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تصدرت بغداد بجـانبيها الكرخ
والــرصـــافــة حـــصــيـــلــة حــاالت
ـاضي الــطالق في شــهــر ايــار ا
بنـحو  710 حـالة طالق تـلـيـها
مـحـافـظــة األنـبـار بـفــارق كـبـيـر
مـــقــداره  199 حـــالـــة.وكـــشــفت
إحــصــائــيــة أصــدرهــا مــجــلس
الـقـضـاء األعـلى أمس عن أرقـام
صادمة بالنسبة حلاالت الطالق
والـــتـــفـــريـق الـــتي أصـــدرتـــهـــا
احملاكم فـي بغـداد واحملافـظات.
وقــالـت إن (عــددهـــا في بـــغــداد
بجانبـيها بلغ  1257حالة. فيما

بـلـغت في الـبـصـرة  556 حـالة.
وأكـــــدت أن جـــــمـــــيـع احلــــاالت
ـمـاثـلـة بـلغ في جـمـيع مـحـاكم ا
الــعــراق عــدا إقــلـيـم كــردســتـان

 3731 حالة طالق خارجي.
وبلغ عدد حـاالت التفـريق بحكم
قــــــضـــــائي  1539, وإطــــــلـــــعت
(الـــزمـــان) عـــلى اإلحـــصـــائـــيــة
والحــظت أن كــربالء لـم تـســجل
أي حالة تفريق قـضائي ومثلها
ذي قــار فـيـمــا سـجــلت الـنـجف
حــالـــة واحــدة فـــقط. وســـجــلت
ــقــابل نــيــنــوى  189 حـــالــة.بــا
أظـــهــرت اإلحـــصــائـــيــة أيـــضــاً
حاالت الزواج في الشهر فبلغت

بغداد واحملافظات  18525حالة
زواج و 3332 حـــالـــة تـــصـــديق
عــقـــود زواج خـــارج احملــكـــمــة.
وقــالت اخلــبـــيــرة الــقــانــونــيــة
أسـراء اخلــفـاجي لـ(الـزمـان) إن
(تــزايـد أعـداد الــطالق بـالــفـتـرة
األخـــيــرة بـــصــورة مـــلــحـــوظــة
ومبالغ بـها كآخر تـقرير أصدره
مـــجــلـس الـــقــضـــاء األعـــلى عن
نـــسب الـــطالق). وأوضـــحت أن
(الــــــــعـــــــامـل اإلقـــــــتـــــــصـــــــادي
واإلجـتــمـاعي والـنـفـسي يـقـفـان
وراء هـذه الظـاهـرة). وبـينت أن
(تزويج القـاصرات و األبناء في
وقت مبكر خـارج احملكمة يؤدي

إلـى حـــــدوث الـــــتــــفـــــريـق بــــ
). وأكـــدت أن الــطالق الـــزوجــ
صــــار احلل األســـــهل واألقــــرب
بـالـنـسـبـة لـلـكـثـيريـن). وأشارت
إلـى أن (حــــــاالت الــــــتـــــــفــــــريق
غالبـيتهـا حتدث خارج احملـكمة
أو مـخالـعـة أو تـفريق مُـسـتحق
وذلك لعـدم وصول الـطرف إلى
ـكن إسـتــمـرار احلـيـاة إتــفـاق 
ـوجـبه).وتـابعت أن الـزوجـيـة 
(اإلنحالل الذي يشـهده اجملتمع
والــتـفــكك األسـري وعــدم حتـمل
ـــســـؤولـــيـــة في بـــنـــاء أســـرة ا
وفــــقــــدان جـــــديــــة الـــــعالقــــات
الـزوجيـة دون نظـرة مسـتقـبلـية

عميقة للـحفاظ على البيت الذي
).ولـفتت إلى أن يـجمع الـزوجـ
(هنالك أسبـابا كثيرة مـجتمعية
ونـفــسـيــة  تـكــون أسـاســيـة في
حـدوث الـطـالقـات الـتي تـتـزايـد
يوماً بعد يوم بإعتبارها نتيجة
حــتـمـيــة لـتـلـك األسـبـاب). وأكـد
اخلبـير الـقانونـي صفاء الالمي
لـ (الـــزمـــان) أن ( نـــسب حــاالت
ـرتـفـعـة  مـثالً خـمـسـة الـطالق ا
آالف حـالـة في شـهـر واحـد تـعد
مـــؤشــــراً بــــوجــــود مـــشــــكــــلـــة
إجـــــتــــــمـــــاعـــــيــــــة) وأوضح أن
(اجملــتــمـع يــعــاني من خــلل في
البنية اجملتمعية  وقد شُخصت
هذه الظـاهرة ألكثـر من مرة لكن
لـيس بـصـورة دقـيـقـة). وأضاف
أن (مشكلة تزايد الطالقات تقف
خـلـفـهـا عـوامل كـثـيـرة تـظـافرت
وأثــرت بـصـورة كــبـيـرة لــتـنـتج
مـجـتـمعـا مـنـهـارا ضمن الـبـنـية
األخالقية واإلجتماعية). وأشار
إلى أن ( أهـم الــــعــــوامـل الــــتي
رفـعت وتـيرة هـذه الـظـاهرة هي
ـــنـــظــومـــته فـــقـــدان اجملـــتـــمع 
القيميـة واألخالقية التي تندرج
بــجـــوانب عــديـــدة كــاإلنـــفــتــاح
ــواقع الـتــواصل اإلجـتــمـاعي
وفقدان الـصلة فيـما ب األسرة
ووجود فجوة ب أولياء األمور
واألبــنـاء واإلسـتــخـدام اخلـاطئ
لـــهـــذه األدوات). وتـــابع أن (من
ـهـمـة الـعامل ضـمن الـعـوامل ا
اإلقــتــصــادي حــيث يــعــد عـامالً
أســاســيــاً في إســتــفــحــال هــذه
ا يـخص عدم تـوفير الظـاهرة 
فرص عـمل للـشبـاب وعدم تـوفر
مـصـدر عيش  جـيـد  لـيتـكـيـفون
ـا يؤدي مع احليـاة الـيومـية 
إلى عــامل نــفـــسي مــهم أيــضــاً
يـــؤثــر عــلـى حــدوث الــطالق أو
عدم إقبال الشباب إلى الزواج).
ولـــفـت إلى أن (هـــنـــالك عـــوامل
أخـرى تـعـد غزواً ثـقـافـيـاً ساهم
في مـشـكـلة الـيـوم مـثل مـؤثرات

ــواقع اإللــكـــتــرونــيــة وفــنــون ا
الـدرامـا بـأنـواعـهـا دون حـمـايـة
من قــبل الـقـائــمـ عـلى األسـرة
وعــدم الــسـيــطــرة مـن قـبــلــهم).
وبــ أن (الـــعـــالم اإلفـــتــراضي
الـذي يشـغل الـفـرد اآلن بـصورة
مــــبـــــالغ بــــهــــا أدى إلـى صــــنع
شــخـصـيـة عــدوانـيـة تـؤدي إلى
اإلنـــــفــــراد بــــالـــــرأي والــــقــــرار
ــارسـة الـتـعــنـيف ).وأكـد أن و
(اإلنفصال اليوم يحدث ألسباب
ا يؤدي تافهـة الحتمل أهمـية 
إلى نــــتـــائـج كـــارثــــيـــة). وذكـــر
الالمي أن (عـالج هــذه احلــاالت
يــتـــطــلب وقـــفــة جـــادة من قــبل
ـسـؤولـيـة مـشـتـركة اجلـمـيع و
إلعــادة الــلـــحــمــة اجملــتــمــعــيــة
والــبـنـيــة الـتي فُـقــدت بـعـد عـام
  2003  كـــــمـــــا أن دور وزارات
الـتــعــلـيم والــتـربــيـة والــثـقــافـة
والـعمل والـريـاضة وغـيـرها من
عـنية مهم جداً في ؤسسات ا ا
الــــــتــــــدخل وعـالج مـــــثـل هـــــذه
الظواهر التي تتمثل في الفساد
ــؤســســة األخالقي وإنــهـــيــار ا
الـتـعـلـيمـيـة وإنـتـشـار اخملدرات

وغيرها). 
وأشـــــــــــار إلـى أن ( دور اإلعـالم
واخلـطب الـديـنيـة اليـقل أهـمـية
في تــوعـــيــة اجملــتـــمع بــإجتــاه
إعادة الثقة ب األسرة الواحدة
وخـــلق الـــتـــكـــيف وتـــصـــحـــيح
نظـومة اإلخالقيـة وفق مباد ا

رصـينـة نـشأ عـلـيهـا اجملـتمع ).
مبـينـاً أن ( السلـطة الـتشريـعية
في احلــكـومــيـة يــجب أن تـأخـذ
دورهــا في تــشـــريع مــنــظــومــة
قوانـ حديـثة تـتالءم مع حجم
ـرحـلـة الـتي يـشـهـدهـا الـبـلد) ا
الفــتــاً انـه (بــدون هــذه احلــلـول
ســتــبــقى حــصــيــلــة الــطالقــات
بـتزايـد في ظل الـنـمو الـسـكاني
وضـــعـف اخلـــدمــــات والـــوضع
السـياسي واإلقـتصـادي يعـيشه

اجملتمع).

الــتــعــاون بــ الـعــراق ومــنــظــمـة
الــهــجــرة الــدولــيــة والـعــمل عــلى
خــطط واسـتـراتــيـجـيـات مــكـافـحـة
ـتــطـرف) واكـد صـالح ان الــفـكـر ا
(الــعـراق عـانى كـثـيـرا من اإلرهـاب
ـوجـات نــزوح داخـلـيـة الــذي أدى 
وخــارجـيـة واســعـة) مــشـددا عـلى
(أهـمـيـة تسـهـيل الـعودة الـطـوعـية
لــلـمـهـاجـرين مـع احـتـرام الـقـانـون
الـدولـي الضـامـن حلـقـوق اإلنـسان
وخـياراتـهم وضمان عـودة احلياة
ـنـاطقـهم). من جـانبـها الـطـبيـعـية 
أكّـدت دانيلـز (دعم منظمـة الهجرة
الـدولـية لـلعـراق في مـلف الهـجرة
ودعـم انـــضـــمـــامه جملـــلس الـــدول
نـظمة ليـكون مؤثراً األعـضاء في ا
وفــاعالً). وبـحـث وزيـر اخلــارجـيـة
فــؤاد حـســ مع مـســتـشـار األمن
الــــقـــومـي قـــاسم األعــــرجي قـــرار
تعلق بنقل العوائل من احلـكومة ا
مُــخـيّـم الـهــول.وذكـر بــيــان تـلــقـته
(الـــــــزمـــــــان) امـس ان (حـــــــســــــ
واألعــــرجي اســــتــــعـــراضــــا آخـــر
تـــطــوُّرات األوضــاع الــســـيــاســيــة
ـنــطـقـة) واألمــنـيــة في الـعــراق وا
وشــــدد حــــســــ عــــلى (أهــــمــــيـــة
الـدورالـذي يـضطـلع به الـعراق في
حـل اخلالفات بـاإلستـناد إلى مـبدأ
احلــوار والـطــرق الــدبـلــومـاســيـة
لــتـجـنــيب الـعــراق مـا يـحــتـمَل من
اإلرتـدادات) واشـار الـبـيان الى ان
تـطرق الى قـرار احلـكـومة (الـلـقـاء 
ُـتعلق بنقل الـعوائل العراقية من ا

مـخـيّم الهـول الـسوريّ إلى الـعراق
واجلُـهُود احلكـومية في ذلك). على
أكـــدت وزارة صــــعــــيــــد مـــتــــصـل 
ـهجـرين إعادة غـالبـية الـهـجرة وا
الـنـازحـ لـديـارهم بـاسـتـثـنـاء 37
.وقال مـوزع ب  28مـخـيمـاً ألـفاً 
وكـــيل الـــوزارة كــر الـــنــوري إنه
(بــعـد  10حــزيـران ? 2014ودخــول
عــصــابـات داعش الـى اربـعــة مـدن
نـزحت  850ألـف عـائـلـة يـزيـد عدد
أفــــرادهـــا عن  4.5مـاليـ شــخص
لـتتـواجد في  170مـخـيمـاً) واشار
الـى انه (ونـــــتــــيـــــجــــة إلجــــراءات
عاد ـعاجلة أوضـاعهم  احلـكومة 
ـنـاطق سكـناهم غـالـبيـة النـازح 
ولـم يـــتـــبق ســـوى  28مـــخـــيـــمـــاً
يـقـطـنـها  37ألـف نـازح) مـؤكدا ان
ومنظمات أخرى (الـهجرة الدوليـة 
حــول الــعــالم شــهــدت عـلـى جنـاح
الـعـراق في مـلـف إعـادة الـنـازح

قبل إنهاء ونـأمل أن يشهد العـام ا
مــلف الـنـازحــ بـشـكل كــامل عـبـر
ـناطـقـهم) وبـشأن إعـادة اجلـمـيع 
األسـباب التـي حتول دون عودة ما
تـبـقى مـن الـنـازحـ  قـال الـنوري
تــتـــضــمن ضــرورة أن (األســـبــاب 
إعــادة  اعـــمــار مــنــازل الــنــازحــ
ـهدمة ومعـاجلة مشاكل عـشائرية ا
وأسـباب أخـرى سياسـية وأمـنية)
وتـابع ان (هـناك مـشـاكل أمنـية في
قــضــاء ســنــجـار الــتــبع حملــافــظـة
تــمــنع عــودة الــنــازحــ نــيــنــوى 

ونتأمل حلها إلعادتهم).

تُـــســـجل عـــادة في تـــمــوز وآب 
بينما بدأت فرنسا في االستعداد
اثـلة.جتـاوزت درجات لظـروف 
احلـرارة  40مــئـــويــة في أجــزاء
كــبـيــرة من إسـبــانـيــا هي أعـلى
ـعتـاد في هذا الوقت بكثـير من ا
ــســؤولــون من الــعــام ونــصح ا
الـــنـــاس بــــشـــرب الـــكــــثـــيـــر من
الـسـوائل والـبقـاء في الـداخل أو
فـي الـــظل قـــدر اإلمـــكـــان.وقـــالت
وزيرة التحول البـيئي االسبانية
ـوجة تيـريـسا ريـبـيرا ان (هـذه ا
ـــبـــكـــرة الـــتي بـــلـــغت احلــــارة ا
مــســـتــوى قــيــاســيًــا وأتت بــعــد
مـوجــة حـارة أخــرى قـبل أقل من

شهر مقلقة للغاية).

درجــات عن الـــيــوم الــســابق في
األقـســام الـوسـطى والـشــمـالـيـة
كــمـا سـتــرتـفع قــلـيالً فـي الـقـسم
اجلـــنــوبي). وبـــيّن أن (الـــطــقس
ــقــبـل ســيــكـون لــيــوم الــســبت ا
ـنـطقـت صحـواً حـاراً جداً في ا
الـــوســطى واجلــنــوبـــيــة فــيــمــا
ــنــطــقـة ســيــكــون الــطــقس فـي ا
الشماليـة صحواً حاراً ودرجات
احلرارة تـرتفع بـضع درجات عن

اليوم السابق بعموم البالد).
عـــلى صـــعــيـــد مــتـــصل واجــهت
إسبانيا الثالثاء موجة حر ثانية
ضـربت الــبالد مـبـكــرًا عـلى غـيـر
العادة في أقل من شـهر مع بلوغ
درجــــات احلـــرارة مـــســـتـــويـــات
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اوقــعت هــيـئــة األنــواء اجلــويـة
والرصد الزلزالي الـتابعة لوزارة
الـنقـل طقـسـاً حـاراً جـداً بدءاً من
يـوم غـد اجلـمـعـة. وذكـر بـيان أن
(طــقس الــبالد الــيــوم اخلــمــيس
ســـيــــكــــون صــــحــــواً ودرجـــات
ـــا ســجل في احلــرارة مـــقــاربــة 
الــــيـــوم الـــســــابق). وأضـــاف أن
(الــطـــقس لـــيـــوم غـــد اجلـــمـــعــة
ســيـكــون صـحــواً حــاراً جـداً في
نـطقتـ الوسـطى واجلنـوبية ا
ــنــطــقــة بــيــنــمــا ســيــكــون في ا
الــشــمــالــيــة صــحــوًا حــاراً أمــا
درجات احلـرارة فسـترتـفع بضع
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بــتـعـيـ تـعـهــد مـجـلس الـوزراء 
ــعن الـصــحــيــة والـطــبــيـة ذوي ا
وتــثـبــيت اصــحــاب الــعــقـود في
ن لـديـهم خـدمة الوزارات كـافـة 
.وقال بـيان تلقته ال تقل عن عام
(الزمان) امـس ان (رئيس الوزراء
وجه خالل مـصــطــفى الــكـاظــمي 
جـــــلــــــســـــة اجملــــــلس الـــــوزارات
ـرتـبـطـة بوزارة واجلـهات غـيـر ا
باإلسـراع في إعـداد جرد بـأسـماء
ن لــديــهم خــدمــة ــتــعــاقــدين  ا
عـقديـة ال تـقل عن عـامـ تـمـهـيداً
لــــتـــثــــبـــيــــتـــهـم) واشـــار الى ان

(الـكـاظــمي اشـتـرط في الــتـوجـيه
أعـاله الــــــتـــــــأكـــــــد من تـــــــوافــــــر
الية الالزمة دون التخصيصات ا
طلب تخـصيصـات إضافية وذلك
إنصافاً لشريحة العقود واألجراء
الــيـومــيــ ولــغـرض الــنــهـوض
ـعـيـشي واحـتـساب ـستـواهم ا
خـدمـاتـهم) واضـاف ان (اجملـلس
احـــتــســاب اقــر خالل اجلـــلــســة 
خــدمـــة األجــر الـــيــومـي لألجــراء
ادة اليـومـي عـلى وفق أحـكـام ا
الـتي خـامـسـا من قــانـون الـعـمل 
أجـازت احـتـســاب خـدمـة الـعـامل
ألغراض حتديـد الراتب والتـقاعد
الك في حــــال تـــثـــبــــيـــته عــــلى ا

الــــدائم شــــريـــطــــة اســــتـــيــــفـــاء
الــتــوقــيــفــات الــتـقــاعــديــة وذلك
ــالــيــة بــالــتـــنــســيق مـع وزارة ا
ومــــجـــــلس اخلــــدمـــــة الــــعــــامــــة
االحتـادي) مــشـددا عـلـى (إيـقـاف
التعي بصـفة عقد أو أجر يومي
ا ال يـتـعـارض مع قـانـون الدعم
الطـار لألمن الغـذائي والتـنمـية
الذي صـوت عليـه مجلـس النواب
) ولــفت الـــبــيــان الى ان مــؤخـــراً
وجّه بــتــعــيــ ذوي (الــكــاظــمـي 
ـهن الــطـبــيـة والــصـحـيــة عـلى ا
وفق آلــيــات يــتـم اعــتــمــادهــا من
خالل الــــتــــنـــســــيق بــــ وزارتي
ـــالــيـــة و اخلـــدمــة الـــصــحـــة وا

االحتــــــادي) مـــــجــــــددا (حـــــرص
احلـكـومـة عـلى إنـصـاف شـريـحـة
ـهن الــطـبــيـة والــصـحــيـة ذوي ا
واالســـتـــفــادة مـن جـــهــودهـــا في
تـقـد أفــضل اخلـدمـات الــطـبـيـة
ومـضى ( والـصـحـيـة لـلـمـواطـنـ
البيان الى القول ان (اجمللس قرر
 تــخــفــيض ســعــر مــنــتــوج زيت
الغـاز إلى  250ديـنـاراً فـقط لـلـتـر
ـالـيـة خـصم الـواحـد وتـتـولـى ا
بـالغ من حصـة اخلزيـنة الـعامة ا
نـتـوجات تـرتـبـة بذمـة شـركـة ا ا
الـنـفــطـيـة وتـزويــد دائـرة تـوزيع
نتجات الكهرباء لشـركة توزيع ا
واقف الـيوميـة بشأن النفـطية بـا

ــبــرمــجــة من ســاعــات الــقــطع ا
خالل الــتـنــســيق مع ســكـرتــاريـة
الـهــيـئــة الـعــلـيــا لـلــتـنـســيق بـ
احملـافــظـات) مـؤكــدا ان (الـقـرار
تضمن زيادة كمية جتهيز منتوج
زيت الغاز للمولدات األهلية على
وفـق زيــــادة ســـــاعـــــات الــــقـــــطع
ـــبـــرمـــجـــة من خالل تـــنـــســـيق ا
الـكـهـربـاء بــيـنـهـا وشـركـة تـوزيع
ـنـتـجـات الـنـفـطـيـة وسـكـرتـارية ا
الـهــيـئــة الـعــلـيــا لـلــتـنـســيق بـ
واستـطرد بـالقول ان احملافظـات)
دير (اجمللس وافق على تخويل ا
العام للهيئة العامة للضرائب في
ـــالــيـــة صالحـــيـــة الــتـــفــاوض ا
والـتـوقــيع بـاألحــرف األولى عـلى
مشـروع اتـفـاقـيـة جتنب االزدواج
الضـريبي ومـنع التـهرب من دفع
فـروضة عـلى الدخل الضـرائب ا
ــــــــال بــــــــ الــــــــعـــــــراق ورأس ا
واالحتــاد) واشـــار الى انه (وجه
بتمويل مليار وخمس مئة الية  ا
مليون ديـنار إلى قيادة الـعمليات
شـتـركة لـتعـزيـز األمن في قاطع ا
واستثـناء مشـروع انشاء سنجـار
مشروع بـارك متعـدد الطوابق في
مـديــنــة الـطـب من شـروط اإلعالن
ـــنـــصـــوص). وبـــاشـــرت دائــرة ا
احملـــاســـبـــة في الـــوزارة  إطالق
تمويل رواتب الوزارات واجلهات
ــرتــبـطــة بــوزارة لـلــشــهـر غــيـر ا
اجلاري.وذكر بيان تلقته (الزمان)
امس ان (الـدائـرة أسـتـأنفـت بدءا
بتمويل رواتب من امس األربعاء 
مـوظـفي الـدولـة لـلـوزارات كـافـة)
داعـيــا وحـدات االنـفــاق الـتــابـعـة
وحـسب لـلــوزارات الى (الـدائــرة 
ـعـتـمـد لـغرض راجـعـة ا جـدول ا

البدء باجراءات التمويل).

نظمة الهجرة الدولية  دير العام   ¼−d…: رئيس اجلمهورية مع نائب ا

rO∫ وجه ام بغـداد عمار موسى كـاظم بإعادة بنـاء وتأهيل قبـر عالم االجتمـاع الراحل الدكتـور علي الوردي في جامع بـراثا . وذكر بيان ان dð

ظهر الذي يليق توفى عام 1995 واظـهاره با ـكتب الوكيل البلدي بـإعادة بناء وتأهيل وترمـيم قبر الوردي ا قابر التابع  (االم وجه مالكات قـسم ا
فكرين وطلبة ا قدمه من إجنازات أدبية واجتماعية وثقافية مهـمة الزالت محط اهتمام األدباء والعلماء وا بهذه القامـة العلمية تخليدا لذكراه وتثمينـاً 

العلم).
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جنح فـريق طـبـي مـتـخـصص في
مـسـتشـفى الـواسـطي الـتـعـلـيمي
الـتــابع لـدائــرة صـحـة الــرصـافـة
بــبــغــداد في انــقــاذ طــفـل بــعــمـر
خــمــســة اعــوام تــعــرض حلــادث
سيـر جنم عـنه بتـر يـده اليـمنى 
ــســتـشــفى عــبـاس وقــال مـديــر ا
ــسـتـشـفى مـحـمــد الـصـحن ان (ا
ـصاب كـحـالة استـقـبـلت الطـفل ا
طـــارئـــة حـــيث اجـــريت لـه كـــافــة
الـــفــــحــــوصــــات والــــتـــحــــالــــيل
الضرورية ثم ادخل بـعدها صالة
الـعـمـلـيـات اجلـراحـيـة اذ تـكـلـلت

العملية بالنجاح ولله احلمد).
واوضح رئــيس الــفــريق الــطــبي
شرف عـلى العملـية اثيـر محمد ا
ــــــــريـض راجع بــــــــرهــــــــان ان (ا

ـسـتـشـفى وهـو يـعـاني من بـتـر ا
الطرف العلـوي التام في مستوى
الذراع لـلـيد الـيـمنى جـراء حادث
ســيـــر) واضــاف ان (الــعـــمــلــيــة
اجــريـت حتت الــتـــخــديـــر الــعــام
واســتـمــرت نــحـو تــسع ســاعـات
مـتــواصــلـة جــرى خاللـهــا اعـادة
بتور بعد تنظيف زراعة الذراع ا
اجلـــرح واعـــادة الـــعـــظم ومن ثم
ربـط الــــــــــشــــــــــرايـــــــــ واالوردة
واالعــــصـــاب والــــعــــضالت وقـــد

تكللت بالنجاح).
ـريض يحتاج وتابع برهان ان (ا
الى متابعة منـتظمة خالل الفترة
الـقــادمـة وهــو بـحـاجــة لـعـمــلـيـة
اخـــرى تـــرقـــيع جـــلـــدي لــبـــعض
ـــنـــاطق الـــتي تـــضـــررت جــراء ا
احلادث  الفت ان الـفريق الـطبي
ضم الى جــانـبه كـل من الـدكــتـور

مـطـصـفى خـالـد  ابراهـيم عـلي 
رامــيه عــبـد الــعــبــاس  وطــبـيب
الكسور مقيم اقدم محمد حتس
وطـــبـــيب الـــتـــخـــديـــر اركـــان طه

ومــســاعـده فــادي ســمــيــر وكـادر
الـــتـــمــريـض رنــا ثـــامـــر  عــذراء
ن اســـــامه  فــــراس صــــالـح  ا

حسن).
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جَـرت امس في الــقـاعــةِ الـريــاضـيّـة
لـعبِ اجلـوهرة في مـديـنةِ ُـلحـقـةِ  ا
ُؤتـمر الفنيّ جـدة السعوديّـة وقائعُ ا
لــبــطــولــةِ كـــأس غــرب آســيــا بــكــرةِ
الــصـاالت لــلــسـيــداتِ بـحــضـورِ كل
ُـــشــاركـــة وهـي  الـــعــراق الـــفـــرقِ ا
والبحرين وعمان وفلسط والكويت

ُنظمة. إضافةً للسعوديّة الدولة ا
ــؤتــمـر اســتــعـراض وجَـرى خالل ا
الـــتـــجـــهِـــيـــزاتِ الـــريـــاضـــيّـــة الـــتي
ُشاركة  إضافةً سـترتديها الفـرُق ا
إلى اسـتـعـراضٍ كـاملٍ لـكل الـلـوائح

اخلاصّة بالبطولة.
ـــؤتــمــرُ ـــؤتــمــر الـــفــنيّ ا  وأعــقبَ ا
َــجـمــوعـة ُــدربي فـرقِ ا الــصـحــفي 
األولى الــــــتـي ضــــــمت إلـى جــــــانبِ
منـتـخب الـعـراق مُـنـتـخـبي الـبـحرين
وفـلسطـ وحضـرت مدربـةُ العراق
ـؤتـمر مـتحـدثةً شـاهنـاز ياري في ا
ُشاركة بالبطولةِ مُعبرةً عن أهمـيّةِ ا
عـن إعــجـــابــهــا بـــحُــسـنِ الــتــنـــظــيم

واالهتمامِ الكبيرِ بنجاحِ البطولة.
ُـؤتمـرين عقـدت ندوة وعـلى هامشِ ا

ُشاركة  للـمالكاتِ الطـبيّة للـفرقِ ا
ُ إرشـاداتٍ وتــعـلــيـمـاتٍ فــيـهــا تـقــد

طبيةٍ للعمل بها خالل البطولة.
 ومن جـــهــة اخـــرى يــدعُـــو االحتــاد
الــعــراقيّ لـكــرةِ الــقـدم مــدربَ فـريق
الـقوة اجلـوية قـحطان جـثيـر ورئيسَ
رابـطة مُـشجـعي نـادي الزوراء أمـير
ــالــكي ورئــيسَ رابــطــة مُــشــجــعي ا
نادي القوة اجلويّة ضياء سمير

لــلــحـــضــورِ إلى مــقــر االحتــادِ يــوم
ــوافق الــعـــشــرون شــهــر االثــنـــ ا
حــزيـــران اجلـــاري عـــنــد الـــســـاعــةِ

الواحدة ظهراً.

عــــودتـــهــــا عـــام  1971بــــقــــرارين
حـكومي  و كان منزله الشخصي
فـي شارع أبي نـواس نقـطـة التـقاء
ألبــرز مــوســيـقــيي الــفــرقــة  لـيس
ـــواصــلــة لـــتــمـــضــيــة الـــوقت بل 
ـوسيـقـية أنهى دراسـته ا الـتـمـرن 
فـي الــعــزف عــلى آلــة الــفــيــوال في
مـعهد الـفنوان اجلمـيلة عام 1963
وهــو أحــد أعــضــاء ربــاعي بــغـداد
كـمـا كـان مـديـرا تـنـفـيـذيـاً الـوتــري
لـلـمـجمع الـعـربي لـلمـوسـيقى. وله
مــؤلــفـــات عــدة مــنــهــا(ســيــريــنــاد
إيــــــحـــــاءات شــــــواطىء دجــــــلـــــة 
إفــتــتــاحــيــة ــغــزل خــيط ا شــرقـي

دعاء للسالم وعراقيات). البناء 
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ـوسـيـقـية نـعت االوسـاط الـفـنـيـة ا
امـس االربـعـاء احـد أعـمـدة الـفـرقة
الــسـمـفـونـيــة الـوطـنـيــة الـعـراقـيـة
ــوســيــقي مــنــذر جــمــيل ــؤلـف ا ا
ـــوت بـــعـــد حـــافـظ الـــذي غـــيـــبه ا
ــــرض .والــــراحل مــــعــــانـــــاة مع ا
ــولـود في بـغـداد عـام   1931من ا
ـــؤســســـ لـــلـــفـــرقــة االعـــضـــاء ا
الـسـمـفـونـيـة الـعـراقـيـة كـمـا تـولى
ادارتــهـــا لــســنــوات طــوال وعــمل
شــخـصــيـا عـلـى إدامـة الـفــرقـة في
أوقـات عـصـيـبة في الـفـتـرة مـا ب
منذر جميل حافظ إلــغــاء الــفــرقــة عـام  1966وحــتى

«¡bÐ Î«bł —UŠ fIÞ ∫¡«u½_«

WFL'« s

∫WOKLŽ

يد الطفل
قطوعة بعد ا
اعادة زرعها

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

قرر ان يشارك رئيس الوزراء مـن ا
في قمة عـربية مـصطـفى الكاظـمي 
اقــلـيــمـيـة حتــتـضــنـهــا الـعــاصـمـة
الـــســعــوديــة الـــريــاض بــحــضــور
الـــرئـــيس االمـــريـــكي جـــو بـــايــدن
ــنــاقــشــة الـتــعــاون االقــتــصـادي
نطقة. وقـال بيان تلقته واوضـاع ا
(الـزمـان) امس ان (الـكاظـمي تـلقى
لـــلـــمـــشـــاركـــة في الـــقـــمـــة دعـــوة 
االقـليميـة التي حتتضـنها الرياض
بـحـضور ـقـبل  مـنـتـصف الـشـهر ا
بـــايـــدن). بــدوره  اعـــلن الـــديــوان
ــــلـــكي الـــســــعـــودي ان (بـــايـــدن ا
ـلك ســيـشــارك في قــمـة دعــا لـهــا ا
لــقـادة ســلــمــان بن عــبــد الــعــزيــز 
مــجـلس الـتـعــاون اخلـلـيج ومـصـر
اكـــد واألردن والــــعــــراق). بــــدوره 
الـبـيت األبـيض ان (بـايـدن سـيزور
مـنطقـة الشرق األوسط ب 13و16
حـيث سـيـتـوجه إلى ـقـبل  تـمــوز ا
لك سـلـمان) تـلـبيـة لـدعـوة ا جـدة 
واشـار الى ان (الرئيس االمريكي 
ـهــمـة يــتــطـلع إلـى هـذه الــزيــارة ا
لــلـــمــمــلــكــة) مـــبــيــنــا ان (بــايــدن
ســيـنـاقش فـي زيـارته لـلــسـعـوديـة
دعـم الـــهــــدنــــة في الــــيـــمـن الـــتي
تحدة وسبل تـوسطت فيهـا األ ا
تـــوســـيع الــتـــعـــاون االقــتـــصــادي
واألمـني اإلقـليـمي وقضـايا الـبنـية
ــنـاخ). في الــتـحــتــيـة اجلــديـدة وا
غــــــــــضــــــــــون ذلـك حـث رئــــــــــيس
اجلـمـهـوريـة برهم صـالح مـنـظـمة
عــلى تــعــزيــز الــهــجـــرة الــدولــيــة 
الـــــــــتـــــــــعــــــــــاون ووضع خــــــــــطط
ـكـافــحـة الــفـكـر وســتـراتـيــجـيــات 
ـــتـــطــرف . وقـــال بـــيــان تـــلـــقــته ا
(الــــــــزمـــــــان) امـس ان (صــــــــالح 
نـائب أســتـقــبل في قــصـر الــسالم 
نظمة الهجرة الدولية دير العام  ا
اوغــــــــــوشـي
و دانــيــلــز
جــــــــــــرى
خــــــــــالل
الـــلــقــاء
تـــأكــيــد
تــعــزيــز
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تلقتـه (الزمان) امس ان (إطالق هذه
نـحـة اجلديـدة سـيشـمل سـتة آالف ا
ــنــشــورة أســمــاؤهم عــبــر أســرة  ا
بالغ رابط الوزارة. ويكـون استالم ا

الية عن طريق البطاقة الذكية). ا
هجرين وكالة وأكد وزير الهجـرة وا
ي أن (جـهـوداً كـبـيرة عـثـمـان الـغـا
بـــذلت من أجـل إعــطـــاء هـــذه األســر
اســتـحـقــاقـهــا وحتـسـ أوضــاعـهـا
ـعـيشـيـة) مـشـيـراً الى أن (مالكات ا
الوزارة تـعمل وفق خـطة مـعدة لـهذا
الـغــرض بـالـتــنـسـيق والــتـعـاون مع

اجلهات اخملتصة األخرى).
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وضــمن اجلـهــود األمـنـيــة لـقــطـعـات
الشـرطة االحتاديـة في إلقـاء القبض
ـهم لـلـقـضاء ـطـلـوب وتـقـد عـلى ا
لـينـالـوا جزاءهـم العـادل  ألـقت قوة
من الـلـواء الـسادس الـفـرقـة الـثـانـية
شرطة احتادية بـاالشتراك مع مفارز
اســتــخـبــارات الــلـواء الــتــابــعـة إلى
وكـالـة االسـتـخـبـارات والـتـحـقـيـقات
االحتادية ومفرزة من مـكتب مكافحة
إجــرام حي الــعــامل  الــقــبض عــلى
ـادة مــتــهم مــطــلــوب وفـق أحــكــام ا
422 خـــطف فـي مـــنــطـــقـــة شـــهــداء
البياع ببغداد . فـيما تمكنت قوة من
الــلــواء اخلــامـس الــفــرقــة الــثــانــيـة
شـرطــة احتـاديـة مــسـنـودة بــاجلـهـد
االسـتــخـبــاري مع مـفـرزة مـن مـكـتب
مـكافـحـة إجرام الـغـزاليـة  من إلـقاء
الــقــبض عــلى مــتــهم مــطــلــوب وفق
ادة 446 سرقـة في مـنطـقة أحكـام ا
الـشـعــلـة. كـمـا ألــقت قـوة من الـلـواء
ذاته مسـنـودة باجلـهد االسـتخـباري
ومفـرزة من مـديريـة شـرطة الـسكك 
الــقــبض عــلى مــتــهم مــطــلــوب وفق
ـــــادة 154 (جتــــــاوز عـــــلـى أمالك ا

عــامـــة) في مـــنـــطـــقـــة احلـــريــة  
تسليمهم الى جهة الطلب اصولياً.
وتـنـفـيذا لـتـوجـيـهـات الـفريـق الركن
قائد عـمليات بـغداد بضـرورة تفعيل
ــتــابــعــة اجلــهــود االســتــخــبــاريــة 
العـناصـر اإلرهابـية وبـالتنـسيق مع
مـــديـــر قــــسم اســـتــــخـــبـــارات وأمن
قـيـادتـنـا إذ تـمـكـنت قـوة من الـلـواء
ـــشــاة احلــاديـــة عــشــرة ٤٤ فـــرقــة ا
ووفق مـعلـومات اسـتـخبـاريـة دقيـقة
تــفـــيــد بـــتــواجـــد احــد الـــعــنـــاصــر
ـسـؤولـيـة اإلرهـابـيـة ضــمن قـاطع ا
من نــصب كـمـ مــحـكم في مــنـطـقـة
"الــشـــعب" شــرقي بــغـــداد نــتج عــنه
ادة 4/1 ارهاب تهم وفق ا اعتقال ا

واطـنـ بواسـطـة اطالق ناري من ا
مسدس استـخدمه. وقال بيـان تلقته
ـتهم (الزمـان) امس انه ( تسـليم ا
ـضــبــوطـة إلى اجلــهـات ــادة ا مع ا
اخملتـصة اصولـيا إلكـمال اإلجراءات
الــقـانــونــيـة والــتـحــقـيــقـيــة الالزمـة
بــحــقه). واعــلــنت الــهــيـئــة الــعــامـة
لـلـكمـارك عن اعـادة اصـدار ارسـالـية
ـواد غــذائـيــة مـتــنـوعـة ( مــحـمــلـة 
اجبـان و حلـوم و مصـنـعات اسـماك
ومــــواد اخـــرى ) في مــــركـــز كـــمـــرك
طــــريــــبـــيـل احلـــدودي الـى اجلـــانب
االردني كـونـهـا مـخـالـفـة لـتـعـلـيـمات
وضـوابط االسـتـيـراد وغـيـر صـاحلة

لالستهالك البشرى . 
وأعــلــنت خــلــيـة اإلعـالم احلـكــومي
مُباشرة مديـرية منفذ مـيناء أم قصر
األوسط بـتـنـسيـق وتعـاون مع إدارة
ـيـنـاء بـإخالء 15 حـاويـة حتـتـوي ا
على مـواد كيـميـاوية خـطرة مـتروكة
ـسمـوحة ـدة القـانونـية ا جتاوزت ا
ـيناء دون مـراجعة على بقـائها في ا
أصـحـاب العالقـة. وقـال بـيـان تـلـقته
ـتابعة (الزمان) امس ان (ذلك جاء 
ــــنـــافـــذ من قــــبل رئـــيـس هـــيــــئـــة ا
احلــدوديــة الــلــواء الــدكــتــور عــمــر
عدنـان الوائـلي واستـناداً إلى األمر

رقم 18 لسنة 2022). الديواني ا
ووفقا للبيـان (فقد  نقل احلاويات
بحراسة كمركية إلى مكان مخصص
نشآت ناطق السـكنية وا بعيد عن ا
احلـيـويـة لـتـجـنب وقـوع أي حوادث
ـوانئ والـعـامـل تـؤثـر في سالمـة ا

  .( واطن فيها وا
وأنــــهـت مالكــــات وزارة الــــهــــجــــرة
ــــهـــــجــــرين اإلجــــراءات الالزمــــة وا
اليـة لألسر العائدة نـحة ا لتوزيع ا
الى مــنـاطـقــهـا احملـررة وقــال بـيـان
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وفق مـذكـرة قـبض قـضـائـيـة صادرة
من القضـاء العراقي  تـسليمه إلى
اجلهات اخملتـصة التخاذ اإلجراءات
الـقـانـونـيــة بـحـقه في حـ تـمـكـنت
ـــشــاة قـــوة من الـــلـــواء ٥٥ فـــرقـــة ا
السابعـة عشر من تدمـير وحرق وكر
لعصابات داعش اإلرهابية جاء ذلك
بعد ورود مـعلومـات استخـبارية من
ــصـادر بــوجــود الـوكــر عــنـد احــد ا
حــافــة أحــد الــبــزول ضــمن مــنــاطق
جـــنــــوب بـــغــــداد يـــحــــتــــوي عـــلى
مــســتــلـزمــات ومــواد تــسـتــخــدمــهـا
العنـاصر اإلرهابـية في إحلاق األذى
بأبناء شـعبنا األبـرياء مخبأة حتت

األرض بحاويات من البالستك. 

 WÝUO « w  Âö

الـقـانـونـيــة لإلحـالـة إلى الـتـقـاعـد
ومــا يـتــرتب عــلى ذلك مـن جـوانب
ونـفى الـبـيـان (صدور مـثل مـالـيـة)
هـكذا مـذكـرة) داعـيـا الى (االلـتزام
ـســؤولـيـة وتـوخي الـدقـة بـحس ا
ــعـلـومــات وتـداولـهـا من في نـقل ا
ـوثـوقة جتـنبـا إلرباك مصـادرها ا
ـصـلـحة الـرأي الـعام واإلضـرار بـا

العامة).
 وكــــانت االمـــــانــــة قـــــد اصــــدرت
توضـيحـاً جـديداً بـشأن سن إحـالة
ــوظــفـ الـى الـتــقــاعــد.وأشـارت ا
وثـــيـــقـــة صــادرة عـن االمــانـــة إلى
ـــالـــيــة (اعـــتـــمـــاد كـــتـــاب وزارة ا
ـــوظف الى الــــقـــاضي بـــإحـــالــــة ا
ن كــان تــولــده 1962 الــتــقــاعــد 
ـا ـيـالد  بــحــسب يــوم وشــهــر ا
يـقابـله في 2022) مـؤكـدة (إحـالة
مـن كـــــان تــــــولـــــده 1963 و1964
ـــــن و1965 و1966 فـــــي 2022 
أكمل السن القانوني الى التقاعد).

ــعـوقــات الـتي احملـافـظ ان (أبـرز ا
ــصـــارف اإلسالمـــيــة في تـــواجه ا
العراق واجلهـود التي تبـذل حالياً
للنهوض بـها) من جانبه أكد وفد
ــصــرفي الـــوكــالــة أن (الـــقــطـــاع ا
اإلسالمي الـعـراقـي من الـقـطـاعـات

الواعدة).
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واعـــرب عن (اســـتــعـــداد الــوكـــالــة
للتعاون مع البـنك في تنفيذ رؤيته
وتـــــقـــــد الـــــدعـم الالزم). ونـــــفت
االمــانــة الــعــامــة جملـلـس الـوزراء
كتـابا مـنسـوباً إلـيها يـخص السن
الـــــقــــــانـــــونـــــيــــــة لإلحــــــالـــــة إلى
الـتــقـاعـد.وقــالت األمـانــة في بـيـان
اطـلـعت عــلـيه (الـزمـان) إن (بـعض
وسـائل اإلعـالم ومـواقع الــتـواصل
االجتمـاعي تداولت وثيـقة صادرة
عن األمانة الـعامـة جمللس الوزراء
حتـــــدثت عـن إعــــمـــــام صــــادر إلى
مؤسسات الدولـة كافة بشأن السن
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لقـي ثمـانيـة أشـخاص بـيـنهم أربـعة
أطفـال حـتـفهم إثـر انـدالع حريق في
مـطـعم جـنـوب طـهـران ليـل الثـالثاء
وفق مــــــا أفـــــاد االعـالم الـــــرســــــمي
اإليــراني امس األربــعــاء.وأوضــحت
وكــالـة األنــبـاء (إرنــا) أن الـضــحـايـا
قـضــوا جـراء تـنـشـق دخـان نـتج عن
حريـق اندلع أثـنـاء حفـلة عـيـد ميالد
فـي بـــــــــلـــــــــدة أنــــــــديـــــــــشـه غــــــــرب
الــعـاصــمــة.وقـال مــسـؤول جــمـعــيـة
الـــهالل األحــمـــر حملــافــظـــة طــهــران
شـــاهـــ فــــتـــحـي (تـــوفي ســــبـــعـــة
ــــكـــان وطــــفل في أشــــخــــاص في ا
ستشفى). من الثالثة من عمره في ا
دعي جهته أوضح حميد عسكري ا
ــقـاطـعـة شـهــريـار حـيث تـقع الـعـام 
أنـــديــشـه أن (احلــريق انـــدلع عـــنــد
السـاعة الـثـامنـة مسـاء) وأشار الى
أن (الــضـحــايـا ومـن بـيــنـهم أربــعـة
أطـــــفـــــال وثـالث نـــــســـــاء كـــــانـــــوا
يحـضرون حـفلـة عيـد ميالد وقـضوا
اختناقا إثر تنشق الدخان والغازات

طعم الواقع حتت األرض). في ا
q²  W1dł

علي صعيد آخر بعد ورود معلومات
ة قتل في منطقة دقيقة بوجود جـر

الـزكــاريط في مـحـافــظـة كـربالء  
عـلى الــفـور تـشـكــيل فـريق أمـني من
اللواء السـادس عشر الفـرقة الرابعة
شرطة احتادية بـاالشتراك مع مفارز
اســتـخـبــارات الـفــوج الـثــالث لـلـواء
الــتــابــعــة لــوكـــالــة االســتــخــبــارات
والتـحقـيقـات االحتادية ضـمن قاطع
مسؤوليـة الفوج الـثالث   خاللها
الـقـبض بـوقـت قـيـاسي مـدته نـصف
ـة قـتل احد سـاعة عـلى مـتـهم بجـر
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وفي ذكـرى فــتـوى اجلـهــاد الـكـفـائي
وتــأسـيـس احلـشــد الـشــعــبي إخـوة
الــدم والــسالح كــمــا وصــفــهم قــائـد
الــشـرطــة االحتـاديــة الـفــريق صـالح
ناصر الـعامري  اسـتذكرت الـشرطة
ـعـانـي الـســامـيـة لـألبـطـال صــورة ا
الـــثــائــرين لــرد طـــغــاة الــعــصــر من
االرهـابـيـ بــفـتـوى الـعـز اخلـالـدة 
لتُحرك شعبـاً كامالً لثورة تشابه في
عقـيـدتهـا ثورة االمـام احلـس عـليه
السالم وترسم طريقاً سيبقى عنوان
الفخر واالصالة لالجيال القادمة من
ــتـــطــوعــ وهم صُـــنــاع الــنـــصــر ا
يدعمون ويسـاندون اخوانهم ورفاق

دربهم رجال القوات االمنية).

o¹dŠ∫ رجال اطفاء يحاولون اخماد حريق اندلع في مطعم جنوب طهران

سـلسـلة من اإلجـراءات غيـر القـانونـية
الــتـي اتــخــذهــا الــوزيـــر في حــكــومــة
تــصـريف األعـمـال بــبـغـداد ويـبـدو أن
مارسـات غير القـانونية تـستند هـذه ا
إلـى احلـــكم الـــصــــادر عن االحتـــاديـــة
ـاضي الــتي أصـدرت في  15شــبـاط ا
قـــــراراً يــــحـــــمل دوافـع ســــيـــــاســــيــــة
ويـهــــــدف إللـغاء قانـون النـفط والغاز
فـي كردسـتـان في حـ أن أي محـكـمة
في بـغداد ال تملك صالحية اتخاذ قرار

بحسب قول البيان.  كهذا) 
اضي واشار الى انه (في 28 شباط ا
أصــــدر رئـــــيس االقــــلــــيـم مع رؤســــاء
الــســلــطـــة الــتــشــريــعــيــة والــســلــطــة
الـــتــنــــــــــــفـــيــذيـــة ومــجـــلس قـــضــاء
كــردسـتـان بـيـانــاً رفـضـوا هـذه الـقـرار
وفـي الـــرابـع من حــــزيــــران اجلـــاري
أصـدر مـجلـس القـضـاء بصـفـته أعلى
مــؤســــــــــسـة قــضــائـيــة في االقــلـيم 
بــيـانــاً دعم فــيه صـحــة قــانـون الــنـفط

والغاز.
ـادة 92 ثــانـيـاً من كــمـا أشـار إلى أن ا
الــدسـتـور تـنص عـلـى أن يـقـر مـجـلس
وجبه الـنواب االحتـادي قانـوناً يـتم 
تـأسيس احملكـمة االحتادية  إال أنه لم
يــصـدر مــثل هـذا الــقـانــون حـتى اآلن
وبـالتالي فإن  هـذه احملكمة لم تُؤسس
ـا يعـني أنها عـلى أساس الـدستور 
ال تــمـلك أي سـلـطـة دسـتــوريـة لـلـقـيـام
بـعمل كهذا حيث ال يـزال قانون النفط

.( تعلق باالقليم نافذاً والغاز ا
مـــؤكــدا انه (في الــثـــاني من حــزيــران

اجلـاري رفـعت حـكـومـة االقـلـيم دعوى
ـدير في مـحـكـمـة حتـقـيق أربـيل عـلى ا
الــعـام فـي الـوزارة االحتــاديـة بــسـبب
اســتـغاللـه سـلــطـته ومــوقـعه من خالل
تـرهيب ومضايقة الشركات العاملة في
حـيث وتـرى حكـومة كـردستان االقـليم 
ـارس تـخويف ـسـؤول كـان  أن هـذا ا
الـــشـــركــات والـــتــدخـل في حـــقــوقـــهــا
الــتـعــاقـديــة عـبــر الـرسـائـل وبـالــبـريـد
بـحسب تعـبيره مـبينا ان اإللـكتروني)
قـضت (مــحـكـمـة الــتـحـقـيـق في أربـيل 
ـرفوعة ضد بـضرورة إحالـة الدعاوى ا
ـيـة من مـحـكـمـة الـكرخ الـشـركـات الـعـا
الـتـجـاريـة إلى مـحـكـمـة حتـقـيق أربـيل
لـلتـحقـيق بشـأنهـا كدلـيل علـى شكوى
جـنـائـيـة كـمـا قـررت تـأجـيل أي دعـوى
قـانونـية مقـدمة إلى هـذه احملكمـة بهذا

الـــصــدد وذلك اســـتــنــاداً إلـى قــانــون
ــا أصــول احملـــاكــمــات اجلــزائــيــة  
يـتـحـتم عـلى الـنـفـط االحتاديـة تـعـلـيق
ــدنـــيــة حلــ الـــعــمل فـي احملــكــمـــة ا
االنـتهاء من إجراءات محكمة التحقيق

والبت فيها).
ولـفت الى انه (في 5 حـزيـران اجلاري
رفع وزيـــر الــثــروات الــطــبـــيــعــيــة في
حــكـومـة االقــلـيم  دعـوى مــدنـيـة عـلى
وزيــر الـنـفط في احلـكـومـة االحتـاديـة
حـيث تـرى حـكـومـة كـردسـتـان ووفـقـاً
ــدني  أن الــوزيـر ألحــكــام الــقـانــون ا
مــــــســـــؤول عـن إرســــــال الـــــرســــــائل
اإللـكـترونـيـة إلى تلك الـشـركات بـهدف
تــرهـــيــبــهـــا والــتــدخل في حـــقــوقــهــا
ـبرمـة مع االقليم) اخلـاصة بـالعـقود ا

على حد قول البيان.

wÐU d « rÝUÐ ≠ W¹d UM «

اعـلن مــحـافظ ذي قـار مــحـمـد هـادي
شروع الغزي عن استئـناف العمل 
ـتـلكئ مـنذ مبـنى ديـوان احملافـظة ا

عام 2015 السباب مالية وادارية.
وذكـــر الـــغـــزي في بـــيـــان تـــابـــعـــته
(الــزمــان) امس ان (مــشــروع مــبــنى
ديوان احملافـظة  اسـتئنـاف العمل
به قــــبـل ايــــقــــاف مــــنـح اي مــــوقف
للسيارات تابع لـلبناية والعودة الى
التـصامـيم السـابقـة). واشار الى ان
(اسـتـئـنــاف الـعـمل هـو ضـمن خـطـة
ــشـاريع مــتــكـامــلـة النــهــاء جـمــيع ا

تلكئة في احملافظة). ا
وأكــد الـــغــزي (الــعــمـل عــلى ســحب
ـمـنـوحة في الـفرص االسـتـثـمـارية ا
محيط بـناية احملـافظة وسـنخصص
ــبـالغ الـكـافـيــة لـتـنـفـيــذ مـحـيـطـهـا ا
بــتـصــامــيم الئـقــة تـتــضــمن حـدائق
ونــــافــــورات وامــــاكـن اســــتــــراحــــة

للمواطن ومواقف سيارات .

