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حـذر خبـراء من خـطـورة جتاهل
األثـار االقــتـصــاديــة والـبــيـئــيـة
الــــنــــاجــــمــــة عـن االزدحــــامـــات
ا�ــروريــة واكــتـــظــاظ الــشــوارع
بــا�ـركـبــات� وال سـيــمـا في وقت
الـــــــذروة. وقـــــــال اخلـــــــبـــــــيــــــر
االقـتـصـادي مـنـار الـعـبـيـدي في
مـداخـلـة في مـجـمـوعـة واتـساب
أمس ان (مـن اهم تــــــأثــــــيـــــرات
االزدحـام في بـغداد هـو الـتـأثـير
االقـتـصــادي لـلـوقـود ا�ـسـتـهـلك
الـضــائع نـتـيــجـة االزدحـامـات).
واضــاف ان (قــيــمـــة ضــائــعــات
الــوقـود لـلــسـيــارات في الـعـراق
نـــتــيــجــة االزدحــام  كــحــد ادنى
 495مــلـيـار ديــنـار ســنـويـا وان
هذه القيمة من الضائعات قادرة
عـــلى انــشـــاء اكــثــر من  11الف

كـيـلومـتـر من الـشـوارع التي من
شــأنـهــا تـقــلـيـل ضـيــاع الـوقـود
وبالـتـالي ضيـاع امـوال ا�واطن
والـدولـة الـتي تـسـتـورد سـنـويـا
بحـدود ثالثـة ملـيارات دوالر من
الـبنـزين بـاالضـافة الى الـبـنزين

ا�نتج محليا).
واشـــــــار الى ان (الـــــــســــــيــــــارة
الواحـدة في بغـداد والتي لـديها
خط ســيــر يــومي يــصل الى20 
كـيلـومـتـراً ذهابـا وايـابا تـخـسر
لـــتــراً ســـنـــويـــا بـــحـــدود  572 
وبقـيـمة  314الف دينـار نـاهيك
عن نــســبــة الــتــلــوث ا�ــرتــفــعـة
نــتـيــجــة هـذا االزدحــام). وشـدد
عــــلـى الــــقــــول ان (احلــــكــــومـــة
الـعــراقــيــة ال يـجــوز ان تــتــعـذر
بعـدم وجود تـخصيـصات مـالية
النشـاء الطـرق فان هـيئـة الطرق
واجلسـور قادرة عـلى االقتراض

من ا�ـصـارف احلـكـومـيـة مـبـالغ
النـــشــاء هـــذه الـــطـــرق� مــقـــابل
جـعـلــهـا طــرقـاً مــدفـوعـة الــثـمن
بـاسـعار زهـيـدة جـدا ال تـتـجاوز
ألف دينـار عـند مـرور السـيارات
خاللـهـا و�ـكـنـها تـسـديـد قـيـمة
الــقـــرض من هــذه ا�ــبــالغ الــتي
ســيــدفــعــهـا صــاحـب الــســيـارة
لـتقـلـيل مـقدار اسـتـهالك الـوقود
واالسـتــهـالك الــكــلي لــلــســيـارة
خالل فـتــرة عـمـلـهـا� االمـر الـذي
ســيــسـهـم في تـقــلــيل اســتـهالك
الــوقــود وتــقــلـــيل احلــاجــة الى

استيراد الوقود من اخلارج). 
ونــوه خــبـراء الـى بـدء تــطــبـيق
قـــانـــون ا�ـــرور اجلـــديـــد الـــذي
يشـتـمل على غـرامـات وعقـوبات
بالسـجن ومنها �ـنوع الوقوف
(30 الـف ديــــــــــنـــــــــار) و عـــــــــدم
استـخدام حـزام االمان (50 الف

دينار) واسـتخدام الـهاتف اثناء
الـــقـــيـــادة (500 الف ديـــنـــار) و
االكل او الشرب والتـدخ� اثناء
القيادة ( 50 الف دينار) و طفل

في االمـــام (50 الف  ديـــنـــار) و
عدم الوقـوف تمـاما عنـد خطوط
الــــوقـــوف ( 50 الف ديــــنـــار) و
الهروب عند احلادث ( 250 الف

ديــــنـــار مـع الــــتـــوقــــيف 3 – 1
اشهر) و تعدي االشارة احلمراء
(250 الف دينار مع الـتوقيف 1
 3 –اشـــهــر) و الــقـــيــادة عــكس
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ديالى
عــراقــيّـــونَ يــجـــمــعُــنـــــــــا الــعـــــــــــــــــــــــــــــراقُ 

نــــــرى فـي قــــــابـلِ األيّــــــامِ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدراً

عـــراقُ الـــــرُّوحِ يـــجــــمـــعُــــنـــا وإنّـــــــــــــــــــــــــــــــــا

ونـــــثــــــبُتُ حتـت خـــــيــــــمـــــتِـهِ رجــــــــــــــــــــــــــــــــاالً

ويــــــبــــــقـى رُغْمَ كـــــــــــــــــــل� ضــــــنـى الــــــلــــــيــــــالي

الـــســـيــر ( 250 الف ديـــنــار مع
الـــــتـــــوقـــــيف  3 – 1 اشـــــهــــر)
والـــقــيــادة حتت تــاثــيــر اخملــدر
(500 الف دينار مع الـتوقيف 3
 6 –اشــهــر) و الــسـيــاقــة بـدون
رخـــصـــة ( 500الف ديــــنـــار مع
التوقيف  6 – 3اشهر) و جتاوز
السرعة من  1كيلـومتراً الى 10
 50)الـف ديــــــنـــــــار) و جتــــــاوز
20 الــــــــســــــــرعــــــــة من  10الى 
كـيــلـومـتـراً ( 100الف ديـنـار) و
جتاوز السرعة من  20كيلومتراً
الى  150) 30الـف ديـــــنـــــار مع
التوقيف  3 – 1اشهر) و جتاوز
40 الــــــــســــــــرعــــــــة من  30الى 
كـيـلـومـتـراً ( 200الف ديـنـار مع
التوقيف  3 – 1اشهر) و جتاوز
السـرعـة اكـثر من  40كيـلـومـتراً
( 250الف  ديـنــار مع الـتـوقـيف

 6 – 3اشهر).
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طـرح رئيـس ائتالف الـوطنـية اياد
عـالوي� مـبـادرة حلـلــحـلـة الـوضع
الـسيـاسي� في وقت برزت عـقدتان
جــديـدتـان امـام الـفــرقـاء تـتـمـثالن
بـــتـــحـــفـظ احلــزب الـــد�ـــقـــراطي
الــكــردســتــاني عــلى قــانــون االمن
الـغذائي وصدور بيان بشأن ادارة
احلـقول النـفطيـة في االقليم. وقال
عـالوي في بـــيــان امـس انه (بـــعــد
وصــول الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة الى
حـالة من اجلمود والتوقف� والذي
يـــنــذر بــعـــواقب وخــيـــمــة� وبــعــد
مـنـاشـدات عـديـدة مـن شـخـصـيات
وطـنـيـة سيـاسـيـة واجتـمـاعـية� إال
ان واجـــبــنـــا الــوطـــني واالخالقي
يـدفـعـنـا الى ضـرورة طـرح مـبادرة
ووضـع حل مــنـاسـب ومـوضــوعي
الزمــة الــبـالد الــراهــنــة). واضـاف
(لـيـس هـنـاك فـشل وخـطـيـئـة أكـبر
وأقـسى من عـدم احـترام الـدسـتور
والـتوقـيتـات الدستـورية والـتخلي
عـن قـــيم ا�ــــواطـــنـــة). واوضح ان
(اخلــطــوات ســتــســهم فـي ايــقـاف
اخلـروقـات اخلـاصـة بـالـتـوقـيـتات
الــدســتـوريــة� وتـتــمـثل بــاخـتــيـار
حـكومـة مؤقـتة تـعمل عـلى حتقيق
االمـن واالســـتـــقـــرار في الـــعـــراق�
تــــأخــــذ عــــلى عــــاتـــقــــهــــا اجـــراء
انـــتــخـــابــات نــزيـــهــة� واخـــتــيــار
مــــفـــوضـــيـــة جـــديـــدة لـــتـــنـــظـــيم
االنـتـخـابات الـقـادمـة حتظى بـثـقة
الـشـعب العـراقي وتعـمل بشـفافـية
ونــزاهـة عــالـيـة� فــضال عن اجنـاز

قــانــون انــتــخــابي جــديــد يــحــقق
مـــتـــطـــلـــبـــات قـــرارات احملـــكـــمـــة
االحتـــاديــة الــعــلــيـــا �ــا يــضــمن
تــمـثـيالً عــادالً لـلـشــعب الـعـراقي).
ونـوه الى أن (موقع رئيس مجلس
الـــوزراء هـــو الـــصــراع الـــفـــعــلي�
وعــــلــــيه يــــجب ان �ــــنح رئــــيس
مـــــجـــــلس الـــــوزراء ا�ـــــكـــــلف في
احلــكـومـة ا�ـؤقـتــة حـريـة اخـتـيـار
كــابـيـنـته الــوزاريـة عـلى ان يـكـون
مـعيارها الـكفاءة والنـزاهة� ويقوم
بـــادارة شـــؤون الـــبالد وتـــنـــفـــيــذ
بـرنامج حـكومي يـعمل عـلى تلـبية
حـــاجـــات الـــشـــعـب وتـــوفـــيـــر مــا
يـــحـــتـــاجه الـــوطن� الفـــتــاً الى أن
ا�ــبــادرة تـضــمـنـت ايـضــاً تـقــويـة
الــدولــة واحلــكــومــة والــرئــاســات
الـــثـالث ودعــمـــهـــا في مـــواجـــهــة
التحديات والضغوطات اخلارجية
والـداخلـية� باالضـافة الى منـاقشة
خـالل االجــتــمــاع مــســائل مــهــمــة
أخــرى يـتم ادراجـهـا ضـمن جـدول
اعـمـال ا�ـؤتـمـر� وان تـعـقـد الـقوى
والـشخصيـات السياسيـة الوطنية
واالحـــزاب الــتي لــهـــا مــقــاعــد في
مـجـلس النـواب فـضالً عن �ثـل�
عـن االحتادات والنقابـات اجتماعاً
مــفـتــوحـاً القــرار صـيــغـة ا�ــقـتـرح
واخـتـيار الـشـخصـيـات للـرئـاسات
الــثـالثــة في احلــكــومــة ا�ــؤقــتـة).
واشـار الى انه يجب (يكون رئيس
الــوزراء شــجـاعــاً ونــزيـهــاً ولـيس
جــــزءاً من الـــصـــراع الــــســـيـــاسي
ويـفضل ان يـكون مسـتقالً� يـحترم
الــدسـتـور نـصــاً وروحـاً وتـنـطـبق
عـلـيه الـشروط الـقـانونـيـة الالزمة�

تــتـعـارض مع الـدسـتـور الـعـراقي�
وأن الـــدســـتـــور ال يــنـص عــلى أن
تــصـديـر الـنـفط والـغـازصالحـيـات
حـصريـة للـسلـطات االحتـادية كـما
هـو منصوص عليه في ا�ادة 110
مـن الـدستـور الـعـراقي� لـذلك تـظل
أحـــكـــام قـــانـــون الـــنـــفـط والـــغــاز
سـارية). وأضاف أنه (وفـقاً للمادة
 112 مـن الدستور العراقي � تدير
احلـكـومة االحتـادية الـنفط والـغاز
ا�ــسـتـخــرج من احلـقـول الــقـائـمـة
جـــنـــبــاً إلـى جــنب مـع حــكـــومــات
األقــالــيم واحملــافــظــات ا�ــنــتــجـة�
وســيـتـم تـوزيع إيــراداتـهـا بــشـكل
عـادل علـى السكـان� مع تخـصيص
حــصـة لـلـمـنــاطق ا�ـتـضـررة الـتي
حــرمـهــا الـنــظـام الـســابق). ولـفت
الـبيان الى أنه (وفـقا للمادة 92/2
مـن الدستور العراقي � يتع� على
مـــجــلـس الــنــواب إصـــدار قــانــون
إلنـشاء احملـكمـة االحتاديـة العـليا�
ولـكن حتى اآلن لم يـصدر مثل هذا
الـقانـون في العراق� لـذلك ال توجد
مـحـكـمـة احتاديـة مـنـشـأة �وجب
الـدستور واحملكمـة احلالية ليست
لـها صالحيات اصـدار قرار بإلغاء
قانون قانون النفط والغاز رقم 22
لعام  2007 وفـي االقليم وبالتالي
يـظل قانون الـنفط والغـاز حلكومة

إقليم كردستان ساري ا�فعول).
فـي هـــذه االثـــنــــاء وصل اعـــضـــاء
الــلــجــنــة الــتــفــاوضــيــة لــلــنــواب
ا�ـسـتقـل� الى اربـيل لـلقـاء رئيس
احلـزب الـد�ـقراطي الـكـردسـتاني
مــسـعـود الـبـارزاني من اجل طـرح
مــبــادرة  إلنــهــاء حــالــة االنــسـداد

الــــســــيــــاسـي. وقــــال مــــصـــدر ان
(مــجــمــوعــة من اعــضـاء الــلــجــنـة
الــتــقت �ــثـلــة اال� ا�ــتــحـدة في
الــعــراق جـيــنـ� بـالسـخــارت قـبل

ثالثة ايام لنفس السبب).
واسـتـقـبل رئـيس إقـلـيم كـردسـتان
نـيـجيـرفـان البـارزاني� امس االحد
وفـد األعـضاء ا�ـستـقـل� ا�ـعروف
بـلجنة التفـاوض� وقال بيان تلقته
(الـــزمــان) انـه (� في لــقـــاء بــحث
آخــــــر مـــــســــــتـــــجــــــدات الـــــوضع
الـــســيـــاسي� والــتـــحــديـــات الــتي
تـواجهه ومساعي حتـقيق التفاهم
بـ� األطراف الـسياسـية واخلروج
من االنسداد والركود السياسي).
وشـرح الوفد هدفه من زيارة إقليم
كــردســتــان� وأنــهم يــريــدون لــقـاء
رئـاسـة إقـليـم كردسـتـان واألطراف
الـسياسـية والتـحاور معـهم بهدف
الـتـقـريب ب� األطـراف الـسيـاسـية
والـعـثـور عـلـى منـفـذ لـلـخـروج من
حـــالــة االنـــســداد الـــســيـــاسي في

العراق.
وجــدد الــبــارزانـي (الـتــعــبــيــر عن
مـسـانـدته ودعـمه جلـهـودهم ولـكل
ا�ــسـاعي واخلـطــوات الـتي تـعـمل
عــــلـى الــــتـــقــــريـب بــــ� األطـــراف
الـــســـيـــاســيـــة وجتـــاوز ا�ـــشــاكل
والـصعوبـات التي تواجه العـملية
الــســيــاســيــة في الــعـراق� آمالً أن

تثمر جهوهم نتائج جيدة).
وعـد محـللـون (حتفظ الـد�قراطي
الـــكــرســتـــاني عــلـى قــانــون األمن
الـغذائي وبـيان سلـطة الـقضاء في
االقــلــيم عــقـبــتــ� جـديــدتــ� امـام

مهمة النواب ا�ستقل�).
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ــــفــــاقُ ونـــــحنُ عـــــلـى هــــــــــــواهُ لـــــنـــــــــــــــــــــــا اتـ�

وإنْ غَـــــــطّـى عـــــــلى الــــــــلـــــــيـــــــــــــــــلِ ا�َـــــــحـــــــاقُ

نُــــــطــــــيـقُ ألجــــــلِهِ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ال يُــــــطــــــاقُ

ــــبــــاقُ ـــبـعُ الــــطـ� ولـــــو شُــــقَّـتْ بــــنـــــــــــــــــــــــا الـــــسـَّ

ــــســــاقُ لـــــنــــا مـــــــــــــــــــــــع نـــــخــــلِـهِ الـــــعــــالـي اتـ�
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حـقق اطـفـال العـراق تـفوقـا عـلمـيا
جــديــدا بــحــصــولــهم عــلى ا�ــركـز
األول فـي الــــبـــطــــولــــة الـــدولــــيـــة
لــلـحـســاب الـذهـني الــسـريع الـتي
أقـــيـــمـت في جـــمـــهـــوريـــة مـــصــر
الـعـربـية  بـتـحقـيـقـهم أعلى نـسـبة
جــوائـز فـي فـئــات مـتــعـددة شـارك
فـــيـــهــا  2000مـــتـــســـابق من 19
دولة.واشار الطلبة الى ان (فوزهم
جـاء نتـيجـة جهـودهم التي دعـمها
مــدرسـيـهم وعــوائـلـهم ورعــايـتـهم
الــعــلـمــيــة من قـبـل مـركــز تــنـمــيـة

االبداع الدولي في العراق). 
 وكــانت جـائــزة (بـطل ســوبـر) من
نــــصــــيب كــــرار مـــحــــمـــد ظــــاهـــر
ومـصطـفى سامر مـحمـد من بغداد
و اخلــطــاب عـمــر زحـام من صالح
الـديـن�امـا جائـزة (الـبـطل) فـكـانت
مـن نـصيـب :مـحمـد حـسن يـوسف
وحـــســ� عالء جــمـــعــة وبــريــنــاز
حــسن عــبــدالــزهــرة وعــلي حـارث
حــســ� وحــسن حــســ� غــا� من
بــغـداد ونـور احلـسـ� صالح تـقي
وعـلي السجـاد باسل ودينـا محمد

قاسم من كربالء.
كـما حـصد جائـزة ا�ركز األول  كل
مـن رغــد فــوزي ســعــود من صالح
الـدين �ويـامن مـحـمـد فـاضل ونور
احلــســ� بــاسم مــحــمــد ومــحــمـد
حـسـ� كـر� وحـسن عـلي مـحسن
وأمـــيـــر عــبـــاس عـــبــد الـــهــادي و
احلـسن اشـرف عـبد الـهادي و درة
خـالد محـمد من بغداد ومـب� قائد
خـــضــيــر مـن صالح الــدين ورهف
هـادي نـاجح من كـربالء .فيـمـا نال

جـائـزة ا�ـركـز الـثـاني كل من رقـية
عـلي عماد ومـصطفى محـمد احمد
ومـصطفى خضـير كاظم من بغداد
ونــيـنــا مـحـمــد خـضــر من كـركـوك
وانـــوار بــشـــار عــبــد الـــعــزيــز من
صـالح الدين  وميار كرم امجد من
ا�ـوصـل وبـسـمـلـة صـبـاح شـدهان
مـن كــربالء .ونــال جـــائــزة ا�ــركــز
الـثـالث  مـحـمـد مـهـدي علـي وعلي
حـــيــدر مــالـك من الــنـــجف وســمــا

محمد غازي من صالح الدين.
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في جـر�ة غريبة من نوعها�  3 شـبان أقدم على قطع أذني شاب في  18من
الـعـمـر في مـخـيم شـاريـا للـنـازحـ� ا�يـزيـديـ� جنـوب مـحـافـظـة دهـوك. وقال
الـشاب وجـدي الـذي يـرقد في احـد مـستـشـفيـات دهـوك انه (قبل يـومـ� كنت
خارج اخمليم واحـد اصدقـائي نتـابع مبـاراة ايطـاليـا واألرجنـت� وبـعد عودتي
الى اخمليم حـوالي السـاعة الـواحدة بعـد منـتصف الـليل وفي الـطريق فـوجئت
بأحـد األشخاص  وهو يقـوم بركلي ووقعت عـلى األرض في وادي صغير ب�
اخمليم ومجـمع شاريا). وتـابع (بعدهـا قام بضربي عـلى جميع انـحاء جسدي
وكـانـوا ثالثـة اشـخـاص لم اتـعـرف عـلـى مالمـحـهم).  وضـاف الـشـبـاب "لـقـد
وضـعـوا رأسي عـلى األرض وقـامـوا بـقـطع أذني االثـنـ� وبـعـدهـا اغمـي علـيه
ووجـدت نـفـسي بـا�ـسـتـشـفى). وقـالت شـرطـة دهـوك ان (الـتـحـقـيـقـات جـارية

لكشف مالبسات القضية"� مبينا أن "أسباب ا�ر�ة ال يزال قيد التحقيق) الشاب وجدي 

وظـيــفـتُـهــا خـدمــةُ ا�ـواطن� وهي
لـيـست مـقــدّسـة وال مـحـصّـنـة من
الـنـقـد� بل إن الـنـقـد حقّ أسـاسي
يكـفـله اجملال الـعـام الد�ـقراطي�
وال �ــــــكـن أن يــــــدخـل في بــــــاب
الـتــشـهــيـر� �ــا أنه ال يــتّـجه إلى
األشـــــــخــــــاص فـي حــــــيــــــاتـــــــهم
الشخصـية� بل بوصفـهم موظف�
عــمــومـــيــ�� وأنه ال يـــحقّ لــهــذه
ا�ــؤسـســات احلــكم عــلى الــنـاس
وتصنيفهم من خالل نواياهم� أو
فـهـمـهـا وتـأويـلـهـا اخلـاص لـهـذه
النوايا� مـا يجعل مـنها أقرب إلى
أن تكون مـحاكم تفـتيش لضـمائر
ا�واطـنـ�. وأشـار الـبـيان إلى أن
ا�دوّنـة الـتـشريـعـيـة العـراقـيـة ما
زالت تستند إلى ما شرّعه النظام
الــــشـــمــــولي الــــســــابق� وأوصى
بضـرورة تعـديل هـذه ا�دوّنـة �ا
يــــــنـــــــســــــجـم مع ا�ــــــادة 38 من
الـــدســتـــور الــعـــراقي� وا�ـــبــاد�
العـا�ـية حلـقـوق اإلنسـان وحـرية

التعبير.

قـــالـــوا انــهـــا تـــشـــهــد تـــراجـــعًــا
مــلــحــوظًـا� فـي ظل تــزايــد أوامـر
االعتقـال التي تسـتهدف نـاشط�
وأدباء� مستندة إلى قوان� سُنّت

في زمن النظام السابق.
واكد الـبيـان الذي صـدر اجلمـعة�
بعنـوان دفاعًا عن حـرية التـعبير�
أكـد أن اخلــروقــات ا�ــتــزايـدة في
مجال حـرية الـتعـبيـر في العراق�
تلك الـتي تـمارسـها أطـراف بارزة
في سـلـطـات الـدولـة العـامـة� ومن
يـشــغـلـون مــنـاصب عــلـيـا فــيـهـا�
تــســتــهــدف من يــنــتــقــدون األداء
العمومي� وهي تـستنـد غالباً إلى
تـــبــــريــــرات من نـــحــــو "اإلســـاءة
�ـــؤســــســـات الـــدولــــة" و"إهـــانـــة
القضـاء" و"التـطاول عـلى الرموز"
وســوى ذلك� في وصف آراء تــقع
في صـلب مـجـال حــريـة الـتـعـبـيـر

التي كفلها الدستور العراقي.
ــعــون عـلى الــبــيـان عــلى مـا ا�ـوقّ
سـمّـوه ثـوابت د�ـقـراطـيـة� وهي
أن مــؤســســات الــدولــة الــعــامــة�

التشريعية والقضائية في تشريع
القـوانـ� ا�هـمة.وذكـر بـيان أمس
أن (زيـــــدان أســـــتـــــقـــــبل رئـــــيس
واعـضـاء الـلـجـنـة الـقـانـونـيـة في
مــجــلـس الــنــواب وبــحـث مــعــهم
الــــتـــعــــاون بــــ� الـــســــلـــطــــتـــ�
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بــحـث رئــيس مـــجــلس الـــقــضــاء
األعــلـى فــائـق زيــدان� مـع رئــيس
واعــضــاء الــلـــجــنــة الــبــر�ــانــيــة
القانونية التـعاون ب� السلطت�

التشريعية والقضائية في تشريع
القوان� ا�همة).

ووجّه مثـقفـون وادباء ونـاشطون
بيـانًا اسـتنكـروا فيه واقـع حقوق
اإلنــــســـان فـي عـــمــــوم الــــعـــراق�
والسـيــمـا حــريـة الــتـعــبـيــر الـتي
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أخـمـدت فرق الـدفـاع ا�دني حـريـقاً
إنـدلع في مـخـازن جتـارية بـبـغداد.
وقــالت ا�ــديــريـة فـي بـيــان تــلــقـته
(الـــزمــان) أمس إن ( فـــرق الــدفــاع
ا�ــدني جنـحت بــإحـتــواء وإخـمـاد
حـــريـق كـــبـــيـــر إنـــدلع في أربـــعـــة
مـخازن لـلبالسـتيك مسـقفـة بألواح
سـندوج بـنل في مـنطقـة الطـوبجي
بــــجـــانـب الـــكــــرخ). وأضـــاف أن (
الـفـرق إقـتـحمت اخملـازن احملـتـرقة
وكـافحت الـنيران بـوقت قياسي ) .
وتــابـعت أن ( الـدفــاع ا�ـدني طـلب
فـــــتح حتـــــقـــــيق لـــــتــــلـك اخملــــازن
وإسـتـدعـاء خبـيـر األدلـة اجلنـائـية
لــرفع الــعـيــنــات وحتـديــد أســبـاب
احلـــريـق ). في ســـيـــاق مـــتـــصل (
أخـمـد الـدفاع ا�ـدني حـريـقـاً اندلع
بـكليـة التربيـة في جامعة واسط ).
وقـال بيـان تلقـته (الزمان) أمس إن

( ا�ـديـريـة  أفادت بـالـسيـطـرة على
احلـــريق الــذي انــدلـع داخل قــاعــة
ا�ـؤتـمـرات الكـبـرى التـابـعـة لكـلـية
الـــتــربـــيــة لــلـــعــلـــوم اإلنــســـانــيــة
بـاجلـامـعـة ). وأضـاف أن ( الـقـاعة
مـغلفة بألواح األليكبوند الذي يعد
مـــخـــالــفـــا إلجـــراءات الـــسالمــة ).
وأوضـح ان ( فــرق الــدفــاع ا�ــدني
أبـعـدت خـطـر انتـشـار الـنـيران إلى
مـرافق الـكلـيـة بالـتـزامن مع تـنفـيذ
عـــــمــــلـــــيــــات إخـالء الــــطالب دون
تـــســجـــيل إصـــابــات بـــشـــريــة مع
حتــجـيم األضــرار ا�ـاديــة وفـتـحت
حتـقيقاً باإلعتماد على تقرير خبير
األدلـة اجلــنـائـيـة لـتـحـديـد أسـبـاب
إنـــدالع احلـــريق ). عـــلى صـــعـــيــد
مـتـصل ( إنـدلع حريق داخل بـنـاية
مـتــخـذة لـشـركـة صـيـرفـة من ثالثـة
طـوابق اخمـدته فرق الـدفاع ا�دني
فـي مــــنــــطــــقــــة شــــارع اجلــــزائـــر
�ـحــافـظـة الـبـصـرة ). وقـال بـيـان

تـلـقته (الـزمان) أمس إن ( أكـثر من
خـمس فـرق إطـفـاء طـوقت الـنـيران
الـتي انـتـشـرت بسـرعـة في واجـهة
الـبــنـايـة نـتـيـجـة اسـتـخـدام ألـواح
تـــغـــلـــيف والـــتي تـــعـــد مـن ا�ــواد
اخملــالــفــة لـقــانــون الــدفــاع ا�ـدني
ا�ـرقم  44لـسـنة  .( 2013وأضـاف
أن ( الـــفـــرق عــــاجلت احلـــريق من
أربــعـة مـحــاور وعـثـرت عــلى جـثـة
مـواطن فارق احلياة بعد احلريق )
. وأوضـح أن ( اجلــثـــة نــقـــلت إلى
دائـرة الـطب الـعـدلي فـي احملـافـظة
وفق اإلجــراءات الـقـانــونـيـة فــيـمـا
طــلب الــدفـاع ا�ــدني فـتح حتــقـيق
لتحديد أسباب احلريق في البناية
). عـلى صـعيـد آخـر أصدرت هـيـئة

اياد عالوي
وألَّــــا يــــكـــون االخــــتــــيـــار ضــــمن
مـــتــبــنــيــات شــخــصــيــة بل وفــقــاً
السـتشارات وطنية واسعة� وأن ال
يـــكــون خــاضـــعــاً ألي من احملــاور
الــدولــيــة او اإلقــلـيــمــيــة� ويـوازن
عـالقات العراق مع جميع األطراف
الـدولية واإلقليميـة ويحترم تقاليد
الــــشــــعـب الــــعـــراقـي الــــديــــنــــيـــة
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة ويـــعـــمل ضـــمن
بـرنـامج حـكـومي متـكـامل و�ـتلك

رؤية إدارية متميزة).
وفــــاجـــأ نـــائب رئـــيس الـــبـــر�ـــان
شـاخـوان عبـدالـله حلـفـاءه بالـقول
(لــســنــا مع تــمـريــر قــانــون الـدعم
الـطـار� لألمـن الـغذائـي بـصيـغـته
األخـيـرة). وقال ان (عـدداً من مواد
القانون تتضمن أبواب صرف غير
ضـرورية تزيـد من مخاطـر شبهات

الفساد والهدر با�ال العام).
واضـاف ان (ا�ـادة  13 مـن قـانون
اإلدارة ا�ـالية رقم  6 لـسنة 2019

وآلـيـة الصـرف بـنسـبة  1/12 فـما
دون مـن إجــــمـــالـي ا�ـــصــــروفـــات
الـفـعلـيـة للـنفـقـات اجلاريـة لـلسـنة
ا�ـالـيـة الـسـابـقـة كـفـيـلـة بـتـسـيـير
إدارة شــؤون الـبالد لــهـذه الــسـنـة
ا�ـاليـة). وفاقم الـوضع ما تـداولته
مـواقع التواصل االجـتماعي بشأن
اصــــدار مـــجـــلس قــــضـــاء إقـــلـــيم
كــردســتـان� الــسـبت� بــيـانــاً حـول
الـعمـليات ا�ـتعـلقة بـالنـفط والغاز
وكـيـفـيـة إدارة احلـقـول الـنـفـطـيـة.
وشــدد الـبــيـان عــلى (إن احملــكـمـة
االحتــاديـة غــيـر دسـتــوريـة ولـيس
لــهـا ســلـطـة إللــغـاء قـانــون الـنـفط
والـغـاز حلكـومة إقـلـيم كردسـتان).
وأوضـح الــــبــــيــــان أن (إجــــراءات
حــكــومـة إقــلـيـم كـردســتـان بــشـأن
عــمـلـيـة الــنـفط والـغـاز عـام 2005
قـانونـية� وأن احـكام قـانون الـنفط
والــــغـــاز رقم   22 لــــســـنـــة2007
الــصــادر عن بــر�ــان كــردســتـان ال

نيجيرفان البارزاني
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الـنـزاهة اإلحتـادية أمـراً بـإستـقدام
ا�ــديـر الــعــام لـدائــرة الـصــحـة في
مـحافظـة صالح الدين سابـقاً� على
خـلفيَّة قضية هدر في ا�ال العام ).
وقـال بيـان تلقـته (الزمان) أمس أن
( دائـرة التحقيقات في حديثها عن
األمر الذي أصدرته محكمة حتقيق
ـة بــقـضــايـا صـالح الـدين اخملــتـصـَّ
الـنـزاهـة� بإسـتـقدام ا�ـديـر أشارت
إلـى أن ا�ـتــهم  جــهــز ا�ــؤســسـات
الــصـحـيـة فـي احملـافـظـة بــكـمـيـات
كــبـيـرة من أجـهــزة مـاسك سـيـبـاب
قــنــاع وجه ). وأوضـح أن ( قــيــمـة
تــلك األجـهــزة بـلـغـت نـحـو ســبـعـة
مـليارات ديـنارٍ� مبـيناً أنـها جُهزت

رغم عدم احلاجة الفعلية لها ).
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{ الريـاض (أ ف ب) - استقبلت السعودية طالئع احلجاج ا�ت� من خارج ا�ملكة�
وذلك لـلـمـرة االولى مـنـذ تـفـشي وبـاء كـوفـيد- 19 الـذي دفع الـسـلـطـات حلـصـر أداء
ا�ـنـاسك بـا�ـقـيـمـ� في الــبالد ومـنع قـدوم ا�ـسـلـمـ� مـن أنـحـاء الـعـالم في الـعـامـ�

ا�اضي� فيما وافقت على تسيير رحالت العمرة من العراق عبر الطريق البري.
وتـسـتـعـد الـسـعـوديـة الـتي خـسـرت
إيــرادات مــهــمــة جــراء الــتــوقف عن
اســـتـــقــبـــال احلـــجـــاج من اخلــارج�
لـلـسـمـاح �ـلـيـون مـسـلم بـأداء احلج
هــــذا الــــعــــام مـن داخل ا�ــــمــــلــــكــــة
وخـارجـهـا� كــمـا أعـلـنت في نـيـسـان
ا�ــــــــاضـي. ووصـل حـــــــــجـــــــــاج من
انـدونـيسـيـا إلى ا�ـديـنـة ا�ـنورة في
غرب ا�ـملكـة السبـت لزيارة ا�ـسجد
النبوي� قبل أن يتوجّهوا إلى مدينة
مـكـة ا�ـكــرمـة في األسـابـيع الـقـادمـة
لـالســـتـــعـــداد ألداء احلج الـــشـــــهـــر

ا�قبل.
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وقـــال وكـــيـل وزارة احلج والـــعـــمـــر
لـشـؤون الـزيــارة مـحـمـد الـبـيـجـاوي
لقـناة "االخـبـارية" احلـكومـية "الـيوم
اسـتقـبـلـنـا اولى طالئع حـجـاج بيت
الـــــله احلــــــرام لـــــهـــــذا الـــــعـــــام من
انـدونيـسـيا� وسـتـتـابع الرحالت من
ماليزيا والهند". وتابع "اليوم نسعد
باستقبال ضيوف الرحمن من خارج
ا�ـملـكـة بـعج انـقطـاع عـامـ� بـسبب
اجلــائـحــة"� مـضــيـفــا "نـحن ســعـداء
وبكامل جهوزيتنا".بلغ عدد احلجاج
العام  2019  نحو  2,5 ملـيون حاج�
لكن بـعـد تفـشي فـيروس كـورونا في
 2020ســــمـــحـت الـــســـعــــوديـــة أللف
شخص فـقط من داخل ا�مـلكـة بأداء
الفريـضة� قبل أن يـتم رفع العدد في

طــاقـته االســتـيــعـابــيـة ومن دون أي
تباعد� رغم أن وضع الكمامة ال يزال

الزاميا. 
وفـي أوائل آذار ا�ـــــاضي� أعـــــلــــنت
ا�ـمـلــكـة رفع مـعـظـم الـقـيـود �ـا في
ذلك التـباعـد االجـتمـاعي في األماكن
الـعامـة واحلـجـر الصـحي لـلـوافدين
الـذين � تـطـعـيـمـهم� وهي خـطـوات
كــان من ا�ــتــوقـع أن تــكــون مــقــدمـة
للـسماح بـوصول احلـجاج ا�سـلم�
من اخلـارج هـذا الــعـام. من جـهـتـهـا
عقدت الهيـئة العليـا للحج والعمرة�
مــؤتـمــرهــا األول اخلـاص بــســائـقي
حـــافالت نـــقل احلج الـــبـــري.  وأكــد

