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االذاعي والتلفزيوني). 
ـــتــدربــون فـي خــتــام واعــرب ا
الــدورة عـن (ســعـــادتــهـم النــهم
ـــيــة ســـجــلـــوا في دورة اكـــاد
الـتي الـتـقـوا خاللـها الـشـرقـية 
بـاساتـذة عـمالـقـة استـفادو من
ـــا خـــبــــراتــــهـم االعالمــــيــــة 
ســيـسـاعـد في حتــقـيق حـلـمـهم
الـذي يـطمـحـون الـيه) مـؤكدين
ـــيــة تـــزودنــا ان (هــذه االكـــاد
ـعــلـومـات الــتي تـفــيـدنـا في بـا
ـهـنــيـة الــتي تـخص حـيــاتـنــا ا
االعالم ونـستـفـاد منـهـا كثـيرا).
قــد اقـامت ـيــة  وكــانت االكــاد

وسبق سلـسلـة دورات في دبي 
ان اقــــامت دورتـــهــــا االولى في
اربــــــــــــــيــل اواخــــــــــــــر ايـــــــــــــار
ـيـة ــاضي.وتـأســست االكــاد ا
بــايــعــاز من رئــيس مــجــمــوعـة
ــــســــتــــقل االعـالم الــــعــــراقـي ا
لـتـلـبـيـة االسـتـاذ سـعـد الـبــزاز 
تـزايـدة في تـطـوير احلـاجـات ا
ــــهــــارات بــــاعــــمــــال االذاعـــة ا
حـــيـث كـــانت والـــتــــلـــفــــزيــــون
انــطالقــتــهــا االولى في شــبــاط
ـيــة جـزء من 2021 .  واالكــاد
كــــيــــان مــــجـــمــــوعــــة قــــنـــوات

(الشرقية).

عـبـر مـحاضـرة تـفـاعلـيـة تـهدف
ــتــدربــ الى تــعــزيــز قــدرات ا
عـنويـة اهمـية الثـقة بـالنفس ا
في ايـصــال اخلـطـاب االعالمي
فـيــمـا نــصـحـت الـفــنـانــة اسـيـا
ـتدربـ بان (اهم شيء ا كمـال 
ان حتب مـهـنـتك.. حتب الـشيء
الـذي تـعمـله  ال تـعـتـبره شـيـئا
يـجب ان تـبقى لـكـسب الـعـيش 
حتب عــمـلك وتــعــتـبــره هــوايـة
حـتى تـبقى حتب تـتـعـلم). وبدأ
ـــــــذيـع شـــــــمـــــــعـــــــون مـــــــتي ا
ــذيع مــحـاضــراتـه بـتــعــريف ا
مـؤكـدا انه (احـد عـنـاصـر الـفن
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ورفع أسم الـعـراق ومـدينـة الـنـجف في احملـافل العـلـمـية ) ـسـابقـة ا
شاركة األولى للـعراق في البطولة الـعربية للروبوت مـؤكدا ان (هذه ا
والذكاء اإلصطناعي باإلضافة إلى  11 دولة عربية أخرى هي مصر
ــغــرب و اجلــزائــر وتــونس واإلمــارات واألردن وســلــطــنــة عُــمـــان وا
والـكويت وقطر  اليمن وليبـيا  حيث شارك في البطولة  650 طالباً
ـؤسسات التـعليميـة التي تهتم شكلوا  36 فـريقاً من نخب ا وطـالبة 
شاركة ) ومـضى الى القول ان بـعلوم الـروبوت في الدول الـعربيـة ا
واهب اإلبداعية للشباب العربي في البطولة (تستهدف التعرف إلى ا
إطـار تشـجيـعهم عـلى اإلهتـمام بـالـتكـنولـوجيـا والريـاضيـات والعـلوم

والهندسة ). 
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أحـرزت الـطالـبـتـان سـرى وتـيسـيـر أبـاذر في ثـانـوية الـربـاب األهـلـية
ـفـتـوحة راكـز األولى فـي البـطـولـة الـعـربـيـة ا ا اخلـيـريـة في الـنجـف 
لـلروبوت والذكاء االصطناعي التي أقيمت في مصر بنسختها 13 .
دير العام لتربـية احملافظة مردان البـديري في تصريح تابعته وقـال ا
ـركـز األول في (الـزمـان) امس ان (الـطــالـبـة سـرى أبـاذر حـصـدت ا
مـسابقة جمع الـكرات  بينـما أحرزت شقـيقتها الـطالبة تـيسير أباذر
جـائزة أفضل أداء في مـسابقة تـتبع اخلط التي جـرت في القاهرة )
تثميناً ديرية منحت درع التميز واألبداع للطالبت  واشار الى ان (ا
ـشاركـة في تـلك جلـهـودهـما الـعـلـمـيـة  وجتـشـمـهن عـنـاء الـسـفـر وا
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اطاحت القوات االمنية في اقليم
جموعت تنتميان كردستان  
لــداعش تــخــطــطــان لـعــمــلــيـات
زعـــزعـــة االســتـــقـــرار واالمن في
محـافظـتي أربـيل والسـيلـمانـية.
وقـــالت مـــديـــريـــة االســـايش في
بـيـان تــابـعـته (الـزمـان) امس ان
(قوى االمن الـداخـلي في االقـليم
احبطت مخطط مجموعت بعد
اعـتـقـال عـنـاصـرهـا الـذين كـانوا
يـنـوون تنـفـيـذ اعـمـال في اربيل
وخـطـطــوا الغـتـيـال شـخـصـيـات
ــتــهــمــ عــدة ) واضـــاف ان (ا
كــانــوا يــخــطــطــون الســتــهـداف

اربـيل والــسـلـيـمـانـيـة وحـلـبـجـة
وكــــــرمـــــــيــــــان) ولــــــفـت الى ان
(اجملمـوعتـ وقعـتا حتت تـاثير
الــفـكــر الـداعــشي عـبــر شـبــكـات
الــتـواصل االجـتــمـاعي وكــانـتـا
تـخــطـطــان لـتــنـفــيـذ اهــدافـهــمـا
) مؤكدا انه باجتاهـ مخـتلفـ
(بــاالعـتــمــاد عـلى امــر قــضـائي
الــقى وخـالل عــمــلـيــات امــنــيــة 
جهاز امن كردستان القبض على
عـدد من اإلرهـابيـ قـبل تـنـفـيذ
اهـدافــهم). وانـتــزع جـهـاز االمن
الـــوطـــني  اعــــتـــرافـــات مـــتـــهم
ــة ســبـــايــكــر. واطــلــعت بــجــر
(الزمان) على مقطع فيديو نشره
ــــتــــهم اجلــــهــــاز  أكـــد خـالله ا

(مـشـاركــته بـقـتل  120مـتـطـوعـا
خالل مجـزرة مـعسـكر سـبايـكر)
ـهـمـة نـقل واضـاف انه (تـكــفل 
ــــعـــســـكـــرات إلى الــــطالب من ا
الــقـصـور الــرئـاسـيــة عـلى شـكل
دفـــعـــات فـــضال عن مـــشـــاركــته
بقـتلـهم) وتـابع انه (كان يـرتدي
الزي القندهاري بـنفسجي اللون
خالل تــنـــفـــيــذ الـــقــتـل). والــقت
عصابـة لتهريب القوات االمنـية 
االثــار ومــتــهم بـالــســرقــة وآخـر
ـواد اخملدرة. بتـجـارة وترويج ا
وقال بيان لـقيادة عمـليات بغداد

تـــلـــقــتـه (الــزمـــان) امس انه (
الــقـاء الــقـبـض عـلى عــصـابــتـ
احداهما لتـهريب القطع االثارية

مكونة من شخـص إثن ضبط
بــحـــوزتــهـــمــا خـــمــســـة اخــتــام
مـخــتــلــفــة االنــواع في مــنــطــقـة
االعظـمية ومـتهم اخـر يعمل مع
ركبات بحوزته عصابة لسرقـة ا

هــويــاته مــزوره عــدد  حــيث 
اعـتـقـاله بـعـد ان نـصب له كـمـ
مــحـكم بـالــقـرب من ســيـطـرة ٧٥
جــــنـــوبي بــــغـــداد) واشـــار الى
(اعـتـقال مـتـهم بـتـجـارة وترويج
ــواد اخملــدرة ضـــبط بــحــوزته ا
كــمـــيــة من مـــادة الــكـــريــســـتــال
بــاالضـــافــة الـى اســلـــحــة غـــيــر
مـرخـصـة ضـمن مـنـطـقـة احلـرية
بجـانب الكـرخ  كمـا ضبط كدس
ـتــفــجــرة لـعــصــابـات لـلــمــواد ا

داعش يـحتـوي اسـلحـة وذخـائر
مـؤكـدا فـي مـنـطــقـة الـلــطـيـفــيـة)
ــواد ـــتــهــمـــ مع ا (تــســلـــيم ا
ـــــضــــبـــــوطـــــة الى اجلـــــهــــات ا
اخملـــتــصــة). واعــتـــقــلت مــفــارز
مـتهـمـ اثـن وزارة الـداخلـيـة 
لـقـيامـهـمـا بتـرويج عـمـلة مـزيـفة
من فئـة ٢٥ ألف ديـنار في بـغداد
.وذكـرت الوزارة في بـيـان تـلـقته
(الزمـان) امسـبعـد أن (معـلومات
تــوافــرت لـدى مــكــتب الـغــزالــيـة
كافحة اإلجرام عن وجود رجل
وامـرأة يــقـومـان بـتــرويج عـمـلـة
مزيفـة من فئـة ٢٥ ألف دينار في
األســـواق واحملـــال الـــتـــجـــاريـــة
ـوضـوع  تـشـكـيل وألهـمـيــة ا
فـريق عمـل باالشـتـراك مع جـهاز
األمن الــوطـنـي وبـعــد الـتــحـري
ـعــلـومـات  الــتـوصل وجــمع ا
ــتــهـــمــ ونـــصب كــمــ إلـى ا
محـكم والقـبض علـيهـما بـاجلرم
شـهـود) مؤكـدا انه ( تدوين ا
أقـوالـهــمـا بـاإلعـتـراف ابـتـدائـيـا
وقــضـائــيـا و عــرضـهــمـا أمـام
أنــظـار قــاضي الـتــحـقــيق وقـرر
ادة ٥٢ توقـيـفهـمـا وفق أحكـام ا
ـركـزي لـيـناال من قـانـون البـنك ا
جـــزاءهـــمـــا الـــعــادل). وجنـــحت
ــــدني في مـــديــــريـــة الــــدفـــاع ا
الـــســيــطـــرة عــلى حـــريق كــوفي
ـنصـور ببـغداد.وقال شوب في ا
دني العميد مدير إعالم الدفاع ا
جودت عبـد الرحـمن في تصريح
امس إن (فرق االطـفـاء سيـطرت
عـــلـى حــريـق انــدلـع في بـــنـــايــة
ـقـهى الـكـوفي الـطـابق الـثـالث 
ــنــصـور) شــوب فـي مــنــطــقــة ا
ـــــبـــــنـى كــــان واشـــــار الى ان (ا
مـــشـــيـــداً من مـــادة اجلـــيـــنـــكــو
اخملــالــفــة لــتــعــلــيــمــات الــدفـاع
ــــدنـي) مــــؤكـــــدا ان (الــــفــــرق ا
أحــكـمت الـســيـطــرة عـلى حـادث
احلـريق بـدون تـسـجـيل خـسـائر
بــشـريــة). وانـدلـع حـريــقـا داخل
مـبـنى في مـحـافـظـة أربـيل.وقـال
تـحـدث الرسـمي بـاسم مديـرية ا
ـدني في اربــيل الـرائـد الـدفــاع ا
ـدني سـركـوت أن (فـرق الـدفاع ا
تكـافح حريـقا اندلـع داخل مبنى
ـــحــافــظــة فـي شــارع كــورونــا 
ــواطـنـ أربـيـل) وأضـاف أن (ا
هم من ــبـــنى  ــوجـــودين في ا ا
الــــعـــــمــــال الــــذين يــــعــــمــــلــــون
بــاحملــافـظــة) مــؤكـدا ان (هــنـاك
مــواطـــنــ عـــالـــقــ فـي ســطح
ــــبـــنـى وعـــمــــلـــيــــة انــــقـــاذهم ا

مستمرة). 
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أكـــد رئــيس الـــوزراء مــصـــطــفى
الكاظمي أن التعايش اجملتمعي
ثـــروة بـــ اطــــيــــاف الــــشـــعـب 
اجتـمـاعيـة وعـماد الـسـلم االهلي
في الــعــراق .وقــال بـيــان تــلــقـته
(الـــزمـــان) امـس إن (الـــكـــاظـــمي
اســتـقـبـل بـطــريـرك الـكــلـدان في
الـعــراق والـعــالم لـويس رفــائـيل
وجـدد ــرافق له سـاكــو والـوفـد ا
تأكيد أن التعايش اجملتمعي ب
أطياف الشعب العراقي هو عماد
واطـنة السـلم األهلي وأسـاس ا
البـنّاءة الـداعمـة ألمن العـراقي

ورفـاهـهم واسـتـقـرار أوضـاعـهم
ــــعـــــاشـــــيــــة) واشـــــار الى ان ا
ثل ـسيحي الـعراقي  (الطيف ا
اإلرث احلـــــضـــــاري واالمـــــتــــداد
التـأريخي لـسكان بـالد الرافدين
وأن الـتــآخي الـراسخ بــ أبـنـاء
الــعـــراق هــو الــهــدف والــغــايــة
( ــرتــكــز جلـمــيع الــعــراقــيـ وا
وتـــابـع ان (الـــتـــنـــوّع هـــو ثــروة
اجتـمـاعيـة تـزيد من قـوة شـعبـنا
في مـختـلف اجملـاالت). كـمـا جدد
رئــيس الــوزراء  تـطــلّع الــعـراق

الـتي تــفـاعـلت بــفـعل احلـرب في
أوكـرانـيـا; لــتـنـعـكس تـأثـيـراتـهـا
عــــلى الـــــعــــالم أجـــــمع) وجــــدد
الـكـاظـمي تــأكـيـد (تـطـلّع الـعـراق
لتوطيد العالقات مع اجلزائر في
ـا يــؤمّن مــخــتــلف اجملــاالت و
مـــصـــالح شــعـــبي الـــبــلـــدين في
الـتـنـمــيـة واالزدهـار). من جـانـبه
أكــد لــعــمــامــرة (رغــبــة بالده في
تــعــزيـــز الــتــواصل مع الــعــراق

وتدعيم عالقات التعاون بينهما
ــــا يــــعــــكس عــــمق الــــروابط و
األخــويــة الــتـي جتــمع الــبــلــدين
) ولـفت البـيان الى ان الشـقيـق
(الـــلــــقـــاء اســــتـــعــــرض أيـــضـــاً
االســتــعــدادات والــتــحــضــيــرات
اجلـارية النـعـقاد الـقـمـة العـربـية
في اجلزائر فـي األول من تشرين
قـبل و تـأكيـد تفـعيل الثـاني ا
عمل اللـجنة اجلـزائرية الـعراقية

شتـركة لـبحث مجـمل العالقات ا
ب البـلدين نـهاية الـعام احلالي
بـانعـقـاد دورتـهـا الرابـعـة عـشرة
وشــدد اجلــانــبــان في اجلــزائــر)
(موقف العراق واجلزائر الثابت
والـــــراسخ بـــــدعم الـــــقـــــضـــــيــــة
الـفـلـسطـيـنـيـة وحـصـول الـشعب
الـفـلسـطـيـني عـلى كـامل حـقوقه
في مـا أثـنى رئـيس الـوزراء على
اجلـهـود الـتي تـبـذلـهـا احلـكـومة
اجلــــزائـــريــــة في دعـم إجـــراءات
صاحلة الـوطنية الـفلسطـينية ا
ووحــدة الـصـف الـفــلـســطــيـني).
كمـا شـدد رئـيس مجـلس الـنواب
مـــحـــمـــد احلـــلــــبـــوسي ووزيـــر
اخلـــارجـــيـــة اجلـــزائـــري  عـــلى
أهـــمــيــة تــعــزيـــز آلــيــات الــعــمل
شترك.وذكر بيان تلقته العربي ا
(الــزمــان) امس ان (احلــلـبــوسي
نــاقــشــا الــعالقــات ولــعـــمــامــرة 
الثـنائـية بـ البـلدين والـتعاون
ا يـحقق في مخـتلف اجملـاالت 
مــصـلــحـة الــبـلــدين الـشــقـيــقـ

فـضال عن تـأكــيـد أهـمـيـة تـعـزيـز
ـشـتـرك آلـيـات الـعــمل الـعـربي ا
ومـــواجـــهـــة الــتـــحـــديـــات الــتي

نطقة).  تشهدها ا

رافق له في بغداد امس UI¡∫ رئيس الوزراء خالل لقائه وزير خارجية اجلزائر والوفد ا

لتوطيد العالقات مع اجلزائر في
مختلف اجملـاالت . واشار البيان
مع وزير الى ان (الكاظمي بحث 
خـــارجــــيــــة اجلـــزائــــر رمــــطـــان
ــــرافق لــــعــــمــــامــــرة والــــوفــــد ا
الـــعالقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بـــ له
البلـدين وتمت فـيه مناقـشة عدد
مـن الـــقـــضـــايـــا ذات االهـــتـــمــام
ــشــتــرك والســيــمــا مـا يــخص ا
حتديـات الـطاقـة واألمن الـغذائي
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ـيــة الـشــرقـيـة اخـتــتـمت أكــاد
دورة فـــي فـــن لـــإلعـــالم امـــس 
االلـــــقــــاء وتـــــقـــــد األخـــــبــــار
والــــــبــــــرامـج احلــــــواريــــــة في
ــحـافــظــة اربـيل ســتــوديـو 7 
بـــتــخـــريج دفـــعــة جـــديــدة من
ـــــتـــــدربـــــ الــــقـــــادمـــــ من ا
احملـافــظـات الــعـراقــيـة والـدول
قد ية  العربية.  وكـانت االكاد
اقامت سـلـسلـة من الدورات في
دبي واربــيل . فــيـمــا تــضــمـنت
هـــذه الــدورة الـــتي اســـتـــمــرت
للـمدة من  20الى  24من تـموز
تـدريــبـات مــكـثــفـة في اجلـاري 
مــجـــال االعالم الـــتــلــفـــزيــوني.
ـــــتــــــدربـــــون خالل وتـــــلــــــقى ا
احملـاضرات  دروسـا تـطـبيـقـية
في فن اإللـقـاء وتـقـد الـبـرامج
احلــواريــة وصــنــاعــة األخــبــار
وصــيــاغــة الـعــنــاوين عــلـى يـد
خــــــــبـــــــراء فـي االعـالم االذاعي
والتلفزيوني والصحفي.  وكان
ــــيــــة احــــمــــد مــــديــــر االكـــــاد
قــد رحب في مــفــتـتح اجلــنــابي
ـتـدربــ في بـيـتـهم الــدورة (بـا

الثاني ستوديو  .7).
فيما اكد رئيس حترير (الزمان)
طبـعة الـعراق احـمد عـبداجملـيد
فـي اولى مــحـــاضــرات الــدورة
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اطــلـق مــحــافظ ذي قـــار مــحــمــد
هـادي الــغـزي  الــتـقـد لــلـعـمل
بــصـــفــة عــقــد ضــمن الــدراجــات
اخملصـصة للـمحـافظـة في قانون
الــدعـم الــطــار لالمـن الــغــذائي
والـتـنمـيـة.وقـال الـغـزي في بـيان
تلقـته (الزمان) امس ان (الـتقد
عـــلى الــرابط ســـيــخـــضع العــلى
درجـات الـشفـافـيـة والـعـدالـة ب
ــتـــقــدمـــ من حـــمــلــة جــمـــيع ا
شـــــهـــــادات الــــبـــــكـــــلـــــوريــــوس
والــدبـلــوم) واضــاف ان (تـوزيع
الدرجـات سـيـكون بـ الـوحدات
االدارية وفق الـكـثافـة السـكانـية
ــرشــحــ وان االخـــتــيــار بـــ ا
فاضلة سيكون بـناء على نقـاط ا
ركزية التي وردت من احلكومة ا
) وتـــابع انـه (ســيـــتم اخـــتـــيــار

االعلى درجـات لكل وحـدة ادارية
التـي ستـعلـن بشـكل شـفافـية عن
االسمـاء الفائـزة بالـتقـد   كما
سيخصص  14يومـا لالعتراض
على نتـائج التعـي بعـد اعالنها
ــواقع الــرســمــيــة لـكـل وحـدة بــا

اداريـة  ) ومـضـى الى الـقـول ان
(الـدرجـات سـتــكـون بـصـفـة عـقـد
ــــدة ثالث ســــنــــوات فـي دوائـــر
الدولة وبراتب شهري قدره 300
وبـــــــــحــــــــــسب الـف ديـــــــــنـــــــــار 
االخـتـصـاصـات الـتي حتـتـاجـهـا
الـدوائر احلـكـومـيـة في ذي قار).
الية على تعي ووافقت وزراة ا
ـــشــمـــولــ بـــقــانــون الـــفــصل ا
السياسي. وقـالت االمانة االمانة
العامـة جمللس الوزراء ان (دائرة
ـفـصـولـ الـسـيـاسـي شـؤون ا
استـحـصلت في األمـانة الـعـامـة 
وافـقـات األصولـيـة الستـحداث ا
ن صـدرت الـدرجـات الـوظـيـفـيـة 
بحـقـهم قرارات صـحـيحـة الذين
 تــوزيــعـهم لــلــســنـوات 2020
و 2021و2022)  وتــــــــــــابـع ان
ــــوافـــقـــة جـــاءت بـــنـــاء عـــلى (ا
اخملــاطــبـة الــتي أجــرتـهــا جلــنـة
األمر الديواني  في دائرة شؤون

فصول السياسي مع وزارة ا
ـــالـــيـــة) مـــطـــالـــبـــا الــوزارات ا
ـرتـبـطـة بوزارة واجلـهـات غيـر ا
واحملافـظـات بـ(إرسـال البـيـانات
ـالـيـة والـقـرارات الـصـادرة إلى ا
التـخــاذ الالزم). في غــضـون ذلك
اطــــــلــــــقت وزارة الــــــصــــــحــــــة
االستـمارة االلـكـترونـية اخلـاصة
ـاضـيـة. الى بـخـريـجي االعـوام ا
نفت وزارة العمل والشؤون ذلك 
فـتح بـاب الـتـقـد االجـتـمـاعـيـة 

الى إعانـة احلـمايـة االجتـماعـية.
وقـــال بـــيـــان لـــلــــوزارة تـــلـــقـــته
(الـزمــان) امس (نـنـفـي فـتح بـاب
الـــتــقــد الـى إعــانــة احلـــمــايــة
كــون الــتــســجــيل االجــتــمــاعــيــة
متوقف حالياً وإلى إشعار آخر)
ــواطـنـ من (االجنـرار مـحـذرا ا
وراء األخــــبـــار الــــكـــاذبــــة الـــتي
تـنــشـرهـا الــصـفـحـات الــوهـمـيـة

التي تنتحل صفة الوزارة). 

محمد هادي الغزي 

ــانـيّ مُــهــتم جـــداً بــحــضــارة األ
وادي الـرافـدين  وهي من ضـمن
ة بـالـنـسـبة ـنـاطق ذات األولـويـَّ ا
لــــعــــمل اجلـــهــــات اآلثــــاريـــة في

انيا).  أ

ــــــانـيّ في اجملــــــال اجلــــــانـب األ
الـثــقـافيّ والـتـنــقـيب عن اآلثـار).
قــالـت بــولـــوك أثـــنــاء بـــدورهـــا 
مراسم الـتسـليّم التـي أقيمت في
مـــبـــنى الـــســـفــارة أنَّ (اجلـــانب
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تسلم العراق  125 قطعـة أثاريّة
ضــمن ــانـــيــا  مـــســتــعـــارة من أ
جـهود الـتـعاون بـ الـبـلدين في
مـجــالي الـثـقــافـة والـتــنـقـيب عن
ـــتـــحـــدث بـــأسم االثـــار. وذكـــر ا
وزارة اخلارجية احمد الصحاف
في بيان تـلقـته (الزمان) امس ان
(ســــفــــارة الـــعــــراق في بــــرلـــ

تـسـلّـمت  125قـطـعــة أثـاريّـة من
قبل سوزان بولوك من معهد آثار
الــشــرق األدنى الـتــابع جلــامــعـة
بــــــرلـــــ احلــــــرة) واضـــــاف ان
(الــقـــطع مُـــســـتـــعـــارة لـــغــرض
الـدراسـة مـنـذ الـتـسـعـيـنـيـات من
مـــوقع ابـــوصالبـــيخ تـــعــود إلى
حـقــبـة أوروك). من جـانــبه ثـمَّن
الــســفــيــر لــقــمــان عــبــد الـرحــيم
الــفــيــلي (جُــهُــود مــعــهــد اآلثـار
مُـتــمـنـيـاً اسـتــمـرار الـتـعـاون مع
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االنـــســـحـــاب مـن دورة ألـــعـــاب الـــتـــضـــامن االسالمي
دينة قونيا التركية قرر إنطالقها  اخلامـسة التي من ا
ــقـبل) واضــاف ان (قـرار فـي الـتــاسع من شــهـر آب ا
فصليـها النيابي بـية  ينسجم مع مـنظومة الدولـة  األو
واحلــكــومي مــثــلــمــا هي جــزء من تــطــلّــعــات ومـطــالب

الشعب قبل كل شيء). 
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ـبيـة الوطـنيـة العـراقية ـكتب الـتنفـيذي لـلجـنة األو قرر ا
أمس  االنـسحاب من منـافسات دورة ألعـاب التضامن
االسالمي اخلــامـسـة الـتي مــقـررة إقـامـتــهـا في تـركـيـا
قبل. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه مطـلع الشهر ا
عـقـد اجـتـمـاع  قـرر خالله ـكـتب الـتـنـفـيـذي لـلـجـنـة  (ا
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رجــحت الــهــيــئــة الــعــامــة لالنــواء
اجلـويـة والرصـد الزلـزالي الـتابـعة
ان يـــكـــون طــقس لـــوزارة الــنـــقل 
الــيــوم االثــنــ صــحـوا مـع غــبـار
خـفـيف وارتفـاع درجـات احلرارة.
وقــالت الــهـــيــئــة في بــيـــان تــلــقــته
(الــزمــان) امس أن (طــقـس الــيـوم
االثـنـ سيـكـون صحـواً مع غـبار
ــنــاطـق كــافــة  امــا خــفــيـف في ا
درجـات احلرارة فـسـتكـون مقـاربة
ــنــطـــقــتــ لــلــيـــوم الــســابـق في ا
الـشمالية واجلـنوبية والتغـيير فيها
حـيث سـجـلت ـنـطــقـة الـوسـطى بـا
 45 درجـة مــئـويـة). وعـزى رئـيس
حـكـومـة إقـلـيم كـردسـتـان مـسرور
الــــرئــــيس اإليــــراني الــــبــــارزاني 
إبـــراهــيـم رئـــيــسـي في ضـــحـــايــا
الــســيــول الــتي اجــتــاحت مــديــنــة
إسـتبهان في محافظة فارس.وذكر
بــيـــان تــلـــقــته (الـــزمــان) امس ان
(الـبارزاني أعرب في رسالة بعثها
إلى رئـــيـــسي  عن تـــضــامـــنه مع
تـضررين من أهـالي الـضحـايـا وا
الــسـيــول الــتي شــهــدتـهــا مــديــنـة
إسـتبـهان الـتابـعة حملـافظـة فارس

 .( واطن التي أودت بحياة ا
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لالطالع عـــــلى مـــــعــــدالت االنـــــتــــاج
ستقبلية لزيادتها احلالية واخلطط ا
من خالل تـنفـيذ مـشاريـع استـثمـارية
لــلــغـاز. حــيث جــرى (تـأكــيــد اهـمــيـة
ــشــاريـع اخملــطط لـــهــا وفق اجنـــاز ا
االتــفــاقــات والــتــوقــيــتــات احملـددة).
وكـشف مـديـر مــصـفى كـربالء مـحـمـد

فـزع عن وصـول عـمـلـيـات الـتـصـفـيـة
الـيـومــيـة الى نـحـو  140 الف بـرمـيل
إلنتاج الـبنـزين احملسن بكـمية تـسعة
ماليـــ لـــتــراً فـي الــيـــوم تـــقـــريـــبــاً
وتـوفيـرمـنتـجـات الـكيـروتـ األبيض
والـكـازولـ والــنـفط االسـود مـشـيـرا
ــصــفى ســيـــدعم الــشــبــكــة الـى ان (ا

ــشــاريـع الــطــاقــة فـي تــقــد الــدعـم 
الـكـهـربــائـيـة والـبـتـروكـيـمـيـاويـات )
واســتـــطـــرد بـــالــقـــول ان (مـــجـــمــوع
صـاحب من احلقول استثـمار الـغاز ا
الــنـفــطـيـة فـي الـبــصـرة بـاالتــفـاق مع
توتـال تـبلغ  600 مقـمق  تـضاف الى
ـســتــثــمــرة من احلــقـول الــكــمــيــات ا

االخرى).
مشاريع طاقة

واشار الى ان (الـوزارة تدعم مـشاريع
الطاقـة النـظيفـة  وايقاف حـرق الغاز
وشــددنـا عــلى الــشـركــات االجــنـبــيـة
والـوطنـيـة االلتـزام بـتـوقيـتـات تنـفـيذ
ـشــاريع الهــمــيــتــهــا في الــتــنــمــيـة ا
ستـدامة دعمـا لالقتصـاد الوطني ). ا
بـحــضـور عـدد من وجـرى االجــتـمـاع 
ــسـؤولــ في الــشـركــات الـنــفـطــيـة ا
ــثــلــو ــعــنـــيــة و ودوائـــر الــوزارة ا
الشركات االجنبية ومديري عام شركة
غــــاز اجلـــنـــوب ودائـــرة الـــدراســـات
ـشــاريع ــتــابــعــة وا والــتــخــطــيط وا
الـنـفـطيـة  ومـعـاون مـديـر عـام شـركة
ــثــلــ عن شــركــات نــفـط ذي قــار و

بتروناس).  
كـــمـــا الـــتـــقى حـــطـــاب عـــلى هـــامش
الزيارة مدير عـام شركة غاز اجلنوب
ـــتـــقـــدمــة فـي الـــشـــركــة الكـــات ا وا
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الـوطـنـيـة بحـوالي  50 مـيـغاواطـاً من
الــطـــاقــة) وقــال في تـــصــريح ســابق
صفى يعد احد تابعته (الزمـان) ان (ا
شـاريع الرائدة فـي قطاع الـتصـفية) ا
ـــشـــروع نــوعـــيــاً مـــؤكـــداً ان (هــذا ا
وسيكـون له أثر كبيـر في واقع الطلب
عـــلى الـــوقــود احملـــلي ومـــشــتـــقــاته
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اسـتــثـمـار 200 تـعــتـزم وزارة الــنـفط 
واضـافته صـاحب  مقـمق من الـغـاز ا
لالنــتـاج الـوطــني من حـقــلي الـغـراف
والـــنـــاصــريـــة. وقـــال وكـــيل الــوزارة
لشؤون االستخراج كر حطاب خالل
نـاقشة ترؤسه اجـتماع فـي البصـرة 
اســـتــــثـــمـــار الــــغـــاز فـي الـــغـــراف و
الــنـاصــريـة وارطــاوي ان (االجـتــمـاع
استـعـرض مـراحل العـمل في مـشروع
اســتـثــمـار الــغـاز في حــقـلي الــغـراف
والنـاصـرية و االجنـازات والـتحـديات
في العمل  ووضع احللـول لها بهدف
احملــافـظـة عــلى الـتــوقـيــتـات احملـددة
ــشـــروع الهـــمــيـــته في دعم الجنـــاز ا
مشاريع الطاقة) واضاف ان (الوزارة
تــسـتــعــد ألسـتــثــمـار  200 مـقــمق من
ـصـاحب واضـافــته  لالنـتـاج الـغــاز ا
الوطني من حقلي الغراف الناصرية)
وتــابع ان (مــشــروع مــجــمع ارطــاوي
يـعد ـركـزي للـغـاز في حـقل ارطـاوي ا
أضـافــة نـوعـيــة لالسـتـثــمـار الـوطـني
ـصاحب بالتـعاون مع توتال) للغاز ا
مـــؤكـــدا ان (تــطـــويـــر حـــقل ارطــاوي
ـشاريع االخرى حافـظة الـبصرة وا
تسـهم في زيـادة معـدالت انـتاج الـغاز
واستثمـاره واالستفـاده من مخرجاته
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على تعـميق احلـوارات في نزاع النـفط القائم بـ الطرفـ منذ اتفـقت بغداد واربـيل 
أشـهـر على خـلـفـيـة اجـراءات قضـائـيـة.واسـتـقبـل رئيس الـوزراء مـصـطـفى الـكـاظمي

رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني.

