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احــــبـــطت مـــفــــارز جـــهـــاز األمن
تـهـريب قطع اثـريـة على الوطـني
شــــكل تـــــمــــاثــــيل فــــرعــــونــــيــــة
ومـــخـــطــوطـــات نـــادرة في ثالث
مــحــافــظــات.وقــال بــيــان تــلـقــته
(الزمان) امس ان (مـفارز اجلهاز
تـمـكـنـت من اإليـقـاع بـشـخـصـ
يـعــمالن في جتــارة اآلثـار األول
في جـــانب الـــرصــافـــة بـــحــوزته
خـــمس قـــطع أثــريـــة عــلـى شــكل
تـمـاثــيل فـرعـونــيـة والـثـاني في
جــانـب الــكــرخ بــحــوزته قــطــعــة
ذهـبــيـة نـادرة) وتــابع انه (بـعـد
ـعلـومـات االسـتـخـبـارية تـوافـر ا
ـــشــبـــوهــة عن حتــركـــاتـــهــمـــا ا
ــــوافـــــقــــات واســــتـــــحــــصـــــال ا
القضائـية  نصب كـم محكم
لــهــمــا أســفــرعن إلــقــاء الــقــبض
شهود) مؤكدا عليهما بـاجملرم ا
ان (مـفـارز اجلـهـاز في مـحـافـظـة
ـثنى تـمـكنـت من إلقـاء الـقبض ا
عـــلى مـــتــهـــمـــ إثــنـــ آخــرين
حـيث يــقـومــان بــتـهــريب اآلثــار 
ضُبـطت بحـوزتهـما مـخطـوطتان
نادرتان للتوراة واإلجنيل مذهبة
ـة) ومـرصــعـة بـاألحـجــار الـكـر
اطـــاحت ـــفــــارز  واضــــاف ان (ا
ــتــهـمــ إثــنـ فـي مـحــافــظـة
الـبـصـرة بـحـوزتـهـمـا مـخـطـوطة
ــة مـكــتـوبــة بـالـذهب أثــريـة قـد
اخلــالص) ومــضى الــبــيــان الى
تهم مع القول انه ( احالـة ا
ــــضــــبــــوطــــات إلى اجلــــهــــات ا
الــقـضــائـيــة اخملـتــصـة لــيـنــالـوا
جزاءهم العـادل). ودمرت القوات
االمــنــيــة  6أوكــار لـــعــصــابــات
داعـش في مـــــحـــــافـــــظـــــة صالح
الـدين.وذكـر بـيـان خلـليـة االعالم
االمـني ان (قـطــعـات قـيـادة فـرقـة
الرد الـسريع في وزارة الـداخلـية
الحــقــة الـعــنــاصـر مــســتـمــرة 
االرهــــابـــيـــة وجتـــفـــيف مـــنـــابع

االرهـاب حـيث نـفـذ الـلواء االول
وقـــسم اســـتـــخـــبــارات الـــفـــرقــة
بالـتـعاون والـتـنسـيق مع طـيران
عملـية واسعة في وادي اجليش 
احملــــــــاسـن غــــــــربـي قــــــــضــــــــاء
طــــوزخـــــورمـــــاتــــو) وتـــــابع ان
(الـعـمـلــيـة أسـفـرت عن تـدمـيـر 6
أوكار لـعصابـات داعش وتفـجير
عبـوة ناسـفة حتت الـسيـطرة من
قــبل اجلــهــد الــهــنــدسي الــتــابع
للـفـرقة). وفـتـحت قيـادة عـملـيات
بـغداد طـرقـا وأزقة مـغـلـقة ورفع
جتــــاوزات بــــجــــانــــبي الــــكــــرخ
والـرصـافـة.واوضح بـيـان تـلـقـته
(الــــــــزمــــــــان) امـس انـه (تــــــــمت
ــــــبـــــــاشــــــرة بــــــرفـع الــــــكــــــتل ا
الــكـــونــكــريــتــيــة وفــتح عــدد من
الـشـوارع واألزقـة ضــمن مـنـطـقـة

حي الـوحــدة ضـمـن احملـلـة 906
خــلف بــدالــة الــعـلــويــة) مــؤكـدا
(مــبــاشــرة فـرق دوائــر الــبــلــديـة
بأعمال الـتنظيف ورفع الـنفايات

مـن الـــــطــــرق واالزقـــــة الـــــتي 
فتـحهـا) واشـار الى ان (قطـعات
ــشــاة احلــاديــة عـــشـرة فــرقـــة ا
والفرقة الثانـية شرطــة احتـادية
قـامت بـتـــأمـ احلـمــايـة لـفــرق
قــــسم إزالـــة الــتــجــاوزات وذلك
خالل تـنـفـيـذهـا لـواجـــبـات إزالة
الـتــجــاوزات ضــمن مــنـاطق حي
أور في جــانب الـرصــافـة واحلي
الــعــســكــري في جــانـب الــكـرخ).
ولقي خمسة أشـخاص مصرعهم
في حـــادث ســيـــر في مــحـــافــظــة
ـــديـــريــة واسـط. واشـــار بـــيـــان 
ــرور الـعــامــة امس ان (حــادثـا ا

أدى الى مـروريـا وقع في واسط 
وفاة خمـسة أشخـاص في مركبة
ؤدي الى واحـدة عـلى الـطريـق ا
مــحــافــظـة مــيــسـان فـي مـنــطــقـة
الــرمـــلــة) واضــاف ان (احلــادث
كان بـ مركـبـت عـلى طريق ذو
مسار واحد بـسبب وجود أعمال
اكـســاء وتـبــلـيط وحــفـريـات في
ـــســـار اآلخـــر) وعــزا الـــبـــيــان ا
أسـبــاب احلــادث الى (اإلجـتــيـاز
ـركــبـة األولى اخلـاطـئ لـســائق ا
ا نـوع مارسـيـدس بـراد حـمل 
ـــركـــبــة أدى إلـى اصــطـــدامه بـــا
الـثـانيـة نـوع دوج حـيث يـعـتـبر
ــركــبــة األولـى مــقــصـراً ســائق ا
ــئــة بــســبب بــنــســبــة مــئــة بـــا
اجتيازه اخلاطئ وعدم االنتباه).
ــدني واخـــمـــدت فــرق الـــدفـــاع ا

حـريـقـا نــشب في ثالث مـولـدات
اهـلــيـة بـالـنـاصــريـة. وقـال بـيـان
تلقتـه (الزمان) امس ان (احلريق
أنـــــدلـع داخل ثـالثـــــة مـــــولــــدات
كهربائية أهلية مع كميات كبيرة
مـن وقـــــــود الـــــــگـــــــأز اخلـــــــاص
بـتشـغـيلـهـا داخل مديـنـة سكـنـية
في منطقة حي سومر) مؤكدا ان
(فرق االطفاء استنـفرت طواقمها
 وطوقت الـنيـران وأبعـدت خطر
ـــنــازل انـــتـــشـــار احلـــريق إلـى ا
الـــقــــريــــبـــة مـن مـــوقـع احلـــادث
وأنهت أعمـال اإلخماد والـتبريد
دون تسجيل إصـابات بشرية مع
ــاديـة وعـلى حتـجــيم األضـرار ا
أثــــر ذلك طـــلـــبت فــــتح حتـــقـــيق
واستدعاء خـبير األدلة اجلـنائية
لتحديد أسباب اندالع احلريق). 

نـفـخـر بـالـنـهـضـة الـكـبـيـرة الـتي
سـتـويات كـافة). حقـقـتهـا عـلى ا
بدوره  اكد تسوي وي (اهتمامه
الـكــبـيــر بـاالعالم ومــا يـؤديه من
دور فـــــاعـل في رفـــــد اجملـــــتـــــمع
والســيــمـــا جــريــدة بـــاحلــقــائـق 
(الـزمان) الـتي تـعـد من الـصحف
هـمـة ونحـرص عـلى متـابـعتـها ا
وهذا ما يدفعـنا الى بناء اواصر
قويـة ومـتنـيـة معـهـا واالستـفادة
من جتـربـتهـا ودورهـا في تـنـوير
الرأي العام بالقـضايا احلساسة
ونــأمل ان تــفــتـح لــنـا ــهــمــة  وا

ـعـارف ونـشر ابـوابـهـا لـتـبـادل ا
الــتــقـاريــر الــتي تــهم الـشــعــبـ
العـراقي والـصـيـني) واشار الى
ان (هـناك صـلـة تـرابط قـويـة ب
الـــعـــراق الـــبـــلـــديـن عـــلى مـــدى
وحـقـقـنـا نتـائج مـثـمرة الـتاريخ 
سـتـويات اخملـتـلفـة سواء علـى ا
اكــانت في مــيــدان الـعــمل او في
مــــجــــال الــــتــــبــــادل الــــثــــقــــافي
ـعـرفـي) واوضح تـسـوي وي وا
ان (حـــكــومـــة بالده تــســـعى الى
الـنهـوض بـالـعالقـات مع الـعراق
والـــتـــقـــدم بـــهـــا الى الـــتـــعـــاون
ــســاعـدة ــجــاالت مــخــتــلــفــة 
احلـــكـــومــــة في اعـــادة عــــجـــلـــة
االقــــتـــصـــاد من خـالل تـــطـــويـــر

القدرات الصناعية) 
واستطـرد بالقـول ان (بك تدعم
وحــدة وســـيــادة ارضي الــعــراق
وتــــرفـض الــــتــــدخل بــــشــــؤونه
وتــسـعى الى تــقـد الــداخـلــيـة 
كــافـــة انــواع الــدعم لــلــحــكــومــة
والــــشـــــعب الــــعــــراقـي من خالل
دن) معربا ساهمة في اعمار ا ا
عـن (شــكـــره وتــقـــديــره لـــرئــيس
التـحريـر ومالكـات اجلريـدة على
حــــسن الــــضــــيــــافــــة وحــــفـــاوة

االستقبال). 

الكثير ألربيل وكـردستان تغمده
الــــله تــــعـــالى بــــواسع رحــــمـــته
وغـفـرانه وأسـكـنه فـسيـح جنـانه
وألــــــهم اجلــــــمـــــيـع الـــــصــــــبـــــر
والــسـلــوان). وولـد اربــيــلي عـام
ـركز 1933  في حي الـتعـجـيل 
مــديـنــة اربــيل وهي من االحــيـاء
ــة الى جــانـب اخــواتــهــا الــقـــد
القلعـة ومحلتي الـعرب وطيراوة
وهو لم . بـدأ الـغـنـاء عـام 1944
ــــدرســــة يــــزل تــــلــــمـــــيــــذا في ا
االبتدائيـة والتحق بـاذاعة بغداد
عــام 1959 لـــيـــســجـل بــاقـــة من
االغـاني الـتركـمـانـيـة اضـافة الى
نـوع فـني راق تـسـمى الـقـوريـات
والــتي تــقـــول عــنــهــا الـــكــاتــبــة
والــصــحــفــيــة الــقــديــرة (نــرمـ
فتي) احلوريات .وبـعد انتشار ا
اغـنـيـته الــشـهـيـرة (يال شـوفـيـر)
الــتـي كــتب كــلــمــاتــهــا وحلــنــهـا
وغــنـاهــا وذاع فـنـه واصـبح من
مــشــاهـيــر احلــوريـات فـي اربـيل
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نعت االوسـاط الرسـميـة والفـنية
قـامـة غنـائـية تـراثـية والـثقـافـية 
كــبـــيــرة  لــهـــا دورهــا في حــفظ
الــتــراث الــتــركــمــاني االربــيــلي
حيث ودعت اربيل امس  الـفنان
الذي تغنى محمد احـمد اربيـلي 
بحبـبته اربـيل وقلعـتها وتـراثها
تـركـهـا  الـراحل عن عـمر اخلـالد 
نـاهز 89 عـامـاً بــعـد مـعـانـاة مع
قـــــد ووري الــــثــــرى في ــــرض  ا
مــقــبــرة الــشــيخ جــولي بــاربــيل
.وقـــدم رئـــيس حـــكـــومـــة إقــلـــيم
كـــردســتــان مــســـرور الــبــارزاني
الـتـعـازي بـرحـيل اربـيـلي. وقـال
في بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس
(أتـــقــــدم بــــخــــالص الــــتــــعـــازي
واسـاة إلى عائلـته والفـنان وا
الـكــردسـتـانـيــ كـافـة) واضـاف
(لـقــد كـان الــراحل  فـنــانـاً بـارزاً
وصوتـاً أصيالً وقـد قدم الـعطاء
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اطـــلـــقت وزارة الـــصـــحـــة امس
اســـتـــمـــارة تــــعـــيـــ خـــريـــجي
اجلامـعـات غيـر العـراقيـة.وقالت
في بيان تلـقته (الزمان) امس ان
وارد ( دائرة التخطيط وتنمية ا
ــــهن تــــدعــــو خــــريــــجي ذوي ا
الــصــحــيــة والــتــمــريــضــيــة من
عترف اجلامعات غير العراقية ا
بــــهـــا  الــــذين تــــمت مــــعــــادلـــة
شــهــاداتــهـم وتــرويج مـــعــامــلــة
صـــحــة الـــصــدور اخلـــاص بــهم
والـراغـبـ بـالـتـعيـ عـلى مالك
الــــوزارة الى الــــتـــــقــــد عــــلى
االستـمارة االلـكتـرونيـة اخلاصة
وبــحــسب ـــركــزي  بـــالــتــوزيع ا

الرابط
  HYPERLINK "https://
iqmohserv.net/
outside_iraq_hstaff_al_20
22" https://iqmohserv.net/

outside_iraq_hstaff_al_20
22
نــفت وزارة االتـصـاالت بـدورهـا 
الـتالعب بــأسـمـاء  29شـخـصـا
منـالذين جـرى تعـييـنهم مـجددا.
وقالت الـوزارة في بيان امس ان

قاموا بتقد عترض مجددا (ا
بيانات غير دقيقة عن شهاداتهم
ا اسـتـوجب تعـديل بـيانـاتهم

حسب الوثائق الرسمية التي 
هـا من قبـلهم  ولـيس وفقا تقـد
الدعــــــائـــــــهـم) واشــــــار الـى انه

(وبــحـسب مــا جـاء في احملــضـر
ــــــــصـــــــادق مـن قـــــــبـل وزيـــــــر ا
وهو اجلـهة اخملـولة االتصـاالت 
ـصـادقـة عـلى األسـماء حـيث بـا
تـــضــــمن احملــــضـــر واحــــدة من
الفقرات مـثبت فيهـا جدول بعدد
ن اخــــتـــــلــــفت من األســــمـــــاء 
ـقـدمة بـيـانـاتـهم الـرسـمـيـة عن ا
من قـبــلـهم أو لــوجـود نـقص في
الــبـيــانــات) وتــابع ان (الـوزارة
مـــســـتـــعـــدة إلظـــهـــار الـــوثـــائق
الرسـمـية الـتي تضـمـنت بيـانات
غــيــر صـحــيــحــة من قـبـل بـعض
ــــتــــقــــدمـــ لــــلــــتــــعـــيــــ في ا
االســـتــمـــارات اخلــاصـــة بــذلك 
بهدف إثبـات الشفافـية والنزاهة
في عـــمـــلـــهـــا واجــراءاتـــهـــا في
ــدرجـة في مــوازنـة الــتـعــيـ وا
 وان لـــــــــلــــــــــوزارة احلق2019
بــاتـخــاذ اإلجـراءات الــقـانــونـيـة
بحق من يـدعي خالف ذلك بدون

وسيلة إثبات رسمية). 

“U¹—… ∫ السفير الصيني في بغداد لدى زيارته امس مبنى جريدة (الزمان)

محمد العسكري 
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ابــدى الــســفــيــر الــصــيــني لــدى
بـــغـــداد تـــســـوي وي  اعـــجـــابه
بالـدور الـذي تـضطـلع به جـريدة
(الزمـان) وما تـقـدمه من محـتوى
يـرفــد فـئـات اجملـتــمع بـاحلـقـائق
ازاء االحـداث احمللـيـة والـدولـية
مـــعـــربـــا عن رغـــبـــته بـــتـــوثـــيق
التعاون مع اجلـريدة واالستفادة
من خــبــرتـهــا واســهـامــاتــهـا في
تـنــويـر الـرأي الــعـام بـالــقـضـايـا
. الـتي تـهم الـشـعـبـ الـصـديـق
واستـقبل رئـيس الـتحـرير احـمد
عــــــبــــــد اجملــــــيــــــد فـي مــــــبــــــنى
السفير الصيني والوفد اجلريدة
وقــال فـي مـــســتـــهل ـــرافق لـه  ا
اللقـاء (نرحب بهـذه الزيارة التي
تعـد الثـالثة لـسفـير صـيني يزور
ونــثـــمن عــالـــيــا هــذا اجلـــريــدة 
االهـــتـــمـــام بـــاالعالم والســـيـــمــا
بـــجــريــدة (الـــزمــان) بــوصـــفــهــا
جريدة دولية تطبع في العراق و
الـعــالم  كـمـا انـهــا اول مـطـبـوع
يـصـدر بـعـد تـغـيـيـر الـنـظـام عـام
 2003 واسـتــمـرت حـتى يــومـنـا
هـــــذا) وتــــــابـع ان (اجلــــــريـــــدة
وال تــسـتــهـدف اجملــتـمع بــرمـته 
تفـرق ب مكـون واخر او تـنحاز
حــيث ان مــا لــفـــئــة دون اخـــرى 
تـــقـــدمه من مـــحـــتــوى لـــلـــنــخب
هـو ــيــة والــســيــاســيــة  االكــاد

وهذا ديدن نفسه لـعامة الـشعب 
ي فـهوميـها االكاد الصحـافة 
ـــهــنـي) واضــاف انه (نـــظــرا وا
لالهتمام الـعام بالفئـات اخملتلفة
وجنـاح اجلــريـدة بـصــنـاعـة رأي
هناك عام عراقي وعـربي ودولي 
اقــــبـــال واسـع من قــــبل طــــلـــبـــة
الــدراســات الــعــلــيــا في كــلــيــات
االعالم احمللية لالهـتمام بدراسة
محتوى (الزمان) وتأثيراتها وما
تقدمه من خطـاب للقراء) واشار
الى ان (اجلريـدة تـتـابع عن كثب
وحـقـيـقـة مـا يـجـري فـي الـصـ 
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نال الـفريق الـركن محـمد الـعسـكري شـهادة الـدكتـوراه بتـقديـر امتـياز من
معهد التاريخ العربي والتراث العلمي التابع للجامعة العربية.

عنـونة (االنـقالبات الـعسـكريـة في تركـيا وأثـرها على ونوقـشت االطروحـة ا
ي االوضــاع الــســيــاســيـة مـن عـام  1923–1980 وسط حــضــور اكـاد
ـا يــتــمــتع به الــعــســكـري مـن حـضــور في واعالمي وســيــاسي بــالــنــظــر 
الـفــضـائـ األمــني واالعالمي واقــتـدار في الـتــحـلــيل الـســيـاسي والـرؤى
ـنـاقشـة التي جـرت صـباح أمس االثـن من االستـراتيـجيـة. وتـألفت جلـنة ا
الدكـاتـرة نوري الـعـاني وطارق نـافع احلـمدانـي ونغم طـالب عـبد الـله وعـمر
ـشـرف رحـيم كـاظم الهـاشـمي الـتدريـسي في جـامـعة ـشـهداني وا كـر ا

واسط.

محمد احمد اربيلي 
وكــــركـــــوك وطـــــوزخــــورمـــــاتــــو
بل وانـتـقـلت اغـانيـيه وخـانـقـ 
الى تـركيـا واذربـيجـان وقـد غنى
ابـراهـيم تـاتـلس وحـسن زيـره ك
اغـنـيـته الـشـهـيـرة (يال شـوفـير)
ووصــــفت االوســــاط الــــفــــنــــيــــة
رحـيله خـسـارة فنـية والرسـمـية 

وتراثية كبيرة .
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في أمــاكن عـدة) واشــار الى انه (الـعـاصــفـة الـتــرابـيـة
ثـم تـتــحـرك سـتــجـتــاح مــنـاطـق تـكــريت وبــيـجـي وعـنه 
ـوصل واربيل وديالى ) تدريـجيا لـتأثر عـلى كركوك وا
مــؤكــدا ان (تــأثــيــر الــعــاصــفــة ســيــكــون عــلى بــغــداد
ثم تـتحرك والرمـادي وكربالء وتـكريت والـكوت واحلـلة 
نـاطق اجلنـوبـية لـتشـمل النـاصريـة والسـماوه باجتـاه ا
والــعـمــارة والــبــصــرة) وتـابع ان (اثــار الــغــبــار تـزول
ومدى الرؤيـة يكون اقل من الف  وفي الـغبار تدريـجيـا
حــيـث ســيــطــرأ انــخــفــاضـا من 2الى  4 كــلــيــومــتــرا 

تدريجيا على درجات احلرارة).
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رجحت الـهيئـة العامة لالنـواء اجلوية والـرصد الزلزالي
التـابعة لوزارة النـقل تأثر الطقس بـكتلة هوائـية معتدلة
توسط يؤدي يصـاحبها مـرتفع جوي قادم من البـحر ا
الى اثـارة الغبار وانـخفاض احلـرارة. وقالت الهـيئة في
تـوقع أن يـضعف بـيان تـلـقته (الـزمـان) امس انه (من ا
ــوسـمي ابـتـداء من الـيـوم ـنـخـفض احلـراري ا تـأثــيـر ا
الــثالثـاء نــتـيـجــة تـقــدم كـتـلــة هـوائــيـة مـعــتـدلــة وجـافـة
الذي توسط  يصـاحبهـا مرتفع جوي قـادم من البحـر ا
سـيـؤدي الى اثـارة الـغـبار مـع حـدوث عـواصف تـرابـية

فـإن (كل حركـة إنـتقـال لـلبـطـاقة
ــــــبـــــــلغ ( (10آالف تــــــكـــــــون 
ديــنــارفــقط يــأتي هــذا اإلجـراء
ــسـاعـدة مـسـتــفـيـدي احلـمـايـة
اإلجــتـمــاعـيــة من صـرف مــبـالغ
.( اليسـطيـعون  تأمـينـها أحـياناً
في غــضـون ذلـك أطـلق مــصـرف
الــرافـــدين وجـــبــة جـــديــدة من
( ــنـتـسـبـ ـوظـفـ وا ســلف ا
وقال بـيان تـلقـته (الزمان) أمس
صرف أطلق وجبة جديدة إن (ا
ـوظـفـ ومـنـتـسـبي من سـلف ا
الدفاع والـداخليـة التي تبدأ من
مليون دينار 50مالي حتى  5
بعد إكمال اإلجراءات كافة  وفق
الــــضـــوابط والـــتـــعـــلـــيـــمـــات)
وأوضـح أن (الــــتـــــقـــــد عـــــلى
الـســلف يـكــون عن طـريق فـروع
ـنــتــشـرة في بــغـداد ــصــرف ا ا
واحملـافــظـات مـبـيـنـاً إسـتـمـرار
الــفـــروع بــإســتــقـــبــال طــلــبــات
مـعــامالت الـتـرويـج عن الـسـلف
لـلـمـوظـفـ ومـنـتـسـبي الـقـوات

األمنية).
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قـــرر وزيـــر الـــعـــمل والـــشـــؤون
اإلجـــتـــمـــاعـــيـــة وكـــالـــة ســـاالر
عــبــدالــســتــار مــحــمــد شــمــول
مـــــواطـــــنـــــاً من ذوي اإلعـــــاقــــة
واإلحـتـيـاجـات اخلـاصـة وولـده
بـإعـانـة احلــمـايـة االجـتــمـاعـيـة
ـتفـرغ وقرض 8 عـ ا وراتب ا
ماليـ دينـار وقال بـيـان تلـقته
(الـــــزمـــــان) أمس إن (الـــــوزيــــر
ـــواطن وولـــده في إســـتـــقـــبـل ا
حــيـث أوعــز مـــكـــتــبـه اخلـــاص
بــشــمــوله في إعــانــة احلــمــايــة
ـــعــ اإلجـــتـــمـــاعـــيــة وراتـب ا
تفرغ والسـعي  لتقد قرض ا
يـبلغ  8ماليـ وفق السـيـاقات
ــعـمـول والــضـوابط اخلــاصـة ا
بـــهــا).  وأشـــار إلى أن الــوزارة
تــعــمل بــجــمــيـع إمــكــانــيــاتــهـا
لـشـمـول هـذه الـشـريـحـة الـهـشة
ــتــفــرغ) وأكـد ــعــ ا بــراتب ا
عــلى أن (هــذه الـــفــئــة تــتــطــلب
إهــتـــمــامــاً خــاصـــاً لــوضــعــهــا
اإلســـتــثـــنــائي). عـــلى صـــعــيــد
مـتــصل شـمـلت هـيـئـة احلـمـايـة
اإلجـتمـاعـية مـستـفـيدي اإلعـانة
ببعض اخلدمات اجملانية وقال
بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) أمس إن
ية للبطاقة الذكية (الشركة العا
كي كــارد وافـــقت عــلى تـــفــعــيل
اخلـــــدمــــات اإللــــغـــــاء والــــدمج
والــتـعـديل اخلــاصـة بـالــبـطـاقـة
الــذكـــيــة مـــجـــانــاً) وأوضح أن
(الشـركة حـدد إستـيفـاء الرسوم
بحـالت فـقط إصدار البـطاقة و
بلغ البـدل التـألف أو الضـائع 
وبحسب الهيئة 10 آالف دينار)

∫WOŽUL²łù« W¹UL(«

W½UŽù« ÍbOH²  `M

  WO½U−   U bš

ساالر عبدالستار محمد

على الهـجمات عمـلياتهـا العسـكرية في الضـفة الغـربية احملتـلة حيث قتل 45
فلـسـطيـنيـا عـلى األقل بيـنـهم نشـطاء ومـدنـيون مـنـهم الصـحافـيـة شيـرين أبو
عـاقـلـة خالل تـغطـيـتـهـا عـمـليـة عـسـكـريـة إسـرائيـلـيـة في مـخـيم جـنـ مـعقل
سـلحة.وقتل ضـابط من القوات اإلسرائيـلية اخلاصة الفصـائل الفلسطـينية ا
خالل عـملـيـة في الـضـفة الـغـربـيـة.وجاء مـقـتل الـفـلسـطـيـني األحـد غداة شن
اجلـيش اإلسـرائيـلي ضـربات جـوية عـلى مـواقع في قطـاع غزة تـابـعة حلـركة
حـمـاس اإلسالميـة احلاكـمـة في القـطاع بـعدمـا أطـلق منه صـاروخ في اجتاه
الــدولـة الــعـبــريـة.وفـي وقت الحق الـســبت قــررت وزارة الـدفــاع اإلسـرائــيـلي
"جتـمـيد" قـرارها بـزيـادة حصـة قطـاع غـزة من تصـاريح الـعمل داخل الـدولة
الـعبـريـة والتي كـانت أعـلنت عـنـها اخلـميس.وتـفـرض إسرائـيل حـصارا بـريا
وبـحريـا وجـويا مـشـددا على غـزة مـنذ سـيـطرة حـركـة حمـاس اإلسالمـية في
عـلى اجلــيب الـفــقـيــر الـذي يــعـاني نــحـو نـصـف سـكـانـه من الـبــطـالـة 2007

وغالبيتهم من الشباب.

