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افـادت تـسـريـبـات بـقـيـادة اإلطار
الـتـنسـيـقي حـراكـا نـيابـيـا لـعـقد
جـلـسـة مـكـتـمـلـة الـنـصـاب خالل
ــقــبل او الــذي يـلــيه االســبــوع ا
لــتــســمــيــة رئــيس اجلــمــهــوريـة
ـــتــلك مـــشـــيــرا الى ان االطـــار 
خـيـارات لـفك األزمـة الـسـيـاسـيـة
الــقــائـمــة من بــيــنـهــا الــتـجــديـد
لـــرئـــيس احلـــكـــومـــة احلـــالـــيــة
مـصطـفى الـكـاظمي.وقـال مـصدر
مــــطـــــلع امس إن (قــــوى اإلطــــار
الــتــنــســيــقـي تــكــثف جــهــودهــا
لــلـــوصـــول الى تـــفــاهـــمـــات قــد
تفضي الى تشكيل احلكومة قبل
انــتــهــاء مــهــلــة الــثـالثــ يــومـًا
مـــعــارضــة الـــتي حــددهـــا زعــيم
التـيار الـصـدري مقـتدى الـصدر)
مـــؤكـــدا أن (الــــتـــفـــاهــــمـــات مع
ــؤثـرة في األطــراف الـفــاعــلـة وا
ــعــادلــة الــرقــمـيــة وصــلت إلى ا
مراحـل متـقـدمة).وبـشـأن توحـيد

ـصدر أن (الـبيـت الشـيـعي)قـال ا
(محاوالت قوى اإلطار التنسيقي
في ذلك مستمرة لكنها حتى اآلن
لم تــثـمـر عـن شيء) مـســتـدركـاً
ــــنع تــــكـــثــــيف (لـــكـن هـــذا لـم 
ــــبــــاحـــــثــــات مع احلــــوارات وا
ــؤثــرة األطـــراف الــســيــاســـيــة ا
ـــا فــيــهــا الــنــواب والــفــاعــلــة 
ـسـتـقـلـون الـذين انـضـوى عـدد ا
كــــبــــيـــر مــــنــــهم ضــــمـن اإلطـــار
التنسيقي ناهيك عن قوى أخرى
من حتالف الـسيـادة). وبحـسبي
ــــتـــلك ـــصـــدر فــــإن (اإلطـــار  ا
أريحية في تـشكيل جبهـة نيابية
تــؤمن له الــنــصـف زائــد واحـد)
كـــاشــفـــا عن ان (هـــنــاك حـــراكــاً
نيابيـاً يقوده االطار بـاجتاه عقد
جلـسة نـيابيـة مكـتمـلة الـنصاب
ــقــبل او الــذي يـلــيه االســبــوع ا
لــتــســمــيــة رئــيس اجلــمــهــوريـة
النـــهـــاء اهـم فـــصل من فـــصـــول
االنـســداد الـسـيــاسي).وتـابع إن
(االطــــار يـــدرس عــــدة خـــيـــارات
النهاء ازمـة تشكـيل احلكومة من

بــيـنـهــا جتـديــد الـواليــة لـرئـيس
نتهـية واليته مصطفى الوزراء ا
الــكــاظـمـي اذ مـا قــدم ضــمــانـات
مــوثـقـة تـلــزمه بـتـنـفــيـذ بـرنـامج
حكـومي خدمي يـحقق طـموحات
ـــصــالح الـــشـــارع بــعـــيـــدا عن ا
احلـزبـية والـفـئـويـة وغـيـرها من
ـصلـحة االلتـزامـات التي تـصب 
ـعـنى اخر ان الـكـاظمي البالد 
قـد يـكـون مـرشح اإلطـار لـرئـاسة
الـوزراء عـلى اعـتـبـار ان قـواعـد
االشـتــبـاك اخـتــلـفت عــمـا سـبق)
بحـسب تعـبيره. فـي غضون ذلك
افـــاد مـــصــدر مـن ائــتـالف دولــة
الـــقــانـــون بــأن االئـــتالف وجــــد
احلـل الـــــفــــــعــــــلي لـالنــــــســـــداد
الـسـيـاسـي الـذي يـؤخـر تـشـكـيل
احلكومـة دون االدالء بتـفاصيل.
وفي الكـردستـان أصدر احلـزبان
ـــقــــراطي الـــكــــردســـتـــاني الـــد
واالحتـاد الوطـني الـكـردسـتاني
بيـاناً مـشتـركاً عـقب اجتـماعـهما
امس االربعاء في اربيل اكدا فيه
توافر أرضيـة مناسبـة للتفاوض

وتطـبيع العالقـات ب اجلـانب
بـــعـــد تــــدهـــورهـــا فـي االشـــهـــر
االخــيـرة.وقــال الـبــيـان انه(عُــقِـدَ
االربــــعــــاء في رئــــاســــة إقــــلــــيم
ــشـتـرك كــردسـتــان االجـتــمـاع ا
لـلـمـكـتـبـ الـسـيـاسـيـ لـلـحزب
ـــقــــراطي الـــكــــردســـتـــاني الـــد
واالحتـاد الوطـني الـكـردسـتاني
وجرى خالل االجتماع التباحث
بــشــكـل صــريح حــول الــعالقــات
الثنائية ب اجلانب واألوضاع
الـــراهـــنـــة في الـــعـــراق وإقــلـــيم
كـــردســتــان وتــهـــيــئــة األرضــيــة
الئـــمـــة لـــلــــتـــعـــاون والـــعـــمل ا
شـتـرك) مـشددا عـلى أنه (بـعد ا
مـبــادرة رئـيس إقـلــيم كـردسـتـان
نــيـجــيـرفــان الـبــارزاني وزيـارته
الى الـسـلـيمـانـيـة هـنـاك أرضـية
مــنــاســبـة لــلــتـفــاوض وتــطــبـيع
وتعـزيـز العالقـات بـ اجلانـب
والعمل على إعـادة الثقة بـينهما
وتعـاون األطراف الـسيـاسية عن
طريق الـتـفاهم واحلـوار). ولفت
الــــــبـــــيــــــان الى (اســــــتـــــمـــــرار

حــركـات أو أحــزاب يـخل بــهـذا
ا يصب في دعم وجود فهوم  ا
االحـــتالل مـــاديـــاً أو مــعـــنـــويــاً
ويــدخل ضــمن جــرائم اخلــيــانـة
العظمى التي توجب أحكاما ب
ــؤبـد وفــقـاً اإلعــدام والـســجن ا
لقانون العقوبات رقم  111لسنة
ـــعــــدل).كـــمــــا تــــضـــمن  1969ا
القانون ايضا (حظر التعامل مع
ــؤســســـات الــتي الـــشــركـــات وا
تتعامل مع هـذا الكيان أو تـعتبر
داعـمـة له أو تـرتـبط به) اضـافـة
الى فقرات مهمـة حول العقوبات
ـفـروضـة بـحـال مـخـالفـته وأن ا
هــنــاك إجـمــاعــا ســيـاســيــا عـلى
تمريره بسهولة.في السياق قال
عضو اإلطار الـتنسـيقي والنائب
ان مـحمـد الصـيهود إن في البـر
(التصويت على القانون سيقطع
الطريق أمام أي جهة تسعى إلى
إقامة عالقـات مع إسرائيل وهو
ـان هــدف مـهـم بـالــنـســبـة لــلـبــر
) وأكـد أن (مـعــظم الـقـوى حـالــيـاً
الــســيــاسـيــة بــكل أطــيــافــهـا مع
الـــتـــصـــويت عـــلى الـــقـــرار). من
جـــهـــته تـــرأس رئـــيس مـــجـــلس
النـواب محـمـد احللـبوسي امس
اجــتــمـاعــاً لـلــجـنــة الـقــانـونــيـة;
ـنـاقـشـة قـانـون حـظـر الـتـطـبـيع
وإقـامــة الـعالقــات مع اسـرائـيل.
مـن جـــهـــة اخـــرى قـــررت جلـــنــة
التـعـليم الـنيـابـية امس األربـعاء
استضافة وزير التعليم األسبوع
قـبل.وذكـرت الدائـرة االعالمـية ا
لــلــمــجــلس ان (جلــنــة الــتــعـلــيم
والبحث العـلمي عقدت اجـتماعا
بـرئـاسـة الـنـائب مـزاحم اخلـياط
رئيس الـسن وحضـور اعضـائها
ـــواضـــيع ــنـــاقـــشـــة عـــدد من ا
ــدرجـة عــلى جــدول اعــمـالــهـا) ا
واضــافت ان (الــلــجــنــة نــاقــشت
الـتـوسـعـة في الـدراسـات الـعـلـيا
والـــيــات تــرقــ الـــقــيــد والــدور
الــتـــكـــمـــيـــلي في اجلـــامـــعــات).
وبــحـــسب الـــبــيـــان فــقـــد قــررت
اللـجنـة استضـافة وزيـر التـعليم
قبل لـلتباحث العالي االسـبوع ا
ــواضــيع الـتي بــشـأن عــدد من ا
تـــخص الــــواقع الــــتـــعـــلــــيـــمي
وتشكيل جلـنة مشتـركة مع جلنة
الــتـــربــيـــة الــنــيـــابــيـــة لــدراســة
مــوضــوع اســتــحـقــاقــات طــلــبـة

تميزين. مدارس ا

بساعات التجهيز الكهرباء).
فـي غــضــون ذلك كـــشف رئــيس
اجملـلس الـوزاري لـلـطـاقـة وزير
الــنــفط إحــســان عــبــد اجلــبـار
األربــعـاء عن أن وزارتـه وقـعت
عــقـــوداً مع شــركــات أجـــنــبــيــة
إلنـتـاج نـحو  2500مـيـجا واط
من الطاقة الكهـربائية عبر بناء
محطات شمسية وصوال إلنتاج
 12ألف مـــيـــجـــا واط مـــخـــطط
لــــلــــوصــــول لــــهــــا في الــــعــــام
.2030وقــال عـــبــد اجلـــبــار في
ــــــــــوديـل تـــــــــــصــــــــــريـح  إن (ا
االقــــتـــصــــادي الــــذي يـــجب أن
يعـتمـده العـراق يتـمثل بـإنتاج

أعـــلى مـــعـــدل لـــلــطـــاقـــة بـــأقل
التـكاليف) مـبينـاً أن (الوصول
إلى الـطـاقـة الرخـيـصـة نسـبـياً
يــــعــــد ضـــروريــــاً لــــتــــشـــغــــيل
االقتصادات احلديـثة وبالتالي
حتـقـيق أمن اقتـصـادي وفـوائد
مـالـيـة كــبـيـرة لـلــبالد).وبـيـنـمـا
أشــــــار إلى أن (حتــــــقـــــيـق أمن
الطاقة يكمن في إنشاء مشاريع
تـجـددة عبـر االعتـماد الـطاقـة ا
على الطاقـة الشمسـية وغيرها
وأيــضــاً من خالل إحالل الــغـاز
مـحل النـفط وصـوالً إلى إنـتاج
طــاقـــة كــهـــربــائـــيــة رخـــيــصــة
ـصــادر) لـفت إلى ومــتـنــوعـة ا
(تمتع البالد بـالعديد من موارد
تـوزعة في ـتجـددة وا الطـاقة ا
مـناطـق جغـرافـية واسـعـة على
الــعـــكس من مــصـــادر الــطــاقــة
الــتــقـــلــيــديــة الــتي تــتــركــز في
مــنــاطق مـــحــددة).وشــدد عــبــد
اجلــــبــــار عـــلـى أنه (ال بــــد من
االعـــتـــراف بـــأن االســــتـــثـــمـــار
ـــشـــغـل األجـــنـــبي جـــزء من وا
وديل احلل مع شرط اخـتيـار ا
ـنــاسب لــلـعـراق االقـتـصــادي ا
ـواطن والــقــادر عـلى جتــهـيــز ا
ـسـتـدامة بـالـطـاقة الـرخـيـصة ا
قبل حلول العام  2030تماشيا
تـحدة مع اسـتراتـيجـيـة األ ا

ستدامة). للتنمية ا

اخلدمة والتقاعد العسكري رقم
ــلــغى بـغــيـة  1لـســنـة  1975ا

صرف حقوقهم التقاعدية). 
حـــددت جلـــنـــة األمن والـــدفــاع
ستقـبلية النـيابية أولـوياتهـا ا
لتـشريع الـقوانـ والعـمل على
إقرار قانـون التجـنيد اإللزامي.
وقال بيان تـلقته (الزمان) أمس
إنه(يــأتي ضــمن جـدول أعــمـال
اللـجنة تـشريع قانـون التجـنيد
اإللـزامي و مـكـافـحـة اخملدرات.
وأضـــاف أن(الـــلــــجـــنــــة تـــدعم
ـــــــؤســـــــســــــــة األمـــــــنـــــــيـــــــة ا

والعســــكرية). 

احملافظات كافة بتوجيه (دعوة
لألســرى آنــفــاً لــلــحــضــور إلى
مــكــاتــبـهـم عن طــريق مــديــريـة
اإلعالم لــــغـــرض اإلطـالع عـــلى
طلوبة والتزود ستمسكـات ا ا
ـــــوقــــــــــــف تـــــفـــــصـــــيـــــلي
بــــأعـــدادهم عـــلـى أن تـــتـــكـــلف
ـــديـــريــــة الـــعـــامـــة لـــشـــؤون ا
احملـارب بـتنـسـيق األعداد مع
قــــاعــــدة بــــيـــانــــات مــــديــــريـــة
حـقـــــــــوق اإلنــسـان لـيــتـسـنى
تـزويـد هيـئة الـتـقاعـد الـوطنـية
ـشـمـولـ منـهـم وفـقـاً لـلـقرار ا
 262لــــســـنـــة  1992وقـــانـــون
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دعت وزارة الــــدفـــــاع هــــيــــئــــة
الـتـقـاعـد الـوطـنـيـة إلى شـمـول
أسـرى حـرب اخلــلـيج الـثــانـيـة
 1991بــالـــراتــيب الـــتــقــاعــدي
وحسب وثيـقة تلقـتها (الزمان)
امـس إن( الـــــــــوزارة وجــــــــــهت
كــتــــــــابــاً رســمــيــاً إلى هــيــئـة
الـتـقاعـد الـوطـنـية من أجل رفع
الـــظــلم عن هـــذه الــشـــريــحــة).
وبـحــسب الـوثــيـقــة فـقــد أوعـز
وزيــر الـدفـاع جـمــعـة عـنـاد إلى
مــكــاتب شــؤون احملــاربــ في
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أعـلــنـت وزارة الــكـهــربــاء امس
األربــــعــــاء زيــــادة فـي انــــتـــاج
الــطــاقــة بــنــحــو  3آالف و500
مــــيــــغــــاواط واشــــارت الى ان
ســاعـات الـتـجـهـيـز جـيـدة.وقـال
ــتـحـدث بـاسـم الـوزارة أحـمـد ا
مـوسى إنـه (ال يـوجـد أي نـقص
في سـاعـات جتـهـيـز الـكـهـربـاء
عـلى الـعـكس من ذلك بل زيـادة
ـاضي في هذا مـقارنـة بـالعـام ا
الــتـوقــيت نــفــسه) مـبــيــنـاً أن
(الـــــوزارة حـــــقـــــقت زيـــــادة في
اإلنــتـاج من  3آالف إلى  3آالف
و 500مــــيـــغــــاواط عن الــــعـــام
ـــاضـي).وأضـــاف مــــوسى أن ا
(ســـاعــات جتــهــيـــز الــكــهــربــاء
جـيـدة إال في بـعض الـعوارض
ـشـاكل الـفـنـيـة الـتي سـرعان وا
مــا تــعـــالج من قــبـل مالكــاتــنــا
نــتــيــجـة بــعـض األعـطــال عــلى
شـبـكـات الـتـوزيع) مـشـيـرا الى
ـــاضـــيـــة كــان أنه (في األيـــام ا
هـنـاك تـوقف بـأعمـال الـصـيـانة
في أنبوب الغاز الناقل للمنطقة
الــــوســــطى بــــغـــداد والــــفـــرات
األوسط حــــــيث اســــــتــــــمـــــرت
ـدة ثالثـة أيـام ودفع الـصـيـانـة 
الــغـاز بـشـكل مــنـاسب) مـؤكـدا
(عــــدم وجــــود أي انــــخــــفــــاض
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أعلنت السلطـات األمريكية أنها
أمس أوقفت طالب جلوء عراقي
مرتبـطا بتـنظيم اعش ووجهت
إلـيه تـهـمـة الـتـحـضـيـر حملـاولـة
اغـــتـــيـــال الـــرئـــيس األمـــريـــكي
األسـبق جــورج بـوش االبن في
خـبــر أثـار تــفــاعال كـبــيــرا عـلى
مـنـصـات الـتـواصل االجـتـماعي
في الـــعــراق. وقـــالت الـــنــيـــابــة
الــــعــــامــــة فـي واليــــة أوهــــايـــو
األمــريـكـيـة فـي بـيـان إن (عـمالء
ـــشـــتـــركــة مـن فــرقـــة الـــعـــمل ا
كتب كـافحـة اإلرهاب التـابعـة 
الـتـحـقـيـقات الـفـدرالي اعـتـقـلوا
شهـاب أحـمد شـهاب - 52عاما
- بتهـمة مسـاعدة ودعم مؤامرة
تهـدف إلى قتل الـرئيس األسبق
ـــتــحـــدة).وأوضح لـــلــواليـــات ا
الـبيـان أن شهـاب حـاول جتنـيد
عـــراقــيــ آخــرين وإحــضــارهم
لتنفيذ الهجوم وأجرى عمليات
اســـتـــكـــشــــاف واســـتـــطالع في
مــديـنـة داالس بـواليــة تـكـسـاس
قـرب أمــاكن مــرتــبـطــة بــجـورج
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوش االبــــن خـــالل
اضي نوفـمبر/تـشرين الـثاني ا

اللــتـــقــاط فــيــديـــو حــول مــنــزل
الرئيـس األسبق وجتنـيد فريق
من مــواطـنــيه الــعــراقــيــ كـان
يــأمل في تــهــريــبـهم إلـى الـبالد
ـكسـيكـية وكذلك عبـر احلدود ا
احلــصـول عــلى أســلـحــة نـاريـة
ومــركـــبــات الســتــخـــدامــهــا في
ـذكـرة تـفتـيش االغـتـيـال وفـقـا 
صــــدرت يــــوم  23مــــارس/آذار
ــــاضي وكــــشـــفـت مـــحــــكـــمـــة ا
احتادية في كـولومبـوس بوالية
أوهـــايـــو الـــنـــقـــاب عـــنـــهـــا في
ــاضي . وقـال أبــريل/نـيــسـان ا
مكـتب التـحقـيقـات الفدرالي إنه
كــشف عـن اخملــطـط عــبـــر عــمل
اثــنــ من اخملــبــرين الــســريـ
ومــــراقــــبــــة حــــســـاب اخملــــطط
ــزعـوم عـلـى مـنـصــة واتـسـاب ا
بـــــــــــحـــــــــــسـب مـــــــــــجـــــــــــلــــــــــة
فـــوربس األمـــريـــكـــيـــة. ووصل
شـــهــــاب بـــشـــكل قــــانـــوني إلى
ــتــحــدة عــام 2020 الــواليــات ا
بتأشيـرة سياحيـة وأقام متنقال
بـ مـديـنـة كـولـومـبـوس (واليـة
أوهايو) وإنديانـابوليس (كبرى
مـــدن واليـــة إنـــديــانـــا) قـــبل أن
تهم يطلب اللجـوء. كما حاول ا
مــــســـاعــــدة رجل اعــــتــــقـــد أنه

عــــراقـي عــــلى الـــــهــــجــــرة إلى
ــتــحـدة لــقــاء مــبـلغ الـواليــات ا
مالي.وأوضـحت النيـابة الـعامة
أنه (في أكــتــوبـر/تــشـرين األول
وديسـمبـر/كانون األول ?2021
تـــلـــقـى شـــهـــاب عـــشـــرات آالف
الـدوالرات) لـتـأمـ وصـول هـذا
الــــــشــــــخـص الــــــذي (كــــــان في
احلـقيـقـة مخـتلـقـا) مشـيرة إلى
أن (الـتواصل كـان مـنسـقا حتت
إدارة مــــكـــتب الـــتــــحـــقـــيـــقـــات
الــــفــــدرالي) . وقــــال الــــعـــمــــيل

ــكــتب الــتــحــقــيــقــات اخلــاص 
الــفـدرالي جــون يـبـســيالنـتـيس
ــقـــرر تــهــريب 4 إنـه (كــان من ا
مــواطــنــ عــراقــيـ  2مـــنــهم
عــــــنـــــصــــــران ســـــابـــــقــــــان في
االســتــخـبــارات الــعـراقــيـة إلى
ــتــحــدة من تــركــيــا الــواليــات ا
ــــارك ضــــمن ومــــصـــــر والــــدا
ـــــــــــــؤامـــــــــــــرة) وأضـــــــــــــاف ا
يـــبـــســـيـالنـــتـــيس أن (اخلـــطـــة
ـتـآمـرين إلى تـضـمــنت إدخـال ا
ـكـسـيك ثم عـبـور احلدود إلى ا
تــكـســاس). وأبـلغ شــهـاب رجال
ــكـتب كــان في الــواقع مــخـبــرا 
الـتـحقـيـقـات الـفـدرالي أن هذين
الـــعـــنـــصـــرين الـــســـابــقـــ في
االستخـبارات العراقـية في عهد
الـرئـيـس الـراحل صـدام حـسـ
كــان يـفـتـرض أن يـنـفـذا عـمـلـيـة
ـساعدة عـناصر اغتـيال بوش 
مـن تـنــظــيم داعش ومــجــمــوعـة
تسـمى (الرعـد) وجاء في وثـيقة
نــشــرهــا مــكــتب الــتــحــقــيــقـات
الــــفــــدرالي أن أفــــراد الــــفــــريق
(أرادوا قــتل بــوش االبن ألنه -
بـــرأيــهـم- مـــســؤول عـن مــقـــتل
الــعـديــد من الـعــراقـيــ وتـفـكك
البالد بعد تدخله العسكري عام

.(2003وحـــظي نـــشـــر اخلـــبـــر
بــتـفــاعل كــبــيـر عــلى مــنــصـات
الــــتـــــواصل االجــــتــــمـــــاعي في
الــعـراق وتـبـايــنت ردود الـفـعل
والـتـعــلـيـقــات عـلـيـه; فـفي حـ
ــتـــفــاعـــلــ في شــكـك بــعـض ا
وجـود مـحاولـة اغـتـيـال تأسف
آخـــــــرون عــــــــلى فــــــــشل تــــــــلك
احملاولة.وكتب الصحفي عثمان
اخملــــتــــار -عــــلـى حــــســــابه في
ـــكـن ألي عـــاقل تـــويــــتـــر- (ال 
ـصـداقـيـة أي قـصـة الـتــسـلـيم 
أمـريــكـيـة فـيـهـا الـعـراق وبـوش
االبـن). وأضـاف (لــكـنــهـا تــبـقى
فــرصـة جـيــدة السـتـذكــار مـئـات
آالف الــضـــحــايـــا الــعـــراقــيــ

ومـاليـــــــ األيـــــــتـــــــام واألرامل
ــعـــاقــ الـــذين لم تــصـــلــهم وا
عـــدالـــة تــقـــاريـــر وزارة الـــعــدل
ـدون األمـريــكــيـة). فــيــمـا قــال ا
صــمـد الــشـطــري عـبـر حــسـابه
رة على فيسبوك (هذه ليست ا
األولـى الـــتي يــــعـــتـــقـل فـــيـــهـــا
عراقيون بتهمـة محاولة اغتيال
آل بــــوش فـــــفي الــــكـــــويت في
الـتـســعـيـنــيـات اعـتــقل عـدد من
الــعــراقــيــ بــتــهــمــة مــحــاولـة

اغتيال بوش األب).
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إحسان عبد اجلبار

ـشتـركة للـمكـتب االجتـماعات ا
قراطي السيـاسي لـلحزب الـد
واالحتاد والوطني بـهذا الغرض
ــشـتــرك كـمـا كــأسـاس لـلــعـمل ا
ستتولى جلنة مشتركة للمكتب
الـــســـيــاســـيـــ لـــكـال احلـــزبــ
التـباحث حول إجـراء انتـخابات
قبلة)  مؤكدا ان كردستان ا بر
 (دعم ومــــســـــانــــدة الــــطــــرفــــ
حلـــكــــومـــة إقــــلـــيم كــــردســـتـــان
ؤسسات الشـرعية واستمرار وا
إيـقـاف احلــمالت اإلعالمـيـة ضـد
اآلخر). وتظـاهر الـعشرات وسط
بـغداد  امس لـلمـطـالبـة بـتشـكيل
احلـكــومـة وحــصـر الــسالح بـيـد
الـدولة.وقـد جتـمع الـعـشرات في
مـحيط سـاحـة قـرطبـة اسـتـعدادا
لــلـتــوجه الى ســاحـة الــتـحــريـر.
ـتـظــاهـرون  بـتــشـكـيل وطـالـب ا
احلـكـومـة ومـحـاسـبـة الـفاسـدين
وقـتله شـهـداء تـشريـن فضال عن
حـصر الـسالح بـيـد الـدولة. وفي
ــاني قــرر مــجــلس الــشــأن الــبــر
الـنــواب الـتـصـويـت عـلى قـانـون
حظـر التـطـبيع وإقـامة الـعالقات
مع اســرائــيل في جــلـســة الــيـوم
اخلـــمــيس وذلـك بــعــد انـــتــهــاء
ـــكـــلـــفـــة من إعـــداد الـــلـــجـــنـــة ا
الــصـيــاغـة الــنـهــائـيــة لـلــقـانـون
ان بـاجللـست وقراءته في الـبر
السابـقت واتفـاق غالبـية الكتل
ــــان عـــــلـى ضــــرورة في الـــــبـــــر
التصويت علـيه. ونشرت الدائرة
اإلعالمـيـة امس وثيـقـة تـضـمنت
ـقــبـلـة جــدول أعـمـال اجلــلـســة ا
جــاء فـــيــهـــا (الــتـــصــويـت عــلى
مــقـتـرح قــانـون حـظــر الـتــطـبـيع
وإقـــامــة الــعـالقــات مع الـــكــيــان
الصـهيـوني إذ سيـكون الـقانون
نـافــذا في يـوم الـتـصــويت عـلـيه
ـقـتـضـيات ـان وفـقـا  داخل الـبـر
الـــدســــتـــور الــــعـــراقـي) ويـــضم
الــقـانـون مــجـمــوعـة من الــبـنـود
الــرئـــيــســـيــة الـــتي تــنـص عــلى
(جتـر أي نـوع من الـتـعاون أو
الـــتــعــامـل الــســيـــاسي واألمــني
واالقـتـصـادي والـفـني والـثـقـافي
والريـاضي والـعـلمي وحتت أي
نشـاط أو عنـوان كان مع الـكيان
الصـهيـوني والتـأكيـد أن العراق
بـحــالـة حـرب مـع دولـة االحـتالل
وأن كل مــا يــصــدر من أفـراد أو
مـــؤســـســـات أو جـــمـــاعـــات أو
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في بـيــان تـلــقـته إن (الــقـروض
الـــتي  مــنـــحــهـــا وإجنــازهــا
ــاضي خالل شـــهــر نـــيــســـان ا
بــلـغت  500قــرض تـنــوعت مـا
بـ قــروض الـبــنـاء والـتــرمـيم

شاريع الصغيرة). وقروض ا
435 وأوضـح أنه ( مــــــــــنح 
قـرضــاً لـلـمــشـاريع الـصــغـيـرة
و 56قـرضـاً لــلـتـرمــيم وتـأهـيل
الــدور الــســكــنــيـة و 9قـروض
للبناء في قـطعة أرض والبالغة

 50مليون دينار).
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اكـد صــنـدوق االســكـان الــتـابع
لــــوزارة االعــــمــــار واالســــكــــان
والــبــلـــديــات الــعـــامــة الــيــوم
األربــعــاء االسـتــمــرار في مـنح
الــــقـــــروض فــــيــــمـــــا حــــذر من
. وقــال في بـيـان  أن ــعـقــبـ ا
(الـصــنـدوق مــســتـمــر في فـتح
التـقد االلكـتروني للـمعامالت
وفي جمـيع احملافـظات) داعـيا
ـواطــنـ الى عــدم الـســمـاح (ا
كاتب من للمعقب واصحاب ا
ضعاف النفوس باستغاللهم).
وأضــاف الـبــيــان أن (الــتــقـد
مـــتــاح لــلـــجــمــيـع وعــلى مــدار
الـسـاعــة) مـبـيـنــا ان (الـتـقـد

يـكــون عــلى مـرحــلــتـ االولى
عــــنــــد الـــتــــقــــد األولي وملء
ـــعــلـــومــات األســاســـيــة أمــا ا
ـرحــلـة الــثـانـيــة تـبــدأ بـشـكل ا
تلقائي بعد مرور  24ساعة من
الـــتـــقــد األولـي لــغـــرض رفع

طلوبة). رفقات ا ا
ومن جـهة اخـرى أعـلن مـصرف
الـــرافــدين امس األربــعــاء عن
حـصيـلة الـقـروض التي مـنحت

اضي. خالل شهر نيسان ا
كتب اإلعالمي للمصرف وقال ا

جورج بوش االبن

جمعة عناد  

مـوريـتـانـيا ـغـرب  الـعـراق األردن جـزر الـقـمـر الـكـويت لـبـنـان لـيـبـيـا ا
ـملـكـة الـعـربيـة الـسـعـودية الـسودان الـصـومال عُـمان فـلسـط قـطر ا
ــنـحــة جـمـيع الــتـخـصــصـات و اجملـاالت ســوريـا تـونس الـيــمن. تـشـمل ا
ـالـيزيـة و ستـكـون االولويـة للـتـخصـصات اآلتـية: ـوجـودة فى اجلامـعات ا ا
صـرفـية الـيـة اإلدارة و ا الـعـلوم والـتـكنـولـوجيـا والـهنـدسـة االقتـصـاد ا
ـعلومات واالتصاالت العالقات العلـوم االجتماعية واإلنسانـية تكنولوجيا ا
ـائـية الـتـعـليم. وال الـدوليـة والـعـلـوم السـيـاسـية الـزراعـة وتـربـية األحـيـاء ا
ـنـحـة تـخـصـصـات الـطب والـتـمـريض والـصـيـدلـة الـسـريـريـة. امـا تـشـمل ا
تقدم عن  45عـامًا وقت تقد الشـروط الرئيسة فتمثـلت في أال يزيد عمر ا
ـتاز مـصدق عـلـيه من قبل طـبيب.  وأال سـتوى صـحي  الطـلب. ويتـمـتع 
يقل الـتقدير فى مـرحلة البـكالوريوس عن جـيد جدا مع مرتـبة الشرف او ال

يقل  CGPA عن  3.5او ما يعادله. 
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اليزيـة الطلبة من الـبلدان النامـية إلى التقدم لـلمشاركة في دعت احلكومـة ا
ـاليـزي الذي يـدعم  الطـلبـة من دول العـالم الثالث برنـامج التـعاون التـقني ا

اليزية.  اجستير في اجلامعات ا لدراسة ا
ـنــحـة مـقـدمـة من وزارة وجـاء في الـتـفـاصــيل الـتي تـلـقــتـهـا (الـزمـان) ان ا
ـولة بـالـكامل وخـاصـة بالـطالب من جـميع ـالـيزيـة وهي  الـتـعلـيم الـعالي ا

وعد النهائي للتقد  16 تموز 2022 الدول النامية وا
ـا فيها الـرسوم الدراسية نحة بـالكامل  الـيزية مبـالغ ا وتغطي احلـكومة ا
كـامـلـة وراتب شـهـري يـعـادل  800 دوالر أمـريـكي و تـذكـرة طـيـران ذهـاب
ؤهلة لـلتقد وعودة عـلى الدرجة السـياحية من والى بـلد الطالب. والـدول ا
جـميع الـدول الـنامـية وعـددها  144 دولـة و نذكـر من بيـنهـا الدول الـعربـية
ـتـحدة الـبـحـرين جـيـبـوتي اجلـزائـر مـصـر الـتـالـيـة اإلمـارات الـعـربـيـة ا
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الـــــدوالر األمــــيـــــركي فـي حــــ أن
الــطـلب احلــالي عـلـى الـدوالر أعـلى
من اإلنـخـفاضـات بـعام  .(2020في
سيـاق مـتصل بـحث عالوي مع وفد
من اإلحتاد األوربي تـعزيز الـتعاون
ــالي واإلقـــتــصــادي. وقــال بــيــان ا
تــلــقــته (الـزمــان) إن( الــلــقــاء الـذي
ــقـر الــوزارة تـضــمن بـحث جـرى 
حزمـة اإلصالحات التي شـرعت بها
احلكـومة الـعراقـية في إطـار الورقة
الــبـيــضــاء من جــهـته أبــدى الــوفـد
رغـبـته بـتـوسـيع مـسـاحـة الـتـعاون
ومــواصـلـة دعـمه خلــطط احلـكـومـة