وهـذه أول زيـارة يـقــوم بـهـا لـبـغـداد
مـــنــذ الـــعــام  .2019وفي الـــنــاحـــيــة
االقتـصادية نـاقش الطـرفان (تـعزيز
الــتـنـســيق لـتـحــسـ مـنــاخ الـعـمل
وجـــذب االســـتــثـــمــارات وتـــعـــظــيم

اإليرادات). 
وفي ضـوء ذلك اتـفقـا عـلى (تـعـميق
احلـــــوارات بــــــ وزارتـي الـــــنــــــفط
ــوارد الـطـبــيـعــيـة في االحتــاديـة وا
عـاجلـة الـقـضايـا الـعـالـقة اإلقـلـيم 
واســـتــمــرار الــعــمـل لــلــوصــول إلى
حــلــول مــشــتــركــة وحتــقــيـق حــالـة
ـــلف الـــنــفط). الـــتــكـــامل في إدارة ا
ومنـذ مطلع الـعام يـتواجه الـطرفان
في الـــقــضـــاء بـــشـــأن مــلـفّ الــنـــفط
اضـي الزمت الـشـائك.وفي شـبـاط ا
احملكـمة االحتاديـة العـليـا في بغداد
إقــلــيم كــردسـتــان بــتـســلــيم الــنـفط
ـنــتج عـلـى أراضـيه إلى احلــكـومـة ا
ــركـزيــة مــانـحــةً بــغـداد احلقّ في ا
مراجعـة العـقود النـفطيـة مع اإلقليم
وإلـــغـــائــهـــا.واعـــتـــبـــرت احملـــكـــمــة
االحتــــاديـــــة أن قــــانـــــونًــــا أقـــــر في
كردستـان العام  2007 لتنـظيم قطاع
الـنــفط والـغـاز مــخـالف لــلـدسـتـور.
ومـذّاك حتـاول احلـكـومـة الـعـراقـيـة
تطبيق هذا الـقرار.وبناء على دعوى
مـقــدّمـة من وزارة الــنـفط الـعــراقـيـة
ألـــغت مــحـــكــمـــة في بــغـــداد مــطــلع
تموزاجلاري أربـعة عقـود ب إقليم
كردسـتان وشركـات كنـدية وأميـركية
وبريطانية ونـروجية. ويحتمل كذلك

ــــــشــــــاكل مـن خالل (دعــــــمـه حلل ا
ـا يصب احلوار ووفـقـاً للـدسـتور 
ـواطـنــ الـعـراقـيـ في مـصــلـحـة ا
كافة). ويعدّ العراق ثاني أكبر الدول
صدرة النفطيـة في منظمة الـبلدان ا
للنـفط (أوبك) وهو يصـدّر ما معدّله
 3,3ماليـ بــرمـيل من الــنـفط اخلـام

في اليـوم. أمـا كردسـتـان فتـنتج في
الــيـــوم أكــثــر من  450 ألف بــرمــيل.
ويـريـد إقـلــيم كـردسـتـان فـتح الـبـاب
أمـام الــتـفـاوض من أجـل أن يـحـافظ
عـلى اسـتـقـاللـيـته في مـجـال الـنـفط.
ويعمل على إنشاء شركـت معنيت
باستـكشـاف النفط وتـسويـقه تعمل

بالـشراكـة مع بغـداد و عرض هذا
ــقــتـرح عــلى احلــكـومــة االحتــاديـة ا
وفق متحدّث بـأسم احلكومـة احمللية
في أربـيـل.لـكن اإلقـلــيم بـاشــر مـطـلع
اضي حتركّ في القضاء حزيرانا
أحـــدهــمــا يــســتــهــدف وزيــر الــنــفط
إحسان اسماعيل الذي تتهمه أربيل

أن يـــطـــاول اإللـــغـــاء ثـالث شـــركــات
أجــنــبــيــة أخــرى يـتــوقّع أن حتــسم
الـــــقـــــرار بـــــشـــــأنــــهـــــا احملـــــكـــــمــــة
رئـيس نــفـسـهــا.والـتــقى الـبــارزاني 
ـان مـحـمـد احلـلـبوسـي. وجرى الـبـر
خالل الـــلــقــاء الــذي حــضــره رئــيس
حتـالف الــسـيـادة خـمــيس اخلـنـجـر
ــسـتـجـدات (الـتــبـاحث بــشـأن آخـر ا
ـنــطـقـة والـتــطـورات في الــعـراق وا
بـاإلضـافـة إلى الـعالقـات بـ االقلـيم

واحلكومة االحتادية).
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شاكل وشهد اللقاء تأكـيد (معاجلة ا
العالقة بـصورة جذرية وعلى أساس
وأشــار احلــلـبــوسي إلى الــدســتـور)
ـشاكل (وجـود فرصـة مـواتـيـة حلل ا
ـسـألة ـتـعلـقـة  كـافـة ومن بـينـهـا ا
النفط والغاز من خالل تشريع قانون
الـنفط والـغـاز االحتـادي الـذي يصب
ــكــونــات فـي مــصــلــحــة مــخـــتــلف ا
) من ـواطــنـ الـعــراقـيـ وعـمــوم ا
جانبـه جندد البـارزاني (تأكـيده على
االستعداد الدائم حلكومة االقليم في
التوصل إلى حل جذري للمشاكل من
ــــا يــــحــــفظ ــــفــــاوضــــات  خالل ا
احلقوق الدستوريـة لكردستان). كما
شـدد رئـيس مـجـلس الـقـضاء األعـلى
ورئيس حـكومـة االقليم فائق زيـدان 
ــــشـــــاكل عـــــلى أســــاس عــــلى حـل ا
الـدسـتــور.  واعـرب الـبـارزاني خالل
الـلـقـاء (الـتــعـامل مع االقـلـيم كـكـيـان
احتـادي ودســتـوري) وابــدى زيـدان

حاولـة ترهيب الـشركات األجـنبية
الــعــامــلـة في كــردســتــان وفق بــيـان
سابق. وحتدّث الكاظمي والبارزاني
كـــذلك عن االســـتــهـــداف الــذي أودى
بــحــيـاة  9 أشــخــاص وشـددا عــلى
أهـمـيـة (االتــفـاق عـلى رؤيـة مـوحـدة

للتعاطي مع االستهداف). 

ـــوازنـــة والـــتـــخــــفـــيـف من كـــاهـل ا
وتــقــلـــيص الــنـــفــقــات عـــلى الــوقــود
ـائــة من ــســتــورد بـحــوالي  80 بــا ا

تكلفة اإلستيراد).
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ولـــــفـت فـــــزع الـى ان (الـــــوزارة اولت
شـروع كـأحد اهـتمـامـاً كـبيـراً لـهـذا ا
ـهـمـة الـتي سـتـأمن حـاجـة الـبـرامج ا
ـــنــتـــجـــات الــبـــنــزين احملــافـــظــات 
والكـازول والكـيروسـ وتسـتقطب
الـعمـالـة احمللـيـة إلمتـصـاص البـطـالة
) وبـــ ان وتـــشـــغــــيل اخلـــريــــجـــ
ــصــفى يــدعم الــشــبــكـة الــوطــنــيـة (ا
بحوالي  50 ميكاواطاً اضـافية لكونه
يـحـتـوي عــلى مـحـطـة تـولـيـد بـحـدود
 200 مـيـكـاواطاً و 50 اخـرى فـائـضة
ـصـفى). في غـضون ذلك عن حـاجة ا
وصلت سـفيـنة حتمل  11 الف طنً من
مادة الزيت اخلام الى مـيناء ام قصر
اجلــنـوبي وقــال مــديـر عــام الـشــركـة
العامة للموانئ فرحان الفرطوسي في
تــصــريح تــابــعــته (الــزمــان) امس ان
ينـاء استقـبل سفيـنة الفـريد حتمل (ا
 11177 الف طـــنـــاً من مـــادة الـــزيت)
واضاف ان (عمليات الشحن والتفريغ
الحة البحرية اجريت بالتعاون مع  ا

وشعبة الشحن والتفريغ).   ≈ŸUL²ł∫ وكيل وزارة النفط لدى ترؤسه إجتماع في البصرة

ســرعــةً فــائــقــةً في خــدمــة األنـتــرنت
وتنـاقل الـبـيانـات).وأصـدرت حكـومة
إقــلـيم كــردسـتــان تـعـلــيـمــات بـشـأن
شـريـحـة الـهـاتف الـنـقـال واألنتـرنت.
وذكــــــــر بــــــــيـــــــــان امـس ان (وزارتي
الــداخــلـيــة والــنــقل واالتــصـاالت في
كردستـان اصدرتا تـعليـمات مشـتركة
بــشـــأن شــريـــحــة الـــهـــاتف الــنـــقــال
بـدون اجازة او اولـيات) واالنتـرنت 
واشـــــار الى ان (الـــــتـــــعــــلـــــيـــــمــــات
امـهـال شـركـات االتـصـاالت تـضـمـنت
وتقد اخلدمات شهراً واحداً ابتداء
ـــــــقــــــــبل مـن امس وحــــــــتى  23آب ا
بــــاالبـالغ عن وكـالئــــهم واصــــحــــاب
ــكـــاتب بــضـــرورة اصــدار اجــازات ا
عــمل جـديــدة من وزارة الــداخـلــيـة و
االسـايش) مـؤكــدا انه (بـعـد انـتـهـاء
ــهــلــة ســيــتم غــلـق اي مــكــان غــيـر ا
مرخص لبيع شريحة الهاتف النقال
ـستـقلة وعلى احملـافظ واالدارات ا
حــيـث ســتــقــوم جلــنــة تـــطــبــيق ذلك

راقبة العمل واالسواق). 
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تــــعــــاقــــدت وزارة االتــــصــــاالت  مع
شـــركــات لــزيــادة ســـعــات األنــتــرنت
وحتـسـ جـودة اخلـدمـة في الـعـراق
بشكل كـبير.وقـال مدير عـام العالقات
واإلعالم في الــوزارة عــادل األعـرجي
في تصريح امس إن (الـشركة الـعامة
ـعـلــومـاتـيـة الــتـابـعـة لالتــصـاالت وا
تـعـاقــدت مع ثالث شـركـات لـلــوزارة 
ــيــة لـزيــادة ســعــات األنــتـرنت ) عــا
مؤكـدا ان (التـعاقـد مع تلك الـشركات
سـيــزيـد ســعـات األنــتـرنت الى 1800
كـيــكـا بــايت) واضـاف ان (الــسـعـات
احلـالـيـة  الـتي يـسـتـخـدمـهـا الـعـراق
هي   380 كـــــيـــــكــــــا بـــــايـت فـــــقط )
واســـتــطــرد بـــالــقـــول ان (كل شــركــة
ستـزود  العراق   600 كيكـا بايت من
سعات األنترنت ) ولفت الى ان (تلك
السعـات ستدخل حـيز التـنفيـذ للمدة
مـا ب  6أشــهــر الى عــام واآلن هي
في طور التصنيع والتنفيذ) ومضى
ـــواطن ســـيــشـــهــد الـى الــقـــول ان (ا
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ر العراق بأزمة سـياسية خطيرة  بعد ثمانية أشهر من االنتخابات التشريعية  واالزمة
ـا ازمة بنـيوية لـلنظـام القـائم على الطـائفـية واحملاصـصة والفـساد  وما ليست عـابرة وا
زالت البالد واقـعة حتت مـأزق النهـاية له . وقد بـرز السـيد مـقتدى الـصدر كـعنـصر فاعل
ـكن االستهانة لكه من قـاعدة شعبـية عريضة ال ا  في مـحاولة تصـحيح النظام احلـالي 

بها او التقليل من شأنها .
وحـدة في بغداد التـي جاءت تلبـيةً لدعوة أطلـقها السـيد الصدر وجّه في صالة اجلـمعة ا
خاللـهـا رسـائل سـيـاسـيـة خـطيـرة إلى خـصـومه في االطـار  وقـدم مـايـشـبه بـرنامـج عمل

رجوة . متكامل للمرحلة القادمة ا
فـفي خطـبة ألقـاها بـالنـيابـة عنه الـشيخ مـحمود اجلـياشي قـال الصـدر "إننـا أمام مـفترق
طريق صـعب ووعـر إبان تـشكـيل احلكـومة من قـبل بـعض من ال نحـسن الظن بـهم والذين
جربناهم سابقاً ولم يفلحوا" في إشارة إلى خصومه السياسي من اإلطار التنسيقي .
ودعا الـصـدر خـصـومه "إذا ما أرادوا تـشـكـيل احلـكـومة" االلـتـزام بـعـشر نـقـاط أبـرزها

والية إليران . سلحة ا اعادة تنظيم احلشد والقضاء على الفصائل ا
ئات وبعد حشد انـصار السيد الصدر في الصالة اجلماعـية والتي يقدر عدد احلضور 
ـقرب من ـالـكي ا االالف  تـسربت تـصـريـحـات منـسـوبـة لـرئـيس الوزراء األسـبق نـوري ا

ايران  والتي هاجم فيها بعنف السيد مقتدى الصدر .
الـكي إلى "االنسـحاب من الـعمل الـسياسي". وقد رد الـصدر عـلى ذلك  داعيـا خصـمه ا
الكي وشخصيات عشيرته إلى نشر وتسليم نفـسه الى القضاء  كما دعا حلفاء السيـد ا

"إدانة مشتركة لوضع حد للخالفات".
الكي "ال يحق له بأفكاره الهدامة أن يقود العراق". واضاف أيضا أن نوري ا

ـسـتـعـصـيـة اسـاسـا واحـدثت شـرخا ان هـذه الـتـوترات بـ الـطـرفـ قـد فـاقـمت االزمـة ا
كن تداركه في النظام السياسي القائم في العراق . ال

وهكـذا اصبح الـعراق على وشـك نظام سـياسي جـديد يـتمحـور حول الـصراع بـ القوى
) والقوى الشيعية التقليدية (إالطار التنسيقي). الشيعية الصاعدة (الصدري

بـكرة في تـشرين اول/ أكـتوبر  2021 قد تـكون آخـر انتـخابات  وبـذلك فان االنـتخـابات ا
جتـري في ظـل الـنـظــام الـســيـاسي احلــالي  حـيث أن الــنـظــام الـقــائم عـلى احملــاصـصـة
والـفسـاد لم يـعـد قادرًا عـلى حل أزمـاته الـسيـاسـية داخـلـيًا . عـالوة على ذلك فـان الـقوى
السياسية اصـبحت عاجزة عن استمـرار العمل النكشاف اوراقهـا بعد تعريتـها بانتفاضة
ـعـطـيـات تـشـيـر إلى درجـة كـبـيـرة من الـتـخـبط لالحـزاب والـكـتل تـشـرين اجملـيـدة . وكل ا

شاركة في العملية السياسية . ا
 لـقـد ظهـر االنـقـسام واضـحـا في االطـار الـتنـسـيـقي ب االسـتـمـرار بـنفس الـنـهج الـقد

القائم على احملاصصة حتت شعارات كاذبة . او
تمديد حكـومة السيد مصطفى الـكاظمي لسنة او اكثـر . وخالل هذه الفترة  يعمل اإلطار
ا يـخدم مـصاحلهـا . بعد ذلك شرفـة عليـها  فـوضيـة ا على تعـديل قانـون االنتخـابات وا

ان ووضع جدول زمني إلجراء انتخابات مبكرة .  كن حل البر
ـفاجـأة ويضـعفه بـشكل وبـهذه الـطريـقة يـتصـور اإلطار أنـه سيـحرم الـصدر من عـنصـر ا

نعه من تهديد خيارات اإلطار . 
ولكن يـبدو ان قـرارات السـيد الصـدر وحدهـا هي التي سـتحـدد في النـهايـة االجتاه الذي

قد يسلكه إالطار التنسيقي مستقبال وليس العكس .
عـزل عن التيـار الصدري الذي ان االطـار التنسـيقي سوف لن يـفلح في تشـكيل حكـومة 

سيقلب الطاولة وينهي العملية السياسية برمتها .
ا سيصبح عقبة كما ان جناح اإلطار الـتنسيقي في تشكيل حكومة جديدة في العراق  ر
نـطقـة  خاصـة فيـما يـتعـلق بدول أمـام اجلهـود األمريـكيـة الحتـواء النـشاط اإليـراني في ا

اخلليج واسرائيل .
ويبدو إن ايران اصـبحت عاجزة عن اعطاء االوامر في الـعراق  واجبرت  على تقبل واقع
جـديد . رغم مـحـاولتـها تـصـحيح اخلـلل الذي تـواجـهه في العـراق من خالل تـعيـ سفـير

جديد  إال أنها ال تزال غير قادرة على تغيير قواعد اللعبة بشكل شامل .
راقب لـلوضع القائم في العراق يدركون خطورة االنقسام احلاد ب حلفاء االمس  ان ا
والـذي قـد يـؤدي إلى االقـتتـال الـداخـلي  حيـث لكل حـزب سـيـاسي مـيلـيـشـيا عـسـكـرية 
وأنـهم ليـسوا فـقط العبـ سيـاسيـ يعمـلون عـلى تسـوية الـنزاعـات واخلالفات بـالوسائل

السلمية  ولكن أيضًا بالوسائل العسكرية .
قرب ان مقـترح تشكـيل حكومـة انتقالـية برئـاسة السيـد مصطفى الـكاظمي او من احـد ا

من التيار الصدري
كن ان ينهي االنسداد السياسي هذا . وبعكسه فان يتم خاللها اعداد انتخابات جديدة 
الـشارع عـلى فوهـة بركـان والنعـلم في اي حلظـة سوف يـنفـجر لـيطـيح بكل رمـوز العـملـية

السياسية والى االبد.

مـا الـذي يــجـعل مـؤسـســات الـدولـة مــحل ثـقـة ومـحــتـرمـة لـدى
عندمـا تكون مخرجاتها تالمس حـياته اليومية وحتترم واطن ا
مع كـرامـته وتـهــيئ سـبل الـعـيـش لـلـجـمـيـع كل حـسب قـدراته
إضـافــة إلى جــودة اخلــدمـات اســتـقــرار حــيــاته وحــمـايــتــهــا

كل ما تقدم تمول من أمواله وليست صدقات. قدمة ا
واطنة  #دولة_ا

بغداد
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سفوح كن أزاحتـها فقـد رسمت بالـدم ا مدونـات األمس لم تزل متـقدة في الذاكرة   ال 
و التضحيات اجلسام.

الـثابت أن االحـداث الـداميـة تاريـخـياَ هي أحـد أهم عوامـل التـغيـير الـتي تـشهـدها األ 
وأذا لم حتقق ذلك فأن اجلماهير تظل خزاناَ للمفاجات و ردات الفعل أجتماعياَ وسياسياَ

حتى حتقق غاياتها.
أن الـشــعـوب ال تـنــسى دائـمـاَ   قـد تــكـبــلـهــا أصـفـاد الــسـلــطـة بـالــقـوة تــارة و اخلـطـاب
االيديولوجي تارة أخـرى  فهي بتنوع و تعـدد أشكالها الديـنية و االجتماعـية و السياسية
تقـوم في الغـالب بفـرض أفكـارها و عـقائـدها كي تـهيـمن على الـوعي و أمتالك االنـسان و
نـابر التـي غدت متـاحة حتاصر اجملتـمع لتمـرير مصـاحلها و حتـقيق أهدافـها من خالل ا
ــضــامـ لــتــزيـيـف الـوعي الــفـرد فـي كل مـكــان و زمــان . بــأسـتــخــدام كل الـوســائل و ا
ـتوالية ـتلقي  و صـناعة االزمات ا بـالتضليل   و أنصاف بل أجـزاء احلقائق  إلرباك ا
من خالل نسج و إرتداء ذات االردية  لـلتمويه على قضايا لها عالقة بحاجاته االساسية
ئة من عدد  بأغتيال حلم أخذ يدب في مخيال شباب و مراهق يشكل حضورهم  85 با

سكان العراق.
غذيات العصبوية و الغيبية  تلك اخلطابات التي تقوم على الشحن الطائفي و القومي و ا
شـهد السياسي و االجتماعي  تسيدة على ا  أصبح يقينـيات محتوى أذرع تلك القـوى ا
ـتـشـوفـة الى الـتـغـييـر و االصالح  بـتـشـويـهـهـا الخـتـراق تـطـلـعات الـفـئـات الـنـاهـضـة و ا
هـا من نـاحيـة و النـزوع لـلبـدايات و الـسـياقـات التي قـام عـليـها الـنـظام اجلـديد من وتقـز
نـاحيـة أخرى   بتـكـريس ثقـافة و ايـديولـوجـيا احلـيز الـذي نشـأت فيه   بـأعادة إنـتاجه 
ياَ   و الـتي أسهمت بخلق واقع او تغـيرات التي تمـثلت بالـتطورات التـقنيـة عا مـتغافلـة ا
عارف و بزوغ الوعي والتمسك علومة و اتساع ا مجتمع أفتراضي  كان له الدور بنشر ا
تـصلبـة و الدوغـمائيـة  التي الـتي أستمـرأت اللـعبة الـتي شيد بـاحلريـة و التحـدي للقـوى ا
عـليها الـنظام الـسائد بـعد التغـيير في شـكل النظـام السياسي   الـذي أضحى يعاني من

كبوات و معاضل بنيوية  ليس يسيراً معاجلتها مع أستمرار ذات النهج و السلوك .
أن اجلـمـهـور بـتـعـدد مـشـاربه  واجتـاهـاته قـد يـهـمل ذلك احلـدث او الـواقـعـة و الـتـصـريح
والصراع السـياسي  و اللـغو في البرامـج السياسـية و نحو ذلك  غـير انه ال ينسى الدم
سفوح خالل حـراك تشرين و االفضليات التي طـرحها من أجل التغيير و االصالح وما ا
ـنـظمـة و تـمزيق الـهويـة الـوطنـية دعى الـيه في اخلالص من لـعبـة احملاصـصـة و السـرقة ا
نـفـلت و أمـراض تـفشت في ـساواة   و الـسالح (غـيـر) ا ـواطـنة   و غـياب ا وإنـدحار ا

مجتمع يكافح من أجل غد أفضل.
بيد ان اللهـاث خلف بريق السلطة و كل ما تنطوي عليه من مغريات أدى الى ان تكرر تلك
الـقوى مـا بدأت به  قبل االنـتخـابات االخـيرة   لتـقع ثـانيـة وسط أسوار
تلك الـلـعـبـة التي كـانت سـبـبـاَ في تـقهـقـر مـناحـي احليـاة وهـشـاشة
الدولـة . أي اسـتمـرار ذات الـعـوامل التي تـشـكل حـافزاَ لـلـنفخ في
ثل الفرنسي على و اقعنا ومفاده شرار لم ينطـفئ و بذلك ينطبق ا
عاناة لنعود ـعنى كل تلك التضحيات و ا (كل هذا من أجل هذا) 

ؤلم. لذات احملتوى و الواقع ا

ــــتــــوسط الكــــتــــمـــــــــال الــــواطئ وا
الـسـيـادة اجلـويـة عـلى جـميـع أرجاء

الوطن). 
اكـد قـائـد الـدفـاع اجلـوي من جـانـبه 
الفريق الركن معن السعدي ان مركز
الـعـمـلـيات اجلـديـد سـيـكـون انـتـقـالة
نوعيـة باجتـاه مراقبـة األجواء. وقال
الـسـعدي خـالل احلفـل انه ( الـيوم
وضع حــجــر األســاس لــبــنــاء مــركــز
الــعـمــلـيــات الـذي ســيـكــون انـتــقـالـة
نـــوعــيـــة بــاجتـــاه مــراقـــبــة األجــواء
الــعــراقــيـة) واضــاف ان (مــنــظــومـة
رادارات الـكـشف الـعـالي وصـلت الى
العراق وسيـتم نشرها في مـحافظتي
الــديـوانــيـة واألنــبــار) ولـفت الى ان
نـظومـات ستصالن (اثنـ من هذه ا
قــريـــبــاً ســتـــوضــعـــان في نـــيــنــوى
والبـصرة) مـشـيراً الى أن (مـنظـومة
وسـيتم نـشرها في أمريـكية سـتصل 
محـافظـة كركـوك ونطـمح باحلـصول

على رادات الكشف الواطئ). 

اجلــديـدة الــتي  الــتـعــاقـد عــلـيــهـا
واســـتــــيـــرادهـــا مـن شـــركــــة تـــالس
الـــفــــرنـــســــيـــة) واضــــاف ان (هـــذه
ــنـــظــومــة ســتــعــمل عــلى الــكــشف ا
ــعـاديـة الـعــالي لألهـداف اجلــويـة ا
وســتُـــنــصَب بــأمــاكن مــخــتــلــفــة من

البالد).
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ـــركـــز ســـيــعـــمل مــشـــيـــرا الى ان (ا
ــنـــظـــومــة بـــالـــتـــزامن مع وصـــول ا
الرادارية األمريكية اجلديدة نوع تي
ـنظومة بي اس 77) وتابع ان (هذه ا
تعـتبـر احللـقة األولى لـتطـوير قـيادة
الـدفــاع اجلـوي والــوصـول بــهـا الى
أعــــلى مــــســــتــــويــــات اجلــــاهــــزيــــة
واالســـتـــعــــداد الـــقـــتـــالـي لـــتـــأمـــ
السـيطرة اجلوية على األجواء كافة
كــونــهـا خــاصــة بـالــكــشف الـراداري
ـــدى) مـــجـــددا (مـــســــــاع بــعـــيـــد ا
الــوزارة لــلـحــصــول عـلـى مـنــظــومـة
راداريــــة تـــعـــمـل عـــلى الــــكـــشـــــــف

ـركز عـملـيات قـيادة الـدفاع األساس 
اجلوي إن (مـركز الـعـملـيات الـرئيس
اجلديد لقيادة الدفاع اجلوي سيكون
وله صــــرحــــاً مـن صــــروح اجلــــيش 
خــدمــة كــبــيــرة في قــيــادة عــمــلــيـات
ــركـز الــدفــاع اجلـوي) مــؤكــدا ان (ا
ــنـــظــومـــة الــراداريــة ســيـــرتــبط بـــا
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اكـد وزيـر الـدفـاع جـمـعـة عـنـاد  عن
قــــرب وصــــول رادارات أمــــريــــكــــيـــة
دى متطورة خاصة بـالكشف بعيد ا
ومساعٍ للتعاقد على منظومة رادارية

توسط.  للكشف الواطئ وا
وقال عـناد خـالل حفل وضع احلـجر
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ـهمـات سـياسـيـة أو اقتـصـادية أو مـالـية وبـعض أصـحاب بـعض الذين يـكـلفـون 
ـاضـيـة)  يـعـتـقـدون أنـهم يـقـدمون ـنـاصب (قـد زادت أعـدادهم في الـعـقود   ا ا
وت في كل حلظة ويسهرون الليالي في اجناز جهودا" كـبيرة ويواجهون مخاطر ا
واجـبـاتـهم  لـذلك فـهم وعـوائـلـهم أولى بـأن يـعـيـشـوا حـيـاة الـرفـاهـيـة والـفـخـفـخة
وامتالك احلـياة ..لـو أنهم اليـبررون في دواخـلهم   أن مـا يسـرقونه خـارج نظام
ة لقوت الشعب ـثل سرقة ظا ا    إ رتفعة أصال")  االستحـقاقات والرواتب (ا
وتأثيـرات سلبـية عمـيقة عـلى امكانـات تقدم الـوطن وتطوره .. لـو أنهم فهـموا هذه
ـعـادلــة والـتـفـتت عــقـولـهم الى عــوائـلـهم وأبـنــاءهم  ألن عـقـاب الــله سـيـنـال من ا

محبيهم وأقرب مقربيهم ( إن عاجال" أم آجال") ..
ولـو فـهـمـوا أن خدمـة الـوطـن ( بال سـرقـات  مـهـمـا جـرى تـبريـرهـا ) شـرف لـهم
وطمأنـينة لعوائلهم وحـسن خاتمة  .. وتأريخ مجيـد في هذا الزمن العصيب  .لو
أنهم فـهموا كل ذلك (رغم أن هذه االمور ترافق تـفكيرهم ب مدة وأخرى  خالل
كن ؤكد أن الوطن  رض وإثـناء النوم وخالل ساعات الفراغ ... ) .يكون من ا ا
ـشاريع تـنـجز . ـكن أن يسـعـد وأن االقـتصـاد يـنمـو وا أن يـنـهض وأن الشـعب 
فـهل من غـافل ( ب الـسـراق) يـتعـقل ? وهل من ضـمـائـر نـائمـة فـاقـدة للـمـشـاعر

كن أن تصحو ? الوطنية 
الـــــعـــــراق أرض األنـــــبــــــيـــــاء وآل الـــــبـــــيـت واألولـــــيـــــاء

 (حوبة العراقي لم تترك مؤذيا" للشعب  والصـاحل
ن ســبـقـوكم في احلـكم إال ونــال عـقـابه ) ? .. انـظـروا 
نـاصب .. ركزوا عـلى النهـايات  فـكم قد قـتل منهم وا
.. وكم  إعـدامه.. وكم قد تشردت عوائلهم  !!! اللهم

أني قد بلغت  .. اللهم فاشهد.
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ــائـــيــة اربع ـــوارد ا حــددت وزارة ا
مــحـافــظــات االكــثــر تـضــررا من شح
ياه الذي يواجه العراق. وقال مدير ا
اعـالم الــــــــــوزارة عــــــــــلـي راضـي في
تصريح امس ان (العراق كان من ب
اكــثــر ٥ دول مــتــضــررة بــالــتــغــيــيـر
ـــنــاخـي وان احملــافـــظـــات االكـــثــر ا
ـــثــــنى تــــضـــررا هـي الـــبــــصــــرة وا
ومــيــســان وذي قــار) واشــار الى ان
(الـــوزارة حــــريـــصـــة عــــلى ايـــصـــال
ــائــيــة لــتـلـك احملــافــظـات احلــصــة ا

والسيمـا البـصرة لـلزراعـة والشرب
ــلــحي في شط ولــتــقــلـيـل الـلــســان ا
العـرب ومـنع تـمدده او زيـادة نـسـبة
االمالح فـيه) مـؤكـدا ان (هـنـاك خـطة
ـائـية من الـسدود لزيـادة االطالقات ا
ـــيــاه واخلـــزانــات او تـــوزيـــعــات ا
الـــهـــداف مـــنـــهـــا تـــنـــفـــيـــذ اخلـــطط
ائي فضال واحملافظة على اخلزين ا
عن تـأمـ حــصص مـيـاه عــادلـة لـكل
ــيــاه الـذي ــسـتــفــيــدين من ادارة ا ا
اوضح تـــقــــوم به الــــوزارة). بـــدوره 
ـتحـدث بـاسم الـوزارة حـا حـمـيد ا
في تـــصــريح امـس أنه (بــحـــسب مــا

ا يرمى من ئـة  رصدناه فإن 90 با
تــتــحــمل ــلــوثــات في نــهــر دجــلــة  ا
والسيما مسؤوليـته جهات حـكوميـة 
ـــــوارد تــــكــــمن في ان صالحــــيــــات ا
حتــديـــد نـــوع الــتـــجــاوز ورفـــعه الى
ـعـنـيـة او الى البـيـئـة بـهدف اجلـهة ا
ـلـوثة من معـاقـبـة وتـغر اجلـهـات ا
مـخـتــلف الـقـطــاعـات) واشـار الى ان
(الـبـيـئـة مـطــالـبـة بـتـطـبـيق اجـراءات
اخـرى رادعـة لـلـحـد من مـلـوثـات نـهر
واطن دجلة التي تتسبب باصابة ا
بـــالـــتـــســـمم) مـــؤكـــدا انه (فـي حــال
ياه يزداد تركيز انخفاض مناسـيب ا

وارد تقوم في لوثات في النـهر وا ا
بــعض االحــيـان بــزيــادة الــتــصـريف
ـائي بــنـهــر دجـلــة لـغــرض تـقــلـيل ا
نـســبـة تـركــيـز الــتـلــوث اضـافـة الى
تـــشـــخـــيص احلـــاالت ورفـــعــهـــا الى
اجلـهـات اخملــتـصــة والـتي يـجب أن
تـأخـذ عـلى عـاتـقـهـا اتـخـاذ اجـراءات
تجاوزين) وتابع ان رادعة وتغر ا
(الوزارة أبـلغت عن حـالة الـتلوث في
محطة الـرستمية الـتي تصب في نهر
ديـالى ومـنـه الى نـهـر دجــلـة وأنـهـا
كـســبت الــقـرار الــقــضـائي الــقــطـعي
ـســبب لـلـتـلـوث اال أن بـشـأن ازالـة ا

ئة منها وتؤجل الباقي الى 50 با
ـــا يـــؤدي الى الـــيــــوم الـــثـــاني 
تــأخـيــرهـا) مــؤكــدا انه (بـتــعـاون
كــبــيــر مــا بـــ الــشــركــة الــعــامــة
لالنــظـمـة االلــكـتــرونـيـة والــشـركـة
الشـريـكـة معـهـا وقـسم تـكنـلـوجـيا
اطلقنا علومات في مـقر الوزارة  ا
مـشروع كـبيـر الذي يـبدأ بـاالرشفة
ومـن ثم الـتـراسل ونـقـل الـبـيـانـات

بسرعة كبيرة).
 U uKF  W œ

ومضى الى القول ان (ذلك سيؤدي
ـعلومـات وسرعة في الى دقة في ا
االجنـاز وفـيه نــوع من الـشــفـافـيـة
وتــقــلــيل مـن الــفـســاد فـي تــمــريـر
ـــعــامـالت االداريــة) واضــاف ان ا
ـشــروع سـيــســهم بـنــجـاح (هــذا ا
العمـليات التخـطيطيـة والفنية في
الــوزارة وتـسـهــيل االجـراءات بـ
وكيل شركـاتها). والـتقى  اخلـبـاز 
أمــانـــة بــغــداد لــلــشــؤون اإلداريــة
لبحث اآلليات صبـار مـذب عــذاب 
والــســـبُل الــكــفـــيــلــة بـــإســتــمــرار
ُـشـتـرك لـدعم وتــوسـيع الـتـعـاون ا
جـــهــود أمـــانـــة بــغـــداد وتـــلــبـــيــة
ُنتـجات احملليـة إحتياجـاتها من ا
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.ونـقل الـبـيـان عـن الـوزيـر تـأكـيـده
خِـالل الــلــقــاء (إســـتــمــرار جــهــود
الـوزارة وشـركـاتـهـا وإسـتـعـدادهـا
الـدائم لـدعـم أمـانـة بـغـداد ورفـدها
بــكُـل مــاحتـــتــاجـه من مُـــنــتـــجــات
وإمـكانـيات لـلمُـساهـمة في تـطوير
الــــواقـع اخلــــدمي لــــلــــعــــاصــــمـــة
ومُــحـافــظــات الـعــراق) الفــتـاً إلى
ـســاعي الـتي بــذلـتـهـا (اخلُـطط وا
ـكـاسب الـتي حـقـقـتـهـا الــوزارة وا
ـــاضــيـــة لـــتــشـــغــيل ــدة ا خالل ا
ــصــانع الــوطــنــيــة في مُــخـتــلف ا
ُــحــافــظـــات وتــطــويـــر وتــنــويع ا
ا يُلبي حاجة قطاعات مُنتجاتها 
الـدولـة والـسـوق احملــلـيـة) داعـيـاً
ــومـــة الــتــعــاون والــعــمل إلى (د
ا ُشتـرك ب الوزارة واالمـانة  ا
يـصُـب في مـصـلـحـة الـبـلـد وخـدمة

