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يـــحـــاول االطـــار الـــتـــنــســـيـــقي
االنفتـاح على االطـراف والقوى
لـلتـقـارب مع رئيس الـسيـاسـية 
التـيـار الصـدري مقـتدى الـصدر
الـــــذي دعــــا الـى تــــظـــــاهــــرات

ـقبل مـليـونيـة سلـمـية الـسبت ا
في ســاحـــة الــتـــحــريـــر ومن ثم
ــعـتــصـمــ قـرب االلـتــحـاق بــا
ــان. وكــتب وزيــر الــصـدر الــبــر
ــعـروف بــاسم صـالح مــحـمـد ا
الـــعـــراقـي في صـــفـــحــــته عـــلى
فــيـــســـبـــوك امس ان (إنه بـــعــد

جــلــســة نــقــاشــيــة مــطــولــة مع
الــصـــدر ركّــز األخــيـــر عــلى أن
قبلة سلمية لم ظاهرة ا تكون ا
يــسـبـق لـهــا مــثــيل من نــاحــيـة
الــــعـــدد) وأضــــاف انه (تــــقـــرّر
حتديـد موعد الـتظـاهرة في يوم
ـقــبل عـلى أن يــكـون الــسـبـت ا

التـجمّع في سـاحة الـتحـرير في
الــسـاعـة اخلـامــسـة عـصـراً  ثم
سير نحو ساحة االحتفاالت) ا
باعتماد شعار كما وجه الصدر 
عـام الــتــغــيـيــر في اخملــاطــبـات
والكتب الـرسميـة في مؤسسات
اخلط الـــصــدري كـــافـــة. فــيـــمــا
استـقبل رئـيس مجـلس الـقضاء
ـــثـــلــة األعـــلى فـــائـق زيـــدان 
ـتـحـدة في االمـ الـعـام لأل ا
الــعــراق جــيـــنــ بالســخــارت.
وذكـر بـ تـلـقـته (الـزمان) امس
ان (اجلانب بحـثا دور القضاء
فـي مــــعـــاجلــــة االشــــكـــالــــيـــات
الــقـانـونـيــة الـتي تـخص االزمـة
الــســـيــاســيــة الــتـي يــشــهــدهــا
العراق). وكـان القضـاء قد أعلن
ــــــلك في وقـت ســـــابـق أنه ال 
الصالحـية حلل مـجلس الـنواب
ذلك ان مــهـام مـجــلس الـقـضـاء
ـادة ثالـثا من ـوجب ا مـحددة 
ـجـملـها التي  قـانون اجملـلس 
تــتــعــلـق بــادارة الــقــضــاء فــقط
ولـيـس من بـيـنــهـا أي صالحـيـة
جتـيــز لـلـقـضـاء الـتـدخل بـأمـور
الــســـلــطــتــ الــتــشــريــعــيــة أو
الــتــنــفــيــذيــة. وفي اربــيل أكــد
رئـيس حـكـومة إقـلـيم كـردسـتان
مسرور البارزاني دعمه جلميع
ـفاوضات القـائمة على أشكال ا
مبـدأ قبـول اآلخر وتـعزيـز الثـقة
بـ جــمــيع مــكــونــات الــعـراق.
وقــال بـيـان تــلـقــته (الـزمـان) ان
(الــبــارزاني اســتـــقــبل  رئــيس
حتـالف الـفـتح هـادي الـعـامـري
وجـــرى بــــحث آخــــر تـــطـــورات
الـوضع في الـعـراق والـعالقات

ب االقليم وبغداد) 
وأعـــرب الـــبـــارزاني عن (دعـــمه
ــفـــاوضــات جلـــمــيع أشـــكـــال ا
واحملـادثات الـقائـمـة على مـبدأ
قـبول اآلخـر وتـعزيـز الـثقـة ب
جمـيع مكـونات الـعراق) مـبيـنا
ـصـالح ــكـونـات تـرتــبط  ان (ا

ومـنـذ يــحـتـضن جــمـيع الـديــانـات 
االسـتقالل عام 1947 مـن بريطـانيا
جتــري االنــتـــخــابــات كل خــمــســة
اعــوام واجلــهــة اخلـاســرة تــتــقـبل
الــنـتـائج وتــقـوم بـتــسـلم الـســلـطـة
وهــذا مـا يـعـزز الــتـجـربـة ســلـمـيـا 
قـراطـية في الـهنـد برغم تـعدد الـد
الــــطـــوائف والــــديـــانــــات وتـــنـــوع
الــلــغــات) واســتــطــرد بــالــقـول ان
(بالدنــا شــهـدت تــقـدمــا كـبــيـرا في
مـجـاالت مخـتلـفـة  وهذا يـعود الى
ان الـــكـــثـــيـــر من الـــطـــلــبـــة الـــذين
يـتــخـرجـون من الـكــلـيـات يـقـومـون
بـاالعتماد على مشـاريعهم الناجحة
ـــا يــــواكب الـــتـــطــــور الـــعـــلـــمي
حيث هـناك الـكثـير والـتكـنولـوجي 
من الـــشــركــات خـالل مــدة وجــيــزة
الي حتـقق رأسماال كـبيرا يـقدر 
شاريع الدوالرات) مبينا ان (اهم ا
ــــعـــــروفــــة فـي الــــعــــالـم غــــوغل ا
اغــلب الـعــامـلـ ومــايـكــروسـوفت 
قدم فـيها هنود). وفي نهـاية اللقاء 
رئـــيس الــتـــحــريـــر درع (الــزمــان)
الــتــذكــاري الى الــسـفــيــر الــهــنـدي
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مـحــمـود الــتـمــيـمي خالل لــقـائه
ــعــاهــد نــاقش ــمــثــلـي اوائل ا
تــصــحــيـح الــبــيــانــات اخلــاصــة
بــاألوائل وتـــوصــيــات الــلــجــنــة
اخلـاصـة بــتـطـبــيق فـقـرات األمن
الغـذائي) مبـينـاً ان (اجمللس هو
سؤول عن ادارة الـدرجة وليس ا
عن اسـتـحــداثـهـا وفق مـاحتـدده
ـالـيـة ثم الـوزارات لـتـرسـله الى ا
الى اجملــلس لــيـتــســنى له اطالق
اإلسـتــمــارة بـنــاء عـلى الــدرجـات

.( ُرسلة له وفق القوان ا

ـشـمــولـ بـالــتـعـيــيـنـات ضـمن ا
قــــانــــون الــــدعم الــــطــــار لألمن
الــغــذائي والــتــنــمــيــة) وبــ ان
(جلنـة األمـر الـديواني  35 كلَّفت
الــــديــــوان بــــإجــــراء الــــتــــقــــاطع
الوظيفي خالل  30 يوماً) مؤكداً
لف خالل ائة من ا اجناز  90 با
اسـبـوع واحـد). واوضح مـجـلس
اخلـدمـة الـعـامـة مـسـؤولـيـته عن
ادارة الدرجـات الـوظـيفـيـة وليس
اسـتـحــداثـهـا. وقـال بـيــان تـلـقـته
(الزمان) امس ان (رئيس اجمللس

ـالية نسـبة إجناز ملف الرقابة ا
الـتـقـاطع الـوظـيـفي لـلـمـشـمـولـ
بالتعي في األمن الغذائي. وقال
رئـيس الـديــوان رافل يـاسـ في
تصريح تابعته (الزمان) امس ان
الكـات التـابـعة لـلـديـوان دققت (ا
بيانات  90 الف خريج من حملة
الـشـهــادات الـعــلـيـا واألوائل من
مـجـمـوع  132 الف واعادت 42
الف اخــــرى لــــوجـــود نــــقص في
بيـانـاتـهم) واضـاف ان (الـديوان
مستـمر إلجناز مـلفات اخلـريج
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ـــالــيــة تـــمــويل اطــلـــقت وزارة ا
رواتب مـوظفي الـدولـة لـشـهر آب
اجلــــاري. وذكـــر بـــيــــان تـــلــــقـــته
(الـــــــــزمـــــــــان) امـس ان (دائــــــــرة
احملــاســبـــة في الــوزارة بــاشــرت
بــــــتـــــــمــــــويـل رواتب الــــــوزارات
ـرتـبـطة واجلـهات األخـرى غـيـر ا
بـــالــوزارة لـــشــهـــر آب اجلــاري)
ودعت الــوزارة وحـــدات اإلنــفــاق
كــافـــة الــتـــابــعــة لـــلــوزارات الى
مـــراجــــعـــة مـــقـــر الـــوزارة دائـــر
ـراجعة احملاسـبة حـسب جدول ا
عـتـمـد لـغرض الـبـدء بـإجراءات ا
الـتمـويل. فـي غضـون ذلك اطـلق
مـصـرف الـرافــدين دفـعـة جـديـدة
من الــســلف لــثالث فــئــات. وقــال
بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
صـرف اطـلق سلـفاً لـلـموظـف (ا
والـــعــقــود ومـــنــتـــســبـي الــدفــاع
والداخلـية الـتي تبدأ من خـمسة
مـلــيـون ماليـ ديــنـار حـتى  50 
ديـنــار وسـلف الـعــقـود الـبــالـغـة
خمـسة حتى  10 مالي ديـنار).
واوضح ان (منح السلف يتم بعد
ــنح وفق اســتــكــمــال اجــراءات ا
التعـليـمات) مضـيفاً ان (الـتقد
ــــــصــــــرف عـن طــــــريـق فـــــــروع ا
نتشرة في بـغداد واحملافظات). ا
في ســيــاق مــتــصل حــدد ديـوان

5Hþu*« Vð«Ë— q¹uL²Ð …dýU³*« ∫WO U*«

5OF² UÐ 5 uLA*«  UHK  oO bðË

6 ‰ËeM « ¡UMO*« ÂeKð WK¹e¼ W —UA

“U²L*« —UD  s

االولـى بـــ الــــدول الـــتي تــــصـــدر
واعتمـادنا كبـير على الـنفط لـلهنـد 
ذلك لــتــوفــيــر الــطــاقــة) وتــابع ان
(الـهـنـد تـسـهل اجـراءات اسـتـقـبـال
حــيث تــقــوم ــرضـى الــعـــراقــيــ ا
نح التـأشيرة الـعالجية الـسفـارة 
وهنـاك ثقة كـبيرة خالل يـوم واحد 
ــســتـشــفــيـات لــدى الــعـراقــيــ بـا
وهـنـاك اطـباء ـوجـودة في الـهـنـد ا
يــــــزورون الـــــعــــــراق بــــــطـــــلـب من
ــســتــشــفــيــات الجــراء عــمــلــيـات ا
جـــراحــــيـــة في بـــغــــداد والـــنـــجف
وكـــربالء وبـــابل) مـــشـــيــرا الى ان
(بــغـداد ونـيــودلـهي تـتــعـاونـان في
حـيث هـنـاك 300 مــجـال الـتـعـلــيم 
عـراقي يـذهـبـون سنـويـا الى الـهـند
لــــلـــدراســــة في الــــتــــخـــصــــصـــات
ـــنــــاســـبـــة ذكـــرى و اخملـــتــــلـــفـــة
االســتــقالل ومـضي ســبــعـ عــامـا
عــلى تــدشــ الــعالقــات الــهــنــديـة
الـعـراقـيـة وفـرنا 55 زمـالـة دراسـة
لــلــطـلــبــة الـعــراقــيـ فـي دراسـتي
ـاجستير والدكتوراه في جامعات ا
ـيـا) وتـابع ان (الـهـند مـعـروفـة عـا
ـنح  200 مــقــعـد ســنــويـا تــقــوم 
لــلــحــكــومــة الــعــراقــيــة  لــتــأهــيل
ـــجـــال مـــوظــــفـــيـــهــــا في دورات 

WOÝ«—œ  ôU “ U½d Ë ∫ÍU OÐ

 U öF « 5ýbð Èd cÐ ‚«dF « W³KD

Î«eM  nA²J¹ w «dŽ VOIMð o¹d

œuÝ√ qð w  ÎU¹dŁ√
 ÍdLA « r UŠ ≠ n−M «

اعـلن وزيـر الــثـقـافـة والـسـيـاحـة
اكــتــشـاف واالثــار حــسن نــاظـم 
نـطـقة كـنز اثـري في تل اسـود 
كـري سـعدة ضـمن حـدود مـديـنة
ـحـافـظـة الـنجف خالل الـكـوفة 
عــمــلـيــة تــنـقــيب اجــراهــا فـريق
عــراقي. وقــال خالل مــؤتــمـر في
مــبــنى مـــفــتــشـــيــة اثــار وتــراث
النجف تابعته (الزمان) امس ان
(االكـتــشـاف جــاء من خالل عـمل
فـريق الــتـنـقـيـب الـعـراقي في تل
الـذي  خـالله اكـتـشـاف اسـود 
جـرة من الـفخـار تـضم بـداخـلـها
قطع نفيسة تتمثل بحلي وقالئد
وخوا واقراط ذهـبيـة واحجار
اضافة الى ثـمانية عشرة ة  كر
دينارا من الذهب اخلالص تعود
عتـمد بالله الى حقبـة اخلليفـة ا
ـسـتـكـفي ـقــتـدر واخلـلـفـيــة ا وا
فــضالً عن اكــثـر من مــئـة بــالـله 
درهـم من الـــفـــضـــة) مـــؤكــدا ان
(الـفــرقـة الــتـنــقـيــبـيــة اكـتــشـفت
سكوكات النحاسية الكثير من ا
ــوقع فـي امــاكن مـــتــفــرقـــة من ا
وهي مخـتلفـة االحجـام جميـعها
وقد اصابها التلف نـتيجة تأثير
وكـــــذلك الـــــرطـــــوبـــــة واالمـالح 
الــعــثــور عــلى قــنــانـي وقــواريـر
زجـاجــيـة صـغــيـرة احلـجم وهي
معمولة بطريقة النفخ احلر ذات