{ رام الـله (أ ف ب) - اسـتشـهـد فلـسطـيـني برصـاص اجلـيش اإلسرائـيلي
في الضفـة الغربية احملتـلة على ما أكدت وزارة الصـحة الفلسطـينية في بيان
مـقتـضب األحـد.وقـالت الـوزارة إنهـا تـبـلـغت "استـشـهـاد الـشاب نـبـيل أحـمد
سـلـيم غـا من ســكـان نـابـلس بـرصـاص قــوات االحـتالل اإلسـرائـيـلي قـرب
بوابة جـلجولية".وذكرت وكالة األنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) أن غا يبلغ
عامـا وهـو من الـعمـال الـذين يتـوجـهون يـومـيا م نـالـضفـة الغـربـية لـلـعمل 53
داخل إســرائــيل.وقــال اجلـيش اإلســرائــيــلي في بــيـان إن "مــقــاتـلـي اجلـيش
اإلسرائيـلي رصدوا مـشتبـها به بتـخريب الـسياج األمـني في منـطقة الـتماس
بـالقـرب من قلـقيـليـة في محـاولة لـلعـبور إلى األراضـي اإلسرائـيلـية".وأضاف
قـاتـلون الـنار و حتـديـد إصابـة".وفي مـوجة عـنف بدأت في الـبـيان "أطـلق ا
ـدنـي داخل إسـرائيل أواخـر آذار/مـارس قتل  19شخـصا غـالـبيـتهم من ا
وفي الـضفـة الغربـية احملـتلة فـي هجمـات نفـذها فلـسطـينيـون بيـنهم من عرب
هـاجم خاللـها.وكـثفت الـقوات اإلسـرائيـلية ردا إسرائـيل وقتل ثالثـة من ا
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(فــريـق عــمل مــتــخـــصص من مــصــنع
ــتــجــددة في الــطــاقــة اإلقــتــصــاديــة ا
مــصــنع الــعــز مــوقع الــتـاجـي الـتــابع
لـلـشـركة نـصب مـنظـومـة سـقي حدائق
تُـغطي مـساحة 1250 مـتراً مـربعاً  في
اجلـامعة وفق تصامـيم إروائية حديثة
تـعـتـمد الـسـيـطرة اإللـكـترونـيـة لـتدفُق
مياه السقي وبتوقيتات مسيطر عليها

زروعات).  لسقي أنواع ا
ــنـــظــومـــة تــتـــكــون من وأوضـح أن (ا
خـزان خمسة آالف لتراً ومضخة واحد
ونـصف حـصان ومـضـخة سـقي أربـعة
حــــصــــان وبــــورد ســـيــــطــــرة وأسالك
كـهربائية وأنابـيب ومرشات وملحقات
أخـــرى).وتـــواصـل مالكـــات الـــشـــركــة
الـعامـة للـتصمـيم أعمـالهـا في مشروع
األعـمـال الــتـكـمـيـلـيـة لـقـسم الـهـنـدسـة
ـدنـية الـذي تنـفذه كـوادر قسم الـبنى ا
الـتـحتـية في الـشـركة جلـامعـة كربـالء
وقـال مدير قـسم البنى الـتحتـية قاسـم
رحــم رضـوي إن (إنـشاء بـنايـة جديدة
مـن أربعـة طـوابـق واخلـامس بـيـتـونـة
ــســاحــة  2413 مــتــراً مــربــعــاً لــكل
طـابق بـاإلعـتـمـاد عـلـى جـدول كـمـيات
ـتـضـمن األعـمـال الـصـحـية ـشـروع ا ا
ـيـكانـيـكيـة) وأضاف والـكـهربـائـية وا
أن (الــشــــــــركــة مـســــتــمـرة بــتـنــفـيـذ
ــواصــفـات ــشــروع حــسب ا أعــمــال ا

طلوبة). ا
فـي الــســـيـــاق ذاتـه أعــلـن مـــديـــر عــام
الـشــركـة الـعـامـة لـصــنـاعـة الـسـيـارات
ــــــــــعـــــدات هـــــادي عـــــلــي طـه عن وا

الــصـنـاعــات الـفـوســفـاتـيــة واألسـمـدة
والتعدين).

الفـتاً إلى (أهميـة حتديد اجملاالت التي
ــكن اإلتــفــاق بــشــأنــهــا واِســتــمــرار
الـتـواصل لتـحقـيق مـصالح مـشتـركة).
وبـحـثـت الـشـركـة الـعـامـة لـلـصـنـاعات
الـهــيـدرولـيـكـيـة مع تـويـوتــا وهـيـنــوا
ـشـتـرك. الـيـابـانيـتـ سـبل الـتعـاون ا
وذكــر الـبـيــان إن (الـشـركــتـ بـحــثـتـا
شترك في إمكانية فتح آفاق التعاون ا
ـعـدات الـتـخـصـصـيـة مـجـال جتـمـيع ا
ــيـــكــانــيك ومـــجــال الــهـــيــدرولـــيك وا
والـــكــهــربــاء) وأضـــاف أن (الــشــركــة
إسـتـعـرضت إمكـانـيـاتهـا الـتـصنـيـعـية
وقـدراتها الهـندسية والفـنية في مجال

الهيدروليك).
WO½«bO  W uł

 مـــؤكـــدا أن (الـــوفـــد أجـــرى بـــجـــولــة
عـامل والورش مـيـدانيـة  للـعديـد من ا
صـنع الهيدروليك اإلنـتاجية الـتابعة 
مـؤكداً إستعداده بـالتواصل والتعاون
.( ـشتـرك مسـتقبالً لـتوسـيع التـعاون ا
نفذت الـشركـة العامـة في غـضون ذلك 
لـلصنـاعـات الكـهربائـيـة واإللكـترونيـة
أعــمــال نــصـب وتـشــغـيــل مـنــظـومــة
الــســقـي والـــرش في كـلــيــة الـتــربــيــة
األســـاســيــــة. وأشـــار الــبـــيــان إلى إن
(الـشركـة أجرت أعمـال نصب وتـشغيل
مـنـظـومة الـسـقي والرش في اجلـامـعة
ـــســـتــنـــصـــريـــة  كـــلــيـــة الـــتـــربـــيــة ا
األســاســـيـــة) وأضــاف أن مــديــر عــام
الـشركة سـفيـان فــوزي شعـالن ذكر أن
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ــشــتـــرك ومــراعــاة بـــرامج الــعـــمل ا
ـتـغـيـرات الـعـلـمـيـة الـتي تـشـهـدهـا ا
ـــنــطــقــة الــبـــيــئــة اجلــامـــعــيــة في ا

والعالم).
مــؤكــداً (اهــمـيــة تــرتــيب األولــويـات
ـتـعـلـقـة بـالـتـخـصـصـات والـبـرامج ا
والسـيمـا مـا يرتـبط منـها الـدراسـية 
ــنح الـدراســيـة بــتـبــادل الــطـلــبـة وا
والــــتـــوأمــــة بـــ اجلــــامـــعـــات ذات
ــواصـفـات الـتـخـصــصـيـة وتـفـعـيل ا
بــرنـامـج األسـتــاذ الـزائــر والـزمـاالت

عمان
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وضع خــطــة اكــدت وزارة الـــكــهــربــاء 
ـنظومة الوطنية خـمسية لرفع انتاج ا
الى  44ألـف مـيـغــاواط فـيــمـا اشـارت
الى ان الـــعــراق يــعـــتــمــد كــلـــيــا عــلى
الـــتـــجـــهـــيــــز االيـــراني بـــســـبب عـــدم
ـثل الـوزير اسـتـخـراج الـغـاز.  وقـال 
عــبــد الــوهــاب مــوايش خالل مــؤتــمـر
الـطـاقة الـسـادس إن (العـراق حقق في
ــاضي الـــثــمـــانــيـــنــيـــات من الــقـــرن ا
ــتــكـــامل النــتــاج االكـــتــفــاء الــذاتـي ا
الـــطـــاقـــة الــكـــهـــربـــائـــيــة فـي جــمـــيع
مـحافـظات الـبالد حيث وصـل االنتاج

إلى تسعة االف ميغا واط).
jÐd « ŸËdA

واشـــار الى انه (كــان هـــنــاك مــشــروع
الـربط اخلـمـاسي مع دول اجلـوار عـبر
الـبـصـرة ولـكن بـسـبب احلـصـار الذي
دام أكـثـر من عـشـرة اعوام بـدأ اإلنـتاج
بـالـهبـوط  بـسبب عـدم وجود األدوات
االحــتـيـاطـيــة وغـيـاب الــشـركـات الـتي
ـشاريـع الـكـهـربـائـية يـجب ان تـقـيـم ا
حـــتى وصل وتـــأمـــ قـــطع الـــغــيـــار 
اإلنـتاج الى  3600مـيغـا واط) مشـيرا
الـى انه (بـعد 2003  أبـرام أكـثر من
عـقود النشـاء محطات تـوليدية 5أو  4
كـــبــيـــرة لـــكــنـــهـــا لم تـــنــفـــذ بـــســبب
حيث الـتـعقـيدات في مـذكرات الـتفـاهم
كـان االنـتـاج 3600 مـيـغـا واط  ومـنـذ
ذلـك الـــــوقـت وحـــــتى 2014 اجتــــــهت
ـشاريع من خالل الـوزارة الى تـنـفيـذ ا
ـتـحــدة والـيـابـان مــنح من الـواليــات ا
ـــتــحــدة وانـــشــأت عــلى ـــمــلــكــة ا وا
أسـاسها محـطات غازية وتـوقيع عقود

مع شركة جنرال وسيمنز لتنفيذها).

كـي في من خالل دهـــوك والــثــاني من
وصل 400 كـي في) مبـيـنا ان خـالل ا
ـنـتــجـة حـالـيـا هي 20500 (الــطـاقـة ا
مـــيـــغـــاواط  وان مـــعــــــــدل الـــطـــاقــة
ـفقـودة بســـــــــــبب شـــــح الغاز هي ا

من 1500 الى 2000 ميغاواط).
واكـد مـوايش ان (العـراق يـعتـمـد كلـياً
عـــلى الـــغـــاز اإليـــراني بـــســـبـب عــدم
اسـتــخـراج الـغـاز احملـلي) واسـتـطـرد
بـالـقول ان (مـشكـلـة عدم تـأم دفـعات
ــبـــالغ لــلــجــانـب اإليــراني اخلــاصــة ا
ـسـتورد  جـاءت نـتيـجـة عدم بـالـغاز ا
ـــا جـــعـل طـــهــران ـــوازنـــة  إقـــرار ا
ـوردة االمـر تــقـلـص  دفـعــات الـغــاز ا
الـذي أدى إلى تـقـلـيل انـتـاج الـكـهـرباء
فـي احملـاطــات االســتــثــمــاريــة وزيـادة
نــســـبــة الــضــائــعــات) واشــار الى ان
(الـوزارة لـديـها خـطـة النـشاء مـحـطات
ثـــانــويــة كـــبــيــرة مـن خالل الــقــروض

ــمـنــوحـة من قــبل الـبــنـوك حـيث  ا
انــشـاء اربع مـحــطـات ثـانـويــة كـبـيـرة
ســـعـــة الـــواحـــدة 1000 ام بـي أي في
ـنـطــقـة اجلـنـوبـيـة  بـيـنـمـا بـلغ عـدد ا
اخلـــــطــــوط 400 كـي في  81 خـــــطــــاً
بــأطـوال 5534 كــيـلــو مـتــراً امـا عـدد
اخلطوط األخرى فهي 653 خطَّاً تصل
اطــولــهــا إلى أكــثـر من 15 الف و600

كيلو متر).
وكشف موايش عن (بدأ الوزارة بخطة
إعــادة تـأهـيل الـشـبـكـات من خالل رفع
الـــتـــجـــاوزات مـع تـــوفـــيـــر احملـــطــات
واحملـوالت ومحـطات ثانـوية لـلتوزيع
ـــعـــوق الــــكـــبـــيــــر  هـــو قـــلـــة لـــكـن ا
ـالــيـة وعـدم تـوفـيـر الـتــخـصـيـصـات ا
الـوقود الـكــــــافي لـتشـغيـل احملطات)
واضــــاف ان (الـــعـــراق حــــتى حـــلـــول

عن تــطــويــر مــجـال اجلــراحــة بــهـذا
الـــشــأن وتـــوفــيـــر الــدقـــة في إجــراء
نفت الـعمـليـات اجلراحيـة). الى ذلك 
ـديرية الـعامة لـلتربـية في محـافظة ا
ــعــلــومــات الــتي نــيــنــوى صــحــة ا
انـــتـــشــرت عـــبـــر مـــواقع الـــتــواصل
اإلجـتـمـاعي بـشـأن اطـالق تـعـيـيـنات

على مالكها.
 وقـال بـيـان تلـقـته (الـزمان) أمس إن
(بـعض مـواقع الـتواصل اإلجـتـماعي
تـــداولت مـــعـــلــومـــات بـــشــأن إطالق
تـعيينات أو أوامر تعاقد جديدة على
مـالكات الـوزارة). واضـاف  ان  (هذا
ولم تصدر عن ـعلومات غيـر دقيقة  ا
ـديـريـة أية أوامـر أو كـتـاباً رسـمـياً ا

بهذا الصدد). 
داعــيـا أهـالي احملــافـظـة إلى (تـوخي
الــدقــة في الـتــعــامل مع الــصـفــحـات
ـشبوهة التي تـدعي أنها على صلة ا

بتربية نينوى). 
ـديريـة حريصـة على ولـفت إلى أن (ا
إيــــصـــال أيـــة مــــعـــلـــومــــات تـــخص
الــــتـــعــــيـــيــــنـــات عن طــــريق اإلعالن
ــوثــقــة الــرســمي عــبــر مــواقــعــهــا ا
واحملـطـات الـفـضـائـيـة الـرسـميـة في

احملافظة).           

الـبـحـثـيـة لـطـلـبـة الـدراسـات الـعـلـيـا
ـشـتـرك).  بـدوره  رحب واإلشـراف ا
الـســفـيـر بـ(الـتـعـاون واحلـرص عـلى
ـية بـصورة تـطويـر العالقـات األكاد
ؤشرات واحملددات عـامة في ضـوء ا
الـتـي تـفـرضـهـا مـتـطـلـبـات الـشـراكـة

العلمية والتعليمية). 
في غـضـون ذلك (نـظم مـركز الـتـعـليم
ــسـتــمــر بـجــامـعــة نــيـنــوى ورشـة ا
عــلـمـيــة إلـكـتـرونــيـة مـشــتـركـة حتت
عـــنــوان حتــويل اجلـــراحــة لالفــضل
بـإسـتـخـدام الـروبـوتـات. وقـال بـيـان
تــلـقـتـه (الـزمـان) أمس إن (اجلــامـعـة
نـظمت الـورشة بالـتعاون مع جـامعة

الشارقة اإلماراتية).
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مـــشـــيـــرا الى (الـــورشـــة إفـــتُـــتـــحت
ـحـاضـرة عن اجلـراحة بـإسـتـخدام
تحدة قدمها ملكة ا الـروبوتات في ا
مـديـر مركـز جامـعـة الشـارقـة للـتريب
اجلـراحي نبيل سليـمان حتدث فيها
عـن مــراحل إدخـــال الــروبـــوتــات في
مـجال اجلـراحة والدروس الـتدريـبية
ـــتــدربــون في هــذا الــتـي تــلــقــاهــا ا
اجملـال). وأضـاف أن (مـؤسس شـركة
سـي ام ار للجراحة بالروبوت حتدث
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ـعـادن مـنهـل بـحث وزيـر الـصـناعـة وا
تـعـزيـز عـزيـــز اخلـبــاز  مع الـبـرازيل 
الشراكة الصناعية في اجملاالت كافة.
 وقــال بـيـان تــلـقــته (الـزمـان) أمس إن
الــــتــــقـى وزيــــر الــــشـــؤون (اخلــــبــــاز 
الـستراتيـجية فالفيــو أغوستـو روشـا
ـرافق له  حــيث ركـز الـلـقـاء والــوفـد ا
عـلى واقع الصناعة العراقية وإمكانية
مـــســـاهـــمـــة الــبـــرازيـل في تـــطـــويــره
ــجـاالت صــنـاعــيـة مــتـعـــددة) وأكـد
اخلــــبــــاز أن (الـــوزارة رحــــبت بــــهـــذا
الــتـحـاور لـلـدفع بـعــجـلـة اإلقـتـصـاد و
رغـــبـــة اإلنـــفــــتـــاح عـــلى دول الـــعـــالم
مــشـــدداً عــلـى (ضــرورة بـــنــاء كـــافـــة)
عـالقـــات مـــتـــوازنـــة خلـــلق شـــراكـــات
صــنــاعــيــة حــقــيــقــيــة وإيــجــاد فـرص
لـلتعاون مع شركات كبيرة في مجاالت

متعددة).
وأوضـح اخلــبـاز أن (الــوزارة تــمــتــلك
ــصــانع في مــجـاالت عــدد كــبـيــر من ا
صـنـاعـيـة مـخـتـلـفـة مـنـهـا الـصـنـاعـات
الــدوائــيــة والـتــعــديــنــيـة والــغــذائــيـة
ـيكانـيكيـة واألسمدة والـكيمـيائيات وا
وغـيـرهـا) وتـابع أن (عـمـلـيـة الـتـحـول
إلى الـسوق احلـر تتـطلب بـناء عالقات
شــراكــة فــاعـلــة مع الــقــطــاع اخلـاص
صالح مـبينـاً سعي الوزارة لـتحقـيق ا
ـشتركة للبلديـن في مجاالت صناعية ا
مـختلفة). من جـانبه  أكد روشا (رغبة
بِالده بـنـقـل اخلـبـرات والـتـكـنـولـوجـيا
الـدخـول وتـبـادل احلـوارات فـي مـجال
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وتــابع ان (الـوزارة اسـتـطـاعت إضـافـة
عـــشــرة االف مــيـــغــا واط حــتى 2014
وتـنـفيـذ مـشاريع عـديـدة وكبـيـرة منـها
مــشــروع مـحــطـة واسط لــكن  بــسـبب
ـالـيـة  اتـخاذ شح الـتـخـصـيـصات ا
قـرار في مـجـلس الوزراء عـلى تـشـجيع
االسـتــثـمـار حـيث جـرى الـتـركـيـز قـبل
 عـلى مشاريع اإلنـتاج فقط بدون2014
تـطوير محطات التوليد وقطاعي النقل

والتوزيع).
ومـــضى الى الــقــول انـه ( الــتــوقــيع
عـلى انتـاج عشرة االف مـيغاواط وفي
ــدة  اســتـــغاللــهـــا لــتـــوفــيــر هـــذه ا
مـخـصصـاتـها لـتـوسيع شـبـكات الـنقل
حيث بـلغ ما انتـجته الوزارة والـتوزيع
ــاضي  بــلغ فـي شــهــر آب من الــعــام ا
 مـيغاواط بيد ان زيادة الطلب21145
مـــســتــمــر في الـــعــراق) ولــفت الى ان
(الــوزارة وضـعـت خـطــة تـشــمل أنـواع
مـــصــادر الــطـــاقــة ومــصـــادر تــمــويل
ووضـعت خطـة خمـسية لـزيادة الـطاقة
وتـصريـفها عـبر قـطاع النـقل والتوزيع
والـوصول الى الطـاقة التـصميـمية 44
الـف ميغـاواط في حلـول العام 2025)
واوضـح مـوايش انه ( الـوصـول إلى
اتفاقات وتفاهمات بشأن دعم موضوع
وكـذلك طـريـقـة الـتـسـويـق ب الـطـاقـة 
هـــيـــئــة الـــربط اخلـــلــيـــجي وإالنـــتــاج
الــكــهــربــائي اذ جــرى تــوقــيع مــذكـرة
تـفـاهم  مع الـسعـوديـة لـتزويـد الـعراق
بــنـحــو الف مـيــغـاواط كــمـرحــلـة اولى
وصـوال لتـبادل الـطاقـة) واشار الى ان
(الـربط مع الـسعـودية فـيه خـصوصـية
بـسـب اخـتالف قـيـمـة تـردد الـشـبـكـتـ
) مضـيفا انه الـكهـربائيـة ب الدولـت
االول 132 ( ربـط خـطـ مع تــركـيـا 
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ـمكن لكن ا كثـير منـا يتفق مع رؤيـة قدمهـا مختـصون لتـوصيف عالم الـسياسـة بأنها فن ا ر
ن يحمل أرثا بدأ.. وهـو أمر البد منه خصـوصاً  ضيف لها مفـكرون انه ينبغي احلـفاظ على ا
يعتـقد انه سقـي بالدمـاء والتضـحيات الـكبـيرة على إن يـجعل من هـذه التضـحيات مـصداقا له
أمـام جمـهـوره.. ولـيقـنـعه البـد له أن يكـون خـطـابه متـسـقـا وفكـر هـذا اجلمـهـور .. عـمد الـتـيار
ـناورة بـشـكل متـكرر ومـتـعدد األشـكال فـمـرة نراه يـتفق مع الـصدري إلى أسـتخـدم أسـلوب ا
اجلـمـيع وفي الـلـحـظـات األخـيـرة نراه يـتـنـصل عن أي اتـفـاق ويـتـراجع عـنه حتت مـبـررات هو
يقدمها األمـر الذي جعل القوى السـياسية عمومـاً تترقب مواقفه عـلى حذر وريبة رغم أنها في
اضي شكلت نفس الوقت ال تتـسق معها. االنتخـابات األخيرة التي أجـريت في تشرين األول ا
الحـظات التي تـخلـلتهـا إال أنها منعـطفـاً جديداً في اخلـارطة الـسياسـية وعـلى الرغم من كل ا
رسمت وضـعاً جديـداً وطريـقاً اتخـذه التيـار الصـدري ليكـون رأس احلربـة في أي متغـير قادم
ان هو يـتوقـعه أو يـريد حتـقـيقه. الـدعـوة " األمر" الـتي وجـههـا الـسيـد الـصدر لـنوابـه في البـر
بالـتهيؤ لـتقد استـقاالتهم جمـيعاً ليـست بالقضـية اجلديدة فـقد أستخـدم هذا األسلوب مرات
عـدة.. وكان يـعـتـمـد عـلى حتـرك الـشـركـاء وإندفـاعـهم إلقـنـاعه بـالـعـودة إلى دوره في الـعـمـلـية
رة ليست كسابقـتها فاجلميع متحامل على موقفه الذي السياسية ولـكن وكما يبدوا فان هذه ا
ـكون األكـبر..وهو شق به عصى الـكتلـة األكبـر وسعى ليـكون سـببـاً مباشـراً في تفـتيت عرى ا
كون والعراق كله.. كون األكبر خـطيئة كبيرة وخطـرا يهدد ا خطر تراه بقيـة أحزاب وتيارات ا
ـا لن يـكون هـنـاك أي مـوقف من الشـركـاء إلقـناعه لذلك فـأن مـوقـفه جديـد/ قـد بـالتـالي فـر
ا يـعني إن هـناك فـرصة بـالعـدول عنه بل سـيكـتفي اجلـميع بـالـسكـوت وعدم الـتحـرك نحـوه 
مـهمـة ستكـون خلصـومه في لإلطار التـنسـيقي في الـتحرك نـحو الـفرقاء الـسياسـي إلقـناعهم
كونـات السياسية بـتشكيل حتالف يـجمع القوى السيـاسية لتشكـيل حكومة تتـكون من جميع ا
ـتـكرر ـا عـرف عن إسـتـخـدام الـتـيـار الـصـدري ا في الـبالد.. ورغم انـهـا قـد  تـكـون مـغـامـرة 
للـشارع ومـا فيه من مـخـاطر وتـعطـيل للـحيـاة لـكنه قـد يدفـعهم لـهـذا اخليـار عنـدما حـصارهم
بـزاويـة ضـيـقة من اخلـيـارات في الـتـعـامل معـه.. احلديث عن اسـتـقـالـة نواب الـتـيـار الـصدري
ـا لعـدة مرات وصـارت هذه اخلـطوات  مـألـوفة ومـتكـررة من التـيار حصل في وقت سـابق ور
كن توقع أو حتديد نتائجها ـان أبداً باعتبار هذه اخلطوة تعتبر مـغامرة ال  وال تقود حلل البر
في ظل الظروف بدقة.. كما أن الشارع العراقي ال يتقبل وال يتحمل أي انتخابات جديدة قريبة
كن لـها أن تكون مـعطلة الصـعبة التي يـعيشـها ما يعـني أن ذهاب أي كتـلة إلى االستقـالة ال 
ـكن تشـكيـلهـا من باقي الـكتل والـذين سيـستـغلـون الفـرصة فـي تصـعيد لتـشكـيل احلكـومة و
ـستـقيـل ويعـدلون مـيزان الـقوى الـذي أركبته مرشـحيهم اإلحـتيـاط بدال من ا
نـتـائج اإلنـتـخـابـات األخـيـرة...نـعتـقـد وكـمـا يـرى مـحـلـلـون إن الوضع
السياسي ال يـتحمل أي إعادة قريبة لالنتخابات  وليس أمام القوى
السياسـية إال التوافق لتشكيل احلكومة أو الذهاب خليار االحتماء
رة بالـشـارع ما يـعني دخـول الـبالد في تشـرين ثـانيـة ولكن هـذه ا
بــسالح الـصـدريـ وبـواقع مــحـلي وإقـلـيـمي ودولـي يـخـتـلف عـمـا

كن توقع تأثيراته في معادلتنا مطلقا.. سبق.. واقع ال 

(الـشركة جهزت القطاع اخلاص بكمية
ــنـتـجـة ـنـيـوم ا ٥ طــنـاً من مـقــاطع األ
لـديـهـا مؤكـداً سـعي الـشـركة لـتـطـوير
هـذا الـقطـاع وتـلـبيـة احلـاجة احملـلـية
حــيث تـأتي عــمـلــيـة الـتــجـهــيـز ضـمن
ـسـتمـرة لـتـغـطـيـة حـاجة الـعـمـلـيـات ا
ـنـيوم الـقـطـاع اخلـاص من مـقـاطـع األ

اخملتلفـة) .   
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 يومياً نشاهـد في جميع القنوات الفضائـية محلل وسياس ال يـفقهون شيئا أو علما 
ال بالـتـحـليل وال في الـسـيـاسة الـتي أمـست خـنـادقهـا ودهـالـيزهـا أقـرب من كـهوف عالء
الدين ومـصابيـحه السحـرية .. وجند أن أكـثر حتالـيلهم قـريبة من الـذي يقرأ الـفنجان ..
أو يدعي أنـه قريب من اصحـاب القـرار  وننتـظر قـليال لـيأتي صاحب الـقرار  هـذا ينفي
مـا حتدث به هذا الـذي أسمى نفسه او الـقناة الـتي استضيف فـيها احملـلل السياسي أو
شـاهد ملّ من هـذه الوجـوه التي ال تـغني وال تـسمن  بل شـكلـة ان ا مفـكّر الـعصـر .. ا
ـستـدامـة لالحـداث الـتي حوله . تـسمـم الفـكـر الـعام لـلـمـشـاهد وتـغـيـر مفـاهـيـمه ورؤاه ا
رّ شاهـد الذي اصـبح يخـتار وبعـنايـة فائقـة القـنوات التي تـخفف عـليه االزمـات التي  ا
بها البلد  واولـها فقدان الكهرباء والبـطالة الشاملة وقلّـة اخلدمات التي تقدّم للمواطن ...
وهذا احملـلل يتـحدث عن الـعراق وكأن هـذا البـلد يـعيش في افـضل حاالته الـتأريـخية ...
وهـنا أقـول .. ال .. للـقنـوات الـفضـائيـة التي تـسـتضـيفـهم  لـغرض واحـد واضح لنـا وهو
لء الـشاشـة وقتل الـوقت ... اقول احلـشو فـيمـا ب سـاعـات البـرامج ومجـبورين عـليـها 
ـضمون ُشـاهد قـد ملّ منـكم ومن حتـاليـلكم اخلـرافيـة والسـحرية الـفارغـة من ا لـهم ان ا
الـفعـلي لـلـحـوار السـيـاسي والـتـفكـيـر االقـتـصادي او الـتـنـموي الـذي يـهم الـشـارع ويهمّ
ـواطن فـي يـومه .. وكـفى هـذا  (  اخلــــرط ) كـونـكم إسـتـهلـكـتم ا
ـلــة حـتى مُـحـاوركم  ملّ من طـروحـاتـكم .. واصـبـحـتم فـقـرة 
ـواطن ) بحـاجة مـاسة ـشاهـد العـراقي اليـوم وأقـصد به ( ا ا
الى من يرعـاه ويداوي جراحه ال ان يـتفلـسف علـيه  بحوارات
ــشــاهـد فــارغــة وبــاهـتــة  وان اكــثــر طـروحــاتــكم حــفــظـهــا ا

..أتركونا يرحمنا و يرحمكم الله ....