ُواطـن ).  ا
أشار وكـيل االمانة إلى من جابـنه 
(ملـفـات الـتـعـاون الـقـائـمـة وعـقود
ُــبــرمــة بــ األمــانـة الــتــجــهــيــز ا
وشركات الوزارة  مُبـدياً إستعداد
األمـانة ورغـبتـهـا إلدامة الـعمل مع
وزارة الصـناعة وتـشكيالتـها لدعم
اإلنــــتــــاج الـــــوطــــني وتـــــطــــويــــر

اخلـــــدمــــــات).في غـــــضـــــون ذلك 
جهـزت الشـركة الـعامة لـلصـناعات
الــتـــعــديــنــيــة الـــتــابــعــة لــلــوزارة
ــــادة قـــيـــر الـــقــــطـــاع اخلـــاص 
ُـطـور وبـكمـيـة مـقـدارها اإلكـسـاء ا

1298طن. 
ُـنتـج يتـكون واوضح الـبيـان ان (ا
مُــضـاف إلــيه من مــادة اإلســفـلـت 

مـواد مُحـسـنة تـعـمل على حتـس
مُـواصـفاته الـفـنيـة لـلحـصـول على
إســفــلـت عــال اجلــودة يُــســتــخــدم
كـمـادة أولــيـة في إنـتــاج اإلسـفـلت
األســـمـــنـــتي إلكـــســـاء الـــطــــرق ).
وأعلنـت الشـركة العامـة لصناعات
الـــنـــســـيج واجلـــلــود فـي الــوزارة
ـرور الــعــامـة جتــهــيـز مُــديــريــة ا
ُنتجاتهــا .ونقل البيان عن مُدير
عام الشركة فـواز مفلـح درك القول
ان (مصنع اجللديـة التابع للشركة
ُـنــتــجـاته ــرور  قــام بــتـجــهـيــز ا
ُــخــتــلــفــة وحــسب الــعــســكــريــة ا
ُــبـرم مـعــهـا) مـؤكـدا ان اإلتـفـاق ا
ُجـهزة شـملت الـقمـصلة (الـكميـة ا
الـــعــســكــريـــة ذات الــلــون األســود
بــاإلضـافــة إلى جتــهـيــز احلــقـائب
دني  حيث بنوعيها العسكري وا
تـأتي عــمـلــيـة الــتـجــهـيــز نـتــيـجـةً
ُــثــمــرة الـتـي تـبــذلــهـا لـلــجــهـود ا
الـشركـة في الـتـنسـيق مع اجلـهات
احلـكـومـيـة وغـير احلـكـومـيـة لـسد
ُنـتجات احملـلية إحتـياجاتـها من ا
ـــبـــيـــعـــات وتـــعـــظـــيم ولـــزيـــادة ا
اإليــرادات). كـــمــا قــامـت الــشــركــة
الــعــامــة لــصـــنــاعــة الــســيــارات   منهل عزيز اخلباز

ـركـزي داعم ديـنــار) وتـابع ان (ا
للـمشـاريع التي يـتبنـاها الـشباب
لـتـحـقيق طـمـوحـاتـهم من قروض
مـبـادرتـه وتـمـكــنـهم مـن تـأسـيس

مشاريعهم اخلاصة).  
أحــصى عـــلى صـــعــيـــد مــتـــصل 
مصرف الرافدين عدد احلسابات
ــفـتــوحـة لــلــقـطــاعـات كــافـة في ا
فروعه بـبغداد واحملـافظات خالل

اضي. شهر حزيران ا
وذكــر بــيـــان لــلــمــصـــرف تــلــقــته
(الــــــــــزمـــــــــــان) امـس أن (عــــــــــدد
فـتـوحـة للـقـطـاعات احلـسـابـات ا
كـــــافــــــة في فــــــروعه بــــــبـــــغـــــداد
واحملـافظـات خالل شـهر حـزيران
ـــــاضي بـــــلغ  6530 حـــــســـــاب ا
بــالــديــنــار والــدوالر) مــؤكــدا ان
(عــدد احلـســابــات الــتـوفــيــر بـلغ
4718 حــســابــاً في مــا بــلغ عــدد
احلسابات اجلارية لقطاع االفراد
) مـبـيــنـا ان (عـدد 1474 حـسـابــاً
حـســابـات الــودائع الـثــابـتــة بـلغ
387 حسابـاً أما عدد احلـسابات
اجلـاريـة لـلـقـطـاع احلـكـومي فـقـد
بلغ 49 حــسـابـاً جـاريـاً حـكـومـيـاً
ــركــزي والـذاتي في لـلــتــمـويل ا
حــ بــلــغت حــســابــات الــقــطـاع
الـتـعـاوني حـسـابـ فقـط) ولفت
ـــصـــرف مـــســـتــمـــر في الى ان (ا
تـــقــــد خــــدمـــاتـه وذلك بــــفـــتح
احلـسـابات لـلـمواطـنـ الراغـب
ــصـرف فـي إيـداع أمــوالــهم في ا
واحلــصـــول عــلى الـــفــوائــد وفق

شــروط وضـوابط وضــعت حـيث
ــصــرف زيــارة بــإمــكـــان زبــائن ا
فــروعه في بـــغــداد واحملــافــظــات
شـكلت لالطالع عـليـها). الى ذلك 
وزارة الـــتــخــطــيـط فــرق عــالــيــة
ستوى لتحس مؤشر رأسمال ا
الــــبـــشـــري في الــــعـــراق. وقـــالت
الــوزارة في بــيــان إنــهــا (عــقــدت
ــنـــاقــشــة اجلــهــود ورشـــة عــمل 
احلــكـــومــيــة لـــتــحــســـ مــؤشــر

ال البشري في العراق).  رأسا
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قـــال وكــيـل الــوزارة من جـــانـــبه 
لـلــشــؤون الــفــنــيــة مــاهــر حــمـاد
جـــــــوهــــــان خـالل الــــــورشــــــة إن
(مــوضـوع رأســمــال الــبــشـري له
اهــمــيـــة كــبــيــرة وأن خـــطــطــنــا
تـتالية كانت تشير في الوطنية ا
اكــثـر مــحــاورهـا األســاســيـة إلى
موضوع تعزيزه) مؤكدا (تشكيل
ـستـوى ب وزارتي فـرق عالـية ا
اليـة وعلى مستوى التخـطيط وا
وضوع) وتابع عال تُعنى بهذا ا
ــــتـــغــــيـــرات الــــطـــارئـــة ان (كل ا
واحلـرجة احلـالية جتـعلـنا نـتجه
بشدة وبتركـيز واضح إلى تعزيز
ــال الـبــشـري لــيـكـون أداة رأس ا
لعجلة التنمية احلقيقية) مطالبا
ـعـنـية الـبـنك الـدولي واجلـهـات ا
بـ(إيــــــجــــــاد رؤيـــــــة وخــــــطــــــوط
ـكن أن مــســتـقــبــلـيــة واضــحــة 
تــسـهـم في اعـداد خــطــة حـقــيــقـة

ال البشري).  لتعزيز رأس ا
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أكد محـافظ البنك مـصطفى غالب
مـــخـــيف ونـــظـــيـــره الــفـــرنـــسي
أن فـرانـسـوا فيـلـيـروي دي غـالو 
ـصـرفي العـراقي يـحرز الـقـطاع ا

ستويات. تقدماً على مختلف ا
وذكـر بـيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
ان (مــــخــــيـف الـــتــــقـى نــــظــــيـــره
الــفـــرنــسي في بـــاريس وبــحــثــا
ـصـرفـيـة ب تـطـويـر الـعـالقـات ا
الــــــــبـــــــلـــــــديـن) واشـــــــار الى ان
الــتــطــورات (اجلـــانــبــ بــحــثــا 
ـيــة وتـأكــيـد االقــتـصــاديـة الــعــا
ـــصــرفـــيــة تــطـــويــر الـــعالقــات ا
واالقــتـصـاديـة بـ الـبـلـدين وأن
تــكــون فـــرنــســـا نــقــطـــة انــطالق
ـصـرفي الـعـراقـي نـحو الـقـطـاع ا
أوربــــا) مــــبــــيـــنــــا ان (الــــلــــقـــاء
اسـتـعــرض مـلف مـكــافـحـة غـسل
األموال وتمويل اإلرهاب وتطوير
ــوارد الـــبــشــريــة الــعــامــلــة في ا
ـؤسـسات ـصـرفي مع ا الـقـطاع ا
الــدولـيــة) واكـد مــخـيف ان (هـذا
القطاع يـحرز تقدمـاً على مختلف
صرفية ستويات  كاخلدمات ا ا
ــؤشــرات الــتي تــشــهـد وبــقــيــة ا
ارتـفــاعـاً مــسـتــمـرا) من جــانـبه
ـــركــزي أشـــاد مـــحــافـظ الــبـــنك ا
الـفــرنـسي (بــجـهـود الــعـراق في
تــطـويــر مـكــافــحـة غــسل األمـوال
وتــــمــــويـل اإلرهــــاب وتــــطــــويــــر
صرفـية ب البلدين) العالقات ا
ـــصـــرفي وتـــابـع ان (الـــقـــطـــاع ا

الــفـرنــسي مــنـفــتح عــلى نـظــيـره
الــعــراقي والســيــمــا مــا يــتـعــلق
بـتـسـهيل الـتـحـويالت والـعالقات

صرفية).  ا
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عـــــدداً من كـــــمــــا حـث مــــخـــــيف 
ـصـارف والشـركـات الـفرنـسـية ا
ـــؤســســات عـــلى الــتـــعــاون مع ا
واالسـتـثـمـار داخل الـعـراق. واكد
ــــصــــرفي خالل أن (الــــقــــطـــــاع ا
الــــعـــراقـي قـــادر عــــلى تــــلـــبــــيـــة
مـتـطـلـبــات الـشـركـات الـفـرنـسـيـة
وتسهيـل مهامها مـع رغبة البنك
ـركـزي بـأن تكـون فـرنـسا نـقـطة ا
ـصــرفي نـحـو انـطالق الـقــطـاع ا
أوربا إلنـشاء شـبكـة من العالقات
تـميزة). وجـدد البنك صـرفية ا ا
ــــشــــاريع الــــتي تــــأكــــيــــد دعم ا
يــتـــبــنــاهــا الـــشــبــاب لـــتــحــقــيق
طـموحـاتهم.وقـال الـبنك في بـيان
تـلــقــته (الــزمـان) امـس ان (نـائب
شـارك باحلـفل اخلتامي احملافظ 
للمسابقة الوطنية لريادة األعمال
الـذي أقـيم في بيـت شبـاب بـغداد
بــدعـم من مــبــادرة تـــمــكــ الــتي
ــركـزي ورابـطـة يـشـرف عــلـيـهـا ا
ـصارف اخلـاصـة) وأضاف انه ا
(كــرم أصـــحــاب مــشــاريـع الــنــفع
ـــــشـــــاركـــــ في اجملـــــتـــــمـــــعي ا
ـسـابـقـة) مــؤكـدا (دعم الـقـطـاع ا
االقـتـصادي عـبـر مبـادرة تـنمـوية
ـبـلغ 6 تـريـلـيـونـات الـتي بـدأت 
ديـنار ووصـلت إلى 18 تـريـلـيون

عهد القضائي WDI∫ رئيس مجلس القضاء االعلى في لقطة مع طلبة ا
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امـانـة بــغـداد لم تـتــخـذ ايـة اجـراءات
بهـذا الصـدد). وكـانت األمانـة العـامة
ضي نـحو قد اكـدت ا جمللس الـوزراء
معاجلة مـلوحة نهـر الفرات ب ثالث
فـيـمـا أشـارت إلى تـشـكيل مـحافـظـات
ناخية عاجلـة التغيرات ا جلنة عليا 
والتـصـحر فـي احملافـظـات اجلنـوبـية

والغربية. 
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ـتـحـدث بـإسم األمـانـة الـعـامة وقـال ا
حيـدر مـجـيد في تـصـريح ان (األمـانة
ـعـاجلـة مـلـوحـة نـهـر الـفـرات بـدأت 
ـثـنى بـ مــحـافـظــات الـديــوانـيــة وا
ـقتـرح قُدم من وذي قار) مـبيـناً ان (ا
األمــانــة إلى مــجــلس الــوزراء والـذي
بـــــدوره صــــوت عـــــلـــــيه) وتـــــابع ان
(اللـجـنة بـإنـتظـار انـعقـاد اجـتمـاعـها
األول برئاسة الكاظمي لوضع الرؤى
واخلـــطـط األســـاســـيــــة ثم الـــشـــروع
كـشف بـأعــمــالـهــا). من جــهـة اخــرى 
امـ بـغــداد عـمـار مــوسى كـاظم عن
همة خطة لتطوير عدد من الشوارع ا
ـديـنــة الـكـاظـمـيــة في بـغـداد. وقـال
بيـان تلـقـته (الزمـان) امس ان (األم
أجـرى جـولـة مـيـدانـيـة  لإلطالع عـلى
واقع مـجـمـوعـة من الـشـوارع واألزقـة
ضـمن مـديـنة الـكـاظـمـيـة) مـبـيـناً انه
ــــــواطــــــنـــــ (الــــــتــــــقى عــــــدداً من ا
ـراجـعـ في مــقـر دائـرة الـبـلـديـة وا
ـعامالت موجـهاً بـتـسهـيل اجراءات ا
واإلهتمام بإجناز اإلجازات في أسرع
وقت) واكـــد كـــاظم ان (الـــكــاظـــمـــيــة
تـتـمــتع بـخـصــوصـيـة كـونــهـا مـركـز
ديني وجتاري وسياحي) مشيراً الى
ان ( األمـانـة مــهـتـمــة بـهـكــذا مـنـاطق
مـهـمــة وحـيـويـة) وتــابع ان (األمـانـة
ستـشـرع قريـبـاً بتـنـفيـذ مجـمـوعة من
ديـنـة) موضـحاً شـاريع وتـطويـر ا ا
ان (اخلطة تتضمن تطوير شارع باب
ؤدي للعتبة الكاظمية وكذلك راد ا ا
شـارع الـنــادي وكـورنـيش الــكـاظـمي
ـمـتد من وتـطويـر الـشـارع الـرئـيس ا
جامع براثـا بإجتاه مـدخل الكاظـمية
وتـوسـعـة الـشـارع إلسـتـيـعـاب الـزخم

ـروري وكــذلك تــطـويــر الـســاحـات ا
ــنــاطق اخلــضـراء والــتـقــاطــعـات وا
واحلدائق العامة) وتابع ان (األمانة
اجنــزت قـــبل مــدة وجـــيــزة تـــطــويــر
واكسـاء وتـأثـيث شـارع ١٤ تـموز من
بوابـة بغـداد حتى سـاحة عـدن كونه
ـهمـة واحلـيـوية يعـد من الـشـوارع ا
الفتاً الى انه (في وقت قـريب سيحال
مــدخل بـغــداد ســامــراء الى شــركـات
مـتـخـصـصـة لـتـطـويـره). في غـضـون
ذلك بـاشرت مـديـريـة شرطـة مـيـسان
بــحــمالت إلزالــة بــعض الــتــجـاوزات
ـركز مـديـنة على الـبـيوت الـتـراثيـة 
الـــعــــمـــارة واوضح بـــيــــان تـــلـــقـــته
(الـزمـان) امس ان (شـرطـة احملـافـظـة
ـــبــاني رصــدت الـــتـــجــاوزات عـــلى ا
التـراثـية  في سـوق الـعمـارة الـكبـير
مـتـخـذة اإلجـراءات الــقـانـونـيـة بـحق

تجاوزين). ا
واضاف ان (قـسم اآلثـار والـتراث في
مــديــريــة شـــرطــة احملــافــظــة أجــرى
أعـمـاالً استـثـنـائـيـة لـلـنـهـوض بواقع
ــبــاني الــتــراثــيــة وحــمــايـتــهــا من ا
التجاوزات احلاصـلة محاوالً إشاعة
الـثقـافـة الـتـراثـيـة وكيـفـيـة احملـافـظة
على هـذه الـبـيوت من الـتـجاوز وفق
قانـون اآلثـار والـتراث رقم 55 لسـنة

فعول).  2002 ساري ا

بـتـجـهـيـز شـركـة مصـافـي الـشـمال
ُـنـتـجـاتـهـا من مـركـبـات اإلطـفاء

ُبرم ب الطرفيـن . وفق العقد ا
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وقـــال مُــديـر عــام الــشــركــة هــادي
عــــلــي طـه في تـــــصــــريح امس ان
(الــشـركــة قـامـت بـتــجـهــيـز شــركـة
ـركـبـات إطـفاء مـصـافي الـشـمـال 
عدد  6 من نوع روزمباور مربوطة
ـاني وبسـعات عـلى شاصي مـان أ
ُـواصـفـات 6500  لــتـر وبـحــسب ا
ُــتــفق عــلــيــهــا) مُــشــيــراً إلى أَن ا
َّ جتميعها في ُجهزة  ركبات ا (ا
مـعــمل احلـافالت في مـقـر الـشـركـة
دة وبأيادي عراقيـة ماهرة ضِمنَ ا
ــطــلــوبــة) مــؤكــداً أَن (الــشــركــة ا
تــمــتــلك طــاقــات كــبــيــرة ومـعــامل
وخـطوط إنـتاجـية مُـتنـوعة لـتلـبية
إحـتـيـاجات الـوزارات ومـؤسـسات
ُـعـدات ُـحــافـظـات مـن ا الـدولــة وا
واآللـــــيـــــات الـــــتـــــخـــــصُـــــصـــــيــــة
ـية إلى جـانب ما ُـواصفـات عا و
تـتـمـيـز به هـذهِ اآللـيـات من شروط
ـــتـــانـــة واألمـــان وخـــضـــوعـــهـــا ا
ـــركــزي لـــفـــحـــوصـــات اجلـــهـــاز ا

للتقييس والسيطرة النوعيـة ). 

 —bB « 5 Š
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صادقة  ما أسرع السياسي في ا
على القرارات التي تخص مصاحلهم

وما اخبثهم في عرقلة 
القرارات التي تخص 

مصالح الناس.

wÐdF « ‰UN²Ð« ≠ œ«bGÐ

ـعادن  دشـنت وزيـر الـصـنـاعـة وا
مـشـروع الـتـراسل ونـقـل الـبـيـانات
خلـدمـة شـركـات ومـصـانع الـوزارة
ـعـمالت. وقال في تـسـريع اجنـاز ا
الــوزيــر مــنــهل عــزيــز اخلــبــاز في
تـصــريح امس ان (الـوزارة دشـنت
هـــــو األول من نـــــوعه مـــــشــــروع 
نظومة التراسل الرقمي اخلاص 
ونــقل الــبــيـانــات بــ مــؤســسـات
الــوزارة وبــاقي تـــشــكــيالتــهــا في
عـــمــوم الــعـــراق الــتي تـــشــمل 29
مــصــنــعــا) شــركــة كــبــيــرة و225 
ــــاضــــيـــة ـــدة ا واشــــار الـى ان (ا
واجـهت الـوزارة صـعـوبة فـي نقل
البـيانـات والتـراسل ب تـشكيالت
وظف الوزارة غالبيتـها تخص ا
مـنـهـا كـتب ترفـيع وتـرقـيـة درجات
وظيفـية اضافة الى مـواقف عاجلة
وكـذلـك خطـط اسـتـثـمـارية وفـنـيـة 
الـــتي كـــانت تـــنـــقل بـــشـــكل ورقي
وتتأخر كثيرا في مسألة االرشفة)
راسالت اليومي وتابع ان (حجم ا
الـذي يصل الـى مقـر الـوزارة كبـير
ويــقــدر بــنــحــو 700 مــراســلــة وال
تستطيع الـوزارة أن تمرر اكثر من

 W UI²Ýù« e¹eFð vKŽ …UCI « Y×¹ Ê«b¹“
هـو مـسـؤولـية إن (مـنـصب الـقـضـاء 
قـبل أن يــكـون وظــيـفـة لــذا يـجب أن
يكون القـضاة عنـد حسن ظن الشعب
الـذي يـحــكم الـقـضــاء بـاسـمه وبـإذن
مــنه) واشــار الى انـه (من يــضــطــلع
ـسؤولية من الـواجب عليه أن بهذه ا
يضع في حـساباتـه أنه سوف يواجه

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

حث رئـيس مــجـلس الـقــضـاء االعـلى
الـقــضـاة عـلى االبـتـعـاد فـائق زيـدان 
عن كل ما يـثير الـريبـة في االستـقامة
والعـمل من اجل احلفـاظ على كـرامة
الــقـضــاء. وقــال زيــدان خالل تــخـرج
عهـد القضائي طلبة الدورة 42 في ا

خـــــــير مصــــــداق على ما تقدم).
wzUM¦²Ý« bNł

مـــبـــيــنـــا ان (الـــقـــضــاء بـــذل جـــهــداً
اســـتــثـــنـــائــيـــاً في حـــسم الـــدعــاوى
ـــعــروضـــة عـــلـــيه وفق الـــدســـتــور ا
إال أنه والـقــانــون وبـحــيـاديــة تــامـة 
تعـرض للـنـقد الـذي قد يـكـون مقـبوالً
ــوضـوعي إذا كـان في إطــار الـنــقـد ا
لــــكن لألسـف في مــــعــــظم الــــبــــنــــاء 
إذ األحيـان لم يكن هـذا الـنقـد موفـقاً 
تـضــمن عـبــارات جـارحـة واتــهـامـات
غيـر صحـيحـة لـلمـؤسسـة القـضائـية
ومع ذلك تــلــقى الــقــضــاء هــذا األمــر
بـصــدر رحب كـعــادته).واضـاف (هـذا
مـا نـوصي به الــقـضـاة دومـاً إضـافـة
الى ما يـفـرضه الـقانـون من واجـبات
عــلـى كل قــاضي االلـــتــزام بـــهــا وفي
مقدمتـها احلفـاظ على كرامـة القضاء
واالبتعـاد عن كل ما يبـعث الريبة في
قـد نـظم ـعـهــد  االسـتــقـامـة). وكــان ا
حـــفالً بـــحــضـــور رئـــيـــسي مـــجــلس
الــقـــضــاء واحملـــــــــكــمـــة االحتــاديــة
الـعـلــيـا وعـدد من الـقــضـاة وأعـضـاء
ـالك الـــتــدريـــسي اإلدعـــاء الـــعــام وا
ونـــقـــيب احملـــامـــ ورئـــيـس احتــاد

. احلقوقي

حتديات وصعـاب كبيرة في مـقدمتها
عدم قبول وقناعة أحد طرفي الدعوى
ا يصدر عنه ولعل عروضة عليه  ا
دة ما شهدناه من تصريحات خالل ا
ـــاضــيـــة وحتـــديـــداً بــعـــد إعـــــالن ا
نـــتـــائج االنـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيــة
ـــا يـــكـــون األخــــــــيـــرة والـى اآلن ر

ركزي خالل لقائه نظيره الفرنسي في باريس UI¡∫ محافظ البنك ا
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-1-
االئمة الهداة مِنْ أهل البيت - ( صلوات الله وسالمه عليهم أجمع )  –مناراتُ
هدىً وحـكمـة وارشـاد وينـابـيعُ عطـاءٍ مـتدفق ال يـنضـب  وهم في غايـة احلرص
على تـقو السلوك واالخالق والتشجـيع على اعتناق القيم الـرفيعة والتحلي بكل

جميل من األقوال واالفعال .
-2-

وفي هذا الـسياق جاءت توجيهات االمـام جعفر بن محمد (ع) حيث روي عنه أنه
قال :

" على كُلّ جُزءٍ مِنْ أجزائك زكاة لله
 فزكاةُ الع االعتبار والغض عن احملرمات  

وزكاة األُذن : االستماع الى العلم واحلكمة 
وزكاة اللسان : احلمد والشكر لله والنصيحة للمسلم 

وزكاة اليد : البذل 
وزكاة الرِجْل : السعي للجهاد واالصالح ب الناس "

-3-
والسؤال اآلن :

كن أنْ نشهد االلتزام احلقيقي بهذه التوجيهات البليغة ? الى أي مدىً 
واجلواب :

انّ القليل مِنَ العباد هو الشكور ..!!
والقليل منهم مَنْ استخدم جوارحه في ما أريد لها ان تستخدم فيه ..!!

-4-
تتـطلع الـعيون الى مـفاتن االنـوثة وال تـتطلع بـعمق واعـتبـار الى ما أودع الله في

هذا الكون الرحيب من اآليات الناطقة بعظمتِه وقدرتهِ 
يقول الشاعر :

فوا عجباً كيف يُعصى االلهُ 
أمْ كيفَ يجحدُه اجلاحِدُ 

وفي كُل شيءٍ له آية 
تدلُ على أنّه واحِدُ 

وأين النظرة األولى من الثانية ?
ـواعظ االخالقــيـة الـتي يـنـشط وتــسـمعُ الـكـثـيـريـن يـعـلـنـون تـبــرمـهم بـالـدروس وا
الـنـاهضـون من الـعـلمـاء والـوعاظ بـايـصالـهـا الى الـناس ولـيس لـهم مِنْ هدف االّ
صيانة النفوس من التردي واالنحدار الى مهاوي االنحراف والتبذل واالنفالت .
وأمـا األلـسـنة فـبـدالً مِنْ أنْ تنـشط بـذكـر الله وحـمـده تنـشط في اشـاعـة األكاذيب

واألباطيل  واجتراح الغِيبة والنميمة وفاحش القول ..!!
ـا يُـسـدى الـيـهـا مِنْ نـصـائح  بل رافـضـةً ذلك وتُـسَـمِـيهِ تـدخالً في مـسـتـهـيـنـةً 

شؤونها اخلاصة ..!!
أمـا األيـادي فــهي تـســارع الى لَيّ أذرعِ الـضــعـفـاء  واالعــتـداء عـلــيـهم بـدالً من
ـعــروف والـتـحــ عـلى الــفـقـراء مـســارعـتـهــا في مـضــامـيــر الـبـر واالحــسـان وا

ستضعف ..!! وا
عاهد ولـكنّها تسرع الى دور ـعابد وا وأما األرجُل فـهي تتثاقل من السعي الى ا

اللهو ومقرات الشياط ..!!
-5-

ا هو محور اخلير والبناء في هذا العالم ان االنسـان ليس صيرورةً تائهة .. وا
وبهذا فُضّل على جميع اخمللوقات .

-6-                                            
ومن نافلة القول التأكيد :

علـى أنْ مسـارات االنـسان البـد ان تـأتي مُـنْسَـجِـمَةً مع
ــرسـوم له فـي احلـيــاة واالّ فـهــو صـفـر دوره الــرائـد ا
يُـضــاف الى األصـفـار الــكــــــثـيــرة الـتي تـتــكـدس هـنـا

وهناك .

هل يعـقل ما يـحدث في اقـليم كـردستـان? هنـاك حيث احلـياة مـنظـمة والـشوارع
نـظيـفة,واالمان مـوجود بـدرجة نـفتـقده في بـاقي مدن الـعراق? لـكن هل يعـقل ما
يـحـدث هـناك وعـلى االخص مـا يـعاني مـنه مـوظفـو الـعـقود في وزارة الـصـحة.?
وظـف الذين عـملـوا منـذ سن ـئات من اولـئك ا الشـكوى حبـيسـة في صدور ا
تــصل الى احـد عــشـر عـامـا بال حــقـوق تـذكــر.بـقـوا في مــكـانـهم جــامـدين مـنـذ
سنـوات.عنـاوينـهم موظـفون بـصفـة عقـد.جمـدوهم في قطب ثـلجي بال رحـمة.فال
الك الدائم,وال هم يـستـلـمـون راتب موظف بـصـفة هم اصـبحـوا مـوظفـ عـلى ا
عـقد.  فـمـنـذ ثمـانـيـة اشهـر بـكل دقـائقـهـا الـقاتـلـة اوقـفت حكـومـة االقـليم رواتب
ـئـات الى مـصــيـرهم.انـا اتـسـاءل هـل يـعـقل مـا يـجـري مـوظـفي الـعـقــود.وتـرك ا
ـكن ان هــنـاك,في مـكـان ظــاهـره فـيـه الـرحـمـة,وبـاطـنـه مـليء بــالم ومـعــانـاة ال 
,ومـن سـيـنــقل مـعــانـاتـهـم لـرئـيس ـعـذبـ يـتــحـمـلـهــا انـسـان.من صـوت اولــئك ا
ـعانـاة التـي يعـيش فيـها مـوظف لم يـستـلم راتبه االقـلـيم.هل يشـعر احـد بـعمق ا
ـوظف ان يـتحـمل عبء الـدوام اليـومي في مـكان مدة ثـمانـيـة اشهـر.?عـلى هذا ا
خطر دون مقابل.وبعد عودته عليه ان يبحث عن عمل ثان ليعيل عائلته.هل يجوز
ان يقع هـذا التقصـير في حق موظـف لم ينقـطعوا عن الدوام امال بـنظرة عطف

اليـة.اتخيل صور اولئك االبطال تـشملهم,وتنـهي مصاعبهم ا
الـصـامـت يـعـمـلـون في مـستـشـفـيـات مخـتـلـفـة وفي عز
ـرضيـة.هل تخـتبـر حكـومة االقـليم صـبرهم? االزمات ا
ــسـؤول بــوضــعـهم الــصــعب.? كم سـؤاال الم يــفـكــر ا
قال.? لو كانت لي حنجرة كـنني ان اطرح في هذا ا
رعـد ســمــاوي لــصــرخت انــصــفـي مــوظـفـي الــعــقـود

ياحكومة االقليم.

علي راضي
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(W¹«Ëb «Ë d−H « WOŠU?½ w  ”—«b  ¡UMÐ …œUŽ«Ë Âb¼ wŽËdA* W?OKOLJ² « ‰UL?Žô«) تعلن محافظة ذي قار (العـقود احلكومية) عن مناقصة مشروع
عـدلة الـصادرة من وزارة ضـمن  خطـة تنـميـة االقالـيم لـعام ٢٠٢١ واسـتنـادا لتـعلـيمـات تـنفـيذ الـعقـود احلكـوميـة رقم (٢) لـسنـة ٢٠١٤ ا
ـوازنة العامـة االحتادية لـعام ٢٠٢١ ان وثيـقة الدعـوة لتقـد العطاء (االعالن) عن لحقـة بها وتـعليـمات تنـفيذ ا التخـطيط والضـوابط ا
ـعتـمدة ـشـروع سوف تـنـشر في اجلـرائـد الوطـنيـة. وسـيتم الـعـمل عنـد فـحص وتقـيـيم العـطـاءات وفق االليـة ا نـاقـصة الـعـامة لـهذا ا ا
ؤهـلة االشتراك فـيها كمـا هو محدد في الـنشرة التـوضيحية قـدمي العطاءات كـافة من الدول ا لـلمناقـصات الدوليـة العامة والـتي تتيح 

ؤهلة). تحدة (اخلاصة بتعريف الدول ا الصادرة من اال ا
قدمي العطاء وبإمكان مـقدمي العطاءات شـراء وثائق العطاء بـاللغة العـربية بعد تـقد طلب حتريري الى الـعنوان احملدد بالـتعليمـات 
ؤتمر اخلاص شـاريع في ديوان احملافظـة وسوف يتم عقـد ا وجب وصل شراء يـقطع من قبل قسم حـسابات ا ان اسلوب الدفع سـيتم 
ـديرية العامة صادف ٢٠٢٢/٧/٢٨ في ا ـناقصة عنـد الساعة (١٢) ظهرا من يـوم اخلميس ا شارك في ا بـاالجابات على استـفسارات ا
ذكـورة ادنـاه على االقل ـصنـف مـن الدرجـة ا ـؤهلـ وا ـقـاول الـعـراقيـ ا لـتـربيـة مـحافـظـة ذي قار فـعـلى الراغـب مـن الشـركات وا
والـشـركات الـعـربيـة واالجنـبـية من اصـحـاب االختـصـاص مراجـعة قـسم الـعقـود احلـكومـية حملـافـظة ذي قـار لـشراء نـسخـة من الـوثائق
شروع علما ان سعر العطاء الواحد (وكما مؤشر ازاءه) غير  قابلة للرد على ان يتم تقد هوية التصنيف االصلية للشركات اخلاصة با

ستمسكات التالية:- العراقية واوراق التسجيل للشركات االجنبية عند شراء العطاء على ان يتضمن العطاء ا
طلوبة: ١- متطلبات التأهيل ا

أ- الكوادر الفنية :-                                                                      

الية: تطلبات ا ب- ا
بـلغ اكبـر او يساوي (٦٨٫٠٠٠٫٠٠٠) شـروع  ـاليـة لتـنفـيذ ا ـاليـة (السـيولـة النقـدية)  من خالل تـقد مـا يثـبت القدرة ا وارد ا اوال:- ا

ثمانية وستون مليون دينار عراقي.
تطلبات القانونية: ج ـ ا

ـقدمة في الـقائمـة السوداء ـصالح لم يتم وضع الـشركة ا اوال:- االهليـة وتشمل (جـنسيـة الشركـة مقدمـة العطـاء - ال يوجد تـضارب با
ـملوكة للـدولة (ان تثبت انهـا مستقلـة قانونيا ومـاليا وانها تـعمل وفق القانون الـتجاري وان ال تكون وكـاالت تابعة لصاحب الشركات ا

ناقصات). تحدة/ مجلس االمن للمشاركة في ا العمل) غير مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا الى قرار صادر من قبل اال ا
ثـانيا:- لم تظهر عقـود غير منفذة خالل ال (٥) سنـوات السابقة ولغايـة موعد تسليم العـطاء  لم يصدر بحق الشركـة مقدمة العطاء قرار

قبلة. دة ال (٥) سنوات ا ناقصات بدولة صاحب العمل استنادا الى قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه و شاركة في ا نع ا
ـانعة (نسـخة اصلـية + نسخـة مصورة) ونافـذة صادرة من الهـيئة العـامة للضـرائب ومعنـونة الى ديوان محـافظة ذي قار ثـالثا:- عدم 

ونسخة من الهوية الضريبية للشركة.
رابعا:- شـهادة تأسيس الشـركة مع مالحظة في حـال كون الشركة مـقدمة العـطاء اجنبيـة تقوم بتـقد اوراقها كافـة ومصدقة لدى وزارة

اخلارجية العراقية.
ـقاولـة حـسب ما ـقاول او الـشركـات ا قـاولـ صادرة من وزارة الـتـخطـيط وتـكون درجـة وصـنف ا خـامسـا:- هـوية تـسـجل وتصـنـيف ا

مطلوب في اجلدول ادناه.
ناقصة (نسخة اصلية + نسخة مصورة). سادسا:- وصل شراء ا

وجب خـطاب ضمان بـنكي او صك مصدق او قدمي العـطاءات  ٢- كل العـطاءات يجب ان تتـضمن ضمـان للعطـاء (التأميـنات االوليـة) 
سفتـجة صـادرة من مصرف مـعتـمد في الـعراق وبنـسبة  ١ % من مـبلغ الـكلفـة التـخمـينيـة للـمشروع ومـعنـون الى جهة الـتعـاقد (ديوان
ـناقـصـة وعلى ـدة ١٥٠ يوم من تـاريخ غـلق ا نـاقـصة ويـكـون نافـذ  مـحـافظـة ذي قـار/ قسم الـعـقـود احلكـومـية) ويـذكـر فيه رقم واسـم ا
ناقـصة مباشـرة بعد اصدار كتـاب االحالة قبل توقـيع العقد تقـد خطاب ضمان قاول) الذي ترسـو عليه ا ناقص الـفائز (الشركـة او ا ا
صـارف الـعراقـية فـي بغـداد او احملافـظات بحـسن الـتنـفيـذ بـقيـمة ٥ % من مـبلغ االحـالة عـلى ان يـكون خـطاب ضـمـان صادر من احـد ا

اجلنوبية نافذا الى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
ـعايير ناقصـ مستجـيبة عـند تلبـيتها  قدمـة من ا ٣- يتم اعتمـاد الوثائق الـقياسيـة الصادرة من وزارة التـخطيط وتـكون العطـاءات ا
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ناقـصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء طلوبة في شروط ا ـالية ا التأهيـل احملددة فيها بفروعها كافة والـشروط القانونية والفنية وا
ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.

