـا قبل صـدور كـتاب االحـالـة بنـاء عـلى اسبـاب مـبررة دون  ١٩- جلـهـة التـعـاقد احلـق في الغـاء ا
تعويض مقدمي العطاء.
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ان الهوية الوطنية دائمـاً ما يعبر عنها بالهوية الثقافية والتي جتمعها مفردة الهوية احلظارية
وهي الـهويـة االسـاس النهـا الهـويـة اجملتـمعـيـة االسمى والـتي ال نـظيـر لهـا حـتمـاً وكانت هي
وان ظـاهرة االعتـراف بوجـودها ال يعـني تقـسيم الـناس في هذا السمـة التي تـطبع حـياتهم  ,
الـعـالم الى اقــسـام مـنـفــصـلـة وكـأنــهم مـحـبــوسـون داخل صـنـاديـق صـغـيـرة من الــثـقـافـات
ـنقـطعـة الـصلـة كل عن االخرى . وان سـيادة هـويـة ثقـافيـة جلمـاعة انـسانـية واجلـغرافـيات ا
اضي ا هي مـسألـة أدراك للذات  ,أن مـعرفـة ا وطـنيـة ليـست مسـألة اختـيار كـما قـلنـا .. ا
ـة . والتـدقيق في ادوارها كـننا ان نـعرف الـدور التاريـخي لتـلك اجملتـمعات الـقد ألي امـة 
ـراد كـما يـقـول (ابن خـلـدون) والـذي جتـلى في الن الـتـاريخ هـو األثـر وبـاطـنـة هـو الـتـأثـيـر ا
حتـديـد هـويـة االمـة وتـبــيـان اثـرهـا الـفـكـري والـثـقـافي واالجــتـمـاعي والـسـيـاسي في احملـيط

البشري . 
الـهـويـة / مـصـطـلح يـسـتـخـدم لـوصف مـفـهـوم الـشـخص وتـعـبـيـره عن فـرداتـيه وعالقـته مع
اجلماعـات االخرى . وقد جـاء في اللغـة أن الهـوية هي مجـمل السمـات التي تـميز شـيئاً عن
غيره أو شـخصاً عن غيره أو مجوعة عن غيرها  ,وكل منهـا يحمل عناصر هذه الهوية وهي
شيء متحرك ديناميكي يـبرز احدهما أو بعضهـما في مرحلة تأريخية مـعينة وبعضها االخر

في مرحلة اخرى .
وتعرف الهوية الوطنية اذاً :-

ان هي اعادة انـتاج واعـادة تـفسـير دائم لـلرمـوز والـقيم وقـد ذكر ( انـتـوني سمـيث) جانـي
مهم في الهوية الوطنية :-

ÂuNH*« —uDð

ستفيدة من الهوية الوطنية ويقصد بها اجلماعة واالفراد  اولهما :- اجلهة ا
( االمة او اجملتمع او الشعب )

تغير للهـوية الوطنية مشيراً الى أن اال واألفراد والثاني :- اجلانب التفـاعلي واحلركي وا
قد يغيرون تفاعلهم بشأن ما ينبغي ان تكون اهدافهم .

ـتـعلـقة بـتـاريخـها عـنى اخر تـلك االجـابة الـواعـية لألمـة على االسـئـلة احملـيـطة بـها وا أنـهـا 
وثقافتها ومصدر انبعاثها ونفوذها احلضاري ومكانتها السياسية ومنها التأريخية .

أما الوطنية فهي تعني :-
اشـتراك مـجمـوعة مـن النـاس بعـناصـر ثقـافـية تـتضـمن نظـامـاً من االفكـار والرمـوز وطرائق
السـلوك واالتصال كـما  أنه اعتراف االفـراد لبعضـهم البعض بأنـهم جزء من جماعـة تتمايز
عن غيرها بـثقافـتها وان هـذه اجلماعـة ترغب والسبـاب انسانيـة وتاريخـية ان تكـون خاضعة

لقوان اجتماعية واحدة وادارة مشتركة للعيش كسمةً من سمات االجتماع البشري .
لقـد تأطرت الـهوية الـوطنيـة بأنهـا ذلك الشعـور باالنتـماء الى ثقـافة جمـاعة انسـانية بـاعتباره
ـال الفكري لديهم وان الهوية الوطنـية دائماً ما يعبر عنها أحد مصادر الثروة أو هي رأس ا
ـشتـرك والتي جتمـعهـا مفـردة الهويـة الوطـنية ـشترك والـعيش ا بـالهـوية الـثقافـية والـتاريخ ا
. (احلضارية) وهي الهوية االساس النها الهوية اجملتمعية االسمى والتي ال نضير لها حتماً

واطنية  :- الوطنية وا
ـفـهـوم تـدريـجـيـاً خالل مـائتـي عام  ,وقـد اسـتـهل الـنـقـاش الذي دار حـوله لـقـد تـطـور هـذا ا
واطن الـذي هو (روسو ) ( 78 -1712). الـذي طـرح  كتـابه (العـقـد االجتـمـاعي ) مفـهـوم ا
وافقة عنهم  ,وقد نشر هذا في (االعالن وافقة على احلكام أو حجب ا كنه ا فرد مستقـل 

واطن)  الثوري الفرنسي حلقوق االنسان وا
واطنية فهوم ا وقد أصبح اليوم التصنيف الكالسيكي الذي جاء به ( مارشال ) واخلاص 

مقبوالً على نطاق واسع .
دنية واطنيـة ا اوالً : هناك االقرار بـأن الناس جميـعاً متسـاوون أمام القانون  ,وتلك كـانت ا
التي كـانت حتميها احملاكم  ,وجاءت معها حـصانة الشـخص من االعتقال التـعسفي وحرية

لكية .  التعبير عن الرأي وحق ا
ـنح حق االنتـخاب ؤسـسات الـتمـثـيلـية ولم  ـواطـنيـة السـياسـية الـتي تـتجـلى في ا ثانـياً : ا

للجميع وحق كل مواطن بأن يرشح نفسه لالنتخابات أال في القرن العشرين .
وكـان في هـذا قدر كـاف من ـواطـنـيـة االجتـمـاعـيـة في طريـقـهـا الى الـوجود  , ثـالـثـاً : منح  ا
وبـوفر لـلـشخص الـتـعلـيم الذي ة  , الرفـاه االجتـماعي واالقـتصـادي يـؤمن للـناس حـياة كـر
ؤسسات التي دارس واخلـدمات االجتماعيـة هي ا كنـه من فهم قضايـا الساعة  ,وكانت ا
واطـنية الكاملة كـانت تنطوي على امتالك بعض واطنيـة االجتماعية  ,لذا فأن ا تقوم علـيها ا

احلقوق احملددة .
الوطنية واجلماعة :- 

ـان بأن اجلماعة ومن فـيها واجراءاتها  ,وان الوطـنية ... وان كانت نواتها اجلماعة هي اال
قـيم وافـكـار وأمـال وتـعـلـيـقـات اجلـماعـة ... اال انـهـا تـؤمن بـالـوطـنـيـة اجلـامـعـة أي اجلـامـعة
اختالف اجلـماعات ( منـاطقية  ,واالثـنية  ,والثقافـية ) وبذلك تكون الـوطنية الـضامن الوحيد
صالح اجلماعات الشعـبية واحلاضنة لثقافتـها لكنها تعلي من ارتبـاطاتها بالوطن والوطنية
كـونـهمـا الضـامن لبـقاء (الـفـرد واجلمـاعة ) ولـيس غيـرهمـا ... ألن حب الـوطن والتـعبـير عن

الوطنية ال ينطوني على نزاعات قومية او طائفية او مناطقية 
ـان بقيم وحقـوق اجلماعة الـتي يؤطرهـا عقداً اجتـماعياً ( فال مواطنـية بال انتمـاء وطاعة وا

دستور ) متفق عليه .    
قراطية :- الوطنية والد

شاكل أن الهوية الـوطنيـة تقتـصر وفق ما تـقتضيـة احلرية واعـتماد احلـوار كل الكثـير من ا
الـتي تـواجـه الـدوله ... وهـذا االمـر يـقـتـضي من اجلـمـاعـات واالحـزاب واجلـهـات الـوطـنـيـة ,
قراطـية كوسيلة من وسـائل الوصول الستالم مقالـيد احلكم في البالد واعتماد احترام الد
مـبدأ التـداول السـلمي لـلسلـطة واحـترام نتـائج االنتـخابات والـتي هي اصوات الـشعب الذي
هو مـصدر كل الـسلـطات وعلى اجلـماعـة الوطـنية كـذلك احتـرام مبـدأ الفصل بـ السـلطات
ـباد كـفـيل احلـاكـمـة لـلـبالد ( الـتـشـريـعـيـة  ,الـتـنـفـيـذيـة  ,الـقـضـائـيـة ) وان احـتـرام هـذه ا

قراطية  باحملافظة على الون والوطنية ... وبذلك تعتبر الوطنية ... الد
شتركة) .. وهما ضمان للحفاظ على الهوية الوطنية اجلامعة . واطنة ا بدأ ( ا هي ضمان 
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درجـة الـصفـر.وما يـحصل اآلن (2022)
من صـــفــقــات ومــســاومـــات لــتــشــكــيل
حـكومة اوصلت الـناس الى ان يصفوا
الـسـياسـة في الـعراق بـأنـها ال دين لـها
وال اخـالق! بــعــد ان اســتــبــدت احـزاب
وكــتل االسالم الـســيـاسـيـى بـالـســلـطـة
والـثـروة وتمـادت في اضطـهاد الـشعب
بل ومـعاقبة الـشباب على مـا فعلوه في
تــشـرين/اكــتـوبـر 2019.. مــا يـعـني أن

اسباب االنتحار تزداد حدة.
مبرر الدعوة:

ألنـه ال تــــنــــفع نــــصــــيــــحــــة وال حــــتى
بـروفيـسور مخـتص بالـصحة الـنفـسية
مـع من وصل الى يــقــ بـأن الــســلــطـة
ومـنــعه من ســتــبـقـى مـصــدر شــقــاء له

اآلنتحار فله نقول:
اذا قـــررت ان تــنــتــحــر..فـال تــفــعل ذلك
بل خــلـسـة فــتـكـون مــنـســيـا ومـلــعـونـا
اجـــعل انــتـــحــارك جــمـــاهــيـــريــا  فــبه
سـتسجل احـتجاجك على حـياة ال تليق

باألنسان..وقد تشعل ثورة!
{مؤسس ورئيس اجلمعية النفسية العراقية

الـى االنــتــحـــار بــوصــفـه احلل األخــيــر
ــشـكـلـته.فــشل الـسـلـطــة واسـتـفـرادهـا
بــالـثـروة. تـعـرف الـســيـاسـة بـأنـهـا فن
ومـــا حـــصل في ادارة شـــؤون الـــنـــاس
الــعـراق ان الـطـبــقـة الـسـيــاسـيـة عـزلت
نــفـســهـا مــكـانــيـا ونــفـســيـا في عــشـرة
كـيـلـومـتـر مـربع لـتـعـيـش حـيـاة مـرفـهة
وتــــركت الـــنــــاس يـــعــــيـــشــــون حـــيـــاة
ـــطـــالـــبـــهم ولم تـــســـتـــجب  اجلـــحـــيـم
وتــظـاهــراتـهم بــدءا من شـبـاط (2011)
الـى انتـفـاضـة تـشرين  2019فـتـعـامـلت
مع الـشباب كـما لو كـانوا غزاة ..فـقتلت
ــئــات في حــادثـة غــيــر مـســبــوقـة في ا

تاريخ العراق السياسي.
ÂbM « —uFý

الـشــعـور بـاحلـيف والـنـدم. جتـري لـدى
الـبـعض مـقـارنـة بـ شـخـصه وقـدراته
وقـــــيــــــمه وبــــــ آخـــــرين احــــــتـــــلـــــوا
مـناصب  فـي مؤسـسات الـدولة يـقلون
مـصـحـوبـا عــنه خـبـرة وكـفـاءة وقـيــمـا 
بـــــشـــــعـــــور الــــــنـــــدم عـــــلى اضـــــاعـــــة

الفرصة..فيعاقب نفسه بقتلها.

اعـلنت وزارة الداخلـية العراقـية ارتفاع
عـــــدد حــــاالت االنـــــتــــحـــــار خالل عــــام
2021بلغت 772 حالة وهي اكثر بنحو
100 حالة عن العام  ) 2020احلرة

وكاالت  –دبي)
اعـــــلـن مـــــصـــــدر مــــــســـــؤول في وزارة
الــداخـلـيـة الـعــراقـيـة بـأن هــنـالك حـالـة
انـــتــــحـــار واحـــدة في كل (12) ســـاعـــة

(الشرقية نيوز 10/5/2022). 
األنتحار..أسبابه العراقية!.

ية حتدث حتى في األنـتحار..ظاهرة عا
ولــــكن بــــحــــدودهـــا ــــرفــــهــــة الــــدول ا
ـقبولة..والذي حـدث ان العراق تصدر ا
ــنـطــة والـعـالم زمـن حـكم احـزاب دول ا
لـيـس فـقط ألسـبـابه األسـالم الـسـيـاسي
ـتـمـثـلـة بـالـبـطـالـة وتردي الـتـقـلـيـديـة ا
بل األوضـاع األجـتمـاعيـة واألقـتصـادية

ألسباب عراقية نوجزها باآلتي:.
تـوالي اخلـيبـات. صـبر الـعـراقي خمس
ثم ســـنــوات بـــعــد (2003) ثـم خــمـــســا
خــمـسـا..وألن الــصـبــر اذا جـتـاز عــتـبـة
فان البـعض يعمد الـقدرة على التـحمل 

 (النـاطق بـاسم وزارة حـقوق انـتـحـار
االنسان ).