رئيس الـهـيئـة سـامي ا�سـعودي في
بـيـان (الـدور اجلـوهـري الـذي �ثـله
السـائقـ� وأدائـهم احملوري في دعم
وجنـاح عـمل الـهـيـئـة واصـفـا ايـاهم

بالقادة).
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وأوضح (فــــوائــــد الــــنــــقل الــــبــــري
للحجـاج منهـا الفوز بزيـارة ا�سجد
الـنـبـوي ا�ـبـارك �رتـ� خالل مـوسم
احلج وسهولة التنـقل ما ب� ا�دينة
ا�ـنـورة ومـكـة ا�ـكـرمـة�  اضـافـة الى
إمـكـانـيــة الـرجـوع الى أرض الـوطن
دون الـتـأثـر بـتـلـكـؤ وتـأخيـر رحالت
الـعــودة عن طــريق اجلـو).  وأوصى

السائـق� بضـرورة  (االلتزام بـقيافة
الـزي الـرسـمـي وأن يـظـهـروا بـابـهى
حـلـة ألنـهـم �ـثـلـون واجـهـة الـوطن�
وتطبيق الـقوان� واألنظـمة ا�رورية
في ا�ــمـلــكـة الــعـربـيــة الـســعـوديـة).
وشدد على (أهمـية التقـيد بتبـليغات
وتـوجيـهـات جلـنة الـتـفـويج في مـكة
ا�ـكـرمـة وا�ـديـنـة ا�ـنـورة� والـتحـلي
بــســـعــة الــصــدر عــنــد الــتــعــامل مع
احلـجــاج بـاعــتـبـارهم آبــاء وأمـهـات
وأخوة لهم)� وزف ا�سعودي  بشرى
مـوافـقـة الـسـلـطـات الـسـعـوديـة عـلى
تسسـيير رحالت العـمرة بعـد انتهاء
مــوسم حج هـذا الــعــام� مـشــيـرا الى

العام الـتالي الى سـت� ألـفا ملـقح�
بـالـكـامل جــرى اخـتـيـارهم بـواسـطـة
الــــــقــــــرعــــــة. وحــــــددت وزارة احلج
ضــوابـط تــنص عــلـى أن يــكــون حج
هذا العـام "للفـئة العـمرية أقل من 65
عـــامــــا� مع اشــــتـــراط اســــتـــكــــمـــال
الــتــحـصــ� بــاجلــرعـات األســاســيـة
بـلـقـاحـات كـوفـيـد- 19 ا�ـعـتـمـدة في
وزارة الــــصـــــحــــة الـــــســــعـــــوديــــة".
واشـتـرطت السـلـطـات عـلى احلـجاج
مـن خـارج ا�ــمــلــكــة تـقــد� نــتــيــجـة
فحص فيروس كـورونا سلبيـة لعينة
أخـذت خالل  72 ســاعــة قــبل مــوعـد
ا�ــــغــــادرة. وشــــددت عـــلـى ضـــرورة
الــــــتـــــــزام احلــــــجـــــــاج اإلجــــــراءات
االحــتــرازيــة واتــبــاع الــتــعــلــيــمــات
الــوقـــائـــيـــة خالل أداء مـــنـــاســكـــهم
"حـفـاظـا عـلى صـحتـهم وسـالمتـهم".
وقد تسبّب الوباء في خسارة ا�ملكة
�ــــصـــــدر إيـــــرادات رئــــيـــــسي إذ إن
مـلـيـار الـســعـوديــة جتـنـي نـحـو  12 
دوالر ســنـــويــا من الـــعــمــرة واحلج.
كـذلك� عـرقل خـطط ا�ـمـلـكـة لـلـتـحول
إلـى دولــــــة ســــــيــــــاحــــــيــــــة ضــــــمن
استراتـيجيـة تنويع االقـتصاد لوقف
االرتـهـان لــلـنـفط.وكـانـت الـسـعـوديـة
أغـــلـــقت ا�ـــســـجـــد احلـــرام فـي آذار
2020. وفي تـــشــــرين األول ا�ـــاضي�
عاد ا�سجـد الذي يضم الكعـبة� قبلة
ا�سـلمـ�� لـيسـتقـبل ا�صـل� بـكامل

إمـــكــانــيــة ان يـــكــون الــعــراق �ــرا
لـقوافل مـعـتـمري الـدول اجملـاورة �ا
فيه مـن فوائـد اقتـصـادية وسـياحـية

كبيرة للبلد. 
وقـالت الـهـيـئة ان (احلـج براً أفـضل
من اجلـــو الحـــتــمـــال تـــأخــر رحالت
الــــطــــيـــــران بــــســــبـب الــــعــــواصف
الـــتـــرابــــيـــة). واضـــافت ان (رحالت
احلج البـري هذا العـام تنـطوي على
�ـيـزات عـدة وتـكـون افـضل بـكـثـيـر
من احلـج جـواً لــســهــولــة الــتـفــويج
واحلركـة وتـوفيـر حـافالت سـياسـية
حديثة وكذلك عـدم تأخر عودتهم من

الديار ا�قدسة).

≈U³I²Ý‰∫ رئيس حكومة اإلقليم يستقبل ا�سؤولة اإليطالية

يـشـارك فـيـهـا خـبـراء ا�ـيـاه والـبـيـئة
والــصـحــة الـعــامـة والــطـاقــة� الـيـوم
األحـد  5 حــزيـران عــبــر مـنــصـة زوم
اإللـكـتـرونــيـة �ـنـاسـبـة يـوم الـبـيـئـة
الــعـــا�ي حتت شــعـــار ال�ــلك ســوى
أرض واحـدة . وحـسب كـتاب رسـمي
مــوجه من اجلــمــعـيــة إطــلــعت عــلـيه
(الزمان) أمس فإن ( احللقة النقاشية
ستـهتم �وضـوعات تـتعـلق با�وارد
ا�ائـيـة في العـراق والـتحـديـات التي
تـــواجـه الـــعــــمل وعــــرض احلــــلـــول
ا�مكنة). وأضافت ( ستُعد ورقة عمل
تلخص أهم اإلستنـتاجات على ضوء
ا�ناقشـات� التي ستُطـرح في ا�ؤتمر
الــعــلـــمي حــول ا�ــوارد ا�ــائــيــة  في
الـعراق الـذي سـيـعـقـد في يو سي ال
في لــنــدن لـهــذا الــعـام ). ويــعــد يـوم
البيئة العا�ي أحد أهم األيام الدولية
إحـتـفـاالً بـالـبـيـئـة� ويـعـقـد اإلحـتـفـال
سـنــويـاً بـهــذا الـيـوم مــنـذ عـام 1973
وفق بـرنـامج األ� ا�ـتـحـدة لـلـبـيـئـة�
ويكـون اإلحـتفـال أكبـر مـنصـة عا�ـية
لـلـتواصـل البـيـئي حـيث يـحـتـفل فيه
ا�اليـ� من الـنـاس في جـمـيع أنـحاء
العالم. وتأتـي اإلحتفاالت لـهذا العام
حتت شـــعــار ال �ـــلك ســوى أرض -
الـعـيش بـشـكل مـستـدام في وئـام مع

الطبيعة.

في جـانب الــرصـافـة وبــالـتـعـاون مع
دائرة ا�تنزهـات والتشجيـر ستباشر
يوم غد بزراعة 10 آالف شجرة ضمن
حـــمـــلـــة (#بـــغــداد_تـــزرع) في قـــنــاة
اجلـــيش بـــطــول 42  كـــيـــلـــومـــتــراً).
واضـاف ان (هـذه احلمـلـة سـتـسـتـمر
لــــزراعـــــة الـــــســـــاحــــات واحلـــــدائق
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اطــلــقت امـانــة بــغـداد حــمــلـة كــبـرى
لــزيــادة ا�ــســطــحــات اخلــضــراء في
الــعــاصــمــة بـعــنــوان (بــغــداد تـزرع)
تـــــشــــمـل زراعــــة  10 آالف شـــــجــــرة
كــمـرحــلــة اولى . وذكـر بــيــان تـلــقـته
(الـزمـان) امس ان (الــدوائـر الـبـلـديـة
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تسـريب االسـئلـة االمتـحـانيـة اجلر�ـة التـي ازادادت خالل الفـترات الـسـابقـة بشـاعة
بـسبب مـاتـسـببه في اثـار نـفـسيـة لـلطـلـبة فـي هذا الـعـمر الـفـاصل من حـياتـهم وتـؤثر
تـاثـيـراً مـبـاشـراً عـلى تـركـيب شـخـصـيـاتـهم وثـقـتـهم بـابـائـهم من ا�ـنـظـومـة الـتـربـويـة
والتعلـيمية � وهذه اجلر�ة اخذت بالتصاعد سنوياً وبصورة اكثر جرأة واكثر تهاون

مع اجراءات قد تبدو بانها ضعيفة رغم كل الوعود السنوية بالسيطرة عليها .
عـلى الـرغم من ان قـانـون الـعقـوبـات الـعراقي رقم  111 لـسـنة  1969 قـد عـالج اغلب
انـواع اجلـرائم � أال انه يـؤخـذ عـليـه لم يجـرم اجلـرائم ا�ـتـعـلـقة بـتـسـريب االسـئـلة او
النتائج االمتحانية � وقد يكون ان � تكيفها كصورة من صور جر�ة خيانة االمانة �
اال ان هـذا الـتـكـيـيف اليـكـفي كـوسـيـلـة لـلـردع لـهذه اجلـر�ـة والـتي حتـتـاج الى نص
واضح وصـريح لتـجـر�هـا � لـذلك صدر قـرار مـجلس قـيـادة الثـورة ا�نـحل �ـل� هذا
الـفـراغ بـاصداره الـقـرار ا�ـرقم (  ( 132لـسـنـة  )) 1996 ا�ـعـاقـبـة كل من افـشى او

تداول بصورة غير مشروعة اسئلة االمتحانات الرسمية )) 
والـتي نصت الفقرة اوال /  1منه عـلى ان (( يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنة� كل
من ســرب او افـشى او ذاع او تــداول بـصــورة غـيــر مـشــروعـة اســئـلــة االمـتــحـانـات

ا�درسية النهائية او اسئلة االمتحانات العامة.))
ونص البند  2 منه على ان (( وتـكون العقوبة السـجن مدة ال تزيد على سبع سنوات�
اذا كان مـرتـكب اجلـر�ـة عضـوا في جلـان االمـتحـانـات او من واضـعي اسـئلـتـها او

مكلفا بنقلها او باحلفاظ عليها او بتهيئتها او بتغليفها او بترجمتها.))
ونص الـبـنـد  3مـنه عـلى ان (( وتـكــون الـعـقــوبـة احلبـس مــدة ال تـزيد عـلـى سـنة اذا
كـانت اجلـر�ـة ا�ـنصـوص عـلـيـهـا في الـفـقـرت� (1و (2من هـذا الـبـنـد قد نـشـات عن

تقصير او اهمال.)) 
واسـتثـنى الـقرار بـعد ان � تـعـديله �ـوجب قـرار مجـلس قـيادة الـثورة (47)  تـعديل
قـرار  1996/132 الـنــسـاء مـن اجـراءات الــتـوقــيف واحلـجــز من اجــراءات الـتــوقـيف
�ـوجب البند  1من باضافـة البنـد خامسـا الصل القـرار وكاالتي (( تسـتثنى الـنساء
من اجراءات التـوقيف واحلجز خالل مدة التحقيق واحملاكمة في القضايا التي يحلن
بها �ـوجب هذا القرار� وتـقبل منهن الـكفاالت الى ح� صـدور قرارات قضائـية باتة

في قضاياهن )) .
وقانونيا فأن قانون وزارة التربية رقم ( 22)  لسنة  2011

وزع الـواجبـات وحـسب االخـتصـاصـات الدارات الـوزارة وكذلك مـانـظـمه نظـام نـظام
وزارة الـتربـية رقم (13) لـسـنة  1972 والـذي نـصت ا�ادة  9 مـنه علـى ان (( اللـجـنة
الـعـليـا لتـطويـر ا�نـاهج والـوسائل واالمـتحـانات يـؤلف وزير الـتـربيـة جلنـة علـيا دائـمة
لـغـرض تـطـويـر مــنـاهج الـدراسـة ووسـائــلـهـا واسـالـيـب تـدريـسـهـا وتـقــو� نـتـائـجـهـا
وامتـحانـاتهـا �تطـويرا مسـتنـدا الدراسـات والبـحوث الـعلـميـة منـظور فيـه الى حتس�

نوعية العمليات التربوية وزيادة كفايتها وانتاجيتها على الوجه االتـي : - 
 1- احد وكالء الوزارة - رئيسا

 2- ا�ـديـرين العـام� لـلمـناهج والـوسائل الـتعـلـيمـية ولـلتـقو� واالمـتحـانات والـتعـليم
االبتـدائي ومحـو االمـية ولـلتـعلـيم ا�هـني ولالشراف الـتربـوي اعضـاء بحـكم وظائـفهم

ويكون ا�دير العام للمناهج والوسائل التعليمية مقررا للجنة العلي))
لـذلك تكون الـلجنـة الدائمـة العـليا لالمـتحانـات والتي تكـون برئاسـة وكيل الوزارة هي

ا�سؤولة وكذلك اعضاء اللجان االمتحانية .
{ عن مجموعة واتساب
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ا�ناخية عـلى مستقـبل أطفال العراق
بـحـضـور عــدد من ا�ـتـخـصـصـ� في
مـنظـمـة الـيونـيـسـيف ووزارة البـيـئة
وامـا نـة بـغـداد  ومـنـظـمـات شـبـابـية
تـعــنى بـالـشــبـاب والـطــفـولـة. والـقى
رئيس اجلامـعة التكـنولوجـية  احمد
الغبان  كلمة ترحيبية باحلضور ب�
من خاللـهـا اهمـيـة وخـطـورة الوضع
الـــبـــيـــئي الــــعـــراقي والـــتـــحـــديـــات
ا�ــــوجــــودة واحلــــلــــول ا�ــــمــــكــــنــــة
وايــــجــــاداحلل ا�ــــنـــاسـب  من خالل
الـــبــــحــــوث والــــدراســـات  الــــتي �

مناقشتها خالل هذه الندوة.
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احرزت اجلامعـة التكنولـوجية ا�ركز
االول عـلى اجلــامـعـات الــعـراقـيـة في
تصنـيف التا�ز الـبريطـاني وا�رتبة
 251 اسيويا للعام 2022.  وجاء هذا
الـتـصــنـيف بـعـد االعــتـمـاد عـلى عـدد
الـــبـــحــــوث ا�ـــنـــشــــورة في ا�ـــواقع
الــعـلــمــيـة الــرصـيــنـة من الــبـاحــثـ�
والــــتــــدريــــســـــيــــ� في اجلــــامــــعــــة
الـتـكـنولـوجـيـة. من جـهـة اخـرى أقام
قـسم الهـنـدسة ا�ـدنـية  في اجلـامـعة
بــالـتـعــاون مع مـنـظــمـة الـيــونـيـسف
نــدوة عـلــمـيـة عـن تـأثـيــر الـتــغـيـرات

الـــبـــلـــدين وتــطـــرق اجلـــانـــبــان إلى
الـتــطـورات الـراهـنـة الــتي تـشـهـدهـا
ة سـيـمـا مـا يـتـعـلق الـسـاحـة الــدولـيـَّ
منـها باألزمـة احلالـيَّة بـسبب احلرب

الـدائـرة في أوكـرانيـا وإنـعـكـاسـاتـها
ـة عــلى ا�ُـســتــوى الــعـا�يّ� الــســلـبــيـَّ
ة الـتوصل إلى حـلـول سلـيـمة وأهـمّيـَّ

�ُعاجلة هذه األزمة ووقف احلرب).

الوزراء اإليطالي في الوقت ا�ناسب.
هذا وشـكـر رئيس احلـكومـة إيـطالـيا
عـــلى دعـــمــــهـــا ا�ـــســـتـــمـــر لـــقـــوات
الــبــيــشــمــركــة� وال ســيــمــا فـي إطـار
الـتـحالـف الدولـي ضد داعـش� وجدد
رغـبـة إقـلـيـم كـوردسـتـان في تـوسـيع
آفـاق الــتـنـســيق والـتـعــاون وتـعـزيـز
الـــعالقــات مع إيـــطــالــيــا فـي جــمــيع
اجملــــاالت. وتـــرأس الــــوكــــيل األقـــدم
ـة نــزار اخلــيــرالـله لــوزارة اخلــارجـيـَّ
ة بـ� جــلـسـة ا�ُــشـاورات الــسـيـاســيـَّ
وزارتيّ خارجـيتيّ العـراق وإيطـاليا�
فـيـمـا تـرأسـهـا عن اجلـانب اإليـطـاليّ
سيـريـني. وقال بـيان تـلـقته (الـزمان)
أمس إنه (جرى خالل اإلجتماع بحث
سُـبُل تــعـزيـز الـتـعــاون الـثـنـائيّ بـ�
الــعــراق وإيــطــالـيــا� وأشــار الــســيّـد
الــــوكـــيـل إلى وجــــود الــــعــــديــــد من
اإلمكانـيات والـفرص ا�ُتـاحة لتـعزيز
الـتــعـاون بـ� الـبـلــدين الـصـديـقـ�)�
مُؤكَّداً (رغبة العـراق لتطوير عالقاته
مع إيـطالـيـا في العـديـد من اجلوانب
ال سيما اإلقتـصاد والتعلـيَّم والثقافة
واآلثار والـبنى التـحتـيَّة وغـيرها من
اجملاالت ذات اإلهـتمـام ا�ُـشتـرَك لكال
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من جـانبـهـا أشارت سـيـريني أهـمّـيَّة
العراق اجليوسياسيَّة� مُوضحةً (أنَّه
ة بالنسبة يعد من الدول ذات األولويـَّ
ـدت إســتــعــداد بـالدهـا لــبالدهــا� وأكـَّ

s�Š b¹d� ≠ qOÐ—√

اســـتــقـــبـل رئــيـس حـــكـــومــة إقـــلـــيم
كـردسـتـان مــسـرور الـبـارزاني نـائـبـة
وزيـر اخلــارجـيــة والـتــعـاون الـدولي
اإليـطـالي مــاريـنـا سـيـريـني.  وجـرى
في الــلــقــاء� الــذي حـضــره الــســفــيـر
اإليــطـــالي لــدى الــعــراق مــاوريــتــزو
غــريـــغـــانـــتي� الـــتـــبــاحـث إزاء آخــر
ا�ـسـتجـدات والـتـطـورات في الـعراق
وا�نطقة� إلى جانب مناقشة اجلهود
الرامـيـة لتـشـكيل احلـكومـة الـعراقـية
اجلـديـدة وسـبل االرتـقـاء بـالـعالقـات
بــ� إقــلــيم كــوردســتــان وإيــطــالــيـا.
وتــطـــرقت نــائــبــة وزيــر اخلــارجــيــة
والـــتـــعـــاون الــــدولي اإليـــطـــالي إلى
الـعالقـات الـوديـة الـتي تـربط بالدهـا

بإقليم كوردستان.
 U�öF�« bOÞuð

وأعــربـت عن اســـتـــعـــداد إيـــطـــالـــيــا
لــــتــــوطـــيــــد الــــعالقــــات مـع إقـــلــــيم
كـــوردســـتـــان فـي مـــجـــال الـــتـــبـــادل
التجاري واالقتـصادي واالستثماري.
كــــذلك أشــــارت إلى أنــــهــــا تــــتــــرقب
بـسعـادة زيـارة رئـيس حكـومـة إقـليم
كوردسـتان إلى إيـطالـيا لـلقـاء رئيس
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لـــلــتــعــاون مع الـــعــراق في مــجــاالت
أخـرى أيــضـاً ســيـمـا الــطـاقـة واألمن
ومُـسـاعـدة الـعــراق في الـتـغـلب عـلى
التـحديـات ا�ُتعـلقـة بالـبيئـة والتـغير

ا�ناخي). 
 U�öF�« oLŽ

وكـان وزيـر اخلـارجـيَّـة فـؤاد حـسـ��
قـــــد إســـــتــــقـــــبـل في مـــــبـــــنى وزارة
اخلارجـيَّة� سـفيـر جُمـهوريَّـة الفـلب�
جـينـيـروسو د.ج. كـالـوجن� �ُنـاسـبة
انتهـاء مهامّ عـمله سفـيراً جلُمـهوريَّة
الفلـب� في الـعراق. وعبّـر حس� عن
تقـديره لـلجُـهُود الـتي بذلـها الـسفـير
كـالـوجن طـوال فـتـرة عمـله فـي سبـيل
االرتـــقـــاء بـــالـــعالقـــات بـــ� بـــغـــداد
ومــانــيال� ومــا ســاهم به في تــعــزيـز
الـتـعـاون ا�ُـشــتـرَك� مُـعـربـاً عن ثـقـته
بـاستـمـرار مسـار العـالقات الـثـنائـيَّة
في الــصـعـود� مُــتـمـنــيـاً له الــتـوفـيق
والنـجاح في مـهامّ عـمله اجلـديد. من
جـانـبه أكّد الـسـفـيـر الفـلـبـيـنيّ (عمق
الــعالقــات الــثـنــائــيَّـة بــ� الــبــلـدين�
مُشـيـداً باجلُـهُود الـتي بـذلتـها وزارة
اخلـارجـيَّـة� والــتـسـهـيالت في جنـاح

عمل السفارة الفلبينيَّة ببغداد).

السماوة
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هي ا�ـرة الثالـثة الـتي ألتقي فـيها بـالشاعـر�  ب� لـقاء وآخر حـوالي عقد من الـسن��
ويتـأكـد لي رأيي الذي صـار في أول وهـلة جـمعـتـنا; الـهدوء الـشديـد الـذي يبـدو على
الشـاعـر� والبـركـان الثـائـر الذي يـحـترق فـي داخله. كـيف اجـتمع هـذان الـضدّان في

نفس واحدة?
ثـم يأتيك كالمه كـأ�ا من مـسافة بـعيدة� فـهو يتـحدّث بـصوت أقرب إلى الـهمس� ولو
نـقـشـنـا كلـمـاته عـلى يـافـطـة ورفـعـنـاهـا� خلـرج أهل األرض والـسـمـاء في أول الـنـهار

ثائرين� وال يعود أحد إلى بيته وإن جنّ ا�ساء.
هل أدعوه إبراهيم الثائر?

يـعـرف كلّ شـيء في الـســيـاسـة وفي األدب واالقــتـصــاد واالجـتـمــاع� ويـســتـطـيع أن
يتحـدّث لك ساعات عن احلبّ� ويرتـفع بك إلى السماء� أو يهـبط بك إلى أعماق األنهر
والبحار� كـما أن لديه نظرة في الفراسة ال تخط�� ويأتيك بأنساب القوم وأفعالهم ما

ظهر منها وما بطن� وما ب� ب�...
هل أدعوه موسوعة العراق السياسي احلديث?

يـفهـم البـهرزيّ كلّ شيء عن بـالده� وذاق طيّـبه ومرّه� واألمـر الـوحيـد الذي ال يـعرفه�
ولم يذقه� هو الفرح.

أيّ جحيم يسكن عينيك يا صديقي �
وأيّ همّ �� قلبك� وله ألف سبب وعلّة...

عيناكَ ح� حتزنان تظلم الكروم! (تنويع على قصيدة السيّاب الشهيرة)
يحدّثك الـبهرزيّ عن شجرة برتـقال عمرها مئـة عام جفّت عروقها

بسبب العطش� وماتت.
يحدّثـك عن أنهر مـدينـته وقد صـارت أخاديد سـوداء ينـظرها

في راحة يده.
ويحدّثك عن األرض ا�ُواتْ� وعن البُغاةْ.

أيّ سريرة نقيّة!
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تـبــدأ صـورة الـوطن من تـلك الــرسـوم الـتي جتـسـد رمــوز و عالمـات حتـمل أبـعـاداً و
معـاني تتعلق �ـخيال االطفال ,تطـرحها على الـورق و اجلدران و السبورات  ,تـتمثل
بـالـعـلم و مـنـازل مـتـراصـة و حـدائق و أزيـاء مـتـنـوعـة و ألـوان زاهـيـة . تلـك الـلـوحات
تـتماهـى مع حلم لم يـتلوث  ,يـتسم بالـنقاء  ,ثـقافات مـتعددة  ,قـباب ,مآذن ,كـنائس و

ماء يروي ظمأ نخيل أقترن بأرض يسري في رحمها نهرين.
ال أعـتقد أن تـلمـيذاً لم تـخطط و تـرسم أنامـله لوحات تـكشف عن تـطلـعاته ا�ـبكرة من
سـنواته الـغـضة ,فقـد كـانت طـفـولتـنـا ا�ـفعـمـة بـالبـراءة و الـصـفاء  ,تـرى الـعراق في

جغرافيته اخملتلفة و بيئته الثقافية ا�تنوعة و رموزه احلضارية و الدينية .
إذ أن ا�درسـة هي حقل ينمو فيه ما تزرع  ,ففـيها تبدأ صـورة الوطن الذي لم يكتمل
مالمــحه. لـتـداهـمـه بـعـد حـ� مع بــواكـيـر الـوعي مــفـاهـيم أخـرى تــغـذي االنـقـسـام و
الـتصـادم و تفـرض و اقعـاً خالف صورة اخلـيال االول... فـالعـقل يُثـلم بفـعل إقتـحام
أيـديـولوجـيات سـيـاسيـة و مذهـبـية و عـرقيـة لتـرويـضه �ا يـنسـجم مع خـطابـها  ,كي
حتقق االمتالك بـاخملاتلة على الوعي من خالل التعامل مع رسائل و وسائل التضليل
بوصفـها حقيقة . يلوذ خلف مرآة حتمل وجهاً غير ما حتمل ا�رآيا االخرى  ,لتندحر
الـلـوحة في قـاع الـذاكرة حتـمل ضـوءاً يـكابـد طـغيـان بـريق ا�رايـا ا�ـثقـلـة بالـضـغائن
الثاويـة. و هو �ا يزل يسـعى الستيعـاب مجتمع مـحتدم باخلالفات  ,لـيغرق في ثنائية
االنـغالق / االنفتاح ,الثـقافة ا�وروثـة / العو�ة  ,فضـاءات وسائل التـواصل / القيود
االحـتمـاعـية  ,الـرغبـة بالـتـفاعل/ الـتـعصب لـلنـصـوص و ا�عـتـقدات � تـوقف الزمن /
سرعـة احلركـة و ا�نـافسة  ,ثنـائيـات فرضهـا واقع جديد ,و عصـر يتـسم بالـسباق و
التـدفق اجملـنون لـلمـعلـومات  ,ما أنـعكس عـلى انـسان مـا بـرحت لوحـة الوطن االولى
راسـخـة تـتحـدى اخلـطوب و سـلـطات سـيـاسيـة و قـوى تقـلـيـدية ال تـؤمن �ـا حتلم بل

تسعى الغتياله.
على أن إحداث فـعل ثقافي يسـهم بتغيـير الوعي ال يسـتدعي ا�اضي و نشـر محتوى
متـخلف بوسائل حديثة  ,فالـفضاء االتصالي منح اجملـتمعات حرية
التفـاعل و احلوار و النقاش ا�فتوح في كيفية استثمار العقل
 ,لالرتـقـاء بــاالنـسـان و بــنـاء مـجــتـمـعــات تـسـودهــا احلـريـة
ا�سـؤولة و العدالة االجتماعية  ,و أنظمة سياسية تتوائم مع
التحـوالت التي تشهـدها اجملتمعـات . ال االزدواجية والعيش

وسط جم التناقضات و التصادمات.

وا�تنزهات باالشجار ا�عمرة لزيادة
ا�سـطـحات اخلـضـراء في الـعاصـمة
ومـكـافـحـة الـتـصـحـر وتـقـلـيل تـأثـيـر
الــعـواصف الــتــرابـيــة الـتي جتــتـاح
بغداد ومدن العراق). وتـنظم جمعية
البيئة  والصحة العراقية في ا�ملكة
ا�تحدة� حلقة نقـاشية علمية خاصة

ÃU−Š∫  اولى طالئع حجاج بيت الله احلرام لهذا العام تصل إلى السعودية
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اكدت قـائـمقـاميـة قـضاء بـعقـوبة في
محافظة ديـالى � جناح احملافظة في
احـتــواء مـلف تــهـريب احلــنـطـة الى
كـــردســـتـــان � . مــؤكـــدا ان احـــتــواء
الـتـهـريب ادى الـى اسـتـقـرار نـسـبي
لألسـعــار  . وقـال قـائـمــمـقـام قـضـاء
بعقوبة عبد الله احليالي لـ (الزمان)
امس  ان  (تهريب احلـنطة من خالل
جتـار وسـمـاســرة شـكل مـصـدر قـلق
في ديـــالى فـي األســابـــيع ا�ــاضـــيــة
بــســـبب اخملـــاوف من ان تــؤدي الى
ازمة في ظـل وجود مـسـاعي من قبل
جتـار الحـتـكـارهـا واسـتـغالل األزمـة
الدولـيـة في ملف األغـديـة الرئـيسـية

ومنها احلنطة ) . 
واضـاف احلــيـالـي � ان  ( الـتــشـديـد
األمـنـي في الـسـيــطـرات األمــنـيـة مع
كـــردســتــان مـــنع تــهــريـب احلــنــطــة
بــاإلضــافــة الى ســرعــة مــنح مــبــالغ
تـسـويق مـحـصـول احلـنطـة من قـبل
وزارة الــتــجـارة لــلــمــزارعــ� اعـطى
رسـائـل طـمـأنــة اسـهـمت فـي دفـعـهم
الى تــسـويق مــا لـديـهـم الى مـخـازن
الــوزارة وعـــدم بــيــعه لــلــســمــاســرة
والـتــجـارة ) . واشــار الى ان ( مـلف
تـهـريب الــطـحـ� هـو اآلخـر تـضـاءل
بـشـكـل كـبـيـر في األســابـيع األخـيـرة
خـــاصــــة مع اإلجــــراءات األمــــنــــيـــة
ا�ـتــخـذة في الـسـيــطـرات ) � مـؤكـدا
بــان  ( احــتـــواء الــتــهــريب ادى الى
استقرار نـسبي لألسعار والـتخفيف

من وطــأة ا�ــضـاربــات بــ� الـتــجـار
لرفع االسعار) . 

