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أكد وزير النفط احسان اسماعيل
أنه يـــزور فــرنــســا فـي مــحــاولــة
لتأم مزيـد من االستثمارات في
مـــجـــاالت الـــنـــفط والـــطـــاقـــة في
الــعــراق.وقـــال (لــديــنــا صــنــاعــة
ـزيد من نفـطـيـة ضخـمـة ونريـد ا
ـــزيــد من األطـــراف الــفــاعـــلــة وا
ـنـافــسـة). وأضـاف أن (الـزيـارة ا
ثـلي الشـركات تهـدف إلى لقـاء 
ـهـمـة وإيــصـال رسـالـة جتـاريـة ا
لـهــا لـلـمـشــاركـة بـشــكل أكـبـر في
الـسـوق الـعـراقـيـة). وأكـد الـوزير
أنّ (الـطــاقـة االنــتـاجــيـة لــلـعـراق
تـبـلغ  4,8مـلـيــون بـرمـيـل يـومـيـاً

ملـيون وينـتج ما ب  4,4 و 4,5 
). وأوضح أنّ بــــرمــــيـل يــــومــــيــــاً
(الــــهـــدف هــــو الــــوصـــول إلى 8
مالي بـرميـل بحـلول نـهايـة عام
 2027 وإلـى خــــمـــــســــة مـاليــــ
برمـيل بحـلول عام  2025). وقال
(نـسـتــخـدم نـحـو مـلــيـون بـرمـيل
ونــــصــــدر الــــبــــاقـي. في الــــوقت
احلـــالـي نـــصـــدر  3,4 مـــلــــيـــون
بـرمـيل) وبــدأت زيـارة اسـمـاعـيل
إلى فـــرنــســا األربــعـــاء وانــتــهت
أمس الـــســــبت. أجـــرى خاللـــهـــا
مـــحـــادثــــات مع مـــســـؤولـــ من
جمعية أصحاب الـعمل الفرنسية
ميـديف ومع الـرئـيس الـتنـفـيذي
جملـــــمــــوعـــــة "تــــوتـــــال إنــــرجي"

الـفرنـسـيـة بـاتـريك بـوياني ومع
وزارة انـتــقـال الــطـاقـة اجلــمـعـة
رافق له.لم ترغب بحسب الوفد ا
شـركــة تـوتـال إنــرجي الـتــعـلـيق
على االجـتـماع عـلـمًا أنـهـا وقعت
عقداً بقيمة  10مليارات دوالر في
  2021 معـلنـةً عـودتهـا إلى البـلد
الــذي بــدأت فــيه أنــشــطــتـهــا في
اضي.ويغطي عشرينيات القرن ا
العقـد الذي  تـوقيـعه في أيلول
اضي بـنـاء وحدات السـتـخراج ا
وجتــمـــيع ومـــعــاجلــة الـــغــاز في
ثالثة حقول مختلفة بهدف توليد
الكهرباء.ويـهدف أيضًا إلى احلد
من انـبـعـاثــات الـغـازات الـدفـيـئـة
الــــنــــاجتـــة عـن حـــرق الــــغـــازات

تـسربـة أثنـاء استـخراج الـنفط ا
اخلام.كـذلك تنـص االتفـاقيـة على
إنـشــاء وحــدة ذات سـعــة كـبــيـرة
عاجلـة مياه الـبحر بـهدف زيادة
ـــيــاه في احلــقــول قــدرات ضخ ا
جــنــوب الـــعــراق من دون زيــادة
ياه العذبة في البالد استخراج ا
ياه.ويضم التي تعاني من شح ا
العـقد أيـضـاً بنـاء محـطة لـتولـيد
الـطـاقة الـكـهـربـائـيـة من الـشمس
بقدرة  1جيغـاواط ستزود شـبكة
مـنطـقـة البـصـرة و تـمتـلك تـوتال
ــئـة  من إنـرجـي حـالــيًـا 22,5 بـا
حقل حـلـفايـا الـنفـطي الـذي أنتج
حوالي  20 ألف برميل يوميًا من
حـــصــة تـــوتـــال إنــرجـي في عــام

2020 . كـــمــا تـــقـــوم اجملــمـــوعــة
بــتـســويق زيــوت الــتــشـحــيم في
ـــــوزعـــــ الــــــعـــــراق من خـالل ا
ــلك الــعــراق وهــو .و احملــلــيـــ
ثـاني دولــة في مـنــظـمـة الــبـلـدان
ــــصـــــدرة لــــلــــبــــتــــرول (أوبك) ا
احتياطيات هائلة من النفط لكن
عـــقــوداً من الـــصــراع والـــفــســاد
ــتــداعــيــة تــقـوض ــنــشــآت ا وا

قطاع الطاقة. (تفاصيل ص2)
وبـــــــــــحـث رئــــــــــــيـس احلـــــــــــزب
قراطي الكردستاني مسعود الد
البـارزاني مع الـرئـيس الـفـرنسي
ـانـويل مـاكـرون خالل اتـصـال إ
هاتفي الوضع في العراق وإقليم
ـستـجدات األمـنية كوردسـتان وا
والــتــدخل اخلـــارجي في الــشــأن
الــــعــــراقي . وهــــنــــأ الـــبــــارزاني
الــرئــيس الــفــرنـسـي عـلـى اعـادة
انتخـابه رئيساً لـفرنسـا كما قدم
مــاكـرون تــعــازيه لــلـبــارزاني في
ضـــحــايـــا الــهـــجــوم الــذي أودى
بــحــيــاة طـفــلــ في بــامــرني في
حدود محافظة دهوك. وقال قصر
االلــــــيـــــزيـه في بــــــيـــــان امس ان
(مـــاكـــرون حتـــدث هـــاتـــفـــيـــاً مع
البارزاني الذي هنأ ماكرون على
إعادة انتـخابه). واضاف (نـاقشا
الــوضع الــســيــاسي فـي الــعـراق
وكوردستان العراق. كما حتدثوا
عن الــــوضـع األمـــنـي والـــتــــدخل
األجـنـبي في الـعـراق. قدم رئـيس
اجلـمـهـوريـة تـعازيـه في ضـحـايا
حــــادث إطالق الـــنــــار الـــذي راح
ضحـيته طـفـل مـساء أمس في

باميرني).

وقــــال ان (مــــاكــــرون حتــــدث عن
الــعالقـــات بــ فــرنــســا وإقــلــيم
كوردسـتان العـراق الذي زاره في
اضي في إطار زيارته أغسطس ا

للعراق).
من جــهـة اخــرى دخل عــشـرة من
طالبي الـلجوء األكـراد في بولندا
أسـبــوعـهـم الـثــالث من اإلضـراب
عن الطعام احتجاجا على ظروف
احـتـجـازهم وبطء عـمـلـيـة دراسة
ـتحـدثة طلـبات جلـوئـهم.وقالت ا
بــــاسـم جــــهــــاز حــــرس احلــــدود
الـبـولـنـدي داغــمـارا بـيـلـيك أمس
أيار/مـايو". "بدأ اإلضـراب في  4 
وأضــــافت أن ســــتــــة عـــراقــــيـــ
وأربــعــة أتــراك طـلــبــوا الــلــجـوء
ويقيـمون في مـركز مـهاجرين في
لـــيــســـزنـــووال قــرب الـــعــاصـــمــة
وارســو.وصــرّح مــتــحــدث بــاسم
ــضــربـ عـن الـطــعــام لــوكــالـة ا
فــرانس بـــرس أن تــســعــة مــنــهم
وصــــــلــــــوا عــــــبـــــر احلــــــدود من
بـــــيالروس وامــــضـــــوا أشــــهــــرا
ـركـز.وأضـاف طـالـبا "حـبيـسي" ا
عدم كـشف هويـته بأنـهم "صاروا
هــزيـلـ لــلـغــايـة وبــعـضــهم بـدأ
ـشـروبـات أيضـا".يـحتج يرفض ا
طـــالــبـــو الـــلــجـــوء عـــلى ظــروف
ـا في ذلك الـطـعام احـتـجـازهم 
ومحدوديـة الوصـول إلى الهاتف
واإلنــتـرنـت وصـعــوبــة االتــصـال
.ويــصل مـــنــذ الــعــام بــاحملـــامــ
ـــــــهـــــــاجـــــــرين ـــــــاضـي آالف ا ا
والالجئـ إلى االحتاد األوروبي
عــبــر بــيالروس ومــعـظــمــهم من

دول الشرق األوسط.

الـــكــــامل من جــــمـــيع األراضي
العربـية احملتلـة منذ عام 1967
تـنـفــيـذا لـقــراري مـجـلس األمن
 242 و 338 الــلـذيـن عـززتــهـمـا
قـــرارات مــؤتـــمـــر مــدريـــد عــام
 1991ومـــبــــدأ األرض مــــقـــابل
السالم وإلى قبولها قيام دولة
فــلــسـطــيـنــيــة مـســتـقــلـة وذات
ســيــادة وعــاصـمــتــهــا الــقـدس
الــشــرقــيــة وذلك مــقــابل قــيـام
الدول الـعربـية بـإنشـاء عالقات
طـبـيـعـية فـي إطار سـالم شامل
ـان مع إســرائـيل). وكــان الــبــر
الــــعــــراقـي صـــوت اخلــــمــــيس
بــاإلجـمـاع عـلى مـقـتـرح قـانـون
جتر التطـبيع. واجلدير ذكره
ـــنع أي عــراقي أن الــقـــانــون 
داخـل وخــــــارج الـــــــعــــــراق من
االتصـال أو التـعامل بـأي شكل
مـن األشــكـــال مع أي طـــرف في
االحـتالل اإلسـرائـيـلي ويـفرض
عقوبات صارمة بحق اخملالف
ؤبد واإلعدام). تصل الى (ا

الـى ذلك دعـــا رئـــيـس الـــتـــيـــار
الـــصـــدري مـــقـــتـــدى الـــصــدر
مــــجــــلس الــــنـــواب إلـى إقـــرار
قانون األمن الغذائي.  وقال في
بــيـــان أمس (بـــعــد أن مـنَّ الــله
عــلـيــنــا بــإقـرار قــانــون جتـر
الــتـــطــبـــيع صـــار لــزامـــاً عــلى
مـجــلس الـنـواب احملـتـرم إقـرار

قــانــون خــدمي يــنــفع الــشــعب
إال وهـــو بـــصـــورة مـــبـــاشـــرة 
(قـــانــــون األمن الـــغــــذائي ومن
دون مـزايدات حـزبيـة وطـائفـية
أو قــومـيــة وابــعــاده عن شــبح
الـفاسـدين) واضـاف ان (أملـنا
ان الـعراقي بالـله وبكـم وبالبـر
الـذي أثــبت قـدرته عـلى اإلقـرار
بــالـــرغم من عــقـــبــات األحــزاب
وعـرقالت الـدعـاوى الـقـضـائـيـة
وأخص مـنـهم لـقـوانـ نـافـعـة 
حتـــالـف إنـــقـــاذ وطن والـــكـــتل
الوطنـية األخرى). واكـد (اليوم
جمـيعكم يـجب أن يكون مـطلعاً
على معاناة الـشعب ومتطلباته
فـتـوكـلـوا عـلى الـله ومن تـوكل

عليه لم يخب).

يكـونوا جـزءاً ما يـسمى بـأشبال
اخلالفــة قــبل أن يُـحــرر ويــعـود
إلى قــريــتـه في قــضــاء ســنــجـار
ــحــافــظــة نــيــنــوى ويــنــخـرط
مــجــدداً فـي اجملــتــمع ويــصــبح
مــتــفــوقــاً في مــدرســته. ووصف
الكاظمي الطفل حاجم بالنموذج
الشجـاع الذي تمـكن من مواجهة
الظـروف الصـعبـة واستـطاع أن
يــــحـــــول اخــــتــــطـــــافه مـن قــــبل
الـعـصابـات اإلرهـابـيـة إلى قـصة
جنــــاح عــــراقـي كــــبــــيــــر. وأكــــد
الكاظمي في بيان تلقته (الزمان)
امس أن (احلــكـومــة تـعــمل عـلى
ـناسـبة لألطـفال توفـيـر البـيئـة ا
الـــذين عــانـــوا من ظــلم تـــنــظــيم
ارسـاته الالإنـسانـية داعش و

وأفكاره الفاسدة).

وعــــــلــــــوم احلــــــديـث والــــــفــــــقه
واجلغرافية والسيرة). 

ــدرســة فـيــهـا مــشـيــراً إلى أن (ا
خدمات كـثيـرة  ويتمـتع الطالب
فيها بدعم لـوجستي وخدمة نقل

الطلبة من والى سكناهم).
وكـــان رئـــيس مـــجـــلـس الــوزراء
مـصــطـفى الـكـاظــمي اخلـمـيس
ـتـفوق حـاجم الـطـفل األيـزيـدي ا
خيـري عبـدالله مـاضي وعائـلته
بـــحـــضــور رئـــيس جـــهــاز األمن

الوطني حميد الشطري.
ورحّب الــــكـــــاظــــمي بـــــالــــطــــفل
وعـــائــــلــــته وبــــارك لـه تـــفــــوقه
الـدراسي واســتـمع إلـى قـصـته
حــيـث يــعــد واحــداً من األطــفــال
الـذين اخـتـطــفـهم تـنـظـيم داعش
اإلرهــــابي وأجــــبـــرهـم عـــلى أن

ـقبل . وقال والصـباحيـة للـعام ا
مــديـــر اإلعــداديــات في الــعــتــبــة
يوسف شريـف في تصريح أمس
ان (اإلمــتـــحـــانـــات الــنـــهـــائـــيــة
ـنـتـهـيـة جترى لـلـصـفـوف غـيـر ا
بـإنــسـيـابـيـة عــالـيـة وتـعـد هـذه
الـــــســـــنـــــة هي األولـى خلــــوض
اإلمــتــحـانــات الــوزاريــة لــلـصف

السادس اإلعدادي اإلسالمي).
وأوضح شــريف انه (يــتم قــبـول
الـطـلبـة كـبـار الـسن في الـدراسة
ــــدرســــة ـــــســــائـــــيــــة  أمـــــا ا ا
الـصــبـاحـيـة فــهي تـضم الـطالب
مـن خــــريـــجـي الـــصـف الـــثــــالث
ية دارس األكـاد تـوسط من ا ا
ــــنــــهـــاج حـــصــــراً  حــــيث أن ا
الــــــدراسي لـإلعــــــداديــــــات هـــــو
إسالمي  يــشــمل عــلــوم الــقـران

ÊU e « ≠ œ«bGÐ
ÍdÐU'« ÊËbFÝ ≠ n−M «

يــدق في الــسـاعــة الـســابــعـة من
صـــبــــاح الــــيـــوم األحــــد جـــرس
االمـتـحـانـات الـوزاريـة لـلـدراسـة
ــتــوسـطــة الـتي يــشــارك فـيــهـا ا
االف الـــطـــلـــبـــة. واعـــادت وزارة
الـــتـــربــــيـــة أمس نــــشـــر جـــدول
االمـتــحـانــات الـذي يــبـدأ بـدرس
الـــلــغـــة الـــعــربـــيـــة والــتـــربـــيــة
االسالمــيــة جلــمــيع الــفــروع من
انــــحــــاء الــــعـــراق عــــدا اقــــلــــيم
كردسـتان . وينـتهي يـوم السبت
ــــــوافق احلــــــادي عــــــشــــــر من ا
ـقــبل بــدرسي الــلــغـة حــزيــران ا
الـكرديـة والـتـركمـانـيـة . وشددت
الــــــــوزارة عــــــــلـى ان مــــــــوعــــــــد
االمتحانات هو الساعة السابعة
صباحاً بتوقيت بغداد في جميع
ـــدن واألقــضـــيــة والـــنــواحي . ا
وقالت انه (اذا صـادف االمتـحان
عطـلة رسـميـة فيـنتقـل الى اليوم
الـــذي يــلــيه وبـــنــفس اجلــدول).
وكانت امتـحانات الصـفوف غير
نـتهـيـة قد انـتهت في االسـبوع ا
ـاضي.  وتــسـتـعــد اإلعـداديـات ا
اإلسالمـيـة فـي الـعـتـبـة الـعـلـويـة
سجل للمرة االولى إلستقبال ا

عــلى الــصـف الــرابع اإلسالمي 
توسط في من خريـجي الثالـث ا
ـــــســــــائــــــيـــــة الــــــدراســــــتــــــ ا
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رحب رئــيس اجملــلس الــوطـني
الفلسطـيني روحي فتوح بقرار
مجلس النواب جتـر التطبيع

مع الكيان الصهيوني.
ــوقف وأكـــد فــتـــوح أن (هـــذا ا
ـــشـــرف لـــيس بـــغـــريب عـــلى ا
ــشــهـود له الــعـراق الــشــقـيق ا
ــواقــفه الــداعــمــة تــاريــخــيــا 
لــلــشـعب الــفـلــســطـيــني طـيــلـة
مـــــســـــيــــرة نـــــضـــــالـه من أجل
احلرية سياسيا واقتصاديا).
وأعــرب عن (فــخــره واعــتــزازه
ــواقف الــعـراقــيــة الـثــابــتـة بــا
والـداعــمـة لـشـعــبـنـا وقــضـيـته
انات العادلة داعيا جميع البر
الـــعــــربــــيـــة واإلسـالمـــيــــة إلى
االقـتـداء بقـرار مـجـلس الـنواب
الـعـراقي بـتجـر الـتـطـبيع مع
ــارس أبـشع االحــتالل الــذي 
اجلـــــــرائـم بـــــــحق الـــــــشـــــــعب
الفلسطيني وأرضه ومقدساته

سيحية). اإلسالمية وا
وقــــال فــــتـــــوح إن (مــــوضــــوع
الــتـطـبـيع مـع االحـتالل مـرتـبط
بــــقـــــرارات مـــــبــــادرة الـــــسالم
الـعـربـيـة الـتي أطـلـقت فـي قـمة
بــيـــروت الــعــربـــيــة عــام 2002
ودعت إلى انــسـحـاب إسـرائـيل
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اعلن محافظ ذي قـار محمد هادي
الـغــزي عن انـتــهـاء ازمــة الـوقـود
بــــعـــد انــــســـحــــاب اخلـــريــــجـــ
ـــعـــتـــصـــمـــ من امـــام  دائـــرة ا
نـتجـات النـفطـية وبـدء جتهـيز ا
واطن بالوقود وذكر في بيان ا
ـعتـصـمـ اخلـريـج امس ان (ا
ـنـتــجـات الـنـفــطـيـة قـامـوا امـام ا
ـستودع بازالة خـيمـهم من امام ا
امس وســتـــعــمل احملـــطــات عــلى
واطن بالوقود). وثمن جتهيز ا
لـتزم تـظاهـرين ا الغـزي دور ا

بالسلمية فـي التعبير عن ارائهم.
واشـــار الـى ان (مـــطــــالـــبــــهم في
التـعـي ال تـقع ضـمن صالحـيات
احلــكــومــة احملــلــيـة وحــكــومــته
وبـالــتـعــاون مع نـواب احملــافـظـة
ـــطـــالب تـــقف الـى جـــانب تـــلـك ا
لتحقيقها ضمن االطر القانونية).
 وشهـدت مـديـنـة النـاصـريـة ازمة
وقود خانـقة اسـتمرت اربـعة ايام
على الـتـوالي .وذكـر شهـود عـيان
ان مديـنـة الـنـاصريـة تـشـهـد ازمة
وقـود بــنــقص مـادة الــبــنـزين في

اغلب محطات تعبئة الوقود .
وقـال الـشـهـود ان (ازمـة الـبـنـزين
دخـلت يـومـهـا الـرابع دون وجـود
حل من قـــبل احلــكـــومــة  فـــيــمــا
تـشـهـد احملــطـات وقـوف طـوابـيـر
ـــركـــبـــات تـــمـــتـــد طـــويـــلـــة من ا
سـافـات في الوقت الـذي اغـلقت
بعض محطات الوقود األهلية في
احملـــــافـــــظـــــة ابـــــوابـــــهـــــا امــــام

ركبات).من جـهتهـا أكدت شركة ا
ـنتـجـات الـنـفـطـيـة فـرع ذي قار ا
احلـاجــة إلى مــلــيـون و 400 ألف
لـتـر يـوميـاً حلـل أزمة الـوقـود في
احملافظـة.وقال مدير الـفرع قاسم
الــشــويــلي فـي تــصــريح امس إن
ـعــتـصــمـ أمـام ـتــظـاهــرين ا (ا
مـــــــــصـــــــــفـى ذي قـــــــــار بــــــــدأوا
باالنـسـحـاب وذلك بـالـتـعاون مع
احلكـومـة احملـليـة في احملـافـظة)
مــــؤكــــداً أنه (ســـــيــــتم حل أزمــــة
الـوقـود). وأضـاف أن (حل األزمـة
في احملافـظة بـحاجـة إلى ملـيون
و 400 ألـف لــــتـــــر يـــــومــــيـــــاً من
الــوقـــود) مــشــيـــراً إلى أن (هــذه
احلـصـة سـتؤمـن خالل الـسـاعات
قـبـلة الـيوم االحـد). وشـدد على ا
أن (شــركـــة الــتــوزيـع هي عــصب

احلــيــاة واالســتـــمــرار بــغــلــقــهــا
( ـواطن سينـعكس سـلبـاً على ا
الفتاً إلى أن (التعاون موجود من
قبل شـرطة نـفط ذي قـار ومن قبل
احملــافـــظـــة واألمــور وصـــلت إلى
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يـنـاء الـفوز عـلى فـريق امانـة بـغداد وحلسـاب ذات اجلـولة حـقق فـريق ا

باراة التي احتضنها ملعب امانة بغداد. بهدف من دون رد في ا
يـنـاء الالعب احـمد خـالـد في الدقـيـقة وسجل اهـداف الـلقـاء من فـريق ا
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انــتـهت امـس مـواجـهــة فـريــقي الــنـفط والــزوراء بـكــرة الـقــدم بـالــتـعـادل
ـباراة التـي احتضـنهـا ملـعب النفط االيجـابي بهدفـ لكل مـنهـما في ا

متاز. وذلك ضمن منافسات اجلولة الثالثة والثالث من الدوري ا
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ـهن الـصـحـية والـطـبـيـة والسـانـدة الـبالغ لـتـعـي ذوي ا
عددهم 7081 درجـة وظيـفية ). وكـانت دائـرة التخـطيط
الكـات ـوارد في وزارة الــصـحــة قــد دعت ا وتــنـمــيــة ا
الــطــبــيــة (اطــبــاء االســنـان ,الـصــيــادلــة) من خــريــجي
اجلـامـعــات غـيـر الـعــراقـيـة الى مــتـابـعـة عــمـلـيـة اطالق
شار االستـمارة االلـكتـرونية اخلـاصة بـتوزيع الـفئـات ا
ـصـادف  30ايــار اجلـاري عن طـريق يـوم غـد االثـنـ ا

روابط الكترونية تعلن لكل فئة.
 الى ذلك  أعــلــنت مــديــريـة صــحــة واسط احلــصــيــلـة
دير العام النـهائية حلاالت التسمم في احملـافظة.وقال ا
جبـار الياسـري في تصـريح امس إن احلصيـلة النـهاية
حلـاالت الـتسـمم بـلغت  43حـالة بـسبـب تنـاول األطعـمة
ــواكب في احملــافــظــة) وأضــاف أن (جــمـيع في أحــد ا
سـتـشـفيـات بـعد احلاالت كـانت بـسـيطـة وقـد غـادروا ا

تماثلهم للشفاء التام).
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ـعينون شكـا موظفـو االختصـاصات الطـبية والـساندة ا
ـؤسـسـات الـصـحـيـة من تـأخـر صـرف رواتـبـهم . فـي ا
وقالـوا في تـغـريدات عـلى مـواقع الـتواصل االجـتـماعي
ان (مــوظـفـي االخـتــصــاصــات الـســانــدة من اصــحـاب
الـتـعــيـيـنـات اجلـديـدة في وزارة الــصـحـة اسـتـنـادا الى
كـتاب مـجـلس اخلـدمة االحتـادي ذي الـعدد  3085 في
ـاضي وكـذلك استـنـادا الى االوامر  21 كـانون االول ا
ـــرقـــمــة  20012 و  20013 بـــتـــاريخ 29 الـــوزاريـــة ا
ـاضي مـوزعـون بـ دوائـر الـصـحـة في كـانـون االول ا
احملـافظات كافة لكن لم يتم صرف رواتبهم حتى االن
رغم مـــرور نــحــو ســـتــة اشــهــر عـــلى مــبــاشـــرتــهم في

الوظيفة).
 واضافـوا انه ( تخصـيص درجاتهـم الوظيفـية ضمن
مـوازنة عام  2021 ضـمن تخصـيصات وزارة الـصحة
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ــتـــظـــاهــرون في وا نـــهــايـــتــهـــا 
انـسـحــاب). فـيـمــا أكـد الـغـزي أن
(احملــطـــات ســتــقـــوم بــتــجـــهــيــز
واطن خالل السـاعات القادمة ا
من الــــيــــوم  بـــعــــد أزمــــة وقـــود
شــهــدتــهــا احملــافــظـة وتــســبــبت

.( بأضرار جسيمة للمواطن
ـــبــــاشـــرة واعــــلن الــــغـــزي عـن ا
ـــيــاه بـــاعـــمـــال ربط شـــبـــكـــات ا
ـنار وذلك في ديـنـتي الـفهـود وا
اطار مسـاعي احملافـظة حلل ازمة
مـــيـــاه الـــشـــرب في مـــدن شـــرقي
احملـــافــــظــــة . وقـــال الــــغـــزي في
تــصــريح أمـس ان (مــشــروع مــاء
االصالح نــفـذ لــيــكــون واحـدا من
ــشـــاريع االســـتــراتـــيــجـــيــة في ا
احملافظة وكان يفترض ان يغذي
كل من مــدن الـفــهــود واجلــبـايش

ــنـار لـكن الـعـمل وسـيـد دخـيل وا
ارجـى في الـــــــعــــــديــــــد مـن تــــــلك
الوحـدات االدارية السـباب ادارية
وفـنــيــة). وبـ  انه (شــكل جلــنـة
ـشروع ـتـابـعة الـعـمل بـا خاصـة 
ـبـاشـرة بـربط الـتي تـمـكـنت من ا
االنــابــيـب الــنــاقــلــة لـــلــشــبــكــات
ــديــنـتي بـاخلــزانــات اخلــاصـة 
ـيـاه لهـما نـار لضخ ا الفـهـود وا
قررة  وفقا للـطاقات االنتـاجية ا
عـــلى ان تـــنـــجـــز اعـــمـــال الـــربط
بقضاء اجلبايش في غضون ايام
ــقـــرر ان تــبــلغ  مــحـــددة). ومن ا
ـيـاه الـشـرب الـطـاقـة االنـتــاجـيـة 
ضـمن مــشــروع مـاء االصالح الى
الــفـــهــود  600 مــتـــر مــكـــعب في
ــنــار 200 مــتــر الــســاعـــة والى ا

مكعب في الساعة .
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ـمنـوع مرغوب). وسريع الـقنـاة ولكن الـبعض يـتخـذ من التـوجيه أسـلوب ا
ودعــا أصــحــاب تــلك الــعــجالت إلى (االســراع فـي تـســجــيــلــهــا في مــوقع
احلــسـيـنـيـة لــضـمـان عـدم تـعـرضــهـا الى احلـجـز). مـشــيـراً الى ان (كـلـفـة
ويـومـيـاً يتـم تغـر مـا مـعدله  300ـ400 الـتـسجـيل تـبلغ  480 ألف ديـنار 

عجلة  بسبب عدم تسجيلها).
ـرور قـد أصـدرت عـقـوداً جـديـدة لـبـيع وشـراء الـسـيـارات وكـانت مـديـريـة ا
راجـعـتهـا. وقالت في بـيان إنـها (تـدعو كـاتب  اجلديـدة داعيـة أصحـاب ا
ـراجـعـة مـقـرهـا بـدءاً من يـوم اخلـمـيس ـروريـة  اصـحـاب مـكـاتب الـعـقـود ا
ـروريـة مسـتـصحـبـ معـهم صـكا ـاضي لـغرض اسـتالم دفـاتر الـعـقود ا ا
ـبـلغ  625 الف ديـنـار لـكل دفـتــر عـقـود). واضـافت أن (سـعـر مـصـدقـا 
ـبلغ  50 الف ديـنار). وتـابـعت (ستـقوم ـكاتب يـجب ان يـباع  الـعقـد في ا
ـوضـوع وسـيـحـاسب اخملـالف لـهذا ـتـابعـة ا مـفـارزنـا ودوائرنـا الـرقـابـيـة 

كاتب حسابا عسيرا وتسحب اجازته). التوجيه من اصحاب ا
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طالب اصـحاب عجالت الـتك تك  وزارة الداخليـة بخفض رسوم الـتسجيل
ـرور طـارق اسـمــاعـيل الـربـيـعي  الـتي اعـلـن عـنـهـا اول امس مـديــر عـام ا
وعــدوا فـرضـهـا بــهـذا الـشــكل نـوعـاً من الــتـعـجـيــز عن الـتـســجـيل وحـمل
اصحـاب التـكاتك على الـتهـرب من دفع الغـرامات ورسوم الـتسـجيل برغم
ان هذه الـواسطة اصبـحت مصدر رزق لهم ولـعوائلهم والسـيما اذا اخذنا
باالعتبار تزايد اعدادها  ما يعني ان آالف العوائل تعتاش على حركة هذه
ـرور بـشـان ـعــلـنـة فـي ا ـراجـعــة االرقـام ا الـعـجالت . ونــاشـدوا الـوزيــر 
الـتـسـجـيل وغـرامـات اخملـالـفـات . وكـان الـربيـعي قـد اعـلن فـي تصـريح ان
ـرور الـعـامة (عـجـلـة الـتـكـتك جـلـبت الى الـعـراق من دون مـوافـقـة مـديـريـة ا
ديـرية حددت حـركتـها في بعض ودخلت الـبلـد وأصبحت واقع حـال وان ا
ــقـابل مـنـعـنـا ـنـاطق الـشـعــبـيـة). واضـاف انه (بـا ـنـاطق فـقط وحتـديــداً ا ا
ـوجب بـيان رسـمي حـركة الـتـكتك فـي الطـرق الـعامـة والـسريـعـة والدولـية

محمد هادي الغزي 
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جــانـبــهـا رحــبت ويـنـي بـهــذه االفـكـار
ان والـرؤى مُؤكَّدةً إنَّ (احلكـومة والبر
الـهولندي يتتبعان موضوع احلويجة
بـعنايـة ويريدان الـوصول إلى احلقـيقة
كـون الـشعـب الهـولـنديّ يـريـد احلقـيـقة
والـعـيش بسالم مع الـشعـوب األخرى).
وفـي خــتـــام الـــلـــقـــاء أكَّـــد حـــســ إنَّ
(هـــولــنـــدا وقــفـت مع الــعـــراق دومــاً و
ســاعــدته و بــاإلمــكــان اســتــمــرار هــذه

اجلُـهُود الـطيبـة في مجاالت تـتميـز بها
يـاه و إدارتهـا و الزراعة هـولنـدا مثل ا
ا و إرسـال طالب لـلدراسـة في هـولنـدا 
جلامعاتها من رصانة و سمعة دوليَّة).
وكــشــفت وزارة اخلــارجــيــة عن اجـراء
مـباحـثـات مع اجلانب الـتركي لـتسـهيل
مـــنح ســمـــات الــدخـــول لــلـــمــواطـــنــ
الـعراقي الـراغب بزيـارة تركيا. وذكر
بــيـان تـلـقـتـه (الـزمـان) امس أنه (ضـمن

نـاقشـة أزمة الـغبـار  أعلن إلى الـعـراق 
ـتحدث باسم احلكـومة اإليرانية علي ا
بـهـادري جهـرمي األربعـاء إن (حكـومة
بـالده قــررت نـــتـــيــجـــة قـــرار الـــرئــيس
إبــــراهـــيم رئــــيـــسي إرســــال وفـــد إلى
ناقشة أزمة الغبار والعواصف العراق 
الــتــرابـيــة).  وقــال جـهــرمي إن (الــوفـد
اإليــراني سـوف يـتـرأسه عـلي سالجـقـة
رئـيس منظمة حـماية البيـئة اإليرانية)
مـــبـــيــنـــاً أن (الـــوفـــد الــفـــني اإليـــراني
ـنـطـقـة من بـيـنـهـا سـيــسـافـر إلى دول ا

العراق حلل قضية الغبار).
وإسـتقـبلَ وزير اخلارجـيَّة فـؤاد حس

اخلــمـيس  الـوفــد الـهـولـنــديّ بـرئـاسـة
وزيـــرة الــدولـــة ويــنـي ســوغـــخــدراغــر
رافق لـهـا. في مسـتـهل اللـقاء والـوفـد ا
بـذولة من قبل أشـاد الوزيـر باجلُهُـود ا
ان الهـولندي للوقوف احلـكومة والبر
عــلى مالبـسـات الـغــارة اخلـاطـئـة الـتي
ـــدنـــيـــ راح ضـــحـــيـــتـــهـــا عـــدد من ا
الــعـراقــيـ فـي حـزيـران 2015  مُــؤكَّــداً
(أهــــمّـــيَّــــة الـــتــــواصل مـع الـــقــــيـــادات
ة في وزارة الــدفـاع و الـلـقـاء الــعـسـكـريـَّ
ُــتـضـررة ـنــطـقـة ا بــشـهـود عــيـان من ا
ذاتــهــا و الــتــطــرق إلى كــيــفـيــة رفع
ــتــضــررين). ــديــنــة وا الــضــرر عــلى ا
وناقش اجلانبان األوضاع الراهنة على
ـنطقة الـساحة الـعراقيَّـة واإلقليـميَّة وا
ـــســتـــثـــمـــرين داعـــيـــاً (الـــشـــركـــات وا
الـــهـــولــنـــديـــ الــدخـــول إلى الـــعــراق
واالســتـــثــمــار في قــطـــاعــات الــصــحــة
ـيـاه لـلمـسـاهـمة في والـتـعـليم وإدارة ا
خـلق نـهـضـة مُـجـتـمـعـيَّـة سـلـيمـة).  من
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سـلــسـلـة الـلـقـاءات الــتي يـجـريـهـا وفـد
وزارة اخلــارجـــيَّــة الــزائــر إلى ســفــارة
جُــمـهــوريَّــة الـعــراق في أنــقـرة الــتـقى
وكـــيل الـــوزارة لـــشـــؤون الـــتـــخـــطـــيط
الــــســـيــــاسيّ د.صــــالح حــــســــ عـــلي
الــتــمـيــمي مـع وكـيل وزارة اخلــارجــيَّـة
وارد الـتـركـيَّـة لـلـشـؤون الـقـنـصـلـيَّـة وا
الـبـشـريَّـة يـاووز سـلـيم قـيـران فـي مـقر
وزارة اخلــارجـيَّـة الـتـركــيَّـة في أنـقـرة).
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بـحث وزيـر اخلارجـيَّـة فؤاد حـس مع
نــــظـــــيــــره االيـــــراني حــــســـــ أمــــيــــر
ـنـاخـيَّـة في عـبـدالــلـهـيـان الـتـغـيـرات ا
ـنـطـقـة والـرياح الـغـبـاريَّـة الـتي غطت ا
ـاضـيَّـة. الــعـراق و إيـران خالل األيــام ا
وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) أمس  ان
(ذلـك جـــاء خالل إتــــصـــال حــــســـ مع
). كــمـــا اســتـــعــرض نـــظــيـــره اإليــرانـيّ
ناخـيَّة التي اجلـانبان أهم الـتحديـات ا
ــنـــطــقـــة مــثـل الــغـــبــار تـــواجــهـــهـــا ا
واجلـفاف والتـصحر وتنـاقص التنوع
الـــبــيــولــوجي وسُــبُـل مُــواجــة كل ذلك
ـناخيّ لـلـحـد من آثـار ظـاهرة الـتـغـيـر ا
وتوفير بيئة صحيَّة مُالئمة للبشريَّة).