كـشـفت قـيادة شـرطـة مـحافـظـة ذي قار
سـجـلة أن حـصـيلـة حـاالت االنتـحـار ا
لـديـها مـطلع 2003 ولـغايـة آيار بـلغت
17 حالة ألشخاص ال تزيد أعمارهم

ايـار عن 25 ســنـة (الـسـومـريـة نـيـوز 
.(2013

نــشـــرت مــفــوضــيــة حــقــوق اإلنــســان
الـــــعــــراقـــــيــــة فـي مــــارس/آذار 2014
إحــــصــــائــــيـــة كــــشــــفت عـن تــــصـــدر
احملـافـظـات اجلـنـوبـيـة الـنسـب األعلى

في االنتحار(القدس العربي).
)..انـهت حـيـاتـهـا غـرقـاً اسـمــاء حـسـ
بــالـقــاء نــفـســهـا من جــسـر اجلــادريـة
تـاركـة وراءهـا فتـاة ال يـتـجاوز عـمـرها

دى). (ا اخلمسة عشر عاماً
احرق نفسه وسام(25) نـة خريج كليـة
لـــيــــلـــة تـــزوجـت حـــبـــيـــبــــته من رجل
و(س) فـي الـــــثـــــامـــــنـــــة مـــــيـــــســـــور!
انــهى حــيــاتـه بـطــلــقــة من والــثالثــ
و(ص) في مـسدسه في مـدينة الـشطرة
الـتــاسـعـة والـثالثـ الـقى بـنـفـسه من
فـــوق مــــنـــارة مـــســــجـــد في مــــديـــنـــة
و..عـشـرة شـبـاب انـتـحـروا الـبـطـحـاء!
بـشهـر واحد في ذي قـار! (الشـرقية 31

موز 2017). 
اعــلـنت مـفـوضـيــة حـقـوق االنـسـان ان
عــدد حـاالت االنـتــحـار في الـربع االول
مـن عام 2019 بـلغ 132 حـالة وازدادت

في 2020 الى 644 حالة .

عــنــوان صــادم لـكــثــيــرين ســيــمـا وانه
صــادر مـن ســيــكــولــوجـــست! مــهــمــته
مـعاجلة األسباب التي تدفع الشاب الى

التفكير في األنتحار.
ومع ذلـك لــــنـــــبــــدأ بـــــحــــقــــيـــــقــــتــــ
 يـجــد الـفــرد أن الـواقع ال األولـى:حـ
شكـلته وينـفد صبره وال يـقدّم له حلّـا 
فـانه ينهـيها بـطلقة يـجد حليـاته معنى

او بالوسيلة التي يختار.
والـثانـية:صـبر الشـباب خـمس سنوات
بــــعــــد 2005 وزادوهـــــا خــــمــــســــا ثم
خــمـسـا..فـنـفـد صــبـرهم وانـفـجـروا في
تـشرين/اكـتوبر 2019 مـطالـب بـحياة
وحــصـل ان تــعـــامـــلت مـــعــهم ـــة كـــر
الــــســـلــــطـــة كــــمـــا لــــو كـــانــــوا أعـــداء

ئات!  غزاة..فقتلت ا
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والـدعــوة هـذه تـأتي من حـقـيـقـة ثـالـثـة
ـنـتـحـرين في هـي..أن اعـداد الـشـبـاب ا
اليـكم ما يـثبت الـعراق تـزداد باسـتمـرا

ذلك باألدلة واألرقام:
شــهــد اجملــتـمع الــعــراقي ارتــفــاعـاً في
خصـوصاً بـ الشـباب نـسب االنـتحـار

راهق (احلياة كانون الثاني)  وا
حــصــلت وزارة حــقــوق اإلنــســان عــلى
مـــعـــلـــومــات مـــؤكـــدة بـــزيـــادة حــاالت
االنـتحـار في محافـظة كربالء غـالبيـتها
وأن أحـــد مـن الـــشـــبـــاب والــــفـــتـــيـــات
الــبـاحـثـ أجـرى دراســة عن الـظـاهـرة
ـدة  11شــهـراً سـجل خاللـهـا أكـثـر من

120 حالة انتحار أو محاولة

االكـتئاب والـياس والوصـول الى حالة
 يجـد الفـرد أن الواقع ال الـعـجز. حـ
ــشــكــلـــته ويــصل إلى يـــقــدم له حــلّـــا 
فــانه يـلــجـأ مــرحـلــة الـيــأس والـعــجـز
النـهـاء حيـاته.وهنـالك اكـثر من حـادثة
بـيـنـهـا انتـحـار ست نـسـاء في الـنجف
قـبل ثمانـية أعوام جـاءت بسبب وضع
اطـفالهن الصعب وألنـهن لم يستطعن
اعـالتهم فـإنهن اختـرن االنتحـار بشكل
جـــمـــاعـي.اشـــاعـــة األحـــبـــاط. مــارس
األعـالم ووسائـل االتـصـال االجتـمـاعي
السيـما في تـغريدات اشـاعة االحـباط 

عبر الفيسبوك من قبيل:
شـعب سـلـبي رافـض لكـل فـعل بـاجتاه
خالصـه.تـغـيـيـر احلـال بـالـعـراق..حـلم
ابـليس بـاجلنـة.مع ان اغلب الـفاسدين
يـعـتـرفـون بـانـهم سـرقـوا الـشـعب..فان

الشعب سيعيد انتخابهم.
وبــتــزامن هـذه األفــكــار (الـقــاتــلـة) مع
مـــــــشـــــــاهـــــــد الــــــــقـــــــتل الــــــــيـــــــومي
فان  االنـتحار يكـون نهاية والـفواجع
مـحـسومـة لدى مـن تصل لـديه احلال..
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اسوق مـثاال متخـيال لكنه موجـود ايضا ليـفهم منه القـار ما اقصده في الـعنوان و ما يلي
. في ا

ـا يـعنـيه ذلك من نـظرة حوار الـيـكتـروني مـتبـادل بـ طـرف يـخـشى فيـه طرف بـثه لـلعـلن 
ا يـقع عليه بسبـبها ضرر جـسماني او نفسي او كـليهما سيئة عـائلية او مـجتمعيـة عليه ور
بتز وت بفـعل فاعل او باالنتحار ولـتجنب ذلك و بسبب مفـتعل من اجلاني ا قد يصل حد ا
كأن يكون عقد النـية و استخدم الوسيلة لغش الطـرف الثاني بغية استغالله لكسب شيء ما
او بغرض االضـرار به فقام بالـتشهيـر بالضحـية عبر نـشر ما يخـشى الضحيـة نشره سواء

اخذ منه مقابال ثم نكث بوعده عدم النشر ام قام بالنشر دون اخذ مقابل.
قبوض عليه ببغداد لكني تحول ا ثال قـريب- بل اربط الحقا- واعني قضية ا لن استع 
ـتخـيل في اول الكـلمـة وهي عالقة ثـال ا اتأمل جـانبـ في العـالقة االلـيكـترونـية الـتي من ا
تواصـليـة حدثت بـ طرف او اكـثر عـبر واقع تـواصلي يـتم التـأكد فـيهـا من طبـيعـة العالقة
رسلة و صور و اجلهـة ا االليـكترونيـة ب اطراف العالقـة عبر فحص احملـتوى الكتـابي او ا
اجلهـة الثـالثـة ان وجدت عنـدها مـواد تخص الـطرف الـضعيف فـي العالقة فـوفرتـها لـلطرف
الــذي صـرح بـقــوته عـلى الــطـرف الــضـعـيف او كـال الـطـرفــ الـلـذيـن سـلم احـدهــمـا مـوادا
اليكترونيـة لطرف ثالث ومن خالل الفحص سيكتشف احملقق الظروف التي ادت لوجود مثل
شـكو منه و هل هو هذه الـعالقة و مدى مسـؤولية الطـرف الشاكي في توفـير ما يديـنه عند ا
من قام بأرسالهـا ام جرى اجباره ام خداعه من طرف اخترق حسابه ام استولى على جهاز

ذاكرته االليكتروني ام جرى حتويله من طرف ثالث وعالقة و دوافع الطرف الثالث.
سؤولية التقصيرية ثابت ان اجلهل بالقانون ال يـعفي من العقوبة و ثمة حقل قانوني يعنى با
ـبتـز ام الضـحيـة ام الطرف و كذلك ثـمة عـقوبـات  قانـونيـة تقع عـلى القـاصرين سـواء كان ا
شـكو مـنه ان تمت الثـالث مهـما امـتدت االطـراف من القـاصرين ومـا اعنـيه هنـا هو عـقوبـة ا
تـرتـبـة عـلى من يـقـدم نـفـسه ضـحـية ـسـؤولـيـة ا ـغـفل في الـقـضـيـة هـذه هي ا ادانـته. لـكن ا
ثـال اقـول: لـو ان شـخصـا ذكـرا ام انـثى ارسل ابـتداء ام ابـتـزاز و جلـعل القـول مـقـرونـا 
ـثل سـرا عن نـشاط او طـمـوح او رغـبة او اسـتجـابـة ام سـايـر ام وفر مـضـمـونا يـخـصه و 
فكرة تمس ذاته وحتديدا مـا يخشى عليه من تفاصيل و لم يـقدمها مكرها و عمره في حدود
ـبتز دى مـسؤولـية ا ة مع احلـسم  فـهم الصـواب من اخلطـأ افال يكـون شريـكا في اجلـر
كونه لم يقـدم للضـحية مـا يحذرهـا فيه من نوايـاه وهذا التـحذير مـتخيل مـني فال يوجد من

يقدم نفسه في عالقة من التي تعرفونها على انه ليس اكثر من مبتز.
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ان شـخـصـا يـتـبـادل صورا او مـواد فـيـلـيـمـة ابـاحـيـة او غـيـر ابـاحـيـة لـكـنهـا تـدخل فـي باب
الــتـسـاؤل اجملــتـمـعـي و الـقـانــوني عن سـبب تــبـادلــهـا و نـوع الــعالقـة الــتي في وجـودهـا 
ـسؤوليـة حتى مع جتر ـرسل الذي صار ضـحية في خـانة جزء من ا ارسالـها اال تضع ا

بتز لكونه يطلب مقابال لشيء ليس شرعيا اي ليس من احلقوق التي يحميها القانون? ا
ـقـابل و لـوجـود ـشـروعـة الـتي تـقـام بـاالكـراه و  الـقـانـون الـعـراقي يـجــرم الـعالقـات غـيـر ا
حـرمـتـ دائمـيـة ( مـحارم) و وقـتـيـة( من هي عـلى ذمة شـخص او في عـدة)ومـثـالي هذا عن
طـرفي عالقة فيهـا ذكر جانٍ و انثى مـجنى عليـها و لك ان تذهب الى امثـلة ب ذكر و ذكر و
عروفة و تـحول ا انـثى و انثى لكننـي اريد ان اصل الى مبتغى اربـطه بال تفصيل بـقضية ا
ـقدمة ضده واقول قبل ذلك ان لن اذكر اسمه وألنني ايضـا لم اطلع على طبيـعة الشكايات ا
جنسية الفاعل ال عالقـة مفيدة لها عليه فالفعل الـضار يطبق عليه قانون وقوع الفعل كذلك
فالقضاء يحكم بنصوص ال وفق درجات الرأي العام.البد من اثبات عائدية التهديد باالبتزاز
ن جـرى تـقد الـشـكـوى بحـقه و اذا كـانت الـشـكوى بـالـصـوت او بفـيـلم فالبـد من عرض
واد علـى خبراء للفصـل بصحة نسبـتها للمـشكو منه ان طعـن عليها بالـتزوير لكن البد ان ا
اذا جرى ابتزازه و هل هو يقدم الشاكي ما يـثبت انه ضحية ابتزاز و هنا البد من معرفة 
من قدم مـا يـخـشى ابتـزازه به و مـا نوعه?ومـنـهـا يفـهم ان ثـمة حـاالت و حتت اي ظـرف فأن
ـكـان اكـرر ثـمة ـة  ـكـان و مـسـاهم في اجلـر لـلـشـاكي دوره في الـقـضـيـة و انه ضـحـية 

حاالت وليس كلها.
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قانون العقوبات رقم ( 111) لسنة 1969
في الفقرة ( األولى ) منها على أنه " ليس
ألحــد أن يــحـــتج بــجــهــلـه بــأحــكــام هــذا
الـقـانــون أو أي قـانـون عـقــابي أخـر مـالم
يـكن قد تعـذر علمه بـالقانـون الذي يعاقب

ة بسبب قوة قاهرة" على اجلر
ا تقدم : يتضح 

1- أن اجلهل بالقانون ليس بعذر في
دنية أو الدعوى اجلزائية . الدعوى ا
2- من الضروري أن يكون لكل شخص
مـحـامـيه الـذي يــسـتـشـيـره في كل أمـوره
ومـعــامـالته وتــصــرفــاته لــكي ال يــقع في
احملـظور من مـخـالفـة الـقانـون  إذ ال عذر

للجهل بأحكامه .

