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يـأمل بـتـوفـيـر مـسـتـلـزمـات الـعـيش
واخلـدمـات وفـرص العـمـل والـبـناء
ــقـبــلـة). ــرحـلــة ا واإلعـمــار خالل ا
ـــقــراطي ورفض وفــد احلـــزب الــد
تـــرشــيح الـــرئــيس الــكــردســـتــاني 
احلالي لوالية ثانية من قبل االحتاد
الوطني الـكردسـتاني. وافـاد مصدر
ـقراطي في تصـريح امس بـإن (الد
اشـتــرط ان يــكــون مــنــصب رئــاسـة
اجلمهورية من نصيبه  مقابل منح
نـاصب الـوزارية االحتاد الـوطـني ا

االحتادية اخملصصة لالكراد). 
ــــقــــرر ان يــــجـــتــــمـع االطـــار ومن ا
التنـسيقي لـتحديـد مرشحه لـرئاسة
الـوزراء.وقــال الـقــيــادي في حتـالف
الفتح مـحمود احليـاني في تصريح
امس ان (قــوى اإلطـــار ســـتــجـــتــمع
ـرشـح لـرئــاسـة مـجــددا لــتـحــديــد ا

قبلة). الوزراء خالل األيام ا

ن يــطـمــعـون بـتــحـويل واخلـارج 
الـعــراق الى بــؤرة صــراع من خالل
تـسـريب واسـتــراق إلـكـتـروني دخل
عـلــيه الــتـزيــيف والــتـزويــر). ونـفى
وزيـر رئيس محمـد صالح الـعراقي 
تـواصـل الـســيـد الـتــيــار الـصــدري 
مـقــتـدى الــصـدر مع رئــيس حتـالف
الفـتح هـادي العـامري. وقـال (نـنفي
ابالغ الـعــامـري بـإن يــكـون رئــيـسـا
للـحـكومـة بـدعم من التـيـار). وبحث
رئـــيـس ائـــتـالف الـــنــــصـــر حــــيـــدر
مع رئــيس اجلــمــهــوريـة الـعــبــادي 
األوضـاع الـسـيـاسـيـة بـرهم صـالح 
وحراك تشكيل احلكومة. وقال بيان
تلقته (الزمان) امس ان (اللقاء شهد
الـتــطــرق الى احلــراك الــذي جتـريه
الـكـتل بـشـأن إكـمـال االسـتـحـقـاقـات
الـدسـتـوريـة ومـواجـهـة الـتـحـديات
الـتـي تـواجـه أبـنــاء الــشــعب الـذي

ــالـكي اإلسالمـيــة الـذي يــتـرأسه ا
أنه لن ينـجر إلى فـتنـة عمـياء. وقال
في بيان اطعلت عليه (الزمان) امس
انه (مع إرهاصات تشكيل احلكومة
نرى أن هـنـاك من يـذكي نـار الـفـتـنة
بيـنـنـا نـحن أبـنـاء الـصدريـن الذين
عـبـرنـا عـنـهم عـنـد دخـولـنـا الـعـراق
بالرمز والهوية وعملنا سياسيا مع
جميع إخواننا اإلسالمي وغيرهم
ــا كـان ولم نـســتــأثـر بــسـلــطـة وإ
عطـيات والسياقات التصدي وفق ا
الـتي أقـرهــا الـدسـتــور) مـؤكـدا (لم
ندخل صـراعـاً حـزبـيـاً مع أي طرف
ولم نـنــجـر الى صــراعـات جــانـبــيـة
تــبــعــدنــا عـن أهــدافــنــا اإلسالمــيــة
والوطنية وإننا نرى في هذه األيام
بوادر فـتنـة تصب الـزيت على الـنار
تربص  ومن رجف وا من قبل ا
قـبـل األجـهــزة الــســريـة فـي الـداخل

الـسيـاسـيـة بـصـورة تـتـعـدى دورها
ــليء بــصــور إخــمـاد وتــاريـخــهــا ا
الـفــ وإصالح ذات الــبـ وخــدمـة
اجملـــتـــمع وصـــون الـــســـلم األهـــلي
واالجـــــتــــــمـــــاعـي) واشـــــار الى ان
(مـــحـــاوالت من يـــســـعـــون إلى زرع
الــفــتــنـــة وخــلط االوراق مــا هي إال
حلقة من حلقات التآمر على العراق
بـعــد أن فــشــلـوا فـي مـرات ســابــقـة
بفضل حكـمة رجال البـلد اخمللص

واحلـريــصـ عــلى الـدم الــعـراقي)
مـطـالـبا اجلـمـيـع بـ (التـحـلـي بروح
االخوة لتـفويت الـفرصـة على أعداء
العـراق  وأن تبـقى الرمـوز الديـنية
ـستحق الذي في مكانتـها ودورها ا
هــو مــحل ثــقــة واحــتــرام وتــقــديــر
ــــالـــــكي عـــــلى اجلــــمـــــيع) وحـث ا
تـربصـ بالـعراق (تفـويت فرصـة ا
شــــــرا).  واكــــــد حــــــزب الــــــدعــــــوة

وسـالمــــــة أبــــــنـــــــاء احملــــــافــــــظــــــة
ومؤسسـاتها واالسـتجـابة لطـلبات
ــتـــظـــاهــرين وحـــسم قـــضـــايــاهم ا
ـــنــــظـــورة من قــــبل احملــــاكم وفق ا
القانـون). كمـا استقـبل رئيس هـيئة
احلــشـد الــشــعــبي فــالح الــفــيـاض
الــوفــد نــفـــسه وقــال بــيـــان تــلــقــته
(الــزمــان) امس ان (لــقــاء الــفــيـاض
بالوفد العشائري شدد على ضرورة

احلفاظ على السلم االهلي).
 ودعا شـيخ عـشـائـر بـني مـالك عـبد
ــالـكي الـسالم مــحــسن الـعــرمش ا
إلى ابـعـاد الـعـشـائر عـن الـسـجاالت
والــصــراعــات الــســيــاســيــة فــيــمـا
اسـتـنـكـر أي إسـاءة يـتم تـوجـيـهـهـا
إلى الــرمــوز الــديــنــيــة والــوطــنــيـة
والعشـائرية.وشـدد في بيان تـابعته
(الــزمـان) امـس عــلى (ضــرورة عـدم
إدخــال الــعـــشــائــر فـي الــســجــاالت

تلقت طـلباً مـقدماً الى اإلدعـاء العام
التخـاذ اإلجـراءات القـانـونيـة بـشأن
ــنـسـوبـة الـتـســريـبـات الـصــوتـيـة ا
للـمالـكي) واشار الى ان (الـتحـقيق
األصـــولي بــــشـــأن الـــتــــســـريـــبـــات
ســيــجــري وفق الـــقــانــون). وبــحث
رئيس مـجـلس الـقضـاء فـائق زيدان
مع عدد من شيوخ عـشائر مـحافظة
ذي قــار ثالثــة مـلــفــات من بــيــنــهـا
تظـاهرين.وذكر البيان  إن مطالب ا
عــدداً من شــيـوخ (زيـدان اســتــقـبل 
وجـرة مـناقـشة دور عشـائـر ذي قار 
الـــقــــضـــاء في احلــــفـــاظ عــــلى أمن
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بـابــعـاد ـطــالـبــة  جتـددت دعــوات ا
الـعـشـائـر عن خالفـات الـسـيـاسـيـ
من اجل تــــفـــويـت الـــفـــرصــــة عـــلى
فـيما تربـص في اشـعال الـفتـنة  ا
قـــرر مــــجـــلـس الـــقــــضــــاء األعـــلى
الــتـحــقــيق تــســريــبـات الــصــوتــيـة
ـنــســوبـة لــئــريس دولــة الـقــانـون ا
ــالــكي بــعـد تــلــقـيه طــلــبـا نـوري ا
رسمـيـا .وقـال بـيان تـلـقـته (الـزمان)
امس ان (مــحـكــمــة حتــقــيق الــكـرخ
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ـناخي وصف خـبيـر في الـشـأن ا
خــطــوة الــرئـيس ــعـيــني  ايــاد ا
الــــتــــركـي رجب طــــيب اردوغــــان
ـيــاه لـلــعـراق بـزيــادة اطالقــات ا
الـــذي يـــتــعـــرض جلـــفـــاف قــاس
بــــــســـــــبـب ارتـــــــفـــــــاع درجــــــات
داعيا ايران بااليـجابيـة  احلرارة
الـى ان حتـــــــذو حـــــــذو االتــــــراك
وتعزيز ايرادات روافـد نهر دجلة
الـتي تـنـطـلق من ارضـيـهـا. وقـال

ـــعــــيـــني لـ (الــــزمـــان) امس ان ا
(مــــــبـــــــادرة اردوغــــــان بــــــاطالق
بـادرة حـصص اضـافــيـة لـلـعـراق
ايـجـابـيـة تــسـاعـد عـلى حل ازمـة
معـقـدة قد تـواجهـهـا البالد خالل
نـتـيـجـة اسـتـمرار ـقـبـلـة  االيـام ا
اجلـفــاف بـسـبب ارتــفـاع درجـات
احلرارة الـتي جتاوزت مـعدالتـها
الطـبيـعيـة) مضـيفـا (لكن نـنتـظر
االيفـاء بـاخلطـوة ودخـولهـا حـيز
الــتـطــبـيق بــعـد عــودة مـنــاسـيب
االنـهـر الى وضـعـهـا الـطـبـيـعي)

ـــعــيـــني عن امـــله بــإن واعــرب ا
(تــبـــادر ايــران بــنـــفس اخلــطــوة
وتعـزيز الـروافـد التي تـغذي نـهر
دجـلـة الـتي تـنـطـلق من ارضـيـهـا
بـاطالقــات كـبـيـرة) مــشـددا عـلى
احلـــكـــومـــة ان (تـــســـتـــمـــر هـــذه
االطالقات اجلديـدة وان ال تسمح
ـيـاه) مـؤكـدا ان (الـعراق بـهـدر ا
سـواجه تـداعيـات غـيـر مـسـبـوقة
ـــيــاه في حـــال اســـتــمـــرار شح ا
حــيث هـنــاك الــكـثــيــر من االسـر
نـظرا بـدأت بالـهـجـرة الـعكـسـيـة 

لـصــعـوبــة احلـصــول عـلـى مـيـاه
الـشــرب الـتـي انـخــفـضت بــشـكل
ـا ادى ذلك الى ارتــفـاع كـبــيــر 
لوحة). وكشفت نسبة التلوث وا
تقاريـر  عن تأكـيد تركـيا بـتزويد
العراق  باحلصة  الكاملة. وقالت
وجه الــــتـــقــــاريــــر ان (اردوغـــان 
ــائــيـة بــزيــادة حــصــة الــعــراق ا
فـضال عـن زيـادة  مــائـيــة  تـبـرع
بـــهــا  دعـــمـــا  لــشـــعب  الـــعــراق
والـــوقـــوف مــعـه في  مـــحــنـــته).
وأبـدى مـبـعـوث الرئـيـس التـركي
في وقت سـابق  اسـتـعـداد بالده
ــائـــيــة الى بـــزيــادة االطالقـــات ا
قبلة.وقالت العراق خالل االيام ا
ــائــيــة في بــيــان ــوارد ا وزارة ا
إن (الوزير مهدي تلقته (الزمان) 
رشــــيــــد احلــــمــــداني نــــاقش مع
مبـعـوث الرئـيس الـتركي لـشؤون
ـيــاه فـيـســيل أوروغـلـو  وضع ا
ــائـيــة لـنـهــري دجـلـة الـواردات ا
حـيث والـفـرات الـداخـلـة لـلـعـراق
بـاحـثـات  خالل اجـتـماع جـرت ا
ـسـتـشـار افـتـراضي  بـحـضـور ا
ـركز الفـني لـلوزارة ومـديـر عام ا
ـائــيـة) ــوارد ا الـوطــني إلدارة ا
اجلـــــانب وطـــــالب احلـــــمـــــداني 
الـتــركي بـ(إعــادة الـنــظـر بــخـطـة
ــا يــؤمن ــائــيـــة و اإلطالقـــات ا
حـاجــة الــعـراق لــتـجــاوز ظـروف
ــائــيــة احلــالــيــة) من الــشــحــة ا
بـعوث (استعداده جانبه أبدى ا
لــلــتـعــاون مع الــعــراق بــاإليــعـاز
يـاه والسـدود التـركية ؤسـسة ا

ـئـة من احلـصـة مـا يـعادل  25بـا
ــا أدى الى اسـتـنـزاف ـقـررة  ا
ــائـي في ســد حــديــثــة اخلــزين ا
وكـــذلـك بـــحـــيـــرتي احلـــبـــانـــيـــة

والـــثـــرثـــار) واشـــار الى انه (
اتــــخــــاذ إجــــراءات احــــتــــرازيـــة
ووقــــــائـــــيـــــة مـن قـــــبل الـــــوزارة
بــالـســيـطــرة عـلـى االسـتــهالكـات
ائـية والـسدود لـغرض مـعاجلة ا
ياه وتـوفيـرها) وتابع انه شح ا
(بعـد تباحث الـوزارة مع اجلانب
الـتـركي  االتـفـاق عـلى تـفـعـيل
ــائــيـة بــ الــعـراق االتــفــاقـيــة ا
وتـركــيــا) ومـضى الى الــقـول ان
(الــوزارة تـنــتـظــر الـزيــادة لـنــهـر
ـــائــــيـــة الــــفــــرات واالطالقــــات ا
ــقـبــلـة) ســتـتــحـسن فـي األيـام ا
ولـــفت الى ان (الـــزراعــة تـــأثــرت
ـــيــاه) بـــشــكـل كــبـــيـــر في شح ا
مطـالباً احلـكومـة بـ(إيجـاد حلول
ــوسم والســيـمــا أن ا مــنــاســبــة 
اجلــــاري لم يــــكن فــــيه اإلنــــتـــاج
ـطلـوب) واسـتـطرد سـتـوى ا بـا
ـائي تـمت بـالـقـول ان (اخلــزين ا
االســتــفـــادة مــنه في حــال زيــادة
وهناك خطة مناسيب نهر الفرات
ركز مدروسـة من قبل الـوزارة وا
الـــوطــني فـي تــقــلـــيل مـــنــســوب
ـياه بحـيـرة احلـبانـيـة وتوجـيه ا
نـــــحــــو بــــغــــداد واحملــــافــــظــــات
اجلـنوبـيـة لـسـد النـقص الـكـبـير
ــــنـــاســـيب وفي حــــال ارتـــفـــاع ا
سـتكـون بـحـيـرة احلبـانـيـة خزان

للحاالت الطارئة). 

جـامـعـاتــهـا السـتـقـبـال الـعــلـمي 
الـــطــــلـــبـــة) مـــؤكـــدا ان (وزارته
نـــســقـت مع وزارات الـــداخــلـــيــة
والـــصــحـــة والــتــعـــلــيم الـــعــالي

والـكـهـربـاء فـضالً عن مـحـافـظـة
بــــغــــداد لــــتـــــهــــيــــئــــة جــــمــــيع
االســــــتـــــعــــــدادات الــــــفـــــنــــــيـــــة
والـلــوجـسـتــيـة عـلى اعــتـبـارهـا
جـــهـــات ســـانــدة الجنـــاح ســـيــر
الــعـمــلـيــة االمـتــحـانــيـة) داعــيـاً
الـطلـبـة إلى (االلـتزام واسـتـثـمار
الــــــوقت بـــــالـــــدراســـــة مـن أجل
حتـــقـــيق مـــعـــدالت جــيـــدة خالل
االمــتـحــانــات). ونـصـح اخلـبــيـر
في الـــتـــربـــوي عـالء اخلـــزرجي 
وقت سـابق عبـر (الـزمان) طـلـبة
الــــــســــــادس االعـــــــدادي الــــــذين
يــســتــعــدون الداء االمــتــحــانــات
الوزارية وسط قيظ غـير مسبوق
 بـــفــهم االســئــلـــة قــبل االجــابــة
ــعـلـومـات عـلــيـهـا واســتـرجـاع ا
فـيـمـا شدد خالل وقت االمـتـحـان
على ضرورة االبـتعاد عن الـتوتر

واالرباك. 
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امتحانات تنطلق اليوم االربعاء 
بـعـد طـلــبـة الــسـادس االعــدادي 
اجناز االستـعدادات الـلوجسـتية
وسط اجـراءات صحـية والفـنيـة 
وامـنـيــة مـشـددة. ونـشـرت وزارة
جدول االمتحانات التربية امس 
اخلـــــاص بــــــفـــــروع الــــــدراســـــة
االعــداديـــة . وكــانت الــوزارة قــد
الـــــتــــزامــــهـــــا بــــإجــــراء أبــــدت 
امــتـحــانــات الـســادس اإلعـدادي
ـقررة. واعـيـدهـا ا الـدور األول 
وقــــال عــــضــــو هــــيــــئــــة الــــرأي
بالوزارة مديـر عام تربـية الكرخ
الـــثــــانــــيــــة قــــيس الــــكـالبي في
تــصـــريح امس إن (امـــتــحــانــات
الـــســـادس اإلعـــدادي ســـتـــجــرى
بـــعــد ان ـــواعــيـــدهـــا احملــددة
هـيــأت وزارة الـتــعـلـيـم والـبـحث
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اعـلـنت ان العـلـوي اليـتخـفى خـلف اسـماء
غـيــره النـهم اقل مـنه شــوطـا وان الـزعـيم
الكبير السيد مقتدى الصدر ليس صغيرا
ـا انا ا حـتى اخـاطـبه واحدا من ابـنـائي 

واحد من ابناء الشهيد محمد الصدر. 
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ـتــحــدة إلى ــمــلــكــة ا ويــتــوقع أن تــصل احلــرارة في ا
أربــعـ درجـة مـئــويـة  لـلـمــرة األولى في تـاريخ الـبالد
فـيـمــا تـضـرب مـوجــة حـر غـرب أوربـا مـخــلـفـة حـرائق

غابات في جنوب غرب فرنسا.
وهـذه ثان مـوجـة حر تـضـرب أوربا في ظـرف شـهر مع
ما يـرافقها من حرائق عنيفة في شبه اجلزيرة االيبيرية
وفـرنـسـا ويـأتي تـكـاثـر مـوجـات احلـر نـتـيـجـة مـبـاشرة
ـناخي عـلى مـا يرى عـلمـاء إذ أن انـبعـاثات لالحتـرار ا
غازات الـدفيئة تزيـد من حدتها ومدتـها وتواترها.وباتت
موجـة احلر القصـوى التي ال تزال تـعاني منهـا فرنسا
تـضـرب بـريـطـانـيـا بـالـصـمـيم حـيث يـتـوقع أن تـتـجاوز
احلــرارة عــتــبــة األربـــعــ درجــة مــئــويــة بــشــكل غــيــر

مسـبوق. 
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رجحت الـهيئـة العامة لالنـواء اجلوية والـرصد الزلزالي
الـتـابـعـة لـوزارة الـنـقل ان يـكـون طـقـس الـيـوم االربـعاء
فـيـما ـنـطـقـت الـوسـطى واجلـتـوبـيـة صـحـوا حـار في ا
توقـعت تصاعد الغبـار وانخفاض درجات احلرارة بدءا

من يوم غد اخلميس. 
وقالت الـهـيئـة في بيـان تـلقـته (الزمـان) امس ان (طقس
ـنـطـقـتـ الـيـوم األربـعـاء ســيـكـون صـحـواً وحـاراً في ا
نطقة الوسـطى واجلنوبيـة  بينما سـيكون الطـقس في ا
الشمالية صحواً وال تغير في درجات احلرارة) وتابع
ناطق ان (طقـس يوم غد اخلميس سيكون صحواً في ا
كــافـة  ودرجــات احلــرارة تــنــخــفض قــلـيـالً عن الــيـوم
السابق  اما الرياح فتنشط مسببة تصاعدا الغبار). 

ــائــيـة خالل لــزيـادة االطالقــات ا
ــقــبـلــة وحــسب اخلــزين األيــام ا
تـوفر لـديهم) وتـابع انه (جرى ا
االتـــفــاق عــلى خالل االجـــتــمــاع 
ارسـال وفـد فــني عـراقي لالطالع
ائي موقعـياً عـلى واقع اخلزين ا
في الـســدود الـتـركـيــة ومـنـاقـشـة
اخلطط التـشغـيليـة لتـلك السدود
تاح لـتجاوز أزمة وفقا للـخزين ا
ـر بها يـاه احلاليـة التي  شح ا

العراق). 
ائية في وارد ا وأعلنت مديرية ا
ائي األنبـار استـنزاف اخلـزين ا
بسد حـديثـة وبحيـرتي احلبـانية
والثرثار فـيما أشارت الى وضع
خــطـــة لــتــحــويل مـــيــاه بــحــيــرة
احلــــبــــانـــيــــة الى احملــــافــــظـــات
ــوارد اجلــنــوبــيــة.وقــال مــديــر ا
ـائـيـة باحملـافـظـة جـمـال مـحـمد ا
فـي تـــــصــــــريـح امس إن (نــــــاظم
غذي الورار في الرمادي يعـتبر ا
الرئـيس خلزان بـحيـرة احلبـانية
التي شهـدت انخـفاضاً كـبيراً في
ـنــاسـيب لــعـدة عــوامل أبـرزهـا ا
شح األمـطــار وتـراجع االطالقـات
ـنبع) مؤكدا ان ائية من دول ا ا
(هنـاك شحـاً مـائيـاً كبـيراً بـسبب
نـاخـيـة واالتفـاقـيات الـتقـلـبـات ا
والسـيـمـا ـتـشــاطـئـة  مع الـدول ا
نبع تركيا وإيران حيث إن دول ا
ـائـيـة من إيـران تـكاد اإليـرادات ا
مــــعــــدومـــة بــــاإلضـــافــــة الى أن
اجلـــانب الـــتـــركي يـــرفـــد دجـــلــة
والفـرات بـكـميـات غـير كـافـية أي
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وافـق مـــــجـــــلس الـــــوزراء عـــــلى
اسـتـثـنــاء مـشـروع تـأهـيل مـطـار
وصل من اسـالـيب التـعـاقد في ا
تـــعــلـــيــمـــات تـــنــفـــيـــذ الــعـــقــود
احلــكــومــيــة  فــيــمــا وجه وزارة
ــشــاكل الــتي الــكــهــربــاء بــحل ا
ـنـظومـة الوطـنيـة. وقال تواجه ا
بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان
(اجملـلس عــقـد جـلـســته بـرئـاسـة
نـــاقش مـــصـــطـــفى الـــكــــاظـــمي 
خـاللــهـــا األوضـــاع الـــعــامـــة في
ــلــفـات الــبالد وبـحـث عـدد من ا
احلــيــويــة ذات الـصــلــة بــتــقـد
) وشـدد اخلــدمـات لــلــمـواطــنــ
الــــكـــاظـــمـي عـــلى (بــــذل اقـــصى
عاجلة بعض اجلهود لإلسراع 
ـشـكالت الـتي تـواجه مـنـظـومة ا
الـكــهـربــاء حـالـيــاً وااليـعـاز الى
فـرق الـصـيـانـة بـسـرعـة مـعـاجلة
الــعــوارض الــتي تــعــانـي مــنــهـا
الشـبـكة وأي خـلل يطـرأ عـليـها)
واشـــار الى ان (اجملـــلس نـــاقش
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أسبـاب انـدالع احلريق). الى ذلك
ضـبـطت مـديـريــة شـرطـة الـطـاقـة
مــــعــــمـل اســــفــــلـت مــــخـــــالف في
السمـاوة يحوي   86الف لترا من
الــوقـــود. واوضح بـــيـــان تـــلــقـــته
(الـزمان) امـس ان (قـوة مـشـتـركة
ضبطت معمالً مخالفاً يحوي على
منـتـوج نفـطي يـقدر بـأكـثر من 86
الف لـتـر داخـل خـزانـات حــديـديـة
ــــركــــبـــات كـــبــــيــــرة وعــــدد من ا
سـتـخـدمـة) واضـاف ان (مـفرزة ا
ســــيــــطــــرة شــــرطــــة الـــــنــــفط في
الــعـــبـــايـــچي الـــتـــابـــعـــة لــقـــسم
ســيــطـرات مــديــريــة شــرطــة نــفط
الوسـط ضـبطـت صهـريـج محـمل
ــنـتــوج نــفــطي وقــبــضت عــلى
صـاحبـهـا) واشـار الـى ان (الـقوة
ركبة داخل مراكز شرطة حجزت ا
تهمـ لعرضهم النفط وسلـمت ا
عـلى الـقـضاء وفـق قـانون تـهـريب

النفط ومشتقاته).

الى ان (مــفــارز مــكــتب مــكــافــحــة
الــقت الــقـبض اجـرام اخلــضــراء 
عـــلى مــــتـــهــــمـــ اثـــنــــ ضـــبط
بحـوزتـهـمـا عـمـلـة مـزيـفـة من فـئة
وجــــــرى اتــــــخـــــاذ مــــــئــــــة دوالر 
اإلجـراءات الـقــانـونــيـة بــحـقــهـمـا
ادة ٥١ وتوقـيفـهـما وفـق أحكـام ا
ــركـزي لــيـنـاال من قـانــون الـبـنك ا

جزاءهما العادل). 
ـــدني واخـــمــدت فـــرق الـــدفـــاع ا
حــريــقـاً داخـل كــرفــانــات حــمــايـة
مسـتـشـفى الـكـاظمـيـة. وقـال بـيان
تــلـــقــتـه (الــزمـــان) امس ان (فــرق
االطــفــاء ســيــطــرت عــلى احلــريق
الـــذي انـــدلع داخـل الـــكـــرفـــانـــات
ـنـام مـنـتـسـبي حـمـاية اخلاصـة 
مـــســـتـــشـــفى مـــديـــنـــة اإلمـــامـــ
الـكــاظــمــ عـلــيــهــمـا الــسالم في
ـديـرية الكـاظـمـية) واضـاف ان (ا
طـلــبت  فـتـح حتـقــيق واسـتــدعـاء
خـبـيـر األدلــة اجلـنـائـيــة لـتـحـديـد

اســتــخــبـارات الــفــرقــة اعــتــقــلت
ادة داعشيا مـطلوبـا وفق احكام ا
اربـعـة ارهـاب في مــديـنـة آمـرلي)
ولــفت الـى ان (الــقـــوات ضـــبــطت
بــحــوزته بـــنــدقــيــة كـالشــنــكــوف
ومــــجـــــمــــوعـــــة من الـــــرمــــانــــات
الهـجـومـيـة). فـيمـا تـمـكـنت مـفارز
مديريـة مكافـحة اجـرام بغداد من
القبض عـلى متـهم بالسـرقة واخر
بــتــزيــيف مـــئــة دوالر في بــغــداد.
وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان
(مـفــارز مـديــريـة مــكـافــحـة اجـرام
تـمـكـنت من الـقـاء الـقـبض بـغـداد 
عـلى مـتـهم لــقـيـامه بـســرقـة مـبـلغ
قدره ستة آالف دوالر  و ٣٦٠ الف
دينار وجـهازي مـوبايل من داخل
حقيبة فتاة ضمن منطقة احلرية 
حــيـث دونت أقـــواله بـــاالعـــتــراف
ابتـدائـيـا وقـضـائـيـا وقـرر قاضي
ادة التحقيق توقيفه وفق أحكام ا
٤٤٦ من قانون العقوبات) واشار
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رحلة الرابعة من عملية انطلقت ا
الحقـة عصابات اإلرادة الصلبـة 
داعش فـي جـــــبــــــال قــــــره چـــــوخ
ـشـاركـة طـيـران الـقـوة اجلـويـة
واجلـــيش. وقـــال بـــيــــان تـــلـــقـــته
(الـزمــان) امس (الــعــمـلــيــة شـارك
فيها قطعات من الفرقت  14و16
?وقوات البيشمركـة بينها قطعات
زيرفـان واحملور الـسادس وقوات
من جـــهـــاز مـــكـــافـــحـــة اإلرهـــاب
ـشـاركــة طـيــران الـقــوة اجلـويـة
واجلـيش). وقــبــضت قــيــادة الـرد
الــســـريع عــلـى مــتـــهم مــطـــلــوب
بـاإلرهاب شـرقـي مـحافـظـة صالح
الدين. وقـال بـيـان تلـقـته (الـزمان)
امس ان (قـطـعــات الـفــوج الـثـاني
ضـمن الــلـواء األول لـرد الــسـريع
بالـتعـاون مع شـعبـة اسـتخـبارات
الــــــلـــــــواء الـــــــتـــــــابع الـى قـــــــسم

ـركـزية اخلـطـة الـسـتـراتـيـجـيـة ا
ـتـوسـطـة وطـويـلـة الـقـصـيـرة وا
األمـد لـلـوزارة) مـؤكـدا ان (وزير
استـعرض عمـلية ائـية  وارد ا ا
رفع الـتـجــاوزات عـلى احلـصص
شـكالت الـتي تـواجه ـائـيـة وا ا
ــكـلــفــ بـرفــعــهـا) الــعــامـلــ ا
واشــار الـى ان (الــكـــاظــمي وجه
القوات األمـنية اخملـتصة بـتقد

ـالكات الـدعم الـكـامل واحلـمـاية 
الـــوزارة في حــــمـــلــــتـــهــــا لـــرفع
واجهة حالة الشحة التجاوزات 
واتـخاذ جـميع اإلجراءات ائـية ا
ــطـلـوبــة لـغــرض سـرعــة إلـقـاء ا
القـبض عـلى الشـخص الـذي قام
بـاالعتـداء بـطـلق نـاري عـلى أحد
ـــوارد في مـــحـــافـــظــة مـالكــات ا
ه لـلـعـدالـة لـيـنـال واسط وتـقـد

جـزاءه الـعــادل) ومـضى الـبـيـان
الـى الــــــقــــــول ان (اجلــــــلــــــســــــة
ـوقـف الـوبــائي اســتــعـرضـت ا
وإجـــراءات وزارة الــــصـــحـــة في
مـــواجـــهـــة جـــائـــحـــة كـــورونـــا
واجـهـة ارتـفاع واسـتعـداداتـهـا 
نــسـبــة اإلصــابـات بــ صــفـوف
ـــــواطــــــنـــــ وتــــــوفـــــيــــــر كل ا
طلـوبة) مؤكدا ان ستلـزمات ا ا
(اجملـــــلس وافـق عــــلـى إضــــافــــة
أجـهــزة الـطـبـاعــة واالسـتـنـسـاخ
ــواد الــقـرطــاســيــة إلى قـراره وا
الــذي خــوّل فـيه وزارة الــسـابق 
ـديـريـات الـعـامـة في الـتـربـيـة وا
احملــــافـــظــــات صالحــــيـــة شـــراء
ــــواد لـــلــــمــــراكـــز وتــــهـــيــــئــــة ا
االمــتـحــانــيـة من تــخــصـيــصـات
أجور االمتحانات) ولفت الى ان
(اجملـلس قـرر الـتريـث في إصدار
إجازات التصدير للـمواد العلفية
وعي الـــشــعـــيــر والـــتــ واجلت
والنـخالة من مـخلـفات الذرة إلى
ــقــبـل لــتــمــكـ تــشــرين األول ا
مــربـي الــثــروة احلــيـــوانــيــة من

احلصـول عـلى الكـميـات الـكافـية
من األعالف ولـتــخـفـيف األعـبـاء
عن كاهلهم واحلفاظ على توازن
ــنـــتــجــات أســـعــار الـــلــحـــوم وا
احليوانية في األسواق احمللية)
واســتــطــرد بــالــقــول ان ه (تــمت
ـوافـقـة عـلى اسـتـثـنـاء مـشروع ا
ـوصل الدولي من تأهـيل مـطار ا
اسـالـيب الـتــعـاقـد في تـعـلـيـمـات
تــنـــفــيـــذ الــعـــقــود احلـــكــومـــيــة
ــوازنــة وتــعــلــيـــمــات تــنــفـــيــذ ا
فــضال عن االحتــاديـــة الــنــافـــذة 
ـــوافـــقـــة عـــلى قـــيـــادة الـــقـــوة ا
التـعاقـد لتـشيـيد ثالث البـحريـة 
زوارق بـحـريـة خلـفـر الـسـواحل
عـــلـى ان تـــقـــوم شـــركـــات وزارة
ـشروع النـفط الرابـحـة لتـمويل ا
كونه يـخـدم منـشآتـهـا النـفطـية
بـعــد أن تـدرج وزارة الــتـخــطـيط
ــشــروع ضــمن تــخــصــيــصــات ا
وزارة الــدفــاع لــضــمــان إمــكــان
التـمويل واإلنـفاق في حـال تعذر
شــركــات الـــنــفط عن اســتــكــمــال

التمويل). 
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دبي  حـــيث جـــاءت من ابـــو ظـــبي
ومعها زوجها وابنها وكنت ابنتي
زيــــنــــة مــــعي . وخـالل اكــــثــــر من
ســـــاعـــــتـــــ فـي احـــــاديث شـــــتى
ـرحوم عبد معـظمها عـن الرئيس ا
الــسـالم عــارف وحـــكــيت لـــهــا عن
لـقـاءاتي مـعه بـعـد ثـورة  14تـموز
ومــــا تالهــــا اصــــدار صـــحــــيــــفـــة
اجلمهورية ثم مرافقته في زياراته
لاللــويــة (احملـافــظــات) الـعــراقــيـة
وخالفه مـع الــزعــيم عـــبــد الــكــر
قاسم ثم تـوليه رئـاسة اجلمـهورية
عام 1963 وتـخـلـيه عن الـبـعـثـي
في اواخر ذلك العـام ومرافقته الى
مــؤتـمــر الــقــمــة الـعــربي االول في
كـانـون الـثـاني عـام  1964 وكذلك
ــصــر ايـام ــتــكــررة  في زيــاراته ا

الرئيـــــس جمــــــــال عبد الناصر.
كــانــــــــت الـســيــدة رشـا تــســتـمع
وتـعـلق وتـسـأل ومن اسـألـتـهـا هل
صحيح ان عـبد الناصـر كان يعمل
ضد  عبد السالم عارف? وغير ذلك
من االسـئلـة التي تـعج بهـا وسائل
الـتـواصل االجـتـمـاعي الـفـيـسـبوك

والواتسب.
كـنت سـعـيدا في ذلك الـلـقـاء وح
انـتـهى الـلقـاء طـلـبت السـيـدة رشا
الـتـقـاط بـعض الـصـور الـتـذكـاريـة

وقد  ذلك.
وامس سالـتهـا ان كانت تـمانع من

نشر صور اللقاء فرحبت بذلك.
شــكــرا لـــلــســـيــدة رشــا عـــلى تــلك
الفـرصة وذلك الـلقـاء تمـنيـاتي لها

ولعائلتها السعادة والصحة.