ŸUL²ł≈ bIŽ
واكـد الـبـيـان ان (الـوزيـرين اتـفـقـا عـلى
عـقد إجتـماع ب وفـد فنيّ عراقيّ وآخر
إيــرانيّ في بـغــداد لـدراسـة الــتـحـديـات
ــســتــقـبل الــتي تــواجه الــبــلــدين في ا
ـدا عــلى ضـرورة اســتـمــرار احلـوار وأكـَّ
وتـــوســـعـــتـه لـــيـــشـــمل دول أخـــرى في
ياه نطقة وتطرقا أيضاً إلى قضايا ا ا
ـة ـــائـــيـَّ ـــوارد ا والـــنـــهـــوض بـــواقـع ا
ا يـخدم مـصـلحـة البـلدين وتـنـميـتهـا 
اجلـارين). وفي اخلتـام تبادل اجلـانبان
الــرُؤى حـول مُــسـتــجـدّات األوضـاع في
ـنــطـقـة وأهـمّـيَّـة الـدفع قـدمـاً بـاجتـاه ا
احلــلـول الــسـلــمـيّـة لــتـلــبـيــة تـطــلـعـات
االســتـقـرار واألمن. وكـانـت تـقـاريـر قـد
حتــدثـت عن قــيــام إيــران بــارســال وفـد
بـرئـاسـة رئـيس منـظـمـة حـمايـة الـبـيـئة
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{ باريس-(أ ف ب) - أكـدت باريس وبغداد نيتهما تعزيز التعاون في مجال الطاقة
في وقت يـريـد األوروبـيـون احلـد من شـرائــهم الـنـفط والـغـاز الـروسـيـ عـلى خـلـفـيـة
احلـرب في أوكـرانيـا.وشددت فـرنـسا أيـضا عـلى "تـمسـكهـا بـعراق مـستـقـر" فيـما ال
يزال هدفـا ل"تدخالت أجنبـية" مع عمليـة جديدة للـجيش التركي في شمـال هذا البلد

تستهدف األكراد فضال عن تنامي النفوذ السياسي إليران اجملاورة.
وخـالل اجـــتـــمـــاع في بـــاريس أكـــدت
وزيـرة اخلـارجـيـة الـفرنـسـيـة اجلـديدة
كـاتـرين كولـونا ووزيـر الـنفط الـعراقي
إحــســان اســمــاعــيل "أهــمــيــة تــعــزيـز
الــتـــعــاون بــ فــرنـــســا والــعــراق في
مـــخــتـــلف مـــجــاالت الـــطــاقـــة". ولــفت
الــــوزيــــران إلـى "تــــداعــــيــــات احلـــرب
الـروسـيـة على أوكـرانـيا عـلى الـتوازن
ي على صـعـيد الـطاقـة وإمدادات الـعـا
ـتحدثـة باسم أوروبـا" وفق ما قـالت ا
اخلــارجـيـة الــفـرنـسـيــة. وصل الـوزيـر
الـعراقي الى باريس االربعاء في زيارة
تـستمر أربعـة ايام يسعى خاللها الى
اسـتـثـمـارات جـديـدة في أنـشـطة بالده
لك العراق وهو في مـجال الطاقـة. و
صدرة ثـاني دولة في منظمـة البلدان ا
لـلـنـفط (أوبك) احتـيـاطـيات هـائـلة من
الــــنـــفـط لـــكـن عـــقــــوداً من الــــصـــراع
ـتـداعيـة تـقوض ـنـشآت ا والـفـساد وا

قطاع الطاقة. 
WKŽU  ·«dÞ√

وقـال اســمـاعـيل لـوكـالـة فـرانس بـرس
"لـديـنا صـنـاعة نـفـطيـة ضـخمـة ونـريد
مـزيــدا من األطـراف الـفـاعـلـ ومـزيـدا
ـنـافـسة".وأكـد الـوزير أنّ "الـطـاقة من ا
االنــتـاجـيــة لـلـعــراق تـبـلغ  4,8 مالي

بـرميل يومـياً وينـتج ما ب  4,4 و4,5
مـاليــ بــرمـــيل يــومـــيــاً". وأوضح أنّ
"الـــهــدف هــو الــوصــول إلى  8 مالي
بـرمـيل بحـلول نـهايـة عام  2027 وإلى
مـاليــــ بـــــرمــــيـل بـــــحــــلـــــول عــــام 5
وقـال "نــسـتـخـدم نـحـو مـلـيـون."2025

في بـغداد التي تـطالب بأن تمـر عبرها
كــامل صــادرات الــنــفط عــلى األراضي
الـعراقية وتريد أيضا إعادة النظر في
الـعـقـود الـتي وقـعـتـهـا سـلـطـات إقلـيم

كردستان في شكل أحادي.
œuIŽ dOOGð

وردا عـلى سـؤال لوكـالة فـرانس برس
أعـرب الوزيـر اسمـاعيل عـن نيـة بغداد
"تــغـيـيـر" الـعـقــود الـسـاريـة مع "حـفظ

حــقــوق جـــمــيع األطــراف".لــكن إربــيل
تــرفض هـذا األمـر وتـرى أن من حـقـهـا
اسـتـثمـار الـنفط في أراضـيـها من دون
الــرجــوع الى بــغـداد.ولـم تـشــأ شــركـة
"تـوتـال إنـرجي" الـتعـلـيق عـلى لـقاءات
الـوزير العراقي علمًا أنها وقعت عقداً
بـقيـمة  10مـليارات دوالر في  2021في
الـعراق معلـنةً عودتهـا إلى البلد الذي
بــدأت فـيـه أنـشــطـتــهـا في عــشـريــنـات

اضي.ويـشمل العـقد الذي وقع الـقرن ا
في أيـــلــول/ســبــتــمـــبــر بــنــاء وحــدات
الستخراج وجتميع ومعاجلة الغاز في
ثالثــة حـقـول مــخـتـلــفـة بـهــدف تـولـيـد

الكهرباء. 
ويـهـدف أيضًـا إلى احلـد من انـبعـاثات
غــازات الـــدفــيــئــة الـــنــاجتــة من حــرق
ــتـســربـة أثــنـاء اســتـخـراج الــغـازات ا
الـنـفط اخلـام.كـذلك يـنص االتـفـاق على

بـــرمــيل ونـــصــدر الــبــاقـي. في الــوقت
احلــــــــــــالـي نــــــــــــصــــــــــــدر  3,4مـالي
بــرمــيل".أجـرى إســمــاعـيـل خـصــوصـا
مــحـادثـات مع مــسـؤولـ من جــمـعـيـة
أصـحــاب الـعـمل الـفـرنـسـيـة "مـيـديف"
ومع الــرئــيـس الــتــنــفــيــذي جملــمــوعـة
"تــوتــال إنــرجي" الــفــرنــســيــة بـاتــريك
بـويـاني.وعـبـرت كـولونـا وضـيـفـها عن
عـزم الـبـلـدين عـلى "تـمـتـ عـالقـتـهـما"
بـــعــد زيـــارتـــ قــام بـــهــمـــا الـــرئــيس
ـانويل ماكـرون لبغداد في آب 2020 ا
ــتــحــدثـة بــاسم وآب 2021  بــحــسب ا
اخلـارجية الـفرنسـية.واضافت آن كـلير
لـوجـانــدر أن قـنـصـلـيـة عـامـة لـفـرنـسـا
ـوصل سـيــتم افـتـتـاحـهـا "قـريـبـا" في ا
الـــتـي  الـــعــام  2017حتـــريـــرهـــا من
تــنـظــيم الـدولـة االسـالمـيـة.مـن جـهـته
تــشـاور مــاكـرون هـاتــفـيـا مـع الـرئـيس
الـــســابق إلقـــلــيم كـــردســتـــان الــعــراق
مسعود بارزاني أحد أبرز الوجوه في
ــــــوقــــــراطي اربــــــيـل واحلـــــزب الــــــد
الـكردستاني. وقالت الرئاسة الفرنسية
إنــهـمـا نـاقـشـا "الــوضع الـسـيـاسي في
العراق وكردستان العراق" إضافة الى
"الـوضع األمـني والتـدخالت االجـنبـية"
فـي الـبالد.وقـدم مــاكـرون تـعــازيه بـعـد
مـــقـــتـل طـــفـــلـــ اخلـــمـــيس بـــقـــصف
صـــاروخي نـــســـبه جـــهـــاز مــكـــافـــحــة
اإلرهــاب في كــردسـتــان الى مـتــمـردين
أكــراد أتـــراك.وخالل زيــارته لــبــاريس
تـطرق الوزير العراقي الى اخلالف ب
ركـزية األكـراد الـعراقـيـ واحلكـومـة ا

ـعاجلة إنـشاء وحـدة ذات سعة كـبيرة 
مـيـاه الـبـحر بـهـدف زيـادة قدرات ضخ
ـيـاه في احلـقول جـنـوب الـعراق من ا
ياه الـعذبة في دون زيـادة استخـراج ا
يـاه. ويلحظ الـبالد التـي تعانـي شح ا
الـعقد أيضاً بناء محـطة لتوليد الطاقة
الــكــهـــربــائــيــة من الــشــمس بــقــدرة 1
جــيــغــاواط ســتــزود شــبــكــة مــنــطــقـة

البصرة (جنوب).

وأضـــــاف أنه (جـــــرى خالل الـــــلــــقــــاء
اسـتعراض سيـر العالقات الثـنائيَّة ب
الـبـلدين ونـاقش اجلانـبان الـصعـوبات
ــشـــاكل الــقــنـــصــلــيَّـــة الــتي تــواجه وا
اجلـاليَّة العراقيَّة وضرورة التعاون ب
ـعـنـيَّـة في كال الـبـلـدين ألجل اجلـهـات ا
تــذلـيــلـهـا وإيــجـاد الــطـرق الــقـانــونـيَّـة

حللها). 
WOKBM  `²

وتـابع ان (اجلانبـ اتفقـا إمكانـيَّة فتح
قــنـصـلـيَّــة عـامـة في سـامــسـون خلـدمـة
ة هـناك أبـناء اجلـاليَّـة العـراقيَّـة الكـر
ضــمن اخلـطـة الـتي وضــعـتـهـا الـوزارة
لـتـســهـيل تـقـد اخلـدمـات الـقـنـصـلـيَّـة
لـلـمـواطـن وجتـنـيـبـهم مـتـاعب وكلف
الــســفـر) و أكَّــد وكـيـل الـوزارة لــشـؤون
الــتـخـطــيط الـســيـاسيّ ضــرورة الـعـمل
عـــلى تــســهـــيل مــنح ســـمــات الــدخــول
لـلمـواطنـ العـراقيـ الراغـب بـزيارة
تــركـيـا. عـلى صـعــيـد آخـر بـحث رئـيس
مــجــلس الــنــواب مــحــمــد احلــلـبــوسي
ونـائبَ رئـيس مـجـلس نواب جـمـهـورية
اســتـونــيــا هـانــو بـيــفــكـور اخلــمـيس
الـــعالقـــات الـــثـــنـــائـــيـــة بـــ الـــعـــراق
واسـتـونـيـا.وقـال بـيـان ان (احلـلـبوسي
اســتــقــبل نــائبَ رئــيـس مـجــلـس نـواب
جـمــهـوريـة اسـتـونـيــا هـانـو بـيـفـكـور).
واضــاف ان (اجلـانــبـ تــنـاوال تــمـتـ
الـــعالقـــات الـــثـــنـــائـــيـــة بـــ الـــعـــراق
وجـمهـورية اسـتونـيا وبـحثـا األوضاع
الــســيـــاســيــة في الــبــلــدين وتــطــورات
األوضـاع اإلقـلـيـمـية والـدولـيـة وآثـارها

.( ياً عا ≈U³I²Ý‰∫ وزير اخلارجية يستقبل في بغداد وفداً هولندياً

البنـات الى مستـشفى الفـرات القريـبة حيث
اصيـب بجـروح). كـمـا استـشـهـد طـفالن على
األقلّ اخلـــمـــيـس بـــســـقـــوط صـــواريخ عـــلى
بـساتـ في إقـلـيم كـردسـتـان  وفق مـا أعلن
مـسؤول مـحـلي فـيـمـا نسـب جهـاز مـكـافـحة
ــتــمـردين اإلرهــاب في كــردسـتــان الــقــصف 
أكراد أتراك.ونفى حـزب العمال الـكردستاني
"نفـياً قـاطعـاً تلك االدعـاءات" في بيـان مندداً
ــحــاولــة الــسـلــطــات في أربــيـل "تـبــيــيض
صفـحة" تـركيـا التي شـنّت عدة عـملـيات ضد
حزب العمـال الكردستانـي في شمال العراق.
وقــتل جـــراء الــقــصف طــفـالن يــبــلــغــان 10 
سـنـوات و 13 سـنــة كــمـا أكّــد أقــارب لـهــمـا
ــــراسـل في فــــرانـس بــــرس من أمــــام أحــــد
مــســاجـــد مــديــنــة دهــوك الــتـي نــقل إلــيــهــا
اجلـثـمـانـان.وأكّـد قـائـمـقـام قـضـاء الـعـمـادية
وارش سليمان أن (قصفـاً مدفعياً استهدف
نــاحــيــة بــامــرني وأدى إلى مــقــتـل مــدنــيـ
حدث وإصـابة مـدنيـ اثنـ بجروح). من
جانبه ذكـر جهاز مـكافحة اإلرهـاب في إقليم
كــــردســـتــــان في بـــيــــان أن حـــزب الــــعـــمـــال
الـكــردســتـاني أطــلق صــاروخـ عــلى قــريـة
أردنــا بــنـاحــيــة بــامــارني... (مــا) أسـفــر عن
اســتـشــهـاد مــدنـيــ اثــنـ وإصــابـة اثــنـ
آخـــرين بـــجـــروح. وتــقـع الــبـــســـاتــ الـــتي
أصابهـا القصف عـلى بعد كـيلومـترات قلـيلة

عن قاعدة تركية.

اسـتـخــبـارات وأمن قـيــادة عـمـلــيـات بـغـداد
شـاة احلـادية عـشرة تمـكـنت قطـعـات فرقـة ا
من القـاء الـقـبض على سـتـة متـهـم بـالـدكة
العشائرية "اطـراف نزاعات" وضبط االسلحة
واالعتدة التي بحوزتهم ضمن مناطق(مدينة
الـصدر صـلـيخ) بـجـانب الـرصـافـة في ح
تـمـكـنت قـواتـنـا األمـنـيـة في الـفـرقـة الـثـانـية
شـرطــة احتـاديـة من الــقـاء الـقــبض عـلى ١٥
ــشـاجــرات والـدكــة الـعــشـائــريـة مـتــهـمــا بـا
وضــبط األسـلــحــة الـتي بــحــوزتـهم بــيــنـهم
خمـسة مـصـاب إثـر تعـرضـهم الى اطالقات
نـاريـة وطــعـنــات بـآالت حـادة  نــقـلـهم الى
ـسـتـشـفـيـات الـقـريـبـة من مـواقع االحـداث ا
ضمن منـاطق (السـيدية اخلـطيب الدوا 
تهم احلالبسة١ بجانب الكرخ. تسليم ا
ـضـبوطـة الى اجلـهات اخملـتـصة واد ا مع ا

إلكمال االجراءات القانونية بحقهم. 
وكشفت ثـانوية الـفردوس للـبنات في مـنطقة
العـامريـة عن تفـاصيل عـملـية اطالق نـار قام
بها حرس اسناد للمدرسة على شخص اتهم
بالـتحـرش بالـطالـبات. ونـفت ادارة الثـانوية
تقـارير حتـدثت عن ذلك مؤكـدة ان (احلارس
اطلق  12 رصاصة عـلى مواطن ركـن سيارته
درسـة بـانتـظار بـناته) اخلاصـة امام بـاب ا
مـشـيــرة الى ان (مـشـادة كالمــيـة حـدثت بـ
االثـــنــــ ادت الى قـــيــــام احلـــارس بـــاطالق
ــواطن والـد الـنــار) واضـافت انـه ( نـقل ا
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كلنا نحـلم  وكلنا نتخـيل  وحلم الطفولة وتـخيالتها يبقى هـو االبهى  واالكثر لصقاً في
كـان .. في طفـولتنـا  كان حلـمنا الذاكـرة  فاخليـال يعنـي التمـرد على ظروف الـزمان وا
كبيراً بقدوم العيد والعيدية  وبضحكة امنا  واللعب مع االقران  ومع سنوات يفاعتنا 
اتسعت احالمنـا وتخيالتنا  فكنا نتمنى ان نكون مثل الرياضي فالن  او الفنان عالن 
عروف (٦٠ فلساً ) وتكثر مطالباتنا في احلصول على نستلة مارس اإلنكليزية بسعرها ا
و( لفة همبـرغر ابو يونان)  بأربعـ فلسا  والذهاب الى منـطقة ( بارك السعدون ) وهي
ساحـة خـضراء تـقع في شـارع النـضـال  من جهـة سـاحة االنـدلس وسط بـغداد من اجل
شاركة في مالعبـها الراقية  والنظر خلسة الى الصـبايا الالئي يكبرنا سناً وهن يلع ا
زالجـات  ( الرول سـكيت ) ويـدورّن حـول السـاحة  ومع مـغادرتـنـا يفـاعة الـعمـر جند
راهقة  فالزغب الواضح للعـيان  وهو الشعر اخلفيف الذي يغطي انفسنا حتت عـباءة ا
مـعظم مـنـاطق جـسم الشـاب  ويـظهـر جـليـا عـلى شكـل شارب  مـشـكال عالمة الـرجـولة
بكرة .. وباخـتصار اقول : االنتقال من الطفولة إلى يفاعـة العمر تبدأ نواة  شخصياتنا ا
راهـقـة واالقـتراب من وأمـزجتـنـا في االسـتقـرار الـنـسـبي الضـئـيل   لـكن مع سـنـوات  ا
ـستقبل .. والى النضج احليـاتي تتوضح رؤانا  لـتكون القـراءة سبيـلنا الى فهم مالمح ا
جـانب تنـوّع حاالت الزمـان التي تـمرّ عـلى اإلنسـان ولكن  حـاله يبـقى واحداً  اوحدا في

كلّ حال !
ـا خــارج عن نـطـاق وفي دوران احلـيـاة  جنــد من خـابـت احالمه وتـخــيالته  بـســبب ر
الشخص  او انه تـعب او استعجل الوصول الى مرمـاه حيث اتخذ من السراب سبيال 
وهنـاك من سـار بهـدوء ورويـة على طـريق الـوصول الى هـدف مـرجتى  فتـحـققت احالمه
ـكان أو الزمـان أو الناس  وتخيالته  مـؤكدا إن اإلرادة هي التي حتـكم البـشر وليس ا

ستقبل  يبقى ناجحا ومعطاء. رساة الواقع  واستلهم ابعاد ا فمن تمسّك 
هي ليست دعوة  لـوضع الصق على االحالم والتـخيل  بل عليـنا معـرفة حقيـقة كواليس
الدنـيا وأزقتـها  فـان لم يستـطع اإلنسـان السيـر مع الزمن فـالزمـان قادر على أن يـسير

دونه!.
حتـية ألصدقـاء عالم طـفولـتي  واحباب يـفاعـتي  وزمالء مراهـقتي  واغـصان مودتي من
ـهـنـة الذيـن اتواصـل معـهم .. لـكم جـمـيـعـا انـشـد مـا قاله أتـرابي وصـنـوي في احلـيـاة وا

الشاعر فاروق جويدة في قصيدته "سترجع ذات يوم"  هذه األبيات: 
.. و انتظاراً أضعنا العمرَ شوقاً
 وحتملني األماني حيث كنا  
فأسأل عن زمان ضاع منا 
وأعجب من ترى يغنيك عنا 
فهان احلبُّ يا قلبي.. وهِنَّا?

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

jwhj1963@yahoo.com
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وأقصد بهم أصـحاب البدالت األنـيقة وأربطة الـعنق البراقـة  فقد يكـون من ب القراء من
اخواننا العـرب وال يعرف معنى كلـمة ( قاط ) التي يراد بهـا ( البدلة ) باللـهجة العراقية 
ـهارات الفـائقـة ما يـستطـيعـون بها وأهل القـوط يعرفـون من أين تؤكل الـكتف  فـلهم من ا
لـونة تشبع اءات والـعبارات ا سؤول  فـاطراقات الرأس وحـركة األيدي واال استمالـة ا
ـتون بصـلة لـلفعـالية ـسؤول حـتى وان كان بـعضهم يـعرف انـهم منافـقون  وال  غرور ا

وجودين فيها . ا
ؤسـسـة هي مـن صنـع أيديـهم  هـؤالء يـوحـون للـمـسـؤول بـان الـفـعـالـيـة الـتي تـقـوم بـهـا ا
ـتـحـقق فـيهـا مـا كـان له أن يـحدث وابـداعـات أفـكـارهم  وحـصيـلـة جـهـدهم   والـنجـاح ا
لـوالهم  ويدعـمـون كالمـهم باألرقـام ألنـهم سـبق وان سـألوا وبـاخلـفاء جتـسـسـوا  بيـنـما
احلقيقـة انهم ال يحضرون في أي من مراحل اعداد الفـعالية اال في الوقت الذي يكون فيه
سـؤول األعلى مـوجودا  فـيجّيـر جناح الـفعـالية لـهم  في ح ال يـدري أحد بـالذي بذل ا
اجلـهد احلـقـيـقي تـفكـيـرا واعـدادا وتـنظـيـمـا بـالرغم مـن النـهـارات والـلـيالي الـطـويـلـة التي
قـضاهـا من أجل أن تـظهـر مـؤسسـته بـصورة جـميـلـة أمام أنـظـار اجلمـهـور  وان تتـحقق
األهداف التي من أجلـها عُقدت الفـعالية  لكن اخلجـل او الزهد او الشعور بـالعيب يدفعه
الى عـدم الترويـج لنفـسه  او التبـاهي بأنـها من صنع يـديه وبعض من زمالئه احلـريص

ؤسسة بوصفهما بابا للرزق  يكسب منها قوت عياله . على العمل وا
هذا ما يجري في الـكثير من مؤسـساتنا  وال أستثـني منها واحدة  فـيخيم االحباط على
ـتثـلون ثـلـها  وفي حـالـة االجبـار  ا يـؤدي الى امـتنـاعـهم الحقـا من الـقيـام  بـدعـ  ا
لكونهم مـوظف  لكنهم يقدمون من األداء أقله  ومن اجلودة أضعفها  وقد ينهجون نهج
أهل الـقـوط  فيـهـيـئـون لـكل منـاسـبـة ( قـاطـا ورباطـا بـراقـا )  وحـال أنـفسـهم يـقـول انـها

(خربانة )  ما لنا نحرق أعصابنا .
تذكرني هذه الظـاهرة بحكاية الزوجـة األولى وضرتها  او الزوجة الكبـيرة والصغيرة كما
يـسميـان في بالدنا  اذ كان مـن عادة أهل القـرى ان يكون الـتنور الـذي يصنع فـيه اخلبز
ـارة  فـالـزوجة االولى حـريـصـة على خـارج الـبيـت  وفي كثـيـر من األحـيـان على طـريق ا
نـزل بأدوات سمـعـة زوجهـا وعـائلـتهـا  لـذلك تقـوم بـجمـيع أعـمال صـنـاعة اخلـبـز داخل ا
العـمل الـبـدائيـة من غـربـلة احلـنـطة او الـشـعيـر وطـحـنهـمـا والعـجن وغـيـرها  بـيـنمـا تـقوم
ـارة بأسـالـيب تـرغيـبـية الـزوجـة الـصغـيـرة باخلـبـز في الـتنـور فـقط  وتـوزع بعـضه عـلى ا
جـذابة لإليـحاء بـالكـرم واحملبـة  فحـصدت سمـعة طـيبـة ب الـناس  بـينـما ال يـعرف أحد

بالزوجة الكبيرة التي تتحمل جُل العناء .
ـبـدعـون من خـلف ـسـؤولـ الـنــابـهـ يـعـرفـون ذلـك  ويـقـدرون مـا يـقـوم بـه ا الـقــلـة من ا
الـكـوالـيس  ويـعـطون احلق ألهـله  لـكن الـكـثـرة منـهم يـقـعـون ضـحايـا أصـحـاب الـقوط 
شي ومـنهم من يسـتهـويهم هؤالء كـثيرا  يـسعـدون ان فتح أحدهم بـاب سيـارتهم  وان 
ورائهم حـشد من أهل الـقوط  يـشعـرون بالـزهـو  ويشـبعـون قلـة جاهـهم  والتـخلص من
ـهـام حـتى من دون أن يـكلـفـوا بـها  ال عـقد يـعـانـوهـا  وأهل القـوط جـاهـزون ألداء هذه ا
ـسؤول األعلـى ان كان ذلك على يسـتحـون من اذالل أنفـسهم  وال يـهمهم لـلفـوز بحـظوة ا

. حساب أصحاب العمل احلقيقي
ـسؤول الذين ليس لديهم الـقدرة على التمييز بالتأكيـد العيب ليس في أهل القوط  بل با
ب الـذين يعمـلون والـذي يصادرون جـهد اآلخرين بـطرق ملـتويـة  فالتـمييـز ب الزمالء 
نتم بدع  فبدون ذلك نـخسر ا زيد من األداء ا واالعتراف باجلهـد يحتاجه اخمللصـون 
هام  بل قل نضحي بالذين يتملكهم للمؤسسة  واجلادين في أداء ا
الـشـعـور باالنـتـمـاء لـلـوطـن  ألن انـتمـاء أهـل الـقـوط لـرأس الـشـهر
وليس لـلوطن  أي للراتب الشهري الذي ان توقف لن جتدهم أبدا
ـنتم  والـبناة صامـتون  ودائما  بينمـا األوطان ال تبنى بـغير ا

نعهم احلياء  من القول : ( نعمل من أجل الوطن). ما 

منذ يوم فقدت صلتي بالفرح....
مـنـذ ذاك الــصـبــاح الـصـيــفي احلـار وأنــا أزحف لـلــخـروج من ســريـري كـفــراشـة تــبـلـلت

جناحيها بوهم الندى .....
كنت مـتعبـة ليـلة أمس بـوحدتي الـتي حولـتني إلى شرنـقة يـنطـوي كل جزء مـني بعضه في

بعض....
أعــلم إنك مـلــلت من رمـاد حــبـري  وإنك تــنـتـظــر أن أبـعث لـك سـطـور مــزهـرة بــربـيع أيـار

شمس.... ا
وإنك قـد قرأت رسـالـتي األخـيـرة مـنذ ثالثـ يـومـاً وأخـبرتـني إنـني أنـثى تـضع مـسـاحيق

ا يجب حتى ذبل حقل مالمحي.... حزن أكثر 
ــتـعـثـرة وال أرتـشف الــبـكـاء في فـنـاجـ ال يـا سـيـدي لـسـت إمـرأة جتـالس حـداد األيـام ا

القهوة...
أردت دائمـاً أن أصل إلى مـشـبك األمل وأن أشد بـكـلـتا يـدي عـلى مقـبض الـفـرح األبيض

ألخرج من شرنقتي هذه....
سـيدي أردت دائمـاً أن أسكب مدادي احلـبري األزرق كـسماء مـدينتـنا وأن أغتـسل بضوء

الشرق حتى يأخذني إلى حدود احللم...
ما زلت أجـهش بالكـلمـات التي تعـرفني بـها وحتفـظها عن ظـهر نـبض رغم إندثاري عـندما

يتملكني الضجر ويهوي بي إلى قاع واقعي ال حلمي...
ما زلت أتمسك بـخيوط أمل... وإنني عـلى يق أن يوماً مـا سوف ينقـشع هذا اليأس مني

وستطحطم جدارنه الباردة....

