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عزا خبـير امـني  اخلرق االمني
في قاطع مطيبيـجة في محافظة
صالح الــدين  الــذي اســفــر عن
اسـتشـهـاد واصـابة  13عنـصرا
مــنــســوبــا الى قــوات الــشــرطــة
الى ضــعف اجلــهــد االحتــاديـــة 
فــيــمــا اكــد ان االســتــخــبــاراتي
عـنـاصـر داعش غـيـر قـادرة عـلى
ــــواجـــهــــة وانـــهــــا تــــتـــربص ا
ــنــاطق حتـتــاج الى عــمـلــيـات
امـنـيـة لـلـقـضـاء عـلى احلـاضـنـة
الــتي يـــنــطــلــقــون مـــنــهــا لــشن
اخلـروقـات االمـنـيـة. وقـال عـماد
عـــــلــــــو لـ (الـــــزمــــــان) امس  ان
(عنـاصـر داعش غيـر قـادرة على
بـعـد مـواجـهـة الـقـوات االمـنـيـة 
انـكسـارها واالطـاحـة بقـياداتـها
لـــكــــنه حتـــاول شن الـــبـــارزاني
ـنــاطق الـرخـوة اعـتــداءات في ا

وبـالـتـالي فإن ذلك اسـتـخبـاريـا 
يــحـــتــاج الى اطـالق عــمـــلــيــات
واسـعـة لــتـطـهـيـر هـذه االراضي
الوعرة التي تختبئ بها) وتابع
ان (لـم نـــســــجل خـالل االشـــهـــر
ــــاضــــيــــة اي خــــرق في هــــذه ا
وهــــذا يـــدل عـــلى ان ـــنـــاطق  ا
الــتـنـظـيم يـنــفـذ اعـتـداءاته بـعـد
مــراقــبــة الـــنــقــاط الــعــســكــريــة
والــتـعــرض عـلـيــهـا في مــا بـعـد
مستـغال ضعف الرؤيـة) مؤكدا
ان (زيـارة رئـيس اركـان اجلـيش
الـفـريق االول الـركن عـبـد االمـير
رشـــيــد يـــارالـــله قـــبل ايـــام الى
شـــــمـــــلت قـــــاطع احملـــــافـــــظــــة 
مكيـشيفـة واالطالع على الوضع
االمــني وانــتــشــار الــقــطــعـات)
وتــابع ان (قـــاطع مــطــيـــبــيــجــة
بـحاجـة الى تـعـزيـزات عسـكـرية
واجــهــزة رؤيــة لــيــلــيــة لــرصــد
ـا حتــركــات عــنــاصــر داعـش 

يــسـهم ذلك فـي احلـد من نــشـاط
اجلـمـاعــات االرهـابـيـة وحتـيـيـد
حتـركــاتـهـا السـتــهـداف الـقـوات
ـــنــاطق الــرخــوة االمــنــيــة في ا
امنيا واستخباريا). ووصل وفد
أمني رفيع الى احملـافظة امس
للوقوف على مالبسات التعرض
الـداعـشي واسـتـشـهـاد واصـابـة
عــــدد من عــــنـــاصــــر الـــشــــرطـــة
االحتــاديــة. وقـال بــيــان خلـلــيـة
اإلعالم األمني تلقته (الزمان) ان
(وفداً أمـنـيا رفـيـعاُ يـضم رئيس
أركـــان اجلــــيش ونــــائب قــــائـــد
ـشتركـة وقائد قوات العمـليات ا
الشرطة االحتادية وقائد القوات
البرية وصل الى قـاطع عمليات
عـرفة مالبسات اخلرق سامراء 
االمني الـذي ادى الى اسـتشـهاد
ـنتـسـب في وإصـابة عـدد من ا
احــد نـقــاط الـشــرطـة االحتــاديـة
ـــنــــطـــقــــة اجلالم فـي قـــضـــاء

الدور) واشار الى ان (القطعات
األمـنـيـة ستـعـمل عـلى مـحـاسـبة
ولن ــتــورطـ بــهــذا احلـادث  ا
ـــر دون أن يــكــون الــقــصــاص
الـــــعــــــاجـل من الــــــعـــــنــــــاصـــــر
الداعـشيـة). واستـشهـد ستة من
عــنــاصـــر الــشــرطـــة االحتــاديــة
وأصــيب  7آخــرون فـي هــجــوم
وقع فــجـر االربـعــاء في مـنــطـقـة
نـــائــــيـــة تـــقع عــــلى بـــعـــد 140
كــيـلـومـتـرا شــمـال بـغـداد. وقـال
مـصـدر امــني في تـصـريح امس
ان (ســتـة عـنــاصـر من الــشـرطـة
االحتـاديـة اسـتـشـهدوا وأصـيب
اثــر اعــتـداء  7آخــرون بــجــروح
داعش علـى نقـطة امـنيـة استـمر
أكـثـر من سـاعـة).ووقع الـهـجـوم
في مـنـطـقة ال تـزال تـنـشط فـيـها
خـاليــا داعش. وتــنــفّــذ الــقــوات
الحـقة جيوب عـمليات  احمللية 
داعـش فـي الــــــــــتـالل واالراضـي

حـيث ــنـاطق الـوعــرة في هـذه ا
اطلـقت اول امس عمـليـة واسعة
ـطـاردة التـنـظـيم في جـبـال قره
جـوخ. في تـطـور  طـالب رئـيس
التيار الصـدري مقتدى الصدر 
تـحدة برفـع شكـوى لـدى األ ا
بالـطرق الرسـميـة وبأسرع وقت
ردا على االعتداء التركي. كن 
وقــــــال فـي تــــــغــــــريـــــــدة عــــــلى
تـويـتـر(ضرورة إلـغـاء االتـفـاقـية
األمـنـية مع تـركـيـا ما لم تـتـعـهد
بـعدم قـصف األراضي الـعـراقـية
إال بــــعــــد إخــــبــــار احلــــكــــومــــة
واالستـعانـة بهـا إذا كانت هـناك
تـــهــديــدات قــرب حــدودهــا). من
دعـــا رئــــيس مـــجـــلس جـــابـــنه 
الـنــواب مـحـمـد احلــلـبـوسي في
تـغـريـدة عـلى تـويـتـر (احلـكـومة
إلى إتـــخــاذ اإلجـــراءات الالزمــة
للتحقـيق في قصف دهوك). كما
ــــــقــــــراطي دان احلــــــزب الـــــــد
القصف . وقال في الكردستاني 
بــــيــــان امس (نــــدين الــــقــــصف
الــتــركي عــلى زاخــو  ونــطــالب
انـقــرة بـالــكف عن ازهـاق ارواح
االبريـاء). واوفـدت احلكـومة في
وزيـــر اخلــارجـــيــة وقـت ســابق 
شـتركة ونائب قـائد العـملـيات ا
والـسـكـرتيـر الـشـخـصي لـرئيس
الـــوزراء وقـــائــــد قـــوات حـــرس
احلــــدود إلى مــــكــــان الـــقــــصف
لــلـــتــحـــقــيق بـــاحلــادث وزيــارة
اجلـــرحـى.وبـــلـــغت حــــصـــيـــلـــة
الـــــقـــــصف الـــــذي اســــتـــــهــــدف
مجـموعـة من السـياح في قـضاء
ـــحـــافـــظـــة دهـــوك 31 زاخـــو 
شــخــصــا بــ شــهــيــد وجــريح
.وأفـــادت مــــصـــادر أمــــنـــيـــة ان
(قــــــــوات اجلـــــــيش الــــــــتـــــــركي
استهـدفت قرية بـرخ السيـاحية
في القضاء حيث اودى الهجوم
بـاسـتـشـهاد  8اشـخـاص وجرح
 32اخـرون). بـدوره  قـال مـديـر
ناحية دركار دلشـير عبد الستار
ان (مصـيف برخ شمـال النـاحية
بــقـضـاء زاخــو تـعــرض لـقـصف
ـــا ادى الى ســقــوط مـــدفــعي 
أربع ضــــحــــايـــا مـن الـــســــيـــاح
وإصـــابـــة عــــدد كـــبـــيـــر مـــنـــهم

بجروح). 

عــلى تـعــزيـز قــدراتـهــا) ومـضى
تسوي وي الى الـقول ان (تعاون
الــبــلـدين يــنــصب عــلى حتــسـ
مـــعـــيـــشـــة الـــشــــعب الـــعـــراقي
ومــسـاعــدة احلـكــومــة في إعـادة
الــقــدرة الــصــنــاعـيــة فــضالً عن
االســهـــام في حتــقــيـق الــتــحــول

االقتصادي). 

تــعـــمل في الــعـــراق تــهــدف الى
إجــــراء الــــتـــعــــاون مع اجلــــانب
الــــعــــراقي ولــــيـس فـــقـط اجـــراء
عمـلـيات الـبـيع والشـراء) وتابع
ان (الـتعـاون بـ الـبـلـدين يصب
والسيما ان في مصلحة الطرف
الـصـ لـديــهـا خـبـرة كـبـيـرة في
مجال الـتنـمية وسـتساعـد بغداد
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اكد الـسفيـر الصـيني لـدى بغداد
أن بالده ســتـسـاعـد تـسـوي وي 
الـــعـــراق عـــلى زيـــادة قـــدرته في
مجال التنمية فيما أشار الى أن
الـتعـاون بـ الـبلـدين يـركـز على
ثالثة محاور ابرزها عدم التدخل
بـــالـــشـــؤون الــداخـــلـــيـــة.  وقــال
تـسـوي وي خالل اجـتـمـاع عـقده
عــــبـــر مـــنـــصـــة زوم  حـــضـــرته
(الـــزمــــان) امس أن (احلـــكـــومـــة
الصيـنيـة حتترم سـيادة وسالمة
واضــــاف ان أراضـي الــــعــــراق) 
(بالده لـن تــتـــدخل في الـــشــؤون
الـداخــلـيـة لـلــعـراق وتـدعم قـرار
مـشــددا عـلى احلـكــومـة فـي ذلك)
(أهمية تـنميـة العالقات الثـنائية
بــــ الــــبـــلــــدين) ولــــفت الى ان
(جمـيع الشـركات الـصيـنيـة التي
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باشرت اللجنة التي كلفها االطار
بــتــدراس اســمــاء الــتــنـــســيــقي 
بـعد ـرشحـ لـرئـاسة الـوزراء  ا
اتـــفــــاق اركـــانه عـــلـى  تـــرشـــيح
شخـصـية مـقبـولـة تمـثل كل قوى
مع قــبـول تــرشـيح وزراء االطـار 
مـن الـــكــــتــــلـــة الــــصــــدريـــة وفق
اســتــحــقــاقــهم االنــتــخــابي قــبل
االنـــســــحـــاب واالســـتـــقـــالـــة من
فـيـمـا يـواصل احلـزب ـان  الـبر
الــكـرديـ مــبـاحــثـاتــهـمــا بـشـأن
اختيـار رئيس اجلـمهـورية. وقال
بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
ــــقـــراطي (رئـــيـس احلـــزب الـــد
الكـردسـتـاني مسـعـود الـبارزاني
اســـتــــقـــبل في مــــصـــيف صالح
الــديـن رئــيس االحتـــاد الــوطــني
الــكـردســتــاني بــافل الـطــالــبـاني
حيث جرى بـحث مسألـة تشكيل
احلكومة واخـتيار مرشح االكراد
لــرئـــاســة اجلــمــهــوريــة). فــيــمــا
ان يكون رجحت مـصادر نيـابيـة 
هذا للقاء حاسماً خلالفا وحتديد
مـرشح تــسـويــة لـلـمــنـصب. وفي
اسـتــقـبل رئــيس ائـتالف بـغــداد 
ــالــكي دولــة الـــقــانــون نـــوري ا

تحدة ثلة األم الـعام لأل ا
في الـعـراق جــيـنـ بالسـخـارت.
وجرى خالل الـلـقاء (الـتداول في
ـسـتـجدات مـخـتلـف القـضـايـا وا
الـــســـيـــاســـيـــة واالمـــنــيـــة الـــتي
نطقة  فضال يشهدها العراق وا
عن احلـوارات اجلـاريـة لـتـشـكـيل
الكي احلكومـة اجلديدة) واكـد ا
ان (قــــــوى االطـــــار وحـــــلـــــفـــــائه
مـصـممـون عـلى تـشـكـيل حـكـومة
خدمـيـة منـسـجمـة وتـلبي طـموح
الــعـراقــيـ جــمــيـعــا) وتـابع ان
(االطـــار حـــقق تـــقــدم كـــبـــيــر في
مـوضـوع مـرشح رئـاسـة الـوزراء
ـكــلـفـة بـدراسـة بـدأت الـلــجـنـة ا
حيث رشـح اعـمالهـا  اسمـاء ا
لف والبدء قرر حسم هذا ا من ا
في الــيــات تــشــكــيل احلــكــومـة)
مــــجـــددا الـــدعــــوة الى (الـــقـــوى
الــكــرديــة حلــسم مــرشح رئــاسـة
اجلـمـهوريـة سـريـعـا). كـمـا بحث
رئيس قوى الدولة الوطنية عمار
مع بال سـخارت تـشـكيل احلكـيم 
قبلة. وقال بيان امس احلكومة ا
ان (اجلـانـبـ اسـتـعـرضـا مـسار
تشكـيل احلكومـة واإلستحـقاقات
ــقــبـــلــة) وشــدد احلــكــيم عــلى ا
(أهـمــيـة تـشــكـيل احلــكـومـة وفق
مـــعــايــيـــر مــحــددة فـي اخــتــيــار

رئـيـسـهــا وأطـرافـهـا ووزرائـهـا)
داعـــيــا الى ان (يـــكــون تــشـــكــيل
نسـجم من الشخصيات الفريق ا
الكـفوءة والـنزيـهة). وكـانت قوى
عــقــدت االطــار الــتــنــســيــقي قــد 
اجتمـاعا بحضـور رئيس حتالف
الفتح هادي العامـري بعد تماثله
لـلـشـفـاء من كـورونـا. وقـال بـيـان
تلقته (الزمان) امس ان (العامري
عـدم جـددا تـأكـيــدهـمـا ـالـكـي  وا
ـنصب رئـاسة الوزراء التـرشيح 
وابـديــا تـفـهــمـاً كـبــيـراً ومـرونـة

عـــالــيــة فـي ضــرورة الــتـــعــجــيل
ــنـــاسب ـــرشـح ا بـــحـــسم إسم ا
رحلة احلالية ) وشدد لظروف ا
ـرشح لن يكون البيـان على ان (ا
بل مـحـسوبـاً عـلى جـهـة مـعـيـنة 
او هــو مـــرشح كل قـــوى اإلطــار 
ــرشح عـلى أي حتـتــسب نـقـاط ا
جهة لكي ال يـكون مديـناً لها  بل
هو من كل االطار ولكل العراق )
وتابع ان (االجتماع شهد االتفاق
عـلى أن تـكـون الـقـيـادة جـمـاعـيـة
ــصـيــريـة في اتــخـاذ الــقـرارات ا

والـســتـراتــيـجــيـة في االتــفـاقـات
الـــســـيـــاســـيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة
واالجــتــمــاعــيــة  وتــتـرك االدارة
لــــــرئــــــيس الــــــوزراء وفــــــريــــــقه
الـوزاري) مـؤكـدا انه ( حتـديد
مــعـــايــيــر الخــتـــيــار الــوزراء من
نــاحـيــة الـكــفــاءة والـنــزاهـة وان
ــكـــونــات تـــعــمـم عــلى جـــمـــيع ا
الـكرديـة والـسـنـية وغـيـرهـا التي
تــــشـــــتــــرك بـــــاحلــــكـــــومــــة دون
مع قبـول ترشيح وزراء استـثنـاء
مـن الـــكــــتــــلـــة الــــصــــدريـــة وفق
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شـارك نــصف مـلــيـون طـالب في
بــاداء بــبـــغـــداد واحملــافـــظـــات 
االمــتــحــانــات الــوزريــة لـلــصف
وسط اجواء السـادس اإلعـدادي
حـارة ومـرهـقة وانـقـطـاع الـتـيار
الـكـهـربـائي في اربع مـحـافـظات
جــنـــوبــيــة وقـــال بــيــان تـــلــقــته
(الـزمـان) امس ان (اإلمـتـحـانات
الــتـي انــطــلق امس بــدون قــطع
سـتستـمر حتى خدمة االنـترنت 
ـقـبل) الـســادس من شـهــر آب ا
واضـــاف ان (وزارة الـــتــــربـــيـــة
تــتـابع خـطــتـهـا بـالــتـنـسـيق مع
حـيث اتـفقت مع خمس وزارات 
وزارة الــكــهــربـــاء عــلى ضــمــان
ـطلـوبـة  وعدم تـوفيـر الـطاقـة ا
ـــــراكــــز قـــــطع الـــــتـــــيـــــار عـن ا
اإلمتحانية). بدوره  اكد الوزير
عـلي حـمـيـد الـدلـيـمي مـواصـلـة
السعي في تسهيل سير العملية
اإلمتـحـانيـة لـلسـادس االعدادي.
وقـــال خالل تـــفــقـــده الـــقـــاعــات
يـرافـقه مـديـر عـام االمـتـحــانـيـة 
تــربــيــة الــكــرخ الــثــانــيــة قــيس
هـو الـكـالبي ان (هـدف الــزيـارة 
لإلطالع عـلى سيـر اإلمـتحـانات
ـا ومــحــاولــة إزالــة الــعــوائـق 
يـــخـــدم مــصـــلـــحـــة الــطـــلـــبــة).
وتـــواصل مالكـــات الـــكـــهـــربـــاء
اصالح عــارض فــني عــلى أحـد
أدَّى النفـصال اخلطـوط النـاقلـة 
مــنـظــومـة الـطــاقـة في الــبـصـرة
أعــلــنت ومــيــســان. وفي واسط 
دائـرة تـوزيع كـهـربـاء احملـافـظـة
عودة التـيار الـكهربـائي لبعض
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وفازت بعدها بعضوية مجلس الدوليِ مـن أجل العدالةِ 
النـواب لدورت تـشريعـيت االولى والـثانيـة كشخـصية
مـسـتـقــلـة  ثم عـيـنت سـفـيــر مـفـوض فـوق الـعـادة لـدى
االردن لـلمدة  2016 الى 2019 وبـعدهـا رئيس دائرة
فـقـد اخـتـيـر سـفـيـر اوربـا فـي الـوزارة. امـا الـبـرزجني 
لـلعـراق  في لـبـنان لـلـمدة من  2009 الى 2013 ومن
ثم ســـفـــيـــر لــــدى رومـــانـــيـــا لـــلـــمـــدة بـــ  2013الى
2015كمـا شـغل مـنـصب مـدير دائـرة حـقـوق االنـسان

في الوزارة. 
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وافق رئـيس الـوزراء مصـطـفى الـكـاظـمي عـلى تـكـليف
رئيـسة دائرة اوربا في وزارة اخلـارجية صفـية السهيل
ـهام وكيلي وسفـير العراق لـدى قطر عـمر البرزجني 
الـوزارة. واطــلـعت (الـزمـان) عـلى وثــيـقـة جـاء فـيـهـا انه
تقـرر تـكلـيف السـهيل (استـنادا الى مـوافـقة الـكاظـمي 

هام وكيل الوزارة لكل منهما). والبرزجني 
ـدير الـتنـفيذي  شـغلت الـسهـيل عام  2000 مـنصب ا
لـقسم الـشـرق االوسط والعـالم االسالمي في الـتـحالف

ــثــلـي اجلــامــعــات ورؤســـاء و
اجلـنــوبــيـة وأعــضــاء الـلــجــنـة
ـــكــلــفـــة بــاإلشــراف الــوزاريــة ا
تـابـعة).من جـانـبه  اكد عـبد وا
الصـاحب ان (اجلـامعـات تمـتلك
كــفـــاءات وطــاقـــات قـــادرة عــلى
إدارة وحتـقـيق بـرامج الـتـنـمـيـة
ـسـتـدامة مـشـدداً عـلى أهـمـية ا
ــــؤســـــســــات الـــــتـــــعــــاون مـع ا
نظـمات الدولـية في مجاالت وا
دعم الـبــنى الــتـحــتـيــة وتـوفــيـر
ـسـؤولـة ـنـاخـات اإليـجـابـيـة ا ا
عن خـدمـة اجملــتـمع) ولـفت الى
ــنــحــة اخلــاصــة ان (بـــرنــامج ا
ـــــبــــادرة يـــــدعم جتـــــهــــيــــز بــــا
وتـعـزيـزمـركـز ابـحـاث الـبـيـئة و
تـجـددة في اجلامـعات الطـاقـة ا
اجلــنـوبــيـة) مــبـيــنـاً ان (اطالق
ــنــحــة تـــعــد خــطــوة بــإجتــاه ا

الشـراكات الـعلـميـة والتـعلـيمـية
ـتـطـلـبات ـنـتـجـة الـتي تـلـبي ا ا
عاصرة وتفتح اجملال عرفية ا ا
خللق فرص التعاون العلمي في
اجملــــــاالت احلــــــيــــــويــــــة ودعم
اخلــدمـــات الــتـــعــلـــيــمـــيــة) من
جـانـبـهـا قـالت رومـانوسـكي ان
بـادرة مهمـة وتركز على (هذه ا
اجملــاالت الـــبــيـــئــيــة والـــطــاقــة
ــتــجــددة الــتي تــشــكل هــدفــاً ا
أســاســيـاً مـن أهـداف الــتــنـمــيـة
ستدامة ). كما فتحت الوزارة ا
نــافـذة الـتــقـد الى اســتـمـارتي
تعديل الترشـيح وقبول خريجي
اضي. وقـال بيـان تلـقته العـام ا
(الـــزمــــان) امس ان (الــــتــــقـــد
اإللــكــتـرونـي الى االسـتــمــارتـ
مـستـمـر ضـمن القـنـات الـعـامة
وذوي الــشــهـــداء عــبـــر بــوابــة
تـابعة الدراسات والـتخـطيط وا
ـقبل). حتى يـوم األحد  21اب ا
اعــلـنـت كــلـيــة الــسالم الى ذلـك 
الكات حـاجتهـا إلى ا اجلامـعة 
تــدريــســيــة من حــمــلــة شــهــادة
ــاجــســـتــيــر والـــدكــتــوراه من ا
األخـــتــــصــــاصــــات الــــطــــبــــيـــة
والهـندسـية واالنـسانـية. وقالت
اطـلـعت عـلـيه الـكـلــيـة في بـيـان 
(الـزمـان) امس (نـدعـو الـراغـب
ن تتوفر فيهم شروط التعي
ـــطــلـــوبــة إلى تـــقــد األوراق ا
جلان اجلامعة اخملتصة بحسب
األختصـاصحيث سيتم مـقابلة
تـقـد الى التـعيـ على مالك ا
الــكــلــيــة بــدءا من يــوم الــســبت

قبل).  ا

ــنــاطق بـشــكل تــدريـجي. كــمـا ا
شهدت مـحافظة ذي قـار انقطاع
بحسب تام للـطاقة في احملافـظة
مــصــدر. عــلى صـــعــيــد مــتــصل
اطـلـقت وزارة الــتـعـلـيم الـعـالي
ـــنـــحـــة والـــبـــحـث الـــعـــلـــمي ا
ــبـادرة األمــريــكـيــة اخلـاصــة بـا
الـداعـمـة لـلجـامـعـات اجلـنـوبـية
في مــجــاالت الـبــيــئــة والــطــاقـة
ــتــجــددة. وذكــر بـيــان تــلــقــته ا
(الـــــزمــــــان) امـس ان (الـــــوزارة
بـالــتــنـســيق مع هــيـئــة الــبـحث
والتبادل الدولي ايركس اطلقت
بادرة ضـمن احتفـالية اشرفت ا
ــنـظــمــة) واضـاف ان عــلــيـهــا ا
(احلــفـل حــضـره الــوزيــر نــبــيل
كـاظم عــبـد الـصـاحب وسـفـيـرة
ـتحدة األمريـكية لدى الواليات ا
الــعــراق آلــيــنـــا رومــانــوســكي
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والـصحـة والتـزامهـا بتـوفير  3جـرعات من الـلقـاح لكل
شخـص مشـمـول بـالـتطـعـيم). وسـجـلت الوزارة امس 
 4247 إصـابة بفايـروس كورونا مـقابل شفاء 3473
ـوقف الوبائي حالـة وبواقع ثالثـة وفيات جـديدة. وقال ا
اليـومي الذي اطـلعت عـليه (الزمـان) امس ان مخـتبرات
الـوزارة في بغـداد واحملـافظـات سـجلت  4247إصـابة
بـفـايـروس كـورونـا مـقـابل شـفـاء  3473حـالـة وبـواقع
ثالثة وفيات جديدة) واشار الى ان (اكثر من  17الف

ضادة لكورونا).  شخص تلقى جرعات اللقاح ا
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تــتـدارس وزارة الــصـحــة إطالق اجلـرعــة الـرابــعـة من
تحدث بأسم الوزارة سيف البدر لقـاح كورونا. وقال ا
في تـصريح امس إن (إطالق اجلـرعـة الرابـعة من لـقاح
كـورونا مـازال قـيـد الدراسـة) مـؤكـدا انه (لم يـتم حتى
اآلن الوصـول الى مستوى تلقـيح جديدة ضمن اجلرعة
ـواطـن ـئة من ا الثـالـثـة) وتابع ان (أقل من نـصف بـا
تـلـقـوا اجلـرعـة الـثالـثـة) ولـفت الى ان (هـذه الـنـسـبة ال
بــرغم اجلــهــود احلـكــومــيـة ــسـتــوى الــطــمـوح تــرتــقي 

اســتــحــقــاقــهم االنــتــخــابي قــبل
االنسحـاب واالستـقالة ) ورفض
ألي إســــاءة ضــــد قــــادة االطــــار 
ـــرجــعــيــة الــديـــنــيــة واحلــشــد ا
الشعـبي ورئيس التـيار الصدري
مـــقــــتــــدى الــــصــــدر  مـــؤكــــدين
(ضـرورة االحـتـكــام الى الـقـضـاء
والــــقــــانــــون  وعـــلـى اجلـــمــــيع
ــســؤولــيــة وضــبط الــتــحــلي بــا
الــــنـــفس ومــــنع الــــتـــجـــاوزات).
واقـتـرح الــسـيـاسي مــحـمـد عـبـد
ان تفتح الـهيئة اجلبار الشـبوط 
ـانيـة للـمـكون الـشيـعي باب البـر
الـتـرشـيح لـتـولي مـنـصب رئـيس
الــوزراء.وقـــال في بــيــان تـــلــقــته
(الـــزمـــان) امس (فـــتح الــهـــيـــئــة
ـانيـة للـمـكون الـشيـعي باب البـر
الـتـرشـيح لـتـولي مـنـصب رئـيس
يحق لـكل من تتـوفر فيه الوزراء 
الشروط الـتي يتم االتـفاق علـيها
ان يـرشح نـفـسه) واضـاف (على
الــهــيــئــة ان تــقــوم بــالـتــصــويت
ــراحل عــدة عــلى الــتــســقــيــطي 
رشـحة حلـ التوصل االسمـاء ا
ثم الى اخــتــيـار اسـم واحـد فــقط
عـمــلـيــة تـقـد جتـري بــعـد ذلـك 
ــرشـح الــفــائــز وتــكــلــيــفه اسم ا
حــسب الـســيــاقـات الــدسـتــوريـة

عتمدة).  ا UI¡∫ مسعود البارزاني يلتقي في مصيف صالح الدين رئيس االحتاد الوطني الكردستاني

≈ŸUL²ł∫ السفير الصيني خالل اجتماع افتراضي 
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عدة أبـرزهـا الطـاقة والـبـناء والـنفط
والـــزراعــة. وربط مـــراقــبـــون  قــرار
بالـقـمـة الـتي عـقدت قـطع الـعالقـات 
خرجت ب ايـران وتـركـيا وروسـيـا 
بتـوصـيات بـشأن الـوضع الـقائم في

سوريا . 
وجـاء فـي الـتـوصــيـات ان (الــرئـيس

عقـد قـمة االيـراني ابراهـيم رئـيـسي 
اسـتـثـنـائـيـة في طـهـران مع نـظيـريه
الــــــتــــــركـي رجب طـــــــيب اردوغــــــان
بـحـثت ــيـر بـوتــ  والـروسي فالد
الـــوضع فـي ســوريـــا قـــبل اي عـــمل
والـتـشـديـد عـلى تـعـزيـز تـركي فـيـهـا
مع تـاكــيـد عـلى الـتــنـسـيق الــثالثي 

دولة تقدم على ذلك بعد روسيا التي
اضي اعترفت بهما في 21 شباط ا

قـبـيل بــدء غـزوهـا ألوكـرانـيـا في 24
رة من الـشهـر نـفـسه.ولم تـكن تـلك ا
االولى التي تـنـضمّ فيـهـا دمشق إلى
مـــوســـكـــو إذ اعــتـــرفت احلـــكـــومــة
ـنـطـقـتي الـسـوريـة في أيـار 2018 
أبخازيا وأوسيتيا االنفصاليت في
جـورجــيـا الـواقــعـتـ حتـت الـنـفـوذ

الروسي.
ÍdJ Ž Ÿ«e½

وتـــعـــد مـــوســـكـــو من أبـــرز داعـــمي
دمـشق وقدمت لـهـا مـنذ بـدء الـنزاع
في الـــعــام 2011 دعـــمــاً عـــســكـــريــاً
واقتـصـادياً ودبـلـوماسـيـاً والسيـما
حــــيث فـي مـــجــــلـس األمن الــــدولي 
مــنـعـت مـشــاريع قــرارات عــدة تـدين
الــــنـــظـــام الـــســـوري. كـــذلك اســـهم
تـدخـلـها الـعـسـكـري في سـوريـا مـنذ
ـاضي 2015 بـقــلب مــيـزان أيـلــول ا
الــقـوى في الــنـزاع لــصــالح اجلـيش
الــســوري مـــا مــكّــنه من اســتــعــادة
الــســـيــطــرة عــلى مــنــاطق واســعــة.
ووقــعت مــوســكــو خـالل الــســنـوات
ـاضيـة اتـفاقـات ثـنائـيـة مع دمشق ا
وعــقـوداً طــويــلـة األمــد في مــجـاالت
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تخصيصات تنمية األقاليم وبسعة
18 صـــــفـــــا وبـــــثـالث طـــــوابق مع
الـــــــتــــــأثـــــــيـث وجــــــنـــــــاح لإلدارة
ومــخــتــبــرات وأجــهــزة حــاســبـات
وســـاحــــة لالنـــتــــشـــار وحــــديـــقـــة
ومـجامـيع صـحـيـة وأجهـزة تـبـريد
وتـدفئـة وبـرادات للـمـياه ومـجـهزة
درسـية ـسـتلـزمـات ا بالـرحالت وا
احلديثة) واكد دواي ان (احملافظة
دشـنـت حالل هـذا الــعـام نــحـو 15
مدرسة جديدة وسيتم افتتاح عدد