والسيدة رشا نتبادل الرسائل منذ
زيد عن سنـت وهي تود مـعرفـة ا
جدها من الذين كـانوا قريب منه.
وفي حـينه ارسـلت لهـا كتـبي التي
تـضمـنت مـقـاالت عن الرئـيس عـبد
السالم. اعطيتها رقم تلفون ابنتي
في دبي لالتفـاق على مـوعد الـلقاء
و ذلك يــوم 13 تـــمـــوز فـي مــول
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ـراقب لـلمـشـهـد السـيـاسي الـعراقي الـراهن يـلـحظ بقـاء الـتـشكـيالت والـقوى  ا
ـأساوية جراء السـياسية الـتقليـدية على الـرغم من وصول البالد إلى الـنهايات ا
ارتكـابها أشد احلماقات ; تلك القوى اجلاثمة التي ال تفقه في الغالب  إبجديات
العمل السياسي وأحرف الدولة األولى ,فضالً عن بناء دولة عصرية قادرة على
الـنـهـوض واإلسـتـمـرار وحتـقـيق إكـتـفـائـها الـذاتي ,مـا يـضع عالمـات إسـتـفـهام
كـبيـرة في الـكيـفـية الـتي مكـنـتهـا من "الـتسـلق والتـمـلق"  و بلـوغ مـقاصـدها في
تسنـم مواقع ومسؤوليات جسيمة على الرغم من إعتراف البعض منها أنها غير
تالحقة واألحداث اإلقليمية والدولية العاصفة  , قادرة على مواجهة التحديات ا
بادرات اإلصالحية ا يـشي برجعية هذه القوى الـسياسية معارضـتها لكل ا و
بادرات اإلصالحيـة احلقيـقية) التي احلـقيقية ,وأود هنـا توضيح هذه الـنقطـة (ا
أعــني بـهــا اخلـطــوات اجلــوهـريــة في بـنــاء الــدول الـنــاهـضــة من قــبـيل قــوانـ
اإلسـتـثـمـار والـضـرائب والـتـعـرفـة الـكــمـركـيـة وإصالح الـقـضـاء وحـريـة الـعـمل
الـنـقابـي وحريـة الـتـعـبـيـر والـصـحافـة وإبـداء الـرأي والـتـوزيع الـعـادل احلـقـيقي
لـلثـروات وحتـطـيم الطـبـقـيات الـسـيـاسيـة و اإلجـتـماعـيـة والدعـوة إلى اإلقـتـصاد
ـراءة وحق الـسـكن واألمن والـعـيش الـرصـ والـسـوق احلــر وحـقـوق الـطـفل وا
بــكـرامـة ...إلخ ,فـهـذه الـقــوى تـنـشط فــقط في احملـافــظـة عـلى إرســتـقـراطــيـتـهـا
السياسية واإلجتماعية ومستعمراتها الداخلية وقصورها وتفكر بجدية وبشعور
وطــني عـال !! بـأصــهـارهـا وأبــنـاء أصـهــارهـا عـمالً بــتـرنـيـمــة ( األقـربـون أولى

صروف) !!!!. با
تـنفذة من تنـفذة والالحقـة بركب ا وحتى ال نـبخس حق هذه الـقوى السـياسـة ا
القـوى الصـغيرة في نـظرتـها الثـاقبة !! ,فهـي تمتـلك رؤية و أيديـولوجيـة اال أنها
من طـراز "من يـعـارض رؤيـتي فـهو مـنـافق ومـتـآمـر ومتـخـلف ويـقف بـالـضد من
قـراطي" وتسـعى من خالل أبواقـها وطـبالـيها العمـليـة السـياسـية والـتحول الـد
اهـرين إلى مناهضة كـل من يتعارض مع منـهجيتـها السيـاسية حتى وأن كان ا
ـراقبـون أنهـا تمارس ـؤشر لدى ا ينـشد  الـتغـيير او الـتقـدم في اجملتمع ,ومن ا
عراة" من خالل رفعها أللـوية التغيير نوعـاً من "الدجل السياسي واإلزدواجيـة ا
في الـعـلن ,ومـعـارضــتـهـا ألي مـنـحـى إصالحي في الـكـوالـيـس وخـلف الـسـتـار
ـال الـعـام ,والـدلـيل عــلى ذلك لم نـسـمع قط خــروج مـسـؤول سـيـاسي مــتـخم بـا
شامخ األنف وأعـترف بـوجـود فاسـدين في حزبه أو كـتلـته السـياسـية ,وأحتدى
قـرؤة  أن ترشدني إلى  وجـود مسؤول من ـرئية والـسمعـية وا وسائل اإلعالم ا
ـلــيـارات وهــربـهــا إلى خـارج الــبالد ومن سـعى هـذا الــطـراز ; أذن من ســرق ا
بتـهد اإلقتـصاد الـعراقي? وفـتح احلدود عـلى مصـراعيهـا لدول إقـليـميـة وغير
ـافيـات التي سـرقت البـنوك ? طـبعـا ستـكون اإلجـابة إقـليـميـة ? من تـستـر على ا
شكلة هـنالك" شخصيـات ودول ضالعة" بذلك  ,وأن اللـجان النيابـية والرقابيـة ا
ـسـلـسل الــتـخـديـري سـتــكـشف لـلـرأي الــعـام الـنـتــائج قـريـبــاً ووووو يـسـتـمــر ا
والـتـبـريـري لـسـنـ طـويـلة ,ومـا أن تـتـشـكل الـلـجـنـة ألمـر مـا ,حـتى يـصـار إلى

تشكيل جلنة أخرى ألمر جلل آخر أشد أهمية كما يزعمون وهكذا دواليك .
لعـمري أن جائحة العراق الصحية تنتهي بلقاح وإجراءات سالمة صحية إال أن
اجلائـحة السـياسيـة أشد فتـكاً وال نهـاية ألمـدها وال مصل وال لـقاح ناجع لـلحد
منـها ما يعني أن ال خالص إال بتنظيم الوعي السياسي اجلمعي وتعزيزه وعزل

القوى الفاسدة وإال سنشهد حلضة "محو العراق" .
شـكلة األخـرى التي تواجه حمـلة األقالم والفـكر احلريـص على بالدهم التي ا
هـا  والـذين يـحاولـون  جـاهدين إسـتـنـهاض الـهـمم ; أن الرأي عـاشـوا عـلى أد
الــعــام يـــكــاد يــكــون في واد وهم في واد آخــر  ,فــأصـــحــاب األقالم الــوطــنــيــة
درك ومن تـعـاطـيه اإليـجـابي مع ما ـتـهم  من الـشـعب الـواعي ا يـسـتـمـدون عز
يـطـرحـون من قـضايـا مـصـيـريـة ويـحـذرون من كوارث قـد حتـدث غـيـر مـحـمودة
الــعـواقب ,احلل بــأيـديـنــا جـمــيـعـاً ;أن نــتـحــرى الـدقـة في
إختـيـار عـناصـر وطـنـيـة من ذوي اإلخـتصـاص والـكـفاءة
ناطقية والعشائرية ,أن لم يكن هذا بعـيداً عن الفئوية وا
اً وضياع . "خيارنا " القادم سنرى أيام عجاف أكثر أ
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قـــبل وصــولي الـى دبي قــادمــا من
لـبـنــان لـزيـارة اوالدي ايــام الـعـيـد
كــلـــمــتـــني من الــقـــاهــرة حـــفــيــدة
الرئيس عبد السالم عارف السيدة
رشا غنيم وقالت انها ستكون ايام
الـــعـــيــــد في ابـــو ظــــبي وتـــود ان

تقابلني في دبي.
وافـــقت عـــلى الـــفـــور فـــنـــحـن انــا

بابل
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هذا الـرجل الذي خـاض في الـسيـاسة فـكان االبـرز وتفـاعل في االنـسانـية فـكان
ـبـرز واي مـيـدان يدخل فـيـة جنـده قـائـدا وزعـيمـا وقـدوة حتـتـذى لـكل من يـريد ا
اخليـر والصالح.  لم يكن نبيا مرسل ولم يـوحى اليه لكنه اخذ كامل وصافي ما
عنـد النـبي بـتفـويض من اخلـالق.. هو الـقران الـنـاطق وقلب مـحـمد الـنابض روح
االسالم مـتــجــلـيــة فـيه هــذا الـرجل الــذي اذا مـا اردت ان تــقــيس اي جـانب من
قياس لسالمة العمل في اي سار الصحـيح فصار ا عيار وا سيـرته كانت هي ا
مجـال. جعله البـاري لكل ركن من اركان الدين وعـبادة من العبـادات عيدا فجعل
عـيـدا الصالة يـوم اجلـمعـة وعـيد الـصـوم عيـد الـفطـر وعـيد احلج عـيـد االضحى
فـعيـد الـوالية هـو عيـد الغـدير وهـو خاتـمة الـعبـادات هو عـيده االكـبر.. وهـذا يدل
عــــلى ان واليــــة عــــلي ابن ابـي طـــالـب ركن اســــاسي مـن اركـــان االسالم  وهي
الشـعيـرة التي اكـمل الـرسول بـها الـدين وهو أمـر واجب الطـاعة ولـيس االرشاد
فالـوالية هـي إكمـال الدين والـنـعم هي سعـادة النـاس وواليـة علي هي امـتداد كل
ؤمـن هذا اللقب النـبوات وليس نبوة مـحمد علـيه واله أفضل الصلـوات.. امير ا
ـا خص به من الـسمـاء.. لـقب لم يـتصف به الذي لم يـكن صـنيـعـة عـلي نفـسه ا
ـعـصـومـيـ واسـتـوقف عـلـيه  في مـعـركـة بـدر عـنـدمـا لم احـد حـتى من االئـمـة ا
ـؤمن في يسـمح النبي لـعلي بالـقتـال فطلب جـبريل من النـبي ان يسـمح المير ا
سلـم حتب ان ترى علي يقـاتل بينهم وقال الئكة التي تـقاتل مع ا القـتال الن ا
الرسـول لعلي هـذا لقبـك وال ينبـغي الحد من بعـدك ان يكـون له هذا للـقب. وينقل
ن لقبهم به ( ويحك اتلقبني بلقب ال يكون اال لعلي عن  احلسن والـصادق قالوا 
ابـن ابي طالب ال لـقـبـله قـد قال وال لـبـعـده).. وكالم لـلنـبي في اكـثـر من حـادثة و
مـوقف اعـطـيى اشـارات واقـرارات عـلى ان عـلي هو االنـسـان االكـمل بـعـد الـنبي
مـحـمد هـو جتـلي والـتـنـاغم بـ النـظـريـة والـتطـبـيق هـو وحي مـتـحـرك وضع حد
فـاصل بـ الـثقـاقـة و ثـقـافة الـعـرقـيـة والـتعـصب االسالمي الن ثـقـافـته االنـسان
عـتـقد بـاعتـبـارة تطـبيق عـمـلي للـعدالـة ولـيس شعـارا كرس كـرس ثقـافـة تؤمن بـا
ـواطنه. هـو بـدايـة حلـضـارة االسالميـة هـو دفع االمـة الى طـريق الـنـجاة ثـقـافـة ا
راحل استمـرار الرسالة احملمدية بـتطبيقات علي له وكان الـسند لها في جميع ا

.. وذج تطبيقي لدولة محمد دولة علي 
وضـوح عدالـة وعلم  عـلي وانه االفضل بـعد الـرسول  لـيس في الفـكر االسالمي
ـشارب,ولم يـاثـر عـلـية ـا في الـفـكـر االنـسـاني لـذلك كـتب عـنه من مـخـتـلف ا وا
اقصاء علي ومشروعه عن اداء سلطة فهو انسانية شفافة تعطي وال تاخذ  فعلي
ـتلقي غـير مستـوعب لعلي فـهو ال يحـمل األمة كرها قراطـية حقـيقة,لكن ا هـو د
ـؤيـدات الـشرعـيـة ويـدع الـراي لالمة في عـلى مـايقـتـنع ويـريد,هو عـنـده نص و ا
قـبـول والـرفض كـانه يـقـول ان جناح االنـسـان هـو في اخـتـيـاراته ليـس عن طريق
الفـرض.. رجل زاوج ب الفضيلة واالنسانية فـأصدرت الدين بطريقة جميلة امة

محمدية علوية منسجمة مع تعاليم االسالم.
 حديث الـغدير هو ناقوس اخلطر لكل حـاكم انحرف عن دين فصار كوالية دينية
ومـحـبـة وليس اداريـة ومـحـاولـة ابطـال حـديث الـغـدير النـه يثـبت ان الـواليـة لـعلي
شامـلة وإن يتم التكذيب فضائله من قبل اعداء علي ذلك حتى ال يفضحون سبب
حجب هـذا االمـر هـو سيـاسي الن احلـاكم الـظـالم ال يـحب عدل عـلي فـصـار هو
واوالده مـحـور صـراع النـهم الـشـخـصـيـات التي حتـفظ االسـالم لذلـك توجـه لهم

احلراب.
ن ينـتمي اليه النه حري به تطيـبق تعاليم علي و معياره علي أيـضا يشكل محنة 
ـؤمـنـ من نـصب نـفـسه امام في حـكم  (أكـرمـكم عـنـد الـله أتـقاكـم) قال امـيـر ا
للـناس عليـه ان يبدا بـتــعليـم نفسه قـبل تعلـيم غيرة) فـواجبنا اذا
مـا اردنا سـعـادتـنا في الـدنـيـا واالخرة,اعـادة اظـهـار علي
في كل جـوانب احلـياة ولـيس كـمـقـاتل فـقط والـسـيـر على
مـنـهــجه وحتــــــقـيق االمـة واعـيـة ومــتـحـدة واليـة الـغـديـر
ورغـم اننـا مـتـفـقـون عـلى عـمق احلـديث ولـكن نـبـتـعد عن

التطبيق.
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ـــعـــهـــد فـي غـــضـــون ذلك  حـــدد ا
التـابع جملـلس الـقـضاء الـقـضـائي 
ـقبـلة  يوم اجلـمعـة بـعد ا االعـلى 
مـــوعــد إجــراء امــتـــحــان الــكــفــاءة
الـقـانوني لـلـمتـقـدم لـلـدراسة في

عهد القضائي للدورة 45 و46. ا
وقـال بــيـان تــلــقـته (الــزمـان) امس
(مــوعــد اجــراء امــتــحــان الــكــفـاءة
الـقانـوني لـلدورة  45سيـكـون يوم
ـقـبـلـة عنـد الـسـاعة اجلمـعـة بـعد ا
ـدة خــمس الــتــاســعــة صــبــاحــا و
سـاعات في كـليـة القـانون بـجامـعة
ــــواد بـــــغــــداد) واشـــــار الى ان (ا
الداخـلة في االمتـحان لـهذه الدورة
ـــدنــيــة ــرافـــعــات ا هـي  قــانـــون ا
ـدنـي وقـانــون اصـول والـقــانــون ا
احملــاكـــمــات اجلـــزائـــيــة وقـــانــون
الــــعـــقــــوبــــات وقـــانــــون االحـــوال

الشخصية).
وتــابع ان ( مـوعـد اجــراء امـتـحـان
الــكـفــاءة الــقـانــوني لــلـدورة 46   
ســـيـــكـــون فـي الـــيـــوم الـــذي يـــلي
االمـتـحـان االول في نـفس الـكـلـية)

ــواد الـداخــلـة في ولــفت الى ان (ا
االمــتـحـان لـهــذه الـدورة هي نـفس
مــواد االمــتـحــان االول مع اضــافـة
قــانــونـي االدعــاء الــعــام و رعــايــة
االحــداث) مــؤكــدا ان (االمــتــحــان
يـشـمل من تـنـطــبق عـلـيـهم شـروط
وضــوابط الــتــقــد لــلــدراســة في
ـادة الـسابـعة ـعهـد الواردة في ا ا

من القانون). 
وكـان الـقـضـاء  قـد اوضح شـروط
إلغاء األحكام الغـيابية. وقال بيان
تــلــقــتـه (الــزمــان) انه (بــنــاءً عــلى
ـقـدمـة من لـفـيـف لذوي ـنـاشـدة ا ا
الــســجـنــاء تــقــرر إلـغــاء األحــكـام
ـتــهـمـ في حـالـة الـغـيــابـيـة عن ا
ـدعـ بـاحلق ـشـتـكـ وا تــنـازل ا
الـشـخـصي والـذي يـكـون في حـالة
ــة مــوضــوع مــا إذا كــانـت اجلــر
الدعـوى من جـرائم احلق اخلاص
أمـــــا إذا كــــانـت من جـــــرائم احلق
الـعـام فـإن الـتـنـازل ال يـعـني إلـغاء

احلكم).
 مـــبــــيـــنــــا ان (وزارة الــــعـــدل هي
اخملـــتــــصـــة بــــتـــقــــد الـــطــــعـــام
لـلمـوقوفـ حـيث تتـعاقـد الوزارة
الــتي تـديـر الـسـجـون ومـؤسـسـات
الحظة مع تأهيل االحـداث ودور ا
ـوجب شـركــات خـاصــة ويـحــدد 
الـعــقـد كــمـيــة ونـوع الــغـذاء الـذي
ـــــودعـــــ يـــــقـــــدم لــــــلـــــنـــــزالء وا
) ولــــــفـت الى ان ــــــوقـــــــوفــــــ وا
(الـقـضــاة وأعـضـاء اإلدعــاء الـعـام
يـــــتـــــابــــــعـــــون خالل جــــــوالتـــــهم
الـتفـتيـشيـة مدى صالحـية الـطعام
ــتــعــهــدون ومــدى الــذي يــقـــدمه ا
وصول وجبات الطعام في األوقات

احملددة).
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اطــاحت هــيــئــة الـنــزاهــة الــعــامـة
بــشــبــكــة مــتــخــصــصــة بــتــزويـر
األخـتـام احلــكـومـيـة في مــحـافـظـة
فيـمـا اكـدت استـقـدام وزير كـركـوك
الــنــقل االســبق لــلــتــحــقـيـق بـنــقل
ـكاتب شـركة مـوظفـ وتنـسيـبهم 
اخلـطـوط اجلـوية الـعـراقـيـة خارج
الـعـراق. وقــالت الـهـيــئـة في بـيـان
تــلـــقــته (الــزمـــان) امس ان (فــريق
تـمكَّن عـمل مـكتب حتـقـيق كركـوك 
بـعـد الــبـحث والـتــحـري من ضـبط
مــتــهـمــ مــتـخــصــصـ بــتــزويـر
األختـام احلكومـية لـغرض ترويج
مــعــامالتٍ غــيــر أصــولــيــة بــغــيـة
ـال الـعام) الـتـربُّح عـلـى حـسـاب ا
تـهم الـرئيس مـشيـرا الى (ضـبط ا
في جـــرائم الــتــزويـــر واصــطــنــاع
األختام الـذي يعمل في شـركة نفط
ـتهم اعترف الشمـال) مؤكدا ان (ا
أثنـاء التـحقيق عـلى شريـكته التي
تــعـــمل في مـــديـــريــة الـــتــســـجــيل
العـقاري في كـركوك األولى) ولفت
ــتــهــمــة الى ان (الـــفــريق ضــبـط ا
بـاالضـافـة الى ضـبط أخـتـامٍ تـعود
إلى عــددٍ من الــدوائـر احلــكــومــيـة
ووثـائق ومسـتـنداتٍ مـزوَرةٍ يـعزَى
صـدورهـا إلى جـهاتٍ حـكـومـية في

تهم األول).  حوزة ا
واصدرت محكمـة حتقيق الرصافة
امرا اخملـتـصـة بـقـضـايـا الـنـزاهـة 
بــاسـتــقــدام وزيــر الــنـقـل االسـبق.
وذكــــــر بــــــيــــــان الــــــهــــــيــــــئـــــة ان
أصـدرت أمــر اسـتــقـدامٍ (احملـكــمــة
بـــحق وزيـــر الــــنـــقل األســـبق عن
مـوضـوع اخملـالـفـات احلـاصـلة في
ُــوظــفــ وتــنــســيــبــهم في نــقل ا

مــكـاتب الـشـركـة بـعـددٍ من الـدول)
واشار الى ان (الـوزير األسـبق قام
بنـقل وتنـسيب مـوظَّف في كل من
إسـبـانيـا والـسويـد وتـونس برغم
من عـدم وجود مـكاتب لـلشـركة في

تلك الدول). 
¡«dý bIŽ

واصدرت احملكمـة نفسها في وقت
سـابق  أمـرٍ بـاسـتـقـدام مـديـرٍ عـام
ــــــالــــــيــــــة إلضــــــراره فـي وزارة ا
ــصـالح اجلـهـة الــتي كـان يـعـمل
فـيـهــا. وذكـر الـبـيــان ان (احملـكـمـة
دير أصدرت أمـر استـقدام بـحق ا
الـعام لـلـشركـة العـراقـية لـلخـدمات
ــصــرفــيـــة ســابــقــاً عن قــضــيــة ا
اخملالفـات احلاصلـة في عقد شراء

مركبات نوع فورد).
 واســتــطـرد بــالــبــيـان بــالــقـول ان
ـــفت جلن (الــــهـــيــــئــــة ســــبق أن ألـَّ
حتـقـيـقـية تـتـولى تـدقـيق إجراءات
وان الــعـقـد الـذي أبـرمـته الـشـركـة 
الــلــجــنــة فـي مــراحــلــهــا األخــيـرة

إلجناز وإكمال حتقيقاتها).

شعار هيئة النزاهة
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حدد وزير النفط إحسان عبد اجلبار
اسـمــاعـيل  مــوعـد بـدء ضـخ الـنـفط
ــصــفى كــربالء قــبـل نــهــايـة اخلــام 
الـعـام اجلــاري فـيـمـا اكـد ان دخـول
صفاة الـى اخلدمة سيـعزز االنتاج ا

شتقات. احمللي ويقلل استيراد ا
وقــال  خـالل زيــارته لــلــمــصــفــاة إن
(الوزارة واحلـكومة حـريصـتان على
نتجات زيادة االنتاج  الوطـني من ا
حيث الـنـفطـيـة وايـقاف اسـتـيـرادهـا
سيـتـحـقق هذا الـهـدف من خالل بدء
االنـــتـــاج من مـــصــفـى كــربـالء  قــبل
نــهــايـــة الــعــام اجلــاري الى جــانب
اجنـــــاز مـــــشـــــروع اف سـي سي في
مـــصـــافي اجلـــنـــوب ومـــجـــمـــوعـــة
مشاريـع تأهيل مـصفى الـصمود في

قبلة). بيجي خالل االعوام ا
ــصـفــاة ســتــغـطي واشــار الى ان (ا
احلاجـة الفـعـليـة لالستـهالك احمللي
بـاالضافـة الى تـقـلـيل االسـتـيراد من
ــشــتــقـات الــنــفـطــيــة بـنــســبـة 60 ا

ائة). با
WODH½  UI²A

مـؤكــدا ان (تـشــغـيل مـصــفى كـربالء
يعد اجنـازاً اقتـصادياً كـبيراً في ظل
ـشـتـقـات الـنـفـطـيـة ارتـفـاع أسـعـار ا
ـيــا الــتي تــكـلف مــوازنــة الـبالد عــا
نفـقات مالـية كـبيرة بـسبب اسـتيراد

الوقود).
 وتـابع ان (مـشــروع مـصـفى كـربالء

صفاة خطوة مهمة مشيرا الى ان (ا
شـتقـات النـفطـية تـطورة النـتـاج ا ا
ذات اجلودة العـالية وتـأتي الزيارة
ــتـابـعـة ـيــدانـيـة  ضـمـن الـزيـارات ا
ـشـروع) مـؤكـدا نـسب االجنـاز في ا
صفاة رحلة األولى لـتشغـيل ا ان (ا
ســتـكـون قــبل نـهــايـة الــعـام احلـالي
رحـلـة الثـانـية سـتـكون في بـداية وا
ــنـــتــجــات ــقــبـل النــتـــاج ا الــعـــام ا

يـــعــــد أحــــدث مـــشــــروع في قــــطـــاع
الـتـصـفـيـة  في الـعـراق بـطـاقة 140
الف بـرميل بـالـيوم يـضم مـنظـونات
تـكــريـر حـديـثــة ومـتـكـامـلــة ويـتـمـتع
ية لذلك نحن واصفات عا انتاجه 
حـريـصـون عــلى االسـراع بـعـمـلـيـات
بــرغم االنــتـــاج من مــصــفـى كــربالء 
الـظــروف االقـتـصــاديـة والـتــحـديـات

الصحية).

اخلــفــيـفــة الـتي ســيــكـون تــأثـيــرهـا
ايــجــابــيــا لـســد حــاجــة االســتـهالك
احملـلي). من جـانـبه  قـال مـديـر عام
شـركـة مـصــافي الـوسط عـائـد جـابـر
عـمــران إن (الـشـركـة قـامت بــتـهـيـئـة
الكـــات الـــفـــنـــيـــة والـــهـــنـــدســـيــة ا
وادخــــالــــهم في دورات تــــدريـــبــــيـــة

صفاة).  لتشغيل ا
وكـانت الـوزارة قـد أوجزت  مـراحل

إعمار وتـأهيل مـصافي الـشمال ومن
ونــسب بــيــنــهــا مــصــفى الــصــمـود 
اإلجنـاز الـتي حتـقـقت ضـمن مـراحل
العـمل ومشـاريع التـأهيل والـتطـوير

تعددة. ا
WOłU²½≈  «bŠË

وقـال مديـر قـسم اإلشـراف والتـنـفـيذ
احلـقـلي في شـركـة مـصـافي الـشـمال
عـــبـــد الـــعـــظــــيم الـــشــــيخ شالل انه
(استـنادا لتـوجيهـات الوزيـر ووكيله
لشـؤون الـتصـفـية والـتـوزيع وبدعم
وتـوجـيه اإلدارة الـعـلـيـا في الـشـركـة
ـديـر الــعـام قــاسم عـبـد مــتـمـثــلـة بــا
شاريع الرحمن حس قامت هيئة ا
وبــدعم ومـســانــدة هـيــئـات وأقــسـام
ــبـاشـرة بــإعـادة إعـمـار الـشــركـة بـا
الـــوحـــدات اإلنــــتـــاجــــيـــة ووحـــدات
خدمـات الـطاقـة والـوحدات الـسـاندة
ووحــــــــــــدات الــــــــــــضـخ واخلــــــــــــزن
ستودعات وكذلك البنى التحتية وا
إلعــــادة احلـــــيــــاة لــــهـــــذا الــــصــــرح

العمالق).
مـن جــهـــة اخـــرى أحــبـــطت مـــفــارز
االستخبارات العسكرية تهريب 36
الف لــتــر من الــوقــود في مــحــافــظـة
االنـبــار.وذكـر بـيــان تـلـقــته (الـزمـان)
امس ان (قــوة مــشــتــركــة مـن مــفـارز
شعـبـة االستـخـبارات الـعـسكـرية في
الفرقة الـعاشرة ومفـارز استخبارات
تـمـكــنت من ضـبط ـشـاة 38  لـواء ا
شاحـنـة حوضـية مـحـملـة بنـحو 36

الف لـــتــر من الـــوقــود في ســـيــطــرة
احـمــد الـصــداك بـالــرمـادي) واشـار
الى ان (الشاحنـة احلوضية دون اي
مستمسكات او اوراق ثـبوتية تظهر
اصــولــيــة احلــمــولــة) وتــابع انــهــا
حــيث  اعـتـقـال (مـعـدة لــلـتـهـريب 
ســـائــقـــهـــا وتـــســلـــيم الـــشـــاحـــنــة
واحلــمــولـة والــســائق الى اجلــهـات
عنية التخاذ االجراءات القانون ا

لــسـد احلــاجـة احملــلــيـة لالســتـهالك
تـتـبـعـهـا خـطـوات اخـرى عـنـد اعادة
إكـمـال تـأهـيـل مـصـفى الـصـمـود في
بـــيــجي ومـــشـــروع اف سي سي في
شركة مصافي اجلـنوب في البصرة
ــشــاريع ســيـؤدي ومــجــمـوع هــذه ا
حتـقــيق االكـتــفـاء الـذاتـي من انـتـاج
ـــشــتــقــات الــنـــفــطــيــة) وتــابع ان ا
قـبل سـيشـهد الـبدء (تشـرين االول ا
بضخ النفط اخلام للـمصفى) معربا
عـن امــله (بــبــدء الــتـــشــغــيل الــكــلي

للمصفى تدريجياً). 
ولــفت الـبــيـان الى ان (الــوزيـر عــقـد
ـــصــــفى الــــتي خـالل جـــولــــته فـي ا
رافقها خاللها وكيل الوزارة لشؤون
اجتماعاً مع التصفـية حامد يـونس 
ـنفـذة للـمشـروع) مؤكدا الشـركات ا
(توفـير الـدعم لالسـراع في إجراءات
االجنـاز والـتـشـغـيل لـلـمـصـفـاة) من
قـال وكــيل الــوزارة لـشـؤون جـانــبه 
ـصـفاة  انـشـاؤها الـتصـفـية إن (ا
واصفات والتكنلوجيا وفق احدث ا
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خـطط تـأهـيل وإعـادة إعـمـار مـطار
وصل الدولـي الذي تضـرر أثناء ا
احلرب ضـد عـصابـات داعش.وقال
بـيـان ان (االجــتـمـاع الـذي حـضـره
وزيــــــرة اإلعـــــــمــــــار واإلســـــــكــــــان
والـــبــلـــديــات واألشـــغــال الـــعــامــة
ومــــحــــافظ نـــــيــــنــــوى وعــــدد من
شـــهـــد ـــســـؤولـــ اخملـــتـــصـــ ا
استعراض اخملططات والتصاميم
اجلـديـدة للـمـطـار وحتـديـد الـكلف
الـيـة اخلاصـة بـالتـنـفيـذ) وشدد ا
ا تعهّد به ضي  الكاظمي على (ا
ــــــوصل خـالل زيــــــارته ألهــــــالـي ا
األخيـرة لـلمـحـافظـة ووضع حـجر
ـطار قـريبـاً بعد ـشروع ا األساس 
ـتطلبات) مؤكدا استكمال جميع ا
ان (احلــكـومــة عــازمـة عــلى إنــهـاء
ـــتـــأخــرة في مـــشـــاريع اإلعـــمــار ا
احملـــافـــظـــة احملــررة وتـــذلـــيل كلّ
ـعـوقـات الـتي تـواجهـهـا من أجل ا
إظهـارهـا بحـلّة جـديـدة بعـد اعوام

عاناة بسبب اإلرهاب). من ا
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اوصى مــســـتــشــار االمن الــوطــني
قـاسم االعـرجي  االجـهـزة االمـنـية
ـعـايـيـر االنـسـانـيـة في بـاعـتـمــاد ا
نـاطقهم . تسهـيل عودة النـازح 
وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
(االعرجي  تـرأس اجتمـاع اللـجنة
الـعــلــيــا اخلــاصــة بــتــنــفــيــذ قـرار
مــجـلس األمن الــوطــني بـحــضـور
رئيس جهاز األمن الوطني ونائب
ـشـتركـة ووكـيلي قـائد الـعـملـيات ا
جـــــهـــــاز اخملـــــابـــــرات الـــــوطـــــني
ثل واالستـخـبارات االحتـاديـة و
نـاقش الـتـوصـيات وزارة الـهجـرة 
تـعلـقة بـالنـازح وإعـادتهم إلى ا
مــنــاطــقــهم األصــلــيــة) مــؤكـدا ان
(االجـــتـــمــاع بـــحث تـــقـــد الــدعم
والتـسـهيالت الالزمـة لـهم وتأكـيد
عايير األمنية واإلنسانية اعتماد ا
لف). وكـان رئيس في انهـاء هـذا ا
الــوزراء مــصـــطــفى الــكــاظــمي قــد
نـاقشة  ترأس اجـتمـاعاً خـصص 
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ـــهــنـــدس نـــوار أكــرم كـــتــاب أصـــدر ا
(الـنفط في الطوابع والنـقود العراقية)
وذلـك عن دار عـدنـان في بـغداد بـواقع
118 صـفـحـة من الـقطع الـكـبـيـر يوثق
فـيه الـطـوابع والـنـقود الـعـراقـيـة التي

تناولت موضوع النفط في العراق.