مسقط
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قـتل شخـصـان اجلـمـعة  بـحـاديث سـيـر قرب
حـافـظـة الـسلـيـمـانـية. قـضاء دربـنـديـخـان 
ـقـدم  ريـزَن وقـال مـديـر مـرور دربــنـديـخـان ا
بـرهـان عـلي أن (احلـادثـة وقـعت بـ نـاحـيـة
زراين وقضـاء دربـنـديخـان واسـفـر عن  وفاة
شخص وهما رجل وامرأة داخل السيارة).
وتمـكنت مـفارز قـسم مـكافـحة االجـرام ضمن
شـرطـة مـحـافـظــة كـركـوك من الـقـاء الـقـبض

. ة قتل قبل 14 عاماً على متهم نفذ جر
وذكرت مديـرية شـرطة احملـافظـة في بيان ان
(امن قـسم مـكـافـحـة اإلجـرام تـمـكن من الـقـاء
ة قتل قبل 14 القبض على متهم ارتكب جر
سنـة والذ بالـفرار ظنـا منه بـانه سوف يـفلت
من العقـاب بهـروبه من محافـظة الى أخرى).
وأضـاف الـبـيــان انه (بـنـاءً عـلـى مـعـلـومـات
استخبارية من شـعبة استخـبارات ومكافحة
اإلرهـاب  تــشـكــيل فــريق عـمل واحلــصـول
عـلى مــذكـرة أمــر قـبض بــحـقـه من مـكــافـحـة
وضوع أمام إجرام محافظـة اربيل وعرض ا
أنـــظــار قـــاضي الـــتــحـــقــيق واســـتــحـــصــال
وافقـات االصوليـة  القاء القـبض عليه). ا
وأشار الى انه ( تـدوين اقواله بـاالعتراف
ادة 406 إبتـدائيـاً وقضـائـياً وتـوقيـفه وفق ا

ق ع لينال جزاءه العادل).
ــتــابــعــة مع مــديــر قــسم و بــالــتــنــســيـق وا
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أكــد وزيـــر الــزراعــة مــحــمــد كــر
اخلـفــاجي عـلى زيـادة غـلـة الـدو
ــســـاحــة. وفـي بــيــان في وحـــدة ا
تلقته (الـزمان) أمس إن (اخلفاجي
تـرأس إجـتـمـاعـاً لـهـيـئـة الـرأي في
الــوزارة لــبــحث تــطــويــر الــقــطـاع
الــــــزراعي بــــــحـــــضــــــور الـــــوكالء
ـــدراء ومـــســـتـــشـــاري الـــوزارة وا
الـعـامـ لدوائـر وشـركـات الوزارة
ورئـيس اإلحتاد الـعـام للـجـمعـيات
ــهــنــدسـ الــفـالحــيــة ونــقـيــبـي ا

.( الـزراعـيـ واألطـبـاء الـبـيـطـري
وأضـاف البـيان أن (هـذا اإلجتـماع
يـــــأتـي لــــضـــــرورة اإلســـــتـــــمــــرار
والـتطـويـر نحـو زيـادة غلـة الدو
ــســاحــة بــإســتــخــدام في وحــدة ا
تـقـانــات الـري احلـديــثـة واحلـزمـة
ـــتـــكــــامـــلــــة  لـــدعم مــــحـــصـــول ا
احلــنــطــة).مــبــيــنــاً أن ( ذلك يــأتي
ـياه وقلـة األمطار واجـهة نقص ا
واإلنــــحـــــبــــاس احلـــــراري وهــــذه
اإلجـــراءات تــأتـي ضــمـن حتــقـــيق
األمن الـغــذائي خــاصــة مـحــصـول
احلـنطـة).وقال الـبيـان أن (الوزارة
أعـــدت خــــطــــة كــــامــــلــــة لــــزيـــادة
زروعة من احلنطة في ساحات ا ا
ـــســاحـــة ثالثــة ـــوسم الـــقــادم  ا
مـاليـ دو بـإسـتــخـدام أصـنـاف
عالية اإلنتاجية التي أثبتت قوتها
رغم قــلـــة اجلـــرعــة الـــســمـــاديــة).
مــــشــــيــــراً إلـى أن (هــــذه اخلــــطط
ســــــتـــــنــــــفــــــذ فـي حــــــال تــــــوفـــــر
الـية الالزمة التي التخـصيصات ا
 طــــلــــبـت من أجـل الــــنــــهــــوض
بــــالـــقــــطـــاع الـــزراعـي الـــنــــبـــاتي
واحلــــــــــــــيــــــــــــــوانـي).وأوضـح أن

ـدرجة (اإلجتـماع نـاقش الفـقرات ا
ضــــمن جــــدول أعــــمـــالـه وإتــــخـــذ
ــوافـقـة الـقــرارات الالزمـة مـنــهـا ا
عـــلى تــســـهــيل إجـــراءات تــوفــيــر
ـزارع عن األسـمـدة لـلـفالحـ وا
طـريـق الـقــطــاع اخلـاص وحتــديـد
ـثـالــيـة األسـمـدة الـتي اجلـرعـات ا
جتــهــزهــا الـــوزارة لــلــفالحــ في
اخلطة الصيفية وشمول البسات
بعمـلية التـجهيز والـتوجيه بشراء
ـــبـــيـــدات الـالزمـــة في احلـــمالت ا
الـوقـائيـة لـلثـروة احلـيوانـيـة التي
تنـفذهـا الفـرق البيـطريـة في عموم
احملــافـظــات).مــنـهــا حــالـيــاً (أزمـة
احلمى النزفـية التي حدت الوزارة
من تـــداعــيــاتــهـــا بــاإلجــراءات في

مكافـحة حشـرة القراد كـما تضمن
طـالبـة بضرورة تـوفير اإلجتـماع ا
شروع تـقانات ـالي  التـخصيص ا
ياه واجهـة شحة ا الري احلديـثة 
ـئة ـوجبـهـا سـتدعم 50 بـا الـتي 
ـــنـــظـــومـــة اجملـــهـــزة من ســـعــــر ا
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ـدراء كـافـة (إلى ودعــا اإلجـتـمــاع ا
مـــتـــابـــعـــة عــــمـــلـــيـــات احلـــصـــاد
والـتــسـويق واإلسـتــنـفـار حلــمـايـة
ــتــعــمــدة احلــقــول من احلــوادث ا
بــغـــيــة مــعــاجلـــتــهــا مـع الــلــجــان
ـدني واألجـهـزة األمـنـيـة والـدفـاع ا
ـومـة عــمـلـيـة لـلــمـحـافـظــة عـلى د
الـــتــــســـويق وسـالمـــة الــــفالحـــ

ـــشـــكالت الـــتي تـــواجه وتـــدارك ا
حملـة احلصاد والتسـويق وتوفير
ــطـــلــوبــة من إنــتــاج الــكــمــيــات ا

احلنطة لهذا العام).
في سيـاق متصل أكـد رئيس السن
لـلـجـنـة الـزراعــيـة ثـائـر مـخـيف إن
(النهوض بالواقع الزراعي يحتاج
لــــوجـــود تــــكـــامـل حـــكــــومي بـــ
الـــوزارات).وقــــال بـــيـــان تــــلـــقـــته
(الـــــزمــــان) أمـس إن (الـــــتــــكـــــامل
احلـــكـــومي يـــجـب أن يـــكـــون بــ
ـا وزارتي الــصـنــاعــة والـزراعــة 
ـعدات يـخص صنـاعـة األسمـدة وا
وغيرها). وأضـاف أن (التعامل مع
الـزراعـة الـعـراقـيـة بـهـذا األسـلـوب
مـخـطط له مسـبـقاً خلـلق بـلداً غـير
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مـضـت سـبــعـة أشـهــر عـلـى انـتــخـابـات
تـــشــرين األول 2021 دون ان يـــتـــمــكن
مـــجــلس الـــنــواب مـن اخــتــيـــار رئــيس
جـمـهـوريـة وتشـكـيل حـكـومـة  حيث لم
تـتـمـكـن اعـلى كـتـلــة سـوى احلـــــصـول
ان  ئة من عدد مقاعد البر على  16 با
تــرك ذالك طـرق لــلـســيـر بــالـتــحـالــفـات
انتـهت بتجـمعـ متضـادين مختـلف 
وسـاد الـصـمت واقع احلـال دون وجـود
لـعــقـد جــلـســات ورقـابــة وتـشــريـعـات 
واجلمـيع يبـحث عن منـاصب  مع بقاء
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ـؤقتـة  التي حـكومـة تـمشـيـة االعمـال ا
ولدت قـبل عـام ضعـيفـة تتـحكم ارادة
اشـــخـــاص بـــرئــيـــســـهـــا  ونــرى واقع
االقـتصـاد ارتـفاع االسـعار 3 اضعاف 
ئة من وزيادة مستـوى الفقر الى 40 با
الـسـكان وبـطـالـة اخلريـجـ  والوضع
االمــني يـتـاثـر بــاسـتـهـداف قـوات االمن
ـشـتـركـة ونـزاعــات الـعـشـائـر واطالق ا
صـواريخ  هــدفـهـا تــصـفـيــة حـسـابـات
دولية على ارض العراق .ويرى الباحث
بـالـشان االسـتـراتيـجي سـلـيم االمامي 
ان (العـراق منـذ عشـرات السـن يـشكل

مـوقــعه اجلـغـرافي صـراعـاً بـ الـشـرق
والـغــرب  وتـتــداخل عــوامل طـبــيـعــيـة
احلدود الصـحراوية اجلـبلية الـشاسعة
ضـمنـها  مـنـاطق غيـر مكـتشـفة خـاصة
وديــــان الــــصـــــحــــراء وتالل حـــــمــــرين
ومـكـحول  لـتـكـون مخـبئ ومالذ لـتـنقل
ـولة ومـدربة من مـجمـوعـات مسـلحـة 
دول مـعـروفــة  هـدفــهـا اربـاك الــسـكـان
ـعنـوي والنفـسي على الراي والتـاثير ا
الـعـام).واشـار االمـامي الى انه (لالسف
لـم تكـن جهـود الـقـيـادة الـعـامـة لـلـقوات
ـســلـحـة  واجــهـزتـهــا الـتـخــصـصـيـة ا

طلوب  وتعلن عن عمليات ستوى ا با
واعالم لـكن نـرى بعـد يـوم واحد اطالق
صـواريخ وهـجـوم عـلى نـقـاط اجليش 
ـشــتـركـة الـعـراقـيـة ومـا زالت الـقـوات ا
بحـاجة خلبـرات متـخصصـة من ضباط
سـاعدتـها  خـاصة الـنخـبة الـعـراقيـ 
ـتلك افـرادها الـشجـاعة والـتضـحية 
واهـمية اسـتخـدام التـقدم الـتكـنولوجي
ـعـركـة االلـكــتـروني لـرفع قـدرات ادارة ا

واحلرب ضد االرهاب والتطرف).
ويصف اخلبـير االقتـصادي مالذ االم
واقع اقتصـاد العراق واستـثمار ارتفاع
يا بسـبب ازمة اوكرانيا سعر النـفط عا
ـصـدرة روسـيـا  بــالـقــول انه (الــدول ا
لـــلـــخـــام حـــقـــقت ايـــرادات قـــيـــاســـيـــة
وبـضـمنـهـا الـعراق اذ يـتـوقع ان يـحقق
ــــئــــة زيـــادة في مـــا نــــســــبـــته  73 بـــا
االيــــرادات و149 مــــلــــيــــار دوالر خالل
العام احلـالي  جراء تصـديره الكثر من

ثالثة مالي برميل يوميا).
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وتــــابع ان (هـــذه االمـــوال قــــد تـــســـبب
تـضــخـمــا في الــسـوق احملــلـيــة  مـا لم
تــتــبـــعــهــا خــطط جــادة لــدعم وانــشــاء
مـشـاريع انـتـاجيـة مـحـليـة في قـطـاعات
الزراعة والـصناعـة والسيـاحة والنقل 
اذ تـعـمـد الـدول الـتي حتـصل عـلى هذه
االيــرادات الـى تــقــلــيل اســتــيــراداتــهــا
وتـنـميـة االنـتاج احملـلي وفـتح مـشاريع
جديدة  تدر االرباح وتسهم في تشعيل
ــكن مـن الــعــمـــال وخــلق اكـــبــر عـــدد 
اجـواء تنـافسـيـة في االنتـاج احمللي من
خالل تــــــوجـــــيـه الـــــدعم لــــــلـــــقـــــطـــــاع ؤشر أسعار النفط dýR∫ مخطط 
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واخلــاص).في ســـيــاق مـــتــصل
(حـــدّدت الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة
لإلسـتــثـمـار نــقـطـتـ مــهـمـتـ
أمــــام الــــدولــــة لــــدعـم وإجنـــاح
دن الصناعية مؤكدة مشاريع ا
دعــمــهـــا إلنــشــاء مــنــاطق حــرة
جـــديـــدة).وقـــال بـــيــان تـــلـــقـــته
(الــــــزمـــــــان) أمـس إن (رئـــــــيس
الــهــيــئــة ســـهــا الــنــجــار أكــدت
دعــمــهـــا إلنــشــاء مــنــاطق حــرة
جــــديــــدة خـــاصــــة بــــالـــقــــطـــاع
الصناعي ألن هذا العمل يساند
اإلقـتـصـاد الـعـراقي و يـوفـر
فرص العـمل ويدخل الـعملة

األجنبية ).
WOIO³Dð  U¹b%

وأشــــــــارإلـى أن (هــــــــنـــــــــالك
حتـــــديــــات مـن الــــنـــــاحــــيــــة
الــــتــــطــــبــــيــــقــــيــــة ال بــــد من
مواجهتـها وتوجه من الدولة

بصورة عامة لدعم األمر).
وأضــاف أن (هـنــالك نـقــطـتـ
مـوجهـة لـلدولـة لـدعم وإجناح
ــــدن الــــصــــنــــاعــــيــــة األولى ا
تـــــخـــــصـــــيص األراضـي الـــــتي
يزة تنـافسية والثانية تتمتع 

توفير تمويل البنى التحتية).
في غــضــون ذلك أعــلــنت أمــانـة
بغداد إجنـاز تنفيـذ جسر مشاة
جـــديـــد عــلـى طــريق عـــتـــبــة بن
غـــــزوان ســــريـع الــــدورة الــــذي
يــــربـط بــــ مـــــصــــفـى الــــدورة
ومـــنـــطــــقـــة كــــرارة لـــتـــقــــلـــيل

ــروريـة.وقــال بــيـان احلــوادث ا
تـــــلــــــقـــــته (الــــــزمـــــان) أمس إن
ـشـاريع أحدى (مالكـات دائـرة ا
تـشـكـيالت أمـانـة بـغـداد أجنزت
أعمـال انشـاء اجلسـر بالـتعاون
مـع وزارة الــــنــــفـط بــــطــــول 45
مـتـراً وإرتـفاع  6أمـتـار وعرض
ـــمـــشى 2 مـــتـــر).وأضـــاف أن ا
(األمـانـة سـتـبـاشـر في الـيـوم
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جـــهـــــزت الــــشــــركــــة الــــعــــامـــة
لــلـــصـــنـــاعـــات الــكـــهـــربـــائـــيــة
واإللــكـتــرونــيـة إحــدى شــركـات
ـــعـــادن وزارة الـــصــــنـــاعــــة وا
الـشركـة العـامـة لتـوزيع كهـرباء
بــغــداد بــالــدُفــعــة الــثــانــيــة من
مـحوالت الـتـوزيع حسـب العـقد

 . ُوقع ب الطرف ا
وقال بيـان تلقـته (الزمان) أمس
إنه (بــعــد إجــراء الــفــحــوصـات
الالزمة قبل اإلستالم للتأكد من
ــنـــتج أُجــري تــســلــيم سالمــة ا
ـــذكــورة 72 مـــحــولــة اجلـــهــة ا
تــوزيـع).وأضــاف أن (الـــشــركــة
تـعـتزم رفع طـاقـاتهـا اإلنـتاجـية
مع زيادة الطلب على منتجاتها
لـــــســـــد إحـــــتـــــيـــــاجـــــات وزارة
الـكــهـربــاء).وأوضح أن ( وزارة
ــعـــادن وضــعت الـــصــنـــاعــة وا
خــــطــــة إلحــــيــــاء لــــلــــشــــركـــات
صـانع الكـبيـرة باحملـافظات وا
كـافـة وتـأهـيل وصــيـانـة جـمـيع
ـــصـــانع إنـــطالقـــاً من الـــبُــنى ا
التحتية واإلحتياجات الثانوية
وإبـــــعــــاد شـــــبح اإلســـــتــــيــــراد
واحلـــــفـــــاظ عـــــلى الـــــعُـــــمـــــلــــة
الـــصــــعـــبـــة).مــــؤكـــداً أن (هـــذهِ
اإلجــراءات أغـاضـت الـفــاسـدين
كـونــهـا ضــربت مـصــاحلـهم في
إســتــغـالل إمــكــانــيــات الــوزارة
ـاضيـة وعـلى رأسهم بـالـفتـرة ا

ُلقب فالفـل).  ا

وأشــــــــار إلـى أن ( اجلــــــــهـــــــات
ــــغـــرضـــة حتـــاول الــــنـــيل من ا
الـــــوزارة بـــــدوافع خـــــارجـــــيــــة
وتُـــحــاول حتــطـــيم الــصـــنــاعــة
الوطنية). مـبيناً أن (اإلجراءات
الـــتي تــتــبــعـــهــا الــوزارة تــأتي
ضـمن الـضـوابط والــتـعـلـيـمـات
ــعــروضــة لــلــتــدقــيق من قــبل ا
اجلـهـات الـرقـابـيـة والـقـانـونـية
وال يــــوجــــد لــــدى الــــوزارة مــــا
تـخـفـيـه لـلرأي الـعـام كـمـا يـحق
لــهــا الــرد عــلى كــافــة اجلــهــات
واألصـوات الـنـشـاز الـتي تـعيق
تـــقـــدم احلـــركـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة
وحتـاول إرجـاعـهـا إلى الـسـن
الــــــــــعـــــــــــجـــــــــــاف). وحــــــــــسـب
الــــبـــيـــان(الـــوزارة ركـــزت عـــلى
ـشــاريع الــتي تــأهــيل جــمـيـع ا
حـــقــــقت فــــيـــهـــا نــــسب إجنـــاز
مـــــتــــقــــدمــــة وأعـــــادت الــــعــــمل
ُـخـتلف بـاخلـطوط اإلنـتـاجـية 
اجملــاالت من أجـل رفــد الــسـوق
بــاإلحـــتــيــاجــات الـالزمــة حــتى
أنـطـلـقت شـركـة الـفـرات الـعـامة
ــادة لــتــرفــد الــســوق احملــلي 
الـــكـــلـــور و إنــتـــاج حـــبـــيـــبــات
اإلثــيـلـ في أكـبــر مـصـنع عـلى
مــــســــتـــوى الــــعــــراق مـــصــــنـع
البتروكيميائـات والوصول إلى
ـعـمـلي مـراحل إجنـاز نـهـائــيـة 
احلديـد والصـلب ومعـمل سماد
ــشــاريع الــداب وغـــيــرهــا مـن ا
الــتي تــخــدم الـقــطــاعــ الــعـام

ـقـبــلـ بـتـنـفــيـذ جـسـر مـشـاة ا
آخر عـلى طريق الـفرات لـلمرور
سريع أبـو غريب يـربط بإجتاه
مـــنــطــقــة الــبـــكــريــة إلى جــانب
جــسـور أخــرى سـتُــنـفــذ قـريــبـاً
ضـــمـن خـــطــــة الـــعــــام احلـــالي
إلنــشــاء مـجــمــوعــة من جــسـور
شـاة من أجل تقـليل احلوادث ا
ـرورية بـالتـنسـيق مع مديـرية ا
ـرور الــعـامـة).إلى ذلك (نـفـذت ا

ـشاريع في أمانـة بغداد دائرة ا
ناطق أعمال صيانة ومعاجلة ا
تضـرة في شارع فلـسط من ا
مـحــطـة وقــود الـشــارع بـإجتـاه
مـجـسـر بـيـروت). وحـسب بـيان
تـــلـــقــتـه (الــزمـــان) أمــــــــس إن
(هـذا الـعـمل بـالـتـنـســــــــيق مع
مــديـريــة مـــــــرور الــرصــافـــــــة
حــيث يــبـــــــــدأ من 7 صــبــاحــاً

حتى 1 ظهراً. 
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منتج).
عـلى صـعــيـد مـتـصـل عـقـدت جلـنـة
يـاه واألهوار إجـتمـاعاً الزراعـة وا
في مــقـرهـا بــرئـاســة الـنــائب ثـائـر
مـخيف اجلـبـوري بحـضـور نائـبيه
واضيع نـاقشة ا وأعضاء اللـجنة 
درجـة على جدول أعـمالـها. وقال ا
بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) أمس إن
(اجلبوري أكـد على أن الزراعة هي
احملرك األسـاس لإلقتـصاد وتـشكل
ـئة منه داعـياً لـلعمل نسبة 65 با
بـــجــهــد مـــكــثف مـن أجل اإلرتــقــاء
ـــائـي الــذي بـــالـــواقع الـــزراعي وا
شــهـد إنــتـكــاســة بـعــد عـام 2003
مشـدداً على ضـرورة فرض الـرقابة
رتبطة ؤسسـات ا الصارمـة على ا
بـعمل الـلجنـة لكي تـنهض بـعمـلها
والتمكن من إجنـاز مهامها وحتمل

مسؤوليتها). 
من جــهــتـه أوضح الــنــائب عــضــو
الــلــجـنــة سالم الــشــمـري (أهــمــيـة
اجــتــمــاع الــلــجــنــة ومــلئ الــفــراغ
الــــتـــشـــريـــعي الــــذي اســـتـــغـــلـــته
ؤسسات احلكـومية وتباطؤ أداء ا
عمـلها واإلهـمال بـواجباتـها مبـيناً
أن الزراعـة ُتحـارب من الداخل قبل
اخلارج).في الـسـياق ذاته (نـاقشت
اللـجـنـة حتـديـد مـوعـد إلسـتـضـافة
تقدم في وزارتي البيئة و الفريق ا
الــزراعــة مـــنــهم مــديــر عــام دائــرة
الــغــابــات ومــكـــافــحــة الــتــصــحــر
لإلطالع عــــلى خــــطط الــــوزارة في
مـواجـهـة هـذه الظـاهـرة خـصـوصاً
ـالي بــعــد تـوفــيــر الـتــخــصـيـص ا
ـبـلغ 3 مــلـيـار ديــنـار). وبـحـسب
الـبــيـان ركــزت الـلــجـنــة (عـلى دعم
ــــــنـــــــتج احملــــــلـي ورفـض فــــــتح ا

اإلسـتـيـراد لـلـمنـتـوحـات الـزراعـية
مع ضـرورة تـفـعـيل الـدور الـرقابي
ـــســـؤولــ لـــهـــا وإســـتــضـــافـــة ا
) وقـــررت الـــلـــجـــنــة الـــتـــفـــيـــذيــ
ـائــيـة ــوارد ا اســتـضــافـة وزيــر ا
ـناقـشـة إجراءات قـبل  األسـبـوع ا
الـــوزارة فـي مـــواجــــهـــة ظــــاهـــرة
اجلفاف ومعرفة اخلطة الصيفية).

 UŠU  b¹b%

في غـضــون ذلك دعـا الـنـائب سالم
وارد الـشمـري وزارتي الـزراعـة وا
ـــائـــيــة (إلـى الــتـــراجع عـن قــرار ا
حتديـد مسـاحات مـحصـول الشلب
همة كونه ضمـن السلة الـغذائيـة ا

للمواطن العراقي). 
وقال بيان تـلقته (الزمان) أمس إن
(هـــذا احملـــصـــول أ حـــد مـــفـــردات
الـبـطـاقـة الـتـمـويـنـيـة وقلـتـه تـؤثر
عــلى األمن الــغــذائي). وأضـاف أن
ــــر به الــــنــــاس من ظــــروف (مــــا
إســتــثـنــائـيــة مع قــلـة إنــتـاج غــلـة
احملـــصــــول الـــزراعـي الـــشــــتـــوي
واإلعتـماد على الـشلب لسـد حاجة
ـــــواطن). وأوضـح أن (حتـــــديــــد ا
األراضـي الــــــزراعـــــيــــــة مـن قــــــبل
الـوزارتــ في مـحـافـظـتي الـنـجف
ـسـاحــة التـزيـد عن والـديـوانــيـة 
عـشرة 10 آالف دو تـعـتـبـر غـيـر
كـافـيـة ولن تـلـبي حـاجـة احلـاجة)
داعــيـاً إلى (مــراجــعـة جــادة لــهـذا
الــقـرار ومــنح فـرصــة لــلـمــزارعـ
لـزراعـة مــسـاحـات أكـبـر لــتـحـقـيق
التـنـمـيـة الـزراعيـة وخـدمـة الـسـلة
الـــغـــذائـــيــة وهـــذا يـــغـــنـــيــنـــا عن
اإلســتــيــراد لــســد حــاجــتــنــا كـون
اإلنتاج احمللي لم يتجاوز إلى اآلن

ليون طن).  مليون ونصف ا

اخلـاص).واشار االمـ الى ان (الـعراق
مــقـبل عـلـى اسـتالم مـبــالغ جـيـدة خالل
الـعــام اجلـاري جــراء تـصــديـر الــنـفط 
ــبــالغ يــجب ان تــســهم في رفع وهـذه ا
ـســتـوى االقــتـصــادي لـلــمـواطـن بـعـد ا
ـشار تـنـفيـذ اخلــــــــــطط االقـتـصاديـة ا
الـيـها  فـمـثال يـجب ان تضع احلـكـومة
في خططـها حتديث ميـناء الفاو الـكبير
وربـطه سكـكـيا مع تـركـيا  كـون ان هذا
شروع ستـراتيــــــــجي ومهـم للتجارة ا
ية وسيـــــــــخدم العراق اقتصاديا العا
ــقـــبـــلــة  الـى جــانب خـالل الــعـــقـــود ا
االهتمام بالزراعة والصناعة والسياحة
 مــا يــولــد مــصــادر دخل لــلــمــيــزانــيـة
الــعــــــامــة بــعــد نــضـوب الــنـــــــــفط او
انـخــفـاض اســعـاره  بــسـبب تــطـورات
الــبــحث عـن مــصــادر جــديــدة لــلــطــاقـة

النظيفة).
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أليس اجلميع متواجدين في اللجنة القانونية? 
اذا الواجهات تشكك بقانون التطبيع?

الى أين يراد إيصال البالد مع تراجع جودة احلياة?
ماذا تريدون?

اذا هذه احلرب على الشعب الشهيد?
وقف من الفساد والفساد السياسي? ما ا

طـهـروا أنـفــسـكم من الـفـســاد حـيـنـهــا يـحـتـرمـكم
الشعب.

مأجورين.

-1-
يتوق الـكثيـرون للوقـوف على أسرار غـيرهم والتـعرف علـيها ولـكنهـم يرفضون –
وبـشـكل مـطـلق  –إطـالّع اآلخـرين عـلى أوضـاعـهم فـهم يـجـيـزون ألنـفـسـهم مـاال

يجيزونه لغيرهم .
رّة . فارقات ا وتلك هي احدى ا

-2-
ؤمن الصالح يحب ألخيه ما يحب لنفسه  ويكره له ما يكره لها سواء بسواء . ا

-3-
وال يسـمح الشرع لك ان تفتح رسالـة مرسلة الى غيرك من دون إذنه بـينما يتلذذ
ـرسلـة الى غيـرهم لالطالع على االسرار غـلقة ا بعض احلـمقى بـفتح الرسـائل ا

واالخبار .
رجع الديني االعلى االمـام السيد محسن احلكيم – وقد تـناهى الى سمعي أنَّ ا
قدس سرّه  –فتح احـدى الرسائل الواصلة اليه فـوجدها مرسلة الى أحد اجناله

فسارع الى طيها ثم قال لولده الذي كانت الرسالة مرسلة اليه :
سامحنى يا بنّي فقد فتحت الرسالة ظنّا مني أنها مرسلة اليّ ..!!

وهــذا مــنــتــهى الــورع واخلـلـق الــعـالـي فـهـل من احملــتـمـل أنْ يُـحــمّلَ االبـنُ أبـاه
مسؤولية فتح تلك الرسالة يوم القيامة ?

-4-
وعلى العكس من ذلك قصة ذَكَرَتْها بعض كتب األدب جاء فيها :

انّ بعض الكُتّاب كان يكتب والى جانبه رجل يتطلع الى كتابته ويقرؤها 
وشَقّ على الكاتب ذلك فكتب :

" ولوال ثقيل بغيض كان الى جنبي يتطلع لشرحتُ جميع ما في نفسي "
فقال الرجل :

والله يا سيدي :
ما كنتُ أتطلع 

قال :
ومِنْ أينَ قرأتَ هذا الذي أنكرتَ ?

أرأيتَ كيـف اجتـرح الكذب وأقـسم بالـله كاذبـا على فـعله
القبيح ?

ان الـذي يــتـدخـل فـيــمـا ال يــعـــنــيه البــد أنْ يـلــقى مـاال
يُرضيه .