بغداد

°°ÆÆ t H½ vKŽ ¡d*« p×C¹ b Ë

 —bB « 5 Š

بغداد
‰UF « b³Ž dHE

مسار أستـانا في التـسوية السـلمية
ستدامة لألزمـة السورية) مؤكدا وا
(اهــمــيـة االلــتــزام بــسـيــادة ســوريـا
واســـتــقاللـــهــا ووحــدتـــهــا وسالمــة
أراضــــيـــهـــا حـــسب مـــيـــثـــاق األ
ـــتــحــدة وكــذلك الــتـــصــمــيم عــلى ا
ــكـافــحـة اإلرهـاب مــواصـلـة الــعـمل 
بـجـمـيع أشـكـاله ومـظـاهـره خـاصـة
اضـــافــة الى رفض شــمـــال ســوريــا 
جـمـيع مـبـادرات احلـكم الـذاتي غـيـر
ــشـروعــة والــهـادفــة لالتــنـفــصـال ا

بحجة مكافحة االرهاب).
dL²  ÊËUFð

ـســتــمـر من داعــ الى (الــتـعــاون ا
أجل الـقـضـاء عـلى كـافـة اجلـمـاعـات
ؤسسات والكيانات اإلرهابية مع وا
تــعـزيـز الـعــمـلـيــة الـسـيـاســيـة الـتي
يـقـودهـا السـوريـون وتـسـهـيـلـها في
ـــتــحـــدة) وطــالب الـــرؤســاء األ ا
بـ(تسـهيل الـعودة اآلمـنة والـطوعـية
لالجئ والنازح ودعوة للمجتمع
الدولي للـمسـاهمة إلعـادتهم ودعوة
اجملــتـمـع الـدولي الدانــة الــهـجــمـات
العسـكرية اإلسرائـيليـة على سوريا
النها تنتهك القانون الدولي وسيادة

سوريا على اراضيها).
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على عرضت بعـثة الـناتو في بـغداد 
تـدريب مـســتـشــاريـة االمن الـقــومي 
وتـأهـيل الــقـوات احملـلـيـة في مـجـال
فيمـا شدد رئـيسا االمن السـيبرانـي 
عـلى االقــلــيم وحـكــومــة كـردســتــان 
ضـرورة ايــجـاد الـيـة مــنـاسـبـة وحل
مـشـاكل بــغـداد واربـيل وفق احلـوار
فـيـمـا بـحـثـا مع الـسـفـيـر الـفـرنـسي
اوضــاع ســنـجــار وســبل مــواجــهـة

مخاطر داعش. 
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(رئـيس االقـليم نـيـجـرفـان الـبارزاني
السـفير الفرنسي استقبل في اربيل 
وجرى لـدى بـغـداد إيـريك شـوفـاليـه 
بـحث بـحـضــور الـقـنـصل الـفـرنـسي
مـســتــجـدات أولــيــفـيـه ديـكــوتــيـنـي 
األوضـاع الــسـيــاسـيـة واألمــنـيـة في
الـــعـــراق ومــســـاع اخــتـــيـــار رئــيس
اجلــمــهــوريــة وتــشــكــيـل احلــكــومـة
ـقبـلـة فـضال عن التـطـرق لـعالقات ا

بغداد وأربيل).
ولــــفت الـى ان (االجـــتــــمــــاع نـــاقش
ثلها داعش مواجهة اخملاطر التي 
ــتـــنــازع ـــنـــاطق ا والســـيـــمــا في ا
عليـها وكذلك تـطورات االوضاع في
ســــنـــــجــــار الـــــوضع فـي إالقــــلـــــيم

الـــــتـــــحـــــالـف الـــــدولـي دعم قـــــوات
البيشمركة ومـساندتها). وفي بغداد
 استـعرض مـستـشار األمن الـقومي
قاسم األعـرجي مع قائـد بعـثة حلف
الـناتـو الـفـريق جـيوفـاني ايـنـوتشي

عمل البعثة في العراق. 
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(اللقـاء استعـراض عمل بعـثة حلف
الـنـاتـو في الـعـراق فـضال عن بـحث
اســـتــــمـــرار الـــتــــعـــاون فـي مـــجـــال
االســتــشـارة والــتــدريب إلى جــانب
شتركة ـلفات والقضـايا ا مناقشة ا
وتـــداعـــيــــات احلـــرب األوكــــرانـــيـــة

الروسية).
وأكد األعـرجي أن (اسـتـمـرار احلرب
ألـقى بـظالله الـروســيـة األوكـرانـيــة 
عـلى األزمـات في الـعـديـد من الـدول
مــجـددا تـأكــيـد أهـمــيـة الــلـجـوء إلى
مـــــنــــطـق احلــــوار فـي حل األزمــــات

الدولية).
وشـــــدد االعـــــرجـي عـــــلى (ضـــــرورة
االستـفـادة من خبـرات حـلف النـاتو
لـلـعـمل مع اجلـهـات األمـنـية) ولـفت
الى ان (خطـر داعش اإلرهابي مازال
أعــرب قـائـد مــسـتـمــرا). من جــانـبه 
بعثة الـناتو عن (تـطلع بعثـته للعمل
مع مـــؤســســـات الـــدولـــة األمـــنـــيــة
لـتحـقـيق نـتائج مـلـمـوسة والسـيـما

ــتــورطــ  الحــقــة واعــتــقــال ا
ونــصـب الــســيــطـــرات في الــطــرق
ـنـع تسـلل الـرئـيـسـة والـنـيـسـمـية 
ــتـاجــرين بــاالخـشــاب وصـنــاعـة ا
مـشيرا الى الفـحم غيـر القـانونـية)
ان (الــســمــاحــات اخلــضــراء تــعــد
ثـــروة وطــــنــــيـــة وان احلــــكــــومـــة
متوجهة حاليا لزراعة االشجار في
ـــنــاطق الــصــحــراويــة لــتــعــزيــز ا
الـغـطـاء االخـضـر وحـمـايـة الـبـيـئة
والقضاء على مسببات التصحر).
 كـــمــــا كــــشـف الـــغــــزي عـن إزالـــة
الــــتــــجـــاوزات في شــــارع الــــنـــبي
ابـراهيم اخلـلـيل وسط الـنـاصـرية
ــنــفـذة مع إزالــة مــوقع الــشــركــة ا
للـمجمـعات االستـثمـارية .وقال في
ــنــفــذة بــيــان امس ان (الــشــركــة ا
ـشــروع اجملـمـعـات االســتـثـمـاريـة
تنـصـلت عن وعـودها وتـخـلفت عن
اكـمال اعـمـالهـا  بـعد عـشـرة اعوام
حـيث تسـبـبت ذلك بـجـعل االماكن
اخملــصـــصـــة لــلـــمـــشــروع مـــكـــبــا
للنفايات والتجاوزات) مشيرا الى
ان (االدارة احملـلــيـة بـدأت بــحـمـلـة
كبـرى إلزالـة التـجـاوزات احلاصـلة
عـــــــلـى امالك واراضـي الـــــــدولـــــــة
والــطــرق والــشــوارع الــرئــيــســة)
مؤكدا انه (في حال تكرار التجاوز
سيـتم اتخـاذ االجراءات الـقانـونية

.( بحق اخملالف

ـــشـــاريع األخـــرى ــــدارس وا من ا
ـقــبـلــة وضـمن خــطـة ــدة ا خالل ا
ـبـاشـرة حـيث   ا الـعـام اجلـاري
ــشــاريع تــشـــمل جــمــيع ــئـــات ا
الـقـطـاعـات في عـمـوم احملـافـظـة )
داعيا الى (الهـتمام بـهذه الصروح
الــتـربـويــة والـتــعـلـيــمـيـة وتــوفـيـر
الكات الالزمة لـها لغـرض توفير ا
بـيـئـة مالئـمـة البـنـاءنـا الـطـلبـة في

مسيرتهم التعليمية ). 
مـعـاون احملافظ وحـضر االفـتـتـاح 
لــلـشــؤون الــفـنــيـة ومــعـاون
مـديـر تربـيـة مـيـسـان ومـدير
قــــــــسـم ادارة مـــــــــشـــــــــاريع
احملافظة ومدير قسم األبنية
في تــربـيــة مــيـســان ودائـرة
ــقـيـم والـشــركـة ــهـنــدس ا ا
واطن . نفذة وعـدد من ا ا
وجه مــــحـــافظ ذي الى ذلـك 
قــار مـحــمــد هـادي الــغـزي 
تورط الحقة واعتـقال ا
ــتـاجـرة غـيـر الــقـانـونـيـة بـا
بالفحم في مـناطق احملافظة
ـتــورطـ بـقــطع االشـجـار ا

واالضرار بالبيئة .
 وقــال الــغــزي لت (الــزمـان)
امس  انـه (بــــــعــــــد قــــــيــــــام
مــجـمــوعــة بـقــطع االشــجـار
وحـرقـهـا  في قـضـاء الـفـجـر
   توجـيه  القـوات االمنـية
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قــطع عالقــاتـهـا قـررت دمــشق امس 
ـبدأ الدبـلومـاسيـة مع كيـيف عمالً 
ــثل بـعــد أســابـيع من ــعـامــلــة بـا ا
إقـدام أوكـرانيـا عـلى اخلـطـوة ذاتـها
إثــر اعــتــراف احلــكــومــة الــســوريــة
بــاسـتـقالل جــمـهــوريـتي دونــيـتـسك
ـواليت ولوغانـسك االنفصالـيت ا

لروسيا.
وقــال مــصــدر في وزارة اخلــارجــيـة
الـسوريـة  ان (احلـكـومـة قـررت قطع
العالقات الـدبلومـاسية مع أوكـرانيا
ـثل ــعـامـلــة بـا ـبـدأ ا وذلك عــمالً 
ورداً على قـرار احلـكومـة األوكرانـية

بهذا الصدد). 
ير وكان الرئـيس األوكراني فولـود
أعـــلن في 29 حــزيــران زيـــلــنـــســكي
ـاضي أنّ الـعالقـات بـ أوكـرانـيا ا
وســـوريــــا انــــتــــهت الفــــتــــاً الى أن
(ضـــغــوط الــعــقــوبـــات عــلى دمــشق

ستزداد شدّة). 
وجـاء قـراره بـعـد سـاعـات من إعالن
ســــوريــــا االعــــتــــراف بــــاســــتــــقالل
اجلمهـوريت دونـيتسك ولـوغانسك
االنـفــصـالـيــتـ لـتــصـبح بـذلك أول
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قبلة) بدوره واالنتخابات النيابية ا
اكد شوفـاليه (اهتـمام بالده بتـنمية
الـــعـالقـــات مع الـــعـــراق واالقـــلـــيم)
مـشــددا عـلى (ضــرورة وأهـمــيـة أمن
واستـقرار العـراق في حفظ اسـتقرار
رأى ـنـطـقة كـكل). فـي غضـون ذلك  ا
رئـيس احلـكـومـة مـسـرور الـبـارزاني
ـشـاكل مـعـلـقـة ودون حل أن بـقـاء ا
هـــو تـــأز لـــلـــوضع وال يـــصب في
مــصـلــحـة األمن واالســتـقــرار فـيــمـا
ـشـاكل بـ شـدد عـلى ضــرورة حل ا

على أساس الدستور. 
وذكر الـبيـان ان (البـارزاني بحث مع
شوفاليه سـبل توطيـد العالقات ب

فرنسا واالقليم).
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ودعا الـبـارزاني الى (احـترام مـباد
ـــشــاركــة احلــقـــيــقــيــة الــشــراكــة وا
والــتــوازن والــتــوافق) مــشـيــراً إلى
(مـــوقف االقــلـــيم الــثـــابت جتــاه حل
ـــشـــاكل جـــذريــاً مـن خالل احلــوار ا
ـــوجب الـــدســتـــور) واســتـــطــرد و
شاكل معلقة ودون بالقول ان (بقاء ا
هو تأز للوضع الذي ال يصب حل 
فـي مـــصـــلـــحـــة األمن واالســـتـــقـــرار
) مؤكدا واطـن العراقـي وعموم ا
(اهـمـيـة الـتـصـدي لـلـتـهـديـدات الـتي
يشكلها إرهابيو داعش وان يواصل
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ــا ال تـشـتـهي الـسـفن  شـعـر قـاله ـرء يـدركه جتـري الـريـاح  لـيس كل مــايـتـمـنى ا
وكما يبدو ان تنـبي وراح مثال يقتـدى به كلما لم يـبلغ االنسان مـقصده واهدافـه  ا
تنبي قبل قرون ثل وما قاله ا حال السياسي في العراق اصبح ينطبق عليه هذا ا
من الزمن  اذ ان هـذه االحزاب منت نـفسهـا بالتربـع على عرش الـعراق الى ماشاء
ـغا واالمتيازات الله  واذا بهـا تختلف وتـتصارع فيـما بينـها من اجل مزيد من ا
سـؤوليـات ناس جـربوا حـظهم وفـشلوا في ـشروعـة  ويعـيدون على تـولي ا غـير  ا
صالح الشخصـية وانتهاكات ما انزل بها اداء الواجب وكان هـمهم اوال مزيد من ا
من سلـطان  على حقـوق الناس وثروات البالد والـعبث بها بـال وازع ضمير  فهل
نتوقع استمرار هذا احلال على  البلد? وهل سيتمكن هؤالء من خدمة البلد والناس
لـقـد اعـمى الـله عـيـونـهم وافـقـدهم بـصـيـرتـهم وتـوهـمـوا ان الشـعب نـائم وال يـراقب

افعالهم? 
ـؤكد وفي قـراءة موضـوعيـة منـصفـة انـهم ال يقـدرون على  تـلبـية مـطالب الـشعب  ا
وستجـري الريح عكس تـوجهاتـهم بعد ان ادرك الـشعب حقـيقتـهم ولعنـهم القاصي
والـداني ورفضـهم الشـعب كونـهم بعـيدين كل الـبعـد عن تطـلعـاته وامالهـم في حياة
اضـية يـؤكد رغبـة الشعب في اخلالص ـة وما شـهده العـراق في االيام ا حرة كر
والتغـيير ومـحاسبـة السراق الـذين نهبـوا خيرات الـبلد  فهل
تلك ذرة مـن الوعي ان الـشعب العـراقي صعب يدرك مـن 
ــراس وانه عــنـدمــا يـقــول يـفــعل  وانه مــقـبل عــلى ثـورة ا
ن يريـدون ضياع هذا شعـبية شامـلة ال يفـلت منهـا احد 

البلد وتخلفه ونهب خيراته والله من وراء القصد

وفي واشــــــنــــــطـن قــــــال مــــــنــــــسق
االتصاالت السـتراتيجـية في مجلس
األمن القومي األمـريكي جـون كيربي
إن (واشـنـطن تـشــعـر بـالـقـلق حـيـال
تــعــاون إيـران وروســيــا في صــفــقـة
ــوســكــو ــكـن  طـــائــرات مــســـيــرة 
اسـتــخـدامــهـا بـاحلــرب اجلـاريـة في
أوكـــرانـــيـــا) واشــار الـى ان (جلــوء
روســيـا إلـى إيـران لــلـحــصــول عـلى
طــائـرات مـســيـرة بــأنه مـؤشــر عـلى
مدى عزلة البلدين) وتابع ان (إيران
تــرفض إدانــة مـا وصــفه بــالــعـدوان
ـبـرر عـلى أوكـرانـيا الـروسي غـيـر ا
سـاعدة موسكو في وأنها مسـتعدة 
هــــذه احلــــرب) مــــؤكـــدا ان (اإلدارة
األمريكية ستعـمل على التأكد بصفة
مـســتـمـرة من أنـهـا تــقـدم ألوكـرانـيـا
ساعدات األمنية للدفاع عن نفسها ا

بشكل أفضل). 
ويـأتي الـلـقـاء الـثالثي بـعـد أيـام من
جـولة الـرئـيس األمـريكي جـو بـايدن
فـي الـــــــشــــــرق األوسـط حـــــــيث زار
إســـرائـــيل وفـــلـــســـطـــ احملـــتـــلــة
باإلضافة إلى السـعودية التي التقى
فــيـهـا زعــمـاء دول اخلــلـيج الــعـربي

ومصر واألردن والعراق. WL∫ بوت ورئيس واردوغان خالل القمة الثالثية في طهران
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الكـات العـراقـيـة في مـجال تـدريب ا
األمن السيبراني). 

قـد وكــان جـهــاز مـكــافـحــة االرهـاب 
كـشف اسـتـحداث قـسم خـاص لالمن
الــســيــبــراني. وقــال الــنــاطق بــأسم
اجلــهــاز صـبــاح الــنــعـمــان في وقت

ســابـق ان (االمن الــســيـــبــراني مــهم
جدا ونحن في اجلهاز نـوليه اهتمام
ال يــقل عـن اهــتـــمــامـــنـــا بــاالعـــمــال
ـيـدانـيــة ونـقـدر خـطـورة ذلك خالل ا
ـــرحـــلـــة بــــعـــدمـــا تـــوصـــلت هـــذه ا
الــتـنـظـيـمــات االرهـابـيـة لـتــنـقـنـيـات

الـــتــأثـــيــر فـي هــذا اجملـــال) وتــابع
(لدينا قسم في اجلهاز خاص باالمن
السيـبراني  ونحـرص ان يكون هذا
الـقسم بـاعـلى مسـتـويات اجلـاهـزية
والفاعلية والـتأثير  وحقيـقة قطعنا

شوط كبير في هذا االمر).

 ÊU e  ≠ œ«bGÐ

ناقش رئـيس مـجلس الـنـواب محـمد
احلــلـــبــوسي مع رئـــيسَ مــؤســســة
الشهداء عـبد اإلله النائـلي معوقات
ـسـتـفـيديـن. وقال إجنـاز مـعـامالت ا
بـــيـــان تــــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امس ان
(احلــلــبــوسي اســتــقــبل في مــكــتــبه
الــنـائــلي وجـرى بــحث آلـيــات عـمل
ـؤســسـة وأهم مـتــطـلـبــات تـطـويـر ا

ـعـوقـات التي تـقف عـائـقا أدائـها وا
ــواطــنــ أمــام إجنــاز مـــعــامالت ا

فـضالً عـن مـنـاقـشــة مـشـروع قـانـون
ـؤسـسـة  الـتــعـديل األول لـقـانــون ا
ــا يــتالءم مع وأهــمــيــة إنـــضــاجه 
ؤسـسة واالرتـقاء بـعمـلها) حاجـة ا
واكــــد احلـــلـــبــــوسي (دعم مــــجـــلس
ؤسسة وكل ما يخدم النواب لعمل ا

هذه الشريحة ويضمن حقوقها).
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أفتتح مـحافظ ميـسان علي دواي 
ـوذجية في مشـروع بناء مـدرسة 
ــــنــــفـــذة ضــــمن ا حي نــــهـــاونــــد 
تخصيصات تنمية األقاليم وبسعة

18 صفا. 
وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
وذجية في (دواي افتتح مدرسـة 
نفـذة من قبل شركة ا حي نهاونـد 
ضـمن الـرفــد  لـلـمـقـاوالت الــعـامـة 
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ال يـحتاج برنامج SV2TTS سوى خـمس ثوان فقط إلنتاج مقـاطع صوتية تنفرد
بتقليد مقبول ألي سياسي حيثما كان وبأي لغة.

فالبـرنامج في حقيـقته عبارة عن صـندوق أدوات الستنـساخ الصوت والتالعب به
ـقــاطع أو بـالـتالعب بــالـعـبـارات والــكـلـمـات وتــغـيـيـر مـواقــعـهـا وقـلب بـتـغــيـيـر ا
مفاهيـمها ولسـنا مغال اذا قـلنا ان مقـاطع الصوت التي يتم تـقليدهـا باستخدام
ئة هذا البـرنامج تمكنت من خداع األذن البشرية بنسبة وصلت إلى حوالي 45 با
قـاطع الصوتية التي تمت فبركتها باستخدام تقنية deepfake استطاعت لكن ا

)! وب ما  خداع آذان 200 متطوع فشلوا في التمييز ب األصوات احلقيقية
ـئة مع مالحـظة أن الـتزيـيف العـميق كان تزيـيفه بـبرامج (ديب فـيك) بنـسبة 60 با
شاهير والسياسي بسبب تعدد خيارات التقليد. أكثر جناحاً في تقليد أصوات ا
لذا فأن تـوافر هذه التقنـيات في األيدي اخلطأ سـتعزز حمالتهم الكـيدية في فبركة

مقاطع صوتية قصيرة وتوجيه هجمات قوية للتشويش على الرأي العام. .
واحلقيقة ان هذه التقنيات اخلبيثة تعمل على إعادة تركيب الصوت عن طريق أخذ
صـوت الـشــخص وتـقـسـيــمه إلى مـقـاطع لـفــظـيـة أو أصـوات قــصـيـرة قـبل إعـادة
ـكن للـمحـتال أن يـزعم إذا ظـهرت بـعض مواطن تـرتيـبهـا إلنـشاء جـمل جديـدة. و

اخللل بأنه يقود سيارة أو في جلسة مزدحمة أو شيء من هذا القبيل. . 
زيفة يكمن في النقاط التالية:- قاطع ا شترك لكل ا وبالتالي فان القاسم ا

قاطع قصيرة. - معظم ا
- عدم وجود رابط تاريخي أو مكاني.

- يتبنى عملية الفبركة شخص واحد فقط من خارج البالد.  
قلدة مشوشة وغير واضحة. قاطع ا - معظم ا

- ارتباط الشخص الذي قام بالفبركة بجهات خارجية مشبوهة. 
غرضة بالنشر والتوزيع على نطاق واسع. نصات االعالمية ا - تطوع ا

ـزيـفـة جـدالً واسـعـا في أوروبـا لـكن اجلـهـات االمـنـية ـقـاطع ا وقـد أثارت بـعض ا
توصـلت هـنـاك الى حتـديـد هـويـة الـشـخص احملـتـال الـذي اعـتـرف بـأنه اسـتـخدم
الذكاء االصطناعي وخوارزميات الكمبيوتر إلعادة إنشاء الصوت بشكل مصطنع.
ـضـلـلة الـتي  حتـريـرهـا بـطرق ـقـاطع ا نـصـات الـدولـيـة بإزالـة ا وقـد تـعـهـدت ا
خبـيثـة آملـ ان تلتـفت هـيئة االتـصاالت واالعالم فـي العراق

لهذه احلمالت والتصدي لها. .
خــتــامــاً: ال تــثـق بــإذنك بــعــد اآلن وأحــذر من أصــحــاب

الوجوه الزئبقية. .
{ عن مجموعة واتساب

-1-
رءُ نَفْسَهُ  وما حَسَنُ أن يعذر ا
وليس لَهُ مِنْ سائِر الناسِ عاذِرُ 

يـشيـر الـشاعـر الى أنَّ هـنـاك فريـقـاً من الـناس يُـسـارعـون الى إعفـاء أنـفـسهم من
واخذات سؤولية ويخـيّلُ لهم أنهم بذلك يسـتطيعون جتـاوز االنتقادات وا تبعـات ا

وجهة ضدهم  في ح أنّ ذلك مجرد وهم وخيال ... ا
-2-

سـتهجنة هم السلطـويون الذين يُلقون بالالئمة وأهمُ الذين يتـصفون بهذه الصفة ا
على غيرهم ويبحثون عن الشمّاعة التي يعلقون عليها األخطاء..!!

-3-
ن تـولى الـسـلـطـة ومـا أكــثـرَ هـؤالء في الـعـراق اجلـديــد  حـيث لم نـسـمع أحــداً 

سؤولية بعد 9/ 4 /2003  يقول مثال :  وا
سؤول عن هذا التردي في اخلدمات   أنا ا

وما اعترف أحد بتقصيره .
سؤولية على غيره ... وكل ينزهُ نفسه عن التقصير ويُلقي تبعة ا

وهذا كله من باب الضحك على الذقون ليس االّ .
-4-

متى اسـتـطاع الـسلـطويـون أنْ يضـحكـوا على مـواطـنيـهم حتى يـستـطيع سـياسـيو
الـصدفـة أنْ يضـحـكوا عـلى الشـعب الـعراقي الـعريق الـذي حـاز مواطـنوه الـدرجة

العليا مِنَ الذكاء ?
-5-

مُخادعةُ النفس عملية بائسة مرفوضة  ترتد سلبياتُها على صاحِبها يقينا.
ومخادعة اآلخرين أشد بؤساً مِنْ مخادعة النفس 

الن اخلدّاع ال يـحظى بغير كثرة  األوجـاع  حيث انَّ الصدق واالخالص جناحان
رء في فـضاء الرفعة والـسمو  بيـنما ينـحدر اخلدّاع الى احلضيض يحلق بـهما ا

 وال يُنظر اليه االّ باالستصغار ...
وأين هذا من ذاك ?

-6-
ـرء أنْ يـسعى جـاهـداً ألداء واجبـاتِه عـلى أفـضل الوجـوه فـإنْ وُفق لذلك انّ عـلى ا

طلوب واالّ فهو معذور عند الله وعند الناس . فهو ا
قال الشاعر :

وعليَّ أن أسعى وليس 
عليَّ إداركُ النجاحِ 

فالنجاح ال يكون االّ بتوفيق من الله
ا هو بيد الله   كما أنّ النصر ا

 قال تعالى :
( وما النصر االّ من عند الله ) 

االنفال / 10

ان خالل لقائه رئيس مؤسسة الشهداء UI¡∫ رئيس البر
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اكدت األمانة الـعامة للـعتبة الـعلوية
في محـافظـة النـجف جناح خـطتـها
اخلـدمـيـة واألمـنـيـة في عـيـد الـغـدير
بـاســتـقـبــال أكـثـر مـن  ثالثـة ماليـ
زائــر. وقــال رئــيس قــسم اإلعالم في
الـعتـبـة مـرتضى احلـمـامي في بـيان
تــلــقــته (الـزمــان) امس إن (الــعــتــبـة
العلوية اسـتنفرت جهود مـنسوبيها
من جــمــيع األقــسـام لــتــقــد أفـضل
اخلــدمــات لــلـزائــرين الــوافــدين إلى
ؤمنـ عليه السالم في مرقد أميـر ا
ــــنــــاســــبـــة حــــيـث اســــتـــقــــبــــلت ا
3.626.839 زائـــــــراً) مـــــــؤكــــــدا ان
أولت (األمــانــة الـــعــامــة لـــلــعـــتــبــة 
ـناسبة اهتمامًـا كبيـرًا إلحياء هذه ا
وأعدت بـرنامـجًـا حافـلًا بـالفـعالـيات
والــنــشــاطــات اســتــمــرت ألكــثــر من
أســبــوع مــنــهــا ثــقــافــيــة وخــدمــيـة
اسـتــوجـبت واجــتـمــاعـيــة وأمــنـيــة 
استنفار كل جهود منتسبيها لتقد
اخلـــدمـــات لـــلـــزائــــرين). وشـــهـــدت
توافد حشود الزائرين من احملافظة 
داخل وخـــــارج الـــــعـــــراق إلحـــــيــــاء
ــنـــاســبــة وسط اســتــنــفــار أمــني ا
وصحي وخدمي. فيمـا بادرت شعبة
الهدايـا و النذور في الـعتبـة بتوزيع

ـــــــتــــــبــــــركــــــة بــــــ الــــــهــــــدايــــــا ا
الـزائــرين.وأشـار مــسـؤول الـشــعـبـة
فــاحت الــكــرمــانـي إنه (بــتــوجــيه من
األمـانــة الــعــامــة لــلـعــتــبــة وتــبــركـاً
بـاشـرنا بـتوزيع نـاسـبة  بأسـبـوع ا
حيث تضمنت الهدايا ب الـزائرين 
الوشـاح األخضر الـذي يحـمل شعار
فــضال عن عــيــد الــغـديــر والــعــتــبـة 
الــورود الـبــيــضـاء و قــطع احلــلـوى
ـسـتـخـرجات ـخـتـلف أنواعـهـا وا

ــــقـــــدس من قـــــطع من الـــــضــــريـح ا
ــسـابح) مـؤكــدا (بـلـوغ الـقــمـاش وا
عدد الهدايـا التي جرى توزيـعها ب
10 الى 15 ألف قـطــعـة من مــخـتـلف
بـالورود ـتـبركـات). واحـيـا الـزوار  ا
لــيـلــة عــيـد الــغــديـر في والــزغــاريـد 
الـــنــجف عـــنــد مــرقـــد األمــام  وسط
اجــواء امــنــيـة مــســتــقـرة ولـم تـخل
دعـوات  الـزائـرين من ضـرورة انـهاء
اخلالفـات الـسـيــاسـيـة والـعـمل عـلى

الــنــهــوض بــواقـع الــبــلــد وتــطــويـر
اجلانب اخلـدمي. وكـانت مـحافـظات
النجف والديوانية وواسط وميسان
ــثـنى وبــابل وذي قـار والـبــصـرة وا
تــعــطــيل الـدوام وكــربالء قــد قـررت 
الـرســمي اول امس االثـنــ بـحـلـول

ناسبة.  ا
WOM √ oÞUM

واكـدت قــيـادة شـرطـة احملــافـظـة في
وقـت ســـابق أن احملــــافـــظـــة آمـــنـــة
واليوجد فيها أي خرق.وقال الناطق
قدم احلـقوقي مقداد باسم القيـادة ا
وسوي في تصريح إنه ( تقسيم ا
ـــديــنـــة الى مــنـــاطق أمــنـــيــة عــدة ا
وجب اخلطة) مؤكداً (تأم كامل
الرقـعة اجلـغرافيـة للـمديـنة) واشار
الى ان (اخلطة األمنيـة شملت تأم
ـدينـة ثم األقضيـة والنواحي مركز ا
والـقــرى والـقـصــبـات واألريـاف وكل
ــتــنــزهـات األمــاكـن الــســيــاحــيــة وا
والت ـهمـة وا واالسواق الـكـبيـرة ا
ـطهر. ـرقد الـعلوي ا كمـا  تأم ا
شـخاب للـرعاية ونفذ قـطاع قـضاء ا
الــصــحـيــة األولــيـة وبــالــتــعـاون مع
جــمــعـيــة اإلمــام عــلي عــلـيـه الـسالم
حــمــلــة مــجـانــيــة خلــتــان لألطــفـال
.واوضح مدير الـقطاع  نـهيل احملنه

وتوفـير مـناطق تـبريد مـثل الظل أو
كـيفـة"."إذا أظهر غرف االسـتراحـة ا
الــعــمــال أي عالمــات عــلـى اإلنــهـاك
احلراري يـجب عـلى صاحب الـعمل
أن يـضــمن عـلى الـفــور تـوقـفـهم عن
الـعــمل وأن يُـسـمح لـهـم بـالـتـعـافي
دون مـســاس بـاألجـور". لــكن رئـيس
مــجـلس صـنــاعـة الـبـنــاء جـاسـتـ
ســولـيــفـان يــقـول إن سـاعــات عـمل
مواقع البنـاء غالبًا مـا تكون محددة
صـممة لـتقليل بقوانـ التخـطيط ا

تأثيرها على اجملتمعات احمليطة. 
لــذا فـإن الــبـدء مــبـكــرًا أو االنـتــهـاء
مـتـأخـرًا ليـس دائمًـا خـيـارًا مـتـاحا.
ومع ذلك فـــــهــــو يــــوافق عـــــلى أنه
يــنـبـغي أن يــحـصل جـمــيع الـعـمـال
البس الـواقـيـة والظل. اء وا علـى ا
ــواد ــكـن اســتــخــدام بــعض ا وال 
مــثل الـطالء واخلــرسـانــة في األيـام
شــديـــدة احلـــرارة حـــيث تـــتــســـبب