 سـيــبـقى مـعـتـمـداً بـشـكل كـبـيـر2025
عـلى الوقود االحفـوري وبعدها تدخل
عدة الـطاقـة الشمـسيـة ضمن اخلطـة ا
بــاضــافــة  750مــيـــغــاواط لــلــشــبــكــة

الوطنية كمرحلة اولية).  
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ـولدات واعـلـنت جلـنـة مـتـابـعـة عـمل ا
األهـلية في ميسـان عن تنظيـمها حملة
ــولــدات ــتــابــعـــة أصــحــاب ا كــبـــرى 

األهلية ومدى التزامهم بالقرارات.
ـثـل الـلــجـنــة رافـد الــعـزاوي  وقــال  
لـ(الــزمـان) امس ان (الــلـجــنـة تـواصل
عــمــلــهــا  وبــالــتــنــســيق مـع األجــهـزة

األمــنــيـــة  حــيث قــامت بــعــمل جــوالت
ولدات األهلية مـيدانية على أصحاب ا
).  مـشـيـرا إلى أن حملــاسـبـة اخملـالـفــ
(احلـملة  شـملت  عدد من مـناطق مركز

احملـــافــظـــة  واكــد الـــعــزاوي بـــانــة 
هم كـما  مـحـاسبـة اخملالـفـ وتغـر
حـجز البعض اآلخر . واضاف كذلك 
اخــــذ تـــعــــهـــدات خــــطـــيــــة لاللــــتـــزام
تفق عـليـها).  واعرب عن بـالضـوابط ا
ــولـدات (امــلــة بـان يــلـتــزم أصــحـاب ا
بـسـاعـات التـشـغـيل وكـذلك التـسـعـيرة
حـيث حدد سعر االمـبير الواحد 7000
االف لـالمـبــيـر الــواحــد وعـدد ســاعـات

الـتـشـغيل 7 سـاعـات سـاعـات تـبدأ من
الـساعة احلادية عـشر صباحأ وحسب
الـتــعـلـيـمـات الـتي تــصـدر من الـلـجـنـة
ولدات االهلية). ولفت ـركزية لعمل ا ا
الــــــعـــــزاوي الـى انه (فـي حـــــال عـــــدم
االلــتـزام ســيـتم احــالـة اخملـالــفـ إلى
الــقـضـاء وفق الــقـانـون  داعــيـا أهـالي
احملـــافـــظـــة في حـــال وجـــود شـــكــوى
ـولدات يرجـى مراسلـتنا تـخص عمل ا
عـلـى الـواتـسـاب وكـتـابـة اسم صـاحب
ـــولــدة والــعــنـــوان ونــوع اخملــالــفــة ا
ـــتــابـــعــة لـــيــتـــســنـى لــنـــا الــعـــمل وا

.( ومحاسبة اخملالف
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واد انهـت الشـركـة العـامـة لتـجـارة ا
الـــــغــــذائــــيــــة في وزارة الــــتــــجــــارة
استعداداتها الطالق السلة الغذائية

قبل. اخلامسة في االول من تموز ا
ى  وقــــالت مــــديـــر عــــام الـــشــــركـــة 
ـوسـوي فـي بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) ا
ــقـرر إطـالق جتـهــيـز امس انه (من ا
الــســلــة اخلـــامــســة في أوائل شــهــر
ـقبل بعـد انهاء االسـتعدادات تموز ا
االدارية والـلوجـستيـة) واضافت ان
(مالكـات الـشـركـة  تتـابع خـالل ايام
العطل اكـمال جتـهيز الـدفعة الـرابعة
كشفت من السلة الـغذائية). بـدورها 
عن الشركـة العامـة لتجـارة احلبوب 
إجــمـالي كــمــيـات احلــنـطــة احملـلــيـة
سوقة لسايلوات و مواقع الوزارة. ا
وقالت في بيـان تلقـته (الزمان) امس
سـوقة بلـغت اكثر من ان (الكمـيات ا
ـلـيـوني و تـقـتــرب من ا مـلـيــون طن 
برغم تمـيز  طن في موسم وصف بـا
مــا يـــشــهــده الـــعــالم مـن تــراجع في

اإلنـــتــاج). بـــدوره  اكـــد مــديـــر عــام
ـالكات الـشـركـة مـحـمـد حنـون ان ( ا
تواصل العـامـلـة في مواقـع الشـركـة 
تــســـلم كــمــيــات احلـــنــطــة احملــلــيــة
ـســوقـة من الــفالحـ خالل عــطـلـة ا
نهايـة االسبوع) واضـاف ان (وتيرة
التسـويق في كركـوك ونيـنوى أخذت
حــيث بــلــغت الــكــمــيـات تــتــصــاعـد 
الـــســـمــــوقـــة في كـــركـــوك أكـــثـــر من
الف طن وفي فـرع نـيـنوى 150.958
الف طن ) واشـار الى انه 128.766
(مـن خـالله اخملـــــــطط الـــــــبــــــيـــــــاني
نالحـظ تـدفق الــفالحـ لـلــتــسـويق 
ا زارع الى مراكـز التسويق  وا
جـعـل وتـيـرة الــتـســويق مـتــصـاعـدة
حـــــيث ـــــاضـي  خـالل األســـــبــــــوع ا
ـسـوقة 40 اجتاوزت فـيه الـكـمـيات ا
) وتـابع ان الف طن في احملـافـظـتـ
(إجـمــالي كـمـيــات احلـنـطــة احملـلـيـة
سوقة حـتى تسلم اخر دفـعة بلغت ا
1884.041 مـوزعـة بـ  مـلـيـون طن 

واقع ). جميع ا

lKD  œÒb% …—U−² «

WK « eON& bŽu  “uLð

 W U)« WOz«cG «

 UMOOFð ‚öÞ≈ wHMð ÈuMO½ WOÐdð

…b¹bł œuIŽ Ë√
 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

بـحث وزيـر التـعلـيم الـعالي والـبحث
الــعـلـمي نـبـيل كــاظم عـبـد الـصـاحب
مع الــسـفـيـر الـسـوداني لـدى بـغـداد
أحـمــد إبـراهـيم حـسن الـتـوأمـة بـ

اجلامعات.
وقــال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) أمس إن
(اجلـــانــــبــ نـــاقــشــا خالل الـــلــقــاء
تـطـويـر مسـارات الـتـفاهم والـتـعاون
ي بـ الـبـلـدين) وحـث عـبد األكـاد
الـــــصــــاحـــــب عــــلـى (اإلفـــــــــادة من
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ؤثرات ال يسـر أحد انسحـاب التيار الـصدري من العـملية الـسياسيـة  ولسنا مـرتاح 
قبـلة إذا تشكلت  ففي مجلس النواب االنسحاب على مـجلس النواب  وعلى احلكومة ا
طروحة  لم يشهد كان لنواب الكتـلة الصدرية  فعاليـة ونشاط في الكثير من القـضايا ا
ـهم خـروج الـتيـار الـصدري يـفـقد احلـكـومة مـثـلهـا مـجلـس النـواب في فـترات سـابـقة  ا
ناقشات قبلة وكـذلك مجلس النواب حركة التنافس اإليجابي والسلبي في األداء وفي ا ا
 والرقابة ولكن الـقرار اتخذ باالجتـاه العام  ويبقى الـتيار الصدري حـاضراً في الكثير
ماحكات ماطالت وا من مفاصل القضـايا .  كانت النتيجة هذه  بعد سـبعة اشهر من ا
ـناقشات  وأصـبحت الكرة في مـلعب التنـسيقي  فهل يـستطيع أن يـشكل احلكومة  وا
ـعتـمدة على وأي حـكومـة يريد تـشكـيلـها  حـكومـة احملاصـصة  أم حكـومة الـتوافـقات ا
ا ـذهبـيات والـعرقـيات  أم إنه يـنـطلق بـفكـرة عمل جـديـدة ال توافـقيـة وال مذهـبيـة  وإ ا
حـكـومة وطـنـية جـامـعة لـلـكفـاءات من كـافة الـوان الـطيف الـعـراقي  مـستـقـلة األداء قـوية
احلـكم ولـكن يـبقـى السـؤال  هل تـركـيـبـة الـقـوى الـسيـاسـيـة تـسـمح بـذلك  ال نـعـتـقد 
وبالضرورة على وفق مـركبات القوى السياسـية القائمة  فأن هـناك مطالب للكرد وكذلك
ـتـحـدثـة بـاسم الـسـنـة ال يـسـتـطـيع الـتـنـسـيـقـي تلـبـيـتـهـا وإذا مـا اعـطـى وعوداً اجلـبـهـة ا
بـتحقيـقها فأن الـشارع الشعـبي الذي سيـقوده التيـار الصدري سيـعطل أية وعود إذا لم
يـسـقط الـسـلـطـة نـفسـهـا . الـوضع الـسـيـاسي مـعـقـد  والقـوى الـسـيـاسـيـة الـتي حـكمت
والزالت لم تفـكر في الـبحث عن مـخارج لـهذه االزمـات  وال بطـريقـة تركـيبـة النظـام التي
ـاضـيـة  وكل مـا حتـقق هـو الـعـزلـة بـ الـنـظـام فـشـلت فـشالً قـاسـيـاً طـيـلـة الـسـنـوات ا
والـشعب  لـذلك نعـتقـد إن هذه األطـراف مـجتـمعـة ليس في وارد تـفكـيرهـا إجراء عـملـية
كنة  ولـكن كما يبدو استـقصائيـة لطبيعـة احلكم والعمل عـلى إمكانيـة إجراء تغييـرات 
ـندوب إن األطـراف جـميـعـهـا تـدرك بـأن أي تـغيـيـر في مـكـونـات الـسلـطـة الـتي حـددهـا ا
األمـريكي بليمـر  فأنه سينعـكس سلباً علـى حضورها  وعلى طـريقة وصولهـا للسلطة 

مكنة إلدامة احلكم . لذلك كان التشبث باحملاصصة أحد أهم الوسائل ا
في واقع احلـال  الوضع العـراقي معقـد  فهو يعـيش أزمت مـتداخلـت  يضـاف اليها
التـدخالت اخلـارجـية فـهـذا الـوضع إذا لم يتـم معـاجلـته  فـأنه يقـيـنـا سيـسـتـمر في كل
فاصـلة من احلكم  وكل مـرحلة انـتخابـية  فطبـيعة الـنظام الـقائم على احملـاصصة  هو
نـظـام مــفـتـوح عــلى كل االحـتــمـاالت  وابـرزهــا صـعـود طــبـقـات مــتـخـلــفـة فـوق الــفـئـات
االجـتماعية الـواعية  وصعـود هذه الطبقـات مالياً جاء جـراء عمليات االبـتزاز والسرقات
ـجمـوعـات كـبـيـرة من وشراهـة الـنـهـب لـلمـال الـعـام  وهـذه الـطـبـقـات هي الـتـي جـاءت 
ـؤســسـات اخلــدمـيــة  الـتي ال حتــسن  الـعــمل  ولـيس الــعـنـاصــر في إدارات الـدولــة وا
ال بـأي طريقة  مخـلصة لـشروط االنتمـاء للعـمل .  كما إنـها مهووسـة باحلصـول على ا
لـذلك ال غرابة  عـندما يتم اسـتبدال اكـثر من رئيس دائرة فـي امانة بغـداد وباقي الدوائر
اخلدمية في احملافـظات  وليس مثير لـلدهشة عندمـا تستقدم النزاهـة اكثر من مدير عام
ومحافظ ووزير ورئيس دائـرة  كما ليس مـستغرباً الـبتة   إن يكون هـذا وغيره هو نتاج
ـصـالح واحملـاصصـة  وهـنـا يـبقى الـسـؤال  هل بـإمـكان ـثل هـكـذا نـظام مـبـني عـلى ا
تـصـدرة لقـيـادة الـسلـطـة أن تفـكـر بإجـراء تـغـييـرات تـتفق نـسـبـيا مع الـرغـبة األطـراف ا
الشعبيـة  أو هل إن السلطة الـقادمة ستكون سـتصمد أمام مـطالب الشعب التي ضحى
من اجـلها االف الـشباب  كل هـذه األسئلـة هي رغبات وتـمنيات  ولـكن احلقيـقة إن مثل
ـسـتـوى السـيـاسي  فـان مـجمل هـذا الـنـظـام ال يجـني إال مـثل تـلك الـنـتائج . أمـا عـلى ا
صلـحة الوطن واالستقرار األطراف تشتغل بـاجتاه مصاحلهـا  وليس مستعدة الـتنازل 
ـا كان التـنافس والـتناقض والسالم ومـشروع الـبنـاء  وإذا كان مثل هـذا االمر مـطروح 
على منصب رئاسـة اجلمهورية  وكذلك االمر بالنسبة للرئاسات األخرى  فبغض النظر
ـطــروحـة عـلى جــبـهـة حتــقـيق احلـكــومـة  فـأن عن االشـتــراطـات ا
دن ـناصب والـنفط وا واقع وا االختالالت واالخـتالفات عـلى ا
ة ستكون مـثار جدل  اللهم إال إذا قدم التـنسيقي تنازالت مؤ
لهذه األطراف  ومثل هذه التنازالت حتماً ستسقط احلكومة 

ؤمل أن تولد احلكومة األخرى بيسر .. وليس من ا

تـسـويق 51 سـاحـبـة نـوع نـيـوهـوالنـد
ـــــزارعــــ لـــــعــــدد مـن الــــفـالحــــ وا
وأصـحـاب احلـقـول الـزراعـيـة خملـتـلف
احملـــــــافـــــــظــــــــات وذكـــــــر هــــــادي إن
(الــســاحــبــات لــقت إقــبــاالً كــبـيــراً من
ــزارعــ ألنـــهــا تــمــتــاز الــفـالحــ وا
ــواصــفـات عــالــيـة اجلــودة وبــقـدرة
ــقـدار 80 حــصــان تالئم حــصــانـيــة 

األتـربـة والـظـروف الـبـيـئـيـة) وأوضح
أن (الــشـركـة أبــدت إسـتـعــدادهـا لـدعم
الـقــطـاع الـزراعي إلسـهـامه في تـوفـيـر

احملاصيل الزراعية للمواطنيـن). 
إلـى ذلك تـواصـل شــركــة أور الـعــامـة
نتجاتها من جتـهيز القطاع اخلاص 
ــنــيـــوم وبــ مــديــر عــام مــقـــاطع األ
الــشـــركــة حــيـــدر ســهــــر نــعــيــمـــة إن
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هم على بقرة وامه بقرة وابـنته بقرة! ا
السـائح ان يـحمل مـعه عالجـا للـصداع
بسبب هذه الفـوضى! إضافة الى تلوث
ـتسـول الهـواء في الـعاصـمة وكـثرة ا
وعدم نظافـة الشوارع مع غـياب الذباب
 ,ويقول البعض ان السبب هو كثرة

البقر تقلل الذباب!
fL)«  U UJ «

ـعــبـد الــســيـخي عــنــد وصـولــنـا الـى ا
(كـورودورا بـانـكـاال صـاحب) طـلب مـنـا
ــرشــد الــسـيــاحي الــهــنــدي وهـو من ا
طائـفة الهـندوس ان نخـلع احذيـتنا ألن
ـــعــبــد من شـــروطه ان يــكــون دخــول ا
! كــذلك وزع الــشــخص حــافي الــقــدمـ
علينا قـطعا من القماش لـتغطية الرأس
 وطـلب الـيـنــا االسـتـمـاع الى  مـوظـفـة
االسـتــقـبـال الـسـيـخــيـة الـشـابـة  وهي
تـتـلـوا عـلـيـنـا الـكـافـات اخلـمس والـتي
تمـثل تقالـيد الـسيخ وسمـيت بالـكافات

اخلمس ألنها تبدأ بحرف الكاف :
اوال: كـيش : تـعـني عـدم حالقـة الـشـعـر
أطالقــا (وكــان لــلـفــتــاة شــارب خــفـيف
شعـرت بي انـظر الـيه فـإوضحـت اينـما

—UDF « ÍbLŠ ≠wN œ
في البصرة كان يدرسنا في مادة (علوم
جتارية) باللغة االنكليزية مدرس هندي
مـن طــائــفــة الــســيـخ وكــانت الــعالمــة
الفـارقة لـهذا االسـتاذ الـذي يخـتلف عن
باقي االساتذة الهـنود هي (طول حليته
ـلــونـة) الــتي تــخـفي وكــبــر عـمــامـتـه ا
شـعـره الــطـويل! وكـان قــد تـعـلم بـعض
ــفــردات الــعــراقــيــة ويــســتــخــدمــهــا ا
بصـعوبة لـلتوضـيح لكـنه كلمـا ينطـقها
يــضج الـصـف بـالــضـحـك عـلى االخص
بــإن مــعــهــدنــا كــان مـــخــتــلــطــا طالب
وطـالبـات فـهو عـنـدما يـريـد ان يوضح
لنا النشاط التجاري (شراء وبيع) يأتي
البس) فيقول عنه (شراء ثل شراء (ا

اللباس) ! 
كـان   مدرسـا ذكـيا ومـخـلصـا في عـمله
ـلـك الـصـبــر وسـعـة الــصـدر وكـنت و
إسـتـغـرب ان الـنـكـات اجلـارحـة تـصـور
الـســيخ بــإنــهم يــفــهــمــون بــصــعــوبـة
ويـتـسـمـون بـالـسـذاجـة والـغـبـاء وعـدم
ـوهبـة! وهـذا يشـكل مـصـدر مضـايـقة ا
لـهذه الـطـائـفة وهـي تسـتـمع الى نـكات
تــنــال من كـفــائــتـهـم وكـرامــتــهم حـتى
وصـل االمــــر الـى حــــد ان احملــــامــــيــــة
الـهـنديـة من طـائـفـة السـيخ (هـارفـيـندر
خــودوري) ان تــرفـع دعــوى قــضــائــيــة
تـطـالب بـحـظـر الـنـكـته في الـهـند حـتى
ــكن أبــنــاء طــائــفــة الــسـيـخ الـعــيش

بكرامة في بلدهم الهند.
ـلونة وقد ويتمسـك السيخ بالـعمامة ا
ـــصـــارع الـــهـــنــدي ( قـــرأت مـــرة عـن ا
جـاسـكا نـوار سـيـنـا جـيل )  الـذي كان
ـيـة في تـركـيـا مـشـاركـا في بـطـولـة عـا
وطلـبت جلـنة احلـكام مـنه نـزع عمـامته
باراة. غير انه رفض هذا الطلب أثناء ا
ــســـابــقــة مــتــمــســكــا وانــســحب من ا

بالعمامة السيخية.
‰U³I²Ýô« …ËUHŠ

عــنـد وصـولــنـا الى دلــهي كـانـت هـنـاك
حفاوة االستقبال فقد وضعوا لنا قالدة
ـلـون كـتــعـبـيــر عـلى حـسن من الــورد ا
االســتــقــبــال واحلب والــتــرحـيـب كـان
مـــســؤول الـــكــروب الـــســيــاحـي يــكــرر
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قال الشاعر :
اذا قسا القلب لم تَنْفَعْهُ موعظة 

َطَرُ  كاالرضِ إنْ سبختْ لم ينفع ا
ظـالم وتتـلبد قـسوة الـقلـوب تفضي الى كـوارث رهيـبة ال تـنتهي عـند حـد معـ  وتشيع اجلـرائم وا

أجواء اجملتمع بالداكن من االفعال واألقوال .
على العـكس من القـلوب الرحـيمـة التي تمـور باحلنـان والرقـة والعواطف اجلـيّاشـة وتتحـاشى ايقاع

آزق احلرجة .. األذى وتهب لالنقاذ من ا
-2-

وبصراحـة فانّ قسـوة القلب قـد بلغت مـنتـهاها وأصـبحنـا نشهـد جرائم مروعـة لم نكن نشـهدها من
في مؤشر واضح الدالة على تصاعد منسوب القسوة وبلوغه الذروة . ذي قَبْل 

-3-
وت ?  اذا نفسر اقدام (ولد) على طعنِ أبيه عدة طعنات حتى ا
وكيف وصلت القسوة بالولد الى هذا احلد من التوحش مع أبيه ?

ميت ألبيه فكيف يكون مع اآلخرين الـذين ال يرتبط بهم برابطة قرابة أو دم واذا كان يواصل الطـعن ا
?

-4-
انّ احلـكم الدمـوي الدكـتاتـوري البـائد والـذي امتـدت كوابـيسُه عـلى العـراقيـ زمنـا طويال كـان أحد

أسباب استفحال القسوة بعد أنْ أصبحت الوحشية والتعذيب منظراً مشهودا لدى الناس 
-5-

وان الفـراغ الروحي والعـقائدي الـناشئ من اهمـال التربيـة الصاحلـة للنـاشئة سـبب آخر من أسباب
تلك القسوة الكبيرة .

-6-
واحلرام الذي مأل اجلوف هو بالتأكيد سبب آخر من اسباب تلك القسوة 

-7-
وجاءت اخملدرات لتلعب دوراً خبيثا للغاية في شيوع اجلرائم اخلطيرة وارتكابها بدم بارد .

-8-
اليـ من الـعـراقيـ حتت خط الـفقـر والـظروف االقـتـصـادية الـصـعبـة الـتي يواجـهـها ثم ان وقوع ا
الكثـيرون منـهم ال سيمـا البطـالة قد تـدفع ببـعضهم الى اجـتراح اجلرائم الـتي ال يرتكـبها اال الـقساة

الغالظ .
-9-

انّ االسالم دينُ الرحمة ونبذ القسوة والعنف .
ومن مبادئه التي ال يجهلها أحد :

( أرحم ترحمْ )
( أرحم مَنْ في االرض يرحمْكَ مَنْ في السماء )

( مَنْ ال يرحم ال يُرحم )
ومن هنا كانت القسوة خروجاً صريحاً على القيم كلها .

-10-
وقــسـوة الـقـلـب هي الـتي جـعــلت مـعــظم الـسـلــطـويـ في الــعـراق اجلـديـد
ـصاحلـهم وامـتـيازاتـهم ومـكـاسبـهم اخلـاصة يـحسـبـون أدق احلـسابـات 
ـرهـق واطـنـ العـراقـي ا ـصـالح ا ولـكنـهم ال يـحسـبـون اي حـساب 
ــتـراكــمـة  وكــلـمــا ازدادت أرصـدة الــسـلــطـويـ بــاألعـبــاء واألزمـات ا
ـواطـنـ وعـظم عـناؤهم وازداد ـصـارف ازدادت محن ا الفـاشـلـ في ا

سوء اخلدمات .
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بغداد

يـكـون الـشـعـر غـيـر مـسمـوح بـحالقـته)
وهم يـعتـقدون بـإن احلالقـة هي تـغيـير

الشكل الذي منحه اخلالق لنا!
ثانـيا: كانـغا :يـجب وضع مشط صـغير
حتت غـطــاء الـرأس لـتـصـفــيف الـشـعـر
ــشط يـجب أن يــكـون (فـاوضــحت  أن ا
ـسك الـشـعـر وال يـؤثـر صـغـيـرا حـتى 

على وضع قطعة القماش على الرأس!
ثالثا: كـارا: وتعني وضع سوار فوالذي
عصم (وال يجـوز ان يكون السوار في ا

حتى من الفضة)
رابعا:كاشا: لبس سروال متسع يضيق

عند الركبت 
خامـسا: كيـربان: وتعـني اخلنـجر الذي
يــحـمــله الــسـيــخي لــلـدفــاع عن نــفـسه

ويحرم  استخدامه أليذاء االخرين.
سـالـتـهم من اين جـاءت كـلـمـة السـيخ ?
قـالوا: أن كـلـمـة السـيخ تـعـني( الـتابع)
ويــرفض الــســيخ الــرهــبــنــة والــتــعـدد
بـالـزواج وال تـوجـد طـبـقـيـة لـديـهم كـما

يحرمون حلم البقر.
WOŽULł  U³łËË  UŽd³ð

عبـد والتقطنا الصور مع قمنا بزيارة ا
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b³F ∫ مصلون في معبد السيخ

االجــتــمــاعــيــة وتــضــمن ( الــتــحـول
الرقمي ودوره في األمن السيبراني.
 –اخلطط واالستراتيجيات للدول
األفــروآسـيـويـة لـوحـدة اخلـطـاب مع

ظهور اإلعالم اجلديد.
 –دور اإلعالم اجلديد في عمليات
اإلصالح الــســيـــاسي واالجــتــمــاعي

قراطي . والتحول الد
 –ضوابط عملية االتصال في ضوء
عـالم مـنـفـتح سـعيًـا لاللـتـزام بـالـقيم

االجتماعية.
b¹bł ÂöŽ«

 –تأثير وتداعيات االعالم اجلديد
على األسرة واألفراد.

 –اإلعالم الرقمي وإدارة األزمات
االجتماعية 

اما احملـور الثـالث فيتـضمن: حتـفيز
اإلعـالم اجلـديـد فـي الـدعـوة لــلـسالم
والـتـعايش الـسـلمي ونـبـذ الكـراهـية
والتطـرف. وتضمن :- ( دور الـتربية

ي جديد اإلعالمية كاجتاه عا
في بـنـاء وحدة اجملـتـمـعات
وتماسكها.  –حرية التعبير

واشـــــار الـى ان  ( ايــــــقـــــاف عــــــمل
بحـيرات االسمـاك سيـقلص امدادات

هـنـاك جلان مـيـدانيـة لإلشـراف على
تنفيذ القرار بشكل مباشر). 
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كــــــشف رئــــــيس االحتــــــاد احملــــــلي
لـلجمـعيـات الفالحـية في ديـالى رعد
الــتــمــيــمي  عن ايــقــاف الــعــمل في
بــحـيـرات االسـمـاك  مـشـيـرا الى ان

ياه. نع استنزاف ا ذلك يأتي 
وقال التميمي لـ ( الزمان ) أمس ان
 ( اوامــــر فـــوريـــة صــــدرت من قـــبل
ـعـنـيـة بإدارة اجلـهـات احلـكـومـيـة ا
ـياه في ديالـى بإيقـاف العمل ملف ا
في كل بحيرات االسماك التي تعتمد
عــلـى االنــهــر واجلـــداول في تــامــ

مياهه ) . 
واضــاف الــتـــمــيــمي  ان  ( الــقــرار
ــــيــــاه ــــنع اســـــتــــنـــــزاف ا يــــأتـي 
اخملـــصــصـــة بـــاألســـاس لــتـــغـــذيــة
مــحــطــات االســالــة بــشــكل مــبــاشـر
وارواء الــــبـــســـاتـــ )  مـــؤكـــدا ان
(القـرار يشـمل كل الوحـدات االدارية
فـي ديـالى دون اسـتـثــنـاء وسـتـكـون

الـشـتـوي ستـلـغـى ايـضًا مـا يـعـني
انـنا امـام كارثة سـتحـاصر اكـثر من
 10األف مزارع بسبب عدم القدرة
عـلى الزراعـة لعـام كـامل بـسبب
ازمـــة اجلــفـــاف )  الفـــتــا الى ان  (
وضع الـــزراعــة في ديـــالى بـــخــطــر
مـحــدق مـا يــســتـدعي حتــرك عـاجل
لـتـوفـيـر بـدائـل وصـرف تـعـويـضات
لـــلــمـــتــضـــررين من ازمـــة اجلــفــاف

احلادة ) .  
وفي بـعـقـوبة مـركـز مـحافـظـة ديالى
الـتـهم حـريق كـبـيـر  اجـزاء واسـعة
من اقدم اسواق اخلشب في بعقوبة

مركز محافظة ديالى.
وقال عضـو مجلس بعـقوبة السابق
ان ( احـــمــــد هـــادي لــ ( الـــزمـــان ) 
حريق كبير اندلع في سوق اخلشب
بـــبــعـــقـــوبـــة والـــتـــهم  11مـــحالت
بــاإلضـــافــة الى عـــمــارات مــجــاورة
الي من مخلـفا خسائر بـعشرات ا

االســــواق بـــكـــمــــيـــات كـــبــــيـــرة من
احـتيـاجـاتهـا اليـومـية وسـيدفع الى
رفـــــع االسـعـار بـنـســـــــب قـد تصل

الى  . ( % 30
dO³  o¹dŠ

وفي سـيـاق مـتصـل قال الـتـمـيمي  
إنه  ( في ضوء التقـارير التفـصيلية
ــائـيـة ـوارد ا الــصـادرة عـن وزارة ا
تـب حـجم األزمـة الـكبـيـرة في ملف
ـحافـظة ديـالى قررت وزارة ـياه  ا
الـــزراعــة الـــغــاء خــطـــة االســتــزراع

للموسم الصيفي ) . 
وأضــاف ان  ( هـذه اخلــطـوة تــعـني
مــــنـع الــــزراعــــة في  150الف دو
بشكل فوري في كل مناطق احملافظة
دون اسـتـثـناء من اخلـطـة الـزراعـية
ـــا يــعـــني خـــســارة مـــوسم ثــالث

زارعي للمحافظة) . 
وأوضـح الـــــــتـــــــمــــــيـــــــمـي ان  ( كل
وسم ؤشـرات تدل عـلى ان خطـة ا ا

UÐ«dð dDLð ¡UL «
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بغداد
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ـستـقبل حـياتي امن يـنبـغي ان تتـجسد في ـستـمر  ان عملـية حتـقيق الـتوازن ا
تـصـوراتـنــا االنـسـانـيه واقـعـيه عـقــلـيه مـنـطـقـيه نـاضــجـة تـرتـبط ارتـبـاطـاً فـاعالً

بعنصرين رئيس هما :-
ساواة. قوان الطبيعه والتي لم ولن يكن خلقها خارج مباد العدل واحلق وا
وقـوانـ بـنـاء اجملـتـمع او الـدوله والـتي لم ولن يـكـن وجودهـا فـي يوم مـن االيام

نفعة شخصية دون االخرى .
و في ضوء ما تقدم .

