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أصـــدرت احملـــكـــمـــة اجلـــنـــائـــيــة
ــركـزيــة في رئــاســة اسـتــئــنـاف ا
بـغـداد الـرصـافـة حـكـمـا بـاإلعـدام
ـــســـؤول عن بـــحـق الـــشـــخـص ا
تفـجـير سـوق الـبـاالت في منـطـقة
الـــبــاب الـــشـــرقي مـــطـــلع الـــعــام
ــــاضي. وذكــــر بــــيــــان جملــــلس ا
القضـاء األعلى امس أن (احملـكمة
أصــدرت حــكــمـــا بــاإلعــدام بــحق
اجملرم الـذي يـشـغل مـنصب والي
اجلـــنـــوب في عـــصـــابـــات داعش
ــــســــؤول األول عن اإلرهــــابـي وا
تفـجـير سـوق الـبـاالت في منـطـقة
الـــبــاب الـــشـــرقي مـــطـــلع الـــعــام
ــــاضـي الــــذي راح ضــــحـــــيــــته ا
الــــــعــــــشــــــرات من الــــــشــــــهـــــداء
واجلــرحى). وأضــاف أن (اجملــرم
اعـتـرف في الــتـحـقــيق االبـتـدائي
والـــقـــضــائـي بــأنـه يــنـــتـــمي إلى
عــصــابـات داعـش اإلرهــابي مــنـذ
عام  2012وقام بالتخـطيط للقيام
بـخــرق امـنـي في بـغــداد مـجــهـزا
انــتــحــاريــ اثــنــ في عــمــلــيــة

تـفـجــيـر مـنــطـقـة الـبــاب الـشـرقي
ســـوق الـــبـــاالت). وأشـــار إلى أن
(احملــكــمــة وجــدت األدلــة كــافــيــة
ه وفـقـا إلحـكـام ومـقـنـعـة لــتـجـر
ادة الـرابعـة من قانـون مكـافحة ا

اإلرهاب رقم  13 لسنة 2005).
كـمــا أصــدرت مـحــكـمــة جـنــايـات
ـؤبـد الـكـرخ أحـكـامـاً بـالـسـجن ا

بحق ثالثـة اشخـاص انتـموا الى
عــــصــــابــــات داعش اإلرهــــابــــيـــة
وشـاركــوا بــعـمــلـيــات إجـرامــيـة.
وذكر بيان جمللس القضاء األعلى
أمس أن (احملـكـمـة أصدرت ثـالثة
ـــؤبــد بــحق أحــكــام بـــالــســجن ا
اجملـرمــ الـثالثــة عن انـتــمـائـهم
لـــعــصـــابــات داعـش اإلرهــابـــيــة)

وأضـــاف أن (اجملـــرمـــ قـــامــوا
بــاالشـــتــراك بـــأعــمــال إرهـــابــيــة
مسـلحـة داخل الـعراق تـهدف الى
زعزعـة األمن واالستـقرار وإدخال
الــــــرعب فـي نـــــفــــــوس الـــــنـــــاس
وتــعــريـض حــيــاتــهـم لــلــخــطــر).
وأشــــار إلى أن (األحــــكـــام بــــحق
اجملـرمـ تـأتي اســتـنـاداً الحـكـام

ـادة ـادة الـرابـعـة/  1وبـداللـة ا ا
الثـانية /1و 3من قانـون مكـافحة
اإلرهــــاب رقم  13لــــســــنــــة 2005
ادة  1/ 32من قانون واستدالالً با
الـعـقـوبـات رقم  111لـسـنـة 1969
ـعـدل). الـى ذلك تـمـكــنت مـفـرزة ا
ـتــفـجـرات من خـبــراء مـكـافــحـة ا
(صقر بـغداد) من معـاجلة حقـيبة
حتتوي عـلى ثالث رمانـات يدوية
ـواطن في ملقـاة امام دار احد ا
حي الـتراث بـجـانب الـكـرخ وقال
بــيــان تــلـــقــته (الــزمــان) أمس ان
شاة (القطعات االمنـية في فرقة ا
احلــاديــة عــشـرة واألولـى شــرطـة
احتـــاديـــة مـن تـــنـــفـــيـــذ عـــدد من
واجـــبـــات الـــقـــاء الـــقـــبض عـــلى
مـطـلــوبـ لـلـقــضـاء الـعـراقي في
جانـب الرصـافـة حـيث  اعـتـقال
ثـمـانـيـة مـتـهـمـ وفق مـعـلـومات
اســتـــخــبـــاريــة دقـــيــقـــة وبــداللــة
مـتــهـمــ مـلــقى الـقــبض عـلــيـهم
سابقاً مـطلوب بـتجارة وتعاطي
مواد مخدرة بينهم عصابة ضبط
بـــحــوزتـــهم  800غــرام مـن مــادة
الــكـــريــســتـــال اخملــدرة وحــيــازة
أسـلـحـة غـيــر مـرخـصـة وبـاجلـرم
شهود بثالث عمليات منفصلة ا
وبــعـــد نـــصب كــمـــ مــحـــكم في
ساحة الدالل الشـعب البلديات)
وعلى صعيـد متصل وعـند سماع
دوي انــفـــجــار داخـل احــد الــدور
السكـنيـة في مدينـة الصـدر قطاع
 35 تــوجــهت قــوة بــرفــقــة األدلـة
اجلنـائـية الى مـقـر احلادث وبـعد
الــكــشف تــبـ انــفــجــار رمــانــيـة
يـدويـة أدت الـى مـقـتل شــخـصـ
اثنـ واصابـة ثالث بـجروح بـعد
عـبــثـهم بـالــرمـانـة وهـم في حـالـة
تـعـاطي مـواد مـخـدرة حـيث وجـد
في مــوقع احلــادث مــواد مــخـدرة
وأجهـزة تـعاطـيـهـا وقنـاني خـمر.
واضـاف الــبــيـان انه ( تــســلـيم
ـضـبـوطة الى ـواد ا ـتهـمـ وا ا
اجلــــهــــات اخملــــتــــصــــة إلكــــمـــال

االجراءات القانونية بحقهم).
و ألـقت قــوة من الـلــواء اخلـامس
عــشــر عــمـــلــيــات الــفــرقــة األولى
شــرطـة احتــاديــة بــاالشــتـراك مع
مفارز استخبـارات اللواء التابعة
إلـى وكــــالـــــة االســـــتـــــخـــــبــــارات
والـتحـقـيـقـات االحتـاديـة ومـفرزة
من شــعـــبــة مــخـــدرات الــكــرادة 
ــطـلــوبـ الـقــبض بــداللـة احــد ا
ـلـقى عـلـيه في وقت سـابق عـلى ا

اثن مـتهمـ في منطـقة الكرادة
واد اخملدرة  بتـرويج وتعـاطي ا
وضبط بحـوزتهما  300 غرام من
مادة احلـشـيـشة   تـسـلـيمـهـما
ــضـــبــوطــات اصـــولــيــاً الى مع ا
اجلــــهــــات اخملــــتــــصــــة إلكــــمـــال
اإلجراءات القانونـية والتحـقيقية
الالزمـة بـحـقـهــمـا. وعـلى خـلـفـيـة
مـعـلـومـات اسـتـخـبـاريـة مـتـعـلـقة
بـســرقـة الــنـفـط االسـود من خالل
عمل ثـقب باحـد االنـابيب الـناقـلة
وبــداخل بــيــوت وهــمــيــة بــقــريـة
وهـميـة خـارج كـركـوك. و اثـناء
مداهمة احد الـبيوت القبض على
احـد مـنــتـسـبي عـمــلـيـات كـركـوك
اجلـنـدي (م.م) الـذي اعـتـرف بـانه
مأمور من قـبل احد امراء االفواج
حـيث يــقــوم احـد مــقـاولي الــنـقل
تخـصصـ بسـحب ونقل وبيع ا
الـنــفط االسـود فـي مـنــطـقــة الـبـو
شـاهر نـاحـيـة يـايـجي في كـركوك
وبحـمايـة امـر الفـوج. وبنـاء على
امــر قـــضــائـي تــوجـــهت قــوة من
شــــرطــــة كــــركــــوك الى الــــقــــريـــة
الوهمـية لـكنهم فـوجئـوا بوجود
آمـــر الــفـــوج الـــذي مـــنــعـــهم ولم
يــــعــــتـــرف بــــاالمــــر الــــقـــضــــائي
ويـطـالــبـهم بـامـر خــطي من قـائـد
الـعمـلـيـات حتـديـدا. و نـفّـذت قوة
من اللـواء التـاسع الفـرقة الـثالـثة
شــرطـة احتــاديــة بــاالشــتـراك مع
مفارز استخبـارات اللواء التابعة
لوكالة االستخبارات والتحقيقات
االحتـاديـة ومـفـرزة من الـطـائرات
سيـرة  عملـية تفتـيش في قرية ا
(الشـجرة) و(احلـوائج) بكـركوك 
أسـفـرت الـعـمـلــيـة بـالـعـثـور عـلى
عبوة ناسفة سعة خمسة لترات 
قـنــبــرة هـاون 60 مـلم . وفي ذات
الـسـيــاق  نـفّـذت قــوة من الـلـواء
الـســابع عــشـر عــمــلـيــات الـفــرقـة
الـــــرابــــعـــــة شــــرطـــــة احتــــاديــــة
باالشتـراك مع مفارز اسـتخبارات
الـلـواء  عـمـلـيـة تـفـتـيش مـنـطـقـة
الـكـواك في سـامـراء  أسفـرت عن
الـــعـــثـــور عـــلى عـــبـــوة نـــاســـفــة
اسـطـوانـيـة الـشـكل . فـيـمـا نـفّذت
قوة من اللواء الثالث عشر الفرقة
الـــــرابــــعـــــة شــــرطـــــة احتــــاديــــة
باالشتـراك مع مفارز اسـتخبارات
الـلـواء  عــمـلـيــة تـفـتــيش (حـافـة
بحيرة الـثرثار) ومـنطقـة السموم
ـطــلـوبـ وفـرض  لـلـبــحث عن ا

سلطة القانون .

تـميزين ال يـقتـصر على نـسبة ا
ـئـة .ولـفت الـعـبودي الـ  10 بـا
إلى أن (هـــنـــاك خـــيـــارين أمـــام
تمـيزين األول عبر قبول طلـبة ا
الـــبــــوابــــة األســــاســــيـــة الــــتي
تــســتــوعـب جــمــيع مــخــرجــات

وزارة الــتـربــيـة والـتـي تـمـر في
بـوابـة الــقـنـاة الــعـامـة لــلـقـبـول
ـركـزي حـيث تـتـيح الـتـنـافس ا
بـشــكل عـادل وعــام بـ الـطالب
عـــلى اســــاس مـــعـــدل الـــطـــالب
ورغــــــــــبــــــــــة الــــــــــطــــــــــالـب في
اجلـامعـة).وأضـاف أن (اخلـيار
ـتـمــيـزين هـو الـثـاني لــطـلـبــة ا
الــتــقــد مـــجــدداً بــعــد ظــهــور
نـتائج الـقـبول وحتـديـد احلدود
الـدنــيـا لـلــمـقــبـولـ فـي جـمـيع
اجملموعات والتـخصصات عبر
ـــتــــمـــيـــزيـن وحتـــديث قــــنـــاة ا
خـيـاراته وتـعـديـلـهـا بـأقل من 3
درجــات من الـذين قـبــلـوا قـبـوالً
ركزي).وتابع عاماً في القـبول ا
الــعـبــودي أن (وزارة الــتــعــلــيم
تـســتــعــد إلسـتــقــبـال  450 ألف
ـعـدل طــالب إذ تـعـتـمــد  عـلى ا

قاعد). في توزيع ا

على العراق. وان وجـهاء وشيوخ
الـــعـــشـــائـــر لــــهم دور فـــعـــال في
مكافـحة آفة اخملـدرات اضافة الى
نــبــذ الـــظــواهــر الــدخـــلــيــة عــلى
اجملــــتـــــمع الــــعـــــراقي. وهــــنــــاك
مـراهـنـات لـلعـودة الـى الوراء وال
عـودة حلزب الـبـعث مـن جديـد لن
ولم نــســمـح بــذلك). واكــد رئــيس
شروع الـوطني العـراقي الشيخ ا
جــمــال الــضــاري (ضــرورة قــيــام
حوار وطـني شـامل يـتـولى إعادة
صــيـاغــة الــعـمــلــيـة الــســيـاســيـة
وصـيـاغــة عـقـد اجـتــمـاعي جـديـد
وتـــعــــديل الـــدســــتـــور وهـــا هي
االحداث تؤكد اهمـية هذه الدعوة
وضـــرورتــــهـــا بــــعـــدمــــا وصـــلت
الـعـمـلــيـة الـسـيــاسـيـة إلى طـريق
مـــســــدود يـــهـــدد بــــشـــكل جـــدي
استقرار الـعراق ووحدته). وشدد
عــلى الــقــول (ســـنــواصل الــعــمل
بروح وحـمـاسة عـراقـية خـالـصة
ـصــلـحـة الن هـدفــنـا ال يــتـعــلق 
حزبـيـة ضيـقـة وال لتـنـفيـذ أجـندة

خارجية).

الــتــحــتــيــة االقــتــصـاديــة إلقــلــيم
كردستان).

 وكان رئيس حتـالف الفتح هادي
الـــعــامـــري قـــد قـــال خالل لـــقــائه
وجــهــاء وشــيــوخ الــعــشــائــر في
بغـداد ان (اجلـميـع مسـتـهدف في
ـهـمـة كـبـيـرة وصـعـبة الـعـراق وا
لكن بوجود علـماء الدين ووجهاء
وشــيــوخ الــعـــشــائــر لن تــمــر أي
مؤامـرة . وبـعض األطـراف فـرحة
بـاالنـســداد الـســيـاسي واحلـديث
عن االقـتـتــال الـشـيـعـي-الـشـيـعي
خط احــــمــــر بــــوجــــود الـــعــــقالء
رجـعـية واالخوة الـسـياسـيـ وا

الدينية).
 واضــاف ان (الــعــدو يــســتــهـدف
ــــــقــــــدســــــات وضـــــرب ضــــــرب ا
ـنــاســبـات ــرجـعــيــات وحـتـى ا ا
ـرجــعـيــة الـديــنـيـة الـديــنـيــة . وا
الــعــلــيــا تــعــد صــمــام االمــان في
الـعراق ولـهـا دور كـبـيـر حلـلـحـلة
االزمـات ونــبــذ الـطــائــفـيــة. واكـد
(ظـاهــرة اخملــدرات شيء مــخـيف
وانـهـا جــزء من احلـرب الــنـاعـمـة

الوكـالـة في العـراق جـ يونـيدا.
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
انه (في مــسـتــهل الــلـقــاء عـرض
مدير وكالة جايكا نبذة عن أعمال
الـوكــالـة ومــشـاريـعــهـا في إقــلـيم
كـردســتــان الـتـي يـتم تــنــفـيــذهـا
بالـتنـسـيق والتـعـاون مع حكـومة
إقـلــيم كــردســتـان وال ســيــمـا في
ـــــيـــــاه واجملــــاري قـــــطـــــاعــــات ا
والـكـهـربـاء والـزراعـة إلى جـانب
سـاعدة لـوزارة البـلديات تقـد ا
والسـيـاحـة فيـمـا يـتعـلق بـتـعديل
ـديــنـة أربـيل اخملـطط الـرئــيـسي 
ــوذجـاً (مـاســتــربالن) لــيـكــون 
يـحــتـذى بـه لـبــاقي مـدن األقــلـيم
ــسـاهــمـة في تــمـويل فـضالً عن ا
مـشــروع إنـشــاء مـحــطـة ديــرلـوك
الــكــهــرومــائــيــة وتــطــويــر آلــيـة
ياه في حلبجة وجتديد إيصال ا
متـحف السـلـيمـانيـة وغيـرها من
ـــشــاريـع). واضــاف ان (رئـــيس ا
احلــكــومـــة وجه شــكـــره لــوكــالــة
جايـكـا علـى تعـاونـها مع حـكـومة
إقــلــيم كـــوردســتــان كــذلك أشــاد
بعـمل الـوكـالـة ومشـاريـعـهـا التي
هـنيـة كما أبـدى رغبته تنفـذها 
ــشــتـرك في تــطــويــر الـتــعــاون ا
واالسـتــفـادة من جتــربـة الــيـابـان
وخــبــرتــهــا في تــعــزيــز الــبــنــيــة
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ـــــقـــــراطي اعـــــلـن احلـــــزب الـــــد
الكردسـتاني عن اجـتمـاع مرتقب
يــضم جــمــيع األحــزاب الــكــرديــة
حلــسـم مــرشح مـــنــصـب رئــاســة
اجلــمـــهــوريـــة.وقــال الـــنــائب عن
احلـزب شيـروان الـدوبـرداني في
تــــــــصــــــــريـح أمـس إن (احلـــــــزب
ــقــراطـي مــازال مــتــمــســكــاً الــد
ـــنــصب ـــرشح ريــبـــر أحــمــد  بــا
رئـيس اجلــمـهــوريـة) مــبـيــنـاً أن
(اجتـمـاعاً مـرتـقبـاً سـيعـقـد قريـباً
بــ احلـزبــ الــكــرديــ و بـاقي
األحــزاب الــســيـــاســيــة الــكــرديــة
ــرشح واحـد األخـرى لــلــخـروج 
لرئـاسة اجلـمـهوريـة) وأضاف أن
(احلزب ال يـريد تـهمـيش أي قوى
سـيـاسـيـة كــرديـة في كـردسـتـان)
نـاصب اإلدارية مشـيراً إلـى أن (ا
ــنــصب في لــيــست لــهــا عالقــة 
رئــــيس اجلــــمــــهــــوريــــة) وتــــابع
ــقــبــلـة الــدوبــرداني أن (األيــام ا
ســـتـــكــون الـــفـــيـــصل خملـــرجــات

احلوارات الكردية).
واسـتـقــبل رئـيس حـكــومـة إقـلـيم
كردستان مسرور البارزاني وفداً
من الـوكـالـة الـيــابـانـيـة لـلـتـعـاون
الـدولي (جــايـكــا) بـرئــاسـة مــديـر
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نــفـت وزارة الــتــعـــلــيم الـــعــالي
والـبــحث الـعـلــمي مـنح درجـات
إضـــافــــيــــة لــــطـــلــــبــــة مـــدارس
ـتـمـيـزين. وقـال وكـيل الوزارة ا
يـاسـ الــعـيـثـاوي في تـصـريح
ـنح امس إنه (التـوجــد أي نـيـة 
درجـات إضافـيـة لـطلـبـة مدارس
ـــتــمـــيـــزين أو الـــنــاطـــقــ أو ا
الـدارسـ في اللـغـة االنـكلـيـزية
بكليات بغـداد) مبيناً أن (هناك
قناة خاصـة يتنافس الـطلبة في
ـئـة فقط مـا بـيـنـهم عـلى  10 بـا
مـن مـقــاعـدهــا).من جـانــبه أكـد
ــتـحــدث بـاسم الــوزارة حـيـدر ا
الــــعـــبــــودي فـي تـــصــــريح أن
(هناك فـهماً غـير صحـيح  لقرار
ـئة  لـلمـتمـيزين قبول الـ  10با
حيث إن إستـيعاب وقبـول طلبة
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أصـدر رئـيس الـوزراء مـصـطـفى
الــكــاظـمي تــوجـيــهــات تـتــعـلق
بـــاخملــــدرات وأبــــراج الـــطــــاقـــة
وأنــــابــــيب الــــنــــفط ومــــذكـــرات
القبض. وقال الكـاظمي في كلمة
ـوسع ـؤتـمـر ا خالل حـضــوره ا
نعقد في مقر للقيادات األمنيـة ا
ـشتـركة أمس قيـادة العـملـيات ا
إنَّ (احلـــكـــومـــة تــــواجه بـــعض
الـتــحـديـات الـتي لــهـا تـداعـيـات
متعددة والتي انعكست بدورها
عـلـى جـوانب الــتـمـويل واإلدارة
ـسؤولـية وغيـرهـا) مبـينـاً أنَّ (ا
مــشـــتــركـــة لألجـــهــزة األمـــنــيــة
ــسـلـحـة في حـمـايـة والـقـوات ا
بالدنا ومـجـتمـعنـا من اخملدرات
ـــــنــــفـــــلت وهي ومن الـــــسالح ا
حتــديـات كـبـيــرة تـتـطــلب مـنـهـا
ـزيـد مـن اجلـهـود) وأضـاف أن ا
(هـــنـــاك مـــنـــجـــزات مـــيـــدانـــيــة
وعسـكـرية واضـحة في عـملـيات
مالحـقة فـلـول داعش اإلرهـابـية
وتـــتــــحـــتـم اإلشـــادة بــــاجلـــهـــد
ـــرافـق لـــهــذه االســـتـــخـــبــاري ا
الـعمـلـيات وعـلـينـا أن نـستـثـمر
ـة الـزخم نــحـو مـواجـهـة اجلـر
نظـمة والعـناصر الـتخريـبية) ا

مــوجــهـــاً (قــيـــادة قــوات حــرس
احلــدود االســتــمــرار بــاجلــهــود
ـنع تـسـلل ـبـذولـة وتـعـزيـزهـا  ا
وتـهـريب اخملـدرات مع تـسـخـيـر
مـوارد وزارة الــداخـلـيــة لـتـأمـ
ذلـك). وشـــــدد عــــــلـى (جـــــمــــــيع
األجهـزة األمـنيـة واالستـخبـارية
ــــنع وقــــوات حــــرس احلـــدود 
عــــبــــور اخملــــدرات من احلــــدود
الــدولـيـة ومـتــابـعـة ومــحـاسـبـة
تعاط روج وا تاجرين وا ا
لها; للقضاء على هذه اآلفة التي
باتت تفتك بالنسيج اجملتمعي)
مطالـبا (األجهزة األمـنية بوضع
اخلطط لـتأمـ احلمـاية الالزمة
ألبــراج الــطـــاقــة الــكــهـــربــائــيــة
وحـــمـــايـــتـــهـــا من اســـتـــهـــداف
الــعـــنــاصـــر اإلرهــابـــيــة). وأكــد
(ضــرورة مـــبــاشـــرة مــديـــريــات
الـــشـــرطــة بـــالـــعـــمل مـع دوائــر
الــبــلـديــة في الــعـاصــمـة بــغـداد
واحملـافظـات; إلزالـة الـتـجاوزات
ــــمــــتـــلــــكــــات الـــعــــامـــة عــــلى ا
دن بالشكل واخلاصة وإظهار ا
الالئق" الفـتاً الى "ضـرورة قـيام
مديرية شرطة الطاقة بواجباتها
في تـأم احلـمـاية ألنـابـيب نقل
الـــــنـــــفـط ومـــــنع أي جتـــــاوزات
عــلـيـهــا). وشـدد الـكــاظـمي عـلى

(اجلـهـات األمـنـيـة كـافـة بـتـنـفـيذ
مــذكــرات الــقــبـض الــقــانــونــيــة
واجــــبـــة الــــنـــفــــاذ ومـــتــــابـــعـــة
اإلجـراءات الـقـانـونـيـة" مـوجـهاً
"باتّبـاع السـلوك احلازم إزاء من
يـتــجـاوز أو يـتــعـدى عـلى رجـال
األمن من خالل تنفيذ الواجبات
وعلى الـقادة حـمايـة منـتسـبيهم
من أي اســتـهـداف عــشـائـري قـد

يضعف قوّتهم). 
وأعـلـنـت وزارة الـدفـاع الـتـركـيـة
مــقــتل جــنــديــ تــركــيــ خالل
عــمــلــيــة عـــســكــريــة في شــمــال

الـعراق حـيث تـشن أنـقرة حـمـلة
عـــســــكــــريــــة ضـــد مــــقــــاتــــلـــ
أكــراد.وتــرتــفـع بـذلـك حــصــيــلـة
اجلنـود األتـراك الذين قـتـلوا في
نطقـة نفسهـا منذ الثالثاء إلى ا
ثـمــانــيــة.وقــتل جــنــدي الـســبت
وجــرح آخــر في انــفـجــار عــبـوة
مــحـلـيـة الــصـنع بـحــسب بـيـان
صـــــــــادر عـن وزارة الـــــــــدفــــــــاع
الـتـركـيـة.وتـوفي جـنـدي ثـان في
سـتشـفى متـأثرا بـجراحه بـعد ا
إصابـته اجلـمعـة وفق مـا ذكرت
وكالـة األنـاضول الـرسمـيـة.تنـفّذ

تركـيا بشـكل متـكرر هـجمات في
شـــمـــال الـــعــــراق حـــيث حلـــزب
الــعــمـال الــكــردســتــانـي قــواعـد
ومـعـسـكـرات تـدريب في مـنـطـقة
ـنـاطق اجلـبـلـيـة سـنـجــار وفي ا
في إقليم كردستان احلدودي مع
تـركــيـا.ويـخـوض حــزب الـعـمـال
الكردسـتاني الذي تصـنّفه أنقرة
وحـلـفــاؤهـا الـغـربـيـون عـلى أنه
مـنــظــمـة إرهــابــيـة تــمــرّدا ضـد
الدولـة التـركيـة منـذ العام 1984
ويـتــمــركــز في مــنـاطق جــبــلــيـة
نــائــيــة فـي الـعــراق ومــنــتــصف
نيسان  أعلنت تـركيا التي تقيم
مـنذ  25 عـامـاً قـواعـد عـسـكـريـة
في شمـال العـراق تنـفيـذ عمـلية
ـقــاتـلــ األكـراد. جــديـدة ضــد ا
وتأتي العملية التي أطلق عليها
اسم "قـفل اخمللب" بـعـد عمـلـيتي
"مـخلب الـنـمر" و"مـخلـب النـسر"
اللـت أطلـقهـما اجلـيش التركي
في شـــمــال الـــعــراق عــام 2020.
كـــذلك أعـــلن الــرئـــيس الـــتــركي
رجـب طـــيـب أردوغـــان االثــــنـــ
ـاضي اطالق عـمـليـة عـسـكـرية ا
جـديدة قـريـبـا في شمـال سـوريا
تـهدف إلـى إقامـة "مـنـطقـة آمـنة"
ألنقرة بعرض  30كيلومـترا عند

حدودها.
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طبعة العراق 

سـتشـفيـات جثث أربـعة أشـخاص ومـعاجلـة اجلرحى ا
ـبنـى بالـكـامل مـا أدى إلى وتـسـبب االنـفـجـار بـانـهـيـار ا
ــبـنـى الـذي إغالق مــنــافــذ خــروج الـعــامــلــ من قــبــو ا
يسـتخـدم كمـطبخ وتـناقلـت مواقع الـتواصل االجـتماعي
بنى.ويفتقر صوراً عن االنـهيار الكامل الذي تعرض له ا
ـبـاني في بـغـداد الـتي يـبـلغ عـدد سـكـانـهـا نـحو مـعـظم ا
عشـرة مالي نسمة الجراءات السالمة ما يسبب وقوع
ـطــعم في حـوادث وســقــوط ضــحـايــا  وقــال صــاحب ا
تــصــريح لــقـنــاة (الــشـرقــيــة) ان (احلــادث لم يـنــجم عن
انفـجار بانابيب الـغاز) وطالب بفتح حتـقيق فيما اكدت
ـطعم زود الـشـركـة العـامـة لـتوزيع مـنـتـجات الـغـاز ان (ا
طعم نـظومة لم تخـضع الشرافها) واتـهمت صاحب ا