ناقصة دة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق ا قدمي العطاءات  ٤- تبقى العطاءات نافذة وملزمة 
٥- ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

ناقصة وان تتحمل الـشركة التي يحال بعهدتها العمل كافة نـاقصة اجور النشر واالعالن والخر اعالن عن ا ٦- تتحمل من ترسو عليه ا
الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.

٧- يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن (٣٠%) من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال في حالة اعتذار
ركز للطلب. طلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم ا ركز عن توفير االعداد واالختصاصات ا ا

٨- في حـالة اشتراك اكـثر من مناقص في تـقد عطاء واحـد لتنفـيذ العقـد تكون مسـؤوليتهم تـضامنيـة تكافلـية في ذلك لتنـفيذه على ان
يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء.

واقع. ٩- احملافظة غير مسؤولة عن الية وصول مواد العمل الى ا
ثال لرب العمل ـعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفـيذ العمل باعتبارها  ـستفيدة مسؤولية الكشف الفني ا  ١٠- تتحمل الدائرة ا

قاولة. بعقد ا
 ١١- احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.

قدم على العـطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بـها التعليمات خالل سبعة ايام من قاول واجملهزين ا  ١٢- تلتزم الشركـات وا
كن قبولها. تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال 

صـنعة واجملـهزة داخل العراق لـلمشـروع مع مراعاة االلـتزام بالضـوابط السعـر والنوعـية اجملهزة  ١٣- تـكون االولويـة للمواد االولـية ا
طلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد ١٦١٣٥/٧/٤ في ٢٠١٧/٨/٣ . مدى مطابقتها للمواصفات ا

تعاقدة تعود الى صاحب العمل. واصفات التي تعدها اجلهة ا  ١٤- ملكية التصاميم واخلرائط وا
صادف ٢٠٢٢/٨/٣ الى العنوان التالي محافظة ذي قار -  ١٥-ان اخر يوم لتقد العطاءات نهاية الساعـة (١١) ظهرا من يوم االربعاء ا
قسم العقود احلـكومية في مقرها الكائن في النـاصرية  - االدارة احمللية - قرب مصرف الرشـيد  - فرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى هيئة االعمار
قـدمة بـالديـنار الـعراقي حـصـرا رقمـا وكتـابة وان يـوقع على جـميـع مسـتنـدات العـطاء وتـكون الـكتـابة سـابقـا) على ان تـكون االسـعـار ا
ـقاول مع ذكر الـعنوان الكـامل للشـركة ورقم الهـاتف والبريد واضحـة وخاليـة من احلك والشطب وتـكون جمـيع االوراق مختومـة بختم ا
قـاول بصـحته ويعـتبـر التبـليغ من خالله مـلزم واصـوليا وكـما يـقدم البـطاقـة التمـوينـية وما يـؤيد حـجبهـا وهوية االلكتـروني ويلـتزم ا
ـدنيـة وبطـاقة الـسكن وال يـسمـح التـقد عن طـريق البـريد االلـكتـروني وسيـتم فـتح العـطاءات بـحضـور مقـدمي العـطاءات او االحوال ا
ـتأخرة. واذا صادف يوم ة وسوف ترفـض العطاءات ا ثلـيهم الراغبـ باحلضور الى ديـوان محافظـة ذي قار - مبنى احملـافظة القـد
نـاقصة عطلـة رسمية فـيؤجل الى اليوم الذي يـليه على ان تقـدم العطاءات داخل ظروف مـغلقة ومخـتومة ومثـبت عليها رقم واسم فتح ا

ناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني. ا
توفرة. شروع من التخصيصات ا ١٦- تسدد احملافظة مبالغ ا
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رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ . استنادا الى قانون بيع وايجار أموال الدولة ا
تعـلن جلنـة البـيع وااليـجار في مـديريـة بلـدية الـعمـارة عن اجراء مـزايدة عـلنـية لـتأجـير (انـشاء
ـبينـة في ادناه والـعائدة الى دة ١٠ سـنوات) ا ـساطحـة  مخازن مـبردة ١٦٤٨/١٠ الـعوفيـة وبا
ـزايدة مراجعـة سكرتاريـة اللجـنة في مقر مـديرية بـلدية العـمارة فعلـى الراغب بـاالشتراك في ا
بلديـة العمارة خالل فترة (٣٠) ثالثون يومـا تبدأ من اليوم التالي لنـشر االعالن مستصحبا معه
التأمينات الـقانونية البالغة ان ال تقل عن (١٠٠ %) سنويـا وينادى للمزايدة في الساعة العاشرة
دة اعاله من تـاريخ النشر وعلى قاعـة مديرية بلدية والـنصف صباحا في اليوم الـتالي النتهاء ا
زايـدة عـطـلة رسـمـية يـكـون موعـدهـا اليـوم الـذي يـليه ويـتـحمل من الـعـمارة واذا صـادف يـوم ا
ـترتـبـة على ذلك مـن نسـبـة (٢%) مع جلب ـصـاريف ا ـزايدة اجـور الـنشـر وكـافة ا تـرسو عـلـيه ا
دنية وبطاقة السكن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدية العمارة خالل فترة (١٠) هوية االحوال ا
صـادقة الكـمـال اجراءات الـتعـاقـد االصولي وبـخالفه يـتحـمل االجراءات عـشرة ايـام من تـاريخ ا

زايدة. القانونية وال يجوز قطع الوصل في يوم ا
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لك ورقمه وقعنوع ا ساحةا مدةا
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عدة من قبل البلدية. ١- يكون البناء وفق للمخططات االنشائية ودراسة اجلدوى االقتصادية ا

٢- يكون البناء باشراف جلنة فنية.
باشرة بالبناء. ستأجر باحلصول على اجازة بناء اصولية قبل ا ٣- يلتزم ا

باشرة بالبناء خالل السنة االولى من تاريخ توقيع العقد. ستأجر ا ٤- يلتزم  ا
ساطحة سنويا على ان يتم مراجعة البدل كل خمس سنوات من تاريخ ابرام العقد. ٥- يتم استيفاء بدل ا
ساطحة في حال عدم التشييد خاللها يصادر ستأجر بتقد مبلغ ضمان للتشييد يعادل بدل ا ٦- يلتزم ا

شيدات الى البلدية دون مقابل. ساطحة الغيا ويؤول ما هو قائم من ا مبلغ الضمان ويعتبر عقد ا
٧- اي تعليمات ترد من الوزارة او جهة مختصة تعتبر شرطا من شروط التأجير.

ـطـالبـة بالـتـعويض والـلـجوء الى شـيدات الـى البـلديـة عـند انـتـهاء فـتـرة التـأجـير دون ا ٨- تؤول كـافـة ا
احملاكم اخملتصة.

اء والكهرباء والرسوم االخرى. ستأجر دفع اجور ا ٩- يتحمل ا
شكلة من مديريتنا. شيدات بنسبة (١٠٠ %) من اجناز العمل وحسب اللجنة ا ١٠- يتم جرد ا

زايدة. ١١- تتم معاينة موقع العقار قبل دخول ا
زايدة رفع التجاوز. ١٢- يتحمل من ترسو عليه ا

زايدة ب (٢٤) ساعة. ١٣- يتم القطع قبل ا
زايدة الى دائرة ضريبة ميسان لغرض التحاسب الضريبي. ١٤- يتم ارسال من ترسو عليه ا

-على الراغبـ باالشتراك جلب براءة ذمـة من الهيئة العامـة للضرائب / فدع ميـسان وبخالفة ال يسمح لة
رقم . م . ت ٣٢٧/٥ ق ٥ زايدة وحسب كتاب هيئة النزاهة / حتقيقات ميسان ا باالشتراك في ا

١

ت
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{ الـضـفـة الـغـربيـة (أ.ف.ب) اسـتـشـهد
شــابــان فـــلــســطــيــنــيــان وجــرح ســتــة
فـلـسطـيـنيـ آخريـن برصـاص اجليش
االســرائـيــلي خالل عــمـلـيــة نـفــذهـا في
مــديــنـة نــابــلس في الــضـفــة الــغـربــيـة
احملــتـلـة لــيل الـســبت األحـد حـســبـمـا
أعــلـنت وزارة الـصــحـة الـفــلـسـطــيـنـيـة
صـبـاح امس االحـد. وقـالت الوزارة في
بـيــان إن (الـشـابـ هـمـا بـشـار عـزيـزي
( 25عــامـا) وقــد أصــيب بـرصــاصـة في
الــصـدر وعـبــد الـرحـمن ســلـيـمـان ( 28
عـــامـــا) الـــذي اصـــيب بـــرصــاصـــة في
الـرأس). واضافت أن (ستة فلسطيني
آخرين جرحوا في العملية بينهم اثنان

في حالة اخلطر).
وأعـلـن اجلـيش اإلسـرائـيـلي أنه (يـنـفـذ
عــمــلـيــة في مــديــنـة نــابــلس بـالــضــفـة
الـغـربـيـة من دون أن يـعـلق عـلـى الـفور
عـلى سـقـوط قـتلى وجـرحى). لـكـنه قال
فـي بيـان إن (تـبادال الطالق الـنـار جرى
ـشـتـبه بـهم والـقـوات ــسـلـحـ ا بـ ا

االسرائيلية).
وذكـرت مـصـادر امـنـيـة فـلـسـطـيـنـية أن
(اجلـــيش االســـرائـــيـــلي شن عـــمـــلـــيــة
عـسكـريـة بحـثا عن مـطلـوب مـسلـح
ة في مـديـنـة نـابلس في الـبـلـدة الـقـد

حيث وقعت اشتباكات مسلحة).

مـن جـــهــــته حتــــدث الــــهالل االحــــمـــر
الــفـــلــســطــيــني عن  19جـــريــحــا خالل
الـعملـية العـسكريـة االسرائيـلية بـينهم
عـــشــرة اصـــيــبـــوا بــالـــرصــاص احلي
وأربــعــة بــشــظـايــا رصــاص وخــمــسـة

أصيبوا في سقوط وحروق .
نظمة ودان ام سر اللجنة التنفيذية 
الـتـحـرير الـفـلـسطـيـنـية حـسـ الـشيخ
الـعملية العـسكرية االسرائيـلية معتبرا

ة. أنها جر
مـــنــذ أواخـــر آذار/مــارس تـــشن قــوات
األمن اإلسـرائيلـية عمـليات شـبه يومية

في الــضــفــة الــغــربــيـة بــعــد ســلــســلـة
هـجــمـات شـنـهـا فـلــسـطـيـنـيـون وعـرب
إســرائـيــلـيــون في إسـرائــيل والــضـفـة
الـغربية قتل فيها  19شـخصا معظمهم
.  خالل هذه العمليات التي دني من ا
قــام بـهـا اجلـيش اإلســرائـيـلي قُـتل 52
فـلسطـينيًـا على األقل وثالثة مـهاجم
مـن عـرب إسـرائـيل بــعـضـهم  أعـضـاء
ـسـلــحـة ولـكن أيـضًـا في اجلــمـاعـات ا
ن فـيهم الصـحافيـة في قناة مـدنيون 
اجلـزيـرة الـقـطـريـة شـيـرين أبـو عـاقـلـة

. التي كانت تغطي عملية في جن
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{ أوديــــــســــــا - وكــــــاالت - واصــــــلت
أوكــــرانــــيــــا جــــهــــودهــــا امـس األحـــد
السـتئناف تصـدير احلبوب من أوديسا
ومـوانئ أخرى علـى البحـر األسود بعد
هـجوم صاروخي أثـار شكوكـا بشأن ما
إذا كـانت روسيا ستلتـزم باتفاق يهدف
ي إلـى تــخــفــيـف نــقص الــغـــذاء الــعــا

الناجم عن احلرب.
ــيـر وأدان الــرئـيـس األوكـرني فــولـود
زيــلـيــنـسـكي الــهـجــمـات عــلى أوديـسـا
ووصـفها بأنـها "بربريـة" صارخة تثبت
ـكن الـثـقـة في موسـكـو لـتنـفـيذ أنه ال 
اتـفـاق يوم اجلـمعـة الـذي توسـطت فيه

تحدة. تركيا واأل ا
ولــــكن وزيــــرا في احلــــكـــومــــة قـــال إن
االســتــعــدادات الســتــئــنــاف شــحــنــات
احلـــبــــوب جـــاريـــة ونـــقــــلت مـــحـــطـــة
سـوســبـيـلن الـتـلـفــزيـونـيـة األوكـرانـيـة
الــرسـمـيـة عن اجلـيش األوكـراني قـوله
إن الـصـواريخ لم تلـحق أضـرارا كبـيرة

يناء. با
 الــتــرحــيب بــاالتــفــاق الــذي وقـعــته
مــوسـكـو وكــيـيف بـاعــتـبـاره انــفـراجـة
دبــلــومـاســيــة سـتــســاعـد فـي احلـد من
ية ولكن مع ارتـفاع أسعـار الغذاء العـا
دخـول احلـرب شـهـرها الـسـادس الـيوم
األحــد لم يـظــهـر مــا يـشـيــر إلى تـراجع

حدة القتال.

وعـــلى الـــرغم مـن أن ســاحـــة الـــقـــتــال
الـرئـيـسـيـة كـانت فـي مـنـطـقـة دونـباس
الــشـرقــيـة قـال زيــلـيــنـســكي في شـريط
مـصور بُث في ساعة مـتأخرة من مساء
الــسـبت إن الــقـوات األوكــرانـيــة تـدخل
"خــطـوة بــخـطــوة" مـنــطـقــة خـيــرسـون

احملتلة بشرق البحر األسود.
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ــــــتــــــحــــــدة واالحتــــــاد وأدانـت األ ا
تحدة وبريطانيا األوروبي والواليات ا
انيا وإيطاليا بقوة قصف أوديسا. وأ
تـحـدة قد قـالوا وكـان مـسؤولـو األ ا
يـوم اجلمعـة إنهم يأمـلون في أن يدخل
االتــفــاق حـــيــز الــتــنــفــيــذ في غــضــون
أسابيع قليلة. وأظهر مقطع مصور بثه
اجلــيش األوكـراني رجـال اإلطـفـاء وهم

يكافحون حريقًا في زورق مجهول.
ولم تـتـمـكن رويتـرز من الـتحـقق بـشكل
ــقـطـع أو تـاريخ مــســتــقل من صــحــة ا
تــصـويـره. وقــال وزيـر الـدفــاع الـتـركي
ــسـؤولــ الـروس الــيــوم الـســبت إن ا
أبـلغوا أنقرة بأن موسكو "ال عالقة لها"
بــالـهـجــمـات الـتي تــعـرض لـهــا مـيـنـاء

أوديسا األوكراني.
ولـم يـــتــــضـــمن بــــيـــان وزارة الــــدفـــاع
سائية الـروسية أو اإلفادة العسـكرية ا
الــيـوم عـن تـطــورات احلـرب أي إشـارة

إلى قصف أوديسا.

ولـم تـرد وزارة الـدفـاع الـروسـيـة حـتى
اآلن عــلى طـلب من رويــتـرز لـلـتــعـلـيق.
وذكــرت قـيــادة الـعـمــلـيــات اجلـنــوبـيـة
األوكـرانـيـة أن صـاروخـ روسـي من
طـراز كاليـبر أصابـا منطـقة بهـا محطة
ضـخ في مـــيــنـــاء أوديـــســـا وأن قــوات
الــدفـــاع اجلــوي أســقــطت صــاروخــ
ـتـحـدث آخــرين. وقـال يـوري إجــنـات ا
بــاسم الـقــوات اجلـويـة األوكــرانـيـة إن
صـواريخ كروز أُطلقت مـن سفن حربية
فـي الـبــحــر األســود بــالـقــرب من شــبه
جزيرة القرم. ونقل تلفزيون سوسبيلن
في وقـت الحق عن ناتـالـيـا هومـيـنـيوك
ــتـحـدثــة بـاسم الــقـيــادة الـعـســكـريـة ا
اجلـنـوبيـة ألوكـرانيـا قـولهـا إن مـنطـقة
ـيـنـاء لم تـتـعرض تـخـزين احلـبـوب بـا
لـلـقـصف. وقـال مـاكـسـيـم مـارتـشـيـنـكو
حــاكم مـنـطـقـة أوديــسـا "لألسف هـنـاك
جــرحى. تــضـررت الــبــنـيــة الــتـحــتــيـة
لـلـمـيـنـاء". لـكن أولـكـسـنـدر كـوبـراكوف
وزيـر البنية التحتية قال على فيسبوك
"نــــواصل االســــتــــعــــدادات الـــفــــنــــيـــة
نـتجات الزراعية السـتئناف صادرات ا
من مـوانئنـا".ومثل قصف أوديـسا على
مــا يــبــدو خــرقــا لــشــروط اتــفــاق يـوم
اجلــمــعــة والــذي من شــأنه أن يــسـمح
ـرور آمن من وإلى أوديسا وميناءين

أوكراني آخرين.

gOł∫ عناصر من اجليش اإلسرائيلي في الضفة الغربية بغداد
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ـهـمةِ يـعـتـمـدُ بالـدَّرجـةِ األسـاس علـى العـمل بـروحِ الـفـريقِ إذ يجبُ أن جنـاحُ ا
هاراتِ عارفِ وا ـتبنيـاتِ واألهداف وتكامل بـا يكـونَ هناك تفـاهم واتفاق على ا
واخلبـرات وتكاتف وإصرار على حتقـيقِ الرُّؤى من خاللِ العملِ بجدٍ وإخالص
شـاريعِ لـتحـقـيق أفضـل النـتـائجِ بأقل كـلـفةٍ وأمـانـةٍ ودقَّةٍ في تـنـفيـذِ الـبرامـجِ وا
هـمَّة وأقصـر وقتٍ وأعلى جـودة. هـنا ال بـدَّ من االفصـاحِ عن أهـميـة وخطـورةِ ا
ا حتمـلهُ حقائبُ الوزراتِ من مـلفاتٍ شائكةٍ احلكـوميةِ للفـريقِ الوزاري القادمِ 
ومعقدةٍ وحرجةٍ إذ حتتاجُ إلى فكرٍ وجهدٍ وخبراتٍ ومهاراتٍ استثنائيةٍ من جهةٍ
ـواقفِ ـشـكالتِ وا ـعـامل مع ا وقـدرةٍ عـالـيـةٍ عـلـى الـقـيـادةِ واتـخـاذِ الـقـرارِ والـتـَّ

الطَّارئة واألزمات من جهة أخرى.
هنا ال بدَّ من التأكيد أن النَّجاحَ احلكوميَّ القادم يعتمدُ على: 

ـنـصبِ رئـيـسِ الـوزراءِ الـذي يـجبُ أن يـتـمـتع ـنـاسبِ  ـخص ا 1- اخـتـيـارُ الـشـَّ
بقـدرةٍ عالـيةٍعـلى قيـادةِ الفـريقِ الـوزاري ويكـون االختـيارُ وفقِ مـعايـيرِ واضـحة

رحلةِ القادمةِ. ومسؤولة تتناسبُ ومتطلباتِ ا
ـعارفَ وخـبراتٍ ومـهاراتٍ 2- اختـيارُ الـفَـريقِ الوزاري الـذي يجبُ أن يـتمـتعَ 
في القـيادة واتـخـاذِ القـرارِ ولعب وتـوزيعِ األدوار وفقَ مـعايـيـرَ واضحـةً ودقيـقةً

. ومسؤولةً تتناسبُ وملفاتُ احلقائبِ
3- اخـتــيــارُ رئـيسُ الــوزراءِ والـفــريقِ الــوزاري يـجـب أن يـراعي بــشــكلٍ دقـيقٍ
االنسـجامَ والتَّـكاملَ والتَّـفاهمَ والـتَّكاتف واالسـتعدادَ الـتَّام لـلعملِ بـروحِ الفريقِ

لضمانِ الصمودِ واالستمرارِ والنَّجاحِ.
ـشكالتِ 4- إعـدادُ بـرنـامجٍ حـكـوميٍّ بـأهـداف رشيـقـةٍ ومـرنـةٍ ومـثـمـرةٍ تـعـالجُ ا
احلالـيةِ وتلبي احلاجاتِ الـضروريةِ للمـجتمعِ ويؤسسُ لنـظامٍ اقتصاديٍّ وأمني
وزراعي واجتماعي مستدامٍ من خاللِ االهتمامِ واصالحِ
ـأكـيـدِ عـلى عـلــيمِ والـصـحـةِ والــقـضـاءِ والـتـَّ ربـيــةِ والـتـَّ الـتـَّ
انِ إمـكـانـيـة مـراقـبـةِ الـبـرنـامجِ احلـكـومي من قـبلِ الـبـر
نـظماتِ الـرَّقابـيةِ األخرى واجملـتمعِ من خاللِ متـابعةِ وا

ُحاسبةِ. ِ وا التَّنفيذِ للتَّقو

من عجائب الـعملـية السـياسيـة بالعـراق اخلاسر يـلعب دور الفـائز باالنـتخابات
ويفـرض شروطه على شركـائه بالعـملية الـسياسـية وهذا ما يـجري االن بالبالد
وكل ذلك بـسـبب عـدم وجـود تـفـسـير واضـح لقـانـون االنـتـخـابـات حـيث اليـوجد
قانون بـأن الكتـلة االكبر تـشكل بعد انـتهاء االنتـخابات حيث نص الـدستور بأن
الـقـائــمـة الـفـائـزة هي مـن تـشـكل احلـكـومـة وان فــشـلت الـقـائـمــة الـثـانـيـة تـقـوم
بـتـشكـيـلـها  لـكن بـالـعـراق كل شيـئ مخـتـلف تـمامـا عن كـافـة دول ألـعالم وذلك
بسبـب سياسيو الصدفة الذين يحكمـون العراق وسط فتاوى سياسية الشرعية
قـانــونـيـة لـهـا بــتـاتـا  االن حـيث هــمـهم االكـبـر والــوحـيـد  مـصــاحلـهم احلـزبـيـة
والــشـخـصــيـة والـتي طـغـت عـلى مـصـلــحـة الـبالد الــعـلـيـا وبــسـبب كل ذلك من
الـطـبيـعي ان يـولد لـنـا فوضى سـيـاسيـة عـارمة وانـسـداد سيـاسي ايـضا ومـنذ
االطاحـة بالنظام البـائد والى اليوم هذه الـقوى السياسيـة بوادي والعباد بوادي
اخر  حـيث هم بعـيدين كل الـبعـد عن طموحـات وتطـلعـات الشـارع العراقي ولم
ة ايضـا للعراقـي ولم يشرعوا يستـطيعوا تـوفير العـيش الكر واحلياة الـكر
ـريـر  الـذي يـعـيـشه الـعـراقـيـ ال نـعـلم الى اين قـوانـيـ تـتـنـاسب مع الـواقع ا
ذاهبـ بالعراق والعراق االن في مـنزلق خطير وذلك بـسبب عدم وضوح قانون
االنتخـابات ومن يتحمل عـواقبها سياسـيو الصدفة حيث كل مـنهم يعزف للياله
وال يهـمه مصلحـة البالد والعبـاد و بعد ان كان الـعراق في العقـود السابقة من
اجمل بـلـدان الشـرق االوسط اصـبح االن بلـد اليـصلح لـلـعيش اخـطـر بلـد على
نظـمات الدوليـة خالل فترة حـكمهم حيـاة الصحـفي وذلك وسط احـصائيـات ا
واالخـفـاقات الـسـياسـيـة في ادارة شؤون الـبالد والـعبـاد مـستـمـرة وليـست لـها
بدايـة وليـست لهـا نـهايـة كان من االجـدر بهم بـعد كل ذلك تـقد
استقالة جماعية مع اعتذار للشعب العراقي عن ماحصل
لكـي يفسح اجملال لـغيرهم في حكم الـبالد اتقوا الله مع
الشـعب وكفـاكم انانـيـة لسـلطـة وضعـوا ب اعـينـكم  ما
حــصل  لالنــظــمــة الـدكــتــاتـوريــة الــســابـقــة ومــاذا كـان

مصيرها 
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سألت نفسي عن الـسعادة فأجبت عـنها في مقال سـابق أسميته السـعادة حلظات بيد
أنى وجـدت أن اجلواب ال يـكفي فـتوجـهت لألصدقـاء اسأل فـسألت: هل الـسعـادة غنى

ال? هل السعادة اكتفاء? أم بعد حرمان ارتواء. ا
ال يشغـلنا حتى ظننا انه الرزق كله ونسينا إن كل ما عندنا هو رزق متاح وكرم ما فا
ب صحة وفـراغ وزوج صالح(ــة) وأبناء ال يـأتيك منهم إال خيـر السلوك أو عكس كل
نصب ال واجلـاه وا ا ذكـرته في مقال مـيزان الذهب في فـقرة ا هـذا فنجـد استيـقاظ 
ومن حـاز كل هـذا فهـو امـتحـان في الـزيادة والـنقـصـان فرب خـيـر في حجب مـا نـظنه

خيرا.
أتتني أجوبة من وأخواتي وإخوتي وأبنائي جتاوزت احملددات

((اكتفاء أن جتد شـيئا ما بانـتظارك القنـاعة رضا الله ومحـبة الناس أن حتظى بكل
ما يريح جوارحك))

اإلنـسان ثنائيـة سواها الله للحـياة الدنيا عـندما تلتحم الـنفس باجلسد فـيبشر احملمول
ا ولد باني هنا ومع هذه الثنائية ثنائية النجدين. احلامل والوالد 

شاعر التي حتركها االثنت والتي ستطالبك الـغريزة وستطالبك احلاجة وستطالـبك ا
قد ال تـستطـيع تفسـيرها أحـيانا رغم أنك سـتدخل باب الـفساد إن اسـتجبـت لها سواء

ختصر الكالم. ال أو الغرائز بعمومها واحلاجات  بدوافع الهوى وا
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هل االكـتفاء سيـسعدك? وفق قواعـد مجتمـعنا احلاجـات وإشباع الغـرائز دون أن تكون
ـا أسس لـلـكـيـنـونـة عن طــريق سـلـيم ال تـأتي بـالـســعـادة الخـتـراق قـيـمـة أو عــرف ور
ا ال ينال وفق القانون أو قواعد العرف أو الدين والذات أو على األقل فـساد لواقعك 

فاالكتفاء اذًا إشباع وليس سعادة.
ولعـلك تذهب إلى بـيتك فتـجد ما حتـتاج وما كـنت تأمل سـواء بتحـقيق امنـيه في فكرك
أو تـواصل مع أهل أو حـبـيب; بيـد أن حتـقيـق هذا هـو شـعور عـبـور احلالـة من اخلـيال
إلى الواقـع وهي حالـة مفـاجـأة وانبـهار قـد تالمس مـعنـى السـعادة الـلـحظـية لـكـنهـا قد
ـسـألة تـكـون لـها نـتـائج سـلـبيـة ألنـهـا سـتـفقـد ضـرورة مـعـاجلة اإلنـسـان عـقـلـيا لـتـلك ا
ن سيمن عليك بها أو تبقى في ر طالب لزوج غير صالح أو قبول هدية  وبالتالي قـد 

حدود سعادة اللحظة التي ال نستطيع احلكم على مخرجاتها.
أما رضى الله والنـاس فاألولى سعادة في حيـاة أخرى ال حتسها في الدنـيا واحلقيقة
أن تلك احلياة هي احلياة السعيدة وفق معتقدات األديان وأما رضى الناس فهي غاية
ال تـدرك تمـتدح لذات الـفعل وتذم له فـالبحـث عن هذا قيـد وهم ال يصل بك إلى رضاك
ا نوع كن أن يوصـف به فهو لـيس سعـادة وإ ومـبتغـاك وال لقـناعـتك وال ألي وصف 

من الرضا في حتقيق الذات.
ـعنى أن حتـظى بـكل ما يـريح جـوارحك ذلك كـمـثل االكـتـفـاء في ظـاهر الـقـول لـكن بـا
ـتـصوفـة هـو األدب لتـلك اجلـوارح وكفـهـا عمـا جتـترح إن اجـترحـت بغـير الذي تـتـباه ا
ن فـهم وليس من اتـبع وأطاع آدابه وحقه وهي في احلـقـيقـة منـطلق لـفـكرة الـسعـادة 
وغالبا ما تفشل في حتقيق هذا وتذهب إلى القناعة وكمعنى أوضحناه واالستسالم. 
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آمالـنا أطول من عـمرنا وقدراتـنا لذا لـو فكرنـا وتأملنـا سنجـد أن أكثر مـا يريح النفس
هي ثالث العـمل والـعطـاء فهـي تكـامل وتمـهـيد لـطريق اجلـنـة عنـد طالـبـيهـا والسـعادة
(بـاالستـغنـاء) حتـرر اإلنسـان من سطـوة الـغريـزة وضغط احلـاجـة. والرغـبة بـاقـتنـاء ما

كن تركه.
لـكن هـذا مـالم يـتـولد عـزمه وتـدعـمه اإلرادة يـصـبح كالمـا كـغـيـره طوبـاويـا فـالـسـعادة
تـمـاهي اإلنـسـان وسـ الـكـون وفـهم حـركـة احلـيـاة بـطـلب األمـور دون إحلـاح أو تـبـني
ـا يـدور في الذهن دون تـوفر لـوازمه فيـــبني الـوهم عشه; األفكـار اجلانـحة أو الـسعي 
وذا ليس بـاألمر الـيسـير مع ضعف اإلنـسان أمـام عوامل تكـوينه ويـبقى احلل فـيما لم

يقال.
اإلنسـان ال تـطـفئ غـريـزته إال وفق سـ خـلـقه حـيث تهـدأ بـعـضـهـا وتـثـور أخرى ومع
ن فقد السيادة انخفاض غريزة النوع تعلو غريزة حب البقاء التي هي مآل كل غريزة 

والتملك وغيرها.
قد تـريد إنسـانا لقـربك ولكن ال تطـال هذا فأمـامك الم مستـمر أو استـغناء عـقلي يحول
ـنظومـة العقـلية لـدرجة استـعمارها مجرى غـريزة النـوع وما تطـلقه من مشـاعر حترك ا
فتجد مـا تريد ال يفارقك في خـيالك وان أبعدته عـنك السنون والـزمكان فال عالج لهذا

إال باالستغناء هنا يعود التوازن لنفسك.
ا للـتوازن الذي حتدثه هذا تـفسير يبدو وهكذا تفسـر األمور باالستغنـاء ليس لذاته وإ
مـقنـعـا لتـعريف الـسـعادة الـتي ستـبـقى سؤاال كـبيـرا في دار األرض الـتي نشـأت كدار
ابـتالء وغـيـاب الـعزم فـسـعـادة الدنـيـا هي حلـظـات التـوازن الـنـفسـي واللـحـظـات ليس

ا هي موطن االطمئنان. الزمن وإ
البد أن نـفكر ونـحن نسعى أن الـفرح قـد يأتي بلـحظة سـعادة ال يـستعـيدها تـذكرها إال
تأسيا وان األلم تـستعيده الذاكرة بألم وحسرة فنحرص أن النترك األلم عند اآلخرين

ونحن نبحث عن سعادتنا.
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أربيل 

اســتــعــداده لــعـمل اخلــيــر ومــكــافـأة
اإلحسـان ألن عقـيدة االنـتقـام جتذّرت
فـي نـــفـــسه حـــتى أضـــحـت تـــقـــتــرن
بـسـعـادته عـكس ردّ اجلـميـل والعـمل
الـــصــالح الــذي أفـــضى عــبـــئــا ًعــلى
كاهـله وهـذا يشـكّل عـائقـاً أمام تـقدم
اجملـــتـــمع وتـــطـــوره وكـل مـــجـــتـــمع
يـتـوقف عن الـتـطور والـتـقـدم يـعـتـبر

في حكم التخلف حضارياً .
هــنـالك دائــمــاً نـور في آخــر الــنـفق 
والبد من دعوات إصالحية لـلمجتمع
الـذي يـلـزم بـالـضـرورة إصالح الـفرد
الـذي يـتشـكل مـنه اجملـتـمع  ويـتـأثر
أحدهما بـاآلخر سلبـاً وإيجاباً  ومن
مــتـطــلـبــات إصالح اجملـتــمع تـوفــيـر
األمن واألمـان والـسالم الـداخـلي ب
األفراد والعمل عـلى اإلصالح الفكري
ــعــرفــة احلق والـعــمل به والــعــقـلي 
والـــتّــواصُل بــ الــنـــاس لــتــحــقــيق
ــــكن ـــنــــشـــودة وال  الـــســــعــــادة ا
لـلــمـجـتــمـعـات أن تــعـيش بـسالم من
دون الــقــيّم اإلنــسـانــيــة وعـلــيــهـا أن
تـــتــــأقــــلم مع الــــواقع الــــســــائـــد في

التـــطور والتنوع .
إلى مـتى سيـنـتظـر اجملتـمع الـعراقي
ـديـنة رجالً فـاضل يـأتي من أقـصى ا

ناصح أم يدعوهم :
ـــعــرفــة  يــاقـــوم اتــبــعـــوا الــعـــلم وا
إلصالح مجتمعكم وصالح أنفسكم .

