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ـنهـوبة بـغـداد الستـرداد األموال ا
هـي إنشاء قـضاء دولي مـتخصصٍ
بقضايا الفساد واسترداد األموال
وتــألـيف تـكــتـلٍ دولي حلث الـدول
ــهـربـة عـلى احلــاضـنـة لألصـول ا
الــــتــــعـــاون وتــــشــــخـــيـص الـــدول
داعـيا الى (إيجاد ـمتنعـة منها)  ا
وســائل غـيـر تـقـلــيـديـة في مـسـألـة
اسـترداد األموال ومـكافحـة الفساد
ـبنيـة على إدانةٍ صـادرة غير ا كـا
جـــزائـــيــة). وكـــان الـــســاعـــدي قــد
الــشـبـكـة الـعـربـيـة لـلـنـزاهـة تـرأس
ومُـكافحة الفساد وقد اختير نائباً
ــؤتــمـر لــرئــيس الــدورة الــرابـعــة 
الــــدول األطـــراف فـي االتـــفــــاقـــيـــة
ـكــافـحــة الـفــسـاد الـذي الــعـربــيـة 
تترأس السعودية دورته احلالية.

والــعــمل بــجــد عــلى تــوثـيـق عـرى
الــتـعــاون بـ جـمــيع األطـراف من
أجل تـــفــعــيل مــواد االتــفــاقــيــتــ

كافحة الفساد) ـية والعربية  األ
واضـــاف ان (الـــلـــقـــاء تــطـــرق الى
شـتـركـة بـ الدول آلـيـات الـعـمل ا
ــيـة األعــضــاء فـي االتــفــاقــيــة األ
ــكـافــحـة الـفــسـاد ومــدى االلـتـزام
ـقرراتـها وأهمـية اتـخاذ قرارات
جـريئة بحق الدول التي تمتنع عن
ـساعـدة القـانونـية في الـتـعاون وا
دان واألموال مـا يخص تسلـيم ا
ـهـربـة إضـافـة الى بـحث تـطـوير ا
آلــيـة اســتــعـراض الــتـنــفـيــذ الـذي
ــــــادة  65مـن نـــــــصـت عـــــــلـــــــيـه ا
االتـــفــاقــيــة) واكـــد الــســاعــدي ان
(الـتوصيـات التي خرج بهـا مؤتمر

مـصدر أمني بـإن سجن الـناصرية
نـــفــذ أحــكــامَ اإلعـــدام بــحق ثالثــة
مـدانـيـ بـقـتل اجلـنـدي مـصـطـفى
صـدر في تصريح الـعذاري.وذكـر ا
شـهـد امـس ان (سـجن الـنـاصـريـة 
تــنـفـيـذ حـكم بــاالعـدام بـحق ثالثـة
نـتسب مـصطفى قـتل ا مـدانيـ 
وهم من سـكنـة مـحافـظة الـعـذاري 
االنـــبــــار واخـــر بـــتـــهم االرهـــاب)
واضـاف ان (حكم االعدام نـفذ وفقا
ـــرســـوم جـــمـــهـــوري). مـن جـــهــة
اخـرى طالب رئـيس هيـئة الـنزاهة
الـــعــامــة عالء جـــواد الــســاعــدي 
بــاتـــخــاذ قــرارات جــريــئــة تــخص
ـــــدانـــــ واألمـــــوال تـــــســــــلـــــيـم ا
ـهـربة.وقـال بيـان تلـقته (الـزمان) ا
امـس ان (الــســاعــدي الــتــقى عــلى
ـيـة هـامـش مـؤتـمـر االتـفـاقـيـة األ
ــكــافـحــة الـفــســاد ضـمن دورتــهـا
الـثـالـثـة عـشـرة لـفـريق اسـتـعراض
تنفيذ االتفاقية والفريق احلكومي
ـعني ـفـتوح الـعـضويـة ا الـدولي ا
رئــيس ــنــهـــقــد  ـــنع الــفــســـاد ا
ــؤتــمــر الـدول الــدورة الــتــاســعــة 
األطـراف بـاالتفـاقيـة ورئـيس هيـئة
الــرقـابــة اإلداريـة في مــصـر حـسن
وشدد اجلـانبـان على عـبـد الشـافي
أهـميـة إبرام اتـفاقـيَّاتٍ ثـنائـيَّة ب
الدول لتيسير تطبيق مواد وبنود
كـافحة الـفساد يـة  االتـفاقـية األ
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بـــحث رئـــيـس مـــجــلـس الـــقـــضــاء
األعـــلى فـــائق زيــدان مـع وفــد من
احلـفاظ حـركـة بابـلـيـون النـيـابيـة 
ـســيـحــيـ وحــمـايـة عــلى امالك ا
حقوقهم. وقال بيان تلقته (الزمان)
امـس ان (زيدان اسـتقـبل في مـبنى
كال  من الـنـائـبـ ايـفـان الـقــضـاء 
حـيث جـرى جــابـرو ودريــد جـمـيـل
بـــحث بــحث الـــيــات الـــقــضــاء في
ـواطـنـ حــمـايـة حـقــوق وامالك ا
سيحية) واكد زيدان من الـديانة ا
ـسيحي ان (احلـفاظ على امالك ا
واجـب وطني). على صعـيد متصل
اصـــدرت احملـــكـــمـــة اجلـــنـــائـــيـــة
ــركــزيــة في رئــاســة اســتــئــنــاف ا
حـكـماً بـغـداد الـرصـافة االحتـاديـة 
بــالــســجن مـدة ســتــة اعــوام بـحق
داعــــشــــيــــة حتــــمل اجلــــنــــســــيـــة
ـتهمة االوزبـكية.وذكـر البيان ان (ا
اعــتـرفت بـانــهـا مـنـتــمـيـة لـداعش
ودخـــلـت الى الـــعـــراق عــام 2015
بــصـورة غـيــر شـرعـيــة مع زوجـهـا
الــذي يــنــتــمي الى الــتــنـظــيم ذاته
عـارك التي حـيث قـتل في احـدى ا
ـحـافـظـة نـيـنـوى) مـشـيرا جـرت 
الـى ان (احلكم بـحق اجملرمـة يأتي
ـادة الرابـعة من اسـتـنادا الحـكام ا
قــانـون مـكـافــحـة االرهـاب).وكـشف
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تــوقـعت هــيــئـة األنــواء اجلــويـة
تـصـاعـداً لـلـغـبـار بـدءاً من الـيـوم
االربـعــاء. وذكــر بـيــان أن (طـقس
الــبالد لــهـذا الــيــوم األربــعـاء في
نطقـة الوسطى سيـكون صحواً ا
ويتحول تدريجـياً بعد الظهر الى
مـغــبــر في األقـســام الـشــمـالــيـة 
نطقة بينما سيكون الطقس في ا
الــشـــمــالــيـــة صــحــواً ويـــتــحــول
تدريـجـياً الى مـغبـر في اقـسامـها
الغـربـيـة  فيـمـا سـيكـون الـطقس
نطـقة اجلـنوبيـة صحواً مع في ا
غـبــار خــفـيـف في بـعـض األمـاكن
وال تغير في درجات احلرارة في
األقسام الوسطى واجلنوبية في
حــ ســتـــكــون درجــات احلــرارة
مقـاربة لـليـوم الـسابق في الـقسم
الشـمـالي من الـبالد). وأضاف أن
(الـــطـــقس لـــيـــوم غـــد اخلــمـــيس
ــنــطــقــة ســيـــكــون صــحــواً فـي ا
الــــوســــطى  ودرجــــات احلـــرارة
مـقـاربـة لـلــيـوم الـسـابق  بـيـنـمـا
ــنــطــقــة ســيــكــون الــطـــقس في ا
الـشــمـالــيـة صــحـواً يـتــحـول الى
مـغـبـر بـعـد الـظـهـر في اقـسـامـهـا
الـــغــــربـــيـــة  ودرجـــات احلـــرارة
تــرتــفع قـــلــيالً  فــيــمــا ســيــكــون
ـنـطــقـة اجلـنــوبـيـة الـطــقس في ا
صـــحــــواً مع غـــبـــار خــــفـــيف في
اقسامها الغربية بعد الظهر  وال
تــــغـــيــــر في درجــــات احلـــرارة ).
وتابع أن (الـطـقس لـيوم اجلـمـعة

قـبل سيـكون صـحواً في جـميع ا
مـــــنــــاطـق الــــبـالد أمــــا درجــــات
احلرارة فـسـتـرتـفع بـضع درجات
في االقسام الـوسطى والشـمالية
فـيـمـا ســتـرتـفع قـلــيالً في الـقـسم
اجلـنــوبي من الــبالد). ولـفت الى
أن (طــقس الــبالد لــيــوم الــســبت
ـقــبل سـيـكــون صـحـواً بــعـمـوم ا
الـبالد  بـيـنـمـا سـتـرتـفع درجـات
احلرارة قـلـيالً عن اليـوم الـسابق
في االقسام الـوسطى واجلنـوبية
في حـ سـتـرتـفع بـضع درجـات

في القسم الشمالي من البالد).
وكانت وزارة الصحـة قد سجلت
ألف حـالـة اخــتـنـاق خالل مـوجـة
ــتــحـدث غــبــار األخــيــرة. وقــال ا
بــاسم الـــوزارة ســيف الـــبــدر في
ــــؤســـــســــات بـــــيــــان امـس إن (ا
ـوجة الـصحـيـة اسـتـقبـلت مـنـذ ا
الــغـــبــاريـــة األخــيــرة ألـف حــالــة

اخــتــنـــاق). وأكــد أن (الــوزارة لم
تـسـجل أي حـالـة وفـاة)  مـشـيـراً
الى أن (جـــمـــيع احلـــاالت تــلـــقت
اخلـدمـة الـصـحـيـة وأن الـغـالـبـية
الـعـظـمى من اخملـتـنـقـ خـرجـوا

متـحـسـن بـعـد تلـقـيهم
الرعـايةالـصحـية).
وأضـــــــــــــاف أن
(عــدداً قــلــيالً
من احلـاالت
يحتاج إلى
رعــــــــايـــــــة
أكثـر وهم
مـوجودون
فـــــــــــــــــــــــي
ؤسـسات ا
الــصــحــيــة
لكن الـغـالبـية
غــــــــــــــــــــــــــادروا

ؤسسـات بصحة ا

تامـة) دعـيا إلى (أهـمـية االلـتزام
بـالـتـوصـيـات الـتي أكـدت عـلـيـهـا
الـوزارة اكــثــر من مـرة). وأوضح
البدر أن (عدد حاالت االختناق لم
تأثـر عـلى تـقد بـاقي اخلـدمات
كــــخـــدمــــات الــــطـــوار
والوالدة والـديـلزة
وبــــــــــــــــــــــــــاقــي
الــعـــمــلـــيــات
اخملـــتـــلـــفــة
الــــــــــــــــــتـي
تـــقـــدمـــهــا
ؤسسات ا
الـصــحــيـة
مـــــــــــــــــــــــن
ضـــمـــنـــهــا
الـــــرعـــــايــــة
الــــصــــحــــيـــة
األولـــــــــــــيـــــــــــــة
ولـقـاحـات كـورونـا

ومرضى كورونا واحلمى النزفية
ـرضـيـة) وغـيـرهـا مـن احلـاالت ا
الفتا الى (عدم مـواجهة أي نقص
ـستـلزمـات الطـبية في األدوية وا
أو االوكــســـجــ الــطـــبي وبــاقي
ــتــعــلــقــة بــتــقـد الــتــفــاصــيل ا
الــرعـايــة الــطــبـيــة). وفي تــركــيـا
قضى خـمسـة أشخـاص من جراء
األمــــطــــار الـــغــــزيــــرة والــــريـــاح
ـباغتة في الشمال والفيضانات ا
والوسط في نهاية األسبوع وفق
مــا أعــلــنت الــســلــطــات. وعــصـر
اإلثنـ عُـثـر في الـعاصـمـة أنـقرة
علـى جثـة شـخص كـان قد اعـتـبر
ـفـقـودين قـبل يـومـ فـي عـداد ا
وفق مــا أعـــلــنت ســـلــطــات إدارة
الكوارث والـطوار في تـركيا.وال
يــزال قـائــمـا الــتــحـذيــر من سـوء
األحـــوال اجلــويـــة في  42بـــلــدة
ومدينة في وسط تركيا وشمالها.
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ـنـاسـبـة عـيـد U?¦?L?ð‰∫ تـداولت مـجـمـوعـات واتـسـاب امس صـورة الـوالـي الـعـثـمـاني مـدحت بـاشـا 
الصـحافة العراقية الذي يصادف اليوم. وقال صحفيون (اذا اكو شخص يستحق ان ينصب له تمثال
ـصلح مدحت باشـا مؤسس الصـحافة الـعراقية ومـحدث الدولة في إحـدى ساحات بغـداد هو الوالي ا

العراقية الذي وضعها على سكة التحضر).
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طبعة العراق 

ان محمد احللبوسي »U³I²Ý‰∫ رئيس وزراء االردن يستقبل في عمان رئيس البر

UI¡∫ رئيس مجلس القضاء االعلى يلتقي نواب من بابليون
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wzUOLO  »Òd ð bFÐ
ـعظمهم من مـشاكل تنفـسية ناجتة عن صـاب عانوا  عبـدالهي قوله إن "ا
غاز الـنيتروجـ وهو غير خـطر".وأشار مسؤول طـبي في احملافظة الى أن
ــســتـشــفى وأن احلــادث لـم يـؤد ألي وفــاة وفق غــالــبــيــة هــؤالء غــادروا ا
ـصنع في العام  2020 وتـبلغ طاقـته االنتـاجية  320 ألف "إرنـا".وافتتح ا
طن سنـويا وفق االعالم الرسـمي اإليراني. وتستـخدم كربونـات الصوديوم
في صــنــاعــة مـواد الــتــنــظــيف والــصــابــون والــورق والــزجــاج ومــنــتــجـات

بتروكيميائية.

ستشفى في إيران { طـهران (أ ف ب) - أدخل أكثر من  130شـخصا ا
عانـاتهم من مشاكل في التنفس جراء تسرب من مـصنع للمواد الكيميائية
في جـنوب إيـران وفق مـا أفـاد اإلعالم الـرسمي أمس الـثالثـاء مـؤكدا أن

ستشفى.  غالبيتهم غادروا ا
ــعــرفــة أســبــاب تــســرب غـاز وأوضــحت وكــالــة "إرنــا" أن حتــقــيــقــا فــتح 
الـنـيتـروجـ من مـصنع النـتـاج كـربونـات الـصوديـوم في مـديـنة فـيـروزآباد
حـافظـة فارس. ونقـلت عن مديـر هيـئة إدارة الـكوارث في احملـافظـة خليل

اخلـــدمــــات وحتـــافظ عـــلى وحـــدة
وســيـادة الــبالد وتـســهم في حـقظ
ـنــطـقـة مــكـانـة ودور الــعـراق في ا
واالقــــلــــيم). واعــــرب الـــنــــائب عن
ائـــتالف دولــة الـــقــانـــون ضــرغــام
ـالكي في تصريح امس عن (نيته ا
الـطعن باستقاالت الـكتلة الصدرية
لــدى احملــكـمــة االحتـاديــة الــعـلــيـا
ا لـيـعـودوا خدمـة لـهذا الـشـعب و
لــــهم مـن ثـــقـل في الــــبالد خــــدمـــة
). وكشـفت كتلة لـلعراق والعـراقي
بــدر الـنـيـابــيـة عن عـدم وجـود أي
طــــــرح  رســـــمي بــــــشـــــأن اجـــــراء
انـية مـبـكرة جـديدة انـتـخابـات بـر

قبلة. رحلة ا خالل ا

واشار الى ان (االجتماع شدد على
ــــقـــبــــلـــة مــــهـــمـــة ــــرحـــلـــة ا ان ا
وتـــــســــتــــدعـي االســــراع في بــــدء
اخلــطــوات الــعـمــلــيــة السـتــكــمـال
االســـتــــحـــقـــاقـــات الــــدســـتـــوريـــة
وانـــتــخـــاب رئــيـس اجلــمـــهــوريــة
وتـشـكيل حـكـومة مـنـسجـمـة قادرة
عــلى تــلــبــيـة مــطــالب الــعــراقــيـ
ــة وحتـفظ وتــؤمن احلــيــاة الـكــر
االمن واالسـتـقرار لـلجـميع) داعـيا
ـشـاركـة في الـقـوى الـفـاعـلـة الى (ا
احلـوارات) مـعربـا عن (استـعداده
ـانه ــفــاحتـة جــمــيع االطــراف ال
ــقـبــلــة يـجب ان بــان احلــكـومــة ا
تـكون حكومة قوية ومقتدرة وتقدم

بــــهم نــــاريخ مــــشــــرف) واضـــاف
(عــلــيـنــا ان نـضع اســســا وطـنــيـة
ـــــشـــــاكل فـي اطــــار ـــــعـــــاجلـــــة ا
الـدستور). وعـقد االطار التـنسيقي
امـس اجتـمـاعـا مع حتـالـف الـعزم
بـرئـاسة الـنـائب مـثنى الـسـامرائي
وحـــــــــزب االحتــــــــاد الــــــــوطـــــــــني
الــــكـــردســـتــــاني بـــرئــــاســـة بـــافل
الـطالباني وحركة بابليون برئاسة
ريــــان الــــكـــــلــــداني.وذكــــر بــــيــــان
لـإلطـــارانـه (جـــرى خـالل الـــلــــقـــاء
بـحث تـطـورات الوضع الـسـياسي
الــــــــراهـن وســــــــبـل االســــــــراع في
اسـتكمال االستحقاقات الدستورية
ــشــاركـة كل الــقــوى الـوطــنــيـة)

حـال الـرغـبـة بـاالسـتـمـرار) واشار
الـى انه (ال مــعــلــومـات لــديــنــا عن
ـقـبـلـة لـكن الـصـدر خـطــة اإلطـار ا
مــازال حــاضــراً عـبــر الــشـارع وإن
ــان والـــعــقالنــيــة غـــاب عن الــبــر
تـــتــطـــلب أن تـــتــشـــكل احلــكـــومــة
ـشـورته ألنه هـو صـاحب الـكـتـلة
الـتي حـازت عـلى أعـلى االصوات).
اكــــد مــــســــعــــود حــــيــــدر بــــدوره 
مـــــســــــتـــــشـــــار رئــــــيس احلـــــزب
في تــغـــريــدة عــلى ــقــراطـي  الـــد
تـــويـــتــر ان (نـــحن ال نـــعــلـق عــلى
تـطاول بعض االطراف على االقليم
فــاخـوتــنــا الـشــيــعـة والــبــارزاني 
عـلماء وزعـامات محـترمة ويـربطنا

تـغـريـدة عـبـر تـويتـر  (إنـنـا نـنـظر
بـــــقـــــلق إلـى آخـــــر الـــــتـــــطــــورات
ونـأمل اال الــسـيـاسـيــة في الـعـراق
تـــكــون هــنــاك فـــوضى وان يــكــون
ــــثـال لــــكل مـــــجــــلـس الــــنـــــواب 
) وتـابع (أدعــو جـمـيع الــعـراقـيــ
األحـــزاب الــكــرديــة إلى الــوحــدة).
ــــان ورأى نـــــائـب رئــــيـس الـــــبـــــر
ان الــتــحـالف شــاخــوان عــبـدالــله 
الـثالثي ب رئيس التيار الصدري
مــــــقــــــتــــــدى الــــــصــــــدر واحلـــــزب
قراطي الكـردستاني وحتالف الـد
الــســيــادة انـتــهى ويــنــبـغـي عـلى
ـــقــراطـي والــســـيـــادة إعــادة الـــد
صــيــاغـة رؤيــة واسم مــشــتـرك في

ــكــون عن نـــيــات مــبــيـــتــة جتــاه ا
ـــقـــراطي الـــكـــردي واحلـــزب الـــد
الــكـردســتـاني والــرئـيس مــسـعـود
الـبــارزاني ويـدفـعـنـا الى الـتـوقف
عـنـده والـتـفـكـيـر به مـلـيـا) واشـار
الى ان (الـتلـويح باسـتخـدام القوة
الـعسكـرية بسـتة الويـة على حدود
إقــلـــيم كــردســتــان خـــطــر يــســهم
بــتـهــديـد الــتـعـايـش الـسـلــمي بـ
مـــكــونـــات الــشـــعب  ويــعـــبــر عن
مـــنــهـــجـــيــة ال حتـــتـــرم الــقـــانــون
والـدسـتـور). واصـدر رئـيس وزارء
االقــلـــيم نــيــجــيـــرفــان الــبــارزاني
تـعلـيقا عـلى استـقالة نـواب الكـتلة
الـــصـــدريــــة.وقـــال الـــبـــارزاني في

عـاالقـتـصـادي واخلـدمي) واضاف
ان (الـرئاسات حـثت القوى على لم
الــشـمل ووحـدة الــصف كـمـا دعت
الــنــخب والــفــعــالــيــات االعـالمــيـة
والـثـقـافـيـة إلى الـتـهـدئـة). بدوره 
ــــقــــراطي انــــتــــقــــد احلــــزب الـــد
الدعـوات التي تـهدد الـكـردستـاني 
الـسـلم اجملـتـمـعي . وقـال في بـيان
تــلــقـــته (الــزمــان) امس انه (بــرغم
ثــــقــــتـــنــــا بــــان تــــصـــريـح احـــدى
ثل ثل نفسه وال  الـشخصيـات 
كـون الشيعي وحتالف إخـواننا با
الـــفــتـح الــذي تـــنــتـــمي الـــيه هــذه
الــشـخــصـة لــكن طــريـقــة احلـديث
قـبول يكشف بـهذا األسلـوب غير ا

اإلعـالمــيــة لــلــدعــوة إلى االجنــرار
صلحة العامة لـلعنف واإلضرار با
) داعياً (اجلميع إلى أن للمواطن
ال يـنخـدعوا وأن ال يـنسـاقوا وراء
هــــكـــذا دعـــوات وعـــلـى اجلـــمـــيع
الـــتـــحـــلي بـــالــصـــبـــرواحلـــكـــمــة
والــعــقالنــيــة وتـغــلــيب مــصــلــحـة
). وكـــان الــــعــــراق والـــعــــراقــــيــــ
الـكاظمي قد شارك في اجتماع دعا
الـيه رئيس مـجلس القـضاء االعلى
وبــحـــضـــور رئــيس فـــائق زيـــدان 
اجلــمــهــوريــة بــرعم صــالـح .وقـال
بـــيــان امس ان (االجــتـــمــاع بــحث
ـــشـــهـــد الــــســـيـــاسي تـــطــــورات ا
وانــــــعـــــكـــــاســــــاته عــــــلى الـــــواق
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تــــواصـل الــــرئــــاســــات والــــقــــوى
مـسـاعـيهـا نـحـو اطراف الـوطـنـية 
لـــــفك عـــــقـــــد االزمــــة االنـــــســـــداد 
الـسياسيـة بعد تقد نـواب الكتلة
ان  الـصدرية استقـاالتهم من البر
فـيـمـا حـثت االطـراف والـنـخب الى
عـدم التصـعيد وجـر االوضاع نحو
الـــتـــأزم . وطـــالب رئـــيس الــوزراء
مــصـطـفى الـكـاظــمي خالل جـلـسـة
الــــقـــوى مــــجــــلس الــــوزراء امس 
الـسـياسـيـة (بتـحـمل مسـؤولـياتـها
جتــاه الــشـعب والــوطن) واضـاف
ـــنــابــر ان ( هـــنــاك من يـــســتــغل ا
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الـشعـب اجلـارين). وشدد صالح
خـالل اسـتـقـبــاله وفـداً من وجـهـاء
وشـيـوخ عـشـائـر محـافـظـة كـركوك
سائل اخلاصة بكركوك عـلى حل ا
عـــبـــر الـــدســتـــور واحلـــوار.وقــال
صـــالح خالل الــلـــقــاء ان (كــركــوك
ـواردهـا وتـنـوعـها مـديـنـة غـنـية 
االجـتـمـاعي ويـنـبـغي أن تـنـعكس
مـيزات عـلى أهـلهـا) مؤكدا هـذه ا
ا أن (كـركوك يجب أن تـكون مثاالً 
ـــكن أن تــكــون عــلـــيه الــبالد من
الــتــســامح والــتــعــايش الــسـلــمي
واالزدهــار) وشــدد عــلى (ضـرورة
ــســائل في كــركـوك من مــعــاجلـة ا
خـالل الـدسـتـور وإرادة أهـلـهـا بال
قـيمومـة وتدخالت وفـرض سياسة
األمــــر الــــواقـع كـــونــــهـم األعـــرف
بــأحــوال مـديــنـتــهم الفــتـاً إلى أن
ــديــنـة تــضــرروا كــثــيـرا ســكــان ا
بــــســــبـب إجــــراءات االســــتــــبـــداد
والـفسـاد والتـهمـيش والتـحديات
األمــنـيـة اخملـتـلــفـة خالل الـفـتـرات
ـاضـيـة) الفـتـا الـى ان (مـكـونات ا
كــركـوك أثــبـتت أن أبـنــاءهـا أخـوة
مــتــحــابــون ومـتــســامــحـون ومن
الــضــروري دعم احلــوار والـتالقي
سائل العالقة ومنع تأز حلسم ا
ــديــنــة ســاحـة األوضــاع وجــعـل ا
ـشـاكل). مـن جانـبه لـلـخالفـات وا
ثــمّـن وفـد الــعــشــائــر والــوجــهـاء
(جــــهــــود رئـــيـس اجلــــمـــهــــوريـــة
ــســتــمـرة وحــرصـه ومــتــابــعـتـه ا
لـألوضــــاع في كــــركــــوك وأحــــوال
أهــــلــــهــــا ودعــــمـه الــــثــــابت ألمن
ــواطــنــ وتــلــبــيـة واســتــقــرار ا

احتياجاتهم).

الــــســـفـــيـــر خالل مــــدة عـــمـــله في
الـعـراق من أجل تـطـويـر الـعالقات
بـ البـلديـن) متمـنيـاً له (الـنجاح
قبلة) وأشار إلى فـي مهام عمله ا
(عـمق الـعالقات األخـويـة العـميـقة
بــ الــعـراق والــكــويت وضـرورة
ـزيد الـعـمل عـلى تـعـزيزهـا نـحـو ا
مـن الــتــعــاون في اجملــاالت كــافــة
ــا يـخــدم مـصــلـحــة الـشــعـبـ و
والـبـلـدين الـشـقـيـقـ والـتـنـسيق
ــــشـــتــــرك من أجـل إرســـاء األمن ا
ــنـــطـــقــة). من واالســـتـــقــرار فـي ا
جـانبه أكد الزمـانان (التزام بالده
بـــدعـم أمن واســـتـــقـــرار الـــعــراق
وتــعـزيــز الـعـالقـات الـثــنـائــيـة في
ـزيـد من مـخـتـلـف اجملاالت نـحـو ا
ــا فــيه مــصــلــحـة أطــر الــتــعــاون 

ــفــوضــيــة  افـــصح مــصــدر فـي ا
سـتـقـلة لالنـتـخـابات انه الـعـلـيـا ا
ـــفـــوضـــيــة حـــتى (عـــدم تـــســـلم ا
الــلـحــظـة أي شيء رســمي بـشـأن
اسـتـقـالـة نـواب الكـتـلـة الـصـدرية
كـي تــقــدم الــبــدالء عـــنــهم جملــلس
الــــنـــواب لـــغـــرض أداء الـــيـــمـــ
اصــدرت الـــدســتـــوريــة). فـي وقت
حركة امتداد تضمن اعفاء النائب
عـالء الـــركـــابـي من مـــنــــصـــبه في
احلــــركــــة. الى ذلك بــــحث رئــــيس
اجلــــمـــهـــوريـــة بـــرهم صـــالح مع
السفير الكويتي لدى العراق سالم
ـنـاسـبـة انـتـهـاء مـهام الـزمـانـان 
عــــمـــله اســـتـــمــــرار الـــتـــنـــســـيق
والتعاون في اجملاالت كافة.وأشاد
صــــالح خالل الـــلـــقـــاء (بـــجـــهـــود
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اكـد رئـيس مـجـلس النـواب مـحـمد
احلــــلـــبـــوسي  ورئـــيسَ الـــوزراء
األردنـي بـشـر اخلـصـاونـة اهـمـيـة
دعـم مخـرجات الـقمة الـثالثـية ب
الــــعـــراق واالردن ومـــصـــر في مـــا
يــــخص الـــتـــعـــاون االقـــتـــصـــادي
واالمــــنـي. وقـــال بــــيــــان تــــلـــقــــته
(الـــزمـــان) امس ان (اخلـــصـــاونــة
اســتــقـبل في الــعـاصــمـة االردنــيـة
احللـبوسي والوفـد النيابي عـمان 
حـــيث تـــنــاول الـــلــقــاء ـــرافق له ا
الـعـالقـات الـثـنـائيـة بـ الـبـلـدين
وتــأكـيــد تـعــزيـز الــتـعــاون األمـني
شتـرك ثنائياً وفي واالقـتصادي ا
إطــار آلــيــة الــتــعــاون الــثالثي مع
وأكـد احلـلــبـوسي (أهـمـيـةَ مــصـر)
دعـم مـخــرجــات الـقــمـة الــثالثــيـة
والـبدء بـخطـوات عملـية وواقـعية
ـا يـنعـكس بشـكل إيجـابي على و
الـتنـميـة واالستقـرار) مثـمناً (دور
ــلك عــبــدالــله في تــمــتـ جـاللـة ا
أسـس التعاون فـي جميع اجملاالت
ــا يـخــدم مـصــلـحــة الـشــعـبـ و
). مـن جــانــبه اعــرب الـــشــقــيــقــ
اخلـصاونة عن أن (القمة الثالثية
ــصـــريــة األردنـــيـــة الــعـــراقــيـــة ا
أســـهـــمت فـي تــعـــزيـــز الـــتـــعــاون
شترك) مجددا تاكيد (دعم بالده ا
ـلك للـعراق وعـلى رأسـها جاللـة ا
وبــكل مـا يـسـهم في حتـقـيق األمن
واالســــــتـــــقـــــرار) واشـــــار الى ان
ثـل استـقراراً (اسـتـقرار الـعـراق 
لـلمـنطقـة).كمـا التقى احلـلبوسي 

رئـــيسَ مـــجــلس األعـــيــان األردني
فـــيــصـل الــفـــايــز.وشـــهــد الـــلــقــاء
(الـتباحث بشأن العالقات الثنائية
بـ الـبـلـديـن الـشـقـيـقـ وتـعـزيز
ــــؤســـــســــات الـــــتـــــعــــاون بـــــ ا
الـتـشـريـعـيـة والـعـمل عـلى تـذلـيل
الــعـقـبـات أمـام الـتـفـاهـمـات وأطـر
ا يـنعكس الـتعـاون احلكومـية و
( إيـجابـاً على الـشعـب الـشقـيق
واضـاف (الـلـقـاء شدد عـلى أهـمـيةَ
الـتـنسـيق النـيابي لـتبـني مواقف
مــــشـــتـــركــــة في جـــمــــيع احملـــافل
الـدولية) الفتا الى (دعمَ مخرجات
الـقمة الثالثية ب العراق واألردن
ومـصـر التي تـعـدُّ خطـوة مـتقـدمة
من إلكـمال الـتعاون الـستـراتيجي)
جـــانـــبه أكــد الـــفــايـــز (دعم بالده
لـلعـراق في اجملاالت كافـة والعمل
اجلــاد عـلى تـذلـيـل الـعـقـبـات أمـام
ـــشــاريـع الــتي أقـــرّتــهــا الـــقــمــة ا
الـثالثيـة وتسـهيل تـنفـيذها ودعم
كـل ما يـسـهم في حتـقـيق التـنـمـية
.( واالسـتـقـرار لـلـبلـدين الـشـقـيـق
وكـان العاهل االردني واحللبوسي
اكـــد خـالل لــقـــاء جـــمـــعـــهــمـــا في
بــحــضـور ولي الــعــاصــمــة عـمــان
الـعـهد احلـسـ بن عبـد الـله على
تـوسيع افاق التعـاون الثنائي ب
الــبــلــدين. وشــدد احلــلـبــوسي في
خالل لـقــائه نــظــيـره وقـت سـابـق 
االردنـي عبـد الكـر الدغـمي على

ضـرورة التكاتف من اجل مواجهة
ستوى االقليمي. الـتحديات على ا
وقــال بــيـان ان (اجلــانـبــ بـحــثـا
خـالل الـلــقـاء الــذي جـمــعـهــمـا في
ســـبل تــعـــزيــز الـــعالقــات عـــمــان 
ــانــيــة وتــوثــيق الــتــعــاون الـــبــر
الـثـنائي في اجملـاالت كافـة ومنـها
األمـنـية واالقـتصـادية والـتجـارية
وتـــشـــجـــيع االســـتــثـــمـــار). وكــان
احلـلـبوسي قـد صرح في عـمان ان
ـــعــطـل هــو الـــذي اخــر (الـــثـــلث ا
تـشكيل احلكـومة) في غضون ذلك
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ومُــتــطـلــبـات اإلنــضــمـام في اجملــالـ
الــوقــائي والــتــحــقــيــقي ومــا وأيــضـاً
عـرض اإلجنـازات كافـة في مـجال رسم
الـسيـاسات الـعامـة واإلستـراتيـجيات
وإقرار إستراتيجية  للنزاهة ومكافحة