ينـبغي ان نحـترس بل ونـتجنـب االنقيـاد لقرارات اخلـداع والظـلم االنساني الي
من بني الـبشـر فياخـذك هوى الـنفس فـتفرح وتـصفق خلـرق القـوان والتالعب

في اصولها التشريعيه من بعض االمناء على تطبيقها .
نافع الشخصيه ويسقطون فيسـتثمرون صمتها ليحققوا ا

عنك التهم على الرغم من انها كانت عليك   .
ـسـتـقــبل احلـيـاتي االنـسـاني في واسـتـدرك حــيـنـهـا ان ا

خطر ال محال .
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ـــديــر الـــتـــنــفـــيـــذي الحتــاد أعـــلن ا
اجلــامــعـات األفــروآســيــويــة أشـرف
ــؤتــمــر الــدولي الــددرفــيــلـي مــلف ا
ـعـنـون بـ  ”اإلعالم اجلـديـد ودوره ا
في تعـزيز األمن اجملتـمعي والتـنمية
االقــتــصــاديـة  ”فـي مـديــنــة الــربـاط
ـغــربـيــة لـلــمـدة من  23الى  24آب ا
قبل وذلك بـالتعـاون مع مركز اندن ا
لـلــبـحــوث واالســتـشــارات وعـدد من
اجلـامــعـات واالحتــادات والـهــيـئـات

راكز البحثية الدولية . العلمية وا
و تـسـمــيـة مـديـر عــام مـركـز لـنـدن
لـلبـحـوث مـديـراً لـلـمـؤتـمـر والـناطق

الرسمي له .
wFL²−  s √

وقـال الـدرفـيـلي ان (اخـتـيـار االحتاد
ــــوضـــــوع اإلعـالم اجلــــديـــــد جــــاء
ــانـنــا بــدوره الـبــالغ في تــعــزيـز إل
األمن اجملــــتـــمــــعي واالقــــتــــصـــادي
ــتــعــددة لـــكــونه أكــثــر بــوســائــلـه ا
الوساءل تاثيرا وأسرعها على عقول
وافكار الناس وبذلك فإنه في مقدمة
الـوســائل الــتي تــشـكل اجتــاهــاتـهم
ـواقف احلـيالـتـية نـحـو القـضـايا وا
الـــيـــومــــيـــة الـــتي يــــعـــيـــشـــونـــهـــا
ويــــواجـــهـــونـــهــــا وأصـــبح اإلعالم
يــســتــخــدم في الــتــنــظــيم والــبــنــاء
ــــتــــكـــامـل من اجل االجــــتــــمـــاعـي ا
مـصـلــحـة الــفـرد واجملـتــمع كـكل في
ــعــاصــرة شــتى مــجــاالت احلــيــاة ا
ســواء في الـنـواحي االجـتـمـاعـيـة أو
الـسيـاسيـة واالقتـصاديـة  وبالـتالي
تصلة ستويات ا األمنية على كافة ا

بها).
ؤتـمر يـرمي إلى بلوغ وأوضح أن (ا
عدد من األهـداف في طليـعتهـا تبيان
دور اإلعالم الـــرقـــمي في عـــمــلـــيــات
اإلصالح الــســيـــاسي واالجــتــمــاعي
قراطي في اجملتمعات والتحول الد

اخملــتـلــفـة وتــأثـيــر ذلك عـلى حــريـة
الرأي والـتعبيـر مع ضرورة الـتركيز
عــلى تـوفـيـر األمن الــنـفـسي لألفـراد
بالقدر الـذي يزيد من تنمـية الشعور
بـاالنـتـمـاء والـوالء لـتـعـضـيـد الـبـعد

النفسي لألمن اجملتمعي).
ــديــر الــتــنــفــيـذ لـالحتـاد أن وأكــد ا
(احملاور جاءت على النحو التالي
األول : مسـتقـبل اإلعالم اجلديـد ب

الواقع والطموح وتضمن
ـــــــــشـــــــــاركــــــــة  ( دور اإلعـالم فـي ا
الـسـيـاسيـة وتـشكـيل الـرأي الـعام –
ــهـني في بــيـئـة أخالقـيــات الـعـمل ا
اإلعـالم اجلـــــديــــد  –دور اإلعالم في
صــنــاعــة الــوعي اجلــمــاهــيــري . –
ـنشود لإلعالم اجلـديد جتاه الدور ا
العـادات والتقـاليـد بشقـيها الـسلبي
وااليجابي.  –أهميـة االعالم اجلديد
في دعـم الـــقــضـــايـــا اجملـــتـــمـــعـــيــة
والتفاعل مع برامجها.  –أثر اإلعالم
اجلديد في مجال الدعوة واإلفتاء )-
احملـور الثـاني : اإلعالم الـرقـمي ب
ــســؤولــيـة الــتــضــلــيل الــدعــائي وا

ريض أو من ـا يـضـطـر بـا ـسـتشـفى  الوجـود لقـاطع تـذاكـر داخل ا
سـتـشفى الـعـام لقـطع تـذكره والـرجوع يرافـقه الـذهاب إلسـتـشاريـة ا
ـوجود وال وجود للكراسي مره ثانيه من اجل الـدخول على الدكتور ا
رضى ومـرافقـيهم نـسـخة مـنه إلى وزارة الصـحة اجلـهات جلـلـوس ا

الرقابية.
{ عبر مجموعة واتساب

ؤتمر  شاركون في ا dLðR∫ا
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الترحيب بنا ويقول بإن الهنود يحبون
العراقي ويتمنون زيارات كثيرة للهند

لتعزيز العالقات العراقية –الهندية.
rOKÝ —Ëd*« sJ  WE²J  Ÿ—«uý

ـكن ان يشـعر بـالدوار وهو اي سائح 
يـــركب اي وســيــلــة الــنـــقل تــســيــر في
شــوارع الـــعــاصــمــة دلـــهي فــضال عن
الـكثـافـة وتـنوع وسـائل الـنـقل الكـبـيرة
ــتــوسـطــة والـصــغــيـرة والــســتـوته وا
والــدراجــات الــنـاريــة والــهــوائــيـة مع
ـــقــود في الـــيـــمــ  –حـــسب وجـــود ا
الــنـظــام االنـكــلـيــزي- فـإنت تــتـوقع ان
يـــحــدث اصــطـــدام في كل حلـــظــة لــكن
اجلمـيع يتـصف بـاحلذر الـشديـد ويلح
ـــنــبه الــســائـــقــون عـــلى اســتـــخــدام ا
ـا (الـهـورن) ويـطــلـقـونه بـدون سـبب 
يــشـكل ازعــاجـا شــديـدا هـوه  ويــعـيق
السيـر ايضا كثـرة (االبقار) الـتي تسير
من دون اعــتــراض في وسط الــشــوارع
واحيانـا ال يسمح بـأي جتاوز على هذا
ــقـدس) ولــفت نـظــري بـإن احلــيـوان (ا
الهنود يـقدسون البـقرة وال يعيرون اي
اهمية (للثور) على الرغم من ان زوجته

والــــرأي في اطــــار االعالم الــــرقـــمي
واثاره في األمن اجملتمعي).

احملــور الـرابـع: تـأثــيــر اإلعالم عــلى
صـنـاع القـرار في ضـوء تكـنـولوجـيا
ــعـاصــرة . وتـضـمن :- ( االتــصـال ا
االعالم الـرقـمي كـسـلطـة خـامـسة في
اجملـتـمع .  –احلــوسـبـة الـسـحـابـيـة

ودورها في الرقمنة اإلعالمية )
احملوراخلامس : دور اإلعالم اجلديد
في حتــقــيـق الــوحــدة االقــتــصــاديـة
ـأمـول . األفـروآســيـويـة .. الـواقع وا
ـسـئـولـيـة األخالقـيـة وتــضـمن :- ( ا
والـــقــانـــونــيـــة لإلعالم اجلـــديــد في
الــدعـايــة لـلــسـلع الــتـجــاريـة.  –دور
اإلعالم في الـتـحـفـيــز عـلى الـتـنـمـيـة

االقتصادية).
احملــور الــســادس : اإلعالم اجلــديــد
ــــــــــشــــــــــاريـع ودوره فـي جــــــــــذب ا
االسـتثـماريـة . وتـضمن :- ( حتـقيق
ستدامة.  –اإلعالم اجلديد التنمية ا
ودوره في الــتــســـويق الــتــجــاري …
اآللـــيــات .. والـــضـــوابط .  –اإلعالم
اجلديد ودوره في ترشـيد االستهالك

وتعزيز دائرة اإلنتاج ).
احملـور الـسـابع : الرقـمـنـة اإلعالمـية
علومة للمتلقي ودورها في إيصال ا
وتـضــمن :- ( تـأثـيـر االعالم اجلـديـد
عـــلى اخلـــطــــاب االعالمي لــــلـــقـــائم
بـاالتـصـال .  –الـقــوانـ الـوضـعـيـة
لــتـــجـــاوزات الــنـــشــر اإللـــكـــتــروني

وكفايتها في حماية اجلمهور.
وفي خـتـام الـتصـريح دعـا الـدرفـيلي
ـهـتـمـ بـالـتـعـاون مع احتاد كـافـة ا
اجلـامــعــات االفـرواســيـويــة الجنـاح
ـخرجاته ؤتـمر ونفع اجملـتمعات  ا
ــلــخــصــات الــعــلــمــيــة . وإلرســال ا
الــعــلـــمــيــة ولالســتــعالم عن آلــيــات
شاركة التواصل عبر البريد ا

االلكتروتي. التالي
 Info@scrlondon.co
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تراب وغبـار وحبات رمال الصحراء امطرتها السماء علينا فحلت  ضيفا  ثقيال
 معلنا االقامة بيننا من ح ألخر..

طـر الترابـي بخنق  اجـهزتنـا التنـفسيـة وادخل مستـشفيـاتنا في   فقد تـسبب ا
ـنزلـية حـالة تـأهب واسرع بـتقـنيع وجـوه مواطـنيـنا بـالكـمامـات ودمر اجـهزتـنا ا
ونـفـذ الى الـغـرف متـسـلال كـحـرامي الـظـلـماء مـن فتـحـات االبـواب و الـشـبـابيك
تـراخية والروازين الصـغيرة وكحل بـضاعة اصحـاب البسطـيات ومعروضات ا
ــشـرعــة لـلــبـيـع ولـبــست الـبـالد ثـوبــا جـديــدا امـهــرت في خـيــاطـته الـدكــاكـ ا
دن الصـحاري وقـلة شـيوع الغـطاء الـنبـاتي وتـذبذب انـهمـار االمطـار وافتـقار ا
ـائـية ـوارد ا الشـجـار اخلـضرة واخلـضـار واهـمال الـتـربـة اخلصـبـة وضـياع ا

وجتاهل استخدام الطرق احلديثة مثل الري بالرش والري بالتنقيط.. 
نـاخي يدعونا الجراءات سـريعة كعمل ان الوضع اجلـديد الذي فرضة الـتغير ا
مـصـدات لـلـريـاح احملـمـلـة بـاالغـبـرة واالتـربـة عـبـر اشـاعـة االشـجـار اخلـضـراء

واالنـتـقال لـلـمـنـاطق الـصـحـراويـة وقـيـادة حـمـلـة كـبـيـرة لـتـزيـنـها
باالشـجار التي تـتحمل اجلفـاف فزراعة االشجـار ستصد

الرياح وتغربلها من الغبار وترطب اجلو ..
لنـعجل فـي ذلك فاالتـربة زحفـت وستزحـف عليـنا زحف

االفاعي على فريستها .
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في نــايـجــيـريـا قــام اإلسالمـيـون فـي أحـد الـســنـ بـأعــمـال تـخــريب بـعـد
سـمـاعـهم بـأن مـسـابـقـات مـلـكـة جمـال الـعـالم سـتـقـام فـي بلـدهـم. أحـرقوا
سـيـحـيـون وجـرحـوا وقـتـلـوا أكـثر من ـلـكـهـا ا الـكـنـائس واحملالت الـتي 
خمسـمئـة شخص بالـطعن بالـسكاكـ أو تعلـيق إطارات سيـارات مشتـعلة

: في أعناقهم. كانوا يتراكضون في شوارع العاصمة هاتف
"الله أكبر" و "يسقط اجلَمال".

ما الذي بقي من أفعال الشرّ لم يقم بها اإلسالميون بدعوى عمل اخلير?
قطع: من مذكرات مانغويل أنقل هذا ا

اضية غصـنا كبيرا من أحد األشجار وهي شجرة "كسـرت الريح الليلة ا
كن لـشجرة تقـريبا مـجوّفـة. لم يصب أحد بـأذى. تسـاءل صديقي: كـيف 

مجوّفة أن تبقى حيّة وتورق?".
يشـبه البناء الـذي يشيده اإلسالمـيون هذه الشـجرة اخلاوية تـمدّ أغصانا

جديدة في كلّ سنة وتورق وتزهر سموما.
متى تهبّ الريحُ العاصفة? 

في مـقــابـلـة مع مـحـمــد بن سـلـمـان يـتـحــدّث لـلـصـحـفـيــة األمـريـكـيـة قـائال:
ـسلـمون هم الـسبب وراء انتـشار اإلرهـاب. وماذا عن مـحمد بن األخوان ا
عـبـد الـوهـاب يـا وليّ الـعــهـد? تـسـأل الـصـحـفـيــة ويـجـيب بن سـلـمـان: إنه

داعية!
في كل بلد مسلم تقريبا ظهر داعية من أتباع بن عبد الوهاب.

الغـرب مشغـول هذه األيام بـاحلرب في أوكـرانيا ويُـظهر لـلعالم بـأن بوت
رجل مجنون يدعو للحرب من أجل احلرب.

ضِ عـلى دعوة بـوتـ بضـعة أشـهر  أيهـا الـغرب:لم 
ونحن نـتحـزّب ونـتحـارب ونتـقاتل مـنذ خـمسـ عام
وآخــرهــا أنـنــا رفـعــنــا شـعــارا عــجـيــبـا هــو: يــسـقط

اجلَمال...

الــــــســــــيخ  وكــــــانت
موائـد الـطعـام تـقدم
لـــلـــنـــاس بـــصـــورة
مـــــجــــانـــــيــــة  وهي
تـــبـــرعــــات من قـــبل
ـيسـورين الـسـيخ ا
وكل مـن يـــعــــمل في
إعـــــداد الـــــطـــــعـــــام
والــطـبخ والــتــقـد
وغــــــسـل الــــــقـــــدور
واالوانــــي هــــم مـــن
ــتـبــرعــ وكـانت ا
مـــجـــامـــيع كـــثـــيــرة
تفـتـرش االرض لتـناول

الـوجــبـة وهـنـاك من يــجـلس في خـارج
القـاعة بـأنـتظـار دوره في االكل وكانت
ــعــبــد مــراســيـم الــطــقــوس في داخل ا
ـصـاحـبـة اغـاني ومـوسـيـقى تـمـارس 
هندية هادئة.هنـاك بركة ماء فيها سمك
مــلـون وهـي من الـطــقــوس الـســيـخــيـة
وانت تـســيـر دائـمـا جتــد مـاء عـلـيك ان
تضع قدمك فـيه للـتبرك وكـذلك في بركة
لونة  اء التي تـعوم فيـها األسمـاك ا ا
وتــعــجــبت كـيـف ان األسـمــاك ال تــنــفـر
بــعــيــدا عن الــبــشــر  فــهي قــريـبــة من
اجلرف  لـكن االستغـراب زال عنـدما ما
رأيت الهنود السيخ يـطعمون  األسماك

بعالمات روحية تدل على التسامح.
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فـي الــبــاحـــة يــوجــد ثالثـــة اشــخــاص
اء في يحـمـلون اواني يـصبـون مـنهـا ا
ايدي مـن يتـقدم مـنـهم ليـشـرب وعنـدها
ـاء يـكـون (قـويـا) انـا شـربت من هـذا ا
ــرشـد الــســيـاحي الــهــنـدوسي وكــان ا
يـقـول لي بصـوت واطئ سـتـكـون (قـويا
قدس) اء (ا باجلنس) ألنك شربت من ا
.وعـنـدمـا عـرفـت الـفـتـاة الـسـيـخـيـة في
االسـتقـبـال  بـإنني صـحـفي من الـعراق
وسوف انشر عن هذه الزيارة ارادت ان
تـوضح لي بعض مـبـاد الـسيخ قـائـلة
(نـــحن نـــدعــو الى االلـــتــزام بـــاالمــانــة
والـــعـــطـف داخل اجملـــتـــمع ونـــرفض "
الشهوة- الطمع- التعلق بهذا العالم –

الغضب- والغرور")
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الدنانـير)   مضـيفا   ان  (   5فرق
لإلطــفـــاء هــرعـت إلخــمــاده دون اي

اصابات بشرية  ) . 
الى ذلك قـالت عـضـو نـقـابـة االطـباء
في ديالى  زيـنب حسن  لــ ( الـزمان
ان (  زوجــــ من اهــــالي ديــــالى  (
رزقـا بـطـفل بـعـدم عقم دام  20سـنة
مـؤكـدة بــانـهـا كـانت جتــربـة فـريـدة
للغاية ان يتـحقق حلم بعد مرور كل
ان ( هــــــذا الـــــــوقت ) . واضـــــــافت 
الــزوجـ لم يـفـقــدا االمل طـيـلـة 20
سـنــة الفــتـة الى ان الــزوجــة والـتي
كانت تـعاني من عـقم معـقد تـفاجأت
بــــحــــمـــــلــــهــــا وهي كــــانت جتــــري
فحوصات من اجل اداء العمرة ) . 

واشــــــارت الـى ان( اكــــــثــــــر من 10
حاالت عقم  معاجلتها في االشهر
االخـــــــيـــــــرة فـي ديـــــــالـى مـن خالل
االجــــهــــزة احلـــديــــثــــة والـــبــــرامج

تطورة في هذا االختصاص ) . ا o¹dŠ  ∫النيران تلتهم اسواق اخلشب في ديالى
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احتـفل الـنـاصـريون في  19حـزيران
بـالـذكـرى  153لـتــأسـيس مـديــنـتـهم
الـتـي أسـسـهــا نـاصـر األشــقـر بـاشـا
الـــســـعــدون  1869 وســـمـــيت عـــلى

إسمه
ـنـتـفق والـتي وهي تـتـوسط إمــارة ا
أصـبـحت دولـة قويـة مـسـتـقـلـة تضم
أراضـي واســعــة تــمــتـــد من مــديــنــة
الكوفة شماالً وحتى البصرة جنوباً
ومـن اســــمــــائـــهــــا: أور- هــــو االسم
الــتــأريـخي لــلــمـديــنـة األثــريــة الـتي

عرفت به في بالد الرافدين.
و ذي قـار النـهـا حتـتـوي في أرضـهـا
مـــادة الـــقـــار فــســـمـــيت ذات الـــقــار
ولكـثرة استـعمـال القار في أبـنيـتها
ولـيس كـمـا يـذكـر نـسـبـة إلى مـعـركة
ـعــركـة أخـذت اسـمـهـا من ذي قـار فـا
ـــنــطـــقــة ولـــيس الــعـــكس.هي بالد ا
ة وواسط سومـر في العـصور الـقد
أيــام الـدولــة األمــويـةوالــبــطـائح في
نـتفق في العهد العصر الـعباسي وا
نتفق بن عامر العثماني نسبة إلى ا
بن عــقــيـل بن كــعــيب بن ربــيــعــة بن

عامر بن صعصعة.
عــــلى أرضــــهـــــا قــــامت احلــــضــــارة
ــالك (أور جلش الــســومــريــة في 
أوروك). وفـيـهـا ولــد الـنـبي إبـراهـيم
اخلليل التي ال تزال آثارها قائمة في

ـديـنة وإلى جـنـبـهـا بـيت إبـراهيم ا
عليه السالم  وخالل العهد الفارسي
عـام 609م شـهــدت مـنــطـقــة ذي قـار
ــعــروفـة الــيــوم بـأسـم الـنــاصــريـة ا
مـعـركـة بــ قـبـائل الـعـرب والـفـرس

أنتصر فيه العرب على الفرس.  
b:« Ê«uMŽ

وقد ذكـرابن خلـدون في مقـدمته : أن
ـــنــتــفق" قـــد خــلــفــوا بــني عــامــر "ا
القـبائل الـتي هزمت الـفرس يوم ذي
قـــار وذكــر إبـــراهــيم احلـــيــدري في
كــــتـــابه "عـــنـــوان اجملـــد" أن قـــبـــائل
ـــنــــتــــفق" بــــطن مـن ربــــيـــعــــة بن "ا
صعصـعة من الـعدنانـية. ومن ضمن
هذه قـبـيلـتـان مشـهورتـان هـما بـنو

أسد و بنو خيكان.
ــديـنــة يـعـرف ســابـقـاً وكــان مـركـز ا
ـــنــطــقــة بـــأسم عــگـــد الــهــوا وهي ا
ــســمــاة حــالــيــا احلــبــوبي. ووفق ا
إحــصــاء عـام  1920فــان ســكــانــهـا
يتـألـفون من عـرب مـسلـم ((4742
وصــــابــــئـــة ( (633ويــــهـــود ((521
وفرس مسلم ( (30ولور من قبائل
الـــــــبــــــاشت-كــــــوه ( (281وأتـــــراك
مـسـلـمـ ( (23ومـســيـحــيـون ((21
وهــــنــــود ( (2واجملــــمــــوع ((6523
وستـبـقى  النـاصريـة  مـدينـة  الفـكر
والـفن  والــسـيـاسـة  والــشـعـر ولـهـا

في  كل  مجال باع.

ÊuKH²×¹ W¹d UM « w U¼√
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بيروت

درجـــــة من الـــــقـــــلق إذ كـــــيـف ومن أين
ســيـســددون أقـسـاط األوالد لــلـمـدارس.
ـفـقـود والـرغـيف وأمـا ظــاهـرة الـدواء ا
ــنــشــود فــإنــهــا ســطــور مـتــكــررة في ا

صفحات كتاب احملنة اللبنانية.
وأمــا الـذين خـطــفـوا الـوطن الــطـبـيـعي
ويــســتـمــرون في إحــتـجــازه كــرهـيــنـة
فـإنـهم في عـالم مـشاريـعـهم الـتي تدخل
في بند مستحيلة التنفيذ وال ينهي هذا
اإلحـتجاز مـا دام لبنـان في غربة عـربية
يــوظـفــهـا الـراهـن الـطـامـع عِـلْـمــاً بـأنه
ـصلـحة تـوظـيف على حـسـاب النـاس و
ــرح في األرض أطـــراف تــفـــتــرض أن ا

. يحقق لها بلوغ قمة اجلبال طوالً
قـد تـكـون صـيـغـة جنـدة عـربـيـة لـلـبـنان
ــســـتــوى جنــدة ـــتــقـــطع األنــفـــاس  ا
أكـتـوبـر الـعـام ) 1989إتـفـاق الـطـائف)
ـقــومـات بـسـبب حـالـة غــيـر مـتـوافـرة ا
الـتــخـبط الـذي تـعـيـشه الـدول الـكـبـرى.
ولــكن الــنـجــدة اآلن وإن كـانت صــغـرى
تـمـهـيـداً لـلـكـبـرى الـتي ال جنـدة غـيـرها
ا تُبعـد عن لبنان ما دى ر وإن طـال ا
ـكـن أن يـخـشـاه من أن يـأخـذ الـتـطـلع
اإليراني طريقه إلى التنفيذ وهو أمر لم
يــتـكـتم عـلـيه الــنـظـام الـثـوري اإليـراني
عـنـدما ردد مـكـنونه اجلـغـرافي حول أن
لـــبـــنــان آخـــر حــدوده جلـــهـــة األبــيض
ــــتـــوسـط وصـــوالً إلــــيه من الــــعـــراق ا
ـركـز واألذرع) بـدور ــرحب إيـرانـيـاً (ا ا
أمـيركـا إسقـاط نظـامه الصـدَّامي وبذلك
يــســهُـل وضع الــيــد عــلــيه وصــوالً إلى
سـوريا الـتي  نسـبيـاً وضع اليـد على
ار األسـد قــرارهـا وإن كـان الـرئــيس بـشـَّ
ـكنه كبح إفـترض أنه بـاليـد الروسـية 
تـطلعات إيران وبهـذا بات أسير اليدين
الـلـتيْن تـشعالن األزمـات عـلى أنواعـها:
ـتـقيـصـر ويد إيـران التي ال يـد بـوت ا
مــوقف حــاســمـاً لــديــهــا عـدا الــتــنــديـد
ـتكـررة من جانب بـالـضربـات اجلويـة ا
إسـرائـيل عـبْـر اجملال اجلـوي الـلـبـناني
عــلى مـواقع فـي سـوريـا فـال تـرف بـذلك
عـ بـوتـ عدا الـتـنديـد الـذي ال يوقف

رعـاية أخوية ال ضغوط فيها وال شروط
ملكـة القيادة ـلك فهد بـإسم ا وخلص ا
والــشـعـب جـوهــر اإلجنـاز بــعـبـارة "إذا
كـــان الــــشـــعب الــــلـــبـــنـــانـي في خـــيـــر
ـمـلـكـة وبـحــبـوحـة إنـعـكس ذلك عـلى ا
كــمــا الــعــكس صــحــيح" فــإن اجلــمـوع
الـلـبـنانـيـة الـتي كانت تـرنـو إلى سـماع
الــنــبـأ الــذي يــثـلـج الـصــدور ويــطـفىء
بـشــكل نـهـائي جـمـرات احلـرب حـمـدت
ـمـلـكـة ـ وشـكـرت أريـحـيـة ا رب الـعـا
ونـــخــــوتـــهـــا فـــلـــيـس هـــنـــالك إجنـــاز
ـسـتوى  إنـقاذ وطن وجنـاة شعب من
شـــرور أالعــيب آخـــرين خــارج احلــدود

قاديره.
nzUD « ‚UHð«

مــا كـان يُـخـشى عــلى لـبـنــان في حـقـبـة
الـنصف الثاني من السـبعينات وما تال
ذلك من سنوات  الثمانينات  وإلى ح

إجنـاز إتفـاق الطائف (أكـتوبر ?(1989
يُـخـشى عـلـيه في الزمن احلـاضـر أكـثر
ذلـك أن أالعيب ومشاريع األغراب راهناً
أشــد وطــأة من أالعــيب الــسـبــعــيــنـات.
وبــعــدمــا كــانت خــشــيــة الــلــبــنــانــيــ
ـعيـشيـة في مسـتوى الـتحـمل ها هي ا
بـدأت تـتسـاوى مع اخلـشيـة عـلى وقوع
الـوطن الكيان بعـد الصيغة في براثن ال
قــدرة له من دون الـســنـد الــعـربي الـذي
اضي في الثمانينات يـنجد كما جندة ا
عالجـاً حملـنة احلـرب فيه بـفـعل تنـشيط
خـارجي لـلـخوارج فـيه عـلى أن يزدادوا
ـزيـد من األعـمال تـعـصـبـاً ويـضيـفـون ا
ــكــروهـة خـالفـاً لإلرادة والــعــمــلـيــات ا

اإللهية حول أنفس حرّم الله قتْلها.
ـستصغَر مـا يعيشه الـوطن الصغير وا
ـســتـضـعَف يـفـوق الـوصف. مـا كـان وا
بــاألمس غـيـر مــا هي عـلـيـه احلـال مـنـذ
خـمـس سنـوات وعـلـى مـدى أيـام. ذبول
مـا بـعـده ذبـول. ويأس ال يـشـبـهه يأس.
ـــســـكــون وال أمـل يــرجتـى من الـــذين 
ـقـاليـد الـسُلـطـة. ال الكـهـرباء مـتـوفرة
ـياه نظيـفة وال اإلدارات تعمل. وال وال ا
مَـن يـجـد سـبـيالً إلى عـمل. واألهل عـلى

في سـنوات الـسبـعينـات والثـمانـينات
الـسالفـة التي عاشـها لبـنان الذي غاب
فـيه الوعي عن الـعقـول وحلت الـغرائز
الشريرة بإمتياز وإلى درجة أن الوطن
الــذي له في نـفــوس أولـيـاء األمـور في
ــمـــلــكــة مــكــانـــة تــتــجــاوز الــغــرض ا
الـسـيـاسي كـاد يـتالشـى كصـيـغـة هي
عـمـلـياً حـافـظـة وجوده  جنـد الـقـيادة
الـسعوديـة تبتكـر مسعى غيـر مسبوق
في مـــدار الـــصــراعـــات الـــســيـــاســـيــة
ـــســـعى إكـــتــسب الـــعـــربــيـــة. وهــذا ا
الــتـرحــيب مـنــذ الـلــحـظــة األُولى عـلى
مـلكة لم تكن طرفاً طـريق إعتماده أن ا
عـربياً كمـا أطراف أنظمة ثـورية عربية
ال والسالح في األتون تـواصل ضخ ا
لـــكي تـــتــواصـل احلــرب األهـــلـــيــة فال
ـــســعى يـــنــطـــفىء الـــلــهب. ثـم جــاء ا
ـاء الـذي يـطـفىء ـثـابـة ا الـسـعـودي 
والـذي كـان التـرحـيب الشـعـبي الرحب
ـثابة إسـتفتاء عـليه مقـرون باألدعية
أن يـبـلغ مداه وبـذلك تطـمـئن النـفوس
وتـلـتـئم اجلـراح وتـبدأ حـقـبـة الـهـداية
تـطوي حقبة أقرب إلى الـكفر منها إلى
الـضرورة الـوطنيـة على نحـو ما كانت
عـليه األيديولوجيات من جانب أطراف
اإلقـتتال تتطاير في سماء وطن يعيش

حاالت من اإلحتراق.
ــســعى الـســعـودي وعــنـدمــا إنــتـهى ا
اخلـيـر إلى "إتـفاق الـطـائف" بعـد شـهر
مـن احلـــوار الــــرحب الــــذي  في ظل

يـعـيـش الـلـبـنـانـيـون ظـروفـاً مـعـيـشـيـة
بـالـغة الـقسـاوة بيـنـما رمـوز احلكم في
الــقـصـرين والـســراي الـواحـدة ومـعـهم
عـلَن رسميـاً وسائر رمـوز احلكم غـير ا
ـــرفـــرفـــة زعـــامـــاتـــهـــا في األطـــيـــاف ا
فـضاءات خارجـية على أنواع مـشاربها
وتـــــؤدي فـــــروض الـــــوالء ألصـــــحــــاب
األجــنـدات غــيـر مــتـحــسـســة مـا الـذي
أصــــاب الــــنــــاس من مــــفــــاعــــيـل هـــذه
األجــنــدات يــنــعــمــون بــأطــايب مــغـا
ـغـلـوب عـلى أمـرهم الـسُــلـطـة وودائع ا

ستولى على حقوقه. من الشعب ا
ولـــكـم يـــبـــعث األسى فـي الـــنـــفس إلى
درجة احلزن حتى الشعور باليأس هذا
الـذي تكابده ألوف العائالت التي كانت
حــتى قــبل خــمس عــشـرة ســنــة مـضت
عـلى درجة من الطمأنيـنة حتققت بفعل
وقـفـة تتـسم بـالنـخـوة والقـلق الـصادق
عــلى وطـن له في أولــويـات أهـل احلُـكْم
ــلك ـه ا الـــســعـــودي حــيـــز رسم مـــعــا
عـبـدالعـزيز وقـرأه أوليـاء األمر من بـعد
رحـيله بالكثـير من احلرص مضافاً إلى
ـمـلــكـة الـتي ذلك أن نــعـمــة الـله عـلـى ا
كـرَّمـهـا الـله بـاحلرمـيْن الـشـريـفـيْن قبل
نـعمة ثروة النفط رفـعت نسبة االهتمام
ـلـوك األبـناء وتـعـزز بـفـعل من جـانـب ا
ـــــــؤسس ذلـك الــــــدور الـــــــذي أوصى ا
بـإعتماده وعناوينه الرئيسية توجزها
عـبارة "إمح زلهم وأقِل عـثرتهم وإنصح

لهم وإقض لوازمهم بقدْر إمكانك".