واضـاف ان (الـعـمـل سـيـسـتـانف في
عـدة مشـاريع اسـتراتـيـجيـة مـتوقـفة
نــعــمل عــلـيــهــا مـنــذ اشــهـر ومــنــهـا
تـبقـية جلـسر احلـضارات االعمـال ا
ـبي وعــدة مــجـمــعـات ــلـعـب االو وا
سكـنيـة جـميـعهـا كانت مـتوقـفة مـنذ

سنوات).
dO³  ŸËdA

واعـلـنت وزارة االعــمـار عن تـشـغـيل
ــرحــلــتــ الـثــالــثــة والــرابــعـة من ا
مـشروع مـاء الـبصـرة الـكـبيـر بـكامل
الـطـاقـة الـتـصـمـيـمـيـة الـبـالـغـة 199
الف م3/الـــيــوم وســيـــتم افــتـــتــاحه

قريبا. 
ـــــشــــروع وقــــال بـــــيــــان امس ان (ا
ســيـغـذي مــركـز الــبـصـرة والــهـارثـة
فقط). واضـاف ان (للمـشروع اهـمية
اســتــثــنـــائــيــة مع حـــلــول الــصــيف
ـتـوقع انه سـيكـون االكـثـر جـفـافا وا
بتاريخ العراق ولكن تبقى مدن كثير

ياه). داخل البصرة بحاجة 
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ــركـزي  بــيع الـدوالر قـرر الــبـنك ا
لــــلــــحــــجـــاج بــــســــعــــر الــــصـــرف
ــكـــتب اإلعالمي الـــرســمي.وقـــال ا
لــلـبــنك في بــيـان تــلــقـته (الــزمـان)
امـس إنه (تــقــرر تــلـــبــيــة طــلــبــات
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عمالء تـركيا واالمارات سبعـة أشهر تـلقينـا أنواع اخلطاب الـسياسي مطـبع
وهكـذا ... مـاذا عن الـيوم وغـدا هل سـيـتفق فريق بـريـطـاني
ــطــبـــعــون والــعـــمالء واإلطــار عــلـى تــشــكــيـل حــكــومــة ا
هـنا من سـيقـنع اجلمـهـور أن اجلمـيع وطنـي بالـشراكـة

وماذا عن تهديد الشركاء. همهم العراق ال غير
مأجورين.

-1-
ال واكـتنـازُه يدفع بـكثـيرٍ مِـنْ ذوي الثـراء الى تأجـيل انفـاقهم في مـيادين حبُّ ا

وت ..!! عروف الى ما بعد ا البر واالحسان وا
يكتب في وصيته مثالً :

ائة عائلة فقيرة ادفعوا رواتب شهرية 
 وزعوا الكسوة على األيتام واألرامل صيفا وشتاء ...

عدات الطبيّة احلديثة لعالج الفقراء . ابنوا مستوصفاً وجهزوه با
يسورين . الية للراغب بالزواج من غير ا ساعدات ا قدّموا ا

وهكذا ...
ا ال يزيد عن ثلث أموالهم  وَتَنُْفذُ الوصيةُ 

أما ما زاد عن الثلث فموقوف على إجازة الورثة .
-2-

وهنا سؤاالن :
برات ? اذا لم يباشروا بأنفسهم تنفيذ ا االول : 

ُوصون ? كتوبة يَتُمُ تنفيذُها بحذافيرها وكما أراد ا الثاني : كم من الوصايا ا
واجلواب :

ُنْفَق عليها ال ا انهم ال يـباشرون تنفيذ مشـاريعهم البارة خوف االحتيـاج الى ا
!!..

هذا من جانب 
ومن جانب آخر :

فان التسويف أمر مشهود في سائر األمور ?
شاريع ..!! وكما يسوفون التوبة  يسوفون تنفيذ تلك ا

ودلّت الـتـجارب عـلى أنَّ تنـفيـذ الـوصايـا بحـذافيـرها تـكـتنـفُه في الغـالب عوائق
البسات  والظروف .. وحتول دون حتقيقه العديد من ا

-3- 
ُـوص وهـنـا نُبـادر الى الـتذكـيـر بنص مـهم لـلغـايـة البد أنْ يـكـون نصـب أع ا

اليصاد الباب أمام كل الوان التسويف والتالعب :
روي انّ شــابــاً من األنـصــار في زمن الــرســول (ص) جـمع مـن احلالل مـاالً ثم

رض فعاده الرسول (ص) مع جماعة من أصحابه  فقال الشاب : ابتلي 
يا رسول الله :

بلغ مقداره كذا ... أُوصيكَ أن تتصدق بعد وفاتي على الفقراء 
بلغ )  ريض ذلك ا (عيّن الشاب االنصاري ا

فقبلَ الرسولُ (ص) بالوصية 
ال  ا مات االنصاري تصدّق الرسول (ص) بذلك ا و

فقال بعض الفقراء في نفسه :
لالغنياء خيرُ الدنيا واآلخرة 

فعلم رسولُ الله (ص) ما أضمر ذلك الفقير في نفسه 
فأخذ تمرةً ورفع يده وقال له :

ما الذي بيدي ?
فقال :

جُعلتُ فداك تمرة واحدة من التمرات فقال (ص) :
" والذي أرسلني باحلقّ نبيّا  

ا تصدّقتُ بِهِ عنه" لو تصدّق هذا الشاب بِيَدِه بتمرةٍ واحدة لكان خيراً له 
وهكـذا يدعـونا الـرسـول (ص) الى التـعجـيل في كل مـا يتـعـلق بالـبر واالحـسان

والنفع االنساني بدالً من التأجيل الى ما بعد الوفاة .
ـؤمنـ عليُّ بن ابي طالب وهذا مـا أكد عـليه االمـام امير ا

(ع) حيث قال 
" كْنْ وصيَّ نَفْسِكَ  

وافعلْ في مالِكَ ما تُحبُّ أنْ يفعَلَه غيرُك "
وهنا تكمن العظة . 

امس عيد الصحافة العراقية ففي 15 حزيران من عام 1869 صدرت صحيفة
الـزوراء في زمن الـوالي مـدحت بـاشـا الـذي جـلب مـعه مـطـبـعـة من بـاريس لـهذا
الغرض واعـتبر هذا اليوم عـيد الصحافة الـعراقية التي أجنبت كـبار الصحفي
الـعـراقـيـ وعـلى رأسـهم األسـتـاذ زيـد احلـلي  الـذي له الـفضـل في انـضمـامي
عنوي الـذي قدمه الدكتور احـمد عبد اجمليد لصـحيفة الزمان وال انـسى الدعم ا
رئيس حتـرير صحـيفة الـزمان منـذ أن وطأت قدمي عـتبة دار الـزمان فكـان خير
ا  اني صـحفـي واحمل هـوية نـقـابة الـصـحفـي الـعـراقيـ فـاعتـبر سـند لـي و
اليـوم عيدي الـصحفي عـلما اني مـارست العمل الـصحفي رسـميا  عام 2010
في مجلة النور التي تصدر بالسويد  لكني اعتبر نفسي صحفيا منذ االبتدائية
ها اجلمـيل وكنت أطالع الكثير من الصحف وانا فقـد اخذتني الصحافة إلى عا
واضـيع اجلـميـلة رغم صـغر ـدرسيـة وا ـتوسـطـة واكتب الـنشـرات ا طالب في ا
سني  وعـندما انتميت ألسرة صـحيفة الزمان خصصت لـي صفحة كاملة كنت
واضـيع الرياضية واالجتـماعية والعمود احررها بـالكامل واكتب فيهـا مختلف ا
االسـبوعي .  وخالل عـمـلي الـصحـفي أجـريت أكـثر من 100 لـقـاء صـحفي مع
شـخـصـيات ريـاضـيـة وفـنـيـة لـها شـهـرة وجنـومـيـة في الـعـراق والـوطن الـعربي.
واعتـز بلقـائي الصـحفي مع الـفنـان السـعودي مـحمـد عبـده واإلعالمي اللـبناني
ـعلق الكويتي الشـهير خالد احلربان والـفنانة الكويـتية حليمة جورج قرداحي وا
بـولنـد وايـضا الـفـنـانة الـلـبـنانـيـة مادلـ طـبـر وايضـا اعـتز بـلـقـائي مع احلارس

حمود سلطان كاب منتخب البحرين السابق. 
ـشـاهـير الـعـراقـيـ اعـتـز بلـقـائي الـصـحـفي مع الـصـديق الـراحل احـمد ومن ا
راضي والشاعر كر العراقي والفنانة هديل كامل والفنانة أمل سنان والكاب
يونس عـبد علي والـكاب كاظم شـبيب والهـداف الراحل علي كـاظم والنجم علي
حسـ والكاب غا عرببي واخملرج الـرائع عمران التميمي والـفنانة سناء عبد
الرحـمن والفـنـانة مـيالد سري واخملـرج الدكـتـور صالح قصب والـكاتب صـباح
ـدرب عدنان حـمد والقـائمة ـلحن كـوكب حمزة وا عطـوان والنجم لـيث حس وا

شاهير والنجوم .. كل عام والصحافة العراقية بخير  تطول جدا باسماء ا
رغم أنـهـا تــقـاوم بــضـراوة مـنــذ سـنـوات غــزوات مـواقع الــتـواصل االجــتـمـاعي
وااللكتـروني واصبـحت في يد عـشاقهـا احلقيـقيـ الذين لن يسـتغـنوا عنـها أما
اآلخرين فـقد هجـروها وحتـولوا إلى قراء الـكتـرون وتراجـعت طبـاعتهـا ونحول
ـالي أصبح اغـلب كتـابـهـا إلى مهـن أخرى ألن مـردودهـا ا

ضئيل جدا ال يتناسب مع جهدهم وعمل الصحفي 
لكن تـبقى الصـحيفة الـورقية اجمل والـذ قراءة من مئات
واقع اإللـكـتـرونـيـة ويجـب أن نحـافظ عـلـيـهـا  رغم غزو ا

التكنولوجيا احلديثة

احلـجّـاج لـشراء الـعـمـلـة األجـنـبـية
الدوالر حـتى ثالثـة االف دوالر لكل
وأضــــاف أن (ســــعــــر بــــيع حــــاج)
الدوالر  1470ديناراً لكل دوالر عن
ـصـارف اجملـازة رسـمـيـاً). طـريق ا
افــصـح مــحــافظ في غـــضــون ذلك 
البـنك مصطـفى غالب
مـــــخـــــيـف عن أبـــــرز
ــصــارف مــعـــوقــات ا
اإلسـالمــــــيــــــة.وذكـــــر
الــبــيــان إن (احملــافظ
التـقى في مقـر البنك
وفــــداً مـن الــــوكــــالـــة
اإلسالمــيـــة الــدولــيــة
لـلــتـصــنـيف  وجـرى
خالل الـلقـاء مـنـاقـشة
ســـبل تـــطـــويــر عـــمل
الــوكــالــة في الــعـراق
وآلــيـات تــصــنـيــفــهـا
لـــــــــلــــــــمـــــــــصــــــــارف
اإلسالمــيــة) واضـاف ركزي العراقي شعار البنك ا
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بــتــنــفــيــذ قـرار وجــهت وزارة الــنــفط 
احملــكــمــة االحتــاديـة الــعــلــيــا والـزام
الـشركـات تقـد تعهـد بعـدم العمل في
عـقود اومـشاريع بـقطـاع النـفط والغاز
فـي اقـلـيم كـردسـتــان في وقت اتـهـمت
وزارة الـثـروات الطـبـيعـيـة في حكـومة
بـغــداد الـتــدخل في عـقــودهـا االقــلـيـم 

برمة مع الشركات. ا
 واطـلـعت (الـزمـان) على وثـيـقـة حتمل
تـــــوقــــيـع وكــــيـل الـــــوزيــــر لـــــشــــؤون

تـعهد عـدم العمل في عـقود أو مشاريع
في قطاع النفط والغاز في كردستان).
واشــار الى انه (في حـال وجـود عـقـود
أو مــشــاريع حــالـيــة تــقـوم الــشــركـات
بـأنـهائـها خـالل ثالث أشهـر من تاريخ
ا إعالمـها  وفي حال عدم الـتزامها  
يـتم وضـع هـذه الــشــركـات ورد اعـاله 
في الـقائـمة الـسوداء ويحـظر الـتعامل

معها). 
فـيـما اكـدت وزارة الـثروات الـطـبيـعـية
بــحــكــومــة االقــلــيم في بــيــان امس ان
(احملـــكـــمـــة الــتـــجـــاريـــة في الـــكــرخ 
اســــتــــدعت الــــشــــركـــات
ــيــة الــعــامــلــة في الــعـــا
وذلك بـنـاءً عـلى االقــلـيم 
طـلب الوزير احسان عبد
اجلــــبــــار اســــمـــاعــــيل)
واضـــاف ان (الــشـــركــات
هـي دي.إن.أو ويــســتــرن
زاكــــروس وأتش.كـــيه.إن
وشـــــارمــــان وغــــيـــــنــــيل
إنـــــــــــيـــــــــــرجـي وأداكـس
وغـولف كيسـتون والتي
تـــنــفــذ أعــمـــالــهــا وفــقــاً
لـقانون الـنفط والغاز في
كــردســتـان الــذي أقـر في
ــــا ــــان االقـــــلــــيـم  بـــــر
يـــــتـــــوافـق مع أحـــــكـــــام

الدستور).
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ولـــــــــفـت الـى ان (هـــــــــذا
ـثل أحدث االسـتـدعـاء  

مـوجـهة الى االسـتـخراج كـر حـطاب 
شـركــة الـنـفط الـوطـنـيـة جـاء فـيـهـا انه
(اســتـنـادا إلى األمــر الـوزاري الـصـادر
ــتــضـمن تــشــكـيل فـي شـبـاط 2019 ا
جلــنـة تـوجـيــهـيـة عـلــيـا لـتـنــفـيـذ قـرار
احملــــــــكــــــــمــــــــة اإلحتـــــــــاديــــــــة أعاله
والــصالحــيــات اخملــولـة لــهــا تــنـسب
قــيـامـكم بـاعـالم الـشـركـات الــتي تـنـفـذ
عــقـود ومـشــاريع في اجملـاالت الــفـنـيـة
والـلوجـستيـة واإلستـشارية واخلـدمية
ـشاريع و غـيـرهـا في كـافـة احلـقـول وا
بـتـقد الـنـفـطـية الـعـامـلة فـي العـراق 

ـقـيـم في نـيـويــورك مـلـيح صــالح شـكـر انه قـال الـكــاتب الـصـحــفي ا
ـوضوع الـذي نشرته ة في ا يأسف لنـقل نص كتـابه ومقـاالته القـد
(الـزمــان) في عـددهــا لـيــوم االربـعـاء  15حـزيــران اجلـاري بــعـنـوان
(تفاصيل والدة نـقابة الـصحفيـ العراقيـ في عهد الـزعيم) مؤكداً
في رسـالة نـصـيـة تلـقـتـهـا (الزمـان) امس ان (الـنـقـابة تـنـشـرهـا على

صفحاتها االلكترونية دون ان تنسبها الى مؤلفها).
فـالـيه الــشـكـر لـهــذا الـتـوضـيح ونــأمل ان يـتـوخى الــكـاتب الـدقـة في

ستقبل. ا
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نشآت نفطية في اقليم كردستان ½jH∫  فنيون يقومون بأعمال الشيانة 
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مـن ابـراج شـركـات الـهـاتف الـنـقـال
في احملــافـــظــة وذلـك خملــالـــفــتـــهــا
البـيـئـية. وقـال مـديـر مـديريـة بـيـئة
مــيــســان الــدكــتـــور بــاسم مــحــمــد
"لـلــزمـان" ان االنــذارات الـتي حـبــ
طالت (10) بـرجـا لـشـركـات الـهاتف
الـنــقـال (اســيــاسـيل زين الــعـراق
كـورك تـيـلـيكـوم ) فـي مـركـز مـديـنة
يـمـونة ونـاحـية الـعـمارة وقـضـاء ا
ـشــرح مــشــيــرا الى ان االنـذارات ا
ـادتـ (11) جــاءت  وفـقـا الحــكـام ا
و(33) من قــانـون حـمـايـة وحتـسـ

الــــبــــيــــئــــة رقم (27) لــــســــنـــة 2009
والـتــعـلــيـمـات الــصـادرة من وزارة
" ان الـــــبــــيــــئــــة. واضــــاف حــــبــــ
االنـــذارات وجـــهت لـــهـــذه االبـــراج
ــوافــقـات لــعــدم اســتــحــصــالــهــا ا
ـزاولـة الـعـمل الـبـيـئـيـة الــرسـمـيـة 
وهي (6) بـــرجـــا الســـيــاســـيل و(3)
لزين العراق و(1) لكورك تيليكوم
ــــديــــريــــة الــــزمت مــــؤكـــــدا بــــان ا
الـشـركـات بـضـرورة ازالـة اخملـالـفة
خالل عشرة ايام من تـاريخ التبليغ
ـديــريـة الســتـحــصـال ومــراجـعــة ا
وافقات البيـئية وبخالفه ستتخذ ا

كافة االجراءات القانونية بحقها.

تـضــمـنت أيـضــاً صـيـانــة واكـسـاء
وتـأهـيل الطـرق الـرئيـسـية ومـراكز
األقـــضـــيـــة والــــنـــواحي والـــقـــرى
ومدينة كركـوك سواء كان صباً أو

تـــأهــــيل وإنـــشــــاء). وتـــابع أنه 
(كــذلك إنـــشــاء الـــطــرق الـــريــفـــيــة
الـرابـطــة بـ الـقـرى فـي األقـضـيـة
والنـواحي وتأمـ خدمـات الطرق
ـئة ألول الـريـفـيـة بـأكـثر من  90 بـا
مرة بتاريخ كركوك) مشيراً إلى أن
ذلك جاء (بجهـود احملافظة وخطط
وإســنــاد إدارة الــتــخــطــيط الــعــام
ـشرفة). ونوه ومهنـدسي الدوائر ا
الى أن (احملـافــظــة تــتـطــلع إلى أن
تـكـون كـركـوك أفـضل مـحـافـظـة في
الـبالد مـن حـيـث تـقــد اخلــدمـات
للمواطن وذلك يعتمد على حجم
ـالية التي تـقدمها التخـصيصات ا
احلـكومـة االحتادية لـلمـحافـظة في
وازنة الـعامة) مبـيناً أن (كركوك ا
مـديــنـة الـتـآخي ســنـجـعـلــهـا قـبـلـة
ـشاريع لـلـمـسـتثـمـرين في جـمـيع ا
الـتـجـارية والـصـناعـيـة والـسكـنـية
كن ـا يضـمن تـوفيـر أكـبر قـدر 

من فرص العمل ألبناء احملافظة).
وانذرت مـديريـة بيئـة ميـسان عددا

(االســـــراع فـي اتـــــمـــــام اجـــــراءات
اسـتالم البـطاقـة الـوقوديـة لضـمان

شتقات النفطية). جتهيزهم با
وناشـد مسـافرون وسـواق مركـبات
مـــحـــافظ كـــركـــوك راكـــان ســـعـــيــد
اجلبوري العمل على اجناز تأهيل
الرقعة اجلغرافية من طريق بغداد–
كــــركـــوك - أربــــيل الــــتي تـــشــــهـــد
بـاستـمـرار حوادث مـؤسفـة نـتيـجة
ـطـبـات والـتـكـسـرات والـتـحـوالت ا
ــفـاجــئــة وعـدوا اجنــازهــا عـمالً ا
وطنياً يـشكل إجناز مع ما سبق ان
اجنــزته احملــافــظــة بــشــأن الــطـرق

الريفية.
WOK  WŠU

وأعـــلن اجلـــبـــوري عـن تـــأمــ 90
ئة من الطرق الريفية باخلدمات با
ــســاحــة الــكــلــيــة الفــتــاً الى أن (ا
لـلـطـرق التـي تـمت إعـادة تـأهـيـلـها
هي بـنـحـو  762 كــيـلـومــتـراً ضـمن
خـــطـــتـــهـــا لـــعـــام 2021). وقـــال في
تصريح أمس (مجموع الطرق التي
نـفـذتــهـا احملـافـظـة ضــمن خـطـتـهـا
لسـنة  2021ما يـقارب الـ 762كم من
ـرات ثانـيـة للـطرق بـيـنهـا إنشـاء 
الـرئـيـسـيــة) الفـتـاً إلى أن (اخلـطـة

ــركــبــات طــلـب مــتــزايــد مـن قــبل ا
الـتـابـعة حملـافـظـات اإلقلـيم لـلـتزود
بالوقود من مـحطات تعـبئة الوقود
ـا أثـر على في مـحـافظـة نـيـنوى 
ـركـبـات امـام مـنـافـذ تــزاحم  عـدد ا
الـتــجـهـيــز بـرغم من زيــادة حـصـة
احملــافـظـة من مــلـيـونـ و 600 الف
لـتـر يـومـيـا مـن الـبـنـزين الى ثالثـة
ماليــ لــتــر يـومــيــا بــتـوجــيه من
وكـــيل الـــوزارة لــشـــؤون الـــتــوزيع
حـامــد يـونس) وتـابع ان (الـشـركـة
ارتأت اعتماد البطاقة الوقودية في
الـتـجــهـيـز لـضـمـان حـق الـتـجـهـيـز
البناء احملافظة ومركباتهم) مؤكدا
ان (آليـة جتهـيز الـبطـاقة الـوقودية
تتم عبر ثمانية منافذ للتجهيز مع
االسـتمـرار بالـتـجهـيز بـدون بطـاقة
نافذ وقودية في باقي احملطات وا
وان هــذا االجـراء يــســتــمـر لــغــايـة
نـهـايــة الـشـهـر اجلــاري حـتى يـتم
تـوحيـد عمـليـة التـجهـيز في جـميع
محطـات ومنافذ التـجهيز من خالل
الـبــطــاقــة الــوقــوديــة) مــبــيــنـا ان
(البطاقـة الوقودية تـتضمن باركود
لـضـمـان الـتـجــهـيـز وعـدم الـتالعب
ـواطــنـ الى والـتــزويـر) داعــيـا ا

اصحاب النفوس الضعيفة من نقل
الــوقـود الى احملـافــظـات اجملـاورة.
وقـــال مـــديـــر عـــام شـــركـــة تـــوزيع
نتجات النـفطية حس طالب في ا
بـــيـــان تـــلـــقــتـه (الــزمـــان) امس ان
(الشـركة اعـتمـدت هذا االجـراء بعد
زيارة احملافظة واالطالع على واقع
الـتـجـهـيـز فـيـهـا الـذي أشـر وجود
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اعــتـمـاد قــررت وزارة الـنــفط امس 
نظام الـبطاقـة الوقوديـة في جتهيز
ـحـافـظـة نـيـنـوى أسـوة الـبـنـزين 
ـحافـظة كـركـوك لضـمان حتـقيق
االنـسـيـابـيـة والـعـدالـة في الـتوزيع
ــركـبـات عـلى وحــصـول اصـحـاب ا
حصـصهم من الوقـود ومنع بعض
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ـستـمر وتوقع أن يـؤدي التـعافي ا
ألســـعــــار الـــنـــفـط إلى زيـــادة هـــذه
االحتياطيات إلى أكثر من  90مليار
دوالر بحـلول نـهايـة العـام اجلاري
وهـو مــســتــوى قـيــاسي لــلــعـراق)
مــضـيـفـا ان (الـتــضـخم في الـعـراق
أقـل مـن الـــــــــتـــــــــضــــــــــخـم في دول

االقـتـصـادات الـنـاشـئـة ومـجـمـوعـة
ـصـدرة لـلـنـفط في مـنـطـقـة الـدول ا
الـشـرق األوسط وشـمـال افـريـقـيـا)
واوضح البيان ان (الـدين التجاري
احلـقــيــقي الــوحـيــد لــلـعــراق  هـو
اثـنـ من ثالثـة سنـدات يـوروبـوند
ــئــة و 72.6 ـــعــدل فــائــدة  5.8 بــا

عدل فائدة 2.1 ئة بينما الثالث  ا
ــئـــة وهــو مـــضــمـــون من قــبل بـــا
احلكومة األمريكية وجميع الديون
األخـــرى هـي بـــشـــروط مـــيـــســـرة 
والســـيـــمـــا ان الـــدين اخلـــارجي ال
يشمل ديون النظام السابق البالغة
 تــرلـيـون ديـنــار أو مـا يـعـادل 57.8

 مــلــيــار دوالر وهـي مــجــمـدة  39.9
مـــنـــذ عـــام  2003 بـــدون فـــوائـــد او
تــســديــد) واشــار الى ان (مــجــلس
الـــــوزراء وافـق عـــــلـى اعـــــتــــــمـــــاد
ســتـراتـيـجـيـة تـسـديـد الـدين الـعـام
الـــداخـــلي لـــلـــســـنـــوات 2022≠2024

والبالغ  65 ترليون دينار).
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.. اء احلجري اجملاور للع بحوض ا
ولهذا الطـ الكبريتي فـائدة كبيرة في
عالج االمـراض اجلـلـديـة كـاحلـسـاسـية
واحلــــكــــة واجلــــرب وحب الــــشــــبــــاب
واالكـزمـا وداء الــصـدفـيـة وغــيـرهـا من
يـزات ع كـبريت  االمراض .. ومـن 
زيــادة مـــيـــاهــهـــا كل يـــوم اربـــعــاء من
االســبـوع ويــقل فـي بـقــيــة االيــام  لـذا
ــكـان بــالـزوار في هــذا الـيـوم يـزدحم ا
فــضال عن االيــام االخـرى في االســبـوع

ولكن باقبال اقل..
وعلى الرغم من وجودها الغائر بالزمن

ـوقـعـهـا في وادي نــهـر دجـلـة تـطـلب و
النـزول الى العـ بدرج حـجري يـتكون
من  99 درجـا الـى حـوض الــنــهــر الـذي
تصـب فيه.. يـتدفق مـاء ع كـبريت من
كـهف صـخـري مـسـاحـته  30م 2بـقـربـهـا
حوض حجري يستخدم للسباحة فيه 
وحتتـوي بقعـة االرض احمليطـة بالع
على (الگيل) وهـو نوع من انواع الط
ـــيل الى الـــكـــبـــريــــتي لـــونه رمــــادي 
ـصاب ويـترك السـواد يـدهن به جسم ا
لدقائق  حـتى يتغـير لونه الى االبيض
ـــاء الـــعـــ او الـــغـــطس ثم يـــغـــسل 
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عــيـن سحـريــة تتـدفق من حتت الـسور
ـوصل علـى ضفـاف نهر ديـنة ا ن  اال
ـتبقية دجلة  وبالـتحديد حتت اآلثار ا
من قلعة باشطـابيا األثرية وسط مدينة
ـنطـقة ـوصل حيث تـشـير جـغرافـية ا ا
الى ان عــ كـبـريت نـشـأت من اجلـبـال
البعيدة وتسربت مياهها في هذا النبع

وصل .. داخل مدينة ا
كــمــا تـؤكــد مــصـادر تــاريــخــيـة الى أن
الـعـ ظــهـرت قـبل اكــثـر من ألـف عــام
ــوصل لــلـمـؤرخ بـحــسب كـتــاب دلـيل ا
عـــبـــداجلــبــــار جـــرجـــيس رحـــمه الـــله

ســــــنة  1975.
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ـكـان الـع وفي اطاللـة قـريـبة 
وجـدناهـا رائعـة بـاذخة اجلـمال
ـاء وخـريـره فـهي جـامـعـة بـ ا
ـمسك بـالقـلعة والسـور االثري ا
ائلة صوبها ومتكئة عليه فوق ا
مـــنــحـــدر جــرف تــداعـــبه امــواج
دجـلـة  ووجه الـغـابـات الـبـاسـقة
اخلضراء الغناءة باصوات انواع
الطيور على ضفـة النهر اليسرى

قابلة  للع . ا
ومـن خالل الـبــحث واالسـتــقـصـاء
اهتديـنا الى ان مصـدر غزارة مياه
الـع مـرتبط بـتـساقط االمـطار في
فــصـلي الـشـتــاء والـربـيع وتـقل في
ـوسم الذي حتبس أشهـر الصيف ا
ــيــاه فـــيــهـــا االمــطـــار وكــذلك مـن ا

اجلوفية.
وتتـميـز ع كـبريت بـانهـا دافئة في

الشتاء وباردة في الصيف..

وشهرتـها الشعـبية الذائـعة الصيت اال
انـهــا تـعـاني االهــمـال وعـدم االهــتـمـام

كمرفق صحي وحضاري وسياحي..
إن عــدم الـتــنــظـيـم وافـتــقــارهـا الى اي
مـرفق خــدمي يـعـنـى بـابـسط مــقـومـات
وجـودهــا كــالــنـظــافــة واالعــتـنــاء بــهـا
وادامـتهـا وتأثـيـثهـا وترتـيبـها وانـشاء
ستـخدمي الع وتوفير اماكن خاصة 
وسـائل الراحـة واالسـتجـمام  ادى الى
عزوف الناس عن ارتيـادها واالستفادة
منها كما هو موجود في عيون مشابهة

لها في دول مجاورة ..
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لـحـة لـهـذا الـرافد وبـالنـظـر لـلـحـاجـة ا
ــصــابـ الــعالجي من قــبـل االفــراد وا
بـاالمـراض الـذين يـتــلـقـون الـشـفـاء من
صاب باالمراض الذين قبل االفراد وا
يـتـلـقـون الـشـفـاء من خالل االسـتـحـمام
ـوقعه الـقربيب وفي يـاهه الوفـيرة و
مــتـنــاول اجلـمــيع وبــدون اي تـكــالـيف

مادية.
ـكـان الى الـتـلـوث والـعـبث ولـتـعـرض ا
ه الـتـراثــيـة ولـلـنـهـوض بـواقـعه ـعـا
عـنية هـمل. ندعـو وننـاشد اجلهـات ا ا

ستثمرين. وا
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عن مـوافقـة مـجـلس الـوزراء على اعـتـمـاد سـتراتـيـجـية ـالـيـة  كشـفت وزارة ا
مؤكدا ان العراق اقل لتسديد الدين الـعام الداخلي البالغ  65 ترليون دينـار 
نطـقة  وان النمـو في انتعـاش مستمـر في ظل التحسن الدول تضخـما في ا

باالقتصاد غير النفطي.
تـعـقـيـبـا عـلى وقــال بـيـان لـلـوزارة 
سـتقبـلية لـصندوق الـنقد النـظرة ا
وتـــوقـــعـــاته لـالقـــتـــصــاد الـــدولي 
احملـلي الـعـراقي ان (اتـفـاقـيـة أوبك
فـي نـــيـــســـان   2020  اســــتـــجـــابـــة
لالنهـيار التـاريخي في الـطلب على
الـنفط بـعـد ظـهور كـورونـا  اعادت
وقد الـتـوازن بـ الـعـرض والـطلـب
أدى هذا إلى استقرار أسعار النفط
وبــعـدهـا إلـى انـتـعــاش واسـتـمـرار
ارتــــفـــاع أســـعــــار الـــنـــفـط  حـــيث
ـنـظمـة إلى خـفض إنـتاج دعــــــت ا
ـقـدار  9.7 مــلـيـون بــرمـيل الـنــفط 
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واضاف ان (التزام العراق بحصته
ــوقـعه من الـتــخــفـيــضـات  نــظـرا 
كثـاني أكبـر مصـدر في أوبك  لعب
دورا رئــيــســيـــا في ضــمــان جنــاح
اتفاقيـة أوبك  و في ارتفاع أسعار
اذ كــان هـذا أحــد الـقـرارات الــنـفط 
الـرئـيـسة الـتي اتـخـذتهـا احلـكـومة
برغم بـعد تـشكـيـلهـا في ايار   2020 
الــضـغــوط احملــلـيــة بــعـدم الــقــيـام
بــــذلك) واشــــار الى ان (الــــنــــظـــام
ي اجلـديد بعد حـرب أوكرانيا العا
ســيـــؤدي الى اســـتــمـــرار ارتــفــاع
كــمــا يـــتــضح من أســعـــار الــنــفـط 
الـعقـود اآلجلـة خلـام برنت) مـبيـنا
ان (مـــبــــيـــعـــات الـــنـــفط الـــعـــراقي
حـيث الـشـهـريـة  بـلـغت مـلــار دــنـار
ادى الــتــزام الــعـراق بــاتــفـاق أوبك
إلى زيـادة مـبـيـعـات تـصـديـر اخلام
وبـــالــتـــالي فــإن الـــوزارة تــتـــلــقى
عائدات مبيعات تـصدير النفط بعد
أشـــهــر مـن إجـــراء الـــصــادرات) 3
الفتا الى ان (تخفيض قيمة الدينار

مقابل الدوالر في كانون األول 2020
ادى إلى زيــادة عـــائــدات تـــصــديــر
ـا أتاح ـئـة  الـنـفط بـنـسـبـة 23بـا
ـالـي لــزيـادة لــلــحــكــومــة احلــيــز ا
اإلنـــفــــاق اســـتــــجـــابــــة حلـــاجـــات
) واوضـح الــبـــيــان ان ــواطـــنــ ا
ـتـوقـعة ـرتـفـعة ا (عـائـدات الـنفط ا
استنـادا إلى توقعات أسـعار النفط
في الـشــريـحــة سـابــقـة واالنــتـهـاء
بنهاية العـام اجلاري التفاقية أوبك
ـالي  ســتـوفـر لـلـحــكـومـة احلـيـز ا
واطـنـ من آثـار ارتـفاع حلـمـايـة ا
ـواد الـغـذائـيـة في أعـقاب أسـعـار ا
احلـرب في أوكرانـيـا) واكد الـبـيان
ـــالــــيــــة احلــــكــــيــــمـــة ان (اإلدارة ا
ستمرة إلى جانب ارتفاع معدالت ا
اإليـــرادات الــنــفــطــيـــة لــلــحــكــومــة
اسـهـمت بـزيـادة اإلنـفـاق الـعام مع
يـزانيـة باإلضـافة زيادة فـوائض ا
ساحة مالية إلى تزويد احلكومة 
ـــواطــنـــ من ارتـــفــاع حلـــمــايـــة ا
حـــيث ـــواد الـــغـــذائــيـــة أســـعـــار ا
ســيـؤدي ارتـفـاع مــبـيـعـات الـوزارة
لـلــدوالر مـقــابل انــخـفــاض الــطـلب
عـــلـــيـه إلى زيـــادة احـــتـــيـــاطـــيــات
الــعــمــلـــــة األجــنــبــيــة لــدى الـبــنك

ركزي). ا
—UM¹b « iOH ð

واسـتــطــرد بـالــقـول ان (تــخــفـيض
ادى إلى احلفاظ على قيمة الدينار 
احـتيـاطـيات الـعمـلـة األجنـبيـة لدى
نـخفضة ستـويات ا ركزي بـعد ا ا
واحلـرجــة الـتي وصــلت في أواخـر
عام   2020 وان التـعـافي في أسـعار
ـالـيـة احلـكـيـمـة  الـنــفط واإلدارة ا
ساعد االحتيـاطيات على أن تصبح
اضي 70 مـلـيـار دوالر في نـيـسـان ا

ÊËbFÝ V UÞ

بغداد

نبض القلم

سألني أحد االصدقاء ..
ـه  ومراجـعاته ـزمن بأ كـيف لك أن تـكتب  وأنت بـهـذا الوضع الـصـحي الصـعب ا

ا فيها العمر.. وتبعاته االخرى  
رض والعمر وفصوله .. حوار طويل  دار بيننا عن ا

 صديقي العزيز ..
ا في ذلك الـشـتاء   كل فصـول الـسـنة  جـمـيلـة  وإن كـان الربـيع أجـملـهـا  ... 
فهو جمـيل أيضا لوال إرجتاف الفقـراء من البرد كما يقول شـكسبير .. ومع ذلك فهو

أحد فصول السنة وفيه من احلياة واحلركة والنشاط ما في الفصول االخرى ..
فيه سياحة شتوية تدر ما تدره السياحة الصيفية على البالد ..  

وفيه متعـة التزحلق على اجللـيد خاصة بالنـسبة للمحتـرف .. وفيه أنواع من الفواكه
والزهور واحلبوب  ما ال جتدها في فصل أخر ..

عصرات ماء ثجاجا) .. وفي الشتاء ينزّل اللهُ  فيه من ( ا
 و في الشتـاء لم   تتوقف االنهار والـوديان عن اجلريان  وتعزف  الـطبيعة أحلى
ـاء وهو ـيـاه وهي تعـزف احـلى  احلـانـها بـا معـزوفـاتـها مـن الشالالت  واصـوات ا

أساس كل شيء حي ..  
و البالبل والطيور لم تكف فيه عن التغريد ..

   تـلك دروس تـدعــونـا الى الـتـأمـل في شـتـاء الـعــمـر .. فال نـلـغـي هـذا الـفـصل من
أعمـارنـا أو جنعـله  فـصال كئـيـبا   مـظـلمـا  وفي داخـلنـا فـيض من النـور  يـكفي

ظلمة .. إلضاءة الزوايا ا
 وفي شتاء العمر فرصة لتحقيق ما يتمناه االنسان قبل فوات االوان ..

مرضة االسترالية ( بروني هناك اشيـاء  يندم االنسان على عدم حتقيقـها أحصت ا
ويـبـر ) خمـسة مـنـها في كـتـاب لهـا تنـاولت فـيه بعـضـا من رغبـات مجـمـوعة من كـبار
السن تـولت رعـايتـهم بحـكم عـملـها  وكـانت تسـألهم  قـبل وفـاتهم عن أشـياء نـدموا

على فعلها  أو عدم فعلها  وتمنوا أن تعود عقارب الزمن للوراء للقيام بها..
 خامس هذه االشـياء  كما ذكرت هو أنهم كـانوا يتمنون لـو (أدركوا معنى السعادة
نـصب )  بل قد يـجدهـا االنسان في ـال  أو ا مـبكـرا بأنهـا حالـة ذهنـية ال ترتـبط با
ا ال يـتصوره من الوقت واجلـهد والكلفة أشياء بـسيطة  وتكون فـي متناول  يده  
 وهي حـالة ال ترتـبط بظـرف أو عمر  أو طـبقة اجـتماعـية..  فـقد يكـون الفقـير أقدر
من الثري عـلى أن يلتقط السعادة من أشياء  ( غير مالية ) ال يعرفها االثرياء  على
ا ضحـك فقير  او حـد تعبـير أحد الـكتاب  ألنه لـو كانت الـسعادة تبـاع وتشتـرى  

أبتسم جائع  على حد تعبيره ...  
ــمـلل ســرق بـعــضــهم عن اسـرهـم   واصـدقــائـهم فــتـمــنـوا أن  الـعــمل والــروتـ ا
يـعـوضـوهـا  بـعـض مـا قـصـروا فـيه  و االتـصـال بــاألصـدقـاء الـقـدامى .. أصـدقـاء
البراءة والصـبا ليسـتذكروا  معـهم ايامهم وذكريـاتهم اجلميـلة بعد أن إبـتعدوا عنهم
بسب ظرف االسـرة ومشاغل الـعمل  الذي غـالبا مـا تنفرط الـعالقة فيه مـع إنتهائه 

إن لم تكن صميمية وانسانية .    
ا من هم في كن أن تـفيـد ليس فـقط من هم في ربيع الـعمـر  وإ قـصص جمـيلـة  
ال كن الندم عليه بعد فوات األوان  لكي ال يجعلوا من ا شتائه أيـضا  لتالفي ما 
نـصب فقط  أسـاس السـعادة  وهي قـد تكون صـعبـة التـحقق بـالنـسبة والسـلطـة وا

لهم..
ا من هم في كن أن تـفيـد ليس فـقط من هم في ربيع الـعمـر  وإ قـصص جمـيلـة  
ال كن الندم عليه بعد فوات األوان  لكي ال يجعلوا من ا شتائه أيـضا  لتالفي ما 
نـصب فقط  أسـاس السـعادة  وهي قـد تكون صـعبـة التـحقق بـالنـسبة والسـلطـة وا

لهم..
 أشـياء كثـيرة حولـنا ال تكـلفنـا شيئـا  قد يهـملهـا االنسان في زحـمة احليـاة والعمل
ا ال بـعـيدا  عـلى حسـاب اشـياء أسـاسيـة  فقـد يـأخذه الـطمع والـرغـبة في جـمع ا

فيها العالقة االسرية واالنسانية .. 
ادي ـرضى بالـهوس ا كن  اسـتخالصـها من أولئك ا  دروس  وقصص وعـبر  
ــال بــطــريق ال يــرضي الــله والــضــمــيــر   ومــنــهـا خــاصــة الـذيـن حــصـلــوا عــلى ا
قصص  الـفساد وتوحي أن ( أبطـالها ) مرضى  ويـعانون من فراغ روحي  وخلل
لك االنـسان  وتـزداد بتـصاعد عـقلي  ألنـهم يتـصورون أن الـسعادة تـكمن في مـا 

ادي .. .. الرصيد ا
و الندم   فيها ال يفيد  اذا كان بعد فوات األوان ..

هذه التجـارب  وغيرها الكثير  تدعونا الى أن نـطرد الوهم من  عقولنا  بأنه كلما
تقدم بنا العمر  أصبحت السعادة بعيدة عنا  والتعاسة أقرب الينا ..

 الـسعادة مـتوفـرة حولنـا .. قد  جنـدها  في أشيـاء ال حصـر لها  ال تـكلـفنا شـيئا
ـكن ان نــحـصل عـلــيـهـا يــسـر وسـهـولــة  بـاحملـبــة والـود واحلـنـان والــتـفـاهم ..  و

والتسامح والتعاون ..
كن  أن نـبعث احليـاة من جديـد  ونضيء كل مـا يبـدو مظـلما  في شـتاء الـعمـر  

في محيطنا  ..
  فـصل الـشـتـاء مـهم كـبـقـيـة الـفـصـول .. فال  نـحـاول أن نلـغـي  هذا الـفـصل من
أعمارنا  بـحجج غير منطقية  ما دام فينا قلب ينبض  وعروق جتري فيها احلياة 
فال جنـعله  فـصال كـئيـبا   مـظـلمـا  وفي داخلـنـا فيض من الـنـور  يكـفي إلضاءة
ظـلمة .. وفيه قـدر من الوقت لتحـقيق ما تمـنى أن يحققه اولـئك الذين ندموا الزوايا ا
مرضة االسترالية ( بروني ويبر ) ..   كما جاء في كتاب ا على أمور لم  يفعلوها 
  متـوحدا مع ذاته  وصادقا مع غـيره .. في شتاء  وبذلك يكـون االنسان  سـعيدا

العمر وخريفه  كما هو  في كل الفصول...
} } }
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ـــــــوســــــيـــــــقى ســـــــأل أحــــــدهـم حــــــكـــــــيــــــمـــــــا : أي انــــــواع ا
حـرام  ??  أجـاب  احلــكـيم: صــوت مالعق طـعـام االغــنـيـاء

وهي ترن على مسامع الفقراء ..
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خذها من التيار..

 صرخة شعب جبار..
قرار السـيد مقـتدى الصـدر أستقـالة كتـلتهِ النـيابيـة من العمـلية الـسياسـيةيحرج

األطراف السياسية ويقلب الطاولة..?
األطار التنسيقي في مأزق..?