وفي ســيـاق أخــر طــالب الــنـائب عن
مــــحـــافـــظـــة ديـــالـى� صالح زيـــني �
احلـكـومـة بـإنــشـاء مـصـفى في حـقل
ا�ــنـصــوريـة الــغــازي شـمــال شـرقي
بعقوبـة لالستفادة من الـغاز ا�هدور
وتـــوفــــيـــر الـــوقــــود لـــلـــمــــحـــطـــات
الكهـربائيـة� بدال من الغـاز ا�ستورد
الذي يعد هدرا لألموال والثروات). 
وقــال زيــني لــ ( الــزمــان )  ( لــديــنـا
آبــار غـــاز في نــاحــيــة ا�ــنــصــوريــة
بـــديــالـى جــاهــزة لـــتــأمـــ� الــوقــود
للـمحـطـات الكـهربـائيـة في البالد ) �
مـبـيـنــاً أن  ( مـعـدل اسـتـهالك الـغـاز
ا�ــسـتــورد في مــحـطــة ا�ــنـصــوريـة

الــغــازيــة هـو 800 ألف إلى مــلــيـون
دوالر يــومــيـــاً� فــيــمـــا يــبـــلغ مــعــدل
اســتـهالك الـغــاز يـومــيـا في مــحـطـة
بـسمـايـة في أطـراف بـغداد  3مالي�

دوالر يومياً ) .   
وطالب زيني احلكومة ووزارة النفط
بـ  ( انـــــشـــــاء مـــــصــــــفى فـي حـــــقل
ا�ـــنـــصـــوريـــة الســـتـــخـــراج الـــغـــاز
وحتويـله إلى مـحطـات الـكهـرباء في
الـــعــراق واالســـتـــغـــنـــاء عـن الـــغــاز
ا�ـســتـورد وهـدر األمــوال والـثـروات

غير ا�برر ) . 
ومن جــانـب آخــر قــال مــديــر مــكــتب
مـفوضـيـة حقـوق االنـسـان في ديالى
صالح مهـدي اجملـمعي لــ ( الـزمان )
� إن ( أطـــفــــال ديـــالى يـــعـــانـــون من

انـعـدام مــقـومـات الـتـعــلـيم بـالـشـكل
ا�ــــــقـــــبــــــول في ديــــــالى وعــــــمـــــوم
احملــافــظــات� كـمــا تــفـتــقــر غـالــبــيـة
ا�ـدارس لــلـمـقـومـات وا�ــسـتـلـزمـات
الـدراسـيـة الالزمـة لـنـجـاح الـعـمـلـية
الــتـــربــويـــة ) . واشــار الى ( وجــود
نــقص كـبــيـر في األبــنـيــة ا�ـدرســيـة
وسط حاجة احملافظة ألكثر من 450
مـدرسة لـتـلـبيـة احـتـياجـات ا�ـناطق
مـن ا�ــــــــدارس ) � الفــــــــتـــــــــاً إلى أن
(ا�ـؤســســات الــتـعــلــيــمــيـة تــفــتــقـر
لـلـمـقـومات اخلـدمـيـة وا�ـسـتـلـزمات
الضـرورية ) . ولـفت إلى أن  ( تردي
األوضــاع ا�ـعـيــشـيــة واالقـتــصـاديـة
دفـعت نـحـو 20 بـا�ـئــة من األطـفـال
للتوجه الى العمالة القاسية والعمل
في ورش وأعــمـــال تــفــوق قــدراتــهم

وغير مالئمة ألعمارهم  ) . 
واوضح اجملــمـعي � ان   ( احلــقـوق
مسلوبة ومعـدومة لدى أطفال ديالى
في الــقــطــاع الـصــحي لــعــدم وجـود
مـستـشـفـيات كـافـيـة لرعـايـة األطـفال
بــاسـتـثــنـاء مــسـتـشــفى واحـد وسط
بــعــقــوبــة ) � داعـيــاً إلى  ( تــشــيــيـد
ا�ــزيــد من ا�ــسـتــشــفـيــات لــتـلــبــيـة
احتياجات احملافظة في ظل التوسع

السكاني ا�تزايد ) .
ونـــوه إلى  ( انـــعـــدام دور لـأليـــتــام
خاصـة باإلنـاث في ديالى بـاستـثناء
دار واحـدة للـصـبـيـة لغـايـة عـمر 12
عاماً ) � مطالبـاً  ( بإنشاء دور ايتام
لإلناث وللذكور من 12 الى  18عاما

—UDF�« ÍbLŠ ≠ ‰u�e¹œ
حينما قررت زيارة مدينة ديزفول للكتابة
عن ا�عـالم الـسيـاحيـة لـهذه ا�ـدينـة التي
جتـمع بــ� احلـضـارة وجـمـال الــطـبـيـعـة
وفـيــهـا انـهـارتـبـعث الــسـعـادة والـنـشـاط
وظـاهـرة احلـفــر الـواسـعـة في الـصـخـور
اجلــبــلـيــة الـتي كــان يــسـكــنـهــا الـقــدمـاء
لـلتـخـلص من حـرارة الـطقس لـكـنـها ذات
بـــرودة تــشــبـه بــرودة الــســـرداب ويــبــلغ
عـرضــهـا 5 م وطـولــهـا 100 م فـضال عن
اجلسـر التـراثي وقلـعة ديـزفول ومـقبـيرة
الشاعر عبد الله داي وجـمال نهر الكرخة
وغـيرهـا من احلـمـام التـراثي من الـعـصر
الـقـاجـاري. أقول كـان اجلـمـيع يـسـتـغرب
هذه الرحـلة بل يـستهـزء ضاحكـا بقراري
فـال يــر �ــديــنــة ديــزفــول  اال مــا تــخــزن
بـذاكـرته من احلـرب الـعـراقـيـة االيـرانـية.
ولم بؤمن بـرحلتي ويـرافقـني اال صديقي
أبــو ومـيض و زوجــته الـعــزيـزة مـنــتـهى
وان كان لـديهم تـردد بسـبب بعـد ا�سـافة
ب� عبـادان وديزفـول والتي تـبلغ حوالي
 4ساعات.مع جهل السـائق �كان ا�عالم
الــسـيــاحـيــة في ديـزفــول واضـاع ســاعـة
كــامـــلــة في الـــســؤال عـن هــذه األمـــكــنــة
والغربب أن أكـثر من شـخص في ديزفول
كان مـتعـجبـا ألننـا نسـال عن اثار الـدولة
السـاسانـية وجـذور وجودهـا الذي يـعود
إلى مــــا قـــبل  5000عـــام ق.م امـــا وادي
االرواح والطواح� والهـياكل التي تعود
الى الـعـصر االخـمـيـنـية ومـسـجـلـة ضمن
قائمة التـراث لليونسـكو فلم يدلنـا عليها
احـد لـعــدم مـعـرفـتــهم أين تـفع!وهـذه هي
مــشــكــلـة الــنــاس وكــذلك ا�ــســؤولـ� عن
الــســيــاحــة إذ يــهـتــمــون فــقط بــا�ــقـدس
ويروجون له ويـهملـون باقي اآلثار بل قد
يـعـدهــا الـبـعض هي اثـارا لــلـكـفـار يـجب

ازالتها!
اقــتـــصــرت زيـــارتــنـــا عـــلى مــا مـــوجــود
بالساحل من جمال الـنهر وعراقة اجلسر
واعــجـــوبــة احلــفـــر بــالـــصــخـــور وعــلى
االخص حفـرة احلاج فـرج ويطـلق علـيها
باللـغة الفـارسية (كت). امـا قلعـة ديزفول
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فـقــد كـنـا فــوقـهـا وال نـعــلم الن فـيـهـا دور
سـكنـيـة عاديـة وبـعـضهـا مـهمال ومـهـدما
والــبــعض االخـر فــيه مــكــان من الـقــلــعـة
التقـطنـا فيه بعض الـصور..وهي توضح

جمال الطبيعة �دينة ديزفول.
اال تـستـحق هـذه ا�ـديـنة الـعـريـقـة بعض
االهـتـمـام بـاثـارهـا. لـتـكـون عـنـصـر جذب
للسياح وعلى شركات الـسياحة العراقية
تــنـويع نـشــاطـهم الـســيـاحي لــيـشـمل كل
اإلجتـاهـات واالعـتـبـارات الـسـيـاحـيـة وال

يتحدد فقط با�دن الدينية .
-2-
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بـعــد ان اتـضح لـنــا عـدم امـكــانـيـة زيـارة
(متـحف عـبـادان) ألنه لم يفـتـتح حلد االن
لـذا اكـتفـيـنـا بـصـور عنـد بـوابـة ا�ـتحف!
وامام ا�تـحف كان هـناك اجلـامع الذهبي
بـقـبـبه الــذهـبـيـة الـتي تـلـمع حتت اشـعـة
الــشــمس � امــا جــامع (رنــكـونـي ابـادان)
فـهـو االخـر  ال �ــكن زيـارته ألنه يـقع في
داخل مصفى عـبادان ويعود هـذا ا�سجد
التاريـخي الى عصر الـقاجاريـ� والدولة
البهـلوية وبـني اجلامع من قبل الـعامل�
في ا�ـصـفى وهم من الـبـاكسـتـان والـهـند
لـذا جند الـشـكل ا�عـمـاري لـلجـامع يـشبه
ا�ـعـابـد الهـنـدوسـيـة في الـهـند! اكـتـفـيـنا
بنشر صورة للمـسجد لتعذر الدخول الى
مصفى عبادان ! الـكنيسة االرمـنية (يخا)
والــتي حتــتــوي عـلى قــبــة تــشـبه الــقــبـة
ا�ــوجـودة في ضــريح دانــيـال الــنـبي في
الــشــوش وكــانت االفـتــتــاح لــهــا من عـام
1959 وتــــعـــد ايــــران واحـــدة مـن اكـــبـــر
جتــمــعــات األرمن في الــعــالم� وهم اكــبـر
أقلية دينـية  في ايران � وكان في االهواز
مدرسـة رافي وهـو اسم مـستـعار لـلـكاتب
االرمـني ا�لـقب بـأبي الروايـة الـتاريـخـية
األرمـنيـة كـما كـان هـناك مـدرسـة (كارون)
الـثـانويـة. والـكـنـيسـة مـقـفلـة ال تـسـتـقبل
الزائـرين فاكـتفيـنا ايـضا بـتصـويرها من

بعيد!
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قررنا تـرك فندق طهـران في منطـقة احمد

آبـاد والذهـاب الى مـديـنـة احملـمرة� وهي
من ا�دن اجلميـلة وتمـلك ساحال ساحرا�
جتــاوزنـا ا�ــتــحف احلــربي في احملــمـرة
والـذي تنـتـشر فـيه الـسيـارات ا�ـقلـوبة و
الـــتي وضــعـت في الــبـــاحــة اخلـــارجــيــة
للمتحف� وعندما � التوجه الى الساحل
اجلــمـيل وزيــارة اسـواق الــسـمك عــطـلت
الــســيــارة ولــيس من االنــصــاف تــأجــيـر
سـيـارة أخـرى فـمـكـثـنا بـالـسـاحل الى ان
قـام الـسـائق بــتـدبـيـر سـيـارة اخـرى لـكي
تـقـلـنـا الى مـنـفـذ الـشالمـجـة لـلعـودة الى

مدينة البصرة.
dNA�dš Ë« …dL;«

احملمرة تبـعد عن عبادان 10 كم تأسست
عام 1812 واحـتــلـهـا الــعـثـمــانـيـون عـام
1835 ويـــذكــــر اسم االمــــيــــر جـــابــــر بن

يـوسف مـراد احلـاسـبي ثـاني االمـراء في
جــعل احملـــمــرة امـــارة عــربـــيــة  مـــهــمــة
ومــــــــــيــنـاء رئــيــسي وهــو مــا جــــــــعل
الـدولـة الـعـثـمـانـيـة احـتاللـهـا� كـمـا يـذكر
الـشــيخ خـزعل كــآخـر امــراء احملـمـرة من
عام 1897 الى 1925 حتى صارت مدينة
تـــابــعـــة الى أيــران رضـــا الــبـــهـــــــــلــوي
ويـــتــــغـــيـــر اســــمـــهـــا مـن احملـــمـــرة الى
خـرمـــــــــــشـهـر وكـلـمـة خــرمـشـهـر تـعـني
(الـبـلد االخـضـر) امـا اسم احملـمـرة يـقول
اهـــالي احملـــــــــــمـــرة انـــهـــا تــكـــون وقت
الــغـروب حــمـراء لــذلك تــسـمى احملــمـرة!
واحملمـرة مدينـة عند مـصب نهـر الكارون

وتقع شرق شط العرب.
ويبقى الـدخول الى  ايران وعلى االخص
من منفـذ الشالمجة  –البصـرة هو اسهل

�u—∫ لقطات مصورة �واقع في ديزفول واحملمرة

صالح زيني

علـى صعـيـد آخر ( شـاهـد ا�راقـبون
لظـواهر الـفلك ظـاهرة مـثيـرة عنـدما
اصـطــفت خـمـسـة كــواكب في مـسـار

يشبه القوس حول الشمس ). 
واوضـــحت ســكـــاي نــيـــوز نــقالً عن
صحـيفـة اإلندبـندنت الـبريـطانـية أن
(الـــكـــواكب اخلـــمـــســـة هي عـــطــارد
والزهرة وا�ـريخ وزحل و ا�شتري).

WOJK� À«bŠ«
وبــحـــسب الــبــيــان فــإن (آ خــر مــرة
اصــطـفت فـيــهـا الــكـواكب اخلــمـسـة
بـهـذا الـنـحـو كـانت في سـنـة 2004.
وذكــــر تـــقــــريـــر أن ( أروع األحـــداث
الــفـلـكــيـة الـتـي سـنـراهــا بـالـعــيـنـ�
اجملــــردتــــ� في عــــام 2022 حــــــيث
سيكـون عامًا جـيدًا خاصـةً بالنـسبة
لـظواهـر الـشـمس والـقمـر� إذ يـشـهد
الـــعــالم كـــســوفــ� لـــلــشــمس� األول
سيـكون يوم 30 أبريل والـثاني يوم
25 أكــتـــوبـــر� في مـــصـــر ولــيـــبـــيــا
وتـونس وكـامل دول جـزيـرة الـعرب�
ســنــتــمــكن من رؤيــة كــســوف شــهـر
أكتوبر بـشكل جزئي� حـيث سيغطي
الــقــمــر مــا يــســاوي 25 بــا�ــئــة من
مـســاحـة قــرص الـشـمـس في مـصـر�
لتظهر بعد الظهر كهالل كبير بعض
الــشيء ). أمــا بــالــنـســبــة خلــسـوف
الـقـمـر� فـإن ( الـعام  2022سـيـشـهد
خسـوفـ� كـذلك� في يومي 16 مـايو
و8 نوفـمبر� بـالنسـبة �ـصر والوطن
الـعربي فـإنـنا سـنـرى خسـوف شـهر
مـايو بـشـكل جـزئي� أمـا الـثـاني فلن
نتمكن من رؤيته; حيث يُرى فقط في
جــنــوبي شــرق آســيــا وأســتــرالــيـا�
وأيضاً حدوث ظاهرة القمر العمالق
حـيث يـعد ظـاهـرة �ـتـعة بـالـنـسـبة
لــلـكــبـار والـصــغـار� حتــدث حـيــنـمـا
يتزامن طور البدر القمري مع وجود
الـــقـــمـــر فـي أقـــرب مـــســــافـــة له من

األرض� في تـلك احلالـة يـكون الـقـمر
أ�ع وأكبـر في احلـجم بـشكل واضح
) ويب� التـقرير أنه ( في عام 2022
لـن نــتــعـــرض لألسف لـــلــكــثـــيــر من
الشهب� ألن القـمر سيـكون بازغًا في
تلك الليالي اخلاصة� ما يعوق رؤية
الـــشــهب بـــشــكـل جــذري� لـــكن عــلى
الرغم من ذلك �ـكن لك أن ترى عددًا
قـلـيلًـا مـنـهـا إذا تأمـلت الـسـمـاء �دة
ســاعـة كــامـلــة مـثــلًــا في لـيــلـتي 22
أبـريل فـجـرًا� و 13أغـسـطس فـجـراً�
وتـظــهـر بــعض الـكـواكـب في سـمـاء
الليل المعةً مـثل النجوم� يحدث ذلك
ألنـهـا تـعـكس ضـوء الـشـمس مـثـلـما
يـفعل الـقـمـر� لكـنـهـا بعـيـدة جدًّا عن

األرض ). 
من جانب آخـر فإن (أجـمل اقتـرانات
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توقعت هيئة األنواء اجلوية� الرصد
الـــزلــزالي الـــتــابــعــة لـــوزارة الــنــقل
انـخفـاضـاً في درجـات احلـرارة بدءاً
من غد الـثالثـاء. وذكر بـيـان للـهيـئة�
أن (طــــقس الـــبـالد الـــيـــوم االثـــنـــ�
سـيـكـون غـائـمـاً جـزئـيـاً في ا�ـنـطـقة
الوسـطى� ودرجـات احلرارة مـقـاربة
لليـوم السابق� بيـنما سـيكون طقس
ا�نـطقـة الشمـاليـة غائـماً جـزئياً الى
غائم مع تـسـاقط زخات مـطر خـفيـفة
مــتــفـــرقــة تــكـــون رعــديــة احـــيــانــاً�
ودرجات احلرارة تنـخفض قليالً عن
اليوم السابق� فيـما سيكون الطقس
في ا�ــنـطـقـة اجلــنـوبـيــة صـحـواً مع
بــعـض الــغــيــوم� ودرجــات احلــرارة
تــرتــفع قــلــيالً عن الــيــوم الـســابق).
وأضــــاف أن (طـــقـس غـــد الــــثالثـــاء
سـيـكـون صــحـواً مع بـعض الـغـيـوم
بعـموم البالد� فـيمـا ستـكون درجات
احلـرارة مـقـاربـة لـلـيـوم الـسـابق في
االقـــســام الـــوســطى والـــشــمـــالــيــة�
وترتـفع قلـيالً عن الـيوم الـسابق في
القسم اجلنوبي من البالد). وب� أن
(طقس يوم االربعاء سيكون صحواً�
ودرجات احلرارة تنـخفض قليالً عن
اليوم السابق بـعموم البالد). وتابع
أن (طـــقس الـــبالد لــيـــوم اخلـــمــيس
ا�قبل سـيكـون صحواً� وال تـغير في
درجـات احلـرارة عن الــيـوم الـسـابق

بعموم البالد).
‰«e�“ l�«u�

وكـانت الـشـبكـة الـوطـنـية الـكـويـتـية
لـــرصــد الــزالزل� قــد ســـجــلت زلــزاالً
بلـغت شدّته 5 درجات عـلى مـقـياس
ريختر. وقال معهد الكويت لألبحاث
الـعــلـمـيـة عــلى تـويـتــر (إن الـشـبـكـة
حددت موقع الزلزال في جنوب غرب

الـــبالد وقــــد وقع نــــحـــو الــــســـاعـــة
04.28). وأضـاف أن (الـزلـزال حـدث
على عمق خمـسة كيلـومترات بباطن
األرض� شــــعــــر فــــيه الــــعــــديــــد من
ا�واطن� ا�ـقيمـ� في أنحاء البالد�
أفــاد جــهــاز إطــفــاء الــكــويت بــعــدم
وجــــود أيـــة أضـــرار). إلـى ذلك فـــإن
(األمطار الـغزيـرة  ضربت مقـاطعات
في كـوبـا وأيضـاً الـعـاصمـة هـافـانا�
مـا أسـفر عن قـتل شـخـصـ� وفـقدان
آخَر بحسب حـصيلة رسمـيّة موقّتة�
في ح� انـقطـعت الكـهرباء عن آالف
سكّـان البالد ). وقـال معـهد األرصاد
اجلـويـة الـكـوبي  إن ( أمـطـاراً قـوية
وغــزيــرة� وعــواصف رعــديــة� أثــرت
على ا�ـناطق الغـربيـة والوسطى من
كـوبــا مع هـطـول أمـطــار مـتـراكـمـة )
وأضـاف أن ( هــذه الـظــاهـرة حـدثت
بـــســـبـب مــرور إعـــصـــار آغـــاثـــا في
ا�ـكسـيك� مـا أدى إلى تـضـرر أحـياء
في العـاصمـة حيث قـضت على رجل
يبـلغ 69 عامـاً وأصـيب آخَـر� حسب
موقع كوبـا ديبايت اإلخـباري� وأبلغ
الــــدفــــاع ا�ــــدنـي في وقـت الحق عن
وفـــاة أخـــرى في هــافـــانـــا دون ذكــر
تــفــاصـيـل ). في غــضـون ذلـك ( لـقى
أربعة حتفهم وفقد أربعة آخرين إثر
انــزالقـات جــراء الـفــيــضـانــات الـتي
تـــســـبب بـــهــا هـــطـــول األمـــطــار في
نيـكاراكـوا ). وحـسب مصـدر رسمي
فــإنه ( فـي إحــدى بــلــدات مــقــاطــعـة
خيموتيغا ذهبت عـائلة ضحية لهذه
اإلنــــزالقــــات حـــيث لــــقي الــــوالـــدان
حتفهما وفقد الطفالن ). وأضاف أن
( حــسب ا�ـنــظـمــة  األمـطــار أضـرت
100 منزل وجسرين معلق� وسبعة
كيلومـترات من األنابـيب تزود �ياه
الشرب ما اليقل عن 12 بلدية شمال

البالد).

الـــكــــواكب من عـــام 2022
سيـحـدث في فجـر يوم 24
يـــونـــيـــو; إذ �ـــكن لك أن
ترى خـمسـة كواكب دفـعة
واحـــدة مــصـــطــفـــة مــعًــا
ويتـوسـطـها الـقـمر� وهي
بالـترتـيب من األعلى إلى
األســــفل فـي الــــســــمـــاء:
زحل� ا�ــشـتــري� ا�ـريخ�
الزهـرة� ثم عطـارد� الذي

يــكــون واقــفًـــا أعــلى األفق الــشــرقي
�ــســـافـــة قـــصــيـــرة� ويُـــرى قــبـــيل

الشروق مباشرة).
وكانت التوقعات قد اشارت الى إلى
أن العـراق سيـكون واحـداً من الدول
األكثر تـأثراً �وجـة حارة� إذ يتوقع
أن ترتفع درجات احلرارة ابتداءً من

أمس األحــد في الــبــصــرة واألجــزاء
اجلــنـوبــيــة من الــعـراق� حــاجـز 50
درجة مـئـويـة� وحول 48 مـئويـة في
بـــغـــداد� ويـــكـــون الـــطـــقس شـــديـــد
احلرارة ومُـرهق لـلـغايـة. خـاصة في

فترات الظهيرة والعصر.

مؤشرات الطقس في موقع جوي
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حلــمـايــتــهم من الــضـيــاع والـتــشـرد
وانــــهــــاء مـــــآسي فــــقـــــدان اســــرهم
ومعيـليـهم ) .وشدد اجملـمعي  � على
( ضرورة تنـفيذ بـرامج وخطط انقاذ
الطفـولة في ديـالى من خالل حتس�
الواقـع ا�عـيـشي لألسر �ـنع األطـفال
من التسرب الدراسي الى جانب حث
االسر عـلى مـنع ابـنـاءهم من االفراط
في اســـتــــخـــدام أجـــهــــزة ا�ـــوبـــايل
واالنــــتـــــرنت ومـــــواقـع الــــتـــــواصل
احملـرضــة عـلى االنــحالل والـتــفـكـيك
االسري �نع دخـول ثقافـات مرفوضة
الى مـجـتـمع ديـالى ا�ـتـحـف� بـالقـيم

والتقاليد االجتماعية الرصينة ) .
الى ذلك قـال عـضو رابـطـة الـشـركات
السياحية منذر الزيدي لـ  ( الزمان )
�ان (  وتــيــرة الــســيــاحـة الـى ايـران
وخـاصة لـلـمراقـد وا�ـزارات الديـنـية
ســجـــلت ارتــفــاعــا هــو االعــلى بــعــد
2003 خالل العام اجلـاري ) � مؤكدا
أن  ( 70 بــــــا�ـــــئــــــة مـن الـــــقــــــوافل
الــسـيـاحــيـة تــذهب لـلــمـراقــد بـشـكل
مــــبــــاشـــر ). واضــــاف الــــزيـــدي� ان
(االسـتــقـرار االمـني عـنــصـر مـهم في
زيــادة زخـم الــســيــاحـــة من الــعــراق
صـــوب ايــران خـــاصــة عـــبــر مـــنــفــذ

ا�نذرية احلدودي شمال ديالى ) .
فــيـــمــا  أكــد عــدنــان الــعــزاوي وهــو
صـــاحب شــــركـــة لــــلـــســــيـــاحـــة� أن
(السيـاحة الى ايـران لم تقتـصر على
ا�ــراقـد الــديـنــيـة كــمـا جــرت الـعـادة
بــالــســابق وبــنــســبــة تــصل الى 90

بـا�ـئة  بل شـمـلت مـنـاطق سـيـاحـية
مــتــعـــددة الفــتــا الى ايــران تــنــافس
تــركـــيــا فـي اســتـــقــطـــاب الــســـيــاح
الـعـراقــيـ� ) .واوضح الـعـزاوي �ان
(فـرق الــعـمـلــة اعـطى مـرونــة عـالـيـة
للـعراقـيـ� في الذهـاب الى ايران ) �
مـــشـــيــــرا الى  ( بـــروز مــــا يـــعـــرف
بـالــسـيـاحـة االسـتــشـفـائـيـة اي اخـذ
جـــلــســـات عالج ألمــراض مـــتــعــددة
خـــاصــة مع وجـــود تــطـــور الفت في

ملف الطب ) .
واخـيــر قـال رئـيـس االحتـاد  احملـلي
للـجمـعيـات الفالحـية في ديـالى رعد
الـتــمـيـمـي  لـ  ( الـزمـان ) �ان (  اهم
ا�ــشــاريع ا�ــطــروحــة االن في مــلف
دعم ايصـال ا�ـياه الى 6 مدن مـهـمة
في ديـالى ابرزهـا ا�ـقـداديـة هي نقل
مـيـاه نـهـر دجـلـة الى نـاظم الـصـدور
االروائي بـــطــــول يـــصل الى 100كم
عبـر سلسـلة انـابيب كبـيرة مـدعومة
�ــــضـــخــــات عـــمـالقـــة ) . واضـــاف
الــتـمــيـمي� ان (ا�ــشـروع طــرح عـلى
بـغــداد بـانـتـظـار االجــابـة الـرسـمـيـة
عـلـمــا ان كـلـفـته تــصل الى اكـثـر من
100 مليـار دينار لـكنه سيـنهي ملف
شـحة ا�ـيـاه اخلـام حملطـات االسـالة
بشـكل جيـد وجتاوز مـواسم االزمة).
واشــار الى ان (ا�ــشــروع ســيــحــقق
مـرونـة عـالـيــة في مـلف دعم مـنـاطق
تـعـتـمـد عـلى بـحـيـرة حـمريـن بشـكل
مـباشـر وخـلق انـسـيابـيـة عـالـية في

هذا ا�ضمار ) .

ا�ـنـافذ من نـاحـيـة الـدخـول واخلروج من
والى ايــران� ومـا يــحــز في نــفـــــــسي ان
ارى الفـــــــــارق الكـبــــــيـر ب� نــــــــظافة
وتنظــــــــيم وتبليط ا�ـنـــــــطقـة االيرانية
من ا�ـنـفـذ وعــلى الـعــــــــــكس بـالـنــسـبـة
�ـنطـقـة ا�ـنفـذ بـأجتــــــــاه العـراق� فـماذا
يـكـلف الـدولـة او احملـافـظـــــــــة لـو قـامت
بــتــبــلــيـط الــطــريـــــــق مـن مــنــــــــــطــقــة
اجلــوازات الى كــراج وقــوف الــســيــارات
والــــــــذي عنــد ا�ــــــــطـر يصـعب الـسـير

فيه.
اجتــهت بــنـا الــســـــــــيـارة لــلــدخـول الى
البصـرة وتراكـمت الذكريـات ونحن نـعبر
جــسـر (نـهــر جـاســـم) اســتـذكــرت رائـعـة
الــروائي (قــصي الــشـيـخ عـســكــر) روايـة

بعنوان (نهر جاسم)!

 —bB�« 5�Š

Husseinalsadr2011@yahoo.com
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 عبد الله احليالي

-1-
من أصعب األشياء على االنسان أنْ يبتلى �ن ال يُحسن التدبير ..�

ذلك أن سـوء الـتـدبـيـر آفـة خـطـيـرة ومـشـكـلـة كـبـيـرة تـفـضي الى مـا �� الـنـفس
باألحزان والكربات .

-2-
ذكرت في بـعض الكتب األدبية قصة الرجل الذي ابتـلي بخادم بليد سيء التدبير

للغاية .
أرسله مرة ليشتري له عنبا وتيناً فأبطأ عليه �

واضطُر الرجل الى ضرب اخلادم عقابا له على التأخير� وقال له :
اذا أرسلتُكَ في حاجةٍ فعليك أنْ تقضي حاجتيْن ..!!

ثم أنّ الـرجل مَـرِضَ فـأمر اخلـادَم أن يـأتيـه بطـبـيب فغـاب ثم جـاء بـالطـبـيب ومعه
رجل آخر �

وح� سأله عن هذا الغريب القادم معه قال له :
إنَّك ضربتني �

وأمرتني أنْ اقضي لك حاجتيْن عندما تطلبُ مني حاجةً واحدة ..!!
فجئتُك بالطبيب � 

فانْ شفاك الله تعالى � واالّ حَفَرَ لك هذا قَبركَ .
فهذا طبيب � 
وهذا حفّار .

-3-
ومـا يـعانـيه ا�واطـنـون العـراقيـون اليـوم شـبيه جـداً �ا عـانـاه الرجل ا�ـذكور في

القصة .
فـا�ــطـالـبـة الـشـديـدة بـتـحــسـ� األوضـاع الـتـعـلـيـمــيـة في الـبالد كـان من آثـارهـا
ونتـائجها تسريب االسـئلة االمتحـانية لطالّب الصف الـثالث ا�توسط� األمر الذي

دعا البعض للتعبير عما وقع با�هزلة .
ولالسف الـشديد � وحـيث انّ احملاصـصات هي التي زرعت الـكثـير �ن ال �لك
فـطـنـة وال خبـرة في مـواقع مـهمـة� فـان سوء الـتـدبـير أصـبح من أوضح الـسـمات

والظواهر �ا يصدر عن اولئك األغرار ..!!
واالنكى من ذلك :

انّ ا�نـتفع� من احملـاصصات مِنْ سِـياسيْ الصدفـة يغضـبون بشدة ويـنزعجون
مـنك اذا مـا رفعتَ عـقـيـرتَكَ مُـطالِـبـا بـابعـاد الـعـناصـر غـيـر ا�ـؤهلـة عن مـواقـعهم

وتـعـويـضـهم عــنـهـا �ـا يـتـنـاسب مع الـضـئـيل احملـدود من
قدراتهم ...

وال ندري الى متى ستستمر هذه ا�هازل � وجتثُم
 على صدورنا كوابيس ا�شاكل ?

فـالــكالم كــثــيــر غــيـر أنَّ الــتــغــيـيــر ا�ــنــشـود تــنــتــظـره
اجلماهير.

في سـنة 1862 أخرج فـيكـتـورهيـكـو روايتـه اخلالـدة البـؤسـاء� البـطل جـان فال
جـان أمضى من عـمره 19 عامـاً في الـسجن بـسـسبب سـرقة رغـيف خـبز تـأكله
بنت أخـيه�وظل مثقالً بخطيـئته مضطراً إثـبات أنه أنسان طيب ولم يـولد مسكوناً
بالـشرواجلر�ة. قصة البؤساء داللتها البؤس األنساني واجلوع� كبت أجتماعي
مابـ� �� ويـسـار�متـرف ومـعوز� حـاكم ومـحكـوم � كل ذلك والزلـنا نـبحث  في
أعمـاق األنسان عن بصـيرة جتمع بـ� الضوء السـاطع والظالم الدامس� حـياتنا
مـليـئـة بظـلم الـسـياسـة الـتي نفت جـان فـان جان وعـزلـته في بلـدة نـائيـة وهـذا ما
دعـاه أن ينـتـقم منـهـا (السـيـاسة) ويـفضـح أسالـيبـهـا ومكـائـدها� حـقـاً أنهـا اآللة
اجلهـنميـة التي التـعرف الرحـمة فـهي من تسـحق الزهر واحلـنظل وتـخنق الـبلبل
والـــغــراب. في كــتــابــهــا ا�ــوســوم (الــواليــات ا�ــتــحــدة األمــريــكــيــة واألرهــاب_
ستـراتيجـيات ا�ـواجهة والـتوظـيف) تشـرح السيـدة آيات مـظفـر في ثالث فصول
الوضع الـسيـاسي واألمني وحـتى األجتمـاعي من نواحي عـديدة واألسـباب التي
أدت الى نشـوء الـتنـظيـمات األرهـابيـة بعـد عام 2003 تـعطي األسـبـاب والنـتائج
الــتي مـزقت الـبــلـد وعـسـفت بــأبـنـائه .الــعـراقي هـو الــوحـيـد الـذي يــطـلب أخـفـاء

شـخــصـيــته عـنــدمــا يـفــوز في بـرنــامج احلــلم الـذي يــقـدمه
مصـطفى األغـا وبخالفه فـان مبـلغ اجلائـزة سيذهب الى
مـصــاريف اجلـنـازة وبــنـاء الـقــبـر والـدفـان � ومــاتـبـقى
سيـكـون مـحل نزاع الـورثـة األصالء والـغربـاء � رحـمة
الله عـلى مكـتشف مـولدة الـكهربـاء و(ماطـور) ا�اء فإن
غابـا لــكان احلال مثل مًصيـبة التي ظـُلمت فصـــاحت

.. وآمعتصماه ..

ان ا�ـواقف اجلديـدة الـتي تـواجهه الـنـفس البـشـرية لـهـا اثرهـا وتـاثيـرها الـنـفسي
عـلى اي من االشـخـاص ويـرتـبط ذلك االثـر والـتاثـيـر �ـا تـقـدمـة تـلك ا�ـواقف وما
تـشـبعـة من حـاجـات اساس في الـنـفس الـبشـريـة بصـورة عـامـة واالطفـال خـاصة
مـقـارنـة بــا�ـواقف احلـيـاتـيـة االخـرى احملـيـطـة.ولـعل سـائل يـسـال � كـيف �ـكـنـنـا
استـثمار تـلك ا�واقف استـثماراً رشـيداً ?واجلواب ا�يـسر في ذلك يـحتاج ادراكاً
فـاعالً مـن الـقـائــمـ� عـلــيـهـا جتــاه اسـتـشــعـارهم اهــمـيـة ا�ــواقف اجلـديـدة ودور
ا�ؤسسـة التربويـة االم في بناء الـشخصـية االنسانـية ا�سـتقبلـية مقـارنة با�واقف
احلياتية االخرى احمليطة .وفي ضوء ما تقدم �كننا ايجاز ذلك �ؤشرات اساس
تعـد العمود الفقاري للوالء ا�ؤسسي التربوي �دخالته ومخرجاته التي هي رافد
رئيس لتـعزيز سالمة ا�ؤسـسة التعلـيمية ومخـرجاتها جتاة بنـاء اجملتمع �جاالته

كافة.
1- ان تكـون ا�ؤسسة �ثابـة احد االصدقاء بل ان تكون الـصديق االقرب مقارنة

�ا حول ( االطفال � التالميذ � الطلبة )من اشياء .
2- ان تكـون العالقة ب� ا�ربي وا�ـتعلم تمثـلها العالقة بـ� االب وابنائة اخالصاً

لهم وشفقة ورحمة عليهم .
3- ان يـجــد ا�ـتــعـلم فـي ا�ـدرســة كل مـا يــحـتــاجه من مـتــعـة ولــذة في الـتــفـاعل
والتعـامل والنشاط بحيث يقود ذلك الى حتقيق التعلم الودي وتعزيز الدافعية نحو

البحث عن ا�زيد من اجل مستقبل واعد .
4- ان تتوافر في ا�درسة ا�تطلبات الصحية و الغذائية والتعليمية كافة .

5- ان تشكـل النشاطـات الترفيهـية اجلزء االكبـر من ب� النشـاطات االخرى على
ان تـتـمـحـور اهـدافـهـا في تـعـزيز ا�ـفـاهـيم الـتـعـلـيـمـيـة وتـرسـيـخـهـا بـهـدف تكـوين

ا�هارات ا�ستقبلية .
6- ان يـكون هـنـالك مالحـظـة مـقصـودة من قـبل الـقـائمـ� عـلى الـتـربيـة والـتـعـليم
بـهدف الـتعـديل ا�سـتمـره للـسلـوك قبل تـكراره وتـفاقـمه وان يرتـبط ارتبـاطاً فاعالً

�عايير السلوك ا�ؤسسي التربوي والتعليمي الالئق .
7- ان يـعـتــمـد الـتـقـو� بـانــواعه كـاسـاس فـاعل فـي الـبـنـاء لـتـحــديـد نـقـاط الـقـوة

واالرتقاء بنقاط الضعف .
8- ان تـكون ا�ـدرسـة منـافسـاً ا�ـوذجيـاً فـاعالً في تكـوين االنـطبـاعات الـسـليـمة
وتعزيزها في نفوس التالميذ اول وهلة مقارنة با�واقف احلياتية اجلاذبة احمليطة.
9- ان يـكـون الــتـعـلـم �ـثـابــة حـاجـة ضــروريـة مـلــحـة في نـفــوس الـتالمــيـذ نـحـو

االستمتاع باليوم ا�درسي .
اي ان يتم توضيح ا�عنى ا�قصود من احلاجة الى التعلم .

10- تـعزيـز الـروابط ب� ا�ـدخالت التـعلـيـميـة كافـة وتقـويـتهـا من خالل ا�شـاركة
الـتـعـريـفـيـة لـلـتـدرسـيـ� وتـنـمـيــة الـتـعـاون ا�ـشـتـرك وجـســر الـفـجـوة بـ� الـغـربـة

واالندماج .
11- اسـتـحـداث ا�وذجـاً �ـواصفـات االداء ا�ـدرسي الالئق واعتـمـاده كسـيـاسة

اولوية في تفعيل برامج االرشاد والتوجية للوصول الى ذلك.
12- اعـتـمـاد الـعــنـاصـر ا�ـتـمــثـلـة بـاالهـتـمــام واالحـتـرام والـتـقــديـر واالسـتـقـبـال
الالمشروط لتمك� الطلبة من الشعور ا�تواصل باهمية انفسهم وتقدير ذواتهم .
13- استحداث نظاماً للمكافآت يعتمد درجة االجناز للطلبة ووفائهم في تنفيذ ما

يـوكل الـيـهم من مـهـام مـخـتـلـفـة تـرتـبط بـاالهـداف الـتـربـوية
والتعليمية والقيمية .

