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اعـرب رئــيس الــوزراء مـصــطـفى
الــكــاظــمـي  تــطــلع الــعــراق إلى
تــعـزيــز الـعالقــات الـثــنـائــيـة مع
ــتــحــدة االمــريــكــيــة الــواليــات ا
وســبل تــطـويــرهــا في اجملـاالت
االقــــتــــصــــاديـــة والــــثــــقــــافــــيـــة
ـا يــصبّ في والــتــعــلـيــمــيــة و
. مـصـلـحـة الـشـعـبـ الـصـديـقـ
وقـال بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
اسـتــقــبل عــضـو ان (الــكــاظـمـي 
مـــجـــلس الـــشــــيـــوخ األمـــريـــكي
الــســيـنــاتــور لـيــنــدسي غــراهـام
وجـرى بـحث ـرافق له  والـوفـد ا
ــرحـلــة اجلــديـدة مـن الـتــعـاون ا
ـشورة وبـناء األمني فـي مجـال ا
القدرات للـقوات األمنيـة احمللية
بعد انتهاء الدور القتالي للقوات
األمــريـكـيــة فـضـالً عن مـنــاقـشـة
الــــوضع األقــــلــــيــــمي عــــمــــومـــاً
والــوضع فـي ســوريــا عــلى وجه
كـن أن يُسهم اخلصـوص وما 
به العـراق في حتقـيق االستـقرار
اإلقــــــلــــــيـــــــمي فـي ضــــــوء دوره
ـــتــصـــاعـــد بــهـــذا اجملــال). من ا
جـانــبه  جــدد غـراهــام (االلـتـزام
ـسـاعـدة غـيـر احملـدود بــتـقـد ا
طويلة األمد للعراق وتمكينه من
حتـــقـــيـق أولـــويـــاتـه األمـــنـــيـــة
واالقــتـصــاديـة واالجــتـمــاعـيـة)
ـتحدة مشيـرا الى ان (الواليات ا
تتطلع إلى أن يكون العراق العباً
رئــــيــــســـاً فـي الـــشــــرق األوسط
ـقراطـيته الـقوية مرتـكزاً على د
وإصالحـاته االقتـصـاديـة كـعامل
داعم لالســــتــــقــــرار االقــــلـــيــــمي
والــــدولـي). كــــمـــا شــــدد رئــــيس
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احلـكــومـة الى دعــا مـواطــنــون 
احلذو حذو الـرياض وابو ظبي
في تــقـــد مــســاعـــدات مــالــيــة
ــواجــهــة مــبـــاشــرة لــلــعـــوائل 
من خالل ـــعــــيــــشــــة  ظــــروف ا
اسـتــمــثـار عــائـدات الــنــفط اثـر
زيادرة اسعـاره في حتقيق نـقلة

نوعـية بـحيـاتهم وتـخفـيف اثار
التـضخم. وقـالوا في احاديث لـ
(الـــزمـــان) امس ان (احلــكـــومــة
الية مطالبة باستـثمار الوفرة ا
الـتـي انـتـجـتـهـا عـائـدات الـنـفط
فـي دعـم االســـــر وتــــــكــــــيــــــيف
اوضـــــاعـــــهـم في ظـل ارتـــــفــــاع
االسـعار نـتـيجـة الـتضـخم الذي
يشهد العراق والعالم) مؤكدين

ان (االزمـات الـتي يـتـعـرض لـها
الــعـراق وتــأثــره بــتـداعــيــاتــهـا
تتطلب جهودا حكومية النتشال
االســر الـضــعـيــفـة الــتي تـواجه
قــسـاوة احلــيـاة مـن قـاع الــفـقـر
ــســاعـدات من خـالل دعــمــهم 
والســيــمـا ان مــالــيــة مــبــاشــرة
الـــصــراع الـــراهن بـــ الـــقــوى
ـواقفـها الـسيـاسـية وتـعنـتـها 

اعـاق ازاء تــشــكــيل احلــكــومــة 
ــــوازنـــــة الــــتـي تــــأمل اقـــــرار ا
شـــــرائح اجملـــــتـــــمع اقـــــرارهــــا
لـــشـــمــولـــهم بـــتــخـــصــيـــصــات
تــسـاعـدهـم عـلى مــواجـهـة غالء
واطنون (ما عيشة) تـسائل ا ا
الـفـائـدة من اقـرار قـانـون الـدعم
الـــطـــار الـــذي قـــيل انه شـــرع
النــصــاف ذوي الــدخل احملــدود

( إخـــــراج الــــفــــتـــــاة من داخل
ـــصــعـــد بــاســـتــخـــدام أجــهــزة ا
الـفصل ومـعـدات اإلنـقـاذ األخرى
وتــسـلــيـمــهــا إلى ذويـهــا الـذين
يــعـــمــلــون حــراس في الــبــنــايــة
ـذكـورة).  عـلى صـعـيـد مـتـصل ا
ــرور الــعــامـة قــررت مــديــريـة ا
فـــرض غـــرامـــة قـــدرهـــا  50ألف
ن يرمي أعقـاب السـجائر دينـار 
دير واألكياس في الشارع.وقال ا
العـام اللـواء طارق اسمـاعيل في
ـطـبـات التي تصـريح امس إن (ا
واطن وبشكل توضع من قبل ا
غــيـر رسـمي تــؤثـر بــشـكل كــبـيـر
عــــلـى حــــركــــة وانــــســــيــــابــــيــــة
وانـهـا تـوضـع بـاجـتـهـاد الـســيـر
شــــخــــصي ودون الــــرجــــوع الى
طبات رور) وتابع ان (وضع ا ا
ــــروريـــة يـــجب أن واالشـــارات ا
ـديريـة وال يسمح يتمّـا من قبل ا
بــوضــعـهــمــا بـشــكل شــخـصي)
ـطـبات واشار الى ان (رفـع تلك ا
يــقـع ضــمن اخــتـــصــاص أمــانــة
بــغـداد وعــلـيــهـا أخــذ دورهـا في
متـابعة هـذه اخملالـفات) ومضى
الـى الـــــقـــــول ان (رمي أعـــــقـــــاب
الـســكـائـر واألكـيــاس في الـطـرق
والـشــوارع الـرئـيــسـيـة مــخـالـفـة
مـروريـة يـحــاسب عـلـيـهـا قـانـون
الـعـقــوبـات اخلـاص بـغـرامـة 50

ألف دينار). 
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تـمـكنـت قوة مـن اللـواء االول في
احلـشــد الـشـعــبي من دك جتـمع
لـــداعش في ديـــالى.وذكـــر بـــيــان
العالم احلــشــد تــلــقــته (الــزمـان)
امـس ان (قـــوة اســــنـــاد الــــلـــواء
االول اســــتــــهـــــدفت جتـــــمــــعــــا
لـلــدواعش في جــبـال نـفـط خـانـة
بعـد عملـية رصـد دقيـقة) واشار
وجـهـت ضـربـات الى ان (الـقــوة 
مــبـاشــرة ودقــيـقــة إلحلـاق اكــبـر
اخلــسـائــر بـالــتــجـمع الــداعـشي

ذكور). ا
 وجنــحـت قــوات اســتـــخــبــارات
فــرقــة الــعـــبــاس الــقــتـــالــيــة في
احلـشــد في الـقـاء الــقـبض عـلى
أحــد  جتــار ومـروجـي اخملـدرات
اخلطـرين  وذلك بـعـد معـلـومات
وحتــــريـــات دقــــيـــقــــة قـــادت الى
اإلطـــــاحـــــة به مـن خالل كـــــمــــ
ـــتــهم مـــحــكـم.وقــال بـــيــان ان (ا
اعتـرف بـأنه ينـقل كـميـات كبـيرة
ــواد اخملـدرة بــاالســتـعــانـة من ا
بشبـكة تهـريب كبيـرة من النساء
والـرجــال في مـنـاطـق عـدة تـربط
ـوصل ــسـؤولـيـة وا بـ قـاطع ا
وكركوك واألنـبار وتقـوم بتهريب
اآلالف مـن احلـــــبـــــوب اخملـــــدرة
وبـنــسـبـة اقل بـاجتــاه مـحـافـظـة
كـربالء) مـؤكـدا انه (يـتم تـهريب
واد اخملـدرة عن طريق عـناصر ا
الــنـــســاء بـــالــشـــبــكـــة وبــطــرق
ـتهم احتـرافيـة) ولفت الى ان (ا
علـومات مهـمة أخرى عن أدلى 
ــتــورطـ طــريــقــة الــتــهــريب وا
بــالـــتــعـــاون مع تـــلك الـــشــبـــكــة
وتــتــحـفظ الــفــرقـة عــلى ذكــرهـا
ألســبــاب امـنــيــة واســتـخــبــاريـة
وإجراءات يـتم اسـتـكمـالـها بـهذا

لف).  ا
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يــتــرقب اهــالـي طــلــبــة الــثــالث
بـعـد نـتـائج ابـنـائـهم  مـتـوسـط 
تــاكـيـد وزارة الـتـربــيـة اعالنـهـا
قـــبل حـــلـــول عـــيـــد االضـــحى .
وقـــــــالت الــــــوزارة فـي بــــــيــــــان
مــقــتــضب تــلــقــته (الــزمــان) ان
(إعـالن نــتــائج الـــصف الــثــالث
متوسط سيكـون قبل حلول عيد
األضــحـى). وكــانت الــوزارة قــد
الى ان اشارت في وقـت سابق 

هناك سـقفا زمنـيا إلعالن نتائج
الـــــــــدور األول لــــــــــلــــــــــثــــــــــالث
وهــو من  15الى 20 ــتـــوسط ا
يـــومـــاً.وانـــهى طـــلـــبــة الـــصف
امـتـحـانـاتـهم ـتـوسط  الـثـالث ا
الـنــهـائـيـة يـوم  20من حـزيـران
اضي بعد تأجيل االمتحانات ا
بسبب تـسريب أسئلة أيام عدة 
االمــر الـذي مــادة الــريــاضــيــات
دفـع رئــيس الــوزراء مــصــطــفى
الــكـاظــمي الى  تــوبـيخ الــوزيـر
علي الدليمي واحالة مسؤول

الى الــتــحــقــيق بــيــنــهـم مــديـر
تـربـيـة الـرصـافـة الـثـانـية قـاسم
الـعــكـيـلي.وأظـهـر كـتـاب رسـمي
مــذيل بـــتــوقـــيع الــكـــاظــمي في
ـاضي انه الـثـامن من الـشـهـر ا
ـصـلـحـة الـعـامـة ــقـتـضـيـات ا )
ولــصالحــيـــاتــنــا الــدســتــوريــة
والـقـانـونـيـة ولـثـبـوت تـسـريب
بعض أسـئلة امـتحـانات الصف
ـتوسط للـعام الدراسي الثالث ا
اجلـــاري  وخلــطــورة احلــادثــة
واالثـــار الــســـلــبــيـــة الــكـــبــيــرة

ـتــرتــبــة عـلــيــهــا في اجملـاالت ا
العلمية واجملتمعية والوظيفية
ا افـرزته التحـقيـقات في هذه و
احلــــادثـــــة من اهـــــمــــال واضح
وســــوء اإلدارة لــــلـــــعــــمــــلــــيــــة
االمــتــحــانــيـة تــنــسب تــوجــيه
تــويـــيخ الى الـــوزيـــر والــذوات
رئــــيس وأعــــضــــاء الــــلــــجــــنـــة
االمـتحـانـيـة وسـحب يد كل من
رئيس وأعـضاء اللـجنة الـدائمة
لالمـتحـانات الـعامـة ومديـر عام
الذي تـريـيـة الـرصافـة الـثـانـيـة 

ــعــلـومــات الى حـدوث تــشــيـر ا
تــســريب األســئـــلــة من دائــرته
واحالتهم الى الـتحقيق وحل
اجنــاز الــلــجــنــة الــتــحــقــيــقــيـة
شكـلة لهـذا الغرض اعـمالها). ا
باب في تطـور  فتـحت الوزارة 
التـقـد للـراغبـ بالـدراسة في
ـفـتـوحة في الـكـلـيـة الـتربـويـة ا
جـميع مـراكزهـا لـلعـام الدراسي
ــقــبـل. واشـار الــبــيــان الى ان ا
(موعد انتهـاء التقد يُحدد من

قبل عميد الكلية). 
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اذا لـم تــــصـــرف حــــتى االن اي
امـــــــوال لـــــــدعم هـــــــذه االســـــــر
والـطـبـقـات الـفقـيـرة) مـطـالـب
احلكـومة بـ (االسـراع  في اقرار
تـخــصــيـصــات مــبـاشــرة لــهـذه
االســر الــتي تـــنــتــظــر الــتــفــاته
عــاجــلــة النــصــافــهم وحتــســ

ـعيـشـية الـصعـبة) اوضـاعهم ا
مــنـــاشــديـن احلــكـــومــة (اطالق
ـــنــاســـبـــة االضــحى عـــيــديـــة 
لـتغـطيـة بعض مـتطـلبـات االيام
قـبلـة). وأمر الـعاهل اخلمـسـة ا
الـــســعـــودي ســلـــمــان بن عـــبــد
الـعزيـز بتـخـصيص  5.1ملـيار
يـورو لــتـقـد مـعـونـات نـقـديـة
ـواطـن من مـبـاشـرة لألسـر وا
ذوي الــــدخـل احملـــــدود . وقــــال
لكي ينصّ على بيان إنّ (األمر ا
ـواجـهـة تـخـصــيص دعم مـالي 
ياً تداعيات ارتفـاع األسعار عا
مــنــهــا 10.4حتــويـالت نــقــديــة
مـــبـــاشــرة لـــدعم مـــســـتــفـــيــدي
الضمـان االجتمـاعي وبرنامجي
ــواطن ودعم صــغــار حــســـاب ا
ـــــاشــــــيـــــة عــــــلى أن مـــــربـي ا
ــبـلغ لــزيـادة يـخــصّص بـقــيـة ا
اخملزونات الستراتيجية للمواد
األساسيـة والتأكّـد من توفّرها).
وتعاني السعـودية أكبر مصدّر
لـلـنفط في الـعـالم من الـتـضخّم
بدرجة أقلّ بكثير من دول كثيرة
ـــــمــــــلـــــكـــــة أخـــــرى ال بـل إنّ ا
اســتـفـادت من االرتــفـاع الـهـائل
الــذي ســجّــلــته أســعــار الــذهب
األســـــود مـــــنـــــذ بـــــدأ اجلـــــيش
الــروسـي غــزو أوكـــرانـــيــا.وفي
ـاضي تـوقّع صـندوق نـيسـان ا
النـقد الـدولي أن يرتـفع إجمالي
الـناجت احملـلّي للـمـملـكة بـنسـبة
ـئــة هـذا الـعــام.بـدورهـا  7.6بــا
مــضـــاعــفــة أعــلــنـت اإلمــارات 

ـسـاعدة بـرنـامـجهـا اخملـصص 
األســـر اإلمــــاراتـــيــــة مـــحـــدودة
الدخل مع ارتفـاع األسعار.وقال
بيان إنه (بتـوجيهات من رئيس
اإلمارات الـشيخ مـحمـد بن زايد
آل نــهـــيــان  إعــادة هـــيــكــلــة
بـــرنــــامج الـــدعم االجــــتـــمـــاعي
حملــدودي الـــدخل ومـــضــاعـــفــة
ميزانيته الى  7.6مليار دوالر)
انـطالقاً واضاف ان (هـذا يأتي 
من حـرص الـقـيـادة عـلى تـوفـير
ســـبل الــعـــيش الـــكــر ألبـــنــاء
الـوطن من ذوي الـدخل احملـدود
في كل أرجـاء الــدولـة). ويـشـمل
الــبـــرنــامج  الـــذي يــأتـي عــبــر
دعم وزارة تــنـــمـــيـــة اجملــتـــمع 
االحـتــيــاجــات األســاســيـة مــثل
اء والكهرباء واد الغذائية وا ا
حـيث اسـتـحدث أربع والـوقـود 
مــخـصــصـات جــديـدة وســيـقـدم
أيـــضــــا عالوات بـــدل تــــضـــخم
الـــوقــود والـــكـــهـــربــاء.وفـي مــا
يـتـعلق بـالـوقـود فإن الـبـرنامج
ســيـقـدم دعـمـا لــلـحـد من تـأثـيـر
التـقلـبات الـتي تشـهدهـا أسعار
ـيـاً عـبـر تـقـد دعم الـوقــود عـا
ــئـة من شــهـري بـنــسـبـة  85بـا
زيـــادة ســعـــر الـــوقـــود عن 2.1
درهم للتر. وستـتحمل احلكومة
ـــئــة من تــضــخم أيــضــا  75بــا
وذلك ــواد الــغـذائــيـة  أســعـار ا
سـاعدة التـزاماً مـنهـا بتـوفيـر ا
الـالزمــــة لألســـــر اإلمــــاراتــــيــــة
ـتطلبات لتمكـينهم من اإليفاء 
ـة ـعـيـشـة وتـوفـيـر حـيـاة كـر ا
بـعدما لهم. ويأتي هـذا التوجه 
ارتــفــعت أســـعــار الــوقــود مــرة
اخـرى في اإلمــارات.ويـبـلغ عـدد
ســكــان اإلمــارات نـــحــو عــشــرة
مالي يشكل االجانب نحو 90
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والـقـت مـفـارز مــديـريـة مــكـافـحـة
اجرام بغـداد القـبض على ثالثة
مـــتــهــمــ يــرومـــون بــيع فــتــاة.
واوضح بــيــان تــلــقــته (الــزمـان)
امس ان (قــسم مــكـافــحــة جـرائم
االجتار بالـبشر في الـكرخ تمكن
مـن إلــقـــاء الـــقــبـض عــلـى ثالثــة
متهمـ يرومون بيع فـتاة مقابل

حيث  مبلغ قدره مـليونـا دينار
ـتـهـم ابـتـدائـيا تـدوين أقوال ا
وتـصديـقـها قـضـائـيا بـاالعـتراف
وعرض األوراق الـتحقـيقـية أمام
الذي قرر أنظار قاضي التحقيق 
ــادة تـــوقـــيـــفـــهم وفق أحـــكـــام ا
الـســادسـة من الـقـانــون لـيـنـالـوا

جزاءهم العادل). 
فتاة ـدني  وانقذت فـرق الدفاع ا
صعد في باكستانية تعطل بها ا
عــمـــارة قــيــد االنــشــاء بــبــغــداد.
واشار بيان تـلقته (الزمان) امس
ـدني في مـركز ان (فرق الـدفـاع ا
انـقذت فـتـاة باكـسـتانـية االعالم 
صعد بها اجلنسية بعد تـعطل ا
في عماره قيد االنشاء مكونه من
ثالث طـوابق في تـقـاطع درويش
ـنـطـقـة الـسـيـديـة ) مـؤكـدا انه

رومــــانـــوســـكي.ســــبل االرتـــقـــاء
بالعالقـات ب االقلـيم والواليات
ـتــحـدة. وبــحـسب الـبــيـان فـإن ا
الـــبــارزاني جـــدد خالل الـــلــقــاء
(تأكـيـده بأن كـردستـان مـستـعدة
ـشــاكل الـعـالـقـة مع دائـمـاً حلل ا
وجب الـدستور إال أنها بغداد 
غـــيـــر مـــســـتــعـــدة عـــلى اإلطالق
للـتنـازل عن حقـوقهـا الدسـتورية
ثــمن حتت أي ضــغط). في وقت 
ــيـاه الـلــبـنـاني وزيـر الــطـاقـة وا
وقــوف الــعـراق مـع اشـقــائه في
ظل الــظـروف والـتــحـديــات الـتي
تـــواجه بالده فـــيــمـــا اعــرب عن
تـطـلع حـكـومـته الى تـوسع افـاق
الـتـعـاون مـع بـغـداد في مـجـاالت

االستثمار واالقتصاد.
 وقال بـيان تـلقتـه (الزمان) امس
ـالية عـلي عبـد األمير ان (وزير ا
عـالوي اســـــتــــقـــــبل فـي  ديــــوان
ــيــاه وزيــر الــطــاقــة وا الــوزارة 
الــلـبــنـاني ولــيـد فــيـاض يــرافـقه
ســفـيــر لــبـنــان لــدى بـغــداد عـلي
اديب احلــبـــحــاب وجــرى بــحث
الــيــات تـطــويــر مـجــاالت الــعـمل
ـشـتـرك بـ حـكـومتـي الـبلـدين ا
الشـقيـقـ وسبل تـمتـ اواصر
ـــــصــــالح الــــتـــــعــــاون خـــــدمــــة 
) وجـدد عالوي تأكـيده الشـعبـ
(دعم الــعـراق حـكــومـتـاً وشــعـبـاً
لدولـة لبـنان) مـشيرا الـى (تطلع
احلكومة لـتعزيز بـرامج الشراكة
والـتـنـمـيـة الـتي تـشـمل مـخـتـلف
الــقـــطــاعــات اإلقــتــصــاديــة لــدى
اجلــــانـــبـــ ).مـن جـــهـــتـه ثـــمّن
فــــيــــاض (دور الــــعـــراق الــــداعم
للبنان والسيما في ظل الظروف
والتـحديـات التي تـمر بـها لـبنان

في الوقت الراهن)

والــوفـــد الــذي يــضم الــســفــيــرة
االمــركـــيـــة لــدى بـــغـــداد ألــيـــنــا
رومـــانـــووســـكي و قـــائـــد قــوات
الـتــحـالف الـدولي جــون بـريـنـان
وعدداً من الـدبـلومـاسـي وكـبار
. وجــرى الــضـــبــاط األمــريــكــيــ
خالل االجــتــمــاع (بـحـث أوضـاع
العـراق والعـملـية الـسيـاسية في
الــبــلــد وآخــر تــطــورات احلــرب
عـلى اإلرهـاب وعالقـات أربـيل و
ــشـــاكل بـــغـــداد واحلــوار حلـل ا
بينهـما اضافة الى األوضاع في
ـسألـة الكـرديـة فيـها) سوريـا وا
وشــدد اجلــانـبــان عــلى (أهــمــيـة
حـــــفظ األمـن واالســــتـــــقــــرار في
كـما اتفـقا عـلى ان خطر نـطقة  ا
اإلرهــاب وعــودة داعش لــلــبـروز
تـهـديـد حــقـيـقي ألمن واسـتـقـرار

العراق وسوريا). 
ونــاقش رئـيس حــكــومـة االقــلـيم
مـــــــــــســــــــــرور الـــــــــــبــــــــــارزانـي

مـــــجـــــلس الـــــنـــــواب مـــــحـــــمــــد
عــــلـى ضــــرورة احلــــلـــــبــــوسـي 
الــتــعــاون األمـنـي ودعم الــقـوات
الــعــراقــيــة. وذكــر بــيــان تــلــقــته
(الـزمــان) امس أن (الـلــقـاء الـذي
جــمع احلـلــبــوسي وغــراهـام في
بـغـداد تـنــاول تـعـزيـز الـعالقـات
الــثـنـائــيـة وســبل تـطــويـرهـا في
اجملاالت االقـتـصاديـة والـثقـافـية
والتعليمية والتعاون األمني من
خالل دعم الـــقــوات احملــلــيــة في
مــــواجـــهـــة حتـــديـــات اإلرهـــاب
ومنـاقشـة موضـوع النـازح من
الــــنـــســــاء واألطـــفــــال والـــوضع
اإلنـسـاني في مـخـيم الـهول) من
جـــانــبه  اكـــد غــراهـــام (الــتــزامَ
بالده بـدعم الـعـراق في اجملـاالت
كــــافـــة مـن أجل حتــــقـــيـق أمـــنه
واســــــتــــــقـــــــراره). وفي اربـــــــيل
اســـــتـــــقــــبـل رئـــــيس االقـــــلـــــيم
نـيـجـيــرفـان الـبـارزاني  غـراهـام
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الى قــفــزت اصــابـــات كــورونــا 
مستوى قياسي جـديد بتسجيل
 4698إصـــابــة  مــقــابل شــفــاء
دون رصـد وفـيات  1426حـالـة 
ــــــــوقف جــــــــديـــــــدة. واوضـح ا
الي اطــلـعت الــوبـائـي الـيــومي 
عــــــلـــــــيـه (الــــــزمـــــــان) امس ان
(مـخــتـبـرات الـصـحـة في بـغـداد
رصــدت اصــابــة واحملـــافــظــات 
مـقابـل تسـجـيـلـها  4698حـالـة 
دون رصـد  1426حــالـة شــفــاء 
وقــيـــات جـــديـــدة) واضــاف ان
(اكـــثـــر من  15شـــخص تـــلـــقى
ـــراكــز جـــرعـــات الـــلـــقــاح فـي ا
اخملــتـصــة). بـدوره  قــال مـديـر
الــصـحــة الــعــامــة ريــاض عــبـد
األمير احللفي ان (هناك ارتفاعاً
كـبــيــراً بـعــدد اإلصــابــات  لـكن
ا الدخـول للـمسـتشـفيـات أقل 
ــوجـة الــرابــعـة هـو عــلــيه في ا
والــــــثــــــالــــــثــــــة) واضــــــاف ان
(اإلصــــابـــات خــــفـــيــــفـــة وعـــدد
الـوفـيـات قلـيل) واشـار الى انه

(لـــيس هــنـــاك ضــرورة إلصــدار
ـواطـنـ قـرارات تــقـيـد حـركـة ا
وتؤثر عـلى معيـشتهم ونـكتفي
باإلجـراءات التـوعويـة الوقـائية
الـشخـصـية الـتي تـؤكد االلـتزام
بـارتــداء الــكــمــامــة في مــنـاطق
التجمـعات والتبـاعد اجلسدي)
مــؤكــدا ان (نــهج مــعــظـم الـدول
الـتي ارتفـعت فـيهـا االصـابات 
لم تــصـــدر أي إجــراءات تـــقــيــد

ــواطــنــ وحــريــتــهم حــركــة ا
ألنـهــا أثـرت بــشـكل كــبـيــر عـلى
سـتـوى االقتـصادي لـلبـلدان) ا
ولـفت الى ان (مـعـدل اإلصـابـات
قــــد يــــرتــــفـع أو يــــبــــقى نــــفس
ـــســتـــوى لــكـن اآلن في أعــلى ا
مـــعــــدالته وصــــلت اإلصــــابـــات
ــوجــبــة من الــفــحــوصـات 30 ا
ومــضى الى الــقـول انه ــئـة) بــا
ــعـطـيـات الـوبـائـيـة (من خالل ا
فــــإن اإلصــــابـــات خــــفـــيــــفـــة)
ــكن واوضح احلـــلــفـي انه (ال 
فــرض الـلـقــاح بـشــكل إجـبـاري
حيث إن كل اللقاحات هي حرية
اخــتــيــاريــة وهــذا مـوجــود في
مــعـظم دول الــعـالم الـتـي تـمـنح
واطـنيها بتـلقي اللقاح) حرية 
مــجـددا تـأكــيـده ان (الـلــقـاحـات
أثــبــتت فــعــالــيــتـهــا  حــيث أن
مـعظم الـداخلـ لـلمـستـشفـيات
ـئـة هم من غـير أكـثر من  95بـا
ــلــقـــحــ لــذا لـم نــســجل أي ا
مـــضــاعـــفـــات خــطـــرة بـــعــد أن
وصـلـنـا إلى تـطـعيم  11مـلـيون

شخص). 
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تـوقـعت الـهـيـئـة الـعـامـة لالنـواء
اجلـــويــــة والـــرصــــد الــــزلـــزالي
التابعة لـوزارة النقل ان جتتاح
نـطقت عاصفـة ترابيـة اجواء ا
الـوسطى واجلـنـوبـية بـعـد ظـهر
اليوم االربـعاء. وقال بيـان تلقته
(الـزمـان) امس ان (طـقس الـيـوم
األربـــعــاء ســيــكـــون صــحــواً مع
غـبـار مـتـصـاعـد بـعـد الـظـهـر في
نطقت الـوسطى واجلنوبية  ا
ـنـطـقـة بـيــنـمـا سـيـكــون طـقس ا
الـشـمــالـيـة صـحـواً أمـا درجـات
احلـــرارة الـــعـــظــمـي في بـــغــداد
تـسجل  44 مئـويـة) واشار الى
ان (طـــقـس يـــوم غـــد اخلـــمـــيس
ناطق كافة  سيكون مغبراً في ا
ــا ودرجـــات احلــرارة مـــقــاربـــة 
ســـجـل في الـــيـــوم الـــســـابق في
عـموم الـبالد).وواصـلت األمـطار
الــغـزيـرة هــطـولـهــا عـلى سـاحل
ا زاد شدة أستراليا الشرقي  
الــفـيــضـانــات في مـديــنـتـي نـيـو

ساوث ويـلـز وسيـدني  وأغرقت
ــــنـــازل والــــطــــرق وأجــــبـــرت ا
عشـرات اآلالف من سـكانـهـا على
حيث أصـدرت الـسـلـطات الـفـرار
(أوامر بـإجالء آالف من الـسـكان
ومغـادرة منـازلـهم بعـد أن ارتفع
ــــيـــاه في األنـــهـــار مـــنـــســـوب ا
بــــــســـــرعـــــة إلـى درجـــــة فــــــاقت
مستـويات اخلطـر). ورصد مركز
داردار لــــقـــيـــاس حـــرارة االرض
اعــلى درجــات حــرارة بــالــعــالم
في مدينـة جزائـرية وع الـتمر
ركز في محافظة كربالء . وقال ا
ـدنــيـة اجلـزائــريـة سـجـلت ان (ا
 48.2 درجـة تـلـتـهـا مـديـنـة عـ

الــــتـــمـــر في كــــربالء بـــواقع 47
درجـــــة مـــــئـــــويـــــة). وقُـــــطـــــعت
بينما غرقت الفيضانات الـطرق 
ياه وانقطع التيار منازل حتت ا
الـــكـــهــربـــائـي في الـــكـــثــيـــر من
ــتـضــررة. وانـتــشـرت ــنـاطق ا ا
الــفـيــضـانـات فـي جـمـيـع أنـحـاء
بـسـبب ظـاهـرة النـيـنا أسـتـرالـيا

ناخية. ا
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للـتـشريـعات الـعراقـيـة تنـسجم مع (
هـوية الـنـظام الـسيـاسي ) لـلـمرحـلة
الـتي اعــقـبت عـام  .2003و قـد عـبـر
رئيس مـجلس الـدولة عن تـفاعله مع
مــخــرجــات هــذه الــلــجــنــة و اصــفــاً
ـهم و االستثـنائي في هذه عملـها با
رحلة مـبدياً شكرهُ و ثـناءه لرعاية ا
هـكـذا مشـاريع اسـتـراتـيجـيـة هـادفة
تـؤسس لـبـنـاء مـشـروع دولة واقـعي
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تـوصل أطـبـاء مـدينـة الـصـدر الـطـبـية
في الـنـجف إلى طـرق عالجـيـة جـديدة
رضى أكـثر تطوراً وأماناً على حياة ا
ريض  حـيث  زرع شريان صناعي 
ذو 65 عـامـاً وهو من سـكـنـة محـافـظة
ـثــنى  كــان يـعــاني من فـشـل كـلـوي ا
مـزمن . وقال أخصائي جراحة الصدر
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واألخــيــر الـــذى تــمــلــكـه اجلــواهــري في
الـعراق عـبـارة عـن مبـنـى اعـتيـادي تـبـلغ
مـساحته مع حديقته:  540 متراً مربعاً 
شــيّـــــد عـــلى قـــطـــعـــة من األراضي الـــتي
وزعــــتـــــهــــا الـــــدولــــة ذات زمـــــان عــــلى
الـصحـفـيـ ... وقد اجنـزت اعـمـال بـنائه
أواخــر الـــعــام 1971 بــشــكـل مــتــواضع
وغُـطيت نـفقاتـه ب تمـويل ذاتي وقرض
من الـبـنك الـعـقـاري وديـون شـخـصـيـة...
وقـد سكـنه اجلـواهري وهـو رئـيس احتاد
األدباء والـكتـاب العـراقيـ آنذاك مـنتقالً
إلـيه من الـدار الــتي اسـتـأجــرهـا له جنـله
"فالح" أواخـــــــر الـــــــعـــــــام 1968 فـي حيّ
الــــداوودي عـــنــــد عـــودة شـــاعــــر الـــبالد
العـراقية إليها بعد "سبع عجاف" قضاها
اضــطــراراً في اغــتــرابه األول إلى بـــراغ
بــــدءاً من عــــام 1961 حــ "لـم تــكـــفل له