خالفة التعليمات.
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ارتـفـعت حـصيـلـة قـتلى انـهـيار مـبـنى في شـارع الوزراء
باجلـادرية بـبـغداد يـضم مـطعم لـيـلى الى اربعـة وجرح
ثـمـانـيـة آخـرين وفق آخـر حـصـيـلـة افـادت بـهـا مـصادر
ـدني إن طـبـيـة وأمـنـيـة أمس. وقـال مـصـدر في الـدفـاع ا
كوّن من طابـق انهار عـلى خلفيـة انفجار وقع بـنى ا (ا
بــسـبب تــسـرّب لــلـغـاز  الــذي يـبــدو أنه كـان خــالـيـا من
الـزبــائن في مــثل هــذا الــوقت من الــيـوم. وأطــلــقت فـرق
ـبنى الـذي بقي دني عـملـيـة إنقـاذ إثر انـهيـار ا الـدفـاع ا
عـدد من الــذين كـانــوا في داخـله مــحـاصـرين لــسـاعـات
حتـت الــركــام). وقــال مــصـدر فـي الــشــرطــة إن (أربــعـة
أشخاص قـتلـوا وجرح ثمـانيـة بينـهم عمّـال من بنغـاليون
جــــراء احلــــادث. وأكــــد مـــــصــــدر طــــبي تـــــســــلم أحــــد
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الـصــهـيونـي. وتخـفـيف عـقـوبـة الـتـخـابـر أو االتـصال مع
ؤقت) في ـؤبد أو ا الكــيان الغـاصب وجعـلها (الـسجن ا
ح إن من يـتخابر مع دولة أجـنبية أخـرى غير إسرائيل
عــقــوبــتـه اإلعـــدام. وقــالت ان (بــعـض فــقــرات الــقــانــون
بـصـيـغـته الـراهـنـة ال تـعـدو كـونـهـا مـنـافـذ لـتـمـريـر بـعض
اخملططـات الصهيـونية اخلبـيثة من قبل بـعض احملسوب
على مـجلس النواب). واكـدت الكتـائب ان (شعبنـا العزيز
ومقـاومته الـعراقـية كـانوا ومـا زالوا يـرفضـون بثـبات كل
أنـواع الـتطـبـيع مع الكـيـان الغـاصب وسـيُعـملُ عـلى سد
ـعـاجلـة هـذه الـفـراغ حلـ تـصـدي األحـرار في اجملـلس 

الثغرات).
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أرسل مجـلس النـواب مقـتـرح قانـون جتر الـتطـبيع مع
الكـيان الصـهيوني إلى رئـاسة اجلمـهورية.وقـالت الدائرة
اإلعالمـية في بيان امس ان (اجمللس أرسل قانون جتر
الـتـطبـيع مع الـكـيـان الصـهـيـوني إلى رئـاسة اجلـمـهـورية
للـمصادقة عليه). وبرغم االجماع الذي حظي به القانون
فـــان بــعض االحــزاب واحملــلــلــ الـــســيــاســ ســجــلــوا
انطـباعات سلـبية عنه . وأصـدرت كتـائب حزب الـله بياناً
حـول الـقـانون رأت في مـعـظـمه مع مـباد شـعـبـنا األبي.
لـكـنـها وجـدت في فـقـرة الـسـمـاح بـالـزيـارات الـديـنيـة في
الـقانـون اعـترافـاً رسـميـا بـ(التـطـبيع الـديـني) مع الكــيان
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اإلعالم الـعـامـة الــتـابـعـة لــلـهـيـئـة
ـديـرية اجلـمـيع حـصرا). ودعـت ا
لــتـوخـي الـدقــة فـي الـتــعــاطي مع
ـــعـــلـــومـــات واالعــــتـــمـــاد عـــلى ا
ديرية اإلعالم. القنوات الرسمية 

مــــا يــــتـــــداول حــــول مــــراجــــعــــة
فسوخة عقودهم من احلشد إلى ا
ديرية في مديرية اإلدارة. وقالت ا
بـيـان (نـؤكـد أن أي إجـراء رسـمي
يـــتـم نـــشـــره مـن خالل مــــديـــريـــة
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الـــتــقـى رئــيـس هــيـــئـــة احلــــشــد
الـشــعــبي فـالـح الـفـيــاض  نـائب
وزير اخلارجية الروسي ميخائيل
بوغدانـوف . وقال بـيان (الـطرف
تبادال خالل احملـادثات التي جرت
امس االثــــنــــ في الــــعــــاصــــمـــة
الروسيـة موسـكو وجـهات الـنظر
حـول الـوضع احلـالي في مـنـطـقـة
الــــشـــــرق األوسـط). كــــمـــــا شــــدد
اجلـانــبــان عـلـى (أهـمــيــة تـعــزيـز
ـــواجـــهــة ـــشـــتـــركــة  اجلـــهــود ا
ـنطـقة التـحديـات التي تـشهـدها ا
ــــــســـــتــــــويـــــ األمــــــني عـــــلـى ا
والــســيـــاسي). من جـــانــبه أشــاد
بوغدانوف بدور احلشد الشــعبي
في مالحـــقـــة اخلاليـــا الـــنـــائـــمــة
لـعــصــابـات داعـ.ش اإلرهـــابــيـة).
ـديـريـة الــعـامـة لـلـشـؤون ونـفت ا
اإلدارية في هيئة احلشد الشعبي
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WLK∫ رئيس الوزراء يلقي كلمة في مؤتمر امني امس
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ـرور الـعـامـة عن وأعـلـنت مـديـريـة ا
تـــنـــفـــيــــذ تـــوجـــيـه رئـــيس الـــوزراء
مصطفى الكاظـمي بتفعيل اإلشارات
الــضــوئـيــة في بــغـداد . وقــال مــديـر
رور العامـة اللواء طـارق إسماعيل ا
في تــــصـــريـح امس أنـه (تـــنــــفــــيـــذاً

لتوجيهات الكاظمي اخلاصة بتفعيل
عمل اإلشـارات الـضوئـيـة بدأ الـعمل
بـالـتنـسـيق مع أمـانـة بـغداد لـتـهـيـئة
اإلشارات بالشكل الـصحيح) مؤكداً
أن (على وزارة الكـهرباء الـتعاون في
مـجـال تـفــعـيل االشـارات الـضـوئـيـة)

العشيرة قـالت منه (ب فترة واخرى
يظـهر عـدد من األشخاص فـي مقاطع
فــديـو تـنــشـر عــلى مـواقع الــتـواصل
االجــتـمــاعي وهم يـحــمـلــون الـسالح
بـصـورة عـلــنـيـة فـتـارة حتت مـسـمى
(درع الـعـشــيـرة) وتـارة حتت عـنـوان
الــدفـاع عن حــقـوق الــعـشــيـرة وتـارة
اخــــرى حتت عــــنــــوان مــــا يــــســــمى

الكوامة).
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واضــــافت (أن هــــذه الــــتــــصــــرفــــات
الالمـسـؤولة هـي جتاوز واضـح على
الـــــســـــلم واالمـن اجملـــــتـــــمـــــعي وان
اصــحــابـــهــا يــقـــعــون حتت طـــائــلــة
الــقـانــون واحلـســاب. وتـدعــو قـيـادة
ــواطـنـ شــرطـة مــحـافــظـة بــغـداد ا
الكرام باالدالء باي معـلومات متوفرة
عن هـؤالء االشـخــاص عـبـر االتـصـال
بــاخلـط الــســـاخن لـــقـــيـــادة شـــرطــة
مــــحــــافــــظــــة بــــغـــداد 427 اجملــــاني
تـصل طي الكـتمان وستـكون هويـة ا
واكـــدت انه (ســـيـــتـم اســـتـــحـــصـــال
ـوافقـات الـقضـائـية الالزمـة والـقاء ا
ـتــهــمـ الــظــاهـرين الــقــبض عـلـى ا
ـذكــورة والـصـور ـقــاطع الـفــديـو ا
الفوتوغرافية لينالوا جزائهم العادل
ويــكــونــوا عــبــرة لــكل من تــســول له
نــفــسه فــرض الــفــوضـى و مــحــاولـة

واطن والتجاوز عليهم). ارعاب ا
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وأضـاف أن (قـرار اعـتـمـاد االشارات
الضوئية سيكون خالل األيام القليلة
ــقـبــلـة  وســيــتم اسـتــثـنــاء أوقـات ا
الذروة والـزخم الشـديد الـتي تتـطلب
ــرور) وكـان الــكــاظـمي تــدخل رجل ا
رورية في أكد أن ظاهرة الـزحامات ا
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ضــمـن اجلــهــود األمــنــيــة لــقــطــعـات
الـشـرطة االحتـاديـة في الـقـضـاء على
ـسلـحة والـعمل عـلى إنهاء ظـاهر ا ا
ظــاهــرة الـدكــة الــعــشـائــريــة وفـرض
ســلــطـة الــقــانـون  تــمــكـنـت قـوة من
اللواء اخلامس الفرقة الثانية شرطة
احتـــاديــــة بـــاالشــــتـــراك مع مــــفـــارز
اسـتـخبـارات الـفـوج الثـالث الـتـابـعة
إلى وكالة االستخبارات والتحقيقات
االحتــاديـة  مـن إلـقــاء الــقـبـض عـلى
ثالثــة مـتـهــمـ في مــنـطـقــة احلـريـة
بــبـغــداد  بـعــد ورود اســتـخــبـار عن
نيـتـهم بتـنفـيـذ دكة عـشائـرية  وبـعد
ــقــصـود ــكــان ا تــوجه الــقــوة الـى ا
وبـكـمــ مـحـكم  تـطــويق الـعـجـلـة
الـتي كـانـوا يـسـتـقـلـوهـا نـوع بـيـجو
بــيـــضــاء وإلــقــاء الــقــبض عــلــيــهم 
وضـبط بـحـوزتـهم سالح بي كي سي
 بـنـدقـية قـنص   2قاذفـة أر بي جي
ســــفن  صــــاروخ قــــاذفـــة   2 درع 2 
عتـاد مـختـلف االنواع   509 اطالقة 
 4 مخازن عـتاد مختـلفة  مـبلغ نقدي
 75 الف دينـار). وقـال بـيان امس انه
ضـبوطات تـهمـ مع ا ( تسـليم ا
الى جـــهــــة االخـــتــــصـــاص الكــــمـــال
االجــراءات الـــقــانـــونــيـــة بــحـــقــهم).
وأصــدرت قــيــادة شــرطــة مــحــافــظــة
بــغــداد بــيـــانــا بــشــان عـــمــلــيــة درع
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وازنـة للعام اجلـاري واكدت تضم ـالية اللمـسات األخيرة لـقانون ا انهت وزارة ا
ـاليـة عبد تخصـيصـات احملاضـرين وأصحـاب العقـود فيـها. وقـال مستـشار وزارة ا
ـســاتـهــا األخـيـرة لــقـانـون احلـسن جــمـال في تـصــريح امس إن (الـوزارة وضــعت 

وازنة وأخذت بنظر االعتبار جميع التخصيصات). ا
ــوازنــة أكــدت وأضــاف أن (دائـــرة ا
قــبل عـدة أيــام وضع تـخــصـيــصـات
مالية للمحاضرين وأصحاب العقود
لـكن نـنـتـظـر احلـكـومـة الـقـادمـة ألن
احلــكــومــة احلـــالــيــة لــيـس لــديــهــا
صالحيات رفع مسودة القوان إلى
ان) مـشـيـراً إلى أن (الـسـقوف الـبـر
ـالـيـة لــلـمـوازنـة لم حتـدد بـصـورة ا
نـهائـيـة حـيث إن أسـعار الـنـفط لـها
دور لــذلـك يــجب أن تـــردنــا أســعــار
ـقترحة مـن قبل وزارة النفط النفط ا
وكــمـيــات اخلــام الـتي تــبــاع حـسب

اتفاقيات أوبك). 
—«d  n uð

وأوضح أن (الـــقــانـــون األول تــوقف
بحسب قـرار احملكمـة االحتادية أما
ناقشة) القانون احلالي فـفي طور ا
الفــتـاً إلـى أن (الـقــانـون بــشــكل عـام

مـــشــابه كــثــيــراً لــلــقــانــون الــذي 
إيـــقـــافه لـــكن حـــتى اآلن لم تـــوضع
سقـوف ماليـة له). وأكد أن (الـقانون
سيـخدم شـرائح واسعـة وهو قـانون
مـــهم جـــداً) مـــعـــربــاً عـن أمــلـه بــأن
(يـــســـيـــر بــــالـــطـــرق الـــقـــانـــونـــيـــة
الصحيحـة لكي ال يتم الطعن به من
ــقــبــلـة). وكــانت قــبل احلــكــومــات ا
تظـاهـرات احتـجاجـيـة متـواصلـة قد
انـدلعـت في بغـداد واحملـافـظـات دعا
فـــيــــهـــا احملــــاضـــرون الى ضــــمـــان
تــعــيـيــنـهـم ومـعــامـلــتـهـم بـأقــرانـهم

ـوظفـ في وزارة الـتـربـيـة. وبرغم ا
حث رئـيس الـتـيار الـصـدري مـقـتدى
الــصــدر عــلـى تــشــريع قــانــون االمن
الـــغــذائـي إال أن الــنـــائب احـــمــد طه
ـشروع. الـربـيعي اسـتـبـعـد تمـريـر ا
وقـال الـربـيـعي في تـصـريح امس ان
ثير (مشروع قـانون األمن الغـذائي ا
لـلـجـدل من حــيث اجلـانب الـقـانـوني
ضامـ فيه ال زال قـيد النـقاشات وا
وفي حال تمـريره فإنه سـيكون بديال
ــوازنـة لـهـذا الـعـام ولن عن قـانـون ا

ــــوازنــــة هـــذا فـي حـــال  تـــمــــرر ا
تـمـريـره). وأضـاف ان (اجلـدل حـول
القانـون مستـمر واحملكـمة االحتادية
قـــد يـــكــــون لـــهـــا مــــوقف مع جتـــدد
الــشــكــاوى عـلى اعــتــبــار انه يــوجـد
تغيير فقط بالعنوان عن سابقه الذي
أرسل من احلـكـومـة و إعـادته بـعد
قـــرار احملـــكـــمـــة االحتـــاديـــة بـــعـــدم
صالحـيــة تـشـريع الـقــوانـ من قـبل
حكـومة تـصـريف االعمـال). وب ان
الـية (مشـروع القـانـون من اللـجنـة ا
ـــا  عــــرضه وقــــراءته لــــكــــنـه طــــا
يـتـضـمن جـنـبـة مـالـيـة فـانه سـيـعود
الى احلــكــومــة ويــدخل حــيــنـهــا في
إشكـالـيات قـانـونيـة كونـهـا ال تمـتلك
الصـالحيـة بتـشـريع القـوانـ فضال
عن تـــطـــبـــيـــقـه الـــذي يـــحـــتـــاج الى
تعاقـدات قانونـية وهي ايضـا ليست
من صالحـــيـــة حــــكـــومـــة تـــصـــريف

بـغــداد غـيـر مــقـبـولـة وهــنـاك بـعض
الـسـيــطـرات األمـنـيــة أضـحت تـشـكل
وســـيــلــة إعــاقــة شـــدد عــلى الــعــمل
ــرور في شـوارع لـتــفـعــيل أشـارات ا
بغـداد إليـجاد تـنـظيم لـلـمرور بـشكل

قانوني وتقليل الزحامات.
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الشرطة حتيط
بثالثة متورط
بالدكة العشائرية

ـــــدة من 29 آيـــــار الــــــعـــــراق خـالل ا
ولـغـاية 30 حـزيـران  وذلك لـتـحـقـيق
وإجنــاز مــتـــطــلـــبــات االمــتـــحــانــات
ــرتـقــبــة عـدا الــهـيــئـات الــنــهـائــيـة ا
ـشـاركـ بـورقـة بحث الـتـدريـسيـة  ا
عـــلـــمي  فـي االخـــتـــصــاص أللـــقـــائه
ــؤتـمــر عـلــمي عــلى ان  يـتم ايــفـاد
احـد اعـضـاء الـهـيـأة الـتـدريـسيـة من
). واشـار الى (ضرورة بـ البـاحـثـ
تـأجـيل طـلبـات اإلجـازات االعـتـيـادية
ــدة من 29 آيـــار ولــقـــايــة 30 خالل ا
حـــزيـــران إال لــــلـــظـــروف الــــطـــارئـــة
دعومة بالوثـائق الالزمة ويستثنى ا
ـرضـيـة في حـالـة من ذلك االجـازات ا
الـدخـول الـطـار لـلـمـسـتـشـفـيـات أو
راكز الـصحية التي  احالتـها من ا
مع ضــرورة اجــراء صــحــة الــصـدور

رضية). لالجازة ا
وقـال عــبـد الـصـاحـب انه (يـؤكـد ذلك
كــسـيــاقـات مــتـابــعـة مــعـتــمـدة تــلـزم
ــــــيـــــدانـي في االدارة ــــــنــــــهج ا بـــــا
ـتـابـعة اجلـامـعـيـة العـلـيـا. وتـوعـد 
تقدم الك ا هذه التوصيات من قبل ا
في الوزارة بحسب االختصاصات).

وتأمـ الـلجـان االمتـحـانيـة وتوفـير
ــنـاسـبـة مـســتـلـزمــاتـهـا و االجـواء ا
لـلـتـدريـسـيـ والـطـلـبـة في الـقـاعات
االمــتــحــانــيــة وحــضــور الــهــيــئــات
التدريـسية لـلقاعـات االمتحـانية قبل
15 دقـــيــقـــة مـن بـــدء االمـــتـــحـــانــات
ـتـابـعـة عمـيـد الـكـلـيـة ومـعـاونيه و
وان الـــطالب ابــنـــائــنــا ومــســـتــقــبل
االجـيال الـقـادمـة). وحث أيـضـاً على
(زيــارة األقــسـام الــداخــلــيـة مـن قـبل
رئـيس وأعـضاء مـجـالس اجلـامـعات
وتـأمـ متـطـلـبـاتـهـا). ونوه الى (ان
مـجـالس األقـسـام والـفـروع الـعـلـمـية
والــكـلـيــات واجلـامـعــات تـعــتـبـر في
حـالـة انـعـقـاد مـسـتـمـر واعـتبـاراً من
يــوم االحـد 29 آيــار ولـغــايــة نـهــايـة
االمـــتــحــانــات ومـــعــاجلــة أي ظــرف
ـنتـسب . و مـتابـعة حـضور ا طار
كـافـة وأتـخـاذ االجـراءات الـقـانـونـيـة
ـرفق العام لكل  من يـحاول تعـطيل ا
الى الــقــضـاء وفــقــاً الى الــسـيــاقـات
القانونية وأتخاذ االجراءات االدارية
صادق عليها أصولياً. بالتوصيات ا
وعـدم تـرويج طــلـبـات اإليـفـاد خـارج
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حث وزيـر الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
الـعـلـمي نـبـيل كـاظم عـبـد الـصـاحب
الــقـيــادات اجلــامـعــيـة عــلى تــوثـيق
ـــيــدانــيــة ــتـــابــعــات ا الــزيــارات وا
وإصدار األوامـر اجلـامـعيـة اخلـاصة
ـســؤولـيــات بـشــأن تـفــقـد بــتـوزيـع ا
قـتربات خالل ـشاريع وا البنـيات وا
وبعـد الدوام الـرسمي فـضالً عن أيام
العطل . واكـد في اعمام اطـلعت عليه
تابعة في (الزمان) امس على (قسم ا
ـنشـأت التـابعة اجلامـعات وحـماية ا
ألمــــر الـــقـــوة من وزارة الـــداخـــلـــيـــة
ـتـابـعـة وااللـتـزام بـالـواجبـات في بـا
الــنــقــاط احملــددة وبــالــزي الــرســمي
وتــقـد تـقــريـر بــشـكل يــومي مـوثق
بــالـــصــور الى رئــيـس اجلــامــعــة مع
ضــرورة تــأمــ أجــهــزة االتــصــاالت
ـراقـبـة من قـبل وصـيـانـة كـامـيـرات ا
ــســاعـد ــتــابــعــة من ا اجلــامــعــة و
االداري لـرئـيس اجلـامـعـة . وتـشكـيل
دوريــات داخل احلـــرم اجلــامــعي من
ــتــابـعــة في اجلــامــعـات قــبل قــسم ا
لـتفـقـد الـنقـاط وتـشـكيالت اجلـامـعة.
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ـؤسسة الدينية بالنجف أوصدت أبوابـها وبحَ صوتها ونأت بنفسها ووبخت ا
قادة الدولة العميقة في أكثر من مناسبة..

واطن ..!? الدولة العميقة هي مجموعة مصالح ال يهمها ما يعانيه الوطن وا
 شـبهات فـساد كـثيـرة نخـرت جسـد العراق قـامت بهـا الدولـة العـميـقة تـتمثل
بـفـرض أرادتـهـا بـقـصـاصـة ورق تـفـرض عـلى رئـيس الـوزراء األخ مـصـطـفـيـ

غلوب على أمره..?  الكاظمي ا
قصاصة ورق تقلب الطاولة لكون رئاسة الوزراء حايط نصيص..? 

الـتعيـينـات في منـاصب مهمـة وجوهـرية وسيـادية تـفرض عـلى رئيس الوزراء
بقصاصة ورق من قادة الدولة العميقة..

مـتى نتـحـرر من هـيـمنـة وسـطـوة قادة الـدولـة الـعـميـقـة الـلذينَ ذبـحـوا الـعراق
بفرض أرادتهم ..

احلل من وجهة نظري..  
يـتمـثل بـتحـرير الـعـقول من نـفـوذ قادة الـكـتل واألحزاب الـسـياسـيـة الفـاسدة
ــان وكــنس قــادة األحــزاب والــكــتل الــســيــاســيــة الــفــاســدة وبال وحـل الــبــر

أستثناء..!?
نـظام احلكم الـرئاسي اجلـمهوري وشـخصـية وطنـية قـيادية مـستـقلة شـجاعة

تقود العراق..
هو احلل األمثل  في فرض هيبة الدولة وسلطة القانون وتكميم األفواه وحرية

الرأي.. 
ـان ونـظـام حكم فـرض  أرادة الـدولـة وسـلطـة الـقـانـون وحل الـبـر
رئـاسي جمـهوري يـحـتاج حتـرك  شعـبي وحتريـر العـقول
وثـورة شعـبـيـة عـارمة تـطـيع بـجالوزة الطـبـقـة السـيـاسـية
الـفـاسدة ودولـتـهم الـعـميـقـة واألنـسداد الـسـيـاسي الذي

صدعَ رؤوسنا..
اللهم أني بلغت فأشهد.. وما عليـ الرسول أال البالغ..

واطن? ماذا يريد ا من سنوات كتبت
ال يريد أن يكون وزيرا أو سفيرا او رئيسا...ألخ.

يريد
كلية نظيفة التعليم في مدرسة

مستشفى للعالج
ماء صالح للشرب
صرف صحي
شارع نظيف

شرطي يحميه
دوائر حكومية حتترمه وال يبتز بالرشوة

سقف يأويه
فرصة عمل ليعيش بكرامة 

عدالة ومساواة.
و بس.
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األعــمـال الـيــومـيــة). وأعـلــنت جلـنـة
التربية النيابية عن التوجه لشمول
احملاضرين بقرار  315 ضمن قانون
األمـن الـــــغـــــذائي وأشـــــارت الى أن
تثبيت احملاضرين في موازنة 2022 
غـيــر مـرتـبط بـشــرط خـدمـة اخلـمس
سـنـوات.وقـال عـضـو الـلـجـنـة جـواد
الـغزالـي في تصـريح امـس إن (ملف

احملاضرين معـقد ويحـتاج الى وقفة
ــركــزيــة بــشــقــيــهـا مـن احلــكــومــة ا
ان واحلكومة التنفيذية) مبينا البر
ان (اعدادهم كـبيـرة جدا وتـبلغ أكـثر
من  600 الف مـحـاضـر مـوزعـ بـ

اداريــ وحــرفـــيــ ومــحــاضــرين).
واضاف (اننا نحاول شمولهم بقرار
 315ضـــمن قــانـــون الــدعـم الــطــار

لألمن الغذائي والـتنميـة وبعدها في
ــوازنـــة حــيـث يــتم تـــضـــمــيـــنــهم ا
بـاستـحـقـاقاتـهم الـوظـيفـيـة باعـتـبار
حتــويـلــهم من عــقــد الى مالك دائم)
مـــشـــيــرا الى ان (الـــســـقف الـــزمــني
ن أكمل لشـمول الـعقـود بالتـثبـيت 
خـــمـس ســـنــــوات بــــاخلـــدمــــة امـــا
احملـــاضـــرين فال يـــلـــتــزمـــون بـــهــذا

الــــــســـــقـف".واكــــــد "احلـــــاجــــــة الى
) الفتا احملاضرين اضافة للخريج
ــــــــــدارس في الـى ان (مـــــــــعـــــــــظـم ا
احملـــافــظـــات تــعـــاني من نـــقص في
الكوادر التـدريسيـة). وشدد الغزالي
عـلى (ضـرورة تـدخل احلـكـومـة حلل
شـكـلـة) محـذراً (من صـعـوبة هـذه ا

االمر).
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تـنـاهت الى مـسـامـعي أن الـذكرى الـسـنـويـة لـتـأسـيس االحتـاد الـعـام لالدباء
والكتاب في العراق قد دقت ناقوسها قريبا" والذي انا لست عضوا" فيه رغم
اني افـتـخـر بـكـوني كـاتب صـحـافي ولي كـتـابـاتي األدبـيـة والـتي لـم اجـمـعـها
بـثالثة مؤلفـات مطبوعـة وهو شرط الـقبول ونيل عـضوية االحتاد بـغض النظر

عن محتواها حتى وان كانت على طريقة قصيدة ( احللزونة).
في االحتاد لدي اصدقاء سينقسمون الى فريق االول سيرفض كالمي رغم
انه يـعلم جيدا" في سريرته انني عـلى حق وسيعلن رفضه بطـريقة يقترب بها
من رؤسـائه اما الـفريق الـثاني فـسـيكـتفي بـالصـمت امام رؤسـائه لكـنه بذات

الوقت يهمس بأذني بأنه مؤيد لطرحي لكنه مغلوب على امره.
وبـغض الـنــظـر عن مـواقف الــفـريـقــ الـذين يـلـتــقـيـان في كـل ( كالسـيـكـو )
احتـادي ادبـائي ليـقـدمـوا الـعـرض الذي يـظـنـون بـانه مـرضي لـلجـمـهـور فـانا

اراهم متعادل متساوين الن النتيجة هي ذاتها.
ولـعل ابرز مـا دعاني لـتناول مـوضوعـة االحتاد في سـطوري الـتي غاب عـنها
قـلمي مـنـذ زمن طويل وفـقـا" لقـياسـات من اعـتادت انـامـله الكـتـابة هـو موقف
شـاهـدتـه عـبـر بـرنــامج مـســابـقـات رمــضـاني تـعــرضه قـنـاة  ( (mbcوالـذي
تـصل بـالـبـرنـامج عـلى اسـئـلـة مـتـنـوعـة يـوجـهـهـا مـقدم يـقـضي بـأن يجـيـب ا
الـبرنامج وزمـيلـته واذا كان ال يعـرف االجابة يـقول (بـاس) اي انتقل لـلسؤال

التالي حفاظا" على الوقت...
ــتـصل وقــالت : شـاعـرة عــراقـيـة وحتـديـدا" حــ سـألت مــقـدمـة الــبـرنـامج ا
تـصل بـسرعـة وهو من احـدى الـدول العـربيـة وقال لـهاااااا... هـنا قـاطـعهـا ا
(بـاس) اي انه يريـد السـؤال الـتالي وال يـريد اضـاعـة وقته بـالتـفـكيـر في هذا

السؤال النه ال يعرف اجابته اطالقا" حتى لو اتعب ذاكرته بالتفكير.
مـرت فتـرة زمنـيـة بعـد ان انتـهى وقت الـبرنـامج ومـذكرتي ال يـفارقـهـا مشـهد
ـتـصل الـذي غيـر الـسـؤال فـقط عنـد سـمـاعه بـالسـؤال عـبـارة (شـاعرة ذلك ا

عراقية ) !?!?
حـاولت ان احلل االمـر دون مبررات لـلمـتصل و ما فـعله .. حـيث أنه ببـساطة
ـرصــود لـكـل أجـابـة ـبــلغ ا كـان يــريـد أن يــفـوز بــالف ريـال ســعـودي وهــو ا
تصل ان يجيب على اكبر عدد صحيحة على سؤال من االسئلة والتي اراد ا

منها .. 
ـتصل من ـؤامـرة وفورا" قـلت في سـري ان هذا ا بـدأ نظـرية ا فـكرت وفـقـا" 

تلك الدولة العربية يكرهنا وانه مذنب كونه ال يعرف شاعرتنا العراقية ..
ولـكن احلقيقة لـيست كذلك.. بل إن الذنب هو ذنـبنا.. وذنب احتادنا .. احتاد
االدبـاء والكتاب وان لم ننـتمي اليه فكل مـثقف هو اديب عضـو بالهيـئة العامة

لالحتاد وان لم ينتمي ..
 يفترض هكذا اليس كذلك ?