مالحــظه:- وهـذا يــســري عـلى (االطــفــال � الـتالمــيـذ �
الطـلبة ) كـافة في ا�ؤسـست� الـتربويـة (رياض االطفال
� ا�ــدارس كـافـة ) والــتـعـلــيـمـيـة (ا�ــعـاهـد � الــكـلـيـات �

اجلامعات ).
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تعـلن الشركـة العامـة الدارة النقل اخلـاص عن اجراء مزايـدة علنـية لتـأجير اخلـطوط ادناه في
محـافظـة (ذي قار) في الـيوم (اخلـامس عشـر) تبـدأ من اليـوم التـالي لنـشر االعالن وفق قـانون

بيع وايجار اموال الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ ا�عدل. 
والـشروط التي �كن احلصول علـيها من قسم الشركة اعاله لقـاء مبلغ (٥٠٠٠) دينار غير قابل

للرد. 
فعلى الراغب� احلضور في الساعة احلـادية عشر في قسم الشركة في محافظة (ذي قار ) على
ان يقدم ا�ـزايد كـتاب يـؤيد براءة ذمـته من الضـريبـة معـنون الى (الشـركة الـعامـة الدارة النقل
اخلـاص) وهويـة االحـوال ا�دنـيـة وشهـادة اجلنـسـية او (الـبـطاقـة الوطـنـية ا�ـوحـدة) وبطـاقة
السـكن (النـسخ االصليـة) ويدفع الـتأمـينـات القانـونيـة البـالغة ٢٠ % مضـروبا في عـدد سن�
الـعقد بـصك مصدق ويـتحمل من تـرسو علـيه ا�زايدة اجـور خدمة بـنسبة ٢ % وكـذلك يتحمل
الـناكل فرق البدل� في عدد سن� الـعقد وفي حالة مصادفة موعـد ا�زايدة عطلة رسمية جتري

ا�زايدة في اليوم التالي.

مدة االيجار سنة واحدة .....  يدفع بدل االيجار قسط 
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تعـلن محـافظة ذي قـار (العقـود احلكـومية) عن مـناقصـة مشروع (»½dG�« g?O½—u� ¡U?A»·) ضـمن خطة تـنميـة االقاليم لـعام ٢٠٢١ على
حسـاب الناكل شركتي (عبير الشطرة للـمقاوالت العامة وشركة قوس الناصريـة للمقاوالت العامة واستنادا لتـعليمات تنفيذ العقود
احلـكومـيـة رقم (٢) لـسنـة ٢٠١٤ ا�ـعدلـة الـصادرة من وزارة الـتـخـطيط والـضـوابط ا�لـحـقة بـهـا وتـعلـيـمات تـنـفيـذ ا�ـوازنة الـعـامة
االحتادية لعام ٢٠٢١ ان وثيقة الدعوة لتقد� العطـاء (االعالن) عن ا�ناقصة العامة لهذا ا�شروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية.
وسيتم العـمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية ا�عـتمدة للمناقصات (الوثائق القيـاسية) والتي تتيح �قدمي العطاءات كافة
من الدول ا�ؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من اال� ا�تحدة (اخلاصة بتعريف الدول ا�ؤهلة).
وبإمـكان مـقدمي العـطاءات شـراء وثائق العـطاء بـاللغـة العـربية بـعد تـقد� طلب حتـريري الى الـعنوان احملـدد بالـتعلـيمـات �قدمي
الـعـطاء ان اسـلـوب الدفع سـيـتم �وجب وصل شـراء يـقطع من قـبل قـسم حـسابـات ا�شـاريع في ديـوان احملـافظـة وسوف يـتم عـقد
ا�ؤتـمر اخلاص باالجابات على اسـتفسارات ا�شارك� في ا�نـاقصة عند الساعـة (١٢) ظهرا من يوم اخلميس ا�صادف ٢٠٢٢/٦/٩
في بنـاية (مديريـة بلديات ذي قار) فـعلى الراغبـ� من الشركات وا�قـاول� العراقـي� ا�ؤهل� وا�ـصنف� من الـدرجة ا�ذكورة ادناه
على االقل والشركـات العربية واالجنبية من اصحاب االخـتصاص مراجعة قسم العقود احلكـومية حملافظة ذي قار لشراء نسخة من
الوثائق اخلـاصة بـا�شروع عـلمـا ان سعر الـعطاء الـواحد (وكـما مؤشـر ازاءه) غيـر  قابلـة للـرد على ان يتم تـقد� هـوية التـصنيف
االصلـية لـلـشركـات العـراقـية واوراق الـتسـجيـل للـشركـات االجنـبـية عـند شـراء الـعطـاء على ان يـتـضمن الـعطـاء ا�ـستـمســـــــــكات

التالية:-
١- متطلبات التأهيل ا�طلوبة:

أ- الكوادر الفنية :-                                                                      

ب- ا�تطلبات ا�الية:
اوال:- ا�ـوارد ا�ــالـيــة (الـســيـولـة الــنـقــديـة)  من خالل تــقـد� مــا يـثــبت الـقــدرة ا�ـالـيــة لـتــنـفــيـذ ا�ـشــروع �ـبــلغ اكـبــر او يـسـاوي

(١٠٧٫٠٠٠٫٠٠٠) مائة وسبعة مليون الف دينار عراقي.
د ـ ا�تطلبات القانونية:

اوال:- االهـلـيـة وتـشمل (جـنـسـيـة الشـركـة مـقدمـة الـعـطاء  –ال يـوجـد تـضارب بـا�ـصـالح لم يـتم ادراج الـشركـة ا�ـقـدمة في الـقـائـمة
السوداء� الشـركات ا�ملوكـة للدولة (ان تـثبت انها مـستقلـة قانونيـا وماليا وانـها تعمل وفق الـقانون التـجاري وان ال تكون وكاالت
تـابعـة لـصـاحب الـعـمل) غيـر مـسـتـبـعدة من قـبل صـاحب الـعـمل او اسـتـنادا الـى قرار صـادر من قـبل اال� ا�ـتـحـدة/ مـجلس االمن

للمشاركة في ا�ناقصات).
ثـانيا:- عدم �ـانعة (نسخـة اصلية + نـسخة مصورة) ونـافذة صادرة من الهـيئة العـامة للضرائب ومـعنونة الى ديـوان محافظــــــة

ذي قار .
ثـالثا:- شـهادة تـأسيس الشـركة مع مالحظـة في حال كون الـشركة مـقدمـة العطـاء اجنبـية تقـوم بتقـد� اوراقها كـافة ومصـدقة لدى

وزارة اخلارجية العراقية.
رابـعا:- هـوية تـسجل وتـصنيـف ا�قاولـ� صادرة من وزارة لـتخـطيط وتـكون درجـة وصنف ا�قـاول او الشـركات ا�ـقاولـة حسب ما

مطلوب في اجلدول ادناه.
خامسا:- وصل شراء ا�ناقصة (نسخة اصلية + نسخة مصورة).

٢- كل العطاءات يـجب ان تتضمن ضمان للعطاء (الـتأمينات االولية) �قدمي العـطاءات �وجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق
او سفـتجة صـادرة من مصـرف معتـمد في الـعراق وبنـسبة  ١ % من مبلغ الـكلـفة التـخميـنيـة للمـشروع ومعـنون الى جـهة التـعاقد
(ديوان مـحافظة ذي قار/ قسم العقـود احلكومية) ويذكر فيه رقم واسم ا�ـناقصة ويكون نافذ �ـدة ١٥٠ يوم من تاريخ غلق ا�ناقصة
وعـلى ا�نـاقص الفـائز (الـشركـة او ا�قـاول) الذي تـرسو علـيه ا�نـاقصـة مبـاشرة بـعد اصـدار كتـاب االحالـة قبل تـوقيع الـعقـد تقد�
خطاب ضـمان بحسن التنـفيذ بقيمة ٥ % من مـبلغ االحالة على ان يـكون خطاب ضمـان صادر من احد ا�صارف الـعراقية في بغداد

او احملافظات اجلنوبية نافذا الى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
٣- يتم اعـتمـاد الوثائق الـقيـاسيـة الصـادرة من وزارة التـخطـيط وتكون الـعطـاءات ا�قـدمة من ا�ـناقـص� مـستجـيبـة عنـد تلـبيـتها
�عايير التأهـيل احملددة فيها بفروعـها كافة والشروط القانـونية والفنية وا�ـالية ا�طلوبة في شروط ا�ـناقصة وفي حال عدم التزام

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

٥- ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
٦- تتحمل من ترسو علـيه ا�ناقصة اجور النشر واالعالن والخر اعالن عن ا�ناقصة وان تتـحمل الشركة التي يحال بعهدتها العمل

كافة الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
٧- يلتزم الطـرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن (٥٠ %) من عمالـة موظفيه العمالـة الوطنية عن طريق مراكـز التشغيل اال في حالة
اعتـذار ا�ـركز عن تـوفـير االعـداد واالخـتصـاصـات ا�طـلـوبة وبـكـتاب رسـمي مـبـاشر وخالل مـدة (٣٠ يـوم) من تاريخ اسـتالم ا�ـركز

للطلب.
٨- في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تـقد� عطاء واحد لتنفيـذ العقد تكون مسؤوليـتهم تضامنية تكافـلية في ذلك لتنفيذه على
ان يـقدم عـقد مـشاركـة مصـادق علـيه اصـوليـا مع العـطاء او �ـوذج اتفـاق اولي على الـشـراكة مـوقع من قبل اطـراف الشـراكة مـعزز
بتعهد من قبلـهم بعدم التنازل او االنسـحاب في رو ا�ناقصة عليـهما على ان يتم تقد� الشـراكة بينهما مصـدق اصوليا بعد توقيع
العقد خالل مدة ال تتجاوز (١٤ يوما) من تاريخ توقيع العقد وفي حـال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة ا�شترك� معاملة الناكل

او اخملل وحسب واقع احلال.
٩- احملافظة غير مسؤولة عن الية وصول مواد العمل الى ا�واقع.

 ١٠- تتـحمل الدائرة ا�سـتفيدة مسـؤولية الكشف الـفني ا�عد من قبـلها واعتدال اسـعاره وكذلك تنفـيذ العمل باعـتبارها �ثال لرب
العمل بعقد ا�قاولة.

 ١١- احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.
 ١٢- تلتـزم الشركات وا�ـقاولب� واجملـهزين ا�قدمـ� على العـطاءات باستـكمال النـواقص التي تسـمح بها التـعليمـات خالل سبعة

ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال �كن قبولها.
 ١٣- تـكون االولـوية لـلـمواد االولـية ا�ـصـنعـة واجملـهزة داخل الـعراق لـلـمشـروع مع مـراعاة االلـتزام بـالـضوابط الـسعـر والـنوعـية

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

 ١٥-ان اخـر يوم لتـقد� العطـاءات نهايـة الساعـة (١١) ظهرا من يـوم اخلميس ا�صـادف ٢٠٢٢/٦/١٦ الى العنـوان التالي مـحافظة
ذي قـار-  قسم الـعـقود احلـكـومـية في مـقـرها الـكـائن في الـناصـريـة  - االدارة احمللـيـة - قـرب مصـرف الـرشيـد  - فـرع ذي قار ٥٣٥
(مبنى هـيئـة االعمار سـابقا) عـلى ان تكـون االسعار ا�ـقدمة بـالديـنار العـراقي حصرا رقـما وكـتابة وان يـوقع على جـميع مسـتندات
العـطاء وتـكون الـكتـابة واضـحة وخـاليـة من احلك والشـطب وتكـون جمـيع االوراق مخـتومـة بخـتم ا�قـاول مع ذكر الـعنوان الـكامل
لـلشـركة ورقم الـهاتف والـبـريد االلـكتـروني ويلـتزم ا�ـقاول بـصحـته ويـعتـبر الـتبـليغ من خاللـه ملـزم واصولـيا وكـما يـقدم الـبطـاقة
الـتمويـنيـة وما يـؤيد حـجبهـا وهويـة االحوال ا�ـدنية وبـطاقـة السـكن وال يسـمح التقـد� عن طريق الـبريـد االلكـتروني وسـيتم فتح
الـعطـاءات بحـضور مـقدمي الـعطـاءات او �ثـليـهم الراغـب� بـاحلضـور الى بنـاية مـحافـظة ذي قـار القـد�ة - شـارع النـيل وسوف
ترفض العطـاءات ا�تأخرة. واذا صادف يـوم فتح ا�ناقصـة عطلة رسمـية فيؤجل الى اليـوم الذي يليه على ان تـقدم العطاءات داخل

ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم ا�ناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني.
١٦- تسدد احملافظة مبالغ ا�شروع من التخصصات ا�توفرة.
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{ واشـــــنــــطن (أ ف ب) - قــــتـل ثالثــــة
أشـخـاص وأصيب  11آخـرون بـجروح
امـس في إطالق نــار فـي شــارع مــكــتظ
خالل الـلـيل عـادة في مـديـنة فـيالدلـفـيا
األمــــيـــركــــيــــة� بـــحــــسب مــــا أعــــلـــنت
الـــشـــرطـــة.وقـــال ا�ــفـــتـش في شـــرطــة
فـيالدلـفـيا دي. إف. بـيس لـلـصحـافـي�
"أصـيب  14شــخـصـا عــلى حـد عـلــمـنـا
بـإطالق نار ونقلوا إلى مستشفيات في
ا�ـكان. أعـلنت وفـاة ثالثة من هؤالء هم
رجـالن وامـــرأة بــــعــــد وصــــولــــهم إلى
ا�ـستـشفـيات� إذ أصـيبـوا بعـدة جروح

ناجمة عن إطالق النار".
wzUOLO� —U−HMÝ«

و قـــضى  38شـــخـــصـــا عـــلى األقل من
جــراء حـريق ال يـزال مـشـتـعال أدى إلى
انـــفــجـــار كــيـــمــيـــائي ضـــخم امس في
مــنـشـأة لـتـخـزيـن حـاويـات الـشـحن في
بـنـغالدش� وفق مـسـؤول�.واحلـصـيـلة
مــرشّــحــة لالرتـفــاع نــظــرا إلى أن عـدد
ا�صاب� تخطى  300شخص� بعضهم
في حـال خـطرة.وتـولى مـتطـوعـون نقل
جــثث من داخـل ا�ـنــشــأة حـيث تــنــاثـر
حــطـام احلــاويــات.وقـال شــهـود عــيـان
إنـهم شاهدوا جثثا لم يـتم سحبها بعد
في ا�ـنشأة التي تضم نحو أربعة آالف
حــاويــة غـالــبــيـتــهــا لــتـخــزين ا�البس
بـانـتـظـار تـصـديـرهـا إلى جتـار جتـزئـة
غــربــيـ�� والــتي تــقع عـلى مــقــربـة من
مــــيــــنـــــاء شــــيــــتــــاغــــونـغ اجلــــنــــوبي
الـكبير.ويعمل مئات من عناصر اإلغاثة
عــلى إخــمـاد احلــريق الــذي انــدلع لـيل
الـسبت في سـيتـاكوندا� عـلى بعـد نحو
 40كــلم من شـيـتـاغــونغ� حـيث انـفـجـر

عـدد من ا�ستوعبات التي حتتوي على
مــواد كـيـمــيـائــيـة� وفق مـا أفــاد جـهـاز
اإلطـفـاء الصـحافـيـ�.وقال مـدير شـركة
"مـــخـــزن بي.ام لـــلـــحـــاويـــات" مــجـــيب
الــرحـمن إن أسـبــاب احلـريق لم تـعـرف
بـعد� وقال إن ا�ـنشأة تـشغّل نحو 600
شـــخص.وحتـــتـــوي مــنـــشـــأة تـــخــزين
احلـــاويـــات عــلى مـــادة بـــيــروكـــســـيــد
الـهـيـدروج�� وفق مـا أفـاد قائـد جـهاز
اإلطــــــفــــــاء اجلـــــنــــــرال مــــــعن الــــــدين
الـصـحـافيـ�� وقـال "لم نتـمـكن بـعد من
الـسـيـطـرة عـلى احلـريق بـسـبـب وجود
هــذه ا�ـادة الــكـيــمـيــائـيــة".واألحـد قـال
ا�ـسؤول في الشرطـة محمد عالء الدين
فـي تـصــريح لــوكـالــة فــرانس بـرس إن
حــصــيــلــة الــقـتــلى "ارتــفــعت إلى "38
شـخصا.وقـال قائد الـشرطة احملـلية في
شــيـتـاغــونغ أنـور حـســ� في تـصـريح
لــفــرانـس بــرس إن بــ� ا�ــصــابـ� 40

عـــــامل إطــــفـــــاء عــــلى األقـل وعــــشــــرة
شــرطــيـــ�� مــشــيــرا إلى ان حــصــيــلــة
الـــــقــــتـــــلى تـــــضم خــــمـــــســــة عـــــمــــال
إطـــفــاء.وأضـــاف "حــصـــيــلـــة الــقـــتــلى
مـــرشّـــحـــة لالرتـــفـــاع ألن بـــعـــضـــا من
ا�ـصاب� هم بحال حـرجة".وأشار كبير
األطـباء في ا�نطقة الياس تشودري في
تـصـريح لـفـرانس بـرس إلى أن مـن ب�
هـؤالء عــدة صـحـافـيـ� كـانـوا يـغـطّـون
احلـدث عبر خـاصية البث ا�ـباشر على
فـــيـــســـبـــوك.وقـــال أحـــد ا�ـــتـــطـــوعــ�
لــلـصـحـافـيــ� "ال تـزال هـنـاك جـثث في
األمـاكن الـتي طـالـهـا احلـريق. شـاهدت
مـا ب� ثماني وعشر جثث".وقال سائق
الـشـاحـنـة طفـيل أحـمـد "كـنت واقـفا في
داخـل اخملزن. رمـاني االنـفـجار مـسـافة
نـحـو عـشرة أمـتـار من حـيث كنت أقف.
احـتــرقت يـداي وسـاقـاي".وقـال مـحـمـد
عـلي ( 60عـامـا) وهو كـان متـواجدا في

مــتـجـر بــقـالـة قـريـب إن دوي االنـفـجـار
كـان قـويـا لـلـغـاية وهـزّ مـبـاني سـكـنـية
تــبـعــد كـيـلــومـتــرات عـدة عن ا�ــنـشـأة.
وتـــابع "عــنــد وقـــوع االنــفــجــار طــارت
اسـطوانـة مسافـة نحو نـصف كيلـومتر
من مـوقع احلريق واستقـرت في بركتنا
الـصـغيـرة".وأضـاف "أدى االنفـجار إلى
تـطاير كرات النار التي انهمرت كا�طر.
كـنـا خائـف� جـدا وغـادرنا مـنـزلنـا على
الــفــور بــحـثــا عن مالذ... اعــتــقــدنـا أن
احلـريق سيتـمدد إلى منطـقتنا ا�ـكتظة
بـالسكان".وقـال تشودري� كبـير األطباء
في شـيـتـاغونغ� إن ا�ـصـاب� � نـقـلهم
إلى مـسـتـشفـيـات مـختـلـفة فـي ا�نـطـقة

و� استدعاء أطباء من عطلهم.
q�«uð qzUÝË

وأطـــلــقت دعـــوات لــلـــتــبـــرع بــالــدم �
تــــداولــــهـــا عــــلـى وســـائـل الـــتــــواصل
االجـتماعي.وأعـلن اجليش إرسال 250
عــســكـريــا إلى مــنـشــأة الـتــخــزين �ـنع
تــسـرب ا�ــواد الـكـيــمـيــائـيــة إلى مـيـاه
الــبـحــر عـبــر تـطـويـق ا�ـوقع بــأكـيـاس
الــرمل.وقــال مــؤمن الـرحــمن ا�ــسـؤول
احملـــلي في مـــنــطــقـــة شــيــتـــاغــونغ إن
احلـــريق أصـــبح بـــشـــكل كـــبــيـــر حتت
الــســيــطــرة لــكن لم يــتم إخــمــاده بــعـد
بـشـكل كامل مـشيـرا إلى وجود "جـيوب
مــشـتــعــلـة".وأضــاف "يـحــاول عـنــاصـر
اإلطـفــاء الـسـيـطـرة عـلى هـذه اجلـيـوب
ا�ـشـتـعـلـة"� مـشـيـرا إلى تـمـدد احلـريق
إلـى نــــحــــو ثالثـــــة هــــكــــتــــارات داخل
اخملـزن.وانـدالع احلرائق أمـر شائع في
بـنـغالدش بـسبـب التـراخي في تـطـبيق

معايير السالمة.

Êœ—_« ‰ULý W¹dJ�Ž …dzUÞ rÒD×²Ð 5DÐU{ q²I�
الـــرغم من إصــدار احملــكـــمــة الــدائــمــة
لـــلــتــحـــكــيم في الهـــاي قــرارا يــدحض
مــــزاعـم بـــكــــ�.وأدى تــــشــــدد ا�ــــوقف
الـــصــيـــني إلى تـــصــاعـــد الــتـــوتــر مع
الـواليــات ا�ـتـحـدة وحـلـفـائـهـا. وتـصـر
واشــنــطن عــلـى تــطـبــيـق مــبــدأ حــريـة
ا�الحـة في ا�ـنـطـقـة.وقال ألـبـانـيزي إن
أســتــرالــيــا تـصــرّفت "وفــقــا لــلــقــانـون
الــــدولـي� ومــــارست احلـق في حــــريــــة
ا�ـالحـــة والــــتــــحــــلــــيق فــــوق ا�ــــيـــاه
الــدولــيـة".وتــأتي الــواقــعـة بــعــد ثالثـة
أشهر فقط على اتّهام أستراليا اجليش
الصيني بتوجيه أشعة ليزر إلى طائرة
عـسـكــريـة أسـتـرالـيـة فـوق مـيـاه قـابـلـة
الـسواحل الشماليـة ألستراليا.ووصفت
احلـكومـة األستـرالية الـسابـقة الـواقعة

بأنها "عمل ترهيبي.

الـــصــيـــنــيـــة) إلى إفـــراغ ســحـــابــة من
األلــيـاف تـضــمّـنت قــطـعـا صــغـيـرة من
األ�ـنيوم الـتي دخل بعضـها إلى محرك
الـطـائـرة بي-."8وتــابع "من الـبـديـهي
أن هـــــذا األمــــر بــــالـغ اخلــــطــــورة".ولم
يـتعـرض طاقم الطـائرة لألذى وتمـكنوا
مـن الـعـودة إلى قـاعـدتـهم� وفق مـارلـز�
لـكن أسترالـيا أبلـغت بك� بـأن الواقعة
تـثير القلق� علمـا بأن عملية االعتراض
تـعـد أول احتـكـاك مع اجليش الـصـيني
مـــنـــذ تــشـــكـــيل حـــكــومـــة جـــديــدة في
أســتــرالــيــا في  21أيــار/مــايــو.وقــال
رئــيس الـوزراء أنـتـونـي ألـبـانـيـزي إنه
لـيس من غير ا�عـتاد أن تنفّـذ أستراليا
عـمــلـيـات اسـتـطالع فـوق بـحـر الـصـ�
اجلــنــوبي� ا�ــنـطــقــة الــتي تــعـتــبــرهـا
الـص� خاضعة بالكامل لسيادتها على

والـنقـيب الطـيار بـهاء مـحمـد مصـطفى
أبــو غـنـمي". واتّـهـمـت أسـتـرالـيـا امس
األحـــد اجلــيش الــصـــيــني بـــتــعــريض
سالمـة طاقم طائـرة عسكـرية تابـعة لها
لــلـخـطــر بـعــدمـا اعـتــرضـتــهـا مـقــاتـلـة
صـينـية في أواخر الـشهـر ا�اضي فوق

بحر الص� اجلنوبي.
WOMO� WKðUI�

وكــــشـف وزيــــر الــــدفـــــاع األســــتــــرالي
ريــتـشــارد مـارلــز أن مــقـاتــلـة صــيـنــيـة
عمدت في  26أيارإلى اعتراض طائرة
اســتـطـالع أسـتــرالـيــة من طـراز بي-8
وقـد حلّـقت على مـسافة قـريبـة وأطلقت
بــالــونــات حـراريــة ثم زادت ســرعــتــهـا
واعــــــتــــــرضت مــــــســــــار الــــــطــــــائـــــرة
األســتــرالـيــة.وقــال مـارلــز في تــصـريح
إعالمـي األحد "حـينـها (عـمدت الـطائرة

{ عـــــمــــان (أ ف ب) - أعــــلـن اجلــــيش
األردنـي في بـــيــان امـس األحــد حتـــطم
طـائرة تابـعة لسالح اجلـو ا�لكي خالل
قــيـامـهـا �ــهـمـة تـدريــبـيـة مـا ادى الى
مـصـرع ضابـط� طـيارين.ونـقل البـيان
عن مـصدر عسكري مسؤول في القيادة
الـعـامة لـلقـوات ا�سـلحـة األردنيـة قوله
إنه "فـي تــمـام الــســاعــة الــتــاسـعــة من
صـبـاح األحد� تـعـرضت إحدى طـائرات
الـتـدريب الـتـابـعـة لـسالح اجلـو ا�ـلكي
األردنـي من نــوع ( (Grobإلـى خــلل
فـني أثناء جـولة تدريـبية� �ا أدى إلى
سـقـوطـهـا في أرض خـالـيـة في مـنـطـقة
الـــرمــــثـــا �ـــحـــافــــظـــة إربـــد" شـــمـــال
ا�ــمـلـكـة.وأوضح ا�ــصـدر أنه "نـتج عن
سـقوط الطائرة استشهاد كل من الرائد
الـطـيار بالل مـشهـور أحـمد الـشوفـي��

‘œöGMÐ w� l�b½« o¹d×Ð ≥∞∞ s� d¦�√ WÐU��Ë ÎUB�ý ≥∏ ŸdB�

 dD�K� W¹u'« UNŠöÝ i¹dF²Ð 5JÐ rNÒ²ð «dO³½U�



WLN*«  UF¹dA²�« Y¹b%

www.azzaman.com

U� hK� Ô*«Ë włUM�«

”Ëd¹UH�« bFÐ

من امريـكا اثار الـصديق الـعزيـز محمـد عبـد الصاحـب فكرة ( الـرجل ا�نـتظر
واخمللص ) عند الزرادشت� . وعلى ضوء فكرته تولد لدي اآلتي:

الاعـرف كـم من الـروايــات الــتي كُــتـبـت وهي تـتــحــدث عن ظل شــخص �ــتـلك
القدرات ا�كتسبة من االله الواحد او االلهة ا�تعددة.

هو موجود في كل الديانات حتى الزرادشتية تعتمد على فكرته .
اتمنى ان نـبحث عن تـلك الروايات ونـحصـيها ونـستخـلص منـها ثمـرة التفـكير
بهـذا اخلارق الـذي سيـعـيد لألرض تـوازنـها .بـعد ان بـدأت الـكورونـا تهـز هذا
التـوازن ونحن االن في موجتـها الثانـية �وفي الثـالثة ر�ا سـنتعايش مع وضع
حيـاتي جديد ننسى فيه النمط احليـاتي الذي كنا نعيشه قبل ا�وجة االولى من

هذا الفايروس.
اظن ان الروايـات التي ستكتب ستبحث عن هذا اخمللص في نصفها والنصف

االخر يكون تاريخيا عن ازمنة وذكريات ما قبل الكورونا.
من قـراءاتي ســأعـصـر ذاكــرتي خـواطــر قـراءات ومــشـاهـد مــتـعــددة تـبـدأ من
طـفـولتـي عنـدمـا صـحبت ابي مـع حمـلـة لـزوار اإلمامـ� الـعـسكـرين في مـديـنة
سامـراء � وكان هنـاك نفق يسمـونه سرداب الغـيبة ومـنه دخل االمام ا�هدي ع
�وغاب عن االنـتـظـار � وقـال لـنا رجل دين : دخـل األمام ع من هـنـا وسـيـخرج

من هنا .
رد احدهم همسا بيننا : وليخلصنا من حكومة عبد السالم.

ح� رجـعنا الى الناصرية سمعنا ان طـائرة الرئيس عبد السالم محمد عارف
الـهلـيكـوبتـر قد سـقطت في عـاصفـة ترابـية في مـنطـقة الـدير اثـناء اقالعـها من

البصرة.
وفي الـثـانـوية قـرأت روايـة صـيـنـية تـتـحـدث عن كـهـنة بـوذيـ� يـعـانـون من قمع
االمـبـراطـور الـصـيـني ومـنـعه �ـمـارسـة طـقـوسهـم النه كـونـفـشـيوسـي الـهوى �
فكـانت رؤاهم ان بوذا سوف يـبعث لهم من جـهة الهـند مخـلصا بـرداء برتقالي
وفي ادى يـده كــرة شـمس وفي الــثـانـيـة ســلـة ورد . واشـر الــهم كـبــيـرهم تـلك
اجلهـة وقال لهم احـدكم ليـذهب جهة سـور الص� ويـنتـظره : لعـام ظل الكاهن
يـنـتـظــر ولـيس في مـتـاعه ســوى ورق الـشـاي �ـضـغه كـي ال يـنـام في انـتـظـار
اخمللص. واخـيرا كان اخمللص هو جـيش جنكيزخان وأول مـا فعله االمبراطور
ا�ـغـولي هــو انه امـر بـذبح هــذا الـكـائن الــذي كـان يـنــتـظـر فــوق سـور الـصـ�

العظيم.
الـقـراءة الثـالثـة كانت قـصيـدة كـافافـيس في انتـظار الـبـرابرة الـتي تتـحدث عن
ا�لل والـرتابة التي اصابت االنسان الروماني من حالت� هما الترف واحلروب
� فـكـان الهـاجس اجلـديـد الـذين املـته عـلـيهـم ضعف الـدولـة الـرومانـيـة بـسبب
طـغيـان قـياصـرتـهـا انهم يـنـتـظرون الـبـرابـرة ليـخـلصـوهم .لـكـنهـم لم يجـيـئوا �

وكانوا بعضا من احلل:
ألن الليل قد أقبل ولم يأت البرابرة
ووصل بعض جنود احلدود وقالوا:

انه ما عاد للبرابرة من وجود.
واآلن? وبدون البرابرة� ما الذي سيحدث لنا?

هؤالء البرابرة كانوا حال من احللول.
وهذه قصـة قصيرة كتبـها الروائي الكولومـبي الشهير غابـريل كارسيا ماركيز
بعـنوان (ا�وت في سامراء) وترجمـها الى العربية مـحمد بو زيدان ونشرت في
مـوقع القـصة الـعربـية بـتاريخ 15 سـبـتمـبر 2011. والـترجـمة الـكامـلة لـلنص

تقول :
((عاد اخلادم إلى بيت سيده خائفا مذعورا:

ــ سيدي لقد رأيت ا�وت يتجول في السوق و رمقني بنظرة مخيفة.
أعطى له سيده فرسا و ماال و قال له: عليك بالفرار إلى مدينة سامراء.

لم يتأخر اخلادم في ذلك .
و فـي ذلك ا�ـســاء الـتـقـى الـسـيــد بـا�ــوت في الـســوق و قـال له : لــقـد الــتـقـيتَ

خادمي هذا الصباح.
نظرتَ اليه بتهديد ووعيد..?

لم تكن نـظـرة تهـديـد - أجاب ا�ـوت - بل هي نـظرة اسـتـغراب ألنه ال زال هـنا
بعيدا عن سامراء و في هذه الليلة يجب أن أقبض روحه هناك.))

أنتـهى (النص) وعلـينا فهم مـشفرة وجود ( سـامراء ــ العـراقية ) داخل النص
بل هي احملور الـقصدي في هـاجس القصـة وفكرتـها التي قـد تبدو أطـروحتها
فلـسفـية فـي القـراءة األولى ولكـنك في القـراءة االخـرى علـيك أن تضع الـتأويل
والقـصد �اذا اختار الكاتب سـامراء وهو الكولومـبي الذي لم يزر العراق يوما
مـا ولم يــقـتـرب في هـاجـسه الى بـيـئـة بـالد بـابل في اي من مـقـابالته وروايـاته
وقـصـصه ور�ـا كـان له بــعض الـشـخـصـيـات الـشـرقــيـة في روايـاته واغـلـبـهـا
(شامـية ) بسبب وجود جالية سورية كبيـرة في بلدان امريكا الالتينية ومزارع
القهـوة في كو�بيا �تلكـها الكثير من أبناء العـوائل العربية واغلب اصولها من
سوريا ولـبنان. لكن القصيدة في شيء من قصديتـها وحسيتها اعادتني وقتها
الى زيارتـي االولى الى سامراء وتسـمرت منـدهشا امـام شروحات رجل الدين
وهـو يـدعـونـا الى تأمـل ما في سـرداب الـغـيـبـة من فراغ سـحـيق سـيـخـرج منه

اإلمام ذات يوم � وجهه �تأل بنور اقوى الشموس..
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الــقـانـون 72 لــسـنـة 2017 �ــا يـعـني
اسـتـحـالـة الـعـيش بـحـيـاة حـرة كـر�ـة

كما ورد في ا�ادة الدستورية اعاله . 
ثـامنا. تعلم عدالة احملكمة ا�وقرة مدى
قـــدســـيـــة الـــنـــصـــوص الـــدســـتـــوريـــة
خــــصــــوصـــــا في مــــجــــال (ا�ــــبــــاديء
االسـاسـية واحلـقـوق واحلريـات) � وقد
اكدت ا�ادة (2- اوال  –ج) من الدستور
عــلى (( ال يـجـوز سن قـانـون يـتـعـارض
مـع احلــقـــوق واحلـــريــات االســـاســـيــة
الـــواردة فـي هـــذا الـــدســـتـــور )) كـــمـــا
واوجـزت ا�ادة (49) مـن الدسـتور هذه
احلــقـيـقــة حـ� نـصت عــلى (( ال يـكـون
تـــقــيـــيــد اي مـن احلــقـــوق واحلــريــات
الـواردة في هـذا الدسـتـور او حتديـدها
اال بــقـانــون او بـنــاء عـلــيه � عـلى ان ال
�س ذلـك الـتـحـديـد والـتــقـيـيـد جـوهـر
احلـق او احلرية )). ولعله من الواضح
ان الــبـنـد ا�ــطـعــون بـدسـتــوريـته حـرم
مـوكـلـنـا (ضـمـنـا) من حـقـوق جـوهـريـة
اهـــمـــهــا  الـــعـــيش الـــكـــر� . والــدخل

ا�ناسب 
3- فـي الـوقت الـذي نـؤكــد فـيه لـعـدالـة
مــحــكــمــتــكم ان الــتــزامــنــا بــكـل حـرف
بـالدستور مطلق� رغم مـالحظاتنا عليه
� ولـكــنه قـد يـكـون من ا�ـفـيـد الـقـول ان
ا�ــــادة (7) مـن الــــدســـــتـــــور هي اصال
تــتــنـاقض مع  ا�ــواد الــدسـتــوريـة  -2

14-15-19-20-22-29-30-38-39-
46-42 فـضال عن تناقـضها مع االعالن
الــعــا�ي حلــقــوق االنــســان � ووثــيــقــة
الـــعــهـــد الــدولي � وقـــصــدنـــا من هــذه
االشـارة لـفت انـظاركم الـكـر�ة الى أنه
ال يــــجـــوز لــــلـــمــــشـــرع ان يــــتــــعـــسف
بــاســتــخـدام تــلك ا�ــادة  ألهــداف غــيـر
انــــســــانــــيــــة لم تــــوجــــد ا�ــــادة اصال
لـتحـقـيقـها �ـا يعـد خرقـا ل ((القـانون

االسمى واألعلى في البالد)).
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احلــكم بـعـدم دسـتــوريـة الـبـنـد اوال من
ا�ـادة (6) من قـانـون الـهـيـئـة الـوطـنـية
الـعـليـا للـمـساءلـة والـعدالـة الرقم (10)
لسنة 2008 كـونه حرم (ضمنا) موكلنا
وشـريــحـته من اعـضـاء الـفـروع فـأعـلى
من حـــقــوقــهم اجلــوهــريــة بــعــيــدا عن
ثـــوابت احــكــام االسـالم � وبــعــيــدا عن
الـشـرعـية الـدسـتـورية ا�ـثـبـتة بـجـوهر
الـــدســـتـــور ( ا�ـــبـــاديء االســـاســـيـــة �
واحلـــقــوق واحلـــريــات) نـــغــتـــنم هــذه
الـفرصة لنعبر لعدالة محكمتكم ا�وقرة

عن فائق االعتزاز والتقدير.