سـاواة والرحـمة والـعمل الـصالح وا
.

إكـــراه الــفـــرد في اعـــتــنـــاق األعــراف
ـا الــقـيّم والــتــقـالــيـد وتــبــنـيــهــا دو
اإلنـسـانيـة ال يـدع مـجـاالً لـلـشك لـعُقم
اجملـــتــمـع وإجــهـــاض أيــة مـــحــاولــة
لـتـقـدُّمه وتـغيـيـره من مـعـقّـد مـتوارث
نح الـفرد كامل إلى مدني مـتحضّـر 
احلريـة في اختيـار مشـيئـته ورغباته
ـفروضـة عليه من بعـيداً عن القـيود ا
قِبل اآلباء واألجداد "قالـوا حسبنا ما
وجدنا عـليه آبـاءنا" قال تـعالى (أولو
كــان آبــاؤهم ال يــعــلــمــون شــيــئـاً وال

يهتدون) .
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إن عـدم فـهـمهـم واستـيـعـابـهم لـكـلـمة
احلق الـذي هـو الـوجـود الـقـائم عـلى
عـرفة القـيم اإلنسـانـية إلتـباع سـبل ا
لإلهــداء إلى هــذا احلق يُـجــرّدهم من
احلريـة الـفكـريـة والتـحـرُّر من اجلهل
ط حيـاتهم يخلق الذي يهيـمن على 
جــيـالً أجــهل مــنــهـم  وأضلّ ســبــيالً
ومـجـتـمعـاً مـلـيـئـاً بـاألكـاذيب  مـبني
ــعـلـومـات اخلــاطـئـة واألوهـام عـلى ا
اخليـاليـة غير الـواقعـية  يـنتـشر فيه

اإلثم والضالل والظلم .
لــقــد مــنــحــنــا الــله األضــداد (اخلــيـر
والـشــر) من أجل االخـتــيـار ومن دون
احلـرية يـنـعـدم اخلـيار  فـكـلـما زادت

بحثاً عن السعادة دون جدوى نتيجة
إحــســـاسه بـــالــعـــقــدة الـــدونـــيــة في
الشُّعور بالنـقص والعجز االجتماعي
الـذي يــؤثـر عــلى سـلـوكـه يـقـوده إلى
ــة الـــتــعـــصـب والـــضـــيـــاع واجلـــر
وكــراهـــيــة األخ ألخــيه والـــرغــبــة في
فـنــائه (عـقـدة قــابـيل) . يــقـول فـرويـد
ــشــاعـر مــؤسـس عــلم الــنــفـس " إن ا
ـا نــائـمـة ـكــبـوتـة ال تــمــــــــوت وإ ا
ومـــدفــونـــة وهي عــلـى قــيـــد احلــيــاة
وحــيــنــمـا تــخــرج لـلــحــيـاة ســتــكـون
بـطــــــــريـقــة مـرعـبـة وشـنـيـعـة" ومن
فارقـات إن هذا اجملتـمع السوداوي ا
الــعـدمي هــو األكـثــر مـواســاةً لـلــفـرد

ستسلم له . ُحبَط ا ا
هـذا اجملتـمع الـذي يـحـكم عـلى الـفرد
قبل أن يسـمعه ويفـهمه مجـتمع قاسٍ
ال يرحم  وال يـؤمن بالقـيم اإلنسـانية
ـــوروث والـــشــعـــائــر  مــتـــمــسّـك بــا
متجـاهل القانـون اإلنساني األخالقي
ــوروث الــقــد من الــعــادات  هــذا ا
دركات والتقـاليد أُحـكِمَت طوقـاً من ا
تـواتـرة عُرفـاً في اجملـتمع  وقـيّدت ا
حــريـة الــفـرد لــدرجـة تـقــديـسـه لـهـذه
ـــدركـــات الـــتي تـــوارثــهـــا شـــعــوب ا
ـاً  وتـقلّـدهـا جـيالً بـعد ـنـطقـة قـد ا
جــيل وال تـمت بــصــلـة وال تُــقـارَن مع
الــقــيّم اإلنــســانــيــة الــذي هــو تــقـوى
اإلسالم مـن اإلحــــــســـــــان والــــــعــــــدل

والـفـكري وابـتـعـاد الـنـاس عن الـقيّم
االجـتـمـاعـيـة وانـحراف الـبـعض في
ــــســـيـــئـــة لـــلـــواقع ـــارســـاتـــهم ا
تحـضر  تعـتنق أغلب اجملـتمعات ا
الـــشـــرقـــيــــة والـــعـــراقـي عـــلى وجه
اخلـــصــوص مـــا يــســـمّى بـــاألفــكــار
الـعـدمـيـة والـسـوداوية الـتي تـرفض
الـــنـــواحي واجلـــوانـب األســـاســـيــة
ـعـرفـة والـقيّم) لـلـحـياة والـوجـود (ا
يــدفع بــالـفــرد الــعــراقي إلى الــيـأس
واإلحبـاط نـتيـجـة دوام الصـراع ب
ميوله ورغباته وعـدم حتقيق غاياته
ــنــشــودة في احلــيــاة فــيــمــيل إلى ا
الـــغـــرائـــز (رغـــبـــات غـــيـــر واعـــيــة)
وتـفضـيـلهـا عـلى الـشهـوات (رغـبات
واعيـة) هذا التـناقض والـصراع ب
(األنـا ) تــفـضي إلى مــرارة الـشـعـور
بــاخلـذالن وســوء األقــدار فـيــتــخـبط

تـتـقـدّم األ بــتـحـضّـر مـجـتـمـعـاتـهـا
وعــــلـــــو شــــأن أفـــــرادهــــا  وتـــــراكم
ــة يـقــيّـد  ويــكـبّل ــوروثـات الــقـد ا
الفـرد في سعـيه الرتداء ثـوب احلرية
والتحـرّر من القيود والـعُقد اخملـتلفة
الــتي يــعـانـي مـنــهــا وخـاصــة عــقـدة
الـذنب في الـشــعـور بـاخلـزي والـعـار
واخلـجل من الـذات نـتـيـجـة الـصـراع
الــداخـــلي بــ (أنــا واألنــا الــعــلــيــا)
وجدلية العالقة ب الوعي اخلارجي
ـحــيـطه واألخالقي - عالقــة الـفــرد 
ـنـطق والـضـمـيـر والواقع- مـراعـياً ا
من جـــــهــــة وصـــــراعه مع (الـــــهــــوا)
تـمثل بـالرغـبات والـغرائز الالوعي ا

كتسبة. كبوتة الفطرية منها وا ا
إن اتّـسـاع الـهـوة بـ الـفرد والـواقع
الذي يـعيـشه أدّى إلى إفراغ اجملـتمع
الـــعـــراقـي من مـــحــــتـــواه الـــقِــــيَـــمي

عرفة احلرية في اجملـتمعـات زادت ا
 إن الـعصـبـيـة القـبـلـية واالسـتـبداد
ـتسلط بـبراثن الـتخلف العشـائري ا
يــقـود اجملــتـمع لالنــهـيــار وطـغــيـان
اجلــهل وفــوضى الــقـتل والــفــسـاد 
يجب عدم منح الفرصة ألولئك الذين
يـــــريـــــدون اقـــــتالع جـــــذور األخالق
والقيّم اإلنـسانية الـتي تتشـكّل منها
ـعـرفـة والـتـقـوى  هـذه الـقـيم روحُ ا
خــــالـــدة ال تـــمــــوت عـــكس األعـــراف
ـا بـيـئة والـتـقـالـيد الـتي تـنـدثـر دو
وأرضــيــة مــنــاســبــة إلحــتــضــانــهــا

وتقبلها .
ـتحـضّرة ـتـقدّمـة ا في اجملـتمـعات ا
الـقـائـمـة أسـاسـاً عـلى الـقـيم الـعـلـيـا
لـإلنـســانــيـة يــقــدّم الـفــرد مــصـلــحـة
اجملتـمع عـلى مـصاحله الـشـخصـية
وفــيـه كلّ مــا يــوجـب تــقــدّم احلــيــاة
وتطوّرها وهذه اجملتـمعات ال تنظر
لـلــمـاضي والــتـاريخ إال في حــالـتـ
ا (أخذ العبـرة و كسب اخلبرة) دو
ــوروث كــأسـاس الــتــقـدم اعــتــنـاق ا

واالستمرارية.
ـتـخـلـفـة الـقـائـمـة أمًـا اجملـتـمــعـات ا
ــوروث الـــثــقــافي بــنــيـــتــهــا عـــلى ا
الشعبي والـتاريخي فنـجد الفرد فيه
يقدّم مصلـحته الذاتية عـلى مصلحة
ـرحـلـة الـقـيام اجملـتـمع ويصـل فيه 
بـــــاألذى والــــرد عـــــلـــــيه أكـــــثـــــر من
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األنبار

األكراد في جـانب ولهم حـلمهم األزلي
والـــســـنــة –الـــذين يـــســـيــرون خـــلف
اإلجمـاع الـعربي بـجـميع مـنـعطـفاته-
في جـانب آخـر ولـهـم مـشـاكـلـهم الـتي
ورثـوهــا وتـلك الـتــركـات الــتي عـانـوا
مــنــهــا بــســـبب الــقــســوة الــداخــلــيــة
واخلذالن اخلارجي. ونعـتقد أن الكرد
والـسـنــة لن يـكـونـوا حــجـر عـثـرة في
نطقة طريق أي مشروع إقليمي في ا
تلـكون وال عـنصر ببسـاطة ألنـهم ال 
من عـنـاصـر الــقـوة أو الـضـغط حـتى
ـــكـــنـــهم الـــتـــأثـــيـــر من خاللـه; أمــا
كن أن الشـيعـة فلـهم أوراقهم الـتي 
شاريع يشكلوا ضـــغطًا حقيقًا على ا
تلـكون السـلطة اإلقليـمية ألنـــــــهم 
في الـــعــراق ولــبـــنــان والــيـــمن ولــهم
نـــفـــوذهم فـي ســـوريـــا وفـــلـــســـطــ

وعـنـدهم جـمـاعـات مـســـــــلـحـة قـويـة
تــهــدد الـدول الــعــربــيــة الــتي تــدعـوا
لـلـتـطـبـيع مع إسـرائـيل وتـقف إيـران
ــا يــخــدم خــلـــفــهم داعــمًـــا حــقــيــقًـــا 
مـــشــاريـــعــهـــا وهــذا مـــا شــاهـــدنــاه
وسمعناه من الكـثير من قادتهم الذين
شاريع ومن يدعو يقفون بوجه هذه ا

لها.
وفي حال لم تـقـوم األطـراف الداخـلـية
العـراقـية بـحل خالفـاتـها مع هـشـاشة
ــطــروحــة وغــيــاب الــوعي احلــلــول ا
ــــصـــالح الــــســـيــــاسي وســــيـــطــــرة ا
الشـخـصيـة فإنه يـنـتظـره الـكثـير من
ـكن أن ــتـغــيـرات الــتي  األحـداث وا
تؤثـر عـلى شكل الـنـظام الـداخلي ألن
ـيـة بـدأت اخلـارطـة الـسـيــاسـيـة الـعـا
بالـتغـييـر الـسريع وفق إرادة مـصالح

القوى العظمى.

الــوقت احلــالـي الــكــثــيــر من األزمــات
ـستـوى الـسيـاسي وعدم سواء عـلى ا
تـألـيف حـكـومـة عـلى الـرغم من مـضي
أكـــثــر من ســـتـــة أشــهـــر عـــلى إجــراء
االنـتـخابـات الـنـيـابـيـة بـسـبب صراع
األطـراف الـسـيـاسـيـة علـى الـكثـيـر من
ستوى القضايا واالمتـيازات وعلى ا
االقــتـــصــادي فــإن الـــشــعب الـــعــراقي
ـدقع بـطالـة وتردي يعـاني من الـفقـر ا
اخلـدمـات وسـوء الـتـعـلـيم وزيـادةً في
عـدد نــفـوسه مع عــدم وجـود صــنـاعـة
كن وزراعة وغيـرها من األمـور التي 
أن تـــــســــاهـم في الـــــدخـل الــــوطـــــني
سـتوى األهم واألكـبر(األمـني)الذي وا
يؤرق احلكومـة العراقـية سواءً وجود
الـسالح لــدى الـكــثـيــر من اجلــمـاعـات
وحــتى الـعــشــائـر كــمــا يـزال تــهــديـد
داعش قـائــمًـا عــلى الــرغم من الـتــقـدم
الذي حتـققه الـقوات األمـنيـة العـراقية

في هذا اجلانب.
يـبـدو أن اإلدارة األمـريـكـية قـد صـحت
من سباتـها الـذي غطت به ولم تـكترث
لـلـمـشـاكل الـتي يـعـاني مـنـهـا الـعـراق
سؤول ـنطقـة عامة ألنـها ا خاصة وا
األول واألخـــيــر; فـــهـي الــتـي احــتـــلت
الــعـراق وحــلـت وزاراته ومــؤسـســاته
وجــاءت إلـــيه بــنـــظــام جــديـــد يــوافق
تطـلـعاتـها لـكن الـنتـيـجة كـانت عكس
ذلك وال يــهــمـــهــا ســوى مــصــاحلــهــا
ومصالح إسـرائيل وقـد شاهدنـا أنها
خــذلت الــســعــوديــة في حــرب الــيــمن
ـلـفات األخـرى وتـركت والـكـثـيـر من ا
مــــصـــر تــــعـــاني مـن آثـــار مــــلف ســـد
الــنــهـضــة واحلــرب الــوجــوديـة الــتي
تشنها أثيوبيا ضدها ولم تقدم الدعم

أهداف ومصالح يسعى إلى حتقيقها
لكن يبقى األبرز منـها هو ما جاء على
لــــــســـــــان رئــــــيس وزراء الــــــكــــــيــــــان
اإلسرائيلي(نـفتالي بيـنيت) الذي قال:
" ...أن الـــزيــــارة ســـاعـــدت عــــلى دمج
إسرائـيل في منـطـقة الـشرق األوسط"
أمـا من جـانــبه وزيـر دفـاعــهـا احلـالي
فقـد صـرح : " إن إسرائـيل تـريد حـشد
قـوة إقــلــيـمــيـة بــإدارة أمـريــكـيــة ضـد
ـــا ســيـــعـــزز قـــوة جــمـــيع إيـــران... 
األطـراف اإلقلـيـمـيـة...." وهـنـا يـتضح
هــدف احلــقـــيــقي لــلــزيـــار(الــتــطــبــيع
وإيـــران)بــــعـــد أن كــــثـــر احلــــديث عن
صالح حتالف شرق أوسطي تـدعمه ا
شتركة وهو ما تطمح له حكومة تل ا
أبــــيـب ألنه ســـــيــــضم أغـــــلب الــــدول
غرب ودول العربيـة( مصر واألردن وا
اخللـيج العـربي)فضـلًا عن دول عـربية
أخرى رحبت به بصورة غير مباشرة.
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يحتل العراق حيزًا كبيرًا في االهتمام
األمريكي ألنه البوابـة التي استطاعت
ـنطـقة وتنـفيذ من خالله الولوج إلى ا
مــــخـــطـــطــــاتـــهــــا وفق مـــصــــاحلـــهـــا
اإلستراتيـجية وهـذا جاء واضحًا من
(AUMF) خالل إعالن حالة الطوار
الذي جدده الرئيس بايدن فيما يتعلق

: بالعراق وقد علق عليه قائالً
" ....أن الــــقـــرار جــــاء من أجـل إعـــادة
اإلعمار وحفظ السالم وتطوير اإلدارة
ـؤسسات...." وهذا يُعد السياسية وا
تهديدًا حقيقيًا لألمن القوي األمريكي
أن القـرار لـيس جـديـدًا فقـد اسـتـعـمله
قـبــله الـرئــيـسـ (بــوش وتـرامب) في
الـــعــراق حتـــديـــدًا الـــذي يــعـــاني في

األمـريـكي في جـعـبـته تـتعـلق بـوضع
ـنـطـقـة وعالقـاتهـا مع إسـرائـيل في ا
لف النووي الدول العربية ومـسألة ا
ــسـلــحـة في اإليـراني واجلــمــاعـات ا
دعومة من النظام اإليراني نطقة ا ا
ي فـإن بايدن سـتوى الـعا أما عـلى ا
الـذي هــاجم الــنــظـام الــســعـودي في
أكثر من منـاسبة أمام وسائل اإلعالم
ــيــة أدرك أهــمـيــة الــدور الـذي الــعـا
ـمــلـكـة الــعـربـيـة ـكن أن تــقـوم به ا
الـســعـوديـة ال ســيـمــا وأن الـواليـات
ـتـحــدة غـارقـة فـي مـلـفــات خـطـيـرة ا
أخــــرى أبــــرزهــــا صــــعــــود الــــصـــ
والتهـديد الروسي لـلحلـفاء في أوربا
واآلثـار الـتي تـركـتـهـا أزمـة فـايـروس
كورونـا عـلى الـعالم ومـسـائل أخرى
كــثـيــرة مــنــهـا االحــتــبــاس احلـراري
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حـضـر قـادة دول اخلـلــيج إلى الـقـمـة
العـربـيـة األمريـكـية فـضـلًـا عن عاهل
ــــلك عــــبــــدالـــلـه والـــرئــــيس األردن ا
صري عبدالفـتاح السيسي ورئيس ا
مـجــلس الـوزراء الــعـراقي مــصـطـفى
الــكــاظــمي لــكل طــرف من أطــرافــهـا

اجـرى الـرئـيس األمــريـكي جـو بـايـدن
إجـــراء زيــارة إلـى مــنـــطـــقــة الـــشــرق
األوسط بـعـد الـدعــوة الـتي وجـهت له
ـلك سـلـمـان بن عـبـد الـعزيـز من من ا
ــقـــرر إجــرائـــهــا في( 16-13تــمــوز ا
الــقـــادم) بــحـــسب مــا أعـــلــنه الـــبــيت
األبـيض وتـتـضـمن الـزيـارة مـنـاقـشـة
لـفات الـكبـرى اقتـصاديًا العـديد من ا
وسـيـاسيًـا وأمـنـيًـا وتـتـعـلق حتـديدًا
بالـدول العـربـية ودورهـا في مواجـهة
ية الـتي نتجت عن أزمة الطـاقة العـا
احلرب الروسية األوكرانية وتهديدها
لـلـدول األوربـيـة وما تـرتـب عنـهـا من
أثـار خــطــيـرة أدت إلـى زيـادة أســعـار
يًـا عـما كـانت عـليـه سابـقًا النـفط عـا
والــيــوم وصـل ســعــر بــرمـــيل الــنــفط
الــواحــد إلـى أكــثــر من( 100 ) دوالرًا
ــا بــعــد أن شــهــدت أســعــاره أمــريــكــيً
انهـيـارًا خالل أزمـة كورونـا وهـذا ما
ـــواطـن األمـــريــــكي واألوربي جـــعـل ا
يعـاني من ارتـفـاع أسـعـار احملـروقات
بـعـد أن وصل سـعـر الـكـالـون الـواحـد
من الــــنــــفط في أكــــثـــر مـن خـــمــــســـة

دوالرات.
مــلــفــات كــثــيــرة يــحــمــلـهــا الــرئــيس

ـــطــلـــوب لـألردن الــذي يـــعـــاني من ا
مــشــاكل اقـــتــصــاديــة وأمــنــيــة عــلى
حــــدوده مع ســــوريــــا وفــــلــــســــطـــ
والعراق أما بـخصوص دول مجلس
الـتـعــاون اخلـلـيـجـي فـإنـهـا تــركـتـهـا
وحدها أمام التهديد اإليراني بعد أن
سحـبت الكـثيـر من منـظومـات الدفاع
اجلـوي مــنــهـا وأصــبـحـت في مـرمى
ـسيـرة التي الصـواريخ والطـائرات ا
تــطــلق عــلـيــهــا من الــيــمن وغــيــرهـا
مـستـهـدفـتًا مـنـشـآتـها احلـيـويـة; أما
اآلن فــإن أمــريــكــا شــعــرت بــأهــمــيـة
نـطقـة بعـد أن ظهـرت روسيـا بحـلة ا
ـــنـــافس اجلـــديـــد والـــصــ الـــتي ا
أربكتها بقوتهـا االقتصادية وسعيها

نحو القطبية الدولية.
لقد سبق العراق زيارة بايدن بإجراء
لــــقــــاءات مع مــــصــــر واألردن في آب
2020 واألخــرى في شـــهــر حــزيــران
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ذات طــبـيــعــة اســتـثــمــاريـة وأمــنــيـة
مــــــــشــــــــتـــــــــركــــــــة أو مــــــــا عــــــــرف
بـــمـصـطلح(الـشام اجلـديـد) ظاهـريًا
لـكــنه ذو أهـدف مــصـيـريــة مـشــتـركـة
أبعد من ذلك وحتاول الدول العربية
ـسار مسـاعـدة العـراق وعـودته إلى ا
الـــذي تـــريـــده ومن خـالل الـــدخل في
مـــــحــــورهـــــا الــــذي تـــــدعــــمه اإلرادة
األمريكـية والغربـية حتى تـتمكن من
التغـلب على واحدة من أهم الـعقبات
التي كانت تـقف في طريقـها لكن هل
مــا يــزال يــشــكل تــلك الــعــقــبـة الــتي

تعاني منها...?! 
اجلــواب هـو أبــدًا ألن الــعــراق بــلـد
ـا يـكـون وهو شـبه مـقسم أضعف 
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الــذاتــيــة الــضـــروريــة في كل جــوانب

احلياة اليومية.
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وتـــعــرف عـــلى انــهـــا مـــجــمـــوعــة من
هارات الـتي تعطي الـشخص القدرة ا
عـــلى االســـتـــعــمـــال االســـتـــراتــيـــجي
ــعــلــومــات عن طــريق لــلــبــيــانـــات وا
التـقنـيـات الرقـميـة وان اسـتعـمال اي
وسيلة رقمية يتم من خاللها الوصول
الى هــــدف مـــعـــ ظــــهـــر في االونـــة
االخـيرة مـفـهـوم الـتـحـول الرقـمي في
جــمـيع الــقـطــاعــات مـنــهـا الــصـنــاعـة
والـزراعـة والــتـعـلـيم وغــيـرهـا جـاءت
هـارات الرقمية في الـتعليم من فكرة ا
ـــعــزز خالل مـــصـــطــلح (الـــتـــعــلـــيم ا
بالتكنولوجيا) ويعتبر هذا النمط من
الـــتــعـــلــيم احـــد وســائـل اســتـــعــمــال
ـهـارات الـرقــمـيـة وهـو امــر مـبـتـكـر ا
لـلـوسائـل والتـقـنـيـات الـرقـمـيـة وهذا
هـارات يـوفـر االسـتـعـمال الـنوع مـن ا
االمـثل لـلــتـقـنـيـات الــرقـمـيـة من خالل
هارات الرقمية علم وتوفر هـذه ا ا
الــقــدرة واالمــكــانــيــة عــلى الــتــدريس
مستقبال في حال ان الكوادر التربوية
والــطـــلــبــة يــرغـــبــون في مــعـــرفــتــهــا
ويجيدون اسـتخدامـها وتكـمن اهمية
ـهــارات الـرقــمـيــة في سـوق الــعـمل ا
وحـتى في ابـسط االعـمـال نـحـتـاجـها
ـئــة) من وجنــد ان مــا يــقـارب (92 بــا
الـشـركـات تــتـطـلب مـســتـوى جـيـد من
هـارات الرقـميـة من العـاملـ لديـها ا
ـــتـــزايـــد عـــلى هـــذه وهـــذا الـــطـــلـب ا
ية هارات الرقميـة في االسواق العا ا
ـوظف جـاء من اجل تـمـكـ واثـبـات ا
نفسـة بالـعمل وزيادة فـرص احلصول
على الـوظـائف على الـعـكس من هوالء
ــهــارات الــذين يـــفــتــقــرون الـى تــلك ا

Æ©Kadhim, 2020) الضروية
ــهــارات الــرقــمــيــة نــحـو من فــوائــد ا
الـتـحـول الـرقـمي في عـمـلـيـة الـتـعـلـيم
والــتــعـــلم حــيث يــتـــوقع ان كل طــفل
سيـكـون قادرا عـلى اسـتعـمـال واجادة
ـهــارات الـرقــمـيــة بـشـكل اسـتــخـدام ا
ــــدرســـة كــــامل حـــ تــــخــــرجه من ا
رونة العالية في وبالتالي سيوفر له ا
الـتـعـامل مع مــتـطـلـبـات سـوق الـعـمل
الرقمية والتكنـولوجية مستقبال ومن
وشرات في االفق الـقريب هي حتول ا
ـزاولة عـلم عـبر خـدمات االنـتـرنيت  ا
عملـية الـتعـليم تقـليال لـلجـهد والوقت
والـكـلـفـة الالزمــة وان اهـمـيـة تـنـمـيـة
هـارات الـرقـميـة لـلمـعـلم بـاستـعـمال ا
نـصات الـتـعلـيمـية الـرقـميـة وتقـييم ا

ــــبـــــادرات لــــتــــحـــــويل بـــــعض من ا
الــتـطــبـيــقــات الـذكــيـة الـى مـنــصـات
تعليـمية افتـراضية واصبح الـتعليم
الــتـقــلــيـدي غــيــر قـادرا عــلى الــوفـاء
عاصرة تطلبات النظم التعليمية ا
والبـحث عن وسـائل جديـدة لـلتـعـليم
والــــتـــعــــلم وقــــد ســـاهـم الـــتــــطـــور
الـتـكــنـولـوجي - الـرقــمي الـهـائل في
حتقـيق الـتحـول الرقـمي والـذي خلق
واقعا معـاصرا في اعادة التـفكير في
منـظـومة الـتعـلـيم من حيث الـفـلسـفة
ـــــنــــاهج والـــــوســــائل واالهــــداف وا
     (Kadhim, 2020) الــتـعــلــيــمــيـة
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مصـطلح يشـير الى الـتفـكيـر بطـريقة
الوف والتفكير ابداعية خارجة عن ا
بشكل غير تقلـيدي كي تصبح معلما
نـاجــحـا في مــجـال عــمـلك يــسـتـدعي
االمـر الــكـثـيــر من االبـداع واالبــتـكـار
ويتـطلب مـنك امـتالك مهـارة التـفكـير
خـــارج الـــصـــنـــدوق واالبـــتـــعـــاد عن
ـــمــارســات ــعـــايــيــر وا االلــتـــزام بــا
التـقـليـدية وان تـكـون مبـدعـا ينـبغي
علـيك ان تـمتـلك الـقدرة عـلى اخلروج
بافكار خالقة وفـريدة من نوعها وان
ــرونــة عــالــيــة وابـداع تــســتـجــيب 
ـشـاكل الـتي ـواجـهـة الـتـحـديـات وا
تـواجه عــمـلك الـتــربـوي. وان واحـدة
مـن ادوات الــــتـــــفـــــكـــــيــــر االبـــــداعي
ــطـالـعـة واالبـتـكــاري هـو الـقـراءة وا
ـستمرة وهذا يـعني التعلم اليومية ا
ــســـتـــمــر الـــذاتي او الـــشــخـــصـي ا
ـنحـنا التـعـليم الـرسـمي احلكـومي 
االدوات الـالزمــــــة لـــــــكـي نــــــصـــــــبح
نـحنا متعـلمـ اما الـتعلم الـذاتي 
االدوات كـي نــــصــــبـح مــــبــــتـــــكــــرين
ومبدعـ في مجـاالت مخـتلـفة ومدى
احلـيـاة لـذا يـعـتـبـر الـتـعـلـيم الـذاتي
ــو الــفـرد جــزء حـيــوي وفــعــال في 
وتــطــوره ويــركــز عــلى بــنــاء الــوعي
ـهارات ـواهب وحتسـ ا وتطـويـر ا
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مــــنـــذ بـــدايــــة اجلـــائـــحــــة (كـــورونـــا
فــــايــــروس-19) قــــبـل عــــام ونــــصف
ــعــلـــمــون شــجــاعــة تــقــريـــبــا قــدم ا
وتصميم وابداع في مسـاعدة طلبتهم
ـر في حــيـاتـهم خالل اصـعب وقـت 
وجتـربـة كــورونـا قـد غــيـرت حـيــاتـنـا
كــبــشــر وغــيــرت طــريــقــة تــعــلــيــمــنـا
ــــرجح من هـــذه وتـــعـــلــــمـــنـــا ومن ا
الـــتــغـــيــرات الـــعــديـــدة (االيــجـــابــيــة
والسـلـبـية) بـسـبب اجلـائـحة قـد تـاثر
عــلى الــتــعـلــيـم والـتــعــلم لــلــســنـوات
الــعــشــرة الــقــادمــة بــالــتــالي يــكــون
ـعـرفـة الـتـســائل االهم هـنـا هــو: مـا ا
ـهـارات واالجتـاهــات والـقـيم الـتي وا
يحتاجـها طلبـة اليوم لتـطوير ازدهار
الــعـالم مــسـتــقــبال? وكـيــفــيـة تــنـمــيـة
ــهــارات ـــعــارف وا وتــطـــويــر هــذه ا
واالجتـاهـات والـقـيم بـشـكل فـعـال في

ستقبلية? النظم التعليمية ا
ــوســسـات تــاثــرا بـجــائــحـة واكــثـر ا
(كـوفـيد-19) هي مـوسسـات الـتـعـليم
في كـل انــــحـــاء الــــعــــالم حــــيث ادى
احلـجـر االجــبـاري الى انـقــطـاع اكـثـر
من( 1.6) مــــلـــيــــار طــــفل وشــــاب عن
ـئة ) من التـعلم اي مـا يقارب (80 با
ـدارس في كل ـلـتـحــقـ بـا الـطـلـبــة ا
انـحـاء العـالم (الـبـنك الـدولي 2020)
وعــلـيــة بــرزت االزمــة احلــالــيـة اوجه
الـــقـــصــــور او مـــواطن الــــضـــعف في
انظـمـة الـتعـلـيم التـقـلـيديـة والـتدريب
ــهــني والــتــقــني عــلى في اجملــالــ ا
ـي وخـصــوصـا دول الـصــعــيـد الــعـا
ا في ذلك انـخـفاض العـالم الـثالـث 
مـســتــويـات الــرقـمــنـة لــدى كـثــيـر من
عـلمـ لذا تـرتـبة اثـار سلـبيـة على ا
االطفـال والـشبـاب والـتي تـثيـر الـقلق
في مــرحــلـة اجلــائــحــة وهي خــسـارة
الـتـعـلم وزيــادة مـعـدالت الـتـسـرب من
ـسـاواة في الـنظم الدراسـة وانـعدام ا
التعلـيميـة ومن هنا بـدات العديد من

لديهـا اشتـراك انتـرنيت وعـليه قدمت
وسسات التعـليمية االمـريكية جهاز ا
حاسوب شخصي او خـدمة االنترنيت
ـتـلـكه في حـ جلـأت  الي طـالب ال 
دن االمـريـكـية الـى بث برامج بعـض ا
تـعـلـيـميـة عـبـر الـتـلـفـاز الـتـعـليـمي او

القنوات التعليمية.
 امـــا الــصـــ قــد جلـــات الى جتـــربــة
) ايــضــا من خالل (الــتــعــلـيـم الـطــار
تقـد خطـة تعـلـيمـية تـتضـمن تدريب
ــــعـــلـــيــــمن عـــلـى كـــيـــفــــيـــة انـــتـــاج ا
الـفـيديـوهـات الـتـعـلـيمـيـة واسـتـعـمال
االدوات الرقـميـة التـفاعـليـة وارسالـها
لـــلـــطـالب لـــتـــلـــبـــيـــة االحـــتـــيـــاجــات
االجـتمـاعـيـة والـعاطـفـيـة وهـناك دول
اخرى اجتهت الى التـعليم عن بعد او
الــتــعـــلــيم االلــكــتــرونـي او الــتــعــلــيم
ـنـصـات االفـتـراضي والـتـعـلـيم عـبـر ا

التعليمية وغيرها.
 واظهرت النتائج من جتارب (التعليم
الطار عن بعد) التي جلأت اليه كثير
من الدول في العالـم لتقد مـحتويات
تـعـلـيمـيـة عـبـر فـضـائـيـات تـربـوية او
تـلفـاز تـعـلـيمـي اثنـاء اجلـائـحـة عكس
مــفـهــوم الــتــعـلــيم االلــكــتــروني الـذي
يعـتمـد على تـوظيف خـدمة االنتـرنيت
لــتــقــد وعــرض احملــتــوى الــدراسي