وقـال أكـرم لـ(الـزمـان) إن (الـكـتـاب هـو
بـــحث تــوثــيــقـي إلصــدارات الــطــوابع
ـرتـبـطـة بـالـنـفط والـنـقــود الـعـراقـيـة ا
ــواضــيع الــنــفــطــيــة حـيـث يـســلط وا
سـيرة الـضـوء على أهم األحـداث في ا
الــتـاريــخـيــة لـلــنـفط الــعـراقي في ذات
ـعـرفـية الـوقت الـذي يُـبـرز اجلـوانـب ا
واجلــمــالــيـة لــهــوايــة جــمع الــطـوابع
والـــعـــمالت).
وأضــــــاف أن
(الــــــكـــــتـــــاب
اشــتــمل عــلى
قـــــــســـــــمـــــــ
وثالثة مالحق
تـنـاول الـقسم
األول الـطـوابع
الـــــعـــــراقـــــيـــــة
ـتعلقة بالنفط ا
 بـينـما اختص
الــقــسم الــثــاني
عـــلـى إصــدارات
الـنـقـود الـورقـيـة

الــسـكــر- حـاولــوا عـلى قــد مـاتــقـدروا
تـاكـلوا من اكل الـبيـت.- كلـوا فاكـهة ..
كـلـوا خـضار كـتـيـر.. اغسـلـوهم  جـيدا
ـــيــاه واخلـل .إشــرب مـــاء نـــظــيف بـــا
مـعــدني من شـركـة مـحـتـرمـة او  فـلـتـر
ــسـتـطـاع تــقـلـلـوا حــاولـوا عـلي قـدر ا
ـيـكـرويـيف ..خـلـوا اكـلـكم اسـتـخـدام ا
طـازة احسن.- الـزيت اللي بـتقـلوا فيه
مـرة  - مـرات كبـوه .. وماتـسـتخـدموه
.. خــلـيــكـوا كـرمــاء مع انـفــسـكم واهل
بـيتكم . و ما حتطوا البطاطا والفالفل
ـقـلـيـة عـلي ورق .. بل عـلـى مـحارم.- ا

لـــــو بــــتـــــدخن
..اتــــــر ك من اآلن .- لــــــو تـــــقـــــدر

ـتـاز... لو تـركض خـفـيف ربع سـاعة 
مــا بــتــقــدر امــشي ســاعــة.. روح عــلى
اجلــــيم ..الـــعب تــــمـــارين فـي الـــبـــيت
ـيت. نام ..احلـياة حـركة ..واخلـمول 
ـــكـــان وجـــو مـــريـح ومــا كـــفـــايـــة  و
تـستخسر بحالك فرشة ومخدة صحية
 نـام مبكر واصحى مبكرا . ما تشربوا
عــصـيـر مـعـلب ابـدا ..اعــمـلـوا عـصـيـر
فـريـش طـازج  اتـرك مـيـاه ومـشـروبات
غـازية ..تخلصوا من هذه العادة  فورا
.. أضـرار دون فـوائـد.. التـضـعـو فـتـلـة

اء السـخنة .. الـشاي وال كـيسهـا في ا
فـضوهـا جوة الـكاسة وضـيفـوا علـيها
ـنـوع ــاء الـســاخن..النـهـا ســيـئــة  ا
شـــــرب ســـــوائل ســـــاخـــــنـه في عـــــلب
بـالسـتــيك .. الــبالسـتــيك يــتــفـاعل مع
ـياه  السخنة والنـتيجة سيئة ومواد ا
مـــســـرطـــنـــة .. إشـــرب قـــهـــوة .. بـــدل
ـا- لو مـعدتك الـنسـكافـية..وبـدون كر
مــا فـيــهـا مــشـاكل.. إبــلع حـبــتـ ثـوم
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اتـفق مـواطـنـون وغـالـبـيـتـهم مـن كـبار
الـسن على ضـرورة االهتمـام بالتـغذية
ــاكــوالت الــصـــحــيــة واالبــتــعــاد عن ا
ــعــلـبــة مــؤكـديـن عـلى ــشــروبـات ا وا
مــقـولـة الــوقـايـة خــيـر من الـعالج وان
االنــفــاق عـلى الــصــحـة خــيــر من هـدر
االمـوال والـقلق عـلى مـرضـانا  وقـالوا
فـي احديث لـ ( الـزمان ) ان ( االهـتمام
ـاناكله ونـشربه طوال الـيوم يجـنبنا
ويـــبــعــدنــا عن الـــعــديــد من االمــراض
ـسـتـعـصــيـة والـسـرطـانـيـة ) ومـنــهـا ا
.وقـال طارق عبد الله 77 عـاما متقاعد
( مـع االسف وبــــالـــرغم مـن اهـــتــــمـــام
ــــقــــروءة وســــائـل االعالم ومــــنــــهــــا ا
ــرئــيــة بــاســبـاب تــدهــو صــحــتــنـا وا
سـتمـر للـطبـيب تسـتمر ومـراجعـتنـا ا
بل ونــسـتـمـر بـعـدم االهــتـمـام بـصـحـة
اوالدنـــا وعــوائــلـــنــا ولم نـــســدي لــهم
ـاكوالت الضارة الـنصح بعـدم تناول ا
ـسـتـوردة وتـركـنا ـعـلـبة وا وخـاصـة ا
لــلــمــاكــوالت الـطــازجــة واخلــضـروات
والــفـواكه بــالـتــالي نـتــوجه لـلــحـبـوب
ــواد الـــطــبـــيــة الـــتي تــدخـل فــيـــهــا ا
الـكـيـمـيـاويـة الـتي تـؤثـر عـلـى اعـضاء
اجسادنا وتعرضه لالصابة باالمراض
الـسـرطـانـيـة الـتي انـتـشـرت في االونة
االخــــيـــرة فـي جـــمــــيع دول الــــعـــالم )
ـــاذا النــــتـــابـع ابـــائــــنـــا ويــــضـــيـف (
واجــدادنـا الـذين يـحــسـبـون اعـمـارهم
بـالسـنوات وكم من الـعمـر عاشوا دون
مراجعة طبيب او استعمال ادوية فقط
ـئة الن تـغـذيتـهم كانت سـلـيمـة مئـة با
تقطع الذي وكـانوا يعشقون الصيام ا
ـستـشارين يـنـصح به كبـار االطبـاء وا
بـالطـب فانه يـقتل اخلاليـا السـرطانـية
عــــلى الــــفــــور وكــــذلك يــــكــــثــــرون من
اخلـضار والفواكه الطـازجة بوجباتهم
الــــــــتي تــــــــخــــــــلـــــــو مـن الــــــــدهـــــــون
ــعـلـبـة ـاكـوالت ا والــكـاربـوهــدرات وا
ــــســـــتــــوردة وتــــراهـم يــــعــــمــــرون وا
بـاعـمارهم ولـهذا نـنصـح بالـتقـليل من
الــوجـات الـدســمـة وخـاصــة في الـلـيل
ـــتـــقـــطع واالدمـــان عـــلـى الـــصـــيـــام ا
والــريـاضــة اخلـفـيــفـة والــنـوم مــبـكـرا

والـنهوض في ساعـات الصباح االولى
واســـتــذكــر قـــوال جلــدي الــذي جتــاوز
الـتسـع من الـعمـر وهو يـقول لـنا ان
الــرجل هـو الـذي يـصــحـو قـبل شـروق
ـبـكر الـشـمس عـليـه ولهـذا الـنـهوض ا

رياضة وصحة ). 
وتــقــول ام مــهــنــد ربـة بــيت 79 عــامــا
ــســتـوردة (مــنــعت دخــول االطــعـمــة ا
والــطـازجـة الى بـيـتـي واعـتـمـدت عـلى
الــطـعــام احملـلي واخلــضـار الــطـازجـة
النـهـا مـفـيـدة وصـحـيـة وافـضل من ان
نـنــفق امـوالـنـا عـلى االطـبـاء واالدويـة
ـا نـفــقـهـا عـلى صـحــتـنـا واالهـتـمـام 
نـاكل من فـاكهـة وخـضروات ونـصحت
اوالدي تـــنـــاول احلــامـض الــلـــيـــمــون
الــطــازج عـلى الــريق وتــنــاول تـفــاحـة
واحـــدة صــبــاحــا وهـي تــغــنـــيــنــا عن
مـراجعـة الطبـيب اضافة الى الـرياضة
الـصبـاحيـة اخلفيـفة ولـو لعـشر دقائق
صــبــاح كل يـوم والــصــحـة نــتــمـنــاهـا
لــلـــجــمــيع اذا مــا الــتـــزمــنــا بــتــنــاول
مـايبعدنا عن الطبيب ونريح اجسادنا
ــفـــرط الـــذي يــاكـل خاليــا مـن االكل ا
اجــســادنــا ويــتــعــبــهــا ويــصــيــبــهــا

بامراض خطيرة).
b³  WŽ«—“

وكـتب الطبيب محـمد عبد الوهاب
ـشرف عـلى مشـروع زراعة الـكبد ا
ـركـز جـراحـة اجلـهـاز الـهـضـمي
ـنصـورة هـذه الرسـالة بـجـامعـة ا
ـاضـيـة عـلـى صـفـحـته ( الـفـتـرة ا
االورام اخلــبــيـثــة انــتـشــرت بــشـكل
كبير .و اورام القولون والشرج  بشكل
خـــاص ٠وبـــحـــسـب شـــغـــلي في هـــذا
اجملـال اقول (الوقاية مـهمة جدا وخير
وان الــــعـــادات الـف مـــرة مـن الـــعالج 
الــغـذائـيـة الــسـيـئـة ســبب رئـيـسي في
انـتشار سـرطان القـولون بشـكل كبير .
الحـظـات مـهــمـة جـدا جـدا لـكم هــذه ا
والوالدكـم و ألهاليكم ..: جوع نفسك...
صـوم مـتـقطع ... اجلـسم بـعد الـصـيام
يـأكل  اخلاليـا اخلـبـيـثـة . هـذا الـبحث
حــصل عـلى جــائـزة نـوبل قــبل سـنـة .
قــلل الــســكــر  عــلـي قــد مــا تــقـدر . ألن
اخلاليـــا الــســرطــانــيــة تــتــغــذي عــلي

يــومــيــا.. قــبل االكـل أو بــعـده
النـه من مـــضــــادات األكـــســـدة
ـيـاة الــقـويـة جـدا.  التــضـعـو ا
فـي الـثالجـة في عـلب بالسـتـيك

.. حطوها في زجاج . 
…dC  Âu(

ــصــنــعـة ابــعــدوا عن الــلــحــوم ا
نـهـائـيـا.وهي النشـيـون ..سـنـيورة
ومـرتـديال وبـسطـرمـة اشـتروا حلم
طـازج من اللحام وثـرمها والن اللي
مـخــفي حتت من نـكـهـات ومـلـونـات
ــغـرب مــســرطن.عــدم تــنــاول بــعــد ا
وجـبات ثقيلة .. الن الـتمثيل الغذائي
يـقل باللـيل ..لذلك ان كان وال بـد فكلوا
فـــاكــــهـــة وخـــضـــار .. زبـــادي )وخـــتم
رض (احـمـوا أنـفـسـكم وعـائالتـكم .. ا
قـــــطــــــعـــــة من جــــــهـــــنم .. وعـــــذاب ال
يــطـاق..إسـتـمـتــعـوا بـاألكل والـشـرب..
بـس اكل صــحي و شـراب صــحي ومن

غير إسراف).
من جــانـبه يــقـول الـبــروفـيــسـور تـشن
هورين مدير عام مستشفى  بك .. أن

(لــــيـــمــــونــــة دافـــئــــة تــــفـــيــــدك طـــول
حـيــاتك.يـسـتـطـيع الـلـيـمـون احلـار ان
يـــقــتل اخلاليـــا الــســرطــانـــيــة. اقــطع
الـلـيمـونـة الى ثالثـة قطع وضـعـها في
ــاء احلــار عــلــيــهـا كــوب ثم أســكب ا
فـســتـصـبح (مـيـاه قـلـويـة ) اشـربـوهـا
يـومياً وستـفيد أي شخص  ..الـليمون
احلــار يــســتـطــيع اطالق مــادة حــلـوة
ذاق مـضادة خلـاليا الـسرطان ومُـرَّه ا
 وهـذا آخر بـحث لعالج الـسرطان في
اجملــال الــطــبي.لــيـمــونــادة هــاوثـورن
مـجـرد فـيـتامـ (ج) كـمـا ان الـطـماطم
يجب طهوها للحصول على الليكوب
..لـعـصـير الـلـيـمـون احلار تـأثـيـر على
االورام واالكــيـاس الـسـرطــانـيـة ..كـمـا
اظـــــهـــــر  عـالجـــــا  جلـــــمـــــيع انـــــواع
ـسـتـخلص الـسـرطـانـات.العالج هـذا ا
سـيقـوم بتـدميـر اخلاليا اخلـبيـثة ولن
يـؤثـر عـلى اخلاليـا الـسـليـمـة..عـصـير
الــلــيـمــون يــنـظـم ارتـفــاع ضــغط الـدم
ويـحمي من ضيق الشراي  ويضبط
الدورة الدموية  و يقلل جتلط الدم).
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تـشتهـر الهنـد بعادات وتـقاليـد  تتعلق
بــالــزواج تــبـدو لــنــا  غــريـبــة وكــلــنـا
نـشاهد االفالم الهنديـة والتي غالبا ما
يـــكـــون فـــيــهـــا حـــفل زفـــاف و يـــكــون
احلـبـيب أو الـعـاشق لـلـعـروسـة حزين
يـراقـب الـعـرس من بـعـيـد  وال تـتـمـتع
الـفتـاة الهـنديـة  بحـرية االخـتيـار!على
الـــــرغم من اخـــــتالف تــــلـك الــــعــــادات
والــتـقـالــيـد في الــهـنـد الــذي يـأتي من
عتـقدات الدينـية والطـائفية اخـتالف ا
ـا ان ــنـاطـقـيـة  ــذهـبـيـة وحـتى ا وا
االكــثـريـة من الــهـنـدوس وقــد  تـوفـرت
لــنــا فـرصــة مــشـاهــدة حــفل زفـاف في
رحـلـتنـا الى الـهنـد. في مـدينـة ( اجرا)
كـانت مراسيم الزفاف  وهي عبارة عن
مـسيرة مهرجانية تسير فيها العروس
وبـاقي الـنـسـاء في الـشـارع من بـيـتـها
الـى بـيت الـعــريس وسط عـزف لــفـرقـة
مـوسـيـقـيـة والـعـريس يـركـب احلـصان
وغــالـبــا مـا يـكــون مـعه طــفال حتـتـاج
الــزفــة الى مــولــدة كــهــربــائــيــة ألنـارة
االضوية والثريات احملمولة في الزفة.
كـما حضـرنا حفل خـطوبة هـندوسية 
في مـــنــطــقــة تــقع بـــالــقــرب من قــريــة
(فــاتــخـبــور سـيــكــري)  في قـاعــة احـد
ـــطــاعم جتــري مــراســـيم اخلــطــوبــة ا
واالحـتـفـال سالـنـا احـد القـائـمـ على
احـتفال اخلطوبـة ما هي ابرز العادات
الـتي تتمسك فيها الـطائفة الهندوسية
ـراسـيم اخلطـوبة والـزواج ? أجابـنا

قائال وهو يبتسم:-
هر يتكفل به اهل العروس. - ا

- وضـع احلـنــاء بـالــلـون الــداكن دلـيل
على حب العروس للعريس

- نــثـر الـرز يـجـلـب الـبـركـة  وفي يـوم
الـدخـلـة تدخـل العـروس بـيت الـعريس
ـلوء بـالـقـدم الـيـمـنى ثم تـركـل وعـاء 

بالرز لضمان احلظ اجليد.

فـوق الـرأس!! وقـد يـلـجـأ اهل الـعريس
بــــعـــد الـــعــــثـــور عـــلـى الـــعـــروس الى
ـنجـم الـذين  تلـقى  طبـيعـة عمـلهم ا
ـعرفة تـقديـرا عاليـا من قبل الـهندوس 

إذا ما كان اختيارهم سليما.
Ã«Ëe « rOÝ«d

ـنجم للـزواج يقوم وفي حـالة مـباركة ا
ـــنـــاسب ـــنـــجـم بـــتـــوقع الـــتـــاريخ ا ا
ـــبـــارك الــــذي يـــجب أن تـــقـــام فـــيه وا
مـراسـيم الـزواج. في الطـبـقـات الغـنـية
يـقـدم اهل الـعـريس الـهـدايـا لـلـعروس
امــــا في الــــعــــائالت الــــفــــقـــيــــرة  اهل
الـعروس  يقومون بزيارة اهل العريس
وتــــقـــد لــــهم الــــهـــدايــــا حـــسب
ـــالــيــة االمـــكــانـــيــات ا
للعائلة ومن األمور

(جالل الـدين أكـبـر)  يـلـجـأ  الـيـها حلل
تمثلة في وفاه اكثر من طفل مـشكلته ا
عــنــد االجنــاب  وكــان تــواقــا لــوجـود
وريـثا لـلحـكم من صلـبه لذلك جاء الى
"فـاحتـبـور سـكـيـري" وهي قـريـة تـابـعة
الى مـديـنـة "اجـرا " لـيـسـتـعـ  بـرجل

الدين الصوفي (سليم تشيشتي ).
بـشـر "الـشـيخ سلـيم " الـسـلـطان" جالل
الــدين اكـبـر" بـأنـه سـوف يـرزق بـثالثـة
ابــنـاء  وصــدقت هـذه الــنـبـؤة فــكـانت
ـغولي لـهذا الـشيخ مـكافـأة الـسلـطان ا
الـصوفي وقـريته بأن يـجعـلها عـاصمة
ـغولـيـة في الـهـند من لالمـبـراطـوريـة ا
1585 -1578 واطـــلق اسم اول ابن له
عـلى اسم هذا الـشيخ الصـوفي (سليم)
 وتـبـعد هـذه الـقريـة عن اجرا 36 كم 
ـسورة التي امـتد فـيها ديـنة ا وزرنـا ا
حـكم االمـبـراطور 15 سـنـة مع سـلسـلة
ـلـكـيـة وقـسم لـلـحـر من الــقـصـور ا

ـالـيـة ومـسـجـد  واحملــاكم واالمـور ا
ومـــبـــاني خـــاصـــة ومــرافـق وســمـــيت
ـــديــنــة (فــتـح آبــاد)  وفي وقت الحق ا
تــغـيـر االسم الـى (فـاحتـبــور سـيـكـري)

وألنتصار االمبراطور على اعدائه .
باني هنا مصنوعة من احلجر جميع ا
األحــــمـــر و الـــتــــخـــلي عـن مـــجـــمع
األمـــبـــراطـــوريـــة عـــام 1585 بـــســـبب
اسـتفاد البـحيرة الصـغيرة  التي تزود
ـاء فـرجع الـسـلـطـان جالل ـديــنـة بـا ا
ـة الــدين اكــبــر الى الــعــاصـمــة الــقــد

(اجرا).
5ð«u)« WMDKÝ

وتـعـني اخلـواتـ جـمع خـاتـون  وهم
يــقـصـدون ان احلـكم كـان بــيـد الـنـسـاء
وتـأثيـرهن في قرارات الـسلطـان وعند
زيـارتنـا الى اجملمع االمبـراطوري زرنا
ثـالثـة مـواقع لـكـل زوجـة من الـزوجـات
ــسـلــمـة الــثالث لــلـســلـطــان.الــزوجـة ا
(رقــيـة)خـاتـون وهي ابــنـة عـمه وكـانت

ـسـيـحـيـة قـاعـتــهـا صـغـيـرة.الـزوجـة ا
)الزمان ,وكـانت قاعتـها مصـممة (مـر
بـــشــكل صــلــيب ,حـــيث احــتــوت عــلى
ا اربـعـة ابواب ,كـل بابـ متـقابـل 
يــجــعل لـعــمــود الـضــوء شــكال يــشـبه
الصليب. الزوجة الهندوسية (  جودا)
الــتـي لم يــجــبــرهــا عــلى االسالم وقــد
اجنـبت له الوريث لـلمـملـكة (جـهاتـكير
نـور الدين سـليـم). وقد قـمنـا بتـصوير
كــل ارجــــــــــــــــــاء اجملـــــــــــــــــــمـع االداري
لـالمــبـــراطــوريـــة  ثم زرنـــا (مــســـجــد
اجلـامع) الكبير والحظـنا وجود مدينة
الـــعــاب خــاصـــة  لالطــفـــال في بــاحــة
ـــســـجــد وهـــنـــاك ازدحـــام لــلـــبـــاعــة ا
سجد وعوائل ـتجول بالقرب من ا ا
تـفـتـرش االرض قالـوا لـنـا انـهم بال مأ
سلم في الهند وى ال سكن! واغلب ا
ـرشد الـسيـاحي كان فـقراء يـقول لـنا ا
االمـــبــراطــور يـــخــفي عــشـق لــزوجــته
ـسـيـحـيـة مر ويـظـهـر بـالـعلـن حبه ا
وعـشق لـزوجـتـه الـهـنـدوسـيـة ألسـباب
ـكـان اخملـصص سـيـاسـيـة ! حـتى ان ا
لـزوجته الهندوسية هو االكبر بينما ال
حتــظـى زوجــته وابــنــة عــمه رقــيــة اال

بغرفة صغيرة!
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قـبـل مـغـادرة مـديـنـة اجـرا كـان عـلـيـنـا
زيــارة قــلـــعــتــهــا وهي الــســجن الــذي
حـــبس فـــيـه جـــاه شـــاه جـــهـــان بـــعــد
االنـــقالب عـــلـــيه مـن قــبـل أبـــنه قـــائــد
اجلـيش (اورانكـريب) ويسـمى السجن
(الــبــرج االبــيض) ويــقع ضــمن قــلــعـة
أجـــرا.واثــنـــاء بــقـــاء شــاه جـــهــان في
ـطل عـلى نـهـر يـامـونـا وتـاج سـجــنه ا
مـحل قـامت أبـنته الـكـبرى (جـهان آرا)
بــاالعـــتــنــاء به وقــد ذكـــر لــنــا الــدلــيل
الـــســيــاحي بــإن شـــاه جــهــان اصــيب
ـرض شـديـد أواخر حـيـاته مـنعه من
الــصالة واقــفـا واجــبـره عــلى الـصالة
وهـــو راقـــد ولـــكي يـــتــمـــكن مـن رؤيــة
بنى ـتاز مـحل في ا ضـريح حبـيبته 
الــذي وري جـــثــمــانــهـــا فــيه الــثــرى ,
اسـتـخـدم جـوهـرة (كـوهـيـنـور) واحدة
اسات في الـعالم لكي يرى مـن اشهر ا
ــبـــنى  وبــعـــد االحــتالل انـــعــكـــاس ا
الـــبــريــطـــاني ســرق الـــبــريــطـــانــيــون
اجلـوهرة وهي االن موضـوعة في احد
الـكة!وعلى لـكيـة للـعائلـة ا الـتيـجان ا
وت طلب شاه جهان من أبنته فراش ا
آرا أن تـرفع رأسه لـكي يـشـاهـد ضريح
حـبيـبته لـلمـرة أخيـرة وبعـد رؤية تاج

محل فارق احلياة.
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الـصـورة بكـامـرتي لـسكـة حـديد
الـــقـــطــار مـن جــــــــســـر عـــبــور
ــــشـــــاة في شـــــارع عــــصـــــمت ا

اينونو.
عـند اسـتـخدامي لـلـجسـر  كنت
بـــصــحـــبــة الـــصــديق الـــعــراقي
ــقــيم في ســامــســون االســتـاذ ا
صــبـاح الــشـكــرچي. امـا صـورة

واقع.  القطار فمن ا
لالسـف لم اقـم بـــــتـــــــــصـــــويــــر
القـطار رغم استـخدامي له عدة

مرات.

ـعـدنــيـة في االيـدي - وضـع االسـاور ا
لغرض تنشيط الدورة الدموية ويجعل

العريس أكثر نشاطا يوم الزفاف.
-  وضـع اخلـوا في الــقــدم الــيــمـنى
لـــلــعـــروس لــتـــقــويـــة وشــائـج الــرحم
ويـتـصل بـالـقـلب ويـحـافظ عـلى صـحة

العروس اثناء الدورة الشهرية
) مــنـذ - تــســلــيم الــعــروس (الــســكــ
اخلــطــوبـــة وتــبــقى عــنــدهــا الى يــوم
الــزفـــاف وذلك حلــمــايــتـــهــا من تــقــدم

عريس آخر لها.
- قراءة العهد الهندوسي.

- وضـع الــرز من قـــبل الــعـــريس بــيــد
الـعـروس دلـيل الـتـعـهد بـتـكـفل نـفـقات

عيشة. ا
- وضع الرز في قدر مقعر.

- ارتــداء االلــوان الــبــهــيــجـة وجتــنب
أرتـداء اللـون االبيـض واالسود ألنـهما

يجلبان اللحظ السيء.
وقــلـنــا له اال تـوجــد اشـيــاء اكـثـر
غــرابـة فـي مـراســيم اخلـطــوبـة
ـنـاطق اخـرى في والــزواج 
الــهـنـد كـمـا نـسـمع? أجـاب
نــعم الـهـنـد بالد الـغـرائب
والــعــجــائب: فــهــنـاك من
يـهـدي لـعـروسه ثـعـاب
وقـــسم يــفـــضــلــون رمي
الـطـمـاطم عـلى الـعـريس
والـــــعــــروس او جــــلــــد
العريس لبيان مدى قوته
وحتــــمــــله وتــــمـــزيق
ـــــالبـــــس ورمـــــي ا
الـــعــريس فـي بــئــر
واطـالق الـســمك في
ــاء لــطــرد األرواح ا
الــشــريــرة واخــفـاء
الـــعـــروس وســحب
االنـف ولــوي االذن
ومـــوازنـــة األوعـــيــة

الـتي حتـدث أثـنـاء الـزيـارة االولى هي
وضـع والد الـعـروس أو أخوهـا األكـبر
عـالمــة حـــمـــراء عـــلى رأس الـــعـــريس
ــــوافـــقـــتـه عى هـــذا الـــزواج كــــدلـــيل 
رأة بعد الزواج ومـباركته له. كما ان ا
تـضع عـلى جبـينـها عالمـة حمـراء تدل
عـلـى انـهـا مـتـزوجـة.في مـراسـيم حـفل
الـــزفــاف الـــتي تــقـــام في مـــنــزل والــد
الـعـروس وتمـتـد من ثالثة الـى خمـسة
ايـام تـقـوم الـنسـاء بـالـغـناء كـمـا يـقوم
الـــرجـــال بــأداء الـــصـــلــوات والـــدعــاء
بــاسـتــمـراريــة زواج الـعـروســ حـتى
ـوت وتلبس العروس مجوهرات في ا
يـديـهـا وأطـبـاق من الـورد والـيـاسـم
حـول أعنـاق العـروس والـتي تسـاعد
عـلى طرد االرواح الشريـرة  كما يربط
الــعـروسـان بـواسـطــة حـبل مـبـارك من
قـــبل الـــكــاهن وبـــعــد اشـــعــال الـــنــار
ـباركـة يقـوم العـريس بالـدوران حول ا
ـربـوطـة به الـنــار وتـتـبـعه الـعـروس ا
باركـة دليل شؤم ويـعد إنطـفاء النـار ا
. تـبـقـى خـطـورة ســيـحل بــالـعــريـســ
الـزواج ب الـطوائف اخملـتلـفة قـائمة
فـالـصديق سـعـيد الـروضـان قرأ لي
خـبرا في جريدة االوقـات الهندية
Hindustan Times فـي عـددهـا
الــصـادر يـوم اجلــمـعـة 6 مــايـو
2022 فـي مـديـنـة(جـيـبـور) عن
ـة قـتل لـلـعـريس من قـبل جـر
اهـل العروس في مدينة حيدر
آبـــــاد ,ونــــــتج عـن احلـــــادث
اصـــابـــة الــهـــروس بـــجــراح
لــدفـاعـهــا عن زوجـهـا. وذلك
لـعـدم مـوافقـة أهل الـعروس
عــلى هــذا الــزواج ألســبـاب

تتعلق باختالفتات دينية.
وفي مــديـنـة تــنـتـشــر فـيـهـا
ـيزة الـصـوفـيـة ولـعـل هـذه ا
ــغـولي جــعــلت الـســلــطـان ا

من وسائط النقل السريعة  في
طلة مدينة سـامسون التركـية ا
عــلى الـبــحــر االسـود  الــقــطـار

الكربائي.
ـــتــاز بــســـرعــته وقـــلــة اجــور
الـنـقل فـيه. عـدد احملـطـات الـتي
40 محـطة. ولو يتـوقف عنـدها 
سافة ب محطة افترضنا ان ا
سافة واخرى كيـلومترا  فـان ا
التي يقـطعهـا هذا القـطار تبلغ
40 كــــيــــلــــومــــتــــرا   في احلــــد
االدنى.  يستـخدمه االتراك على

نطاق

ـــقـــيـــمـــون في واسع. وكــــذلك ا
دينة والسواح.  ا

ـركزي ـعـدنيـة الصـادرة عن الـبنك ا وا
الـــعـــراقي والـــتي حـــمـــلت إشـــارة إلى
ــلـحق األول أمـا ا الــنـفط ومــواضـيــعه
ـــفـــاصل فـــقـــد احــــتـــوى ســـرداً ألهم ا
وضم الــتـاريــخـيــة لـلــنـفط في الــعـراق
ـلحقان اآلخران ما توفر في مجموعة ا
ــــؤلف من مــــغـــلـــفــــات الـــيـــوم األول ا
ووثـائق الـشـركـات النـفـطـيـة). وب ان
(كــتــابه  تـعــرض لــبـعـض احلـديث عن
تـــاريخ ظـــهـــور الــطـــوابع وأنـــواعـــهــا
وكذلك وبـداية استخدامـها في العراق 
ـــــســــيـــــرة الـــــنــــقـــــود الـــــعــــراقـــــيــــة
علومات إضافـة إلى بعض ا ونـشوئها
اخلــاصــة بــطــبـاعــة وابــعــاد وتــخـر
وكــذلـك الــعالمــات األمــنــيـة الــطــوابع 
وأســلــوب تـــرقــيم الــعــمالت الــورقــيــة
ومــعــلــومــات الـطــوابع والــعــمالت في

ية). الكتلوكات العا
ولـفت الى أن (اخلاتمة أظهرت احصاء
لــعـدد اإلصـدارات وتــوزيـعـهــا الـزمـني
ـنصـرم من عـمـر الـدولة ضـمن الـقـرن ا

العراقية احلديثة).
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لندن

مع األلم هذا ال تـحدثـ إختـيار خـطاب تـنويـري موجه لـلجـمهـور  من أولويـات ا
اخلطاب يحـدث والكثـير من الـرسائل هي تقـريع للـجمهـور
ـوجه يـنـــــبـغي أن يكـون ملـتزمـا باحلـقائق السـياسي ا
بال تــدلـيس خـطـاب الــكـراهـيـة خــــــــطــر عـلى الـسـلم
ـواقع وتـغـــــيـيـر اخلـطاب وفق األهـلي نـراقب تبـادل ا

صالح. ا
للسالم للكراهية
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ـراحل الـدراسـيـة واثـنـاء مـسـيـرة تـتـراوح مـا ب 16 سـنـة او 20 سـنـة في جـمـيع ا
نالحظ من يستـمر في الدراسة ومن يرسب السـباب كثيرة منـها اسباب االمباالة من
ـا يضـطـر الـتـلمـيـذ لـلـعمل او قـبل الـطالـب او اهل الطـالب او مـنـهـا اسبـاب قـاهـرة 
مـساعدة اهـله للـتغلب عـلى الظـروف االقتصـادية الصـعبة .لـكن البـعض من هم يبدي
عدم االهـتمام السباب التهـور منذ الطفولة  ,الكـثير من هوالء يصبح من هم شقاوات
ا نـطقة السكـنية او احلي السكني  ,يكتـسب منها عـادات سيئة وااللفـاظ بذيئة ور ا
ـا فقدوا من الـبعض يلـتجئ لـلسرقة او الـنصب واالحـتيال في الـتجارة او الـصناعة 
عامل التـحصيل الدراسي الذي له دور فعال في التربية وبناء االنسان . هوالء يذهب
الكثيـر منهم للعمل في السوق فيـكون ذو لسان عالي ولبق يتمـيز (بالفهلوه) بحيث ال
احد يـتمـكن من مجـاراته في اتقـان فن التـعامل مع الـزبون ,فـاسلـوب االقنـاع هو ما
هنـة بدون دراسة يـزهم لبيع الـسلعـة سواء كانت جـيدة او رديئة ,هوالء اكـتسبـوا ا
وال عـلم ,مــجـرد لـســان عـالي ولـبق ,امــا مـحـتــواهم فـنـجــدة فـارغ خـالي مـن الـعـلـوم
ـعرفـة.هوالء الحظـناهم قد اعـتمدت عـليـهم االحزاب السـياسيـة بعد 2003 بـشكل وا
ـكن تسـتفـيد مـنهم االحزاب كثـير حـيث ضمـوا الكثـير مـنهم الى احـزابهم  ,هوالء 
ماطلة واتقان فن اخلداع والتمويه واسلوب الرشوة واالهم في ذلك لكسب الـدفاع وا
هاترات ال وا اللسـان العالي ونظراً الهميتهم في االنـتماء لالحزاب من اجل كسب ا
شهد السياسي حيث الثراء السياسية الفارغة من اية محتوى.هوالء هم متصدرين ا
ـا يتنـاسب مع ايدولـوجية لـتوية ,فهم خيـر مشـروع للفـساد  ـال بالـطرق ا وجمع ا
االحـزاب الفاسدة ,الفارغـة من اي محتوى عـلمي لذلك نالحظ حتطم الدولـة العراقية
,وهـذا ما شـاهدنـاه في جـميـع القـطاعـات االفـتصـادبـة من دمار شـامل وسـلب ونهب
واضــعـاف الـدولـة لـكل مـؤسـسـاتــهـا.هـوالء يـتـبـنـون االفـكــار الـتي من خاللـهـا جتـمع
االموال ,امـا االفكـار العلـميـة التي تـخدم سـلوك االنـسان وتـغيـر من سلـوكة اخلاطئ

الى السلوك الصحيح لم يفقهوا بها شيئاً ,ولم تنفعهم .
والحـظنـا بعد  2003 كيف هـوالء زجوا بأنـفسهم الـى االحزاب السـياسيـة ومؤسات

ــنـاصب بـدون كـفــاءة عـلـمـيـة ,بل قـد دفـعـوا احلـكـومــة وتـسـلـقـوا ا
ناصب ,ولهذا الرشى لـشراء الشهادة بكل وسـيلة واعتالء ا
السـبب نـشـاهـد انتـشـار الـفسـاد بـكل مـفاصل احلـكـومـية
ـســتـوى الـعــلـمي وانـهــيـار الـعــمـلـة واالقــتـصـاد وتـردي ا
والـتـجـارة والـصـنـاعة ,هـم يـرفـعـوا شعـار ضـد اسـرائـيل
وهم افـسد من اسرائيل ,ويرفـعوا شعار لتحـرير فلسط

,ومن خالل تـلك الـشــعـارات جنـدهم قـد اصـبـحـوا اثـريـاء
ال العام للبلد. العالم من خالل سرقة ا
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ـيلـيـشـيـات حتـكم الـوزرات بالـعـراق فـقط ..!?وهـذا هـو الـسبب األحـزاب الـفـاسـدة وا
الـرئـيـسي في فـشل الــوزيـر في تـقـد أبـسط اخلـدمـات لــلـمـواطن..الـنـظـام الـصـحي
تـهالك والـبائس بال تـقدم يـذكر ..قـطاع الـكهـرباء حـدث وال حرج قـطاع والتـعلـيمـي ا
الـصـنـاعــة فـشل ذريع ..اآلن أمــام الـعـراق فــرصـة ذهـبــيـة في أن يـنــهض من جـديـد

..أرتفاع أسعار النفط يجب أن يستثمر بالشكل الصح ..
طلـوب فريق أستشاري من رجال أقتـصاد يضع خطة للـنهوض بالعراق من الواقع ا
ـزري وهذا يـتطـلب حـكومـة تكـنوقـراط حـكومـة وطنـية مـهـنيـة كفـوءة مسـتـقلـة بقـيادة ا
رئيـس مجـلس وزراء مـسـتقل شـجـاع يـضرب بـيـد من حـديد كل من تـسـول له نـفسه

قـدرات الـعـراق وشعب الـعـراق.. الـتـحديـات كـثـيرة الـعبـث 
ونـحن أمـام مفـتـرق طرق أمـا األنـهيـار حتت سـطوة الـدولة
الـعـميـقـة أو الـنـهوض مـن ركام الـفـشل وسـطـوة األحزاب

ليشيات اخلارجة عن القانون.. الفاسدة وا
الـلـهم أحفـظ العـراق وشعـبه وألـعن قـادة األحزاب والـكتل

الفاسدة سراق خيرات العراق..

-1-
ضـعف الـبُـنـيـة اللـغـويـة داء قـد جـديد  غـيـر انه تَـفَـاقَمَ مـؤخـراً حتى وصـل الى حد

خطير ..!!
-2-

العـرب يهـتمون بـبنـيتـهم اجلسـدية ويـحرصـون على أنْ تـكون قـوية سـليـمة أمـا البُـنية
اللغوية فال يُعنى بها االّ القالئل منهم .

ؤسـفة للـغاية ذلك أنْ الـلغة الـعربيـة هي لغةُ الـقرآن ولغة وهـذه هي احدى الظـواهر ا
احلديث النبوي الشريف .

ومن هنا كانت العناية بها من الواجبات .
ومن احملزن للغاية :

أننا نشـهد التـهاون بأداء الواجـبات في مؤشـر واضح الداللة على ايـثار العـافية على
سؤوليات وهي حالة ال يحمد عليها أحد . النهوض با

-3-
ومن احلـكايـات الـتي أوردتـهـا بعض كـتب األدب حـكـاية رجـلٍ دَخَلَ على سـلـيـمان بن

لك فقال : عبد ا
ؤمن  " يا أمير ا

إنّ أبينا هلك  
وترك ماالً كثيرا  

فوثب أخانا على مال أبانا فَأَخَذَهُ "
فغضب سليمان لكثرة اللحن في كالم الرجل وقال :

" ال رحم الله أباك  
وال غفر ألخيك 
وال بارك فيك 

قُمْ واخرج عَني  
فأخذه رجل بيده وقال له :

ؤمن  لقد آذيتَ بكالمك أميرُ ا
فقال سليمان :

وهذا أيضا اسحبوه معا  
فأخرجوهما معاً من مجلسه 

وتـدل احلـكـايـة عـلى أنَّ تــهـشـيم أضالع ( سـيـبـويه ) لـيس بـاحلـدث الـطـار بل كـان
معروفاً منذ زمن بعيد ..!!

-4-
هم اآلن ان نقول : وا

اذا كـان من القـبيح اجـتراح األخـطاء اللـغويـة مِنْ قِبل هـذا الرجل أو ذاك وهم لـيسوا
ـنكـرة الـفظـيعـة التي من القـياديـ وال الطـلـيعـي في األمـة فكـيف بـنا إزاء األخـطاء ا

واقع السلطوية العليا ? يجترحها أصحاب ا
رفوع  عيب للغاية أنَّ بعضهم ينصب ا أليس من ا

نصوب واجملرور أيضا ..!! ويرفع ا
-5-

سـؤولـون في الدول الـراقـية يـتدربـون عَـبْرَ دوراتٍ خـاصـة المتالك الـقدرة واذا كـان ا
ؤثر  على االداء السليم والكالم ا

فلماذا ال يقتدي بهم في هذا اجلانب نظراؤهم عندنا ?
-6-

ثل العراق بلد العلم واحلضارة واألمجاد . ثل نفسه فقط بل  سؤول ال  ان ا
ومن هنا كانت األخطاء الفظيعة طعنةً جنالء للبالد والعباد .