سـن قانـون يـتعـارض مع ثـوابت احـكام
االسـالم ))� و�ا إن احلقـوق التقـاعدية
مـتأتـيـة من التـوقيـفات الـتقـاعديـة التي
وضـعها موكـلنا وشريـحته في صندوق
الـتـقاعـد ( أمانـة لدى الـدولة) . والـقرآن
العزيز اكد على ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ الَ
تَـــخُــونُــواْ الـــلّهَ وَالــرَّسُــولَ وَتَـــخُــونُــواْ
)) االنفال:  28و أَمَـانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ
((إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلى
أَهْـلِـهَـا)) الـنـساء:58. �ـا يـجـعل الـبـند
مــحـل الــطــعن يــخــالف ثــوابت احــكــام

االسالم  
ثـــانـــيـــا. ال شك ان ا�ـــتــضـــرر من مـــنع
احلــقــوق الــتــقـاعــديــة �ــوجب الــبــنـد
مـوضـوع الطـعن هـو ليس مـوكـلنـا فقط
بـل اسرتـه حـاليـا � وهـم خـلفـه الحـقا ..
حـــ� يـــتــــحـــولـــون الى ارامل وايـــتـــام
وهــؤالء ســـيــأخــذهم الـــبــنــد مــوضــوع
الـطعن بجـريرة غيرهم (مـوكلنا) وهم ال
عـالقة لـهـم بحـزب الـبـعث ا�ـنـحل ال من
بـعـيـد وال من قريب وقـد يـكونـوا اطـفاال
يـوم اقــرار الـبـنـد ا�ـذكـور ولـعل الـقـرآن
الــعـزيـز نــهى بـشـدة عن وزر وازرة وزر
أخــرى (( وال تــزروا وازرة وزر أخـرى))
فــــــاطـــــر : 18 و (( وال تــــــزر وازرة وزر
أخـرى)) األنعام 164 و (( أال تزر وازرة
وزر أخـرى)) النجم : 38 ولـذلك جند ان
الـنظـام القانـوني العـراقي اكد انه حتى
لــوحــكم عـلـى ا�ـدان بــاإلعــدام تـتــحـول

حقوقه التقاعدية الى خلفه . 
ثـالثـا. �ا أن الكـثير من ا�ـتضررين من
الـبنـد موضوع الـطعن هم الذين يـنبغي
ان يـطـعـموا من ارث مـورثـهم � و�ا إن
األرت هـــو احلـق الـــدســـتـــوري لـــورثـــة
مـوكـلـنا وشـريـحته من االيـتـام  جند ان
الـقرآن العزيـز حذر من هذه احلالة ((إِنَّ
الَّـذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليـتامى ظُلْمًا إِنَّمَا
يَـأْكُـلُـونَ فِي بُطُـونِـهِمْ نَـارًا ـ وَسَيَـصْـلَوْنَ

سَعِيرًا)) النساء : 10
رابـعا. يـتعـارض البنـد موضـوع الطعن
مـع الفـقـرة (ب) من البـنـد اوال من ا�ادة
(2) مـن الدستور والتي نصت على (( ال
يـجـوز سن قـانـون يتـعـارض مع مـباد�
الـد�ـقـراطيـة)) ولـعل عـدالـة محـكـمـتكم
هي االعـلم بأن جوهـر الد�قـراطية بكل
اشــكـالــهـا يـكــمن في احــتـرام (اآلخـر) �
ورغـم ان اآلخـر مــحــظــور من ان يــكـون
جـزء من العمـلية الـسياسـية في العراق
دسـتوريا اال ان الدستور لم يتطرق الى
تــدمــيــره مــاديــا هــو وعــائــلــته وســلب

حقوقه ا�شروعة  

يـعني ان اخلـيارات الـتشـريعـية جمللس
النواب ان نصت صراحة ام ضمنا على
مـــا يــخـــالف الـــدســـتــور فـــهي لـــيــست
مـحصـنـة من الطـعن بدسـتوريـتهـا امام
مـحكـمتـكم ا�وقـرة . خصـوصا ان كانت
تتعلق بجر�ة التجويع اجلماعي التي
اعـدتها اال� ا�ـتحدة احـد صور االبادة
اجلـماعـية �ـوجب اتفـاقيـة منع االبادة
اجلـماعيـة ومعاقـبة مرتـكبيـها الصادرة
عن اال� ا�تحدة بقرار اجلمعية العامة
260 ألف (د-3) ا�ــــؤرخ في 9 كــــانـــون
األول / 1948 والـتي نصـت بالـبند (ج)
مـن ا�ــادة الــثــانــيـــة عــلى ان من صــور
االبـادة اجلـمـاعيـة (( اخـضاع اجلـمـاعة
عــمــدا لـــظــروف مــعــيــشــيــة يــراد بــهــا
تـدمـيرهـا ا�ـادي كلـيـا او جزئـيـا )) هذا

فضال عن اآلتي :- 
wHzUÞ dONDð

1- نـصـت ا�ادة (7) مـن الـدستـور عـلى
(( يـــحــظــر كل كـــيــان او نــهج يـــتــبــنى
الـعـنـصـريـة او االرهـاب او الـتـكـفـير او
الـتطهير الطـائفي � او يحرض او �هد
او �جد او يروج او يبرر له� وبخاصة
حـــزب الــبـــعث الـــصــدامي فـي الــعــراق
ورمـــوزه وحتـت اي مــســـمـى كــان � وال
يــجـوز ان يــكـون ذلـك ضـمن الــتـعــدديـة
الــســيـاســيـة فـي الـعــراق � ويــنـظم ذلك
بـقـانـون )) ولـعل هـذه ا�ـادة بـدرجة من
الوضوح الذي ال يترك شكا ولو بسيطا
لــدى ا�ـشـرع في االجـتـهـاد حـيث ان كل
مــا في الـدســتـور بــخـصــوص مـوكــلـنـا
وشـريـحـته  هـو (حـظـر الـبـعـث ورموزه
مـن الـعــمل الــسـيــاسي ) ولــعل في هـذا
دلــيل قـاطع عـلى ان الــدسـتـور لم �ـنح
الـغطاء الشرعي للعقوبة اجلماعية غير

الشرعية في اعاله .
2- ان الـبـند مـوضوع الـطـعن بحـرمانه
مـوكـلـنـا (ضـمـنـا) من حـقـوقه يـتـنـاقض
تـــنـــاقــضـــا صـــارخـــا مع ا�ــادة (7) من
الـدسـتـور   كـمـا هو يـتـنـاقض تـنـاقـضا
صــريـحـا مع مـواد دسـتـوريـة واردة في
الـــبــــابـــ� األول والـــثـــاني ( ا�ـــبـــاديء
االســـاســـيـــة � واحلــقـــوق واحلـــريــات)
والــتي تــعــد روح الـدســتــور  مع األخـذ
بـنــضـر االعـتـبـار ان (اخلـاص) ا�ـتـمـثل
با�ادة (7) مـن الدستور لم يقيد (العام)
اال بـاحلـضـر الـسـيـاسي كـمـا اسـلـفـنـا �

وكاآلتي :-
اوال. يـتـعـارض الـبـنـد اعاله مـع الـفـقرة
(ب) مـن الـــبـــنـــد اوال من ا�ـــادة (2) من
الـدســتـور الـتي نـصت عـلى (( ال يـجـوز

تــوقـيــفـاتــكم الــتـقــاعـديــة ا�ـؤمــنـة في
صــنــدوق الــتــقــاعــد .. تــقــبــلــوا فــائق

التقدير..
اخوكم عبداخلالق الشاهر   

 } } } }
الـــســـادة رئــيس واعـــضـــاء احملــكـــمــة

االحتادية العليا احملترمون
ا�دعي

ا�دعى عليه 
ســبق وأن شـرع ا�ــدعى عـلــيه  قـانـون
الـهــيـئـة الـوطـنــيـة الـعـلـيــا لـلـمـسـاءلـة
والـــعــدالـــة الــرقم (10) لـــســنــة 2008
والـذي نـص بالـبـنـد اوال مـن ا�ادة (6)
مـــنه عــلـى (( انــهـــاء خــدمــات جـــمــيع
ا�ـوظف� �ن كان بدرجة عضو شعبة
وأحـالتهم على التـقاعد �وجب قانون
اخلـدمة والتقاعد )) �ا يعني (ضمنا)
حـرمان موكـلنا ( كعـضو فرع في حزب
الـبــعث ا�ـنـحل)  وشـريـحـته ( اعـضـاء
الـــفــروع فــأعــلى) مـن احلــصــول عــلى
احلــقـــوق الــتــقـــاعــديــة ا�ــتـــأتــيــة من
الـتـوقـيـفـات الـتقـاعـديـة الـتي وضـعـها
كـأمانـة لدى الـدولة (صنـدوق التـقاعد)
لــعــشـرات الــســنـ� بــصــفـتـه لـواء في
اجلــيش الــعــراقي الــســابق  والــضـرر
نـــفــسه اصـــاب شــريــحـــة واســعــة من
ا�ــــواطــــنــــ�  وخــــلـــفــــهـم من األرامل
وااليــــتـــام � حـــيـث فـــقـــدوا �ــــوجـــبه
حــقــوقــهـم الــتــقــاعــديــة الــدســتــوريــة
والــقــانــونـيــة � ال لــســبب ســوى انـهم
خـلف �ـتوفـ� كـانوا اعـضـاء فروع في
حــزب الــبـــعث احملــظــور  . ولــعــله من
اجلـديـر بالـذكر ان مـوكـلنـا يعي ان في
ذلك خــيـارا تـشـريـعـيـا جملـلس الـنـواب
ا�ـوقر إال انه يعي ايـضا ان ا�همة رقم
واحــد حملـــكــمــتــكم ا�ــوقــرة واحملــددة
بــــا�ــــادة (93) مـن الــــدســـتــــور هي ((
الـرقابـة على دستـورية القـوان�)) �ا

الـى /  الــســـيــدات والـــســادة اعـــضــاء
الـــفــروع فــأعــلى وخــلـــفــهم من االرامل

وااليتام احملترمون
حتية طيبة 

مـوضوع عدم منحكم ا�ـعا� التقاعدي
حتديدا هو ما دفعني ألن اكون محاميا
.. بـعـده اكتـشفت مـظالـم كثـيرة مـتأتـية
مـن خــروق دســـتــوريـــة وقـــانــونـــيــة ..
فتصديت لها ومعي زميل عزيز وفشلت
فـي هــــذا وفـي ذاك .. الــــيــــوم لـم يــــبق
امـامنـا اال طريـق� األول يـكمن بـتعديل
تــلك الــقـوانــ� � أو إلــغـائــهــا  �وهـذان
امـران غـيـر مـسـتـبـعديـن بسـبب ان ذلك
ضـمن العدالة االنتقالية التي ال تستمر
قـــوانـــيـــنــهـــا � فـــضال عـن هــنـــاك نص
قـانـوني في م� قـانون ا�ـساءلـة يجـيز
جملــلس الـنـواب ا�ـوقـر الـغـائه ....  امـا
الـثاني فيكمن بطرق الباب األخير وهو
بـاب احملـكـمـة االحتاديـة الـعـلـيـا والتي
هـي اآلن ليست التي كـانت في اذهانكم
.. مـتـطـلبـاتـهـا كثـيـرة ودقـيقـة ال مـجال
لـشرحـها لـكنـها كـلفـتني اشـهر عدة في
تــهــيـــئــة الــســنــدات والــوثــائق الى ان
فــرجت ووافق الـسـيــد رئـيس احملـكـمـة
عــلى قــبــولـهــا بــتـأريخ 5 /19 الــفــائت
وأوعـز ســيـادته بـأرسـال نـسـخـة مـنـهـا
الى ا�ـدعـى عـلـيه� وأعـتـقـد ان ا�ـرافـعة
األولى سـتكون خـالل حزيران بـتقديري
ا�ـتـواضع � وأرافق لكم الئـحة الـدعوى
راجـــيـــا من زمالئـي ابــطـــال الـــقـــضــاء
الـواقف ان يـبـدوا مالحـظـاتـهم الـقـيـمة
عـلـيـهـا � وعـلـمـتـنـا دراسـة الـقـانـون ان
احملـامي النـاجح ال يعد مـوكليه بـالفوز
� بل يـعدهم ببذل اجلـهد ا�ناسب � وما
تـوفـيـقي اال بـالـله � ومـا الـنـصـر اال من
عــــنـــده جـل جالله وهــــو الـــعــــالم بـــأن
ا�ـعـا� الـتـقـاعـدي هو حـق مطـلق ألنه
لــــيـس مــــنــــحـــــة من الــــدولـــــة بل هــــو

خـامسا . ان البنـد موضوع الطعن هو
عــقـوبـة بـالــتـأكـيـد� وهــذا مـا يـعـارض
الــــبــــنـــد ثــــانــــيـــا مـن ا�ـــادة (19) من
الـدستـور التي نصت عـلى (( ال جر�ة
وال عــقــوبـة إال بــنص � وال عــقــوبـة اال
عـلـى الـفـعل الـذي يـعـده الـقـانـون وقت
اقـترافه جر�ة ...)) وأن ما يـعزز قيمة
هــذا الـبـنـد هـو انه �ـثل ا�ـادة األولى
مـن قـانون الـعـقـوبـات رقم  111لـسـنـة
1969 ا�ــــعــــدل فــــضال عـن انه �ــــثل
ا�ـادة 11- ثــانـيــا من اإلعالن الــعـا�ي
حلــقــوق األنـســان � ولــعل كل األفــعـال
الـسلـبية إن وجـدت  وا�فـترض (جدال)
ان مــوكــلــنـا  ارتــكــبــهــا  لم تــكن تــعـد
جــر�ـة في الـقـانــون وقت ارتـكـابـهـا �
وبـالــتـالي فـأن هـذا الـبـنـد الـدسـتـوري
يـحـرم عقـوبـة مـوكلـنـا وشريـحـته على
تـلـك االفـعـال الـتي لم يـعـدهـا الـقـانـون
وقت اقـتـرافـهـا جـر�ـة خـصـوصا وأن
مـوكلـنا لم يـدن بأيـة جر�ـة ولم توجه

له اية تهمة.
ســادســا. يــتــنــاقص الــبــنــد مــوضـوع
الـطــعن مع الـبـنـد ثـامـنـا من ا�ـادة 19
مـن الــدســـتـــور الـــتي نـــصت عـــلى  ((
الـعـقـوبـة شخـصـيـة)) بـيـنمـا الـعـقـوبة
الـــتي وجــهـت �ــوكـــلــنـــا هي عــقـــوبــة
جـــمــاعـــيــة له ولـــشــريــحـــته دون امــر

قضائي ودون تهمة موجهة اليه .
سابعا. يتناقض البند موضوع الطعن
مـع الــــبـــــنــــد اوال مـن ا�ــــادة (30) من
الــدســتــور الــتي نــصت عــلى (( تــكـفل
الـــدولـــة لـــلـــفـــرد واألســـرة الـــضـــمــان
االجــتــمــاعي والــصــحي � وا�ــقــومـات
األســاســـيــة لــلــعــيـش في حــيــاة حــرة
كــر�ـة � تـؤمـن لـهم الـدخـل ا�ـنـاسب �
والـسكن ا�الئم )) ومـوكلـنا وشـريحته
حـرموا �وجب الـبند مـوضوع الطعن
مـن الــضــمــان االجــتــمــاعي (احلــقــوق
الـتقاعدية)� والـدخل ا�ناسب  والسكن
ا�ـالئم حـيث ال ضــمــان اجـتــمـاعي وال
دخـل مــــنــــاسب او غــــيــــر مــــنــــاسب �
ولـتـسـمح لنـا عـدالة مـحـكـمتـكم ا�ـوقر
بإضافة ما هو خارج موضوع الدعوى
الكــتــمــال الــصــورة ا�ــأســاويــة  امــام
حــضــراتــكم فـقـط وهي ان حـتـى سـكن
مــوكـلــنـا وشــريـحــته ومـصــادر رزقـهم
األخـــرى هي مـــصــادرة �ـــوجب قــرار
مــجــلس احلـكـم االنـتــقـالي 76 لــســنـة
2003 او مــــحـــجـــوزة �ــــوجب قـــرار
اجملــــلـس اعاله رقم 88 مــــنـــذ الــــعـــام
2003 وقـد تشـملـها ا�ـصادرة �وجب

الـوطـنـية � وكـذلك االحـتـالل االمريـكي
عام 2003 الـذي اصـدر قوانـ� بـاسم
سلطة االئـتالف ا�ؤقتة مـستندة � الى
قـرار مـجـلس االمن الـدولي رقم 1483
لـسـنة  2003وبتـوقـيع احلـاكم ا�دني
االمـريـكي بـول بــر�ـر � وقـد تـراوحت
هــذه الـقــوانــ� بـ� اوامــر ومــذكـرات
واشـعــارات وتـعـلــيـمــات � ولم تـراعي
هـذه الـقــوانـ� الـصـيـاغــة في الـنـظـام
القانـوني العـراقي من تسـمية لـعنوان
الــقــانــون وتــرقـــيم ونــفــاذ وصــيــاغــة
قـانونـيـة � ومن الـنـاحيـة ا�ـوضـوعـية
فــقـــد جــاءت هــذه الــقـــوانــ� �ــراكــز
قـانــونـيـة وانــشـأت هـيــئـات واوضـاع
قـانـونــيـة جــديـدة كـمــا شـرعت جـرائم
وعقوبات مـستحدثـة لم يألفهـا النظام
القانـوني العراقي � مـثل السجن مدى

احلياة.
 كـــــــمــا ورد بــــــاالمــــــــر رقــــم 3 في
2003/9/13 ومازالت نـافذة الى االن
.وندرج ادناه بعـض هذه االوامر التي
صدرت السـيطرة علـى االسلحة رقم 3
لـــســـنــة 2003 وهـــيـــئـــة االتـــصــاالت
واالعـالم رقم 65 لـــــــــســــــــنــــــــة 2004
والـــعـــقــــوبـــات رقم 7 لـــســـنـــة 2003
وحـرية الـتـجـمع رقم 19 لـسـنة 2003
وا�ـصــارف امـر ســلـطــة االئـتالف رقم
 40لــســـنــة 2003 وادارة الــســـجــون
ومرافق احتجاز السجناء رقم 2 لسنة
2003 وان االمــر يـــحــتــاج الـى وقــفــة
جــادة اللــغــاء مـــايــســتــوجب االلــغــاء
والـــــتـــــعـــــديل و�ـــــا يـــــنـــــســـــجم مع

حـيـاته نـحـو االفـضل ال جتـد صـداها
في شـــان وقـــيـــمـــته لـــدى الـــشـــعب �
وتشـريع الـقوانـ� �ـثل صورة حـية
عـن الـــــــواقـع االنـــــــســـــــانـي ا�ـــــــليء
با�تـغيرات والـتطورات ويـفترض ان
يـــجـــاري هـــذا الـــواقع ويـــقـــوده الى
مستقـبل افضل اكثر عـدالة ومساواة
� وتقدم ومـواكبـة التطـور العا�ي في

شتى مناحي احلياة .
�ـا الشـك ان االحـتالالت واكــتــشـاف
الــــنــــفـط في الــــعــــراق وا�ــــنــــطــــقــــة
واالنـــقالبـــات وتـــغـــيـــيـــر االنـــظـــمـــة
الـسـيـاسـية الـتي تـعـاقـبت عـلى حـكم
الـــــعـــــراق � اثـــــرت عـــــلـى االوضــــاع
الدستورية والقـانونية واسوء ما في
االمـر ان هـنـاك قــوانـ� مـا زالت مـنـذ
تـاسيـس الدولـة الـعـراقـيـة في الـعـهد
ا�لكي عام 1921  استلهـمت مفاهيم
الــــعــــهــــد الــــعــــثــــمــــاني واالحــــتالل
البريـطاني وتركت االثـر في القوان�

اصالح الـــتــشـــريـــعــات وحتـــديــثـــهــا
وتـدويـنـهـا �ـثل مــقـيـاسـا في تـقـيـيم
ا�ـســتـوى احلــضـاري � وتـؤشــر عـلى
حـسن  الـتـنـظــيم االجـتـمـاعي لـلـدولـة
ودرجة الـوعي الـسـيـاسي والـقـانوني

للقابض� على السلطة.
ومن ا�بادىء العامة لدور ا�شرع سن
السـيـاسـات الـتي تعـكس نـوايـا جادة
لـلـتـغـيــيـر واالصالح في شـكل قـواعـد
قـانونـيـة � لـكي يـستـطـيع الـقـانون ان
يـحـدث تـغـيـيـرا اجـتـمـاعـيـا مـقـصودا
��وبـشـرط ضـمـان تــنـفـيـذ فـعـال لـهـذه
القـوان� الن عجـز بعض االجـهزة عن
تنفيذ القانون مـعناه خيبة امل كبيرة

في الدولة وسياستها .
وان اي اجراءات دستورية وتشريعية
يتـخـذهـا مجـلس الـنـواب مهـمـا كانت
دقــــيـــقــــة في االصــــدار والــــتـــحــــديث
وا�ــراجـــعـــة � اذا لم تــكـن تــعـــبــر عن
ضـمـيـر الــشـعب وتـسـاهـم في تـغـيـيـر

االفــكــار والــطــمــوحــات اجملــتــمــعــيــة
الراهنـة واحلديثـة فهي ليـست جامدة
بل مــــتـــفـــاعـــلـــة بـــاســــتـــمـــرار مع كل

ا�تغيرات والتطورات.
ان حتديث الـقـوان� بـشـكل دائم �ثل
ورشة تبدأ والتنتهي طا�ا ان االنسان
يـعمـل وينـشط ويـتـجـدد ويـتـمـرد على
الـسكـون ويـبـحث عن الـتـفـرد  خـاصة
وان معـظم الـقوانـ� قد تـخـطى الزمن
الـقسـم الكـبـيـر مـنـهـا ولم تـعـد تواكب
ركب احلـضــارة بـاالضــافـة الى تــغـيـر
الــعــادات والــتـقــالــيــد واالكــتــشــافـات

واالختراعات العلمية اجلديدة .
?كل ذلك يـتـطـلب نـفض الـغـبـار عـنـهـا
واعتماد احلداثة ومجاراة التطور في
ا�ضام� واالسلوب .كما يتطلب االمر
في حتديث القوانـ� الوعي والدراسة
وا�قـارنـة واشراك اجلـمـيع �ـعنى ان
نــــقف عــــلى راي الــــعــــدد االكـــبــــر من
الـقــضـاة واحملــامـ� ومــراكـز الــبـحث
ومـنـظـمـات اجملـتمـع ا�ـدني اخملـتـصة
والشـرائح ا�ـهـتـمـة �شـروع الـقـانون
النه بـــقـــدر مـــايــتـــسـع افق ا�ـــشــاورة
�ــقــدار مـايــاتي الــعــمل الــتــشــريـعي
خـالـيـا نـسـبـيا مـن االخـطاءان الـتـرفع
عن الـصــراعـات الــسـيـاســيـة وتــركـيـز
جهـد ووقت مجـلس الـنواب في ا�ـهام
االســاسـيــة له تــعـد ا�ــهـمــة الــكـبــيـرة
واالجنـاز الــفـكــري واحلـضــاري الـذي
ســـيـــخـــلـــده الـــتــاريـخ لـــهـــذه الــدورة

البر�انية ورئاستها .
{ مستشار قانوني

غـايــة االهـمـيــة والـدقــة وحتـتـاج الى
مــهــارات وخــبـــرات طــويــلــة لــرجــال
الـقانـون .ان تـشـكـيل هـيئـة مـخـتـصة
لــلـمــراجــعــة والـتــقــيـيـم الـتــشــريـعي
الـدوري لـقــيـاس مـدى اداء وفــعـالـيـة
القوانـ� تعد ركـيزة اسـاسية ومـهمة
في الـــعــمـل الــتـــشـــــــــــريـــعي وهــذا
مـــانـــفــتـــقـــده في الـــعـــراق ازاء هــذه
الـتـحـوالت الــكـبـيـرة والــهـائـلـة الـتي
حـدثـت في الــعـراق وعــدم تــرك االمـر
الى الـلـجـان الـبـر�ـانـيـة لـعـدم وجـود
االخـتـصـاص الـدقـيق وضـغط الـعـمل
اليومي والـسيـاسي وعدم الـتـــــــفرغ
لهـذه ا�ـهمـة كـما يـتطـلب االمـر االخذ
بــاراء احملــاكـم ومــااســتــقـــر عــــــلــيه
الـقضـاء من اجـتـهـادات في كـثـير من
اجلـــــوانب وادخـــــالــــهـــــا في صـــــلب
القانون يعد ايضا استكماال جلوانب

العدالة .
اننا نـؤكد ونـدعو كل وسائل  االعالم
الى ابــراز  الــنــقــاط االســاسـيــة لــكل
مــشــروع قــانـــون ومــتــابــعــة اعــمــال
اللـجان الـبـر�انـية وجـلـسات مـجلس
الـــنـــواب �ـــا يــــضـــفي الـــعـــلـــنـــيـــة
والشـفـافـية ويـسـلط عـليـهـا مـزيد من
االضواء الـكـاشفـة الـتي تسـاعـد على
زيـادة الـتفـاعل والـتـالقي بـ� اطراف

العملية التشريعية .
واذا كانت الـتشـريعـات تتم عـبر هذه
الــقــنـــوات ا�ــتــعــددة ا�ـــتــخــصــصــة
سيـاسيـا وقـانونـيـا فالبد ان تـخضع
تـبـاعـا لـعـمـلـيـة احلـداثـة لـتـواكب كل

التـشريـعـات النـافذة مـن حيث الـشكل
وا�ـــضـــمــــون ودون االضـــراربـــايـــة �
حقـوق مـكـتـسبـة لالفـراد واجلـمـاعات
ومن باب احلفاظ على وحدة التشريع
في النظام القانوني العراقي � خاصة
لم تصـدر بـاسم الـشـعب كمـا يـقـتضي
في سن القوان� �  استنادا الى ا�ادة
128 من الدسـتـور وهي مـحررة بـلـغة
غريبة عن ثقافتنا ومترجمة الى اللغة
الـعـربـيـة � كـمـا ان اتـفـاقـيـة جـنـيف ال
جتـيـز لـلـمـحـتـل تـغـيـيـر الـتـشـريـعـات

احمللية .
wLKŽ ZNM�

ان تـــاصـــيل االســـالـــيب الـــســـلـــيـــمــة
ا�عـتـمـدة في حتديث بـعض الـقـوان�
باتباع منهج علمي حديث تسير عليه
العملية التـشريعية في اعداد مشاريع
القوان� ومراجعـتها � والصادرة منذ
زمن يــعــد مــطــلـبــا ضــروريــا من اجل
النهوض بـالواقع التـشريعي وجتاوز
كل ا�ــــعـــوقـــات واحلــــواجـــز من اجل
وضع تـشــريـعــات فـعــالـة تــسـاهم في
الــتـغــيــيــر والــتـحــول الــد�ــقـراطي �
وتوفيـر الفـضاءات للـحوار والـتشاور
وا�ـــشــاركـــة الـــواســعـــة وفـــتح افــاق
الــــتــــفـــاعـل والـــتـالقي في صــــنــــاعـــة
الــــتــــشـــريــــعــــات � يــــســـاهـم في دعم
االسـتـقـرار اجملـتــمـعي وتـعـزيـز االمن
والبناء الـقانوني الـرص� � والتوازن
الدقيق في عـملـية الثـبات واالسـتقرار
وتــطــويــر الـنــصــوص الــتــشــريــعــيـة
وتوضيحهـا واستكمالـها � مسألة في
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وانـــســـجـــام اجملـــتـــمع الـــذي يـــجـــعل
اضــطــراب الـــهــويــة شــائع ا�ــســبــبــة
ا�ـشـاعـر السـلـبيـة ازاء بـعض ا�واقف
االجـتـمـاعـية فـتـجـعل الـشبـاب فـريـسة
سـهلة لالغـتراب. �ا يـؤدي الى فقدان
الـهويـة اجلنـدرية التي تـعكس الـهوية
اجلــنـسـيـة ,ويــتـجـلى دور اجلـنـدر في
اجملــتــمع من خالل عــوامل مــلــحــوظـة
كــالــسـلــوك وا�ــظـهــر والــلـبــاس الـذي
يــرتــديــة . �ــا يــنــعــكس ســلــبـاً عــلى
الـــتــنــمــيـط اجلــنــسي ا�ـــصــاحب الى
اضــطـراب الـهـويـة فـتــفـضـيل االطـفـال
االنــاث ارتــداء ا�البس الــذكــوريـة .في
حـالة ا�ـريض الذكر ,�ـيل عادة للبس
االنـثـوي ا�ـتـحـرر كـونه يـسـاعـده عـلى
الشعور بأنوثته. من اجلدير بالذكر ان
ارتـــــــــداء ا�ـالبس اجلـــــــــنـس االخــــــــر
والـتماشي مع تـصرفاته ال يعـتبر بحد
ذاته أمـراً خطيراً وال مرضاً ولكنه يعد
مـــؤشــراً عـــلى االصـــابــة بـــاضــطــراب
الــهـويــة اجلـنــسـيـة  ,تــبـدأ اخلــطـورة
عـــنــدمــا تـــتــحـــول هــذه الــتـــصــرفــات
لــتــصــرفــات تــؤذي الــفــرد ونــفــسه او
تسبب االذى لالخرين وشركاء احلياة.
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كــثـرة الـعـوانـس واالرامل وقـلـة فـرص
الـزواج بالـنسبـة لالناث بـسبب ازدياد
اعـداد االنـاث مقـارنة بـالـذكور السـباب
كـثـيرة مـنـها فـقـدان الكـثيـر من الـذكور
في احلـروب ا�تتالية او الهجرة خارج
الـبـلد ,�ـا جـعل ا�ـنـافسـة بـ� االناث
لـــلــحــصـــول عــلى فـــرصــة الــزواج من
الـــطـــرف االخــر ضـــعـــيــفـــة واحـــتــدام
ا�ـنـافـسـة القـويـة فـيـما بـيـنـهم .وظـهر
لـدى البعض التنمـر ضد شركاء العمل
 ,ونـالحظ  الـعــدوانـيــة والــنـديــة ضـد
الـرجـال بـسبب اضـطـراب الهـويـة لدى
االنــاث لـفـقـدانــهـا الـتـنــمـيط اجلـنـسي
ا�ـنـاسب لـها وهـو احـد مـطالب الـنـمو
في مـرحلة الطفولـة � وهو �ثل قضيَّة
تـربويَّة جديرة باالهتمام� ويعرف بأنَّه

بـــاالغــتـــراب ويـــصــبـح تــبـــني الـــقــيم
الــغــربــيــة بــدايــة لــعــزل الـشــبــاب عن
اجملـتمع  ,ومـع التـغيـر الـسريع لـديهم
يـبـدأ فقـدان الـهويـة الثـقـافيـة الـعربـية
,الـى ان اصــــبـح االغــــتـــــراب اخــــطــــر
الـظواهر النفسـية على وجود االنسان
.فـتهد� ا�عاييـر االجتماعية وحتريف
الـقيـم وتبـديلـها بـقيم اخـرى جتعل كل
فـــرد يـــفــــعل مـــا يـــريـــد دون مـــراعـــاة
الـعادات وتـقاليـد اجملتمع واسـتحداث
قــيم ســيــئـة الى ان يــظــهــر الـتــحــلـيل
االخـالقي ويـكـون اخلــطـر كـبــيـراً عـلى

االنسان وعلى مجتمعه .
خـاصـة مـرحلـة ا�ـراهقـة الـتي تـعد من
اخـطــر ا�ـراحل الـتي قـد يـتـفـاقم فـيـهـا
االغـــتـــراب  ,ومـن ا�ــؤكـــد ان ظـــاهــرة
الــعــو�ــة لــهــا ايــجــابـيــات فـي الـنــفق
ا�ـعـلـوماتي والـتـنمـيـة الـتقـنـية ,اال ان
خـطـر العـو�ة قـائم على ذوبـان الهـوية
الـثـقافـية ,فـهي اذا في االسـاس عمـلية

تغريب.
فـانتشار االفكار الغربية وقيم سلوكهم
بـ� اطـيـاف مجـتـمعـاتـنـا �ثل تـهـديد
فـي احـــتــــدام الــــصــــراع بــــ� الـــقــــيم
والــعـادات والـتــقـالـيــد الـعـربــيـة وبـ�
الــشـبــاب ا�ـتــطــلع لـكل مــا هـو جــديـد
وغــــريب �ــــا يـــؤثــــر عــــلى تــــمـــاسك