ابــدان كـــرويــة ورقـــبــة طـــويــلــة
وضـــيـــقـــة وال يـــتـــجـــاوز ســـمك
) واضاف ان الزجاج عن مليم
(الفرقة الـتنقيـبية وجدت الـكثير
من الــكـــســر الـــفــخــاريـــة ضــمن
زجج الذي طبقـات الدفن منـها ا
اتصف بجودة الصناعة والوانه
الـبـراقـة ونـعومـته مـن حيـث دقة
ـسـتـخـدمة الـصـنـاعة وااللـوان ا
فــيه ومــنـهــا ذات بــريق مــعـدني
وهـذه دالئل تــعـود الى الــعـصـر
ـتـأخـر) ومضى الى الـعبـاسي ا
الـقـول ان (هيـئـة االثـار والـتراث
مــاضـيــة في تــنــفــيــذ خــطــطــهـا
الــعــمــلــيــة في حـــقل الــتــنــقــيب

ـزيد االثـاري من اجل اكتـشـاف ا
من الـتطـور الـعـمراني والـبـنائي
ـــنــجـــزات الــتي حتـــقــقت في وا
عصر سومـر واكد وبابل واشور
بعـد ان وفـرت الوزارة كل تـطمح
له الهيئة في هذا اجملال) مؤكدا
ان (الـهيـئـة تـعـمل على مـكـافـحة
ـواقع االثارية التجـاوزات على ا
والـتراثـية فـي جمـيع مـحافـظات
بــهــدف احلـــفــاظ عــلى الـــعــراق 
االثـــار من الــــتـــلف والــــضـــيـــاع
كونها قيمة انـسانية عليا).ومن
جـانـبه اكــد رئـيس هـيـئـة االثـار
والـتـراث لــيث مـجـيـد حـسـ ان
(الفرقة التنقـيبية العاملة في تل

اظـهـرت تفـاصيل الـطبـقة اسود 
االولى عـلى عمق  20 سنـتـمـترا
تــقـريـبــا والـكـشـف عن ارضـيـات
ــادة الـفــرشي قـسم مــرصـوفـة 
مـنـه ال يـزال في مــكـانه والــقـسم
االخـــر  رفــــعه وال زالت اثـــاره

باقية في االرضية)
 مــشـيــرا الى ان (فـريق الــهـيــئـة
يعمل في كل احملافظات من اجل
ـواقع االثاريـة بـشكل اكـتشـاف ا
عـــلـــمي دقـــيق واخـــراج الـــقــطع
االثــاريـة ودراســتـهــا وارسـالــهـا
لــغـرض ــتــحف الــعــراقـي  الى ا
عـرض النـادرة مـنـهـا في صاالت
ومــا جـــرى اكــتــشــافه ـــتــحف  ا

هــــو واحــــد مـن هـــذه حــــالــــيـــا 
ــهــمــة في حــقل االكـــتــشــافــات ا
االثــار والــتــراث ) بــدوره  اكــد
مــديـــر عــام دائـــرة الـــتــحـــريــات
والــتــنــقـــيــبــات عـــلي شــلــغم ان
(االكتـشـاف االثاري احلـالي يـعد
همة واحد من ب االكتشـافات ا
ــا فـي قـــطــاع االثـــار والـــتـــراث 
يــحـتــويه من قــطع اثـريــة نـادرة
ومهـمة من خالل مـا  اكتـشافه
من قـطـع اثـريـة ذهـبــيـة وفـضـيـة
ومـــعـــدنـــيـــة واحـــجـــار وزجــاج
ظــهـرت لــدى الــفـريق تــفــاصـيل
بـنــائـيــة مـرتــبــطـة مع بــعـضــهـا
حــيـث شــكـــلت مـــجـــمــوعـــة من
الـغرف  اسـتـظهـارهـا بارتـفاع
يصل الى  30سـنـتــمـتـرا مـنـهـا
ـادة اللـ وقسم اخر من عد  ا
كـــســر االجـــر بـــعـــرض ســـبـــعــة
ســنــتـمــتــرا). ويــشـغل مــوقع تل
جـزء من الـقـطـعـة  25في اسـود 
كـري سـعـدة ضـمن حـدود قـضاء
ـعـلن عن ـوقع ا وهــو ا الـكـوفـة 
اثـــاريـــته فـي جـــريــدة الـــوقـــائع
ويبعد مـسافة كيـلومترين شرق
ـوقع تـعـرض ا مـسـجــد الـكـوفـة 
الى جتـــاوزات اثــنـــاء تـــغـــيـــيــر
حيث اسـتـغلت الـنظـام الـسابـق 
ا اثر ارضه الغراض الزارعـة 
ـــــوقع اثــــنــــاء ســــلـــــبــــاً عــــلى ا
الـتـنقـيـبـات الـتي جتـرى من قبل

هيئة االثار والتراث حالياً.
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وزير الثقافة
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كنز اثري
اكتشف في
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Ÿ—œ∫ رئيس حترير (الزمان) يقدم درعا تذكاريا الى السفير الهندي
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اكــد الـسـفــيـر الــهـنـدي لــدى بـغـداد
مـنح بالده 55 بــراشــانت بـيــســاي
زمـالة دراسية للطـلبة العراقي في
ـاجـســتـيـر والــدكـتـوراه دراســتي ا
فــيـمـا ــيـا بــجـامـعــات مـعــروفـة عـا
اقـــتــــرح رئـــيس حتــــريـــر جـــريـــدة
احمـد عبد (الـزمان) طـبعـة العـراق 
تـــبــادل عـــلى الـــســـفــيـــر  اجملـــيــد 
اخلــبــرات فـي مــجــال الــصــحــافــة.
ورحب عـــبــد اجملــيــد فـي مــســتــهل
بنى اجلـريدة السـفير اسـتقبـاله 
بـحضـور نـخـبة ـرافق له  والـوفـد ا
من كــتـاب (الــزمـان) والــصـحــفـيـ
والــعــامـلــ فـيــهــا امس  وقـال ان
(هـذه الزيارة ستظل ماثلة لسنوات
والسيما انها ترتبط بتاريخ مـقبلة 
تــــدشـــ الـــعـالقـــات بــــ بـــغـــداد
ونــيــودلــهي قــبـل ســبــعــ عــامـا)
و(أرى هــنـــاك فــجــوة كـــبــيــرة بــ

الـــبـــلــدين فـي مــا يـــخص االعالم)
واقـترح على السفـير (بذل مزيد من
اجلــهـد في هـذا اجملــال لالسـتـفـادة
من الــــتــــجــــارب بــــ صـــحــــفــــيي
قال بيساي ان البلدين) من جانبه 
ــرتــبـة (الــعــراق مــا يــزال يــحــتل ا

ورفع القـيلة السُحـائية خلف الرأس بـصورة كاملة  في
ريضة من و قت قيـاسي  وبحمد الله و توفيقه خرجت ا
صالة الـعملـيات مـتحسـنة). و أكد الـزبيدي (االسـتمرار
بـإجراء كـافة الـعـملـيات الـنوعـيـة و بدوري أقـدم الشـكر
ــسـتــشـفى و فــريق الـتــخـديــر وعـلى والـعــرفـان إلدارة ا
رأسـهـم طـبـيب الـتـخـديـر االخــتـصـاص الـدكـتـور مـهـدي
قيم وجميع كـادر صالة العمليات اجلبوري واألطـباء ا
ريضة وخروجها اقدموه من جهد في إنقـاذ ا األبطـال 

بسالمة).
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شـهـدت مـديـنـة الـصـدر الـطبـيـة  إجـراء عـمـلـيـة جـراحـية
ناجحـة لطـفلـة حديثـة الوالدة  بـعد أن  كـانت تعاني من
تشـوه والدي في اخمليخ إضافة إلى وجود قيـلة سُحائية
خــلف الــرأس . وقـال رئــيس الـفــريق الــطـبي أخــصـائي
جـراحة اجلـملـة العـصبـيـة في مديـنة الـصدر الـطبـية في
الـنـجف زيـد عذاب الـزبـيدي في تـصـريح أمس انه (بـعد
إجراء الفحوصات الالزمة للطفلة و حتضيرها  للعملية
حـيث  إجراء الـعمـليـة لهـا لتـصحـيح التـشوه الوالدي

ـــيــاه والـــلــغــات الـــزراعــة وادارة ا
ــعـلــومــات كــمـا وتــكــنـولــوجــيــا ا
عـرضت الهنـد االستعداد السـتقبال
ــوظــفـ  30 شــخــصــا من كـبــار ا
ونــنــتـظــر رد احلــكـومــة لــتـهــيــئـة
طلوبة) مؤكدا ان االخـتصاصات ا
(الـهـند تـعد ثـان اكبـر دولـة بالـعالم
الـــذي من حــــيث عــــدد الــــســـكــــان 
يـــتــجــاوز مـــلــيــار و 400 مـــلــيــون
والـــبــلـــد الـــوحــيـــد الــذي نـــســمـــة
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موعـد التقـد الى معاهد ـقبل  حددت وزارة التـربية امس  الـرابع من ايلول ا
سائيـة للعام الدراسي الفنون اجلـميلة للـبن والبنـات للدراستـ الصباحيـة وا
ـقبل. وقـالت الـوزارة في بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس (الـتـقـد يـبدأ من  4من ا
قـبل وينـتهي في  15من الشـهر نـفسه) وأضاف (يـسمح لـلطـلبة شهـر أيلـول ا
الـنــاجـحـ في الـدورين األول والـثــاني لـلـعـام الــدراسي اجلـاري الـتـقـد إلى
ـتـقـدم  2004 لـلـذكـور ـعـاهـد الـفـنـون اجلـمـيـلـة عـلى أن ال يـتـجـاوز مـوالـيـد ا ا
ـوهـوبـ خريج تـقـدم عن طـريق قـناة ا و 2002 لإلنـاث وأنه يـسمح لـلـطـالب ا

ية على شرط أن يزود لتـحق بالدراسة االكاد لتحق وغير ا األعوام السـابقة ا
ـعهـد بـكتـاب قـطع العالقـة من اإلعـدادية ـلتـحق بـالدراسـة اإلعـدادية إدارة ا ا
وأن يــكـون من مـوالـيـد الـذكـور  2002 و اإلنـاث 2000)  ومـضى الـبـيـان الى
التقد توسطـة  القول انه (يـحق جلميع مـوظفي الدولة من خـريجي الدراسـة ا
لـغـرض اكمـال دراسـتـهم ضمـن اختـصـاصـات الفـنـون الـتشـكـيـلـية والـتـصـميم
ـرئـيــة والـفـنـون واخلط الـعــربي والـزخـرفــة إضـافـة الى الــفـنـون الــسـمـعـيــة وا
ـوســيـقـيــة واالنـشـاد) واشــار الى ان (درجـة الــنـجـاح ــسـرحـيــة والـفـنــون ا ا

ئة). الصغرى اخلاصة باختبار هذه االختصاصات هي  60با
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اســتـــقــبل مـــحــافظ ذي قــار مـــحــمـــد هــادي الــغـــزي امس دفــعـــة من جــرحى
احـتجـاجات تـشرين من ابـنـاء احملافـظة بـعد عـودتهـم من رحلـة عالج في تركـيا
اسـتـغـرقت ايـامـا. وقـال احملـافظ في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امـس ان (احلـكـومة
احملليـة في احملافظة اوفت بوعدها بعالج جرحى االحتجاجات  وانها حريصة
ـشروعة ) عـلى تقد كل مـا بوسـعها خلـدمة ابـناء احملافـظة وتـلبيـة مطالـبهم ا
اعـرب اجلـرحى عن (شـكرهم وتـثـمـينـهم جلـهود احملـافظ في تـنـظيم من جـانبه 
رحـلـة الـعالج والـتـنسـيق مع وزارة الـصـحـة لـتـكفل مـصـاريف الـسـفـر والعالج
بالكـامل ). وكان الغزي قد طالب احلكومـة بتام اكثر من رحلة عالج جلرحى
انيـا وتركيا على نـفقة احلكومة . كـما التقى احملافظ احتجـاجات ذي قار الى ا
ا وجـرى التبـاحث في كـيفـية تـقد الـدعم للـجامـعة  و  رئـيس جامـعة سـومر