واد.  احلرارة في تعطل ا
ــواقع ويــقــول إن جــمــيع مــديــري ا
لــديــهم مــقــايــيس لــدرجــة احلـرارة
ويــحـــولـــون الـــعــمـــال إلى وظـــائف
مــخـتـلـفــة حـيـثـمــا أمـكن ذلك. رجـال
اإلنــقــاذ مـهــمــون بــشـكـل خـاص في
ـزيـد ـيل ا الـطـقس احلـار عـنـدمـا 
من الــنــاس إلى الــسـبــاحـة لــكــنـهم
يــحــتـــاجــون أيــضًــا إلـى االعــتــنــاء

بأنفسهم. 
يجب أن يحصل جميع رجال اإلنقاذ
عــلى مــاء بـــارد وقــبــعـــة عــريــضــة
احلـواف وقــمـيص بـأكـمــام طـويـلـة
ونظارات شمـسية مسـتقطبة وواق
من الشمس وإمكـانية الوصول إلى
الـــظل وفـــقًـــا لـ جـــو تـــالـــبـــوت من
لـكـيـة إلنقـاذ احلـياة في اجلـمعـيـة ا
بــريـطــانـيــا. يـجب أن يــكـون لــديـهم

أيضًا فترات راحة منتظمة. 
وقـالت وزارة الـتــعـلـيم لـبي بي سي
ـدارس إنـهـا "ال تـتـوقع وال تـنـصح ا
بـــاإلغالق" خالل مـــوجــة احلـــر هــذا

ــــــدارس الــــــصــــــيـف وإن "قــــــادة ا
اخلــــاصــــة مـــــســــؤولــــون عن إدارة

ظروفهم احمللية". 
وتوصي إرشادات الوزارة بأن تعزز
دارس الـتهـويـة حيـثمـا أمكن ذلك ا
اء وحتافظ على ترطيب األطفال با
وجتــنـب الــنـشــاط الــبــدنـي الــقـوي.
يُنصح التالمـيذ أيضًا بـارتداء قبعة

واستخدام كر الشمس. 
ـعلم في بـريطانيا ويقول احتاد ا
ـرتـفـعـة جتعل إن درجـات احلرارة ا
الـــــتــــــدريـس والـــــتــــــعــــــلم أكــــــثـــــر
صـــعــــوبـــة."أظـــهـــرت الــــعـــديـــد من
ــفـرطـة في الـدراســات أن احلـرارة ا
الفـصـول الدراسـية تـؤثـر على تـعلم
الــتالمـــيـــذ وتــرتـــبط زيـــادة درجــة
ــقــدار  1درجــة مـــئــويــة احلــرارة 
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فـــيــمــا بــلـــغت درجــات احلــرارة في
احملــافــظـــات الــعــراقــيـــة الــغــلــيــان
ـشـاكل صـحـيـة يعـاني وتـسـبـبت 
جــزء كـبـيـر مـن بـريـطـانــيـا وبـعض
دول العالم بالـفعل من موجة طقس
ـــتــــوقع أن تـــســـتـــمـــر حـــار ومن ا
درجات احلـرارة في االرتـفـاع. ومدد
مــكـــتب األرصــاد اجلــويــة حتــذيــره
بــشـأن الــطـقس احلــار في إجنـلــتـرا
وويلـز حـتى يوم الـثالثـاء ما يـعني
رض خـطير وجود خـطر اإلصابـة 
أو الــوفـاة. وتـســاءل مـواطــنـون هل
تـوجـد درجـة حـرارة قـصوى ألمـاكن
الـعـمل? واجلــواب (ال يـوجـد قـانـون
فـي بــريــطــانــيــا يــنص عــلى أنه مع
درجــة حـــرارة مـــعـــيــنـــة - شـــديــدة
احلرارة أو الـبـرودة - يجب حـينـها
ــوظــفــون عن الــعــمل. أن يــتــوقف ا
ولـكن يـجـب أن تـكـون أمـاكن الـعـمل
بــشــكل مــثــالي عــلى األقـل عــنـد 16
درجة مـئـوية - أو 13 درجة مـئـوية
إذا كانت الوظـيفة في الغـالب بدنية
- وفقًا إلدارة الـصحـة والسالمة في

بريطانيا.
وتــــنص إرشــــادات اإلدارة عــــلى أن
درجـة حـرارة مـكـان الـعـمل يـجب أن
تــكـون "مــعـقـولــة" مع "هـواء نــظـيف
ونـــــقي". ودعـم عـــــدد من أعـــــضـــــاء
ـان مؤخـرًا حـملـة من أجل حد البـر
أقــــصى قــــانــــوني قـــدره 30 درجـــة
مئـوية فـي معـظم أماكن الـعمل - أو
27 درجـــة مـــئـــويـــة ألولــــئك الـــذين
يقومون بعـمل شاق - لكن احلكومة

ال يتع عليها الرد).
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إذا كـــان صـــاحب الـــعـــمل يـــســـمح
وظفيـه بتجنب الـذهاب إلى العمل
ألن اجلــو حـــار جــدًا فــإن ذلك "أمــر
يخـصـهم" وفقًـا لـ مـارك سكـوغيـنز 
احملـــــــامي بــــــــإحـــــــدى شـــــــركـــــــات
االستشـارات القانـونية. وأضاف أن

"إدارة الـصحـة والـسالمـة لن تـصدر
أي توجيهات بـشأن ذلك وال ينبغي
لهم". لـكن قانـون الصـحة والـسالمة
فـي الــعــمـل يــقــضي بـــأن الــرؤســاء
مــســؤولــون بــشــكل عــام عن رعــايـة
. تــقـول نــقــابــة "يــونـايت ــوظــفــ ا
يـونيـون" ثـاني أكبـر نـقابـة عـمالـية
في بــريــطـــانــيــا إن أربـــاب الــعــمل
عـــلــيـــهم "واجـب قــانـــوني وأخالقي
لضمان عدم اإلضرار بصحة العمال
أثــــــــــنــــــــــاء الـــــــــطــــــــــقـس احلـــــــــار
احلـــالي".وتـــشــجـع إدارة الــصـــحــة
ــوظـفـ عـلى الـتـحـدث والـسالمـة ا
إلى رؤسـائـهم إذا كـان مـكـان الـعـمل

غير مريح.
ـكن أن يـفـعـله أصـحاب ومـا الـذي 
الـعـمل لـتـهـدئـة األمـور? تـقـول إدارة
الصحة والسالمة في بريطانيا إن
أربـــاب الــعـــمـل يـــجب أن يـــتـــركــوا
ـرونـة حـيـثـما ـوظـفـ يـعـمـلـون  ا
أمكن - مثل تبـديل ساعاتهم لـتقليل
الـعـمل فـي أكـثـر األوقـات حـرارة في
ــكن أن يــســاعــد في ذلك الــيــوم. و
أيــضـا أيــضًـا الـتــسـاهل فـي قـواعـد
الــلـبــاس الـرســمي ونــقل مـحــطـات
الـعمل بـعـيـدًا عن األماكـن السـاخـنة
أو بــــعـــيــــدًا عن أشــــعــــة الـــشــــمس
ـبـاشرة. حـيـثـمـا أمـكن يـجب فتح ا
ـشـعـات وتـوفـيـر الـنـوافــذ وإغالق ا
ـراوح أو أجـهــزة تـكـيـيف الـهـواء. ا
يــقـول مـؤتــمـر نــقـابـات الــعـمـال في
بــريــطــانـيــا إن الــشــركــات يـجب أن
ـكـاتب بـالـعمل من وظـفي ا تـسـمح 
ـنزل أو تـعديـل ساعـاتهـم لتـجنب ا

السفر في ساعة الذروة.
وماذا عن األشخاص الـذين يعملون
ـفتـوحة? تقـول منـظمة في األماكن ا
يـــونـــايـت إن الـــعـــمـــال الـــيـــدويـــ

مــعـرضــون لـلــخـطــر بـشــكل خـاص:
"يجب عـلى أصحـاب العمل الـتفـكير
في إعادة جدولة سـاعات العمل إلى
أوقـــات أكــــثــــر بــــرودة من الــــيـــوم

بـانخـفـاض مـعدل الـتـعـلم بنـسـبة 2
ئة".  في ا

ويــــقــــول االحتـــاد إنـه يــــجب عــــلى
ـدارس جتـنب استـخـدام الـفـصول ا
ـعــرضـة بـشــكل خـاص الــدراسـيــة ا
ــرتــفــعـة خالل لــدرجــات احلـرارة ا
ســــاعــــات الــــيــــوم األكــــثــــر حـــرارة
ـوظــفـ لــلــمـســاعــدة في حـمــايــة ا
ـدارس والــتالمــيـذ. وقــالت بــعض ا
إنها ستغلق مبكرًا وتؤجل األحداث

مثل أيام الرياضة.
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وهــنـاك بــعض األشـيــاء الـبــسـيــطـة
كن لألفـراد القيـام بها جلعل التي 
احلــرارة أكــثــر احــتــمــالًــا. تــنــصح
الــدكـتـورة آنــا مـافـروجــيـاني الـتي
ــــســــتـــدام تــــبــــحث فـي الـــبــــنــــاء ا

والتـصميم احلـضري في كـليـة لندن
اجلـماعـيـة بفـتح الـنوافـذ لـتحـس
تدفق الـهواء مع الـعمل بعـيدًا عـنها
ــبــاشــرة. كــمــا لــتــجــنب احلــرارة ا
ــعـدات تــوصي بــإيـقــاف تــشـغــيل ا
سـتـخـدمـة مثل الـكـهـربائـيـة غـيـر ا
البس ذات األلوان آالت التصوير. ا
البس الــداكـنـة الـفــاحتـة أبــرد من ا

ألنها تمتص حرارة أقل. 
صنوعة البس الفضفاضة ا اختر ا
من مـــواد طــبـــيــعـــيــة مـــثل الـــقــطن
والـكـتـان والـتي تـكـون ذات تـهـويـة
اء قبل أفضل. للبقاء رطباً اشرب ا
أن تــــشـــعــــر بــــالـــعــــطش وجتــــنب
زيد الوجبات الثقيلة التي تتطلب ا
من الــهــضم والــتي بـدورهــا تــنـتج

زيد من حرارة اجلسم. ا
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في تصريح تابعته (الزمان) امس أن
ـناسـبة (احلـملـة الـتي  تنـفـيذهـا 
ـنـاسـبــة  تـأتي لـزرع الـفـرحـة لـدى ا
واطن وتخفيف العبء عنهم  في ا
حتمل نفقات خـتان أبناؤهم  إضافة
إلـى اجلــوانب الــصــحــيــة لــعــمــلــيــة
اخلــتــان) مــشــيــرا الى ان (احلــمــلـة
أتـخـذت من جـامع نـور الـيـاسـري في
الــقــضـاء مــقــرا لـهــا  وشــارك فـيــهـا
ـرضـون أكـفـاء وبـإشـراف مـخـتص
مع توفـر العالجـات الضـرورية  وقد
أســـفــرت عن خـــتــان 30 طــفالً ). في
غـــضـــون ذلك افـــاد احملـــافظ مـــاجــد
ـتعـلقة الوائـلي باجنـاز اإلجراءات ا
الك بـتـحـويل مـوظـفي الـعـقـود إلى ا
الدائم. وقال في بـيان تلـقته (الزمان)
امس أن (دائــــرة الـــشــــؤون االداريـــة
ـالـيـة في ديـوان احملـافـظـة أكمـلت وا
ـتعلـقة بـتحـويل موظفي االجراءات ا
الك الـدائم) مـؤكدا ان العـقـود الى ا
(كـشـوفـات دوائــر الـزراعـة والـبـلـديـة
ـاء والـطـرق واجلــسـور واجملـاري وا
ـــهــني ودائـــرة الـــعــمل والـــتـــدريب ا
وهيـئـة االعـمار  رفـعـها الى وزارة
ـصـادقـة ـالـيـة لـغـرض الـتـدقـيق وا ا
عليها) ولفت الى ان (تثبيت موظفي
ن لـديه خدمة عام او كان  العقود 

اكــثــر بــحــسب مــا جــاء فـي الــفــقـرة
الــثـانــيـة مـن قـانــون الـدعم الــطـار
لألمـن الــــــغــــــذائي). وكــــــان نــــــواب
احملافظـة قد طالـبوا بفـرض الرقابة
واالشــراف عــلى احملــافظ ونــائـبــيه
لوجـود اشكـاليـات في االدارة. وجاء
في وثيقـة صادرة عن اجتـماع نواب
ـمارسة الـرقابة احملافظـة (نطالب 
بعد واالشراف على احملافظ ونائبيه
منحهم  15يوما مـن اجل اتخاذ 13
اجـــراء قــــامــــوا بـــوضــــعـــهــــا خالل
الـتي تضـمنت اسـتحداث االجتـماع 
مـديــريــة بــلــديــة خـاصــة لــلــمــديــنـة
ة وانـشـاء جسـر ثان لـناحـية القـد
العباسية فـضال عن استكمال جسر
يـــاحــــســــ الــــرابط بــــ الـــنــــجف
وكـــربالء) مـــشـــددين عـــلى (اكـــمــال
ـرحـلة مشـروع احلج الـبـري ضمن ا
ـشـروعات االولى ومـتابـعـة اجناز ا
الـتــكـمــيـلـيــة لـعـام 2021 فـضال عن
انــشــاء مــجــســر الــكــوفـة اخلــامس
ـمـر الـثانـي على بـاالضـافة جلـسـر ا
نـــهــر الــفــرات مــجـــســر االمــام عــلي
مــتــابــعــة تـنــفــيــذ مــشـروع وكــذلك 
ـيـاه الـثـقـيـلـة في مـحـطـة مــعـاجلـة ا
اضـافــة الى مـشـاريع بـحــر الـنـجف 

اخرى). 
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اذكر جيدا احداث ليلة الهجوم على
جــريـــدة الــشــعـب وحتــويــلـــهــا الى
جـريـدة اجلمـهـوريـة بـعد 3 ايام من
ثـورة 14 تــمــوز 1958 والني كــنت
شاهدا على تلك االحداث كمحرر في
جــــريـــدة الــــشـــعـب ثم في جــــريـــدة
اجلــــمـــهـــوريــــة ادون هـــنــــا بـــعض

ذكرياتي عن تلك االيام.
اذكر جيدا ما حدث في اليوم الثالث
لـثـورة 14 تــمــوز بـقــدر مـا يــتــعـلق
بـعـمـلـي في اجلـريـدة والـواقع انـني
ـــا كـــتــبه االخ ســـتــار االن عــرفت 
الـدوري امـورا لم اكن عـلى عـلم بـها
لـسـبـب اولـهـمـا اني لم اكن بـعـثـيا
وثانيهـما اني لم احاول التدخل في
امـور كنـت ابتـعـد عنـهـا انـطالقا من
ـــــــــهــــــــنـي واخـالصي عــــــــمـــــــــلي ا
للمهنة.عصر يوم  14تموز اجتمعنا
نـحن مـحرري اجلـريـدة لـلـتداول في
ـوقف وكـنـا جـميـعـا عـبـرنـا بـشكل ا
واضح تاييـدنا للـثورة واستـعدادنا
الصــــدارهـــا ولــــكن من الــــنـــاحــــيـــة
االخالقــــيـــة قــــررنـــا ابـالغ صـــاحب
اجلـريـدة ورئــيس حتـريـرهـا يـحـيى
قـاسم وهـكـذا ذهبـنـا انـا واثـنان من
زمالئي الى مــنـزل رئـيس الــتـحـريـر
ـا نـفـعل فلم نـتـلق منه نـستـشـيره 
موافقة على اصدار اجلريدة او عدم
اصــدارهـا تـاركـا ذلك لـنــا لـنـقـرر مـا
نشاء في ح سمعنا صوت زوجته
تطـلب مـنا اخلـروج وعدم تـوريطه .
ــســؤولــيــة وهــكــذا قــررنــا حتــمل ا
باصدار اجلريدة وكانت اول مشكلة
هي الـصـور الـتي الـتـقـطـهـا مـصـور

اجلريـدة حازم بـاك وكنـا نخشى ان
يكـون لقـيادة الـثورة راي فـيهـا مثل
منـع صور الـقتل والـسـحل وغيـرها
ـلكي وكـانت الصـحـافة في الـعـهد ا
تعـرض ما تـريد نـشره عـلى الرقـابة
وكـان من الواضح ان قـيـادة الـثورة
لم يتوفـر لها الوقت لـتفكر بـالرقابة
ــعـ خــاصــة ان صــديق شــنــشـل ا
وزيــرا لـالعالم كــان خــارج الــعــراق
نـصبه كما علمنا ولم يلتحق بعد 

في وقت الحق.
الــزمالء طــلــبـوا مــني ان اذهب الى
دار االذاعة في الصاحلية الني كنت
اتــردد عـلى االذاعــة الجـراء لــقـاءات

مع الـفـنـانـ من
ثل مطرب و
قابلة واذاعي 
وزيــــــــــر االعـالم
وعرض الـصور
عــلـــيه فــذهــبت
الـى هــــــــنــــــــاك
وتـوجــهت الى
الـغـرفة االولى
ــــــــــــــــ فـي 
ـــــــــــبـــــــــــنـى ا
الـــــرئـــــيــــسي
حــــــيث كـــــان
هــــــــــــنــــــــــــاك
الــــعــــشـــرات
معـظمهم من
الـــــضــــبــــاط
وبـــــيـــــنــــهم
بـــــــــــــــــعـض
. ــــدنـــيـــ ا

تـلــفت بــ هــؤالء واخـتــرت مــدنــيـا
شــابــا قــلت في ســري انه ســيــدلـني
عـلى الوزيـر. سـالـته: من فـضلك اين
الوزير? واذا به يقول لي: انا الوزير
تــفــضل.وعــلــمت انـه فــؤاد الـركــابي
وزير االعـمار لـكنه جـاء الى  االذاعة
لـيـتولى امـور االعالم حلـ الـتـحاق
الــوزيـر صــديق شــنـشل.كــان الـرجل
ودودا وفهم مـا اريد واســتـفسر عن
اجلـريــدة ومـطــبـعــتـهــا ومـحــرريـهـا
وموقف صاحبهـا من اصدارها لكنه
لم يقـرر شيـئا تـاركا ذلــــك لـتقـديرنا
نــحن الــصــحـــفــيــ الــعــامــلــ في

اجلريدة ما دمنا موال للثورة.
عـصــر يـوم  16 تــمـوز وكــنـا نــعـمل
عــــلـى اصــــادر عــــدد مـن اجلــــريــــدة
واكمـلنا  4 صفـحات  طـبعـها هي
الصـفحات  2 و 3 و 6 و 7 وامامنا
ـواد والبـيـانات ـساء كـله العـداد ا ا
واالخبار والتـقارير للـصفحة االولى
والـــصــفـــحــتـــ احملـــلــيـــتــ 4 و5

والصفحة االخيرة 8.
في تـلك الــلـحــظـات فــوجـئــنـا بــقـوة
عـسـكـريـة تـدخل اجلـريـدة يـتـقـدمـهـا
اشخـاص عرفت مـنهم فـؤاد الركابي
وحـاف

ظ علـوان مرافق الزعـيم عبـد الكر
قـاسم وعـلي صـالح الـسـعدي. وقف
فـؤاد الـركابـي وسط قاعـة الـتـحـرير
وقال ان جريـدتكم من االن اصبحت
ا كان تسـمى جريـدة اجلمـهوريـة و
ال يـعـرف احـدا من الـعـامـلـ غـيري
فـــقـــد تــــوجه نـــحــــوي وجـــلس الى
ـــكــــتب الـــصــــغـــيـــر جــــانـــبي فـي ا
اخملــــصص لـي في اخــــر الــــقــــاعـــة
مـــتــجــاوزا  ســـكــرتـــيــر الــتـــحــريــر
ن هـم اقــدم واحملـــررين االخـــرين 
مـني (في تــلك االيـام كـان قـد مـضى
على التحاقي بـالعمل الصحفي اقل
ـواضيع ) وسالـني عن ا من سـنتـ

عدة للنشر. ا
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طبوعة قدمت له الصفحات االربع ا
فـلم يوافق عـلى الـكـثيـر من مـوادها
ـوضـوع في واذكـر اني قـلت له ان ا
الــصـــفــحـــة الــثــالـــثــة عن مـــحــسن
الــســعـدون ومــوقــفـه من االنــكــلــيـز
وانتـحاره يـناسب تـوجهـات الثورة
لــكـنه لـم يـوافق عــلى نـشــره وطـلب
اعــداد مــواضـيع وبــيــانـات الــثـورة
وردود االفعـال اخلارجـية وعـرضها
على رئيس الـتحريـر قائال ان اسمه
د. ســـعـــدون حـــمـــادي
وانه ســيــحــضــر بــعـد
قــلـيل كــمـا ابـلــغـنـا ان
اجلريـدة ستـحمل اسم
صـاحـبـهـا عـبد الـسالم

محمد عارف.
في الـساعـات الـتي تلت
اقــتــحـام اجلــريــدة جـاء
كثيرون واذكر اني رايت
سـتــار الـدوري الول مـرة
مع علي صـالح السـعدي
وعـنـدمـا جـاء د .سـعدون
حــمــادي دخل الى غــرفــة
رئيـس التـحـرير وبـعد ان
ــــواضــــيع اطــــلع عــــلـى ا
عـدة للـنشـر اغلق الـباب ا
ـدة طـويـلـة قبـل ان يرسل
لنا افتتاحية اجلريدة التي

صـدرت يـوم 17 تــمـوز قــبل الـظــهـر
واظن الساعة 11 صباحا.

ن الـتـحقـوا لـلـعـمل في اجلـريدة و
في االيام االولى حـازم جواد وطارق
عـزيـز  ومـعـاذ عـبـد الـرحـيم وسـجاد
الغازي وعبد الصاحب العلوان و د.
فؤاد عبد الله وغيرهم اما احملررون
في اجلـريـدة فـقـد بـقـوا فـيـهـا واذكـر

منهم محمد حامد ومنير رزوق.
بعد اقل من شـهر في مبنى ومـطبعة
ـسـؤولون جـريدة الـشـعب اكـتشف ا
عن اجلريـدة ان هناك مـطبـعة احدث
هـي مـطــبـعــة جـريــدة االخـبــار الـتي
اسسـهـا جبـران ملـكون قـرب القـصر
االبـيض وسـرعان مـا انـتقـلـنا الـيـها

ادارة وحتريرا وطباعة.
تـعـرفت في االيـام االولى عـلى حـازم
جـــواد وذات يـــوم اقــــتـــرح عـــلي ان
اجـري مــقــابــلـة صــحــفــيــة مع فـؤاد
الــركـــابي وقـــد ســـرني ذلك كـــثـــيــرا
فـذهـبـنـا مـعـا الى مـنزل الـركـابي في
االعــظــمــيــة عــلى مــا اذكـر واجــريت
مـقــابـلــة مــطـولــة نــشـرت في الــيـوم

التالي على صفحة كاملة.
في االيـام االولى ابـلـغت بـاخـتـيـاري
ـــرافـــقـــة عـــبــــد الـــسالم عـــارف في
زيــــاراته لـاللــــويــــة (احملــــافــــظـــات)
الــعــراقــيــة ومــنــهــا حــسب ذاكــرتي
النـاصرية والـديوانـية واحلـلة. كنت
اذهب مـــعه بــالـــطـــائــرة وكـــان مــعه
بشكل دائم فؤاد الركابي. وكنت اعد
تــقــريــرا عن الـــزيــارة وخــطب عــبــد
السالم عارف ينشر في اليوم التالي
كنت حريصـا في كتابة تـلك التقارير
الصـحفيـة ان اكون مـوضوعـيا انقل
مــا اشـــاهـــده واســـمــعـه في ظــروف
ظـهـرت فـيـهـا خالفـات حـادة بـ من
يــــنـــادي بـــالــــوحـــدة الـــفــــوريـــة مع
ـتـحـدة وب اجلـمـهوريـة الـعـربـية ا
من يــــنــــادي بــــاالحتــــاد الــــفــــدرالي
(ولالسف لم يـحـقق اي من الـطـرف

شعاراتهما).
وقبل مرور شهر عـلى الثورة طلبني
العقيد عبد السالم عارف مع مصور

اجلـــريـــدة فــذهـــبت الـــيه في وزارة
الـدفاع حـيث كـانت تـدار الـدولة من
هنـاك. وفي القاعـة التي تـعقد فـيها
جلسات مـجلس الوزراء قال لي انه
يريد ان نكتب مقاال بعنوان االخوة
مع صـورة جتـمـعه مع الـزعـيم عـبد
الـكـر قـاسم وعـنـدمـا دخل الـزعيم
الى الــقـاعـة كــلـمه عــبـد الـسالم عن
ـوضوع الذي مهمـتي الصحـفية وا
سيـنـشر في اجلـهوريـة  وقال له ان
مـنــدوب الــصـحــيــفـة يــريــد صـورة
ـنـاسـبـة مرور جتـمـعـهـمـا لـلنـشـر 
شــهـر عــلى الـثــورة فـوافق الــزعـيم
ووقـفا في صـدر الـقـاعة امـام الـعلم
لكي قبل ان يتقرر العراقي (العلم ا
ــصـور الــعــلم اجلـمــهــوري) وقـام ا
حازم باك بالـتقاط الصـورة. العقيد
عـبـد الــسالم حتـدث مع الـزعـيم عن
أهـمـيـة نـشر هـذه الـصـورة لـتـعـزيز
عالقــاتــهــمــا األخـويــة!! لــكـن الـذي
حــــدث أن تـــــلك الـــــصــــورة عــــززت

خالفاتهما. 
فـقـد ظــهـرت الـصـورة في صـحـيـفـة
اجلــمـــهـــوريـــة في عـــددهــا رقم 25
الـصادر في 14 آب   1958مقـلـوبة
إذ ظـهــر الـيــمــ يـســارا والـيــسـار
ينا ويدل على ذلك وضع مسدس
عـبـد الـكـر قـاسم حـسب مالحـظـة
الــعــســـكــريـــ في وزارة الــدفــاع .
وكــان نـشـر الــصـورة بـهــذا الـشـكل
ــطــبــعــة لم في الــواقع خــطــأ مـن ا
يــنــتــبه له احـــد من الــعــامــلــ في
الــصـحــيــفــة  لـكـن جـمــــــاعــة عــبـد
الــكـــر قــاسـم ظــنـــوا أن ذلك كــان

مقصودا!
ومن ذكرياتي عن الـعمل في جريدة
اجلمـهـورية ان مـا كـتبـته عن زيارة
عبد الـسالم عارف لـلحلـة لم يعجب
ـســؤولــ في اجلــريـدة فــكــلــفـوا ا
مــحـررا اخــر (لم يـذهب الـى هـنـاك)
بكتابـة تقرير نشـر في اليوم التالي
و بـــعـــد فــتـــرة االســـتـــغــنـــاء عن
خـدمـاتي قـبل غـلق اجلـريـدة في /5

.11/1958
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ليونية في عيد الغدير “U¹—…∫ جانب من الزيارة ا

احلــــيـــاة مــــجـــمـــوعــــة دروس.. بـــعــــضـــهـــا قــــراءات وأخـــرى جتــــارب الخـــرين أو
عشناها  نحن وتعلمنا منها وتصلح أن تكون درسا ايضا ..

............
قالت : عال الناسُ إال أنت قلت لها : 
يزان من رجحا كذاك يَسفلُ في ا

............
ا ويـقول عـمر اخملتـار .. كن عزيـزا وإياك أن تنـحني مهـما كـان األمر ضروريـا ..فر

ال تأتيك الفرصة كي ترفع رأسك مرة أخرى .
ـا حتمـل من ذكـريات ـاضي  إال  - حـاول أن ال تـلـتـفت الى أشـيـاء أصـبحـت من ا

جميلة  حتفزك على العطاء  وعمل ما هو جميل .
ـثمرة  يـستظـل بها اجلـميع   وال يـهمهـا من هو الذي وكن في الـعطـاء كالشـجرة ا
أكل من  ثمرهـا  أو استظل بها  بقدر ما  يهمها أنها تعطي  وأن ضربها جاهل

باحلجارة  أو تسلق عليها صبي ..
- حـاول أن ال تنـشـغل بـاالخـرين  وإغلق إذنـيك عن سـمـاع مـا ال تريـد سـمـاعه  ما
دمت ال تستطيع أن تغلق أفواه األخرين ..والتتذكر من وقف ضدك  أو حاربك  بال
ا ليـس فيك  النك تريـد أن تكـون أنت  وليس ظل غـيرك .. تلك سبب   ورمـاك  

هي الفروسية .. رياضة الكبار ..
رور الزمن   ويـبقى العذاب يؤرق صحـيح أنه جرحك  ولكن جرحك ( يـطيب  ) 

من ظلمك طول الزمن..
ارس  ال تـعـجب من  صديق أبـتـعد أو غـدر أو خان  وجـد له الـعذر  ألنه  كـان 
  وانـتهى العرض  التمـثيل معك  وأجاد دوره كـممثل  وعـندما فتـحت  الستارة 

وسطعت األضواء عاد الى حقيقته ... ما أكثر هؤالء اليوم !!!
  أم مـا قـاله كــان  خالصـة جتـربــة مـرة صـارت مــثال يـتـداوله فـهل بـالـغ الـشـاعــر

الناس :
ا رأيت بني الزمان وما بهم            خل وفي للشدائد أصطفي
ستحيل ثالثة              الغول والعنقاء واخلل الوفي فعلمت أن ا

وأعـلم أن مـن يـتـسـلل احلـقـد الـى قـلـبه إنـسـان مــريض  حـاول أن تـعـاجله بـاحلب 
ـكن أن يتحق ذلك واالبتسـامة  وبعـكس ما يعامـلك به   لكي يـشعر بتـفاهته ... و
سامح كـر ) كما بتدريب الـنفس على نـسيان االسـاءة والتسـامي  والتسـامح و( ا

يُقال..
واغسل قلبك قبل أن تغسل وجهك .

وقمة االحـسان أن حتسن الى من أساء اليك  عـسى أن تفعل الكلـمة الطيبـة فعلها
 وال تدع مجاال للصدأ يتراكم في النفس . في القلب  الذي ران عليه احلقد 

ظهر.. ألنه ليس كل الورد وردا وحاول أن تـغوص في اجلوهر  وال يغرنك  كثـيرا ا
 ويحـمل عـطرا زكـيـا ...فشـتان بـ ورد الـياسـمـ وعبـيـره الفـواح الـذي يتـرك أثرا
ـكان  وورد الشوك  الذي يدمي االقدام  أو الورد ( طيبـا في النفس وينتشر في ا

الصناعي  ) بال رائحة طيبة .
و جتنب أن جتادل االحمق فقد يخطيء الناس في التفريق بينكما ..