األوطان دارا"...
ÍbOKIð ¡UMÐ

" الــذي نـتـحـدث عـنه وبـيت "ابن الـفـراتـ
لـيس ســوى بـنـاء تـقـلـيــدي كـمـا اسـلـفـنـا
يــــــــضم ثـالث غــــــــرف نــــــــوم وواحــــــــدة
رافق لالسـتقبـال وأخرى للجـلوس مع ا
الـــضـــروريـــة... وقــد شـــهـــد طـــوال عـــقــد
ــاضـيــة أحـداثــاً ووقـائع الـســبـعــيــنـات ا
ـديـات بـعـيـدة في وتـفـاصــيل مـتـشـابـكــة 
الـشـؤون والـشـجـون الـوطنـيـة والـثـقـافـية

والشعرية وما إليها وما بينها...
وذلـكم الـبـيت ونـكـرر انه األول واألخـيـر
والــوحـيـد عـلى مـا نـدري ونـؤكـد بـيـقـ

تــمـلّـكه اجلــواهـري بــعـد تـرحــال وإقـامـة
واغـتراب وتغرب وهو ال يحمل معه غير
"مـنقار وأجـنحـة" على مـدى نصف قرن ...
وفي لـيـالي ذلك البـيت ونـهـاراته أيـنعت
الـعــبـقـريــة الـشـعــريـة قـصــائـد ومـطـوالت
عديـدة  فيـها ومنـها االنسـاني والوطني
واالجـتمـاعي والوجـداني والفـكاك بـينـها
من الـــــتــــداخـل والــــتـالزم مع الـــــهــــمــــوم
واالنــشـــغــاالت الــفــكــريـــة والــســيــاســيــة

واالجتماعية وما إليها...
وعـلى مدى الـسنـوات العـشر  –تـقريـباً –
ولــلـفــتـرة (1971-1980) حتــديــدا الـتي
عــاشـهــا الــرمـز الــعــراقي في بــيــته الـذي
نعـني عصـفت بالبالد وأهـلها مـحن هنا
ومـآسٍ هناك حتت سـلطة احلـزب الواحد
فـالـعـشـيـرة فـالـعـائـلـة فـالـفـرد... وقـد كان
اجلـواهـري يـعـيش تـلك األجـواء األلـيـمـة
بــكل صـبـر وان تـغـلـفـت أحـيـانـاً بـبـراقع
وترقـيع تفـاءلَ بهـا البـعض غيـر القـليل

يـتـطلـب بـفكـر اسـتـراتـيـجي اعـداد وصـيـاغـة سـيـاسـة صـنـاعـيـة وتـصـديـرية
مـنهـجيـة لـلدولـة  تدعم الـدولـة هذه االسـتراتـيـجيـة الصـنـاعيـة لغـاية 2030
دد تـنفـيذ مخـططـة ومدروسة وان يـكون هنـاك خطط اسـتراتيـجيـة سنـوية و
وتـشـكــيل سـوق اقــتـصــادي تـنـمــوي مـؤســسي مـصــاحب ومـرافق لــلـسـوق
ؤسسات الصناعية الصناعي وسوق حماية محلي مناسب ومتميز حلماية ا
ـتـوسـطـة وحتـسـ نـظـام االشـراف ـشـروعـات الـصـغـيـرة والـصـغـيـرة وا وا
ـتابـعـة والتـقـييم والـرقـابـة فضالً عن تـرشـيد وانـضـاج وتعـديل  وحتـس وا
الـتشـريعـات الـقانـونـية   تـسـاعد هـذه االسس الـتوجـيـهيـة لـتحـسـ وترقـية
مـنـاخ الـسـوق احملـلـيـة عـلى مـسـتـوى حتـسـ بـيـئـة االعـمـال ومـنـاخ الـسوق
احملـلي وتوفـيـر تدابـيـر احلـمايـة احملـليـة والـوطنـيـة والـدوليـة وحـمايـة الـسوق

رتقبة .  االقتصادية والصناعية ا
اذج االقتصـاد القياسي في تكوين ويـنبغي استخدام الـنمذجة الرياضـية و
سـتـقـرة لالقـتـصـاد . تعـتـمـد طـرق الـنمـذجـة االقـتـصـادية شـروط للـتـنـمـيـة ا
الية يـدعمهـا استخدام جـهاز منـاسب لنماذج الـديناميـات اسعار االصـول ا
الـتـسـعـير االقـتـصـادي والـريـاضي من اجل حتـديـد مـيـزات عالقـات الـسوق
لـلـكيـانـات االقتـصـاديـة والتـجـاريـة . وتأسـيس مـؤشرات
مـالية وجتارية واقتـصادية قياسـية على اسس رصينة
يـــتـم قــيـــاس مـــســـتـــوى اداء الـــســـوق االقـــتـــصــادي

الي في العراق. والتجاري وا

أن (الـعــمــلــيــة أجـريت بــنــجــاح تـام 
وتــمــكـــنــا من زراعــة الـــشــريــان حتت
وضـعي للمنطـقة وللعصب الـتخدير ا
ــرافق  حــيث أســتـمــرت الــعــمــلــيـة ا
ريض سـاعة ونـصف  بعدهـا أخرج ا
مـتـحـسـنـاً وتـمـكـنـا من إجـراء الـغـسل
الــــكــــلــــوي بـــــواســــطــــة الــــشــــريــــان

اإلصطناعي).

واالوعـيــة الــدمـويــة حــسـام نــذيـر في
ـريض وهو تـصـريح أمس (راجـعـنـا ا
يــعـانـي من ضـعـف الـشــرايــ والـذي
ــنـعـه من إجـراء الــغــسل الــكــلـوي 
ولــعــدم تــوفـــر شــرايــ في اجلــسم 
جلــئـنــا لــزراعــة شــريــان إصــطـنــاعي
ريض من إجراء عـملية زرع لـيتمـكن ا
جـهاز الـغـسل الكـلـوي له). وب نـذير
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برعـاية مـلـتقى بـحر الـعلـوم للـحوار
عــقــدت جلـنــة االصالح الــتــشــريـعي
احـدى الـلـجـان الـتـخـصـصـية ضـمن
(مبادرة السـيادة الوطـنية) جلـستها
اخلـتــامـيـة مــسـاء االحــد الـثـالث من

تموز اجلاري.  
WOMÞË ` UB

ــشــروع الـــذي يــهــدف الى إيــجــاد ا
رؤيـة اصـالحـيـة شــامـلـة تــسـتـهـدف
مــجــاالت مـهــمــة شـمــلت ( االصالح:
الــسـيــاسي  االقــتـصــادي  االمـني
اجملـــتــمــعي الـــدســتــوري  حتــديــد
ـصــالح الـوطـنـيـة الــعُـلـيـا حتـديـد ا
ــــصـــالـح اخلـــارجــــيـــة و االصالح ا
التشـريعي).عمـلت اللجـنة على مدار
ثــمــانــيــة اشــهــر (اب و لــغــايــة اذار
 (2022و بــوتـــيـــرة مـــتـــتـــالــيـــة من
اجلـلــسـات شـارك فــيـهـا الــعـديـد من
ـيــة و الــنـقــابــيـة و الــنُــخب االكــاد
ـانـيـ و قـضاة و احلـقـوقـيـ و بـر

غيرهم.
وقــدمت الـلــجـنــة مـلــخص أعـمــالـهـا
الـتـنـفـيـذي بـحـضـور رئـيس مـجـلس
ثلـ عن مجـلس النواب الدولـة و 
الــعــراقي وقــد حــاولت فــيـه ايــجـاد
مـــقــاربــة لـــتــأســيـس رؤيــة مــوحــدة

بغداد
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ÂU²š∫ جلنة االصالح التشريعي في جلسة ختامية وبحر العلوم يقلد رئيس مجلس الدولة درعا

بالـغة في أحاي بآمـال وتمنيـات وحلد ا
عديدة... 

وبــهــذه احلــال كــان ذلك الــبــيت ذاته  –ال
غــيـر  –مــزار أطــيــاف ونــخب ســيــاســيـة
ـســؤولـيــات وحـتى مــتـبـايــنـة الــرؤى وا
الـوفــاء احـيـانـاً فـبــعـضـهـا صـادق أمـ
وآخـــر مــتـــزلف مـــتـــدثــر بـــألف زيٍ وزيّ
ولـــكــنـــهــا كـــانت جـــمــيـــعــاً في حـــضــرة
اجلـواهري  –عـلى ما نـشهـد - دعاة تآلف
ومــحــبـة وان راحـت احـيــانــاً في األقـوال

وحسب...
كــمـا ان الـبـيت الــذي نـعـنى بــات مـلـتـقى
للـنخب الفـكرية والـثقافـية والشـعرية من
كل الـنحل والـرتب تـؤم مـقام اجلـواهري:
مـودة وتــلـمــذة وتـبـاهــيـاً دعــوا عـنــكـمـو
اآلخــرين الــذين كــانــوا يــريــدون صــكــوك
الـغـفـران. وكم يـطـول الـتـعـداد ويـعـرض
ن زار وأحـبَّ وتبارك بزيارة أو ويـعلو 

لقاء أو حديث مع الشاعر الرمز...
وإضـافة لـكل مـا تـقدم شـهـد ذلك "الـبيت"
الـتاريخي منح اجلـواهري جائزة "لوتس"
عـــــام 1975 ووالدة أول جـــــمع وتـــــدوين
لـتراثه الـشـعري فـي مجـمـوعة هي االولى
من نــوعـهــا حــتى اواخــر الــسـبــعــيــنـات
ونــعــني بــهـا األجــزاء الــســبــعـة (1973-
1980) الــتـي أشــرف عــلـــيــهـــا مع حــفظ
االلــقــاب: مــهــدي اخملـزومـي وعـلـي جـواد
الــطـاهــر وابــراهـيم الــســامـرائي ورشــيـد
بـكتاش... كما راحت تترى من البيت ذاته
مــخـتــارات اجلــواهــري لــعــيــون الــشــعـر
الـعـربـي أواسط الـسـبـعـيـنـات لـتـنـشـرهـا
ـتابـعة صحـيفـة اجلمـهـورية الـبغـدادية 
مـحمد حس األعرجي ... ذلكم إلى جانب
مــــا شــــهــــده  –الــــبــــيـت- من مــــقــــابالت
وحـوارات تـاريـخــيـة مع اجلـواهـري ومن
أهــمـــهــا عــلـى مــا نــزعـم احلــواران الــتي
اجنــزهـمــا مـحــمـد اجلــزائـري عـام 1975

وحسن العلوي عام 1979.
‚dÞ ‚d²H

ومن ذلـك الــبـــيت الـــذي نــوثق لـه وعــنه
كــانـت انــطالقـــات اجلــواهــري لـــعــواصم
ية عديـدة: رئيساً لوفود أدباء عربـية وعا
الـعراق في مؤتـمرات ومـشاركات رسـمية
أو ضيـفـاً أول على فـعالـيات ومـهرجـانات
عديـدة: شعـريـة وثقـافيـة وغـيرهـا ومنـها
فـي دمـشق وتــونس وصـوفــيـا ومــوسـكـو
والــدوحــة والــكـــويت وابي ظــبي وعــديــد
سـواها اضافة الى براغ التي بقيّت "جنة
اخلـلــد" عـنده ... ذلـك الى جـانب " فراره "

من الـبالد لـفـتـرات مـتـفـاوتة الـى الـقـاهرة
... مـخـاصـمــاً وغـاضـبـاً والـربــاط واثـيـنــا
ومـغاضـبـاً مسـؤولـ وحسـاد وحـاقدين
بل وحـتى محبـ "علهّم كـانوا حيارى في

مفترق الطرق" ..
وفي ذلك الـبيت الذي نـعني اينعت روائع
جــواهــريــة ومــقــطــوعــــــات وجــدانــيـــــة
ووطنية واجتماعية عديدة نحصر منها :
مــطــولــة "حـبــيــبــتي" عـن زوجـتـه آمــنـة...
مـنـاجـاة "يــا فـرحـة الـعـمـر" عن شـقـيـقـتـــه
ه نبـيـهة ... مـقـطوعـة "ابـا مهـنـد" إلى ند
مــهــدي اخملـــزومي ...  بــائــيــة "إلى وفــود
ي ببغداد...  دالية " في جتمع عا شرق ا
"أزح عن صـــدرك الــزبـــدا" اجملــلـــجـــلــة في
احــتـــفـــاء اقـــيم له فـي الــنـــجف...  " فـــتى
ـتنبي" في مهرجان الفـتيان" عن صديقه "ا
" مــهـيب بـبـغـداد ... والمـيـة  "أم الـربـيـعـ
ـي خـــاص به في خالل احـــتــــفـــال تـــكـــر

وصل ... جامعة ا
كــمــا في ذلك "الــبــيـت " ايــضــاً ال غــيـره "
نُـظـمت " قــصـائـد مـجـامـلـة كـان بـعـضـهـا
ـنـاشدات  –كـنـا شـهـود عـيان اسـتـجـابـة 
عــلى بــعــضــهــا  –وذلك من شــخــصــيــات
وطـنيـة لـكي يـلقـي شاعـر الـبالد ورمـزها
العـظيم بثقـله ويحاول تأخـير انقضاض
ســلـطــات الـبـعـث - ولـو لـبــعض الـوقت -
تحالفة" على األحـزاب والقوى الوطنيـة "ا
ـعارضـة"... ومـعـلوم طـبـعـاً ما معـهـا أو "ا
اضـية من جرى خـالل عقـد السـبعـينـات ا
عــسف وقــمـع وارهــاب شــمل االالف ومن
بــيـنـهم ً جنل اجلــواهـري "كـفــاح" اعـتـقـاالً
وتـعذيـبـاً وكـذلك ابـنـته الـوسـطى "خـيال"
احـتجـازاً وتخـويـفاً... ثم ومن ذلك الـبيت
الـــــذي نــــؤرخ لـه جلــــأ اجلـــــواهــــري إلى
االغــتـراب مــجــدداً غــضـبــاً ومــوقــفـاً من
سيـاسـات وتوجـهات الـسـلطـات احلاكـمة
فـغادر إلى براغ أوالً مطلع العام  1980ثم
ليـتناصف االقـامة بيـنها ودمـشق منذ عام

 1983وحتى رحيله عام …1997
ـا تــوفـر لــنـا ثم دعــونـا نــوثق بــايـجــاز 
سريـعا بهـذا السيـاق فننـقل عن " أميرة "
ابـنة اجلـواهري الكـبرى في حـديث خاص
مـعـنا في دمـشق (آيـار / مـايو 2000): ان
والدهـا لم يـفـكر يـومـاً بـتـملك بـيت طـيـلة
أربـع عـامـاً تـقريـبـاً وحـتى عام ...1971
وكــان الـــتــنــقـل في بــيـــوت االيــجــار ( في
احليـدرخانه اجلعيفر االعـظمية الكرادة
يزة ... وغـيرها من مناطق بـغداد) سمة 
ـــتـــمــــرد والـــكـــاره تـــنـــســــجم ومـــزاجـه ا

للـرتابة.... وقد توفرت له فرص للتملك إال
انه "ضيعها" غير آسف عليها"..

ـوضـوع ذاته يقـول حـسن الـعـلوي وفي ا
في كـتابه "اجلواهري رؤية غـير سياسية"
الـــصـــادر عـــام 1995: في الــــعـــام 1979
اصطحبت معي الى بيت اجلواهري بعثة
صحـفية لقضاء يـوم كامل على غير موعد
ــصــور الــفــنـان مــعه فــســجــلت عــدســة ا
الـراحل "محـمـد علي حـسن" زوايـا لم تكن
مـخفـيـة على عـيـون زائـريه... ودخل حتى
طبخ ... ولم يـجد مكتبة غرفـتي النوم وا
لكـنه وجد رفـوفاً. ولم يـجد مطـبخـاً ولكنه
... كما ولم نيوم القد وجـد قدرين من األ
تكن لـلجواهـري غرفة نـوم مستـقلة وكان
يــضع مالبس الــشــتـاء فـي حـقــيــبـة حتت
ســـريـــره ويــعـــلـق عــلـى احلـــائط مالبس

الصيف. ويفعل العكس في الشتاء....
ـا نـشـره فوزي كـمـا نـشـيـر بـهـذا الـصـدد 
كـــــر (الــــشــــرق األوسـط الــــلـــــنــــدنــــيــــة
1991/11/4) في مــوضــوع مـــســهب عن
اجلواهـري في الـسبـعـينـات نـقتـطع منه:
"كــان بــيت اجلــواهـري مــتــواضــعــاً كــنـا
نقـتـحمه احـيـاناً آخـر الـليـل أنا وسـعدي
يــوسف مـــدفــوعـــ بــأكــثـــر من هــاجس
شــيــطــانـي قــراءة لــبــيـت مــثالً: "احلــمــد
ـــرافه لــــلـــتـــاريخ حــــ حتـــولت …تــــلك ا
فاسـتـحـلن مـتـاعـبـا" او عـبـارة واحـدة "با
نبـتة الـبلوى" يـخاطب بـها جيـاع الشعب.
أو كــلــمــة "تــقـــحم" او "خــســئــوا".. وكــان
اجلواهـري يسـتقـبلـنا دون تـرحاب مـعظم
األحــيــان قــائالً : "الـــســاعــة الــواحــدة يــا
جمـاعـة. ويتـأمل ساعـته ونـحن نبـصبص
حتت الـطاولة. ال تخلـو طاولة الشاعر في
الــلــيل. كــنــا نـعــرف ولــكن مـن يـجــرؤ في
ســاعـة كـهــذه أن يـســأل. ونـســتـرضي ابـا
فرات نـقول: "أنت تعرف محبتنا " ونغني

له طرب من شعره... فيستجيب ..."
اخيـرا نختتم احلـديث متمـن وطامح

ـتـنورين- فـنـقول: - مـثلـمـا هي حال كل ا
ــرام  لــيس بــوضع لــبــنــته ان اكــتــمــال ا
االولى اي حفل  افتتاح "بيت اجلواهري"
وحـسب ولكن في اجناز الهـدف الطموح
ـتـطــلـبــات الـنــاقـصـة من خالل تــوفـيــر ا
ـثل هـذا االثر ـطـلـوبة  وتهـيـئـة االجواء ا
الــــوطـــني ثـم - ولـــعل ذلـك يـــأتي اوالً- :
عني حـسن التنظيم واالدارة وحـرص ا
ـسؤولـيـة عـن هذا من الـذين يـتـحـمـلـون ا
ــمـيــز وصـيـانــته وادامـته في ــنـجـز ا ا

عاصمة لعراق جديد اؤمل ومرجتى !!
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تــخـيـلــوا مـعي لــو أن الـعـقـل يـفـكــر كـالـقــلب ولـو كــان الـقـلـب يـفـكــر بـالـربح
واخلـسارات ال بـالـنهـايـات لتـوقف اخلـفقـان . شـكرا لـلذيـن يفـكرون بـقـلوهم
ن يـدقـق في صـحـة اخلـبــر و دقـة الـتـحـلــيل شـكـرا لـلــذين يـفـكـرون شـكـرا 
بـقلـوبـهم ال في عقـولـهم عنـد اتـخاذ قـرارات مـصيـريـة تسـتـهدف الـسـيادة او
الـبقاء من عـدمه للوطن أذ ال رهان عـلى ذلك. شكرا لـهم ألنه من يفكـر بعقله
هـاجسه جتـاوز الربح واخلسـارات بل همه الـنهـايات في طـلب احلقـيقة ومن
يـطلب احلقـيقة ال يـهمه الربـح و اخلسارات كـونه مستـندا الى ارضيـة صلده
ومـة هـيبـة وأمن وجـود البالد كـما أن وفق سـتراتـيـجيـة وطـنيـة واضحـة لـد
هـمه ايضا بنـاء وطنه. بشرا دون الـتفكيـر بخيار (بـناء البشـر قبل احلجر) و
ارس العبادة ن  ن يعتنق السياسة بال مباد سامية... و (الخـير ايضا 
ـارس الــتــجــارة بال ـن  بـال تـضــحــيــة... و تــبــا لــعــالم بـال انـســانــيــة... و
ــوت اوال حتـيــاتي ألبــطـال سـوح اخالق...) ومن يــطـلب احلــيـاة ان يــطـلب ا
الـــوغى ابـــطــال ثـــورة تــشــريـن امــتـــدادا (لــلـــرارجنــيــة) و
(الـرميثة) لـثورة العشـرين ... اكرر حتياتي لـهم جميعا
. عــاش الـعـراق...عـاش ـيـامـ و اجلـنـة لــشـهـدائـهــا ا

العراق ... عاش العراق.
{ استشاري ستراتيجي تسويق النفط متقاعد

W½uLO*« …œuF «Ë U½Ë—u

عـن تسجيل اصـابات جديدة تـداولت وسائل االعالم الكـاذبة منهـا والصادقة
ستجد الذي  اصبح من اهل الدار وجتمعنا  به خبز وملح بـالفايروس غير ا
ـة ـؤ وشــاي وقـهــوة ومـالــذ وطـاب من االكالت ,ومــا مـضى من الــذكـريــات ا
ة ..فال وجود لـذكريات سـعيدة في ذاكـرة ساعاتـنا مهمـا بلغت ـؤ مـنها....وا

من السعة على التخزين!!!!. انه الفايروس االشهر كورونا...
وقـرة اساليب الـوقاية التي لم ناسـبة استـعادت احلكـومة العراقـية ا وبـهذه ا
جتـدي نـفـعـاً ولم تـسـبب اال ضرراً ,والنـهـا لم تـسـبب اال ضـررا فـقـد قررت
الـدولة اعـادة العمل بـها رسـميا ,اهـمهـا قطع االرزاق وتوقـف احلياة الـعمـلية
والعـلمية والعودة الى ما قبل الصفر(فحكـومتنا تبحث ب النفايات على حبة
ا حتوي من جـراثيم وماتفتقـر اليه من اهتمام ستشـفيات  دواء),مع ابـقاء ا
زيد من الفايروسات التي صـحي حتى تكون على اهبة االستـعداد الطالق ا

رضى على حد سواء.!!!  تصيب  االصحاء وا
ال اعـلم الى مـتى ستـبـقى حكـومـتنـا تـنظـر بـع االحـول واالعـور??! هل فعال

زيد من التوقف عن العمل والعودة الى الوراء??? اليوم نحن نحتمل ا
ـزيد من الـنـفـايات الـبـشـرية مـنـها هل الـشارع الـعـراقي الـيوم بـحـاجـة الى ا
اموات الـضميـر ال االجساد! والـعضويـة?! هل في القبـور مكان المـوات جدد
وارائكم التي ال تصدر اال عن وقراراتـكم الفاشلـة لـقد مللنـا حلولكم الـوهمية
غـبـاء مع سـبق االصرار..فـذلك الـفـايـروس الذي مـن تألـيف وتـمـثـيل واخراج
لـيس بحـاجة الى مـزيد من ايـام الراحة بـشري ال يـحتاج الى تـخريب بـشري
قـفـوا بـوجه امـراضـكم الـتي خـلـقـتـمـوهـا وفـايـروسـاتـكم الـتي واالسـتـجـمـام 
افـتعلـتمـوها فـالهـروب ماعـاد مجـدياً فـأمراضـنا بـكم بدأت ومـعكم اسـتمرت

رض وصناعه!!!  وليس لنا اال ان نضع نقطة لنهاية ا
ـعـتق بـأمـوال الـنفط واشـربـوا كـؤوسـاً من اخلـمـر ا الـديف  اسـتـجـموا فـي ا
البسـوا حريراً وتـغطوا بـغطاء الدين  لـكن اتركوا الـعراقي يحارب الـعراقي 

واجهة الفقر.. وال حترموه من حمل السالح  من اجل لقمة خبز الوالده
نـحن الـيـوم لـسـنـا بـحــاجـة الى كـمـامـة ولـقـاح وتـقــلـيل سـاعـات عـمل وحـظـر
ولقاح جتـوال..نحن بحاجة الى خلع كمامة الصمت التي وشمت وجوهنا بها
وتقـلـيل سـاعـات الكـذب وحـظـر جتول ضـد سـرقة امـوالـنـا

لصوص الوطن في ايامنا.
اتـــركـــوا لــنـــا بـــلـــدنــا ونـــحن مـن ســيـــخـــتـــرع الــدواء
وسـنكتسب مناعة طبيـعية ضد فيروسات  الدهر حتى

االبد .

ـكـونـات وإخــتـزالـهــا بـفـئـة مــحـددة هي إسـاءة ـكــونـات وحـقــوق ا دولـة ا
لـلـمـكـونـات وحتـجـيـمـهـا جـغـرافـيـا وسـيـاسـيـا وصـوال ال سـامح الـله الى
فردة واطـنة وتغيـيب  كمـا هو سحق حلـقوق ا التقـسيم
واطن وهو إنـتهاك حلـقوقه اإلنسـانية والـدستورية ا

كتسبة. ا
واطنة دولة ا

واطن الوطن ملك ا
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“—»WŽ∫ فريق طبي يقوم بزراعة سريان اصطناعي في مدينة الصدر الطبية في النجف
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أصـدر حتــالف الـســيــادة بـزعــامـة خــمـيس
اخلــنــجــر بـيــانــاً  بــشــأن االعــتــداء الـذي
تعـرض له مكتب رئيس الـتحالف في ديالى

 النائب رعد الدهلكي.
واعتـبر الـتـحالف في بـيان تـلـقته (الـزمان)
ـثل عـشرات أمس  أن  (اسـتهـداف نـائب 
اآلالف من جـــمــاهـــيــر ديـــالى واســـتــمــرار
مـحــاوالت تــكــمـيم األفــواه وعــدم احــتـرام
اآلراء األخــرى هي تــصـــرفــات خــطــيــرة ال
تــراعي وضع الـــبــلــد وال تــبــشــر بــشــراكــة

وتوازن ومنطق دولة) . 
وأعـرب الـتـحـالف عن  (أسـفـه لـلـتـصـرفات
العـدوانية التي قامت بهـا مجموعة خارجة
عن القـانـون في محـافظـة ديـالى باالعـتداء
عـلى مــكـتب الــنـائب رعــد الـدهـلــكي رئـيس

حتالف السيادة في احملافظة) . 
وأغــلق مــحــتـجــون  مــكــتب الــدهـلــكي في
مديـنة بـعقـوبة رداً عـلى تصـريحاتـه بشأن
ـنـاطق احلـشـد ومــطـالـبــته بـإخـراجـه من ا
الــســنّــيــة. وقــبل ذلك طــالب الــدهــلــكي بـ
(إخـــراج قـــوات احلـــشـــد من احملـــافـــظـــات
وسوي عن السـنية فيما رد النائب  احمد ا
حتـالف الـفــتح بـديـالى  –كـتـلـة الـعـصـائب
على تـصريـحات الـدهلـكي بالـقول "سنـقطع
يـد ولـسـان من يـتـحـدث عـن إخـراج احلـشد

من ديالى لزعزعة أمنها) .
wMKŽ b¹bNð

وامتـداداً للـتصعـيد ( اعـتبـر رئيس حتالف
السـيادة في مـحافـظة ديـالى رعد الـدهلكي
تـصـريـحات نـائب عن ديـالى بـأنـها تـهـديد

ـعامل في العراق لتحويله الى سوق ملف ا
اسـتـهالكـيـة تـسـتـورد كل شيء لـذا فـان أية
محـاوالت باجتاه إحـياء الصـناعة الـوطنية

جتد معرقالت كبيرة تقف أمامها) . 
وأشــــارت الى ان  (آالف األســــر في ديــــالى
فـقــدت فـرص الــعـمل بــســبب تـوقف مــئـات
عـامل والـورش الصـنـاعيـة عـلى مدار 19 ا

سنة متواصلة). 
واخــيــرا قــال عـــضــو مــجــلس الــنــواب عن
محـافظة ديالى  مضر الكروي   لـ  (الزمان)
ان (اخلـــروقــات الـــدامــيــة في ــعـــلــومــة   ا
حوض شـروين اقصى شرق ديـالى تسببت
في اســتـــشــهــاد واصــابــة 10 من احلــشــد
الشعبي ضمن لواء 62 بسبب نشاط خاليا

داعش االرهابي) . 
الـى ذلك أفـــاد مـــصــدر أمـــنـي إلى تـــعــرض
احملامي مهيمن الهاشمي الى ثالث طعنات
في الـظـهـر مـشـيـرا إلى أن (احلـادثـة وقـعت
ــصـاب الى في مــركـز الــعــمــارة و نــقل ا

مستشفى الصدر العام) .
واكد ان احلـالة الصحيـة مستقـرة مبينا أن
(احلادثـة كانـت على اثـر مشـاجرة ومـشادة
كالميـة مع ثالثة اشخاص يـجهل أسماءهم
بــالـوقـت احلــاضــر بـســبـب حــادث مـروري
تـصـادم عـجـلـه احملـامي مع دراجه نـوع تك
تـك عـائـده لـلــمـتـهــمـ في قـضــاء الـعـمـارة
منطقة قطاع  15شعبان حيث قاموا بطعنه
والذوا بــالــفــرار وقــد طــلب الــشــكـوى عــلى
اجلناة ح التعرف عليهم) يذكر ان شرطة
ميـسان أصدرت بيانـا اكدت احلادثة وقالت
انــهــا مــســـتــمــرة في الــبـــحث عن اجلــنــاة

وتسليمهم للقضاء.

علـني سيكون له تبعـات خطيرة على السلم
ـنـهاج الـقـادم لواجـهة اجملتـمـعي إذا كان ا

ثله هذا التفكير واالسلوب) . ديالى 
وطالب الـدهـلـكي بـ  (فتح حتـقـيق حـكومي
ـاني في تلك الـتصـريحـات مطـالبا في وبر
الـوقت نـفـسه اجلـهـة التي يـنـتـمي لـهـا هذا
النـائب الى بيان موقفـها الصريح من هكذا
تـــهــديـــدات غـــيـــر مـــســـؤولـــة واجـــرامـــيــة

وخطيرة).
الى ذلـك قـال الـنائـب الـسابـق عن مـحـافـظة
ديالى فـرات التـميمي لـ (الـزمان) انه  (قدم
مــلـــفــات مــهـــمــة حـــيــال الــثـــراء الــفــاحش
ـسؤولـ في ديـالى خـالل لقـاء مـوسع مع
رئــيس الــوزراء مــصــطــفى الــكــاظــمي قــبل
اشهـر لـكن االخيـر لم يـحرك سـاكـنا رغم ان
ــلف واعـتــقـال من حتـرك الــدولــة في هـذا ا
ال العام يسـتغل منصبه ونفوذه في نهب ا
سـيـعزز ثـقـة االهـالي بالـنـظـام العـام ويـحد

من التجاوزات الكبيرة) . 
واضـاف الــتـمـيــمي  ان  (الـثــراء الـفـاحش
ـا ـسـؤولــ في ديـالى بـلغ مــسـتـويـات ر
هي االكبـر على مـستـوى العـراق وهو ناجت
عن تهـريب واستـغالل نفـوذ ونهـب مسـتمر
لـلـمـال الـعــام)  مـؤكـداً بـانه  (لـو فـتح هـذا
ــلف من قــبل جلــان حـكــومــيـة ســتــكـشف ا
مفاجـئات كـبيرة وتـعيد مـبالغ مـالية كـبيرة
منـهوبـة) .  اما الـنـائب عن محـافظـة ديالى
ـئـة من نـورس الـعـيسـى فقـالت أن  (90 بـا
ــعـامل في ديـالى حتــولت الى خـردة بـعـد ا
2003 في مـنــظـر مـؤلم ألوضـاع الـصـنـاعـة
الوطـنية) . وأضـافت العيـسى  ان  (اجندة
اقـلـيـمـيــة وأخـرى دولـيـة كـانت وراء إنـهـاء
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مرتكز على سيادة حقيقية.
و قــد اخــتـتــمت اجلــلـســة اعــمـالــهـا
ـشــاركــ بــدرع (مــبـادرة بــتــكــر ا
الـسـيـادة الــوطـنـيـة) و كـلـمـة لـراعي
ـبادرة ابـراهـيم بـحر الـعـلـوم الذي ا
قــدم الـــشـــكـــر واالمــتـــنـــان لــرئـــيس
بـذولة واعضـاء اللـجنـة جلهـودهم ا
في هـذا الـعـمل  و مـثـمـنـاً جهـودهم
الــوطــنــيــة الـطــوعــيــة الــهــادفـة الى

تــــصـــحـــيح االخـــتـالالت في مـــســـار
الدولـة  مـثنـيـاً (على جـهـود اللـجان
ـــنـــبــــثـــقـــة من الـــثـــمــــان االخـــرى ا
ـلتقى شروع) كـما اشار الى ان (ا ا
و معـهـد العـلـم سـيقـومـان بتـقد
وثــيـــقــة الـــســيـــادة الـــوطــنـــيــة الى
احلـــــكــــومـــــة ومــــجـــــلس الـــــنــــواب
لالســـتـــفـــادة مـــنـــهـــا في صـــيـــاغـــة

البرنامج احلكومي).