العـدول عن  القرار السياسي القـاتل الذي أمر بهِ سماحة السـيد مقتدى الصدر
ان أصبح مستحيل  وخيار صعب..? بأستقالة كتلتهِ النيابية من البر

األوساط السياسية في صمتٍ مطبق وذهول ..
هل نـحنُ أمـام عصـيان مـدني ومـعارضـة شـعبـية شـامـلة بـقـيادة جـماهـيـر التـيار

الصدري وهذا األحتمال وارد جداً .. 
هل تزحف جماهير التيار الصدري  الى  اخلضراء ..?

شهد السياسي العراقي في ذهول ومأزق خطير ونفق مظلم ..?  أروقة ا
ماذا يـخبىءُ الـقدر بعـد قرار الـصدر اجلريءوالـقاتل .. هل اخلـطوة الـقادمة حل

ان وحكومة أنقاذ وطني حكومة طورا ..!?? البر
العراق في نفق مظلم ليست لهُ نهاية والله يستر .. أنقالب التيار الصدري..

يطيح بالعملية السياسية برمتها..
ان يلوحُ في األفق .. حل البر

أنـتفـاضـة وثورة شـعبـية عـارمة بـقيـادة جمـاهيـر التـيار الـصدري تـلوحُ في األفق
وفي أيِ حلظة تنزل للشارع..

وإن غداً لناظرهِ قريب .. أحني قامتي لقرار الصدر اجلريء والشجاع ..
خذها من األحرار..

خذها من الثوار..
خذها من التيار..

ثورة شعب جبار..
عاش العراق..

عاشَ الشعب ..
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و ما
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هنيئا لـلصحافة العـراقية عيدهـا العيد هو اجتـماع الناس نبارك لألسـرة الصحفية
في العراق يـومها ونرجو منهـا الدفع باحلقيقة وتـوجيه اخلطاب الصحفي واإلعالمي
لتـوعيـة النـاس وجمع كـلمـتهم عـلى ما يـصلح حـالهم ويـرغد عـيشـهم ويلـهمـهم حسن
ـا يعود عـليهم بـالنفع وعـلى سلطـات النظام ـكنهم من تـوحيد مـواقفهم  االخـتيار و

ـقراطي (الـتـنـفيـذيـة الـتشـريـعيـة الـقـضائـيـة) بـالتـقـو والصالح الـد
ا يتوافق مع الدستور والقانون والقيم والعمل خلدمة اجلميع 
االجـتـمـاعـيـة النـبـيـلـة ويـحـفظ هـيـبـة وسـيـادة ومـكـانـة الـعراق

ويرسخ الوالء واالنتماء واحلب للعراق وأهله.
# الـصحـافـة كلـمـة وأثر االولى يـطـلقـهـا من يقـرأ ويـكتب أو
يـستـطـيع الـنطق لـكن الـثانـي ال يصـنـعه اال صاحب الـفـكرة

وقف الوطني. اجلامعة والرأي السديد وا
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مثل دير الـعام لشركة مصافي اجلـنوب / اضافة لوظيـفته وكيلة ا قـدم السيد ا
ــرقـمـة ١١٢٦٨ في ٢٠٢١/٥/٤ ـوجـب الـوكـالـة ا الــقـانـوني ســتـار جـبــار عـبـد 
ؤرخ ٢٠٢٢/١/٣٠ والـذي يتـضـمن بـالرغم ـرقم (٣٣٦١) سـجل (١٧) وا االنـذار ا
منوحة لكم ألخـالء الوحدة السكنـية / شقة (٨) عمارة (٤٢) من انـتهاء الفتـرة ا
عمول بهـا في القطاع النفطي اال خور الزبيـر حسب ضوابط تعليمـات السكن ا
انك لم تـقـوم بـأخالء الـشـقـة التـي تسـكـنـ فـيـهـا والـتي بـذمـتـكم عـلـيـة ننـذركم
بوجـوب اخالئها وعلى الـفور وتسـليمهـا اصوليـا خاليـة من الشواغل الى قسم
الـعالقــات واالعالم شـعـبـة اخلـدمـات االداريـة في الـشـركـة وخالل مـدة اقـصـاهـا
(١٥) خمسة عشـر يوما من تاريخ التبليغ وبـخالفة سيتم اتخاذ كافة االجراءات

القانونية بحقكم.
ولـدى ارسـال ورقة االنـذار مع ورقتي الـتـبلـيغ بواسـطة مـبـلغ مركـز شرطـة خور
نطقة خور نطـقة  الزبير اتـضح انكِ مجهول محل االقامة حـسب شرح مختار ا
الزبير لذا تـقرر تبليغكم بواسطـة الصحف اليومية استـنادا للفقرة (١) والفقرة

عدل. دنية رقم (٨٣) لسنة (١٩٦٩) ا رافعات ا ادة (٢١) من قانون ا (٢) من ا

‰ËbF « »U²J « …dz«œ

wŠU³B « …dB³ « w  ‰bF « VðUJ « …dz«œ

±≥μ±≥ ∫œbF «

∂∏ ∫q− «

≤∞≤≤Ø¥Ø≤∂ ∫ a¹—U² «

 ÊöŽ≈

©¥≤® …—ULŽ ©∏® WIA « qſUýØ œuLŠ VÝUł błU  bO « Ø v «

‰bF « VðUJ «

bFÝ VO³Š b¹R

مثل دير الـعام لشركة مصافي اجلـنوب / اضافة لوظيـفته وكيلة ا قـدم السيد ا
ــرقـمـة ١١٢٦٨ في ٢٠٢١/٥/٤ ـوجـب الـوكـالـة ا الــقـانـوني ســتـار جـبــار عـبـد 
ؤرخ ٢٠٢٢/١/٣٠ والـذي يـتضـمن بـالرغم ـرقم (٣٣٥٩) سـجل (١٧) وا االنـذار ا
منـوحة لكم ألخالء الوحدة السكنـية / بناية األسكان القد من انـتهاء الفترة ا
ـعمول بـها في القطـاع النفطي / خور الزبـير حسب ضـوابط تعليـمات السكن ا
اال انك لم تقـوم بـأخالء الشـقة الـتي تسـكنـ فيـهـا والتي بـذمتـكم علـية نـنذركم
بوجـوب اخالئها وعلى الـفور وتسـليمهـا اصوليـا خاليـة من الشواغل الى قسم
الـعالقات واالعالم شعبة اخلدمات االدارية في الشركة وخالل مدة اقصاها (15)
خـمـسة عـشـر يـومـا من تـاريخ الـتـبـليغ وبـخالفـة سـيـتم اتـخـاذ كـافـة االجراءات

القانونية بحقكم
ولـدى ارسـال ورقة االنـذار مع ورقتي الـتـبلـيغ بواسـطة مـبـلغ مركـز شرطـة خور
نطقة خور نطـقة  الزبير اتـضح انكِ مجهول محل االقامة حـسب شرح مختار ا
الزبير لذا تـقرر تبليغكم بواسطـة الصحف اليومية استـنادا للفقرة (١) والفقرة

عدل. دنية رقم (٨٣) لسنة (١٩٦٩) ا رافعات ا ادة (٢١) من قانون ا (٢) من ا
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ـؤهــلـ وذوي اخلـبــرة لـتـقـد يـسـر وزارة الــتـخـطــيط دعـوة مـقــدمي الـعــطـاءات ا
شروع تأهيل وتطوير بناية مديرية احصاء ديالى عطاءاتهم 

ؤهـل والراغـب في احلصـول على معـلومات اضـافية ١- على مـقدمي العـطاءات ا
مـراجعـة (وزارة التـخطيط / قـسم العـقود)خالل سـاعات الدوام الـرسمي من الـساعة
ـقدمي (٨) صبـاحـاً ولـغايـة الـساعـة (١٢) بـعد الـظـهـر وكمـا مـوضحـة بـالتـعـلـيمـات 

العطاءات . 
طلوبة : ٢- متطلبات التأهيل ا

ائة بـلغ قدره (٢٤٫٨١٠٫٠٠٠) اربعـة وعشـرون مليـون وثمـا أ- الـسيـولة النـقديـة 
وعشرة االف دينار عراقي. 

ـا ال يـقل عن (٧٤٫٤٢٠٫٠٠٠) اربـعــة وسـبـعـون مـلـيـون ـاثــلـة  ب- تـقـد اعـمـال 
وعد واربعمائة وعشرون الف دينارعراقي خالل مدة ال تتجاوز العشر سنوات قبل ا

النهائي لتقد العطاء. 
ت- الكـادر القـيادي لـلمـشروع والـعامـلـ فيه / عـلى مقـدمي العـطاءات اثـبات تـوفر
ـنـاصب الـرئـيـسـية لـتـنـفـيـذ الـعـقـد وبعـقـود رسـمـيـة صـادرة من نـقـابة الـعـاملـ بـا

هندس العراقي .  ا
٣- بـإمكـان مـقدمي الـعـطاء الـراغـب في شـراء وثـائق العـطـاء بالـلـغة الـعـربيـة بـعد
تـقد طـلب حتـريري الى (وزارة الـتـخطـيط / قـسم الـعقـود ) وبعـد دفع قـيمـة الـبيع
ـسـتـردة الـبالـغــــــة (١٥٠٫٠٠٠) مـائـة وخمـسـون الف ديـنـار عراقي) لـلـوثـائق غـير ا
ــؤهـلــ والـراغــبـ فـي احلـصــــــول عـلى مــعـلــومـات وبـإمــكـان مــقــدمي الـعــطـاء ا
اضــــافـيــــة االتـصـال (وزارة الـتـخطـيط /قـسم الـعـقـود ) علـى البـريـد االلـكـترونــــي

contracts.dep@mop.gov.iq
٤-  يـتم تـسـلـيم الـعـطـاءات الى الـعـنـوان االتي ( بـغـداد / كـرادة مـر / مـقـر وزارة
ـوعد احملدد يوم التـخطيط / االسـتعالمات االلـكترونيـة / صندوق الـعطاءات ) في ا
وافق ٢٠٢٢/٧/٦ الساعة ١١ صـباحاً بتوقـيت بغداد غير مـسموح التقد االربعـاءا
تأخـرة عن التـوقيت احملـدد وسيتم بـالبـريد االلـكتروني  سـوف ترفض الـعطـاءات ا
ـثـلـيـهم الـراغـبـ بـاحلـضـور في فـتح الـعـطـاءات بـحـضـور مـقـدمي الـعـطـاءات او 
ـدرجة) في العـنـوان االتي (بـغـداد / وزارة الـتـخـطـيط /الـطـابق االرضي / الـقـاعـة ا

وافق  ٢٠٢٢/٧/٦ . الساعة ١١ صباحاً يوم االربعاءا
درجة يوم ٥- سيتم عقـد مؤتمر في مـقر وزارة التخطـيط / الطابق االول / القـاعة ا
ـوافق ٢٠٢٢/٦/٢٧ الـســاعـة (١٠) صـبــاحـاً لإلجـابــة عـلى االســتـفـسـارات االثـنــ ا

ناقصة . اخلاصة با
٦- يـجب ان تتـضمن العـطاءات ضـمان للـعطـاء ( تأميـنات اوليـة ) على شـكل خطاب
بلغ (٢٫٥٠٠٫٠٠٠) مـليونـان وخمسـمائة الف ديـنار عراقي ضمـان او صك مصـدق 

ناقصة. دة ال تقل عن ١٢٠ يوم من تاريخ غلق ا نافذ 
٧- الوزارة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات . 

ناقصة اجور نشر االعالن .  ٨- يتحمل من ترسو عليه ا
٩- الـكـلـفـة الـتـخـمـيـنـيـة االجـمالـيـة لـلـمـنـاقـصـة (٢٤٨٫٠٦٠٫٠٠٠) (مـئـتـان وثـمـانـية

واربعون مليون وستون الف دينار عراقي).
ـناقـصـة عـطـلـة رسـميـة فـان الـيـوم الـذي يـليه  ١٠- في حـال مـصـادفـة تـاريخ غـلق ا

سيكون موعد تاريخ الغلــق.
نـاقـصة الى تـعـليـمات تـنـفيـذ الـعقـود احلكـومـية الـعام رقم (٢)  ١١- تـخضع هـذه ا
عـتـمـدة في جمـهـورية ـلحـقـة بـها والـقـوان واالنـظـمـة ا لـسـنة ٢٠١٤ والـضـوابط ا

العراق . 
 ١٢- تكون االسعار شاملة للضرائب والرسوم . 

ليءاجلزء الرابع من الوثيقة وفي حالة عدم ملئ اية  ١٣- يلـتزم مقدمي العطاءات 
معلومات تخص االقيــام سوف يهمل العطاء . 

تطـلبات احملددة في اجلـزء الثاني/ ورقـة بيانات  ١٤- يلـتزم مقدم الـعطاء بـتلبيـة ا
العطاء / الفقرة (١٣ - ١) من الوثيقة القياسية .  
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استـرجعت في حديـثي العـابر معه
وقائع عالقاته كـثيرة اخلـصوصية
مع فؤاد مـطر وأكـرم الراوي وجيل
من الــصــحـــفــيــ الـــشــبــاب كــان
احلــديــثي يـــخــصــهم بـــالــتــوجــيه
والـــــرعـــــايـــــة. ورأيت فـي وضـــــعه
اجلديد وهدوئه حـكمة يفتـقر إليها
الــكــثـــيــرون. وال أتــذكــر أين قــرأت

النص اآلتي:
(يحـافظ احلكـماء عـلى هدوئهم في
أوقـات األزمــات وهم قـادرون عـلى
الرجوع خـطوة للـوراء والنظر الى
الصـورة بشـكل أشمل. فـهم عمـيقو
الــتــفـكــيــر ويـجــيــدون الـتــأمل في
قـــدرات الــــذات ويـــدركـــون حـــدود
مــعـرفـتـهم اخلـاصـة ويـفـكـرون في
الــبـــدائل وال يــنــســـون إن الــعــالم
يتـغيـر على الـدوام. وينبـغي علـينا
عـدم اخلـلط بـ احلـكـمـة والـذكـاء
ــكن أن فــرغم إن الــذكــاء مــفــيــد 
ــرء ذكــيـــاً دون ان يــكــون يــكـــون ا
ـكـنهم حـكـيـمـاً. كـما إن احلـكـمـاء 
الـتـعــامل مع مــواقف تـتــسم بـعـدم
الـــــوضـــــوح ومع ذلـك يـــــظـــــلــــون
شاكل متـفائلـ بأنه مـهما كـانت ا
أمـامهم مـعـقدة فـهنـاك حـلول. كـما
إن بـإمـكـانـهم الـتـميـيـز بـ اخلـطأ

والصواب).
WK¹uÞ WLzU

انـهــا قـائـمـة طــويـلـة مـن الـصـفـات
التي يتمتع بها احلكماء وأجزم ان

احلديثي واحد منهم.
والبد لي قبل إختـتام هذه الشهادة
مـن مــطـــالــبــة احلـــكــومـــة بــإطالق
الـراتـب الـتـقـاعدي لـلـدكـتـور نـاجي
صـــــبـــــري احلــــــديـــــثي ومــــــنـــــحه
إسـتـحـقاقـاتـه كـامـلة. فـهـو مـواطن
أدى خدمة وطنية ووظـيفية بأمانة
وإخالص ولم يــــكن ســـوى واحـــد
من طلـيعـة التكـنوقـراط الذي تولى
وظــيـفــة رفــيــعـة وال يــجــوز اخـذه
بـــجـــريـــرة أي مـــوقف أو شـــبـــهــة.
وفـــوجــــئت مـــثالً إنـه مـــحـــروم من
ـرافق الــتــقــاعـد فــيــمــا يــحـصـل ا
اخلـاص الــسـابق لــلـرئــيس صـدام
الـلـواء أرشــد يـاسـ عــلى حـقـوقه

أسوة باآلالف من ضباط اجليش.

{ فـصل من كــتــاب (هـذا نــصــيـبي من
ـــكن قـــوله) الـــتـــضـــامن - بـــعض مـــا 
الــصــادر في بــيــروت عـن دار الــعــربــيـة
للعلوم - ناشرون

بغداد
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ال تقل لي من انت ??

وال من اين انت ??
انـهـا بطـريـقتـها  اجـمل مافـي اال التي دخـلت االسالم انـها تـتـعاطى مـع ا
ان فـالثوابت هي نفـسها لكن انه وكيف يـتجلى ذلك اال وكل حـسب درجة ا
طـريقة التعبير مختلفة كم احـب الشعوب االخرى التي تعبر بكل جمال وروعة
انها الراسخ..كل شعب دخل االسالم  عن حـبها خلالقها ودينها وتغـنيها با
له بـصمـته وطـريقـته وهـذا ما اراده الـله تـعالى حـ قـال(( يا ايـهـا النـاس انا
خـلقـناكم من ذكـر وانثى وجـعلـناكم شـعوبـا وقبـائل لتـعارفـوا ان اكرمكـم عند

الله اتقاكم ))...
الى كل من له رأي اخـر ...لندع الـتحلـيل والتعـمق والبحث عـمن هو عربي او

غير عربي ...يكفي قول الله تعالى الذي ذكرته 
...و الـذي فـيه اخلـيـر يـعـمل لـديـنه ويـلـتزم فـهـو يـوضح الـغـايـة من تـعـدد اال
ـهم عند الله ...والنـاس من اي قومية كانـوا سواء عند ربهم الـتقوى هذا هو ا

مايرفعهم وما يزيد فضلهم  اال العمل الصالح اخلالص لوجه الله
 اننـا نـعتـز بعـروبتـنا وبـتـكر الـله تعـالى لنـا ح اخـتـار خا انـبيـائه عربـيا
ونـزل الـقرآن الـكـر بـالـلـغـة الـعـربيـة كـمـا نـزل الـوحي عـنـدنـا وهـذا تـشريف
وتـكليف بـنفس الوقت لـكنه ال يتـقاطع مع روعة ودور الـشعوب االخرى واال

الـتي دخـلت االسالم .. هي ادوار وبـصـمـات ولـيـبـدع كل من يـحب ربه وديـنه
ونـبيه لينشـر الرحمة واحملبة ويـتقي الله في كل تفاصـيله وتعامالته الن الدين

منهج حياة...

يـرتـبط الصـحـفي اللـبـناني الـبارز
فؤاد مـطر بالـدكتور نـاجي صبري
احلــــديــــثي الــــذي تــــقــــلّـــد وزارة
اخلــارجـيــة الــعــراقــيـة فـي الـوقت
فتش الضاغط من أيام زيـارات ا
الــدولـــيـــ الـى بــغـــداد بـــعـالقــة

صادقة إستثنائية. 
وأغــــلـب ظـــنـي إن هــــذه الـــعـالقـــة
إنـــطـــلـــقـت من لـــنـــدن إبّـــان كـــان
احلديـثي (أبو ندى) مـديراً للـمركز
الـثــقـافي الــعـراقي فـي الـعــاصـمـة
الــــبـــريــــطـــانــــيـــة مــــطـــلع عــــقـــد
الـثــمـانـيــنـات. كـان األســتـاذ فـؤاد
مـهـاجــراً مـثل مـئـات الــصـحـفـيـ
اللبناني الذين أضطرتهم ظروف
احلرب األهلية الى مغادرة بالدهم
واإلنـــتـــشــــار في عـــواصم أوربـــا
والســـيــــمـــا فـي بـــاريس ولــــنـــدن.
وهـنـاك شهـدت الـعاصـمـتان والدة
مـشاريع صـحفـية خـصّهـا األستاذ
فــؤاد في مــذكـراتـه بـحــديث وافـر.
ستقبل) وشارك فقد إشتغل في (ا
في إصــــدار (الــــنــــهــــار الــــعــــربي
والدولي) الى جانب غسان تويني
وإلـيـاس الـديـري وعـقـد صـداقـات
عـربــيـة واجـنـبــيـة بـكـبــار الـكـتّـاب
ورجـال الـسـيـاسـة وأركـان احلـكم

قبل أن يـؤسس مشروع
مجلة (التضامن).

وظـلت عالقـة أبـو عـامر
بـــأبـي نـــدى مـــتـــصـــلــة
ومتواصـلة برغم عودة
احلـــديـــثي الى بـــغـــداد
وتــــــــقــــــــلّـب األحــــــــوال

واألنـواء وإنتـقالـه الى مؤسـسات
وزارة الثقافة واإلعالم حيث تبوأ
رئـــاســة حتــريــر جـــريــدة (بــغــداد
أوبــزرفــر) الــتي كــان مــقــرهــا في
الــــطــــابق الــــرابع مـن مـــبــــنى دار
اجلماهير للـصحافة وكنت يومها
أعمل محرراً في الـصفحة األخيرة
بجريدة (اجلمـهورية) التي يتولى
مـســؤولـيــتـهــا الـصـحــفي الـراحل
ســـعــود الـــنــاصـــري وتــضّم سالم
مــســافـر ولــيـلـى الـبــيـاتـي وقـبــيـة
الــعــمــر وعــدداً آخــر من الــكــتّـاب
بـــــيــــنــــهـم هالل عــــاصـم ومــــنــــذر
اجلبـوري وصادق األزدي وجـليل
ـد الـصـفـحة الـعـطـيـة الـذي كـان 
ــــقـــاالتٍ ســــاخــــرة من اخلـــارج
فـضالً عن عــمـلي مــديـراً لـتــحـريـر
مــجـلــة الــطـبــاعــة الـتـي كـانت دار
احلـريـة لـلـطـبـاعـة تـصـدرها وهي
مـطــبـوعـة مـتــخـصـصـة بــصـنـاعـة
احلــــرف الــــعـــربـي وجـــديــــدة في
مـجـالهـا لم تـسـبقـهـا الى العـنـاية
بهذه الصـناعة سوى مـجلة تصدر
ـانيـا بـاللـغة الـعربـية لـكنـها في أ
تــفـتــقـر الى الــلـمــسـة الــصـحــفـيـة
األحـتـرافـيـة. وكـان احلـديـثي عـلى
ـــارس رأس بــــغـــداد أوبــــزرفـــر 
سـاء عـلى نـحو مـسـؤولـياته فـي ا
خـــاص ويــرتــبـط بــعالقـــة زمــالــة
لـيست عـميـقة مع مـعظم الـعامـل
في جريدة اجلمهورية ومجلة ألف
يــاء الـتي كــانت في ضــوء قـانـون
دار اجلــمـاهـيـر تــتـبع الى مـجـلس
ادارة واحــد يـــرأسه ســـعـــد قــاسم
حـــمــودي ثـم حــمـــيـــد ســـعــيـــد ثم
صــاحب حــســ وسـامـي مــهـدي
قـبـل إن تـسـتــقل كـلــيـاً او نـســبـيـاً
وتـنشق الى كـيـان مؤسـسة أو دار
مــســتـــقــلــة تــنـــاوب عــلى رئــاســة
حتــريــرهــا بـعــد إقــصــاء األســتـاذ
حـــسن الــــعـــلـــوي مــــحـــررون من
داخلهـا بينـهم. عبد الـقادر العاني
الـذي عـ مـسـتشـاراً صـحـفـياً في
الح الـــذي نـــقل تـــونس ونـــافع ا
مـسـتـشـاراً صـحـفـيـاً في انـقرة ثم
عـــكــــاب ســـالـم الـــطـــاهــــر وكـــامل
الـــشـــرقي وأمــــيـــر احلـــلـــو (آخـــر

الـعـنـقـود) الـذي جـاءهـا من جـريدة
(الـقادسـية) مـغـضوبـاً علـيه رحمه
الــله.  وغــادر احلـديــثي االوبــزرفـر
الـى وزارة االعالم  وهـــنــاك شـــغل
إدارة اإلعالم اخلــارجي لــســنـوات.
كـان ذا شــخـصــيـة أســتـقاللــيـة له
إهـتــمــامـاتـه وهـوايــاته وله مــيـول
خـاصـة نـحـو الـصـحـافـة الـغـربـية
والسـيـما الـبريـطـانيـة واألمـريكـية.
ولم أشــهـد أيــة عالقــة مـتــمــيـزة له
ــديــريـن الــعــامــ في بــنـــظــرائه ا
الوزارة ورأيته يتحاشى األختالط
بهم أو تبادل الزيارات معهم حتى
اني كــــنـت أخــــاله (يــــســــتــــنــــكف)
اإلخـتالط بــهم ولـذلك كـان يـقـضي
أوقــــات فـــراغـه في لـــعـب ريـــاضـــة
الــتـنس في سـاحـة فـنـدق الـرشـيـد.
وذات مــرة تــســبب شــوط من هــذه
الـلـعــبـة في ســقـوطه عــلى أرضـيـة
ـلعب وحـدوث كـسـر في ذراع يده ا
الـيـسـرى وكـنت مـسـتـغـربـاً تـشفي
زمـــيل لـه بــهـــذه (الـــوقــعـــة) وهــو
يــشــرح بــالــهــاتف الى طــرف آخــر
احلـالــة. كـان احلــديــثي يـشــعـر إن
فضاء اإلعالم يـضيق علـيه أو يكاد
يـحـاصـره وكان مـيّـاالً الى الـتـفرغ
الى الـــــتـــــدريس فـي اجلــــامـــــعــــة

وحــدثــني إنـه قــدَّم اكــثــر من طــلب
لـنـقل خـدمـاته الى التـعـلـيم الـعالي
بــعـد حـصـوله عــلى الـدكـتـوراه في
ـا أول األدب اإلنــكـلــيـزي وكــان ر
ـــســتـــوى وكــيل مـــســؤول رفـــيع 
وزارة يــومـــذاك  يــتـــجه الى هــذا
اخلـــيــار فـي الـــعـــراق والســـيـــمــا
سؤول في وزارة طليعية بالنسبة 
كـــاإلعالم. وخـالل وجـــوده مـــديـــراً
عـامـاً لدائـرة االعالم كُـلّف بـدراسة
مـــوضــوع إنــتــشــار صــور كــبــيــرة
(جـداريات) لـلـرئيس صـدام حـس
في الـشـوارع والــسـاحـات تــفـتـقـد
قومات الفنية. وحدثني فنان الى ا
تشكيلي إستعان احلديثي به لهذا
الغرض كيف إنه كـان حاداً ومياالً
الى إخـــتــزال هـــذه اجلــداريــات أو
اإليـعـاز بـإلغـائـهـا بل وكـان يصف
بـعـضـهـا بـتـعـلـيـقـات مـثـيـرة وقال
الصـديق الفنـان جبار مـجبل (كنت
أخـشى عـلـيه من هــذه الـتـعـلـيـقـات
الــتي كــان يــطــلـقــهــا في أجــتــمـاع
الـلـجنـة في مـكـتبه). كـان احلـديثي
يـحـتـفظ بـقـنـاعـات لـيـبـرالـيـة جـداً
تأثراً بثـقافة غربـية عاش أجواءها
في لنـدن وعبـر قراءاته. كـان يعرف
ــتـحــضــر يــســخـر من إن الــعــالم ا
ـزيــفـة وال يــقـيم وزنـًا (الــوالءات) ا
ـظاهـر من هـذا النـوع إزاء زعـماء
يـــحــــكـــمــــون أو يـــأتــــون الى دفـــة
ـصادفة او بـاإلنقالبات الرئـاسة با
الـعـسـكـريـة إنه معـجب بـالـتـجـربة
ــقـــراطــيـــة األوربــيـــة ويــدرك الـــد
فـوائـدهـا في التـقـدم والـتعـبـير عن
الــــرأي. وفي رأيي فــــإن قـــنـــاعـــات
دفـــيـــنــــة الزمت احلـــديــــثي طـــوال
وجوده في الـعراق جـعلت سـلوكه
وردود فــعـله مــتــحـفّــظــة جـداً الى
درجـــــة يــــنـــــطــــبـق عــــلـــــيه وصف
(كـــتــــمـــاني) الــــذي يـــطـــلـق عـــلى
األشــــخــــاص الــــذين يــــصــــعب فك
شفرات دواخلهم الـنفسية لكن في
السر والـعلن ظل احلديـثي يتصف
بـالـهـدوء وحتـاشي الـتـعـلـيق ودقة
إخــتـيــار األشــخــاص الــذين يـأوي
إلــيـهم أو يــأتـمــنـهـم. ولـهــذا كـانت
عالقـــته مـــتـــمــيـــزة مـع الــصـــديق

حتــــريــــرهــــا طــــارق عــــزيــــز خالل
ســنــوات طـويــلــة. وكــان عــزيـز من
اكثر رؤساء حترير (الثورة) تفهماً
ـنتـسـب لـلـعمـل وإنفـتـاحاً عـلى ا

وظـلّت عالقـتـهـما الـوطـيـدة موضع
حسد غرمائهما وغَبْط اصدقائهما
ا أُثِرَ عنه يومها انه كان يغمز و
من طــرف خــفي بــإنــضــمــام أدبــاء
كـحـمـيد سـعـيد وعـبـد االمـير مـعـلّة
طبعي الى مالك اجلريدة وحميد ا
وقــوله مــا مـعــنـاه (إن الــنــجـفــيـ
احـــتـــلّـــوا اجلـــريـــدة). وقـــد عـــقـــد
سؤول احلزبي عـنها صالح عمر ا
الـعـلي إجـتـمـاعـاً لـلـجـمـيع مـهـدداً
بـالويـل والثـبـور كل من يـلمح الى
أي شـكل من أشـكـال الـطـائـفـيـة في
ــكــان في إشــارة الى احلــديــثي. ا
فـي وقت أؤكـــد إن الــرجـل ال نــزوع
ـارسـة لــديه من هــذا الـنــوع وال 
إزاءهـــا في ســـلــوكه وتـــصـــرفــاته.
وأعرف إن زوجته الـفاضلـة تتحدّر
من مدينة احللة وسط العراق ومن
ــشـهـورة أســرة عـلـوش ا
بـــالـــتـــجـــارة واالعـــمــال.
وكــثــيـــراً مــا ســمــعت إن
هـــــــذه الــــــــعـالقـــــــة وراء
جناحات احلديثي وتميز
ــواقع الــرفـــيــعــة الــتي ا
شــغــلـهــا وآخــرهـا وزارة
اخلـارجـية لـكـني أجـزم إن مواهب
وأفـكــاراً مـتـمــيـزة وأخالقـاً عــالـيـة
يتـحلى بهـا احلديثي وراء كل ذلك.
ولـــعــلـــني اعـــرف إنه غـــالـــبـــاً مــا
تــعـرض لــلـضــغط نـتــيـجــة مـاضي
عــائـــلــته وحتــمل أعــبــاء إنــتــمــاء
سـياسي لـشقـيقـيه لكـنه واجهـهما
بـــــارادة صــــلــــبــــة وبـــــعــــمل جــــاد
وبإجتهاد ودراسة. لقد نأى بنفسه
عن تكـتالت وزارة االعالم ومـشاكل
الــوسط الـصـحــفي وإنـصـرف الى
األمــور اجملـــديــة واجملــزيـــة الــتي
تـــخــدم الــعــراق وتــســـهم بــتــطــور
قــــدراتـه وكــــان واحــــداً مـن قــــلــــة
يحظـون اليوم بـاإلهتمـام والرعاية
الــعــربــيـة مــثــلــمــا كـان فـي الـزمن
اضي يحظى بالتكر واإلحترام ا
في بالده. هـو الــيـوم يــتـأمـل مـيـاه
اخلـلـيج ويشـهـد جتـربة بـنـاء دولة
قــــطــــر الــــتي وفـــــرت له وألســــرته
اإلقـامـة الـدائـمـة. وقـبل نـحـو ثالث
سنـوات وحتديـداً في العام 2016

تــلــقـــيت دعــوة لــزيــارة
قطر للمـشاركة بإفتتاح
ــعــرض اإلســتــعــادي ا
الـــكـــبـــيـــر الـــذي أُقـــيم
لــلــفــنــان الــتــشــكـيــلي
ـــغــــتـــرب الــــعـــراقـي ا
ضـــــيـــــاء الـــــعــــزاوي.
وكــــنـت ســــعــــيـــداً أن
ألـتــقي من بـ حـشـد
من احلضور األستاذ
نــــاجـي احلــــديـــــثي
إحــتـضـنــني مـرحـبـاً
ســائال عن االحـوال
ومـشـيراً الـى بعض
األهـوال. وكـان كـما
عهدته قامة عراقية
ســــامــــقــــة تــــدخل
الفـرح الى القـلوب
وتـــــذّكـــــر بـــــأيـــــام
الزمالة الصحفية
وبرغم آثار الزمن
الــــصــــعب الــــتي
طـــبــعـت آثـــارهــا
على معالم وجهه

وشــــــــــعـــــــــــر رأسـه فــــــــــانـي
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ان اإلنـسحاب الذي كان متوقعا من قبل نواب السيد مقتدى الصدر في البر
الـعـراقي هـو كـما نـراه هـجـومـا ذكـيـا من قـبل الـسـيـد الـصـدر لوضـع االطار
ـعـارضـة لـفــوز الـكـتـلـة الـصــدريـة بـأعـلى األصـوات في الـتـسـيـقي والــقـوى ا
اضي والتي جرت بكرة التي جرت في تشرين األول من العام ا الـنتخابات ا
طالب الشارع العراقي الصائر ضد الـعملية السياسية برمتها في استـجابة 
ـسـتشـري في الـعراق واسـتـقـالة حـكـومة عـادل عـبد الـعراق وضـد الـفسـاد ا

هدي وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الكاظمي بعدها . ا
لـكن  وبعد ظهور وتصاعد أصوات معارضة لنتائج االنتخابات من قبل قوى

واحـزاب دينـية معـروفة جتـمعت حتت تـسمـية " اإلطـار التـنسـيقي " والذي 
ـعطل لـتـشكـيل حـكومـة مـا بعـد االنـتخـابـات بزعـامة تسـمـيتـه الحقـا بالـثـلث ا
الـتـيـار الـصــدري الـذي فـاز بـأعـلى األصــوات في تـلك االنـتـخــابـات  تـبـيـنت
لـلـشـارع الـعـراقي بـأن جـمـاعـة االطـار يـريـدون الـعـودة الى نـفس الـسـيـاقـات
وجبـها اخـتيار كـافة حكـومات ما بـعد عام 2005 احملـاصصاتـية التي تـمت 
والـتي رفـضهـا ويـرفـضـها الـشـعب جـمـلـة وتفـصـيال وبـوجـوه تـكررت في كل
طـلق في التـعامل مع حـاجات الـشعب احلـكومـات تلك والـتي أثبـتت فشـلهـا ا
ضي أسـوأ خدمـاتيا ومـطالـبه حتى في حـدودها الـدنيـا  بل صار كل عـام 
عطل وفي كل زوايـا األداء احلكومي من الـعام الذي سبـقه ... فصار الـثلث ا
ـثــله االطــار الـتــنـســيـقـي هـو من يــقف بـالــضــد من مـســار الـعــمـلــيـة الــذي 
ـطـلـوبـة الـتي يــصـر الـتـيـار الـصـدري عـلى ان تـكـون احلـكـومـة الـسـيـاسـيـة ا
ثـلـة لـكل الـعـراقـيـ الـوطنـيـ مع رفض أن تـكـون هـذه احلـكـومة اجلـديـدة 
شـرقية او غـربيـة تتـحكم بـاختـياراتهـا دوال وحكـومات خـارجيـة اعتادت ان ال

ا بعد االحتالل اال من حتت خيمتهم !! تمر اي حكومة عراقية 
ـسـتـقـل من لـقـد منـح الصـدر عـدة مـبـادرات سـواءا لإلطـار الـتنـسـيـقي او ا
لنـواب لتشكيل احلكومـة اجلديدة ولكنهم فشـلوا جميعا في تشـكيلها وفشلوا
حـتى في عقـد جـلسـة اختـيار رئـيس اجلـمهـورية وهم مـصـرون على أن يـبقى
االنـسداد الـسـيـاسي علـى ماهـو عـلـيه اليـوم لـيـتمـكـنـوا من تـنفـيـذ هـدفهم في
تـشـكيـل حكـومـة مـحـاصـصـة وبنـفس الـوجـوه واالسـمـاء الـتي سـبـبت تـخلف
الـعراق في كل مـجاالت احليـاة في العـراق وفي تنـفيذ دقـيق ألجنـدات أملـتها

عليهم قوى خارجية متنفذة في العراق ...
نـعتقد بأن انـسحاب التيـار الصدري من مجلس الـنواب قد أصبح واقع حال
واقف وأولها بأن فاجآت وا  وأن الـقادم من االيام سوف يحمل الكثير من ا
االطـار التـنسـيقي سـوف لن ينـجح في تشـكيل حـكومـة جديـدة إذا ما أصرت
ـشـهـد الـسيـاسي قـوى الـتـحالـف الثـالثي عـلى مـوقفـهـا الـرافض لـتـتـصـدر ا
شاكل قد فرضت نـفسها ب أطـراف التحالف وب خـاصة وأن الكثيـر من ا
ــان هـو اإلطــار ... لــذلك نــقــول بــأن اســتــقــالــة الــتــيــار الــصــدري مـن الــبــر
ـنـاوئة وانـسحـابـهم من لـعـمـليـة الـسـيـاسيـة هي حـالـة هـجوم عـلى االطـراف ا
ـتـلك ورقة الـضغط لـلتـيار والـذي وضـعهم في زاويـة حرجـة والـتيـار هو من 
الـشعـبي القـوي ضد أيـة حكـومة سـيتم تـشكـيلـها بـعيـدا عن التـيار الـصدري
والـعودة الى مربع احملاصـصة ... أي أن تغريـدة صغيرة من مـقتدى الصدر
التبـاعه وللشـباب التـشريني الـرافض للعـمليـة السيـاسية بـرمتهـا سوف يلهب
الـشــارع الـعــراقي ضــد كل الــنـظــام الـســيــاسي احلــالي بـوجــوهه وقــبـاداته
ـعـروفة الـتي فـشـلت فـشال ذريـعـا في اصالح وترمـيم ومـعـاجلـة كل الـدمار ا

الـذي حلق بالعراق والعراقـي طيلة مـا يقارب العقدين من
ـكن أن نقـول بـأن مـستـقـبل الـعراق الـزمن ... وبـذلك 
في الـفترة القصيرة الـقادمة صارت على كف عفريت
ان لم يــســارع عـــقالء الــقــوم الى ايـــجــاد حل لــهــذه
قـصود بهدف وضع ـعضلـة واالنسداد السـياسي ا ا
الـعراق في مـفترق طـرق خطـير نـدعوا الله أن يـجنـبنا

مساوئه.
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دخل الـعراق في مرحلة مصيرية االن بعد اعالن استقالة الكتلة الصدرية من
ـا دفـع قـوى اإلطـار التـنـسـيـقـي الى اإلسـراع بـتـنـفـيذ الـعـمـلـيـة الـسـياسـيـة 
مـشروعه الـذي ال يخـتلف كـثـيرا في جـزئيـاته عن مشـروع (انقـاذ وطن) الذي
فـشل في تـنـفـيـذ (األغلـبـيـة الـوطـنـيـة) وسـيـعـنـد اإلطار الـى إشراك كـل الكـتل
نهج اخلدمي الـسياسية في مشروعه بشرط حتمل اجلميع مسؤولية اخفاق ا
لـلحكـومة التـوافقية الـقادمة امـام مراقبـة صارمة من لـدن التيـار الصدري في

السلطت التشريعية والتنفيذية.
ـعـروفـة الى عقـد جـلـسـات مـكـثـفـة وحترك يـسـعى اإلطـار التـنـسـيـقي بـقـواه ا
سـياسي سريع وعاجل عـلى اجلبهـت السنـية والكرديـة لالتفاق عـلى تشكيل
احلـكومة اجلديدة وعدم مد عمر حكومة تصريف االعمال بعالتها واخفاقاتها
فـيما يضع البـيت الكردي في مطب جتاوز مـرشح رئاسة اجلمهـورية للمضي
مع اإلطـار في مناقشة االستحقاقات االنتخـابية التي أخفقت بانسحاب التيار
ناقشة واالتفاق مع حتالف الـصدري من العملية السياسية وهـذا يكون بعد ا
السيادة الذي بدروه يسعى جاهداً للحفاظ على كرسي رئاسة مجلس النواب

هدد باخلطر وانهياره باي حلظة.  ا
الـسيـناريـو احلالي يـؤكد انه سـيكـون هنـاك تغـييـر في اوزان القـوى الشـيعـية
بـعد اسـتـقـالة الـكـتـلة الـصـدريـة وتوزيـع مقـاعـدهـا على الـبـدالء او اخلـاسرين
ــسـتــقـلـة ـفــوضـيــة الـعـلــيـا ا األول في كـل دائـرة انـتــخـابــيـة بــحـسب قــوائم ا
ـا يـدخل الـعـراق في لالنـتـخـابـات; لـكن هـنـاك سـيـنـاريـو اخـر خـطـير جـداً ر
مـنـزلق عـمـيـقـة حـيث يـسـعى الـبـعض الى حل مـجـلس الـنـواب في ظـل أزمات
مـتراكـمة ومـنزفـة وتبـديل قـانون االنـتخـابات واإلبـقاء عـلى احلـكومـة بعـنوانـها
تـصريـف اعمـال والـدعـوة الى انتـخـابـات مبـكـرة في غـضون سـتـة اشـهر الى
ـنطقة اخلضراء سـنة وهذا قد يقودنـا الى التصعيـد لنزول الشارع ودخول ا
واثـارة الفوضى ومواجهات ال ناقة للشـعب فيها وال جمل واخلشية من تكرار
سـيل الـدمـاء عـلى االسـفـلت دون مـعـرفـة الـقـاتل وتـسـجل ضـد مـجـهـول كـمـا

. حصل مسبقاً
نـحـن الـيــوم امــام ازمـة يــعــدهـا الــبــعض بــاألقـسـى عـلى
الـعراق وشعـبه في ح يـنظر الـيهـا البعض عـلى انها
بـدايــة االنـفــراج واجلــمـيع يــتـرقـب مـاذا بــعـد خــطـوة
االسـتـقـالـة? وكـلـنـا امل ان نـعـبـر مـرحـلـة (الـكـابوي)
ـرحـلـة (فـجـر اإلسالم) بـوجـود الـعـقالء والـدخـول 
ـصالح حلل مـعـضـلة تـشـكـيل احلـكـومة وااللـتـفـات 

الرعية.