وأعمل علـى أن تربح نفسك قبل أن تكسب الناس  النك إن خسرت نفسك  خسرت
  معا  نفسك واالخرين  .. االثن

 وإجعل قلبك هو دليلك الى اخلير وجتنب الشر ..
ويقول الـرسول الكر محمد ( ص ) .. إسـتفت قلبك .. البرمـا اطمأنت اليه النفس 
وإطـمأن الـيه القـلب  واألثم مـا حاك في الـنفس وتـردد في الصـدر وإن افتـاك الناس

وأفتوك ..
ويقول األديب الـلبناني  جـبران خليل جـبران : لو رأيت اجلمـيع ضدك واأللوان غير
بادئك  وال شي عكـسك .. ال تتـردد  ..أمشي وراء قلـبك وتمـسك  لونك  والـكل 
تـأبـه لـهم حـتى وإن اصـبـحت وحـيـدا .. ال تـتـردد..  فـالـوحـدة افـضل من ان تـعـيش
عـكس نـفـسك الرضـاء غـيرك ..فـلـيس هـنـاك من يـسـتحق أن تـغـيـر نـفسـك من أجله 

وارضائه ..
ويقول إن احملبة احلقيقية  هي ابنة التفاهم الروحي ..

ن حتب . واحلب احلقيقي  هو أن ال جتد بديال وشبيها 
ولـيـس هـنــاك وثــيـقــة أصــدق من الـقــلب تــؤكــد احلب احلــقـيــقي لــلـوطـن    وعـمق

الوالء  له   وقوة االنتماء ألرض ليس لها بديل ...
 } } } }
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ـدرسة تـتعـلم درسا ـدرسة واحلـياة .. في ا (الفـرق ب ا
ثم جتتـاز بعد ذلك االخـتبار  وفي احلـياة يحـدث العكس

 تتعرض الختبار يعلمك درسا) ..(توم  بوديت ) .

في نـدوة علـمـية دعـيت الى أعـمالـها حـول االصالح الـتشـريـعي في العـراق   حتدث
فـيها اسـاتيذ أفـاضل حول احلـاجة للـتطويـر التشـريعي وإحيـاء فكرة إصالح الـنظام
الـقـانوني الـتي أسس لـهـا الـنـظـام الـسابق وجـنـد لـهـا كـبـار اساتـيـذنـا في الـقـانون 
وقضـاة مشـهود لـهم بالـتـأسيس لـكبـريات األحـكام  فـخـرج بفـكرة قـانونـية مـؤسِسه
ـشـرع بـتـفـرعــاته آنـذاك " مـجـلس قـيـادة الــثـورة  رئـيس اجلـمـهـوريـة  اعـتــمـادهـا ا
نـظومة الـتشـريعيـة اجلديدة  اجملـلس الوطني " وجنـحت الفـكرة حيـنها في تـشيـيد ا
ـؤسـسات الـدولة  إذ لـيس لـسلـطة الـتغـريد ا لـوحدة الـهدف والـسـلطـة احلاكـمة  ر
ن عصا . وأنا خارج سرب احلـاكم الفرد أو التجديف عكس اجتاهه  وإال فالعصا 
ـا يـتـحـدث به الـفـضالء احملـاضـرون رحت اسـتـذكـر جتـربـت سـنون أصـغي بـتـمـعن 
مجلس الـوزراء ثم مجلس النـواب فرئاسة اجلـمهورية  حـيث كانت كل سلطـة تقترح
وحتشـد وتتـصرف وكـأنهـا تعـمل في دولة مـستـقلـة  مجـلس النـواب يقـترح ويـناقش
عـنية بإدارة عجلة عـرفة حاجاتها الـتشريعية وهي ا ويصوت دون الرجـوع للحكومة 
ـشـروعـات الى مـجـلـس الـنواب  الـدولـة  ومـجـلس وزراء يـقـتـرح ويـنـاقش ويـرسل ا
ـقترح الى مـشروع جديـد يختـلف تماماً فـيمارس األخـير دوره التـشريعي  فـيحول ا
ـرسل الـيه وكـأنه أجـنبـي عنه مـبـدأ وفـكـرة ونص  إذ يـغـني كل نـائب على عن ذلك ا
لـياله ويُعـمل مـا يدور في خـلده وفـكره  ويُـشّرع مـا يُـرضي النـاخب ويدغـدغ صوته
االنـتـخابـي ولو عـلى حـسـاب الـوطن ومـسـتقـبـله  وتُـدلي رئـاسـة اجلـمهـوريـة بـدلـوها
الـتــشـريــعي دون الــرجـوع لــلـحــكـومــة  فـيــقـتــرح اخملـتــصـون فــيـهــا الـتــشـريع دون
االسترشاد واالسـتئناس برأي احلكومة وحاجاتها  ويبقى مشروعها محكوم بأهواء
اجمللس الـنـيابي فـيُدخل عـليه مـا يرى من تـعـديالت  وغالـباً مـا يخـرج القـانون بـحله
رسـل من مشـروع اال أسم القـانون  وكـثـيراً مـا يطـرأ التـعديل جـديده ال صـلة له بـا
ـوجبه  والالفت أن السـلطات الـثالث لم تتردد في الـتزاحم على حتى علـى أسبابه ا
اقــتــراح تـشــريع  يــدور في الــفــلك ذاته بل ويــحــمل االسم نــفــسه  وكل مــقــتـرح أو
مشروع يـناقض اآلخر  نصاً وتفصيالً وتفريـعاً  واستذكر موقفاً لن يغادر ذاكرتي
ونحن نناقش مشروع قانون مكافحة العنف األسري ومن اجل توحيد اجلهد وترتيب
تـنامـية الـدخـيلـة على األفكـار وخدمـة األسـرة وتقـد قانـون يـواجه واقعـاً الظـاهـرة ا
اجملتمع العـراقي  دعونا ونحن نضع اللمسات النـهائية للمشروع  أخت فاضلة من
ـشـروع ذاته  واذا بــفـخــامـة الـرئــيس يـطـلب إحـدى الــسـلـطــات تـعـمـل عـلى فـكــرة ا
حـضـوري فـأسـتـئـذنت الـلـجـنـة وحـضـرت أمـامه وقـد ارتـسـمت عـلى وجـهه ابـتـسـامه
عـريضه فـبادر بسـؤالي هل تنـاقشون الـيوم مشـروع قانـون العنف األسـري  فأجبت
نــعم  فـرد أن الـرئـيس ............اتــصل بي وبـيّن انـهم  انــتـهـوا من إعـداد مـشـروع
الـقانون الـذي يعـملون عـليه  فـبادرت بسـؤاله وكيف عـرف الرئـيس اننا نـنتـهي اليوم
شروع ونحن في اجللسة  فاجاب ضاحكاً يبدو أن معكم في اللجنة من سرب من ا
مـجــريـات االجـتـمـاع  فـاسـتــذكـرت حـضـور األخت الـفـاضــلـة ويـبـدو أنـهـا حـضـرت
لــلـتــسـريب ال لــلـتــرصـ  فــتــيـقــنت انـنــا دول ولـيس دولــة  اذ تــسـتــقل كل سـلــطـة
ـشـروعــهـا ومـقـتـرحــهـا وقـانـونـهـا  ويــحـدثـونك عن االصالح الـتــشـريـعي وتـكـامل
السلطـات ووحدة الفكرة القانـونية  ويسألونك عن قصـور التشريع وتناقضه وفراغه
في الــكـثــيـر من األحــيـان  والـالفت أن مـجــلس الـنــواب وإلثـبــات جـدارتـه بـاحــتـكـار
الـتــشــريع وأحـقــيـته بــاالخــتـصــاص  وجتـاوزاً حلق رئــاســة اجلـمــهـوريــة في ابـداء
الحظات والـتصويبات عـلى التشريـع  قبل دخول احكـامه حيز النـفاذ  راح يختتم ا
تـصويـتاته عـلى القـانون بـنص مفـاده نفـاذ التـشريع من تـاريخ التـصويت عـليه ال من
فاهيم والثوابت التي تتبانى على نفاذ التشريع من بادىء وا تاريخ نشره  مـخالفاً ا
ـادة "129" من تـاريخ الــنـشــر بـقـصــد عـلم الـكــافـة  مـســتـغالً ال مــسـتـثــمـراً نص ا
الدسـتـور التي جتـيز نـفـاذ التـشـريع استـثـناءً ولـلـضرورات من الـتـاريخ الذي يـحدده
شرع  فقـلب مجلسنا األصل استثناء واالستـثناء أصل  ولتأكيد تفوقه على باقي ا
السلطـات سعى الى انتزاع صالحـية نشر التـشريعات في اجلريـدة الرسمية  عمالً
ـبدأ يـأكل ويـقول عـوافي  ويـحدثـونك عن االنـسجـام الـسلـطـوي  ووحدة الـهدف 
والـسعي لـتقـد اخلدمـة  ويسـألونك عـن فرط الـتشـريع  وتفـشي ظاهـرة التـعديل 
الحقة  وكل سلطة تغني على ليالها  وتتفرد بالدوران في وكثرة التـغيير  وعجز ا
فلكهـا وتختار مسارها  مـحكومة بعقـلية الفرد  ورأي الطائـفة  وكثيراً من األحيان

صلـحة الشخصية  ويسألونك عن ارتفاع معدالت البطالة ا
 وازدياد الـفقر  وتفشي الظواهر الدخيلة  واإلفالت من
ـوظف ـسـؤولـيـة  فـقـبل مـحـاسـبـة ا الـعـقـاب  وضــيـاع ا
ـصلحة قصـر البد من محـاسبة من غرد من الـسلطات  ا
ـطـلـقة مـفـسدة أو مفـسـدة أو رغـبة في تـفـرد فـالسـلـطة ا

مطلقة  وهي زائلة راحلة والدولة قائمة .
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شـار لهـا في االعلـى والشـركات الـراغبة بـاالشتـراك فيـها تـسر الـشركـة العـامة لـالتصاالت نـاقصـة ا ـتقـدمة عـلى ا الى كافـة الشـركات ا
ـناقـصة لـلـمرة الـثانـيـة واالخيـرة ليـكـون الغـلق السـاعة عـلـوماتـية إحـدى تـشكـيالت وزارة االتصـاالت ان تـنوه لـكم بأنه  تـمـديد ا وا
ـعـلـومـات االتـصـال عـلى ارقـام الهـواتف ـزيـد من ا ـصـادف ٢٠٢٢/٨/٤ ولـهـذا اقـتـضى الـتـنـويه و الـواحـدة ظـهـراً من يـوم اخلمـيس ا

درج ادناه .. مع التقدير      وقع االلكتروني ا (٠٧٦٠٠٠١٧٠٧٨) او (٠٧٦٠٠٠١٧١٢٢) او مراجعة ا
 E-mail: Legal_itpc@yahoo.com          www.itpc.qov.iq       www.moc.gov.iq       Legal_itpc@itpc.gov.iq

بغداد - شارع السعدون - قرب فندق بغداد
لالتصال : - ٠٧٨٠٠٠٤٠١١١ - ٠٧٧٢٢٢٢٠٠٦٢
Legal_itpc@itpc.gov.iq :القسم القانوني
dgoffice@itpc.gov.iq :دير العام مكتب ا

www.itpc.gov.iq :وقع االلكتروني ا

Baghdad - A. Sadon Street - nearby Baghdad - Hotel
Tel - 07800040111 - 07722220026
Email:- Legal_itpc@itpc.gov.iq
             dgoffice@itpc.gov.iq
Website:  www.itpc.gov.iq
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نـاقصـة اعاله على إن ـكاتب لالشـتـراك في ا ١- يـسـر شركـة مصـافي اجلنـوب / شـركة عـامة بـدعوة اصـحاب الـشـركات وا
فوض أو وكيل له بوكالة رسمـية صادرة ومصدقه من كاتب العدل أو مـخول عن الشركة مزود بكتاب ديـر ا راجع ا يكون ا

ناقصة. رسمي يذكر فيه وصف ورقم ا
ـشـتـريات ودفع قـيـمة الـبـيع لـلوثـائق الـقيـاسـيـة للـمـناقـصـة البـالـغة ٢- تـقد طـلب حتـريري مـعـنون الـى قسم الـعـقود وا
فعول وشهادة قـاول نافذة ا (١٥٠٫٠٠٠ دينار) فقط مائـة وخمسون الف دينار عراقي فقط مع صـورة من هوية تصنيف ا

تأسيس الشركة على ان ال يقل رأسمال الشركة عن (٢) اثنان مليار دينار عراقي.
٣- الكلفة التخمينية تبلغ (٢٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠ دينار) فقط مائتان وخمسة وعشرون مليون دينار عراقي.

طـلوبـة (٤٫٥٠٠٫٠٠٠ دينـار) فقط اربـعة مـليـون وخمـسمـائة الف ديـنار عـراقي صادرة مـن مصرف ٤- الـتأمـينـات االوليـة ا
معتمد لدى شركة مصافي اجلنوب ونافذ لغاية ٢٨ يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري.

(www.src.gov.iq ) وقع االلـكتـروني للـشركة ـقدمي الـعطـاء الراغـب في احلـصول عـلى معـلومـات اضافـية زيـارة ا  -٥
. (contracts@src.gov.iq) كنكم مراسلتنا على البريد االلكتروني ولالستفسار عن اية معلومات 

٦- يـتم تسـليم العـطاءات في مـقر شـركة مصـافي اجلنـوب - شركـة عامة / غـرفة جلـنة فـتح العـطاءات احمللـية واخـر موعد
صادف ٢٠٢٢/٩/٦ وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية الستالم العطاءات الساعة الثانية عشر ظهراً ليوم الغلق ا
نـاقـصـة وسيـتم رفض الـعـطاءات يـستـمـر االعالن الى مـا بـعد الـعـطـلة ويـعـتـبر الـيـوم الـذي يلي الـعـطـلة آخـر يـوم لـغلـق ا

تأخرة. ا
ناقصة الساعة العاشرة صباحا" يوم ٢٠٢٢/٨/٣٠ في شارك في ا ؤتمر لالجابة على استفـسارات ا ٧- سيكون انعقاد ا

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

سـعرة (ضمن طلـوبة وجـداول الكمـيات ا واصـفات الـفنيـة ا ٩- يـتم تقد الـقسم الـرابع من الوثيـقة القـياسـية بعـد ملئ ا
طـلوبـة على ان ـواصفـات ا القـسم الرابع حـصرا) وحـسب مـا موضح في الـوثيـقة وتـقـد القـسم السـادس للـتأكـيد عـلى ا
تـكون موقـعة ومخـتومـة على جمـيع اوراقهـا ومغلـفة في ظـرف واحد مغـلق ومختـوم مثـبت عليه الـعنـوان القانـوني الكامل
ناقـصة مع تزويـدنا بقرص (CD) للـوثيقـة كاملـة إضافة لـظرف ثاني فـوض ورقم واسم ا ـدير ا لـلشركـة مع رقم موبايل ا

طلوبة والتأمينات االولية. ستمسكات ا يتضمن ا
ـا تتطلبه الـوثيقة القـياسية بكـافة أقسامهـا إلمالء القسم الرابع منـها فسيتم  ١٠- في حـال عدم التزام مـقدمي العطاءات 

. ا يقتضي مراعاة ذلك عند التقد استبعاد عطاءه 
: شهـادة تأسيس الشركة احملضر االول للتأسيس قرار التأسيس  هوية تصنيف طلوبة عند التقد ستمسكات ا  ١١- ا
ـقاول الـنافذة الـهويـة الضريـبية واسـتخـدام الرقم الضـريبي تأيـيد سـكن مصدق خـاص بعنـوان الشـركة تأيـيد حجب ا
ـانـعة من الـهـيأة الـعامـة لـلضـرائب لالشـتراك في ـكتب كـتـاب عدم  ـفوض لـلـشركـة او ا ـدير ا الـبـطاقـة الـتمـويـنيـة عن ا

ناقصات معنون الى شركة مصافي اجلنوب براءة ذمة من دائرة الضمان االجتماعي. ا
ـطلوبـة في القـسم الثالـث من الوثيـقة الـقياسـية وخالف ذلك سـيتم استـبعاد  ١٢ - يـجب مراعاة تـقد الـسيولـة النـقدية ا

العطاء.
صرفي للشركة (IBAN) واسم  ١٣- يلتزم مقدمي العطاءات من القطاع (العام واخلاص) تزويد شركتنا برقم احلساب ا

الي اليه. صرف والفرع الذي  فتح احلساب فيه لغرض اجراء التحويل ا ا
ناقصة على ان تكون عملة العطاء بالدينار العراقي.  ١٤- حتديد مدة نفاذية العطاء بفترة (٩٠) يوم من تاريخ غلق ا

ثـليهم الـراغبـ باحلضـور إلى مقر شـركة مصـافي اجلنوب -  ١٥- سيـتم فتح العـطاءات بحـضور مـقدمي العـطاءات او 
شركة عامة / غرفة جلنة فتح الـعطاءات احمللية في نفس اليوم الساعة الواحـدة ظهراً او اليوم التالي في الساعة التاسعة

. صباحاً
 ١٦- ضـرورة تقـد الشـركـات شهـادة خاصـة بـاجتـياز الـعامـلـ لديـهم لدورات الـ HSE (الـسالمة والـصـحة والـبيـئة) او
ادخالهم بـدورات السالمة والـتي تقام في مـقر شركـتنا مـقابل كلـفة (٥٠٫٠٠٠ خمـسون الف دينـار عراقي للـشخص الواحد)

وتزويدهم بباج تعريفي بعد اجتيازهم الدورة وقبل الشروع بتنفيذ االعمال داخل الشركة.
 ١٧- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

بلغ (١٠٫٠٠٠) عشرة االف دينار ناقصة اجـور اخر اعالن باالضافة الى تسديد رسم عدلي   ١٨- يتحمل من ترسو عليه ا
ورسم طابع بنسبة (٠٫٠٠٣) من قيمة العقد ورسم هندسي بنسبة (٠٫٠٠٠٥) من قيمة العقد قبل توقيع العقد.

 ١٩- سيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات الـعطاءات التنافسية الوطنية التي حددتهـا تعليمات تنفيذ العقود احلكومــية
رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ .

ناقـصة في اي مرحلـة من مراحلـها قبل صدور كـتاب االحالـة بناء على اسـباب مبررة  ٢٠- جلهة التـعاقد احلق في الـغاء ا
5دون تعويض مقدمي العطاء. Š sLŠd « b³Ž rÝU
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تـعـلـن عـمـادة كـلـيـة الـفـنــون الـتـطـبـيـقـيـة احـدى
تشـكيالت اجلامعة الـتقنية الـوسطى عن رغبتها
في اجراء مزايدة علنية اليجار موجودات الكلية
ــدرجـة تــفـاصــيـلــهـا ادنـاه لــلـعــام الـدراســـــي ا
(٢٠٢٢ - ٢٠٢٣) وفق قـانـون بيع وايـجـار اموال

عدل. الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ ا
الية في الكلية فعلى الراغب مراجعة الشعبة ا
ــبــلغ لــغـرض احلــصــول عــلـى الــشـروط لــقــاء ا
ــــؤشــــر ازاء كل مــــرفـق  الــــنــــادي الــــطالبي ا
(١٠٠٫٠٠٠) مـائة الف ديـنار مـكتـبة األسـتنـساخ
(٥٠٫٠٠٠) خــمـســون الف ديـنــار كــشك الـهــدايـا
(٥٠٫٠٠٠) خــمـــســون الف ديــنـــار والــتــصــويــر
الـفــوتـوغـرافي (٥٠٫٠٠٠) خـمـسـون الف ديـنـار)

غير قابله للرد.
قدر ودفع مبلغ التأمينات البالغة ٢ % من مبلغ ا
وخالل ٣٠ يوم من تـاريخ نشر االعالن وسـيكون
ـزايـدة يـوم االحـد ٢٠٢٢/٨/٢١ الـسـاعة مـوعـد ا
العاشـرة صباحاً في بـناية الـكلية اعاله الـكائنة
في الـزعـفـرانـيـة مـجــاور مـعـهـد الـتـكـنـلـوجـيـا /
ـزايــدة جـلب بـغــداد وعـلى الــراغـبــ بـدخــول ا
كتـاب حتاسب ضـريبي لـعام  ٢٠٢٢ قـيد جـنائي
زايدة  وصل دفع مبلغ التأمينات إضافة تندر ا
سـتـمسـكات الـرسمـيـة للـمزايـد  ويتـحمل الى ا

زايدة اجور نشر االعالن.  من ترسو عليه ا



www.azzaman.com

وانتقل كالهما الكي  اشتـدت اخلصومة ب السيدين مقتدى الصدر ونوري ا
الكي وصف الصدر بانه من مرحـلة تسقيط  اآلخر سيـاسيا واعتباريـا حيث ا
جاهل في الـسياسة فيما يـدعوه الصدر الى ان يترك الـسياسة واالعتكاف في
ه فـانتـقال الى مرحلـة راح فيـها كالهمـا  يتـوعد اآلخر بـتصـفيته او بـتقد بيته
ـرحـلـة ويـشـحــنـان  اتـبـاعــهـمـا  بــحـتـمـيــة سـيـكــولـوجـيــة الى  ا الى الـقـضــاء 

الثالثة..االنتقام من اآلخر واتباعه..وكلهم شيعة!.
الكي والصدر) ارتكبا اخـطاءا كبيرة بينها ان العراقـي يعرفون ان كليهـما (ا
جـرائم تـستـوجب احملـاسبـة قـانونـا من قـبل قضـاء الـدولة ال ان يـكـونا كالهـما

بديال عن الدولة والقانون. 
 يا احرار العراق .

رجـعية درء الـفتـنة بـاصدار فـتوى تـعلن بـالصريح ان ان الواجب يـحتم عـلى ا
فكرين من يثـيرها يعـد مجرما  ويـحتم على القـوى التقدمـية وعقالء القـوم  وا
ـثـقـفـ واالعـالمـيـ أدانـة اي طــرف مـنـهـمـا ال يــسـتـجـيـب الى نـداء الـعـقل وا
وينبهان الطرف بانهما  سيكونان مدان تاريخيا ودينيا واجتماعيا واحلكمة 

واخالقيا و..شيعيا ان اشعلوا الفتنة.

ي  { كاتب واكاد
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لندن

وان الــشــورى مــلــزمــة لــلــحــاكم غــيــر
كن لـلـمـجتـمع ان يـحدد عـصـوم. و ا
نـاسـبة صيـغـة الشـورى او صـيغـهـا ا

له.
 وان القرار الـصادر من الشـورى ملزم

للجميع. 
حـاول الــدسـتــور الــعـراق اجلــمع بـ
ـقـراطــيـة حـ نص في االسالم والـد

ادة الثانية على ما يلي: ا
 "أ ـ ال يجـوز سن قـانونٍ يـتـعارض مع

ثوابت احكام االسالم. 
ب ـ ال يجـوز سن قـانـونٍ يـتـعارض مع

قراطية." مباد الد
 وفي هــــــذا الــــــنـص اســـــاءة لـالسالم

قراطية معا! والد
سـتمرة هذا ما انـتهت الـيه دراستي ا
لالمــر مـــنــذ اكـــثــر مـن ثالثــ عـــامــا
مـســتـنــدا في ذلك الى الــقـران الــكـر
واراء مــفــكــرين وفــقــهــاء عــظــام مــثل
الـعالمـة مـحـمـد حـسـ الـطـبـاطـبـائي
ــيــزان" والــشـيخ صـاحـب تـفــســيـر "ا
محـمد حـس النـائيـني صاحـب كتاب
ــلّـة" والـسـيـد "تـنـبـيه األُمَّــة وتـنـزيه ا
مـحـمـد بـاقـر الـصدر والـشـيـخ مـحـمد
مـهـدي شـمس الـدين والـسـيـد مـحـمـد
حس فضل الله وغـيرهم. وقد نشرت
هذه االراء الول مرة في شـباط من عام
1990حـيث انـهـالت عـلى شـتى الـتـهم
من الـعــمــالـة لــلـغــرب واالنــحـراف عن

االسالم! وال حول وال قوة اال بالله!

دبر. ا
وقد التقط االمام الشهـيد السيد محمد
ــعــنـى فــقــال ان بــاقـــر الــصــدر هـــذا ا
اخلالفـــة اســاس لـــلــحـــكم في الـــقــران
واحلكـم ب الـنـاس مـتـفـرع علـى جعل
اخلالفـة و "ان الـله سـبـحـانه وتـعـالى
انـاب اجلــمــاعــة الـبــشــريـة فـي احلـكم
وقـيــادة الــكـون واعــمـاره اجــتــمـاعــيـا
وطـبــيـعــيـا وعـلـى هـذا االســاس تـقـوم
نظـرية حـكم النـاس النفـسهم وشـرعية
ارسة اجلماعة البشرية حكم نفسها
بـوصـفهـا خـلـيـفـة عن الـله". وهـذه هي
نقـطة االلـتقـاء ب الـنظـرية االسالمـية
ـقـراطـية كـمـا يـقول للـحـكم وبـ الد
الـصـدر حـيث ان الـنـظـريـة االسالمـيـة
"تطـرح شـكال لـلـحـكم يـحـتوي عـلى كل
الـــنـــقــــاط االيـــجـــابـــيـــة فـي الـــنـــظـــام
ـقــراطي مع فــوارق تـزيـد الــشـكل الـد
موضـوعيـة وضمـانا لـعدم االنـحراف".
وتـتـمـثل الـفـوارق فـي مـنـظـومـة الـقـيم
ــركب احلــضـاري الـعــلــيــا احلــافـة بــا
لــلــدولــة واجملـتــمـع والــتي يــطــرحــهـا

القران.
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تدين على هذا وقد ال يوافق بعض ا
التفسير للخالفة ويطرحون رأيا اخر
لكـن البـحث الـعـمـيق يـؤدي الى الـقول
بعدم الـتنـاقض ب الـقولـ وامكـانية
اجلمع بينهـما على قاعدة الـتمييز ب
ــصــداق وهــذا مــوضـوع ــفـهــوم وا ا

إِنَّـا عَـرَضْــنَـا االمــانـة عَـلَى الــسـمـاوات
واالرض واجلبـال فَـأَبَـيْنَ أَن يَـحْمِـلْـنَـهَا
وَأَشْفَْقنَ مِنْهَا وَحَـمَلَهَا االنسن انه كَانَ

ظَلُومًا جَهُولًا".
ـركـز الـقـانوني حتدد هـاتـان االيـتـان ا
والسياسي لـالنسان في االرض. وهذا
الــتـحــديــد او اجلــعل  من قــبل الــله
ـلك وحده هـذا احلق كمـا يرى الذي 

ؤمنون به.  ا
ـركـز هـو "اخلالفـة". فـاالنـسان وهذا ا
عـموم االنـسـان كـنـوع هـو خـلـيـفـة لله

في االرض. 
ـنـصب الـهي جـعـله واخلالفـة عـنـوان 
الــلـه لالنـــســان كـــمـــا جــعـل الــنـــبــوة
والـرسـالـة واالمـامــة عـنـاوين مـنـاصب
الشــــخـــاص يــــخــــتــــارهم مــــثل قــــوله
البراهـيم: "إِني جَـاعِـلُكَ لِـلنَّـاسِ إِمَـامًا"
وقوله:"فَـلَمَّـا اعتـزلهم وَمَـا يَعْـبُدُونَ مِن
دون الـله وهـبـنـا لـه اسـحق وَيَـعْـقُـوبَ
وَكُـلًّا جَـعَـلْـنَـا نَـبِـيًّـا". قـال ابن كـثـير في
الـتــفــسـيــر نــقال عن ابن جــريـر: ( إني
جـــاعل في األرض خــــلـــيـــفـــة ) مـــني 

يخلفني في احلكم ب خلقي. 
وشــــرح مـــعــــنى كــــلـــمــــة "خــــلـــيــــفـــة"
بـقوله:"واخلـلـيـفـة الـفـعـيـلة مـن قولك 
خلف فالن فالنا في هذا األمر : إذا قام
مقامه فـيه بعـده". وخالفة االنـسان لله
تـعــني تـخــويـله من قــبل الـله بــاحلـكم
واالدارة والتـدبيـر للـمـجتـمع البـشري.
فاخلـالفة هـي التـدبـيـر واخلـلـيـفـة هو

هل تـــتـــعــارض نـــظـــريـــة االسالم في
ـقــراطـيـة في احلـكم مع نــظـريـة الــد

تداول السلطة?
ـقــراطــيـة في ـكـن تـبــيــئـة الــد هل 

مجتمع يؤمن باالسالم?
ـقراطـية كن تـبني االلـيـات الد هل 
في تداول الـسـلطـة في مجـتـمع يؤمن

باالسالم?
هــذه االســئــلــة صــحــيــحــة من حــيث
ـمكن االجـابة عـنها صيـاغتـها ومن ا
من حـيث محـتـواهـا. واجلـواب عـنـها
هــو: نــعـم لالول وال لــلــثـــاني ونــعم

للثالث والرابع. واليك التفصيل. 
تـنـبـثق نـظــريـة احلـكم في الـقـران من

االيات التالية: 
"وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِـلْمَلَـائِكَـةِ إِني جَاعِل فِي

." الْأَرْضِ خَلِيفَةً

قراطي? سألني: هل االسالم د
قلت له: الـسؤال غيـر دقيق. فـليس من
ــــــمــــــكـن ان نــــــصـف االسـالم بــــــانه ا
ـقــراطي او اشـتــراكي او مــا شـابه د
ــكن كــمـا فــعـل عـدد مـن الــكـتــاب. ال 
ــكن وصف االسالم بــغــيــره كــمـا ال 
وصف غـــيـــره بــصـــفـــة لــيـــست مـــنه.
قراطيـة في حدها االدنى ليست الد
ـا هي منـظومـة اليـات لتداول صفة ا
الـسـلـطـة سـلمـيـا ودوريـا عـلـى اساس
ـتـعـلـقـة مـنـظـومـة من الــقـيم الـعـلـيــا ا

بحياة االنسان السياسية. 
ــكن اعــادة صــيــاغــة الــســؤال ــا  ا

بالشكل التالي: 
ـقراطـية هل ينـسجم االسالم مـع الد
ــــقـــراطـــيـــة مع وهل تـــنــــســـجم الـــد

االسالم?