الـسؤال : هـل كنـا قـد جنـحـنـا بتـعـريف الـعـالم بـشـاعـرتنـا ونـظـرائـهـا ? حتى
تصل. .. هي او غـيرها . . هل سوق االحتاد االدبائي لـلسياب كما يـعرفها ا
سـوقت احتــاداتـهم لــلـقــبـاني فـي لـبــنـان او لــشـوقي في مــصـر ? هـل يـسـوق

ستوى يرضي الطموح?  احتادنا ألدبائنا وشعرائنا وشاعراتنا  
اجلـواب مــعــروف لي ولــكم واالســبــاب ايــضـا" مــعــروفــة .. ولــذلك ال حــاجـة
لـذكرهـا.. ولكي انتـقد بـأيجـابيـة وأختـتم ببـلوريـة .. أقول لالحتـاد ما بدأت به

كعنوان : #عيد_سعيد.
 _,,سقط عمدا" ..

نـحن على مـشارف انتـخابات االحتـاد العـام لالدباء والكـتاب في الـعراق وقد
ـرشـح يـستـحقـون الـفوز والـتصـدي لـلمـسؤولـية رأيت صـورا" وبوسـترات 
وكـذلك رأيت قرينـات لها لـشخصـيات ال تخـتلف ابدا" عن
مـرشحي االحزاب الـفاسـدة الذين وصلـو الى السلـطت
الـتشريعية والتـنفيذية بطرق مـلتوية واعادوا العراق الى
الــوراء .. لــذا أقـــولــهـــا صــراحــة حـــذاري من الــدخالء

ولننتخب األصالء .. اللهم اني بلغت .. اللهم فأشهد.
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ـريض يبـلغ من العـمر  25 عـاماً. سجـلت مـحافـظة االنـبار أول إصـابـة باحلـمى النـزفيـة 
ـريض يبلغ وقـال مصـدر امس إن (محافـظة االنـبار سجـلت أول إصابـة باحلـمى النزفـية 
ـصـاب يـرقد حـالـيا في من الـعـمر  25عامـاً من اهـالي مـنطـقـة الـرحالـيـة). وأضاف أن (ا
مستشـفى احلجر لتلقي العالج الالزم). وفي العمارة اعلنت إدارة مستشفى البيطرة عن
رض احلمى مواصلة حـمالتها اجملانـية بالـرش والتغطـيس  للقضـاء على القراد الـناقل  
ـستشـفى تواصل حـمالتها سـتشفى لـ(الـزمان) امس ان (ادارة ا الـنزيـفية وقـال اعالم ا
ــفـارز الـبـيــطـريـة الـتــابـعـة لـلــمـسـتـشــفى الـبـيـطــري في مـيـسـان اجملـانـيـة حــيث اكـمـلت ا
رض ستوصفـات التابعة لهـا عمليات الرش والتـغطيس للقضاء عـلى الناقل الرئيسي  وا
احلمى النزفـية القراد لعدة مناطق في احملافظة).   مبينا ان (احلملة التستثنى اي منطقة
رض وب الى ان هنالك مـفارز من شعبة اجملزرة في وان كانت نائـية من أجل مكافحـة ا
ميـسان تـقوم بـزيارة اجملـازر ومدى مـطابـقتـها لـلشـروط الصحـية مـحذرين ايـاهم بـاتخاذ

.( واطن كافة االجراءات القانونية من أجل احلافظ على صحة ا
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ــديـنــة عـبــادان مــواصـفــات تـشــجع اهـالي
الـبصرة للـسفر إليـها.فانت تشـعر نفسك في
مـدينتك . اجلميع يتحدثون اللغة العراقية .
اســـواقــهـــا عــامـــرة بــالـــســلـع والــبـــضــايع
الرخيصة على الرغم من ارتفاع سعر صرف
الـتومان مـقابل الدوالر ,قـبل شهـر كان سعر
الــصــرف 3200اآلن  ? 2600الــطــقـس هــنـا
يـشبه اجلو في البصرة رطوبة وهو معتدل.

دخـلـنـا عـبادان الـسـاعـة الـعاشـرة صـبـاحاً .
فــنـدق طـهـران  الـذي يـقع في شـارع جتـاري
اجـرة الغرفة ما يعادل  18الف دينار عراقي

اليوم الواحد.
WO ¹—Uð WM¹b

يــرجع تــاريخ مــديـنــة عــبـادان إلى الــعــصـر
دينة يناء الرئيـسي تابعة  االمـوي وكانت ا
البصرة والبعض يرجع تسميتها إلى (عباد
) وهـو من اتــبـاع احلــجـاج بن بـن احلـصــ
يــوسف الــثـقــفي والــبـعض يــرجع تــسـمــيـة
عـبادان لـغويـا   معـنى الكـلمـة هي أن أهـلها

كانوا من  عباد الله الزاهدين في
ـديـنــة لـهـا اهـمـيـة اقـتـصـاديـة فـضال عن وا
هم.فهي تقع مـكانتها الـتاريخية وموقـعها ا
ـكن عـلى الـضـفـة الـشـرقـيـة لـشط الـعـرب و
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وجه امـ بـغـداد عـمـار مـوسى كـاظم بـاسـتـحـداث
نطقة معارض البياع بتصميم حديث منفذ جديد 
نـطـقـة السـيـدية لـتـكون و افتـتح حـديـقة جـديـدة 
مـتنـفـساً لألهـالي.وذكـر بيـان ان (كـاظم اطلع خالل
جـولــة مـيــدانــيـة عــلى عـمل احملــطـة الــتـحــويـلــيـة
ـكـبس الـنـمـوذجـي ضـمن قـاطع بـلـديـة الـرشـيـد وا
ووجه بـاالسـتـمــرار بـالـتـصـفـيـر الـتـام لـلـمـوقع من
الـنـفـايات).كـمـا اطلع عـلى مـوقع اعـمال اسـتـحداث
ـنطـقـة مـعارض الـبـياع وفق تـصـميم منـفـذ جديـد 
حديث وكـذلك اعمـال تأهيل وتـطويـر شريط خدمي

طار ضمن محلة ٨٨٧ . شارع ا
واشار في بيـان تلقـته (الزمان) امس الى ان (كاظم
تـابع ايضـاً اعمـال تـطويـر واكسـاء محـلة ٨٨٧ حي
االطـبــاء واخلـارجـيـة وزار مــوقع تـأهـيـل وتـطـويـر
ــســاحــة ( (4دوا في ذات احملــلــة) و حــديــقـــة 
افتـتح حديقة مـطورة ضمن مـنطقـة السيديـة محلة
٨٢٥ ووجه بـفتح ابـوابهـا للـمواطـن كـونهـا تمثل

متنفس مهم للعوائل القريبة.
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ستشار اإليـطالي وهيئة البحريـة وا
مشروع ميناء الفـاو الكبير إجتمعوا
لـتـحـديـد مـوقع لـلـقـاعـدة الـبـحـريـة).
وأضاف أن ( اإلجـتماع تـضمن بحث
ـيــنـاء الــفـاو الــتـخــطـيط األســاسي 
الــكـبــيـر الــذي صـمــمه اإلسـتــشـاري
ـسـاحات اإليـطالي واإلحـداثـيات وا
ـطـلـوبـة إلنشـاء الـقـاعدة الـبـحـرية ا
ـــــبـــــاشـــــرة بــــإعـــــداد اخلـــــرائط وا
والـتـصامـيم اخلـاصـة بـها). إلى ذلك
الكات الـهنـدسيـة والفـنية (شـرعت ا
في ميناء أبو فلوس التجاري بحملة
كــبـرى لــصـيــانـة الــطـرق الــداخـلــيـة
لـلمـينـاء). وقال بـيان تـلقتـه (الزمان)
أمـس إن (مـديــر عـام مــوانئ الــعـراق
فرحـان الفرطـوسي حتدث عن وجود
حـمالت مـسـتـمـرة لـتـأهيـل وصـيـانة
ـــــســـــاحــــات الـــــطــــرق وإنـــــشـــــاء ا
اخلـــضــراء). من جـــهــته بـــ مــديــر
مـيــنـاء أبــو فـلـوس الــتـجــاري نـاظـر
ــيـنــاء شـرع بـحــمـلـة جـبــار بـأنه ( ا
ـعــاجلـة الــتــخـســفــات الـتي كــبــرى 
حصلت في الطريق الـرئيس للميزان
اجلـســري و تـرمـيم طـرق أخـرى في

يناء). ا

ويجب الـبدء به بـأسرع وقت وكذلك
ـشروع الـنـقل الـنـهري). في الـعـمل 
ســيـاق مــتـصل (أجــرت وزارة الـنـقل
جـولـةً بـحـرية لـلـمـوانئ النـفـطـية في
محافظة البصرة لإلطالع على العمل

.( فيها وتفقد أحوال العامل
 وقـال بـيان تـلـقـته (الـزمان) أمس إن
(الـــوكــيل اإلداري في الــوزارة حــازم
احلـــفــاظي والــوكـــيل الــفـــني طــالب
بـــايش ومـــديــر عـــام شــركـــة مــوانئ
ـهـنــدسـ ضـيـاء الـعـراق ورئــيس ا
حـنـون مـديـر عــام الـهـيـئـة الـبـحـريـة
أجـــروا اجلـــولـــة مع مـــعـــاون قـــائــد
عـــمــلــيــات الــبـــصــرة و مــديــر األمن
الـوطـني في احملـافظـة و نـائب قـائد
القوة البحريـة و قائد قاعدة أم قصر
الـبــحـريـة مع مــجـمـوعــة من ضـبـاط
ــتــابــعــة األمـن الــبــحــري لــغـــرض ا

يدانية).  ا
ـوانئ عـلى صـعـيـد مـتـصل (عـقـدت ا
إجـتــمـاعـاً مع هــيـئـة مــشـروع الـفـاو
ـستـشار اإليطـالي في مقر الكـبير وا
الـشـركـة الـعـامـة). وقـال بيـان تـلـقـته
وانئ (الزمـان) أمس إن (مـدير عـام ا
فــرحـان الــفـرطــوسي و قــائـد الــقـوة
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ياه من جميع اجلهات. حتيط بها ا
لــعل مــديــنـة عــبــادان تـمــثل إحــدى أخــطـاء
الـتـاريخ.فـهي لـم تـسـتقـر عـلـى توثـيـق يـب
ديـنة فالبعض يـعدها موجودة نـشوء هذه ا
قـبل االسالم ومـعـابد  الـزقـورات التي تـبـعد
عن عبادان  250كم ومـسجلة في الـيونسكو
ويـرجع تـاريخـها الى  2250ق.م أثـبت عبق
ــنـطــقــة و يـقــدم بـعض الــتـاريـخ الـقــد بـا

ة  دينة عبادان القد المح التاريخية  ا
كـما يؤكد الباحث  االيراني عبد النبي القيم
أن الـنبي مـحمـد (ص) قال "بـابان مـفتـوحان
فـي اجلنـة عبـادان وقـزوين" ويرجع ذلك إلى
. أن عـبادان أول بقعة امنت بعيسى بن مر
وقــال األمـام عـلـي (ع) أربـعـة في الــدنـيـا من
اجلــنــة : اسـكــنــدريــة-عـســقالن- عــبـادان -
قــزويـن) ويــقــول الــنــبي : من أدرك عــبــادان
فــلـيــرابط بــهـا فــانـهــا طـيــنـة من طــ بـيت
ـقـدس حـمـلـهـا الـطـوفـان ايـام نـوح" !كـلـها ا
اشــارات مـوثـقــة تـؤكـد بــأن عـبـادان مــديـنـة

ة ومهمة. قد
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عـلـماء اشـتـهرت بـخم عبـادان هم (احـمد بن
سليمان العبداني-احمد بن سعيد العبداني
الـشافعي- حسن بن سعيد العبداني) فكيف
حتـولت عـبـادان إلى جزيـرة اخلـضر? تـشـير
الــــوثــــائق إلى أن عــــبــــادان قـــد ازيــــلت من

الـوصول إليها من مـنطقة السيـبة بالبصرة
إذ ال تـبعد عـنها اال  18كـم وعن زيارتنا إلى
جزيرة (مينو )كانت منطقة السيبة واضحة
ـرور علـى كنـيسـة ارمنـية امـامـنا. وقـمنـا با
ـــــة فـي عـــــبـــــادان وهي مـن األمـــــاكن قـــــد
الــســيــاحـيــة في عــبــادان ولــكــنــهـا لـم تـكن
مـفتـوحة وسنـعود لزيـارتها النـها من ضمن
قـائمة  اآلثار الوطنية االيرانية وفي داخلها
نـصب امـرأة ارمـنـيـة يـعـد نـصـبـا وطـنـيـا ال
يـــقــدر بـــثــمن. كـــمــا يـــجب زيــارة مـــســجــد
راجنــونــيـس وهي من ضــمن قــائــمه االثــار
الـوطنـية االيـرانية.عـند رجـوعنـا من جزيرة
ـسـجـد سـيـد عـبـاس ابـادان مـيــنـو مـررنـا 
وهـو مشهور بـكراماته وعنـد محاولة ازالته
تـعطـلت االليـات كمـا يقـولون لذلـك أصبحت
أهـمـيـته كـبـيـرة وزيـارتـه واجـبـة.هـنـا سوق
الـعـمـلة عـلـني ونـشط ومـنتـشـر امـام احملال
الـتجارية والفنادق ويـصرفون حتى الدينار
الــعــراقي  100الـف ديـنــار تــعــادل مــلــيـون
وســتــمــايــة الف تــومــان امـا  $100تــعــادل
مـليونان وسبعـمائة الف تومان أي احلاجة
الــتي يـتـم شـراءهـا 100الـف تـومــان يـكـون

سعرها  6االف دينار.
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سـوف نتنزه ليال بشـوارع وكورنيش مدينة
ـديـنـة الـتي عـبـادان لـلـتـمـتع بـجـمـال هـذه ا

اجلـغـرافـيـا لـتـظـهـر بـقـوة مـرة أخـرى بـاسم
جزيرة اخلضر ويقول الرحالة ابن بطوطة :
عـبادان قـريـة كبـيرة عـلى شاطئ الـبحـر يقع
مـقـام خضـر واليـاس عـليـهمـا الـسالم فيـها.
لــــذلـك حتــــول اسم عـــــبــــادان إلى جــــزيــــرة

اخلضر.
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 إعــادة االسم الـقـد عــبـادان إلى جـزيـرة
اخلـضر بعد االحتالل الـبريطاني وهو الذي
ـدينـة وبلط الـشوارع وبـنى البـيوت خـطط ا
بــعـد أن صــارت عـبـادان مــكـانــا اقـتــصـاديـا
ـصـفى لـتكـرير يـقـصده الـعـمال لـلـعمل في ا
الــنـفـط وقـد اتــفـقت بــريـطــانــيـا مع الــشـيخ
خــزعـل لــتــاجــيــر قــسم من عــبــادان القــامــة
مـصـفى لتـكـرير الـنفـط ثم انقـلبـت علـيه عام
ـــديــنــة  1925لـــتــعــطي شـــاه ايــران هــذه ا
ولـتتحول عام  1935إلى اسم (ابادان) وهو
اسـمها الرسـمي الفارسي حاليـا لكن اسمها
ـتداول ال زال (عبـادان)في جولة الـشعبي وا
لـيـليـة في شوارع عـبـادان التي ال زال يـطلق
عـلي شوارها اسم (الالين) مع الترقيم وهي
الـتسمية البريطانية للشوارع كانت لنا هذه
الـصـور لـلـمـحـال واالسـواق وحـركـة الـنـاس
مــسـاء لـلـتـبــضع والـبـيع والــشـراء.ذكـرتـني
ـنـطـقـتي الـكـرادة .فـعال أدب الـرحـالت هو

األدب التسجيلي بامتياز.
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أجـرى أحـد كبـار العـلمـاء عـملـية جـراحـية وكـان قد جتـاوز الـسبـع من عـمره
وزاره في مسـتشفاه فيمن زاره أحد الشعراء من ذوي البديهة السريعة فتوجه

العالم الكبير للزائر وقال له :
من أكمل السبع من عمرهِ 

أصبح مدعوّاً ...
فأجابه الزائر بسرعة :

لطول البقا 
ذكور أراد أنْ مع أنَّ تتـمة الـبيت هي أصـبح مدعـوا الى اآلخـرة فكأن الـعالِـمَ ا
عادلـة رأسا على ينعـى نفسه ولـكنَّ سرعة الـبديهـة عند الـشاعر الـزائر قلـبت ا

عقب . 
-2-

إنَّ بـلـوغ الـسـبـعـ قـد عـدّه بـعـض الـشـعـراء داءً لـيس له دواء وأنَّ الـسـبـعـيـنيّ
يوشك ان يُدعى للرحيل فيجيب 

قال الشاعر :
اذا كانت السبعون داءَك لم يكن 

لدائِكَ إالّ أنْ تموتَ طبيبُ 
وانَّ امرءاً قد سار سبع حِجَةً 

الى منهلٍ مِنْ وِرْدِه لقريبْ 
-3-

ويقـابل سرعة الـبديـهيـة الشـرود الذهـني الذي يُـمنى به بـعض النـاس فيـوقعهم
في مواقف حرجة . 

ومن ذلـك انّ احدهم  –وكـان مـوصـوفـا بــالـشـرود الـذهـني  –ســأله صـديق له
قائالً:

ما اسمك باأللف ?
فتأمّل في اجلواب طويال ثم قال :

إحس ..!!
مع ان اسمه كان ( ابراهيم ) ولكنه ذُهِل حتى عن اسمه ..!!

-4-
ولن يستطيع أحد أن ينكر أنَّ سرعة البديهة تشهد لصاحبها بالفطنة والذكاء.

قال احدهم لعمرو بن العاص يوم كان واليا على مصر :
أعْطِ اجلنود أرزاقهم واالّ تمردوا عليك .

فقال له :
اسكتْ يا كلب 
فأجابه قائال :

أنتَ اذن أميرُ الكالب ..!!
فدفع ابن العاص رواتب اجلند بعد أنْ كان قد عطلّها .

ـية تـناقلت بـأهتمـام شديد "جـدري القرود"  كعادة وسـائل اإلعالم العا
وبعض األطباء وخبراء األوبئة قالها صراحة أن الوضع مخيف ويحتاج

للمراقبة واحلذر .
يـة التي كانت رفـيقـة دربنا صـباح مسـاء ألكثر من منظـمة الصـحة الـعا
عام ونصف تصريحاتها خجولة لـلغاية  ليس كما كانت تفعل عندما
كــانت شـعــوب األرض مــســجــونـة تــصــرخ من شــدة األلم بــســبب وبـاء

كورونا اللع .
أقولـها بال تـردد بأنه لـو تـفشى "جـدري القـرود " أضعـاف وباء كـورونا
فأن الـسـواد األعظم من الـشـعوب لن تـسـتجـيب وتـهتم مـثـلمـا حدث في

السابق ..!!
األسـبـاب كـثـيـرة ومـنــهـا وبـكل بـسـاطـة  بــسـبب الـضـجـر وعـدم حتـمل
خـسائـر مـاديـة  بل بـات الـكـثـيـرين ال يـصـدقـون كالم وزارات الـصـحة

ؤامرة وبأنهم ضحية لكذبة كبرى . ويؤمنون بنظريات ا
الدول األوربـية والـتي أعـلنت أكـتـشاف عـدة حاالت لم يـهـتم أحد بـاألمر
ومـر مـرور الـكـرام  فـهـم مـشـغـولـ بـتـداعـيــات احلـرب الـطـاحـنـة الـتي
جتري اآلن ب روسـيا و جـارتها أوكـرانيا و األزمـات النـاجتة عن هذه
ـواد الـغذائـية وشح احلرب بـأعداد الالجـئـ الهـائلـة وارتـفاع أسـعار ا

شتقات النفطية . ا
في أوطاننا حالنا كحال األوربـي  ورغم أن الدول األفريقية التي ظهر
فيها "جـدري القرود" لـيست بالـبعيـدة عنا بتـاتا  إال أننـا غير مـهتم 

كمـا أن تعـامـلنـا مع وبـاء كورونـا لم يـكن أستـباقي
كما فـعل اآلخرين حـيث كنا من أواخـر الدول التي
قامت بغلق كامـل لكل شيء  لهذا ال خوف من أن
ــرض ــاضي مـــرة أخــرى بـــســبـب هــذا ا يــعـــود ا

ويتكرر نفس السيناريو.
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اخـيـرا خـسـر حـزب االحـرار االسـتـرالي االنـتـخـابـات وفـاز حزب
العمال.وقد تبدو قضية خسارة حزب وصعود آخر قضية مالوفة
جدا في ايـة انتخـابات جتري,اذ ال بد ان يـفوز من يـفوز ويـخسر
من يخسر.لكني اعتقد ان خسارة حزب االحرار تكشف لنا بدقة
عن مزاج مواطني استراليا احلاد,وذوقهم الرفيع في انتخاب من
يسـتحق.بـعبـارة ادق:االستـراليـون ليـسوا شـعب البـطون اجلـائعة
بل هم شعب يعرف كيف يوحه كلمته التي تسبه سهما مسموما.
بالغ التي صرفتها شاهد عيان يعيش في استرالـيا حدثني عن ا
حــكـومــة االحـرار الــفــاشـلــة في االنـتــخـابــات عـنــد بـدايــات ازمـة
ال الـكثير بحيث دفعت رواتب مضاعفة كورونا.انفقت احلكومة ا
ـدة عــام.كــمـا انــهــا دفــعت تـعــويــضـات 1000دوالر لـلــمـواطـنـ
ـقـيـمـ عـنـد غـرق سـدني,اضـافـة الى مـبـالـغ نـقـديـة لـتـشـجـيع وا

تضررة جراء وباء كورونا. قطاعات العمل ا
انـفـاق يـسـيل له الـلـعـاب لـكن لم يـقـدم اي مـنـفـعـة حلـزب االحرار

الذي رفضه الشعب ليفوز حزب العمال.
لـقـد عـبـر كثـيـر من االسـتـرالـيـ عن مـوقـفـهم احلـازم من احلرب
والنـظام اخلـاسـر بـانه لم يـراع قضـايـا مثـل االحتـبـاس احلراري,
بـالغ التي دفـعها احلـزب اخلاسر الصحي,وغيـر ذلك.لم تكـسر ا
عيون االستراليـ لينتخبوه,كما ان احدا لم يـعير االخر بقوله ان

ليارات من االموال على الشعب. احلزب االحرار صرف ا
ذوق رفـيع جدا,وسـمـو في احلس الـوطني ,وطـبع سـليـم يقف في

وجه اي انتهاك يحصل.
ـبـالـغ تـرى كم كـان افـكـر لــو ان هـذا احلــزب قـدم لــنـا كل هــذه ا
ـسؤول يـعطـينـا صدقة من سـيبـقى في السـلطـة.?اننـا نحس بان ا

مال هو صنعه بعرق جبينه ووزعه علينا.
لـذلك نـسـمع من يـقـول انه حـصل تـعـي في وقـت فالن.او حصل

. سؤول على منحة بائسة ايام مسؤول من ا
ــسـؤول هــو في الـنــهـايـة ـؤسـف انـنـا لـم نـعـد نــعـرف ان ا ومن ا

موظف ليس له فضل على احد.
وان افـضل عالج لـلمـسؤول الـفاشـل هو صـفعه انـتخـابيـا وطرده

ـشـاكل مـن الـسـلــطـة ان لم يــقـدم حـلــوال واقـعـيــة 
. واطن ا

ــال الـذي االســتـرالــيــون قــلــبـوا مــعــادلــة ا
واطن واصواتهم. تشترى به ذ ا
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أعــلـن وزيــر الــنــقل نــاصــر حــســ
الشبلي عن تخصيص ملياري دوالر
ـعلق. ـشروع الـقـطار ا ـوازنة  في ا
وقال بـيـان تلـقته (الـزمان) أمس إنه
ـشـروع لـلـوزارة (بـعـد إحـالـة هــذا ا
طلبت إدراجه في موازنـة عام ماقبل
ــاضـي بــتـخــصــيص  50مــلــيـون ا
ــــوازنـــة دوالراً لـــلــــمــــشــــروع في ا
والــــوزارة لم تــــســـتـــطـع تـــنــــفـــيـــذ
ـــشـــروع ـــشـــروع).وأضـــاف أن (ا ا
أُدرج فـي مـــوازنـــة الــــعـــام احلـــالي
بـتـخـصـيص مـلـيـاري دوالر من قـبل
ـالــيــة) مـبــيـنــاً أن (الـوزارة وزارة ا
ــوازنـة لــغـرض تــنـتــظـر تــصـديق ا
الــبـدء بـتـوقـيع الـعـقـد). وأوضح أن
(رئـــــيس الــــوزراء أكــــد فـي زيــــارته
ـــبــنـى أمــانـــة بــغــداد أن األخـــيــرة 
ــروريــة غــيـر ظــاهــرة الــزحـامــات ا
مـقــبـولـة فــيـمـا شــدد عـلى ضـرورة
شـروع متـرو بغـداد والعمل البـدء 
ـرور في الشوارع لتـفعـيل إشارات ا
وتـنظـيمه بـصـورة قانـونيـة).مشـيراً
ـشـاريع ـشـروع يـعـد من ا إلى أن (ا
ـهـمـة الـتي حتـتـاجـهـا الـعـاصـمـة ا

ــبـيــعـات طــنـاً فــيـمــا بـلغ مــعـدل ا
٦٧٨,٢١٣ طـــنـــاً مـــشـــيـــراً إلى أن
نـسـبة الـتطـور في إنـتاج الـكـلنـكر
قد فاقت ما مُخطط له وبلغت251
ـئـة فيـمـا بلـغت نـسـبة الـتـطور بـا

ئة).  في إنتاج السمنت131با
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وأوضح أن (هذهِ اإلجنـازات تؤكد
جنـــاح جتــربـــة اإلســـتـــثـــمـــار في
مـعـامل الـشـركـة من خالل تـطـبيق
بنود العقد احملـدد بسقوف زمنية
ــعـمل تــشــمل صــيـانــة وتــأهــيل ا
ــومــة اإلنــتـاج واحلــفـاظ عــلى د

وحقوق العامليـن) .
 إلى ذلك عـــقـــد وزيــر الــصــنــاعــة
ــعــادن مــنــهـل عــزيـــز اخلــبــاز وا
ـنــاقــشـة اِجــتـمــاعــاً في الــوزارة 

قبلة).  آليات العمل في الفترة ا
وقــال بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) أمس
إنه (الوزير ركز في اإلجتماع على

ـهــنـيـة لــلـوقـوف أمـام الـتــعـامل 
الــــتــــحــــديــــات مـــشــــيــــراً إلى أن
الـــصـــنـــاعــة الـــعـــراقـــيـــة حــقـــقت
اضي إجنازات كبيرة مـنذ العام ا
وال زالـت تُـحـقق الـكــثـيـر وحتـاول
ــعــوقــات الــتي الــنــهــوض أمــام ا
تـــواجــهـــهــا كـــمــا وجه بـــحــسب
ـسـؤولـ بـوضع أسس الـبــيـان ا
ســـلـــيـــمــــة لـــلـــعـــمـل والـــتـــعـــامل
ـوضـوعـيـة مع اإلخـفـاقـات التي
قــــــد تـــــواجـه شـــــركــــــاتـــــهـم وفق