الــــصـــحـــفي الـالمع أكـــرم طـــاهـــر
حــــســـان الـــراوي الــــذي ظل عـــلى
اتصـال به بعـد انتـقاالت احلـديثي
الـــعـــديـــدة في اخلـــارج وحتــوالت
الــراوي مـن بــغــداد الى دمــشق ثم
إقـــــامـــــتـه في أربـــــيـل. وفي اخـــــر
إتــــصـــال بـه بــــعـــيــــد االضــــحى
فـوجــئت بـالــقـول إنه تــعـرض الى
جلـطـة أقعـدته الفـراش وكنت آمل
أن أزوره لإلطمـئنـان على صـحته
لكن هـذا األمل لم يتـحقق وارجأته
الى وقت قـــد يـــكـــون فــيـه الــراوي
بــوضع يـســاعـده عــلى إســتـقــبـال

أصدقائه.
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وفي كل زيـارة أُمـضي فـيـهـا ثـالثة
أو أربـــعــة أيــام فـي أربــيل درجت
عـلى األتـصــال بـالـراوي والــتـفـرّغ
إلقـــتــطـــاع ســـاعــات من يـــومه في
جلسة غداء أو شـرب قهوة نتبادل
فـــيـــهــا الـــذكـــريــات الـــصـــحــفـــيــة
والــسـيــاسـيــة والســيـمــا عن (أبـو
نــــدى). وســــبق ان عــــمـل الـــراوي
مـــــــــــســـــــــــؤوالً لـإلعـالم فـي وزارة
اخلــارجـيــة بــعــد شــغل احلــديـثي
حلـقـيـبـتــهـا. وجـاء الـراوي حـامالً
إرث الــعـــمل في اإلعالم اخلــارجي
مـع احلــــديــــثي حـــــيث اصــــدر له
نـشـرات وكـتـيـبات مـهـمـة وجـريدة
مطبوعـة. وإلن احلديثي من النوع
الـذي ال يــفــرّط بــصـديـق من طـراز
الراوي فقد تولى الدفاع عنه أمام
أجـهزة اخملـابـرات بشـأن وشـايات
ضـمن تــقـاريــر رفـعت عن مــاضـيه
الـــســـيـــاسي الى (عـــبـــد حـــمـــود)
ســـكــرتــيـــر الــرئـــيس صــدام. كــان
الـــراوي مــحــســـوبــاً عـــلى (بــعث)
اليسار جماعـة سوريا. وقد أُعتقل
في مــطـلع الــعـام 1969 في قـصـر
الـنــهـايـة وحـكم مع عـدد من رفـاقه

بـــاإلعـــدام قــــبل ان يــــصـــدر قـــرار
بإعـفائه. وطوال الـسنوات الـتالية
أخـتــار الـراوي الـعــمل بـعــيـداً عن
األضـواء وأكـتـفى بـإدارة مـطـبـعة
صـغـيـرة في منـطـقـة البـتـاوي ثم
إصـدار جــريـدة اسـبــوعـيــة تـعـنى
بـالـشأن االقـتـصـادي. وظل يرفض
عــــروضـــاً مــــغـــريـــة لــــلـــعــــمل في
احلكومـة مفضال اإلكتـفاء بالعمل
احلـــــــــــــر. اال إنـه حتـت إحلــــــــــــاح
احلــــديـــثي الــــتـــحـق به في وزارة
اخلـارجيـة واصـبح كـا أسراره.
ـا حـدَّثـني عن وقائع تـتـعلق ولـطا
بـصـلـة احلـديـثي بـالـرئـاسـة التي
كـانت تـتـصف بـكثـيـر من االعـتزاز
بـــالـــنــفـس وعــدم اإلنـــغـــمــاس في
ســلـوك الـتـمـلق الـذي كـان سـائـداً
يـومذاك. كـما أطـلـعني عـلى أسرار
ظــــلـت مـــثــــيــــرة لألسـف واحلـــزن
تـتـعــلق بـاعــدام شـقـيـق احلـديـثي
شكري الـذي يرتبط بـعالقة وطيدة
بطارق عزيز ومحمد الذي قيل إنه
تـــوفي فـي الـــســــجن. ويـــحــــتـــفظ
راقبـون بحادث ذي داللـة عندما ا
حتـدث صدام حـسـ خالل جلـسة
جملــلـس الــوزراء ســـنــة 2000 عن
تـــــــــهـــــــــاون الــــــــــعـــــــــرب فـي دعم
الفلسطينـي اثر حادث أستشهاد
طفل جاهـد والده على حـمايته من
رصـــاص اجلـــيـش األســـرائـــيـــلي
فـقـتل وهـو يحـتـضـنه وقـال (متى
تـهـتـز الـشـوارب?) ولم تـمض ايـام
حـــتى ظــهـــر احلــديــثـي بــشــوارب
كـــامــلـــة بـــعـــد ان كــان مـــعـــروفــا
بـــحالقـــته لــهـــا. وال اعــرف صـــلــة
الــقـول بـاطالق شــاربي احلـديـثي
صـادفة جمعت بـينهما في ولكن ا
كل األحـوال وصــارا عالمـة فـارقـة

في هيئته الشخصية.
وحتـضرني في هـذه الـلحـظة إني
ذهــبت إلى احلــديــثـي بــعــد نــحـو
شهرين من إستيزاره بهدف تقد
الـتـهـاني إلـيه وحـمـلت فـي سـاعة
ظهيـرة تموزيّـة باقة ورد ألشـفعها
بالتمنيات األخوية بدوام النجاح
في مـهـمـة عـسـيـرة ومـعـقدة  وفي
ـــضي إلـــيه حــال وقت عـــصــيب 

الـعـراق. وإسـتـقـبـلـني بـالـتـرحـاب
وســألــني عن أحــوالي ثـم فـاجــأني
بــالــســؤال: هل مــا زلت تــعــمل في
جـريـدة (الــقـادسـيــة)? وقـلت نـعم 
وإذا به يـقـول (إن صـحـفكـم توسّخ
عـــقـــول الـــقـــراء وأيـــديــهـم). وكــان
يـــقــصــد إن األحــبــار الـــتي تــطــبع
صـفـحـاتـها رديـئـة ألنـهـا من إنـتاج
شـــركــة ذات الــصــواري الـــتــابــعــة
لـهـيـئـة الـتـصـنـيع الـعـسـكـري وقد
ـطـابـع الـعـراقـيـة بـاألحـبار رفـدت ا
ـوجب بــعــد حــظـر أســتــيــرادهــا 
قــــرارات احلــــصـــار الــــدولي عــــلى
الــــعـــراق. وإنـــني إذ فــــهـــمت هـــذا
الـقـصــد مـنه فــإني صـعــقت لـرأيه
بــأنــهـا تــوسّخ الــعــقــول مع إنــهـا
تـــنـــطق بـــإسـم (احلـــزب والـــثــورة
والــــقـــــائــــد). كـــــان رأي جــــر من
احلديثي قاله من منـطلق إطمئنانه
وثـــقــتـه بي. وســـاعــدت طـــبـــيـــعــة
ـتـحــفـظـة عـلـى تـمـتـ احلـديــثي ا
عالقـته بفـؤاد مطـر الذي غـالبـاً ما

كـنت أعـاين مشـتـركـات نفـسـية بل
وحتى شكلية جتمع بينهما. وذات
مـــرة وصــلــتــنـي مــوســوعــة حــرب
اخلـلـيج الـثـانـيـة الـتي ألّـفـهـا فؤاد
مطر منـتصف التسعـينات أهداها
لي عــبــر احلـديــثـي الـذي كــان في
زيـــارة الى اخلـــارج وقـــد ذيّـــلـــهــا
االستاذ فـؤاد بكلـمات تنم عن وفاء
وشعور بقيمة وأهمية صديق عمل

معه في (التضامن).
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كـان احلـديـثي ذا قـدرة عـلى إتـخاذ
الــــقــــرارات حــــتى إن أصــــطــــدمت
ببعض ذوي النفوذ أو احلظوة في
احلـكم وحـدثنـي زميـلي الـصـحفي
زيــــد احلـــلـي عن قـــرار احلــــديـــثي
وافـقة عـلى نـقله من دار الـثورة بـا
أمون للترجمة للصحافة الى دار ا
برغم إن احللي ال يـجيد اإلنكـليزية
وال أيـــة لــغـــة ثــانـــيــة. وعـــلى هــذا
الـصـعـيـد بـلــغت عالقـته بـاألسـتـاذ
فـؤاد حـداً إنه واجه مـوقـفـاً صـعـباً
نتيجة إصطدامه ببرزان التكريتي
األخ غـيـر الشـقـيق للـرئـيس صدام.
وأتذكـر إني إتـصلت به هـاتفـياً من
فــنـدق الــرشــيــد ألبـلــغه إن بــرزانـاً
رفض حتـمل نـفقـات إقـامة األسـتاذ
فـؤاد وجنـلـيه عـامـر وغـسـان إبّـان
زيارتهم لـبغداد عام 1992. وكانت
آخـــر زيـــارة بــعـــد ازمـــة الـــكــويت.
وأجـاب احلـديـثي (ال يـهم سـأتصل
بـــادارة الــفــنــدق إلبالغـــهــا بــأنــهم
ضــيـــوف وزارة االعـالم). وعــلـــمت
فـيــمـا بــعـد إن هــذا الـقـرار تــسـبب
بـإحـالــة احلـديــثي الى الـتــحـقـيق.
عــلـى أســاس إنه إتــخــذ ضـد إرادة
بـرزان وان هـذا االخيـر كـان يـنوي
احــراج عــائــلــة مــطــر بــالــتــصــرّف
ـفـاجئ بـيـنمـا هم كـانـوا يـجرون ا
ــوقـفــهم قـبل تــسـويــة حـســابـيــة 
مـغـادرة الـفـنـدق بـبـغـداد والـسـفـر

عبر الطريق البري الى عمان.
لقد تـعرفت الى احلديـثي عن بعد
لـــلــمـــرة االولى في عـــمــلـه مــديــراً
للتـحرير بجـريدة (الثورة) الـناطقة
بـــاسم حـــزب الــبــعـث بــعـــد تــمــوز
1968. ورافق احلــــديـــــثي رئــــيس
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ـنـافـسة ـعـطـرة    واسـرار ا الـقـهـوة ا
بـ الزعتر االخضـر واالحمر  اما عند
(رأس بــيــروت) فـلك ان تــمــر  ولـكن ال
ـوعـد مع شـارع تـســتـطـيع ان تـخـلف ا
احلـــمـــرا مــســـتـــذكــراً نـــزار قـــبــاني  
اجلـواهـري  السـيـاب  ايلـيـا حاوي  
مــظـفـرالـنـواب  مــحـمـود درويش حـ
انـصفهـا  (بيروت  من تعبٍ ومن ذهبِ
ــــتــــســــكع ــــرفـــأ  وذاك ا  )  ووجـع ا
اخملــضــرم الــذي مــازال يــحــرص عــلى
قــراءة الـصــحف الــلـبــنــانـيــة الـورقــيـة
لـيـتسـلل بـعدهـا الى احـد مقـاهي يـقدم
مـجاناً عرضـاً حتليليـاً مزوداً بالوثائق
عن اخــر  مـغـالق ومــفـاتـيح  الـعــمـلـيـة
الـسياسـية  واصول الـطبخ على نارين
 عـاجـلة وهـادئة  وانـتـظارات مـجلس
الــــنــــواب بــــنــــســــخـــتـه اجلــــديـــدة   
الـتطـويحات الـتي اصابت مـزاج الفول
الـــلــبـــنـــاني    الـــعــســـر اخملــيـم عــلى
ـصــرفـيـة ــودعـ ا مــعـاجلـة حــقـوق ا
ـفاِـجات احملتملـة التي تنتظر تأليف ا
حــكـومـة  جــديـدة  او تـعــو حـكـومـة
ــتـــزن  جنــيب مــيــقـــاتي الــذي يــشق ا
طـريقـة ب قائـمة من االسالك الشـائكة

غـــفــوتـــهــا الــيـــومــيـــة عــنـــد الــغــروب
فـــيـــســتـــلـــقي احلـــبــور عـــلى  عـــيــون
ــنـارة)  الى الــصـبــايـا.  من مــحـطـة (ا
ومن مـار آلـيـاس (الـرمـلـة الـبـيـضـاء)  
الـى حواري (الشيـاح)  ومن بعبدا الى
دوار( نــهـر الـكــلب ) ومن (الـضــاحـيـة
)الـى  جونيه   ومـن (ا )الى  حيث
تـــتــربع ذاكـــرة االرز كل شي عـــلى مــا
يـرام   لـم تـفـتـقـد االحالم  مـنـازلـهـا  
وقـــلق صـــوت فـــيـــروز (كـــيـــفك انت)  
ودكـاكـ االســئـلــة عن سـعـر الــلـيــرة  
ـبطـنة بـشرائح الـلحم الـسنـدويـجات ا
والـبـطـاطس والـطـحيـنـيـة   وفـنـاج
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 واالصــعب  مـخـابئ ونـوايـا غـامـضـة
وكـمـائن  انتـخاب رئـيس جـديد لـلبالد
خـلـفـاً  لـلـرئـيس الـعـتـيـد مـيـشـال عون
حـ ان تـكون واليـته قـد ودعت حالـها
بـعد عدة اشهر  . ازعم لنفسي اني من

ـدلـلـة   ازورها ـدينـة ا عـشـاق هـذه  ا
سـنويا  اثنان من زياراتي كنت موفداً
  االولـى ضــــــمـن  الــــــوفــــــد االعـالمي
الـعراقـي للـقمـة العـربيـة الرابـعة عـشر
الـــتي انـــعــقـــدت في اذارعــام   2002

الـــثـــانـــيـــة في تـــشـــرين الـــثـــانـي عــام
2016حيث تشرفت  ان اكون احد
ـتـحـدثـ من عـلى  مـنصـة لـلـجـامـعة ا
االمــريــكــيــة   وكـان الــعــنــوان عــيـوب

صاحلة  الوطنية في العراق. ا
بــــــــيــــــــروت هـي  هـي   الــــــــروشــــــــة
الـصخرتان وهما يتعاشقان مع البحر
ويـتخاصمان معه  في متوالية من فزع
الــذاكــرة واسـتــسالمــهــا وبـشــارتــهـا 
ــتــريـضــ   قــارئــات الـكف اســراب ا
ـتكررة ـتجـوالت واحلزمـة اليومـية  ا ا
عـــلى الـــلـــســـنـــتـــهن  ثـــنـــائــيـــة االمل
واالحـباط  تنـتظرك فرصـة سفر وثراء
 احــذر من قـريب لك  يــحـاول ان يـسـد
الـطريق عـليك     مـصاطب الـكورنيش
عـندما يتحول بـعضها الى أسرّة  نوم.ٍ
ــشـاويـر ــكـدودين أتــعـبــتـهم ا عــمـيق 
الـيومـيـة .لقـد منـحني عـامل نظـافة في
ان الـروشة فرصـة التعـرف على آماله  
تـسـتعـيد  الـليـرة عـافيـتهـا   وان تكف
الـسائـحات الـعراقـيات  من رمـي قشور
لب (عـباد الشمس) نثـراً عشوائياً . اما
بـائـعـة الـزهور فـلـهـا كل احلق ان تـقدم

شكوى الى الله  لقلة مبيعاتها  .
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بيروت

½UA◊: احلياة النشطة في كورنيش بيروت
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مـازالت بيروت كما هي   منصة الدعة
ـتـيـمـة ـواسم    احلـاضــرة ا وتــرف ا
بـــتــواطــؤ  الـــشــعــراء  وبـــاعــة الــلــوز
االخـضر  وامتـياز النـضارة   ومزيج
الــدعـة والــعــنـوســة والـنــضج والــيـتم
بـيــروت تـخـتـصــر مـحـنـة والــفـتـوة    
طـائر العنقاء   تـتزين بزرقت   زرقة
الــبــحــر بــكل مــا  يـضـج  من غــمـوض
واسـئـلـة وضـيـاعـات ومـخـاوف وسـفن
تــسـتــعـجل الــوصـول الى الــشـواطئ 
وزرقـة السماء بكل ما فيها من سماحة
وامــتـــدادات افق يــبــدو عــاشــقــاً حــ
يـتـسـلل الـنـعـاس الى الـشـمـس فـتـأخذ

غالف الكتاب
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يواصل منتخب الـناشئ الـعراقي لكرة الـقدم تدريباته حتـضيراً خلوضِ أولى مـبارياته الودية
ـقام في تـركـيا حـيث يالعب الـيـوم األربعـاء شـبابَ نـادي أنـطالـيا. ضمن مـعـسكـره الـتدريـبي ا
نـتخب بدأ الوحدةَ الـتدريبية األولى له وذكر االحتاد العراقي لـكرة القدم في بيـان صحفي ان ا
اضي في مدينة أنطاليـا بعد وصوله في وقت متأخر إلى مقر إقـامته بعد رحلة مضنية األحد ا
ا يقرب من سـبع ساعات في اسطنبول قبل التـوجه إلى مدينة أنطاليا. والتحقَ شهدت انتظاراً 
بالوفد الثنائي أحمد عبد الرضا احملترف في نادي بيرشخوت البلجيكي والالعب علي الوادي

اركي. احملترف في نادي لومبي الد
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ـنح فـرصـة أطـول لـلـجـمـيع سـعـيـاً 
ـتنافس قررت ولتوسيع خيارات ا
ـبيـة الوطـنيـة العـراقية الـلجـنة األو
تمديد فترة الترشيح لشغل مناصب
مركـز التسـوية والـتحكـيم الرياضي
العراقي و جلنة أخالقـيات الرياضة
ــدة عـشـرين ـبــيـة  فـي الـلـجــنـة األو
يــومــاً حــيـث ســيــكــون آخــر مــوعــد
لـلـتقـد هـو نـهايـة الـدوام الـرسمي
ـوافق لـلسـابع من لـيـوم اخلـمـيس ا
ـقـبل. وعـلى وفق ذلك شـهـر تـموز ا
وإســتــنـــاداً الى الــنــظـــام الــداخــلي
ـبيـة الـوطنـيـة العـراقـية لـلـجنـة األو
نشور عدّل لـسنة  2022وا رقم (1) ا
في اجلــريــدة الــرســـمــيــة (الــوقــائع
الـعـراقـيـة) بـالـعـدد (4674) في /25/4
ولغرض البدء بتشكيل (جلنة  2022
أخالقــيــات الــريــاضــة في الــلــجــنــة
ـــبــيــة الــوطـــنــيــة الـــعــراقــيــة) األو
وتشـكيل (مـركز التـسويـة والتـحكيم
الــريـاضي الـعـراقي) تــدعـو الـلـجـنـة
بـية الـوطنـية الـعراقـية الـسادة األو

ناصب في جلنة الراغب باشغال ا
األخـالقـيــات الـريــاضـيــة وعـضــويـة
مـجـلـس إدارة الـتـسـويـة والـتـحـكـيم
الــريــاضي في الــعــراق والــراغــبـ
بــالـعـمل كـمـحــكـمـ أو مـوفـقـ في
مركـز التسـوية والـتحكـيم الرياضي
ن تـــــتــــوفـــــر فــــيـــــهم الـــــشــــروط
ــطـــلــوبـــة الى تـــقــد ــؤهـالت ا وا
طـلبـاتهم الى األمـانـة العـامة لـلجـنة
ـبــيـة حتـريــريـاً وتُــرفق مــعـهـا األو
الــســيـر الــذاتــيــة لــهم مع الــوثــائق
طلـوبة قبل نـهاية الـدوام الرسمي ا
ــوافق 7/7/2022 لـــيــوم اخلـــمــيـس ا
حـيث ستـهمل أيـة طلـبات تـقدم بـعد

دة تلك.  إنتهاء ا
ــتــقــدم ــطـــلــوبــة في ا والــشــروط ا
الشــغـال عـضــويـة جلـنــة أخالقـيـات
الـــريـــاضـــة حــــاصل عـــلى شـــهـــادة
جـامـعــيـة في الــقـانــون أو الـتــربـيـة
الــريــاضــيــة و له خــبــرة فـي اجملـال
الـقــانـوني أو الـريــاضي مـدة ال تـقل
عـن خـمـس سـنــوات وال يــزيــد عــمـر
ـتـقدم عـن ستـ سـنـة و لم يـسبق ا

احلــكم عـلــيه في جـنــحـة أو جــنـايـة
مـخـلـة بـالـشـرف ولم يـسـبق شـموله
بـالــعـفــوعن فـعـل يـشــكل جـنــحـة أو
جـنــايـة مــخـلــة بـالــشـرف ومن غــيـر
ـكــلـفــ بـخــدمـة في ـوظــفـ أو ا ا
دوائر الدولـة الرسمـية وغيـر مرتبط
ـؤسـسات بـعـمل بـأجر أو عـقـد مع ا
الــريــاضـيــة أو الــشــركــات األهــلــيـة

بصفة دائمة أو مؤقتة. 
ـطلـوبة في وفيـمـا يخص الـشروط ا
ــتـــقــدم الشــغــال عـــضــويــة مــركــز ا
التسـوية والتـحكيم الـرياضي يكون
حــــاصل عـــلـى شـــهـــادة عــــلـــيـــا في
ـنصب الـقـانـون بالـنـسبـة لـلـمتـقـدم 
وفق وله رئيس غرفة احملكـم وا
خــبــرة ال تــقل عن (10) ســنــوات في
مـجــال الـعـمل الــريـاضي مـؤيـدة من
مؤسـسة رياضـية معـتمدة ومـعترف
ـــبــيــة بـــهــا من قـــبل الـــلــجـــنــة األو
الـــوطــنـــيــة الـــعــراقـــيــة أو نـــقــابــة
احملــامـ وبــالــنــسـبــة لــلــعــضـوين
مثل لأللعـاب الرياضية يجب ان ا
يـكونـان من احلاصـلـ على شـهادة

عـلـيـا في الــتـربـيـة الـبــدنـيـة وعـلـوم
الــريـاضــة ولـهــمـا خـبــرة ال تـقل عن
(10) ســـنــــوات في مــــجـــال الــــعـــمل
الـــريـــاضـي مـــؤيـــدة من مـــؤســـســـة
ريـاضيـة مـعـتمـدة ومـعتـرف بـها من
ــبــيـة الــوطــنــيـة قــبل الــلــجـنــة األو
العـراقـية و ثالثـة أعضـاء حاصـلون
عـلـى شـهــادة جـامــعــيـة أولــيــة لـهم
خــبــرة ال تــقل عن (10) ســنـوات في
مـجــال الـعـمل الــريـاضي مـؤيـدة من
مؤسـسة رياضـية معـتمدة ومـعترف
ـــبــيــة بـــهــا من قـــبل الـــلــجـــنــة األو
الوطنية العراقية وال يتجاوز عمره
الست سنـة ولم يسبق احلكم عليه
في جنحة أو جـناية مخـلة بالشرف
ولم يـسبق شـمـوله بـالعـفـو عن فعل
يــشــكـل جــنــحــة أو جــنــايــة مــخــلــة
ــوظــفــ أو بــالــشــرف ومـن غــيــر ا
ـكــلــفـ بــخــدمـة عــامــة في دوائـر ا
الدولة الرسميـة و غير مرتبط بعمل
ـــؤســــســـات بــــأجـــر أو عــــقـــد مـع ا
الـريـاضـيـة أو الـشـركـات األهـلـية أو
ـهـنـيـة وغـيـرهـا بـصـفـة الـنـقـابـات ا

دائــمـة أو مـؤقــتـة امـا فـيــمـا يـخص
تقـدم للعمل ـطلوبـة في ا الشروط ا
كمحـكم أو موفق في مركز الـتسوية
والـتـحكـيم الـريـاضي يـكـون حاصل
عــلى شـهـادة جــامـعـيــة ويـفـضل أن
يـكون حـاصالً على شـهـادة القـانون
أو الـــتــربــيـــة الــبـــدنــيــة والـــعــلــوم
الرياضية وال يتجاوز عمره الست
سنة و له خبرة في اجملال القانوني
والـريـاضي وفض الـنـزاعـات مـدة ال
تـقل عن خمس سـنـوات و لم يـسبق
احلــكم عـلـيـه في جـنـحــة أو جـنـايـة
مـخلـة بـالشـرف ولم يسـبق شـموله
ـة أو بــالـعـفـو عن فـعـل يـشـكل جـر
جنـحة مـخلـة بالـشرف وان ال يـكون
مـوظـفـاً أو مـكلـفـاً بـخـدمـة عـامة في
دوائر الدولة الـرسمية بـصفة دائمة
عـلمـاً إن مـجلس الـقـضاء أو مـؤقتـة
األعـلـى كـان سـمّى الـقــاضي مـحـمـد
ـنصـب رئيس عـلي مـحـمـود نـد 
مـــجـــلـس إدارة مـــركـــز الـــتـــســـويــة
والـتحـكـيم الريـاضي حـيث صادقت

بية الدولية على ذلك. بيةاللجنة األو شعار اللجنة االو
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مـتـوقع ان تـشـهـد مـبـاريـات االدوار
ـمتاز الثالثـة االخيـرة من الدوري ا
بـــكــرة الــقــدم مــبـــاريــات غــايــة في
الــصـعــوبـة كــمـا ســتـكــون فـاصــلـة
ؤخـرة الست ومصـيريـة ب فـرق ا
بانتظـار هبوط فريقـ أخري بعد
ؤلم للمـيناء وسامراء كما الوداع ا
ـــقـــدمـــة اخلـــمـــســـــة تـــأمل فـــرق ا
مـــواصـــلـــة لــــصـــراع عـــلى مـــركـــز
الــوصــافــة ويـــتــعــ عـــلى الــفــرق
ـعـنـيـة تـنـظـيم صـفـوفـهـا وحتـمل ا
ـزيد من سـؤوليـة وبذل ا االعبـ ا
بـاريـات االخـيرة اجلـهـود ووضع ا
بـــاالهـــمـــيــة الـــقـــصـــوى لـــتــجـــنب
ضـغـوطـهـا واربـاكاتـهـا وتـوتـراتـها
وســتـكــون غـامــضــة امـام اجلــمـيع

وتضعهم امام حتد مثيرللقلق. 
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سادس عشر 36يريد الصناعة   
ـوقف الـقـيـام بــحـمـلـة الـدفـاع عن ا
طلوبة البقاء في حتقيق النتيجة ا
امـــام ضــيــفـه الــنــفـط لــكن األمــر ال
يـنـتـهي هـنـا حـتى بـاحلـصـول على
كـامل الــنـقـاط كــمـا يـامل فـي تـعـثـر
مالحـقـه االمـانــة بـفــارق نـقــطـة في
مـواجه الـنجف كـمـا يتـوجب الـفوز
في اخـر مــبـاراتـ صــعـبــتـ جـدا
عــــنـــدمـــا يــــخـــرج لـــنــــفط الـــوسط
ويـسـتقـبل اجلـوية واتـرك التـعـليق
ــــدرب الـــفـــريق واالعــــبـــ الـــذين
سـيـكــونـون في مـبــاربـات اكـبـر من
ـشـاركـة الـتي عــاد إلـيـهـا الـفـريق ا
ـوسم احلـالي وبدأ واضـحـا لـكنه ا
تـراجع في األيـام احلـقــيـقـيـة فـيـمـا
ثـابر والـنشط تـظهـر رغبـة النـفط ا
الــسـعي لـلــفـوز الزاحـة الـزوراء من

ركز اخلامس. ا
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ولم يـــبـــقـى امـــام اجلـــويــة  65 اال
نافسـة الغير سهلة على مواصلة ا
مـركز الـوصـافة الغـير بـفـارق نقـطة
عن الـــغـــر الـــطـــلـــبـــة والســـكــات
ـا فـيـهم انـصـاره الذين مـنـتـقـديه 
يـرون ان كل شـيء اخـتــلف تــمــامـا
ـؤلـــــــــم وفــقـدان بــعــد اإلقــصــاء ا
لـقب الـكـأس كـمـا يـتـجـــــــدد الـلـقاء
مع الزوراء الدور  37 ليـستـمر في
ــرحــلـة مــســيــرة مــتـواضــعــة في ا
الـــــثـــــانـــــيـــــة وســـــيـــــكـــــون امـــــام
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ـارس اي مـدرب عـمــله عـلى مـسـتـوى قـيـادة فـريق من ـمـكن ان  من غـيـر ا
متازة لـكرة القدم  دون درب االول في بطولـة دوري اندية الدرجـة ا مـوقع ا
ـرور بــثالث مـراحل تــدريــبـيــة اسـيــويـة هي (أ.ب.سـي)  او يـحــصل عـلى ا
نـتـخـبات الـوطـنـية شهـادة (بـرو) وهي تـمـنح للـمـدربـ الـطامـحـ لـتدريـب ا
ــرحــلــة اعــداد قــبل دخــول مــرحــلـة ــر هــو االخــر  ايــضــا.. والــريــاضي 
ـنـافـسات  ,عـبـر تدريـبـات يـومـيـة شاقـة  وبـرنـامج غـذائي نـوعي  وتـربـية ا
يـز في إدارة وإستـثمـار الوقت.. إال عـضو الـهيـئة نـفسـية الئـقة  وحـرص 
ر بـاي مرحلـة تدريبـية ادارية قبل االداريـة في النادي او االحتـاد  فإنه ال 
ـقـراطـية) ,إذ االنـضـمـام الى ادارة الـنـادي او االحتـاد عـبـر انـتـخـابـات ( د
) ويـعــمل بـهــذه الـصـفـة يــدخل مـيــدان عـمـله في الــنـادي او االحتـاد (هــاويـاً
ويـخرج (هاوياً).. قـانونا انـتخابـات االندية واالحتادات الـرياضيـة  الساريا
ـفعول  يهـبان (االداري) الريـاضي هذا االستثـناء العـجيب  الذي ولّد وال ا
ــشـاكل دفـع ويـدفع ثــمـنــهـا الالعب يـزال يـولّــد عـشــرات ان لم اقل مــئـات ا
تمرس تسبب ويتسبب ة..االداري غيـر ا ـدرب واالنصار  انكسارات مؤ وا
عظم االلعاب في مدن العراق كلها.. االداري غير في عدم وجود بنى حتتية 
ــتــمــرس تــســبب ويــتــسـبـب في فــوضى االعــداد الــسيء لــعــدد كــبـيــر من ا
ــنـتـخـبـات الــوطـنـيـة.. االداري غـيـر الــريـاضـيـ الـواعــدين وفـرق االنـديـة وا
ــدربـ ــتــمــرس تــســبب ويــتــســبب في عــدم بــروز عــدد غــيــر قــلــيل مـن ا ا
ـتـمـرس تسـبب ويـتـسـبب في عـدم وصـول عدد الـصـاعدين.. االداري غـيـر ا
ـتـمرس تـسبب غـير قـليل من احلـكـام الى اهدافـهم الـنوعـية.. االداري غـير ا
ـتــمـرس تــسـبب ويــتـســبب في هــدر مـؤسف لــلـمــال الـعــام.. االداري غـيــر ا
ويـتـسـبب  في تـســلل عـدد ال يـحـصى من الـطــارئـ الى الـهـيـئـات االداريـة
لالنــديـة واالحتــادات الــريـاضــيـة  ,أســاؤوا الى مـهــنــة االدارة والى سـمــعـة
ـثلـونـه  لـضعـف مـؤهالتـهم  والـلـغـة الـضـعـيـفة الـنـادي او االحتـاد الـذي 
تمرس والـهابطـة التي يتـواصلون بهـا مع الوسط الـرياضي.. االداري غيـر ا
تـسبب ويـتـسـبب في ضيـاع فـرص مـهمـة  لـتـنظـيم قـوانـ تخـدم الـرياضي

العراقي.
وسـوي وهو مدير عـام في وزارة الشباب  قـبل اكثر من عامـ حّذر طالب ا
نـشآت الـرياضـية احلديـثة فـي حال اسـتمـرار غياب والـرياضـة من اندثـار ا
ـنـشـآت..وسـائل فـرق مـتـخـصـصـة بـالـصـيـانـة تـتـولى االدارة الـفـنـيـة لـهـذه ا
االعالم بـقـنواتـهـا كـافه تـتـابع و تـنبـه يومـيـاً الى خـطـر االنـدثـار  لكن وزارة
ـعاجلـة اخللل  وذريـعتهـا في ذلك هي عدم الـشباب والـرياضـة  ال تتـحرك 
وجــود تـخـصـبـص مـالي لـلــصـيـانـة.. كــيف يـسـتــمـر هـذا اخلــطـا اجلـسـيم..
مـفاصل الـوزارة كـلهـا عـاجزة عن اقـنـاع احلكـومـة من خطـر اهـمال صـيـانة
ـنشـآت  لـكن احلـكومـة ال تـكتـرث لـلـمنـاشـدات  ونسـجل هـنـا الف عالمة ا

استنكار.
ـمـتـازة لـكـرة الـقـدم جتري فـي هذه  مـبـاريات بـطـولـة دوري انـديـة الـدرجـة ا
االيـام في ظل درجات حرارة عالية  وقـال اكثر من خبير صحي ان الالعب
نـاخ  واالحتـاد ال يحـرك سـاكن  الن قرار جلـنة قـد يفـقـد حيـاته في هـذا ا
كن ان يصـبح  اثن  وال تـعدل برامج الـلجنة  ـسابقات  واحـد  و ال ا
ــــدرب والـــفـــريـق وصـــنـــدوق رغم انـــهــــا تـــشــــكل خـــطــــراً عـــلى الـالعب وا
ـسابقـات..و ال احد يـحاسب بـاريات يـتم وفق رأي جلـنة ا الـنادي..تـسيـير ا
ادارة االحتـاد عـلى عـدم تقـديـر الـظـرف الصـحي لالعب  رغم ان دوره أهم
شهد سـابقات  ومن االحتاد نـفسه  في ا بـالف الف مرة  من دور جلنة ا
الــريــاضي  الن الـالعب هــو الـــعــنــصـــر االول والــرئــيس

واحملور في كل االلعاب الرياضية.
 االنـسداد االداري القائم مـنذ عقود  تـسبب ويتسبب
ال  في (برامج) زيد من الوقت واجلهد وا في هـدر ا
فـنيـة غـير مـثـمرة  لم ولن تـنـتج الريـاضـة التي نـتـطلع
الـيـهـا.. مـتـى تـغـادر االدارات غـيـر احملــتـرفـة الـسـاحـة

. .. عاجالً الرياضية.. نتمنى ان يكون ذلك عاجالً
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اخــتـبــــــــــــــار صـعب غـد اجلـمـعـة
مع ضيفه.
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ـركز االخـر الذي يـبحـث عن نفس ا
ويـعــول عـلى جــهـود عـنــاصـره في
ــسـتــوى والـلــعب بـخــيـار تــقـد ا
الفوز لتشـديد الضغط على الطالب
عـبـراالســتـفـادة من اخــر مـبـاراتـ
مـنـاســبـتـ بـاسـتـقــبـال الـصـنـاعـة

واخلروج للقاسم
“Ë—u½Ë ¡UÐdNJ «

ـنـتـشي ويـامـل الـكـهربـاء الـتـاسع ا
بـالـوصـول لـنــصف نـهـائي الـكـأس
بـاسـتحـقـاق بـفضل مـسـتوى األداء
والــصــعـــود في الــنــتــائج الــعــودة
وقعه الـسابق بشريـطة الفوز على
ضـيـفه الـنـشط نـوروز الـذي حـضي
ـتـابـع لـلـدوري والذي بـاهـتـمام ا
ـــوقع الــثــامـن واســتــمــر يـــشــغل ا

افــضل الــوافـــدين وضــمن الــبــقــاء
مـوسم اخـر بـعـدمـا أصـبح مـنافس

يشار له.
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ويـــتــعـــ عـــلى االمـــانـــة حتــقـــيق
شاركة وفرصة اخلطوة االهم في ا
إلظـهــار قـوته امــام الـنــجف اذا مـا
ــــنح لــــنــــفـــسـه فــــرصـــة أراد أن 
الــهــروب من شــبح الــهــبـوط الــتي
وقع فــيـهــا بــعــد ســلــســلــة نـتــائج
مـخـيـبـة بعـد مـو اجـهـةفـرق الصف
األول ما زاد من مـحنـة البـقاء التي
يـريــد ان يـعــمـقــهـا الـضــيـوف رغم
ــرون بــفــتــرة تــذبـذب لــكن انــهم 
ـركـز االمـور تــتـطــلب الـبــقـاء فـي ا

السابع وهو ما يرده جمهوره.
uš«“Ë rÝUI « 

ومؤكـد ان اخلامس عـشرالـقاسم ال
يــريــد الـــتــعــويـل عــلى نــتـــيــجــتي

الصناعة واالمانة بل االعتماد على
نـفسـه واللـعب بـغرض الـفـوز بدعم
عــــامــــلـي االرض واجلـــمــــهــــور في
مـواجهـة زاخو الـذي يـنتـظر خـدمة
جيـرانه نوروز لإلطـاحة بـالكـهرباء
وسـيـتــحـمل مـهـمـة عــبـور مـضـيـفه
وحتقـيق النـتيـجة والنه سـيخوض
ــعــنــويــات عــالــيــة بــعـد الــلــقــاء 
االنــتــقــال لــنــصف نــهــائي الــكـاس

وسم لالن. اجناز ا
ŒdJ «Ë W³KD «

وسيكـون لقاء الـطالب والكرخ على
أهـمـية كـبـيرة لـهـما حـيث اصـحاب
ــهــمــة االرض الــذين يــدركــون أن ا
ــرةوعــلــيـهم اكــثــر خــطـورة هــذه ا
حتمـلها لـلنـهاية امـام مهمـة الدفاع
ـوقع الـثـانـي الـذي أخـذ يـثـير عن ا
الحــقــ بــعــدمــا أخـذوا اطــمــاع ا
يــفـــقــدون الــفــرصــة بــســبب تــدني

الــــنـــتــــائج فـي أحـــرج
االوقات وسيكون
الـــفــريق امــام
اخـتبـار غـير
سـهل امـام

ـــتــــالق فـي الـــدوري الــــكــــرخ ا
والـساعي لـلتـقـدم للـثاني
عشر في حال تعثر نفط
البصرة الذي يكون قد
لـــــــــعـب امـس امــــــــام
مـضيـفه سـامراء كـما
ــــر بـــــافـــــضل انـه 
ايامه التي انـعكست
بافـضليـة في الكاس
بـــــاقـــــصـــــاء اربـــــيل
والــتــقـــدم لــلــنــصف
الــنــهــائـي والــســعي

خلطف اللقب.
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ـركزي لـلـمبـارزة لـلمـشـاركة في يـستـعـد االحتاد الـعـراقي ا
مـنـافـسـات بـطـولـة الـتـضــامن االسالمي الـتي سـتـنـطـلق في
قبل وتستمر حتى الثامن عشر من الشهر الـتاسع من آب ا
ذاته في مـدينة قونـية بتركيـا. وقال رئيس احتاد الـلعبة زياد
بـارزة سيدخل في حـسن في تصـريح صحفي إن احتـاد ا
ــحــافــظــة الــســـلــيــمــانــيــة حتــضــيــراً مــعــســكــر تـــدريــبي 
ـقـبـلـة  مـبـيـنـاً أن مـحـافـظـة الـسـلـيـمـانـية لالسـتـحـقـاقـات ا
نتـحبات احملـافظات الذي سـتحتـضن بطولـة كأس العـراق 
ركـزي بـشـكل سـنوي لـرعـايـة االحتادات يـقـيمـهـا االحتـاد ا
الـفـرعـيـة. وأضـاف حـسن أن احتـاد الـلـعـبـة سـيقـدم خالل
تميزة من خالل الـشهر احلالي دعماً لالحتادات الـفرعية ا
تـوفـيـر الــتـجـهـيــزات وضم بـعض الالعـبــ في مـعـسـكـرات
نتخبات الوطنية. وتابع حسن نحاول الوصول تـدريبية مع ا
الى أعـلى درجـات اجلـاهـزية قـبل انـطالق بـطـولـة الـتـضامن
ــــبـــيـــة اإلسـالمي من خـالل الـــتـــعــــاون مع الـــلــــجـــنـــة األو
ـشـاركة واالحتـادات األخـرى إلقامـة مـعسـكـرات تدريـبـية وا
في مـنـافسـاتٍ لـرفع مـسـتوى الالعـبـ حتـضـيراً لـلـبـطوالت

قبلة. ا
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أعـلـنت وزارة الــشـبـاب والــريـاضـة
عن تـشكـيل جلنـة حتقـيقـية لـتقـييم
األضـرار الـنـاجتـة عن األحـداث الى
حــــصـــلت بـــعـــد نــــهـــايـــة مـــبـــاراة
الكالسيـكو في بطولـة كأس العراق
ب فـريقي الـقوة اجلـوية والزوراء
الـتي انـتـهت بـفـوز األخـيـر بـهـدف
لـهـدف. وقـال مـديــر مـلـعب الـشـعب
الـــدولي عـالء زيـــدان في تـــصـــريح
صحفي إن اللجنة التحقيقية قيمت
األضــــرار الــــنـــــاجتــــة عن أحــــداث
ــقـاعـد ـبـاراة حــيث  احـصـاء ا ا
ــدمـرة الـتي تــتـراوح أعـدادهـا مـا ا
ب  800 مــقــعـد الى  1000  مــؤكـداً
أن أعـــمــال الـــشـــغب مـــوجــودة في
جــمـيع مالعب الـعــالم وأن الـلـجـنـة
مــســتــمــرة في عــمــلــهـا حــتى اآلن.
وتـــابع زيـــدان أن وزارة الـــشـــبــاب
والرياضة من واجبها تشكيل جلنة
حتــقـيــقـيـة لــتـقــديـر األضــرار الـتي

ــلــعب ورفــعــهــا الى حــصــلت في ا
ــوجـودة في الـدائــرة الـقــانـونــيـة ا
ــعـنــيـة في تــقـديـر وهي ا الـوزارة 
الـعقـوبة الـتي ستـفرض عـلى نادي
الـقـوة اجلـويـة  مـبـيـنـاً أن مـشـرف
ـبـاراة عـلي الـغـزالي رفـع تـقـريره ا
الى جلـــنــة االنـــضــبـــاط في احتــاد

الــكــرة بــخــصـوص األحــداث الــتي
ـبـاراة. وتأهل حـدثت بـعـد نهـايـة ا
الزوراء إلى الدور النـصف النهائي
من بطـولة كـأس العراق بـعد تـغلبه
على القـوة اجلوية بـنتيجـة بهدف
ـــبـــاراة الـــتي مــــقـــابل هـــدف فـي ا
اقيمت على ملعب الشعب الدولي.
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ـكتب التـنفيـذي الحتاد كأس اخلـليج العربي أعلن ا
حتـديد يوم  20 حزيـران موعداً آلخـر زيارة خلـيجية
تفقدية للبصرة من اجل استضافة خليجي   25فيما
سـيـكـون يـوم  30 من الـشـهـر اجلـاري مـوعـد حـسم

القرار النهائي. 
كـتب شـامل كـامل لـوكالـة شـفق نـيوز وقـال عـضـو ا
إن الشـيخ حمـد بن خـليـفة بن أحـمد آل ثـاني رئيس
احتــاد كــأس اخلــلــيج الــعــربي لــكــرة الــقــدم تـرأس
إجـتـماعـاً لـلمـكـتب التـنـفيـذي لالحتـاد عبـر االتـصال
ــشـــاركــة األعــضـــاء وأمــ عــام االحتــاد ـــرئي  ا

السيد جاسم سلطان الرميحي. 
وأضـــاف كـــامل انه  خـالل االجــتـــمـــاع اعـــتـــمــاد
محـضر االجتـماع األول الـسابق للـمكـتب التنـفيذي
كـمـا  تـقد إيـجـاز كـامل بـتـقريـر من قـبل الـلـجـنة
التـفقديـة لالحتاد عن اسـتعـدادات محافـظة الـبصرة
العـراقية الستضـافة خليجي  25 بـعد الزيارات التي
قامت بـها اللـجنة لـلمـحافظـة واطالعهـا ميدانـيا على
نـشآت الريـاضية ومـتطلـبات االستـضافة األخرى. ا
وتـابـع عـضــو االحتـاد لــقـد  االطالع عــلى تـقــريـر
الـوفـد اخلـلـيجي الـذي زار الـبـصرة مـؤخـراً وتـعرف
يناء وخمّن نسبة االجناز لعب ا على نسب اإلجناز 

ــئـة وكـذلك الـفـنـادق الـتي قـاربت عـلى جتـاوز  90 بـا
ــئـة. واضـاف االنـتــهـاء بـنـســبـة اجنـاز بـلـغت  80 بـا
رحلـة القادمـة سيكـون هناك زيارة كامل ان جـدول ا
أخيـرة حلسم استضافة الـبصرة خلليجي  25 مبينا
أن وفـد االحتاد اخلـلـيجي حـدد يوم  20 من الـشـهر
ـوعـد الـنـهـائي اجلـاري لـزيـارة الــعـراق مع حتـديـد ا
ـكـتب الــتـنـفـيـذي في الـ  30 من الـشـهـر الجـتــمـاع ا
احلـالـي. وكـان احتــاد كـأس اخلــلــيج الـعــربي لــكـرة
ـوافقـة عـلى منح الـقـدم أعلن  في  17 أيـار 2022  ا
الـبـصـرة حـق اسـتضـافـة خـلـيـجي  25 بـعـد مـوافـقة
جـمـيـع أعـضـاء االحتـاد فــيـمـا بـيّـن أن هـنـاك بـعض
ـكن جتــاوزهــا الحــقــاً في هـذا الــنــقــوصــات الـتـي 

لف.  ا
وكــان االحتـاد الـعـراقي لـكـرة الـقـدم أعـلن  في 14 
أيـار   2022 عن زيارة روتـيـنـية دوريـة لـوفد خـلـيجي
لـتـفـقـد مالعب وفـنــادق الـبـصـرة اسـتـعـداداً لـبـطـولـة
نشآت قبلـة فيمـا بيّن أن الوفـد سيقـسم ا اخللـيج ا
والفنـادق وفقا للحاجة. ويستعد العراق إلقامة بطولة
خـلـيـجي  25في مـحـافـظـة الــبـصـرة  فـيـمـا تـسـتـمـر
الــزيــارات الـتــفـقــديـة الحتــاد كـأس اخلــلـيج الــعـربي
بــشـكل مـسـتـمـر لـتـفـقــد مـرافق احملـافـظـة وفـنـادقـهـا

ومالعبها إلقامة البطولة.
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مباراة القاسم
والديوانية في
متاز الدوري ا

عدنان درجال



{ مدريد- وكاالت: سيـطلق نادي ريال مدريد تـذاكر ذكية على رموز غيـر قابلة لالستبدال   NFT بالـشراكة مع منصة برمجية
ـنــتج في إحـدى مـبـاريـات ريـال مـدريـد عـلى أرضه ـاضي  اخـتـبـار ا ـشـجـعـ الفـا. وفـي أواخـر سـبـتـمـبـر أيـلـول ا لـتـفـاعل ا
تلك ريال مدريد أكثر من  600 مليـون مشجع في جميع أنحاء العالم وجزء ـشروع متاحًا اآلن على نطاق أوسع. و وسيصبح ا
ـباراة مـباشـرة. كـما أن سـعة مالعب الـدوري اإلسبـاني ال تتـجاوز 100 ا يـكفي حلـضور ا شـجـع قـريب  صغـير من هـؤالء ا
ـباراة مبـاشرة. وحتى ـكنهم حـضور ا ـشجعـ الذين ال  شروع فـرصة لـلتفـاعل أمام ا ألف مـتفرج كـحد أقـصى ويوفر هـذا ا
ـعجب شاركة عـلى مشاهـدة اللعـبة من خالل خدمـات البث وتتـطلع التذكـرة الذكيـة إلى حتس جتـربة هؤالء ا اآلن اقتصـرت ا
صممة خـصيصًا لـلعبة. هذا كن استخـدامها للوصـول إلى العناصـر الرقميـة ا شفرة الـتي  من خالل توفيـر مكافآت العـمالت ا
ـكافآت ويعـد تصميم مـنتج يتـعلق بهذا احلـدث احملدد بدلًا من ـكن استبدالـها با ـشجع ألنه  نتج له أوجه تـشابه مع رموز ا ا
. وقال مايكل ساذرالنـد كبير مسـئولي التحوالت شجعـ شاركـة ا العالمة الـتجارية بـشكل عام أمرًا ضروريًـا لتعزيز الـشعور 
نح ريال مدريـد مشجـعينا الـفرصة لالسـتثمار وجـمع عناصر في ريال مدريد بـاالستفـادة من الرموز غيـر القابـلة لالستبـدال 

 . شجع رقمية حصرية وامتالك قطعة من عالم اإلنترنت لقد تغيرت قواعد اللعبة بشكل أساسي بالنسبة لتجربة ا

الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7302 اخلميس 16 من ذي القعدة 1443 هـ 16 من حزيران (يونيو) 2022م
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{ مـدن - وكاالت: أصبحت كـوستاريكا
آخـر فريق يتأهل لنهائيات كأس العالم
 فـي قـــطــــر بـــعــــد الـــفــــوز عـــلى 2022
نـيـوزيـلـندا 0-1. وتـقـدمت كـوسـتـاريـكا
ـباراة عـلى الـفريق الـنيـوزيلـندي في ا
الـفـاصـلـة بـهـدف في الـدقـيـقـة الـثـالـثة
عــنـــدمــا ســدد العب أرســنــال الــســابق
جــــويل كـــامــــبل الـــكــــرة في الـــزاويـــة
الـسـفـلي لتـسـكن الـشبـاك مـباشـرة.كـما
ـبـاراة طـرد العب نـيـوزيـلـنـدا شـهــدت ا
الـبديل كـوستـا باربـاروسيـس الرتكاب
خـطـأ ضـد فـرانـسيـسـكـو كـالف لـيـكمل
.وتنـطلق بـاراة بعـشـرة العبـ فـريـقه ا
مــــــبـــــاريـــــات كــــــأس الـــــعـــــالـم في 21
نـوفـمـبـر/تـشـرين الـثـانـي وسـتـخوض
كــوســتــاريــكــا أولى مــبــاريــاتــهــا أمـام
إسـبـانـيـا الفـائـزة بـكـأس الـعالم 2010
يوم  23 نـوفمـبر/تـشرين الـثاني.يـحتل
فــريق كـوسـتـاريـكــا الـذي يـدربه لـويس
ـرتـبة  31 بـ فرق فـرنـانـدو سواريـز ا
الـعالم ويلعب في اجملـموعة اخلامسة
انيـا الفـائزة أربع والـتي تضـم أيضـا أ
نتخب الياباني مـرات بكأس العالم وا
الـذي جتـاوز دور اجملـمـوعات في ثالث

ـاضية.وتأهلت من الـبطوالت اخلمس ا
كـوسـتاريـكـا إلى نهـائـيات كـأس الـعالم
قبل في ست مـرات وسيكون الظهور ا
قــطـر هـو الـثـالث عــلى الـتـوالي.وحـقق
الـفـريق أفضل أداء في مـنـافسـات كأس
الـعالم في بـطولة 2014  عـندما وصلوا
إلـى ربع الــنــهـــائي بــعـــد أن احــتــلــوا
صــدارة اجملـمـوعــة الـتي ضــمت أيـضـا
أوروغـواي وإيطالـيا وإجنلـترا قبل أن
يـهـزموا الـيـونـان بركالت الـتـرجيح في
دور الـ 16وخــسـروا بـركالت الــتـرجـيح

أمام هولندا.
ـركز الـرابع في وحـقـقت كـوسـتـاريـكـا ا
تـصـفـيـات أمـريـكـا اجلـنـوبـيـة لـتـواجه
نــيـــوزيــلــنــدا الــفــائـــز في تــصــفــيــات
ـبــاراة عـلى أوقــيـانــوســيـا وأقــيـمـت ا
مـــلـــعب أحـــمـــد بن عـــلي فـي الـــريــان 
ــبـــاراة الــعـــديــد من قـــطــر.وشـــهــدت ا
ــصـنــفـة 101 الــفـرص لــنـيــوزيـلــنـدا ا
يا رغم استقبالها هدفا مبكرا لكن عـا
ألـــيـــكـس جـــريف ومـــاثـــيـــو جـــاربـــيت
ومـهـاجم نـيـوكاسل كـريس وود فـشـلوا
جــمــيــعــا في اســتــغالل الــفــرص الــتي

أتيحت لهم داخل منطقة اجلزاء.

وظـن وود أنه ســـــجل هــــدفـــــا في وقت
متأخر من الشوط األول عندما سدد في
مــرمى حــارس بــاريس ســان جــيــرمـان
كـيلور نـافاس لكن الهـدف لم يُحتسب.
وألـغى احلـكم الـهـدف بعـد الـتـحقق من
سـاعـدة بسـبب خـطأ تـقـنيـة الـفيـديـو ا
عـكسي من الالعب. كـما تـسبـبت تقـنية
ذاتـهــا الـفـار فى طـرد العب نـيـوزيـلـنـدا

بـاربـاروسيس حـيث قـام احلكم
بـــتـــغـــيـــيـــر قـــراره األصـــلي من
الـبـطاقـة الـصفـراء إلى احلـمراء
بـعـد رؤيـة التـدخل الـذي تـسبب

فـي إصــابـــة كــالـــفـــو في كـــاحــله.
وقـاتل رجال نيوزيلندا العشرة حتى
الـنـهايـة لـكـنهم لم يـتـمكـنـوا من إحراز

هدف التعادل.
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عـام قاسيـ بسبب إصابـات الركبة
جـولـة األراضي الـعـشـبيـة في الـبـطـولة
الـتي كـانت أفـضل نـتيـجـة له فـيـها هي
الـــتــأهل لـــنــصف الــنـــهــائي في 2014.
ويــعــود آخــر انـتــصــار لــصـاحب الـ37
عــامـا عــلى األراضي الــعـشــبـيــة لـلـدور
ــبـــلـــدون ثــالث األول فـي بــطـــولـــة و
الــبـــطــوالت األربع الــكــبــرى (اجلــرانــد
ـصـنف سالم) في 2019.  وسـيـنـتـظـر ا
ـتأهل ـيـا في الدور الـثـاني ا الـ 209عـا
من مـباراة الكندي ديـنيس شابوفالوف

واألمريكي تومي بول. 
كــمــا عـلــقت جنــمـة الــتـنـس الـتــونـسي
والــعــربي أنـس جــابــر عـلـى اخــتــيـار
األمــريــكــيـة ســيــريــنــا ويـلــيــامــز لــهـا
لـلـمـشاركـة مـعـهـا في مسـابـقـة الزوجي
بـبطـولة إيـستـبورن. وقـالت أنس جابر
في تــصــريــحـات نــشــرتــهـا الــصــفــحـة
الـرسـمـيـة لالعـبـات الـتـنـس احملـتـرفات
WTAأنــا سـعـيـدة بــهـذا اخلـبـر وأنـا 
مــحــظـوظــة حـقًــا ألنــهـا اخــتــارتـني ال

أستطيع االنتظار للعب معها. 