ساعدة من قبل االدارة احمللية. سيرة العلمية ومدى امكانية تقد ا يخدم ا

ـكن أن تكون أساساً مشتركة 
ـشـاكل) وشدد لـلتـقـارب وحل ا
الـــبـــارزاني عـــلـى أن (تـــنـــفـــيــذ
الــدســتـور يــصب في مــصـلــحـة
ـكونات ويـضع العراق جميع ا
عــلى مــســار الــتــقــدم والــرخــاء
اشــار واالزدهـــار). من جـــانـــبه 
الـــــعــــامــــري الـى ان (لإلقـــــلــــيم
وقــــــــيــــــــادتـه دوراً فــــــــاعـالً في
ــعـادالت الـسـيــاسـيـة) مـؤكـدا ا
(ضــــرورة أن تــــرتــــكن جــــمــــيع
كونات إلى احلوار األطراف وا
وأن تــعـــزز جـــهــودهـــا من أجل
إنقاذ العراق من الوضع اخلطر
الــذي يــشــهــده). وابــدى رئــيس
االحتــاد الـوطـني الــكـردسـتـاني
بافل الطالـباني خالل اجتماعه
ــبــادرته مـع الــعــامــري دعــمه 
ألنــهــا تــتــفق مـع رؤيــة احلـزب
وتصب في خدمة الصالح العام
واسـتــقــرار الـبــلــد. وقـال بــيـان
تـــــلـــــقـــــتـه (الـــــزمـــــان) امس ان
(اجلـانـبـ بـحـثـا خالل الـلـقـاء
ـبـادرة األوضـاع الـسـيـاسـيـة وا
ــشـــاكل الـــتي اجلــديـــدة حلـل ا
تـواجه الـعمـلـيـة السـيـاسـية في
الـــعـــراق). مــــؤكـــدين (ضـــرورة
ـسـاعي الـوطـنـية من تـوحـيـد ا
أجـل إيــجــاد مــخــرج دســتــوري
وقـــانــونـي من الــوضـع احلــالي
الــذي يـــشــهــده الـــعــراق). كــمــا
التقى العامري خالل جولته في
االقـــلـــيم رئـــيس حـــراك اجلـــيل
اجلـديــد شـاسـوار عـبـد الـواحـد
واألم العام لالحتاد اإلسالمي
الــــكـــردســــتــــاني صالح الــــدين
مـحمـد بهـاء الـدين وكان عـضو
الهيئـة القيادية في مـنظمة بدر
ــنــضـويــة في حتــالف الــفـتح ا
مـحمـد الـبـيـاتي قد اوضح  إن
زيــــارة الــــعـــــامــــري لإلقـــــلــــيم
واجـتـمــاعـاته مع قـادة األحـزاب
الـسـياسـيـة مبـادرة مـنه إلنـهاء

حالة االنسداد السياسي .

UI¡∫ السفير الهندي يتوسط احلضور في لقائه داخل جريدة (الزمان) بالصحفي والعامل

محمد هادي الغزي 



d —UI Ë —U √2

www.azzaman.com

"ســيـــتي أوف أســايــلــوم" هــنــري ريس
الــذي كـان بـصـدد مـحـاورة رشـدي قـبل
تعرّضه لالعتداء بأنه اعتقد باد األمر
أن شـخصـا ما يـنفّـذ مقـلبـا سيـئا لـكنه
أدرك حـقيقة األمـر عندما شـاهد الدماء
عـلـمـا بـأنه أصـيـب بـجـروح أيـضـا. قال
ريـس الذي أطل األحـد على شـبكة "سي
إن إن" مع ضـمـادة كـبـيـرة تـغـطي عـينه
ـصـابــة بـكـدمـات ـتــورمـة وا الــيـمـنى ا
"كــان صـعـبـا جـدا فــهم األمـر. بـدا كـأنه
مـقـلب سـيئ. لكـن بعـدمـا تشـكّـلت خـلفه
(بـقـعـة) دمـاء أصـبح األمـر حـقـيـقـة". لم
تـقدّم الشرطة واالدعاء مـعلومات كثيرة
عن خـلـفـية مـطـر أو دوافعه. في لـبـنان
أشــار عـلي قــاسم حتـفــة رئـيس بــلـديـة
قــريـة يـارون فـي جـنـوب لــبـنـان إلى أنّ
هـادي مطـر "من أصول لبـنانـيّة". وتابع
فـي حديث مع وكالـة فرانس برس "وُلد

ـتــحــدة ووالـده ونــشــأ في الــواليــات ا
ــــراسل ووالـــــدته مـن يــــارون". وقــــيـل 
فــرانس بـرس الـذي زار الـقـريـة الـسـبت
إن والـدي مـطـر مـطلّـقـان ومـا زال والده
يـــــعــــــيش فـي الـــــقــــــريـــــة. وطُـــــلـب من
الــصـحــافـيــ الـذين قــدمـوا إلـى مـنـزل
ـــغـــادرة. كـــان رشـــدي مـــهــدّدا والـــده ا
بـــــالــــقــــتـل مــــنــــذ أن أصـــــدر مــــؤسّس
اجلــمـهــوريّـة اإلسالمــيّـة فـي إيـران آيـة
الـله روح الله اخلميـني فتوى بهدر دمه
فـي  1989بـــــــســــــبـب روايــــــتـه "آيــــــات
ـسـلـم شـيـطـانـيّـة" الـتي رأى بـعـض ا
أنـها تـنطوي عـلى جتديف. وفي مقـابلة
أجــرتـهـا مـعه مــؤخـرا مـجـلــة "شـتـيـرن"
ـانـية قـال رشـدي "منـذ بـدأت أعيش األ
ـــتــحــدة لم يـــعــد لــديّ فـي الــواليــات ا
مــــــشـــــاكـل (...) عـــــادت حــــــيـــــاتـي إلى
طـــبــيـــعـــتــهـــا" مـــبــديـــا "تــفـــاؤله" رغم

ــتـحــدة. وبـعــد سـاعــات عـلى اعــتـداء ا
اجلـمعـة الذي وقع خالل مـناسبـة أدبية
فـي واليــة نـــيــويـــورك خــضع الـــكــاتب
الـبريطـاني جلراحة عـاجلة إثـر إصابته
بـجـروح شكّـلت خطـرا عـلى حيـاته. لكن
رغـم أن وضــعه مــا زال حـــرجــا أظــهــر
مـؤشـرات حتـسن ولـم يـعد بـحـاجـة إلى
جــهـاز تـنــفس اصـطـنــاعي. وقـال وكـيل
أعـماله أندرو وايـلي في بيان إن رشدي
لم يــعـد يـعــتـمـد عــلى أجـهـزة الــتـنـفس
و"بـدأ يـتـمـاثل لـلشـفـاء" مـشـيرا إلى أن
تـعافيه سيستغرق وقتا "طويال جروحه
خـطــرة لـكن حـالـته تـتـطـور في االجتـاه
الــســـلــيم". وكــان الــكـــاتب الــذي قــضى
سـنــوات حتت حـمـايـة الـشـرطـة بـعـدمـا
دعـا قادة النظـام اإليراني إلى قتله على
خـلفـية روايـته "آيات شيـطانـية" يوشك
عـلى الـتـحـدّث في مقـابـلـة عنـدمـا صـعد
سـرح وطعنـه مرّات عدة في رجـل إلى ا
الـــرقـــبــة والـــبـــطن. وأوقف مـــوظـــفــون
ــهـاجم وأشــخــاص ضــمن اجلـمــهــور ا
هــادي مــطـر وهــو أمــيـركـي من أصـول
لــبــنـانــيـة فـي الـرابــعـة والــعــشـرين من
الـعمـر قبل أن حتتـجزه الشـرطة. ومثُل
أمـام احملكمة الـسبت حيث دفع ببراءته
ـقرر أن من تـهـمـة محـاولـة القـتل ومن ا
ـثُـل مرة أخـرى في  19آب/أغـسـطس.
واألحــــد أكـــد جنل الــــكـــاتـب ظـــفـــر أن
الـعـائـلـة تـشعـر "بـارتـيـاح بـالغ" لـتـخلي
رشـدي عن جـهـاز الـتـنـفس وتـمـكـنه من
"قــول بـضع كـلـمـات". وقـال جنل رشـدي
كن فـي بيان "رغم ان جروحـه خطرة و
أن تـبـدل حيـاته لم تـتأثـر روح الدعـابة
ــشـاكــسـة والــعــنـيــدة الـتي ــعـتــادة ا ا
يــتـمــتع بـهــا". وأفـاد رئــيس مـجــمـوعـة
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"تــهــديـدات الــقـتـل الـيــومـيــة" بــحـسب
مـقتطفات نشرتها اجمللة على أن تصدر
ـقابلة كاملة في  18آب/أغسطس. بعد ا
انــتـقـالـه إلى نـيـويــورك أصـبح رشـدي
مـــواطـــنـــا أمـــيـــركـــيـــا في  .2016ورغم
ــتــواصل حلــيــاته شــوهـد الــتــهــديـد ا
بــشـكل مـتــزايـد في األمـاكن الــعـامـة من
دون مرافقة أمنية ملحوظة في كثير من

األحيان. 
WOM  Z «d

ولـم تــكن اإلجــراءات األمـــنــيّــة مــشــدّدة
خالل مـنـاسـبـة اجلـمـعـة التـي جرت في
مـؤسّـسـة تـشـوتـوكـوا الـتي تـسـتضـيف
بــرامج فــنّـيــة في مـنــطـقــة هـادئــة قـرب
مـديـنـة بـوفـالو. وأثـارت عـمـلـيـة الـطعن
ـا في ذلك في أوساط غـضـبًـا واسعًـا 
الــسـيـاســيّـ والـشــخـصـيّــات األدبـيّـة.
ووصـفـها الـرئيس األمـيـركي جو بـايدن

ــتــحــدث { طـــهــران-(أ ف ب) - نــفى ا
بـاسم وزارة اخلارجية اإليـرانية "بشكل
ـنـفـذ حــازم" اإلثـنـ أي عالقـة إليـران 
الـهجوم على الكاتب الـبريطاني سلمان
رشـدي خالل مؤتمر فـي شمال الواليات
ــتـحـدة.وصـرح نـاصــر كـنـعـاني خالل ا
مـــؤتــمــره الـــصــحــافي األســـبــوعي في
طـهران "نـنفي بـشكل حـازم ورسمي" أي
ـنـفـذ الـهـجـوم مـؤكـدا "ال يـحق عالقــة 
ألحــد أن يـتّـهم اجلـمــهـوريـة اإلسالمـيـة
اإليــرانــيــة" بــحــسب مــا أوردت وكــالـة
إسـنا الطالبية.كان رشدي مهدّدا بالقتل
مــنـــذ أن أصــدر مــؤسّس اجلــمــهــوريّــة
اإلسـالمـيّـة في إيـران آيـة الـله روح الـله
اخلميني فتوى بهدر دمه في  1989 إثر
صـدور روايته "آيـات شيـطانـيّة" مـتهـما
ـولـود في الـهـنـد الـكــاتب الـبـريـطـاني ا
بـ"مـــــــــعـــــــــاداة اإلسـالم والـــــــــرســــــــول
والـقـرآن".وهـذا أول رد فـعل مـن طـهران
ـتحدث عـلى محـاولة قتـل رشدي.وأكد ا
أن "إيــران ال تـعـتــبـر أن أحـدا يــسـتـحق

اللوم أو اإلدانة غيره ومؤيديه".
W ËUL  U U œ

وقــال إن "سـلـمـان رشــدي عـرّض نـفـسه
سلم ولكن لغضب الناس ليس فقط ا
أيضا أتباع الديانات السماوية األخرى
من خـالل اإلسائة لـلمقدسـات اإلسالمية
وجتـاوز اخلط األحـمـر ألكـثـر مـن مـلـيار
ـــلـــيـــار مـــســـلـم واخلـــطــوط ونـــصف ا
احلـــمـــراء جلـــمــيـع أتــبـــاع الـــديـــانــات
الـســمـاويـة". وأكـد وكـيل أعـمـال رشـدي
األحـد أن األخيـر "يتـماثل لـلشـفاء" بـعد
يـومـ عــلى تـعـرضه لـلـطـعن في بـطـنه
ورقــبــتـه بــيَــد شــاب أمــيــركي من أصل
لــبــنــاني خالل مــنــاســبــة في الــواليـات

sFD « WOKL  bF  ¡UHAK  q UL  Íb — ÊULK

UBOB  5 Q  vK  o «u  wL UJ «
œuI  v ≈ fO UI*« ¡«Òd  q u%

 ÊU e « ≠ œ«bG

وافق رئـيس الـوزراء مــصـطـفى الــكـاظـمي  عــلى تـأمـ تــخـصـيــصـات حتـويل قـراء
ـقايـيس في وزارة الـكـهـربـاء الى عـقـود ضـمن قرار 315.  وقـالت الـوزارة في بـيان ا
تلـقته (الزمان) امس انه (حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء على توصيات اللجنة
ـتـعـلـقـة بـتحـويـل قراء ـشـكـلـة بـاألمر الـديـواني رقم 35 اخلـاصـة بـالـفـقـرة رابـعـا وا ا
ـاليـة جراء ـقـايـيس من قرار رقم 341 لـقرار 315 مع تـأم كـامل التـخصـيـصات ا ا
وبإهتمام بالغ ثـلة بالوزير عادل كر حتويلـهم  بعد مساع كبيرة من لدن الوزارة 