الفساد). 
فـي غضـون ذلك ( أبـدت وزارة الثـقـافة
والــسـيــاحـة واآلثــاراإلسـتــعـداد لــفـتح
ـنــافـذ الـبــريـة لـعــبـور الـزوار بــعض ا

.( اإليراني
وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) أمس إن
(الــوزيـر حــسن نـاظم بــحث مع رئـيس
مـــنــظــمـــة احلج والــزيــارة اإليـــرانــيــة
صـادق حـسـيـني فـي زيارتـه الـرسـمـية
إلـى إيران تـقـد الـتـسـهـيالت الـالزمة
لـــدخــــول الـــزائـــرين اإليــــرانـــيـــ الى
الـعتبات الديـنية في العراق). وأضاف
أن (الـــوزيـــر أكــــد إمـــكـــانـــيـــة تـــقـــد
الــــتـــســــهــــيالت الـالزمـــة لــــلـــزائــــرين
اإليـراني بعـدما انتهت قـيود جائحة
كــورونـا وعـادت احلـيـاة اإلجــتـمـاعـيـة
والـثـقـافيـة إلى طـبـيعـتـها).وأوضح أن
(اإلجـتماع تـضمن توقيع مـذكرة تفاهم
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سجاد الغازي

مـا زال الـزعـيم عـبدالـكـر قـاسم الذي
فـجـر ثـورة  14تـمـوز  1958والـبـعض
يـطـلـق عـلـيـهـا إنـقالبـاً عـسـكـريـاً مـثـار
جـــدل ونــقـــاش وبـــعــضـــهم يـــرى فــيه
دكــتـاتــوراً ويـرى الــبـعض اآلخــر بـأنه
مـؤسس اجلـمـهـورية الـعـراقـيـة  وب
هــــذا وذاك فــــإن أغـــلـب الـــعــــراقــــيـــ
يـــعـــتــقـــدون بـــأن الــزعـــيم كـــان عــادالً
ومـنصـفاً وأميـناً ولـكنه أصبح ضـحية
صـراعات األحزاب ودمويتـها  ويشهد
ــنـــحــازة إلى اجملــتــمع لـه بــقــراراته ا
وخـاصة الفقراء منهم وهو الذي أطلق
حـريـة الـتعـبـير ووضع حـجـر األساس
لــلـحـريـات الـعـامــة وتـأسـست في ظـله
مـشاريع اإلسكان وقوان إلنصاف كل
األحـرار  كـان الزعـيم هـو البـطل الذي
أصـدر الـقـانون رقم 80 الـذي بسط من
خـالله سـيــطــرة الــشـعـب عـلـى ثـرواته
الــــنــــفــــطــــيـــــة وإنــــتــــزع األراضي من
اإلقــطــاعــيــ ووزعــهــا عــلى الــفــقـراء
ــــنـــظـــمـــات ووضـع حـــجـــر األســـاس 
ـدني وكـان في حــقـيـقـيـة لــلـمـجـتــمع ا
مـقدمتها إقرار قانون نقابة الصحفي
الــعـراقــيــ الـذي كــان نـقــيـبــهـا األول

الشاعر محمد مهدي اجلواهري .
Í—uNLł ÂUE½

حــقق قــيــام الــنــظــام اجلــمــهــوري في
الـعراق  تطورات إيجـابية كثيرة  في
اجملــاالت الــسـيــاســيــة واإلقـتــصــاديـة
واإلجـتمـاعيـة والثـقافـية والـصحـفية 
وفـتح الـباب عـلى مصـراعـيه لتـأسيس
ــنـظــمـات الــنـقــابـات واجلــمـعــيـات وا
ــهـنــيـة بــشـكـل لم يـشــهـد الــعـراق له ا
مــــــثـــــيـالً في الــــــســـــابـق  وأغـــــتــــــنم
الــصـحــفـيــون الـعــراقـيــون الـفــرصـة 
ويـــــقــــول فــــائـق بــــطـي في كـــــتــــابه (
ـوسوعة الصحفية) أن  45صـحفياً  ا
وكـان هو أحـدهم  إجتـمعـوا في نادي
احملـامـ ببـغـداد  وتدارسـوا مـشروع

الــفـــجــر  فــأمــر قــاسـم أحــد ضــبــاطه
بـإيصـالي بسـيارة جـيب عســكرية إلى
بــيـتي فـي الـكــرادة الـشـرقــيـة ( ووافق
قـاسم علـى تأسـيس نقـابة الـصحـفي
الـعـراقـيـ  ومنـحـهـا مـساعـدة مـالـية
قـدرها عشـرة آالف دينار لصـرفها على

تهيئة مكاتبها في بغداد.
fOÝQð ŸËdA

وواصل رئــيس الـلـجـنـة الــتـأسـيـسـيـة
مــحـمــد مــهـدي اجلــواهـري إتــصـاالته
بـالسلـطـات احلكـومية لـتنفـيذ مشروع
تـــأســـيس الـــنـــقـــابـــة  حــتـى نـــشــرت
(الـــوقــــائع الـــعــــراقـــيـــة )  اجلـــريـــدة
الـرسـميـة لـلحـكـومة الـعـراقيـة يوم 23
حـزيران يونيو 1959 الـقانون رقم 98
اخلـــاص بــالــنـــقــابــة  ووقـــعه رئــيس
وأعــضـاء مـجــلس الـســيـادة  ورئـيس
احلـكـومة والـوزراء كـافة  ومن بـيـنهم
الــزعـيم عـبــد الـكـر قــاسم  والـزعـيم
عارف مـحي الدين عبد احلـميد وزير ا
 بــصـفــته وزيـراً لإلرشــاد بـالــوكـالـة 
ومـصطفى علي وزير العدل  وهو أول
قـــانــون فـي تــاريخ الـــعــراق لـــنــقـــابــة
. وأحـتـوى هــذا الـقـانـون الــصـحـفـيــ
عــــلى 31 مــــادة  خــــولت الــــثـــامــــنـــة
والـعشرون مـنها  الـلجنـة التأسـيسية
بــأعـمــال الــهـيــئـة اإلداريــة حلـ عــقـد
ـؤتــمـر الـعـام األول وانـتـخـاب هـيـئـة ا
قبلة إداريـة  وطيلة الـشهور الثالثـة ا
لم تـتمـكن اللجـنة الـتأسيـسيـة من عقد
مـؤتمرها العام األول  بسبب الظروف
ـعـقدة  حـيث الـسـيـاسـيـة الـداخـلـيـة ا
شــهـدت آخـر شـهـور عـام 1959 بـدايـة
اخلـالف ب الزعيم قاسم وب احلزب
الـشـيوعي الـذي يهـيـمن أنصـاره على
الــنــقــابـــة  ونــتــيــجــة لــذلك هــاجــمت
ــنــاهـضــة لــهم  الــلــجــنـة الــصــحف ا
الــتــأســيـســيــة وأســلـوبــهــا في قــبـول
األعـضـاء اجلدد في الـنقـابة  وإزدادت
احلـملة حدة قبل أيـام معدودة من عقد
ــؤتـمـر األول في 6 أيــلـول سـبــتـمـبـر ا

.1959
وفي الـبداية أعترض ثمـانية صحفي
يــوم  1أيــلــول بـيــنـهـم قـاسم حــمـودي
صــــــاحـب ( احلــــــريــــــة)  وتــــــوفــــــيق
الــسـمـعـاني صـاحب ( الـزمـان )  وطه
الــفــيـاض صــاحب ( الــفـجــر اجلــديـد)
والــصــحــفي ســجــاد الــغـازي  عــلى (
ن ال عالقــة وجــود بـــعض األســمــاء 
لـهم بـالصـحـافة  وبـعضـهم مـستـخدم
ادة  17من ا يخالف ا لـدى الدولة ) 

ندائي طران يوسف حبا رئيس طائفة السريان الكاثوليك يستقبل رئيس طائفة الصابئة ا √U³I²Ý‰∫ في مقر حركة بابليون ا

 WDM(UÐ WKÒL;«  «—UO « dOšQð ÂbFÐ U¼e «d  tÒłuð …—U−² «

تـأسـيس نـقابـة لـلصـحـفـي  وإتـفـقوا
عـلى إختيار جلنة تـأسيسية ضمن 11
صــحـفــيـاً إلعــداد الـتــرتـيــبـات األولــيـة
لــلـمـشــروع  واحلـصـول عـلـى مـوافـقـة
احلــكــومــة وفي تــقــديــرهــا  أن هـؤالء
الــصـــحــفــيــ اخلــمــســة واألربــعــ 
بــصـفــتـهم اجلـمــاعـيــة  ولـيس واحـداً
مـنـهم  أو بعـضـاً منـهم  هم مـؤسسي

أول نقابة للصحفي في العراق .
وضــمت الــلـجــنــة الـتــأســيـســيــة الـتي
إنـبثقت عن اإلجتمـاع  األسماء التالية
مــحـــمــد مــهــدي اجلــواهــري (صــاحب
صـــحـــيـــفـــة الـــرأي الــعـــام )  يـــوسف
ـــثالً عن إســـمـــاعــيل الـــبـــســتـــاني ( 
صــحــيــفــة إحتــاد الــشـعـب ) عــبـدالــله
عــبـــاس (صــاحب صــحــيــفــة األهــالي)
عــبـداجملـيـد الـونــداوي (رئـيس حتـريـر
صــحــيــفــة األهــالي) صــالح ســلــيــمـان
ــثالً عن صــحــيـفــة صــوت األحـرار) )
فــائق بـطي ( أحــد أصـحــاب صـحــيـفـة
ثالً عن الـبالد ) موسى جعـفر أسد ( 
ثالً صحيفة الثورة ) حمزة عبدالله (
عن صـحيـفة خه بات الـكرديـة  وتعني
الـنـضـال بـالـعـربـيـة ) صـالح احلـيـدري
(من صــحـيـفـة خه بـات أيـضـاً ) حـمـيـد
رشـيــد صـحـفي مـحـتـرف  عـبـدالـكـر
الـصـفـار صـحـفي مـحـتـرف  وإنـقـضى
شـــهــران  دون أن تـــمــارس الـــلــجـــنــة
الـتأسـيسيـة نشاطـاً  سوى النـشاطات
الـسـيـاسـيـة  وفي  8أيـار مـايـو 1959
قـــابل أعــضــاؤهــا  رئـــيس احلــكــومــة
الـزعـيم عـبـد الـكـر قـاسم  في مـكـتبه
بــوزارة الــدفــاع  وقــدمــوا له مــذكـرة 
تطلب أجازة نقابة الصحفي رسمياً .
ويـؤكــد صـالح سـلـيـمـان  بـأنه عـنـدمـا
وصـل الزعيم قاسم   سـأله عن طلباته
( فـلم أجـد شـيـئـاً أطـالب به أو أطـلبه 
ســوى أن أجـد وســيـلــة تـوصــلـني إلى
بـكرة من بـيتي فـي مثل هـذه السـاعة ا
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قــانـون الـنــقـابـة الــتي تـمـنـع إشـتـغـال
مـــوظــــفي الـــدولـــة فـي الـــصـــحـــافـــة 
وطـالبوا بشـطب أسمائهم من سجالت
الـنـقـابـة وفي الـيـوم الـتـالي 2 أيـلـول .
ولـــكي تـــضـــمن اإلدارة الـــعـــســـكـــريــة
هـيمنتهـا على احلياة الصحـفية عشية
ـؤتـمر األول لـلنـقـابة  أصـدر احلاكم ا
الـعـسـكري الـعـام الزعـيم أحـمـد صالح
الــعــبــدي بـيــانــاً وجــهه إلى أصــحـاب
الصحف واجملالت  وصفه بأنه مجرد
( تــوجــيــهــات) مــنه إلـى الــصــحــافـة 
وضـمنه إتهاماً لها ( باإلخالل باألمن )
ـنـوع ـا هـو   مع سـلـسـلـة طـويـلـة 
ــقـاالت والـتـقـاريـر عــلـيـهـا نـشـره من ا
كن لها أن تنشره في واألخبار  وما 
هـذه األجواء  عقدت نقابـة الصحفي
الــعـــراقــيــ مــؤتـــمــرهــا الــعــام األول
بـحـضور رئـيس احلكـومة الـزعيم عـبد
الـكر قـاسم  الذي ألـقى في إفتـتاحه
 خـطـاباً عـاصفـاً طـلب فيه من أعـضاء
الـنـقـابـة اإللـتـزام بالـفـقـرتـ الـسـابـعة
ــادة الـثـانـيــة لـقـانـون والــثـامـنـة من ا
الـنقابـة  وإعتبر أن هـذا اإللتزام هو (
اخلـدمة احلـقيقـية للـمصـلحة الـعامة )
وتــنص هــاتــان الــفــقـرتــان الــســابــعـة
حـماية الـصحافـة من إفسادهـا على يد
احلـكومات اإلستعمارية ولم يتسن لنا
الــتـعــرف عــلى سـبب تــشــديـد الــزعـيم
قـاسم عـلى اإلشارة لـلـفقـرة الـسابـعة 
وهل كـان لـدى احلكـومة مـعلـومات عن
فـــســاد صــحـــفي مــصــدره حـــكــومــات
أجـنـبـية ? أمـا تـكـراره للـفـقـرة الثـامـنة
فـلـه مـا يـبـرره ألن صـحف تـلك الـفـتـرة
ــلــوءة بــاألخــبــار واحلـوادث كــانـت 

فتعلة دون دليل عليها . ا
وفي الـيـوم الثـاني لـلمـؤتـمر  الـسابع
مـن أيلول 1959 إشـترك 171 صـحفياً
من أصل 205 عــضـو في الــنـقــابـة في
الـتـصـويت إلنتـخـاب أول هيـئـة إدارية
لنقابة الصحفي  ونشرت الصحف 
في اليوم التالي 8 أيلول 1959 ومنها
صــحــيـفــتـا ( األهــالي ) و ( األخــبـار )
الــنـتــائج وكـمــا يـلي : مــحـمــد مـهـدي
اجلـواهري  نقيباً  وحصل على 163
صـوتاً محمد السعـدون  نائباً للنقيب
 وحـــــــــصل عـــــــــلى 106 أصــــــــوات 
واألعـضـاء هم لـطفي بـكـر صدقي 160
صـوتـاً  قـاسـم حـمودي 103 صـوتـاً 
عـــبــدالـــرحــمـن شــريف 154 صـــوتــاً 
وأصـبح فيـما بـعد سـكرتـيراً لـلنـقابة 
مـــحـــمـــود شــوكت 96 صـــوتــاً  جالل

الـوفـود الـرسـميـة في سـفـراتـهـا خارج
الـعراق ) والبـد من أن يكـون الصـحفي
مــتـفـائالً بــبـدء الـعــمل الـنــقـابي  لـكن
ـؤتـمر جتـربـة الـشهـور الالحـقـة بعـد ا
األول شـــهـــدت أزمـــة بـــ الــصـــحف 
ـــلــكــهـــا عــدد من وحـــتى تــلـك الــتي 
أعــضــاء الــهـيــئــة اإلداريــة  وتــبـادلت
اإلتــهــامـات والــشــتـائـم  إلى أن جـرى
ـؤتــمــر الـثــاني في نـيــسـان إنــعـقــاد ا

 .1960
هــكــذا يـتــصــرف مــا كـانــوا يــســمـونه
دكـــتـــاتـــوراً إنـــتـــعـــشـت في ســـنـــواته
الـقصيـرة نقابـة الصحـفي الـعراقي
وإزدهـرت حريـة التعـبيـر التي خانـتها
ودمـــرتـــهـــا األحـــزاب بـــصـــراعـــاتـــهــا
وأنـانيتها وتمـردها كما يحدث اآلن ما

ب أحزاب هذا الزمان.
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بـــرعــايـــة وزيـــر االتــصـــاالت أركــان
شـهـاب احـمـد الـشـيـبـاني وحـضـور
الـــوكــيـل الــفـــني األقـــدم وادي كــر
وادي ومــــحــــافظ الـــنــــجف مــــاجـــد
ــتـابـعــة أسـامــة جـهـاد الــوائـلي و
قـاسم الـهـمـاشي مـديـر عـام الـشـركـة
ـعــلـومـاتـيـة الـعــامـة لالتـصـاالت وا
ـشروع شـهدَ ان مـدير ا ونبـيل نـر
يـــوم األحــد افـــتــتـــاح اول كــابـــيــنــة
ــشــروع الــوطــني ضــوئــيــة ضــمن ا
لـالنــتـــرنت الـــذي تـــنــفـــذه شـــركــتي
سيمفـوني ايرثلنك الـشريك الرسمي
لـــلــــشـــركــــة الـــعــــامـــة لـالتـــصـــاالت
ـــعــلــومــاتــيـــة.  وحــضــر مــراسم وا
االفتـتاح محـمد فـاضل عبـاس مدير
اتصاالت ومعلوماتية النجف وعدد
ــــــثــــــلي الــــــدوائــــــر من مـــــــدراء و
ـديـريات بـاإلضـافـة إلى الـدكـتور وا
ـديـر الـتـنـفـيـذي عالء جـاسم نـائب ا

شغلة.  للشركة ا

و الــتـشـغــيل الـتــجـريــبي في احـد
ــواطــنــ في حي الــغــديـر مــنــازل ا
وقال بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس ان
هذه الكابينـة ستقدم اخلدمة ل 768
ـؤمل تـنـصـيب 261 مـشـتـرك ومن ا
كــابـيــنــة في وقت الحق مــوزعـة في
خــمـس مــنـــاطق ضـــمن مـــحـــافـــظــة
الــــنــــجف و وفق جــــداول زمـــنــــيـــة

محددة مسبقاً.  
ويـعــتـبـر مــشـروع الـكــابل الـضـوئي
ـشـروع الـوطني ـقدم عـبـر شـبـكة ا ا
ــشــاريع لالنــتــرنـت واحــد من أهم ا
الذي سـيـقدم خـدمـة انتـرنت وخـدمة
اتــــصـــال صــــوتي بـــاإلضــــافـــة إلى
قـــنــــوات لـــلـــمــــواطـــنـــ فـي كـــافـــة
مـحافـظـات بلـدنا الـعـزيز عـدا إقـليم
كردستان وبواقع خمسة مالي خط
ضـوئـي و الـتـشــغـيل الـتــجـريـبي
لـلـمشـروع في عـدة مـحـافظـات مـنـها
العـاصمة بـغداد ومـحافطـات كركوك

وصالح الدين.
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اضـية يكـتشف إن هذه نطقـة العربـية خالل الـثمان سـنة ا تتـبع لتاريـخ ا أن ا
نطـقة كـانت دائما عـرضة حلرب إقـليمـية أو دوليـة منذ الـعقد الـرابع من القرن ا

اضي إلى يومنا هذا .  ا
ـاضي دون وقـوع حـرب كانت ر عـقـد من الـزمن مـنذ ارعـيـنـات القـرن ا إذ لم 

فيها القوى الدولية واإلقليمية والعربية منخرطة في نزاع مسلح .
ويـبـدو أن العـقـد الـثـاني من القـرن احلـادي والـعشـرين لن يـكـون إسـتثـنـاء لـهذه
ـاضـيـة ظـلت اصـوات طـبـول احلـرب تـسمـع ب الـقـاعـدة .فـفي خالل األشـهـر ا

نصرمة.  احل واآلخر حتى باتت عالية وواضحة خالل األسابيع ا
ؤشرات اإلقليمية والدولية تشير بوضوح إلى حرب إقليمية قادمة قد ال أن كل ا
تـكون شـاملـة  لكـنهـا بالتـأكيـد شديـدة التـأثيـر طرفـاها هـما الـكيـان الصـهيوني

وإيران.
انه تـصـاعـد الضـربـات الـصـهـيـونـية فـي سوريـا وفي الـعـمق اإليـراني يـقـابـلـها
عـملـيات عـسكـرية إيـرانيـة معـلنـة أو غيـر معـلنـة ضد(أسـرائيل) ومـصاحلـها في
اخلـارج مع تـصـاعد حـرب الـتـصـريحـات الـكالمـيـة ب الـطـرفـ هي مـؤشرات
واضـحــة عـلى ارهــاصــات احلـرب الــقـادمــة.   يـأتي ذلك كــله في خــضم تـوقف
بـاحثات الـنوويـة ب أمريـكا والـغرب من جـهة وب إيـران من جهـة أخرى وما ا
أعــقب ذلك من تــصـريــحـات مــتــشـنــجـة مــتـبــادلـة بــ مـســؤولي كل من االدارة
.  لـذا لم يكن ـسؤولـ اإليـرانيـ وا االمـيـركيـة ومـنظـمـة الطـاقـة الذريـة الـدوليـة 
مستـغربا قراءة وسماع أحد أهم عـرابي السياسة الدولية  هـنري كيسنجر وهو
يـقـول أن األوضـاع الـدولـيــة الـراهـنـة تـشي بـحـرب مــقـبـلـة في الـشـرق االوسط.
والسـؤال الكبـير الذي يـجب أن يشـغل بال كل السـياسـي في العـراق هو مدى
تـــأثــيـــر تــلك احلـــرب أن حــصـــلت ال ســـمح الــلـه عــلى الـــعــراق? مـن الــنـــاحــيــة
اجلـيــواسـتـراتـيـجـيــة لن يـكـون شـكل هـذه احلــرب شـكال تـقـلـيــديـا وسـيـتـجـسـد
بـضــربـات مـتـبـادلــة بـ الـطـرفـ ســواء لـلـعـمق االســتـراتـيـجي لــكل مـنـهـمـا أو
ـنطـقـة أو في العـالم . هـذا يـعني أن الـعـراق سيـكـون في ع ـصـاحلهـمـا في ا
ـا يزيـد األمر تـعقـيدا الـعاصـفة العـتبـارات جغـرافيـة واستـراتيـجيـة معـروفة. و
على الـعراق هو حـالة التـفكك والتـشرذم السـياسي الداخـلي الذي يجـعل اتخاذ
قــرارات مــصـيــريــة مــهـمــة شــبه مــسـتــحــيـلــة في ظل االســتــقــطـاب الــســيـاسي
واالجـتـمــاعي احلـاصل في الــعـراق مـنـذ مــدة. ان هـذا االسـتـقــطـاب احلـاد بـ
الفرقاء السياسي  يجب أن ال يجعل البعض يقعون في خطأ استراتيجي كبير
مـفاده أن الـنـفـود الـصـهـيـوني في الـعراق ?هـو أفـضل من الـنـفـوذ اإليرانـي فيه
ـصالح الـعـراقـية بل وحـتى الـظـهور وبـالـتالـي السـمـاح بـاستـخـدام األراضي وا
اعالميـاً كـطرف في احلـرب ضد ايـران وشـعبـها. ال بل يـجب أن يـكون واضـحا
انـحـياز الـعـراق الـكـامل ضد الـكـيـان الصـهـيـوني الـغاصـب. لكن هـذا االنـحـياز
ـصالح الـعراقيـة التي يـجب أن تأتي في مـقدمة يجب أن ال يـكون عـلى حساب ا
وقــمــة أولـويــات صــانع الـقــرار الــعـراقي.وعــلى الــرغم من تــأكــدي بـان صــنـاع
ومركـزين بشـدة على الـشأن السـياسـة في العـراق مسـتقـطبـ بشـدة من جهـة 
عنية بالشأن عقد من جهة أخرى اال أن دوائر اتخاذ القرار ا اليـوم السياسي ا
االستراتـيجي للـعراق علـيها أن تـبدأ بوضع الـسينـاريو هات وخطـط العمل التي
ــواجــهـة ال ســمح الــله. أن هــنــاك مــلــفـان يــنــبــغي اتــبــاعــهـا إذا مــا حــصــلت ا
استـراتـيـجيـان مـهـمان يـنـبـغي التـفـكـير فـيـهـما من اآلن اولـهـمـا يتـعـلق بـالوضع
االقتـصادي العراقي. ان  انـدالع احلرب سيؤدي إلى تداعـيات اقتصـادية مهمة
بـخـاصه علـى صعـيـد الـطاقـة والـنـفط. ولن يـكون مـسـتـبـعدا قـيـام إيـران بإغالق
الحـــة الــدولــيــة في اخلـــلــيج الــعـــربي كــجــزء من مـــضــيق هــرمـــز او أيــقــاف ا
استراتـيجيـتها احلربـية في مواجـهة الكيـان الصهيـوني. ح ذاك سيـجد النفط
الـعـراقي مشـاكل كـبيـرة في الـوصول إلـى مسـتـهلـكـيه الرئـيـسيـ في آسـيا عن
شـكلة واجـهة هـذه ا تـاحة حـاليـا للعـراق  طريق اخلـليج العـربي.  أن البـدائل ا
فـان خط االنـابـيب عـبـر تـركـيا قـد يـواجه لـيـست كـافـيـة فـفـضال عن قـلـة طـاقـته
مشـاكل سياسـية في ظل ظـروف احلرب.  إن عرقـلة تصـدير النـفط العراقي في
ــيـة الــراهــنــة وضع في االقــتـصــاد الــعـراقي ظل األوضــاع االقــتـصــاديــة الـعــا
هم واعـتـماده الـكلي عـلى الـنفط سـتـكون له نـتائـج كارثـية عـلى الـعراق.لـذا من ا
لف الـثاني الـذي يجب تـاحة. امـا ا االسراع بـالتـفتـيش عن اخليـارات البـديلـة ا
لف األمني.  إن على صـناع القرار االسـتراتيجي الـعراقي أن ينـتبهوا له فـهو ا
أي اخـتالل امـني يـحـصل في الـعـراق نتـيـجـة هـذه احلرب ونـتـيـجـة حتول أرض
العـراق إلى ساحة مـعركة بـالنـيابة سـيؤدي بال شك إلى تـداعيات أمـنية خـطيرة
ـمكـنـة هي استـثـمار داعش يـجب حـسابـهـا بدقـة أبـرز هذه الـتـحديـات األمـنيـة ا
واالرهاب لالوضـاع وثاني هذه التـحديات األمنـية سيتمـثل في منع طرفي نزاع
ـصالـح العـراقيـة بحـجـة أنهـا تسـتـخدم لـتهـديد أمن من اسـتـهداف األراضي وا
الطـرف اآلخـر.  من هنـا يـجب احلذر مـن اي خطـاب ايـد يولـوجي غـير مـنـضبط
ن قـد (يفرحون) ا قلـته من سن   صـلحة الـوطنيـة العراقـية.بقي ان أذكـر  با
ان اي حرب ستدخلها نطقة بضـرب ايران بحجة تقليم اضافرها في الـعراق وا
السـبـاب كـثيـرة لـيس مـجالـهـا هذا ايـران سـيكـون الـعـراق فيـهـا اول اخلـاسرين
ان الـعـراق هو وطـنـكم ـ االيـدلـوجـيـ ـقـال. كـمـا أقـول لـلـحـا ا
الـــذي بــدونه ســـوف لن يــكــون لـــكم غــطـــاء وســتــعــودون
مشـردين خارجه كـما كـنتم.وأقـول لشـعب العـراق حماك
ؤدجل وكل من الله مـن قصيـري النـظر والـطائـفيـ وا

او عقيدته فوق مصاحلك. او حزبه يضع مصلحته

ـواطـنـ وفـرق اتـصـال سـريـعـة بـ ا
ــدني الـتي أجــرت فـعــالـيـات الــدفـاع ا
ــواقع في وقت ــارســات فـي تــلك ا و

سابق).
وشــاركت هــيــئــة الـنــزاهــة اإلحتــاديـة
بـالدورة  13لـفـريق إستـعـراض تنـفـيذ
كـافحة الفساد.وقال ية  اإلتـفاقية األ
بـيـان تلـقته (الـزمان) أمس إن (الـهيـئة
شاركتها  في اإلتفاقية مثلت العراق 
ـكــافــحـة الــفــسـاد بــالـدورة ــيــة   األ

ذكورة). ا
 وأضــاف أن (الـفــريق احلـكــومي بـدءاً
من رئـيس الهيئة عالء جواد الساعدي
ــالــيـة رافل ورئــيس ديــوان الــرقـابــة ا
ؤتمرالذي ياس خضير إستعرض با
يُــعــقـــد بــفــيــيــنــا لــلــمــدة من 17-13 
حـزيـران احلـالـي مـدى الـتـزام الـعراق
ــتــطـلــبــات اإلنـضــمـام بــاإلســتـجــابـة 
كافـحة الفساد ـتحدة  إلتـفاقية األ ا
ــوجب الــتي إنــضـم إلــيــهـا الــعــراق 

القانون رقم 35 لسنة 2007).
واشـــار إلى أن (الـــفــريـق إســتـــعــرض
جــهــود الــعــراق في تــنــفــيــذ مُــقــررات
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ـــدني في حـــددت مـــديـــريـــة الـــدفـــاع ا
ـواقع مــيــسـان  3مــواقع عــدتـهــا من ا
اخلـطرة التي شـملتهـا خطة استـباقية
ـنـاطق ـديـريـة وأهم تـلك ا أطـلــقـتـهـا ا
ـلح هـي اجملـمع الـسـكـنـي الـعـمـارات ا

وسط مدينة العمارة.
وقــال مــديــرهــا الـعــمــيــد ربــيع ديــنـار
لـ(الـزمان) امس إنه ( حتـديد منـطقة
لح" منطقة بالغة الـعمارات السكنية "ا
اخلـطـورة بسـبب كثـرة حوادث اإلنـقاذ
فـيـهـا نـتـيجـة تـقـادم وتـسـاقط عدد من

ساللم تلك العمارات).
WO U³²Ý«  «uDš

ـديـريـة أبــلـغت مـحـافظ وأضــاف أن (ا
مـــيــســان بــذلـك واتــبــعت 3 خـــطــوات
اسـتبـاقيـة األولى تنظـيم حمـلة تـوعية
لـسكـنة تلك الـعمـارات وكذلك تعـريفهم
ــخــاطــر االقــتــراب أو الــتــواجــد في
ــتـهـالـكـة واحملـور األبــنـيـة والـساللم ا
الـثـالث كان بـتـوزيع بـوستـرات وأرقام
ـدنـي لـضـمــان إيـجـاد حــلـقـة الــدفـاع ا

في مـجـال تـفـويج الزائـرين اإليـرانـي
إلى الــعـتـبـات الـديـنــيـة). عـلى صـعـيـد
ـرور العـامة آخـر (خـصصت مـديريـة ا
ثـالثــة مــواقـع لــتـــســجــيـل الــدراجــات
الـنــاريـة). وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
ــواقع الــتي خــصــصــتــهــا أمـس إن (ا
ـديـريـة هي احلـسـيـنـيـة والـتـاجـيـات ا

والرستمية ). 
WOK×  WDMŠ

إلـى ذلك (تـــــواصل وزارة الـــــتــــجــــارة
إســتـقـبــال مـسـوقي احلــنـطـة احملــلـيـة
خملــازن وســايـلــوات الـشــركــة الـعــامـة

لتجارة احلبوب).
وأكـد مـدير عـام الـشركـة مـحمـد حـنون
مـــتـــابـــعـــة فــروع نـــيـــنـــوى وكـــركــوك
ومـــحـــافـــظـــات كـــردســـتـــان بـــصـــورة
ـواقع بـأهــمـيـة مــسـتـمــرة وتـوجـيـه ا
تــسـهــيل اإلمــكـانــات كـافــة لـلــفالحـ

وضمان عدم مبيت السيارات وإستالم
جـــمـــيـع الـــشـــاحـــنـــات الـــتي تـــصل).
وأضـاف في بيان تلـقته (الزمان) أمس
إنه (فـي العام احلـالي جتاوزنا الـكثير
الـسـياقـات الروتـينـيـة ومنـحنـا الفالح

الـطمأنـينة بـتسويق احملـصول خملازن
الــوزارة بــعــد أن حــددنــا ســعــر شـراء
واحـــــد ودرجــــة واحـــــدة ).وأوضح أن
ـوسم يسوقون (الـفالحون بدأوا هذا ا
مــحـصــولـهـم بـدون خــوف من الـرفض
وحتــــويل احلـــنـــطــــة إلى درجـــة أدنى

وسعر أقل). 