اكـتساب الطفل �عايير الدور اجلندري
ا�ــــنـــاسـب� وتـــعــــلم الـــســــلـــوكــــيَّـــات
واالجتــاهـــات ا�ــنــاســبـــة وا�ــقــبــولــة
اجـتـماعـيًّـا� فالـدور اجلـندري يـتـضمَّن
نه األدوار األخرى� الـكـثـير �َّـا تـتضـمـَّ
فهو يتضمَّن الكثير من القيم واألحكام
ة واخلـلـقـيَّـة� وحتـديـد ا�ـهـنـة� الـديــنـيـَّ
وحتــــديـــد الـــدور األســــري� وحتـــديـــد
الـكثيـر من خصائص السـلوك وسمات
الـشـخـصـيَّـة� وأي اضـطـراب في الدور
ة اجلــنـدري يـنـعـكس أثــره عـلى الـهـويـَّ
اجلـنــدريَّـة بـشـكل واضح� فـقـد فـسـرت
نــظـريَّـة الــتـحــلـيل الـنــفـسي اكــتـسـاب
ة يـكـون من الـطـفل لـألدوار االجـتـماعـيـَّ
خـالل تـقـمص أحـد الـوالـدين من نـفس
اجلـنس� أمَّا نظـريَّة التعـلم االجتماعيّ
فـتـرى أنَّـهـا نـتـيـجـة مالحـظـة اآلخـرين
ا نـظريـة الـنمـو ا�ـعرفي وتـقـليـدهم� أمـَّ
فـتـرى أن األطـفـال يـقـومـون بـتـصنـيف
أنفسهم واآلخرين على أساس اجلنس
(ذكـــــر� أنــــثى)� ومـن ثمَّ يــــنـــــظــــمــــون
سـلـوكـيـاتـهم بـنـاء عـلى ذلك. من خالل
تــدعــيـمــهــا أل�ـاط ســلــوكـيَّــة خــاصـة
بــالـــذكــور� وأخــرى خــاصَّــة بــاإلنــاث�
وهـذه األ�اط تنبع من النظام الثقافي
الـسـائد في اجملـتـمع � وتـبدأ الـتـنشـئة
ـة لألطــفــال مــنـذ الــوالدة من اجلــنــدريـَّ
خالل الـطريـقة الـتي يعـامل بها كل من
الــــذكـــر واألنـــثـى من خالل الــــلـــبـــاس
واأللـعـاب� فتـلعب مـؤسَّسـات التـنشـئة
االجـتماعيَّة األخـرى كا�درسة واألقران
واإلعـالم دورًا مـهــمًّــا في تــعــلم الــقـيم
والـعادات وتشكل األ�ـاط السائدة في
الـثــقـافـة� واكـتـسـاب األدوار اخملـتـلـفـة
التي سيمارسونها في حياتهم� فيجب
عـلى الوالدين واخملـتص� مالحظة أي�
ة مــؤشــر لـوجــود مــشــكـلــة في الــهــويـَّ
اجلـندريَّـة للطـفل� كأن يـعبـر الطفل عن
تــفــضــيــله لــهــويــة اجلـنـس اآلخـر� أو
ارتـــــــــداء مـالبـس اجلـــــــــنـس اآلخـــــــــر

باستمرار.
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من الـنــفـايـات بـاجــراءات آمـنه تـقـلل
اخملـلفـات �  واالسـتـثمـار في الـطـاقة
الــنــظــيــفــة  � واســتــبــدال االعــضــاء
الــبـشـريــة الـتــالـفــة � بل وا�ــواصـلـة
اجلــــادة وا�ــــثــــابــــرة من اجل ســــلم
مـجـتـمـعي يـحـظى بـالـتـأيـيـد ا�ـطـلق
اخالقيـاً � وينـتـزع اوروبا من  هـويّة

القارة الهرمة.
WO½«bO� ‰öþ

ا�ــفــارقــة هــنــا انه بــرغم كل الــظالل
ا�يدانية التي أربكت ا�شهد االوربي
عــلـى وقع االزمــة االوكـــرانــيــة أال ان
ا�شـاركـ� في  ا�ؤتـمـر واظبـوا على
اجنـدتـهم ا�رسـومـة له دون ان تهـتز
فــرائــصــهم من مــحــتــوى ان احلـرب
حدث طـار� � وان احليـاة الطـبيـعية
هي التي تـتمـيـز بالـد�ومـة في ح�
قـال خـبــراء اوربـيـون لـو ان االحتـاد
االوروبي مـسك قــدراته وتـصـالح مع
جيـرانـيه بـعيـدا عن نـزعـات ا�غـالـبة
وصراع النفوذ التقليدي  � ما حصل
روسيا ـ اوكورانـياً ما كـان سيحصل
� وان ا�ـطـاولـة فـي احلـرب سـتـؤخـر
ا�ـزيـد من اسـتـحـقـاقـات االسـتـجـمام
االوروبـي � ولـــــعـل االنـــــقــــــــــــســـــام
الواضح في مـواقف االحتاد االوربي
ازاء ذلك يـكـشف بـصـورة او بـأخـرى
حـجم الـتـبايـن ب� مـواقف دولهِ ازاء

لغة � اما الوصف العام �ا جرى فهو
مذهل �ـقيـاسي الوقـائع والنـتائج �
ومع كل هــذا الـعــدد من الـتــوصـيـات
هناك من قال � العدد قليل � والبدَّ لنا
من تـقـلـيب الـزوايـا وسـنـجـد قـضـايا
اخرى تـسـتـحق التـوقف عـنـدها � او
لتـهيـئة بـدائل  لبـعض أـالليـات التي
يـنتـهي مـفـعـولـها عـنـد حـ�ٍ مـع�ٍ  �
والبـد من وجـود آلـيـات احـتيـاط  من

اجل استخدامها في توقيت ما
 لــقـــد � اخــتــتــام  ا�ـــؤتــمــر بــدايــة
االســـبـــوع االخـــيـــر من شـــهـــر ايـــار
ا�اضي�ومن ا�ـنـتظـر ان يـتم تدارس
نتـائـجه في سـبتـمـبـر (ايلـول) ا�ـقبل
عـــــــــلـى ايـــــــــدي ا�ـــــــــؤســـــــــســـــــــات
االوربيةاالحتادية الثالث �(ا�فوضية
 � اجمللس  � البر�ان) تـمهيداً لوضع
ا�ناسب منها على طريق التنفيذ  . 
 احلـال � لـست مـعـنـيـاً هـنـا اخلوض
فـي تــــفــــصــــيالت ا�ـــــداخالت الــــتي
طــــــــرحت فــــــــبـه � وال في ســــــــرد كل
الــتــوصـيــات وا�ــقــتــرحــات الـتي �
االتـفــاق عـلــيـهــا� رغم انـني حتــمّـلت
عبء مـتابـعـتـهـا بالـتـفـاصـيل � ولكن
يــهــمــني ان اشــرك  الــقــارى الــكــر�
واتــداول مــعه بــقــائــمـة عــنــاويــنــهـا

ا�ركزية فحسب  . 
الــقــائــمــة تــضم مــواجــهــة الــتــلــوث
وتـــــوطــــ� االقــــتـــــصــــاد االخــــضــــر
والــتــصــنــيع والــطــاقــة الــنــظــيــفـة �
والـــــهـــــجـــــرة � وفـك ازدحـــــام ا�ــــدن
ومـــعـــاجلـــات االغـــتـــراب الـــنـــفـــسي
واجملتـمعي � وعـدم التـفريط بـالذكاء
العـاطفـي � وانتـزاع ا�واطن االوربي
من كـل كــمـــائن الـــتـــطــرف والـــغـــلــو
والـتـعـالي والــعـنـصـريـة � واحلـرص
علـى التـمـتع بأبـتـسـامات خـالـية من
التنمر او أدعـاء ا�فهوميـة ا�طلقة  �
ومواجهة ظواهر االسراف � واالفادة

رغم شدة ولع الـيـابانـي� بـالطـقوس
التاريخية  فان مغادرتها بدأت تاخذ
االن طابـعاً تعـسفـيا ً لـصالح الـنظرة
ا�ــســتــقـبــلــيــة الــتي �ــكن ان تــشـد
حــالـهم نــحــو الـرؤيــة ا�ـســتـقــبـلــيـة
خـالصــــاً مـن كل اشــــكـــــال الــــركــــود
الـذهـني  � ولـذلك ووفق احـصـائـيات
ان اكـــثــر مـن خــمـس وعــشـــرين الف
بـراءة اخـتـراع يـتم ادارجـهـا سـنـويا
ضــمن  قـائــمـة الـتــطـورات الــتـقــنـيـة
االحدث  (الـهـاي تك) حلسـاب اجـيال
جديدة من التـقنيات االكـثر نشاطاً  �
ويـبــدو ان االوربـيــ� الـتــقـطــوا هـذا
االسـتشـعـار  ولـكن لـيس عـلى مـنهج
اخلـطـى الـتـقــنـيــة اخلـالــصـة  واخـذ
الـــدروس مــنـــهـــا  � بل عـــلى اســاس
اعـــطـــاء حــصـــة وازنـــة لالقـــتـــصــاد
االخضـر دون الـتخـلي عن مـتوالـيات
الـتطـور الـتـقـني االحـدث مع اعـتـماد
ذات آلــيـات  الــتــقـصي  واســتــخـدام
الـعـصف الـذهــني والـتـداول بـاحـدث

االفكار العملية
 لـقــد تـوصـل مـشـاركــون في مــؤتـمـر
ألصالح شـؤون االحتـاد االوربي الى
اعتماد  325 توصية ومقترح هدفها
 الدفع بـأجتـاه مـناهج  اكـثـر دقة في
دعم مسـارات التنـميـة ا�سـتدامة مع

تقليل الكلفة البيئية القاسية
ا�ـؤتـمـر  بنـسـخـةٍ أسـتـشـاريـةٍ شارك
فـي وقــــــائــــــعه 800مــــــواطـن اوربي
�ــســؤولـــيــات حــكــومــيــة ومــدنــيــة
وانطلـقت اعماله في ايـلول من العام
ا�ــاضي 2021 وتـــضـــمـــنت آلـــيــات
انـعـقـاده تـقــسـيم ا�ـشـاركـ� الى 49
مـــــجــــمـــــوعـــــة  � درست ونـــــاقــــشت
مــقـــتـــرحــات  من 50000الف اوربي
عــلـى درايــة مــا بـــشــأن مـــاحتــتــاجه
مـجـمـوعـة دولــهم في اطـار الـشـراكـة
القـارية الـسائـدة عبـر منـصات ب24

هــذا الـطــار� مع مالحــظــة حـاســمـة
أطل بهـا احـد اخلبـراء االوربـي� في
مــجـال  فــلـســفـة الــطـوار�  (عــلـيــنـا
االنتـبـاه � نحن النـستـطـيع استـبدال

جارتنا روسيا) 
بخالصـة حتكمـها ا�ـقارنـة مع الكتل
االقـلـيـمـيـة والـقـاريـة االخـرى  � يـظل
االوربــيـــون االن اكــثــر اســـتــشــعــاراً
باخملاطر التي تتهدد مـستقبلهم منذ
اتـفــاقــيـة رومــا عـام  1950لـلــحـديـد
والـصـلب  � الـنـواة االولى لـتأسـيس
الــســـوق االوربــيــة ا�ــشـــتــركــة  � ثم
تــــــــطـــــــوره الـى االحتــــــــاد االوروبي
ومـعـاهــدة مـاسـتـرخـت واالتـفـاقـيـات

الالحقة  .  
الـــســؤال  الـــذي يـــســتـــحق الـــطــرح
وا�ـــنـــاقــشـــة عـــلى هـــامــــــــش هــذا
احلـــــــدث مـــــــاذا لـــــــو ان الـــــــعـــــــرب
ناقشــــــــوا بينـهم مستقبل وجودهم
علـى غرار مـاحـصل اوروبــــــــــياً في
ظل مـؤسـسات قـومـيـة جتــــــــــمـعهم
مـــنــذ اربــعــيـــنــيــات الـــقــرن ا�ــاضي
ومـازالت قـائـمـة  � لـكــــــــنـهـا تعـاني
االعتالل ا�زمن  � االجابة جندها في
حـالـة ركـودهـا� وبـعـضـهـا  في حـالـة
مـوت ســريـري مع االسف  � ان لــــــم
اقل مــسـجــاة بـانــتــــــــظــار مـعــجـزة

ألنقاذها .

bFÝ ‰œUŽ

بغداد

يـعد التنمـيط اجلنسي احد اسباب في
تـشكيل الهوية ,كـما للثقافة دوراً بارزاً
في صـيـاغـة الـهـويـة واالنـتـماء  ,وهي
ا�ـسوؤلـة عن تشكـيل اجتاهـاته وفكره
 ,فـــالـــبــنـــطـــلـــون ا�ــنـــمط جـــنـــســـيــاً
لــلـذكـور,والــتـنــورة مـنــمـطــة جـنــسـيـاً

لالناث.
تـعـيش اجملـتـمـعـات حـالـة اغـتـراب في
ضـوء ما يـشهـده العصـر من متـغيرات
وحتــديــات اجـــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة
وثــقـافـيـة وتـكــنـولـوجـيــة ومن بـيـمـهـا
الــعـو�ــة ومـا رافــقـهــا من غـزو ثــقـافي
,ادى الـى حـــدوث شــــرخ بـــ� هــــويـــة

اجملتمع والثقافات اجلديدة. 
والـفـئة االكـثر تـعرضـاً لـلغـزو الثـقافي
هـم الـشـباب ,والنـهم يـحـمـلـون طـاقات
فـكرية وروحـية حتتـاج لالشباع فـيجد
انـفسـهم حائـراً ب� احلـاضر وا�اضي
 ,وتـميز هذا العصر بـشيوع استعمال
االقـمار الصـناعية ,واالنـفجـار ا�عرفي
,واالتــصـاالت وثــورة ا�ـعـلــومـات �ـا
ادى الى تـسمـيته بعـصر العـو�ة الذي
طــرح بــشــكل ســريـع وقـوي  ,فـال احـد
يــســتــطـــيع الــتــخــلي او الــتــخــلف او
جتـاهـله .بالـتـالي عنـدمـا يقـارنون ذلك
�ـــا يــــشـــاهـــدونه  فـي الـــواقع الـــذي
يـــعــيـــشــونـه يــبـــدأ لــديـــهم الــشـــعــور
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النجف في ميدانه وحتت انظار
جـمـهـوره بـهـدف لـيـسـتـمـر رابع
عــشـر 36 بــفـضـل حتـسن االداء
الذي شـكل اساسا لـدعم الفريق
للـنتـائج ا�طلـوبة واالبـتعاد عن

اجلوية الثالث لكنه استفاد من
فوز النفط على ا�الحق الوسط
فـــيــــمـــا ضــــيق اجلـــويــــة عـــلى
الطالب مستفيدا من فوزه على
زاخـو بـهــدف واالنـتـقــال ثـالـثـا
لــيــتــراجع اخلــاســرعـاشــرا في

اسوء فترات ا�شاركة له.
jÝu�« lł«dð

وتــراجع الـوسط رابـعــا بـعـدمـا
سـقط في مـلـعـبـه امـام اجملـتـهد
النفط بهدفـي أمجد وليد وكرار
رزاق مـــحــافـــظــا عـــلى مـــوقــعه
الــســادس ويــوسـع الــفــارق مع
الـــنــــجف الى خــــمس نـــقـــاط و
لـــيـــؤكــد أنـه الـــفـــريق ا�ـــثـــابــر
واخملتص في قـهر الكـبار جريا
عـلى الــعـادة ويـتــطـلع لــلـمـوقع

اخلامس
 وبــقي الــزوراء في مــكــانه رغم
فـــوزه عــلـى االمـــانـــة بـــهـــدفــ�
لـــــواحــــد ويـــــواجـه ا�الحـــــقــــة
احلـقـيـقـية من الـنـفط وسـتـكون
اخر االيـام صعبـة على صاحب
االلـقـاب الـذي اهـدر الـعـديـد من
النقـاط التي يعاني مـنها اليوم
مــبـــتـــعــداعن مـــربع الـــتـــرتــيب
واســتـــمـــر نـــفط الـــبـــصـــرة في
مــوقـعه احلـادي عـشـر بـتـعـادله
مع الــصـنــاعـة بــهـدف وقــبـلــهـا
حـقق نــتـيــجـة ا�ــوسم بـتــقـدمه

على اجلوية بهدف .
كــمـا واصل اربـيـل تـواجـده في
الـــثــــاني عـــشــــر بـــتـــعــــادله مع
الـقـاسم ودفـعه لـدائـرة الـهـبوط
وسط حـــالــةالـــقــلق الـــتي تــلف
نفوس جمهوره الكبير وواصل
الـكرخ حـمـلة الـدفـاع عن البـقاء
فـــبــــعـــد الـــفـــوز عــــلى االمـــانـــة
والـشـرطـة فـرض الـتـعـادل عـلى

كـان الـصــنـاعـة الــذي تـمـكن من
الهروب من منطـقة الهبوط بعد
يــوم واحـد بــتـعـادله مـع ضـيـفه
نــفط الــبـصــرة بــهـدف لــيــخـرج
للسادس عشر  35 ويعول على
العبـيه في الـدفـــــاع عن مـوقعه
من خـالل الــتـــركــيـــز عـــلى اخــر
اربـع مـــــبــــاريـــــات ا�ـــــــــوقع ان
تـشـهـد مواجـهـات مـحتـدمـة ب�
الــكل والـســيــطـرة عــلـيــهـا كــمـا

يجب.
¡UÐdNJ�« o¹d�

وا�ــســتــفــيــد االخــر كــان فــريق
الـكـهـربـاء الـذي انـتـقل لـلـمـوقع
الـثـامن اثـر فـوزه ا�ـتو قـع على
ســـامــراء بـــهــدفـــ� لــواحــد 46
وعــــلى اجلــــانب اآلخــــر ظــــهــــر
الــديـوانــيــة وتـمــكن من ايــقـاف
جنـاحات نـوروز بالـتـغلب عـليه
بــهــدف لــيــرفع رصــيــده الى32
عـلى بعـد ثالث نـقاط من الـكرخ
ويــــــامـل ان يـــــلــــــعـب بــــــقــــــيـــــة
ا�ـواجـهات بـثـقـة وصالبـة امام
حتدي الـبقاء في الـبطـولة التي
عــاد إلـيـهــا بـشق االنـفس وسط
انـتظـار جمـهوره الـكبـير في ان
يــتــمـــكن االعــبــ� من مــعــاجلــة
االمـــــــــــــــــــــور فــي االوقــــــــــــــــــــات
الــفـاصــلــةفــيـمــا تــراجع نـوروز
لــلــمــوقع الــتــاسـع بــعــد عــشـرة

ادوار دون خسارة.
»öD�« —«dL²Ý«

وباستثناء الـبطل الذي التعنية
نتائج بـقية اسـتحقاقـاته بعدما
خـطف اللـقب بـوقت مبـكـر فيـما
اسـتـمـر الطالب بـا�ـركـز الـثاني
بــعـد تـعـادلـهم مع نـفط مـيـسـان
بـهـدفـ� الـنـتـيـجـة الـتي قـلصت
الـفـارق الى نـقطـتـ� مع الـغر�

احلــارس كـرة مــنــتـظــر ويــبـقى
التتـظيم مشـكلة الـفريق اضافة
الى الدفاع ا�رتبك الذي كاد ان
يـتسـبب بـركلـة جـزاء قبل عـشر
دقائق عـلى نهـاية وقـت ا�باراة
الــتي كـاد وكــاع ان يــحـســمــهـا
ولو تعامل كـما يجب مع اخطر
الـــكـــرات الـــتي ذهـــبت راســـيــة
بـــجـــانب الـــعـــمـــود ولـــيـــخـــرج
األو�بي بنتيجة التعادل بعدما
تـــــخــــلـص من حـــــمل الـــــلــــقــــاء
الــصـعب امــام إمـكــانـات العـبي
الــفــريق األســتــرالي الــذي قــدم
اداء �ــــيـــــزا بــــفـــــضل وجــــود

التشكيل والبديل ا�طلوب.
فـيـمـا واجه األو�ـبي صـعـوبات
والزال يـــعـــاني من انـــخـــفــاض
ا�ـسـتـوى لـكن ال�ـكن الـتـقـلـيل
من شـأن النـتيـجةورفع رصـيده
الى نـقـطــتـ� لـكـنـه اسـتـمـر في
وضع صـــعب وســـيــكـــون امــام
مــــبــــاراة الــــفــــرصــــةاالخــــيــــرة
وحتـديــات الـفـوز عـلى الـكـويت
ا�هم جـدا بعد غـد الثالثـاء عند
الـرابـعة عـصـرا وبفـارق هـدف�
عـلى االقل اذا مـا أراد االنـتـقـال
لــدور الـثــمـانــيــة الـذي يــتـوقف
عـلى نــتـيـجــة الـفـوز والــتـعـادل
ب� استـرالياا�ـتصدرة واالردن
الوصيفة برصيد مشترك باربع
نقاط في ا�ـواجهة الـتي ستقام
بــــــنـــــفس الــــــوقت ويــــــتـــــوجب
ويـــتــطـــلب مـن مــدرب االو�ـــبي
مـعـاجلـة االخـطـاء الـتي ظـهـرت
في ا�ــــبــــاراتــــ� األخــــيــــرتــــ�

وانعدام ثبات مستواه.
Í—Ëb�«  U¹—U³�

اكـــثــر الـــغــا�ـــ� في الــدور34
للممـتازالذي اختتم امس االول
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فشل األو�بي في االسـتفادة من
الـــــنـــــقص الـــــعـــــددي لـــــفـــــريق
اســـتــرالـــيــا بـــعــد طـــرد الالعب
يـنـجي د17عـلـى بـدايـة ا�ـبـاراة
الــتي لم يـســتـغــلـهــا ووضـعــهـا
حتت سـيـطـرته وترجـمـتـها الى
فوز قـبل ان يتأخـر في النتـيجة
التي افتتحها ا�نافس د 47 عن
طـــريق الــو كـــول بــطـــريــقــة وال
اروع فـــيــمـــا أدرك حـــسن عـــبــد
الــكــر� الــتــعــادل د 56واضـاع
الــفــريـق األســتــرالي فــرصــتــ�
مـــؤكـــدتـــ� في بـــدايـــة الـــلـــعب
بــفـضـل احلــارس حـسـن احــمـد
وفـرض احلــذر نـفـسه عـلى أداء
األو�ـــــــــبـي الـــــــــذي لـم يــــــــــرتق
لــلــمــســتــوى ا�ــطــلــوب اال اخـر
الـوقت بـعـدمـا افــتـقـد لـلـتـنـظـيم
ونقل الـكرة كـما يجب ووقع في
عدة اخطاء كما افتقد للسيطرة
على منطقـة ا�ناورة على عكس
الـفـريق األسـتـرالي الـذي امـتـاز
بــــاألداءاالــــســـريـع والــــنــــشـــاط
واالســـــتــــحـــــواذ عــــلـى الــــكــــرة
وتــبــادلــهــا بــثــقــة كــبــيــرة ومن
مـــســاحــات قــريــبــة واســتــطــاع
حتـقـيق الـتـقـدم بـعـشـرة العـب�
واضاع عدد من الفرص السهلة
كــمـا لم يـتـأثـر بـخـروج صـاحب
الـهـدف واسـتـمـر االفـضل اغـلب
وقت ا�ــــبــــاراة الــــتي شــــهــــدت
ظـــهــورا مــتــاخــرا لـــكــنه مــؤثــر
لالو�ـــبي حـــيـــتــمـــاانـــتـــقل إلى
مـــــنــــــطـــــقـــــة الـــــفــــــريق اآلخـــــر
وظـهـرحـسن عبـد الـكـر� بـشكل
واضح وسـدد كـرة قويـة صـدها
احلــارس كـــمــا رد الـــدفــاع كــرة
اخــــرى لــــنــــفس االعـب وأنــــقـــذ
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بـــالـــطـــاقـــة وتـــقــــلـــيل االلـــتـــهـــاب
وا�ساعدة في بناء أو احلفاظ على
كتلة العـضالت". وفي هذا السياق�
أحــصى خـبـراء الــتـغـذيـة 5 عادات
طـعـام دعــوا إلى ضـرورة جتـنــبـهـا

Eat بــعـد الـتـمــرين� بـحـسب مـوقع
This, Not That. تـناول الـسـلـطة
بعـد التمـرين نعم� بـعد التـمرين قد
يكون من ا�ـقبول تخـطي سلطة� أو
عـــلى األقل إقـــرانــهـــا بـــشيء آخــر.
تــقــول كــيــني: "الــســلــطــات غــنــيـة
باألليـاف وتتطلب ا�ـزيد من الطاقة
لهـضـمـهـا. مـباشـرة بـعـد الـتـمرين�
يـتم حتـويل مـعـظـم الدم بـعـيـدا عن
اجلــهــاز الــهـــضــمي� بــدال من ذلك�
اختر األطعمة سريعة التجديد مثل
الــكــربــوهـيــدرات والــبــروتــ� مـثل

عصير ا�وز ومسحوق البروت�".
تـناول مـشروب ريـاضي إذا استـمر
التمرين ألقل من 60 إلى 90 دقيقة�
تقول كيـني إنه من غير احملتمل أن

حتتاج إلى مشروب رياضي.
وتـقـول: إن تـنـاول وجـبـات خـفـيـفـة
مــتــوازنــة ومـــيــاه الــشـــرب تــكــفي
لــتــعـويض اإللــكــتــرولـيت ا�ــفــقـود

وجتديد اجلليكوج� اخملزن.
وتوضح حتتـوي معظـم ا�شروبات
الـريــاضـيـة عـلـى نـسـبـة عــالـيـة من
السكريات ا�ـكررة واإلضافات التي

ال تعتبر رائعة بالنسبة لألشخاص
الــذيـن يــتـــطـــلــعـــون إلى حتـــســ�
صــحــتـهـم. عـدم شــرب ا�ــاء تــقـول
أخــصــائــيـــة الــتــغــذيــة ا�ــســجــلــة
سـتيـفـاني هنـاتـيوك إن "شـرب ا�اء
بــعــد الــتــمــرين ال يــقل أهــمـيــة عن
أهميته قبل وأثناء التمرين مضيفة
عــنــدمــا �ــارس الـريــاضــة� نــفــقـد
السوائل من خالل الـعرق� وحتتاج
إلى تعويضها� وكلما خسرنا أكثر�

احتجنا أكثر.
وتـــــوضح أن اجلــــفـــــاف �ــــكن أن
يـــــؤدي إلى الـــــصـــــداع والـــــتـــــعب
وتــشــنــجــات الــعــضالت ومــشــاكل
اجلـهـاز الهـضـمي� وتنـصح بـشرب
كـوب� عـلى األقل ( 16أونـصـة) من

ا�اء بعد التمرين.
قـد تـعـتـقـد أن الـبـروتـ� هـو كل مـا
حتـــتــــاجه بـــعــــد الـــتـــمــــرين� لـــكن
الـــكــربــوهــيــدرات ال تـــقل أهــمــيــة.
الـكـربوهـيـدرات هي مصـدر الـوقود
األسـاسي جلـسـمـنـا وهي ضـرورية

بعد التمرين"� تقول هناتيوك.
وتضـيف أن "مزيج من الـبروتـينات

والــكــربــوهــيــدرات ســيــســاعــد في
عملية التعافي من

تـقـول كـيـني "قــد يـكـون من ا�ـغـري
اســتـــخــدام الــتـــمــارين كــوســـيــلــة
لـــلــحــفــاظ عــلـى نــقص الــســعــرات
احلــراريـــة من أجـل احلــفـــاظ عــلى
الــوزن أو إنـقـاصه� ولــكن من ا�ـهم
تــنـــاول الــطـــعـــام وإعــادة الـــتــزود
بالوقود من أجل احلـفاظ على كتلة

العضالت".
وتضـيف "األكل يساعـد على خفض
هـرمـونــات الـتـوتـر لــديك ومـوازنـة

السكر في الدم طوال اليوم".
عدم األكل على اإلطالق تـقول كيني
"قــد يــكــون من ا�ــغــري اســتــخــدام
الـتـمــارين كـوسـيـلـة لــلـحـفـاظ عـلى
نـقص السـعـرات احلـرارية من أجل
احلــفــاظ عــلى الــوزن أو إنــقــاصه�
ولــكـن من ا�ـــهم تـــنـــاول الـــطـــعــام
وإعــادة الـتــزود بــالــوقــود من أجل

احلفاظ على كتلة العضالت".
وتضـيف "األكل يساعـد على خفض
هـرمـونــات الـتـوتـر لــديك ومـوازنـة

السكر في الدم طوال اليوم".
bOFÝ ”UO�« d�UÝ
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تـمر خالل هذا الشهـر الذكرى الثانيـة لرحيل ابرز العبي ا�ـنتخب الوطني
وجنم جنــومه الالعب الــدولي الــســابق احــمـد راضي الــذي رحل في 21
حـزيران (يونيو ) من العام 2020 اثـر مضاعفات جراء اصابته بفايروس
كورونا اللع� واذ ودعت اجلماهير الرياضية هذا النجم الذي لطا�ا تغنت
تلك اجلماهير بلمساته الكروية ا�ميزة من خالل تمثيله للمنتخبات الوطنية
السـيما ا�ـنتـخب الوطنـي ابان مشـاركاته مـنذ فتـرة الثـمانـينات ومـا تبـعها
اضـافة النه رسخ اسـمه وبـصمـته الـبارزة بـكونه الالعب الـعـراقي الوحـيد
الـذي سجل هدفا مـونديالـيا من خالل تسـجيله بشـباك ا�نـتخب البـلجيكي
في مـونـديـال عام 1986 مع االخـذ بـنـظـر االعـتـبـار بـان ا�نـتـخب االوربي
ا�ـذكـور كـان من ضـمن ا�ـنتـخـبـات االربـعـة االولى في مـونـديـال ا�ـكـسيك

ا�ذكور ..
وقـد حظي راضي بـالكـثير مـن التكـر�ات واالشـادة التي تـرجمـها مـحبوه
الى عـدة انـشـطـة وفـعـالـيـات ابـرزهـا رعـايـة االعالمي الـبـارز سـعـد الـبزاز
رئـيس مـجـموعـة االعالم الـعـراقي ا�ـسـتـقل حـيـنمـا رعى مـبـادرة تـكـر�ـية
نـادرة تـلخـصت بـاقـامـة تـمـثـال لالعب فـكانـت لفـتـة مـهـمـة اعـادت لالذهان
تـمثـال الالعب الـعراقي الـقديـر جمـولي والـذي انتـصب تمـثـاله امام مـلعب
الـكـشـافة لـيـكـون شـاهـدا لالجـيـال عـمـا حـقـقه الـنـجم الـذي مـثل ا�ـنتـخب

العراقي في فترة الستينيات ..
فـكرة اقامة تـمثال لتـخليد الالعـب احمد راضي كانت فـكرة مهمـة ابرزتها
مـبـادرات اخـرى تـكـر�ـيــة فـعـلى سـبـيل ا�ـثــال كـان قـبـر ا�ـدرب الـعـراقي
ا�ـعروف عـموبـابا احـد الشـواخص التي جتـذب محـبي الريـاضة الـعراقـية
وجـماهيرها الى ما تمثـله تلك االنشطة من تخليـد السم القامات الرياضية
الـعراقـية ومـا قدمـته عـلى مسـتوى مـسيـرة حيـاتـها في ا�العب الـرياضـية
لـــكن تـــمـــثـــال الالعب الـــدولي الـــشـــابق احـــمــد راضـي له من ا�ـــدلــوالت
والـرسائل ما �ـكن تشـخيصه فـي السطـور التالـية فـقد جايـلت اجلمـاهير
الـريـاضـيـة اجنـازات راضي وقـدرته الــتـهـديـفـيـة الـبـارزة السـيـمـا مـنـذ ان
اكـتـشـفه ا�ـدرب عـمـوبـابـا وضـمه لـتـلك ا�ـنـتـخـبـات ذات الـفـئـات الـعـمـريـة
فـانـطـلق من بـطــولـة اقـيـمت في الـســويـد مـنـذ فـتـرة فـتــوته لـيـواصل تـالـقه
الالعـفت حـتى ارتـدى فانـيـلـة ا�نـتـخب الـوطني وكـانت مـشـاركـاته مع هذا
ا�ـنتـخب تـمنح االنـطـباع بـقـدرة ا�نـتـخب عـلى التـسـجيل حـتى مع الـزيادة
الـدفاعـيـة والتـكـتل الذي كـان يـنتـهـجه العـبو الـفـريق اخلصم فـكـانت قدرة
الالعب الـســابق احـمــد راضي مـاثــلـة في االخــتـراقــات والـتــوغل اضـافـة
لـلـتسـديـد من خـارج مـنـطـقـة اجلزاء بـامـتالكه قـدم قـويـة كـان يـعاني راس
ا�ـرمى السـيـمــا في ا�ـنـتـخـبـات اخلــلـيـجـيـة حــيث عـدت بـعض اهـدافه في
بـطوالت اخلليج التي شـارك فيها السيـما نسخة كاس اخلـليج التي اقيمت
فـي الـعام 1988 �ـثـابة بـطـولـة الالعب احـمد راضي تـمـامـا مثـلـمـا عدت
نــسـخـة مــونـديـال ا�ــكـسـيك بــكـونـهـا تــطـبـعت بــاسم الالعب االرجـنــتـيـني
مـــارادونــا فــهــنــالـك بــعض االهــداف الـــتي مــازالت تــعـــرض عــلى مــواقع
الـتـواصل ومن خالل فـيـديـوهـاتـهـا تـبـرز قـدرة الالعب احـمـد راضي عـلى
الـتسجيل من زاوية ميـتة وحتى احلارس لم يكن يتـوقع الكرة وهي تخترق

شباكه حيث بقي يتفرج عليها وهو مذهول تماما ..
اضـافـة �ـبـادرة الـتـكـر� الـتي تـمـثـلـت بـالـتـمـثـال فـان هـنـالك كم كـبـيـر من
ا�ـبـادرات ومنـهـا اصـدار كـتب وثـائـقيـة رصـدت رحـلـة الالعب الـنـجم بكل
تـفاصـيـلـهـا بااليـام واالشـهـر والـسنـ� وهي جـهـود صـحفـيـة ابـرزت قدرة
االعالم الـرياضي على تخليد النجوم وتـاكيد جدارتهم السيما في اعالمنا
الـريـاضي العـراقي الـذي عـرف بـقدرتـه على تـوثـيق االنـشـطـة والفـعـالـيات
باالصدارات ا�همة التي تقف عند محطات النجوم لتخلد ما حظيت به تلك
الـقامات ا�هـمة وللـتعريف �ـنجزها امـام االجيال الـقادمة كـما الننسى ان
هـنالـك مبـادرات من جـانب الدرامـا الـعراقـيـة في االضـاءة لى سيـرة لـنجم
الـعـراقي احـمـد راضي حـينـمـا � تـخـلـيـد مـحـطـاته االخـيـرة ومعـانـاته مع
الـفايروس الذي جنح باحلاق الـهز�ة بنجم النـجوم العراقي وزرع حسرة

الوداع في قلوب محبي الالعب اخلالد في الذاكرة ..
عـامـ� مضـيـا على وداع احـمـد راضي ومـازالت الذاكـرة تـخـصه بكم من
الـتقـديـر واالحتـرام السـيمـا حـينـمـا يتم الـتـوقف امام
اهـدافه الـرائـعـة التـي سجـلـهـا ومـازالت االجـيال
الـتي فتحت عـينـها على مـشاركاته مع ا�ـنتخب
تـــديـن له بــــاالعـــتــــزاز �ـــا قــــدمه مـن صـــوالت
وجـوالت مع ا�ــنـتـخب الـوطــني زارعـا الـفـرحـة

بقلوب اجلماهير .
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œUFð‰∫ ا�نتخب االو�بي يصعب مهمته في نهائيات اسيا بعد تعادله مع استراليا

البيـاتي� قدم شكره لـوزير الشباب
والــريـاضــة لـلــدعم والــتـســهـيالت
الــتي قـدمـهــا لالحتـاد"� مـؤكـدا� أن
"الـرحـلــة سـتـقــطع نـحـو 7000 كم
ذهابـا وايـابـا� يـصـاحـبـهـا الـعـديد
من االنـشـطـة� وأولـهـا عـقـد مـذكـرة
تـعــاون بـ� الـعــراق والـســعـوديـة
لتـطوير ريـاضة احملـركات لالعوام

ا�قبلة.
وأكد أن ا�ذكـرة ستتضـمن تسهيل
إجـــــراءات تــــــنـــــقـل ا�ـــــركــــــبـــــات
والدراجات ب� البلـدين الشقيق��
فــــضال عـن حــــمالت الــــتــــســــويق
واالعالن لـبـطـولـة خـلـيـجي 25 في

البصرة.