XOÐ∫  عشية افتتاح بيت الشاعر اجلواهري أثرا وطنيا.
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ـتمـيـزة الحـياء من ب ابـرز الـفـعالـيـات ا
الـــذكــرى  25لـــرحــيـل اجلــواهـــري الــتي
تــصــادف في 27 تــمــوز اجلــاري اعــلــنت
امانـة العاصـمة العـراقية - بـغداد مؤخرا
(حــزيـران 2022) الـتــوجه الفــتـتــاح بـيت
الــشــاعــر اخلــالـــد نــواة مــتــحفٍ الثــاره
وتـراثه ومركزا ثقـافيا وطـنيا وعسى ان
ـرة اذ سـبق ان يـكـون االمـر جـديـاً هـذه ا
قـامت االمانة بل واعـلنت مرات سـابقات
عن"وعـــود" و"مـــواعـــيــد" عـــديـــدة عن ذلك
ـواعـيـد الــشـأن ولـكن لم يــتم االلـتـزام بــا
والــوعــود الســبــاب تــنــســجم مع احلــال

عروفة وال نزيد !!..     العراقية ا
ـوعـد اجلــديـد يـأتي  بــعـد نـحـو وهــذا وا
احـد عشر عـاما مـرت على  اطالق كـتابات
ومـطالبـات وحمالت اعالمـية داخل البالد
وخـارجهـا بادر الـيـها مـركز "اجلـواهري"
في بــراغ وتـابـعـهـا لـيـعـلن بـعـدهـا أمـ

العـاصمـة االسبق صابـر العيـساوي عام
  2011قــراراً بــاســتـــمالك بــيت الــشــاعــر
الــعـظــيم في بـغــــداد الـواقع فـي مـنــطـقـة
القـادسـيـة / حي الصـحـفـي بـهـدف منع
بـيعه جتـارياَ ودثـره.. وعوض ذلك الـعمل
عـــلى حتــويـــله ارثــاً ثـــقــافـــيــاً ووطـــنــيــاً
وحتـويـله إلى مـتـحـف يـضم مـا تـبـقى من
مقـتـنيـات وآثـار شـاعر األمـتـ العـراقـية
والــعــربــيــة الــتي تــنــاهــبــتــهــا األحـداث
ـــغــتــربـــات وآخــرهـــمــا تــعـــتــرابه في وا
العـاصـمتـ الـتشـيـكيـة والـسوريــة: براغ

ودمشق...
وبعيداً عما نشر بهذا السياق في وسائل
االعـالم الـعـراقـيـة والـعــربـيـة من مـقـاالت
وتــصــريــحــات واســتــكــتــابــات مــتــنــوعـة
ومـتـبـاينـة لـنـا عنـهـا وحـولهـا كـثـير من
ـؤجلـة حل التـسـاؤالت والتـوضـيحـات ا

قريـب كما نـتمنى ... نـقول بـعيداً عن ذلك:
عني هو الوحيد ولنقل: األول ان الـبيت ا
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أفــتـــتح مــحــافـظ مــيــســان عــلي دواي
ــائـــيــة مـــشـــروع مــديـــنـــة مــيـــســـان ا
االسـتثـماري في مـنطـقة عـواشة  وقال
ـشـروع دواي فـي حـفل االفـتـتـاح إن (ا
 تــنــفــيـذه مـن قـبل شــركــة مــقـاوالت
ويـتــكـون من مـديـنـة الــعـاب تـرفـيـهـيـة

مـائية مـتكامـلة وجنـاح اداري ومسبح
ـواصــفـات وكـافــتـريــا ومـلـعب كــامل ا
مــثـيل وقــاعـات ريــاضـيــة والـلــوكـرات
االلـكـترونـية ومـحالت جتاريـة ومرافق
صحية وجناح نسائي متكامل صالون
وكـافتريـا وغيرها  ,كـذلك يحتوي على
مـرسى زوارق سـيـتم تـنـفيـذه قـريـباً) .
ـشــروع يـعـد واوضـح دواي ان (هـذا ا

ــشـاريع الـسـيــاحـيـة الـتــرفـيـهـيـة من ا
ــهــمــة في مــحــافــظـة االســتــثــمــاريـة ا

ميسان.
مــنـوهـا بـانـة سـيــكـون إضـافـة جـديـدة
لـلمـحافظـة في مجـال الترفـيه واحلركة
االقــتـصـاديـة والـنـشــاطـات الـريـاضـيـة
والــســيـاحــيـة وســيــوفـيــر فــرص عـمل
شروع ألبـناء احملـافظة ,الفـتا الـى ان ا

سـيساهم في احلفاظ على أرواح أبناء
احملــافـظــة من حـوادث الــغـرق بــسـبب
الــســبــاحــة في نــهــر دجــلــة). واكـد أن
(احملـافـظـة تـتـيح لـلـمـسـتـثـمـريـن كـافة
الــــــتـــــســــــهـــــيـالت الالزمــــــة إلجنـــــاح
اسـتـثـمـاراتـهم كـون مـحـافـظـة مـيـسان
تـزخر بـالفرص االسـتثمـارية السـانحة
لـلـشـركات احملـلـية واألجـنـبـية وبـكـافة
ــا تــتــمــتع به من الــقــطــاعــات نــظــراً 
مــقــومــات جــعــلــتــهــا أرضــاً خــصــبــة

لالستثمار). 
وكــــان دواي قـــد قـــال خـالل افـــتـــتـــاح
مـحطة الكـهرباء االستثـمارية فبل ايام
ان (احملـــــافــــــظـــــة اجنـــــزت عـــــدداً من
تنوعة لصالح الكهرباء في ـشاريع ا ا
مـركـز احملـافـظة واألقـضـيـة والـنواحي

والقرى واألرياف).
مـــضـــيــفـــاً انـــهــا (اشـــتـــرت احملــوالت
ــســتــلــزمــات األخــرى ضــمن خــطـة وا
الــــبــــتــــرو دوالر لـــغــــرض مــــعــــاجلـــة
اإلخـــتــنــاقــات الــتـي حتــدث في فــصل
الـــصـــيف) وطـــالب احملـــافظ بـــزيــادة
حـصة احملافظة من الطاقة الكهربائية
بـعد دخول احملـطة الى العـمل) منوهاً
ان (مـيسـان محافـظة منـتجـة للكـهرباء
والـنـفط مع وجـود دعم اخلـط اإليراني
لـإلنــتــاج الــوطــنـي) واعــرب عن امــله
ا بـالتـطور الـنوعي فـي هذه احملـطة 
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ــعـادن مــنـهـل دعـا وزيــر الـصــنـاعــة وا
عـزيـــز اخلـبـــاز شـركــة بـارتـنــر تـكــنـيك
الى ضـرورة اإلسراع في إجناز التركـية 
مـشـروع إسـتـثـمـار مـعـمل سـمـنـت حـمام
الـعــلـيل الــقــد  واجلـديــد. وقـال بــيـان
تــلـقــته (الـزمــان) امس ان (اخلـبــاز عـقـد
جرى خـالله بحث اجـتـماعـا مع الـشـركـة
اإللـتزامـات العـقديـة اخلاصـة بإسـتثـمار
مــعــمل ســمــنت حــمــام الــعــلـيـل الــقـد

واجلديد).
WK UŽ b¹√

واكـد اخلباز ان (تـشغيل األيدي الـعاملة
وزيــــادة الـــطـــاقـــة اإلنـــتــــاجـــيـــة ضِـــمن
واصـفات الرصـينـة بإستـخدام احدث ا
ـتـطـورة في األســالـيب الـتـكـنـولــوجـيـة ا
صناعة االسمـنت) مشددا على (ضرورة
اإللـتـزام بِـفـقـرات عـقـد الـتـأهيـل ودراسة
ـــوضـــوعــة اجلـــدوى وخـــطــة الـــعـــمل ا
ـواعـيـد احملـددة) الفـتاً والـتـوقـيـتـات وا
الى ان (الـوزارة مــنـذ تـوقـيع الـعـقـد بـ
الشـركتـ عمـلت على تـوفيـر وتقد كل
مـكنة الدعم ومـنح جميع الـتسـهيالت ا
للـشركـة التـركيـة ضمن األطُـر والقـوان
عـمول بـها) ودعـا اخلبـاز الشـركة الى ا
ــــشــــروع (اإلســــراع فـي اجنــــاح هـــــذا ا
ـناسـبة وتـنفـيذ جـميع ووضع احلـلول ا
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اإلجراءات وتطبـيقهـا) وتـابع البيان ان
(الـلـقـاء اسـتـعـرض الـتـقـريـر الـذي عـدته
ـعـنـية  الـلـجنـة الـوزاريـة من الـدوائر ا
ُــوقـع بــ الـــطـــرفــ بـــشـــأن الــعـــقـــد ا
للـوصول الى نـتائج جـيدة) واضاف ان
(اإلجـتـمـاع عُقـد بـحـضـور وكـيل الوزارة

لشؤون التخطيط يوسـف محمـد جاسـم
ـديــرين الــعــامــ في دوائــر الـفــنــيـة وا
واإلسـتـثــمـارات والـقــانـونـيــة والـشـركـة
الــعـامـة لـلـسـمــنت الـعـراقـيـة  وعـدد من
ـســؤولـ في الـوزارة ومــعـمل سـمـنت ا
حــمــام الــعــلــيل والــشــركــة الــتــركــيــة).

وجـهـزت شـركـة الـفـارس الـعـامـة احـدى
شــركــات الـوزارة مــديـريــة مــاء كـربالء
ــجـمع تــصـفــيـة مـيــاه سـعـة  50 مـتـر
مكعباً بالساعة الواحدة وقال مدير عام
الــشـركــة حـامــد ســلـيـمـــان سـرحــان في
تـــصـــريح تــــابـــعـــته (الـــزمـــان) امس ان

ائية دينة ا ÕU²²∫ علي دواي محافظ ميسان خالل افتتاحه ا ا

الــسـكـان إلى نـحـو عـشـرين سـاعـة
فـي الـــيــــوم الــــواحـــد مــــا زاد من
اعـــتـــمــاد األهـــالي عـــلى مـــولــدات
الطاقة الصغيرة ومنذ  عام 2003
يـقـول خـبـراء اإلقــتـصـاد أن مـبـالغ
هـائــلـة خُــصـصت إلنــتـاج الــطـاقـة
الـكـهربـائـيـة بال فائـدة وفي الـعام
ـــــاضـي أكـــــد رئــــــيس الـــــوزراء ا
مــصــطــفـى الــكــاظــمي إن الــوزارة
صـرفت تخـصيـصـاً مالـياً نـحو 81
مـليـار دوالراً على قـطاع الـكهـرباء
لكن اإلدارة غـير الصـحيـحة وسوء
إســـتــثـــمـــار األمـــوال وإســـتـــغالل
وارد والـعبث بثـروات البالد هو ا
الـــعـــقـــبـــة أمـــام جنـــاح الــوزارات
والــهـيــئـات والــدوائـر احلــكـومــيـة
واخلـدميـة وبـحسب اخلـبـراء فإن
بالغ الـتي صرفت على الـكهرباء ا
 قد تصل إلى أكـثر من هذه األرقام
التي تُذكر وهي تكفي لتوليد أكثر
من ضـعـفي الــكـهـربــاء الـتي تـصل
ـعــهـد لــلـمــواطن ويــقـول تــقـريــر 
بـروكيـنـغز الـصـادر في عام 2015
إن العـراق يخـسر سـنويـا نحو 40
مـلـيـار دوالراً بـسـبب نـقـص إنـتاج
الـطاقـة وتشـمل اخلـسائـر األموال
البـاهضـة التي تُـصرف عـلى شراء
ــبـالـغ في قـطــاعـات الــكـهــربـاء وا
ــشــاكل الـــصــنــاعـــة والــزراعـــة وا
الـصـحيـة الـتي يـسبـبـها اإلنـقـطاع
عروف أن سـتمـر للـطاقـة ومن ا ا
الصناعة العـراقية تتوقف بصورة
كـــبـــيـــرة عـــلى الـــطـــاقـــة ونـــقص
إنــتــاجـــهــا وتــولــيـــدهــا تــضــيف
تـــــــكـــــــالــــــيـف هـــــــائــــــلـــــــة عـــــــلى
ــراقـبـ وبـحـسب ا ـســتـثـمــرين ا
ــواطـنـ فـإن األمـبـيـر الـواحـد وا
يكفي لتشغيل مروحت أو مروحة
ــنــزل ذو مع إضـــاءة ويــحــتـــاج ا
توسط إلى 10 أمبيرات الصرف ا
من الــطـــاقــة لــتـــشــغـــيل األجــهــزة
راوح األساسـية مثل الـثالجات وا
أو األجهـزة ذات السـحب اخلفيف
مــا يـعــني أن بـعـض األجـهـزة ذات
السحب العـالي حتتاج إلى ضعف
الطاقـة ما ب 10 و12 أمبيراً من
الطاقـة وتكاليف أخـرى ما يجعل
ـواطن يــصــرف رقـمــاً عـالــيـاً في ا
السـنة الـواحدة كونه يـتحـمل عبأ
سوء جتهـيز منزله بـالطاقة ويدفع

ــــشــــاركــــة أصــــحـــاب ثــــمن ذلك 
ــــــارســـــون ــــــولــــــدات الــــــذين  ا
إســـتــــغاللـــهـم وجـــشـــعــــهم بـــحق
ـــواطن وذلك بـــســـبب الـــفـــســاد ا
ـالي واألخالقي نـاهـيك  عن آثار ا
ـولـدات ومــاتـسـبـبـه من خـسـائـر ا
إقــتــصــاديــة ومــشـــكالت بــيــئــيــة
ويــشـار إلى أن احلـكــومـات تـعـلن
وتؤكد سنوياً عن إتخاذ إجراءات
حلـل أزمـة الــطـاقــة في الــبالد لـكن
هل تـعـد سـلـيـمـة وتـنقـل األزمة من
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فـبـرغم الـغـضب اجلـمـاهـيـري على
ســوء اخلـدمــات ضــمـنــهــا تـوفــيـر
الـطـاقـة وبـعـد جـمـيع الـتـظـاهـرات
الشـعبـية الـتي يطـالب بهـا الشعب
إلســـــتــــحــــصــــاله عــــلـى حــــقــــوقه
ـعنية الطـبيعـية التوفـر اجلهات ا
مـتطـلـبات الـنـاس عالوة على ذلك
ـبالغ فيه بـجميع تسـببت بالـهدر ا
الــقــطــاعــات لــكن فــصل الــصــيف
احلــار في كل عــام يــشـعل فــتــيــلـة
الــغـضب واإلحــتــجــاج عـلـى سـلب
ونـــعـــود إلى الـــنـــقـــطــة احلـــقــوق
األسـاســيــة في وضع الــتــسـاؤالت
وعــــــــــرض اآلراء واخلــــــــــوض في
ـشـكلـة الـتـي التنـتـهي تـفـاصيـل ا
وفي عام 2012 تـوقع نـائب رئيس
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ال الـعام واحـتكار مابـ الهـدر با
الــثــروات الـطــبـيــعــيـة وتــســيـيس
ـواطن الـثـورات الـشـعـبـيـة يـقـبع ا
حتت خــيـمـة الـفـسـاد وسـوء ادارة
قصود واد الطبيعية واإلهمال ا ا
عنية  دون الذي ترتكبه اجلـهات ا
عالم ومن وضع حلـول واضحـة ا
صـائب التي اليغـيرالزمن أو تلك ا
الصـبـرمـنـهـا شيـئـاً  هي مـصـيـبة
غـيـاب التـيـار الكـهـربـائي  مع لهب
الصيف ومـايزيد الطـ بلة شحة
الغـاز لذا نـحن أمام أزمـة متـعددة
األبعاد والعـواقب فهي أزمة باتت
خـاضـاتهـا على مـستـمـرة تلـقي 
ســـكــيـــنــة وراحـــة الــنـــاس الــذين
صـبـروا ولم يــنـتـصــروا عـلى هـذه
احلـرب الـنـفـسـيـة الـتي حتـمـل ب
ـلل واأللم وأيضاً العجز طياتها ا
ـواطن أحـيـانـاً يـرغب ويـريد أن فـا
ـعانـاة الـتي حتيط به يـثور عـلى ا
لــكن شـعـوره بـالـعـجـر يـحـول دون
ذلك وهـــوحتت ســـطـــوة مــطـــرقــة
كـــبــيـــرة تـــضــرب عـــلى رأسه دون
رحمـة أو ضميـر فبـاألمس واليوم
 تشهد ررأسهرفـتارة مثالًمحطات
الـــوقــــود ازدحـــامـــاً أو إرتــــفـــاعـــاً
ـادة بـاألسـعـار تـارة وشـحـة هـذه ا
ـهمـة تارة أخـرى ومن الـطبـيعي ا
ان شـــحـــتـــهـــا ســتـــعـــيـق وصــول
ـنـازل خـاصـة مع الــكـهـربـاء إلى ا
ولـدات األهلية سياقـات أصحاب ا
التي يتـخذونهـا بحجة عـدم توفير
كـميـات من الكـاز وإرتـفاع أسـعاره
في السوق التجارية كل ذلك يهلك
ـــواطن فـي حــ تـــرتـــفع طـــاقـــة ا
درجات احلـرارة إلى حد بالغ رغم
أن اإلقــتــصــاد يــشــهــد إنــتــعــاشــاً
ـياً وإرتـفاعـاً في أسعـار النـفط عا
لـكن احملــافــظـات تــعــاني من أزمـة
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جـراء أزمـة مـوت الـضـمـيـر وحـياة
الـفـساد الـلتـان يـرتكـبـهمـا صاحب
ـولد وصـاحب الـقرار وتـتـعرض ا
دن بصورة مستمرة  إلزدحامات ا
واســـعــة أمـــام مــحــطـــات الــوقــود
ــادة الــبــنــزين بــسـبب لــلــتـزود 
انـخـفـاض ساعـات جتـهـيز الـطـاقة
عــلى مـنــظـومــة شـبــكـة الــكـهــربـاء

الـــوطــنـــيـــة مـع ارتـــفـــاع درجــات
ــــصــــادر أن احلــــرارة وتــــذكـــــر ا
احملافظات تشهد أزمة وقود جراء
نتجات ضعف جتهيز كميات من ا
الـــنـــفـــطـــيـــة وانـــقـــطـــاع الـــتـــيــار
الــــكــــهــــربــــائي مــــا دفع األهــــالي
لـلـحـصـول علـى البـنـزين وتـشـغيل
نزلية وذلك ولدات الكهربـائية ا ا
مـايـؤثر أحـيانـاً عـلى تعـكـير صـفو
الـسـلم اجملـتمـعي حـيث تـسـتدعي
ـــــواطــــنــــ في اخلالفــــات بــــ ا
طـوابيـر اإلنتـظار تـدخالً أمنـياً من
قـــــبل أفـــــراد الــــــشـــــرطـــــة لـــــفض
اإلزدحــــامــــات وتـــنــــظــــيـم دخـــول
ــركــبــات وإحــتــواء أي مــشــكــلــة ا
والسـيـطرة عـلى اخلالفات دون أن
تتـعدى إلى شـجار واسع وتـعاني
دن واحملافـظات منذ فـترة ليست ا
بــــقـــصــــيـــرة مـن أزمـــات كــــثـــيـــرة
ـة وخـدمـات مــفـتـقـدة وحــيـاة كـر
واد ضائـعة بسـبب نقص توفـير ا
ـسـؤولـة الـتي من قـبـل الـوزارات ا
ـــفـــتـــرض أن تـــوفـــر وتـــقــدم من ا
ـا لـلــمـواطن مـجــمـوعـة خــدمـات 
يـخـص عـمـلـها وواجـبـهـا الـوطـني
واخلـــــــــــــــدمــي لـــــــــــــــكـن لــألسـف
عاناة تزيد التخصيصـات تقل وا
وأكـبر مـثال ما نـتحـدث عنـه اليوم
من أزمة قـلة الـوقود لـوجود نقص
في احلــصص من الـبـنـزين يـومـيـاً
عـلى الـرغم من وعـود وزارة الـنفط
بـزيـادة احلصص عـلى مـر األشـهر
ـاضـيـة فـهل سنـسـتـمـر في إطار ا
األقــوال دون أفـعــال وتـصــريـحـات
دون تــغـيــيـر وأزمــات دون حـلـول?
وقــــــد صـــــرحـت بــــــدورهـــــا وزارة
الــــكــــهــــربــــاء في وقت ســــابق أن
اجلــانب االيــرانـي أوقف تــصــديــر
خــمــسـة مـاليـ قــدم مــكــعــبـاً من
مـشــيـرة الى أن ذلك ــورد  الــغـاز ا
تسبب بـتقلـيص ساعات التـجهيز
ـنــازل تـشــهـد نـقــصـاً في رغم أن ا
الــطـاقــة الـكـهــربـائــيـة مــنـذ أعـوام
طـويــلـة وازدادت ســاعـات تــقـنـ
الــتـيـار الـكـهـربـائي بـعـد 2003 في
بغداد واحملافظات بسبب عمليات
الــتـــخـــريب الــتـي تــعـــرضت لـــهــا
ـاضـيـة ـنـشــآت في الـسـنــوات ا ا
وقــلــة الــتــجــهـيــز الــتي رفــعت من
ســاعـــات انــقــطــاع الــكــهــربــاء عن

مـجــلس الــوزراء لـشــؤون الـطــاقـة
آنـذاك حـسـ الشـهـرسـتـاني بأن
الـــعــــراق ســـيــــصل إلى مــــرحـــلـــة
اإلكـتـفـاء الـكـامل من الـكـهـرباء بل
أنـه قـــد يـــصــــدرهـــا إلى األســـواق
اجملـاورة وجــمـيع الــتـصــريـحـات
الـــتي جــاءت قــبــلـه وبــعــده تــنــبــأ
بالتغـييرات التي باتت غـير مؤملة
بـالــنـسـبــة لـلـمــواطن و أكـد وزيـر
الـكــهـربـاء احلـالي عـادل كـر في
تصريح قريب أننا بحاجة إلى 35
ـواطن ألف مـيغاواطـاً لتـجهـيز ا
بـ 24 سـاعة فـيمـا حـدد موعـد بدء
رحلة الـثانية من مـشروع الطاقة ا
الـنـظيـفـة وذكر أن مـحـطة مـيـسان
الـغـازيـة ستـكـون اضـافة بـنـوعـية
جـيــدة بـإسـتــخـدام الــغـاز احملـلي
وأشـــار إلـى أن هــــنـــاك تــــعــــاونـــاً
مـستـمـراً مع وزارة النـفط  لـتوفـير
الـــــــوقـــــــود لــــــــلـــــــمــــــــحـــــــطـــــــات
موضحـاً  قرب افـتتاح الكـهربـائيـة
محطة عكاز بطاقة 250 ميغاواطاً
الفـتـاً الى أن هـذه احملـطـة  أُنـشأت
قــبل فـتـرة وتـعــرضت الى تـخـريب
من قــبل تــنـــظــيم داعش وبــ أن
هـنـاك حـاجـة إلســتـيـراد الـغـاز في
ـقـبـلـة ورأى الــسـنـوات اخلـمـس ا
ـولدات األهـلية مراقـبون أن أزمة ا
في بـغـداد و احملافـظـات تتـحـملـها

مـــــجـــــمـــــوعـــــة أطـــــراف  داعـــــ
احلــكـومـات احملـلـيـة إلى أن تـكـون
قــراراتـهـم حـقــيــقـيــة خــاصـة وأن
ا يحدث من احلكومة على دراية 
ــــولـــــدات حــــيث أن أصــــحـــــاب ا
الــغــالــبـيــة مــنـهـم يـضــعــون احلـد
األدنـى خـمـسـة امــبـيـرات وتـزامن
انــقــطــاع الــتــيــار الــكـهــربــائي مع
ــولــدات وقـــطع تــيــار تـــشــغــيـل ا
ـــــولـــــدة لــــــتـــــخـــــصـــــيـص وقت ا
اإلستـراحة الـذي أيضـاً يدفع ثـمنه
ـواطـن والبـد من ذكـر اإلتـفـاقـات ا
عاهدات التي حتدث مع األشبه با
ـــنــاطق ـــولـــدات في ا أصـــحــاب ا
الـسكـنـية لـضـمان عـدم حدوث أي
حـالـة تمـرد عـلـيهم وعـلـيه فإن أي
قـرارات تـصدر من احلـكـومـة يجب
ـــــواطن أن تـــــكـــــون في صـــــالـح ا
لـتوفـير الـطـاقة ومـحاسـبة كل من
ـــتــوفــرة أو يـــخــالـف بــاحلـــصــة ا
الـــتــســـعــيـــرة ودون ذلك صــاحب
ولـدة ال يفـعل شيـئاً سـوى تقد ا
بـررات بـعدم جتـهـيزه احلـجج وا
بـــحـــصـص الـــكـــاز من قـــبل وزارة
الــنـــفط واإلنــقــطــاع الــكــهــربــائي
ـسـتـمر من قـبل وزارة الـكـهـرباء ا
ليـكون الشـعب ب هذا وذاك دون
اخلـروج بـسالم من حـفـرة الـفـساد

واإلستغالل.
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يـسـاعد في تـقلـيل اإلعـتمـاد على الـغاز
ــسـتــورد حـيث تــعـتــمـد احملــطـة في ا
عــمـلـهـا عـلى حــقـلي احلـلـفــايـة حـالـيـاً

قبلة). رحلة ا وبزركان في ا
في سـيـاق مـتـصل أجـرت جلنـة تـابـعة
لـوزارة الكـهرباء جـولة تـنفيـذية إلزالة
الــتــجــاوزات في الــســاحــلــ األيــســر
ـوصل  في اطـار ـن من مـديـنـة ا واأل
رفـع الــتــجــاوزات عـن أعــمــدة اإلنــارة
وذكــــرت الــــوزارة في بــــيـــان تــــلـــقــــته
(الــزمـان) امس ان (مـديــر قـسم اإلنـارة
ومـسؤول جلنـة التجـاوزات ومسؤولي
شــــعـــــبــــة اإلنــــارة اجـــــروا اجلــــولــــة

يدانية). ا
وأكـد رئـيس اللـجـنة لـيث عـبـد احلمـيد
ان (مـــهــمــة الــوفـــد الــوزاري احلــد من
الـتجـاوزات عبـر اإلجراءات الـقانـونية
عـن طـــريق اإلنـــذار وفـــرض الـــغـــرامــة
كـخـطوة اولى) الفـتـاً الى انه (في حال
تـــكــرار الـــتــجــاوز ســـتــتـــخــذ الــوزارة
اإلجـراءات الـقـانونـيـة بحق اخملـالـف

لــردع هـذه الــظـاهـرة غــيـر احلــضـاريـة
ـال العـام وتـتلف الـشبـكة الـتي تـهدر ا
واطن ) الـكهربائية وتسلب حقوق ا
مـن جــانــبه مـــديــر قـــسم اإلنــارة عــدي
ذنــون بـ ان (اعـمـال رفع الـتـجـاوزات
شـمـلت خـطوط اإلنـارة من دورة بـغداد
بــإجتــاه دورة الــســواس ومــنــهــا الى

تــقــاطـع اجلــســر الــرابع في الــســاحل
ـن) مــــشـــــيـــــراً الى ان اجلـــــولــــة األ
تــضـمـنـت رفع الـتـجــاوزات عن أعـمـدة
اإلنــــارة مـــوضـــحــــاً ان (حـــمالت رفع
الـتـجـاوزات ستـسـتـمر في فـروع مـركز
وأطــراف مـحـافــظـات نــيـنـوى وصالح
الـــديـن وكـــركـــوك واتـــخـــاذ اجــراءات

قانونية حسب تعليمات الوزارة). 
 «“ËU& lM

الـى ذلك اعربت وزارة اإلتـصاالت عن
وجــود تــنــســيق عــال مع جــهـاز األمن
الـوطـني في اطـار اسـتمـرار حـمالتـها
ـــنـع الـــتـــجــــاوزات عـــلى الــــشـــبـــكـــة
الـــضـــوئــيـــة وقـــال مــديـــر الـــعالقــات
واإلعـالم في الــوزارة عـــادل األعــرجي
ان (هـنالك تنسيـقاً ب الوزارة وجهاز
نع األمـن الوطـني في انـشاء حـمالت 
الــتـجـاوزات عـلى الــشـبـكـة الــضـوئـيـة
وقـطع الـكـيـبالت ورفــــــــع الـكـابـيـنات
أو مــا تـــســمى ســويــجـــــــــــات الــتي
تـــوضع لـــلــكـــيــبل الـــضــوئـي من قــبل
ــــتـــجـــاوزيـن) واوضح ان (الـــوزارة ا
اتـخـذت إجراءاً بـدفن الكـيبل الـضوئي
ــــنع الــــتــــجــــاوزات واإلبــــتـــعــــاد عن
الـــعـــشــوائـــيـــة)  مــؤكـــداً ان (الـــفــرق
مـسـتمـرة بإجـراء حمالتـها ومـصادرة
األجــهـزة والـكـيـبـالت الـتي يـحـدث عن

طريقها التجاوز).   

ستفيدة بشهادة (الشركة زودت اجلهة ا
الــفــحص مع تــوفــيــر شــروط الــضــمـان
وخدمـات الصـيانـة للـمنـتج بعـد البيـع)
واوضـح ان ( الــــشــــركــــة تــــعــــد إحــــدى
تخصـصة في مجـال تصنيع الشركـات ا
ــيــاه وجتـــهــيــز مــحـــطــات تــصــفـــيــة ا
ـخــتــلف األحــجــام والــســعــات). عــلى
صعيد متصل وصلت الدفعة األولى من

مواد خط انتاج العدادات الذكيـة.
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عدات اإلتصاالت واكدت الشركة العامة 
الـتـابعـة لـلـوزارة ان (الـدفـعة األولى من
مواد اخلط اإلنتاجي لـلعدادات وصلت)
ــلــحــقــات الفــتــاً الى انــهــا (تــضــمــنت ا
اخلــاصـة بـخـطـوط الـتــجـمـيع ومـنـاضـد
ـواد اإللـكــتـرونـيـة) الــعـمل وحـاويــات ا
وقــال مديـر عـام الشـركـة وضـاح صـالح
الــنــجـــار في تــصــريح امـس ان (الـعــمل
مـسـتـمـرإلسـتـقـبـال الـدفـعات األخـرى من
ـواد الـتي نـنـتـظـر وصـولـهـا في األيـام ا
ــقــبـلــة) مـشــيـراً الـى ان (نـصب اخلط ا
رحـلـة التـالـية وفق اإلنـتاجـي سيـكـون ا
ـرســومــة  وبـ ان (الــشــركـة اخلــطــة ا
ـبـنـى جتـمـيع اكـمـلت أعــمـال الــتـأهـيـل 
العدادات الذكـية) واستطـرد بالقول  ان
ــبـنى مــؤهال وجـاهــزا ألعـمــال نـصب (ا

اخلط اإلنتاجي وتشغيلـه). 
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-1-
لـوك والـرؤساء واهل الـسلـطـة  مسـدودةً أمام الـناس فـانَّ باب اذا كانت ابـواب ا

لوك مفتوح ال يغلق ال في ليلٍ وال في نهار  ملك ا
-2-

واذا كـانت امـكـانـات ذوي الـسـلـطـة واجلـاه مـحـدودة بـحـدود قدراتـهـم  فانّ الـله
قتدر ال يُعجزه شيء في االرض وال في السماء. العزيز القادر ا

-3-
وأمره اذا أراد شيئا أنْ يقول له كُنْ فيكون .

-4-
والسؤال اآلن :

اذا ال نلجأ اذن الى الربّ الرحيم الكر في حاجاتنا ?
ـلبـدة بـالكـثيـر الكـثـير من االنـشداد الى رّة الـتي تمـلـيهـا األجواء ا انّـها الـغفـلـة ا

الدنيا  ومَنْ كان في يديه شيء منها ..!!
ربوب . ا يكشف عن ضعف في العالقة ب الرب وا وهذا لالسف الشديد ا

وهـذا الـضـعف في العالقـة سـرعـان ما يـتـحـوّل الى عالقة قـويّـة عـبر الـلـجوء الى
كنف الله ورعايته واستنزال بركاته ومعونته .