ـالـية ـستـحـقات ا وكـشف عن صـرف ا
وتـسليمـها للفالح بـدون تأخير. مـبيناً
أن (إجـمـالي كـمـيـات احلـنـطـة احملـلـية
الـتي سُلمت لغـاية أمس جتاوزت أكثر
مـن مــلــيـون و 742طــنــاً مـن احلــنــطـة
ـــزيـــد في تـــصـــاعـــد وتـــيــرة ونـــأمل ا

التسويق باأليام القادمة). 

w½«bL(« ÊU³CG « ”«d

عمان

محمد مهدي اجلواهري

قاسم حموديتوفيق السمعاني

الـطالـباني  162صـوتـاً  فاضل مـهدي
161 صــوتــاً  مـحــمـود اجلــنـدي 132
صـوتـاً  واألعضـاء اإلحتـياط هم خـالد
الـــــدرة  ومــــنـــــيـــــر رزوق . ومن خالل
إسـتـعـراضـنـا ألسـمـاء الـهـيـئـة اإلدارية
األولـى  جنــد أن جـــمـــيع أعــضـــائـــهــا
تـقــريـبـاً بـإسـتـثـنــاء مـحـمـد الـسـعـدون
وقـاسم حـمودي وفـاضل مـهدي وخـالد
ــوالــ لـــلــحــزب الـــدرة  كــانــوا مـن ا
الـــشــــيـــوعي  وبـــعـــد ثـالثـــة أيـــام من
إنــتـخــابـهــا  قـابــلت الـهــيـئــة اإلداريـة
رئــــيس احلـــكــــومـــة الــــزعـــيـم قـــاسم 
ارسة مهـامها  فكتبت وإنـطلقت في 
إلـى وزارة اإلرشـــــــــــاد بـــــــــــضــــــــــرورة
(إســتــشــارتــهــا قــبل مــنـح أي إمــتــيـاز
جــــديـــد) إلصـــدار الـــصــــحف  وعـــنـــد
(إخـتيار الوفـود الصحفـية التي ترافق

ا ال يـعـطي للـصـحفي أيـة فـسحـة مسـتـدامة من الـعـمل في مجـال الـصحـافـة ر
هنة من نــــكد  وان وجدت مثل هـذه الفســــحة ا يغلب عـلى ا البـهجة والفـرح 
فأنـها  دومـا ما كـانت تنـتهي في عـقل وذات الصـحفي عـند الـهمـوم التي الزمت
واطن فـي وطــن اآلالم واحملـــن  ذلك هو حال الـصحفي الـعراقي كمـا رأيتها ا
وعـشـتـهـا مـنـذ مـا يـزيـد عن أربـعـة عـقـود مـضت  أي من الـصـحـفـيـ الرواد 
ولـيس من جـيل الصـحـفـي الـشـباب والـذين أغـلـبهم فـتح عـينـيه لـيـمارس مـهـنة
الصـحافة في العقد األول من األلفية الثالثة  والتي هي من أصعب العقود على
ـسـاحـة في الـكـتابـة والـتـعـبـيـر عن الـرأي ألنـهـا ســــعة ذات الـرغم من ســــعـة ا
شـــــعب وبـروج لــهـا بـدايــة ولـيس لــهـا نــهـايـة تــوصـله الى الــهـدف الــذي يـبـغي

الوصول اليــه.
ـتـاعب  ولـكل الـذين حتـمـلوا مــن كل هــــذا الـشـقـاء لـكل الـعـامـلـ في مـهـنـة ا
ـهـنـــة وفي الـزمن الـصـعب ـســؤولـيـة لـهـذه ا ـسـؤولـيـة لـيـضـعـوهم في قـمـــة ا ا
مـسـؤوليـة أخالقـيـة ومـهـنـيــة   أن عـلـيـهم  تـقـد  شيئ مـلـمـوس يـشـعرون من
خالله أنهم في أولـويات االهتـمام الـذي يناسب تـضحيـاتهم وعـطاءهم ومكـانتهم
في الدولة واجملـتمع  كونهم السلطـة الرقابية على كل نشاطـات السلطات العليا
ان واحلكومة  على الرغم في الدولـة وأولها الرئاسات الثالث اجلمهـورية والبر
ة سا ا يطـلق عليهم بالسـلطة الرابعة  وهي سـلطة القلم يلـيق بهذه األسرة ا
ـتـابـعـة لـبـنـاء مـؤسـسـات الـتي تـمـارس من خاللـه دورهـا اخلالق في الـرقـابـة وا
الدولة وفـيه مستـلزمات الـتطور ألعضـائها وألبـنائها الـذين يخطـون خطى أبائهم
وأمهـاتهم في العـمل الصـحفي وامـتهانه عـلى أسس علـميـة ورصينـة ومضـمونة
قـانـوناً حـ يـتـقـاعد الـصـحـفي ألي سبب كـان لـتـمـارس دورها في الـكـثـير من
الفعـاليات والـنشاطـات خاصـة إذا ما علـمنا أن نـقيب الصـحفيـ العراقـي هو
رئـيس احتـاد الـصـحـفــيـ الـعـرب وعـضـو اإلحتـاد الــدولي لـلـصـحـفـيـ  ومن
دواعي فـخـرنا نـحن الصـحـفيـ العـراقـي أن يـرأس احتاد الـصـحفـي الـعرب
ا نـقـيب الـصـحفـيـ الـعـراقـيـ وله دور بارز فـي االحتاد الـدولي لـلـصـحـافـة 
يـدعـونـا ذلك الى أن نـكــون أعالم عـراقـيـة لـهـا األثـر الـبـارز في كل لـقـاء وجتـمع
ــرمـوقــة لــلــصـحــفــيـ ـكــانــة ا مــحــلي وعــربي ودولي فــأن ا
نظورين العربي والدولي في العـراقي ولبلدنا العراق في ا
اجملال الـصحـفي واإلعالمـــي  مبـارك لألسرة الـصحـفية
ـئـــة . ولشهداء الصحافة عيـدهم الثالث واخلمسون بعد ا

الفردوس األعلى .      
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عـــــقــــد في بـــــغــــداد اجــــتــــمــــاع
مشترك محافظ ذي قار محمد
هـادي الـغـزي ونـواب احملـافـظة

ـتــظــاهـرين ــثــلي ا وعـدد من 
من اخلـريجـ والكـسـبة لـبحث
مخـرجات قـانون الـدعم الطار

ان  الذي اقره البر

ـكاسب وتـناول االجـتمـاع اهم ا
الـتـي حـصـلت عـلـيـهـا احملـافـظة
ــذكـور وحتــديـدا في الـقــانـون ا
تـخـصـيـصـات صـنـدوق االعـمـار

وتـضــمــ حـقــوق احملــاضـرين
واالداريـ وحــمـلــة الـشــهـادات
الـــعــلـــيـــا واخلــريـــجــ االوائل
فضال عن استـحداث الف درجة
وظـيفـية بـصفـة عقـد للـمحـافظة
.وكـــــــشـف احملــــــــافظ اثــــــــنـــــــاء
االجـتـمـاع عن تـلـقيه تـطـمـيـنات
ـالــيـة بــتـضــمـ من الــلـجــنــة ا
درجــات احلــذف واالســتــحــداث
ـوازنة االحتادية ضمن قانون ا
ـقـبل . كمـا قـدم  الـنواب طـلـباً ا
ــنــاقــشــة الى رئــاســـة الــوزراء 
مــلـف اخلــريـــجـــ والــكـــســـبــة

والعاطل في احملافظة.
من جهـة اخرى قال مـدير بـلدية
الــنــاصــريـة ان اكــثــر من ثـالثـة
االف قطعة ارض سـكنية وزعت

دون صورة قيد او متداخلة.
وذكـر محـمد عـكاب في تـصريح
له ان قطع اراضٍ سكنية وُزعت
ـاضـيـة من دون خالل الــفـتـرة ا
صـورة قيـد بـلغت 2500 قطـعة

W U×B « bOŽ w  wK(« b¹“ v ≈
في عــيــد الــصــحــافــة  اقــول لــزيـد
احلـــــلي ..اهـال بك مــــــشـــــرقـــــا مع
ا كـالفـجر اشـراقة الـصبـاح  مسـا
ة وديعا كالليل  طيبا بطعم الدو
ــاء   وقــويــا كـانه رقــيــقــا بـرقــة ا

سعفة خستاوية.
ال يـغـتـاب احـدا وال احـد يـغـتابه ال

يكره احدا وال احد يكرهه.
ال يـؤخــر عـمـله الى يـوم اخـر  الن
ـعزة ابـنائه.مـشهور الزمن عـنده 
ال يــحب الـشـهـرة اكـررهـا.. نـظـيف

القـلب واليـد واللـسان .جـيبه فارغ
لوء فوق اي اعتبار. وضميره 
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لم يـشـكـو مـنه من عـمل معـهم وهم
كـــثـــر  وهـــذه مـن مـــعـــالم الـــرجل
الــــدؤوب .. عــــرفــــته طــــالــــبــــا في
ــتــوسـطــة  وكــنت انـا الــدراسـة ا
استـاذه  وهو كمـا رايته اول مرة.
زيــد احلـلى مـزكى مــحـلى  بـكل مـا
يـسـر..انه اثـبت نـظـريـة ان الـكاتب
كن ان ينجر الى مزالق الكبير ال 

»ŸUL²ł∫ محافظ ذي قار يترأس اجتماعاً

اس .قـال مـقـرب منه انه ونـحـات ا
ــعـاش. لــكن كل من ـر بــضــيق ا
بــيــته قــد تــعــلــمــوا مـنـه الــكــفـاف

والعفاف   
والــبـــعــد عن الــزفـــاف فــلم يــزاحم

استاذه كاتب هذه احلروف.
سألتني ام هـادي...سيد اشو صار
كم سنة بال زواج  فأجـبتها...ح
ــعــمـر من يــكــبـر الــعـمــر يــتـزوج ا
الـــــتـــــاريـخ.. تـــــزوجت الـــــتـــــاريخ

فاطمئني !
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إقرار قانون األمن الغذائي..
 إجناز كبير 

شرط تأم أن تذهب 
ال جلـيوب الـ 25 ترلـيـون لـتحـسـ حـياة الـنـاس 

الفاسدين الذين افقروهم.
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بيروت

مــررت قـــبل مـــدة بــاوقـــات صــعـــبــة
ضـاقت بي الـدنـيـا وشـعـرت حـيـنـهـا
جــراء ـــلل والــضـــجــر  , بــاحلـــزن وا
ر ضطـربة التي  االوضاع العامـة ا
بــهـــا الــبــلـــد من ازمــات ســـيــاســيــة
واقتصاديـة وصحية وامـنية عكست
بظاللـهـا عـلى واقع حيـاتـنـا اليـومـية
وعلى اثر ذلك بـدات ابحث عن كتاب
يؤنـسني ويـنـسيـني  همـوم ومعـاناة
ـشاعـر الـسـلبـيـة  ويرفع احلاضـر وا
ـصـادفـة من طـاقـتي االيـجــابـيـة وبـا
قرات مـقالـة بعـنوان ( زيـد احللي في
عيـون االخرين  ) بـقلم الـزميل
الـــــكــــــاتب والــــــنـــــاقـــــد
ــعــروف والــصــحـــفي ا
(حــــمـــــدي الــــعــــطــــار )
مــنــشــورة في  جــريــدة
الـزمـان الغـراء عـرفت
من خاللــهــا صــدور
كتاب جديد بعنوان
(شــــــكـــــرا قــــــالـــــوا
في..كــتــبــوا عــني )
لـلـكـاتـب الـصـحـفي
اخملــــــــــــــــضـــــــــــــــرم
واالعالمي الــكـبــيـر

ثابة هدية زيد احللي  الكتاب كان 
وفــاء وعــرفــان  مـن االســتــاذ احلــلي
الى الـذين قـالـوا فـيه او كـتـبـوا عـنه
قـاالت كـتبت تضـمن مـجمـوعـة من ا
بـــاقـالم رواد الـــصــــحـــافـــة الــــكـــبـــار
مارس االعزاء  و  كاتب والزمالء ا
هذه الـسطـور مـنهم . وجـدت في هذا
طبـوع الراقي ضالـتي ومؤنسي ..  ا
وبعد جهد جهيد حصلت على نسخة
 مــنه عـن طــريق الـــصــديق الـــزمــيل
الــصــحـــفي احــمــد عـــبــد الــصــاحب
ابــهـرني  الــكــتـاب بــقـيــمــة مـحــتـواه
وبــجـــمـــالــيـــة غالفه االنـــيق وبــدات
بقراته بـرغبـة وفضول  وقد اغرتني
مــقـــاالت  الــرواد  الـــكــبـــار والــزمالء
ـمــارسـ االعـزاء  الــتي تـضــمـنت ا
افـكــار وروى وذكــريــات ووقــائع كـان
ـتــالق اسـتــاذنـا ــبــدع ا مـحــورهـا ا
احلــلي كــتــبـت بــاشــكــال واســالــيب
صـحــفـيــة بـارعــة وجـذابــة  ال تـدعك
ــقـــالــة تـــغــادر مـــقــالـــة  اال ان تــتـم ا
الـتــالــيـة فــقـد  رســمــوا لـنــا  صـورة
حقيقيـة ناصعة و مـجسمة عن ابداع
ومـهــنـيــة وانـســانـيــة واريـحــيـة زيـد
احللي الصحـفي الكبـير الذي مارس

وبات كل اشـكـال الـعــمل الـصـحـفي  
ـــثل لـــنـــا رمـــزا كـــبــيـــرا مـن رمــوز
الصحافة العراقـية انه حقا يستحق
ـقاالت التي كتبت وبجدارة كل هذه ا
عـنه  ويـتــوجب عــلـيــنــا ان نـحــتـفي
تالق الناجح. بدع ا ونفتخر بهذا ا
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ـصري الـشقيق كمـا يفتـخر الـشعب ا
بـالـصـحـفي الــكـبـيـر مـحـمـد حـسـنـ
هيـكل  .مـسك اخلـتـام نـقـول  : شـكرا
جـزيال لـلـكـاتب الـصـحـفي  اخملـضرم
واالعالمي  الـــكــبـــيــر االســـتــاذ  زيــد
احللي وسلمت يـداك وقلمك الرشيق
الــبـــارع  عــلى اعـــداد واصــدار هــذا
طبوع النفيس  الذي يعتبر جتربة ا
فريـدة في دنـيـا الصـحـافـة العـراقـية

فــقــد اغــنــيـت به احملــتــوى الــفــكــري
ا والتـاريـخي والصـحفـي العـراقي 
ورد  في مـقــاالت الـكــتـاب مـن افـكـار
وشـذرات ادبـيـة  وتـاريـخـيـة وفـكـرية
وصحـفـيـة ابداعـيـة. امـل ان نـلـتقي
مـعـكم بـكـتـاب جـديـد يـكون مـن بـنات
ـــبــدعـــة .واخــيـــرا نــقــول افــكـــاركم ا
السـتــاذنـا الــقــديـر زيــد احلـلي  :  ان
ــتـواضــعـة كـلــمــات هـذه الــسـطــورا
وليـست جـاءت عـفويـة ومـن القـلب   
من باب اجملاملـة واالطراء نسال من
ن عـلـيــكم  بـاخلـيـر الـله تـعــالى ان 
ديد ووالعافيـة والسعادة والـعمر ا
ـــواصــلـــة رســالـــتــكـم الــصـــحــفـــيــة
ـزيد من االنـسانـيـة  و نـتـمـنى لـكم ا

النجاح والتوفيق.
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بغداد

السجال والدليل من شخصيته.
لبس وسيم  انيق  رشـيق ..في ا
والــكــتـــاب ال يــجــرح خــصــمه وال

يتشفى به ان الم به مصاب.
انه مـــجــمع الـــقــيم  لـم يــدخل في
حسابه ديـنار غير راتـبه التقاعدي
..انه مثال للـصحفي العراقي  انه
ـثـال في حيـاد الرأي زيـد احللي. ا
بـرأ من عيـوب ركبت والعـقيـدة  ا
ـفردة غـيـره. ولم يـركبـهـا  يـضع ا
ـــكــانــهـــا. وكــانه صـــائغ الــذهب

او مــتـداخــلــة مع امــاكـن اخـرى
كـاســواق جتـاريـة او مـسـاحـات

خضراء بلغت 900 قطعة.
واضـاف  ان (الــدائـرة اتـخـذت
االجــــراءات الـالزمــــة حلل هــــذه

شكلة). ا
واعــلـنت صـحـة ذي قـار  نـهـايـة
اضي  ارتفاع اعداد االسبوع ا
وفـــــيـــــات واصــــابـــــات احلـــــمى
الـــنــزفـــيــة فـي احملــافـــظــة خالل

العام اجلاري .
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وقـــال مــديــر الــصـــحــة الــعــامــة
حــســ ريــاض في تــصــريح ان
(الــــفــــحـــوصــــات اخملــــتـــبــــريـــة
اجلــــديــــدة اثــــبـــتـت تــــســـجــــيل
ـرض احلمى إصابـات جـديدة 
الـنزفـيـة في عمـوم مـحافـظة ذي
قــــــــــار) . وأضــــــــــاف ان (عـــــــــدد
ـــتـــوفـــ بـــهـــذا ـــصـــابـــ وا ا
الـفيـروس الـقـاتل ارتفع الى 58
مصاباً  فيما ارتفع عدد حاالت

الـــوفــيــات الى 14 حـــالــة وفــاة
رض احلمى النزفية).

يـذكـر ان صحـة ذي قـار اتـخذت
اإلجــــــراءات الالزمــــــة من نــــــقل
ــــــــصــــــــابـــــــــ داخل وعــــــــزل ا
ـــســـتــــشـــفى بــــاإلضـــافـــة الى ا
إجـــراءات الــــصــــحــــة لـــعــــوائل
ــــــاذج ــــــصــــــابــــــ واخــــــذ  ا
مختبرية للتاكد من سالمتهم .
وب ان (احلمى النـزفية مرض
كن فـيـروسي يهـدد احلـيـاة و
أن يــــتــــســــبب بــــتــــلـف جـــدران
األوعــيـة الــدمــويــة الـصــغــيـرة
ومن ثم نـزيف دمـوي ويـنـتـشـر
عـــنــد مـــخـــالـــطــة احلـــيـــوانــات
ــــصــــابـــــة به أو احلــــشــــرات ا
وغــالــبــاً مـــا يــنــتــقل عن طــريق
حـشـرة القـراد (وتـعتـبـر ذي قار
من اكثـر احملافـظات تـضرراً من
وبـــاء احلــمـى الــنـــزفــيـــة الــتي
ـــــواشـــي إلى تــــــنــــــتـــــقـل مـن ا

اإلنسان .
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زيد احللي
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-1-
ردود الـفـعل عـلى مـا يـتـعرض لـه االنسـان في مـسـاره احلـيـاتي مِنْ ظُـلم وعدوان
وَغَـمْطٍ لـلـحـقـوق قـد تـدفع به الى اخـتـيـار صِـيـغـةٍ شـديـدة احلدّة ولـكنْ لـيس ازاء

يه فقط بل ازاء الناس أجمع ..!! ظا
-2-

ـكـان اغمـاض الـنـظـر عن اجلـوانب االيجـابـيـة في احلـيـاة  وَبَخسْ ومن اخلـطـأ 
ـوجودة حـقهـا  واصدار األحـكام الـقاسـية بِال هوادة ودون العـناصـر اجلميـلة ا

استثناء على اجلميع ..!!
-3-

اسمع ما قاله أحد الشعراء :
الناسُ في كل العصور 
هُم الضواري الكاسِرَهْ 

ا أسالوا  خَضَبُوا األكفَّ 
مِنْ دماءٍ طاهِرَهْ 

ومضْوا يعيثون الفساد 
قياصراً وأكاسَرهْ

أرأيت كيف جعل اجلميع كالوحوش الضارية ?
فاين هم الطيبون ?

أين هم أصحاب النزعة االنسانية ?
تمسكون بأهداب القيم األخالقية ? أين هم ا

أيصح أنْ نعتبرهم كالوحوش الكاسرة ?
إنْ التطرف والغلو مرفوضان رفضا قاطعا في مطلق األحوال وبال استثناء .

ثم كـيف صـار الـناس جـمـيـعـا من اجملـرم الـذين مـارسـوا عـملـيـات الـقـتل حتى
ـا أسـالــوا من الـدمـاء مع أنّ مـجـمـوع اجملـرمـ الـقـتـلـة في اصـطـبـغت أيـديـهم 

اجملتمع ليسوا إالّ نسبة ضئيلة بالقياس الى اجملموع العام للسُكّان .
كـيف يُـحكمُ عـلى النـاس جـميـعا بـأنهـم قيـاصرة وأكـاسره مألوا الـدنـيا بـالفـساد

وايذاء العباد ?
اذا  جتـاهل  الذين ـتقـون و أكثـرهم بعـيدون عـن السـلطـة وال سيـما االبـرار وا
يــؤثـرون عـلـى انـفـســهم ومـصـاحلــهم ولـو كــان بـهم خـصــاصـة ومـا هــو بـاحلـكم

الصائب .
-4-

وأخيراً :
ال خيـر في كل رأي مـصدرُه االنـفعـال الـعاطـفي والبـعد

وضوعية والعقالنية. عن ا
ومشـكلة العالم اليوم تـكمن في اخملاطر التي تهددهُ مِنْ
ن ـتطرف والغالة  ابتداء بـاالرهابي وانتهاء  قِبل ا

يعتبر الشعوب البقرة احللوب .
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قبل أشهر قلت:
على قادة الشيعة ليس بـالضرورة أن يكونوا في احلكومة

ويجب أن يكونوا في إدارة احلكم.
ــسـتـقــلـ أن يـحــقـقـوا اهــدافـهم من خالل عـلى ا
شاركة في احلكومة لتحقيق اهداف اجلمهور. ا
اليـوم أقـول على األطـراف الـسيـاسيـة الـتي وقعت

الوثيقة الوطنية لعودة الصدر االستقالة.

الصحـافة احلرة اتسمت بـدفاعها الشجـاع عن حقوق شعبنـا وطموحاته وحريته
ومـصـاحله عـبـر تـأريـخـهـا الـطـويل مـنـذ يـوم اخلـامس عـشـر من شـهـر حـزيـران
واإلعالن عن انطالق صحيفة (الزوراء) في بغداد عام 1869 مع ايقاد شمعتها
هنية العالية من تواصل المتالك الكفاية ا ـؤسسات اإلعالمية ا األولى وسعي ا
نـطقة بـواسطة اجل صنـاعة خطـاب الدولة عـبر اإلعالم األفـضل على مسـتوى ا
علوماتي وتوفير التوجيه الالزم ساعدتهم في فرز الدفـق ا تدرب  احملتـرف وا
ا يـتالئم مع هذه الظـروف أمر حيوي لبـناء قدرات الصـحافيـات والصحافـي 
تـطلبات فضالً عن اكتـمال مضـام احلمـاية لهم عبـر استجـابة حكـومية كامـلة 
هذا اجملتـمع والتـحديات الـتي يواجهـها وتـعزيز الـثقة وطـرائق التـعامل النـاجعة

ب القوات األمنية ومنظومة العدالة والقانون. 
وتلبـية احلاجة لـوجود تشريـعات كفيـلة بتـجسيد آلـية السالمة الـوطنية ومـكافحة
اإلفالت من العـقاب ومـواكبـة لبـيئـة االتصـال واإلعالم الرقـميـة من طريق تـعاون
هيـئـة اإلعالم واالتصـاالت ومـجلس الـقـضـاء األعلى ووزارتي الـداخـليـة والـدفاع
ونـقـابة الـصـحـافيـ ومـنـظمـة الـيـونسـكـو من أجل إعـداد مـيثـاق شـرف صـحفي
ؤسـسـات احلـكومـيـة وغيـر احلـكـوميـة احملـليـة مـنـها والـدولـية داعم يـجـمع كل ا

لتنظيم بيئة العمل اإلعالمي وحتديد واجبات العامل وضمان حقوقهم. 
ـهـنة الـصـحـافـة شـعار رفـعـته مـنـظـمة الـيـونـسـكو في إذ كـان احلصـار الـرقـمي 
ي حلـريــة الـصـحـافــة وإطالق مـشـروع "كــسـر حـاجـز احـتــفـائـهــا بـالـيـوم الــعـا
ـساءلـة احلـكومـية رحـلتـه الثـانيـة بـعد مـضي خـمس أعوام لـتـعزيـز ا الـصمـت" 
تابـعات القضائية حلماية الصـحافيات والصحافي فضالً عن إحياء دورهم وا
واطـنة وتـضحـياتهم في قـراطية واحلـوار والسالم ومـفاهـيم ا في نشـر قيم الـد
ـعــركــة ضـد اإلرهــاب وقــدرتـهـم عـلـى اإلسـهــام اخلالق في مــواجــهـة اإلعالم ا

ضاد.  ا
ــقـروء أصــبح عــابـر لــلـحــدود في ظل الــعـصــرنـة ـســمـوع وا ـرئـي وا ـنــتج ا فــا
ـية ـعلـومات الـعا الـفضـائيـة واإللـكتـرونيـة بواسـطة آلـيـات التـسويق في شـبكـة ا
ستهدف ا إقليمية ودولـية واجلمهور ا وجهة ليست محلـية وا فرسالـة اإلعالم ا
ـســتـحـدثـة ضــمن الـفـضـاءات بـكل تــنـوعـاته واخــتالفـاته بـفــضل الـتـطـبــيـقـات ا
االفـتـراضيـة وأوعـية الـتـكنـولـوجيـات اجلـديدة لإلعالم واالتـصـال فأهـداف خـطة
تـحـدة قبل ثـمان ـعتـمـدة من األ ا ـية الـسبـعـة عشـر ا ـستـدامـة العـا الـتنـمـية ا
سـنـوات من أجل كـشف انـتظـامـات حـركـة بـنيـة اجملـتـمـعـات البـشـريـة وتـطـورها
لـلــقـضـاء عـلى الــفـقـر وحـمــايـة الـكـوكـب وضـمـان تـمــتع جـمـيع الــنـاس بـالـسالم

واالزدهار بحلول عام 2030.
من طريق إعـداد السياسـات العامة وحتـديد معـايير حريـة الرأي والتعـبير واحلد
من االنتهاكات وسالمتهم من االختفاء القسري والتحرّش والتنمّر ورفع مستوى
الـوعي واعـتـماد عـمـلـيـات الـرصد وإعـداد الـتـقـاريـر وتـطويـر االمـكـانـات وتـبادل
اخلـبــرات وإجـراء الـبــحـوث والــدراسـات اخملــتـصـة فــضالً عن إعــداد مـشـروع
واعـدون لتـنـمـيـة مهـارات الـشـباب اإلعـالميـة ومـزج دراسـتهم الـنـظـريـة العـلـمـية

ــهـنـة وهم طــلـبـة لــيـكـســبـوا مـؤهالت ـارسـة ا بـالـواقـع و
تــضــاف إلى شــهـــاداتــهم اجلــامــعــيــة بــعــد تــخــرجــهم
لتـمكينـهم من دخول سوق العـمل الصحافي بـوصفها

ية ومشروعها الشامل. نهج الشراكات العا

ي وكاتب عراقي  { أكاد

ـديـنـة. وأوردت وكـالـة األنـبـاء مـكـة وا
الــــســـعــــوديـــة عن مــــصـــدر في وزارة
الـــــداخــــلــــيــــة قــــوله إنّـه "تــــقــــرر رفع
اإلجـــراءات االحــتــرازيــة والـــوقــائــيــة

كافحة جائحة كورونا". تعلقة  ا
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وأوضـح أنّ ذلك يتضمن "عدم اشتراط
ــغـلــقـة لــبس الــكـمــامـة فـي األمـاكن ا
ــسـجـد احلــرام في مـكـة بــاسـتــثـنـاء ا
دينة" ـسجد النبـوي الشريف في ا وا
الــلـذين سـيـزورهــمـا احلـجـاج بـأعـداد
ـقبل. واحلج مـن أكبر غـفيـرة الشـهر ا
الــتـجــمـعـات الــبـشـريــة الـســنـويـة في
الــعــالـم وبــؤرة رئــيــســيــة مــحــتــمــلـة
ثل تنـظيمه في النـتشار األمـراض و
الــعـادة حتـدّيـا لــوجـسـتـيــا كـبـيـرا إذ
ـواقع يــتـدفّق ماليـ احلــجـاج عـلى ا
زدحـمـة. ويقـتصـر حج هذا الـديـنيـة ا

ن هم أقل الـعـام عـلى الـفـئـة الـعـمريـة 
من 65 عــامـا مع اشــتـراط اسـتــكـمـال
الـــتــحــصــ بــاجلـــرعــات األســاســيــة
ــعــتــمـدة في بــلــقـاحــات كـوفــيـد- 19ا
وزارة الـصـحة الـسـعوديـة. واشـترطت
الــســلــطــات عــلى احلــجــاج مـن خـارج
ـمـلـكة تـقـد نتـيـجة فـحص فـيروس ا
كـورونا سـلبيـة لعيـنة أخذت خالل 72
ــغــادرة. وتــعــلن ســاعــة قــبـل مــوعـد ا
ـقبل الـسـلـطـات الـسعـوديـة األربـعـاء ا
عـن أسـماء الـفـائـزين بـقـرعـة احلج من
داخـل الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة. وفـي أوائل
ـمــلـكـة ـاضـي أعـلـنـت ا آذار/مــارس ا
ا في ذلك الـتباعد رفـع معظم القـيود 
االجــــتــــمـــاعـي في األمـــاكـن الـــعــــامـــة

واحلـجـر الـصـحي لـلـوافـدين الـذين 
تـــطــعــيــمــهـم وهي خــطــوات كــان من
ــتــوقع أن تــكــون مــقـدمــة لــلــســمـاح ا
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استحدثت السعودية بوابة الكترونية
حكومية تتيح للراغب بتأدية مناسك
احلـج من الـعـديـد من الــدول الـغـربـيـة
الــتـسـجــيل مـبـاشــرة لـلـحــصـول عـلى
الـتأشـيرات الالزمـة في خطـوة تهدف
للقضاء على "وكاالت السفر الوهمية"
عـلى مـا أفـاد مـسـؤوالن وكـالـة فرانس
بـرس فـيـمـا سـيـرت اخلـطـوط اجلـويـة
الــعـراقــيـة اولى رحـالتـهـا الـى الـديـار
ـقدسـة أمس  واظـهر فيـديو تـداولته ا
مـواقع التـواصل االجتـماعي استـقباالً
حـافالً بالورود للحجيج العراقي في
مــطـار جــدة بـعــد وصـولـهـم عـلى مـ
الـطـائر االخـضـر امس. ويأتـي النـظام
اجلــديــد فــيـمــا تــسـتــعــد الـســعــوديـة
لـيون مسلم بأداء احلج هذا لـلسماح 
ملكة وخارجها لكن الـعام من داخل ا
حــجّـاج اخلــارج يـشــكـلـون الــغـالــبـيـة
الــعــظـمى إذ يــبــلغ عـددهم 850 ألــفـا.
ــواطــني ويـــســري الــنــظــام اجلــديــد 
ــتــحـــدة وكــنــدا وأوروبــا الـــواليــات ا
تحدة وأستراليا حسب ما ـملكة ا وا
أفـاد مسؤول في وزارة احلج والعمرة
الـــســعــوديـــة طــلب عــدم الـــكــشف عن
اسـمه. وكان بوسع الراغب في احلج
فـي هذه الـدول التـسجـيل عبـر وكاالت
لــلــســفــر تــنــظم ســنـويــا رحالت الداء
قدسـة لكن هذا النظام كان الـشعائر ا
يـنـطوي عـلى خـطر حـدوث احتـيال أو
ـسـتــوى مـنـخـفض. تــقـد خـدمــات 
وقــال مــسـؤول ثــان في الــوزارة طـلب
أيـضـا عدم الـكشـف عن اسمه لـفرانس
برس إنّ النظام اجلديد يهدف للقضاء
عــلى "وكـاالت الـسـفـر الـوهـمـيـة" الـتي
كــانت "حتـتــال" مـالـيـا عــلى احلـجـاج.
وأعـلنت السعوديـة عن اآللية اجلديدة
ــاضي وانــتـهـت عـمــلــيـة االســبــوع ا
. وقــالت الـــتــســـجــيل مـــســاء اإلثــنـــ
الــسـلـطـات إنّ اآللـيــة اجلـديـدة تـهـدف
إلـى "ضــــــمــــــان جــــــودة اخلــــــدمــــــات
والـشـفافـيـة في تكـالـيفـهـا". وستـجري
الـــســلــطـــات الــســعــوديـــة قــرعــة بــ

ــتـقــدمـ الخـتــيـار عـدد مــتـوافق مع ا
حـــصـــة كل بـــلـــد من احلـــجـــاج. واقــر
ـسـلـمـ في هذه ـسـؤول أنّ بـعض ا ا
الـدول قـد يـكونـوا سـجّلـوا بـالـفعل مع
وكـاالت سـفـر قـبـل اسـتـحـداث الـنـظام
اجلـديد. لكنّه قـال إنّه ال يزال بوسعهم
ـشاركة في الـقرعة الـتي لم يعلن عن ا
ــا كـان تـسـجـيـلـهم مــوعـدهـا بـعـد طـا
بـواسطة وكـاالت سفر مـعتمـدة بالفعل
ملكة. واحلج هو الركن لـدى سلطات ا
اخلــامـس في اإلسالم ويــجب عــلى كل
مـسلـم تأديتـه مرة واحدة فـي عمره إن
كـان يـستـطيع ذلك. وبـلغ عدد احلـجاج