نتشري 2020). (ا
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هـنـاك مــتـطـلــبـات اسـاسـيــة وحـيـويـة
لتنـمية وتطـوير انظـمة التـعليم حيث
كشـفت جـائحـة كـورونا - 19حاجـتـنا
ـلــحـة الى نــظـام تــعـلــيـمي مــعـاصـر ا
يــكـون قــادر عــلى مــواجـهــة حتــديـات
سـتـقبل في الـعـصر الـرقـمي ومنـها: ا
زيادة االستثمارات في تـنمية وتطوير
البنى الـتحتـية لـلتكـنولوجـيا الرقـمية
ـوسـســات الـتـعـلـيــمـيـة وخـاصـة في ا
نـاطق الـريـفيـة واعـادة تـعريف دور ا
ـعلم فـي العـصـر الـرقـمي واالنـتـقال ا
من مفـهوم اتـاحة الـتعلـيم الى مـفهوم
اجلودة فـي التـعـلـيم من خالل تـطـوير
ـنـاهج الـتـقــلـيـديـة وتـدريب الـكـوادر ا
عـــلـى االدارة الـــرقـــمـــيـــة لـــلـــمـــنـــاهج
الدراسـية سـواء بـالتـعـليم عن بـعد او
ــهـارات ـدمج وتــطــويـر ا الـتــعــلـيـم ا
الــرقـــمــيـــة وتــعـــزيــز فـــرصــة االبــداع
واالبــتــكـار والــتــشــجــيع عــلى الــعـمل
ـــرونـــة في الـــتــواصل الـــتــعـــاوني وا
والـعـمل مـع االخـرين واالنـفــتـاح عـلى
ثقافـات العالم االخـر وعقد الـشراكات
ـيـة واالتـفـاقـيـات مع اجلـامـعـات الـعـا
ـتـقـدمـة في مـجــال الـتـعـلـيم الـرقـمي ا

االخيرة من الـقرن الـواحد والـعشرين
يا ـتقدمـة عا بداءت كثـير من الدول ا
باستـخدام الـتكنـولوجـيا الرقـمية في
التعليم باعتبار التكنولوجيا الرقمية
ليـست كـمـجـرد وسيـلـة تـعلـيـمـية بل
عــبــارة عن عــدة وســائل في وســيــلــة
واحدة لقـدرتها عـلى القيـام بوظائف
جديدة نـعجز عن حتـقيقـها باسـلوبنا
الـتـقـلـيـدي احلـالي فـهي تـوفـر بـيـئـة
تعليـمية تفاعـلية وتعـد مدخال حديثا
في عـمـلـيــة الـتـعـلـيـم والـتـعـلم في كل
واد الدراسية وخـصوصا مع تطور ا
االجـــــهـــــزة الــــذكـــــيـــــة ونــــظـــــريــــات
واستراتيجيات الـتعلم احلديثة (فرج

و جنالء عبد القوي 2021).
 لـذا اصـبح الـتـعـلـيم الـرقـمي من اهم
ـعاصرة اولويـات النـظم التـعلـيمـية ا
ــتــطــلــبـات في الــعــالم واالســتــعـداد 
الـقـرن احلــالي وذلك بـسـبب الــتـاثـيـر
تـزايـد لدور الـتـكنـولـوجيـا الـرقمـية ا
اط احلياة اليومية لكل فرد في كل ا
مـنا لـذا لـلـتكـنـولـوجـيا الـرقـمـية دور
مــهم وحــيــوي في رسم الــســيــاسـات
ستقبلية للتعليم وعلى كافة االبعاد ا
اخملـتــلـفــة (الـثـقــافـيــة واالجـتـمــاعـيـة

واالقتصادية والسياسية).
جتــربـة االنــظــمـة الــتــعـلــيــمـيــة غــيـر
الــتــقــلــيــديـــة لــلــتــعــامل مع االزمــات

الطارئة                             
اجتــهت دول الــعـــالم الى اســتــخــدام
ـومة اسالـيب مـختـلـفة ومـتنـوعـة لد
عملية التعـليم في ظل انتشار جائحة
كـورونا فـي عام (2020-2019) حدث
حتول مـفاجئ في عـملـية الـتعـليم في
اغــــــلب دول الــــــعــــــالم وهــــــو غــــــلق
ـوسـسـات الـتـعـلـيـمـيـة كافـة بـسـبب ا
اجـراءات احلـجــر االجـبـاري لــتـفـادي
انـتقـال فـايـروس كـورونـا بالـرغم من
ان التـعليـم عن بعـد ليس بـشي جديد
فهو معروف منذ عقود من الزمن لدى
ــــتــــقـــدم كــــثــــيــــر من دول الــــعــــالم ا
وخــــصـــــوصــــا فـي اوقــــات االزمــــات
الطارئة وانتشار االوبئة التي تتطلب
الـتـبـاعـد االجتـمـاعي وعـلـيه اجتـهت
ــتـــحــدة االمــريــكــيــة الى الــواليــات ا
جتـربــة (الـتــعـلـيـم الـطـار عـن بـعـد)
وبــالــرغـم من وجــود فــجـــوة رقــمــيــة
حقـيقـية يـعـيشـها اجملـتمع االمـريكي
(Associated Press) حــسب تــقــريــر
ـئة ) من طالب امـريكا حوالي (17 با
تلكـون حاسوب شـخصي وهناك ال 
ئة) من االسر نسب تصل الى (30 با
الـريــفــيـة في واليــة كـالــفــورنـيــا فـقط

مسـتـوى االداء سيـخلـق حتقـيق روية
معاصرة لعملية التعليم والتعلم.
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ـدارس ابوابهـا بوجه عنـدما اغـلقت ا
عـلمـ نحو الطـلبة اجته كـثيـر من ا
استـثمـار التـكنـولوجـيا الـرقمـية لـسد
فجوة االنقـطاع عن استمـرار التعليم
حيث بدا البعض بتسجيل فيديوهات
تعـليمـية عـبر قـناة اليـوتيـوب او عبر
وسائل التواصل االجتماعي وارسلها
لــلـطــلــبـة فـي مـنــازلــهم حــيث وجـود
ــنـزل ووقــته الــكــافي في ــعـلـم في ا ا
الــتــخـــطــيط واالعــداد لـــفــيــديــوهــات
تـعــلـيــمـيـة لــلـتــعـلم الــذاتي لـطــلـبـته
وســـتـــســـاعـــد هـــذه الـــفـــيـــديـــوهـــات
ـدى الـطويل ـعـلم على ا التـعـليـمـية ا
في عملـية التـعليم والتـعلم ويامل ان
يـتم اسـتـخـدامـهـا لـسـنـوات عـدة وفي
اوقـات عـدة ومـخـتـلـفة وقـام الـبـعض
بــاســتــخــدام تــطــبــيــقــات لـتــســجــيل
Google)) الفيـديو وايضـا تطبـيقات
 Meetلـتــقـد الــدروس الـتـعــلـيــمـيـة
ـدرسـة ولـلـتــواصل مع زمالئــهم في ا

.(NEA NEWS, 2021)
الـتــركـيــز عـلـى الـتــعـلــيم الـقــائم عـلى

هارات الرقمية   ا
 تاتي اهمـية االعـداد اجليد لـكل معلم
مـنــذ بـدايــة طـفـولــته وخـصــوصـا في
ـدرسـيــة لـذا جنـد كـثـيـر من حـيـاته ا
دول العالم تعطي اهمـية بالغة العداد
مــعـــلم لــيــكـــون قــادرا عــلـى مــواكــبــة
الـتـطـورات الـتـكـنـولـوجـيـة والـرقـمـية
وتوظيفـها بعمـلية التعـليم قد اصبح
من الــضـروري جــدا تـقــو وتـطــويـر
علم الـرقمية خـصوصا بعد مهارات ا
حتــديــات جـائــحــة كــورونــا واثــارهـا
الـــســلـــبـــيــة عـــلى قـــطـــاع الــتـــعـــلــيم
ومـــســـتـــويـــات االطـــفـــال والـــطـــلـــبــة
ـراحل الدراسـية التـعلـيـميـة في كل ا
وعليه ان جائحـة كورونا فرضت على
جـمـيع مـوسسـات الـتـربـيـة والـتـعـليم
اجـــراء تـــعــديـالت عــلـى انــظـــمـــتـــهــا
وفلـسفـتهـا الـتعـليـميـة وتقـد برامج
دراســيـة ومــهــارات رقــمـيــة لــلـطــلــبـة
حتــتــاجـــهــا الجل اســتـــمــرار عــجــلــة
الـتــعـلــيم والــتـعــلم خـصــوصـا اثــنـاء
االزمــات الـــطـــارئــة ومن هـــنـــا تــاتي
هارات والـتكنولوجيا اهمية امتالك ا
الرقمية لتقدم فرصـا جديدة للمعلم
ــعـارف ـشــاركــة وتـولــيـد االفــكـار وا
ونشرها والتواصل مع طلبتهم بطرق
غـيـر تـقـلـيـديـة لـتـتـنـاغم مع طـبـيـعـيـة
ــهــارات الــرقــمــيـة وفـي الــســنـوات ا
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الــطـــلــبـــة في كل انـــحــاء الـــعــالم الن
التـكـنـولوجـيـا خـلقـت حدودا ال نـهـاية
لــهــا لـــلــمــكــان واتـــاحت الــتــطــورات
الـتكـنـولـوجـيـة الـربط بـ االشـخاص
ـسـة زر واحدة ـجـرد  ـعـلـومـات  وا
وفي ضوء التـحول الرقمـي في النظام
ـعـلم اكـثر الـتـعلـيـمي اجلـديـد يـكـون ا
تخـصصـا وقادرا عـلى جمع الـبيـانات
ــعــلــومــات وايــضــا يـكــون مــحــلال وا
ومــخــطــطـا ومــتــعــاونــا وخــبـيــرا في
ـنــاهج الـدراســيـة وبـاحــثـا ومــولـفـا ا
ومــحـــلال لــلـــمــشــاكل.                    
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{ بــــاحث وتـــدريــــسي في مــــجـــال طـــرائق
بتكرة (تكنولوجيا التعليم) التدريس ا

الجل تـوفـيـر الـتــدريب والـتـعـلـيم عن
ــعـلـومـات بـعـد وتــبـادل اخلـبـرات وا
ــســتــوى الــعــمــلي لــتــطــويــر ورفع ا
للـكـوادر الـتـعلـيـمـيـة (مرعي 2020).
ــســتـقــبل الــنــظـام الــتــعــلــيــمي في ا
الـقريـب يحـتـاج الى تـوضـيح كـيـفـية
اسـتــخـدام الــتـكـنــولـوجــيـا الـرقــمـيـة
صلحة الطلـبة وكذلك تعليم االجيال
الـقــادمــة حـول كــيـفــيـة الــتــعـامل مع
ـشـكالت الـنـاجتـة مـنـهـا الـصـفوف ا
شاركة في الدراسية للغد تركز على ا
الـتـعـلم لـلـطـلـبـة واالسـالـيب الـقـائـمة
على االسـتفـسـار والفـضول واخلـيال
الـعـلـمي والــتـفـكـيـر الــعـلـمي الـنـاقـد.
                      وعـلــيه ان انــظــمـة
الـتـعـلـيم الـتـقـلـيـديـة احلـالـية لـيـست
مـنــاسـبــة لـلــمـســتـقــبل بـســبب عـدم
قــابـــلــيــتــهـــا لــلــتــحـــول الــرقــمي عن
الـــضــرورة وخـــصـــوصــا فـي اوقــات
االزمـات وانـتـشـار االوبـئـة والـتـبـاعد
االجتـماعي وان االنـظمـة التـعلـيمـية
احلــالـيــة هي نــظم تــقف عــنــد غــرفـة
ــدرســـة وال تــتـــحــول الى الــصـف وا
مـنـازل الـطالب والـنـظم الـتـعـلـيـمـيـة
احلالـية تـعمل نـفس االشيـاء وبنفس
الطـرق لعقـود من الزمـن حان الوقت
لـلمـجـتمـع وللـمـوسـسات الـتـعـليـمـية
لتغيـر عقليـة ادراتها وانشـاء معايير
جــديــدة فـي الــتــعــلــيـم والــتــعــلم في
العصر احلالي وعليه البد من عملية
ايـجــاد نـظــام تـعــلـيــمي ال يـقـف عـنـد
درسة بل ان يتعداها غرفة الصف وا
ارسون ويتبع مـنزل الـطالب حـيث 
ـتغـير ما تـعلـموه وتـاهلـهم للـعالم ا
وتشجيع التفكير العلمي الناقد وحل
ـعـقدة واتـخـاذ الـقرارات. شـكالت ا ا
استنتاجا نظام الـتعليم اجلديد يعد
حتـوال جــذريال في فــلــسـفــة وطـرائق
عـاصرة والتي واساليب الـتدريس ا
تـــركـــز عـــلى االنـــشـــطـــة الـــصـــفـــيـــة
والالصفيـة وتكون بـشكل مجـموعات
تفاعلـية باالظافـة الى كيفيـة اكتساب
وضوعات هارات الرقمية وتقليل ا ا
ــــنــــاهج االولــــيـــة الــــدراســـيــــة في ا
ـتـوســطـة) الجل فـهم (االبـتـدائــيـة وا
اعـمق وادق والــتـركـيــز عـلى مــفـهـوم
الـتــقـيــيم اكـثــر من مـفــهـوم الــتـقـو
واسـتـعـمـال الـتـكـنـولـوجـيـا الـرقـمـيـة
ـسـتـحــدثـة بـشـكل اوسـع. الـتـركـيـز ا
عــلى مـفــهــوم الـتــعــلـيـم في اي زمـان
ومـكـان مـا حـيث يـتـيح هـذا لـلـطـلـبة
عمل وتـنفيـذ مشـاريعـهم في البـيئات
االفتراضية بالـتعاون مع اقرانهم من
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اجملــــمــــوعــــة االولـى لــــبــــطــــولـــة
مــنـتــخـبــات شــبـاب الــعـرب حتت
ـقامـة في ابـها في سن19  سـنة ا
الـسـعـوديـة ســجل من كـرة ثـابـتـة
من خــارج مــنــطــقــة اجلـزاء  د67
ـــــبــــاراة الــــتي اســــتــــمــــرت من ا
االخـطـاء الــفـنـيـة مـالزمـة لالعـبي
فـكك اخلطـوط وعجزت الشـباب ا
عـــنــــاصـــره مـن إيـــصــــال الـــكـــرة
لـــلـــهــجـــوم وفــشـل في اســـتــغالل
فـرصـت خـطرتـ بـسبـب افتـقاد
اللـعب للتـنظيم وفـشلت محاوالت
ــدرب عــمــاد مــحــمــد في اجــراء ا
التغيـرات ومعه االعب في ادراك
التعادل مقابل زيادةنشاط الفريق
نافس اثـر تسجيل هـدف التقدم ا
وظـهـر اكـثـر لـيـاقـة وتـابع الـكرات
ــــرتــــدة وحــــرم العــــبــــيــــنــــا من ا
احلـصــول عــلى الــكـرة فــضال عن
تـمـتـع االعـبـ بـالـبـنــيـة الـبـدنـيـة
اجلــيــدة ويــعـــود ذلك  لــعـــمــلــيــة
االخــتــيــار الــصــحــيـح لــعــنــاصـر
الفريق الذي يـامل ان يدعم قاعدة
اللـعبى في موريـتانيـا الذي باتت
حــظــوظه افــضـل من مــنــتــخــبــنـا

ومـعدة ومـعززة بـاكـثر من عـنوان
واسم الــتي  قــدمت من جـهــودهـا
الـشيء الـكثـيـر للـفـريق وانتـشـالة
ـتـعـثـرة ـشــاركـات ا من مـعـانـاة ا
بــعــدمــاعـانـى مــا مـعــانى قــبل ان
يـظـهـر بـشيء من انـاقـتـه وكاد أن
يـبـلـغهـا في احلـصـول عـلى موقع

الوصافة بعدما.
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ومع مـرور الـوقــتـرتـعــززت الـثـقـة
لــكــنـهم تــخــلـوا عــنـهــا بــإرادتـهم
بسبب الدخول في دوامة النتائج
ــتـراجـعــة في اجلـوالت اخلـمس ا
األخـيـرة والفـشل في حتـقـيق ولو
ـوقف قبل فوز عـلى االقل النـقاذ ا
ان يـــخـــســــر من نــــوروز بـــهـــدف
وتــعـادل في األربـع الـبــقــيــة امـام
نفط ميسان بهدف والكرخ بدون
بــهـدف واالمـانـة ـيـنـاء اهــداف وا
بهـدف وخسـر احدى عشـر نقطة
لــيـــتـــراجع لــلـــمـــوقع الـــثــالث69
بـفـارق نـقـطـة عن الـغـر اجلـويـة
الذي استفاد من عثرات الطالب .
وكـان بـإمــكـان الـفــريق ان يـخـرج
بالوصافة بوقت غير الذي انتهت
عــنـدهـا االمـور الـتي أثـارت تـوتـر
عـشاقه الـذين بـقوا يـتحـدثون عن
ذلك بـثـقــة وكـان الـفــريق بـحـاجـة
إلى دعـم مـبـاريـاتـه االخـيـرة الـتي
عاكـسته بـعدمـاقدم االعـب كل ما
ــشـــاركــة لــديـــهم اكـــثــر اوقـــات ا
ــركـــز الــثــاني قــبل وصــوال إلى ا
اجلــويــة والــوسط وبــوقت مــريح
لكنهم كانوا بحاجة إلى من يلعب
دور الــعـقل لـكن نــتـائـجـهم اثـارت
الـقــلق في ظـل تـراجع الــصــفـوف
ســــواء في الــــدفــــاع والــــهــــجـــوم
ـــشـــاكل امــام عـــجــز وتــعـــمــقت ا
الــتـشـكـيل الـذي كـان بـحـاجـة إلى
إعـــادة تـــرتـــيب وضـــعه بـــعـــدمـــا
أصــــبح صـــعــــبـــاعـــلــــيه الـــدفـــاع
والـــتــســجــيل عـــنــدمــا بــقي امــام
حتـديـات الـنـتـيـجـة احلـاسـمـة في
اللقاء االخير امام االمانة في اخر
يـوم له قـبل ان يـدرك الـتـعـادل في
الــوقـت الــبـــديل اي انه لـــو حــقق
ـا واجه مـشـكـلـة  خـسـارة الــفـوز 
ـــــركـــــز الــــثـــــاني ومـــــا اغــــاض ا
جـمـهـورهم كـثيـرا ذهـابه  لـلـغر

اجلوية.
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وجـد مـنـتـخب الـشـبـاب نفـسه في
ــعــقــد بــعــد الــوضـع الــصــعب وا
خـــســــارته بــــهـــدف من نــــظـــيـــره
ـوريتـاني في الـلـقاء الـذي جرى ا
امس االول ضــــمـن تــــصــــفــــيــــات
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وقع الثالث احتل فريق الـطالب ا
في الــتــرتـــيب الــعــام في الــدوري
ـمـتـاز بـعـد أن كـان قـاب قـوسـ ا
أو أدنى من احلـصـول عـلى مـركـز
الــوصــافــة بــعــد االهــتــمــام الـذي
أحــــاط الـــفــــريق واســــتــــمــــتع به
جـــــــمـــــــهـــــــوره مـن حـــــــيث االداء
والـنتـائج التي تـغيـرت تمـاما عن
ـو اسم االخيـرة بفـضل الظـهور ا
ــســابــقـة ــتــمـيــز مــنــذ بــدايــة ا ا
وخــطى خـــطــوات واثـــقــة في ظل
الــعـودة احلــقــيـقــيــة الـتي واصل
فيـها العـمل بفضل روح اجلـماعة
وتفاني االعبـ ماسهل من تقد
النـتـائج اجليـدة في وقت قحـطان
جــثـــيــر الــذي ابـــعــد  االمــور  عن
ـالزمــة لم اسم األزمــة الـــفــنـــيــة ا
كـثـيـرة وشـهدت فـتـرته الـسـيـطرة
ـبـاريـات قـبل ان يجـعل من عـلى ا
الفريق منـافسا يشار له من خالل
مــجــمــوعــة تــمــكــنت من الــعــطـاء
وواصــلـت تــقـــد كل شيء عـــبــر
صـفـوف التـغيـر الـسريـع والتـقدم
واقع بسرعة بفضل االلتزام في ا
بـتـقـد الـنــتـائج وقـدم االخـتـبـار
اجلــيـد في الــتـغـلـب عـلى الـزوراء
بــهـــدفـــ وكـــذلك عـــلـى اجلـــويــة

بثالثة اهداف.
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ومر الطالب في فتـرة جيدة عالية
ـســتـوى غـيــر مـتـوقــعـة شـهـدت ا
تـالـقـهـم وسـيـطـرتــهم عـلى مـسـار
االمـور وقـدم مــبـاريـات ايــجـابـيـة
ــنــافــسـات وظــهــر واضــحــا في ا
ــــدرب الـــفــــريق بــــعــــدمـــا عــــزز ا
بـالــقـدرات الــفـنــيـة الـقــادرة الـتي
اخــذته  لالمـام وسـط دعم وتـرقب
جــمـهــوره الـكــبـيــر قـبل ان يــتـرك
ــهـمــة مـا أثــار اكــثـر من جــثـيــر ا
سـؤوال فـي حـيـنـهـا عن االسـبـاب
الن االمــور سـارت بــوقــته بــشــكل
جـيـد ومع ذلك اسـتـمرالـطالب في
ـشــاركـة بــرغـبــة وتـواصــلـوامع ا
موسم يـشار له بـاهتـمام ليس من
جـمهـورهم حسب بـل من متـابعي
الــدوري فــبـــعــد فــتــرة غــيــاب عن
تقدمة جراء واقع ا نافسات وا ا
ـــشــاكـل الــتي أكـــلت من تـــغــلب ا
جــــرفه الســــبــــاب عـــدة نــــالت من
الــفـريق حـتى بــات ال يـذكـر الكـثـر
من عــــقـــد وسط حــــيـــرة وتــــوتـــر

العالقة مع جمهوره .
وبـســرعـة وجــد جـمــهـوره االمـور
ـرة بــعـدمـا دخل مـخــتـلـفــة هـذه ا
شـاركة بـصفوف اكـثر حتـضيرا ا
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حققت اإليطالية الـشابة لوسيا برونزيتي
ونـتادا قويـة أمام مواطـنتهـا جاسم ر
بـــاولــيـــني فـي نــصـف نــهـــائي بـــطـــولــة
ـفتوحـة للتـنس لتبلـغ النهائي بالـيرمو ا

األول في مسيرتها االحترافية.
ـيـا في قـلب ـصـنـفـة الـ 78 عـا وجنـحت ا
تــأخــرهــا فـي اجملــمــوعــة األولـى بــســتــة
أشــــواط نـــظــــيــــفــــة إلى انــــتــــصــــار في
اجملموعت التاليـت بنفس النتيجة (-6
نافسة. 3) بعد ساعت و 3 دقائق من ا
وستضرب صاحبة الـ 23 عاما موعدا من
قابلة تـأهلة في اجلهـة ا أجل اللقب مع ا
من نـصف الـنـهـائي اآلخـر ب اإلسـبـانـية
رشحة الـرابعة للقب سارا سوريبـيس ا
والــرومـانــيــة إيــريـنــا كــامـيــلــيـا بــيــجـو

رشحة السادسة للقب. ا
ومـن جــهـــة أخـــرى حـــجــز العـب الــتـــنس
اإلسبـاني الواعـد كارلوس ألـكاراز مـقعده
ـفــتـوحـة في نــهـائي بـطــولـة هـامــبـورج ا
لـلتـنس إثر فـوزه في نصف الـنهـائي على
جـموعـت الـسلـوفاكي ألـيكس مـولكـان 
دون رد لــيـضـرب مـوعــدا عـلى الـلـقب مع

اإليطالي لورينزو موسيتي.

وجنح صــــاحب ال 19عــــامــــا في حــــسم
بـاراة لـصاحله خالل سـاعة و 34دقيـقة ا

بنتيجة  (2-7) 6-7و6-1.
وضـرب ألـكــاراز أكـثـر من عـصــفـور بـهـذا
الــتـأهل حــيث أنه ســيـكــون أمـام فــرصـة
وسم ريو دي إضافة لقب جـديد له هذا ا
جــانــيـرو ومــيـامي ومــدريــد لـلــمـاســتـرز
ــوهـبـة اإلســبـانـيـة وبــرشـلـونــة.كـمـا أن ا
الــواعـدة ســيــرتـقـي في سـلم الــتـصــنـيف
الذي سيصدر االثــــن للـمركز اخلامس.

وسـيــكـون الـكــاراز عـلى مــوعـد مع
اإليطالي موسـيتي الذي أطاح
بــــدوره بــــاألرجـــنــــتــــيــــني
فرانسيسكو سيروندولو
ــجــمــوعــتــ دون رد
أيضـا بواقع 3-6 و-7
 (3-7) 6خالل سـاعة

و55 دقيقة.
وســـيــبـــحث صــاحب
ال 20 عــامــا عن أول
لــــــــــــــــــــــــــقــب لـــه فــي
مــــــــــســـــــيــــــرتـه في
مــواجـهــته األولى مع

ألكاراز.

مودريـتش بتـسديـد كرة مـن الطرف
ـــاني ن وصـــلت بـــ يــدي األ األ
تير شتيجن حارس مرمى برشلونة
فـي الــدقــيــقــة 49.واحــتـــسب حــكم
ـبــاراة خـطـأ لـصـالح ريـال مـدريـد ا
عـلى حـدود مـنـطـقـة اجلـزاء انـبرى
باشرة توني لتنفيذ الـركلة احلرة ا
كــروس الـــذي صـــوب أعــلـى مــرمى

الفريق الكتالوني في الدقيقة 53.
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وأهدر ماركو أسينـسيو جناح ريال
مـــدريــد فـــرصـــة تـــســـجـــيـل هــدف
الـتـعـادل لـريـال مـدريـد فـي الـدقـيـقة
59 حــيث تــبــادل الـكــرة مـع زمـيــله

لوكـاس فاسـكيـز قبل أن يـسدد كرة
ـنــطـقـة مـرت أرضـيـة قـويــة داخل ا
ن لتير شتيجن. بجانب القائم األ
وتـألق تـيـبـو كـورتـوا حـارس مرمى
ريال مـدريد في الـتصـدي لتـسديدة
أرضية قويـة من فرانك كيسي العب
خط وسط بـرشـلـونة داخل مـنـطـقة
اجلـــزاء في الـــدقـــيـــقــة 72.وواصل
ــيــرجني كــورتــوا حــارس مـــرمى ا
تألقه بـالتصـدي لتصويـبة قوية من
بلي مـهاجم برشلونة في عثمان د
الـدقـيـقـة 85 ثم أخـرى في الـدقـيـقـة
ــــبــــاراة بــــفــــوز 87 لــــتـــــنــــتــــهي ا

البلوجرانا بهدف دون رد.
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منتخب لبنان
بكرة السلة
بالتأهل الى
النهائي

ـا جـادت به وبـلـغـته سـنـوات طـويـلـة مـضت .. بل عــقـود بـلـغت حـد الـتـعـقــيـد 
نتـاجات وعـطاءات اسـتوديـوهات الـتلـحيل الـكروي خـاصة تـلك التي لم تـهرب
ا جعلها تعيش في ذات التقوقع والنمط من ذاتهـا وظلت حبيسة جلبابها .. 
الــذي اوجــدته ولـم تــتــخــلص مـن تــبــعــاتـه .. ال عــلى مــســـتــوى الــديــكــور او
وضوع برمته يتعلق في مخرجات تلك اخلبرات لف .. بل ان ا األشخاص وا

والفنون التحليل الكامنة في عقول ونفوس اخملتص ..
فمـا ال يخـفى على ابـسط دارسي االعالم ان الـتحـليل نـتاج مـدرسته ولـلسـير
عـرفة التـواصليـة احلضارية .. في غايـته .. اذ يعد االعالم احـد اهم أدوات ا
مـتدة مـنذ االزل وسـتبـقى ما بقـي احلس اإلنسانـي اإلعالمي الهادف  .. ال ا
تـعددة الظـاهرة وكذلك ننـسى البعـد الدعـائي واالعالني فيـما يخص زوايـاه ا
التسـويقـية ومـا خفي حتت طـياتـها الـتي لسـنا بـصدد الـبحث عـنهـا هنا .. اذ
نـتـقـصـد ( االعالم الـريـاضي ) ومـا بـلـغه من قـوة وتـاثـيـر وتـوسع اخـطـبـوطي
ـيـة لـدرجــة أصـبـحت فـيه ـشـاركـة الــعـا ـنـافــسـة وا ـتـابــعـة وا يـتــنـاسب مع ا
الـرياضـة قـوة نـاعـمة بـكل مـا تـعنـيه الـكـلـمة ومـا يـشـكلـه التـنـافس االحـترافي

تعددة .. لفاته ا
بـسـطة بـعد كل بـعـد مقـدمة ال تـنـفصل عن صـلـبهـا .. فـاالعالم في تعـاريـفه ا
ـا انـتـجت من حـضـارات مـتـعـددة ـا الـعـصـور اإلنـسـانـيـة  هـذه الـقـرون ور
عـتاد في كـونه : ( لـلتـاثـير والـسـيطـرة على مـتـنوعـة .. لم يـخرج عن سـياقـه ا
ـؤسسـة لنشـر الوعي او حتـقيق أربـاح وفوائد الراي الـعام وحتـقيق اهداف ا

معينة )..
ا تركته استوديوهات التحليل في سؤال مـهم : ( وان اعتقد البعض بساطته 
مـن اثــر في نــفس وعــقـل الــوسط االحــتــرافي عـــامــة ... فــضال عن مــســؤول
ـــا .. نــــقـــلت الــــعـــدوى الى الــــراي الـــعـــام ..) . فــــفي تـــلك ـــؤســــســـة ور ا
ــشــاركــة في الــتــحـلــيل والــتــوظــيف من خالل االســتــوديــوهـات وجــدنــا ان ا
اسـتـخـدام أدوات ( تـدريـبــيـة وجنـوم وخـبـرات ومـسـتـشــارين ) مـتـمـكـنـ في
مفـردات عملـهم ومتخـصص بـاعطـاء وجهة نـظر فنـية بحـتة .. وان شارك –
ـا اعالميـ متـخصـص في بـعض األحـيان احملـدودة جدا  –صـحفـي ور

ن يجيد فن كرة القدم .. ا مشوهة اال  لكن تبقى النظرة قاصرة ور
ؤسسـة اإلعالمية  –كـبرت او صغرت  –هو السـؤال هنـا .. هل ان جمهـور ا
ـا يـشكل تـابـعـ ...  سـاحـة تـشـمل كل احملـبـ وا جـمـهـور كـروي ام ان ا
ـكن احــصـائـهـا وعــدهـا .. اجلـواب ال يـقــبل الـنـقـاش مـسـاحـة مــشـاهـدة ال 
ـيـة ـبــاريـات سـيـمــا في الـبـطـوالت الــقـومـيـة والــعـا والـقـســمـة فـان مـتــابـعي ا
تخصص الـكروي ... فكرة الـقدم وحبها واجلمـاهيرية عـام وال يختصـر في ا
فـرغات النـفسية .. مارسة الـوطنيـة واالحاسيس الـذاتية وا اصبح جـزء من ا
فـيـما ان عـمل استـوديـوهات الـتحـليـل ظل قاصـر ويسـتـهدف اهل الـلعـبة دون
ـقتل وعطل كـثير الـفوائد التـي لم ينتبه ا ضرب احملصـلة النـوعية  غيرهـم 

اليها حتى االن ..
قدمـون يتناولون الـطرح التخصـصي باستخدام مـصطلحات احملللـون وكذا ا
كـرويـة (2 – 4 – 4 واحملـور  واالرتـكـاز  والـضـغـط  والـعـمق  والـهـجـوم
اليـ واغلبهم شاهد الـعادي .. وهم با ا ال يشـد ا عـاكس ... ) والكثيـر  ا
يحبون مشاهدة اللعبة لكنهم ال يتابعون التحليل .. فبعضهم يدير القناة حتى
صـطلحـات الفـنية – باراة او يـنشـغل بامور اخـرى تخـلصا من مـلل ا تبـدا ا

كما يعتقد - ..
هــذا لـيس خـيــال وال مـجـرد تـرف كــتـابـة بـقــدر مـا هـو مــلف مـلـمــوس طـبـقـته
شخصيا على اسر وشرائح متعددة .. لذا يتطلب االلتفات الى ذلك من خالل
دعم االسـتـوديـوهــات بـصـحـفـيـ وبـاحــثـ ومـتـخـصـصـ
ـباريات من جوانب حـياتية اجتـماعي .. يـتناولون ا
أخــرى .. تـــدعم اجلـــانب الـــفـــني وتـــعـــزز فــرص
سة ثقافية مجتمعية شـاهدة من خالل إضافة  ا
ـشــاهـدة بـجـمــالـيـة اضـافـة ... تـخـتــرق مـحـور ا
ــبــاراة واضــحـــة .. دون االبــتــعـــاد عن صــلـب ا

واحلدث ..
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حـقق بـرشلـونـة االنـتصـار بـنتـيـجة
ه الـتـقـلـيـدي ريـال (0-1) عـلـى غـر
مـدريد ضـمن حتضـيرات الـفريـق
لــلـــمـــوسـم اجلــديـــد عـــلى مـــلـــعب
"كشـمان فـيلـد" بواليـة الس فيـجاس
ــتــحــدة األمـريــكــيـة في الــواليـات ا
ســجل الـبــرازيــلي رافــيـنــيــا هـدف

الفوز لبرشلونة في الدقيقة 27.
dJ³  b¹bNð

باراة بـتهديد مـن برشلونة بدأت ا
حـــيث مـــرر ألـــبـــا كــرة فـي الــعـــمق
للـيفـاندوفـسكي الـذي واجه تـصديا
جــيـــدا من كـــورتــوا حـــارس مــرمى
ريال مدريد في الدقيقة 5.وجاء أول
تـهـديـد حـقـيـقي من ريـال مـدريد في
الـدقـيـقة 18 بـتـصويـبـة صـاروخـية
مـن خـارج مــنـطــقـة اجلــزاء من قـدم
ــيـرجني فـيـدي فــالـفــيـردي العب ا
لـــكن كـــرته ارتـــطــمت بـــالــعـــارضــة
ـرمى تـيـر شتـيـجن حارس األفـقـية 

برشلونة.
واسـتـغـل بـيــدري العب بـرشــلـونـة
خـطـأ في الـتـمـريـر من كـامـافـيـنـجـا
العـب خـط وسط ريـــــــال مـــــــدريــــــد
وأرسـل الـكـرة لــزمـيـله أنــسـو فـاتي
الذي انـفرد باحلـارس تيبـو كورتوا
لـــكـــنـه ســـدد بـــجـــانب الـــقـــائم في
الدقـيـقة 20.وأرسل روديجـر مدافع
ريال مدريد تسديدة قوية من خارج
مــنـطــقـة اجلـزاء مــرت أعـلى مـرمى

تير شتيجن في الدقيقة 26.
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وجنـح رافــيـــنــيـــا الــوافـــد اجلــديــد
لــبـرشــلــونــة في تـســجــيل الــهـدف
االفتـتاحـي في اللـقاء بـالدقـيقة 27
إذ تلقى تمريرة باخلطأ من ميليتاو
مـــدافـع ريـــال مـــدريـــد عـــلى حـــدود
منـطقـة اجلزاء وسـدد بقـوة أقصى
يـــــــســــــــار احلــــــــارس تــــــــيــــــــبـــــــو
كــورتــوا.واســتــمــرت احملـاوالت من
كال الـفـريقـ لـكن دون أي خـطورة
حــقـيــقـيــة لـيــنــتـهي الــشـوط األول

بتقدم برشلونة بهدف دون رد.
ومع بداية الـشوط الثـاني قام لوكا

UI¡∫ جانب

من مباراة
ريال مدريد
وبرشلونة في
لقاء ودي
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فـاز منـتـخب شبـاب العـراق لـكرة الـطائـرة اليـوم الـسبت عـلى نظـيـره اإلماراتي في مـباراته
دينة القطيف السعودية. الثانية التي خاضها في بطولة غرب آسيا والتي جرت 

ـنتـخب اإلماراتـي بثالثـة أشواط ـنتـخب الـشبـابي أولى االنـتصـارات عـلى حسـاب ا وحـقق ا
لـشــوط وحـيـد بـواقع (17-25) (14-25) (17-25) (26-24) وذلك في ثــاني مـبــاريـاته
نـتخب ـنتـخب العـراقي تعـرض خلـسارته األولى أمـام ا بـبطـولـة غرب آسـيا لـلشـباب.وكـان ا

البحريني في أولى مواجهاته بالبطولة.