مدنية أو جزائية 
دعى دنية إمتنعت فيها ا فـفي الدعوى ا
عـليـها ( األم ) ( 11) مـرة عن تنفـيذ حكم
ـشاهدة مدعيـة جهلها بـالقانون  عند با
عــرض األمــر عــلى مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز
االحتـــــاديـــــة في ( 2017/3/7) قـــــضت "
ـدعـيـة جتـهل الـقـانـون فـإن الـقـول بـأن ا
هـذا ال يــبـرر الــتـصــرف وال يـنــسـجم مع
الـقاعـدة الـقـانونـيـة التـي مفـادهـا ال عذر
لــلــجـــهل بــالــقــانـــون " أمــا في الــدعــوى
اجلـزائـيـة فال يــصح أيـضـا قـبـول الـدفع
بــاجلــهل بــالــقــانــون كــعـذر لـإلعـفــاء من
الـعقـوبـة عنـد ارتكـاب أحـد األفعـال الذي
ـادة ( 37) من ــة  إذ نـصت ا يـعــد جـر

ـرافـعات لـكي يـتـخـلـصوا احملـاكم خالل ا
من احلــكم ضــدهم بــدفع إنه كــان جــاهالً
ا ينص عليه القانون  وال فرق في عدم
الـقـبول بـهـذا الـدفع سـواء كـانت الـدعوى

إن الـقـانـون يـفـتـرض بـاألشـخـاص كـافـة
الـعـلم به فـرضـا ال يــقـبل إثـبـات الـعـكس
كـقاعدة قانونـية عامة  لذلك ال يصح وال
يــقــبـل من األشــخــاص أن يــدفــعــوا أمـام
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ـبارزة حـمـزة حبـيب بـالـوسام الـنـحاسي ـنتـخب الـوطـني العـراقي بـا فـاز العب ا
بارزة لفعـالية سالح السيف الـعربي ضمن منافـسات بطولة سلـوفينيا الـدولية با
التي شارك فيها ثمانية وثالثون مبارزاً مثلوا منتخبات العراق وكرواتيا وإيطاليا
وإنـكلـتـرا وبلـجـيكـا وسـلـوفاكـيـا واجليـك والنـمـسا وصـربـيـا وأوكرانـيـا وبلـغـاريا

نظم سلوفينيا. باالضافة للبلد ا
جموعته وفي في بـارز حمزة حبيب قد حقق سبعة إنتـصارات متتالية  وكان ا
األدوار األقـصـائـيـة الحـقـاً قـبل خـسـارته أمـام بـطل سـلـوفـيـنـيا فـي دور األربـعة

ليكتفي بالوسام النحاسي.
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ضــمن مــنــافـــســات الــدوري الــعــراقي
بـالـدراجــات لـلـمــرحـلــة الـثـانــيـة الـتي
احتضنتها محافظة السليمانية للمدة
من اخلامس ولغاية التاسع من الشهر
ــــشـــاركـــة انــــديـــة الـــوسط احلـــالي 
واجلـــنـــوب والـــشـــمــــال حـــيث كـــانت
نافسة شـرسة للغاية جلـميع الفئات ا
ـرحـلـة وبـرزت مواهب شـاركـة في ا ا
جــــيـــدة جــــدا من فــــئــــتي الــــشــــبـــاب
.وكانت اكـثر السـباقات في والناشـئ
تـقدم حـيث قدم نـافسـة هي فئـة ا ا
العـبــو الـصــنـاعــة واحلـشــد الـشــعـبي
رحـلة مسـتوى الفت لـلـنظـر في هـذه ا
وتفـوق الصنـاعة فـي الفرقـي واحلشد

في الفردي.
W uD³K  wMH « dLðR*«

ؤتـمر الـفنـي للـبطـولة في قـاعة عقـد ا
فــنــدق داوا بــحـــضــور كــافــة االنــديــة
ـشــاركـة واعـضــاء االحتـاد الــعـراقي ا
ـركـزي لـلـعـبـة وحـكـام الـبـطـولـة و ا
الــتـــداول حـــول مــســـافـــات الــســـبــاق
وخارطة الـطريق التي وضـعتهـا جلنة

سابقات في االحتاد . ا
W uD³ « ZzU²½

جرت سبـاقات اليـوم االول على طريق
بازيان لفئة الناشئ لقطع مسافة ٤٥
ـركـز كم حـيث احــرز نـادي الـرفــاعي ا
ركـز الثاني االول وحل نادي اربيل بـا
ونــــادي الــــدفــــاع اجلــــوي حـل ثــــالث
الـتـرتــيب امـام نـادي الــكـاظـمــيـة جـاء
رابـعــا في ســلم الـتــرتــيب وشـارك في
هذا السبـاق سبعة انـدية اما النـتيجة
الفـردية لـلسـبـاق فقـد اسفـرت عن فوز
العبا الرفاعي بالترتيب االول والثاني
عن طـــريق العــــبـــيه حـــســـ ايـــهـــاب
ركز عبداخلـضر وعبـاس فرحان امـا ا
الــــــثـــــالـث لـالعب الــــــدفــــــاع اجلـــــوي
ركز الرابع لالعب عبدالوهاب غا وا

اربيـل النـد عـادل عـارف..امـا سـبـاقات
الـشـبـاب لـلـفـردي ضـد الـسـاعـة لـقـطع
مـســافـة 20 كم فـقــد اســفــرت عن فـوز
ـوصل احمـد زهير العب احلدباء من ا
ركز االول وجـاء العب دهوك وهبي با
ـركـز الــثـاني وحل العـبـا سـلـيـمــان بـا
ـعـز ومـبـ نـادي احلـدبـاء عـلي عـبـدا
نــهــاد بــالـــتــرتــيـب الــرابع واخلــامس
وشارك في هـذا السـبـاق خمـسة عـشر
العبـا.اماالـنتـيجـة الفرقـية مـن الفردي
الـعـام لـقطـع مـسـافة 80 كم فـقـد احرز
ـركـز االول نــادي دهـوك وجـاء نـادي ا
ـركز الثاني وحل الـصناعة الدغارة با
ثــالث الــتــرتـيـب.وفي نــتــائج الــفـردي
العـام لـنـفس الـسبـاق فـقـد جـاء وهبي
ســلــيــمـــان اوال من نــادي دهــوك وحل
ــركــز العب الــدغــارة احـــمــد عــادل بــا
ــركـز الــثـانـي وجـاء احــمــد زهــيــر بــا
الــــثــــالث مـن نــــادي احلــــدبــــاء ورابع
الـتـرتـيب لالعب مــبـ نـهـاد من نـادي
احلــدبـاء ايــضــا. وفي ســبــاقــات فــئـة
تقـدم الـتي جرت مـنافـساتـها على ا
طريق دوكـانيـان وجرى الـسباق االول
لـــقـــطع مـــســـافـــة 100كم حـــيث جـــاء
ــركـز االول وحـل نـادي الـصــنــاعــة بــا
ـركــز الـثـاني ونـادي كـويـة احلـشـد بـا
ثـالث الـتـرتـيب واربـيل رابع الـتـرتـيب
ـــركـــز واالحتـــاد الـــبـــصـــري جـــاء بـــا
اخلـامس .امـا الـنــتـيـجـة الــغـربـيـة من
الـفـردي الــعـام لـقـطـع مـسـافـة 120 كم
ــركـز االول جـاء احلــشـد الــشـعــبي بـا
ـركز الثاني ونادي كوية والصناعة با
رابع الــــتــــرتــــيـب ونــــادي اربــــيل حل
خـامـسـا فـي هـذا الـسـبــاق.امـا نـتـائج
الـفـردي الــعـام لـقـطـع مـسـافـة 120 كم
االول عـبـدالـله عـبـداخلـضـر طـعـ من
احلـــشــد الـــشـــعـــبي والـــثــانـي نــوزاد
مصطفـى من نادي كوية والـثالث علي
عبداخلضـر طع من احلشـد الشعبي

عــام دائــرة شــؤون االقــالــيم في وزارة
الــشــبــاب والــريــاضــة وفــيـصـل غـازي
ثلـية احملافـظة ونائـبه جميل رئـيس 
نــور الـــسالمي و احــمــد عــبــد االمــيــر
عـمـيـد كـلـيـة الـتـربـيـة الـبـدنـيـة وعـلـوم
الــريـــاضــة واخلــبــيـــر الــريــاضي زيــد
الــقـزويــني وســعـد عــبـد االمــيـر مــديـر
شــبــاب وريـاضــة احملــافـظــة وحــسـ
ـوهـبــة الـريــاضـيـة الــقـريــشي مـديــر ا
ورؤسـاء االحتادات واالندية الرياضية
وتـــضـــمـن احلـــفل عـــبـــارات تـــرحـــيب
واســتــعــراض االجنــازات الــريــاضــيـة
الـرائـعـة الـتي حـقـقهـا ابـنـاء مـحـافـظة
ـنـصـرم وكان الـديـوانـيـة خالل العـام ا
مــسك خـتــام االحـتـفــال مـأدبــة افـطـار.
ـقـابل قـدم احلـاضـرون رمــضـاني في ا
شـكرهم وامـتنانـهم للـحفاوة والـتكر
ــبــيــة .ومـن جــهــة اخــرى بـــاركت األو
الـوطـنيـة العـراقيـة فوز رئـيس االحتاد
الــعــراقـي لــلــســبــاحــة الــســيــد خــالــد

عـبـدالـواحـد گـبـيـان بـعـضـويـة االحتاد
ـــؤتـــمــر الـــعـــربي لـــلــعـــبـــة وذلك في ا
االنـــتــخــابـي الــذي عــقـــده االحتــاد في

غرب السبت. ا
ويـأتي فوز گبيان بـثقة االحتاد العربي
ـناصب لـلـسبـاحة في إطـار جمـلة من ا
ــــهــــمـــــة الــــتي تــــنــــالــــهــــا االداريــــة ا
الـشخصيات الرياضية الــــــعراقية في
عــــــدد مـن االحتــــــادات الــــــقـــــــــــاريـــــة

والعربية.
مـن جـانــبـه قــال گــبــيــان ان فــوزه هـذا
تــشــريف لــلــســبــاحــة الــعــراقــيــة قــبل
شـــخـــصـه مـــبـــيـــنـــاً ان نـــيل الـــعـــراق
لـلمـناصب القـارية والـعربيـة يؤكـد ثقة
اآلخــرين بـالـقـدرات االداريــة الـعـراقـيـة
كانتيها العربية واآلسيوية. وعودتها 
وكـــانت اجلــمــيـــعــة الــعـــامــة لالحتــاد
الـعربي للسبـاحة جددت ثقتـها بالسيد
طه الــكـشـري رئـيـســاً لالحتـاد الـعـربي

للعبة.
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الـديـوانـيـة أبـطـال من جنـوم احملـافـظة
ن حققـوا نتائج ايجابية الـرياضي 

ستوى الدولي . على ا
و شـــــمل الــــتـــــكــــر بـــــعض من رواد

الـريـاضـة وسط احتـفـالـية مـسك خـتام
االنـشـطـة الـرمـضـانـيـة الـتي ضـيـفـتـها
ـــضــايف وبـــحــضــور قـــاعــة مـــطــعم ا
ـوســوي مـديـر الــسـادة طــالب جـابــر ا
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ـــوقـع الـــثـــامن 43وعـــاد الــــنـــجف ا
ـــتــوقع عـــلى حـــســاب بــالـــتــفـــوق ا
سـامـراء والـدفع بـه لـلـنـزول الـسـريع
ـــصــاف الـــدرجــة االولى فـي مــوسم
مــرتـبـك فـيــمــا رفع الـنــجف رصــيـده
الى 48عــلى بــعــد نــقــطـة مـن الـنــفط
وأقل مباراة سيلعبها مع اجلوية في
اخلـــامس والـــعــشـــرين مـن الــشـــهــر
اجلـاري وتــنـفس الــقـاسم الــصـعـداء
بفـضل التـقدم بـهدف عـلى الديـوانية
لـيـبـتـعــد عن دائـرة الـهـبـوط بـخـمس
ـوا نــقـاط لــكــنه ســيـواجه مــشــاكل ا
ـقبـلـة اذا مـا اسـتـمـر يـعول جـهـات ا
ــــقـــابل زادت عـــلى عــــقـــر الــــدار بـــا
اخلسـارة من مـعانـاة اجليـران الذين

افتقدواللثقة مبكرا.
v Ë ô« wKO¼Q² « —Ëb «

وأسـفـرت مـبـاريـات اجلـولـة الـثـانـية
للدور الـتأهـيلي للـدرجة االولى التي
جــــرت امس االول وفــــيـــهــــا تــــغـــلب
الــصــوفــيــة عـلى الــصــويــرة بــهـدف
وبـنـفس الــنـتـيـجـة تـقـدم االتـصـاالت
على اجلـوالن فـيمـا تعـادل احلويـجة
مع مــصـافي الــوسط بـهــدف وتـغـلب
اخلـضـر عـلى سـكـر مـيـسـان بـهـدف

لواحد.

وجتاوز محنة الهزائم الثالث تواليا
بــعــد فـتــرة لـعـب مـهــمـة قــدم نــفـسه
بــافـضل طــريـقـة لــكن مـهـم ان يـعـود
لسـكـة االنتـصـارات والوصـافـة التي
حتـتـاج مـنه عـمال كـبـيـرا اذا ما أراد
وسم بـهـا ويـتـوجب عـلـيهم انـهـاء ا
ان يـــســتــمــروافي تـــقــد الــنــتــائج
طلوبة وسط احـتدام الصراع على ا
مواقع مـربع اجلـدول حصـرا الـثاني
فـيـمـا اسـتـمـر الـصـنـاعـة في مـوقـعه
ـتــأخـر اخلــامس عـشـر و ســيـكـون ا
امــام مـــهــمــة الــدفــاع لالبــتــعــاد عن

مواقع اخلطر والهبوط.
¡«—Ëe « “u  

وتمـكن الزوراء من حتـقيق الـنتـيجة
طـلوبـة بـالفـوز على زاخـو بهـدف ا
لـكـنه اسـتـمـر في الـتـرتـيب اخلـامس
ويـدرك أهــمـيــة الـتـعــامل اجلـدي مع
اخر سبع مـباريـات من أجل حتس
ــوقـع في مــهــمــة يــراهــا اوديــشــو ا
واالنصار صعـبة بعـدما اختلف اداء
دة األخيرة وتراجع في الفريق في ا
كـل شيء لـــكــــنه يــــراهن عـــلـى لـــقب
الكـاس فيـما فـشل زاخو في الـظهور
ــطـلـوب بــعـد نــتـبـجــتـ مـهــمـتـ ا
بالفوز على اربـيل ونفط البصرة في

االبقاء عـلى نتيـجة التـعادل في اخر
ثـــــوان الــــوقـت النـــــهـــــا افـــــضل من

اخلسارة وما ترتب عليها.
 فوز الوسط

 وحافظ الـوسط عـلى موقـعه الـثالث
58على بعد نـقطة من الـطالب بعدما
كــــرس عـــقـــدت الـــفـــوز عـــلى اربـــيل
بـتـجـديد الـتـغـلب عـلـيه في فـرانـسو
حـــريــري بـــهــدفـــ دون رد لــيـــبــقى
الفـريق قويـا وسيـكون مـنافـسا على
ــوقع الــثــاني في ظل تــمــيـز االداء ا
ونـتـائج الذهـاب واإليـاب االيـجـابـية
والــظـهــور الــواضح في اهم فــتـرات
ــنـافـســات كـفــريق يـدافع ويــهـاجم ا
ـــرحــلــة واســـتــفـــاد من مــبـــاريــات ا
احلــالـــيــة بــالـــفــوز عـــلى الـــشــرطــة
والــطــلــبــة وتــعــرض فــقط خلــسـارة
نـوروز فــيـمـا تــراجع اربـيل لــلـثـاني
عـشـر بـعــد تـعـادل من نـفط الـبـصـرة
وثالث خـسـارات مـتـتـالـية مـن زاخو
والـــنـــفط والـــوسط مـــتـــخـــلـــيـــا عن
نافسة والتراجع بـعد التغير الذي ا
أحـدثه نــزار مـحـروس قــبل الـتـوقف