حتـرشاً وال يثـلج النظـام  كما الروس
ولــو مــرة واحــدة صــدور مـريــديــهــمـا
بعملية تنهي التعرض اإلسرائيلي في
سـورياهما. معادلة عصية على التفهم
مـاثلة ـوضوعي لـها. كمـا العصـية ا ا
بــأن األمـ الــعـام " ?حــزب الــله" في
لــبــنـــان هــدد الــيــونــان بــأعــظم أمــور
مـسـتـنـداً في ذلك إلـى عـشـرات األلوف
من تــرسـانـته الـصــاروخـيـة اإليـرانـيـة
ـــــوزعـــــة عـــــلى أرجـــــاء من الـــــوطن ا
ستضعَف لبنان. ومع أن ـستصغَر ا ا
الـتـهـديـد لـلـيـونـان لـيس فـقط لـدواعي
تـرسـيم احلدود الـبحـرية مع إسـرائيل
ا مـقدمة إلكـتشاف هـائل من الغاز وإ
مــســانــدة واجــبــة من جــانـب "لــبــنـان
ثالً " ?حـزب الله اإليـراني الـهـوى" 
ــرشـده وســيــده" لـلــنــظـام اإليــراني و
الـغـاضب أشـد الـغـضب عـلى الـيـونان
ـتـشـابك مـعـهـا بـعـد مـصـادرة نـاقـلـة ا
نــــفط إيــــراني وتــــســـلــــيم احملــــتـــوى
ـرشد ـتـحدة. والالفت أن ا لـلـواليات ا
خـــامــنــئي الـــذي شــخــصـــيــاً بــرر في
خـطاب يـوم السبت  4يـونيـو/حزيران
عــــنـــــد ضــــريح اإلمــــام اخلـــــمــــيــــني
اإلسـتـيالء عـلى نـاقـلـتـيْن يـونـانـيـتيْن
ز نـصـرالــله عـلى أن يـرفــد تـهـديـد حــفـَّ
ـسـتـوى ـرشـد لــلـيـونـان بـتـهـديـد بـا ا
نـفـسه من دون أن يسـتوقـفه أن تهـديد
الـرئـيس أردوغـان من قبـل للـيـونان لم
يـحقـق له مردوداً عـملـياً لـكي يتـحقق
لـلـتهـديد مـن جانب نـصرالـله مـا يفـيد
في إربـاك عمـليـة تداخلت فـيهـا القوى

الكبرى.
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فـي أي حــال تــنــدرج مــفــردات حتــذيــر
ـواقف أكــثــر حـدة الــيــونـان مــرفــقــة 
كـمحصلة نهائـية في بند إبقاء يوسف
أي الــشـعـب الـلــبـنــاني بــأكـثــريـته في
اجلـب عـــلى أمـل أن يـــنــــتـــظــــره مـــارة
يــخــرجــونه مــنه وتــعــكس جــانـبــاً من

واقف. حاالت التخبط في ا
في إنــتــظـار أن تــتـبــدل خـارطــة طـريق
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ــهـــا في ضــوء عـــلى أهـــبــة رسم مـــعـــا
ـمـلـكة لـلـقـمة الـسـعـودية_ إسـتـضـافة ا
األمـيركية  _اخلـليـجية  _الـعربـية التي
ـا يـتمـنـاهـا الـرئيس بـايـدن كـإجناز طـا
يــحــقق له مــا يـرنــو إلـيـه وهـو جتــديـد
ـا الــواليـة الـرئـاســيـة وتـنــهي حـسـده 
حـظي به سـلـفه الـرئـيس تـرامب. وال بد
سـيـكـون مصـيـر لبـنـان الـدولة والـكـيان
وارداً فـي مضمـون تلك اخلارطـة جلهة
إسـتدراك وقـوع لبنـان الكيـان واإلنسان
فـي الــهــاويــة. هــذا إلـى جــانب حتــريك
جـمـود حاالت مـعلَّـقة وبـالذات مـوضوع
ــتــعــلـقــة والــعــادلـة إعــتــمــاد الـرؤيــة ا
ا يحـقق قيام لـلقضـية الفـلسطـينيـة و
ــتـعـاونــتـيْن ــتـيْن ا ـتــسـا الــدولـتــيْن ا
ــرحب بــهــمـا عــربــيـاً. مــا يــرنــو إلـيه ا
ـنشودة الـلبـنانيـون في إنتـظار اآلمال ا
جنـدة سـياحـيـة صيـفيـة كـأن يوحى من
أُولي األمـر ألبناء الشعب السعودي بأن
قـضـاء بـعض األيـام سـيـاحـة فـي لـبـنان
هـو أمـر مـسـتـحب فـضالً عن أنـه يثـلج
الـصـدور اللـبـنانـيـة التي تـكـاد اخلشـية
تـتقطع األنـفاس فيـها. ومن شـأن تقاطر
اإلشـقـاء الـسعـوديـ واخلـليـجـي إلى
ـا أحـبـهـا الـربــوع الـلـبـنـانـيـة الــتي طـا
أجـدادهم وآبـاؤهـم وال بـد سـيـحـبـونـها
ـثـل شـغـفـهم بـالـسـيـاحـات األوروبـيـة
صـرية تـزامنـاً مع تقـاطر والـتـركيـة وا
أفـواج الـلـبـنـانـيـ اآلتـ من اإلغـتـراب
األجـنـبي واخلـلـيـجي لـيس فـقـط إنـقاذ
مـصـالح ومشـاريع وإبـعاد كـوابيس من
الـقـلق تصل أحـيـاناً إلى درجـة اخلوف.
فـما هو أهم من ذلك أن األمل يتجدد في
عـــودة أيــــام من الـــزمن الــــلـــبـــنـــاني _
الـسـعودي _اخلـلـيـجي ال يـريـد الـشعب
الــلـبــنـاني بــأكـثــريـتـه أن يـكــون مـجـرد

ا حالة تتجدد. ذكريات جميلة وإ
وبــالـنـجــدة الـسـيــاحـيـة بــعـد األضـحى
ــبـارك يـتــمـهـد الــطـريق إلى مــا يـعـزز ا
الــعالقـة وبـحـيث يــحـاسب الـبـعض من
ذوي تـعــكـيـر الـصـفـو أنـفـسـهم عـلى مـا

فعلوه وقالوه.

”uHM « s¾LÚD²
w³OK « —ôËb « WIOIŠ U

ø bÒL:« 

ــيـزة جتــعـله ــسـتــقـيــلــ وهـذه ا ا
األقـــرب الى تــــشـــكـــيـل احلـــكـــومـــة
خــصـوصــاً إذا حـضي بــتــحـالــفـات
جـديـدة مـن األحـزاب الـتي كـانت مع
الـتــحـالف الـثالثي بـعـد ان اخـبـرهم
الــســيــد الــصــدر أنــهم في حل مــنه
وهـذا هـو السـيـنـاريو الـذي يـرجحه
الــكـــثــيــرون لــكـن هل حتــضى هــذه
ــقـبـولــيـة لـدى الــكـتـلـة احلــكـومـة 
الــــصــــدريــــة ? واالهـم هل حتــــضى
قبـلوليـة الشارع الـعراقي وشباب
انـتـفـاضـة تـشـرين الـذيـن ال يـريدون
حـكـومة مـحـاصصـة جـديدة تـسوف
مطـالبـهم بل وتقتـلهم وتـطارد  قادة
الــتــظــاهــرات والــنــاشــطــ فــيــهــا
وتــســرق أمــوال الــشــعب وال تــقــدم
اخلــــــــدمــــــــات لـه ? وهـل حتــــــــضى
ـقــبـولــيـة بــاقي األحـزاب والــكـتل
مثلة في مجلس النواب والذين لم ا
يـــــتــــحــــالـــــفــــوا مـع اإلطــــار ? وهل

اخلالفـات والـصـراعـات الـسـيـاسـيـة
ــــكــــاسب بــــ ـــــنــــاصب وا عــــلى 
ــهــيــمــنــة عــلى األحــزاب والـــكــتل ا
ـــشـــهـــد الــــســـيـــاسي في الـــبـــلـــد ا
ـستـجدة خـصوصـاً بـعد األوضـاع ا
عـــقب اســـتــقـــالــة  نـــواب الـــكــتـــلــة
الصدريـة  ومن هذه السيـناريوهات
الــتي يـتــوقع حـدوثــهـا حـسب رأيي
ــــتـــــواضع ثـالثــــة األول ظـــــهــــور ا
حتــالـفــات جـديــدة بــعـد ان يــصـبح
اإلطــار ومـن حتــالف مــعـه الــكــتــلــة
األكبر نـتيجـة ما سيـحصل عليه من
مـقـاعـد جـديــدة في مـجـلس الـنـواب
تــأتـيه من أحـسن اخلــاسـرين الـذين
يـخلـفـون أعـضـاء الـكـتـلـة الـصـدرية

ـفاجـئة والـغيـر متـوقعة االسـتقـالة ا
ألعـضـاء مـجـلـس النـواب مـن الـكـتـلة
الصـدرية الذين كـانوا يـشكلـون أكبر
كتله في اجملـلس والتي جاءت تـلبية
لـدعـوة الـسيـد الـصـدر لنـواب كـتـلته
لـتـقــد اسـتـقـالـتـهـم اجلـمـاعـيـة من
مجـلس النواب أحـدثت إرباكاً كـبيراً
في الـعمـليـة السـياسيـة وفي تشـكيل
قـبلة التي تعثـر تشكيلها احلكومة ا
ــثـله ـعــطل الـذي  بـســبب الـثــلث ا
اإلطار التـنسيـقي فما الـذي سيحدث
بــعـد هــذه االسـتــقــالـة اجلــمـاعــيـة ?
تكهنات وسيناريوهات عديدة يجري
تـداولـها من قـبل بـعض الـسيـاسـي
واحمللل من الصعوبة حتقيقها ظل
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وإجــراء انـتـخـابـات جـديـدة في مـدة ال
تتـجاوز السـتة أشـهر وسيـحل مجلس
الـــنــــواب نـــفــــسه وهــــذا هـــو األرجح
توقع الذي يحصل في ظل الظروف وا
احلـــالـــيـــة لــلـــبـــلـــد وتـــمــسـك اإلطــار
الـتــنــسـيــقي بــحــكــومـة احملــاصــصـة
ـــغــا الـــتي ـــنـــاصب وا وتـــقـــاسم ا
يـرفـضـهـا الـســيـد الـصـدر ومـعه ثـوار
تــشــرين وغــالــبـيــة الــشــعب الــعـراقي
ويــســتــطـيـع الـســيــد الــصــدر حتـريك
الــــشـــارع ضــــد حـــكــــومـــة الــــتـــوافق
واحملـاصصـة بتـياره الـكبـير ومـؤيديه
وسـيصـعـد الـتـشـرينـيـون تـظـاهـراتهم
الـكبـيـرة لـتـتـحـول الى انـتـفـاضـة هذه
ـرة وبـتـأيـيـد شـعـبي كـبـيـر ضـد أيـة ا
حكومة توافق جـديدة ال حتقق مطالب
الشعب وتبقي على الفساد والفاسدين
ـــا ســـتــــتـــحــــول الـــتــــظـــاهـــرات ور
واالنـتـفـاضـة الى مـواجـهـات مـسـلـحة
مـحـدودة ولـيـست كــبـيـرة بـ أحـزاب
نضوية سلـحة ا السلطة والـفصائل ا
حتت عـــبـــاءة اإلطــــار وبـــ الـــتـــيـــار
الـصــدري ومـعـهم أبــنـاء الــشـعب وقـد
تتطور وتمتد لتشمل أكثر من محافظة
لــكــنــهــا لم تــصل الى حــرب شــيــعــيـة
شـيــعـيـة كــمـا يـرجح الــبـعض ويـروج
ــاء الـعـكـر لـذلك الــذين يـتـصــيـدون بـا
وهــذا هـو الــســيـنــاريـو الــثــالث الـذي
ـدعومة من خارج تراهن علـيه القوى ا
احلـدود واحـتـمالـيـة حدوثـه ضعـيـفة

لكنها ليست مستحيلة .        

والوطنية إذا          استمالتهم ?
ــشـكــلــة الـتـي تـبــرز هــنـا هي ان وا
البرزاني ال يثق كثيرا بوعود زعماء
اإلطــــــار  ,وإذا جنـــــــحــــــوا فـي ذلك
فـسـيـتـمـكــنـون من تـشـكـيل حـكـومـة
توافق ومحاصصة جديدة وهذا هو
الـسيـناريـو األقرب بـعد تـصريـحات
وتـلـمـيـحـات من قـبل رئـيس مـجلس
النواب وغيره من السياسي الذين
كانوا ضمن حتـالف إنقاذ وطن على
قــرب انـــتــهـــاء االنـــســداد وظـــهــور

حتالفات جديدة .
W uJŠ qOJAð

ـهم هـنـا لـو اسـتـطـاع لـكن الـسـؤال ا
اإلطــارين تـشـكـيل حــكـومـة تـوافق كم
ستصـمد هذه احلـكومة في ظل ذهاب
الكـتـلة الـصـدريـة للـمـعـارضة ومـعـها
شـبـاب تـشرين الـذين سـيـعـارضون ال
مــحــالــة يــؤازرهـم أغـلــبــيــة الــشــعب
الــعـــراقي أيـــة حــكـــومـــة تــشـــكل من
ـة األحــزاب والـكـتل والــوجـوه الـقـد
الـتي دمرت الـعراق وشـعبه وأفـسدت
وفــســـدت وســرقت وظــلـــمت وقــتــلت
واغـتـالت وهــجـرت وأفـقــرت الـشـعب
وجـوعـته وظـلـمـته  ,اعـتـقـد ويـعـتـقـد
غــيـري ان عــمـر مــثل هــذه احلـكــومـة
سـيكـون اقصر مـن عمـر حكـومة عادل
ـهـدي وسـتــجـابه بـانــتـفـاضـة عـبــد ا
شـعـبـيـة كبـرى تـقـود الى السـيـنـاريو
الـثـاني وهو تـشـكـيل حكـومـة طوار
جديدة أو التمديـد حلكومة الكاضمي
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سيسـتطيع االطـاريون كسب احلزب
ـقـراطي الـكـردسـتـاني لـيـنـضم الـد
الى حتالـفهم أو على األقل لـيؤيدهم
والـية وهـو الرافض لـسـياسـاتـهم ا
ـا يسمى بـفضائل إليران والـداعمة 
ــقـــاومــة الــتي تــســتــهــدف اربــيل ا
بـالــقـصف بــ فـتـرة وأخــرى حـتى
وان قـدمــوا له الــعـديــد من الــوعـود
والـتــنـازالت الـكــبـيـرة عــلى حـسـاب
مـصالح الـوطن والـشعـب خصـوصا
تـنازع عـليـها نـاطق ا مـا يتـعلق بـا
وأهـمـهـا كـركـوك ومـلف الـنـفط بـعـد
قــرار احملــكـمــة االحتــاديــة وحــصـة
ـــوازنــــة االحتـــاديـــة اإلقـــلـــيـم من ا
ـلـفـات الـتي سـتـطرح وغـيـرهـا من ا
حتت الـــطــاولــة والــتـي ســيــحــصل
ـقـراطي الـكـردسـتـاني واألكراد الـد
عـمــومـا عــلى مـكــاسب كـبــيـرة عـلى
حــسـاب بــاقي مــحــافـظــات الــعـراق
ـصــالح الـشـعــبـيـة وعـلى حــسـاب ا

نـشورات دعـائيـة لبـيع ما يـطلق عـليه " تعج مـواقع التـواصل األجتـماعـي 
الدوالر الـليبي اجملـمد" بـسعر مـغرٍ يصل إلى نـصف قيـمة الدوالر الـسليم
وأحيـاناً أقل من ذلك ومن دون الدخول في مـاهية مصـطلح الدوالر اجملمد
زيف وتعدد الروايات وتاريخ ظـهوره وأوجه إختالفه وتمييـزه عن الدوالر ا
ـوازية وأسعار مبـادلته والكميات تـعلقة بإسـاليب تسربه إلى االسواق ا ا
تـداولة مـنه; يـجب  التـأكيـد عـلى أن كل ما يـثار حـول وجـود دوالر ليـبيى ا
مجمـد مجـرد إشاعـة إبتـدعهـا البـعض لتـسهـيل اللـجوء إلى أسـاليـب كاذبة
لسـلب األموال ومحاولة تـوظيف التغييـر السياسي في ليـبيا وما رافقه من

أحداث في دسائسهم اخلبيثة لإلستيالء على أموال األغبياء والسذج.
صـرفـي في إعـطـاء صـورة توحي بـوجـود الدوالر ساهم بـعض اخلـبـراء ا
الـلــيـبي اجملــمـد من خالل إعـتــبـاره شــكالً من أشـكــال غـسل االمـوال ولم
يــتـوقف األمــر عـنــد هـذا احلـد ولــكن تـســرب إيـضــاً إلى األعـمــال الـفــنـيـة
سـلسل السوري التلـفزيونـية حيث تـضمنت احلـلقة اخلـامسة عـشرة من ا
اإلجتـماعي "كسر عظم" دعوة للشبـاب إلى زيادة ثروتهم عبر إقتناء الدوالر
ا متوفر لديهم من عـملة الدوالر االمريكي وسـطحوا وسهلوا لهم اجملمـد 

سبل احلصول عليه.
كــمــا جتــاهل الــبـعـض فـتــوى أن "الــدوالرات اجملــمـدة ال تــعــد أمــواالً عـلى

." احلقيقة واليجوز التعامل بها ال صرفاً وال بيعاً وال شراءً
ومن أجل توعية اجلمهور وتنبيهه إلى اخملاطر اجلسام

نشـرت وزارة الداخـليـة عن طريق وكـالة الـوزارة لشـؤون الشـرطة.. مـديرية
مـكــافـحــة اإلجـرام في  24سـبـتــمـبــر / أيـلـول 2019م حتـقــيق مـرئي مع
عــصـابــة إرتـكــبت عــشـر جــرائم نـصب حتـت مـســمي بـيع الــدوالر الـلــيـبي
اجملمـد منـبهة إلى خـطورة هـذا األمر ومن جـهته.. حسب الـعائـدية.. حذر
ـركـزي العـراقي في  25يـولـيـو / تـموز 2020م من "الـوقـوع في الـبـنك ا
ارسـها البـعض عبـر منصـات التواصل عمـليات الـنصب واالحـتيال الـتي 
تعلقـة ببيع عملـة تسمى "الدوالر اللـيبي"وتأكيده على إن "ال االجتـماعي" وا
ـثل هذه العملة" وأن "أية جهة أو شركة تدعي بيعها لهذه العملة من وجود 
خالل الـتـرويج عـبـر صفـحـاتـها عـلى مـواقع الـتـواصل االجتـمـاعي وإيـهام
ركزي الـليـبي هي (غير اجلمـهور بـوجود دوالر أميـركي يعـود إلى البنـك ا
ارسها مرخـصة) من هذا البنك" مـحذراً من "عملـيات احتيال ونـصب قد 

ضعاف النفوس في هذا اجملال".
وفي  30يــونــيــو/ حــزيـران 2021م ألــقت  شــرطــة أربــيل الــقــبض عــلى
; من خالل خداعهم ببـيع عملـة مزورة تسمى واطنـ عصـابة حتتال عـلى ا
"الـدوالر الـليـبي" بـنـصف قـيمـة الـدوالر الـفـعلـيـة في األسـواق احمللـيـة كـما
أعلـنت مديرية شرطة محافظة أربيل بإقليم كوردستان يوم  25أغسطس /
ـثـلـون سـبع آب 2021م إلـقـاء الـقـبض عـلـى خـمـسـة وعـشـرين شـخـصـاً 
مـجـمـوعـات مـتـهـمـ بـإرتـكـاب جــرائم نـصب وإحـتـيـال عـلى الـنـاس بـإسم

الدوالر الليبي.
وكـانت شـرطـة أربـيل قـد إعـتـقـلت بـأوقـات مـتـبـايـنـة أربع عـصـابـات حتـاول

واطن من خالل تمويههم ببيعهم "الدوالر الليبي". التحايل على ا
وكمـساهم في حتذير الناس من مخاطر الوقوع في براثن عصابات النهب
أدليـت بتصريح يوم اجلمـعة الثامن آب/ أغسطس  2021م  لـوكالة شفق
نـيـوز اإلخـبـارية أوضـحـنـا فـيه أن مـا يروج له الـبـعض بـوجـود دوالر لـيبي
مـجـمـد مجـرد أكـاذيب وأن مـحـتالـ يـدّعـون أنه من أمـوال مجـمـدة تـعود

للنظام الليبي السابق وما هي إال تضليل ونصب.
نصـيحتـي لكل مهـرول ومنـدفع للـحصول عـلى ثروة من بـيع الدوالر الـليبي
اجملـمـد أحـتفـظ بثـروة قـلـيـلـة ب يـديك أفـضل من وهم إقـتـنـاء ثـروة يـسيل

اللعاب لها وفي احلقيقة ال وجود لها إال في خيال البلهاء.
النـصيـحة الـذهبـية تـقوم عـلى تفـادي اإلجنرار وراء جتـارة التـبادل الـنقدي
ـا تنـطوى علـيه العـملـية من خـسارة ومـخاطر لـعمـلة سـليـمة بعـملـة وهمـية; 

سلوكية وأمنية.
إن إستـبدال أموال سليمة بأخرى وهميـة مسألة في غاية الغباء واخلطورة
بـادالت التي حتدث في الظالم وخارج القانـون قد تقود فاعلها إلى إذ أن ا

السجن.
وحرصـاً عـلى أمـوال كل مواطـن في عراقـنـا احلـبيـب أجدد الـتـنـبيه إلى أن
"الـدوالر الـلــيـبـي اجملـمــد " مـجـرد ســراب يـخــتـفي حــال شـروق الــشـمس
تعددة.. آمنة ولم تتعرض وأموال لـيبيا من الذهب والنقد األجنبي بسالته ا
لـوضـع قـاهـر أو نـهب مـنـذ قـيـام دولـة لـيـبـيـا في 1951م حـتى كـتـابـة هـذا
ـقـال وسـتـبـقى آمـنـة.. مـاضـيـاً وحـاضـراً ومسـتـقـبالً.. إن شـاء الـله; فال ا

تصدقوا اللصوص واحملتال لتضيع أموالكم وتندمون حيث الت مندم.
رسالـتي لكل مـواطن عراقي: إحذر ال يـوجد شئ أسـمه دوالر ليبي مـجمد;

فـ "ال تبدون ماءكم من أجل سراب".
{ القائم باألعمال الليبي في بغداد
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ـــشـــاركـــ له في مـــنـــافـــســات اقـــرانه ا
ــر من الـــوصــافـــة بـــســبـب الــســـقـــوط ا

اجلوية.
WŽUMB «Ë W½U ô«

 وسـيـكــون أشـد صـراعـات الــبـقـاء عـلى
أشــده بــ االمــانـة 38 والـــصــنـــاعــة37
ويــبـــــــدو االول فـي افــضــلـــيــة عـــنــدمــا
يـسـتـقبـل الـديـوانـية االخـر الـذي يـواجه
صعـوبـات حـقـيقـيـة لـلـهروب من مـنـطـقة
الـهــبـوط فــيـمــا يـخــرج الـصــنـاعــة اكـثـر
ــتــضــررين االســبــوع االخــيــر لـلــوسط ا
وبــعــدهـا يــلـتــقي اجلــويـة عــلى الــطـرف
اآلخــر تــكــون فــرق الـنــجف والــكــهــربـاء
ونوروز وزاخو قد حققت البقاء من وقت
ــطـلـوب في ـردود ا وجـمــيـعــهـا قــدمت ا
مـــــشـاركـة مــهـمــة وأبـرزهـمــا الـكــهـربـاء
وزاخــو الــلــذين تــقـدمــا لــنــصف نــهـائي

الكأس.

وســيـكـون العـبـو نـفط الـبـصـرة 43 امام
حتــــــــــدي صـــعـب مع جـــيـــرانـــهم نـــفط
مـيـسـان 40 في لـقـاء مــصـيـري ســيـهـدد
مـسـتـقـبل االخــر ايـضـا وكالهـمـا يـطـمح
ـطـلـوبـة الـتي قـد حتـقـيق الـنـتـــــــيـجـة ا
تـــكـــون احلل االخـــيــــر لالســـتـــمـــرار في
الدوري ويـريد الـكرخ 40 االعتـمـاد على
نــفــسه لـتــحـقــيق الـبــقـاء بــعـدمــا اخـذت
عناصره تعكس الثقة من يوم الفوز على
الـشـرطـة والتـعـادل مع الـنـجف والطالب
وتـريـد أن تـنـمـح فـريـقـهـا بـطـاقـة الـبـقـاء
ـتـألق شــريـطـة الــفـوز عــلى الـكــهـربــاء ا
لــتـــجــاوز حــــــــــــالـــة الــقــلق والـــبــقــاء
ويـتــعـ عـلى الـقـاسم 40 الـذي لـم يـجـد
اســتــقـــرار في مــيــدانه جتــاوز حــجــازي
الذهاب للنفط وتضيف الوسط و كالهما
غــايــة في الــصــعــوبــة الن الــنــفط طــامع
وقع الـزوراء فيمـا يترقب االخـر نتائج

الـنهـاية اجلمـيلـة للـمشـوار بغض الـنظر
عـمـا تـسفـر عـنه نتـيـجـتي اخر مـبـارات
ويــــعــــود ذلك جلــــهــــود و عــــطـــاء واداء
مــجــمـوعــة العـبــ دافــعـوا بــقـوة وثــقـة
وامـتـعوا واسـتـمـتعـوا وخـرجوا بـالـلقب

االجناز الكبير والنجمة السادسة.
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 وتـبـرز مـشـكـلــة الـبـقـاء الـتي قـد تـسـبب
مـعـانـاة الصـحـابـهـا في األمـتـار األخـيرة
ـسـابـقـة عـنـد اخـر مـواجـهـتـ لـهم من ا
حـــيث اربــيل 44 الـــعــائـــد بـــنــقـــطــة من
الـعـمـارة مسـتـمـرا في صعـوبـات لـقاءات
الـذهــاب وخـشـيـة جــمـهـوره ان تــسـتـمـر
ـقبل عـنـدمـا يـخرج االزمه حـتى الـلـقـاء ا
جلـيـرانه نـوروز ويـتعـ عـلـيه جتـاوزها
لضمان البـقاء وعنده تنـتفي احلاجةعما
تسفر نتيجة مباراته األخيرة مع الكرخ.