ومتابعة حثيثة من مدير عام الدائرة االدارية في الوزارة).
وأطـــــلــــقت الـــــوزارة  في وقـت ســــابق
ـالـيـة لــلـمـحـاضـرين الــتـخـصـيـصــات ا
واالداريـ ومساهمات العمل والضمان
ـثنى. ولـفتت في االجـتمـاعي حملافـظة ا
بــــيـــان الـى ان (هـــذه الــــشـــريــــحـــة من
ـشمـول بقـانون الـدعم الطار لالمن ا
قـد أصـدرت الــغـدائي).وكــانت الــوزارة 
الـتعلـيمات اخلـاصة بصالحـيات صرف

تخصيصات األمن الغذائي. 
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ودعـت (الــــوزارات واجلـــــهـــــات غـــــيــــر
ــرتـبــطــة بـوزارة الى مــراجـعــة دائـرة ا
ــوازنــة لـتــســلم الـتــعــلـيــمــات). واكـد ا
الـــوزيــر عــلـي عــبــد االمـــيــر عالوي في
تـصــريح مـتـلـفـز ان (الـدولـة لن تـتـوقف
بــســبب عــدم وجــود مـوازنــة ألن هــنـاك
اضي وتستطيع مـوازنة أخرى للعـام ا
بلغ الـدولة من خاللها تمويل النفقات 
مـئـة إلى  120تـريـلـيـون ديـنـار) مـؤكـدا
انـه (في حـــال دخـــول الـــعـــام  2023من
دون مــوازنـة أو قـانــون شـبـيه بــقـانـون
األمن الـغذائي فسيفـرض على احلكومة
اإلنـفـاق عـلى وفق مـوازنة  .(2021فـيـما
اصـــدرت وزارة الـــصــحـــة امس أوامــر
وزاريـة لتعي خريجي كـليات الصيدلة

اكـــد مـــصـــرف الــرشـــيـــد ان قــرض 50
ـنح مـلــيـون ديـنـار اخملـصص لـلـبـنـاء 

. على دفعت

ـصرف في بـيان تـلـقته (الـزمان) وقـال ا
امـس إن (آلـيــة مــنح قـرض  50مــلــيـون
ديـنـار كـحـد أعـلى ألغـراض الـبـنـاء تتم

عـلـى دفـعـتـ اليـزيـد اي مـنـهـمـا عن 50
قرر) وتابع ان ئة من مبلغ القرض ا بـا
ـوطّن راتـبه ـنح لـلـمـوظف ا (الـقــرض 

لـطـلبـة اجلـامعـات غـير الـعراقـيـة.وقالت
الـوزارة فـي بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
إنـه (استـنـادا الـى قرار مـجـلـس الوزراء
ومصادقة  الوزير هاني موسى العقابي
 اصـــــدار أوامــــر وزاريــــة بـــــتــــوزيع
خـريجي كليات الصيدلـة للجامعات غير
ن وردت الـــعــراقـــيـــة خــارج الـــعــراق 
صـــحــة صــدورهم لـــلــعــمل كـــصــيــادلــة
ــدة سـنــة واحـدة) وتـابع ان مــتـدربـ 
ـباشرة سـتكون بـعد مصـادقة مجلس (ا
اخلـدمة الـعامة االحتـادي واصدار االمر

.( الوزاري بالتعي
 مـن جهة اخـرى افاد مصـرف الرافدين
بـــإن فـــروعه في بـــغــداد واحملـــافـــظــات
مـشمولة بـالقروض العـقارية التي تصل
الى  150مــلـيـون ديــنـار وتـمـنـح لـفـئـات

عدة.
كـتب االعالمي لـلـمـصرف في وأوضـح ا
بـيان تـلقـته (الزمـان) امس أن (القروض
الـعقـارية  150مـلـيون لـشراء دار سـكني
ــــتـــقــــاعــــدين ــــوظــــفــــ وا تــــشــــمل ا
. والــــتـــقــــد مـن فـــروع ــــواطــــنــــ وا
ــنح ــصـرف  ــصــرف) مــؤكــدا ان (ا ا
ايــضـا قـروض الـبـنــاء وتـرمـيم وتـأهـيل
) من جانبه  الـدور السكنية لـلمواطن

ـواطـنـ ـصـرف بـدون كـفــيل وا لــدى ا
ن اكمل  18سـنة بكـفيل موظف حامل

بطاقة نخيل). 

بـ"الـهــجـوم الـشـرس" مـشـيـدًا بـالـكـاتب
"لـــرفـــضه الـــتـــرهــيـب واإلســكـــات". من
جـهــته قـال وزيـر اخلـارجـيّـة األمـيـركي
أنـتوني بلينكن األحد إنّ وسائل اإلعالم
الـتابـعة لـلدولـة في إيران قـد "ابتـهجت"
ــحـاولــة اغـتــيـال رشـدي واصــفًـا في
بـيان مـوقفـها هـذا بأنّه "حـقيـر". بدوره
دان رئـيس الـوزراء الـبريـطـاني بوريس
روّع" على الكاتب. جونسون الهجوم "ا
لكنّ االعتداء حظي بتأييد من متشدّدين
إسالمـيّـ في إيـران وباكـسـتان. ومـطر
مـوقـوف حـالـيًـا مـن دون إمـكـان اإلفراج
عــنه بــكـفــالـة ووُجّــهت إلــيه اتّـهــامـات
حاولة رسـميًا بتنـفيذ هجوم مـسلّح و
الــقــتل من الــدرجـة الــثــانــيـة. واعــتــبـر
الـفيلـسوف الفرنـسي برنار هـنري ليفي
أنـه يجب منح جائزة نوبل لآلداب التي
سـيعلن عنهـا في تشرين األول  للكاتب
رشــدي. وكـتب لــيـفي فـي مـقـال نــشـرته
ـــانش صـــحـــيــفـــة لـــو جـــورنــال دو د
مـتحدثاً عن الكاتب البريطاني احلاصل
عـلى اجلـنـسـيـة األميـركـيـة "ال أسـتـطيع
تـــخـــيـل أي كـــاتب آخـــر لـــديه اجلـــرأة
حالياً يستحقها أكثر منه. احلملة تبدأ
اآلن". وتـــعــرض الــكـــاتب الــبـــريــطــاني
ســلـــمــان رشــدي الــذي أصــدر مــؤسّس
اجلـمهوريّة اإلسالميّة آية الله روح الله
اخلــمــيــني فــتــوى بـهــدر دمه في 1989
بـــســـبب روايــتـه "آيــات شـــيـــطــانـــيّــة"
حلـوالى عشر طعنات اجلمعة. وبحسب
قـواعد جائزة نوبل لآلداب أرفع جائزة
تُــمــنح لألدبــاء يــتم حتــديــد الــقــائــمـة
ـصغـرة للمـرشحـ اخلمسـة في شهر ا
أيـار/مايو وتقـوم جلنة التحـكيم حاليًا

بقراءة جميع أعمالهم.  b»¡∫  سلمان رشدي يتعرض العتداء في نيويورك ≈

اعتـقـلـت هـيـئة لـذويه). مـن جـهـة اخـرى 
ـنافـذ احلدوديـة شبـكة تـهريب بـالقرب ا
مـن مــنــفـــذ زربــاطــيـــة احلــدودي.وقــالت
الـهيـئة في بـيان تـلقـته (الزمان) امس إن
اســتـنــادا لـلـتــنـسـيق (الــعـمـلــيـة جـاءت 
ـعـلومـات مع االجـهـزة االمـنـية وتـبـادل ا
حيث  إلـقـاء الـقبض ـحـافـظة واسـط
ـارسـون عـمـلـيات عـلى ثالثـة مـتـهـمـ 
الــتـهــريب عـبــر الـشـريـط احلـدودي قـرب
مـنـفذ زربـاطـية ضـبط بـحوزتـهم اجـهزة
مــوبـايل حتــتـوي عـلى مــقـاطع صــوتـيـة
ورســائـل نــصــيــة مع شـــبــكــات تــهــريب
اجــنـبـيــة بـاالضـافــة الى مـقـاطـع فـيـديـو
لـرصـد مـواقع قـطـعات الـقـوات االمـنـية)
مــبـيــنـا ان (عــمـلــيــة الـضــبط تـمت بــعـد
وافـقـة من قـاضي حتـقيق اسـتـحـصـال ا
كـمـا جــرى تـنـظــيم مـحــضـر ضـبط بــدرة
ــتـــهــمـــ إلى قــسم أصـــولي وأحــالـــة ا
اذ  عــرض مـــكـــافـــحـــة اجـــرام واسـط 
الــكـيـفـيـة امــام انـظـار قـاضي الــتـحـقـيق
تـهم قرر تـوقيف ا ـوضوع  والهـمية ا
الـثالثـة وتـشـكـيل جلـنـة امـنـيـة مـشـتـركة
لــلـتـحـقــيق مـعـهـم ومـواجـهـتــهم بـاالدلـة
ـتـوفـرة لغـرض الـوصـول الى احلقـيـقة ا
وتـفـاصيل عـمـليـات الـتهـريب الـتي تمت

من قبلهم).

تـابعة مع االسـتخـبارية بـالتنـسيق وا
مـديـر قـسم اسـتـخـبـارات وامن الـقـيادة
الـتي اثـمرت عن الـقـاء القـبض على ١١
مـــــتــــهـــــمــــاً وفـق مــــواد قـــــانــــونـــــيــــة
ـادة اربعة بيـنهم مـتهم وفق ا مـختـلفـة

ارهاب). 
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أصـيب شـخــصـان بـحـادث وفـي ذي قـار 
رور ديرية ا سـير باحملافظة.وذكـر بيان 
الـعـامـة تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (حادث
تــصـادم بــ مـركــبـتــ جـيب شــيـروكي
وهونداي ستاركس على الطريق السريع
الـرابط ب قـضاءي النـاصرية والـشطرة
فـرطـة وعـدم سـيـطرة بـسـبب الـسـرعـة ا
ــركــبــة االولى وانــحــرافـهــا عن ســائق ا
ـــركـــبـــة الـــطــــريق واصـــطــــدامـــهـــا بــــا
ادى الى اصـــابــة شـــخــصــ الـــثــانـــيــة
ركبة االولى). وتوفي ركبـة ا واحـتراق ا
ــركــزي  نــزيـل في ســجن الــنــاصــريــة ا
مــحــكـوم بــتــهـمــة االرهــاب جـراء وعــكـة
صحية.وذكر مصدر إن (النزيل من سكنة
مــحـافـظـة االنـبــار يـبـلغ عـمـره  25عـامـاً
ـادة الــرابــعــة من يــواجه حــكــمــاً وفـق ا
قـانـون مـكافـحـة اإلرهـاب ) ولفت إلى ان
(اجلـهـات الـتـحـقـيقـيـة والـطـبـيّـة اتـخذت
اجــراءاتـهــا تـمـهــيـداً لــتـســلـيم جــثـمـانه

كافحة اإلجرام نصـور  ـفارز مكتب ا
عـقب تـعـرضـهـا البـتـزاز إلـكتـروني من
قـبل أحـد األشـخـاص وتـهديـدهـا بـنـشر
صـورها مقابل مبـالغ مالية) مؤكدا انه
أثمرت ـعلومات  (بـعد التحري وجمع ا

ـتهم حيث  اجلـهود بـالتوصل إلى ا
نــصب كــمــ مــحــكم والــقـبـض عـلــيه
ولــدى إجــراء الــتـحــقــيق مــعه اعــتـرف
صـراحـة قـيـامه بـابـتـزاز الـفـتـاة) الفـتا
الـى ان (تــــدوين أقـــــواله ابــــتـــــدائــــيــــا
وقـرر قــاضي وقــضــائــيــا بــاالعــتــراف 
ادة 430 التحقيق توقيفه وفق أحكام ا
من قــانــون الــعــقــوبــات لــيــنــال جـزاءه
الـعادل). وأعلنت قـيادة عملـيات بغداد
الـقـبض على  11مـطـلـوباً بـيـنـهم مـتهم
بــاالرهـاب وعــصـابــة لـتـجــارة وتـرويج
ـواد اخملــدرة فـيـمـا ضـبـطت أسـلـحـة ا
واعــتــدة غـيــر مـرخــصــة. واشـار بــيـان
تـلقـته (الزمـان) امس الى إن (القـطعات
االمنية في قيادة عمليات بغداد تستمر
الحـقة الـعنـاصر اإلرهابـية وعـناصر
ــنــظــمــة واخلــارجـ عــلى ــة ا اجلــر
ـــواد الــــقــــانــــون وجتــــار ومــــروجـي ا
اخملــدرة وذلك من خالل تــنـفــيـذ اوامـر
الـقـبض الـقـضـائـيـة وواجـبـات الـبـحث
والــــتــــفـــتــــيش وتــــكــــثــــيف اجلــــهـــود