ـجـمـوعــتـ لـواحـدة الـيـوم تــيـافـوي 
الـثالثـاء فـي الدور األول وهـو األول له
عـلى األراضي العشبية منذ  3 سنوات.
وبـدأ الـالعب الـسـويـسـري الـذي عاش

{ بـازل- وكـاالت: اسـتهـل السـويـسري
سـتــانـيـسالس فـافـريــنـكـا مـسـيـرته في
ـفتـوحـة للـتـنس بـفوز بـطـولـة كويـنـز ا
بـشق األنفس عـلى األمريكي فـرانسيس
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{ بـاريس- وكــاالت: حتـرك نـادي بــاريس سـان جـيــرمـان الـفـرنــسي خـطـوة
دير الفـني للفريق. جادة للـغاية نحـو فسخ التعـاقد مع ماوريـسيو بوكـيتينـو ا
وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية في تقرير لها أن محامي النادي الباريسي
درب األرجنـتيـني وتوصـلوا لصـيغـة لفسخ عقـدوا جلسـة اليـوم  مع محـامي ا
التـعاقد قـبل عام واحد من نـهايته. وأشـارت إلى أن الطرفـ تناقـشا في كيـفية
ـتبـقيـة لبـوكيـتنـيو ومـساعـديه في الـسنة سداد  15مـليـون يورو قـيمـة الرواتب ا
األخيرة من التعاقد. وأكدت الصحيفة: العالقة ب بوكيتينو وبي إس جي انتهت
بــشـكل شـبه رسـمـي ويـتـبـقى ســاعـات قـلـيــلـة لـلـحــسم بـشـكل نــهـائي. في نـفس
السيـاق أكدت صحـيفـة لو باريـزيان الفـرنسيـة االتفـاق  بوكيـتينـو سيرحل عن
بـاريس سـان جــيـرمـان. وأوضـحـت الـصـحـيــفـة أيـضـا أنه ســيـتم إعالن رحـيل
دير الفني بوكيـتينو رسميا بنهاية األسبوع وسـيعقبه فورا الكشف عن هوية ا
ـسـؤولـيـة في يـنـايـر كـانــــــــون ـدرب األرجـنـتـيـني تـولى ا اجلـديـد. يـذكـر أن ا
الثاني 2021 وقاد سـان جيرمان للفوز بثالثـة ألقاب محلية هي الدوري وكأس

السوبر وكأس فرنسا.
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{ لنـدن- وكاالت: يبـدو أن الهـولنـدي فرينـكي دي يونك جنم بـرشلـونة مـتمسك
بالـبقـاء مع الـفريق الـكتـالـوني وال يفـكـر في الرحـيل هـذا الصـيف.  وارتبط اسم
ـيركاتو الصـيفي بناء على دي يوجن باالنـتقال لصفـوف مانشستـر يونايتد في ا
ـدير الـفـني اجلديـد للـفريق اإلجنـلـيزي إريك تـ هاج والـذي عمل توصـية من ا
مـعه في أيـاكس أمــسـتـردام. وعـلـق دي يـوجن عـلى أنـبــاء اهـتـمـام مــانـشـسـتـر
يـونـايـتد بـضـمه فـي تصـريـحـات عـقب مـبـاراة مـنـتـخب هـولـنـدا أمـام ويـلز

بـدوري األ األوروبيـة والـتي انـتـهت بنـتـيـجة  2-3 لـصـالح الطـواح .
وقال دي يـوجن في تـصريـحـات أبرزهـا احلـسـاب الرسـمي لـفابـريـزيو
رومانو خـبير االنتقاالت على فيسبوك تشعر بالسعادة والثقة دائما
عنـدما تـظهر الـفرق اهـتمـامهـا بك كالعب لكـنني في أكـبر ناد في
العـالم في الوقت احلالي.  وأضاف دي يوجن: أشـعر أنني بحالة
جيـدة هناك في برشلـونة لذا ال توجد أخـبار.  وأكدت العديد
من الـتقارير أن بـرشلونـة اشترط احلـصول على  85 مـليون

يورو نظير بيع دي يوجن لصالح مانشستر يونايتد.
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{ الـيـفـربـول - وكـاالت: قـتـرب الـسـنـغـالي سـاديـو مـاني
جـنـاح ليـفربـول من االنـتقـال لصـفـوف بايـرن ميـونخ هذا
وسم تـد تـعاقـد مـاني مع ليـفـربول لـنـهايـة ا الـصـيف. و

ـقبل لكنه أبلغ النادي بقرار الرحيل هذا الصيف ا
بـعـدمـا دخل في مـفاوضـات مع بـايـرن مـيونخ.
وأكـــد فــابــريـــزيــو رومـــانــو خــبـــيــر ســوق
االنــتــقــاالت في أوروبــا أن مـانـي تـوصل
إلـى اتفـاق شفـهي كامل مع بـايرن مـيونخ
بــــشـــأن شــــروطه شــــخـــصــــيـــة. وأوضح
رومــانـو أن مــاني سـيــوقع عـقــدا مـدته 3
سـنـوات وستـدخل احملادثـات مع لـيفـربول
في مــراحـلـهـا الـنـهـائــيـة بـعـد تـقـد بـايـرن
لـعـرض جديـد. وأشـار إلى أن ليـفـربول يـعلم
تـمـاما أن مـاني يـريد االنـتـقال لـبـايرن مـيونخ
. وتعـاقـد لـيـفـربول وأن االتـفـاق  بـ الـطـرفـ
مع األوروجـويانـي داروين نونـيز مـهاجم بـنفـيكا

تمهيدا النتقال ماني لصفوف بايرن ميونخ.

l  t UHð≈ qLJ¹ w½U

a½uO  Êd¹UÐ
WO³AF « w{«—_« vKŽ —UB²½≈ ‰Ë√ oÒI×¹ UJM¹d U

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. Issue 7302 Thursday 16/6/2022

{ رومــا- وكـــاالت: اقــتـــرب إنـــتــر مـن اســتـــعــادة
البـلجيـكي روميلـو لوكاكـو العب تشيـلسي احلالي
قـبل. ورحل لوكاكو عن ـيركاتو الـصيفي ا خالل ا
ــاضي وانـضم إلى صـفـوف إنــتـر في الــصـيف ا
تـشيلـسي مقابل  115 مـليون يـورو لكـنه لم يقدم
نتظرة. وأشـار فابريزيو رومـانو خبير اإلضافـة ا
سـوق االنتـقاالت في أوروبـا إلى أن إنـتر يـضغط
بقـوة من أجل حسم صفـقة لوكاكـو هذا الصيف
هاجـم البلجيكي على في الوقـت الذي يصر فيه ا

الرحـيل عن صفوف تشيـلسي. وأكد رومانو أن رغبة
لوكـاكو هي االنـتقـال لصـفوف إنـتر فقـط. وأوضح رومانو

أن الـصـفـقـة لـو تـمت ستـكـون عـلى سـبـيل اإلعـارة حـيث تدور
ـبلغ الـذي سـيدفـعه إنـتر. وخـتم رومـانو فـاوضات حـالـيا حـول ا ا

بأن لـوكاكـو على اسـتعـداد خلفض راتـبه الذي يـتقـاضاه مع تـشيـلسي
لتسهيل عودته إلى الفريق اإليطالي.

فرينكي
دي يونك

لعب باالمس في البصرة  ساحات ترابية وا
ــيـنــاء لــكن هـذه الـوحــيــد الـتــرابي ايــضـا ا
الـسـاعـات شــهـدت والدة جنـوم كــبـار امـثـال
عبـد الرزاق احـمد وصـبيح عـبد عـلي ورحيم
كــر وهــادي احــمــد وعـالء احــمــد وجــلــيل
حـنـون واخـرين. في الـبــصـرة كـان مـنـتـخـبـاً
كبيراً هزم في حينها منتخب العراق الوطني
ـيــنـاء وكـان هــنـاك اسم كــبـيــر اخـر اســمه ا
الذي خـطف يومـها دوري الـعراق امـا اليوم
أل عــــ فــــلــــيس هــــنــــاك مـن اسم واحــــد 
ـينـاء الـذي كان اسـمه يـهز راقب وحـتى ا ا
العب الـتي يـلــعب فـيـهـا بـات الـيـوم ارجـاء ا
نـحيـفـا وضـئـيال اليـقـوى عـلى مـواجـهـة فرق
ـفـارقـة التـمـلك امـره وخـبـرته غـيـر الـقـلـيل. ا
باالمس كان الالعب جليل حنون يحمل درع
الدوري الـعـراقي وحـملـته جـمـاهيـر الـبـصرة
على االكـتـاف امـا اليـوم فـهـو رئيس الـهـيـئة
ــظـالــيم ـيــنــاء ذهب الـى دوري ا االداريــة وا
وسط نـقـمـة جـمـاهـير الـبـصـرة عـلى الـوضع
ريض انا هـنا الانتظر ـيناء ا الهزيل لفريق ا
اجــــابه مـن احــــد ذلك ان االجـــــابــــات الــــتي
سـمــعـنــاهــا من اكـثــر من طــرف لم تـنــفـعــنـا
اطالقـا انــني وجــدت في بـعــضــهـا نــبـرة من
ــعـقـول الـكــسل او الـتــكـاسل اذ لــيس من ا
يـااهل الـكـرم والــطـيب والـضـيــافـة ان تـخـلـو
الكات. ومن واهب وا البصرة العـريقة من ا
عيب ان يتم االعـتماد على مالكـات تدريببة ا
ا يـقـول قـائل ان هذا ـديـنـة. ور من خارج ا
ـاذا حـدث هـذا الـوقت وقت احـتــراف تـرى 
ـيـنـاء اذا وفـشل االدارة الـتي الـتـراجع في ا
الزالت تـتـمــسك بـالـكـراسـي بال خـجل كـيف
سـتـواجــهـون اجلــمـاهـيــر في الـبــصـرة الـتي
ــيــنــاء حتــمــلت االهــات والــدمــوع من اجل ا
دوي ظالـيم هذا اخلبر ا الهابط الى دوري ا
كسـقوط بـغداد واحـتاللـها من قـبل االحتالل
الـيـوم في الـبـصــرة مالعب تـضـاهي مالعب
اخلــلـيـج الــعـربـي وهـنــاك حتــفــة مــعــمــاريـة
ـيـنـاء الـكـبـيـر ان يـكـون له مـلـعـبـا يـسـتـحق ا
ـيـنـاء الـيوم يـضـاهي تـاريـخه واسـمه. كـرة ا
في غيـر موقـعهـا البل هي ركن الينـسجم مع

تـــاريـــخـــهــــا عـــلى االطالق
ـــيـــنــاء كـــان يـــومـــا ملء ا
الــســمع والـــبــصــر تــاريخ

يناء. زاهر البصرة وا
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{ لنـدن - وكاالت: توصل
نادي لـيفـربول اإلجنـليزي
التـفــاق مع بـنــفـيــكـا لـضم
ــهــاجـم األوروغــوايــاني ا
داروين نونيز بحسب ما
أكــد الـنــادي الـبــرتــغـالي.
وقـال بنـفـيـكا إن الـصـفـقة
تــمت مــقـابل  75 مــلــيـون
يـورو(حـوالي  78 مـلـيـون
ــزايــا دوالر ) وتــصل مع ا
األخــرى إلى  100 مــلـــيــون
يــــــــــــــــــــــورو ( 104 ماليـ
دوالر).وسجل نونـيز البالغ
41هــدفـــا في  34عـــامــا  22
مباراة مع ناديه البرتغالي
ـــســابـــقــات في جـــمـــيع ا
ـــاضي.وكــانت ــوسم ا ا
صـــــفـــــقـــــة ضم مـــــدافع
الـفـريق فـيـرجـيل فـان
دايـك مـــــقــــــابل 75
مــلـــيــون يــوروٍ

عـــــــام ?2018
األعـــــــلـى في
تـــــــــــــــــــاريـخ
الـريـدز حـ
ضـم الـالعب
الــــهـــولــــنـــدي من
نـــادي ســاوثـــهــامـــبــتـــون.وأشــارت
تــقــاريــر إلى اهــتــمــام مــانــشــســتـر
يــونـايــتـد وأرســنـال بــالـتــوقـيع مع
هـاجم األوروغـوايـاني الـذي كلف ا
خـزيــنـة بـنــفـيـكـا  24 مـلــيـون يـورو
ـيـريـا عـنـدمــا انـتـقل له قــادمـا من أ
اإلسباني عام 2020. وسافر الالعب
إلى بـريـطـانــيـا قـادمـا من إسـبـانـيـا
لــيــخـــضع لـــلــكـــشف الــطـــبي يــوم
االثـــنــ ومن ثم يـــوقع عــلـى عــقــد
يـــربـــطه بـــالـــريـــدز لـــســـتـــة أعــوام
مقبلة.ويقـول مدرب ليفربول يورغن
كـــلـــوب عن الـالعب: "يـــبـــدو العـــبــا
جميال جدا ولطيف أيضا إنه جيد
للـغايـة يجب أن أقـولهـا. أعرفه مـنذ
مدة بـالطـبع ولـعب أمامـنا بـصورة
جـيـدة ودخل في الـتحـامـات عـنـيـفة
ـهاجم الذي مع كوناتـيه". وسجل ا
لعب  11 مـبـاراة مع مـنتـخب بالده

مـــــبـــــاراة خالل 28 هـــــدفـــــا في  26
الدوري البـرتغـالي لعام 2021-2022
منها  25هدفا سجلت في  24مباراة
بـدأهـا كـأســاسي لـيـتـصـدر تـرتـيب
هدافي الدوري البرتغالي.كما سجل

ؤهلة للمونديال qO¼Qð∫ كوستاريكا ا

فرينكي
دي يونك

بـيتـا لـوالديـه.وفاز لـيـفربـول بـكأس
االحتـاد اإلجنــلـيــزي وكـأس رابــطـة
ـوسم احملـتـرفـ اإلجنـلـيـزيـة في ا
نصرم وأنـهى الدوري اإلجنليزي ا
ـيـرلـيـيغ) في الـوصـافة ـمـتاز(بـر ا
وخـسـر نـهـائي دوري األبـطـال أمـام
ريال مـدريد.ويـعد الـبرتـغالي فـابيو
كـارافــالــيـو الــبـالغ  19عـامـا أولى
صــــفــــقــــات الــــريــــدز خالل مــــوسم
االنــتــقــاالت الــصــيــفي وســيـنــضم
بـــــصــــورة رســــمــــيـــــة في األول من
ـــقــــبل. ورفض يـــولــــيـــو/تــــمــــوز ا
ليـفـربول عـرضا من بـايـرن ميـونيخ

ـهــاجم الــسـنــغـالي ســاديـو لــضم ا
مـــاني مـــقـــابل  30مـــلـــيـــون جــنـــيه
ـصري إسـترلـيـني كـما أن الـنـجم ا
مكن أن محـمد صالح سـيكون مـن ا
ينـتـقل انتـقاال حـرا بـنهـاية الـصيف
الـــقــادم إال إذا تـــوصل إلى اتـــفــاق
لـــتـــجــديـــد عــقـــده مع نـــاديه.ودخل
ـــهـــاجـم الـــبـــرازيـــلـي روبـــيـــرتـــو ا
فــيـرمــيــنـو وهــو جــزء أسـاسي من
منظومة ليفربول الهجومية االثني
عشر شهرا األخيرة من عقده بينما
أصبح الـيابـاني تاكـومي ميـنامـينو

موضع اهتمام من أندية أخرى.

األوروغــوايــاني قــبل االنــتـقــال إلى
يريا اإلسباني. ولد داروين ألسرة أ
مــتـواضــعـة في مــديـنــة أرتـيــغـاس
الـواقعـة عـلى احلـدود مع الـبرازيل.
وكــــان والـــــده عـــــامال فـي مـــــجــــال
اإلنــشــاءات بـــيــنــمــا كــانت والــدته
جتـمع الــزجـاجـات الــفـارغـة من
الشـوارع. وبـحسب سـكاي
ســـبــورتـس فــإنـه تــوسل
لــرئــيس نــادي بــيــنـارول
بـأن يـسمـح له بـالرحـيل
ـــــيـــــريـــــا إلـى نـــــادي أ
اإلسبـاني لكي يـشتري

Wšd∫ داروين يصرخ في إحدى مباريات فريقه

الالعب األوروغــوايــاني سـت مـرات
في عـــشــر مــبــاريــات من مــبــاريــات
ـــاضي ـــوسـم ا دوري األبــــطـــال ا
منـها هـدفان في مـرمى ليـفربول في
دور الثـمـانيـة - بـواقع هدف في كل

ـســابــقـة مــبـاراة - مـن ا
فــي إبـــــــــــــــــــــريــل
/نـــــــيــــــــســـــــان
ــاضي.وبــدأ ا
الـــــــــــالعــــــــــب
مـــــــســــــيــــــرته
الـــكــرويـــة مع
نـادي بــنـارول
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ــســـاعي الــتي كـــشــفت عــنــهــا وزارة ا
الــزراعـة لــزيـادة اخلــطـة وتــوسـعــتـهـا
بــــإســـتالم مــــحـــصـــول احلــــنـــطـــة من
ــزارعـ مـع زيـادة بــاألسـعــار جـائت ا
ـفتـرض حصول مـتأخـرة  إذ كان من ا
ـزروعـة فعال زيـادة الـرقـعـة الزراعـيـة ا
ـنـتج األسـيـتـراتـيـجي مـنـذ بدء بـهـذا ا
ـوسم ? 2022 عــمــلـيــات األسـتــزراع  
ــائــيــة من وزارة بــتـــوفــيــر احلــصـــة ا
ـائــيـة الـتـي أعـلـنـت قـبل بـدء ــوارد ا ا
ـوسم بان لديها خزين مائي يقدر 42 ا
مـلـيار م 3وكـذلك أعـلنت انـهـا استـلمت
واردات مـائـية تـقدر 28 مـلـيار م3 ومع
تـبقي يقدر 20 اعـالن الوزارة مؤخرا ا
قـبل  وهذا يـعني مـليار م 3لـلمـوسم ا
بـان العراق استهلك اكثر من  48مليار
م 3وهـذه كمـية ال يسـتهان بـها كان من
ـمكن اسـتخـدامهـا على الـوجه األمثل ا
بــأدارة رشــيــدة لألنــتـاج افــضل  ومع
الـــتــصــريـح الــذي ادلى به مـــديــر عــام
احلــــبـــوب والـــســــايـــلـــوات  في وزارة
الــتـجـارة يـوم   2022 /5 /30مـن قـناة
ادة الـعـراقيـة  بـان العـراق لـديه عجـز 
الطح ال تكفي اال عدة اشهر وحددها
الى الـشـهـر الـعاشـر وسـيـذهب الـعراق
ـية ألسـتـيـراد القـمح من األسـواق العـا
مـا مـقداره اكـثر من 2 مـلـيون طن لـسد
حـاجـة مـفـرادة الـبـطـاقـة الـتـمـوينـة من
مـادة الطـح التي تـقسم عـلى وجبات
ـقدار 480 الـف طن للوجـبة الواحدة
ـعدل عشرة وجبات لـلسنة الواحدة و
 فـي ح ان العـراق كان لديه األكـتفاء
الـذاتي من محصول احلنـطة  للمواسم
ـعـطـيات ـاضـيـة  فان هـذه ا الـثالثـة ا
تـب مدى هشاشة إدارة هذه الوزارات
ائية  التجارة ). وارد ا  (الزراعة  ا
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ــالــيــة بــتــأخــيـر يــضــاف لــهــا وزارة ا
ــسـوقـ لـلــحـنـطـة ومـا مــسـتـحـقـات ا
يـرافـقـها مـن التـسـبب بـالفـاقـة والـعوز
ديـونـيـة مـسـبـبة لـلـمـزارعـ وتـفـاقم ا
بـتراجع اإلنتاج وكـذلك وزارة الكهرباء
ــبــرمج عن الــتـي تــتــعــامل بــالــقــطع ا

ـغذيـات الزراعـية التي يـتم تشـديدها ا
ـسـمـوح به من جدول أيـام الـتـشغـيل ا
ـوارد ـعــد من قـبل وزارة ا ــراشـنـة ا ا
ـعـلنـة لالسـتزراع ـائـيـة. أن اخلطـة ا ا
ـــاضي  في ـــوسم ا ـــئــة عن ا 50 بـــا
ـــاضي 2021 كــــــانت ـــوسـم ا حــــ ا
ـئة وهـذا يـعني عـلـنة 70 بـا اخلـطـة ا
ـئة ان الـنـسبـة الـفعـلـية تـصبح 35 بـا
في مـحاولة لالستغفال وااللتفاف على
ـزارعـ وان نـظام طـبـقـة الـفالحـ وا
ــراشــة نــســبـة 4 /3 يــعــني االطــفـاء ا
ــتــحــقق أربــعـة أيــام وقــد  ضــاعـفت ا
ــراشـة أربــعـة ـائــيـة ا ــوارد ا وزارة ا
وسم وقد أيـام أخرى ثالثة مرات في ا
امـتدت احدى حـاالت التمـديد الى اكثر
من  12يــوم إطـفـاء كـامـل او مـا يـطـلق
عـليه باخملاطبات (بالـتحجير ) جلميع
ـغذيات الكـهربايئة ـضخات وقطع  ا ا
تـداخلة مع الزراعي  . نزلـية ا حـتى ا
ولـم يعـلن  عنـد بـدء الريـة االولى التي
اعــتــادت الــوزارة لالعالن عــنـهــا عــنـد
شهر كانون االول من كل عام وكذلك لم
تـعلن عن رية الفـطام عند شـهر نيسان
مع الـتشديد باستـنفار جلميع الطواقم
الـــفــنــيـــة وحــتى االدرايـــة ومــعـــاقــبــة
ـوظـفـ وتـعـمـيـمـهـا لـلـتـشـهـيـر بـهم ا
خــارج الـــســيــاقــات اإلداريــة من خالل
بـــــرامـج الـــــتـــــواصـل االجـــــتـــــمـــــاعي
والــــكـــروبـــات وهــــذا مـــا حـــدث الحـــد
ــوظـفــ في قـضــاء الـصــويـرة الـذي ا
غفل عن مراقبة احد الفالح بتشغيل
مـضخة صـغيرة الـتصريف عـلى عمود
ـاضي ــوسم   الــزراعي ا دجــلـة . ان ا
فـوضوي بامتيـاز في ظل غياب قوان
ـائيـة  بـينـما ـوارد ا ضـابـطة الدارة ا
ستشارين ومتخذي القرار اخلـبراء وا
ائيـة ابتعـدوا كثير ـوارد ا في وزارة ا
عـن الـواقع االجــتــمــاعي الـعــراقي ولم
ـســاحـة الــزمـنــيـة يــدركـوا بــان هــذه ا
احلـرجـة التي يـتـقاسم الـفالحـ فيـها
الــوقت والــكــمــيــة الرواء مــزروعـاتــهم
ضــمن تـوقــيـتـات دقــيـقــة لـلـحــسـابـات
ـــا تـــســبب بـــأحــداث ـــوســمـــيــة    ا

الـــفـــوضى بـــ األوســـاط الـــفـالحـــيــة
والـعـوائل بـتـكـرار الرشن ومـضـاعـفـتة
وحـدثت الـعـديـد من الـنزاعـات الـدامـية
ـــشـــتــرك   و ـــائي ا ـــصــدر ا حـــول ا
شــــهـــدت احملــــاكم الــــعـــديــــد من هـــذه
الـقضـايا  الـتي تسبـبت بتـهديـد السلم
احملــلي في الـوقت الـذي تـعـلن الـوزارة
بـان مـياه الـشـرب مؤمـنـة وقد اسـتـقبل
ـــزيج من الــتـــهــكم هـــذا الــتــصـــريح 
وحــالــة الــيــأس والــشــروع بــالــهــجـرة
خـــاصــــة لـــلـــقـــرى الـــواقـع في ذنـــائب
ــائـيــة . ودون  ايـة مــبـادرة ــصـادر ا ا
تــــعـــالج الــــواقع الـــزرعـي  احلـــرج في

البالد .
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 يــبـــدو ان هــذه الــكــابـــيــنــة الــوزاريــة
ـواجـهة مـتـسـاويـة في األدارة الـهـشـة 
األزمـــات ولم تــنــضـج أيــة مــبــادرة من
شــأنـهـا الـتـقــدم خـطـوة جتـاه احلـلـول
ــعـادن لم فــمــثال وزارة الــصـنــاعــة  وا

تـــبـــادر بـــأنـــتـــاج األســمـــدة  وإصالح
ـعامل الـذي كان الـعراق يـصدر مـنها ا
الـى اخلارج وتـضـاعـفت األسـعـار على
ا أدى الى تـراجع اإلنـتاج ـزارعـ  ا
مـع تـقـلــيص احلــصص من قـبل وزراة
الـــزراعــة  وكــذلـك وزارة  اخلــارجــيــة
Adap- الـتي اكتـفت بسيـاسة الـتكيف
ــيــاه tation Policy ودبــلـــمــاســيــة ا
ــــنـــــبع بــــشــــأن ــــتـــــخــــذة مع دول ا ا
ائـية دون الـتوجه احلـصص العـراق ا
الـى احملـاكم الــدولـيـة او الــرجـوع الى
ـارسـة الـضغـط على اجملـتـمع الـدولي 
اجلـارتـ تـركـيـا وايـران بـتـجـاوزهـمـا
عـــلى حـــصـــة الـــعـــراق من االطـالقــات
ـتـفق عـلــيـهـا وفق الـقـوانـ ــائـيـة ا ا

ـعـاهـدات الـدولـية  والـبـروتـكـوالت وا
بل مـارست احلكومـة العراقيـة سياسة
الــتــكــيف الــداخــلــيــة بــالــضــغط عــلى
ـــزارعـــ ـــيـــاه من ا مـــســـتـــخــــدمي ا
ـراشنة بـتقـليص اخلـطط الزراعيـة  با
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ضخات وفق سياقات ارجتالية ورفع ا
دون ســـــابـق انــــذار . ومـع الـــــظــــروف
ـناخية لالحتباس احلراري وتنبؤات ا
ـتـخـصـصـة التي األرصـاد واألبـحـاث ا
تـنـذر بنـدرة األجـواء الرطـبـة في حدود
ـقبـلة حـتى على ـسـتقـبل للـسنـوات ا ا
ــــنــــبع الــــتي أحــــاطـت احلـــدود دول ا
الــعـراقــيـة بــحـواجــز كـونـكــريـتــيـة من
الـــســـدود الـــعـــمـالقـــة ذات الـــطـــاقــات
اخلـزنــيـة عـالـيـة الـتـصـاريف والـتي لم
يـنز منها اال النزر اليسير او ( احلصة
ذكـرة التركية ـعقولة) حسب تـعبير ا ا
الـتي ابلـغتـها وزارة اخلـارجة الـتريـكة
ــاضي وان دول الـى الــعـــراق الــعـــام ا
ـنـبع ما تـزال ترفض تـقاسم الـضرر . ا
ـــتــغـــيــرات ان الـــعــراق فـي ظل هــذه ا
اجلــوســيــاســيـة يــحــتــاج الى مــبـادرة
وطـنـيـة شامـلـة تأحـذ بـاحلـسبـان كـافة
هـذه التـداعيات ومـعاجلتـها وفق رؤية
عـلـمـيـة رصـيـنـة واسـتـقـطـاب الـطـاقات
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بــثت فــضـائــيَّـة (احلــرة) بــرنـامــجـاً عن ابـن بـحــر اجلـاحظ(ت: 255هج) قــدمه
إبراهيم عـيسى. كان خص اجلاحظ في حلقـة مِن (اخملتلف عليه) وفي رمضان
ا تعرض اجلاحظ للشَّيطنـة والتَّكفير في كتب األقدم ومنابر الفت للنَّظـر طا
. يـدرك مَن تــورط في شــيـطـنــته جـهــبـذتـه في الـكــتـابـة واجلــدل لـكن الـواعـظــ
اإلسـراع بـاحلط مـنـه شـأن الـعـاجـزين عن مـجــاراته لـيـتـهم عـلـمـوا أنَّ األدب ال
ـا يُصـنف بعـمق الفـكرة وسبك ـان والكـفر إ يُـصنف بـالصّدق والـكذب أو اإل
عـرفة قدمـته البَصْـرة فقيل: لم يُـرَ مثله قط الـعبارة.  كـان اجلاحظ حـبراً في ا
بـال تـقـيـة وال حتـاش وال اشـمـئـزاز وال اسـتـيــحـاش عِـلـمـاً بـالـنَّـحـو وغـزارة في
ــقـاالت واســتــخـراجــًا لــلـعــويص وإيــضـاحــاً لـلــمــشـكل الــكالم وبـصــراً في ا
(احلَمويّ معـجم األدباء).  جاءت الشَّيطنة عبر حكايات منها أنَّ بصريَّةً سألت
صائغاً يـنقش لها فصاً على صورة الشَّيطان فلما اعتذر لعدم رؤيته الشَّيطان
أتت له بـاجلاحظ(ابن نـباتـة سـرح العـيون)!  وقـــــال عبـد الـقاهـر البـغــــــداديّ
(ت: 427هج) عن كتبه: ومـعاني هذه الـكتب الئقة به وبـصفته وبـأسرته (الفَرقُ
ـسخ اخلنـزير مـسخاً ـة: (لو  ) ثم ينـشد ويـدعي هذا رأي أهل الـسُّنَّ بـ الفـرقِ
/ ما كان إال دون قبح اجلاحظ).  أما ابن قتيبة (ت:276هج) فوصفه:  مِن ثانياً
أكذب األمة وأوضـعهم للحـديث وأنصرهم للـباطل ويحتج لـفضل السُّودان على
الـبـيـضـان وجتـده يـقـصـد في كـتـبـه لـلـمـضـاحك والـعـبث يـريـد بـذلك اسـتـمـالـة
ـواضيـع ولم يـسـحر ¨تـأويل احلـديث). مع أنَّ ابن قـتـيـبـة طـرق هـذه ا األحـداث)
ـســعـودي(ت: ــؤرّخ ا الــقـار مــثــلـمــا سـحــره اجلــاحظ في أســلـوبه. يــشـيــد ا
˙كُتب اجلاحظ مع 346هج) بلوذعية اجلاحظ مع ذمه الختالف العقائد: 
ـشـهور جتـلـو صـدأ األذهـان وتـكشـف واضح البـرهـان ألنه نـظـمـها انـحـرافه ا
أحـسن نظم ورصـفـهـا أحسن رصـيف وكـسـاهـا من كالمه أجـزل لفـظـاً وكان
إذا تـخـوف مـلل الـقـار وســآمـة الـسَّـامع خـرج مِن جـدّ إلى هـزل ومن حـكـمـةٍ

(مروج الذَّهب).  بليغةٍ إلى نادرةٍ ظريفة ٍ
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تظهر لـلجاحظ في االجتماع آراء مهمة لعـصره وعصرنا كإشارته إلى سلطت
ـيـاسـة: وجمـيع األ يـحـتـاجون إلى ديـنـيـة تخصُّ الـفـقـهـاء وأخرى تـخصُّ الـسِّ
عـاش (كتاب احلـكم في الـدِّين واحلكم في الـصّنـاعات وإلى كلِّ مـا أقام لـهم ا
احلـــيـــوان).  إال أنَّ األعـــجبَ مَن اعـــتـــبـــره عــمـــيالً أدخـل اإلحلــاد: (واجلـــاحظ
ا كـانوا في احلقيقة عمالء الفلسفة لـلدولة البيزنطية) (منبر واآلخرون الذين إ
سـائل الفقهـيّة في احلوزات الـدِّينية الصَّدر/خُـطب اجلمعة)! قـيل هذا مع أنَّ ا
نطق األرسـطي! كانت اخلِطـبَة مكرسـة ضد حركة الـتّرجمة.  إنَّ تُستنـبط وفق ا
الـذين شــيـطــنـوا اجلــاحظ طـبــقـوا كـافــة نـصــيـحــة ابن خـلـدون (ت: 808هج):
وسمـعنـا مِن شـيوخـنا في مـجـالس التّـعلـيم أنّ أصـولَ هذا الـفنّ وأركانه أربـعة
دواوين... وما سوى هـذه األربعة فتبع لها وفروع عنها. وأحد األُصول اجلاحظ
نة لم تـخل مكـتبات اخلـواص والعوام وال ـوهبـة غلبت الـشيـطّ ـقدمة). وألنَّ ا (ا
(ت: 414هج) في (تـقريظ اجلَـاحظ) قيل مَن شيـطنه مِن كـتبه.  كـتب التَّـوحيديّ
ـخـنّقك ˙لِمَ ال تـهـجـو اجلـاحظ وقـد نـدّد بك وأخـذ  ألبي هـفـان(ت: 257هج): 
ا أمست إال فقال: أمـثلي يخدع عن عقله والله لـو وضع رسالةً في أرنبةِ أنفي 
ـا طنّ منـهـا بـيت في ألف سنـة (مـعجم بالـصِّـ شهـرةً ولـو قلت فـيه ألف بـيت 
األدباء). احسـبوا ألبي هـفان صدقه.  أقـول: إذا كان اجلـاحظ والعشـرات غيره
ـثـابـة حُـكم ن األدبـاء والـفـالسـفـة شـيـاطـ وعــمالء ومالحـدة ألم يـكـن ذلك  مِ
فـاخر بـأصحـابهـا?! ماذا أبـقيـتم للـحيـاة وقد الرَّدة عـلى مَن يقـرأ تلك الـكتـب ويُ

 !? مأل رؤوس النَّاس أعاجيبَ
{  كاتب عراقي

ــبـدعـة وتـوافق الــعـراقـيـة الــوطـنـيـة ا
ســيــاسي مـحــلي مع حــكـومــة األقــلـيم
ائي بشـأن اكمال لـلتـعاون والتـوافق ا
ـعـطـلـة من قـبل اإلقـليـم مثل الـسـدود ا
سـد بـخمـة والتـدخل بـتعـطيل الـسدود
ــزمع تـنــفــيـذهــا خلــدمـة الــصــغـيــرة ا
أراضـي محـدودة فـي حدود اإلقـلـيم بل
الـــعـــمـل عـــلى الـــتـــوافق الـــســـيـــاسي
ـيـاه احملــلـيـة بــالـتــوجه الى حـصــاد ا
لـسـد جـزء من احلـاجـة احملـلـيـة ألدامة
جـزء من النظام الهايدروليكي بالعراق
 وكـذلك الـتـوجـة الى احملـاكم الـدولـية
مـثل مـحكـمة الـعدل الـدوليـة في الهاي
ـنـظـمات الـدولـيـة مثل واالسـتـعـانة بـا
مـنظمة الهـجرة الدولية ومـنظمة الفاو
لألغــذيــة ومــنــظــمــة حــقــوق االنــسـان
ـــاء مـــورد طـــبـــيـــعي بـــاعـــتـــبـــار ان ا
ـــكن واحلـــصـــول عــلـــيه حـق عــام ال 
الــتـحـكـم به واحلـرمـان مــنه ألي سـبب

كان .  

W³¼u*« ÆÆkŠUÓ'«

WMDOÒÓA « X e¼

WO «dF « W U×B « bOŽ W³ÝUM0

`łUM « wH×B «  UH Ë ÂUN

ÍuOKŽ s Š ÍœU¼

بغداد

مــهــنـــة الــصــحــافــة تــهــدف إلى نــشــر
األخبار بصورة عامة

ـراسل ـراسل الـصـحـفي: يـعـمل ا 1- ا
الـصحفي إلى نقل األخـبار العاجلة من

موقع احلدث
2- الــكـاتـب الـصــحـفي: يــقـوم الــكـاتب
ـقاالت الـصحـفية الـصحـفي بصـياغة ا

بطريقة جيدة لغويا وإمالئيا
3- رئـيـس الـتـحـريـر: رئـيس الـتـحـريـر
ــســؤول عـن األخــبـار هــو الــشــخص ا
ـقــاالت الـتي تـصـدر عن الـصـحـيـفـة وا

التي يعمل بها
- مع تــطـور الـوســائل الـتـكـنــولـوجـيـة
وظــهــور االنــتــرنت ظــهــر الــكــثـيــر من
ـواقع االلـكــتـرونـيـة الـتي الــصـحف وا
تـــعــمل عـــلى نــقل األخـــبــار واألحــداث
بسرعة أعلى من الصحف الورقية

- أصــــبـــحـت األخـــبــــار تـــنــــشـــر فـــور
حـدوثـهـا.. وال حتـتـاج إلى طـبـاعة.. أو
تـوزيع ونشـر في اليـوم التـالي لصدور
احلـدث.. فـاخلبـر يصل إلى الـقار عن
طريق شبكة اإلنترنت فور حدوثه
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- حــتى يــكــون أي صــحــفي صــحــفــيـا
نــاجـحــا يـجب عــلـيه االلــتـزام بــبـعض

القواعد الهامة مثل
تازة 1- اتقان اللغة العربية بطريقة 
: تـعـتبـر الـلغـة من أهم شـروط النـجاح

في مهنة الصحافة
ـتـمــيـز: هـو الـذي يـقـوم - الــصـحـفي ا
قـاالت واألخبـار بلغـة سلـيمة بـكتـابة ا

وقواعد لغوية صحيحة  

الـنـاس عـلى اقـتنـاء الـصـحف بـصورة
ية عرفة آخر التطورات العا يومية 
- والــشــخص الــذي يــعــمل في مــهــنـة
الصحافة يسمى صحفي.. ويجب على
الـصـحـفي لـكي يـكون بـارعـا في مـهـنة
عـلنة الـصحافـة.. أن يلتـزم بالقـواعد ا

للمهنة
wH×B « d³)« n¹dFð

- هـو نــقل ونـشـر مـعـلـومـة جـديـدة أو
حـدث مع يهتم به الـكثير من الناس
ويــتـم نــشــره بـــطــريــقــة مـــكــتــوبــة أو
مــســمــوعــة او مــرئــيــة ويــكــون مــدعم
بــــاحلـــقـــائـق والـــدالالت الـــتـي تـــؤكـــد

مصداقيته
WOH×B « nzUþu « Ÿ«u½√

سـمـيات الـصـحفـيـة التي - تـخـتلـف ا
تـطلق على الـصحافـيون بالرغم من أن

- تــعــتــبـر مــهــنــة الــصــحـافــة من أهم
وســــائـل نــــشــــر األخــــبــــار واألحـــداث
الـعـاجـلـة وتـطـورات األحـداث اجلـارية
وخـاصــة األحـداث الـتي تـشـغل مـعـظم

الناس
- والـصـحـافة من أهم وسـائل األخـبار
ـهنـة مـنذ واإلعـالن.. وقد عـرفت هـذه ا
فـترة طويلة جدا قبل اكتشاف األجهزة
الــتـلــفـزيـونــيـة والــوسـائل اإلخــبـاريـة

احلديثة
- والــصـحــافـة لــهـا دور مــهم جـدا في
نــقـل األحــداث إلى الــنــاس في جــمــيع
مـناطق العالم حتـى يكونو على دراية

ا يحدث حولهم
- في الـبداية انتـشرت مهنـة الصحافة
عـن طريق الـصـحف التي كـان لـها دور
هــام فـي نــشــر األخــبــار.. وقــد حــرص

فـقراً كما أشار الـبنك الى موافقته على
مـشـروع جديـد بـقيـمة  10مالي دوالر
لـدعم االبـتـكـارات من اجـل التـعـلـيم في
ـــتـــأخـــرة في ثـالث من احملـــافـــظـــات ا

التعليم .
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فـماذا يـعني هـذا يا وزارة الـتربـية ويا
حـــكـــومــتـــنـــا ويــا أحـــزاب الـــســلـــطــة
ناسب وقـياداتهـا التي تتصـارع على ا
ــغـا والــسـلــطـة والــنـفــوذ وتـتـرك وا
تـــقـــد اخلــدمـــات لـــلــشـــعب انـه بــكل
ؤامرة بساطة يعني الكارثة الكبرى وا
الــتي يـشـتـرك فــيـهـا جـمــيع من تـسـلط
عــلى الــعــراق وشــعــبه خالل الــســنـ
ـاضـيـة وتـسـبب في تـدمـيـر الـعـمـلـية ا
التعليمية التي كانت في يوم من األيام
من أحـسن وأجنح عمـليات التـعليم في
ـنـطـقـة الـعربـيـة ودول الـعـالم الـثالث ا
وأكـــثـــرهــا رصـــانــة وتـــطـــوراً وكــانت
اجلـامعـات األوربية واألمـريكيـة تفضل
الـطلبة العراقي الراغب في الدراسة
فـــيــهــا عـــلى غــيــرهـم من طالب الــدول
الـــعـــربــيـــة ودول الـــعـــالم الـــثــالث الن
مـسـتـوى الـتـعـلـيم مـتـطـور فـي الـعراق
فـمــا الـذي جـعل مـسـتـوى الـتـعـلـيم في
الـعـراق يـنـحـدر الى الـهـاويـة ? أسـباب
عــديــدة وراء هــذا االنــحــدار بــعــضــهـا
أشـار إلـيهـا تـقـرير الـبـنك الدولي وهي

ولـم يتـمـكن ثـلث طـالب الصـف الثـالث
مـن اإلجابـة بـشـكل صـحـيح عـن سؤال
ـنـاسـبة واحـد حـول احـد الـنصـوص ا
ألعـمـارهم قـرؤوه لـتـوهم  ,ولـم يـتمـكن
ـئة من طالب الـصف الـثالث من 41 بـا
حل مــســألـة طــرح حـســابـيــة واحـدة ,
وذكــر الـتــقـريـر أن مــا اشـرنــا إلـيه من
ـتدنـية تـبرز احلـاجة نـتـائج التـعلـيم ا
ـاسـة الى الـتـركيـز حـسب األولـويات ا
عــــلى الــــطالب من الــــفــــئـــات األكــــثـــر
ـعـرضـ خلطـر الـتـخلف احـتـيـاجاً وا
عن الـركب والتسـرب من التعـليم حيث
زادت نــــــسب  تــــــســـــرب الـــــطـالب من
ـدارس االبـتدائـية ولم يـكمل الـتعـليم ا
سـوى نصف الطالب من الـفئات األشد

أعــلن الـبــنك الــدولي في تـقــريـر له عن
ئة الـتعـليم فـي العـراق ان نحو 90 بـا
من طـلبة العراق ال يفهمون ما يقرؤون
الفــتــاً الى ان اضــطـراب األوضــاع قـاد
الى نــظـام تــعـلـيــمي عـاجــز عن تـقـد
ـهارات األسـاسيـة الى الطالب والتي ا
تـــشــكل أســاس الـــتــعـــلــيم  وتــنـــمــيــة
ـهارات وأضـاف البنك في تـقريره ان ا
ـــهــــارات الــــقـــراءة أحــــدث تــــقـــيــــيـم 
والـريـاضـيات لـلـصـفـوف األولى كشف
انـه حــــتى الــــصـف الــــثــــالـث لم تــــكن

الـغالبية الـعظمى من الطالب الذين 
هارات تـقيـيمـهم قد اكـتسـبوا بـعض ا
األسـاسـية الـكافـية وان أكـثر من 90%
يـعـجزون عن فـهم ما يـقـومون بـقراءته

وغـياب الـتخـطيط للـمشـاريع التـربوية
ـعلـم والـتعـلـيمـية وتـدني مسـتوى ا
ــدرسـ واجلــيــد مـنــهم أهـمل أداء وا
واجــــبـــــاته وانــــســــاق وراء الــــدروس
ـــدارس اخلــــصــــوصــــيــــة وتـــهــــالـك ا
واجلـامعـات والبـنى التـحتـية  األخرى
دارس الذي أدى والـنقص الكبير في ا
دارس الـثنـائيـة والثالثـية الى نـظـام ا
وازدحـام الصفـوف الدراسيـة بالطالب
ــا يــصـعب تــعــلـيــمــهم والــسـيــطـرة
عــلـيــهم والـنــقص الــكـبــيـر في الــكـتب
والــقـرطـاسـ ومـســتـلـزمـات الـدراسـة
ـسـتمـر لـلـمـناهج األخـرى والـتـغـييـر ا
تابعة الدراسية دون تخطيط وغياب ا
واإلشـراف الــتـربـوي وتـقـيـيم عـنـاصـر
دارس الـعـمـليـة الـتعـلـيـميـة وازديـاد ا
األهــلـيــة الـتي ال تــتـوفــر في بـعــضـهـا
ـدارس الــنـظـامــيـة والــفـقـر مــعـايـيــر ا
ـعيـشية لـلمـواطن وتـردي األوضاع ا
ــتــكـــررة عــلى وازديـــاد االعــتـــداءات ا
الــكـوادر الــتـعـلــيـمــيـة وعــدم مـتــابـعـة
الـعوائل ألبنائها والـفساد والرشا وما
تـســرب أسـئـلـة االمـتـحـانـات الـوزاريـة
ـتوسطـة واإلعدادية كل عام لـلدراسة ا
إال دلـــيل فــاضح عــلـى حــجم الــفــســاد
ـستشري في وزارة التربـية والتعليم ا

الذي ينخر أغلب مفاصل الوزارة .
ان تـقـرير الـبـنك الدولي مـؤشـر خطـير

اضـــــطـــــراب األوضـــــاع فـي الـــــعــــراق
وبعضها نتاج عملية سياسية كسيحة
وأحــزاب ســيـاســيــة فــاشـلــة وفــاسـدة
أحـــرقت األخـــضــر والـــيــابـس هــمـــهــا
كـاسب والسلطـة والنفوذ ـناصب وا ا
دمــــــرت كـل شيء فـي الـــــعــــــراق واهم
مــادمــرته الــتــعــلــيم بــكل مــســتـويــاته
أسـاس تـقـدم وتـطـور األ حـتـى خرج
ي جلودة الـعـراق من الـتـصنـيف الـعـا
الـتـعلـيم وتـذيـلت اجلامـعـات العـراقـية
ي لــلـجــامــعـات في الــتــصـنــيف الــعــا
الـــعــالـم وازدادت نــسـب األمــيـــة الــتي
اسـتطاع الـعراق في سبـعينـيات القرن
ـاضي القـضاء عـليـها وازدادت نسب ا
ــــدارس واصــــبـــحت الــــتـــســــرب من ا
ـدارس واجلـامـعات مـنـابـر سيـاسـية ا

. لألحزاب ودينية للمعمم
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وكـل الذي حدث بسبب سيطرة أحزاب
الـسلطة على مناصب  وزارتي التربية
والــتــعــلــيـم والــتــعــلــيم الــعــالي الــتي
ـهنـي ؤهـل وغـير ا أسـندت لـغيـر ا
ـتـخصـصـ وفق احملـاصـصة وغـيـر ا
دراء احلزبية والطائفية التي شملت ا
ـــدارس الــــعــــامــــون وحــــتـى مــــدراء ا
ـية والعلمية وأبـعدت الكفاءات األكاد
اخلـبـيـرة واجملربـة عن اخـذ دورها في
خـدمة الـعمـليـة التـعلـيمـية وتـطويـرها

عـــلى انـــحـــدار وتـــدهــور الـــعـــمـــلـــيــة
الـتعلـيميـة  في العراق يـتطلـب تضافر
ـسـئـولـة وأولـهـا جـهـود كل اجلـهـات ا
احلـكومة ووزارة التربية وكل اخلبراء
ـي الـوطنـي ـتخـصصـ واألكاد ا
ـسـار أوالً ومن ثم الـعـمل لـتــصـحـيح ا
اجلـــاد لــتــطــويـــر الــتــعـــلــيم من خالل
الــتـخـطــيط الـصــحـيح الـذي يــتـضـمن
الئـمـة لكل نـاهج الـدراسـيـة ا وضـع ا
ــــعـــلـــمـــ ورفع مـــرحــــلـــة وتـــدريب ا
ــسـتــلــزمـات مــســتـويــاتــهم وتـامــ ا
الـضروريـة لنجـاح العـمليـة التـعليـمية
من مــدارس حـديــثـة تــتـوفــر فـيــهـا كل
مــتــطــلــبــات الــتــعــلــيم اجلــيــد وكــتب
وقــرطـاســيه وأثـاث ومالعب ريــاضـيـة
ومـخـتـبـرات ومطـاعم ومـرافق صـحـية
ومــاء صــالح لــلــشــرب وإعــادة الـعــمل
ــدرسـيـة والــتـأكــيـد عـلى بــالـتـغــذيـة ا
ــسـابـقـات الـعـلــمـيـة والـفـنـيـة إجـراء ا
واألدبـية والرياضـية ومساعـدة الطلبة
الــــفـــقــــراء مــــاديـــاً وزيــــادة اإلشـــراف
ناهج ـستمرة عـلى تنفـيذ ا والـرقابة ا
ـــعــلــمــ ومــنع وعــلـى مــســتــويــات ا
دارس الـدروس اخلصوصيـة وإبعاد ا
عن الــنــزاعــات الـعــشــائــريـة وتــهــديـد
الـكوادرالتعلـيمية وتأمـ احلماية لها
وتــوفـيــر كل مـا يـؤمـن اجلـو الـدراسي

للطالب .          