العراقية اإلصالحية). 
…b¹bł  «—«d

مـن جـــهـــة اخـــرى أصـــدر مـــجـــلس
الــوزراء فـي جــلــســته اإلعــتــيــاديــة
حـــزمـــة قـــرارات جــديـــدة بـــيـــنـــهــا
ـعاجلة تخصيص  25مليـار دينار 
ـــيــاه. وقـــال بــيـــان تــلـــقــته أزمــة ا
(الـــزمـــان) أمـس إن(اجملـــلس عـــقـــد
جــلــسـته الــتــاسـعــة عـشــرة لــبـحث
ـــــلــــفــــات األوضــــاع الــــعـــــامــــة وا
اإلقـتـصـاديـة واخلــدمـيـة كـمـا اطـلع
اجملـــلس عـــلى إجـــراءات تـــنـــفـــيـــذ
الـقـرارات والـتـوصـيـات احلـكـومـيـة
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الـنـقل قـد أعـلـنت في وقـت يـسـابق بـأنـها
نـاخية (تـمتـلك أدلة تثـبت إن التغـيرات ا
فـي الــبالد هي بــفــعل فــاعل ولــيـس أمـرا
طـــبـــيـــعــيـــا). وتـــابع انـــهـــا (وذكــرت إن
خـبراءهـا استطـاعوا بـعد جهـود مضـنية
وعــلى مـدى أكـثـر مـن خـمس سـنـوات من
احلـصول عـلى األدلة الدامـغة الـتي تثبت
ناخ تـحدة بـالتـحكم بـا تـورط الواليـات ا

أمـريـكــان بـتـخـزين غـاز الـكـيـمـيـتـريل في
إحــدى الـقـواعــد الـعــسـكـريــة االمـريــكـيـة
ا يـؤكد إن ـتاخـمة لـلحـدود العـراقيـة  ا
ــــتــــحـــــدة قــــد شــــرعت في الــــواليــــات ا
ـنطـقـة بشـكل واسع وإنـنا إسـتـخدامه بـا
مــقـبـلـون عـلـى كـوارث طـبـيــعـيـة مـدمـرة)
بــحــسب الــتــقــريــر. ولــفت الـى ان دائـرة
األنـواء والرصـد الزلزالي الـتابـعة لوزارة
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ـالـيـة عـلي عـبـد األمـيـر أكـد وزيـر ا
ـستمر ألسعار عالوي أن التعافي ا
الـنفط  يـؤدي لزيـادة اإلحتـياطـيات
ــركـزي إلى الــنـقــديـة لــدى الـبــنك ا
أكـثـر من  90مــلـيــار دوالر بـحــلـول
نهايـة العام احلـالي. وقال في بيان
تـلـقـته (الـزمـان) أمس إن(تـخـفـيض
قــيــمــة الــديـنــار الــعــراقي أدى إلى
احلفـاظ عـلى إحـتـيـاطـيـات الـعـمـلة
ـــركــزي األجــنـــبــيـــة لــدى الـــبــنك ا
ـنخفضة ستويات ا العراقي بعـد ا
واحلـرجــة الـتي وصــلت الـيــهـا في
نـــــهـــــايـــــة عـــــام  (2020وأضـــــاف
أن(الــتـــعـــافي فـي أســـعــار الـــنـــفط
ــــــــالــــــــيــــــــة ســــــــاعـــــــدا واإلدارة ا
اإلحـتيـاطـيات أن تـصبح  70ملـيار
دوالر بــحــلـــول نــيــســان). وأوضح
ـتــوقع أن يــؤدي الـتــعـافي أن(مـن ا
ـسـتـمـر ألسـعـار الـنـفط إلـى زيادة ا
هذه اإلحتـياطيـات إلى أكثر من 90
مـلـيـار دوالر بـحــلـول نـهـايـة الـعـام
احلـالي). ولـفت  إلى أن (إنـخـفاض
قيمة الدينار العراقي مقابل الدوالر
األمـــيــركي في كــانــون األول 2020
أسـهـم في إنــخـفــاض الــطـلـب عـلى
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ـتـحدة بـالـوقوف اتـهم خـبـراء الواليـات ا
وراء الـعـواصف الـتـي تـتـعـرض لـها دول
عـربـيـة ومـنـهـا الـعـراق في اطـار مـشروع
ـنـاخ في (هـارب)   HAARPلـلـتـحـكم بـا

العراق..
واتــهم تــقــريــر اطــلــعت عــلــيـه (الــزمـان)
اجلـــيش األمـــريـــكي بـــإســـتــعـــمـــال غــاز
ـنطـقة الـعربـية الـكيـمـيتـريل كسالح في ا
وهـو مـن أخـطـر أسـلـحـة الـدمـار الـشـامل
ـعول عـليه وأشـدهـا فتـكـا وهو الـسالح ا
ـنـاخـي في مـشـروع فـي إحـداث الـدمــار ا
ـنـاخ في "هـارب  "HAARPلــلـتـحـكـم بـا
الــعــراق وتـابع الــتـقــريــر (حـرب حــمـراء
مـدمرة خـفيـة تفـوق أضرارهـا آثار الـغزو
ـواجهات واالحـتالل األمريـكي للـعراق وا
الـعسكرية حرب غامـضة تظهر على أنها
كـوارث طـبـيعـيـة بـاستـخـدام سالح سري
فــتــاك يــعــد من أحــدث أســلــحــة الــدمــار
ــنـاخ الــشــامل يــســتــخــدم لــلــتــحــكم بــا
وإسـتحـداث الـظواهـر الطـبيـعيـة كالـبرق
والـــرعـــد  والـــعـــواصف واألعـــاصـــيــر
ـكـنه أيـضــاً نـشـر اجلـفـاف والــزالزل و
والــتــصــحــر وإيـقــاف هــطــول األمــطـار
وإحـداث أبشع األضـرار نتـيجة الـتقـلبات
فـتعلـة) موضـحا انه (لتـعزيز ـناخـية ا ا
نـاخيـة البد نـظريـة صنـاعة الـتغـييـرات ا
مـن الــعــودة إلى ســـنــوات مــضت  حــ
اضيسـمحت إحـدى دول جوار العـراق خلبراء n ∫ عاصفة ترابية التي ضربت العراق االسبوع ا «uŽ
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الــعــراقي  وتــأكــيــدهــا وجــود طــاقـة
صــنـاعـيــة  تـوجــيـهـهــا عـبــر مـركـز
األبـحـاث في مـجـال الـتـرددات الـعـلـيا
لـلشـفق القـطبي الشـمالي وإخـتصاره
مــشـروع هـارب  HAARPبــاعـتـبـاره
ــركـز الـوحـيـد الـقــادر عـلى إفـتـعـال ا
زالزل وفــيــضـانــات وأعــاصــيـر ورفع
وخـــفـض درجـــات احلـــرارة لـــتـــبــدو

وكأنها طبيعية).
ŒUM*UÐ rJ%

ذكور هو ـشروع ا واوضح الـتقرير ان(ا
نـظام للـتحكم في مـنطقـة الغالف اجلوي
ـغناطيـسي "األيوني لألرض" ويعد من ا
أقـوى أسلحة اإلبادة اجلماعية من خالل
الـتحكم "بـأحوال الطقس" في أي مـنطقة
بـالعالم وعلى مساحات شاسعة جدا من
الـكـرة األرضـيـة  كمـا يـسـتـخدم "تـقـنـية
ـوجه الـتي تــسـمح بـتـدمـيـر الــشـعـاع" ا
األهـداف على األرض مـن مسـافات بـعيدة
جــدا  وعـمل إنــفـجــارات تـضــاهي حـجم
االنـفـجارات الـنوويـة من دون إشعـاعات)
مـــضـــيـــفــا انـه (يُــســـتـــخـــدم أيــضـــا في
إسـتـحـداث الـزالزل والـبـراكـ عن طـريق
إســتـثــارة اجملـال الـكــهـرو مــغـنــاطـيـسي
لــلـطـبـقــة الـتـكـتــونـيـة في بـاطن األرض 
وتـبـلغ بشـاعة هـذا الـسالح ضد الـبشـرية
رئـية على مـن خالل إطالق األشعة غـير ا
األشــــخـــاص من اجلــــو والـــتي تــــســـبب
هلكة األخرى). "السرطانات" واألمراض ا
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ثل الشعب فعيّن نفسه ناطقا باسم العراقي لم يجد وظيفة باجملان سوى ان 
 وحـ تـكـاثـرت االصــوات الـوطـنـيـة الـتي كـانـت تـمـشي بـصف احلـائط أحـال
نفسه إلـى التقاعد على سرير في مستشفى الـشارقة تكلم عما يريد ال مايريد
اآلخـرون يـكــفـيه انـه لم يـلــبس عـبــاءة أمه او خـتل بــ احـضــانـهـا حــ كـانت
ـشي مع الـكـلـمـات تـتـفـجـر في وجـهه مـثل عــبـوات نـاشـفـة طـيـلـة حـيـاته كـان 

وت آخر نفس لم يكتب فيه كلمة.  وت... هكذا بكل خيانة االصدقاء سلبه ا ا
رآة ورأى الـواقف امامه اليشبهه في مظـفر عراقي حد اللـعنة... لو وقف أمام ا

عراقيته... لتنازل عنه. 
مـظفـر النـواب قـاموس لـلـمحـبـة والعـشق والـشتـيـمة مـظـفر عـلّـمنـا البـكـاء على
صـدور احلـبـيـبات حـتى الـشـتـيـمـة الـتي تـطـلـقه طـاهـرة  النـها خـرجت مـن قلب
مـكـسـور مثـل قلـبـه النـواب مـعـلـمـنـا االول في درس الـشـتـيـمـة الـوطـنـيـة....وطز

باألخالق الوطنية لو انها وجدت ابناء قحبة مثل الذين اطلقها في وجوههم. 
ـثقل بـغيوم عراق من دون مـظفر الـنواب وحـشة والشـعر من دونه غـربة هذا ا
نـفى ووجع االمـهات مـظفـر جـبل يكـسـوه الثـلج الـنازل من ريـل البـصرة في ا
حـنـجرته يـنـوح الـقصب الـبـردي وهو يـحـمل بـحة داخل حـسن الـنواب شـريـعة
اهل الهوى رايته احلن الى وطن باعه واشترى غيره بدراهم معدودات مظفر
وجع كاظـمي بحـث عن ماء فـلم يجـد اال ماء االهـوار لـيدوزن نـفسه مـظفـر راية
حرب مغـروسة بـالط تـرف مثل الشـلغم والنـسوان وحـلو مثل الـقند وعـلقمه
مر مثل هـجاء الـقادة مـظفـر باب يدخـلنـا بكّـائ إليـه ويخرجـنا هـلهـولة ام ب
العرسـان مظفر اغنية حزينة حتمل كل وجع التاريخ مظفر النواب قطار يحمل
قلوب أحبته الذين تربوا على كلمات غزله وغضبه مظفر كلمات من نص مفقود
غموس بعسل في مخطـوطة نسخها الشعر بـيديه واهداها الينا لنحـققها هذا ا
االشـعـار الـتي كــتـبـهـا لـيــعـلن عـلى رؤوس االشــهـاد انه مـجـلس نــواب حـقـيـقي
العالقة له بـالتـشـريع اال في قانـون احلب يطـير حـيث ال سرب سـواه مسـكون
بالـوحشـة عن كل احـبته وتـرابه النـواب "عراقـي هواه ومـيزة فـيه الهـوى خبل"
صوت مـثل اذان الصـبح وصـيام عن وطن مـتخـوم النـواب اب للـشعـراء اوقد
جمرته في ليل شتوي ليتدفأ العاشقون على جمرات روحه مظفر دجلة ومظفر
صالح كبـير مثل مرقد علوي من فرات ومـظفر منفى روحي لنفس لم تـذلها ا
مـآذن الـكـاظـمـيـة يـسـيـر النـواب ويـسـيـر مـعه الـولـع الـبغـدادي روحـه تـصـطاد
الفـراشات ليحيلها الى اغان حمل العراق حتت جلده وح تيقن بالرحيل آثر

ان ينام قرب امه واخيه الذي سكن قبره قبل ثمانية اشهر.
طـر الـباكي الـنـواب حكـايـة لم يسع شـهـرزاد روايتـهـا وقصـيـدة حتمل عـطـر ا
متد من الدمع قدر مظفر النواب ان مظـفر روح هائمة في هذا اجلرح العربي ا
ينـام على سريـر خلمسـة اعوام وهو يـنتظر رجـوعه الى وطنه الـذي ذخر له قبرا
ـتحن اجلـميع مـظفـر امتـحان لـلسـلطـة وامتـحان لـلعـقوق قـرب علـي ع كان 
قال في مـوته اوجع قصيدة كان متيقنا انه سيـتكلم في التابوت مظفر امتحان
لم احبه وابـغصه كان يريد ان يذهب لقبره بسالم حتى السالم استكثره عليه
ـهد إلى اللحد مـظلوم حتى في دفنته الكـثير مظفر الـنواب روح مجروحة من ا
التي حلـم بها كـثيـرا السـياسة الـتي ظلـمته حـيا... ظلـمته وهـو ينـام في تابوته
اذا ذكـرني تابوته بتـابوت االمام احلسن ع والـسهام تنـبت فوق جسده الادري 

وهو يسير الى مقبرة البقيع... تشابهت التوابيت علينا...
ـوت اصـحاب مـظـفـر النـواب نـخـلـة تـمـوت واقـفـة لـكـنـهـا تـأبى الـدفن هـكـذا 

االرواح احلية...
أفي كفنٍ طُويتَ? وما سمعنا
بأن األرضَ كفَّنت النخيال

ـظفـر الـنـواب راية كـتـبت السـهـام والسـيـوف والـرماح تـذكـاراتهـا عـليـهـا لكن
مقبض رايته حفظ مساحة صغيرة ليكتب عليها تذكرة وجوده احلقيقي...

باسم محبيك وبنيك نعتذر لك ايها الشيب الذي صبغ حياتنا باحملبة....
 بجـنب من احبـبت يكـفيك حـزنا حلـياة طـويلـة اهديتـها ألهـلك ياحـامل ضيم
اهـلك لـثـمانـيـة وثـمانـ عـاما يـكـفـيك هذا احلـزن في حـيـاة واحدة من اراد ان
يتـعرف على العراق فـليتعرف عـلى حزن النواب ووحشـة عمره وغربة موته...آن
لـشـمـعـة حـزنك ان تـنـطـفـي... دخـيل الـعـبـاس:اعط لـروحك فـسـحـة من الـراحـة
شـيـعون يـكـفيك نـواحـا على وطـن يشـيـعك بشـتـائم احلكـومـات ماذا لـو حـمل ا
ا يـليق وردا  بحـجم حـزنك? ماذا لـو شيـعك الـشعـراء 

بك?
ايهـا الشعـراء... تنازلوا عن اي تـشييع رسمي في وطن
ـشـيـعــون سـوى الـشـتـائم.... ـقــراطي اليـحـمل فــيه ا د

كبيركم ودعه الغاضبون بالشتائم على السياسة.

بـشـأن مواجـهـة األزمـة اإلقتـصـادية
ـالـية يـة). وأضـاف أن(وزير ا الـعـا
قدم تـقريـراً عن الوضع اإلقـتصادي
ــــؤشــــرات لــــتـــقــــاريــــر الـــبــــنك وا
وصـنــدوق الـنـقــد الـدولـيــ بـشـأن
خــطــوات احلــكـومــة فــيــمــا يـخص
اإلقـــتــصــاد الـــذي تــضـــمن فــقــرات
و ساهـمة القطـاعية في  أهمهـا ا
الــنـــاجت احملـــلـي اإلجــمـــالـي غـــيــر
الـنــفــطي ومــعـدالت الــتــضـخم في
اضي والربع األول العـراق للعـام ا
من العام احلالي كمـا جاء بالتقرير
ـــــؤقت ـــــالي ا عـــــرض اخملـــــزون ا
وإجــمـــالي إحــتــيـــاطــات الــعـــمــلــة
ـــعــروض الــنــقــدي األجـــنــبــيــة وا
والـودائـع بـالـعـمالت األجـنـبـيـة في
قطاع البنوك ومبيعات مزاد العملة
والـتـضــخم اإلقـتـصــادي وإجـمـالي
الـــدين وتــوقــعــات أســـعــار الــنــفط

اخلام).
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 وأوضح البيـان أن (اجمللس ناقش
ـلف مـجـمــوعـة قـضـايـا مـتــعـلـقـة 
الــكـهــربـاء وأقـر تــوصـيــة الـلــجـنـة
ـصادقة على ركزيـة للمـراجعة وا ا
اإلحـالـة في وزارة الـكـهـربـاء بـشـأن

مليارات دينار لـشراء آليات تنظيف
و مـلـياري  ديـنار ألعـمـال التـنـظيف
وتـــطـــويـــر الــــبـــيـــئـــة في الـــنـــجف
وتـــخـــصـــيص  25مـــلـــيـــار ديـــنــار
ـعـاجلـة الـشـحـة ـائــيـة   لـلـمـوارد ا

الـــربط الـــكــهــربـــائي بـــ الــعــراق
وهــيــئــة الــربط الــكــهــربـائـي لـدول
مـجــلس الــتـعــاون لـدول اخلــلـيج).
واســفــر االجــتـمــاع عن مــجــمــوعـة
قــرارات تـمــثـلت في (تــخـصـيص 3

ــائـــيــة فـي ديــالى و 7مـــلـــيــارات ا
ديـنار لـصيـانة نـهر دجـلة ومـلياري
ديــنـار لـتـبـطـ جـداول الـري و3.5
مـلـيــار ديـنـار لـرفع الــتـرسـبـات من

مقدم السدود في ديالى). 

وكـانـت تـقـاريـر دولـيـة أشارت
الـى أن "مؤسـسة نـاسا" قد
"أطـلــقت الـكـيـمـيـتـريل" في
عــام   1991فــوق الــعــراق
ـــبــــاشـــرة بـــحـــرب قــــبل ا
اخلــلـيج الـثـانـيـة  بـعـد أن
طــعـم اجلــنــود األمــريــكـان"
بـــــالـــــلـــــقـــــاح الـــــواقي" من
ـيـكـروب الـذي يـنـتـشـر مع ا
(الــكـيـمـيـتـريل) ومع هـذا
ئـة منهم فـقد عاد  47بـا
يـكروب  مـصـاب بـا
وأعــلن حــيـنــهـا عن
رض إصـابـتـهم 
غـــــريـب أطـــــلق
عــلــيه "لــعــنـة
الــــــعـــــراق"
وكــــــــانت

ـدمــر عـلى اجلـزء تــأثـيــرات هـذا الـغــاز ا
اجلنوبي من العراق خصوصا  وإنتشار
"أمــراض سـرطـانـيـة" غــريـبـة وتـشـوهـات

والديــــة" ظـــهـــرت
جـلـيـا في "مـديـنة
الـبـصـرة" وبعض
احملـــــــافـــــــظـــــــات

اجلنوبية. 

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. UK

الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7284 اخلميس  25 من شوال 1443 هـ 26 من ايار (مايو) 2022م
Issue 7284 Thursday 26/5/2022

 —bB « 5 Š

Husseinalsadr2011@yahoo.com

dHE  ÆÆ»«uM « sŽ

  w³FJ « ”U³Ž wKŽ ≠ ÊU O

بــحـث رئــيس هــيــئــة اإلســتــثــمــار يــوسف
الــسـاري مع شــركـة الـصــريـفي لـلــمـقـاوالت
شـترك لـبنـاء وحدات سـكنـية في الـتعـاون ا
مــيـسـان. وقـال بـيـان تــلـقـته (الـزمـان) أمس
إن(الـسـاري ومـدير الـشـركة عـلي الـصـريفي
لــلــمـقــاوالت الـعــراقــيـة بــحـثــا اإلتــفـاق في
مـجـاالت الـسكن والـطـاقة والـبـنى الـتحـتـية
وتـنـفيـذ مـجمـوعـة مشـاريع إسـتثـمـارية في
احملـافظـة). ونُقل عـن البـيان تـأكيـد الساري
دعم الـهـيئـة للـشركـات الـعراقـية واألجـنبـية
ــسـتــثـمــرة. بـدوره أكــد الـصـريــفي (قـدرة ا
الشركة على إنشاء مجمعات سكنية كبيرة).

فـي وقت سـابق إلــتـقـى الـســاري مع رئـيس
شـركة جولدن ويل بترو خالد الراجي. وقال
بـيــان تـلـقـته (الـزمـان) إن(هـذا الـلـقـاء يـأتي
لـبـحث تـنـفـيـذ مشـاريع إقـتـصـاديـة وإتـاحة
تـطوير اإلستثمار). على صـعيد منفصل نفذ
ـة في مــيـسـان جـولــة تـفـتـيش قــسم اجلـر
واد الغذائية. وقال تابعة أسعـار ا واسـعة 
بـيـان تـلـقته (الـزمـان) أمس إن(احلـمـلة أتت
ـراقـبـة الـبائـعـ ومـنع الـتالعب بـاألسـعار
وتــضـمــنت زيـارة أســواق اجلـمــلـة وعــلـوة
). وأضـاف أن(اجلــولـة ركـزت عـلى الــطـحـ
ـواد الـرئـيـسيـة بـأسـعـار مـنـاسـبة تـوفـيـر ا
ورصــــد اخملـــالـــفــــ وإتـــخـــاذ اإلجـــراءات

الـقـانونـية الـالزمة بـحقـهم). وكـشفت قـيادة
عــمـلــيـات مـيــسـان الــقـبض عــلى مـتــهـمـ
مـطـلوبـ والـسيـطـرة على أسـلـحة وإعـتدة
كـانت بحـيازتهم. وقـال بيـان تلقـته (الزمان)
أمس إنـه( إستنـاداً للـتوجيـهات من الـقيادة
قـبـضت قـوة أمـنـيـة عـلى مواطـن سوري في
نــاحـيـة الـعـزيـر اليـحــمل رخـصـة إقـامـة في
الـعراق).في غضون ذلك أعـلنت دائرة صحة
ــصــابــ مــيــســان عن إنــخــفــاض أعــداد ا

بـاحلمى النـزفية. وقال بـيان تلـقته (الزمان)
أمـس إن(األعداد إنـخفـضت في مـركز الـعزل
ـسـتشـفى الـشهـيـد الصـدر الـتعـلـيمي إلى

خمسة مصاب بعد شفاء ثمانية منهم)
ـستـشفى تـلقت أكـثر من 13 . وأضـاف أن(ا
إصــابـة مـنـذ بــدايـة الـشــهـر احلـالي وغـادر

خمسة منهم بعد الشفاء). 
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من جـهـته أعـلن مديـر صـحـة احملافـظـة علي
الـعالق (جتهـيز خزان أوكـسج بـسعة 15
ـسـتـشـفى الـذي سـجل 37 ألف لــتـر لـرفـد ا
حــالــة إخـتــنــاق). في ســيـاق آخــر بــاشـرت
ائـية في مـيـسان عـملـيات ـوارد ا مـديـرية ا
تــطــهـيــر بــنــهـر الــعــدل جـنــوبي الــعــمـارة
لـلتخـلص من الترسـبات الطـينيـة ومواجهة
ياه إلى مستحقيها. وقال الـشحة بإيصال ا
بـيان تلقـته (الزمان) أمس إن(التـطهير يأتي
ياه واد التي تعيق جريان ا لـلتخلص من ا
ائية للقرى والعمل على وصول احلصص ا
ـــــوسم واألراضـي الــــزراعـــــيـــــة وجنــــاح ا
اإلروائـي الــصــيــفي). وأوضح أن(الــهــيــئــة
الـعامـة لتشـغيل وصـيانة حـوض نهـر دجلة
تـواصـل أعـمـال الـتـطـهـيـر في نـهـر اجلـهـاد
ــاء بـــنــاحــيـــة اخلــيـــر لــضــمـــان وصــول ا

ستحقيه). 
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اسـتـقـبل رئـيس اجلمـهـوريـة بـرهم صالح
ـان في قــصـر الــسالم بــبـغــداد وفـد الــبـر
األوروبـي بــرئــاســة رئــيــســة جلــنــة األمن
والــدفـاع الـســيـدة نــاتـالي لـويــزو والـوفـد
ـرافق لـها. وبـحـسب بيـان رئـاسي تلـقته ا
(الــزمــان) أمس فــقــد (أكّـد صــالح أهــمــيـة
ـشتـركـة الـتي جتمع الـعالقـات الـثـنائـيـة ا
الـــعــراق واالحتـــاد األوروبي بـــاعــتـــبــاره
شــريـكــاً أســاسـيــاً في مــخـتــلف اجملـاالت
وخــصـوصـاً في مــجـال مـكــافـحـة اإلرهـاب
والــتــطــرف ومــواجــهــة خاليــا داعش إلى
جـانب تطـوير قدرات قـوات األمن العـراقية
عـبر االستـفادة من اخلبـرات األوروبية في
هــذا الـصـدد) مــضـيــفـا ان (هـنــاك حـاجـة
كافحة الفساد على لـتشكيل حتالف دولي 
ـكـافـحـة اإلرهاب غـرار الـتـحـالف الـدولي 
لــكـون الـفـســاد هـو االقـتـصــاد الـسـيـاسي
لـلــعـنف واإلرهـاب ولن يـتم الـقـضـاء عـلى
اإلرهــاب والـتــطـرف إال بــتـجــفـيف مــنـابع
ستندة على أموال الفساد) الفتاً تمويله ا
إلـى أن (اإلرهـــاب والـــفـــســــاد مـــتالزمـــان
ومـتـرابـطـان ومـتـخـادمـان ويـد أحـدهـما
اآلخـر) .وأشـار إلى أن (قـوات األمـن بـكـافة
تــشـكــيالتــهـا تــواصل بــحـزم عــمـلــيـاتــهـا
لـــلـــقـــضــاء عـــلى مـــا تـــبـــقى من اخلـاليــا
اإلرهــــابـــيــــة الـــتي تــــهـــدد أمـن الـــعـــراق
ـــنـــطــــقـــة) مـــؤكـــداً (ضـــرورة إنـــهـــاء وا
ـنـطقـة والـعالم الـصـراعـات واألزمات في ا

وإرسـاء الـسالم ألن اسـتـمرار الـصـراعات
ـثّل مـتـنفـسـاً للـمـجـاميع اإلرهـابـية). من
جــانــبـهــا أكــدت لــويـزو( الــتــزام االحتـاد
األوروبـي بــدعم أمن واســـتــقــرار الــعــراق
وتــمـــكــ قــواته األمـــنــيــة في مـــكــافــحــة
هم الذي لعبه اإلرهـاب) مشيدةً بـ(الـدور ا
الـــعــراق في مــكــافــحـــة داعش إلى جــانب
جــهـوده في إرســاء األمن واالسـتــقـرار في
ـنطقة).في غضون ذلك اكد رئيس حتالف ا
قــوى الـدولـة عــمـار احلــكـيم ومـلك االردن
عـــبــد الــله الـــثــاني ضـــرورة الــركــون إلى

احلـوار كـسـبـيل أمـثل حلـل األزمـات. وقال
ملكة كتب احلكيـم  ان االخير زار ا بـيان 
لك عـبد الله األردنـية الـهاشمـية وألتـقى ا
الـثاني وبـحث معـه (سبل تـعزيز الـعالقات
ــمــلـكــة عــلى الــثــنــائــيــة بــ الــعــراق وا
ـستويات كافة كما تبادال وجهات النظر ا
حــــول تــــطـــورات األوضــــاع في الــــعـــراق
ـنطقة) . واكد اجلانبان(ضرورة الركون وا
إلـى احلـوار كــســبــيل أمـثـل حلل األزمـات
وأهـمية أن يعم اإلستقرار والسالم  بلدان

نطقة لتتفرغ خلدمة شعوبها). ا

لك عبدالله خالل لقائة السيد احلكيم UI¡∫ ا

ŸËdA∫ مجمع سكني قيد االنشاء

-1-
الي حاالت االنـسان مـتفاوتـة من حيث االنـقبـاض واالنشـراح  ومن حيث االقـتدار ا
وعـدمه فـقد يـكون الـيـوم ملـيئـاً قـادراً على اشـباع الـعـديد من احلـاجـات ولكـنه ليس

كذلك عقيب أزمة كساد وركود .
وهكذا .

-2-
تـفـاوتة جتـعل االنـطالقة نـحـو تنـفـيذ أعـمـال البِـرّ وقـضاء احلـاجات وهـذه احلـاالت ا

أثور : سريعةً وبعيدةً عن التلكؤ مصداقا للقول ا
" انتهزوا الفرص فانها تمر مَرَّ السحاب " 

-3-
قال الشاعر :

ليس في كُلّ وَهْلَةٍ وأَوانِ 
تتهيأ صَنائِعُ االحسانِ 
فاذا أمكنتْ فبادِرْ إليها 
حَذَراً مِنْ تَعَذُر اإلمكانِ 

-4-
ـنقـولة ـة أيام الـدكتـاتوريـة البـائدة تـتضـمن مصـادرة األموال ا كـانت الـقرارات الـظا

نقولة لألحرار واحلرائر . وغير ا
والغـرض من ذلك معلوم وهو اإلذالل وقد تَمّ تهجيـر أعدادٍ غفيرة من العراقي الى
تلـكاتهم ظلما وعدوانـا فتحوّل بعض أصحاب خارج احلـدود ومصادرة أموالهم و
رّة بعد الثراء الـعريض الى أوضاع صعبة لـلغاية جَعَلَـتْهُم يحتسون كـؤوس الفاقة ا

أنْ ذاقوا من حالوة الدنيا أطيب األلوان..!!
-5-

تاحة مسلك مذموم.  ستقبل وتضييع الفرص ا انّ التعويل على ا
ومَنْ الـذي يـضمن لك الـبـقاء والـقدرة عـلى تـنفـيـذ ما تُـريد بـعـد ردح من الزمن انـها

مجرد أمنيات  والشاعر يقول :
ُفْلِسِ )  ( واالماني رأسُ مالِ ا

-6-
ـفرطـون باالعمـال الصـاحلة أيـام صحتـهم تعـويالً على مـراحل قادمة كم هم اولئك ا

انعة . واذا بهم يصابون بشتى العِلل ا
البدَّ من اسـتثمار الصحة قـبل أنْ تفوت ..والبد من استثمـار قوة البدن ابّان الشباب
قبل أنْ تُـنْهـكَهُ أعراضُ الـكِـبر والـشيـخوخـة .والبد من اسـتثـمار
ـلـكات في مـضمـار الـنفع االنـساني واخلـدمة الطـاقات وا
العـامة  واال فـانّ احلسـرات لن جتدي نـفعـا ح تـنخر

ُتْعِبة. كيانَكَ األعراض واألمراض والطوار ا
ـساو والتسويف انك راضـيك وجنبنا ا اللـهم وفقنا 

ُعِ وأنت أرحم الراحم . وّفِقُ وا ا



www.azzaman.com

d¹—UIðË —U³š«3

5 Š s ×

بيروت

ÃdÐ  ±∞∞ s  d¦ QÐ Ê«œe¹ œ«bGÐ o √
ÊU e « ≠ œ«bGÐ

تـوقع خـبـراء ان تـتـحـول بـغـداد
خالل عـقـد الى مديـنـة محـتـشدة
بـاالبـراج الـسـكـنـيـة والـتـجـاريـة
بـحيث يـبـدو افقـها شـبـيهـاً بأي
مـــديـــنـــة عـــصـــريـــة. وعـــرضــوا
رؤيـتـهم بـهـذا الـشـأن قـائـل ان
ــتـطـلع الى الــعـاصـمـة بـغـداد (ا
بـــنــــظـــرة تــــفـــاؤل بـــعــــيـــدة عن
السياسة وتـداعياتها  يدرك انه

بـعــد سـنـوات قـلـيـلـة يـزدان أفق
برج الـعــاصـمـة بـأكـثـر من 100 
جـديد  وبـأرتـفـاعات تـتـراوح ما
ب 17 إلى 39 طـــــابـق وهـــــو
ـشاريـع اليـه التي مـاتـشـيـر له ا
تــنـفــذ حــالــيـا وأبــرزهــا :مــبـنى
ـركـزي العـراقي اجلـديد الـبنك ا
ؤلف من 37 طابق و بـأرتـفاع ا
170مـتـر في مـنـطـقـة اجلـادريـة
ـــــؤلـف من بـــــرج الـــــزيـــــتـــــون ا

39طـــابق وبــأرتــفــاع 195 مــتــر
عــــلـى أرض مــــعـــــرض بـــــغــــداد
بـرج ريـكــسـوس بـغـداد الــدولي 
ؤلف من 30 طابق في مـنطـقة ا
اجلــــادريـــــة  بــــرج الـــــتــــجــــارة
ـــؤلف من ـي ا الـــعــــراقي الـــعـــا
22طـابق في مـنـطـقـة احلـارثـيـة
البـرج التجـاري الذي يعـلو مول
بـــغــداد بــأرتــفــاع 114مــتــر  في
مـنـطقـة احلـارثـية مـجـمع بروج

اعلنت وسائل إعالم عراقية وفاة حامد
يـوسف حـمـادي وزير الـثـقـافة واإلعالم
عـرفت في عـهـد الـرئـيس صـدام حـسـ
ـرحــوم حـامــد اثـنــاء تـاسـيـس وكـالـة ا
االنـبــاء الـعـراقـيـة عـام 1959 فـقـد كـان
مـحـررا ومـتـرجـمـا فـي نـشـرات االخـبار
من اذاعـة بـغــداد لـكن احلــكـومـة انـذاك
قـــررت نــقـل كل الــعـــامــلــ فـي اخــبــار
االذاعــة والــتــلــفــزيــون من االذاعــة الى
ـرحـوم غـلـب صـخـرية الـوكـالـة  وكـان ا
رئــيـــســا لـــقــسم االخـــبــار اخلـــارجــيــة
ـــرحـــوم حـــامــد احـــد احملـــررين في وا

القسم.