.( الضوابط والقوان
 وأضــــاف أن ( اإلجــــتـــمــــاع كـــان
بـحضـور الـوكيل اإلداري لـلوزارة
مـــكـي عـــجــيـب الـــديــــري ووكــيل
الــــوزارة لـــشــــؤون الـــتــــخــــطـــيط
ستشار يوسـف محمـد جاسـم وا
العلمي للوزارة السيد عمـار عبـد
ــدراء الـعـامـ في الــله حـمــد و ا
الــدوائــر الـــفــنــيــة والـــقــانــونــيــة
واإلقــتــصــاديــة واإلداريــة
ـــالــيـــة والـــتــخـــطــيط وا
والــتــطــويــر والــتــنــظــيم
الصناعي واإلستثمارات
والـــرقـــابـــة الـــداخـــلـــيـــة
ــــدراء الــــعــــامــــ في وا
ـدن الـصــنـاعـيـة هـيـئــة ا
ديرية العامـة للتنمية وا
الــصــنــاعــيــة الفــتــاً إلى
ضرورة حتريك الصناعة
الـعراقـيـة والـتواصل في
الــعــمل إلعـــادة تــشــغــيل
مـــــصـــــانـع وإفـــــتـــــتـــــاح
مـــشـــاريع جـــديـــدة لـــكي
تـرفـد الــسـوق الـعــراقـيـة
بُـنـتـجات رصـيـنـة تُـسهم
في تـــنــمـــيــة اإلقـــتــصــاد

الوطنـي).
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أعـلــن مـديـرعــام الـشــركـة الــعـامـة
لــــلـــصـــنــــاعـــات الــــكـــهـــربــــائـــيـــة
واإللكترونية إحدى شركات وزارة
ـعادن سفـيـان فـوزي الصـناعة وا
شـعــالن جتـهـيـز الـشـركـة الـعـامة
لـتــوزيع كـهـربــاء بـغـداد بــالـدُفـعـة
الـــثــالــثـــة من مــحـــوالت الــتــوزيع
 . ُبرم ب الطرف حسب العقد ا
وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن
(الــشــركــة جُــهــزت بـ22 مــحــولــة
تـــوزيع ســـعــة 250 كي في أي  و
 50محـولة  تـوزيع سعة  400كي
فـــي أي) وأضــــــــــــــــــــــاف أنــه (مــن
الـــضــــروري الـــتـــقـــيـــد بـــفـــتـــرات
الــتـــجــهــيــز ضِـــمنَ الــتـــوقــيــتــات
ـــــــواصـــــــفـــــــات احملــــــــددة وفـق ا

عتمـدة).  القياسية ا
عـلى صـعيـد مـتصل (حـقـق مـعمل
ســمــنت سـنــجــار الــتـابع لــشــركـة

الــســمــنت الــعــامــة إحــدى
شــركــات الــوزارة قــفـزات
نــوعــيـــة في إنــتــاج مــادة
الـكـلـنـكـر لألشـهُـر األربـعـة
األولى مـن الــعــام احلــالي
بـــنــــســــبــــة بـــلــــغـت 251

ئة). با
 وقـــــال بـــــيــــان تــــلـــــقــــته
(الـزمــان) أمس إن ( مـديـر
عام الشـركة باسـم مـحمـد
ــعـــمل حــقق أمــيـن أكـــد ا
نـسـبـاً مـرتــفـعـة بـاإلنـتـاج
بـيـعات مـنذ  1/1حتى وا
 30/4من الـــعــام احلــالي
حــيث بـلـغ مـعــدل اإلنـتـاج
ـادة الــكــلــنــكـر ٢٦٧,٣٧٣
طـــــنــــاً ومـــــعــــدل إنـــــتــــاج

الــســـمــنـت بــلغ ( ٣٧٦,٢٤٢ )
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ـالكـات الــقــيــاديــة فـي االحتـاد جــددت ا
الـوطني الكردستاني  الثقة ببافل جنل
الـــرئـــيس األســـبق جـالل الـــطــلـــبـــاني 
واخــتـارته رئـيــسـاً لـلــحـزب بـعــد قـيـادة
مــشــتــركــة لــشـهــور مع ابـن عـمـه الهـور
شـيخ جنـكي. وانهـالت برقـيات الـتهاني
عــــــلـى رئــــــيـس االحتــــــاد من االحــــــزاب

والقوى الساسية العراقية.
وقــال االطـــار الــتــنــســيـــقي الــذي يــضم
احــزابـاً وكــتالً شــيـعــيـة فـي بـرقــيـة الى
بــافل (نـبــارك اعـادة ثــقـة اخـوتــكم  بـكم
لـرئـاسـة االحتـاد الـوطـني الـكـردسـتـاني
ومـواصـلة نـهج الرئـيس  الراحل  جالل
طــالـــبــاني رحــمه الـــله.نــحن في اإلطــار
الـتـنــسـيـقي عـلى ثـقـة عـالـيـة بـحـرصـكم
عـلى تـرسيخ وتـعـزيز الـشراكـة واالخوة
الـــتــــاريـــخـــيـــة بــــيـــنـــنــــا في ظل عـــراق
ـــقــراطـي احتــادي تـــعــددي. وبـــهــذه د

ـناسبـة العزيـزة ننتـهز الفـرصة لنـعبر ا
لـشعبنـا في اقليم كردسـتان عن حرصنا
ـكـتـسـبـات لـتـعـزيـز األواصـر وحـمـايـة ا
وحتــصـ الـنـظــام الـدسـتـوري وارسـاء
دعـائم دولـة عـادلـة يـنـعم فـيـهـا اجلـمـيع
بــخـــيــرات بــلــدنــا احلـــبــيب وعــلى قــدم

ساواة). ا
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وهــنــأ ريــان الــكــلــداني رئــيس الــكــتــلـة
ــان بـافالً (بـتـحـيـة ـســيـحـيـة في الـبـر ا
اخــويـة وطـنــيـة) واضـاف في الــبـرقـيـة
(نـستبشر خـيراً ونفرح للـوطن ونهنئكم
بــاخــتـيــاركم رئــيـســاً لإلحتــاد الــوطـني
الــكــردســتــاني. لــقـد عــرفــنــاك عــقالنــيـاً
حــكـيــمـاً مـدركــاً لـتــفـاصــيل الـتــحـديـات
الــسـيـاسـيـة واالجــتـمـاعـيــة والـوطـنـيـة
ونـعـلم يقـ الـعلم ان وجـودكم في سدة
الـقيادة سيكون له أثر طيب على صعيد

ا فيه خير للجميع. البالد 

نـسأل الـله ان يوفقـكم ونشد عـلى يديكم
التــبــاع خـــطــوات تــعــود عــلى اجلــمــيع

باخلير وحتفظ أمن وأمان الوطن.
ـناسب اآلن بـإمـكانـنا ان نـقـول الرجل ا
نـاسب. ونرى بكم اسـتكماالً ـكان ا في ا
ـــســيــرة الــرجـل الــكــبــيـــر الــراحل مــام
جالل). كــمـا بــارك رئـيس كــتـلـة الــنـصـر
ـانـيـة حـيـدر الـعـبـادي لـلـطـالبـاني الـبـر
اخـــتــيـــاره رئـــيــســـاً لالحتـــاد وقــال في
بــرقـيــته (أبــارك لـكم اخــتـيــاركم رئـيــسـاً
لإلحتـاد الوطني الكردستاني وكلي ثقة
سيرة اإلحتاد صوب بـقيادتكم الواعدة 
حتــقـيق أهـدافه. إنّ الــقـوى الـســيـاسـيـة
الــيـوم أمـام مـســؤولـيـات وطـنــيـة كـبـرى
لـلـحـفـاظ عـلى الـدولـة وحتـقـيق مـصـالح
ــخــتــلف أطــيــافه وقــومـيــاته الــشــعب 
وطـــوائـــفه. نـــدعـــوكم وجـــمـــيع الـــقــوى
ـزيــد من الـتــضـامن والــعـمل الــوطـنــيـة 
ـــشــتــرك لـــتــحــقـــيق أهــداف شــعـــبــنــا ا

ـــــشـــــروعـــــة في األمـن واإلســـــتـــــقــــرار ا
والــرخــاء).عـلـى صـعــيــد آخـر نــفى مــقـر
ـقراطي الكـردستاني رئـيس احلزب الد
مــسـعـود الــبـارزاني أن يــكـون قـد أدلى
بـتصريح حول احملكمة االحتادية.وذكر
فـي بــيــان  أن (بــعض وســائل اإلعالم
والـتـواصل االجـتـمـاعي تـداولت خـبراً
مــفــبــركـــاً مــفــاده تــصــريح لــلــرئــيس
الــــبــــارزاني عـن قــــرارات احملــــكــــمـــة
ان العـراقي ويعلن االحتـادية والبـر
مـقـر الـبارزانـي بان اخلـبـر كاذب وال
).وفي أسـاس له مـن الـصحـة اطالقـاً
وقـت سابق تداولت وسائل االعالم
احملـلـيـة خـبـرا مفـبـركـا عـلى لـسان
مـــســعــود الـــبــارزاني مـــفــاده بــأن
(إقـــلــيم كـــردســتـــان غــيــر مـــعــني
بــالــتـشــريــعـات والــقــرارات الـتي
ـــان واالحتــاد تـــصـــدر من الـــبـــر

والقضاء االحتادي).
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   في الدول ذات الـنـظم الـشمـولـيـة ملـكـية كـانت ام جـمـهوريـة بـحزب
نقذ واخمللص واحد او قائد أوحد تـتسلط اضواء الـتوصيفات عـلى (ا
طلق واحملرر ورمز االمـة والقـائد الضـرورة والزعـيم األوحد) احلـاكم ا
ـقروءة بـاسم الـشـعب أو الـرب أو االمـة في وسـائل االعالم والـدعـايـة ا
ـسمـوعـة هامـلـة او مـهمـشـة جوانـب او عنـاصـر أخرى في رئـيـة وا وا
تركيبة النظـام هي االساس في صناعة التـفرد واالستبداد ويبدو ذلك
واضحا وجليا في مـعظم دول الشرق االوسط حيث شمـاعة الدكتاتور
ا العمالقة التي تـتحمل اوزار كل ما يـحصل في تلك اجملتـمعات وكأ
منظومة احلكم وملحقاتها وثقافتـها االجتماعية والسياسية التي تتحكم
ا يفـعله الدكـتاتور وبذلك في كل مفاصل اجملـتمع واالقتصـاد بريئـة 
أسـاة تمتد لعشرات أو مئات الـسن وتكثيفها في جتري عملية تقز 
فرد بـذاته هو في االصل نـتاج نـظـام بدوي قـبلي في الـفكـر والسـلوك
حتى لكأنك تـشعر وأنت تـقرأ التاريخ الـغابر مـا زلتَ تعيش في أجواء

وفضاءات خلفاء بني أمية والعباس وحتى ورثتهم من بني عثمان?
    في دمـشق وبـيـروت كـمـا في بـغـداد قـبـلـهمـا ومـا يـحـصل اآلن من
صراع دموي عنيف في اليمن وليبيا ليس كما تسوق له بعض وسائل
اإلعالم من انه صراع ب الـزعماء وبـ الشعوب فـقط انه صراع ب
الشعوب ومـنظومة الـدكتاتوريـات الفردية واالجـتماعيـة ونظمهـا الفكرية
ذهـبيـة التي كـثفت كل مـساو الـتاريخ في الـسلـطة التي والثـقافيـة وا
اسـتـقـطـبت حـولـهـا كل مـظـاهـر التـسـلـط االجتـمـاعي والـقـبـلي والـديـني
تـطـرف والـفرديـة والـنـرجسـيـة وإلـغاء اآلخـر وتـكمـيم األفـواه وإشـاعة ا
العـبودية وسـخرت ألجل ذلـك كل ما عـلى األرض وباطـنها مـن كفاءات
وامـوال وثــروات وقــوة وسالح حــتى غـدت إمــبــراطـوريــات بــولـيــســيـة
ـعرفة وافواج ـثقف ومـدعي اخلبرة وا حتكمهـا مجامـيع من انصاف ا

. من الغرائزي والوصولي والسادي والفاشل
    لقد شهدنا سـقوط هيكل نظام صـدام حس لكننـا لم نشهد وطيلة
 19عاما سقوط منظومة االنتهـازي والفاسدين التي سرعان ما كيفت
ـستـجدات االداريـة اجلديـدة بعـد السـقوط مـباشـرة حتى وضعـها مع ا
تغولت واصبـحت تمتلك وتـهيمن عـلى مفاتيح الـثروة واحلكم في البالد
انـية والـفعـاليـات السـياسـية بل ـستـويات احلـكومـية والـبـر وعلى كل ا
وغدت ظـاهرة اجـتمـاعيـة تـتكـثف في مفـاصل مكـونـات اجملتـمع القـبلـية
والعـشائريـة والديـنيـة وبدال من دكـتاتـور واحد اصـبح لديـنا الـعشرات
الـذيـ تـطـوف حـولـهم حـلـقـات االنـتـهـازيـ والـوصـولـيـ والـلـصـوص
والـطـبقـات الـرثـة الـتي اعـادت تـدويـرهـا لـكي تـبـدأ هي األخـرى مـرحـلة
جـديـدة من الــفـسـاد واالفـســاد لـيس في الـعــراق وحـده بل في سـوريـا
ايضـا الـتي تعـيث في االرض فـسـادا فصـائال ومـيـليـشـيات ومـرتـزقة
ـشـكلـة لـيست حيث أدرك الـسـوريـون بكل انـتـماءاتـهم ومـكـوناتـهم ان ا
نظومـات الثقافية والسلوكية التي بشخص رئيس النظام فقط بل في ا
طلق الذي أنتجها النـظام السياسي مـنذ عشرات السـن من احلكم ا
انتج هـو االخر مـنظـمات اسـتقـطب فيـها مـجاميـع كبـيرة من الـلصوص
والـقـتـلـة واالنـتـهـازيـ ونـكـرات اجملـتـمع طـيـلـة حـقـبـة حكـمـه حـقـا لـقد
سقطت مجموعة انظمة في منطقتـنا وبصرف النظر عن الكيفية وااللية
التي سقطت فيها هياكلها فان سقوط صدام حس لم يكن على أيدي
األمريكـان وقواتهم بـل ان نظامه كـان قد اهتـرأ تمـاما وانهـار يوم قرر
إهانة شعبه وقتله سـواء في كوردستان أو في األهوار أو في الرمادي
أو حـتى مع جـنـاح من أجـنـحـة حـزبه وكـذا احلـال في سـوريـا والـيـمن
وليـبـيـا ولبـنـان وإيـران فقـد سـقـطوا تـمـامـا في ذاكرة شـعـوبـهم قبل أن

تسقط هياكل انظمتهم ورموزها.
   إننا اليوم وإزاء كل ما يحصل فـي بالدنا بأمس احلاجة إلى حوكمة
قبـل حاجـتـنـا الى حـكـومة وإلى عـدالـة ومـعـرفة أكـثـر من حـاجـتـنا الى
استنساخ جتـارب شعوب اخرى لتـصنيع نظام سـياسي هج وتداول

سلطاته!
ـؤسـسـة او { احلـوكـمـة أو احلــكـمـانـيــة: هي تـدعـيم مــراقـبـة نـشــاط ا
احلكومة ومتابعة مستوى أداء القائم عليها وهي مصطلح جديد في
الـعـربـيــة وُضِع في مـقـابل الــلـفظ اإلجنـلـيـزي ( governance )وهي

ايضا احلكم إلى أفضل األشياء بأفضل العلوم.
kmkinfo@gmail.com
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وخـصـوصًا من حـيث حتفـيـز الهـيمـنة
بــالـنـسـبـة لــلـذكـر.وقـد يــثـيـر االرتـبـاط
الـتجنبيّ في شريكه الـعاطفي تنشيطًا
عـالـيًـا في سـيـر عـمق االرتـبـاط بـسبب
ـيل لالنسحاب والتراجع عن العالقة ا
قــد تــثـيــر مـثـل هـذه الــسـلــوكــيـات في
تـضارب احـباط الـشريك ذو الـسيـاق ا
االرتـباط الـقلق الذي سـنوضـحه الحقًا
والـذي بدوره سوف يكـون أكثر عرضه
السـتـخـدام الـعنف كـشـكل مـتـطرف من

أشكال االحتجاج 
فــمــفــهــوم (الــتــعــلق الــقــلق) من لــديه
اخلــوف من فــقـدان شــريـكـه الـعــاطـفي
ولـديه تـصور عـنه بـأنه عنـدمـا يهـجره
سـيلتـقي بشخـصًا آخر أفـضل ويرتبط
ـسـتويـات عالـية مـعه لـذلك يشـعرون 
مـن الــــغـــــيــــرة جنـــــدهم يـــــحــــاولــــون
يـسـيطـرون على الـعالقـات ومن ناحـية
أخـرى يـخشـون احلـصول عـلـيهـا لذلك
يـفضـلون اخلـيار األقل سوءًا بـالنـسبة
ـنـظـور أن لــهم وهـو الـعـنـف من هـذا ا
مكن يتم االنفصال أثناء الصراع من ا
تـفسيره من خـالل ذوي االرتباط القلق
بــأنه تـهـديـد لــلـهـجـر ولــيس انـفـصـال
فـعلي لـذلك سلـوك القـلق يكـون ضاغط
عـــلى الــتـــجــنــبي ومـن هــنــا يـــتــطــور

الصراع لسلوك إجرامي
ونـظرًا ألن التـعلق القـلق يهيـئ النساء
لــلـخــوف من االنـفـصــال والـهــجـر فـإن
الــنـســاء الـلـواتي يــعـانــ من ارتـفـاع
تـعـلــقـهم الـقـلق يـواجـهن صـعـوبـة في
تــرك عالقـات مـسـيـئـة لـهم وان اسـاس
مـشاعر الغيرة تتـولد بسبب اعتمادهم
عــلـى شــريــكــهـم بــتــحــديــد قـــيــمــتــهم
وأهـمـيـتـهم فـفي بـعض الـقـضـايـا نرى
أنـهم عندما يشعرون بـفقدان السيطرة
عـلى شـريـكـهـم العـاطـفـي سـيـقـتـنـعون
تـمامًـا أنه سـيصـبح غيـر مخـلصـوهذا
الـعنف  تـصنـيفه بـدراسات الـنفس-
اجلــنــائـــيــة كــاســتــراتــيــجــيــة إلعــادة
الـسيطرة بـالنسبـة للتعـلق القلقـففكرة
فــقــدان شـريــكــهم الــعــاطـفـي مـخــيــفـة
ومـزعـجـة وال تطـاق وتـولـد الكـثـير من
الـقلق لدرجة أنهم  يستخدمون العنف
الــعـاطــفي لــلـســيـطــرة عــلى شـريــكـهم
وعــنـدمـا يــفـقــدون الـسـيــطـرة يــتـفـاقم
لعنف جسدي وعادةً بطريقة اعتداءهم
يـحاولون يلحقـون ضرر على الضحية
(عـــلـى الـــوجه) مـــدى احلـــيـــاة كـــدافع
لـالنـــتـــقــــام وهـــذا يـــولــــد الى الـــدافع
االجـرامي الـذي يـكـون سبـبه الـعـاطـفة
الـتـعـلقـيـةفي دراسة لـلـطـبيب الـنـفسي

عـلى أنه القدرة على الوعي واستخدام
ــــشــــاعـــر هــــذا الــــوعي بــــتـــنــــظــــيم ا
والــــــــتــــــــفـــــــــاوض في الـــــــــعالقــــــــات
الــشـــخــصــيــةلــذلـك الــعالقــات اآلمــنــة
ـــســتــقـــرة هي بــكل تـــأكــيــد روابط وا
رتبطة بكـرة وا راسـخة في الطفـولة ا
فـي تـــراكـم اخلــــبـــرات فـي الـــعـالقـــات
احملـــوريــة في حــيــاة االشــخــاص وان
درجـة األمـان لـهـا أثـر كـبـيـر في تـقـييم
شاعـر واختيـار الفرد الـذات وتنظـيم ا
ن يـكـون مـعـهم فـي عالقـاته وطـبـيـعة
تـطـورهـا واسـتـقـرارهـا بـاالنـتـقـال إلى
اجلــــانـب اآلخــــر من عــــنـف الــــشــــريك
ط االرتباط (التجنبيّ الـعاطفي نب 
ط ) أن اجلـناة غـالبًـا ما يـكونون ذو 
جتـنـبي ومـعظـمـهم معـادين لـلمـجـتمع
وعـنـيفـون لـلغـاية مـعـرضون بـالـنسـبة
ا لـهـذا النـوع الفـرعي الـتجـنبّي هـو 
ــكـنه إســتــخـدام الــعـنف مــعـنــاه من 
كــوســيــلــة لــلــســيـطــرة عــلى الــشــريك
ـــارســـة الـــعـــاطـــفـي والـــتالعب به و
سـيـاسـة اخلـوف لالنتـقـام أو الـشـعور
بـالقـوة هذه األنـواع الفـرعيـة تتـماشى
لـفـئة الـذكور واالنـاث يـنقـسم لـقسـم
جتــنـبـي انـثى وجتــنـبي ذكــر  وضـغط
الـــدور االجــتــمــاعي احملـــدد لــلــجــنس
ــــاط يــــتــــوسـط في الــــعالقــــة بــــ ا
االرتـبـاط الـغيـر آمـنـة والسـيـطـرة على
ـعـتـدين  هـؤالء األفـراد الـسـلـوك بـ ا
لـيـسـوا عدوانـيـ جسـديًـا فـحسب بل
يــسـتــخـدمـون الــعـنف الــنـفــسي (مـثل
االســاءة الى الــتــعــذيب واالســتــمــتـاع
المح ـالحــظــة تـــعــابــيـــر اخلــوف 

الضحية) وايضًا العنف اجلنسي 
 وابـ أن النمط التجـنبيّ من الناحية
اجلـنسية مرتبط ارتباط وثيق بالعنف
الـــزوجـي لـــدى الـــذكـــور فــــقط ولـــيس
اإلنــاث تـبـعًـا لـفـكــرة الـعـنف اجلـنـسي
ـتـجـنـبـ قـد يـكـون ذلك لـدى األفــراد ا
وسـيـلـة لـلسـيـطـرة علـى الضـحـيـة فإن
هــذه الــنـتــيـجــة مــنـطــقــيـة بــنــاءً عـلى
االخـتالف الفيـسيوجلي بـ اجلنس
في نــشــاطــهم اجلــنــسي الــذي غــالــبًـا
يــــكــــون هــــنـــالـك تــــكـــافـئ مــــخـــتــــلف

يـرى عـلمـاء النـفس اجلنـائي أن نظـرية
اط االرتباط/التعلق  ا

اطـارًا مفيدًا لفهم وقراءة ظاهرة العنف
ـاط األرتــبـاط الــزوجي وعالقــتـهــا بــأ
قال لغلق الـغير آمنة. ان كتابتي لهذا ا
هـذه الـفجـوة بـسبب عـدم تـوفر أبـحاث
ودراســات ومـــقــاالت عــربــيــة تــتــنــاول
نــظـريـة االرتـبـاط وعالقـتــهـا بـالـسـلـوك
اإلجرامي او نظرية االرتباط بشكل عام
لـم أرى اهـتـمـام كـافي بـالـوطن الـعـربي
ـهـمـة جدًا فـي حتلـيل لـهـذه الـنـظـريـة ا
الـعالقات وحتـليل جرائم االعـتداء على
الـــزوج/ة. و لـــتــعـــمقِ في دراســـة هــذا
ـقــال بــتــلــخـيص اجملــال اخــتــصــرت ا
ـاط االرتـبـاط مـن زاويـة جـنـائـية. ان ا
الـنظرية الـتي من خاللها نسـتطيع فهم
وتـــفــســـيــر ظـــاهــرة الـــعــنـف الــزوجي
والـسـلـوك اإلجـرامي وطـبـيـعـة الـعـالقة
ب اجلاني والضحية ونفهم مكوناتها
بـشكل أفـضل لتوفـير تدخالت أكـثر دقة
مـسـتـقبـلًـا لـلتـنـبـؤ بالـسـلـوك اإلجرامي
اط وتـقليل اجلرائم العنـيفة وتعزيز أ
ــدى الــبــعــيـد ارتــبــاط صــحــيـة عــلى ا
فــروابط (الـتـعــلّق) احلـمــيـمـة بــالـبـشـر
اآلخــرين هي احملـور الــتي يـدور حـولـة
حـياة الـشخص ليس فـقط عندمـا يكون
رضـيــعًـا أو طـفـلًـا أو تـلـمـيـذًا بل طـوال
ـراهقـة وسـنـوات نضـجه ايـضًا فـتـرة ا
وحـتـى سن الـشـيـخـوخـة هـذه الـروابط
احلـمـيمـة التي يـسـتمـد الشـخص قوته
ومـتـعـته بـاحلـيـاة من خالل مـا يـساهم

تعة  نح اآلخرين القوة وا به فإنه 
امـا الـضـرر الـنـفـسي فـيـسـتـغـرق وقـتـاً
اطـول في الـشـفاء مـن الضـرر اجلـسدي
فـسبحـان الذي جعل الـكلمـة الطيبه في
ديـنـنـا صـدقه".نـحن بـحـاجـة مـاسة إلى
إجـراء أبحاث لتوفيـر فهم أكبر خملتلف
ـسـاعدة في أشـكـال الـعنف الـزوجي وا
تـطوير تدخالت الوقاية والعالج.إلعادة
الـنظر في هذا الـتعنيف كسـلوك متهور
عـندما يشعر الفرد منـهم بالتهديد فيما

يتعلق بالعالقة العاطفية
dŽUA  rOEMð

واستقرار الترابط والتعقل الذي يعرف

الـتعلق مـعرض خلـطر متـزيد لتـجربة
رضي)من خالل التحقيق في (الـتعلق ا
الـعالقة بـ توجهـات التعـلق واحلفاظ
ط عــلى عالقـة مـسـيــئـة.ان تـصـحـيح 
االرتـبــاط أكـثـر صـعـوبـة بـدون خـبـرات
عالقـية تصحيـحية إال أن هذه اخلبرات
ـمـكـن حـدوثـهـا ولـو جـزئـيًـا بدون من ا
تـدخل عالجي وإرشـاد وتـثقـيف نـفسي
ســـتــحــتــاج حلـظٍ عــظــيم لـــكي يــحــدث
هم الـتحـقيق في الـتصـحيـحكـحل من ا
عـلومات حول هذه عـوامل اخلطر ألن ا
ــمـارســ عـلى الــعـوامل قــد تـســاعـد ا
) في صنع تـوجيه الضـحايا (احملتـمل
الـــقـــرار وتـــخـــطـــيط الـــسالمـــة وإبالغ
الـوقـايـة من عالقـات الـتـعـلق الـعـاطـفي
ــاط الـغــيـر ــسـتــقـبــلـيــة.الن هـذه اال ا
صـــحـــيـــة تـــنـــتـــهـي من خالل عالقـــات
ـط ارتــبـاط الــفــرد لــكن حتــولــيــة في 
بـعض نقـاط التـحول في هـذه العالقات
الـغـيـر صـحيـة نـادرًا ان تـنـتـهي بسالم
بل يـتم ارتكاب جـرم واعتداءات نـفسية
وجـــســديــة عـــلى أحــد الـــطــرفــ وهي
اعـتـبـرهـا عالقـات تـصـحـيـحـيـة جلـراح
الـطـفـولـة.  فـإذا تـركت الـكـنـتـرول لـهذه
الـرغبات فلن تستطيع االتصال بجوهر

احلكمة.