تـمـنـايـته (للـمـلـحق الـعسـكـري اجلـديد
ـوفـقـيـة في مـهـام عـمـله فـي الـعراق). ا
فـي غضـون ذلك نعى جـهاز اخملـابرات
أحـــد ضــبــاطـه الــذي تــوفي الـــوطــني 
بـحـادث جـنـائي مـؤسف. وقـال اجلـهاز
فـي بــيــان تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس أنه
ــقــدم مــهــنــد حــمــيــد جــبــار (يــنــعـى ا
ـنيـة أثـر حادث الـربـيـعي الذي وافـته ا
جـــنــــائي مـــؤسـف). واطـــاحت مـــفـــارز
ــديـــريــة الــعــامــة لــلـــمــعــلــومــات في ا
ـعـلـومـات مـعــاونـيـة االسـتـخـبـارات وا
بـهيئـة احلشد الـشعبي بـشبكـة تتاجر
بـاآلثار ببـغداد.وذكرت الـهيئـة في بيان
تـلقـته (الزمـان) امس إن (ذلك جـاء بعد
ورود مــعـلـومــات اسـتـخــبـاريـة دقــيـقـة
ــوافـقــات الـقــضـائــيـة واســتـحــصـال ا
حـــيـث أســـفـــرت اجلـــهـــود عن إلـــقـــاء
ـــشــهــود الـــقــبض عـــلــيــهـم بــاجلــرم ا
ـدعـو ح. د وبـحـوزتـهم قـطع يـقـودهم ا
ســــومــــريـــة) وتــــابـع انه ( اتــــخـــاذ
اإلجــــراءات الـــقــــانــــونـــيــــة بــــحـــقــــهم
وسـينالون جزاءهم العادل).والقت قوة
الـقبض على متهم من وزارة الـداخلية 
بـابتزاز فـتاة إلكـترونيـا.وقالت الوزارة
فـي بــيـــان تـــلـــقــتـه (الــزمـــان) امس إن
(الـعمـلية تـمت بعد أن اسـتنجـدت فتاة

وجـــرى اســــتـــعــــراض عـــمق الــــعـــراق
الـتعاون الـعسكـري الذي يربط الـبلدين
) مثـمناً (الـدور الكبـير الذي الـصديـق
لـعـبـته فـرنسـا ضـمن الـتـحـالف الدولي
فـي الــوقــوف مع الــعـــراق وشــعــبه في
الـتـصـدي لـعـصـابـات داعش اإلرهـابـيـة
مـن خالل تــقـــد الــدعم الـــلــوجـــســتي
واخلــــبــــرات الالزمــــة لــــلــــمــــؤســــســـة
الــعــســـكــريــة الــعــراقــيــة) واعــرب عن
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ثـمَّن رئـيس أركـان اجلـيش الـفريق أول
قـوات خـاصـة الـركن عبـد األمـيـر رشـيد
يـــارالــله دور فـــرنــســـا بــالـــوقــوف مع
الـعراق في الـتصـدي لعـصابات داعش.
وذكـــر بـــيـــان لــوزارة الـــدفـــاع تـــلــقـــته
(الـزمـان) امس أن (يـارالله اسـتـقبل في
مــكـتـبه احملــلق الـعــسـكـري الــفـرنـسي
لحق العسكري السابق في اجلـديد وا
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كان الـرئـيس العـراقي االسـبق صدام حـس يـشـبه في تصـرفـاته إلى حد الـتـناسخ مع
الرئيس الروسي جـوزيف ستال الذي اسـتهوى العنف والتـرهيب وعدم التردد في قتل
الي خارج االحتـاد السوفـياتي والتـصفية داخل احلـزب الشيـوعي الذي تراسه وكل ا
مـن عارضه او خـالـفه الـرايي  حتى مـع القـريـب مـنه  وكل مـا دشـنـها او اسـسـها من
ظـاهـر سيـاسـية مـجالس ومـكـاتب اسـتشـاريـة وقانـونـية لـلـدولـة جمـيـعهـا كـانت شـكلـيـة 
اته لـكسب االعالم الدولـي العطاء الـشرعيـة على القـرارات التي يصـدرها وحتى عـند 
كـان ملـقـيا عـلى االرض لـيـلة كـامـلة ولم يـتـجـرأ احد من حـراسه ومـقـربيه االقـتـراب منه
ولـكنه قد حـقق جميع طمـوحاته السـياسية من تـغيير االحتـاد السوفـياتي من بلد زراعي
ـنظوعة الشـيوعية شرقا ي وتوسيع ا ـواكبة التقـدم العا محبط الى بلد صـناعي متطور 
وغربا ولكن صـدام حس بكل تلك الـتناسخ من السطـوة والتسلط عنـدما ترأس العراق
ـا تورد الـيهـا من اموال هـائلـة من الثروات كان دولـة ثرية عـلى عتـبة الـنهـضة والـتقدم 
الوطنية  بـدأ  بتصفيـة معارضيه داخل حزبه لـلسيطرة الـتامة على السـلطة واصبح هو
صـاحب الـقـرار واالمـر بــدون مـنـازع وغـيـر مـجـرى االمـوال الى الــتـرسـانـة الـعـسـكـريـة
لـتــحـقـيق اطـمـاعه داخل وخــارج الـعـراق وحـدث مـا حـدث وال اتــطـرق الى وقـائـعـهـا الن
آسـاتـهـا ومرارتـهـا والـدماء الـتي سـالت عـلى ارض العـراق واجملـاعة اجلـمـيع عاشـهـا 
فتعلـة فيها  وكانت غايته شخصية المرين واشار اليهما في أكثر من خطاب وتوجيه ا
وال اتذكـرها نصـا ولكن كـان يقصـد بان الـرئيس بدون مـواقف ملـحميـة فعـلية لم يـتجرأ
إليها غـيره ال يدخل التـاريخ   ومن يحاول استالم العـراق من بعده ال يسـتلمه إال ترابا
في ح لم يحقق أي مـنهما في حياته بالرغم من العـنف والترهيب كما فعل ستال في
ولكن في الـعـراق لم يـولد رجل رئـاسـته النه كـان رجال سـياسـيـا يـسبق االحـداث بـدقـة 
واقف بـتمـحص  وكل من عمل في مخـضرم بـعد نـوري السـعيـد يتـعامل سـيـاسيـا مع ا

السياسة بعده أما للسلطة والثراء اوللشهرة ودخول التاريخ   .
 ولكن حققهـما له احلكام الذين اشـرفوا على اعدامه واستـلموا السلطـة من بعده وقلبوا
ـوازين عـلى عـقب بـاســتـغاللـهم الـسـلـطـة في تـوزيع ثــروات الـشـعب فـيـمـا بـيـنـهم وفق ا
احملـاصـصة احلـزبـية دون الـشعب وافـشـاء الفـساد فـي مفـاصل الدولـة وادخـلو الـعراق
الـسـجل الـفـسـاد الـدولي  وبـعــظـمـة الـسـنـتـهم اعـتـرفـوا بـان الـطـبـقـة
السيـاسية هم السبب في تدمير العراق وطفل بال حليب ومريض
ــوت بال دواء  فـقـد حـقــقـوا له االمـرين بـإدخــاله الـتـاريخ من
اوسع ابــوابه وجــعـلــوا من الــعــراق تــرابـا بــكل مــا فــيــهـا من
الـثروات  بـاصرارهم االسـتمـرار في الـسلـطة دون تـسلـيمـها

لغيرهم بالرغم من إعترافهم بالفشل ادارة السلطة  .

رض  اليـزال متـمسك (نـرفع اليـشمـاغ العـراقي األصيل  لـكل طبـيب أو صيـدلي أو 
هن الشريفة محافظا" على انسانيته ماسكا" اجلمر ب يديه ) . بقيم هذه ا

الذي يـعيـش في أيامـنا هـذه  تأخـذه احلسـرة علـى ما يـرى ويسـمع من أفعـال خرجت
هـنة الـشريـفة  التـي تخص طـبقة واسـعة من عن تقـاليـد وقيم اجلـانب االنسـاني لهـذه ا
ـذاخر ذوي الـتـخـصـصـات الـطـبـيـة ( األطبـاء والـصـيـادلـة وأطـبـاء األسـنـان واصـحـاب ا

ضمدين ) . الدوائية ومالكي مختبرات التحليل الطبي وأخيرا"  ا
ا ورد في فـقد أصـبح الـعديـد من هـؤالء باسـتثـناء قـلـة محـدودة ( اليزالـون يـتمـسكـون 
مضمون اليـم الذي أقسموا عليه عند التخرج من كـلياتهم ومعاهدهم الطبية ) يسعون
ؤثرين الذي عاثوا في اثل بـعض الساسة وا ا  ال بأيـة وسيلة  شأنهم  الى كسب ا

اضية  . ) طوال السنوات ا سك األرض فسادا" وسرقوا قوت الشعب ( ا
  ساحات ومواقع وديكورات  وبينمـا تتزايد أعداد الصيدليات والعـيادات واخملتبرات 

قاهي ..  طاعم وا تنافس ا
جنـد أن  مالئكة الـرحمـة  قد أصاب الـكثـير منـهم حالـة من اجلشع  أعـمت ابصارهم
وبـصيرتـهم  فذاك الذي يـتفق مع الصـيدليـة اجملاورة لعـيادته لتـصريف الدواء بـأسعار
ريض ( فـي داخلـهـا نـسبـة من األربـاح لـكل وصـفة طـبـيـة ) ..  وذاك الذي يـتحـمـلـهـا ا
اشـتـرى صـيـدلـيـة أو مـخـتبـر ووضع فـي ادارته أحـد ابـنـاءه  أو أحد اقـاربـه  وال يهـمه
كن من األدوية التي حتقق أربـاحا" تنافس مهن التجارة احلرة سوى كتابـة أكبر عدد 
ـسـتمـر في األسـعار  ( والنـقـول جزافـا" أن هـذه األرباح تـتـضـاعف .. نظـرا" لـلـتزايـد ا
رض مزمن ) يـشتري أكثر  من احتـياجاته االسبوعية بتلي  ـريض ( ا بحيث أصبح ا
ذاخر  تالحقة في األسعار التي يفرضها أصحاب ا أو الشهريـة  جتنبا"  للزيادات ا
والتي أصـبح الدواء من خـاللهـما يـدور في حلـقات الـتـجارة االـبشـعة ويـنافس  ارتـفاع

واد الغذائية والسلع الكمالية .  أسعار  الدوالر وا
فقـد أصـبح لـدى كل صـيدلي جـهـاز سـريع لـتثـبـيت األسـعار وتـغـيـيرهـا ( حـسب حـركة

االسواق التجارية) .
ـافـيـات الـتي تـشـتـري األدوية الـفـاسـدة مـنـتـهـيـة الـصالحـية  من وال يـوجـد أسـوأ من ا
صـيـادلة بال ضـمـائـر  ليـتم إعـادة تـرويـجهـا بـتـواريخ غيـر حـقـيـقيـة وبـيـعهـا لـلـمواطن (

سك دائما" وأبدا" ) . ا
وبـينـمـا كـانت عـيادات األطـبـاء مـحـدودة األعداد .. امـتـلـئت بـهم الشـوارع الـتـجـارية في
جـميع أنـحـاء الـعراق   وأصـبح الـطبـيب يـقـدم وصفـة  والـصيـدلي يـجـيب على أسـئـلة
نحه الـعالج ( عطـفا" واسـتعـطافا" )  بـسبب ارتـفاع اجـور األطبـاء وامتداد ريـض و ا

فترة احلجوزات للكثير منهم 
رضى   فـترى احملل الصـغير الذي يـشغله  ـضمد ( طـبيبا") يـستقـبل ا كـما أصبح ا
مزوج بخليط من أبر الباراسيتول والفولتارين وغير غذي ا ـرضى يضع لهم ا تلئا" 
مرض وشهرته في تخفـيف آالم الرأس والصداع وأوجاع القلب ذلك ( حسب شطـارة ا

واضطرابات الضغط والسكر ) .
رضية في واصبح صاحب اخملتـبر ( بعضهم من خريـجي أقسام األشعة والتـحليالت ا
  من الذين تتوافر سائـية والصباحـية )  الكليات احلـكومية وغالبـا"  الكليات االهـلية ا
ارس قدرة على أن ( يؤجر أو يـشتري عمارة ) ثم يـتفق مع أطباء  لديهم األمـوال وا
نـحهم غرفـا" في عمارته بـصفة من الـذين يعمـلون في أكثـر من مستـشفى صبـاحا" .. 
ـمول) في بـدايـة اإلتفـاق  مقـابل تـمشـية مـختـبر ـسـتثـمر ا عيـادات مجـانـية يـجهـزها (ا