ــصــرف واذكــر انـه كــان مــوظــفـــا في ا
الــصــنــاعي ويــعــمل في االذاعــة ثم في

واع مساء.
ـرحـوم وقــد اسـتـعـنت بـه اضـافـة الى ا
هــــادي الــــســـاعــــاتي فـي اســــتـــقــــبـــال
الـــــوفـــــــــــود الـــــتي وصـــــلـت بـــــغــــداد
لــــلـــمـــشــــاركـــة في مــــؤتــــــــــمـــر وزراء
اخلارجية الـــــــعرب الذي انعقد في30
كــانــون الـثــاني عـام 1961 بــدعـوة من

الزعيم عبد اكر قاسم.
وحـ نظـمت سـفرة الى مـصـر بطـائرة
(جـــــارتـــــر) عـــــام 1968 تـــــقل  95 من
مــــوظـــفي وزارة اإلرشــــاد كـــان حـــامـــد

شارك فيها. يوسف حمادي احد ا
لـكـني لم الـتـقي به حـ عـ سـكـرتـيرا
شـخـصـيا لـلـرئـيس صدام حـسـ لـكنه
عـنـدمـا اصـبح وزيـرا لـلـثـقـافة واالعالم
عام  1991 قام  هـو بزيارتي في مـجلة
الـف بـاء الــتي كـانـت في  بـنــايـة وزارة
االعالم. وفي عـام 1996 شـغل مـنـصب
وزيـر الـثقـافـة حلـ احتالل بـغـداد فتم
اعــتــقــالـه  يـوم 1 أيـار 2003 وبــعـد 9
سنوات في االعتقال  أطلق سراحه يوم
12 نــــيـــســـان 2012 وعــــاش في دولـــة
االمـارات العـربيـة حلـ وفاته الـثالثاء
عن عــمـر 87 عــامـا. ولـم يـتــضح سـبب
الــوفــاة لــكن وســائل االعالم ذكــرت انه
ـرض عـانى مـدة  طـويـلـة وصـراع مع ا
الذي لـم تعـرف طبـيعـته في وقت قالت
مــصــادر إعالمـــيــة عــراقـــيــة ان حــامــد
ــســتــشـفى يــوسف حــمـادي نــقل الى ا
ـاضــيـة نــتـيــجـة تــدهـور خالل األيــام ا
حالـته الصـحية الـى أن أعلن عن وفاته

محسن حس مع هادي الساعاتي وحامد يوسف حماديرسميا يوم 24 ايار 2022.

لم تكن الـصدفـة التي قـادتنـا  لهذا
ـــكـــان الـــســـيــــاحي الـــتـــأريـــخي ا
ـمـيـز الـذي يـقع وسط الـعـثـمـاني ا
الــعــاصــمــة  أنــقـرة  بـل كــنـا عــلى
مـــوعــد مـــســبق مـع  أحــد األخــوة
ثل هذه األماكن األتراك العارف 
والـذين يـتـحـدثـون العـربـيـة بـشكل
زيد من مقـبول لـكي يعرفـنا عـلى ا
الـتـفـاصــيل الـتي تـتـضــمـنـهـا تـلك
رتفعـة قليال عن البـقعة اجلـميلـة ا
ــنـــاطق احملـــيـــطــة بـــهــا وان كـل ا
ـــعـــلم مــــاأزاد في روحـــيـــة هــــذا ا
الــتـــأريــخي الـــعــتـــيق هـــو تــنــوع
أشكال األسـواق واحملال التـجارية

À«dð∫ معالم جميلة في االناظول
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نبض القلم

W¹uG  ‚uÝ
الشارع هو مرآة اجملتمع ...  

ــرور فـقط   وجتــاوز عـلى حق وشـوارعــنـا الــيـوم  تـعــيش فـوضـى لـيس في ا
ـا  يعيش حالة واطن في الـسير بيسـر وانسيابـية تؤمن راحته وسالمته  وإ ا
من الفـوضى  اللـغوية كـذلك  وجتاوز على الـذوق واعتـداء على  اللـغة.. جتعل

تعلم يعيش حالة من االزدواجية ب ما تعلمه وما يتعامل به في الواقع .. ا
فايـنمـا تتجه جتـد (عبـوات لغـوية) مزروعـة في الشـوارع و  (يافـظات) وعالمات
كاتب ومحالت  وهي بعيدة عن الـلغة السليمة  تدلل ودالالت وعنـاوين واسماء 

على عدم إهتمام من خطها بلسانه العربي ..
هـذا الـوضع الـغريب والـبـائس لـلـغـة قادت الـعـالم لـقـرون وكانت الـواسـطـة لـنقل
الــعـلــوم الـعـربــيـة واالسالمـيــة الى أوربـا دفع أحــد عـشــاقـهـا  من اجلــزائـريـ
 (مـولـود قــاسم) الى أن يـحـمل مــعه طالء في سـيـارتـه لـيـصـحح به االمـازيـغــيـ
االخـــطــاء الـــلــغـــويــة فـي (الالفـــتــات) الـــعــمـــومــيـــة في الـــشــارع .. كـم (قــاسم)

حتتاج شوارعنا  لتنظيفها من هذه االلغام اللغوية ..
شارع غـريب وعجيب ...  يعيش حالة من (االستعـمار اللغوي) تتزاحم اللغات
واللهـجات عـلى السـيطرة عـليه  أو كـأنه (سوق لغـوية) تـتنافس فـيه اللـغات على
الصـدارة والغلبة  لالقوى وليس لالصلح.. واالنترنيت لعب  دورا في  تراجع
صطلحات اجلديدة الغريبة  التي اللغـة العربية امام اللغات االخرى  وشيوع ا
ال تمت بـصلـة الى لغتـنا واخـذت تتردد عـلى االلسن وفي الـتعـامل  ... والسبب
انـهــا ال تـخــضع الى مــراجـعـة وتــدقـيـق قـبل الــنـشــر فـيــهـا وهي مــفـتــوحـة امـام

اجلميع دون ضوابط .
شـارع تــتـنـافس فـيه الـلــهـجـة  الـعـامـيــة والـلـغـة االجـنـبــيـة عـلى الـصـدارة  في
االعالنات الـدعائية  وأسماء احملالت  وتتـراجع اللغة العربيـة أمامهما  وكأنها
عـاجـزة  أو عــقـيم لم تـســتـطع أن تـلــد اسـمـاء ومــعـاني تـنــاسب ذوق الـشـارع
ـعـروض) كـما هي ـة  أوتـسـتهـوي الـزبـون وتـوقـعه في شـبـاك (ا احلـديث والـعـو

نتج ... اللغة االجنبية عندما تكون عنوانا للمحل أو ا
والطـامـة الكـبـرى أن  وسائل االعالم بـدل أن تـنمي احلـس اللـغـوي  واالهتـمام
تـلقـ عمـوما جتد مـن بينـها من بـاللـغة الـعربـية الـتي تخـاطب بهـا جمـهورهـا وا
انتـقل اليه الفساد في الـلغة جلسامـة ما يقع فيه الـبعض من أخطاء في  بعض
الـصـحف  ومـنهـا صـحف عـربـية  كـبـيـرة ومـعروفـة  رغم أن أخـطـاءهم لـيست
بذلك الـتعـقيـد والصـعوبـة  ومن أسـاسيـات اللـغة  وال حتـتاج الى سـيبـويه أخر

ليصححها لهم ...
ـفـروض أن يـكـون مـلـمـا بـالـلـغـة فـكـيف يـقع في مـثل هـذه االخـطـاء صـحـفي  وا
الـعربـية - خـاصة عـندمـا يكـون ناطـقا بـها - بـقدر منـاسب لعـمله   يـعيـنه على
عنى إيصـال فكرته بـاسلـوب راق وجميل بـدون أخطـاء تفسـد الفكـرة وتضـعف ا

وبدون حلن في الكالم على الهواء ..
كـتوبة أسـفل الشـاشة في بعض وكم هو مـؤسف أن جتد أخـطاء في االخبـار ا
شاهدين على مدار الساعة  ومنهم اطفال الفضائيات  وهي تدور أمام أنظار ا
ونــاشـئـة وفــتـيــان .. أخـطـاء ال يــراعي من صـاغــهـا  أبــسط الـقــواعـد الـنــحـويـة

واالمالئية .
ورحم الـله الــعالمـة مـصـطـفـى جـواد الـذي جـعل بـرنــامـجه الـرائع (قل وال تـقل)
مـدرسـة لغـويـة عامـة  تـساهم فـي تنـمـية االحـسـاس بالـلـغة  وتـقي االنـسان من
الـــوقــوع فـي اخلــطـــأ . وكـــذلك الـــدكـــتــور فـــاضل الـــســـامـــرائي في بـــرنـــامــجه

سات بيانية .. الرائع 
ـاذا  وهــذه الـبــرامج  وهـؤالء االعـالم الـكــبـار. و ـدارس  فـايـن نـحن من هــذه ا
غابت عن معـظم الشاشات العربية . ولـدينا علماء ومتخـصصون بامكانهم تقد

همة . مثل هذه البرامج ا
ـاذا ال تـوجــد جـهـة مـعــيـنـة تـنـظم األمــر  بـشـكل يـحــافظ عـلى الـلـغــة الـعـربـيـة و
 اذ ال يـعقـل ان يتـرك اطفـالنـا من صغـرهم  يـعتـادون على  أخـطاء وسالمتـها
صـارخـة في الشـارع والشـاشـة  جتعل من الـصعـوبـة علـيهم تـقـبل قواعـد اللـغة
درسـة  ويعـيشون ازدواجـية لـغوية بـ تلك االخـطاء والـقواعد الصـحيحـة في ا

الصحيحة ...
ـاذا هـذه الـفوضـى  وهذا الـتـلـوث الـلـغـوي  وعـدم االهتـمـام بـلـغـة كـرمـهـا الله
بكـتابه الكر  واختـارها لغة الهل الـنعيم في اجلنـة وهي على هذه الدرجة من

البؤس في الدنيا ..
ـقـدس ..وسـتـظل خـالد انـهـا لـغـة وحدة و دين وعـلم وحـيـاة ... لـغـة كـتاب الـله ا

بخلوده ....
 } } } }

كالم مفيد :
اذا نـكـره  وليس هـنـاك في الدنـيـا شيء يسـتحق أن
نلـوث قلوبنا من أجـله بالكره .. كيف نـكره و (القاسية

قلوبهم) هم األبعد عن الله ..?!
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التركي الصـوفي احلاج بيرم الذي
ولـــــد فـي أنـــــقــــــرة عـــــام  1352 م
وتــــوفي فـي عـــام 1430 م  تــــبـــلغ
سـجـد اإلجمـاليـة بنـحو مـساحـة ا
700 متر  بناؤه في عام 1427 ـ
1428م أما تـسميـة بيـرم بالتـركية
تــعــني الــعــيــد واسم الــولي بــيـرم
احلقيقي هو نعمان بن كويونلوكا
بن أحـــمــد قــايـــلــني جـه من قــريــة
سـلـفـصـول في أنـقـرة عـرف بـورعه
ـانه وثــقـافـتـه وعـلـمـه الـديـني وإ
وإنسانيته في تعامله مع الناس .

WFÝ«Ë …dNý

ـكـان شهـرة واسـعة وقـد اكـتسب ا
بوجود ضـريح ومرقد احلـاج بيرم
فـــيه حـــيث أصـــبح مـــزارا ديــنـــيــا
ومعـلـمـا حـضـاريـا سـيـاحـيـا بارزا
ـكـان لـكــثـيــرمن الـقــاصـدين هــذا ا
الــــــــــذي حتــــــــــيـط بـه احلــــــــــدائق
والـنـافـورات والـطـرقـات اجلـمـيـلـة
ـــعــبـــدة بـــأرضـــيــات مـــفـــروشــة ا
ــــقـــــرنص اجلــــذاب بــــاحلـــــجــــر ا
وبـأرصفـة طرقـات مفـتوحـة ضيـقة
ملـونة حتاذيـها مسـاحات خضراء
جميلـة  تبعث على البـهجة إضافة
كان من نسائم الى مايطغى على ا
ـعـطـرة الـهـواء الـنـقــيـة الـعـلـيـلـة ا

ــكــان بــأريج الــورود الـــتي تــمأل ا
ــسـجـد وتـزيــده جـمـاال وقــد بـني ا
وفقـا للـطراز السـلجـوقي الذي كان
سائدا أواخر القـرن السابع عشر
د ـيالديـ ومن  والـثـامن عشـر ا
بصـره نحـو البنـاء بشـكل عام فانه
تـكـئـة على ئـذنـة ا سـيـلـتفت الـى ا
اجلـدار اجلـنوبي الـشـرقي لـضريح
احلاج بيرم الذي يجذب السائح
له من كل اجلــنــســيـات والــعــقــائـد
والـديـانـات وان الشـهـرة واألهـمـية
سـجـد كانت الـتي اكـتـسبـهـا هـذا ا
بسـبب وجود ضـريح ومقـام الولي
الصالح بـيرم الصـوفي وفي سباق
مع الـزمن وبـشكل مـتـواصل  تـقوم
الـــســلـــطـــات احملــلـــيـــة في أنـــقــرة
ـكان وبـقيـة األماكن بـتطـوير هـذا ا
الـتاريـخـية والـتراثـيـة والسـياحـية
والـديـنـيـة االخرى مـن خالل تـرميم
ـســاجــد واألضــرحـة اجلـوامـع  وا
الـدينـية لـبعض الـصاحلـ حفـاظا
عـلـيـهـا من اإلهـمـال واالنـدثار وإذا
ماعدنا باحلديث عن مسجد احلاج
بـيـرم فـسـيتـوجب عـلـيـنـا أن نصف
كل مـايحـتويه فـي الداخل من بـناء
ونـــــقــــــوش وزخـــــارف مــــــلـــــونـــــة
ومخطوطات عربية إسالمية  تزين

جدرانه وسقـوفه اخلشبيـة العالية
الــــتي يــــتــــدلـى مــــنــــهــــا ثــــريـــات
الــكـــريـــســتـــال الــتـي حتــيط بـــهــا
مـــصـــابــيـح كـــبـــيــرة إضـــافـــة الى
مــحــراب مــصـــمم بــطــراز إسالمي
قـد  يجـاوره منـبر بـهي مصـنوع

من اخلشب اخلاص .
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وهــنـالك مــنــبــر آخــر وضع خـارج
ــســجـد يــعــتـلــيه اخلــطــيب أيـام ا
الصـيف  قبـيل إقامـة الصالة وهو
مـنـبـر صـمم بـشـكل الفت لـلـنـظر اذ
امـــتــزجت فــيه روحـــيــة الــنــقــوش
اإلسالمــيــة مع روحــيــة تــصــامــيم
ة اضافة لبرج عال الكنائس القد
ابــيض من احلــجـر هـو عــبـارة عن
ساعـة توقيت كـبيرة  تـصميـمها
بـشـكل جمـيل تـقع في أحـد االركان
ــســجــد وعــنــد الــتـي تــطل عــلـى ا
كان رات ا التجوال بـ أروقة و
ـشويـات الطـيبة ستـقودك رائـحة ا
الــشــهـــيــة واألطــعــمـــة الــشــرقــيــة
ـــــــطـــــــاعم اخملــــــتـــــــلـــــــفـــــــة الى ا
والــكــافـــيــتــريــات بـــكل درجــاتــهــا
الـسيـاحـيـة اخملـتـلفـة الـتي تـعـتـبر
أمـاكن جـذب سيـاحي مـهمـة لـكثـير
ـــــا تـــــقـــــدمه من من الـــــزائـــــرين  

مــأكــوالت ذات نـكــهــات عــثـمــانــيـة
ـيـزة لــذلك يـجــد الـسـائـح نـفـسه
مــجـــبـــرا لــتـــذوق هـــذه األطــعـــمــة
وبعدهـا سيتـوجه الى أحد األماكن
ـقـاهي الـفــلـكـلـوريــة الـتي تـشــبه ا
ــة  لــيــحــتـسي الــبــغــداديــة الـقــد
الـقــهـوة الــتي اشــتـهــر األتـراك في
إعـدادهـا بـطريـقـة مـخـتـلـفـة عن كل
دول الـــعــــالم ثـم تـــنــــاول أطــــبـــاق
ـرطـبات ـثـلـجـات وا احلـلـويـات وا
طعمة بـكل النكهات وسط أجواء ا
مــوسـيــقـيــة رائـعــة وأغـان تــراثـيـة
وجودين تركية يـتفاعل معـها كل ا
ـــــــكــــــان الــــــذي يــــــعج في هــــــذا ا
بــالـســائــحـ مـن كل اجلـنــســيـات
العربية واألجنبية الذين قدموا من
ــعــالم كل فـج عــمــيق بــحـــثــا عن ا
ـة  فـي تـركــيـا الــتــاريـخــيـة الــقــد
ـســجــد الــتــاريـخي ومــنــهــا هــذا ا
الشـهيـر الذي سيـبقى عالمـة فارقة
ب كل األماكن السيـاحية اجلميلة
عروفـة في تركيا سـيما في أنقرة ا
ا تميز به من خدمـات بلدية عالية
ـســتــوى بـالــنــظــافـة والــتــنــظـيم ا
االداري واألمــــــنـي إضـــــــافـــــــة الى
قبـولة في معـظم مرافقه األسعـار ا

السياحية .     
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هل يؤمن بالله? وما فلسفته?
ـكن أن ـوت وتـعـرضت الى مـواقف كـثـيـرة كان  قـلت له: انك مـتـمـرد عـلى ا

تموت في واحد منها. 
واعتقد ان هناك قوة حترسني. وت باستمرار اجاب : كنت اجنو من ا

- وهل تؤمن بالله ? 
+ لـدي يقـ بوجـود قوة خـارجية حتـرسني  وهـي موجودة بـداخلي بـالوقت

نفسه. 
- ومن من رجال التاريخ أقرب الى نفسك ?

+ االمام علي وأبو ذر وسلمان الفارسي.
اذا ?   -

ولـكن الزمن حـاصرهم مـثلـما حـاصر + النـهم اعطـوا كل حيـاتهم لـقنـاعـاتهم
غيفارا. 

- ولكن اال ترى أن الثالثة شيعة ? 
+ مـا كـانـوا في وقـتـهـا كـذلك. وقـريب مـني: مـاركس ولـيـنـ وهـادي الـعـلوي

اركسية بالتصوف في فلسفة التاو. الذي مزج ا
- وهل لديك فلسفة تؤمن بها ?

+ فـلسفة ابن عربي..فـلسفة احلب. تصور أنـني خرجت ذات يوم أتمشى في
أحـد شوارع دمـشق وأنـا بهـذا العـمر ( 74سـنة)  وقـد خرجت الـصبـايا من
مـدرسة ثـانـوية بـالـشارع فـوجـدت بـنات دمـشق " كـلهم حـلـوين " فـقلت بـيـتا"

واحدا" ال غير:
( اشكد ذقت بقالوة شغل الشام 
 يا شغل بغداد مثلك ما لكيت !)

- فـأجـبته مـالطفـا: يـا عيـني!..نـقّل فـؤادك حـيث شئت
من الـــهـــوى..وذكّــرتـه بـــأول ثــصـــة حب لـه.. شــارع
الـرشــيـد والــسـيــارة الـزغــيـره وحـبــات الـعــرق عـلى

وجناتها ... 
وابتسم مظفر..فرأيته طفال في ابتسامته !

بـعدها احلصة في حـياة العـراقي أول مـرة عرفـناها بـاحلصة الـتمويـنية
بـعـدهـا حصـة في الـوظيـفـة وهكـذا حـصة في حصـة في الـكالم والرأي 
كون والطائفة طـبعا ال أحتدث عن  احلصة السياسية وازنة وحصة ا ا
حتـولت بـدورهــا الى الـعـوائل حتـاصــصـنـا و تـنـازعـنــا "تـكـافـشـنـا" أبـدآ

وذهبت ريحنا فضعفاء.
 } } } }

احلصـة في حـيـاة العـراقـيـ أول مرة عـرفـنـاها بـاحلـصة
بـعـدها بعـدهـا حصـة في الـكالم والرأي  التـمـوينـيـة
و ـوازنـة وهـكـذا حـصـة في ا حـصـة في الـوظـيـفــة
طــبــعــا ال أحتــدث عن ــكــون والــطــائــفــة حــصــة ا
حتــولت بــدورهــا الى احلــصــة الــسـيــاســيــة أبــدآ
العوائل حتاصـصنا وتـنازعنـا "تكافـشنا" وذهبت

ريحنا فضعفاء.
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ــــؤلف مـن أبــــراج ســــكــــنــــيــــة ا
بـأرتفـاعـات تصل إلى 25 طابق
قـرب سـاحـة عـبـاس بن فـرناس
أبـــــراج رويـــــال الـــــســـــكـــــنـــــيــــة
بـــأرتــفـــاعــات تـــتــراوح مـــا بــ
18إلى 26 طــابـق في مـــنــطـــقــة
الـبـيجـيـة مـبنى مـسـتـشفى ابن
ؤلف من 21  سيـنـا اجلامـعي ا
طــابق و بـأرتــفـاع 98  مــتـر في
مـنطـقـة القـادسـية بـرج األمـيرة
ــؤلف من 26 طـابق الــســكـني ا
بـــرج عــــلى شــــارع األمـــيــــرات  
ؤلف من 26 الدباس التجاري ا
طــابق  بـرج جتــاري مـؤلف من
25 طـــــابـق عـــــلـى أرض ســـــوق
أبـــــراج ــــــركــــــزي  الــــــشــــــعـب ا
كريستـال بأرتفاع 22 طابق في
مـنــطــقــة اجلـادريــة أبــراج كـرم
بـغـداد الـسـكنـيـة بـأرتـفـاع يصل
إلى 18 طـــــــابق بـــــــجــــــوار حي
أبـراج الـيـســر الـسـكـنـيـة الـعـدل
ـــؤلف من 18 طــــابق بـــجـــوار ا
الفـندق الدولي ملعـب احلبيبـية
ؤلف من 15طـابق و بـأرتـفـاع ا
80 مـتـر تــقـريـبــآ مـقــابل مـطـعم
بــيــارة الــشــام ومــبــنى األمــانــة
الـعــامـة جملـلس الـوزراء بـجـوار

علق. اجلسر ا
ـــئــة مع االشــارة الى ان 80 بـــا
ــشــاريع أعـاله أمـا مــوافق من ا
عـليـها رسـميـآ أو منـجزة بـشكل
جــزئي وتـمــول و تـنـفــذ من قـبل

القطاع اخلاص حصرآ  .

ـصـرف الـزراعي الى ذلك أفـاد ا
بـــصــــدور تـــوجــــيه من الــــبـــنك
ـــركــزي الــعـــراقي  بــاعـــتــمــاد ا
الـديــنـار الـعــراقي حـصــراً عـنـد
تـسـعـيـر الـوحـــدات الـسـكـنـية 
ـتـر عــلى ان ال يـتـجــاوز سـعـر ا
ـربع الـواحـد فـيـهـا مـلـــــــيـون ا

دينار. 
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ــــصــــرف في بــــيـــان أن وقــــال ا
ـالـية وادارة دائـرة الـعـملـيـات ا
الـديـن في الـبـنك أعـلـمـتـنـا  انه
(ألغـراض تـنــظـيـمـيــة ولـتـمـكـ
ـــكــــنـــة من أكــــبـــر شــــريـــحــــة 
اجملتـمع باحلـصول عـلى وحدة
ســـــكـــــنـــــيـــــة فـي اجملـــــمـــــعــــات
االســــتـــثـــمــــاريـــة تـــقــــرر مـــنح
مــــصـــارفــــكم تــــمـــويالً لــــشـــراء
الـــوحــــدات الـــســـكــــنـــيـــة داخل
اجملــــمـــعـــات االســــتـــثــــمـــاريـــة
بـاالضـافـة الى تـمـــــــــويل بـنـاء
هـذه اجملـــــــمـعـات وملـحـقاتـها
كــمـشــاريع ضـــــــــمـن مـبـادرات
هــــــذا الـــــبــــــنـك اخملــــــتــــــلــــــفـــــة
مــــشـــــــــــــروطــــاً بــــتــــســــعــــيـــر
الـوحــدات الـســكـنـيــة بـالــديـنـار

العراقي حصراً).
مـضـيـفـا  أن  الـتعـلـيـمـات اكدت
ـتر شـرط ان (ال يتـجاوز سـعر ا
ـــربع الـــواحـــد في الـــوحــدات ا

السكنية مليون دينار) . 
من جـــــهـــــته اصـــــدر مـــــصــــرف
الرافدين  توضيحاً بخصوص

ـــوظــفـــ ومـــنــتـــســبي ســلف ا
الداخلية والدفاع. 

ــــصــــرف فـي بــــيـــان أن وقــــال ا
ــوظــفــ ومـــنــتــســبي (ســـلف ا
الدفاع والداخلية حددت من من
 5 ماليـ وحـتى 50 مـــلــيــونــاً
والـتـقـد عـلـيـهـا مـبـاشـرة عـبر
ـــوجــودة في ــصـــرف ا فـــروع ا
بــــغـــداد واحملــــافــــظــــات) ودعـــا
ـنـتـسـبـ ـوظـفـ وا الـبـيـان ا

إلـى (عـدم الـتــعـامل مـع ضـعـاف
ــــارســـون الــــنــــفـــوس الــــذيـن 
االحتيـال ويزعمـون التعامل مع
ـــــصــــــرف في الــــــتـــــرويـج عن ا

السلفة).
بــدوره حــذر مــصــرف الــرشــيــد
الـراغبـ بالـتقـد على الـسلف
والــــقــــروض من الــــتـــعــــامل مع
ـكـاتـب والـصـفـحـات الـوهـمـية ا
الـــــتـي تـــــدعي مـــــنـح الـــــســـــلف
والـــــقــــروض بـــــالــــتـــــعــــاون مع

صرف.  ا
كتب االعالمـي للمصرف وقال ا
في بيـان ان (منح الـسلـف يكون
من خـالل تــــطـــــبــــيـق مــــصــــرف
الـرشـيد امـا بـالنـسـبة لـلـقروض
فـيتم مـنحـهـا من خالل مراجـعة
ـــــصــــرف فـي بـــــغــــداد فـــــروع ا

واحملافظات).
ــصــــــــرف حــريص واكـــد ان (ا
عــلى عــدم ادخــال وســيط بــيــنه
وبـ الــزبـون وغــــــيـر مـسـؤول

عن اي تعامالت خارج ذلك). −lL∫ جانب من مجمع سكني حتت االنشاء

الـــتـي تـــبـــيع مـــخـــتــــلف الـــتـــحف
ا فيها البس  واالكسسوارات وا
مــــســـتـــلــــزمـــات احلج والــــعـــمـــرة
شـغـوالت الـيـدويـة الـفـلـكـلـورية وا
الـتـركـيـة ذات الــنـكـهـة الـعـثـمـانـيـة
األصـيـلـة  والـعـطـور بـكـل أنـواعـها
ــطــاعم ــكــتــبــات وا إضــافــة الـى ا
ـة الـتي والـبـيـوت الـتـراثـيـة الـقـد
ـسـجـد حتـاذي أطـراف مـقـتـربـات ا
الــــذي قــــصـــدنــــاه في جــــولـــتــــنـــا
الــســيـاحــيــة وهـو مــســجــد الـولي
سلم احلاج بيرم الذي  اجنازه ا
خالل فـــتــرة حــكم اإلمـــبــراطــوريــة
سجد في منطقة العثمانية ويـقع ا
أولـــــــــــــــوص
الــتــأريــخــيــة
ـــــة الــــــقــــــد
جــوار مـعــبـد
أغــــــســــــطس
الـــــرومــــــاني
في العـاصمة
الـــــتــــركــــيــــة
أنقـرة ويعود
تـــاريخ بــنــاء
ـسـجـد هـذا ا
الى الـــــقـــــرن
اخلــــــــــــامـس
عـــــــــــــشــــــــــــر
ــــــــــــــيـالدي ا
وكــــــــــــــــــــــــان
افـــــتـــــتـــــاحه
ــــــا تـــــــكــــــر
لـــــــصـــــــاحب
الـــــــضـــــــريح
ــــدفـــون في ا
ـــكـــان هـــذا ا
وهو الـشـاعر
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تـعـلن شــركـة الـفــاو الـهـنـدســيـة الـعــامـة إحـدى تــشـكـيالت وزارة األعــمـار واإلسـكـان
والبـلـديـات واألشغـال الـعـامة الـكـائـنة فـي بغـداد / الـتـاجيـات / مـقـابل معـهـد الـنفط
العـربي عن إجراء مزايدة عـلنية لبـيع ( مواد متفـرقة ومستـهلكة ) في شـعبة مشاريع
الــبـصـرة فـي مـوقع مــشـروع الـقــبـلـة الــسـكــني في مـنــطـقــة الـقـبــلـة في يــوم االثـثـ
صادف٢٠٢٢/٦/٦الـساعة الـعاشرة صـباحا وفقـا إلحكام قـانون بيـع وإيجار أموال ا
ـزايدة مـراجـعـة مـقر ـرقم (٢١)لـسـنـة ٢٠١٣فـعـلى الراغـبـ بـاالشـتـراك في ا الـدولة ا
ستمسكات الرسمية و التأمينات ركزية مستصحب معـهم ا الشركـة / جلنة البيع ا
٥) خــمس ماليــ واربـعــمــائـة واربــعــة عــشـر الف ٤١٤ الــقــانـونــيــة الــبـالــغــة (٠٠٠
دينارعراقي  والتي تمثل(٢٠%)من القيـمة التخمينية وعلى شكل صك مصدق حلساب
زايدة أجور اإلعالن واخلدمة شركة الفاو الهندسية العامة ويتحمل من ترسو عليه ا
ـبلغ بـالكامل صـاريف األخرى بـنسـبة (٢%) من قـيمـة البـيع على ان يـتم تسـديد ا  وا
ـصــادقـة ويـخالفه ـوقع خالل مـدة(١٥) يـوم من تــاريخ الـتـبــلـيغ بـا ــواد من ا ورفع ا
دة (٣٠) ثالثون يوم تستوفى اجور خزن مقـدارها (٢/١%) دينار عن كل يوم تأخير و

شتري ناكال وتصادر تأمينات . بعدها يصبح ا
... مع التقدير.
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ـوصفة تعلن جلـنة البـيع وااليجار االولى عن تـأجير امالك ا
دة(٣) سـنوات وفق فـي أدناه الـعائـدة الى مـحافـظـة بغـداد و
احـكـام قـانـون بـيع وايجـار امـوال الـدولـة رقم٢١ لـسـنة ٢٠١٣
زايـدة العلـنية مـراجعة عـدل.. فعلى الـراغبـ باالشتـراك با ا
محافظة بـغداد خالل مدة االعالن البالغة (٣٠) يوماً من اليوم
التالي لنـشر االعالن في الصحف احمللية مـستصحب معهم
الـتأمـيـنات الـقـانونـيـة البـالـغة ٢٠% ويتـحـمل من ترسـو عـليه
ـترتـبة على ـصاريف االخرى ا ـزايدة اجور نـشر االعالن وا ا

ذلك وفق القانون.
زايـدة الـعلـنـيـة في تمـام الـساعه ١١ صـبـاحاً من وستـجـري ا
الــيــوم الــذي يــلــيـه مــدة االعالن في ديــوان احملــافــظــة وعــلى
ـدنـية ـزايدة الـعـلنـيـة جلب هـويـة االحوال ا ـشتـركـ في ا ا
وبـطاقـة السـكن وبطـاقة الـتمـوينـية اصل وصـورة وفي حال

زايده تكون في اليوم الذي يليه. مصادفة عطلة في يوم ا
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نوع
لك ا

٧ فقط سبعة مالي ٥٥٥ ٠٠٠
وخمسمائة وخمسة وخمسون الف

دينار عراقي

رقم العقار وموقعة 

جزء من العقار
 ٩/١/٥٨٣٤ ثعالبه 
بغداد / الشعب

سكن

بدل التاخير السابق رقم وكتابة
للسنة الواحدة

مدة
التاجير 

ثالث 
سنوات

الغرض من
التاجير

ساحة
للباعة
تجول ا

بدل التقدير (احلالي) رقما
وكتابة للسنة الواحدة

٩ فقط تسعة ٠٠٠٫٠٠٠
مالي دينار الغيرها

مالحظة 
زايدة ١- اليجوز قطع وصل االمانة يوم ا

ستاجرين ٢- اليجوز التنازل ب اصحاب الضم او ا
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٣/م/د ي ا/ ٢٠٢٢ جتـهـيـز  200طـن سلـك نـحاسـي قـياس  2.5مـلـم بالـرقم
ـــعـــمل مـــحـــوالت الـــتــوزيـع ســـعــة١١/٤٠٠ وحـــسب  R162/E   الـــرمـــزي

واصفات الفنية وقائمة جدول التسليم.  ا
 (معلنة للمرة الثالثة) تاريخ الغلق (٢٠٢٢/٦/١٢)

ـعـادن / شـركـة ديالـى العـامـة) بـدعـوة مـقدمي يـسـر ( وزارة الـصـناعـة وا
ـوجب الـوثائق ـؤهلـ و ذوي اخلـبـرة لـتـقد عـطـائـاتـهم  الـعـطـاءات ا

القياسية اإللزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي:
ؤهل والراغب في احلصول على على مقدمي العطاء ا •

مـعلومات إضافية االتصال (شركة ديـالى العامة) وعبر البريد االلكتروني
قدمي وضح في ادناه وكـما موضحة بالتـعليمات  او مـوقع االلكتروني ا

العطاءات مع مالحظة ما يلي:
ـبلغ التخمـيني التشغـيلي لكلف التـصنيع للـمناقصة هو ( (2622دوالر أ.ا
لـلــطن الـواحـد (فـقـط الـفـان وسـتـمــائـة وثـنـان وعــشـرون دوالر ال غـيـرهـا)
يــضـاف إلـيه سـعـر  LMEلـلـنـحـاس لـيـوم ٢٠٢٢/١/٢٨ هـو ( 9678) دوالر
لـلـطـن الـواحـد (فـقط تـسـعـة االف وسـتــمـائـة وثـمـانـيـة وسـبـعـون دوالر ال
بـلغ اإلجـمالي لـلعـطاء ( x 12300 200طن = ((2460000 غـيـرها) لـيصـبح ا

دوالر ( فقط مليونان وأربعمائة وستون الف دوالر ال غيرها)
واصل  CIPمخازن شركة ديالى العامة.