الــســلــبـيــة لــلــذات وأنه يــحـافـظ عـلى
ـــاذج الـــعــــمل الـــنـــاجتـــة عن ســـوء
مـعاملة في مرحلة الـطفولة من منظور
مـــخــتــلـف قــد تــبـــرر بــعض الـــنــســاء
ــوجــهــة إلــيــهم عــلـى انــهـا اإلســاءة ا
عـاطـفـيـة امـا بـالـنـسـبـة لألفـراد الـذين
يـعانون من قلق التعلق قد تبدو عالقة
الـرعايـة واحملـبة غـير قـابلـة للـتحـقيق
في بـعض احلـاالت قـد يـنطـوي الـبـقاء
مـع شـريك مـسيء عــلى إعـادة تــمـثـيل

ة لتجارب التعلق  مؤ
يـؤهب قلق الـتعـلق األفراد لـلخوف من
الـــرفض أو الــهـــجــر بـــ األشــخــاص
ـفــرط لــلــشـريك والــضــيق والــسـعـي ا
عـنـدمـا يكـون الـشـريك غيـر مـتاح أو ال
يــسـتــجــيب عـلى عــكس األفــراد الـذين
يــعــانــون من جتــنب الــتــعــلق والــذين
ـيـلـون إلى االنـسحـاب من شـركـائهم
حتـت ضغط الـعالقـة بـالـنـظـر إلى هذه
ـاط ميال للبقاء في العالقة لألفراد األ
الـذين يعانون من قلق أكـبر من التعلق
ولـكن ليس لتـجنب التـعلق. في الواقع
ـستويـات العالـية من قلق الـتعلق أن ا
بـ ضــحـايـا عـنف الـشـريك قـد جتـعل
من الــصـعب تــرك عالقـة مــسـيــئـة كـان
األفـراد الذين يعانون من صعوبات في

لـــومــبـــروز ذكــر مـن خالل تـــصــنـــيــفه
الـنفسي للـمجرم من ضـمنهم اجملرم
بـالعاطـفة الذي يـكون حسـاس ومندفع
واجـــــرامه وقـــــتـي بـــــدافع الـــــغـــــيــــرة
واالحاسيس التي اليستطيع السيطرة
ـا يـولد لـديه سـلـوك اجرامي عـلـيـها 
ـارس حياته بـتعـنيف شريـكه لكي ال 

بعيدًا عنه
W bB « »«dD{«

ــهـم الــتــركـــيــز عــلى ونـالحظ ان من ا
الـديـنـاميـات الـتي تدفـع ضحـايـا عنف
الـشــريك إلى الـبـقـاء مع شـريك مـسيء
ألنــهم يــتــعـرضــون لــعـواقب جــســديـة
ــــا في ذلك االكــــتــــئـــاب وعــــقــــلـــيــــة 
واضـطراب الـقلق الـعام واضـطراب ما
بـعد الصدمة وعـدم القدرة على العمل
ــــــرغــــــوب فــــــيه واحلــــــمـل غــــــيــــــر ا
واإلجـهاض والكدمات الـذي تكثر عند

النساء اكثر من الرجال 
ان أداة الـتـأكـيـد / الـتـحـقق مـن صـحة
األفـراد الـذين يعـانـون من قلق الـتـعلق
الــشــديـــد من حــيث تــصــورهم لــلــذات
عـنف الـشـريك احلمـيـد وسـوء معـامـلة
الـطـفـولـة وأسـالـيب الـتـعـلـق وأعراض
االكـتـئـاب بـ الـنـسـاء يـفـسـر الـتـعـلق
ــاذج الــعــمل بــطــريــقــة تــتــوافق مع 
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تــأخـذنــا من حـيث نــشـعـر او ال نــشـعـر
الرتــبـاطـهـا بـكل شيء فــالـسـيـاسـة هي
ــر به الــيــوم من ــا  الــتي تــســبــبت 
جـفــاف وتـصـحـر نـاهـيك عن مـشـاكل ال
تــقل اهــمــيــة من اجلــفــافألنه ال تــوجـد
حــتى الــيــوم أي اتــفــاقــيــة مــلــزمــة مع
ـيـاه وكل مـا نـسـمـعه اجلـارتـ حـول ا
مــجـرد تـفــاهـمـات ومــجـامالت لـيس اال
وان كــانـت فــعال هــنــالك قــوانــ فــهي
حــــبـــــراً عــــلى ورق" لــــقـــــد أصــــبــــحت
ـنـاخ الــعـواصف الـتـرابـيــة هي سـمـة ا
وهـذا حتـدي جديـد و أمـر طبـيـعي جدا
طر وشحته وقطع روافد ف"انـحباس ا
و مــنــابع الــنــهــرين ادى الى ان يــكـون
الـتصحر هو السـائد على مناخ العراق
ــر أســبــوع مــالم تــشــاهــد فال يـــكــاد 
عـاصـفـة كـبـيـرة تـضـرب الـعراق وتـشل
احلـــيــاة حـــتى ان احلـــكــومـــة اعـــلــنت
تـعطيلها الدوام خلطورة األمر ,لقد كنا
نـتغنـى ببلـدنا ونهـرية العـظيمـ وكنا
نــحـدث ابــنــائـنــا بـان بــلـدهم هــذا كـان
يـسـمى مـنـذ صـيـرورته بـأرض الـسواد
أرض احلــضــارات والــتــطــور والــفــكــر

ســنـوات خـلـت ألحـد كـان يــصـدق بـأن
ِ يـتـعـرضـان إلـى ما هـاذين الـعـظـيـمـ
ا يكون يومنا وامسنا نـراه اليوم ور
بـطـبـيـعـة احلـال افـضل من الـغـد ألنـنا
إزاء حـكومة ضعـيفة أخذ مـنها الوهن
مــآخــذه وألنــنــا أيــضـا مـع دول جـوار
لــيــست ضـعــيــفـة وال تــتــعـامـل مـعــنـا
بـسـجيـتهـا وفق مـباد حـسن اجلوار
ــيــاه ال بل ـــصــادر ا وهـي تــتــحــكم 
يـسـيل لـعـابـهـا عـلى كل مـا تدره ارض
ـنـبع الــعـراق هـذا الـوهـن جـعل دول ا
ــصب تـشـتـرط عـلــيـنـا عـدة شـروط وا
ومـا علينا اال أن نوافق صاغرين ويال
الــتـعـاســة كـلـمــا اردنـا ان نـبــتـعـد عن
احلـــديث الــســـيــاسي " فـــالــســـيــاســة

ـة جداً حتـدثت بـعض الـروايـات الـقـد
عـن تــنــبــؤات نــقــلت عن األجــداد وهي
لــيـست "حـكـايـات الــعـجـائـز"  وقـيل ان
ذلـك ذكــر في كــتب بـــعض الــديــانــات "
االسـالمــيـــة وغــيـــرهــا بل ان الـــتــوراة
نــطـقت بــهـا ايـضــا فـقــد جـاء رؤيـا  9ـ
)13ثُـمَّ سَــكَبَ الْــمَالَكُ الــسَّــادِسُ جَــامَهُ
عَـلَى النَّهْرِ الْكَـبِيرِ الْفُرَاتِ ,فَنَشِفَ مَاؤُهُ
لِـــكَيْ يُــعَــدَّ طَـــرِيقُ الْــمُــلُـــوكِ الَّــذِينَ مِنْ
مَــــشْــــرِقِ الــــشــــمـس (بــــأن الــــرافــــدين
الـعظـيم دجـلة والفـرات سيتـعرضان
لـلجـفاف عـاجالً ام اجال وقيل بـان قلب
ــواجــهــة الــنــهــر ســتُــحــفــر به اآلبــار 
اجلــفــاف ولــســنــا بــصــدد صــدق هــذه
ــا قــبل الــروايــات من عــدمــهــا لــكن ر

مع تــركـيـا وإيـران بــغـيـة الـوصـول إلى
اتفاق إستراتيجي بشأن حجم إطالقات
ــيـاه من خالل تـفــعـيل سـيــاسـة عـامـة ا
وشــامـلــة تـرتـكــز عـلى تــفـعــيل اجلـانب
االقــتـصــادي والـتـعــاون األمـني في ظل
زيـادة حجم التبادل االقتصادي وتفعيل
االســـتــثــمـــار طــويل األمـــد ولــعب دور
ســيــاسي أكـبــر في الــعالقــات الـدولــيـة
واإلقـلـيـمـيـة هـذا في اجلـانب اخلـارجي
ومـن الــداخـل يــجب ان تـــكـــون هـــنــالك
ـواجـهـة الـتصـحـر واالسـتـثـمار حـلـوال 
الــصــحــيـح لــلــمــيــاة واطالق مــشــاريع
زراعـيـة بـاسـتـخـدام الـوسـائل احلـديـثة
.وال نـريـد دائمـا نتـحـدث عن السـلبـيات
فـقط كـما ان لـلـجفـاف من سلـبـيات فـهو
رة حيث كشفت جـاء لنا بإيجابـية هة ا
حـضـارة كـبـيـرة بـعد جـفـاف نـهـر دجـلة
وفـــكت لـــنــا جـــزء من طالسم غـــمــوض
إمــبــراطــوريـة »مــيــتـاني«حــيث كــشف
الــنـقـاب مــؤخـرا عن قـصــر أثـري عـمـره
 3400عــام يــتــضـمـن لـوحــات جــداريـة
حتــكي قــصــة إحــدى أشـهــر حــضـارات

الشرق األوسط.

احلــكــومـة والــدبــلــومـاســيــة يـجب أن
تــكـون حـاضــرة ألـيــوم وبـقـوة فــهـنـاك
مــنـظــمـات وقـوانــ حتـكم في قــضـيـة
ـائــيـة كـمـا ســلـكـتـهـا دول الــنـزاعـات ا
ـنـبع ال يــحق لـهـا ان أفــريـقـيــا ودول ا
ـيـاه إلى طـبيـعتـهـا التي تـمـنع تدفق ا
وهــبــهـا الــله أن عـدم وجــود اتــفـاقــيـة
ـائيـة له انـعكـاسات تـضـمن حصـتـنا ا
كـبـيرة عـلى االقـتصـاد الـعراقي واألمن
الــغــذائي حـيـث سـيــؤثــر سـلــبــا عـلى
ا يزيد من زروعة  ساحات ا حـجم ا
ــنـاخ عــمـلــيـات الــتـصــحـر وتــغـيــيـر ا
وتـراجع الـسـياحـة خـاصـة في األهوار
الـــتي بــدأت تـــنــشط  بـــاإلضــافــة إلى
انـحدار الـثروة السـمكـية وقلـة اإلنتاج
الـــزراعي وزيــادة فـي حــجم الــواردات
وارتــفـاع مـعــدالت الـهــجـرة من الـريف
ـديـنــة. وإن نـقـص واحـد مــلـيـار إلـى ا
ـائـية مـتـر مـكـعب من حـصـة الـعـراق ا
يــــــعــــــنـي خـــــروج  260ألـف دو من
األراضـي الـــــــزراعــــــيـــــــة مـن حـــــــيــــــز
ــراقــبــون يــشـيــرون إلى أن اإلنــتــاج.ا
تلك أكثـر من ورقة للتفاوض الـعراق 

البلد الذي علم الناس القراءة والكتابة
والـــزراعــــة ارض الـــنـــخـــيـل والـــقـــمح
درسة كيف والشعير وكنا تعلمنا في ا
ان االمــام عـلي "ع" نــقل مـركــز اخلالفـة
من الــصــحــراء الــقــاحــلــة من الــبـداوة
واخلـشــونـة والـعـصـبـيــة الـقـبـلـيـة الى
احلــضـارة حـيث الــنـهـرين الـعــظـيـمـ
وكــذلك فـان الــدولـة الــعـبــاسـيـة نــقـلت
اخلـالفــــة الى بالد الــــرافــــديـن ولـــذات

السبب ايضا .
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وكـل ذلك كـان بــســبب وجـود الــنــهـرين
الـعظـيم ومـناخهـا اجلميل بـعيدا عن
الــصــحــراء وخــشــونــتــهــا وتــأثــيــرهـا
الـنـفـسي فـ"احلـضارة ال تـنـمـو وتـزدهر
مـالم يـكـون هـنـالك وجـود لـسـر احلـياة
ـنـاخيـة التي ـاء?ان التـغـيرات ا وهـو ا
ـر بهـا العـراق امرا خطـيرا يـستدعي
ـواجـهـة هـذا اخلـطر واذا وضـع خطط 
كـان لدينا حكـومة ضعيفـة فهذا اليعني
ـوت بـبـطى دون أن نـحـرك سـاكـنا ان 
الـعالم ليس فوضويـا بهذه الصورة بل
هــنــالك عــدة طــرق يـجـب أن تـســلــكــهـا
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مثل القانوني ستار دير العام لشـركة مصافي اجلنوب/ اضافـة لوظيفته وكيلـة ا قدم الـسيد ا
رقم (٢٥١٤١) سجل (١٢٦) رقمـة ١١٢٦٨ في ٢٠٢١/٥/٤ االنذار ا ـوجب الوكالـة ا جـبار عبد 
شـكلة من قبل ؤرخ ٢٠٢١/٩/٧ والذي يـتضمن استـنادا الى محضـر كشف اللـجنة الفـنية ا وا
تضمن عدم صالحية الـعمارات السكنية العائـدة الى شركتنا للسكن بسبب عوامل شـركتنا وا
االنـدثار وتهـالك البنيـة اخلارجيـة والداخليـة للعمـارات السكـنية و وجود تـشققـات في الهيكل
اخلـارجي والداخلـي وانفصـال بعض االلواح الـكونكـريتيـة عن بعضـها مسـببة وجـود فجوات
ب اجلدران وانـفصال ووقـوع معضم الـستائـر وتلف في سقـوف اجملموعـات الصحـية ونظرا
النـتهاء العـمر االفتراضي لذلك الـعمارات وذلك لتـشيدها منـذ اكثر من ٤٠ سنـة وبناءا على ما
جـاء بقـرار مـجلس إدارة شـركـتنـا بالـعـدد ٤٨٧ في ٢٠٢١/٦/٣٠ علـيه تـسيـر الـيكم هـذا اإلنذار
رقـمـة ١١ في الـعمـارة ٣٧ وتـسـليـمـهـا الى دائـرة موكـلي / شـعـبة طـالـب فـيه أخالء الـشـقـة ا
اخلـدمات خـالية مـن الشواغل خالل فـترة (١٥) يـوما من تـاريخ تبلـيغـكم باالنـذار وبخالفه فان
شركتـنا تخـلي مسؤولـيتهـا القانـونية عن االضـرار التي قد تـقع عليـكم او الحد افراد عـوائلكم

مع حتملكم كافة التبعات القانونية في حالة عدم االخالء.
ولدى ارسال ورقة االنذار مع ورقـتي التبليغ بواسطة مبلغ مركز شرطة خور الزبير اتضح انك
نطقة خور الزبير لذا تقرر بواسطة الصحف نطقة  مجهول محل االقامة حسب شرح مختار ا
دنية رقم (٨٣) رافعـات ا ادة (٢١) من قـانون ا الـيومية اسـتنادا لـلفقرة (١) و الـفقرة (٢) من ا

عدل. لسنة (١٩٦٩) ا
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مثل القانوني ستار دير العام لشـركة مصافي اجلنوب/ اضافـة لوظيفته وكيلـة ا قدم الـسيد ا
رقم (٢٥٤٤٦) سجل (١٢٨) رقمـة ١١٢٦٨ في ٢٠٢١/٥/٤ االنذار ا ـوجب الوكالـة ا جـبار عبد 
شـكلة من قبل ؤرخ ٢٠٢١/٩/٩ والذي يـتضمن استـنادا الى محضـر كشف اللـجنة الفـنية ا وا
تضمن عدم صالحية الـعمارات السكنية العائـدة الى شركتنا للسكن بسبب عوامل شـركتنا وا
االنـدثار وتهـالك البنيـة اخلارجيـة والداخليـة للعمـارات السكـنية و وجود تـشققـات في الهيكل
اخلـارجي والداخلـي وانفصـال بعض االلواح الـكونكـريتيـة عن بعضـها مسـببة وجـود فجوات
ب اجلدران وانـفصال ووقـوع معضم الـستائـر وتلف في سقـوف اجملموعـات الصحـية ونظرا
النـتهاء العـمر االفتراضي لذلك الـعمارات وذلك لتـشيدها منـذ اكثر من ٤٠ سنـة وبناءا على ما
جـاء بقـرار مـجلس إدارة شـركـتنـا بالـعـدد ٤٨٧ في ٢٠٢١/٦/٣٠ علـيه تـسيـر الـيكم هـذا اإلنذار
رقـمـة ٧ في الـعـمـارة ٤٩ وتـسـلـيـمـهـا الى دائـرة مـوكـلي / شـعـبة طـالـبـ فـيه أخالء الـشـقـة ا
اخلـدمات خـالية مـن الشواغل خالل فـترة (١٥) يـوما من تـاريخ تبلـيغـكم باالنـذار وبخالفه فان
شركتـنا تخـلي مسؤولـيتهـا القانـونية عن االضـرار التي قد تـقع عليـكم او الحد افراد عـوائلكم

مع حتملكم كافة التبعات القانونية في حالة عدم االخالء.
ولدى ارسال ورقة االنذار مع ورقـتي التبليغ بواسطة مبلغ مركز شرطة خور الزبير اتضح انك
نطقة خور الزبير لذا تقرر بواسطة الصحف نطقة  مجهول محل االقامة حسب شرح مختار ا
دنية رقم (٨٣) رافعـات ا ادة (٢١) من قـانون ا الـيومية اسـتنادا لـلفقرة (١) و الـفقرة (٢) من ا

عدل. لسنة (١٩٦٩) ا
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ـيـة الــعـلــمـيــة وصـيــاغـة الـبــرامج االكــاد
هـنية  في وتـقد اإلسـتشارات الـعلمـية وا
(الــتـعـلـيـم الـسـيـاســة اإلدارة اإلقـتـصـاد
.........) لـلـتـأكد من األمـن القـانـون .........
هـارات الضمـنيـة عند عـرفي وا اخملـزون ا
ذاك يـعـرف اخلـبيـر من غـيـر اخلبـيـر والذي
ــهـارات الــضـمــنـيـة من ــعـرفـة وا ــتـلك ا
ـهارات الـكالمـية لـينـعكس رقي ـعـرفة وا ا
وتــطــور ورغــد عــيش ال مــشــاكـل وتــدهـور
وتـراجـع هـكـذا يـتم اخـتـيـار اخلـبـراء هـنـا
مارسات الناضجة واالن الـتقدم والرقي وا
حتـتـاج الى مـعرفـة ضـمنـيـة وتـعاون كـبـير
ـســتــشـارون .ا بــ اخلــبـراء احلــقــيـقــيــ
واخلـبــراء قـاعـدة اإلخـتـيـار والـثـقـة تـكـون
عــلـى أســاس تــقــد مــا يــثــتب إمــتالكــهم
مـعـارف ومهـارات ضمـنيـة يـستـطيـعون من
خاللـها تقد مقـترحاتهم واراهم وقرارتهم
بـطـريــقـة اإلسـتـدعـاء الـتـفـاعـلي لـلـمـخـزون
ــهــاري الــظــاهــر والــضــمــني ــعــرفـي وا ا
لإلعـتـمـاد علـيـها في إتـخـاذ الـقرار الـعـملي

سؤول. هني األخالقي ا ا

ـــنـــتـــجـــات والـــروبــــوت وغـــيـــرهـــا مـن ا
واخلـدمـات والـطـرائق واالسالـيب ولـكـنـها
غــيـر كـافــيـة لـذلـك تـفـوق من تــفـوق كـذلك
بــالـنـسـبــة لـلـشـهــادة والـتـعـلــيم والـبـحث
عرفة الظاهرة غير كافية واللقب العلمي ا
لـيكـون قادر عـلى إصدار قـرار علـمي مهني
زيف اخالقـي. وعنـدمـا نتـكـلم عن النـشـر ا
فـان الـفـيـصل هـو دعـوة اي شـخـص يـقول
انـا خبـير بالـنشر الـعلمي في غـرفة واحدة
واعـطـاءه حـاسبـة والـطـلب من اجلـميع ان
يـفحص مـجلـة معيـنة هل هي رصـينة ام ال
مع ذكــر االسـبــاب كـذلك تـقــيـيم الــبـحـوث

ـعــرفـة الــظـاهـرة هــنـاك فــرق كـبــيـر بــ ا
ـسـطـرة في الـكـتبِ والـبـحـوثِ والـفـضاء (ا
ـتاحـة للـجـميعِ بـضغـطة زر االلـكـتروني وا
ـعـرفة ـتـخصص) وا لـلـمتـخـصص وغـير ا
ـوجــودة في عـقــولِ اخلـبـراء الــضـمــنـيــة ا
والـعلماء فقط وهي التي لها الكلمة الفصل
ـهني الـتي يُـعتـمـد علـيهـا بـاتخـاذ الـقرار ا
الــعــلــمـي األخالقي الــصــائب وتــســهم في
تــطــور الـبــلــدان واجملــتـمــعــات لــو كـانت
ـعـرفة الـظـاهرة كـافـية السـتطـاع اجلـميع ا
تــصــنــيع الــقــنــبــلــة الــنـوويــة واحلــاسب
االلـكـتروني والـسـيارة والـدبـابة والـطـائرة
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تغـلب فريق شـركة نفـط ذي قار على فـريق شركـة الزوراء الـعامـة  بثـمانـية أهـداف مقابل
ثالثـة لـيـضـمن الـتـأهل إلى الـدور ربع الـنـهـائي من بـطـولـة كـأس الـعـراق لـلـشـركـات بـكرة
الصـاالت الـتي ينـظـمهـا احتـاد الشـركات الـعـراقيـة وتـستـضـيفـها مـحـافظـة الـسلـيـمانـية .
ـاضيـة ضمن لـقاءات وسيـلتـقي نـفط ذي قار مع تـوزيع الـكهـرباء صـاحب لـقب النـسخـة ا
دور الثمانيـة التي تنطـلق مبارياته الـيوم الثالثاء وتشـارك في البطولـة فرق شركات موانئ
البصـرة واحلفر العـراقية و كـهرباء اجلـنوب ومصـافي اجلنوب وسـتي ستار والـصناعات

الكهربائية والسمنت العراقية ونفط ذي قار.
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لم يـكن احلظ مـرافـقا لـفـريق لـيـفربـول االنـكـلـيزي
ــوقـعــة الــتــاريـخــيــة القـوى جــمــهـورا والعــبــ ا
دوريـات الـعـالم نـهـائي دوري ابـطـال اوربـا والـتي
ـلكي ريال مـدريد في ملعب جمعتـهم مع الفريق ا
باريس رسـمت نهـايتـها مـنذ البـداية بل حـتى قبل

انطالق صافرة احلكم.
فجـمـاهيـر الفـريق االحـمر االنـكلـيـزي لم يتـمكـنوا
ـدرجات وعـلى مـا يـبدو من الـدخول مـبـكـرا الى ا

ضيفة كان سببا لذلك. سوء تنظيم الدولة ا
تاخر دخـولهم والـذي اثار حـفيضـتهم اخـر موعد

باراة اكثر من خمس عشرة دقيقة . انطالق ا
مالمح كانت واضـحة مـنذ بدايـتهـا وبقـيت حظوظ
ـتـكـررة القـتـحـام لـيـفـربــول مـتـعـثـرة فـمـحــاوالته ا
مرمى كورتوا حارس مرمى الـريال لم تكن موفقة

رغم انها كانت متكررة
ـعطيـات والتـاريخ ان الفريق ووفق واقع احلال وا
ـوقـعـة لـصـاحله مـبـكـرا من خالل ـلـكي حـسم ا ا
استغالله للـثغرات الدفـاعية لفـريقه اخلصم حيث
بدا مـشتـتا وضـائـعا في دفـاعه عن مرمـاه والذي

سقط بسهولة حتت اقدام جونيور.
حصد الريال الكاس قبل سماع صافرة النهاية 
ونــال االجنــاز وبــات بـــطال لــدوري ابــطــال اوربــا
مـكـررا الـلـقب مـرات ومـرات وبـقي مـحـافـظا عـلى

تألقه وحظوظه الكبيرة.
وخـرجت جـمـاهيـر الـفـريق االحـمـر مـثـلـمـا دخلت
تـعـضة ولـسـان حالـهم يـقول غـاضبـة مـنزعـجـة 
لـكية الـتي انتظمت في :تبا لـنا ولكمـواجلماهـير ا
العب ـتعـافي داخل ا احلـضور كـحـال فـريقـهـا ا
بـــصـــورة دائــــمـــة خـــرجت هـــذه
اجلـمـاهــيـر وهي تـؤكـد ان ال
فـــريـق افـــرح جـــمـــاهـــيـــره
بــصـــورة مــتــتــالـــيــة مــثل

الريال.
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التي حسمهـا منذ الدقيقة 16بهدف
حـسـام مـالك رافـعـا رصـيده الى 41
هم الثاني مختزال نتائـجه بالفوز ا
تواليـا في ملعـبه بعدمـا تغلب على
ــاضي في الــنــفط في الــدور قــبل ا
مـــهــمـــتــ غـــايــة في الـــصــعـــوبــة
اسـتـغلـهمـا بـالكـامل بـفضل ارتـفاع
اداء الالعـــبـــ والــــتـــركـــيـــز عـــلى
النـتيـجتـ والظـهوراحلـقيقي وفي
تـــرجــمــة الـــفــرص في اهـم فــتــرات
ـراكـز فـيــمـا أفـسـد الـصـراع عــلى ا
رهق عـدي طالب طـلعـات اجلويـة ا
واخـطــرهــا تـلـك الـتي ابــعــدهـا في
الدقـيقـة االخيـرة ليسـاهم في حسم
الـنتـيجـة التي اربـكت من حسـابات
نـافـسـة على الـوصـافة جـثـيـر في ا
قــبل ان تــثــيـر اخلــســارة الـثــامــنـة
غــضب االنــصـار بــســبب الــظــهـور
اخملــتــلف لـلــفـريـق في مـوسم الزال
مخـيب بعدمـا توقف في الكـثير من
ـقنع احملـطـات لـعـدم تـقـد االداء ا
واســتــمـــر رابــعــا  61 ومــتــوقع ان
ـباريـات االخـيرة يـواجه حتديـات ا
كما استفـاد الوسط االخر من تاخر
اجلوية لـيبقى في مـكانه الثالث 62
على بعد نقطة بعدما عاد من زاخو
بـــتــعـــادل من دون اهــداف و تـــاثــر
بـالـنــتـيـجـة بـفـقــدان نـقـطـتـ امـام
ـوقع الـثاني مـهـمـة الصـراع عـلى ا
طـمـوح الفـريق الـذي الزال منـافـسا
يـشـار له بـوضـوح كـمـا تـأثـر زاخـو
بـالـنــتـيـجـة عـنـدمــا تـراجع تـاسـعـا
وفـــشل مـــرة اخـــرى في اســـتـــغالل
مـلـعـبه كـما يـجب وفي هـذه الـفـترة
حصرا واللعب بـخيار الفوز بفضل
اجـواء الـلـعب ودعم عـامـلي االرض
واجلـمـهـور وسـيكـون امـام اخـتـبار
ـواجـهة صـعب جـدا عنـدمـا يـخرج 
ـقـبل ومـرشح مـرة اجلـويـة الـدور ا

اخرى لترك مكانه احلالي.
“Ë—u½ “u  

واصل فــــر يـق نــــوروز تــــالــــقــــة و
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 خرج فـريق الكـرخ بفـرحة مـزدوجة