W�uł∫ دراجات

العراق جتري
جولة برا من
العراق الى
الكويت
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فقدت الـكرة الـعراقيـة� أحد جنومـها الـسابقـ�� إثر وفاة الالعـب الدولي السـابق حيدر عـبد الـرزاق� متأثـرا باإلصابـة البـليغـة بعد
االعتداء الذي طاله قبل أيام من قبل مجهول� في العاصمة بغداد.

ويعد الراحل� أحـد األسماء الـبارزة التي ساهـمت في تتويج الـعراق ألول مرة في تاريـخه بلقب كـأس آسيا عام
.2007

كما شارك في الـعديد من البـطوالت احملليـة والعربيـة والقارية مع الطـلبة� إلى جانـب احترافه بالـعديد من األندية
الـعربـيـة واخلـلـيجـيـة.وعـمل حـيدر عـبـد الـرزاق بـعـد اعتـزاله في اجملـال اإلداري� وأشـرف عـلى فـريق الطـلـبـة لـعدة

مواسم.وعبرت األوساط الرياضية الرسمية واجلماهيرية في العراق عن حزنها لرحيل حيدر عبد الرزاق.

مـــــنــــطـــــقــــة الـــــهــــبـــــوط وتــــرك
مــــــــعـانــاتـهـا خــلف ظـهــــــــره
ويتطـلع إلى مو قع افضـل فيما
اسـتــمـر الــنـجف يــهـدر الــتـقـاط
فبعد خـسارت� متتـاليت� فشل

فـي احلـــــفــــــاظ عـــــلى
تـــــــقـــــــدمـه وخـــــــرج
بــــتـــعــــادل بــــطـــعم
اخلــسـارة بــنـفس

مكانه52.

الالعب قوقية
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انـطــلـقـت من مـقــر وزارة الـشــبـاب
والـريـاضة� رحـلـة الـسالم واحملـبة
لــــنــــادي الــــعــــراق لــــلــــســــيـــارات
والـدراجـات النـاريـة بـراً من بـغداد
إلى الكـويت وبعدهـا الى الرياض�
لــدعم اسـتـضـافــة خـلـيـجي 25 في

البصرة.
وذكـــــر قــــسـم االعالم واالتـــــصــــال
احلـــكــومي في بـــيــان أن الـــرحــلــة
انـطــلـقت �ـشـاركـة  12مـتــسـابـقـا
للدراجـات الناريـة باإلضافة إلى 3
سيـارات من فئة الـهمـر� لدعم ملف
الـبـصـرة في احـتـضـان مـنـافـسـات
خـــلـــيـــجي Æ25وأضـــاف� أن وزيــر

الـشـباب والـريـاضة عـدنـان درجال
أكـد اسـتمـرار دعم الـوزارة جلـميع
االنـشـطـة والـفــعـالـيـات الـشـبـابـيـة
والـريـاضـيـة الـتي تـسـتـحق الـدعم
والـعــمل عـلـى تـطــويـرهــا بـصـورة
أفـضـل"� الفـتـا الى "تـقـد� الـوزارة
جــمــيع الــتــســهـيـالت واالجـراءات
االداريـة لـلـسـمـاح بـدخـول الـوفـود
اخللـيجي� وجمـيع االشقـاء العرب
لــــلـــــدراجــــات والــــســـــيــــارات الى
االراضي الـعـراقـيـة براً لـلـمـشـاركة
في االحتفاء بفعاليات خليجي 25

�حافظة البصرة.
وأشار الـبـيان إلى أن رئـيس نادي
العراق للسـيارات والدراجات رائد

 ôU�Ë≠ WŠËb�«

عـنـدمـا يـتـعـلق األمـر بـعـادات األكل
اخلـاصـة بك بـعـد الـتـمـرين� فـهـناك
الــعـديـد من اإلرشــادات الـتي يـجب

وضعها في االعتبار.

تـقول أخـصـائيـة التـغـذية ا�ـعتـمدة
إرين كــيــني "تــنــاول الـطــعــام بــعـد
الـتمـرين ضـروري لتـحسـ� عـملـية
استـشفـاء العضالت الـتعـافي. إنها
فـــرصــــة إلعـــادة تـــزويـــد عـــضالتك
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تعـادلَ منـتخبـنا لـكرةِ الـصاالت أمام
نظـيره الـكويـتي بهـدف� لـكل منـهما
في ا�ـــبــاراةِ الــتي جـــرت في صــالــةِ
نـادي الـنـصـر الـكـويتـي في مـستـهل
مــشــواره ضـــمن اجلــولــةِ األولى من
مـــنــافـــســاتِ اجملـــمــوعـــةِ األولى في
بـطـولـةِ غـرب آسـيـا.تـقـدمَ مـنـتـخـبـنـا
بــالـنــتـيــجــةِ عن طـريقِ الـالعب عـلي
شـهــاب� وأحـرز ا�ـنــتـخبُ الــكـويـتي
هدف الـتعـادل� ومن ثم هـدف التـقدم
الثاني� ليـنتهي الشـوطُ األول بتأخُّرِ
منتخـبنا بهدفـ� مقابل هدفٍ واحد�
وفـي الــشـــوطِ الـــثــانـي دخل العـــبــو
مــنــتــخــبــنــا عــازمــ� عـلـى اخلـروجِ
بنتيجـةٍ إيجابيـةٍ� وكان لهم ذلك بعد
أن تــمـــكنَ عــلي حــقـي من تــســجــيلِ

هدف التعديل الثاني.
وقـــالَ مـــدرب ا�ـــنـــتـــخب الـــوطـــنيّ�
اإليراني ناظم الـشريعة� عـقب نهاية
ا�ـواجــهـة: نــعـلمُ أن ا�ــبـاراة األولى

دائــمــاً مــا تــكــون صــعــبــةً�
السـيــمـا أنـنــا لـعـبــنـا أمـام
ا�ــنــتــخبِ الــكــويــتـي أحـد
أفـضل فـرق الـبـطولـة� ألنه
�لك العب� عـلى مستوى
فني جيدٍ� ويلعب بصورةٍ
مـــــنـــــظــــــمـــــةٍ� ورغـم ذلك
استطـعنـا أن نتقـدمَ عليه
في النـتيـجةِ� وكـنا أقربَ
لـــلــــفــــوز لــــوال ضــــيـــاع
الــفــرص الـــتي ســنــحت

لنا.
وأضـــافَ: إن الـــبـــدايــة
كـــانـت جـــيـــدةً� ونـــأملُ
تـقــد�َ مـســتـوى وأداء
أفــضل فـي ا�ــبــاريــاتِ
ا�قبـلة� وسـأعملُ على
جتــــهـــيــــزِ الالعــــبـــ�
وتـهيـئـتـهم بـالـصورةِ
ا�ــطــلــوبـةِ لــلــمــبـاراةِ

ا�ُقبلة أمام منتخب فلسط�.

عــلى بـــرونــزيــة الــعــالم بــوزن 45
كغم.

بدوره� اكد رئيس االحتاد العراقي
للـمواي تـاي� مصـطفى جـبار علك�
في تصـريح لوكـالة شـفق نيوز� ان
منتخب الـعراق والعبيـنا تعرضوا
لـظـلم حتـكـيمي حـرمـنـا من إضـافة

وســامــ� ذهــبــيــ� لالعــبــ� عــلي
الكناني ومصطفى التكريتي.

واضــاف ان الــبـــطــولــة اخــتــتــمت
الـيـوم وستـكون مـغـادرة منـتـخبـنا
غـدا مـتـوجهـ� لـلـعاصـمـة بـغداد"�
مشيرا الى ان "البطولة كانت قوية

وشاركت فيها 85 دولة.
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حـــصــد ا�ــنـــتــخب الـــعــراقي
للمواي تاي� خمس ميداليات
ملونة في ختـام بطولة العالم
2022 الـــــتي جـــــرت فـي أبــــو
ظـــبي� فـــيــمـــا أعـــرب االحتــاد
العراقي للعبة عن استيائه من

الظلم التحكيمي.
وحــــصل الـالعب ا�ــــصـــطــــفى
وسام� على فضـية العالم بوزن
48 كـــغم� كـــمـــا حـــصل الالعب
مـــصـــطـــفـى الـــتـــكـــريـــتي عـــلى

برونزية العالم بوزن 81 كغم.
وفـــاز الـالعب عــــلي الــــكــــنــــاني
بـبرونـزيـة العـالم بوزن 54 كغم�
وظــــفــــر الـالعب ايــــوب حــــســـ�
كـغم� بــرونــزيـة الــعــالم بـوزن 57 
كــذلك حـــاز الالعب مـــقــداد كــاظم مواجهة العراق والكويت للصاالت
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ثـراء الهـوية الـسيـنمـائيـة  في رفضـها
خلــنق احلــريـات  مــعـتــبـرا في ســيـاق
الـكتاب بان الـفن السابع  �ـثابة كيان
قــادر  عـلى خـلق حـيــز انـسـاني  اكـثـر
اتـسـاعـا  وعمـقـا في الـداللة  والـتـاثـير
مـن الـفــنــون االخـرى  اضــافــة الطاللـة
الــكـتـاب  وبــاسـلــوب اعـتـمــده الـكـاتب
بـــشــــكل ســـردي شـــيـق  حـــول بـــعض
االفالم الـتي اصطدمت  بالسلطة  على
غـــرار فـــيـــلـم الـــله مـــعـــنـــا  وشيء من
اخلــوف  الـذي يـروي  حـكــايـة الـشـيخ
حـسن  الذي منع  بسبب تناوله لقصة
 زواج مـــســلم من مـــســيــحـــيــة  حــيث
اعـتبـرت مثل تـلك الـطروحـات كقـضايا

شائكة.
qOK�« VK�

اضـــافـــة الفـالم اثـــارت جـــدال كـــفـــيـــلم
ا�ـــهــاجــر  وقــلب الــلـــيل والــرقص مع
الـــشـــيــــطـــان  والـــشـــحـــات  وغـــربـــاء
واالرهـابي  والـشيخ جـاكـسون اضـافة
الى مــا تـطــرقـنــا الـيـه من فـيــلم حـسن
ومــرقص ..وبــالــرغم من  ان مــثل تــلك
الـطــروحـات جـرى االلـتـفـات الـيـهـا في
عـــقـــود مــاضـــيــة اال ان  ا�ـــؤلـــفــ� لم
يــنـــفــكــوا في ان يــحــاولــوا  االحــاطــة
بــقـضـيـة  الـعالقــة بـ� الـشـاب ا�ـسـلم
والــفـتــاة ا�ـســيـحــيـة  وهــذا مـا ابـرزه
الـفيلم  ا�ـنتج عام  2019حتـت عنوان
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لــطــا�ـا شــكــلت الــعالقـة  بــ� الــشـاب
ا�ــســلـم والــفــتــاة ا�ــســيــحــيــة اطــارا
درامـيـا  وظفـته الـسيـنـما ا�ـصـرية في
الــكـثـيـر مـن  افـاق االفالم الـتي ابـرزت
مـن خاللـهــا تـنــوع اجملـتـمـع  ا�ـصـري
بـشـكل خـاص  وا�ـعـوقـات الـتي حتـكم
مـثل تلك الـعالقـة التي تـبقى نـهايـاتها
مـفتوحـة لدى كل مخـرج دون ابراز اية
مــعـــاجلــات درامــيــة  ومن تــلك االفالم
الـتي التفتت الى مثل تلك الثيمة  فيلم
النجم عادل امام الذي قدمه قبل اعوام
 �ـشاركة الفـنان ا�صري الـعا�ي عمر
الـــشــريـف  بــعـــنــوان حـــسن ومــرقص
والذي ناقش فيه هروب رجلي دين من
 ا�ـسـيـحيـ� وا�ـسـلمـيـ� وتـخفـيـهـما
خـــصـــوصـــا وان  من بـــ�  الـــســـيــاق
الـــدرامي نــشـــات عالقـــة حب بــ� ابن
الــرجل الـدين  ا�ــتـخـفـي حتت مـسـمى
شـيخ مـسـلم وب� قـس مسـيـحي �ثل
الـكنيسة القبطية  اضافة البراز  كتاب
اصــدره مــؤخــرا الـصــحــافي ا�ــصـري
مــحــمـــد رفــعت بــشــان  افالم حــطــمت
تــابـوهـات  سـيـنــمـائـيـة في الــسـيـنـمـا
ا�ــصــريـة حــيث اصــدره حتت عــنـوان
(افـالم للـكبـار فـقط ) وناقش من خالله
جــمــلـــة من االفالم  الــتي � وصــفــهــا
بــا�ـشـاغـبـة  حــيث  ركـز الـكـاتب حـول

{ وكـاالت - تـداول رواد مــواقع الـتـواصلdJð.∫ لقطات من حفل جائزة أوروك الدولية         عدسة: رزكار البرزجني
اإلجـتماعي صـوراً للمـمثل األمـريكي بروس
ويـلـز في أول ظـهـور له بـعـد فــقـدانه لـلـنـطق
وإعالن اعـتزاله. وظهر ويلـز في مدينة لوس
اجنــلـوس في واليـة كـالــيـفـورنـيــا وهـو يـقـوم
�ـمارسـة الـريـاضة. وكـان ويـلـز قـد أصيب
بأزمـة صحيـة تعيقه عن احلـديث وتؤثر على
قــدراته ا�ـعــرفـيــة� فـقــد أصـيب بـ(احلــبـسـة
الـكالمـيـة)� �ـا دفـعه إلى إعـتـزال الـتـمـثـيل
وأعـلنت أسـرة الـنجـم على مـواقع الـتواصل
اإلجـتـمـاعـي بـشـكل رســمي اعـتـزال بـروس

ويلز بطل سلسلة أفالم (داي هارد).

تـلـك الـفـتـاة مـسـكـونـة بـاجـواء الـعـالم
الـذي يـنـسـجه لـهـا  حبـيـبـهـا  ويـسهل
لـــهــا كل الـــطــرق لالنــفـالت من نــظــرة
اجملــتـمع فـيـمـا  تــبـقى احـاديث حـنـان
ســلــيــمــان البــنــتــهــا بــشــان اجملــتــمع
ا�ـسـيـحي في مصـر  واالفـاق الضـيـقة
الـتي حتكم  مـثل هذا اجملتـمع  اضافة
لـنـطـاق احلـريـة  احملـدود بـالـكـثيـر من
الــقــيـود وسط اجملــتـمـع الـذي  يــشـكل
الــتـنـوع  ابــرز سـمــاته  وتـبـقى ذرزوة
تــلك احلـبــكـة احملــددة بـقــصـة الــفـتـاة
ا�ـسـيحـيـة حـينـمـا يتم االتـفـاق بيـنـها
وبـ� حبـيبهـا  للـهروب واختـيار دولة
اخـــرى لالســـتــقـــرار  وهــنـــالك تـــبــقى
صـورة الوالدة (حنان سـليمان ) قادرة
عـلى ضـبط ايـقـاع تـلك الـعالقـة  في ان
جتــذب الـفـتـاة نــحـوهـا وتـمــنـعـهـا من
مــغـبـة الــهـروب والـفــرار مع حـبـيــبـهـا

�ـا بـنتـولد  والـذي كتـبت نصه اضـافة
لـلـسـيـنـاريـو واحلـوار الـكـاتـبة  نـادين
شــمـس  وقــام بــاخــراجه  تــامــر عــزت
فــيـمـا تــالف طـاقم الــعـمل من �ــثـلـ�
رواد وشــبــاب حـيث جــاءت تــشـكــيــلـة
الـفـيـلم غيـر مـسـتقـرة بـتـجربـة فـنـان�
يــخـوضــون  الــتـمــثـيل الول مــرة امـام
شـخصـيات سـينـمائـية  خـبرت جتـربة
السينما وابدعت فيها لذلك بدات ثيمة
الـفيلم غـير مسـتقرة بـا�رة نتـيجة تلك
اخلـلطة غير ا�تجانسة  اضافة للقصة
الــركـيـكــة الـتي  الـتــفت لـهـا  بــتـنـاوله
لـقصة ثالثة شخصـيات مختلفة� األول
يـحاول الـسعي في مسـيرته الفـنية في
الــغـنــاء� والـثــانــيـة امــرأة مـســيـحــيـة
حــا�ـةحــيث تـخــوض دورهـا الــفـنــانـة
الــشـابـة  دعــاء عـريـقــات  تـقع في حب
شـــاب مـــســـلم ويـــؤدي دوره الـــفـــنــان
الـشاب مـحمـد حا� � بـينـما الـثالث
يـعمل فـي مجال الـتدريب الـرياضي
امــا ا�ـمـثـلـ� االخـرين  فـهم كال من
أمـيـر عـيـد و إبـتـهـال الـصـريـطي و
سـامح الـصريـطي و دانا حـمدان و
حـنـان سـلـيـمـان والـتي  تؤدي دور
والــدة  الـفــتـاة ا�ـســيـحــيـة وبـرغم
قــــصـــر دورهـــا اال ان حــــوارتـــهـــا
وظــهـورهـا  يــبـرز طـريــقـة درامـيـة
مـهـمـة  خـصـوصـا حـيـنـمـا  تـبـقى
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الـبـاحث العـراقي حـاضر  فـي الورشـة الـعلـمـية االلـكـترونـية
الـتـي نـظـمـهـا  قـسم الـسـيــاسـات الـعـامـة في مـركـز ذي قـار
لـلـدراسـات الـتـاريـخـيـة واآلثـاريـة بـجـامـعـة ذي قـار� بـعـنـوان
(األزمــة األوكـرانـيـة- الـروســيـة رؤيـة حتـلـيــلـيـة في جـذورهـا

التاريخية  اسبابها - ونتائجها).
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الـفـنان الـعـراقـي تـلـقى امـنـيـات االوسـاط الـفنـيـة واالعـالمـية
بـالـسالمـة الـدائـمـة بـعـد تـعـرضه وعـائـلـته الى حـادث حـريق
منزلي � راجـ� الله تعـالى ان يشافي زوجـته سميـرة خنجر

التي تعرضت حلروق بسبب احلادث.
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االكـاد�ي االردني قـرأ الـتـحـوالت الـعـا�ـيـة من زاويـة فـكـرية
نـظـريـة في مـحـاضـرة ألـقـاهـا في مـقـر اجلـمـعـيـة الـفـلـسـفـية
األردنــــيـــة حتـت عــــنـــوان (األيــــديــــولــــوجــــيـــات فـي صـــراع

االستراتيجيات).

 Íd�UF�«  rÝUł Õö�

ا�ـدير الـتـنفـيذي لـلمـكتب االسـتـشاري لـلتـطويـر االقتـصادي
والـطاقة  ضـيفه السبت  قـسم الهنـدسة الكيـمياوية بـالتعاون
مع جلـنة الـنـشـاط الـثـقـافي  في نـقـابة ا�ـهـنـدسـ� الـعـراقـية
�ـحاضـرة عنوانـها (واقع ومـستـقبل اسـواق وأسعـار النفط

العا�ية).
W�dŽ q�√

ا�ـمـثـلــة الـسـوريـة شـوقت جـمـهــورهـا عـبـر مـواقع الـتـواصل
االجـتـماعـي� لـشـخـصـيتـهـا (سـلـوى) فـي مسـلـسـل (بـراندو
الـــشــرق) تــألــيف جـــورج خــبــاز ويــنــتــمـي الــعــمل إلى نــوع

الكوميديا السوداء.
WKF� 5M�Š

ا�ـديــر الــعـام لــلــشـؤون ا�ــالــيـة في
وزارة الـتربـيـة العـراقيـة تـلقى كـتاب
شكـر وتقديـر من رئيس اجلمـهورية
بـرهم صـالح بـعـد تـكـر�ه بـا�ـدالـية
الـذهـبـيـة في مــقـر الـلـجـنــة ا�ـنـظـمـة
العربـية للتربية والـثقافة والعلوم في
تونس جلهوده ا�ثمرة في مجاالت التربية والثقافة والعلوم.

”bMN*« błU�

ا�ـطــرب الـعـراقي حــقـقت اغـنـيــته (وعـرفـتك) بــعـد شـهـر من
طرحـها عـلى يوتـيوب  47 ملـيون مـشاهـدة� وهي من كلـمات
تـركي آل الشـي�� أحلان ولـيد سـعد وتـظهـر في فيـديو كـليب

االغنية عارضة االزياء العا�ية إيرينا شايك.
bLŠ« v×{

الـكـاتـبة الـسـوريـة صدرت لـهـا عن دار أمل اجلـديـدة للـنـشر
والــتــوزيع روايــة (حـبــر ســري) وتـقع في  175صـفــحـة من

القطع ا�توسط.

jI� 5łËe²LK� Èd�–

(للمـتزوج� فقط ) عنوان مسلسل كوميدي حظي �شاهدة عالية عند عرضه قبل اكثر من 20
عاما � اخراج ستارعبد مصلح وبطولة امل طه �نزار علوان �عزيز كر� وانعام الربيعي.

وشـاركت مهـنـا مؤخـرا في مسـلـسل (مكـتوب
عـلــيـا) بـطــولـة أكــرم حـســني� ومـجــمـوعـة من
ا�ـمــثـلــ�� أبـرزهم عــمـرو عــبـد اجلـلــيل� أيـ�

عامر.
وشـاركت ا�ـمـثـلـة ا�صـريـة دنـيـا عـبـد الـعـزيز
اجلـمــهــور مــجـمــوعــة صــور عــبـر حــســابــهـا
اخلــاص عـلى مــوقع الــتــواصل اإلجـتــمــاعـ�
ظـهـرت فيـهـا من شـهر الـعـسل بـرفقـة زوجـها
ا�ـهـنــدس  مـصـطـفى كــامل. وظـهـر الـزوجـان
وقــد إرتــديــا تي شــيـــرتــات بــالــلــون األبــيض
مـتناسـقة� وقد طـبع على مالبسه جـملة: (لدي
كل شيء احـتـاج له)� وعـلى مـالبـسـها جـمـله:

ÊU�e�« ≠ …d¼UI�«

نـشـرت ا�مـثـلـة ا�صـريـة هـنادي مـهـنا صـورة
جـديدة لـها عـبـر حسـابهـا اخلاص عـلى موقع
الـتــواصل االجـتــمـاعي.وظـهــرت في الـصـورة
تـرتـدي فـسـتـانـا طـويال بـالـلـون الـبـيج وبـعض
الـتـفـاصـيل الـبـنّـيـة� وذلك عـلى طـريـقـة األزياء
ا�ـغــربـيـة� حــيث تـتـواجــد حـالـيــا في ا�ـغـرب.
وأرفــقـت الــصـــورة بــتـــعـــلــيق : (مـن مــراكش
بـاحلب).تــفـاعل ا�ـتــابـعـون مع صــورة مـهـنـا�
وأثـنــوا عـلى جــمـالــهـا وفــسـتــانـهــا� وحـاولـوا
إقـناعـها بارتـداء هذا الـنوع من األزيـاء بشكل

مستمر. 

ÊU�e�« ≠ ÊULŽ

أحــتــفــلت الــفــنـانــة األردنــيــة ديــانـا
كرزون وشقيقاتـها  هيا وزين بشكل
مـبهـج بعـيـد مـيالد والـدتـهن� وأقمن
لهـا احتـفـال� �ـيزين حـيث شاركن
اجلمـهور بـلقـطات �ـيزة من اجواء
ا�ـنـاسـبـة عـبـر حـسـابـاتهـن اخلاص
�ــوقع الـتــواصل اإلجــتــمـاعي.وفي
اإلحـتـفال األول ظـهـرت األم �البس
سـوداء مع ارتــدائـهـا لــتـوربـان عـلى
الـرأس مـزخرفـا بـحـبـات الـسـتراس�
كــمــا ارتـــدت ديــانــا كــرزون ا�البس

(أنـا كل شيء)� وعـلـقت عـلـى ا�ـنـشـور قـائـلة:
(بـلدنا أحـلى). وكانت عبد الـعزيز قـد إحتفلت
بـحـفل زفـافـهــا عـلى مـصـطـفى كـامل. وأطـلت
بـفـسـتـان زفـاف من تـصـمـيم هـاني الـبـحـيـري
وارتـدت الطـرحـة بطـريقـة �ـيزة� كـما فـاجأت
ا�ـتابع� بارتداء حذاء رياضي يساعدها على
احلـركـة خــاصـة أن حـفل الـزفــاف يـقـام عـلى
شـاطئ البـحر داخل إحـدى القـرى السـياحـية
�ـديـنة نـويـبع وحـضر حـفل الـزفـاف عدد من
الــنـجــوم مــنــهم مي نــور الــشــريف ومــيــسـرة
ومــيــدو عــادل وإ�ي ســالم وزوجــهــا غــسـان

ا�ولى.

تفقـد وضعك الصحي لدى الطـبيب. نفذ قدر اإلمكان
اإلرشادات الغذائية.

qL(«

حـاول ان تــكـون اكــثـر تـعــاونـا مع زمـالء عـمـلك و ان
تقدم لهم اخلدمات التى يحتاجونها.

Ê«eO*«

ال تـقدم الـيوم عـلى مغامـرات عاطـفيـة جديدة� بل أنت
مدعو إلى التأني .

—u¦�«

قـد تـفـشل عالقـتك �ن حتب و تـدخل في مـرحـلة من
االكتئاب .رقم احلظ 2.

»dIF�«

حـاول ان تــتـعــامل مع من حتب بــطـريــقـة هــادئـة و ال
داعي للعصبية في حل االمور.

¡«“u'«

سـتـجـد من يـشـاركك احلب عن قـريب فـال حتـزن.يوم
السعد الثالثاء.

”uI�«

حاول ان تكـون اكثر قدرة على حتـمل ا�سؤولية .يوم
السعد االربعاء.

ÊUÞd��«

حاول ان تكـون اكثر تنـظيما لـتنجـز اعمالك و حتسن
من طريقة سير العمل.

Íb'«

تـصـرفاتك تـعـطي انطـبـاعا جـيـدا سيـسـاعدك لـلـتاهل
الى منصب مهم. 

bÝô«

رحلة في نـهاية االسبـوع قد جتمعك مع شـخص يثير
اهتمامك.رقم احلظ 4.

u�b�«

حـاول ان جتـد اشيـاء مـشتـركـة جتـمعك مع من حتب
وان تقوما بها معا.

¡«—cF�«

حـــاول ان ال تــتــدخل في ا�ــشـــاكل الــتى حتــدث بــ�
زمالء العمل.

 u(«

Âu−M�«Ë X½√  ULKJ�« oÐUDð

اكــــــــتـب مــــــــرادفـــــــات
ومـعاني الكـلمات التي
تــقــرأ وتــكــتب أفــقــيــا
وعــمــوديـــا في الــوقت

ذاته:
 1- مـن وجـــــــــــبــــــــــات

الطعام اليومية
 2- طباخون

 3- مـــــدرك حلــــقـــــائق
االمور

 4- منظم
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مــنـحت جـائــزة اوروك الـدولــيـة رئـيس
حتـريـر جريـدة (الـزمـان)  طبـعـةالـعراق
احمد عبداجمليد وسام الشرف اخلاص
باجلائـزة� فيمـا ضيف مسـرح ا�نصور
بــسـاحـة االحــتـفـاالت الــكـبـرى بــبـغـداد
عـصــر االربـعــاء ا�ـاضي  حـفـل تـتـويج
مــبـدعــ� عـراقـيــ� �ـخــتـلف اجملـاالت
السياسية والفنية واالدبية والرياضية
�جتـــاوز عــددهـم الــعـــشــرين � بـــوســام
الــــشــــرف اخلـــــاص بــــجــــائــــزة اوروك
الــدولـــيــة. وعن ذلك قــال االمــ� الــعــام
للـجـائزة ورئـيسـهـا ثامـر النـاصري في
كــلـمـة مـرحــبـا بـالـضــيـوف واجلـمـهـور
ا�ــتـمــيـز قــائال ( نــحن الـيــوم في حـفل
تــأهـيـلي لـلـحـفل الــكـبـيـر الـذي سـيـقـام
لـتـقـد� اجلـوائـز لـشـخـصـيـات عـراقـية
وعـربـيـة وعـا�ـيـة  بـعـد مـوافـقـة رئـيس
الـوزراء مــصــطــفى الــكــاظــمي لــتــكـون
جائزة دولية معترف بها � منذ بدايتها

…ezU'« ·dý ÂUÝuÐ 5Žb³� ÃÒu²ð WO�Ëb�« „Ë—Ë√
كـانت باشـراف ا�وسـيـقار نـصـير شـمة
وتبنتها رابطة ا�صارف العراقية� االخ
وديع احلـنـضل له دور كـبـيـر في ثـبـات
هــذه اجلـائـزة وســتـقـدم هــذه اجلـوائـز
الهم  20شــخــصــيـة فـي الـعــالم بــكــافـة
االخــتـصـاصــات وسـتـقــدم الـعـراق الى
اجملـتـمع الدولـي بطـريـقه تـلـيق بـاسمه
وتاريـخه وحضـارته .لطـا�ا كان اوروك
هـو اسم العـراق في الـتـاريخ في عـصر
الوركاء � وهـذا ا�هرجـان سيكون ا�الذ
االمن لـلــحـفـاظ عـلى الـثـقـافـة ا�ـتـرهـلـة
الذي عانيـنا منهـا في الفترة ا�ـنصرمة
. واقـدم شـكـري لـكل من سـاهم وسـاعـد
وقــدم الــتـســهـيالت لــتـقــد� ا�ـهــرجـان
باجـمل حلة االسـتاذ مـجاهد ابـو الهيل
ومــؤســسـة نــخــيل عــراقي � والـلــجــنـة
الـعـلـيـا وهـيـئـة ا�ـسـتـشـارين والـلـجـان
التنفيذية الذين عددهم  350بروفسيور
بدرجه االستاذية على تعاونهم �هنية

عالية وباجملان ). 

‚«dF�« ÍeÒOL²* WOIOÝu*«  UŽuDI*« qLł√ ÂÒbIð WOMÞu�« WO½uHL��«

بدوره نـقـيب الفـنانـ� الـعراقـي� جـبار
جــودي قــدم شــكــره وامــتــنــانه لـ�مـ�
العام جلائزة اوروك الـدولية (على هذه
االلــتـفـاتـة الــكـر�ـة وا�ـبــادرة الـطـيّـبـة
جتــاه مـبـدعـي وطـنـنــا األغـلى الســيـمـا
تتويج جنوم الفن العراقي وا�ؤثرين).
وكــتـبت أمـيـنــة الـشـؤون الـثــقـافـيـة في
نادي الـصـيد الـعـراقي سنـاء وتوت في
صفـحتـها في (قـيسـبوك)عـقب تكـر�ها
بوسـام الـشرف ان (تـكـر�ي جاء عن ن
دوري بــتــرســيخ الـــهــويــة الــثــقــافــيــة
ا�ـعـاصـرة في نـادي الـصـيـد الـعـراقي
وتـــشـــرفت بـــهـــذا الـــتــكـــر� � فـــعال
اســعــدني ذلـك كــون اجلــائــزة  لــهـا
قيـمة اعـتبـارية مـحلـية ودولـية�الف
شـكـر �ن رشـحـني وكـرمـني وشـكرا

لكل من ساندني الكون في طليعة نساء
بــغـــداد الــفـــاعالت وطــنـــيــا وثــقـــافــيــا

وانسانيا).
 ووكــــان الـــــنــــاصــــري قـــــد اشــــار الى

كـما شـكر مـديـر الفـرق الفـنـية الـوطنـية
في وزارة الــثــقــافــة ورئـــيس جــمــعــيــة
ا�وسيق� العراقي� كر� الرسام� ام�
الـعـام �ـؤسـسـة اوروك ثـامـر الـنـاصري
على دعوته للفـرقة السمفونـية الوطنية
الـعـراقــيـة لـلــمـشـاركــة بـهـذا الــكـرنـفـال
الـكـبيـر بـقـيادة ا�ـايـسـترو مـحـمـد ام�
عزت وكانت مشاركة متميزة قدمو فيها
احـلى ا�ـعــزوفـات والقت اعـجـاب كـبـيـر
من قــبل اجلـمــهـور  كــمـا بــارك الـرسـام
(لـكل الــشــخـصــيــات الـفــنــيـة واالدبــيـة
والــريــاضـيــة والـســيــاسـيــة وبـاالخص
ا�ــايـسـتـرو عــلي اخلـصـاف لــتـكـر�ـهم
بــهــذه اجلـــائــزة ا�ــتـــمــيــزة) . و ابــدى
ا�وسيـقار ا�ايسـترو محـمد ام� عزت(
شـكره واعـتـزازه لتـلـبيـة الـدعوة بـهـكذا
كـرنفـال كـبـيـر ونحن بـدورنـا نـدعم هذه
ا�ــهــرجـانــات ونــبـارك لــلــنـاصــري هـذا
الـــصـــرح الـــكـــبـــيـــر مـــؤســـســـة اوروك

الدولية).

(الـزمــان) ان (جـمـيع ا�ــكـرمـ� في هـذا
احلفل هم عـراقي� � وسـيقـام في عمان
في  23حـزيــران اجلـاري حـفل تــأهـيـلي
اخـر لــتـكـر� مـشـاهــيـر الـعـرب بـوسـام

الشرف).