ب. مـقـدار مـبـلغ الـتـأمـيـنات األولـيـة لـلـمـنـاقـصـة هو (49200)دوالر  فـقط
ـهـا مع ـطــلـوب تـقـد تـســعـة وأربـعـون ألف ومـائــتـان دوالر ال غـيـرهـا وا

العطاء
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بنـاءا علـى ما جـاء بكـتـاب مديـرية
الـتــخـطـيط الـعـمـراني في مـيـسـان
فــــي ـــــــرقم ذي الـــــــعـــــــــدد ٧٧١  ا
٢٠٢٢/٥/١٨ تـعـلن مـديـريـة بـلـديـة
الـعــمــارة عن اجــراء تــعــديل عــلى
جــزء مـن اخلـــارطــة الـــقـــطـــاعـــيــة
ــــرقــــمــــة٣٨٢ .فــــعــــلى مـن لــــديه ا
االعـتــراض مــراجــعه مـقــر بــلــديـة

دن.  العمارة / تنظيم ا
خالل فـتـره ٣٠يومـا و أعـتـباراً من
تــاريخ نــشــر االعالن في اجلــريـدة

الرسمية.

ÊöŽ«

د . أن سـعر بيع مستندات لـلمناقصة هو 200000 ديـنار عراقي (مائتان
ـنـاقصـة من قبل ألف ديـنـار عراقي ) غـيـر قابل لـلرد إال فـي حال إلـغاء ا

قدمي العطاءات. شركتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض 
ـوجود في ـوذج صيـغـة العـطاء ا هـ. عـلى مـقدم الـعطـاء أن يسـتـخدم 
اذج العـطاء ) ويجب ان يـتم تعـبئة الـنموذج بـالكامل الـقسم الـرابع ( 
دون أي تـغيـيـر في شكـله ولن تقـبل أي بدائـل كمـا ويجب تـعبـئة جـميع

طلوبة . علومات ا الفراغات با
ان شركتنا غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات سعراً . ≠±

طلوبة : ( كما مبينة في وثائق العطاء ) متطلبات التأهيل ا ≠≤

يتم تسليم العطاءات إلى العنوان األتي (شركة ديالى العامة / ≠≥

طـريق بـغـداد بـعـقـوبـة اجلـديـد -  قـرب تـقـاطع الـقـدس) وان أخـر مـوعد
ـناقصة لـتسلـيم العطاء سـيكون الـساعة الثـانية ظهـرا من تاريخ غلق ا
ـتــأخـرة ســوف تـرفـض وسـيــتم فـتح في  2022/6/13وان الــعـطــاءات ا
ـثليـهم الراغـب بـاحلضور الـعطـاءات بحـضور مقـدمي العـطاءات أو 
في الـعنوان األتي (مقر شركتنا / غرفة جلنة فتح العروض) في الساعة
الـتاسعـة صباحـا ليوم 14/  /2022 وفي حـالة مـصادفة يـوم الغلق عـطلة
رسـمية يكون اليوم التالي للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقد العطاء

ويعتبر موعد الغلق . .. مع التقدير
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كيلومترا تقريبا غرب سان انطونيو.
ويـدعى مطلق النار سالفادور راموس

وقد قتل بدوره في احلادثة.
وقـال مسؤولون في دائرة األمن العام
فـي تــــكــــســــاس إن الــــشــــرطــــة أردته
وأضـافـوا أن بالـغ قـضـيا أيـضا في

الهجوم من بنيهم مدرس.
وكـان مطـلق النـار يحـمل بنـدقيـة على
األقـل علـى ما اوضـح السـرجـنت إريك
إســـتــرادا عـــبـــر مــحـــطــة "سي ان ان"
الــتـلــفـزيــونـيــة.ويـبــدو ان سـالــفـادور
رامـوس األميركي اجلـنسيـة استهدف
جــدته أوال الــتي لم يــتـضـح وضـعــهـا
الـــصــحي بـــعــد قـــبل ان يـــتــوجه إلى
ـــدرســـة في ســـيــارة الرتـــكـــاب هــذه ا
اجملـــــزرة.ولـم تــــعـــــرف بـــــعـــــد دوافع
الـهـجـوم الـذي يُـعـدّ واحـداً من األكـثـر
دمـــويـــة الــذي تـــشـــهـــده مــدرســـة في

تّحدة منذ سنوات. الواليات ا
‰UHÞ√ ¡öł«

ووقـع إطالق الــنـــار في مــدرســة روب
االبـتـدائيـة الـتي تسـتـقبل أطـفاال دون

العاشرة في يوفالدي.
ووفق بـيـانـات سـلـطات تـكـسـاس فـقد
ـدرســة خالل الـعــام الـدراسي ارتــاد ا
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تـحدة) (أ ف { يـوفالـدي (الواليـات ا
ب) - قُتل  19تـلميذا صغيرا وبالغ

اثـنـ عـنـدمـا اطـلق مـراهق يـبـلغ 18
عـامـاً الـنـار في مـدرسـة ابـتـدائـيـة في
تـــــكـــــســــــاس امس  قـــــبـل أن تـــــرديه
الـشـرطـة في مـأسـاة تـغـرق الـواليات
ـتــحـدة مـجـددا في كـابـوس ال تـنـفكّ ا
تـتـوالى فـصـوله فـيـمـا حض الـرئيس
جـو بـايـدن إلى وضع ضوابط لـقـطاع
األســـلـــحـــة نـــاريـــة.وشـــدد الـــرئـــيس
األمــيـركي الـذي بـدا عـلــيه الـتـأثـر في
كـلمة رسميـة في البيت األبيض "حان
الـــــــــوقـت لـــــــــتــــــــــحـــــــــويـل األلـم إلى
حتـــرك".وســـأل "مـــتى حـــبّـــاً بـــالـــله
ســــنـــقف بــــوجه لـــوبـي األســـلـــحـــة?"
وأضـــاف "أنـــا مــشـــمـــئــز وتـــعب" من
ـــتـــكــررة في حـــوادث إطالق الـــنــار ا
ــدرســيـة. وحــصــدت هـذه األوســاط ا
ــأســاة األخــيــرة حــيــاة ألطــفــال في ا
الــعـاشــرة تـقـريــبـا.وقــال حـاكم واليـة
تـكـسـاس اجلـمـهـوري غريـغ أبوت في
ـهــاجم "أطـلق مــؤتـمــر صـحــافي إنّ ا
الــنـار وقـتل الــضـحـايــا بـشـكل مـروّع
ومــجـنـون" في مــدرسـة ابـتــدائـيـة في
بـلدة يـوفالـدي الواقعـة علـة بعد 130

 2021-2020أكـثر من  500طفل 90
 %مـنـهم تـقريـبـا من أصـول أميـركـية
التــيــنــيــة.وأظــهــرت أشــرطــة فــيــديـو
عــــرضت عــــبــــر وســــائل الــــتــــواصل
االجـتـماعي أطـفاال يـتم إجالؤهم على
عـجل وهم يركضون ضمن مجموعات
صـغيرة إلى حافالت مـدرسية صفراء
ـدرسـة.قُـتـلت إيـفـا مـيـريـلـيس أمـام ا
وهي مـعلـمة أثـناء مـحاولـتهـا حمـاية
طـالبـهــا وفق مـا اوضــحت خــالـتــهـا
لـيـديـا مـارتـيـنـيز ديـلـغـادو لـصـحـيـفة
ـز.وقالت لوسائل إعالم نـيويورك تا
أمــيـركـيـة "أنـا غـاضــبـة من اسـتـمـرار
عــمــلــيــات إطـالق الــنــار هــذه هـؤالء
األطــفـال أبـريــاء ال يـنـبــغي أن تـكـون

األسلحة متاحة بسهولة للجميع".
qOJ « `HÞ

ووقع احلـادث بـيـنـمـا كـان جـو بـايدن
فـي طـــــريـق الـــــعــــــودة من جــــــولـــــته
اآلســـيـــويـــة وقـــد تـــولى الـــكـالم فــور
عـــودته إلـى الــبـــيت األبـــيض.وقـــالت
نــائـــبــته كــامــاال هـــاريس "لــقــد طــفح
الــكــيل" داعـيــة إلى "الــتــحـرك" بــشـأن
ــرتـبـطـة بــاألسـلـحـة أعــمـال الـعـنف ا
الـــنــاريـــة وهي آفـــة وطــنـــيـــة.وقــالت

"انـفــطـرت قـلـوبـنـا مـجـددا. عـلـيـنـا ان
نـتحلى بـالشجـاعة للـتحرك" مـتوجهة
إلـى الـكـونـغـرس الــعـاجـز عن إصـدار
ـــــنـــــاسـب رغم هـــــذه الـــــتــــــشـــــريـع ا
ـــآسي.اعـــرب الـــبـــابـــا فـــرنـــســـيس ا
األربـــــعــــاء عـن "حــــزنـه" جــــراء هــــذه
ـأســاة مـضـيـفـاُ "حـان الـوقت لـقـول ا
+كـــفـى+ لـــتـــجـــارة األســـلـــحـــة غـــيـــر
ــنـضـبــطـة".أكـد الــرئـيس الــفـرنـسي ا
ـــانــويل مـــاكــرون في تـــغــريــدة أن إ
بـالده تـــشـــارك "الـــشـــعـب األمـــيـــركي
الـصـدمـة واأللم" و"الـغضـب" كذلك من
أولـــئك الـــذين يـــعــارضـــون انــتـــشــار
األســـلــــحـــة الـــنـــاريــــة في الـــواليـــات
ـــــتـــــحـــــدة.وقــــال رئـــــيـس الــــوزراء ا
اإلسـباني بيدرو سـانشيز عـلى تويتر
"يـــجب أن نـــضع حـــدًا لـــهــذا الـــرعب
ـتحـدة".بـينـما الـيـومي في الواليـات ا
ــــاني أوالف ــــســـتــــشـــار األ اعــــرب ا
شـولتس عن حزنه عـلى ضحايا "هذه

كن تصورها". ذبحة التي ال  ا
مـن جـانــبه قــدم الــرئـيـس األوكـراني
ـيـر زيــلـيـنـســكي تـعـازيه في فــولـود
الــضـحــايـا وأعــرب عن أسـفـه لـوقـوع

"ضحايا إطالق نار في زمن السلم".

إيران.
ومـن بـنــود الــهـدنــة الــبـحث فـي فـتح
الـطرق في تـعز لـلتـخفـيف من مـعاناة

السكان.
واألربـــعــاء خـــرج مــئــات مـن ســكــان
ـدينـة من الرجـال والنسـاء مطـالب ا
ـتــظـاهـرون بــرفع احلـصــار. وحـمل ا
الفـتـات بـالـعربـيـة واإلنـكـليـزيـة تـقول
"ارفــعــوا احلــصــار عـن تــعـز" ورددوا

شعارات تطالب بفتح الطرق.
وقـال الـشـاب خـليـفـة الـسـامـعي الذي
شـارك في التـظاهـرة "نطـالب اجملتمع
ـتـحــدة بـسـرعـة رفع الــدولي واأل ا
احلـصـار اجلائـر عن مـدينـة تـعز فـهو

{ تــعــز (الـيــمن) (أ ف ب) - تـظــاهـر
ـئات من سكان تعز في جنوب غرب ا
الـيـمن امس األربـعـاء مـطـالـبـ برفع
ــتـــمــردين احلـــوثــيــ عن حـــصــار ا
ــديـنـة في وقت بـدأ أطـراف الـنـزاع ا
ـــتــحــدة مـــشــاورات بــرعـــايــة اال ا

حللحلة هذه القضية.
دة شهرين حيز التنفيذ دخلت هدنة 
اضي فـي الثاني من نـيسـان/أبريل ا
لــتـمــثل بـارقــة أمل في الـصــراع بـعـد
حـرب منـهكـة متـواصلـة منـذ أكثر من
سـبع سنـوات ب الـقوات احلـكومـية
دعومـة من حتالف بـقيادة الـيمـنيـة ا
دعوم من الـسعوديـة واحلوثيـ ا

حق انـساني مـشروع وتـنفـيذا لـبنود
تـفق عـليـهـا مـنذ مـا يـقارب الـهـدنـة ا
الـــشــهــريـن. ونــطــالـــبــهم بـــرفع هــذا
ــــا بـــكل احلــــصـــار الـــذي يــــعـــد ظـــا

قاييس". ا
ورأت الـيـمـنيـة إشـراق هـائل "نـطالب
ـوضـوع ــشـاورات بـسـرعـة حـسم ا ا
وإال فـإن فتح طـريق تعـز سيـكون إما

عن طريق السلم أو احلرب".
فـي هذا الـوقت أعـلن مـكـتب مـبـعوث
ـتحدة إلى الـيمن بـدء اجتماع األ ا
ــثـــلي احلــكـــومــة الـــيــمـــنــيــة بـــ 
ــتـمــردين احلـوثــيـ ــثـلــ عن ا و
األربـعاء في العـاصمة األردنـية عمان

ــــديــــنــــة حــــول فــــتـح الــــطــــرق في ا
ومحافظات اخرى.

ـاضي بعد في بـداية نـيسـان/أبريل ا
اإلعـالن عن الـهـدنــة دعت مـجــمـوعـة
ــدني في مـن مــنــظـــمــات اجملـــتــمـع ا
تحدة إلى التسريع في الـيمن األ ا

االتفاق على فتح الطرق في تعز.
نظمات في بيان مشترك "كل وقالت ا
ـــر من الـــهــدنـــة يـــســقـط فــيه يـــوم 
ضـحايـا مدنـيون في الـطرق اجلـبلـية
روعـة للمـركبات شـاهد ا الـوعرة وا
والـشـاحـنـات الـتي تـتـهـاوى بـالـناس
ـنحـدرات (..) تـفوق والـبـضـائع في ا

الوصف".
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كن جليلي أن ينسى عام 1986 حينما اندلعت ثورة شعبية كبرى في الفلب ال 
اطـاحت بنـظام الـدكتـاتور ماركـوس الذي ظل مـسيـطرا عـلى احلكم طـوال اكثر من
20 سـنــة. أدت هـذه الــثـورة إلى هــروب مـاركــوس وعـائــلـته عــلى مـ طــائـرة إلى
أمريـكا محـمل بـأكثر من 15 ملـيون دوالر من االمـوال واجملوهرات بـعد ان قُدر
اجمـالي ما سرقه من الـشعب الفلـبيني حوالي  10مـليار دوالر غصـت بها خزائن
البنـوك في مختلف دول العالم. . لقد أمتازحكم ماركوس بأنه من اكثر نظم احلكم
الـدكـتـاتوريـة والـطـاغـيـة في الـعـالم حـيث اعلـن االحكـام الـعـرفـيـة حلـوالي عـقد من
عارض للحكم.لذا استقطبت ثورة الشعب الفلبيني كل الزمن قتل خاللها آالف ا
اهـتــمـام الــعـالـم آنـذاك.وظــلـلت صــورة امـانــدا زوجـته وهـي تـرتــدي افـخــر واكـبـر
اجلواهـر والـفسـات في الـوقت الـذي يتـضـور شعـبـها جـوعـا ملـتـصقـة في أذهان

جيلي كرمز للفساد والدكتاتورية.
في العـاشـر من هـذا الـشهـر أنـتـخب مـاركوس اإلبن رئـيـسـا للـفـلـب ?في مـشـهد
تراجيـدي- كوميدي وسريالي غريب أثار تساؤال كبيرا عن هذا الشعب الذي طرد
الـطـاغـيـة ومعـه ابنه الـذي كـان في مـقـتـبل الـعشـريـنـات آنـذاك وكـان يسـمى (االبن
ـئـة ) اكـثر من 30 ـدلل بـنـسـبة تـصل إلى 60 بـا ـدلل) ثم يـعـيـد انتـخـاب هـذا ا ا
مـليـون صوت)في واحدة من االنـتخـابات التي شـهدت أكثـر إقبـال جماهـيري حتى
أن مـنافـسه الداعـية حلـقوق اإلنـسان لم يـستـطيع احلـصول حـتى على نـصف تلك

? دلل) فما الذي جرى في الفلب االصوات التي حازها (االبن ا
ـظلـلـة الـتي قـادها ـراقـبـ السـيـاسـيـ إلى احلـملـة اإلعالمـيـة ا أشـار كـثيـر من ا
مـاركوس اإلبن لـتـحسـ صـورة نظـام والـده و التي بـثت الـكثـيـر من األكاذيب عن
كن خداعه عـهد والده. ?لكن الـسؤال هل أن الرأي الـعام بهـذه السـذاجة بحـيث 
لـكي يـتـحـول من ثـائـر ضـد الـدكـتـاتـوريـة إلى مـدافع عـنـهـا? وهل تـكـفي أي حـمـلـة
إعالمية لكي تـمحو ذاكرة الشعب بهذه الـصورة? بالتأكيد فقـد كان حلملة التظليل
ولــكن كـيف كـانت الـتي قـادهــا مـاركـوس اإلبن تــأثـيـر عـلـى فـوزه في االنـتــخـابـات
الظروف مقـابل ذلك في الفلب ?وما الذي جعل الشـعب يتجاوب مع حملة التظليل
هـذه? تشـيـر كل اإلحصـاءات والـوقائـع إلى أن محـاوالت الـنظـام الـذي تشـكل بـعد
ـقــراطـيــة واحلــريـة و حتــقـيـق الـرفــاه االقـتــصـادي هــروب الــدكـتــاتـور لــزرع الــد
واالجتـمـاعي قـد بـائت بـالـفشل . ?على الـعـكس من ذلك فـقـد حتـالف اإلقـطاع مع
الــفـسـاد في الــفـلـبــ لـكي يـعـمـق من جـراحـات الــشـعب حـتى بــات أكـثـر من ربع
الـشـعب يـعاني من فـقـر مـدقع ونسـبـة اكثـر بـكـثيـر تـعاني مـن الفـقـر. صاحب ذلك
قـاطعات ارتـفاع كبـير في مـستوى األسـعار حـتى وصلت نـسبة الـفقر فـي بعض ا
ـئـة . كـمـا كـان السـتـمـراراحلـرب ضـد اإلسالمـيـ في جـنـوب إلى حـوالي 60 بــا
الـفلب ,وضـد الشـيوعـي واللـتان اديـتا الى االف الـقتـلى أثر مـدمر عـلى اجملتمع
واالقتصـاد الفلبـيني.وعلى الـرغم من حمالت مكـافحة اخملدرات الـتي انتشرت في
اضـي إلى أن هذه الـنسب ما زالت مـرتفعة الفلبـ بشكل كـبير خالل الـعقدين ا
جدا. ان الظروف الـتي عاشتهـا الفلب هي الـتي جعلت حمـلة التظـليل التي قادها
ماركوس اإلبن تـنجح في تبييض صورة اإلبن والوالد واألم . لذا لم يكن مستغربا
أن يركـز مـاركـوس اإلبن كمـا يـفـعل كل الـشعـبـويـ والـطغـاة عـلى الـوحدة واالمن

واستعادتهما .
ولم جتـدي نفعـا التحذيـرات التي اطلقـتها الصـحفية الـفلبيـنية احلائـزة على جائزة
ـنتـشرة في نوبـل للـسالم (ماريـا ريسـا)عام 2021 والتي إدانت حـملـة الـتظـليل ا
قـراطيـة .ان آالم وصرخـات حوالي 30 مـليون فـقيـر وجائع في الفـلبـ ضد الـد
ليس ألن قراطية والعهد اجلديد بشرين بالد الفلبـ انتصرت على آمال ووعود ا
قراطية قـراطية بحد ذاتهـا ال تنفع في الفـلب ولكن الن من حاولـوا زرع الد الد
و رعـايتـها فـشلوا فـي ذلك فشال ذريعـا وباتـوا هم اجلالد بعـد أن كانـوا مظـلوم
.لقد استثمر مـاركوس اإلبن هذه احلقيقة وأطـلق شعاره (حاسبني على ومناضلـ
االفــعــال ال عــلى مــا فــعــله األسـالف) وهي كــلــمــة حق يــراد بــهــا بــاطل. ان هــذا
الـدكـتاتـور اإلبن لم يـعِد لـلـشعب الـفـلبـيـني سوى  4مـليـار دوالر فقـط من مجـموع
ال 10 مليـار دوالر التي سرقها ابوه وعائلته و حتالـفا مع الشعبوي والفاسدين
لـكي يـنـجـح في االنـتـخـابـات لـيس النه األفـضل بل ألن مـنـافـسـيه كـانـوا أسـوأ .أن
كن أن سار التاريخ .فأنت ال  ن يعرف بالـسياسة و الدرس الفـلبيني مهم جدا 
ــكن لـــلــمـــاضي أن يــنـــتــصـــر عــلى كــمـــا ال  تـــطــعـم الــشــعـب شــعـــارات زائــفـــة
تـاحف امـا احلـاضـر فـمـكـانه بـطـون الـشعب ـاضي مـكـانه الـكتـب وا احلـاضـر.فـا
وشوارعهم وبيوتهم التي يسكنونها الن.انه درس غاية في األهمية على اجلميع أن
ناسبة أريد الـتذكير أن نسبـة العراقي اللـذين يريدون قائد قوي ال يعوه. وبهـذه ا
ئة ـقراطيـة لكي يحـكمهم قد ارتـفعت إلى حوالي 70 بـا ـان وال بالد يكتـرث بالبر

ئة  في عام 2004 فهل نتعظ. اضية بعد أن كانت أقل من 20 با في السنة ا
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ـقـاوِم" هـو ـرء الـسـيـد ا مـا يـتـمـنـاه ا
إعـــتـــبـــار كالمه بـــعـــد إعالن نـــتـــائج
اإلســتــحـقــاق اإلنــتــخــابي الــذي كـان
صـــادمــاً لـه بــدايـــة نـــهج جـــديــد في
الــتـخــاطب وفي إضــفــاء الـكــثــيـر من
الــلـــبــنــنــة عــلى خـــطــابه مع أنــفــاس

عروبية.. 
هذا إذا كـان ال يـريـد إصابـة مـقـاومته
ـا أصــاب حـاالت مــقـاومــة ونـضـال
حــزبي عـلـى مـدى نــصف قــرن مـضى
وذلك ألنه كما ال إكراه في الدين كذلك
ال إكــراه في إرادة الــنــاس. وعــنــدهــا
ـقـاومـة كانـت بـوجهـيْن. سـيـقـال إن ا
أدت الـدور الــعـسـكــري وعـلـيــهـا بـعـد
ـشاركـة في إعادة اليـوم أداء واجب ا
ترميم الـوطن بدءاً باإلكـثار من الكالم
الــذي يــحــ عــوض الــكالم الــرعــدي
زمجر الـذي كان في إستـمرار يج ا
يــصــدر من حــنــاجــر الـبــعض وكــأنه
قـذائف نــاريـة.  ولــكي ال يــكـون األمـر
تـــعـــمـــيــمـــاً فـــإن "الــرئـــيس اآلمـــلي..
الـعـامــلي" كـان نـبـيـهـاً ومــتـنـبـهـاً فـلم
يــــصـــدر مــــنه عـــلـى مـــدى ربـع قـــرنه
الـتـرئــيـسي سـوى الــكالم الـذي يـروم
مـنه جــاهـداً بـلــسـمـة جــراح احلـلـيف
الـشـريك الـعـمـيـقـة من دون أن تُـشـفى
.وأختم بالـتمني لـو أن الرئيس تمامـاً
نبـيه بـري إقـتبس من اجلـنـرال شارل
ديغول قـراره عندمـا رأى أن ال إجماع
عـــلـــيه فـــآثـــر اإلبـــتـــعــاد إلـى قــريـــته
الصـغيرة وبـقي فيـها في الـظل مكلَّالً
ـثله اجلـنرال بوهج تـاريخـي حظي 
اآلخــر فــؤاد شــهــاب قــراراً وســلــوكـاً

وطريقة عيش.
ومَن يعـنيه ذكْره دائـماً بـاخليـر يفعل

ذلك.

والوقـائع من صـدمـات كان سـيـعكس
إنـطبـاعـاً بـأن أولئك األسـيـاد يـريدون
الــتــكــفــيــر عن تــصــدعــات حــدثت في
اجملتمعات اللبنانية الطوائفية وأنهم
ـغـفـرة وإعـتـبار يـريـدون من الـنـاس ا
اإلستـحـقـاق اإلنتـخـابي إختـبـاراً مثل
الفحـوصات الطـبية واخملـبرية والتي
فـي ضــوء نـــتـــائــجـــهـــا يـــأتي الــدواء

عاجلة الداء.
من هـنــا فـإن مــا قـاله األســيـاد أولـئك
بـعـدمـا وضعـت العـمـلـيـة االنـتـخـابـية
األوزار فجـاء تبـعاً لـذلك وفي ضوئـها
بـــعض احلق واحلـــقــائـق والــتـــفــاؤل
خيراً بزهوق الباطل بكل ما حفلت به
خـمس سـنـوات ختـامـهـا بـعـد خـمـسة
أشهر... من هنا إن مـا قالوه يترك في
هد وبالتدرج النفس بعض التفـاؤل 
واإلفـصـاح بنـسـبـة من الـضـمـيـر عـما
جاء في بعض األقوال إلى أن مفردات
النصح والـتهدئـة وعدم التـطاول على
زيد من التذكير اآلخرين حتتاج إلى ا
والـــتـــركــيـــز عـــلـــيــهـــا في كـل إطاللــة
تلفـزيونية أو خـطبة من عـلى منبر أو
تصـريـحاً لـوسـيلـة إعالمـية وذلك من
أجل نــشـر أجــواء الــطـمــأنـيــنــة الـتي
تباعدون تكتمل فصوالً عندما يأخذ ا
بـاحلكـمـة اإللـهيـة الـتي تـؤكـد على أن
كتـاب الله هـو الذي يـحكم بـ الناس
ولـــــيس "حـــــزبه" وال مـــــشــــروع هــــذا
احلزب. وتؤكد أيضاً على أنه ال إكراه
للـرعـيـة في اإلقتـراع وإبـداء الرأي إذ
عـنـدمـا يـكــون ال إكـراه في الـدين كـمـا
بـدأ اإللـهي فإن اإلكـراه في اإللـتزام ا
بـــاألمـــور الـــدنـــيـــويـــة الـــصـــادرة من
البعض مثل فرائضية اإلقتراع لطيف
في حــــد ذاته وهـــذا إفــــقـــاد جلـــوهـــر

إرحتل ســـيــدهـم الــذي يـــحــمل رتـــبــة
ـوكب اإلنـشــقـاقي وبـذلك "الـزعـيـم" بـا
ــلم هـاللــهم اخلــصــيب بــعــيــد بــات حُ
ـنال وبـاتت الـنـجـمـة قبـرص مـثـبـتة ا

دستورياً ب اليونان وتركيا.
ـقـاومـة الفـلـسطـيـنـية في بـات رموز ا
ذمــة الــله وبــات إرث اإلنــقــســام عــلى
حاله. ثم لم يثمر إمـساك حزب البعث
ـلطـة في كل من الـعراق وسـوريا بالـسُ
في تقـد جتربـة حزبـية مـستـقرة في
الـعالم الـعـربي بـدلـيل إنتـهـاء الـبعث
في الـعـراق إسـقـاطـاً وسـجـنـاً وشـنـقاً
نـافي العربية وإجتثاثاً وشـتاتاً في ا
والدولية. وأما البعث في سورياٍ فإنه
بـضعـة سـطـور من الـصفـحـة األخـيرة
في كتاب ليس واضحاً أمر طيه وهل
تكـون النـهـاية أقل مـأساويـة من الذي

جرى في العراق أو مثيلة لها.
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مــا يـعـنــيـنــا قـولـه هـنــا هـو أن إعـادة
الـــنـــظـــر فـي احلـــد األعـــلى وتـــعـــديل
اخلطـاب وأسلـوب اخملاطبـة في احلد
األدنـى هـــو مــــا كــــان رمــــوز الـــعــــمل
احلزبي واحلركي والتـياري في لبنان
ـبـ به من قـبل وبـالـذات بـعـدما مـطـالَ
ـانـية. تـقـرر إجـراء االنـتـخـابـات الـبـر
وبصـرف النـظر عـما إذا كـانت خشـية
أسـيـاد تلـك التـنـظـيـمـات احلـزبـية من
وقفـات تـأمل ومسـاءلـة النـفس حتدث
في صفـوف احملازب وتـصل إلى حد
التبـعثر عـلى نحو مـا أوردناه كأمـثلة
وأصابت تشقـقات تبـعتها إنـشقاقات
فـإن عـدم مـكـاشـفـة الـنـاس من قـبل أن
يـبــدأ اإلسـتـحــقـاق اإلنـتــخـابي وعـلى
نــحــو مــا قــيل إضــطــراراً بـعــد إعالن
الـنــتـائج ومــا أحـدثـتـه بـعض األرقـام

مـصـدومـاً أو إلـتـحـاقـاً بـنـظـام ثوري
عـربي يحـتـاج إلى ورقـة فـلـسطـيـنـية
في مشـروعه لـغـرض في نـفس أمَّارة
بـالـتـزعم األبــعـد مـدى الـعـابـر حـدود
وطنه. كـمـا أصاب الـتبـعـثر الـتنـظيم
الثاني األهم في الفضاء الـفلسطيني
ـقـاوم "اجلـبـهـة الـشـعـبـيـة لـتـحـرير ا
" وفي حياة سيـدها الدكتور فلسطـ
حبش الذي عنـدما رحل كان تـنظيمه
بـات "جـبـهـات" شـأنه شـأن الـشـجرة
العـقـائديـة الـرائدة "حـركـة القـومـي

العرب" التي كانت "اجلبهة الشعبية"
غــصـنــاً مــنـهــا والــتي رحل رمــوزهـا
وأحـدثـهم الـدكـتـور أحـمـد اخلـطـيب.
ثـلث العـقيدي ويحـضرنا هـنا قـول ا
محـسن إبراهـيم على كـثرة اإلنـقسام
ــشــار إلــيه "إن مــحــسن إنــشق عن ا
إبـراهــيم وأحــمـد إنــشق عن جــبـريل
ونــايف إنــشق عن حــواتــمــة وهـاني
إنـشق عن الـهـنـدي ووديع إنـشق عن
حــداد وأحـــمــد إنــشق عـن اخلــطــيب
وغـسـان إنــشق عن كـنــفـاني وصـالح
إنــشق عـن شــبل وحــامـــد إنــشق عن
اجلــــــبــــــوري وبــــــســــــام إنـــــشـق عن
الشريف". وإلتحق الزوبعيون بعدما

هذا الـنـحو من الـكالم الـذي صدر عن
أولـيـاء أمور الـقـوى احلـزبـيـة بـتـنوع
كـيـانـاتـهــا بـعـدمـا وضـعت الـعـمـلـيـة
االنـتخـابـيـة أوزارها الـثـقـيلـة الـوطأة
عـلى نـفـوس الـلـبـنـانـيـ أمـر يُـحـمد
عــلــيه قــائـلــوه وبــصــرف الــنــظـر عن
اجلــــهـــــد الــــذي بــــذله كـل من هــــؤالء
لـــــتــــرويـض مــــقـــــاصــــده مـن بــــعض
العبارات كي ال يفسر اجلمع الشعبي
عـــلى أن ســـيــد احلـــزب كـــمـــا رئــيس
احلـركــة كـمــا صـنــوه رئـيـس الـقـوات
فـــرئــيس الـــتــيـــار ورأسيْ أرث اجلــد
واإلبن ومع هؤالء بعض احملـلق في
الـكـوكـب احلـريـري وهـنـت عـزائـمـهم
وأن مـا يـقـوله كـل مـنـهم من شـأنه أن
يـتـرك في الـنـفس وقـفـة تـسـاؤالت في
احلــــد األدنـى وخــــيــــبــــات في احلــــد
األقصـى فيـصـيب بالـتـالي الكـيـانات
الــتي يـتــزعـمــهـا هــؤالء مـا مــنـيت به
حركـات مـقاومـة فلـسـطيـنيـة وأحزاب
وحــركـات عــربــيـة حــيث عــلى ســبـيل
ــثــال بـاتـت حـركــة "فــتح" ومن قــبل ا
رحيل سـيدهـا ياسـر عرفـات "فتْـحات"
لـكل طــيف "فـتْـحه" بــتـسـمـيــة مـنـمـقـة
يــخـتــارهـا قــبل أن  يـغــادر عـاتــبـاً أو