سك أيضا" ) . واطن ( ا رضية بوصفات طبية  يتحملها ا التحليالت ا
وضوع  تـلك النزعـة الشرائيـة االستهالكـية  لألدوية  التي إن أخطر ما في كل هـذا ا

ضطربة التي يعيشونها  واطن .. بسبب الظروف ا زرعت في عقول ا
فـتـرى أن في كل بـيت صــيـدلـيـة مـتـعـددة األغـراض الـطــبـيـةوأجـهـزة الـقـيـاس لألمـراض

  واألدوية التي تمأل بطون أفراد العائلة ..  الشخصية 
بـحـيث أصـبح الـدواء ( الـذي يـبـاع بال وصـفـة طـبـيـة وبال رقـابـة حـكـومـيـة وبال ضـمـائر
ولدات وإيـجارات الدور انسـانية ) يـرهق ميـزانية الـعائلـة العراقـية  ويـنافس أسعـار  ا

والشقق السكنية  .
ـكن أن نـخــلي مـســؤولـيـة وزارات الـتــربـيـة والــتـعـلــيم وقـوانـ وبـطـبــيـعـة احلــال   ال 

انية ( التي النستطيع تسميتها ) واجملتمع عموما" ... االستثناءات البر
ـسـميـات  تسـبـبت( مجـتـمعـة) في قـبول طـلبـة وخـريجـ غـير مـؤهلـ عـلمـيا" كل تلك ا
خـتلف أنواعهـا وحساسيـتها وتأثـيراتها ضمن كـليات وأقـسام التخـصصات الطـبية ( 

على حياة اإلنسان ) .
وذلك الـتساهل والـوساطات الـتي تضغـط على التـدريسيـ وأساتذة اجلـامعات   الذي
ـؤهالت الــعـلـمـيـة ومن الـذين لم ـتـلـكـون ا أدى ويـؤدي الى تـخـريج اآلالف من الــذين ال
يـستـوفـوا مـتطـلـبـات اخملتـبـرات الـطبـيـة في الـدروس العـمـلـية  بـالـشـكل الصـحـيح اثـناء

الدراسة  
ؤسسات فيتم تخريج أنصاف وأرباع األطباء والصيادلة وأطباء األسنان وتعيينهم في ا

الصحية مركزيا" 
ـؤسـسـات سـتـؤهـلـهم وتـكـسـبـهم اخلـبرة ـارسـة الـوظيـفـة في تـلك ا ( عـلى اعـتـبـار أن 

طلوبة ) . ا
ـمـارسـات  لن جتـد لـهـا مـثـيال" فـي أي من دول الـعـالم .. لـذلك نـشـهـد بـ مـدة هـذه ا
واخرى (دكات عشـائرية ) واعتداءات على األطباء  ألسباب مخـتلفة ومتعددة  مرتبطة

ريض او فشل العمليات اجلراحية أو التجميلية .. وغير ذلك . بوفاة ا
ذاخر كن القبـول في أي دولة في العالم  بهذا العدد من الـصيدليات واخملتبرات وا ال
ـضـمــدين  ..... جـراء الـفــحـوصـات اخملــتـبـريــة والـتـضــمـيـد ( الــتي يـتـرزق ومـحـالت ا

ريض وما يشعر به من أوجاع )   أصحابها على طلبات ا
اثـلة في بـيع األدوية ( بـدون وصفـات طبـية) ووصـفات كمـا التوجـد في الـعالم حـاالت 

عالجية بدون مراجعة الطبيب  .
إنه مرض اجملتمع بأكمله أيها السادة الكرام  يتحمله أصحاب القرار .. 

وما خفي كان أعظم .
ا فـهل من مـنـقذ لـهـذه النـفـوس البـريـئة .. وهل من مـسـتشـعـر 

سيؤول اليه حال الوطن !!!!
اللهم إني بلغت  اللهم فاشهد
قاصد .  الله والوطن من وراء ا

{ أستاذ جامعي
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دعت الـهيـئة الـوطنـية لإلسـتثـمار
ؤسسات الى استالم الوزارات وا
وتــفــعــيـل بــنــايــاتــهـــا في مــجــمّع
بسمايـة السكني. وقال بـيان تلقته

(الزمـان) امس ان (الهـيئـة خاطبت
ـــعـــنـــيـــة الـــوزارات واجلـــهـــات ا
بضرورة تفـعيل العمل في عدد من
الـــبــنــايــات داخل اجملـــمّع مــنــهــا
ــنــتــديــات ــراكــز الــصــحــيــة وا ا

العـب الــريـــاضـــيــة والـــدوائــر وا
االخــرى بـــغــيـــة عــدم تـــعــرضـــهــا
لـإلنــــدثــــار وتـــــوفــــيــــر خــــدمــــات
لـلمـواطن انـسجـاماً مع الـتوسع
ــديــنـة الــســكــاني) واضــاف ان (ا

شـهــدت مـؤخـرا زيــارات مـيــدانـيـة
مـــتــــواصـــلــــة لـــعــــدد من الـــوزراء
ـرافق ـسـؤولــ لـتـفـقــد هـذه ا وا

همة في اجملمّع).  ا
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في ســيــاق مـتــصل عـاجلت وزارة
ـستـشفى التـخـطيط 34 مـشروعـاً 
ــخــتــلـف احملــافــظــات مــتــلــكـئ 
وكشفت اسباب عدم اقامة مشاريع
جـديدة خـالل العـام اجلـاري. وذكر
بـــيــان تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(الـوزارة تــتـواصل في اســتـكــمـال
اكــــثــــر من 6 آالف مــــشــــروع وفق
الــتــوقــيــتــات الــزمــنــيــة احملـددة)
ـتـلـكـئة ـشـاريع ا واشـار الى ان (ا
بلغت نحو 1400 الف مشروع في
مـجـاالت كافـة) مـبيـنـاً ان (الوزارة
تعـمل على مـعاجلة اسـباب التـلكؤ
فـي كـل مــــــــشـــــــــروع) واوضح ان
عـاجلة 34 (الـوزارة شكـلت جلنـة 
مــسـتـشـفى مـتـلـكـئـاً من اصل ?53
في اقـضيـة ومـحافـظات مـخـتلـفة)
واكدت الوزارة ان (انـشاء مشاريع
جـديــد امـر صـعب يــتـعــلق بـإقـرار
ــوازنــة). واكـد مــحــافظ نــيــنـوى ا
جنم اجلــبــوري الـــســعي إلنــشــاء
مــجـمع حـكــومي في حـ اشـارت
هـيــئـة الـتـقــاعـد الى قــرب افـتـتـاح
بـنـايـتـ جديـدتـ لـهـا في األنـبار

{ جــــنــــيف (أ ف ب)  –أعــــلــــنت األ
ـتـحـدة أن أكـثر من  200ألف ناج من ا
ـذابح الــتي ارتـكـبــهـا تـنــظـيم الـدولـة ا
اإلسالميـة بحق االيـزيديـ قبل ثـماني
ســنـوات مــا زالــوا نـازحــ في أنــحـاء
نظمة الدولية للهجرة العراق. ولفتت ا
في بــيــان إلى أن حــاجــات الــنــازحــ
الـذين يعـيش بعـضهم داخل مـخيـمات
ال تـــزال مـــرتــفـــعـــة. في آب/أغـــســطس
2014  اجتاح تنظـيم الدولة اإلسالمية
جــبل سـنـجـار في شـمـال الـعـراق حـيث
تـعــيش غـالـبـيــة من األقـلـيــة االيـزيـديـة
الـناطقـة بالـكرديـة التي تـعرضت لـلقتل
واالضــطــهـاد عــلى يــد تــنـظــيم الــدولـة
نـطقة االسالميـة خالل سيـطرته عـلى ا

ب عامي 2014 و2017.
WLzö  s U

وقـتل مـقـاتـلـو الـتنـظـيـم آالفا مـن ابـناء
هـذه األقـلـيـة وسـبـوا نـسـاءهـا وجـنّدوا
أطـفـالـهـا. ويعـيق االفـتـقـار إلى مـساكن
ـيـاه مالئـمـة وخـدمـات أسـاسـيـة مـثل ا
والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم
عــودة الـنــازحــ إلى سـنــجــار. وقـالت
ـنـظـمة الـدولـيـة لـلـهـجـرة "هـذا يـجـبر ا
الــعـائـالت عـلى الــتـركــيــز عـلى تــلـبــيـة
حاجاتهم األساسية بدالً من إعادة بناء
ـيـة ـنـظـمـة األ حـيـاتـهم". وبـحـسب ا
ـئة من دمّـر تـنـظـيم داعش نـحو 80 بـا
ـئة من الـبنى الـتـحتـيـة العـامة و70 با
ــدنـيــ في مـديــنـة ســنـجـار مــسـاكن ا
ــوارد ومــحــيـــطــهـــا بــاإلضــافـــة إلى ا
ـنـطقـة وخـرّب قـنوات الـطـبـيـعيـة في ا
ــعـدات الــريّ واآلبــار وســرق أو دمّــر ا
الــزراعـيـة واألراضي الــزراعـيـة. وأعـلن
ـتـحدة فـريق حتـقـيق خـاص من األ ا
في أيــار/مــايـو 2021 أنه حــصل عــلى
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قـنع" عـلى ارتـكاب "الـدلـيل الواضـح وا
. وال اجلهـادي لإلبـادة ضد االيـزيدي
يـزال أكـثـر من 2700 شـخص في عـداد
فقودين بينهم أشخاص معتقل من ا
قـبل تـنظـيم الـدولـة اإلسالميـة بـحسب
نظمة الدولية للهجرة. وقالت ساندرا ا
أورلــــوفـــــيــــتش وهـي من مـــــســــؤولي
نظمة الدولـية للهجرة في العراق إن ا
ـرتكـبـة ضـد اجملـتمع "حـجم الـفـظـائع ا
االيزيدي سيؤثر على األجيال القادمة".
وأكّدت في بـيان أن "احلكـومة العـراقية
واجملـــتــمـع الــدولي يـــجب أن يــخـــلــقــا
ظـــروفًــا تــضـــمن لاليـــزيــديــ أن هــذه
الـفـظـائع لن تتـكـرر وأن يـسـاعداهم في
إعـادة بــنـاء حـيــاتـهم". وتـعــوق أعـمـال
. شهدت العنف عـودة عائالت النـازح
سـنـجـار مـطـلع أيـار/مـايـو اشـتـبـاكـات
عـنـيـفـة بـ اجلـيش الـعـراقي ووحدات
رتبـطة بحـزب العمال حمـاية سنجـار ا
الــكــردسـتــاني الــذي يــشنّ مـنــذ عــقـود
ــنــاوشـات تــمــرداً ضــدّ تــركــيــا. لــكـن ا
تـفـرقـة ب الـطـرفـ تـتكـرر مـنـذ مدة ا

طويلة.
في هــذه االثــنــاء صـدر لــلــكــاتب ســعـد
ســلـوم كــتـاب جــديـد بــعـنــوان (اإلبـادة
اجلمـاعية مـســـتمـرة دينامـيات وإبعاد
وفـــــواعل اإلنـــــقـــــســــام فـي اجملــــتـــــمع
اإليــزيـدي) ويــقع في 208 الــصـفــحـات
صفـحة. وقال انه (كـرس احيـاء الذكرى
الـثـامنـة لإلبـادة اجلمـاعـية لأليـزيـدي
إلصـــدار هـــذه الـــدراســـة  الـــتي حتـــلل
مــوضـوعــا في غــايـة احلــســاسـيــة هـو
مــوضـوع اإلنـقـسـام وتـنـاقش فـكـرة في
غاية اخلـطورة هي فكرة اإلسـتمرارية 
احلـالـة اإليــزيـديـة تـنـطــبق بـالـضـرورة
عـلى اجملـتمـعـات الـعـراقـيـة اخملـتـلـفة).