في اخطر فترات الدوري .
»öD « ÕU$

وجنح الـطالب في اختـبـارالصـنـاعة

نـتــائج مـبـار يــات عـقـر الـدار والزال
ــــوسم افــــضـل وابــــرز الــــوافــــدين ا
احلـالـي ويـواصل مــشـواره بــنـجـاح
فـي وقـت تــــــــــلـــــــــــقـى االمـــــــــــانــــــــــة
اخلــسـارةالـثــانـيـة عــشـرة لـيــتـجـمـد

وقع الرابع عشر. رصيده 35 في ا
5/UG « qC «

وافضل الـغـا كـان نـفط البـصرة
الذي تقـدم للمـوقع العاشـر اثر فوزه
ـــهم عـــلى الـــنــفط بـــهـــدف قــبل ان ا
يــســـتــعــيــد تــوازنه وادراك اهــمــيــة
مـــبـــاريـــات الــبـــصـــرة الــتـي الــزمت
الـضيـوف عـلى الـتـوقف والـبـقاء في
وقع السادس49 واستعاد اجلوية ا
ـوقع الـرابع بـفـضل فـوزه الـصعب ا
على الكـهرباء بـثالثة اهداف لـهدف
من  29 مواجـهة ومؤكـد يهـتم حكيم
شـاكــر بـبـقـيـة نــتـائج اخـر اجلـوالت
واسـتـغالل الـفرص لـلـمـنـافـسـة على
الـــوصـــافـــة ويــحـــتـــاج لـــلـــفـــوز في
مــبـــاريــاته الـــقــادمـــة حــصـــرا امــام
الشرطة والنـجف لقطع الطريق على
ــــقـــابـل تـــراجع تـــقــــدم الـــوسـط بـــا
الــكــهــربــاء لــلــمــوقع احلــادي عــشـر
ـة اجلـويـة في أنـفاس مـتـاثـرا بـهـز
الـلقـاء االخـيرة وكـان عـلى التـشـكيل

wÐU d « rÝUÐ ≠W¹d UM «

شهد الدور 31 للممـتاز توديع فريق
سـامراء الـبـطولـة والـهـبوط لـلـدرجة
وسم الـقادم في وقت المس االولى ا
الشرطة بقوة لقب الدوري بعد فوزه
عــلى نـفط مــيـســان بـهــدفـ دون رد
ليـرفع رصـيده الى  79وقد يـتوج به
يـوم غـد الـثالثــاء اذا مـا تـغـلب عـلى
ـؤجل من الدور اجلـوية في الـلـقـاء ا
الــسـابع والــعـشــرين وفي افــضـلــيـة
ــبـاشــر ة مع الــوصـيف الــلـقــاءات ا
الـــطــلـــبــة 59 اذا مــا تـــعــادل والزال
الفريق يـسجل تقـدما متـميزا بـعدما
انـــفــرد بــالــصــدارة مـن وقت بــعــيــد
وتواصل متماسكا في نسج النتائج
ــطــلــوبـة في فــتــرة جــيــدة ورائـعه ا
والـــكل اســـتـــمـــر يــــعـــمل بـــجـــد مع
ـؤكــد يـحــظـر جــمـهــورهم الـكــبـيــر ا
لالحــتـفـال بـالــنـجـمــة الـسـادسـة في

واحد من افضل مواسم الفريق .
l «u*«  «dOGð

كــمـــا شــهــد االســبــوع االخــيــر عــدة
تـغـيـرات في جـدول الـتـرتـيب عـنـدما
ـركز احلـادي عشر تقـدم نوروز من ا
لـلــتـاسع 39اثــر فـوزه عــلى االمــانـة
بهدف دون رد مستفيدا بامتياز من

 rOŠd « sLŠd « tK « r Ð

طـمئنـة ارجعي الى ربك راضيـة مرضيـة فادخلي يا أيـتها الـنفس ا
في عبادي وادخلي جنتي

صدق الله العظيم
زيـد من األسى واحلزن وبـقلـوب راضيـة بقـضاء الـله انتـقلت الى
رحـمة الله تـعالى والدتـنا احلبـيبة الـدكتورة حـياة جاسم مـحمد في

احلادي عشر من أيار/مايو.
إنا لله وانا اليه راجعون. تـقبل الله الفقيدة واسـكنها فسيح جناته.

نسألكم الدعاء.

dÐU'« wKŽË bL×

تقاعد السيد طالب الها. الوجع واحلزن انعي  والد ابنتي العميد ا بقلوب. 
احليدر ( ابو مشتاق )  الذي. توفاه الله. أمس  في بغداد 

ـشرفـة. في هـدا الـرجل.  الـذي عـرف بـطـيـبـته ونـزاهـته. وعـلـمه.  ومـسـيرتـه ا
احلياة.  

عاش. ورحل عفيف اليد واللسان 
الرحمة والغفران.   واسكنه. الله فسيح جناته  

والهمنا. ومحبيه. الصبر. والسلوان 
الـفـاحتـة  يـومي 15و 16 في جـامع اخلـضـيـري في بـغـداد / الـعـرصـات من

الساعة الرابعة عصرا الى السادسة .
انا لله وانا. اليه راجعون
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واحــتل ثالثــة العــبــ من الــصــنــاعـة
الترتـيب من الرابع الـى السادس وهم
احــمـد مــهــنــد واحــمــد كــاظم واحــمـد
عدنـان والنـتـيجـة الفـرقـية من الـفردي
الـعـام لـقطـع مـسـافة 220 كم وتـعـتـبر
رحلـة الثانية هذه النتيـجة هي بطل ا
واحــرزهــا بــجــدارة نــادي الــصــنــاعـة
ـركـز االول ونـادي احلشـد الـشـعبي با
جـاء ثــاني الــتـرتــيب امــا نـادي كــويـة
ـركز الـثالـث واربيل بـالتـرتيب احتل ا
الـرابع ونـتـيـجـة الـفـردي العـام لـنـفس
الـســبــاق فـقــد جــاء اوال عـبــداخلــضـر
ــركـز طـعــ من احلــشـد الــشـعــبي وا
الـثـاني لالعب الـصـنـاعـة احـمـد مـهـند
ركـز الثـالث لالعب كوية عبداالمـير وا
ـركـز الرابع لالعب نوزاد مـصـطفى وا
احلشـد عـلي عبـداخلـضر طـعـ وجاء
العب الـصــنـاعــة احــمـد كــاظم خـامس
الترتـيب وايضا العب الـصناعـة احمد
عدنـان جـاء سادسـا ومـهـدي حازم من

الصناعة سابع الترتيب .
W uD³ « rOEMð

نـــظـــمـت الـــبـــطـــولـــة فـي مـــحـــافـــظـــة
الـسـلـيـمـانـية عـلـى طـريـقان فـقـط هـما
طريق بازيان لفئة الـناشئ والشباب
ـــتـــقـــدمـــ جـــرت عـــلى طـــريق امـــا ا
دوكانيـان لكـون مسـافة الـطريق اطول
وافـرغ من بــازيـان حــيث قـدمـت جلـنـة
ـسـابــقـات والـلـجــنـة الـفـنــيـة جـهـود ا
حـــثــــيـــثــــة ورائـــعـــة مـن اجل اجنـــاح
الـبــطـولــة حــيث وفـر رجــال احلـمــايـة
ــرور واالســعـــاف الــفــورى وجــرت وا
الـسـبـاقـات بـشــكل مـنـتـظم وبـدون اي
مشـكـلـة او حـوادث .اما جلـنـة احلـكام
كـان لــهـا الــدور االكـبــر في في اجنـاح
السـباقـات والـشكـر للـجـميع من حـكام
ــرور ـــركـــزي وا واعــضـــاء االحتـــاد ا
ــــدربـــ واالســــايش واالســــعــــاف وا

. والالعب واالداري
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ـبـية بـدعم من قـبل رئـيس الـلـجنـة االو
الـوطنـية الـعراقـية رعـد حمـودي كرمت
ـبيـة في مـحافـظة ـثـليـة اللـجـنة االو

»WO?³?*Ë∫ جـانب

ـــكــــرمـــ من ا
مـــن قــــــــــــــــــــبــل
ـــــبــــيــــة في االو

الديوانية
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مــــا أعـــرضه في هــــذه الـــســـطـــور
ــــوجـــزة لــــيس مـن اخملـــيــــلـــة ا
اجلـــــــامـــــــحــــــة وال مـن أحالم
الـــيـــقــظـــة الـــعـــابــرة فـــفي
مــبــادرة غــيــر مــســبــوقـة
اجـــتــــرحـــهـــا اإلعالمي
غـترب آسر الـعراقـي ا
عــــبــــاس احلــــيـــدري
كــــــــاتـب قــــــــصـــــــة (
ـــلــيــونــيــر ) الــذي ا

Èdš√ Êb Ë qÐUÐ w  ÊUDH  w UÝ dO½uOK*«

ليونير) خالل أمسية عرضه rKO∫ سامي قفطان ومالك فيلم (ا
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ي سـميـر غا ـصريـة إ مـثلـة ا صدمـت ا
متـابعيـها بـإنخفـاض وزنهـا بشكل مـلحوظ
وظـهورها بـاحلجـاب والعـبايـة.شاركت غا
محـبيـهـا بصـورة حديـثـة لهـا عبـر حـسابـها
على مـوقع "إنسـتغرام" ظـهرت فـيها مُـرتديةً
فــــســـتــــان أزرق ســـمــــاوي طـــويـل وغـــطَّت
شعـرها بحجـاب باللون الـبيج في ح بدا
واضحًا خسارتها الوزن فبدت أكثر نحالة
ورشـــاقـــة.ويــــأتي ارتـــداء غــــا احلـــجـــاب
والــفـســتــان تــرويــجًـا إلحــدى الــصــفــحـات
اخملـتصـة بإسـداالت الصالة حـيث شكرت
الـصفـحـة مُعـلقـة: (أحـلى إسداالت صالة).
وعــلى الــصــعــيــد اآلخــر أعــربت غــا عن
اشـتــيـاقــهـا لــوالـديــهـا الــراحـلــ ونـشـرت
صـورة لـهـمـا مُـعـلـقـة: (مـحـتـاجـاكـوا قـوي
شكـلـها كـده الـدنـيا مش هـتـكـون فيـهـا ايام
حــلــوه مــنـــغــيــركــوا.. نـــفــسي اشــوف بس
ضـحكتك يـا بابي او مـامي تديـني قوه علي
مشـاكل احلـيـاه و مسـؤلـيتـهـا.. حقـيـقي انا
وال حــاجه مـنـغـيـركـو.. احلــمـدلـله عـلي قـدر
ربـنا و ربنـا يرحم يارب كل ام و اب بـناتهم

محتاجينهم زي دلوقتي).

آر إلـى االســـتـــحـــواذ عــــلى حـــقـــوق
ــوســيـقــيـة لــفـرقــة الـروك األعــمـال ا
الــبــريــطــانــيــة (بــيــنك فــلــويـد) ذات
الـشعـبـية الـواسـعـة على مـا كـشفت
ز.ويُحتمل أن صحيفة فـايننشل تـا

{ لــــنــــدن-(أ ف ب) - تـــســــعى
شركة وورنـر ميوزيك ومـجموعة
ـــــــانـــــــيــــــة إلدارة (بـي إم جـي) األ
ـتـحـالفـة مع ـوسـيـقـيـة ا احلـقـوق ا
صندوق االستـثمار األمريكي كي كي

تتـجاوز قـيمـة الصـفقة  500 مليون
الية دوالر حسبما نقلت الصحيفة ا
ــلف. عن مـــصــادر مــطــلــعــة اعــلى ا
ـز أن قـيـمـة واضـافت فـايـنـنـشل تـا
ــبــلغ الــعــقـــد قــد تــتـــخــطى حــتـى ا

والـعاملـ في خدمته وبفـعل سلوكه هذا
مــاتت زوجـته وغـادر بــيـته الـفـاره أوالده
ـنزل ولم يـكـتـرث بـأحـواله سـوى مـدبـرة ا
األرمـلـة  سعـديـة التي قـذفت بـهـا ظروفـها
لـيونير نشأت الـقاسية للـعمل في خدمة ا
الـذي بلغ من الـعمر عـتيا وتـعرّض ألزمات
صـحـيـة مخـتـلـفـة آخرهـا أزمـة داء الـقلب
لـيـونـير ظل ورغـم الثـروة واجلـاه إال ان ا
عـلى عـادتـه ال يتـفـق دينـاراً عـلى مـعـاجله
وضــــعه الـــصـــحـي وتـــدور األحـــداث فال
األبـناء يـسـتجـيبـون لدعـوته بالـعودة الى
ريض البخيل... الـبيت واالهتمام بـاألب ا
ولـم يــقف الى جـــانــبه فـي مــحــنـــته غــيــر
ـوجعة سـعديـة  ومع كل هذه التـداعيات ا
ـتالحـقـة ورفـض االبـناء ونـوبـات الـقـلب ا
ـليـونـير يـصـحو سـاعـدة األب ا الـعـودة 
ر ويستيـقظ ضميره نـشأت على واقعـه ا
الــغــائب مـدونــاً وصــيـتـه الـتي تــضــمـنت
تـــوزيع ثــروتـه عــلى اجلـــهــات اخلـــيــريــة
ائة خلادمته وتـخصيص نسبة خمـسة با
ـــبــالـغ فــيه الـــتي صـــبــرت عـــلى بـــخــله ا
ويـنتـهي الشريط الـسيـنمائي (45 دقـيقة)
ـلـيـونـيـر نـشـأت بـ عـلب الـدواء ـوت ا
التي تناثرت حول رأسه والشريط بجمله
يـحـمل رسالـة انـسانـية مـوجـهة ألصـحاب
ال زائل وما عـلى مالكه ـال مفادهـا ان ا ا
إال أن يـنـفـقه فـي مـساعـدة احملـتـاجـ من