عــنـدمــاوضع خـلــفه خـيــبـة الــفـشل
وتــنــفـس الــصــعــداءبــالــهــروب من
ـثـيـر عـلى دائـرة الـهـبـوط بــفـوزه ا
الـبـطل الشـرطـة بعـدما قـلب تـاخره
بـهــدف الى الـفـوز بــهـدفــ لـواحـد
وخطف كـامل النـقاط ورفـع رصيده
الى35مــتـقــدمــا اربــعـة مــراكــز مـرة
واحــدة حـيث الـرابع عـشـر مـحـقـقـا
وسم ـثاليـة في مباراة ا النتـيجة ا
بـكل جــدارة مـتــجـاوزا الــتـحــديـات
احلقيقة للنتائج قبل ان يتوازن في
اخـــطـــر االوقـــات ويـــجــنـب نــفـــسه
اإلقــصـاء مـن الـبــطــولـة و الــتــطـلع
بـرغـبـة كـبـيــرة لـلـبـقـاء امـام خـمس
مـــبــاريـــات عـــلى نـــهـــايـــة الــدوري
ـشـاركـة عـلى والـعـمل عـلـى إنـهاء ا
أ وجه في مــــوقـــعه الـــذي دعـــمه
بالفوز االهم امس االول بعدما ركز
الـتــشـكـيل عــلى الـنـتــيـجـة االفـضل
وانـــــــقـــــــاذ االمــــــــور في أصــــــــعب
طلوبة واجهات محققا احلاجة ا ا
خالفا لـكل التـرشيـحات الـتي كانت
ـصلـحة الشـرطة الـذي تلقى تصب 
اخلسـارة الثانيـة بعد خـطف اللقب
والـــثــالــثـــة في الــدوري ويـــبــدو لم
يأخـذ االمور عـلى محـمل اجلـد بعد

التتويج .
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ـستفـيدين من مـباريات  ومن ب ا
الـدور الـثـالث والـثالثـ كـان فـريق
الــطالب  فــبـعــدمــاعــزز مـوقــعه في
وصـــافــــة الـــدوري بـــالــــفـــوز عـــلى
ســـامـــراء بــثـالثــة اهـــداف لـــواحــد
لـــتــأتي خـــدمــة زاخـــو الــذي اوقف
الـــوسط بـــالــتـــعــادل مـــعه من دون
اهـــداف عـــلى بــــعـــد ثالثـــة نـــقـــاط
واالخــرى من نــفط الــبــصــرة الــذي
قـهر اجلـوية بـهـدف ليـتسع الـفارق
الى اربع نقـاط وقدم فريق الـبصرة
ــبـاراة مـبــاراة جــيــدة خالل وقت ا

خـمس مبـاريـات عنـدما
يــسـتـقــبل اربـيل ونـفط
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوســــط
وزاخـــوواخلـــروج الى
الـنـفط ونـفط الـبـصرة
ــــذكــــورة والـــــفــــرق ا
افـــضل مــنـه بــكـــثــيــر
ـــــعـــــانـــــاة وبـــــدأت ا
احلــــقــــيــــقـــيــــة وسط
ازديـــــــاد مـــــــخــــــاوف
جــمــهــوره مـن فــقـدان
وقع فـي ظل تصـاعد ا
نافسـات على حتس ا

راكز. ا

الـهبـوط بعـدمـا حقق فـوزا عريـضا
بتغلبه بثالثة اهداف لواحد بعدما
ركـز عـلى الــنـتـيـجــة وخـطف كـامل
ـطـلـوب بـفـضل الـنـقـاط 43وحـقق ا
توازن للفريق الذي استمر االداء ا
يـعــكس قـدرات عـنــاصـره بــالـشـكل
سـابقة طـلوب في أغلب فـترات ا ا
وجنح في تــرجـــمــة الــفــرص امس
االول قــبـل ان يــعـــمق من مـــشــاكل
الـقاسم الـذي بات يـشعـر بالـتهـديد
احلـقيـقي امام مـهمـة البقـاء موسم
اخــر في ظـل تــراجع الــنـــتــائج في
اهم اوقـــات الــدوري بــعـــدمــا فــقــد
مـركزه احلـالي وسـيكـون امـام اخر

عــطـاء عــنــاصــره الـتـي جـعــلت من
الفريق اكثر توازن عندما تمكن من
خـطف نـقـاط الـذهـاب بـالـفـوز االهم
عــلى الـشــرطــة فـيــمــا عـاد الــنـجف
بـاخلـسـارة الـثانـيـة تـو اليـا بـعـدما
ــــاضـي امــــام ســــقـط االســــبـــــوع ا
اجلــويـة لـيـتـجـمـد رصـيـده 51وسط
اسـتـمرار مـشـاكل حتديـات الـذهاب
كــمـا نــزف الـكــثـيــر من الـنــقـاط في
ملعبه عندما تعادل مع نفط ميسان
لكنه يقف في احـد مراكز األمان من

وقت.
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ـنــطـقـة ودفع الــكـهـربــاء بـالـقــاسم 

االستفادة الكبيرة من ميدانه خالل
ـرحـلـة الـثـانــيـة وعـكس إمـكـانـيـة ا
حتـقـيق الـنـتـائج بـتـجـاوز ضـيـوفه
عـندمـا قـهر الـنجف بـهـدف لـواحد
في الـــــــلــــــقــــــاء الـــــــذي جــــــرى في
السليمانيـة سجلهما هداف الفريق
واســو رسـتم فـي الـدقـيــقـتـ 4و29
لـيـمنح فـريـقه الفـوز وكـامل النـقاط
ـوقع الـغـر بـرصـيـد  45والـتــقـدم 
زاخـو الـثامن واسـتـمر في الـظـهور
ـطلـوب مـدعومـا بافـضـليـة اجواء ا
الـــلـــعب من دون خـــســـارة طـــيـــلـــة
مـواجـهـات عـقـر الدار فـي نتـائج لم
تـكن عــلى سـبــيل الــصـدفـة بــفـضل
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وجه وزيــر الـــتــعــلـــيم الــعــالـي والــبــحث
الـــعــلـــمي نـــبــيل كـــاظم عـــبــد الـــصــاحب
بـتخـصـيص مـنـحـة مـاليـة لـتـأهـيل مـلعب
نـادي الـطــلـبــة ودعم الـفـريـق الـكـروي في
ـنـافـسـات احملـلـيـة والـدولـيـة. وجاء ذلك ا
لـدى زيـارته مـقـر نـادي الـطـلـبـة الـرياضي
واطالعه على ملعب الفريق وملحقاته من
ــرافق اإلداريــة الــقــاعــات الــريــاضــيــة وا
ـؤقـتة بحـضـور رئـيس الـهـيـئـة االداريـة ا
لـلنـادي عـلي حـمـيـد الـشـكـري ومـديـر عام
الية في الوزارة أسعد الدائرة اإلدارية وا

غني جهاد واستماعه الى عدد من أعضاء
رابطـة مشـجعي الـنادي الـذين ثمـنوا هذا
تابـعة التي أثمرت عن نتائج االهتمام وا
ـنافسة في الدوري إيجابيـة على صعيد ا
الــعــراقي. وجــدد عـبــد الــصــاحب الــتـزام
ــمـكـن لـلــنـادي الــوزارة بــتـوفــيـر الــدعم ا
وتــــأهـــيل مــــلـــعـــبـه الـــكـــروي عــــلى وفق
ـعــتـمــدة الـتي ــواصــفـات الــقـيــاسـيــة ا ا
ـباريـات والبـطوالت تـسمح بـاستـضـافة ا
وأداء الــفــعـالــيـات الــريـاضــيـة الــنـوعــيـة
مـوجـهـا بـتـخـصـيص مـنـحـة مـالـيـة بـهـذا
االجتــــاه اســــتــــنــــادا الى الــــســــيــــاقــــات

والـــــــــصـالحـــــــــيــــــــات
الــقـانـونــيـة واإلداريـة.
واســـــــتــــــــمع عـــــــبـــــــد
الــصــاحب الـى ايــجـاز
واف من رئيس الهـيئة

ـــؤقــتــة لـــلــنــادي اإلداريــة ا
ـتـطلـبـات الـتي ـشـاركـات وا بـشـأن أفق ا
ـنـافـسـات الـريـاضـية تـفـرضـهـا طـبـيـعـة ا
لــلـنـادي واســتـقــطـاب الالعــبـ وتــمـثـيل
ــا يــنــاسب تــاريــخه وجنــومه الــفــريـق 
ونتـائـجه الـتي حتـفل بـهـا مـسـيـرة الـكرة

العراقية.
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اصـبح لـلـعـراق مـقـعـداً في عـضـوية
ـكـتب الـتـنـفـيـذي لالحتـاد الـعربي ا
للـتايـكواندو بـعد فـوز رئيس احتاد
اللعـبة في العـراق الدكتـور ابراهيم
الــبــهـــادلي في االنــتـــخــابــات الــتي
ـــغـــرب عـــلى هـــامش اجـــريت فـي ا
اجتماع اجلمعية العمومية لالحتاد
ـغــرب لـلــفـئـات الـعــربي وبــطـولــة ا
الـعـمريـة  وعـبـر البـهـادلي عـبر عن
اهــمــيــة هــذا الــفــوز الـذي ســيــدعم
الــلــعـــبــة مــحـــلــيــاً ويـــفــتح اجملــال
الســـتــضـــافـــة عــدد مـن الــبـــطــوالت
الـعـربـية في الـعـراق مـشـيرا الى ان
هــــذا الــــفـــــوز اعــــاد الـــــعــــراق الى
الـواجـهــة من جـديـد واصـبح ضـمن
مكن هيكـلية االحتاد الـعربي ومن ا

ـــكــــتب الـــدخــــول فـي عـــضــــويــــة ا
الـتـنـفـيـذي لالحتـاد االسـيـوي نـظراً
لــتـــوفـــر جــمـــيع عـــوامل الـــنـــجــاح
ــنــتـخــبـات الــعـراقــيـة .وتــسـتــعـد ا
بــالــتـايــكـوانــدو لــلـمــشــاركـة بــعـدة
اســـتــحــقـــاقــات دولــيـــة واســيــويــة
وعـربيـة وابـرزها بـطولـة الـعالم في
بلغاريا وسيتم الترتيب مع عدد من
الـدول الـعـربـيـة القــامـة مـعـسـكـرات
مناسبة لتحضير ابطالنا للبطوالت
اخلــارجــيــة. ومن جــهــة اخـرى وقع
البهـادلي بروتـوكول تعـاون مشترك
مع نـظــيـره االيـراني اجلـديـد هـادي
ـبــيـة سـاعي فـي مـقــر الـلــجـنــة االو
االيــرانــيـة بــحــضــور االمــ الــعـام
ـبـيـة االيــرانـيـة دكـتـور لـلـجـنــة األو
سـعـيدي واعـضـاء االحتـاد الـعراقي

ـديـر أحـمـد قـاسم وحـسن جـواد وا
الفني للمنتخبات الوطنية العراقية
ــدرب مــحــمــد يــاري ومــســتــشـار ا
ـبـيـة االيـرانـيـة اصـغر الـلـجـنـة االو
رحــيـمـي. ونص الــبــرتــوكـول عــلى
اقـامــة دورات تـدريــبـيــة لـلــمـدربـ
العـراقيـ بأشـراف افضل اخلـبراء
االيــرانـيـ في الـتــدريب  وتـهـيـئـة
مــعــســكــرات تــدريـــبــيــة مــتــبــادلــة
وسـيكـون اولهـا جتمع مـشتـرك ب
نتـخب العراقي و االيـراني لفئتي ا
الــنــاشــئــ والــشــبــاب اســتــعـداداً
لبطولة العـالم في بلغاريا وارسال
الـلــجــان الــعـامــلــة في الــعـراق الى
طـــــهـــــران لـــــزجـــــهـم في الـــــدورات
التدريبية اخلاصة باالدارة وتنظيم
سابـقات احمللـية والدولـية وكذلك ا

اقـامــة دورات حتـكــيـمــيـة بــأشـراف
احلــــكــــام الــــدولــــيــــ في ايــــران 
وترشـيح مدرب دولي عـلى مسـتوى
عـالي لـلـتعـاقـد مع االحتـاد الـعراقي
لـتدريب فـعـالـية الـبـومسي واوضح
البهادلي ان هذا االتـفاق سيزيد من
واكبة احلداثة سرعة تطور اللـعبة 
في الـــــــتــــــدريـب والــــــتـــــــحــــــكـــــــيم
بـالــتـايــكـوانــدو . يـذكــر ان االحتـاد
االيـراني بـالتـايـكـواندو مـع اللـجـنة
ـــبــيـــة كـــانت قــد اســـتـــضــافت االو
ـــنــتــخب الــعــراقـي لــلــمــتــقــدمــ ا
والــشـــبــاب وحــتى الـــنــاشــئــ في
مـعــسـكـر تــدريـبي اســتـمــر لـثالثـ
يـومــاً زادت من خـبـرة العـبـيـنـا قـبل
التوجه للعـاصمة البلـغارية صوفيا

قبلة. حيث بطولة العالم ا
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اعضاء االحتاد العربي للتايكواندو

عـنـيد وقـوي  تـاريخـه حافل بـاإلجنـازات  يلـعب بـشكل
جـنــوني ورائع  العـبي الـفـريق يــركـضـون كـالـغـزال في
بـسات أوروبا  يدافع بقوة ويتراجع للدفاع بقوة أكبر.
ريــال مـدريـد فــريق مــعـروف بـتــاريـخه الــطـويل والعــبـيه
الـكبار يحـققون الـنصر تلـو االنتصار خـاصة في أبطال
نتـخبات الـوطنية  اآلن األندية أكـثر شهـرة من ا أوروبـا
إذا قـارنـا األمس بـاليـوم  فـإنـنا نـرى تـغـييـرًا كـبـيرًا في
يـة باألمس كنـا نستـمتع بفرق إجنـازات كرة القـدم العا
انيا وهـولندا وإجنلتـرا وإيطاليا و مـنتخبات الـبرازيل وأ
واألرجـنت  لـكن األمر مخـتلف اليـوم. نتمـتع بحضور
و مـشاهدة األندية التاريخيـة بايرن ميونيخ وريال مدريد
وبـرشــلـونــة ولـيــفـربــول ومـانــشـســتـر ســيـتـي ويـونــايـتـد
ويـوفنتوس ودورتموند وتشيلسي إلخ.. من ناحية أخرى
 لم تـبخل األندية في إرضـاء اجلماهيـر التي تتوافد كل
العب اخلـضراء  و مـرة بـاالالف لتـشجـيع فـرقهم في ا
بـأدائـهم اجلـمـيل والـرائع  كـمـا رأيـنـا في نـهـائي دوري
أبـطال أوروبـا ب اخلـاسر والفـائز الـريدز اإلجنـليزي و
ـلكي اإلسبـاني  بعبـارة أخرى  انتـصر الفـريقان في ا
أجـواء كـرة القـدم الرائـعـة والريـاضـية والـرومـانسـية في

ليلة باريسية ساحرة.

 bLŠ f½u¹ ≠ uKÝË«

اسـتضاف ملعب فرنسا كـبديل عن ملعب غازبروم أرينا
ـباراة الـروسي  بسـبب احلرب الـروسيـة األوكرانـية  ا
وسم األنـديـة الكـروية األوروبـيـة  وجنح ريال الـنـهائـيـة 
مـدريـد في الـفـوز بـكأس أوروبـا بـعـد فـوز مـستـحق. في
الـشـوط الـثـاني عـلى حـسـاب لـيـفـربـول  ظـهـر احلـارس
الـبــلـجـيـكي تـيـبـو كـورتـوا فــيه بـشـكل الفت  حـيث كـان
ـبـاراة كالـعـادة من أفضل أفـضل حـامي لـهدفه. كـانت ا
ــبـاريـات فـي كـرة الـقــدم كـان اجلــمـيع حــاضـرين في ا
اسـتمتع العالم بكرة ـلعب مستمعـ بفنون كرة القدم  ا
الـقـدم بــشـكل عـام من اجلـانـبــ وخـاصـة لـيـفـربـول في
الـشوط األول وريال مـدريد في الشوط الـثاني. فاز ريال
مـدريد  الـفريق الـشرس  بلـقبه الـرابع عشر في دوري
أبــطــال أوروبــا لم يــحــقق أي فــريق آخــر هــذا اإلجنـاز
اضـيـة. من نـاحـية الـتـاريـخي في الـسنـوات الـسـبـعـ ا
أخـرى  قـدم ليـفربـول مـباراة رائـعة أعـادت لـنا ذكـريات
اضي ذكرنا في الـسبعينـيات والثمـانينيات من الـقرن ا
مـباراة الـعمالـقة كـيفن كـيجان و فـيل طومـسون و غرا
ســـونــيـس و فــيـل نــيـل وكــيـــني داجلـــلـــيش وإيــان راش
وغـيـرهم من جنـوم كـرة القـدم الـبـريـطانـيـة ريـال مـدريد

انـطالق بـطـولـةِ غـرب آسـيا ومُـبـاراته األولى
فــيـهــا أمـام الــكــويت في الــرابـع من الـشــهـر
قبل. وأوقعت القـرعةُ منتخـبنا الوطني في ا
مـــجـــمـــوعـــةٍ تـــضم مـــنـــتـــخـــبـــاتَ الـــكـــويت
. وأدى منتـخبنا أولى والسعوديـة وفلسـط
حــصـصه الـتــدريـبــيّـة حتت إشــرافِ اجلـهـاز
ـــدرب مــــحـــمـــد نـــاظم ُــــؤلف من ا الـــفـــني ا
ــسـاعــدين حــسـ عــبــد عـلي الــشــريـعــة وا
وحـميـد شـانديـزي ومــشانـيل يـوخنـا مـدرباً
رمـ وذلك على صالةِ نادي الكويت حلراس ا
ـدربُ اإليــراني نـاظم الــريـاضــيّـة. وارتــأى ا
الشريـعة أن يـخوضَ الفـريقُ وحدةً تدريـبيةً
ــنــهـاج ــواصــلــةِ ا مـســائــيــةً فــور وصــوله 
ُـعد مـن قبـله لـلـمـنـتـخب. وابـتدأ الـتـدريـبي ا
ـدربِ مــنـتـخـبـنـا حثَّ ـحـاضـرةٍ  الـتـمــرينُ 
فيهـا الالعب على الـتركيـزِ في أداءِ التمرين
وتـطبـيق الـرسم التـكـتـيكي الـذي سـيدخلُ به
أجواءَ الـبـطولـة مع التـأكـيدِ عـلى االستـفادةِ

الفنيّة والبدنيّة القصوى منها.

مُـباريـاتـهم الوديّـة لـتشـخـيصِ مكـامن الـقوة
والـضعفِ السـتـثمـارهـا مُـستـقـبالً في اإلطارِ
الــرســمي. ومن جــانـبـه أشـارَ الـالعبُ وكـاع
تـلكون معنوياتٍ رمضان إلى: إن الالعب 
عالـيةً لـتحـقيق نـتائج ايـجابـية فـي البـطولة
مـبيـنـاً إن مـباراةَ األردن تـعـدُّ مـفتـاحَ الـتأهل
ُتقدمـة من البطولـةِ السيما أن إلى األدوارِ ا
ــنـــتـــخب الــشـــقـــيق يـــعــدُّ واحـــداً من أهمّ ا
نتخـبات على صعـيدِ البطـولة. وفي سياق ا
ُــنــتــخـبُ الـوطــنـيّ لــكـرةِ مــنــفــصـل خـاضَ ا
الـــصــاالت أُولى وحـــداته الـــتــدريــبـــيّــة فــور
وصوله إلى دولـةِ الكـويت حتضـيراً لـبطـولةِ

غرب آسيا. 
ُـدير اإلداري للـمنـتخبِ الـوطنيّ علي وقالَ ا
عــيــسى إن مـنــتــخبَ الــصــاالت خـاضَ أُولى
وحـداته التـدريـبيّـة في العـاصـمةِ الـكـويتـية
اليوم بهمةٍ عاليةٍ واندفاعٍ كبير موضحا إن
الوحدات التدريبيّـة ستكون يوميةً كي يصل
ـطــلــوبــةِ حلـ الالعــبــون إلى اجلــاهــزيّــةِ ا

بغداد- الزمان
ــبي أولى الــوحـدات خــاضَ مُـنــتــخـبــنـا األو
الـتـدريـبـيّـة بضـيـافـةِ مَـلـعبِ الـتـمـرين الـتابع
لنـادي نـاسف بعـد وصـوله إلى أوزبـكسـتان
واجـهـةِ األردن في افتـتـاحِ بطـولة حتضـيـراً 
ُــديـــر الــفــني آســيــا دون  23عـــامــا. وأكــدَ ا
ـيـر سـوكـوب في ـبي الـتــشـيـكي فالد لألو
حديثهِ لالعب إن الـعمل مستمر بـجهدٍ كبيرٍ
في الـوحـداتِ الـتـدريـبـيّـةِ اسـتـعـداداً خلوِض
َجـمُوعـةِ أمام مـنتخبِ ُواجـهات في ا أولى ا
مــــشـــيــــراً في الــــوقت نـــفــــسه إلى إن األردن
اجلِهاز الـفني درسَ بتـمعنٍ جمـيعَ مُنتـخبات
ـــنـــهـــاجِ الـــتــدريـــبي َـــجـــمــوعـــةِ لـــوضعِ ا ا
ُـناسب لتـحقيقِ نـتائج ايـجابيةٍ واخلططي ا
في اجملمـوعةِ من أجل الـوصولِ إلى أهـدافنا
ـــدربُ ُـــشـــاركـــة. من جــــهـــته أوضحَ ا مـن ا
ـبي سـعد حـافظ إن منـتخـبات ُسـاعد لألو ا
َجـمـوعة لـيسـت غريـبةً عـلى اجلـهازِ الـفني ا
بحُكمِ مُتابعـةِ مستوياتهم الفـنيّة عبر حتليلِ
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ـتحـفـية في ّت شـعبـةُ صيـانـة األعمـال ا رَ
دائـرةِ الـفـنـون الـعـامـة لوحـةً مـتـحـفـيـةً يـعود
تـاريــخـهــا لـعـامِ  1962 من أعــمـال الــفـنـان
رسـول عـلـوان  رسـمت بـالـوان زيـتيـة عـلى
قـماشِ بقياسِ  74 & 96  وخـضعت اللوّحة
للـتَـرمـيـمِ علـى يـدِ الـفـنان اسـامـة جـاسم إذ
عـملَ على إزالة االتربة من الـلوحةِ ومعاجلةِ

التقشر اللوني احلاصل على سطحِها.
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ـصريـة دنيـا سـميـر غا ـمـثلـة ا حرصت ا
على شـكر محبيـها ومتابعـيها بعد حتـقيقها
إجنـاز جــديـد ورقم قــيــاسي أخـر وذلك من
خالل وصــول عـدد مـتـابـعـيـهـا عـبـر حـابـهـا
اخلـاص على موقع الـتواصل اإلجـتماعي لـ
 14 ملـيون. واحتفلت مع محبيها بعد زيادة
تـابعـ في حسـابـها من خالل نـشر عـدد ا
صورة جـديـدة لـها وأرفـقـتـهـا بتـعـلـيق قالت
فيه: ( 14مـليون متابع  14مـليون سند قوي
أعــــزائـي اجلــــمــــهــــور أنــــتم رمــــز دعــــمي

األساسي).
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الـقاص الـعراقي يـضـيفه االحتـاد العـام لألدبـاء والكـتّاب في
الـــعــراق فـي الــســـاعــة  11 من صـــبــاح يـــوم غــد االربـــعــاء
لـلـحــديث عن روايـته (دفـوف رابــعـة الـعــدويـة) الـصـادرة عن
منشـورات االحتاد في جلسة تشهد تقد شهادات وأوراق

نقدية  و توقيعاً للرواية.
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يـة الـعراقـية ضـيـفهـا االحد االكـاد
ـــــيــــ احتـــــاد الـــــنـــــخب واالكـــــاد
الـعــراقـيــ في مـحــاضـرة بــعـنـوان
(عالقـة الـسـدود عــلى مـنـابع نـهـري
دجــلـة والــفــرات في تــركـيــا وايـران

بتصحر العراق).
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الـشــاعــر االردني صــدرت له مــجــمـوعــته الــشّــعــريـة األولى
بـعـنـوان (ساعـات عـمـري) تـضـم قـصـائد يـتـحـدّث فـيـهـا عن

جتربته الشّخصيّة من واقع احلياة وهمومها.
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اخلـبيـر الـقضـائي الـعـراقي شارك في نـدوةٍ عن مـفـهوم حق
ـؤلف وحــمـايــته وفـقــاً لـلــقـوانـ ـلــكـيــة الـفــكـريــة  وحق ا ا
واالتفاقيـات الدولية نظمـها مركز الدراسات األفـريقية التابع

قدسة في النجف. للعتبة العباسية ا
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سـابقـة الدولـية ـركـز الثـالث في ا الطـالبـة السـورية فـازت با
ـنــافـسـات الـتي جـرت في اليـو في ا لـتالوة الـشـعـر بــلـغـة ا
اليزيا. بور  مجلس لغة البهاسا- ماليو الوطني في كواال
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الضـابط في اجلـيش العـراقي حتدث عن (االعالم ودوره في
ـحـاضرة تـثـقـيفـيـة اقامـتـها مكـافـحـة االبتـزاز االلـكتـروني) 
الــســبت مــؤســســة الــكــاشف لالعالم بــالــتــعــاون مع وزارة

الداخلية.
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الكـاتبـة العـراقيـة وقعت كتـابهـا (البـطريق اجلـائع) في جناح
ـعـرض بـغـداد ثـقـافـة االطـفـال ضـمن الــفـعـالـيـات الـثـقــافـيـة 

الدولي  للكتاب 2022.
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غربيـة صدر لها عن دار فـضاءات للنـشر والتوزيع الكاتبـة ا
باالردن كـتاب (العالم في كـبسولة)  يقع في  268 صـفحة

توسط. من القطع ا

UN ULŽ√ ÀbŠ√ sŽ nAJð d UŽ ¡U Ë
ألنه يتناول قضايـا متعددة ويجمع
ب التاريخ من خالل قـضية الشدة
ــســتـنــصــريــة وقــضــايـا الــواقع ا
وتعرض الكثـيرين للسحر واألذى)
الفــتــة إلى أنـهــا (أصـيــبت بــبـعض
األحداث خالل التـصوير منـها أنها
كادت أن تـقع على وجـههـا أكثر من
مـرة ودون مـبـرر والـتي اعـتـبـرتـها
"لعـنة" بيت الـشدة). و(بـيت الشدة)
ـمثـل وفـاء عـامر وأحـمد بـطولـة ا
وفــيق إيـهـاب فــهـمي مــهـا أحـمـد
مـحـسن مـنـصـور أحـمـد الـتـهـامي
مـدحت تيـخـا محـمد مـهـران عبـير
ـنــعم لـبـنى مـنـيــر صـبـري عــبـد ا
ـان تــامـر ونس بــســنت حــا إ
مــنـى الــعــمـــدة عــمـــر فــوزي ومن
تألـيف نـاجي عبـدالـله ومن إخراج

دني. وسام ا

ÊU e « ≠ …d¼UI «

ـصرية وفاء عامر إن مثلة ا قالت ا
وسم الـرمـضاني (مـشاركـتـها فـي ا
بــثـالث أعــمـــال درامـــيــة كـــانت عن
وقع طـريق الـصـدفـة) الفـتـة وفـقـا 
الـفن إلى أنـهـا (تـعـاقـدت في بادىء
األمــر عـلى بــطـولــة مـسـلــسل "بـيت
ــــوسم الــــشــــدة" لــــتـــخــــوض به ا
ـطــلـقـة الـرمــضـاني بــبـطــولـتـهــا ا
وبـعـدها  عـرض عـلـيهـا مـسـلسل
"راجع يا هوى" والذي لم تتمكن
ـشــاركــة به ألنه يــحـمل من رفـض ا
اسم الــكــاتب الـراحـل أسـامــة أنـور
عـكــاشــة وتاله مــســلــسل "جــزيـرة
ـيـزة من جنوم غـمام" مع كـوكـبة 
الفن واصفة نفسها ب "احملظوظة"
هذا الـعـام). وأضافت  أنـها (أرادت
تقـد فـكرة مـسلـسل "بيت الـشدة"

ÊU e « ≠ …d¼UI «

ـــصـــري مـــصـــطـــفى ـــمـــثل ا قـــال ا
شـــعـــبــان إنـه يــحـب تــقـــد أنــواع
مـــخــــتـــلــــفـــة مـن الـــدرامــــا مـــا بـــ
الرومانسي والـشعبي واالكشن النه
يـكــون حتـدي بـالــنـسـبــة له مـشـددًا
عـلى أنه ال يشـتـرط لـلعـمل الـفني أن
يـتـنـاول قــضـيـة بـعـيـنـهـا يـتـنـاولـهـا
ـتعة خالل أحداثه ولـكن األهم هو ا
والـتسـلـيـة. وأضـاف مصـطـفى وفـقا
ــوقـع الــفن أنه (راهـن عــلى جنــاح

ـــاً عـــامـــر والــذي  مـــســـلـــسـل دا
ــوسم الــرمـضــاني النه عــرضه في ا
يـــســــتــــقـــطـب من خاللـه شـــريــــحـــة
جماهيريـة جديدة من اجليل اجلديد

للشـباب وخاصـة فئة الـطالب) الفتًا
إلى أن (قضية الـتعليم حـيوية وتهم
ــدرســ الــذين هم اآلبــاء أيــضًــا وا

ــنـظــومـة جــزء رئـيــسي من ا
ــا الــتـــعــلــيــمــيــة). و(دا
عـامر) بـطـولـة مـصـطفى
شـعـبان ولـبـلـبـة وعـمرو
عــبــد اجلـــلــيل ونــضــال
الـشــافـعي وصـالح عـبـد
الــــلـه ومــــحــــمــــد ثـــروت
وسيـنتـيـا خلـيفـة ومحـمد
ن سـليم محـمـود تألـيف أ

ومــايــكل عــادل وحتت إشــراف
ؤلف أحـمد عـبدالـفتـاح وإخراج ا

مجدي الهوارى.
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سوف حتصل عـلى أرباح مالية اليـوم. وتتغير حياتك
ادية لألفضل. ا

qL(«

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

Ê«eO*«

ــا يـــقــولــونه اآلخــرين حــتى ال تــخــســــر ال تــلــتــفت 
وظيفتك.