ويـنتـظـر بـقـيـة نتـائج مـنـتـخـبات
اجملموعات األخـرى التاهل للدور
الـــقـــادم الـــذي يـــؤمن الـــصـــعــود
ــتـصــدري اجملــمــوعــات وافـضل
فريق فـي الترتيب الـثاني  فيما
ســيـواجه مــنــــــــــتـخــبـنــا مـهــمـة
صعبة جدا يوم غد الثالثاءعندما
ـــنـــتــخب الـــســـعــودي يـــلــتـــقي ا
مــتـصـدر اجملـمـوعـة بـعـد فـوزه
عـلى مــوريـتــانـيــا في افــتـتـاح
ــاضي الــبــطــولــة االربــعــاء ا
بـــهــدفـــ دون رد  ويـــكـــفــيه
الــتـــعــادل حلـــسم مــوقــــــف
اجملـمــوعــة والـتــأهل لــلـدور
الربع النهائـي فيما يتوجب
عــلى مـــنـــــــتــخـــبــنـــا الــذي
ســيــدخل الــلـقــاء بــحــظـوظ
ضعيـفة ومتــــــدنـية متأثرا
بـــنـــتـــيـــجـــة الـــلـــقــاء األول
السلـبي  اخمليبـة ويتوجب
عــــلــــيـه الــــفـــــــــــــوز عــــلى
الـســــــــعــوديـة بــأكــثـر من
ــــدرب ان هـــــدف وعــــلـى ا
يـعــالج اخـطــاء الـتـشــكـيل

الكثيرة.

محمد ناصر
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طـرده.وظهـر التركـيز عـلى منـتخب
لـبـنـان وجنح في الـتـقـدم (42-39)
وجنح مـنــتــخب لـبــنـان في إنــهـاء
الشوط األول بتقدمه بنتيجة (-46
41).وعــاد مـنـتـخب األردن لـلـتـقـدم
بــثـنـائـيــة فـادي إبـراهـيم (49-47)
قـبل أن يـطـلب مــدرب لـبـنـان وقـتـاً
مــســـتــقــطــعــا بــعــد تــراجع األداء
ليسيطر بعدها التعادل (50-50).
وجنح منتـخب لبنان عـبر كر عز
الدين في التقدم (50-54) ثم جنح
أبـــو حـــواس في إدراك الـــتـــعـــادل
( (62-62ثم منح األردن التقدم مع

نهاية الربع الثالث (64-62).
وارتـفـعت وتـيـرة اإلثـارة في الـربع
األخــيـــر وحــافظ مـــنــتــخب األردن
عــلى تـقـدمه قـبل أن يـفـرض لـبـنـان
الــتــعــادل (72-72) ثم تــقــدم (-74
72) قـبـل أن يـعــود الــتــعـادل (-82

.(82
وفـي الـــثـــوانـي األخـــيـــرة تـــفـــوق
مـنـتخـب لـبـنان عـلـى نـفسـه وتـقدم
(82-84) وبــعــدهــا جنح تــاكــر من
تـعـديل الـنـتـيـجـة (84-84) قبل أن
يـحـســمـهـا جنـوم لـبـنــان بـنـتـيـجـة

.(86-85)
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تــغـلب مـنـتـخب لـبـنـان عـلى األردن
ــواجـهـة بــنــتـيــجـة (85-86) في ا
ـثـيـرة التي جـمـعـتهـمـا في الدور ا
قبـل النـهـائي لـكـأس آسـيـا لـلـسـلة

قامة في أندونيسيا. ا
ـــبــاراة وبــلـغ مــنـــتــخـب لــبـــنــان ا
النهائية حيث سيواجه غدا األحد
نـظـيره األسـتـرالي فيـمـا سيـلـتقي
األردن نيوزيلندا في مباراة حتديد

ركز الثالث. صاحب ا
ــنــتــخب ورغم الــتــقـــدم الــواضخ 
لــبــنــان في الــدقــائق األولى إال أن

مــنــتــخب األردن تــقــدم مع نــهــايـة
الربع األول (17-21) بـفضـل تألق
أمــ أبـــو حـــواس وســامـي بــزيع
ودويـري وتــاكــر.وحـاول مــنــتـخب
لبنان التركيـز بشكل أكبر لتقليص
الــنــتـيــجــة حـيـث بـرز عــلي حــيـدر
ووائل عرقـجي وسيـرجيو درويش
ويــوسف خــيـاط وكــر عــزالـدين
لكن منتخب األردن تقدم (33-22).
واسـتطـاع مـنتـخب لبـنـان تقـليص
الــفـارق إلى (33-28) ثم (30-33)
حــيث تــأثــر مــنــتــخب األردن بــعـد

خـــروج مـــحـــمـــد شـــاهـــر الــذي 

لوسيا برونزيتي



…dOš_« q³7

www.azzaman.com

œ«uł ezU ≠ œ«bGÐ
شـاركت الـتــشـكـيـلـيـة فـاطـمـة الـعـبـيـدي
والـتـشــكـيـلـيـة الــشـابـة فـاتن فـاروق في
الــدورة  19 مـن مــهـــرجــان الـــفــنـــانــات
ي الـتي اختـتمت في التـشكـيلـيات الـعا
اخلــــامس مـن تــــمـــــوز اجلــــاري بــــعــــد
ـدة خـمسـة ايـام  في مـديـنة تـواصـلهـا 
ــشـاركـة دولـيـة طـرابــزون الـتـركـيـة  و
كبـيرة و التي اقـامتـها الرابـطة الـدولية
لـلــفـنـانـات الــتـشـكـيـلــيـات حتت عـنـوان

(طرابزون في عيون فناني العالم).
ودعت الـــرابــطـــة الــدولـــيــة  40 فــنـــانــاً
تشكـيليا من  16 دولة هي تركـيا الدولة
هـولـندا الـراعـية لـلـمـهـرجان والـعـراق 
فــلـسـطــ مـالـيــزيـا أألردن الــبـحـرين
كـوريا اجلـنـوبـية اذربـيـجـان البـانـيا
أيران جـورجـيا بـلغـاريـا افغـانسـتان
اوكــرانـــيـــا روســـيــا لـــلـــمـــشــاركـــة في
شاركة الـعراقية في هرجان. وكـانت ا ا
هـرجـان  متـمـثلـة بالـعـبيـدي و فاروق ا
حـيث تـمت دعـوتـهـمـا من قـبل الـرابـطـة
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ــمــثــلـة { لــوس اجنــلـوس  –وكــاالت - قــدم مــحــامــو ا
االمريـكـية أمـبر هـيرد يوم الـبارحـة اشـعاراً الى مـحكـمة
فــيــرجــيــنــيــا انــهــا ســتــســتـأنـف حــكــمــا بـســداد مــبــلغ
في  جـوني ديب ماليـ دوالر لــزوجـهــا الـسـابق 35.10
قــضـيـة الــتـشــهـيـر الــبـارزة. من خـالل اإلشـعـار  إبالغ
احملكمـة أن هيرد تعـتزم استـئناف هذا احلـكم باإلضافة
إلى أحـكام أخـرى أصـدرهـا القـاضي ومـنـهـا رفض طلب
هيـرد بإلـغاء احلـكم وكـذلك رفض طلب إعـادة احملاكـمة.
وقال متحـدث بإسم هيرد حـسب وكالة أسوشـيتيد برس
"نـعـتـقـد أن احملـكـمـة ارتـكـبت أخـطـاء حـالت دون إصـدار
حـكم عـادل ومـنـصف.. لـذلك نـسـتأنـف احلكـم".وكان ديب
أقام دعوى قـضائية ضـد هيرد بـتهمة الـتشهـير في مقال
رأي نـــشـــرتـه في كـــانـــون االول  2018 في صــــحـــيـــفـــة
واشـنـطن بوست وصـفت فـيه نـفـسهـا بـأنـها "شـخـصـية

نزلي". عامة تمثل العنف ا

ـهـرجان الـدولـيـة لـلـمـشـاركـة في هـذا ا
الـدولي الـذي يقـام كل سـنـة.اذ حـرصـتا
شـاركة وكان لـلعبـيدي بصـمتها على ا
ــمــيـزة والــتي عــرفت بــهــا في جــمـيع ا
مـشـاركـاتـهـا الـدولـيـة واحملـلـية وكـذلك
احلــضــور الــفــاعـل لــلــفــنــانــة الــواعـدة
جنـــلـــتـــهـــا فـــاتـن فـــاروق والـــتي لـــهـــا

مشاركات دولية ومحلية أيضا.
WOŠUOÝ  ôuł

واشـــارت الــــعــــبـــيــــدي لـ(الــــزمـــان) ان
ـشـارك ـهـرجان تـضـمن أوال قـيـام ا (ا
بجـوالت سيـاحيـة لغـرض التـعرف على
ــهــا ــديــنــة ومـــشــاهــدة مــعــا جــمــال ا
التاريـخيـة والتي تعـود بعضـها الى ما
ـتـاحف الـتاريـخـية وكـذلك ا يالد قـبل ا
والــثــقــافـيــة.وبــعـدهــا بــدأت فـعــالــيـات
الـــســمــبــوزيــوم حــيـث رسم الــفــنــانــ
ـــيـــدان ـــشـــاركـــ لـــوحـــاتــــهم في ا ا
دينـة طرابزون في مـنطقة الرئيـسي 

شهداء  15يوليو ومنتزه احلرية).
ــعــرض والـي مــديــنـة  وافــتــتح ا
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ي ÊUłdN∫ لقطات من مهرجان الفنانات التشكيليات العا
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ت شـعـبة صِـيانـة األعـمال الـفنـية في ر
دائـرة الفنون العامة لوحةً متحفيةً للفنان
الــــــراحـل فــــــائـق حــــــسـن تــــــعـــــــود إلى
ـاضي والــلـوحـةُ خــمـسـيــنـيـاتِ الــقـرن ا
ـوديلِ امـرأة بـالـقـلم عـبـارة عـن تـخـطـيطٍ 
الــــرصــــاص بــــقــــيـــاس (37- 46) سم
وكـــانت الــلـــوحـــة تــعـــاني من كـــســر في
الــزجـاجِ وعـفن فــطـري مع أتــربـةٍ فـضالً
عن تــمــزقِ الـكــارتــون احلـافـظ لـهــا وهـو
(الـباسبرتو).  وقام فنانو الشعبة بإعادة
تَـرميم اللوحة   حيث تمت إزالة الزجاج
الـقـد وإضـافة زُجـاج غـير المع وَرَفع
ـــتــراكــمــة ومــعـــاجلــةِ الــعــفن األتــربــة ا
ــوادِ مـعــاجلــة. وهـذا الــعـمل الــفـطــري 
الــفــني  حــاصـلً عــلى رقمٍ مــتــحــفيٍ في
دائـرة الفـنـون وتمت إعـادتهِ بعـد التَـرميم
إلى اخملـزن التابع للمـتحف الوطني للفن

احلديث.

عـلى صـعـيـد آخـر حط الـنـجم األمـريـكي جـون
لـيــجـنـد وأسـرتـه رحـالـهم في مــصـر بـعـد ان
أحيا لينـجد حفلة له في الـساحل الشمالي.
وقررت الـعائـلة االسـتجـمام وزيـارة األماكن
السيـاحية فـوثقوا الـلحظـات اجلميـلة التي
أمضـوها في مـنطـقة أهـرام اجليـزة.وامتطى
ليجنـد و تايغن وأوالدهمـا جمل كـما وضعا
عـلى رأسيـهـما الـعـقـال ليـقـوا أنفـسـهم وحرارة

ي مــتـابــعـيه عــبـر الــشــمس. وشـارك الــفـنــان الـعــا
وقع لـلتواصل االجـتماعي مـجموعة صفحـته الرسمـية 
من الـصور الـتي جـمـعته مع أفـراد أسـرته خالل زيـارتهم
األهــرامـات. ونــشـــــرت تـايــغن عـبــر خـاصــيـة "ســتـوري"
صـورة البـنـهـا عـلى الـشـاطئ وكـتـبت: "لم يـكن لـدي أدنى
ـصــريـة فـهي من أجـمل مـا فـكـرة عـن جـمـال الـشـواطئ ا

رأيت".

ويـــقــدم اعــمــاال ابـــهــرت الــعــالم
الـــعـــربي والـــغـــربي فـــحـــرصت
ومــعي ابــنـتـي الـشــابــتــ عـلى
تـقـد اعـمـال تـلـيق بـالـتـشكـيل
الــعــراقي خــاصـة ان اعــمــالــنـا
ابـــهـــرت اجلـــمـــهــور ووســـائل
االعـالم الــــــــــتـي ســــــــــجــــــــــلت
مشـاركاتـنـا واالهم اننـا رفعـنا
اسم وعــلـم الــعــراق في اكــبــر
ســـمـــبـــوزيــوم دولـي اقــامـــته
ـــرة تـــركــــيـــا وهي لـــيـــست ا
االولى الـتي نـسـجل حـضورا
ـــيـــا ونـــحـــصـــد فـــيـــهـــا عـــا
الـــــشـــــهـــــادات واجلـــــوائــــز
واعـجـاب اجلـمـهـور الـكـبـيـر
الـــذي حــضـــر من كل بـــقــاع
الـعــالم  وسـنـبــقى نـحـرص
عـلى دعــم الـفن الـتـشـكـيلي
العـراقي لـيـبقى يـبـهر
الــــعـــالـم الـــعــــربي

والغربي).

طـــرابــــزون أوكـــران أوســـ ومـــعـــاونه
ـثـقفـ وعـشـاق الفن وجـمع غفـيـر من ا

وبـحـضـور قــنـصل دولـة جـورجـيـا و 
ـشـاركـ تـوزيع الـشـهـادات لـلـفـنـانـ ا
من قـــبل الــوالـي الــذي أوضح إعـــجــابه
ـنجـزة واكد أن (الفن باعـمال الفـنان ا
يـساهم في تـطـويـر احلوار). وقـد تـخلل
ـعرض حـضـور الصـحـف ـهرجـان وا ا
والــقــنــوات الـتــلــفــزيـون الــتــركي لــنـقل
هرجان في هـرجان و نشـر ا احداث ا

عدة صحف تركية . 
من جــهـتـهــا قـالت الـتـشــكـيـلـيــة فـاطـمـة
العبيدي ان (مشاركتنا في السمبوزيوم
بدورته للـعام احلالي تـؤكد ان التـشكيل
الــــعــــراقي مــــازال
بـــــخـــــيـــــر
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طـرب االمـاراتي يحـيي في العـاصـمة االردنـية عـمان ا
ــقـبـلــة مـقـدمـا احــدث اغـنـيـاته حـفال مـســاء اجلـمـعـة ا

واكثرها شهرة.

Í—b³ « f½√

ــذيع فـي سـتــوديــوهــات قــنـاة ا
(الـشــرقـيــة) في اربــيل  تــلـقى
ـولودة حـلـوة اسمـها الـتهـاني 

نسم رزقه الله بها قبل ايام.
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ـديــر الـعـام لــدائـرة الــتـراث بـوزارة الــثـقــافـة واالثـار ا
والـســيـاحـة اعــلن بـدء أعـمــال صـيــانـة وتـأهــيل قـصـر

اجلاف التراثي في ناحية السعدية بديالى.
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الكاتبة العراقية صدر لها عن دار احلكمة بلندن كتاب
) ويــضم مــجــمــوعـــة من اخلــواطــر والــنــصــوص (نــ
وهواالصـدار الـثـالث لهـا بـعـد (تراتـيل خـريف مورق)

و(نثر وورد).
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رئيس جـمعـية األدبـاء والـشعـراء الشـعبـي الـعراقـي
حـضـر االمـسـيـة نـصف  الـشـهـريـة الـتي اقـامـهـا فرع
االنـــــبــــــار في اجلــــــمـــــعـــــيــــــة لـــــرواد الـــــشــــــعـــــر في

. شاركة عدد كبير من الشعراء والفنان احملافظة
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الشـاعر العراقي ضيفه امس االحد البيت الثقافي في
اربيل باصبوحة شعرية اقيمت في قاعة البيت.

VOD)« qÝUÐ

اخملـرج السـوري حـصـد جـائـزة خـاصـة مـن مـهـرجان
الــغـديــر الــدولي لإلعـالم بـدورته الـ  13 الــذي اخــتـتم

اجلمعة في بغداد.
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الــكــاتــبــة االردنــيــة صــدر لــهــا عن دار وائـل لــلــنــشـر
والتـوزيع كتـاب (العـناق األخـير) واشـتمل عـلى واحد
وعـشــرين قـصــيـدة من الـشــعـر احلـر.وهــو اصـدارهـا
الــثــالـث بــعــد (رســـائل إلى الــســـيــد ألف) عــام 2018
. و(جنونا من احلب بأعجوبة) الذي صدر قبل عام
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اضي و عـلى خشـبة مـسرح الـرشيد االول ا

ايضا.
وعلى هـامش احلفل حتـدث مديـر عام دائرة
سرح احمد حسن موسى قائلًا: السينما وا
شخـصيًا اشـعر وكـأن بغداد تـبتـهج وتكون
مــبـتــسـمــة عـنــدمـا يــكـون هــنـاك حــفل عـلى
ن ارضــهـا وبــالـتــالي هي تـزهــو وتـكــبـر 
يحبـونها ويقـدمون لهـا ما تسـتحقه ونحن
الـيــوم من دورنـا وواجـبـنـا االهــتـمـام بـهـذه
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ـايــسـتـرو يــعـود من جــديـد عــازف الـعــود ا
ـلئـها مصـطفـى زاير لـينـير لـيالي بـغداد و
حلـنًـا وطـربًـا بـحـفل مـوسـيـقي كـبـيـر حتت
عنـوان "رحـلة الـبنـفسـج" مع فرقـة اوكسـترا
الــسالم لــلــعـود الــعــراقي مــسـاء اجلــمــعـة
ــاضــيـة عــلـى خــشــــبــة مــســرح الــرشــيـد ا
بــبــغــداد بــعـد جنــاح حــفــله الــســابق "لــنـا
احلـياة" بـنـسـخته الـثـانـية فـي شهـر كـانون

الـفـعـاليـات النـنـا شـركـاء بـتـوثيق
هــذا الـعــطـاء. وقــد شـهــد احلـفل
الـفـني الـكبـيـر حـضـورًا رسـمـيًا
ودبــلــومــاســيًــا وجــمــاهــيــريًـا
ـتــذوقـ كــبـيــرًا جـلــهم من ا

لــهــذا الـــفن الــراقي االصــيل..
وقـــد اســـتـــحـــسـن احلـــضــور
وسيقـية وتفاعل قطوعـات ا ا

معها بشكل كبير.
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مضـام األدوات الرقمـية للصـحفي لـصناعة
احملـتــوى االبـداعي  فــيـمـا قــدم الـيــوم الـثـاني
احلمايـة القانونية والـثقافية للـصحفي وجتنب
الــوقــوع فـي فــخــاخ الــقـــانــون اثــنـــاء الــنــشــر
واالرسـال والـبـث  امـا الـيوم الـثـالـث فـقـد كان
ارسـة حية السـتخدام افـضل تقنـيات األمان
الـــرقـــمـي وحـــفظ حـــقــــوق اإلنـــتـــاج اإلبـــداعي
لـــلـــصـــحــفـــيـــات). واشــتـــركت هـــيـــئــة االعالم
ــانـحـ ـمــول من ا واالتـصــاالت بـالــبـرنــامج ا
ـتـعددين لـليـونسـكـو  فيـما اسـتضـاف معـهد ا

شبكة االعالم العراقي تلك الدورة.
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ـعـلومـات لـيونـسـكو اطـلق قـطـاع االتصـاالت وا
الـعـراق دورة تـدريـبــيـة خلـمـسـ صـحـفـيـة من
بـيـنهن 10 خـريجـات جـدد من كلـيات االعالم 
ـهارات الـرقـميـة لـلصـحـفيـات كـجزء في بـنـاء ا
من جـهـود سـد الـفـجـوة الرقـمـيـة لـدى اجملـتمع
الصـحفي  حاضـر فيـها مدربـ متخـصص
علـومات  معتمـدين من اليونسكو بالـبيانات وا
. وقــال مــســـؤول قــطــاع االتــصــاالت واالعالم
ليـونسـكـو العـراق ضيـاء صبـحي  ان (الدورة
اســتــمــرت 3 ايــام تــنــاول الـــيــوم األول فــيــهــا

قـد تـظــهـر فـجــأة الـرغـبـة في حتــسـ مـظــهـر مـنـزلك
اليوم رقم احلظ 9.

qL(«

تستمتع بوقتك في نزهة مع العائلة لدرجة أنك تقرر 
جعله حدثًا أسبوعيًا.

Ê«eO*«

تخـطط إلعادة الديكـور  اطلب من األسـرة مساعدتك
ا قمت به. لتستمتع 
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ـا يـذكــرك بـصـدمـات عـقـلك الــبـاطن نـشط الــيـوم ور
اضي. ة من ا قد

»dIF «

ــــمـــكـن أن تــــتـــواصـل مع بــــعض األشــــخـــاص من ا
واألحداث غير العادية رقم احلظ 8.

¡«“u'«

ذكــريـــات تــتــدفق فـي ذهــنك كــمـــا لــو أن الــبــوابــات 
مفتوحة لن يسعدك ذك.

”uI «

تـأتـيك مـكـاسب مـالـيـة غـيـر مـتوقـعـة أنه شـيء عمـلت
بجد من أجله.

ÊUÞd «

غامرة وفعل شيء لم تفعله من  تكون لديك الرغبة با
قبل .

Íb'«

تـشـعـر بــاحلـيـويــة وتـبـحث عن مــنـفـذ لـهــا بـعـيـدًا عن
عتاد أو التمرين. الركض ا

bÝô«

فـتـوحة لك في الـعمل لـديك الـكـثيـر من اخلـيـارات ا
فكر فيها.

u b «

تتصل بصديق ليشاركك مشروعك فمن احملتمل أن 
يكون متحمسًا مثلك.

¡«—cF «

ـغـامرة نـشط اليـوم القـليل إن إحـساسك الـفطـري با
غامرة قد يفيدك. من ا

 u(«
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حتتوي هذه الشبكة على 9
مـربــعــات كـبــيــرة كل مـربع
مـنهـا مـقسم الى  9 خـانات
صـغيـرة هـدف هذه الـلعـبة
ملء اخلـــــانــــات بــــاالرقــــام
الالزمة من  1 الى 9  شرط
عـدم تــكـرار الــرقم اكـثـر من
مـــرة واحـــدة فـي كل مـــربع
كـــبـــيـــر وفـي كل خط افـــقي

وعمودي.

دبي
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رحل ســلــطــان الـــطــرب مــحــسن فــرحـــان  رحل فــارس االغــنــيــة
عبرة ترجم من خاللها واقع السبعينة الذي صاغ اجمل االحلان ا
لـحن العبـقري الذي اسـتطاع االنسان الـعراقي  وهمـومه . رحل ا
من خالل انغام احلـانه ان يدغـدغ قلوب الـعاشـق . فكل اغـنية له
اصبـحت قصـة عاشـهـا الكـثيـرين والزال يعـيـشهـا اخرون. فـكانت
احلانه تـدخل بـيوت الـعراقـيـ بدون اسـتـئذان لـتعـلن حلن اخلـلود
تـطـلقـتـهـا روح فـرحـان الـعـاشـقـة وهي تـلـقي الـتـحـيـة للـوطن واهـله
بصوت حـميد مـنصور. بـيامسـيت العافـية علـيكم يا اهـلنا .. وتارة
ر بـيهـا.. وال ديرة بصـوت حسـ نعـمة وغـريـبة الـروح..ال طيـفك 
التلـفلـيهـا.. والاحد منـا ينـسى طيـر احلمام الـذي يسـافر.. ويرسل
الحبـابه السالم .. بـصـوت الكـبيـر رضـا اخليـاط .. واغاني خـالدة
بصوت قحـطان العطار. شـگول اعليك.. اگـول انساك روحي وياگ
اي يافـيض .. واه يا زماني صـد اونساني ..وانابهـجرك شحـيح ا
حبـيـبي .. و يـكـولـون غـني بـفرح.. ولـو غـيـمت دنـيـاي.. و زمـان..يا
زمان..الـشـمس تـنـسة ضـواهـا بـيـا زمان.. واغـاني خـالـدة بـصوت
سعـدون جـابر مـثل :هـلك وين يـنجـوى .. والـبارحـة هـاجت اشواك
ـالة تـالي .. وال تـصدك العـمـر ..وعيـني عـيني..لـتـعاشـر الـبذات وا
الـيـحـجــون عـنك وعـني وعــشـرات االغـاني الـتي التــنـسى .مـثل انه
الوم ..و ما نامت الـليل عيني بغـيابة مساهـرة ..و عيوني مانطره ا

لدربهم وغيرهم من اجل االحلان .
هــا قــد اتى يــوم الــرحــيـل وانت مــحــمــول عــلى اكــتــاف االحــبــاب
واالصحاب .. وهـا هو رفـيق دربك سعـدون جابـر يودعك بـالدموع
ويـنـعـاك عــنـد مـدفـنك فــيـنـشـد يـاابــا مـيـديـا ..حــرامـات الـعـمـر من
يــنــقــضي بــســاع حـــرامــات .. يــضــيع الــهــوى وســاعــات الــوداع
ـوســيـقــار فـاروق هالل حـرامــات. ويـنــعـيـك رفـيق دربك الــطـويـل ا
فيـقـول: ستـبقى ذكـراك فـقيـد الـعراق اخلـالـد لم يغـادرنـا .فعـطائك
الثـر ستخـتزنه كل االجـيال لـتنـهل من ابداعك نـغمـا وخلـقا. لـتبقى

ذلك العمالق السبعيني أالشم.
كن عـشر وملـك االخالق  والذي ال  وداعآ سيـد االحلان وعـذب ا
اخـتـزال احلـديث عن تـاريـخك الـبـهي بـسـطـور .  فـقـد مالءت سـلـة
ـســيـرة حـافــلـة بـالـعــطـاء واالبـداع واالجنـازات سـيـرتك الــعـطـرة 

االنسانية التي التعد.  واولها حبك للعراق .
فعندما توفرت حملسن فرحان فرص كثيرة للهجرة عن العراق وكم
من مكـان دعـاه فـلم يـلـبي . كان يـقـول: الـكل يـرحل وانـا لن افارق
الـعـراق فـهـو بـيـتي الـكـبـيـر . اتـنـفس هـواءه وارقـد بـتـرابه الـزكي..

بدونه اموت غريبآ مختنقآ . 
انعـيك ايـها الـقلـب الكـبيـر وتـخنـقـني العـبرات

وتهمل الدموع وانا اودعك بلحنك اخلالد : 
ايگولـون غني بـفرح .. وانا الـهمـوم اغناي ..
اي .. بهيمه زرعوني ومشو .. وشحو عليه ا

 »dD « ÊUDKÝ ÎUŽ«œË
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صـريـة إلـهـام شـاه ـمـثـلـة ا كـشـفت ا
تـفـاصـيل بـدء تصـويـر فـيـلمـهـا اجلـديد
الـذي يحمل اسم (سـتات شداد) وأكدت
شـاهـ  أن الـفـيـلم يـتـضـمن الـعـديد من
ـشاهد اخلارجـية فتم تأجـيل التصوير ا
الى مـا بـعـد شـهـر أيـلـول بـسـبـب ارتـفاع
درجــات احلــرارة فـي هــذين الــشــهــرين
فــاعـتـبــرت أن الـعــمل في احلـر ســيـكـون
صـعـبـاً ولم يـتم حتـديد بـدايـة الـتـصـوير
بـشكل رسمي مؤكد في تصريح  أنه لن
يـبدأ قبل تشرين األول. وأضافت شاه
أن فــيــلـم "ســتــات شــداد" لــيس الــعــمل
األول الـذي سـيـجـمـعـهـا بـاخملـرج مـحـمد
صالح أبـو سـيف حـيث سبـقه مـسـلسل
ــاضـيـة "بــنت أفـنـديــنـا" في الــسـنـوات ا
ـسـلـسل "امرأة فـوق الـعادة". بـاإلضـافة 
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مصطفى زاير يقود فرقة السالم للعود في أحدث حفالتها           عدسة: نور القيصر

أمبر هيرد
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ـاذا الـعراق فى وضع الـعـراق الـعـظـيم بـعد   2003 يـدمي الـقـلب..
صلـحة من يا سيـاسي الصدفـة? ضيعتم فوضى.? تدمـير العـراق 
ـواطــنـة  بـنـهـجـكم الـذي أتـخـذتـمـوه نـهج الالأسـتـقـرار عـبـرَ قـيم ا
ـــنـــفـــلت والـــدولــة الـــفـــوضى اخلـالقــة ولـــغـــة الـــعـــنف والـــسالح ا
غـلوب عـلى أمرة: ـواطن العـراقي ا العمـيقـة..سؤال يـتبـادر لذهن ا
ة..هل نـتفاءل متى نـنعم باألمـان واألستـقرار واحليـاة احلرة الـكر
ا تخـبئ الليالي بفجرٍ جديد يزيح الطبقة السياسية العاهرة التي
ـكر والـالأستـقرار مـنهـج حلكـمهم اجلـائر أتـخـذت مبـدأ اخلداع وا

الظالم? 
نعم هذا هو نهجكم يا شياط الشر والدجل..