الـعـملـيـة االنـتـخابـيـة الـتي أسـاسـها
حــريـــة اإلخــتــيــار ولـــيس إجــبــاريــة
ولـــطــــيف دون آخـــر.. إن مــــثل هـــذه
ـبدأ اإللهي. اإلكراه يـناقض جـوهر ا
ومع ذلك حدث اإلكـراه وكانت حاالته
ال تـدعــو إلى الـطــمـأنــيـنــة بـدلـيل أن
مفـردات خـطـابهم فـي ضوء الـنـتائج
الـصــادمـة نـســبـيـاً تــؤكـد ذلك. وهـذا
يـجــوز الـتــسـاؤل: ألـيـس كـان األكـرم
تـضمـ احلـمـلة االنـتـخـابيـة طـمـأنة
الــــرعـــيـــة من قِـــبَـل أســـيـــادهـــا بـــأن
ـارسوا احلق اإلنـتـخـابي إخـتـياراً
ولـيس إكـراهاً وإسـتـبـدال الـتـرهيب
بـالــكالم الــذي يـنــدرج ضـمن جــوهـر
الكالم الـذي قيل بـعد إعالن الـنتائج.
كنـاً هذا الـذي قيل تـبريراً فمـا دام 
لـصــدمـات إنـتـخــابـيـة لم يــخـطـر في
ــاذا لـم يــســمــعه الــبـــال حــدوثــهــا 
احملازبون وسائر اللبناني قبل ذلك
وعندها تُجرى االنتخابات على نحو
ما تُجرى في دول يـتبادل احلاكم مع
احملـكـومـ إحـتـرام الـرأي ويـصـبح
ـــثـــابــة اإلقـــتـــراع في هـــذه احلــال 
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خالصة الـقول إن في طـيات الـعمـلية
لــو حــدثت عـبــرة ودعــوة إلى كــلــمـة
سـواء تــقـال. الـكــتب الـســمـاويـة هي
الـتي حتـكم بـ الـنـاس والـتي تـؤكد
عــلى أن ال إكــراه في أن تــقـال كــلــمـة
احلق من جــانب اإلنــســان إخــتــيـارًا
ولـيـس قـمـعــاً لـفــظـاً وإفـتــعـال عـراك
وصـوالت درَّاجـيـة لـيس فـيـهـا مـلـمح
بــــــســــــيط مـن األصــــــول كــــــمــــــا من
الشجـاعة.للتـمنيـات نحو كـبار القوم
اإلنتخـابي اللـبناني بـقية. لـكن يبقى
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ــوقـف  عـام 1990 . بــعـد تــكـرر ذات ا
شـهـر من دخـول الـعـراق الى الـكـويت,
الـــــتــــقـى الـــــرئــــيـس الـــــســــوفـــــيـــــتي
غوربـاتـشوف بـوزيـر خـارجيـة الـعراق
طــارق عــزيـز  ,يـوم 5 ايــلـول , 1990
وقـال لـه : انـنــا نــقـر  ,وانـتـم يـجب ان
تـقـروا بـان االمـريـكــان لـديـهم مـصـالح
حـيــويـة في الــشـرق االوسط ,انـنـا من
صالح ,ونعرف جانبنا نعـترف بهذه ا
ـتــحـدة عــلى اسـتــعـداد ان الـواليــات ا
الستخـدام القوة اذا تـعرضت مصـالها
للتهديد. ونـحن في االحتاد السوفيتي
ال نـسـتطـيـع أن نـفعـل شـيئـا  فـي هذا,
وانـتم في الـعـراق ال بـد لـكم ان جتـروا
ــــوقـــفـــكـم عـــلى هـــذا حـــســـابــــاتـــكم  

االساس.".
-" حـسـنـا حبـيـبـتي ... اغـلـقـي عيـنـيك
وفـــكـــري فـي اجنـــلـــتــــرا." عـــبـــارة من
ـسـرحـية مـسـرحيـة  حتـت هـذا االسم 
عــــــــرضـت فـي لــــــــنــــــــدن في اواخــــــــر
السبعينات . مسرحة من ثالثة فصول
 ,جتــري في صــالــون رئـــيس مــجــلس
ادارة احـدى شــركـات الـنــفط الــكـبـرى.
شهد االول الكل فـي انتظار شيخ من ا
يـظـهـر شـيـوخ نــفط اخلـلــيج الـعـربي ,
ضيـف يتفـقد كل اللـورد  البريـطانـي ا
شيء مع زوجته ويـوصـيهـا : " الـشيخ
عاشق طـول الوقت  ,وعلـيهـا ان تكون
متابـعة لـنظراته ,و البأس اذا اعجـبته
واحـــده مـن الـــضــــيــــوف ان تـــتــــوالى

ها له وان تترك له الفرصة."  تقد
ـسـرحـية ,تظـهـر الـزوجة وفي ختـام ا
وهو وهي حتـاول الـتكـلـم مع زوجـها ,
مشـغـول عـنـهـا. واخـيرا تـفـلح قـائـلـتا:
هـنـالـك مـشـكــلـة . يــرد الـزوج مـاهي? .
تقـول الزوجـة" هل تعـرف من اعجـبته?
من يـريـد? يـريدنـي انـا. يصـعـق الزوج
قـائـال: مـاذا? هـل فـقــد عــقــله?. ثم بــعـد
فتـرة صـمت يـقول:" حـسـنـا حبـيـبتي ,
اغـلـقي عـيـنـيك وفـكـري في اجنـلـتـرا ."

ثم يسدل الستار.
ثم عـرضت عــلى االسـتــاذ آلن ان يـقـرا
كــتـاب " اســتــقــراء الــعـراق" لــلــمــفــكـر
ـوسـوي. الـعـراقي الــدكـتـور مـحــسن ا
وقـد اهـديـته الـنـسـخـة االنـكـلـيـزيـة من
الكتاب  بي دي اف . وقـرات له ترجمة
للعرض الـذي كتبته لـلكتاب . فـالكتاب
قـد صــدر بــالـطــبـعــة االنــكـلــيـزيــة عـام
2007 وصـدرت تـرجـمـة الـعـربـيـة عـام
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والثقافة
ـوســوي.  تـرجــمـة انــعـام - مـحــسن ا
الـــــشـــــريـــــفي ,مـــــراجـــــعـــــة د.حـــــسن

ناظم..373صفحة .2021. بغداد
يذهب  جيل ديلـوز الى ان " كل تفسير
ـعــنى وا ــعــنى ظــاهـرة , هـو حتــديــد 
يــتــكــون بــالــضــبط من عالقــات قــوى,
يــفـــعل بـــعــضـــهــا  وانـــطالقـــا مــنـــهــا
يـرتــكس(يــعـود) بــعـضــهــا  االخـر  في
مجـموع  مـعقـد ومـتراتب. ومـهمـا يكن
ـيـز جـيـدا قـوى تـعـقـيـد ظـاهـرة مـا  ,
وقوى اولية ,للـفتـح والقـهر  , فاعـلة  ,
ارتكـاسية  ,ثانويـة للـتكـيف والضبط.
وهذا التمـيز ليس كمـيا فقط وحسب ,
ودجي  ,الن جـوهر بل هـو نوعـي وأ
القـوة هـي ان تكـون في عـالقة مـع قوة
اخـــرى. وفي هـــذه الـــعـالقـــة تـــتـــلـــقى

والبحث عن دور في عـالم السـياسة ,
بـعــد حـرب 1956. الـعــدوان الـثالثي
ــصــري عــلى مــصــر ,بــدأ الــرئــيس ا
جـمـال عـبـد الـنـاصـر  ,بـالـتـعـاون مع
قادة الـكـثـيـر من قـادة الـعـالم الـثالث,
السعـي لتشـكيل تـكل دولي ثالث ,ب
تـمـثـلـة   بـحلف الكـتـلـة الـشـرقـية  ,ا
واشو ,الدول الـشـيـوعـيـة الـدائرة في
والـكــتــلـة فـلـك االحتـاد الــســوفــيـتي ,
تمثلة بالتحالف االطلسي. الغربية ,ا
افـضى حـوارات وتـعـاون جـمـال عـبـد
الــــنــــاصـــــر  مع   جــــوزيـف تــــيــــتــــو
الــيـــوغـــسالفي ونـــهـــرو الــهـــنــدي  ,
وغيـرهم من قادة الـعالم الـثالث  ,الى
تشـكيل كـتلـة عدم االنـحياز. فـي تموز
1958 كـان  نـاصـر في ضـيـافـة تـيـتـو
في  جزيرة بيرونـي  في يوغسالفيا .
مـسـاء 13 تـمـوز  ودع تـيــتـو  ضـيـفه
واجته عبد الـناصـر في رحلة بـحرية,
قـافـلـة  من الـســفن ومـدمـرة حـربـيـة ,
صـري عبر نحو مـينـاء االسكـندريـة ا
توسط. بـعد مسـير ساعات , البحـر ا
وردت برقية مشفـرة الى قمرة القيادة
في السـفينـة القـائدة لـلقـافلـة: نخشى
عــلـيــكـم من الــقــرش الــسـادس. درات
ــــيــــنــــاء الــــقــــافــــلــــة  عـــــائــــدة الى ا
اليـوغـسالفي ,لتـعـود من حـيث ات...
حيث كـان تـيـتـو باالنـتـظـار. " نـخشى
عـــلــــيـــكـم من االســــطـــول االمــــريـــكي
الـسـادس: حــصـلت ثــورة في الـعـراق
ــلك فــيــصل الــثــاني ورئــيس وقــتل ا
الـــوزراء نــــوري ســـعـــيــــد. اذهب الى
مـوسـكـو  لـلـقاء خـرشـوف واسـتـطـلع
االمـر." " نــزل االمــريــكــان في بــيـروت
ـكن واالجنـليـز فـي عمـان. " ." كـيف 
مسـاعـدة الـثـوار في الـعـراق?" ذلك ما
قالـه تيـتـو لـلـنـاصـر عـند وصـوله الى

يناء اليوغسالفي.  ا
WL {  «—ËUM

عــنـــد لـــقـــاء نــاصـــر بـــخـــرشــوف في
مــــــوســــــكــــــو  ذهل نــــــاصــــــر من رد
خـــرشـــوف عــــلى تـــســــاؤالته :" هـــذه
منطقة نفـوذ غربي ." ."ما العمل?" قال
نــاصـر  ,رد خــروشــوف  " ســنــجـري
مـنـاورات  ضــخـمـة حلــلف واشـو في
بلـغاريـا ." . " لكن بـلغـاريا تـبعد االف
قـال الـكــيــلـومــتــرات عن الــعـراق ,  ",
اسـتـقرت نـاصـر  مـنـدهـشـا. ال حـقـا  ,
االحداث وانتصرت الثورة  بقوة فعل
العامل الداخلي. و عندما وقع الزعيم
قـاسم قـرار تـأمـيم الـنـفط قـال جملـلس
الــوزراء: "تـــعــالـــوا نــوقع عـــلى قــرار
اعـدامـنا". وصـدقـت نـبؤة  قـاسـم فـقد
اعـدم عـلى يــد  انـقالبـ عـام , 1963
وصلوا الى السلطة  ,بشهادة احدهم

" بقطار امريكي.".

الــتـــقــيـت قــبل اســـابــيـع في مــكـــتــبي
ـهــنــدس جــاسـم االسـدي بــاإلســتــاد ا
رئيس منظمة طبيعة العراق  ,العاملة
في اهــــــوار الــــــعــــــراق  ,والــــــكــــــاتب
والصحفي األمـريكي ذائع الصيت آلن
وايــــــزمــــــان Alan Weisman ولــــــد
The ) . في .1947صـــــاحب كـــــتـــــاب
World Without Us) الــــــــــعــــــــــالـم
بدونـنا"   تـرجم ألكـثر مـن ثالث لـغة
في الــــعـــالـم. بـــصــــحـــبــــة  د.مـــريـــدل
روبــنــشـــتــاين  اســتــاذة الـــتــصــويــر
الـفوتـوغـرافي فـي عـدد من اجلـامـعات
األمريكية والسويدية والسنغافورية 
ـيـدان. ومـؤلـفـة كـتب مــهـمـة في هـذا ا
يـشــتـغالن وكالهــمـا  ,آلن و مــريـدل  ,
على اجنـار كـتاب ثـقـافي  عن الـعراق.
كـان الــكـاتـب آلن يـحــمل مــعه سـؤال :
كــيف نـــفــهم ونــدرك عـــراق الــيــوم   ,
ـاذا  الـعـراق عــصي عـلى الــتـحـلـيل و
فاهيمي ? اجبته : سأسرد لك  جملة ا
وقائع وحـكـايات واعـرض  عـيك قراءة
ذلك مـا يــفـتح االفق   لـإلجـابـة كـتـاب ,

على سؤالكم.  
لكننـا منذ البـدء علينـا االتفاق على ان
عنـصر الـقـانون الـعقل فـي تطـبيق في
تـحكم في اي فهم سـياسي ليـس هو ا
ا حـقـائق الـقوة مـسـار االحداث  ,وا
ــهــيـمـن عــلى حــركـة ــتــحــكم وا هي ا
االحـداث ,وذلك لــيس انــكــار  لــلــعــقل
ــســتــمــدة من واحــكــامه وقــوانــيــنه ا
ا ذلك ـنـهـجي ,ا الـواقع والـتـفـكـير ا
هـو من طــبـيـعــة الـســيـاسـة الــدولـيـة,
فالـنظم الـدوليـة تبـنيـها حـقائق الـقوة
ح تتراكم كميا ليفضي تراكمها الى
تغـير نـوعي وتفـاعالت تـصنع حـقائق
جديدة قـادرة على تـشكيل عـصر وفهم
جــديــد .  لـذا لــفــهـم مـا يــجــري يــجب
معرفة اكبر قدر من احلقائق والوقائع

مع قدرة للتأويل واالجتهاد.
- في عام 1952 ذهب طبيب عراقي ,
د رحيـم عـجيـنه ,الى انكـلـتـرا لـيدرس
الــــطب ,وكـــــان ذا  هــــوم ومـــــشـــــاغل
ســـيـــاســـيـــة . قـــاده ذلك الى لـــقـــاء د.
اوســـكــــار النـــكه  ,عـــالم االقــــتـــصـــاد
ـعـروف. عنـد  الـلـقـاء قال السـيـاسي ا
عـجـيــنه: اود ان ادرس كـتــاب مـاركس
ـال" . سـأله النــكه: من اي بـلـد "راس ا
انت? انـا مـن الـعــراق اجـاب عــجــيـنه.
نــصـــحه النـــكه قـــاال: لــسـت بــحـــاجــة
لـدراسـة مــاركس وكـتــابه. أقـرأ تـاريخ
الـنـفط في الـعــراق وعالقـته ومـصـالح
الـغــرب في الـعــراق ومـنــطـقــة الـشـرق
االوسط ,سـتــفــهم وتــســاعــد االخـرين
على فهم ما يجري و بالتالي يكون لك

ساهمة بالتغير .   يد في ا
- مع صـعـود حـركـة الـقـومـة الـعـربـيـة

لعائلته واصحابه ومعاونيه و مردييه
ـرافق الـدولة الك اجلدد  ليـصبـحـوا ا
الزراعـيـة واالقتـصـاديـة ضمن الـقـطاع
اخلـاص  ,حــتى حتـــولت الـــدولــة الى

"اسرة احتكارية".
ضي الـكـتـاب في رحـلة عـبـر مـسالك
وحتــديــات و مـــواجــهــات وكـــفــاحــات
ومــــخــــاضـــات   وجنــــاحــــات ومــــحن
واحـزان  ,والــتي لم تـــأت اســتــجــابــة
لـــلـــمـــشـــهـــد الـــســـيـــاسي او االزمـــات
الــداخــلــيـة او احــتـالل عــســكـري  ,بل
افرزتـها الـكوارث الطـبيـعيـة فضال عن
التـاريخ نفـسه والطـريقة الـتي يتـجلى
بـهـا لـعـيـان كل فـرد من افـراد اجملـتـمع

العراقي .
يــتـألـف الـكــتــاب  من خــمــســة اجـزاء,
يهـدف اجلزء االول الـى دراسة الـعراق
بـصــفــته أمــة تـشــكــلت وفــقـا لــســيـاق
العصـر احلديث ,و كذلك يـعيـد  النـظر
عـتقدات الـشعبـية القـائمة في بعض ا
ـديـنـة. بـيـنـمـا عـلى ثـنـائـيـة الــريف وا
يــســعى اجلــزء الــثـــاني الى ان يــلــقي
نظـرة على الـتفـاعل اجلدلي او اجلـفاء
والـتـبـاعـد بـ الـديـنـامـيـات الـثـقـافـيـة
وب الـقوة والـنفوذ  ,للـفـترة  -1917
1958. ويقدم اجلزء الثالث صورة عن
ــتـــنــامي من خالل الــوعي الــعـــراقي ا
عـدســتي الــدين وااليـديــولــوجـيــا. امـا
اجلـزء الـرابع واخلـامـس فـهـا يـرويـان
حكـاية الـثقـافة الـعراقـية  ,عبال تـقد
تـاريخ مـضـاد يـعـرض حـقـيـقـة الـتراث
والـتـاريـخ عـلى انـهــمـا صـنــاعـة ايـدي
عراقيـة وانهـما صـنعا لـلعـراقي ,وان
كل حلــظــة في حــيــاة الـعــراق تــنم عن
هويـة جمـعيـة لهم ,هويـة تشـكل الكـفة

عادلة للتجزؤ والتصدع . ا
الـــكــــتـــاب بــــأجـــزائـه اخلـــمـس مـــسح
لــتــضــاريس ثــقــافــة واســعــة وغــنــيــة
ومتنوعة   ,يكشف عما في اغوار هذه
االمــة من مــخــاوف عـــظــمى ومــطــامح
كبرى ,والتي تطـفو غـالبـا كلـما حدثت
ازمة وطنيـة تتراوح ما بـ االضطهاد
الـسـيــاسي الى االحـتالل الــعـسـكـري ,
ـــــؤلف  الى  ان  " هــــذه ويــــخــــلص  ا
اجلدلـية  لـلسـلطـة والثـقافـة فضال عن
االستـثـارة احلـادثـة لـلذاكـرة الـثـقـافـية
هـما مـن سيـحـددان مالمـح العـراق في
ستقبل القريب."نظر االستاذ الن الى ا
ـعـلـقـة  الـلـوحـات  واالعـمـال الـفـنـيـة ا
عــلى جــدران مـــكــتــبي  مـــتــفــحــصــا ,
وتــــســــمــــرت نـــظــــراتـه امــــام لــــوحـــة
ي بــابــلـو اجلـورنــيــكــا لـلــفــنــان الـعــا
بيـكـاسو .  قـلت له " امـامـكم عـمل فني
ثل عـراق الـيـوم: باب مـحـترق وزمن
متوقف." . عـمل فني الحد طـالب معهد
الفنون اجلميلة في ذي قار. لقد شكلت
ثورة تشرين صدمة  للسلطة احلاكمة.
والـــصـــدمـــة تـــعـــني قـــطع فـي مـــســار
ـهـيمـنة االحداث وتـفـكيك الـسـرديات ا
ـتـحـكــمـة في اخملـيـال . انــهـا تـفـكك وا
الـعالقـات الـتـخـيـلـيـة لـلـنـظـام الـرمـزي
وكذلـك لعـنـاصـر الـتـكـوين االجـتـماعي
التي شكـل بها الـنظـام  نفـسه.  افقدت
ثــورة تـــشـــرين 2019 نــظـــام احلـــكم
الـعــراقي  ,مــابــعـد 2003 شــرعــيـة ,
وحـرقت اعـمـدة حـكـمه ,لـيـولـد بـديل ,
مـكن ضـد الـقائم ,وال والبـديل دومـا: ا

مكن اال بانهيار القائم.  يتحقق  ا

عـلى الــوصف احملض لــلــخـطــابـات ,
ا عـلى ادراك وظائـفهـا واهدافـها وا

ومعانيها.
على خلـفية حتطـيم اجليش والسالح
ــــصـــري ,نــــزع الــــقـــوة ,في حـــرب ا
حــــزيــــران  1967و كــــارثـــــة ثــــغــــرة
الـــدفـــرســـوار ومـــحـــاصـــرة اجلـــيش
صـري الـثاني1973 ارغمت  مـصر ا
عــلى الــتــفــاوض  مع اســرائــيل  ,في
مـبـاحـثـات كـلـيـو   ,101ثم  اتـفـاقـيـة
كامب ديفـيد .وبـعد ان جـردت منـظمة
التحرير الفلسطينية من بندقيتها في
حرب غزو لبنان صيف 1982 ذهبت
خلسة  الى سـالم االوهام في اوسلو,
وكــذلك االمــر  مع الــعــراق الــذي دمـر
جيشه في حـرب الكويت 1991 ذهب
ليوقع اتفاقية خيمة صفوان ,ليوضع
في ثالجــة االنــتــظــار  ,لــيــخــرج عـام
2003 لـــــيــــقـــــطـع.كـــــتب الـــــشـــــاعــــر
بـعد الـفـلسـطـيـني مـحـمـود درويش  ,
نـزع الـبـنـدقـيـة الــفـلـسـطـيـنـيـة1982
قائال: هل كان مـعيار احلـقيقـية دائما
سيـفا ألخـفي  فـكرتي مـذ طار سـيفي.
ـنـهج االركـيـولـوجي بـعـد ان اضاف ا
نـهج اجلينالوجي  ,يقرأ اليه فوكو ا
الــتـــاريخ اعاله  كــمـــشــهـــد لألحــداث
والقوى  ,مع انتبـاه نسبي الى الـلغة
والبالغـة. حيث فـحص عالقات الـقوة
ــعـنى  ,عـبــر جتـنب حتــلـيل ولـيس ا
احلقل الرمـزي أو  مدى البـنى الدالة:
اي التركـيز على حتـليل التـاريخ وفقا
لوضوح الـصراعات وعالقـات القوى.
ـــؤثــرة فـي صــيــرورة هــنـــا الــقــوى ا
الـتــاريخ هي االنــقـطــاع واالنـفــصـال.
ومــثل هــذه الـقــراءة  لــلــتــاريخ اكــثـر
حقـيـقيـة من الـتاريخ الـتـقلـيـدي حيث
تـــتـــركـــز الـــرؤيــة عـــلـى االســـتـــمــرار

واالستقرار واجلالل والضخامة .
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كـتـابـنـا مـوضـوع الـعرض  ,خرج من
ــوسـوي ـؤلف ا مـحــاضـرة الــقـاهــا ا
بـعـنـوان " أعـادة تـعـريف الـثـقـافـة في
الــعـــراق" ســعى فـــيــهـــا الى تـــوجــيه
االنــظـار الـى اهـمــيــة " الــديــنــامــيـات
الفاعلة" ألي نظـام على وجه العموم ,
ونظـام صدام عـلى  وجه اخلـصوص,
شهد اي القوى الـفاعلـة في صناعـة ا
الـثـقــافي الـعــراقي ولـيـس الى تـقـد
تعـريف جديـد للـثقـافة. لـقد كـان نظام
ـــقـــدار قـــوة ـــلك وعـــيـــا  الـــبـــعث 
وجسـامة الـدور الـذي تؤديه الـثقـافة.
وكذلك أولى نظام الـبعث عنايـة بالغة
ــظــاهــر الـثــقــافــيـة ,ورغم ان هـذه بـا
اجلهـود لم تـكن موفـقـة تمـاما ,اال انه
كـان هـنـالك  مــسـعى في هـذا االجتـاه
اوجدتـه احلاجـة لـبـنـاء دولـة جـديدة:
يقـودها حـزب واحـد في بدايـة االمر ,
ثم فرد واحـد حتى ألت في اخـر االمر
الى أبـــنـــيه.لـــقـــد كـــان نـــظـــام صــدام
متـيقـظا اراء خـصومه من مـاركسـي
ــقــراطــيــ  وبـعـض الــقــومــيـ ود
لكونه من حصيلة ثقافية ا  حينها 
ومـسـتـوى تــعـلـيـمي  ,فـهم جـمـاعـات
مقـتدرة ثـقافـيـا ومؤهـلة لـتقـد رؤية
افضل لـلـدولـة العـراقـية  ,لذلـك سعى
الى وضع خطة يراد بـها تغيـر البنية
االجتمـاعيـة والطبـقيـة للمـجتـمع عبر
االرتــقــاء االقــتـصــادي واالجــتــمــاعي

جوهرها او نوعيتها."
يسعى كتاب " استقراء العرق- صراع
السـلطة والـثقـافة" الى فـحص وتأويل
ـغـيــبـة من تــاريخ الـعـراق احلـقـائـق ا
احلـديث بـاسـتـقـراء مـكـونـات الـثـقـافة
الـعـراقـيـة وتـاريــخـهـا الـفـكـري وكـذلك
عــبــر تــمــثـالت كــتــابـــهــا وصــورهم  ,

االجابة على االسئلة التالية: 
تـلك مثـقـفو الـعراق زمـام االمور هل 
في بلدهم? وهل كانوا يوما كذلك? وما
ــتـلــكــونه عـلى مـدى الــتـأثــيــر الـذي 
الـسـواد الـناس  ,اي اجلـماهـيـر الـتي
كانت تـخـرج الى الشـوارع مـنذ 2003
وكيف يقيمون وضعهم جتاه التواجد
ـــلـــحـــوظ الــشـــائن? وهل االمــريـــكي ا
هـنـالك صــحـوة ديـنــيـة فـعـلــيـة حـيـال
األيديولـوجية الـعلمـانية الـتي على ما
يـبـدو فــشـلت في مـواكــبـة الـوضع في
اذا تـنقاد العراق والـشرق االوسط? و
(الـصـحوة) الـى طـغمـة مـن الفـاسـدين
الــذين يــحــمــون ســرقــاتــهم الــهــائــلـة
ــلـــيــشــيـــات مــســـلــحــة لـــتــصـــفــيــة
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فالـكـتـاب يـفحـص دور الثـقـافـة كـفاعل
في صـــنـــاعـــة الـــهـــويـــة الـــعـــراقـــيــة,
مـســتـقـصــيـا االدب الــعـراقي بــوصـفه
هو خطـاب ضـد الـهـيـمنـة والـسـلـطة  ,
ــعــرفـة قـراءة فــوكــويــة في ثــنــائـيــة ا
والــســلــطــة. هــنـا يــأتـي الــســؤال: مـا

طبيعة هذه القراءة?
عـــلم اآلثــــار (االركـــيـــولــــوجـــيـــا) هـــو
ــفــكـر ــصـطــلح الــذي اســتــخــدمه  ا ا
الـــفــــرنــــسي مــــيـــشــــال فــــوكـــو خالل
الستـينـيات لـوصف منـهجه في كـتابة
الــــــــتــــــــاريـخ. يــــــــدور عــــــــلـم اآلثـــــــار
(االركـيـولـوجيـا)  حـول فـحـص  اآلثار
اخلــطــابــيــة واألوامـــر الــتي خــلــفــهــا
ــــاضـي  في شـــــكل انـــــتــــظـــــامــــهــــا ا
وظـــهــــورهـــا او لـــوصـف الـــوثــــيـــقـــة
ـتــراكم ,من واالرشــيف أي الــوجــود ا
أجل كـتابـة "تـاريخ احلـاضـر". بـعـبارة
أخـرى  يـدور عـلم اآلثـار حـول الـنـظـر
إلى التـاريخ كـطريـقـة لفـهم الـعمـلـيات
التي أدت إلـى ما نـحن عـلـيه الـيوم. و
يـعـتـمـد عـلى اربـعـة مـفـاهيـم : مـفـهوم
احلــدث الـــذي يـــتـــعــارض مـع اخلــلق
واالبـداع و مـفــهـوم الــسـلـســلـة الـذي
يتعارض مع مفهوم الوحدة  ,ومفهوم
االطــراد الــذي يــتـعــارض مـع مــفــهـوم
االصــالــة  ,ومــفــهـــوم  االمــكــان الــذي
يـتـعـارض مع مـفـهـوم  الـداللة. اي ان(
االركـيــولـوجــيــا) عـلم االثــار  يـتــنـاول
االنـــقـــطــــاع واالنـــفـــصــــال وال يـــهـــتم
بالـبدايـات  او الـنهـايات  ,اي السعي
تاريخ ـا قــاله الـبـشـر  , إلقـامه تـاريخ 
احلـاضــر الـذي يــخـتــلف عن الــتـاريخ
الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــدي.  إن الـــــتـــــفـــــكـــــيــــر
في((االركـيــولـوجــيـا )عــلم آثـار فــوكـو
على أنه ذي عالقـة بـاحلـفر في األرض
ـة هو بحـثًـا عن الـقـطع األثـريـة الـقـد
ـعـرفة "ال فـهم مـغـلـوط .   فـعـلم آثـار ا

يتعلق بالتنقيب اجليولوجي." 
الحـــقــا  ,اضـــاف فـــوكـــو الـــتـــحـــلـــيل
اجلــــيـــــنــــالـــــوجي الـى الــــتـــــحـــــلــــيل
االركـــيـــولـــوجي . حـــيـث الـــبـــحث في
ـعنـى باالسـتـناد الى مـفـهوم مسـائل ا
الـقـوة والى مـفـهــوم لـلـتـاريخ ال يـقـوم
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الــطـاقــة في الــعــراق والــذي سـوف
يــلـقي بـتـبـعــاته عـلى جـوانب األمن
الـــقــومي كــمــا تـــؤشــر ايــضــا ً إلى
وارد االخفاق الكبير في إستغالل ا
الـــطــبـــيــعــيـــة في إنـــتــاج الـــطــاقــة
وحتـقيق أمـنهـا وتـاليـاً فهي تـعني
غــيــاب أحــد الــشــروط االســاس في

حتقيق النمو االقتصادي. 
بعـيدا ًعن توجـيه االتهـامات وعلى
افـــــتــــــراض أن إطـالق مـــــثـل هـــــذه
التصـريحات كان بحـسن نية وعلى
وفق حـسـابـات سـطحـيـة في تـقـدير
سـتقـبلـيـة لكـميـة الطـاقة احلـاجـة ا
طـلـوبـة وعـدم تـوافر الكـهـربـائـيـة ا
الــثـقــة في دقـة األرقــام أو غــيـابــهـا

دة من 5 اسـتيـراد الغـاز اإليـراني 
إلى  10 سنوات مقبلة) .