-5-
ُـوصل الى تـفعـيل الـعالقـة بـ الرب والـعـبـد وهو مـضـمون الـدعـاء هو الـطـريق ا

النتائج واآلثار .
قال تعالى :

(ادعوني استجب لكم) 
ناجاة في هذا السياق أيضا  وتأتي ا

اسمع ما قاله أحد الشعراء :
طرقتُ بابَ الرجا والناسُ قد رقدوا 
وجئتُ أشكو الى موالي ما أَجِدُ

وقلتُ يا أملي في كُل نائبةٍ 
ومَنْ عليه بكشف الضُر أعتمدُ
أشكو اليك أموراً أنتَ تعلمُها 

مالي على حَمْلِها صَبْر وال جَلَدُ 
وقد مددتُ يدي بالذل خاضعةً
اليكَ يا خيرَ مَنْ مُدّتْ إلَيهِ يَدُ 

فال تردنَّها يا رب خائبةً 
فبحرُ جُودكَ يروي كُلَّ مَنْ يَرِدُ 

واجع عن شـخصه  فانا نضرع واذا كان الـشاعر هنا قـد رجا ربه ان يكشف ا
تعال أنْ يكشف الضر والعناء عن وطننا وشعبنا بعد  الى ربنا ا
ـعانـاة وال يـنبـغي ألحـد أنَّ ينـسى وطـنه واهله أنْ طالت لـيـالي ا

ومـا يُــقـاسُـونَه  من أوجــاع ومـصـاعب ضـاقت بــأعـبـائـهـا
الصدور .

اللـهم أنزل نصرك ورحـمتك على العـراق احلبيب وعلى
اهـلـه واكـشف عـنـا الـضـر والـعـنـاء بـالـنـبي واله سـادة

يام الطيب الطاهرين الهداة . السادات ا
انّك سميع الدعوات وكاشف الكربات .
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موسكو
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يقـول اجلاحظ عشر خصال في عـشر أصناف من الناس أقـبح منها في غيرهم;
ـلـوك والـغـدر في األشـراف والـكـذب في الـقـضـاة واخلـديـعـة في الـضـيق في ا
الـعـلـمــاء والـغـضب في األبـرار واحلــرص في األغـنـيـاء والــسـفه في الـشـيـوخ

رض في األطباء والزهو في الفقراء والفخر في القُرّاء. وا
األعمال الـبشريـة فيها نـسبة خـطأ مقـبولة عـلمياً واجـتماعـياً ولكـنها إذا جتاوزت
هن لذلك فإن سموح بها فـإنها تعد انحرافاً عن الـقواعد وأخالقيات ا النسـبة ا
ـهني ـؤسسات التي تـمثلـها عرضة لـلنقـد والتدقيق والـتقو ألنّ ا هن وا كل ا
ـؤسسـات بشـر وكل بني البـشر يـحتـاجون إلى رقابـة أحسـنها بشـر ومن يدير ا
الرقـابة الذاتيـة وذلك باالمتـثال لتعـاليم الله عـز وجل وما جاء عـلى لسان رسول
ـتـعارف الـله مـحـمد صـلى الـله عـلـيه واله وسـلم أو االمـتثـال لـلـقـيم اإلنـسانـيـة ا
ـؤسسـات الرسمـية أو الـرقابة عليـها أو الـرقابة الـرسمـية العـموديـة وهي رقابة ا
تـمثلة باألنشطة اجملتمعية اخملتلفة غير الـرسمية األفقية وهي الرقابة اجملتمعية ا
ـهن أو األشـخـاص تأتي ـؤسسـات أو ا فضالً عـن اإلعالم لذلـك فإنّ حـصـانـة ا
من االلتـزام بالقواعد واألخالقيات وعدم االنـحراف عن غاياتها والذي يؤدي إلى
هـنة أو الشخص ـؤسسة أو ا ـا يفقد ا صـالح واجملتمع  اإلضرار بـأصحاب ا
ا يـؤدي إلى النـقد ـعـنويـة  ـهنـية مـهمـا كانت صـفـته الوظـيفـية أو ا حـصانـته ا

التـصحيحي البنـاء أوالنقد الهدام الـذي بدوره يضعف هيبة
هـنـة.  قـال رسـول الـله -صلـى الله ؤسـسـة وسـمـعـة ا ا
َ عــلـيه وسـلـم-: (كلُّ بـني آدم خَـطَّــاء وخـيـرُ اخلَــطَّـائِـ

التوابون).
ـهــنــيـة قــواعـد وأدوار إذا الــتُــزم بـاألولى احلــصـانــة ا
وتكـاملت أهـداف الثـانيـة تنـعكس ثـقة وهـيبـة واحتـراماً

وسمعة حسنة.

الحظ الكـثـير من الـنـاس فيـديو مـحـزن وقاسي الى حـد ال يوصف ,وهـو ام تـبيع
ـبلغ الذي بـلغ عشـرة مالي لكل طـفل ولكـليهـما كان ا فلـذات كبدهـا الى اخر 
رأة التي يقول الـبعض انهم في شك من أمرها ن تكون هي فعال استـلمته هذه ا
ـوت جــوعـا مـبـرر ام الـطـفــلـ الـذي جـرت عــمـلـيـة بــيـعـهـمـا ,الن ال اجلـوع وال ا
يا وكانت ة اخملزية في بـلد احتياطيه النفـطي الثالث عا الرتكـاب مثل هذه اجلر
ــشـهــد دمـوع الــطـفــلـ االول االم هـي من قـادته الى اقـوى واحــزن حلـظــة من ا
الـسـيـارة والـثـاني حلـاله صـعـد الى الـسـيـارة تـابـعـا من يـقـال انه امه مـا شـعـور
األنسـان عندما يحس  بـتخلي االم عنه انه مشـهد مخزي وحزين بـكل التفاصيل
ـشهد لـيس االول من نوعه ولكـنه ظهر لـلعيان ـا يكون هذا ا فمن هـو السبب ور
الن الرجل مـشكورا مراسل احدى الفضائيات واعتقد انها  فضائية دجلة وثقت
احلالة فـظهرت الى الناس لترى ما يـجري في بلد ثروته النفطـية كبيرة واحتياطه
يا وتـتحدث تقـارير غيـر رسميـة انه االول ولكن لنـبقى مع ما الرسـمي الثالث عـا
مقـر بوثائق منظمة  اوبك ولـديه نهران في طريهما الى اجلـفاف بصمت احلكومة
ـنـبع تـركـيـا وايـران واسـتمـرار الـتـعـامل الـتـجـاري مع هـاتـ الـدولـت مع دول ا
ــكن اسـتــخـدام ذلك بــاسـتــيـراد يــصل الى عــشـرين مــلـيــار دوالر سـنــويـا  اال 
للـضغط باجتـاه احلصول على حـصة العـراق دوليا وفـيه مواقع سيـاحية ان وفر
لهـا االمان و االعتـناء بـها من قـبل وزارة السيـاحة سـتكون مـصدر ايـراد وفير
وهـذا مـا ذكـره اخـتـصـاصـيــون من دول عـربـيـة ولـديه اراضي صـاحلـة لـلـزراعـة
ـنافـذ احلدوديـة والضرائب ستـقل مسـاحتهـا مع استـمرار  اضـافة الى ايراد  ا
والرسـوم اجلمركية وايرادات نفـطية خارجية وداخلـية ايرادات وفيرة في العراق
ـن هو الـسـبب وراء ظـاهرة بـيع االطـفـال وتـخلي نـعـود لـطرح الـسـؤال مـرة اخر
االهل عنـهم انه اجملتمع وقـيادته الـتي تدير الـثروات العـامة بـداية من ال يسـتطيع
ادي ال يساعد ه على ان يربي االطـفال ما كان عليه ان ينـجب اذا كان  وضعه ا
تـربـيـة االطـفـال وهـنـاك كـثيـر مـن النـاس مـن يـكتـفـي بطـفـل او طـفلـ واخـرين ال
ـشهـد واالم قالت هذه هي ذنب االول هـو االب الذي لم يـظهر في ا ينـجبـون . فا
رة الـثانية وهذا يـعني ان االب البطل الـذي اختفى  بطل ان يكـون سبب للحمل ا
ولكـنه عاجز عن ان يتولى عيش من هو السبب في مجيئهم الى هذه احلياة التي
يباع فـيها كسلـعة تباع بسـعر زهيد  هـو ثمن بقرة هولـندية اال يفتـرض محاسبة
ة اخملـزيـة في بلـد اشـتهـر شـعبه بـالـكرم هـذا االب واالم الرتـكابـهـما هـذه اجلـر
ال العـام وتوزيع الثروة  وعـندما يجري والشـهامة واالمر االهم هـو سوء ادارة ا
التحدث عن توزيع الثروة هو ليس التوزيع النقدي وان كان هذا احد االبواب من
بـالغ احلـالـية الـتي ال تـسد خالل  رواتب الـرعـايـة االجتـمـاعـية اجملـديـة وليـس  ا
الرمق أليـام  للمـشمـول بـها حـاليا بـل اعادة النـظر بـأبواب االنـفاق وهي كـثيرة
والكثـير منهـا غير قانوني واسـعاف الفئـات الفقيرة فـعال من خالل  توفير فرص
العمـل وتتـوفر هـذه الفرص  مـن خالل تبـني مشـاريع استـثمـارية انـتاجـية نـافعة
لـلـبلـد فـهي انتـاج سـلع لسـد احلـاجة وتـوفـير فـرص عمـل  واعادة الـنظـر بـبعض
لـيـارات وقد ـوازنة الـعـامـة  بأنـفـاق ا الـهـيئـات الـتي ال ضرورة لـهـا فـقط اثقـال ا
اشـيـر الى ذلـك مـرات عـديـدة لـكن صـاحب الـقـرار ال يـسـمع من الـشـعب وال من

ــنـتــفــعـ الــذين يـشــيـدون اخملـتــصـ فــقط يـســمع من ا
بالـسـياسـات احلالـيـة   لضـمـان استـمـرار االنتـفاع وال
ـبرر يسـمـعون اال مـا يـريدون ولـذك زاد االنفـاق غـير ا
واالنـفـاق غـير الـقـانـوني  وقـد مر عـلى الـتـغـييـر تـسـعة
عشـر عاما والبـلد مستـمر في التراجع ولـيس هناك ما

ن حكموا خالل هذه الفترة بإجناز يذكر. يشفع 

تقدمة الكات ا »ŸUL²ł∫ جانب من اجتماع ا



  ôUBðô« …—«“Ë

 WOðU uKF*«Ë  ôUBðö  W UF « W dA «

Êb*« qš«œ W¹u½U¦ « qÝ«d² « WJ³ý ¡UA½« ŸËdA* ©≤∞≤≤Ø≤® W UŽ WB UM  sŽ ÊöŽ« »U²  ØÂ

 U½öŽ« 4

www.azzaman.com

ÊöŽ√

تــعـلن كــلــيـة الــطب الــعــام عن أجـراء
مـــزايـــدة عــلـــنـــيــة لـــتــأجـــيـــر (مــرفق
أسـتـنـسـاخ) داخل كـلـيـة الـطب الـعـام
ــصــادف ٢٠٢٢/٨/٣ يــوم األربــعــاء ا
الـساعـة الـعـاشـرة صـبـاحـا" في كـلـية
الـطب الـعام وفـق قانـون بـيع وأيـجار
أمــوال الــدولـة رقم(٢١) لــســنـة ٢٠١٣
عـدل فعلى الـراغب بـاالشتراك في ا
زايدة مراجـعة شعـبة القـانونية في ا
كـليـة الـطب العـام الستـالم نسـخة من
ــبـــلـغ قــدره الـــشــروط لـــقـــاء وصـل 
(٢٥٠٠٠) خمـسة وعشـرون ألف دينار
فــقط غـيـر قــابل لـلــرد يـتم دفــعـهـا في
شـعـبـة احلـسابـات كـلـيـة الـطب الـعام
وأيداع التأمينات البالغة٢٠% عشرين
قدرة ويتحمل من ائة من القيمـة ا بـا
ـزايــدة أجــور الـنــشـر تــرسـو عــلــيه ا

واالعالن .
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ـعلوماتية احدى تشـكيالت وزارة االتصاالت دعوة جميع الـشركات اخملتصة العـراقية والعربية واالجـنبية لتقد عـرضها الفني والتجاري يسر الشـركة العامة لالتصاالت وا
طلوبة وباالمكان احلصول على شروط االعالن عن طريق ارسال واصفات الفنية والشروط القانونية ا دن وحسب ا البرام عقد مشروع انشاء شبكة التراسل الثانوية داخل ا
ـدير العام - الطابق الـعاشر) لشراء وثائق مخولـكم مع كتاب التخويل الـرسمي الى مقر الشركـة الكائن في (العراق - بغـداد - شارع ابو نؤاس مجاور فـندق بغداد - مكتب ا
صادف ـناقصـة لقـاء مبلـغ قدره (٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠) فقط خـمسـة وعشرون مـليـون دينار عـراقي غيـر قابل للـرد وتقـبل العطـاءات لغـاية السـاعة (الـواحدة ظهـرا) من يوم االحـد ا ا
ـناقـصة والـبـالغـة (٢ %) من مبـلغ الكـلفـة التـخمـينـية ٢٠٢٢/٨/٧ وسـيتم فـتح العـطائـات في نـفس اليـوم على ان يـرفق مع العـطائـات مبـلغ الـتأمـينـات االوليـة للـمشـاركة في ا
ركزي  العراقي  وتودع في للمشروع  والبالغة (٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) عشرون مـليار  دينار عراقي فقط على شكل خطاب ضمان او صك مصـدق من مصرف معتمد لدى البنك ا
عـلوماتـية الكـائن في مقـر الشركـة - الطـابق االرضي - االستعـالمات وعلى ان تـقدم العـطاءات داخل ظـرف مغلق صنـدوق العطـاءات اخلاص بـالشركـة العـامة لالتصـاالت وا
وقع االلـكتـروني في وثـائق العـطاء واسم ورقم الـبريـد االلكتـروني للـشخص نـاقصـة مع ذكر اسم الـشركـة والرقم اخلـاص بهـا والعـنوان الكـامل وبيـان ا مـكتـوب علـيه اسم ا
ناقصة تقدمة بتوقـيع وختم اوراق العطاء كافة مع حتـديد نفاذية العطـاء بـ(١٨٠) يوم من تاريخ غلق ا اخملول عن متابـعة االستفسارات التي تـخص العطاء وتقوم الشـركة ا
علـومات االتصال عـلى ارقام الهـواتف (٠٧٦٠٠٠١٧٠٧٨ ) و (٠٧٦٠٠٠١٧١٢٢) او مراجعة زيـد من ا طـلوبة و ستـوفي للشروط الـفنيـة والقانونـية ا وسيـهمل العـطاء الغيـر ا
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Email: legal_itpc@yahoo.com      www.itpc.gov.iq 

www.moc.gov.iq        legal_itpc@itpc.gov.iq

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. UK

Issue 7319 Wednesday 6/7/2022
الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7319 االربعاء  7 من ذي احلجة 1443 هـ 6 من تموز (يوليو) 2022م

t¹uMð

2022/6/28 ـــــــــــــــــــرقـم (335) فـــــي  االعــالن ا
الـصـادر من مـديـريـة بـلـديـات مـيـسـان / جلـنة
ديرية بلدية الـبيع وااليجار الثانيـة اخلاص 
الــيـة ــتــضــمن (بــيع ( 16)  اجملــر الــكــبــيــر وا
ـنشور بصحـيفة الزمان مسـتهلكـة مشطوبة) ا
بـالـعـــــدد ( 7317) في  2022/7/03 ورد سـهوآ
ـــنـــشـــور اعـاله في حـــقل (الـــرقم في االعالن ا
احلكـومي) للتـسلسل ( (1لـنوع االلـية (بيك اب
 2طن) الـرقم ( 476074 فـحص مــؤقت بـغـداد)
وهـذا خــطـأ والــصـحــيح هــو الـرقم (479074 
فــحص مــؤقت بـغــداد) وكــذلك ورد في االعالن
وديل) لـلتـسلسل () ـنشور اعاله فـي حقل (ا ا
15نــوع االلــيــة (حـادلــة) الــرقم ( 1986 )وهــذا

خطأ والصحيح هو (1981). 
لذا اقتضى التنوية
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هل شاخ النظـام الدولي الذي أقيم في نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات والذي
ة تـحدة قـطبًـا أساسـيًا دون مـنازع ? وهل يـعني ذلك نـهايـة العـو كـرّس الواليـات ا
عـروفة? ألـيس مثل هـذه االستنـتاجـات متـسرّعـةً وفيـها بعض بصـفتـها التـقلـيديـة ا
دعـايــة وإرادويـة في ظلّ احلــرب الـبـاردة اجلــديـدة? فـاحلــرب األوكـرانـيــة مـا تـزال
مستمـرة منذ نحو خمـسة أشهر ولم حتسم بعـد. هذه وغيرها أسئـلة أمطرني  بها

ركز دانة في بغداد مؤخرًا. ي متميّز في محاضرة لي  حضور أكاد
وإذا كان من السـابق ألوانه تبـيّن وجه النظـام الدولي اجلديـد بل ويصعب الـتكهّن
ـكن جتــاوزهـمـا في ظـلّ الـتـطـورات ـالمـحه إلّـا أن ثــمّـة حـقـيــقـتـ بــارزتـ ال 

احلاصلة;
أولهما  – نهاية هيمنة االنفراد والتحكّم بالعالقات الدولية.

وثانيهما  – صعود الص والتوجّه إلى الشرق وآسيا. 
ير بـوت مبـالغًا ح دعـا لقيام نـظام دولي جديد ولم يكن الرئـيس الروسي فالد
العام 2007 وهو ما أكّـد قيامه فعلـيًا مع وجود روسيا قـويّة فيه وذلك في خطابه
الذي ألقـاه في مؤتمر سانت بطـرسبورغ (يونيو / حزيران 2022) بل أن الرئيس
انويل ماكرون هـو اآلخر عبّر عن ذلك بوضوح  نهـاية الهيمـنة الغربية الفـرنسي إ
عـلى الـعـالم". وهـنـاك من يـضـيف إلـى هـاتـ احلـقـيـقـتـ حـقـيـقـة ثـالـثـة يـلـخـصـها
اضي َـع النـظري القـيمي لـلحضـارة الغربـية التي شـهدت في العـقد ا بـنضوب ا
شـكـلًـا من أشكـال الـنـزعات الـتـفـكيـكـيـة والعـدمـيـة مصـحـوبًـا بعـنـصـرية وشـعـبـوية

مخالفة ألسس الليبرالية الكالسيكية وقيمها. 
فكيف وإلى أين سـيتّجـه النظـام الدولي اجلديـد? وهل الص قـادرة ومعهـا روسيا
والهنـد وبقية دول البريكس (جـنوب أفريقيا والـبرازيل) التي تنتج ما يوازي – 30
واقع األولى بعـد إنتهاء األزمة ي من شق الطريق إلى ا ئـة من االنتاج العـا 40 با
كن أن يتوسّع. األوكرانية? خصوصًا عند محطّة 2030 علمًا بأن هذا التحالف 
التـمـحور حـول الصـ وتـعدّد مـراكـز القـوّة والـنفـوذ وبـدايات حتـالفـات وتـشكّالت
كن تلـمّسه بعـد األزمة األوكرانيـة. وحسب بوتـ فإن روسيا قطبـية هو أبرز مـا 
لم تخسر بـسبب العقوبـات "اجملنونة والـعبثيـة" كما يسمّـيها وأن العـواصم الغربية
ة إلّـا أنـهـا ضـرورية". تـعانـي أكثـر مـنـهـا; وأن العـمـلـيـة الـعسـكـريـة وإن كـانت "مـؤ
وأسـتـطـيـع الـقـول أنه حـتى اآلن لم تـأخـذ اجلــوانب اإلنـسـانـيـة في هـذه احلـرب مـا
ـأساة األوكرانـية ماثـلة للـعيان حـيث بلغ عدد الـلّاجئـ أكثر تـستحـقّه وما تزال ا
من  4مالي إنـسـان في ظروف بـالـغة الـقسـوة فـضلًـا عن تـدميـر منـشـآت حيـوية
ومرافق اقتصادية وبنى حتتية بنتها سواعد األجيال وعلى مدى عقود من الزمن. 
وإذا خـاض الـغـرب صــراعًـا فـكـريًـا وثـقـافــيًـا ودعـائـيًـا نـاجـحًــا في اخلـمـسـيـنـيـات
والـسـتـيـنـيـات في مـواجـهـة االشـتـراكـيـة الخـتـراقـهـا من الـداخـل عـبـر "نـظـريـة بـناء
اجلـسـور" الـتي بـلـورها "تـروست األدمـغـة" الـذي عـمل فـيه كـبار صـنّـاع الـسـيـاسة
عيّة الرؤساء مثل كيسنجر وبريجينسكي ومادل أولبرايت اخلارجية األمـريكية 
وكـونـدالـيـزا رايــز وسـتـيـفن هـادلـي وغـيـرهم دون أن نـنـسـى احلـرب االقـتـصـاديـة
وســبــاق الـتــســلّح إلّــا أنه يــعـانـي الـيــوم من مــشــكالت كــبــرى بـســبب الــتــفـاوت
االقـتصـادي واالجـتمـاعي احلـاد فضـلًا عـن ضعف وهـزال نـظام احلـوكـمة الـقد
ـعروفة وخطل الـسياسة الـثقافيـة الغربية الذي كان يرتـكز على مبـاد السيادة ا

بل واحلالة الثقافية عموماً. 
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فـهل سيـنبـثق بـسبب ذلك نـظـام دولي جديـد ما بـعد األزمـة األوكـرانيـة? وأين موقع
هذه األزمة من األزمات التاريخية? 

وبــالـعـودة إلى الــتـاريخ فـقــد تـشـكّل نــظـام دولي جـديــد مع بـدايـات تــشـكّل الـدولـة
الــقـــومـــيــة وذلـك بــعـــد حـــرب ضــروس دامت 30 عـــامًــا (1648 – 1616) ب
ّ التوصّل إلى الكاثـوليك والبروتستانت وقبلها حرب استمرّت 100 عام إلى أن 
مـعـاهـدة أو صـلح ويـسـتـفـالـيـا 1648 الـذي اعـتـرف بـاحلـريـات الـديـنـيـة واحـتـرام
ـقاطـعات) وسـيادتـها وإزاحـة احلواجـز االقتـصاديـة والعـوائق التـجارية الـبلدان (ا
وإنهاء احلـروب األهلية لـكن الثورة الفرنـسية العام 1789 خـلخلت النظام الدولي
لكـيات وأخرى بـهدف  التوسّع القائم تـارة باسم التـنوير والدعـوة إلى اإلطاحة بـا
والهـيـمـنـة حـتى انعـقـد مـؤتـمـر فيـيـنـا الـعام 1815 بـعـد انـدحـار نابـلـيـون وبـفضل
مـترنـيخ أقيم نـظـام دولي جديـد أساسه إعـادة القـد إلى قـدمه واحملافـظة عـلى ما
هـو قـائم في إطـار تـوازن دولي جـديـد لـكن هـذا الـنـظـام اهـتـزّ بـفـعل ثـورات الـعام

1848 األوروبية. 
يـة األولى الـتي انـتـصرت فـيـهـا بريـطـانـيا واسـتـمرّ هـذا الـنـظام حـتى احلـرب الـعـا
وفرنسا وتشكّلت عصبة األ 1919 في إطار نظام دولي جديد لم يستمر طويلًا
يـة الثانية (1945 – 1939) والتـي انتهت بتأسيس نظام حتى بـدأت احلرب العا
تحدة 1945. وامتـدّ إلى أواخر الثمانينيات على أساس دولي جـديد بقيام األ ا
القطبية الثنائية في ظلّ الصراع األيديولوجي واحلرب الباردة (1989 – 1946)
شهد الدولي والتي أخذت تحدة عـلى ا حتى انهـار هذا النظام وهيمـنت الواليات ا
تـضـعف بـعـد تـورّطـهـا في احـتالل أفـغـانـسـتـان والـعراق (2003 – 2001).  إن
اسـتـعـادة روسـيـا دورهـا "الــغـائب" وصـعـود الـصـ هــو مـا يـحـدد مالمح الـنـظـام
تـعددة وكـسر احـتكار الـهيـمنـة. وعلى الرغم الدولـي اجلديد الـقائم عـلى القـطبيـة ا
من الضبـاب الديبلوماسي الكثيف الـذي رافق احلرب األوكرانية دون نسيان هدر

حقوق اإلنسان اال أنه ال يستطيع إخفاء حقيقة بداية قيام نظام دولي جديد.
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يـسـتـمتـعـون بأجـمل مـا في احلـياة من
مـسـرّات ويعـودون حـاملـ حـقائب من
الــهــدايـا يــشـيــعــون فـيــهــا الـفــرح بـ

. احملب
وشــاهـد آخــر..في زمن آخـر بــ عـامي
1958و 1959.. عــــــاشـــــــوا فــــــيــــــهــــــا
الـعراقيـون سنة من الـفرح شاعـت فيها
ـــوســــيـــقى واقـــامـــة اغـــانـي احلب  ا
مـــعـــارض فــنـــيـــة لـــلــجـــمـــال ونــدوات
ومــؤتـمـرات ثــقـافــيـة.وكـانــوا في غـايـة
الـتـسامح مع االخـر ألن الـنظـام يومـها
ن ـــثــــلـــهـم وألنـــهـم وجـــدوا  كــــان 
ـوذج الــقـدوة ) في يــحــكـمــهم بـأنـه( أ
األخـالص لــلـــشـــعـب لــدرجـــة انـه كــان
يـعـيش بـغرفـة في وزارة الـدفاع مع انه
حـاكم العـراق األول!  وانه ح قتل لم
يـجدوا في جيبه سوى (تفاليس خردة)
فــيـمـا حــكـام الـيـوم فـي الـعـراق الـذين
ــتــلــكــون الــقــصــور يــدعــون اآلسالم 
الـــفـــاخـــرة بـــداخل الـــعـــراق وخـــارجه
ـلـيـارات ..وانـهم اسـتـبدوا وارصـدة بـا
اليـ واوصـلـوهم الى واسـتـهـانـوا بـا
ان يــكــونـوا من افــقــر الـشــعـوب مع ان
ـنـطـقـة وواحد بـلـدهم هـو األغـنـى في ا
مـن اغــنـى عـــشــرة بـــلـــدان في الـــعـــالم
..وكــلـهـا امـور تـذكي انــفـعـال الـشـعـور
بــالـظـلم والــتـحـقـيــر وحـ يـصل هـذا
ن االنـفــعـال ذروته فـان الـفـرد يـفـرغه 
ـارس آلـيـة الـتـرحـيل اضـعـف مـنه او 

بتحويله الى زوجته مثال.
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ـأخذ العلمي الـكبير على تـقرير معهد ا
غــــــالــــــوب هــــــذا انـه اوصل رســــــالــــــة
خالصــتــهــا ان هـنــاك شــعــوبـا تــمــتـاز
ويــغـفل او بــالــغــضب واخـرى هــادئــة 
يــتــجــاهل  ان الــســبب الــرئـيس وراء
شـــيــوع الــغــضب فـي هــذا الــشــعب او
ذاك  هـو  طـبـيعـة الـنـظام الـسـياسي
حلـقـيـقـة سـيكـولـوجـيـة هي ان الـنـظام
الـسـيـاسي الـعـادل الذي يـحـتـرم كـرامة
االنـسان وحقوقه..تشيع فيه االنفعاالت
االيــجـابـيـة مـثــال ذلك شـعب سـويـسـرا
ـسـتـبـد الذي وان الـنـظـام الـسيـاسي ا
يـسـتـفـرد بـالـسـلـطـة والـثـروة ويـحـتـقر
الــشــعب ويــهــدر كــرامـتـه.. تـشــيع فــيه
االنـفــعـاالت الـسـلـبـيــة ومـنـهـا الـغـضب

الهادف الى رد األعتبار.
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ثـابت بـدراسـات اجـنـبيـة ان الـعـراقـي
ــنـطــقــة والـذكي ال هـم اذكى شـعــوب ا
ــــتــــاز) بــــالــــغــــضـب.ومــــعـــروف ان )
ـرح الــعــراقــيــ مــحــبــون لــلــطــرب وا
والــفــكــاهـة والــنــكــتــة و الـعــشق..ومن
ـــتـــاز ) ـــتـــلـك هـــذه الـــصـــفـــات ال (
بــالـغــضب.وسـتــتـأكــدون يـوم نــدعـوكم
ن حلــضـور مــهــرجـان الــفـرح يــطـاح 
اشـــاع الــغـــضب..يــومـــهــا أعـــدكم بــأن
الـــعــراقـــيــ ســـيـــجــعـــلــونـــكم مـــعــهم

ترقصون!
مــلـحــوظــة: لـيت الــزمـان تــتــرجـمه الى
الـلغـة االجنليـزية وتـبعث به الى مـعهد

غالوب.  

الى مـرحـلـة نـهب مؤسـسـات الـدولة في
2003 وصـــــوالً الى تـــــنــــمـــــيــــة احلس
ـذهبي وابـراز مظـلوميـة فئـة وحتميل ا
ظلومية االخرى من حيث ال تعلم هذه ا
وانـتهـاءا بتشـكيل حـكومات بـنيت على
اســس طـائــفــيــة من قــبـل جتــار ازمـات

شاعر الشعب. ومتالعب 
·ســــــبـــــتـي اخملـــــزومـي:انـــــقـالب عـــــلى
مـتـنـاقـضـة تـدعي الـتـديـن لـكـنـها الـذات
تـدعو الى الفـضيـلة لكـنهـا تفعل تـسرق
ســــــــاســــــــتـــــــــهــــــــا هم الــــــــفــــــــواحـش
االســـوأ..مـــعـــمـــمـــون في الـــداخل لـــكن
اغــــلــــبـــــهم رواد مالهـي وحــــانــــات في

اخلارج.
هـذا يوصلنا الى نتيجة علمية فسلجية
ــا يــشـبه ســيــكـولــوجــيـة نــصــوغــهـا 

النظرية:
(ان تـــعــرض األنـــســان الى الـــضــغــوط
وتـوالي اخلــيـبـات لـسـنـوات الــنـفـسـيـة
وشــعــوره بـالــظــلم والــغـ مــتــتــالـيــة 
ـهانة.. يـؤدي الى تنشـيط األنفعاالت وا
ـومـة هـذا الـتـنـشـيط الـسـلـبـيـة وان د
يـؤدي الى برمجة الدماغ عليها لتصبح
ا ان الغضب أحد اهم سـلوكا ثابتا).و
مـكونـات االنفعـاالت فانه شاع أكـثر ب
الــــعـــراقـــيــــ زمن احلــــكم الـــطــــائـــفي

واستفراد احلكّام بالسلطة والثروة.
ونــضـيف:  ان اإلنـسـان لـيس مـجـبـوال
غـير أنه عـلى الـعـنف وال علـى الغـضب 
يـكـون أشـد ضـراوة من الـوحش عـنـدما
أعني يـتعـرض الى ( اإلحباط الـيائس )
عـــنــدمــا يــعـــاق أو يــحــرم مـن حتــقــيق
أهـداف وإشباع حاجات يراها مشروعة
شاعر احلرمان النفسي   مـصحوبة 
وبـخاصة  عندمـا يدرك أنه أو جماعته
يـحـصل عـلى أقل من اسـتـحـقاقه أو أن
ـا حتـصل جـمــاعـته حتـصل عـلى أقل 
عـــلــيه اجلـــمــاعــات األخـــرى..وهــذا مــا
حصل للعراقي في السنوات العشرين

الـــهـــيـــتي:الـــشـــخـــصـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة
بـــزمن الــســـومــريـــة كــانـت تــعّـــبــر عن
احلـــضـــارة االنــــســـانـــيـــة امـــا في زمن
الــطـائــفـيــة فـتــعّـبــر عن الـوالء الــضـيق

تخلف وا
·سـالم الــســعــدي:اصــبـــحت بال هــويــة
واطنة وصارت وطـنية وافتقـدت روح ا
فـــــقــــيـــــرة اجــــتـــــمــــاعـــــيــــا وحـــــاقــــدة

وانفعالية. وانانية
·نـورسل قـوشـجي زاده:لـم حتـصل غـير
ذلّة واالهانة وتفتيت الشعب بوسائل ا

العنف والقسوة.
·عـلي اخلـزاعـي:تـعـيش سـلـسـلـة ازمات
ــا بـسـبب وضــغـوط وصــراعـاً مـســتـد
وبـروز هـويات غـيـاب الـهويـة الـوطـنيـة
نــفـعـيــة اقـتـرنت بــالـضـعـف والـتـشـرذم
لـــتـــؤسس حـــالـــة اغـــتـــراب مـــدعـــومــة

بالفوضى والال معنى.
ــــــســــــتــــــشــــــار مــــــاجـــــد ·الــــــشــــــيخ ا
الـبـديـري:انـهـكـتـهـا احلـروب واحلـصار
فـسـهل تـشـويه مـنـظـومـتـهـا واحلـرمــان
واالخـطر انـحراف رموز ديـنية الـقيـمية
وعــشــائـريــة ونــخــبـويــة وانــغـمــاســهـا

ادي واالخالقي. . بالفساد ا
·عـبـد الـعزيـزجـجو:طـحـنت بـالفـقـر حلد
وتـسـاوى عـنـدهـا احلـيـاة ـوت جـوعـاً ا
وانــخــفــضت مــقــومــات الــقــيم ــوت وا
وجـعلت ـرؤة والـصـداقـة االنـسـانـيـة كا

العراقي متقوقعاً على نفسه.
·طــائـر الــفالمــنـكــو:سـحــقت وانــعـدمت
خائـفة مالمـحـها.التـوجـد لديـهـا ثوابـت

مترددة متشككة ماكرة بخبث.
·د.عـلي نـفل:اصـبـحت انـانيـة مـتـمـركزة
مندفـعة نحو عـلى الذات وفاقـدة لالمان
مـغـريات احلـيـاة وحتقـيق االحالم بـأية

طريقة وكأن احلياة مقامرة كبرى.
:الــشــخــصــيــة الــعــراقــيـة ·عــمــر االمــ
مـسـخت و تشـويهـهـا ببـرنامج عـلمي
مـدروس ابتدأ بـفرض احلصـار صعوداً

امـــاكن بـــاردة تـــكـــون اقل فـي ســـلــوك
الـغـضب من الـشعـوب الـتي تـسكن في

اماكن حارة كالعراق.
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تــعــود اهــمــهــا الى: اوضــاع عــائــلــيـة
الـشعور بـاالجهاد واجـتمـاعية صـعبة
الـتـزامـات مالـيـة وتـعرّض لـلـخـسارة 
متـطلـبات الـتـعرّض لالسـاءة والعـنف 
اكــثــرمن قــدرة الـشــخص ادمــان عـلى
الـكحول او اخملدرات شعورالفرد بانه
مــنـبــوذ اجــتـمــاعـيــا اســبـاب وراثــيـة
بـيولوجية..او انه يكـون قد تعلمها في
طـفـولـته من والـدين الشـجـار بـينـهـما

ساء. افتتاحية الصباح  وختام ا
فرط تدفع ـشكلـة ان آثار الغـضب ا وا
صـــاحـــبه الـى الـــتـــفــكـــيـــر الـــســـلـــبي
بــخــصـوص  األشــخــاص واألحـداث
وتــــــدهــــــور الــــــعـالقــــــات االســــــريــــــة
وعدم واالجـتماعـية والتـعرض للـظلم 
الـقدرة عـلى الصـبر وفقـدان السـيطره
على السلوك حلظة ذروة الغضب التي
قد تدفع الى قتل االخر او قتل النفس.