وهنا تكمن العظة .

dC)« b³Ž —bOŠ

الناصرية
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ـقـدمـة ابن خـلـدون جـاء فـيـها  <إن الـسـلـوك ضـمن قـراءة الـدكـتـور عـلى الـوردي 
توحـش للجماعـات أو االفراد هم هؤالء األكثر بـعدا عن العلم والـفن والصناعة  ا
وهم نـتاج السـلوك االجـتماعي  >ولم يعـد إقدام الـطالب بـاالعتداء عـلى معـلمه هو
ـا تـعبـيـر حـقـيـقي عن االنـفالت األخالقي والـتـربـوي  وهو نـتيـجـة شـجـاعـة?  وإ
بالضـرورة بسبب الـتدافع العـشائري  الـذي اصبح تعـبيرا واضـحاً عن استغالل
ضعف األجـهزة والتي هي نـتاج لـضعف السـلطـة  فكثـيراً مـا يتراجع رجل األمن
نـفلتـ خشيـة من أن يقع في دائـرة احلساب الـعشائري عـتدين وا في محاسـبة ا
الي وثـانـيهـما الي والـذي يـصل الى ا الـذي يتـركـز بقـضيـتـ أولهـما االبـتـزاز ا
القـتل إذا ما ستجـاب حلكم العـشيرة  ولهـذا نالحظ كثيـرا من االحداث تقع أمام
الشـرطة أو على مـقربـة منهـا  في ح في كل الـدول احملترمـة فأن رجل الـشرطة
ـدينة واالحيـاء والشوارع وال رد مـن أحد لقراراتـه كونها تـنقل في ا هو القـانون ا

صادرة ضمن القانون ومن أجل النظام وحفظ القانون.
علم ويضربه  وال اعتقد كان امراً مـقززاً   جدا حينما نشاهد الطالب يغير على ا
شكلة من التـربية أو غيرها من الدوائـر كفيلة بإعادة احلـصانة للمعلم إن اللجنـة ا
نـتـهـكة حـقـوقه أ الـدكـتور الـذي يـقع حتت دائـرة الـعشـيـرة لـكـون مريـضـا مـنهي ا
نتهي الصالحية ريض ا الصالحـية قد توفي  وعلى وفق ذلك تعلن عشيرة هذا ا
احلرب أو الـقتل للـدكتـور إذا لم يدفع مـبلغـا كبـيرا يـصل الى اكثر من  50مـليون
ريض الذي في كل األحوال ميت إذا جاء للمستشفى أو بقي دينـار لعشيرة هذا ا

ساعات في البيت .
هـذا الـوضع الـذي يـجـري في الـعـراق حـالـيـاً وفي الـقـرن الواحـد والـعـشـرين  لم
ـاضي  وقد كـان يحدث في الـقرنـ الثـامن والتـاسع عشر يحـدث في كل الزمن ا
دن  واالن عندمـا يتصرف هذا الطالب ضد معلمه  فأن حينـما يغّير البدو ضد ا
واجـهة ذلك تـعبـير اكـد على اخلـلل االجـتمـاعي العـام  أي إننـا جمـيعـاً معـنيـون 
هذا االنـتهاك وتصحيح اخللل  في دور الـعشيرة في اجملتمع  ومن ابرزها أن ال
طلق أن تتبنى تكون مالذ لـلسلوك الطائش وال تكـون فوق القوان وال يحق لهـا با
ــســيـئــ لــلــسـلــوك اإلنــســاني واألخالقي والــتــربـوي اخلــارجــ عن الــقـانــون وا
ـا إن مـثل هـذه القـضـيـة يجب أن تـكـون من أولـويـات السـلـطات واجملـتـمعي .   و
ـراسـيم األولى لـبـنـاء االنـسـان  فأن وكـافـة جـهـاتـهـا الرسـمـيـة  كـونـهـا تـتعـلق بـا
ـي واساتذة اجلامعات يتـوجب عليهم إعطاء أولوية ثقف واالكاد الصحـفي وا
ـان والسـلطة الـتفـاعل مع هذه الـقضـية لـكي تكـون حاضـرة في جدول اعـمال الـبر
والدولـة.  لـقـد شـهد الـبـلـد بـعد 2003 الـكـثـيـر من اخلروقـات لـلـقـيم اجملتـمـعـية 
وصـعـدت طـبــقـات وتـشـكـلت مـجــمـوعـات مـعـظـمــهـا خـارج الـقـانـون  ومع األسف

الـشـديـد كـان لـلـنـشـاط الـعـشـائـري والـعـمل الـسـيـاسي دوراً
بـارزاً في حـمـايـة مـثل هـذا الـسـلـوك والـتـعـامل مـعه كـأنه

سـلـوك فردي يـتم مـعـاجلته عـبـر الـفصـول الـعشـائـرية 
وهـذا خـطــأ فـادح حلــاضـر ومــسـتـقــبل الـعــراق  كـونه
يؤسس جلـيل أو أجيال خارج منطـوق احلضارة والبناء
ـعـرفي واالجــتـمـاعي لــوطن  كـان هـو من اإلنـســاني وا

اول بلدان الكونية معرفيا .  

مشاركـتنا في تشييع الرمز الوطني والشاعر الكبير مظفر النواب .. الذي حتول
تـشـييـعه الى كـرنفـال وطـني وشعـبي لـتعـريـة الفـاسديـن ورفضـهم والـهتـاف ضد
القـتلة والـلصوص واعـداء الوطن والـثقافـة.. ابتدأ الـكرنـفال من مقـر احتاد أدباء
وكتـاب العراق  مرورا بساحة االندلس وشارع السعدون الى ساحة التحرير ...
النـواب كان صوتـا للـثورة والتـمرد ورفض الـظلم واالسـتبداد وهـكذا كـان شباب
تـشـرين الـيـوم ومـجـمـوعـة من مـثـقـفي ونـاشـطي الـوطن الـذين اعـادوا روح وقـلب
مـظـفـر الـنـابض بـالـوطـنـية والـتـحـدي والـثـبـات بـاسـتثـنـاء بـعض الـتـصـرفـات غـير

ـنـضبـطـة التي حـدثت نـتيـجـة سوء الـتـنظـيم واالحـتكـاك ب ا
مجـمـوعة من الـشـباب والـعـناصـر األمـنيـة .. رسـالة الى
تـطفلـ اتركـوا لنـا الثـقافة كل السـياسـي الـدخالء وا
ورمـوزهـا احلــقـيـقـيـة .. يــكـفي مـا سـرقــتم ونـهـبـتم من
احالمـنـا وتـاريـخـنـا وخـيراتـنـا ومـاضـيـنـا وحـاضـرنا…

السومري.

×ôu ∫ شاحنة تنقل محوالت كهربائية
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ننـذركم واستنادا الى تعليمات رقم ٩ لسنة ١٩٨٨ بوجوب
ــسـاحـة ١٥٠ دو ازالـة اخملــالـفــة وتـهـيــئـة االرض ذات ا
تـعـاقد عـلـيهـا وفق قـانون ١١٧ لـسـنة ١٩٧٠ (للـزراعـة) وا
ـقاطـعـة ٢/١ اجلـبـيـسة الـقرار ٣٤ فـي ١٩٧٠/١٢/٢٣ في ا
شرح الرئيسية خالل فترة ثالثون يوما من قرب سيطرة ا

تاريخ نشر االعالن في اجلريدة الرسمية.
وفي حـال عـدم ازالـة اخملـالـفـة من قـبـلـكم سـتـقـوم الـلـجـان
كـلفة وفق القـانون والتـعليمـات بالسـير باجراءات احلل ا
الـيـة خـالـيـا من احلـقوق وتـسـجـيل الـعـقـار باسـم وزارة ا

التصرفية.
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فقـدت هوية صـادرة من نقابـة الصـحف بـاسم (حيدر
ـركزي) عـضو مـشارك فـعـلى من يعـثر احـمد مـحمـد ا

عليها تسلمها الى جهة االصدار.. مع الشكر
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ظــــاهــــرة  قـــد تــــكـــون األولـى في بالد
الرافدين   أن تتوالى كتابة موسوعة 
تـتحـدث بفـصاحـتهـا مازجـة  لغة األدب
بـلغـة العـلم   بلـغة القـلوب الـشفـيقة  
شـفق  بـلـغـة احلـلول بـلـغـة الـنـاصح ا
الــنـاجــعـة  مــتـحــدّثـة  عن ( تــضـاريس
الـوجع العراقي  ) في جـوانبه الثـقافية
واألدبـيـة والـديـنـيـة   حـيث وصـل عدد
أجـزائـها إلى اجلـزء الثـامن والـسبـع

 تـلك هي ( مـوسوعـة العـراق اجلديد )
الـذي خطّها قـلم سيدنا الـعالمة احلجة
الــسـيــد حـســ الـســيـد مــحـمــد هـادي

الصدر   حفظه الله. 
وأنــــا أتــــابـع مــــقــــاالته عـــــلى وســــائل
التواصل االجتماعي   أو في الصحف
الـتي تـصل الـيهـا يـدي  واحسـبـها من
أبـهـى واجـبـات الـقـراءة الـيـومـيـة الـتي
أجــد فـيـهـا روح اإلنــسـان احملبّ ألخـيه
ـــتـــمــسك ــســـلم ا اإلنـــســـان   وروح ا
بــــتـــعــــالــــيم الـــديـن اإلسالمي   وروح
الــــبـــاحـث الـــذي يــــقـــطف لـك خالصـــة
جتــاربه الــفـكــريــة ويـقــدّمـهــا لك بــهـذه
ـيـسّرة   ـقـاالت الـبـاهـرة  ولغـتـهـا ا ا
ـلــتــقـطــة من الــواقع الـذي وصــورهــا ا
نــــعــــيـــشـه   بـــعــــيــــداً عن اخلــــيـــاالت
ـات   فسيـدنا احلجـة الصدر والـتهو
 حـفظه الله   صاحب رسالة سامية  
وكــــتـــابـــاتـه تـــعـــيـش الـــهمّ الــــعـــراقي
واإلنــســاني واإلسالمي   وحــسْـبُهُ أنه
فكـر اإلسالمي الكـبير  آية تـلميـذ ذلك ا
الـله العظمى السيد الشهيد محمد باقر
الـصدر قدس سـره   الذي أرسى معالم
جــديـدة لــفـهم اإلسالم وانــفـتــاحه عـلى

العلوم والفكر اإلنساني. 
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وسـيدنا احلجة الـصدر   حفظه الله  
يـختـار العـنوانـات بشـكل متـميّز والفت
لــنـظـر الــقـار   في هـذا اجلــزء يـأخـذ
عـــنـــوان( أطــيـــاف وأوصـــاف  ) وحــ
تـبـحث عن عـنـوانـات هـذا اجلـزء الجتد
مـقاالً بـهذا العـنوان   ولـكن هذا اجلزء
فـيه أطـيـاف وأوصـاف كـثـيرة من خالل

تنوعة . قاالت ا ا
في هـذا الشهر الكر   يتحدث سيدنا
احلـــجــة الــصــدر   حــفـــظه الــله   عن
الــقـرآن الـكــر  : ( يـحــسن بـكلّ واحـدٍ
مــنّـا أنْ يــقـرأ كـل يـوم في أيــام الـشــهـر
الـفضيل جزءً من أجزاء القرآن الثالث
لــيــكــون قــد خــتم الــقــرآن كــله فـي هـذا

الشهر ) .
(إن تـالوة القرآن جتـلو صدأ الـقلوب  
وقــد ورد عــنـه  صــلى الــله عــلــيه وآله
وسـلم  قوله  : (( مَن قرأ القرآن ثم رأى
ــا اوتـي فــقــد أن أحـــدا أوتي أفـــضل 

استصغر ما عظّمه الله )) .
ــؤمـنـ عــلي عـلـيه ويــروي عن أمـيـر ا

السالم  :

( مـا جالسَ هذا القـرآن أحد إالّ قام عنه
بـزيـادةٍ أو نـقصـان  : زيـادة في هدى  

أو نقصان في عمى ) .
ويــنـقل لــنـا سـيــدنـا احلـجــة الـصـدر  
حــفـظه الـله   مـا ( جـاء في الـتـأريخ  :
أن غـالب بن صـعـصـعة اصـطـحب ولده
الـفرزدق الشاعـر الشهيـر ح وفد على
ؤمن اإلمام علي بن أبي طالب أمـير ا
فــقــال عــلــيه الــسالم لــغــالب: (( عَــلــمَهُ

القرآنَ )) 
ــد نـــفـــسه وآلى أالّ ثـم أن الــفـــرزدق قـــيـَّ
يحل قَيْدَه سنةً حتى يحفظ القرآن  ) .
ويــتــحــدث ســيـدنــا احلــجــة الــصـدر  
حــفــظـه الــله   عن ظــاهــرة الــلــحن في
الـقـول والكـتابـة   ليس عـند األمـي  
بل عــنــد حَـمَــلـة الــشــهـادات الــعـلــيـا  
واألجـــدر بـــهم أن اليـــصل اخلـــطـــأ إلى
كـتـاباتـهم وأحـاديـثهم : ( نـحن النـعتب
عـلى األمـيـ فـهـوالء حُـرمـوا من نـعـمة
الــتـعـرف عــلى قـواعـد الــلـغـة الــعـربـيـة
وقـوانيـنها   ولـكنـنا نعـتب على حَـمَلة
الـشهـادات العـليـا  التي يـفتـخرون بـها
حـيث قلَّ فـيـهم أصـحـابُ األداء الـسـليم

وكثُر في كالمهم السقيم !! ) 
وفي الـشهـر الفضـيل   البد لـلدموع أن
تــســـيل   والبــدّ لــلــقـــلم أن يــوثّق تــلك
الــدمــوع : ( عـلـى مَن نــبـكي إذا تــركــنـا
الـبكـاء على سـيد األوصـياء    الذي لم
يـعش يوماً لنفسه بل كانت حياته كلها
ــعــظــمـة   مــنــذ والدته فـي الــكــعــبــة ا
وحـتى شـهادته في بـيت من بيـوت الله
ــقــدســـة    مالحم لــلــذبّ عن اإلسالم ا

عذَّبة  ?  والدفاع عن اإلنسانية ا
إنّ دمـوع الـوالء تعـبّر عن حُبٍّ عـميق  
ووالءٍ وثــيقٍ   وحُــزنٍ الهب   عــلى مـا
ن هــو نَــفْسُ الــنـــبي صــلى الــله حـلَّ 
عـليه وآله  وسلم   ومَن كـان منه مكان

( هارون ) من موسى  ) .
وبـشهادته عليه السالم  ( تهدّمت واللهِ

أركان الهدى  ) .
ويــتــحــدث ســيـدنــا احلــجــة الــصـدر  
حـفظه الله   عن ليلـة النصف من شهر
رمــضـان ســنـة ثـالث لـلــهـجــرة   حـيث
أطـلَّ اإلمــام احلــسن عــلـــيه الــسالم في
أفضل الشهور  وينقل لنا هذه الرواية
الــبـاذخــة عن كـرم وجــود سـيــد شـبـاب

أهل اجلنة  :
( جـاء في الـتأريخ  : أن رجالً اسـتنـجد
بــاإلمــام احلـسـن لِـيُــنْــصـفْه  مـن خَـصْمٍ
غـشـومٍ ظلـومٍ  اليـوقر الـشـيخَ الكـبـير 

وال يرحم الطفل الصغير .
فـما كان من اإلمام احلـسن عليه السالم
إالّ أن اســـتــوى جــالــســـاً بــعــد أنْ كــان
مــتـــكــئــاً وقــال له : مَـنْ خــصــمُك حــتى

انتصف لكَ منه ? فقال له : الفقر.
فــأطــرق عــلـيـه الـسـالم سـاعــة  ثم رفع
رأسه وقال خلادمه: أحْضِرْ  ما عندك  

فـأحـضـر  خـمـسـة آالف درهم  
فقال : ادفعها إليه  .

ثـم قـال له مــا مــؤداه : مــتى مـا
أتـــاك خَــصْــمُك جـــائــراً جــئــني

مُتَظَلماً ) .
ومـن أبـدع مـواصـفـات  سـيـدنـا
احلـجـة الصـدر   حفـظه الله  
هو تميّزه بتلك األخالق النبيلة
الـتي يـتّـصف بـهـا ذوو الـقـلوب
الـرحـيـمـة والـقـلـوب الـكـبـيرة  
ويشكر سيدنا احلجة الصدر  
حـــــفـــــظه الـــــلـه   الــــطـــــبـــــيب
االســتـشــاري الـدكــتـور عـلي آل
يـاس   على مـا قدّم من خدمة
طـبـيـة لسـيـدنـا الصـدر  حـفظه

الله:
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( إنّ الـتـزام الـصـمت إزاء رجال
النبل واإلنسانية   وأنتَ منهم
فـي الطليعة  ما هو إالّ لون من
ألــوان الــبـخـل الـذي ال يــرضـاه

العقالء  .
ومن هـنا كان الشـكر تعبـيراً عن ومضة
الـضمـير احليّ عنـد ( الشـاكر ) واشادة
ــشــكــور من سِــمــات ــا يــتـــمــيــز به ا
ومـواصفات ال بُدَّ من تثمـينها وايالئها

ما تستحق من التقدير  .
إنّ اسـمك( علـيّ)  وقد جنحتَ  _بـحـمد
الله   _فـي أن تُثبتَ بـأنك عليٌّ في طَبّكَ
 وفـي خُـلُــقك  وفي انــسـانِــيـتِك  وفي

سجاياك ومزاياك  ). 
ـاً وحديـثاً  في تـأريـخنـا الـطويل قـد
ـــمــــلـــوء بـــالـــقــــصص واحلـــكـــايـــات ا
واألســاطــيـر   هــنـاك من يُــضــفي عـلى
أشــخـاص من صـفـات الــتـقـديس  الـتي
اليـسـتـحقـهـا ذلك الـشخـص   فيـتـحول
الى قديس   وأن  تاريخه مليء بالظُلم
والـــدمـــاء وتــــعـــطـــيل احلـــدود   وهي
ظــاهـرة مـؤسـفـة جــداً   خـاصـة أولـئك
نـاصب احلـكومـية   الـذين يـتقـلـدون ا
ـــعـــايـــيـــر   وهـــو الشـك تـــخـــبّط فـي ا

واجحاف للتأريخ   وظلم للقار  :
( إنّ مـدرسـة أهل الـبيت عـلـيـهم السالم
درسة الوحيدة التي وقفت بوجه هي ا
ــعــطــيــات كل الـــتــزيــيف والــتــحــريف 
الـرسـالـة اخلاتـمـة وأحـكامـهـا وعـكست

الوجه احملمدي األصيل  ) .
في هـــذا الــشــهـــر الــفــضـــيل   يــرصــد
سـيـدنا احلـجة الـصـدر   حفـظه الله  
حـركة األسـواق   ورفع األسـعار   وما
يـــنــــتـــجه ذلك مـن اإلضـــرار عـــلى دخل
الـفقراء   ويقـارن ب مشاعـر الغربي
اجتــاه هـذا الـشـهــر ومـشـاعــر اخـوتـنـا

سلم  : التجار  ا
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ـفارقات الـواضحة إعالن الـكثير ( من ا
مـن األسواق في الغـرب عن تخفـيضات
ـواد الـغـذائـيـة تـزامـناً مع في أسـعـار ا

إطاللة شهر رمضان الكر .
ــعــيب لـــلــغــايــة أن تــكــون ألــيـس من ا
مـشـاعـر الـغـربـيـ   وهم لـيـسـوا على
شـاعر أخـواننا ديـننـا  مغايـرةً تمـاماً 
ـسلم الـذين يدركون أهمـية الصيام ا
من جـانب   وأهـميـة رعـاية الـصائـم
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ـستـضعـف مـنهم والسـيمـا الفـقراء وا
من جانب آخر  ? ) .

حفظه ويـخصُّ سيدنـا احلجة الـصدر  
ـــلفٍ خـــاص في الـــله   هـــذا اجلـــزء 
الــذكـريــالـســنـويــة الـثــانـيــة واألربـعـ
الســتــشـهــاد اإلمــام الــشـهــيــد آيــة الـله
الــعـظـمى الـســيـد مـحـمــد بـاقـر الـصـدر
وشــقـيــقـته الــعـالِــمـة الــشـهـيــدة ( بـنت

الهدى  ) .
يـقـول سـيـدنا احلـجـة الـصـدر   حـفظه
الـله   عن اإلمـام الـشـهـيـد مـحـمـد بـاقر

الصدر قدس سره  :
ـــواهب ( لــــقـــد اجـــتـــمــــعتْ فـــيـكَ من ا
ـناقب والسجايا ما تفرّق في عظماء وا
أفذاذ كثيرين ... وهنا تكمن العَظَمة  ) 
ويـكــتب قـصـيـدة من ( ١٦) بـيـتـاً  جـاء

فيها  :
احلرفُ من هولِ ما عانيتَ يرجتفُ
 وإن جُرحَكَ في التأريخ منعطفُ 

شي الزمانُ جريئاً في تنقّلهِ 
في احلادثاتِ   ولكنْ عندهُ يَقِفُ 
وفي ضمير الليالي منه خاطرة 

تضيقُ عن كُنهها األسفارُ والصحفُ 
كــمــا يــكــتب ســيـدنــا احلــجــة الــصـدر
ـة ( حــفـظه الــله   عن الـشــهـيـدة الــعـا

بنت الهدى )  (١٣) بيتاً  :
سالم عليها وهي ذات فريدة 

اها إلى خَيْرِ النبي مَحْتَدُ 
وقد جاهدتْ في الله دونَ هوادةٍ

فباركها الهادي النبيُّ محمدُ 
كما كَرُمَتْ نفساً وطابتْ شمائالً

وإنّ السجايا الغُرُّ هيهات تُجحَدُ 
تـــلك جـــولــة ســـريــعـــة في هـــذا اجلــزء
النفيس من موسوعة العراق اجلديد. 
حفظ الله سيدنا احلجة العالّمة حس
الـســيـد مـحـمـد هـادي الـصـدر   وبـارك

الله فيه وله وعليه. 
الكتاب :  أطياف وأوصاف 

تـألـيف   : ســمـاحـة الــعالمـة الـســيـد حـسـ
السيد محمد هادي الصدر   حفظه الله 

الطبعة  : األولى  /  1443هج - 2022 _ م
عدد الصفحات  : 120 صفحة. 

غالف الكتاب
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بغداد

الـقـضـائي أيـضـاً صـدر في ظـل دسـتور
عــام 1970 وفـي نــفس صــدور قــانــون
التنظيم القضائي.السبب الرابع: مهمة
إعـداد القضاة ونـواب االدعاء العام من

 . عهد القضائي حصراً مهام ا
ــانع من قـبـول مــنـاقــشـة الـســبب: مـا ا
ن وظـف احلـقوقـي  احملـامـ أو ا
لـديـهم خدمـة ال تـقل عن عـشرة سـنوات
وتـعيـينهـم قضاة ومن ثم يـتم تأهـيلهم
ـــــــــعـهـد القـضائي فـي دورات داخل ا
أو مـعـهـد الـتـطـويـر الـقـــــــــضـائي مع
االلـتـفـات ان من يـقـبل مـن احملامـ هم
ــــــــــعـــهــد ذاتـــهـم قــد يـــقـــبـــلـــون في ا
الـــقـــضـــائي فـــضال عن انـــهم من ذوي
اخلــبــرة األكــبـر الن شــرط الــقــبـول في
ـعـهـد القـضـائي يـشتـرط ان تـكـــــــون ا
ـــارســـة  تـــقـل عن ثالث ســـنـــوات لـه 
ـادة (7/تــوال/ك) من قــانـون ــوجب ا
ـعـهد الـقـضائي رقم  33لـسـنة 1976 ا
/أ) ادة (36/ثـالـثاً ـعـدل بيـنمـا نص ا ا
مـن قانون الـتنظـيم القضـائي اشترطت
ـــارســـة ال تــــــــــقـل عن عـــشــرة مـــدة 

سنوات.
مـالحــظـــة: قــرار احملـــكــمـــة االحتــاديــة
الـــعـــلـــيـــا لم يـــنـــشـــر في مـــوقــــــعـــهــا
االلـكـتروني لـغايـــــــة االن مع انه صدر
ـا  الـعـثـور بـتـاريخ 2022/1/9 وا
عـــلــيه في هــوامـش قــانــون الــتــنــظــيم
الـقضـائي في قاعدة الـتشريـعات وعلى
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابــــــــط
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بـعـدم دسـتـوريـته اذا كـان الـسـبب عدم
اســــــــــتــشـــارة مــجـــــــــلس الـــقــضــاء

االعلى. 
ــطـــعــون ـــادة ا الـــســبـب الــرابع: إن ا
ا ورد بـقـانون بـدسـتـوريتـهـا مخـالـفـة 
ـــعــهــد الـــقــضــائي رقم (33) لـــســنــة ا
ادة األولى ـعـدل حيث نـصت ا 1976ا
مـــنه ( يــؤسـس في مــجــلـس الــقــضــاء
ــــعـــهـــد األعــــلى مــــعـــهــــد يـــســــمى (ا
الــقــضــائي) يـرتــبط بــرئــيس مــجـلس
الـــقـــضــاء األعـــلى يـــهـــدف إلى إعــداد
مـؤهـلـ لـتـولي الـوظـائف الـقـضـائـية
حـــكـــامــاً ونـــواب مــدع عـــام وتـــأهــيل
مــــوظـــفي مـــجـــلس الـــقـــضـــاء األعـــلى
ــرشــحــ إلشــغــال الـوظــائف فــيه وا
ــسـتـوى ورفـع كـفـاءتــهم وكـذلك رفع ا
الـــقـــانــوني لـــلــعـــامـــلــ في الـــدوائــر
ـؤسسـات الـدولة الـرسمـية الـقـانونـية 
ادة وشـبه الرسمية) ونص أيضاً في ا
(22)  مـــنه عـــلى (ال يـــعــمـل بــأي نص
يــتــعــارض مع أحــكــام هــذا الــقــانـون)
عـهد الـقضائي وبـذلك ووفقـاً لقـانون ا
آنـف الذكـر تكـون مهـمة إعـداد القـضاة
ـعـهد ونـواب االدعـاء الـعـام من مهـام ا
ـا ورد الــقــضــائـي حــصــراً اســتــنــاداً 
ــــعـــهـــد ـــادة األولى مـن قـــانـــون ا بــــا
الـــقــضــائـي كــونه الــقـــانــون اخملــتص
بإعداد القضاة وأعضاء االدعاء العام.
مـنـاقـشـة الـسـبـب: ان عـدم الـدسـتـورية
خـالفـة النص الـقانـوني لنص تـكـون 
دســـتــوري أو النـــحــراف في عــمـــلــيــة
تــشـريـعه عـلى خـالف الـيـات الـتـشـريع
الـدسـتوريـة الن الدسـتور هـو القـاعدة

الــتــشـريــعـيــة الخـتــصـاصــاتـهــا بـسـن
الـقـوانـ مقـيـدة بحــدود معـينـة وهـي
سـاس باسـتقالل الـقضـاء كونـه عــدم ا
ـــبـــدأ الـــفـــصـل بــ يـــعــــد مـــســـاســـاً 
الـسلطات واستقالل السـلطة القضائية
األمـر الذي يسـتلزم عـدم وجوب إصدار
تـعـلقـة بـشؤون الـقـضاء إال الـقـوانـ ا
بـناء على اقتراح من السلطة القضائية
فــيــتـوجـب أخـذ رأي مــجـلـس الـقــضـاء
األعـــلى بــالــتـــشــريــعـــات الــتي تــخص
الـقـضـاء باعـتـبـاره اجلهـة الـتي تـتولى
ا جاء شـؤون الهيئات القضـائية وفقاً 
ادة (90) مـن الدستور وبالتالي فإن با
ـــادة ــــشــــرع إلى تــــشــــريـع ا اجتــــاه ا
ـطـعـون بـدسـتـوريـتـها /أ) ا (36/ثـالـثـاً
يعد تدخالً في عمل السلطة القضائية
مـنـاقـشـة الـسـبب: ان الـسـبب أعاله اذا
مـا كان له حـضور فانه يـجب ان يسري
عـلى مـجـمل الـقانـون ولـيس عـلى فـقرة
من فقراته ألنه صدر في ظل دستور لم
ـنـح السـلـطـة الـقـضـائـيـة اسـتـقاللـها
ـؤسساتي ولم يكن فـي حينه مجلس ا
قـــضــاء اعــلى حــتى تـــتم اســتــشــارته
فــكـيف لـنــا ان نـقـبل بـه سـبـبـاً لــلـطـعن
بــــجـــزء مـــنه وتـــرك مـــا تـــبـــقى. كـــذلك
بـالـنسـبة لـسائـر الـنصـوص القـانونـية
األخــرى الـتي تـنـظم الـعـمل الـقـضـائي
كـما البد من االلتـفات إلى امر اخر بان
الـــنص الـــطــعــ كـــان قــد  تــعـــديــله
ـــوجب قــانــون تــعــديل ســابق رقم 3
لــســنـة 2007 وبــنـاء عــلى مـقــتـرح من
مــــجــــلس الــــقـــضــــاء األعـــلـى وفي ظل
الــدسـتــور الـنــافـذ فـلــمـاذا يــتم احلـكم

مـنـاقـشـة الـسـبب: يـجب االلـتـفـات إلى
/أ) من قــانـون ـادة (36/ثــالــثـاً نـص ا
الـتـنـظيـم القـضـائي لم تـصدر في ظل
ا اصبح النص الدستور السابق وإ
ـوجب الــدسـتـور الــنـافـذ الن فــيـهــا 
وجب الـنص الطعـ قد  تشـريعه 
الـقـانـون رقم  3 لـسـنـة  2007 قـانـون
تعديل قانون التنظيم القضائي وهذا
نـفى تـوفـر الـسبب أعـاله ومع ذلك ما
هــو وجه الـتـدخل في سـلـطـة الـقـضـاء
ـــوجب الـــنص الــطـــعــ فـــهل يــتم
الـتعي من مجـلس النواب أو مجلس
الــوزراء حــتى يــنــهض لــديــنــا سـبب
الـــتــداخل بــ الــســـلــطــات? بل عــلى
الـــعـــكس هـــو اخــتـــصــاص حـــصــري
جملـلس الـقضـاء األعلى هـو من يخـتار
قبول وهـو من يع مثـلما يختـار ا
عهـد القضـائي ومن ثم تعيـينهم فـي ا
وعـلى وفق قـانـون التـنـظيم الـقـضائي

أعاله. 
ـارسـة الـسـلـطة الـسـبب الـثـالث: إن 

أصــدرت احملــكــمـة االحتــاديــة الـعــلــيـا
قــرارهـا الــعـدد 157/احتــاديـة/2021
في 2022/1/9 الـذي قـضت فيه بـعدم
/أ) من ــادة (36/ثـــالـــثــاً دســـتــوريـــة ا
قــانـون الــتـنـظــيم الـقــضـائي رقم 160
ــعـدل الـتي كـان الـنص لـسـنـة 1979 ا
فــيـهــا عـلى وفق االتـي (يـجـوز تــعـيـ
ــوظف من حــمــلـة شــهـادة احملــامي وا
الــبــكـالــوريــوس في الـقــانــون قـاضــيـاً
ــرسـوم جـمـهـوري اذا أمـضى مـدة ال
تــــقل عن عـــشـــر ســـنـــوات في مـــهـــنـــة
احملــــامـــاة أو الــــعـــمـل بـــاحملــــاكم ولم
يـتـجاوز عـمره خـمسـ سـنة اسـتثـناءً
ــــعـــــهــــد مـن شـــــرط الــــتـــــخــــرج مـن ا
الـقـضـائي). وللـوقـوف عـلى ما ورد في
عــريـضـة الـدعـوى الـتي أقـامـهـا رئـيس
مجلس القضاء االعلى إضافة لوظيفته
ويــطـلب فـيـهـا مـن احملـكـمـة االحتـاديـة
الــعــلــيــا احلــكم بــعــدم دســتـوريــة ذلك
الـنص والتي كـانت سبـباً لـلحـكم بعدم
الـدسـتـوريـة لـذلك سـاعـرض ألسـبـابـها

ناقشة وعلى وفق االتي: مع ا
ذكـور آنفاً الـسبب األول: أن الـقانـون ا
شـرع في ظل دستور جمـهورية العراق
لـسنة 1970 وفـق الظروف الـسيـاسية
واالقـتصادية التي كانت متبعة في ظل

النظام السابق.
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ـادة مــنـاقـشـة الـسـبب : اذا كـان نص ا
/أ) من قــانـــون الــتــنــظــيم (36/ثـــالــثــاً
الـــقــضـــائي فــيه مـــســايــرة لـــلــظــروف
لغى الـسائدة في ظل دستور 1970 ا
وان هـذا يتـقاطع مع مـا عليه الـدستور
ـادة القـانـونيـة بـتعـي احلـالي فـان ا
ـعــهـد الــقــضـائي الــقــضـاة من خـالل ا
أيـــضــا صــدرت في ظل ذلك الــدســتــور
وفـي نــفس الــظـــروف ألنــهــا وردت في
ـادة والتي جاء ) من ذات ا الـفقرة (أوالً
فــيـهـا االتي (يـشـتــرط في من يـقـبل في
ـعـهـد الـقـضـائـي او يـعـ قـاضـيا او ا
عـــضـــوا في جــهـــاز االدعــاء الـــعــام ان
يـــكــون عــراقــيــا بــالــوالدة ومن أبــوين
عـراقـيـ بـالـوالدة) وبـذلـك تـكـون عـلة
وجـود النصـ واحدة واذا من انتفت
مـن احــدهـم تــنـــتـــفي عن األخـــر فـــمــا
الـــداعي لـــلـــطـــعن بـــشق وتـــرك الــشق
ا سبب النعي عليهم واحد. الثاني طا
ـــــادة الــــــســـــبـب الـــــثـــــانـي: أن نص ا
/أ) من قــانـــون الــتــنــظــيم (36/ثـــالــثــاً
الــقـضــائي مـخـالـف ألحـكـام الــدسـتـور
ا ـبـدأ الـفصـل ب الـسـلـطات وفـقـاً  و
ادة (47) مــن الدسـتور جـاء بـأحكـام ا
الــتي نـصت عــلى (تـتــكـون الـســلـطـات
االحتــاديـة من الـسـلـطـات الـتـشـريـعـيـة
والــتــنــفــيـذيــة والــقــضـائــيــة تــمـارس
اخـتصـاصاتهـا ومهـماتهـا على أساس

مبدأ الفصل ب السلطات). 