بـــحث اخــــر خـــارج تـــخــــصص هـــذه
قالة. ا

هذا فـيمـا يتـعلـق بالـبشـرية كـكل اما
فــيــمـــا يــتــعـــلق بــتـــطــبــيـق مــفــهــوم
االســتــخـالف في اجملــتـــمع االسالمي

 : فقد قال القران الكر
"وَالْـمُــؤْمِـنُـونَ وَالْــمُـؤْمِــنَـاتُ بَــعْـضُـهُمْ

." أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
"وَالَّـذِينَ اسْــتَـَجـابُــوا لِـرَبــهِمْ وَأَقَـامُـوا
الصَّـلَـاةَ وَأَمْـرُهُمْ شُـورَيـ بَـيْـنَـهُمْ وَمِـمَّا

 ." رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ
وَشَـــاوِرْهُمْ فِـي الْـــأَمْـــرِ ـ فَــــإِذَا عَـــزَمْتَ

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّه." 
"وَمَا كَانَ لِمُـؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِـنَةٍ إِذَا قَضَى
الـــلَّهُ وَرَسُــــولُهُ أَمْـــرًا أَن يَــــكُـــونَ لَـــهُمُ
الْـخِـيَــرَةُ مِنْ أَمْـرِهِمْ ـ وَمَن يَــعْصِ الـلَّهَ

وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا" 
"يَـا أَيُّــهَـا الَّـذِيـنَ آمَـنُــوا أَطِـيـعُــوا الـلَّهَ
." وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ
ـــكن اســـتــخالصـه من هــذه والــذي 

االيات هو:
سريـان الـواليـة في كل افـراد اجملـتمع
فردا فردا. فكل فرد مسؤول عن تدبير

امور الدولة واجملتمع.
 ان افـــراد اجملـــتـــمع يـــدبـــرون امـــور
الدولـة بـالـشـورى فـيمـا بـيـنـهم. وهذا
قراطـية التداولية او شيء يشبه الد
deliberative democ- الـتــشـاوريـة
racy. و ال يـجــد حل لالخــتالف عــنـد
حصوله سوى التصويت باالكثرية. 
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بغداد

مــا لم تــدعم األقـول أفــعــال وهـذا يــأتي من
طـريق الـتـفاوض لـتـعـزيـز اجلهـود وتـعـميق
التـوجهـات الـبحـثيـة والـدراسات والـتدريب
في هـذا اجملــال احلـيــوي ألهـمــيـته داخــلـيـاً
وخارجـيـاً لـكل دولـة وان حوكـمـة الـعالقات
العـامة بوصفها مهمة مزدوجة تبدأ بدراسة
الــرأي الــعــام ومــعــرفــة رغــبــات اجلــمــهـور
ــؤســســة واحــتــيــاجــاته لــرسـم ســيــاســة ا
وتعـديلها وامتـزاجها مع العلـوم اإلنسانية
واالجـتــمـاعــيــة اخملـتــلـفــة جــعـلــهـا ظــاهـرة
مـتـعــددة الـوسـائـل واألهـداف الـقــائـمـة بـ
األماكن وتـنفيذ ستراتـيجيات االتصال التي
ـــيـــزة الــــنـــســـبـــيـــة تـــضـــعـــهم فـي وضع ا
والــتـنـافــسـيـة ألن الــشـراكـة بــ الـتـجـارب
الدولـيـة هدفت إلى تـعـريف الـناس بـاألفـكار
ـسـتـدامـة الـكـامـنـة وراء أهـداف الـتــنـمـيـة ا
ـتـميـزة في صـنـاعة 2030 لـبـنـاء قدراتـهم ا
ـؤثـرة ومــدى مالءمـة الــنـشـاط احملـتــوى وا

االتصالي وخدمته ومساهمته فيها.
ي وكاتب عراقي  { أكاد

ــبــاشــر إلى ظـهــور ســكــان الــعـالم والــبث ا
بـصـرف الـنــظـر عن مـكـان وزمـان تـواجـدهم
ليـكونـوا قادرين عـلى احلركـة بسـهولـة أكبر
واالنــتـقـال إلى الــبـلـدان الــبـعـيــدة ومـعـرفـة
حــكــومـــاتــهـم وثــقـــافــاتـــهم ومــنـــتــجـــاتــهم
علومات عن وخدماتهم نتيجة لتنوع نشر ا
األ وبــالـتــالي تـعــزيـز الــتـقــارب الـتــعـاون
والثـقة ب الشـعوب وزيادة التـواصل فيما
بيـنهـا وإعالم الرأي العـام وجذب الـشركات
واالســتـثـمــارات والـسـيــاحـة وهـكــذا تـنـشـأ

طريقة جديدة للربط ب الدول والقارات. 
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ما أشـرنا إلـيه هو مـجرد واحـد من اجملاالت
الـالنــهــائــيــة اجلـــديــدة الــتي تــنـــفــتح عــلى
محـترفي الـعالقات الـعامـة في عالم مـتحرك
يـظل مـوضـوعـهـا مـتـغـيـر وبـتـطـور مـسـتـمر
يـواكب حـالـة احلـداثـة الـرقـمـيـة والـتـسـويق
الشـبكي وتقـانات الـذكاء االصطـناعي ولكن
ــمــنــهج يــجب أن تــتم دراســته نــشــاطــهــا ا
العـلمـية بـال هوادة من وجـهات نـظر جـديدة

(ايبـرا) ورؤيتها في احتفائها الثاني باليوم
ي لـلـعالقـات الـعـامة 2022 بـأهمـيـتـها الـعا
كـعـلم مـعـاصـر يجـذب انـتـبـاه اجلـمـهور إلى
أســالــيــبـهــا الــعــلــمـيــة في اطــار مــنــظــومـة
الـشــفــافــيـة وحتــســ الــصـورة الــذهــنــيـة
ــسـؤولـيــة اجملـتـمــعـيــة عـبـر لــغـات عـدة وا
ومـنــهـا الـعـربـيـة واإلجنـلـيـزيـة والـفـرنـسـيـة
والروسـية والصيـنية واالسبـانية في مجال
اسـتـدامة عـمل الـوسائط االتـصـاليـة لـتعـزيز
التـماسك والتعايش اجملتمعي وبناء السالم
واحلـد مـن الـصـراع ومـســاعـدة اجملـتـمع في
ـــؤســــســـات اثــــنــــاء األزمـــات مـن طـــريـق ا
احلــكـومـيــة وغـيـر احلــكـومـيــة واجلـامـعـات
والـــشــركـــات الـــتـــجـــاريـــة ووســـائل اإلعالم
واجلـمـعـيـات الـعـلـمـيـة اخملـتـصـة في الـدول

العربية واألجنبية. 
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ـة غيـرت الـعـالم بـشـكل عـمـيق ومـعـها الـعـو
الــعالقــات بـــ الــدول وأدت الــتــحــوالت ال
سـيـمـا في وسـائل الـتكـنـولـوجـيـا واالتـصال

ـؤسس لـغـة إنـسـانـيـة) مـقـولـته الـشـهـيـرة 
العالقـات العامـة الكاتب والـصحافي (إيفي
لي) ومــيالده في الـســادس عـشــر من شـهـر
تـمـوز يــولـيـو عـام 1934 -1877 في واليـة
ـا جــعـل احلـدث كــيــدرتــون األمــريــكــيــة 
االتصـالي عـلى مـسـتـوى الـعالـم هادف إلى
إذابت احلدود الـفـاصلـة وإتـساع مـسـاحته
ـية ـبادرة األ قـررة فـضالً عن انطالق ا ا
األولى جلمـعيـة الـعالقات الـعامـة الـعراقـية

ـنـافـسة في عـالم ال حـدود له إزدادت حدة ا
إلـى احلــد الـــذي أدركت فــيـه الــبـــلــدان هــذا
ي وقد التـرابط واحلاجـة إلى االنفـتاح الـعا
ـنــافـسـة بــيـنـهم بـدأوا في إدراك قـســريـة ا
والـعـمل على تـنـفيـذ ستـراتـيجـيـات التـحوّل
الــرقــمي من شــأنــهــا أن تــســهم في حتــديـد
خصـائصهم في األسواق اخلارجـية وتعزيز
هـويـاتــهم وسـمــاتـهم. (اني احــاول تـرجـمـة
الـدوالرات والسنتـات واألسهم واألرباح إلى

ومـــبــتــكـــرة الســيـــمــا وان مــيـــثــاق شــرف
ــســتــمـد من ــارســة الـعـالقـات الــعــامـة ا
ـتـحـدة من أجل مـدّ أواصـر مــيـثـاق األ ا
الــتــعـاون والــعـمـل لـتــأسـيـس كـيــان عـربي
إقلـيمي للعالقات العامة وثم التوسع لكيان
ـي.  وبـــالــــنــــظـــر إلـى الـــعـالمـــة دولـي عـــا
تـكونـة من عوامل عـدة يتـفاعل التـجاريـة ا
في إســـــقـــــاطـــــهـــــا وكالء ســـــيـــــاســـــيــــون
واقــتــصـاديــون واجـتــمــاعـيــون إنه نــظـام
إشــارات مــتــعــددة يــحــتــوي عــلى عــدد من
الطـلبـات أكـبر بـشكل ال نـهـائي يعـمل على
االستجابة للتطلعات والتوقعات االتصالية
ــــؤســـــسي والـــــتــــجــــاري ذات الــــطــــابـع ا
والــســيـــاسي والــثـــقــافي والــســـيــاحي في

سياقات متنوعة ومتقلبة. 
سـتقبل وال إذ أصبـحت علم احليـاة وعلم ا
تسـتغن عنـها أي مؤسـسة في العالم وهي
ياً أداة كتابـية ومرئية ومسمـوعة فاعلة عا
لـــلــتـــواسط بـــ احلــكـــومــات والـــشــعــوب
لقـيادتـها ألن الـدعـاية لـلمـؤسسـة ال جتدي
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فـقط تورطت أمريـكا بالـتصعـيد من قبل
إدارة بـايدين ضد ولي العهد السعودي
وهـو احلاكم الفعلـي للمملـكة والتهديد
مـلف بـفـتح مـلـفـات كـثـيـرة ضـده مـنـها 

حرب اليمن وقضية خاشقجي 
لــكـن الــذي نــسف الــعالقــة كــان انــهــاء
الـتـحـالف الـعـسكـري بـيـنـهـما في وقت
تـتعـرض فيه السـعوديـة لتهـديد إيراني
ـنـطــقـة فــقـرار إدارة بــايـدن وقف فـي ا
الـتي الـدعم الـلـوجـسـتي حلـرب الـيـمن 

تخوضها السعودية 
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ـا يعـني حرفيًـا بلـغة عسـكريـة انهاء
الـتـحـالف األمـريـكي  –الـسـعـودي بـعـد
ثالثـة عقود من التحالـف العسكري منذ
بــدء حـرب اخلــلـيج األولـى  الـذي تـوج

باحتالل العراق. 
لـقـد خـذلت أمـريـكـا حـلـيـفـتهـا في وقت
حــرج لـلـغـايـة فــإيـران حـالـيًـا في ذروة
ـنـطـقـة فـايـران قـوتــهـا وتـقـدمـهـا فـي ا
فـعـلـيًـا تـخـنق الـسـعـوديـة مـن جـهـاتـها
األربـع شمـالًا من الـعـراق وجنـوبًا من
الــيــمن وغـربًــا من الــشـام وشــرقًـا من

جيرانها في اخلليج  قطر واالمارات. 
ايـران مـدت سيـطرتـها الـعسـكريـة جتاه
الـيـمن والـعـراق ولـبـنـان ولـكـنـهـا مدت
أيـضاً حتالفاتهـا نحو اخلليج واجلوار
الــســعــودي " قــطــر واالمـارات " وحــتى

سلطنة عمان.
فـلـم يـكن لـلـمــمـلـكـة الـســعـوديـة حـلـفـاء
ــد اإليــراني اال أقــويــاء في مــواجــهــة ا
أمـريكـا  ومن هنـا يأتي خـطورة وحرج
تـوقـيت االنـسـحـاب األمـريكي مـن الدعم
لـلقـوات السعـودية في حـربها األهم في

اليمن.
فـأهمـية حـرب اليـمن انهـا تشـكل مربط
ــنــطـــقــة واالخــفــاق الـــفــرس لــشــكـل ا
بـتـحجـيم النـفـوذ اإليراني هـناك يـعني

تـراجع بـايـدن عن مـوقـفـه باثـارة مـلف
لف بشكل مقتل خاشقجي  بل اغلق ا
رســمي واعـتـزل الــتـلـويـح بـاحلـادثـة

التي كان يبتز بها ولي العهد. 
 لــكن ولـي الـعــهــد انــتــقم مــنه بــاثـارة
قـضـيـة مـقـتل الـصحـافـيـة شـيـرين أبو
عـاقلة اثناء تـغطيتها الـصحفية وهو
لــيس ابــتــزازًا سـعــوديًــا بـقــدر مــاهـو

سخرية الذعة. 
وضـوع الذي تـعـمد بـايدين ان فـهـذا ا
رة ال يـثيـره في إسرائـيل  لكـنه هذه ا
لم يــبث الـطـمــأنـيـة في نــفس احلـلـيف
اإلسـرائـيـلي بـان أمـريـكـا الـقـويـة تقف

جلواره.
أولًـــا النــهــا لم تــعـــد بــذات الــقــوة في
الــشـرق األوسط  ثــانـيًــا النـهــا اخـفت
بــوقف الــتـمــدد والــتـهــديــد اإليـراني 
وهـــو مــا يــشــغـل إســرائــيـل حــالــيًــا 
فـإيـران لم تعـد هـدفًا عـسكـريًـا المريـكا

بعد مغادرة ترامب.
االستقبال البارد في منطقة ساخنه

بـــات واضـــحًـــا ان أمـــريـــكـــا خـــســرت
ـمـلـكـة الـسـعـودية" حـلـيـفـهـا الـقـد "ا
وواضـح من برودة االسـتـقبـال لـرئيس
اكـبر دولة انـها خسـرت موقعـها حتى

كضيف مرحب به!

اتــفـقت الـسـعــوديـة في وقت سـابق مع
روســيـــا والــصــ لــتـــعــزيــز الــقــدرات
الـعـسـكـريـة وبـرامج الـطـاقـة الـنـووية
وحـصص الـنـفـط والـتـبـادل الـتـجاري
ـــا يــعــني والـــتــعــاون االقـــتــصــادي  
ـضي قدماً نحـو شراكة استـراتيجية ا
لـذا فالزيـارة االمريكيـة للشرق االوسط

. جاءت متأخرة كثيراً
تحدة انتظرت ان تبدأ وكأن الواليات ا
ـنـطـقـة ضعف روسـيـا حـربـهـا لتـعـود 
فـاحلـرب الـروسـية هي فـيـهـا تـأثـيرهـا 
نــتـيـجـة ضــعف الـتـأثـيــر األمـريـكي في
ـنــطـقـة  فـهـذه حـقـبــة تـأكـيـد الـنـفـوذ ا
الروسي  –الـصيني في العالم والسيما

"الشرق األوسط " 
فـروسـيـا اجلديـدة الـيوم دولـة صـاعدة
بـيـنـمـا أمـريـكـا دولـة آفـلـة وهـو الـيـوم
بـتاثير ناشط سياسي متقاعد تُستقبل
مـواقـفـهـا ورئـيـسـهـا بـبـهـوت في وقت
نطقـة العربية- اخلـليجية طـورت فيه ا
ـصـالح الـسـيـاسي ولم تـعد مـن ذكاء ا
حتــتــفظ بـإرث حتــالــفـهــا وصــداقـتــهـا
ــة  عـــلى حـــســاب رصـــيـــدهــا الـــقـــد
االقــتـصـادي لـذا تـوقع حتــالـفـات غـيـر

مألوفة في الشرق األوسط 
شيرين أبو عقلة مقابل خاشقجي 

إقــامــة أي حتـالــفـات عــربــيـة عــلـيه ان
يدخل من باب السعودية .

هـذا بـخـصوص زيـارة بـايدن لـلـرياض
الـرسـائل والتـوقـعات فـمـاذا عن توجه

بوت إليران! 
بـالشك انهـا رسـالـة واحـدة وواضـحة 
ـتد ان مـحـور روسيـا الـشرقي قـائم و
واصــبح مــســتــبـعــداً ان يــبــقى الــعـرب
وسـط هـذا الــصـراع عــلى احلـيــاد فـهم

قلب الصراع.
لــذا فــانــضــمــام تـركــيــا لــقــمــة روســيـا
وايـران وبقاء الصـ الغائب احلاضر
اليـعني ان القـمة ضد اجلـوار اخلليجي
او الـــعــرب بـــشــكـل عــام بل يـــعــني ان
أمـريكا حتى بعودتها للسعودية لم تعد
تــســتـطــيع اخــراج روسـيــا من الــشـرق

األوسط .
رجو ان زيـارة بايدن جلدة على عكس ا
مـنـهـا سـتـعـلن عـن قـوة ونـفـوذ روسـيا
ـنـطـقـة  النـهـا سـتـنتـهي والـصـ في ا
دون حتـالف او تـغيـر سيـاسيـات الدول

شاركة فيها ا
ـكن تـوقع زيارة بـوت لـلمـنطـقة  بل 
واالهـم من ذلك ان الــــدول الــــعــــربــــيــــة
ـشـاركـة في الـقـمـة االمريـكـيـة السـيـما ا
الـــســـعـــوديـــة  ســـتـــمـــضي قـــدمًـــا في
شــراكــتــهـا االســتــراتــيــجـيــة بــروســيـا

والص
امـا فيما يـخص احلليف اإليراني  فكل
الـدول ذهـبت وذاهـبة التـفــــــــاق ثـنائي
مـع ايــران وخــاصــة الــســـــــــعــوديــة 
وهـذا لن يـعني فـقـــــــط خسـارة أمريـكا
لــــلــــشــــرق األوسط  بـل ســـيــــعــــني ان
احلـليف اإلسرائيلي سـيكون وحيدًا في
ــهــد لــتــوقع مــواجـــهــة ايــران وهــذا 
اتـفـاق إيراني  –إسـرائـيلي مـستـقبـلًا ال
ســيــمــا مع زيــادة الــنــفــوذ الــصــيــني-

الروسي

اإلسـرائــيـلي بـرعـايـة أمـريـكـيـة  حـتى
وان أُعـــــلن  لن يـــــكــــون هـــــو خــــطــــة
الــسـعـوديـة الـوحــيـدة النه  لن يـشـكل
عـامل ردع إليـران اوالً  فهي فـعلـيًا في
صـراع عـسـكـري وامـني مع إسـرائيل 

كن ان يردع ايران . وال جديد 
ـزعــوم لن وثــانــيًــا: هــذا الــتــحـالـف ا
يـــشــجع الـــســعــوديـــة وجــوارهــا وكل
ـنطقـة على خوض حـرب مباشرة مع ا
ــبـــاشــرة لـــيــست ايـــران  فــاحلـــرب ا
مـطروحة إضافة ان كل الدول العربية
ـدعـوة لـقـمـة جـدة سـواء اخلـلـيـجـيـة ا
كـــقــطــر واالمـــارات  او احملــوريــة في
الـصراع العربي  –اإلسـرائيلي كمصر
ســتـقـف عـلى احلــيـاد ان حــدثت حـرب

إسرائيلية- إيرانية 
ان الـتـهـلـيل والـتهـديـد بـتـحـالف شرق
اوسـطي يبقى مجرد ابتزاز " اعالمي"
وسـياسي الـغرض منه احلـصول على
تــنـازالت اكـثـر من ايـران الـتي جتـلس
مـعها كل دولة على حده لعقد صفقات

واتفاقيات امنية.
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فـــــاالمـــــارات شـــــريك الـــــســـــعـــــوديــــة
ـنـطـقـة  ال جتـرؤ االسـتــراتـيـجي في ا
عـلـى اعالن الـعـداء إليـران او الـدخول
فـي حتـــالـف ضـــدهــــا مع إســــرائـــيل 
والـــبــيــان االمــارتي قــبـل أســابــيع من
انـعقـاد قمـة جدة كـان واضحًـا  " لسـنا
طـرفًـا في أي حتـالف عـسكـري إقـلـيمي
أو تـعاون يـستـهدف أي دولـة بعـينـها"
واســتـقــبت الــقـمــة بــسـاعــات بـإعالن
رغـبــتـهـا لـتـطـويـر الـعالقـات مع ايـران

بتعي سفير!
لـذا فــحـضـور الـدول الـعـربــيـة لـلـقـمـة
لـيس اال حـضـوراً شـكـلـيًـا فـقط يـقوي
مــوقف الـسـعـوديـة بــإنـهـا مـازالت هي
ـنطقـة وان من يريد كـبيـرة اخلليج وا

تهديد االمن القومي السعودي.
لـقـد اسـتطـاعت ايـران جـعل السـعـودية
وحـيـدة في حـربـهـا فـنجـحت بـتـحـيـيد
االمـــارات شــريــكــتـــهــا في الـــتــحــالف
فـبتهـديد االمارات الواضح ومـنعها من
االنــضــمـام الي حتــالف شــرق اوسـطي
ضـد ايـران وبـهـذا لم يـعـد لـلـسـعـوديـة
حـلـفـاء ضـد ايـران اال إسـرائـيـل  وهذا

ما تستغله أمريكا.
ان االتـفاق السعـودي- اإلسرائيلي ضد
ايـران هو نـقطـة االلتـقاء الـوحيـدة ب
الــبـلــدين وهــو الـنــقــطـة الــتي حتـاول
أمــريــكــا الــنـفــاذ مــنــهــا العـادة اصالح
الـعالقـة لـضمـان بـقـاء السـعـودية ومن

نطقة معها ضد روسيا. خلفها ا
فـامريـكا ال ترى في زيـارتهـا للسـعودية
اال روســـيــا والـــســـعــوديـــة ال تــرى اال
ايـران ولكن إصرار أمريكا بايدين على
ـضي قدمًـا باالتـفاق مع ايـران يجعل ا
وجـهتي الـنظـر األمريـكية  –الـسعـودية

ابعد من أي وقت.
فكما ال تركز أمريكا في أي حتالف على
ايران  كذلك السعودية  التي لن تلغي
عالقـــتـــهـــا االســـتــراجتـــيـــة بـــالـــصــ
وروسـيـا لـلبـقـاء في احملـور األمـريكي
خـاصة ان أمـريـكا لم تـعد حـليـفتـها في
حـربـهـا ضـد ايـران فـلـمـاذا تـبـقي عـلى
مستوى عالقة جيد مع بلد له ال اهداف

مشتركة بينهما.
ـــفــارقـــة ان مــصـــلــحـــة الــســـعــوديــة ا
االقــتــصـاديــة والـعــســكـريــة الــيـوم مع
"  وهذا حـلفـاء ايران " روسـيا والـص
من نــاحـيـة سـيـاسـيــة بـحـته قـد يـشـكل
مــدخـل االتـفــاق الــســعــودي- اإليــراني
ـقـبل "فـمـازالت بـغـداد عاصـمـة نـقـطة ا
االتـقاء والـتفاوض بـ ضفـتي اخلليج

السعودية -اإليرانية"
لـذا فـالـتـحـالف الـعـسـكـري الـسـعودي-
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ن وصل وبـالـتحـديـد اجلانب اال ـعـاشي واالقتـصـادي في مديـنـة ا ـسـتوى ا انطالقـا من مـبدا رفع ا
ائي تـحدة اال ـا احدثـته النـزاعات والـصراعـات داخل محـافظـة نيـنوى قـام برنـامج اال ا ونـتيـجة 
وبالـشراكة مع جمعـية ايادي الرحمـة االنسانية ,بتنفيـذ برنامجها الـذي يهدف إلى تقد مـنحة مالية
تـوسطة ورجـال االعمال والسـماح لهم بـتطويـر أعمالهم و (االصول) لالعـمال والشـركات الصغـيرة وا
رخـصة  لـتقـد عطاء توسيـعها ,حـيث تدعـوا جمعـية ايـادي الرحـمة االنسـانيـة اصحـاب الشـركات ا
هن (اخلياطة – واد واألصول للحرفي واصحاب ا "تقد منح األعمال الصغيرة للشركات / توريد ا
ـوصل" وتـسـلـيـمه يـدويًـا إلى مـكـتب ـنـزلي) في ا احلدادة  –الـنـجارة  –احلالقـة - صـنـاعـة الـطـعـام ا
ـوصل / الدنـدان قرب اجلسـر الرابع او بـغداد- كرادة قـرب تقاطع جـمعـية ايادي الـرحمة الـكائن في ا
صـادف  ٢٤ تموز ٢٠٢٢ وعـد النهـائي السـاعة الـثالـثة من مسـاءً يوم االحـد ا ـسبح  وذلك بـحلـول ا ا
نـاقصة من البـريد االلكتروني نـاقصة ونرجـوا طلب ملف ا وفقًا لـلشروط واألحكـام الواردة في فايل ا
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منـذ ان كنا صـغارا ونحن نرتـعب عاما بـعد اخر من قـصص اهوال ومصاعب
فـقد كـان كابوسـا يقـترب رويداً رويـدا  منذ ان امتـحان (البـكالـوريا) الوزاري 
رحـلـة االعداديـة وجـمـيعـنـا يعـلم قـصـة ذلك الطـالب االجـنبي نـخـطي   عتـبـة ا
الــذي ابـــتاله اخلــوف بـــدمــوع مـــاحلــة في االمـــتــحـــان الــنـــهــائي لـــلــمـــرحــلــة
فكانت دموعه هي تـسمية شـاملة جلمـيع الدموع التي ذرفت والزالت االعداديـة
وسـتـسـتمـر الى مـاالنـهـاية!!!! ف(الـبـكـالوريـا)هي نـفق الـرعب الـذي يـدخل فيه
الطالب بأرادته ليتعرض لشتى انواع العذاب النفسي العلمي منه واالدبي من
مختـرع عملوا ودرسوا وسهروا ليالي طوال (دون بكـاء) لينهلوا علينا بحارا
فلله درهم بدءاً من سيبويه نغترف  منها بـدموع اخلوف علومهم تـلك من العـلم
واخلــوارزمي مـروراً بــجـالــيـلــوا وجـابــر بن حـيــان انـتـهــاءً بـآدم ســمـيث و إبن
خــلـدون!!!! ومـع اقــتــراب مـوعــد الــبــكــاء الــســنــوي واهــمــال وزارة الــتــربــيـة
(والتجـهيل)جلـميع الفـروض الواجـبة علـيها جتـاه ابنـائنا الـطلـبةمن عدم تـوفير
مـراكـز امتـحانـيـة قريـبة واهالك الـطالـب بدنـياً بـطول الـطـريق  الالزم للـوصول
واهـمال االمـانة ـواصالت  ـصاريف ا وارهـاقه ماديـاً  ركـز االمـتحـاني الى ا
شقة االبناء واالهالي على حد سواء سؤل وعدم االكتراث  التي بـ ايدي ا
فـأنـا ادعـوا اولـيـاء امـور ـئـوي) وتـسـريب االسـئـلـة (بـأعـصـاب حتت الـصـفـر ا
تالمـيـذنـا االعـزاء الى (تـسـلـيم امـورهم لـله الـواحـد) والـدعـاء من الـله بـسـالمة
ـعدل الـذي يخطي به الطـالب صحـياً ونفـسيـاً وعقـليـاً ومن ثم احلصـول على ا
خـطـوة خارج سـجن(الـبكـالـوريا)!!! فـنـحن اليـوم ال نـسعى الى الـعـلم بـالكـتاب
فكيف لـنا اليوم ونحن بل نحن في جهاد ومـعارك نخوضـها دون سالح والقـلم
نرى بـاعة مـتجـولون من خـريجي الـكـليـات واحلاصـل عـلى البـكالـوريوس في
كـيف لـنا ان نـزرع حب الـعلم في نـفـوس اوالدنا وهم اصعب االخـتـصاصـات 
يرون ابـاءهم وامـهاتـهم لم يـجنـوا اال ورقة بـخـتم حكـومي تـتزيـن ببـرواز ذهبي
مـركـونـة بـحزن عـلى جـدار عـتـيق!!!! كـيف لـنا ان نـقـنع طـالب الـيـوم وهـو يرى
ـالديف بـأن طلب العـلم فريـضة عـلى كل مسلم جهـلة العـصر يـستجـمون في ا
لء ومـسـلـمــة!!!كـيف لـنـا ان نـؤكـد له ان الـعــلم نـور واجلـهل ظالم وهـو يـرى 
ـعـرفة غـارقـة بـبحـار الـظالم!!!!انـتبـهـوا الوالدكم من نـتاج عـيـنيـه بالد العـلم وا
حاولوا ان تقنعوا اوالدكم بأن النجاح احلقيقي اياكم وان تخسروهم  خوفـهم 
وانسوا امـر الدرجات التي لشأنـهم وشخصيـتهم هوجنـاحهم الجلهم لـذاتهم 
تـتـخـطى حقـل العـشـر االخـيرة من سـلم االرقـام وارضـوا بقـلـيـلـكم(فمن رضي
ـهـنـدسـون ــزيـد من االطـبـاء وا بــقـلـيـلـوا عـاش)…بالدنـا الــيـوم لـيـست بـحـاجـة 
بالدنـا الـيـوم بـحــاجـة الرواح ابـنـائـهـا لــتـقـلـيل حـاالت واحملــامـيـون والـعـبـاقــرة
عندها وت  فـعندما يكون العـلم احد اسباب ا االنتـحار بسبب اخلوف والفشل
نـكون قـد اختـرقـنا عـالم اجلهل بـقوة…امـنـياتي الـقلـبيـة جلـميع  طـلبـتنـا االعزاء
بـقـضـاء امـتـحـانـات وزاريـة رحـيـمـة وان تـضـحك االقـدار في وجـوهـهم ويـكف

(لوريا)عن البكاء…
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اذا الـوالء االعمى مـوجود في االديـان التي
ـرسـلـ لم تـتـبع اخــر نـبي من االنـبــيـاء ا
.عـــلى الـــرغم من وضـــوح مـــعـــطـــيـــاتـــهــا
ودالالتـها لقد ابتـلي اجملتمع بأناسٍ يرون
أل الـبصـائـر حـوالً بـصائـر تُـعـرض على ا
في النور وفي وضح النهار يراها كُلُّ ذي
ـاري لب وبـصـيـرة وعـقل سـلـيم ال يـكـاد 
أحـد في فهـمهـا أو يـشكك في نـبل أهدافـها
وصــواب مــنــهـجــهــا إال أنه بــ الــفــيــنـة
والـفيـنـة تـطل رؤوس تعـد نـفـسهـا حـامـية
حلـمى اجملتمع وفي الوقت نفسه ال تتردد
هـذه العـقـول احلول عن تـسـويغ وتقـبل ما
يــصــدر عن قــوى الــظـلم واالســتــعــبـاد من
طـغيـان وتـسلط وقـهـر بل ما فـتـئت تصف
هـذه القوى دون حيـاء بأنها رمـز التسامح
ـساواة فـاحلول الـذي أصاب والـعدالـة وا
عــقـــول هــؤالء أعــمى بــصــائــرهم وأســدل
الــســـتــار عـــلى ضـــمــائـــرهم عــمـــا حــصل
ويـحـصل من قــتل وتـشـريـد وخـوف وبـغي
وظـلم وعدوان وكل مـا ال يخـطر عـلى البال
ـمارسات غير اإلنسـانية التي تتنافى من ا
مع أبـسط حقـوق اإلنـسان الـتي يـتشـدقون
بـــهــــا كل هـــذا وغــــيـــره يــــحـــدث اآلن في
فـلسـطـ والعـراق وأفـغانـسـتان ومـعـتقل
غـوانتنامو مـا زال شاهداً حياً عـلى حقيقة
هـذه الـقـوى الـبـاغـيـة الـتي يـبـدو أن صور
بغـيها وعدوانها التي تـقشعر منها األبدان
لم تــصل بــعــد إلى مــراكــز اإلحــســاس في
عـقـول هـؤالء احلـول. نـعم لـقـد اسـتـطـاعت
هذه العقول  أن تمرر هواجسها وأوهامها
ـــقــاالت ومـــا زالت عـــبـــر ســـلـــســلـــة مـن ا
ـواقف مــسـتــغـلــة األحـداث واحلـوادث وا

ــنـهج الـصـحـيح وتـعـالى ,او بـعـيـد عن ا
الـــذي رســمه الــلـه لــنــا من خـالل الــكــتب
الــســمــاويــة الــتي انــزلت عــلـى االنــبــيـاء
ـرسلـي ,البـد اتبـاع سـلسـلـة االنبـياء وا
وكل مــنـهـم حـسـب الـوقت الــذي ارسل به
,الله سبحان وتعالى ارسل الكثير من
االنـبياء كال في وقته ومن االنتهاء الوقت
البـد من اتـبـاع الـنـبي اجلـديـد الذي يـاتي
بـــزمن اخـــر وبـــتـــحــديـث جـــديــد حـــسب
الـظروف ذاك الوقت والزمان .مثلما اليوم
نالحظ اغـلـب الـنـاس تــتـبـع اخـر نــسـخـة
صــنــاعــيــة من اجــهــزة الــكــمــبــيــوتــر او
وبايل وذالك حلداثة والتطور وتعاملها ا
تــــطـــور مـع تــــطــــور الـــوقـت واخــــتالفه ,
تـطـبيـقـات الـبـحث في شـبـكـات الـتواصل
االجــتـــمــاعي او اجـــهــزة الـــكــمـــبــيـــوتــر
ـوبـايل دفـع االنـسـان لــلـتـطــور .هـكـذا وا
تـعـامل الـله سـبـحـان وتـعـالى مع طـريـقـة
ونـظـريـة ارسـال االنـبـياء  ,من الـطـبـيـعي
اتـباع اخـر نـسـخة مـتـطورة النـهـا حتوي
جـميع احلـلـول الـتي يحـتـاجهـا االنـسان.