-7-
ـقدور وقـد تكـاثـرت الـطـعـنـات في العـراق اجلـديـد ولم يـعـد 

أحدٍ أنْ يُحصيها..
ولكـن األخطـاء الـلـغـويـة الـفظـيـعـة الـتي جتـري عـلى لـسان

كبار السلطوي ال يصح السكوت عنها على االطالق .
انـهم أبـنــاء عـاقـون لـلــغـة الـقــران كـمـا أنـهم أبــنـاء عـاقـون

لشعبهم ووطنهم .
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(أ ف ب) انطلـقت اعمال  قمة { طـهران 
روسـيـة إيـرانيـة تـركيـة في طـهران امس
لــبــحث مــلــفــات  عــلى رأســهــا احلـرب
األوكـرانـيـة والـعـمـلـيـة الـعـسـكـرية الـتي
تـنــوي أنـقـرة شـنـهـا في شـمـال سـوريـا
فــيـمــا أعــربت واشـنــطن عن قــلـقــهـا من
سـعي مـوسـكـو لـلـحـصـول عـلى طـائرات
مـسيرة إيرانـية. واستبقت طـهران القمة
ـشــاركـ فــيـهـا بــتـأكـيــدهـا أن الــقـادة ا
سـيبحثـون كيفية الـتوصل إلى تسويات
نـطقـة ومسـألة األمن سـياسـية ألزمـات ا
الــــغــــذائـي.ووصل الــــرئــــيس الــــروسي
ـيـر بــوتـ إلى طـهــران حلـضـور فـالد
الـقـمـة وفق صـيـغـة أسـتـانـا مع نـظـيريه
الـتركي واإليراني. وقـال وزير اخلارجية
اإليـرانـي حـسـ أمـيـر عـبـد الـلـهـيـان إن
(االجـتـماعـات القـادمـة ب رؤسـاء إيران
وروســيـا وتـركـيــا سـتـعـطـي دفـعـة لـدعم
الـعالقات وتـطويـر التـعاون االقـتصادي
ــنـطــقـة إضــافـة إلى وتــركـز عــلى أمن ا
رشد ضـمان األمن الغذائي). فيـما ابلغ ا
األعـلى عـلي خامـنئي الـرئيس الـتركي 
أن أي عـملية عسـكرية تشنّـها أنقرة ضد
ــقــاتــلــ األكــراد في شــمــال ســوريــا ا
ـنــطــقــة.وقـال ســتــعــود بـالــضــررعــلى ا
خــامـنــئي خالل اســتـقـبــاله اردوغـان إن
(عــمـلــيـة كــهـذه ســتـعـود بــالـضــرر عـلى
ـنطقة) محذرا من أن سـوريا و تركيا وا

(اخلـطوة التركية احملـتملة ستحول دون
ـتــوقع من حتــقــيق الــدور الــســيـاسـي ا
احلكومة السورية  وستصبّ في صالح
ورأى خــامـــنــئـي أن عــلى ( اإلرهـــابــيـــ
(إيران وتركيا وسوريا وروسيا حل هذه
ـــشـــكـــلـــة من خـالل احلـــوار) مـــؤكــدا ا
(اســتـعـداد طـهـران بــالـتـأكـيــد لـلـتـعـاون
مـعكم في مكافحـة اإلرهاب) مشددا على
(ضـرورة التصدي لإلرهـاب لكن هجوما
تــركــيـا فـي سـوريــا ســيـصبّ فـي صـالح
اإلرهـــابـــيـــ واإلرهـــابـــيـــون لـــيـــســوا
مـجـموعـة محـددة حـصرا). ويـستـضيف
رئــيـسي اردوغـان وبــوتـ في أول لـقـاء
ثالثـي عـلى مـسـتـوى الـرؤسـاء مـنـذ عام
 2019ضمن إطار عملية أستانا للسالم
ـنـدلع الـرامــيـة إلهـاء الـنـزاع الـسـوري ا
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وأدت كل من روسيا وإيران وتركيا دورا
مـــحـــوريــا في الـــنـــزاع الــســـوري مـــنــذ
انـــدالعه. وقــاد دعم مـــوســكــو وطــهــران
عادلة لـلرئيس بـشار األسد الى تـغييـر ا
عـلى األرض لصالح قـواته بينـما دعمت
تـــركــيــا فــصـــائل مــعــارضـــة له.ويــلــوّح
إردوغــان مـــنــذ شــهــرين بـــشنّ عــمــلــيــة
عـسـكــريـة ضـد مـنـاطق تـسـيـطـر عـلـيـهـا
وقـراطية الـتي يشكل قـوات سوريـا الد
ــقــاتــلــون األكـراد عــمــودهــا الــفــقـري ا

تـنـطلق من احلـدود الـتركـيـة وتمـتد الى
مـــنــطــقــتـي مــنــبج وتـل رفــعت في ريف
مـــحــافـــظــة حـــلب في شـــمــال ســـوريــا.
وتـسيطر تركيا وفـصائل سورية موالية
لــهـا مــنـذ  2016عــلى مــنـاطق حــدوديـة
مــتـاخــمـة في الــشـمــال.وتـخـشـى أنـقـرة

رشد االيراني يلتقي اردوغان بحضور رئيسي UI¡∫ ا
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واطن االكـرم هل قادك الـشـعور يـوماً مـا لتـستـدرك نـعمـة الصـحه التي اخي ا
عانيها رض فـانها احلياة اجلمـيله  ن ابتاله با فضلك الـله بها على الكـثير 
ـرضى الراقدين اخلفـيه ووسام فخـر وتميـز على صدور االصـحاء ال يراه اال ا
عنى احلجر عاصره  على اسرة الشفاء . لذا فان الثقافه االنسانيه احلقيقيه ا
الـصـحي الـذاتي والـتي يـنبـغي ان تـسـود في اجملـتـمعـات سـواءً كـان ذلك اثـناء
رض او عدمه انك يـنبغي ان  تدرك اسـباب تفشي تفـاقم ا

اي من االمراض وتعمل عليها دون تفريط .
ــســتــشـفى وان فـســريــر الــبـيـت خـيــر لك مـن سـريــر ا
اسـتــشــعــرت مــا بـحــوزتك مـن امـوال طــائــله فــانــهـا ال

تستطيع ان تاتي بالصحة مهما انفقت  .
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اشـارة الى االعالن رقم(٣٩) م/ ط
ـــنـــشـــور في . ش (٢٠٢٢/٥٦) وا
جـريـدة الصـباح الـعــــدد (٥٤٣٣)
فــــــــي ٢٠٢٢/٦/١٩ و جــــــريـــــدة
الــــــزمــــــان الــــــعــــــدد (٧٣٠٤)  في
٢٠٢٢/٦/١٩ وجــريـــدة الــعـــدالــة
الـــــــــــــعـــــــــــــــــدد (٤٧٦٠)  فـــــــــي

.٢٠٢٢/٦/١٩
- تـــقــرر تـــمــديـــد تـــاريخ الـــغــلق
لــيــكــون يـــــوم ٢٠٢٢/٧/٢٨ بــدال
عــــــــــــن ٢٠٢٢/٧/١٨ لـــــــــــــــــــــــذا

اقتضى التنويه.
شــاكــرين تــعــاونــكم مــعـنــا .. مع

التقدير.
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( أ ف ب) - ذكــــرت { الــــربــــاط 
مـــصــــادر عـــســـكــــريـــة أن قـــائـــد
اجلــــيش اإلســــرائــــيـــــلي أفــــيف
ـــــغــــرب كـــــوخـــــافي وصـل إلى ا
االثـــنــ إلجـــراء مــحـــادثــات مع
ـسؤولـ العـسكـري في كـبار ا
ــتـــزايـــد بــ إطــار الـــتـــعـــاون ا

البلدين.
وهي أول زيـارة رسـمـيـة لـرئيس
أركــــان اجلــــيش اإلســــرائــــيــــلي

للمغرب.
ـقــرر أن يـلــتـقي اجلــنـرال ومن ا
كــــوخـــــافي خالل زيـــــارته الــــتي
تـســتـغـرق ثالثــة أيـام بــالـوزيـر
ـكلف بـالدفاع نـتدب ا غـربي ا ا
عـبـد الــلـطـيف لــوديي والـفـريق
ـفتش الـعام بـلخـير الـفاروق وا
غربية لكـية ا سـلحة ا للقوات ا
سؤول عسـكري وأمني و

بحسب متحدث إسرائيلي.
تــسـارعت وتــيــرة الـتــقــارب بـ
ـغرب وإسـرائيل مـنذ الـتطـبيع ا
الدبـلومـاسي الذي  في كـانون

عـسـكـريـون إسرائـيـلـيـون أواخر
حـزيـران/يـونـيـو في الـتـدريـبـات
الـعـسـكـريـة الـتي سـمـيـت "األسد
األفـــريــقي  "2022وهي األكـــبــر
في الـقـارة األفــريـقـيـة ونــظـمـهـا

تحدة. غرب والواليات ا ا
في نهـاية شـهر آذار/مـارس قام
ـــــســـــؤولــــ وفـــــد مـن كــــبـــــار ا
غرب اإلسرائيـلي بـزيارة إلى ا
بــــعــــيـــدًا عـن األضـــواء - كــــانت
األولـى أيــــضـــــاً - أســــفـــــرت عن
تـوقـيع اتــفـاقـيـة تــعـاون إلنـشـاء
جلــنــة عــســكــريــة مــشــتــركــة.في
تــشـرين الـثـاني/نـوفـمـبـر 2021
وقع وزيــر الــدفــاع اإلســرائــيــلي
بـيني غـانـتس مذكـرة تـفاهم في
الرباط لـتنظيم الـعالقات األمنية

غرب. مع ا
وتــنص االتـفـاقـيـة بـشـكل خـاص
عــــلى الــــتــــعـــاون بــــ أجــــهـــزة
االستخـبارات وتطـوير الروابط
الــصــنــاعـيــة وشــراء األســلــحـة

شترك. والتدريب ا
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الباكر عدة مئات من أنصارهم في
جــنــوب الــعــاصــمــة الــســودانــيــة
حامل الفتات كتب عليها "ال لقتل
الــهــوســا" و"الــقــصــاص لــشــهـداء

النيل األزرق".
وأسفرت االشتباكات عن مقتل 79
شــخــصــا وإصــابــة  199بــجــروح

وفقا آلخر بيانات رسمية.
وفي الـشــواك بـواليــة الـقــضـارف
عــلى بــعــد  600كــيــلــومــتــر شـرق
اخلـرطـوم وحيث يـقـيم عدد كـبـير
من أبـنـاء قــبـيـلـة الــهـوسـا "أغـلق
قـرابة  500مـنــهم الـطـريق الـرابط
بـ اخلرطـوم وكسـال" بحـسب ما
قـال لـفـرانس بـرس صـالح عـبـاس

أحد السكان.
وقــــتل مــــئــــات األشـــخــــاص خالل
الشهور األخيرة في نزاعات قبلية
ـــــــيـــــــاه وهي حــــــول األراضـي وا

حيوية للزراعة وللرعي.

{ اخلـرطـوم  ,(أ ف ب) - تـظــاهـر
ئات من أبـناء قبيـلة الهوسا في ا
اخلــرطــوم الــثالثـــاء لــلــمــطــالــبــة
ب"الـــقــصـــاص لـــلـــشــهـــداء" بـــعــد
اشتـباكات قـبلـية أوقعت  79قتيال
اضي بحسب صحافي االسبوع ا
من فـــــــرانـس بـــــــرس.انــــــــدلـــــــعت
االشـتـبـاكات بـ الـهـوسا وقـبـيـلة
البرتي في  11تموز/يوليو بسبب
نــــــزاع عـــــلـى االراضي فـي واليـــــة
الــــنــــيل اآلزرق عــــلى احلــــدود مع
اثـيـوبــيـا.وفـيـمــا عـاد الـهـدوء الى
الـواليــة انـدلـعت أعـمـال عـنف في
عـــدة واليـــات أخـــرى من بـــيـــنـــهــا
خـصـوصـا كـسال في الـشـرق حيث
اضـرم آالف الـهـوسا الـنـار االثـن
في منشآت حكومية.وتلبية لدعوة
نــاشـطـ من الـهـوسـا الى تـنـظـيم
تــظــاهــرات حـــاشــدة الــثالثــاء في
اخلــرطــوم جتـمـع مـنــذ الــصــبـاح
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رقمة (م.م/ ٢٠٢٢/١٥)واخلـاصة ب(جتهيز جـهاز فحص الشعاعي ناقصة العـامة ا تعلن شـركة خطوط االنابـيب النفطية عن اعـالن ا
ـيزانية االحتادية الرأسـمالية لسنة (٢٠٢٢) وبكلفة تخمـينية مقدارها (٣٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠) درجـة ضمن تخصيصات ا لحقات ) وا مع ا
نـاقصة تقد عـطاءاتهم خالل اوقات الدوام دينار (ثالئمـائة وثالثون مليـون دينار ) فعلى الـشركات اخملتـصة الراغبة بـاالشتراك با
الرسـمي الى العنوان التالي (مـقر الشركة الكـائن في بغداد - الدورة - اجملمع النـفطي) ويتم تسجيل الـعطاء في سجل العطاءات في
ـنـاقصـة عـلى ان تـقدم وجـود في مـقـر الشـركـة في مـوعد اقـصـاه قـبل مـوعد غـلق ا ـشتـريـات ويـودع في صـندوق الـعـطـاءات ا قـسم ا
ناقصة مع عطاءاتهم داخل ظروف مـغلقة ومختـومة ومثبت عليـها اسم مقدم العطـاء وعنوانه االلكتروني ورقم الـهاتف واسم ورقم ا

ارفاق داخل العطاء البيانات االتية.
بلغ (٧٫٠٠٠٫٠٠٠) دينار(سبعة مليون دينار ) باسم  .1?التامينات االولية على شكل صك مصدق او خطاب ضمان أو سفتجة 

ركزي عـتمدة من قبل الـبنك ا ـصارف ا الشـركة مقدم الـعطاء لـصالح شركة خـطوط االنابيب الـنفطـية (شركة عـامة) صادرة من احد ا
ده (١٨٠) يـوم من تاريـخ تقد الـعطـاء علـما بـانه سيـتم مصـادرة التـأميـنات االولـية عـند سـحب مقدم العـراقي على ان تـكون نـافذة 

طلوبة. العطاء لعطائه بعد موعد الغلق او في حالة عدم استكمال البيانات الفنية والشروط ا
ناقصات صادر من الهيئة العامة للضرائب اصلي ومعنون الى شركة خطوط االنابيب مانعة من االشتراك في ا  .2كتاب عدم ا

فعول . فعول مع الهوية الضريبية نافذة ا النفطية نافذ ا
ناقصة (النسخة االصلية)  .3?وصل شراء وثائق ا

 .4?شهادة تاسيس الشركة وعقد التاسيس والنظام الداخلي للشركة.
دنية. شهادة اجلنسية العراقية. كتب(هوية االحوال ا فوض للشركة او ا ستمسكات الشخصية للمدير ا  .5نسخة ملونة من ا

ناقـصة (٢٠٠٠٠٠) دينار( مئـتان الف دينار)غـير قابل للـرد على ان يتم تقـد هوية غرفة بطـاقة السكن). علـماً ان مبلغ شـراء وثائق ا
ـناقـصة هـــــــــــو فـــــــــي يوم( االثـن نـاقصـة وان موعـد غلـــــق ا ـراجعـة لشـراء اوراق ا التـجارة اوشـهادة تـسجـيل الشـركة عـند ا
ـصادف (٢٠٢٢/٨/٢٩)سـيـتم فتح الـعـطاءات بـشـكل علـني بـحـضور مـقدمـي العـطـاءات الراغـبـ باحلـضور فـي مقـر شـركة خـطوط )ا
االنــابيب النفطية بتاريخ (٢٠٢٢/٨/٣٠) الساعة التاسعـة صباحاً وفي حال مصادفة يوم موعد الـغلق او الفتح عطلة رسميه فيؤجل
ـشتريات تقدمـة في قسم ا ه بعـد موعد الـغلق وسيـتم عقد مـؤتمر لـلشركـات ا الـى اليوم الـذي يليه وسـوف يهمل اي عـطاء يتم تـقد
نـاقصة اجور شـارك في تمـام الساعة الـعاشرة صبـاحاً بتاريخ (٢٠٢٢/٨/٢٢)يـتحمل من ترسـو عليه ا لإلجـابة على استـفسارات ا

النشر واالعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات سعرا". 
الــبـريـد االلـكـتـرونــــــي لـلـشـركـة (pipelinecompany@yahoo.com) (pipelinecompany@oil.gov.iq)وفي حـال وجـود اي اسـتـفـسـار

شتريات (٠٧٨٣٢٢٠١٩٥٢). االتصال على رقم قسم ا
ـناقـصة من دون ـوجب الـوثائق الـقيـاسيـة الصـادرة من وزارة الـتخـطيط الـعراقـية. جلـهة الـتـعاقـد احلق بألـغاء ا ـناقـصة مـعلـنة  ا

ناقصة. تعويض مقدمي العطاءات سوى أعادة ثمن شراء وثائق ا

Republic of Iraq
Ministry of oil
Oil Pipelines Company
(state Co.)
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في مقـال كتبه الـرئيس األمـريكي بايـدن في صحيـفة واشـنطن بوست الـواسعة
االنتـشار رسم بشكل جلي مالمح االسـتراتيجية األمـريكية في الشرق األوسط
دى ـنطـقة من العـالم مهـمة جدا لـلمـصالح األمريـكيـة على ا موضحـا ان هذة ا
ـنظـور وحتدث عن عـدة ملـفات مـهمة مـنهـا اهمـية اسـتقـرار اسعار البعـيد او ا
ـملـكة العـربية نـتجة الـنفط خـصوصا ا النفط بـالتـعاون والتـنسيـق مع  الدول ا
السـعودية بـااعتـبارها من اكـبر مـنتـجي اوبك واكد ايضـا على ضـرورة ضمان
امن امـدادات الطـاقـة بـسـبب مـخـاطـر احلـرب الـروسـية _االوكـرانـيـة من خالل
ـائـيـة وانسـيـابـية تـصـديـر نفط ـمرات ا اشـارته الى اهـمـية احلـفـاظ عـلى امن ا
ـنـطـقـة الى الــعـالم بـدون اي مـخـاطـر ونـوه الى اهــمـيـة االمن والـتـكـامل لـدول ا

نطقة.  نطقة وهو يشير في ذالك عن امكانية اقامة  حتالف لبعض دول ا ا
ـملـكة اشـار الى انه لم يـعمل الى احـداث القـطيـعة فيـما يـخص العالقـات مع ا
ا اراد تقو هـذة العالقات مؤكدا ان هـذة العالقات تمتـد الى ثمانية معـها وا
ـتـحـدة وهذا يـشـير الى مـلـكـة شريك سـتـراتـيجي مـهم لـلـواليات ا عـقـود وان ا
ـعلـنـة ضـد السـعـوديـة حيث ادرك تـراجع كـبـير في سـيـاسـة بالدة السـابـقـة وا
بايدن اهـميتها كدولة فـاعلة ومهمة وذات امـكانات اقتصادية ومـالية وقيمية في
العـالم االسالمي ومن اسباب هذة العودة األمريكـية الى السعودية اخلشية من
ـكن اإلشارة الـى النـجاح اسـتقـطـابهـا الى احملـور الصـيني  _الـروسي وهنـا 
الكـبـيـر للـمـمـلكـة في ادارة واحـتـواء التـوتـر بـ البـلـدين بـحـكمـة وحـنـكة عـالـية

ستوى.  ا
لف االيـراني اكد بـايدن عـلى مواصلـة الضـغط الدبـلوماسي اما فـيما يـخص ا
واالقـتـصـادي عـلـيـها لـلـعـودة الى االتـفـاق الـنـووي عـام ٢٠١٥ واالسـتـمرار في

عزلها .
تـحـدة شـريك وحتـدث ايـضـا عن الـعالقـات مـع الـعراق واوضـح ان الـواليـات ا
اسـاسي لـلـعـراق في مـحـاربة تـنـظـيم داعش االرهـابي وسـاهـمت في قـتل زعيم
ـلـيـشـيات هـذا الـتـظـيم في سـوريـا وكـذالك لـعـبت دور في احلـد مـن هـجـمـات ا

التابعة الى ايران
ـتحدة سـاهمت في حتـقيق الهـدنة واحلد اما حـرب اليمن فـيقـول ان الواليات ا
ـساعدات االنسانية الى ملكـة وايضا عملت على وصول ا من الهـجمات ضد ا

الشعب اليمني. 
ـملكـة العربيـة السعوديـة والقاء مع قادة رتقبـة لبايدن الى ا الشك ان الزيـارة ا
ـكن فـصــله عن مـايـجــري في الـعـالم مـن تـوتـر ومالمح حـرب ـنـطــقـة ال دول ا
اقتـصادية ب امـريكا واروبـا من جهة وروسـيا من جهة ثـانية وكـذالك اخلشية
من تـداعــيـات احلـرب الــروسـيـة _االوكـرانــيـة عـلـى الـعـالم

سياسيا واقتصاديا وامنيا. 
ـــتــحــدة عــادت الى ــكن الـــقــول ان الــواليــات ا لــذا 
ـنــطـقـة مـرغـمـة ولـيس طــواعـيـة لـرسم مالمح شـرق ا
اوسـطي جديـد يـتـماشي مـع مايـجـري في الـعالم من

متغيرات. 

بغداد
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وجـودا قويا ألكراد سوريا عند حدودها
مـــا قــــد يـــعـــزّز مـــوقـع حـــزب الـــعـــمـــال
ـتــمـرد داخــلـهــا والـذي الــكـردســتــاني ا
تـصـنـفه مـنظـمـة إرهـابيـة. ويـرى خـبراء
أن ارودغــان سـيـسـعى لــلـحـصـول عـلى
مـوافقة إيـران وروسيا لـشنّ العمـلية اال

أن ذلـك دونه حـسـابـات معـقّـدة اذ سـبق
ـــوســكــو أن أعـــربت عن أمـــلــهــا في أن
تُــحـجِم أنـقـرة عن شنّ الــهـجـوم بـيـنـمـا
حــذّرت طـــهــران من عــمــلــيــة تــؤدي الى
ـنطـقة". وقـال عبـداللـهيان "زعـزعة أمن ا
انه (بـطـبيـعة احلـال في الوضع الـدقيق

ــواضـــيع عـــلى جــدول احلـــالي أحـــد ا
أعــمــال االجــتــمــاع هــو أنه عــوضــا عن
ـوجـة الـلــجـوء الى احلـرب والـتـسـبب 
كـننا جـديدة من الالجـئ الـسوريـ 
ــشــكـــلــة من خالل ـــســاعــدة فـي حل ا ا
الــوســائل الـســيــاسـيــة) واشـار الى ان
(خـالل زيـارتي أنـقــرة وسـوريــا حـمـلت
رسـالـة الـرئـيس اإليـراني بـشـأن قـدرتـنا
عــلى الــتـعــامل مع األزمــة األمــنـيــة بـ
سـوريـا وتـركـيـا) مـعـتـبـرا أنه (فـي قـمة
هم من كـننا حتقـيق الهدف ا الـثالثاء 
عـمـلـيـة أسـتانـا وهـو خـفض الـتـوترات
وكــان فـي مــنـــاطق الـــنــزاع بـــســوريـــا)
اردوغـــان وصل إلى طـــهــران  وأقــام له
رئــيـسي اســتـقــبـاال رسـمــيـا في مــجـمع
سـعدآباد التاريخي في شمال العاصمة.
ـــســـؤولــ حـــيث الـــتـــقى بـــعـــدهــا بـــا
اإليـرانــيـ وسـيـجـتـمع اردوغـان الـذي
تــعـــد بالده من أبــرز دول حــلف شــمــال
األطـــلـــسـي مع بـــوتـــ في أول لـــقـــاء
بـــيــنـــهــمــا مـــنــذ بـــدء الــغـــزو الــروسي
ألوكــرانــيــا يــتــخـلــلـه بـحـث في آلــيـات
تـصديـر احلبـوب األوكرانيـة العـالقة في
ــوانئ خـشــيـة نــشـوب أزمــة غـذائــيـة ا
ـسـتــشـار الـدبــلـومـاسي ـيـة.وقــال ا عــا
لـــلــكـــرمــلـــ يـــوري أوشــاكـــوف (نــحن
ــواصــلــة الــعـمـل في هـذا مــســتــعـدون 
االجتـاه ثــانـيًـا سـيـتمّ الـبـحث في هـذه
). وأعـلنت وزارة ـسـألة بـ الرئـيـس ا
وثــيـقــة نـهــائـيـة" الــدفـاع الــروسـيـة أن 
سـتكون جـاهزة قريـبًا للـسماح بـتصدير
احلـــبـــوب مـن أوكـــرانـــيـــا في أعـــقـــاب
مــبـاحـثـات بـهــذا الـشـأن اسـتــضـافـتـهـا
اضي بـ موسكو اسـطنبـول األربعاء ا
وكـيـيف.وتسـبب وقف تـصـدير احلـبوب
ــواد الــغــذائــيــة إلى ارتـــفــاع أســعــار ا
يـا وال سيـما في ظـل ارتفـاع أسعار عـا
الـطـاقة بـسـبب الـعقـوبـات التي فـرضـها
الــــــغــــــرب عــــــلى روســــــيــــــا ردا عــــــلى

الـــغـــزو.وتـــهــدف االتـــفـــاقـــيــة الـــتي 
تحدة الـتفاوض عليـها من خالل األ ا
إلـى إخــراج نـــحــو  20مـــلــيـــون طن من
احلــــبـــوب احملــــجــــوزة في الــــصـــوامع
األوكـرانـيـة عـبـر الـبـحـر األسـود بـسـبب
الـــــهــــجـــــوم الــــروسـي.أمــــا فـي الــــشق
الـــروسـي-اإليـــراني تـــوقع خـــبـــراء أن
يبحث اجلانبان بشكل معمّق وجدي في
تعثّرة إلحياء االتفاق النووي اجلـهود ا
ـتـحـدة الـذي انــسـحـبت مـنه الـواليـات ا
أحـاديـا عـام  .2018وتـشـارك روسـيـا في
مـبـاحـثـات بـدأت قـبل أكـثـر مـن عـام ب
إيـران والـقـوى الـكـبـرى إلحـيـاء االتـفـاق
الـذي أتاح رفع عقوبـات دولية عن ايران
في مــقـابل تـقـيـيـد بـرنـامـجـهـا الـنـووي.
وكـشف البـيت األبيض قـبل مدة قـصيرة
عـن أن روسـيــا تــعـتــزم احلــصــول عـلى
طائرات مسيّرة إيرانية الستخدامها في
أوكـرانيا. ورفض الكرمل التعليق على

األول/ديـســمـبـر  2020في إطـار
اتـفـاقـات أبـراهـام بـ اسـرائيل
وعــــدة دول عـــربــــيـــة بــــدعم من

واشنطن.
ولـلـمـرة األولى شـارك مـراقـبون
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توسّـط مهد احلضارة اإلنسـانية وقد لعب دورًا مـهمًا في تعزيز يعتبر حـوض البحر ا
ثّل موقعًا فريدًا ببحره وخلجانه ومضائقه. التواصل ب الشـعوب على ضفافه وهو 
توسّط يصاب بالذهول فهذه ومن ينظر اليـوم إلى اخلريطة السياسية جلانبي الـبحر ا
تـشاطـئـة جيـوسـياسـيًا بـ أفـريقـيـا وآسيـا وأوروبا وإن اخـتـلفت أنـظـمتـها ـنطـقـة ا ا
وطرائق حـكمهـا إلّا أن عالقـاتها اإلنـسانـية مثّـلت تاريـخًا مشـتركًـا وهي رمز اإلبداع
وسـيقى واألدب والـعلـم والتكـنولـوجيـا حيث واحلـكمـة في الفـلسـفة والـتاريخ والـفن وا
اجتـمعت فيـها حضـارة ما ب الـنهرين والـنيل واألنـاضول وطروادة والـيونان وفـينيـقيا
وقـرطـاج ورومــا وبـغـداد واألنــدلس وبـيــزنـطـيــة والـدولـة الــعـثـمــانـيـة وتــمـثّل شـعــوبـهـا
ومـجـتـمـعاتـهـا  وبـلـدانـهـا التـعـايش والـتـنـوّع والـتـعدّديـة والـتـواصل والـتـفـاعل الـثـقافي

والتجاري.
وإذا كان ثـمة دول وشـعوب كانت مـتعـادية فائـتلـفت أفليس ذلك مـدعاةً  جلـعل شعوب
ـتــوسط وجـنـوبه وهي األكـثـر قـربًـا  لـلــتالقي والـتـواصل في إطـار االحـتـرام شـمـال ا
ـثّل قـيم ـشـتـرك اإلنـسـاني الـذي  ـتـبـادلـة وا ـنـافع ا ـشـتـركـة وا ـصـالح ا تـبـادل وا ا
شاركـة وهي قيم إنسانية ساواة والعـدالة والشراكة وا احلريّة والسالم والـتسامح وا
تـخص البـشر كـكل بـغضّ النـظـر عن قومـيـاتهم وأديـانهم ومـذاهـبهم ولـغـاتهم وألـوانهم

وأجناسهم وأصولهم االجتماعية.
اضي وتـواجه اليـوم حتدّيات مـختـلفة ـتوسط بـجنـوبه في ا لقـد واجهت عالقـة شمال ا
ـناخـيّة واحلـرائق والفـيـضانـات  ناهـيك عن جائـحة بعـضهـا طـبيـعي مثل الـتغـيـيرات ا
كورونـا وخصوصًا في أعوام 2021 – 2020 كمـا أن زيادة السكـان والهجرة من
اجلنوب (الفقير) إلى الشمال (الغني) تعتبر إحدى التحدّيات الكبرى التي حتتاج إلى
تفـاهـمات دولـيـة علـى أساس عـادل حلـلّهـا إضـافة إلى قـضـايـا الطـاقـة (النـفط والـغاز
وذيـولــهـمـا) والـغـذاء والـتـغــيـرات الـبـيـئـيـة تـلـك الـتي ازدادت خالل األزمـة األوكـرانـيـة

واالجتياح الروسي.
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إن بعض هذه التحديات هي من صنع اإلنسان واستغالل أخيه اإلنسان والتغوّل عليه
بسـبب محـاوالت اإلستـقواء وفـرض الهيـمنـة إضافـة إلى البـطالـة واخملدّرات واإلرهاب
الـتي يعاني منـها الشبـاب  واألزمة أكبر في الـعالم الثالث والـتحدّي أشدّ وأكـثر عنفًا
فـيمـا يتـعلّق بـالتـعصّب وولـيده التـطرّف وهـذا األخيـر إذا ما صـار سلـوكًا يـتحوّل إلى
ـكن أن يـصـبح إرهـابًـا واإلرهـاب يـسـتـهـدف الـعـنف والـعـنف إذا ضـرب عـشــوائـيًـا 
إضـعاف ثـقة اجملـتمع الـدولي بـنفـسه وح يـكون عـابرًا لـلحـدود يصـير إرهـابًا دولـيًا

واطن واجملتمع بالدولة أيضًا. خصوصًا بإضعاف ثقة ا
ـتـوسّط بضـفّـتيه من مـنـطقـة عازلـة إلى مـنطـقة فـكيف الـسـبيل لـتـحويل مـنطـقـة البـحر ا

واصلة? أي منطقة سالم وتفاهم وتنمية ومصالح مشتركة ببعد إنساني ثقافي.
تـوسط وما تركه ذلك من وبـغضّ النظـر عن التاريخ االسـتعمـاري لبعض دول شـمال ا
ـة وتاريـخ دموي لـكن ثـقـافة الـسالم والـتـسـامح هي التي نـدوب وأحـزان وذكريـات مـؤ
تـوسّط بدلًا مـن ثقافـة االنتـقام والكـراهية صلـحة شـعوب ضفّـتي ا ينبـغي أن تسـود 
ولكي يتحـقّق ذلك فال بدّ من مصارحات ومكاشفات ومصاحلات خصوصًا االعتراف
ـسؤولون عـمّا حصل ولكي سـتعمرين هم ا ـا حصل واالعتـذار عنه فليس أحـفاد ا
تكون األجـواء صحـيّة وسـليمـة فال بدّ من تـطم أحـفاد الـضحـايا باالعـتذار لـهم عمّا

توسّط. حصل ألجدادهم  ببلدان جنوب ا
توسط وساهموا ستوطنون كانوا رأس حربة ضدّ تنمية بلدان جنوب ا ستعمـرون وا ا
في سـلب ثرواتـهـا األمر الـذي اقـتضـى التـعـويض وعلى أقـل تقـديـر مسـاعـدتهـا الـيوم
لـتنميـة بلدانها وانـتشالها من األمـراض واألوبئة والفـقر والتصحّـر واإلسهام في تقد
الـدعـم لـهـا لـتـجـاوز أزمـاتـهـا وإعـادة بـنـيـاتـهـا الـتـحـتي وهـيـاكـلـهـا االرتـكـازيـة والـطـرق

واصالت في أجواء من احلريّة والسلم اجملتمعي. واجلسور وا
ـتـوسط فحـسب بل يـعود ولعـلّ ذلك ال يعـود بـالنـفع عـلى الـبلـدان الـنامـيـة في جنـوب ا
تعاظمة ويُقلّل إلى حدّ باخلير أيـضًا على شماله وسيحدّ بال أدنى شك من الهـجرة ا
ـوارد عـلى نـحـو أكـثـر عـقالنـيـة كـبـيــر من الـعـنف واإلرهـاب ويـسـاعـد في اسـتـثــمـار ا
تـوسّط والنـتيـجة سـتكـون لـصالح اإلنـسان بـغضّ النـظر وبـالتـعاون مع دول شـمـال ا

توسّط أم في جنوبه. أكان في شمال ا
ـوغل في تـوحّش وا ـة  بـغضّ الـنـظـر عن وجـهـهـا ا ثّـل ذلك الـوجه اإليـجابي لـلـعـو و
ا فيها من فنون وآداب وعمران يعود نفعها على ة الثقافة  استالب اإلنسان لكن عـو
سـرحـيـة والكـتب بـتـرجمـاتـها نـحـوتـة وا ـوسـيقـى واللـوحـة وا األفـراد واجملتـمـعـات فا
تـبادلة إضافـة إلى الرياضـة والسيـاحة واالنفتـاح كلّهـا تعبّر عـمّا هو إنـساني وعابر ا
ة احلقوق اإلنـسانية فلم يعد مقبولًا في عالم للحدود واجلنـسيات والبلدان وكذلك عو
صير اليوم نظريًـا على أقل تقدير قبول استعباد شعب آخر أو هضم حقّه في تقرير ا
ـة ال تلـغي الهـويّـات اخلصـوصيـة بل تـعمل عـلى تـنمـيتـها دون والـعيش بـسالم. والعـو
إهمـال شـروط التـطوّر الـتـاريخي الـتي يـنبـغي أخـذها بـنظـر االعـتبـار ومـا هو مـهم هو
عايير االعـتراف بهذه اخلـصوصية في إطـار التطوّر الـكوني وتالقحـها باإلضافـة إل ا
ة إهمال اخلصوصيـات والتغوّل على الهويّات الفرعيّة الدولية إذْ ال ينـبغي بزعم العو

ا هو مشترك وكوني وإنساني. كما ال ينبغي باسم اخلصوصيّة والتميّز التنكّر 
واألمـر يحتـاج إلى نوع من النـظرة التـكاملـية سبق حلوار مع األمـير احلسن بن طالل
أن دعا إليها في إطـار منتدى الفكر العربي بتأكـيده على تعزيز اجلوامع مقابل تقليص

الفوارق.
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دولـنـا ال يـعــبـر حـقـيـقـة عن الـصـورة
احلقـيـقيـة لواقع مـجتـمـعاتـنا بـسبب
ـنتخب اخللل الكـبيـر في الناخب وا
ا يـتطـلب إجراءات جـدية لالرتـقاء
ــســـتـــوى االثـــنــ مـن الــنـــاحـــيــة
الــنـــوعـــيـــة تــؤهـــلـــهم كــمـــرشـــحــ
ـسـتوى تـمـثـيـلي رفيع وكـناخـبـ 
وفـي مــــقــــــــــــدمـــة تــــلـك اإلجـــراءات
ضــــرورة إيـــجـــاد ضــــوابط مـــشـــددة
لــلــنــاخـــبــ بــدءاً من رفع ســــــــقف
الـعمـر إلى 22 سنـة مع شـرط إكـمال
الدراسـة الـثانـوية عـلى األقل نـاهيك
عن مـجـمــوعـة ضـوابط أخـرى جتـعل
ـسـتـوى شـروط عـمـلـيــة االنـتـخـاب 
ــــا ــــيــــــزاته  الــــتــــرشـــــــــــيح و
ســيــشــجع الـنــاخــبــ عــلى ضـرورة
ــمــارســــــــــة حــــــق لــيس الـــتــعــلـم 
رخــيــصــاً أو سـهـالً بل يــحـتــاج إلى
يزات تؤهله للقيام به وفي جهد و
ذات الوقت يبدو أن رفع سـقف العمر
لــلــمــرشح أيــضــاً بــات ضــروريــاً مع
ــؤهالت الـــتــشـــديــد عــلـى مــســألـــة ا
ـــعـــرفـــيــة وضـــوابط الـــعــلـــمـــيـــة وا
اجـتـمـاعــيـة وأخالقـيـة أخـرى تـؤهـله
ثالً ـان  للـجلـوس عـلى كرسي الـبر
لـلـشـعـب ال حلـزب أو عـشـيـرة أو دين

أو مذهب أو عرق فقط.