أقـتـرح انــتـاجـهـا كـشـريط سـيـنـمـائي بـعـد
كــتـابــة سـيــنــاريـو لــهـا من مــاله اخلـاص
ـبادرة وقـبل اخلـوض فـي تـفـاصيـل هـذه ا
الــســخـــيــة البــد من الــتــنــويه أن االنــتــاج
الـسـيـنمـائي في الـعـراق متـوقف مـنـذ عدة
عــقـود لــلــعـديــد من األسـبــاب الــتي مـنــهـا
ــعــوقـات االنــتـاجــيــة والـتــخــصـيــصـات ا
ـاليـة أما أن يـبادر عـراقي مغـترب بـهذه ا
ــبــادرة فــانـه بال شك يــســتــحق الــثــنــاء ا
واالعـجــاب في وقت تـوقـفت فـيه مـؤسـسـة
ــســرح كــجـــهــة قــطــاعــيــة الــســيـــنــمــا وا
مـــــتــــخــــصـــــصــــة عن
ـهـامـاتـها الـنـهـوض 
ـنـصـوص علـيـها في ا
لـوائـحـهـا وقـوانـيـنـها
الـداخلية وبامـكاناتها
تاحة ... على ـادية ا ا
ـلـيـونـيـر أيـة حـال .. ا
قـصـة تـدور حول رجل
ثـري حباه الله بالرزق
الـــــوفـــــيـــــر أمـــــواالً و
أمالكاً وعقارات يسيل
لـــهــــا الـــلـــعـــاب لـــكن
مـــشـــكــلـــة ( نـــشــأت )
ــلـيــونــيـر تــكـمن في ا
حـــبه لــلــمـــال وبــخــله
وتــقـتــيـره عـلى اوالده

األرامل واليتامى وابناء السبيل ..
ـليونـير الفـنان القـدير سامي جـسّد دور ا
قــفـطـان وكـتب الــسـيـنـاريــو فـاضل شـاكـر
ومـثّل األدوار نخبـة من مبدعي بابل وهم:
كـل من : محـسن اجلـيالوي احـمـد حـمـيد
الــشــيــبــاني بــريــر ســيــفي سالم هــاني
ـوهـوبـة زينب مـحـمـد جـسـارة الطـفـلـة ا
والـفنانة الـكربالئية وداد هـاشم والشابة
ـلـيـونـيـر فـاطــمـة قـاسم لـقـد بـرع فــريق ا
بـإداء مـبـهـر أكـد قـدرات فـنـاني بـابل عـلى
ـيـز و جـمـيل كـل هذا تـقـد كل مـا هـو 
هارة اخملرج بـدع أداره وقاده  الـفريق ا
الــشـاب حـســ الـعـكــيـلي وفـريــقه الـفـني
طيـري وياسر األعسم .لقد ـساعد علي ا ا
ليونير بالقدرات البابلية الشابة أمتعنا ا
الـتي منحتنا وقتـاً جميالً وجعلت جمهور
بـابل يـبـتهج مـصـفقـاً بـحـرارة للـمـليـونـير

خالل عرضه.
في اخلـتـام البـد من توجـيه الـشكـر لـكاتب
غـترب آسر ـليـونير ومـنتـجه االعالمي ا ا
ـا شــهـدنـا عــبـاس احلــيـدري الـذي لــواله 
والدة أول شـريط روائي (  ( 45دقـيـقة في
بـدعي تـاريخ مـديـنـتـنـا الـعـريـقـة وشـكـراً 
بــابل وجـمـهــورهـا الـرائع ... شــكـراً أيـهـا
ا حظـينا بهذه الفرصة ـليونير .ولوالك  ا
الـذهبيـة لعرض مـنجزنـا السيـنمائي على

شاهدين العرب . اوسع عدد من ا
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ـمثلة الـتونسية هـند صبري ان ليس قالت ا
رأة في هـناك مساواة باالجر ب الرجل وا
رأة تتـقاضى أجر السـينـما العـربيـة. وان ا
أقل من الــرجل اذا قـامـت بـدور عــلى نـفس
ـستوى الفني الذي يقوم به الرجل. جاءت ا
تـصــريــحـات صــبـري خالل مــقـابــلـتــهـا مع
ـرأة في كل اجملـاالت تـتـقاضى مـجـلة ان (ا
اجـراً أقـل من الـرجل وان هــذا لــيس عـدالً
وهي تــعـتـبـر نـفـسـهـا مـسـؤولـة وال تـريـد ان
تـخــذل الـنــسـاء الــلـواتي يــتـطــلـعن الــيـهـا).
وحتـدثت صـبـري عـن خـطـواتـهـا األولى في
التـمثيل واعتبرت انهـا كانت محظوظة ألنها
اسـتطاعت احلصول عـلى أدوار أكثر جدية

في وقت مبكر نسبيا.
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ـي والـكــاتب الــعــراقي صــدر لـه عن دار ســطـور األكــاد
ـرجــعـيـة الــديـنــيـة قــضـايـا حــسـيــنـيـة كـتــاب بـعـنــوان (ا

تظاهرات الشباب وكوميديا من وطن التراجيديا).
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طـربـة السـوريـة احيت اخلـميس ا
ــاضي امـــســيــة غـــنــائـــيــة عــلى ا
مــســرح األوبـــرا بــدمـــشق قــدمت
فــيـهــا اغــاني من الــزمن اجلــمـيل
فـضال عــلى اغــنـيــاتــهـا اخلــاصـة
رافـقـتـها فـيـهـا أوركـستـرا قـصـيد

بقيادة كمال سكيكر.
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الـكـاتـب االردني ضـيـفــته مـكــتـبــة عـبـد احلــمـيــد شـومـان
ــاضي ضــمـن بـرنــامج قــراءات في الــعــامــة األربــعـاء ا
ـقدسة) ـكتـبة إلشـهار روايـته (لقمـان النـسيخ وجـنان ا ا

الصادرة عن (االن ناشرون وموزعون).
p¹Ëb « dÝU¹ 

اخلطـاط االردني يشارك مع تـسعـة تشكـيلـ في معرض
(روحـانـيات 2) الـذي يـسـتـضيـفه كـالـيـري رؤى ويـسـتـمر

قبل. حتى الثاني من الشهر ا
—U³ł ÊUÐ

الكاتبـة العراقية يضيفها نادي السينما في نقابة الفنان
العراقـي اليـوم االثن في امـسية تـتضمن عـرض الفيلم
الروائي الـطويل (هاملت بغداد كوم ) الول مرة في بغداد
الذي هو من تأليفها ويشاركها في االمسية مخرج الفيلم

طه الهاشمي.
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الـكـاتب الـعـراقي صـدر له عن مـنـشـورات االحتـاد الـعـام
عنون (ابن لألدباء والـكتّاب في العراق كـتاب الرحالت ا
بــطــوطـة الــعــراقي في مــجــاهل أوروبـا - رحــلــة عـائــلــيـة

بالسيارة اخلاصة - صيف عام 1976).
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ـاني الـعـراقي صـوت مـجـلس الـنـواب العـراقي عـلى الـبـر
الية. انتخابه عضوا في اللجنة ا
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الوجيـه العراقي تـلقى تـعازي االوسـاط اإلجتمـاعيـة لوفاة
والدته الـتي يقام مـجلس عـزائهـا عصـر اليـوم االثن في

حسينية عبدالرسول في الكرادة الشرقية ببغداد.
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بـالــتـعـاون مع امـانــة بـغـداد .. لـتــظـيف تـلك
الـلـوحـات شـيـئـاًجـديـداً لـلـمـشـهـد احلـضـري
للعاصمة وكذلك اعتـزازاً بشخصيات وطنية
عــراقـيــة اثــرت احلـركــة الــثـقــافــيـة بــجــمـال

ابداعها.
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ـاجد أكـمـلت الـفـنـانـة الـتـشـكـيـلـيـة وجـدان ا
لوحـتـ لـرمـزين عـراقيـ وهـمـا الـشـاعرين
مــظـفــر الـنــواب ومال عــبـود الــكــرخي زيـنت
وسط سـاحات بـغداد فـي جانب الـكرخ وذلك

الــقـــيــاسي الــذي بــيـــعت به حــقــوق
أعـمـال جنم الـروك األمـريـكي بـروس
سبـرينـغسـت لـشركـة سوني والذي
مـلـيـون يُـعـتــقـد أنه وصل إلى  550 
دوالر وفــقًـا لـلــصـحــافـة األمـريــكـيـة.
وتـعـتـبـر مبـيـعـات أسـطـوانـات فـرقة
الـبــروغـريـسـيف روك الــتي يـقـودهـا
ديفيد غيلمور وروجر ووترز من ب
ـــوســـيـــقى إذ األعـــلـى في تـــاريـخ ا
نـاهزت  250 مـلـيـون نسـخـة في كل
أنـحـاء العـالم  ومن أبـرز أغـنـيـاتـها
مـــــــاني وويـش يـــــــو ويــــــر هـــــــيــــــر
وكـــومــــفـــتــــبـــلـي نـــامب. وشــــهـــدت
الــســنــوات األخــيـرة عــمــلــيــات بـيع
حــــقــــوق أعـــــمــــال عـــــدد من جنــــوم
ــوســيـقى كــديــفـيــد بــووي وبـوب ا
ئات ديالن وستيـنغ وتيـنا تورنـر 
ـاليــــــ من الــــــدوالرات وفـق مـــــا ا

أفادت وسائل اإلعالم.

صــراحــتك و بــسـاطــتك جتــذب الــنــاس إلــيك. تــعـمل
بجهد.يوم السعد االربعاء.

qL(«

تــعــمل جــاهـــداً لــلــحــصــول عــلى األربــاح وتــعــويض
. اخلسارة التي تكبدتها سابقاً

Ê«eO*«

حدّد أولـويـاتك  هل أهدافك األولى في احلـياة كي ال
تضيع الحقا.

—u¦ «

آمـالك وتوقـعـاتك تـخيب. حـان الـوقت لبـعض اجلـدّية 
اليوم. رقم احلظ 7.

»dIF «

رتّـب أوراقك ومــلــفــاتك ألنـك قــد تــفــقــد ورقــة مــهــمــة
للغاية.رقم احلظ 2.

¡«“u'«

كلّ شـخص يـحـبّك  لـكن كلّ شـخص يـحبّ مـا لـديك
ن حولك. أيضاَ.ترقّب غيرة 

”uI «

. حــافظ عــلـى األجـواء ســتــحــصــد مــا زرعــته قــريــبــاً
ة واللطيفة مع الشريك. سا ا

ÊUÞd «

ـكن أن تـتــغـلّب عـلى حب االمـتالك.يـوم بـرهن بـأنّك 
. السعد االثن

Íb'«

تـمـضـي أوقـاتـاً جـمـيـلـة وعـذبـة زاخـرة بـالـرومـانـسـيـة
وأجواء احلب.رقم احلظ 3.

bÝô«

أبـعد الـغيـرة ودقّق توقّـعاتك  ثمّ انـظر مـا يحـدث.يوم
السعد اخلميس.

u b «

ا  ـنـحك تـعـبيـرك عن أفـكـارك ومـبـادئك شعـبـيـة طـا
أنك تبتعد عن األنانية.

¡«—cF «

في الـــعــمـل لــديك امـل في ان تــصـــبح الـــرجل الــذي
تريد.رقم احلظ 19.

 u(«
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اكــــــتـب مـــــــرادفــــــات
ومـــعــاني الـــكــلــمــات
الــتـي تــقــرأ وتـــكــتب
افـقــيــا وعـمــوديـا في