وهـي القـصة االكـثر جـدية
مـن القصص التي يـناقشها
الــفــيـلـم  فـحــتى قــصـة  االول
والـذي ادى دوره الفنـان الشاب
 ابــتـهـال الـصــريـطي  في ان يـقع
حتـت سطـوة االب  الذي يـعاني من
فـقدان زوجته واالضطالع �سؤولية
اجـبار ابنه الوحـيد على  مسـك مقاليد
شــركـته وانـهــاء حـلـمه الـذي يــسـيـطـر
عـلــيه في ان يـكـون فـنـانـا  ذات شـهـرة
عـا�ية  وتـكون ا�قـبرة حيث دفنت االم
مــحـورا ثـالـثــا بـرغم الـغــيـاب اال انـهـا
تـشـكل منـطقـة لـتبـادل البـريـد  فبـينـما
يـــضع  الـــفـــنـــان ســـامح الـــصــريـــطي
مــظــروفـا عــلى حــافــة الــقـبــر  يــحـوي
رســالــة  يــشــكي فــيــهــا لـالم الــراحــلـة
اصـــار االبـن عـــلى مـــواصـــلـــة حـــلـــمه
واالبـتـعـاد عن وطـنه لغـرض الـتـحـليق
في سـماء الشهرة غير ابه با�رة
 �ـسـؤولـيـات الـشـركـة التي
يـديـرهـا االب  وكـانـهـا قـصـة
ذات ابـعـاد بـعـيـدة عن االزمة
او ا�ـــشــكالت الـــتي لـــطــا�ــا
ابــرزتـــهــا الــســيــنــمــا ضــمن
ســيـاق مـعــاجلـاتـهــا  اضـافـة
الـى قـــصــة الـــشـــاب الـــثـــالث
الـــــذي يـــــعـــــمـل في مـــــجـــــال

التدريب الرياضي ..

{ مدريد  –وكاالت - أعلن العب نادي برشلونة
جيراد بيكيه� وحبيبته الفنانة الكولومبية شاكيرا
انفصالهما رسميا بعد عالقة حب دامت  12 عاما�
اجنبا خاللها طفل�.وأصدر الثنائي بيانًا مشتركًا
قاال فيه: (يؤسفنا تأكيد انفصالنا. نطلب احترام
اخلصوصية خلير أطفالنا الذين هم على رأس

أولوياتنا).وجاء هذا البيان بعد أيام قليلة من نشر
صحف إسبانية أنباء انفصالهما� بعدما اكتشفت
شاكيرا أن حبيبها يخونها مع شابة عشرينية

شقراء� وأكدت الصحيفة ان هذه ليست ا�رة األولى
التي تكتشف فيها شاكيرا خيانة بيكيه لها.وقالت
صحيفة (ماركا) اإلسبانية أن الشابة الشقراء تعمل
في مجال تقد� الفعاليات واألنشطة� لكن لم يتم

الكشف عن هويتها إلى اآلن� أو مزيد من ا�علومات
عنها.وتقول (ماركا) أن (التساؤالت حول عالقة

شاكيرا وبيكيه بدأت تُطرح عندما الحظ بعض اآلباء
في مدرسة أبناء بيكيه وشاكيرا أن الثنائي توقفا

عن اصطحاب طفليهما سويا كما جرت العادة).
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الـسوداء واعـتـمـدت ا�كـيـاج الـقوي�
وظــهــرت شــقــيــقــتــيــهــا بــرفــقــتــهــا
ايضا.امـا في احلفل الـثاني� طغت
عليه الزينة والـديكورات ا�لونة
مع قالب كيك الوردي� ظهرت
الـوالـدة مـرتــديـةً فـسـتـانـا
بـــالـــلـــونـــ� االخـــضـــر
والــــوردي بـــيــــنـــمـــا
اخـــتــــارت ديـــانـــا
فسـتانـا بالـلون

األبيض.



أوراق رســمــيـة� ثم دور عــمـيل
اخملـــــــابــــــرات ا�ـــــــصــــــريــــــة
واجلـاسوس في فـيلم "إعدام
مـــيت"� وقــدم شــخــصــيــات
جــــــــــــــديــــــــــــــدة فـي أفـالم
الـصـعـالـيك والـكـيف الذي
حـظي بـنـجـاح جمـاهـيري

كبير.
وفي عام  1987قـدم فيلماً
مـن أهــم أفـالمـه وهـــــــــــو
الــبــريء� وفي مـنــتـصف
الـثمانينيـات تقريباً قدم
دوراً مـن األدوار الـهـامـة
فـي حيـاته الـفـنـيـة وهو
دور رأفـت الــهـجــان في
ا�ـسلـسل التـليـفزيوني
الــــذي يــــحـــــمل نــــفس
االسـم وهـــو مـن مـــلف
اخملــابــرات ا�ـصــريـة.
بــلغ عـدد أفـالمه نـحـو
 84 فـيـلـمـاً� قـام فـيـهـا
بــدور الـبـطــولـة. وقـد
تـــنــوعـت هــذه األفالم
مـا بـ� الـرومـانـسـيـة
الكوميديا والواقعية.

فـي عام  2004 قـدم مـحـمود
عـــبـــد الـــعــزيـــز لـــلـــشـــاشــة
الــــصــــغـــــيــــرة ا�ــــســــلــــسل
الـتلفزيوني مـحمود ا�صري
والـذي جـسـد فـيـه شـخـصـية
أحـــد كـــبـــار رجـــال األعـــمــال
الــــذين بـــدأوا رحـــلــــتـــهم مع

النجاح من اإلسكندرية.
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يومـيـا تصـدر مـديريـة ا�ـرور العـامـة قرارات ال حـول لـنا بـهـا وال قوة
ويـجب علـيـنا ان نـنـفذهـا من مـبدأ نـفـذ وال تنـاقش ونـحن احلق وانتم
الـبــاطل في ا�ــقــابل جنـد ان طــرق وشــوارع الـعــراق خــالـيــة من كل
مـقومات الـطرق الـسليـمة اما طـريق معسـكر الـتاجي فهـذا الطريق له
قصص لهـا بداية وليـست لها نهـاية وهنـا اسرد قصة قـصيرة وقعت
مـعي عـنـدمـا رزقـني الـله �ـبـلغ من ا�ـال الشتـري بـهـذا ا�ـبـلغ عـجـلة
حديثة وهـنا يا فرحة لم تـتم بعد عطل هذه الـسيارة بعتـها بسعر اقل
بكثيـر �ا اشتريتها به والصدمة هـنا في حكايتي مع ا�رور فبعد ما
بعتـها وكل مسـتمسـكات العـجلة ( الـسيارة ) بـاسمي اتضح ان رقم
الـعجـلة يعـود لسـيارة اخـرى ولشخص اخـر على الـرغم من حتويـلها
اصوليـا باسمي وبـعد مراجـعة دوائر ا�ـرور وتوكيل مـحامي تب� ان
هنـاك من زور اوراق الـسيـارة وهم من عـناصـر ا�رور اصال وانه �
القاء الـقبض عليهم وما ذنبي انا كمواطن وبعد كل هذا خسرت مبلغ
مـعـ� بدون اي ذنب سـوى الني اشـتـريت عـجـلـة بـرقم بـغـداد والـيوم
يطل عـلينا قـرار جديد من دائـرة ا�رور بضـرورة ارتداء حزام االمان
وا�ـصيـبـة هل تـعلم دائـرة ا�ـرور ان نصف الـسـيـارات في العـاصـمة
هـي من ا�ـوديالت الـقـد�ـة و�ـا اثـار الـسـخـريـة لـدي هـو قـيـام احد
سائـقي سيارات االجرة بربط نفـسه بحبل بدال من حزام لالمان وهل
تـعلم دائـرة ا�رور ان الـرسوم والـغرامـات التي تـفرضـها عـلى الناس
بدأت تـرهق حـياتـهم وميـزانـياتـهم ا�تـهـالكـة وهل فكـرت بـالفـقراء من
اصـحـاب سـيارات االجـرة وهل تـعـلم ان سـائق الـسـيـارة اذا مـا قام
بـاالصطدام بـأي دراجة نـارية فـهو ا�ـقصـر بنـظر الـقانـون والعـشائر
واجملتـمع حلد ان السـيد رئيس الـوزراء اخيرا نطـق بان رجال ا�رور
مـقصـرين في اداء واجـباتـهم ولـو ان النـطق كان مـتـأخرا �يـجب على
الدولـة ان تـفـكر الف مـره قـبل اتخـاذ قـرارات مـستـعـجلـة وان تـعرف
حـجم الــضـرر الـذي سـيـلـحق بـا�ــواطن وان هـذه الـقـرارات الـقـد�ـة
كـانت تـتخـذ عـندمـا كـانت الـطرقـات تـنعم بـنـعـومة الـتـبلـيط واالسـفلت
اجلـيـد جدا ال ا�ـغـشو� وتـنعـم بسـيـاج االمان ولـوحات
الداللـة ويجب على الـدولة ان تـقوم بتـسنم الـقيادات
الـشبـابـية لـلمـنـاصب في هذه ا�ـؤسـسات وتـعيش
الواقع الـذي يعـيـشه ا�واطن الـعراقي وان تـنهي
التـرهل ا�وجـود في هذه الـدوائر والله من وراء

القصد.
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عندمـا كنا نـقرأ ألف ليـلة وليلـة في أيام رتـابة احلياة� وبـطيء عقارب
الـساعة� اكـتشـفنـا الكـثير مـن األسرار والغـاز احلكـايات ا�ـتشـابكة;
حكايـة ا�لك شهـريار وأخيه ا�ـلك شاه زمان وحـكاية احلـمار� والثور
مع صاحب الـزرع� والتـاجر والصـياد مع الـعفـريت� وقصص أخرى
تعدت األلف التي كانت ترويها بذكاء شهرزاد لزوجها ا�لك شهريار.
كـانت الـقـصص حتـمل الـكـثــيـر من حـكـمـة ا�ـعـنى وبـراعـة الـتـشـويق
وجمالـية الصراع. مـلخصهـا استخـدام الذكاء للـوصول إلى الهدف�
وكـسب العـقـول �ـنطق الـعالقـات وا�نـاورة الـشريـفـة. واألهم امتالك

رؤية درامية حياتية واقعية ومشوقة للوصول إلى القلوب.
ج مـواقع الـتـواصل االجـتـماعـي بآالف قـصص لـيـلـة ولـيـلة الـيـوم تَـضُ
ليست فـيها معنى تأسر فـؤاد الزمن ا�تقلب با�ـزاج� وال حكمة تبشر
بـاألمل ا�ــفـقــود. مــتـوالــيـات من الــقــصص الـنــرجـســيــة الـتي يــصـر
أصـحابـها عـلى تـلوين حـيـاتهم بـخـداع النـفس ونـفاق اآلخـر� وجدار
افــتــراضي يـزدحـم بـخــزعــبالت وتــرهــات الـنــفس األمــارة بــالــسـوء�
والـعـاشـقـة لـدردشـات ا�ـقـاهي واحلـارات اخلـلـفـيـة. ولـو كـانت مـعـنـا

شهرزاد لقالت على ما يكتبه البعض ما لم يقله مالك في اخلمر 
مـا يـجـري عـلى جـدران الـنـشر االفـتـراضي كـارثـة حـيـاتـيـة في نـشر
غسيل احلـياة السرية� تـرهات من ا�وضوعات الـشخصية والـعائلية;
صـرنا ننـقل على الـهواء مـباشـرة ما يـحدث في بـيوتـنا تـفاصـيل غير
صاحلة لـلنشر� بل نتباهى بأن البيوت أسرار ... إال على الفيسبوك.
صـرنــا نـعـرف حـركـة الـعــائـلـة بـاحلـروف والـصــور مـواعـيـد سـفـرهـا
وأماكن تواجـدها ومطاعمهـا وسهراتها ومالبسـها واكسسوراتها بل
حـتى أسـرار غرف الـنـوم� حيث اخلـصـوصيـة صارت فـي خبـر كان;
فـتـهـدمـت الـبـيـوت والـعالقـات� فـصـار الـفـيـسـبـوك فـضـفـضـة مـتـاحـة

للجميع وفيها االستشارات مجانية واجلميع خبراء 
صرنا الـيوم نـستيـقظ على األمـوات من كل نوع وجـنس وصار لـدينا
واجب العزاء عن بـعد بالرحمـة للميت والصـبر ألهله. ياريت أن يكون
ا�وت مقـتصرا على الـقريب األول بل أصبح عليـنا واجب العزاء على
جـمـيع األقارب مـن الدرجـة الـعـاشرة; مـات جـدة جـدتي� وعم عـمتي�
وخــال خــالـتي� وقــريب قــريــبي. فــصــرت صـراحــة خــبــيــرا في نـوع
األقارب وأجنـاسهم البشرية� بل صار يومي كئيبا باألموات� وصرت
أشـبه بحفـار القـبور الـذي ينتـظر ا�ـرحوم بـلهفـة للـحصـول على ا�ال

الوفير� بينما أحصل أنا على االجر والثواب غير ا�ضمون!
وعندمـا تتـجول في حـارات وشوارع الـفيـسبوك فـأنك ترى كل شيء;
اجلرحى وجثث ا�وتى وا�رضى ا�هووسون بحب الذات� والساديون
الذين يتـلذذون بعذاب اآلخر.  نرى بشاعة البـشر� مثلما نرى بشاعة
احلـوادث. بشـر تنهش بـلحم اآلخـر بطريـقة ال تخـطر عـلى بال. بيـنما
حتولت اإلنسـانية الى احليوان; نرى القط يلعب مع الفأر� والكلب مع

الطير في آخر هذا الزمن العجيب. 
مـثـلمـا نـرى مـشـاهـد مرعـبـة لـصـور مـقـززة يطـلب أصـحـابـهـا الـدعاء
بالـشـفـاء لنـاس فـقدوا أيـديـهم او ارجـلهم� او كـانـوا ضحـايـا أحداث
مــأسـاويـة. كــنـا نـشــاهـد سـيــنـمــا مـرعـبــة تـثـيــر الـفـزع واالشــمـئـزاز
اإلنـساني. بـا�قابل هـناك صور لـنساء فـقدن جـمالهن الـطبيـعي بفعل
الـبـوتـكس أو الـفـيـلـر� فـلم نـعـد مع األسف نـرى نـسـاء مـخـتـلـفـات بل
"بطات" مـتشابـهات يسـبحنَّ في فضـاء احلياة. وهـناك رجال مرضى
بحب الذات يـخترعون فنطـازيات حياتيـة من خالل نشر صورهم منذ
والدتهم القـيصرية مـرورا بشبابـهم إلى مرحلة اجلـلوس مع ا�سؤول
الغـبي� أو الـتفـاخـر بحـصولـه على شـهادة تـقـدير من مـؤسـسة تـقدر

احلمير وتعادي ا�فكر.  
نقرأ يومـيا على جـدران الفيـسبوك حـروف للمـباهاة الـفارغة; أحدهم
صـار بـطال قـومـيـا وهــو يـعـيش في كـروبـات اخلـفــافـيش مـتـخـفـيـاً ال
� وال تـشم مـنه رائحـة عـنتـرة. وآخـر يتـحدث لك تـسمع له رأيـاً جَـهاراً
عن ا�نجزات الـشخصية� أو السياسية أو العلمية أو الثقافية� ولكنك
ال جتد في عقـله فاعل مبني للمعلـوم� وال اسماً ظاهراً بل هو ضميراً
مستـتراً بدون أفعـال. جتد فضائح كـثيرة لألفراد مفـتوحة على ا�أل�
وقــتــال شــرس بـــ� األحــزاب� ور�ــا بــ� أعــضــاء احلــزب الــواحــد
لــلـحـصــول عـلى الــلـقب الـســيـاسي االفــتـراضي� وكـرسي الــوجـاهـة

اللع�.
هــنـاك قـصـة حـقــيـقـيـة من شــارع الـفـيـسـبــوك� لـيـست اال واحـدة من
اآلالف الـقصـص الغـريبـة التي حتـمل دعـابة ال جتـدها حـتى في كتب
اجلــاحظ. فـقــد كــنت مـنــزعـجــاً من صــديق ال تـخــلــو مـنــشـوراته من
قـصص حـيـاتـية يـومـيـة تـصل حد اإلزعـاج والـنـفـرزة � كان يـسـتـيقظ
صبـاحا فـتقـرأ له فاحتـة النـهار اجلـميـلة "صـباح الـياسـم� " لـكنه ال
يـنـسـى الـتـذكـيـر بـفـطـور الـيـوم ;قـيــمـر مـعـسل بـعـسل اجلـبل � وبـعـد
ساعات تـقرأ له منشورا أخر يخـبرنا انه ذاهب جللب طرشي الشفاء
ا�وصلي ا�ـعروف �وعنـدما يعـود إلى البيت أشـاهد منـشور جديد له
يـتـضـمن صـور األكالت والـسـلـطـات �ومـعه امـنـيه طـائـيّـة أن نشـاركه
الطـعام �وبـعد سـاعتـ� يسـتأذنـا بـنوم قـيلـولة الـظهـر� ثم يذكـرنا بـعد
ذلك بـشـاي الـعـصـر وكـعك الـسيـد �ويـنـتـهي به ا�ـطـاف إلى تـذكـيـرنا
بـفوائـد نوم الـليل ا�ـبـكر . وفي كل يـوم كنت اشـعر بـقرف شـديد في
قراءة منـشوراته ومتابعتـها اجبارياً ألنه كان يراقـب الاليكات اليومية

التي أضعها له� ويشكرني عليها. 
وفي احـدى الـصبـاحـات قـرأت خـبرا صـادمـا من ابـنه: انـتـقل والدي
إلى الباري عـز وجل� وقد ترك وصيته أن تعاد جميع منشوراته التي
كـتــبـهـا� مع تـوصـيـة إلى أصـدقــاءه وزمالءه: اسـتـودعـكم بـالـله إن ال
تنسـوني بالتعليق والاليك في قراءة منشـوراتي التي كتبتها في حياة
الدنيا� فهي أمانة أضعها في رقابكم عندما نلتقي في الدنيا اآلخرة.
لكن أحـدهم كتب رداً لألبن �زج ب� الـدعابة واخلبث: سالمي لألب
الغالي. ال نـستطـيع االستـمرار في وضع الاليك اال بعـد معرفـتنا أذا
كــان ا�ــرحـوم يــكــتب مــنــشـوراتـه من وسط غــابـات
الـنـخـيل والعـنب وأنـهـار الـلـ� والـعـسل واخلـمور
واحلـوريـات أم انه يـعـيش مــثـلـنـا في جـحـيم نـار

العراق!
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احــتل الـفـنـان الــسـوداني مـحـمـود
عـبد العزيز صفحات غوغل السبت
وهــو يــوم مـيالده  4حــزيــران عـام
 1946وتـوفـي في الـقـاهـرة يوم 12
تـشـرين الـثانـي نوفـمـبر  2016 عن
 70 عـامـا.بـلغ عـدد أفالمه نـحو 84
فـيلماً� قـام فيها بدور الـبطولة لكن
الــكـثـيـرين ال يـذكــرون هـذا الـفـنـان
الـسـوداني ويـعتـقـدون انه مـصري
لـكـنـهم يتـذكـرونه عـندمـا اقـول لهم
انـه قـام بـدور ( رأفت الـهـجـان) في
ا�ـسـلـسل الـتـلـيفـزيـوني  ا�ـسـتـمد

من ملف اخملابرات ا�صرية.
 وحـسب غـوغل كـان  مـحمـود عـبد
الــعــزيـز وا�ــعــروف بــاسم احلـوت

مـغنيًـا وكاتب أغاني سـودانية ولد
فـي حي الورديان غرب اإلسكندرية
وكـان يـنـتـمي إلـى أسـرة سـودانـية
مـتـوسـطـة� تـعلـم في مدارس احلي
إلـى أن انـتــقل إلى كــلــيــة الــزراعـة
جــامـعــة اإلسـكــنـدريــة وهـنــاك بـدأ
�ــارس هـوايـة الـتـمـثـيل من خالل

فريق ا�سرح بكلية الزراعة.
حــصـل عــبــد الــعــزيــز عــلى درجــة
الـبكالـوريوس ثم درجة ا�اجـستير
في تــربـيـة الـنـحل. بـدأت مـسـيـرته
الـفنية من خالل مـسلسل "الدوامة"
في بـداية الـسبـعينـيات حـ� أسند
لـه اخملرج نـور الـدمرداش دوراً في
ا�ـــســـلــسـل مع مـــحــمـــود يـــاســ�
ونــيـلـلي� ومع الـســيـنـمـا من خالل

فــيـلم "احلـفــيـد" أحـد كالســيـكـيـات
الـسـيـنـمـا ا�ـصـرية  1974  وبـدأت
رحـلته مع الـبطـولة مـنذ عام 1975
عـندما قام بـبطولة فـيلم "حتى آخر

العمر".
في خالل  6 ســنـوات قـام بـبـطـولـة
 25 فـيـلـماً سـيـنمـائـيـاً� وخالل تلك
الـفـتـرة ظل يـقـدم األدوار ا�ـرتـبـطة
بــالـشـبــاب والـرومـانــسـيـة واحلب

وا�غامرات. 
ومـنـذ عام  1982بـدأ بـالـتـنويع في
أدواره� فــقـدم فـيــلم "الـعـار" ورسخ
عــبـد الـعــزيـز جنــومـيـته بــعـد هـذا
الـفيلم� ونوع أكـثر في أدواره فقدم
دور األب فـي "الـــعـــذراء والـــشـــعــر
األبـــيض". وفـي فـــيــلـم تــزويـــر في

e¹eF�« b³Ž œuL×0 wH²×¹ qſuſ 

ÁœöO� Èd�– w�

wMOðö³�« qOÐuO�«  ôUH²Š≈ ¡UN²½≈
YOÐ«eO�≈ WO½UD¹d³�« WJKLK�

dJð.∫ لقطات من الفعاليات ا�رافقة السبوع الفيلم السوري الذي يختتم اليوم  في ا�سرح الوطني ببغداد بحضور جنوم السينما السورية والذي اقيم حتت شعار (من بغداد هنا دمشق) �

يشهد حفل اخلتام تكر� الفنان� أ�ن زيدان� وباسل اخلطيب� بعد ان � في حفل االفتتاح تكر� الفنان الكبير دريد حلام� والفنانت� سلمى ا�صري� و سوزان جنم الدين� وعرض خالل
االسبوع  13 فيلماً روائياً طويالً وقصيراً بينها أفالم طويلة وأخرى قصيرة� وكان فلم االفتتاح (دمشق حلب) للمخرج باسل اخلطيب.فضال على تقد� لوحة فنية راقصة لفرقة ميالنو عن

الفولكلور السوري.
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اإلنـــتــاج� وكــان الـــفــيــلم �ـــثــابــة
اإلخـتـبـار الذي جنح فـيه� وبـعـدها
أشـــرف عــلـى إنــتـــاج الــعـــديــد من
األعـمـال� لـيـكـلـفه بـعـدهـا رمـسيس
جنـــيب بـــإدارة إنــتـــاج األفالم. من
أشـــهـــر األفالم الــتـي عــمـل فــيـــهــا
الـراحل  "إمـبراطـوريـة ميـم" و"ليـلة

القبض على فاطمة".
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نـعت نـقابـة ا�ـهن السـيـنمـائـية في
مـصر  ا�ـنتج الـسيـنمـائي ا�صري
?محسن علم الدين ??الذي غيبه
ا�ـــــوت األحــــــد� وكـــــان فـــــيـــــلم "ال
تذكريني" بداية عمل ا�نتج محسن
عـــلم الـــدين مع ا�ـــنــتج رمـــســيس
جنــيـب� فــعــلم الــدين أشــرف عــلى
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{ نـــــــدن (أ ف ب) - تـــــــخـــــــتـــــــتم
االحــتــفـاالت بــالــذكــرى الـســبــعـ�
العــتالء إلـيــزابـيث الــثـانــيـة عـرش
بـريـطانـيا األحـد بعـرض ضخم في
شـــوارع لـــنــدن� لم يـــوضح قـــصــر
بــاكــيـنــغـهــام مــا إذا كـانـت ا�ـلــكـة
الــتــســعــيـــنــيــة الــتي تــغــيــبت في
الــيـــومــ� ا�ــاضــيــ�� ســتــطل في
نــهـايـته.وسـيـخــتـتم الـعـرض أمـام
الـقـصـر ا�ـلـكي بـالـنـشـيـد الـوطـني
لـلـمــمـلـكـة ا�ـتـحـدة "فـلـيـحـفظ الـله
ا�ـــلـــكــــة" (غـــود ســـيف ذا كـــوين).
ويـتـوقّع مشـاركة نـحو عـشرة آالف
عـــســـكـــري وراقص ومـــحـــرّك دمى
وفــــنّـــان في هــــذا الـــعـــرض الـــذي
سـتتـقدمه الـعربـة الذهـبيـة للـدولة�
الـــتي يـــبـــلغ عـــمـــرهــا  260عـــامـــا
وتُـستخدم تقلـيديًا حلفالت الزفاف
والـتتويج فـي العائـلة ا�لـكية.وقال
قــصــر بــاكــيـنــغــهــام إن ا�ــلـكــة لن
حتــضــر الــعــرض� غــيــر أن صـورًا
رقـمـية سـتعـرض مشـهـد تتـويجـها
في حزيران .1953وسـيؤدي ا�غني
ايــــد شــــيـــران أغــــانـي في خــــتـــام
الـعـرض� تكـر�ًا لـلمـلكـة إليـزابيث
وزوجـها األمـير فـيلـيب الذي توفي
الـعام ا�اضي. ويُشـارك أيضًا أكثر
مـن عـشــرة مـاليـ� شــخـص األحـد
فـي حـــفالت غــــداء بـــ� اجلـــيـــران
احـتفالًـا باليـوبيل البالتـيني حلكم
ا�ـلكة الـتي شكلت رمـزا لالستقرار

في قرن من االضطرابات الكبيرة.
وكــان الــعــديــد من ا�ــشــاركــ� في
احـتفـاالت اليوبـيل البالتـيني التي
دامـت أربـعـة أيـام يـدركـون أن هـذه
ا�ـــنــاســبـــة قــد تـــكــون واحــدة من
ا�ــرات األخـيـرة الــتي يـرون فــيـهـا
ا�ـلـكـة الـتي يـتم اإلعـداد خلالفـتـها
بـهدوء بـينـما �ـثلـها ابـنهـا األمير
تــــشــــارلـــز ( 73عــــامًـــا) فـي أغـــلب
أألحــيـان. وتــقـول جــولي بـلــيـويت
( 56عــامًــا) لــوكــالــة فـرانـس بـرس
بــعــدمــا أتت مـن شــمــال انــكــلــتـرا

لــلـمــشـاركـة في االحــتـفــاالت "إنـهـا
مـنـاسبـة فريـدة� لن حتصل مـجددًا
بــغـــيــاب ا�ــلــكــة". وكـــانت ا�ــلــكــة
إلـيـزابيث الـبالـغة  96عـامـا ظـهرت
عــلـى شــرفــة قــصــر بــاكــيــنــغــهــام
اخلـــمـــيـس في الـــيـــوم األول خالل
الـعـرض الـعسـكـري إللـقاء الـتـحـية
عـلى حـشـد ضم عـشرات اآلالف من
األشـــخــاص. لـــكــنـــهــا لـم حتــضــر
الـقـداس الـذي أقـيم فـي كـاتـدرائـية
ســانـت بــول �ــشــاركـــة الــعــائــلــة
ا�ـلكـية. وكـان من ا�قـرر أن حتضر
إلـيــزابـيث الـثـانـيـة الـسـبت سـبـاق
ايــــبـــســـوم ديــــربي� أحــــد أشـــهـــر
سـباقات اخليل في العالم على بعد
 30 كيلومترا جنوب لندن� إال أن
قـصر باكينغهـام قال اجلمعة (إنها
لـن تــتــوجه إلى ا�ــكــان)� بــدون أن
يـضـيف أي تـفـاصـيل.وقـد حـضرت
ا�ــلـكـة الـتي لم تــفـوّت هـذا ا�ـوعـد
طـيلة فتـرة حكمهـا التي امتدّت 70
عـــامًـــا� ســـبـــاق هـــذا الــعـــام عـــلى
الــتـلــفـاز. وعــلى الـرغم مـن تـدهـور
صـحتها� ال تنوي إليزابيث الثانية
الـتـنـازل عن العـرش الـتزامـا بـوعد
قـطــعـته عـنـدمـا كـانت في احلـاديـة
والـــعــشــرين وحتــمـل لــقب أمــيــرة
خلــدمـة رعــايـاهـا طــوال حـيــاتـهـا�
وهـــو الــتــزام كــررتـه مــجــددا هــذا
الــعــام. لـــكــنــهــا بــاتت حتــضــرّهم
لــلــمـرحــلــة الــتـالــيــة. وفي رســالـة

خــطـــيــة� قــالت اخلــمـــيس ا�ــلــكــة
والــقـــائــدة الــعــلــيــا لـ 15بــلــدا من
ا�ــمـلـكـة ا�ـتــحـدة إلى كـنـدا مـرورا
بــنــيــوزيــلــنــدا (آمل بــأن تـشــكل
األيـام ا�قبـلة فرصـة للتـفكير
فـي مــــــــــا اجنــــــــــز خالل
الـسـنـوات الـسـبـع�
مـع الــــتــــطـــــلع إلى
ا�ــســتــقــبل بــثــقـة
وحـــــــمـــــــاســـــــة).
وكــانت قـد كــتـبت
لـــــرعــــايـــــاهــــا في

شـبـاط الفـائت� عنـدما
بـلغت رسـميًا مـدة حكـمها
 70عامًا� "عندما سيصبح

ابـني تـشـارلـز ملـكًـا� أعـلم أنكم
سـتمنحوه ولزوجته كاميال
الــــدعـم نــــفــــسه الــــذي
قـدّمتوه لي". وكانت
إلـيزابيث الثانية قد
تــطـرقت إلى مــسـألـة

حــســاســة فـي ا�ــمــلــكـة
ا�ــــتــــحـــدة� وهـي الـــلــــقب
ا�ـسـتـقـبـلي لـكـامـيال وهو
عـقـيـلـة ا�ـلـك.ويـرى مارك
كـــورنــــيل الـــذي أتى من
شـمـال انـكلـتـرا حلـضور
احـتـفـاالت يـوبـيل ا�ـلـكة
الـبالتـيـني "علـيـهم إعادة
ابـتـكار نـفـسهم لألجـيال

اجلديدة".

{ لـوس اجنـلـوس) ,أ ف ب) - عـثـرت امــرأة من كـالـيـفــورنـيـا عـلى  36 ألف
دوالر كــانت مـخـبــأة داخل وسـائـد أريــكـة حـصــلت عـلـيــهـا مـجــانـاً من مـوقع
لإلعالنات ا�بـوبة� لكـنها سـرعان ما أعـادت هذا ا�بـلغ ألصحابه.كـانت فيكي
أومودو تـبـحث عن أثاث �ـنـزلهـا اجلـديد مـقـابل مبـلغ زهـيد فـعـثرت عـلى هذه
األريكـة اجملانية. وقالت لقناة " "ABC7 احمللـية من منزلها الواقع في كولتون
القـريـبة من لـوس أجنـلوس "انـتـقلت حـديـثاً لـلعـيش هـنا ولـيس في مـنزلي اي
أثـاث".لكن �ـجـرد وصولـها إلـى ا�نـزل� الحظت أومـودو انـتفـاخـاً غيـر عادي
في إحـدى الوسـائد� وعنـدما فـحصتـها وجـدت مظـاريف عدة ملـيئـة باألموال�
يـحــتـوي كل واحــد مـنـهــا عـلى آالف الـدوالرات.وأضــافت "قـلت البــني: تـعـال
تـعـال! ورحت أصيح: إنه مـال وعـليّ أن أتّصل بـأصحـاب األريـكة!".تـواصلت
أومـودو مع األسرة الـتي أعطتـها األريـكة لـتُعـلمـها بـاألموال وتـعيـدها لـها.أما
العائـلة التي كانت تـتولى إفراغ منـزل قريب لها تـوفي حديثاً� فـأكدت أنها لم
تـكن عـلى علم بـوجـود هـذه األمـوال وال �صـدرهـا.لـكن بهـدف شـكـر أومودو
التي بيّـنت عن نزاهة مـثاليـة� أعطتـها األسرة أكـثر من ألفي دوالر� وهـو مبلغ
كــافٍ لــشـراء بــرّاد جـديــد حتــتـاج إلــيه. وقــالت ا�ــرأة (لم أكن أتـوقـع سِـنــتـاً

واحداً).
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{ نـيـويــورك-(أ ف ب) - تـواجه ا�ـغـنـيـة األمـريـكـيــة مـاريـا كـاري اتـهـامـا قـضـائـيـا
بانتهاك حقوق ا�لكية الفكرية بسبب أغنيتها الشهيرة لعيد ا�يالد "آل أي وانت فور
كريسـماس إيز يو"� من جـانب فنان يطـالب بتعويض قدره  20 مـليون دوالر.ويدعي
ا�شـتكي آنـدي ستـون أنه شـارك في كتـابة وتـسجـيل أغـنيـة حتمل االسم نـفسه في
عـام 1989  من دون أن يـأذن بـاسـتـخـدامـهـا عـلى اإلطالق� بـحـسب نـص الـشـكوى
ا�ـقدمة اجلمـعة في لويـزيانا جـنوب الواليات ا�ـتحدة.ويـطالب ا�دعي بـتعويض قدره
 20 مليون دوالر من مـاريا كاري الـتي طرحت أغنيـتها الشـهيرة عام  1994. يـتهم
آندي ستون ا�غنية ووالتر أفاناسييف الذي شارك في كتابة العمل ا�يالدي� بأنهما
"شاركـا عن عـلم وقصـد ونـية مـسبـقـة في عمـلـية تـهـدف إلى انتـهـاك" حقـوق ا�ـلكـية
الـفكـرية اخلـاصة به.وال تـزال أغنـية "آل أي وانت فـور كريـسمـاس إيز
يــو" من أجنح األعــمــال الــغــنـائــيــة عــلى اإلطالق: فــقــد تــصـدرت
ا�بـيعات في أكثر من  20 دولة� ويـتم بثهـا على نطاق واسع
كل عـام.وبـيع من األغـنـيـة الـضـاربـة  16مـلـيـون نـسـخـة�
ويقـال إنها درّت على كاري حوالى  60 مـليون دوالر
عـلى مـدى ثـالثة عـقـود.فـي ا�قـابـل� حـققـت أغـنـية
آنـدي ستـون� ا�ـسـجـلة مع فـرقـته "فـيـنس فانس
أنـد ذي فـالــيـانـتس"� جنــاحـا مـتــواضـعـا لـدى
مــحـبي مــوسـيــقى الـكــانـتــري.وفـيـمــا حتـمل
األغـنيتـان العنـوان نفسه� فـإنهمـا تختـلفان
في ا�ـوسـيـقى والـكـلـمـات.مع ذلك� يـتـهم
آنـدي ســتـون ا�ــغـنــيـة� بـعــد حـوالي
ثالثـ� عـامـا عـلى طـرح عـمـلـها�
بــــالـــســــعي إلـى "اســـتــــغالل
الشعبية واألسلوب الفريد"
ألغــــــنـــــــيـــــــته مـع إثــــــارة

"ارتباك".
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