إن صــحت هـذه الــتــقــديــرات فـهي
إشارة عـجز واضـحة لـعمـوم قطاع

قـبل أيـام قـلـيلـة فـوجـئنـا بـتـصريح
ـسؤول تلـفازي صـادم على لـسان ا
األول لـقـطـاع الـكـهـربـاء تـضـمن مـا
يـفــيـد بــأن (الــعـراق به حــاجـة إلى

اقـتـصـاديـة وسـياسـيـة مـعـروفة. إن
الـــتـــغــــاضي عن هــــكـــذا وقـــائع أو
هفوات تعـني االستسالم أمام واقع
مفـروض ومـريض على االصالء من
العـراقيـ الوقوف مـن وسائل على

ستويات كافة. ا
في كــلـــتــا احلــالـــتــ فـــأن اجلــهــد
عروف الوطني النزيه والشجاع وا
ــــهـــاراته فـي الـــتـــصـــدي ألنـــواع
التـحديات الـصعـبة هو الـقادر على
الـتــغــيـيــر نــحــو الـبــنــاء وحتــقـيق
الـنـهـضـة الـوطــنـيـة عـلى األصـعـدة

كافة.
{ مــهــنــدس اســتــشـــاري رئــيس هــيــئــة

الكهرباء سابقاً

الـبـنـاء والتـطـويـر أو هي خـطوات
واجراءات وهـميـة بعـيدة عن واقع
احلال  وضـعهـا باالعـتمـاد على
خبـرات مـتـواضـعـة غـيـر مـتـمـرسة
وغــيــر قــادرة عــلى رسم مــســارات
وارد اخملتلفة عملية في تسـخير ا
لــصـالح الـنـهــوض والـتـخـلص من
ـفــروضــة.هـذا أمــر امـا الــقـيــود ا
ـــــثـل في األمـــــر اآلخــــــر الــــــذي 
ـسـتـقبل خـطـورته تـهديـداً كـبـيراً 
اجملــتـمع الـعـراقي ورفـاهـيـته فـهـو
ـسـبق لإلبقـاء على حـالة الـتعـمد ا
الـتــردي لــلــقــطــاعــات االنــتــاجــيـة
وضـمـان اسـتمـرارهـا في االعـتـماد
ـــوارد اخلــارجــيــة ألهــداف عــلى ا

الـتي تـتـضـمـنـها اخلـطـة الـوقـودية
والـتي يـجـري إعـدادهـا بـاالشـتـراك
عنية في وزارة النفط مع الدوائر ا
كــطـرف مــنـتـج وبـقــيـة الــقـطــاعـات
األخــرى كـطــرف مــســتــهـلـك والـتي
يعتمد انتاجـها على ما يتم توفيره
ـسـتـنـدة إلى ضـمن هـذه اخلـطـة وا
ـــؤســســات تــقـــديــرات تــقـــدمــهــا ا
سـتقبـلية من اخملتـلفة حلـاجاتـها ا
نتجة وطنياً إال أن أنواع الوقود ا
ثـمـة أكـثـر من داللة واضـحـة تـشـير
ـــعـــاجلــات إلـى تــردي مـــســـتــوى ا
ـصـاحـبـة ـطـلـوبـة ا االقـتـصـاديـة ا
ــسـتــقــبــلــيـة الخــفــاقــات اخلــطط ا
كونـها ضعـيفة ال جتـاري متطـلبات
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لـسـت أكثـر مـن إبن حـداد وال إعـتـراض عـندي عـلـى أيـة مهـنـة شـريـفـة فال أؤمن
ـا أرى كالً ذا أهـميـة حـيث هو مـتـناسب مـع مكـانته هـنـة علـيـا وأخرى دنـيا; إ

… ومؤهالته الوظيفية
ـا اإلعـتـراض عـلى من ال يـسـتـوفي شـروط ال إعـتـراض عـلـى أيـة مـهـنـة.. أؤكـد إ
صـلحة منصب مـا واضعـا نفسه مـوضع حرج يالص في إدارته; ويلـيص معه ا
ـا يـسقط العـامـة رابطـا الـرسمي بـالـشـخصي; فـإذا تـخبط لـن يسـقط لـوحده; إ

… ؤسسة معه ا
وهـذا ما حـصل إبان حـكم الـبعث اجلـائـر وأعاد تـكراره حـكمـنـا الراهن; فـح

إسـتـوزر طـه يـاسـ رمــضـان اجلـزراوي قــلـنـا هــذا نـائب ضـابط وإنــتـدب عـزت
إبـراهيم الدوري.. نـائبا لـرئيس اجلمـهورية سـكرنا ضـحكا.. بـياع ثلج.. والـقائمة

تطول.. علي حسن اجمليد.. علي كيمياوي عريف وحس كامل.. شرطي مبلّغ.
وألنـني من عـائلـة مـعارضـة للـبـعث منـذ فتـحت عـيني عـلى الـدنيـا; فقـد بـالغـنا في
تهويل مـا صبه األميون من خراب على الدولـة; جعلنا نفـرح بتهاوي عروشهم يوم

9 نيسان 2003 لكن…
… لكن تـهاوت عروش أحالمنـا من سابع سماء الى سـابع أرض ومن فوق الثريا
الى حتت الـثرى; عـندمـا جاء “ربـعـنا ”و… عيـنوا الـكـصاب سـفيـرا وضابط االمن
عـلم محافـظا; فتـحولنـا من دولة عاجزة في اجملرم قائـدا وبياع البـراغي وزيرا وا
ـتالحقة فسادا ظل بعث أمي الى دولـة فاشلة في ظل حكومات ما بعد 2003 ا
أودى بـنا الى دولة مـنهـارة تشـظى ما فـيهـا من بقـايا سـياقـات (كانت) مـتمـاسكة

وباتت رخوة منحلة منحطة محطمة!
أؤكد إحتـرامي لكل مهنة في مـكانها على أال يزحف حـرفي النجارة على احلداد
وال صــائغ الــذهب عــلى حــائـك الــسـجــاد; فــالــطــبــيب إذا عــمل فــيــتــرجي يــحــطم
رضى.. إذن ليست ثـمة مهنة ـيت ا السيارات مـثلما الـفيترجي إذا عمـل طبيبا 
ـصلحة العـامة تقتضي أن يـلتزم كل فرد وظيفـته التي يجيد أهم من أخرى لكن ا

أداءها; وإال ينتهي اجملتمع الى ما إنتهى إليه سد مأرب الذي تآكلته الفئران.
أؤكد ثانـية وثالـثة وحد إنـقطـاع النفس أن والـدي كان حدادا وانـا ابن ناس على
لء فمي اجلماعة جاؤوا بشهادات (كدهم.. الكلت شـيخ والعميد كلية) لكن أقول 
ــا من دهـالــيـز (الــزواغـيـر) مــزورة لم تــصـدر من جــامـعــات دمـشق وطــهـران إ

متدة حتت أقبية األزقة اخللفية جلامعتي دمشق وطهران. ا
وفئران سـد مأرب هي ابو الكبـة حامض الذي صار علـينا شيخـا وبائع الشلغم

الذي بات عميد ركن يؤدي التحية من وضع اإلستراحة…
راية) .. حسبي الله ونعم الوكيل … والله استحي من (اباوع با
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ــنـافــسـة مع بــالـفــوز لـلــدفع بــامـال ا
اجلـوالن عـلى بـطـاقـة الـتـاهل االخرى
لـلـمــجـمـوعـة الـثـانــيـة ويـسـتـقـبل في
ــقــبل مـــلــعــبه االتــصـــاالت االثــنــ ا
ــصـافي لـتــحـقــيق الـفـوز ويـحــتـاج ا
الــصــوفــيــة خلــطف بــطــاقــة الــتــاهل
الــثـــانــيـــة عن اجملــمـــوعــة الــثـــانــيــة
بـعدمـاخـطف احلويـجـة االولى بعـشر

نقاط وضمن التاهل.

ؤهلة الثـانية لفـرق الدرجة الـثانيـة ا
ـقبل ـوسم ا لـلـعب بـالـدرجـة االولى ا
فــــفي اجملــــمــــوعــــة االولى يــــضــــيف
اجلـــوالن االتـــصــاالت الـــذي كـــان قــد
ـاضي بـعد ضـمن الـتـاهل من الـدور ا
الـــفـــوز بـــجـــمـــيع مـــبـــاريـــاته األربع
جامـعا 12نـقطـة فـيمـايـخرج اخلـضر
من السمـاوة بست نقـاط الى العمارة
و اجهة سكر ميسان ويامل بالعودة

نتخب بدأ يحققُ حديثه بالقول: إن ا
االنـــــســـــجـــــامَ من خـالل الـــــوحــــداتِ
ــكــثــفــةِ واحملــاضـرات الـتــدريــبــيّــة ا
الـنظـريّة ونـأمل أن تثـمرَ اجلـهود عن
والدةِ مـنـتـخبٍ يـكـون قـاعدةً حـقـيـقـيةً

للمنتخبات الوطنية.
v Ëô« q¼U² «

جتري الـيوم اخلـميس اربع مـباريات
ـرحـلة في الـدور مـا قـبل االخيـر من ا

انسجـام عناصره وعلـو كعب االعب
ومــهـاراتــهم الــعـالــيـة في الــسـيــطـرة
ونــــقل واالســـتــــحــــواذ عـــلى الــــكـــرة
بـــافــــضـــلـــيــــة واضـــحـــة امـــام االداء
تواضع لالعبينا خالل وقت الشوط ا
االول بـاستـثنـاء فـرصة وكـاع من كرة
راســيـــة مــرت مـن جــانب الـــقــائم في
الــدقـيــقــة االخـيــرة من الــسـوط االول
وفـشل الــفـريـق في حتـقــيق الـتــعـادل
ويـــخــرج مـــتـــاخـــرا بـــالــهـــدف وسط
الــتـوقــعــات بـان تــخــتـلـف االمـور في
الـشـوط الثـاني وان تـاتي اإلنتـفـاضة
هـمة بل لكـنه لم يرتـق الى مسـتوى ا
انخفض مستواه وظل تائهاوبالروح
وانـحــسـر امــام االنـدفــاع الـهــجـومي
ـنظم لـلـفريق االخـر وكاد أن واالداء ا
يــضــيف اكــثــر من هــدف لــوال تــدارك
احلارس علي حـس الكثـر من فرصة
خــــطــــرة بـــســــبب اســــتــــمـــرار االداء
ـبـي الـذي ظــهـر اخـر ـتــواضع لألو ا
الـوقت ومـحــاولـة لـتـحــقـيق الـتـعـادل
وتفـادي اخلسارة عـبر اخطـر الفرص
بــتـسـديـدة امـ احلـمـوي الـتي ردهـا
الـقـائم وكــان عـلى الـفــريق ان يـعـالج
االمـــور عــبــر الــشــوط الـــثــاني لــكــنه
استمر منـخفضا من حيث االداء دون
فعـالية قـبل ان يعلن عن نـهاية الـلقاء
وتـظهـر احلاجة إلـى مراجـعة سـريعة
لــتــعــديل الــصـفــوف حــصــرا الــدفـاع
ـهـلـهل الـذي يــفـتـرض ان يـكـون في ا
الـــصالبـــة اضـــافـــة الى خط الـــوسط
الـضـعــيف و الـهـجــوم الـذي لم يـقـدم
شـيء يـذكـر والــفـريق لم يــطـمـئن ولم
يعول عليه امام مشاركة ليست سهله
ومــتـوقع ان يــواجه حتــديـات في ظل
ــتـــدني واخملـــيب الــذي ـــســتـــوى ا ا
ـنتخب سيـكون امـام مواجهـة نفس ا
ثــانـيــة غــد اجلـمــعـة وبــنــفس الـوقت
لعب ويامل ان يعـمل الكادر الفني وا
عــــــــــلـى حتــــــــــديــــــــــد االخــــــــــطـــــــــاء
وجتــاوزهــاواالســـتــفــادة من الــلــقــاء

ÊU e « ≠œ«bGÐ

خطف العداء حس فالح ذهبية سباق  100م في منافسات البطولة العربية اجلارية منافساتها في تونس.
قبل. وحقق فالح رقماً تأهيلياً لبطولة العالم للشباب والتي ستقام في كولومبيا شهر اب ا

سافـة بزمن قدره 37.10 ثانـية ليـحل اوال في السبـاق ويخطف الـوسام الذهبي وقـطع العداء فالح حـسن ا
ويحقق الرقم التأهيلي لبطولة العالم.

ورفع فالح حصـيلة العراق في الـبطولة العربـية إلى أربعة أوسمـة بعد فضية 110م وبـرونزيتي رمي القرص
والقفز بالزانة.
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نـظمَ احتـادُ كـرة الـقـدم في مـقـره حفلَ
تــسـلـيم الـشـارات الــدولـيّـة حلـكـامِ كـرةِ
الــقــدم والــشـاطــئــيــة والـصــاالت لــعـام
2022 بـحضور عُضـو االحتاد مُشرف
جلـنة كـرة الصـاالت والشـاطئـيّة يـحيى
زغـيـر ورئيس قـسم احلكـام في الـلجـنة
حـسنـ عبد اإلله وأعـضاء الـقسم علي

فاروق واغر مزاحم.
وأشـــادَ زغـــيـــر بـــاحلـــكـــامِ الـــدولـــيـــ
ُمـيز وبـاجلـهودِ الـتي بذلـوهـا واألداء ا
الــذي قـدمـوهُ في مـنـافـسـاتِ دوري كـرة
الــصـــاالت ودوري الــشــاطــئــيــة حــيث
ـــــيــــزين مـن خالل إدارتــــهم كــــانــــوا 
ُمتاز لـكرةِ الصاالت ـبارياتِ الـدوري ا
ـا وسم 2021/2022  والـشـاطـئـيّـة 
أدى ذلـك الــتـــمـــيـــز إلـى اســـتـــمـــراريــةِ

استحقاقهم للشارةِ الدوليّة.
: إن الـــبـــطـــوالت اآلســـيـــويّـــة وأضـــافَ
والـعربيّة شـهدت حضوراً الفتـاً للحكامِ
الـعـراقـيـ وحـقـقت خـاللـهـا الـصـفارةُ
الــعــراقــيّــة إجنــازاتٍ جــديــدة أبــرزهـا

تـــكـــلـــيفُ االحتـــاد اآلســـيـــوي مـــؤخــراً
لـلـدوليـ هـاوكار سـاالر وحـسن محـمد
لـــقــيـــادةِ مــبـــاراة الــتَـــصـــفــيـــات الــتي
ــالــيــزيــة احــتــضــنـــتــهــا الــعــاصــمــةُ ا
ــبـور فــضالً عن تــكــلـيـفِ احلـكم كــواال
الـدولي أكـرم مهـدي في قـيـادةِ مُبـاريات
بـطـولـةِ كـأس الـعـرب لـلـكـرةِ الـشـاطـئـيّة
ــمــلــكـــةِ الــعــربــيــة الــتـي أقــيــمت فـي ا

. السعوديّة مؤخراً
وهـــنـــأ رئـــيـسُ جلـــنـــة كـــرة الـــصــاالت
والـشـاطئـيّـة علي عـبـد احلسـ احلـكامَ
الـــدولـــيـــ عـــلـى كل مـــا حـــقـــقـــوهُ من
ــواصـلـةِ الـعـمل جنــاحـاتٍ وطـالـبـهم 
لتحقيق تطلعاتهم خالل العام احلالي.
وضـمت قـائـمـةُ احلـكـام الـذيـن حـصـلوا
عــلى الــشـارةِ الــدولـيــة كالً من هــاوكـار
سـاالر - حـسن مـحـمد - عـمـرو احـمد -
مــحـمـد عـبـد الــله واحلـكـام اجلـدد رافـد
عالوي وراونـد فتاح والشاطئيّة احلكم

الدولي أكرم مهدي.
ومـن جــهــة اخــرى أكــد وزيــر الــشــبـاب
والــريــاضــة ورئــيس االحتــاد الـعــراقي

بــكــرة الــقــدم عــدنــان درجــال الــفــئـات
الـعمـرية الـقاعـدة الريـاضيـة االساسـية

نتخبات الوطنية. لبناء ا

وذكـر بـيان عن مـكتب وزيـر الشـباب أن
درب منـتخب الناشئ درجـال التقى 
بــكــرة الــقــدم حــسن كــمــال ومــســاعـده

و 6-1و1-6. وتــقـــدمت الـــروســيــة
داريـا كـستـكـيـنا إلى الـدور الـثاني
بفـوزهـا عـلى الـسلـوفـاكـية ريـبـيـكا

سرمكوفا 2-6 و6-0.
وحجـزت األمريـكية دانـيال كولـينز
مـقـعـدهـا في الدور الـثـاني بـفـوزها
الـسهـل علـى البـلـغـاريـة فـيـكـتـوريا

توموفا 0-6 و6-4.
كـــمـــا حلـــقت الـالتـــفـــيـــة يـــلـــيـــنـــا
ــتـأهالت أوســتـبــــــــــنــكـو بــركب ا
لــــلـــدور الــــثــــاني بـــفــــوزهــــا عـــلى
اإليـطـالـيـة لـوسـيـا بـرونـزيـتي 6-1

و6-4.
وفـــازت الــيـــنــا رايـــبــاكـــيــنـــا عــلى
ارانــــتــــشـــا روس 1-6 و7-5 و6-2
كما تغـــــــلبت ماديـــسون كيز على
انا كالنــــــسكايا 3-6 و6-3 و6-4.
وانتصـرت األمريكيـة شلبي روجرز
على التشيكيـة تيريزا مرتنكوفا -6
4 و3-6 والــفـرنـسـيـة الـيـز كـورنـيه
عـلى الـيابـانـية مـيـساكي دوي 6-2
و0-6 وكـــاتـي فـــولــــيــــنـــتـس عـــلى
فـيـكـتـوريـا جـولـبـيـتش 6-2

و 6-2و6-1.
وتـغـلــبت الـفـرنــسـيـة
كــارولــ جـارســيـا
عــلـى األمــريـــكــيــة
تايلـور تاونسـيند
 3-6و6-4
والـــــــروســـــــيــــــة
إيــــكــــاتــــريــــنــــا
الـيـكـسـنـدروفا
عــــــــــــــــــــــــــلــى
الـبـلجـيـكـية
جـريــتـجى
مين -7
 5و-6
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تـــأهــلت الـــتــشـــيــكــيـــة كــارولـــيــنــا
بــلـيـسـكـوفـا إلى الـدور الـثـاني من

ـفتـوحة بـطولـة فرنـسا ا
لــلـتـنس بــفـوزهـا عـلى
الــفــرنــســيــة تــيــســاه

و. اندرياجنافيتر
وجـــــــاءت نــــــتـــــــائج
اجملـمـوعـات لـصالح
بليسكوفا بواقع -2

 6و 3-6و.6-1
واحـــــــــــــــتــــــــــــــاجـت
بــــلـــيـــســـكـــوفـــا إلى
سـاعـت و 3دقـائق
لــتـــحــقــيـق الــفــوز
حيث تـتطـلع لبـلوغ
الــــدور الـــــثـــــالث في
بـطـولـة فـرنــسـا لـلـمـرة

Æ2019 األولى منذ

وفازت األمريـكية جـيسيكـا بيجوال
عـلى الــصــيـنــيـة كــيـاجن واجن 6-2
و4-6 لـــتــبـــلغ الـــدور الـــثــاني دون

عناء.
وصـعــدت الـرومـانـيـة
سيمونا هاليب
الـــــــــــــــــدور
الـــــثــــــاني
بـــفــوزهــا
عــــــــــــلـى
انية األ
نــاســتـا
ســـــجــــا
شـــــــونك
ـجــمـو
عـــــتـــــ
مـــــقــــــابل
مــجــمــوعـة
بنتيجة 6-4
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التـالي لـكي يـخـطـو بـخـطـوات ثـابـتة
قـبل الـتـوجه لـلمـهـمة اآلسـيـويـة التي
يستهلهـا في مواجهة االردن االربعاء

قبل. ا
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وبـال شـك أن لــــــــقــــــــاء امـس االول لم
يـــخـــلــوا مـن الـــفـــوائــد وسـط كـــثــرة
االخطاء التي يتـوجب التخلص منها
اضافـة لالداء البـاهت لـعمـوم االعب
ـــنـــتـــخـب امـــام وقت ضـــيق جـــدا وا
لـلــسـفــرو لــلـمــشـاركــة ويــتـعــ اخـذ
االمــور عـلى مـحـمـل اجلـد لـكي يـكـون
ـنـتـخـب جـاهـزا وان يـعــكس نـفـسه ا
منـافسا واالسـتمرار في الـبطولـة كما

يجب.
 5¾ýUM « V ²M

وأسـفـرت قـرعـةُ تـصـفـيـات آسـيا دون
17 عـاماً الـتي أقـيـمت اليـوم الـثالثاء
بور عن اليـزية كـواال في العـاصمـةِ ا
وقــوعِ مـــنــتــخــبـــنــا لــلـــنــاشــئــ في
نتخب اجملموعةِ الـثالثة إلى جـانبِ ا
ــــضـــيف عـــمـــان وقــــطـــر ولـــبـــنـــان ا
والـبــحـرين والــتي سـتــقـام فـي شـهـر

أكتوبر /تشرين األول.
ــــنـــتـــخبِ ُـــســـاعـــد  ــــدرب ا وقـــالَ ا
: إن قرعة النـاشئ محـمد علـي كر
التصفيات تـعدُّ متوازنةً وإن حظوظ
مـنـتـخـبنـا في الـتـأهلِ جـيـدة في حالِ
أكـمــلـنــا مـنــهـاجَ الــتــحـضــيـر بــشـكلٍ

يتوافقُ مع مهمتنا.
وبـــــيّنَ: إن الـــــفـــــريـق ضم عـــــدداً من
ـــواهب اجلـــديـــدة ودخلَ مـــرحـــلــةَ ا
التـحـضـيـر لـبطـولـةِ غـرب آسـيـا التي
ُــقـــبل في األردن ســتـــقــامُ الـــشــهـــر ا
والـــــفــــريق بـــــحــــاجــــةٍ إلـى عــــددٍ من
ُــبــاريــات الــتــجــريــبـيــة فــضالً عن ا
مـعــسـكـرٍ تـدريــبي لـيـكـون بــجـاهـزيـةٍ
كـامـلةٍ خلـوض مـنافـسـاتِ غرب آسـيا
ـــثـــابـــة مـــحـــطـــةٍ الـــتي ســـتـــكـــون 
حتـــضــيــريّـــةٍ مــهــمـــة لــلــتـــصــفــيــاتِ
ُــسـاعـد ـدرب ا اآلسـيــويـة.واخـتــتمَ ا
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ـــبي ـــنــتـــخب االو تـــغـــلب ا
ـــنــــتـــخب اإليــــراني عــــلى ا
ـبي الـعـراقي بـهدف في األو
اللقـاء التجـريبي االول الذي
جــرى امـس االول في مــلــعب
ــــديـــنـــة وسـط بـــغـــدادوذلك ا
ضــمن اسـتـعــدادات الـفـريـقـ
لــبــطـولــة اســيـاحتت 23 ســنـة
الــتي تــفــتــتح في االول من
ـــــقـــــبـل في الـــــشــــــهـــــر ا
أوزبـكــسـتــان وسـيــلـعب
ضــمن اجملـمــوعـة الـتي
تضم مـنتـخبات األردن
والكويت واستراليا.
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ودانت الـــســـيـــطـــرة
لــصــالح ايـران مــنـذ
الـــبـــدايـــة بــضـــغط
هـــجـــومـي مـــكـــثف
أســـفــر عن تـــقــدمه
بـــــــهــــــدف الـالعب
عـــلـي يــوســـفي د
12 قـــــــــــــــــبـل ان
يـفـرض الـفـريق
الـــــــــــــلــــــــــــعـب
الـــضــاغط من
ـلعب وسط ا
عـــــــــــــــــــــــلــى
ــــــضـــــــيف ا
الــــــــــــذي لـم
يـــــــــــقـــــــــــدم
شـيءيـــذكـــر
امـــــــــــــــــــــام
اســـتـــمــرار
الــــضــــغط
اإليـــراني
بــــفــــضل

درب ا
االيراني
مهدي
فيكا
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سيمونا
هاليب
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حــــقـق فــــريق نــــادي الــــديــــوانــــيــــة
الـــريــاضي لــكـــرة الــســلـــة الــعالمــة
الـكامـلة لـيتـصدر اجملـموعـة الثـالثة
لــيــخـوض الــتــصــفـيــات الــنـهــائــيـة
ـمــتـاز ــؤهـلــة لـلــدوري الـعــراقي ا ا
لـيالقي الفريق الثاني من اجملموعة
االولى  ,ويــــذكـــــر ان مــــنــــافــــســــات
اجملـمـوعــة الـثـالـثـة ضـيـفـتـهـا قـاعـة
ــدرسي في الـــنــشــاط الــريـــاضي وا
مــحــافــظــة الــديــوانــيــة وبــحــضــور
ـركزي واشـراف االحتـاد الـعـراقـي ا
تـمثل برئيس ركزي ا لـكرة السلـة ا

احتاد اللعبة حس العميدي .
 وجـــاء تــأهــيـل الــفــريـق الــديــواني
إثــرَفـــوزه عــلى الــفــريق الــبــغــدادي
الـــشـــهـــداء واجلــرحى بـ (  64ـ 59)
نـقطـة و فوزه عـلى فريق النـعمـانية
مـن مــحـــافـــظــة واسط بـ ( 63 ـ 44)
نـقـطـة و فـوز أخـيـر عـلى فـريق امام
ـــتــــقـــ الـــكـــربالئي بـ ( 67ـ ( 42 ا
ــنــافــســات احلــكــام نــقـــطــة وادار ا
(الـدولي نـائل طـالب و عـلي مـحسن
و مــــحـــمــــد يـــونـس وزيـــد صــــبـــاح
ووبـــاسم مـــحــمـــد عــبـــاس و ظــافــر

يونس و احسان عبد الهادي ).

ويــذكــر ان فــريق الــديــوانــيــة مـثــله
الالعـبون حيـدر فاضل و احـمد عبد
حـــمــود و مـــحــمـــد جــاسـم الــكــردي
وعـلي نـاجي و عـلي طـالب و ضـياء
مــري و مـحــمـد كَــاطع و وعـبــد الـله
كــــر الـــقــــصــــاب و حـــســــ رائـــد
وعـباس شـامخ و علي حـسن و عبد
الـــرحــمن كـــر وبــاشـــراف الــكــادر
الــتـدريــبي ولــيـد عــدنـان وحــمـودي
جـواد والدولي السـابق موفق جبار

و احمد يوسف .
 وقــد شـهــدت مـنــافـســات الـبــطـولـة
حــمـاســاً وتـنــافـســاً سـلــويـاً كــبـيـراً
ازدانَ بــحــضـور جــمـاهــيــري كـبــيـر
رسـم من خالل تــــواجــــده الـــيــــومي
الــفــرحــة واالبــتـســامــة عــلى شــفـاه
مـــحــبي ريـــاضــة احملــافـــظــة واعــاد
الـــســـعــد الـى ايــام الـــســـبــعـــيـــنــات
والـثمـانينـات التي شـهدت بهـا سلة
الـديـوانـيـة رقي ريـاضي كـبـيـر عـلى
ــسـتــوى الـعــراقي والــدولي حـيث ا
سـمـيت بـعـاصـمة الـعـراق الـسـلـوية
نــاهـيك عن رفــدهـا بـالــعـدد الـكــبـيـر
نـتـخب الوطـني الـعراقي ألعـضـاء ا
ـرحـوم مـهـدي عـلي اكـبر امـثـال ا
وعـبـد االميـر عـطيـة وحـس مـحـمد
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واحلــوكـمـة جــيـروم بـويــفـيه.وتـابع إن
بـويـفـيه أعـرب في الرسـالـة عن امـتـنان
ــبـيـة ـبــيـة الـدولــيـة لألو الــلـجـنــة األو
ـنـهج الــعـراقـيـة إزاء الــسـيـر بـعــمل 
ومـخطط له مسبقاً والذي أفرز احلراك
ـلف البـيئة الـعمـلي األخيـر للنـهوض 
ــبي ـــيــثـــاق األو عـــلى وفق وصـــايــا ا
الـدولي واتـخـاذ اخلـطـوات اجلادة في
تــشـكــيل مــركـز الــتــسـويــة والــتـحــكـيم
الـرياضي وجلنة األخالقيات باإلضافة
بي الوطني لـلمهام األساس للعمل األو

في تــعـضـيـد وتـطـويـر ريـاضـة اإلجنـاز
الــعـالـي في الـعــراق.يــذكـر ان الــلـجــنـة
بية العراقية تستمر في التواصل االو
مع نـظيرتـيها الـدولية واآلسـيوية لكي
تـــبـــقى عـــلى اطـالع مــســـتـــمـــر بـــأخــر
ـــبي.ومن جــهــة تـــطــورات الــعــمل االو
اخـــرى أعــلن االحتــاد اإلفـــريــقي لــكــرة
ـبـابوي من الـقـدم استـبـعـاد كيـنـيا وز
ــؤهـلـة لــكـأس إفـريــقـيـا الــتـصـفــيـات ا
2023 بـسـبب استـمـرار إيقـاف الـفيـفا
لــنـشــاط احتـاد الــبـلــدين عـلـى خـلــفـيـة

الـتدخل احلكومي في اللعبة.و إدراج
ــبـابــوي بـشـكل مــنـتـخــبي كـيــنـيـا وز
مـؤقت في قـرعة تـصـفيـات أ إفـريقـيا
لــــعـــام 2023  الــــتي أقـــيــــمت في 19
ـاضي رغم إيـقافـهـمـا دولـيا نـيـسـان ا
بـــشـــرط رفع اإليـــقـــاف عـــنـــهـــمـــا قـــبل
أســـــــبــــــوعــــــ مـن اجلــــــولـــــــة األولى
لـلـتـصفـيـات.وفي ظل عـدم رفع اإليـقاف
عـن االحتــــادين قــــبـل أســــبــــوعــــ من
اجلــولـة األولى من الــتـصـفــيـات تـقـرر
.وأخـطـر االحتـاد ـنـتـخـبـ اسـتــبـعـاد ا

اإلفــريـقي لـكــرة الـقـدم "الــكـاف" احتـاد
ـغربي بـقرار اسـتبـعاد مـنتخب الـكرة ا
ـــتــــواجــــد مع "أســـود ــــبـــابــــوي ا ز
األطـــــلـس" في مـــــجـــــمـــــوعـــــة واحـــــدة
(اجملـمـوعة 11)  رفـقة جـنوب إفـريقـيا
ولـيبيريـاوستقتـصر التصـفيات على 3

منتخبات فقط في اجملموعة الـ.11
ـنـتـخب ويــخـدم هـذا الـقـرار مــصـالح ا
ـغـربـي الـذي سـيـخوض  3مـبـاريـات ا
عــلى أرضه بـعـدمــا اخـتـارت لـيــبـيـريـا

استقباله في الدار البيضاء.
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بية الـدولية رسالة أبـرقت اللجنـة االو
بـيـة الـعـراقـيـة تخص لـنـظـيـرتـهـا األو
عـمل االخـيرة.وقـال األم الـعام لـلجـنة
ـبيـة الـوطنـية الـعراقـية هـيثم عـبد األو
ـبـية احلـمـيـد في بـيـان إن اللـجـنـة األو
ـمـنهج لـلـجـنة الـدولـيـة باركـت العـمل ا
ـبـيـة الوطـنـيـة العـراقـيـة جاء ذلك األو
ـبـيـة في رســالـة رسـمـيـة أبـرقــتـهـا األو
ـدير ـهـورة بـتـوقـيـع ا الـدولـيـة أمس 
ـــؤســـســــاتـــيـــة اخملـــوّل لــــلـــعالقــــات ا
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ـــــنـــــتـــــخب الـــــعـــــراقي غـــــادر وفـــــد ا
لـلـتـايـكـوانـدو مـتـوجـهـا الى الـشـارقة
االمـاراتيـة للمـشاركـة ببطـولة الـشارقة

الدولية.
وقـــــــال رئــــــيـس احتـــــــاد الــــــعـــــــراقي
لــلــتــايــكــوانــدو حــيــدر الــشــكــري في
تــصــريح صـحــفي إن الــوفـد الــعـراقي
غـادر مطار بغداد للـمشاركة في بطولة
الـشارقـة التي بدأت الـثالث والـعشرين
مـن ايـار اجلـاري لــغـايــة يـوم الــسـابع

والعشرين منه.
وأضـاف أن الـوفد الـعراقي يـتألف من
حيدر كر مزهر رئيسا للوفد وبالسم
بـــاقــر خـــلف إداريـــا وثــائـــر خــضـــيــر

وسـاهي مدربا والالعب محمد جاسم
مـحمد وزن فوق 80 كـغم ووعد عمران
فــارس وزن  80 كــغم وحـسـ عـبـاس
حـسـ وزن  58 كــغم وحـســ يـاسـر

حس وزن 58 كغم.
وفي سـياق متـصل غادر وفـد منتـخبنا
أللــعــاب الــقــوى إلى مــديــنــة مــشــهــد
ـعـسـكـر تـدريـبي اإليـرانـيـة لـلـدخـول 
قـصير اسـتعداداً للـمشاركـة في بطولة
اإلمام الرضا للمدة من 24 ولغاية 31

من شهر آيار احلالي.
وقـال االحتـاد إن الوفـد برئـاسة عـضو
احتـاد العاب القوى حيدر كاظم عباس
وضـم في عــــضــــويــــتـه كل من خــــالــــد
الـسراج وسجاد محـمد عبادي إداري

وكـل من خــزعل جــبــار ووســام حــامــد
وعـبـاس جبـار وفاضل عـبـاس وحمـيد
خـضــيـر ودكـتـور حـامـد يـوسف وعـلي

. حس مهدي وجاسم جبر مدرب
وأضـــاف أن الــــوفـــد ضم أيـــضـــاً 17
العـــبــــاً هم حـــســـ عـــلـي نـــاهي وطه
حــسـ وحــســ ثـامــر ومـحــمـد عــبـد
الــرضــا جــنـجــون وســيف رعــد واكـثم
يـونس وياسر عـلي ومحــــــــمـد الباقر
إيــــاد وأحــــمــــد حـــمـــــــــــــيــــد وعــــبـــد
الـســــــــجـاد سعـدون وهامـان عــــــــبد
الــله وحــيــــــــــدر جــبــار وأمــيــر فــالح
وأمــيـر صــبـيح ومــحـمــد عـلـي حـسـ
وحـسـ فالح حـسـن ومـحــــــــمـد عـبد

الله.