الوقت ذاته:
 1- من أنهار اجلنة
 2- مخبأه السري
 3- غنى فاحش
 4- بارع في االداء

سامي قفطان

بغداد
 w½“u « dÝU¹

` U   UMÐU¹ Ê«uK «Ë d³B «
ـقال الـتعـرض ألي من الـقنـوات الفـضائـية بـذاتهـا أوعمل الأقصـد في هذا ا
غـيرأن ذلك أما الـعـنـوان فـهـو من بـاب األسـتـعـارة لـيس إال  درامي بـأسـمه 
نع حقي بأعتباري مشاهد احلديث من وجهة نظرخاصة عما يعرض من ال
أعمال وهي بالشك لم ترتق مـثلمـا كانت عليه مـثيالتها أبـان السبعـينيات أو
ـقارنة مع الثمـانيـنيـات بل وحتى قـسم من أعمال الـتسـعيـنيات لـو جاز لـنا ا
مانـشاهـده بعـد عام 2003  وال أستـطيـع وضع أصبـعي عـلى أي منـهـا فيـما
ـلوك لوأسـتثـنـينـا عـمالً تأريـخيـاً عـرضته (الـشـرقيـة) عام  2012 وهو آخـر ا
ـلك الراحل فـيصل الـثاني وهـذا ليس حتيـزاً للـقنـاة لكني الذي يوثق حـياة ا
أن تفـاعل الـناس والـبـكاء عـلى أحـداث فلم أو مـسـلسل ـا شاهـدت  أشيـد 
عـتادة خاصـة أذا كان اجملتمع قـاييس ا ليس دليالً عـلى  تمام كـماله  في ا
يعانـي الضيم واألحـزان في حيـاة عنـوانهـا القهـر والسـواد وحيـنذاك سوف
تكون مـجبراً لـغض النظـرعن هفوات فـنية وحـوارية تكـتشفـها بعـد ح لقد
سرح العراقي مـثالً راقياً ومبهـراً حتى أني أتذكر فنانـاً مصرياً نشر كان ا
ـسـرح ــثل جـرسـاً مـنــبـهـاً يـدلل عــلى زهـو ا في صـحـيــفـة األهـرام رسـمـاً 
ــصـري الــذي كـان فـي غـفــوة مــثـلــمــا أعـتــقـد ـســرح ا الـعــراقي وحتــذيــر ا
ـســتـوى الـقـطــري والـعـربي مع أن الـنـاشــرمن تـأثـيــرمـسـرح الـعــراق عـلى ا
مثـل في مصـر كانوا حـينذاك عـلى القمـة في أعمالـهم الفنـية أبان الـفترة ا
ـسـلسالت ـمتـدة من الـسـتـينـيـات وحـتى وقت مـتأخـر أن أغـلب ا الذهـبـيـة ا
ـريض احملـمـول على عـربـة الـطـواريء ومعه اليـوم تـهـتم بـوجود الـشـرطي وا
أربعة التفارقه نظراتهم وتتسارع أقدامهم حتى يدخل صالة العمليات فيمنع
الطبـيب اجلمـيع من الدخول ويـعود بـعد حلظـات قائالً (أحـنا سـوينا واجـبنا
ـشـروطة طـابـقـة هـنـا مع األفالم الـهـنـديـة ا والـباقـي علـى اللـه) والفرق فـي ا
نـتج على ظـهورقـطارومـشاجرة بـالسـيوف وسـبع أغاني راقـصة في بقـرار ا
ماأريـد قوله أن الـدراما بـشكل عـام قد أجتـهت الى الرتـابة ولم حديـقة عـامة
تخرج عن أرتـداء(الروب الـرجالي على الـبجـامة) كمـا لم نعـد نرى ترآجـيديا
شاهـد حتى لـو بنـسبـة معقـولة وأعـتقـد أن مايـقال ليس أوكومـيديا يـقبـلهـا ا
صـحــيـحــاً عن واجب ومــهـمــة األعــمـال الــفـنــيـة ومــضــمـونه فــروض الـواقع
األجتـمـاعي بل الـصـحـيح أن نـتـعرض الـى مسـائل كـبـرى التـقل أهـمـية عن
ـتـد بـالكـومـيـديـا الى حـد األسـفاف حتت الـظواهـراألجـتـمـاعـية وغـيـرهـا وال
ومايـؤيد وجـهة نـظري مـسرحـيات عـراقيـة كبرى شعـار (الشـعب عاوزكـده) 
أثرت بوضوح فناً ومجتمعاً مثل بيت وخمس بيبان واحملطة والثعلب والعنب
ا جرى أبـان حكم النظام السابق  أن بعض األعمال التي قيل عنـها توثيق 
) في مسلسل األخـتيار اجلزء لم تلق ردود فعل شعـبية أيـجابية كـماهو(مثـالً
ـصري مـحمد مـرسي ومارافـقها الثالث الـذي تعـرض لفـترة حكم الـرئيس ا
ـكن ـواطن مع أحـداثـهــا وهـو عـلى خالف مـا من أحـداث دمـويـة وتـفــاعل ا

ه لــلـمــشــاهـد فـي بالدنـا بــعــد األحـتـالل من مـآسي تـقــد
وأحزان وأن كـل الظـاهـرواخملـفي سـيـذهب في الـتـعـليق
هنـيئـاً لك ياجـوجو والنـكات والـكالم في الفـضـائيـات 
أن مــشــاريــعك األســتـــثــمــاريــة في الــغــرف احلــمــراء
سـيطـويـهـا الـزمـان ولن يـتـطوع أحـد لـكـتـابـة مـسـلسل

أسمه حكومة جوجو . 

{ لـنـدن  –وكـاالت - نـشـرت
النجمة التلفزيونية البريطانية كيلي
أوزبــــورن صـــورة لــــهــــا عــــلى وســــائل
التواصل االجتماعي وهي حتمل صورة
ـتـابـعـيـهـا انـها صـوتـيـة جلـنـ لـتـعـلن 
.وعـــلــقت حــامل وانـــهــا ســـتــصـــبح امــاً
الـنــجــمـة عــلى اخلــبـر الــذي حــاز عـلى
ــتـابــعـ قــائـلـة: (أعــلم أنـني اعـجـاب ا
كـنت هـادئـة جـدًا في األشــهـر الـقـلـيـلـة
ـاضــيــة لــذلك فــكــرت أن أشــاركـكم ا
جميعًا سبب غـيابي ... أنا على القمر
من فرحتي ألعـلن أنني سـأصبح أماً.
ال يـكـفي أن أقــول انـني ســعـيـدة. أنـا
أشـعر بـالـنـشـوة).انـهـالت الـتـعـلـيـقات
مهنئة الـنجمة التـلفزيونيـة بهذا اخلبر
الــسـعــيــد وبــعــضـهم قــال لــهــا أنــهـا

ستكون أفضل أم.
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طـرحت الـفنـانـة أي عـامـر أغنـيـتهـا اجلـديدة (خـطـافة الـرجـالة) من كـلـمات
أحـمـد عـالء الـدين وتـوزيع ومــيـكس ومــاسـتـر زووم وكــيـتـار أحــمـد حـسـ

وإيقـاع ماجد الصواف. والتي حققت نسبـة مشاهدات ملحوظة تخطت الـ 9
أالف مـشـاهـدة. وكانـت عامـر قـد طـرحت بـرومو األغـنـيـة عـبر حـسـابـها
الرسـمي على تطـبيق (إنسـتغرام) والـتي القت اعجاب كـبير من قبل
اجلمـهور.و يقـول مقـطع األغنيـة: (عينك يـدب فيـها رصاصـة.. رايحة
جــايـة عــلـيه .. زي مــا بـيــقـولــوا عـنــيـهــا فـيه وتــقـول … عــمـالــة حتـبي
وبـتـحـاولي وبـتقـولي ال ذوقي وال اسـتـايـلي واتـاريـكي عمـالـة تـتـحـايلي
صـرية أنـغام أول مـليون طربـة ا علـشان تـشوفيـه).  الى ذلك حقـقت ا
مـشاهـدة بـعـد طـرحـهـا اغـنيـتـهـا اجلـديـدة (لـوحة بـاهـتـة) عـلى قـنـاتـها
الرسـميـة عـلى يوتـيـوب. وهي من كـلمـات نـادر عبـد اللـه وأحلان عـامر
عاشـور وتوزيع طارق مدكور.وتقول كلماتها (عارف احنا طول فراقنا
زي ايه زي لـوحـة بـاهـتـة لـونـهـا مـايـتـرسـمش زي سـطـر في صـفـحـة
متـشخبط عليه مهما تقرا فيه تالقيه مابيتفهمش).وكانت أحيت
أنغـام مؤخـرا حفالً غـنائـياً في الـسعـودية أدت فـيه عدد
ـة والــتي نــالت نــسب من أغــانـيــهــا اجلــديــدة والــقــد
إستـماع عالـية.ونشـرت أنغام عـبر حسـابها اخلاص
صور من كـواليس حـفلهـا وعلقت مـوجهة الـشكر
لـلــجـمـهــور الـســعـودي وكـتــبت: (عـارف الــعـيـد
والــعـــيــــديــة انـــتــوا االتــنـــ شــكــراً جلـــمــهــور

القصيم).

كيلي أوزبورن
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جـرت االنــتـخــابـات الــلـبــنـانــيـة امس  15أيـار وهــو الــيـوم الــدولي لألسـر اي
الــــعـــــوائل International Day of Families وال يــــعـــرف مـــا اذا كـــان

اختيار اللبناني هذا اليوم الدولي له هدف سياسي او اجتماعي.
ويــعـود حتــديـد يـوم  15ايــار الى عـام  1993 بـقــرار اصـدرته مــنـظــمـة األ

ـا ( يعـكس األهـميـة التي يـولـيهـا اجملتـمع الدولي ـتحـدة لالحـتفـال سنـويا  ا
ـتـحــدة مـوضـوعــا لالحـتـفــال ولـذلك فـان لألســر).وفي كل عـام تــضع اال ا

موضوع احتفالية  هذا العام 2022: هو (األسر والتحضر).
تـحدة :يعد التحضر أحد أهم االجتاهات الرئيسية التي تشكل وتقول اال ا
ـنا ومـعايش العـائالت ورفاهـها في جـميع أنـحاء العـالم. ويرتـبط التـحضر عا
ـسـتدامـة وغـاياتـهـا من مثل سـتـدام بتـحـقيق الـعـديد من أهـداف الـتنـمـية ا ا
ـساواة (القـضاء عـلى الفـقر و (الـصحـة اجليـدة والرفـاه و(احلد من انـعدام ا
ـسـتـوطـنـات الـبـشـريـة شـامـلـة ـدن وا داخل الـبـلـدان وفـيـمـا بـيـنـهـا) و(جـعل ا
للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة). وتعتمد جميع أهداف التنمية
ـا يعود ـذكورة أعاله عـلى مدى جـودة إدارة التحـضر  سـتدامـة وغايـاتها ا ا
بـالنفع عـلى األسر وتعـزيز رفاه جـميع األجيـال التي تعـيش فيهـا. وقد وجدت
ـتحدة هذا الـعام ان  االستعـدادات متواصلـة لالحتفال في منشورات اال ا
بالـذكرى الـسنـوية الـثالث لـلسـنة الـدولية لـألسرة في عام   2024 والـتركـيز
ا في ذلك التـغيير الـتكنولوجي على االجتاهات الـكبرى وأثرهـا في األسر. 
ا يسهل ناخ هو  وغرافي وكذلك تغيـر ا والهجرة والتـحضر والتغيـر الد
حتـلـيل آثـارهـا في احلـيـاة األســريـة وتـقـد تـوصـيـات نـاجـعـة في مـا يـتـصل
بسـياسات فـعالة تُـعنى باألسـرة لتسـخير اجلـوانب اإليجابـية لتـلك االجتاهات
ـتحدة ال تـنسى جائـحة كورونـا وأثرها في األسر والـتصدي لـها. لكن اال ا
وتـقـول ان اجلـائـحـة الـتي بـدأت أزمـة صحـيـة خـلـقت آثـارا غـيـر مـسـبـوقة في
ا فـي ذلك االقتصاد والتعـليم والتغذية. مجاالت عديـدة من مجاالت احلياة 
ساواة وأثرت سـلبـا على تـرتيـبات الـرعايـة والتـوازن ب الـعمل واألسـرة وا

ب اجلنس وغير ذلك من جوانب احلياة األسرية.
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ستوى االقـليمي او دولي يعـيش احلروب والصراعات عالم اليـوم على ا
عـلى مـخـتـلف اشكـالـهـا الـسـياسـيـة واالقـتـصـادية مـن مصـلـحـة الـعراق
مـاثل له الـعـليـا ان اليـصـطف مع هـذا الـطـرف االقـلـيـمي ضـد الـطـرف ا
ونفس  احلال ينطـبق فيما يتعلق بالصراعات الدولية السياسة احلقيقية
هي كيفيـة االستفـادة من هذة الصراعـات لصالح العـراق خصوصا من
النواحي االقتـصادية فـكما هو مـعروف هناك صـراع ايراني - سعودي
ـكن للعراق ان يحقق وتنافس سـعودي - تركي وصراع تركي ايراني 
مـزايـا اقـتـصاديـة او سـيـاسـيـة تـخـدم مصـاحله الـكـبـرى ولـتـحـقـيق هذا
ـذهبـية الـهدف عـليه االبـتـعاد عن الـتجـاذبـات العـقائـديـة او القـوميـة او ا
ـشاكل وفـقـدان فرصـة حتـقيق مـصاحله النهـا الجتـلب الى العـراق اال ا
هـذه الـسـياسـة جتـنب الـعـراق ان يكـون سـاحة االسـتراتـيـجيـة الـكـبرى 
لهـذة الصـراعـات وان اليسـتخـدم الـعراق كـمخـلب قط ضـد هذا الـطرف

االقليمي او ذالك .
فـيمـا يتـعـلق بالـساحـة الدولـيـة اوربا في طـريقـها الـى التـخلي عن الـنفط
الروسي فـعلى العراق االستعداد في يكون له دور في سد
حــاجــة اوربــا من الــنــفط وان يــكــسب اســواق جــديـدة
هم االخر ـنتجة الـشي ا لنفـطه بااعتـبارة من الدول ا
هو بناء حتـالفات اقـتصادية او سـياسية قـائمة على
ـصالح الـعراقيـة العـيا بـعيدا عن الـبعـد او القرب ا