—u¦ «

امنح نفـسك قسطا من الراحة لـلتنزه واالسترخاء مع
شريك حياتك.

»dIF «

هـنــاك إمــكـانــيـة خلــلق جـو رائـع وجـذاب لــلـغــايـة مع
الطرف اآلخر.

¡«“u'«

ال تــقـــلق كــثـــيــرًا بـــشــأن إجنـــاز األمــور وركـــز عــلى
مشاعرك وعالقاتك.

”uI «

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

ÊUÞd «

حــان الــوقت لــلــتــواصل مع شــريك حــيــاتك التــخـاذ
القرارات بشأن عالقتكما.

Íb'«

تـشـعـر بـالـتـوتــر واإلنـزعـاج جتـاه شـريك حـيـاتك.يـوم
السعد االربعاء.

bÝô«

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

u b «

 تشـعر بـضائـقة مـاليـة جتـعلك تـشعـر باإلنـفعـال على
من حولك.

¡«—cF «

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

 u(«

Âu−M «Ë X½√u ËœuÝ

حتـــــــتــــــوي
هـذه الـشـبـكـة

9 عـــــــــــــــــــــلــى 
مــربـعـات كــبـيـرة
كل مــــربع مــــنــــهـــا

مـقــسم الى  9 خــانـات
صغـيرة هدف هذه الـلعبة
مـلء اخلـــانــــات بــــاالرقـــام
الـالزمـــــــــــــة مـن  1 الـى 9
شــرط عـــدم تـــكـــرار الــرقم
اكــثـــر من مــرة واحــدة في
كل مـــربع كـــبـــيـــر وفي كل

خط افقي وعمودي.

ÊU e « ≠ n−M «

اخــتـــتم مـــهــرجـــان الـــنــجـف الــدولي
لـلـمـسرح الـشـبابـي بدورته الـسـادسة
هرجان بعد فعالياته باعالن جـوائز ا
ايـار تــواصــله لـــلــمــدة من  22الى  25
ـشــاركـة فـرق من مــخـتـلف اجلـاري 
احملــافـظــات والـذي اقــامـته مــنـظــمـة
عـيـون الـفن الـثـقـافـيـة بـالـتـعـاون مع
نـقابة الـفنـان الـعراقـي عـلى قاعة
ومـســرح كـلـيـة الــتـربـيـة اخملــتـلـطـة
بــجــامــعــة الــكـوفــة .  حــيث ذهــبت
جائـز افـضل نص مسـرحي للـكاتب
الراحل سعـد هدابي  عن مـسرحية
ـسرحي ـنـتـدى ا صـهـيل  لـفـرقـة ا
اجلـــاد مـن االنـــبـــار. امـــا جـــائــزة
ـــثـل فـــذهــبـت حلـــســ افـــضل 

مالتوس عن مسرحية  ( زنزانة25
) لـفـرقـة مـالـتـوس لـلـفـنـون في بـابل 

در اكس من  واسطوهي من  تمثيل
:عــلـي احــمــد  ســيف ســعــد  حــيــدر
الــســيــفـــاوي  امــولي  حــســام  زين
الــشـوهــاني  مــحــمـد قــاسم  ســلـوم
الشمري  رزاق حبيب  منتظر حسن
 سـجـاد قـفـطـان  مـصـطـفى مـحـمـد 
تألـيف علي سـجاد سـعد  ابـو عمـرة 
عبد النبي الزيدي واخراج  ابو رامي
ـلـكــشـاهي . وتــضـمن حــفل اخلـتـام ا
فــضال عــلى اعالن الــنــتــائج وتــوزيع
اجلـوائـز على الـفـرق الـفائـزة  تـقد
الــدروع و الـــشــهـــادات الــتـــقــديـــريــة
ـشـاركـ و لـلـشـخـصـيات لـلـفنـانـ ا
ـهرجان التي دعـمت وسـاندت اقـامة ا
كــمــا  عــرض فــيـلـم وثــائـقـي حـول
ـنـظـمـة عـيـون الـفن ـسـيـرة الـفـنـيـة  ا
الـثــقـافــيـة  سـيــنـاريـو وإخــراج امـيـر
ــــهــــرجـــان حــــيــــدر . ومن عــــروض ا

ـثل ثـانـي عـبد ونـال  جـائـزة افـضل 
ـسرحي نـتـدى ا الـله كـر من فـرقـة ا
اجلـــاد فـي االنـــبـــار.وجـــائـــزة افـــضل
ـثــلـة ذهــبت لـســيـفـة مـال سـتـار عن
مـسـرحـية ( لـيـلة فـي اخلريف ) لـفـرقة
جـمـعيـة الـفنـون اجلـميـلة الـكـردية في
الـسـلــيـمـانـيـة .ونــالت  جـائـزة افـضل
ـــثــلـــة ثـــانــيـــة نــور آل عـــطـــيــة عن
مـسرحـيـة ( شـعـواط ) لـفـرقـة مـنـظـمة
عـــيـــون الــفن الـــثـــقــافـــيــة بـــالـــنــجف
ــســـرحــيــة ايــضــا .وحـــصــدت هــذه ا
جائـزة افـضل سـيـنـوغـرافـيـا كـمـا نال
مـخــرجـهـا فالح حـسن  جـائـزة افـضل
مـــخـــرج مـــســرحـي وهي من تـــمـــثــيل
عــبــاس الــقــصــاب  نــور آل عــطــيــة 
حـيدر حـمادي  مـحمـد الدحـيدحاوي.
امــا  جــائـــزة افــضل عــرض مــتــكــامل
ـسـرحـيـة (شـمــاعـيـة) لـفـرقـة فـذهـبـت 

ـسـرحي ـنـتــدى ا (صـهــيل ) لـفـرقــة ا
اجلـاد بــاالنـبــار  تـمــثـيل : عــبـد الـله
كـر .تألـيف : سـعد هـدابي .اخراج :
عكـاب حمـدي .وهنـاك مسرحـية (لـيلة
في اخلـريف )لـفـرقـة جـمـعـيـة الـفـنون
ـــحـــافـــظـــة اجلـــمـــيـــلـــة الــــكـــرديـــة 
الـسلـيمـانيـة .  وشارك الـفنـان  مخـلد
هـرجان الـعيـسـاوي ضمن فـعالـيـات ا
اذ أصـر بـرغم حـالـتـهِ الصـحـيـة  عـلى
ـشــاركــة حـيـث خـصــصت  له فــقـرة ا
ـــهــرجـــان وهـي فـــقــرة خــاصـــة فـي ا
مـــعـــرض الـــرسـم  لـــيـــبـــهـــر اجلـــمع
احلـاضـر ويثـني عـلـيه مبـاركـاً له هذا
الــتــمــيــز والــتـألـق في اجملــال الـفــني

التشكيلي .

بيروت

5 Š s ـصـري الـكـبـير عـبـد الـرحـمن الـشـرقاوي× عـرفت األديب والـروائي ا
كـتب وكالـة االنبـاء العـراقية خالل فتـرة عمـلي في القـاهرة  مـديرا 

(واع) من  1972 الى 1976.

الـتـلـفزيـون ويـطـلب مـني غـلـقـة ح
يــكــون مــعي نــتــبــادل االحــاديث في

امور الصحافة واخبار مصر.
وفي احــدى زيـاراتـه اخـبــرته بــقـرب
عيـد ميالده حـسب ما مـسجل عـندي
ـا اخـبرته ـعـرفـة التـاريخ و فـعجب 
انه يوم  10تشريـن الثاني  1921قال
هــذه مـيـزة ال يــتـابــعـهــا اال  قـلـة من

 . الصحفي
×× مشكلة مالية ساهمت بحلها

وفــاجـانـي في تــلك االيـام ان مــجــلـة
روز الــيــوسف تــعــاني مـن مــشــكــلـة
مـالـيــة وهـو يـرغب ان اطـلـع عـلـيـهـا
ونـــقل مــا تـــشــكـــو مــنه اجملـــلــة الى

كان الشرقاوي في تلك الفترة رئيسا
لـتــحـريـر مـجــلـة روز الـيـوسف وهي
مـــــجــــلــــة كــــانت ومــــا زالـت من اهم
ـصـريـة مـنـذ ان اسـسـتـهـا اجملالت ا
عام  1925الـسـيـدة فـاطـمـة اليـوسف
الـــــتي عـــــرفـت دائـــــمـــــاً بـــــاسم روز
الـيوسف كـمـا تـوالهـا ابنـهـا الـكاتب

عروف إحسان عبد القدوس. ا
ولــــلـــــشــــرقـــــاوي عــــدة مـــــؤلــــفــــات
ومـسرحـيـات من أشهـرهـا مسـرحـية
احلسـ ثائـراً ومـسرحـية احلـس

شهيدا.
وكان الـشرقـاوي يزورني في مـكتبي
او في منزلي واذكر انه يتضايق من

تعليـمات بادخال كـميات من كل عدد
ــشــكــلــة  من اجملـــلــة بــحــيث ان ا

حلها.

ــســـؤلــ الــعـــراقــيـــ لــلـــســمــاح ا
بدخـولـها الى الـعـراق بكـمـيات حتل

الية. مشكلتها ا
كنـه ان يفاحت السـفارة ابتداء كان 
لحق الصحفي لكنه من السفير او ا
فـــضل ان يــــكــــون من يــــطـــلـع عـــلى
ــــشــــكــــلــــة صــــحــــفي دون تــــدخل ا
ـــــرجـــــعـــــيـــــات الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة ا

والدبلوماسية.
شكـرته على ثـقته وفي الـيوم الـتالي
ارســلت الـى مــركــز الــوكــالــة مـا دار
بــيــني وبــ الــشــرقــاوي راجــيـا ان
يـنـقـلـوا ذلك الى وزيـر االعالم انـذاك
طـارق عــزيــز الـذي بــادر الى اصـدار

وافـقـة على واضافـة الى ذلك تـمت ا
ـثل جمللة روز الـيوسف في تعـي 
ـعروف صـبري العـراق هو الـكاتب ا
مــوسى الــذي تـــربــطــني به عالقــات
صداقة وزيارت مستمرة في القاهرة
وفي بغـداد عـندمـا استـقر فـيهـا عدة
ســنـوات.  واضــافـة الـى الـشــرقـاوي
وصــــبـــري مــــوسى فــــقـــد كــــانت لي
عـالقــات مع الـــعــامـــلــ فـي اجملــلــة
ومــــنـــهـم لـــويـس جـــريـس وزوجـــته

الفنانة سناء جميل.
رحم الـله الشـرقـاوي الـذي توفي في
بيـروت في  24 تشـرين الـثاني 1987

عن عمر  66عاما. عبد الرحمن الشرقاوي

وفاء عامر
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نتظر مع النجم كشفت النجمة التركية بيرين سات عن تطورات فيلمها ا
شاهد في هذا الصيف التركي كيفانش تاتليتوغ اذ قالت انهما سيصوران ا
نصات وحتضيراته ما زالت متواصلة على ان يعرض الحقا على احدى ا
اإللكترونية. كما كشفت وسائل اعالم تركية عن األجر الذي سيتلقاه النجم
التركي جان يامان عن احللقة الواحدة من عمله اجلديد وهو  92 ألف دوالر
أمريكي تقريبا وهو أجر مرتفع كما اعتبره بعض اجلمهور. على صعيد آخر
تابع بتغير شكله بصورة نشرها في صفحته كان قد فاجأ جان يامان ا
على موقع التواصل اإلجتماعي. و الحظ كثيرون أنه فقد الكثير من وزنه ما
غير شكله بشكل كبير كما إعتمد تسريحة شعر جديدة.والقت صورة يامان

تابع الذين أثنوا على جماله. إعجاب عدد كبير من ا
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الـعالقـات اجليـدة التـي ينـبغي ان تـسـود ب الـعراق وايـران ال بدّ
ان تقـف بتـأمل عـنـد الـعقـبـات الـتاريـخـيـة ومـنهـا احلـروب وابـرزها
ـاضـي وهذه حـرب الـثـمـاني سـنـوات في الـثـمـانـينـات مـن الـقرن ا
ـتأمـلة حتـتاج الى تـأسـيس جديـد في الصالت والـوشائج الـوقـفة ا
بـ دولـت حتـتاجـان الى تـوقيع مـعـاهدة سالم وعـدم اعـتداء فـما
ا هو مـجرد تطبيع هو قائم مـنذ نهاية احلـرب العراقية اإليـرانية ا
فـيه مـحطـات عـالـية وأخـرى مـنـخفـضـة وذلك ال يـرقى الى الـعالقة

ستمرة. ستقرة وا الصحيحة ا
كن اخـتصار حرب دامت ثماني سـنوات بكالم ساذج وتعبوي ال 
ـعـارضـة ودعـائـي تـلـوكه بــعض أحـزاب الـســلـطـة مــنـذ كـانت فـي ا
ـولـودة في حـضن ايـران في انـهـا حـرب عـبـثـيـة أحـادية ولـيـست ا

عبثية ثنائية.
رير والدموي ب الدول يجري وفق القانون اضي ا طي صفحة ا
تحدة ويكون مجلس الدولي واالتفاقات الدائمة التي توثقها اال ا
األمن الـدولي عـلى مـسـافة قـريـبـة مـنهـا. كـمـا يـجب ان تراعي دول
ـعـاهـدات بـيـنـهـمـا واسـتـحـقاقـاتـهـا في كل جـوار الـعـراق وإيـران ا

واقف ازاءهما. ا
ـتبـادلـة الى الـتـعـاون في مـلفـات كـثـيـرة تزداد مع حـاجة الـبـلـدين ا
األيـام لكـنهـا لـيست هـبـة موسـمـية تـنـتج عن حكـومـات ذات تمـثيل
ا هي مسألـة أبعد وأعمق من ذلك سيـاسي قريب من طهـران وا
والبـدّ ان حتـاط بضـمـانـات لتـرسـيخ عالقـات سالم ثابـتـة ال تـختل

بفعل أزمات دبلوماسية صغيرة وعثرات انفرادية طارئة .
ثمـة حاجة أكيدة تـكون كفيـلة لسالم االجيال من أجل وضع أسس
جامعـة مانعة تقرها معاهـدة عدم اعتداء وسالم  تتمثل خالصتها
في ان  وثـيـقـة أنّ احلـرب بـ الـبـلـدين هي اخلـط  األحـمـر الذي ال
كن الـوصول الـيه وجتاوزه مـهمـا حدثت من أزمـات سيـاسية او

اقتصادية او إقليمية ب البلدين.
ايران والـعراق امام مـفتـرق طرق في الـسيـاق التـاريخي والـبلدان
يواجهـان أزمات ظاهرة ومكتومة وبعـضها مشترك ومتجانس وانّ
الـطريـق امامـهمـا لـيس متـاحـا لهـمـا فقط  إذ تـزدحم فـيه األصابع
اخلـفيـة والعـلنيـة لذلك تـقتـضي الضـرورات قيام مـعاهـدة تاريـخية
ب الـبلدين وسوى ذلك  يجعل االحتمـاالت مفتوحة على اجملهول

 مهما كانت اجلهود الفردية واحلكومية كبيرة لتعزيز العالقات.
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{ باريس (أ ف ب)  –يـثير الـتزايد
الـكبير على شبـكة اإلنترنت للمواد
اإلبــاحــيــة الــتي تــشـكّـل اسـتــغالالً
لـألطــــــفــــــال قـــــــلق احملـــــــقــــــقــــــ
ـتـخـصـص ويـعـقـد هـؤالء آماالً ا
كـبـيـرة عـلى اقـتـراح جـديـد يـدرسه
ـنـصـات االحتــاد األوروبي يُـلـزم ا
االلـكتـرونيـة اإلبالغ عن هـذا النوع
إذ غالـبـاً ما قـد تـكون من احملـتـوى
أي صـور استغالل جنسي لألطفال
مــصـحـوبــة بـعـمــلـيـات اغــتـصـاب.
ودقت مـفوضـية الشـؤون الداخـلية
فـي االحتــــــاد األوروبي إيــــــلــــــفــــــا
جـوهانسون ناقوس اخلطر في 11
أيــار/مـايــو من االنـتــشـار الــكـبــيـر
لـهـذا احملتـوى غيـر الـقانـوني على
الـشـبكـة الـعنـكبـوتـية. وأفـادت بأنّ
سـنـة  2021شـهـدت بالغـات عن 85
مـليون مقطع فيديو وصورة تشكّل
استغالالً جنسياً لألطفال استناداً
ـركـز األمـيـركي عــلى بـيـانـات مـن ا

. ستغل فقودين وا لألطفال ا
ـئـة من هذا ونُـشـر أكـثر من  60 بـا
احملـتـوى عـبر خـوادم مـوجودة في
دول االحتــاد األوروبي بــاإلضـافـة
إلـى أنّ الـــــبالغـــــات عـــــنـه في دول
االحتـاد األوروبـي شـهـدت ارتـفـاعاً
ــــئــــة خالل بــــنــــســــبـــة  6000 بــــا
الـسنـوات العشـر األخيـرة بحسب
جـوهـانـسـون. وفي فـرنـسـا يُـعـنى
ـــركــزي اخلــاص بـــقــمع ـــكــتب ا ا
الـعـنف ضد األشـخـاص إلى جانب
ــركــزيــة لــلــضــحــايـا اجملــمــوعــة ا
) بـتـلقي الـقـصّـر (تضم  17مـحـقـقاً
ـركز الـبالغـات التي تُـعـرض على ا
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كان خبـير مجمـوعتي الشعـرية شريعـة النوَّاب الشـاعر الفلـسطينى
عـروف بتـحفظه من نـصوص الـنثر في ذلك خالد عـلي مصـطفى وا
الــوقت; لـكـنَّهُ أجـاز مـجـمـوعـتـي; وهي أوَّل مـجـمـوعـة نـصـوص نـثـر
تصدر لـلجيل الثمـانيني من دار الشؤون الـثقافية; غـير أنَّ مسؤولة
الــنــشــر األخت جنــلــة رحــمــهـا الــلـه حـذَّرتـهُ من نــتــائج نــشــر هـذه
ـا حتـمل من تـلـمحـيـات خـطـيـرة ال يـحمـد عـقـبـاهـا; كان اجملـمـوعـة 
مـوقف خالـد عـلي مـصـطـفى ثابـتـاً وشـجـاعاً وطـلب مـنـهـا أنْ تضع
رأيه عـلى غالفـهـا األخـيـر ويـتـحـمَّل نـتـائج نـشـرهـا. وبـعـد مداوالت
مـعي قــررت حـجب قـصـيــدة الـسـيـطــرات; وقـصـيـدة عــمَّـتي عِـمَّـتي
حفاظـاً على حياتي; لـكني نشرتهـما عندمـا طُبعتْ في دار الزاهرة;
بيت الشـعر الفـلسطيـني; وعند وصـولها لـلعراق حـجرتْ في مخزن
احتـاد أدباء الـعـراق عام 2002 كوني أصـبـحتُ مـعارضـاً لـلطـاغـية
وكـنت أعـيشُ في األردن; بـعـد سـقـوط الـصـنم كـتب الـشـاعـر وجـيه
عباس مـقاالً في موقع كـتابات يـتحدث فـيه عن مجمـوعتي الـشعرية
التي وجـدها مـحجـوزة في احتاد األدبـاء وكيف قـام بتـوزيعهـا على

األدباء.
ماكتـبه الشاعـر والناقد خـالد علي مصـطفى على غالف مـجموعتي

الشعرية شريعة النوّاب الصادرة عام 2000.
× في شـريــعـة الـنـوّاب .. جـمـلـة الـقـصــائـد تـشـيـر إلى إن َّالـشـاعـر
يـستـنـطق سيـرته الـذاتيـة فهـو مـهمـوم بأجـداده األوائل ومالمـحهم
وطــقـوسـهم ورحـيــلـهم ومـا حـمــلـوه مـعـهم حــ حطَّ رحـالـهم في
الـعـراق ( كـربالء عـلى وجه الــتـحـديـد) فـاخـتـلطَ هـذا األرث الـوثـني
القـد بـالواقع الـديـني اإلسالمي من طـقوس وزيـارات ومواكب
عزاء  ومـا إليـها .. ويـبدو أنَّ هـذا التـمزق ب إرث ٍقـد وواقع قد
ولّدَ نـوعاً من أزمـة االنتـماء الـروحي إنْ جاز الـتعـبيـر هي ما دأب

الشاعر على التعبير عنها بصراحة وجرأة يحسد عليها.
و إلى جانب هـذه األزمة فأنَّ الديوان يـستلهم أيـضاً صور الوقائع
وتـفـاصـيـله الــيـومـيـة ابـتـداء ًمـن (عـمـلـيـات الـتــصـحـيح بـاجلـرائـد)
ومشاكـسات اجلبـهة  وانتـهاءً بضرورات احلـياة اليـومية من مأكل
ومشـرب وما تبـرزه هذه الضـرورات من آالم يومـية بعـبارة أخرى
أنَّ الـشاعـر يستـلهم مشـاهد احليـاة اليـومية بـتفاصـيلهـا  التي تدل

على النكد واأللم ونفاد الصبر..
كما أنَّ للشاعر  أجواءهُ اخلاصة (السيّما الطقسية والتأريخية)

ؤثرة والنادرة التي تمنح شعره مذاقاً تدفقة اجلارحة وا وموهبته ا
خاصاً لهُ خـشونة الوقائع الـيومية وروح متطـلّعة إلى األعلى ونبرة

شاهد التي اعتادَ التعبير عنها. صادقة وصريحة تشيع في ا
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.. رَّة ُ هذهِ ا
أنا الـذي يـفصّـِلُ ثـوب احلروف ويـرتـق زي الـكالم نعم.. أنـا الذي
أعـطــيتُ الـبـلـبل األخـرس مــلـعـقـة عـرق لـيــغـني وأنـا الـذي وضـعتُ
اخلـمـر جلدَّتي مع الـدواء لتـرقص بـعد الـصالة.. مبـتـعداً عـنكم إلى
ســمـاء ثـامــنـة ال يــراهـا أحــد سـواي.. لـكـنَّ األجـداد جـاءوا بــزيـّـهم
ـلكي فـوق فيـلـة من ياقـوت وإبريـز تتـبـعهم هـوادج أميـرات (لكـنو) ا
بـسـواري من احلـريــر وخـزائن ذهب وفـضـة.. عــلى أكـتـاف جـنـود
شـقر قـدموا وطـائر الـسنونـو يتـقدَّمـهم إلى القـباب الـذهبـية ذرفوا
.. يـعبـقُ بالـصـنـدل والـبخـور طـمـعاً ?بـفردوس حتت دمـعـاً صوفـيـاً
أقــدام األمـهــات تــركـوا اجلــاه هــنــاك.. وجـاءوا بــحــثـاً عـن شـمس

تمسكها ?الكفُّ وال تذوب.
ـا ال يـحلـم.. نحـن جمـيـعـا ضـعـفـاء.. مـازال الـفـرات مـغمض من مـنـّ
; وجبينهُ يقطرُ خجالً من هول فجـيعة عاشوراء; بينما دجلة العيـن
رايـا تهشَّمتْ بـثياب الثلج.. صارتْ أُنثى مـاجنة عنـد الصيادين.. ا
ـزيفـ مَنْ يظـنون أنَّ الـذهب الذي والـصـدأ يعـلو الـكالم.. ال غيـرَ ا

ينمو على لساني إنَّما هو صدأ التراب..
ما أشمّه من ورد احلدائق هو رائحة البارود والدخان..

العطر تفسَّخَ في ميسم الوردة
وصحراء الغزاة طبول..

أعـزفي أيـتهـا النـار أغنـيتـي فالـرماد يـدقُّ أبواب انـسالخي ووجوه
أجدادي تـفتشُ في أزقَّة الـذكريات عن مـنفاهـا.. ليس سوى األسى
مَنْ يعرّش على ضفاف شريعة النواب وفضاء احللم زمن مؤجَّل..

.. الهثاً
أتبع اخلطوات في الزوايا.. 

ـؤرخـون ـسـكُ هـذه الـلــحـظـة أو تـلـك اخلـطـوة الــتي غـيـَّـبــهـا ا من 
بالنفاق اجلميل!

والتأريخ منافق كبير..
صدورين.. فالشبابيك.. قل النوافذ.. ثقوب ابتكرتها رئة ا

وعود.. تاهة في ضياعنا ا والشوارع تبحثُ عن ا
ال أذكر لـون الزمن الـذي وجدت به رأسي مـتوَّجـاً باخلـوذة ووجهي

طاط.. قناع من ا
تــلك األصـابع لــيـسـت لي.. ال تـعــجـبــوا.. هـذا الــذي تـبــقى أصـابع

ديناميت …
لـيس سـوى الـدخـان.. هـذا الـذي يـتـراءى لـكم سـحـبـا وأشـرعـة في

شريعة النواب..
ّ من الثآليل.. ليلة أمس رأيت األجداث زوارق تبحر في 

وجـدَّتي جتمـع مطـر نيـسان بـجمـجمـة غـراب أبيض.. تـميـمة لي من
الــكالب.. وتــفــتشُ عن خــا عــقــيـق هــنــدي في جبٍّ ابــتــلع الــبالد

والذئب!!
.. يا جـدَّتي.. ما ظلَّ لي من هـذه النـار غيـر تراب مـسلـوب.. يا جدَّةُ
ــلك الــقـتــيل تـبــاع سـرَّاً في مــا عـاد ?الــسـمـك شـهــيـَّـا!! ومالبس ا
األسواق الـشعبية وابنتك (أمي) حتلم بفوطة سوداء وكفن مغسول

اء زمزم يجيء بهما (صاحب الزمان) من احلجاز..
قلتُ إنَّ الصحراء..  طبول من جلودنا..

ساجد.. والزمن يحنـّطُ جثَّته في الساعات التي ال ترنُّ في أبراج ا
صد هو الكالم..
صد هو الشعر..

صد هو هالم الروح..
صد هو الكون..

والفجاجة زينة هذا العصر..
كانت اخلنادق قبورا تتنفس البارود.. واألعصاب أسالك كهرباء..

تضيءُ ح يحاصرها اخلوف..
بعـيني رأيت الـكالب تتـعرَّى من جـلودهـا وتتـناسل حتت الـقصف..

آه من عرس ?الواوية?? حياتنا صارت عرس واوية..

واجلنود يتذوقون رائحة الشواء اآلدمي من اجلوع..
منكفئ اآلن أنا..

عن زمن ال لون له..
قلت ذلك أيضا..