إعـالن تــأســيــســهــا يــؤكــد عــكس مــا
تــدعـيه ومــا يـذهب إلــيه الــبـعض في
قراطية على النمط اعتبارها دولة د

األوروبي.
خالصـة الـقــول إن الـتـجـارب الـثالث
ومـــا تالهــا فـي كل من إيـــران الــشــاه
ــــقـــراطـــيـــات ومـــصـــر ومـن ثم الـــد
ــســتــنــســخــة في الــعــراق وتــونس ا
وليبيا والسودان اصطدمت جميعها
بـحقـائق تـؤكـد أن الـنمط األوروبي ال
ــكـن تــطــبــيــقه في مــجــتــمــعــات لم
يــتــبـلــور فــيــهــا مــفــهــوم حــر جــامع
للـمـواطنـة وما تـزال تـعاني من تـعدد
الوالءات القبلـية والطائفـية والدينية
ـناطـقيـة ناهـيك عن التـبلور وحتى ا
الـعرقي والـقـومي الـذي لم يـرتقِ بـعد
ـواطـنـة اجلـامـعـة لكل إلى مـسـتوى ا
هـذه االنــتـمــاءات وهـو بــالـتـالي أي
الـــــــنـــــــمط األوروبـي يـــــــصـــــــلـح في
مـــجـــتــــمـــعـــات جتــــاوزت ظـــروفـــهـــا
التاريخـية منـذ زمن طويل وتطبـيقها
في مجتـمعاتـنا يعـطي نتائج عـكسية
تمـامـاً وهذا مـا يـحصل فـعالً وخـير
ـوذج في ذلك ومـنذ قـرابـة الـعـقدين
في الـــعــراق حـــيث فــشـــلت كل قــواه
الـســيـاسـيــة وحـتى االجـتــمـاعـيـة من
ـثل الـشعـب العـراقي ـان  إنـتـاج بـر

ــواطــنــة احلــقــة وبــقـيـت مـجــالس ا
تــمــثــيــلــيــة لألحــزاب واجتــاهــاتــهــا
حـصــريـاً.في الــتـجــربـة األولى ورغم
الــقـــوانــ الـــصــارمـــة في حـــيــنـــهــا
لــصــنــاعــة شــخـصــيــة وطــنــيــة فـوق
االنـتـمـاءات الـثـانـويـة مـحـاوالً إذابـة
مكـونات رئـيسـة تكـاد أن تتـجاوز في
تــــعـــــدادهــــا الــــنـــــصف مـن ســــكــــان
جـمـهـوريـته في بـوتـقـة عـنـصـر واحد

هو العنصر التركي.
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وفي الثانـية ورغم بعض الـنجاحات
اللبـنانيـة هنا وهـناك إال أنّ األساس
اخلـاطئ الـذي بـنــيت عـلـيه الـتـجـربـة
قراطية انتهى بلبنان إلى احلال الد
الذي يعيشه اليوم من تشرذم وتسلط
ــشــاريع قــوى طــائــفــيــة مــرتــبــطــة 
طـلق بلـبنان إقلـيمـية ال عالقة لـها بـا
ــا جــعل مـــجــلس نــوابه وشــعـــبه 
وسلـطـته التـنفـيـذية سـلطـات طوائف
ـفـهـوم وبـيـوتـات ال تــمت بـأي صـلـة 
قـراطي ـانـات وتـعـريـفـهـا الـد الـبـر
وكــذا احلـال في الــثـالــثـة بــعـد اعالن
دولة إسرائـيل التي ادعت أنـها واحة
ـقراطـية في الـشرق األوسط لكن للد
مـا يـحــصل فـيـهــا من صـراعـات عـلى
مـــدار الــســاعــة ولـــيس األيــام ومــنــذ

ـــقـــراطـــيــــة عـــلى الـــطـــريـــقـــة الـــد
األوروبــيــة وفي الــتــجــارب الــثالث
ـــــفـــــكـــــرون ـــــشـــــرعـــــون وا واجه ا
الــسـيــاســيـون حتــديــات كـبــيـرة في
عمـلية الـتطـبيق وخاصـة ما يـتعلق
ــواجــهــة الــبــنـــيــة االجــتــمــاعــيــة
ذهبي ومكوناتهـا والوالء الديني وا
ـتـشـدد الـذي أعـاق تـقـدم والـعـرقي ا
وجنــــاح ذلـك الـــنــــظــــام رغم بــــعض
الــنـــجـــاحـــات الـــتي حتـــقـــقت عـــلى
سـتـوي االجـتـماعي والـسـياسي ا
لــكــنــهــا بــقــيـت تــصــطــدم بــجــدران
االنــتــمــاءات الــعــابــرة لــلــمــواطــنــة
ــانـاتــهـا ال ـا جــعل بـر اجلــامـعــة 
ـصــداقـيـة في تــمـثـيل تــمـتـلك تــلك ا

قراطية ثالث جتارب للتطبيقات الد
عـــــلى الــــطـــــريــــقــــة الـــــغــــربــــيــــة 
اسـتـنـسـاخـهـا في ثالث دول من دول
الـشـرق األوسط بـدايـة ووسط الـقـرن
ـقـراطـيـة ـاضي وفي مـقـدمـتـهـا د ا
تـركيـا بـعد اضـمـحالل اإلمبـراطـورية
العثمانية الشمولية وانحسار احلكم
الـتــركي في آسـيــا الـصــغـرى بـإعالن
اجلمـهورية الـتي اعتـمدت العـلمـانية
ـقراطـية أساسـاً لـتجـربتـهـا في الد
تـــلــتـــهــا بـــعــد ذلـك وفي عــام 1943
الــتـجـربــة الـلــبـنــانـيـة الــتي وضـعت
لبناتها األولى الدولـة الفرنسية وما
لـبـث بـعـدهـا بــسـنـوات قــلـيـلـة إعالن
دولــة إســرائــيـل ومــعــهــا جتــربــتــهـا

ــواطــنـة بل حتت مــظــلــة مـفــهــوم ا
حـــصل الـــعــكس تـــمــامـــاً إذ حتــول
ان إلى مجلس لألحزاب التي ال البر
تمـثل إال نـسبـة ضـئيـلـة من مجـموع
األهالي الذين يرفض غالبيتهم حتى

فكرة االقتراع.
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ــــقــــابـل جنــــحـت بــــعض دول فـي ا
نـطقـة في إنتـاج مجـالس للـشورى ا
هي األقـــرب إلـى ســـيــــكـــولــــوجـــيـــة
ـتـأصـلة مـجـتـمعـاتـهـا وثـقـافاتـهـا ا
سواء فـي التـقـاليـد والـعادات أو في
مسألة تعـدد الوالءات بحيث منحت
فـرصـة االنـتـخـاب وبـنـسب مـحدودة
وشروط ملـزمة إزاء نسـبة أخرى في
االختيار والتعي على خلفية البناء
ـــتــوارث والـــقــيـــمــة االجــتـــمــاعي ا
ــكــانــة االجــتــمــاعــيـة ــعــرفــيــة وا ا
واالسـتـشـاريـة لألعـضـاء اخملتـارين
وهـي األقـــرب إلى فــــكـــرة مــــجـــالس
األعــيــان والـشــيــوخ والــلـوردات في
تحدة وفرنسا بريطانيا والواليات ا
وغيرهـا من الدول الـتي تضع بعض
الـكوابح فـي مجـالـسهـا الـتـشريـعـية
لـــكي ال تـــتـــغـــول أو تــتـــســـيــد وإن
اختلـفت عملـية االختـيار.ولذلك نرى
أن الـــنــاجت االنــتـــخــابي فـي مــعــظم
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لــبــنــان إلى جــانـب الــشــريك الــثــاني
(اإلدارة األمـيـركـيـة) والـشـريك الـثـالث
(الطـائـفة الـسُـنـية) فـإن حتـالف "حزب
الله"  _التيـار العوني أحـدث ما يشبه
عـادلة فـبات رئيس التقـويض لهـذه ا
اجلـمهـوريـة بـعـد الـتـهـمـيش الـسُني
من حــصـة الــنــظـام اإليــراني مــتــمـثالً
"حزب الله" والنـظام البشـاري متمثالً
بـوالءات شيـعـيـة ومـارونـيـة لـرمـوزها
. وتـشكل جتربة حضور في الطـائفت
تــرئـيـس اجلـنــرال عــون أول إخــتــبـار

شار إليها. للمعادلة ا
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ــــعـــيــــشـــيـــة حتت وطــــأة األوضـــاع ا
ـــتـــدرج في الـــصـــعـــبـــة واإلنـــحــدار ا
األحوال اللبـنانية ومـا كثر الكالم في
شأن الفساد وإستـشراء احملسوبيات
ثم مـا بــدأ يـقــال عن زلـزال مــالي عـلى
أهـبـة احلـدوث إسـتـعـاد الـلـبـنـانـيـون
حـراكـهم الــغـاضب األول وتالزمت مع
اجلـولــة اجلــديـدة مـن احلـراك مــفـردة
جـــديــــدة في قــــامـــوس الـــغــــضب هي
"عـبارة كـلن يـعـني كـلن" أي بـالتـعـبـير
الـفــصـحــوي جـمــيع الــذين في احلـكم
والـزعـمـاء الـسـيـاسـيـ واحلـــــزبـي
دون إســتــثـــنــاء من الـــذين عــلى رأس
السُلطة في الدولـة إلى سائر احللقات

. نزوالً
كــان مــدعــاة لإلســتــغــراب أن احلــراك
الثـاني لم يؤت نـتائج مـرجوة. مـا هو

ـصادر. مـفردات الـوصـايـة والـقـرار ا
لكن تـوظيف ذلك احلـراك كان نـقيض
ــأمـول مـنه. فــقـد إضـطـربت مـا هـو ا
أحـوال لــبــنـان مـن جـديــد.  إخـراج
الـوجـود األمــني الـســوري من الـبـاب
ليـدخل الـوجـود اإليراني  _الـسوري
من الـنـوافــذ. ونـتـيـجـة لــلـتـنـاقـضـات
الـــتي أحـــدثـــهــا هـــذا الـــدخـــول ومــا
إســـتـــتـــبـــعه من حتـــالـــفـــات تـــبـــعث
اإلستـغراب في الـنفـوس كون أبـرزها
ــتــمـــثل بــتــحــالـف "حــزب الــله" مع ا
التيار احلزبي الـذي يتزعمه اجلنرال
ميشال عون ليس مسبوقاً خصوصاً
أن هـذا الـتـحـالف أثـمـر إنـقسـامـاً في
ارونـية التي حصتها عمق الطائفة ا
وجب الدستور رئاسة اجلمهورية.
وبعـدما كـانت مرجـعيـة هذه الـطائـفة
أي بطريـركها هـو الشـريك الثالث في
إخـتـيـار مَن يـكـون رئـيس جـمـهـوريـة

تُـحــسب لـلــبـنــانـيـ ظــاهـرة تــرجـمـة
اإلحــــتــــقــــان من شــــدة ســــوء احلــــال
والــغــضب عــلى أهل احلــكم إلى فــعل
تـغـيـيـر. ومـنـذ أن أثـمـر حشـدهـم غـير
سـبـوق في قـلب عـاصمـتـهم (سـاحة ا
شهداء لبـنان حقـبة احلكم الـعثماني)
تــعـبــيــراً عن غــضــبـهـم عـلى عــمــلــيـة
إغـتـيـال غــيـر مـسـبــوقـة درجـة احلـقـد
فــيــهـا لــزعــيم أمــكــنه جــمع األشــمـال
الـطــوائـفــيــة عـلى طــريق إعـادة بــنـاء
لبنان متجدد عائداً بالغ األهمية فإن
أنـظـار الــشـعـوب الـغــاضـبـة وبـالـذات
الــطــبــقــات احملــرومــة احملــكــومــة من
طـبـقـات حـارمـة كـانت شـاخـصـة عـلى
احلراك اللـبناني ويـحاول الغـاضبون

تقليد اللبناني في ما فعلوه.
لـقـد أثــمـر احلـراك الـلـبــنـاني خـروجـاً
للوجود الـعسكري الـسوري في لبنان
وبـاتت مــفـردات الــسـيــادة حتل مـحل

مــطــاعم بــالــرغــبــة إلى إقــتــراف فــعل
مـشـابه لـلـفــعل الـسـريالنـكي. وهم إذا
كـانــوا يـتــرددون في اإلقــدام عـلى ذلك
ــا حتـسـبــاً من عـوائــد بـولــيـصـة فـر
ـمـنـوحـة من الـتـأمـ عـلى الــسالمـة ا
"حزب الله" لـلعمـود الثالث في تـركيبة
الــنـظــام الــلـبــنــاني من ست ســنـوات.
وبفضل هذه الـبوليـصة أمضى احلكم
سنواته الست ال يخشى تعكير صفوه
وال تـقـلـيـص فـتـرة بـقــائه حـتى الـيـوم
ا األخير. لـكن أحيـاناً جتـري األمور 
ال يــشــتــهي ســاكن الــقــصـر وصــاحب
بوليصة التأم على كل ما تستوجبه
مقـتـضـيات بـقـاء احلـكم وعدم اإلخالل

ا هو متفق عليه. 
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وإذا تــبـــدل مــجــرى الـــريــاح في حــال
جتـديـد بـولـيـصـة الـتـأمـ عـلى واليـة
ثانيـة لو سنـت إضافيـت أو توريث
عـلى قـاعـدة ال بــد من الـذي ال بـد مـنه
ــــعــــاكس. فــــقــــد يــــتـم اإلقــــتــــبــــاس ا
ا الـلبـنـانـيـون هـنـا في هـذه احلـال ر
يقتبسـون الوصفة الـسريالنكية. وفي
هـذه احلـال يـخـتـلط احلـابل الـرئـاسي
ـوعـود. بـالـنــابل الـغــازي والـنـفــطي ا
ويصـبح قـول األمـ العـام حـزب الله"
عن إحـتـمـاالت اآلتي األعـظم نـوعـاً من
الـتــنـبــيه وفق مــقـولــة: الـلــهم إني قـد

بلَّغت.
... وربُّك الغفور ذو الرحمة.

رمــــز احلــــسـم األهم الــــذي أثــــمــــرت
خــطـوته الــعــسـكــريــة رئـاســة مــصـر

احلالية.
ــا إن فــوضى الــتــنــاقــضـات كــمــا ر
احلزبـية في الـسودان الـذي إقتـبست
ـا جـمـاهـيـر الـغــضب فـيه حـراكـهـا 
جــرى فـي لــبـــنـــان ثم في مـــصــر هي
أيـــضــــاً الـــســــبب في أن احلــــراكـــيْن
ـــتـــجـــدد والــســـوداني الـــلـــبــنـــاني ا
ـتردد مـا أن يحدثـا حتى قـتبس وا ا

تذبل اإلندفاعة لدى كل منهما.
ومــا يـجــعــلــنـا نــســتــحـضــر ظــاهـرة
احلراك الـلبـنـاني ومروراً عـلى حراك
مــصــري تاله حــراك ســوداني حــدثـا
بـإقـتــبـاس وإن بـدرجـة مــتـفـاوتـة من
الذي قام به الـلبـنانيـون ولم يكـملوه
هـــو أن األحـــوال في كـل من لـــبـــنـــان
ــا والــســـودان ســائـــرة نــحـــو مــا ر
يتـجاوز الـتظـاهر إلى اإلقـتتـال. ولقد
حـــزب ح إلى ذلك األمـــ الـــعــام "  أ
الـــله" حـــسـن نـــصـــرالـــله في إطاللـــة
تلـفـزيـونـية مـسـاء يـوم األربـعاء (19

يوليو/تموز 2022). 
ولـيس مـستـبـعَـداً أن تـكـون الـوصـفة
السريالنـكية هي الـدافع أو نسبة من
الـــدافع إلى مـــا قــالـه. فــالـــذي فـــعــله
ـكن أن الـغــاضـبـون فـي سـريالنــكـا 
يـفـعلـه اللـبـنـانـيـون خـصـوصـاً أنهم
ســبـق أن أوحــوا من خـالل إقــتـــحــام
ـسؤول في جلسـات طعـام وشراب 

. ومـــــــا بــــــقـي من سـيء إزداد ســــــوءاً
اخلـيـرات جـرى نـهـبه. ونـسي الـنـاس
أمـام مـذلـة الـعيـش من دون الـكـهـرباء
ـومة ومـسـتـلـزمـات أبسـط مـطالـب د
احلــيـــاة من الـــوقــود إلـى الــدواء إلى
الرغيف اخلشيـة من مخاطر اإلصابة
ــصـارف كــورونـا". وعــنــدمــا زلــزلت ا
ودع ـال ا تـوفر من ا زلزالـها وبـات ا
صارف لإلنفاق في احلاالت في هذه ا
الطارئـة وفي مرحـلة الـشيـخوخة في
مهب الريح إلى أن حتدث أعجوبة ما
ـأمــول حـدوثه لم يـشق فـإن احلـراك ا
طـريـقه إلى نـقــطـة احلـسم الـذي ال بـد
منه مـع احلكم بـكل رمـوزه أو بـبعض
من إكتملت النـظرة إلى أنهم هم العلة

وأن احلسم معهم ال بد منه.
ذهبي وطغيان الوجود ا التنوع ا ر
ؤثر من جانب دول خطوطها سالكة ا
في اجملتمع الـلبـناني همـا السبب في
أن احلـراك الشـعـبي إسـتـمر مـتـقـطـعاً
وبالتالي لم يـثمر على نـحو ما حصل
للحراك الشعبي في مصر الذي أسقط
بصرخة "الشعب يـريد إسقاط النظام"
ــدويـــة نــظـــام ربع قـــرن من احلــكم. ا
ـا أيـضــاً أن احلـراك الــشـعـبي لم ور
يــثـــمــر فـي لــبـــنــان ألن اجلـــيش بــقي
يراقب ال يتدخل وعـلى نحو ما حصل
ـــشـــيــر في مـــصـــر عـــنـــدمـــا حـــسـم ا
ـهـداً الـسـبـيل أمام طـتطـاوي األمـر 
قـدام عبـدالـفتـاح السـيسي اجلنـرال ا
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بيروت
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ـعـرفــة كـمـا بـشّـر بـهـا تـبــنـوا نـظـريـة ا
ية بعد الثورة مـنظرو الرأسمالية الـعا

الصناعية في أوروبا.
وسـوف نـنـتـظـر عـقـودا غـيـر قـلـيـلـة في
ـــاضي حــتـى نــتــعـــرف عــلى الـــقــرن ا
ـعرفة مـفهـوم عراقي ـ عـربي لـنظـرية ا
فـكر مـحـمد بـاقر الـصدر في عـلى يـد ا
كــتـبـه ومـؤلــفـاته الــتي بــ ايـديــنـا ال

سيما بحثه القيم:"فلسفتنا".
ـــعـــرفــة " تـــلك عن غـــيـــاب " نــظـــريــة ا
مـشهدنا العراقي ثم ظهورها بعد ذلك
يـعود الى حالة االنـفصام  التي وسمت
ـثـقـف الـعـراقي مع أســلـوب احـتــكـاك ا
الـغـيـر. إن الصـدق مع الـنـفس واحمليط
االجـتماعي واحلقائق التاريخية تشيد
ــثـقف أن اخلــصـلــة الــتي يـجب عــلى ا
يتحلى بها بل ويجعلها جزءاً أساسياً
من شـخـصيـته الثـقـافيـة واالجتـماعـية.
ألن هـذا الصدق هـو الذي يجـعله ـ على
الـصعيـد الشخصي غـير قابل لـلغواية
واالنحراف. وكذلك يقدمه هذا الصدق
إلى مــجــتــمــعه من مــنــطـلــقــات الــنــقـد
الـــصــادق الــصـــحــيح والــواقـــعي لــكل
ــكــونــات االخــتــيــارات واخلــيــارات وا
الـثـقافـيـة واالجتـماعـيـة والفـكـرية لـهذا

اجملتمع.
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وبــالــتالزم مع الــصــدق في شـخــصــيـة
ـبدع تـتـأكـد أهمـيـة األمـانة. ـثـقف ـ ا ا
نقبـت ال يشكل فـهذا التالزم ما بـ ا
ثقف ثلى لتكوين شخصية ا الـقاعدة ا
فـقط بـل إنه يـقـدمه لـآلخـرين كـحـقـيـقة
تــأريــخــيــة وحــضــاريــة أمــيــنـة. أي أن
خـطابه في مـيدان الـفكـر وإجنازه على
صــــعــــيـــد اإلبــــداع يـــحــــوّالن األخالق
الـشخـصيـة الفرديـة إلى مشـهد حـقيقي

ـسـتـشـرقـ من وكـشــوفـات عـدد من ا
بينهم لويس ماسينيون.

ـثـقف الــعـراقي وهـو يـواجه  وأمــام ا
ـتـعـ في تـقـد تـصـورعـراقي دوره ا
لــلـــثــقــافــة الــوطــنـــيــة الــعــراقــيــة اي
الـشـخـصـية الـعـراقـيـة بالـتـالي مـهـمة
جــلـيــلـة من خالل أعــمـال إبــداعـيـة في
مـختـلف األجنـاس السرديـة والشـعرية
والـفـنيـة والعـلمـيـة وفي إعادة تـأليف
نص معرفي ذي صبغة ثقافية منفتحة
عـلى التـجارب اإلنـسانيـة سيـكون هو
اإلطــار الـفـكـري والـثــقـافي واحلـقـوقي

لتلك األجناس اإلبداعية.
إن هـــذا الــنص الـــذي يــنــبـــغي إعــادة
تـأليفه هـو ما يسـمى ـ ثقـافياً بـنظرية

عرفة.  ا
ثـقف الـعراقي وهـو مـا لم يتـصـدّ له ا
االّ في سـياق الثقافات " غـير العراقية
ال ســيــمــا الــثـقــافــات األوروبــيــة عـلى
اخـتـالف مـدارسـهـا وتـعـددهـا. فـالـذين
ارتـبـطوا فـكريـا بـاحلداثـة الـغربـية في
ـعرفة اركسي تـبنوا نـظرية ا فـرعهـا ا
. والـذين كــمـا أوردهـا مـاركس ـ لــيـنـ
ـنطق الغربي الـليبرالي تـعاملوا مع ا

يـحيلنا الـتحري واالستقـصاء الدقيق
ــبـلــغـ والــعـرفـاء إلى سِــيـرِ وحــيـاة ا
الـعـراقيـ والعـرب قبل اإلسالم وبـعده
إلى جـملة من احلقـائق بعضهـا يتعلق
ــبـــلغ وبـــعــضـــهــا اآلخـــر يــتـــعــلق بـــا
بـالـرســالـة ـ مـوضـوع الـتـبـلـيغ بـيـنـمـا
يـــشــيــر جــانـب من تــلك احلـــقــائق إلى
الــكـتـلـة الـبــشـريـة الـذي يــتـوجه إلـيـهـا
ُــبــلّـغ وكــذلك الى نــوعــيــة الــرســالــة ا

واجبة التبليغ. 
وهي فـي احملـصـلــة ـ كـمــا أسـلــفـنـا في
الــبالغ 21 رســالـة ثــقـافــيـة ومــعـرفــيـة

وحضارية .
وبـوصفه مبـلغاً إلـهياً مـتصالً بـالسماء
مـن خالل الـــــوحي وبـــــكــــونـه قــــائــــداً
تـاريـخـيـاً  تـفصـح سيـرته الـشـخـصـية
عـن أن الـقـيــادة هي الــقـرار الـتــأريـخي
ــنـــاسب في الــلـــحــظــة الــتـــاريــخــيــة ا

الضرورية. 
ـوذج مـحـمـد بن عـبـد الله ويـتـكـرس أ
ثـلى ألنه " األنسان بـاعتـباره القـدوة ا
الــكــامـل" عــلى وفق الــتــنــزيل اإللــهي
والـتـشخـيـصات الـتي اوردهـا كثـير من
ـــســلـــمــ الـــعـــرفــانـــيـــ الــعـــرب وا

الــدعــوة ومـرويــات "شِـعـبِ أبي طـالب"
واالنـدفاع خارج احلدود اجلغرافية إلى
ـنــورة واحلـنــ الى الـوطن ــديـنــة ا ا
وفي تـــقـــد تـــصــوره لـــلـــشــخـــصـــيــة
االنـسانية على اساس األخوة في الدين
واإلنـسانـية واخلـلق ثم في نـشر ثـقافة
"الــشـخـصـيـة احملــمـديـة" الـتي أطـاحت
الـــطـــواغـــيت واألصـــنـــام من الـــبـــشــر
لــوجــدنـــا أن "شــخــصــيــة مــحــمــد" هي
ــثـقف الـعـراقي ــفـتـاح الـعـقــلي بـيـد ا ا
وهــو يــواجه الــظـلـم والـقــمع وافــتــقـاد
احلـرية تمـاماً كمـا هو يواجه الـعقبات
والــعـراقـيل ويـخـضـعــهـا الـواحـدة تـلـو

األخرى.
لـقــد ثـبت أمـامـنـا جـمـيـعـا أن انـحـراف
الــكــثـيــر من الــشــخـصــيــات الـعــراقــيـة
والـــعـــربـــيــة الـــتي قـــيـل عــنـــهـــا أنـــهــا
"تـــاريـــخــيـــة" في الـــســيـــاســـة واحلــكم
والــثــقــافــة يــعــود الى ابــتــعــادهــا عن
"الـــتــصـــور احملــمـــدي" لـــلــشـــخــصـــيــة
يدانية اإلنـسانية. كمـا ثبت بالتجـربة ا
ـــعــاصــرة إن انـــهــيــار "شـــخــصــيــات ا
تـاريــخـيـة" عـراقـيـة عـربـيـة واسالمـيـة
وانــهــيـار نــظم اجــتـمــاعـيــة ســيـاســيـة
ومـنـظـومـات فكـريـة يـعـود إلى اغـتراب
وذج. ان "الـشخـصية الـتطـبيق عـن األ
احملـــمـــديـــة" هي الـــتـالزم بـــ الـــفـــكــر
يـداني. ويـبـدو ان اخلـيار والـتـطـبـيق ا
الــــوطـــني واإلنــــســـاني األفــــضل أمـــام
ـــثـــقـف الـــعـــراقي الـــذي يـــبـــحث عن ا
خـالصه الـشخـصي ويـعـمل عـلى إعالء
شــأن وطـنه وأمــته هـو االســتـرشـاد ب
"الــشـخـصـيـة احملـمــديـة" والـعـمل عـلى
مـــســتــوى اخالق الــرســـول في الــفــكــر
واإلبـداع واحلركة على صعـيد مجتمعه

احمللي والبيئات االخرى.

اإلسالمـي ليست جمـيعها شـخصيات
تــاريــخـيــة. لــكن شــخــصـيــة الــرسـول
الــكـــر هي الــشــخــصـــيــة الــعــربــيــة
ـــؤرخـــون الـــوحــــيـــدة الـــتي أجــــمع ا
نصفون ـفكرون العرب واألجانب ا وا
عـلى فرادتهـا وجتلياتـها الفذة حـينما
كــــان (صــــلى الــــله عــــلــــيه وعــــلى آله
وصــــحــــبه وســــلم) يــــقـــدم لــــلــــنـــاس
شـخصيته حينمـا بدأ بالدعوة لرسالة
الـسـمـاء. وعنـدمـا تـسلم زمـام الـقـيادة

على صعيد مجتمعه والدين القيّم. 
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ومـن الـــواضح اآلن أن مـــنــــحـــنـــيـــات
وتـطــور الـشـخـصـيـة احملـمـديـة حـتى
بــعـد انـتـقـاله إلـى الـرفـيق األعـلى في
ــثـقف حــالــة اســتـيــعــابــهــا من قــبل ا
ـثقف مـفـكراً الـعـراقي سـتجـعل هـذا ا
ومـبـدعـا وحـالـة من الـفـيـوضـات غـير
ـــنــتــهــيــة وعـــلى جــوار وحِــوار مع ا
شــخـصـيـة الـرســول في حـيـاته وبـعـد
مـوتـه. والـشـائع اآلن عـلى مـسـتـويـات
مـتعددة ـ وهذا للمـثال وليس للحصر
ــثــقــفــ الــعــراقــيــ إن كــثــيــراً من ا
يــشــكــون من سـطــوة الــظــلم والــقـمع
ـاذجه الفكرية أو وبـعضهم يقدم في 
أعـماله االبداعية وصفـاً لسطوة الظلم
والــقـــمع وافــتــقـــاد احلــريــة. غــيــر أن
الـــوصف يـــبــقـى في نـــطــاق األعـــمــال
االعـتـيـادية إذا لم يـرتق إلى مـسـتوى
الـتـحـلـيل والـفـهم والـقـرار الـتـاريخي
صـحوب بالعـقل واحلكمة والـتحدي ا

والشجاعة. 
ــثــقف ــطـــلــوبــة مـن ا هـــذه احلــالــة ا
ــــعـــاصــــر مـــشــــاعـــة في الــــعـــراقي ا
. فلـو قـمـنا شـخـصـية الـرسـول الـكـر
بـــاســتــدعـــاء بــعض أحـــداث بــدايــات

وواقــعي إجـمـاعي وطـني.  إن الـتـحـقق
األخالقـي والـواقـعي لـهـذه الـشـخـصـيـة
الـثقافية االجتمـاعية من حيث جناحها
ـــنـــوال ـــوذج وتــــمـــيـــزهـــا عــــلى ا األ
األخالقـي تـتـرجم لـهـا وتـعـكسـهـا عـلى
أكــمل وجه شـخـصــيـة مـحــمـد بن عـبـد
الـله وشـخصـيات الـعرفـانيـ واألبدال
ـبــلــغــ الـتــاريــخــيـ في والــدعــاة وا

بالدنا. 
أن شـخصية الرسول األكـرم تتقدم نحو
ــثــقف الــعــراقي بــكــرم اخالقـي غــيـر ا
مــسـبـوق في زمـانه وتــنـجـده بـالـهـدف
األمـثـل لـعـمـله في مـيـدان الـفـكـر وعـلى
صــعــيـد اإلبــداع أيــضـاً أال وهي إن كل
أعـمـاله ينـبـغي أن تكـون خـالصـة لوجه
الـله وتـنـطـوي على احـتـرام لـلـعقل. إن
الـعقل ـ وهو يتعامل بـصرامة نقدية مع
الـسلطة الزمنيـة و"منظومة احلق العام
ــثـــقف نــاقــداً وهــادمــاً "ـ يــجـــعل من ا
ومــقــدّمــاً الـرؤيــة الــســلــيـمــة لــلــحــيـاة
والـثقـافة والـفن واإلبداع. ويـفتح امامه
فــضــاء الــتـبــصــر والــقــول احلق وهـو
يــطـرح أفــكــاره ويـنــشـرهــا أو يـواصل
مـغـامـرته اإلبـداعيـة بـاعـتبـاره صـانـعا
في نــطـاق اإلبـداع اإللـهي أمـام الـكـتـلـة
االجـتماعيـة على تعدد مـستويات وعي
شــــرائـــحــــهـــا  ألنـه في كل أعــــمـــاله ال
يـرجتى رضـوان أي كائـن أرضي مهـما
كـــانت ســـطــوتـه وجــبـــروته ومـــنـــزلــته
االجـتمـاعيـة. وال يبـتغي ودَّ أي شـريحة
أو ساللـة قـبلـيـة مهـما كـان مـوقعـها في
ــــا يــــتـــوجـه إلى احلق اجملــــتــــمع وإ
سؤولية ـطلق واجلمال واحلريـة وا ا
اال وهــو الــله سـبــحــانه في الــتـعــبــيـر
اإلسالمـي. إن الـشــخــصـيــات الــعـربــيـة
ـبرزة في تـاريخنـا العـراقي والعربي ـ ا
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ـعـضالت  وذكـر احلـاالت الــسـلـبـيـة بـأشـكــالـهـا الـسـيـاســيـة واالجـتـمـاعـيـة ال تـغــيب ا
واالقتصـادية التي تقع في الواقع و تنافس وسائل االعالم و التواصل االجتماعي على
ذكرها واالشارة اليـها حتى غدت صفات مالزمة لبيئة متصدعة تنوء من ثقل اوجاعها
ولودة صـطنـعة حـينـاً وا ـرافق الفراد يـكابـدون احليـاة من فـرط التـحديـات ا والـسقم ا

جراء تشوه طبيعي في أحاي اخرى.
و نرى أن جُل أعضاء اجملـتمع يوجه النـقد السلبي الـذي يؤكد عدم االلـتزام السياسي

ا يروج في اجملتمع مثلما يرى باحثون. إزاء تلك القضايا لعدم إتخاذ موقف 
ـا أسـتـخدام الـعـنـف بـ أبـناء إذ أن هـذا الـشـكل من الـنـقـد يـؤدي الـى الفـوضـى و ر
عـاناة الناس التي تـكشف عنها اجملتمع مع أستـمرار ضعف الدولة  وإهـمال احلكام 
ـتكررة بـهدف رفع الظـلم و الدعوة الى االهـتمام بـحاجاتهم بـالنقد الـالذع و الشكوى ا
االنـسـانـيـة الـغـائـبـة وإيـصـال رسـالـة عــاقـلـة كـمـقـدمـات أوالـيـة  ال تـسـتـمـر طـويالً  ال

غلقة . فضية الى النهايات ا ستفحال الالمباالة ا
تـعددة  وبـالرغـم من طرح الـنـقد االيـجابـي او البـناء أحـيـاناً من خـالل تلك الـوسـائل ا
ـصلحـة العامة او االفـادة عنهـا بارتقاء الـقائمة عـلى احلوار و طرح أفـكار تهدف الى ا
اجملتمع  غـير أنهـا ما زالت هامـشية  غـير فاعـلة مع إنتشـار مراكز الـثقافـة التقـليدية
دن مـثلـما هي راسـخة في الـقرى واألريـاف  تلك الـثقـافة غـدت تشكـل حتدياً مع في ا
ـنــظـمـات واالحتـادات والـتــنـظـيـمـات الــنـقـابـيـة اسـتـمـرار الــتـصـدع و تـراجع فــعـالـيـة ا
ـي والـسـياسـيـة  فـقد تـسـربت تلك  – الثـقـافة - الى اجلـامـعات و طـلـبتـهـا واالكاد
ا انـعكست على ديـنية   ـثقف  وأصـبحت ثقافـة سائدة في كل مفـاصل احلياة ا وا
نتمي اليها يتكئُ على اللقب او الطائفة والقبيلة لتوكيد الهوية كي مؤسسات الدولة .فـا

يتوارى خلفها و يحتمي بها .
ـؤثر في احلياة السياسـية واالجتماعية  دني لم نأخذ دورها ا ألن منظمات اجملـتمع ا
تمـثلة ( بتقسيم التي تتطلب ثقـافة مغايرة تنـسجم مع نظام سياسي جديـد في بنيته ا

قراطي . ؤسسات وفق رأي مونيتسكيو للنظام الد السلطات وا
تـواتر قـوض حقيـقة ان فـضح إحدى الـظواهر الـسلـبية أن الدأب على الـنقـد السـلبي ا
ـواجهـتـهـا مثـلـما يـرى عـبد الـرحـمن منـيف  تـمهـيـداً للـتـخلص مـنـها  يشـكل الـبدايـة 
ا يطول  وقد يتعرج  ويبدو أننا اليوم ويأخذ األمر شـكل صراع  و هذا الصراع ر

نعرجات األشد خطورة. في أحدى مراحل الصراع االكثر قسوة  وفي أحدى ا
ـارسة طـروحـة عـبر وسـائل االعالم و االتـصال غـدت  نـشـورة واآلراء ا فـالـكتـابـات ا

يومية . 
وقد يـكون االنتـقاد غـير مـحبـباً  لـكنه ضـروري النه يقـوم بنفـس وظيفـة األلم في جسم

االنسان وينبهنا الى أمر غير صحي (تشرشل).
عـنـيـة او اخملـتـصـة الـتي يـتـوجب عـلـيـها غيـر أن الـنـقـد ال يـجـد صـدىً لـدى اجلـهـات ا
ؤسسات التحقق واتـخاذ االجراءات الرادعـة لها. وذلك يعـود الى أن تلك السلـطات وا
سؤولـة عن حماية اجملتمـع  تعاني أختراق القـوى التقليدية التي تشكل بنـية النظام وا
ـشـاركة في صـنـاعتـهـا  و هذا و الـسيـاسـية الـتي تـمـنح الغـطـاء للـظـواهـر السـلـبيـة وا

التدخل انتج ضعفاً في تطبيق القانون و هشاشة الدولة .
على أن أسـتشراء الـظواهر السـلبيـة والفقـر وغياب الـعدالة االجـتماعـية بسـبب التوزيع
ـالـيـة و الـشـعـور بـاالغـتـراب الــسـيـاسي . يـؤدي الى الـتـفـكـيك غـيـر الـعـادل لـلـمــوارد ا
ـرئي مع اســتـمـرار صـراع احلـاضـر مع ـرئي خلـريـطــة الـوطن  وا واالنـقـسـام غــيـر ا
ـاضي وفق نظـام سيـاسي ومـجتـمع مـشفـوع بالـتـصدع مع إذكـاء النـزعـات الطـائفـية ا

شهد السياسي واالجتماعي . تسيدة على ا والقومية التي تتكئ عليها القوى ا
فكـرين و البـاحث الـتصدي وحتـمل أثقـال الصراع و االقـناع ليس لذا يـتوجب عـلى ا

ستقبل . ا بالتحليل و إفشاء احلقيقة  كي نطال ا بالدعاية وا
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السماوة

وحـــقـــــــــقـت نــتـــــــائج مـــقـــــبـــولــة أو
متقدمة . 