وجهة نظر عراقية
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كل مـجـتـمع بـشـري فـيه اجلـمـيل وفـيه
الـقبيح ومـا ينفـرد به العراقـيون انهم
اصـعب خـلق الـله فتـاريـخـهم يحـدّثـنا
بـانـهم اكثـر الـشعـوب قيـامـا بالـثورات
واالنــتـفــاضـات وهــذا ال يــتـعــلق فـقط
بــظـلـم الـســلـطــات الــتي حـكــمــتـهم بل
بـطـبـيـعـة الـشـخـصـيـة الـعـراقـيـة الـتي
اصـدرنا عنها اربعة كتب. فهم وصفوا
بــأنـهم كـانـوا حــتى قـبل االسالم أعـزّة
تـازون بعـنـفوانـهم ويـعتـقدون كـبـار 
ولـهــذا كـان بــرفــعـتــهم وعــلّـو شــأنـهـم
اخلــلــفــاء الــراشــدون اول احلــكّــام في
الــــتــــاريخ االسالمـي الـــذيـن فـــهــــمـــوا
سـيكـولوجـية الـعراقي فـكانـوا يراعون
الــعــراقـــيــ في الــتــعــامل ويــأخــذون
اعـتراضـاتهم مأخـذ اجلد ألنـهم كانوا
يــعــرفـون ان الــعـراقــيــ اذا غـضــبـوا

فأنهم ال يرحمون!
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ـــيــ كـــنت اســـتـــطـــلـــعـت آراء أكـــاد
واعالمـي عن الذي حصل لـلشخصية
الـــعــراقــيـــة في زمن الـــطــائــفـــيــة..الى
ـاذج الـبـاحـثـ في مـعـهـد غـالـوب  

منها:
·د. هــــــــيــــــــثـم هــــــــادي نــــــــعــــــــمــــــــان

اتـصل بي األعالمي حس الشمري من
راديــو سـوا طـالـبــا مـني تـعـلــيـقـا عـلى
تخصص ي ا عهد غـالوب العا تـقرير 
يـة جاء فيه ان في االسـتطالعـات العـا
ـرتـبـة الـرابـعـة من ب الـعـراق احـتل ا
الـشـعوب االكـثر غـضبـا في الـعالم بـعد
ـرتـبـة االولى ثم لـبــنـان الـتي جـاءت بـا

تركيا فارمينيا.
 وتـــســـاءل األخ الــــشـــمـــري: هل فـــعال
يـتـمـيـز الـعراقـيـون بـالـغـضب? وما هي
االســـبــاب? ومــا مـــدى تــاثــيـــراته عــلى
مــسـتــوى االنـتــاج? وهل تــتـرتب عــلـيه
تـاثـيـرات سـلـبـيـة عـلى مـسـتـوى تـطـور
االنسان وقدراته على اخللق واالبداع?
والن مــوضــوعــا كــهــذا ال تـكــفــيه ثالث
دقـائق اذاعية فقد استوجب االمر كتاب

مقال علمي يستوفيه.
الغضب..مفهوم سيكولوجي

لـقـد راجـعت النص االجنـلـيـزي لتـقـرير
مــعـهــد غـالــوب فـكـان عــنـوانه بــالـنص
What Is The World's Emotion-)
al Temperature) وانـه شــــمل مــــئــــة
بـلدا في العام 2021 وكـان غالوب نبها
انـه لم يــــــســــــتـــــــخــــــدم الــــــكــــــلــــــمــــــة
االجنـليـزية  (ANGER) بـل استخدم
مــا يـتـرجم حـرفـيـا الى (درجـة احلـرارة
االنــفـعـالـيـة)..والـغــضب أحـد مـكـونـات
اآلنـــفــعــاالت..مــا يــعـــني انه مــوضــوع
ســــــيــــــكـــــولــــــوجـي خــــــالص خــــــصه
سـيكولوجيـون اجانب وعرب بدراسات
عديدة..من تشخيص اسبابه الى وضع
بـــرامـج تـــدريـــبــــيـــة بـــعـــنـــوان ( ادارة

الغضب)كنا طبقناها في العراق.
والـتـساؤل هـنا: أن الـغـضب انواع فـما

الذي يقصده معهد غالوب?
يــتــخـــصص عــلــمــاء الــنــفس بــدراســة
احلـاجات واحلـاالت التي تنـشّط وتقود
الـــــــــــــســــــــــــــلـــــــــــــوك كــــــــــــــاجلـــــــــــــوع
واجلـنـس..والـغـضب.وهـنـالك نـظـريـات
فـي دراســـة االنـــفـــعـــاالت من بـــيـــنـــهـــا
ـــعـــرفـــيـــة والـــنـــظـــريـــة الـــنـــظـــريــــة ا
تـريـان ان بـعـضـهـا مـوجـودة الـثـقـافـيـة
عــنـد كل الــشـعـوب لــسـبب بــيـولـوجي
وبــعـضـهـا مـوجـودة عــنـد هـذا الـشـعب
وغـيـر مـوجودة عـنـد شعب آخـر لـسبب
عـرفية ان ثـقافي فـيمـا ترى النـظريـة ا
عرفي لالحداث هو السبب. التفسير ا
ناخ له عالقة ونـضيف لهـا ان طبيعـة ا
بـالـغـضب فـالـشـعـوب الـتي تـسـكن في

األخيرة.
وتــأكـدوا ايــهــا األخـوة الــبـاحــثـ في
مـــعـــهـــد غـــالـــوب : لـــو ان مـــا حـــصل
حـصل جملـتـمع آخـر..لـكان لـلـعـراقـي 
في حـال آخر. فـمن عجـائب العـراقي
أن الــطب الــنــفــسي يـقــرّ بــوجــود حـد
لــطــاقــة الـنــاس عــلى الــتــحــمل اذا مـا
جتـــاوزهـــا  فــأنـه يــنـــهـــار نــفـــســـيــا
أويـصــبح مـجـنـونـا أو يــنـتـحـر..فـيـمـا
حتـمّل العراقي ثالثة عقود ونصف من
حـروب كـارثـيـة مـتـصـلـة وحـصار أكل
فــيه اخلـبـز األســود ثالثـة عــشـر عـامـا
تـفضي باألنسان السوي الى ان يجزع
مـن احلــيــاة أو تــزهـق روحه..غــيــر أن
مع كـل هــــذه الـــــعــــراقـــــيـــــ كــــانـــــوا
بل يحـمدون الـله ويشـكرونه ـصـائب ا
أنـهم وصلـوا الى احلال الذي يـذهبون
في الـصباح الى مجـلس فاحتة يعزّون
صـديقا تـطايرت أشالء أخيه بـانفجار
ساء الـيوم ذاته الى حفلة ويـذهبون 

عرس صديق آخر يغنون ويرقصون.
ـــــشـي مع ـــــوت صــــــار    ومـع أن ا
فانه مـا عاد أحد مكترثا الـعراقي كظلّه
فــهـذا يـذهب لــعـمـله مـعــلال الـنـفس به
ــوت بـــســـيــكـــولـــوجــيـــة (كل واحـــد 
ــقـــهى يــشــرب وذاك الى ا بـــســاعــتـه)
وذاك الى الـنرجيـله(ويلعن أبـو الدنيا)
اجلامع حامال مسبحته ومرددا(احلمد
لــــله الـــذي ال يــــحـــمــــد عـــلـى مـــكـــروه
ســـواه)..والــــكل مـــتـــعــــلق بـــاحلـــيـــاة
بــطــريــقــته في تــعــامــلــهم مـع األفـراح
والــفـواجع الـتـي صـارت تـأتــيـهم عـلى

رأس الساعة!
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ونـذكّـر مـعهـد غـالـوب ان الغـضب عـند
الــعــراقـيــ مــا كــان شـائــعــا في عــقـد
اضي ألنهم كانوا سـبعينيات الـقرن ا
فـيه بـحـالـة اقـتصـاديـة جـيـدة وكـانوا
يــقـصـدون الـدول األوربــيـة لـلــسـيـاحـة

VCG «Ë ÊuO «dF «

وكـأنـهـم اليـحـمــلـون اجلـنــسـيـة ــوت  ا
الــعـراقــيـة  ولـيـس لـهم  دولــة  حتـتـرم
و تـــرعى خـــدمـــتـــهم الـــطــويـــلـــة لـــهــا 

انسايتهم بعقل االبوة 
امـس احـتــرق قـلــبي وانــا اشـاهــد احـد
كــبــار عــلــمــاء الــبــلــد يــقــبع فـي احـدى
مـسـتشـفـيـات اربيل حتت اجـهـزة الطب

ا وحزينا  متأ
وهــو االســتـاذ الــدكــتـور قــاسم حــسـ
الــذي اعـطى الــكـثــيـر من الــعـقل الــنـيـر
واخلـــبـــرات وجــمـــالـــيـــات الــعـــلم  الى

االجيال اخملتلفة 
وقد ذهب عـنها اي دولـة نتـحدث عـنهـا 
واستوطن فيها التخلف احلياء والعلم 
وانتشر فيها بعران وهوايش والـفساد 

السياسة ?

ان يـــتــمـــكن مـن احلــصـــول عــلى دواء
والــيــوم جنــد احلـــيــاة لــفــقـــر احلــال 
ستشفيات الـكثير منهم في البيوت وا
مـصابون بجلطـات االمراض ينتظرون

والــله حــزين عــلى مــا يـجــري لــلــنـخب
الـعـلمـية والـثـقافـية من مـآسي حـياتـية
وصــحـيـة تـفــطـر الـقـلـب; مـات الـبـعض
وآخر رحل  دون ـلك راتبا يـحميه  وال
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االمارات
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وال تُـصـعّر خـدك  لـلنـاس وال تـمشي في
األرض مـرحاً إن الله ال يحب كل مختال

فخور ) ? 
تواضع بـالفـقير ألم يـتفـكر من يـصف ا
بـــقـــوله تــعـــالى ( وال تـــمشِ في األرض
مــرحـاً إنك لـن تـخـرق األرض ولـن تـبـلغ
اجلــبـــال طــوال ) ? ألم يُــخــرج الــتــكــبــر
والـترفع أبلـيس من رحمة الـله وملكوت
الئـكة كلـهم أجمعوا الـسماء ( فـسجد ا
 إال أبـليس اسـتكبـر وكان من الـكافرين

 . ? (
WŽËdA  qzUÝË

ـتـصـاغـر لم ـسـتـهـدف ا عـجـيب أمـرك ا
ك فـوصـفت جتـد مـا تـسـتـهـدف به غـر
تـواضعه بالـضعف  ورحت توسم أدبه
ـغريات سـكنـة  وتُشّـبه ترفـعه عن ا بـا

ــغــالي  ومن اخــتط طــريق وصـف بــا
ـتـشـائم  ومن عـصم اآلخـرة وصف بـا
غفل  ال احلرام وصف با نـفسه عن ا
ومـن اختـار طـريق الـعـلم وصف بـغـير
ـوروث وما الـطـمـوح  ومن تـمـسـك بـا
ــتـــخــلف  ومن شـبّ عــلـــيه وصف بـــا
تزمت اخـتار طريق الفضيلة وصف با
 ومـن حــــلـل رزقه والـــــتــــزم شـــــروطه
وصـف بـــالــــقـــد  وكل ذلـك مـــألـــوف
مــــعـــروف مـــشــــاهـــد مـــعــــايش  لـــكن
ـتـواضع ـســتـغـرب كـله أن يـوصف ا ا
سـك  من باب هذب بـا بـالفـقيـر  وا
االســتــهـداف واإلقــصـاء ال اخلــلط بـ
ـتـقـاربـات  فاخلـلط ـتـنـاقـضـات أو ا ا
ــبـذر  والــبــخـيل يــقع بــ الـكــر وا
ــتــهــور  واحلـــريص  والــشــجـــاع وا
دعي  تدين وا تأني  وا واجلبان وا
ـــعــــطـــاء ــــتـــشــــدد والــــدقـــيـق  وا وا
غـفل  لكن ال ـتسـاهل  والطـيب وا وا
ــتـــواضع والــفــقــيــر خــلـط يــقع بــ ا
ـا االسـتـهداف ـسـك  إ ـهـذب وا وا
ن وســوء الـظن والــرغـبـة في الــنـيل 
وفـقه الله فجـعله متـواضعاً مـهذباً هو
هذب تواضـع ا مـا يقف وراء وصـف ا
ـســكـ  ألـيس ديــنـنـا من بــالـفـقــيـر ا
يدعو للتواضع والترفع عن الزائالت (

سيرة ـتتبع لـعجلـة احلياة وتـاريخ ا ا
وسـلـسلـة األحداث الـتي مرت به  يـجد
عنـى الدقيق  بل أنـها شـريعـة غاب بـا
في وصـفـهـا شريـعـة غـاب ظلم لـلـغاب 
وقـهر لكائناتها احلية  فكل شرور بني
الـبشـر تُرتـكب باسم القـرابة والـصداقة
ــا اإلنــســانــيــة  رفــيق والــزمـــالــة ور
ن رافق فـوشى به  وأخ شارك اطـمـأن 
أخـــيـه فـــســـرقه  وجـــار اقـــرض جـــارا
فــأنــكـره  وزمــيل أسّــر زمـيــله فــأفـشى
ســـره  وآخــر أئــتـــمن غــيـــره فــخــانه 
ن أراد وسـوء الـوصف والفـعل  كثـير 
التتبع وما مر به  لكن احلياة تأبى اال
أن تـسـتـمر بـخـيـرها وشـرهـا  فـمثـلـما
لـلـشـر صور وحـوادث ووقـائع  للـخـير
مـثـلـها  فـقـد شـرعت اإلنـسانـيـة وسـنة
احلــيـاة اخلــيــر والـشــر  وبـالــقـطع أن
لـيس في ذلك غـرابة في مـتـناقـضاتـها 
لـــكن الـــغــرابـــة كــلـــهـــا في اســتـــخــدام
ن ــتــنــاقض من األوصــاف لــلــنــيل  ا
اخـتـار احلسن والـطـريق القـو  وهو
ـشـاهـد والسـائـد  فـمن اختـار إمـاطة ا
دعي  ومن األذى عـن النـاس وصف بـا
عقد اخـتار احلذر في العالقة وصف با
 ومـن جتـــــــنـب اخملـــــــالـــــــطـــــــة وصف
بـاالنــطـوائي  ومن انـكب عـلى الـكـتـاب

ظـاهرة في الـعلم  كـبير بـلغـته العـربية
واإلجنـلــيـزيـة  مـنـظـومــة مـتـكـامـلـةً في
الـوصف والتحليل والنقد والتصويب 
مـفضال في تـواضعه وأخالقه وترفعه 
مـعـطـاء في خدمـته  غـزيـر بعـلـمه  فلم
يــجـــد من اغــتــاض من صــفــاته  اال أن
ـغـرد خارج الـسـرب واجملدف يـصـفه با
عـكس االجتـاه   لـتـواضع لـبـاسه وقدم
مــــركــــوبه وانــــكــــفــــائه عــــلى عــــلــــمه 
واخـتـصـاصه بطـلـبتـه  ويقـيـناً أن ذلك
نافق  وتقدم هـو الكامن وراء تصدي ا
ـتكبـر  وتربع الكـذاب  وتخلـف البلد ا
وتــراجع الــكــبـيــر " الــعــراق" الـذي ملء
الـدنيـا وشغل الـبلـدان  بإرثه وتـاريخه
ومـــقــومــاتـه  حــتى تـــمــكن مـــنه الــغث

ُسيء . واستهدفه ا

والـــتـــرفـع عن الـــصـــغـــائـــر تـــوفـــيق 
ـنـصب بـاســتـحـقـاق قـدرة  واعــتالء ا
ـثـمـر بـاحلـجـر غـيـر ويـقـيـنـاً أن رمي ا
ليء متوقع  مـستغرب  واستـهداف ا
ومـــحــاولـــة الـــنــيل مـن صــاحب االرث
ـتواضع مـشـاهـد  لكن أن يـسـتهـدف ا
ــتـــرفع بـــأدبه  والـــعِــالم بـــقــوتـه  وا
بـعلـمه فذلك الفـشل والعـجز كله  رحم
صري الـقبطي عـبد الله الـله الشاعـر ا
جـرجس الـذي ابدع في وصف الـفاشل
ـستـهدف بـبيت من الـشعـر راح خالد ا
مُـــتــنــاقـل ( مألى الــســـنــابل تـــنــحــني
بـــتــواضع ... و الـــفــارغـــاتُ رؤوسُــهن
شـــــوامخُ )  ورحـم الــــلـه اســــتـــــاذنــــا
الــعـالمــة صــالح جــواد الــكــاظم الــذي
ـاجـسـتـيـر  وكان تـتـلـمـذت عـلـيه في ا

بـالـغـفـلـة  ولـيس وراء اسـتـهـدافك هذا
اال الــرغــبــة في الــتــضــلـيـل  والـســعي
بـقصد البلوغ  والـلهثة وراء اعتالء ما
شروعة  عـجزت عن بلوغه بالوسائل ا
حملـدودية قـدرتك  أو ضعف إمكـانياتك
أو مـحدودية مؤهالتك  والالفت أن من
يـستـهدف غـيره بداعـي الضعف  ألدبه
وتـواضـعه  راح يـسـتـخـدم الـشـعـوبـية
الـقائمة على مـخالطة النـاس ومجالسة
الـفـقيـر واالستـماع ألصـحاب احلـاجات
لإليــحــاء بـقــربه من مــعـانــاة الـعــامـة 
وحاجات الغالب  ومستلزمات السواد
األعـظم  عـجـيب أمـرك الـفـاشل لـم جتد
ـك فــوجــهت ســهــام مـــا تــرمي به غــر
ـيــزة والـفـضل اســتـهـدافك الـى حـيث ا
ِـنــة  فـالـتـواضع هـبـة واألدب سـمـة وا
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عـقـولنـا ومعـرفة مـا نـفكـرأونرغب به أو
ـاط تـفكـيـرنا عـلى األقل الـتـعرف الى أ
ــــا حتــــدث(أن لم تــــكن ــــعــــتـــادة.ور ا
قـدبـدأت فـعالً) ثـورة فـي أنـتـاج األغـذية
والــزراعـة جتـعل احلــاجـة لـلـتــجـمـعـات
الـفالحية الكبيرة غـير قائمة. وقد يكون
لكن نوع من التغذية األمـر ما زال بعيداً
ـا يــتـنــاوله رواد الـفــضـاء في شــبـيـه 
رحـالتــهـم اآلن قــد يـــكـــون هـــو الــنـــمط

السائد خالل عقود.
ولم تـقـتـصـر الـثـورة التـكـنـولـوجـية في
بل رافق مـجال الـزراعة واألنـتاج حسب
ـوغـرافيـة هـائـلـة أثرت ذلك تـغـيـرات د
وتـؤثـر في مـصادر الـسـلطـة الـتـقلـيـدية
الـــتي نـــعـــرفـــهـــا وتـــقـــلل مـن ســـلـــطــة
بل ومن األجـتـمـاع األنـسـاني اجلـمــاعـة
كـــمــا عـــهـــدنــاه طـــوال قــرون. هـــذا مــا

سأتناوله في احللقة األخيرة القادمة.

لـقــراءة كـتـابي حـ يـصـدر. أن تـأثـيـر
الـتكـنولـوجيا في الـسلـطة ومـصادرها
. تاريـخـيـاً نقـلت الـزراعة لـيس جـديـداً
مـصادر الـسلطـة من العائـلة الصـغيرة
(الـــصــيــادة واجلــامــعـــة لــلــغالل) الى
ـمـتدة واجلـمـاعات الـفالحـية األسـرة ا
الـتي حتـتـاج الى أفراد أكـثـر لـيعـيـنوا

حتــدثت في احلـلــقـات األربع الـســابـقـة
عن تـأثـيـر التـكـنولـوجـيـا على سـلـطات
الـــــــــــضــــــــــــبـط االجــــــــــــتــــــــــــمـــــــــــاعـي
ومـؤسـسة ـدرسـة ا الـتـقـلـيـديـة(األسـرة
الــــدين) ولـم أحتـــدث عـن مـــا فــــعــــلـــته
بــالــدولــة كــمــؤســســة ضـبـط لــتـشــعب
وأتـرك من يـريــد مـعـرفـة ذلك ــوضـوع ا

قـريـب من عـصـر(مارد) مـصـباح عالء
(مـن الناحية الـدين الذي قد يقـلل كثيراً
ـــاديـــة عـــلـى األقل) حلـــاجـــتـــنـــا الى ا
ـادي.أن الــتـعـاون الــبـشـري لالنــتـاج ا
الـزمن لن يـطـول حـتى يصل عـلـمـاء ما
يــسـمـى بـأنــتـرنــيت األشــيـاء والــذكـاء
األصـطناعي AI الـى أختـراع جهاز أو
شيء(ال نــســتـطــيع تـخــمــ مـاهــيـته)
يـتـمـكن من تـلـبـيـة كـثـيـر من حـاجـاتـنا
وال حــتى بــاحلـديث لــيس بــكـبــسـة زر
مـعه ولـكن بـأتـصاله بـعـقـولنـا لـيـعرف
ـاذا نـفـكـر ويـوفـره لـنـا قـبل ان يـرتـد
. الـيـنـا طـرفـنا. هـذا الـيـومـقـد بـدأ فعالً
لـــدي صـــديق يـــرأس أحـــدى شـــركــات
انـذكاء االصطـناعي الكبـرى في أمريكا
وهـو يحدثـني عن قفزات هـائلة لم أكن
حـتى أحلم بها مـن قبل في مجال قدرة
الـذكاء االصـطنـاعي على الـتواصل مع
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فـي احلـراثــة والــســقـي وتـنــظــيـم الـري
والـسدود واحلصـاد. حينـذاك بدأ يزداد
تـاثــيـر اجلـمـاعـة وسـلـطـتـهـا. رافق ذلك
ـــوغــــرافي فـــرضـــته احلـــاجـــة ـــو د
األقـــــتــــصــــاديـــــة. ثم جـــــاءت الــــثــــورة
الـصنـاعية لـتنـقل السلـطة الى مـستوى
أعـلى من التـنظيم والـتنسـيق اجلماعي
سـتوطـنات بـخـاصة بـعد أن تـوسـعت ا
الــــســــكــــانـــيــــة وأزداد عــــدد أفــــرادهـــا
ـدن الـكـوزمـوبــولـيـتـانـيـة. وأنـتــشـرت ا
رافق هذا االنتقال في مصدر الطاقة من
الـــعـــضـالت الى الـــبـــخـــار ثم الـــوقـــود
أنـتقـال سـلـطوي األحـفـوري والـكهـربـاء
ـاثل فرضه هذا التحـول التكنولوجي
الـهـائل.فتـحولت سـلطـات احلاكـم من
الـــســـلـــطــة اآللـــهـــيـــة والـــديـــنــيـــة (في
اجملــتـــمــعــات الــبــدائـــيــة) الى ســلــطــة
الــتـقـالــيـد والـعـصــبـيـة والــتـغـالب (في

الى أن اجملـتمـعات الـزراعيـة والبـدوية)
أنـتهت الى سلطـة الشعب التي ما زالت
أشـــــكــــالـــــهــــا فـي تــــطـــــور ونــــكــــوص
وبـسـبب مــسـتــمـرَين.أمـا الــيـوم فــأنـنــا
ـعـدل الــثـورة الـرقـمــيـة الـتي تـتــطـور 
بـدأنــا نـشــهـد ــكن تـصــوره ســرعـة ال 
وبـــروز عـــودة نـــحــــو ســـلـــطـــة الـــفـــرد
الـفردانـية individualism حـتى داخل

اجملتمعات ذات الثقافة اجلماعية. 
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وأذا كــــان أبــــو عــــلـم األجــــتــــمــــاع(أبن
خــلــدون) قـد أرجع الــتــعـاون الــبــشـري
الـذي هـو أساس مـا أسمـاه العـمران أو
األجــــتـــمـــاع ألى عــــدم قـــدرة االنـــســـان
عيشية ـفرده على تلبية كل حاجاته ا
وحــاجـته الــعـضــويـة والــوظـيـفــيـة الى
اآلخــرين لــكـي يــتم الــتــعــاون وأشــبـاع
فأنـنا بـتنا اديـة احلـاجات الـنفـسيـة وا
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لــيس بــالــقــد شـيــده احلــاج عــلـون..كي
يـؤدي سـكان الـقـريـة الـصـلـوات اخلـميس
وصاله اجلــــمـــعــــة وصـــلــــوات رمـــضـــان
والـتـراويـح واالعـيـاد وبــ فـتـرة وأخـرى
يـتكـاتـفـون لـتـرمـيـمه وسـد الـنواقـص فيه
عـند قـرابـة الشـهر نـزلت عـلى هـذه القـرية
الـرحـمـة االلـهـيه حـيث قـرر مـتـبـرع نـسف
اجلـامع القـامـةجـامع جـديـد  يـتـسع لـعـدد
ـصـلـ ويـكــون مـعـلـمـا ديـنـيـا اكــبـر من ا
تـعـتـز به الـقـريـة وحـتى يـتـسـنى لـشـيوخ
ــارســة طــقـوســهم الــقــريــة وشـبــابــهــا 
الـديـنـيـة خالل الـشـهـر الفـضـيل  نـصب
سـرداق كـبـيـر زود بـاثـاث اجلـامع الـقـد
..من حــ ألخــر يـتــســنى لي الــصالة في
هـذا السرداق واجد متعة في هذه اخليمة
ـــانــيـــة اخلـــالــيـــة من ادوات الـــتــرف اال

طرقها وأصبحت حتف شوارعها بأنواع
تخصـصة في بيع اخلضراوات احملـال ا
ـواد االنـشـائـيــة والـغـذائـيـة واالفـران وا
ومـــحــال احلالقـــة والــقــصـــابــة في هــذه
ـرضى ومـدرسـة الـقـريــة عـيـادة لـعـالج ا
ابـتدائـيـة ومتـوسـطة ويـتـوسطـهـا جامع

الثوار قرية نائية تقع في ضواحي مدينه
بـغداد إداريـا تابـعة لـناحـية الـرشيـد هذه
الـقرية الـتي يبلغ تـعداد مـنازلهـا اكثر من
رور مـئـة مـنـزل تـقع بـالـقرب مـن طريـق ا
الـــســريـع رقم (١)  ارتــدت ثـــوب الــقـــريــة
الـعـصــريـة بــعـد عــام ٢٠٠٣ حـيـث عـبـدت
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بغداد 

ـــادي الـــذي يـــزين والـــزيـــنـــة والـــبــــذخ ا
مـساجـدنـا وتمـر بي الـذاكـرة على مـسـجد
الــرســول( صــلـى الــله عــلــيه وســلم )يــوم
كـانت جدرانه من الـط والـ وسقفه من
ســعف الــنــخــيل وتــخــرج مــنـه مــؤمــنـون
صـادقون يـحـبون الـله ورسـوله ويسـعون
ـنـكـر واسـأل هل ـعـروف ونــبـذ ا القـامـة ا
انيـة مكانا ثل هـذه اخليمـة اال سـتكون 
ـعــلم لــلــمـنــاطق والــقــرى الــتي تــفــتــقــر 
ـاني? يــتـربـى فـيه الــشـبــاب عـلى آداب ا
اإلسالم ويـسيـرون على خـطى الصـاحل
من األئـمة والـصحابـة  ليـكونـوا صاحل
لـوطنـهم وأسرهم ويـغـذون عقـولهم بـكتب

ان وتتعطر  اإل
ا افـواهم بذكر الله اللهم عجل في اخلير 

فيه مصلحة العباد والبالد.