ســؤال مـوجه لــسـاســة الـفــسـاد واألنــحـطــاط والـعــهـر
الـسـيـاسي سـاســة الـزمن األغـبـر لـعـنـهم الـله وبال
أســتــثــنـاء : مــتى يــصــحــو ضــمـيــركم األسـن يـا
عـــصــــابـــة احلــــكم بــــالـــعــــراق يـــا أعــــداء الـــله

واألنسانية..? 
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 —«dI²Ýù«

ال أعــرف عـلى وجه الــدقـة أخـبــار صـحـة الــشـاعـر ســامي مـهـدي
سـوى أنه حتت جـهـاز األوكسـجـ وأنه مـنذ أشـهـر أجـرى عمـلـية
صعبـة تكللـت بالنجـاح كما اخـتفت أخباره وكـتاباته عـلى صفحته
الـرسـميـة الرقـميـة. ال نعـرف مـا يجـري في السـر فالـرجل عادة ال
يحب االسـتعراض اإلعالمي والدعـائي مثلما ال يـسمح كبرياءه أن
ـذل والـهـرولـة إلى يــفـتح أبـوابه عـلى الــعـطـاء الـقـبـيح والــتـوسل ا
مـهانـة االستـجداء. فالـرجل كمـا عرفـته منـذ السبـعيـنات قـد أمتطى
صهوة الـكلمـة بنبل وشـجاعة وفروسـية; صاحب مـوقف ال يتزعزع
عن احلق وصـريح مع النفس ال يهادن واليـتملق وحروفه حرّة ال
تـتـسكع في مـواخـير الـبـاطل واالستـجـداء يقـصف بـاطالً وينـاصر

حقاً.
ثقف لو كان في بـلد آخر يُمجد سامي مهـدي الشاعر والنـاقد وا
ـفـكــر لـكـان رمـزا وطـنــيـاً يُـفـتـخــر به في الـكـتب الـعــالم واألديب وا
ـدرسـيـة واحملافل الـدولـيـة ويُـصنع لـه التـمـاثـيل واجلـداريات في ا
ـبـدعـ الـعـراقـيـ ـيـادين. مـثـله مـثـل اآلخـرين من ا ـنــتـزهـات وا ا
الـكبـار الـذين رحلـوا بصـمت أو الذيـن يعـيشـون اليـوم في بلـد عدو
الـشعـر والـفـن والـروايـة والـبحـث الـعـلـمي واالبـتـكـار واحلـيـاة بـلد

القمامات السياسية! 
ا أحاول وقف الـناقد عـلى شعره ونـتاجاته األدبـية أ لست هـنا 
لـيـئـة بـالـعمق ـبـدعـة ا توصـيف حـالـة لـشـاعر مـهم في شـاعـريـته ا
ه الــفـكــري والــوجـدانـي والـبــنــاء احملـكـم وطالوة الـبــيــان. وتــهـد
األساليب الـتقليديـة والشعاراتية واخلـطابية. فهـذا الشاعر قد أنتج
ـبـهرًة والـفـكـر العـمـيق وقوة ـليء بـالصـور ا الـبروتـ الـشـعري ا
التـقـنيـات لتـوسيع آفـاقـها الـفنـيـة وحمـوالتهـا الداللـيـة لتـكون ابـعد

أفقاً وأكثر حداثة. 
لـهذا أقـول وعن قـناعـة حقـيـقيـة بـأن هذا الـشاعـر قـد رسم لنـفسه
ـكن أن تؤهـله دخول ـعـنى والداللـة كان  اجتاهـاً ً شعـرياً عـميق ا
وضـوعية ي باقـتدار وثقـة لو توفـرت له البيـئة ا بوابة الـشعر الـعا
ألن مـا أنـتـجه من شـعـر ال يـقل عن الـشـعـراء الـذي قـرأ لـهم أمـثال
بودليـر ماالرمـيه فرل رامـبو ارغون بـوسكيه بـريفيـر وغيرهم
الـذين أثروا في تـكويـنه الثـقافي وثـقافـته الشـعريـة. مثـلمـا ساهمت

جتربته في فرنسا وتعلم لغتها في إغناء هذه التجربة.
وأنـا أعـرف أن الـبعـض قد يـعـتـرض عـلى هـذا الـرأي مـنـطـلـقاً من
تأصلة في النفـوس وثقافة " مطربة احلي ال تطرب عقدة الـدونية ا
بـدع الـكـبار الـذين يسـتـحقـون أن يكـونوا في ـتلئ بـا نـحن بلـد 
ـية لو كـان بلـدهم مهـتم بشـؤونهم احليـاتيـة ونتـاجاتهم الئـحة الـعا

ولديه عقل حضاري للتفاعل والتواصل والتسويق.
هـنـاك تـفــسـيـرات ورؤى مـخـتـلـفـة حـول كـبـار الـشـعـراء  وهـو أمـر
طبـيعي  بل أراه صحياً اذاً كـانت هذه التفسيـرات تنطلق من عقل
أمـا الـتـوصـيف مـوضوعـي هـدفه االسـتـنـارة والـتـقـو والـتـفـسيـر 
بني عـلى الكراهـية واالختالف الـفكري فـهو شأن آخر السطـحي ا
وقضيـة ترتبط بوجود أزمة أخالقـيّة في التنشـئة الثقافيـة والقيمية
نـافقة  وظـلمه البـعض  لكنه .وسامي مـهدي عاش هـذه األجواء ا
ــقــابل أثــبت وجــوده كـرقم شــعــري كــبـيــر في الــبــيت الــعـراقي بـا
والـعربـي   فكـتـبت عـنه دراسـات نـقـديـة لـكـبـار الـنـقـاد من الـعراق
ن فـيــهم من يـخـتــلف مـعـهم أو يـخــتـلـفـون مـعه والـوطـن الـعـربي 

وعدد من الرسائل اجلامعية.    لسبب أو آخر 
ـليـئة ال جـدال بأن الـشـاعر كـبـير في صـنـاعة الـقـصيـدة احلـديثـة ا
بـالــرؤيـة واحلــلم واألسـئــلـة الـوجــوديـة ومُــتـقــدة بـذاكــرة اإلنـسـان
ـتلك مـوهبـة شعـريـة متـفوقـة في الـبنـاء الشـعري والعـصـر مثـلمـا 
بهرة واخليال الفكري العميق وجمل إيقاعية الرص والـصوّر ا
مـتـنـاهـيـة الـتـنـظـيم واجلـمـال وتـكـنـيك بـارع فـي صـيـاغـة األسـلوب
اجلديد لـلشـعر بدون االسـتطـرادات اجلانبـية والتـطويل والـتفريع
ا سـاهم بقوة مـستـفيدة من الـفنون الـثقـافية اخملـتلفـة وتقنـياتـها 

في تطوير تقنيات القصيدة احلديثة. 
 أعـرف بالـيقـ هـناك تـأويالت ومواقف مـختـلـفة ومـتنـاقضـة بحق
ـنطق الـعلم; ثابت دون الشـاعر ليس عـلى شعـره وموهبـته فهي 
ــا تـأتي في ــارسـاته كــأنـسـان ر ـا عـلى  تــغـيـيــر الـثـوابـت وإ
مقـدمة هذه االعتـراضات عنـد البعض حـدته في العالقات وغروره
بـنـفـسه وعـدم تـقـبـله لـلـنـقـد. وهـنـاك من يـراه بـسـيـطـاً ومـتـواضـعاً
ـواجهـة سواء في احلـياة أو الـعمل; صـراحته ومتـميـزاً بصـراحة ا

شاعر ويق الضمير.  مَوجة من صدق ا
ـا هنـاك الـكـثيـر من الـنـخب الثـقـافيـة الـتي ال تـطيق وبـصراحـة ر
ــطـيـة صـورة حـول شـخــصـيـته في ظـاهـر الـتــعـامل مـعه وهـنـاك 
الـسـلـوك. وهي صـورة مـحـمـلّـة بـثـقـافـة مـجـتـمـعـيـة ال تقـبـل احلوار
وصـدق الـرأي واخـتالف العـقـيدة. أتـذكـر مـوقفـاً حـدث أمامي في
مـكـتـبه في اجلـمـهـوريـة حـيـنـما أعـتـرض عـلى مـقـالـة ثـقـافـيـة ألحد
النقـاد  وجرى نقاشـاً هادئاً ب االثنـ وبدأت العصـبية واضحة
الحظات وانتهي احلوار بزعل الناقد على الناقد وانزعاجاً من ا
ـكتـب. وهذه الـصـورة تـذكـرتهـا بـعـد عام 2003حـ بدأ ومـغـادرة ا
هذا النـاقد بحـملـة شعواء عـلى الشـاعر لتـسقيـطه وتشـويه مواقفه

بل وصل األمر على التحريض باالعتقال أو القتل.
وبـالـرغم من كل أنـواع الضـغـوط الـنفـسـية فـأن الـرجل أصـرّ على
البـقاء مع معشوقته بغـداد على الرغم من كل الذي القته والقاه من
مـخـاطـر وتـهـديـدات ألنه كـمـا يـقـول   "أنـا بـغـدادي عـريق اعـشق
بـغداد وال أسـتـطيع الـعيش خـارجـها رغم قـسوة ظـروفـنا الـداخلـية
وت فـي بغداد يـكفي أنـها بـغداد بـكل عظـمتـها وبـهائـها وأفـضل ا

وت في أي مكان آخر  .“ على ا
وهــنـا أتـوقف من اجل احلـقـيــقـة فـالـرجل لم يـســلم من تـلـمـيـحـات
ن غـادروا ســلـبــيــة من هــنـا وهــنــاك كـان الــبــعض في اخلــارج 
الـعـراق بـعـد عـام  2003 يـضع االســتـفـهـامـات واأللـغـاز أمـام سـر
بقاءه كـانوا يريدونه استشهادياً وسط مدينة كانت شوارعها مليئة
باجلـثث والـدمـاء وميـلـيـشيـاتـهـا تعـبث بـاألمـكنـة والـبـشر بـالـبارود
وكـوا الـصــوت بـيـنـمــا كـان الـبــعض مـنـهم يــنـعم بـآمــان الـغـربـة
ظلمة. ومع والرأي والـبعض اآلخر يعيش فـي كهوف اخلفافـيش ا
قـاومة باسم ذلك ظهرت احلـقيـقة; كتب الـشاعر عـشرات قصـائد ا
مــسـتـعــار في الـقـدس الــعـربي والـصــحف األردنـيــة مـنـذ أول أيـام

االحتالل
ومهما اختلفنا واتفقنا في توصيف الشاعر سامي مهدي الشاعر
واألنــسـان والــســيـاسي فــأنـنــا الـيــوم آزاء مـوقـف أخالقي هـو أن
نـسـمو كـبـشـر ونـخب ثـقـافـيـة فـوق كل اخلالفـات ونـدعـو لـلرجل
بالصـحة والشفاء الـعاجل وان نقف معه في محنـته الصحية التي

يأبى أن يعلنها من باب عزة النفس والكبرياء ونكران الذات.
أنبش الكلمات 

اكشطُ جلدها حتى أرى دمها 
وأعرف سرها 

وأقاوم النسيان 
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( افـتـتح فـي أيار 1959 م مـعـرض
فــني سـمـي "مـعـرض الــثـورة"  في
الـنادي الرياضي في سـاحة عنتر .
وهي الـبـنايـة نـفسـهـا التي شـهدت
مـعـرض عـراقي شامل قـبل اشـهر .
وجــاء زعــيم الــثــورة عـبــد الــكـر
قـــاسم وسـط حــمـــاســـة عــظـــيـــمــة
ـعـرض . هــيـأ مـنــظـمـو لــيـفـتــتح ا
ـعـرض فـكـرة اصـيـلـة لالفـتـتـاح  ا
ذلك انـهم وضعو ا تمثاال كبيرا من
اجلـــبس لـــرجل يـــداه مـــكــبـــلـــتــان
بــالــقــيـود . وكــان عــلى الــزعـيم ان
يـكسر القيود ويضربها بالعصيا 
كـــنــايـــة عن حتـــريــر الـــبالد . لــكن
الـزعيم لم يـتمـكن من كسـرها حتى
بــعـد ضـربـهـا عــدة مـرات . عـنـدئـذ
اخـذ العصا من يـديه مرافقه االقدم
وصــفي طــاهــر  وضـرب االصــفـاد
بــقــوة و(عــنــتــريـة)  واذا بــذراعي
الــتــمـثــال تــنـكــســران . وهـنــا قـال
الــزعـيم مـخـاطــبـا وصـفي : " نـحن
جـئنـا لتـحرير اإلنـسان الـعراقي يا
وصـــفي ال ان نــكـــســر يـــديه " كــان

تعليقا ذكيا ومناسبا).
ــعـروضــات يـذكـر وعـن مـســتـوى ا
ـعـرض عـلى الــقـصـاب ( احـتـوى ا
ــعــروضــات : جــنــود ــئـــات من ا ا
ورشـاشات وإعدامات ومسدسات .
افـكار سطحية بدائية تخلو من أي
ـــســـة شــــعـــور عـــمـــيـق  ومن أي 
إنـسـانيـة أو اي حس فـني خاص .

عرض فاشال حقا). كان ا
صدر : ذكريات خالد القصاب { ا
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شــائت الـصـدفــة ان يـكـون الــفـنـان
خـالد الـقصاب " وبـحكم تـخصصه
كــجـراح " عـلـى تـمـاس مــبـاشـر مع
عـبد الـكر قـاسم وفي ظرف حالك
حـــــيث كـــــان هـــــو الــــذي انـــــتــــزع
الــرصـــاصــات الــتي اســتــقــرت في
جـسـد الزعـيم اثر مـحاولـة اغتـياله
عـام ١٩٥٩ ويـسـجل عن تـلـك االيام
تــفــاصـيل تــبــدو  "رغم دمــويـتــهـا"
كـــشـــريـط ســـيـــنـــمـــائي اقـــرب الى
الـكومـيديا … فـقد كـان د. خالد اول
ـــســـتـــشـــفى بـــعــد مـن وصل الى ا

احلادث مباشرة :
(اجـتــزت جـمـعـا كـبـيـرا من الـنـاس
كـــانــوا يــتــبـــاكــون ويــصــرخــون .
اســرعت الى قــاعـة الــعـمـلــيـات في
الـطـابق العـلـوي حيـث وجدت عـبد
الـكر قاسم تـغطيـه الدماء . وكان
يـتـكلم بـحمـاسة وكـانه يخـطب ب
اجلــمــاهـيــر :"مـاذا عــمــلت? حـررت
الـبالد من االسـتعـمار  وانسـحبت
مـن االحالف العسكـرية  وأنصفت

العامل والفالح ).
وبـعـد االنـتـهـاء من عـمـلـيـة الـزعيم
يـــنـــتــقل د. خـــالـــد الى قـــسم آخــر
لـــيــســعـف مــرافق الــزعـــيم  قــاسم
اجلـنـابي الـذي كـان وجهه مـلـطـخا
بـالدم وكان يردد : " قلنا له ال تعدم

الضباط لكنه لم يسمعنا " . 
ويـــتــذكـــر ايــضـــا بــعـض احــاديث
الـــزعــيم خـالل فــتــرة عـالجه الــتي
جتـاوزت الشهر فيقول : ( كان عبد
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نــافـورة طــوّرت شــركـة "فــيـريــتـاس"
ـــيــاه تـــطــبـــيــقـــاً خــاصــاً لـــتــوزيع ا
بـالـهـواتف احملـمـولـة "يـتـيح أمـامـهم
خـريــطـة تـظـهـر مـواقع كل الـنـوافـيـر
ـوجـودة في الـبـنـدقـيـة". ومن خالل ا
ي ـواقع الـعا تـفـعيـل نظـام حتـديد ا
"جـي بي اس" على الـهاتف يـستـطيع
لء الــسـائح أن يــجـد أقــرب نـافـورة 
ـيـاه.وتصـب هذه اخلـطوة مـطـرته با
ــديـنــة ألنّ "تـشــجـيع في مــصـلــحـة ا
الـسيـاح على اسـتخـدام ميـاه الشرب
توافرة مجاناً لهم يؤدي إلى إنتاج ا
كـــمـــيـــات أقـل من الـــنـــفـــايـــات  ومن
نـطقة الـزجاجـات البالستـيكـية في ا

التاريخية".

وكــالــة فــرانس بــرس بـهــا.ومن أجل
مـــكـــافـــحـــة تـــلك الـــظـــاهـــرة قـــررت
الــسـلـطـات احملـلـيـة الــتـشـجـيع عـلى
ــطــرات ولــفت انــتــبــاه اســتــخــدام ا
الـسياح إلى العدد الكـبير من نوافير
ـنـتـشـرة في سـاحـات مـيـاه الـشـرب ا

نطقة وأزقتها.  ا
عـمـاري ألـبـيـرتو ـهـنـدس ا ويـقـول ا
ــســؤول عـن شــبــكـة تــشــيــنــيالتــو ا
ـنـطـقة الـطـرق في الـبـنـدقيـة "تـضمّ ا
الـتـاريخـية  126نـافـورة موزّعـة على
كل األحـياء ويسهل العثور عليها إذ
ـكـن أن يصـادف الـشـخـص نـافورة
".ولتسهيل واحـدة كل مئة متر تقريباً
مــهــمـــة الــســيــاح في الــعــثــور عــلى

ـطرة أمر ـدافعـة عن البيـئة "حمل ا ا
ــكن ســهـل فــهي لــيــست ثــقــيــلــة و
".أما اسـتخدامـها لفـترات طويـلة جداً
والـــدهـــا فـــهــــو أيـــضـــاً من مـــحـــبي
ــطـــرات ويـــقـــول "قــد اســـتـــخـــدام ا
يـســتـهـلك الـفـرد خالل رحـلـة طـويـلـة
ـيـاه كــمـيــات كـبـيــرة من زجـاجــات ا
الـبالستـيكـية" مـظهـراً بفـخر مـطرته

باللون الفوشيا.
وفي مـدينـة كالبـندقيـة التي تسـتقبل
مـاليــ الـــزوار ســنـــويــاً تـــتـــســبب
الـسـيـاحة فـي إنتـاج مـا ب  28 إلى
ا فها ئة من النفايات   40 با
أكـوام من الـزجـاجـات البـالستـيـكـية
عـلى مـا تـظـهـر أرقـام أفـادت الـبـلـدية

{ الـبـندقـيـة (أ ف ب) - على مـسـافة
خــطـوات قـلـيــلـة من سـاحـة كــنـيـسـة
الــــقــــديس مــــرقس الــــشــــهـــيــــرة في
الـبـنـدقـيـة تـمأل فـتـاة صـغـيـرة حتت
ـيـاه من أنــظـار والـدهـا مــطـرتـهــا بـا
ظـلـلة نـافـورة أُنـشئت في الـسـاحـة ا
لـلفندق الذي ينزالن فيه والتي تشكل
مــكــانـــاً هــادئــاً بــعــيــداً من جــحــافل
الـسـيـاح.تقـول كـيرا ( 11عـامـا) التي
أتـت من تـوسـون في أريـزونـا لـتـزور
الــبـنــدقــيـة بــرفـقــة والــدهـا تــشـارلي
مــــيـــــتــــشــــلـي "أكــــره الــــزجــــاجــــات
واد الـبالسـتيـكـية الـبالسـتـيكـيـة  وا
مـــنـــتــشـــرة في احملـــيــطـــات وفي كل
األمــاكـن األخــرى".وتــضــيف الــفــتــاة

{ كـــيـــيف (أ ف ب) - تـــعـــيــد دور
سـيـنـمـا في أوكرانـيـا كـانت أقـفلت
مـنذ بـدء الغـزو الروسي فـي شباط
فـتح أبوابهـا لتشكـل ملجأ لـلسكان
يــتـيح لــهم لـيس فــقط الـهـروب من
واقــعــهم بل من الــغــارات اجلــويـة
كـذلك.وسـيـنـمـا "كـيـنو42  الـواقـعـة
فـي وسط كــــيـــيـف هي إحـــدى دور
الــسـيــنـمـا الــعـشـريـن الـتي أعـادت
فـــتـح أبـــوابـــهـــا خـالل األســـابـــيع
األخـيـرة في الـعـاصـمـة األوكـرانـية
الـتي تضم خـمسـ صالـة سيـنما.
لــكنّ "كــيــنـو42  تــشــكل الـســيـنــمـا
الـوحيدة الـتي توفر لروادهـا ملجأ
يــحـمــيـهم من الــغـارات ألنــهـا تـقع
حتـت األرض.وأصــبـــحت الــقـــاعــة
الـتي تـضم  42 مـقـعـداً وتـقع حتت
مــسـتــوى الـشـارع بــأربـعــة أمـتـار
مُـتاحة مجدداً أمام محبي السينما
فـي حــزيــران  فــيــمــا أضــافت إلى
ــعــروضـة فــيــهـا بــرنــامج األفالم ا
ـلجأ.ويقول إلكو عـبارة "السينما ا
ـسـؤولـ غـالدشـتـ وهـو أحــد ا
عن برنامج األفالم في دار السينما
والــذي يـــشــمل أعــمــاالً أوكــرانــيــة
كالسيكية لوكالة فرانس برس "إنّ
دار الـسينما هذه هي فعلياً سينما
ومـلـجأ في الـوقت نفـسه ألنهـا تقع
ـــــا كـــــانت حتـت األرض". ولـــــطـــــا
"كـويـنـو42   الـتـي افتُـتـحـت لـلـمرة
األولـى عـام  2019 مــوجــودة حتت
األرض لـــــكـن هـــــذا الـــــعـــــامـل في
عمارية كان أساساً من هندستها ا
بــاب الـتــمـايــز لـكــنه أصـبـح مـيـزة

جـــذب أســـاســــيـــة لـــهـــا.ويـــشـــيـــر
غـالدشتـ إلى انّ "+كـيـنو +42هي
الــسـيـنـمـا األكـثــر أمـانـاً في كـيـيف
حــالـيـاً" مـضـيــفـاً "ال نـوقف عـرض
األفـالم خـالل إطـالق الــــــــــقـــــــــوات
الــروسـيـة غــارات جـويـة".وتــفـاجـأ
مـــنـــتج األفالم بـــعــدد األشـــخــاص
الـذين يرتـادون مساءً دار الـسيـنما
ـشاهدة أفالم قُـدّم توقيـت عرضها
الحـتـرام حـظـر التـجـول الـذي يـبدأ
عــــنــــد الــــســــاعـــة  11,00 مــــســــاءً
بــالـــتــوقــيت احملــلـي.ويــشــيــر إلى
"صــعــوبــة في تــوزيع األفالم خالل
شــــهـــر حــــزيـــران  لــــكنّ الــــنـــاس
ـشاهـدة األعـمال" مـشـتـاقون جـداً 
مـضيـفاً "جمـعنا عـلى هامش ثالثة
عـروض تـبـرعات وصـلت إلى نـحو
ألـف دوالر أرسـلـنــاهـا إلى اجلـيش
األوكراني".ويتابع أنّ هذه اخلطوة
"تــريــحــنــا من فــكــرة أنــنــا نـســلّي
الــنــاس فــقط فــمن خاللــهــا نــقـوم
ـسـاعـدة اجلـنـود الـذين ـجــهـود 
ا يـحـاربـون عـلى اجلبـهـات".ولـطـا
أعـطـت "كـيـنو "42األولـويـة لألفالم
األوكرانية على عكس دور السينما
الــكــبــيــرة الــتي تــعــرض األعــمــال
الـهوليووديـة ذات اإلنتاج الضخم.
وأصــبــحت احملـافــظــة عـلى هــويـة
الـبالد الثـقافيـة بالغـة األهميـة منذ
الـغزو الروسي ألوكرانيا.وتعاونت
دار الـسيـنمـا مع مركز دوفـجيـنكو
وهو أكبر مركز أرشيف لألفالم في
أوكـرانيا وزادت عدد عروضها من
واحــد إلى ثالثــة أسـبــوعـيــاً تـبـاع

الــــــتــــــذاكـــــــر اخلــــــاصــــــة بــــــهــــــا
بـالـكـامل.وخـالل األسبـوع الـفـائت
أضـــافت "كـــيــنــو "42إلـى بــرنــامج
عـروضـة "غريب عـجيب أفـالمهـا ا
ورائـع" وهي ســلــســلــة من األفالم
الــقـصـيـرة الـتـحــريـكـيـة تـعـود إلى
ثــمــانــيــنــات وتـســعــيــنــات الــقـرن
الـفـائت. وبيـعت الـتذاكـر كـلهـا قبل
مــوعـد عـرض الـعــمل بـثالثـة أيـام.
ويـرى سـتانـيـسالف بيـتـيوتـسكي
وهو باحث يبلغ  38عاماً يعمل في
مــركــز دوفــجــيـنــكــو أنّ كل نــكــبـة
اجــتــمــاعــيـة أو ســيــاســيــة حتـمل
تـأثـيـرات عـلى الهـويـة األوكـرانـية.
ويــقــول "سُــجّل ذلك لــلــمـرة األولى
يدان" في إشارة إلى خـالل ثورة ا
االشـتــبـاكـات الـدامـيـة الـتي وقـعت
ســــنــــة  2014 بـــ مــــتـــظـــاهـــرين
مـؤيدين ألوروبـا وقوات األمن أدت
ــوالي إلـى اإلطــاحــة بـــالــرئـــيس ا
لــروسـيـا فـيـكـتــور يـانـوكـوفـيـتش.
ويـــضــيف "الــيـــوم ومــرة جــديــدة
نـحـتـاج إلى إعادة حتـديـد هويـتـنا
مـن خالل الــــــفـن". وفي الــــــشـــــارع
" نــفــسه تــقع دار ســيـنــمــا "زوفـ
الـتي يعـود تاريخـها إلى نـحو قرن
وتـمـثل إحـدى أوائل دور الـسيـنـما
الـــتـي أعـــادت فـــتح أبـــوابـــهـــا في
كـــيـــيف.وداخل إحـــدى قــاعـــاتـــهــا
الــكــثــيــرة تــتــسع لـ 400 مــتــفــرج
عـرضت الـدار خالل األمـسـيـة التي
عـــاودت فـــيــهـــا نــشـــاطـــهــا "ظالل
" وهــو فــيـلم ــنــسـيــ األجــداد ا
كـالسيـكـي يـعود إلـى سـنة 1965
وتــــــولّـى إخــــــراجه ســــــيــــــرغي
بـارادجانـوف.وتقـول مديرة دار
الـسـينـمـا يولـيا أنـتـيبـوفا (46
عـــامـــاً) "كـــنّــــا نـــرغب في دعم
اقـــتـــصـــاد بـــلـــدنـــا وصـــحــة
األوكـــرانــــيـــ الـــنـــفـــســـيـــة
كذلك".وتضيف "يقول علماء
الـنفس إن تخـفيف الضغط
الـــنـــفــــسي من خالل هـــذه
الــوسـيــلـة بــاإلضـافـة إلى
الــهـروب نـحـو واقع آخـر
أمــــــــــران بــــــــــالــــــــــغــــــــــا

األهــمــيــة".وتـوقف
دار الـسـينـما

{ بــــــــرلــــــــ (أ ف ب) -
تـوفي قـائـد األوركسـترا
الــنــمــسـوي شــتــيــفـان
زويـتس عن  73 عـامـا
إثـر تـعـرضه لـإلغـماء
خـالل حـــــــــفـــــــــلـــــــــة
مـــــوســــيــــقـــــيــــة في
مـــيــونــيخ عــلى مــا
أعـــلــنت دار األوبــرا
ـانـية ديـنـة األ فـي ا
الــــــــســـــــبـت.وقـــــــاد
ــايـســتـرو اجملـري ا
األصــــــــــــل خـــــــــــالل
مــســيـرته الــطـويــلـة
فـرق األوركسترا في
دور األوبـــــــــــــرا فـي
فـــيـــيـــنــا وغـــراتس
وهـــــــــامـــــــــبـــــــــورغ
.وقـالت دار وبــرلـ
ــانـــيــة األوبـــرا األ
ــزيـد فـي بـيــان "
مـــــــــــن األســــــــــى
واحلـــــــــــــــــــــــــزن
الـــــعــــمــــيق

تـعلن دار أوبـرا والية بافـاريا وفاة
شـتـيـفـان زويـتس".وتـوفي زويـتس
فـي ســـاعـــة مـــتـــأخـــرة من مـــســـاء
اجلـمـعة بـعد انـهيـاره أثنـاء عرض
ـرأة الصـامـتة" الـعـمل األوبـرالي "ا
لـريـتـشـارد شـتـراوس عـلى خـشـبـة
ـسرح الوطني في مـيونيخ.وكتب ا
ـديـر الـعـام ألوبـرا واليـة بـافـاريـا ا
ســـيـــرج دورني عـــلـى تــويـــتـــر أنه
"حـزين للغـاية" لوفـاة زويتس.وقال
"نـفقـد قائـدا موهـوبا. أفـقد صـديقا
جـيدا. أفكاري مع زوجته ميكايال".
ــديـر شــغل زويــتس مــنــصب ا
ـــســـرح واليـــة ـــوســــيـــقي  ا
ـانيا بـرونزويك في وسط أ
مــن عــــــــــــــام  1988إلـى
1993  كما قاد

أوركــــســـتـــرا األوبـــرا
الــــفـــلـــمـــنــــكـــيـــة في
مــديـنـتي أنـتـويـرب
وغـــــــــــــــــــــــــــــــــنـــت
الـبلجيـكيت من
عـــام  1992إلى

.1997

{ اســطـنــبـول  –وكــاالت -  اخــتــيـار الــنــجــمـة
ثلـة تركيـة  لعام التـركية هـاندا ارتشـيل كأجـمل 
 2022بـنــاءً عـلى تـصــويت جـاء من  51دولــة حـول
الــعــالم وجــاءت مـعــظم األصــوات من إســبــانــيـا
تركـيا إيـطالـيا والـبرازيل.كـما  اخـتيـار حبـيبـها
الـسابق وشـريكهـا في مسـلسل "أنـت أطرق بابي"
ثـل في تركيـا للعام النـجم كرم بورسـ كأوسم 

 2022 في الـتصويت نـفسه الذي
أقــامـته مــجــلــة "نــوبـيــا" االســبــانــيـة.

ركـز اخلامس عـن فئـة أجمل واحـتلّ كرم أيـضـاً ا
رجل في الــعـالم لـعـام 2022. اجلـديــر بـالـذكـر أنّ
هانـدا ارتشيل وكرم بورس رغـم انفصالهما إال
أنّـهـمـا ال يـزاالن يـتـمـتــعـان بـشـعـبـيـة كـبـيـرة ويـتم

اختيارهما ضمن أفضل الثنائيات التركية.
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عـــرض الــفـــيــلم
لـعشريـن دقيقة
عـنـدمـا تُـسـمع
صـــــــــفــــــــارات
اإلنـــــــــــــــــــــــذار
وتــــــطــــــلـب من
ـــــتـــــفـــــرجــــ ا

الــــــــذهــــــــاب إلى
أقــــــرب مـــــلـــــجـــــأ
يــــــحـــــمـــــيـــــهـم من
الــــــــــغــــــــــارات. وإن
اســتـمـرت صـفـارات
اإلنـــــذار لـــــفـــــتــــرة
طـــويــــلـــة يُـــلـــغى
عــــرض الــــفـــيــــلم
ويـــــســــــتـــــطـــــيع
األشـــــخــــاص أن
يـــــــــــــعــــــــــــاودوا
مــشــاهـدته خالل
يــــــــــــوم آخــــــــــــر
وبـــــالـــــتـــــذكــــرة

نفسها. 
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{ واشنطن (أ ف ب) - أظـهرت دراسة جديدة أن الـكالب السيبـيرية تطورت
مـنذ  7400 عـام لـيصـبح حـجمـهـا أصغـر بـكـثيـر من حـجم الذئـاب وهـو أمر
جـعلـهـا أكـثـر اعـتـمادا عـلى الـبـشـر في غـذائـهـا الـذي يشـمل ثـديـيـات بـحـرية
وأسماكا عـالقة حتت اجلليد.وقـال روبرت لوسيه من جامعـة ألبرتا والذي قاد
نـشور في مجلة "سـاينس أدفانسـز" إن النتائج ساعـدت في تفسير البحث ا
الـنـمـو في أعـداد هـذه الـكالب الـتي اسـتـخـدمـهـا الـبـشـر في الـصـيـد والـرعي
والتزلج.وأضاف لـوكالة فرانس برس "لقد  تـبسيط التغيـيرات الطويلة األمد
للـنـظـام الـغـذائي للـكالب" مـشـيـرا إلى أن األعـمـال السـابـقـة ركـزت فـقط على
فكرت رئيـسيت لشرح طريقة تـطوّر الكالب من ذئاب وهي عملية بدأت قبل
حـوالى  40ألف عـام.الفـكـرة االولى هي أن ذئـابـا أكـثـر ودّا كـانت تـقـترب من
اخمليـمات الـبشـريـة خالل العـصر اجلـليـدي من أجل احلـصول عـلى اللـحوم
وجـدت نـفـسـها مـعـزولـة عن رفـاقـها الـذئـاب الـبـرية ودجّـنت في الـنـهـايـة. أما
الــفــكــرة الــثــانــيــة فــهي أن بــعـض الــكالب طــوّرت قــدرة أفــضل عــلى هــضم
الـنـشـويـات بـعـد الـثـورة الـزراعـيـة.ومن أجل دراسـة الـنـظـام الـغـذائي لـلـكالب
ـة بـشكل أعـمق حـلل روبـرت لوسـيه وزمالؤه بـقـايا  200 كـلب عاشت الـقد
ـاثل من الذئـاب.وقال لوسـيه إنهم وجدوا أن قبل  11ألف عام وبقـايا عدد 
الـكالب الـتي عـاشت قـبل سـبـعـة آالف إلى ثـمـانـيـة آالف عـام كـانت "صـغـيرة
ـكن أن تـفـعـله مـعظم احلجم مـا يـعـني أنـهـا لم تكـن تسـتـطـيع فـعل مـا كان 
الذئـاب".وبالـتالي كانت أكـثر اعـتمـادا على الـبشر في طـعامـها أو عـلى صيد
ـكن الـذئاب أن تـهـاجمـها. فـرائس صـغيـرة بدال مـن الفـرائس الـكبـيـرة التي 
ووجد الـباحثـون أن الكالب كانت تأكل
"األسـمـاك واحملــار والـفـقــمـات وأسـود
الـــــبـــــحــــــر وهي
أنــــواع لـم يــــكن
بــاســتــطـاعــتــهـا
صيـدها بسـهولة
ـــفــــردهـــا" وفق

لوسيه. 

مـن مــآسي الــفــكـــر الــســيــاسي أن
ضـــابــطـــا عــســـكــريـــا في اجلــيش
الـــعــراقي تـــدفــعـه مــغـــامــراته إلى
االعـتقاد بقدرته علـى ايجاد فلسفة

اشتراكية جديدة).
ولـــعل اكــثــر مــا يـــرويه الــقــصــاب
طـرافة كـان افتتـاح الزعيم مـعرضا
لـلفنون على نفس القاعة التي اقيم
عـليها قـبل اشهر معـرضا آخر كان
االكــثـر جنـاحــا في حـيـنه افــتـتـحه

لك فيصل فيذكر :  ا

الــثـــانــيــة في انــقــرة وســرق مــنه
اسرارا في غاية االهمية.

ــا يـذكـر الـقــصـاب  من حـديث و 
الـزعيم وهو يـشرح  تصـميم شعار
اجلـمهورية للجـنة االطباء : ( الفتا
ثمنة : " انظارنا الى لون النجمة ا
هذا اللون ليس احمر  بل هو بني
مـحروق  وهذا يـعني ان لنـا لوننا
اخلـاص من االشـتـراكيـة  يـخـتلف
تـــمـــامــا عن اشـــتـــراكــيـــة االحتــاد
الـسـوفـيـتي ).ثم يـعـلق د. خـالد : (

الـكــر يـحب الـتـحـدث الى جلـنـته
الــطـبــيـة  ويـطــيل الـكـالم شـارحـا
خـطـابـاته اجلـمـاهـيـريـة  مـفـتـخرا
بـصـيـاغـته جمـلـهـا  مـعيـدا عـلـيـنا
فـــقــراتــهــا عـــدة مــرات . وفي احــد
االيـام ارانا مفـكرة صغـيرة قال إنه
حــصل عـلــيـهـا من جــيب الـســفـيـر
الــبــريـــطــاني تــرفــيــلــيــان) وهــذه
اني الـقصة تذكرنا باجلاسوس اال
(سـيسرو) الذي كان خادما للسفير
الـبـريـطاني اثـنـاء احلرب الـعـظمى

هاندا ارتشيل
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