عام 2019 نحو 2,5 مليون حاج. 
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لـكـن بـعـد تـفشـي فـيـروس كـورونـا عام
 2020 ســــمـــحـت الـــســـعــــوديـــة أللف
ـمـلــكـة بـأداء شــخص فـقط مـن داخل ا
الــفـريـضـة قـبل أن يـتم رفع الـعـدد في
الـعـام الـتالـي الى ستـ ألـفـا ملـقـح
بــالــكـامل جــرى اخـتــيــارهم بـواســطـة
ــقــرر أن يــبـدأ مــوسم الــقــرعــة. ومن ا
احلــج فـي االســــــــــــــبـــــــــــــوع األول مـن
قـبل ووصـلت بالـفعل تـمـوز/يولـيـو ا
طـالئع احلـــجـــاج األجـــانب اآلتـــ من
مـلكة وذلك لـلمـرة االولى منذ خـارج ا
تـفشي وبـاء كوفيد-19.ووصـل حجاج
نورة في دينـة ا مـن اندونيـسيا إلـى ا
ـسـجد ـمـلـكـة الـسـبت لـزيـارة ا غـرب ا
الــنـبـوي قــبل أن يـتـوجّــهـوا إلى مـكـة
ــــكــــرمــــة في األســــابــــيع الــــقــــادمـــة ا
ـقبل. لـالستـعـداد ألداء احلج الـشـهـر ا
وتـسبّب الوباء فـي عرقلة كبـيرة للحج
ـمـلـكة ـوسـمـ مـتتـالـيـ وخـسارة ا
ـــصـــدر إيـــرادات رئـــيـــسي إذ جتـــني
الـــســعــوديـــة نــحــو 12 مـــلــيــار دوالر
سـنويا من العمرة واحلج. واستضافة
ـقدسـة تمنح هـذه الشـعائـر السنـوية ا
حــكّــام الــســعــوديــة مــكــانــة مــرمــوقـة
ـسـلـمـ حـول وشـرعـيـة ديـنـيـة عـنـد ا
الــعــالم. واإلثــنــ ألـغـت الـســعــوديـة
إلــزامــيــة وضع الــكــمــامـة فـي األمـاكن
ـقدسة في ـغلـقة بـاستـثنـاء األماكن ا ا

سلم من اخلارج بـوصول احلجاج ا
هـــذا الــعــام. مــنــذ تــفــشي اجلــائــحــة
ملـكة التي يبلغ عـدد سكانها سـجّلت ا
نـحو 34 مـلـيـون نسـمـة أكـثر من 778
ألـف إصـابـة بـفـيـروس كـورونـا بـيـنـها
أكــــثـــر من 9150 حــــالـــة وفـــاة وفـــقـــا

لبيانات وزارة الصحة.
مـن جهته قال مدير عـام الشركة عباس
عـمران الـزبيـدي في بيـان تلـقتـه وكالة
األنــبـاء الـعـراقــيـة(واع) إن"أول رحـلـة
لــلــنــاقل الــوطـني انــطــلــقت من مــطـار
بـغداد الـدولي الى مـطار األمـير مـحمد
ــنـورة ــديـنــة ا بـن عـبــد الــعـزيــز في ا
واخملـصـصـة لـنقل 348 حـاجـاً عراقـياً
ــــــــــــــــوســم احلـج 1443هـ /2022م".
وأضــاف أن"الـشـركـة اســتـنـفـرت كـامل
إمـكـاناتـهـا وسخـرتهـا خلـدمة ضـيوف
الــرحـمن وتـأمـ جـمـيع سـبل الـراحـة

ــــقـــرر أن يــــتم لــــهم".وتــــابع أنـه"من ا
تـــفــويج احلـــجــاج عــلى مـــ الــنــاقل
الـــــوطـــــنـي بـــــواقع أربـع الى خـــــمس
ــطــارات رحـالت يــومــيــاً من جــمــيع ا
الــعـامــلـة في الــبالد". وفـقــا لـبــيـانـات
وزارة الـصـحة. الى ذلك قـال بيـان ثان
تـلقـته (الزمـان) امس انه (بتـوجيه من
ــدني نـائل رئــيس ســلـطــة الـطــيـران ا
سـعـد عبـد الهـادي  مـدير مـطار بـغداد
الــدولي يـشــرف عـلى تــفـويج الــرحـلـة
األولـى لـلـحــجـاج الـعــراقـيــ والـبـالغ
ـــقــدســة الداء عـــددهم 348 لـــلــديــار ا
مــــنـــاسك احلج  واضـــاف انه (عـــبـــر
مـجـمـوعـة من التـسـهـيالت واخلـدمات
ــقـدمـة لـهم بــالـتـنـســيق مع الـشـركـة ا
الــعـامــة اخلـطـوط اجلــويـة الـعــراقـيـة
والــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــحج والــعــمـرة

طار). واجلهات الساندة في ا
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ذكور انفا والتي بينة واخملططات (باللغة العربـية) ضـمن الوثيقة القياسية للمشروع ا واصفات الفنية وجداول الـكميات ا وفق ا
ـكن احلـصول عـلـيـهـا بـعـد تقـد طـلب حتـريـري الى قـسم الـعـقود الـعـامـة في احملـافـظـة / وحـدة بيع الـتـنـادر مـقـابل مـبـلغ قدره
قـاولـ والشـركات الـيـة في احملافـظة فـعـلى الراغـبـ من ا (١٠٠٫٠٠٠) مائـة الف ديـنار غـير قـابل لـلرد يـدفع لـدى قسم الـشـؤون ا
ستـوفية للوثـيقة القـياسية للـمشروع انفا الى ن لهم هـوية نافذة بدرجـة التصنيف ®»½dýUŽ Ø WO?zUA…© تقد اعطـيتهم ا العـراقية 
ركزية لـفتح العطـاءات الطابق الثـاني من بناية قـسم العقود الـعامة في احملافـظة مرافق معـها التأمـينات االولية سكرتيـر اللجنـة ا
طـلوبة ـستمـسكـات االخرى ا نـاقصـة ادناه مع وصل الـشراء (بأسم مـقدم الـعطاء) الـنسـخة االصلـية مع ا ـذكورة ضـمن شروط ا ا
Âu¹ «dNþ dAŽ WO½U¦ « WŽU بينـة في الوثيقة القياسية للـمشروع انفا. وان اخر موعد لتقد وتـسليم االعطية (موعد الغلق) هو » وا
®»(?Ø∂Ø≤≥ ·œUB?*« ©f?OL≥≥∞≥ وسـتـرفض اي عـطـاء متـأخـر عن مـوعد الـغـلق وسـيتم فـتح االعـطـية بـحـضـور مقـدمي الـعـطاءات او

ثليهم الراغب باحلضور في موعد انفا.
ØWB UM*« ◊Ëdý

بلغ قدره (٦٫٩٤٠٫٠٠٠) ستة ذكـورة في ادناه و ١- تقد الـتأمينات االوليـة بنسبة ال تقل عن (١%) من مبـلغ الكلفة التخـمينية ا
شاريع او قدسـة/ بنك امانات ا مليون وتسـعمائة واربعون الف ديـنار عراقي على شكل صك مـصدق معنون الى محـافظة كربالء ا
ناقصة (وبالعملة احمللية دة ١٢٠ يـوم) من تاريخ غلق ا الية ( قدسة / قسم الشؤون ا خطاب ضمان معنون الى مـحافظة كربالء ا
ـؤسسـ (بالـنسـبـة للـشركـات حصـرا) وصادر عن مـصرف فـوض او احد ا ديـر ا ) او ا وباسم مـقدم الـعـطاء (بـالنـسبـة للـمقـاولـ

قدسة. عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء ا
ـصدقـة وكالـته النـافذة لـدى كاتب الـعدل وبعـكسه لن يـتم استالم قـاول نفـسه او وكيـله اخملول وا ٢- يتم تـقد الـعطاء من قـبل ا

االعطية مهما كانت االعذار.
ناقصة . قدم (٩٠) تسعون يوما من تاريخ غلق ا ٣- مدة نفاذية العطاء ا

ناقصة اجور نشر االعالن في الصحف. ٤- يتحمل من ترسو عليه ا
ـانعة من الـهيـئة الـعامة لـلضـرائب ٢٠٢٢ وشهادة تـأسيس الـشركة قـاول والـشركات تـقد (بـراءة ذمة او كتـاب عدم  ٥- عـلى ا
قـدمي العطاءات ماثـلة والسـيولة الـنقدية وحـسب ما مذكـور في الوثيـقة القيـاسية لـلمشـروع انفا ) وال يوجـد افضلـية  واالعـمال ا

. احمللي
ـشروع ـقاول) الـسلـفة فال يـحق له ان يطـالب بـاية تـعويـضات وعـليه االسـتمـرار بتـنفـيذ ا ٦- في حـال تأخـر الصـرف وعدم مـنح (ا
ـــــــــادة ضمون ا ستحـقاته اصوليـا دون االخالل  اليـة التي قدمها ابـتداء عند االحـالة وتستـمر مطالبـته  اعـتمادا على كـفاءته ا

دنية. قاولة العمال الهندسة ا (٦٢/ط) من شروط ا

قاول او الشركة سلفة تشغيلية. ٧- ال يتم منح ا
 Uþu×K*«

شروع (١٢٠) مائة وعشرون يوما. ١- مدة ا
٢- الكلفة التخمينية (٦٩٤٫٠٠٠٫٠٠٠) ستمائة واربعة وتسعون مليون دينار .

٣- احملافظة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ـقـاول تـدوين االسـعـار في جـدول الـكـمـيات رقـمـا وكـتـابـة وبـشكـل واضح وان يـكون خـالي من احلك ٤- على جـمـيع الـشـركـات وا

والشطب.
qJO?¼ cO?HM?ðË `K ?*« w²¹d?J½u?J « VB? «Ë fO³? «Ë œu?LK?'« ‘d Ë q¹b?F²? «Ë jAI? « w¼Ë WO?½b*« ‰U?LŽô«) ـشروع يـتضمـن عبارة عن ٥- ا
qš«œ jÐd? «Ë l b? «Ë V× ? « VO?ÐU?½ô jÐd? «Ë VB?M? « ‰U?L?Ž«Ë  U?I?×K?*« e?O?N?& l  ≤ Ø œb?Ž  U? ?C?  qO?GA?ðË h×?  VB?½Ë e?O?N?&Ë V×?Ý

rK  ¥∞∞ WHK²  —UD UÐ »u³?½« b  eON&Ë rK  μ∞™ ¥ w Oz— q³O  l?  Í« w  w  ¥∞∞ W u×  eON&Ë  U CL?K  nIÝ ¡UA½«Ë WŁö¦ «  UFL:«

UH‰© وكل ما يتـطلبه العمل ô  ôuNM?  qLŽË W¹b³? « dN½ d³Ž rK?  ¥∞∞ »u³½ô Íb¹b?Š d ł qLŽË  U?I×K*« W U?  l  Â μμ∞∞ ‰uDÐ rK  ≥∞∞Ë

رفقة. وحسب جداول الكميات ا
قدسة. قدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء ا ٦- حتديد رقم صندوق البريد 

ناقـشة اراء ومالحظات ?¦dNþ d?AŽ WO?½U»© في قـسم العقـود العامـة  «® WŽU ? « ≤∞≤≤Ø∂Ø±π ·œUB?*« ©bŠô«® Âu¹ ؤتمر ٧- موعـد انعقـاد ا
شاريع اعاله. قاول الراغب بتقد عطاءاتهم لتنفيذ ا ا

.(http://www.karbala.gov.iq/) -:٨-  نشر االعالن انفا على موقع احملافظة على االنترنت
ؤهل والراغب في احلـصول على معلومات اضافـية ارسال االسئلة عبر عـنوان البريد االلكتروني ٩- بامكان مقدمي العطـاءات ا
لقسم العـقود العامة (okoodkerbala2008@gmail.com) لالجـابة على استفـساراتكم من الساعـة الثامنة صـباحا والى الساعة

الثانية عشر ظهرا وحسب ما مب في ورقة بيانات العطاء ضمن وثيقة للمشروع انفا.
قدسة) وال يسمح بتقد العطاء الكترونيا. شار اليها انفا هي (محافظة كربالء ا ١٠- العناوين ا
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نـود الـتـنـويـه بـأنه  تـمـديـد مـوعـد الـغـلق لـلـطـلـبـيـة اعاله لـغـايـة يـوم
ـوافق ٢٠٢٢/٦/١٥ الــسـاعـة الـثــانـيـة عـشــرة ظـهـرا بـدال من االربــعـاء ا
٢٠٢٢/٦/١  وفي حــالـة مـصـادفـة يــوم الـغـلق عـطــلـة رسـمـيــة يـسـتـمـر

االعالن الى ما بعد العطلة .. مع التقدير

PRICE

٣٠٠٫٠٠٠
IQD

ITEM

1-

REQ NO

704-2022-E

DESCRIPTION

QMT1 lube oil
 Electrical Substation
بلغ التخميني للمناقصة ا
( $٤٫٠٣٧٫٠٠٠) اربعة مالي
وسبع وثالثون الف دوالر

امريكي
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تـعـلن شـركـة الــفـاو الـهـنـدسـيـة الـعـامـة إحـدى تـشـكـيالت وزارة األعـمـار واإلسـكـان والـبـلـديـات
واألشـغال العامـة الكائنة في بـغداد / التاجـيات / مقابل معـهد النفط الـعربي عن إجراء مزايدة
علنيـة لبيع ( آليات مـستهلكة ) في مـقر الشركة الـواقع في منطقة الـتاجيات مقـابل معهد النفط
صادف ٢٠٢٢/٦/٢٦ الساعة العاشرة صـباحا وفقا إلحكام قانون العربي وذلك في يوم االحـد ا
زايدة مراجعة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ فعلى الراغب باالشتراك في ا بيع وإيجار أموال الدولة ا
ـركـزيـة مـســتـصـحـيـبـ مـعـهم الـتـأمــيـنـات الـقـانـونـيـة الـبـالـغـة مـقـر الــشـركـة / جلـنـة الـبـيع ا
(١٠٫٠٠٠٫٠٠٠) عشـرة مالي ديـنـار والتي تـمثل (٢٠ %) من الـقـيـمة الـتـخمـيـنيـة وعـلى شكل
ـزايـدة أجور صـك مصـدق حلـسـاب شركـة الـفـاو الهـنـدسـية الـعـامـة ويتـحـمل من تـرسـو علـيه ا
بلغ ـصاريف األخـرى بنـسبة (٢ %) من قـيمة الـبيع عـلى ان يتم تـسديـد ا اإلعالن واخلـدمة وا
ــصـادقـة وبـخالفه ـوقع خالل مــدة (١٥) يـوم من تـاريخ الـتــبـلـيغ بـا ـواد من ا بـالـكـامل ورفـع ا
دة (٣٠) ثالثـون يوم بعدها تستوفى اجـور خزن مقدارها (٢/١ %) دينار عن كل يوم تـأخير و

شتري ناكال وتصادر التأمينات . يصبح ا
... مع التقدير. 

ÊUJÝù«Ë —ULŽ_« …—«“Ë

W UF « ‰UGý_«Ë  U¹bK³ «Ë

W UF « WOÝbMN « ËUH « W dý

≤∞≤≤ WM  ©≤∞® r — WOMKŽ …b¹«e  ÊöŽ≈

http://faoco.moch.gov.iq                              E-mail : info@faoco.moch.gov.iq

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. UK

Issue 7301 Wednesday 15/6/2022
الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7301 االربعاء 15 من ذي القعدة 1443 هـ 15 من حزيران (يونيو) 2022م



www.azzaman.com

 U OÐuðË g U¼ vKŽ dÞ«uš

rF « ÕöÝË ÆÆÊuM(« Â_«

 V UF*«

إخترقت أجواء العـتمة وضيق العيش على وقع تنظيـرات حزبية وحركية وتيارية ترضي
ا إلى ح لكنها ال تبشر بأي إنقشاع ألجواء العتمة وضيق العيش كبرياء قائلـيها ر
عـنى هدايا أمـيركية هدية فـرنسيـة تتمـثل ببضع "أوتـوبيسـات" للنـقل وتشبه مـن حيث ا
وبريـطـانـية لـلـجـيش اللـبـنـاني أتتـه فيـمـا اجلـداالت العـقـيـمة مـتـواصـلة في شـأن تـخـمة
السالح الصـاروخي الذي في حوزة "حزب الـله" وليس محـسوماً أمـر شرعيته ذلك أن
لبنان منـقسم في شأن هذا السالح مع إرتفاع نسبـة الصيغة التي تقضي بوضع هذا
ـا شـاركـوا في عـروض ـقـاومــ الـذين طـا الـسالح في عـهـدة الـشــرعـيـة وتـقـنـ دور ا
عـسكـريـة في وضح النـهـار بحـيث تـكون أفـواج "جيـش حزب الـطائـفـة" هؤالء قـوة جندة
جليش وطن اجلميـع في حاالت تستوجب الـقتال أو الردع... وبالـذات إلبقاء ثروة الغاز

أمول حتت خط األمان وعدم اإلستالب وعود ا ا
ـا أكثر تـفوقاً وتـأثيراً من ـتطور ور ما يـعنيـنا هنـا كون أمر شـرعية الـسالح احلزبي ا
سالح جـيش الدولـة عـلى جـانب من الـتعـقـيـد والـذي أمْر حـسْـمه في أجـندة وتـطـلـعات
ـشروع الثـوري اإليراني هو هديـة فرنسا الـتي بدت وكمـا أنها متالزمـة مع فوز مب ا
انويل ماكرون بوالية رئاسية ثانية وهو فوز يعني لبنان كما لم يعنيه من قبل للرئيس ا
دور أحــد من الــرؤسـاء الــسـابــقــ وذلك ألن مــاكـرون أدرج وهــو يــتـابع احملــنــة الـتي
يعـيشـها الـلبـنانـيون في أولـويات إهتـمامه فـلم يقـتصـر األمر عـلى متـابعـة على مـستوى
الـسـفيـر أو الـسـفـيرة عـلى نـحـو مـا فـعلت ومـا زالت الـسـفـيـرة األميـركـيـة دوروثي شـيا
ـقـتـبـسة من احلَـراك الـتـراثي والـفكـري قـبل سـنـتيْـن للـسـفـير تـؤديه وأحدث لـفـتـاتـها ا
السعودي وليد الـبخاري في خيمته التي هي الثانية من حـيث الشهرة بعد خيمة العقيد
القـذَّافي إستضـافتهـا في السفارة رسـام تشـكيلـي ومطـرب وهدفـها من ذلك "بناء
اجلسـور بـ النـاس والـثقـافات".وعـنـدما نـقـول إن إهتـمامـات مـاكرون لم تـقـتصـر على
ـتـابـعـة فألن الـرئـيس الـفــرنـسي الـثـامن في اجلـمـهــوريـة اخلـامـسـة يـراقب عن كـثب ا
وبتـحفظ حَـراك النـائب جبـران باسـيل صهـر الرئيـس ميـشال عون الـذي يتـطلع إلى أن
عنى أن وصول ماكرون إلى الرئاسة كان معجزة وجتديده الرئاسة يكون رئيساً مثله 
كان أعجوبـة. وثمة أوجه شبه عدا عامل السن ب إطالالت اإلثن ماكرون وباسيل كل

المح. على جمهوره.. هذا عدا الشكل وا
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اكروني ناسبـة الفوز ا نـعود إلى موضوع هـدية "األوتوبيـسات" التي بدت كـما لو أنهـا 
ـهداة إليه أي ـب بدورة رئـاسية ثـانية لنـقول إن هذه الـهدية في أشـد احلاجة إلى ا ا
ـناطق الـدولة الـلـبـنـانـيـة. فإذا كـانت سـتـتـوزع عـلى مـنـاطق العـاصـمـة بـيـروت وبـعض ا

األُخرى من دون تأهيل مسبق فإن ذلك سيسبب صدمة للهادي.
زيادة فـي الـتـوضيـح جلـهـة التـأهـيـل نقـول إن الـسـائـد في وسـائـل الـنقـل الـلـبنـانـيـة من
"أوتـوبيسـات" و"باصات" مدعـاة إلى األسف. ولذا فثـمة خشيـة أن يصيب "أوتـوبيسات"

ماكرون ما هي عليه حالة التخلف التي تعيشها وسائل النقل الراهنة.
أمـول فـهو تـثـبـيت محـطـات األوتوبـيـسات" ذلك أن مـا هـو حاصل أن ال وأمـا التـأهـيل ا
محطات كـما سائر دول العالم وحظْر التدخ في هذه "األوتوبيسات" وكذلك حظْر بث
األغاني عشوائـياً وبالصوت العالي وكما يخـتار السائق ذلك. وإلى هذا احلظْر احلفاظ
عـلى نـظـافـة احلـافالت فال تـبـدو وكـما لـو أنـهـا جـزء من شـارع فـيـهـا أوسـاخ والـتـقـيد

باألوقات احملددة لسير هذه "األوتوبيسات".
في فـرنسا يـستعمل اجلـميع وضمن األصـول "األوتوبيسـات" التي وصل عشـرات منها
إلى لــبـنـان هـديــة من فـرنــسـا الـرئــيس مـاكـرون أحــدث األبـنـاء الــرؤسـاء األم احلـنـون"
كسور اخلاطر من بني مسؤوليه وأحزابه وتياره و"حركته". وأكثرهم تعاطفاً مع لبنان ا
درسـة وتلـميذ اجلـامعـة وسائر ـقهى ونـاظر ا ـصرف وعامل ا قد جنـد الوزير ومـدير ا
خلق الـناس جـالسـ في "األوتوبـيس" بكـامل نظـافتهـم وتأدبهـم وكتبـهم وصحـفهم إلى
جـانب األمـر الواقع اإللـكـتـروني الـرفيق الـذي ال يُـسـتغـنى عـنه كل مـتـوجه إلى عـمله أو
مدرسته أو جامعته. اجلميع سواسية ومطمئنون إلى سالسة النقل ورقي الوسيلة التي
ترو" وهي في منتهى النظافة فإنهم يستعمـلونها. وكما يدخلون "األوتوبيس" أو عربـة "ا
. اإلحـتـرام يـغـادرون وقـد تــركـوا احلـافـلـة فـي أنـقى نـظـافـة. ال أوراق تــرمى وال تـدخـ
ـسـؤول الـلبـنانـي ـمتـلكـات. إذا كان ال بـد من خـدمة تـسدى إلى ا واجب لـألصول وا
ثل ما هو ـهداة فهي اإلشتـراط عليهم أن يـكون التعـامل  عن تـسيير "األوتـوبيسات" ا
عـلـيه في فـرنـسـا. وإذا كـان ذلك مـسـتـحـيالً تـعـاد هـذه "األوتـوبـيـسات" مـن حيـث جرى
شـحنـها ولـيبـقى لبـنان في جـاهلـياته عـلى أنواعـها ومنـها وسـائل النـقل فيه الـتي يزداد
الـتخـلف رسـوخاً في مـقومـاتـها حـيث ال يريـد أو ال يـجرؤ مـسؤول عـلى تـثبـيت مواقف
لوسائل النـقل على أنواعها وبالذات "الباصـات" و"األوتوبيسات" وعلى منع التدخ في
هـذه الوسائـل وما هب ودب من األغاني وبـالصـوت العـالي.لقد مـارس الرئـيس ماكرون
ؤازرة وصـدق اإلهـتـمـام مـا يـسـتـوجب الـشـكـر. وعـنـدمـا ال يـكـتـفي بـالـتـفـقد من كـرم ا
ميـدانيـاً ويـقرن ذلك الـتفـقد بـلفـتـة غيـر مسـبوقـة إزاء الكـوكب الـثاني في الـشرق فـيروز
سـحـور وزوجته بـأغـنيـاتـها بـعـد الكـوكب األول أم كـلثـوم الـذي سحـر شـجن أغانـيـها ا
اجلـنرال ديغـول فهـذا تثـبيت للـصفـة الراسـخة في ضـمير الـلبـنانيـ عن فرنـسا بـأنها
"األم احلـنـون" والـتي تـتـأكـد مـشـاعـرهـا في الـسـاعـات الـصـعـبـة الـتي يـعـيـشـهـا الـولـيد
طـره وعـوداً وعقـوبات ـعـاقِب  اللـبـناني الـذي تـزداد بنـيـته ضمـوراً فـيمـا "الـعم سام" ا
ـنـاسـبة زيـارة قـائـد اجليش اجلـنـرال جـوزف عون إلى وبـعض مـا يتـيـسـر من السالح 
َن واشنطن ومحادثـات أجراها في البنتاغـون بدت كما لو أنها من مـوجبات التحضير 
تناثرة".. سيكون الرئـيس الرابع عشر  لبـنان "دولة الشيـعة وسائر الطـوائف األخرى ا
مع مالحـظـة أن هديـة "الـعم سـام" تـبـقى دون أهـمـيـة وفـعـالـيـة سالح "حـزب اللـه" الذي
يتـطـلع الـلبـنـانيـون إلى أن يـنـتهي أمـره في ثـكنـات جـيش الـبالد. وعنـدهـا أي في حال
فـردات الـتي باتت ـعجـزة ال يـعود الـتـنافـر عـلى مـا هو عـلـيه وتنـحـسـر ا حدوث هـذه ا
مـدعاة خشيـة لدى اللبنـاني من فقدان خـصوصيته كـشعب في لبنان واحـد ال لبنانان.

رحمة الله على الرئيس صائب سالم.
تبـقية على ويـبقى أن هذه مجـرد خواطر تـتوارد في مرحلـة األشهر اخلـمسة األخيـرة ا
دى واجـهها الـلبناني ـون من أُولي األمر ا رارة جـاوز فيهـا الظا إنقـضاء حقـبة بالـغة ا
ـنـشود بـالـصـبـر اجلـميـل في إنتـظـار غـروب احلـقـبـة الصـادمـة وشـروق شـمس األمل ا
بلبنان الـعروبي الذي تكون صيـغته الطوائفيـة إستعادت توازنهـا وإستقرت على وفاق..

 . ع دى على طريق احلياد. والله ا لبنان السائر وإن طال ا
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أمــام الــعــالم لــنــشــهــد مــعــاً لــلــتــاريخ
والــــوقــــوف في وجه كـل مَن يــــريـــد أنْ
يـشـوّه هذا الـتاريخ. وال نـسـتسـلم أمام
انـتشار الشر (كلمة البابا فرنسيس في
رومـا قـبل زيارته الـعراق 2021/3/3)
ا ينـظرنا فـالعالـم يتفـرج عليـنا أكثـر 
بـحـنـيّة ويـسـتـهـزء بنـا وبـانـقسـامـاتـنا
وبـطـائفـيـتنـا وعـشائـريـتنـا وقـوميـتـنا
زيّـفة وكـراسـينـا الزائـلة ـصـاحلنـا ا
فـيـزرع الـفتـنـة واخلـصام ويـقـودنا إلى
اإلقـتتال فنـفني بعضـنا بعضـاً شئنا أم
أبـيـنا ومـا ذلك إال نـفاق وخـبث ورياء.
وت عبيداً من أجل ولكن نحن نرفض ا
حــيـاة شــوهـهـا الــفـاســدون وأصـحـاب
ـصالح واألصوات العاليـة وما علينا ا
إال أن نــقف صــدّاً مــنـيــعــاً أمـام ثــقــافـة
بـدأ القائل اخلـوف والعزلـة ونرفض ا
أن هــنـاك أقــلـيــات ديـنــيـة بـحــاجـة إلى
حـمايـة فنـحن كلـنا جـزء من تراب هذه
األرض والــقـانــون الـعــادل دسـتــورنـا
وكـلـنا شـعب هذه األرض لـنـا ما نـعمل
فــيـهــا ولـنــا فـيــهـا مــاضـيــنـا ونــحـيـا
حـاضرنا من أجل مـستقبـلنا ومـستقبل
عـيالنا وأجـيالنا عـند ذاك ال نخاف من
الـعناوين التي تُسمّـى لنا أو نُنعت بها
ــــانـــنـــا مـن أجل طـــردنــــا ونـــكـــران إ
واحلـقيقـة في وحدة كلـمتنـا وكلمة في

شهادة مسيرتنا.
لـذلك يـقول الـبابـا فـرنسـيس: أشجـعكم
كـي ال تنـسـوا مَن أنـتم ومن أيـن أتيـتم.
فـحـافظـوا عـلى الـروابط التي جتـمـعكم
مـعـاً وحـافظـوا عـلى جـذوركم (كنـيـسة
الــــطـــاهــــرة قـــره قـــوش 2021/3/7)
وأيـــضـــاً: لــهـــذا أتـــيتُ إلـــيـــكم حـــاجّــاً
ــــان ألشـــــكـــــركم وألثـــــبّـــــتـــــكم فـي اإل
والــشــهــادة الــيـوم وإن الــكــنــيــسـة في
الـــــعــــراق حــــيـــــة (في قـــــداس أربــــيل
2021/3/7) فـلسـتم وحدكم فـالكنـيسة
بـأكملـها قريـبة منكم (كـنيسـة الطاهرة
قـره قـوش 2021/3/7).فـال الـهرب وال
الـسـيف أفـادا شـيـئـاً مـعـلـنـاً أن يـسـوع
ـتـواضـعة غـيّـر الـتـاريخ بـقوة احملـبـة ا
(كـــنــــيـــســـة مــــار يـــوسف لــــلـــكـــلـــدان

.(2021/3/6
فـيـا رب أعـطـنـا أن نـصـغي إلـى صوت
رجـال الله الصادق فـنصحّح مسارنا
قـــبل فــوات األوان حــتـى ال نــهــلك مــرة
ــــوت (الـــبـــابـــا أخــــرى في الـــدمـــار وا
فـرنـسيس قـداس أربيل 2021/3/7).