ـقـال - حـتـى يـسـتـطـيع الـقـراء تـقـبل ا
هارات الكاتب.. فأي كاتب واالقـتناع 
ــكـنه ان يــنـجح بـدون أن صــحـفي ال 
يـكون له القدرة على الـتحدث والكتابة

بلباقة
ـــصــداقـــيــة فـي الــكـــتــابـــة ونــقل 2- ا
األخـــبــار : يــجـب عــلى الـــصــحــفي ان
يــــكـــــون صــــادقــــا فـي نــــقل األحــــداث
واألخــبـار والـنص الـصــحـفي بـصـورة

عامة
ــصـداقــيـة هي من أهم أســاسـيـات - ا
الــعــمل الــصــحــفـي.. وعــدم وجـود أي
تـفاصـيل هامة في الـعمل الصـحفي قد
يــؤدي إلى نــقل أخــبــار غـيــر دقــيــقـة..
وضــعف مــصــداقــيــة الــصــحــفـي لـدى

الناس
3-  الـتـأكد من مـصـادر األخبـار: يجب
عـــلى الــصـــحــفي اجملـــتــهـــد أن يــقــوم
بـالـتـأكـد من مـصـدر اخلـبـر قـبل نـشره
ونقله إلى عامة الناس فيجب عليه أن
ـعــلـومـات يــحـرص عــلى مـعــرفـة كـل ا
حـتى الـدقيـقـة منـهـا من مـصدر اخلـبر
نـفسه حتى اذا تـطلب ذلك الذهاب إلى
ــصــدر بـنــفــسه حــتى يـكــون اخلــبـر ا
مــعـززا ومــوثـقــا ويـضـمـن أن ال تـكـون

أخباره مزيفة او بعيدة عن احلقيقة.
ــوضــوعـــيــة في كــتــابــة الــعــمل 4-  ا
الـصحفي : مـن أهم أساسيـات النجاح
ــوضــوعــيــة في فـي الــصــحــافــة هي ا
ـوضوعـية كـتـابة الـعمل الـصـحفي وا
هي طـرح احلـقائق لـلجـماهـير ونـقاش
ـوضوعات العامـة دون التأثر باآلراء ا

الــشــخــصــيــة اخلــاصـة فــيــجب عــلى
الـصحفي الـناجح أن يكون مـوضوعيا
فـي كــتـــابـــاتـه وأن يــكـــون قـــادر عـــلى
الـتحدث في كـافة األمور دون االنـحياز
لـــرأيه وأن يـــتـــقـــبل آراء وانـــتـــقــادات
اآلخـرين وأن ينـصت إليـهم وأن يتـميز

تفكيره باتساع األفق.
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تــؤكــد كـل الــقــوانــ عــلى اخالقــيــات
ـوضوعـية.. الـعـمل الصـحـفي.. وهي ا

هنية.. واالمانة وا
ونـــقـل احلـــقـــائق كــــمـــا هي.. من دون
زيــادة أو نــقــصــان.. بــعــد الــتـأكــد من
صـــحـــتـــهــا.. وتـــثـــبـــيت مـــصـــدرهــا..
ومـــحــاولــة عــدم نـــقل االخــبــار من اي

مصدر يشك فيه
وامــام الـســرعـة والـتــطـور الــهـائل في
تـــقــنـــيــات االتـــصــال أصـــبح الـــســبق
الــصـحـفي قـد يــؤدي الى نـقل االخـبـار
قـبـل الـتـأكـد مـنـهـا.. بل األنـكى من ذلك
الـتعـدد الكبـير في الوكـاالت والصحف
االلــكــتـــرونــيــة.. والــضخ الــهــائل من:
االخـبـار.. والتـقاريـر الصـحيـحة وغـير

الصحيحة.. وحرب االشاعات
- هـــنــاك الـــكــثــيـــر من الـــصــحـــفــيــ
الـشباب.. ومحبي الـظهور.. والوكاالت
عادية للعراق.. واالخرى التي تعتمد ا
في تــمــويــلــهـا وهــبــاتــهــا عــلى اعـداء
الـــــعـــــراق.. كل ذلـك أدى الى اخـــــتالط
واطن في ا جعل ا احلـابل بالنابل  
دوامــة االخـبـار واالشـاعـات.. ولم يـعـد

يز ب احلقيقة والوهم

اجــد انــني امـام كم هــائل من االخــبـار
تناقضة.. فكيف العمل  علومات ا وا

زمالئي الصحفي
ـ ال تـــنـــقل خـــبـــرا بـــدون االشـــارة الى
ـصدر مـصـدره والـتـأكـد من ثـقـة هـذا ا

واالشارة اليه في نفس اخلبر
.. ـ ال جتـعل من السـبق الصحـفي هدفاً

بل وسيلة للوصول الى احلقيقة
ـ ال تــخــلط بــ افـكــارك  وتــوجــهـاتك

ونقل احلقيقة
ـ ال تـنـقل خـبرا من مـصـدر ال يـعلن عن

نفسه
ـ ال تــعــيــد صــيــاغــة اخلــبــر حتت ايــة
ذريـعة  وبالتالي قـد يؤدي الى تفسير

اخر
ـواطن بك  أو ـ تـذكـر انك تـفـقـد ثـقـة ا
تــفــقــد قــيــمــتك وســمــعــتك  أو تــضـر
بـــوطــنك وشــعـــبك  بــنـــقل خــبــر دون

التأكد منه
ـ مـهمتك الـيوم نقل االخـبار التي تدعم
اعـــادة االمن لــلـــعــراق.. ولـــيس اثــارة

الفوضى والطائفية
ـ التكن بوقا ألي مصدر كان

ـ ال جتـــعل مـــعــارضـــتك لــشـــخــصـــيــة
ســيــاســيــة.. او مــســؤوال هــدفــا لـنــقل
اخــبــار ضــده أو الــعــكس.. وبــالـتــالي
يؤدي ذلك الى خطر عير محسوب

كـونـوا صـادقـ وأمـيـنـ وشـرفاء في
نقل احلقيقة لشعبكم

وقل أعـــمــلــوا فــســيــرى الـــله عــمــلــكم
ؤمنون ورسوله وا

صدق الله العظيم

بغداد
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اسطنبول

1- نـضع أصابـعنـا  بـع من يـكتب ويـنشـر عـلى أنه صحـفي واعالمي وناشط
ـبتـذل  من خالل الـتسـقيط والـتـشويه .وهـذا مـا راقبـناه  بـدقة وغايـته االبتـزاز ا
وبــالــضــد من بـعـض الـوزراء والــوزارات بــعــيـنــهــا  . ولـكـن الـهــجــمــة الـكــبــيـرة
تصـاعدة  في التشـويش والتسـقيط والتشـويه اخيرا  هي ضـد وزارة التجارة ا
ـثل الطاقة الشـابة واخلالقة في احلكومة عالي الوزير الذي  ورموزها وصـوال 
يتـقدمهـا حسن الـتعامل يـة  ا يحـمله من خـلفيـة عائـلية وخـلفـية علـميـة واكاد

والكياسة واحترام الناس. والغايات واضحة وهي ابتزازية بامتياز !
2- لألسف  شـاعت هـذه الظـاهـرة أخـيـراً وباتـت غول خـطـيـر يـعـمل الى جوار
غـول الـفــسـاد والى جــوار غـول الـطــابـور اخلــامس الـذي شــعـاره " ادفع وخـذ
مـاتريـد وحتى اسـرار الدولـة " .ومانـراه من وثائق واسـرار في مواقع الـتواصل
وراءها هذا الطـابور و بالتنسيق مع الطابور او مع مايسمى  بصحفيي االبتزاز
والتسقـيط/ وللعلم ان هـذا العمل الصـحفي ال يسمى صـحافة استـقصائية .بل
هذا العمل يسمى جحوش الكترونية سائبة تبحث عن فتات من خالل االبتزاز !
3- فـنــنـاشـد  رئـيـس مـجـلس الـقــضـاء االعـلى الــقـاضي الـدكــتـور فـائق زيـدان
ورئـيس احلـكومـة االسـتاذ مـصـطفى الـكاظـمي الـتحـرك الـفوري وبـهـذا التـوقيت
اخلطـير إليـقـاف صحـافـة واعالم االبتـزاز الذي يُـشـهر بـالوزراء والـشـخصـيات
الـعامـة ومـوظـفي الـدولة يـغـلـيك ابـتـزازها وتـعـطـيـلهـا  . وهـنـاك اخـتالف ب من
يـكشف تقـاعس وخمول وضـبابيـة عمل كبـار موظفي الـدولة بغـاية التـصحيح او
الـتــجــديـد او االســتـبــدال وبـ مـن يـســقط ويــشـوه ألغــراض االبـتــزاز …والـذي
الحـظنـاه اخيـرا من هجـوم مكـثف عـلى وزارة التـجارة الـهدف مـنه هو  االبـتزاز
ناقصات والصفقات. ولكن  هناك هدف استراتيجي واحلصول على االموال وا
وهو تعطـيل الوزارة لكي تفشل في توفير مستلزمات االمن العذائي لكي تتحرك

الفوضى والفتنة في الشارع !
WOM « …eNł«

4- فـنرجـو االتفاق بـ احلكـومة والـقضـاء الصدار تـوصيـات رادعة وسـريعاً .
واطالق يـد االجـهزة االمـنـيـة للـقـيـام بواجـبـاتـها جتـاه هـذه الظـاهـرة الـتي دمرت
ـوظــفـ الـكــبـار وشـوهت ســمـعـة وعــطـلت عــمل الـوزراء وا مـؤسـســات الـدولـة 
الــعـراق.. وان بــعض االجــهـزة االمــنــيـة قــد بــاشـرت  بــالـفــعل بــاعــداد مـلــفـات
ومــخــالــفــات وتـســجــيالت وعالقــات  هــؤالء الــذين هم دخالء عــلى الــصــحــافـة
واالعـالم. وانتظـر تلك االجهـزة  االشارة لألنـقضاض عـليـهم .. وللعـلم ان هناك
جـهات وشـخـصيـات في الـدولـة ومنـهـا امنـيـة رفيـعـة حتمي هـؤالء ومـثلـمـا كانت

واال سنكشفها للرأي العام ! حتمي ( جوجو) واخواتها - فيجب ردعها 
الوزراة االهم .. وزارة التجارة

رتبـكة اقتصـاديا بسبب جـائحة كورونا ـية واالقليـمية ا 1- نـتيجة الـظروف العا
ي ومن ثم احلـرب الروسـية االوكـرانيـة التي ضـربت جوهـر ومركـز الغـذاء العا
عـنـيّة بـقوت بـاتت وزارة التـجـارة من اهم الوزارات في الـعـراق. ألنهـا الـوزارة ا
الـشعب وتوفـير األمن الـغذائي لـلنـاس. وان هذه القـضيـة  ليـست نزهـة وليست
عـيـشة غـيمـة عـابرة. بل هـي اشد فـتـكاً من احلـروب الـعسـكـريـة. ألنهـا مـعنـيـة 

واستقرار الناس واجملتمعات غذائيا لكي تشعر باالمن واالستقرار .  
2- ومن واجب الـدولة واحلـكومـة توفـير االمن الـغذائي لـلنـاس وبظـروف سلـسة
.وهذا يـحتم تـوفيـر البـيئـة الـصحـية لـوزير الـتجـارة وكوادر وزارة الـتجـارة لكي
يعـملـوا بجد وبـاجواء صحـية للـمحافـظة على االسـتقرار الـعذائي .وهو الـتحدي
واالنــســداد والـــفــوضى  اجلــديــد احلــكــومـــة والــدولــة بــعـــد حتــديــات  داعش 
الـسيـاسي وهو حتـدي معركـة االمن الغـذائي.. وهناك من يـريد ان يـفشل وزير
ــهــمــة الدامــة الـفــوضـى وعـدم الــتــجـارة وكــوادره ويــفــشل وزارة الــتــجــارة بــا
االستـقرار وادامـة حـياة وعـمر غـول الفـساد. فـنـرجو احلـذر ونخـاطب احلكـومة
والـقــضــاء الــتــصــدي لــعــصــابــات االبــتــزاز الــصــحــفي واالعالمـي واجلــيـوش

االلكترونية التي وراءها جهات مشبوهة ! 
ـوقر حـدد واجبـات حكومـة تصـريف االعمـال بتـوفير 3- ان الـقضاء الـعراقي ا
(الـغـذاء  والكـهـربـاء  والدواء  واألمـن ) وان الغـذاء واألمن من أهم واجـبـاتـها
.وهذا يـحتم عـلى احلـكومة الـوقوف وبـحزم بـوجه الدخـالء على مـهنـة الصـحافة
واالعـالم والذين باتـوا يشكـلون خـطرا على سـمعة الـعراق وعـلى االمن الداخلي
.واخـيرا باتـوا خطرا عـلى وزارة التجـارة بغايـة ابتزازهـا وتعطـيلها فـي مواجهة
الـتحديات مـن اجل توفير امن غـذائي معقـول ليتـحقق النـجاح للعـراقي ومـثلما

جنحوا على داعش والفوضى وعلى مشاريع الفتنة من قبل !
ـواضـيع ـوضـوع الـذي بـات من اهم ا نـكـتـفي بـهـذا الـقـدر … ولـنـا عـودة لـهذا ا

والتحديات !
{ عن مجموعة واتساب
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ســـــحب مـــــيــــاه اخلـــــلـــــيج الى عـــــمق
الــصـحــراء الـغــربــيـة من خالل انــشـاء
قـنـاة نـاقلـة رئـيسـيـة تـمتـد من اخلـليج
الــعـربي الى شــمـال مــحـافـظــة االنـبـار
قـرب احلـدود الـسـوريـة  ,وانـشـاء اربع
بـحـيـرات رئيـسـية فـي اربع محـافـظات
ــثـنى - الـنـجف - وهـي ( الـبـصـرة - ا
االنـبــار ) يـتم مـلـئـهـا من خالل ربـطـهـا
بـالقناة الـناقلة الـرئيسية  ,وايـضا يتم
ربط الــبــحــيــرات االربــعــة بــبــعــضــهـا
بــقـنـوات ثـانـويــة من اجل خـلق تـوازن
ائية نطقة ا اكثر وزيادة مساحة ا

شروع: فوائد ا
- الـقــضـاء عـلى الـتـصـحـر والـتـخـلص
ومن االتـريـة بـسـهـولـة وسـرعـة كـبـيـرة
بــدل زراعـة االشــجــار الـتي تــسـتــغـرق

سنوات طويلة لتنمو وتكبر

- تــلــطـــيف االجــواء من خالل حتــويل
االجـواء اجلافة احلارة الى رطبة واقل
ــعـدالت الـعــالـيـة من حــرارة نـتـيــجـة ا
الـتبـخر الذي سـيحصل بـفعل احلرارة

العالية
كعبة اذا الي من االمتـار ا - مـئات ا
ــــلــــيــــارات (حــــسب نــــسب لـم تــــكن ا
تـكون سوف ـاء ا الـتبـخر) من بـخار ا
تــتـــحــول الى غــيــوم لـــتــغــطي ســمــاء
الــعــراق الــتي ســوف تــسـبـب تـســاقط
االمــطــار الـغــزيــرة الـتي ســوف تــمـلئ
ــائــيـة الــعــذبـة االنــهــار واخلـزانــات ا
وتـسـاهم فـي سقـي الـنـبـاتات بـالـتـالي
سـوف تـتـحـول كل اراضي الـعراق الى
اراضـي خــصــبــة وصــاحلــة لــلــزراعــة
ياه وايضا القضاء على ازمة شحة ا
ـكـعـبة من - وجـود مـلـيـارات االمتـار ا
ــاء الـذي ســوف يـتــكـاثف الى بــخـار ا
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غــيــوم ســوف يــخــلق مــنــطــقــة ضــغط
ا سوف يستقطب مـنخفض بالعراق 
ــوجـات الـشــمـالـيــة الـرطـبــة الـبـاردة ا
القادمة من اوروبا التي بالتالي تسبب
سـتمر  ,وايـضا هذا تـساقط االمـطار ا
ـنع مجيء نـخـفض سوف  الـضـغط ا
ـوجات احلـارة اجلنوبـية واجلنـوبية ا
ـتـربة ـوجـات االفـريـقيـة ا الـشـرقـية وا
الـى الـــعـــراق  ,عــــكس فـــكـــرة احلـــزام
االخـضر الـذي سوف يـقاوم الـعواصف

نعها  الترابية وال 
- خـلق منطـقة جذب سيـاحي ومتنفس

ناطق والعراقي  الهالي ا
ــيــاه - تــولــيـــد الــكــهــربــاء من خالل ا

تدفقة خالل االودية والقنوات ا
- زيـــادة الــتـــنــوع الــبـــيــئـي والــثــروة
الـسمـكية واحلـيوانيـة وموطن للـطيور

هاجرة ا
- فــوائـد اقــتـصــاديــة من خالل تـربــيـة
ساحات الزراعية االسماك وزيادة ا

شروع: امكانية تنفيذ ا
ـشـروع ال يتـطلـب ميـزانيـة خـيالـية - ا
ألن الـفكرة عبارة عن حفر قناة رئيسية
تـشـبه قنـاة الـسويس ( يـعـني امـكانـية
تــنــفـيــذهــا واردة ) وانــشـاء بــحــيـرات

باعماق ال تتجاوز  3-2متر 
- اســـــتــــغالل االوديـــــة الــــتي تـــــمــــلئ
الـصحراء الغـربية مثل وادي حوران و

وادي األبيض وغيرها
شروع طلوبة لـتنفيذ ا ـعدات ا - كل ا
متوفرة بالعراق من حفارات وآليات

ــشــروع ال تــتــجــاوز - مــدة تــنــفــيــذ ا
الثالث سنوات

مـقـارنة مـشروع الـبـحيـرات مع احلزام
االخضر :

- الـبـحـيـرات تـمـنع مـجيء الـعواصف
الترابية نهائيا  ,احلزام االخضر يقلل

نعها تأثيرها فقط وال 
- الـبـحيـرات تـخفض درجـات احلرارة
الـى الثالثيـنات او اقل في عـز الصيف
 ,احلزام االخضر يلطف االجواء فقط
- الـبــحـيـرات تـسـبب تـسـاقط االمـطـار
ياه الـعذبة  ,احلزام وزيـادة مخـزون ا

ياه االخضر يستهلك ا
- الــبـحــيـرات دائـمــيـة وال تــنـتـهي وال
تـتأثر  ,احلـزام االخضـر عرضة لـلتلف

او االوبئة واحلرق 
- الــبـــحــيــرات ال حتــتــاج الى عــنــايــة
الحــــقــــة وادامـــة  ,احلــــزام االخــــضـــر

يحتاج الى عناية مستمرة
- الــبــحــيــرات نــتــائــجــهـا فــوريــة في
الـــقــضـــاء عــلـى الــتـــصــحــر  ,احلــزام
االخــضــر يــحــتـاج من 5-10 ســنــوات

لموسة للحصول على النتائج ا
ـكن ان - الــبـحـيــرات اكـثـر امــنـاً وال 
تـــــكـــــون امـــــاكـن لـــــلـــــجـــــري..مـــــة او
س..حلـــة  ,احلـــزام الـع..صـــا..بــــات ا
االخــضـر يـعــتـبـر من االمــاكن الـرخـوة

امنياً 
ــشــروعـ مـع بـعض - لــو يــتم دمج ا

فسوف تكون النتائج اكبر
 والقائمة تطول ........

بغداد
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دير ـراجع ا نـاقصة اعاله عـلى ان يكون ا كاتب لالشـتراك في ا ١- يسر شـركة مصـافي اجلنوب / شـركة عامة بـدعوة اصحـاب الشركـات وا
ناقصة. فوض او وكيل له بوكالة رسمية صادرة ومصدقة من كاتب العدل او مخول عن الشركة مزود بكتاب رسمي يذكر فيه رقم ا ا

شتريـات ودفع قيمة الـبيع  للوثـائق القياسـية للمـناقصة الـبالغة (١٥٠٫٠٠٠ ديـنار) مائة ٢- تقد طلب حتـريري معنـون الى قسم العقـود وا
فعول وشهـادة تأسيس الشركة على ان ال يقل رأسمال الشركة قاول نافذة ا وخمسون الف دينار عراقي فقط مع صورة من هويـة تصنيف ا

عن (٢) اثنان مليار دينار عراقي.
٣- الكلفة التخمينية تبلغ (٣٧٩٫٠٠٠٫٠٠٠ دينار) فقط ثالثمائة وتسعة وسبعون مليون دينار عراقي.

طـلوبة (٧٫٥٨٠٫٠٠٠ دينار) فقط سـبعة مليون وخـمسمائة وثمـانون الف دينار عراقي صادرة من مـصرف معتمد لدى ٤- التأمـينات االولية ا
شركة مصافي اجلنوب ونافذ لغاية ٢٨ يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري.

وقع االلكـتروني للشركة ( www.src.gov.iq)  ولالستفسار عن اية قدمي العـطاء الراغب في احلصـول على معلومات اضـافية زيارة ا  -٥
. (contracts@src.gov.iq) كنكم مراسلتنا على البريد االلكتروني التالي معلومات 

٦- يتم تـسليم الـعطاءات في مـقر شـركة مصـافي اجلنوب - شـركة عـامة / غرفـة جلنة فـتح العطـاءات احمللـية واخر مـوعد الستالم الـعطاءات
صادف ٢٠٢٢/٨/٣  وفي حالـة مصادفة يوم الغـلق عطلة رسميـة يستمر االعالن الى ما بـعد العطلة السـاعة الثانية عـشر ظهرا ليوم الـغلق ا

تأخرة. ناقصة وسيتم رفض العطاءات ا ويعتبر اليوم الذي يلي العطلة اخر يوم لغلق ا
ناقصة الساعة العاشرة صباحا يوم ٢٠٢٢/٧/٢٧ في مقر الشركة الكائن شاركـ في ا ؤتمر لالجابة على استفسارات ا ٧- سيكون انعقاد ا

في محافظة البصرة / الشعيبة .
ناقصة. ناقص وتوقيع محضر مشترك بذلك قبل موعد غلق ا وقعي من قبل ا ٨- اجراء الكشف ا

ـسعرة (ضمن اجلزء الرابع حصرا) طـلوبة وجداول الكميات ا واصـفات الفنية ا ٩- يتم تقد اجلـزء الرابع من الوثيقة القـياسية بعد ملئ ا
طلوبـة على ان تكون مـوقعة ومخـتومة على جـميع اوراقها واصفـات ا وحـسب ما موضح في الـوثيقة وتـقد اجلزء اخلامس لـلتأكيـد على ا
ـناقصة مع فوض ورقم واسم ا ـدير ا ومـغلفـة في ظرف واحد مغـلق ومختوم مـثبت عليـه العنوان الـقانوني الكـامل للشركـة مع رقم موبايل ا

طلوبة والتأمينات االولية. ستمسكات ا تزويدنا بقرص (CD) للوثيقة كاملة اضافة لظرف ثاني يتضمن ا
ا ا تتطـلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامـها المالء اجلزء الرابع منها فسيتم استبعاد عطاءه   ١٠- في حال عدم التزام مقدمي العطاءات 

. يقتضي مراعاة ذلك عند التقد
قاول النافذة : شهادة تأسيس الشركة احملضر االول للتأسيـس قرار التأسيس وهوية التصنيف ا طلوبة عنـد التقد ستمسكات ا  ١١- ا
فوض دير ا الهوية الـضريبية واسـتخدام الرقم الـضريبي تأيـيد سكن مصـدق خاص بعنـوان الشركة تأيـيد حجب البـطاقة التـموينيـة عن ا
نـاقصات معـنون الى شركة مصـافي اجلنوب براءة ذمة من انـعة من الهيـأة العامة للـضرائب لالشتراك في ا كـتب كتاب عدم  لـلشركة او ا

دائرة الضمان االجتماعي.
طلوبة في اجلزء الثالث من الوثيقة القياسية وخالف ذلك سيتم استبعاد العطاء.  ١٢ - يجب مراعاة تقد السيولة النقدية ا

ناقصة على ان تكون عملة العطاء بالدينار العراقي.  ١٣- حتديد مدة نفاذية العطاء بفترة (٩٠) يوم من تاريخ غلق ا
ثليـهم الراغب بـاحلضور الى مقـر شركة مصـافي اجلنوب - شركـة عامة / غرفة  ١٤- سـيتم فتح العـطاءات بحضـور مقدمي العـطاءات او 

جلنة فتح العطاءات احمللية في نفس اليوم الساعة الواحدة ظهرا او اليوم التالي في الساعة التاسعة صباحا.
 ١٥- ضـرورة تقـد الـشـركات شـهـادة خاصـة بـاجـتيـاز الـعـاملـ لـديهم دورات الـ HSE (الـسالمـة والـصـحـة والبـيـئـة) او ادخـالـهم بدورات
الـسالمـة والـتي تـقـام في مـقر شـركـتـنـا مقـابل كـلـفـة (٥٠٫٠٠٠ خـمسـون الف ديـنـار عـراقي لـلشـخص الـواحـد) وتـزويـدهم بـباج تـعـريـفي بـعد

اجتيازهم الدورة وقبل الشروع بتنفيذ االعمال داخل الشركة.
 ١٦- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

ـبـلغ (١٠٫٠٠٠) عشـرة االف ديـنـار ورسم طابع نـاقـصـة اجور اخـر اعالن بـاالضافـة الى تـسـديد رسم عـدلي   ١٧- يـتـحـمل من ترسـو عـلـيه ا
بنسبة (٠٫٠٠٣) من قيمة العقد ورسم هندسي بنسبة (٠٫٠٠٠٥) من قيمة العقد قبل توقيع العقد

 ١٨- سيـتم تنـفيذ الـعطاء من خالل اجـراءات العطـاءات التـنافسـية الوطـنية الـتي حددتهـا تعلـيمـات تنفـيذ العـقود احلكـومــية رقم (٢) لـسنة
. ٢٠١٤

ناقصة في اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء على اسباب مبررة دون تعويض مقدمي  ١٩- جلهة التعاقد احلق في الغاء ا
العطاء.
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ناقصة. ١- تكون نفاذية العروض (٩٠) يوم من تاريخ غلق ا
نـاقصة وقـبل موعـد ال يقل عن (٧) ايـام من تاريخ غلق شاركـ في ا ـؤتمر اخلـاص لالجابـة على استـفسـارات ا ٢- سيـتم انعـقاد ا

صادف يوم  ٢٠٢٢/٦/٢٣ . ناقصة وا ا
دة ال تقل ـناقصة  فـعول الى ما بعد انتـهاء مدة نفاذية الـعطاء احملددة في وثائق ا ٣- تكون مدة نـفاذية خطاب الضـمان سارية ا

عن (٢٨) يوم.
دير العام. كتب السيد ا ٤- يكون مكان وموعد فتح العطاءات الساعة الثانية عشرة في ٢٠٢٢/٧/٤ في قاعة االجتماعات 
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كـاتب او االشخاص الـطبـيع لـتقد عـطاءاتهم ١- پسـر الشـركة العـامة لتـجارة احلبـوب االعالن لذوي اخلـبرة من الشـركات او ا
للعمل اخلاص بـ (حتميل وتفريغ احلبوب في فرع السليمانية).

وازنة االحتادية وينوي استخدام جزء منها  لتنفيذ الية  ضمن ا ٢- تتوفر لدى (الشركة العامة لتجارة احلبوب) التخـصيصات ا
اخلدمات (اعمال التحميل والتفريغ لكميات احلبوب التي تخص فرع السليمانية).  

ناقصـة باللغة (العربية ) بعد تقـد طلب حتريري الى الشركة العامة لتجارة ٣- بامكان مـقدمي العطاء الراغب في شراء وثائق ا
عظم - مدخل الشيـخ عمر - الطابق االول) وبعد دفع قيـمة البيع للوثائق غير احلبـوب / القسم القانوني الكائن فـي بغداد - باب ا
علومات زيد من ا ستردة البالغة (٧٥٠٠٠٠) سبـعمائة وخمسون الف ديـنار بامكان مقدمي الـعطاء الراغب في احلصـول على ا ا

ب في أعاله.  على العنوان ا
ستمسكات التالية: ٤- يرفق مع العطاء ا

انعة من الهيئة العامة للضرائب. - كتاب عدم 
قدم العطاء دنية  - هوية االحوال ا

- بطاقة السكن
- البطاقة التموينية

- شهادة تأسيس الشركة بالنسبة للشركات
عظم - مدخل ٥- تسـلم العطـاءات إلى العنوان االتي (الـشركة العـامة لتجـارة احلبوب / القـسم القانوني الـكائن في بغداد - بـاب ا
ـصادف ٢٠٢٢/٧/٤ وسوف ) ا ـوعد احملـدد لغايـة السـاعة الثـانيـة عشر ظـهرا من يـوم (االثن الشـيخ عمـر - الطابـق الثاني)  في ا
ثليـهم الراغب بـاحلضور في العـنوان (الشركة ـتأخرة وسيـتم فتح العطـاءات بحضور مـقدمي العطـاءات او  تـرفض العطاءات ا
دير ـعظم - مـدخل الشيخ عـمر - الـشركة الـعامة لـتجارة احلـبوب - قـاعة مكـتب السيـد ا الـعامـة لتجـارة احلبوب / بـغداد - باب ا
ـــوافـق ٢٠٢٢/٧/٤ يـجب ان تـتـضـمن الـعـطـاءات الـعـام) في الـزمــان والـتـاريخ (الـسـاعـة الـثـانـيــة عـشـر ظـهـرا من يـوم (االثـنـ ) ا
بلغ (١٠٠٠٠٠٠٠٠) طـلوبـة من مقـدمي العـطاءات ومدة نـفاذيـتهـا (خطـاب ضمـان مصـرفي او صك مصـدق) و التـأمينـات االوليـة ا
ركـزي العـراقي علمـا ان الشـركة غيـر ملـزمة بقـبول اوطأ مائة مـليـون دينار عـراقي صادر من مـصرف معـتمد فـي العراق / الـبنك ا

العطاءات.
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الفقرةت
بلغ كتابة ا

الكلفة التخمينية
بلغ رقما ا

١

٢

٣

تفريغ احلبوب الفل

حتميل احلبوب الفل
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الفان وخمسمائة دينار / طن

الف وسبعمائة وخمسون دينار / طن

مليوني دينار شهريا
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الــلــســانــيـات الــذي يــعــالج الــوظــيــفـة
الــشـعــريـة في عالقــاتـهـا مـع الـوظـائف
األخــرى لـلـغــة وكـذلك تــهـتم الـشــعـريـة
ـعـنى الــواسع لـلــكـلـمــة بـالـوظــيـفـة بــا
الــشـعــريـة ال في الــشـعـر حــسب. حـيث
تــهـيـمن هـذه الـوظـيــفـة عـلى الـوظـائف
ـا تهـتم بـها   أيـضاً األخـرى لـلّغـة وإ
خــارج الـشــعـر حــيث تــعـطي األولــويـة
لــهـذه الـوظــيـفـة أو تـلـك  عـلى حـسـاب
الـوظيـفة الشـعرية ,وفي نص  –دعـيني
 –في الـتـحلـيل اللـسـاني ترتـيب الوقت
جـــمـــلـــة حتـــتـــاج الى حتـــلـــيل ولـــيس
بـالتـفسـير الـعام ,فـاجلمـلة الـشعـرية ال
تــقــابل االدراك ,وهـي نــوع من الــشــعـر

عنوي وثلم الداللة وإعادة انتاجها. ا
دعيني أرتِّبُ الوقتَ 

عفواً 
لم يَكُنْ قصدي 

دعيني أرتِّب الفوضى 
دعيني أقتفي أثراً

سَمِّيْتهُ بلدي.
ـعــنـويـة تــفـســيـر مــفـهــوم الـضــرورة ا
الــلـيـبــرالـيـة في قــصـيـدة الــنـثـر ,لـيس
بــسـيـاق اسـتـدالل ,بـل هـو تـصـاعـد في
الـقيمة والفن نحو ثلم الداللة ,والبد أن
نــؤكــد عـلـى أنه يـرتــبط بــالــلـســانــيـات
ووفق وظـيـفـة الكـلـمـة واجلمـلـة ايـضا,
وتــعـــدي الــلــغــة فـي جتــاوز مــســتــوى
الــتـوصـيل  ومن األهـمــيـة أال نـقـر بـأن
ذلك الــرأي نـهــائـيـا وال خــالـصـا كــلـيـا,
ـوضـوعي لـلـشـعر وهـو في الـتـفـسـير ا
ــثل حــالــة بــيــنــيـة ,وال يــنــحــدر فـيه
ـــعــنى الـى افق الــعــام ,بـل تــســتــمــر ا
ـعـنى ,وفـي قـصـيدة  –هـنـاك مـنـاورة ا
كـان البلد  –وتـصاعد النـفس الشعري,
والـتـحول من الـذات الى الوطن ,والـذي
هــو االحـــســاس الــعــام عــنــد اجملــتــمع
احلـقـيـقي ,فــالـتـحـول الـوعي الـشـعـري
لـــيس من الـــذات اخلــارجـي الى الــذات
ــوقف, الـــداخــلــيــة ,بـل اشــتــركـــا في ا
والــكالم قـد قـيـل كـثـيـراً ,لــكن اخلـطـاب
الـشـعـري ال يـقـاس كـمـا الـكالم واحلس

االجتماعي أيضا. 
لم يعتدْ بلدي 

على اإلنتقالِ من مكانهِ 
كانت األنهارُ تأتي إليهِ 

من كل اجلهاتْ 
وتأتي إليهِ اجلبالُ 

كانت األرضُ ومنْ عليها  
.. طوعَ نظرتهِ

إن الـضرورة الليـبرالية في مـجموعة –
بالد الـوجع - عدة تـراكبات تـكاد تكون

تــشـــبــيــهــا كــمــكـــعب في رأيي  وهــذه
الـتـراكبـات هي عـنـاصر بـنـاء القـصـائد
من اجلــهــة الــتــقـلــيــديــة  ومن اجلــهـة
ــكــعب االخـــرى تــمــثـل ذلك الــتــراكـب ا
بــنـشـاط مــخـالف لــنـشــاطـهـا الــشـعـري
ـعتـاد وتتـجلى أهـميـة تلـك الضرورة ا
الـشعـرية الفـنيـة عبر ادواتـها وتـشترك
فـي ذلك ثـــقـــافـــة الــــشـــاعـــر وتـــوهـــجه
الــداخــلـي والــوعي واحلس اجلــمــالي
فـتشكل الضـرورة مجمل تلـك العناصر
وأعــتـقــد هي ال تـتــجـلى مــبـاشــرة بـكل
االحـوال ألنها تـكاد تكـون كما الـشعرية
ا هي تقنية وفي نص – قـيمية أكثر 
الـسـيـاج  –الــذي يـبـدأ بـحـوار شـعـريـة
لــكن مـبـاشــر لـسـانـيـا ,ومـن ثم يـصـرخ
الـنص ,وكــأنه يـقـول انـا الـوطن ,خالل
ـنـفعل داخـل النص الـنـشـيـد الـروحي ا

وفي الذات أيضا .
ألنشيد الذي فقدنا 
بريقهُ في الطرقاتْ 

أيقظنا 
حمَّلنا أوجاعهُ ومضى 

ألنشيدُ آلَمنا 
ألنشيدُ بعثرنا
والنشيد يجمعنا

من الـطـبـيـعـي أن دور الـضـرورة يـتـأكد
في مـا نلمسه من اخـتالف في القصائد
وفـي الذات والوعي الشعري أيضا رغم
االدوات والــــعـــنـــاصـــر والــــشـــعـــر في
الــقـصـائـد أكـثـر تــمـيـيـزاً في الـضـرورة
الــشـعــريـة الــلـيــبـرالــيـة وإن كــان هـذا
أسـميه الضـرورة اجلوهريـة ولكن تلك
الـسـمـة في وجودهـا احلي دائـما تـعـبر
عـن الـضـرورة بـالـوعي ولـيس الـتـاريخ
والـذات اخلارجية وامام مجمل النفس
الـشـعري فـهو داخـل الضـرورة من تلك
الــضــرورة  فــهم الــقـيم الــشــعــريـة وال
تـزول لـلضـرورة الشـعـرية بـالتـطور في
نـوع جديد كمـا في القصائـد في النثر

الليبرالي احليوي .

"أوهام ليـبرالـية القـرن التـاسع عشر"
ــدعم هــذا الــهـجــوم بــكــلــمـات إلخ ويُ
مسـيـئـة مـثل "رومـانـسي" و "عـاطفي"
ـا أنهـا ال حتتـوي على مـعانٍ والتي 
متفـق عليـها تـكون عـصيـة على الرد.
وبهـذه الطـريقـة يـجري االلـتفـاف على
اجلـــدل الـــدائـــر بــعـــيـــداً عـن جـــوهــر
رء أن الـقضـيـة احلـقـيـقـيـة. وبـوسع ا
يـقـبل الـنــظـريـة الـشـيــوعـيـة ومـعـظم
تنـورين يقبـلون بـها والتي مـفادها ا
بـأن احلـريـة احلـقـة سـتـكـون حـاضرة
فـقط في مـجــتـمع خـال من الــطـبـقـات
ـرء يـكـاد أن يـكــون حـراً عـنـدمـا وأن ا
يعمل لـتحقـيق مثل ذاك اجملـتمع. لكن
وسط هذا اجلـدل يـتـسـلل الـزعم الذي
ال أسـاس له من الــصـحــة بـأن احلـزب
الـشـيـوعي نـفــسه يـهـدف إلى حتـقـيق
مـجـتـمع خـال من الـطـبـقـات وأن هـذا
الــهـدف فـي طـريــقه إلـى الـتــحــقق في
االحتــاد الــسـوفــيــتي. وإذا مــا ســمح
لــلـــزعم األول ان يُـــســتـــتـــبع بـــالــزعم
الـثـاني فـان ذلك يــعـني أن لـيس ثـمـة
انـقــضــاض عـلى الــفــطـرة الــســلـيــمـة
كن تـبريره. وآداب التـعامل الـذي ال 
لــكن في خــضم هــذا اجلــدل احملــتـدم
ـــغض الـــطـــرف عن نـــقـــطـــة اخلالف يُ
الرئـيـسيـة. إن احلـرية الـفـكريـة تـعني
حريـة أن تـكـتب مـا تـراه ومـا تـسـمعه
وما تـشعر بـه وأال تكـون مُجبـراً على
فـبـركـة حـقـائق ومـشـاعـر خـيـالـيـة. إن
عهودة ضـد "الهروب من اخلطابـات ا
الـواقع" و "الـفـرديـة" و "الـرومـانـسـية"
ة وما شابه ذلك تكـاد تكون أداة جر
تهدف إلى جعل حتريف التاريخ يبدو

. محترماً
قــبـل خــمـــســـة عــشـــر عـــامــاً إذا أراد
شخص ما الدفاع عن احلرية الفكرية
كـــان عــــلـــيه أن يــــدافع عـــنــــهـــا ضـــد
احملافظـ وضد الكـاثوليـكي وإلى
حــد مـــا ضــد الـــفــاشـــيــ الـــذين لم
يكونوا عـلى قدر كبيـر من األهمية في
رء أن انكـلـتـرا. أمـا الـيـوم فـان عـلى ا
يـــدافع عن احلـــريـــة الــفـــكـــريـــة أمــام
الشـيوعـي و"أنـصارهم". يـتعـ عدم
ـبـاشـر حلـزب ـبـالـغـة في الـتــأثـيـر ا ا
شيـوعي بـريـطانـي صغـيـر لـكن ليس
ثـــمـــة شـك حـــول الـــتـــأثــــيـــر الـــســـام
لألســاطــيــر الـــروســيــة عــلى احلــيــاة
الثقافية االنكليزية. ولهذا السبب فان
ـعـروفـة تـتعـرض لـإلخـفاء احلـقـائق ا
والتشويه إلى حـد يدفع إلى الشك في
إمـكــانــيــة الـقــيــام بـتــســجــيل صـادق
لــلــتــاريخ في عـــصــرنــا احلــالي عــلى
االطالق.  دعوني أعـرض دليالً واحداً
ــكن من بــ مــئـــات األمــثــلـــة الــتي 
انيا االستشهاد بها. عندما انهارت ا
اتـضـح أن أعـداداً كــبــيــرة من الـروس
السـوفييـت ـ أغلـبهم غـيّروا مواقـفهم
من دون شك لـدوافع غـيـر سـيـاسـية ـ
ـانـيا. وصاروا يـقـاتـلـون إلى جـانب ا
كــمــا أن جــزءًا صــغــيـراً لــكــنـه جــديـر
بــــاالهـــــتــــمــــام مـن األســــرى الــــروس
ـــشــــردين رفــــضــــوا الـــعــــودة إلى وا
االحتاد السوفيتي وأن بعضهم على
األقـل أُعـــــــــيـــــــــد إلـى بـالده خالفـــــــــاً

لرغبـــــته.
وقع االلكتروني قال على ا { بقية ا

إلــــقــــاء احملــــاضــــرات واخلــــوض في
.  أنا النقاشات يعـرف هذا االمر تماماً
ال أحــــاول هـــنــــا الــــبــــحث في الــــزعم
ـعـهـود بأن احلـريـة وهـم أو االدعاء ا
بـأن احلــريـة في الــبـلـدان الــشـمــولـيـة
ـــا هـي عـــلـــيه فـي الـــبـــلـــدان أوسع 
قراطـية لكني احتـدث عن مفهوم الد
أكثـر قـبـوالً وأشـد خـطـورة مـفـاده بأن
احلريـة غـيـر مـرغوب بـهـا وأن األمـانة
الــفـكــريــة شــكل من أشــكــال األنــانــيـة
عـاديـة للـمـجتـمع. عـلى الرغم من أن ا
ـســألــة تـقع جـوانب أخــرى من هــذه ا
طـروحة ـواضـيع ا عادة في مـقـدمة ا
لكن اجلـدل يـدور حول حـرية الـتـعبـير
والــصــحـافــة الــلــتــ تــعــدان جــوهـر
اخلالف والــــذي بــــدوره يــــتــــلــــخص
سألـة النـزوع إلى الكـذب. إن جوهر
الـنـقاش فـي هـذه احلالـة يـنـصب عـلى
احلق فـي الـــــكــــتـــــابـــــة عـن األحــــداث
كن عاصـرة بصـدق أو بأكبـر قدر  ا
من الـصـدق يـتــسق مع حـاالت اجلـهل
والـتـحـيـز وخــداع الـذات الـتي يـعـاني
مـنـهــا بـالــضـرورة كل مـراقـب. بـقـولي
هــذا قـــد أبـــدو وكـــأني أقـــول بــشـــكل
مـــبـــاشـــر إن الـــتــــقـــريـــر الـــصـــحـــفي
"الريبورتاج" هو الفرع االدبي الوحيد
ذو األهمـية: لـكـنني سـأحاول في وقت
الحق أن أبـــــيّن أن فـي كل صـــــنف من
ــــا في جــــمــــيع صــــنــــوف األدب ور
صـنـوف الـفن تـبـرز بـشكـل أو بـآخر
. ـسألـة ذاتـهـا بـصـيغ أكـثـر وضـوحاً ا
في غــــــضـــــون ذلـك من الــــــضـــــروري
التـخلـص من االمور الـتي ال صـلة لـها
وضوع والتي غالـباً ما تكتنف هذا با

اجلدل.
يـحـاول أعـداء احلـريـة الـفـكـريـة دائـما
إظـهــار قـضــيـتــهم وكــأنـهــا دعـوة إلى
االنـضــبــاط مـقــابل الـنــزعــة الـفــرديـة.
ــقــابل مـســألــة احلـقــيــقـة وتُـركَـنْ بـا
مقـابل الالحـقـيقـة في مـكـان بعـيـد قدر
اإلمكان. على الرغم من تعدد اجلوانب
ـوضوع فالـكاتب الذي ذات الصلـة با
يرفض الترويج ألفـكاره يوصف دائماً
بأنه مـجرد أنـاني. ويُتـهم هذا الـكاتب
أمـا بـأنه يــرغب بـعـزل نــفـسه في بـرج
ـــظـــهــر شـــخـــصــيـــته عـــاجي أو أنه يُ
االســتـعــراضــيــة أو أنه يــقــاوم تــيـار
احلتـمـية الـتـاريخـيـة في محـاولـة منه
للتشبث بامتيـاز غير مشروع. يتشابه
الــــكــــاثـــــولــــيــــكـي والــــشــــيـــــوعي في
ـكن أن افـتــراضــهــمــا أن اخلـصـم ال 
يــكـــون أمــيـــنـــاً وذكــيـــاً في آن واحــد.
ويزعـم كالهـما ضـمـنـاً بـأن "احلـقـيـقة"
سبق وأن اتـضحت وأن الـزنديق إذا
لم يكن ببسـاطة أحمـقاً فانه يدرك
ســراً هــذه "احلــقــيــقــة"
ويـكــاد يـقــاومـهـا
بــدوافع أنــانــيــة.
في األدبــــــــيــــــــات
الــــشــــيــــوعــــيــــة
يـتـخــفى يـتــسـتـر
الـــهــــجــــوم عـــلى
احلـريـة الــفـكـريـة
عادةً وراء خطاب
يدور حـول "فردية
الـــــبـــــرجـــــوازيــــة
الــــصــــغــــيـــرة" و

اختالف صنوفهم إلى موظف ثانوي
يعـمل عـلى وفق مـفـاهـيم يـتـلـقـاها من
األعــــــلـى وال تــــــقــــــول لـه إطـالقــــــاً كل
احلـقــيـقــة. وفي صـراعه ضــد قـدره ال
يـتـلــقى الـكــاتب أي دعم من عــصـبـته;
بـعــبــارة أخــرى ال تــوجـد أيــة هــيــئـة
اسـتشـاريـة فـاعـلـة تـطـمـئنـه بأنـه على
ــاضي عــلى اجلـانـب الـصــواب. في ا
أيـــــة حـــــال طـــــيـــــلـــــة قـــــرون عـــــهــــد
البروتـستـانية اخـتلطـت فكرة الـتمرد
مع فــكــرة الــنـــزاهــة الــفــكــريــة. وكــان
ــنــشـق عن الــعـــقــيــدة  –إنْ كــان من ا
رجـال الـسـيـاسـة أو األخالق أو الـدين
أو عـــلم اجلـــمـــال  –شـــخـــصـــاً رفض
خيـانة ضـميـره. وتلـخصت نـظرته في
كلمات الترنيمة االحيائية التي تقول:

جترأ على أن تكون كدانيال 
فردك جترأ على أن تقف 

جترأ على أن يكون لديك هدف راسخ
جترأ على أن تعلن هدفك 

لغرض وضع هذه الـترنيـمة في سياق
زمـني جـديــد يـنـسـجم مـع زمـانـنـا قـد
ـرء أن يـضيف مـفردة "ال" يكـون على ا
إلى بـدايــة كل سـطــر. وبـسـبـب غـرابـة
ـتـمـردين عـلى عـصـرنـا احلـالي فـان ا
النـظام الـقائم بـل أغلـبهم ومـعظم من
ثـلـون هـذا التـمـرد يـتمـردون أيـضاً
عــلى فــكــرة الــنــزاهــة الــفــرديــة. تُــعَـد
ـــفــرده" ــرء  "اجلــرأة عـــلى وقـــوف ا
ــة من الـنــاحـيـة األيــديـولــوجـيـة جـر
فــضالً عــمــا حتـمــلـه في طــيــاتـهــا من
خـطــورة عـمــلـيــة. تـتــآكل اســتـقاللــيـة
الــكـــاتب والـــفـــنــان عـــلى أيـــدي قــوى
اقتصاديـة خفية وتـتقوض في الوقت
نفسه عـلى أيدي أولئك الـذين يفترض
أن يـكـونـوا مـدافــعـ عـنـهـا. إلى ذلك
ــســــــار فــان مــا يــهــمـــني هــنــا هــو ا

الثاني.
dJH « W¹dŠ

تتعـرض عادةً احلـرية الفـكريـة وحرية
الـصـحـافـة إلى الــهـجـوم بـحـجج غـيـر
جديرة باالهتمام. إن أي شخص جرب

©±®  q¹Ë—Ë√ Ã—u' »œ_« lM  W UI
w  hM « ≠ wŽu « ≠  «c «

 lłu « œöÐ

bL×  f½u¹ bL×

بغداد

- مـا بعد احلداثة الليبرالية شعراًّ كي
ــكن ــقـــومـــات الــتـي ال  تـــمـــلك ذات ا
زعــزعـتـهـا ولــكن هـنـاك إتــاحـة لـهـا ان
تـبــقى مـلـتـزمـة بـحــفـاظـهـا عـلى االطـار
الـذي به يتحدد شكلـها كسطح ظاهري
والـذي يـرى بارت إنه كـتـأكيـد لهـيـكلـية
وشـكل النص الذي يـكون جسـماً مدركاً
بــاحلـاسـة الـبــصـريـة في نــهـايـة االمـر
ومــــؤشـــرنــــا - ديـــوان بـالد الـــوجع –
لــلــشـاعــرعــيـسى اســمــاعـيـل الـعــبـادي
ألـــــصـــــادر عن دار الـــــعـــــراب في دشق
والــصـحــيـفــة الـعــربـيـة فـي بـغـداد ,في
ـنـهج دريـدا الــتـحـلـيل الـفـنـي ونـهـتم 
عـرفة النظـرية لها الـتفـكيكي ,وأيـضا ا

دور مهم .
ـانـعـة نــظـامـهـا إن الــلـغـة هي بــدون 
ضـمون الـشكل أوال الـفـني تتـمظـهـر 
ـعـايـير فـتـتـأكـد الـبالغـة النـوعـيـة مع ا
الـــفــنــيــة لـــلــشــعــر ,واالخـــرى كــبالغــة
ستويات الداللية الصورة الشعرية ,وا
ـعــنى ,والــبـالغــة اجلــمــالــيــة في فـي ا
الــقـــيــمــة ولــســانــيـــات جــنس الــلــغــة
الـشعرية ,وهـناك نفس حـسي تاريخي,
وهـذا االجراء طبيعي حسب مقتضيات
الـسـوسـيـولـوجـيـا االجـتـمـاعـيـة للـنص
الــشــعــري وعــضـويــة ذلك الــنص عــلى
اعــتـبـار أن الــشـاعـر اصــبح كـيـان نص
داخـل الــنص ,وتـــلـك مــا نـــعـــنـي بـــهــا
لـيـبـرالـية الـنص الـنـثري ,هـو االمـتـياز
احلـر في ادوار الـتراكب الـثالثي(الذات
/ الـوعي / الـنص) ,وفـي قصـيدة  - لم
يَــكُنْ حَـجَـرا  –هــنـاك اسـتــدالل يـتـطـور
ـــبــاشـــرة في حـــتى يـــصل الـى بــعـــد ا

االستدالل .
لم يكن هذا الفتى حجرا

ا كان شمساً ر
سماءً ال حتد

بالداً مقطعة األوصالِ كانَ
أو مطرا

لم يكن هذا الفتى
غيرَ أسمائِنا 

مسراتِنا وأحزانِنا 
بُكائنا وأفراحنا 

رُبَّما كانَ الفتى جُرحاً 
أو يكونُ اجلرحُ ..أنا.