 نفط البصرة وميسان

لـــتــجــنـب الــســقــوط فـي الــدرجــة االدنى
ــنـافـســة الـعـمل واالهم االسـتــمـرار في ا
االكـــبـــر واألصـــعـب الـــتي الزالت تـــهـــدد
رشحـة بقوة لـلهبوط االقرب من الفـرق ا
والــــتي تـــعـــلق مــــصـــيـــرهـــا عـــلى اخـــر
مواجهت في الدوري ويظل من الصعب
ـــتــوقع ان تــزداد جـــدا تــقــديـــر االمــور ا
صعـوبة عـبر مـا تسفـر اليه نـتائج الدور
ـقـبل الـتي ستـكـون مخـتـلفـة من جـميع ا

الوجوه.
W¹u'« ÂbIð

وشـهدت مـباريـات االسبـوع االخيـر تقدم
اجلوية  68وانعـاش اماله في احلـصول
ـــوسم وهــو عـــلى الـــوصــافــة وانـــهــاء ا
وقف بـفوزه الثم نتظـر بعدما دعم ا ا
بــثـالثـــة اهـــداف لــهـــدفـــ عـــلى
الــوسـط واســتــغل الـــفــرصــة
بـالــكـامل وعــوض نـكــسـة
الزوراء قـبل ان يتـواجها
الــدور مــا قـــبل االخــيــر
فـيـمـا يـكـون الـوسط قـد
تــعــرض لــثــاني أقــسى
ـة بــعـد الـشـرطــة بـصـفـر هـز
لــثالثـة ويــحـاول اجلــويــة احلـفــاظ عـلى
ـوقع اجلـديـد لـلـنـهايـة ويـدرك كـثـير ان ا
ذلك يـتـطـلب عـبـور الـزوراء الـدور الـقادم
ــــوسـم في وقت بــــات مـن أجل انــــقــــاذ ا
الوسط على بـعد خمس نـقاط ما اضعف
ـركز الـثاني الذي نـافسـة على ا فرصـة ا
الزالت حــظـــوظ الــطـالب قــائــمــة بــفـارق
نـقـطة 67 عن الـغـر بـعـدمـا فـشـلـوا في
اخـتـبـار الـكـرخ والـزامـواالـتـراجع ثـالـثـا
وسـيخـرجون لـلـميـناء ويـقابـلون االمـانة
ــــقـــدورهـم الـــفـــوز ــــوسم و في اخـــر ا
عـلـيــهـمـا لــكن كل شيء يـتــوقف عـلى مـا
يــســـفــر عــنه لــقــاء اجلــويــة مع الــزوراء
اخلامس الذي يشعـر باحلزن الشديد مع
جمـهـوره بـعـد الـسـقـوط عـلى عـمـاه امام
الـشرطـة ليـواجه التـهديـد القـوي بفـقدان
موقعه احلالي بسـبب مالحقة النفط وقد
ـربع الـتـرتــيب عـلى األقل ومـؤكـد ــر  ال
سيـكـون مـهـتـمـا بـاحلـصـول علـى لقب
الــكــأس اذا مــا تـــخــطى الــكــرخ في
وقت تــبــقى احــتــفــالــيــة الــفـوز و
حتقيق اللقب والتتويج للشرطة
راســخــة فـي ذاكــرة جــمــهــوره
الـكــثـيــر الــذي كـان راضــيـا كل
الرضا وفـخور بالعبي فـريقهم
كـمـا وجـد بـالـفـوز عـلى الـزوراء
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تركت نـتائج الدور 36تأثيـراتها واربكت
ــقـدمـة حــسـابــات عـدد من الــفـرق عــنـد ا
ـشـتـد عــلى الـوصـافـة وعـنـد والـصـراع ا
ـهـمـة األصعب ـؤخـرة من أجل الـبـقاء ا ا
واالخطـر بانتـظار هبـوط فريقـ أخري
بـعـدمـا غـادرالـبـطـولة من
يناء وقت فريقا ا
وســــــــــامــــــــــراء
والزالــــــــــــــــــت
الـــتـــحـــديــات
قائـمة امـامها
وتهـدد االمور
وقــــــــــــــــــــــــــــــد
تــعــقـدهــاامـام
رغــبــة الــبــقـاء
ـواقع قـبل في ا
حتــــســــيــــنــــهــــا
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أشــاد نـادي مــانــشــســتـر يــونــايــتـد
اإلنـكـلـيـزي بـالـتـحـضـيـرات الـبـدنـية
لالعبه العراقي زيدان إقبال للموسم
ـــدرب اجلــــديــــد واســــتــــعـــانــــتـه 
مــتـــخــصـص في تــدريـــبــات الـــقــوة
والتـحمل سعـيا مـنه لنـيل ثقة إريك
ــديـــر الـــفـــني اجلـــديــد تـــ هـــاج ا

للشياط احلمر.
وقــال الـــنــادي فـي تــقـــريــر له عـــبــر
مـوقــعه اإللـكـتـرونـي الـرسـمي عـقب

وسم الـطـويل يـلـجـأ أغلب انـتـهـاء ا
الالعـبـ لـلـسـفـر في رحالت طـويـلة
واخلـروج فـي إجـازات لـلــتـعـافي من
ـــبـــاريــات آثـــار اإلرهــاق وتـــتـــابع ا
خــاصــة الالعــبــ الــدولــيـ الــذين
يشـاركون في أكـثر من مـسابـقة على
نتخب الوطني". مستوى النادي وا
وواصل "لــكن العـبـنــا الـشـاب زيـدان
إقــبـال كـان لـديه فـكــرة مـخـتـلـفـة عن
ــوسـم في الـــصــيف فــتـــرة تـــوقف ا
حــيث بـدأ مــبـاشــرة الـعــمل لإلعـداد

لــلــمــوسم اجلــديـد". وأشــار الــنـادي
"يـــبـــدو أن جنم مـــنـــتــخـب الـــعــراق
يـسـعى لـلـحـصـول عـلى ثـقـة مـدربـنا
اجلــديــد إريك تــ هــاج لـلــحــصـول
عـــلى مـــكـــان في تـــشـــكــيـل الــفـــريق
للموسم اجلديد حـ يبدأ الهولندي
خطـته لبـناء فـريق جـديد لـلشـياط

احلمر ينافس على األلقاب".
…u   U³¹dð

وختم مانشستر يـونايتد تقريره عن
إقـــبــال بـــالــقـــول "لم يـــكـــتف زيــدان
ـلعب بالـعمل داخل ا
فـــقط عـــلـى لـــيـــاقـــته
وفـنــيـات كــرة الـقـدم
درب بل جلأ ألحد ا
ـتخـصـصـ وظـهر ا
وهو يـؤدي تـدريـبات
القوة والتحمل داخل
إحــــــدى الــــــصـــــاالت
الــــريــــاضــــيــــة حتت
إشـــــــــــراف مـــــــــــدرب

متخصص".
 يــــذكــــر أن الـــــنــــجم
الـــعـــراقي الـــصـــاعــد
زيـــدان إقـــبــال نـــشــر
عـــــبــــــر صـــــفـــــحـــــته
الشـخصـية في موقع
"إنستجرام" مجموعة
من الـــصــور له وهــو
يتدرب بقـــوة وظهر
الـالعـب في حـــــــالــــــة
بــدنـيــة تــبـدو رائــعـة
ومـــبــشــرة لــلــمــوسم

اجلديد.

الـــــكـــــرة خـــــلـف جالل إن وتـــــيـــــرة
ـعـسـكر الـتَـحضـيـرات تـصـاعدت وا
الــتـدريــبيّ في مــديـنــةِ أنــطـالــيـا في
تـــركـــيــا وضعَ الـــفــريـقَ عــلى أهـــبــةِ
االستعداد خلـوضِ مُنافسـاتِ بطولةِ
غرب آسـيا. وبـيّنَ إن روحيّـة الفريق
جــيـــدة هـــنـــاك انــدفـــاع كـــبــيـــر من
الالعـبــ في الـوحـداتِ الــتـدريـبـيّـة
ُستوى والفريقُ عازم على الظهورِ 
ـنافـسة نـتـخبِ العـراقيّ وا يلـيق بـا
عــــلى الـــلـــقب. ومـن جـــهـــته أعـــربَ
ـسـاعد سـعد عـبـد احلمـيد ُدرب ا ا

عن جــاهـــزيّــةِ الـــفــريق الـــنــفـــســيّــة
نـافسـاتِ وأكدَ: والبـدنيّـة خلـوضِ ا
الفـريقُ باتَ عـلى السـكةِ الـصحـيحة
بـعد مـعـسـكرِ تـركـيـا الذي كـشفَ لـنا

إمكانيّةَ الفريق.
وأشــارَ إلى إن اجلــهــاز الــفـنـيّ بـات
ــلكُ رؤيــةً واضــحــةً عـن مــســتـوى
ُـباراةَ الالعبـ وبالـتالي سـندخلُ ا
األولـى أمــام مـــنــتـــخبِ الــيـــمن يــوم
ُقبل بشعارِ الفوزِ من أجل الثالثاء ا
الـتـأهُلِ من اجملــمـوعـةِ األولى لـلـدور

نصف النهائي.
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ركـز الـثاني بـبـطـولة الـعـالم بلـعـبة ـثل الـعـراق ا ـرور الـرياضي  حـصـد نادي ا
ركز رور الرياضـي للباغـوت أحرز ا البـاغوت. وذكر النـادي في بيان أن نـادي ا
شاركة في بـطولة كـأس العالم للـباغوت الـتي اقيمت في دولة الثـاني على الفـرق ا
تـركـيـا. وبـ أن الـبـطولـة الـتـي أقيـمـت في مـحـافـظـة بورصـا حـصـل فيـهـا فـريق

رور على خمسة ميداليات ذهبية وميدالية واحدة فضية.  مديرية ا
ـهـمـة وهي لـعـبـة من الـعـاب الـفـنـون الـقـتـالـيـة وتـعـد لـعـبـة الـبــاغـوت من األلـعـاب ا

الشاملة.

قحطان
جثير

 بـعد فـوز الـهيـئـة االدارية لـنـادي الطـلـبة بـاالنـتخـابـات التي جـرت قـبل ايام ,
ؤقـتة الدارة تـسربت مـعلـومات الى وسـائل االعالم مـفادهـا ان ادارة الهـيئـة ا
الـنادي (لم) تـسـتـبعـد اي جنم سـابق من قائـمـة الهـيـئة الـعـامة  ,وان الـقـائـمة
الـتي نشرتـها وسيـلة اعالم مـحليـة قبل اكثـر من شهـر كانت مسـودة كتاب 
ـشرفة على انتخابات الهيئة الدائمية بدلـيل ان القائمة التي اعتمدتها اللجنة ا
الدارة الـنادي  كـان فـيهـا اسمـاء الـنجـوم الـسابـقـ لفـرق الـنادي عـلى مدى
اكـثر من اربعة عقود .. عدد من الالعب السابقـ لفرق نادي الطلبة تفاعلوا
صدر ايـجابيا مع معلومة عدم اسـتبعادهم من الهيئة الـعامة حسب تصريح ا
الـرسمي في الـنـادي  ولكن الـتـساؤل الـذي فرض نـفسـه في االيام الـتي تلت
اذا تاخر تـوضيح ادارة الطلبة انـتخابات الهيـئة الدائمية الدارة الـنادي  هو 
.. ثم ان الـقسم االكـبر من الـنجـوم السـابقـ (لم) يكـونوا مسـتعـدين في هذه
االونـة لـلعـمل في اجملـال االداري  وكـانـوا يعـرفـون تـمامـا انه لـيس بـوسـعهم
الـفوز باي مقعد اداري في ظل التوجه اجلديد لـوزارة التعليم والبحث العلمي
مـن جـهــة رعــايـة نــادي الــطـلــبــة الـريــاضي  واالعــتــمـاد الــكــلي عــلى كـوادر

الوزارة .
 الـنــجم الـســابق لــفـريق كــرة الـقــدم بـالــنـادي خــلف كــر قـال ان الالعــبـ
نافس لفريق النادي لكرة القدم  ,فرحوا كثيرا الـسابق واالنصار وحتى ا
ـؤقـتـة في مـوسم لـنـجـاحـات فــريق كـرة الـقـدم بـالــنـادي حتت ادارة الـهـيـئــة ا
 و(لم) يـكـن اي جنم سـابـق لـديه الــنـيــة في الــتـرشـح لـلــهـيــئـة2021-2022
ـؤقـتة ان تـعـلن بـشـكـل رسمـي مـكان الـدائـمـيـة  وعـلـيه كـان االجـدر بـادارة ا
ؤتمـر االنتخـابي للـهيئـة الدائمـية  ويفـسح اجملال لالعـب السـابق وزمـان ا
ـيـزة عـلى الـنـادي في ورؤوسـاء الـهـيـئـات االداريـة الـذين كـانـت بـصـمـاتـهم 
ـؤتـمـر  ولـو بـصــفـة عـضـو شـرف (ال) يـحق له سـنـوات مـضت  بـحــضـور ا

الترشح للهيئة الدائمية الدارة النادي .
ؤقـتة (حاولت) ان تـغير تابع لـلشان الـرياضي تشـير الى ان ادارة ا  قـراءة ا
نع (معظم) الـنجوم السابق مـسار التاريخ لصالح الهـيئة العامة احلـالية  
ـؤتـمـر االنــتـخـابي لـلـهـيـئـة الــدائـمـيـة الدارة الـنـادي  ولـكن هل من حـضـور ا
جنـحت هذه اخلطوة ..عمليا نعم  حيث افرزت اخلطوة هيئة ادارية خالية من
ح اسم اي جنـم صنـع ماضـي نادي اي جنم كـرة قـدم .. ولـكن الـتـاريخ لن 
واالالف من االنصـار شهود الـطلبـة الرياضـي .الن السجالت تـشهد لـلنـجوم 
ـلـعب في سـبـعـيـنـيـات وثـمـانـيـنـات وتـسـعـيـنـيـات الـقـرن اثـبـات حـضـروا في ا
ـاضي  حيث حققت فرق الـنادي جناحات الفـتة للنظـر  فضال عن التوثيق ا
االعالمي  واجلـميع يـبصـم بالـعشـرة لنـجاحـات كل جنم ونـسبـة مسـاهمـتهم

في بناء نادي الطلبة الرياضي.
نتظر  جنـوم نادي الطلبة وكما اسلفت (لم) يقفوا كـثيرا عند (التجاوز) غير ا
ؤقتة للنادي  واستحسنوا نفي الهيئة عـلى ماضيهم اجلميل من قبل الهيئة ا
ـؤقتـة في الوقت الـضائع  مـعـلومـة استـبعـادهم من الـهيـئة الـعامـة  وتمـنوا ا
لـلهيئة االداريـة اجلديدة النجـاح  خاصة بعد التـميز االداري الذي حتقق في
ـؤقـتة من وسم بـفـضل حـكمـة وحـنكـة وخـبـرة الهـيـئة ا هـذا ا
جـهة ادارة ملف فـريق كرة القـدم  الذي كان بـ احلياة
وت في موسم 2020-2021 نادي الطلبة كان وال وا
يـزال وسيبقى قلعة رياضية شامخة  والهيئة االدارية
اجلـديـدة مـطـالـبـة بـالـدفـاع عن هـذه الـقـلـعة  بـأقـصى

كن. جهد منظم 
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ـبــيـة أكــد األمـ الــعــام لـلــجـنــة األو
الــوطــنــيـة الــعــراقـيــة الــسـيــد هــيـثم
عـبـداحلـمـيـد عـلى مـواصـلـة الدورات
ـبـيـة الـتـطـويـريـة الـتي جتـريـهـا األو
األمانـة العـامة لـلمالكـات االدارية في
مـقــر الـلـجــنـة واالحتـادات الــوطـنـيـة
ــؤســـســـات الــريـــاضـــيــة وغـــيــر وا
الـريـاضـيـة. وأوضح عـبـداحلـمـيد ان
هـذه الــدورات تـنـسـجـم مع تـأكـيـدات
ـبـيـة الدولـيـة عـلى نـشر الـلـجنـة األو
ــبــيــ داخل الــفــكــر والــثــقــافــة األو
األوساط الرياضية والعامّة الشاعة

الـــثـــقـــافـــة الـــريــاضـــيـــة فـي عـــمــوم
ـناهج اجملـتـمعـات. وبـ أيـضـاً ان ا
الـنـظـريـة لـهـذه الـدورات مـسـتـقّـة من
جتارب تطويريـة ومحاضرات إدارية
في الـــعــمل الــتــنــظــيــمي لالحتــادات

ـــؤســســات الــريـــاضــيــة كــمــا  وا
إنــتــقـاء احملــاضــرين فــيــهـا من ذوي
ــيـدانــيـة واالخــتـصـاص الــتـجــربـة ا
الـدقـيق فـيـمـا  تـرتـيب إقـامـة هـذه
الــدورات زمـنــيـاً بــشــكل تـصــاعـدي
يـــتالئـم مع طـــبـــيـــعــة األداء االداري
ـؤســسـات الــريـاضــيـة ــالي في ا وا
الوطـنية. وأضـاف األم الـعام قائالً

ان الــدورة الـــتي أخــتــتـــمت مــؤخــراً
ـديـنـة أربـيل في كـردسـتـان الـعراق
هي الـرابـعـة من نـوعهـا وسـتـلـحـقـها
دورات أخــرى حـيـث تـســعى األمــانـة
الـعـامة جلـدولـة تـكـرار هـذه الدورات
بـشكل سـنـوي أمالً بتـغـطيـة إنـخراط
الكـات االداريــة الـريــاضـيـة جـمــيع ا
الـعـراقــيـة فــيـهــا تـعـمــيـمــاً لـلــفـائـدة
تـوخاة مـنهـا. وب عـبداحلـميد ان ا
ــكـتب الــتـنــفـيـذي رئــيس وأعـضـاء ا
ـبـيـة يـدعـمـون مـواصـلـة لـلـجـنـة األو
الـــدورات الــتــطـــويــريــة بـــعــد جنــاح
جتـاربــهـا األربع فـيـمــا تـأمل األمـانـة

ـــقـــبل مـــنـــهــا في الــعـــامـــة إقـــامــة ا
احملــافــظــات الـوســطى واجلــنــوبــيـة
والــغـربـيــة سـعـيــاً لـتــعـمـيم الــفـائـدة
ــيـــدانـــيــة في عـــمــوم والــتـــجــربـــة ا

محافظات البالد.
وختم عـبداحلمـيد حديـثه مثـمناً دور
بـية التي تساهم الكات األو جميع ا
في التـهـيئـة والتـحـضيـر ورفد إقـامة
الــــدورات الــــتــــطــــويــــريــــة مــــالــــيـــاً
الي للجنة ولوجستياً ودور األم ا
بية السيد احمد صبري في ذلك األو
األمر الذي أحاط تلك الدورات بجدية
هيثم عبد احلميدورصــــــانــــــة األداء واحملــــــاضــــــرات.
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أجرَى منـتخب النـاشئ بـكرة القدم
وحـدتهُ الـتـدريـبيّـة األولى فـي ملـعبِ
الــعـقــبــة تَـحــضـيــراً لـلــمُـشــاركـةِ في
بطولةِ غرب آسيا التي تنطلقُ اليوم
ُـقــبل في مـديــنـةِ الـعــقـبـة الــثالثـاء ا
األردنيّة. وشهدت الوحـدةُ التدريبيّة
الـتـركـيـزَ عـلى اجلـانبِ الـبـدنيّ لـرفعِ
اجلُهد عن الالعـب جرّاء الـسفرِ من
مديـنةِ أنطـاليـا إلى مطـارِ عمان ومن

ثم االنتقال إلى مدينةِ العقبة برًا.
وقـالَ مــشـرفُ الـفـريـق عُـضـو احتـاد
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نتخب الـوطني لرفع األثقال يدخل ا
معسكراً تدريبياً فــي مدينة شقالوة
حافـظة أربيل حتضـيراً للـمشاركة
في دورة الــتـضــامن اإلسالمـي الـتي
تضيفـها مدينـة قونيا الـتركية خالل

قبل . آب ا
ــديـــر الــتــنــفـــيــذي لالحتــاد وقــال ا
مصطفى صالح في تصريح صحفي
ـــنــــتـــخب الــــوطـــني ســــيـــدخل إن ا
معسـكراً تدريـبياً في مـدينة شقالوة
يسـتـمر 23 يومـاً بـعدهـا سـيلـتحق
ــبـيـة من خالل بــوفـود الـلــجـنـة األو
ــعـسـكـر الـواحــد الـذي سـيـقـام في ا
تـركــيــا قـبــيل مــشــاركـتــهم في دورة
التضامن اإلسالمي في مـدينة قونيا
التركية.وأضاف صالح أن 12 رباعاً
يواصلون تدريباتهم حاليا بواقع 9
ربـاعـ و 3ربـــاعـــات حتت قـــيــــادة
درب البـيالروسي ليـونوتي وكر ا
بـينـمـا يـشــرف كـاظم وعـمار يـاســـر
دربـان الـبيالروسي عـلى العبـاتـنـا ا
وعـــــبــــاس أحــــمــــد وأن اخــــتــــيــــار
التشكيلة النهـائية للمنتخب يتوقف
عـلــى نـتـائج الـربـاعـ في مـعـسـكـر
شـــــقالوة . ولـــــفــت صـــــالح إلى أن
درب التحق بـالتدريبـات قبل شهر ا
ــنـتـخب في من اآلن خالل مــعـسـكـرا
دة بغداد وراقب الالعب عن كثب 
أســبــوعـ وحــالـيــاً يـواصل تــقـد
اخلــبــرة والـدعم الــفـنـي وتـصــحـيح
األخــطــاء بـــغــيــــة حتـــســ األرقــام
بية والنتائج ". وتعول الـلجنة األو
الــعــراقـيــة كــثــيــراً عــلى احتــاد رفع
ـلونة يدالـيات ا األثقـال في حصـد ا

خالل بــطــولـة الــتـضــامن اإلسالمي
تـمـيزة لالعـب نـظراً لـلـمشـاركـات ا
في االستحقاقات الدولية األخيرة.
وعــلى صــعـــيــد اخــر اخـــتــتــمت في
ميـسان بطـولة الشـهيد سـعد يونس
خلماسي الكرة والتي أقيمت برعاية
مـــديـــريــــة الـــشــــبـــاب والــــريـــاضـــة
وبــالـــتــعـــاون مع مـــديــريـــة شــرطــة
احملــافــظــة بــحــضــور قــائــد شــرطـة
ميسان ومدير هيـئة احلشد الشعبي
- فــــرع مــــيــــســــان وجــــمع من راود

ومحبي الكرة .
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وقـــال الــنــاطق بـــاسم إعالم شــرطــة
مـيـسـان سعـد الـزبـيـدي في تـصريح
صحفي إن البطولة ضمت 24 فريقاً
من دوائــر ومــؤســـســات احملــافــظــة
كــافـة وأســفـرت نـتــائـجــهـا عن فـوز
ـركز فـريق أقسـام قـيادة الـشـرطة بـا
األول بـعــد تـغـلـبـه عـلى فـريق دائـرة
الـــصــحـــة بـــنــتـــيـــجــة (2-1) كــذلك
حــصــول فـريـق مــقــر الـقــيــادة عــلى
ـركـز الـثـالث بـعـد فـوزه علـى فريق ا
دائـــــرة الــــكـــــهـــــربــــاء بـ(5 أهــــداف

نظيفة) .
ـدرب الفـريق وسـلّم كـأس الـبـطـولـة 
ـركـز األول العـمـيد حـس الـفائـز با

كــاظم خـلـف مـديــر قـسم احلــركـات 
ـراكـز فــيـمــا  تـكـر الــفـائـزين بــا
الــثــاني والــثـالـث والـرابع بــجــوائـز
الـبـطـولـة . يـذكـر أن هـذه الـبـطـولـة
تــقــام ألول مــرة في مــيــســان  وذلك
تـخــلــيـداً لــذكــرى الــراحل الـشــهــيـد
الـالعب ســـعـــد يــونـس والــذي مـــثل
عـدداً من األنديـة والـفـرق العـراقـية .
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الالعب العراقي زيدان اقبال 

ليس لـه مكـان في كـرة الـقـدم".وأضاف
ــهم "يــدرك فــيـفــا وفــيــفــبــرو أنه من ا
اتـخـاذ مـوقف وإضـافـة مـا يـتم رصـده
على وسائل الـتواصل االجـتماعي إلى
العب. ما يتم مـراقبته بـالفعل داخل ا
نــريــد أن نــقــوم بــأفــعــال وال نــكــتــفي
بـالـكالم ولـهــذا فـإنـنـا نـتــخـذ تـدابـيـر
." شـكـلـة مـبـاشرةً ـعـاجلـة ا ملـمـوسـة 
وتـابع "الــهــدف من هـذا اجلــهــد لـيس
فقـط حمـايـة كـرة الـقـدم وجتـنب اآلثار
ـسـيـئـة الـضـارة لـهـذه الــتـعـلـيـقــات ا
ولكـن أيضًـا تـثـقـيف األجـيـال الـقـادمة
الـتي تـشـارك في فـعـالـيـات كـرة الـقـدم
على وسائل الـتواصل االجتـماعي كما
ـــلــعـب. من جـــهــتـه قــال رئـــيس في ا
فـيــفــبــرو اإلســبـانـي دافـيــد أغــانــسـو
مـــنــــديس "يــــعــــكس هــــذا الـــتــــعـــاون
مــســؤولـــيــة كـــرة الــقــدم في حـــمــايــة
ـتـضـررة األخرى الالعـبـ والـفـئـات ا
من اإلسـاءة الـتي يـواجـهـونـها بـشـكل

متزايد في مكان عملهم وحوله. 
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{ زوريخ (سويسـرا) (أ ف ب) - نشر
االحتــاد الـدولـي لـكــرة الــقــدم (فــيــفـا)
الــســبت تــقـــريــرًا يــظــهــر زيــادة عــدد
اإلهانات التي يـتعرض لهـا العبو كرة
القدم على مواقع التواصل االجتماعي
ــنــافــســات الــدولــيــة وعـرض خالل ا
ــكــافـحــتــهــا.وأوضـح االحتـاد خــطــة 
الــدولي فـي بــيــان صـــحــافـي أنه قــبل
خمسـة أشهـر من انطالق كـأس العالم
في قــطــر (21 تــشــريـن الــثــاني - 18
كــانـــون األول) ســـيــعـــمل مع رابـــطــة
الالعـبـ احملــتـرفـ "فـيــفـبـرو" "عـلى
تـنـسـيـق وتـنـفـيــذ خـطـة حـول كــيـفـيـة
حــمـــايــة الــفـــرق الالعــبـــ احلــكــام
شجـع من اإلهـانات الـتي تنـتشر وا
عــلى وســائل الــتــواصل االجــتــمــاعي
نافسة الدولية".ويبيّن التقرير خالل ا
اجلديـد الـذي نشـر الـسبت تـزامـنًا مع
ـكـافـحة ـتـحـدة  اليـوم الـدولي لأل ا
خــطـاب الــكــراهــيــة والــذي اســتــخـدم
الـذكـاء االصــطـنـاعـي لـتـتــبّع أكـثـر من
 ألف مـــنـــشــــور عـــلى مـــنـــصـــات400
الــتــواصـل االجــتــمــاعـي خالل نــصف
نـهـائي ونـهـائي مـسـابـقـتـ دولـيـتـ
(كـأس أوروبا الـصـيـف الفـائـت وكأس
األ اإلفريـقـيـة مطـلع الـعـام احلالي)
ــئــة من الالعــبـ أن أكــثــر من 50 بـا
تـــلـــقــــوا شـــكالً مـن أشـــكـــال اإلســـاءة
الـــتــمـــيـــيــزيـــة الـــكـــثــيـــر مـــنـــهــا من
مـــواطـــنـــيـــهـم".وأضـــاف الـــبـــيـــان أن
التـعـليـقـات الـتي تنـطـوي عـلى تمـيـيز
ـئـة) والــتـمـيـيـز ـثـلـي (40 بـا ضـد ا
ـئة) شـكَّلت غـالبـية العـنصري (38 با
تـلك اإلســاءات.وتـابـع "وردًا عـلى ذلك
ستطلق فيفا وفيفبرو خدمة برمجيات
مـــخـــصـــصـــة فـي بـــطـــوالت الـــرجـــال
والـنــسـاء تـتــعـلق بــاالعـتــدال. وتـقـوم

اخلدمة بإجراء مـسح ضوئي لعبارات
الـكراهـيـة الـتي تـنـشـر عـلى حـسـابات
وسائل التواصل االجتـماعي التي يتم
ـجـرد اكـتـشـافـهـا تـقـوم حتـديـدهـا و
ـسـاء إلـيهم بإخـفـائـهـا عن الالعـبـ ا
سيء ومتابعـيهم. ورغم أن التـعليق ا
ـتابعيه إال أن ن نشره و يظل مرئيـاً 

انتشاره يقل بشكل كبير".
5³Žö « W¹ULŠ

وقــال رئـــيس فـــيـــفـــا الــســـويـــســري-
االيـطـالي جـاني إنـفـانـتـيـنـو "واجـبـنـا
حمايـة كرة الـقدم وهـذا يبـدأ بحـماية
الالعـبـ الـذين يـجــلـبـون الـكـثـيـر من
الفرح والـسعـادة لنـا جمـيعًا من خالل
لـعــبـهم لــكـرة الــقـدم".وأضــاف "لـسـوء
احلظ هــــنــــاك اجتـــــاه مــــتــــزايــــد من
وجّـهة إلى قـبولـة ا التـعلـيقـات غيـر ا
ـبـاريات ـدربـ وحـكـام ا الالعـبـ وا
والــــفـــرق عــــلـى قــــنـــوات الــــتــــواصل
االجتمـاعي وهذا الشـكل من التمـييز
مثل أي شكل آخر من أشـكال التـمييز