ـتداول بـ الـنـاس في الـعالقـات العـامـة إذا أردت أن تـمتـدح شـخـصـاً عمل من ا
ؤثر في فردة مـفهومها ا عمالً حسـناً معك تقول له: أنّك أصيل. وقـد يكون لهذه ا
الـتلـقي عنـد اآلخر إذ تدفـعه إلى عمـل اخلير وإبـداء اجلمـيل مع النـاس عامـةً. بيد
ـعانـي بدأت تـفقـد بـريقـهـا اليـوم بفـعل الـتهـالك عـلى العـصـرنة ورمي كل إنَّ هذه ا
مـاهو قـد وراء ظهورنـا. وقد ندرك مـانقـترف من أخطـاء لكـننا نـسعى بـكل اجلهد
من أجل الـلهـاث وراء مـاتسـمى (احلـداثة) في جـمـيع مفـاصل احلـياة وحـيـثيـاتـها
داركنا واحساساتنا في وضوع متى سوف نستجيب  ويبقى الـسؤال األهم في ا
انــتــهــاج األصــلح من األمــور? وكــيف نــواجه احــبــاطــات الــســيــاســة واإلقــتــصـاد
ستفـحل في مضام واقعـنا السائد??. واإلجتمـاع والثقافة في ظل هـذا اإلرباك ا
عة غـيـر مُغـنٍ للـعـبور إلى جـادَّة الـصواب ـا يـعدُّ تـنـاول القـضـية بـطـريـقة مـوسـَّ ور
واحلـفـاظ عـلى هــويـتـنـا من اإلنــهـيـار والـتــداعي عـلى الـرغم من حــرص كـثـيـر من
ـة في حـيـاتـنـا من أجل بـلـورة هـذه ـفـكـرين الـعـرب عـلى جتـديـد األسـالـيب الـقـد ا
ـاضي ــومـة احلــبل الــســري الــذي يـربـط ا األفـكــار وضــرورة الــتـمــسك بــهــا لــد
بـاحلـاضر اجلـديد وقـد أثـبتت الـتجـارب الـعمـليـة لـلشـعوب الـنـجاح الـذي أصابـها
بفعل اإللـتزام الواعي ببعض األعراف احلميدة واحلرص على فرز ماتمخضت عنه
ـعاصرة من مستحدثـات في عالم الفكر واألدب والتكـنولوجيا; ألنَّ العامل احلياة ا
األسـاس في جنـاح أي عمل هـو اإلنطالق من أُسس ثـابتـة واإلرتكـاز على خـلفـيات

ثقافية تهيمن على النسق احلضاري للشعوب. 
ولـو تدبَّرنـا واقعنـا السيـاسي اليوم جنـد أن كلَّ اخلطوات الـتي نسيـر عليـها تفـتقد
إلى الـعالقة الـوثيـقة ب اجملـتمع واألُطـر السـياسـية في االجـراء لذلك بـقيت نـسبة
الفتور تـتصاعد شـيئاً فشـيئاً مع مرور الـزمن حتى بدت العـزلة اجملتمـعية عن هذه
ـانـيـة هو األُطـر واضـحة جـلـيـة وقد يـكـون مـسـتوى األقـبـال عـلى اإلنـتخـابـات الـبر
الـدلـيل الــسـاطع الـذي اليـقـبل الـشك فـي هـذا الـشـأن. ولـيـست ردود األفـعـال هـذه
ها تـرتـبط بـعوامل عـدَّة مـنـها; اقـتـصـادية ها مـحض صـدفـة بل إنـَّ اعـتـباطـيـة أو أنـَّ
واطن الـعراقي الذي اعـتاد عـلى رعايـة الدولـة له اصطدم واجـتمـاعية وثـقافـية. فـا
بعد عام 2003 بواقع جديـد جتلّى في التسابق الدنيـوي احملموم ب أبناء طبقات
اجملـتمع الذي تـرك آثاره السـلبيـة على طبـيعة الـعالقات اإلجتـماعيـة والثقـافية هذا
لمـة شتات األمور فضالً عمـَّا شاب احليـاة السيـاسية من إربـاك وعدم توفـيق في 
الي الذي اسـتغل هذه الـتي بعـثرها الـتغيـر السيـاسي وشيـوع الفسـاد اإلداري وا

الفوضوية في األداء. 
واطن من جهة وبذلك سجلت الـعملية السياسية تراجعاً ملحوظاً في العالقة ب ا
والدولة من جهـةٍ أُخرى كذلك اتسعت الهوة التي تفصل الكيانات السياسية بفعل
صـلحة الوطنـية العليا تعاظم أزمة الـثقة ب أطرافـها وانعدام اجلديـة في تغليب ا

صالح الفئوية الضيقة . على ا

dOCš .d  wKŽ
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الـفـريق الـقـوي عـنـدمـا قـاده مدربه
الــشــاب احـــمــد عــبــد اجلــبــار الى
اجنـازين كـبـيـرين حـيث الـبـقاء في
الدوري في رحـلة معـقدة كـما حقق
االهم عنـدما انـتقل لـنهـائي الكأس

الـــنــقـــاط الــتي خـــدمــته فـي فــتــرة
التـراجع وحـقق أسعـد عبـد الرزاق
والعـبي نـفـط الـبـصـرة قـرار الـبـقاء
يدان بعد االستفـادة من مباريات ا
وقف وقـف وظهـر الكـرخ  ودعم ا

ــرحـلـة الـثـانـيـة وجنح كـثـيـرا في ا
ــبـاريــات فـي مـلــعــبه وواجه اهم ا
حتــديـات الــذهــاب لـكــنه تـوقف عن
اضافـة النـقاط بـعد انـحسـار نتائج
اخر لـلمبـاريات حتى في عـقر الدار
وسم ولم يتمكن مقارنه مع بداية ا
قدمة من احلفاظ على احـد مراكز ا
ــكن الــتــقـلــيل من االربــعـة لــكن ال

شأن اجملموعة.
ÂU²²š« qC «

وافضل اخـتتـام كان لـلنـجف بفوزه
على الـزوراء في الشـعب وجعل من
ــوسم خــتــامه مــسك رغم تــذبـذب ا
نـــــتـــــائـــــجه ذهـــــابـــــا وايــــابـــــا في
اخـراجلوالت لـكـنه كفـر عنـهـا بقـهر
الــزوراء لــيــبـــقى ســابــعــا وافــضل
الـوافـدين الـثالثـة كـان نـوروز الذي
اجــتـــهــد واصـــاب بـــعــدمـــا تـــمــتع
ــــكـــــاسب االر ض فـي الــــنــــصف
الـثاني مـن الدور ي بـدو ن خـسارة
وهـذا بـحـد ذاته عـمل جـيـد لـلـفريق
الـــذي تـــمـــكن وبـــثـــقـــة مـــواجـــهـــة
شـاركـة الـناجـحـة بـعد صـعـوبـات ا
ــركــز الــثــامن في ســجل حتــقــيق ا

الترتيب العام.
qOÐ—«  UÐuF

وواجه اربـيل صـعــوبـات حـقــيـقـيـة
وفـشل في اكـثـر من مـناسـبـة ذهـابا
واكـلته الـنتـائج في الـبدايـة قبل ان
يـــســتــعـــيــد تــوازنـه بــوجــود نــزار
مـحـروس لـكـنه انـتـكس مـرة اخـرى
قـبـل ان يـعـبـر عن نـفـسه ويـتـواجـد
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دعـا وزيـر الــشـبـاب والــريـاضـة
رئــيس االحتــاد الــعــراقي لــكــرة
الــقــدم عـدنــان درجــال الــوسط
الــريـــاضي الى عـــدم الــقـــلق من
ســحب خـلــيـجي  25من الـعـراق
في حال حدوث خـروق امنية او

اي تطورات اخرى في البلد.
وقــــــال درجــــــال فـي تــــــصــــــريح
صحفي دعونـا نتفاءل فال داعي
ـــوافـــقــة لـــلــقـــلق الســـيـــمــا ان ا
اخلــلـــيـــجـــيــة صـــدرت كـــمــا ان
الـوضع االمنـي في العـراق جـيد
جـــدا وبــــتـــحـــسن مــــســـتـــمـــر ال

يستدعي التخوف.
 واوضح ان الــعـراق اسـتـضـاف
ـــنــتـــخــبــات عــدداً كــبـــيــراً من ا
اخلـليـجيـة والعـربيـة واالجنـبية
وبــطــوالت مــخــتــلــفــة غــيــر كـرة
الـــقـــدم وكـــانت االنـــطـــبـــاعـــات

لـلـوفـود الـقـادمـة لـلـعـراق جـيـدة
كن. ومضت على افضل ما 

واشـــار درجــــال الى ان الـــدولـــة
وضوع متـعاونـة جدا في هـذا ا
وسـتـكـون هنـاك جلـانـاً مشـتـركة
الجنــــــاح مـــــــهــــــمــــــة الــــــعــــــراق
باستضافته لبطولة خليجي 25

في البصرة.
…bOý— W uJŠ

وبــشـــأن احلـــاجـــة في تـــنـــظـــيم
بطولة خليجي  25 إلى ميزانية
ــا رُصـد هـا بـ مـالـيــة أكـبـر 
درجــال "بـالــتـأكــيــد الـيــوم نـحن
ندعـو حكومـتنـا الرشيـدة لرصد
االموال الـكافـية ونـحن مطـئنون
ونطالب بثـقة عالية السـيما بعد
حــصـــولــنـــا عــلـى قــرار نـــهــائي

الستضافة البطولة.
وتابع في السابق كنا نتردد في
ــبـالغ ــطــالــبـة بــتــخــصــيص ا ا

للـبطولـة الننا كـنا غير مـتأكدين
من اقــامــتـهــا في الــبــصــرة لـكن
وضـوع مخـتلـفاً الـيوم اصـبح ا
وسـنـقدم طـلـباً حلـكـومتـنـا بغـية
يـزانية الـتي نراها تخـصيص ا

كافية الستضافة البطولة.
واردف بــــالــــقــــول بــــأن رئــــيس
الوزراء ابدى استعداد احلكومة
ـبـالغ لـدعم الـبــطـولـة وتـوفــيـر ا
الــكــافــيــة السـتــضــافــتــهــا عــلى
مــســتـــوى عــال وبــشــكل جــيــد"
ــقـــبــلــة مــؤكـــدا ان الــبــطـــولــة ا
سـتـكـون استـثـنـائيـة وسـنـسعى
ألن تــــــــــكـــــــــون افـــــــــضـل مـن كل

البطوالت السابقة.
ولـــــفت درجــــال الـى ان الــــعــــمل
ـوافــقـة اخلـلـيـجـيـة تـضـاعف بـا
الستضافة البصرة للبطولة و
وضع خـطـة مـتـكـامـلـة وتـشـكـيل
الــلـــجـــان وســتـــكـــون الــبـــصــرة

جــــــــاهـــــــــزة مـن كل اجلـــــــــوانب
التنظيمة واالدارية والفنية قبل

انطالق البطولة باسابيع.
وفي سـياق مـتـصل أمـر درجال
بتشكيل جلنة حتقـيقية مستقلة
مـن اعــلى اجلــهــات في الــوزارة
قـدمة ضد للـبت في الـشكـاوى ا
احتـــاد اجلـــمـــنـــاســـتك الظـــهــار
ـقـصرين احلـقـيـقـة ومحـاسـبـة ا
جتــاه الـلـعـبــة .وجـاء ذلك اثـنـاء
اسـتـقـبـاله لـعدد من ابـنـاء لـعـبة
ــثـلــ بــاحتـاد اجلــمـنــاســتك 
اللعـبة وقسم من الـهيئـة العامة
ـنــتـخــبـات الــوطـنــيـة والعــبي ا
واســتـــمــاعه لـــلـــشــكـــاوى الــتي
قـدمــهـا الــوفـد.وقــال درجـال في
بــــيــــان إن الـــوزارة تــــقف عــــلى
مـسـافة واحـدة من اجلـمـيع وما
يـهـمـهـا هـو لــعـبـة اجلـمـنـاسـتك
ـــدربــ وابــنـــاء الــلـــعــبـــة من ا

الـتزويـر ورغم تعـرضي لـتهـديدات
وضــغـوطــات لــكــنــني مع اجلــهـاز
ــســـاعــد لم نـــتــراجع عن الـــفــني ا
مــــــبـــــدأنــــــا هـــــذا.واشــــــار الى ان
ــانــيــ وعـســكــريــ حــاولـوا بــر
الــضــغط عــلــيــنــا إلشــراك العــبــ
بــأعــمــار مــزورة لــكن واجــهــنــاهم

بـــشـــجــــاعـــة ولم نــــتـــراجع وكـــان
ـنـتخب اصـرارنـا جاداً فـي ابقـاء ا
الـــعـــراقي لـــلـــنـــاشـــئـــ خـــالٍ من
ـنتـخب الـعراقي الـتـزوير.وأحـرز ا
ـركـز الثـاني في خـتام لـلـناشـئ ا
بطولة غرب اسيا بعد خسارته في
باراة اخلتامية امام لبنان 0-1.  ا
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الـهـولـنديـة".وتـابـعت بـاوف الـتي مـنـحت وسـاما
فـخريـا مـن االحتـاد الـهولـنـدي فـي عام 2017
فـقط أولـئك الـذين أثـق بـهم كـانـوا يـعرفـون قـبل
ــنــهــجي وإســاءة الــيــوم االعــتــداء اجلــنــسي ا
استخدام الـسلطة والتنمـر والترهيب والعزلة
التي واجهتـها كالعبة ومدربة للمنتخب في كرة
الــقـدم الــهــولـنــديـة".وأردفت قــائــلـة "عــلى مـدى
اضية حاولت التأكد من أن السنوات الـقليلة ا
يـتم الـتـحـقـيق في هـذه الـقـضيـة بـطـريـقـة عـادلة
ومــنـصــفــة من قــبل ســلــطــات كـرة
الـقــدم الـهــولــنـديــة ولـكن دون
جـــــــــدوى. فـــــــــضـل بـــــــــعض
األشـخـاص عـدم اإلعالن عن
هذا االغـتـصاب واالعـتداءات
اجلنـسيـة بدالً من أن يـقدموا
لي الـــدعم الـــذي أحـــتــاجه
لــــلـــحـــديـث عن هـــذه

القصة".

دينة الرياضية في البصرة WM¹b∫ ملعب ا

قبل وصـول فريق نادي الكرخ الى نهائي بطـولة كاس العراق لكرة القدم  عن
ـوريـتـاني جـدارة عـلى حـسـاب فـريـق نـادي الـزوراء  بـهـدف عـكـسي سـجـله ا
احلـسن حـوبــيب في مـرمى فـريـقه  اسـتــأثـر اداء الـكـرخ ومـردوده في بـطـولـة
ـمتـاز  باهـتمـام واشادة الـراي العـام الريـاضي  اذ فاز عـلى فريق الدوري ا
نادي الـشرطة في ملعب الشعب الدولي ..وقبلها تعادل مع فريق نادي النجف
في مـلـعب الـنجف الـدولي  بـخالف نـتـائج اخرى جـسّـدت هـوية فـنـيـة متـمـيزة
لــكـرة الـكـرخ الـتي تـعـتـمـد كـلـيـاً مـنــذ اكـثـر من عـقـد من الـزمـان عـلى الـوجـوه
ـتطـور احمـد عـبداجلـبار الـواعـدة .. الكـادر التـدريـبي القـد اجلـديد بـقيـادة ا
ومسـاعده النشط حيدر عبيد  كان على ثقة (كاملة) بان الكرخ سيكون خارج
ـركز حسـابـات الـهـبوط الـى دوري الدرجـة االولى  رغم ان الـفـريق كـان في ا
اهـر الى قـيادة الـفـريق في مبـاريـات بطـولة الـثـامن عشـر عـندمـا عاد الـثـائي ا
ــمـتـازة .. وفي حـالـة انـسـجـام وتـوافق تـام بـ االدارة دوري انـديـة الـدرجـة ا
والــكــادر الــتـدريــبي  اطــلـق رئـيـس الـنــادي الــدولي الــســابق شــرار حــيـدر 
تصريـحات متفائلة في مناسبات مختلفة شكلت دعماً معنوياً هائال للفريق في
ـنصـبه الفـني على رأس بـاريات الـتي اعقـبت مغـادرة الكـاب رزاق فـرحان  ا
ـمتـازة .. اذ تباهى الـرئيس شرار الكـادر التدريـبي في دوري انديـة الدرجة ا
بقـدرات ومؤهالت العبي فريقه  وكفاءة الكادر التدريبي  ,وقال لوسيلة اعالم
يـزا في عـملـه  ولن نتـراجع عن مـشروعـنا مـحـليـة ان نـادي الكـرخ سـيبـقى 
القـائم منذ سنوات  باالعتماد على الالعب الصاعدين  واستقطاب الالعب
ـربع الـذهـبي الـشـبـاب ايــنـمـا كـانـوا  واشـار الـى ان فـريـقه لـيس طـرفــا في ا
ـبي بـاكـثر من مـتـاز ولـكنه رفـد مـنـتخـبـات الوطـني و الـشـباب واالو لـلـدوري ا
خمسة العب  ,وذكر أن تـقي فالح وعمر عبدالرحمن عياضية ويوسف فوزي
وشـهـاب رزاق ومـنـاف يـونـس واحـمـد صالح ومـصـطـفى ولـيـد وحـيـدر مـاجـد
وحسن محـمد وكرار سعيد وجعفر عبيس وعمار عبدالعزيز وعبد سليم حماد
وكامل حـميشة والنجم حسن عبـدالكر (قوقية)  مشاريع نـوعية سيكون لها
ـسـتـقـبل الـقـريب .. وردد رئـيس نـادي الـكـرخ الـقـول ان ناديه شـأن فـني في ا
الية التي حتصل عليها بعض االندية لكان (لو) يـحصل على ربع االمتيازات ا
لفـرق ناديه وعـلى مسـتوى كل االلعـاب الريـاضية  ,شـان غيـر الذي هـو عليه ,
ـدلّـلـة الــتي تـتـمــتع بـحـظـوة ورغم ان هـذا الــتـصـريح ازعج ويــزعج االدارات ا
ـفتوح الي الـعام ا استثـنائـية مـن قبل احلـكومـة غير الـعادلـة من جهـة الدعـم ا
لـهـا  ,اال ان رئـيس نـادي الـكـرخ  ,ال يـكـتـرث لـرد الـفعل  ,ويـقـول احلق كـلـمـا

استدعى ذلك.
ـباراة النهائيـة لبطولة كأس الـعراق  وأقول يجب ان يكون فريق  وأعود الى ا
نادي الـكرخ حـذراً  و ال يذهب عنـاصره بـعيداً فـي التفـاؤل  ويؤسـسوا على
ـمـتازة  والـكـأس  تـصورا الـنـتـائج االيجـابـيـة االخيـرة في بـطـولتي الـدوري ا
واحـداً وهـو انـهم فـائـزون ال مـحال .. مـنـافـسـهم فـريق نـادي الـكـهـربـاء ال يقل
طمـوحا عن الكرخ في الفـوز بكاس العراق خاصة وانه
ـباراة النهـائية وخسر تأهل قـبل ثالثة مواسم الى ا
بـصعوبـة امام فريـق نادي الزوراء بـهدف واحد ال
غير .. اتفق مع من يقول ان مجرد وصول الكرخ
الى نـهـائي كـاس الـعــراق هـو اجنـاز ولـكن يـبـقى

االهم من ذلك هو التتويج باللقب.
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وصف مـدرب مــنـتــخب الـنــاشـئـ
الـعـراقي لكـرة الـقدم حـسن كـمال
بـطـولـة غـرب اسـيـا الـتي اخـتـتمت
في األردن مــؤخـراً بــأنــهـا فــاشــلـة
بـامتـيـاز وافـتـقـدت للـعـدالـة فـيـما
ــدرب الـوحــيــد الـذي اعــتـبــر أنه ا
مــنع تــزويــر أعــمــار الالعــبــ في
ــنـتــخــبــات الــعــراقـيــة لــلــفــئـات ا
الـعـمـريـة. وقـال كـمـال في تـصريح
ــنــظم صــحــفي ان األردن الــبــلــد ا
لــبــطـولــة غــرب آسـيــا لــلـنــاشــئـ
اسـتغل الـبطـولة لـصاحله وحـكام
الـبـطـولـة كـانـوا سـيـئـ وهي من
افــشل الــبـطــوالت الــتي شـهــدتــهـا
نتخب النسخ الـسابقة. وبـ ان ا
الـعـراقي واجه عـقـبات مـنـهـا سوء
ــلـــعب الـــرســـمي الــذي أرضـــيـــة ا
احـتـضن مــبـاريـات عــلى مـسـتـوى
عالٍ وضـعف االعـداد رغم دخولـنا
ـعـسـكر فـي تركـيـا خـضـنا خالله
مـــبـــاراة واحـــدة فــقـط مع شـــبــاب
انـطالـيا وهي غـيـر كافـية رغم أنـنا

عـلـيهـم لكن كـنّـا نـحتـاج الكـثر من
مــــبـــاراة قــــويــــة لـــكـن لم تــــســـنح
درب الـفـرصـة.واعـتـبـر كـمـال انه ا
الـوحـيـد الـذي ألـغى تـزويـر أعـمـار
الالعــبـ في مــنـتــخـبــات الـفــئـات
الـعـمريـة ومـنتـخب الـناشـئـ هو
اول مــــنـــتــــخـب عــــراقي خــــال من

الك V∫ ا ²M

نتخب التدريبي 
الناشئ بكرة
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نتخب العراقي لكرة السلة إلى سنغافورة للمشاركة في بطولة آسيا . توجه ا
نـتخب أنهى مـعسكـره التدريبـي الداخلي الذي وقال عضـو احتاد السـلة خالـد جنم في تصريح صـحفي ان ا
أقـيم في السـليـمانـية وأجـرى آخر وحـدة تدريبـية اسـتعـدادية له بـعد عـودته من السـليـمانيـة أمس األحد في
قاعة الـشعب لأللعاب الرياضـية ليتوجه اليـوم إلى سنغافورة. وأضاف جنم أن اجلـهاز الفني اختار الـتشكيلة

ـنتخب الـعراقي لكرة الـسلة خاض ـنتخب العـراقي إلى جانب منـتخبي مالـيزيا والـيابان. وكان ا التي ستمـثل العراق في الـبطولة. وسـيلعب ا
عدداً من اللقاءات الودية مع فرق محلية في معسكره في السليمانية استعداداً لبطولة آسيا.

اخلـــــــــلل أوال وحـل اخلـالفــــــــات و
االمور باقل اخلسائر .
»öD « s¹«

وكــان عــلى الـــطالب ان يــحــقــقــوا
زيد في ظل الـظهور الواضح في ا
أغـــلب فـــتـــرات الــدوري وفـي ايــام
قـحطـان جـثيـر لكـنـهم افتـقدوا إلى
وقف في األمـتار األخـيرة تعـزيـز ا
عندمـا بقي الفـريق يلعـب بصفوف
مــفــكـكــة لم تــســتــطــيع أن تــعـكس
نـفـسـهـا قـبل ان جتـعل من نـفـسـها
وقع الـثاني الـذي تمـنوا ضـحيـة ا
ان يذهب الي فريق اخـر اال للغر
اجلــويــة في الــلــحــظــات األخــيــرة
وابــتـعــدوا عن حتـقـيق طــمـوحـات
جـمـهــورهم الـذي بــقي يـنــتـظـر ان
يــتـحــقق مــركـز الــوصــافـة لــكــنـهم
تـخـلـفوا وتـراجـعـوا ثـالـثـا بـسـبب

تأخر خطواتهم في االخير.
5/UG « “dÐ«

ـ كــان الـنـفط الـذي وابــرز الـغـا
ــوقع الـرابع بــاسـتــحـقـاق حـسم ا
بـــعــــدمـــا وضع اغـــلب مـــبـــاريـــات
ــرحــلــةالــثــانــيــة حتت ســيــطــرة ا
مـجمـوعة شـبابـية حـققت اكـثر من
احملـــدد لــهــا بـــعــدمــا رفـــعت رايــة
الـــتـــحـــدي حـــتـى الـــدور االخـــيـــر
والـتقـدم والوصـول لـلمـركز اجلـيد
ـربع الـذهـبـي كـما والـتـواجـد في ا
أطـلق عـلـيه بـاسم قـاسم ومـا يـقال
عـن الـطالب يــنـطــبق عــلى الـوسط
الـــذي انــــطــــلق كــــالـــصــــاروخ في

ـوقع الـسـادس شيء وتـعــطل في ا
ــتع ويـســتــمـتع والن الـفــريق لم 
مــعه انـــصــاره خالفــا لــلــبــطــوالت
الـسـابـقــة وسـيـكـون بــعـيـد من ايـة
مشـاركة خـارجيـة وكان حـال لسان
االنــصــار يـقــول ان افــضل رد عـلى
ـــــشــــــاركـــــة احملــــــبـــــطـــــة عـــــلـى ا
هوالـتحـضير بـوقت مبـكر لـلموسم
ــوجـود بـعــنـاصـر ـقـبـل وبـدعم ا ا
ــقـــدورهـــا الـــدفـــاع عن ســـمـــعــة
االبيض الذي لم يـتألق منه إال عدد
ال يـــتـــجـــاوز أصـــابع الـــيـــد وهــذه
مـــهـــمــةاالدارة الـــتي مـــؤكــد أنـــهــا
شـعرت بـحـرج شديـد امـام جمـهور
الـفـريق الـكـبيـر مـا يـتوجب عـلـيـها
البدء بـاخلطوة األولى نـحو اجراء

التغيرات في الوجوه.
W¹u'« W U Ë

وخــرج اجلــويــة بــاحلــد األدنى في
وسم الذي خسر به لقبي الدوري ا
والـــكـــأس قـــبل ان يـــتــمـــكن بـــشق
االنــــفس احلــــصـــول عــــلى مــــركـــز
الــوصـــافــة الــذي خــفـف من تــوتــر
جمـهوره الـذي قبل به كـونه افضل
من تـرتـيب الـطالب والـعـدو الـلدود
الزوراء لكن تبقى خسارتي اللقب
راسـخـة فـي االذهـان وسط مـشـاكل
فـنيـة وإداريـة وجـماهـيـرية وال زال
الـنـادي يـعـيش حـالـة من االنـقـسام
غـير مـألـوفة عـندمـا ارتـفع احلديث
مؤخرا عن وجود ادارتـ تتبادالن
االتهـامات لكن االهم الـتأشـير على
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يبقى اخلميس الثالث من حزيران
ـاضـي عـالـقـا في أذهـان جـمـاهـيـر ا
الــقـاسم وإدارة الــصــنــاعـة بــعــدمـا
ـمـتاز ضـمن الـفـريـقـ الـبـقـاء في ا
ــشــاركـــة لــيــســـتــمــر االول هـــدف ا
لـلمـوسم الـثالـث توالـيا بـتـعادل مع
ــطـــلــوب وتـــفــادى الـــوسط وهـــو ا
الـوافـد لـلـبطـولـة شـبح الـهـبوط في
الــلـــحــظـــة األخـــيــرة بـــتــعـــادله مع
اجلــويـة وحتــقــيق هــدف مــشــاركـة
ـــوسم الـــذي شـــعـــر به جـــمـــهــور ا
الـديـوانـيـة الـكــبـيـر بـاإلحـبـاط والم
الـهـبـوط بـعـد الـتـعـادل مع الـشـرطة
حـيـنــمـا فـرط بــالـكـثـيــر من الـنـقـاط
بسـبب تراجعه مـن البدايـة والفشل
في مـيـدانه ولم يـتـمكـن اخلروج من
مـنـطـقـة الـهـبـوط لفـتـرة طـويـلـة في
وضع اثـار غـضب جمـهـوره الكـبـير
الذي يـدرك االختالف الـكبـير في ان
متاز منه لالولى يلعب الفريق في ا
ـسابقت والنهم عايشـوا مشاركة ا

اكثر من مرة.
¡«—Ëe « W J½

كما شهد يوم االختتام نكسة اخرى
للزوراء بعدما سقط على عماه امام
الـــنــجف وسـط احــتـــجـــاج غــاضب
ـشاركـة و النـتائج جلـمهـوره على ا
ـوقع عـنـدما حـضـر عـدد قـليل لم وا
تــــألـــــقه حــــتـى وحــــدات الـــــفــــريق
الـتدريـبـية قـبل ان يـغادروا الـشعب
بـغــصـة ومــرارة عـنــدمـا انــتـهى كل

في احلادي عـشر الذي يـعد مـقبوال
من وجــهـة نــظــر االنـصــار وتــمـكن
احـــمـــد خـــضــيـــر من قـــيـــادة نــفط
ميسان بالشكل الذي جنبه الهبوط
بــعـدمــا جــمع الـفــريق الــعــديـد من

وهذا عمل جيد
لـــــــلــــــــمـــــــدرب
واالعــــــــــبـــــــــ
بانتـظار خطف

اللقب.

ايوب
اديشو
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أكـــدت صـــحــــيـــفــــة الـــريــــاضـــيـــة
قبلة لطرح رحلة ا السعودية أن ا
تـذاكـر مـونـديـال قـطر 2022 بـداية
من غـد وسـتُــغـلق مـرحــلـة احلـجـز
ـقبل أبوابـهـا يوم 16 أغسـطس ا
وهى فرصة ذهبية القتناص مقعد
في مـــبـــاريــات الـــبـــطــولـــة نـــظــرًا
حملـدوديـة التـذاكـر بـعد بـيع قـرابة
مـــلـــيــون و800 ألف تـــذكــرة خالل
ـاضـيـة حــسـبـمـا أكـدت ـراحل ا ا

الصحيفة.
وذكـرت الـصـحـيـفـة فى تـقـريـرها
ـقـرر طرحـهـا فى تلك أن الـتـذاكر ا
ـرحـلة تـشـكل الـغالـبـية الـعـظمى ا
ــــتـــبـــقي مـن الـــرصـــيـــد ا
ـونديال لتـذاكر ا
خــاصـة فى ظل
مــــا شـــــهــــدته

ــراحل الـسـابـقـة من إقـبـال يـقـدر ا
بـ 5.40 مــــلـــيـــون طــــلب كـــمـــا أن
ـــوقع الــرســـمي الــوحـــيــد الــذى ا
ـــكن من خاللـه احلـــصــول عـــلى
تـذاكر كـأس الـعالم قـطر 2022 هو
موقع االحتـاد الدولي لـلعـبة حيث
تــتم جـمــيع عــمـلــيـات الــشـراء من
ـــشــجـــعــ ـــا يــجـــنب ا خـالله 
ــواقع االحـــتــيــالـــيــة والـــتــذاكــر ا

زيفة. ا
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شـجع شراء 6 تذاكر ويسـتطـيع ا
عــــلى األكـــثـــر لــــكل مـــبـــاراة و60
تــــذكـــرة كــــحــــد أقـــصـى جلـــمــــيع
مــبــاريـــات الــبــطــولـــة وبــإمــكــان
ــشـجع حـضـور أكـثـر من مـبـاراة ا
واحــدة في الـــيــوم الـــواحــد خالل
دور اجملموعات وذلك وفقاً لقواعد
بـاريات كـما يـحق لذوي تـوافق ا

اإلعـاقــة ومـحــدودي الـقــدرة عـلى
احلركـة احلصول عـلى تذاكر ذوي
ـشــجــعـون اإلعــاقــة.وسـيــتــمـكـن ا
الـــقـــادمــــون من خـــارج قــــطـــر من
اســتـخــدام بـطــاقـة هَــيّـا الــرقـمــيـة
كـتـأشـيـرة دخـول لـلـبالد وإجـمـاال
ـــشــجـــعــ يــجـب عــلى جـــمـــيع ا
الـقادمـ من اخلـارج تأكـيـد خطط
إقــامـــتـــهم بـــعــد شـــراء تـــذاكــرهم
لــدخـول دولــة قـطــر والـدخـول إلى
العـب.أمـــا مــــشــــجــــعي الــــيـــوم ا
الــواحــد فــيـشــتــرط عــلــيـهـم كـذلك
احلصول على بـطاقة هيـا الرقمية
كــتـــصــريح الــدخـــول لــلــبالد دون
احلــاجــة حلـــجــز مــكــان لإلقــامــة
ولـتفعـيلـها يـشترط تـلبـية عدد من
ـتـطـلـبـات األساسـيـة كـاحلـصول ا
ــبــاريـــات وحــجــز عـــلى تــذاكـــر ا

تذكرة طيران ذهاب وعودة.

والالعـــبــ واحلـــكــام والـــســبل
الكفيلة لالرتقاء بها.واوضح ان
الــوزارة ال تـســتــهـدف شــخــصـا
معـينا او تـقف بالـضد مع طرف

ــــا عـــــلى حـــــســـــاب االخـــــر وا
تـشخص مـكامـن اخللل بـطريـقة
ــصـــلــحــة قـــانــونـــيــة من اجـل ا

العامة.
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يـــواصل مـــنـــتـــخـــبـــنــا الـــوطـــني
قام للمبارزة معسكره التدريبي ا
حالـيـاً في مـحـافظـة الـسـليـمـانـية
اســتــعـداداً لــلــمــشــاركـة في دورة
ألـعـاب الــتـضـامن اإلسالمي الـتي
سـتـقام في تـركـيـا مطـلع شـهر آب
ـــنـــسِّق اإلعالمي ـــقـــبل.وقــــال ا ا
ـــبــارزة أزهـــر عــلي في الحتــاد ا
تـــصـــريح صـــحــفي إن مـــنـــتــخب
بـارزة لألسلحـة الثالثـة السيف ا
بارزة و سالح العربي وسيف ا
الـشـيش - يـكـثف من حتـضـيراته
في مــعـسـكــر الـسـلــيـمـانــيـة الـذي
ــدة شــهــر وقـد  زج يــســتــمــر 
ـــنــــتـــخب الــــوطـــني في العـــبي ا
بطولتي كأس العراق للمحافظات
وبــطــولــة الــعــراق لألنــديــة الــتي
ـعسكر جرت بالـتزامن مع إقامة ا
الـتـدريـبي لـلمـنـتـخب الـوطني في

ســبـيل الـوقـوف عـلى مـسـتـويـات
الالعــبـــ ومــدى الــتــطــور الــذي
اكـــتـــســـبـه الـــفـــريق خالل األيـــام

اضية. ا
dOC×² « WÐ«uÐ

ـــــنــــتـــــخب وأضــــاف عـــــلي أن ا
سيدخل في مـعسكـر تدريبي آخر
في ايـــران بــعـــد عــيـــد األضــحى
عسكر سـيكون بوابة مبينـاً أن ا
الـتـحـضـيـر األخـيـرة قـبل الـتوجه
لـــلــــمـــشــــاركـــة فـي دورة ألـــعـــاب
الـتـضـامن اإلسالمي والـتي يـأمل
احتـاد الــلـعــبـة بـتــحـقـيـق نـتـائج
ــا يــتــمــتع به ايــجــابــيــة نــظــراً 
ـنـتخـب الوطـني من مـواصـفات ا
فــنـــيــة عــالـــيــة خــصـــوصــاً بــعــد
شجعة التي حققها في النتائج ا
مــشـاركــاته األخــيــرة في بــطــولـة
ركز اجلولة األوروبية وإحرازه ا
الثالث لسالح السيف العربي في
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البطولة التي جرت في سلوفينا.
وعــلى صـعــيــد اخـر حــقق العــبـو
مــنـتــخــبـنــا الـوطــني ونــادي غـاز
اجلـنـوب بـلـعـبــة الـكـيك بـوكـسـنغ
سبع ميـداليات في بطـولة األندية
فتـوحة الـتي أختـتمت الـدوليـة ا
مـــنـــافـــســـاتـــهـــا في الـــعـــاصـــمــة
االوزبـــكــــيـــة طـــشــــقـــنـــد.وشـــارك
منتـخبنا الـوطني بسبـعة العب

وتـــــمــــكــــنــــوا مـن حــــصــــد ســــبع
مــيـــدالــيـــات ست مــنـــهــا بـــرونــز
وواحـدة فـضـة.وحظـيت الـبـطـولة
ـتـابـعـة جـمـاهـيـريـة ومـشـاركـة
اكــــثـــر من 1400 العـب والعـــبـــة
ــثــلــون  32دولـــة من مــخــتــلف
أنـــحــاء الـــعـــالم ابـــرزهــا األردن 
العراق  اوكـرانيا  تركـيا  مصر
 كـازاخـســتـان  طـاجـيــكـسـتـان 
ـــســتــضــيف ـــغــرب  والــبــلــد ا ا

اوزبكستان.