الـوالء لله هو اسمى غاية لدى االنسانية ,
عـبـادة الــله الـواحـد االحـد ,الـتــوكل عـلـيـة
,العمل الصالح ,يقدم لله مخلصاً النوايا,
جتـد ان الــله يــعــطــيك اجــرك كــامل بـدون
نـقـصـان  ,هـو الـله الـذي ال إله إال هـو هو
الـواحد األحـد الـذي لم يلـد ولم يـولد ولم
يـكن له كفواً أحـد هو الله الـواحد الذي ال
شـريك له واألحد الـذي ال مثـيل له لم يزل
وحده ولم يكن معه أحد من قبلُ وال يزال
وحـده إلى أبد اآلبـدين واحـد قبالً وبـعداً
أزالً وأبـداً وهـو الـقـاهـر فـوق عـبـاده وهو
الـقائل: قُلْ إِنَّـمَا يُـوحَى إِلَيَّ أَنَّمَـا إِلَهُكُمْ إِلَه
ـسْــلِـمُــونَ  (  األنـبــيـاء: وَاحِــد فَــهَلْ أَنـتُم مـُّ
108) والــوالء يــعـنـي: الــقــرب واحملــبـة
والــصــداقــة والــنــصــرة.. وهــو الــرابــطـة
الـعاطـفيـة الـتي تربط الـفرد بـفـئة أو جـهة
أو مـؤسسة أو فـكرة أو مـذهب أو معـتقد..
ـا أنها رابـطة عـاطفـية فـإنهـا تكون عن و

اختيار وعن رضا.
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هـو ان تتخـذ منـهج بعيـد عن الله سـبحان

الـــنـــاشـــزة الـــتي حــــيـــكت حتت عـــبـــاءة
ــتـدثــرين زوراً وبــهـتــانـاً بــلـبــاس الـدين ا
والـتـدين الـذين حتـمـلـوا وزر تشـويه دين
الـله وشــرعه وذلك بــرفع لــواء الــتـحــذيـر
والــتــخــويف والــتــشــكــيك في كل عــمل أو
نــشــاط يــنـطــلق من ثــوابت الــدين وقــيـمه

وفضائله وشمائله الظاهرة البينة 
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االحـزاب الوضعـية من بنـاء االنسان مـنها
لــغــيــر الــله  ,مــنــهــا لــله  ,الــبــعض والءه
الشـخــاص . نالحظ ان االحــزاب تـربــطـهم
مـصالح عـديدة مـنهـا الشـخصـية والـبحث
صلحة ـنفعة الشخصيـة بعيدة عن ا عن ا
الـعـامـة .  الــنـظـر من خالل الـواء احلـزبي
ينـقـصـة الـكـثـيـر مـنـهـا انـهم يـنـظـرون من
خالل ثــقـب واحــد لــلــحـيــاة ومــصــاحلــهم
الــشــخــصــيـة هـي الــتي تــقـدم عــلى بــاقي
صالح ويتم تفسير كل ما يحيط بهم من ا
خاللـــهــا فــنـــجــدهـم تــتـــنــاقض افـــكــارهم
صالح واقـوالهم وبسودهـا االزدواجية وا
الـشخصـية .. من تـصيد لألخـطاء وتـعميم
لـهـا وتـضــخـيم ومن حتـريـض وتـشـكـيك
ــمــارسـات وتـخــويف وتــأويل وتــسـويغ 
الـبغي وانـكفـاء في أحضـانه يعـد األخطر
ــا يـقــوم به اإلرهــابـيـون عـلى اجملــتـمع 
وأذنـابهم أما هـؤالء فسـيظلـون حراباً في
وجه كل عـــمـل خـــيـــر ولــعـل جـــمـــعـــيــات
تـصنيف األمراض النفسية والعقلية تدرج
رض فـي قائـمـة األمراض اخلـطـيرة هـذا ا
ــزيـد من الـدراسـة ـزمـنـة لــكي يـحـظى  ا
والـــبـــحث فـــلــعـل في هـــذا مـــا يــحـــد من

مخاطره وشروره.
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االحتاد غـا عريـبي وفراس بـحر
الـعلـوم وخلف جـالل وكوفـند عـبد
اخلــالق واألمــ الـــعــامّ لالحتــاد

محمد فرحان.
وأكــــدَ درجــــال إن االحتـــاد مــــلـــزم
بـتــطــبــيقِ مــعــايــيــر الــتـراخــيص
ــقــبل ودوري ُــمــتـــاز ا لــلـــدوري ا
الدرجة األولى مع اعتـمادِ مُشاركة
األنـديـةِ الـتي سـتـتـخـطى مـعـايـيـرَ
التـراخيص للـموسم اجلـديد على

ـســؤلــيــة و الــكل خـدم االمــور و
الـكل وحـمـلوا شـعـار الـتـحدي من
اجل البقـاء لكنهم حـققوا اكثر من
تميز ثاني ذلك كما يظهر هدافه ا
ــســابـقــة االسـتــفـادة من هـدافي ا
ـشاركـة وتـكون ادارة الـفـريق قد ا
ــنــافــسـة اســتــفــادت كــثـيــرا من ا
االولى مــا يـدفــعــهـا لــرسم مــعـالم
االعـــداد واالســـتــعـــداد لـــلـــمــوسم
ــقـبل واالســتــفـادة مـن الـظــهـور ا
الالفـت واجلـيـد لـلـفـريق وحتـقـيق
االجنـاز وفـق إمـكــانــات مــحـدودة
لكن االدارة يـبدو حتـكمت بـاالمور
سـار الصـحيح ووضـعتـها عـلى ا
في ظل تـــعـــاون الالعـــبـــ الــذين
ـناسـبة للـظهور وجدوا الـفرصة ا
ـسوا بـالبـطولـة الـكبـيرة و مـؤكد 
الفوارق ب ان يـلعبوا في االولى
س الــــفـــوارق ــــمـــتــــاز كـــمــــا  وا
ـكن جـمـهــورهم الـكـبــيـر الـذي ال
ــا وصف دعــمه ومـــدى فــرحــته 
حـققه الـفريق الـذي سيـركز مـبكرا

قبل. وسم ا على مشاركة ا
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وقـررَ االحتادُ الـعراقيّ لـكرةِ الـقدم
اعــتــمــادَ آلــيّــة الــدوري لــلــمــوسم
ُـقبل 2023-2022 حـسب نـظـامِ ا
سـابقـات لعام 2020-2022 من ا
حــيث الـصـعــودِ والـهـبـوطِ والـذي
سيكـون دورياً عاماً من مـرحلت

ويــنــطــلقُ في األســبــوعِ األول من
ُـــقـــبل مع شـــهـــرِ تــشـــرين األول ا
االشـتــراطِ عـلى تـطــبـيقِ مـعــايـيـر

. التراخيص بصورةٍ جيدةٍ
وجـــاءَ ذلـك في االجـــتـــمـــاعِ الـــذي
عـقــده وزيـرُ الــشَـبــاب والـريــاضـة
رئيس االحتاد العراقيّ لكرةِ القدم
عـدنــان درجــال مع رُؤســاءِ أنــديـةِ
ُـمــتــاز والــذي عــقـدَ في الــدوري ا
فُـــنــدقِ بـــابل وحـــضــرهُ أعـــضــاءُ

مـختـلفـة تمـاما واخـذ يظـهر بـقوة
وحـــدد مـــوقـــفه  من الـــزوار عـــلى
مـخـتـلف عـنـاويـنـهم قـبل ان يـربك
حساباتهم واثر فيهم وتاثروا فيه
ــوسم وعــنـد ايــضــا في نــهــايــة ا
قاعد بـعدما جمع الفريق توزيع ا
28 نقطة من مواجـهات ملعبه في
اخــطــر مـراحـل الــدوري وأشــدهـا
قبل ان يـحدد الـتشـكيل مـوقفه من
ــــبــــاريـــــات وحتــــديــــد خـــــوض ا

مصيرها بنفسه افضل النتائج.
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في عـقـر الـدار وتـمـكن من حتـقيق
الـــفـــوز عــلـى فــرق زاخـــو بـــهــدف
وبــنـفـس الـنــتــيـجــة عــلى الـوسط
وتغلب باربعة اهداف لواحد على
الـصــنـاعــة والـفــوز عـلى ســامـراء
بــهـدفــ وتـعــادل من دون اهـداف
مع الــزوراء وهـزم الـكـرخ بـهـدفـ
لواحد وتغلب على االمانة بهدف
وعلى النجف بهدف لواحد وقهر
الـــــطالب وعـــــرقل مـــــســــيـــــرتــــهم
بالصراع على الوصافة بعد الفوز
عـلـيهم بـهدف كـمـا حقق الـنـتيـجة
االهم بـالفـوز على جـيرانه الـغر
اربـــيل بــهــدف  واســتـــمــر يــلــعب
ــســتـــوى ثــابت كــمــا  كــان اداء
االعـب مـستـقرا عـاليـا خصـوصا
الـهــداف  اسـو رسـتم الـذي سـجل
18 هـــدفــــا وصـــنـع الـــعــــديـــد من
األهــداف وكــان أحـــد أبــرز العــبي
ـؤثـرين بـنـتـائج الـفـريق الـفـريق ا
درب الـذي اعـتـمـد عـلـيه ووظـفـه ا
ولي كـــــــر  وشـــــــارك الــــــكـل في

نجز. ا
ـشـاركة االولى اكـثر من وحـققت ا
هدف في اول حضور في الـبطولة
ــوقع الـثــامن الـذي وصل مـنــهـا ا
إليه رغم الـتعـرض لعـثرات كـثيرة
تمكن منهـا بفضل حتمل عناصره

ـؤسـسـات طـبـعـا وهـذا مـا فـعـله ا
نـوروز الـذي قــدم نـفـسه مــنـافـسـا
بـــخـــطــــوات واثـــقــــة في الـــدوري
وجـعل مـن االنـظـار ان تـتـجه إلـيه
عندما اخذ يقدم مـباريات متباينة
ــســتــويــات ومـــواجــهــة اقــرانـه 
مــقـــبــولــة  لــكــنه عــكس حتــديــات
شاركة بصبر كبير ولم يستسلم ا
عــنـدمـا تـراجــعت نـتـائـجه والمس
ـرحلة دائرة الـهبوط مع اقـتراب ا
األولى من نـــهــايــتــهــا وكــان قــاب
قـوس أو أدنى من الـوقـوع فيـها
بـعـدمـا شـهـدت عـدد من مـبـاريـاته
ســـقــوطـــا داخل وخـــارج مــلـــعــبه
واهـتـز كـثـيـرا لـكـنه تـمسـك باألمل
وبــقي االعــبــ والــتــشـكــيل عــلى
استعـداد للدفاع عن مـهمة الفريق
ــــــكن واحلــــــصــــــول عـــــلـى مـــــا 
باريات احلصول عليه مـن نقاط ا
لــدعم هـدف الـبــقـاء رغم انه واجه
فـيهـا صعـوبـات حقـيقـية وشـهدت
ـدة الالحـقـة  اسـتـقـراروصـحـوة ا
وتــغـــلب عــلـى تــهـــديــد الـــتــراجع
ــســتــمــر والـتــمــكن مـن جتـاوزه ا

والتحكم في االمور.
رحـلـة الثـانـية  ظـهر ومع بـدايـة ا
الـفـريق بـشكـل اخر عـنـدمـا حصل
الــتــحــول بـــعــدمــا نـــقل الــصــراع
احلـــقـــيـــقي الـى مـــلـــعـــبه وحـــقق
االفــضــلــيــة بــ جــمــيع ضــيــوفه
ـرحــلـة عــنـدمــا أنــهى مـبــاريــات ا
بـالـكـامل من دون خـسـارة ويـكـون
ـيـزةوحقق افـضل اجلمـيع بـهذه ا
الـتـحـول وعـدل كـثـيـرا من حـاصل
النـتائج ورصـيد النـقاط مـتجاوزا
الــفـتــرة الـصــعــبـة ال بل الــسـيــئـة
والتوجه بـثقة وركز بـاهتمام على
مـــبـــاريـــات عـــقـــر االرض وعـــكس
جــهــوزيـــته بــشـــكل واضح ودخل
منافسات احلصـة الثانية بصورة
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نـــتـــواصل بـــفـــتـح مـــلـــفـــات فــرق
ـمـتـاز وفـيـهـا لكـل فريق الـدوري ا
ــشـاركــة االخــيـرة حــكــايـة عــبــر ا
بــغض الــنـظــر عن تــسـلــســهـا في
الـتـرتـيب العـام بل عـلى مـا قـدمته
ـتـاحـة وتـمكـنت من عـبـرقـدراتـهـاا
حتـقــيق الـهـدف الـذي شـاركت من
أجله بـاالعتـماد عـلى ما لـديها من
إمـكـانـات لـكـنـهـا حـققـت نتـائج لم
تكن أصال متوقعة وهو ما ينطبق
عـلـى الـوافـد اجلــديـد لــلـمـســابـقـة
ـثل مـديـنـة الــسـلـيـمـانـيـة فـريق
نـوروز الــذي فـاجـأ الـكل ورد عـلى
كـل الـــــشـــــكــــوك قـــــبـل الـــــدخــــول
واحلــضـور االول بــعــد الــصــعـود
ـمــتـاز الـذي تـمـكن  من بـالـقـطـارا
شـاركة بـثقة اخـتصـار واختـزال ا
وخــاض الــتــجــربــة األولى وجنح

فيها بجدارة .
ولـبـى الـفـريق رغـبـة جـمـهـوره في
البـقاء وليس هـذا حسب بل أنهى
الـــدوري ضــمن الـــفــرق الـــعــشــرة
وقع الثامن األولى متواجـدا في ا
ــسـابــقــة بــطـول لــيــدخل تــاريخ ا
قـــامـــته مــــدونـــا اســـمه بـــأحـــرف
وعــنـــوان كـــبـــيـــران في الـــســـجل
ـــمــتـــاز واســـتـــطـــاع من انـــهــاء ا
ــوسم بــافـــضل طــريــقــة واثــبت ا
وجوده من خالل مجمـوعة العب
اغلـبهم من ابـناء احملافـظة  الذين
باريات وحتدياتها قبل واجهوا ا
ــدرب واالدارةفي ان تـــنــجـح مع ا

حتقيق مبتغاه .
…—cŠ W öD½«

ـشـاركـة حـذرة وانــطـلق الـفـريق 
جــدا وسـط مــخــاوف من ســـمــعــة
ـــســـيـــطــرة عـــلى وقـــوة الــفـــرق ا
الـدوري ونادرا مـا يـكون حـضورا
لــــفـــــرق احملــــافــــظــــات من غــــيــــر
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قبل متاز ا »œ«bF²Ý∫ فريق نوروز يستعد من جديد للدوري ا

أن يكـون تطـبيقُ دوري احملـترف
ــقـــبل -2023 ـــوسم بـــعـــد ا في ا
2024 مــبـيـنـاً بـالـقـول إن االحتـاد
سـابقات سيـعتـمد تطـبيقَ نـظام ا
ـــوسمُ لـــعـــام 2021-2020 أمـــا ا
قبل فسيعـتمدُ على إعدادِ الئحةٍ ا
جـــديــــدة.واســـتــــطـــردَ درجـــال إن
تطـبيق مـعاييـر التـراخيص وعدد
ــمـــتــاز البــدّ أن ال فــرق الـــدوري ا

يتعارض مع النظامِ األساسي.
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ـدير الفني لـفريقه الكـروي خوسيه مورايس كـشف نادي سباهـان أصفهان اإليـراني حقيقـة اقتراب ا
اضية في بعض نتـخب الوطني .وذكر النادي في بيان أن إشاعة انتشرت في الساعات ا من تدريب ا
ديـر الـفني لـفـريق فوالد مـبـارك سيـبـاهان لـكرة وسائل اإلعـالم بشـأن االتفـاق بـ خوسـيه مـورايس ا
نتـخب العراقي.وأضـاف أن النادي يـنفي هذه الـشائعـات وخوسيه مـورايس كمـدرب محترف القـدم وا
يـلتزم بعـقده مع نادي سبـاهان هو اآلن في معـسكر الفـريق.يذكر أن مورايس سـبق وأن عمل مساعداً

للمدرب البرتغالي جوزيه مورينهو مع تشيلسي وإنتر ميالن.
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ــبــيـة وقع رئــيـس الــلــجــنــة األو
الوطنـية العراقـية رعد حمودي
مذكرة تـعاون ثنـائي مشترك مع
عـــمــدة بـــلــديـــة مــديـــنــة آنـــاديــا
الـــبــرتــغـــالــيــة تـــيــريــزا بـــيــلــيم

كاردوسو.
ـــــكــــــتب وأعــــــلن ذلـك مـــــديــــــر ا
ــبـيـة اإلعالمي في الــلـجــنـة األو
الـوطـنـيـة العـراقـيـة حـسـ علي

حس بحسب بيان .
وقـال حسـ إن مذكـرة التـعاون
ـا  االتــفـاق تـأتي إســتــكـمــاالً 
عـــلــيـه مع وفـــد بــلـــديـــة آنـــاديــا
وشركـة سان لـيف الذي زار مـقر
ـبـيـة في الـعـاصـمة الـلـجـنـة األو
بغداد في السابع عشر من شهر

اضي. آيار ا
ــذكــورة ــديـــنــة ا واضــاف ان ا
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نتـخب القطـري لكرة الـسلة تلـقى ا
خسارة جديدة في البطولة العربية
ـقـامة حـاليـا بجـمهـورية لـلشـباب ا
مـصــر الـعــربـيــة وذلك بـاخلــسـارة
ـصري بـنتـيجة (/44 أمـام نظـيره ا
ـبـاراة الـتي أقـيمت بـيـنـهـما 88)  ا
ـرحلـة األولى من ضـمن مـبـاريـات ا

البطولة.
ـرحلة األولى وبانـتهـاء مبـاريات ا
ـركـز ـنــتـخب الـقــطـري في ا جـاء ا
الـثـالث بـرصـيد  8نـقـاط ويـتـصدر
الـتـرتيب مـنـتخب اجلـزائـر برصـيد
ـصري ـنتـخب ا 10 نـقاط ويـأتي ا
نـقاط ـركـز الثـاني بـرصـيد 9  في ا
ـركز الرابع برصيد والكويتي في ا
7 نــقـاط ثم اإلمــارات والـســعـوديـة

ركزين اخلامس والسادس. في ا
ــنـتـخب الــقـطــري قـد حـقق وكـان ا
الـفـوز في أول  3مــبـاريـات تــوالـيـا

عـــــــــلـى اإلمــــــــارات والـــــــــكـــــــــويت
والــســعــوديـــة ثم خــســر أمس في
مــبـــاراته الـــرابــعـــة أمـــام نــظـــيــره

اجلزائري.
وحـسب نـظــام الـبـطــولـة سـيـواجه
ـنـتخب الـقـطري نـظـيره الـكـويتي ا
الـيوم اخلـميس في مـباراة حتـديد
ــركــز الــثـالـث بــيــنــمـا ســيــلــعب ا
ـــنــتــخب اجلــزائـــري مع نــظــيــره ا
ـــســـتـــضــــيف من أجل ــــصـــري ا ا

حتديد بطل البطولة.
نـتخب السعـودي للشباب وخسر ا
لكـرة السلـة أمام نظـيره اجلزائري
29-69 في الــلـــقــاء الـــذي أقــيم في
ــصـريـة الــقـاهـرة في الـعــاصـمـة ا
خـتـام الـدور الـتــمـهـيـدي لـلـبـطـولـة

العربية.
ـنــتــخب اجلـزائــري عـلى وتـفــوق ا
مدار الفترات األربعة وأنهى الفترة
ووسع األولـى لـــــــصــــــــاحله 16-8  

الـفارق في الـفتـرة الـثانـية 13- 34
وانــتـهت الــفـتــرة الـثــالـثـة لــصـالح
اجلزائر 22-55  وواصل أفضـليته
في الـفـتـرة الـرابـعـة لـيـنـهي الـلـقـاء

ــنـتـخب لـصـاحلـه.وبـذلك يـخــتـتم ا
الــسـعــودي لـلــشــبـاب مــشـواره في
الـــبــطـــولــة الـــعــربـــيــة لـــلــشـــبــاب
وسـيسـتكـمل معـسكـره في القـاهرة

عدنان
درجال

ومقر شركة سان اليف يشتمالن
عـــلى بـــنـى حتـــتـــيـــة ريـــاضـــيــة
مــتــقــدمــة وان إتـفــاقــيــة الــيـوم
تــضـــمــنت إقـــامــة مـــعــســـكــرات
تـدريب الــريـاضـيــ الـعــراقـيـ
فـيهـا إستـعـداداً لدورتي ألـعاب
بـاريس 2024 ولــوس أجنــلـوس

.2028
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بـية زارت الـبرتـغال وكـانت االو
واتفقت اتفاقاً اولياً مع اجلانب
الــبـرتــغـالـي لـلــتـعــاون الـثــنـائي
الـريـاضي لـتـهــيـئـة الـريـاضـيـ

. العراقي
ــكــتب ومن جــهــة اخــرى حـدد ا
ـبي الــتـنــفــيـذي لــلـمــجــلس األو
اآلســـــيـــــوي مـــــوعـــــداً جـــــديـــــداً
ـــــنـــــافـــــســـــات دورة األلـــــعـــــاب
اآلسـيويـة بـنـسـخـتـهـا الـتـاسـعة

ـقرر إقامتهـا في مدينة عشر وا
هــانــغـــتــشــو الــصـــيــنــيــة.وقــال
حـمودي في بـيان ان مـنافـسات
الــدورة اآلســيـــويــة ســتــقــام في
مـديــنــة هـانــغــتـشــو الــصـيــنــيـة
ابتداءً من الثـالث والعشرين من
ـقــبل وتــســتــمـر شــهــر أيــلــول ا
فعاليـاتها حتى الـثامن من شهر

تشرين األول من العام 2023.
ـقـرر أن تـقـام الـدورة وكـان من ا
دة من العاشر اآلسيوية خالل ا
وحـتى اخلـامس والـعـشـرين من
شــهـر أيـلـول مـن الـعـام احلـالي
كـتب الـتنـفيـذي لـلمـجلس لـكن ا
ــــبي اآلســـيــــوي اتـــخـــذ في األو
اضي الـسـادس من شـهـر آيـار ا
قبل قراراً بتأجيلـها إلى العام ا
بـسـبب تـفـشـي جـائـحـة كـورونـا

d…∫ حمودي مع نظيره البرتغالي يوقعان في مذكرة تفاهمفي جمهورية الص الشعبية. c

ــغــادرة يـوم 27 من الــشــهـر قــبل ا
اجلاري إلى دولة اإلمارات الـعربية
ـتــحـدة لــلـمـشــاركـة في الـبــطـولـة ا

اخلليجية لكرة السلة.

WOK¦*« ÁU& U¼œöÐ n u  bI²Mð UMOJðUÝU  WOÝËd «
{ مـــوســـكــو (ا ف ب) - انـــتـــقــدت
ـضـرب الـروسـيـة داريا العـبـة كـرة ا
ـيـاً ـصـنـفـة  12عـا كـاســاتـكـيـنــا ا
ثلية اجلنسية موقف بالدها جتاه ا
في مــقـــطع فـــيــديـــو نُــشِـــرَ اإلثــنــ

وأعلنت فيه أنها مثلية.
ويـأتي انـتـقـاد الالعـبـة الـبـالـغـة 25
ــثـلـيـة ـوقف بالدهــا حـيـال ا عــامـاً 
اجلــنــسـيــة بــعـدمــا اقــتـرح الــنـواب
الروس االثن قانونـاً جديداً يحظر
نشـر معـلـومات عن جـميع الـعالقات

اجلنسية غير التقليدية.
ــنـظــمـات غــيـر وتــرى الــعـديــد من ا
ــثـلــيـ ــدافـعــة عن ا احلــكــومـيــة ا
ـيل اجلنسي ثلـيات ومزدوجي ا وا
تحـول جنـسياً أن هـذا القانون وا
ثلي في يخدم كذريعة الضطهاد ا

ـيـر بـلــد يـنـادي فــيه الـرئــيس فالد
بـوتــ والــكـنــيــســة األرثـوذكــســيـة
بالقيم التقلـيدية في مواجهة الغرب

 U³¹—bð dýU³¹ Ëœu'« V ²M

f½uð dJ F

تــدريـبــيـة صــبـاحــيـة تــكـون داخل
قـــاعـــة اجلم ويـــكـــون اخلـــتـــام في
الــقــاعـــة الــداخــلــيـــة عــلى بــســاط

اجلودو.
واشــار الـى ان االحتـــاد الــعـــراقي
يـسـعى جــاهـداً لـتـهــيـئـة الالعـبـ
نفسيـاً وفنياً وبدنـياً قبيل الدخول
في منافـسات بطـولة دورة االلعاب
االسالمـية الـتي نطـمح من خاللـها
الى حـصد ثـمـار اجلهـد الـذي بذله

االحتاد طوال االشهر السابقة.
وعلى صعيد يواصلُ منتخب لرفعِ
االثـــقــال مــعــســكـــره الــداخــلي في
الـعـاصمـةِ بـغـداد استـعـداداً لدورةِ
الــتـضـامن اإلسالمي الــتي سـتـقـام

في تركيا.
وقـالَ رئيس احتـاد الـلعـبـة محـمد
كـاظم مــزعل في بـيـان إن الالعـبـ
يـواصـلـون الـتـحـضـيـراتَ الـعـالـية
ــدربـ عــمـار يــسـر حتت قـيــادة ا
وعـــبــــد الـــكـــر كـــاظـم لـــلـــرجـــال

ــنـتــخب الــنـســوي حتت قــيـادة وا
درب عباس أحمد وبإشراف عام ا
ـــــدرب الـــــبـــــيال روسي من قـــــبل ا

ليـافونـينـشي هاجنـارينـكا الذي 
الـتـعـاقـدُ مـعه حتت مـظـلـة ورعـايـة

بية. اللجنة األو
وأشــارَ مــزعل إلى إن دعـم ورعــايـة
ـــبــيـــة رعــد رئــيـس الــلـــجــنـــة األو
كتب الـتنفيذي حمودي وأعـضاء ا
لـالحتـاد من خالل تـهـيـئـة وتـوفـيـر
كل أنواع الدعم كان له أثر ايجابي
لالرتـــقـــاء بـــأداء الـــربـــاعـــ لـــكال
ـا يجـعـل طـمـوحـاتـنا اجلـنـسـ 
عــــالـــيــــة خـالل دورة الـــتــــضــــامن
اإلسالمي وحتـقـيق أوسـمـة مـلـونة
تــوازي حـــجم ورعـــايـــة الــلـــجـــنــة

بية. األو
ـقرر لـها ان يـذكر ان الـبطـولة من ا
تــنـــطــلـق خالل الــنـــصف االول من
ـقـبل في مـديـنـةِ قـونـيـا شـهـر آب ا

التركية.

V∫ منتخب اجلودو يتدرب في تونس ²M
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ـنـتخب الـعـراقي لـلـجودو خـاض ا
اولى وحداته التدريبية الصباحية
ـعــسـكــر الــتـدريــبي الـذي ضــمن ا
نتخب في تونس حتضيراً دخله ا
ـزمع لــدورة االلــعـاب االسالمــيــة ا

قبل في تركيا. انطالقها الشهر ا
واكـد رئـيس الـوفد حـسـ مـطرود
ــنـــتــخب الـــوطــني فـي بــيـــان إن ا
خــاض الـيـوم اول وحـدة تـدريـبـيـة
صـبــاحـيــة خـفـيــفـة عـلـى الـشـاطئ
لـلـتـخــلص من اعـبــاء الـسـفـر ومن
ـنـهـاج اجل الـتــحـضـيـر لـتـنــفـيـذ ا
ــدرب الـــتــدريـــبي الـــذي وضـــعه ا

التونسي انيس لونيفي.
ــنـهــاج الــيـومي يــشـمل وبـ ان ا
خـــوض ثالث وحـــدات تــدريـــبـــيــة
يـــومـــيــــة اذ ســـتـــكــــون االولى في
الـصـبـاح الـبـاكـر بـجـولـة تـدريـبـية
عـلى شـواطئ الـبـحـر لـرفـع احلـالة
الـبـدنـيـة لـلـفـريق ويـعـقـبـهـا وحدة

ه على أنه منحط. الذي يتم تقد
وســبق لــروسـيــا أن فــرضت حــظـراً
ثـلية على بث "الـدعايـة" اجلنـسيـة ا

للشباب في البالد منذ عام 2013.
ـدون وقــالت كــاســاتـكــيـنــا لــقـنــاة ا
الــروسي فـيـتـيــا كـرافـشـيــنـكـو عـلى
موقع يـوتيوب إن "هـناك الـعديد من
سائل التي تعتبر أكثر أهمية (من ا
ــثــلـيــة اجلــنـســيــة) و حـظــرهـا ا
ــســـتـــغــرب وبــالـــتـــالي لـــيس مـن ا

ثلية)". فروض على ا (احلظر ا
وتـابــعت "الـعـيش في اخلــزانـة كـمـا
يول يقـولون (أي عـدم الكشـف عن ا
اجلـنـسيـة) ال فـائـدة مـنه... بـالـطبع
األمـر مـتـروك لـك كي تـخـتـار كـيـفـيـة
الــقـيـام بــذلك ومـقــدار مـا ســتـقـوله.
العيش بسالم مع نـفسك هو الشيء

هـم". وفي وقت سابق من الوحـيـد ا
الــشـهـر احلــالي كـشـفت العــبـة كـرة
القـدم الـروسيـة ناديـا كـاربوفـا علـناً
عن مــيـولــهـا اجلـنــسـيــة في خـطـوة
أشادت بـهـا كاسـاتكـينـا قائـلة إنـها
حتـتـرم مـا قـامت به و"كـنت سـعـيـدة
من أجـلــهـا. هـنـاك أيــضـاً أشـخـاص
آخـرون السـيـمـا الـفـتـيـات بـحـاجـة

عرفة ذلك".
 UÐuIF « qO cð

ورأت "إنه أمـر مـهـم لـلـشـبـاب الـذين
يـــجــــدون صـــعــــوبـــة مع اجملــــتـــمع
هم أن ويحـتـاجـون الى الـدعم. من ا
ـؤثــرون من يــتــحــدث األشــخــاص ا
الـريــاضـة وأي مـجــال آخـر عن ذلك.
إنه يـسـاعد حـقـاً".وبـعـد سـاعات من
ـقـابــلـة عـلى يـوتـيـوب نـشـرت بث ا

كـاســاتـكــيـنـا الــتي وصـلت في وقت
سـابق من الـعـام احلـالي الى نـصف
نــــهــــائي بــــطــــولــــة روالن غــــاروس
الفرنسية في أفضل نـتيجة لها على
صــعـيــد الـبــطـوالت األربع الــكـبـرى
صــورة لــهـــا في صــفـــحــتـــهــا عــلى
إنستـغرام وهي تعـانق امرأة أخرى
مـع رمـز تــعــبــيــري عـلـى شـكـل قـلب

أرجواني.
ــثـلـيـة اجلـنـسـيـة مـصـنـفـة وكـانت ا
ة في روسـيـا حـتى عام 1993 جـر
ثم مــــرض عـــقــــــلــــــــي حـــتـى عـــام
ـثلـيون 1999.وغالـبـاً ما يـتعـرض ا
ـيل اجلنسي ثـليات ومـزدوجو ا وا
ــتــحـولــون جـنــســيـاً في روســيـا وا
لــلـعــداء والــعـنف وحــتى الــقـتل في

بعض األحيان.
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أكد االحتاد العراقي بـكرة السلة أن
موقفه القانوني سـليم مبيناً انه لن

يخضع لالبتزاز.
وذكـــر االحتــاد في بـــيــان أنـه نــظــراً
ـــتــكـــررة من قــبـل بــعض لإلســـاءة ا
بـتزه ـواقع ا ضعـفاء الـنـفوس في ا
واحملــرضـــة عـــلى الـــكـــراهـــيـــة قــرر
االحتـاد الـعــراقي عـدم الـرد عـلى اي
اسـاءة تــصـدر من قـبــلـهم و ان عـمل
االحتــــاد واضــــحــــاً بـــــنــــشــــاطــــاته
ومـشاركـاته ومـسـتـمر بـعـمـله خـدمة
لـلــكـرة الـبـرتـقــالـيـة.وشـدد أن كل مـا
يـنـشـر الـغــايـة مـنه تـضـلـيل الـوسط
ـعـلـومـات مـغـلـوطة و ال الـريـاضي 

ـــوقف صـــحـــة لـــهـــا و الـــدلـــيل ان ا
الـقـانـوني لالحتـاد سـليـم من جـميع
الــــنـــــواحي و االحتــــاد ال يــــخــــضع
لالبــتـزاز مــهـمـا كــانت الـطــرق الـتي
يتـخذهـا البـعض لتشـويه صورته و
مــا يـصــدر هـو مــجـرد مــنـشـورات ال
صــــحــــة لــــهــــا عــــلـى ارض الــــواقع
خصـوصاً ان من يـنشـر ضد االحتاد
يـده ملـطـخة بـقـضايـا فـساد وتـزوير
وابـتـزاز و يــسـتـطـيع الــكل مـتـابـعـة
مصادرها و من يقف خلفها.يذكر ان
احتـاد الــسـلـة واجه هـجــمـة شـرسـة
ـنـتـخب الـثالثي في بـعـد مـشـاركــة ا
بـطـولـة تـايـلـنـد وخروجـه مـبكـراً من

البطولة.