واضاف (ال تـركز  الدراسـة على اإلبادة
اجلــمــاعـيــة الــتي ارتــكــبــهـا داعش وال
تسـتعرض مأسـي الضحايـا التي باتت
مـعـروفـة عـلى نـطـاق واسع بـل حتاول
حتليل أبعاد ومظاهر وفواعل اإلنقسام
داخـل اجملـتـمـع اإليـزيـدي). واالنــقـسـام
ظـاهـرة كــثـيـرا مـا يـسـاء فــهـمـهـا عـلى
نـحــو يــعــاد فـيــهــا إنــتـاج اإليــزيــديـ
كـــــضــــــحـــــيـــــة فـي ضـــــوء أطـــــروحـــــة
اإلستمرارية وينـمطون بوصفهم مجرد
دمـى عــلـى رقـــعــة شـــطـــرجن الــتـــاريخ
حتركهم خيوط قـوى خارجية ال مرئية.
في حـ حتـلـله الـدراسـة كـظـاهـرة تـعد
اسـتـمـرارا لإلبـادة اجلـمـاعـيـة بـوسائل
اخـرى واذا  كــانت إشـكــالـيــة الـدراسـة
تتلـخص تقليـديا في أسئلـة عن مظاهر
اإلنـقـسـام وأشـكـاله وحـدود تـأثـيره في
اجملتمع اإليـزيدي وكيفـية جتاوزه فقد
عـارضـناهـا باسـئلـة أشـكالـية  ضـمنـية
حتـــاول إســتـــعــادة الـــوجه اإلنـــســاني
: هل إنـــقــســام  اجملـــتــمع لـأليــزيـــديــ
اإليزيدي استثنـائي? هل يعد اإلنقسام
نـتـيــجـة غـيـاب الــدولـة أم إن له جـذورا
بعـيدة مرتبـطة ببـنية وتـكوين اجملتمع
بـــحــد ذاتـه? وايــضـــا أثــارت الـــدراســة
اسئلة ذات صلة بديـنامية التدمير مثل
: هل يـعد االنـقسـام تـعبـيرا عن تـشظي
اجملــتــمع وتــشــتـته ويــعــد مــظــهـرا من
مـظـاهـر إسـتـمراريـة اإلبـادة اجلـمـاعـية

بوسائل أخرى?. 
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 الى أي حـد يــقف اإلنــقـســام الــداخـلي
دون تـوحـيــد كـلـمـة اإليــزيـديـ ويـربك
أولـوياتـهم في أكـثر احلـقب درامـية في
ؤلف هل تاريـخـهم). وأخيـرا تسـاءل ا
أن مـــا يــحـــدث لإليـــزيـــديـــ هـــو أمــر

استـثنائي ام انه جـزء من سياق أوسع
ــنــهـجي يــلــقي الـضــوء عــلى الــعـنف ا
لـــنـــشـــوء الــــدولـــة-األمـــة في الـــعـــراق
ـعـاصـر وصـوال الى تـدمـيـرهـا بـفـعل ا
الغزو األميركي عام 2003 وفضال  عن
ــنـاقــشــات الـتي أجــراهـا ــقـابالت وا ا
ـــؤلف  خالل اربـــعــة أعــوام  (-2019 ا

2022) في أربــيل ودهـوك
وبــعـــشـــيـــقــة وســـنـــجــار
وبـغداد  (وخـارج الـعراق
ــانـــيــا فـي ارمــيـــنــيـــا وا
ــــتـــحـــدة) والــــواليـــات ا
والـــتي أفــادت الــدراســة
مــنـــهــا كــثــيـــرا في فــهم
ديناميات اإلنقسام فقد
خـصص الـقـسم الـثاني
من الـــــدراســــة إلجــــراء
مــقــابالت مـــعــمــقــة مع
ــــــــثــــــــلي عــــــــدد من 
اجملتمع اإليـزيدي على
نــحـو يـعــكس الـتـنـوع
الــــــــــــســــــــــــيـــــــــــاسـي
واالجتماعي واجليلي
واجلـــنــدري). واشــار
الى (صـدور الـدراسة
في الـذكـرى الـثـامـنـة
لـإلبــادة اجلــمــاعــيـة
يـعـد  جـزء من رغـبة
مخلصة للمؤلف في
تـــخــلـــيص أحـــيــاء
الـذكـرى من كـونـهـا
مـــنـــاســـبـــة حلـــزن
عـــمـــيق فـــحـــسب
وإعــادة إنــتــاجــهـا
كــمــحــفــز لــنــقـاش

غالف الكتابمـــجـــتـــمـــعي واسع ودائـم بـــشــأن

وفي الــواقع الــفالحي قــال رئـيس
احتـاد اجلــمـعـيــات الـفالحــيـة في
ديالى رعد التـميمي  لــ ( الزمان )
 ان  (أســعـار الـفـاكــهـة في ديـالى
ـــوسـم احلـــالي ارتــــفـــعت خـالل ا
ـئـة بـسـبب اجلـفاف بـنـحو 40 بـا
وهالك نحـو نصف بسـات ديالى
ـــيـــاه والـــدعم بــســـبـب انـــعــدام ا
اضية) . احلكومي طيلة األعوام ا
وبـــ الــتـــمــيــمـي  ان  ( أســعــار
" ارتـفعت الـفـاكهـة وابـرزهـا "التـ
ئـة بسبب ندرة بنسبة 60-50 با
ـنــتج جــراء اجلــفـاف ومــوجـات ا
الـعـواصف الـترابـيـة الـتي أضرت
بـأشــجـار هـذه الــثـمــرة وخـفـضت
إنـتـاجـهـا مــشـيـرا إلى أن أسـعـار
الــتـ في أســواق ديـالـى تـتـراوح
من 5000-4000 ديــنــار فــيــمـا لم
ـاضية واسم ا تتـجاوز أسعـاره ا

2500 دينار ) .
وأضـاف  التـميـمي  ان  ( غـالبـية
الـفــاكـهـة ارتــفـعت أســعـارهـا رغم
اســتــمــرار االســتــيــراد من الــدول
اجملاورة نتـيجة جـودة احملاصيل
احملـــلــــيــــة من حــــيث األصــــنـــاف
ـــــذاق والـــــشـــــهـــــرة واقـــــبــــال وا
احملافظات على فاكهة ديالى التي
الزالت حتـتـفظ بلـقـبـها الـتـاريخي

ام البسات ) .
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وفي اجملــال الـصـنـاعي قـال مـديـر
عـام شــركـة ديــالى الـعــامـة إحـدى
تــــشــــكـــيـالت وزارة الـــصــــنــــاعـــة
ــعــادن عــبـــدالــســتـــار مــخــلف وا
اجلنابي لــ (الزمان )  انه ( دعما
لــقـــطــاع الــكـــهــربــاء اســـتــنــفــرت
الكـات الـفـنـيــة والـهـنـدسـيـة في ا
شـركتـنـا كافـة امكـانيـاتهـا لتـنفـيذ

التزامات الشركة التعاقدية ) . 

واضــــــاف  اجلــــــنـــــابـي  انه ( 
جتـهـيــز الـشـركـة الـعــامـة لـتـوزيع
كــهــربـاء اجلــنـوب بـ 60 مــحــولـة
تــوزيع ســعـة 400KVA حتـويل
0.4/11kv وهي الــدفـعـة الـثـانـيـة
ـبـرم بـ من كـامل كـمـيـة الـعـقـد ا
الـــــــطـــــــرفــــــــ فـي وقت ســــــــابق
ــتــضـــمن جتــهــيــز األخــيــرة بـ وا
450محولة توزيع من هذه السعة
 الفـــتــا إلـى أن كــافـــة مــنـــتــجــات
الـــشـــركـــة مـن احملـــوالت بـــكـــافـــة
أنـواعـهـا وسـعـادتـهـا حـائـزة على
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اعلنت مستـشفى بلدروز العام في
مـحـافـظـة ديـالى  عن والدة ثالثـة
توائم جمـيعهم ذكور إلمـرأة بعمر
25 عـــــامــــا   مـــــؤكـــــدة ان االم و
تــوائــمــهــا يـــتــمـتــعـــون بـــحــالــة

صـحـية جـيـدة  .
وقـال مـــديـر مـــسـتــشـفى بـــلـدروز
الـعـام حيـدر فواز الـتمـيمي  ان (
الـسـيدة ذات الـ  25عــامـاً حـامـل
بـصـورة طـبيـعيـة وانها راجـعـت
اإلســتـشـــاريــة الــنـســائـيـة خـالل
فـــــتــــرة الـــــحــــمـل حـــــيـث جــــرى
مــتــابـــعــة حــالـتـهـــا الـصـحـيـة و
تـــقــد الــــخــدمــات لــهــا من قــبل
كوادرنا طـيلة الـشهور الـسابقة  )
.  فــيمــا اوضحت  اخــتـصـاصـية
الــنــسـائـيــة و الـــتـولـيـــد  فـاطـمـة
مــحـمــد جـاسم  انه (  بـــعـد عــقم
دام لــــخـــمـــســـة اعـــوام وضــــعـت
الـسيدة ثالثة تـوائم ذكور بعملية
قـيصـرية طــارئة  مــؤكـدة ان االم
و تــوائـمــهـا يــتـمـتــعــون بــحـالــة

صـحـية جـيـدة ) . 
ومن جــانب آخــر قــال قـائــمــمــقـام
قضاء بـعقوبة عبـدالله احليالي لـ
( الزمـان ) أمس ان  ( جلنـة علـيا
ــثــلـي األجــهــزة األمــنــيـة تــضم 
واحلــكـــومــيــة شـــرعت بــتــنـــفــيــذ
ـرحــلـة االخـيـرة لـعـام  2022في ا
مــــــشــــــروع مــــــدن بـال حــــــواجـــــز
كــونــكـريــتــيـة والــذي يــتــضـمن 3
مـراحل أسـاسـيـة هي فـتـح الـطرق
غـلقـة ورفع احلواجـز والصـبات ا
الـكونـكـرينـية وتـقـليل الـسيـطرات
ـنـاطق الــداخـلـيـة بـ االحـيـاء وا
دن ومنها بعقوبة). واضاف في ا
احلـيـالي  ان  ( طـرق في االحـياء
دينة بـعقوبة مغـلقة منذ الغربـية 

 16ســنـــة لــدواعي امـــنــيــة جــرى
فــتـحـهـا مـع رفع احلـواجـز عن كل
مـؤسـسات شـارع احملـافـظة وسط
بــعـقـوبــة ومـنــهـا مـبــنى مـحــكـمـة
االســـــتـــــئـــــنـــــاف )  مـــــؤكـــــدا ان
ـــشــروع يـــهــدف إلنــهـــاء مــبــدأ (ا
ــدن وإعــطـــاء رســائل عـــســكـــرة ا
اطــمـــئـــنــان لـــلـــراي الــعـــام حــول

األجواء األمنية) . 
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ــشـروع يـشـمل وأشـار إلى أن  ( ا
كـل مــــدن ديــــالى في اطــــار رؤيــــة
شـامـلـة للـمـشـهد االمـني من خالل
استثمار استقراره وتغير اخلطط
االمنية في مواجهة التحديات ) . 
فـــيــمـــا قــال عـــضــو رابـــطــة ادارة
بــحــيـــرات االســمــاك االهــلــيــة في
ديـــالى مــــصـــطـــفـى اخلـــالـــدي لـ
ان (  ديـالى كانت تضم (الزمان ) 
من 40-30 بـحـيـرة اسمـاك اهـلـية
قــرب جــداول االنــهـر الــرئــيــســيـة
وحــتى الــفـــرعــيــة وهي تـــعــتــمــد
ـياه ـومة ا بـنسـبة كـبيـرة على د
فيـها من اجل تـغذيـتهـا باسـتمرار

على مدار السنة ) . 
واضــاف اخلــالـــدي ان (  جــمــيع
بـحـيـرات االسـمـاك تـوقـفـت حـالـيا
عن الــعــمـل بــسب ازمــة اجلــفــاف
ـياه بـاإلضافة احلادة وانـحسار ا
الى وجود تـعليـمات مشـددة تمنع
وجـود البـحـيرات بـالـوقت الراهن
ـتوفرة ) ياه ا بسـبب محدوديـة ا
. واشار الى ان ( البـحيرات كانت
تــغــذي االسـواق بــأكــثــر من 100
طن من االسماك اسبوعيا  مؤكدا
أنه لم يتبـقى سوى اقفـاص تربية
االسماك في االنهر الـكبيرة ومنها
دجـــلـــة التــزال تـــعـــمل في انـــتــاج

االسماك بالوقت الراهن ) . 

شـــــهــــــادة اجلــــــودة الـــــدولــــــيـــــة
  ISO9001-2015وتـــــــــصـــــــــنع
بـامـتيـاز من شـركة مـيـتسـوبـيشي
اليابانية الغنية عن التعريف ) . 
وابـــدى اجلــــنـــابـي ( اســـتــــعـــداد
الشركة لتلبـية كافة الطلبات التي
تـردهـا لـتـجهـيـز احملـوالت إلسـناد
ــنـظــومـة الــكــهـربــائـيــة في هـذا ا

وسم )  . ا
وفي اجلانب االمـني اعلـنت قيادة
شـــرطــة مـــحـــافــظـــة ديــالى  ان (
مفـارز ودوريات من أقـسام شـرطة

اخلــالـص والـــوجـــيــهـــيـــة وقـــسم
شـــؤون الـــســـيــــطـــرات والـــطـــرق
اخلارجية ومكـافحة اجرام ديالى
بـــاالشــتــراك مـع مــفــارز مـــديــريــة
االسـتـخـبـارات ومــكـافـحـة ارهـاب
ديـالى  تـمكـنت من الـقـاء الـقبض
عـــلى 12 مــــطــــلـــوب وفـق مـــواد
مارسات قانونيـة مختلـفة خالل ا
فــــيــــمــــا   اتــــخــــاذ االمــــنــــيــــة 
االجــراءات الـــقــانــونــيــة بــحــقــهم
ــهم لــلـــقــضــاء لـــيــنــالــوا وتــقـــد

جزائهم العادل ) .