مــحـمــد عـلي كــر ودار احلـديث حـول
وضع مـنـتخب الـناشـئ وشـرح بعض
الك الـتـدريـبي والـتي االمــور من قـبل ا
ـنـتـخب ومـا يـحـتـاجه الـفريق تـخص ا
من دعـم خالل الفترة احلالية استعدادآ

قبلة. لالستحقاقات ا
وشــدد درجـال وفـقـاً لــلـبـيـان ان وزارة
الـشبـاب تولي اهـتمـاما كـبيـرا بالـفئات
الـعـمريـة بصـورة عامـة كـونهـا القـاعدة
نـتخـبات الـرياضـيـة االساسـية لـبنـاء ا
ــخـتــلف االلـعــاب والـرافـد الــوطـنــيـة 

احلقيقي لألندية.
وأكــد عــلى ضـرورة ان يــظــهـر الــفـريق
ـظــهـر اجلــيـد خــصـوصــا وان لـديه بــا
اســـتـــحـــقـــاق اســـيــوي مـــهـم يــتـــمـــثل
بـتصـفيـات كأس اسـيا بـعد عـدة شهور
ـنــتـخب وان عــلى اجلــمـيع مــسـانــدة ا
لـضمان التأهل وتقـد مستويات تليق

بسمعة الكرة العراقية.
وسـتـنـطـلق تصـفـيـات آسـيا لـلـنـاشـئ
خـالل الفترة من 1 إلى 9 تـشرين األول

قبل. ا

عــلـي و الــكــابــ قــاسـم عــلي اكــبــر
ولـيـكـمل مـشـوارهم الـدولي الـكـاب
وائـل عبد الـصاحـب و نصـير هادي
و مــحــمــد فــاضل والــكــابــ مــوفق

رحوم الزم جـبار وحـيدر جـمعـة و ا
مـحـمد عـباس اال انـهـا شهـدت تلـكؤ
خـالل اآلونة االخيرة ألسباب عديدة
 ,وفي اخلـتام شكر مـدرب الديوانية

ولــيـــد عــدنــان اجلــمــيع من العــبــ
واداريـــ وجـــمـــهـــور وكل مـن كــان
وراء حتــــــقـــــــيق هــــــذه االجنــــــازات

الرائعة .
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االيـســعـني اجملــال لــذكـر جــمـيع اســمـاء
وســاكــتــفي بـنــخــبـة ـوصل الـرواد فـي ا
حسبما ن عرفتهم وعملت معهم رائعة 
تسعـفني الذاكـرة منـهم : زكي ابراهيم 
محمد حـس مرعي  اسمـاعيل الفحام 
عامر يونس  محـمد زكي  فخري فاضل
 علي احـسان اجلـراح  شفـاء العـمري 
عـز الـدين ذنـون  حـكــمت الـكـلـو  طـارق
فـاضـل  احـمــد كــركـجـه  مـحــمــد حـسن
عـبـاس  طه الـعـشــبـة  داؤود سـلـيـمـان
هـتدي  يـونس السبـعاوي  فائق علي ا
الشكرجي  ميسـر عبد فليح  فرحان طه
راكان الـعالف  غا الـعبـيدي  سـميرة
نافع  سمـر محـمد ريـكاردوس يوسف 
مـوفق الـطـائي  قـحـطـان سـامي  مـوفق
ويس  عـبــد الـواحـد اســمـاعــيل  حـسن
فـــاشـل  جنم عـــبــــدالـــلـه ســـلــــيم  طالل
احلسـيني  عـبدالـرزاق ابراهـيم  سمـير
زيــدان  كــر مــحــمـــد جــرجــيس  رعــد
حــســ  مــحــمـــد الــزهــيــري  صــبــحي
يسن طه  مـحمد هـتدي  صبري  عـلي ا
نوري طبو  واثق االم  خليل ابراهيم
 غـازي فـيـصل  مـروان يـاسـ  عـصـام
سـمـيـح  مـحـمــد الـعـمــر  مـنــهل احـمـد
عصـام عـبدالـرحـمن  بيـات مـرعي  نزار

محمد  ووووووو.
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الـقــيـاديـة في االحتــاد الـوطـنـي الـكـردســتـاني اسـتــقـبـلت
االعالمـي الـلـبنـانـي جورج الـثالثـاء في مـكـتـبـهـا ببـغـداد 
قـرداحي وتـبـادال احلـديث حـول االوضاع الـراهـنـة وعمق

أواصر العالقات ب ثقافات الشعوب.

w OI « ‰œUŽ œUNÝ

ـيـة الـعـراقـيـة ضـيـفـتـهـا االكــاد
عــمـادة كــلـيــة االداب بـاجلــامـعـة
حاضـرة  لنادي ـستنـصريـة  ا
الــــكـــــتــــاب الـــــدولي بـــــعــــنــــوان
(الــعالقـــات الــعــامـــة والــدعــايــة

السياسية).

WODŽ n¹“uł

ـطـرب الـلـبـنـاني طــرح أغـنـيــته اجلـديــــــــدة (وحـداني) ا
عـلى يــوتـيـوب كــلـمـات أخــو مـر مـيــكس ومـاســتـريـنغ
يــاســـر أنـور وبــدأت األغـنـيــة حتـقق رواجــا واسـعـا بـ

اجلمهور.
 ÊUDI « bLŠ√

ـســجـد ـلــقب بـخــطــيب ا الـداعــيـة إالسالمـي الـكــويـتـي ا
االقصى نعـته االوساط الدينية واالجتـماعية بعد ان غيبه

. وت االثن ا
wŠöH « rÝUł

وزير الـبـيـئـــــــة الـعـراقي ضـيـفته الـلـجـنـة الثـقـافـيـــة في
ــحـــاضـــرة عن (ظــاهـــرة الـــتــصـــحــر نــادي الـــعـــلــويـــة 
وانـعـكاسـاتـهـا على االقـتـصاد واجملـتـمع الـعراقي) وادار
اجلــــلـــســــة رئــــيس نـــادي رجــــال االعــــمـــال عـالء الـــدين

القصـــير.
 rOŠd «b³Ž –UF

الـصـحـفي والـسـيـاسي الـعـراقي تـلـقى امـنـيـات االوساط
االعالمية والـسياسية بالصحـة الدائمة بعد تعرضه الزمة

صحية ارقدته فراش العافية.
”UFM « bL×

الــقـاص الــلــيـبي فــازت روايــته (خــبـز عــلى طــاول اخلـال
ـيــة لــلـروايــة الـعــربــيـة بــوكـر في مــيالد) بـاجلــائــزة الـعــا

دورتهـــا .15
wLO−Ž —U³ł wKŽ

الــصـحـفـي الـعـراقـي تـلـقى مــواسـاة االوســاط االعالمـيـة
لـوفــاة والـده سـائــلـ الـلـه تـعـالى ان يــسـكــنه فـســــــيح

جناته.

WO UD¹≈ u½UOÐ W “UF  qHŠ 
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يـــكــــتـــســـبـــوا خـــبـــرات ومـــهـــارات
مـوسـيـقـيـة وتعـلـيـمـيـة وقـيـاديةً من
تـميـز في مجال اجلانب االيـطالي ا
ايـسترو وسـيقى .كـما  دعـوة ا ا
ـشاركة في حفل مجيد لـلحضور وا
العـيد الـوطني االيـطالي في الـثاني
مـن حـزيــران كــمــا  االتــفـاق عــلى
ـوســيــقــ من مـشــاركــة عــدد مـن ا
الـدائــرة لــعــزف الـنــشــيــد الــوطـني
العراقي والنشـيد الوطني االيطالي
.ورحب مــجـيــد بـاجلـانـب االيـطـالي
مــبــيــنـاً ان(مــثل هــذه الــزيـارات من
شـأنــهــا مـد جــســور الـتــعــاون بـ
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تــضــيف قــاعـة الــربـاط بــبــغـداد في
ــــقـــبـل حـــفال االول من حــــزيـــران ا
مــوسـيــقــيـا  لــلــسـفــارة االيــطـالــيـة
بــــالـــتــــعـــاون مـع دائـــرة الــــفـــنـــون
ـــوســـيـــقـــيـــة يـــحــضـــره عـــدد من ا
الـــشـــخـــصــيـــات الـــدبـــلــومـــاســـيــة
ـهـمه يـتـضـمن احلـفل والـرسـمــيـة ا
عــزف لـلــفـنـانــة االيـطـالــيـة روسـيال
لــودي عــلى آلــة الــبــيــانــو  والــقــاء
محاضرة عن آلـة البيانو واهـميتها
ـوسـيـقى  الـتـفاق عـلى ذلك في ا
خالل اســتــقــبــال مــديــر عــام دائـرة
ـايسـترو عالء وسـيـقيـة ا الـفنـون ا
مجـيد في مـكتـبه  الثالثـاء القـنصل
االيــطــالـي في الــعــراق الـــســانــدرو
منيـني والسكـرتير الـثاني لـلسفارة
االيطالية  كيارا فرانكيني  واخلبير
ـلــحــقـيــة الـثــقـافــيـة الـثــقــافي في ا
االيـطــالــيــة رشــا مــهــدي حــسـ  .
حــيث دار احلــديث عـن مــد جــسـور
الــتــعـاون الــفـنـي مع الـدائــرة حـول
اقــامـة نـشـاطـات واعــمـال مـشـتـركـة
وارسال عدد من الفنان واالساتذة
وسيقية من مدرسة بغداد للفنون ا
الــتــعــبــيــريــة و مــعــهــد الــدراسـات
ــــوســـيـــقـــيـــة الـى ايـــطـــالـــيـــا كي ا

الـــبــــلــــديـن وعـــلـى الــــصـــعــــيــــدين
ـوسـيـقي والـفـني ).وزار الـقـنـصل ا
قاعـة الرباط الـتابعـة للـدائرة مبـيناً
اعـجـابه وتـقـديـره باالعـمـال الـفـنـية
الــتي تــقـوم بــهــا الـدائــرة من خالل
ـهـرجـانـهـا الـكـبـيـر الـذي الـتـهـيـئـة 
سيـقام قـريبـاً.وحضـر اللـقاء الـفنان
حسـ فـجر مـدير الـقسم الـفني في

وسيقى والباليه . مدرسة ا

في فـتـرة الظـهـيرة تـنـقشـع الغـيـوم تدريـجـيا لـيـصبح
مزاجك أفضل قليال.
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 ال شيء يـحــصل مـعك في الــصـبــاح لـكـنك ســتـكـون
مرتاحا وسعيدا.رقم احلظ.2
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ـسـاء بــسـبب ضــغط الـعـمل انـتـبـه إلى صـحـتـك في ا
واحرص على أن تنعم بالراحة.
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ـعــاجلـة مـشــاكل في مـجــال الـعـائــلـة والـتي اسـتــعـد 
كن احلديث معك. ستجعلك عصبيا وال 
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يفضل أن تـغلق أذنيك ألنك تـسمع الكـثير من الكالم
الذي لن يعجبك.

¡«“u'«

ـفـيـد أن ال تـتكـلـم وال تعـطـي قرارا, ـسـاء من ا  في ا
صلحتك . ألنه لن يكون 

”uI «

كالم مـن زمالء يـطال أمـورك الـشـخـصـيـة والـعـائـلـية
ا يثير غضبك.

ÊUÞd «

تـكـتم عـلى امـورك وبـخـاصـة إذا كـان يـخص عالقـتك
العاطفية.رقم احلظ .3
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انــتـــبه إلى كل كــلـــمــة تــقــولــهـــا وال جتــعل اآلخــرين
يستفزونك بسهولة.
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ـشاكل تتضخم بـينك وب بعض الزمالء  ال جتعل ا
أعد الهدوء إلى األجواء. 
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ا يجعلك ـواعيد  ساء فـيه الكثير من البرامج وا  ا
بحيرة من أمرك.
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يتطـلب اخلطأ الذي ارتكبته في حق الشريك فترة من
الوقت لنسيانه.

 u(«
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أوجــد مــفــردات ومـعــاني
الكـلمـات التي تـشترك مع
بــعــضــهـا بــعــضــاً بــاخـر

حرف من كل كلمة :
1-6= دولة آفروعربية

6-12= نــــــاد اســـــبــــــاني
شهير لكرة القدم

12-16= القـط اشــــــــــــارة
االرسال

16- 20= يزاول
20-22= مـن احلـــــــــواس

اخلمس
نية 22- 24= مدينة 

عمان
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ــشــرفـة إذا مــا  اســتــذكــار الــســيــرة ا
ــوقف ذلك عـنــدمــا يــســتــدعي ا لــلــرواد
خاصـة في منـاسـبات مـعيـنـة لهـا ظرفـها
كـأنْ تـتـعـرض فــيـهـا تـتـطـلـعـات اخلـاص
الفنان الـى التهميـش على أيدي القوى
ـمسـكـة بـسـلـطـة الـقـرار في الـبالد فان ا
ذلك سيـعزز مـن مكـانة الـفـنانـ الشـباب
ولـهـذا لم اجـد ـســتـقـبل ـثـلـون ا النـهم 
ـا كـتـبـه من تـعـلـيق احـد سـبـبـا مـقــنـعـا 
اخملــرجــ الـشــبــاب عــلى صــفــحــته في
(فــيــســبــوك) مــعــبـــرا فــيه عن انــزعــاجه
الشـديد مـن تكـرار ذكر أسـمـاء الرواد في
اكثـر من منـاسـبة  ومـنهـا الـتجـمع الذي
نظـمته نـقابـة الفـنانـ في نيـنوى عـصر
يـــوم االحــد  5أيــار داخـل مــبـــنى قـــاعــة
الـربـيع احـتــجـاجـا عـلى اهــمـالـهـا وعـدم
اعمـارها مـن قبل إدارة احملـافـظة بـعد ان
كـانت قــد تـضــررت كـثــيـرا جــراء احلـرب
ــــوصل في األخـــيــــرة اثـــنــــاء حتـــريـــر ا
منتـصف العام  ? 2017حتى انه لم يكن
موفـقـا بـاستـخـدامه كـلـمة(الـعـبـاقرة) في
اشــارته الى جــيـل الــرواد الــذين وقــفــوا
على خـشـبة مـسـرح الربـيع في مـا مضى
واظن ان مـعـنى الــكـلـمـة في من الـسـنــ
السـياق الـذي وردت فيه اليـدخل في باب
إذا مــــا يـــذهـب بـــاالجتـــاه الـــتــــعـــظــــيم 

عاكس.  ا
إذا كـان لـديــنـا من مالحــظـات نـســجـلـهـا
ـســتـواهم عـلى جــيل الـرواد  تــتـعــلق 
الفـني او الـفـرص الـتي نالـوهـا  يـنـبغي
ان نكون مـوضوعيـ ومنصـف اخذين
ــثــابـة انــهم كــانــوا  بــنــظـر االعــتــبــار 
الكتيبة االولى التي تقدمت الصفوف في
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مـــعـــركـــة شـــديــدة الـــشـــراســـة مـع قــوى
مــجـتــمــعـيــة كــانت تــنــظـر الــيــهم بــعـ
وحتملت بـسبب ذلك الكـثير من االحتقـار
ـعـيـشيـة والـقيـمـية الجل ان التـحـديات ا
يـكـون لالجــيـال الالحــقـة نـقــطـة انـطالق
ال أن واضـحـة يـبـنـون عـليـهـا خـطـواتـهم
مـع كل يــــــبـــــــدأوا من حلـــــــظــــــة فــــــراغ 
الـصــعــوبـات الــتي تــفــرضـهــا مــثل هـذه

اللحظة.
ــتـحــضـرة عـادة مــا  تـفــخــر الـشــعـوب ا
وتــصــر عــلى تــكـرار بــفـنــانــيــهــا الـرواد
ــنــاســبــات في ا الــتــذكــيــر بــاســمـــائــهم
وهي بـذلك تـسـتـعـيد ـدونـات والكـتـب وا
خـاصـة عــنـدمـا جتـد وعـيـهــا وكـرامـتـهــا
هويتها احلضارية تتعرض الى التشويه
والـــــتـــــخــــريـب والـــــتــــزيـــــيـف من قـــــبل
واصـــرارهــــا عـــلى االحـــتـــفـــاء االخـــرين
بـاسـمـائـهم  يـؤكــد عـلى  مـدى تـمـسـكـهـا
بقـواعـد اخالقيـة عـاليـة اليـختـلف عـليـها

اثنان .
ـنـصـفـون امـام الـوقـائع وإذا مـا تـوقف ا
واالجنازات التي حققها الرواد وقيَّموها
في سياق ظرفها التاريخي بكل تعقيداته
فـــإنـــهم لن يـــتـــرددوا في ان وحتـــديـــاته
يطـلقـوا علـيـهم من (باب االحـترام) صـفة
واحلـقيقـة التي التـقبل الـنقاش العبـاقرة
ان أجــيــال الــفــنـــانــ الــرواد(بــعــضــهم
مــــايــــزال حــــاضــــرا وفــــاعـال ويــــنــــبض
ــا ــا قــدمــوه مـن عــطــاء و بــاحلــيـــاة)
كـــانـــوا في حتـــمـــلـــوه من تـــضـــحـــيـــات
احملصلة النهائية سببا رئيسا في ظهور
ــلــحــة امــام اعـ احلــاجــة الــعــلــمــيــة ا
ـسـؤولـ في الــدولـة لـتـاســيس مـعـهـد ا
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وكـان من بيـنهم عُـمَّال وكَـسَبة وعوائلـها
فـقــراء ومـعـلــمـون وطــلـبـة ومــنـتــسـبـون
لـلــصـحــة والـشــرطـة واغــلب مـؤســسـات
مثل الرواد كان منتسبا الدولة . احد ا
الى ســــلـك الــــشــــرطــــة في مــــحــــافــــظــــة
كانت اسـمه  مـحـمـد نـافع الـنـمـر نـينـوى
وظـيــفـته تــقـتـضـي مـنه ان يــقـود دراجـة
بـخاريـة فـجـر كل يـوم  مـنـطـلـقـا بـها من
ــوصـل بـــاجتــاه دهـــوك ومن ثـم زاخــو ا
اليــــصــــال  بـــريــــد دائــــرة اجلــــنــــســــيـــة
واسـتمر واجلوازات التي يـنتـسب اليـها
ورغم مخاطر بوظيفته هذه سنـ طويلة
شـقـة التي كـان يـواجهـها لم الطـريق وا
اعـرف عـنه سـوى احلـرص الـشـديـد عـلى
ـوصل ان يـعــود عــصــرا من زاخـو الـى ا
ليلتحق بزمالئه في( فرقة مسرح الرواد)
الذين كانـوا يتدربـون على خشـبة مسرح
الـربــيع حــتى يـؤدي دوره فـي الـتــمـارين
علما بـانه في مطلع ثمانينات سرحية  ا
ـثل ــاضي نـال جـائــزة افـضل  الـقـرن ا
عـراقـي في مـهــرجــان مــسـرحي اقــيم في
ـركــز الــعـراقي ـوصل واشــرف عــلـيـه ا ا
للـمـسـرح  وشـاركت فـيه فـرق مـسـرحـية
ـا في عـراقـيـة  من مـعـظم مـدن الـعـراق 
ذلك فـرق بـغـداد  واجلـائــزة الـتي نـالـهـا
كـانت عن دوره في مـســرحـيـة بـعـنـوان (

الفنون اجلـميلةعام  1977وكليـة الفنون
بــالــتـالي ـوصل عـام  1997في مـديــنــة ا
البـد من االقــرار بـان  كل اجــيـال الـطــلـبـة
والــفـنــانــ الــذين تــخــرجــوا من هــاتـ
ويحـملـون اليوم ؤسسـت الـعلـميتـ  ا
ـاجــسـتــيـر شـهــادات الـبــكــالـوريــوس وا
كلهم والدكتوراه ومعهم أيـضا اساتذتهم
بدون استثناء مدينـون بالفضل لكل فنان
من جـيل الـرواد حـتـى لـو لم يـنل شـهـادة
ا أن كل واحد منهم طا ية في الفن اكاد
نذر حياته وسمعته الشخصية والعائلية
الجل ان يـــزرع الــبـــذرة األولى في تـــربــة
واصـر عـلى ان يـقف تـكـاد ان تـكـون بــور
فــوق خــشـــبــة مـــســرح الــربـــيع الســعــاد
اجلمـهـور ضـاربـا عـرض احلـائط مـوقـفا
اجتماعيا جارحـا كان ينتقص من  شرف
والرواد كل شخص يعـمل في مجـال الفن
لم يكن يـشـغـلهم في ذروة شغـفـهم بـالفـن
ـــعـــرفـــة ســـوى ان يـــوقـــظـــوا الـــوعي وا

تعة لدى اجلمهور. ويشيعوا ا
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اجـيـال واجيـال مـن الـفنـانـ الـنـبالء من
الذين وقفوا على خشبة مسرح الربيع او
احـتـوتــهم اروقـته وغـرفـه خالل اكـثـر من
من مـسرحيـ وموسيـقي خمسـة عقود
كانوا يعملون وكتاب  ورسام ونحات
بـصــمت وزهــد اليـنــافــسـهم عــلــيه سـوى
ومن غـير ان االبطـال في سـاحـات الـوغى
يــــنــــشــــغــــلــــوا بــــاســــالـــــيب الــــتــــرويج
كــمـــا يــحـــصل الــيـــوم عــلى والــتـــهــريـج
صـفـحــات مـواقع الــتـواصل االجــتـمـاعي

عند تقد اكثر االعمال سذاجة .
لـقـد حـالـفـني احلظ انـني عـاصـرت اغـلب
ــســرحــيـة والــفــنــيــة في رواد احلــركــة ا
وصـل منـذ مـنـتـصف سـبعـيـنـات الـقرن ا
ولن تـــغــيـب عن ذاكـــرتي نـــبــرة ــاضـي ا
أصـواتــهم ومالمــحــهم وظـرافــة الــكـثــيـر
ودائمـا مـا كـانـوا يـجـيـئـون سـيرا مـنهـم 
عـلى االقـدام الى مـسـرح الـربـيع مـعـبـأين
بــالـــعــشق قـــاطــعــ االزقـــة والــشــوارع
واجلسور من بعد ان انـتهوا من أعمالهم
ــديـــنــة قـــادمــ مـن قــلـب ا ووظــائـــفـــهم
وأجزم ان العريقـة وضواحيهـا واطرافها
جمـيـعـهم يـنتـمـون الى اشـرف بيـوتـاتـها

حــكـايــات لــلــنــاس ) اعــداد ســلــوى زكـو
اخراج يسن طه  حـيث جسـد شخـصية
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على مدى سن طوال كان الرواد يلتقون
فـي قــــــاعــــــة مــــــســــــرح الــــــربــــــيـع الجل
يــــجـــمــــعـــهـم احلب والــــشـــغف الـــعــــمل
فـــيـــتـــنــاقـــشـــون ويـــفـــكــرون واالخالص
ويــتــجــادلــون الجل ان يــقــدمــوا عــرضــا
من غير ان مسرحيا او امـسية موسيـقية
يضعوا فـي اعتبارهـم ان يزداد رصيدهم
سـوى ان يرتـفع  رصيـد احملبة في البنك
لدى جـمـهـورهم الـذي يتـابـعـهم ويـصفق

لعملهم .
سيرة الشاقة التي مروا بها ورغم هذه ا
 لــكي يــضـــعــوا االسس الــتـي ســتــبــني
علـيـهـا في مـا بعـد  االجـيـال الـتي جاءت
من بـعـدهم  وقـطـفت ثـمـرة عرقـهم إال ان
اي واحـد  مـنــهم لم يـنل من الــتـكـر مـا
يـــســــتـــحــــقه  ســـواء كــــان  مـــعــــنـــويـــا
أوماديـا.وإذ تـطالب نـقـابة الـفـنانـ فرع
نـيـنــوى بـاعــمـار خـشــبـة الـربــيع وتـدعم
طـلــبـهـا بــاسـمــاء ورمـوز لـهــا تـاريــخـهـا
واجنــازاتــهــا الـــتي بــاتت حتـــسب عــلى
ــضيء لــلـــمــديــنـــة فــهــذا مــا الــتــاريـخ ا

تستحق التقدير عليه. 

وصل ا
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{ لـــــوس اجنــــــلـــــوس - وكـــــاالت -
ـية أديل مع حـضرت الـنـجمـة العـا
صــديـــقــهــا الـــوكــيل الـــريــاضي
ريـــتش بـــول احــدى مـــبـــاريــات
الـدوري االميـركي لـلـمحـتـرف
في كـرة الـسـلـة.وارتـدت أديل
لــلـمــنـاســبـة ثــيـاب ريــاضـيـة
بـــســـيـــطـــة حـــافـــظت أديل
الـبالغة من العمر  34عاماً
عـلى مــاكـيــاجـهــا في حـده
االدنى كـما زينت اطاللـتها
بـأقراط دائرية ذهـبية.بـينما
ارتدى صديقها ريتش بول
هـــــودي اســـــود مـع حــــذاء
ريـــــاضي ابـــــيض جـــــلس
الـثــنـائي مـع اشـخـاص
بــــــــدا انـــــــــهــــــــمــــــــا
يـستمتعان برفقتهما
اذ كـانوا يـضحـكون
ــــــــــرحــــــــــون مـع و
جــــيـــرانـــهم. وكـــانت
الـنجمة احلائزة على
جــــائـــــزة الــــغــــرامي
شـاركت منـذ اسبوع
مـجــمـوعـة مـن الـصـور
حتـــــتـــــفل مـن خاللـــــهـــــا
بـــعالقــتــهــا مع ريــتش بــول
وعــــلــــقـت عــــلــــيــــهــــا (الــــوقت

يطيــــر).
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الضمانات في درء خطر الصحراء التي تهب على مدينة  تتخصر بالنخل
وتـتـدرع بــالـشـجــر وتـزف شـمــوع اخلـضــر في مـيـاه ضــحـلــة الى  مـقـام

اخلضر !
ثمـة مخـاطـر ماكـانت ابدا في احلـسـبان ; لـيس لوقـعـتهـا دافعـة ; فـنيـنوى
ـوظف رفعت شعـار لكل مـوظف شجـره وبلـمح البـصر استـحال جـميع ا
الى مـزارعــ وفالحـ ومــغـارســ ; ثم هـبت عــاصـفــة هـوجــاء اطـاحت

بالفسائل ومحقت اخلمائل !
  دعيت مع جورج قـرداحي حلضور اعـمال الدورة الـثالثة والـعشرين من
اعمال معرض الكـتاب الدولي  فشعـرت بالزهو انني عـوملت كنجم شأني
وجورج سـواء بسـواء لكن االنـدفاع نـحـوه اعلى واكـبر واشـمل واعم فاذا

ماغاب توجه الناس الي وتذكرت ماكان يردده عريان :
 كلما امر بدرب تتزاحم الناس علي ويتعب الياخذ تصاوير !

 في جوالت وسط نذر حرب عاصفة الصحراء ; مررنا باحنحة وحواصل
للكتاب  ليسألني صحفي شاب : كيف وجدت معرض الكتاب ?

 قلت : الادري كم سـعر نـفر الـكبـاب ? الني تـلقـيت دعوات شـتى من مدن
عراقـية يـصـعب علي بـلـوغهـا اال بـدليل ومـضـيف وكل اهلـنـا قدهـا وقدود
طاعم العراقية نوع في ا وماعليهم زود .. لكن من دفع وتدافع (والويـر 
في االردن ) قال لي : ان سـعر الـكتاب ارخـص من نفـر الكـباب .. لكـنني
دعـوت شـابـة (اعالمـيـة ) فــارعـة ان تـنـصب سـيــطـرة عـلى اخلـارجـ من
طـبوعات تبـضعـ من معـرض الكـتاب وتدقق في فـواتيـر الدفع ونـوع ا ا
التي اقتـنوهـا  فاذا في طلـيعـتهـا كتب التـنمـية الـبشريـة عن تقـنيات احلب
وستـراتـيـجـيـات الـسعـادة الـتي يـضـعـهـا مـتطـوعـون الشـهـار الـود وااللـفة

واالئتالف  ب الناس وهو يفتقدونها في حياتهم اخلاصة ... 
عـرض رحـبة مـفتـوحة تـمد  اذرعـها  والنـاس بعـد ذلك يجـدون ساحـات ا
االخطـبـوطيـة لـهم لـقضـاء اوقـات حرة واشـتـركـية بـعـد انتـصـاف الـليل ثم
يـحـجــون الى مـطـاعـم الـكـبــاب الـتي  تـؤكــد ان بـغـداد  –وفق احـصـائـيـة
تخمـينـية غـير رسـمية  –من اكثر الـعواصم الـعربـية التي تـفوق نـظيـراتها
ـدن من دول اجلـوار في انــتـاج الــكــبـاب وتــرويـجه بــ الــقـاصــدين من ا

االقرب الى العاصمة .
 كم عدد القراء حقا?

 ثمة مواقع مـحايده  للـتواصل االجتـماعي تقول : ان الـعراقي هم اذكى
شعوب العرب .

 والعراقيات هن االجمل .
ـكن ان تــدون (دون سـنــد احـصـائي  ووفق لـهـذا االنــسـيــاق والـسـبــاق 

رقمي دقيق ) ان الكتاب يجد ب الناس في العراق
زيد من الترحاب ! ا

  يسقط التـراب ; ويعيش الكـباب ويحتـضر الكتاب
والف رحمة على روح مظفر النواب  !

مسبوق بانتاج  13فيلما قصيرا ودعم
خـمسة افالم روائيـة  و هناك مادة عن
مـديــر الـتـصـويـر الـســيـنـمـائي شـكـيب
رشـيـد  وكـتب اخملـرج صـالح الـصحن
حتت عـنوان (افكار سينـمائية ماذا لو?
وتــضـمـن الـعــدد مـلــفــا عن مـهــرجـان (
الـقـارات الثالث لـلسـيـنمـا وختم الـعدد
بــقـراءة في كــتـاب بــعـنـوان الــسـيــنـمـا
ي عــقــيل مــهـدي الــفــرنــسـيــة لالكــاد
اضـافـة الى ماحـمله الـعدد الـذي يراس
مــجــلس ادارتـه الــفــنــان ســعــد نــعــمـة
طــريف وعـبــد الـعــلـيـم الـبــنـاء رئــيـسـا
لـلتحرير ومهدي عبـاس مديرا للتحرير
عـددا من الصور الـفوتغرافـية والصور

الفنية.
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صـدرالعـدد التاسع من اجملـلة الشـهرية
ــسـتـقـلــة( الـسـيــنـمـائي) الــتي تـعـنى ا
بـشؤون الـسيـنما  وتـضمن الـعدد مـلفا
عـن مـهـرجـان الـقــاهـرة الـدولي بـدورته
43وجــوائــز الفالم اجــنــبــيــة وعــربــيـة
واخـرى لـفـنـانـ عـرب واجـانب  كـذلك
تــضـمن الـعـنــاوين الـتـالــيـة : مـخـرجـو
االفـالم الــوثــاقـــيــة ونــســـاء من حــديــد
وتـضـمن فـيـلـمـو غرافـيـا شـكـيب رشـيد
ومــلــفــا عـن مــهــرجــان كــلــيــة الــفــنــون
اجلـميلة  وايـضا رسالة باريس  ودور
الـسيـنما فـي بغداد  وكـتب سعـد نعمه
حتـت عـــنـــوان في دائـــرة الـــســـيـــنـــمـــا
ـــســـرح  حــراك ســـيـــنــمـــائي غـــيــر وا
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ّت دائـرة الـفـنون الـعـامـة لـوحـة متـحـفـيـة للـفـنـان عـياض رَ
ــوسـومـة بــعـنـوان (لــيـلــة الـعـدوان)وهي بــقـيـاس الـدوري وا
ــادةِ الــزيت عــلى الــقــمـاش  120&110 سم مــرســومــة 
وكانت الـلوحة تـعاني من تـشققـاتٍ على سطحِ الـقماش مع
تراكم الغبار عليها.وعلى أِثرهِ خَضَعت اللوحة للمعاجلةِ من
قبلِ شـعبة ترميمِ األعمال الفنية على يدِ الفنان بالل بشير
وجرى تـنظيفـها من الغبـارِ واصالحِ التشقـقات في القماشِ
وإعـادةِ تــلـوين هـذه االمـاكن وإصالحِ الـدعـامـات اخلـشـبـيـة

خاللَ مدةٍ اقصاها خمسةَ أيام.

قصته منفصلة تماماً عما قدم سابقاً كما
انـتـقل مـوقع تـصـويـر أحـداث العـمل من
لبنان إلـى تركيا.وسيـضم العمل الذي
كــتــبه عـــصــام بــو خــالـــد ســعــيــد
ســـرحـــان وســـامــــر الـــبـــرقـــاوي
مجموعة من الفنان اللبنان
على رأسـهم زينـة مكي  بيـنما
ســيـعـود الـلـبـنـاني رفـيق عـلي
أحـمـد إلى الـفـيـلم بـشـخـصـية
"نـاظم الــعــالي" الـتـي قـدمــهـا
ـوسم الثاني من سابـقاً في ا
الـعـمل  فـيـمـا سـيـكون لـ (أم
جبل) الفـنانة منى واصف

ظهور خاص.