WKÝ∫ لقاء

قطر امام
مصر بكرة

السلة

 داريا كاساتكينا
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Õd∫ محمد عمر في مشاهد مسرحية
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طــرح الـنـجـم تـامــر حـسـنـي أحـدث أغـنــيـاته
بــعــنــوان (حــبــيـتــهــا يــا نــاس) وهـي إحـدى
أغنـيات فيـلمه اجلديـد (بحبك). واألغـنية من
كلمات محمد القاياتي وأحلان بالل سرور
وتـوزيع امـاديـو ومـيـكس ومـاستـر عـلي فـتح
الـله.فيـلم (بـحبك) يـشـهد أولى جتـارب تـامر
حـسـني اإلخـراجـيـة في الـسـيـنـمـا وهـو من
تـأليفـه وبطولـته ويشـارك في بطـولته كل من
يـرغني ومدحـت تيخة هنـا الزاهد وحـمدي ا
ـفتب وعمرو صحـصاح وتميم عبده وهدى ا
وسمـر محمد متولي. وتلقى الفيلم  إشادات
من اجلـمهور الـعربي خالل أول أيام عرضه
في عـيـد االضــحى  الـذي أثـنى عــلى كـافـة
عـنـاصـر الـعمـل من قـصـة وإخراج ورسـائل
هامـة يحـملـها الـفيـلم للـجمـهور إضـافة الى

طاقم عمل الفيلم.
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ـصري من ـمـثـلـة السـوريـة مـهـا ا سافـرت ا
دبـي إلى الــــــعـــــاصـــــمــــــة دمـــــشق مـن أجل
ــسـلــسل جــديـد االسـتــعــداد لـلــمــشـاركــة 
بـعنـوان "الـكـرزون" وذلك عقـب غيـاب عـام
عن األعــمــال الــدرامــيــة.الــعــمل اجــتــمــاعي
مـعـاصـر من تـألـيف وحـوار مـروان قاووق و

رنيم عودة ومن إخراج رشاد كوكش.
ويـضم "الـكـرزون" نـخــبـة من جنـوم الـدرامـا
السـوريـة مـنهم وفـاء مـوصـلي عبـيـر شمس
الـدين ليـليـا األطرش أسـامه الرومـاني علي
ـفـتـي رشـا رسـتـم.وكـان آخـر كـر لـيـث ا
ــصـري مــســلــسل "بــروكـار" أعــمـال مــهــا ا
اجلـزء األول الـذي عـرض عـام
2020 في حــ اعــتــذرت
ـــــشــــــاركـــــة في عـن ا
اجلـــــزء الــــــثـــــاني
الذي عرض عام
2022 بسبب
تــــواجــــدهـــا
خــــــــــــــــارج

البالد.
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ــؤســســة الــعــربــيـة ــصــري صـدر لـه عن ا الـبــاحـث ا
لــلــدراســات والــنــشــر كــتــاب جــديــد بــعــنــوان (كــهف
أفالطـون/ الـسـيرة الـذاتـيـة في اخلـلـيـج والهـجـرة إلى

استعارات بديلة).
„«d³ « ŸUOý —bOŠ

سفـيـر جمـهوريـة الـعراق في بـيروت صـدر امر وزاري
بنقله الى مركز وزارة اخلارجية في بغداد .

 wN¹uM « s Š
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الـصـحـفـيـة الـعـراقـيـة الـكـرديـة تـلقـت امـنـيات زمـالئـها
بدوام الـنجـاح والتفـوق لنـيلـها جائـزة حريـة الصـحافة

الدولية.

œ«bGÐ w  WO½«d¹ù« ULMO K  ÂU¹√

 ≤μ Á«d – w  Íd¼«u'«
شـــعـــريـــة فـي قـــاعـــة زهـــا حــــديـــد .ويـــضم
االسـتـذكـار فـعـالـيـات ثـقـافـيـة وفـنـية تـشـمل
افــــتـــتـــاح مـــعـــرض فـــوتـــوغـــرافي لـــصـــور
اجلــواهـــري في بـــاحــة االحتـــاد و مــعــرض
مع  إلـقـاء لـلـكـتـاب يـقـام في الـبـاحـة ايـضـا 
لــقــصــائــد اجلــواهـــري و قــصــائــد مــغــنّــاة

للجواهري و فعالية فنية موسيقية
ـسـرح الى ذلك تـسـتــعـد دائـرة الـسـيـنـمـا وا
القـامة كرنفـال ايام السـينما االيـرانية ضمن
مـنهاج الـدائرة لالنفـتاح على آفـاق السيـنما
الــعـربـيــة والـدولـيـة ..و
يـــقـــام الــــكـــرنـــفـــال في
ــــــســـــرح الــــــوطــــــني ا
ويــفــتـــتح في الــســاعــة
الـــســابـــعـــة من مـــســاء
الـــــــســـــــبـت الـــــــقـــــــادم
ــدة اربــعـة ويــتــواصل 
ايــام..وســبق ان اقـامت
الــــــدائــــــرة اســــــابــــــيع
سـيـنـمائـيـة كـان اخـرها
اسـبوع الـفيـلم السوري
الـذي نال جنـاحا بـاهرا
 وســـتــســـتـــمــر بـــهــذه
االســـــــــابـــــــــيـع مع دول

عربية ودولية اخرى.
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يــقـيم االحتــاد الـعــام لألدبــاء والـكــتّـاب في
الـعراق استذكاراً أدبياً لشاعر العرب األكبر
ـناسبـة الذكرى مـحمـد مهدي اجلـواهري 
اخلـامسة والعشرين لرحيله مساء الثالثاء
ـقبل ويـتـضمّن االسـتذكـار وفـقا  لـصفـحة ا
االحتــاد في (فــيـســبــوك) : كـلــمــات و نـدوة
أدبـية لنخبـة من النقاد والبـاحث تعقد في
قــاعــة اجلــواهــري في الــســاعــة ٥ عــصــراً
وتـقـامـفي الـسـاعـة الـسـابـعـة مـسـاء جـلـسة

wH²% sG¹Uð

’Uš d QÐ تَــحــديٍ لـلــفــنــان في كَــيـفــيــةِ تَــوظـيف
ـياه.   وهي االلـوان لـلخـروجِ بحـركةِ ا
بـقـياسِ 30 × 40 سـم أستـخدم فـيها
األلوان الزَيتية على قماشِ الكانفاس.
ي األعــمـال والــفــنـان أســامـة مـن مُـر
الــفـنــيــة في شـعــبــةِ صـيــانـةِ األعــمـال
الــفـنــيـة بــدائـرةِ الــفـنــون الـعــامـة رَمّمَ
الـعديد من اللوحاتِ اخملتلفةَ للمدارس
الـفـنيـة وهذا مـا زادَ من خـبرتهِ الـفنـية
ــدارس الـفــنــيـةَ وأطـالعهِ عـلـى كـافــةِ ا
الـتـي أعـتَـمَـدهـا كِـبارُ
الـفـنـانـ الـعـراقـيـ
الـــــرواد ومــــا بـــــعــــدَ
الــــــرواد وهـــــو ومن
ُـــصــغــرات عُـــشــاق ا
الـفنيـة وتَقلـيد أجزاء
ية مـن اللوحاتِ الـعا
عـلى شـكلِ مُـصـغرات
يَــنـتَـقي مِــنـهـا أجـزاء
مُـــعــيــنــةً لـــلــتــوثــيق
بحيث يَنقُلُ جُزءاً من
ي الــــــعـــــملِ الــــــعـــــا
ويـــحــولهُ الى لــوحــةٍ

مُصغرة.
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نَـفَـذَ الفـنـان أُسـامة جـاسم لـوحةً فـنـيةً
بـعنوانِ (امواج البـحار) وهي مُصغرة
ـيـة وَظـفـهـا جلــزءٍ مُـقَـلَـدٍ من لـوحـةٍ عــا
بـطـريـقةٍ مُـصـغـرة وَذَلِكَ بإقـتِـطـاعِ جُزءٍ
ُــتَالطِـمـة مُــصـغــرٍ من امـواجِ الـبــحـر ا
والــــــــتي مَــــــــثَــــــــلَت تَــــــــضــــــــارُبـــــــات
احلياة.وأوضح جاسم إن العَمَل يَمتاز
بــتــمـازجِ االلــوان الـفَــنــيـة الــتي تَــنـقُل
ـثابةِ جَـمال البِـحار وأمواجـها وهذا 

اضي لقطة للمطرب الراحل داخل حسن في عقد اخلمسينات من القرن ا

شـاكل الـصحـية الـتى تـتطـلب منك تتـعـرض لبـعض ا
استشارة طبيبك

qL(«

رقم  تضع خـطة للـهجـوم على اخلـصم إذا لزم 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 يرتـكز عـلى بنـاءٍ صلبٍ. ا
على متانة أعصابك.
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تسير في الطريق الصواب لتصل إلى حقيق أحالمك
.رقم احلظ .9
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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.

ÊUÞd «

ال غيـر متوقـعة وتـسافر بـحثًا قـد تتلـقى مبـالغ من ا
عن جديد.

Íb'«

ابـتـعد عـن الـتـوتـر والـعصـبـيـة الـزائـدة الـتي لـن تـفـيد
ولكن ستضر بالتأكيد

bÝô«

تــــنـــتـــقل إلى مـــوقـع آخـــر وإلى مـــرحـــلـــة أخـــرى من
حياتك.رقم احلظ .4

Ë«b «

تـمــنح الـشــريك الــكـثــيـر من الــفـرص لــفـتح مــجـاالت
رقم احلظ .5 جديدة 

¡«—cF «

الـظروف الصـعبـة تدربك على كـيفيـة التكـيف مع كافة
األوضاع .

 u(«
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حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مــــــــقــــــــسـم الى 9 خــــــــانــــــــات
هـدف هذه الـلـعـبة ملء صغـيـرة
اخلانات باالرقام الالزمة من 1
الى 9 شـرط عـدم تـكـرار الـرقم
اكــثـــر من مـــرة واحـــدة في كل
مـربع كـبـيــر وفي كل خط افـقي

وعمودي.

الروائي الـعربي ضـيفه  منـتدى البـيت العربي الـثقافي
إلشهـار وتـوقـيع روايته (بـائـعـة احللـيب) الـصادرة عن
دار مـرسـال نـاشـرون ومـوزعـون  في أمـسـيـة أقـيـمت

كتبة الوطنية في العاصمة االردنية عمان. بدائرة ا

ـرأة في بـغداد االعالميـة الـعراقـيـة يضـيـفـها مـنـتدى ا
مــديــنـة االبــداع االدبي  –الــيــونــسـكــو صــبــاح الــيـوم
اخلمـيس بنـدوة تقام في بـيت احلكمـة عن (اثر الثـقافة
علـى مفـهـوم اخلـطـاب االعالمي بـ الـسـلم اجملـتـمعي

واطنة). وا

ي االردني عـامر الـباحث الـتونـسي حتـدث مع االكاد
الغـرايبة في نـدوة حوارية ضـيفهـا مركز إربـد الثقافي
بعـنوان(اجلذور الثقافـية في السينمـا التونسية) ضمن
فـعـالـيات األيـام الـثـقـافيـة الـتـونـسيـة في إربـد عـاصـمة

الثقافة العربية لعام 2022.

طــالـب الـــدراســات الـــعـــلـــيـــا الـــعـــراقي نـــال شـــهــادة
ماجـستيـر من قسـم الفنـون التـشكـيلـية  بـكلـية الـفنون
ـعـنـونـة (االبـعاد اجلـمـيـلـة بـجـامعـة بـابل عن رسـالـته ا

عاصر) . اجلمالية و الداللية للفضاء في اخلزف ا
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ـي واالعالمي الـعـراقي االكـاد
تـــــلـــــقى امـــــنـــــيـــــات االوســـــاط
ية واالعالمـية بالـصحة االكـاد
الــدائـمــة بــعـد تــعـرضـه لـوعــكـة

صحية الزمته فراش العافية.

كريسي تايغن

قدسة في كربالء راقد ا بـخطوطه في ا
والنجف وبابل .

 شـجَّعه والـده على تـعلم اخلط الـعربي
مـنذ نعـومة أظفـاره في مرحلـة الدراسة
االبـتـدائـيـة من حـيـاته حـيـنـمـا جـلب له
كـراس قـواعد اخلـط العـربي الـذي أعده
اخلـطـاط هـاشم مـحمـد الـبـغـدادي سـنة
1961 وأخــــذ يـــــقـــــارن رسم احلــــروف
ـــوجــــودة في الــــكــــراس مع مــــا هـــو ا
ــقــدســة في مــخــطــوط في األضــرحــة ا
الــنــجف وكــربالء  وخــصــوصــاً اآلثـار
اخلـطـيـة بـخط الـثـلث اجلـلي لـلـخـطـاط
ـوجـودة الـبـغـدادي صـبـري الـهاللي  ا
ـنـفــذة في ضـريح في إحــدى األعـمــال ا
اإلمـام احلس بن علي ( عليه السالم )
شـاهدات شرع في بـكربالء. بـعد هـذه ا
تــعـلم اخلط الــعـربي عــلى يــد اخلـطـاط
زهـير بـاقـر اجلبـوري وهو من خـطاطي
الــديــوانـــيــة  وفي شــتــاء  1992غــيــر
بـوصلـته نـحو مـدينـة الـنجف لـيتـمرَّس
زيـد من تقـنيـات خط الثـلث على عـلى ا
يـد اخلطـاط اخملـضرم جـاسم النـجفي 
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اخلـطــاط أحـمــد نـاجي مـتــخـصص في
خط الـثــلث  اشـتـهــر بـأعـمـاله الــفـنـيـة
قدسة في راقـد ا الـتي زينت عدداً من ا
الـعراق . ولـد أحـمد نـاجي عبـد احلسن
الفتالوي في الديوانية عام 1978 وهو
عـضو جـمعـيـة اخلطـاط الـعراقـي و

نقابة الفنان العراقي .
ـشق خـط الـثــلث بــجــمـيع تــخـصـص 
صـنـوفه حتى اشـتـهر وعـرف به  أنهى
ــيــة بـتــخـصص اخلط دراســته األكـاد
الـعربي والـزخرفـة اإلسالميـة في معـهد
وكـليـة الفنـون اجلمـيلة بـبغداد   درس
اخلط الــعــربـي والــزخــرفــة اإلسالمــيــة
الـتـقـليـديـة في مـديـنـته الديـوانـيـة عـند
اخلــطـاط زهــيـر بــاقـر اجلــبـوري  وفي
الـنـجف عنـد كـبيـر اخلـطاطـ اخلـطاط
جـاسم النجفي  و تأثـر ناجي بأسلوب
ة في اخلط  ـدرسة الـبـغداديـة القـد ا
وبــعــدهــا صـــرف إنــتــبــاهـه كــلــيــاً الى
أسـلوب اخلـطاط الـعثـمانـي  وأخذ
يـحــاكي أعــمـالــهم اخلـطــيـة ويــنـفــذهـا

الـدراسـيــة في كـلـيـة الـفــنـون اجلـمـيـلـة
ذكور. بجامعة بغداد في نفس القسم ا
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يــعـــتــبـــر نــاجي أن احملـــاكــاة هي روح
اخلط الـــعــربي وهـي األســاس األصــيل
ـــوروث اجلـــمــالي في احلـــفــاظ عـــلى ا
الـذي أنـتـجه أسـاطـ هـذا الـفن اإللـهي
الـــعـــريق  كـــمـــا وأن تـــعــدد أســـالـــيب
أســـــــاتــــــذة اخلط الـــــــعــــــربي أضــــــاف
لـلموضوع نكهة التنوع الغني باجلمال
 واحملاكاة هي السبيل لتطور اخلطاط
وعـلى نهج األقـدم   ولـهذا تـراه أخذ
ة يقلد األعمال اخلطية البغدادية القد
ـستـعصـمي والـسائـرين على لـياقـوت ا
ــدرســة  ومن ثم صبَّ جل نــهج هــذه ا
أهــتــمــامه عـــلى جــمــهــرة اخلــطــاطــ
الـعـثـمـانــيـ  وأخـذ يـحـاكي أعـمـالـهم
ـراقد اخلـطيـة وينـفذهـا بخـطوطه في ا
ــقـدســة في كـربـالء والـنــجف وبـابل  ا
ولــكــنـه كــان شــديـــد الــتــأثـــر بــأعــمــال
اخلطاط العثماني مصطفى راقم أفندي
. قـدمه أستـاذه جاسم الـنجـفي ليـشارك

مــتــأثــراً بـــأســلــوب مــشـــقه لــلــحــروف
ــنــفــردة وتــراكــيــبــهــا في الــكــلــمــات ا
ـوازاة الـدرس التـقـلـيدي واجلـمل  و
ية اخـتار ناجي أن يتم دراسـته األكاد
في مـعهـد الفنـون اجلمـيلـة بقسم اخلط
الــعـربي والــزخـرفــة  وأكــمل مـســيـرته

في مـــعـــرض بـــغــداد لـــلـــخط الـــعـــربي
والــزخـرفـة اإلسالمــيـة عـام 1993 كــمـا
ــهــرجــانــات الــتي وشــارك في أغــلـب ا
أقـامتـها جـمـعيـة اخلطـاط الـعراقـي
داخل وخــــارج الــــعــــراق  وهــــو أحــــد
مؤسسي مشروع مصحف العراق الذي
اه ديوان الـوقف الشـيعي الـذي كان تـبنـَّ
يــرأسه صـالح احلــيـدري وقـتــذاك .كـمـا
ــسـابــقـة وشــارك في جلـان الــتــحـكــيم 
الـسـفـيـر الدولـيـة لـلـخط الـعربـي والتي
سـجد تـقيـمـها سـنـوياً األمـانـة العـامـة 

الكوفة.
إمــتــازت أعــمــاله اخلـــطــيــة بــالــتــنــوع
األسـلوبي في التكويـنات اخلطية  و
تــنـفــيــذ أعــمــاله والـتـي هي عــبـارة عن
آيـات قرآنـية كـتبت بـخط الثـلث العادي
ـشـبع والـثـلث اجلــلي والـثـلث اجلـلي ا
ـــتــــراكب  عــــلى الــــذهب والـــفــــضـــة ا
عرَّق والقاشاني والـعقيق والقاشاني ا
ـنسوج عشق وا الـكربالئي واخلـشب ا
بــخـيـوط الــذهب واحلـريــر  في أبـواب
ـقـدسـة في العـتـبة وجـدران األضـرحة ا

احلـسـيـنـيـة
و الـــعــتــبــة
الــعـبــاسـيـة
فـي كـربالء 
وفي مــسـجـد
الـــــســـــهـــــلــــة
ومـــــــســـــــجــــــد
الـصـحـابي زيـد

بن صـــعـــصـــعـــة بن
صـوحـان العـبدي ومـرقد

لـقب بصافي أُثـيب اليـماني ا
صـــفــا في الـــنـــجف  وفي مـــرقــد
الـقاسم بن اإلمـام الكـاظم (علـيهـما
الـسالم) فـي بـابل  ومـرقـد الـسـيـد
مــحـــمــد بن اإلمـــام عــلـي الــهــادي
(عـلـيـهــمـا الـسالم) في قـضـاء بـلـد
ـحـافظـة صالح الـدين  وضريح
الــكـاظــمـ عــلــيـهــمــا الـسالم في
بـغـداد  وتـنــــــفيـذ أعـمـال خـطـية
في ضـريح الـسـيـدة زيـنب عـلـيـهـا
الـــــــــســـــــالم فـي ريـف دمــــــــــشق

بسوريا .
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ـسرح الـواجـهـة احلـضـارية ألي يـعـد ا
مــجــتـمـع أنـســاني وكــانت لــلــتــجــربـة
ـسـرحــيـة الـعـراقـيـة ادوار عـديـدة في ا
احلياة االجتماعية والسياسية لذا فأن
ـسـرح هم أبـطـال هـذه اجلـبـهة رجـال ا
ـهـمة فـي اجملتـمع .والـفـنـان واخملرج ا
محـمد عـمر أيـوب هو مسـرحي حاصل
ـاجسـتـير والـدكـتوراه عـلى شهـادتي ا
سـرح وله جتربـة مهـمة في في علـوم ا
سرح التـجريبي والرقمي والـتقليدي ا

التقيناه وكان معه هذا احلوار:
{ صف لنا بوادر الشغف االولى بالفن ? 
- بداياتي في التسـعينات  وكنت املك
هوايات متعـددة منها التـمثيل والغناء
سـرحيـة االهلـية في و دخلت الـغـرف ا
مـــراكـــز الـــشـــبـــاب وكـــذلك االنـــشـــطــة
الطالبية وكل ما يتعلق بالفن والثقافة

والتمثيل واالخراج.
{ ماهي الصدفة التي قادتك للمسرح ? 

- لم يكن دخولي اعتباطـيا بل مخططا
ـوضـوع واثق بـقـدراتي وانـا أمـنــهج ا
مـنـذ الطـفـولـة فـحرصت عـلى الـتـواجد

عرفة االحترافية . ضمن انساق ا
بتدأ ?  مثل ا رحلة ا { هل مررت 

سرح - بدأت بشخصيات رئيسة في ا

واســتــطــعت تــوظـــيف مــواهــبي مــنــذ
كان الصحيح . البداية با

{ من بوصلتك الفنية في البدايات ?
- كـــان هـــنـــاك في دائـــرة الــســـيـــنـــمــا
ـسـرح مـخـرجـ لهـم باع طـويل في وا
ـسـرح  كالـدكـتـور صالح قـصب الذي ا
اخــذ بــيــدي ووظف مــوهــبــتي بــشــكل
ي كــذلك االســاتــذة الــكــبــار الــذين عــا
احـــتــــوا مـــوهـــبـــتي ومــــنـــهم :ســـامي
عبـداحلـميـد و جعـفر الـسعـدي وعوني
كـرومي وفـاضل خلـيل . وانـا مـحـظوظ
جدا ألنني عملت مع ثالث اسماء مهمة
مــــثـل ســـامـي عــــبــــداحلـــمــــيــــد وانس

عبدالصمد وصالح قصب .
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{ ماذا حتـفظ في مفكـرتك الفنـية من اعمال
ومساهمات ? 

- اشــتـركت بــأعـمـال عــراقـيـة وعــربـيـة
ية في الكثـير من دول العالم منها وعا
غرب اليابان كوريـا  روسيا  ودول ا
العـربي  سوريـا ودول اخللـيج  واكثر
من مـائة دولـة واسـتـطعت تـقـد الزاد
الــفــكـــري اجلــمــالي الــعـــراقي بــأبــهى
ــانـي بــأن صـــورة وهـــذا نــتـــيـــجـــة أ
ــــســـرح هـــو خــــطـــاب االنـــســــانـــيـــة ا
تـحضـرة وخطاب واحلضـارة واال ا

الــــذين يــــبـــحــــثـــون عـن الـــهـم الـــذاتي
واجملـتـمـعي  كـمـا اشـتـركت بـأكـثـر من
مــئـــة وعــشـــرين ورشــة فـي الــتــمـــثــيل
واالخراج واهم شيء خضته هو مجال
االوبــريـتــات الــغـنــائــيــة كـمــمــثل تـارة

وكمخرج او مؤلف تارة اخرى. 
{ حدثنا عن مشاريعك القادمة ? 

ية - سأشـترك في اعـمال مـسرحـية عـا
ـهــرجــان الـدولي في مـخــرجــا مـنــهــا ا
الـكــويت قــريـبــا جــدا لـتــقــد اوبـريت
وحد في عربي يحـمل الهم االنسـاني ا
الـتـخلص مـن االزمات االنـسـانـيـة التي

تعتصر االنسان العربي .
وايـضـا انـا مـسـاهم في مـسـرح كـنـعان
الـفــلـــســطــيـني الــذي اعــطـاني فــرصـة
كبـيرة وجعـلني رئيـسا لفـرع بغداد في
ـؤتمـرات والـورش الفـنـية تـنــــــــظـيم ا
ـسـرح والـسـيـنـمـا واعـمـال اخـرى في ا
انــــــقـل من خـاللـــــــهــــــا صــــــوت الـــــــفن
واحلـضــارة الـعــراقــيـة لــلــعـالم هــنـاك
ايـضـا مـشروع فـيـلم سـيـنـمائي وورش
فـنـيــة في نـقــابـة الـفــنـانـ الــعـراقـيـ
وعـروض للـمـسرح الـتـجريـبي ومـسرح
الـطـفل سـتـكون في مـؤسـسـات رسـمـية
وبـعـض وزارات الـدولـة بــاإلضـافـة الى
انـني ســأنـضم الى الـشـاشـة الـعـراقـيـة

{ هـل أخـتـلـفت جتــربـة األخـراج عن جتـربـة
التمثيل بالنسبة لك ?

- جتـربــة االخـراج تـخـتــلف كـثـيـرا عن
ــسـالك الـتــمــثـيل  فــهــمـا يــتـوحــدان 
ـعـلــومـة لـكن يـخــتـلـفـان في تــوصـيل ا
احـجـامـهـا من نـاحـيـة تـوظـيف الـرؤيـا
الــفـنــيـة وتــوظـيـف الـرؤى االخــراجـيـة
ـجـمـوعـة من االدوات خلـدمـة الــنص 
وطـرح سـؤال فـلـسـفي جـمـالي مـشـترك
عــبــر جــســر الــتــلــقي وعــبــر مــســاحـة
جــمـــالــيــة بـــ الــعــرض واجلـــمــهــور
ــشــاهــدة امــا لــلــوصــول الى مــتــعــة ا
التـمثـيل فهـو صناعـة ادائيـة تسـتطيع

من خاللها ان توصل تلك الرسالة . 
{ تـظـم اعــمـالـك عــنـاصــر شــابــة في اغــلب

االحيان ما غايتك من ذلك?
ــواهب الـشــابـة - غــايـتـي اكـتــشـاف ا

واالرتقـاء بـها نـحو االحـتراف
واسعى لتحص الشباب
فــــكــــريــــــا وثــــقــــافــــيــــا
وابعادهم عن منزلقات
احلـــيــاة وتــقــريــبــهم
بـشـــــكـل اسـتـثـنـائي
مـــن الـــــــــــــــــــــــــــــفــن
بخـطابـات انسـانية

كبيرة  . 

الصغيرة بعمل كـوميدي يقدم كوميديا
نــظـــيــفــة تـــبــحث عن االنـــســان دعــمــا

للدراما. 
…dJH « rEMð

{ عـــمــلـت مع اخملـــرج انس عـــبــدالـــصـــمــد
ـسرح الرقمي لـلنور فكيف واخرجـتم تقنية ا
ـستحيل وماذا اضافت تقـيم جتربة مسرح ا

لك ?
- اخملـــرج أنـس عـــبــــدالـــصـــمــــد عـــقل
اخــراجي مــغـايــر من نــاحــيــة تــنـظــيم
الــفــكــرة الــصــوريــة والــبث الــصــوري
ــسـرحي وهـو يــقـدم جـمـاال لــلـعـرض ا
ـغايـرة والتـوليف فـكريـا عبـر خطـاب ا
والـتــألـيف مـن خالل عـمــلـيــة صـيــاغـة
ي ال يتـوقف عـند الـعرض كـخـطـاب أ
انـا مـؤمن جدا بـقـدراته وهذا احملـليـة 
مـا حــفـزني لــلـعــمل مــعه واالسـتــمـرار
طــوال اثـنـ وعـشـرين عــامـا بـتـجـربـة
ـثل لي طـفـنـا بـهـا حـول الـعـالم وهـو 
حتوال على مستوى استـثمار التقنيات
االدائــيــة خلــدمــة االنــظــمــة الــرقــمــيــة
سـرحـية ويـخـوض في عالم االشـكال ا
ـــضـــامــ والـــتــوازن عـــلى حـــســاب ا
بينهما خلـلق دهشة االيقاع واحلضور
 ان وجــوده في اخلـــارطــة الـــعــربـــيــة

تجدد.  وجود للفكر ا
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{ لــنـدن  –وكـاالت - احــتــفـلـت عـارضــة االزيــاء كـريــسي تــايـغن
وزوجـة الــنـجم جــون لـيـجــنـد بــإنـقــضـاء عـام

كــــــــامـل عــــــــلـى عـــــــــدم شــــــــربــــــــهــــــــا
الكـحول.ونشرت تـايغن مقـطع فيديو
علـى وسائل التواصل االجتماعي
يـظــهـرهــا تــمـرح في زيــارة احـد
االمـاكن مـع عـائــلـتــهـا زوجــهـا
الــنـجم جــون لـيــجـنـد وولــديـهـا
لــونـــا ست ســنــوات ومــايــلــز
اربع ســنـوات. عـلــقت تـايـغن
عــلى الـفــيـديــو قـائـلــة: "لـقـد
شـــــربت إلنـــــهـــــاء الــــقـــــلق
اجملـنون الـذي اخـتفى في
الــــغـــــالب فـي وقت الحق
عـــــنــــدمــــا أقــــلـــــعت عن
الـــــشـــــرب!" شــــرحت 
مــضــيـفــة أنـهــا تـشــعـر
"بــاالرتـيـاح حـقًـا" عـلى
الــرغـم من شــعـــورهــا
بـــاإلحــبـــاط أحــيـــانًــا.