. نعم وآم

قــال لـلــشـريـر:"اذهب يــا إبـلــيس لـلـرب
إلـــهك تـــســـجـــد وإيـــاه وحـــده تـــعـــبــد"

(لوقا8:4).
ان سـبـيلـنـا في عيش نـعم إن هـذا اإل
الـرجاء "والرجاء ال يـخيب" (رومية(5:5
وإنْ كــان الـوضع الـراهن ال يــشـيـر بـأي
حلّ قـريب أو نهايـة الفاسد الـشرير فإن
ــكن أن ــوت ال  الـــذي هــو أقــوى من ا
اننا رسالة يقتله أحد في داخلنا ألن إ
ســامـيــة من أجل وجــودنـا فـال نـنــغـلق
عـلى ذواتـنـا وعـلى مـصاحلـنـا اخلـاصة
(الــبــابــا فــرنــســيس حــوش الــبــيــعــة
3/7/ (2021ورجـاؤنا مـا هو إال في يد
الـــلـه الـــقـــديـــر وتـــلك دعـــوة كي نـــقف
ونـستمر في مقاومته وليس للتنازل له.
فــطـريـق اجلـلــجـة كــان طـويـالً ولم يـكن
مــريـحــاً بل مــتـعــبـًا فــلــنـنــهض إذا مـا
سـقطنا فمـعلّمنا ومـسيحنا سقط ثالث
مـــرات ولم يــتـــراجع عن الـــوصــول الى
جـبل اجللـجلـة (متى32:27) فـمـا بالنا?
وإن كـان كبار معابدنا ودنـيانا يفتشون
ة هي عن مـصاحلـهم وغايـاتهـم فالعـز
ــانـنـا فـي قـيم سـامــيـة والــثـبـات في إ
مـواقــفـنـا والـشـهـادة حلـقـيـقـة وجـودنـا
ولــيـس رحــيــلــنــا في حــمل حــقــائــبــنــا
واخــتــفـائــنـا وإن كــان األمــر أمـرهم في
ـا اسـتــعـبـادنـا واسـتـبـعـادنـا وهـذا ر

يثلج صدورهم.
نـعم إن الـكـنـيـسـة حتـافظ عـلـى وديـعة
ـان كـمـا إنـهـا تـسـهـر عـلـيـها وعـلى اإل
ؤمـن لـتكـبر ـوّهـا حيّـة في نفـوس ا
يــومــاً بــعـد آخــر إنــطالقــاً من واقــعــهـا
ــسـيـحـيـة بـأن ورســالـتـهـا. وإذ تـؤمن ا
الــــله قـــادر عــــلى كل شـيء وهـــو الـــذي
وت ويُحيي العظام يُـخرج احلياة من ا
بـكـثـرة رحـمتـه فهـو يـقـودنـا إلى الـعمل
والــصـمـود وحتـدّي الــصـعـاب وبـرجـاء
ـسـيحـيـون أبـناء ة. فـا أكـيـد في الـعـز
الـقــيـامـة وبـسـبب ذلك يـجب أن يـبـقـوا
ـكن الــرحـيل شــهـوداً فـي الـشــرق وال 
عـنه أو تـركه ومـسـؤولـيـتهـم دعوة إلى
الـصمود والثبـات كي ال نصبح كلنا من
ـهـجَّرين قـسـراً والنـازحـ والراحـل ا
ألنه دون ذلـك تكون سياستـنا وبياناتنا
لـــعــبـــة أ وال أكـــثــر. وتـــلك حـــقــيـــقــة
ـتـلـكـها تـوصـلـنـا إلى الـله الـرحـمن و
سـيـرتـنا فـقـد كـانوا في زمن كـشـهـادة 
مــضى يـــفــرضــون عــلــيــنــا قــومــيــتــنــا
بــدكــتــاتــوريــتــهم وكــانــوا يــســجّــلـون
تــاريــخـــنــا ولــغــتــنــا من أهل األعــراب

وحـدته وإداء مـكونـاته في إختالفـاتهم
كــمـا إن احلــديث عن هــيـمــنـة اجملــتـمع
الـسلـفي على اجملتـمع اإلسالمي إضافة
إلـى مــا يـــحـــمــلـه من الـــعــنـف والــقـــتل
واإلبـادة هـذه العـناوين وأخـرى مـثلـها
عــنــاوين مــخــيــفــة ال حتــمل إال الــدمـار
والـعـنف وإهـانة اآلخـر مـخـتلـفـاً كان أم
ال. إنـه تشـدد وتـعصب وتـكـفـير في حق
ــــــعــــــتــــــقــــــد مَـن يــــــخــــــالـف اآلراء وا
ـسيـحيـون ليـسوا في مـنأى عن هذه وا
رهـبة فهم ضحايـاها شئنا الـعناوين ا
أم أبـينـا لذلك تراهم يـخافون من اآلتي
ويـنامون بقـلق ويصبحـون بخوف على
مـصـيـرهم ومـصـير عـوائـلـهم وأمـوالهم
ـتـلكـاتهم وإنْ كـانت حال كل الـناس و
هـذه األيــام من مـسـلـمـ ومـسـيـحـيـ

ـــتـــشـــدد وإنْ كـــان الــــفـــكـــر الـــديــــني ا
ـتطرف مـا عاد حكـراً على أتباع دين وا

من دون آخر.
wM¹œ »UDš

فـالكل في باحة اخلـسارة والكل يعيش
واقـعـاً مـريراً. فـمـا نـحـتاج إلـيه خـطـاباً
ـنــابـر يــقـبل ديــنـيــاً مـعــتـدالً من عــلى ا
اآلخـر اخملتلف ويـقرّ بحـقوق كل إنسان
في الــعــيش وعــدم الــتــكــفــيـر فـي دولـة
ـــواطن في حـــقــوقه مـــدنــيـــة تــصــون ا
وتــضـمن مـســتـقـبــله بـغضّ الــنـظـر عن
إنـتــمـائه فـآيـة الـكـهف (سـورة الـكـهف;
آيــة29) تــقــول (مَن شــاء فــلـيــؤمن ومَن
شــاء فــلــيــكــفــر). فــلــنــعــمل ضــد الــشـر
واإلرهـاب ولـكن ال تـسـتـسـلـمـوا لـلـيأس
تم كثيراً (البابا فرنسيس رغم أنـكم تأ
كـلـمته قـبل زيارة الـعراق 2021/3/3)
من أجـل مشـاركة فـاعلـة في محـاربة كل
داعـش لـوقف هــذا اجلـنـون لــيس فـقط
ـــيــــدان وســـاحــــة الـــعـــمـل بل في فـي ا
ـدارس واجلـامـعات مـجـاالت اإلعـالم وا
لـوقف كل سالح ومـال عن إرهاب الزمن
وأشـــرار آخـــر الــزمـــان والـــعــمـل عــلى
الــبــقـاء فـي الـوطن شــهــادة ألصـالــتــنـا
انـنا. وهنـا نسـأل أنفـسنا: ومـسيـرة إ
هل نـتفاعل من أجل مـستقبـلنا وبالذات
فـي وطنـنـا اجلـريح وأنـا في ذلك لـستُ
بــسـيــطـاً وســاذجـاً وإنْ كــان مـا نـراه ال
ـــكن أن نـــتــفـــاعل مع كـل مــا يـــحــدث
حـولـنـا وأمـام عـيـونـنـا ومـسـمع آذانـنـا
ومـــرأى أبــصــارنــا ولـــكن مــا أدركه أن
. الـكـلـمـة األخـيـرة هي لـله ولـيـس لـلـشرّ
ولـنتذكر التجربة الثالثة للمسيح احليّ
بـعدمـا صام أربعـ يومـاً وأربع لـيلةً

أقـوى من كل شيء "وأعـظـمهنّ احملـبة"
(1كـورنـتس13:13) حـتـى من اإلنـسان
نـفسه ألنهـا هبة من الـعلي فهي أقوى
ـوت وهي ركــيـزة احلــقـائق كــمـا مـن ا
ــان وبــهــا إجــتـاز إنــهــا حــقــيــقــة اإل
ـــســـيح وتـالمــيـــذه كـل احلــدود دون ا
حتــديـد صـعـوبــة احلـيـاة وعـمق األلم
ـسـيـرة مسـيـحـيـتـنا ومـا ذلك إال نـداء 
سيح احلي حاضراً في كل كـي يكون ا
ــــوقف لــــقــــاء ومع كـل إنـــســــان ألن ا
ــســيح ـــســيــحي نـــابع من مــوقـف ا ا
احلـي وال يـجـوز أن تـسـود اإلنـسـانـية
ــســيـحــيــون يـشــعـرون إال احملــبــة. فـا
بــاأللم من مـســيـرة بـعض كــبـار الـزمن
والـــدنـــيـــا الـــذين ال يـــســـألـــون إال عن
مــآربـهم ومـصـاحلـهـم ومـنـافـعـهم ولم
يــكن بــإمــكــانــهم أن يــردّدوا إال بـعض
الـــبــيــانـــات واإلســتــنـــكــارات والــكالم
الـــصــارخ والــتــأوّه جتـــاه مــا إرتــكــبه
تـــنــــظـــيم الـــدولـــة اإلسـالمـــيـــة حـــيث
الـــــدواعش ومــــا هـم إال قــــادة أشــــرار
ـسـيرتـهـا. كمـا إن الـغرب لم يـتّـخذ إال
ـا حـصل حتى أدرك مـوقـفـاً متـفـرجاً 
ــا ســـيــمـــزقـــهم في دورهم أن ذلـك ر
فـكانت احلـرب ضد الـدواعش األشرار.
ــوقـــفــ أتــســاءل: هل وأمـــام هــذين ا
ـسـيحـية سـتخـتـفي تلك الـتي عُرفت ا
وسـبـقت حـضـارات عـديـدة? ألـيس ذلك
ــســـيــحـــيــ في أن إجـــحــاف بـــحق ا
ــكن يـــبـــادوا في بـــلــدانـــهم? وهـل ال 
سـيحـي أن تُدرك لـلكـوتا اخلـاصة بـا
مـا رسالـتهـا أمام هذا الـضيـاع? فإنني
أخـاف أن أقول احلقيقة في مجال كبار
الــــزمن الــــذين يـــتــــنـــازعــــون من أجل
مــصـاحلـهم ولــكي تـكـون الــكـتل جـزءاً

منها.
كَـــثُـــرَ الـــكـالم عن الـــتـــشـــدد اإلسالمي
واإلرهــــاب الـــداعـــشـي وعن حـــركـــات
تــكـفـيــريـة تـقــود اجملـتــمع إلى زعـزعـة

..." "ال الــهـرب وال الــسـيـف أفـادا شــيـئـاً
قــالــهـا الــبـابــا فــرنـســيس يــوم زيـارته
للعراق اجلريح في خطابه أثناء إقامته
الـــقــداس اإللــهـي في كــاتــدرائـــيــة مــار
يـوسـف لـلـكـلـدان عـصـر يـوم الـسـبت 6

آذار 2021.
سيحيـة مجبول منذ والدته إن تـاريخ ا
بـاإلضـطهـاد والقـتل واجملازر والـصلب
والـطـرد ذلك كـان شـأن كل الـتالمـيذ ثم
ــــضــــطَــــهَــــدة الــــكـــــنــــيــــســــة األولـى ا
(لــوقــا19-12:21) ونــســيــر في تــاريخ
اإلضـطـهـاد في شـرقـنـا حـتى نـصل إلى
مــذابح سـيــفـو واإلبــادة الـتي حــصـلت
. كما وال زالت اليوم على يد العثماني
تُـكمّل اإلبـادة مسـيرتَهـا بطـرق متـنوعة
وبـــخــطط عــديــدة فـي قــلع األصالء من
أرضــهم وطــردهم من حــقــيـقــة تــرابـهم
وإفراغ الشرق منهم ومن بالياهم إنها
جـراثيم ضد اإلنسانية جتعل من الدين
(داعش) إعـالماً لـتدمـير اآلخـر بتـشويه
الـــتــفــســـيــر وجـــعــله عـالمــة في رفض
اخملـتلف ورفض اآلخر وإنْ كـان كتابياً
والــبـابـا فــرنـسـيس يــقـول "ال جنـوز أن
نـقـتل إخوتـنـا باسـمه" (حـوش الـبيـعة
ــوصل 2021/3/7) وهــذا مـا يــجـعل ا
ــســـيــحــيـــ عــلى وشك أنْ يـــقــال أنّ ا
اإلنـقراض وضـحايـا لإلبادة اجلـماعـية
سـيرة اإلنـسان اخملـيـفة وسـلوك سـيئ 
ـسـيــحـيـ أن ــتـحـضــر لـذا فـعــلى ا ا
يـعودوا إلى األصل وإلى اليـنبوع الذي
ـسـيح احلي. فـالـتـنوع ال يـنـضب إنه ا
مـــطــــلـــوب وقـــبـــول اآلخــــر اخملـــتـــلف
ـانـية ضـرورة وتـلك خـبـرة كـنـسـيـة إ
عــاشــهــا قــبــلــنــا مـســيــحــنــا احلي مع
تالمـيـذه بـخـبـرته وخـبـراتـهم ولـكن ما
جــــمـــعــــهم هـــو "احملــــبـــة الــــكـــامــــلـــة"
(يـــوحـــنـــا34:13) الـــتـي مـــلـــكت عـــلى

قلوبهم دون محاباة. 
ان بأن احملبة ان بالله يعني اإل فـاإل

ــصــلــحــتــنــا بل واحلــقــيــقــة لـم تــكن 
ــصـالح ســيـاسـيــة آنـيــة في حـيــنـهـا
لقى والـيوم وإن تغـيّرت الصـورة - فا
واحــداً - فــكل واحــد مــنــا يــفــتش عن
قـومية تأويه ليـسكن في تاريخ احلياة
ــــؤسـف حلـــــد اآلن لم نـــــعــــرف ومـن ا
ســبـيـلـنـا وال مـصــاحلـنـا األصـيـلـة بل
أنــانـيـاتـنـا فـي مـصـاحلـنــا وحـركـاتـنـا
وطــائـفــيــتـنــا. ولم نــكن نـدري عــنـوان
قــومـيــتــنـا الــتي ورثـنــاهــا من آبـائــنـا
وأجــدادنـا بل من أرضــنـا وأصـالــتـنـا
كـما كـنا في ذلك الـيوم عـبيـداً مطـيع
لِـمَن يـقـودنـا في اخلوف والـتـهـديد من
ـدائح وكــنـا نــهـتف ـصــالح وا أجـل ا
لـكـبــيـرهم وقـائـدهم ورئـيـسـهم "يـحـيـا
الـــرئــيس" و"بـــالــروح والــدم نـــفــديك"
والــيـوم نــحن أحــرار مـضــطَـهَـدون وال
زلـنا نـهتف "حتـيا أنـانيـتنـا وقومـيتـنا
ــنــغــلـقــة في عــزلــتــنــا وطـائــفــيــتــنـا ا
االنـفرادية" ولـكن احلقيـقة إننـا نسبح
فـي بـحــر هــائج وأمــواجه تــرتــطم في
ـؤسف نـحن صـخــرة تـاريـخـنـا. ومن ا
سـعـداء حـيـنـما نـكـون لـهـا ولـكن بئس
تـلك الـسـعـادة فـلـو سـألـت الـيـوم أحد
أبــسـط أبــنــاء شــعــبـــنــا ورجــاالته عن
قــومـيـتـه وطـائـفــيـته فــيـجـيــبك وبـكل
بـساطة وسذاجـة "أنا إنسان" وال شيء

آخر.
…býË ‰«Ë“

نـعم إنـنا نـعـيش في محـنـة ال توصف
بـقـساوتـها وفـسـادها وأولـها من كـبار
زمــنــنــا ومـعــابــدنــا كـمــا إن أوقــاتــنـا
مــصــيــريـة وحــاســمــة جتـاه شــعــبــنـا
ووجــودنـا ولـعلّ ذلك إمـتـحـان من ربّ
الـعُال كي يطـهّرنـا من الداخل ويـنقّـينا
ويــنــزع من قــلــوبــنــا كل مــا من شــأنه
اننا ووفائنا حامل يـعيق مسيرة إ
روح احملـبة رغم مـسيـرة العـداوة التي
نالقــيـهـا وإنْ كــانت أحـيـانـاً تــضـعـنـا
عــلـى احملك فــأمّــا أن نــبــقى ونــشــهــد
حلـقـيقـة وجودنـا أو نزول مع أجـيالـنا
وأحـفـادنـا. فـزوالـنا هـو زوال شـعـبـنا
فــمـا عـلـيــنـا إال أن نـدافع بــعـضـنـا عن
بـعـض والـشـدّة الـتي تالقـيـنـا تـعـكس
قدسة ظـلّها على اجلميع في أمـاكننا ا
وفي عــقـر دورنـا وتــقـودنـا إلـى ثـقـافـة
بــائـســة في إقـصــاء اآلخـر والـتــعـالي
وتـــرافـــقـــهـــا مـــســـيـــرة زرع األحـــقـــاد

دمرة. والسلبيات ا
ـسـؤولون : إنـنـا نـحن ا وأقـول خـاتـمـاً
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بغداد

بـالـغاء االجـراءات واعادة تـقـييم الـكلف
التخمينية وفقاً لسعر السوق احلالي.
5- لـم تــاخـــذ تــوصـــيـــات جلــنـــة االمــر
كن ان الـديواني اعاله بالتداخل الذي 
تعاقد يـرتب تعويض مـزدوج للمقـاول ا
مـع دوائر الـدولـة حـيث سـبـق وان عدت
الــلــجـنــة الــعــلـيــا لــلـصــحــة والــسالمـة
وجب قرارها رقم (117) في الـوطنيـة 
2020/12/2 فـترة فيـروس كورونا قوة
شروعات والعقود ابتدأً قـاهرة جلميع ا
من 2020/2/20 ولـغـاية صـدور الـقرار
ــــــــعـــــــروف ان فـي 2020/12/2 ومـن ا
قاول الـقوة الـقاهـرة جتعل مـن التـزام ا
مــســـتــحــيالً وبـــامــكــانه طـــلب الــفــسخ
اوتـعديل االلتـزام ليكون قـابالً للتـنفيذ 
مع تـزامن تـغـيـيـر سـعرصـرف الـعـمـلة 
ـكن ان تـكـون نـسب الـتـعويض وهـنـا 
قاول تزيد عن السقف الـتي يستحقها ا
ــئــة عــلى فـرض االعــلـى احملـدد (22 بــا
قاول  ونرى انه انـطباق االليـات على ا
كـــان من االفــضل تــرك تـــقــديــر الــضــرر
والـتعويض الى القـضاء تبعـاً حليثيات
كل عـقد وظـروف تنفـيذه  الن تـوصيات
كن تطبيقها الـلجنة واليات تنفيذها ال
ـشـاريع  بــشـكل مــعـيـاري عــلى كـافــة ا
واحـراج الـلـجـان الـفـرعـيـة في الوزارات

دد محدودة  .   قيدة  ا
قاول مدة 6- حـددت اليات تعـويض ا
(30) ن تـــــاريخ صـــــدور اعــــمــــام وزارة
ـقـاولـ والـشـركات الـتـخـطـيط البـالغ ا
ـتـعـاقـدة مع الـوزارات واجلـهـات غـيـر ا
ــرتـبـطه بـوزارة واحملـافــظـات لـتـقـد ا
الـطلـبات الى الـلجـان اخملتـصة في هذه
اجلـهـات وبخالفه تـتحـمل هذه اجلـهات
ـترتـبة ـاليـة ا ـسـؤوليـة الـقانـونيـة وا ا
عــلـى عــدم ابالغــهم  وهــذا االمــر غــيــر
ــدة صــحـــيح اذ يــفــتــرض ان تــســري ا
ســابـقه الـذكـر اعــتـبـاراً من تـاريخ ورود
االلـيـات الى هذه اجلـهـات اخذيـن بنـظر
االعـتـبار الـروت االداري والـتاخـير في
وصـول التعاميم لـهذه اجلهات  كما ان
ـقـاولـ يــحـتـاج لـوقت بـسـبب تـبــلـيغ ا
سـفر البعض او انعدام وسيلة االتصال
بـعد فترة تـوقف للمشـاريع منذ عام عام

.2015
7- بــيـنت الــيـة تـنــفـيـذ الــقـرار ضـرورة
اعـتـماد الـوثائق االسـتيـراديـة بالـنسـبة

اخملـتص معاجلة الزيادات احلاصلة في
ـشاريع االسـتثـماريـة ويتم كـلف عـقود ا
الـرجـوع الى وزارة الـتخـطـيط اذا كانت
خـارج صـالحيـة الـوزيـر اخملـتص  دون
ـعاجلة وهذا ان تـب التـوصيات نوع ا
مـعـناه جلـوء جـهات الـتـعاقـد الى اوامر
واد ـعـاجلـة حـاالت ارتـفـاع ا الـتـغـيـيـر 
ـــــشــــــاريع االولــــــيـــــة الــــــداخــــــله فـي ا
االسـتثـماريـة وقد يـؤدي ذلك الى جتاوز
ــوازنــة ـــدرجــة فـي ا ـــشــاريع ا كـــلف ا
رصدة االسـتثمـارية ومبـالغ االحتيـاط ا
ـشاريع لـعدم وبـالنـتـيجـة تتـوقف هذه ا
بالغ تـوفر السيولة النـقدية السيما ان ا
اخملــصـصــة لـلــمـشــاريع االسـتــثـمــاريـة
التــــدور ســــنـــويــــا لــــلـــوزارات ويــــعـــاد
الـية الالحـقة الـتـخصـيص في السـنـة ا
ـقاول في جهات وثـوقية ا وهـذا يخل 
الـتعاقـد عند اسـئناف الـعمل لعـدم توفر
ه ضـمـانات ـالـيـة رغم تقـد الـسـيـولة ا
ـــبــاشـــرة من خــطـــاب ضــمـــان حــسن ا
الـتنفـيذ ووثائق الـتام وغـيرها والتي
صارف قاول نفقات وعموالت ا حتمل ا
ورسـوم اصداراو تـمديـد وثائق الـتأم

.
ـنـفـذه عـلى 3- لم يـتـم شـمـول الـعقـود ا
ـوازنــة الـتـشـغـلـيـة  اال اذا كـانت ذات ا
طـبيعـة استثمـارية والتي تـتضمن مواد
اســـــتـــــيــــراديـــــة  دون ان تـــــتــــضـــــمن
ـشـاريع الـتــوصـيـات مـعـيـار لــتـحـديـد ا
االســتــثـمــاريـة  عــلى ان يــرجع لـوزارة
الـتخطـيط لتحـديد طبـيعتـها  كمـا تب
ـذكـور الـصادرة الـيـات تـطـبيـق القـرار ا
شروع ذو عن وزارة الـتخـطيط مـعيـار ا
ـدرج عـلى الــطـبـيــعـيــة االسـتـثــمـاريــة ا

وازنة التشغيلية . ا
ـعـلن عـنـهـا ـشـاريع ا 4- عـدم شــمـول ا
والــتي هي قــيـد االحــالـة بــهـذه الــنـسب
الـتــعـويـضـيـة  وتـخـضع العـادة تـقـيـيم
كـلفها التـخمينية وفـقاً السعار السوق 
وهــذا اجـراء مـنـطـقـي لـكـنه بـالــنـتـيـجـة
ـنــاقــصــة وكــافـة ســيــؤدي الى الــغــاء ا
االجـــراءات الـــســـابـــقـــة عـــلـى االحـــالــة
ناقص قدموا عروضهم والتعاقد الن ا
ــــالـــيــــة والـــتــــجـــاريــــة وفق الــــكـــلف ا
الــتـخــمـيـنــيـة الــسـابـقـه ووفق االسـعـار
الـسـائـدة في الـسـوق قـبل تـغـيـيـر سـعر
الــصـرف  وكــان يــفـتــرض مـعــاجلـتــهـا

عـلـى تـوصـيـات الـلـجـنـة اعاله والـيـات
الحظات االتية : تطبيقها ا

1- لـم تبـ جلنـة االمر الـديواني (31)
لسنة 2019 في توصياتها االساس او
ـعيار الذي حددت فيه معدل التضخم ا
ـشـاريع لــلـفـقــرات الـغـيــر مـنـفــذه في ا
سـتـحقـات والـسلف االسـتـثمـاريـة او ا
الــتي لم تـصـرف لـغـايــة تـاريخ تـغـيـيـر
سـعر الصـرف   وبنسـبة التزيد في كل
ــئــة ) مـن قــيــمــة االحـــوال عن (22 بـــا
الـفـقـرة في حال انـطـباق الـشـروط على
ــقــاول رغم ان في عــضــويـة الــلــجـنه ا
ـــثل عن مـــحـــافظ الـــبـــنك ـــذكـــورة  ا
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2- ان تـوصـيـات جلنـة االمـر الـديواني
قــد حــددت نـطــاق ســريـان الــتــعـويض
لـالعــــمـــــال الــــتـي لم يـــــتم تــــســـــديــــد
مــــســــتــــحـــقــــاتــــهــــا لــــغـــايــــة تــــاريخ
2020/12/20 وهـــو تـــاريخ تـــغــيـــيــر
سـعـر الصـرف مع مالحظـة عدم شـمول
ـتـلــكـئـة  وهـنـا نالحظ ان الــشـركـات ا
اثـار تـغـيـيـر سـعـر الـصـرف اليـنـصرف
الى الـفتـرة السـابقة لـهذا الـتاريخ فقط
ن لـم يسـتـلم مـستـحـقـاته من الـدولة
ـشاريـع استـناداً لـقرار بـسـبب توقف ا
مــــجـــلس الـــوزراء رقم (347) لـــســـنـــة
ـــعــــاجلـــة تــــوقف 2015 الــــذي جــــاء 
ــشــاريع االســتـثــمــاريـة بــســبب عـدم ا
اقـرار مـوازنـة عـام 2014 وتــقـلـيـصـهـا
ا ئة ) لـعام 2015 وا بـنسـبة (50 بـا
تــمـتـد اثـار تـغـيــيـر سـعـر الـصـرف الى
ـستقـبل وهذا يقتـضي وضع معاجلة ا
لــــــهـــــذه احلـــــاالت  حــــــيث اكــــــتـــــفت
الـتـوصـيـات بـاالشـارة بـتـولي اجلـهات
الـــقـــطــاعـــيــة وفـق صالحـــيــة الـــوزيــر

سـبق وان شكلت االمانـة العامة جمللس
رقم ـوجب االمـر الـديـواني ا الـوزراء 
(31) لــــســـنـــة 2021 جلــــنـــة لـــدراســـة
مـاترتب على تغييـر سعر صرف العملة
احملـلـيـة بـهـدف التـقـلـيل من اثـار تـغـير
ــشـــاريع الــتي ســـعــر الــصـــرف عــلى ا
قـاول العـراقي تـعاقدت الـدولة مع ا
او الـشركات االجنبـية وفق مبدأ تقاسم
الــضــرراحلـاصل بــسـبـب ارتـفــاع كـلف
ــشــاريع االســتـثــمــاريـة تــنــفـيــذ تــلك ا
حـصـراً السـبـاب مخـتـلـفه ومـنهـا تـغـير
سـعـر الصـرف واقتـرحت اللـجنـة ضمن
تـوصيـاتها نـسب مئويـة اضافيـة عللى
ـــدنــــيـــة (االنــــشـــائــــيـــة) الــــفـــقــــرات ا
ـيـكانـيكـيـة والصـحيـة والـكهـربائـية وا
واعـــمــــال الـــطـــرق االســـاســــيـــة الـــتي
التـتضـمن مواد استـيرادية تـتراوح بدأً
ـئـة) وانتـهـاءاً بنـسـبة مـن نسـبة (4 بـا
ـائة من ـئـة )اثـنان وعـشـرون بـا (22بـا
قـيـمة الـفقـرات حسـب التـفصـيل الوارد
في تـوصيـات اللـجنـة  وقد اقـر مجلس
وجب قراره الـوزراء هذه الـتوصيـات 
ـــــرقم (301) في 2021/9/1 والــــذي ا
تـضمن تعديل مقدار معدل التضخم في
ذمورة سـعر قطاع االعـمال االنشائـية ا
فـي (الـــبــــنــــد / اوالً / الــــتــــوصــــيـــات
ـئـة ) الى االسـاسـيـة ) مـن نـسـبة (8 بـا
ــئـة ) كــمـا نص الــقـرار نــســبـة (12 بــا
ـذكور بعدم جواز االتفاق على مقادير ا
اعـلى من النسب احملددة بـالتوصيات 
وقـد قامت وزارة التخطـيط باعمام الية
ـوجـب اعـمـامـها تـطـبـيق هـذا الـقـرار 
رقم (24148/1/3) في 2021/9/29 ا
رقم (3464/1/4) ومـلـحـقه اعمـامـهـا ا
ــــرقم في 2022/2/6 واعــــمـــــامــــهــــا ا
(10315/5/2) في 2022/4/13 ولــنــا

ـشـتراة من لـلـفـقرات االسـتـيـرادية او ا
ـعرفـة باعـتماد االسـواق احمللـية غـير ا
مـسـتـنـدي فـبـأمكـان الـلـجـان اخملـتـصة
اعـتمـاد الوثـائق االستـيراديـة اخلاصة
بـــهـــا لـــغــرض شـــمـــولـــهـــا بـــالــنـــسب
ـكن الـقـول بان الـتـعـويـضـية  وهـنـا 
كن نـفذه ال ـواد االستـيرادية غـير ا ا
شــمـــولــهــا بــهــذه الـــنــسب الن وثــائق
ــنـشـأ  فـاتـورة االســتـيـراد ( شـهـادة ا
نـشأ  وثائق الشحن شهادة ا الـشراء 
) التـتـوفر لـلـمشـتـري اال بعـد الـتجـهـيز
والـوصول الى موقع العمل وتنفيذها 
كن ان تنطبق فقط على وهـذه الفقرة 
طـروحة في مـوقع العمل ـواد ا حـالة ا
ولم تــنـفـذ بــعـد  وهـذه الـفــقـرة تـتـسم
بـعدم الوضوح وحتتاج لرفع الفموض

عنها .
œuIF « ‰uLý

ــــنــــجـــزة 8-  شــــمــــول الــــعـــقــــود ا
ـعـاجلة بـاالنهـاء رضـائيـا وفق قرار وا
مــــجـــلس الـــوزراء رقم (347) لـــســـنـــة
ـسـتحـقات 2015 بـالـنسـبة لـلـسلف وا
ـتـاخـرة لـلـمـقـاول قـبل تـاريـخ تـغـيـير ا
ســـــعــــر الـــــصــــرف في 2020/12/20
وبـنسـبة تـعويـضيـة مقـطوعه مـقدارها
شاريع التي ئة ) في حـ ان ا (22 بـا
لم تـنـفـذ بـعـد شـمـلت بـنـسـب مـخـتـلـفة
ــئــة ) صــعـوداً الى تــتــراوح من (4 بــا
ـكن ان ــئـة )  وهــنــا  نــســبـة (22 بــا

عاجلة . نؤشر عدم عدالة ا
ـــفــردات حـــيث 9- عـــدم دقـــة بـــعض ا
شكلة باالمر اشارت توصيات اللجنة ا
الـديـواني اعاله عـلى شمـول (االمـانات
تـاخرة سـتـحقـات ا ـتـأخرة) ضـمن ا ا
بـالـنـسب الـتـعـويضـيـة وهـذا مـصـطلح
ـــــقــــــصــــــود بــــــهـــــا غــــــامض فــــــهـل ا
ـنـصـوص (االسـتــقـطـاعـات الـنـقـديـة) ا
ــادة (62) مـن الــشــروط عـــلــيــهــا في ا
الــعــامـــة لــلــمــقــاوالت ام الــتــأمــيــنــات
الـنهائيـة للمشروع بـالنسبـة للمشاريع
ــــنـــجــــزة ولم يـــتـم صـــرف الــــســـلف ا
ـستحـقه وتعطل تسـويتها حـسابياً  ا
وهـذا ما اجـابت علـيه وزارة التـخطيط
ـــرقم ــــوجب اعــــمـــامــــهــــا ا الحــــقـــا 
(2464/1/4) في 2/6/ 2022 وبـيـنت
ــــــقـــــصــــــود بــــــاالمـــــانــــــات هـــــو ان ا
االســتــقـطــاعـات الــنــقـديــة الـواردة في

ـادة (62) مـن الشـروط العـامة  وبـعد ا
انـــتــهـــاء مــدة ال (60) يـــومـــا احملــددة
قاول من قبل اللجان بالبت بطلبات ا
ا ـشكلة لـهذا الغرض في كل وزارة  ا

اربك عمل هذه اللجان   .
10- عـدم شـمـول الـعـقـود االسـتـشـارية
بــالـنـسب الــتـعـويــضـيـة فـي تـوصـيـات
جلـنـة االمـر الـديـواني اعاله وهـذا غـير
صـــحــيـح الن الــعـــقــود االســـتــشـــاريــة
تـــتــضــمن كـــلف اســتــشـــاريــة كــاعــداد
الــــتـــصــــامـــيـم والـــدراســــات وجـــداول
الــكـــمــيــات او االشــراف عــلـى تــنــفــيــذ
ـشـاريع مقـابل اجـور لكل زيـارة وهذا ا
يـتطلب ايضـا اعادة النظـر في شمولها
لـعـدم ورود مـعـاجلـة لـهـا في تـوصـيات
ا ـشكـلـة بـاالمـر الـديـواني  الـلـجـنـة ا
اربك عـمل اللجان الفرعية في الوزارات
والســيــمــاان اعـمــام وزارة الــتــخــطـيط
ــــــــــرقم (10315/5/2)  فـي ـــــــــرقـم ا ا
نـفذه 2022/4/13 قـد حـمل اجلهـات ا
ـــســـؤولـــيــة عـن صــحـــة الـــبـــيـــانــات ا
واالجــراءات رغم تــدقــيق احملــاضـر من
قـبل وزارة الـتـخـطـيـط وديـوان الـرقـابة

الية االحتادي . ا
11- يـؤخـذ عـلى الـيـه التـدقـيـق اخـذها
بــفـــكــرة الــتــدقــيـق الالحق حــيث الــزم
جـهات الـتعاقـد باصدار مالحق الـعقود
ؤكد قبل انتهاء عملية التدقيق  ومن ا
ان هـذه الـعـمـلـيـة سـتـثـيـر اشكـاالت في
حـــال نــتج عن الـــتــدقــيـق الالحق عــدم
ـقـاولـ الـذي صـدر لـهم شـمــول احـد ا
مـلـحق بنـسب تعـويـضيـة عن التـضخم
لحق من وزارة عـاملـة وا بـعد تـدقيق ا
ا الـية   الـتخطـيط وديوان الرقـابة ا
يـدخل جـهـة الـتـعـاقـد بـاشـكالت عـقـدية
ـلحق الـعقد ـكن للـمقـاول ان يحتج 
قــضــائــيــاً  فــضالً عن تــفــويت فــرصـة
االعـتراض امام الـلجنـة اخملتصـة بنظر

االعتراضات .
ــا تــقـدم نــدعــو وزارة الـتــخــطـيط الى
ضــبـط االلــيــات الــتي تـــعــالج مــشــاكل
الـعقود احلكومـية قبل اعمامـها لتجنب
ـنـفـذه واطـالـة اسـتـفـسـارات اجلـهـات ا
ســـقــوف اعـــمــال الــلـــجــان اخملـــتــصــة
واخــتالف الــتـطــبـيــقـات من جلــنـة الى
اخـرى تــبـعـاً لـتـفـســيـرهـا هـذه االلـيـات

...ومن الله التوفيق .