فـــعــمــلــيـــة االســتــبـــدال  عــلى أســاس
ذهبية والعرقية واحلزبية  الـوالءات ا
ــكن أن تــبــني الـدولــة  وال تــخـلق ال 
االسـتـقـرار  وال حتـى أن تخـلق نـظـاماً
ــســؤولــيـات  إداريــا قــادراً لــتــحــمل ا
ــواطــنـ ــتـطــلــبــات ا واالســتــجــابــة 
وتـمـشـية مـعـامالتـهم وتـلـبيـة حـقـوقهم

على وفق مجريات الدولة الرصينة .
إذا اردنـا االسـتـفادة من جتـارب الـعالم
فـهـنـاك الـكثـيـر من الـدول وفق الـنـظام
اني أو الرئاسي كثيرا االنتخابي البر
مـا تبـقي علـى رؤساء الـدوائر والوزراء
 بـل حتى إعـادة انـتـخـاب الرأس األول
بـــالــدولــة لــكـــون هــذه الــشـــخــصــيــات
مـخلـصـة في عمـلهـا ولديـها الـكثـير من
ــا يــجـعــلــهــا اكــثـر الــتــراكم اإلداري 
فـعـالـية في تـوظـيف الـطـاقات وتـطـوير
اإلدارات وخـــدمــة الــنــاس واجملــتــمع 
فــفي تـلك الــدول صـحـيـح إن الـفـوز في
االنـتـخـابـات مـهم كونـه فوزاً تـنـافـسـياً
قراطي وفـق شروط واليات العـمل الد

مـــــكــــافـــــحـــــة الــــفـــــســــاد  وحتـــــريك
ــنـشـئـات ـتـوقف من ا واســتـنـهــاض ا
ـدارس ــسـتــشـفــيـات وا ــصـانع وا وا

والبنى التحتية .
اخملــلــصــون لـيـس هـمــهم  اســتــبـدال
وزيــر مـــقــابل وزيــر  وال مــديــر عــام 
مــــقـــابـل أخـــر  وال حـــتـى رئـــيــــــــس
وزراء مـــــقــــابل أخـــــر  اخملــــلــــصــــون
هــــمــــــــهم اخلـــروج مـن االزمـــة عـــبـــر
الــدفـاع عن الـتـراكـم اإليـجـابي لـكـــــــل
شـخصـية في السـلطة عـملت بإخالص

كـان واضـحـاً في الـتـشـخـيص  خـطاب
الـسيد عمار احلكيم في عيد األضحى 
فـالـوضع السـيـاسي العـام  والـعالقات
الــســـيــاســيــة بــ مـــخــتــلف األطــراف
مـتأزمة  فاللـــــــجوء للبناء على قاعدة
ـــا حتـــقق خالل الـــتــــراكم اإليـــجـــابـي 
اضــــــية أو ما سبق الـفترة الوجيزة ا
هــــو احلل لالزمــــة الــــقـــائــــمـــة  وهـــو
الـطـريق األمـثـل لـلمـضـي نـحـو تـرص
الـعالقات الوطـنية  وتـعزيز مـؤسسات
الــدولـــة وتــطــويــرهـــا  واســتــمــراريــة

 والـدفاع عن هـذا الفـاسد  وطرد ذاك
اخملـلص . هذا الوضع الذي وصلنا له
 سـبـبه الشـخص الـغيـر مـناسب  في
ــا جـعـله غـيـر مــكـان مـهم مـنـاسب  
قـادر أن يعـطي ويخلص ويـبدع  كون
إمـكانياته مـحدودة وعقلـه غير مبدع 
ورغـبته في الـعمل مـتوقـفة عـند حدود
حجم االستفادة الذاتية من هذا العمل
. وعــنـدمـا نـقـول ذلـك ال نـتـجـاوز عـلى
ـا هـذا هـو طـبـيـعـة وشـريـعة أحـد وإ
ـذهبـية الـعـمل على وفق الـتوزيـعات ا
والـعـرقيـة والطـائـفيـة  لـيس بالـعراق
ا في كل الدول التي تعتمد وحـده وإ
غـا ب ـشيـخة وتـوزيع ا سـيـاسة ا
حــاشــيـــة الــســلــطــة  ومــا حــصل في
سـيـرالنـكـا وثـارت الـنـاس هـو نـتـيـجـة
لـهـذه السـياسـة .الـسيـد عـمار احلـكيم
رئـــيـس حتـــالف قـــوى الـــدولـــة  كـــان
مـبـدعا في الـتـشخـيص  ومـتقـدما في
بنية على أهمية خلق وضع احلـلول ا
وتـــوســــيع الـــتـــراكـم اإليـــجـــابي  في
الـــدولــة والــســـلــطــة مـــعــاً  فــاحلــزب
الـناجح  والكتـلة السياسـية اخمللصة

 لـكن األهم هو تـرص الدولـة وتطوير
مـؤسساتـها وتقـد افضل ما يـستحقه
ــــواطن في هــــذا الـــعــــصـــر  عــــصـــر ا
الـتـكنـلوجـيـا والتـقـدم واحليـاة األفضل
لإلنـسان مـعيـشيا واقـتصـاديا وتـربويا

وخدميا.
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نـحن في العـراق اخطـئنا طـيلة _19 _
عـامــا فـقـد اعـتـبـرت الـكــتل الـسـيـاسـيـة
واألحــزاب الــســلــطــة غــنــيــمـة  ولــيس
ذاهب خـدمة لإلنـسان  وتـعامـلنـا مع ا
ثلى والـعرقيات  هي جهـة االستبدال ا
في دوائــر الــدولـة  وكــدنـا جــمـيــعـاً أن
نــشـــعــر بــالــزهـــو وفــعــالــيـــة الــتــمــلق
واالنـتهازية  لكل من يرتفع شأناً ماديا
خـالل أربعـة سنـوات احلـكم إذ كان ذلك
ـان أو في دوائر الدولة مـن أعضاء البر
 ولم نــقف بـالـضـد ضــد هـذا الـصـعـود
ـرتــشـون ـا جــعل ا ــادي اخلـرافـي  ا
يـتــزايـدون والـنـهـابـون يـتـنـافـسـون مع
بـعظهم والفاسدون يشكلون قوة مؤثرة
فـي اسـتـبــدال هـذا  وطـرد ذاك  ووقف
شـروع  وتشغـيل ذاك ربع طاقته هـذا ا
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وطـنيـا هي التي تـشتغل عـلى تعـضيد
دور الـبـنـائـ واخملـلـصـ في الـدولـة
والـسلطة  ال  لتغيـيرهم  لكون البناء
هـــو الــذي يــحـــقق الــفـــائــدة لـــلــدولــة
واجملـتـمع  ويـجعل هـذا احلـزب وتلك
الـــكـــتـــلـــة الـــتي تـــعـــمل وفق مـــنـــطق
قبولة شعبياً .. صلحة العامة هي ا ا
مـا يؤسـفنـا هو وضـعنـا الراهن  رغم
مــرور هـذه الــسـنــوات الـطـويــلـة  فال
تـــمـــكــنـــا من بـــنـــاء دولــة حـــضـــاريــة
ـؤسـسـات رصـيـنـة  وال جنـحـنا في
حتــقـيق كـوادر عـلـمــيـة قـادرة لـتـحـمل
مــسـؤولـيـاتــهـا والـنــهـوض  بـالـبالد 
وهـــذا األمــر لــيس عـــيــبــاً بـــالــقــدرات
ـا والـطـاقـات الـعـراقـيـة اخلالقـة  وإ
ـبني الـعـيب كل العـيب بـهذا الـنـظام ا
عــلى احلـصص واجلـمـاعـات . لـذا من
ــــكــــان إذا ارادت هــــذه الـــــضــــرورة 
األطـراف مجتمعـة  أن تعزز اإليجابي
وتــبــقـيه في مــوقــعه لـكــون أداءه كـان
جـيدا ومخـلصاً  وان تسـتبدل السيء
الـنهاب الـضعيف بشـخصيـات عراقية

وطنية وما اكثرها . 



اخلــمـيس مـنـتـخـبـا اجلـزائـر
ولبنان في السـاعة اخلامسة
ومـصر وعـمان عـند الـتاسـعة

مساء.
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حـصل الالعبـان الـعراقـيـان سارة عـباس وحـسـ علي عـلـيل على الـوسـام الفـضي في سـباق زوجي
انيا. سدس ببطولة كأس العالم للمعاق بالرماية في ا ا

ركز السادس. كما حصلت الالعبة العراقية فرح عبد الكر بفعالية البندقية الهوائية على ا
ـركز الـعاشـر في النـهائـيـات وذلك بعـد ان تأهال لـلنـهائـيات وحـصل الالعب حسـ علي عـليل عـلى ا

. شارك عقب تصفيات جرت لعدد كبير من ا
اضي ـانـيـا االسـبـوع ا ـبي لـلـمـعـاقـ غادر بـغـداد مـتـوجـهـا الى ا وكـان وفـد مـنتـخب الـرمـايـة الـبـارا

دينة ميونخ. قامة  للمشاركة في بطولة كأس العالم ا
درب حيدر عـلي حس والالعب سارة وتألف الوفد الـعراقي من فالح حسن رئيس إحتاد الـرماية ا

عباس وفرح عبد الكر ورياض أحمد و علي جنم و حس علي.
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أعـــلن االحتـــاد اآلســـيـــوي لـــكــرة
القدم عن تلقيه طلبات من أربعة
احتـــادات كـــرويـــة الســـتـــضـــافــة

Æ2023 نهائيات كأس آسيا
وب االحتاد في بيان نشره على
مــوقـعـه االلـكــتــروني ان طــلــبـات
االســــتــــضـــــافــــة تــــلـــــقــــاهــــا من
االحتــــــــــادات األســـــــــــتــــــــــرالـي
واإلنــــــدونــــــيــــــسي والــــــكـــــوري

اجلنوبي والقطري.
وبـحــسب نـظــام عـمــلـيـة طــلـبـات
االســـتـــضـــافـــة فـــقـــد  تـــوزيع
الــتـــعـــلــيـــمـــات عـــلى االحتــادات
الــكــرويـة في 17 تــمــوز/ يـولــيـو
ـوعد الـنهائي 2022  وسيـكون ا

قـبل وحتتـضنهـا قونـية التـركية ا
نتخب سيدخل في مشيراً الى أن ا
مــعــسـكــر خــارجي في تــركــيــا قـبل
ـنـافـسـة حسب الـدخـول في غـمار ا
بية الوطنية توجيهات اللجنة االو
وسيشـارك منتخـبنا بسـبعة العب

من أصل ثمانية .
وتابع عباس أن احتاد اللعبة لديه
ثــقــة كـبــيــرة بالعــبـيـه في حتــقـيق
نتيجة طيبـة واحراز مراكز متقدمة

نافسات ولكل الفئات . في جميع ا
ـنـتخب وعـلى صـعيـد اخـر خاض ا
الــوطـــني لـــلــجـــودو اولى وحــداته
الــتــدريـــبــيــة الــصــبـــاحــيــة ضــمن
قام في تونس عسـكر التدريـبي ا ا
حتضـيراً لـدورة االلعـاب االسالمية
قـبل في ـزمع انـطالقـهـا الـشـهـر ا ا
تــركـيـا .وقـال رئـيس الـوفـد حـسـ
ـــنـــتـــخب مـــطـــرود في بـــيـــان إن ا
الـوطــني خــاض الــيــوم اول وحـدة
تــدريـبـيــة صـبــاحـيـة خــفـيــفـة عـلى
الشـاطئ للتـخلص من اعبـاء السفر
نهاج ومن اجل التحضير لـتنفيذ ا
ــدرب الـــتـــدريـــبي الـــذي وضـــعـه ا

التونسي انيس لونيفي.
ـنــهــاج الــيــومي يــشـمل وبــ ان ا
خـــوض ثـالث وحـــدات تـــدريـــبـــيــة
يـــومــــيــــة اذ ســـتــــكــــون االولى في
الـصـبـاح الـبــاكـر بـجـولـة تـدريـبـيـة
عــلى شـواطئ الـبــحـر لـرفع احلـالـة
الـبـدنـيـة لـلــفـريق ويـعـقـبـهـا وحـدة
تدريبية صبـاحية تكون داخل قاعة
اجلم ويــكــون اخلــتــام في الــقــاعــة

الداخلية على بساط اجلودو.
واشـــار الى ان االحتــــاد الـــعـــراقي
يـســعى جـاهــداً لـتـهــيـئــة الالعـبـ
نفـسياً وفـنيًا وبـدنياً قبـيل الدخول
في منـافسـات بطـولة دورة االلـعاب
االسالمـيـة الـتي نـطـمح من خاللـها
الى حـصـد ثـمـار اجلـهـد الـذي بذله

االحتاد طوال االشهر السابقة.
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يــســـتــنـــهض هـــمـــته ويــنـــجح في
تـقـلــيص الـفــارق مع نـهــايـة الـربع
الثالث إلى نصف سلة (68-69).
وفي الـربع األخـيـر تـمـكن مـنـتخب
تــايـوان من تــوســيع الــفــارق لـكن
منتخب األردن تـمسك باألمل وقلب
الـــطــاولــة فـي الــثــوانـي األخــيــرة
لـيـخـرج فـائــزا بـفـارق نـصف سـلـة

.97-96
بــهــذه الــنــتـيــجــة تــأهل مــنــتـخب
األردن إلى ربـع الـــنــــهـــائـي حـــيث
ســـيـــواجه نـــظـــيـــره اإليـــراني في

مباراة يتحدد موعدها الحقا. U ∫ احدى منافسات اجلودو الدولية UM
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ـركـزي يـواصـل االحتـاد الـعـراقي ا
لـلــتـايـكـوانــدو إعـداد مـنـتــخـبـاتـنـا
الوطـنـيـة حتـضـيـراً لـلـمـشـاركة في

قبلة. االستحقاقات الدولية ا
وقال أمـ عام احتـاد التـايكـواندو
مـــحـــمــــود عـــبـــاس فـي تـــصـــريح
صــحــفي إن احتــاد الـلــعــبــة يــقـيم
نتخبي الناشئ معسكراً داخليـاً 
والـشبـاب استعـداداً للـمشـاركة في

بــطــولــة الــعــالم الــتي ســتــقــام في
بلغاريا نهاية الشهر احلالي.

وأضــاف عـــبــاس أنه بـــعــد خــتــام
ــعـســكــر الـداخــلي ســيــصـار الى ا
مـعـسـكر خـارجي سـيـقام في تـركـيا

هم. استعدادا لهذا االستحقاق ا
وأوضـح عــــــبـــــــاس أن الــــــعــــــراق
ــتــقــدمــ في ســيــشــارك بــفــريق ا
مـنـافـسـات دورة ألــعـاب الـتـضـامن
اإلسالمي الـتي ســتـنــطـلق الــشـهـر
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لـبـنـان بـثالثـيـة نـظـيـفـة والـتـعادل
بـــهــدف في بـــغــدادوكـــان اجلــهــاز
الـفـني لـلفـريق مـدرب قـد اسـتدعى
26 العـبـا لـلـمشـاركـة في الـبـطـولة
ــذكـــورة واالســـتـــمــرار بـــعـــدهــا ا
لـغـرض االسـتـعـــــــداد لـتـصـفـيات
ــؤهـــــــــــلـة مــجــمــوعــة الــعــراق ا
لـبطـولة اسـيا الـتي ستــــــــقام في
ايــلـــول في الـــبــصـــرة وهم كل من
عـمـران زكي احـمـد حـســ حـسن
ســجــاد خــالــد جــعــفــر شـــنــيــشل
مـــحــــمـــد عـــبـــاس مـــانـع مـــســـلم
مــــوسى ســــــــــــجـــاد عـالء عـــلي
اسـهـر عـلي أمـيـر مـحـمـد عـبـاس 
حسن علي سجـاد محــــــمد علي
صــادق حــيــــــــــدر عــبــد الــكــر

عــبـد مــحــمــد جــمـيل عــبــودربــاح
مـحـمـد قـاسم أم الـرزاق قـاسم 
بــانــد ازاد عـــبــد الـــــــــقــادر نــبـي
ايـــوب عـــلى ســـــــــاحــة او كـــاظم
رعــد اســـمــاعـــيل احـــمــد عـــبــاس

ساجد.
ـشـاركـة الى ـنـتـخـبـات ا ووزعت ا
6مـــــجـــــمـــــوعـــــات ضـــــمـت االولى
الـسـعـوديـة ومـوريتـانـيـا والـعراق
والـثــانــيـة وضــمت فــرق اإلمـارات
والـيـمن واألردن والـثـالــثـة وفـيـهـا
منـتخبـات لبنـان وليبـيا واجلزائر
والـــرابـــعـــة وضــــمت الـــصـــومـــال
ومـصـر وعمـان واخلـامـسة وفـيـها
الــبـــحـــرين وجـــيـــبـــوتي وتـــونس
واألخـيـرة وتـلعب فـيـهـامنـتـخـبات
ـــغــرب والـــســودان فـــلــســـطــ وا
نـظـمة قـد عـقدت وكـانت الـلجـنـة ا
االثــنــ االجــتــمــاع الـــتــنــســيــقي

في الـلــقــاء الـثــاني قـبل الــوصـول
الى ابــهــا ويــربــد الــلــعب بــثــبـات
ـــطــلـــوب وحتـــقـــيق والـــظـــهـــور ا
ـهمـة امال في تـعزيـز تو الـبدايـة ا
اجـــده عـــبـــر الــظـــهـــور بـــاحلـــالــة
االيـجابـيـة والتـميـز في مـنافـسات
اجملموعة على أحـد مقاعدها التي
ـنتـــــــــخب العراقي تضم ايـضا ا
الــــذي يـــجــــد من لــــقـــاء افــــتـــتـــاح
اجملــمـوعـة االولى الــيـوم الـفـرصـة
ـواتـيـة لالطالع عـلى ـنـاسـبـة وا ا
مــسـتــواهــمـا وتــشــخـيـص مـواقع
الـــــــــــــــــقـــــــــوة والـــــــــضــــــــــــــــعف
عـــــــــــــنــــدهــــمــــا وتـــــثـــــــــــــبــــيت
ـالحــظـــات الـــفــــــــنـــيــة مـن قــبل ا
اجلهاز الـفني بقـيادة عمـاد محمد
ـنتـخب مـشواره قـبل ان يـستـهل ا
ـوريـتاني نـتـخب ا في مـواجـهـة ا
في الـثــالث والــعـشــرين من تــمـوز
احلــــالـي وبــــعــــدهــــا مــــو اجــــهــــة
الــــــســــــعــــــوديــــــة فـي الــــــســـــادس

والعشرين.
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ــــــنــــــتــــــخب قــــــد أنــــــهى وكــــــان ا
حتضيـراته بعدما تـمكن من الفوز
على مـنتـخب ليبـيا بـثالثة اهداف
ــــــــــــاضـي فـي دون رد  االحــــــــــــد ا
ـــواجــهـــة الــتـي جــرت في ابـــهــا ا
ضـــمن اســـتـــعـــدادات الـــفـــريـــقــ
للبطـولة سجلهـا عبد القادر أيوب
د17و 59 وعــــلي شــــاخــــوي د50
ويــلــعب مـــنــتــخب لــيـــبــيــا ضــمن
اجملـــمــوعــة الــثــالـــثــة الــتي تــضم
مـنـتـخـبـات اجلزائـر ولـبـنـان وكان
ـنـتـخب قـد تـغلب جتـريـبـيـا على ا
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تــفــتــتح الــيـــوم في مــديــنــة ابــهــا
الـسـعوديـة مـباريـات بـطولـة كاس
الـعـرب بــكـرة الـقـدم لـلــمـنـتـخـبـات
ــــشــــاركـــة حتت سن 20 ســــنــــة 
18مـنـتـخـبـا جـمـيـعـهـا قـد وصـلت
الى مـديـنة ابـهـا وتقـام للـفـترة من
ـقـبل 20 تـمــوز احلـالي الى6اب ا
وسـيـلعب  لـقاء االفـتـتاح مـنـتخـبا
الـسعـودية بـطل الـنسـخة االخـيرة
ـوريـتاني عـند في مـصرونـظـيرة ا
الساعـة اخلامسة من مـساء اليوم
االربــعـاء بـعـد أن اسـتـعـد صـاحب
االرض ومـضـيف الـبـطـولـة بـشـكل
موسع وذلـك بتـنظيـم بطـولة ودية
كـمـا أنه استـعـد مبـكرا لـلـدفاع عن
ـايــدعم إجنـازات الـكـرة الــلـقب و
السعودية الـتي تصاعدت وتالقت
ــنــتــخب الــعــام اجلــاري بــتــاهل ا
األول لنـهائـيات كـأس العـالم التي
ســتـــقــام في قــطـــر نــهــايـــة الــعــام
ـبي لـقب احلــالي فـيـمـا حــقق األو
بـطـولة آسـيـا الـتي انتـهت مـؤخرا
في أوزبـكــسـتـان ويــضـعـمــنـتـخب
الشـباب نـصب عينه بـطولـة اليوم
بـــاالســتـــفــادة مـن ظــروف الـــلــعب
حـيـث عـامــلي االرض واجلــمــهـور
ويــتـــطـــلع إلى حتـــقــيـق الــبـــدايــة
ــنـتـخب ـطــلـوبــة في مـواجــهـة ا ا
ــــــوريـــــتــــــاني وسـط الـــــفـــــوارق ا
الواضحـة لكن الطـرف االفريقي ال
يبـدو بالـفريق الـسهل عـندما دخل
تـصـفــيـات اجملـمـوعــة االولى عـبـر
بـوابـة تـونس بـعـدمـا تـغـلب عـلـيه
W¹œË∫ اخر استعدادت منتخب الشباب للبطولة العربية في مباراة وديةوديـا بـهـدف وتـعـادل مـعه بـهدف
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ـنتخبات ثلي ا التحضـيري مع 
دربي ؤتمرات الـصحفية  وعقد ا
الــــــفــــــرق لــــــلــــــحـــــديـث عـن اخـــــر
ـــنــتـــخـــبـــات قــبل اســـتــعـــدادات ا

ـــنـــافـــســــــــــات الـــيــوم انـــطالق ا
االربــعــاء الــتي تــشـــــــــــهــد لــقــاء
االمــــــــــــــارات واألردن عــــــــــــــنـــــــــــــد
الـتـاســــــــــعـة مـسـاءا ويــلـعب غـد

تنـافسة لتقد أمام االحتادات ا
وثــائـق الــتـــرشــيـح قــبل 31 آب/

Æ2022 أغسطس
وبــعــد ذلك ســيــتم عــمل تــقــيــيم
تـنافـسة وذلك شـامل للـملـفـات ا
من قــــــــــبل اإلدارة فـي االحتـــــــــاد
اآلسيوي لـكرة القـدم قبل أن يتم
اتـــخـــاذ االخـــتـــيـــار واإلعالن عن
ـضـيـفـة لـلنـهـائـيـات من الـدولـة ا
كتب الـتنفيذي في االحتاد قبل ا
اآلســـيــوي بـــتــاريخ 17 تـــشــرين

Æ2022 األول/ أكتوبر
وكـــان االحتـــاد اآلســيـــوي لـــكــرة
القدم قد أعلن عن فتح الباب من
أجل إبداء الرغبة في االستضافة
جلـــمــــيع االحتــــادات الـــكــــرويـــة

اآلسـيـويـة وذلك اعـتـباراً من 31
أيـــار/ مـــايـــو 2022 وقـــد قـــامت
االحتادات األعضـاء بالرد وإبداء
ــنــافــسـة عــلى اهــتــمــامــهــا في ا
ـوعد اسـتـضـافـة الـبـطـولـة قـبل ا
الـنـهـائي الـذي  تـمـديـده لـغـاية

Æ2022 15 تموز/ يوليو
ومن جــهـــة اخــرى حــدد االحتــاد
العراقي لكـرة القدم نهـاية الشهر
ــقــبـل مــوعـــداً لإلعالن عن اسم ا
ــدرب األجــنــبي الــذي ســيــقــود ا
ــنـــتـــخب مـــرجــحـــاً أن تـــكــون ا
الـتــسـمــيـة مــحـصــورة بـ ثالث

مدارس أوروبية.
وقـال الـناطق بـاسم احتـاد الـكرة
ـوسوي إن االحتاد تريث أحمد ا

ـدرب األجـنـبي لـعـدم بـتـسـمـيــة ا
نتخبنا وجود استحقاق قـريب 
موضـحاً أن أقـرب استـحقـاق هو
ــقـرر خالل مـبــاراة الـفــيــفـا دي ا
ــقـــبل وبــطـــولــة شــهـــر ايــلـــول ا
قررة في البصرة خليجي 25 ا

قبل. مطلع العام ا
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ـــوســـوي أن االحتـــاد وأضـــاف ا
وجـد ان انسب وقت لـلـتعـاقد مع
درب االجنبي هو نـهاية الشهر ا
ــقــبل مـــرجــحــاً ان تـــنــحــصــر ا
الـــتــســـمـــيـــة بـــ ثـالث مــدارس
كــرويــة اوربــيــة هي اســبــانــيــا

بلجيكا او البرتغال.
واشــار الـنــاطق الــرسـمي الى ان

االحتـاد لم يــتــفق بــشـكـل رسـمي
مع اي مـــدرب حلــد االن ولم يــقع
االخـــــتــــيـــــار عـــــلى االسـم الــــذي
نتخـبنا الوطني سيكون مـدربا 
مـبــيـنــا أن االحتـاد يــنـاقش مــنـذ
مـدة اسـمـاء عـدد كـبـيـر من خـيرة
مــــــدربـي الــــــعــــــالـم مع جلــــــنــــــة
ـسـتشـارين واخلـبراء لـلـتوصل ا
الى تــــســـمـــيـــة تــــخـــدم مـــشـــوار
مـــنــتـــخــبـــنــا لـــلــســـنــوات االربع
ــقــبــلــة.وكــان االحتــاد نــفى في ا
وقت سابق االنباء التي تناقلتها
وســـائـل االعالم بـــان يـــكـــون قـــد
وصل الى اتــــفــــاق مــــتــــقــــدم مع
ـــدرب الـــبـــرتـــغـــالي كـــارلـــوس ا

كيروش.

على هـامش تتويج فـريق نادي الشـرطة بلـقب بطولـة دوري اندية الـعراق لفرق
مـيـز الـواعد مـتـازة لـكـرة القـدم  سـألت وسـيلـة اعالم ريـاضـيـة  ا الـدرجـة ا
العب الشـرطـة الـدولي بسـام شـاكـر عن سـبب عدم ارتـيـاحه لـوضـعه في عدة
اضي وجلـوئه الى وسائل االعالم العالن تذمره .. على وسم ا مـباريات في ا
مـضض اجــاب بـسـام وقـال كــنت اجـزم بــاني اسـتـحـق فـرصـة اكــبـر الظـهـار
قدراتي .. وبـعـد انتـهـاء اخر مـباريـات فـريق نـادي الشـرطة فـي الدوري اتـخذ
جنم الـوسط الـدولي مـحــمـد قـاسم قـرارا حـاسـمـا بـعــدم قـبـوله الـتـعـامل مـعه
كالعـب بديـل في صـفـوف فـريق الـشـرطة وانـتـقل عـلـى الفـور الـى فريـق نادي
القـوة اجلويـة  وترك حـسن عاشـور الفـريق رافضـا هو االخـر االستـمرار مع
ن خـضر علي على دافع اال فريق ال يـقدر مهاراته بـذريعة التـدوير  واقدم ا
ذات اخلطوة وانضم الى الطلبة وغادر كرار عامر فريق نادي الشرطة ايضا.
ـغـادرة هـذا الـنـجم احملـلي او ذاك الن مـيـزانـته قـد ال يـكـتـرث نـادي الـشـرطـة 
ـفاوضـات الـشـاقـة لـنادي مـؤهـلـة السـتقـدام اي العب بـالـدوري  إذ كـشـفت ا
واس مع الشـرطة مع ادارة نادي السيلية القطـري  عن حقيقة ان قيمة عقد ا
ـواس مع نـادي ــائـة وخـمــسـ الف دوالر من قـيــمـة عـقــد ا الـشـرطــة اكـثـر 
الـسـيلـيـة  وهو مـؤشـر ال يقـبل الـشك بـان ميـزانـية نـادي الـشرطـة هي االكـبر
يزانية تساعد الشرطة على استقطاب معظم جنوم محلـياً كما اسلفت ..هذه ا
الدوري الـعراقي لتعـزيز صفوف الـفريق او حلرمـان منافسـيه من فرق االندية

من خدمات العبيها البارزين  بهدف التفرد بالصدارة.
الـية على مصـلحنه الـفنية ـاذا يقّدم الالعب الـبارز مصلـحته ا .التسـاؤل هنا 
تمكن انه يقضي على مستقبله عندما يوافق على االنتقال ..هل يعي الالعب ا
تمكن ان الى فـريق ال يضمن له اللعب في اخلط االول  وهل يـعرف الالعب ا
ا سـتساعد عمـره الرياضي ال يتـعدى العـشر سنوات في احـسن حال .. ور
ـترفـة مـاليـاً  على الـتـجارب الـفاشـلـة الكثـر من جنم مـحلي مع فـرق االنـدية ا
نحه اتخـاذ القرار السليم  واللعب للفريـق الذي يحترم مهاراته وخبراته  و

الفرصة التي يستحفها في اللعب .
اهـرين  سيـاسة ال تـنجح دائـماً  إحتـكار اكـبر عـدد من الالعبـ احملـليـ ا
ــا يـنــدم نـادي الــشــرطـة عــلى الــتـفــريط بالعــبـ تــاقــلـمــوا مع الــفـريق  ور
نـتخب الـعـراق الوطـني  وابـلوا بالءاً حـسنـاً  وتـعويـضهم واسـتـدعوا لـلعـب 
(قـد) يـكـون صــعـبـاً جـدا .. نــعم ال يـحق لـنــا االعـتـراض عـلى ســيـاسـة نـادي
الشـرطة او اي ناد مـحلي اخـر من جهة اسـتقـطاب الالعبـ  ولكن من حـقنا
ـاذا تغـيب فـاعلـية وتـأثـير الـفريق الـرديف او فـريق الشـباب في ان نتـساءل ..
يناء نادي الشرطة ونادي القوة اجلوية ونادي الطلبة وحتى الزوراء واربيل وا
ترفة ال تنجح  بل اذا ينجح الكـرخ  واالندية ا ونفط الـوسط واندية اخرى ..