العقائدي.
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ـفــاجـئـات الـتي لــقـد أفـرزت احلـرب الــروسـيـة األوكـرانــيـة الـكـثــيـر من ا
انشغل بهـا العالم الذي كـان همه النجـاة من فايروس كورونـا والتسابق
في الـوقـايـة مـنه وإنـتـاج الـلقـاحـات وصـوابـ الـتـعـقـيم الـسـائـلـة وإنـتاج
الـكـمـامـات ومــا ان اخـذ الـبـشـر واحلـكـومــات بـاالقـتـراب من احـتـفـاالت
االنـتصار علـى هذا الوباء واجلـائحة كمـا يطيب للـمختصـ ان يصفونه
دافع والـصواريخ وأزيز الـطائرات حـتى أستـيقظ النـاس على أصـوات ا
يكـتسح ارض أوكـرانيـا البـلد الـذي لم يـكن الكـثيـرين على مـساحـة هذه
ا جرى ويـجري في مدنهـا التي هجرهـا سكانها األرض مهتمـ بها و
بـ ليلة وضـحاها ليـنجوا بأنفـسهم مهرولـ ومسرع تـارك منازلهم
وذكرياتـهم ووظائفهم قاصدين الدول اجملاورة باحث عن مالذ أمن لهم
وألطفالهم واألمـر الذي أصاب سكان اوكرانيا بالذهول كان وقعها اشد
أثرا عـلى الكـثـير من شـعوب بـلـدان أخرى والـتي كانت تـتـناول بـشراهه
خـبـزها ومـعـجـنـاتهـا مـسـتـخدمـةً قـمح اوكـرانـيـا وزيوتـهـا في مـطـابـخهم
بــشـكل يــصل حلــد الـتــبــذيـر وهم مــطــمـئــنـ بــأن دولــهم وحـكــومــاتـهم
ـا يـحـتـاجـون ألن اسـعار خـصـوصـاً دول الـنـفط قـادرة عـلى تـزويـدهم 
فـاجئة بأن دول الـنفط بدأت بـاألرتفاع ولـكن كانت الصـدمة كبـيرة ألن ا
الـنـفط لم يـسـمـح لـهم نـفـطـهم بـاحلـصـول عـلى مـا يـحـتـاجـونه من زيـوت
وحبوب الن اوكرانيا لم تعد بحاجه الى الطاقة والنفط وال تمتلك امكانية
الـتصـديـر لـلحـبـوب والزيـوت بل انـهـا بحـاجـة الى الـسالح من هنـا ايـها
ـنطقـة قبل سن الـسادة نعـود الى شعارنا الـقد الذي رفـعته شعوب ا
بأن الـزراعه هي نـفـطنـا الـدائم نعم هـذا لـيس شـعار لألسـتـهالك بل هو
حقيقة ذكـرها الكثيرون من علماء األقتـصاد والسكان واجلغرافيا الذين
تنبأو بأن الـعالم اصبح سكانه اكثر من انتاجه وعليه يجب التفكير بهذه
عادلة الـتي تتطلب ان تـخطط الدول واحلكـومات لتحـديد النسل او اي ا
ا امور اخـرى تـهدف لـلتـقـليل من اعـداد السـكـان على هـذه األرض ور
كـانت احلروب وانتـشار الفـيروسات الـقاتلـة واحده من اسبـابها الـغاية
من كل مـاتــقـدم ان نـحـرص في دولـنــا بـأن نـفـسح اجملـال لــلـمـخـتـصـ
اخمللص ألوطانهم ان يضعوا اخلطط األستراتيجية التي تفسح اجملال
ـســتــقـبـل سـيــكـون لــلــرغـيف ألســتـثــمـار األرض والــزراعه والــري ألن ا
ـياه والـرغـيف يـعـنـي الـزراعة والـزراعـة تـعـنـي األرض وا
ــا ســتــكــون هي من أألســبـاب الـتـي أخـذت تــشح ور
ـستـقبل وأقـول هـنا لـكل متـشائم الرئـيسـيـة حلروب ا
بـأن األمل موجـود واخملـلـصـ متـوفـرين خـصـوصاً
ـتلك عـقول يـتنافـس علـيها في بـلدنـا العـراق الذي 
اآلخريـن وبلـدنا وشـعـبنـا أولى بـها ومـاعـليـنا اال ان

نبدأ قبل فوات األوان.

ـدائن.. غنـتـهـا سـيدة الـغـنـاء الـعربـي فيـروز عـنـدما يا قـدس يـا زهـرة ا
نُكـست فلسط والقدس عام 1967  واليـوم حلت بالقدس نـكبة جديدة
قدسيـة شيرين أبو وهـو استشهـاد أبنتهـا العزيـزة وزهرتها اجلـميلـة ا

عاقلة برصاص احلقد.  
ـرة ترحل إلى الـقدس فـعيـون العالم عيـون العـرب ليـست وحدهـا هذه ا
عابد ـسيحـية وتتذكـر ا قدسـات اإلسالمية وا قـدسة وا تـرنو لألرض ا
ــة وأهل فــلـســطــ ألن شــيـرين أيــقــظت فــيـهم روح والـكــنــائس الــقـد
اإلنـسانيـة وكشفت لهم هـمجيّـة من أحتل أرضهـا وجرائمهم الـوحشية
وحـرقــهم لـبـسـاتـ الــزيـتـون والـبـرتــقـال والـزهـور وحتـويل األرض إلى

مخيمات متناثرة بالفقر واحلزن واأللم.
في بـلـدة بيت حـنـينـا في الـقدس احملـتلـة وفي مـنعـطف يـتجـه إلى اليـم
ويُعـرف مـقـدسـيـا بـ "دخـلـة جـنّـة عـدن" ولـدت جنـمـة فـلـسطـ في ارض
األجداد لكنهـا اصطدمت برؤيتها لـلغريب الغازي وهو يكـتب لها هويتها
وجنسيـتها ويرسم لـها خرائط الدخـول واخلروج. فاستيـقظت على ظلم
احملتل وعنجهيته وعلى لص يريد سرقة تاريخ وطنها وتراثه وأغانيه. 
من هنا بدأت جيـناتها الوطـنية تتمـرد ووعيها يورّق مع فـسائل الزيتون
ــقــاومــة والـــنــخــيل واحلـــمــضــيــات وورق الـــعــنب فــاخـــتــارت مــهــنـــة ا
واالسـتشـهـاد لنـقل احلـقيـقـة وفـضح اجلرائم; ويـالـها من مـهـنة مـقـدسة
بالصوت والصـورة وياله من استشهاد مـهيب ورأسها ملفـوفا بالكوفية
الفلسطـينية وجسدها بالعلم الفلسطيني ومعها درع الرصاص الواقي

طرزة بحروف "صحافة" باللغة اإلنكليزية.   وخوذتها ا
ــقـدسـيـة شــهـيـدة الـواجـب والـكـلـمــة احلـرّة. وهي جنـمـة اســتـشـهـدت ا
فلسط الـتي فاح عطرهـا الفلسطـيني في كل أحياء وفنـاءات ومخيمات
األهل حيث ولدت في القدس واستشهدت في مخيم جن قرب "شجرة
" الـتي كانت مـكـانـاً الحتـمـاء اإلعالمـي من رصـاص الـغدر الـصـحفـيـ
قتل الشهـيد محمد الدرّة وقنابل حقـد جيش االحتالل. صورة ذكرتـنا 
في قــطـاع غــزة وهـو يــحــتـمي بــأبــيه خـلـف صـخــرة عـام  2000بل هي
صورة مكررّة لـإلعدامات احلية الـتي ينفذها االحـتالل كل يوم بعشرات

الفلسطيني بدم بارد سرا أو أمام شاشات التلفزة مباشرة.
أبـو عـاقـلة صـحـفـية لـقـضـية كـبـرى اسـمهـا فـلـسطـ الـتي تـأسست في
تعاقبة الوجدان العـربي منذ عقود وصارت حلمـا من أحالم األجيال ا
دارس ومـنهـجاً دراسـياً في الـوطنـية وأصبـحت نشـيدا صـباحـيا فـي ا
درسي والوطني خالل ا تقلص الواجب ا والقواعـد والنحو والشعر. ر
السـنـوات األخـيـرة بـسـبب احلـيـاة لـكن فـلـسـطـ مـازالت في اجلـيـنات

العربية وبروتيناً يسير في اجلسد. 
لـكن شـيـرين بـقي صـوتـهـا عـبـر ثالثـة عـقـود تـشـهـق بـالـقـضـية واألرض
ـسـاكن ومن تـشـردوا كـأنـهـا أغـنـيـة فــيـروزيـة تـنـشـد من "اجل بــهـيّـة ا
ـداخل وألجل مــديـنـة وأطـفـال بال مــنـازل ومن دافع وأســتـشـهــد في ا
دينـة لن يقفل ـعابد والـكنائس حـيث العيـون ترحل كل يوم" ألن بـاب ا ا
ـوت رائعـاً لـكـان هو . ولـو كـان ا وهي ذاهـبـة لـتصـلي من أجل فـلـسـط

موت شيرين.
ظـلت علـى مدار سـنـوات وسـنـوات تنـقل لـنـا مـا يـحدث إمـا بـصـوتـها أو
بـعدسـات الـكامـيرات لـتفـضح للـعالم وحـشـية االحـتالل وهمـجيـته بحق
ـفـضل مـحـمود ـا تـذكـرت كـلـمـات شـاعـرهـا ا الـشـعب الـفـلـسـطيـني. ر
ـوت من أجل أن تـعـيد األرض واحلق درويش: الـوطن هـو الـشـوق إلى ا

معا. احلق معك واألرض معهم. أرضنا ليست بعاقر.
شـكـرا لـشـيـرين ألنـها فـجـرت روح فـلـسـطـ الغـائـبـة في قـلـوب الـعرب;
ن فـقـدها ورسـمت خـريـطة أيـقـظت الـنـائم من الـسبـات وأعـادت األمل 
فلسطـ بألوان احلياة اجلديـدة ووخزت ضمائر العالـم بأبر اإلنسانية
ي الـذي كـان مـخدّراً وحـطـمت صـورة االحـتالل أمـام الـرأي العـام الـعـا
ـريض بـنـرجـسـيـة الـتـفـوق وجـمـود بـأفـيـون دعـايـة الـكـذب والـتـلـفـيق وا

الضمير.
اذا أعـدمـوك يابـنت الـقدس وفـلـسطـ ألنك كـنت الشـاهـدة على نـعـرف 
ـدى العـقـود الـثالثـة بالـصـوت والـصورة والـوثـيـقة. لم جـرائم االحـتالل 
ليئة ببارود احليـاة والسالم ومقاومة الظلم مثلما لم يتحملـوا رسالتك ا
يتـحمـلوا غـيابك اجلـسدي من اجل احلـقيـقة وال تـظاهـرة تشـييع احملـبة
ـة والــقـنــابل الـصــوتـيـة شــهـادة أخـرى والـوفــاء. كـانت الــهـراوات الــظـا

للهمجية واخلوف من احلقيقة.    
ـدائن الـتي عطـرت أجـواء فلـسـط بـريـاح شكـرا لـزهرة ا
الـقــدس ومـدن الــزيـتــون والــكـروم. لن نــنـســاك أيـتــهـا
الشـهـيدة والـشاهـدة ألنـنا سـنـتذكـرك مع فـلسـط

وسـتـبــقى عــيـونـنــا الـيـك تـرحل كل يــوم مع صـوتك
: أنا شيرين أبو عاقلة. الهاد

r−Š∫ فالح عراقي يَجني (خيار عطروزي) بحجم كبير جدا وغير مألوف في ناحية العظّيم بديالى. (عن مجموعة واتساب)               

أســـابـــيـع بـــحـــسب تـــرجـــيـــحـــات
سـابـقة مع أغـنـية ـراهـنـ في ا ا
كُـتـبت قـبل احلـرب األوكرانـيـة لكن
كـلـمـاتهـا تـرتـدي مغـزى خـاصا في
ظـل النـزاع احلـالي كـمـا في مـقـطع
نزل حتى ورد فـيه (سأجد طـريق ا
لــو كـانـت كل الـطــرق مـدمــرة).وقـد
حـصل األعضـاء السـتة في الـفرقة
وجــمـيــعــهم في سن الــقـتــال عـلى
إعفاء خاص منحته حكومة كييف
لـكن يتعـ عليـهم العودة لـلمعارك
سابقة. وقد بقي أحد بـعد انتهاء ا
أفـراد الـفـرقـة في بـلـده.وحـل ثـانـيا
الـبـريـطانـي سام رايـدر مع أغـنـيته
ــنــفـردة ســبــايس مــان تـلــته في ا
غنية اإلسبانية من ـركز الثالث ا ا
أصـل كـوبي شــانـيل مع أغــنـيــتـهـا
الالتـينية الراقـصة سلو مو.وحلت
رابـعة الـسويديـة كورنيـليا يـاكوبز
مع أغـنـيـتهـا الـعـاطفـيـة (هـولد مي

كلوزر).

الـــروس بـــحـــسب كـــيـــيـف.وأبــدى
رئــــيس اجملــــلس األوروبـي شـــارل
مـيـشـال رغـبته فـي أن تقـام نـسـخة
مـن يـوروفــيــجن فـي كـيــيف 2023
داخـل أوكــرانـــيــا حـــرة ومــوحــدة
ـفــوضــيـة فــيــمــا ذكّـرت رئــيــســة ا
األوروبـيـة أورسوال فـون ديـر الي
أن االحتـاد األوروبـي معـكـم.وأشاد
رئـيس الوزراء الـبريـطاني بوريس
جـونسون بـهذا الفـوز الذي يعكس
طلق من أوروبا ألوكرانيا. الدعم ا
وحــلت فـرنـســا الـتي تـنـتــظـر مـنـذ
سابقة حـوالى نصف قرن الفوز با
بـعـد آخـر لـقب لـهـا في يـوروفـيجن
ــرتـبــة مــا قــبل ســنــة 1977  فـي ا
األخـيـرة مع فـرقـة ألفـان انـد أهـيز
غـنـيـة الفـرنـسـية بـعـدمـا جنحـت ا
بـاربــارا بـرافي مع أغـنـيـتـهـا فـواال
ـــركــــز الـــثـــاني في فـي حتـــقـــيق ا
ــاضي.وشــاركت نــســـخــة الــعــام ا
أوكـرانـيـا الـبـلـد األوفـر حـظـا مـنـذ

يُـــعـــبّـــرون عن دعـــمـــهم لـــلـــشـــعب
األوكـــــرانـي هي ذات طـــــبـــــيـــــعـــــة
إنــسـانـيـة أكــثـر مـنـهــا سـيـاسـيـة).
وكان احتاد البث األوروبي اجلهة
ـنـظـمـة لـلـمـسـابـقـة أعـلن في 25 ا
شـبـاط/فـبـرايـر أي غـداة بـدء غزو
الـــقــــوات الـــروســـيـــة أوكـــرانـــيـــا
اسـتـبـعـاد روسـيـا مـن احلـدث هذه

السنة.
وبـحسب قـواعد يـوروفيـجن يجب
ــــقـــبــــلـــة من أن تُــــنـــظّـم الـــدورة ا
سابقة في أوكرانيا التي ستكون ا
بــحــسب أولـيه ســيــوك (أوكـرانــيـا
جـــديــدة ومـــنـــدمــجـــة ومــتـــطــورة
ومــزدهــرة).وقــال زيــلــيــنـســكي إنّ
(مـسابـقة يـوروفيجن  2023 يجب
أن تـــقــــام في مـــاريـــوبـــول احلـــرّة
ُــعـاد بــنـاؤهــا). لـكنّ ــة وا ــسـا وا
ـــــديــــنـــــة الــــســــاحـــــلــــيــــة هــــذه ا
االسـتراتيجيـة في أوكرانيا ال تزال
تــتــعــرّض لـــقــصف مــكــثّف يــشــنّه