دائمــاً وعـلى مـــدى التـــاريـــخ تتـــرك احلــــروب آثـــارهـــا علـــى الشـــعوب واألمــــم
ــعــــارك الـعــبــثـيــــــة الــتي خـاضــهــــا ـــــوت  إن احلــــروبِ وا ولـعلَّ مـن أخـطــــرهـا ا
الـعــــراق وآخــــرهـــا االحـتــالل ومــعـــارك داعــش خـلّـفت عــدداً لـيــس بـقـلـيـــــــل من
األرامــــل وضـعــفــــه من األيــتـــــام يـنــقــصـــهم الــــرعــــايـــة واالهــتــمــــام  مــقــــارنـــة
ــة الــثـــانـيـة نـهضــت باحلـــروب الـتــي خـاضـــتـهـا أوربـــا وخـاصــــة احلــــرب الـعـــا
منـهــا دول أوربـــا وهــــي أقـــوى  وأكـثـــر إنـســانيـة بفـضـــل التـكـــافل االجـتمــاعي
واحـتــــواء الـنـســــاء الـلـــواتي فـقــــدن أزواجهـــــن أو آبــاءهـن أو أوالدهـــن  فـكــانت
اجلـمـعـيـــــات الـــديـنـيــــة واالجـتـمـــاعـيــــة الـتـثــقيـفــيــــة الـتي حتـــث عـلـى التـســــامح
واحملـبـــة وتـــوجــه اجملتمـــــع علــى رعــايـتهــن واالهـتمـــــام بهــــنَّ إذ كـــــان حبهــــم
لــــوطـنـهـــم في فـقــــدهــن لـــرجـــالـهـــن  وفي بـلــدنـا الـعـــراق الـذي قـــدّر ألرضــه أن
تـكــون ســـاحة حـــرب لـدول جـــواره وأســيـادهم أصبــح مــن أكـثــر الـــدول عدداً من
األرامــل واأليـتـــام دون مـعــاجلـــة أو حلــــول فمـا أن يخـرج من حرب حـتى يدخل في
أخــرى  ومن ســـوء حــظ الــعــــراق أنه مــأكـــول مــذمـــوم ألن من يــنـعم بــخـيـــراته وال
سيمـــا أبنـــائه تتحـــكم بهــم عـقـــد تاريـخيــــة ال يســتـطيـعــون التـخــلص مـنهـــا  إن
ــن يَدَّعــي حــب العــراق تتطــلب إيجــاد حــلــول ســؤوليـــة االنســـانيــة والوطنيــة  ا
ســريـعــة لهـــؤالء األرامــل واأليتـــام مبنـيــة علـى رؤى علمـيــة واجتـمــاعـية وانســـانية
نظمــات االنســنية الدوليـــة ــراجــع الدينيـــة وا تتكفــل بهـــا اجلهــات احلــكوميــة وا
وال سيمــا أن دينـنــا احلنيـــف قـــد استـــوصى بالنــســـاء خيـــراً  وباليتيـــم تكفـــالً
 مــدعــون بالـتغيــر نحــو األحســـن بعــد كل هذه احلروب واالبتــالءات التي مــررنــا

بهــا  ف " إن اللـــه ال يغيــر مــا بقـــوم حتــى يغيـــرو ما بأنفســـهم ).
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بغداد
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بالـثقـافـة والفـكـر واألدب والفن بـشكل
عام وذلك بإتاحة فرصة مهمة للحوار
وتــبــادل الــرأي واســتــمــزاج وجــهـات
الــنــظـر والــتــطــلّع إلى مــا هــو جــديـد
وحـداثي خــصـوصـاً إزاء إشــكـالـيـات

. ثقف ومشكالت الثقافة وا
w UIŁ bFÐ

ـركـز وضع مــسـافـة وثـالــثـهـا  – أن ا
بالـتدرّج بـ مـا هو سـياسي وبـ ما
هو ثـقـافي وانحـاز شـيئـاً فـشيـئاً إلى
الـــثــــقـــافــــة والـــتـــواصـل احلـــضـــاري
ـــشـــتـــرك اإلنـــســـاني و هـــو حـــ وا
ـوضوعـات الـتي على ينـاقش بـعض ا
تماس مع السياسة فإنه يتعامل معها
من موقع ثـقـافي أي أنه حـاول تعـزيز
البـعد الـثـقافي ألنه أدرك أن الـسيـاسة
تــفـــرّق في حــ أن الـــثــقــافـــة تــوحّــد

وجتمع. 
ركـز بالـهموم ورابعها  –لم ينشـغل ا
الــكــرديــة اخلــاصــة  بل انــفــتح عــلى
الـهـويّة الـكـرديـة بـعـامـة  وخـصـوصاً
الــعالقــات مع شـعــوب الــبــلــدان الـتي
يــعــيش فــيـهــا الــكــرد وكــانت حــصـة
الـثـقـافـة الـعــربـيـة كـبـيـرة من اهـتـمـام
ركز إضافة إلى هموم شعوب إيران ا
وتركـيا وثـقافـتهـما كجـزء من التـفاعل
ب الثقافات وهـو ما جعل من منبره

الـسـلـيـمـانـيـة) وتـمـثـال األديـبـ عز
. لّا عبد الكر الدين رسول ومحمد ا
ــديـنـة تـمـثـال شـاعـر كـمـا حتـتـضن ا

العرب األكبر اجلواهري.
كـنـني الـقـول أن مـهـرجان كالويش
بذاته وبـاستـمراريتـه يحمـل أكثر من

داللة:
ــنـاســبـة مـرور أولـهـا  – أنه يـأتي 
25 عـاماً عـلى تـأسـيس مـركـز ثـقافي
بـاسم كالويش (وهـو اسم جملـلـة كان
الـراحل ابـراهــيم أحـمـد الــشـخـصـيـة
عروف قد القيادية واألديب الـكردي ا
اضي (– 1939 أصدرها في القرن ا

.(1949
ـعـمّـر نـسـبـياً ـركز ا وثانـيـها  –أن ا
راكز التي انشغلت يعتبر من أوائل ا

شـهـدت مـدينـة الـسـلـيـمـانـيـة الـكـردية
(مـديـنـة الــثـقـافـة واجلــمـال) تـظـاهـرة
ثقافية بامتـياز شارك فيها نحو 100
مـثـقف كــردي وبـاسـتـضـافــة مـتـمـيّـزة
لــعـدد من مــثــقّــفي الـعــراق (الــعـرب)
ــــثـــقــــفــــ من فــــضالً عـن عـــدد مـن ا
اجملـمـوعـات الـثـقـافـيـة األخـرى وكـان
بعض الـضيوف من الـبلـدان العـربية.
وحضـر جـلسـة االفـتتـاح نـحو 1500
شـخص من قـطـاعـات مـخـتـلـفة حـيث
عـرفت الـسـلـيـمــانـيـة مـنـذ تـأسـيـسـهـا
(1784)  بـاعــتــبـارهــا مـركــزاً لـكــبـار
ؤرخ والعلماء الشعراء والكتاب وا
. وفيـها ينتصب الـيوم تمثال غن وا
ـولـود في حـلـبـجة) الـشاعـر كـوران (ا
ولود في والشاعر شيـركو بيكه س (ا

شـترك اإلنـساني وفنـاً وفكـراً فـهي ا
اجلــامع وهـذا األخــيــر بــحــاجـة إلى
أفق مستقبلي السيّما إذا اتخذ بعداً
ـثقفـون الكرد مؤسسـياً يسـاهم فيه ا
ؤسسـة بكل ما هو والعرب في رفـد ا
جــديــد فــضالً عن تــرجــمــة األعــمـال
االبداعيـة لنشـر ثقافـة كل منهـما لدى
اآلخــر والـبــحث في بــطــون الــتـاريخ
ـــا هــو مــشـــتــرك لـــدعم احلــاضــر عــمّ
ــــصـــالح ــــســـتــــقــــبل في إطــــار ا وا

تبادلة. نافع ا شتركة وا ا
وســادســهــا  – اســتــقـــطــاب نــخــبــة
ـثقـفـ الكـرد وقدّر لي متـميّـزة من ا
ـــهـــرجــــان األربـــعـــة أن خالل أيــــام ا
أستـمع إلى 6 أبـحـاث جـيدة تـعـكس
ـشكالت عقالً نـقديـاً معـرفيـاً حداثـياً 
ـتازة معـاصـرة وذلك عـبـر ترجـمـة 
ـتـرجم كـان اسـتـمــعت إلـيـهـا وكــأن ا
يقرأ في ورقة بلغة عربية سليمة في
حــ كـان احملــاضــرون قـد تــنــاوبـوا
ـنـصـة وهم يقـدمـون خالصات على ا

أبحاثهم بصورة شفاهية.
وســابـــعــهــا  –ان الــدورة الـــراهــنــة
خـصّــصت مــسـاحــة خـاصــة لـثــقـافـة
الـلّـاعـنف وفـلــسـفـته وخـصـوصـاً أن
الكـرد عانـوا من الـعنف تـاريخـياً بل
تـعــرّضـوا حلـرب إبــادة في عـمــلـيـات

مـنـصّــةً حلـوار ثـقـافـي مـعـرفي هـادف
بـ مـثــقّـفي األ األربــعـة كـرد تـرك
فـرس وعـرب خــارج دوائـر الـســيـاسـة
وتشابـكاتهـا وتعـقيداتـها وهي دعوة
ســـبق أن انــعـــقـــدت عــلـــيــهـــا نــدوات
ومؤتـمرات في تـونس وبيـروت وكان
لألمـيــر احلـسـن بن طالل دوراً مـهــمـاً
في حوار نظّمه في إطار مـنتدى الفكر
الـعــربي (عـمـان) أطــلق عـلــيه "أعـمـدة

األ األربعة". 
ومـــثـل هـــذه احلـــوارات الـــثـــقـــافـــيـــة
والفـكريـة الغـنية بـحاجـة إلى تواصل
وتـفـاعل ومـأسـســة لـكي تـكـون مـظـلّـةً

لتعاون وتبادل وانفتاح ثقافي.
وخامـسها  –أن النواة األسـاسية في
ي  – الـثـقـافي هي هـذا احلـوار األ
ركز حوار عربي  –كردي فقد كرّس ا
منـاظرةً ب شـخصـية كـردية مـرموقة
لّا ومؤسسة لـلمركـز ومشرفة عـليه (ا
بـخـتـيـار) وكــاتب الـسـطـور وذلك في
دورة سابقة وحتت عنوان "ماذا يريد
الـكـرد من الـعــرب ومـاذا يـريـد الـعـرب
من الكرد?" واألمر ال يتعلّق بالسياسة
ـقـد الـتاريـخـيـة واالحتـرابـات ب والعُ
ـــتــعــاقــبــة احلــكــومـــات الــعــراقــيــة ا
ـا يـركّـز على واحلركـات الـكـردية وإ
شؤون الثقافة وواحاتها الرحبة أدباً
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بيروت

األنفـال وما حـصل في حلـبجـة شاهد
حي عـلى الـقسـوة والـوحـشـيـة ولذلك
فـهم أكـثـر حـاجـة إلى الـلّـاعـنف ونـشر
ثقافة السالم والـتسامح واإلخاء. وقد
ــهـــرجــان جــلــســة خــاصــة خــصّص ا
ــنـاقــشـة أســئــلـة الــعـنـف والـلّــاعـنف
نـظورهـا السـوسـيوثـقافي بـاهتـمام
كـبـيــر ومـشـاركــة واسـعـة لـعــلّـهـا هي
األكثـر حيـوية في سـلسـلة مـحاضرات
ألـقــيـتـهــا حـول مـفــهـوم الـلّــاعـنف في

العديد من البلدان العربية. 
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وثـامـنـها  –أن االحـتـفـال بـالـذكرى ال
25 وإن كـــان كـــرديــاً لـــكـن الــكـــرد لم
يــنـــســوا أصـــــــــــدقــائـــهم فـــقــد كــان
الـشــاعـر مــظــفـر الــنـواب حــاضـراً في
جـلـسـة االفــتـتـاح حـيـث شـكّل رحـيـله
حــزنــاً عــمــيــقــاً عــلــــــــــمــاً بـأن دورة
ــؤتــمــر مــا قـبـل كــورونـا خــصّــصت ا
ه  كـمـا أن اغتـيـال شــــــــيرين لتـكـر
أبو عاقلة الصحافيـة الفلسطينية كان
مــثــار اهــتـمــام وتــضــامن كــردي ومن

احلاضرين. 
ـــد األخــوة الــعــربــيــة – وهــو مــا يــؤكّ
الــــكـــرديــــة بـــأبــــهى صــــورهـــا وأرقى
جتلـيـاتهـا في إطـار حسـاسيـة ثـقافـية

إيجابية.
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لـلخـارج فيـما فـوت ابراهـيم بايش
الـفوز عـلى فـريقه مـن اخطـر فرص
ـبـاراة عـنـدمـا تـصـدت الـعـارضـة ا
لـــكـــرتـه من الـــهـــدف اخلـــالي د83
نـقــطـة الـتــحـول في مـســار الـلـعب
والنـتيجة فـي ظل استمـرارسيطرة
ـــؤثــرة والــتـي تــوجــهــا الــزوراء ا
مـازن فيـاض بهـدف الـفوز اجلـميل
والـــغــالي د 88 ويــذهب بـــفـــريــقه
لـلـنـصـف الـنهـائـي امـام خـطـوة قد
تـــنـــقـــذ مـــوسم الـــفـــريق من خالل
ـــتـــوقـع لـــثـــاني اهم احلــــصـــول ا
الــبــطــوالت احملــلـــيــة وبــانــتــظــار
ــقـبل مـواجــهـة الــكـرخ في اادور ا
الـذي كـان قـد أطـاح بـاربـيل بـفارق

الركالت الترجيحية.

العــبـي الــزوراء لم يــســتــســلــمــوا
واجــادوا بـثــقــة واخـتــزال نــتـائج
وسم يـالفـوز باهـم اداء ونتـيجة ا
واســـتـــحــقـــهـــا النه كـــان االفــضل
وســيـطــر واســتــحـوذ عــلى الــكـرة
مــعــظم فــتــرات الــوقت والــظــهـور
الواضح في الشوط الثاني بفضل
تـصـاعـد نـشـاط عـنـاصـره وامتالك
الـفـرصة ومـواصـلـة الضـغط بـقوة
وتــمـــكن من ادراك الـــتــعــادل د65
بهدف سجل باخلـطا من قبل ميثم
جـبـار مـا زاد من اندفـاع الـفـريـق
لـــكــســر الــتــعـــادل قــبل ان يــفــشل
الـــهـــواري في حتــــقـــيق الـــتـــقـــدم
لــلـزوراء عــنــد مـواجــهــة احلـارس
د 77 لــتــرتــد كـرتـه من الــعــارضـة
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ه اجلــويــة من حــرم الــزوراء غــر
ـوسم بــطــولــة الـكــاس ومــنــجــز ا
نتظربعدما قلب النتيجة وتغلب ا
عـــلــيه بـــهــدفــ لـــواحــد في ابــرز
ـوسم لـلـفـريـقـ وربع مــبـاريـات ا
نـهـائي كـأس الـعــراق بـكـرة الـقـدم
الــتـي جــرت بــيــنــهــمــا في مــلــعب
الشـعب ليـلة امـس االول وليـقترب
خطـوة من استـعادة لـقب البـطولة
بـــعــدمــا هـــدد وأنــهى طـــمــوحــات
الـبـطل في الـدفـاع عن الـلـقب الذي
اقـتـرب مـنه الـزوراء كـثـيـرا بـفضل
ــوسم والــبــطـولــة رغم نــتــيــجــة ا
تــاخــره بـــهــدف صــفــاء هــادي د7
ـــنـــافس لـــكن الـــذي بـــاغـت فـــيه ا

ozô dOſ ·dBð

ومــؤسف جــدا ان يـتــصـرف مـدرب
اجلـوية قـحـطـان جـثـيـر بـالـطـريـقة
الـتي شـاهـدهـا وكـذلـك إعـتـراضات
االداري وقـــــــيــــــام مـن االنــــــصــــــار
بــاإلســاءة واالعــتــداء عــلى احلــكم
ساعد لكن كـل هذه التصرفات لم ا
ثير من تؤثر عـلى جمالـية اللقـاء ا
البـداية لـلنهـاية وكـان متعـة كروية
بـكل مــعـنى الـكــلـمـة بــفـضل جنـاح
ـردود ووضـعـوا االعـبـ بـتـقـد ا

خلفهم نكسات الدوري.
 الكهرباء وزاخو

ويـتـواجـه فـريـقـا الـكـهـربـاء وزاخو
في نـــصف نــهـــائي كـــأس الــعــراق
االخـر في موعـد سيـحدد فـيمـا بعد
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وجه مـدرب مـنـتخـبـنـا الـصاالت
بــــكـــرة الـــقــــدم مـــحـــمــــد نـــاظم
الــشـريــعـة الــدعـوة لـ 18 العـبـاً
نتخب في العاصمة لتدريبات ا

بغداد.
وذكـــر بـــيـــان الحتـــاد الـــكــرة ان
ـــنـــتــخـــبـــنــا الك الـــتـــدريــبيّ  ا
الــوطـنـي لــكـرةِ الــصــاالت وجه

ُــــدرجــــة الـــــدعــــوة لـالعــــبـــــ ا
أســمــاؤهم في أدنــاه لاللـتــحـاقِ
بـالــتـدريـبــاتِ في قـاعـةِ جــامـعـة

گلگامش.
وبـ أن الــوحــدات الـتــدريـبــيّـة
ســتـكــون صـبــاحـيــة ومـســائـيـة
اسـتعـدادًا للمـشاركـةِ في بـطولةِ
كــأس الـعــرب الــتي ســتــقـامُ في
الـــعــشــريـن من شــهـــرِ حــزيــران

ــمــلــكـةِ الــعــربــيّـة احلــالي في ا
السعوديّة.

يذكر ان مـنتخب الـصاالت غادر
دور اجملـمـوعـات بـبـطـولـة غـرب
آســـــيـــــا بـــــعـــــد خـــــســـــارته من
السـعوديـة وتعادلـه مع الكويت

. وفوزه على فلسط
وفي ســــيــــاق مــــتـــصـل أســــنـــدَ
االحتـــاد الــعـــربيّ لــكـــرةِ الــقــدم

مهمةً حتكيميةً جديدةً للحكم
حــسن مــحـمــد وهــاوكــار سـاالر
لـقـيــادةِ مُـبـاريـاتِ بــطـولـة كـأس
الـــعــرب لـــكـــرةِ الــصـــاالت الــتي
ـمـلـكـة الـعـربـيّـة سـتـنـطـلقُ في ا
الــسـعــوديّــة في مــديـنــة الــدمـام
لــلـــفـــتــرة من  20  ولـــغـــايــة 28

حزيران احلالي.
وقالَ رئـيس جلنة كـرةِ الصاالت

وأضـــاف مــؤمـن أن وزيــر الـــشـــبــاب
والــريــاضـــة عــدنــان درجــال ورئــيس
ــبــيـــة أكــدا دعــمــهــمــا الــلـــجــنــة األو
لــلـمـنــتـخـب ولـكن هــنـالك نــقـوصـات
ـعسكرات يفـتقر لهـا الفريق أهـمها ا
ـبـاريـات الـتــجـريـبـيـة اخلـارجـيــة وا
بــاالضـافــة الى مـا يــحـتــاجه الــفـريق
داخل الــــعــــراق من مـالعب صــــاحلـــة
للتدريب واالهتمام بالفئات العمرية.
وأشــار مــؤمن إلى أن اجلــهـاز الــفـني
للـمنتـخب استـطاع أن يخـتار تولـيفة
من الـالعــبــ الــنــاشــئــ والــشــبـاب
ودمـــــجــــهم مـع عــــنــــاصــــر اخلــــبــــرة
ـنـتــخب جـيـد ـوجــودة; لـلـخــروج  ا

وقوي مدعم بدماء جديدة.
وتــابـع مــؤمـن أن الــدوري الـــعــراقي
يـنـقـصه الالعـبــون احملـتـرفـون لـعـمل
اضـــافـــة قــــويـــة والـــرفـع من وتـــيـــرة
ـشاركـة وعدم ـنـافسـة بـ األنديـة ا ا

حصرها ب فريق .
وفي سياق منفصل أكـد عضو الهيئة
اإلداريـة لــنـادي الـكــهـربــاء الـريـاضي
نـــعـــيم صـــدام مـن أولـــويــات اإلدارة
ـــوسم اجلـــديــد هـــو تـــوفـــيــر خـالل ا
جـمــيع سـبل الـنــجـاح لـفــريق الـسـلـة

ليكون مـنافسا قويـا ورقماً صعباً في
قبل . وسم ا منافسات ا

وقــال صـدام في تـصــريح صـحـفي إن
اإلدارة مـاضــيـة إلعـادة بـريق الـفـريق
ـنـصـرم ـوسم ا مـن جـديـد ونـسـيـان ا
قـنع الـذي ظـهر ـستـوى غـيـر ا بـعـد ا
عـــلــــيه الـــفــــريق مـــبــــيـــنـــاً أن أولى
ــدرب اخلــطــوات هـي الــتــعــاقــد مع ا
ثامـر مصطـفى وسيـعقبـها استـقطاب
العـــبـــ عـــلى مـــســـتـــوى عـــالٍ خالل

قبل . وسم ا ا
وتـــابـع صـــدام مـن أولـــويـــات اإلدارة
ستلزمات توفر كل السبل للـنجاح وا
ـدرب للـوصول الى الـتي يحـتـاجهـا ا
ـا كـان علـيه الـفريق مـسـتوى أعـلى 
وبـــــالـــــفـــــعل قـــــامـت إدارة الـــــنــــادي
وبــــالــــتـــعــــاون مع وزيــــر الـــشــــبـــاب
والرياضة عدنـان درجال على توسيع
ـلـعب الــثـانـوي في مــنـطـقـة األمـ ا

وكـذلك وضع خـطـة لـبـنـاء دار سـكـني
ومـجــمع ودار ضـيــافـة لــلـريــاضـيـ

بـاالضـافـة الى الـكـثيـر من الـتـفـاصيل
األخرى تـتعلق بـالبنى الـتحتـية التي
تـســعى اإلدارة لـتــحـقــيـقــهـا في حـال

توفر األموال .

œuI¹ w UD¹≈ »Ò—b

…dzUÞ w  ‚«dF « »U³ý

UOÝ¬ »dſ

ÊU e « ≠œ«bGÐ

كــثف مـنــتـخب شــبـاب الــعـراق لـلــكـرة الــطـائـرة
حتــضــيــراتـه في مــديــنــة أربــيـل ضــمن احملــطــة
الـثـانـيـة من اسـتـعـداداته لـلـمـشـاركـة في بـطـولـة
مـلكـة العـربية غـرب آسيـا التي سـتقـام في في ا

قبل. السعودية من 22 إلى 31 يوليو تموز ا
ـنـتـخب الـعـراقي تـدريـباته فـي أربيل ويـواصل ا
ـديــر الـفــني اإليـطــالي فـيــشـنـزو حتت إشــراف ا
نــاتـشي الـذي  الــتـعـاقــد مـعه مـؤخــرا لـقـيـادة
لــيــوث الــرافــدين في االســتــحــقــاقــات الــعــربــيـة

قبلة. والقارية ا
وعــلى صــعــيـد مــتــصل وافق االحتــاد الــعـراقي
ـشـاركـة في بـطـولة األردن للـكـرة الـطـائـرة على ا
الرباعية الودية التي ستقام في العاصمة عمان

وتسبق مشاركته في بطولة غرب آسيا.
ويـشارك في البـطولـة الربـاعية كل من مـنتـخبات
الــعـراق وسـوريــا وفـلــسـطــ إلى جـانب الــبـلـد

ستضيف األردن. ا
ـنـتخب الـعـراقي سـبق له الـتـجمع في يـذكـر أن ا
ــشــاركــة 12 العــبــا بــعــد مــديــنــة الــديــوانــيــة 
اختيارهم من قـبل اجلهاز الفـني اإليطالي أثناء
مـتاز لـفئة الـشباب مـتابعـته لنـهائيـات الدوري ا
مـوالـيد  2004 - 2003الـذي اخـتتـمت مـنـافـساته

مؤخرا بالعاصمة  بغداد.

نتخب الوطني لكرة الصاالت ا

ودعنـا يوم الـسبت 6/11/ 2022 الشـخصـيـة الريـاضـية واالعالمـية
وت فيه لوعة مؤيد البدري عن عمر ناهز الـ 88 في بريطانيا ويبقى ا

جراء وداع وفراق االحبة.
نعم انه البدري تلك الـشخصية االعالمـية الذي امتعـنا بصوته الشجي
في عالم الـتـعلـيق على مـدى سـنوات رافـقـناه في مـسيـرة عـمله كـواحد
من رمـوز وشخـصـيـات الـريـاضـة العـراقـيـة وعـلم من اعالم الـصـحـافة
الـريـاضـيـة في الـعــراق فـهـو مـدرسـة اعالمـيــة قـدمت الـكـثـيـر لالعالم
الريـاضي والريـاضة الـعراقـيـة التي كـان فيـها الـراحل ابو زيـدون احد
شخصيـاتها داخل وخـارج العراق وكـان له ثقال واضحـا في مسيرته
ـثل العـراق في احملـافل الـريـاضـيـة الدولـيـة واالسـيـوية الطـويـلـة وهـو 
ـهـدي وهـشـام عـطـا عـجـاج واحـمـد والـعـربـيـة الى جـانب بـاسل عـبـد ا

عباس وعبد القادر زينل وغيرهم من رموز رياضتنا.
نـعم انه مـؤيـد البـدري الـذي ودعـنـا في اسـكـتـلـنـدا الـتي تـشـكل أحدى
رض وتـرك بصـمة التـنسى اجلزر الـبريـطانـية بـعد مـعـاناة كـبيـرة مع ا
في نفوس ابـناء الـرافدين سـواء رياضيـ او غيـر رياضـي .. الراحل
له تـاريخ مــشـرف رافــقـنــاه في مـســيـرته االعـالمـيـة الســيـمــا في عـالم
الصحافة الرياضية ولي الشرف ان اكون احد الذين عملت معه آنذاك
لعب تـعلمت مـنه الكثيـر من العمل العب والريـاضي وا في صحيـفة ا

هني. الصحفي ا
ابا زيـدون شخـصية مـحبـوبة دخل قـلوب كل عـراقي السـيما وهـو يطل
عليـنا في كل يـوم ثالثاء اسـبوعـيا عـبر برنـامجه الـشهـير الـرياضة في
اسبـوع الذي تـأثـرنا وهـو يـودع برنـامجه في 1993 بعـد مسـيرة 30
عامـا وكـان واحدا من افـضل الـبرامج آنـذاك الى جـانب برنـامج الـعلم

للجميع.
ولي ذكريات مع الراحل على مدى مسيـرته االعالمية والرياضية ففي
عـام 2014 تـلــقـيـت اتـصــاال مـنه وهــو يــكـلــمـني مـن مـديــنـة ديــتـرويت
ـعـيـة هـشـام عـطـا عـجـاج وعـبـد الـقادر زيـنل االمـريـكيـة الـتي زارهـا 
وكانت حلظات معبرة أن استمع الى صوته وصوت زينل وعجاج وياله

من وفاء واستذكار.. 
باالمس سـألت زميل الـعمـر حسـام حسن عن خـليـفة الـبدري فأجـابني
بـصـراحـة اليوجـد خـلـيـفـة الن كل شـخص لـه طـريقـتـه اخلاصـة.نـعم ..
الراحل الـذي شغـل منـاصب ادارية قـامـة اعالميـة اليخـتـلف علـيه أحد
انه رمز من رمـوز الـريـاضة الـعـراقيـة الـتي كان
البدري احد ابنائهـا الذين تركوا بصمات في
مسيرة عملهم.تغمـد الله الفقيد مؤيد البدري
بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته.. انا لله

وانا اليه راجعون.
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نتخب الوطني لكرة اليد أكد مدرب ا
ثـالي هو شريف مـؤمن أن اإلعـداد ا

مفتاح التأهل الى كأس العالم.
وقـال مـؤمـن في تـصـريح صـحـفي إن
ــنــتــخـب بـحــاجــة الـى الـكــثــيــر من ا

الـــعـــمل واجلـــهـــد لــلـــوصـــول به الى
ـنـافـسـة اجلــاهـزيـة الـتي تالئم قـوة ا
مبيناً أن اجلهاز الفني يبذل قصارى
جـهـده لــتـحـقـيـق هـدف الـوصـول الى
كأس العالم الـذي يعد حلم كل عراقي

وكل عربي .