ترفض محاولة اقتفاء اثر الكرخ او الكهرباء في تربية الالعب الواعدين .
ـالـيـة اجملـزيـة من قـبل االحتـاد الـعـراقي لـكرة ـكـافـاة ا واقـول في ظل غـيـاب ا
القـدم للـفائـزين الـثالثة االوائل  وعـدم قدرة فـريق الـنادي احملـلي على الـتالق
القاري  فان الفرصة مثالية لبناء فرق شابة  والفرق
نـتديات فـي طول البالد يـات وا الشـعبـية واالكـاد
وعـرضـهـا  فـيـهـا اخلـيـر والـبـركـة .. رسـالـة الى
ــال الــعــام) واالنــديــة غــيــر ــتــرفــة (بــا االنــديــة ا
احملتـرفـة في عمـلـها ..هل تـصل الـرسالـة .. على

االرجح كال.
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قلب منتخب األردن تأخره إلى فوز
في اللـحظـات القاتـلة أمـام تايوان
وبـفـارق نـصف سـلـة (96-97) في
باراة التي جمعـتهما ليتأهل إلى ا
ربع نهـائي كأس آسيـا لكرة الـسلة

قامة في إندونيسيا. ا
وكــان مـنــتـخب األردن مــتـأخـرا في
الـثــواني األخـيـرة بـفـارق 7 نـقـاط
قــبل أن يـــقــلب األمـــور رأســا عــلى
عـــقب بـــفـــضل تـــألـق جنــمـه فــادي
إبراهيم. وتأخـر منتخب األردن في
الــنــتـيــجــة أكــثــر من مــرة قـبل أن
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ــركـز من نـادي الــكــهــربـاء حــلت بــا
ـشـاركـة عدد 12مـتـسـابـقة الـرابع 
.امـا الـنـتـيـجـة الـغـربـيـة من الـفـردي
العـام لقـطع مسـافة 45 كم فقـد جاء
ـركز ـركـز االول نـادي بـرايـتي وا بـا
الثـاني لـنادي اربـيل والـثالث لـنادي
نــوروز والـرابـع لــنــادي االعــظــمــيـة
.وفي مـنـافـسـات الـفـردي الـعـام فـقـد
احــرز مـنـافـسـاتــهـا الالعـبـة فـروزان
عبـد احلي من نـادي برايـتي وجاءت
ــركــز الــثــاني العــبــة الــكــهــربـاء بــا
بـــراســتـــوا بــاســـتي وحـــلت العـــبــة
ـركـز الـثـالث بـرايـتـي داهـات كـاوة ا

ــتــســابــقـة من نــادي بــرايــتي امــا ا
ركز الرابع من ان حيدر احتلت ا ا
ــــركـــــز اخلــــامس نـــــادي اربــــيـل وا
والـسادس مـن نصـيب العـبـات نادي
ابش وهــمــا عــذراء فــيــصـل وزهـراء

رعد خماس.
وفي مـنــافـســات الــشـابــات لـســبـاق
الـفـردي ضـد الـسـاعـة لـقـطع مـسـافة
ــيـاء 11 كـم فـقــد اســفــرت عن فــوز 
ـركز االول هادي من نـادي نـوروز با
ـركـز الـثـاني فـاطـمـة عـلي وحـلت بــا
نـاجي امـا العـبـة اربـيل افـان عـدنـان
جاءت ثـالث الترتـيب وزهراء نـصير

وزعت اجلوائز والـهدايا عـلى الفرق
الفائـزة في البـطولة من قـبل محافظ
اربــيـل اومــيـــد خــوشـــنـــاو ورئــيس
االحتاد محمود عزيز ونائبه موسى
محسن وعضو االحتاد الدكتور علي
حــمــيــد واري يــوسف وكــاظم دلــيح
وفؤاد حمد ام سر االحتاد ومظفر
حــمــيـد رئــيس االحتــاد الـفــرعي في
اربـــــيل كـــــمــــا وزعت الـــــشــــهــــادات
التـقديريـة على جـميع احلـكام الذين
ــرحــلـة الــثـانــيـة قـامــوا بــتـحــكـيم ا
وقــدمت هـــدايــا الـى اصــغـــر العــبــة

رحلة الثانية. وافضل العبة في ا

ركز ياء هادي من نـوروز حلت با و
الــرابع وهــديــر نــعــمــة من بــرايــتي
ـــركـــز اخلــامـس وزهــراء جــاءت بـــا
مــســـعــد مـن نــوروز جـــاءت ســادس

الترتيب .
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امـا في مــنــافـســات الـنــخــبـة لــقـطع
ـركـز مـسـافـة 45 كم فــقـد جـاءت بــا
االول فــــروزان عــــبــــد احلي وحــــلت
العــبـة الــكـهـربــاء بـراسـتــوا بـاسـتي
ـركــز الـثــاني امـا العــبـة بــرايـتي بــا
داهات كاوة احـتلت التـرتيب الثالث
وهـدير نـعـمـة رابعـة الـترتـيب ايـضا

من برايتي وزهراء مسعد من نوروز
جاءت خامس الترتـيب والفان مجيد
ــــركــــز الــــســــادس. وفي احــــتــــلت ا
مــنـــافــســات الـــشــابــات فـــقــد احــرز
ياء هـادي اول الترتيب منافـساتهـا 
من نوروز وفاطـمة عـلي جاءت ثاني
التـرتـيب من اربيـل وافان عـدنان من
ركز الثالث اما العبة اربيل احتلت ا
ـركز نوروز كـاشـاو حسـ احـتلت ا
الـرابع والعـبة االعـظـمـية ايـة سـرمد
ـــــــركـــــــز اخلـــــــامـس مع احــــــــرزت ا

زميلتهارانية مالك. وفي
نهاية الـبطولة
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احرز فريق نادي برايتي بالدراجات
ـرحــلـة الـثــانـيـة لــفـئـة مـنـافــسـات ا
الـنــســاء الـتـي جـرت فـي مـحــافــظـة
شاركة اربيل على طريق الـ 150 

ستة اندية.
وقـد اسفـرت الـنتـائج االولـية لـلـيوم
االول من سباق الفردي ضد الساعة
لـقـطع مـسـافـة 11كم عن فـوز العـبـة
ـركـز نـادي بـرايــتي داهـات كـاوة بـا
ـركـز الـثـاني لالعـبـة االول ومن ثم ا
زهـــراء مــــســـعـــد مـن نـــادي نـــوروز
وحلت هديـر نعمـة بالتـرتيب الثالث

WKÝ∫ لقاء االردن مع تايوان بكرة السلة
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نجزات  —qOŠ∫ تشييع محسن فرحان بعد مسيرة ابداع حافلة با

الـكـبـيـرمحـسن فـرحـان والـذي وافاه االجل
االثـنـ في احـدى مـستـشـفـيات الـعـاصـمة
ـرض )مقدمة بـغداد اثر صـراع طويل مع ا
الـتـعــازي لـعـائـلـته ومـحـبـيه. والـراحل من

مواليد مدينة الكوت عام 1947.
عــرف بــأحلـانه مــنــذ سـبــعـيــنــيـات الــقـرن
ـاضي  أسس مع فنـان آخـرين جمـعية ا
حلـن عدداً ـؤلـفـ الـعـراقـي ـلـحـنـ وا ا
كـبــيـراً من األغـنـيـات ألبـرز مـطـربي اجلـيل

الذهبي ومنها أغاني :
غـريبة الروح  البيه اعفون هلي كوم انثر
ــطـــار انت الـــعــزيـــز تــغـــيــرت الـــهــيـل ا
كـرسـتال عـيني عـيـني يامـسـية الـعافـية 
لـتـصدك الـيحـجـون وغيـرها. وتـقـيم نقـابة
الـفنان العراقـ مجلس عزاء للراحل في
جــامع اخلــضـيــري بــبـغــداد عــصـر الــيـوم
االربــعــاء من الـســـــاعـة  4 حــتى 7 مــسـاء
كــــمـــا اقـــامــــته امس

الثالثاء.
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الــتـشــكـيــلـيــة االردنـيـة ضــيف الــبـيت األدبي لــلـثــقـافـة
والفـنون في مقره بالزرقاء معرضها الشخصي االول
حتت عـنوان (خفايا الروح) وضم الـعديد من اللوحات

الفنية الواقعية والتعبيرية.
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الــوكــيل األقــدم لــوزارة الــثــقــافــة والــســيــاحــة واآلثـار
العـراقيـة افـتتـح معـرضاً وثـائـقيـاً واخـر للـخط الـعربي
نـاسبة الـذكرى الثـانية أقامـتهمـا دار الكتب والـوثائق 

ئة لثورة ثورة العشرين. بعد ا
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االديب والنـاقد العراقي تلقى تـعازي االوساط الثقافية
ـاضي سـائــلـ الـرحـمـة لـروحه لـوفــاة والـده االحـد ا

الطاهرة.

الـرزاق عبـد الـواحـد بالـزائـر االخـير
وشــدا بـــهــا الــصــوت الــواعــد  كــرم
ثــامــر. عــسى ان اوفق بــتـرجــمــتــهـا
ـوسـيـقى قـريـبـا جدا).    بـالـلحن وا

ـذيع { الـقـاهـرة - وكـاالت - تـوفي ا
الــــــســــــابـق فـي بي بـي سي رشــــــاد
رمـضان الـذي الـتـحق بـالـعـمل فـيـها
عام 1968 واشـتـهـر بـقـراءة األخـبار
ه بصـوته اجلهـوري الرخـيم وبتـقد
سـتمع الـشهير.ولد برنامج ندوة ا
دينة طنطا في مصر رشاد رمضان 
في الـعام 1939 وحـصل عـلى دبـلوم
ية في اإلخراج السينـمائي من أكاد
الفـنـون بـجيـنـيف بـسويـسـرا قبل أن
ينـضم إلى بي بي سـي مسـتـفـيداً من
دورة تــدريـبــيــة في اإلخــراج اإلذاعي
ـية في ـقر الـرئـيسي لإلذاعـة الـعا با
مبنى بـوش هاوس. عـمل رمضان في
الـــبــدايـــة بــالـــتـــمــثـــيل في األعـــمــال
الدرامـيـة الـتي اشـتهـرت بـهـا اإلذاعة
آنـذاك وشـارك فــيـهـا كــبـار الـفــنـانـ
أمــثــال يــوسف وهــبي وأمــيــنــة رزق
وفاتن حمامة وسمـيحة أيوب وفاخر
فـاخـر ومـحـمــود مـرسي وغـيـرهم من

شـــمــا وفـــاروق الـــدمــرداش وســـنــاء
الـسـعـيـد.وقـدمت الـبي بي سي خالل
الـفـتـرة نـفـســهـا الـكـثـيـر من األعـمـال
ي ـقـتبـسة من األدب الـعا الدرامـية ا
واألدب اإلجنـلـيـزي مــثل مـسـرحـيـات
شـكـسـبــيـر الـتي أبـدع فــيـهـا الـراحل
فـــاروق الــدمـــرداش وروايـــة "عـــمــدة
بلدية كاستـبرديج" ومسلسل "العودة
من الـــضــــبـــاب" الـــذي شـــارك رشـــاد
رمـضـان في تــمـثـيـله بـرفــقـة مـيـشـيل
الـبــقـيــلي سـامــيـة األطــرش سـلـوى
اجلـراح جورج مـصـري عـزيـزة عـيد
دوح عاشـور.وقدم رشـاد رمضان و
ـذيـعـة نـدى بـاالشـتـراك مع زمـيـلـته ا
ـهــتــدي أيـضــاً الــبـرنــامج الــيـومي ا
"صــبــاح اخلـيــر من لــنــدن" كــمــا قـدم
ــســتــمع".لــكن كــذلك بــرنــامـج "رأي ا
الــبــرنــامـج األبــرز الــذي اشــتــهــر به
رشــاد رمــضــان كــان بــرنــامج "نــدوة
" الـذي بـدأ في عام 1982 سـتـمـع ا

ــكــتـبــة الــوطـنــيــة في االردن اعـلن مـديــر عــام دائـرة ا
ــكــتــبـــة نــادي الــقـــراءة الــصــيــفـي الــثــالث افــتــتـــاح ا
حــيث اسـتـقــبل الـنـادي 60 طـفالً وطــفـلـة من لألطـفـال

الفئات العمرية من 7-13 سنة .

طــالــبــة الــدراسـات الــعــلــيــا الــعــراقــيــة نــالت شــهـادة
الـدكـتـوراه من كـلــيـة الـتـربـيـة بـجــامـعـة الـقـادسـيـة عن
ــنـجــز الـنــقـدي عــنـد ســمـيـر ــعـنــونـة (ا اطــروحـتــهـا ا

اخلليل).

صري اعلن على صـفحته في موقع التواصل مـثل ا ا
االجـتــمــاعي انـه مـريـض حـالــيــا الصــابــته بــفــايـروس
تابعون له الـشفاء العاجل وان يعاود وتمنى ا كورونـا 

نشاطه بأسرع وقت.

الــــصـــــحــــفي الــــعــــراقي احــــد
ـربـد الــعـامــلـ في مــؤسـســة ا
سـابقا نعته االوسـاط الصحفية
سـائلـ الـله تـعالى ان يـسـكنه

فسيح جناته.
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ـقـيم في بـيـروت يـضـيـفـيه ـفـكـر والـبـاحث الـعـراقي ا ا
مـنـتـدى بـغـداد لـلـثـقـافـة والـفـنون فـي برلـ في 13 آب
ـقـبل  في نــدوة بـعـنـوان (ادبــاء من ذاك الـزمـان..في ا

الشعروالرواية)يديرها الكاتب يحيى علوان.

كلوي كارديشيان
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ودعـت االوسـاط الـفـنـيـة واالعالمـيـة امس
ـلـحــنـ مـحـسن فـرحـان الــثالثـاء شـيخ ا
بـتـشـيـيع رسـمي انـطـلق من مـقـر نـقـابة

الــفـنـانـ الـعــراقـيـ في بـغـداد
ـــوت بــــعـــد ان غــــيــــبه ا

مـــســاء امس االول
عن  75عــامــا
وبــــــــــعــــــــــد

ـرض .وشــارك في الـتــشـيـيع صــراع مع ا
جـــمع كــبـــيــر مـن جنــوم الـــفن ومــحـــبــيه
وزمالئه وعائلته وبحضور نقيب الفنان
جــبـار جـودي و مـديـر عــام دائـرة الـفـنـون
ـوسيـقية عالء مـجيد والـفنانـ سعدون ا

جابر وسامي نسيم و كر الرسام. 
ونـعـاه وزيـر الـثـقـافـة والـسـيـاحـة واآلثـار
الــدكــتـور حــسن نــاظم  في تـغــريــدةٍ عـلى
حـسابه الشخصي عبر تويتر قائال(رحمك
ـلـحن الـفـذّ األسـتاذ الـله فـنـانـنـا الـكبـيـر ا
مـحسن فرحان يرحل هـذه الساعة وتبقى
لـقد تـميّز أحلـانُهُ خالـدة في ذاكرة الـعراق
الـراحل بأحلانه التي عـبر فيها عن احلزن
الـعراقي األصيل فـأضحت األغنـيات التي
حلــنــهــا أيـقــونــات في الــتــراث الــغــنـائي
فـضالً عـن أنَّ له بـصـمــات فـنـيـة الــعـراقي
شهد اللـحني ليس في العراق عـلى ا
فــحـسب بل حــتى عـلى مــسـتـوى
الـــعـــالـم الـــعـــربي).  وضـــجت
وسـائل التـواصل االجتـماعي
بـــكـــلـــمـــات الـــوداع لــشـــيخ
ــلـحـنـ من قـبل الـعـديـد ا
مـن الـــفـــنـــانـــ  وكـــتب
الــفـنــان اخملـرج مــحـمـد
فـرحان( كانوا يعتقدون
انـنـا اخـوه وكـلـمـا ذكر
مـــحــمـــد فــرحـــان ذكــر
عمـلنا مـحسن فـرحان 
مـعا تـعاونـنا ضـحكـنا

ال يافل جنـمك فانت صانع واخـتلـفنا بـود 
الـنجـوم قرير الـع  ايـها البـهي النقي
كـنت وسنبقى خالدا ـبدع محسن فرحان ا
ـــنــــجـــزاته) مـــضـــيــــفـــا ان(من األغـــاني
الــشـهـيــرة الـتي حلــنـهـا الــراحل  لـلــفـنـان
سـعـدون جـابر : عـيـني عـينـي وأغنـيـة " يا
جنــوى " وأغــنـيــة " الــبــارحـة ".وأغــنــيـة "
غــريــبـة الــروح " لــلــفـنــان حــسـ نــعــمـة
ولـلـفنـان قحـطان الـعـطار أغـنيـة " يگـولون
غـنّـي بـفـرح " وأغـنـيـة " لـو غـيّـمت دنـيـاي"
وأغـنية " شگول عليك "  وأغنية  " ياهوى
الـهاب " لـلفـنان حـميـد منـصور  وأغـنية "
طــيــر احلـــمــام "  لــلــفــنــان رضــا اخلــيــاط

وغيرها من الروائع).
r «Ë ÊeŠ

 وكـتب الفـنان حسن حـسني قـائال (انقطع
وتــر عـــودي فــنــزفت بــاقي االوتــار دمــا ال
فـنـودي يـا اوتـار نـودي ـا  حلـنـا حـزنـا وا
رحـل اليوم ويـا ارجوحت االحـزان نودي 
عـنــا وعـنك سـيـدك حـبـيـبك سـيـد االحلـان
مــحــسن فـرحــان نــودي يـا ســبــعـيــنــيـات
اه ٍ بل نـودي وثــمــانـيــنـات االلق اجلــمــيل
الف اه عــلـيك يـا طـيــر احلـمـام .. وغـريـبـة
الروح .. آهٍ يا زماني .. عيني عيني .. ولو
غـيـمت دنـيـاي  .. ويـگـولـون غـنـي بـفرح ..
ويــا جنـوى .. وكــريــسـتــال ..ال بيّ اعـوفن
هـــلي.. وشـــگـــول عـــلــيـك و و و و و ....يــا
فـالنترحم حلـزن االحلان ويا وجع االوتار 
جـميـعنـا على رحـيل فـنانـنا الـكبـير والذي

ـايسـترو عالء مـجيـد قائال(وداعاً ونـعاه ا
بـبـالغ لــلـمــلـحن الـكــبـيــر مـحــسن فـرحــان
احلـزن واألسـى تـلـقـيـنـا نـبـأ وفـاة الـقـامـة
لـحن مـحسن فـرحان الـعـراقيـة الـكبـيـرة ا
الــــذي أشـــجــــانــــا وأطـــربــــنــــا بـــأحلــــانه
الــرائــعـة).وكــتب نــقـيـب الـفــنــانـ جــبـار
جـودي (وداعـاً صـديـقي مـحـسـن فـرحان).
وسيقي مصطفى زاير فكتب (رحلت امـا ا

جسدا وبقيت أثرا ).
 UÞUA½ ·UI¹«

وحــداداً عــلى روح فــرحـان اعــلــنت دائـرة
وسيقية إيقاف جميع نشاطاتها الـفنون ا
دة ثالثة ايام وتأجيل حفلها الذي الفنية 
قرر اقامته مـساء اليوم االاربعا كـان من ا
ـــوعـــد مـــؤكــــدة ان (ســـيـــتم االعـالن عن ا
لـتقى االذاعي اجلـديد لـلحـفل ). كم اجل ا
والـتـلـفـزيـوني امـسـيـته االسـبـوعـية الـتي
فتـرض اقامتـها امس الثالثاء كـان من ا

لالحــتــفـاء بــالـعــازف سـلــيم سـالم.
وودعـت الــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيــة
الـعراقـية الـراحل ببـيان قالت
فـيه (بـيـالـغ احلزن وعـظـيم
االسـى تــودع الـــلـــجـــنــة
الــوطـــنــيــة الــعــراقــيــة
لـلـموسـيـقى احد اهم
اعــضـائــهـا صـاحب
االحلــان الـشـجـيـة
ـلحن ـتـرفة  ا وا
والــــــــفــــــــنــــــــان

ـوسـيـقـيـة لـتـكـون اخـتـرت احـدى قـطـعه ا
مــقــدمـة لــعــمـلي الــدرامي ( ثالثــيــة حـلب

حبيبتي  ) عام 1976).
وقــــالت اخملــــرجــــة فــــاتن اجلــــراح فــــاتن
اجلــراح (فــلــيـرقــد اجلــســد بــسالم فـروح
الـفرحان لن تغادرنا و سنـلتقيه يوميا الن

االحلان الكبيرة الترحل).
وكـتب االعالمـي شاكـر حـامـد (بـعـد مرضٍ
ـارســة حـيــاة الـفـرح  طــويل وحتــدي و
وت بصانع الفـرح الفنان العراقي أطـاحَ ا
ُلحن مـحسن فرحـان أحدُ فرسان الـكبيـر ا
صــنـاعـة الـنـغم الــعـراقي اخلـالـد .الـراحل
ـطـرب قـدم أعـمـاالً حلـنيـةً راقـيـة لـكبـار ا
رحمك الله أيها األخ والصديق العراقي 
وأسـكنـك جنـات النـعيم)  .وكـتبت الـفنـانة
بـشرى سمـيسم (كنت حتـب احلياة  .. حد

وت)! ا
ي حــامــد الــشـــطــري فــكــتب امــا االكـــاد
(مـابـيه اعـوفـن هـلي. واخـيـرا رفـعـنـا راية
الــوداع لــلـقــدر الــعـظــيم..وودعــنـا اهــلــنـا
ـــوت (عــــفـــنـــاهـم) عـــلى مــــضض ..هـــو ا
يــاصــديـقي غــربــة الـروح ..(الــيـوم روحك
غـريبة بـاجتاه مثـواك االخير) ..سـيحيطك
الـصـمت دون ايـقـاعـات..دون انـامل تـكتب
لـنا تـاريخـا حلنـيا قل نـظيـرة..اليـوم نحن
من بـعدك نستـجمع كل بكائيـاتنا..وندندن
مـع انــــفـــــســـــنــــا ..حتـن مــــثـل الــــعـــــطش
لــلــمــاي..وانت وال يــجـي ابـالـك تــمــر مـرة

غرب بيها).

. وشـارك في أول عـمل كـبـار الـفنـانـ
إذاعي يــقـوم بـه مع ســيـدة الــشــاشـة
الـعـربـيـة فـاتن حـمـامـة في تـمـثـيـلـيـة
ـســرحي "ســاحــرة" كـان قــد ألــفــهــا ا
ـصـري تـوفــيق احلـكـيم وشـارك في ا
األداء كـذلك كل من أنـور شـتـا ومـنـير
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حب الـنفس وتـقـديرهـا فقـالت: "عـزيزتي
تنة لنـفسك اليوم شاكرة لها أنا كوني 
بــعــد الـــله أنـــهــا كـــانت ثــابـــتــة في أوج
الـنـوائـب قـويـة لم حتـنـي رأسـهـا إال لـله
ــطـر ضـعــيـفـة أمــام الـله وحـده وحتت ا
ـلح وزوايـا غـرفـتــهـا الـتي حتـمل ذرات ا
الـصـخري وأمـام كـائـنات خـلـقـهـا الله ال
حـول وال قـوة لـهـا أحـبـيـها كـحب األرض
ـــاء والـــنـــبـــات لـــلـــضـــوء الـــعـــطـــشى 
واألجـــنــحـــة لـــفـــضـــاء واشـــتـــهي لـــهــا
مايشتهيه الـوطن ألبنائه واألم لوليدها
والــفـقـيــر الـصــادق لـوجـبــة مـشــبـعـة من
الــصـبـر. اغــفـري لـهـا وســامـحـيــهـا عـلى
نزقها وغضبها احيانا فهما رد فعل على
أفعال من حولـها ليس إال هدهـديها ليال
بـعــد صـخب نـهــار عـصـيب ودنــدني لـهـا
بــصـــوت عـــذب خـــافت حـــنـــون كـــضــوء
الــغـروب بــعـد ضــجــيج يـوم هــز أوصـال
روحـهـا عـانـقـيـهـا حـتى الـثـمـالـة كـعـنـاق
احملبـ بـعد غـياب وإيـاك ولـومهـا فيـما
تـــبــقـى من رحـــلـــة احلـــيـــاة فــقـــد كـــانت
ـتلـئـة فوق أكـتافـهـا والقـطار احلقـائب 
مزدحم بـزفيـر األفواه وشهـيقـها مـخنوق

ورئتيها حبتان من صدف مكسور.
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رسـالة ـمـثـلـة الـسـوريـة رغـدة   وجـهت ا
لـذاتهـا تـزامنـاً مع ذكـرى مـيالدها الـ 65
ـــاضـي حـــيث ولـــدت في 18 االثـــنـــ ا
تـــمـــوز عــام 1957. وقـــد شــاركـت رغــدة
ـة لها وأرفقـتها بـتعليق في صورة قد

شـاكل الـصحـية الـتى تـتطـلب منك تتـعـرض لبـعض ا
استشارة طبيبك
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رقم  تـضع خـطة لـلهـجوم عـلى اخلصم إذا لـزم األمر
احلظ .7
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ال تــتــراجع عن قــراراتك الـتـي اتـخــذتــهـا في الــفــتـرة
السابقة فهي صحيحة.
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ـهم أن حتافظ  مـا تؤسـسه يـرتكـز على بـنـاءٍ صلبٍ. ا
على متانة أعصابك.
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تسير في الطريق الصواب لتصل إلى حقيق أحالمك
.رقم احلظ .9

¡«“u'«

حــــاول ان ال تـــخــــطئ الــــتــــقـــديــــر أو تـــنــــغــــمس في
استثمارات غير محسوبة.
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سـوف يكـون لك شـأن عـظـيم في مجـالك الـعـمـلي.يوم
السعد االربعاء.
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ال غيـر متوقـعة وتـسافر بـحثًا قـد تتلـقى مبـالغ من ا
عن جديد.
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 ابـتـعد عـن التـوتـر والـعـصـبيـة الـزائـدة الـتي لن تـفـيد
ولكن ستضر بالتأكيد
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تــــنـــتـــقل إلى مـــوقـع آخـــر وإلى مـــرحـــلـــة أخـــرى من
حياتك.رقم احلظ .4
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تـمــنح الـشــريك الــكـثــيـر من الــفـرص لــفـتح مــجـاالت
رقم احلظ .5 جديدة 
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الـظروف الصـعبـة تدربك على كـيفيـة التكـيف مع كافة
األوضاع .

 u(«
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اكـــــتب مــــــرادفـــــات ومـــــعـــــاني
الـكـلـكـات أفقـيـا ضـمـن الـدوائر

طلوبة: لتقرأ الكلمة ا
Ÿd²  w ½d  r UŽ
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1- من علوم احلساب
2- تخفيض

3- تخفي عن العيون
4- من انواع احلروب

5- قومية عرقية في العراق
6- يفاجيء
7- تهريب

نية ة  8- مد

الـتي ستـبدا بـكتاب عن الـفنـان اخلالد
كـاظم حـيـدر تـشـمل عـدد مـن الـفـنـان

مـثل محمد علي شاكر جنيب يونس 
مـحمد مهر الدين  طالب مكي  صالح
الـقرغولي  سامي حقي  مديحة عمر
راكـان دبـدوب  غالب نـاهي  وغـيرهم
حــتى يــصـل الـعــدد الـى اثـنـي عــشـرة
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ضــمـن نــشــاطــهــا الــثــقــافي صــدر عن
جـمعية الفنان التشكيلي العراقي
 الـعـدد 14 لـلـسـنـة الـرابـعـة من مـجـلة
رواق الـتشـكيل الـفصـليـة والتي تـعنى
يحـتوي الـعدد الذي بـالفن الـتشـكيـلي 
يــتــكـون من 128 صــفـحــة مـلــونـة من
ــواضــيع الـــقــطع الــكـــبــيــر عــدد مـن ا
والـدراسات جملموعة مـهمة من الكتاب
والـنـقاد.. وتـضـمن تفـاصيـل مهـمة عن
تـوثـيق جـداريـات الـفـنـان جـواد سـليم
ـقـال عن كــمـا تـضــمن الـعــدد تـرجـمــة 

اللغة االنكليزية .
ـشـرف الـعـام رئـيس اجلـمـعـيـة قاسم ا
ســبــتي كــتب في االفــتــتــاحــيـة وحتت
عـنـوان السـلـسلـة الـفنـيـة .. مشـروعـنا
الـكــبـيـر (عـنـدمـا يــكـون هـذا الـعـدد قـد
طـبعـة سنـكون قـد شرعـنا ارسل الـى ا
شروع كـبير كـنا قد نـوهنا عنه فـعال 
في مـــقــاالت ســابـــقــة انه الــســـلــســلــة
الــثـقـافـيـة حـيـث كـنـا جنـمع مـوادا في
ـاضيـة والربـعة كـتب من هذه الـفـترة ا
الـــســلــســـلــة وســـتــكــون هـي بــاكــورة
سـلسلـتنا القـادمة) واضاف (السـلسلة

رحـلة االولى من السـلسلة كـتاب هي ا
)وبـ ان ( فـكرة اصـدار سـلسـلـة فنـية
وثــقـافــيــة لـيــست جـديــدة فــكـثــيـر من
ـؤسسات احلكوميـة وغير احلكومية ا
ؤلفات ودور الـنشر قدمت الكـثير من ا
عــلـى شــكل سالسل ثـــقــافــيــة وفــنــيــة
وادبـيـة واجلـديـد ان جـمـعـيـتـنـا والول

{ لـوس اجنـلوس  –وكـاالت - بـعـدما
صـدمت جنـمـة تلـفـزيون الـواقع كـلوي
كـارداشـيـان بـخـبـر انـتـظـارهـا طـفـلـهـا
الـثاني من حـبيبـها الـسابق العب كرة
الـسلة تريستـان تومبسون على الرغم
ـتـعددة لـهـا  الـكشف مـن خيـانـاته ا
ـنـتــظـر واشـارت ـولــود ا عـن جـنس ا
قع الفن ـعلومـات انه صبي. ووفقـا  ا
تــعـرضت كـلــوي كـارداشـيــان لـهـجـوم
كــبــيـر بــسـبـب هـذه اخلــطـوة وهي ان
يـكون لها ولد اخـر من تومبسون على
الـرغم من انهما استعانا بأم بديلة اي
ان احلـمل لم يـكن بـالطـرق الطـبـيعـية.
ي مـن جهة اخرى يتواجـد النجم العا
بــراد بــيت فـي بـاريـس مع فـريـق عـمل
فـيـلمه (قـطـار سريع) لـلـتـرويج للـفـيلم
الـذي يـصـدر فـي الصـاالت فـي فـرنـسا
ـثــلـو ــقــبل.حـيـث وقف  يــوم 3 آب ا
الـــفــيـــلم مع اخملــرج ديـــفــيـــد لــيــتش
لـيـتـصـوروا على مـ قـارب نـهري في

شـروع الـكبـير مـرة تـتبـنى مـثل هـذا ا
ــهم ) وخــتم ( ان الــتــحــدي صـعب وا
لــكـنه لـيس مــسـتـحـيـال وسـنـسـعى ان
تـكون هذه الكتب عـلى درجة عالية من
ضمون واالخراج الدقة واجلمال في ا

النهائي ومن الله التوفيق).
رواق الـتـشكـيل الـتي يـراس حتريـرها
جـواد الـزيدي ويـديـر حتريـرها صالح
عــبـاس واالدارة الـفــنـيـة ســمـيـر مـرزة
ويـشـرف علـيـا لـغويـا عـيسى الـصـباغ
ـوضوعـات الـتالـية :غـواية تـضـمنت ا
االســطـورة حلـمــيـد الـعــطـار وسـرداب
مـــكي حـــســ وجـــمـــالــيـــات االبــواب
ـعرض الـتقـليـدية الـعراقـية وتـفاصي 
تشكيليات عراقيات 2022 وكتب ام
عــبــاس عن اقــنــعــة وابــواب مــادتــهــا
الـــــذاكـــــرة وكـــــتب مـــــحي عـــــارف عن
ـغــلق والــذاكــرة وهــنـاك االســتــديــو ا
ـوسوي عـرض الـفنـان اياد ا تـغـطيـة 
وكــــتب الـــفــــنـــان صــــبـــاح حــــمـــد عن
ـشــابـهه حتــريـرالــرسم من نــسـقــيــة ا
وتـضمن العـدد صور فوتـغراقيـة لعدد
من الـلـوحـات الـتـشـكـلـيـة واخلـزفـيـات

العراقية .
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اطـــــــــــــــــــــــار
الــــــتــــــرويج
لـلفيلم الذي
طـــــــــــــــــــــــال
انـــتـــظـــاره.
الــفـيــلم هـو
أكشن جتري
احــداثه عــلى
مـــــ قـــــطــــار
ســــــــــــريـع فـي
الــيـابــان حـيث
يـالحق قــــتــــلـــة

 . شرس
يــــدور الــــفــــيــــلم
حول خمسة قتلة
يـــــنـــــتـــــهـي بـــــهم
ـــــــطـــــــــــــاف في ا
قــــطـــار ســــريع من
طــــــــوكــــــــيــــــــو الى

موريوكا.