البــد أن نـقف عـلى تـقـيــيم الـشـعـر عـلى
وجـه اخلصـوص في الـتـحـلـيل احلسي
واجلــمــالي ويــشــكل جــاكــوبـسـن أحـد
ــعــرفي ــهــمــة في الـــوعي ا األعــمـــدة ا
ـفـهـوم والـتـفـسـيـر الـفـكـري له فـهو بـا
كن يـعرف الـضرورة الـشعـرية بـأنهـا 
حتـديـدها مـعـتبـراً اياهـا ذلك الـفرع من
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باريس

قـاالت السـياسيـة التي كـتبهـا الروائي والـصحافي تعـد مقـالة "منع األدب" واحـدة من أهم ا
الــبـريـطــاني جـورج أورويل (1903ـ 1950 ) والــتي عـبــر فـيـهــا بـكل صــراحـة وجـرأة عن
مواضيع شـغلت وما برحت تشغل الرأي العام. يعرض أورويل واسمه احلقيقي إريك آرثر
ـقالة الـتي صدرت مـطلع عام  1946موقـفه من احلريـة الفـكريـة بوجه عام بلـير في هذه ا
ـارسه أبـاطـرة ـتـحــدة بـشـكل خـاص والــدور الـذي  ـمـلــكـة ا ومـن حـريـة الـصـحــافـة في ا
الصحافة األثـرياء والهيئات احلكومية في تقـييد احلرية الفكرية في بالده من دون أن يغفل
ثـقف وبالـتالي مـسؤولـيته عن غـياب احلـريات. إلى ذلك يـشن أورويل هجـوماً حاداً تهـاون ا
على احلـزب الشـيوعـي األم في االحتاد الـسوفـيتي وعـلى فرعه في بـريطـانيـا لدورهـما في
قمع احلريات ويصف السياسات الشيوعية بأنها أشبه باألنظمة الثيوقراطية (الدينية) التي
تعـتبر نـفسهـا محصـنة أمام االنـتقادات مـتهـما احلركـة الشيـوعية في بالده بـبث ما وصفه

بـ"األساطير السامة" في أوساط اجملتمع.   
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إن احلـريــة الـفــكـريـة تــعـنـي حـريـة أن
تكتب مـا تراه ومـا تسمـعه وما تـشعر

به
وأالّ تكـون مُـجبـراً عـلى فـبركـة حـقائق

ومشاعر خيالية
حضرتُ قبل نـحو عام اجتـماعاً لنادي
ــئـويـة ـنــاسـبـة الــذكـرى ا P.E.N.  
الــثــالــثــة لــصــدور خــطــاب مــيــلــتــون
Are- عـروف بـاسم آريـوبـاجيـتـيـكا ا
ـــــــنــــــاسب   opagiticaولــــــعـل من ا
ـذكـور كـان قـد الـتـذكـيـر أن اخلـطـاب ا
صدر على شكل كُتـيب دفاعاً عن حرية
الصـحافـة. وقد طُـبعت عـبارة مـيلـتون
الشـهـيـرة حول خـطـيـئة "قـتل" الـكـتاب
ــنـــاشـــيـــر الـــتي وزعت عـــلى ظـــهـــر ا

لإلعالن عن االجتماع قبل انعقاده.
نصة. كان ثمة أربعـة متحدثـ على ا
ألــقى أحــدهـم كــلــمــة تـــنــاولت حــريــة
الصحافة لكنها تطرقت إلى ما يتصل
بحرية الصحافة بالهند فحسب; وقال
آخر بـتردد وبـعبـارات عامـة جداً إن
حـريـة الـصـحـافـة أمـر جـيـد; شن بـعـد
ذلك مـــتـــحـــدث ثــالـث هـــجــومـــاً عـــلى
الـقــوانــ ذات الـصــلـة بــالــفـحش في
ـتحـدث الـرابع فقـد كرس األدب. أما ا
مـعــظم خــطـابه لــلـدفــاع عن عــمـلــيـات
التـطـهـير الـروسـيـة. ومن بـ اخلُطب
التي ألقيت داخل القـاعة عاد البعض
إلى مـسـألـة الـفــحش والـقـوانـ الـتي
تــتـنــاولــهــا واكــتــفى الــبـعـض اآلخـر
بالتمـاس األعذار لروسـيا السوفـيتية.
وبــدت احلـــريـــة األخالقـــيــة  –حــريــة
ـســائل اجلــنـســيـة بــشـكل مـنــاقـشــة ا
طبوعات  –مقبولة بشكل صريح في ا
عـام غــيـر أن احلــريـة الـســيـاســيـة لم
ـذكـر. ومن بــ حـشـد هــذا احلـضـور تُ
ــا الــذي ضـم مــئـــات االشـــخـــاص ر
هنة الكتابة لم نصفهم كان مرتبطاً 
يكن بـوسع أي شخص مـنهم أن يـقول
إن حرية الصحافة إذا ما كانت تعني
أي شيء عــلى اإلطالق تــعــني حــريـة
عـارضة. جـدير بـالذكر أن االنتقـاد وا
ا تحدث استشهد  ما من أحد من ا
جـــاء في الـــكـــتـــيب الـــذي احـــتـــفل به
. كــمــا لم تــرد أيـة احلــضـور ظــاهــريــاً

إشــارة إلى الـــكــتـب اخملــتـــلــفـــة الــتي
ـتحدة "قُتلت" فـي انكلـترا والـواليات ا
خالل احلــــرب. كــــان االجــــتــــمــــاع في
مـحصـلـته الـنـهـائـيـة تـظـاهـرة لـصالح

الدفاع عن الرقابة. 
لم يكن ثمة شيء خـاص يثيـر الدهشة
في هذا احلدث. تتعـرض فكرة احلرية
الفكرية في عصرنا هذا إلى هجوم من
. األول هـــــنـــــاك األعـــــداء اجتـــــاهـــــ
النظريون الذين يدافعون عن األنظمة
الشمولـية. وفي اجلانب الـثاني هناك
بـاشرون وهم أعداؤهـا العـمـليـون وا
االحتكار والـبيروقـراطية. إن أي كاتب
أو صـــحـــفي يـــرغب بـــاحلـــفـــاظ عـــلى
نزاهـته سـيـجد نـفـسه مـحبـطـاً بـسبب
االنــحـراف الــعــام لــلــمــجـتــمع ولــيس
. هذا بسـبب االضـطـهـاد الـقائم فـعـلـيـاً
وتشمل طبيعة األمور التي تقف عائقاً
في طـريـق هـؤالء تــمـركــز الــصـحــافـة
بأيدي قلة من الرجال االثرياء واحكام
قبـضـة االحتـكـار عـلى االذاعة واالفالم
ال وعدم رغـبـة اجلـمـهـور في انـفـاق ا
عــلى الــكــتـب األمــر الــذي يــجــعل من
الـضـروري عــلى كل كــاتب تـقــريـبـاً أن
يــــــكـــــــسب جـــــــزءًا مـن رزقه مـن خالل
الــكـتــابــات الــروتــيـنــيــة اخلــالــيـة من
االبــداع والـــتــطـــفل عــلـى الــهـــيــئــات
احلـكـومـيـة كـوزارة الثـقـافـة واجملـلس
الثـقافي الـبريـطاني الـلتـ تسـاعدان
عـلى بــقـاء الــكــاتب عـلى قــيـد احلــيـاة
ولــكــنــهــمــا تــعــمالن عــلى هــدر وقــته
وتـمــلـيـان عــلـيه آراءهــمـا نــاهـيك عن

أجـــــــواء احلـــــــرب
ـتــواصــلـة خالل ا
الـسـنـوات الـعـشـر
األخـيـرة الـتي لم
يــتــمــكن أحــد من
اإلفــــــــــالت مـــــــــن
شـوِهة. آثارهـا ا
كــــل شـــــيء فــــي
عصـرنا يـتـحايل
من أجل حتــويل
الــــــــــــكــــــــــــاتـب
وحتـــــــــــــــــــــويــل
الــــــفــــــنــــــانــــــ
اآلخــــريـن عــــلى
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ـعـطـوف على كـتـاب وزارة االعمـار واالسـكان رقم (٨٣٩٣) في ٢٠٢٢/٦/٢ وا بنـاء عـلى ما جـاء بـكـتاب مـديـرية بـلـديات مـيـسـان / شعـبـة االمالك ا
ـرقم (١٠٩٥٥) في ٢٠٢٢/٥/١٥ .  تعـلن جلنـة البـيع وااليجـار الثـانيـة في مديـرية والـبلـديات الـعامـة واالشغـال العـامـة / مديـرية بـلديـات العـامة ا
بـروكة ولتـنتهي رقـمة ٣٣٢٨/١١ ا بلـديات ميـسان عن بيـع قطع االراضي السـكنيـة البالغ عـددها (١٠) قـطع والتي تبـدأ بالتـسلسل ((١: الـقطـعة ا
درجة رفـقة طيا والـعائدة الى مديـرية بلديـة اجملر الكبـير وا درجة تفـاصيلهـا بالقـائمة ا بروكـة)) ا رقـمة ٤٠٥٣/١١ / ا بالتـسلسل ١٠: القـطعة ا
زايدة ـعدل فعلى من يرغب بـاالشتراك با رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ ا زاد العـلني استنادا للـمادة ١٥ / اوال / أ من قانون بيع وايـجار اموال الدولة ا با
العلنية مـراجعة مديرية بلدية اجملر الـكبير او سكرتير اللجنـة خالل مدة ثالثون يوم تبدأ من اليوم التالي من تـاريخ نشر االعالن مستصحبا معه
ـزايدة في الـيوم الـتـالي من مدة االعالن ـقدرة وسـتجـرى ا سـتـمسـكات الـشـخصـية مع الـتأمـيـنات الـقانـونـية الـتي ال تقل عن ٥ % مـن القـيمـة ا ا
زايدة الساعة العاشرة والنـصف صباحا خالل الدوام الرسمي ويكون مكان اجـراءها في مقر مديرية بلدية اجملر الكـبير ويتحمل من ترسو عليه ا
زاد العـلني عطلة رسمية فيؤجل اجور النشر واالعالن واجور الـلجان البالغة ٢ % من مبلغ االحالة واية اجور قـانونية اخرى. واذا صادف يوم ا
الـى اليوم الذي يـليه من ايام الـعمل الرسـمي وفي حال عدم حـصول راغب من موظـفي الوزارة تعـلن مرة ثانـية الى كافـة موظفي الـدولة وفي حالة

. واطن وظف تعلن مجددا الى كافة ا عدم حصول راغب ضمن شريحة ا
رفقات // قائمة عدد // ١ ا

∫WÐuKD*«  UJ L² *«

زايدة. ١- اقرار مصدق من مديرية بلديات ميسان / القانونية وعلى البلدية تبليغ الذين يرغبون بالدخول للمزايدة بتقد االقرار قبل موعد ا
٢ - تأييد استمرار باخلدمة من دائرته معنون الى مديرية بلدية اجملر الكبير بتاريخ حديث.

ستمسكات الرسمية. ٣- ا
زايدة. تزوج تقدم قبل موعد ا ٤- جلب حجة اعالة لغير ا

زايدة. ه قبل موعد ا ٥- تأييد عدم استفادة له ولزوجته او من يعيله يتم تقد
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رقم (٩١١٣) في ٢٠٢٢/٥/٣١ تعلن جلنة البيع وااليجار الثانية في مديرية بلديات ميسان بناء على ما جاء بكتاب مديرية بلدية اجملر الكبيـر ا
درجـة تفاصيـلها في ادناه العـائدة الى مديريـة بلدية اجملر ) وا رقمـة (٤٥٣ السراي) لغرض انـشاء (مجمع جتـاري طابق عن تـأجير القـطعة ا
رقم ١٥٢١ لسنة عدل والـقرار ا رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ ا ساطحـة ٢٥ سنة) استنـادا لقانون بيع وايـجار اموال الدولة ا زاد العـلني (با الكبـير با
زايـدة العلـنيـة مراجـعة مـديريـة بلديـة اجملر الـكبـير او سـكرتيـر اللـجنـة خالل مدة ١٥ يـوم تبـدأ من اليوم ١٩٨١ فـعلى من يـرغب باالشـتراك بـا
قدرة لبدل ستمسكات الشـخصية مع التأمينـات القانونية التي ال تقل عن ١٠٠% من القيمة ا التالي من تاريخ نشـر االعالن مستصحبا مـعه ا
زايدة في اليـوم التالي من مـدة االعالن الساعة الـعاشرة والنـصف صباحـا خالل الدوام الرسمي ويـكون مكان االيـجار لكامل مـدته وستجـرى ا
زاد العـلني عطـلة رسميـة فيؤجل الى الـيوم الذي يـليه من ايام الـعمل الرسمي اجراءها في مـقر مديريـة بلديـة اجملر الكـبير واذا صادف يـوم ا

زايدة اجور النشر واالعالن واجور اللجان البالغة ٢ % واية اجور قانونية اخرى. ويتحمل من ترسو عليه ا
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رقم (٨٠٧٣) في ٢٠٢٢/٥/٢٩ . تعلن بناء على ما جاء بكتاب مديرية بـلديات ميسان شعبة االمالك / ا
ناسبات الـدينية) والعائدة جلنـة البيع وااليجار الثانـية في مديرية بلـديات ميسان عن تأجيـر (قاعة ا
زاد العـلني استنـادا لقانـون بيع وايجار درجة تـفاصيـلها ادناه بـا الى مديريـة بلدية اجملـر الكبـير وا
زايدة العلنية مراجعة مديرية عدل فـعلى من يرغب باالشتراك با رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ ا اموال الدولة ا
بلدية اجملر الكبير او سكرتير اللجنة خالل مدة (٣٠) يوم تبدأ من اليوم التالي من تاريخ نشر االعالن
سـتمسـكات الـشخصـية مع التـأمينـات القـانونيـة التي ال تقل عن ٢٠ % من الـقيمة مـستـصحبـا معه ا
زايـدة في اليوم التـالي من مدة االعالن الساعـة العاشرة قـدرة لبدل االيجـار لكامل مدته وسـتجرى ا ا
والنصف صبـاحا خالل الدوام الرسمي ويكـون مكان اجراءها في مـقر مديرية بلـدية اجملر الكبير واذا
زاد العـلني عطـلة رسميـة فيؤجل الى الـيوم الذي يـليه من ايام الـعمل الرسـمي ويتحمل صادف يـوم ا

زايدة اجور النشر واالعالن واجور اللجان البالغة ٢ % واية اجور قانونية اخرى. من ترسو عليه ا

لك ت ساحةرقمه وموقعهنوع  ا ا
م٢

الحظات ا

قاعة١
ناسبات ا
الدنية

جزء من القطعة
(٦٦٧٠/١١)
بروكة حي ا
الصدرين

التأجير١٤٠٠ م٢
بصورة مؤقتة
وبدون

مشيدات ثابتة
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مدة
التأجير

سنة
واحدة 

بدل التقدير
السنوي احلالي

١٥٠٠٠٠٠ فقط
مليون وخمسمائة
الف دينار ال غيرها

لك ت ساحة م٢رقم العقار وموقعهنوع  ا الحظاتا ا

مجمع جتاري١
طابق

التأجير بنظام١٥٣٠٫٩٩ م٤٥٣٢ السراي
ساطحة (هدم ا

وبناء)

مدة
التأجير

٢٥ سنة
ساطحة با

بدل التقدير للسنة
الواحدة

٣٠٠٠٠٠٠٠ ثالثون
مليون دينار ال غيرها
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قاطعةت ساحة م ٢رقم القطعة وا السعر االجماليا ربع الواحد تر ا سعر ا

بروكة١ ٤٠٥٠٠٠٠٠ فقط اربعة مليون٢٧٠ م٣٣٢٨/١١٢ ا
وخمسمائة الف دينار ال غيرها

١٥٠٠٠٠ فقط مائة وخمسون
الف دينار ال غيرها

بروكة٢ ٤١٢٥٠٠٠٠ فقط واحد واربعون مليون٢٧٥ م٣٣٤٦/١١٢ ا
وخمسون الف دينار ال غيرها

١٥٠٠٠٠ فقط مائة وخمسون
الف دينار ال غيرها

بروكة٣ ٤١٢٥٠٠٠٠ فقط واحد واربعون مليون٢٧٥ م٣٨١٨/١١٢ ا
وخمسون الف دينار ال غيرها

١٥٠٠٠٠ فقط مائة وخمسون
الف دينار ال غيرها

بروكة٤ ٣١٥٩٠٠٠٠ فقط واحد وثالثون مليون٢٧٠ م٣٨٣٦/١١٢ ا
وخمسمائة وتسعون الف دينار ال غيرها

١١٧٠٠٠ مائة وسبعة عشر
الف دينار ال غيرها

بروكة٥ ٣٢١٧٥٠٠٠ فقط اثنان وثالثون مليون٢٧٥ م٣٨٥٦/١١٢ ا
ومائة خمسة وسبعون الف دينار ال غيرها

١١٧٠٠٠ مائة وسبعة عشر
الف دينار ال غيرها

بروكة٦ ٤٠٥٠٠٠٠٠ فقط اربعة مليون وخمسمائة٢٧٠ م٤٢١٢/١١٢ ا
الف دينار ال غيرها

١٥٠٠٠٠ فقط مائة وخمسون
الف دينار ال غيرها

بروكة٧ ٤٠٥٠٠٠٠٠ فقط اربعة مليون وخمسمائة٢٧٠ م٤٢٢٦/١١٢ ا
الف دينار ال غيرها

١٥٠٠٠٠ فقط مائة وخمسون
الف دينار ال غيرها

بروكة٨ ٣٢٧٦٠٠٠٠ فقط اثنان وثالثون مليون٢٨٠ م٤٢٤١/١١٢ ا
وسبعمائة وستون الف دينار ال غيرها

١١٧٠٠٠ مائة وسبعة عشر
الف دينار ال غيرها

بروكة١٠ ٣٠٩٦٨٠٧٣ فقط ثالثون مليون وتسعمائة وثمانية٢٦٤٫٦٩ م٤٠٥٣/١١٢ ا
وستون الف وثالثة وسبعون الف دينار ال غيرها

١١٧٠٠٠ مائة وسبعة عشر
الف دينار ال غيرها

بروكة٩ ٣٢٧٦٠٠٠٠ فقط اثنان وثالثون مليون٢٨٠ م٤٢٤٢/١١٢ ا
وسبعمائة وستون الف دينار ال غيرها

١١٧٠٠٠ مائة وسبعة عشر
الف دينار ال غيرها

∫ œ«e*UÐ „«d²ýô« ◊Ëdý

شيدات للبلدية بدون بدل وبدون اللجوء الى احملاكم. ساطحة ٢٥ سنة غير قابلة للتجديد وتؤول كافة ا ١- مدة عقد ا
دة. قدرة لبدل االيجار لكامل ا زاد ال تقل عن ١٠٠ % من القيمة ا ٢- التأمينات القانونية لالشتراك با

صادقة على قرار االحالة القطعية من قبل السيد احملافظ. ساطحة سنويا واعتبارا من تاريخ ا ٣- يتم استيفاء بدل ايجار ا
ساطحة لتلك شيـدات خالل مدة سنت حتتسب من ضـمن فترة عقد االيجار عـلى ان يقدم مبلغ ضمان لـلتشييد يعـادل بدل ا ستـأجر باقامة ا ٤- يلتزم ا
ساطحة الغيا ويؤول ما هو قادم من مشيدات الى البلدية بدون مقابل. دة اعاله يصادر مبلغ الضمان ويعتبر عقد ا دة وفي حال عدم التشييد ضمن ا ا

قدرة من قبل جلنة التقدير. واد الناجتة عن الهدم وحسب القيمة ا زايدة دفع مبالغ ا ٥- يتحمل من ترسو عليه ا
٦- ان تكون عملية الهدم للبناء القد خالل ٩٠ يوم من تاريخ توقيع العقد.

ـستاجراقـامة حتسـينات على الـبناية في عدة من قبل الـبلديـة وبامكان ا ستأجـر بالتـشييد لـلمجمـع التجاري حـسب اخملططات والـتصامـيم ا ٧- يلـزم ا
حـال رغبـته بـاحـداث تعـديل لـلـتصـامـيم علـيه تـقـد مطـلب لـلـبلـديـة بـذلك على ان اليـكـون  الـتعـديل جـوهـريا في الـتـصمـيم وال يـؤثـر على مـبـلغ الـكشف

التخميني.
٨- اي اخالل باي فقرة من الفقرات اعاله يتم فسخ العقد وتعلييق كافة االجرائات القانونية.

٩- اي تعليمات من الوزراء واجلهات ذات العالقة تعد شرطا من شروط العقد.
زايدة العلنية. وقع قبل الدخول با ستأجر ان يطلع على ا  ١٠- على ا

 ١١ - يكون البناء حتت اشراف جلنة من البلدية.
 ١٢- جلب براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب في ميسان
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١- تـدعـو شـركـة نــفط مـيـسـان إلى تــقـد عـطـاءات مـغــلـقـة من مـقـدمـي عـطـاءات ذوي أهـلـيـة
Demulsifier for wet crudo oil ـتـضـمـنـة جتـهـيـز ـنـاقـصـة أعاله وا ومـؤهـلـ لـتـنـفـيـذ ا

treatment of Amara oil field.
٢- سـيـتم تـنـفـيـذ الـعـطاء مـن خالل إجـراءات الـعطـاءات الـتـنـافـسـيـة الـوطـنـيـة الـتي حـددتـها

تعليمات تنفيذ العقود احلكومية العامة رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ والصادرة عن وزارة التخطيط .
٣- للـمتـنـاقصـ ذوي األهلـيـة الراغـب أن يـحـصلـوا على مـعـلومـات إضافـيـة من شركـة نفط
ــوقع االلـكـتـروني  www.moc.oil.gov.iq او الـبـريـد مـيــسـان/ الـقـسم الــتـجـاري أو عـلى ا
االلـكــتـروني  moc_cd@moc.oil.gov.iq وتـفــحص وثـائق الــعـطــاء خالل سـاعــات الـدوام

الرسمي من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا.
٤- تشمل متـطلبات التـآهيل (معايـير التقـييم والتأهيل الـواردة بالوثيـقة القيـاسية في القسم

الثاني والثالث ).
تـناقصـ الراغب ـكن شراء مجـموعة وثـائق العطـاء الكامـلة بالـلغة العـربية مـن قبل ا  -٥
من مقـر شركة نفط مـيسان / القسم الـقانوني ودفع رسم غير مـسترد مقداره (100.000) فقط

مائة ألف دينار عراقي نقدا.
٦- يجب تسليم العطاءات في مقر شركة نفط ميسان / استعالمات الشركة / صندوق رقم (٢)
صـــــــادف االثـن نـاقـصـة) من يـوم ا في مـوعد اقـصـاه السـاعـة الـثانـيـة عـشر ظـهـرا (غـلق ا
ـكن اســتالم الـعـطـاءات من خالل ٢٠٢٢/٧/٤ وال يـسـمح بـتـقــد الـعـطـاءات اإللـكــتـرونـيـة و
ـتأخـرة سيـتم رفضـها الـتسـليـم بالـيد عـلى أن يؤمن وصـولهـا قبل مـوعد الـغـلق والعـطاءات ا
تنـاقصـ أو احلضور شـخصيـا في مقر ثلـ عن ا وسـيتم فتح الـعطاءات فـعلـيا وبوجـود 

شركة نفط ميسان / استعالمات الشركة.
٧- يجب أن يـرفق يجـميع العـطاءات ضمـان عطاء (الـتأمـينات األولـية) بقـيمة (20.000.000)
فـقط عشرون ملـيون دينـار عراقي على شكل سـفتجة أو صك مـصدق او خطاب ضـمان (مغطى
دة ٢٨ يـوم بـعد ركـزي الـعراقي نـافـذا  انـتمـانـيا) صـادر عن مـصرف مـعـتـمد من قـبل الـبنـك ا

تاريخ نفاذ العطاء.
ـبـلغ مـا ال يـقل عن ـشـروع و ٨- عـلـى مـقـدم الـعـطـاء تـوفـيـر الــسـيـولـة الـنـقـديـة اخلـاصـة بــا
(400.000.000) فـقط أربـعـمـائـة مـلـيـون ديـنـار عـراقي كـحـد أدنى  مـؤيـدة بـكـتاب (صـادر عن

مصرف معتمد في العراق).
٩- سيعقد مؤتـمر خاص لإلجابة عن االستفسارات في تمام الـساعة التاسعة صباحا بتوقيت
ركز الـثقافي النفطي صادف االثن ٢٠٢٢/٦/٢٧ وذلك عـلى قاعة ا العـاصمة بغداد من يـوم ا
نـاقصة يجب ـتعلقـة بوثائق ا الواقـعة في دور النـفط بقضاء الـعمارة وان كل االستـفسارات ا
ذكور في ؤتـمر وعلى الـعنـوان ا أن تـقدم في موعـد أقصـاه سبعـة أيام تـسبق تـاريخ انعقـاد ا

الفقرة رقم 7-1 القسم الثاني ورقة بيانات العطاء.
نـاقصة عطلـة رسمية أو تـعطيل للدوام ؤتمر او مـوعد غلق ا  ١٠- أذا صـادف موعد انعـقاد ا
ـناقـصة حسب ؤتـمراو موعـد غلق ا الـرسمي حلـاالت استـثنائـية وطـارئة فـأن موعد انـعقـاد ا
احلال سـيكـون في اليـوم الذي يـلي الـعطـلة أو الـتعـطيل وبـتـمام الـساعـة احملددة في الـتاريخ

ؤتمر وساعة الغلق. األساس لعقد ا
ناقصات بصورة مباشرة أو غير نتسبي الدولة والقطاع الـعام االشتراك في ا  ١١- ال يجوز 

عايير. مباشرة وللشركة احلق في استبعاد العطاءات الغير مستوفية للشروط وا
دونة بقلم الرصاص أوأي مادة قابلة للمسح سيتم استبعادها.  ١٢- العطاءات ا

ناقصة أجور نشر اإلعالن.  ١٣- يتحمل من ترسو عليه ا
 ١٤- شركة نفط ميسان غير ملزمة بقبول أوطأ األسعار.

ناقصة.  ١٥- مدة نفاذية العطاء ١٢٠ يوم تبدأ من اليوم التالي لغلق ا
 ١٦- في حالـة فشل مـقدم العـطاء الفـائز في تـقد ضمـان حسن األداء او تـوقيع العـقد سوف

يترتب عليه إلغاء اإلحالة ومصادرة ضمان العطاء دون حاجة الى حكم قضائي.
 ١٧- يلتزم مقـدمو العطاءات بتقد براءة ذمة صادرة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي

تؤيد شمول العامل لديهم بالضمان اجتماعي.
 ١٨- مــدة اسـتـالم الـنــمــاذج وأجــراء الـفــحص (٤٥) خــمــسـة واربــعــون يــوم من تـاريـخ غـلق
طـلـوبة (Drums to test samples) (10) بدون كـلـفة ألغـراض قـبول او ـناقـصـة. الـكمـيـة ا ا

رفض العطاء .
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ترجم السـوري صدر له عن الهيئة العامة السورية للكتاب ا
تـرجـمــته لـكـتـاب مـن تـألـيف أنـدريـه بـرتـيـنــو يـضم أكـثـر من
366 أعـجـوبـة من عجـائب الـدنـيـا  يقع في 512 صـفـحة

توسط . من القطع ا
bOÝ« wKŽ ÍdJý —ôUÝ

ـعـنـونه (الـة الـبـاحث الـعـراقي نـاقـش اطـروحـة الـدكـتـوراه  ا
الــكــمــان ودورهــا في الــغــنــاء الــتـــراثي الــكــردي في اقــلــيم
وسـيقية كردستان الـعراق) والتي قـدمها الى قسم الـفنون ا

بكلية الفنون اجلميلة باجلامعة العربية لشمال امريكا.
 ”«uŠ w¼«“
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البـاحثـة العـراقـية ضـيفـها امس االربـعـاء البـيت الثـقافي في
الـنـجف باصـبوحـة ثقـافـية اقـيمت بـالتـعـاون مع فرع جـمعـية
الهالل االحـمـر في النـجف حـول (استـفـحال ظـاهـرة التـنـمر

.( مجتمعياً
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أعلن وزير الثقافة والسياحة واآلثار
حسن ناظم أن(العراق سيستضيف
األســـبـــوع الــســـيــنـــمــائـي اإليــراني

لهـا آثاراً عـملـية) مـؤكداً أن (عالقات
الـعــراق الـثـقــافـيـة مع إيــران تـشـهـد
تطوراً مستمـرا ولدى أعضاء الوفد
تواجـد حالياً في الثقافي الـعراقي ا
طهران مباحثات ثنائية مع نظرائهم

.( اإليراني
وأضــاف (ســنــســتــضــيف األســبـوع
السينمائي اإليراني في العراق على
غرار األسـبوع الـسيـنمـائي السوري
الــذي انــتــهت فــعــالــيــاتـه األســبـوع
ــاضي).فــيــمـا أكــد وزيــر الـثــقــافـة ا
اإليـراني مـحـمــد مـهـدي إسـمـاعـيـلي
وجود تعاون ثـقافي وفني في مجال
الـسـيـاحة الـديـنـيـة مع الـعـراق.وقال
ــوقع وزارة الــثــقــافـة أيــضــا وفــقــا 
(سـنـقـوم بـتعـزيـز الـتـعـاون الـثـنائي
وسـتـكـون لــنـا تـفـاهـمـات في اجملـال
الثقافي من خالل احملادثات اجلارية

مع اجلانب العراقي).

هام التي أنت بحاجـة للحفـاظ على هدوئك مع كمـية ا
سترمى على عاتقك .
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حديـثك مع احد الـزمالء يسـاعدك علـى جتاوز ازمتك
نوعًا ما.

Ê«eO*«

ـقـبـلـة يوم تـتـلقـى الكـثـيـر من الـعـروض في الـفـتـرة ا
السعد االربعاء.
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تتـوطـد عالقـتك بـعـدد من الـزمالء ويـصـبـحـون ضمن
قائمة االصدقاء لديك.

»dIF «

تـــخــطـط لــقــضـــاء الــكـــثــيـــر من الــوقـت مع الــعـــائــلــة
واالصدقاء رقم احلظ . 9
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 تملك الـكثير من القدرات وحترص على اظهارها في
العمل بشكل واضح.
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تشعـر باحلزن بسبب مشكلة مع مقرب منك ادت إلى
ابتعادكما.

ÊUÞd «

 حتـظى بــاعـجــاب مــديـرك وتــقـديــره الـكــبـيــر لك.يـوم
. السعد االثن

Íb'«

 مـــحـــاوالتك الصـالح االمـــور مع الـــشـــريك تـــثـــمـــر
وتتحسن االمور ويعود اليك قريبًا.

bÝô«

قـد تـشـعـر بـبـعض االرهـاق بـسـبب تـراكم الـكـثيـر من
االعمال عليك.

Ë«b «

تـشـعـر الـيوم أن مـزاجك افـضـل حالًـا من يـوم أمس
يوم السعد الثالثاء.
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 ال جتازف بـشراء شيء غالي الـثمن في هذه الـفترة
رقم احلظ .5
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ـــعــــاني ــــرادفــــات وا تـــكــــتب ا
لــــلــــكــــلــــمــــات مـن االعــــلى الى
ـلـونـة األسـفل.ضـمن الــدائـرة ا
كــلـــمـــة مــطـــلــوب مـــعـــرفــتـــهــا:

(مسرحية لدريد حلام):
1- عاصمة اسيوية

2- بارع في االداء

3- تخفيضات

4- ادعاء قضائي

5- استوعب االمر

6- منطقة مصرية سياحية

7- أثير

8- يدهن

9- من زينة احلياة الدنيا

صري   اختياره ضمن 40 شخصية مؤثرة عالم االثار ا
دينـة بيزا ي الذي اقيـم  ) العـا ية في مـهرجـان (كافيـ عـا
االيطـاليـة لدوره في نـشر الـثقـافة واإلكـتشـافات األثـرية التي
ي. يقوم بها في سقارة واألقصر ولكونه سفيرا للتراث العا

علق الرياضي العراقي االعالمي وا
ــوت الـســبت الــراحل الــذي غــيــبه ا
ـاضي يـعرض عـنه قـسم الـسيـنـما ا
ــتــحف الــتــراثي في الــقــشــلــة في ا
صبـاح غـد اجلمـعـة شريط 16 مـلم

سيرته االبداعية . توثيقا 

اسـتـاذ الـعـمـارة والـتـصـمـيم الـعـمـراني بـكـلـيـة الـهنـدسـة في
ـعمـاريون الرواد عـشريـنيات جـامعـة القاهـرة ادارت ندوة (ا
ـعـرض بـالـعـنـوان نـفـسه نـظـمه ـصـاحـبـة  ـاضـي) ا الـقـرن ا
ركز الـهناجر لـلفنون اجلـهاز القـومي للتنـسيق احلضـاري 

في القاهرة.

ي والـكاتب الـعـراقي الـقى امس االربـعاء مـحـاضرة االكـاد
الــــــكـــــتـــــرونــــــيـــــة عـن (حتـــــديــــــات الـــــشــــــبـــــاب بــــــطـــــالـــــة
اغـتـراب الـواقع وسـبـل الـتـعـامل) ضـمن انـتـحــار مـخـدرات
ــؤتــمــر الـدولي االول لــقــسم الــعــلـوم الــتــربــويـة فــعــالــيـات ا

والنفسية في كلية التربية بجامعة القادسية.
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ـذيـعـة الـعـراقـيـة الـرائـدة تلـقـت تـعازي االوسـاط االعـالمـية ا
ـاضي ســائـلـ الــله تـعـالى ان لـوفـاة شـقــيـقـتــهـا االثـنــ ا

يسكنها فسيح جناته.

ليدي غاغا

وهم فــعال خــيـروني "لم افــكـر مــطـلــقـا
بـاخـتيـار غـيـرها فـهي مـهنـة احـببـتـها
واحـببت اجـواءها والـزمالء فيـها. هي

احلياة بكل ما تعنيه لي احلياة"
يجادلي البعض انها مهنة متعبة فارد
عــلـيــهم "نــعم هي مـهــنــة مـتــعـبــة لـكن
الــتـعب فـيـهـا لــذة احلـيـاة اشـعـر وانـا
ازحـف نــحـــو الــتـــســعـــ انــنـي كــنت
مـحـظوظـا ومـوفـقا ورغم كل مـا يـحيط

وانـــا ازحف نــحـــو الــتـــســعـــ عــامــا
امــضــيت مــنــهـا  66عــامــا في مــهــنـة
الــصــحــافــة بـدون انــقــطــاع يــسـالــني
الـبعض لم لم تـستغـل عملك الـصحفي
فــتــحــصل عــلى وظـيــفــة مــرمــوقـة في
الــدولــة بــراتب جـيــد وراتب تــقــاعـدي
جـيد وسـكن جيـد وسيـارة جيـدة وغير
ذلك الكثير الكثير من مغريات احلياة.
ن يــسـالــني لـو خــيـروني عــادة اقـول 

الــصـحـافـة الــعـراقـيـة
اوجـه التهنـئة جلميع
الــزمالء مـتـمـنـيـا لـهم
الــســعـادة والــصــحـة
لــيـواصـلـوا مـا بـدأوا
بـه دون تـــوقـف امـــام

غريات.    ا
وكـل عــــــــــام وانـــــــتم

بخير .

 w½UDK « 5MŠ ≠ jÝ«Ë

في قــريــة من قــرى مـديــنـة الــصــويـرة في
قــضـاة واسط  ولـد الــفـنـان  كــاظم مـرشـد
ذرب عام 1954مـتأثرا بـالبيـئة التي عاش
فــيـهـا  دخل مـعــهـد الـفـنـون اجلــمـيـلـة في
بـــــغــــداد عــــام  1969واكـــــمل دراســــة

الـبـكالـوريـوس في كلـيـة الفـنـون اجلمـيـلة
ـا طور مهارته في بغداد 1974-1978  
الـــفــنــيــة  فـي الــرسم تــربـى وتــرعــرع في
فـترات احلـروب واجلبـهات وبـعدهـا اكمل
دراسة الدكتوراه في كلية الفنون اجلميلة
فـي بــــغــــداد بــــ عــــامي 1995-
1998 وبـدأت أعماله تأخذ طابعاً
بــيــئــيـاً يــكــشف عن ولع الــفــنـان
بــالـبــيـئـة الــشـعــبـيــة وبـعــطـرهـا
وأسـرارها وذكرياتها وحكاياتها
ة لـيـضع أجمل الـسـاذجة الـقـد
حلــــظـــاتــــهـــا في أبــــسط رمـــوز
مــجـردة تـنـمــو داخل إطـار عـالم
الـــلــوحــة الـــفــنــيـــة   كــائــنــات
مــخـتـزلـة إلى أبـسـط مـعـانـيـهـا
بــطــريـقــته الــعـفــويـة في األداء
بـضربات لونيـة غامقة  وكذلك
ألــوانـه فــهي غــامــضــة تــتــسم
بـــقـــوة الـــتـــعـــبـــيـــر والـــداللــة
الــنـفـسـيـة الــتي كـان يـرومـهـا
الــفـنــان مـوحــيـاً بـخــصـائص
فطرية تتجانس مع بعض من
أعــمـاله الــفـنـيـة ,امــا أشـكـال
ــــرشــــد  فـــهي رســــومـــات ا
مـــؤلــفــة من اخلـــيــال والــتي
تــعــود في مـرجــعــيـتــهـا إلى

رمـوز ديـنيـة أو أسطـورية أو مـستـمدة من
ـة يحـورها الـفنـان ويحـولها حـكايـات قد
إلى خـضـوع لـلمـخـيـلة بـحـيث تـنقـلـنا إلى
أجـواء سـحـرية خـيـالـية يـريـد بـها الـفـنان
ــفــقـود مـن حـيــاتــنـا  حتــفــيـز خــيــالــنـا ا
ولـزيـادة احلـسـاسـيـة جتـاه اجلـمـالـيـة في
الـلون واخلط  وإلعادة عالم فقدناه  عالم

من السحر واخليال.
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وجنـــد في اكـــثـــر رســومـه تــمـــثـــيالً آلثــار
احلـربـ الـتي عـاشـهـا الـفـنـان اذ جـسدت
روعـة وما تضـمنـتها رسـوماته األحـداث ا
من مــأســآة إنــســانــيـة أبــديــة وقــد جــسـد
لــوحــاته بــحـس تــعـبــيــري عــالـي كــونــهـا
اتــسـمت بـسـمــة الـتـنـوع والــصـدق فـبـدت
ــكن رســـومـــاته تــنـــبض بـــاحلـــيــاة فـال 
تـكـرارها بـكـونهـا وليـدة ظـروف وال تتـكرر
أبـداً "فالتغيـير والتنوع وفـقاً لرأي الفنان
يــعــدان شــرطــاً اســاســيـاً لـألبــداع الـفــني
وبـدونـه يـفـقـد الـنـتـاج الـتــشـكـيـلي صـفـته
االبـداعية. لذا جند أن أشكاله اآلدمية بدت
أكــثــر عـمــقــاً وشــمـولــيــة فــضالً عن أنــهـا
أتـاحت الفرصة للمشاهد بأكتشاف أشكال
جــديـدة وتــفـكــيك أشـكــال أخـرى فــتـأسس
تــأويالت وتــفــســيــرات عــديــدة وأن ســمـة
الـتـغيـير والـتنـوع جندهـا قد جتـسدت في

اجملـسم).. وجند ايـضا مضـام انسـانية
مـخـتلـفة تـروي لنـا قـصصـاً تعـبيـرية ذات
شــحـنـات نـفــسـيـة مـعــبـرة عن حـالـة وطن
جـريح يـظـهر فـيـهـا احسـاسه الـعـميق من
قـــهــر وغـــضب مــكـــتــوم في داخـــله جــراء
ــريـــر الــذي يــعـــيــشه اجملـــتــمع الـــواقع ا
الـعراقي,و إن لـوحات كـاظم مرشـد تكشف
عن خـبايا ذاته التي إمـا أن تكون محتوى
انـفعالي  أو تـكون أفكـاره التي تُخلق في
حلـظـة إلهـامـيـة ال شعـوريـة تولـد تـلقـائـياً
وبـال ذات الفـنان الـواعـية وبـذلك سوف ال
تــخــضع إلـى أي من الــقــواعــد والــشـروط
الـفنية  كـما إن نتاجـاته الفنيـة ذات قيمة
جــمـالــيـة عـالــيـة احلــسـاسـيــة ومـرتــبـطـة
بـالـبـيـئـة.لـتـصـبح فـيـمـا بـعـد قـوة فـنـيـة

جـــديـــدة فـي حـــركـــة فن الـــرسم
عاصر. العراقي ا

اعــمـاله حـيث  اســتـخـدم مـفــردات كـثـيـرة
للداللة على التراث العراقي .