الـقـانـونـيـة االسـمى والبـد من تـطـابق
ـواد جــمـيـع الـنـصــوص الـقــانـونــيـة 
ومـباد الدسـتور وهذا من بـديهيات
فـقه القانون والقـضاء الدستوري أما
مــخـالـفــة نص قـانـونـي لـنص اخـر له
نــفس الـقـوة في الـتــدرج الـتـشـريـعي
فـانه ال عالقة له باخملـالفة الـدستورية
ـا نـكـون أمـا تنـازع بـ الـقـوان وإ
الـداخلـية وهذه تـخضع لـقواعد فض
الــتــنـازع بــ تــلك الـقــوانــ ومـنــهـا
ادة الـقـاعـدة القـانـونيـة الـواردة في ا
ــــدني رقم 40 (10) مـن الــــقــــانــــون ا
ـــعــدل ومــلــخــصــهــا لــســنــة  1951ا
الـــقـــانــون الالحـق يــنـــسخ الـــســابق
وقـاعـدة اخلـاص يقـيـد الـعام وغـيـرها

. من قواعد فض التنازع
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وهـذا الـتـنـازع ان كـان له وجـود فانه
ال يـشكل مـخالـفة دسـتوريـة وال يجوز
تـرجـيح نص عـلى نص اخـر واعـتـبرا
احـــدهم اســـمى من اآلخـــر الن لــهـــمــا
نــفس الـقـوة في الـتــدرج الـتـشـريـعي
ويـبقـى كال النـص قائـم حـتى يتم
الـغـاء احـدهم او كالهـما من الـسـلـطة
الـتشريـعية أو يـتولى مطـبق القانون
إهــمـال احـدهم واعــمل بـاآلخـر وهـذا
فـعـال ما كـان عـلـيه احلـال في مـجـلس
الـقضاء مـنذ أواخر عام 2015 لم يتم
تـفـعيل ذلك الـنص وفي الـنتـيجـة هو
خـــيــار مـــشــرع ولــيـس ألي جــهــة ان
ـــا ضــمن تـــتـــدخل في خـــيـــاراته طـــا
ـعهد نـطاقـها الـدستوري مع قـانون ا
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ـتواصل ثـالثمـائة ألف عـام من الـعمل ا
ـنطـقـة من اآلثـار الـنـووية في تـطـهـيـر ا
ـســرطــنـة! كــيف وهي لم والــنــفـايــات ا
تـنـظف مـن الـنـفايـات الـتـقـلـيـديـة.. مـثل

بقايا األكل واألوساخ والسكراب.....  
ـنضب جـيـولـوجـيـاً ترك الـيـورانـيـوم ا
ســرطــانــات تــنــشب إنــشــطــاراتــهــا في
اجلــسـد الـبـشـري عــلى مـدى ثالثـمـائـة
ــعــنــيـ ألـف عـام في أقـل تـقــديــر من ا

بالهندسة الكيميائية.
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ـاء.. في الـعـراق تـتخـذ أمـانـة بـغداد وا
وبـلديـات احملافظـات من دجلـة والفرات
مـصـبـاً لـلـمـيـاه الـثـقـيـلـة الـتي تـفـرزها
ـعـامل من دون رقابـة بـيئـية من وزارة ا

عنية. الصحة واجلهات الرسمية ا
ثـمة معامل تـستخدم مـركبات كيـميائية
شـــديــدة الــضــرر وقــيـس عــلى ذلك كل
الــــــوســــــائـل واألدوات واخملــــــلــــــفـــــات
الـــصـــنــاعـــيـــة والــنـــواجت الـــعــرضـــيــة
وعــمـــلــيــات الــبــزل الـــزراعــيـــــــة غــيــر
اخلـاضـعـة لـتـصـفـيـة وال تـنـقـيـة حتـمي
ـــــبــــيــــدات الــــبـــــيــــئــــة مـن ســــمــــوم ا

. ذرات الثرى.. منضباً وغيرَ منضبٍ
... أو وغـالـباً مـا يدوس الـعمـال ألغـاماً
تـــخــرج "كـــيـــلــة "اجلـــرافــة مـن بــاطن
األرض وهـي حتـمل صــاروخــاً نــسـيه

. اجلند أو تثاقلوا عن حمله كسالً
"يـــــا بـــــشـــــرى هـــــذا غـالم" وبـــــشــــرى

العراقي صاروخ معد لإلنفجار.
فــالــتــربــة عــلـى صــعــيـد أد األرض..
الـثـرى تـعانـي من ترسب الـيـورانـيوم
الــذي لن تــنــظف مــنه األرض إال بــعـد

يــنـوء الــعــراق بـأعــبـاء الــتـلــوث الـتي
ـاء والــهـواء غــطت الــبـيــئــة كـامــلــة.. ا
والـــدواء والــغــذاء والــتـــربــة والــســمع
والــبـصـر والـذوق الـعـام.. حـتى الـذوق
الـعام بات محـكومة بإسقـاطات التلوث
الذي يعيشه في إشتمالت حياته كافة.
عتدل; عمالً بالقاعدة الصحفية الهرم ا
بـإعتـباري إعالميـةً أبدأ بـتلوث الـتربة
ــقــذوفـــات احلــربــيــة غــيــر من حـــيث ا
ــتـرسب بـ ــنـفـلــقـة والـيــورانـيـوم ا ا

ضــدهـــا لــدخــول مــواد مــســرطــنــة في
بـسترتها ووجود مـواد مرضية حافظة
ـنافـذ التي لـكـنهـا تتـسرب رسـمـياً من ا
حتـــفـــظـت عـــلى إســـتــــــــــيـــرادهـــا الى
أســـواق الــعــراق; ألنـــهــا مــكـــفــولــة من
شــخـصـيــات مـتـنــفـذة في الـبــلـد.. فـوق
الـــقـــانــون والـــدســـتـــور والــســـيـــاقــات
الـصحية ال يبالون بـتبعات ما يقدمون
عــلــيه من ضــرر يــلــحـقــونه بــالــصــحـة
الـعـامـة نـظـيـر مصـاحلـهم الـشـخـصـية
والــفـئـويـة ووالءاتــهم الـعـقــائـديـة عـلى

حساب الوطنية.
والكالم ذاته يشمل األدوية...! 

ــواطن غـيـر ـقــابل.. داخـلـيــاً غـذاء ا بــا
طاعم مـفحـوص ولم يخضع لـرقابة; فـا
تـابعـة مسـتوى لم تـتـلقَ زيارة رقـابيـة 
الــنـظــافــة وهـو شــأن مـشــتـرك تــشـكل
ألجـله جلـان تـنـتـظم فـيـهـا قـوات أمـنـية
وتـشـكيالت طـبيـة ومـهنـدسون وخـبراء
تـغذيـة هــــل ترتقي الـرقابـة في العراق

ستوى?  الى هذا ا
إن شـاء الله ترتـقي.. فلنـبقَ ساع الى

ذلك.

ـنع الـتـلوث حـمـاية دون رقـابـة واقـية 
لــلـمــواطن وتــقـديس حــرمــة الـنــهـرين
الـلـذين نـشأت عـلـيـهمـا حـضـرات بابل
وسـومر ومـا بـينـهمـا وما قـبلـهمـا وما

تالهما.
فـيـمـا يتـلـقى الـهواء عـوادم الـسـيارات
نزلية ناطقية وا ومـوادلت الكهرباء ا
ولدات فـالعوادم التي تطلقها مالي ا
والـسيـارات و.... سواهـما مـع اإلهمال
ـنظم في العراق كفيل بتسميم فضاء ا
أيـة دولة وتدمـير خاليا جـسد اإلنسان

بأنواع اإللتهابات.
تــتــضــافــر عــوامل  مع اإلهــمــال مــثل
ـدن إنــعــدام احلـزام األخــضـر حــول ا
وزحـف الصـحراء عـلى احلواضـر فإن
غــذاء الـعـراقي مـلـوث وحــيـاته مـلـوثـة
وكل مــفـاصل حـيــاته مـلـوثـة بــطـريـقـة
مــســتـفــزة جتــعـلـه غـاضــبــاً مـغــتــاظـاً
مــســتــعـداً لــلــدخــول في شــجــار ألتـفه

األسباب.
ــعــلــبــات الــواردة من مــنــاشـئ غــيـر ا
مـــرخــصـــة صــحـــيــاً ال تـــفــحص وإذا
فــحـصـت.. غـالــبـاً مــا يـجيء الــفـحص

احلــــــــــشــريــة والــســمــاد الــكــبــريــتي
والــفـوسـفـاتي وبــالـتـالي إحلـاق ضـرر

اء واإلنسان. بالتربة وا
وقــــد بـــان ذلـك واضـــحــــاً بـــالــــنـــفـــوق
اجلـماعي لألسماك ب مدة وأخرى في
العراق من دون أن تنشر وزارة الزراعة
بـياناً تـوضيحيـاً يبرر للـشعب العراقي
إهـمـال وزارة الـزراعـة في احلـفـاظ على
ثـــــروات الـــــعــــراقـــــيـــــ من أســـــمــــاك
ومـوجـودات نهـريـة وميـاه شـرب تركت
لــلـــتــلــويث حـــتى بــعــد خـــروجــهــا من
نـتـشرة مـحـطات الـتـصـفيـة الـبدائـيـة ا
قــرب "كـهـوة الـطـرف" مـن دون مـتـابـعـة
رسـمية من اجلـهات الصحـية والبـيئية
ـا يـعني أن الـتـابـعـة لـوزارة واحـدة.. 
اجلـهد واحد وليس ثنائياً ب وزارت
يـتطـلب التـنسيق بـينـهما.. ومع ذلك لم
نـلـمس متـابـعة أو رقـابـة علـى محـطات
ـنــتـشـرة بـ تــصـفـيــة مـيـاه الــشـرب ا

البيوت من دون إجازات رسمية.
وتــلك تـهـون قـيـاســاً بـالـقـاذورات الـتي
ئات تـضخ الى نهـري دجلـة والفـرات 
ألــوف األلــتـار من زاخــو الى الــفـاو من
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واالمـــني- إذا مـــا إســـتـــقـــرا فـــحـــتـــمــاً

سينهض العراق بإقتصاده .
اً  –كما قال إن حـقيقة كون العراق كر
الـراحل الـنواب –تـشـيـر إلى إن الـعراق
أخـذ ردحاً طـويالً من الزمن بال سـياسة
إقـتـصاديـة نـاجعـة وال خـطط مسـتـدامة
لـصنـاعة النـمو اإلقتـصادي أو على أقل
ـيـزان تــقـديــر اإلسـتــقـرار أو مــعـادلــة ا
ـوارد الــتـجـاري من خالل الـنـهـوض بـا
الطبيعية اخملتلفة وضبط إيقاع الترنح
الـكـبـيـر في الـقـيـمـة الـشـرائـيـة لـلـديـنار
الـعراقي وضعـف وإضمحالل الـصناعة
واإلنــــتـــــاج احملــــلي فـي الــــقــــطــــاعــــ
احلــــكـــومـي واخلـــاص ; كل ذلـك جـــعل
اً بشكل مـسرف فهو يعطي الـعراق كر
عـلى قـاعـدة إذا أعـطـيت فـ أشـبع ولـكنه
كــالـغـنـي اجلـائع الـذي يــفـتـرش األرض
ا حصل في وجـيوبه خاويه في إشارة 
العام 2020 مـن قرار احلكومة العراقية
إعـتـمـادها سـيـاسـة االقتـراض الـداخلي
ـالـيـة ودفع ـوازنـة ا لـســد الـعـجـز في ا
رواتـب مــوظـــفي الـــدولــة وإنـــخـــفــاض
اخلـزين االسـتـراتـيجي مـن عمـلـة الـبنك
ـــركــــزي حـــتى صـــار الــــعـــراق يـــسن ا
الــقـوانـ لإلقـتـراض لـكي يـدفع رواتب

وظف . ا
في الـعراق ال تـوجد سـياسـة إقتـصادية
بـل هنالك (اقتصـاد مسيس) يتالعب به
عرفة من ليس لديهم أدنى درجات من ا
بــقـوة الــعـراق اإلقـتــصـاديـة فـي الـعـالم
ـنطـقة وتـأثيـره على إقـتصادات دول وا

حــقـيـقــة إقـتـصــاديـة بـأن الــعـراق بـلـد
ــتـلك من الـثـروات مــا جـعل الـبـلـدان
اجملـــاورة له أو حـــتى غـــيـــرهــا من أن
تـقـوّم إقـتصـادهـا وحتـقق الـفائض في
مـيـزانـهـا الـتـجـاري وبـالـتـالي تـعـظـيم
مـــواردهــا وزيــادة إنـــتــاجـــهــا احملــلي
وصــادراتـــهــا وبــالــنــتـــيــجــة حتــقــيق
اإلسـتقـرار اإلقتـصادي وهـو ما رأيـناه
ونـراه جلياً في دول جوار العراق على
إخــتالف سـيــاسـاتــهـا وإقــتـصــاداتـهـا
ولـكنها جميعاً تتشارك بحقيقة واحدة
وهـي إن العـراق هـو الـوعـاء الـتـجاري
ـــســتــهــلك األول لــصـــادراتــهــا وهــو ا
لــلـكــثـيـر مـن الـسـلـع والـبـضــائع الـتي
تـقوم هـذه الدول بإنـتاجـها وهي تدرك
تـــمــامــاً –وأعـــني دول جـــوار الــعــراق
وغـيــرهـا- إن كل مـا سـلف لن يـتـحـقق
إذا شـهـد الـعـراق إسـتـقـراراً سـيـاسـيـاً
وأمـنياً ألن تلكما اجلانب –السياسي

الــعـراق بـلـد إسـتــثـنـائي في كل شيء 
ــنــتــجــة فــمـن كــونه أحــد أهـم الــدول ا
ـتلك  –كـما يـعرف لـلـنفط في الـعالم و
اجلــمـيع  –آخــر قـطـرة بـتــرول حـيـنـمـا
يـح موعد نضـوبه في الكرة األرضية
 والـعراق أيـضاً إسـتثـنائي في مـوقعه
ومــسـاحـته وعـدد ســكـانه وتـركــيـبـتـهم
ــغـرافـيـة  حـيث يــبـلغ مـا نـسـبـته الـد
ئة من االشخاص في سن 56.5 با
الــعــمل والــتي تــتــراوح أعــمـارهـم بـ
(64-15) سـنـة  ولـو اردنـا أن نـحـصي
مـــيــزات وخـــصــائـص الــعـــراق كــبـــلــد
إسـتـثـنـائي لتـعـبت أنـامـلـنا وألـسـنـتـنا
وأقـالمــنــا عـن سَــبَــر غَـــوره واإلحــاطــة

بكينونته .
ـاً خــجـولْ" ولـم ألـق مـثـل الـعــراقِ كــر
قـالها شاعرنا الـراحل مظفر النواب في
إحـــدى قـــصـــائـــده ورغم كـــون الـــبـــيت
الـشـعـري تـصـويـراً أدبيـاً اآل إنه خلص

اإلنـهيار واقع ال مـحاله  وحيث إنه من
ــمـكن أن تـسـتـمــر احلـيـاة في أي بـلـد ا
مهما كانت قساوة الظروف كما عهدناه
فـي الـعـراق أو غــيـره من بـلــدان الـعـالم
مـــثـل إنــعـــدام األمـن وإنـــدالع احلــروب
وتـفشي األوبـئة حـيث تستـمر الـشعوب
شـاكل مناطة بـاحلياة لـعلمهـا إن هذه ا
بــــالــــزمن ومــــحــــكــــومــــة بــــالــــظـــروف
اإلسـتثنائية  ولكن اإلنهيار اإلجتماعي
ــعــدمــ حتــصل ال وثــورة اجلــيــاع وا
مـحاله في حال جتويع الشعوب وتردي
احلـياة اإلقتصـادية وزيادة نسـبة الفقر
ـــة وهـــو مـــا يـــؤدي إلنـــتـــشـــار اجلـــر
والـتفكك اإلجتماعي ويوقد نار الثورات
واإلنـتـفـاضـات واإلعـتصـامـات وغـيـرها
مـن احلــوادث الــتي شــهــدهــا الــتــأريخ
وكــان سـبـبـهـا األسـاسي تـردي الـوضع

اإلقتصادي .
ال زالـت الفرصة مؤاتية ولم يفت اآلوان
ـوارده بــعــد والــعــراق ال يــزال قــويــاً 
ـمـكن أن الــطـبـيـعــيـة والـبـشــريـة ومن ا
دة قيـاسيـة وجيزة يـنهض إقـتصـاده 
إذا مــــا حتـــرر مـن قـــيــــود اإلقـــتــــصـــاد
ــسـيس الـذي نـهـجــته األحـزاب طـيـلـة ا
اضية .وها هو شاعرنا الكبير الـفترة ا
مـظفر النواب يـرحل عن هذه الدنيا ولم
ـاً خجـول  وعلى يـلق مـثل العـراق كر
أمل أن يـنهض العراق بأبناءه اخليرين
ويــصـنـعــون من واقع الـعــراق مـا يـقـال
ــــــاً عـــنه : " لم ألقَ مـــثل الــعـــراقِ كــر

قويْ "
. 

اإلقــتــصــاديــة في الــعــراق هــو إنــاطـة
ـلف اإلقـتصـادي بـكل حيـثـياته إدارة ا
لـذوي اإلختصاص واخلبرة  والعراق
ـــيـــ يـــزخـــر بـــالـــعـــديـــد من األكـــاد
واخملـــتــــصـــ ومن لـــديــــهم الـــدرايـــة
ـشـاكل الـعـراق اإلقـتـصـاديـة الـكــامـلـة 
ويــعــرفــون اإلقــتــصــاد الــعــراقي كــمـا
يـعرفون أبنائهم ولديهم احللول اآلنية
ـسـتقـبلـيـة إذا توفـرت لـهم الفـرصة وا
وكـانـت لـهم الـيـد الـطـولى في صـنـاعـة

القرار اإلقتصادي .
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إن اإلقــــتــــصــــاديــــ في الــــعــــراق من
ي وذوي اخلبـرة ومنذ سن األكـاد
طـــوال يــشـــيــرون إلـى مــكـــامن اخلــلل
ويــــشـــــخــــصــــون احلــــلـــــول من خالل
أبـــحـــاثـــهـم وتـــقـــاريـــرهم ونـــدواتـــهم
والـلـقـاءات الـصـحـفيـة والـتـلـفـزيـونـية
وحــتى عـبـر مـنـشــوراتـهم عـلى مـواقع
الـتـواصل اإلجتـمـاعي قد مـألوا الدنـيا
ضـــجــيــجـــاً ولــكن لـــســان حـــالــهم مع
أصـحاب القرار كالـذي يقول "أنا أشير
إلـى الـــقــــمــــر واألحــــمق يــــنـــظــــر إلى
أصـبـعي"!!! .وإذا بـقـى حـال اإلقـتـصاد
فـي الــعــراق كــمــا هــو عــلــيه اآلن فــإن
األمـــور ســتـــزداد ســوءاً  وإذا بـــقــيت
الـطـبـقـة الـسـيـاسـيـة تـغـمض الـعـيـن
عــلى مــا وصل له حــال االقــتــصـاد في
الـعراق من تـوقف الـصنـاعة والـتجارة
وإنــعــدام فـرص الــعــمل وقــرار خـفض
قـــيــمــة الــديـــنــار مــقـــابل الــدوالر فــإن

الـعـالم لـكـونه كمـا أسـلـفنـا من كـبـريات
ـــصــدرة لــلــنــفط ; فــأصــحــاب الــدول ا
الـقرار السياسي في العراق ال يلتفتون
إآل الى مــكــاسـبــهم الــضـيــقــة وتـقــويـة
نـفوذهم وسـلطـتهم فـي هذه الوزارة أو
تـلك  ولم تبـرع األحزاب السيـاسية في
الـعـراق بـاإلقـتـصـاد وإدارته وتـوجـيهه
نــحــو الــنــهــوض والــنــجــاح  بــيــد إن
مـصـطلح اإلقـتـصاد فـي أدبيـات أحزاب
السلطة برز فقط في مفهوم جديد تمثل
في تــشـكـيل (الـلـجـان اإلقـتـصـاديـة) في
ــصـطـلح الـذي شــتى الـوزارات  هـذا ا
ــنــهج مــســتـحــدث من الــفــسـاد أسس 
ويـــســتـــنــد لـــقــوة احلـــزب ومــكـــاســبه
ـنـاصب الـوزاريـة حتى اإلنـتـخـابـيـة وا
جتــلت بـشــكل مـنــظم ومــهـيـأ لــتـنــظـيم
ـقـاوالت عــمـلــيـة الــسـرقــة وحتـصـيـل ا
ــا يـطـول وغــسـيل الـعــمـلـة وغــيـرهـا 
احلــديث فـيه وهـو مــا أسـهم بـشـكل أو
بــــــآخــــــر في هــــــروب رؤوس األمـــــوال
ـسـتثـمريـن أو إعراضـها عن اجمليء وا
لـلــعـراق وبـالـتـالي تـقـويض اإلقـتـصـاد
الـعـراقي لـكون الـعـراق بيـئـة غيـر آمـنة

لرؤوس االموال واإلستثمار .
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ورغم إنــهـا مـتـعـددة ومـتـشـابـكـة إآل أن
ـشاكل في العراق واضحة ومشخصه ا
ـــمــــكن وضـع الــــيـــد عــــلــــيــــهـــا ومـن ا
وحــلـحـلــتـهـا إذا تـوافــر عـامـلي اإلرادة
الــسـيـاســيـة واألمن اإلجـتــمـاعي  ومـا
ــــــشـــــاكل ــــــكن أن نــــــبـــــدأ بـه حلل ا
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مقولة :  اخلال والد ....
شاكل تقبع خلف حيـنما ننظر حولنا في داخل مجتمعاتنا نرى الكثير من ا
ـنازل بعـضها يـظهر للـعيان بـفضل قلة الـدراية واحلكـمة أو لكون جداران ا
شـكلة كـبيرة ولم يـعد باإلمـكان اخفـاءها لتـدخل أطراف كـثيرة فـيها وعدم ا
اقـتصـارها عـلى العـائلـة الواحـده   ففـي كل عائـلة يـوجد الـصالح والـطالح
ـا يـرجع ذلك لـعدة ـوضـوع  وإ وال عالقـة حلـسن الـتـربيـة أو اسـاءتـهـا بـا
أســبـاب مـنـهـا أصـحـاب الــسـوء ومـحـاولـتـهم جــرف احـد افـراد الـعـائـلـة أو
جمـيعـهم نحو اخلـطأ من بـاب الع مـاحتب األرجح منـها  فعـندما يـشاهد
كانة أبنـاء العمومة أن ابن عمهم قـد وفقه الله وأصبح معتـمد على نفسه و
أفضـل منهم جـميعـا يحاولـوا االلتفـاف علـيه بعد طـرق اولها : االلـتصاق به
ـادة لديه فـهـو الدجـاجـة التي بـحجـة حـبهم له الـذي ظـهر فـجـأة مع ظهـور ا
تـبيض لهم الذهب ليـستنزفوه مـاديا مصرف مالبس سفـر.... إلخ على نفقة
ـنـقذ الـدجاجـة اقـصد ابـن العم اخملـدوع  ومن نـاحـية أخـرى اغـراءه بأنه ا
الـوحيـد لـهم واخـيـهم وسـندهم ومـن هذا الـكالم الـذي يـجـعلـه ينـغـر بـنـفسه
ـا هم عــلـيه من ويــصـدق اقــوالـهم ... عــلـمــا بـأنــهم بـذلـك يـحــاولـون جــره 
تـصرفـات سـيـئه كـونـهم مـنـبـوذين من قـبل اجملـتـمع واليـوجـد من يـحـتـرمهم
ويتـحـلون بـسمـعـة سيـئة جـدا من خالل تـعاطـيـهم للـمخـدرات واجلـيد مـنهم
يـتعاطى اخلـمر وتـراهم مالحق مـن قبل الدولـة لسـوء سمعـتهم واهـلهم قد
ذاقـوا الويل منـهم  لذلك يـحاولوا جـر اجلمـيع معهم وكم من مـغيـبي العقل
ـا أو مـظـلـومـا من وقـعـوا حتت تـأثـيـرهـم بـحـجـة احلـمـيه وانـصــر أخـاك ظـا
ثل والـذي يقـصد به قـائله انـصر اخاك وفـاتهم أن يـسألوا عن مـعنى هـذا ا
ـا بـأن تـقف مـعه وتـعـيـده لـطـريـق احلق ولـو بـالـقـوة وأن تـمـنـعه من ظـلم ظـا
ـثل بكل الـناس وأن تـنصره وتـعيـد له حقـه أن كان مظـلومـا ... هذا مـعنى ا

بساطة .
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عنى صديق السـوء يجر صاحبه وهـنالك أمثال كثـيرة كالصاحب سـاحب 
إلى التهلكة... 

واجلـانب اآلخر الـذي أود التـكلم عـنه هو مـكانـة اخلال في مـجتـمعنـا  فمن
اثـورة هي اخلال والـد ولألسف بعض شـباب اليـوم ال يعـوا معنى األمـثال ا
قولة وابعادها وأن اي تصرف يأتي من اخلال بسبب حرصه وخوفه هـذه ا
ـدلل بـعـ عـلى ابن اخـته  وأن ابن األخـت مـهـمـا كـبـر يـبـقـى ذلك الـطـفل ا
جرد أن وجه هانه وأن كرامته قد جرحت  اخـواله..فنرى البعض يشعر با
صلحـته أو احيانا من شـدة حرصهم قد يحـاولوا تهديده إلـيه اخواله كالم 
بـالضرب أو ضربه فعال وهذا حـقهم( لفقده والـده وأنهم مكانه )وحلرصهم
الـشديد عـليه وعلى سـمعته بـ النـاس واجملتمع الـتي  هو غافل عـنها ... 
وأن قـال اليهـمـني الـناس فـهـذا خطـأ فـادح كونه ال يـعـيش وحـده في كوكب

آخر  بل وسط اجملتمع وعليه احترام اجملتمع لكي يحترمه اجلميع 
فـأعلم يـاابن األخت  بأنه لن تـقل قيمـتك أن جتاوز عـليك خـالك ألنك ستـكبر
بعـينه وبـاع الـناس جـميـعا وستـشعـره بالـندم عـلى تسرعه ألنـك قطعه من
قلـبه مهمـا فعلت ولوال حـرصه عليك لـتركك لنـهايتك احملتـومة اما االجنراف
لـطريق الـسوء أو أن تكـون نزيل دائم في إحـدى السـجون (وال تـغرك مـقولة
ن سـجن دفـاعـا عن نـفـسه أو عرضه أو ـقوله  الـسـجـــــن للـرجـال...هـذه ا
ا بـلده ...  ) ولن يؤثر عليه سجنك ولكـن لفرط حبه لك كانت هذة ردة فعله 
عـاناه من األلم وصبر كثيرا واعطـاك بدل الفرصه الف ولم تصحح مسارك

ك انت . ة بالنسبة له قبل أن تؤ ؤ فكانت هذه النتيجة ا
 أن اي مشـكله حتدث أن بحثت عن مسبباتها ستجدها في جعجعة النساء
وتـلـفيـقـهن لالكـاذيب ورفع اصـواتـهن دون خـجل والـتمـثـيل الـذي لـو عرض
عـلى جلـنـة حتـكـيم ألخــذن جـائـزة األوسـكـار دون مـنـافس كل ذلك من أجل
إشـعـال الــفـتـنه بـ الـطـرفـ في حـ لـو نـظـر إلـيـهـا بـحـكـمـة ورويـة لـوجـد
اإلنـسان ال صـحـة لهـا بل هي مـجرد فـتـنة الاكـثـر لغـايـة في نفس يـعـقوب 
كـماوأن الذئب بـريىء من دم يوسف .. والـعاقل يفـهم  والشيء الـثاني هو
دخول أطـراف لـلـصلـح اال أنهـا تـثـير الـفـتـنة بـدال من اطـفـاءها فـتـراهم غـير
وت يوصي من باب وكما يـقول الشاعر  (الواشي قبل ا مـؤتمن على ذلك 
بابـنه بـالك تطـبـها بـطيب مـن تصح هـدنه) ... فهـؤالء غـير مـؤتمـنـ ومثـيري
لــلــفـ ويــجب كــشـفــهم وابــعـادهم عـن كـعــدات الـبــخت كــونـهـم ال حظ لـهم
واجهة ب الـطرف فقط دون وجود طرف والبـخت  والسبب األخير عـدم ا
ثـالث أو وجود انسـان يحرص عـلى مصلـحة الـطرف ويـجلسـون بكل هدوء

ويصلحوا مافسد ...
ان احلـياة قـصيـرة جـدا لدرجـة ال نـعرف من مـنـا مغـادرهـا غدا وال يـنـفعـنا
النـدم حـيـنهـا  فـباحملـبـة واالخـاء تبـنى الـعـوائل بعـيـدا عن الـتفـرقه واحلـقد

الغير مبرر...
واخيرا اقول للشباب 

احـرصوا على بـناء سـمعة طـيبـة لكم في اجملــــــــتمع مهـما كـان من حولكم
الـفـسـاد  ودعـوا اجلـمـيع يـشـيـر لـكم بـالــبـنـان حلـسن تـربـيـتـكم واخالقـكم
ــــــوتى ال ذنب لهم الـعالية وأن يترحموا على من ربـاكم بدال من لعنهم  فا
لــيـلــعــنـوا بــســبب تــصـرفــاتــكم  وكــونـوا مــســــــــــؤولـ عـن تـصــرفــاتـكم
ن يعرفـــــــكم مجرد وابتـــــــعدوا عن أصحاب السوء لتكونوا مدعاة فخر 
نـصيـحـة للـبـعض أن راقت له كـان بهـا وأن لم تـعجـــــــــبه فـنـهايـته مـعروفه

للجميع .

من اين يأتي سائق الدراجة الهوائية الذي يرتدي بدلة انيقة وربطة عنق.
اصـادفه صــبـاح كل يـوم تــقـريـبـا وانــا ذاهب الى عـمــلي.يـأتي من االجتـاه
الـذي يعاكسني بحيث اقـابله وجها لوجه وانا في سـيارة الدائرة.انظر اليه

باحترام,وكأنني متيقن ان اعجابي به يصل اليه. 
شـاب انــيق يـرتـدي في كل يــوم بـدلـة جـديـدة,ويــقـود دراجـته وسط شـارع

صاخب كأنه رئيس احدى الدول الغربية.
احـيانـا اتـساءل من اين يـأتي هـذا الـذي كسـر الصـورة الـنمـطـية لـلـموظف

الذي يذهب بسيارة الدائرة او بسيارته الى الدائرة.
اظن ان هـذا الشـاب هـو لغـز هذا الـزمن السـيء.واتخـيل انه يأتي من زمن

بعيد ليدخل في حاضرنا.
ـلـكي ويـتـجاوز االزمـنـة لـيـظـهر هـو ملـكي االنـاقـة.يـبـدأ رحـلتـه من العـهـد ا
امـامي في الـصـبـاح بـكـامل انـاقـته.ومن طـريـقـة قـيـادته لـدراجـته الـهـوائـيـة

نعرف جبل الثقة الذي لديه.
صورة ال تنسجم مع تفاصيل حياتنا الباردة التي نعيشها هذه االيام.