بغداد - الزمان
لـحن الـرائـد فاروق هالل عن اعلـن ا
جديـده عـبر صـفحـته في (فـيسـبوك)
وت جسدها عبد اذ كتب (مواجهة ا

رشاد رمضان

وظـل يــــقــــدمه حــــتى آخــــر حــــلــــقــــة
مـــنه.وأجـــرى رمـــضـــان مـــجـــمـــوعــة
مـقــابالت مـتـمــيـزة لــلـبي بي سي مع
كبار الفـنان أمـثال ليـلى مراد وعبد
احلـلـيم حـافظ وبـلـيغ حـمـدي وفـريد

األطـرش. كــمــا ســجل حـوارا
ـوســيـقـار نـادرا مع ا
مــــحــــمــــد عــــبـــد
الــوهــاب مــدته
ســـــاعــــــتـــــان
أذاعـــــتـه بي
بـي سـي في
أربـــــــــــــــــــــع
حـــــلـــــقـــــات
استـعرضت
أبــــــــــــــــــــــرز
احملـــــطـــــات
اإلبـــداعــــيـــة
في مــــشـــوار
حــــــــيــــــــاته .
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{  فـوجيساوا كاناغاوا (اليابان)
(أ ف ب)  –كـــــان تـــــســـــوتـــــومـــــو
كـوجـيمـا وهو أب لـولـدين يشـعر
بـوحدة كـبيرة بـعدمـا عيّنـته شركة
“هـيـتاشي ”الـيـابانـيـة التي يـعمل
لصاحلها في مركز بعيد من مكان
سـكـنه إلى حـ بدأ لـلـمرة األولى
يـــعـــمل عـن بـــعــد خـالل جـــائـــحــة
كـــوفــيــد- .19ورغـم أن اجلــائــحــة
ـهمات أحـدثت تغـييـراً كبـيراً في ا
كاتب في ُـنجـزة في ا الـروتيـنية ا
بـلدان العالم فإنهـا أدخلت تغييراً
كـان ضروريـا بحـسب البعض في
ـعـروفـة بـعـمل سـكـانـهـا الـيـابـان ا
لــسـاعـات طـويـلــة واالعـتـمـاد عـلى
ــلـفـات الــورقـيـة وطــوابع احلـبـر ا
وآالت الــــفـــاكـس. قـــبـل انـــتــــشـــار
ـئـة فـقط من اجلـائـحـة كانت 9 بـا
الـقوى العامـلة اليابـانية تعمل من
ـــئـــة في بـــعـــد مـــقـــارنــة ب32 بـــا
تـحدة و22 بـالـكـئة في الـواليـات ا
ـــــانـــــيــــــا وفق أرقـــــام شـــــركـــــة أ
االسـتـشـارات نـومـورا ريـسـيـرتش
إنــســـتــيــتــيــوت الـــتي تــتــخــذ في
. وحتـصل حـالـياً في طـوكـيـو مقـراً
الـيـابـان ثـورة صامـتـة عـلى ثـقـافة
الـعمل الصـارم إذ تعمـل الشركات

عــلى رقـمــنـة عـمــلـيــاتـهـا وتــوفـيـر
ـوظفـيهـا الذين كانت مـرونة أكـبر 
تــتـوقع مـنــهم سـابـقـاً أن يــعـمـلـوا
لــوقت مـتــأخـر ويــخـرجــوا لـشـرب
كــأس من الــكــحــول مع مــديــريــهم
وعـدم اعتراضهم على تعيينهم في
مـراكــز بـعـيـدة من أمـاكن سـكـنـهم.
وكـان كـوجيـما اعـتـاد على الـعيش
ـفرده في مـسكن أمّـنته لـه شركة
“هـيـتـاشي ”قـرب طـوكـيـو ويـبـعـد
ســاعــة ونــصف ســاعــة بــالــقــطـار
الـــســـريع من مـــنـــزل عــائـــلـــته في
ـرحــلــة كـان نــاغــويــا. وفي تـلـك ا
الــــرجل الــــبـــالغ  44عــــامـــاً يـــزور
عـائــلـته مـرتـ فـقط شـهـريـاً لـكـنه
أصـبح اآلن يـعـمل بـشكـل كامل من
مـنزله. ويشير إلى أنه أصبح أكثر
إنـــتــاجـــيــة وقـــريــبـــا من ابــنـــتــيه
. ويقـول لـوكالة فرانس ـراهقتـ ا
بـرس أصـبح لـدي مـزيـد من الوقت
ـساعدتهما في دروسهما  مضيفاً
أن أصـغرهـما أعربت لي عن أمـلها
فـي اســتـــمـــرار إجنــاز عـــمـــلي من
بــــعـــد .”ويــــتـــابع “كــــنت أشـــعـــر
بـالـوحدة ”فـي طوكـيـو فيـما أدرك
مــــنـــذ ذلك احلـــ أن “الـــــتـــــوازن
احلـقـيقي هـو في عـدم التـخلي عن
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ووقّـعت مدينة بـاريس التي تطمح
ألن تـصبح “أكـبر شـبكة تـبريد في
ـدة الــعــالم بـحــلـول 2040 عــقــدا 
عـشرين عاما مـع مجموعة (إجني)
ـئـة من لـلـطـاقـة الـتي تـمـلك 85 بـا
حـصـص شـركـة فـريـشـور دو باري
 Fraîcheur de Paris والــهــيــئــة
ـــســـتـــقـــلــة لـــلـــنـــقل في بـــاريس ا
 RATPالــــتي تــــمـــلـك احلـــصص
ساعد ـتبقية. وأعـلن دان ليرت ا ا
ـكـلف مـسـائل فـي بـلـديـة بـاريس ا
ــيـاه أن “كـل دوائـر (الـعــاصـمـة) ا
ســتـكــون مــربـوطــة بـالــشـبــكـة في
2042. ويقترح كريستوف الدوراد
ــديــر الــتــجــاري لــدى إجني مع ا
بــلــديـة بــاريس االكــتــفـاء بـ”فــارق
خـــمس إلـى ثـــمــانـي درجـــات بــ
اخلـــارج والــــداخل وهـــو الـــفـــارق

الذي تتيحه شبكة التبريد.
ـسـتـقـبل وسـتـجـري الـشـبـكـة في ا
فـي كل مـسـتـشـفـات بـاريس فـضال

{ ســــيـــــول (أ ف ب) - أصــــبح
ـــوســـيــقـى في كـــوريــا قـــطـــاع ا
اجلــنـوبــيــة مـقــصــداً لـلــمـواهب
يـة من النجـوم الهنود إلى العا
مـؤلفي األغـاني الـسـويـدي في
اســتـراتـيــجـيــة يـسـتــفـيـد مــنـهـا
الـــبـــوب الـــكـــوري الـــذي يــحـــلم
الـــــقــــائـــــمـــــون عــــلـــــيه بـــــغــــزو
ـا ضمّت فرق البوب العالم.ولطا
الكوري أعضـاء غير كوري من
أمثـال ليـزا من فرقة "بـالك بينك"
تـحـدرة من تايالنـد كـما هـناك ا
تـمـثـيل ال بـأس به في صـفـوفـهـا
. أمـا لــلـيــابـانــيـ والــصـيــنـيــ
األمــريـكــيـون مـن أصـول كــوريـة
فتتصدر أعمـالهم قوائم الترتيب
احمللي لـألعمـال الفـنـية.ومـنذ أن
حـــقـق جنـــوم بـــارزون فـي عـــالم
غني البـوب الكـوري من أمثـال ا
ساي وفـرقـة "بي تي اس" شـهرة
ــــيـــة بــــدأت وكــــاالت الـــفن عــــا
الـكـوريـة اجلـنـوبـية تـتـعـامل مع
.وال تضم أشخـاص غـير كـوريـ
فـرقـة "بالك ســوان" الـتي تـتـولى
شـــــركــــة "دي آر مــــيــــوزك" إدارة
أعمـالها سـوى كوريـت فقط من
بــ مــغــنــيـاتــهــا الــست فــيــمـا
استقـبلت في الشـهر الفائت أول
جنــمــة هـــنــديــة في هــذا اجملــال
لـــتـــنــضم إلـى بــقـــيــة األعـــضــاء

البرازيليات والسنغاليات.
ــتــحــدة فــازت وفي الــواليــات ا
مغنية البوب األمريكية من أصل
ـسـابـقة كـوري أليـكـسـا أخـيراً 
األغنـية األمـيركيـة التي تـنظـمها
قـــــنـــــاة "إن بـي سي" وتــــــشـــــكل
النـسـخة األمـيـركيـة من مـسابـقة
األغـــــــــنـــــــــيـــــــــة األوروبـــــــــيـــــــــة
(يوروفيجن).وأتـاح لها التدريب
الذي تـلقـته في سيـول أن تتـميز
ـسابـقـة إذ يـشـكل اإلخراج في ا
ـغني سـرحي وكيـفـية تـعامل ا ا
مع الــتـقــنــيـات واألضــواء جـزءاً
مـهــمـاً من الــتـدريـبــات اخلـاصـة

وسيقى البوب الكوري.
ووقـــــــعت "زد بـي اليــــــبـل" وهي
عالمة جتارية فنية تابعة لشركة
"زانيبروس" الـعمالقة في اجملال
ــوســيــقـى الــتي تــولت إنــتــاج ا
آالف أغــــاني الــــبـــوب الــــكـــوري
صورة عـقداً مع ألـيكسـا ألنّها ا
تــتـمــتع "بــكل صــفـات الــنـجــمـة"
ولقـدرتهـا كونـها شـابة أمـيركـية
من أصـل كـــوري جـــنـــوبي عـــلى
ـتنـامي للـبوب جذب اجلـمهـور ا

{ بــــانت (الــــســـودان) (أ ف ب) –
تـشتـبه السـودانيـة عوضـية أحـمد
بــأن كـومـة من مـخـلــفـات الـتـعـدين
قـرب منزلها في قريـة نائية بشمال
الــســودان كـانـت وراء والدة طـلب
أصـغـر أطـفـالـها مـصـابـا بـالـعمى

والشلل.
خـالل الـســنـوات األخــيـرة تــوافـد
ـناجم إلى عـدد مـتزايـد من عـمال ا
قــريــة بـانت في واليــة نــهـر الــنـيل
شــمـال اخلـرطـوم والـتي تــقـطـنـهـا
أحـمـد بـحـثـا عن الـذهب مـا جعل
الـقـرية مـوقعـا يتـخـلّصـون فيه من
ـواد كيمـيائية نـفاياتـهم احململة 
ســـامــة مـــثل مـــادة الــزئـــبق الــتي

تستخدم في استخراج الذهب.
وقــالت أحـمـد الـتي كــان يـسـتـلـقي
بـجــوارهـا طـفـلـهـا طـلب غـيـر قـادر
عــلـى احلــركـة “أشــقــاؤه األربــعــة
ولـدوا بصـحة جـيدة لـكن طلب هو
الــوحـيــد الـذي ولــد بـعــد انـتــشـار
تــراب الــكـرتــة (مــخــلـفــات تــعـدين

الذهب).”
يـنـتـشـر قـطـاع الـتـعديـن األهلي أو
الـتقـليـدي للـذهب في معـظم أنحاء
الــســودان ويــعــمل فــيه أكــثــر من
مـلـيوني شـخص يـنتـجـون حوالى
 % 80مـن كميـة الذهـب اإلجمـالية

ستخرجة في البالد. ا
وسـاهم انـفصـال جـنوب الـسودان
الــغــني بـالــنــفط عن الــسـودان في
انـــتــشـــار الــتــعـــدين الـــتــقـــلــيــدي
وازدهـــــاره خــــصـــــوصـــــا في ظل
مـعـانـاة الـسـودانـيـ من الـظروف
االقــتـصـاديـة الـصــعـبـة وعـقـوبـات
دولـية حتت حكم الـرئيس اخمللوع
عـمـر البـشيـر الذي أطـاحه اجليش
فـي نـــيــــســــان/ابـــريل  2019إثــــر

احتجاجات شعبية حاشدة.
ويـشكّل التلـوث الكيمـيائي الناجم
عـن اســتـــخــراج الـــذهب أخـــطــارا
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ــــدارس ومـــحــــطـــات عـن بـــعض ا
ـتـرو. وعـلى الـضـفـة الـيـمـنى من ا
جــسـر (لـيـزيـنــفـالـيـد) تـقـود أدراج
حـــلــــزونـــيّـــة تـــكــــاد ال تُالحظ إلى
اء الواقعة محطة “كندا ”لتبريد ا
عـــلـى عـــمق أربـــعـــ مـــتـــرا حتت
الـسـاحة الـتي حتمل االسم نـفسه.
تـــــؤوي احملـــــطـــــة دهــــلـــــيـــــزا من
ــضــخـات واألنــابــيب اخلــضـراء ا
والــزرقـاء والــرمـاديــة. وفي إحـدى
الــطـبـقـات األربع من احملـطـة الـتي
وضـــعـت في اخلـــدمـــة عــام 2008
تـتـم تـصـفـيـة مـيـاه الـسـ قـبل أن
تـنــحـدر عـبـر أنـابـيب أخـرى حـيث
تـبـقى مفـصولـة عن دائرة الـتبـريد

غلقة. ا
في الـطابق الـسفلـي تولّد مـضخّة
ضـغطا في مبـرّدات من أجل تبريد
ـياه وضخّها في الشبكة. ويعمل ا
الـــنـــظـــام بـــصـــورة شــبـه ذاتـــيّــة
ويـشـرف عـلـيه فـنـيّـان عن بـعـد من

ـديرة الكـوري عـلى ما تـوضح ا
اإلبـــــداعــــيــــة في "زد بـي اليــــبل"
أجنـيلـيـنا فـوس.وتـقـول أليـكـسا
الـتي تـتـلـقى دروسـاً في الـرقص
منـذ كانت في سن الـثانـية وأدت
في طفولـتهـا رقصات تـشجيـعية
لـــفـــرق ريـــاضـــيـــة في تـــولـــســـا
بـأوكالهـومـا "كـنت أتـدرّب طـيـلة
أيـــــــام األســـــــبـــــــوع وأخـــــــضع
الختبـارات أسبوعـية" يقـدم فيها
بتدئون أداءً بـحضور موظف ا
من الـــشــركــة.وتـــضــيف أنّ هــذه
اخلـطـوات "مـهــمـة جـداً في عـالم
مـوسيـقى الـبـوب الكـوري".وبـعد
"أشـهـر طـويــلـة" من الـعـمل رأى
ــســؤولــون في الــشــركــة أنــهـا ا
مستعدة "لبدء مسـيرتها" كنجمة

واصفات الالزمة. تتمتع بكل ا
ويـتسم الـظـهور األولـى للـمـغني
فـي مــجـــال مـــوســـيـــقى الـــبــوب
الـكـوري بـأهـمـيـة كـبـيـرة ويـولى
اهـتمـام بـالغ ألسـلـوبه واإلخراج

ـرافق ألدائه.وبـيـنـما ـسرحي ا ا
كُتـبت كلـمـات أغاني ألـيكـسا في
الــسـويـد أُنــتـجـت أعـمـالــهـا في
سيـول وأُخذ فـي االعتـبار أثـناء
كن الـعمل عـلى أغـانـيهـا كـيف 
جذب اجلمهور األميركي وحصد
ــــيـــــة عــــبــــر مــــشـــــاهــــدات عـــــا
يوتيوب.وتنتشر شركات اإلنتاج
تخصـصة في موسـيقى البوب ا
الـــكــوريــة فـي مــخــتـــلف أنــحــاء
الـعالم إذ تـنـظّم اخـتـبارات أداء
في لـــنــدن وبــانــكـــوك وســيــدني
واهب وطـوكـيو فـيـمـا تـتـدفق ا
من بلدان الـعالم كافـة إلى كوريا
اجلـــنـــوبـــيـــة.وتـــعـــرفت إيـــانـــو
أندرسون ( 24سنـة) إلى الـبوب
الكوري عـندما كـانت مراهقةً في
بريـطـانيـا حيـث تلـقت في إحدى
جامعاتها دروساً باللغة الكورية
قبل أن تـنتقل لـلعـيش في سيول
حــيـث تــعــمل حــالــيــاً كــراقــصــة
ـثـلــة وعـارضـة أزيـاء.وتـقـول و

مـحـطـة تـقع في جـوار مـحـطـة غار
دو لـــيــــون لـــلـــقـــطـــارات. وخالفـــا
ــديــنــيــة في ألنــظــمـــة الــتــدفــئــة ا
بـاريس يـتوجه الـتـبريـد بواسـطة
ــيـاه بــشـكل أســاسي إلى مـواقع ا
مـختـصة في اخلـدمات وليس إلى
مـسـاكن أو أفـراد. ويـوضـح بـونوا
ريـديـلـيـه مـديـر مـشروع “فـريـشـور
دو بـاري ”أن “زبـائـنـنـا هم مـباني
مـكـاتب ومـراكـز جتـاريـة ومـتاحف

ومؤسسات أو فنادق أيضا.”
وهـــكــــذا تـــســـمـح مـــيـــاه الـــســـ
بـــاحلــفــاظ عــلـى بــرودة اجلــو في
مــــبــــان مــــثل مــــتــــحف الــــلــــوفـــر
واجلـمعية الـوطنية وإسـتديوهات

راديو فرانس.
ويـعمل النظام عـلى مدار السنة إذ
ــتــاحف ـــتــاجــر الــكـــبــرى وا إن ا
بـــحــاجــة إلى إبـــقــاء الــبــرودة في
بــعـض قــاعــاتــهــا واحلــفــاظ عــلى

نسبة رطوبة مناسبة.

أنــدرســـون الــتي ظـــهــرت في
أحـــــــد إعـالنــــــــات شـــــــركـــــــة
"سـامـسونـغ" إلى جـانب فـرقة
"بي تي اس" بـــاإلضـــافــة إلى
مـــشــاركـــتــهـــا في الـــرقــصــات
ــــنــــظـــــمــــة خـالل احلــــفالت ا
ـوسـيقـيـة الـثالث لـلـفـرقة في ا
آذار/مــــارس بـــســــيـــول "أحب
كــثـــيــراً أن اتـــدرّب"..وتــضــيف
لــوكــالـــة فــرانس بــرس "لــكــني
ـسيرتي بـاشرة  متـرددة في ا
كــمـغــنـيــة" عــازيـةً الــسـبب إلى
ـراقــبـة الــضـغــوط الــكـبــيــرة وا
وعبء الــعــمل الــتي يــواجــهــهـا
جنــــوم الـــبـــوب الــــكـــوري.ورغم
كـــونـــهــــا راقـــصـــة تــــشـــارك في
ــــرافـــقــــة حلـــفالت الــــعـــروض ا
ــوســيــقـيــة إال أنــهـا الــنــجـوم ا
تـــتــعـــرض لـ"نــوع من الـــضــغط"
مرتـبط بحـسب قولـها بـ"الـسعي
الـــدائم لـــلــكـــمــال في األعـــمــال".
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ـكـن حملـطــة كـنـدا وفـي الـشـتــاء 
اسـتخدام نظام “الـتبريد اجملاني”
الـــــذي يــــنـــــتـج الــــبـــــرودة بــــدون
اسـتهالك الكهرباء من خالل وضع
“مـيـاه الـسـ على تـمـاس مـبـاشر
مـع مـيـاه الـشـبـكـة ?”وفـق مـا أفاد
ريديليه. وتعهدت الشركة بتوسيع
دورة الـتـبريـد احلـميـدة هذه من 2
ــثل ــئــة مــا  ــئــة إلى 11 بـــا بـــا
ـقـدار بـحــسب ريـديـلـيه مـكـسـبـا 
عــام كــامل من الــطــاقــة عــلى مـدى
ـقـبـلـة مدة الـسـنـوات الـعـشـرين ا

العقد اجلديد.
سـتخـدم ويـكـلف هذا الـتبـريـد ا

137 يــورو لـكل مـيــغـاواط سـاعـة.
ويـوضـح ريـديـلـيه أن هـذه الـكـلـفـة
“مــرتـفــعـة بــعض الـشـيء لـكــنـهـا
حــمــيــدة أكــثــر من الــبـرودة الــتي
تــنـتـجـهـا األجــهـزة الـذاتـيـة ”مـثل
مـكيّفـات الهواء. كـما تسـمح شبكة
أنــابـيب الـتــبـريـد لـلــزبـائن بـإزالـة

األسـرة .تــشـيــر مـنــظـمـة “جــابـان
بـرودكتيفـيتي سنتر ”إلـى أنّ نحو
ثــلث الـوظــائف في الـيــابـان كـانت
تُـنجـز من بعـد خالل مـوجة كـوفيد
األولـى فـي ربــــــــــيع 2020 رغـم أنّ
احلــكـومـة لم تـفـرض أي إجـراءات
صــارمـة عـلى الـسـكــان لـلـبـقـاء في
ــعــدل بــيـــوتــهم. وفــيــمـــا شــهــد ا
رحلة إلى 20 انـخفاضاً منـذ تلك ا
ا كان ئة مـا زال أعلى بكثـير  بـا
عـليه قـبل اجلائحـة على ما تـظهر
اسـتـطالعـات ربع سـنويـة أجـرتـها

نظمة غير الربحية. ا
ولـتــشـجـيع الـعـمل من بـعـد بـذلت
احلـكومة وبعض الشركات جهوداً
لــلـتـخــلص الـتـدريــجي من طـوابع
سـتخدمـة للمـصادقة على احلـبر ا
ـستـندات وآالت الـفاكـس. ويقول ا
هــيـروشي أونــو وهـو أســتـاذ في
جامعة هيتوتسوباشي متخصص
ـوارد الـبــشـريــة إنّ األعـمـال فـي ا
فـي الـيـابـان غـالـبـاً ما “يـنـبـغي أن
تُــنـجـز حـضــوريـاً وعـلى الـورق?”
وهي عـادات تعود إلى السبعينات
والـثمانيـنات عندمـا كان االقتصاد

. الياباني مزدهراً
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خـمس درجـات إضافـيـة في ارتـفاع احلـرارة سـتضع
قـارة أوربا كـلهـا أمام خـيارات جـديدة في بـناء مـدنها
وتصاميـمها السيما فـي أنظمة التبـريد واالنفتاح على
اط احلياة ساحات اخلـضراء وتفاصيل جـديدة وا ا
ـتـوارثة ـعـمـارية ا والـتنـقل سـتـجعل من الـتـصـاميم ا
مـثالً في بريـطـانـيا من الـعـهـد الفـيـكـتوري امـام خـيار
ــدن احلـديـثـة في واد الـتـحـديـث الـكـامل وإال كـانت ا
ناخ الضاغطة على الكوكب في واد آخر. وتغيرات ا
في العـراق بـحـسب مـهنـدسـ ال يـزال بنـاء الـبـيوت
يـــعــاني من نـــقص شــديــد وأحـــيــانــاً انـــعــدام الــعــزل
احلـــراري من دون مـــراقــبـــة إداريــة عـــلى ذلك إذ ال
تـزال معـاييـر التـرخيص في الـبنـاء اجلديـد تركـز على

عطيات اخلارجية من دون الداخلية. ا
دن العراقية تـعتمد على بناء السراديب كانت بعض ا
ؤن في البيوت من اجل أغراض متعددة منها حفظ ا
ـــواجـــهــة احلـــر في فـي درجــات حـــرارة مـــعـــتــدلـــة و
الصيف في أيام لم تكن الكهرباء موجودة وح بدأ
انقـطاع الـتيار الـكهـربائي في الـبالد مع أولى سنوات
ـي على الـعـراق في مطـلع الـتـسعـيـنات احلصـار الـعا
ــاضي  شــعــر الــنــاس بــأهــمــيــة وجـود من الــقــرن ا
الــسـراديب في الـبــيـوت وصـار الــبـنـاء احلـديـث يـقـلـد
ـعـمـاريـة في الـقـد فـي اسـتـحـداث هـذه اخلـاصــيـة ا
ياه اجلوفية وال تعيق احلفر . دن التي ال تهددها ا ا
ـدن ووضع ــاط الــعـيش فـي ا الـتــفــكـيــر بــتـحــديث أ
ـدن قـابلـة لـلـحيـاة لـعـقود ـستـقـبـليـة جلـعل ا اخلـطط ا
مقبلـة من دون اختناق وفي مـواكبة تناسب الـتغييرات
ا هي أسالـيب يتم اشـتقاقـها من العـقائد ـناخيـة ا ا
واألفكـار السيـاسية الـتي تنظم الـسلطـات واحلكومات
نطق بعيدا عما يجري في والقوان لذلك يبدو هذا ا
بـلدانـنـا اذ سمـعـنـا ان زعيـمـا سيـاسـيـا يبـشـر حرب
ـدن والتـحصن هـاجمـة ابرز ا اهلـية مـقبـلة وبـخطـطه 
ت بـصـلـة الى الـقرون ـضارب قـبـيـلـته في مـشهـد 

اضية في ابسط توصيف . ا
الـوعي الـعـام ال يــتـجـزأ حـ نـحـاول بـنـاء مـجـتـمع او
ـــتــداول يــهــدف الى الـــتــفــكــيك ــســار ا دولــة لـــكن ا

والشرذمة بوضوح.
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ـكن البنـاء عليه وتثـميره وصوالً وهذا تطور وتـبدل جميل 
الى نهضة عربية شاملة كاملة .

بعض العـرب عرفـوا بالـيقـ وبالبـرهان وبـالصـورة شديدة
الوضوح إن أمريكا الوغـدة اآلن ليست بأفضل حال  وأن
ريض جـوزيف بايدن سيخـسر أفضليـته وشعبيته السيد ا
وأكاذيـبه وجتـارته حـ جتري انـتـخابـات جتـديد مـنـتصف
الواليـة األولى بعـد نـحو ثالثـة شـهور  حـيث تنـمـو بسـرعة
شـكالت الداخـلـية الـتي منـها ارتـفـاع التـضخم ومـعدالت ا
ـنـاخ واخملـدرات والـسالح الـبـطـالـة ومــعـضالت الـطـاقــة وا
الــقـاتل الــذي مــا زال مــتـاحــاً ومــعــروضـاً لــلــبــيع الــسـهل
نتشـرة على طول البالد وعرضها  فضالً عن بالدكاك ا
األزمات اخلارجية التي أشهرها اليوم هو تلك احلرب التي
أشعلـها حـفيد الـعم سام وأرادهـا مستـنقعـا لزجـاً ينتف به
شعر الدب الـروسي القوي  ثم يسـلخ جلده ويجـعله وليمة
ومـصـمصـة عـظـام كـونـيـة هـائـلـة  لـكن األمـر لم يـجـر كـما
اشتـهـته الـسـفن الـبايـدنـيـة والنـاتـويـة الـغبـيـة  وحتـول هذا
سـتـنـقع الشـاسع إلى كـابـوس بـدأت عالماته تـظـهـر على ا
شكل كـدمـات زرق مـرسـومات عـلى جـيـوب ووجوه وأحالم

الناس بأمريكا واوروبا عموماً  
لـذلك عال صــوت الـقــادة ولـو بــدرجـة قــلـيــلـة  واسـتــقـامت
ظـهــورهم وبُلَّ ريــقـهم وثــبت حـرفــهم وفــهـمت تــكـتــيـكــاتـهم

ونياتهم .
عرب آخرون وبسـبب تركيبـتهم النـفسية واجلـينية الـذليلة 
ما زالـوا حتى الـلـحظـة لم يـصدقـوا أن العـالم يـتغـير  وأن
فـكـرة الـشـرطي األعـظم وقـاطع الـطـريق األول عـلى األرض
قـد انـتـهت أو هـي في دربـهـا احلـثــيث لـلـسـقــوط بـالـضـربـة
الـرحـيمـة الـقـاضـيـة  ولـقـد شـاهـدت بـعـضـهم وهـو يتـزلف
سد يد السيد جوزيف  بنفس الطريقة ويتقرب ويتعطر و
الــتي كــانـت تــؤديــهــا نــســوان احلــاج مـــتــولي الــشــهــيــات
ـكـتــنـزات الـعـاطــرات فـاحـمــات الـشـعـر وهــالـسـات األبط ا
والبسـات احلـريـر الـذي يـكاد ال يـغـطي الـسـواقي والـفروج
ط ـذهالت قبل اخـتـراع الـنفخ وا ـؤخـرات ا القـبـة دارية وا

والتبييض والتسمير !!
أما التـطبـيع مع قطـعان الغـزاة الصـهاينـة فلن يـحدث حتى
يـعـتـرفـوا بــدولـة مـسـتـقــلـة كـامـلـة غـيــر مـثـلـومـة فـوق أرض
فلـسطـ الـتأريـخيـة الـثابـتة الـراسـخة وعـاصمـتـها الـقدس
ة لـلـمالي الـتي أخرجت من كلـها  مع حق الـعـودة الكـر
بـيـوتــهـا وأرضـهـا بــغـيـر حق مـن الـبـحـر الـى الـنـهـر . ومن
لزمة أيهـا العرب األمجاد  هو أن لـحة ا عواجل الساعة ا
تتكاملوا وتتساندوا وتتظاهروا وتطفئوا الكراهية واحلروب
ـريـضة الـقـذرة بـسـوريـة والـيـمن ولـيـبـيا الـبـينـيـة الـعـبـثـيـة ا
ـؤجل . سـيـنشط وأمكـنـة اخـرى مـا زالت حتت الـتـفـخـيخ ا
اآلن جيش ألـكـتروني صـهـيوني ضـخم وغـني فنـيـاً ومالـياً
مـوهة  ومهـمته الرئـيسة ا صـوركم ا يحمل أسـماءكم ور
هي قتل األمل واشـاعة ثـقافـة الـقنـوط واخلنـوع فواجـهوهم
بالفـضح واقصفـوهم بهاونـات الكالم الواضح الـثقيل . إن
ــكن قــريب  فال جتــلـدوا الــعـافــيــة تــبـدأ بــخــطــوة وأمل 
أنــفــســـكم بــســـيــاط الـــكالم الــزائــد وال
تقنطوا وتذكـروا أنكم أصحاب أعظم
وأجــمل ثالث امــبــراطــوريــات قــامت
بعـد الـثورة احملـمـدية الـكـبرى  وهي
الـدولــة األمــويـة والــدولـة الــعــبـاســيـة

دهشة . وثالثتهما األندلسية ا
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{ واشــــنـــــطن  (ا ف ب) -حــــافظ
اجلــزء الـــرابع من ســلــســلــة افالم
(Thor: Love and(ثـور) بعـنوان
 (Thunder عـــلى صــدارة شــبــاك
الـتـذاكـر في أمـيـركا الـشـمـالـية في
عـطلـة نهايـة هذا األسبـوع بحسب
تـــقـــديـــرات  شـــركـــة “إكـــزبـــيـــتـــر

تخصصة. ريليشنز ”ا
بـ اجلـمـعة واألحـد جـمع الـفـيلم
الـذي أخـرجه الـنيـوزيـلـندي تـايـكا
وايـــتـــيــتي 46 مـــلـــيــون دوالر في
صــاالت الـــســيــنــمــا في الــواليــات
ــتـحـدة وكـنـدا فـي تـراجع كـبـيـر ا
مـقـابل الـعـائدات الـتي حـقـقـها في
األســـــبـــــوع األول إلطـالقه والـــــتي
بـلغت  144مـليون دوالر. وفي هذا
اجلــزء اجلـديــد من سـلــسـلـة أفالم
(ثــور) الـشـهـيـرة من عـالم (مـارفل)
يـؤدي كـريس هـيـمـسـوورث لـلـمرّة
الــــرابــــعــــة دور الـــبــــطـل اخلـــارق
االســكـنـدنـافي تـشــاركه الـبـطـولـة
الـنجمة ناتالي بـورتمان فيواجها
ــرة (غــور) وهـو إلـه الـرعــد هــذه ا
قـــاتل يـــســـعى إلبـــادة كل اآللـــهــة

ويؤدي دوره كريستيان بايل.
كــذلك حـافظ “مــيـنــيـنــز: ذي رايـز
” Minions: The Riseأوف غرو
ــرتـــبــة الــثـــانــيــة  of Gruعـــلى ا
مــحـقــقـا 26 مــلــيـون دوالر لــتــبـلغ
عــائــداته اإلجــمـالــيــة مـنــذ إطالقه

263 مليونا.
ــرتــبــة الــثــالــثـة حـلّ فـيــلم وفي ا
” Whereوير ذي كرودادز سينغ“
ــقـتـبس   the Crawdads Singا
ـــة احلـــيـــوانــات مـن كــتـــاب لـــعـــا
األمــيـركـيـة ديـلـيــا أويـنـز عن فـتـاة
نــشـأت في مــسـتــنـقع ســاحـلي في
نــورث كـارواليـنــا في خـمـســيـنـات
ــاضي وســتــيــنـاتـه وقـد الــقــرن ا

جمع  17مليون دوالر.
وحـلّ فــيــلم “تـــوب غن: مــافــيــريك
Top Gun: Maverick تـــــتــــمــــة
(تــــوب غن) الـــذي حــــقق جنـــاحـــا
ـركـز واســعـا قـبل 36 عــامـا فـي ا
الـرابع محققا 12 مـليون دوالر في
األســـبــــوع الـــثـــامن لــــعـــرضه في
الـصاالت. ومرة جديدة يؤدي توم
كـروز دور الـطـيـار بـيت (مـافـريك)
مــيـتـشل الـذي يــصـبح في الـعـمل
اجلــديــد نــقـيــبــا مــهــمّـتـه قـصف
مـنشأة تخصيب يـورانيوم تابعة
لــدولــة مــعــاديــة. وفي األســبـوع
الـــرابع لـــعــرضه تـــراجع فـــيــلم
(إلــفـيـس) الـذي يــتـنــاول سـيـرة
مــلك مــوسـيــقى الــروك أنـد رول
ـرتــبـة إلــفــيس بـريــسـلـي إلى ا
اخلـامـسـة وبـلـغت إيـراداته 7,6
مـالي دوالر. وفي ما يأتي األفالم

تبقية في الترتيب: اخلمسة ا
ـي  6- ســـــــــــامـــــــــــوراي أكــــــــــاد

(6,3.مالي دوالر)
 7- بالك فون ( 5,3 مالي دوالر)
 8- جـوراسـيك وورلـد دومـيـنـيون

( 4,95مليون دوالر)
 9- مـــيـــســـيـــز هـــاريس غـــوز تــو

باريس ( 1,9 مليون)
 10- اليت يير ( 1,3مليون دوالر)

{ الـــــقـــــاهــــرة (أ ف ب)  –قـــــررت
ــصــريـة ــدني ا وزارة الــطــيــران ا
ــنـاطــيـد تــعـلــيق نــشـاط طــيـران ا
الـهــوائـيـة إلى حـ الـتـحـقـيق في
واقـــعــة ســقـــوط مــنــطـــاد صــبــاح
االثـــنـــ في مــحـــافـــظــة األقـــصــر
الـسياحـية في جنـوب البالد أسفر

عــلى هــذا االرتــفــاع انــحــرف أحـد
الـبالونات في اجتاه بالون آخر ما
أدى إلـى قـطع في الــبـالــون وهـبط
إلـى األرض ووصل الـركاب بـسالم
وعــددهم 28 عــدا راكـبَـ تـعـرضـا

إلى إصابات طفيفة.
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ــنـاطـيــد الـصـبــاحـيـة في رحالت ا
األقصر حيث كانت سرعة الريح 3
عـقدات على سـطح األرض ارتفعت
ســرعــة الــريــاح إلى ســبع عــقـدات
بـــعــدمــا وصــلت الـــبــالــونــات إلى
ارتـــفـــاع 60 مـــتـــرا تـــقـــريـــبـــا عن
األرض. وبـــحــسب بـــيــان الــوزارة

. وقـــالت عـن إصـــابـــة شـــخـــصـــ
الـــوزارة في بـــيـــان نـــشـــرته عـــلى
صـفحـتهـا الرسمـية عـلى فيـسبوك
 تـعـلـيق نـشـاط طـيـران الـبـالـون
حلـــ وصــول جلــنــة مـن ســلــطــة
دني اليوم للتحقيق في الـطيران ا
الـواقعة. وأضافت أنه أثـناء تنفيذ
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الـــشـــبــاك وغـــيـــرهـــا من إمــدادات
ـكيّفات عن سـطوحهم ما تـهوية ا
ــســاحــة يــتــيـح لــهم الــتــصــرف 
ـــيـــاه الـــســـطـــوح كـــامـــلـــة. أمـــا ا
ـستـخدمـة والتي تدفـئهـا احملطة ا
مـستخـرجة منـها البـرودة فتصب

مـجـددا في الـنـهـر من خـالل أربـعة
مـنـافـذ. ويـؤكـد بـونـوا ريـديـليه أن
الـــفــارق مع حـــرارة اجلــو الـــبــالغ
بـــــضع درجــــات “ال يـــــؤثــــر عــــلى
الــنـبـاتـات واحلـيـوانـات ”فـي نـهر

. الس

{ بــاريس (أ ف ب)  –مـع تــعــاقب
مــوجــات الــقــيظ بــشــكل مــتــزايـد
تــعــتـــزم بــاريس تــوســيع شــبــكــة
ديني) وهي شبـكة غير (الـتبريـد ا
مـعـروفـة كثـيـرا من العـامـة حتافظ
عـــلى درجــة حـــرارة مــعــتـــدلــة في
مـــعــالم الـــعــاصــمـــة الــفــرنـــســيــة
مـسـتخـدمة من أجل ذلك مـياه نـهر
الــــســـ مــــا يـــســــمح بــــتـــفـــادي
ـسـرف ”لـلـتـكـيـيف “االسـتـخـدام ا
الــــفـــردي الــــشـــديــــد االســــتـــهالك
ـــصــدّر لـــلــغــازات لـــلــكـــهــربــاء وا

سببة لالحترار. ا
تـمتد منذ عـشرين عاما حوالى 89
كـــــلم مـن األنــــابـــــيب حتـت أقــــدام
الــبـاريـســيـ جتــري فـيـهــا مـيـاه
ـــســـتــوى أربـع درجــات مـــبـــرّدة 
مـئـويـة للـحـفاظ عـلى الـبرودة في
عــدد مـن مــعــالم الـــعــاصــمــة مــثل
مـتــحف الـلـوفـر ومـبـنى اجلـمـعـيـة

الوطنية.

صـحـيـة على مـجـتـمعـات الـتـعدين
ـقيم قرب األماكن التي تنشط وا

فيها أعمال التعدين. 
ية وبـحسب منـظمة الـصحة الـعا
فـإن التعـرض للزئبق يـشكّل خطرا
عـلى األجهزة العصبية والهضمية
ـنـاعة لـدى اإلنـسان وقـد يـكون وا

. قاتالً
إال أن الـتـعدين يـعتـبر مـصدر ربح
ســريـع ويــجــذب عــددا كــبــيــرا من
األشـخـاص الـذين يـعـانـون ظـروفا
مــعــيـشــيـة صــعــبـة فـي أحـد أفــقـر

بلدان العالم.

وفـي بانت الـقريـة الـتي يبـلغ عدد
ســكـــانــهــا حــوالى ثــمــانــيــة آالف
نـسـمة الحظ الـعديـد من القـروي
وبـيـنـهم أحـمـد ظـهـور الـعـديد من
ــوالـيـد اجلـدد حــاالت تـشـوهـات ا
وإجــهـاض الــنـسـاء بــعـد انــتـشـار

نشاط التعدين.
ـسـكن أحـمـد وفـي مـنـزل مـجـاور 
قـــال عـــوض عـــلـي حـــامالً ابـــنـــته
الـبالـغة 8 سـنوات نـفيـسة (ابـنته)
ت بصورة ولـدت طبيـعية جـدا و
عــاديــة وعــنــدمــا بــلــغت الــثــالــثـة
صــارت ال تـقـوى عــلى احلـركـة وال

احلديث.”
مـن جــانـــبه قـــال اجلـــعـــلي عـــبــد
الـعـزيـز وهـو نـاشط مـجـتمـعي في
قــريـة بـانت “مــنـذ خـمس سـنـوات
ومع انـتـشـار الـكرتـة بـدأت تـظـهر
والدات مـشوهة وعمليات إجهاض
مــشـيـرا إلى أنه في الـعـام ولـد 22

. طفال مشوه
وأظــهــر تــقــريــر صــدر فـي كــانـون
الــثـاني/يــنـايــر عن مـجــمـوعـة من
الـبـاحثـ السـودانيـ أن حوالى
450 ألـف طن من مخـلّـفـات تـعدين
لـيئـة بالزئـبق تنـتشر في الـذهب ا

نطقة في والية نهر النيل. ا
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