شاركة إجازتها سـتحسم قرارها بـشأن ا
نصات في مسلسل جديد لصالح إحدى ا
العربية وهو العرض الذي تلقته من فترة
ـطـلـقـة بـعد وتـعـود من خالله لـلـبـطـولـة ا
ـــاضـــيـــة مــــشـــاركـــات خـالل الـــفـــتــــرة ا
ـسلسـل سيـكون أكثـر من موسـم أيضا وا
على أن يتم تصويره في سبتمبر ليعرض

في نهاية العام.
ــمـــثــلــتــيم حــسن عن مـن جــهــته كــشف ا
اقـتراب مـوعـد عرض فـيلم (الـهـيبـة) الذي
 تــصــويــره في لــبــنــان وتــركــيــا حتت
إشــراف اخملـــرج ســامــر الـــبــرقــاوي وفي
مـضـمـون يـختـلـف عن مـضـمـون مسـلـسل
الــهــيــبــة .ونــشــر “حــسن عــبــر حــســابه
الشخصي عـلى الفبسبوك بـوستر الفيلم
وعـلق علـيه (فيلم الـهيـبة قـريبـاً إن شالله
ـقــرر أن يـكــون هـذا في الـصــاالت).ومن ا
الــفــيـــلم خــتـــامــاً لــســلـــســلــة "الـــهــيــبــة"
التـلفزيونـية التـي استمرت  5أجزاء على
الــشــاشــة حــيـث ســيــكــون هــنــاك عـدة

ـــســـلـــسل اخـــتـالفـــات بـــ ا
والـــــفــــيـــــلم كــــون
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احـتفـلت الفـنانـة السـورية صـفاء سـلطان
ـقطع بـعـيد مـيالد إبـنـتهـا "أمـلي" وذلك 
فـيـديـو نـشـرته عـبـر حـسابـهـا عـلى مـوقع
الــتـواصل اإلجـتـمــاعي.وظـهـرت أمـلي في
الصور بـكل مراحل حياتـها منذ الـطفولة
جموعة صور قامت بجمعها كما ظهرا
.وعلقت سلطان على بصور مشتركة سوياً
ــنــشــور مــعــبــرة عن حــبــهــا الــكــبــيــر ا
ميـزة للغـاية بإبنـتها وقالت: وعالقتـها ا
(كل عام وانـتي بنـتي ورفيقـتي وحبـيبتي
واختي وعيوني يلي بـشوف الدنيه حلوه
فيهن بحبك مامي عقبال ال 100سنه فرح
وجناح وحـب وسعـاده وراحة بـال ياروح

امك انتي).
صرية رانيا يوسف مثلة ا فيما تقضي ا
عــطـلــتــهـا الــصـيــفـيــة في الــوقت احلـالي
بـصـحـبة إبـنـتهـا خـصـوصاً وأنـهـا كانت
قبل رمضـان قد انتهت من تـصوير دورها
بـالـكـامل في مـسـلـسل (عـالم تـانـي)والذي
جتــســد خالله شــخــصـيــة عــازفـة بــيــانـو
تـتـعـرض حلادث وهـو الـعـمل الـذي خرج

نافـسة الرمضـانية.يوسف من ا
بـعــد الـعـودة من
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

وردتـني مـقاطع مـن أحاديث شـخـصيـات تـربـوية لـهـا جتارب
طـويلـة في التـربيـة والتـعلـيم الثـانوي خـاصة كانـت قد جرت
في ورشـة نقـاش في نيـنوى قـبل أيام. وقـبلـها استـمعت الى
يـة وجتارية نـقاشات مـسجلـة القتـصادي من أوسـاط اكاد
عـلى معرفة بتفاصيل الوضع االقتصـادي العام للبلد وتكتنز
عـاجلات والرؤى. وسوى ذلك كثير من أحـاديثهم باحللول وا
ـــفـــيـــدة لــذوي الـــكـــفـــاءات من ــداخـالت ا أوراق الـــعـــمـل وا
اخـتصاصات كـثيرة الذين لـيس بأيديهم سـلطة أو صالحية
سـوى قــول الـكــلـمــة الـتي يــنـبــغي ان تــقـال من أجل إيــقـاف
ـعـنيـة معـاجلـتهـا وكل وزير تـداعيـات لم تـستـطع الوزارات ا
شاكل عن وعي منه او ـر بالوزارة يخلّف وراءه تـركة من ا
من دون وعـيه كـونـهـا مـنـاصب مـرهـونـة بـالـكـتل الـسـيـاسـية
تعاقـبة بحسب أهوائها ثليها في احلـكومات ا الـتي حترك 
ــا ال يـســتـطــيع رئـيس ـصــلـحــيـة  واجـنـداتــهـا اخلــفـيــة وا

احلكومة نفسه مواجهته.
آراء ذوي اخلـبــرة الـتـي تـطـلـق في نـدوات صــغـيـرة او ورش
عـمل ضـيـقـة أو مـؤتـمـرات في مـدن بـعـيـدة عن الـعـاصـمـة او
ـعارف والبدّ من داخـلهـا أحيانـاً هي كنـوز من التـجارب وا
عـنـيـة وعـدم تركـهـا تـضيع اإلفـادة مـنهـا بـحـسب الـوزارات ا
عـلى مواقع التواصل االجتمـاعي وكأنّها كالم عادي ويومي

من السهل جتاوزه.
ستـشارية اخلـبرات العـميقـة التي تسـتحق ان تمـارس دور ا
لـلـوزارات كـافـة ال تـزال تـقـع في الـزوايـا اجملـهـولـة يـطـويـهـا

الزمن في حال وجودها داخل العراق.
وجودة في اخلارج فقد أفادت الدول الذكية  امّا اخلبرات ا
وت واغـلبهـا عربـية منـها اقـصى فائدة ثم يـلفـها الغـياب وا
بـعيدا عن الـوطن ألنه ليس هنـاك مصلحـة سياسـية لدى أية
جـهـة حـاكـمـة الـيـوم او قـبل ذلك إلرسـال طـائـرة رئـاسـية او
سـيـارة واحــدة من مـوكب زعـيـم سـيـاسي بـائـس جلـلب جـثـة
توفي من أولئك العلماء والكفاءات لتدفن في تراب العراق. ا

من الــصــعـب عــلى أي مــراقب أن يـــرى في هــذه الــثــغــرات
ـهولة من األخطاء واخلـطايا ضد الـبلد أعماال عـفوية وغير ا
مـدروسة ومبيت لـها  لكي تـستمـر القافلـة في مسيـرها نحو
ذلك اجملـهــول الـذي يــظـنـونـه مـعـلــومـاً عن غــفـلــة أو غـبـاء أو

رعونة.  

أنا حـزين على أدبـائـنا وكـتَّـابنـا الذين نـغـرقهم بـالـدموع بـعد
موتـهم وال نوجه لـهم التحـية إال بعـد أن يكونـوا عاجزين عن
ـثلـها وال بـأحـسن منـها. كـأنهـم ال يسـتحـقون مـنّا ردِّها. ال 
األسف إال بـعـد رحــيـلـهم. ولــو أنـنـا بـكــيـنـا لـهم فـي حـيـاتـهم

لهانت عليهم ويالت الدنيا وأهوالها.
ـوتـون دون أن تـكـون لهـم فـخـامة وحزيـن أكـثـر وأنـا أراهم 
اجلـنـازة أو حـتى جــنـازة مـتـواضـعـة تـلـيق بـأسـمـائـهم. ومن
حـسن حــظــهم أنــهم ال يــرون من يـســيــر في تــشـيِّــيــعـهم أو
يـحـضــر مـجـلس عــزائـهم وإال لــكـانت مـصــيـبـتــهم أكـبـر من

موتهم!.
ومهـما كانت اجلنازة متواضـعة والوفاء نادراً فإنه ال ينقص
من قيـمة بـدر شـاكر الـسيـاب شـيئـاً وهو الـشـاعر الـكبـير أن
أربعـة أشـخاص فـقط سـاروا في جنـازته إلى مـقبـرة احلسن

البصري. 
مثـلما ال يقلِّل من مقام الـشيخ جالل احلنفي العالم والعالمة
ـشي في جـنـازته حـتى تـوهم الـناس أن أنـنا لم جنـد أحـداً 
ـــشي وحـــيــداً مع ــشـي وحــده أو أن احلـــنــفي  الــنـــعش 

جنازته!.
ش في جـنـازته ـنـفـلـوطي لم  ويـوم مـات األديب مـصـطـفى ا
سوى سـتـة أشخـاص من أسـرته. فقـد انـشغـلت مـصر كـلـها
بحـادث اطالق الرصاص على زعيمها سعد زغلول وفي ذلك

نعاه أحمد شوقي قائالً: 
اختـرتَ يــومَ الهـول يــومَ وداعِ
ونعاكَ في عصف الرياح الناعـي
مَنْ ماتَ في فَزَعِ القيامةِ لم يجدْ
قَدَمَــاً تشيِّـــعُ أو حفـاوةَ ساعـي

والـشـاعـر سـعدي يـوسف حـمـلـوا جـثمـانه إلى مـثـواه األخـير
شيّع تماماً.  في مقبرة بلندن وكانت اجلنازة خالية منَ ا
وشـاعــرنـا يــوسف الـصــائغ انـطــفـأت عــيـنــاه في دمـشق ولم
يـشــعـر أحــد بـرحـيــله وال سـار في جــنـازته وال نــعـاه احتـاد
األدباء وال قـال في رثائه كلمة.. أما الشـاعر عبد الرزاق عبد
ـة خالفاً الواحـد فـكـانت طريـقـة دفـنه في بـاريس غـريبـة ومـؤ

لوصيته!.
وجـنـازة مـحـمـد حــسـنـ هـيـكل كـانت مــتـواضـعـة تـخـلـو من
الــتــشــيّــيع الــرســمي. فــقــد شــاءت مــصــادفــات األســتــئـذان
بـاالنـصراف “لألسـتاذ ”أن يـرافـقه في رحيـله بـطـرس غالي
الـسـيـاسي الـعتـيـد. لـكن لم يـنـقص من قـدر باشـا الـصـحـافة
الـعـربـيـة أن جــنـازته كـانت أكـثـر تـواضــعـاً من جـنـازة عـمـيـد
ـصـريـة وأن أركـان الـدولـة لم يـشـاركـوا في الـدبـلـومـاسـيـة ا
تشـيّـيعه.األديب األيـرلـندي بـرنـاردشو نـشـر نعـيه قـبل وفاته
ـشـوا في جـنـازته. وبـعـضـهم كـتب وطـلب من الـنـاس أن ال 

.! ت ولكن دفن حيَّاً على قبره هذه العبارة: لم 
وعبـد الرحـمن شكـري الشاعـر الرقـيق اختـفى عشـرين عاماً
وعاش سـراً ومات يـوم اكتـشفـوا مكـانه منـزوياً في الـشارع

ولم يسر في جنازته أحد.
الشـاعر الفرنسي رامبو مـات وحيداً وكتب رسالة إلى أخته
يــقــول فـــيــهــا: “حــيـــاتــنـــا بــؤس بال نـــهــايـــة فــلــمـــاذا نــحن

موجودون.!
واألديب اإلغــريـقي سـمــونـيـدس اخـتــار أن يـكـتب عــلى قـبـره
عذب رُّ إلى جوار قبري قل لهم إن ا عبارة تقول: “يا من 
اني السـاخر هاينه بيتان نـاموا هنا.!”وعلى قـبر الشاعر األ
مـن الـــشـــعـــر تـــرجــــمـــهـــمـــا األديب
ــازني بـهـذا ابـراهـيم عــبـد الـقـادر ا

عنى: ا
! أيها الزائر قبري اتْلُ ماخُطَّ أمامَكْ
ها هـنـا فـاعـلم عـظامي لـيـتـهـا كانت

عظامَك!.
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{ لــوس اجنــلس -بــاريس(أ ف
ب)  – الزمان 

مثل  انطلـقت االثن محـاكمة ا
األمـــيــــركي بـــيـل كـــوســـبي (84
عــامــاً) مـــدنــيــاً أمـــام الــقــضــاء
ــثل أمـام إحـدى األمــيـركي إذ 
مـحــاكم كــالــيــفــورنـيــا بــتــهــمـة
االعـتـداء اجلنـسي عـلى مـراهـقة

. قبل نحو خمس عاماً
وتــــقـــول جــــودي هــــوث إنــــهـــا
تـــعـــرضـت عــام  1974العـــتــداء
ـمـثل الـذي جــنـسي من جـانـب ا
ثالي جسّـد لسنـوات دور األب ا
في مــــســـلــــسل »ذي كــــوســــبي
شوو «في مــقـر مـؤسـس مـجـلـة
»بالي بــــوي ?«وكـــانـت تـــبــــلغ

. آنذاك  15عاماً
وتــــؤكّـــد أنـــهـــا تـــعـــرضت ألذى
نــفـسـي يالزمــهـا مــنــذ حــصـول

فترضة. الوقائع ا
وتـشـيــر هـوث إلى أنّـهــا قـابـلت
بـيل كـوسـبي في مـوقع تـصـوير
ــمــثل أحــد األفـالم وتــقـول إنّ ا
دعـاها بـعد الـتـصويـر إلى نادي
الــتــنس اخلــاص به وأعــطــاهــا
كـــاســــاً من الــــكـــحــــول قـــبل أن
يـصــطـحـبــهـا إلى مــقـر مـؤسس
ـعـروف مـجــلـة »بالي بـوي) «ا
بـ«بالي بوي مانشن («ويعتدي

عليها.
ويــنـفي كـوســبي الـذي سـبق أن
اتّــــهـــمـــتـه عـــشـــرات الــــنـــســـاء
بــاالعــتـــداء اجلــنــسي عــلــيــهنّ

أقوال جودي هوث.

ـــمــثل في وكــان أُطـــلق ســراح ا
حــزيـران/يــونـيـو  2021بـعــدمـا
ألـــغت احملـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا في
بنسلـفانيا احلكم عـليه بالسجن
لـفــتـرة ال تـقل عن ثالث سـنـوات
العـتــدائه جــنـســيـاً ســنـة 2004
على أندريا كوستاند التي كانت
ـديـنة تـعـمل في جامـعـة تـمبل 

فيالدلفيا.
ورفــــعت جــــودي هــــوث دعـــوى
مـــــــدنــــــــيــــــــة في  2كــــــــانـــــــون
األول/ديـــســـمـــبـــر  ?2014لـــكنّ

احملكمة علقت اإلجراءات بسبب
دعـوى جـنــائـيـة كـانـت مـرفـوعـة

رحلة. ضد كوسبي في تلك ا
واعتبر كثيرون أنّ قرار احملكمة
العـليـا في بنسـلفـانيا بـاإلضافة
إلى رفض اســـــتــــئــــنــــاف هــــذه
الـدعـوى أمــام احملـكـمـة الــعـلـيـا
األميركـية في آذار/مارس 2022
شــكّال إسـاءة حلــركـة »مي تـو«

رأة  ناهضة للعنف ضد ا ا
وفي فــرنــســا  ثـبــتت مــحــكــمـة
االسـتـئنـاف في بـاريس الـثالثاء

الـذي اعـتــمـد فـيه الــشـاب عـلى
قـــطـع غـــيـــار كـــانت بـــحـــوزته

بضعة أيام.
وتــتــألـف الــعــربــة الــتي تــبــدو
كأنهـا من عصر الـفضاء (قُدّرت

لـــقــــنــــاته في يــــوتــــيـــوب إلى
اختراع يجيب عن تساؤله.

وبــعــدمــا انــكبّ أســابــيع عــلى
تـــصــمــيـم عــربــة األســـمــاك في
مـشـغـله اسـتـغـرق تـصـنـيـعـهـا

{ تاي شانغ (تايوان) (أ ف ب)
 –اخــتـرع جـيــري هـوانغ عـربـة
مـــتــحــركــة خــاصـــة بــأســمــاكه
الذهـبية يـجول بـها مديـنة تاي
شــــانغ فـي تــــايــــوان مــــوفّــــراً
ـــائــيـــة نــزهــات حلـــيــوانـــاته ا

منتظمة.
وقـال هوانغ ( 31عـاماً) لـوكـالة
فــرانس بــرس إنّ “األشــخـاص
ــاضي يــتــنــزهـون كــانـوا في ا
بـرفـقـة كالبـهم أو قـطـطـهـم أما
اليـوم فيسـتطيـعون أن يأخذوا
مــعـهم بــبـغــاواتـهـم وأفـاعــيـهم

وسحاليهم.”
ودفعت هـذه الفكـرة الشاب إلى
أن يــســـأل نـــفــسه “هل هـــنــاك
ائـية فـرصة أمـام احليـوانـات ا
لـــــتـــــعـــــاين احلـــــيـــــاة خـــــارج

بيئتها.?”
وســرعـــان مـــا تــوصـل هــوانغ
وهـو شـغـوف بـالـتـصـويـر عـبـر
ــســيّـــرات وصــانع مــحــتــوى ا
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{ سـان فــرانــسـيــســكـو (أ ف
ب)  –يعتـزم تطبـيق تيك توك
إطالق اشــتــراكــات مــدفــوعــة
ـــشـــاهـــدة الـــبـث الـــتـــدفـــقي
اخلــاص بــصــنّــاع احملــتـوى
وهي طــريــقــة من شــأنــهــا أن
جتـعل الشـركـة وجنومـها أقلّ
اعـــــتـــــمــــاداً عـــــلى عـــــائــــدات

اإلعالنات. 
ـنـصـة عـبـر مـقـطع وأعــلـنت ا
ــيـــزة اجلــديــدة فـــيــديـــو أنّ ا
سـتـخـضع لالخـتـبـار اعـتـباراً
من اخلــــمــــيـس وســــتــــتــــيح
يدرّوا لـصــنّـاع احملـتـوى أن “
إيــرادات شـهــريــة مُـتــوّقــعـة”
ـــبـــاشــر ويـــكــيّـــفـــوا بــثـــهم ا
بأسـلوبـهم الشـخصـي. ونشر
التطبيق كذلك عدداً كبيراً من
مـــقــاطع الــفـــيــديــو اخلــاصــة
ـنـشــئي مـحـتــوى يـشـيـدون
بــامـتــيـازات يــحـصل عــلـيــهـا

معجبـوهم في حال اشتركوا
ومـن بـيـنـهــا اسـتـخـدام رمـوز
تعبـيرية مـخصصة ومـرتبطة
هم خالل احملـادثـة أثـناء بـعـا
الـبث الـتـدفـقي. وتُـعـتـبـر هذه
ــيـــزة مُــشــابـــهــة لــصـــيــغــة ا
اعــتـمــدتــهـا مــنـصــة تــويـتش
تخصصة في البث التدفقي ا
أللعاب الـفيديـو وساهمت في

جناحها.
وفــيـــمــا ســـتُــتـــاح لــلــجـــمــيع
مــــشـــــاهــــدة فــــيــــديــــو الــــبث
ــشــتــركـ الــتـدفــقي إال أنّ ا
فقط سيتمكّنون من استخدام
عـدد من الــرمـوز الـتــعـبــيـريـة
ـوجودة فـي نافـذة الـدردشة ا

حيث يكتبون تعليقاتهم.
ـــــنــــصــــة إلى ذلـك تــــتـــــيح ا
ألصـــــحــــــاب االشـــــتـــــراكـــــات
ـدفـوعـة إظهـار شـارة تـشـير ا
إلى أقـدمـيـتهم وسـتُـتـاح لهم

ــــــشـــــاركــــــة في “دردشـــــة” ا
حصرية.

وقـالـت الـشــركــة في بــيـان إن
ــبــاشـر” مــيـزة “االشــتــراك ا
تــــهـــــدف إلى مـــــنح صـــــنّــــاع
احملـــتـــوى “فـــرصـــةً لـــزيـــادة
إيـراداتــهم مع االسـتـمـرار في
تــوسـيـع قـاعــدة مــتـابــعــيـهم
وتـتيح لـلـمعـجـب فـرصة ألن
يـــشــكـــروا مـــنــشئ احملـــتــوى
فضل لديهم بشكل منتظم.” ا
نـصـة عن أسـعار ولم تُـعـلن ا
فترض االشتراكات لـكن من ا
أن تـــكـــون مـــشـــابــهـــة لـــتـــلك
ـتـوافـرة عـلى تـويتـش على ا
ما ذكـرت في تغـريدة “بي بي
جـــــيس ?”وهـي مـــــنـــــشـــــئــــة

. نصت محتوى في ا
ويعتزم التطبيق بدايةً توفير
ــــيــــزة اجلــــديــــدة في وضع ا
جتــــريـــبي لـــعــــدد مـــعـــيّن من
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قــرار إســقــاط تــهم االغــتــصــاب
ـوجـهة ضـد اخملـرج الـفـرنسي ا
لــوك بــيــســون في إحــدى أبــرز
القضـايا اجلدليـة في البالد منذ
انــــــطالق مــــــوجـــــة »مـي تـــــو«
ناهضة لالعتداءات اجلنسية. ا
ــمـــثــلــة الــهـــولــنــديــة وكــانت ا
البلـجيكـية سانـد فان روي تتهم
بـيـســون مـخـرج أفالم شــهـيـرة
بـــيــنـــهــا »فـــيــفث إيـــلــيـــمــنت«
و«لـيـون ?«بــاغـتـصــابـهـا خالل
عالقة متـقطعة بـينهمـا استمرت

. وهي رفعت دعوى ضده سنت
في أيار/مايو .2018

وأســقط الـقــضــاة الـقــضــيـة في
شباط/فبراير  2019بحجة عدم
كـفـايــة األدلـة غـيـر أن حتــقـيـقـا
جـــديــداً فُــتـح في وقت الحق من
ذلك الــعـام بــعــدمــا وجــهت فـان
روي اتـــهــامـــات جـــديـــدة بــحق

اخملرج.
ـــلف وأغـــلـق قـــاض فـــرنــــسي ا
مجددا في كانون األول/ديسمبر
ـدعون الـعامون  ?2021وطلب ا
إســـــــقــــــاط الـــــــقــــــضــــــيـــــــة في

صـناع احملـتـوى ثم سـيُوسع
نـطـاقـها لـتـشـمل أولـئك الذين
تــزيـد أعــمـارهم عن  18عـامـاً
ويـتابع حـسـاباتـهم مـا ال يقل

عن ألف مستخدم.
وكــانت الــشـــركــة أعــلــنت في
بـداية أيـار/مـايو أنـهـا تدرس
تـقاسم عـائـدات اإلعالنات مع
أبــرز صــنـــاع احملــتــوى عــلى
ـنـصـة مـقتـربـة بـالـتالي من ا
ُــــعـــتــــمـــد لـــدى الــــنـــمـــوذج ا

نافسة. نصات ا ا
وتـــعـــرّضـت تـــيك تـــوك الـــتي
أصبحت مـنصة رئيـسية لبث
مـقــاطع الـفــيـديــو خـصــوصـاً
خـالل فـتـرة جـائــحـة كـوفـيـد-
 ?19إلى انتـقادات جـراء عدم
تــوفـيــرهـا طــريـقــة لـصــانـعي
احملتـوى البـالغ عددهم مـليار
مستخدم جتعلهم يستثمرون

محتواهم بطريقة فعالة. 
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حـتى يــصل طـولـهـا إلى 200
ســنـتــيـمــتـر وتــعـيش بــشـكل
أســاسي مــدفـونــة في الــرمـال
ـياه وتـطـفو عـلى الـسطح وا
مرت فقط في اليوم للتنفس.
وبـــــارك رهـــــبـــــان الـــــزواحف
ــعــروفــة أيــضـا الــصــغــيـرة ا
بـــاسم “الـــسالحف ذات وجه
الــضــفـدع ”بـفــعل مــظــهــرهـا
الـالفـت قــــــبـل مــــــســـــــاعــــــدة
النـاشطـ البيـئيـ واألطفال
ـــتــــحـــمــــســـ عــــلى إطالق ا
ـوحـلة ـياه ا الـسالحف إلى ا
لنهـر ميكونغ. هـذه اخمللوقات
هي من بـ مـجـموعـة مـكـونة
من  982سلـحفـاة  إنقـاذها
حــــــ كــــــانت ال تــــــزال داخل
الـــبــــيض حلــــمـــايـــتــــهـــا من
اخملاطر التي تـهدد أعداد هذا

{ نوم بنه (أ ف ب)  –أُطلقت
ــئــات من صــغـار الــسالحف ا
ـهـددة بـاالنـقراض الـعـمالقـة ا
في نــهـر مـيــكـونغ بــكـمــبـوديـا
ي لـالحــتــفـــال بــالــيـــوم الــعــا
. وقــــد لــــلــــسـالحف االثـــــنــــ
اخــــتــــفت سـالحف كــــانــــتـــور
العمالقـة ذات القشرة الـناعمة
تـقـريبـا في مـنـاطق انتـشـارها
الـسابـقـة في فيـتـنام وتـايالند
بـسبب الـصـيد غـيـر القـانوني
شـروعة إلى والـتجـارة غيـر ا
أن عـادت لـلـظـهـور مـجـددا في
الــدولــة الــواقــعــة في جــنــوب

شرق آسيا عام .2007
ونـسقت جـمعـيـة احلفـاظ على
احلـيـاة الـبـريـة عـمـلـيـة إطالق
 580من هــــذه احلــــيــــوانـــات
ـكن أن تنمو الصغـيرة التي 
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نيسان/ابريل.
ا نفى بيسون االتهامات ولطا
وجهة ضده واصفا القضية ا
سـنة  2019بـأنـها »كـاذبة من

األلف إلى الياء.«
وقـال وكيل الـدفاع عـنه تيـيري
مـــارامـــبـــيـــر بـــعـــد احلـــكم إن
»احملكمة أكدت براءة موكلي…
لــــوك بـــيـــســـون يــــأسف عـــلى
تــــضـــيــــيع أربع ســــنـــوات من
عــــمـــره .«غــــيـــر أن أنــــطـــوان
جـيـتون مـحـامي فـان روي قال
إن مـوكـلتـه ستـسـتـأنف احلكم
أمـــام مـــحـــكـــمـــة الـــتـــمـــيـــيـــز

الفرنسية.
وأقـر بــيــسـون بــأنه كــان عـلى
عالقــة مع فــان روي الــتي أدت
أدوارا صــغــيــرة في فــيــلــمــيه
»تـاكسي  «5و«فـالـيـريـان أنـد
ذي ســيـــتـي أوف إيه ثـــاوزنــد
بالنـــيـــتس.«رفـــعت فـــان روي
دعــوى االغــتــصــاب األولى في
أيار/مـايو  2018بعـد سـاعات
عــلـى لــقــائــهــا بــيــســون قــبل
رفـــعـــهـــا دعـــوى أخـــرى بـــعــد
شـهـرين علـى خلـفـية اتـهـامات
أخـرى بـاالغـتـصـاب واالعـتـداء
اجلـــنـــسي.وقـــد وجـــهت ثالث
نــــســـاء أخــــريـــات عــــلى األقل
اتـهـامـات لـبـيـسـون بـاالعـتـداء
اجلــنـسي عــلــيــهن لــكـنّه دأب

على نفي كل هذه التهم.
مهرجـان كان:وجه إيران اآلخر
في فـيـلم عن جـرائم تـسـتـهدف

بائعات هوى.

– { عــــــــــشـق ابــــــــــاد (أ ف ب) 
فضل لدى سيحظى احلـصان ا
رئـيـس تـركـمــانـسـتــان الـسـابق
قـربــان قـولـي بـردي مــحـمـدوف
بـتــمـثــال خـاص في عــشق آبـاد
عاصمة هذه الدولة الواقعة في
آسـيـا الوسـطى وهـي من أكـثر
دول الــعــالـم انــغالقــا عــلى مــا
. ذكرت صحيفة حكومية االثن
وتـؤدي ساللـة خـيول “أخال –
تيـكي ”دورا بـارزا في الـدعـاية
لهـذه اجلـمهـوريـة السـوفـياتـية
الــســـابـــقـــة الــغـــنـــيــة بـــالـــغــاز
الطـبـيعي وقـد رفـعهـا الـرئيس
الــســابـق إلى مــســتــوى الــرمــز
الوطني أثناء فترة حكمه التي
أمـسك خاللــهـا الـبالد بــقـبـضـة
دة  15عامـا قبل أن من حديـد 
يسـلم السـلـطة البـنه سردار في

آذار/مارس.
في عام  ?2015أقيـم في البالد
تـــمــثــال ذهـــبي لــقـــربــان قــولي
ثله على قمة بردي محمدوف 
ـــتـــطـــيـــا حـــصـــانه صـــخــرة 
ـــســــكـــا ـــفــــضل “أكـــان ”و ا

حمامة في يده اليمنى. 
وســــيـــكـــون أيـــضـــا حلـــصـــانه
ـفـضل تــمـثـال خـاص بـعـدمـا ا
أعـطى الـرئـيس اجلـديـد سردار
بـردي محـمـدوف مـوافـقـته على
بنـاء نـصب تذكـاري عـلى شرف

بـالـبـطـاريـة ومـثـبت عـلـى عـربة
مصنوعة لهذه الغاية.

وقـال هـوانغ “أجــريت أبـحــاثـاً
بـاشـرة بتـصـنيع مـكـثفـة قـبل ا
عــربــة األســمـــاك إذ لم يــشــكّل
تــصــنــيــعــهــا عــمالً عــفـويــاً بل
احـــــــتــــــــاج األمـــــــر إلـى فــــــــهم

األسماك.”
وقـرر الـشـاب اخـتـيـار األسـماك
الذهبية الختبار عربته ألنّ هذا
الـــنــوع يــتــمــيّـــز بــقــدرته عــلى

التحمّل وعدم خشيته البشر.
وأعــرب عن ثـقــته بـأنّ أســمـاكه
تستـمتع بالـنزهات. وأشار إلى
أنّ “اجلــمــيـع يــتــمــتع بــرغــبــة
الكتـشاف الـعوالم الغـريبـة غير
ـأهـولـة ولهـذه الـغـايـة نرسل ا
مركبات إلى الفضاء ?”مضيفاً
“لـو كـنـت سـمـكة ذهـبـيـة لـكـنت
سأفـرح جـداً إذا اختـرع أحدهم
مركبة تتـيح لي اكتشاف عوالم

جديدة.”

تـكـلـفتـهـا بـنـحو  300إلى 400
دوالر) مـن أسـطـوانــة أكـريــلـيك
ـاء لـتـعـيش ـلـوءة بـا كـبـيـرة 
فـيـهـا األسمـاك مـجـهزة بـنـظام
تــصـــفــيـــة وأكــســـجــ يـــعــمل

اجلـــواد فـي مـــقـــاطـــعـــة أخــال.
وبحسب مرسوم نقلته صحيفة
“نوترالني ”احلكومية االثن

من شــأن الــتـمــثــال اجلــديـد أن
“يـزيـد من مــجـد خـيـول +أخـال
تيكي+ الـفخـر الوطني لـلشعب
الـتـركمـاني .”وفي عام ?2018
دخل اجلـــــواد “أكـــــان ”الـــــذي
يؤكد الرئـيس السابق أنه دربه
شـخــصـيـا مـوسـوعــة غـيـنـيس
لألرقـام القـياسـيـة بعـدمـا مشى
عـلى قــائـمـتـيه اخلــلـفـيـتـ 10
أمـتـار في غـضـون  4,19ثوان.
في العام السابق حمل اجلواد
الـــفــارس الـــذي أشــعل شـــعــلــة
دورة األلعـاب اآلسـيـوية لـفـنون
الــدفــاع عـن الــنــفس واأللــعــاب
الـــداخـــلـــيـــة وهي مـــســـابـــقـــة
ــبــيــة تــدعــمــهــا الــلـــجــنــة األو
اآلســـيـــويـــة وتـــســـتـــخـــدمـــهـــا
الـسلـطـات الـتركـمـانـية لـتـلـميع
صورة هـذه الدولـة مع وضعـها

على اخلريطة الرياضية.
في شبـاط/فـبرايـر أعلن قـربان
ـحـمـدوف البـالغ قـولي بـردي 
قــرارا  64عـــامــــا أنه اتـــخـــذ “
صعـبا ”بسبـب سنه وأراد ترك
البالد “لـلـقـادة الـشـباب .”بـعد
أيام قليـلة أصبح ابنه خـليفته
ــعــ وانـــتُــخب بــشــكل غــيــر ا

مفاجئ في آذار/مارس.
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الـنــوع مع حـضـنــهـا بـعــنـايـة
وفقسها ثم إطالقها.

وقـال مـديـر الـبـرنـامج احملـلي
جلمـعيـة احلفـاظ على احلـياة
الــبـــريــة فـي كــمـــبــوديـــا كــ
سـيـريـوتـا إنه  إحـراز تـقدم
كـبيـر في حمـاية احلـيوان في
الــــــبـالد لـــــكــــــنـه أشــــــار إلى

زيد من العمل. احلاجة 
 وقال إن “هذه األنواع مهددة
بـــالــــصـــيــــد واالجتـــار غــــيـــر

”. القانوني
وعـثـرت جمـعـية احلـفـاظ على
احلياة الـبرية وإدارة مـصايد
األســمـاك في كــمــبــوديــا عـلى
أكثر من ألفي بيضة وأنقذتها

هذا العام. 
وتأمل الفرق أن يفقس الباقي

في النهاية.
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{ باريس (أ ف ب)  –تصدر برج
ـواقع خــلــيـفــة في دبي قــائـمــة ا
األكــثــر اســتــقــطــابــا لــلــزوار في
الــــعـــالـم عـــلى خــــدمـــة “غــــوغل
ســتــريت فــيـو ?”تـاله بـرج إيــفل
فـي باريـس ومعـلم تـاج مـحل في
الـهند على ما أعلنت غوغل التي
حتـــتــفـل بــالـــذكــرى الـــســنـــويــة
اخلـــامــســة عــشـــرة لــلــتـــطــبــيق
اخملـصص لـلـصـور الـبـانـورامـية

للمواقع اجلغرافية.
وعــلى صــعــيــد الــبــلــدان األكــثـر
اسـتـقـطـابـا للـزوار عـبـر اخلـدمة
تـصدرت إندونيسيـا القائمة أمام
تـحدة والـيـابان. كـما الـواليـات ا
ضــمت الالئـحــة أوروبـيـاً كالً من

إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.
أطـلـقت غوغل خـدمتـها “سـتريت
ــبـادرة من فــيـو ”ســنـة  2007
األمــــــيــــــركـي الري بــــــايج أحــــــد
مــؤسـسي اجملــمـوعـة الــعـمالقـة.
وكـان مـقر غـوغل في كـاليـفورنـيا
أول مــــــوقع أتـــــاحـت اخلـــــدمـــــة
اســــتــــكــــشــــافه من خـالل صـــور
بــانــورامـيــة الـتُــقــطت بـواســطـة
حـــافـــلــة أمن  اســـتـــئــجـــارهــا

خصيصا للمناسبة.
وتـضم “غـوغل ستـريت فيو ”في
اجملـــمـــوع  220مـــلـــيـــار صــورة
مـخزنة عبـر خدمتهـا التي تغطي
أكـثر من  16مـليـون كيـلومـتر في

حوالى مئة بلد.
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