ــاديـات والـشــكـلـيــات.وتـصـرخ في وجه هـو شـاب فـي صـورة روح تـكـره ا
التفاهة بصوت واضح.

يـقود دراجته وكأنه يسـير فوق غيم ملـون ال ينتبه لشيء ابدا,وال يـفكر في
نظرات االخرين.انه رسالة روحية لعصر فقد ثقته بنفسه.  
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واطن واوصلته تـكالبت جميعها على ا
ــقـفـر  انــتـخـبــهم الـشـعب الى الــفـقـر ا
بـاعتبارهم جزأ منهم يدركون معاناتهم
مـن االشــجـــان واالالم ويـــضـــعـــوا حــدا
فــاصال بـ الــعـراق الــسـابـق والـعـراق
احلــالي وفـتح صـفــحـة جـديــدة لـبـنـاءه
واطنة وفق اسس سليمة بغرس روح ا
فـي االنـســان الــعــراقي لــتــعـويــضه عن
اجلـور والـغـ ابـتداءا بـتـشـريع قـانون
ــواطـنــة ان تـكــون الــسـلــطـة قــدسـيــة ا
ـال الـعام ـواطن مـن ا مـلـزمـة بـرعـايـة ا
كـحـصـة لـكل عـراقي عـلى حـد سواء من
الــثــروة الــوطــنــيــة من يــوم والدته الى
بـلوغه سن الـرشد لـلمـرحلة االولى ومن
ثم تــامـ الـسـكن ومـسـتـلـزمـات عـيـشه
واســـــرته إن كــــان عـــــاجــــزا او عــــاطال
بـوسيلـة تؤمن له السيـادة والكرامة في
وطـنه باالقـتران لـعيـشة راضـية دون ان
يـلجـا الى السرقـة او التسـول او العمل
في مـجـاالت غـيـر صحـيـة يـشمـإز مـنـها
االنــســان نــفــسـيــا ومــعــنــويــا بـســبب
ــواطــنـــة   فــبــنــاء حـــرمــانه من حـق ا
ـواطن اوال كحـجر اسـاس يسـهل بناء ا
ــال الـــوطن والــدفـــاع عــنه بـــالــروح وا
ه وليس اختياريا وفاءا وفاقا عن تكر
اجـبـاريـا كـما فـعـلـته االنـظمـة الـسـابـقة
حتـت ضــغــوط االعــدامــات والــســجـون
الحـقات العـشوائيـة وبعد سفك دمه وا
تـمنح ذويه جزأ من االمتيازات في ح
كـان هــواحق واحـوج إلـيـهـا في حـيـاته

مـاليا واداريا ونفسـيا وعلى السلطات
الـتـنفـيذيـة مراعـاته من كـافة الـنواحي
ومــنـهـا تـامـ شــخص يـرعـاه إضـافـة
الى مـستـلزمـات معـيشـته بإمـتياز وان
كــان هـذا مـن عـجب الــعـجــاب لـديــنـا 
هــنــاك دول ســبــقــتــنــا فــيــهــا ومــوارد
ا لـسنـة واحدة ثـرواتـها الـوطنـية لـر
بـــشق االنـــفس ال تـــظــاهي مـــدخــوالت
الــعـراق مـن الـثــروة الـوطــنـيــة لـشــهـر
واحد من ما انعمها الله عليه إن كانت
بـأيادي اميـنة لديـها السـمعة اغلى من

السحت احلرام  .
كـان ينبـغي على احلكومـة التي شكلت
عـام  2005وفـق االنـتـخــابـات ومــنـهـا
الـسلطة الـتشريعـية  في دولة انهـكتها
االنـظمـة الفـاسدة واحلـروب واالقتـتال
الـــداخـــلي واحلـــصــار االقـــتـــصــادي 

لــقــد ولّى زمن الــقـرصــنــة واالسـتــبـداد
الـدكتاتـوري وإستغالل السـلطة ألوهام
الـزعامة  واليـوم عصرالنهـضة والتقدم
عـرفـة  يخـطو بـجـدية نـحو والـعـلم وا
تـطبيق مبدأ االنسانية باعتبار كبيرهم
ــواطن رمــز الــدولــة وقـوة خــادمــهم وا
ومـصـدر السـلطـة فيـهـا وله حقـوق قبل
ان يــــكــــون عــــلــــيـه الــــواجب  الن حق
ــواطــنــة يــبــدا من حلــظــة والدته الى ا
نــهـايـة حـيـاته وتـبــدأ الـواجـبـات عـلـيه
بـصــورة عـامـة عـنـد بـلـوغه سن الـرشـد
بـعـد الـسـابـعة عـشـر ومن ضـمـنـها حق
الـدفـاع عن االرض واجب مـقدس  وفي
ـواطـنـة ال فـرق بـ اعلـى شخص في ا
الــســـلــطــة ومــواطن اعـــتــيــادي ســلــيم
اومـعاق ومن الوجهة االنسانية االخير
لـه حـقــوق عـلى الــدولـة اكــثـر من االول

ـثل القائل ( ـكن اختصـار الكالم با و
فـــاقــد الــشـيء ال يــعــطـــيه )  وإن كــنــا
صـادقـ مع انـفـسـنـا فـجـمـيـع قـوان
اخلـدمـة االلـزاميـة لم تـكن إال لـتصـفـيد
ـعـدومـة من الـثروة الـطـبـقـة الـفقـيـرة ا
الـوطنـية للـدفاع عنـها وغـلتهـا للطـبقة
تـجنـبـ عن تلك احلـاكـمة واالثـريـاء ا
ـال والوسـاطـة وتكـرارنهج اخلـدمـة با
االنظمة البائدة لن يكون إال انتحارا .
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واطنة هي الركن االساس لبناء بـناء ا
الـوطن وشـعب سـعـيد  يـبـدأ بـتـشريع
قـانون لتوزيع واردات الثـروة الوطنية
واطن منذ والدته كما منوه عنه عـلى ا
ـكن االستـعـانة بـخـبراء انف الـذكـر و
مـن الــدول ذات الــشــأن بــهــذا الــصــدد
ــسـتـشـفـيـات فــيـهـا الـوالدة في ارقى ا
ومـــلــحــقــاتـــهــا فــنـــادق خــمس جنــوم
دة لـلـمـبـيت فـيـها حتت رعـايـة طـبـيـة 
مـعيـنـة مع صرف تـكالـيف مسـتلـزمات
الـوالدة ولدينا مالي االسر حتتار من
ـاديي عن مـواجه والدة شـدة الـعـسـر ا

فلذة اكبادهم . 
ـال الـعـام ليس لـبـنـاء مئـات االثـرياء ا
مـن الــــثـــروة الــــوطــــنــــيــــة لــــكل دورة
انــتـــخــابــيـــة عــلى حــســـاب الــبــطــون
اليــــ الـــعـــراقــــيـــ  بل اخلــــاويـــة 
واطنة بـشكل سلـيم ضمانا لـصناعـة ا
لــسالمــة الــوطن و الــتـضــحــيــة الجـله

ال والروح .   با

ولــذلك ال غــرابــة ان يـصــبح الــتــعـريف
اجلــديـد لـلــوطن وفق مـفــهـوم عـام بـان
االرض الـتي تـؤمن لـلـشـخص الـسـيادة
والـكرامـة والعـيش السـعيـد هي الوطن
والـدليل على ذلـك فرار الناس من ارض
احلـــرمــان في الـــوطن الى ارض تــاويه
في الـعـز والـكرامـة وفـيـهم حكـام الـيوم
ان لم تـنـاسـوهـا بـسبب غـرور الـسـلـطة

ال  فذكر ان نفعت الذكرى  . وا
اقـولهـا اسفـا كل هؤالء الـذين انتـخبهم
الــشـعب  عـنـد جـلــوسـهم عـلى كـراسي
ان تـناسـوا اشـجان واالم الـشعب الـبـر
واكــثـرهم كـانـوا جــزءا مـنـهم في احملن
ـثل الــعـربي ( عـنــد الـبـطـون كــمـا في ا
تـعمى العيون )  تقاسموا الكعبة فيما
سموعة اضافة بـينهم حسب اقوالهـم ا
ــرئـــيــة  بـــعـــيــدا عن الى اعـــمـــالــهـم ا
لـــهــــفـــاتـــهم فـي الـــشـــوارع ووعـــودهم
ــواطن النــتــخـابــهم الجل وتــرجــيــهم ا
ــة لــلــشـعب صــنــاعـة حــيــاة حــرة كـر
الــعــراقـي وبــعــد ان تــعــافــوا اخــذتــهم
ــزعــومــة الى الــهـــواجس الــوطــنــيـــة ا
ــطـــالــبــة بــتــشـــريع قــانــون اخلــدمــة ا
االلــزامـيـة لــلـدفـاع عـن الـوطن في حـ
ـشــمـولـ به هم نــاخـبـيـهم االكــثـريـة ا
الـبـاحـثـون عن قـوت يـومـهم في مـواقع
الــطــمــر الــصــحي الــتـي لــهــا مــخــاطـر
انــتــشـار االمــراض واالوبـئــة الــفـتــاكـة
ومــنــهم مــتــسـولــون مــالــؤن الــشـوارع
واالزقــة مــتـعــبـون نــفــسـيــا ومــعـنــويـا
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الـثـانــيـة والـسـعـي االنـتـهـاء
مـــنــهـــا دون خـــســـارة الــتي
يـسعى الـنـجف الى فرضـها
وحتقيق النتـيجة لتعويض
سـقـوط اجلـويـة واالمل في
تـاخـر الـنـفط امـام الـزوراء
ـوقــعه الـسـادس لـلـتــقـدم 
بــشـريـطـة الـعـودة بـالـفـوز
ضيف الذي يراهن عـليه ا
بــــفــــضـل عــــامــــلي االرض

واجلمهور.
jÝu «Ë uš«“

ويــســعى زاخــو الــثــامن43
الســـتـــعــــادة تـــوازنـه بـــعـــد

خسارتي الزوراء ذهابا والنفط
في ميـدانه تخطي الـثالث الوسط 61
لـتـعزيـز حـاصل النـقـاط بعـدمـا ضمن
الــبــقــاء من الـفــوز بــعــشـر مــبــاريـات
هم والتعادل13مرة وخسارة 9وهو ا
في مـــشــاركـــة تــبـــايــنـت في كل شيء
حتت جـهود الالعـبـ الذين اوصـلوا
ـــطــلـــوب من الـــفـــريق إلـى الــهـــدف ا
جــانـبه الزال الـوسط يــقـدم افـضل مـا
ــنــافــســ في لــديه واحــد ابــرز ا
ـرحـلة احلـالـية وجنح كـثـيرا ا
وظــهـر جـيــدافي اخـر عـشـرة
ادوار عــنـدمـا حــقق الـفـوز
بـــــــــــــــــــــــــــســت

مـــــــــواجـــــــــهــــــــات
والـتـعـادل في الـبـقـية اي انه

أضـاف 22نـــقــطــة ومــهـــتم كــثــيــرا
بـكسب الـنـقاط امـام مواصـلـة مهـمة
ـوقـع الـثـاني بـفـارق الــصـراع عـلى ا
نــقـطـة عن الـطـالب ويـظـهـر في وضع
افــضل من زاخــو مـن حــيث مــوجــود
الـالعـبــ واالداء و الــنــتـائج و الزال
يـقـدم مــوسم جـيـد ويــخـوض حتـديـا
لـلـخــروج بـالـوصـافــة وهـذا أمـر مـهم
ـدرب غــني جــدا لـلــفــريق وإدارتـه وا
شـهد الـذي اسـتمـر مع الـوسط واهله
ــمـتــازة وخـطف مــعه لـقب لـلــدرجـة ا
الــدوري وابـــقى الـــفـــريق مـــنــافـــســا
ـقـدمة واضـحـا متـواجـدا في مواقع ا

في مشاركاته.

وقع افضل.
rÝUI «Ë ¡UÐdNJ «

ويــدرك الـــكــهـــربـــاء الــعـــاشــر40 
التعادل والفوز على ضيفه القاسم
ـركز الـسادس عـشر تـواجد في ا ا
 33سيمنحة البقاء موسم اخر
رغـم ان كل الـــــدالئل تــــشـــــيــــر الى
ارجـــحـــيـــة الـــفـــريـق في حتـــقـــيق
ستوى ـطلوبة في ظل ا النتيجة ا
و الـنـتـائج والـظـهـور الـواضح في
أغــــلـب اوقــــات الـــــدوري وبال شك
سـيــعـمـل الـفــريق جــاهـدا من أجل
عـبـور بـوابـة الـقـاسم الـتي تـشـعـر
بالضـعف خصوصا بـعد اخلسارة
ــــريــــرة من الــــطالب االســــبــــوع ا
ــاضي بـهـدف احلــسم في الـوقت ا
بـدل الضـائع واضاعـة نـقطـة كانت
افــــصـل من اخلــــســــارة امــــام دور
الــدفـاع عن الـبـقــاء مـوسم اخـر مـا
جــعــلـه مــهــددا في الــهــبــوط امــام
مالحـقـة الـكـرخ بفـارق نـقـطـة الذي
ظــهـر يــشــكل مــخـتــلف في االدوار

االخـــيــرة بـــحــثـــا عن اخلــروج من
مــنـطــقــة اخلـطــر واقــتـرب من ذلك
ـســتـحق عـلى كـثــيـرا بـعــد فـوزه ا
االمانة بـهدف لواحـد وسيخوض
مـهـمة حـذرة امـام الـشرطـة ويـعول
على امكانيات عناصره في حتقيق
ــوسم امـام الـبـطل الـذي نـتـيـجـة ا
اليريد تـكرار ما حـصل امام نوروز
ة الثانية ومؤكد التي كلفته الهـز
ـواجـهـة لكن انه مـسـتـعـد حلـسم ا
عليه أن يحذر الن ليس لدى الكرخ

ما يخسره.
n−M «Ë “Ë—u½

وبـعـدمــا ضـمن الـبــقـاءوسط رضـا
جـمـهــوره وأهل الـسـلـيــمـانـيـة عن
حتـقـيق هـذا االمـر لـلـفـريـق الـوافد
الول مرة للدوري لكنه فرض نفسه
وحقق الهدف بفـضل االفضلية في
ـرحلة ملـعبه في جـميع مبـاريات ا

اجلولة 33 عندما يحل رابع الترتيب
اجلــويـة61 ضـيــفــا ثـقــيال عــلى نـفط
البصرة حادي عشر 38 ويحتاج إلى
جتنب اخلسارة لالبقاء على حظوظه
ـنـافـسـة عــلى الـوصـافـة عـنـدمـا في ا
عـنويـات مـرتفـعة بـعد يـدخل الـلقـاء
الـفــوز عـلى الـنــجف بـهـدفــ لـواحـد
ـعـروفـة في ورغـم مـوجـود االسـمــاء ا
ــهــمــة لم تــكن خــطــوط االزرق لــكن ا
ســـهـــلـــة عــلـى اإلطالق الن اصـــحــاب
االرض اسـتــعـادوا الــتـوازن في عــقـر
الـدار بـالـفـوز عـلى الـنـفـط كـمـا عادوا
بــنــقــطــة مــهــمــة من مــلــعب الــنــجف
ويــدركــون طــبــيــعــة مــقــابــلــة الــيـوم
والـتـطـلع لـقـلب االمـور وخـطف كـامل
الــنـــقــاط وتــرك بـــصــمــة كـــبــيــرة في
سابـقة عبـر اللعب بروح الـفوز بعد ا
الـــتــطـــور الــذي حـــصل عــلـى مــســار
االمـور في الــفــتـرة االخــيـرة والــعـمل
علـى التـعـامل بـرغـبـة كـبـيـرة عـلى ما
ـشـاركـة تـبـقى من مـبــاريـات إلنـهـاء ا
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وسمـ وال يحق له الـتعاقـد مع اي نادي اخر.وجنح واس مـلتـزم بعقـد مع النـادي  قالت ادارة نادي الـشرطة ان احملـترف الـسوري محـمود ا
وسم بـ 7جـوالت وليـحقق أفضل ـمتـاز ليـصل إلى لقـبه السـادس قبل نـهايـة ا نـادي الشـرطة في الـظفـر مبـكرًا بـلقب الـدوري الـعراقي ا
ـواس هداف الـدوري الـعراقي ب19 هـدفـاً قبل ست ـصـري مؤمن سـلـيـمان وجنـمه الـسـوري محـمـود ا األرقـام حتت قـيادة مـدربه ا
واس وبـحسب تـقارير صـحفـية نقـلت عن محـمد بن علي جـوالت من نهـاية الدوري.هـذا األمر دفع عـدة أندية حملـاولة الـتعاقـد مع ا
وسم الـقادم في ـواس سيـلتـحق ا ـري نائب رئـيس نادي الـسـيلـية الـقطـري بأن احملـترف الـسوري مـحـمود ا ا
ري فـيه مغالطة صفوف الـسيلية.وبـهذا اخلصوص قال غـالب الزاملي نائب رئيس الـنادي إن تصريح ا
ـدة مـوسـمـ وعـلى نـادي الـسـيـلـيـة ان يـلـتـزموا ـواس مـرتـبط بـالـشـرطـة لـعقـد  قـانـونـيـة حـيث أن ا

تبعة واال سيقع في طائلة القانون. بالقوان اخلاصة بالضوابط ا

v d*« w

hK Ë œUł w{U¹—

U¹eO U  vKŽ U¼“u  bFÐ r UF « W uDÐ v ≈ q¼Q²ð wÝ«dJ « WKÝ

ÊU e « ≠œ«bGÐ

اقــام االحتــاد الـعــراقيّ لــكــرةِ الــقـدم
بــالــتـعــاونِ مع جلــنــةِ احلــكـام دورةً
سـتـجدين في الـسـليـمانـية لـلـحكـام ا
ــشــاركـة 39 مـشــاركــاً من مــوالــيـد
2000 في قــاعــةِ مُــمــثــلــيــة الــلــجــنـة
ــبـيــة لـلــفـتـرة من 26 الى /28/5 األو

.2022
wM  d{U×

وفي بدايـة الدورة تـمت قراءةُ سورة
الـفــاحتـة عــلى أرواح عُـضــو االحتـاد
الـــســابـق طــارق أحـــمــد واحلـــكــمــ
الدولي صالح محمد كر ومحمود

نور الدين.
وحــاضــرَ فـــيــهــا احلـــكــام احملــاضــر
اإلقــلــيـــمي الــدكــتــور مـــحــمــد عــرب
واحملاضـر الفـني لؤي صـبحي أديب
ومـحـاضـر الـلـيــاقـة الـبـدنـيـة أرسالن

قادر.
وألـــقى رئـــيسُ االحتـــاد الــفـــرعيّ في
السليمانية كاروان محمد فرج كلمةً
حـول أهـمـيـةِ التـحـكـيم في كـرةِ الـقدم
وضـرورة الـتـعـلــيم وفـهم قـانـون كـرة

القدم.

ونــقلَ مـــحـــمــد عـــرب حتــيـــاتَ وزيــر
الــشَــبـاب والــريــاضــة رئــيس احتـاد
الــكـرة عـدنـان درجـال بـشـأنِ حـرص
جلــنــة احلــكــام عــلى إعــدادٍ جــيلٍ من
ـسـتـقـبلِ الـشـبـابِ لـيـكـون رافـداً في ا
حلــكـام واعـدين عـلى وفق مـتـطـلـبـاتِ

اللعبة احلديثة.
وحضـرَ االفتتـاح رئيس جلنـة احلكام
في الـسـلـيـمـانـيـة كـوردسـتـان ظـاهـر
فــضـالً عن احلــكــام الـــدولــيــ ســالم
عـامـر ود. هـاوكـار مـحـمـد ونـخـبة من
حـــكــــامِ الـــدرجـــة األولـى احلـــالـــيـــ

. والسابق
ّ في الدورة شرحُ مواد قانون كرة و
الـقدم وآخـر الـتعـديالت والـتوصـيات

.FIFA من
وألـــقـى احملــــاضـــرون مــــحــــاضـــراتٍ
مـعـرفـيـة نظـريـة صـباحـاً من الـسـاعة
9:30 الى الـسـاعـة الـواحـدة من بـعـد
الـظــهــر وتــمــريــنــات عــمــلـيّــة داخل
ـــلـــعب من الـــســـاعــة 3-6 أرضـــيـــة ا

مساء.
وفي االخـتـتـام  تـوزيعُ قـانـون كرةِ

. شارك القدم ب احلكام ا

ومن جـــهــــة اخـــرى طـــالــــبت أنـــديـــة
ــمــتــاز األنــديــة الــدوري الــعـــراقي ا
ــــهـــــددة بــــالـــــهــــبـــــوط عـــــلى وجه ا
اخلـصوص احتـاد الـكـرة بوضع حل
نضمـ للمنتخب وضوع العبيـها ا
ــدرب ـــبي مــا أثـــار حــفــيـــظــة ا األو

سوكوب.
ــسـابـقــات في احتـاد وأكـدت جلــنـة ا
الـكرة أنـهـا غيـر ملـزمـة بشـرح األمر
ـــضي وفق وكـل مـــا تـــقـــوم به هــــو ا
مـنهـاج عمـلـها الـذي وضعـته وسارت
عــلـيه مــنـذ انــطالق الــدوري ولـغــايـة

اآلن.
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وقال جنم االوسي عـضـو الـلجـنة في
تصريح صـحـــــفي إن اجلمـيع يعرف
بي نـتـخب األو مـواعـيد مـشـاركـات ا
ومـــــواعــــيـــــد مـــــبـــــاريـــــات الــــدوري
متاز.وأضاف ليس من مسؤوليتنا ا
كـلـجـنـة هـذا الـفـريق مـهـدد بـالـهـبوط
وذاك الـفـريق لـديه مـصـابون فـعـمـلـنا

واعيد. تمشية الدوري حسب ا
سـابقات حديثه وختم عضـو جلنة ا
بــــالــــقـــــول: في حــــال دخــــولــــنــــا في

اجملامالت واحملسوبـيات والتدخالت
فـإن الدوي سـيـنتـهي في شـهر أيـلول
ـقـبل.وأوقـعت قـرعة نـهـائـيـات كأس ا

منتخبنا الوطني لسلة الكراسي قدم
في لـــقــاء  الـــذي جــمـــعه بـــنــظـــيــره
ــالـيــزي  اداءً جـيـداً تــكـلل بــالـفـوز ا
الغـالي .وأضـاف باقـر بـحسب نـظام
ـبـاراة الـفـاصـلة الـبـطـولـة اقـيـمت  ا
التي انـتهت لصـالح العـراق وحصد
ـــركــز اخلــامس الـــذي يــؤهــله الى ا
بطـولة الـعـالم . وفي سيـاق منـفصل

حـقق الـعـداء  احـمـد جـمـال الـوسام
الـــــفــــــــــــضـي في ســــــبـــــاق 400 م
حــواجـز في الــبـطــولـة الــعـربــــــــيـة
أللـعاب الـقـوى اجلـارية مـنـافسـاتـها

في تونس.
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سـافة وقـطع العـداء  احـمد جـمـال ا
بــزمن قـدره 43:53 ثــانــيــة لــيــحل
ثانيـا بعـد العداء الـقطري إسـماعيل
داود أبكر فيمـا حل العداء العراقي
احــمــد جــمـال ثــانــيــا وحل الــعـداء
التونـسي يحيى نـاهض ثالثـا.ويعد
رقـم أحـمــد جــمــال مـؤهال لــبــطــولـة
الـعــالم لـلـشـبـاب والــتي سـتـقـام في

قبل. كولومبيا شهر آب ا
بــيــنــمــا حــقق الــعــداء  فالح حــسن
ذهــبــيـة لــلـعــراق في ســبـاق  200م
وحـطم الـرقم الـعـراقي وسـجل رقـما
تــأهـيـلـيـا لـبـطـولــة الـعـالم لـلـشـبـاب
بــزمن بــلغ 20:96 وتــقــدم عــدائــنــا
الــعــراقي عــلى الــعــداء الــبــحـريــني
ــصــري عــمـرو عــبــاس يــوسف  وا
هــاني ســلـيــمـان  لــيــتـوج بــالـذهب
ويــضــمن تــأهــلـه لــبــطــولــة الــعــالم
للشبـاب في فعاليتي 100 و 200 م
قررة اقـامتها في كـولومبـيا شهر  ا

قبل. آب ا
wLOL² « s ×

g UM¹Ë W³KD « …—«œ≈ wI²K¹ VŠUB « b³Ž
oO½_« VFK  qO¼Qð  U³KD²

5 % Í—UÝ ≠œ«bGÐ

عــقــد وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي
والـبــحث الـعــلـمي نـبــيل كـاظم
عــبـد الــصــاحب اجـتــمــاعـا مع
ـؤقتـة لـنادي الهـيـئة االداريـة ا
الـطــلـبـة وحـث عـلى اسـتــثـمـار
الــنــتـائج االيــجــابــيـة لــلــفـريق
الـكـروي ووضع خـارطـة طـريق
شامل لـلتـطويـر وتأهيـل البنى
الـريــاضـيـة الــتـحـتـيــة لـلـنـادي
األنيق.واستـعرض اجملتـمعون
االســـــــتـــــــعـــــــدادات اإلداريـــــــة
والــقــانــونــيــة والـلــوجــســتــيـة
ــنـاســبــة إلجـراء انــتـخــابـات ا
الــهــيــأة االداريــة الــدائــمــة في
ضـــوء الــســـيـــاقــات وااللـــيــات
ــرسـومــة في قــانـون األنــديـة ا
الريـاضـيـة ذي الرقم 18 لسـنة
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ووجه عبـد الـصاحب بـصيـاغة
خــطــة اســتــراتــيــجــيــة لــنـادي
الطلبة تمتد الى أفق السنوات
ـــقــبــلـــة لــتـــكــون خط شــروع ا
بـــاجتـــاه الـــتــطـــويـــر وتـــذلــيل
التحـديات وتعـزيز واستـقطاب
ـــبــدعــة ـــوارد الــريـــاضــيــة ا ا نتخب العراقي لسلة الكراسي WKÝ∫ ا

نـعرف الـكـاب غـا عريـبي عن قرب فـهو ريـاضي جاد
ومــخـلص بــعـمـلـه واليـعـرف اجملــامـلــة واخلـداع والـغش
واالحـتيال ويقول كـلمة احلق حتى عـلى ذاته ويقولها بل
قـالـهـا بـوجه من كـان في مـوقع ريـاضي مهـم في احتاد
كــرة الــقــدم الــعــراقـي في ســنــوات مــضت النه صــريح
وواضح وصـــادق في وقت يـــعـــتــقـــد الــبـــعض ان غــا
عـريبي عـصبـيا واليـدع الحد ان يـناقـشه ومتـزمت برأيه
وهـذا االعتقاد غيـر صحيح بحكم عـملنا لسـنوات طويلة

معه.
ثـمة من حـمل عريـبي مسـؤوليـة ابعـاد احد الالعـب من
بي وهناك من راح يتحدث بدون ان يعرف ـنتخب االو ا
احلـقيـقة وهؤالء بـاعتـقادنا يـحاولـون صناعـة مشـكلة بل
مـشـاكل ويـشـجـعون الـالعب الشـاب عـلى الـظـهـور عـبر
وسـائل االعالم والـتـحـدث عن وجود مـشـكـلة هي اصال
غـيـر مـوجـودة في سـبـيل اإليـقـاع به وتـشـويه مـسـتـقبـله
ـبي وهو نـتخب االو شرف عـلى ا الـرياضي من حـق ا
العب دولي كــبـيـر وشـارك بـبـطـولـة كـأس الـعـالم وشـغل
عـدة مناصـب وعمل اداريا ومـدربا ان يقـول رأيه بشكل
واضح وصــــريـح وشـــجــــاع لالعـب مــــازال في بــــدايـــة
مـشـواره مع كرة الـقدم وامـامه الـشيء الكـثـير والـطويل
في سـبيل الـوقوف على قـدميه والن االخيـر مازال كذلك
بي احـرص حتى من الالعب ـنتـخب االو فـأن مشـرف ا
ـسؤوليته عـلى ذاته ولذلك فأنه اي غـا عريبي يـشعر 
وهو الذي كان ومازال وسيبقى حريصا على كرة القدم
الـعــراقـيـة ويـتــصـرف بـشـكل مــسـؤول ويـجب ان يـكـون
كـذلك مادام يشغل منصـبا عاما ويحاسب عـليه فيما لو

كان قد اخفق او لم يقم بواجبه على اكمل وجه.
ـرحـوم عـمـو في نـادي الـتـجـارة تـدربـنـا حتت اشـراف ا
بــابــا وهــو الــذي كــان جــادا وصــارمــا وحــازمــا وقـوي
الـشـخـصيـة حـتى لم يـسـتطع اي العب ان يـبـدي تـذمرا
ولــو مع ذاته عن شـدة وقـوة الــوحـدات الـتــدريـبـيـة وهي
شـاقــة واليـتـحـمـلــهـا الالعب ولـكن االخــيـر كـان يـحـتـرم
تـفـاصيـلهـا لـكونه يـدرك ان عـمو بـابا كـان اكـثر حـرصا
واخالصــا وتـضـحـيه مــنه ولم يـسـتــطع اي العب مـهـمـا
كـان جنـما المـعا ان يـرفض الـرقم اخملصص له الن في
ذلك جتـاوزا وتطاوال وعدم احترام لـلجهاز الفني فضال
عن كــونه قــلــة ادب من اي العب ان يــقـوم بــاالعــتـراض
ـربي عــلى مــدربه واالخــيـر يــفــتـرض ان يــكــون االب وا
رشد وقد كان االمـر كذلك بالنسبـة لعمو بابا ـعلم وا وا
ــا ان غـا عــريــبي قــد تـدرب وتــعــلم من عــمـو بــابـا و
مـباد اللعب والتزاماته واخالقه وانضباطه فهو يحاول
ان يـنـقـلـهـا بـأمـانـة و صـدق لـكل
الالعــبــ بـال اسـتــثــنــاء وهي
الـرسالـة التي يـؤديهـا عريبي
انـطالقـا مـن خبـرتـه الـطـويـلة
فـي الـلــعـب والـعــمل االداري

والتدريب.