درب الـهولـندية { الهاي (أ ف ب) - أكـدت ا
نتخب سـيدات إيرلندا فيرا باوف اجلمعة أنها
تـعـرضـت لالغـتـصــاب واالعـتــداء اجلـنـسي من
قـــبل ثـالثــة رجـــال يـــعـــمــلـــون في كـــرة الـــقــدم
الهولنـدية عندما كـانت العبة معـربة عن أسفها
ألن االحتـاد احملـلي لم يــتـعـامل مع اتــهـامـاتـهـا
بــشـكـل صـحــيح.وأدت تـصــريـحــات بـاوف إلى
اعتذار من االحتاد الـهولندي لـلعبة الـذي اعتبر
ـقـبـول أال تـسـتــفـيـد من بـيـئـة أنه "من غــيـر ا
عـمل آمــنـة".وتــعـتــبـر بـاوف الــبـالــغـة من
العمر 59 عامًـا واحدة من رائدات كرة
الـقـدم الـنـسـائـيـة في هـولنـدا.وكـتـبت في
بـيان نُـشر عـلى "تويـتر": "عـلى مدى 35
عـامًا أبـقيت هـذا سـراً عن بقـية الـعالم
وعـن عــــــــــائـــــــــلـــــــــتـي وعـن زمـــــــــيـالتي
ـقربـ مني والعـبـاتي".وأضافت "حـتى ا
ال يــعــرفــون عن هــذا االغــتــصــاب الــذي
ارتـكبه مـسؤول مـهم في كـرة قدم عـندما

كنت العبة شابة. في وقت الحق كنت هدفا
لـهـجــومـ آخـرين من قــبل رجـلـ آخـرين.
كـان الـثالثـة وقـتهـا يـعـمـلـون في كـرة الـقدم

{ مــــــدريــــــد (أ ف ب) - اعـــــتُــــــقل 6
أشـخاص عـلى صلـة بعمـليـة سرقة 3
ـــهــــاجم مـاليـــ يــــورو من مــــنــــزل ا
الـدولي الـسـابق الـبـرازيـلي رونـالدو
حـسب مـا عـلـمت وكـالـة فـرانس برس
اخلـــمـــيس مـن مـــصــادر مـــقـــربـــة من

التحقيق.
وكـان الدولي اإليطالـي ماركو فيراتي
العـب وسط بــــاريـس ســــان جــــرمــــان
الـفـرنسي يـقيم في مـنزل رونـالدو في
إيـبيسا لـكنه لم يكن متـواجداً عندما
سـرق الـلـصـوص االثـنـ مـجـوهـرات
ـــصـــادر لـــفـــرانس وأمـــوال.وقـــالـت ا
زيـد من بـرس من دون الـكـشف عـن ا
الـتـفـاصـيل إنه  اعـتقـال شـخـص
في مــيــنــاء ديـنــيــا بــشـرق إســبــانــيـا
واحــتـجــاز أربـعـة آخــرين في مــديـنـة
مــلـقـة اجلـنـوبـيــة.وحـسب الـصـحـافـة
ـعـتـقـل اإلسـبـانـيـة فـإن أربعـة من ا
الـستـة يـحمـلون اجلـنسـية األلـبانـية
إضـــــافــــة إلى اســـــبــــانـي ورومــــاني
ويـشكلون عصـابة منظمـة متخصصة

في السطو.
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ـصريـة ياسـم ـمثـلة ا بـعد أن اعـتذرت ا
صــبـري عن بــطــولــة مـســلــسل "الــشـادر"
والـــذي كــــان مــــقــــرراً أن يـــعــــرض خالل
ـنــصـات الــصـيف اجلــاري عــلى إحــدى ا
الـرقــمـيـة.تــعـاقــدت عـلى بـطــولـة مــسـلـسل
ــوسم الــرمــضـاني جــديـد لــلــعــرض في ا
الـقــادم بـعــنـوان "الـزواج سـم قـاتل" الـذي
ـرأة وعالقـتـهـا بـالـرجل يـنـاقش قـضــايـا ا

وقضايا االرتباط واالنفصال.
وبـدأتـصـبـري بـالـفـعل في إجـراء جـلـسات
عـمل مع اخملرجة لـلوقوف على الـتفاصيل
ـسـلـسـلـهـا اجلـديـد الـذي تـعـود به األولى 
لـدرامـا رمـضـان بعـد غـيـاب عـامـ حيث
شارك تـقوم اخملرجة بترشـيح األبطال ا
لــيــاســمـ فـى احلــلــقــات تــمــهــيــداً لــبـدء

التصوير بداية تشرين األول القادم .
ـصـريـة من جـهــة اخـرى  قـالت الـفـنــانـة ا
سـمية اخلشاب بأنها تعاقدت مؤخرا على
مــســلــسل بــعــنـوان "دم نــقي" مـع اخملـرج
ـوقع الـفن إبـرام نـشــأت.وأوضـحت وفـقـا 
بـأنهـا تقـوم بجـلسـات عمل لـبدأ الـتصـوير
قـــريـــبــا بـــعــد اإلنـــتــهـــاء من أجــازة عـــيــد
األضـحى ولـكـنـهـا ال تـعـلم مـوعـد عـرضه
فـهي أمور تخص اجلـهة اإلنتـاجية.ومن
نــاحــيــة أخــرى قــالت اخلــشــاب
أنـــهــــا حتـــضــــر ألكــــثـــر من
مــفــاجــأة تـــطل بــهــا عــلى
اجلــمـهــور مــنـهــا عـمل
غـــنــائي جـــديـــد فــهى
جتـــــهـــــز ألكـــــثـــــر من
مــــشـــــروع غــــنـــــائي
جــديـــد في مــرحــلــة
الـــــتــــفـــــاوض ومن
نـاحـيـة أخـرى فـقـد
تـــعــاقـــدت أيـــضــا
عـــلـى مـــســــلـــسل
"ظـروف خـاصـة"
ــقــرر الـــذي من ا
أن تــــــشــــــارك في
بــطـولــته إلى جـوار
ـــصــري الـــفـــنـــان ا

مصطفى قمر.
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ـمـثل الـسـوري اعـلن سـفـره الى تـونس لـتـصـويـر عـمـله ا
اجلـديـد ولم يـذكـر ايـة تـفـاصـيل عـنه بـعـد ان شـارك في
ــســلــسـل (كــسـر عــضـم) مــجــسـدا ــاضي  رمــضــان ا

شخصية بسام.
w½«bL(« ”«d

االعالمي الـعـراقي تـلقى كـتـاب شكـر وتـقديـر من مـحافظ
كركوك راكـان سعيد علي  جلهوده فـي التغطية االعالمية

باحملافظة .
—bÐ XF —
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القاصـة االردنية ضـيفتـها جلنـة النقـد في رابطة الـكتاب
ـنـاقـشة في نـدوة نـقـديـة تـنـاولت جتـربـتـهـا الـقـصـصـيـة 
مــجـمــوعــتـ قــصـصــيـتــ لــهـا هــمـا: (جــدرانك قـدري)

و(همس القوارير).
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ــلـــحن الــعــراقي تــلــقى ا
الــرائـد مــحــسن فــرحـان
امـنـيـات االوسـاط الـفـنـية
واالعـالمـــيـــة بـــالـــشـــفــاء
الـــعـــاجل بــعـــد تـــعــرضه
لـوعــكــة صـحــيــة الــزمـته
فـــــراش الــــعـــــافــــيـــــة في
مـــســـتــــشـــفى الـــكـــنـــدي

ببغداد.
وكـان فـرحـان قـد اشرف
مـــــنـــــتــــصـف حـــــزيــــران
ــــاضي عـــلى امـــســـيـــة ا
موسيقية  اقامتها اللجنة
الثقافية في نادي العلوية
بعنوان ( شجن عراقي )
قـدمت فيها اغـاني تراثية

باصوات شبابية.
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َـتــحـفــيـة ـت شُـعــبـة صِــيـانــة األعـمــال ا ر
الـتـابـعــة الى دائـرةِ الـفـنـون الـعـامـة  لـوحـة
مَـتحـفـيـة للـفـنان عـاصم عـبـد األميـر ويـعود
تــاريخ الــلــوحــة إلـى ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن
ـاضي.واللـوحـة بـعنـوانِ (أحالم صـغـيرة) ا
وهـي بــــقـــــيــــاسِ 120 في 100 سم رُســـــمَت

بــألــوانِ الــزيت
عــــــــــــــــــــــــــــــلـــى
قــمــاش.وكــانت
الـلـوحـة تُعـاني
من تـــشـــقـــقــاتٍ
مــــخـــــتـــــلـــــفــــةِ
االحـــــــجــــــام إذ
شَمّـلت (خَمـسة
تَــــــشـــــقُــــــقـــــات
صَــــــــغــــــــيـــــــرةَ
احلَجم وسَبعةَ
تَــــــشـــــقــــــقـــــات
طـــــويــــلـــــة) مع
تَقـشُرات لـونية
بَــــــســــــيــــــطــــــة
وخدوش وتَمّت

{ لوس اجنـلوس  –وكاالت - أحـتـفـلت جنـمة
تـلـفـزيـون الـواقع األمـريـكـيـة كـلـوي كـارداشـيان
ـــيـــزة بـــعــــيـــد مــــيالدهـــا الـ 38 بـــطــــريـــقــــة 
للغـاية.وشاركت كـارداشيان اجلـمهور مـجموعة
صو رائعة لها عبر حـسابها اخلاص على موقع
التـواصل اإلجتـماعي ظـهرت فـيها وهـي ترتدي
فسـتـانـاً بـالـلون الـزهـري من اجلـلـد ضـيق جداً
ومـتـوسط الــطـول مـتــبـعـة الــلـوك الـذي تــعـتـمـده
شقـيـقـتـهـا كـيم كارداشـيـان.وعـلـقت كـلـوي على
نشور قـائلة: "شكـراً جزيالً للجـميع على هذا ا
احلب في عـيــد مــيالدي لـقــد غـمــرتـوني حــبـاً
تـنة للغايـة. أخذت ما يفوق الـ وتباريك أنا 
400 صـورة مع الـفــتـيـات وهــذا أفـضل مـا
حصـلنـا علـيه".الصـور حـظيت بـتفـاعل كبـير
تابع وتمنوا لها عاماً مليئاً بالفرح. ب ا
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ـــعــــاني ــــرادفــــات وا تـــكــــتب ا
لــــلــــكــــلــــمــــات مـن االعــــلى الى
ـلـونـة ضـمن الــدائـرة ا االسـفل

كلمة يطلب معرفتها :
Í—uÝ w «—œ q K

1-قائد السفينة
2-أجر من الله

3-اقتحم
4-نافذة

5-دور سكني
6-وجه للقمر

7-من سور القرآن الكر
8-شك في االمر
9-مادة الرغيف

ـركـزالـكـاثـوليـكـي للـدراسـات واالعالم في االردن مـديـر ا
يـحـاضـرالــيـوم االربـعـاء فـي لـقـاء يـنــظـمه مـنـتــدى الـفـكـر
الــعــربـي بــعــنــوان (مــســـيــحــيــو الــشـــرق واســهــامــاتــهم

احلضارية ماضيا وحاضرا ومستقبال).

ي الـعـراقي نـعـته الــبـاحث واالكـاد
وت االوساط الـثقافية بعد ان غيبه ا
ـــرض االثــــنـــ اثــــرمـــعـــانــــاة مع ا
.والــراحل مــتــخـصص بــالــفـلــســفـة
ــانــيـة شــارك في تــأســيس بــيت األ
احلـكمـة عام 1997 درس الفـلسـفة في عـدد من اجلـامعات
ؤلفات في الرواية والفلسفة. العربية صدرت له عشرات ا

ـتــرجـمــ االقــدم في الــشـركــة الـعــامــة لألدويـة رئـيـس ا
سـتـلـزمـات الطـبـيـة الـعـراقيـة تـلـقى الـتهـاني من االهل وا
واالصدقـاء لـتـفوق ابـنـته نـور الـطالـبـة في كـلـية الـصـيـدلة
وابـنه احمـد التـلمـيذ في الـسادس االبـتدائي وحـصولـهما

رتبة االولى. على ا
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الفـنـان الـعراقـي تلـقى امـنـيـات االوساط الـفـنـية بـالـشـفاء
العاجل بـعد اجرائه عـمليـة كبرى في مـدينة الـطب ببغداد

ارقدته فراش العافية.

كلوي كارديشيان

ـبارك في أول أيـام عيـد األضحى ا
إلى اسـم آخـر وهــو "أحــبك دومي"
ـــتـــابـــعــون وذلك بـــعـــد أن الحظ ا
الـــتــشـــابه بـــ عـــنــوان أغـــنـــيــته
ـصـريـة وعـنـوان أغـنـيـة الـفـنـانـة ا

شيرين عبد الوهاب .
وسـتكـون أغنـيـة (أحبك دومي) من
كـلــمـات سـيف نـبـيل وأحلـانه ومن
إخـــراجـه أيـــضـــاً في أول جتـــربـــة

إخراجية له.
وكـان قـد رد نبـيل عـلى االنـتـقادات
ـــوقع الــــفن (لـــست وقـــال وفـــقــــا 
معـجمـاً باألغـاني كي اعرف جـميع
عـنــاوين أغــاني الــوطن الــعـربي)
مـؤكـداً أن (األغـنـيـة بـعـيـدة تـمـامـاً

عنها وال يوجد تشابه بينهما).
ـطـربـة الـسـورية الى ذلك كـشـفت ا
أصـــالــة عن اســـتــعــدادهـــا لــطــرح
ألـبومـهـا اجلديـد مشـوقـة محـبيـها
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طرب سيف نـبيل بتغير اسم قام ا
ـقرر طـرحـها أغـنـيته "عـلى بـالي" ا

له.وكـتـبت أصـالـة عـبـر صـفـحـتـها
عـلى مواقع الـتـواصل االجتـماعي:
"األلبوم شـبه خلص ورح تـسمعوا
أوّل أغــنــيه خـالل األيــام الــقــلــيــله
اجلايه بإذن الله وتـصوير الكوڤر
اخلـاصّ باأللـبـوم مع مصـوّر فـنّان
عبقري يوسف نـبيل رح تشوفوني
." مــعـه كــمــان قــريب بــهــالــيــومــ
وأضافت: "األغـاني حلـوة والصور
حـلـوة بـشكـل غـيـر طـبيـعـي بـعرف
تــــــأخّــــــرت بس كـلً إهــــــتـــــمــــــامي

إلسعادكم".
وكـانت قد احـتفـلت أصـالة مـؤخراً
ــــرور عــــام عــــلـى زواجــــهــــا من
الشـاعر العـراقي فائق حسن حيث
نـشــرت صـورة جتــمـعــهـمــا سـويـاً
وأرفـقـت الـصـورة بــتـعــلـيق مــنـهـا
يــتـضــمن تــاريخ إرتــبـاطــهـا األول
بــفـــائق حــسن والــذي لـم تــكــشــفه
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اقـيــمت في مـعــهـد الــفـنــون اجلـمــيـلـة
لـلبـنات الـعديـد من النـشاطـات الفـنية
ضمن مشـاريع التخرج خملـتلف اقسام
ـــعـــهـــد وعن ذلـك قـــال لـ  (الـــزمــان) ا
رئــيـس فـــرع االخــراج يـــوسف هـــاشم
(تـــصـــاحب هـــذه الـــفـــعـــالـــيــات
مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة من
الـنـشاط

ات الـــفـــنـــيـــة
مــــنـــــهــــا عــــروض
لالزياء ومشاركة من قبل
ـسرحـية بـعرض مـسرح الفـنون ا
رحلة دمى (الديك الصياح) لـطالبات ا
ـية اخلامـسة..وهي من اخـراج االكاد
تـمـثيل سـرى جـاسم وسـاهـرة فـخـري 
حــنــ فــاطــمــة خــضــيــر الــطــالــبــات 
ورنـا هـيــثم). وكـان لـطـالـبـات مـنـتـظـر
ـرحــلـة اخلــامـسـة قـسم الــتـصـمــيم /ا
لـفــرعي الـطـبـاعي واالقـمـشـة حـضـورا
ـيـزا  بعـرض مـشـاريع تـخـرجهم من
الـعـبـايـات والـفــسـاتـ .فـيـمـا اشـارت
رئــيــسـة قــسم الــتــصــمـيم  مــهــا عــبـد

الصمد ان(يشارك قسم التصميم ضمن
رحـلة اخلامسة مشاريع تخـرج طلبة ا
فـي عـروض لـالزيـاء الــعــراقــيــة والـتي
تـضم مـجمـوعـة من االزيـاء الـتاريـخـية
بطريـقة الطبع تمثل اثار بـابل واشور
عـلى القـمـاش).وقـالت معـاون الـشؤون
ــنـدالوي ـعــهـد  روشن ا الـفــنـيــة في ا
لـ(الـزمـان) ان(هـذا العـمل هـو مـنـاقـشة
اطـــاريـح الـــطـــالـــبـــات مـن خالل عـــمل
ديــكـورات قـريـبــة من احلـدث واالزيـاء
ـــعـــهـــد الى بـــحـــيث حتـــولـت اروقــة ا
فـضاءات جـمالـية وديـكورات تـاريخـية
مع روح الـفـعـالـيـة وتـطـلب ذلـك جـهود
كــبـيــرة من قــبل الــطــالـبــات واســاتـذة
ـعــهــد).وعن اطــاريح الــطــالــبـات في ا
ــوســـيــقي ــوســـيــقى حتـــدث ا قـــسم ا
ـار الـعـمـار ـعـهـد ا والـتــدريـسي في ا
قائالان(االطاريح العملية لقسم الفنون
وسـيقـية تـضمـنت تـقد عـدة اعمال ا
ــيــة في الــعـزف والــغــنـاء واعــمـال عـا
مـحـلــيـة قـدمت مـن قـبل الـطــالـبـات مع
ـشـاركـة اسـاتـذة لـوحـات مـوسـيـقـيـة 
الــقـسـم مع الــطـالــبــات..وظــهــرت عـدة
مـواهب موسـيقـيـة في العـزف والغـناء
هذا حصيلة لدراسة خمس سنوات في
ــوسـيـقى).و تـقـد االطـاريح قـسم ا

مقـطوعة مـوسيقـية حزيـنة). وجاء في
ـديريـة العـامة العداد كلـمة مـدير عام ا
ـعـلــمـ اسـيـل الـعـبــادي (اتـمـنى ان ا
تـتــواصل هــذه االبــداعـات حــتى بــعـد
الــتـــخــرج ).مـــضــيــفـــة ان (اتــمــنى ان
الـشـكر اشـاهـد فنـانـات واسمـاء المـعة
ـعـهـد والـتـقـديــر السـاتـذة وطـالــبـات ا

طـــيــــلـــة الــــســـنـــوات
اخلــــمس نـــرى
الــــيــــوم هــــذا
االبـــــــــــــــداع
وهــــــــــــــــذا
الـــعــطــاء
الكبير).

وسيقى بحضور مدير لطالبات قسم ا
ـــعــــلـــمــــ والــــتـــدريب عـــام اعــــداد ا
والـتـطـويــر الـتـربـوي اســيل الـعـبـادي
ايسترو كر كنعان وصفي ومدير وا
قـسم االعداد في مـديـرية تـربـية الـكرخ

االولى محمد العزاوي.
WOIOÝu  V¼«u  

ــواهب والــتـــقت (الــزمـــان) عــدد مـن ا
ـوسيـقـية مـنـهم الطـالـبة زهـراء نائل ا
عــازفــة الـــقــانــون الــتـي قــالت (قــدمت
ســمـاعي نــهــاونـد لــلــمـايــســتـرو عالء
مـجـيد مـع اغنـيـة (يـلجـمـالك سـومري)
بــعـدهـا قـدمـنــا عـزف جملـمـوعـة اغـاني
تراثية ومـوشح) وقالت عازفـة البيانو
روان عـلي (بدا حـبي لـلـموسـيـقى وانا
بعمر١٥. سنة كـنت اعزف على الكيتار
وانـا غـنــيت الم كــلــثــوم  انت عــمــري 
وفـي حفـلنا عـزوفات الـتراثـية  احب ا
هذا قدمت عبر الة البيانو عزفا الغنية
( نسم علينـا الهوى ) لفيروز وهي من
ـة) .اما عـازفة االغـاني التـراثيـة الـقد
اجللـو زهراء رعـد فقـالت (احبـبت هذه
االلــة وانــا صــغــيـرة لــكــبــر حــجــمــهـا
وضــمن حـفـعـالـيــات اطـاريح الـتـخـرج
قـدمت عـبـر هذه االلـة مـؤلف مـوسـيقي
لــــبـــاخ وســــويت احلــــركــــة االولى مع

مُعـاجلة الـلـوحة عـلى يدِ الـفنـان بالل بشـير
وذلك بأزالة األتربة والغبار وتَنظيف العَمل
ُـقـطـر فَضّالً اء ا ـادةِ كُحـول االمـونـيـة وا
عن مُــعــاجلــة الــشــقـــوق بــلــصقِ كــانــفــاس
ــعـاجلـةِ الـشـقـوق مُـنـاسـب مع لـون بَـسـيط 
وتـوثـيق الـعَمـل وتَغـلـيـفه اسـتـعـداداً إلعادة

تحفي. اللوحة للمخزن ا

vKŽ ÊUŠd  s ×
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بغداد
ÍuÝu*« nODK « b³Ž

rz«œ ZÒ¼uð ÆÆqOJA² « fLý
ثـمــة أشـخــاص يــدخـلــون الـقــلب من لــقـاء واحــد حـتـى لـو كــان قـصــيـرًا
نا من ـتميـزة يسـرى العبـادي التي رحلت قـبل أيام عن عـا والتشـكيلـية ا
هـؤالء . وقـد تـولّـد لـديّ هـذا االنــطـبـاع عـنـدمـا ألـتــقـيت بـهـا لـدى افـتـتـاح
مـهـرجـان الـواسـطي لـلـفن الـتـشـكـيـلي قـبل ثالثـة أشـهـر في مـبـنى وزارة
الثـقـافـة لكن وجـهـها كـان مـألـوفًا بـالـنسـبـة لي ألنـني كنـت قد رأيـتـها في
مـنـاسبـات عـامـة سـابـقـة.. كـان لـقـاء سـريـعًـا أحسـست خـالله بـرغبـة في
إجراء حوار صـحفي مـعهـا أللقي الضـوء على جتـربتـها وفنـها . وعـندما

رحبت بالفكرة بأدب جم  أخبرتها إنني سأتواصل معها الحقا. 
واحلقيـقة إنني قـد منحت نـفسي استـراحة إجباريـة من العمـل الصحفي
اليـومي بسـبب عارض صـحي نصـحنـي الطـبيب من جـرائه بالـتقـاعد من
كـتبي فاضطـررت لترك العـمل باجلريدة الـيومية الوظيفـة لتجنّب الـعمل ا
واالكـتـفـاء بـالـعـمل الـوظـيـفي ومــراقـبـة الـنـتـيـجـة. غـيـر إن احلـنـ لـلـعـمل
الـصـحـفي الـيـومي كـان يـلـحّ عـليّ في كل يـوم ومـا كـان أمـامي إزء هـذه
الرغبـة اجلامـحة إال الـتفـكير بـالعـودة من باب الـكتابـة الصـحفـية وإجراء
ــشــاريع احلــوارات  لـــكــنه كــان قـــرارًا مــؤجـــلًــا حلــ إتـــمــام بــعـض ا
وااللـتزامـات الـتي ال تـنـتـهي . وكـان في مـخـططي الـبـدء بـحـوار الـعـبادي
ـحـاورتـهـا  في أوقـات وشـخـصـيـات ثـقـافـيـة وفـنـيــة أخـرى قـد ألـتـزمت 

سابقة. 
وأخيـرا وقع ما لم يـكن في البـال.. أمر جـلل أصابـني بالـصدمـة إذ كان
نون الفقيدة يسرى العبادي من ب أيدي قضاء الله أقرب فخطفت يد ا
مـحـبـيـهـا وذويـهـا.. وهـكـذا لم يـتـسنَ لي إجـراء احلـوار مع هـذه الـسـيـدة
الرائعة التي قد قرأت الكثير عن جتربتها فلفني احلزن مع إنني لم ألتقِ
بها إال مـرة واحدة في لقـاء عابـر كما يـطلق علـيه لكـنه في حقيـقة األمر

لم يكن عابرًا.
حقـا إن األحداث اجلـسام غـالـبًا مـا تشل الـفـكر وحتـدّ من تدفق األفـكار
وتلجم رغـبة القلم بـالكتـابة. وقد كـان مغادرة العـبادي لهـذه الدنيـا رحيلًا
ــاضـيـ عــاجـزا عن رثـاء هـذه صـادمًـا ومــفـجـعًـا فــوقـفت خالل األيـام ا
اإلنسـانـة الـنـبيـلـة لـكن العـزاء الـوحـيـد لي وجلمـيع مـحـبـيهـا إنـهـا رحلت
تاركة وراءهـا إرثًا غنـيًا من مـحبة الـناس وبـصمة فـنيـة متفـردة لن تمحى
من ذاكرة التشـكيل العرافي ..أجل هـو رحيل مفجع ألنـنا فقدنـا العبادي
اإلنـسـانـة قـبل أن نـفـقـدهـا الـفـنـانـة.. إنـسـانـة تـمـنـحك الـبـهـجـة والـسرور
ـكسـوة بابتـسامـة ال تكـاد تغيب فـعمة بـالتـفاؤل وسـحنتـها ا بلوحـاتهـا ا
ـا نبـحث عـنه في هذا الـعصـر الذي يـحاصـرنا فتـمنـحك الدفء الـذي طا
ـآسي واألوجـاع.. فـها هي عـنـاوين مـعارضـهـا مـشبـعـة بـالتـفـاؤل فمن با
إشـراقات  1إلى اشـراقات 2وإلى شـمـوس وشـمـوس.. كـانت حتـلم بـأن
يكون هـناك ألف شمس وشـمس في بغداد ..أجل كـانت تتمـنى أن تعيش
قـصـة ألـف شـمس وشــمس فـودعت هــذه احلـيـاة عــلى حـ غــرة تـاركـة
خلفـها ألف شـمس وشمس من دون أن تودع نـاسهـا ومحبـيها ومن دون
أن تلقي نظـرة أخيرة عـلى لوحاتـها . رحلت إلى دار البـقاء لكن شـمسها
سـتبـقى مـتـوهـجـة في دار الـفـنـاء نـظـيـر ما زرعـته مـن طيـب أينع
وأثمـر مـحـبة تـغـمـر اجلمـيع وحـصـادًا ستـجـد غـلته في
الــفــردوس األعــلى.. نــعم رحـــلت شــمس الــتــشــكــيل
الـعـراقي لــكـنـهـا شــمس ال تـعـرف األفــول وسـتـبـقى

مضيئة في علي بإذنه تعالى.

wÐUM'« fOLš bLŠ«

ي  واالعـالمي الـــــعـــــراقي صـــــدر له فـي دولــــة االكـــــاد
ي محمد فرج االمارات العربية كتاب مشترك مع االكاد

رجاني بعنوان (رسائل جناح). شذر ا

ال تـــضـــيع وقـــتـك و انت تـــراقب عـــمل غـــيـــرك اهـــتم
بشؤونك اخلاصة .

qL(«

الـغـيـرة تـعـصف بـقـلــبك حـاول ان تـسـيـطـر عـلى هـذا
الشعور.رقم احلظ .2

Ê«eO*«

علـيك ان تكـون اكثـر تنـظيـما و تـرتيـبا حتـى تستـطيع
اجناز مهامك بوقتها .

—u¦ «

عالقــتك مع زمالء الــعــمل و اجــواء الــعــمل اكــثـر من
رائعة فحافظ عليها .

»dIF «

قـد تشـعر الـيوم بـشعـور احلب من اول نظـرة من لقاء
عاطفي بالصدفة. 

¡«“u'«

تـشــعـر بـاحلــاجـة الى احلب والى شـخـص تـبـدأ مـعه
قصة حب جميلة. 

”uI «

يـثني عـليك اجلـميع اليـوم بسـبب افكـارك النـيرة التى
طرحتها .رقم احلظ.9

ÊUÞd «

هني و تسعى الى البحث عن ستقبلك ا تعيد النظر 
مصدر عمل يناسب طموحك 

Íb'«

طـالب احلـبـيب. يوم عـلـيك ان تـكون مـسـتـمعـا جـيـدا 
السعد االربعاء.

bÝô«

علـيك ان تـراعي احتـياجـات احلـبيب الـعـاطفـية اكـثر.
. يوم السعد االثن

Ë«b «

ــزيـــد من االربــاح حتــصل عــلــيــهــا الــيــوم نــتــيــجــة ا
استثماراتك .ظرقم احلظ.8

¡«—cF «

عــلــيك ان تـكــون ســريــعـا في اتــخــاذ الــقـرارات النك
ستواجه مشاكل طارئة .

 u(«

سيف نبيل

مــــســـــبــــقـــــا أمــــام
اجلمـهور.وأشارت
أصالة في حديثها
إلـى أن مـــــــوعـــــــد
تـــاريخ زواجــــهـــا
احلـــــقـــــيـــــقي من
حـــــسـن هـــــو في
21 حــزيـران إال
أنــــهــــا أعـــلــــنت
ســــابــــقــــا عــــام
2021 زواجها
مــن فــــــــــــــــائـق
حــسن بــشــكل
رســــــــــــــــــــمــي
وحتــــــــديــــــــدا
بـــــتـــــاريخ 13
أيــلـول والــفـرق

ب الـتاريـخ 3
أشــــــــــــــــــهـــــــــــــــــر
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صـحراء نـيفـادا احلارقـة في القرن
الـعشرين. أنشئت الس فيغاس في
الــعـام 1905 لــكن الــعــمل في سـد
هـــوفــــر الـــقـــريب لـم يـــبـــدأ إال في
ـاضي عــنـدمـا ثالثــيـنــات الـقــرن ا

ازداد عدد سكانها بشكل كبير.
وأدى تـدفق عمال البنـاء معظمهم
رجــال غــيـر مــتــزوجـ إلـى خـلق
ســوق لــلــتــرفــيه شــمــلت عــامــلـ
وعـــــامـالت في مـــــجـــــال اجلـــــنس
وفــتــيـات اســتـعــراض مع تــشـريع

يسر. ألعاب ا
وحـــــيث يـــــكــــون هـــــنــــاك جـــــنس
وكـــازيــنـــوهــات وكـــحــول تـــكــون

نظمة حاضرة. ة ا اجلر
وقــال شـومــاخـر أدت الــعـصــابـات
دورا كـبيـرا في تطور الس فـيغاس
من األربـعينـات وحتى الثمـانينات

ـديـنة غـنـيـة في فـترة  .أصـبـحت ا
ـيـة الـثـانـيـة مـا بــعـد احلـرب الـعـا
يسر ـية أللعـاب ا والـعاصمـة العا
والــسـهـر. وأضـاف شـومـاخـر كـان
الــنــاس يـأتــون إلى الس فــيــغـاس
ــا إذا جـــلــست في ويـــفــكــرون: ر
احلــــانـــة ســـيـــكــــون هـــنـــاك رجل

عصابات بجواري.
لـــكن احلـــقـــيـــقـــة كــانـت أن هــؤالء
الـرجال كانوا قتلة بدم بارد. كانوا
لـــصــوصــا. إذا كــنـت ســتــتــجــاوز
الــعــصـابــات بـطــريــقـة مــا… كـانت
هـنـاك بـالـتـأكـيـد عواقب  .مـا زالت
شــــرطـــــة الس فــــيــــغــــاس جتــــري
حتـقـيـقات بـشـأن اجلـثة الـتي عُـثر
عـليهـا في البرمـيل في بحـيرة ميد
فـي وقت ســـابـق من هــــذا الـــعـــام
وردا عـــلى اســتـــفــســـارات وكــالــة
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تــتالشى. ويــتــفق مــرضى آخـرون
ـوسـيـقـية عـلى أن هـذه احلـفالت ا
الصغيرة حسّنت نوعية حياتهم.