Y¹bŠ∫ رئيس الفيفا جاني انفينتو يتحدث امام مجلس الهيئة الدولية
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ـشـخـاب ـاضي في احـدى قـرى ا ثـالثـيـنـيـات الـقـرن ا
بـلواء الـديوانـية قـبل نقل تـبعيـتهـا الى النـجف. في تلك
درسة الفـترة لم تكن هناك مـدارس في القرى. كانت ا
ديـنة على بـعد اكثر من 10 كـيلومترات الوحـيدة في ا
من قــريــتــهم. ارسل الــرجل ابــنه الــوحــيــد انــذاك الى
امـرأة عـجــوز (مـله) في اطـراف الـقـريــة لـتـعـلـمه قـراءة
الــقــرأن والــكــتــابــة وظل الــولــد مــدة ســنــة يــذهب الى
الـعجـوز تعـلمه الـقراءة ويـقوم بـاعمـال يسـاعد الـعجوز
فـي كـــوخــــهــــا مـن تـــنــــظــــيـف او ســـقـي اشــــجــــارهـــا
ا حـان سن الدراسـة ولم تـكن بالـقرب ومـزروعـاتهـا. و
من القـرية مدرسة ارسل الرجل ابنه الى مدينة غماس
ـدرسـة االبـتـدائـية لـيـعيش فـي بيـت خاله ويـدرس في ا
ـدة سنـة ظل بـعـيـدا عن امه وابـيه وعائـلـته. بـعـد تلك و
الـسـنــة قـام الـرجل بـنــقل ابـنه الى مـدرســة في مـديـنـة
شخـاب حيث يعـيش اقارب له وظل الطفل يـنتقل ب ا
دينـة والقرية الى ان انـهى الدراسة االبتـدائية. اصر ا
الـرجل عـلى ان يكـمل ابـنه الدراسـة فـاخذه الـى مديـنة

اخــرى بــعـــيــدة هي الــشــامــيـــة حــيث تــوجــد مــدرســة
هم يـوجـد هنـاك اقارب تـركه عـندهم اربع مـتوسـطـة وا
ســــنـــوات بـــعــــيـــدا عن االب واالم واالهـل اال في ايـــام
الــعـطل. . بــعـد الــسـنــوات االربع جنح الـولــد من اخـر
ــدرسـة هــو الــرابع االعـدادي ولـم يـكن في صف في ا
درسـة الصف اخلامـس. ماذا فعل الـرجل? اخذ ابنه ا
وكـان قـد بـلـغ الـسـابـعـة عـشـرة مـن الـعـمـر الى بـغـداد
حيث يـعرف الوالد اصدقاء وتركه هناك حتت رعايتهم
لاللتحاق بالصف اخلامس االعدادي ولم يكن في ذلك
الـوقت صف سـادس وحـاول بــعـد ذلك احلـاقه بـالـقـوة
اجلوية فـلم يفلح لكنه شق طريـقه في احلياة بعيدا عن
االب واالم والـــعـــائـــلـــة. خالصـــة هـــذه احلـــكــايـــة ذلك
االصـرار الـعجـيب لـرجل في قـريـة عـلى تـعـليم ابـنه ثم
بقـية ابنـائه وبنـاته رغم كل الـظروف. اصـرار ادهشني
دهش وحـيـرني واعجـبـني. الـله يـرحمك ايـهـا الـرجل ا

وشكرا على كل شيء.
شكرا لك والدي.
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{ مـونــتـريـال (أ ف ب)  –يـنـشط
عــشـــرات الــفــنـــانــ في شــوارع
مونـتـريال لـرسم لـوحات جـدارية
عـمالقــة جـديــدة في إطـار الـدورة
الــعــاشــرة مـن مــهــرجــان الــرسم
ــديـنــة الــكــنــديـة اجلــداري في ا
وتـبـرز من بــ الـلـوحـات واحـدة
تـظـهـر كـائـنـاً بـأوجه عـدة يـعـزف
راً على الـبـيـانو وأخـرى تـمـثل 
أبــيض يـــظــهــر أنــيـــابه وثــالــثــة
لـشــخـصـيــة (بـاتــغـيـرل) (الــفـتـاة

الوطواط).
ويــــتـــولى فــــنـــانــــون كـــنــــديـــون
وأميركيون متخصصون في الفن
ـــــــــــــــــــدنــي الـــــــــــــــــــرســم خـالل ُ ا
حــزيــران/يــونــيــو اجلــاري عــلى
نحـو عـشرين جـداراً هـذه السـنة.
ـــــديـــــنــــة وتـــــتـــــوزع أصالً فـي ا
الـفــرنـكــوفـونــيـة الــكـبــرى مـئـات
الـلـوحـات اجلـداريـة الكـبـيـرة في
الـغـالب ومـعــظـمـهـا مـوجـودً في
أحــيــائــهــا الــرئــيــســيــةوانــطــلق
مـهــرجـان الــرسم اجلـداري ســنـة
2012 وهـــــو مــــــخـــــصـص لـــــفن
الـشــارع وسـاهم مــذّاك في جـعل
مـــونـــتــريـــال مـن بــ األبـــرز في
ُدنية وفن الشارع مجال الفنون ا
في أمــيـركــا الــشـمــالـيــة عــلى مـا
هـرجان بـيار-أالن أوضح مديـر ا
بيـنوا لـوكـالة فـرانس برس. ومن
هرجان شاركـ في دورة ا ب ا
هـذه السـنـة فـنـانـة من الـشـعوب
األصلية هي كارول مونيه التي

ـــــاطــــاً اخـــــتـــــارت أن تـــــرسـم أ
هـنـدسـيــة  تـتـنـاقـلــهـا جـيالً بـعـد
جيل عائالت الشعب الذي تنتمي
إليـه وفق ما قـال لـوكـالـة فرانس
برس.وتـابـعت مـونـيه استُـبـعـدنا
طويالً من أي نشاط ثقافي. وأرى
أنّ وجــود عـمـل لي عــلى مــنــصـة
كـــبـــيـــرة كـــهـــذه وإتــاحـــتـه امــام
جـمهـور كـبـيـر أمـر جيـد مـضـيـفةً

أعتبر أنّها خطوة متقدمة.
هرجان الذي يبدو أشبه وجذب ا
ــــتـــحـف في الــــهــــواء الـــطــــلق
األمـيـركـيـة كـاتـا هـول ااآلتـيـة من
بوسـطن إذ اسـتوقـفتـهـا اللـوحة

{ مـــــكــــســــيــــكــــو (أ ف ب)  –بـــــخالف
الـكـولـونيل الـذي تـتـمحـور عـلـيه إحدى
روايـات غـابريـيل غـارسيـا مـاركيـز كان
الـكاتب الكولومبي يـتلقى رسائل كثيرة
من مـشـاهـير آخـرين من بـينـهم الـزعيم
الـكوبي الراحل فيدل كاسترو والرئيس
مثل األمـيركي السابق بـيل كلينـتون وا
واخملــرج وودي آلن وســواهم عــلى مـا
ـكـسـيك حيث يُـظـهـر معـرض يـقام في ا
أمضى”غابو ”جزءاً كبيراً من حياته. 
وأتــاح جنـل مــاركــيــز وحــفـــيــدته مــنــذ
اخلـمـيس لـلـجـمـهـور قـراءة  نـحـو 150
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الـــتي شــارفـت كــارولـــ مـــونــيه
االنــتـــهــاء من إجنـــازهــا. وقــالت
السـائـحة الـتي يـرافـقهـا زوجـها
وهـي رســـــامــــــة أيــــــضـــــاً “أحب
االطالع عـلى االعـمـال الـفـنيـة في
أي مـــكـــان مـن الـــعـــالم ووجـــود
الـلــوحــات اجلـداريــة في الــهـواء
الــطــلق يــجــعـلــهــا مــتــاحــة امـام
شـريـحـة واسـعة مـن األشـخاص.
فنسـبة كبـيرة من النـاس ال تبدي
اهـــتـــمــامـــاً بـــصـــاالت الـــعــرض.
وأعــربت نـاتــالي كــابــوانــو الـتي
الـتـقـطت مـئـات الـصـور لـلـوحات
جداريـة عن اعتـزازها بـرؤية هذه

رسـالة تـلقاهـا الكـاتب الكولـومبي الذي
تـــوفي عــام 2014 مـن بــ مــرســلــيــهـا
ـمـثل األمـيـركي روبـرت ردفورد أيـضـاً ا

اني فيم فندرز وآخرون.  واخملرج األ
ــعــرض واحـــتــلت مـــكــانــة بـــارزة في ا
ــتـبــادلــة بـ مــؤلف كــتـاب الــرســائل ا
“مـــئـــة عـــام مـن الـــعـــزلــة ”والـــرئـــيس
كلينتون والـ”لـيدر ماكسيمو ”كاسترو.
وقــال جنل مــاركـيــز األصـغــر غـونــزالـو
غارسيا بارشا إن (اتصاالت ودية كانت
) معـتبراً أن والده تـربط غابو بالـرجل

وفّق بينهما .” تولى “دور ا

وأضـاف االبن وهو فنان غرافيكي أن
“ثـمـة أدلـة عـلى أن غـابـو أقـام اتـصـاالً
بــ رئــيــسي الــدولــتــ في مــحــاولـة
لـتحـس عالقـتهـما وهـو موضـوع ما

زال راهناً .”
ــــتــــحــــدة كل وحــــظــــرت الــــواليــــات ا
الـــتــبــادالت الـــتــجــاريـــة مع اجلــزيــرة
الـشـيوعـية مـنذ الـعام 1962. وتـطالب
دول أمـيــركـيـة التـيـنـيـة وفي مـقـدمـهـا
ـــكــســـيك بـــرفع احلـــظــر األمـــيــركي ا

فروض على هافانا.  ا
وعــلى ورقـة يـتـصـدرهــا شـعـار الـبـيت

األعــمــال الــفــنــيــة ألنّ الــلــوحـات
اجلــداريـــة تــســاهـم في تــغـــيــيــر
ـديـنـة . وتقـول كـابـوانو صورة ا
ـتــحـدرة مـن مـونــتـريــال والـتي ا
تـرتــدي قـمـيــصـاً مـلــونـة عـلــيـهـا
صـــورة مــــيــــكي مــــاوس وتـــضع
نظـارات شمـسيـة يفـرحني كـثيراً
أن أكـــتـــشـف ســـنـــويـــاً لـــوحـــات
جـــــداريـــــة جـــــديـــــدة .”ومن ب
اللـوحـات اجلداريـة الشـهـيرة في
مـونــتــريـال اثــنـتــان ضــخـمــتـان
ــغـنـي لـيــونـار كــوهـ تـمــثالن ا
ــولـــود في مــونــتـــريــال والــذي ا

توفي سنة 2016. 

الــذي كــانت له ايـضــاً عالقــات مع قـادة
ـقراطـيـات األوروبيـة االشـتراكـي الـد
في تــلك احلـقــبـة كــالـفــرنـسي فــرنـسـوا
ميتران واإلسباني فيليبي غونزاليس. 
ـــاركـــيـــز في إحــدى وكـــتب كـــاســـتــرو 
ـــــؤرخـــــة فـي تـــــشــــــرين الــــــرســـــائـل ا
األول/أكـتـوبر 1987 تـلـقيت كـتابك آمل
ــر وقت طــويـل قــبل أن تــعــود فـي أال 
إلى هـنا. سـيكـون لديـنا بال شـك الكـثير
لــيـقــوله أحـدنــا لـآلخــر. أهـنــئك بـوالدة
حـــــفــــــيـــــدك وكـــــذلـك  اهـــــنىء اجلـــــدة

والوالدين  .”
وكــان غـارســيـا مـاركــيـز يــتـلــقى أيـضـاً
رســـــائـل  من أصــــــدقـــــائـه الـــــكـــــتّـــــاب
ـكـسـيـكي كـارلـوس فـويـنـتـيـس الذي كـا
نـاسـبة بـلوغه تـمـنى له عيـداً سـعيـداً 
اخلـامـسـة والثـمـان في 6 اذار/مـارس
2012 قـــائالً له (تـــصــوّر أنــنـــا نــعــرف

بعضنا منذ نصف قرن!).
وتـكـشف رسـائل مـتبـادلـة مع فـائـز آخر
بــجـائـزة نــوبل هـو الـشــاعـر الـتــشـيـلي
بــابـلـو نـيــرودا صـداقـة اخــرى  طـويـلـة
األمــد. وجـاء في رسـالـة حــمـلت تـوقـيع
(بـــابـــلـــو): عـــزيـــزي غــابـي قـــصــة 12
تـمـوز/يـولـيـو لـيـست مـزحـة سـنـفـتـتح

حانة احلصان األخضر.
وأوضـح االبن غونـزالو غـارسـيا بـارشا
إلى أن هـذه الـرسـالة تـتـعـلق بلـقـاء ب

الصديق في باريس عام 1972.
والحـظ أن  ثـــمــة رابـــطـــاً بـــ كـل هــذه
الـرسائل اذ توحـي أن هؤالء األشخاص
قــرأوا (مـؤلـفــات) غـابـو ولـيــسـوا كـمن

شاهير فحسب. يراسل أحد ا
ـــعـــرض في إطـــار الـــذكـــرى ويـــنـــظـم ا
األربـع لنـيل غابريـيل غارسيـا ماركيز
جـائـزة نـوبـل لـآلداب عام 1982 ويـقـام
فـي مــنــزله الــقــد الــذي حُــوّل مــركــزاً
ثــقــافـيــاً أقــامت فـيـه حـفــيــدته إمـيــلــيـا
غـارسيا مزاداً علنياً باعت خالله بعضاً

من مالبسه. 
وأمـضى غـبريـال غـارسيـا مـاركيـز الذي
يـعـتـبـر أبرز كـاتب كـولـومـبي في الـقرن
الــعـشــرين جـزءاً كـبــيـراً من حــيـاته في
ــكــسـيـك حـيث تــوفي في 17 نــيــسـان ا

/أبريل 2014.

األبـيض تعود الى شباط/فبراير 1997
شـكر كـليـنتون الـذي كان أعـيد انـتخابه
لوالية ثانية في البيت األبيض “العزيز
غــابــريـيل ”عــلى مــوقــفه اإليـجــابي من

عهده. 
وكـتب كـليـنتـون رسالـته بخط الـيد كـما
فـعل وودي آلن في بضع كلمات أرسلها
مـن نــيــويــورك وجــاء فــيــهـا: “خــطــرت
. وإذا احـتجت إلي بـبـالي حظـاً سعـيداً

في أي شيء اتصل بي.
ثابة أمـا رسائل فيدل كاستـرو فكانت 
تـعبيـر عن الصداقة لـلكاتب الـكولومبي
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تــنــطــلق غــدا فـعــالــيــات ايــام الـســيــنــمـا
الـعـراقـيـة الـتي تـقـيـمـهـا دائـرة الـسـيـنـمـا
ـسرح دة ثالثـة ايام في قـاعة ا ـسـرح  وا
الــوطـني وبـالــتـزامن مع عــيـد الـســيـنـمـا
الــعــراقــيـة الـ 67 بــعــرض افالم قــصــيـرة
حـديثة من إنتاج قسم االنـتاج السينمائي
والــتـلـفــزيـوني في الــدائـرة  وكـذلك افالم
عــراقــيــة حــاصـلــة عــلى جــوائــز عــراقــيـة
ــيــة مـن انــتــاج الـــقــطــاع وعـــربــيــة وعـــا
اخلـاص وايضا مشـاركة خمسة افالم من

ية الفنون اجلميلة. انتاج اكاد
وعـن ذلك قـال مــديـر عــام الــدائـرة  احــمـد
حـسن موسى ( شكلنا منذ وقت مبكر عدة
جلـان سـانـدة لالسـتـعـداد االمـثل النـطالق
هــذا الـكـرنـفـال والـتـي عـمـلت بـكل حـرص
وتـفان على اجناح هذا الـكرنفال وحتتفل
بـغداد بـصناع الـسينـما الذين رفـعوا راية
الــعـراق في احملـافل الـدولــيـة كـافـة وهـذا
ــهـــرجــان هــو دعـم حلــركــة الــســـيــنــمــا ا
الـعـراقـيـة وقد اتـسع كـثـيـرا نطـاق تـأثـير
الـسينما باحلـياة وقد  تناول مواضيع
مــهـمــة ولم يــقـتــصـر االمــر عــلى قـصص
ــعــانـاة االنــسـانــيـة واصــبـحت احلب وا

اليوم السينما مقياس تطور اجملتمع).

sL{ ‰U¹d²½u  w  W öLŽ  UŠu
 Í—«b'« rÝdK  ÊUłdN

fHM «Ë WK¹uD « »d(«

dOBI «

Âö « b³Ž #U

fatihabdulsalam@hotmail.com

الـتـوقـعـات ازدادت مـن مـراكـز الـقـرار فـي عـواصم كـبـيـرة
بشـأن طـول أمـد احلـرب في أوكـرانـيـا وهـذا يـقود الى انّ
الـتـأثـيرات الـتـي اصـابت األوضـاع االقـتـصاديـة مـن جراء
ـا غير معـلوم أيضاً احلرب ستسـتمر الى وقت طويل ور
وانّ الالعبـ األسـاسيـ في هـذه احلـرب سيـمـضون الى
حتـقـيق أهــدافـهم كل بــحـسب االجــنـدة الـتي يــتـحـرك من

خاللها.
العرب برزوا عنصراً ترجيحاً في حلقات أساسية في هذه
احلرب من خالل ملف الـطاقة الـنفط والغـاز وهذه فرصة
تاريخية لـلعرب فيمـا لو كان لهم كيـان اقتصادي موحد او
تكتالت ذات برامجيات مشـتركة في الثقل االقتصادي في
العـالم ولـيـسوا فـرادى الـتوجـهـات أو في أحـسن االحوال
عروفة التي يبدو انّ نظمات الدولية ا انهم منضوون في ا
الـتـحـركــات احلـاسـمـة جتــري من ورائـهـا بــحـكم تـسـارع

االحداث الناجتة عن هذه احلرب وما سيأتي بعدها.
أوربـا تــفــيـد بــسـرعــة من هــذه احلـرب بــرغم خــسـائــرهـا
صـادر تقـليـدية في الـطاقـة والتـسويق وذلك عـبر الوقـتيـة 
اإلفـادة الــعـمــلــيـة من تــوســيع االنـضــواء حتت لــواء حـلف
األطلـسي احلامي األسـاس للـقارة الـعجـوز أمام مـتغـيرات
ـية تـظـهر عالمـاتهـا الـقويـة من الـص وروسـيا وربّـما عا
من قوى إقلـيمـية حتـاول الدخول بـ اقدام الـكبـار واللعب
ـثـير لف الـنـووي اإليراني ا تـدحـرجة كـمـا في ا بالـكـرة ا

للجدل وغير احملسوم حتى اليوم.
 في اجلانب اآلخر يـتضح انكـشاف ظهر الـعرب في ملف
الـغذاء الـذي انـفـتـحت صـفـحـات نقـصه عـلى سـعـتـهـا بـعد
احلرب. هناك دول عربـية لها إمـكانات الدخـول بقوة بحكم
مساحاتهـا الزراعية وامـكاناتها الـبشرية في مـيدان تطوير
زراعـة احلــبــوب ومــا يـتــصل بــهــا من صــنـاعــات الــزيـوت
الـغـذائـيـة وهي فـرصـة الخــتـبـار شـعـارات األمن الـغـذائي
الـعـربي الــتي رفـعـوهــا سـنـوات عــديـدة من دون ان تـدخل

واجهة احلقيقية مع االزمات.  حيز ا
سـاد اعــتــقـاد طــويل األمــد في انّ األمن الــغـذائـي لـلــعـرب
ـا ينـتج عن أزمـات محـليـة مـنهـا اجلـفاف واألوبـئة معـني 
ـوارد وسـوى ذلك من دون الـتـحسب لـيـوم تـكون ونقص ا
ـتـاحـة تـقـلـيــديـاً سـابـقـاً بـفـعل فـيه االمـدادات اخلـارجـيــة ا

الية معرضة للخطر. وارد ا ا
ألم يـــحن الــوقـت لــلـــعـــمل عــلـى رمي أوراق ورش الـــعــمل
ـيـة جــانـبـاً ـؤتـمــرات االقـتـصــاديـة الـرســمـيـة واألكــاد وا
السيـمـا انه أغـلـبـهـا نظـري ومـسـتـورد لـرؤى ال تمـت لواقع
العرب بصالت مُهمة. والشروع بالتفكير اإلجرائي اجلدي
ـا هو أسوأ من حرب ال بتنفـيذ خطط الـوقاية الـتي حتتاط 

تزال محصورة في دولة واحدة من الناحية العملية.
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ذاتَ مسـاءٍ شتـويٍّ باردٍ اضـطربتْ قاعـات السـجن فجـأةً وتناهى
ـشهـد مُريـعاً عـلى ضوء لنـا صراخ احلـرَّاس من اخلـارج كان ا
األنوار الـكاشفـة وقد أبصـرهُ بعيـونٍ فزعةٍ جمـيع السجـناء الذين
ازدحـمـوا عـلى شبـابـيك قـاعات الـسـجن كمـا لـو انـهم يتـفـرجون
على فـيـلم مـرعب باجملَّـان رأيـنا هـلع احلـرَّاس ومطـاردتـهم ألحد
السـجـناء الـذي تـنـاول جرعـات كـبـيرة مـن احلبـوب اخملـدرة وبدأ
بـواسـطــة شـفـرة حـادة بـ أصــابـعه من فـتح جــروح عـمـيـقـة في
مـواضع مـخـتـلـفـة من جـسـده ووجـهـه الـذي غـرق بـالـدم الـنازف
كانت الـبدلة السمائـية التي يرتديـها قد تمزَّقت والدم يـقطرُ منها;
نتُ أنَّ هذا السـج سيـفارق احليـاة بعد دقـائق; وبينـما كان خمـَّ
ـستـحم بـالدمـاء كان احلرَّاس يـصوبـون بـنادقـهم عـلى جسـده ا
الـسج »عـلـيوي طـنطل «وهذا اسـمه يـفـقد قـواه شـيئـاً فـشيـئاً
ـرّر شـفـرة احلالقــة عـلى صـدره بـحــركـة مـتـوازيـة وهـو مــازال 
سريـعة والدم يـنزُّ فائـراً من جراحه اليـانعة ويـسيلُ راكضـاً نحو
األرض; حـينهـا زعق (صخـر) األحول أشرس احلـرَّاس وأكثرهم

قسوة:
- سنطلق الرصاص عليك; مالمْ تكفَّ عن هذا االستهتار!!

سـمـعـنـا صـوت رشـقـة رصـاص سـرعـان مـا اخـتـفت; هـتف أحـد
السجناء: 

- هل قتلوه?
تـداخــلت أصـوات الـســجـنــاء مع زعـيق احلــرَّاس الـذين تـمــكـنـوا
أخيـرا من السيطـرة على ثورة الـدم للسج »عـليوي طنطل ?»
نـهك إِلى مـنتـصف باحـة الـسجن والـدم مازال سحـلوا جـسـده ا
اء البـارد على رأسه لكنه ينـضح من مسامـات جلده ثمَّ سكـبوا ا
لم يـــفق; ســـاورنــا الـــشك أن الــســـجــ أســـلم الـــروح; غــيــر أن
ـلح وبدأ احلارس »صـخر «األحـول فتح عـلى عجـل كيـساً من ا
يـرشَّهُ على جـراح الـسـجـ النـازفـة; فـصرخ »عـلـيـوي طـنطل »

مثل ثور هائج: 
- قواويد; سفلة; آآآخ..

انهـالتْ على جسـده سياط احلـرَّاس وكعوب الـبنادق تـهاوت على
رأسه احلــلــيق الـذي تــدفَّــقتْ مـنـهُ نـوافــيـر الــدم بــيـنــمــا اسـتــمـر
ـلح ـمـارسـة هـوايـتـه احملبـبـة وصـار يـرشُّ ا »صـخـر «األحول 
على جـراح رأسه; فـجـأة اسـتـكـان السـجـ وزمَّ شـفـتـيه ثمَّ غاب
شهد الـدموي إِلى حيث فراشي عن الـوعي; انسحبتْ من هـول ا
ا سـيحدث بيـنمـا دخل السـجنـاء بإنـذار مخـيف مع ترقب الهـث 
بـعــد ذلك; بـعـد ســاعـات فـتــحت بـاب الـقــاعـة دخل احلـرَّاس مع
ـرَّغاً الـسـج »عـلـيـوي طـنطل  »مـكـبل الـيـدين ورأيـنـا حـذاءً 
بـالبراز وضع في فـمه ظلَّ واقفـا لدقائق ال يـر واحلرَّاس حوله

ثمَّ زعق احلارس (صخر) األحول: 
- هذه عـاقبة الـذي يجـرح جسده بـشفـرة احلالقة ويبـلع احلبوب
اخملـدرة وكل من بـحـوزته شـفـرة حالقـة لـيـنـهض أمـامي ويـرمي

بها إِلى دالء األوساخ اآلن.
نهـضنا جمـيعا لـلتخلص من شـفرات احلالقة الـتي عادة ما جنزُّ
ظـهر واجـهـة حتى تـرانا عـوائـلنـا  بـهـا شعـر ذقونـنا قـبل لـيلـة ا
ـا انتهى آخـر سجـ في القـاعة من رمي شـفرة احلالقة الئق; و

هتف احلارس األحول بصوت يرعد: 
- يا ويـله وسواد ليله من نعـثر على شفرة حالقـة بحوزته صباح
غد..  ثـمَّ جلد بـسوطه احملشـو باحلصى رأس الـسج »عـليوي
طـنطل «أكـثر من مـرَّة وأمـر احلرَّاس اآلخـرين بـسحـبه من قـاعة
الـســجن إِلى اخلــارج. بـعــد تـلك احلــادثـة الــدامـيــة صـار الــقـلق
يـالزمنـي كل لـيلـة وسـعـال صـدري بـدأ يـشـتـد والـدم الـنازف من
رئــتي مـــا عــدت أتــمــكـن من إخــفــاء حــقـــيــقــته عـــلى أقــراني من
الـسـجـناء; تـفـاقـمت نـوبات الـسـعـال وال زمتـني احلـمى الـشـديدة
; وصلت أنباء اعتالل صـحتي إِلى آمر السجن الذي طلب ليـوم
; وضــعتُ عـلى بـطـانـيـة من قـبل الـسـجـنـاء حـضـوري أمـامه فـوراً
ـا وقـعتْ عـيـنـاهُ عـلـى جـسدي لـيـرفـعـوني بـهـا إِلى حـيث غـرفـته; 

السابح بالعرق; صرخ: 
ــا أصـــاب - ابـــعــــدوه عن الــــغـــرفــــة لـــئــــلـَّ

بالعدوى.. 
لـتهبـة من غرفة اخرج الـسجـناء جثـتي ا
اآلمـــر; وتـــنـــاهـى صـــوت الـــضـــابط إِلى

مسامعي من جديد:
ستشفى.. - احملوه إِلى ا
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{ بـــاريس (أ ف ب)  –كـــان عـــيـــد
ـوسيـقى الذي يـطفـئ هذه الـسنة ا
شـمعته األربع أكـبر مصدر توتر
في حـيـاة وزيـر الـثقـافـة الـفـرنسي
الـسابق جـاك النغ الذي ابـتكره إذ
كن أن يـؤول إلى فشل كـبير كـان 
ــثــابـة عــلى قــوله لــكـنّـه أصـبح 
مــؤسـســة في فـرنــسـا وصُـدّر إلى

أكثر من مئة دولة.
وفـي حديـث لـوكـالة فـرانـس برس
روى النـغ الـــذي عـــيـــنـه الـــرئـــيس
االشـتراكي فـرنسـوا ميـتران وزيراً
بــعـد تـولي الـيـســار الـسـلـطـة عـام
1981 قـلنا لـلناس  هـيا اخرجوا
ـوسيـقى في الشوارع  تـمتـعوا با
لـكننا كنا نخـشى أن يظلوا قابع
في منازلهم. غير إن األمر جنح.