بغداد- الزمان
ــنـــتــخـب الــوطـــني لــســـلــة تــأهـل ا
الــكـراسي الـى بـطــولـة الــعـالم بــعـد
فـوزه الصـعب عـلى نـظـيره مـالـيـزيا
بنتـيجة 50 نقطـة مقابل 47 نقطة.
ــــبـــاراة حــــقق كــــذلك الــــفــــوز في ا
نتخب السعودي في السابقة على ا
بـطـولـة آسـيـا اجلـاريـة احـداثهـا في

مــديـنـة بــوكـيت الـتــايـلـنـديــة فـيـمـا
ـواجهة مصيرية أمام يستعد للقاء 
ــالـــيــزي حلــجــز بــطــاقــة نــظــيــره ا
الـــوصــول االخـــيــرة الى مـــونــديــال
الـعـالم كـأفـضل مـنتـخب خـامس عن

القارة اآلسيوية.
وقــال رئــيس الــوفــد الــعــراقي عــبـد
الكر باقـر في تصريح صحفي  إن
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ـدرب الى زج اكـبـر ومــهم ان يـعـمــد ا
عــدد من االعــبــ وصــوال لــتــحــقــيق
تــولـيـفــة قـادرة عــلى تـمــثـيل الــفـريق
ـــشــــاركــــة بــــقـــوة والـــتــــطــــلع الـى ا
ـنــافـســة عـلى لـقـب الـبـطــولـة لـكن وا
االول تـــقــد نـــفــسـه كــمـــا يــجب في
ــبـاراة تــصــفــيـات اجملــمــوعــة ومن ا
األولـى االربــــعــــاء امــــام األردن كـــون
الـفـوز سـيـكـون مـفـتـاح الـنـجـاح امام
الكويت واستراليا وهي مهمة لم تكن
سـهـلـة اطالقـا واهـمـيـة احلـرص على
ـنـظم بـعـدما ـتـمـيـز وا تـقـد االداء ا
اتضحت صورة االعب والفريق يعد
فــتــرة اعــداد مـنــاســبــة قــبل حتــقـيق
بـارات األخيـرت امام الفـائدة من ا
ــتـكــامل والــذي قـدم ايــران الـفــريق ا
مــســتــوى مــتــطــور بــفــصـل مــهـارات
عـنـاصـره بـوضــوح واخـتـيـار الـلـعب

معه كان مناسبا واختيار صحيح.
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وتـــقــام الــيــوم خــمـس مــبــاريــات من

خـوض مـبـاريـاته بــطـمـوحـات الـفـوز
لــلـتــرشح لـدور الــثـمــانـيــة ويـامل ان
يــفـــعل الـــفــريق كل شـيء وان يــكــون
قادرا لتحقيق النجاح من أجل خطف
إحـــدى بـــطـــاقـــتـي الـــتـــأهل االجنـــاز
ـســتـوى الـذي قـدمه ـنـتــظـر ورغم ا ا
والـنـتـيـجـة الــطـيـبـة والـلـعب لالخـيـر
بــنــفـس الــوتــيـــرة وتــســجـــيل ثالثــة
اهـــداف بــفـــضل اســـتــغالل الـــفــرص
وحتـقـيق دفعـة مـعـنويـة قـبل ايام من
االنتقال للمـهمة القارية الزالت بعض
األخـطاء الـعالـقة البـد التـخلص مـنها
أحـكام الـسيـطـرة على الـوسط واألمر
يـــنــســـحب عـــلى الــدفـــاع الــذي الزال
يــــعـــانـي من الــــضــــعف لــــكـن في كل
األحـــوال يــكــون اجلـــهــاز الـــفــني قــد
شــخص االمـور الــتي رافــقت الــلــقـاء
األول والـظــهـور بـشــكل مـغــايـر امس
االول امــام حـمـلـة الـصـراع عـلى لـقب
ـنتخب البـطولـة الذي كـان قد حـققه ا

في أول بطولة بقيادة حكيم شاكر.
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بي نـتـخب األو مـهم جـدا ان يظـهـر ا
مــخـــتــلــفــا عن مـــبــاراته األولى امــام
مـنـتـخب ايـران جتـريبـيـا ومـحـو اثار
اخلـسـارة ويـودع جـمــاهـيـره بـالـفـوز
امس االول بـــثـالثـــة اهـــداف لـــواحــد
تـعـاقب عـلى تسـجـيلـهـا حسـ عـمار
من تـسـديـدة من خـارج اجلـزاء بـاغت
فيهـا احلارس في أول دقيـقة والثاني
عن طـــريـق الـــكـــســــنـــدراوراهـــا د56
واضـاف حـسن عـبد الـكـر الـثالث د
نافس النتيجة بهدف 64 وقلص ا
احـمـد شـهـرزادة د 50لـيــشـد الـرحـال
لالنـتقـال لـلـعـاصـمة االوزبـكـسـتـانـية
لـلمـشـاركـة بـبطـولـة مـنـتخـبـات آسـيا
حتت سن23ســنـــة الــتي ســتـــنــطــلق
قبل وسط أمنيات الكل في االربعاء ا
الـظـهور مـنافـسـا منـذ البـدايـة عنـدما
يــــــواجه نـــــظــــــيـــــره األردنـي ضـــــمن
تـصــفـيــات اجملـمـوعــة الـثـانــيـة الـتي
تــضم الـكــويت واسـتــرالـيــا واهـمــيـة

بي يفوز على نظيره االيراني وديا بثالثية في ملعب احلبيبية WOŁöŁ∫ االو

آسيا لكرة القدم حتت 23 عاماً التي
تسـتضيفـها أوزبكـستان مـطلع شهر
ــبي ــنـتــخب األو ــقـبـل ا حــزيــران ا

الــــعـــراقـي في اجملـــمــــوعـــة (B) إلى
جـانب مـنـتـخـبـات أسـتـرالـيـا واألردن

والكويت.
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سوكوب

واســتــمع وزيــر الــتــعــلــيم الى
إيــــجـــاز من رئـــيس الـــهـــيـــئـــة
ــؤقــــــــــتــة لــلــنـادي االداريــة ا
عـــــلـي حـــــمـــــيـــــد الـــــشـــــكــــري
وأعـــــــــضـــــــائــــــهــــــا بــــــشــــــأن
تـحقـقـة للـفريق الـــــــــنـتـائج ا
ـؤشرات اإليـجابـية الكـروي وا
ــرصـودة فـي اإلدارة وتـذلــيل ا
الـــتـــحـــديـــات أمـــام الـالعـــبــ
وتــمــكــ الـفــريق مـن حتـقــيق
مــراكــز مــهـمــة في مــنــافــسـات

الدوري العراقي.

Ëœ—…∫ جانب من الدورة التحكيمية التي اقامها احتاد الكرة

وتــــفــــعــــيل الــــبــــعــــد الــــدولي
والـــشــــراكـــات الــــفـــاعــــلـــة في

االنشطة الرياضية كافة.
ونــــاقش عـــبـــد الــــصـــاحب مع
أعضاء الهيئة متطلبات تأهيل
الــبــنى الـريــاضــيـة الــتــحـتــيـة
لــلـنــادي والسـيــمـا مــا يـتــعـلق
ـــلـــعب الـــطـــلـــبـــة وتـــوفـــيــر
ــالــيـــة الــتي ـــســتـــلــزمـــات ا ا
تـــفـــرضــهـــا مــســـارات الـــعــمل
ـؤسـسي لألنــديـة الـريـاضـيـة ا

العريقة.
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ضيـف مسـرح الـسالم بـكـلـية االعالم في
جامعـة بغداد في الـ 25 من ايار اجلاري
ــسـرحـي االول (انـا الــعـراق) الـعــرض ا
الــذي تـنــاول تــراث الـعــراق احلــضـاري
جمـوعة مشاهد جسدت وأرثه الفكري 
مـــفـــاهــيـم الــوحـــدة والـــتــكـــاتف ونـــبــذ
باشرة الطائفية واهمية ادراك العالقة ا
ب االعالم واحلـضارة  وحـمل العرض
رســائل وطــنــيــة وانــسـانــيــة وثــقــافــيـة
موجهـة الى جيل االعالم اجلـديد اهـمها
ان (من يــعــرف مـاضــيه يــفــهم حــاضـره

ستقبله) . ويعمل 
العـرض من تألـيف الـتدريـسيـة في كلـية
االعالم ضـــحى ســـعـــد مــســـؤولـــة قــسم
الــتــدريب االعالمـي الــتي حــرصت عــلى
االعتماد على طاقات طالبية واالستفادة
ــهــارات واالبـداع مــنــهـا واســتــخــراج ا
والــقـيم وســعت من اجـل صـنــاعــة جـيل
اعالمي يـتــذوق الـفن واجلـمــال ويـعـرف
احلضارة والتـاريخ للمكـان الذي ينتمي
ـــســرحي الــيـه و الــعـــرض من اخــراج ا
مــحـمــد عــمـر الــذي قـال (هــذه جتــربـتي
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االولى في االخـــراج ولم ارغب بـــالــعــمل
مع مــحـتــرفـ اردت اكــتــشـاف طــاقـات
ا فـنيـة من جـيل الـشـبـاب وانا سـعـيـد 
قـــدم الــــيـــوم من اداء تــــمـــثـــيــــلي رائع)
واضـــاف (ســـعـــيـــنـــا في هـــذا الـــعــرض
لــتــجــســيـد الــعالقــة بــ االعالم والــفن
ـفـاهــيم االعالمـيـة بـروحـيـة وتـوضـيح ا
مــــــســــــرحــــــيــــــة  وهـــــــذا الــــــنــــــوع من
ـكن ان يكتـشف طاقات االستعـراضات 
شابة جديدة واستطعنا حتويل العنصر
ــــكـــنه االعالمـي الى عــــنـــصــــر درامي 
ـسـرح وتقـد مـا يـلـيق به اسـتـشـعـار ا
وقــد القى الــعــرض اعــجــاب اجلــمــهــور
احلـــاضـــر الـــذي وصف الـــعـــرض بـــأنه
ملحمة فنية اسـتطاعت ان تسقط نظرية
االعالم االصـفــر وتـســلـيط الــضـوء عـلى
االعالم احلـقـيـقي الـنـاجح الـذي يـنـهض
بـالـبالد ويـطـورهـا) مـؤكـدا أن (الـعـرض
ســوف يــقــدم بـالــفــتــرات الــقــادمـة عــلى
مـسـارح اخـرى كـمـا سـوف نـقـدم اعـمـال
جديدة بالتـعاون مع اجلامعـات والطلبة
الـذين اشـكـرهم عــلى تـوفـيـر مـنـاخ مـهم

وثقة تامة في قدراتنا االخراجية) .
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{ اسـطـنـبول  –وكـاالت - في خـبر مـحزن
لــعـشـاق الــدرامـا الـتــركـيــة  الـكـشف عن
ــمـثـلـة الــتـركـيــة الـشـهـيــرة بـيـلـور إصـابـة ا
رض سرطـان الرئة إذ تخضع كـالكافان 
منـذ أشـهر لـلعـالج. كالـكافـان الـذي عرفـها
اجلـمــهـور الـعـربي مــنـذ سـنـوات بــجـمـالـهـا
األخــاذ مـع عــرض ثــاني مــســلــسل تــركي
مـدبـلـج للـعـربـيـة (سـنـوات الـضـيـاع) حـيث
ــيس الـــتي لــعـــبت دورهــا أدّت دور والـــدة 
مـثلـة توبـا بويـوكسـتون. وكـانت كالـكافان ا
قــد نـشـرت صـورة عـبــر حـسـابـهـا اخلـاص
ـوقع الـتـواصل اإلجـتـمـاعي ظـهـرت فـيـهـا
وقد فـقدت شعـرها إثر خـضوعهـا جللسات
الـعالج الكـيمـيائـي وهي برفـقة صـديق جاء
لـزيــارتـهـا وطـلـبت ألّـا يـتـصل أحـد بـهـا بل

يكتفوا بإرسال الرسائل ألنّها متعبة.

ـغـنـية مـحـكـمـة بـرشـلـونـة أعـلـنت ا
أنــهـــا ســتـــســـتــمـــر في الـــدفــاع عن
بــراءتــهـا في احملــكــمــة مع فـريــقــهـا
الـقــانـوني كـمــا فـعل حـتى اآلن  من
خـالل تــقـــد احلــجج الـــقــانـــونــيــة
ـكن التـحقق هـمـة  واألدلة الـتي  ا
مــــنــــهــــا وتــــقــــاريــــر اخلــــبــــراء من
ـرمـوقة ـكـانة ا ـتخـصـص ذوي ا ا
في مـجـال الــضـرائب وأصـرت عـلى
أن سـلــوكـهـا في األمـور الــضـريـبـيـة
كان دائمًا بال عيب. وشددت على أن
احملــكــمــة لم تــدخل لــتــقــيـيـم مـا إذا
كـانت قـد ارتكـبت احـتـيـالًا ضـريـبـيًا
وال تـــرفـض احلـــجج الـــتي أثـــارهـــا

{ بـــرشـــلـــونـــة- وكــاالت - رفـــضت
غـنية محـكمة بـرشلـونة اسـتئنـاف ا
الكولومبية الشهيرة شاكيرا لتجنب
احملــاكــمـــة في إســبـــانــيــا بـــتــهــمــة
االحـتـيـال عـلى حـوالي  15.5مـلـيـون
دوالر أمــريـــكي من وزارة اخلـــزانــة
والـتـظـاهــر بـعـدم اإلقـامـة في الـبالد
وإخفاء دخلـها والتهـرب الضريبي
وفقـاً لصـحيفـة الكـوميـرثيـو مؤكدة
أن (هــنـاك أدلــة كــافـيــة حملـاكــمـتــهـا
نـتيـجة الـشـكوى الـتي رفـعهـا مـكتب
دعي الـعـام ضدهـا عن ست جرائم ا
ضــد اخلـزانـة الــعـامــة اإلسـبــانـيـة).
وبــعـــد أن عــلـــمت شــاكـــيــرا بـــقــرار

الـدفـاع بل تـقــتـصـر عـلى اسـتـدعـاء
األطراف لتقد ادعاءاتهم في حلظة
إجـــرائــــيـــة غـــيــــر الـــوقـت احلـــالي.
وتـضـيـــف مــذكـرة دفـاع شـاكـيـرا إن
(رفض االستئناف هـو مجرد خطـوة
أخـرى في الـعـمـلـيـة والـتي تـسـتـمر

عتاد).  اآلن في مسارها ا
ودفـعت شـاكـيـرا بـالـفـعل مـبـلغ 14.5
مـــلــــيـــون يــــورو الــــذي طـــالــــبت به
مــصــلـحــة الــضـرائـب اإلسـبــانــيـة -
بـاإلضــافـة إلـى ثالثـة ماليــ أخـرى
في الـفــائـدة  –وذلك بــعــد اتـهــامــهـا
بارتكاب احتيال ضريبي مزعوم ب

عامي  2012 و 2014.

افـتـتــحه رئـيس اجلـامـعــة عـبـد احملـسن
نـاجي احملــيـسن  يـضـم اعـمـال الــطـلـبـة
بـــــإشــــــراف الــــــتـــــدريــــــسـي مـــــهــــــنـــــد

اجلمــــــــــاسي. 
كـمـا افــتـتح  رئـيس اجلـامــعـة  مـعـرضـا
لقـسم تقنـيات الـتصـميم الـداخلي  اطلع
ـــاذج من من خاللـه احلـــضــور  عـــلى  
ــشـاريع الــتي قـدمــهــا الـطــلـبــة والـتي ا
ـشاريع وتـصـاميم تضـمـنت مـجسـمـات 
والـتي كـانت اغـلــبـهـا مـشـاريع مـتـمـيـزة
وحتــمل أفــكـار جــمــيــلـة تــوقف عــنــدهـا
ـسـتـوى الـضـيــوف وابـدوا إعـجـابــهم 
شاريع التي  طـبقت على ارض الواقع ا
وزينت غـرف واروقة الـكـليـة  باإلضـافة
ــعـارض لــلـتــخـطـيط إلى الـعــديـد من ا
وتـقـنـيـات ورسـومـات الـ (دمـاكس 3)  
الــتـــصــمــيم الــداخـــلي والــفــضــاءات
اخلـــارجـــيــــة . كـــمـــا اقـــيم مـــعـــرض
ـــراحل االولى لـــنـــتــاجـــات طـــلــبـــة ا

والــثــانــيــة والــثــالــثــة لــقــسم تــقــنــيـات
الــتـصــمـيم الــصـنــاعي الــتي تـضــمـنت
مـــجـــمــوعـــة مـن االعــمـــال الـــتي القت
اســتـــحــســان احلــضـــور اكــدت عــلى

سرحي (انا العراق) اكثر و ضم العمل ا
من 120 عنـصر مـعظـمهم من طـلبـة كلـية
االعالم ورافــقــهم اعالمــيـ مـن الـكــلــيـة
ومن شـــبـــكــة االعـالم الــعـــراقي أبـــرزهم
اخملرج االذاعي احمـد محمـد رضا واثير
مـحـمـد رضـا الـلـذين كـانـا في قـيـادة دفة
العـمل والـتدريـبـات والتـحـضيـرات التي
اسـتمـرت لـثالثـة اشـهـر كانـت نتـيـجـتـها
جناح لـلـمسـرحـية الـتي حـضرهـا رئيس

جامعة بغداد وعمداء الكليات فيها .
ÍuMÝ ÊUłdN  

الى ذلك أقامت كـلـية الـفنـون التـطبـيقـية
نـاسبة في اجلامـعة التـقنـية الوسـطى 
الـذكــرى اخلـامــسـة عــشـر  لـتــأسـيــسـهـا
مـهـرجـانـها الـسـنـوي لـنـتـاجـات الـطـلـبة
حتت شـعـار ( ابـداعات تـقـنـيـة وعـلـمـية)
هـرجان معرضا لقسم وتضمن برنامج ا
تـقــنــيـات االعالن تــنــاول مـواضــيع عـدة
لإلعالن التـجـاري والطـبع عـلى األقمـشة
البس والـكـتب  واجملالت الـصـحـفـية وا
من افكـار وابداعـات  طلـبة قـسم تقـنيات
اإلعالن وبـإشـراف أسـاتـذتـهم فـضال عن
معرض للصور الفوتوغرافية االحترافية

ابـداعــات صــنـاعــيـة مــتــطـورة من خالل
تـصـمـيم وتـنـفـيـذ عـجـلـة ربـاعـيـة بـطراز
فـنـتـازي بـإشــراف رئـيس الـقـسم هـشـام
زامل فــضال عن الـعــديـد من الــنـتــاجـات
بــاســتـخــدام الــطــابــعـة الـ 3d والـنــحت
وورش الــــنـــجــــارة وتـــصــــمــــيم االثـــاث
بإشـراف اسـاتذة الـقـسم بدقـة مـتنـاهـية

رغم حداثة القسم .

ÊULKÝ s Š d UŽ

ـيـة فرع ائـيـة الـعا الـطـبيب اجلـراح رئـيس جـمعـيـة االلـوان ا
الـعـراق تــضـيــفه قـنــاة (الـشـرقــيـة) مــسـاء الــيـوم االحـد في
برنامج (اطراف احلديث) الذي يعده ويقدمه االعالمي مجيد

السامرائي ويخرجه حيدر االنصاري.

—UDF « ÍbLŠ

الــكــاتـب الــعــراقي صــدر له ضــمن
مــنــشــورات االحتــاد الــعـام لـالدبـاء
والـكـتـاب في الـعـراق كـتـاب (مالمح
الـشــخـصـيــة في الـروايـة الــعـراقـيـة
تـــابــوات اجلـــنس  –الــســـيـــاســة –
الـدين) ويـقع في  530 صـفـحـة من

القطع الكبير.

 ÊU d  r UŽ

ي الـعـراقي ضيـفته امـس السـبت نقـابة التـشـكيـلي واالكاد
الـفـنـانـ الـعراقـيـ بـامـسـيـة الـقى فيـهـا مـحـاضـرة بـعـنوان

(مفهوما التحقيب والتجييل في الفن العراقي).

 w½ö−F « s¹b « fLý 

الــبــاحث والــصــحــفي الــســوري الــراحل اقــيــمت عــنـه نـدوة
يـة شارك فيـها عدد من الـشعراء والـصحفـي حتدثوا تـكر
خاللـهــا عن سـجــايـا الــراحل الـفــكـريــة واخلـلـقــيـة وذلك في

ركز الثقافي العربي بأبو رمانة. ا
œuLŠ wKŽ ‚—UÞ

ي الـعــراقي ضـيــفه قـســــــــم االذاعــة والـتـلــفـزيـون االكـاد
بـكـلـيــة االعالم بـجـامـعــة بـغـداد في ورشــة بـعـنـوان (كــيـفـيـة
ــضــمــون في بــحــوث االذاعـة اسـتــخــدام وحــدات حتــلــيل ا

والتلفزيون).
ÊU×LÝ bL×

الـشــاعــر االردني احــتــفى به مــنــتـدى الــرواد الــكــبـار امس
السـبت في نـدوة بعـنوان (الـشاعـر محـمد سـمحـان..مسـيرة

نتدى الثقافي للشهر احلالي. ابداع) ضمن برنامج ا
ÍdÝUO « Ê«dLý ÊU Š«

ركـزي الـعـراقي ضيـفه اجلـمـعـة قسم نـائب مـحـافظ الـبنـك ا
الدراسات االقتـصادية ببيت احلكمـة ضمن فعاليات معرض
ـبـادرات بـغـداد الـدولي لـلـكـتـاب في نـدوة فـكـريـة بـعـنـوان (ا
ـركـزي الـعــراقي ودورهـا في سـد فـجـوة الـتــنـمـويـة لـلـبــنك ا

التمويل احلكومي).

Âu¦K  bMN*«

اخملـرج الـسـينـمـائي السـوري شـارك بـعضـويـة جلنـة حتـكيم
سابقة الـرسمية للـمهرجان الدولي للـسينما الـبيئية بدورته ا

الرابعة والذي اختتم االثن في مدينة قابس التونسية.
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وايجـابيـة نحـو االنفـتاح والـتعريف
ـشـهــد الـتــشـكــيـلي الــنـسـوي في بــا
احملافـظة ويقـينـا ان جمعـيتـنا تدعم
ـهـمـة وتـشــجع مـثل هـذه اخلــطـوة ا

ÊU e « ≠ ÊU O
 ضـيفت قـاعـة فرع مـيـسان بـجـمعـية
الــفـنـانـ الـتــشـكـيـلـيــ الـعـراقـيـ
ـعـرض الــنـسـوي مـؤخــرا افـتـتــاح ا
االول لــلــفـــنــانــات الـــتــشــكـــيــلــيــات
وبــحـــضـــور حـــشــد مـن الــفـــنـــانــ
ثـقفـ ومتـذوقي الفن الـتشـكيلي وا
ــعــرض هــو في احملــافــظــة ويــعــد ا
االول من نــوعه اســتــقــطب فــنــانـات
الـــعــــمـــارة الـــلـــواتي حـــرصن عـــلى
التعريف بواقع الـفن التشكيلي.وعن
ذلـك قــال رئـــيس اجلـــمــعـــيـــة قــاسم
سـبـتي ان ( سعـادتـنـا كـبـيـرة ونحن
نـرى عدد من الـلـوحـات الفـنـيـة التي
يـسانية ويعد ابدعت فيها الـفنانة ا
ــعـــرض االول خــطــوة مــهــمه هــذا ا

حول موضوعـات ومدارس تشكـيلية
مــخـتــلـفــة  وبـواقع اكــثـر من ســتـ
عـــمال فـــنــيـــا اســـعــد وافـــرح كل من

تابعه.

الـتـي تـضـاف لـلــمـشـهـد الـتــشـكـيـلي
العراقي).

ـعـرض اكثـر من سـتة وشاركت في ا
عشر تشكيلية التي تباينت اعمالهن

ÊU e « ≠◊UÐd «
ـرتقب ـغربـية سـميـرة سعـيد عـن أغنـيتـها جلـديدة ا حتـدثت الفـنانـة ا
ـيزة جـدا وفريـدة بعـدما إطالقهـا قريـبا والـتي شوقت لـها بـطريـقة 
ـغربـية نشـرت صورا جـديـدة لهـا بزي قـبـائلي ووشم وهي األغـنـية ا
ـغرب بـعد غـياب لـفتـرة طويـلة عن آخر التي تـعود بـها جلمـهورهـا با

أغنية مغربية طرحتها.وكشفت سعيد إلى أن األغنية على إيقاع
قـسـوم وهي أغـنـيـة صـيـفـية خـفـيـفـة وكـشـفت سـعـيد عن ا
سعادتهـا باألغنية اجلديـدة ألنها تتعاون بـها مع مجموعة
من الشبـاب اجلدد وقـالت إنهم يعـملون كـفريق واحد
وهو األمر اجلديد عليها في العمل الفني وأشارت
إلى أنـــهـم عـــمـــلـــوا مـــعـــاً وأخـــرجـــوا نـــتـــيـــجــة
جــيـدة.األغـنـيــة من كـلـمــات الـشـاعــر مـحـمـد
ــرضي وبـوعــمـر حــكـيـم وأحلـان عـادل ا
خـياط وبـوعـمـر حكـيم وبـوعمـر مـهدي

دير اإلبداعي نضال هاني. وا

ال تـــضـــيع وقـــتـك و انت تـــراقب عـــمل غـــيـــرك اهـــتم
بشؤونك اخلاصة .
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الـغـيـرة تـعـصف بـقـلــبك حـاول ان تـسـيـطـر عـلى هـذا
الشعور.رقم احلظ  2.
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علـيك ان تكـون اكثـر تنـظيـما و تـرتيـبا حتـى تستـطيع
اجناز مهامك بوقتها .
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عالقــتك مع زمالء الــعــمل و اجــواء الــعــمل اكــثـر من
رائعة فحافظ عليها .

»dIF «

قـد تشـعر الـيوم بـشعـور احلب من اول نظـرة من لقاء
عاطفي بالصدفة. 
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تـشـعـر بـاحلـاجـة الى احلب و الى شـخص تـبـدأ مـعه
قصة حب جميلة. 
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يـثني عـليك اجلـميع اليـوم بسـبب افكـارك النـيرة التى
طرحتها .رقم احلظ 9.

ÊUÞd «

هني و تسعى الى البحث عن ستقبلك ا تعيد النظر 
مصدر عمل يناسب طموحك 

Íb'«

طـالب احلـبـيب. يوم عـلـيك ان تـكون مـسـتـمعـا جـيـدا 
السعد االربعاء.

bÝô«

علـيك ان تـراعي احتـياجـات احلـبيب الـعـاطفـية اكـثر.
. يوم السعد االثن
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ــزيـــد من االربــاح حتــصل عــلــيــهــا الــيــوم نــتــيــجــة ا
استثماراتك .ظرقم احلظ 8.
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عــلــيك ان تـكــون ســريــعـا في اتــخــاذ الــقـرارات النك
ستواجه مشاكل طارئة .
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
على  9 مربـعـات كبـيرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الى  9 خانـات صغـيرة
هـدف هـذه الـلــعـبـة ملء
اخلـــــانــــــات بـــــاالرقـــــام
الـالزمـــــة من  1 الى 9 
شـرط عـدم تــكـرار الـرقم
اكثـر من مرة واحدة في
كل مــربع كـبـيـر وفي كل

خط افقي وعمودي.
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ـرة االولى وال االخـيـرة يــسـتـهـدف جنـوم الـفن  بـاخـبـار لـيـست ا
كـاذبة وعـاريـة عن الـصـحـة فـجـيش ضـعـاف الـنـفـوس يـحاول ان
ينشر اخبار عارية عن الصحة يستهدفون فيها رموز الفن بنشر
انـباء عـن وفاتـهم او تـعـرضـهم حلـوادث مـؤسـفـة. (الـزمـان) التي
واكبت تـلك احلـمالت لـبعض ضـعـاف الـنفـوس يـستـهـدفون فـيـها
الفنـان والنجـوم العـراقية مـنذ عام  2003 بدأوها بـالفـنان الكـبير
يـاس خـضـر والـراحـلـة امل طه وعـدد من الـنـجـوم ومـازال بـعض
غرض يحاولون نشر اخبارا كاذبة على مواقعهم وصفحاتهم ا
وبهذا حـان دور هيـئة االعالم واالتـصاالت ان ترصـد صفـحاتهم
هم لـلعـدالة فضـال عن الغاء مـواقعـهم وصفـحاتهم باالسم وتقـد
ـبدعة  وبعد نـشر نبا وفاة التي حتاول االساءة لهـذه الشريحة ا
محمد حسـ عبد الرحيم امس االول  فـورا اتصلنا بـالفنان ابا
ميـسـون واسـتـنـكر وبـشـدة مـانـشر مـن اخبـار كـاذبـة وعـارية عن
ــا مـن بــعض ضــعــاف الــنــفـوس مــؤكــدا ان حــبه الــصــحــة مــتـا
يـتــضـاعف جلـمــهـوره الــكـبـيــر مـنـاشــدا في الـوقت نــفـسه هــيـئـة
االتصـاالت واالعالم واجلـهات الـرقـابـية بـرصـد من يحـاول نـشر

هذه االكاذيب العارية عن الصحة مؤكدا انه
بخير ويتـمتع بصحة جـيدة ويحاول العودة
ــســرح لـيــتــواصل مع الى الــتــلـفــزيــون وا
جـمــهــوره الـكــبـيــر الــذي يـبــلـغــهم حتــيـاته

وامنياته.