ـرشد بـالقلق وقـد حفـلت التـجربـة الفنـية 
ــا جـرى حملـيط ــعـانـاة وتــفـريغ هـائل  وا
احلـرب اذ صـور االجـسـام واالشـكـال على
غـير ماهي في الواقع وهـذا ما اكده بقوله
بــأنه (صــار يــرى الــوجــوه واالجـســاد بل
وكـل شيء عــلى غـــيــر مـــا تــراه الـــعــيــون
الـبشرية في اللحظـات الطبيعية ,فإذا هي
تــكــشف عن قــلـقــهــا وخـوفــهــا ازاء تـرقب
وت والدمار في كل حلظة ,فسقط القناع ا
الـبـشري الـذي يوازي الـكـثيـر من اجلنـاية
الـنــفـسـيـة والـعـصــبـيـة) فـراح في سـيـاق
حـداثـة أوروبـيـة   تـعـبـيـريـة مـخـتزلـة الى
اشـارات مـعبـرة عن حالـة الفـنان اخلـاصة
فــهــو يـحــرر داخــله بــالـرسـم اخلـالص أو
الـــنــــقي هـــو اشـــارات لــــصـــراع دائم في
أعـماق الـفنـان. ويرى مـرشد بـأنه (ينـبغي
أن يــتـمـتـع الـفـنــان الـتـشــكـيـلـي بـعـدد من
ــواصـــفــات الــعـــقــلــيــة والـــوجــدانــيــة ا
ـهارية أما العقليـة فهي طالقة التفكير وا
ومـرونته وأصـالتـه واما الوجـدانيـة فهي
تـقـديـر اجلمـال ونـبذ الـقـبـيح اينـمـا وجد
ـتـلك الـقدرة ـهـارة فـأنه يـجب أن  وأمـا ا
عـــلى الــتـــخــطــيط والـــتــلـــوين واالنــشــاء
الــتـصـويـري فــضالً عن مـهـارة الــتـشـكـيل
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dB²Mð  tÒLý
في ظل عـدم استـيعـاب قـصيـدة النـثر
مـن بـــــودلـــــيــــــر الى يــــــومـــــنـــــا هـــــذا
واإلشــكـالـيـات في وصـفـهــا وتـقـبـلـهـا
كــقــصــيـــدة شــعــريــة تـــأتي احلــداثــة
ـوزون مـقـتـحـمـةً كل قـواعـد الـشـعـر ا
لتـصنع مكانةً للـنص الشعري النثري
ـــقـــدمـــة وتـــنــشـئ لــهـــا كُـــتّـــابًــا في ا
وجــمـــهــورًا ومـــدافـــعــ ايـــضــا رغم
النـوعية واحملدودية العددية لكنهم في
ـعـروفـة بأن ازديـاد . من اإلتـهامـات ا
قصـيـدة النـثر لـيـست قصـيـدة منـصة
(شــكــرًا ألنــهم اعــتــبــروهــا قــصــيــدة
كن تلحيـنها كونها بال بـاألول ) وال 
ـا كان حتدٍ كـبير وزن وال قـافية   ر
للـموسيقار الـفريد نصيـر شمه لكسر
ـفـاهـيم عـنــدمـا حلّن الـقـصـائـد تــلك ا
الـنــثـريـة لـلـشـاعــر امـجـد نـاصـر عـام
2011 فـي مــــــــركـــــــــز اإلبــــــــداع في
األســكـــنـــدريــة وعـــزف اكـــتــســـبت به
القـصيدة مساحة كـبيرة للتصالح مع
ـوسـيقى من ا في ا جـمهـور الـشعـر 
الـقبول في الـتلـقي  وأيُّة مـوسيقى ..
مـوسـيـقى نــصـيـر . اذن  لن يـتـوقف
الـلـحن عـلى جـملٍ شـعـريـة عَـروضـيـة
قتدر لحن ا مـضبوطة فحسب  بـل ا
بـإمكانه ان يكـتب نوتاته بـأريحية وإن
كــــــانت لـــــــكالم مــــــحــــــكـي عــــــاميّ 
والــقــصـيــدة الــرصــيــنــة عـامـل جـذب
ـلـحن . ال يُمـكن إنـكار وإلـهام لـذلك ا
اإلسترسال السمعي للموزون  ولكن
 أال جند ظلمًا للكلمات بعض الشيء
ان يُـسـتأنـس بـإيـقاع الـلـحـن لألغـنـية
اكــثـر من الـكــلـمـات نـفــسـهـا?  حـيث
هنـاك نسـبة ال يُـستـهان بـها "حـديثًا "
التكـترث للكلمات بـقدر اكتراثها بذلك
يزان السائد اإليـقاع وتزن الكلمات 
كــمـقــولـة األحــبـة في مــصـر (كـله زي
بـعـضه(. أسـطـورة الـتـلـح الـعـراقي
ـــوســـيـــقــار فـــاروق هالل مـــبـــتـــكــر ا
اإلنقـالب اللـحني اتـانـا اليـوم لـيكـسر
ـألـوف والـسـائـد ويـنـتـقـي نـصًا قـيد ا
نـثريًـا ثـريًا مُـرَكّـزًا خاٍل
من الـــتـــفــاصـــيل
ـملة التي تُخرِج ا
القار عن سِرب

عـنى بعـنوان (نَـبِيعُ الـوَقْتْ) للـشاعر ا
والكاتب واإلعالمي حسن عبداحلميد

والذي يقول فيه :
في الوقت الضائع

أيامَ كُنّا
نبيعُ الوقتَ

مِنْ دونِ حسابْ
وال ...أحد يشتري
 ها... قد كَبُرنا...
ها... وقد كبرنا

على نحوِ ما كانتِ 
احلياةُ ... تَشتهي 
تدافَعَ العمرُ يجري
كما يعدو السَّحابْ
ولو كُنّا...نعلمُ

... كما اآلنْ
كيفَ الزَّمانْ

منتصبَ القامةِ يَمضي
لَكُنّا مسكنا

... بأذيالِ الوقتِ
نرجوهُ  يبقى 
لكُ وبكلِّ ما 

... نَشتريهْ
فما جدوى األماني    

َ ...تلهثُ  ح
...وداعاً آخرَ العمرِ

!... تصطفيهْ
 لـيخـرج بـأغـنـيـة أداهـا الـغـرّيـد حازم
فـارس بصـوت باذخ  مـكـوّن ثالثـية
احلــرف والــلـحن والــصــوت التـنــتـمي
لـلـزمن الـغـادر كـمـا وصـفهـا الـروائي
أمجـد تـوفـيق لـتنـتـصـر فكـرة تـلـح
قصـيدة الـنثر مع تـكامل هذه الـثالثية
 حـيث يسـافـر بنـا األسـتاذ هالل من
سلّـم نغـمي الى آخـر مُـعـطـيًـا لـلـكـلـمة
عنى مُحـيطًا بكل وقْعَـها ووزنهـا في ا
تـفـاصـيـلهـا  لـقـصـيـدة كُتِـبَت بـعـظـمة
ــا لن يُــهــضم هـذا ر وغُــنّت بــطــرب 
ــوســيــقـار الــعــمل اآلن كــمــا يــقــول ا
فـاروق هالل لكنه سـيُهـضم فيمـا بعد

كما اخوته الذين سبقوه. 
هي مـــغـــامـــرة من نـــوع آخـــر تـــدعــو
لــلـجــمــال والـقــبـول وفــرض اخملــتـلف
ــطــفي .. فــأيـة الـالمع في الــتـشــابه ا

شهادة نالت اليوم قصيدة النثر !.

بيروت
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ــهــنــة الـتـي كـنــا نــعــلم انــا مــهــنـة بــا
ــصـاعب لــكـني اقــول بـكل ــتـاعب وا ا
صـراحة ان متـاعبهـا ومصاعـبها فـيها
لــذة احلـيـاة بـشـرط ان يـكـون من احب
هنة يحبها بشغف ويعمل بدون هذه ا
غـريات التي تعرض كـلل ويواجه كل ا
ــهــنــة عــلـــيه لــيــتــخــلـى عن مــبــاد ا
واخـالقهـا. ولـعل الـعـمل االخـبـاري في
الـصـحافـة اكثـر قـربا من غـيـره لتـقد
اخـــبــار لـــلـــقــار دون ان يـــبــدي رايه
ـادة اخلـبـرية الـشـخـصي ضـمـن تلـك ا
ســـوى احلــرص عــلى نــقـل احلــقــيــقــة

ويـتـرك لـلمـتـلقي
شاهد الـقار وا
ان يـــــكــــون هــــو
رأيـه في ما سمع

وقرأ.
الـــــيــــوم ونـــــحن
نـــحــتــفل بــعــيــد

لقـطة لشارع الرشـيد مع شروق شمس أحد أيـام شهر كانون
االول  عام 1956  رجل على دراجة هوائية يشتري صحيفة
من كـشـك بـيع الـصـحف وبـائـعـة الــلـ الـرائب مـتـوجـهـة إلى

محل عملها ويظهر على اليسار فندق ريجنت باالس . قــريـــبـــا). وقـــال نـــاظم في مـــؤتـــمــر
صـحــفي عـقــده مع نـظــيـره اإليـراني
خالل زيــارتـه مــؤخــرا الى ايــران إنَّ
(مـباحـثـاتنـا كـانت جـيدة و سـتـكون

{ لوس اجنلوس  –وكاالت  –تقـوم النـجمـة األمريـكية
ـبـاحثـات مع الـنـجم األمـريـكي من أصول لـيدي غـاغـا 
شـاركة بورتـوريكـية خـواك فـيـنيـكس وذلك من أجل ا
ـقـرر وفق مـا بـاجلـزء الــثـاني من فـيــلم جـوكـر.ومـن ا
كشف موقع هـوليـوود ريبورتـر األمريـكي أن تلعب
غـاغا دور (هـارلي كـوين) وهي طـبـيـبـة اجلـوكر
الـنـفــسـيـة الــتي تـكـون عالقــته مـعـهــا سـيـئـة
ومـضـطـربة ولـم يتـم الكـشـف عن تـفاصـيل
أخرى عن الشـخصـية.وكـانت هارلي كوين
التي لعبت دورها النجمة مارغو روبي في
اجلــزء األول وقــعت في حـــبه وهي الــتي
ؤسسة الـعقلية وتشاركه تعاجله في ا
في اعــمــال اإلجــرامــيــة.  ويـخــتــلف
اجلزء الثاني من الفيلم عن جزئه
األول بأنه قـد يـكـون موسـيـقـياً
وقد تـؤدي خالله غاغـا عددا
من األغنيات فضالً عن أن
شـــــخـــــصــــيـــــة كـــــوين

ستكون مختلفة.
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ـطــربــة شــيــرين عــبــد الــوهـاب تــســتــعــيــد ا
نـشــاطـهــا الـفــني وتـتــحـضــر لـطــرح أعـمـال
ـؤلف جــديـدة.وكـشـف الـشـاعــر الـغـنــائي وا
ن بــهــجت قــمــر عن األمــر فـي صـفــحــته أ
ـوقع للـتـواصل االجـتمـاعي نـاشـراً صورة
ـوسـيـقي طـارق ـوزع ا له بـرفـقـة شـيـرين وا
مدكـور من الـستـوديو وأرفـقـها بـتعـليق: (ان
شـــاء الـــله هـــتـــســـمـــعـــوا احـــلى أغـــاني مع

شيرين). 
وكانـت شيـرين ردت عـلى أسـئـلـة مـتـابـعـيـها
ـوقع للـتواصل االجـتماعي عبـر صفـحتـها 
ـتــابـعــات ســبب انـتــفـاخ وفــسـرت الحــدى ا
بـطـنـهـا نـافـيـة ان يـكـون نـتـيـجة حـمل وقـالت

إنها تعاني من مشاكل في القولون.
ـصري تـامر من جـهة اخـرى  وجه الـفنـان ا
ـتـابـعـيه بــعـد االسـتـفـسـارات الـتي حـســني 
انهـالت عليه بخصـوص موعد طرحه ألبومه
وأحب أن يـطلع محـبيه على مـشاريعه وقال
: (نهـاركم عـسل هتـجه للـمطـار عشـان حفل
الـسـعـودية غـداً ان شـاء الـلـه وحشـتـونـي يا
اهـل چـــده و ان شــــاء الـــله قــــريب ازور كل
الـبالد العربـيه و كل العرب في جـميع انحاء
الـعـالم).أضــاف (و بـخـصـوص الــبـومي انـا
شي شايـف كويس جداً التعلـيقات خلونا 
حـاجه حاجه ان شـاء الله فـيلمـي بحبك في
الـعيـد و معـاه اغاني مـهـمه فعالً تـاخد بس
فـرصـتــهـا مـعـاكـوا وبـعــدهـا يـنـزل األلـبـوم 
واأللـبـوم لـيه مـفـاجـأه
كـــــبــــــيــــــرة جـــــداً
هـتحـبوها اوي
اهـم حــــــــــاجه
ركـــــــــزوا في
امـتـحانـاتكم
دلـــــــوقـــــــتي
وربـنا ينجح
اجلــــمـــيع).
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الــدمـاغ أطــلـقــوا عـلــيـهــا تـســمـيـة
(شبكة اإلقالع عن اإلدمان).

واكـتشف العـلماء أن اآلفـة التي قد
تــكــون وراء إقالع شــخص مــا عن
اإلدمـــان يُــحـــتــمـل أن تــؤثـــر عــلى
أجــــزاء من الــــدمـــاغ كــــالـــقــــشـــرة
احلــزامـــيــة األمــامــيـــة الــظــهــريــة
وقــشـرة الـفص اجلـبـهي اجلـانـبي
عزولة ولكن ليس على والـقشرة ا

قشرة الفص اجلبهي اإلنسي.
وأظــهــرت األبــحــاث الــســابــقـة أن
اآلفـــات الـــتـي تـــصـــيب الـــقـــشـــرة
عزولة تقلل من اإلدمان لكنها لم ا
تأخذ في االعتبار أجزاء أخرى من
الدماغ رصدتها الدراسة اجلديدة.
وحــرص الــبـاحــثــون عـلى تــأكــيـد

الــنــتــائج الــتـي تــوصــلــوا إلــيــهـا
فــعــمــدوا إلى درس  186مــريــضـاً
يـعـانون آفـات دماغـية وأجـري لهم
تــقـيــيم خملـاطــر الـكــحـول. وتــبـيّن
لـلـبـاحـثـ أن آفات شـبـكـة الـدماغ
ــرتـبـطـة بـاإلدمــان الـتي الحـظـوا ا
ـدخـنـ تـقـلل هي وجـودهـا لـدى ا
األخـرى من خـطـر إدمـان الـكـحول
مـا يعني وجود شبـكة مشتركة من

واد. اإلدمان عبر هذه ا
ورأى مـــــعــــدّ الــــدراســــة طـــــبــــيب
األعــــصـــاب بــــجـــامــــعـــة تــــوركـــو
الـفـنـلنـديـة يـوهو يـوتـسـا الشـبـكة
الـتي  حتديدها تـوفر هدفاً قابالً
لـالخــــتــــبــــار من أجل مــــحــــاوالت
العالج .وقـال لوكالـة فرانس برس
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ـودعة في ـلـيـارات من األصـول ا ا
ــــــفـــــاجئ اخلـــــارج والــــــتـــــوقف ا
لـلمـساعـدات الدولـية بـعد ذلك إلى
دخــــول الـــبالد فـي أزمـــة مــــالـــيـــة
وإنــســانــيــة خــطــيــرة. وقــال أحـد
الـعرائس عصمت الله بشاردوست
(22 عــــامــــا) وهــــو من الــــهـــزارة
الــشــيــعــة ومن بــ الــعــرائس في
ـراسم التـي تُعتـبر من األكـبر من ا
نـــوعـــهـــا فـي الـــبالد في الـــفـــتـــرة
األخيرة لوكالة فرانس برس ليس
ال. من لـدي عـمل. كـان يـنقـصـنـا ا
جـانـبه قال عـبـاد اللـه نيـازي الذي
انــتــظـر ثــمـاني ســنــوات لـيــتـزوج
“الـــيـــوم مـــا مـن شـــاب يـــريــد أن
يــتـحــمل عبء الـزواج الــبـاهظ من
الـصـعب إدارة هذه الـنفـقات .”ولم
ـنــظـمـون في الــكـشف عن يــرغب ا
تــكـلـفـة احلـفل. وقــدمت جـمـعـيـات
ــنـزلـيـة خــيـريـة لألزواج األدوات ا
األســاسـيـة  وقـد ارتـدى الـعـرسـان

سـراويل وقمصان أفغانية تقليدية
حتـت ســـتــــرة زرقــــاء بال أكــــمـــام
وغـطّــوا رؤوسـهم بـقـبـعـة بـيـضـاء
مـســطـحـة صـغـيـرة فـوق اجلـبـهـة
فــيــمـا ارتــدت الـعــرائس فــسـتــانـاً
أبــيض طــويالً حتت شـال أخــضـر
المـع كبيـر غطى رؤوسهن بـالكامل
وجــزءاً كــبـيــرا من اجلــسم. وبـقي
ـسـتـقـبـلـيـون مـنـفـصـل األزواج ا
طــوال احلــفل وكــذلك فــعل مــئـات
الـــضـــيـــوف من الـــذكـــور واإلنــاث
الــذين  الـفـصـل بـيـنــهم عـلى يـد
الــعــشـــرات من مــقــاتــلي طــالــبــان
. ودعي الـصــحـافــيـون ــسـلــحــ ا
لـــتـــغـــطــيـــة احلـــفل وسُـــمح لـــهم
بــتـصــويـر الـعــرائس لـكن من دون
الـتـحـدث إلـيهن. مـنـذ عـودتـها إلى
الـسـلـطـة اسـتـبـعـدت طـالـبـان إلى
حــد كـبــيـر الــنــسـاء من الــوظـائف
الـعامـة وقيّـدت حقـهن في الـسفر
ومــنــعت الــفــتـيــات من االلــتــحـاق

ئة) من صغيرا جدا (بالكاد 1 با
الـنـجـوم في مـجـرتـنـا التـي يبـلغ
قـطـرها 100ألف سـنـة ضـوئـيـة
وحـــتـى أبـــعـــد من ذلك.واألرقـــام
الــتي  الـكــشف عـنــهـا االثــنـ
مـــذهــــلــــة: فــــمن خـالل حتـــلــــيل
ــرســلـة إلى األرض الــبــيـانــات ا
والـــبــالغ عـــددهــا 700 مــلـــيــون
يــومــيــاً عــلى مــدى 34 شــهـرا
تـــمــــكن “غــــايـــا ”من تــــوفــــيـــر
مــعــلــومــات حــول أكـثــر من 1,8

مليار جنم.
همـة مجمـوعة تـفاصيل وتقـدم ا
غير مسبوقة بينها 220 مليون
طيف قياس ضـوئي ما سيجعل
مـكن ألول مـرة تقـديـر كتـلة من ا
النجوم ولـونها ودرجـة حرارتها
وعـمرهـا. كـمـا تـقدم  2,5مـلـيون
تـركيـبـة كيـمـيائـيـة جديـدة وهو
ـكـان (حـمض نـووي) يُــعـلـمـنـا 
والدة الــنـجــوم ورحـلــتـهــا عـبـر
اجملرة.كـمـا تقـدم (غـايا) بـيـانات
عن 35 مـلـيون سـرعـة شـعـاعـية
تقيس تنقلها وتقدّم فهماً جديداً
لـــلـــتـــحـــركــــات في مـــجـــرة درب

التبانة.

ــفــاجـأة الــكــبـرى تــتــمـثل في وا
رصــــد غــــايــــا ألول مــــرة هــــزات
جنـمــيـة وهي حـركــات صـغـيـرة
على سطح جنم تغير شكله. هذا
االكتـشـاف يفـتح جنم ذهب لـعلم
الــنـجــوم عـلى صــعـيــد الـنــجـوم
الــضــخــمــة أي طــريـقــة عــمــلــهـا
الداخـلـية عـلى مـا أوضح كوني
آيـــرتـس من جــــامــــعــــة لــــوفـــان
تعاون في البلجـيكية العـضو ا
ــديــر مــهـــمــة (غــايــا). ويــقــول ا
الـعـلـمي لـبعـثـة غـايـا في فـرنـسا
ـهـمة فـرنسـوا مـيـنـيار إن هـذه ا
تـتـخـطى الـتـوقـعـات علـى جمـيع
سـتويـات . ويـشيـر عالم الـفلك ا
من مــرصـد مــنـطــقـة كـوت دازور
الــفـرنـســيـة الـســاحـلـيــة لـوكـالـة
فـــرانس بــرس إلـى أن الــنـــتــائج
الــتي أسـهــمت في كــتــابـة نــحـو
خــمــسـ مــقــاال عـلــمــيــا تـرسم
ا صورة مجرة اكثر اضطرابا 
كـان مـتـوقـعـا.ويـقـول “اعـتـقـدنـا
أنـــــهــــا وصــــلت إلـى حــــالــــة من
الــثـبـات مــنـقـلـبــة عـلى نــفـسـهـا
بــرفق مــثل ســائل يــتم حتــريــكه
ـلــعـقـة خـشـبـيـة. ولـكن بـهـدوء 

دارس اإلعدادية والـثانوية. في بـا
ـرشـد أوائـل أيـار/مـايــو  أصـدر ا
األعــلى لـطـالــبـان أيـضــاً مـرسـومـاً
يـقـضي بـضـرورة تـغـطـيـة الـنـساء
ألنـــفــســهـن بــالــكــامـل في األمــاكن

درب التـبـانـة على مـدى أكـثر من
 10مــلــيــارات ســنــة .لــلــنــجــوم
خـاصيـة تـتـمـثل في الـقـدرة على
الــعــيش مــلــيــارات الــســنــ إذ
يــشـــيـــر عـــلـــمــاء الـــفـــلك إلى أن
قيـاسهـا أشبه بـأحفـورة تخـبرنا

عن حالة اجملرة أثناء تكوينها.
مع سجل القياسات الثاني الذي
 تــســلــيــمه عــام 2018 تـمــكن
الباحـثون من إظـهار أن مجـرتنا
قد اندمجت مع أخرى قبل عشرة

مليارات سنة.
يـقـدم الـســجل اجلـديـد قـيـاسـات
بــدقـــة ال مــثـــيل لــهــا لـ 156ألف
كويكب في نظامنا الشمسي من
خالل تــفـكــيك تــركـيــبـة 60 ألـفـاً

منها.
اسـتــغـرق األمــر خـمـس سـنـوات
لــتــســلــيم هــذا الــسـجـل الـثــالث
ـمـتـدة من 2014 لـلـمالحــظـات ا

إلى 2017.
وسيـتـع عـلـينـا االنـتظـار حتى
عـــام 2030 لــــلـــحــــصــــول عـــلى
اإلصدار النـهائي عـندما تـنتهي
مهمـة غايا من مـسح الفضاء في

عام 2025.

األمــر لـيس كــذلك عــلى اإلطالق.
فــحــيــاتــهــا مــلــيــئــة بــاحلـوادث
ـــتــوقــعــة والــتــحــركـــات غــيــر ا

وليست بهذه البساطة.
ـــثــال نــظـــامــنــا عـــلى ســبـــيل ا
الشـمسي ال يـكتفـي بالدوران في
مــسـتــوى عـمـودي فــهـو يــرتـفع
ويـــنـــخـــفض إلى أعـــلى وأســـفل

وفق فرنسوا مينيار.
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كــمــا أنه مــوطن جملـمــوعــة غــيـر
مـتـجـانـسـة من الـنـجـوم لم يـكن
بـعـضـهــا مـوجـودا مـنـذ الـبـدايـة
ا  ابتالعـهاعلى طول ولكن ر
الطـريق من خالل الـتـفاعالت مع

مجرة القوس القزمة القريبة.
وتقول أليخانـدرا ريسيو بالنكو
من مرصـد كوت دازور “مجـرتنا
هي بوتقة رائعة من النجوم. من
جـانــبه يــوضح أنـتــوني بـراون
رئـيـس كـونــسـورســيـوم (دي بي
ايه سي) الـــدولي الـــذي يـــشـــكّل
عـاجلة األرضيـة لسيل سلسـلة ا
رسـلة من مهمة غايا البيانات ا
ــهــمــة إن مـــســتــوى دقــة هـــذه ا
سيسمح لنا بتتبع ماضي مجرة
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ــا فـي ذلك الــوجه مع الـــعــامــة 
اســتــحــســان وضع الــبـرقـع وهـو
حجاب كامل مع شبكة من القماش

. على مستوى الع
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إن بــعض مـحــاور الـشــبـكــة كـانت
كن موجودة في القشرة اخملية و
اسـتهـدافهـا حتى بـتقـنيـات تعديل
عــصــبي غــيـر جــراحــيـة. ويــشــمل
الـتــعـديل الـعـصـبي كل الـتـقـنـيـات
ـستخـدمة لتـعديل نشـاط اجلهاز ا
ـركـزي أو احملـيطي أو الـعـصـبي ا
الـالإرادي. ووافـقت وكـالـة األدويـة
األمـيــركـيـة في أيـار/مـايـو الـفـائت
عــلى إحـدى هـذه الـتـقـنـيـات وهي
عـــبـــارة عن لـــفـــائـف الـــتـــحـــفـــيــز
ــغــنــاطــيــسي عــبــر اجلــمــجــمــة ا
مــخـصـصـة الضـطـراب الـوسـواس
الــقـهـري وتــسـتــهـدف أصالً عـدداً
من مـنـاطق الدمـاغ نـفسـهـا ومنـها

شبكة االقالع عن اإلدمان.
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وصلتني اتـصاالت ورسائل وتعلـيقات عدة تشكك في
جديـة االسـتقـاالت واالنـسـحابـات الـتي أعلـنـها الـتـيار
ـان والعملية الـسياسية في العراق الصدري من البر

وهو احلدث الذي اليزال يتفاعل بسرعة.
 انقل هنا مقتطفات منها كما وردتني.

يقـول احملامي ضيـاء الساعدي انّ االنـسحاب من أي
ـقـراطـيـة أو سـيـاسـيـة ـارسـة د عـمل سـيـاسي هـو 
باألحرى وهذا ال يـعني نهاية طريـق العمل السياسي
لـكنه خـطوة اراها كـما رأيـتهـا في مقالـك قبل أيام في
انـهـا خـطوة الى امـام سـتـتـرتب عـلـيهـا اسـتـحـقـاقات

سياسية مؤثرة.
ميـسون العـامري من الـنرويج تقـول: التيـار الصدر له
تـاريخ طـويل من االنـسحـابـات والتـراجـعات في خالل
ـاضـيـة فـلمـاذا تـريـدون مـني تـصديق ان الـسنـوات ا

هذا االنسحاب األخير هو نهائي?
أبو كر الطويريجي يقول: ال افهم بالسياسة لكن ما

أراه يشبه زعلة زوجتي من حماتها.
شخص يلقب نـفس بحامل لواء اليـسار العربي يقول:
االحــزاب الـديـنـيــة ال تـنـتـج اال دكـتـاتـوريــات تـريـد من
الـشـعب تـقديـسـهـا وفي نـفس الـوقت تـعـلن انـهـا ضد
الـــديــكــتـــاتــوريـــة الــتي مــرت عـــلى حــكـم الــعــراق في

اضي. ا
 زامل حــمـــيــد من كــربالء يــقـــول: نــريــد االســتــقــرار
للعراق واذا كانت خطوة التـيار تفيدنا فلماذا ال نقف
معـها امـا اذا كانت منـاورة سياسـية فتـلك نهايـة غير
مــرجـوة ابـداً ومــا يـضــيع شيء عـنــد الـله لـيــتـذكـروا

احلساب.
وصل تقول: ما شفنا من أم علي من  الرشيدية في ا
ـنـكوبـة فـقط الـتـيـار الـصـدري أي مـعـونـة لـلـمـوصل ا

ان وهذه ال تفيدنا بشيء. صراعات في البر
ــو في الــسـويــد: ال أصــدقـهم عــلي أبــو طـالـب من مـا

جميعهم في النار ان شاء الله.
اعتماد الفتالوي من لندن تقول:

أهم شيء هو احلـل نريد حالً ولـيس مشـكلـة جديدة.
صائب أخرى. ال يوجد مكان في بلدنا العزيز 

خــورشـيـد آزاد من الــسـلـيـمــانـيـة:النـريــد نـحن الـكـرد
التورط مع قـرارات فجائيـة ال نعرف مدى صـدقيتها 
ا تـكون لـعبـة من أالعـيب اإلسالم السـياسي كل فـر
يوم يأتوننـا بثوب جديد وفي حقـيقة االمر هم نفسهم
سـتعان عليهم الذين سرقونـا وباعونا وقتـلونا والله ا

. فرداً فرداً
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في قاموس العـشق والعاشق فـإن الهوى من الهوان
والـــتـــذلـل.. وفي ديـــوان أبي نـــواس تـــقـــرأ في وصف

الهوى:
يقول أناس لـو وصفـتَ لنا الهـــوى

.!? فوالله ما أدري الهوى كيف يُوصفُ
ومن ألف وخــمـســمــائـة عــام قــال الــشـاعــر اجلــاهـلي

تلمِّس الضبعي في الهوى العراقي: ا
إنَّ العراقَ وَأَهلَهُ كانوا الهوى
فإذا نأى بي وُدُّهُــم فَليَبعُـدِ 

وأيَّـام زمان “مـشى الـتـبـغــددُ حـتى في الـدهـاقـيــن.”
كــان الـبـغـدادي يــسـتـبــدُّ به هـذا الـهــوى كـكل احملـبّـ

دلهـ ويتوه في عـشقه خيالء وكـبرياء. واحليـارى وا

ــعــنى يـــدلَّل ويــدلَّع ويــتــمــنَّع.. فــيُــقــال: يــتــبــغــدد. 
يعة عباس عمارة تقول:  والشاعرة الرقيقة 

ألنَّ العراقةَ معنى العـراقْ
ويعني التبغددُ عزَّاً وجاها

ويـا سالم إذا تــثــنَّتْ وتــكــسَّـرتْ وتــفــتَّــلتْ وتــأنَّـقت
وتـمنَّعت وتـيَّسـرت.. فيُقـال تبـغددت. ثمَّ قـامت فقالت:

تدلَّل عيوني!.
فـمـا الذي جـاء بـذلك الـهوى من ألـوف األمـيال لـيـجعل
من بـــنت الــــرافـــدين تـــتـــفـــوق عـــلى “الـــشـــامـــيَّـــات”
و”الـنـجـديَّات .”مـا السـر أن تـكـون حـلـمـاً رومـانـسـياً
يُلهم أخيلة الشعراء وخواطرهم فتحرّضهم على كتابة
ريضة في العراق دواوين من الغزل. من هودج ليلى ا
وخالخـيـلــهـا إلى عـيـنيّ بـلــقـيس الـراوي اخلـضـراوين

مثل بسات دجلة والفرات?!.
مــا الــذي حــمل عــروة بن حــزام أن يــرحل إلـى بــاديـة
اليمن ليعلن من هناك بيان الهوى في بنت عمِّه عفراء:

 هوايَ عراقيّ وتثني زمامها
انِ لبـرقٍ إذا الحَ النجومُ 

اذا أطـلق زعـيم الـغـزلـيّ عـمـر بن أبي ربـيـعـة نداءه و
من بالد احلجاز:

عِــراقِــيَّة وَتَهــامــيُّ الهَـــوى
.!? يَــغــورُ بِــمَــكَّةَ أَو يُــنـجِــدُ

وأنت تـقـرأ أول قصـة غـرام في تـاريخ العـشق الـعربي
مع عـراقيـة كانت تـمشي الهـوينى.. قـال فيـها شـاعرنا

 : القد
أهابـكِ إجالالً وما بـكِ قـدرة
ٍ حبيبُهـا عليَّ ولكنْ ملءُ ع

أيْ والـله. تـســمـعــهـا كـأنك تــسـمع مــقـامـات عــراقـيـة.
تـتـحول األبـجديـة إلى سمـفونـيـة. وأنت تطـلب أن تعـيد
وأن تــزيـد. ال أنـت تـملُّ وال هي تــســكت. أمَّــا الـعــيـون
ـهـا ب فـسبـحـان اللـه. واسعـتـان عسـلـيَّـتان كـعـيون ا
الـرصـافة واجلـسـر. وحاجـبـان مرسـومـان بقـلم أسود
حــاد. وأمَّـــا الــوجـــوه آمــنت بـــالــله. أو كـــمــا قــال ذلك
األعـرابي: دخــلتُ بــغــداد فـرأيـتُ بـهــا عــيـونــاً دعــجـاً

َ األلباب. َ الثياب ويسل وحواجب زجاً يسح
إنها أوديـسة اإلغريقي عولـيس وملحمـة البابلي الذي
كـــتـب جـــلـــجـــامش والـــســـنــــســـكـــريـــتي الـــذي كـــتب
االوبانيشاد. إنها الصورة عند أرسطو والعرض عند
اهـيّة عـند أفالطـون واجلوهـر عنـد تومـا األكويـني وا
سـارتر والـغـربـة الـغربـيـة عـنـد السـهـروردي والـورقة
ـفـقودة من ديـوان األدب الفـلـسفي وظـمـياء اجلـميـلة ا

في أشعار ابن طفيل.
مــرة سـألت أســتـاذنـا مــدني صـالـح: مـا أحـلـى هـدايـا
الـــعــشَّــاق إلى احلـــبــيــبــات?. قــال:
الـــكـالم الـــنـــاعم.. أمّـــا إذا كـــانت
عـراقـيـة فال تـكـذب عـلـيـهـا.. ألنـها
سـتــقـول لك بـالــلـهـجـة الــبـغـداديـة

احملبَّبة: إلعبْ غيرها!.
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الـتضحية بالصدقية السردية. وإذ
أشـارت الـرسـالـة إلـى أن األسـلـحة
الــنـاريـة جتـاوزت مـؤخـرا حـوادث
الــســيــارات بــاعـتــبــارهــا الــسـبب
الــرئــيـــسي لــلــوفــاة بــ الــقــصّــر
األمـيـركيـ طـلـبت من الزمالء في
اجملـتمع اإلبداعي ”أن “يحدّوا من
ـــشـــاهـــد الــتـي تُــظـــهـــر أطـــفــاال ا
يـسـتـخـدمـون أسـلـحـة. في الـشـهـر
ــــــاضـي قُــــــتل 10 أشــــــخــــــاص ا
بــالـرصــاص في هــجـوم عــنـصـري

على متجر في والية نيويورك.
وبــعـد عــشـرة أيــام قُـتل  19طــفالً
ومــدرّســان خالل إطالق نــار داخل
مــــدرســــة فـي أوفــــالــــدي بــــواليـــة
تــكــسـاس. وفـي احملـصــلــة قـضى
ـــراهـــقــ 4368 مـن األطـــفـــال وا
األمــيــركــيـ حــتى سن  19عــامــا
بـســبب األسـلـحـة الـنـاريـة في عـام
راكـز الـسيـطـرة على 2020 وفـقًـا 
األمـراض والـوقايـة منـها (سي دي
سـي). و التـوقـيـع علـى الـرسـالة
ــــفــــتـــوحــــة مـن أكـــثــــر من 200 ا
شــخـصــيـة من هـولــيـوود بــيـنـهم
جـيـمي كـيـمـيل وجـود أبـاتـو وبيل
ـون لــيـنـدلـوف وآدم لــورنس ودا
مــكـاي. وأشـارت إلـى أن األسـلـحـة
تـظـهـر بـشـكل بـارز في الـتـلـفـزيون
واألفـالم في كل بــقـعــة من الــعـالم
لـكن أمـيـركا فـقط هي الـتي ينـتـشر
فـــــيـــــهـــــا وبـــــاء عـــــنف الـــــسالح.
ـسؤولـية واعـتبـرت الرسـالة أن “ا
ـتراخـية التي تـقع على الـقوان ا
يـدعمـها هـؤالء السـياسـيون الذين
يـخـشـون فـقدان الـسـلـطـة أكـثر من
حــــرصــــهم عــــلى إنــــقـــاذ األرواح.
وأكــدت الـرسـالـة “لـم نـتـسـبب في
ـساعدة في ـشكـلة لـكنـنا نـريد ا ا

حلها.

{ لـوس اجنـلـيس (أ ف ب)  –وقّع
ن فــيـهم جنــوم هــولـيــووديــون 
ـي شومر وجـوليـان مور ومارك إ
رافـالو رسالة نُشرت االثن تدعو
إلـى نــــــشــــــر األفـالم والــــــبــــــرامج
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة رســـائل تـــروج
لـلـمـسؤولـيـة في حـيازة األسـلـحة
ــشــاهـد الــتي تُــظــهـر واحلــد من ا
أطـفاالً يحملـون أسلحة نارية. و
ـفــتـوحــة الـتي تــوقـيع الــرسـالــة ا
صــيـغت رداً عـلى عــمـلـيـات إطالق
الـــنـــار اجلــمـــاعـــيـــة األخــيـــرة في
ــتــحــدة في يــوفــالـدي الــواليــات ا
ـنـتـجـ الـكـبـيـرين وبـافـالـو من ا
جـيه جيه أبرامز (لوست) وشوندا
ـس (بـريـدجـيــرتـون) ورئـيـسـة را
شـــركــة “لـــوكــاســـفــيــلم ”كــاثــلـ
كـيـنـيـدي. وجـاء في الـرسـالـة التي
نــشــرتـهــا حـمــلـة ”بــرادي ?”وهي
مـنظـمة غيـر ربحيـة تعمل من أجل
ضـبط انـتشـار األسلـحة “تـطورت
ـواقف الـثـقافـيـة جتاه الـتـدخ ا
والــقــيـادة حتت تــأثــيـر الــكــحـول
ــســاواة بــ وأحـــزمــة األمــان وا
األزواج ويـرجع ذلك إلى حد كـبير
إلـى تـأثــيــر األفالم والــتــلــفــزيـون.
حــان وقت الــتــصــدي إلى مــســألـة
سـالمـــة األســــلـــحـــة .وأضــــافت ال
نـطـلب من أي شـخص الـتوقف عن
عــرض األســلــحــة عــلى الــشــاشـة.
نـــطــلب مـن الــكــتّـــاب واخملــرجــ
ـنتـج أن يتـنبهـوا إلى العنف وا
الــذي يــظـهــر عـلـى الـشــاشـة وإلى
ارسـات سالمة األسـلحة. أفـضل 
ـقتـرحة إظـهار وتـشـمل التـدابيـر ا
الـشخصيات وهي تغـلق أسلحتها
بـأمـان وإجراء مـناقـشات قـبل بدء
ــكن اإلنـــتــاج حـــول مــا إذا كـــان 
اسـتخـدام بدائل لألسـلحة من دون

{ بــــــــــاريس (أ ف ب)  –قـــــــــدم
تلسكـوب غايا الفـضائي بياناته
اجلـــديـــدة حـــول مـــا يـــقـــرب من
مـــلـــيــــاري جنم في مـــجـــرة درب
الــتــبـانــة االثــنـ بــدقــة مـذهــلـة
ـمــكن رسم خــريـطـة جتـعـل من ا
جملرة تضج باحلياة. وقال مدير
عــام وكـالــة الــفـضــاء األوروبــيـة
يـــوزف أشــــبـــاكـــر خالل تـــقـــد
نـتــائج تـلـسـكــوب (غـايـا) إحـدى
أبـــرز مـــهـــمــات الـــوكـــالـــة الــتي
أطــلـقــتــهـا ســنـة 2013 إنه يـوم
رائع لـعـلم الـفـلك ويـفـتح الـبـاب
عـــلى مـــصــراعــيـه الكــتـــشــافــات
جـديدة حـول الـكـون ومجـرتـنا.”
وهذه ثالث مهمة جلمع البيانات
ــرصــد الــفــضــائي يــقــوم بــهــا ا
ـتـمـركـز عـلى بـعـد 1,5 مـلـيون ا
كـــيـــلـــومـــتــر مـن األرض مــقـــابل
الـــــشــــمـس وتــــهـــــدف إلى رسم
خريطة جملرتنا بجميع أبعادها
وبـالتـالي فـهم أصـلهـا وهـيكـلـها
وديــنــامــيــاتــهــا.جُــهــزت مــهــمــة
“غــايـا ”بــتــلــسـكــوبــ وجــهـاز
اســتــشــعــار فــوتــوغــرافي بــدقـة
ـسح جزءا ملـيار بـكـسل وهو 
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{ الهــاي (أ ف ب)  –أصـــيب جنم
الــــروك مـــيك جـــاغـــر (78 عـــامـــا)
بـــكــوفــيــد-19 مـــا أدى إلى إلــغــاء
حـفل لـ(رولينـغ ستونـز) كان مقررا
االثــنـــ في أمــســتــردام عــلى مــا
وسيقية نظمون والفرقة ا أعلن ا
مـــتـــعــهـــدين بـــاإلعالن عن مـــوعــد
ــنــظـــمــون عــلى جـــديــد. وأعــلـن ا

مــــوقــــعــــهم اإللــــكــــتــــروني أنه 
ــغــني مــيك تــشــخـــيص إصــابــة ا
جـــاغــر بـــكـــوفــيــد-19 وهـــو تــرك
. وأضــاف هـؤالء الــقــاعـة مــريــضـاً
ألــغــيت حــفــلــة الــلــيــلــة في قــاعـة
يــــــوهــــــان كــــــرويـف أريــــــنــــــا في
أمـــســــتـــردام. وقـــدم مـــيك جـــاغـــر
اعـتـذارا عـبـر حـسـابه عـلى تـويـتر

بــسـبب اضـطـراره إللــغـاء احلـفـلـة
قـــبل وقـت قـــصـــيـــر لــلـــغـــايـــة من
مــوعـدهــا واعـدا بـتــحـديــد مـوعـد
كن. وقالت جـديد في أقرب وقت 
الـفـرقـة على حـسـابـها عـلى تـويـتر
(يـجـب أن تكـون سـالمـة اجلـمـهور
ـــوســيــقـــيــ اآلخـــرين وفــريق وا
اجلـولـة أولويـة). وستـظل التـذاكر
وعدها ـشتراة صاحلة للـحفلة  ا
اجلـديد. بدأت فرقة رولينغ ستونز
جـــــولـــــة أوروبــــــيـــــة في بـــــدايـــــة
حــــزيــــران/يـــونــــيــــو في مــــدريـــد
لالحـــتـــفـــال بـــالــذكـــرى الـــســـتــ

لـتأسيسهـا على أن تنتهي في 31
تـــمــوز/يـــولــيـــو بــعــد  14حـــفــلــة
مـوسـيـقيـة في عـشـر دول. وتـشمل
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اجلـولـة خـصـوصـا مـيالنـو ولـندن
وبــروكــسـل ولــيــفــربــول حــيث لم
تــقــدم الـفــرقــة أي عـرض مــنـذ 50
عـاما. ويـحدد الـعارفـون في تاريخ
الـفــرقـة نـشـأة رولـيـنغ سـتـونـز في
تــــــمــــــوز  1962حــــ قـــدمت أول
عـرض لـهـا في مـاركـي بـالـعـاصـمة
الــبـريـطـانـيـة لــنـدن. وحتـمل سـنـة
2022 دالالت رمـزيـة كـثـيـرة لـفـرقة
(رولـينغ ستونز) إذ تصادف أيضا
الــذكــرى اخلـمــســ لـصــدور أحـد
Exile on) أشـــهــر ألـــبـــومــاتـــهــا
main street). وتـقام هذه اجلولة
مـن دون تـــشــــارلي واتـس عـــازف
الـدرامز التاريـخي الذي توفي عام

.2021

{ بـــــــــــــاريـس -(أ ف ب)  –وضـع
بـاحـثـون خـريـطـة لشـبـكـة دمـاغـية
مـتـصـلة بـاإلدمـان من خالل دراسة
عـــــلى أشـــــخـــــاص درجــــوا عـــــلى
دة طـويلـة وأقلـعوا عنه الـتدخـ 
فـجأة بـعد ظـهور آفـات في الدماغ
وفـق دراســة نُـــشـــرت االثـــنــ في
). ويأمل مـجـلة (نـيـتشـر مـيديـسـ
مـعدّو الـدراسة فـي أن تسـاعد هذه
الـــنــتـــائج عــلـى تــركــيـــز عالجــات
اإلدمـان مـسـتـقـبالً عـلـى مـجـمـوعة
واد. واسـتـند الـبـاحـثون في مـن ا
ســـــعــــيــــهـم إلى حتـــــديــــد اجلــــزء
ــســؤول عن االدمـان في الــدمـاغ ا
عـلى درس عيّـنة من  129مـريـضاً
تـشـكّل نسـبة الـذكور مـنهم 60 في

ـئـة ويـبلغ مـتـوسط أعـمارهم 56 ا
عــامـــاً كــانــوا يــدخـــنــون يــومــيــاً
ولـديهم آفـات في الـدماغ. واسـتمر
أكـثر من نصف هـؤالء في التدخ
بـشـكل طـبـيعـي بعـد ظـهـور اآلفات
الـدمـاغيـة فـيـما تـوقف ربـعهم عن
الــتـدخــ فـوراً من دون صــعـوبـة
حـــــتى أنــــهـم أفــــادوا بـــــأنـــــهم لم
يــشــعــروا بــرغــبــة شــديــدة ”فــيه
بـــــــحــــــــسب الــــــــدراســـــــة. والحظ
الـباحثون أن اآلفات الـدماغية لدى
مَـن توقـفوا عن الـتـدخ مـوجودة
فـي منـاطـق عدة مـن الـدماغ ولـكن
كـلـهـا في رأيهـم مرتـبـطـة بشـبـكة
مـعيـنة.  ووضع هـؤالء خريـطة في
هــذا الـــشــأن في عــدد من مــنــاطق

 { كــابـول- (أ ف ب)  –بــفـسـاتـ
بـيـضـاء وطرحـات خـضراء طـويـلة
تــغـطي الــنـســاء بـالـكــامل وبـزات
تــقـلــيـديـة لــلـرجــال تـزوج حـوالى
ســـبـــعــــ ثـــنـــائـــيـــا االثـــنـــ في
الـعـاصـمة األفـغـانيـة كـابول خالل
زفـاف جـمـاعي يـرتّب تـكـاليف أقل
فـي حـضــور مـســلــحـ من حــركـة
طـالبـان. فمع مـهور كـبيـرة وهدايا
كـثـيـرة واحـتـفـاالت سـخـيـة: تكـلّف
حــفـلــة زفـاف في قــاعـة كـبــيـرة في
ـعــدل مــا بـ عــشـرة كــابــول في ا
آالف دوالر وعـــشــرين ألـــفــاً وهــو
مــبــلغ ضــخم في بــلــد يُـصــنف من
األفقر في العالم. لكن منذ سنوات
يـختار أزواج كـثر االحتاد من دون
ــبـالغ من خالل إنــفـاق مــثل هـذه ا
ـــــشـــــاركـــــة فـي حـــــفالت زفـــــاف ا
ـت هـذه احلـركة جـمـاعـيـة.  وقـد 
مـنـذ وصـول طـالـبـان إلى الـسـلـطة
ــــاضي. وأدى جتــــمــــيـــد فـي آب ا

خالل مـحاكمـتها الـتهمـة قائلة إن
ــة وجـــودهـــا في مـــســرح اجلـــر
بـحسب مـا أظهـرت لقـطات كـاميرا
ـــكــان كــان بــهــدف مـــراقــبــة في ا

االستلهام في كتاباتها.
كــمــا زعـمت أن مــســدسـاً مــفــقـوداً
تــــعــــتــــقــــد الـــــشــــرطــــة أنه سالح
ــــة  شــــراؤه في إطــــار اجلـــــر
الـتحـضير لـكتابـة رواية ونفت أن
تـكـون مـئـات آالف الـدوالرات الـتي
كـانت ستكسـبها من عـقود التأم

شكلت دافعا للقتل.
وأوقـــفت كــرامـــبــتـــون بــروفي في
أيــلــول/ســبـتــمــبـر 2018 وهي ال

. تزال محتجزة منذ ذلك احل
وتـــشــرح كــرامـــبــتـــون بــروفي في
مـقالتها (كـيف تقتل زوجك) التي
ال تــزال مـــتــاحــة بــســـهــولــة عــلى
اإلنـــتـــرنت طـــرق الـــتـــخـــلص من
رغوب فيه ودوافعه. الزوج غير ا
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{ لـــــوس اجنـــــلـــــيس (أ ف ب) –
بـدأت روائيـة أميـركيـة كتـبت مقاالً
بـــعــنــوان (كــيف تـــقــتــلــ زوجك)
االثن تمضية حكم بالسجن مدى

احلياة إثر إدانتها بقتل زوجها.
وسـيـتعـ على نـانسي كـرامبـتون
بـروفي االنـتظـار مـا ال يقل عن 25
عــامـا قــبل أن تــتـمــكن من الـتــقـدم
ـشـروط عـلى مـا بــطـلب لإلفـراج ا
أوضـح لــهـــا قـــاض في مــحـــكـــمــة
بــواليـة أوريـغــون في شـمـال غـرب
ـتحـدة. ودينت الـكاتـبة الـواليات ا
الـتي صـدرت لهـا روايـات عاطـفـية
حتــــمل عــــنــــاوين مــــثــــيـــرة مــــثل
(اجلـــحــيم في الـــقــلب) أو (الــزوج
الــسـيئ) في  25أيــار/مـايـو بـقـتل
زوجـــهــا دانــيــيـل بــروفي بــإطالق
الــنـار عــلـيـه في حـزيــران/يـونــيـو
2018 في كـلـية لـلطـهو حـيث كان
يــعــمل. ونـفت كــرامــبـتــون بـروفي
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