احمد ناجي
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أزمـــــة وتــــدهـــــور في الـــــبــــيـــــئــــة
األسترالية.

وأتـت حــرائق 2019-2020 عـــلى
أكـثر من ثـمانيـة مالي هـكتار من
الــغـطــاء الــنـبــاتي كــمـا قــتـلت أو
شــردت مــا بــ مــلــيــار إلى ثـالثـة
مــــلــــيـــارات حــــيــــوان في الــــبالد
بحسب نتائج التقرير الرئيسية.
كـــــذلك أدت مـــــوجــــات احلـــــر في
احملـــيـط إلى ابـــيـــضـــاض شـــديـــد
ــرجـانــيــة في احلــاجـز لــلــشــعب ا
ـــرجــاني الـــعــظـــيم خالل أعــوام ا
2016 و2017 و2020. ومـــــــــذاك
خــلص تــقــريـر حــكــومي صـدر في
آذار/مــــــــارس إلى أن الــــــــشـــــــعب
ـرجانـية عـانت مجـددا من موجة ا

ابيضاض هائلة.
كـذلك قضي على مالي الهكتارات

من الـغابات البـكر منذ عام 1990.
ــصــيـر نــفــسه أكــثـر من وطــاول ا
ســبـعــة ماليـ هــكـتــار من مـوائل
ــهـددة بــاالنـقــراض بـ األنــواع ا
عــــــــــــــــــــامـي 2000 و2017  وفــق

التقرير.
وفـي خمس سـنـوات أضـيف أكـثر
من 200 نـــوع نــبــاتـي وحــيــواني
ذات أهــمــيــة وطــنــيــة إلى قــائــمــة
ــــهــــددة بــــاالنــــقـــراض األنــــواع ا
ـــوجـب الـــقـــوانـــ الـــبـــيـــئـــيـــة

األسترالية.
ولـفـت التـقـريـر إلى أن “أسـتـرالـيـا
فـقـدت أنـواعـا من الـثـديـيـات أكـثـر
مـن أي قــارة أخـرى إذ ارتــفـع عـدد
ـصـنـفـة بـأنـهـا األنـواع اجلـديـدة ا
ئة في غضون مـهددة بنـسبة 8 بـا

خمس سنوات.
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الـبـحـريـة مـخـلـوقـات لـطـيفـة وهي
تـهـرب عنـدمـا يقـتـرب البـشـر منـها
أكــثـر مـن الالزم … ال أسـتــطـيع أن
ـكن أصــدق أن مـثل هــذا الـشيء 
أن يـحدث في عصرنا. وقال رئيس
تـعـاونـيـة صـيـد األسـمـاك احملـلـيـة
يـوجي تاباتـا لوكالـة فرانس برس
الـثالثـاء إن صـياداً اعـتـرف بـطعن

السالحف. 
ولـفت تابـاتا إلـى أن الصـياد الذي
لـم يُــكــشـف عن هــويـــته ادعى أنه
أطـلـق الـكـثـيـر من الـسالحف الـتي
عــلـقت في شـبــاكه لـكـنـه بـدأ بـعـد
ذلـك في طـــعــــنـــهـــا فـي مـــحـــاولـــة
إلضــعـافـهـا وحتــريـرهـا بــسـهـولـة

أكبر وفق قوله.
وأشـار تـاباتـا إلى أن الـصيـاد قال
إنـه شعـر بـاخلـطـر بـحـجـة أنه “لم

يـر هذا العدد الكبير من السالحف
فـي شــبــاكه من قـــبل مــضــيــفــا إن
ـرتـكب نادم عـلى فعـلته. وفـتحت ا
ـدينـة والشـرطة حتقـيقـا على ما ا
قــال مـسـؤول في الـبـلــديـة لـوكـالـة
فـرانس برس رافـضا الـكشـف عما
إذا كــان الـصـيــاد يـواجه احــتـمـال
فــرض عـــقــوبــات في حــقه. ودانت
ـز) احمللية صـحيفة (أوكـيناوا تا
في افــتــتــاحــيــتــهــا الــثـالثــاء هـذا
الـفعل وكذلك الـطريقـة التي تُركت
بــــهـــا الـــسـالحف لـــلــــمـــوت عـــلى
ــســؤولــ الـــشــاطئ كــمـــا دعت ا
احملـلي إلى االلتفات إلى شكاوى
الـــــصـــــيـــــادين مـن أن الـــــسالحف
تــــســـبـب أضـــراراً اقــــتـــصــــاديـــة.
وبــحــسب وســائل إعالم مــحـلــيـة
نـطـقة أن يـعـتـبر الـصـيـادون في ا
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عــدد الـسالحـف في تـزايــد وأنـهـا
ـكن أن تصطدم بـقواربهم ما قد

ــدن األســتــرالــيــة كــذلـك تــنــمــو ا
بـوتـيرة سـريـعة وفق الـتـقريـر ما
يـؤدي إلى زيادة احلـرارة والتلوث
والـنفـايات احلـضريـة مع الضغط
ـيـاه والـطـاقـة. وذكر عـلـى مـوارد ا
الـتقـرير أن سيـدني فقـدت أكثر من
ـئـة من نـبـاتـاتـهـا األصـلـيـة 70 بـا
بـسبب التنمية ”احلـضرية. وقالت
ـديرة الـعامـة باإلنابـة للـصندوق ا
ي لـلــطـبـيــعـة في أســتـرالـيـا الــعـا
رايــــتـــشل لـــوري إن نــــتـــائج هـــذا
الــتـقــريــر مـفــجـعــة وفـشل اإلدارة
الذي أدى إلى خسائر بهذا احلجم
مـــــــدمـــــــر . وحــــــذرت مـن أنه “إذا
جتـاهـلـنـا الـتـحـذيـرات الواردة في
هـذا الـتـقريـر فـإن أنـواعا شـهـيرة
مــثل الـكــواال في شــرق أسـتــرالـيـا

ستختفي إلى األبد.
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ال توجـد ضـمانـات لـنجـاح إعـادة سيـاقـات التـوافـقات
السـياسية الـتي انتجت احلـكومات الـعراقية الـسابقة

السيما ما قبل األخيرة.
هناك مـواضعات كـثيرة نسـفت بعد اشتـعال الشارع
في انتـفاضة تشـرين التي لن يكـون الزمن بعـدها كما
كـان قبـلـها ابـدا وهي حـقـيقـة جتـاهـلهـا الـسيـاسـيون
الذين يـتمـترسـون خـلف حواجـز كنّـا نـظنـها سـياسـية
لـكن بعضـهم كشف عن انـها مسـلحـة وتستـعد حلرب
داخـليـة جديـدة قد ال تـبقي وال تـذر شيـئاً من الـعراق

ُدمى حد النخاع بأنواع احلروب. ا
 ومـع ذلك ســـــوف تــــســـــيــــر اإلجـــــراءات وفق حــــوار
لء فـراغات االستحقاقـات الرئاسية وهذه الطرشان 

بداية االنهيارات الهيكلية.
ـسـار من االنـهـيـار والـوقوع فـي احملـظور قـد يـنـجـو ا
الذي هو اجملهول الذي احتـدث منذ ثالث سنوات هنا
عـنه في حـالـة جـرت احملافـظـة عـلى الـسلـم األهلي من

خالل تنازالت سياسية بينية وعبر اخلطوات اآلتية:
وضع العراق رسـميا في فتـرة حكوميـة انتقالـية تنهي
الــدورة االنـتــخـابــيـة الــعـاديــة في انـتــظـار انــتـخــابـات
بكر. جديدة في موعدها الدستوري العادي وليس ا
: إقـرار مـبــدأ الـعـمل لــلـعـراق أوالً واخـراً وانّ   ثـانــيـاً
مـوازنـة الـدولة ال تـصـرف ألي تـشكـيل ال يـدين لـلبالد
أوالً ويـجـاهـر بـالــوالء لـلـخـارج بـكـلـمـة أو شـعـار أو

علم أو صورة.
شاركة في االنتخـابات العامة ألي حزب  ثالثاً منـع ا

قراطية  ارس الد لم 
في وضعه الداخلي عبر انتخابات نزيهة تفرز قيادات

عراقية خالصة الوالء.
رابعا إعـادة تعريف الفسـاد والفاسدين ومـحاسبتهم
ـسـار الوضع قـضـائيـاً وعـلـنـاً لـكسب ثـقـة الـشـعب 

القائم بعد سنوات من الكذب والتدليس واخلراب.
خامساً توقيع اتفاق مـلزم حلصر السالح بيد الدولة
ومـنع االحــزاب من تـشـكـيل أجـنـحــة عـسـكـريـة مـهـمـا

بررات. كانت ا
ــنــصب يــعـمل ــبــدأ انّ صـاحب ا ســادســاً الـعــمل 
جلميع العراقي مع إعـادة عادلة لتوزيع فرص العمل
والـتوظـيف واالنتـماء لـلمـؤسسـات االمنـية والـعسـكرية

وكلياتها.
ُقنّعون بأقنعة شتى  سابعاً استبعاد أمراء احلرب ا
سقط بعضها وال يزال بعضها اآلخر آيالً للسقوط.
ال توجد وصفة إلعادة انـتاج العراق من جديد اذا لم

تولد طبقة سياسية ال تُباع وتشترى لدول اجلوار.
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ـعـتصم عـنـدما لتـمـيم بن جمـيل شِـعـر جمـيل في حـضرة ا
طلب مـنه تـقـد االعتـذار والـعـودة إلى بيت الـطـاعـة. بيـنـما

كان شاهراً سيفه ليقتله. فارجتل تميم قائالً:
ٍ يُـدلـي بعـذرٍ وحجَّــةٍ وأيُّ امـر

.!? نايا ب عينيهِ مُصلَتُ وسيفُ ا
لـكون سـكـ يشـبه حـال كثـيـرين ال  حال هـذا الـشاعـر ا
من حــول وال قـــول إال أن يــشــبــكـــوا األيــدي فــيـــصــفِّــقــون

لرؤسائهم: “جسم البغال وأحالم العصافير .
اغوط يتساءل بلغته الساخرة:  واألديب السوري محمد ا
يد واحـدة ال تصـفِّق.. إلى اجلحـيم.. ألم تشـبعـوا تصـفيـقاً

بعد.
بالـطـبع ال. فنـحن مـولعـون بـالتـصـفيق والـتـهريـج والزعـبرة
لُّ وال نـتعب. . ونصـفق طـويالً. وال  أيضـاً. نـصفـق كثـيـراً
ـناسبة ومن غـير مناسـبة. عند كل لكل كارثة أو مـصيبة. 
ن يستحق ومن ال يـستحق. جلـوساً ووقوفاً نقطة وفـارزة. 
ــتـوسـطـة ـوجــات الـعـامــلـة: الـقــصـيـرة وا وعـلى جــمـيع ا

والطويلة. 
وذات مرة زعل شاعرنا عـبد الرزاق عبد الـواحد وهو يلقي
علـيـنا مـجـمـوعة جـمـيلـة من قـصائـده ولم نـكن نـعلم سـبـباً

نصة أربع مرات بالتصفيق.  للزعل لكننا أعدناه إلى ا
طــبـــعــًا لـــســنـــا أول من يــعـــيــد شــاعـــراً بــهـــذه الــطـــريــقــة
الـدرامـاتــيـكـيــة. فـالـعـازف الــشـهـيــر مـايـلـز ديــفـيس أعـاده
سرح ستاً وثالث مرة بالتصفيق!. اجلمهور إلى خشبة ا
الـقـصـة ذاتـهـا حـدثت مع اجلـواهـري. فـعـنـدمـا كـان يـنـشد
للـمـتنـبي في قـاعة ابن الـنـد ويجـعل من (فـتى بنـي الدنـيا
ـنصّة . ترك ا فتـانا) انقـطع التـيار الـكهـربائي مـدة دقيـقتـ
. فقـابله اجلمهور بـالتصفيق وأعـاده الشاعر شفيق غاضباً

الكمالي باألحضان. 
ـأجـورين إلى والـتـصــفـيق أشــكـال وألـوان: من تــصـفـيـق ا
.. ومن التصـفيق اإلجباري إلى التصفيق أزوم تصفيق ا
االختياري وهنـاك التصفـيق السريع والبـطيء والتصفيق
زمار والطبل على حبَّة ونصف. أو حبّة فوق حبَّة حتت!. با
ونحن نـحتـاج إلى عـالم نفـسي خـبيـر من طراز سـيـجمـوند
فرويد لتـفسير هـذه الظاهرة الـغريبة. إنـها غريبـة ومزعجة.
فال أنت وال أنـــا وال أحـــد يـــعــلـم مــتـى بــدأ هـــؤالء الـــنــاس

يتشقلبون ويصفقون?!. 
الـبـابـلـيـون كــانـوا يـصـفـقـون أيـضــاً. والـرسـوم الـفـرعـونـيـة
ـصــريـ كــيف يـصــفـقــون بـالــعـزف أظـهــرت لـنــا قـدمــاء ا
ـسرحـية ـصـفقـون للـعروض ا والغـناء. وفي الـيونـان كان ا
علـى مسـرح أثـيـنـا. أمَّـا اإلمبـراطـور الـرومـاني نـيـرون فإنه

ابتكر مدارس في عصره لتعليم أصول التصفيق. 
ثمَّ أن الـرئـيس أو احلـاكم مـثل أيِّ شـاعـر. مـثل أيِّ فـنـان
سـرح. يسـعده أن يـكافئـه جمـهوره بالـتهـليل على خـشبـة ا
وبالـتصـفـيق. لكن لـيس عـلى طريـقـة الرئـيس الـكوبي فـيدل
كاسـترو. كـانت اخلـطبـة الواحـدة من خطـبه تـستـغرق ست
ســاعــات. وكــان عــلى اجلــمــاهــيــر أن تــصــفق طــوال هــذه
الساعات. يُقال إنه دخل ذات مرة مبنى اإلذاعة والتلفزيون
وجلس يـخطب في اجلـمـاهيـر منـذ السـاعـة الرابـعة عـصراً

حتى الرابعة من فجر اليوم التالي!.
ووجدنا في خطب الـرئيس السادات فواصـل من التصفيق
بعشرين ثانية لكل ثالث كلمات. يقول: (بسم الله) فيقابلوه
(بــوقــوف وتـــصــفــيق). عـــاهــدت الــله وعـــاهــدتــكم (وقــوف
كان وتـصـفـيق). وبـالـهـتـاف والـدعـاء (الـله مـعك يـا ريِّس) 

التصفيق أطول من اخلطاب. 
الـسـيـاسـة تـتشـقـلـب مثـل مـراجـيح الـعـيـد. يوم لـك وعـشرة
اضي فأصيب عليك. كلما جاءنا حاكم أذكاه احلن إلى ا
بالعدوى من حاكم أخفق في يوميَّات الغرام
فـتـمـلَّـكـته شــهـوة االنـتـقـام. فـدوَّخـنـاه
بـالـهـتـاف وخدعـنـاه بـالـتـصـفـيق. ثم
خــلـــعــنــاه ورجـــمــنـــاه بــكل مـــوبــقــة
وحرام.. يا أمةً ضحكتْ من (نفاقها)
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اجلــمـارك فـي بـيــان. وردا عـلى
ســؤال من عــنـــاصــر اجلــمــارك
الــــذين أخــــطــــرهم نــــظــــراؤهم
الـسـويـسريـون بـنـقل عـمل فني
أكـــد فـي ظـــروف مــــشــــبــــوهـــة 
سـافـر أن الرسم لـيس أصلـيا ا
وأظــهـر فــاتـورة ب 1500فـرنك
سـويــسـري (1515 يــورو) قـال
إنه حـــصل عـــلـــيـــهـــا عـــنـــدمـــا
اشتراه. لكن في أسفل حقيبته
اكـــتـــشف عـــنــاصـــر اجلـــمــارك
فاتورة ثـانية ب450 ألف فرنك
(454 ألف يـــورو) من مـــعــرض

فني في زيـوريخ مع إشارة إلى
لـبـابـلو رسم ثالث شـخـصـيـات 
بيكاسـو. وبحسب حتليل أولي
أجراه متخصصون في األعمال
الـفـنـيـة هـذا الـرسم هـو الـعمل
األصـــلي لـــلـــرســـام اإلســبـــاني
ـعـرض والــسـعـر الــذي حـدده ا
في الــــفـــاتـــورة يـــتـــمـــاشى مع

السعر السوقي وفق البيان.
وتــابع أن هـذا الـتــقـيـيم األولي
سـيـؤكَّـد بـتـحـلـيـل أكـثـر شـموال
باسـتـخدام “تقـنـيات مـتقـدمة”
مــشــيــرا إلى فـــتح حتــقــيق في

عملية (تهريب).

{ مـــدريــد (أ ف ب)  –أعـــلـــنت
اجلــمـارك اإلســبــانــيــة االثــنـ
أنـهـا ضـبـطت رسـما لـبـيـكـاسو
تقدر قيمته بأكثر من 450 ألف
يــورو مـطـلع تـمــوز/يـولـيـو في
مـطـار إيبـيـزا في جـزر البـلـيار
في حــقــيــبــة مــســافــر يــشــتــبه

بضلوعه في عملية (تهريب).
ــســمى (ثالث وضــبط الــرسم ا
شخـصيات) (تـروا بيـرسوناج)
ـــــــــؤرخ عـــــــــام 1966 في 5 وا
تمـوز/يولـيو في حـوزة مسـافر
قـــــادم من ســـــويــــســــرا حــــاول
إدخــــالـه إلى إســــبــــانــــيـــا دون

{ لــــنــــدن (أ ف ب)  –حــــصــــد
اركي مـطـعم (جيـرانـيـوم) الـد
ــركـز األول في قــائـمــة أفـضل ا
 50مــطـعــمــاً في الــعــالم لــهـذه
الــســـنــة فــيــمــا لم تــســتــحــوذ
مـــطـــاعم فـــرنــســـا ســـوى عــلى

حصة ضئيلة من التصنيف.
وكــان مـقـرراً تـنــظـيم االحـتـفـال
فـي مــوســـكــو إال أنه نُـــقل إلى
لــنــدن بــعــد انــدالع احلــرب في
أوكـرانيـا خالل شـباط/فـبـراير.
ولـم تـشـمل الـقــائـمـة أي مـطـعم
روسـي. وجـــيــــرانــــيــــوم الـــذي
يـــــــتـــــــولـى إدارتـه الـــــــشـــــــيف
راسموس كوفود في كوبنهاغن
ـــاركي وهـــو ثـــانـي مـــطـــعم د
يـــفـــوز عــلى الـــتـــوالي خــلـــفــاً
لـ(نــــومـــا) الــــذي حـــصـل عـــلى

ـــركـــز األول الـــعــام الـــفـــائت. ا
وحاز مطعم (سنترال) في ليما
ـركـز الثـاني عـاصـمـة الـبـيـرو ا
في القائمة التي أنشاتها مجلة
الـــتــــجــــارة الــــبــــريــــطــــانــــيـــة

(ريستورنت) عام 2002.
ـطـعمـان اإلسـبـانـيان وحـصـد ا
(ديــســفــروتــار) في بــرشــلــونـة
و(ديــــفــــركــــســــو) في مــــدريــــد
ــركـزين الـثــالث والـرابع عـلى ا
الـــتــوالي. وعــام 2016 أصــبح
(جيرانيوم) الذي تـستند فكرته
إلـى الـطــبـيــعـة أول مــطـعم في
ارك يـحصل على تـصنيف الد

ثالث جنوم ميشالن.
وفـازت الــكـولــومـبــيـة لــيـونـور
إسبينوزا بلقب “أفضل طاهية
في العالم ”فيما احتل مطعمها

ركـز الـثـامن واألربـع (لـيـو) ا
في القائمة. 

ورغم الشـهرة الـتي يتـمتـع بها
ـطـبخ الـفـرنـسي إال أن ثالثـة ا
مـــطــاعم فـــقط تـــقع كــلـــهــا في
بـاريس بــرزت في الـقـائـمـة إذ
رتبة 22 حصل (سبـتيم)علـى ا
فــيــمــا جـــاء (لــو كالرانس) في
ـرتبة ركز 28 و(أربيج) في ا ا
31. ويـتــولى اخـتـيـار الـقـائـمـة
1080 خـــبـــيـــرا مـــســـتـــقال في
الـــطــــهي مـن بـــيــــنـــهم طــــهـــاة
وصــحــافــيــون مــتــخــصــصـون
ــطـــاعم يــفــيــدون وأصــحــاب ا
بــتـــجـــاربـــهم طـــيــلـــة األشـــهــر
الــثــمــانــيــة عــشــرة الــســابــقـة
وجتري عملية االختيار برعاية
اجملــلــة. ويــوزّع اخلــبــراء عـلى

 27مـنطـقـة مخـتـلفـة في الـعالم
لكل منها 40 ناخباً ويستطيع
كل خـبــيـر الــتـصــويت لــعـشـرة
ـا فــيــهــا ثالثــة أقـله مــطـاعـم 
خــارج مــنـــطــقــته. وغــالــبــاً مــا
يـتـعـرّض هـذا الـتـصـنيـف الذي
يأتي بـرعاية عـدد من العالمات
التجـارية إلى انتـقادات شديدة
بـخـاصــة من طـهــاة فـرنــسـيـ
يـعـتـبـرون أنّه يـعـتـمـد احملـاباة
في اخـــــتـــــيــــاراتـه وتــــنـــــعــــدم
الـشــفـافــيــة فـيه. وســنـة 2015
أنشأت مجموعة من الفرنسي
واليابـاني واألميـركي الذين
يـــنــتــقـــدون هــذا الــتـــصــنــيف
الئـحـتـهم اخلـاصة “ال لـيست”
الــتي تــضم أفــضل ألف مــطـعم

في العالم.
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{ جـــوهـــانـــســـبـــرغ (أ ف ب) –
قُتلت سـتة أسـود بعد هـربها من
مـــحــمــيــة لــلـــصــيــد في جــنــوب
إفـريـقيـا وتـرويع الـسـكـان الذين
يــعـيــشـون فـي اجلـوار عــلى مـا
عنية باحلياة أعلنت السلطات ا
. وأوضـــحت الــــبـــريــــة االثـــنــــ
السلطات أن حـراسا في مقاطعة
كوازولـو-نـاتـال في شـرق البالد

قـتــلـوا األسـود اجلــمـعـة بــعـدمـا
احتج الـسكـان عـلى عدم قـدرتهم
عــلى الــســيــر بــأمـان فـي الـلــيل.
وقـال مـوسى مــنـتـامـبـو الـنـاطق
ـفيـلو كيه زد باسم مـحميـة ايز
إن لـلحـيـاة الـبريـة في بـيـان كان
الــغـضب يـتــصـاعــد فـيــمـا كـانت
هـنـاك مخـاوف من أن األسـود لم
تـعد تـخـاف من الـبـشـر. وأضاف

أن األسود قـتلت ست أبـقار على
األقل ولم تعد تهرب عـند رؤيتها
بشـرا وبـدال من ذلك كانـت تسـير
ـيـا يــتـنـاقص عـدد نـحــوهم. عـا
األسـود الـتي تـعـيش في الـبـريـة
لكـن في جنـوب إفـريقـيا تـتـنامى
أعـدادها وقـد وصـلت إلى 3500
أســد وفـقــا جلـمــعـيــات مـعــنـيـة

باحلياة البرية.

– { واشــــــــــنــــــــــطـن (أ ف ب) 
استـفاقت امرأة أمـيركـية كانت
ضـحيـة لهـجـوم عنـيف أدخلـها
في غـيـبـوبـة استـمـرت سـنـت

وأفــادت بـــأنّ الــشـــخص الــذي
هـاجمـها هـو شقـيقـها عـلى ما
ذكـرت الشـرطة احملـليـة. وقالت
قــــوات األمـن في مــــقـــــاطــــعــــة
جـــاكــــســــون بــــواليـــة ويــــست
فيـرجينـيا الريـفية اجلبـلية في
منـشور عبـر فيسـبوك إن واندا
ـــر الـــتـي كـــانت تـــعـــرضت بـــا
العتداء وضرب وتُركت لتموت
اسـتـفـاقت حـالـيـاً لـتـشـهـد على
عـتدي عليهـا شقيقها اعتقال ا

ر. دانيال با

وكـان عُثـر في حـزيران/يـونـيو
ــر (51 ســنــة) 2020 عـــلى بــا
مـلـطخـة بالـدمـاء داخل مـنزلـها
الــواقع في كــوتــاجــفــيل وهي
بـــــلـــــدة صــــغـــــيــــرة فـي غــــرب

قاطعة.  ا
وأوضـح قــائــد الــشــرطـة روس
مـيـلـيـتـغـر في حـديث إلـى قـناة
ـر تعـرضت جراء محـليـة أنّ با
االعــتــداء عـلــيــهــا إلى إصــابـة
دماغيـة رضية قد تـكون بسبب
ـنجل جـرح ناجم عن ضـربـة با

أو الفأس.
واعـتـقدت الـشـرطـة بدايـة أنـها
القت حتـفهـا قبل أن تـدرك أنها

تتنفس بصعوبة.

وفيما أشار روس ميلينغر إلى
عـــــدم الــــعـــــثـــــور عـــــلى سالح
ــة إطالقــاُ لــفت إلى أنّ اجلــر
التـحقيق تـوقف لعامـ بسبب
غـيـاب أي بـيـانــات هـاتـفـيـة أو
راقبة أو لقطات من كامـيرات ا

شهود عيان.
واتـــــــــهــمت وانــدا الــعــاجـزة
عـن تــــركــــيـب جــــمل كـــــامــــلــــة
والــقـــادرة فــقط عـــلى اإلجــابــة
بـنــعم أو ال شـقــيـقــهـا دانــيـال
الـــبــالغ 55 ســـنــة بـــاالعـــتــداء

عليها.
ــر فـــيـــمــا وأوقـف دانــيـــال بـــا
وجــهت إلـــيه تــهــمــة الــشــروع

تعمّد. بالقتل واالعتداء ا

{  ســــــيـــــدني (أ ف ب)  –كــــــشف
تـــــقــــريــــر حــــكـــــومي (صــــادم) أن
الـنباتـات واحليوانـات الفريدة في
أسـتـراليـا معـرضة خلـطر أكـبر من
أي وقـت مـــضى بــــســـبـب حـــرائق
الـــغـــابــات واجلـــفـــاف والــنـــشــاط
ـناخي. وقدّم الـبشـري واالحترار ا
الـتـقريـر العـلمي صـورة قاتـمة عن
األضـرار الكبـيرة الالحقـة باحلياة
الــبــريــة في الــبالد. فــمــنــذ مـطــلع
الــقـرن الـعــشـرين ارتــفع مـتـوسط
درجـة حـرارة األرض في أسـترالـيا
ـقـدار 1,4 درجــة مـئـويـة بـسـبب
االحــــتـــرار مـــا أدى إلـى تـــســـريع

تدهور النباتات واحليوانات.
ووصــفـت وزيــرة الــبــيــئــة تــانــيــا
بـلـيـبـيرسك نـتـائج الـتـقريـر بـأنـها
(صـادمة). وقالت إنها حتكي قصة

{ طــوكـيـو (أ ف ب)  –أقــر صـيـاد
بــــــطـــــعـن عـــــشــــــرات الـــــسـالحف
اخلـــــــضـــــــراء وهي مـن األنــــــواع
وت بـيـنمـا كانت احملـمـية حـتى ا
عـالـقـة في شـبـاكه قـرب جـزيرة في
جــنــوب الــيـابــان عــلى مــا أفـادت
مـصـادر رسمـية. وقـد عُـثر عـلى ما
ب 30 و 50ســـلــحـــفــاة بـــحــريــة
خـضراء ميـتة أو منـازعة اخلميس
ــــــاضـي مع آثــــــار طــــــعــــــنـــــات ا
خـصوصا على الرقبة على شاطئ
جـزيرة كوميجـيما على بعد 1600

كيلومتر جنوب غرب طوكيو.
وقـــال عــضـــو مـــنــظـــمـــة حــمـــايــة
الـسالحف البحـرية في كوميـجيما
يـوشيميتسو تسوكاكوشي لوكالة
فـــرانس بــرس لــقـــد كــان مــشــهــدا
مـــــروعــــا. وأوضح أن الـــــسالحف

يـــتـــســبـب بــتـــلـــفـــهــا وبـــإصـــابــة
الصيادين بجروح.

ـدة خـمـسـة أشـهـر وبـعــد تـدريب 
سـتـقـود أمانـدا لي طـائـرة من نوع
ـــعـــروفــة بــــســـوبــر اف/ايه-18 ا
هـــورنـت ضـــمن فـــريق الـــنـــخـــبـــة
لـلـطـلـعـات اجلويـة االسـتـعـراضـية
فـي الـبــحـريــة الــذي تـأسس ســنـة

.1946
وحـصـلت لي علـى رتبـة ضابط في
ـسـلـحة األمـريـكـيـة سـنة الـقـوات ا
2013 بــعــد تـدريــبـهــا كــفـنــيـة في
إلـكـتـرونـيات الـطـيـران وأصـبحت
طــيــارة في سالح الـبــحــريـة ســنـة
2016.  وسـتـكـون لي الـتي حتـمل
) أول امرأة رمـز نـداء هـو (ستـالـ
ســتــقـود طــائـرة عــســكـريــة ضـمن

فريق بلو أجنيلز.
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{ واشــنـطـن (أ ف ب) - اخـتـارت
الـــبــحـــريـــة األمــريـــكـــيــة االثـــنــ
الــلـفـتــانت أمـانـدا لـي لـتـكـون أول
امـرأة تقود طـائرة مقاتـلة في فرقة
“بـلو اجنـيلز ”الـشهـيرة لـلطـلعات
اجلــويـة االسـتـعــراضـيـة الــتـابـعـة
لـــسالح الـــبــحـــريــة في الـــواليــات

تحدة. ا
وأوضــــحت بــــحــــريــــة الــــواليـــات
ـــــتـــــحـــــدة فـي بـــــيـــــان أن هــــذه ا
ـتـحـدرة من مـاونـدز الـعــسـكـريـة ا
فـيو بواليـة مينيـسوتا هي من ب
ســـتــــة ضـــبـــاط جــــدد اخـــتـــيـــروا
لـلـمشـاركـة في موسم الـعام 2023
ضــمـن فــريق الــطــلــعــات اجلــويــة

االستعراضية.
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