وأكرره شهوة بالبقاء..
ما ظلَّ طلَّسم يحمل األسرار..

فلم يناكدني احللم..
واإلجازة وهم أدرجه إلى خديعة اإلنسان..

في اجملزرة.. رأيت الـشيـاه تنتـظر دورهـا وسكـ القـصاب مازالت
? تقطرُ دماً

هكذا حال البــ..
َّنْ أخاف بعد.. هذا هو حال البالد..  ?و

ثقوب ال حتصى أورثتها النار إلى وجه الزمن.. 
فأية خطيئة تتوهج في الضفاف اآلن..

احــتـرق اجلـنـدي الـنـصـراني بـجـانــبي; مـسـستُ (+) لـسع اجلـلـيـد
أصابعي..

اآلن أسمع الصلوات تختلط بالنعيب والنباح..
فكيف أعزف حلن الرغبة إذن?

نفى.. منفى احلروب.. في هذا ا
ـسـلـوق عـلـى حـطب أصـابـعــنـا وجـبـة فــطـور بـاذخـة قـال الـعـشـب ا

صديقي احملارب..
لكن من أين أجيء بشهية التذوُّق والدود يلمع فوق اجلثث …!?

ماكنتُ أصدّق أن األفعى تبتلع رمانة يدوية لوال اجلوع..
ام احلـضرة يـقتل مـا كنتُ أصـدّق أن 

في صحن اإلمام..
ما كـنتُ أصـدّق أنَّ الـشعـراء وأنـا مـنهم

يجترون حبل الكالم..
مــــا كـــنـتُ أصـــدّق أنَّ ســــمــــاء ثـــامــــنـــة
ستحرثها القنابل وتصبح حقل رماد..

الذ.. أين ا
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شــركـات الـتــأمـ اخلــاصـة في مـا
يـتـعـلق بـالسـرطـان عـلمـاً أن كـلـفة
ــتــحـدة الــعالجــات في الــواليـات ا

أعلى بكثير من أي بلد آخر.
وعـلى عـكس الـبلـدان األخـرى التي
يـتــولى فـيـهـا الـقـطـاع الـعـام إدارة
األنـظـمـة الـصـحـيـة ال تـمـلك هـيـئة
الــضـــمــان الــصــحي الــذي تــوفــره
ـــتـــحـــدة الـــدولــــة في الـــواليـــات ا
صـالحـــيـــة الـــتــــفـــاوض في شـــأن
أســـعـــار األدويــة. وال تـــأخــذ إدارة
الـغـذاء والـدواء األمـيـركـيـة أسـعـار
األدويــة في احلـسـبـان عـنـد اتـخـاذ

وفنلندا وايسلندا واليابان وكوريا
اجلــنـــوبــيــة وســويــســـرا تــتــمــتع
بـنـتـائج أفـضـل رغم كـون نـفـقـاتـها
أقـل.  ومن ب الدول التي شملتها
الـدراسة سـجلت كـوريا اجلـنوبـية
والـيـابـان أدنى مـعـدالت لـلـوفـيـات
ــعـدل ـارك ا بــيـنــمـا ســجـلت الــد
األعــلـى تــلــتــهـــا فــرنــســا. وعــزَت
الـدراسـة االرتفـاع الـكبـيـر في كلـفة
رعــــايــــة مـــرضـى الــــســـرطــــان في
تحدة إلى عوامل عدة. الواليات ا
ثّل  37في فـاإلنفـاق على األدويـة 
ـئــة من الـتـكـالـيف الـتي تـدفـعـهـا ا

 600 دوالر للفرد الواحد وبالتالي
ضـعف متـوسط اإلنـفاق علـى الفرد
ـتـقـدمـة األخـرى الـبالغ فـي الدول ا
 300دوالر. غـير أن العلماء الحظوا
أن هـذه الـنفـقـات اإلضافـيـة لم تؤد
إلـى زيــادة مـــعـــدالت الـــشــفـــاء في
ـتحـدة. واسـتـنتج راين الـواليـات ا
تـشـو أن الـبـلـدان الـتي تـنـفق أكـثر
عــلى رعــايــة مــرضى الــســرطـان ال
حتــقق بــالـضــرورة نـتــائج أفـضل.
ــتـحـدة نـسب وتــسـجل الـواليـات ا
توسط في شـفاء أعلى بقليل من ا
حـــ أن ست دول هي أســتـــرالــيــا

ــتـــحــدة تــوفّــر هـي أن الــواليــات ا
رعـايـة الـسـرطان األكـثـر تـقـدماً في
الــعـالم نــظـراً إلى كـونــهـا تـبــتـكـر
وتــنـتج عالجـات جـديـدة وتـرخّص
ألدويـــة عـــلى نـــحـــو أســرع من أي
ــنـــطــلق مـــكــان آخــر. ومـن هــذا ا
سـعى فريـقه إلى معرفـة ما إذا كان
هـــذا الـــواقع يـــتــرجـم إلى نـــتــائج
أفـضل. وتـبيّن لـلـباحـث أن مـعدّل
تحدة على رعاية إنـفاق الواليات ا
مــرضى الـسـرطـان هـو األعـلى بـ
 22دولـة ذات دخل مـرتـفع إذ يـبلغ
 200مـلـيـار دوالر سنـويـاً أي نـحو

{ واشـــــنــــطن (أ ف ب)  –تـــــنــــفق
ـــتــحـــدة عــلـى رعــايــة الـــواليــات ا
مـرضى الـسـرطـان ضـعف مـتـوسط
ـتقـدمـة األخرى مـا تـنـفقه الـدول ا
ـقـابل عـلى لــكـنّـهـا ال حتـصـل في ا
نـتـائج أفـضل مـن غـيـرها بـحـسب
ما أظهرت دراسة نشرت اجلمعة. 
ـعـدّ الــرئـيــسي لــلـدراسـة والحـظ ا
الــتي نُــشــرت في مــجـلــة جــورنـال
أوف ذي أمـــــيـــــريـــــكـــــان هـــــيـــــلث
أســـــوســــيــــيـــــشن فـــــوروم طــــالب
الــدكــتــوراه في جــامــعـة يــيل راين
تـشـو في بـيان أن الـفـكرة الـسـائدة
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الـقـطاع الـسـياحي رونـي برونـفول
بـأن من الـصـعـب دائمـاً الـدفـاع عن
ــعــروف أنــهـا الــســيــاحــة إذ مـن ا
تـتـسـبب بـتـحـديات في كـل األماكن
الـــتي يــزورهـــا الــنـــاس ولــكن من

وجهة نظر مناخية كذلك.
ــمـكن لــكـنـه يـضــيف أن من غــيـر ا
مــنع الـنــاس من الـســفـر أو زيـارة
بـعضهم بعضاً لذلك ينبغي إيجاد
حـلـول. وفي األرخـبيل الـذي تـشكل
ـئـة مـن أراضـيه مـحــمـيـات  65بــا
يـنـبـغي عـلى الـزوار الـبـالغ عـددهم
 140ألـف شخص سنـوياً (أرقام ما
تثلوا قبل جائحة كوفيد-19) ان 
كـمــا الـسـكـان الـبـالغ عـددهم ثالثـة
آالف لــقـواعـد صــارمـة من بـيــنـهـا
س باحلياة البرية. ويفرض عـدم ا
الـقـنـون مـثالً غـرامـات كـبـيـرة على
من يــتـصـيــد الـدبـبــة الـقـطــبـيـة أو
يـــــــقــــــطـف الــــــزهــــــور مـن أراضي
األرخــبــيل ذات الــغــطــاء الــنـبــاتي

احملدود.
ـصـوّرة الـفـرنـسـيـة الـتي وتـقــول ا
تـزور األرخـبـيل فـريـديـريـك بـاراجا
نـحن نـرى الـطبـيـعـة في الواقع إذ
ــاثــلـة لم تــعــد تــوجــد مــنــاطـق 
مــضــيــفــاً أنّ هــذا الــعــامل يــجـذب
الـسيـاح كأي مـكان نـادر آخر. وألنّ
بـيـئـة األرخـبـيل حـسـاسـة يـنـبـغي

احترامها عند زيارته.
وحـظـر مـنـذ بـدايـة الـعـام في مـيـاه
األرخــبـيل اســتـخــدام زيت الـوقـود
الـــثــقــيـل الــذي تـــعــمل به الـــســفن
الــكــبــيــرة نــظــراً إلى أنه عــنــصـر
تـلـويث كـبـيـر. وفـرض هـذا احلـظر
حــــتى قــــبـل بـــدء نــــفــــاذ احلــــظـــر
ـنـطــقـة الـقـطـبـيـة الــتـدريـجي في ا

الشمالية كلها بحلول 2024.

{ لـونفيـيربيـ (النروج) (أ ف ب)
 –يـسعى أرخبـيل نرويجي يقع في
ـتـجــمـد الـشـمـالي أعــالي احملـيط ا
إلى الـتركيـز على مـفهوم الـسياحة
ــــســــتــــدامــــة من خـالل إتــــاحـــة ا
االسـتمـتاع بـالطـبيعـة النـقيـة لهذه
ــــنـــــطــــقــــة من الــــعـــــالم من دون ا
اإلضـــرار بــهــا لــكـنّ هــذا الــرهــان
اجلـــذّاب يــنـــطــوي عـــمـــلــيـــاً عــلى
صعوبة في وضع موضع التنفيذ.
تـشـكّل الـرحـلـة بـطـائـرة عـادية إلى
أرخـبيل سـفالبـارد (أو سبيـتزبرغ)
الواقع على بعد  1300كيلومتر من
الـقـطب الـشـمـالـي مـغـامـرة قـطـبـية
شهد فيه يتألف من مـثيرة إذ أن ا
مــسـاحــات بـريــة شـاسـعــة خالّبـة
ــكن مـشــاهـدة ودبــبـة قــطـبــيـة و
الــشـمس في سـمـائـه في مـنـتـصف
الـليل أو االستمتاع بألوان الشفق

القطبي تبعاً للموسم. 
لــــكنّ هـــذا األرخــــبـــيل الــــواقع في
منطقة تزيد حرارتها بسرعة تفوق
بــثـالثــة أضــعــاف ســرعــة احــتـرار
كـوكب األرض يشكّل أيضاً واجهة
ــنــاخي الــذي يــعــانـيه لــلــتــغـيّــر ا
الـعـالم ومـؤشـر إنـذار مـبـكـر لـهذه
الــظـاهـرة أشــبه بـطـائــر الـكـنـاري
الـذي كـان يُـسـتـخـدم لـرصـد وجـود

الغازات في مناجم الفحم. 
والـــواقع أن مــنــاجم الـــفــحم الــتي
كـانت الـسـبـب الـتاريـخـي لـلـوجود
الـبــشـري في هـذه الـبـقـعـة أغـلـقت
كـلــهـا تـقـريـبـاً عـلى مـرّ الـسـنـوات
وأصــبـحـت الـســيـاحــة إلى جـانب
الـبحث العلمي  الركـائز الرئيسية
لـالقتـصـاد احملـلي والـقـطـاع الذي
يشكّل أكبر مصدر لفرص العمل. 
ويـعترف مدير جمعية العامل في

-وشرُ البليةِ ما يُضحكُ .
هربة . -االدوية ا

دحون أنفسهم ..!!  -و
-الداء القد اجلديد .

يطلب الكتاب من :
07901892340

07704300759
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ـليـارات كتـاب جديد من الدراهم الى ا
صـدر لسـماحـة العالمـة السـيد حـس
الصدر وهو اجلزء التاسع والسبعون
ـعنية من (مـوسوعة الـعراق اجلديد) ا

بشؤون وشجون الوطن احلبيب .
ومن أهم فصوله :
-مَنْ هو الكاسد ?
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قــرار بــشــأن الــســمــاح بــهــا عــلى
عــكس دول أخـرى مــثل بـريـطــانـيـا
حـيث يجب أخذ الـفعالـية بالـنسبة
إلى الــكــلـفــة في االعـتــبـار. وفــسّـر
الـبـاحثـون أيـضاً جـانـباً كـبـيراً من
تــزايـد كـلـفـة األدويـة بـبـروز أنـواع
جـــــديـــــدة مـن الـــــعالجـــــات مـــــثل
ــــضــــادة الـــوحــــيـــدة األجــــســـام ا
الـنـسيـلة ومـثبـطات كـينـاز وبعض
ــــنـــــاعي رغم أن طـــــرق الــــعالج ا
فـعاليـتها غـالباً مـا تكون هـامشية.
أما السبب األخير فهو أن الهيئات
الـطـبيـة األميـركيـة غـالبـاً ما تـكثّف

ـا تفعل دول أخرى الـعالج أكثر 
فــفي األشـهــر الـســتـة األخــيـرة من
احلـــــيـــــاة يـــــتم إدخـــــال مـــــرضى
الـســرطـان األمـيـركـيـ إلى اقـسـام
ـركــزة مـرتــ أكـثـر من الــعـنــايـة ا
الــبــلــدان األخــرى ولــديــهـم فـرص
أكــبـر لـتــلـقي الــعالج الـكـيــمـيـائي.
ــشـاركـة لــلـدراسـة ـعـدّة ا وقــالت ا
رئــيـسـة جـامـعـة فــاسـار إلـيـزابـيث
ـــتــحــدة بـــرادلي لــدى الـــواليــات ا
الكثير لتتعلمه من الدول واألنظمة
األخــرى إذا كـانت عــلى اســتـعـداد

للتغيير.

الــشـمـالــيـة الــغـربـيــة لـكــنـدا.وقـال
لـشبـكة "سي بي سي" الـكنديـة "لقد
نــشـــأت عــلى أســسـي الــثــقــافــيــة
ـوكاسـ أهـمـية كـبـيرة وألحـذيـة ا
فـي هذا اإلطـار".وأضاف "أتـفهم أن
هــنـاك قـواعــد لـبــاس مـعـيــنـة عـلى
الـسـجـادة احلـمـراء لـذلك اعـتـقدت
أنـي إذا ارتــديت بــزة تـــوكــســيــدو
وربـطة عنق وقطـعة تظهر أني من
الـسـكـان األصـلـيـ فـسـيـكون ذلك
مـقبوال".وأضاف ريدفيرز أن أحذية
ـوكــاسـ "تُـعـتـبـر إلى حـد كـبـيـر ا
مالبـس تـقــلــيـديــة ورســمـيــة" لـدى
أفـراد ثقافـات كثيـرة في كندا.وكان
اخملـرج سـافـر إلى فـرنـسـا مـع وفد
مـن صــانــعـي األفالم من الـــســكــان
األصـليـ ودُعي حلضـور العرض
Les Amandiers"" األول لـــــفــــيــــلم
لــلـمــمـثــلـة الــفـرنــسـيــة اإليـطــالـيـة
فــالــيـريــا بـروني تــيــديـشي في 22
أيـار/مـايـو.وقـال ريدفـيـرز لـوسائل
إعـالم كـنــديــة كـبــرى إن مــسـؤولي
ــهـــرجـــان مــنـــعــوه من األمـن في ا
ـرور على السـجادة احلمراء ولم ا
يُـسـمح له بـالعـودة إال بـعـد تغـيـير
حـــذائه.وأوضـح عــنـــد عـــودته إلى
ـــقـــاطـــعـــة بــريـــتش فـــانـــكـــوفــر 
كـولومـبيـا "من الصـعب تفـهم أمور
كـــهـــذه. تـــســـبـب لي ذلك بـــبـــعض
احلــــزن وال يــــزال الــــوضع كــــذلك
حـتى اآلن عـنـدما أفـكـر باألمـر. لـقد
خــــــــاب ظــــــــنـي. أغــــــــضـــــــــبــــــــني
ـوكــاسـ ذلـك".وصُـنــعت أحـذيــة ا
الـبـنيـة من جـانب شـقيـقـة ريدفـيرز
الـذي قـال إنه "يتـحمـس" النتـعالـها
ــــهـــــمـــــة من فـي الــــلـــــحـــــظـــــات ا
حياته.وقال "كلما أضعها أكون في
أفـضل حـاالتي إذ أشعـر بـأني على
اتـصال بالعائلـة وبجذور مجموعة
+ديـــــنـي+".وبـــــعـــــد ســـــاعـــــات من
احلــادثــة قــال اخملــرج إنه الــتــقى
ـهـرجـان الـذين بــكـبـار مـسـؤولـي ا
اعــتـذروا مــنه ودعـوه إلى انــتـعـال
أحــــذيـــته هــــذه عـــلى الــــســـجـــادة
احلـمـراء خالل عـرض فـيـلـم ديـفـيد
ـــز أوف ذي كــــرونــــنــــبــــرغ "كــــرا
فــيـوتـشــر" في الـيـوم الــتـالي.وقـال
ريـدفيرز على فـيسبوك إنه يأمل أن
يـسـاعد احلـادث في تـوعيـة الـناس
البس الثـقافية حـول العالم بـأن "ا
لـلـسـكان األصـلـي مـقـبـولة تـمـاماً
في األمـاكن الرسمية مثل السجادة

احلمراء".

تــفــخــر تــونس بــتــاريــخـهــا" وفق
أســـطــــورة الـــشـــاشـــة الـــتي زارت
ـديـنـة الـعـتـيـقـة ومـنـطـقـة سـيدي ا
بوسعيد السياحية خالل تواجدها
ـمـثـلـة حــالـيـا في تـونس.وتـلــفت ا
ــيــة إلى انه "من الــضــروري الــعـــا
ـــشـــتـــرك" ـــاضي ا تـــذكــــر هـــذا ا
خـصــوصـا وقـد أصـبـحت الـهـجـرة
فـي هــذه األيــام تـــتــخـــذ مــســارات
عـــــكـــــســــيـــــة مـن تــــونـس نـــــحــــو
أوروبـــا.وتـــقـــول "جتـــري الـــريـــاح
وجنـــد أنــفــســنـــا ســواســيــة أمــام
الـرغبـة في الهـجرة... كـانت تونس
بـــالــــنـــســـبـــة لــــنـــا أرض حـــفـــاوة
اســتــقــبــال وآمل أن يــلــقى كل من
ـغـادرة في هـذا الـعالم يـفـكـر في ا
االستقبال نفسه" الذي حظيت به.
كـمــا أعـلن اخملـرج الـكـنـدي كـيـلـفن
ـنـتـمي إلـى مـجـتـمـعات ريـدفـيـرز ا
الـــســكــان األصــلــيـــ أنه مُــنع من
الـظهور على السجادة احلمراء في
مـهرجان كـان السيـنمائي اخلامس
والــسـبـعـ ألنه كـان يـرتـدي حـذاء
" على تـقـليـديا من نـوع "مـوكاسـ
مـــا قـــال لــــوســـائل إعالم كـــنـــديـــة
الــسـبت.ويـنــتـمي هـذا اخملـرج إلى
مــجـتـمع ") Deneديــني") لـلـسـكـان
األصـــلــــيـــ ونـــشـــأ فـي األقـــالـــيم

تواصلهما في فيلم "لو بيجون".
وحـــقــــقت كـــارديـــنـــالـي مـــنـــذ ذلك
الـتـاريخ جنـاحـات مـهـنـيـة كـبـيـرة
وقــد انـتـقـلت عــائـلـتـهــا مـعـهـا إلى
رومـا وبـدأت تـتـرك بـصـمـاتـها في
أدوار ال تـزال مـحفـورة في الـذاكرة
الـسينـمائيـة كدور "أجنيـليكا" إلى
جــــانـب آالن دوالن في فــــيــــلـم "لـــو
غـــيــبـــار" لــلـــمــخـــرج لــوتـــشــيـــنــو
فــيـــســكــونــتي.لـم يــتــوقف نــشــاط
ــمـثـلــة الـتي اتـخــذت من فـرنـسـا ا
مـقــرا لـسـكـنـهـا مـنـذ سـنـوات فـقـد
شـاركـت أخـيـراً في فـيـلم لـلـمـخـرج
الــتـونـسي رضــا الـبـاهـي بـعـنـوان
"جـزيـرة الـغـفـران" ولـعبـت فيه دور
اجلــــدّة.وكـــــان نــــســــيــــان تــــونس
بـالنـسـبة لـها كـما لـوالديـها ضـربا
ـستـحيل وظلـت منطـقة حلق من ا
الـوادي وأجـواء العـيش في تونس
عــالـقـة في ذهـنــهـا.وتـقـر بـأن "أمّي
أعــادت رسـم تــونس في إيــطــالــيــا
وزرعـت نـــبـــاتـــات من هـــنـــاك" من
بـيـنهـا اليـاسـم والـت الـشوكي
كــــمـــا "واصــــلت طـــهـي" األطـــبـــاق
الـتونسية.وكارديـنالي ابنة مهاجر
مـن صـقــلــيــة اخــتــار الــتــوجه إلى
شـمـال إفـريـقـيـا بـحـثـا عن أوضـاع
مـعــيـشـيـة أفـضل ولـذلك "يـجب أن

بـادرة التي كـارديـنالي عـلى هـذه ا
قـــامت بــهــا بــلـــديــة حــلق الــوادي
وجــمـعـيــة "ال بـيـكــوال سـيـســيـلـيـا"
(صــقـلـيـة الــصـغـيــرة) مـعـربـة عن
"االمــتــنــان لــهــذا اجلــمــيل".حتــفظ
كـاردينالي صورا جميلة من الفترة
الــــتي عــــاشـــتــــهـــا مـع والـــديــــهـــا
وأجــدادهــا في تــونس الـتـي كـانت
ـــــشـــــاركــــة "أرضـــــا لـــــلـــــفـــــرح وا
والـتـواصل".وقـالـت كارديـنـالي رداً
عـلى أسئلـة أرسلتهـا وكالة فرانس
بـرس بـالبـريـد االلكـتـروني "غادرت
(تــونس) حــ كـنت جــد صـغــيـرة.
هـي طفـولـتي ومـراهـقـتي. أصـولي
هـنـا".وكـان عـدد االيـطـالـيـ الـذين
يـعيشون في تـونس حتى استقالل
الـبالد من فـرنـسـا عام  1956يـفوق

. الـ 120ألفاً
وهـي اخـــتـــيـــرت في تـــمّـــوز 1957
"أجــمل إيـطــالـيـة فـي تـونس" حـ
كــانـت في سنّ الــتــاســعــة عــشــرة
وحـصــلت بـفـضل هـذا الـلـقب عـلى
تـذكرة سفر إلى البندقية للمشاركة
في مـهرجانـها السـينمـائي وهناك
لـفتت األنظار إليها والتقت اخملرج
مــاريـو مـونـيـتــشـيـلي الـذي عـرض
عـــلــيــهـــا أوّل دور ســيــنـــمــائي في
ــهـنــيــة بـعــد ســنـة من حــيــاتـهــا ا

مـثلة { تونس) ,أ ف ب) - تـؤكد ا
كــلــوديــا كــارديـنــالي الــتي دشــنت
األحـد شـارعا بـاسمـها قـرب تونس
الــعـاصــمـة تــمـســكـهــا بـجــذورهـا
الـتونسية وتعلقها بتونس مسقط
وذجا رأسـها الذي يشكل بـرأيها 
عــلى الــغــرب أن يــحــتــذي به عــلى
ـهـاجـرين.وقـد صـعــيـد اسـتـقـبـال ا
دشــــنت مـــنــــطـــقـــة حــــلق الـــوادي
بــالـعــاصـمــة تـونس مــسـقط رأس
كــارديـنــالي األحـد شــارعـا يــحـمل
اسـمـهـا في حيّ يـقـطـنه إيـطـالـيون
إلى الـيـوم وغـالـبـيـتـهم يـنـحدرون

من جزيرة صقلية.
مثـلة اإليطالـية التـونسية وقـالت ا
الـبـالـغـة  84عـامـا وهي مـن أشـهر
جنـــــمــــــات الـــــســـــيـــــنــــــمـــــا خالل
الــسـبــعــيـنــيـات والــثــمـانــيـات في
فــرنــسـا وإيــطــالــيـا إنــهــا ال تـزال
حتــتـفظ في نــفـســهـا "بــأشـيـاء من
تــــونس" وبـــاألخص"مــــنـــاظـــرهـــا
الـــطــبـــيــعـــيــة وأهـــلــهـــا وحــفــاوة

االستقبال وانفتاحهم".
وكـرّمت رئيسـة بلديـة حلق الوادي
ــمــثــلـة الــشــهــيـرة آمــال لــيــمـام ا
واعـتــبـرتـهـا "مـواطـنـة بـأ مـعـنى
الــكـلــمـة في مـنــطـقــة حـلق الـوادي
وفـي بلـدنا اجلـميل تـونس".وأثنت
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{ اســطــنــبــول  –وكــاالت - تــنــاقل رواد مــواقع الــتــواصل اإلجــتــمــاعي عــبــر
صفـحاتـهم مقطـع فيديـو للـممثـلة الـتركيـة الشـهيرة هـاندا أرتـشيل وهي ترقص
بطـريقـة عفـويـة ولطـيفـة على أنـغام إحـدى األغنـيات الـتركـية خالل حـفل ترويج
ية.وإتخـذت "نوكتورن" مؤخـراً من أرتشيل كوجه إعالني اركة "نـوكتورن" العـا
ـتابعـون بشكـل كبيـر مع رقص هاندا وتـغزلـوا بخفـة دمها ـنتوجـاتها.وتـفاعل ا
مـثل التـركي كاهان امـام الكـاميـرا. وكانت قـد افادت وسائل إعـالم تركيـة ان ا
يـلـدر يـنـظّم رحـلـة تـرفـيـهـيـة حلـبـيـبـته هـانـدا أرتـشـيل وذلك لـقـضـاء عـطلـة مع
دة  3 ايام فيال فخمة في هنية اذ انه استأجر  بعضـهما بعيدا عن الضغوط ا

مرماريس.
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ـــفـــقـــودين األمـــيـــركي لـألطـــفــال ا
. وفي أيار/مايو تولى ـستغل وا
احملـقـقـون الـفـرنـسـيـون حلّ أربـعة
ـتورطـون فيـها رجاالً مـلفـات كان ا
تـــتــــراوح أعـــمـــارهم بـــ  17و60
ــلــفــات األربــعــة ســنــة. وتُــظــهــر ا
تـفـاوتـأً في مـواصـفـات األشـخاص

الذين يقدمون على هذه األفعال. 
وتــعـود الـقــضـيــة األخـيـرة إلى 23
أيــار/مـايـو حـ ألـقي الـقـبض في
لـوار-أتالنتيك على رجل يبلغ نحو
 35عـــامــاً بــتــهـــمــة حــيــازة صــور
إبــاحـيـة ألطـفـال واالطـالع عـلـيـهـا.
ـركزي ـكـتب ا وقـال نـائب رئـيس ا
اخلـــــاص بــــقـــــمع الـــــعــــنـف ضــــد
األشـــخـــاص فـــريـــديـــريـك كـــورتــو
لــوكـالـة فــرانس بـرس اجلــمـعـة إنّ
الـرجل رُصـد عـلى شـبكـة اإلنـترنت

ظلمة (دارك نت) وأُبلغ عنه. ا
واعـترف الـرجل الذي سبق أن دينَ
اثـلة باغـتصاب بـارتكاب أفـعال 
أطــفـاله الـثالثـة واالعــتـداء عـلـيـهم
جـنسـياً وأحـدهم رضيع. ووجهت
إلـيه االتـهـامات في  25 أيـار/مـايو
12 ووضـع فـي الــــــــســــــــجـن. وفي 
أيــار/مــايــو أوقف شــاب يــبــلغ 17
عــامـاً في إيـفـلــ الـفـرنـســيـة بـعـد
نـحو أربعـ بالغاً في شأن تورطه
بـنـحو ألف مـقـطع فـيديـو وصورة.
وكــان الـشـاب يــصـور إخــوته غـيـر
األشــقـاء الـذين تـزيـد أعـمـارهم عن
خــــمس ســــنــــوات بـــقــــلـــيـل وهـــو
. يــغـتــصـبــهم ويــعـنــفـهم جــنـســيـاً
ووجـهت إلـيه تُـهم ووضـع في أحد

راكز. ا
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