قحطان
 جثير
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 وصل فـريق شـركـة نـفط ذي قـار الى بـور سعـيـد لـلـمـشـاركـة في بـطـولـة الـشـركات
ثالً عن الـشركات العراقية إلى جانب شركات عربية العربية لكرة القدم للصاالت 

صرية . آسيوية وأفريقية والتي تستضيفها مدينة بورسعيد ا
هنـدس سعـيد زغـير إن الـبطـولة فـرصة لإلحـتكـاك بفـرق كروية وقال رئـيس الوفـد ا

عربية لها جتارب رياضية واسعة .
يزة  مشيراً إلى أهـمية مشـاركة فريق نفط ذي قـار الذي حاز على نـتائج محلـية 

ذكور والتطلع الى مشاركة ناجحة. ليمثل العراق في احملفل ا

ويـأمل الـكـهـربـاء االنـتـقـال خلوض
نـهـائي البـطولـة لـلمـرة الـثانـية مع
نـفس الفـريق بـعدمـا واجه الزوراء
في مـــوسم 2018وخــســـر بـــهــدف
سجله صفاء هادي عندنا تمكن من
ـذكور بـفوزه الـوصول الى الـدور ا
على االمانة بفارق ركالت الترجيح
بــاربـع ركالت مــقــابـل اثــنــ بــعــد
ـبــاراة بـوقـتــهـا االصـلي انـتــهـاء ا
بــالـتـعـادل من دون اهـداف حـيـنـمـا
عــجــز الــفــر يــقــ من الــتــســجــيل
وكسـر حاجـز النتـيجـة التي ذهبت
لـلـكهـربـاء ليـعـزز الظـهـور الواضح
في الــــدوري والـــكـــاس فـي مـــوسم
ـطـلوب مـتـمـيـز ويطـمح لـتـحقـيق ا
ـــقـــبل وسط حتـــدي فـي الـــلـــقـــاء ا
الــنـتــيــجـة االهم و الــعــمل لـعــبـور
ـنـافس االخـر لالنـتـقـال و حــاجـز ا
للصراع على لـقب البطولة وحتدي
الـفــرق اجلـمــاهــيـريــة الـتي الزالت
مـسـيـطـرة وتـتــقـاسم الـقـابـهـا كـمـا
يـــبــحـث زاخــو االخـــر عن الـــكــأس
الذي يقف أمام خطـوة بعدما حقق
فوزا متوقعا على مصافي اجلنوب
بـهـدف دون رد و جتـنب الـنتـيـجة
الـسـلـبـيـة الـتي تـكـررت في الدوري
قبل ان يـخرج بـفرحـة مع جـمهوره
وتـــنـــفس الـــصـــعـــداء واســـتـــعـــاد
الــــتــــوازن عـــبــــر بـــوابــــة ضــــيـــفه
الـضـعـيف و بـانتـظـار خـوض لـقاء
ــوسم حلــجــز مـكــانه فـي نـهــائي ا
ــؤكـد ســيــحـضــر لــهـا الــبــطـولــة ا
بجـدية لـقطع وايقـاف الكـهرباء في
مـهـمـة سـتـحـدد مـصـيـر الـلـعب في
الـنــهـائي وهــو الـذي فـرض نــفـسه
ــعــقـدة وابــتـعــد عن احلــســابـات ا
ـني ـنـافـسـة و وبـقي في اجـواء ا
وعد في النفس في ان يكون على ا
الـبــطـولـة األخــرى بـعـدمــا اسـتـمـر
ــــصــــاعب فـي الــــفــــتـــرة يــــواجه ا
االخــــــيــــــرة من الــــــدوري قــــــبل ان
ـسار ويـصـالح جمـهوره يـصحح ا
ثل ـرحب بـالفـوز الـذي  الـكـبيـر ا
سـار الـصـحيح ورفع الـعـودة في ا
نـافسه على لـقب الكاس اذا امال ا
ــتــظــرة امـام ــهــمــة ا مــا جتــاوز ا

ـصــافي الــكــهــربــاء فــيــمــا ضـيـع ا
فــرصـــةالــعــمــر كــونه الــوحــيــد من
الـــــدرجــــــة اال ولـى وصل لــــــلـــــدور
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وتــمـــكن الــكــرخ مـن اقــصــاءاربــيل
بفـارق الركالت التـرجيـحية بـالفوز
عليه بخمس ركالت مقابل اربع في
الـــلـــقـــاء الـــذي جــــرى في مـــلـــعب
الــــســـاحــــر احــــمـــد راضي و
انـتهى بـتعـادلهـما بـهدف
في وقت الــلـعب الـذي
كـــان يــفـــتــرض ان
ــصـلــحـة يــحــسم 
الـــــكـــــرخ قـــــبل ان
يــــتـــغــــافل احلــــكم
لـــــهــــدف صـــــحــــيح

رمى بعدما عـبرت الكرةخط ا
بالكامل وهنا تظهر احلاجة إلى أن
يــســتــخــدم احلـكــام ســاعــة يــدويـة
لــتــحـديــد مــثل هــكــذا حــاالت الـتي
تـعـوض عن (var) ولــكن? لـتــحـسم
ــــبـــــاراة مــــبــــاشــــرة بــــالــــركالت ا
الـتـرجـيـحــة الـتي ذهـبت الصـحـاب
االرض وأتت النتيجة منسجمة مع
ستوى الذي استـمر يقدمه الكرخ ا
في اهـم اوقــــات الــــدوري وجتـــاوز
ــشــاركــة وتــمــكن من صــعــوبـــات ا
الـهـروب من مــنـطـقـة الــهـبـوط قـبل
الـتقـدم للـموقع الـثاني عـشر وجنح
في مواجـهة واقصـاء اربيل محـققا
االفــضــلــيــة في الــنــتــيــجــة واالداء
ــقــبل واســتـــحق الــتــاهـل لــلــدور ا
واحلاسم واصبح االن امام حتقيق
ـــوسم خلـــوض نــهـــائي مـــنـــجـــز ا
الـبــطـولـة الــتي خـرج مـنــهـا اربـيل
بإرادته ولم يقدم نفـسه كما تتطلب
ــهـمـة وفـشل العـبـوه في الـظـهـور ا
ــطـــلــوب وفي االســتـــحــواذ عــلى ا
الـكـرة وخــلق الـفـرص رغم عــلـمـهم
ـهــمـة الــتي كـان عــلـيـهم طــبـيـعــة ا
عقدة قبل االبتعاد عن احلسابات ا
ان يــــتـــأخـــروا بــــهـــدف ثم أدركـــوا
التعـادل لكن االمور استـمرت تسير
ـــســـار واحـــد الصـــحـــاب االرض
الذين كانوا االفضل فـيما لم يتمكن

هـمة اربـيل الظـهور وحتـمل ا
كـمــا يــجب أمـام الــبــقـاء في
ـنافـسـة على لـقب مـسابـقة ا
الــكــاس وهـــو الــذي أقــصى
الــشـرطــة من بــالـفــوز عــلـيه
بـفـارق الركالت الـتـرجيـحـية
لـكن الــفــريق اسـتــمــريـواجه
حتـديــات مــبــاريــات الـدوري
في الفـترة االخـيرة وظـهر
مــتـعب امـام الــكـرخ الـذي
اســـــتـــــفــــــاد من ظـــــروف

ــــــبــــــاراة بـــــــاجملــــــمل. ا

والـشاطـئيّـة علي عـبد احلـس
في بـــيــان إن االحتـــاد الـــعــربي
أرسلَ إشـعـاراَ رسـميـاَ بـتـكـليفِ
احلكمـ حسن محـمد وهاوكار
ســـاالر لــلـــمــشـــاركــةِ فـي قــيــادةِ
مـــبــاريــات كــاس الـــعــرب لــكــرة

الصاالت.
: ثـقـتـنا عـالـيـة بـقدراتِ وأضـافَ
حـكــامـنـا في الــنـجــاح وإثـبـات

كــــفـــاءةِ وتــــمــــــــــــيـــز احلــــكـــام
الـــعــــراقـــيـــ في هـــذه احملـــافل
ــتــــــــــلــكــونه من ــا  ــهــمـــةِ  ا
ُـبـاريـات إلى بـراعــةٍ في قـيـادةِ ا

بر األمان.
يــــذكـــر ان طــــواقم الــــتــــحـــكــــيم
الـــعــراقــيــة ســتـــغــيب عن كــأس
الــعــالم في قــطــر نــهــايــة الــعـام

اجلاري.
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إداريـــــة لـالحتـــــادات الـــــريـــــاضـــــيــــة
الوطنـية حتتـضنها مـدينة أربيل في
ـــدة من كـــردســـتـــان الـــعـــراق خالل ا
السادس عشر وحتى الثامن عشر من

شهر حزيران اجلاري.
ـبـيـة وقـال األمـ الــعـام لـلـجــنـة األو
الوطـنية الـعراقـية هيـثم عبد احلـميد
ان قـاعة االجـتـماعـات بفـنـدق كانـيون
ـــحــافــظـــة اربــيل في شـــارع كــوالن 
ســتــحــتــضن الــفــعــالــيــات اخلــاصــة
بـالدورة إبـتـداءً من السـاعـة العـاشرة
صــبــاحــاً وتــســتــمــر حــتى الــســاعــة
الـثانـية ظـهـراً على ان يـحاضـر فيـها
نخبة من ذوي االختصاص االداري.
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ــــنــــتـــخـب الـــعــــراقي حــــصل العب ا
للـباغوت الـقتـالية ايـهاب عبـد الكر
حـسـ عــلى ذهـبـيـة بــطـولـة الـعـالم
ــقـــامــة في لـــلــبـــاغــوت الــقـــتــالـــيــة ا
تــركـــيـــا.وقــال حـــســـ في تـــصــريح
صـحـفي حـقـقت االنـتـصار عـلى العب
إيـــراني ضـــمـن بـــطـــولـــة الـــبـــاغــوت
ـقـامـة الـقـتـالـيـة في نـظـام االيـبـارا ا
حــالـيــا عــلى قــاعــة نــعــيم ســلــيــمـان
أوغـــــلــــــو في مـــــديــــــنـــــة بـــــورصـــــة
الـــتــركـــيــة.يـــذكــر ان آخـــر مــشـــاركــة
للمـنتخب الـعراقي كانت نهـاية العام
ـاضي في بـطـولـة "اورواسـيـا" التي ا

ـركـز ـنــتـخب الـعــراقي ا احـرز بــهـا ا
شاركة  27 منتخبًا من دول الثالث 
آسيا وأوروبـا.وتعد رياضـة الباغوت
من الـعــاب الـفـنــون الـقـتــالـيـة األعـزل
حــيث تـــضم مــجــمــوعــة من حــركــات
ـــــصـــــارعــــة وقـــــوانـــــ اجلـــــودو وا
والـكـاراتـيه وأسسـت هذه الـلـعـبة في
تركـيا واذربيـجان وأصبح لـها احتاد
ـــيــة دولي يـــنـــظم الـــبـــطــوالت الـــعـــا
ــشــاركـة  120 دولـة من والــقــاريــة 
ضمـنهـا ثالثة مـنتخـبات عـربية وهي
الـعـراق واجلـزائـر ولـبـنـان.ومن جـهة
ــبـــيــة اخـــرى نــظـــمت الــلـــجــنـــة األو
الـوطــنـيـة الـعــراقـيـة دورة تــطـويـريـة

”QJ « wzUN½ nBM  5K¼U²*« V — ‰UL² ≈Ë W¹u'« vKŽ ¡«—ËeK  dO¦  “u

 WOMÞu «  «œU%û  qOÐ—√ w  W¹d¹uDð …—Ëœ rEMð WO³*Ë_«

d…∫ فريق الكهرباء بكرة السلة

dzUÞ…∫ تدريبات منتخب شباب العراق بالكرة الطائرة



…dOš_« q³7

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. UK

rKOH  ÃÒËd¹ s Š

W³ON «

5łd  ÈƒdÐ …UýdH « ‰bÐ —«u½_« Êu b ² ¹ Êu½UM

Ÿ«œu « —«uŠ w  Í—b³ « b¹R

 œ«ÒË— s¹—uB0 wH²×¹ 5O½u¹eHK² «Ë 5OŽ«–ù« œU%≈

»UH²Š¡∫ لقطات من احتفال احتاد االذاعي والتلفزيوني بقاسم يونس وطالب عبد

ÊU e « ≠ oA œ

مثـل السوري تيـم حسن ضجة أحدث ا
كبـيـرة بصـورته اجلـديـدة التي شـاركـها
عـــبـــر صـــفــــحـــته اخلـــاصــــة في مـــوقع
التـواصـل اإلجتـمـاعي.حـيث أطل حـسن
على اجلـمـهـور بـصورة سـيـلـفي إرتدى
فـيهـا عـبـاءة "الـهـيـبـة".إكـتـفى تـيم بـنـشر
الصورة ولم يـرفق أي تعليـق بها وعلى
ما يـبدو أنه إلـتقط الـصورة من كـواليس
التصـوير للـفيـلم.القت الصورة إنـتشاراً
ــتــابــعــ الـذيـن شــاركــوهــا عــبـر بــ ا
صـفـحـاتـهم اخلـاصــة وتـفـاعـلـوا مـعـهـا
معبـرين عن محـبتـهم له كمـا وعبروا عن
تشوقـهم لفـيلم الـهيـبة الـذي سيـأتي بعد
ـســلـسل.يــذكـر أن خـمــسـة أجــزاء من ا
مـثـلة زيـنـة مكـي تلـعب دور بـطولي في ا

الفيلم.

UN−Žeð U½U¹œ—u
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{ لنـدن - وكـاالت - وجـهت الـراقـصة
البرازيلـية لورديانـا رسالة استـياء عبر
حسـابهـا اخلـاص على مـوقع الـتواصل
االجتمـاعي.لناشـري أخبار مـقتلـها منذ
سـاعـات وقــالت: (تـوقــفـوا عن ذلك من
فـضـلـكم كل شـهــر أخـبـار كـاذبـة عـلى
مـواقع الـتــواصل خالص أنـا تــعـبـانـا)
.وأضـافـت: "هـنــاك إنــســان خــلف هـذ
الفـنـان أو الـشخـصـيـة الـعامـة". مـعـبرة
بــهـــذا عن أن الـــفـــنــان يـــتـــأثــر
بــالــشــائــعــات الــتي تــطــوله
باستمرار.وبعد إبتعادها
عن الـــرقص في شـــهــر
ـــــاضي رمـــــضــــــان ا
عـــــادت الــــــراقـــــصـــــة
الـبـرازيــلـيـة لــورديـانـا
لتنـشر نـشاطـاتها في
الرقص بشكل مستمر
منـذ انـتهـاء الـشـهر إلى

اآلن.

 —«dý uÐ√ ¡UMÝ
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االعالمـية العـراقيـة تلـقت مواسـاة  االوساط االعـالمية
سائل الـله تعالى ان يـرحمهـا برحمته لوفـاة والدتهـا 

الواسعة .

الــرسـام الــعـراقي مـنــحـته كــلـيـة
الـــفــنـــون اجلـــمــيـــلـــة بــجـــامـــعــة
االسـكـنـدريـة شـهـادة الـدكـتـوراه
ـــوســـومـه (بـــنــاء عن رســـالـــته ا
استـراتيـجيـة تصـميـمية لالعالن

هرجان سوق جارا باالردن). تحرك  ا

Íd¹d(« f½u¹ rÝUł
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مـثلة السورية تشارك ببطولة مسلسل (زقاق اجلن) مع ا
وتدور أحـداثه في خمـسيـنيـات القرن ن زيـدان الفـنان أ

اضي تأليف محمد العاص إخراج تامر إسحاق . ا

Õd  …ezU−Ð “uH¹ ·—U¼
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ي حس حصد الفنان واالكاد
علي هارف جائزة (أفضل نص)
ــسـرح ـهــرجـان الــوطـني  في ا
الــدمى الــذي اقـيم في اجلــزائـر
عن مـسـرحـيـته ( حـكـايـة الـديك

صيّاح).
والـتـي قُـدمت من قِـبل جـمـعـيـة
ــــســـرح ورشــــة الــــفــــنــــون وا
الــصــغـــيــر بــإخـــراج الــفــنــان

العرائسي حليم شعنان.
وقـد سبق لـهـذا الـنص أن قام
بـــــإخــــراجه هـــــارف وفــــاز به
بـــجـــائــزة افـــضل عـــرض في
مـــهــرجـــان مـــســـرح الـــطـــفل
الـــدولي بـــتـــونـس وجـــائــزة
أفــــــــــضل مــــــــخــــــــــــرج  في
ــســرح ــهـــرجــان الــدولـي  ا
الـــــطـــــفـــــــل في قـــــفـــــصـــــة
بتـونس فضالً عن حـصوله
عـــلـى جـــائـــزة فــــلـــســـطـــ

لالبداع. 

WG³BÐ ÊËdOŁ
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لك اشوربـانيبال الـشعبـية شخصـية ا
حــاكم احلـضـارة االشـوريـة وهـو االبن

ÍuODF « ÂUF½≈ ≠ œ«bGÐ

أسـتحضر طلبة معهد احلرف والفنون
ية { وكاالت - ودّعت الـنجمـة العـا
تـشـارلــيـز ثـيـرون شـعـرهـا االشـقـر
البـالتيـني لتـعتـمد تـسريـحة جـديدة
قريبة من تسريحات جنوم الروك ن
رول.فــبــعـــد ان عــرفــنــاهـــا بــالــلــون
االشقـر تظهـر ثيـرون بأسلـوب جديد

وبلون شعر اسود. 
ــرة األولى الـتي تــغـيـر إنــهـا لــيـست ا
رة مـثـلـة مـظهـرهـا لـكن هـذه ا فـيـهـا ا
ــتــوهج اســتــبـدلـت شــعــرهــا االشـقــر ا
باللون األسود النفاث الذي يبرز عينيها

ويجعلها ساحرة. 
مـثلة البالـغة من العمر 46 وكشـفت ا
ـنـاسـبة عـامًـا عن مـظـهرهـا اجلـديـد 
أمسية خيريـة لصالح البحث ضد

اإليدز في القارة األفريقية. 

الـبـقـاء علـى عالقة كـلـهـا مـشاكـل سوف يـسـتـنـفذ من
صحتك النفسية.

qL(«

زيد من التعديالت وترتيب عالقتك العاطفية تتطلب ا
رقم احلظ .2 األوراق

Ê«eO*«

ـسـكنـات ألنـها ال جتـعل حـيـاتك الصـحـية مـرهـونـة با
شاكل . سوف تسبب لك ا

—u¦ «

تـمارس تـمارينك الـرياضـية بانـتظـام وحرص وجتنب
تام للمشروبات الغازية. 

»dIF «

اســتـقـرار عـاطــفى بـعـد فــتـرة طـويـلــة من الـبـحث عن
شريك احلياة. 

¡«“u'«

قــدم الـنــصـيــحـة لــلـمــحـيــطـ بك وتــبـادل اخلــبـرات
رقم احلظ.3 معهم

”uI «

تــتــصـف بــاألمــانـــة ويــعـــتــبــر الـــتــردد الـــزائــد أحــد
عيوبك.رقم احلظ .9

ÊUÞd «

ـزيد ال تهـمل عالقـتك بـعائـلـتك فهـم يحـتـاجون مـنك ا
من االهتمام والرعاية.

Íb'«

تـتـجـنب اآلراء الـسـلــبـيـة من احملـيـطـ بك فى الـعـمل
.يوم السعد االربعاء.

bÝô«

تـهتم بـالتـفاصيل الـدقيـقة وحتب الـفضـول وال مجال
للخوف في الفترة احلالية.

Ë«b «

تـمـضى بـخـطـوات ثـابـتـة نـحـو الـوصـول لـهـدفك. يـوم
السعد الثالثاء.

¡«—cF «

مـكــأفـأة كــبـيــرة سـوف جتــدهـا فى انــتـظـارك بــسـبب
تفانيك فى شغلك .

 u(«
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أوجد مفردات ومعاني الكلمات
التي تشترك مع بعضها بعضا

باخر حرف من كل كلمة:
1-6= دولة عربية

6-10= لص البحار

10- 15 = واليــــــــــــة غـــــــــــرب

تحدة االمريكية الواليات ا
15-19= دهاليز حتت االرض

19- 21= دولة خليجية

21-24= العـملة الـرسمـية في

روسيا

استـاذ العلوم السياسيـة والعالقات الدولية في جامعة
بـغـداد صدر لـه عن عن دار اجلـنـان لـلـنـشر والـتـوزيع
في االردن كــتـاب بــعـنــوان (مــسـتــقـبـل الـصــراع عـلى

السلطة في الكويت) .

ـنـتــدى الـفـكـر الــعـربي شـارك في نـدوة األمـ الــعـام 
ــنــتـدى الــفــكــر والـثــقــافــة الـتي الــنـســخــة الــعـاشــرة 
لكي لـلدراسات االستراتيجية في عهد ا استـضافها ا
ـغـرب حتـت عـنـوان (الـعــالم الـعـربي أمـام مــراكش بـا

التحديات اجلديدة ).

ــطـرب الـعــراقي يـحـل ضـيف شــرف عـلى مــهـرجـان ا
الـشـجن الـعراقي الـذي تـقيـمه الـلجـنـة الثـقـافيـة بـنادي
وتقـدم خالله اغان لكبار العـلوية مساء الـيوم االربعاء 

طرب . ا

الكـاتبـة الفـلـسطـينـية صـدرت لـها عن مـؤسسـة شمس
لــلـنـشـر واإلعـالم بـالـقـاهــرة  روايـة (امـرأة سـوداء في

باريس) وتقع في 400 صفحة من القطع الكبير.

w²ON « ÊU²HŽ ÍbLŠ

اخلبـير الـتراثي مـديـر متـحف احمـد العـفتـان في هيت
وت نعـته االوساط الـشـعبـية والـثـقافـية بـعـد ان غيـبه ا

اضي. يوم االحد ا

جارليس ثيرون

وقــــتــــهــــا عـن إيــــقــــاف الــــبــــرنــــامج
والـضـغـوط التـي مـورست عـلـيه بـعد
افـتــتــاح تـلــفـزيــون الـشــبـاب. ونــشـر

احلوار في اجلمهورية أشبه
وعـد رياضي برسـالـة وداع 
اســـتـــمـــر ثالثـــ عـــامـــا مع
ــشــاهــدين مــســاء كل يــوم ا
ثالثـــاء. كــــان الـــعـــراقـــيـــون
يترقبون فيه حـشد الكمانات
الــــســــاحــــرة الــــقــــادمــــة من
موسيقى جواكـينو روسيني

من أوبرا حالق إشبيلية.
وعـنـدمـا كـان يجـب أن يـعود
مـــــــــؤيــــــــد الــــــــبـــــــــدري إلى
ـشـاهـدين بـعـد أن سقـطت ا
الـبالد في جلــة الـدمــاء عـاد
عبر قناة(الـشرقية) في بداية
انـطالقـهـا لـكن الـريـاضـة لم
تــعــد تـتــحــمل أن تــبــقى في
أســبـوع وسـط ديـنــامــيــكــيـة
باشر. فكـتبت حينها البث ا

ÊU e « ≠ ÊbM

ــاضي االيـــقــونــة ودعــنـــا الــســبـت ا
االعالمـيـة الــريـاضـيـة مــؤيـد الـبـدري
بعـد مسـيرة مـتـميـزة ستـبقى خـالدة
في ســفــر االعالم الــعــراقي  والــيـوم
ونــحن نـــحــتــفل بــعـــيــد الــصــحــافــة
ـــا كــتــبه الــعـــراقــيــة نـــقــرأ بــعض 
الــصــحــفـي كــرم نــعــمــة عن الــبــدري
وعمله في جريدة (اجلمهورية) وقناة

(الشرقية):
أتذكر عندما بـثت احللقة األخيرة من
بــرنـامــجه الــشــهــيـر “الــريـاضــة في
أسـبـوع ”كـان يـجـب أن نـحـاوره وال
سـبقـة (علـيك يا زلت أتذكـر جمـلتـه ا
شـاكسة فلم كرم أن تؤجل أسئـلتك ا
يـــحـن بـــعــــد وقت اإلجـــابــــات الـــتي

تطلبها).
قَـبـلَ أبـوزيــدون دعــوتـنــا في جــريـدة
اجلــمـهــوريــة آنـذاك حلــوار وكــلـفــنـا
الزميل إياد الـبكري أقـربنا إليه ومن
دون إطالق الـــســؤال األكـــثـــر طــلـــبــا

الصـعبـة الـتي كنـا نشـتـغل فيـها من
أجل فــــكـــرة واحــــدة نــــعـــيــــد جـــمع

العراقي عليها).

عـــلى فــــشل إعـــادة إحـــيـــاء األفـــكـــار
ـة. لم ينـزعج أبـوزيدون كـثـيرا القـد
مــــني وقــــال (لــــو تــــدري الــــظـــروف
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احـــــــــتـــــــــفـى احتـــــــــاد االذاعـــــــــيــــــــ
ــركـز وعـلى قــاعـة ا والـتــلــفـزيــونـيــ
ــصــورين قـاسم الـثــقــافي بـبــغــداد بـا
يــونـس وطــالب عـــبــد عــبـــداحلــســ

لــلــحــديـث عن مــســيــرتــهــمــا الــفــنــيـة
ي والتـصـويريـة..قدم اجلـلسـة االكاد

ـوسوي قـائال (نحـثفي الـيوم صبـاح ا
بقامت كـبيرت لهمـا مسيرة ابداعية

اضي ). تمتد الى ستينيات القرن ا
ــــــــصـــــــور قـــــــاسـم يـــــــونس وقـــــــال ا
مــــســـتــــذكـــرا(صــــورت الـــكــــثــــيـــر من
ـنوعـات واالخبار ومن التـمثـيلـيات وا
ثم ديـنة هـذه االعمـال الذئب وعـيـون ا

عمـلت في ستـوديو البث سـن طـويلة
ـسـلـسـالت مـنـها صـورت الـكـثـيـر من ا
رجــــــــال مـــــــــعـــــــــروف الـــــــــرصـــــــــافـي
عــــــثــــــمــــــان الــــــهــــــاجـس خــــــالــــــدون
عملت مع الكثير من ون احلا وصلي ا
اضافة الـتصـوير لبـرنامجي اخملرجـ
و العلم للجميع). الرياضة في اسبوع 
ـوســوي ان (تـوجــد قـضــيـة واوضـح ا
مـهـمـة مـفـردة مـديـر الـتـصـويـر عـنـوان
مـــهم وذا خـــصـــوصـــيــة مـــعـــيـــنــة في
السينما على مـستوى اللقطة والدراما
لذلك نـقول مـدير ـشهـد عـلى مسـتوى ا
مثل التصـوير واخملرج اضـاءة تنيـر ا
 البنية التشـكيلية بالنسـبة للتلفزيون
تـعابـير الـوجه في الـسيـنـما من خالل

الظل والضوء).
ــصـــور طــالب عــبــد بــعـــدهــا حتــدث ا
قـائال (عـمـلـت مع الـعـديـد من احلـســ
اخملــرجـــ مــنـــهم صــبـــري الــرمــاحي
وجـمــال عـبـد جـاسم ومـحـمـد شـكـري 
في عــــام 2000 ســـــافــــرت  الى االردن
ثم عــمــلت في كــانت جتــربــة نــاجــحــة
اجلـزيرة ورويـتـر وعمـلي في سـلطـنة
عمان كـان طفرة مـهمة في حـياتي كون
جتــربـة لـهـا اليــوجـد لـديــهم مـصـورين

بعدها عدت الى بغداد). طعم خاص 

(فـيسـبوك) وبـعنـوان (التـصويـر مهـنة
ـركـز اإلبــداع ) قـائال ان (اســتـضــاف ا
الـثـقــافي في االحتـاد الـعـام لإلذاعـيـ
ـقر الـعـام  اثـن والـتـلفـزيـونـي  –ا
من كبـار مدراء الـتصـوير فـي تلـفزيون
الـعـراق مـنــذ فـتـرة الـسـتــيـنـيـات هـمـا
ـصـور طـالب ـصـور قـاسم يـونس وا ا
الــربــيــعي وحـــديث عن مــهــمــة مــديــر
الـــتـــصــويـــر الــتـي يــصـــفـــهــا اوزويل
بيلكستون بانه الفنان التشكيلي الذي
يـرسم باألنـوار بـدل الـفرشـاة  والـقادر
عـلى اخلـلق والـتـجـديـد و  اإلبـداع .ان
سؤول عن البنية مدير التصوير هو ا
التـشـكـيـلـيـة واجلـمـالـيـة لـلـصـورة هو
األقـرب لـلـمـخـرج في مـوقع الـعمل

ــــشــــهــــد هــــو من يــــرى ا
ويـــشــعــر بــإيــقــاعه  انه
الــشــخص الـثــاني بــعـد
اخملرج . حتية لعطائهم
ـبــدع طــيــلـة الــعــقـود ا
ـاضــيـة والـذي التـزال ا
حتـتــفظ به الـذاكـرة من
مـــســـلــــسالت وبـــرامج
وتمثـيليات  شـاهدناها
مـن خالل عــــــيــــــونــــــهم

واحساسهم الفني) .

اخالص في الـــعـــمل بــعـــدهـــا تــوالت
ـداخـلت ومـنهـا مـداخـلة الـشـهادات وا
للـمخـرج صبـاح رحيـمة الـذي قال (انا
عـــــاصـــــرت مـــــصـــــوري اجلـــــيل االول
والـــثــاني.هــنــاك اخالص في الــعــمل 
عـمل قـاسم يـونس مـعي في فـيـلم حـلم
ان وزنزانة وكان حريص على االنتاج 

جيل الرواد جيل حب واخالق).
وقـــــال عــــــضـــــو احتــــــاد االذاعـــــيـــــ
والـتلـفـزيونـي حـافظ الـعادلي (حتـية
ـــديــــر الــــتـــصــــويــــر قـــاسـم يـــونس
.. ومـديرالـتـصويـر قـاسم عبـد احلـس
حـيث لم يــسع الــوقت جملـيء االخـريـن
 تـكــر الـرواد الـعـامـلـ في مـجـال
االخراج والـتقـنيـات وهنـدسة الـصوت
مــــنــــهم اخملــــرج صـــبــــري الــــرمـــاحي
هندس صالح صبـحي وهذا تقليد وا
يتبـعه احتاد االذاعيـ والتلفـزيوني
لـشــد االواصــر بـ الــعــامـلــ الـرواد
واجلـدد كي النــنـسى اجلـهـد االبـداعي

الذي قدمه الرواد لوطنهم.).
وفي نهـاية اجللـسة  تكـر احملتفى
بــهـمــا بــقالدة االبــداع قــدمــهــا رئـيس

االحتاد مظفر سلمان .
ي وعقب انـتهاء اجلـلسـة كتب االكاد
ـوسوي عنهـا في صفحته في صباح ا
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 {لــوس اجنــلــوس (أ ف ب) - شــهـد
زفـاف جنمـة الـبـوب بـريـتـني سـبـيرز
اخلـميس اضـطـرابـات عـكـرت صـفوه
بـسـبـب حـضـور طــلـيـقــهـا احلـفل من
دون دعــوة عـــلى مــا أفـــادت وســائل

إعالم أمريكية.
وأفـادت مــجــلـة "فــرايــيـتـي" ووسـائل
إعالم أخــرى أن سـبــيــرز وعـريــســهـا
سـام أصـغـري كـانــا جـاهـزين حلـفـلـة
الزفاف في منـزلها الفـاخر قرب لوس
راسم.فـقد أجنلـوس عنـدمـا توقـفت ا
اقـتـحم جـيـســون ألـكـسـانـدر صـديق
غنية البالغة الطفولة الذي تزوجته ا
 40 عـاما لـفـتـرة وجـيـزة عام 2004
احلــــدث مــــا اســــتـــدعـى تــــدخال من
الـــشــرطـــة.يــبـــدو أن ألــكـــســـنــدر بث
اقتـحامه حـفلـة الزفـاف مباشـرة على
إنـستـغـرام مع لـقـطـات تـظـهـره وهو
يـخــبــر أحـد حــراس األمن أنه مــدعـو

لـــلـــحـــدث.ويُـــســـمـع صـــوته في
الـــتــســـجـــيل وهـــو يـــســأل "أين
بــريــتـنـي?".الحـقــا بــيــنــمــا كـان
يـسـيـر في خــيـمـة ورديـة مـزيـنـة
بـــــالــــورود عـــــرّف عـن نــــفـــــسه
ألشـخـاص كــانـوا عـلـى مـا يـبـدو
ـراسـم.وذكر مـنـهـمـكـ بـإتمـام ا
ـتـخصص في موقع "تي ام زي" ا
ــشــاهــيــر أن مــشــاجـرة أخــبــار ا
ـكـان و اسـتـدعاء انـدلـعت في ا

الشرطة.
وأفـادت "فـرايتـي" أن إدارة شـرطة
مـــقـــاطـــعـــة فـــيــنـــتـــورا فـي واليــة
كــــالـــيــــفـــورنــــيــــا أشـــارت إلى أن
الــشــرطــيــ حــضــروا إلى مــكــان

احلـــادث واكــــتـــشـــفــــوا أن الـــدخـــيل
مطـلــــــــــــوب علـى خلـفـية ارتـكـابات
في واليــــة أخــــرى مــــا دفــــعــــهم إلى

توقيفه.
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الـرابع لـلـمـلك أسـرحـدون في مـهـرجان
الـــتــراث الـــشــعــبـي الــعـــراقي لــدورتهِ
الــســادســة عــشــر لــعـام  2022).
حتت شــعــار (تـراثــنـا هــويـتــنـا).
وجـسـد هـذه الـشخـصـيـة الـطالب
ــرحـلـة اسـالم احـمـد مـن طـلــبـة ا
الـثــانـيـة وأتـقن الـطـالب جتـسـيـد
لك من خاللِ احلركات شخصية ا
واألداء وكـــــــذلـك أرتـــــــداء الــــــزي
االشـــــوري وهــــو من تـــــصــــمــــيم
وخـيـاطـة رئـيـسـة قـسم اخلـيـاطـة
ـيــاء عـبـد احلـمـيـد. والــتـصـمـيم 
وفـضال عـلى اشوربـانيـبال جـسد
الـطـلـبـة ازيـاء شـخـصـيـات اخرى
ـــــلــــــوك أمـــــثـــــال (حــــــمـــــورابي
ونـــبــوخــذنــصـــر  وســنــحــاريب)
فـــضـالً عن أشـــهـــر الـــنـــســـاء في
احلــضــارات الــعـراقــيــة وشــمـلت
احلـضـارة االشوريـة والـسومـرية
والـبـابلـية واالكـاديـة والكـلدانـية.
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وأنـــا فـي لــــبـــنـــان تـــلًـــقـــيت هـــذه
الـــصــــــــورة الــنــــــــــادرة لـــلـــمــلك
فـــيــصـل الــثــــانـي مع الــطـــالــبــات

الــــعــــراقــــيـــــــــات في اجلــــامــــعـــة
بــحــضـور األمــريــكــيــة عــام 1957
الـرئـيس الـلـبـنـاني الـسـابق كـمـيل

شمعون.
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{ مــوديـنـا (إيــطـالـيـا) (أ ف ب) –
تـفـاخــر مـنـطـقـة إمـيـلـيـا-رومـانـيـا
اإليـطـاليـة بأنـها تـضم أكبـر نسـبة
سـيـارات رياضـيـة ودراجات نـارية
فـارهة في العالم وقـد شكّلت مهداً
لــــبــــعض من أشــــهــــر الـــعـالمـــات
الــتــجــاريــة في هــذا الــقــطــاع من
أمــثـال (المـبـورغـيـني) و(فـيـراري)
و(مــازيـراتي) و(دوكـاتـي). وتـمـتـد
عروفـة بتسـمية إمـيليـا-رومانيـا ا
(أرض احملــركـات) عــلى نـحـو ألف
كــيــلــومــتــر مــربع ضــمن األراضي
الـزراعـيـة الـرئـيسـيـة الـواقـعـة ب

مـــديــنـــتي بــولـــونــيـــا ومــوديـــنــا.
واسـتـقبـلت مـودينـا أخـيراً مـلـتقى
“مـوتـور فالي ”لـلمـتخـصص في
قـطـاع صـناعـة الـسـيارات الـفـارهة

ومـحبيها في حدث عاد هذا العام
بـــعــد انـــقــطـــاع ســنـــتــ بـــســبب
اجلـــائــحــة وعُــرضـت فــيه أحــدث
الـسـيارات والـدراجـات النـارية في
أنـحـاء إمـيـليـا-رومـانـيـا. ومن ب
الــســيــارات الالفــتــة هــذه الــســنـة
بــــرزت (بـــاغــــاني هــــوايـــرا) وهي
سـيارة خـارقة استـشرافيـة أُنتجت
فـي مـصـنع “بــاغـاني ”الــواقع في
سـان سـيـزاريـو سـول بـانـارو على
بُـعـد بـضـعـة كـيـلـومـتـرات فـقط من
ــــنـــطـــقــــة والـــذي تُـــصــــنع فـــيه ا
السيارات وفق الطلب. ويبدأ سعر
(بــاغــانـي هــوايـرا) بـ2,8 مــلــيــون
دوالر. ويـقـول كريـستـوفر بـاغاني
وهـــــو جنل مـــــؤسس الـــــشـــــركــــة
ــــســـؤول عن قـــسـم الـــتـــواصل وا
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{ نــــيــــويــــورك (أ ف ب)  –فــــازت
مــســـرحــيــة عن مــصــرف (لــيــمــان
بـراذرز) وعمالن استـعراضيان عن
مـايـكل جاكـسون وعن كـاتب أسود
مـــثـــلي األحـــد بـــجـــوائـــز (تـــوني
أووردز) الــــــتي تــــــكـــــافـئ أفـــــضل
األعــمـال عـلى خــشـبـات بـرودواي
فـي نــســخـــة أعــادت الــزخـم لــهــذا