ـكـان اآليـل لـلـسـقــوط هـو ( اوتـيل الــهالل) سـابـقـا الــكـائن في شـارع هـذا ا
الرشيد حيث أحيت فيه الـسيدة ام كلثوم حفالتـها على مدى شهر كامل من
وزارة الثقافـة معنـية لالهتـمام بهذا . 1932 / 11 / 29 الى   1932 / 10 / 29
ــهم.ولــلــعــلم ان الــصــورة االولى في الــوقت احلــالـي والـثــانــيــة في ــرفق ا ا

اضي. ثمانينات القرن ا
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مجـموعة من الفنانـ الشباب اشاروا في رسالـة اطلعت عليها
(الزمـان) الى (صديقهم زيد سعد الذي اعتقل ألنه يصنع فناً)
مـوضـحـ ان (زيـد اعـتـقل بـعـد ان ابـلغ جـيـرانـنـا الـعـزيـز ابـو
زهراء صـاحب حـلويـات الزيـتون في الـكرادة داخل عن حـالة
ُـعـاصرة حـيث يـقدم ازعاج صـادرة من بـيت تـركيب لـلـفنـون ا
زيـد هــنـاك اعــمــاله الـفــنــيـة! زيــد االن في احلــبس والـشــرطـة

تـرفض اطالق سـراحه اال اذا تـنـازل ابـو زهـراء
عن الـبالغ ضـده!زيـد لم يـؤذي احداً ولـم يزعج
.. زيـــد صــنـع فــنـــاً ودعم فـــنــانـــ النـــتــاج احـــداً
اعمـالـهم.. زيـد مـثل كثـيـرين يـحـاول صنـاعـة جـمال
وسط اخلــراب الـذي نـعـيـشـه..نـطـالب بـحــمـلـة واسـعـة
لـالفـراج عن زيـد وحلـمـايـة الفـنـانـ مـن هكـذا تـعـسف

وبالغات.. احلرية لزيد وللفن).
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دن يظن كـثيـر من النـاس انّ احلزام األخـضر الذي يـقي ا
من العواصف الترابية يقع عـلى طول محيط اية مدينة مثل
نقـاط التفـتيش الـعسـكريـة ليـمنع مـوجات الـتراب التي ذاق

العراق مرارتها على نحو غير مسبوق.
 في الــبـلــدان االوربــيـة وفـي لـنــدن مــثال هــنـاك تــصــمـيم
ا ال دن في ترسيم مساحات البناء  اجباري للعواصم وا
تـتــجــاوز في أيــة مــنـطــقــة سـكــنــيــة ربع أو ثـلـث أو نـصف
ـتاحـة. وتـكون سـاحـة الكـلـية بـحـسب الـقوانـ احملـليـة ا ا
تبقية فضاءات خضراء تضم اشجاراً وأمكنة ساحات ا ا
ـارسـة الـريــاضـة الـشـخـصـيـة ومـجـاالت عـامـة لـلــتـنـزه و

دارس ايضاً. للعوائل وا
ــسـاحــات اخلـضــراء هي رئــات داخـلــيـة في انــتـاج هـذه ا
االوكـسـجــ وتـنـقــيـة األجـواء وتــكـون حـواجــز في الـعـمق

دن. جلميع أنواع العواصف التي جتتاح تلك ا
 في بغـداد كـانت هـنـاك غابـات من الـبـساتـ قـبل عـقدين
تتداخل مع محيط بـغداد وقسم منهـا كان مشروعا واعدا
ــتـروكــة بـ مـنــطـقــة وأخـرى في ـســاحـات ا لـلــنـمــو في ا
ـقـطـوعـة السـيـما الـتي الـعـاصمـة لـكن مـنـظـر األشـجـار ا
بقـيت جـذوعهـا وبـترت رؤوسـهـا يوحي بـأن هـناك اجتـاهاً
اخر نحو زيادة الكتل االسـمنتية في عاصـمة ال تتمتع بأية
فـترض انـهـا خرجت مـنذ خطط حلـمايـة بـيئـتهـا الـتي من ا
عـقـديـن من احلـرب الــكـبـيــرة وانـهــا لم تـقع بــيـد اإلرهـاب

كمدن ثلث العراق التي استبيحت قبل سنوات .
ضـاعت سـنـوات تـلــو سـنـوات كـانت فـتـرة كــفـيـلـة بـإقـامـة
االحــزمـــة اخلـــضــراء الـــداخــلـــيـــة واخلــارجـــيــة. كـــمــا ان
ائـيـة التي ال أحـد يـفـكر بـاسـتـحداثـهـا على سـطـحـات ا ا
اعــتــبــار ان الــوقت غــيــر مــنــاسب في احلــديث عــنــهــا في
تـدفقـة في ح ان ـاء ا السـنوات األخـيرة لـقلّـة كمـيات ا
ـائي الوارد ال يـسـتغـلونه عـلى نـحو صـحيح هذا الـقلـيل ا
كـمـا ال يـتم الـتـعــامل مع مـيـاه االمـطـار بـطــريـقـة الـتـجـمـيع

بحسب خطط علمية لإلفادة في السقي والشرب والتنزه.
لـقـد ألـقـوا اللـوم كـثـيـرا عـلى دول اجلـوار الـتي لـن تـكـترث
حلال العـراق الذي يـبدو مـزرياً امامـها ولن تـكون مـراعية

صاحله التي فرط اصحابها بها أصالً منذ سنوات.
ياه مـنذ سنوات  دول اجلوار جميـعها لـديها مـشكلـة مع ا
وقد ابـتـكروا لـهـا حـلوالً وتـعـايشـوا مع تـداعـياتـهـا بطـريـقة
نـضبط بـرغم من انهم لم يـتمـكنـوا من النـجاح التـرشيـد ا
الكـامل لـكنـهم سـاروا علـى خطط سـتـوصلـهم الى حـلول.
فــــمــــاذا صــــنـــعـت احلــــكــــومـــات الــــعــــراقــــيــــة بــــدورهـــا?

r UF « w  WOÝUOI « ÂU —_« WJK  WO½U¦ « YOÐ«eO ≈

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. Issue 7286 Sunday 29/5/2022 الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7286 األحد 28 من شوال 1443 هـ 29 من ايار (مايو) 2022م

 ÆÆ  u*« WOÝb
WIHA « ô W³ſd «

”U u  e¹eF «b³Ž
كاتب وشاعر مغربي

وت األفضل أن نثيـر الرغبة ال الشفقة. ذلك في موضوع ا
كما أكـد بطل احلزن الـعميق جلـان بول سارتـر: إنني أقرر
عـنى السـري حليـاتي وإنني عـشت ألموت وت كـان ا أن ا

ستحيل أن يعيش اإلنسان. إنني أموت ألشهد بأن من ا
ـوت ليس هـو الـرحيـل ونهـايـة األجل فنـحن نـبدأ  جوهـر ا
فـجع هـو الفـقد ـوت ساعـة نولـد لـكن ا في االقتـراب من ا
ـوت الـذي هـو مـوجع حيث ـرافق له أي مـوت ا واحلزن ا

الدموع ال تنفس األحزان بل تزيد من شدتها..
كـان شــكــسـبــيــر يـقــول من نــحـبــهم لــيـســوا من يــبــهـجــنـا
حضـورهم بل من نـحس بـالـيـتم واأللم في غـيـابـهم هو ذا
ما أحـسه اليـوم برحـيل أمي بهـذا الغـياب احلارق أنـنا لن
نسمع حـكيهـا بعد الـيوم وال حتى أنـينهـا الذي نشـتهيه وال
حتى عتـابها كلـما أطلت الـغياب عـنها بـدل الصمت وهذا
ن حتب اخلــواء من حــولي.. مـــا مــعــنى أن ال يــبـــقى لك 
ســوى حــزمـة مـن حــكــايـات ورائــحــة مـن احلـنــ والــوجع

والذكريات?
ـانـهـا ألكتب يلـزمـني مـدى وأفق واسع بـشاعـة حـلـمـها وإ
عن أمي فـاطـمـة بـالـلـغـة الـتي تـنـجح في قـولـهـا لـغـة احلب
والعـقل لغـة شـفيـفة حتـاكي خـفة وزن جـسـدها في الـعالم
ـعنـى والوجـود.. أفـهم اآلن عمق الـسـؤال الذي وثقـله في ا
وضعه الـهادي بـطل لـعبـة النـسيـان في اجـتمـاع حزبي في
حلظة تـاريخـية حـاسمة: هل تـعرفـون أمي? وهو يـقصد لال
الـغالـيـة الـتي أحس بـفـقـدهـا قبل احلـزب والـطـبـقـة والـثورة
وباقي اخلـيـبات.. كـيف تـغـيب أمي فاطـمـة في حلد صـغـير
ـســاحـة شــبـر وهي الــتي قـلــبـهــا وحـده كــان يـتــسع لـله
سبحـانه تعـالى ومالئكتـه وكتبه وأنـبيـائه وسماواته وأرضه
وبحوره السبع وأناشـيده ولنا نحن األبـناء واألحفاد وأبناء

? األحفاد وكل العا
موجع هو هذا الـغياب القـاسي حارق هو هذا الـفقد الذي
لم نــكـن عــلى اســـتــعــداد جـــمــاعي
لتـقـبله وحـضـوره بيـننـا في رمـشة
عـــ كـــمــــا لم تـــكــــوني مـــبــــهـــجـــة

احلضور..

لــــروســــيــــا أولــــيغ تــــســــاريف.
ودافعت آنا نتريبـكو عن نفسها
مـعــلـلــة ذلك بــرغـبــتــهـا في دعم
الــفـــنــون وعــلى األخص أوبــرا
دونيتـسك التي قطـعت أوكرانيا
التـمـويل عنـها بـالكـامل. وأكدت
أنـهـا لم تـتـلق أبـدا دعـمـا مـالـيـا
من احلـكـومـة الـروسـيـة وبـأنـها
لم تــتـحـالف يــومـا مع أي زعـيم

روسي.
في مقـابلـة مع صحيـفة لـوموند
الــــفــــرنــــســــيــــة األحــــد كـــررت
الـسـوبـرانـو الـروسـيـة الـتـأكـيـد
عـلى أنــهــا لـيــست مــذنـبــة بـأي
شيء قائـلة إن خطـأها الـوحيد
هــو عــدم االســتـــعالم أكــثــر عن
الوضع في دونـباس وإن نـيتـها
كــانت تـقــتـصــر عـلى  مــسـاعـدة
األصـــدقـــاء الـــذين يـــواجـــهـــون

صعوبات.

ــبـلغ لـروســيــا وتـقــد شــيك 
مــــلـــــيـــــون روبل ( 15500دوالر)
ــــوالي لــــلــــزعــــيـم األوكــــراني ا

األول/ديسـمـبر  2015في سانت
بــــطـــرســــبــــرغ بــــجــــانـب رايـــة
وال تـمردين االنفـصاليـ ا ا

ولم تـعـلن الـسـوبـرانـو صـراحـة
دعمها لبوت لكن يؤخذ عليها
الــتــقــاطــهــا صــورة في كــانــون

رموقة في أوبرا متروبوليتان ا
نيويـورك والتي كانت نتـريبكو
جنمـتهـا إلى سحب مـشاركـتها
في بــرنـامج حــفالتــهـا إلى أجل
ـغنية غير مـسمى. وقد أعـلنت ا
حينهـا توقفها مـوقتا عن إحياء
آذار/مــارس احلـــفالت. في  30 
ـــغــنـــيــة) صـــراحــة شـــجــبت (ا
احلــرب ضـد أوكـرانــيـا مـا أدى
إلى مـنـعـهـا من إحـيـاء احلفالت
في بــلــدهــا. ويُــرغم الــفــنــانـون
الـــــــــــروس فـي بـالدهــم عــــــــــلـى
واقف وطنية مؤيدة اجملاهرة 
لـلـنــظـام احلـالي أو أقـله الـتـزام
الصمت. أما في الـدول الغربية
فـيُــطـلب مـنــهم اإلعالن صـراحـة
عن رفضـهم العـملـية الـعسـكرية
الــــروســــيــــة ضــــد أوكــــرانــــيـــا
ومعارضتهم لسياسات الرئيس

. ير بوت فالد

لــكنّ الــســفــارة األوكــرانــيــة في
فـرنـسـا نـددت من جـانـبـهـا عـبـر
تويتر باإلبقـاء على هذه احلفلة
فـي بــاريس واصــفـــة ذلك بــأنه

مثير للسخط.
وكتبت السفارة نشعر بالسخط
إزاء التباعـد الصارخ ب الرأي
الـعـام الـفـرنـسي الـذي اسـتُـنـفـر
لدعم أوكـرانيـا ورياء اجلـمهور
الـــذي تــــهـــافـت لـــلــــتـــصــــفـــيق

. لسوبرانو الكرمل
ـصـنـفـة من وكـانت نـتـريـبـكـو ا
أهم األصـــــوات الــــغـــــنــــائـــــيــــة
األوبــرالـيــة في الـعــالم من بـ
الـفـنـانـ الـروس األوائل الـذين
تــعـرضــوا النـتــقـادات بــعـد بـدء
غـزو مـوســكـو ألوكـرانـيـا في 24
شــبــاط/فــبـــرايــر بــســبب عــدم
إصــــدارهـــــا أي مـــــوقف واضح
يـــنـــدد بـــاحلـــرب. وعـــمــدت دار

استُقبلت { باريس (أ ف ب)   –
النجمة الروسية السوبرانو آنا
نتريبكو بحفاوة بالغة في قاعة
فيالرمـوني دو باري الـباريـسية
حـــيث أقـــامت حـــفـــلـــة شـــهــدت
ـسرح في عاصمة عودتها إلى ا
غربيـة بعد تـعرضهـا النتقادات

منذ احلرب في أوكرانيا.
وقد رحب بها اجلمهور بحرارة
ـسـرح لــدى اعـتالئـهـا خــشـبـة ا
مــســاء األربــعـــاء وصــفق لــهــا
ـغـنـيـة لــدقـائق طـويـلــة. وأدت ا
الـتـي بـدت مـبـتـسـمـة ومـرتـاحـة
بـفـسـتــانـهـا الـطـويـل بـالـلـونـ
األســود واألبـــيض مــقــاطع من
أعـــمـــال لــــرحـــمـــانــــيـــنـــوف أو
ديـبــوسي أو تــشــايـكــوفــسـكي
خالل احلــــفـــلـــة الـــتـي انـــتـــهت
بــــتـــصـــفــــيق حـــار وقــــوفـــاً من

احلاضرين.

WKHŠ ‰öš uJ³¹d²½ U½√ WOÝËd « u½«dÐu K  —UŠ ‰U³I²Ý≈
f¹—UÐ w  …dO¦

ـلـكة { لـنـدن (أ ف ب)  –اعـتـادت ا
الــيـزابـيث الـثــانـيـة الـتـي يـسـتـعـد
الـبـريطـانيـون لالحـتفـال بـاليـوبيل
الـبالتيـني جللوسـها عـلى العرش
عـلى تسـجيـل األرقام الـقيـاسية إذ
جـــالت الـــعــالم  42 مـــرة وتـــتــولى
الــعـرش الـبـريـطـانـي مـنـذ سـبـعـ

. عاماً
طول العمر 

ـلـكـة إلـيـزابـيث الـثـانـية وتـتـولى ا
عـرش بـريطـانيـا منـذ سبـع عـاماً
وأربـعـة أشهـر. أما الـرقم القـياسي
تـحدة فـكان مـلكـة ا الـسـابق في ا
ــلــكـة من نــصــيـب جــدة جــدتــهــا ا
فــيـكــتــوريـا الــتي اسـتــمـرت فــتـرة
حـــكـــمـــهــا  63 عـــامـــاً و 7 أشـــهـــر
ويـومـ (من  20حــزيــران/يـونــيـو
 1837حـتى وفـاتـها في  22 كـانـون
الـــثـــاني/يـــنـــايــر 1901). كـــمـــا أن
إلـــيـــزابــيـث بــأعـــوامـــهــا الـــســـتــة
والـتـسـعـ هي أكبـر مـلـكـة ال تزال
جــالـســة عـلى الــعـرش في الــعـالم.
وســجـل مــلــكــان فــقـط فــتــرة حــكم
أطـول من الـيـزابـيث الـثـانـيـة هـما
ـــلك لــويـس الــرابع عـــشــر (حــكم ا
ألكـثر من  72عـاماً ب عامي 1643
و (1715ومــلك تــايالنـد بــومـيــبـول
أدولــيــاديج (امــتـدت فــتــرة حــكـمه
لـ 70عــــــامـــــاً و 4 أشــــــهــــــر من 9
حــزيــران/يـونــيـو  1946 حــتى 13

تشرين األول/أكتوبر 2016).
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وزارت الـيزابـيث الثـانيـة بصـفتـها
مـلـكة أكـثر من مـئة دولـة وهو رقم
قــيــاسـي آخــر لــعــاهل بــريــطــاني.
وقــامت بـأكـثـر من  150 زيـارة إلى
دول الـكومـنولـث إذ زارت كندا 22
مـــرة وهــو أكــثــر بـــلــد عــضــو في
الـكومنـولث تزوره فيـما ذهبت 13
مرة إلى فرنسا التي تتحدث لغتها

وتمثل أكثر بلد أوروبي زارته.
ووفـق حـســابـات صــحــيـفــة دايـلي
عدل لكة العالم  تلغراف جالت ا
 42 مـرة قبل أن تـتوقف عن الـسفر
إلـى اخلـــــــــــارج فـي تـــــــــــشــــــــــريـن
الـثاني/نوفمبر  2015 عندما كانت

. تبلغ  89 عاماً

واسـتغـرقت أطول رحـلة لـها خارج
ـتـحـدة  168 يـومـاً (بـ ــمـلـكــة ا ا

تــشـــرين الــثــاني/نــوفــمــبــر 1953
وأيــار/مــايـو 1954  زارت خـاللــهـا

 13 دولة.
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وفـي عـــــيـــــد مـــــيالدهـــــا احلـــــادي
والـعشرين قـالت اليزابيث الـثانية
حــ كــانت ال تــزال أمــيــرة أصـرّح
أمــامــكم أنّ حــيـاتـي كـلــهــا أكـانت
طــويــلــة أم قــصــيــرة ســأكــرّســهـا

خلدمتكم.
وخالل فـترة تولـيها الـعرش قامت
لكة اليزابيث الثانية بحوالى 21 ا
ألـف الـــــتــــــزام رســـــمـي وأعـــــطت
ـلكـيـة لنـحو أربـعة آالف ـوافـقة ا ا
مـشـروع قـانـون واسـتـقـبـلت عـدداً
كـبيـراً من الشخـصيـات البارزة في
إطار  112زيـارة رسميـة من بينهم
اإلمـــبـــراطـــور هـــايـــله ســـيالســـيه
(إثـيـوبـيـا عام 1954  واإلمـبـراطور
الــيـابــاني هــيـروهــيـتــو عـام 1971
والـرئـيس الـبـولـنـدي لـيـخ فـالـيـسا
عـــام 1991  والـــرئـــيس األمـــيــركي
بـاراك أوبامـا  عام 2011 . وأقـيمت
حتـت إشرافـها أكـثر من  180حـفـلة
اســتــقـبــال في قــصــر بــاكـنــغــهـام
حـــضــرهــا أكــثــر من 1. 5 مــلــيــون

شخص.
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لكة  14رئـيساً للوزراء وعـاصرت ا
مـن ونسـتـون تـشرشل 1952-1955
إلـى بـــوريس جــــونـــســــون وكـــان
رؤســاء الـوزراء يـطـلــعـونـهـا خالل
جـــلــســات أســـبــوعــيـــة عــلى أبــرز
الــتــطــورات الــراهــنــة في الــفــتــرة

القائمة.
لكة إليزابيث  13 رئيساً والـتقت ا
من الرؤساء الـ 14 األميركي منذ
هــــاري تـــرومـــان   1953-1945إلى
. أمــا الــرئـيس جــو بــايــدن حـالــيــاً
الـــذي يــنــقـص من الالئــحـــة فــهــو

ليندون جونسون 1963-1969.
ـــلـــكـــة وهي رئـــيـــســة وقـــابـــلت ا
الـكــنـيـسـة األنـغـلــيـكـانـيـة وتُـعـرف
ـارسـتـهـا لواجـبـاتـها بـتـديـنـها و
الــديــنــيـة بــشــكل مــنــتــظم أربــعـة

بـاباوات خالل زيـارات رسمـية هم
يـوحـنـا الـثـالـث والـعـشرون 1961 
يـوحنا بولس الثاني-1982  1980 
2000بــنـديـكـتــوس الـسـادس عـشـر

 2010والبابا فرنسيس . 2014
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ــلـــكــة نــحــو  300 ألف وأرســـلت ا
بـطـاقـة تهـنـئـة إلى معـمـرين وأكـثر
مـن  900 ألـف أخـــــــــرى إلى أزواج
. يـحتفـلون بذكرى زواجـهم الست
واسـتمـر زواجها من األمـير فـيليب
 73 عــــامـــــاً قــــبل أن يــــتـــــوفى في
ثل نـيـسان/ابـريل عام 2021  مـا 

لك بريطاني. أيضاً رقماً قياسياً 
 أكثر من مئتي صورة بورتريه 

والـتُـقـطَت لـلـمـلـكـة أكـثـر من مـئـتي
صـــــورة بـــــورتـــــريـه وكـــــانت أول

صورة لها في سن السابعة.
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لكة إليزابيث الثانية أول وكـانت ا
عـاهل بـريـطانـي يزور الـصـ عام
1996  وأول مــلك بـريــطـاني يــلـقي
كــــلـــمــــة أمــــام مـــجــــلس الــــنـــواب

األميركي في  16 أيار 1991.
وأرســـلـت أول بـــريـــد إلـــكـــتـــروني
خــــاص بـــهـــا في  26 آذار/مـــارس
1976  خـالل زيـارة كـانت جتــريـهـا

ركز أبحاث تابع لوزارة الدفاع.
وعــــام 1997  أطــــلـــقـت أول مـــوقع
الـكتروني رسمـي لقصر بـاكنغهام.
وكـتبت أول تـغريـدة لهـا في تـويتر
عام 2014  فيما نشرت أول منشور

لها عبر انستغرام عام .2019
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ـلــكــة الـوحــيـدة والــيــزابـيث هـي ا
ـظـلـة مع الـتـي قـفـزت (تـقـريـبـا) بـا
جـيمس بـوند إذ ظـهرت في مـقطع
بياد 2012 فـيديو أُجنز الفتتاح أو
فـي لـــــنــــــدن وهي تــــــســـــتـــــقــــــبل
اجلـــاســـوس الـــذي يـــجـــســد دوره
ـــمـــثل دانـــيـــال كــريـغ في قـــصــر ا
بــاكـنـغـهـام قـبـل أن يـركـبـا كالهـمـا
طـوافـة ويـحلـقـا في سمـاء لـندن ثم
يــقـفـزا (في مـشـهــد تـمـثـيـلي) فـوق
ـــبـي الـــذي شــــهـــد االســــتــــاد األو
حـضوراً فعلياً للـملكة القى ترحيباً

. كبيراً

الـــقـــطـــاع الـــفـــنـــدقي كـــونـــراد
ـمـثل الــبـريـطـاني هـيـلــتـون وا

جورج ساندرز.
وسـاري غــابـور (وهــو اسـمــهـا
األصــــلـي) من مــــوالــــيــــد في 6
شــــبـــــاط/فــــبـــــرايــــر  1917 في
بـــــودابـــــسـت ألب يـــــعـــــمـل في
صـنــاعـة اجملـوهـرات وأم حتـلم
ــثــلــة  وبــعــدمـا بــأن تــكــون 
فـازت بـلـقب مـلـكـة جـمـال اجملر
الـــــعــــام 1936  انــــتـــــقـــــلت إلى
ــــتـــحـــدة وهي في الـــواليـــات ا
الـــــرابــــعـــــة والــــعـــــشـــــرين مع

شقيقتيها إيفا وماغدا. 
وفي العام  2002 اصيبت بشلل
جـزئي بــعـد تــعـرضــهـا حلـادث
سيـر وباتت تـتنـقل على كرسي
نـــقــــال. وقـــد خــــضـــعـت كـــذلك
لعمـلية بـتر لرجلـها العام 2005

اثر اصابتها بجلطة.

حــيــاتــهــا الـبــاذخ وزيــجــاتــهـا
الـتـسع. وقـال فـون انـهالت (78
عـامـا) لـوكـالـة فـرانس برس إن
ــــشــــاهــــيـــر زا زا كــــانـت أول ا
احلـقيـقـي في الـعـالم  وكانت
األبواب تُـفتح دائمـاً لها في كل
أنــحــاء الـعــالم. ووصف إقــامـة

متحف لها بأنه  أمر رائع.
واعــتــبـــر ان زازا بُــعــثت حــيــة
مــجـدداً وهـي هـنــا في إشـارة

تحف اجلديد. إلى ا
كـذلك يـجـري العـمل عـلى إقـامة
تـمـثــال لـهـا بـحــسب زوجـهـا 
ا يُنـتج مسلـسل وفيلم عن ور

حياتها الطويلة والصاخبة.
وكانت زازا غابور تزوجت فون
وكــانت أنـــهــالـت الــعــام   1986 
حـيـاتـهـا الـزوجـيـة مـعه األطول
ب الذين اقتـرنت بهم وبينهم
دبــــلــــومـــــاسي تــــركـي وقــــطب

{ بـــودابــست (أ ف ب)  –بــات
لـلـنجـمـة الهـولـيووديـة اجملـرية
األصل زازا غابور الـتي توفيت
عـام  2016 عن عــمــر يـنــاهـز 99
عـاماً مـتـحف مخـصص لـها في
بــودابـست افــتـتـحـه اخلـمـيس
آخر أزواجهـا التسـعة فريدريك

فون أنهالت.
ـتحف عـلى احلياة ويتـمحور ا
الــصـــاخــبــة لــهــذه األســطــورة
الهـوليوودية وعـلى الشـخصية
ميزة للممثلة التي أدت خالل ا
مـسـيـرتـهــا أدوار الـبـطـولـة في
ـســلــسالت عــشــرات األفـالم وا
التـلفزيـونية ومـنها موالن روج
جلــون هــيـــوســ الــعــام 1952
وتــاتش أوف إيــفــيـل ألورسـون
واشـتــهـرت ويــلـز الــعـام  1958 
ــشـاكـلــهـا مع الــقـضـاء كـذلك 
ط ــالـــيــة و وفـــضــائـــحــهـــا ا

{ لـنـدن-(أ ف ب) - فــازت الـروائـيــة جـيـتـاجنــالي شـري بـجــائـزة "بـوكـر"
ـتـرجـمة من الـلـغـة الهـنـدية ـرمـوقـة عن روايتـهـا (ضـريح الرمل)ا الـدولـية ا
كـافأة.وتـتنـاول رواية شري لتـصبح بـالتـالي أول هنـدية حتـصل على هـذه ا
قصة امـرأة تبلـغ ثمانـ عاماً تـبدأ حـياة جديـدة غير مـتوقـعة وغيـر تقلـيدية
بعد وفاة زوجها. وتدور أحداث القصة في شمال الهند.وباتت رواية "تومب
أوف سانـد" أول كتاب بالـلغة الهـندية يـحصل على هذه اجلـائزة التي جرى
تـسـلـيـمـهـا خالل حـفـلـة أقـيـمت في لـنـدن اخلـمـيس مع جـائـزة نـقـديـة تـبـلغ
خـمس ألف جـنيه إسـترليـني (نحو  62 ألف دوالر) تـتقاسـمهـا الكـاتبة مع
تـرجمـة األمـريكـية دايـزي روكـويل.ونقـلت وكالـة أنـباء "بـرس تراست أوف ا
إنــديــا" عن شــري قــولــهــا (لم أحــلم قط بــجــائــزة بـوكــر ولـم أتـخــيل أنــني
ـولودة فـي ميـنـبـوري الهـنـديـة عام 1957 سـأتـسلـمـهـا).وأضـافت الروائـيـة ا
والــتي تـعـيش حــالـيـاً في نـيــودلـهي (يـا لـه من تـقـديـر كــبـيـر. أنـا مــنـدهـشـة
ـوذج "لـنـتـاج أدبي غـني وسـعـيـدة وفـخـورة).وأشـارت إلـى أنّـهـا والـكـتـاب 
ومزدهـر باللـغة الـهنديـة ولغات جـنوب آسـيا األخرى" مـشددةً على أن "من
شأن الـتعرّف على بعض أفـضل الكتّاب بـهذه اللغات أن يـكون مصدر غنىً
ي".وقال فرانك وين الذي ترأس جلنة التحكيم إنّه لم يقرأ كتاباً لألدب العـا
اثالً من قـبل مضـيـفاً أنّ الـرواية حتـمل معـاني احلـياة والـقوة والـعاطـفة
التي يـحتاج إليها العالم في أيامـنا هذه.وتنافست شري مع خمس روائيات
ـرحـلــة الـنـهـائــيـة من اجلـائــزة من بـيـنــهنّ الـبـولـنــديـة أولـغـا أخـريــات في ا
توكـارتشوك احلائزة جـائزة نوبل لآلداب واألرجـنتينيـة كلوديا بـينيرو وبورا
ـاضي من تـشـونغ من كــوريـا اجلـنـوبـيـة.وكـانت جـائــزة "بـوكـر" في الـعـام ا

نصيب رواية "فرير دام" للكاتب الفرنسي دافيد ديوب.
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ـمثلـة وهي أم لطـفلة وأضافت ا
صــغـــيـــرة يــســـتـــهــز الـــنــاس
ـتعـلقـة باالعـتداءات بشـهادتي ا
فـيـما يـعـرب آخـرون عن رغـبـتهم
في قــتــلي ويـقــولــون لي ذلك كل
يوم ويـرغبـون في وضع طفـلتي
ـايــكـرويف ويــقـولـون لي داخل ا

ذلك.
وذكّرت بأنها مضطرة يومياً إلى
ن تـعـيش مـجـدداً الـصـدمـة الـتي
تـــعـــرضت لـــهــــا جـــراء الـــعـــنف
األســـري الــذي تـــتــهم بـه جــوني

ديب.

انــــــطـالق هــــــذه احملـــــــاكــــــمــــــة.
ــقـــرر أن يـــقــدم مـــحـــامــو ومـن ا
اجلـانبـ مـرافـعـاتهم اخلـتـامـية
اجلـمــعـة قـبل أن جتـتــمع هـيـئـة
محلفـ مؤلفة من سـبعة أعضاء
لـلـمـداولـة. وفي حـال لم تـتـوصل
إلى حكم خالل النهار سيواصل
األعـــضــاء مـــداوالتـــهم الـــثالثــاء

قبل. ا
وقالت أمبير هيرد بتأثر أتعرض
لـلـمـضـايـقـة واإلهـانـة والـتـهـديـد
يـــومـــيــاً جملـــرد أنـــني في قـــاعــة

احملكمة هذه.

{ واشــــنــــطن (أ ف ب)  –أكـــدت
أمبيـر هيرد اخلـميس أنهـا تلقت
آالف التـهديـدات بالـقتل مـنذ بدء
جـــلــســات احملــاكـــمــة في دعــوى
تـشــهـيـر رفــعـهـا ضــدهـا زوجـهـا
السابق جوني ديب أمـام محكمة

أميركية.
ـمـثلـة الـبالـغة  36 عاماً وقالت ا
فـي شـــــهــــادة أدلـت بــــهـــــا خالل
اجلـلــسـة األخــيـرة من احملــاكـمـة
أتــــلــــقى بــــاســــتــــمــــرار مــــئــــات
التهديـدات بالقتل ال بل كل يوم
ووجهت لي آالف التهـديدات منذ

ـثــابـة كـرة قـدم فـارقـة وأصــبح 
سياسية.

وتـــضــــيف أنّ دي جـــيــــنـــيـــريس
ـا ال ــسـار وكــانت ور فـتــحت ا
تــزال أشــهـــر شــخص ذي مــيــول
جــنــســيــة مــثــلــيــة في الــواليــات

تحدة. ا
وفيما لم تظهر دي جينيريس أي
خجل من ميولها اجلنسية شكل
ضــيــوفــهــا من الــصف األول إلى
جـانب حـسّـهـا الـفـكـاهي عـامـلـ
أسـاسـيـ في جنــاح بـرنـامـجـهـا
ــنـاطق احلـواري وحتــديــداً في ا

األميركية احملافظة. 

مع تــأديــتــهــا دور الــبــطــولــة في
مـسـلـسل إلـ األمـيـركي وظـهـور
شــخـصــيــتـهــا احلــقـيــقــيـة خالل
. مقابلة تصدرت غالف مجلة تا
وباتت دي جينيريس تُعتبر رمزاً
لـلـمثـلـيـ لـكن مـسلـسـلـهـا أُلغي
بعد عـام جراء ردود فـعل سلـبية
وأمـضت خــمس سـنــوات قـبل أن
تــنــطـــلق مــجــدداًبــحــلــة جــديــدة
كمقـدمة بـرنامج حـواري.  وتقول
ـــعـــاونــــة في مـــادة األســـتــــاذة ا
الـــصــحـــافــة بــجـــامــعـــة جــنــوب
كــالــيـــفــورنــيــا مــاري مــورفي إنّ
البرنامج كان مثيراً وشكل عالمة

ـــثـــلـــيـــة فـي تـــصـــريح أدلت به ا
ــاضي بــعــد تــسـجــيل الــشــهــر ا
مـسـبق لـلـحـلـقـة األخـيـرة عـنـدمـا
انـــطـــلـــقـــنـــا عـــام 2003  لم يـــكن
األيـــفــون وال وســـائل الـــتــواصل
االجــتـمــاعي مــوجـودة. ولـم يـكن
. وأضافت ثـلـيـ مشـرّعـاً زواج ا
شهـدنا عـلى التـغيـير الـذي حدث
في العالم وكـان إيجـابياً أحـياناً
وسـلـبـيـاً أحـيـانـاً أخـرى. وال شك
شهد الثـقافي شهد تبدالً في أنّ ا
 مـنـذ الـعـام  1997 عـنـدمـا أطـلت
ـــمــثـــلــة الـــصــاعـــدة آنــذاك دي ا
جيـنيـريس على الـشاشـة تزامـناً

. وقــالت مع شـــعــاره كن لــطـــيــفــاً
مـــقــــدمـــته الـــشـــهـــيـــرة إلـــ دي
ـيــولـهـا ـعــروفـة  جـيــنـيــريس ا

الـــتــأثــيــر الـــثــقــافـي وذلك بــعــد
اتـهـامـات طــالـته في شـأن وجـود
أجـواء عـمل غـيـر الئـقـة تـتنـاقض

لوس اجنليس (أ ف ب)  –يتوقف
بـرنـامج ذي إلـ دي جـيـنـيـريس
شو احلواري اخلميس بعد أكثر
من ثالثــة آالف حـلــقـة عــلى مـدى
حــوالى عــقــدين كــان له خاللــهـا
تأثيـر ثقافي كبـير بكـسره األفكار
النـمطـية وجـمعه بـ الكـوميـديا
واحلـــوارات مع الـــنـــجـــوم لـــكن
ســمـعــته تـلــطـخت أخــيـرا بــفـعل
فـضـيـحـة مـرتـبـطـة بـأجـواء عـمل
مسـيـئة. وبـعـد ثالثة آالف حـلـقة
تـــوقف عـــرض الــبـــرنـــامج الــذي
شــكّل مــنــافــســاً حــتى لــبـرنــامج
أوبرا ويـنـفري احلـواري لـناحـية
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