وقـال رافايل غـوتيريس (46 عـاما)
ـر ـوسـيـقى “جتــعل الـوقت  إن ا
بـشكل أسرع ”وجتـعل غسل الكلى

عملية “أكثر قابلة للتحمل.”
يـسـتـمـر الـعـرض 40 دقـيـقـة ولـكل
مريض مقعد في الصف األمامي.
تـظهـر بحـوث علـميـة أن االستـماع
ــوســيــقى يــقـــلل من الــقــلق إلـى ا
والــتـوتــر ويـثـبـت ضـربـات الــقـلب
والـنـبض كـمـا يـؤثـر عـلى مـنـاطق
ـتعة عن طريق رتـبطة با الـدماغ ا

. زيادة هرمون الدوبام

{ كـيـيف (أوكـرانـيا) (أ ف ب) –
في سـوق بـيـتــريـفـكـا لـلـكـتب في
كـــيــيـف حــيث حـــظــرت قـــوانــ
ــكــتــوبــة جــديـــدة كل األعــمــال ا
بــالــلــغـة الــروســيــة تـثــيــر هـذه
الـقــضـيـة انــقـسـامـا بــ بـائـعي
ـــشـــتــريـن عــلـى حــد الـــكـــتب وا

سواء.

سـيـيـرا وحـدائق ال ريـنـكـونـادا في
بـوليـفيـا تبرّعـتا بـبذور هـذا النوع
ائيـة. وقالت الـثالث مـن الزنابـق ا
الـفنـانة الـتي ترسم الـنبـات لوسي
سـمـيث إنـها كـانت تـنـمو من دون
تـصنيف في بيت زجاجي في كيو
غـادرنز على مـدار السنوات األربع
ـاضـية. وأضـافت لـوكالـة فرانس ا
بــــــرس ســـــــأل عــــــدد قــــــلــــــيـل من
األشـخـاص لم تـبـدو هذه مـخـتـلـفة
جــدا عن غـيـرهـا? لـكـن كـان عـلـيـنـا
الـقول حسنا نعتقد أنها مشابهة

لهذا النوع أو ذاك.
مـن جـــــانــــــبه وصـف كـــــارلـــــوس
تخصص في مـاغداليـنا البـاحث ا

إنـقـاذ األنـواع الـنبـاتـيـة الـتي على
وشـك االنـــقــــراض هـــذا الــــزنـــبق
ــــائي بــــأنه “أحــــد الــــعـــجــــائب ا

النباتية في العالم.”
ائـيـة العـمالقة وتـتـفتح الـزنـابق ا
في الليل وتتحول من األبيض إلى
الـــزهــــري. وســـمّـــيـت فـــكـــتـــوريـــا
ــا لــلــشــركــاء بــولــيــفــيــانــا تــكــر
الــبـولـيـفـيـ في الــفـريق الـبـحـثي
والنظام البيئي الطبيعي للنبات.
ـكـان الـوحـيـد وكـيـو غـاردنـز هـو ا
ــــكن رؤيــــة فـي الــــعــــالم حــــيـث 
األنـــــــواع الــــــثـالثـــــــة من زنـــــــابق
فـيـكـتـوريا (أمـازونـيـكا وكـروزيـانا
واآلن بـولـيـفـيـانا جـنـبـا إلى جنب.
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ـتــخــصص في أمـراض وأوضـح ا
الـكلى خيراردو بيريس (68 عاما)
أن الـفـوائـد العالجـيـة لـلمـوسـيقى
“أثــبــتـت بــوضـوح ”مــضــيــفــا أن
ـية تـوصي مـنـظـمـة الـصـحـة الـعـا
“مــــنــــذ ســــنــــوات ”بـــــدمج الــــفن

والثقافة في األنظمة الصحية.
ولــهـذا الـسـبب أمــضى عـقـدين في
عـــــزف الــــــتـــــانــــــغـــــو عــــــلى آلـــــة

رضى غسل الكلى. الباندونيون 
ـــــاضي حتـــــولت لـــــكن الـــــعــــام ا
مـبـادرته الـشـخـصـيـة إلـى مـشروع
(مــسـتــشـفى تــانـغــو) الـذي يــنـظم
حــفالت مــوســيــقـيــة مــصــغـرة في

مراكز صحية ومستشفيات.

وقـــال بــائـع الــكــتـب ألــكـــســنــدر
دروب لوكالة فرانس برس هذه
ـا أراد الـقـوانـ مــبـالغ بـهـا ر
الـبـعض إظــهـار أنـهم وطـنـيـون
لكنـها لـيست طريـقة إلظهـار أننا
وطــــنـــيــــون ألن حـــوالـى نـــصف
سكاننـا يتحدثون الـروسية كما
أن الــثــقــافــة الــروسـيــة تــهــمــنـا

والـفـكرة من ذلك إبـعاد األشـخاص
ـرض وحـالـة مــوقـتـا عن الـقـلق وا

عاناة. عدم اليق وا
قـال بـيـريس (غـالبـا مـا ال يـعـرفون
مــا هـو تــشــخـيــصـهم أو مــا الـذي
ســـيـــحـــدث فـي حـــيـــاتـــهم. … (في
ــسـتـشـفى) يـبــقـون لـوقت طـويل ا
ــفــردهم وغــالــبــا مــا يــكــونــون

.( قلق
وانضم عازفو باندونيون ومغنون
وعــازفــو غـيــتــار آخــرون إلى هـذه
ــبـــادرة لــتــقــد عــروض في كل ا

أنحاء مونتيفيديو.
فـي الوقت احلالي تركز اجملموعة
عـلى التانغـو التي يصفـها بيريس
ي لــكن بــأنـــهــا تــراث ثــقــافـي عــا
مـهمتـها قد تـتوسع لتـشمل أنواعا
ـــوســـيــــقى أو حـــتى أخــــرى من ا

سرح. ا
فـي غـرفـة صــغـيـرة ارتــدى عـازفـا
الـباندونـيون أبريل فـاروليني (22
عـامـا) ورامـيـرو هـيـرنـانديس (35
ـغـنــيـة بـاوال الرامـا (37 عــامـا) وا
عــامـا) ألـبــسـة واقـعــيـة ووضـعـوا

أقنعة للوجه.
إنـهـا جتـربة غـيـر عـاديـة بالـنـسـبة
ـوسـيـقـيــ كـمـا هي احلـال إلـى ا
ـسـتـشـفى بـالـنـسـبـة إلى مـرضى ا

تصل بأجهزة غسل الكلى. ا
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فــرانس بـرس اكــتـفت بــالـقـول إن
هناك حتقيقا جاريا.

لـكن شـوماخـر لديه نـظريـاته حول
قـتول. وإحـدى تلك هـوية الـرجل ا
الـــــــنــــــظـــــــريـــــــات هي أنـه جــــــاي
فــانـديـرمــارك الـذي كــان يـعـمل في
فندق (ستاردست) الذي كان يديره
فـي ذلك الــوقـت فــرانك “لـــيــفــتي”
روزنـــتـــال نــــيـــابـــة عن عـــصـــابـــة

شيكاغو.
وكــــان روزنـــتــــال الـــذي أدى دوره
روبــــــرت دي نـــــيــــــرو في فــــــيـــــلم
“كــــاســـيـــنـــو ”يــــحـــوّل جـــزءا من
الـعـائدات إلى مـنظـمته حـتى لفت
اخملـطط انـتـبـاه الـسـلـطـات. وبـعـد
ذلـك بــــوقـت قــــصـــــيــــر اخـــــتــــفى

فاندرمارك.
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ـرايا النـاصعة رداً كتب أحـد القـراء ويرمز السـمه با
: رعب ”في هذه الزاوية قائالً على مقالي “الثالوث ا
عقول ان تـختصر تاريـخا مهوال من اآلفات  هل من ا
التي يعاني منها العـراق بالقول انّ عدو العراقي هو
رض ذلك الثالثي الـذي منا ندرسه اجلهل والفـقر وا
ــدارس كــونـه ســبب مــشــاكل الـــبــلــد في بــدايــة في ا
تــأسـيس الــدولــة الــعـراقــيــة. أين تــضع االقـطــاعــيـات
االقتـصـادية الـتي نـهـبت العـراق بـاألسـماء والـعـناوين
ـقـدســة لم يـعـد هـنـاك فـرق? ـدنـسـة وا والـشـعــارات ا
ــلــيــشــيـــات الــتي تــتــشـــبه بــاحلــرس الــثــوري وأيـن ا
واحلكـومـات مـتواطـئـة خـانـعة? وأين نـضع الـرئـاسات
التي يـكـثـر عـددهـا مع قلـيل فـائـدة وضـئـيل أثر? وأين
حياة البؤس والتهجير والنزوح التي خفت في الظاهر
اشكـالهـا العـلنـية لـكن أثـرها الـنفـسي السيء يـضرب
في اعـمـاق الـنـسـيج الـعراقي? ايـن كل ذلك وأزيـد منه
ـئــات? وأراك أنـت تــخـتــصــرهــا في الـعــشــرات بـل ا

رض. معقولة?  مقالك باجلهل والفقر وا
أقول لـلمرايا الـناصعـة أنك تعّبر عـن صورة تفصـيلية
ـصـاب حـقـيــقـيـة لــلـبــلـد ولـيس لـي إال أن اخـتـصــر ا
ـرعب حقـاً اجلهل والـفقر بـالتـأكيد انّ هـذا الثـالوث ا
رض هو إمّا أن يكون سبباً أو نتيجة في كل هذا وا
الـوضع الـســيـاسي الـتـعـيس وانـهم جـمـيـعـا يـلـعـبـون
ا يـوفر لـهم عمـراً أطول في بـتفـاصيـل هذا الـثالـوث 

السلطات الرسمية وغير الرسمية.
زوجاً دائما أجد في ردود القراء العراقي غضباً 
ـشاكل الـبالد في سـياق وعي عال بـتشخـيص عال 
اذا ال تلتفت الدول التي تعول على حكومات ال أدري 
بـاتت مـصـدر أذى لـلـبـلـد وتـسـتـمع الى اراء الـشـعب

فيما يجري.
سـتـقلـة في الـعالم ـنظـمـات شبـه ا  اعرف ان بـعض ا
حتـاول ان تلـعب هذا الـدور لكن حـضورهم وتـفاعـلهم
مع الـعــراقـيــ مـنــاسـبــاتي وضـعــيف ومـحــاصـر من
ـا من دول مـحـيـطـة بـالـعراق اإلدارات الـرسـمـيـة ور
ـشورة الـنافـذة بشـأن قضـايا بـاتت صاحـبـة الرأي وا
مصـيـرية قـد تـخفى الـيـوم عـلى النـاس لـكن البد من
يوم تتجلى فيها احلقائق ح تسقط أوراق اخلريف.
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متعة واحملزنة أيضاً عند لهاة العمّونية ا وقعت هذه ا
أوشال التسعينيات البائدة التعيسة  إذ قامت واحدة
شـروبـات الغـازية وأظـنـها شـركة من شـركـات إنتـاج ا
الـبيـبسي كـوال  بفـعل ذكي جعل الـناس تـتهـافت على
شـراء مـنـتجـهـا حـتى بـأيـام الـشتـاء وسـاعـات الـشـحة

واإلفالس !!
ـعمل الـكـوني العـمالق بإعالن جـائزة تـفرح قـام هذا ا
الكبـار والصغار مـعاً  وعلى الذي يـروم الفوز بها أن
ـشـروب شرط أن يـجـمع عـدداً من أغـطـيـة زجـاجـات ا
يحـتـوي هـذا الـعدد الـصـعب عـلى كـامل جـسم دراجة
هـوائية فـخمة ورائـعة كـما يظـهرها الـتلفـزيون وصدور
اجلـرائــد وورق الــدعــايــة الــذي يــرمى بــبــاب الـبــيت .
ستـحصل أنت بـالتأكـيد على غـطاء مكـتوب عليـه مقعد
وغطـاء مـكتـوب عـليـه مقـود وثـالث مرسـوم عـليه عـجـلة
أمــامــيــة ورابع به مــقــعــد خــلــفي وخــامس يــظــهــر لك
الدراجة ناقصة الدواسة  وهكذا ستظل أنت والعائلة
والضـيوف تـكرعون زجـاجات البـيبسي كـوال اللعـينة 
نـتـظـرة ال تـكـتـمل بـسبـب سوء احلظ  لكـن دراجتـك ا
وسيـواصل الـتلـفـاز بث فـرحة الـفـائز احملـظـوظ برأس

كل اسبوع !!
ـا أنـني قـد فـشلـت منـذ سـنـوات كـثـيـرة في الـعـثور و
كنة على عمل يجـعلني والعائلـة نعيش حياة طبـيعية 
تخلو من قـلق تدبر إيجار آخر الـشهر  لذا فكرت في
ـذهـلـة  اإلسـتـفــادة من تـقـلـيـد وتـطـويـر تـلك الـفـكـرة ا
واســتــبــدال اجلـائــزة مـن دراجــة هــوائـيــة رائــعــة إلى

خروف بديع حي يرزق !!
ستورد الرخيص  سأفتح دكان قـصابة لبيع اللـحم ا
ـشتـري الطـيب أن يدس يـده بعـلبة قدور ا وسـيكـون 
مظـلمـة حتتـوي على مـفردة واحـدة من جسم اخلروف
الغـبي  فمـثالً حصل أحـدهم على كلـمة رأس  فـعليه
زيـد من اللحـم ليكـمل السـلسـلة الـتي ستؤدي شـراء ا
ــقـادم والـكـراعـ والـقـرون إلى تـمـام اخلـروف وهي ا
والــلـيــة والــصـوف مع إضــافــة شـرط صــعب من أجل
حلب اجليوب واألحالم  وهو عـبارة عن مفردة بعرور

الذي هو روث اخلراف وعالمتها الدالة القوية !!
هنـا عـليَّ حتـذيـر وتنـبـيه من يـريـد اإلستـثـمـار في هذا
الباب العظيم   بأن حقوق الفكرة يعود بعض خراجه
ـسـتـثـمـر أن يـدفع إليَّ  ولـيس شـرطـاً عـلـى الـراغب ا
حصـتي الـبـسيـطـة بـالدوالر  وقـد أكـتفـي فقط بـجـلود
وأصـواف مـلـيـون خــروف وخـروفـة  وبـهـذا احلـصـاد
ـعمل قـنادر ـنعش أكـون قد دقـقت طـابوقـة األساس  ا
معـمرة وقماصل هـائلة  أبـيع وأتاجر بنـصفها وأوزع
الـنـصف اآلخـر عـلى الـفـقـراء كـنوع
من زكاة جارية طـيبة من دون منة
أو تــــصــــويــــر  جتـــعـل اخلـــروف
ــنح رقــبــته لــلــســاطــور الـــكــر 

بامتنان عظيم .  
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{ لــــــوس اجنـــــلـــــيس (أ ف ب) –
تــصـدّر اجلـزء ألخـيـر مـن سـلـسـلـة
أفالم (مـيـنـينـز) شـباك الـتـذاكر في
أمــيـركــا الـشــمـالــيـة بــعـدمــا حـقق
إيــرادات إجـمــالـيــة بـلـغت 5?108
مـالي دوالر وهـو مـبـلغ قـد يصل
إلى 127. 9 مليونا بحلول اإلثن
ونــهــايـة عــطــلـة نــهــايـة األســبـوع
ـتــحـدة الــطـويــلــة في الـواليــات ا
بـحـسب تقـديرات شـركة “إكـزبيـتر

تخصصة األحد.  ريليشنز ”ا
وتــفـوّق فــيـلم (مـيــنـيــنـز: ذي رايـز
دة أوف غـرو) الـذي أرجئ إطالقه 
عـام بـسبب اجلائـحة عـلى فيلم

(تـــوب غن: مـــافـــيـــريك) الـــذي حل
ثــانــيـا هــذا األسـبــوع مع إيـرادات
بـــلــغت 5.32 مـــلــيــون دوالر. وفي
األســبـوع الــسـادس من إطالقه في
الــصــاالت وصـلت إيــرادات (تـوب
غـن) اإلجـمـالــيـة إلى 571 مــلـيـون
دوالر. وحــظــيت تـتــمــة (تـوب غن)
الـذي حقق جنـاحا واسـعا قبل 36
عـامـا بـاسـتـحـسـان الـنـقـاد. ومـرة
جــــديــــدة يـــؤدي تــــوم كـــروز دور
الـطيار بيت (مافريك) ميتشل الذي
يـصــبح في الـعـمل اجلـديـد نـقـيـبـا
مــهـمّـته قــصف مـنـشــأة تـخـصـيب

يورانيوم تابعة لدولة معادية.

وتــــراجع فـــيـــلـم (إلـــفـــيس) الـــذي
يـتناول سيرة ملك موسيقى الروك
أنـــد رول إلـــفـــيس بـــريـــســـلي إلى
ـرتبة الثالثة بـعدما كان متصدرا ا
ـاضي شــبـاك الـتـذاكـر األســبـوع ا
في أميركا الشمالية بالتساوي مع
(تــوب غن) وحــقق إيـرادات بــلـغت
7.23 مـــلـــيـــون دوالر. وحل فـــيــلم
(جــوراســيـك وورلــد دومــيــنــيـون)
وهـو اجلـزء الـسـادس من سـلـسـلة
األفالم عن عالم الديناصورات في
ـرتـبة الـرابعـة مع إيرادات بـلغت ا
2.19 مــــلـــيـــون دوالر. وجـــاء (ذي
بـالك فـون) وهـو فــيـلم رعب يـؤدي

فـيه األميركي إيثان هوك دور قاتل
سـفـاح خامـسـا مع عائـدات بـلغت
6.14 مـلـيـون دوالر. وفي مـا يـلتي

تبقية : األفالم اخلمسة ا
6- اليت يير (1.8 مالي دوالر)
7- مـستر. مالـكونز ليـست (مليون

دوالر)
8- افــريــثـيــنغ افــريــوويـر اول أت

وانس (673  ألف دوالر)
9- دكـــــتــــور ســـــتــــرايـــــنج إن ذي
مــالــتـيــفـيــرس أوف مـادنس (482

ألف دوالر)
10- مـــارســيل ذي شل ويــذ شــوز

أون (308 آالف دوالر)

{ لـنـدن (أ ف ب)  –انـخـفـض عدد
احلــانـات في إنــكـلـتــرا وويـلـز إلى
أدنـى مــســـتـــوى له عـــلى اإلطالق
وفـق حتـلـيـل نـشــر االثـنــ يُـعـزي
ذلـك إلى جـــــــائــــــحــــــة كــــــورونــــــا
تـصاعـدة. وانخفض والـتكـاليف ا
الـعدد اإلجمالي للحانات بأكثر من
سبعة آالف في 10 سنوات ليصل
إلـى أقل من 40 ألــفــا في الــنــصف
األول مـن الــعــام احلــالي. وأوضح
مـستـشارون عـقاريـون في (ألتوس
ـمـتدة من غـروب) أنه في الـفـتـرة ا
كـانـون األول 2021 حـتـى حـزيران
2022 أغـــــلــــقت 200 حـــــانــــة في
بـريـطـانـيـا وويـلـز. وأضـاف هؤالء
أن احلـانات التي اعتبرت محوريّة
في اجملـتمعات الـبريطانـية لقرون
هـــــدمـت أو حـــــوّلـت إلى مـــــنـــــازل
ومــكــاتب. ويــأتـي هــذا الـتــحــلــيل
بــعـــدمــا عــانى قـــطــاعــا احلــانــات
والـضــيـافـة تـراجـعـا حـادا بـسـبب
ســلــســلـة عــمــلــيـات اإلغـالق الـتي
ـكـافـحـة فـيـروس كـورونـا فـرضت 
بـــاإلضــافـــة إلى قــيـــود الــتـــبــاعــد
االجــتـمــاعي. وطـوال فــتـرة األزمـة
الـــصـــحـــيـــة طـــلـــبت الـــهـــيـــئــات
زيد من الـصنـاعية من احلـكومـة ا
ــســانـدة الــشــركـات ــالي  الــدعم ا
ـتضررة وجتنب إغالق عدد كبير ا
مــنـهــا. لـكن مع ارتــفـاع الــتـضـخم
راهـنا إلى أعلى مـستوياته في 40
عــامــا واجــهـت احلــانــات حتــديـا
جـــديــدا. وقـــال روبـــرت هــايـــتــون
رئـــيس مــجـــمــوعــة (ألـــتــوس) في
بـريــطـانـيـا فـيـمـا أثـبـتت احلـانـات
قـدرتـهـا علـى الصـمـود خالل فـترة
الــوبـاء فـإنـهـا تـواجه اآلن ريـاحـا
مـعاكـسة جديـدة تتمـثل في ارتفاع
تـــكـــالـــيف الـــطـــاقـــة والـــضـــغــوط
الـنـاجـمة عـن التـضـخم والـزيادات
الـضريبية. وتشير بحوث منفصلة
أجـرتهـا هـيئـات صنـاعيـة مخـتلـفة
لـلـجـعـة واحلـانات إلـى أن حوالى
ئـة) شركـات الضـيافة ثلث (37 بـا

فقط حتقق أرباحا.

أيـضـا. هـنـاك الـكـثـير مـن األمور
اجليدة في التاريخ الروسي.

أمـا بـائع الــكـتب اآلخـر أنـاتـولي
غونـكو فـاعتـبر أن هـذا القـانون
ضـروري. لــكــنه أضـاف أنه “من
الصعب بـعض الشيء القول إنه
يـجب التـحـدث بـاألوكرانـيـة فقط

وليس بالروسية.

وتابع ما الذي يوجب على اللغة
الـــروســيــة بـــأن تــقــتـــصــر عــلى
روسيا? 300 مليـون شخص في

العالم يتحدثون الروسية.
في  19 حـزيـران/يـونـيـو تـبـنى
ـان األوكـراني قـوانـ عـدة الـبـر
تــهــدف إلى “حــمــايــة الــثــقــافــة
(األوكــــرانــــيـــــة) من الـــــدعــــايــــة

يــــجب أن نــــأخـــذ هـــذه الــــكـــتب
وجنمـعهـا في الـشارع ونـحرقـها
أم نصنع منها ورق مراحيض?.
من جـانـبـهـا تـدافع نـاديـا وهي
بـائــعـة كـتب أخــرى ال تـريـد ذكـر
اســمــهـــا الــكــامل عن الــقــانــون
اجلــديــد قــائــلـة “عــنــدمــا بـدأت
احلـرب بــدأ الـنــاس قـراءة كـتب
بـالــلـغـة األوكـرانـيــة. لـديـنـا عـدد
ـمـتـازين في ـؤلـفـ ا كـافٍ من ا

أوكرانيا.
ويـــبــــدو أن مــــحـــبّـي الـــكــــتـــاب

منقسمون أيضا.
وقالت نـاتاشـا سيـكورسـكا التي
كـانت تـشـتـري كـتـبـا في الـسوق
إن اعتـماد هـذا القـانون الـيوم ال
مـعنـى له فهـنـاك مـشـكالت أكـثر

خطورة.
وأضـــافت أنـــا لـــست مـع حـــظــر
األدب الــــــــــــــــــــروســي ألن األدب
الروسي هو تـاريخ وليس دعاية

روسية إنه مجرد ثقافة.
لـــكن إحــدى صـــديــقــاتـــهــا وهي
مـــحــامـــيــة فـــضــلت عـــدم كــشف

اسمها ال توافقها الرأي.
وقــــالـت قـــــرأت كـــــثـــــيــــرا األدب
الــــروسي وأحـــبـــبــــته ومـــا زلت
أحبه لـكنـني أقول لك بـصراحة
مــنـذ 24 شــبــاط/فــبــرايــر (يــوم
الــغــزو الــروسي ألوكــرانـيــا) لم

يعد موجودا بنظري.
وعلى غرار نـاتاشـا سيكـورسكا
يـــعــتــقــد دروبـــ أن احلــكــومــة
األوكــرانـيــة لـديــهـا أمــور أفـضل
للقـيام بهـا من إصدار تشـريعات
بـشـأن هـذه األمور الـتـفـصـيـلـية
ويـجب أن تـركـز علـى الدفـاع عن

بلدنا. 
وخــتم اجلــمـيـع يـرتــكب أخــطـاء

حتى حكومتنا.

الـــروســيـــة وهي تــنـــتــظـــر فــقط
ــيــر تـــوقــيع الـــرئــيس فــولـــود

زيلينسكي.
وحتــظـــر الــقــوانــ خــصــوصــا
ـنشورة في استيـراد كل الكتب ا
روســـيـــا وبـــيالروس حـــلـــيـــفــة
مـــــوســــــكـــــو فـي احلـــــرب ضـــــد
أوكـــرانـــيــا بـــغض الـــنـــظــر عن
مــؤلــفــهــا حتت طــائــلــة تــغــر

. اخملالف
لـكن تـطـبـيـقـهـا سـيـكـون مـعـقـدا.
ـــكــتــوبــة بـــالــلــغــة فــاألعــمــال ا
ـنشـورة في أوكرانـيا الروسـية ا
أو فـي بــلـــدان أخـــرى ســـتــبـــقى
مرخـصـة نظـريـا شرط أن تـكون
الــروســيـة هي الــلــغـة األصــلــيـة
لــــلـــمـــؤلف وأال يـــكـــون األخـــيـــر

معاديا ألوكرانيا.
كـــمـــا حتـــظـــر الــــنـــصـــوص بث

ــوســـيــقى الــروســـيــة الــتي  ا
تــألـيــفـهــا بـعــد الـعـام 1991 في
مـحـطـات الـتـلـفـزيـون واإلذاعـات

وفي األماكن العامة.
- تعزيز الترسانة التشريعية -
بعـد أربـعة أشـهـر من بدء الـغزو
الروسي ألوكـرانيـا ستـعزز هذه
الـقوانـ الـترسـانـة التـشـريعـية
الـتـي  تـبـنــيـهـا في الــسـنـوات
األخـــــيــــرة والــــتـي تــــهــــدف إلى
اجتثاث الشيـوعية ونزع الطابع
الــروسي من هــذه اجلــمــهــوريــة
الـسـوفـيـاتـيـة الـسـابـقـة وتـعـزيز

اللغة األوكرانية.
لـكن بالـنـسـبـة إلى دروبـ يجب
أال يكون هناك خلط ب الفاشية
الـروسـيـة والــثـقـافـة الـروسـيـة .
وقـال مـستـعـرضـا مـكـتـبتـه التي
ـعـظـمــهـا كـتــبـا روسـيـة تـضـم 
وضــعت هـــذه الــقــوانــ لــكن ال
أحـد يــعـرف كـيـف يـطـبــقـهـا. هل

تحدة) (أ ملكة ا { كـيو غاردنز (ا
ف ب)  –أعـلن اخلـبـراء في حدائق
كـيو غـاردنز في لـندن االثـن أنهم
اكـتـشفـوا نوعـا جـديدا من الـزنبق
ائي العمالق منذ منتصف القرن ا
الـتـاسع عـشـر بـعدمـا كـان يـعـتـقد
أنـه نوع آخـر. وبـقيـت عيـنـات هذا
الــنــوع اجلــديــد من الــزنــبق غــيـر
دة 177 مـكتشـفة في كيـو غاردنز 
ـعـشـبـة الـوطـنـية في عـامـا وفي ا

دة  34عاما. بوليفيا 
وكـان يظن أن هذه الزنابق هي من
نـوع (فـيـكتـوريـا أمـازونيـكـا)  أحد
ــعـروفــ من الــزنـابق الــنــوعـ ا
ـــائـــيــة الـــعـــمالقـــة الــتـي ســمي ا
ـلكـة فـيكـتـوريا جـنـسـها تـيـمنـا بـا
عــام 1852. لــكنّ نــوعـهــا الـفــعـلي
اكـتشف بعدما عمل خبراء في كيو
مع فـريق من بـوليـفيـا إلثبـات أنها

كانت في الواقع نوعا ثالثا.
وبـاإلضـافـة إلى أنهـا أحـدث أنواع
ــائــيــة الــعــمالقــة فـإن الــزنــابق ا
(فـيكـتوريـا بولـيفـيانـا) التي تـنمو
أوراقـــهـــا حــتـى ثالثـــة أمــتـــار في
الـــبـــريـــة هي أيـــضـــا األكـــبـــر في
الــــعــــالم. ونــــشــــرت ورقـــة بــــحث
تــفــصــيــلــيــة عن ســنــوات الــعــمل
االســتـقــصـائي االثــنـ في مــجـلـة
(فــرونـتـيــرز إن بالنت سـايــنـسـز).
وكـانت حديقـة سانتا كروس دي ال
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{ مـونتـيفـيديو (أ ف ب)  –عـندما
عــلــمت أولـغــا ديـاس بــإصــابـتــهـا
بـفشل كـلوي بدأ الـشعور بـاليأس
يـتـملك هـذه األوروغوانـية الـبالـغة
85 عـامـا… لـكن فـي العـيـادة حـيث
تـتـلـقى عالجـها في مـونـتـيفـيـديو
وجـدت دياس إرادة للـعيش بفضل
يلونغا احلية. عروض التانغو وا
قــالت ديـاس لـوكـالـة فـرانس بـرس
مـن عــــــيـــــــادة ديـــــــافــــــيـــــــروم في

مونتيفيديو هذا أكثر من دواء.
وهـي جتلس مع 20 مـريـضـا عـلى
كـراس بذراع في العيادة وكلهم
مـوصـولـون ب”كـلـى اصـطـنـاعـية”

تنقي دماءهم.
وفــــجــــأة يــــخــــفـت صـــوت اآلالت
ــمــرضــات أمــام صــدح وثــرثـــرة ا
مـوسـيـقى بـانـدونـيـون ومـقـطـوعـة
الـتانـغو الـكالسيكـية (نـارانخو إن
فــلــور). تـرتــسم ابــتـســامــات عـلى
ن فــيـهم ديـاس ـرضى  وجــوه ا
الــتـي تــزور الــعــيــادة ثالث مــرات
أســـبـــوعـــيــا حـــيث تـــمـــضي أربع

ساعات متصلة بجهاز.
ط روتـــيــني. وقـــالت دخـــلت في 
وكــنت أفـعل اشـيـاء بال حـمـاس …
ـــوســيـــقى أنــعـــشت روحي لـــكن ا
ووهـبـتـني اإلرادة للـعـيش والـفرح
واحلـماسة تـلك األمور التي كانت

بـرمـيل وألقي به في الـبـحيـرة قبل
أربـعة عقـود. وقال جيف شـوماخر
مـن مـتــحف (ذي مــوب مـيــوزيـوم)
فـي الس فـــــيـــــغــــاس “كـــــان لــــدى
الـــــعـــــصــــابـــــات نـــــزعــــة لـــــوضع
األشـــخــــاص في بـــرامـــيل ســـواء
كــانـوا سـيـلـقــونـهم في بـحـيـرة أو

سيرمونهم في حقل.”
وأضــــاف “هـــــذا أوال. وثــــانـــــيــــا
الــشـخـص مـصــاب بـرصــاصـة في
الــــرأس وهــــو أســــلـــوب الــــقــــتل
الـتقليدي للعـصابات. وثالثا نحن
نـــعـــلم أن هـــذا حــدث بـــ أواخــر
الـسـبـعـينـات ومـطـلع الـثمـانـيـنات
(عـنـدمـا) كـانت الـعـصـابـات نـافـذة

جدا في الس فيغاس.
ظـــــهـــــرت واحـــــة مـن الـــــفـــــنــــادق
والـكازينوهات وبيوت الدعارة في

تحدة) { الس فيغاس (الواليات ا
(أ ف ب)  –نــادرا مـا تــعـاود جـثث
أفــراد الـعــصــابـات الــظـهــور لـكنّ
نـاخ لديه طـرقه للـعبث مع تـغيـر ا
ــافـيـا أيـضـا… فــقـد بـدأ اجلـفـاف ا
ـزمـن الـذي يـضـرب الس فـيـغاس ا

دينة. في كشف أحلك أسرار ا
انــخــفض مــسـتــوى بــحـيــرة مــيـد
الــــقــــريـــبــــة جــــدا من مــــنــــطــــقـــة
الـكازينوهـات في الس فيغاس إلى
مــسـتـويـات قـيــاسـيـة مـا أدى إلى
الـكــشف عن كـومـة من الـنـفـايـات…

واجلثث.
لــــكنّ واحــــدة من اجلــــثث لــــفـــتت
خــــصـــوصـــا انــــتـــبــــاه اخلـــبـــراء
ــتــخــصــصــ في الــعــصــابــات: ا
هــــيــــكـل عـــظــــمـي لــــرجل أصــــيب
بــــرصـــاصـــة في رأسـه حُـــشـــر في
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