نـشأت الفكـرة منذ شتاء  1981في
أذهــــان النـغ وأعــــضــــاء الــــفــــريق
ـــهـــنـــدس احملـــيـط به وأبـــرزهم ا
ــــــعـــــمــــــاري واخــــــتـــــصــــــاصي ا
الـــســيــنـــوغــرافــيـــا كــريــســـتــيــان
ـــوســيـــقى دوبـــافـــيــون ومـــديـــر ا
والــــــرقص مــــــوريـس فـــــلــــــوريت
واألخــيــر هــو الــذي أطــلـق شــعـار
ـوسـيـقى سـتـكـون في كـل مـكان “ا

واحلفلة لن تكون في أي مكان.
شــاء النغ الــبــالغ الــيـوم 82 عــامـاً
قـــلب الــطــاولــة رأسًـــا عــلى عــقب.
وقـال الـرجل الـذي بـرز يـومـهـا في
ـــشـــهــد الـــســيـــاسي بـــســـتــراته ا
الـفـاحتة الـلون الـعـيد هـو مسـاحة
ـشــاعـر والـربط بـ لــلـتـواصل وا
الــــفـــنــــانـــ والــــنــــاس إنه أحـــد
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مـــكـــونــات مـــزاجي. وروى النغ أن
إحــــدى خـــطـــواتـه األولى كـــوزيـــر
لــلــثـــقــافــة كــانت حــضــور حــفــلــة
(لـــلــمـــغــني األمـــيــركـي) ســتـــيــفي
ووندر .”وقال “في نظري كان ذلك
طــبـيـعـيـاً لـكـن بـدا األمـر لـلـبـعض
. وشــرح أن “الـــســـيـــاســة تـــهـــوراً
الــثــقــافـيــة (الــفــرنــســيـة) فـي تـلك
وسيقى احلـقبة كـانت تركّز عـلى ا
الــكالسـيــكـيـة وبــصـورة أقل عـلى
ـــعــــاصـــرة وعـــلى ـــوســــيـــقى ا ا
( ـلحن وسـيقية مع (ا األبـحاث ا
بـــولــيـــز وزنـــاكــيس. أمـــا األنــواع
األخـرى كمـوسيـقى الروك واجلاز
وســــواهــــمــــا فــــلم تــــكن حتــــظى
بـاالهتمام . وانـطلق النغ آنذاك من
مـفـهوم بـسيط يـتمـثل في ضرورة

وسـيقى يـوم االنقالب أن تـخـرج ا
الـصـيـفي في 21 حـزيـران/يـونـيـو
ـوسيقية عاهد ا 1982 من إطـار ا
وقـــاعـــات احلـــفـالت  لـــيـــعـــزفـــهــا
ـشروع بـسرعة اجلـميع. وأُطـلِق ا
وكــثّـف النغ إطالالته عــبــر وســائل
اإلعـالم وطُــــــــبِع أول مــــــــلــــــــصق
تـــرويــــجي وحـــمـل شـــعـــاراً كـــتب
بـاألبيض علـى خلفيـة زرقاء قوامه
لــعب عـلى الـكــلـمـات إذ جـاء فـيه:
(فـيت) وهـو اسم يعـني (العـيد) ثم
ب قوس (فيت) وهـو فعل يعني
ـــــوســـــيـــــقـى في 21 (اعـــــزفـــــوا) 
حــزيـــران/يــونــيــو بــ الــثــامــنــة
والـنـصف والـتـاسـعـة مـساء . كـان
الــوقت مـحــصـوراً بـنــصف سـاعـة
فــحــسب لــكنّ هــذه الــصــيــغــة مـا

لـــبــــثت أن تـــوســـعـت كـــثـــيـــراً في
الــســنــوات الالحــقــة.  والحظ النغ
الـذي يـتـولى الـيـوم رئـاسـة مـعـهـد
الـــعـــالـم الـــعـــربي في بـــاريس أن
ـشـروع لم يـحـقـق جنـاحـا كـبـيراً ا
فـي الــــعـــام األول اي 1982 لــــكن
الــنـاس دخــلـوا الـلــعـبــة لـكنّ عـام
1983 شــهـد االنـطالقــة الـفـعــلـيـة.
ـثل بـنـفـسه مـقـدماً وأعـطى النـغ ا
عــلى مــجــازفــة شــخــصــيــة فــراح
يــعـزف عـلى الــبـيـانــو في الـشـارع
حتـت مــــــقــــــر وزارته عــــــام 1982
وعــــاود الـــكــــرّة عـــام 1983 عــــلى
نـشرة األخبار التلفزيونية مع أنه
يــصف نـفـسه بـأنه “عـازف بـيـانـو

سيئ جداً.  
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ـوضوع ـناسـبة مـا يطـلق عـليه عـيد االب اقـدم هذا ا
ـاضي الـبـعـيـد) الـصادر نـقال عن كـتـابي (صـور من ا
في بــــغداد عام 2017. اعجبني وحيرني هذا الرجل
بــاصــراره عــلى تـــعــلــيم اوالده رغـم كل الــظــروف في

هـــاوس فـي نـــيـــــــــــــــويـــورك.
وكــان رجل األعــمــال األمــيـركي
ــشــفـرة في مــجــال الــعــمالت ا
جـــاســـ صن دفع 6.4 مالي
دوالر لـتــنـاول الـغـداء مع وارن
بــــافـــــيت أحـــــد مـــــنــــتـــــقــــدي
البـيـتكـوين في آخر مـزاد أقيم

قبل اجلائحة. 
ونــقل الـبـيـان عـن بـافـيت قـوله
إنه الـــتــقى عــلـى مــر الــســنــ

أشخاصاً مثـيرين لالهتمام من
ن فــازوا كل أنــحــاء الـــعــالم 

بغداء معه. 
ــــشــــتــــرك ورأى أن اجلــــامـع ا
بـيـنـهم هو أنـهم يـشـعـرون بأن
األموال ستستخدم على النحو
ـشردين في الئم. وبلـغ عدد ا ا
سـان فـرانـسـيـسـكـو عام 2019
نـــحـــو ثـــمـــانـــيـــة آالف وفـــقــاً

دينة. إلحصاءات بلدية ا

{ سـان فرانـسـيسـكو (أ ف ب)
 –سـيـدفع شـخص 19 مـلـيـون
دوالر لــــتـــــنــــاول الـــــغــــداء مع
ــــلـــيـــارديـــر األمـــيـــركي وارن ا
ـــزاد بـــافــــيت بـــعــــد فـــوزه بـــا
الــسـنــوي احلـادي والــعـشـرين
واألخـيـر لـصـالـح مـنـظـمـة غـير
ـشردين في حـكومـية تـسـاعد ا

سان فرانسيسكو. 
وأوضح بـــــــيـــــــان صـــــــادر عن
مـجـمـوعـة (إي بــاي) لـلـتـجـارة
ـزاد افــتـتح اإللـكــتـرونــيـة أن ا
األحــد الـفـائت بــسـعـر أسـاسي
ــــبــــلغ 25 ألف دوالر  حُــــدِد 
وأغــلق لـيـلـة اجلـمـعـة عـنـد 19

مليوناً و 100 دوالر.
وتـتـولى إي باي ”تـنـظـيم هذه
ــصـــلــحــة مـــنــظــمــة ــزادات  ا
“غاليد ”غـيـر احلكـومـيـة التي
حتــــــارب الـــــفـــــقــــــر في ســـــان
فـرانسـيسـكـو من خالل توزيع
ـشردين وجـبات الـطعـام على ا
ـأوى والــفـحـوص  وتــوفـيــر ا
هـني لهم الـطبـية والـتـدريب ا

وسوى ذلك من اخلدمات.
تبـرع الثري الكشف ولم يشأ ا
عن هـويته. وسـيـمضي وقـتاً ال
يُنـسى في فتـرة بعد الـظهر مع
رئـــيـس شـــركـــة بـــيــــركـــشـــيـــر
هــاثـاواي الــقــابــضـة وســبــعـة
ضــــيـــوف آخــــرين في مــــطـــعم
“سـميث أنـد وولـنسـكي سـتيك

{ لـوس اجنلـوس (أ ف ب) - تصـدر فيـلم "جوراسيك
وورلـد دومينيون" اجلزء الـسادس من سلسلة األفالم
عن عــالم الـديـنـاصـورات شـبــاك الـتـذاكـر في أمـيـركـا
الـشـمـالــيـة بـعـد أسـبـوعـ عـلى بـدء عـرضه عـلى مـا
ـتخـصصـة.وحقق أفـادت شـركة "إكـزبيـتر ريـليـشـنز" ا
الــفــيـلـم وهـو من إخــراج األمــيـركـي كـولن تــريــفـورو
وإنـتـاج شـركــة "يـونـيـفـرسـال بـيـكـتـشـرز" في الـفـتـرة
ــمـتـدة بــ اجلـمـعــة واألحـد إيـرادات بــقـيـمـة 58,7 ا
مــلـيــون دوالر لـيــصـبـح مـجــمـوع إيــراداته مـنــذ بـدء
عــرضه في صــاالت أمـيــركـا الــشـمــالـيـة  250مــلـيـون
دوالر.وبـعـد أربع سـنـوات على صـدور اجلـزء الـسابق
"جـوراسيك وورلد: فالن كيـندم" جتوب الديناصورات
في هـذا العمل األرض بحـرية فيمـا ينبغي عـلى البشر
أن يـتــعـلـمـوا كـيـف يـتـعـايـشــون مع هـذه احلـيـوانـات
الـعـمالقـة التي قـد تـشكل مـصـدر إزعاج أو خـطـر على

حياتهم.
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معاليكم 
صباح اخلير ! 

ي الثامن لليوغا.    في  21 حزيران يونيو 2022  سيجتمع العالم لالحتفال باليوم العا
أصبـحت اليوغـا  التي نشأت في الـهند منـذ قرون  أكثر و أكـثر شعبـية على مسـتوى العالم من أي وقت

ة "الكفاءة هي العمل في اليوغا".   قدسة الهندية القد مضى. تقول الكتب ا
في عالم تـكـتنـفه حتـديـات مخـتـلفـة  يـرى أكثـر من مـليـار شـخص أن الـيوغـا تـعزز صـحـتهم اجلـسـدية و
العقـلية والـروحية و الـفكـرية. يكـمن جمال الـيوغا في بـساطتـها. كل مـا يتطـلبه األمر هـو بعض الوقت و
زدحم ـاط احلياة الـسريـعة و الـروت ا سـاحة الصـغيـرة. في هذا الـيوم و هذا الـعصـر حيث تـكون أ ا
رتبطة عدية ا . كما ان الزيادة في األمراض غير ا هي القاعدة  تضمن اليوغا السالم والهدوء الداخـلي

بنمط احلياة أدى إلى جذب الكثير من الناس إلى اليوغا.   
اضـي  حـارب كـوكبـنا بـبسـالة وبـاءً ينـتشـر مـرة واحدة في الـقرن ظـهر عـلى شكل عـلى مدى الـعامـ ا
اضـي هو األهميـة احلاسمة لليـاقة البدنية ستـفادة من العام ا كوفيد 19. من ب الدروس الـعديدة ا

ناعة الطبيعية للفرد. هنا مرة أخرى كان لليوغا دور رئيسي تلعبه.  و تعزيز ا
ي لليوغا في بلدكم. اضية  قدمت حكومتكم دعمًا صادقًا لالحتفال باليوم العا خالل السنوات الثماني ا

و لهذا أعرب عن خالص امتناني لكم و لفريقكم بأكمله.  
ي الثـامن لـلـيـوغا جنـاحًـا كـبيـرًا. نـأمل أن تـساهم ـتـواصل جلـعل هـذا اليـوم الـعـا و هنـا أطـلب دعـمكم ا

اليوغا في خلق كوكب أكثر صحة و سالمة.  
تقبلوا أسمى إعتباري و أطيب تمنياتي لكم و ألسرتكم بدوام الصحة والعافية 
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اآلن بــعــد أن عـاد الــعــالم إلى بــعض اإلحــسـاس
ـفيـد أن نتـوقف حلظة بـاحليـاة الطـبيعـية  من ا
ونـتأمل في الدروس التي عـلمتنا إيـاها السنت
. اآلن مع وجود اجلـنس البـشري على ـاضيـت ا
شـفا تغيير كبير أصبح من الضروري لإلنسانية أن حتول انتباهها من كماليات احلياة إلى

جوهر احلياة نفسها.  
سـاعدة النـاس على اإلبحار خالل ثـابة ستـرة جناة  ـكن أن يكون الـنظام الـقد للـيوغا 

سـؤولية  ليس فـقط مسؤولية رء القوة لـتحمل ا هـذا التحدي الـوجودي. اليوغا تـعطي إحساسـاً بالترابط وتـمنح ا
نفسه ولكن أيضاً مسؤولية جتاه خير اآلخرين. 

هـنـاك بحث مـسـتـفيض يـوثق الـفـوائد الـهـائـلة لـآلسـاناس (الـتـمـوضعـات) و الـبرانـايـامـا (التـركـيز عـلى الـتـنفس) و
مارسـات اليوغا هذه أن حتـسن بشكل كبيـر ليس فقط الصحة كن  ـمارسات الرئيـسية لليـوغا.  التأمالت  –و هي ا
ارسات ناعة.  الـبدنية ولكن أيضًا الـصحة العقليـة والعاطفية. كـما أنها تلعب دورًا رئيـسيًا في تعزيز عمل جـهاز ا

ناعة.    اليوغا ترفع من مستويات طاقتنا احليوية التي تقوي ا
ارسة اليـوغا هي نظافة عـقلية (ذهـنية). تعزز تـماماً مثـلما أن تنظـيف األسنان بالـفرشاة هو نظـافة لألسنان  فـإن 
الـيوغا بشكل كبير طاقة الفرد وكفاءته وقدرته على أن يـكون مبادراً و حاد التركيز و قويًا. إن بضع دقائق من اليوغا
كن أن توفر العون و السالم النفسي ألولئك الذين عانوا خسارة فادحة. اليوغا تشفي الصدمة العاطفية و والـتأمل 
ـارسة احليـاة بطريـقة اليوغـا تقود إلى اسـتعادة االنسـجام الطـبيعي بـ اجلسم والعقل تـهد من إهتـياج العقل. 

رء الفطرية على الشفاء.    والتنفس. عندما يتم استعادة هذا االنسجام فإنه يطلق العنان لقدرة ا
عـلى الرغم من أن الـيوغا نـشأت في الهـند إال أنهـا تنـتمي إلى العـالم بأسره. يـجب علـينا أن نـفعل كل ما في وسـعنا
لـتحقيق فوائد اليوغا للجميع. اليوغا هي الطريق إلى مستقبل أفضل. يجب تقد اليوغا لألطفال في سن مبكرة من
ـناهج الـدراسية لـتنـشئة جـيل جديـد يعـيش في وئام مع الطـبيـعة ومـجهز بـشكل جـيد للـتعـامل مع ضغوط و خالل ا

توترات احلياة احلديثة.
ت شـعبـية الـيوغـا على قـدم و سـاق كمـا زاد عدد مـعلـمي اليـوغا والـتأمل. آمل أن اضـية   في الـسنـوات العـديـدة ا

جتلب حكمة اليوغا الصحة والسعادة واحليوية واالرتقاء الروحي إلى كل ركن من أركان العالم.
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Tadasana    تاداسانا

تــاداسـانـا أو تـمـوضع اجلـبـل الـوقـوف عـلى أصـابع الــقـدمـ و مـــد الـيـدين
لألعلى. مفيد لتوازن اجلسم. 

Utkatasana    اوتكاتاسانا

ـرء أن يـثني ركـبتـيه قـليالً اوتكـاتـاسانـا او تـموضع الـكـرسي يتـعـ على ا
د كلتـا يديه ألعلى. هذا الوضع مـفيد في استرخـاء عضالت أسفل الظهر و

وأيضًا تقوية الفخذين.

Balasana     بالسانا

بـاالسانـا أو تـموضع اسـتراحـة الطـفل يأخـذ الشـخص وضعـية
الــركــوع و يـثــني جــسـده لـألمـام حــتى تالمس جــبــهـته األرض.

يساعد في تقليل آالم الظهر والرقبة. 

Sethu Asana    سيثوأسانا

سـيــثــو-آسـانــا (تـمــوضع اجلــسـر) هــنـا يــتم رفع ظــهـر
اجلـسم عن األرض لـيـشـبه اجلـسر. يـسـاعـد هـذا الوضع

في حتس الهضم والدورة الدموية في اجلسم. 

Bhujangasana      بوجانغ-آسانا

بوجانغ-آسـانا او تموضع الكـوبرا يتطلب االسـتلقاء على
عدة و شد منطقة اجلذع. يقوي الكتف والعمود الفقري ا

كما أنه مفيد للجهاز العصبي.   

Padmasana       بادماسانا

بادماسانا أو تموضع اللوتس. هنـا يجلس الشخص جلسة القرفصاء
مع وضع الكاحل على الفخذين بشكل متقابل. يحسن قوام اجلسم و

الورك و يزيد الدورة الدموية. 
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عـلى مر السـن   اكتـشاف العـديد من األسانـاس (التمـوضعات). في الـقرن العـاشر واحلادي
عـشـر واخلـامس عـشـر   اكـتـشـاف  84 أسـانـاس. في الـقـرن الـسابـع عـشـر  تمـت إضـافة 84

أسـانا جـديدة إلى هذه الـقائـمة. في الـقرن العـشرين تـمت إضافة مـئات األسـاناس األخرى. و 
عاصر يتم . في الـزمن ا ـزيد من األساناس (التـموضعات) علـى مر السن أخيراً الـتعرف على ا

ارســـــــــة حوالي  200 آسانا (تموضع).  
اليوغـا ليـست مجـرد تمـرين بدني  بل هي تـوازن كوني يـنمي الـوحدة و االنسـجام. كـلمـة يوغا
تأتي من كلمة (Yog) التي تعني االحتاد - احتـاد الوعي الفردي بالوعي الـكوني. وبالتالي فإن

بدأ البسيط الذي يجعل لإلنسان توازنه في الكون.    اليوغا هي ذلك ا
ارسة اليـوغا بشكل جيد. إنها سلسلة "سـوريا-ناماسكار" أو حتية الـشمس  هو جزء مهم من 
سلسلة من  12 وضعـية يوغا تـعمل على إحمـاء العمود الـفقري تدريـجياً و تولـد حرارة داخلية

للجسم و جتهز اجلسم لبقية تمارين اليوغا: ثبات أطول في وضعيات اليوغا.    
مـارسات ـارسة روحـية كـاملـة فضالً عن كـونهـا واحدة من أفـضل ا تعـتبـر سوريـا-نامـسـكار 
لـلـحفـاظ عـلى الـصـحـة الـبدنـيـة. سـوريـا-نـامسـكـار يـشـمل آسـانا (تـمـوضع) و بـرانـايـامـا (عمل
التنـفس) و مانـترا (الـترانيم) و ديـانا (الـتأمل). يـعد الـتحرك مع الـتنـفس جزء مـهم من سوريا-
ادي أو حتى مـا يسمى بـ (الـشاكرا). كل ـرء على اجلسـد ا ثل أهمـية تركـيز وعي ا نـامسكـار 

تموضع في النسخة الكالسيكية من سوريا-نامسكار لها ترنيمتها. 
�
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ي األول لـلـيـوغـا في  21 حـزيران 2015. سجـل احلدث رقـم في الـهـنـد  افـتـتـاح الـيـوم الـعـا
ارسون جـلسة قيـاسي في مـوسوعة غـينيس لـألرقام القـياسيـة أحدهما لــــ  35985 شخصًـا 

يـوغــا واحـدة في مـكــان واحـد و اآلخـر ألكــبـر عـدد مـن اجلـنـســيـات تـشــارك في درس يـوغـا. 
االعتراف و االحتفال باحلدث في  170دولة.      
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شاركة ي الثاني لليوغا حول مـوضوع "تواصل مع الشباب" للـتفاعل و السعي  أقيم اليوم العـا
اجلـمهور األصـغر سناً. قـاد رئيس الوزراء فـعالية يـوغا جمـاهيرية  تـنظيمـها في تشـانديغار

ـتـحدة شـارك فـيـهـا أكـثر من  30ألف شـخص. أمـا في بـقـيـة الـعالم   192دولـة عـضـو في األ ا
ي الثاني لليوغا.    احتفلت باليوم العا
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ـركـز و حـكـومات وزارة آيـوش الهـنـديـة بـاالشـتـراك مع مـؤسـسـات يـوغـا رائـدة و مع حـكـومـة ا
ي الـثالث للـيوغا حـول موضوع "الـيوغا من أجل الـعافية". الـواليات الهـندية نـظمت اليـوم العا
قـاد رئيس الـوزراء فعالـية يـوغا جمـاهيريـة  تنـظيمـها في الكـناو حيث شـارك أكثر من 51000

من عشاق اليوغا. 
ؤتمـر الدولي الثالث لـليوغـا في نيـودلـهي في الفترة من  10 إلى في وقت الحق من  2017 عُقـد ا
ؤتـمر أكثر من 2017 تشرين أول  11 ـا في ذلك خبراء يوغا و   500. و سجل ا 80 مشارك بارز 

موفد أجنبي.    
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ي الرابـع للـيـوغا  2018هـو "الـيوغـا من أجل الـسالم". جتـمع أكـثر من كـان مـوضـوع اليـوم الـعـا
شـخص في جلـسة يـوغا في كـوتا (راجـستان) و قـدموا سـويةً أداء يـوغا جـماعي أكسب 100000

دينة رقم قياسي في موسوعة غينيس.  ا
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ي اخلامس لليوغا في جميع أنـحاء العالم حتت شعار "اليوغا من أجل  االحتفال باليوم الـعا
القلب".    
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ـنزل والـيـوغا مع ي لـلـيوغـا هـو "اليـوغـا في ا كـان مـوضوع الـنـسـخة الـسـادسة من الـيـوم الـعا
ارسـة اليوغا مع الـعائلـة مع مراعاة الـتباعد ـنزل و  ا يدل علـى أهمية الـبقاء في ا الـعائلـة" 
ـنزل كـان امراً مـهـماً إلبـعاد الـناس عن االجـتمـاعي. نـظراً إلنـتشـار وبـاء كوفـيد 19  الـبقـاء في ا

عدي. اليوغا ساعدت في احلفاظ على صحة الناس.     فيروس كورونا ا
ي اليـ من األشـخاص في الـهنـد و في جـميع أنـحاء الـعـالم في االحتـفـال بالـيوم الـعا شارك ا

نزل واليوغا مع العائلة".  لليوغا عبر االنترنيت مع إبراز ثيمة "اليوغا في ا
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ي لـلـيـوغا  2021 هو مع اسـتـمرار وبـاء كـوفـيد  19 بال هـوادة كان نـهج اإلحـتـفال بـالـيـوم الـعا
أسلـوب الرعاية و احلذر.  الـتركيز بـشكل كبيـر على توليد الـوعي والتعبـئة من خالل منصات

الوسائط الرقمية اخملتلفة. كان التركيز على الصحة اجلسدية والعقلية.
مـكن تـنظـيم فـعـاليـات عـامة لالحـتـفال بـالـيوم مع مـراعـاة اسـتمـرار وبـاء "كوفـيـد" لم يكن مـن ا
ـنزل دون الـتـجـمعـات الـعـامة ي الـسـابع لـليـوغـا. لـذلك  تـشجـيع جـلـسات الـيـوغـا من ا العـا

الكبيرة.    
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ي لـلـيـوغــا حتت شـعـار "الـيـوغـا من أجل سـيـتم االحـتـفـال بـالــنـسـخـة الـثـامـنـة من الــيـوم الـعـا
ـنـاسـبة تـكـتـسب أهـمـيـة خاصـة كـون الـعـالم يـتعـافى من جـائـحـة كـوفـيد 19 اإلنـسـانيـة". هـذه ا
ميـتة حلاالت ية جـيدة الـتنسـيق للـتخفـيف من التـهديـدات ا ي و يتطـلب استـراتيجـية عـا العـا
ناعة سبوقة ومكافحتها. اليوغا هي أحد هذه النماذج لتعزيز ا الطوار الصحية العامة غير ا

وحتس القدرة على التكيف وتسريع الشفاء العاجل. 

جلسة يوغا في السفارة الهندية ببغداد
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ساعي اجلـسدية الـيوغا هي تـقلـيد هنـدي عمره  5000 سنـة جتمع بـ ا
والـعقلية والروحية لتحـقيق االنسجام ب اجلسم والعقل. في  11 كانون
تحدة يوم  21 حزيران يومًا األول  2014  أعلنت اجلمعية العامة لأل ا
يًـا لـلـيـوغـا. جـاء اإلعالن بنـاء عـلى طـلب من رئـيس الـوزراء الـهـندي  عـا
ـتحدة في 27 ناريـندرا مـودي خالل خطابـه أمام اجلمـعيـة العـامة لأل ا
أيلول  2014 حـيث قال: "الـيوغا هي هـدية ال تـقدر بثـمن من تقـاليد الـهند
ة. إنها جتـسد وحدة العقل واجلـسد ; الفكر والـعمل ; ضبط النفس الـقد
والــوفـاء ; االنــســجـام بــ اإلنـســان والــطـبــيــعـة ; نــهج شــامل لــلـصــحـة
ـمـارسـة تـمـاريـن ولـكن أن يـكـتـشف الـفـرد والـرفـاهـيـة. ال يـتــعـلق األمـر 
اإلحتــاد مع ذاته ومع الـعــالم والـطـبـيــعـة ". بـاقـتـراح  21 حـزيـران و هـو
ي لـلـيـوغـا  قـال رئـيس الـوزراء االنـقالب الــصـيـفي  لـيـكـون الـيـوم الـعــا
مـودي: "هـذا التـاريخ هـو أطول يـوم في الـسـنة في نـصف الـكرة الـشـمالي
وله أهمية خـاصة في أجزاء كـثيرة من العـالم".  إدراج اليوغـا في قائمة
ادي من قبل اليونسكو  UNESCOللتأكيد ي غير ا التراث الثقـافي العا

ية. على أهميتها العا
ي الـثامن لليوغا في 21 ستـحتفل السفـارة الهندية في بغـداد باليوم العا
حزيران  2022 حتت شـعار "الـيوغـا من أجل اإلنسـانيـة" في قاعـة الشعب
اضـية الـذي  تنـظيمه ي لـلسنـة ا ـغلـقة في بـغداد. اليـوم اليـوغا الـعا ا
خالل جـائـحة  COVID-19  كـان حتت شعـار "الـيوغـا من أجل الـعافـية".
رور  75 عـامًا عـلى اسـتقالل هـذه الـسـنة تـعـتبـر مـنـاسبـة خـاصـة و ذلك 
الهند و  70 عامًا من إقامـة العالقات الثـنائية بـ العراق والهـند. يصور
ي لـلـيـوغـا هــذه الـسـنـة بـشـكل مالئم كـيف خالل ذروة شـعـار الـيـوم الـعـا
عاناة جائحة   COVID-19خـدمت اليوغا اإلنـسانيـة في التخفـيف من ا
و في الـسيناريـو اجليوسيـاسي الناشئ في مـرحلة مـا بعد كوفـيد أيضًا 
اليوغا ستجـمع الناس من خالل التعاطف والود تـعزيز الشعور باإلحتاد

و بناء القدرة على التكييف ب الناس في جميع أنحاء العالم.  
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كونها فـرع من طب األيورفيدا أي الطب الهـندي التقليدي  تـعتبر اليوغا
فـلـسـفة حـقـيـقيـة. الـيـوغا تـبـ الـوقفـات / احلـركـات "أسانـاس" و طـريـقة
الـتنفس "بـرانايامـا" و التأمل. تـساعد الـيوغا عـلى التخـلص من التوترات
اجلسديـة و العقلـية. اليوغـا تولد توازن بـ اجلسم و العقل تـقوي جهاز
ـناعـة. كـون اليـوغا تُـمارس في الـهنـد مـنذ آالف الـسنـ وجدت تـمارين ا
اليـوغـا طـريقـهـا إلى احلـياة الـيـوميـة لـكـثيـر من الـناس فـي جمـيع أنـحاء
العالم ألولـئك الباحـث عن الصـفاء واحليـوية. بعـد إنتشـار شعبـيتها في
الـهنـد شقت طـريقـها شـيئـاً فشـيئـاً في الدول الـغربـية و انتـشرت اآلن في

ارسة اليوغا بانتظام هي:  جميع أنحاء العالم. بعض فوائد 
-تـسـاعـد عـلى تـنـمــيـة االنـضـبـاط الـذاتي والـوعي الـذاتي إذا مـا مـورست

بانتظام.   
رونة و احلركة.  -تساعد على تقوية ا

-تزيد من قوة العضالت وتناغمها و توازن التمثيل الغذائي. 
-اليوغا تساعد على عيش حياة صحية بال تكاليف مادية !   
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هل تـعلم أن كلمة يـوغا جاءت كلمة (yog) و التي تعـني "ينضم / يلتحق"
." عنى احلرفي لليوغا هو "االحتاد أو أن يتحد أو ينضم معاً أو "يتحد"? ا
هذا االحتاد يعني العالقـة اجليدة ب اجلسد والعقل. اليوغا التي تستند
كـن تعـريفـها أيـضاً عـلى أنهـا علم خـلق التـوازن ب يـة  إلى قـوان عـا

اجلسد و الروح  و ب الراحة و النشاط. 
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الـيوم  اآلن إعـادة تـوجـيه علـوم وتـقـنيـات الـيـوغـا لتالئم االحـتـيـاجات
اضـيـة دخـلت حيـاتـنا ـاط احلـيـاة احلديـثـة  و في الـعقـود الـقلـيـلـة ا وأ

اليومية وأثارت اليقظة والقبول في جميع أنحاء العالم.  
ـقام األول على تـعزيـز اللـياقـة البـدنيـة والعـقلـية ; لكن تعـمل اليـوغا في ا
هـدفـهـا أوسع و أبعـد أثـراً. الـيـوغـا تـتعـلق بـالـتـنـاغم مع الـكـون وحتـقيق

ثالي. التوازن ا
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