غني في ـنافسة النهائية. وقال ا ا
كــالـوش أوركــسـتــرا أولـيـه سـيـوك
الــذي حـصـد تـصــفـيق احلـاضـرين
إثـر تـقـد الفـرقـة أداءهـا (أرجوكم
ســاعــدوا أوكــرانــيــا ومــاريــوبـول!
ـغني سـاعـدوا أزوفـستـال). وأكـد ا
الـذي كان يعـتمر قـبعة زهـرية بعد
ـسـابـقـة (هذا حـصـد الـفـرقة لـقب ا
الـــنـــصـــر مـــهـم جـــدا ألوكـــرانـــيــا
خـصـوصا هـذا الـعام. نـشـكركم من
أعــمـاق الـقــلب. اجملـد ألوكــرانـيـا).
والــرسـائل الــسـيـاســيـة مــحـظـورة
عــمـومـا في مـسـابــقـة يـوروفـيـجن
ــنــظــمــ أعــلــنــوا عــدم غــيــر أن ا
الـتـوجه السـتـبـعـاد أوكـرانـيـا عـلى
خــلـفـيــة هـذه الــتـصـريــحـات.وقـال
احتـاد البث األوروبي وهـو اجلهة
شاعر ـنظمـة للمـسابقـة (نتفـهم ا ا
الـعـمـيـقـة حـيـال أوكـرانـيـا في هـذا
الــســيـاق ونــعــتـبــر أن تــعـلــيــقـات
كـالوش أوركـستـرا وفنـان آخرين

نـصف النـهائيـت في توريـنو هذا
األســــــبـــــوع انـــــتــــــشـــــرت األعالم
األوكـــرانــيــة ذات الـــلــونــ األزرق
واألصـــفــر بــكـــثــرة في قـــاعــة بــاال
ـبيكـو في عاصمـة إقليم بـيمنته أو
شــمــال غــرب إيــطــالـيــا حــيث أطل
ـشـاركة في ـثـلو الـبـلدان الـ 25ا

ـسـابـقـة الـتي ألوكـرانـيـا في هـذه ا
فـــازت بـــهــا في 2004  وكـــذلك في
بـعد عام على ضم روسيا 2016
شـبه جـزيـرة القـرم األوكـرانـية مع
الـفـنـانة جـمـاال وأغنـيـتـها بـعـنوان
الـتي تـروي تـرحيل سـتـال 1944
لـلتتـار.وكما احلال خالل احلـفلت

{ تــوريـنــو (إيـطــالـيـا) (أ ف ب) -
فـــازت أوكــرانــيـــا مــســـاء الــســبت
ــسـابـقــة يـوروفـيــجن الـغـنــائـيـة
ـوسـيـقـيـة في إيـطـالـيـا مـتـقـدمـة ا
ـتـحـدة وإسـبـانـيـا ـمـلـكـة ا عـلى ا
ـشـاهديـن الذين بـفـضل تـصـويت ا
مثلة لهذه الدولة اخـتاروا الفرقة ا
التي غزتها القوات الروسية نهاية
شــبـــاط.وحــصــدت فــرقــة كــالــوش
أوركــسـتـرا الــتي تـمــزج أغـنـيــتـهـا
ســـتــيـــفــانـــيــا بـــ الــهـــيب هــوب
ـوسيقى الـتقلـيدية  631نـقطة وا
مـتقدمة على البريطاني سام رايدر
وأغـنيته سبايس مان ( 466نـقطة)
ــغـنــيــة اإلسـبــانـيــة شــانـيل مع وا
أغـــــنــــيــــتـــــهــــا ســـــلــــو مــــو (459
نــقـطــة).وكـتب الـرئــيس األوكـراني
ــيـــر زيــلـــيــنــســـكي عــلى فـــولــود
فـيسـبوك (شـجاعـتنـا تثـير إعـجاب
الــــعــــالم. مــــوســــيـــقــــانــــا تــــغـــزو
أوروبــــا).وهـــــو الــــفــــوز الــــثــــالث
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لـــلــــمـــطـــاعم الـــتـي اضـــطـــرت إلى
االعـتـذار لـلعـديـد من الزبـائن لـعدم

تمكنهم من تناول الطعام معا.

لـــهــا مـن الــصـــحــة وزائـــفـــة).لــكن
تــاوانـغــار أكــد أن طـالــبـان طــبّـقت
ـشاكل الـفـصل ما تـسبب لألسف 

سـلـطـات طـالبـان الـسـبت أن تـكون
تحدث اثال.وقال ا اتـخذت قرارا 
ــــعــــروف بـــــاسم وزارة األمــــر بـــــا
ـنـكــر مـحـمـد صـادق والــنـهي عن ا
ـعـلـومـات ال عـاكف مـهـاجـر (هـذه ا
أســاس لــهـا من الــصــحـة وزائــفـة
ونـحن نـنـفـيـهـا تـمـامـا... لم يـصدر
ــاثل). وشــدد عــلى أن أبـــدا أمــر 
ـكـنـهم الـذهـاب بـحـريـة (األفـغـان 
ـطاعم وتـناول مـع عائالتـهم إلى ا
الــــطــــعـــام وشــــرب الــــشـــاي... وال
مـشـكـلـة. هذه الـشـائـعـات ال أساس

ـــســـؤول في وزارة مـــعـــا).وكـــان ا
نـكر عـروف والنـهي عن ا األمـر بـا
فـي هـرات ريـاض الــله ســيـرات قـد
قـال لوكـالة فـرانس برس اخلـميس
إن (الـسـلـطـات أمـرت بـالـفـصل ب

ــطــاعم). الـــرجــال والــنــســـاء في ا
وأشـــار إلى أنه  إبالغ أصــحــاب
ـطاعم شـفهيـا بهـذا اإلجراء الذي ا
طـبّق حـتى عـلى األزواج.وأكـد عدد
ـــطـــاعـم والـــزبـــائن مـن مـــديـــري ا
لـوكــالـة فـرانس بـرس بـدء تـطـبـيق
دينة.من جـانبها نفت الـقرار في ا

{ هـرات (أ ف ب) - سُـمح للـرجال
والـنساء مجددا بـاجللوس معا في
مـــطــاعـم مــديـــنــة هـــرات في غــرب
أفـغانـستان حـيث حاولت سـلطات
طــــالــــبـــــان فــــرض الــــفــــصل بــــ
اجلـنـس بـحسب مـا أفاد الـسبت
عــامـلـون فـي الـقـطــاع.في تـصـريح
لـفرانس برس قـال جواد تاوانغار
الــذي يـعـمل مـوظـف اسـتـقـبـال في
مــطــعم في هــرات ( رفع الـقــيـود
ــــكن لـــلــــمـــطـــاعـم مـــرة أخـــرى و
الـسمـاح للـعائالت بـتنـاول الطـعام

{ باريس) ,أ ف ب) - حـكم على أم
وابــــنـــهـــا األمــــريـــكي فـي بـــاريس
بـالسجن  16و 12 عـاما حملاولتهما
قـتل والد األخير الفرنسي في إطار
مـؤامـرة دبـراهـا ألسـبـاب مـرتـبـطـة
بـــاإلرث الـــعـــائـــلـي.كـــمـــا أصــدرت
مــحـكـمــة اجلـنــايـات قـرارا بــحـظـر
دائـم من دخول األراضي الفـرنسية
جلـون هوبـكيـنز الـبالـغة  60 عـاما
ومـن دخـول بــاريس وضــواحــيــهـا
ـدة  15عـامـا عـلى ابـنـهـا بـريـندان
والش ( 30عــامـا). ولم يـظـهـر عـلى
األم وابــنـهـا أي تـأثـر عــنـد الـنـطق
بــــاحلــــكم.فـي عـــام 2010  عــــاودت
جــون هـوبــكـنــز وابـنــهـا االتــصـال
بـوالد هذا األخير غريغوار ل بعد
انـقـطـاع عنه اسـتـمـر خمـسـة عـشر
عــامــا.وفي الــصــيـف جــرى جـدال
عـندما الحظ غريغوار ل. أن عائلته

األمـريـكيـة فـتشت أوراقـه ال سيـما
ـتـعـلـقـة بـإرث والـده. ثم قـام تـلـك ا
ابــنه بــحــسب روايــة األب بــصبّ
زيـت للـشـواء عـلى جـسـمه قـبل أن
يــحـاول تــشـغــيل والعــة.واخـتـارت
احملـكــمـة إعـادة تـصـنـيف مـحـاولـة
الـقـتل األولـى هذه عـلـى أنهـا عـنف
مــتـعـمـد بــسـبب نـقص الــعـنـاصـر
ـادية بشـكل أساسي وفق ما برر ا
رئـيس احملكمة كريسـتوف بيتيتو.
مـن نـاحـيــة أخـرى دانت احملــكـمـة
جــون هــوبــكـنــز وبــريــنـدان والش
ــــحــــاولــــة قــــتـل غــــريــــغـــوار ل.
وشـــقـــيـــقـــته فـي عــام 2015  أمـــام
مــنـزلـهـمـا. فـقــد تـعـرض غـريـغـوار
وفـريـديـريك ل. حملـاولـة خـنـق أمام
مـنزلهما من قبل األمـريكي اللذين
كــانــا يـعــتــمـران خــوذا الــدراجـات

النارية على الرأس.

{ مـكسيكـو (أ ف ب) - لقيَ مُخرج
مـكـسيـكي مـصرعـه بحـادث مروري
تـعـرّض له خالل تـوصـيـله وجـبات
في مــكـسـيـكـو وهـو عـمل يـعـتـاش
مـنه هـذا الـسـيـنـمـائي الـذي يـشكّل
فــيـلم وثـائــقي عن الـقــائـد الـثـوري
بـانشو فِيّـا أحد أبرز أعماله ورأى
زمـالؤه اجلـمــعـة فـي مـقــتــله دلـيالً

ـزري لـلـفـنـانـ في عـلـى الـوضع ا
ــكـسـيك.فـارق غــريـغـوريـو روشـا ا
ـسـتـشـفى ( 65عــامـاً) احلـيـاة في ا
اخلـمـيس جرّاء إصـابـته في حادث
مـروري فـيـما كـان كـان عـلى دراجة
نـاريـة خالل عمـله حلسـاب تطـبيق
لـتـوصـيل الـوجـبـات عـلـى مـا افاد
مـخـرجـون آخـرون ووسـائل إعالم.

اكـــتـــسب روشـــا بــعض الـــشـــهــرة
عـــــــــام  2003 بـــــفــــضـل إخــــراجه
شـريــطـاً وثـائـقـيـاً بـعـنـوان بَـكَـرات
ـفقـودة يسـتخـدم فيه بـانـشو فِـيّا ا
لـقطات أرشـيفيـة منسـوبة إلى هذا
ـكـسيـكـية. الـقـائـد البـارز لـلثـورة ا
وفـاز الفيـلم الوثائقي بـجوائز عدة
ـكـسـيك وإسـبانـيـا والـواليات في ا

تحدة.  ا
وكـتب الـناقـد سيـرجـيو ويـدروبرو
عــبـر تــويـتـر أن (روشــا مـات وهـو
يــــوزع وجــــبــــات حلــــســــاب أحــــد
الـتــطـبـيـقـات وهـو عـمل نـزيه لـكنّ
افــتـقـاره إلى االسـتـقـرار يـصل إلى
حــدود احلطّ من الــكـرامــة  مـذكّـراً
بـان اخملـرج الـراحل كان مـكن كـبار
الـــعـــامـــلـــ عــلـى حـــفظ الـــذاكــرة

السمعية البصرية). 
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{ واشـنطن-(أ ف ب) - أعـلـنت جنـمة
الـبوب األمـريـكـية بـريـتنـي سبـيـرز التي
اضي في كشـفت عن حملهـا الشهر ا
رسالة نـشرتهـا السبت على إنـستغرام
مع شريك حـيـاتهـا سام أصـغري عن
فقدان جـنينـها بسبب حـالة إجهاض
ـغـنـيـة الـبـالـغـة 40 تـلـقــائي.وكـتـبت ا
عــامـــا وهي أم لـــطــفـــلـــ وشــريك
حــيــاتـهــا الــبــالغ  28 عــامــا (بــبــالغ
عجزة احلزن نعـلن أننا فقدنا طـفلنا ا
أثـناء احلمل). في  11 نـيسان  كتبت
غنية التي طارت شهرتها في سنوات ا
ــراهــقــة بــفــضـل أغــنــيــات ضــاربـة ا
يـا كبـيرا بـينـها حـققت انـتشـارا عـا
بــايــبـي وان مــور تــا عــام 1998
عـــلى إنـــســـتـــغـــرام (لــقـــد أجـــريت
اختـبار احلمل... أنا أنـتظر طفال).
وأتى اخلبـر بعـد خمسـة أشهر من
إنـهـاء الـقـضـاء األمـريـكي في لـوس
أجنــــلـــوس (غـــرب) وصــــايـــة والـــد
بـــــريـــــتـــــني جـــــيـــــمي ســـــبـــــيــــرز

علـيها.وفرضت الوصاية عام 2008
بسـبب اضطـرابات نـفسـية تـعرضت

لـــهــا الــنـــجــمــة الـــتي وصــفـت طــريــقــة
ـارسـة والـدها لـهـذه الـوصـايـة بـأنـها
مـؤذيـة مـا جتـلى خـصـوصـا من خالل
نع إعالنـهـا أنه مـنـعهـا من إزالـة لـولب 
ـزيد احلـمل رغم رغـبـتـهـا فـي إجنـاب ا
من األطـــــفـــــال.وأضـــــافـت ســـــبـــــيــــرز
وأصــغـري الــلـذان الــتـقــيـا عـام 2016
أنـهـمـا (سـيـواصـالن مـحـاولـة تـوسـيع
أسرتهـما اجلـميـلة) وطـلبـا في غضون
ذلك (احـتـرام خـصـوصـيـتـهـما فـي هذا
الـــوقت الـــصــعب).ولـــســـبــيـــرز طــفالن
ــدعــيـــان شــون وجــايـــدن من زوجــهــا يُ

السابق كيف فيدرالين.
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