احلدث بعد اجلائحة.
ـــكــــافـــآت الـــتي وأقـــيــــمت هـــذه ا
ـسـرح) تــوصف بـأنـهـا (أوسـكـار ا
بــدورتــهـا اخلــامــســة والـســبــعـ

ونُــقــلـت عــلى قــنــاة (سي بي اس)
مـــتــوجــة مـــوســمــاً شـــهــد جتــددا
لـلـمـسارح فـي العـاصـمـة الثـقـافـية
األمـيركيـة التي استـأنفت نـشاطها
خـالل اخلريـف الـفائـت بعـد إغالق

{ دبـي (أ ف ب)  –أعــــــــــــلـــــــــــنـت
اإلمـارات االثـنـ مـنع عـرض فـيلم
(اليـت يــــيــــر) وهــــو أول عــــمل من
إنــتـاج اسـتــوديـوهـات (بــيـكـسـار)
األمــيـركـيـة يـتــخـلـله مـشــهـد قـبـلـة
مـــثــــلـــيـــة بـــ امـــرأتـــ في دور
الــسـيـنـمـا احملـلــيـة. وأعـلن مـكـتب
تـــنـــظـــيم اإلعالم في اإلمـــارات في
تغريدة على تويتر “عدم منح فيلم
ـقرر طرحه في تـحركة ا الـرسوم ا
دور الـــســـيـــنـــمـــا ابـــتـــداءً من 16
حـزيران اجلـاري تصـريح العرض
فـي جـــمـــيع دور الـــســــيـــنـــمـــا في
اإلمــارات وذلك خملـالـفـته مـعـايـيـر
عمول بها في احملـتوى اإلعالمي ا

الدولة. 
كـتب إنه يؤكـد التـزام كافة وقـال ا
األفـالم في دور الـسـيـنـمـا بـالـدولـة
لــلـمـتــابـعـة والـتــقـيـيم قــبل مـوعـد
عـرضه لـلـجـمـهـور لـضـمـان سالمة
تـداول وفق الـتصـنيف احملـتـوى ا
ــكـتب الئم. ولم يــردّ ا الــعــمــري ا
بــصـورة فـوريــة عـلى طــلب وكـالـة
فـرانس بـرس الـتعـلـيق عـلى سبب
مـنـع الـفـيـلم الـذي تـنـتـشـر الفـتـات
إعـالنــــــيـــــة لـه عــــــلى طــــــرق دبي.
ويــتـنـاول الـفـيــلم قـصـة بـاز رائـد
الـفضاء الشجـاع في سلسلة (توي

ســــتــــوري) والــــذي وضع كــــريس
إيـفـانـز صـوته عـلـيـه. ويـشـعـر باز
في الـفـيـلم بـالـذنـب بـعدمـا تـسـبب
فـي غـــرق زمالئـه وهم من حـــمـــاة
الـفضاء على كـوكب معاد.  ويأتي
هـذا الـقـرار بـعـد سـتـة أشـهـر عـلى
إعـالن اإلمــارات أنّــهـــا لن تــفــرض
رقـابة على األفالم التي تُعرض في
دور الـسينـما احمللـية على أن يتم
إدراج (21+ عــامــا) أي أن الـفــيـلم
ـن هم فـي احلـــــاديـــــة مــــــنـــــاسب 
والــــعـــشـــرين ومــــا فـــوق) ضـــمن
الــتـصــنــيـفــات الـعــمـريــة لــتـنــبـيه
ـشــاهـدة ــشـاهــدين الــراغـبــ  ا
أفالم بــنــسـخــتـهــا األصـلــيـة.  ولم
تــعـــلن الــســعــوديــة حــتى إن كــان
سـيـتم عرض الـفـيلم فـي صاالتـها
بـيــنـمـا أكـد مـوظـفـون في شـركـتي
ـملـكة الـسيـنـما الـرئيـسيـت في ا
لــوكــالــة فــرانس بــرس أن الــفـيــلم
قبلة. ليس مدرجا في العروض ا
وكـــانت الـــســـعـــوديـــة طـــلـــبت في
ــاضي من ديــزني إزالـة نــيــسـان ا
ــثـلــيـ من إشــارة إلى مــجـتــمع ا
فـيـلم (دكـتـور سـتـرينج) مـن إنـتاج
اسـتوديوهات (مارفل) لـكي تسمح
بـــعــرضـه في دور الــســـيــنـــمــا في

ملكة احملافظة. ا
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اسـتـمر 18 شـهـرا بـسبب كـوفـيد-
19. وفـي مـــديــنـــة وول ســـتـــريت
هـيـمـنت عـلى االحـتـفـال مـسـرحـية
ــالــيـــة حتــمل اسم عـن األســواق ا
(ذي لــيــمــان تــريــلـوجـي) إذ فـازت
بــخــمس جــوائــز بـيــنــهــا عن فــئـة
ــثل أفــضل مــســرحــيــة وأفــضل 
ـن راسل بــــــيـل) وأفــــــضل (ســــــا

مخرج مسرحي (سام مينديس).
وتــــروي مـــســــرحـــيــــة اإليــــطـــالي
ــســيــرة ســتـــيــفــانــو مــاســـيــني ا
ـصرف “لـيمـان براذرز” الـطـويلـة 
األمــــــيــــــركـي الــــــذي تــــــأسـس في
مـنتـصف القـرن التـاسع عشـر على
يـــد ثالثــة أشـــقــاء مــهـــاجــرين من
دوي انيا وصوال إلى سقوطه ا أ
ســنــة 2008 والــذي شــكّـل شـرارة

ـيــة. كــذلك نـالت أزمــة مــالـيــة عــا
مـسرحية (ام جي ذي ميوزيكل)عن
ســـيـــرة مـــايـــكل جـــاكـــســـون أربع
ــثل في جــوائــز بــيــنــهــا أفــضل 
ـايــلـز مــسـرحــيــة اسـتــعـراضــيــة 
فـروست الـبالغ 22 عـامـا. وقـد كان
الثـن من أبـناء النـجم الذي توفي
ســنـة 2009 عن 50 عــامــا وهــمـا
بـاريس وبريـنس جاكسـون ظهور
ـــســـرحــــيـــة الــــتي أثـــارت خـالل ا
ــغـني فـضال اســتـيـاء لــدى ورثـة ا
عـن آراء مـتــضــاربــة لـدى الــنــقـاد.
وبـعـدمـا كـانت األوفـر حـظـا لـلـفوز
إثـر نـيلـها  11تـرشـيحـا اقتـصرت
حـصـيـلة مـسـرحيـة (إيه سـتـراينج
لـوب) عـلى جـائـزتي تـونـيبـيـنـهـما
ـــكــافـــأة األبــرز عـن فــئـــة أفــضل ا

جـائزة أوسكـار عن دورها في فيلم
(ويـــــست ســـــايــــد ســـــتــــوري) عن
اعــــتـــزازهـــا بــــجـــهـــود بـــرودواي

لالنفتاح أكثر على التنوع.
وبــعـد اجلـائـحــة ووفـاة األمـيـركي
األســـود جــورج فـــلـــويــد عـــلى يــد
الـشـرطـة فـي أيـار/مـايو 2020 مـا
أشـعل مـوجة احـتـجاجـات واسـعة
ضـــد الــعـــنــصـــريــة فـي الــواليــات
ـــتــحــدة أعـــادت بــرودواي فــتح ا
أبوابها في خريف 2021 مع سبع
مـسرحيـات أو أعمال استـعراضية
كـتـبـهـا مـؤلـفـون سـود في سـابـقة
ـمـثل ـغـني وا مـن نـوعـهـا. وقـال ا
داريـوس دو هـاس أحـد مـؤسـسي
مـجــمـوعـة (بالك ثـيـاتـر يـونـايـتـد)
ــزيــد من الــتــنــوع في ــنـــاديــة  ا
ـسارح األميـركية لـوكالة فرانس ا
بـرس ثمة تقدم في هذا اجملال لكن

اجلهود يجب أن تتواصل.
ـــنــــتـــجـــ وأصـــحـــاب ورأى أن ا
ــســارح فــتــحــوا أعــيـنــهم ورأوا ا
أنـهم لـيـسـوا قـادرين فـحسـب على
طـــرح قــصص تــعـــكس مــزيــدا من
ــكن الـــتــنـــوع في بـــرودواي بل 
لــذلك أن يـرتـد إيـجـابــا عـلـيـهم من
الــنــاحــيــة االقـتــصــاديــة. وتــشـكل
مــســارح بـرودواي الـ41 اجملــاورة
ـز سكـويـر الـشـهـيرة لـسـاحـة تـا
أحـــــد أبـــــرز عـــــنـــــاصـــــر اجلــــذب
الـسيـاحي في نيـويورك وأحد أهم
مـحركـاتهـا الثـقافـية واالقـتصـادية
والـسياحية. وقـبل اجلائحة كانت
ــســارح تــتــخــطى إيــرادات هــذه ا
بــــســــهــــولــــة 30 مــــلــــيــــون دوالر
أســبــوعـيــا وصــوال حـتى إلى 50

يالد. مليونا خالل أسبوع عيد ا
وشـــــــهـــــــد مـــــــوسم 2022-2021
اضطرابات لكن مع ذلك استعادت
بـــــرودواي جــــــمـــــاهـــــيـــــرهـــــا إذ
سارح 230 ألف اسـتقـطبت هـذه ا
اضي (فيما كان مـتفرج األسبوع ا
العدد في األسبوع عينه من 2019

يقرب من 300 ألف).

مـسرحية استعراضية إضافة إلى
ـؤلـفـهـا جــائـزة أفـضل مـوسـيــقى 
مـايكل ر. جـاكسـون الذي ال يـرتبط
بــــأي صـــلــــة  مع (مــــلك الــــبـــوب)
ـــــســـــرحـــــيــــة الـــــراحـل. تـــــروي ا
ــشــكالت الــتي االســتــعــراضــيــة ا
يـواجـههـا رجل أسـود مثـلي يـعمل
فـي مــســرح ويـــطــمح ألن يـــصــبح
كـاتبا في برودواي. وقال مايكل ر.
جـــاكـــســون بـــتــأثـــر ظـــاهــر وسط
تــصـفـيـق احلـاضـرين كــنت أشـعـر
بـأن أحداً ال يراني أو يـسمعني أو
يــفـــهــمــني. أردت أن أشــيّــد قــارب

جناة لي كرجل أسود مثلي.
ولــدى وصـولـهـا إلى قـاعـة مـسـرح
(راديــــو ســـيــــتي مـــيــــوزيك هـــال)
أعــربت أريـانـا ديـبـوز الـتي حـازت
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فــيــهــا لــوكــالــة فـرانـس بـرس إنّ
تـصـنـيع سـيـارة واحـدة يـسـتـغرق
من ثــمـانـيـة إلى تــسـعـة أشـهـر إذ
عــادةً مـا يـنـتـظـر الــزبـائن سـنـتـ
ليتسلموا سيارتهم بعد طلبها.
ويـضـيف نـصنّع لـسـنة 2022 ب
40 و45 ســـــيـــــارة. ولــــكـل زبــــون
فـرصـة لـلـتـواصل مـعـنـا وزيـارتـنـا
ـهـمة .”وفي وخـوض غـمـار هـذه ا
ــسـمى (ورشــة الــعـمل) ــصــنع ا ا
يـنكب بـضع عشـرات من العـامل

ومـعظمهم من الشباب على العمل
ضــمن جـو هـاد ومــنـظم وكـأنـهم

يعملون داخل مختبر علمي.
وتـبـدي الـشـركـة األهـمـيـة الـكـبـرى
لــوزن ســـيــاراتــهــا إذ تــســتــخــدم
أربـعـ نـوعـاً من أليـاف الـكـربون
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العاصـفة التـرابية الـسيـاسية هـبّت على العـراق وال يوجد
حزام اخـضر آمن حلـمايـة جمـيع الكـيانـات والشـخصـيات

سميات منها. ناصب وا وا
جاء اقـتران احلـدث السـياسـي األبرز في انـسحـاب التـيار
وجات من الغبار الثقيل الصدري من العملية السيـاسية 
ـــطــار وأدخـــلت ذوي الـــرئــات الـــضـــعــيـــفــة الى أغــلـــقت ا
ـدن ـسـتـشـفـيـات وعـطّـلـت الـسـفـر عـلى الـطـرقـات وبـ ا ا
تـبـاعـدة وأعـادت الى االذهـان قلّـة الـتـجـهيـزات الـرسـمـية ا
واجـهة االنـواء الطـارئة في بـلـد انشـغل بشـؤون ثانـوية او
رئيسية لكنها كلهـا من صنع ايدي سياسي قصار النظر
ظــنّــوا انّ إدارة الــعــراق تــشــبه آخــر جــلــســة مــضــطــربــة
بعوث األمريكي اي خليل زاد ا للمعارضة العراقيـة مع  ز
لف الـعراق في احـدى قاعـات فنـدق هيـلتون وسـط لندن
تمهيـداً حلرب احتالل العـراق وتسلـيم احلكم الى األقطاب

تداول الساعة. ا
وضع الـــعــراق مع الـــعــاصـــفــة الــتـــرابــيـــة يــشـــبه وضــعه
السـيـاسي إذ ال تـوجـد مـصدات لـلـريـاح إذا عـصفت وال
سـقــوف إذا مـا ارعــدت وأمــطـرت. كــمـا انّ الــطـرقــات بـ
واصالت السياسية مثل القوى السياسية تبدو مقطّعة وا
الطـرق اخلـارجـيـة وقت العـاصـفـة الـترابـيـة. وانّ مـحاوالت
ادامة الـصـلـة تـبـدو مـغـامـرة في ظل وجـود طـرف جريح ال

يزال ينزف سارعوا الى استيراثه قبل أن تلتئم جراحه.
العـمـلـية الـسـيـاسيـة غـير مـصـمـمة لـصـد الـعواصف وفي
ـصدّات اخلارجـية في ح أحسن احلاالت تـعتمـد على ا
ثل ضمانة ألحـد بعد تكرار جتارب الفشل انّ الشعب ال 
وانحـدار األوضـاع نـحـو احلـضيض بـالـرغم من الـتـفـاتات

صغيرة المتصاص نقمة هنا أو هناك.
شهد العراقـي انّ اخلبرات تستعصي أن تمنح ثير في ا ا
ن لم يـكـترث الكـتـسـابـها قـاطـعـاً عنـق الزمن في نفـسـهـا 
ــغــا الــتـــســالي والــتـــبــاهي والـــتــخــاصـم والــتــلـــذذ بــا

كاسب. وا
اليوم يتـجلّى معـنى الكالم عن هشاشـة العمـلية السـياسية
وتفاهة التـخريجات والتـبريرات التي ظنَّ السـياسيون انهم
خـدعـوا الــشـعب بــهـا وقــد كـان مـغــلـوبـاً عــلى أمـره حتت
االحـتالل األمـريـكي سـنـوات وفي جـيب الـنـفـوذ اإلقـلـيـمي

سنوات وبيد تنظيم داعش سنوات.
الـفـشل الـسـيـاسي يـورث هـذه االزمـة الـتي ال يـزال مـعـظم
السُذج وهم زعـامات سيـاسية في الـغالب يسـيرون عكس
اجتاه السيـر موهومـ بأنّ األمور جتـري لصاحلهم وهي
جتري بـهم الى حـيث بـاب اجملـهول الـذي قـد يـفـتح في أية

حلظة وبأبسط طرقة.
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هـذه قصـة حـقـيـقيـة . ال أطـلب مـنـكم وال أتـوسـلكم وال
أتسولكم لتصديقها أبداً .

كـان عشـائي الـلـيـلة مـتـأخـراً خفـيـفـاً وال يـترك داء في
عدة أو كدمة في اجليب . ا

صــحن صــغـيــر من لــ رائب عــلى بـعـض دسم وأثـر
مـائل نحـو الـصفـرة  ورغيف خـبـز قمـحي رشت على
خاصرته الواسعة حبيبـات سود منكهة طيبة ال أعرف
اسمها  وثمة مـاعون جد صغير يشـبه مقعد استكان
ـقـهى حـسـن عـجـمي  وقـد تــسـوَّد بـزيـتـون الـشــاي 
أسـود من بـقـايا مـوسم مـطـبخ الـعـائـلـة الـطيـب . حتى
ل الـلـحـظـة ال توجـد قـصـة بل هـو تـوصـيف بـائس و
يشبه جرجـرة حبل ما إليه بعـير  لكن عليـكم بالصبر

وباحلكمة ألن الثيمة قد بدأت بالنمو اآلن .
عند آخر لقيمـة من هذا العشاء الكر  سقطت حتت

ائدة كسرة خبز وحبة سوداء . ا
حـملت صحـوني القلـيلة وأعـدتهـا  الى مجلى الـغسيل
ونسـيت أمـر كـسـور اخلـبـز واحلـبـة الـسـوداء  وحيث
كـان تـذكرت مـا سـقط حتت الطـاولة عـدت ثـانيـة إلى ا
ـكان فلم أجـد شيـئاً  وعـندمـا أزحت نظري وعـاينت ا
عـلى مـبــعـدة ذراع من سـور الـواقــعـة  وجـدت خـيـطـاً
ل أحمـر وأبـيض وأسود وعـلى رأس هذا طـويالً من 
ـا ظـنـنت  كـانت ثـمـة ذرات اخلـيط الـذي بـدا أطـول 
من بــقــيــا رغــيـف وحــبــات ســود كــثــيــرة  وكــان رتل

الديدان يسير منتظماً مثل حشد جند عظيم .
وضعت قـدمي أمـام سـطـر النـمل فـتـبعـثـر اجلـمع على
اجلـهات األربع ودخل بـعـضه حتت نعـالي وفـوقه وب
أصـــــــابع قـــــــدمي  ثـم أخـــــــذ طــــــريـــــــقه حتـت ردائي
الفضفـاض فصرت أضرب بكـفي فوق ساقي وفخذي
ـنـظـر صـار يـنـمـو بـسـرعـة رهـيـبـة  وصـعـدت  لـكن ا
فلول الديـدان اللعيـنة حتى غطت جسـدي الضئيل كله
ـــشــعـــرين  فـــاســتـــعـــمــلت وعــشـــشت حتت أبـــطي ا
أضــافـري في هــشــهـا وهــرشــهـا فــتــشـكــلت أخــاديـد

عشوائية يجري فيها دم حار ولزج .
شـعرت بـرعب شديـد فصـحت بصـوت عال مـستـنجداً

بعائلتي احلبيبة لكن أحداً لم يسمعني .
دخل الــدود اآلن بــحــلــقـي وخــشــمي فــصــرت أتــقــيــأ
وأسعـل بقوة ومع كل سـعلـة تخـرج من فمي ومـنخري
كتائب من ديدان حتورت وتبدل خلقها وكانت تضحك

وتهلهل وترقص .
وت ثـقل جـسـمي وقـلَّت حـيـلـتي وبـاد عـظـمي وصـار ا
أقـرب إلـيَّ مـنـي  فـتــذكــرت عــائــلــتي الــرائـعــة وأديت
ــوحـش  وقــبل بـــكــائـــيــة الـــوداع ا
النهايـة بحشرجـة ماء في بلعوم 
ؤذن الله أكبر الله أكبر  صاح ا
فـصحـوت مـنـهـكـاً وتـالـفـاً وغـارقاً

بعرق القصة اللعينة . 
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{ لـشـبـونة (أ ف ب)  –اسـتـؤنـفت
احـــــتـــــفـــــاالت عــــــيـــــد الـــــقـــــديس
أنــطـونـيــوس األحـد في لـشــبـونـة
بعد إلغائها لعام متتالي جراء
جـائحـة كوفـيد-19 وعـمّت شوارع
الـعـاصـمـة الـبـرتـغـالـيـة الـرقـصات
الـشـعـبـيـة وانـتشـرت فـيـهـا رائـحة

شوي. السردين ا
وتـنـافس نحـو عـشرين حـيـاً ضمن
مــســابــقـة حتــيي مــواكب راقــصـة
فــيــهــا اســتــعــراضــات حــتى وقت
مـتأخر من اللـيل في شارع احلرية

الشهير وسط العاصمة.
وقــــالت فــــانــــيــــســـا روشــــا وهي
مصممة رقص ومشاركة على غرار
وكب نـحـو خمـسـ شخـصـاً في ا
الـــراقص اخلــاص بــحـيّ ألــفــامــا
لـوكـالة فـرانس برس “إنّ لـشبـونة
بـــأكــمـــلــهــا كـــانت تـــنــتـــظــر هــذه
االحـتفاالت! ونـتطلّع إلـى االحتفال
فـي الــشــوارع .ومـن بـ الــعـادات
األخــرى الـــتي تــتــضـــمــنــهــا هــذه
االحــتـفــاالت حـفل زفــاف جـمـاعي
لـ 16ثــنـائــيــاً يُـقــام االثـنــ وهـو
الـــيــوم الــذي يُــصـــادف فــيه عــيــد
الـــــقـــــديس أنـــــطـــــونــــيـــــوس في
اً لقديس كـاتدرائية لشبـونة تكر

يُـعتبر شفيعـاً للمدينة. وعلى غرار
مـــا كـــان يـــحـــصل ســـنـــويـــاً قـــبل
اجلـائحـة ينـظم كلّ حي احـتفاالت
طـيـلة شـهر حـزيران/يـونيـو عادةً
مــا يــشــارك فــيــهــا نــحــو مــلــيــون
شـخص. وقـال ديـوغـو مـورا وهو
نـــائب رئــيس الـــبــلــديـــة ويــتــولى
الــــشـــؤون الـــثــــقـــافــــيـــة إنّ هـــذه
االحــتــفــاالت تــشــكـل حــدثــاً بـارزاً
لسكان لشبونة وأفضل دعاية لها.
وتُــقــام هــذه االحــتــفــاالت من دون
فــرض أي تـدابــيـر صـحــيـة فــيـمـا
تـــوصي الــســلــطـــات فــقط بــوضع

الكمامة في التجمعات الكبيرة.
وكــانت الــبـرتــغـال ألــغت إلـزامــيـة
ـغلـقة وضع الـكـمامـة في األماكن ا
نـهاية نيسـان/أبريل وشهدت منذ
ذلـك الوقت ارتـفـاعـاً في اإلصـابات
ــتـحــورة أومـيــكـرون اجلــديـدة بــا
ــديـــريـــة الــعـــامــة BA-5. كـــرت ا
لـلصحة في أحدث تـقرير أسبوعي
لـهـا نـشرته اجلـمـعـة أنّ البـرتـغال
ـيـاً من وهي حــالـيـاً ثــاني بـلـد عــا
حـيث عـدد اإلصابـات بـعد تـايوان
ســجّــلت خالل األســابـيع األخــيـرة
تـزايد تـبـدالً عكـسيـاً في االجتـاه ا

لإلصابات.
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{ واشــــــنـــــطن (أ ف ب)  –فــــــشل
قــمــران اصــطــنـاعــيــان صــغــيـران
تـابـعان لـوكالـة الفـضاء األمـيركـية
(نـــاســـا) أُطـــلـــقـــا بـــهـــدف دراســة
دار األعـاصـيـر في الـوصـول إلى ا
األحد جراء عطل أصاب بعد وقت
قـــــصــــيــــر عــــلـى اإلقالع صــــاروخ
(أسـترا )كـان يـتولى نـقلـهمـا على
مــا أعـلـنت الـوكــالـة. وغـرّد الـقـسم
ــعــنـي بــاإلقالعــات الــفــضــائــيــة ا

الـتابع لـناسـا في حسـابه الرسمي
عـبـر تـويـتـر “بـعـد إطـالق الـطـبـقة
األولى كــمـا كـان مـتـوقـعـا تـوقـفت
الـطبـقة الـعلـوية من الـصاروخ في
فترض وفشلت في وقت أبكر من ا
إيـصال (تـروبيـكس كيوبـستاتس)
ـــدار .وفـي مـــنـــشـــور عـــبـــر إلـى ا
مــوقــعـهــا االلــكــتـروني قــبل إقالع
الــصــاروخ وصـفت نــاســا الـقــمـر
االصــــــطـــــنـــــاعي (تــــــروبـــــيـــــكس

كـيـوبـسـتاتس )بـأنه مـجـمـوعة من
سـتـة أقـمـار اصـطـنـاعـيـة حـجـمـها
ـاثل لـ”عـلـبـة أحـذيـة تـهـدف إلى
ـداريـة دراســة تـكــوّن األعـاصـيــر ا
وتـطورها من خالل إجراء عمليات
رصـد يتـخطى عـددها في كـثير من
األحيان تلك التي تقوم بها األقمار
الـتي تراقب الطقس . وقّعت شركة
(أسـتـرا )األمـيــركـيـة عـقـداً بـقـيـمـة
 7,95مـلـيـون دوالر مع (نـاسا )في
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شـبـاط سـنة 2021 مـقـابل تـولـيـها
ثالث عمليات إطالق فضائية تنقل
كلّ مـنـهـا قـمـري (تـروبـيكـس) على
مــ صـاروخـهــا. وكـانت (أسـتـرا)
الـــتي تــأمل في أن تـــصــبح العــبــاً
أســاسـيـاً في سـوق إطالق األقـمـار
االصــطـنــاعـيـة الــصـغــيـرة وعـدت
بـإكثار عمـليات اإلطالق الفـضائية
ـرونــة أكــثــر من تــلك الــتي تــتـم 
اخلـــاصــة بـــشـــركــات تـــســتـــخــدم

صــواريخ أكــبـر كـ(ســبـايس إكس)
وأريــان ســبــايس). لــكـن الــشــركـة
الـنـاشـئـة واجهت مـشـاكل مـتـكررة
ـؤلف من جـراء فـشل صـاروخـهـا ا

دار. طبقت في الوصول إلى ا
وفي شـباط/فبـراير فشلت الـطبقة
الــثـانـيــة من صـاروخ (أسـتـرا) في
ــدار خالل مــهــمـة الــوصــول إلى ا
(كـيوب ستات) الـفضائية اخلاصة

بناسا.

مـن اإلجـراءات الــقــضـائــيــة اتـفق
الـطرفـان على أن تـسويـة القـضية
سـؤولية) مـن دون أي اعتراف (بـا
أو اســتـنـتـاجـات تـمــثل مـصـلـحـة
لـــلــجـــمـــيع ونــحـن ســعـــداء جــداً
لـــتــوصـــلــنـــا إلى هـــذا االتــفــاق.”
وكـــانت مـــوظــفـــات ســابـــقــات في
غـــوغل رفــعن دعــوى ســنــة 2017
أمــــــــام أحـــــــد مــــــــحـــــــاكـم ســـــــان
فـــرانــســيــســـكــو زعــمـن فــيــهــا أنّ
ـؤسـسـة الـعمـالقة تـدفع لـلـنـساء ا
الـعامل لـديها رواتب أقل من تلك
ناصب اخملـصصة للرجال ضمن ا
وظـفات حـصلن نـفـسهـا كمـا أنّ ا
عــلى تـرقـيـات أقل من الـرجـال رغم
أنّ الــطـرفــ يـتــمـتــعـان بــاخلـبـرة
ــــؤهالت نــــفــــســـهــــا وذلك ألنّ وا
الــشــركــة اســتــنـدت إلـى رواتـبــهم
الــسـابـقــة. وأشـار نص الـتــسـويـة
الــــذي نـــشــــره احملــــامـــون إلى أنّ
غـوغل تنـفي كل االدعاءات الواردة
فـي الدعوى وتـؤكد أن (اجملـموعة)
امـــتــثــلت بـــشــكل تــام لـــلــقــوانــ
والــقـواعــد كـلـهــا الـســاريـة في كل
األوقـــــات. وال يــــزال يـــــتــــعــــ أن
حتـصل التسوية عـلى موافقة أحد

القضاة.
وأكـــد الــــنـــاطق بـــاسـم غـــوغل في
رسـالته أنّ الشركـة ملتزمـة التزاماً
تـــامــاً بـــدفع رواتـب لــلـــمــوظـــفــ

وتــرقـيــتـهم جــمـيـعــهـمــا بـطــريـقـة
صــحــيــحــة وعــادلــة مــضــيــفـا إن
الحـظنـا أي اختالفـات في الرواتب
ــعـروضـة من ضـمــنـهـا فـروقـات ا
طروحـة على الـنساء بـالغ ا بـ ا
والـرجـال فنـجـري تعـديالت إلزالة
ـــبـــلغ االخـــتالف قـــبـل اعـــتــمـــاد ا
الـنـهائي وسـنواصـل القـيام بـهذه
اخلـــطــوة. وكـــان مــحــرك الـــبــحث
وافـق ســـنــة 2021 عــــلى دفع 8.3
مــــلــــيــــون دوالر لــــوزارة الــــعــــمل
األمـيركية عقب اتـهامات طالته في
ارسات تنطوي على تمييز شأن 
تحدرين فـي حق النساء وأولـئك ا
ــــفــــتــــرض أن مـن آســــيــــا. ومـن ا
ـبـلغ يُـخـصص اجلـزء األكـبـر من ا
الـذي نصت عليه التسوية لـ2565
امـــرأة مــوظــفــة لـــدى (غــوغل) في
مــنــاصب مــرتــبــطــة بــالــهــنــدسـة
بـاإلضـافـة إلى نـحـو مـئـتي مـرشح
ومـــرشـــحـــة من أصل آســـيـــوي لم
تـــخــتــارهـم الــشــركـــة لــيـــشــغــروا

اثلة. مناصب 
وقــالت (غـوغل) إنّ الـقـرارات الـتي
تـنـطوي عـلى تـميـيـز رُصدت خالل
حتـــلـــيل داخـــلـي يُــجـــرى بـــشـــكل
روتـيني وأشارت إلـى أنها وافقت
ـبــلـغ لــتـصــحــيح عــلى دفـع هــذا ا
الـوضع نافيـة ان تكون قـد خالفت

. القوان

{ نـــيـــويـــورك (أ ف ب)  –وافـــقت
شــــركــــة (غــــوغـل) عــــلى دفع 118
مـــلـــيــون دوالر لـــتـــســويـــة دعــوى
جـماعـية تتـهمهـا بقرارات تـنطوي
ــوظــفــات عــلـى تــمــيــيــز في حق ا
لـديها لـناحيـة الرواتب والتـرقيات
في مـقرهـا الرئيـسي بكـاليفـورنيا

عــلـى مــا أعــلن مــكــتــبــا احملــامــاة
اللذان يتوالن الدفاع عن الشركة.
وأوضـح بــيـــان مــشـــتــرك لـ”لـــيف
كــابـراسـيـر هـيـمــان وبـرنـشـتـاين”
و”ألـتشولر بيرزون ”نُـشر اجلمعة
أنّ الــتـســويـة تــشـمـل نـحـو 1500
مـوظفـة تـعمل في كـاليـفورنـيا مـنذ

أيــلـول/سـبـتـمـبـر 2013. ووافـقت
الـشركـة كذلك على أن يـجري طرف
ثــالـث دراســة في شــأن عــمــلــيــات

التوظيف والترقية لديها.
وقـال ناطق باسم غوغل في رسالة
بــعــثـهــا األحـد إلـى وكـالــة فـرانس
بـرس “بــعـد نـحـو خـمس سـنـوات

بـــاإلضــــافـــة إلى الـــتــــيـــتـــانـــيـــوم
ــركــبـة ــنــيــوم في تــصــنــيع ا واأل

جلعلها خفيفة قدر اإلمكان.
ويــشــيــر بــاغــاني إلـى مــحــادثـات
جتـري حـاليـاً مع الزبـائن في شأن
نــسخ كــهــربــائــيــة مــحــتــمــلــة من
الـسيارات رغم أنـها ستـكون أثقل
بـسبب البـطارية في إطـار التوجه
إلـى تــصــنــيع ســـيــارات صــديــقــة

للبيئة.
أسـس أوراشــيـــو والــد بـــاغــاني
شـركة (باغاني) سنة 1998 بـعدما
كـان يـعمل في شـركة (المـبرغـيني)
وهـي إحــــــدى أبـــــرز الــــــعـالمـــــات
الــتـجـاريــة اإليـطـالــيـة لـلــسـيـارات
نطقة نفسها. الفاخرة وتقع في ا
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