ŸËdA: جانب من مشروع بسماية السكني
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وصالح الـدين. وقـال اجلـبوري في
تـــصــــريح خـالل افـــتــــتــــاح دائـــرة
الــتــقــاعـد فـي احملـافــظــة تــابــعـته
(الــزمــان) امس ان (اإلفــتـتــاح جـاء
ضمن سياق اإلعمار في احملافظة)
مـــوضــحــاً ان (الــبـــنــايــة جــاهــزة
ــواطــنــ وتــسـهــيل إلســتــقــبــال ا
مـراجـعـاتـهم وإجنـاز مـعـامالتـهم)
وبـ ان (احملـافــظـة تـعــتـزم إعـادة
دمرة داخل تأهيل جميع الدوائر ا
مـجـمع حـكـومي فـي اطار تـسـيـهل
عـامالت الـرسمـية). من اجـراءات ا
جـهـته رئـيس الهـيـئـة اياد مـحـمود
اجلبوري لـفت الى افتتاح الـبناية
اجلديدة اخلاصة بفرع التقاعد في
نــيـنــوى داخـل اجملـمـع مــؤكـداً ان
تقاعدين (ذلك سيسهم في خـدمة ا
بــصـورة كـبـيـرة) وبـ ان (الـعـمل
مـسـتــمـر إلفـتـتـاح بــنـايـات جـديـدة
لــهــيــئــة الــتــقــاعـد الــوطــنــيــة في
مـحافـظتـي األنبـار وصالح الدين).
عـلى صـعـيـد مـتصل كـشـفت هـيـئة
استـثمـار النـجف األشرف عن اهم
مــشـاريـعــهـا ومـنـحت 340 اجازة
و19 مشروعاً صناعياً بينها اربع
مـــنــاطق صــنــاعـــيــة كــبــرى. وقــال
رئــيس الــهــيـــئــة ضــرغــام كــيــكــو
الـــشــمـــري في تــصـــريح تــابـــعــته
(الـزمـان) امس ان (الـهـيـئـة مـنـحت

اجــازات مـوزعــة عــلى الـقــطــاعـات
اإلسـتـثـمـاريـة كـافـة الـتـي بـدورها
تــســاعـــد في تــطـــويــر احملـــافــظــة
وتوفير فـرص عمل اكثر) واضاف
ان (الـهــيـئــة حـددت نــسـبــة إجنـاز
معـمل األسفـلت اإلستـثمـاري حيث
ــائـة وحـددت مـوعـد بـلـغت 90 بـا
افتـتاحه الـتجـريبي) مـوضحًا انه
(نـأمل اإلفتـتـاح نهـايـة هذا الـعام)
ــعــمل يــعـد األول ولــفت الى ان ( ا
من نـوعه مـحـلـيــاً كـونه سـيـغـطي
ــادة مـــنــطـــقـــة الــفـــرات األوسط 
األســـــفـــــلت وزيـت الـــــســـــيــــارات
للمحـافظات كافـة) وتابع الشمري
ان (الـهيـئة مـنحت اجـارة للـمديـنة
الـصـنـاعـية اإلقـتـصـاديـة الـتي تقع
في منطقة الـشبكة) مشيراً الى ان
شروع سيُنفذ بعد توقيع العقد (ا
حيث سيوفر اكـثر من خمسة آ?ف
ــشــاريع فــرصــة عــمـل) وبــشــأن ا
ـــتـــلــــكـــئــــة شـــدد عـــلـى اتـــخـــاذ ا
اإلجــــراءات الــــقـــانــــونــــيـــة بــــحق
اخملــالــفــ وفــرض غــرامــات مع
ســـحـب اإلجـــازة اإســــتـــثــــمـــاريـــة
اســتــنــاداً لــلــمـادة 28 من قــانــون
اإســتــثــمـار رقم 13 لــســنـة 2006
ـعـدل) مـبـيـنـاً ان (عـدد اإلجازات ا
تـلكـئة بـلغت ـلغـية لـلـمشـاريع ا ا
اكثر من 112 اجازة استثمارية).

اضي وفهم أفضل التعـلم من دروس ا
لـديـنـاميـات احلـاضـر والعـمل من أجل
فــرصــة حـقــيــقــيــة لـتــحــقــيق الــعــدالـة
لـلــضـحــايـا والــنـضــال من أجل وحـدة
الـرأي اإليـزيدي في أخـطـر حقـبـة مرت
بـــاإليـــزيــــديـــ والـــبالد فـي الـــتـــاريخ

عاصر). ا
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-1-
حـ نـذكـر الصـحـوة فـهـذا يـعـني أنْ هـنـاك غـفـوةً كـانت جـاثـمـة تـمنـع من الـرؤية
الـصـائـبـة ومـا تـؤدي الـيـه من لـزوم االسـتـقـامـة عـلى خـط الـطـاعـة لـله سـبـحـانه 

قدّسة . واالبتعاد عن بؤر الفساد والعصيان والتمرد على الفضيلة والقيم ا
-2-

ـعاصي من صـاحب الـصـحوة والـبـصـيـرة  يَقِظ الـضـمـيـر  ينـبـعث الـردع عن ا
ـواقف  فتـراه ال يُقيم أعمـاق ذاته  ويشعـر بأهـميـة محاسـبة الـنفس ومراجـعة ا

على خطأ أو خطيئة وهذا هو الوضع األمثل لالنسان .
-3-

وفي رحلة االنسان نحو إشباع لذاذاته وحاجاته  وفي ظلّ االنغماس واالنشداد
الى بريق الـدينـا واغـراءات الشـيطـان  يـقع في الفخ ويـجـترح ألـوانا من الـذنوب

عاصي . وا
ومـا دمـنا غـيـر مـعصـومـ من اخلـطـأ واخلطـيـئـة فانَّ بـاب االخـتـراقات لـلـخـطوط

كن نكرانُه.  عاصي واقع ال  احلمراء مفتوح  والتورط ببعض ا
والسؤال اآلن :

اذا الهرب من االعتراف بهذا الواقع ?
انّ الكـثيرين منـا تأخذهم العـزة باالثم فيحـجمون عن االعتـراف وقد يسدرون في

نقذة . غَيّهم دون أنْ يرزقوا الصحوة ا
-4-

ـســار اخلــاطئ لــيس بــصـعب عــلى مـن يـؤوب الــيه رُشْــدُهُ  فـانّ انّ تــصــحــيح ا
تفضيل النيران على اجلنان معطى ال يقره العقل على االطالق .

ـعـاصي والـذنـوب دون هوادة ال يـكـشف اال عن قـلـة احلـريـجة في وانّ اجتـراح ا
شيب قائال: الدين وهذا ما اشار اليه شاعر اعترف على نفسه ح ا

يا رب عفوك عن ذي شيبةٍ وَجِلٍ 
كأنّه مِنْ عذاب النارِ مجنون 

ة  قد كان أمّم أفعاال مُذ
أيام ليس له عقل وال دين 

والصحوة تقودك الى التوجه الى الله وطلب عفوه ورضوانه .
ـشـيب حتى أصـبح لـشدة واذا كـان هـذا الشـاعـر قد طـلب الـعفـو من الـله بـعد ا

ـبـادرة الى طـلب الـعـفـو االلهي اخلوف كـاجملـنـون  فـانّ ا
مطلوبه منا جميعا أيا كانت األعمار ...

نـســأله تــعــالى أنْ يــوفـقــنــا الصالح انــفـســنــا وتـدارك
ن علينا بعفوه ورضوانه . أخطائنا وأنْ 

انه أرحم الراحم وأسمع السامع .

بغداد
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dO×Ð…: احدى بحيرات االسماك في ديالى

في اآلونة األخـيرة نـشاهـد بعض الـنـاشطـ و اإلعالميـ يسـتخـدمون أسـاليب
دخيـلة عن أخالقـيات مهـنة اإلعالم والـصحـافة (منـهم من يبـتز ومـنهم من يـثير
ثال ـقاطع فيديو غيـر الئقة" ومنهم من يـنشر أخبار زائـفة عن سبيل ا اجلدل 
تــعـرضه لـلــتـهـديـد أو حملـاولــة إغـتـيـال فــاشـلـة الخ..) وذلك لــغـرض (الـطـشـة)
ـشـاهـدات و أن الـبـعض مـنـهم يـتـفـاخـر بـعـدد واحلـصـول عـلى عـدد أعـلى من ا
متابـعيه على "يوتيـوب" أو "تويتر" أو "فيـسبوك" لتصـبح (الطشة) معـيار للناشط

او الصحفي و االعالمي الناجح لدى اجلمهور. 
"طشة" النواشيط في مواقع التواصل االجتماعي :

سيـطرت مواقع التواصل اإلجـتماعي على احليـاة بكل مفاصلـها حيث أصبحت
ـتابع فقـد وصل هوس الشهرة أو مـا يعرف ب "الطشة" تسـيطر على عقول ا
ثـال وليس احلصر وحضـور أوسع على مستـوى السوشال مـيديا. عـلى سبيل ا
الكثـير منهم يتناولـون أخباراً كاذبة أو أخباراً يـشتهيها اجلمـهور بهدف الشهرة

 . تابع أو زيادة عدد ا
"طشة" البرامج التلفزيونية :

أن أغلب احملـطات الـتلفـزيونـية في الـعراق حتـديداً أصـبحت تبـحث عن من لديه
عدد مـتابـع وحـضور أوسع عـلى مـستـوى السـوشال مـيديـا دون األخذ بـع
ـتابع فـكلما كان الي من ا االعتـبار نوع احملتوى الـذي يبثه ليـحصل على ا
متابـعوك أكثر كـلما حصـلت على عروض مغـرية للعـمل وبرواتب خيالـية ليصبح

واقع حال في العمل التلفزيوني.
"طشة" اليوتيوب :

. لكن سرعان نافسة أكثر حدة على "يوتيوب" كونها مصدر دخل أيضاً وتبـدو ا
ـقاطع الـتي تـصـوير ألشـخـاص يـسـيئـون ألمـهـاتهم أو أبـنـائـهم لذا مـا تنـتـشـر ا
تابعـ للحصول صار الـبحث عن كل ما هو غـريب أو مثير غـاية لزيادة عـدد ا

ال والشهرة.  على ا
ختاماَ اقول : 

شاهدات حتول تابع وعدد ا أنّ هوس ارتـفاع عدد ا
إلى مـرض حـقـيـقي (لــلـكـثـيـر الـفـاعـلـ عـلى مـنـصـات
ـا أدى إلى فقـدان الـثـقة بي الـتواصل االجـتـمـاعي  

ثقف). وسائل االعالم و اجلمهور الواعي ا

رغم حالـتي الصحيـة التي حالت بـيني وب النـشر لصعـوبة األمر علي  اال اني
آثرت على نفسي ان ال أنقطع عن زمالئي .

سـتأجرين ويدخل ـساسه بحـقوق ا وضوع  إن من االهمـية ان نبـحث في هذا ا
تكررة لعمل احملامي  همة وا ضمن اطار الدعاوى ا

وموضـوعنا حـول ( استثـناء العـقارات التي  انـشائهـا بعد1 / 1/ 1998)  من
ادة 3 من قـانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 وتعديالته نص الفقرة 1 من ا
. فـهل هـذه العـقـارات خاضـعـة الحكـام قانـون ايـجار الـعـقار ام الحـكـام القـانون

دني ? ا
تد ادة 3 من قـانون ايجار العقـار نصت على (  لـو رجعنا لنص الفقرة 1 من ا
ـستـأجـر شـاغال الـعـقار ومـسـتـمـر بدفع عـقـد االيجـار بـعـد انـتهـاء مـدته مـادام ا
ـادة السابعـة عشرة منه ) االجـرة طبقا الحـكام هذا القـانون مع مراعاة 14 من ا
ادة 17 اخلاصـة بـتخـلـيـة العـقـار ( اذا مضت عـلى عـقد وتـنص الـفـقرة 14 مـن ا

االيجار مدة ( 12) اثنا عشرة سنة )
دة 12 سـنة ـتد امـتداد قانـوني  وعنـد االمعـان بالـنصـ جند ان عـقد االيـجار 

ولو انتهت مدته . مع مراعاة انتهاء مدة االمتداد 12 سنه لغرض التخلية .
ادة 3 نصت على ان  ( تستثنى من حكم الفقرة 1 من هذه إال ان الفقرة 2 من ا
بنـية حديثا واكتمل بنائها في 1 / 1 / 1998او عدة للسكنى ا ادة الـعقارات ا ا

بعده وتكون مدة نفاذ عقد االيجار فيها وفق اتفاق الطرف )
دني ? فهل تخضع هذه العقارات الحكام القانون ا

دني  نقـول ذهبت الكـثيـر الى اعتـبار هذه الـعقـارات خاضـعة الحكـام القـانون ا
اال اننا نخالف هذا الرأي من حيث :-

ادة الـــــــثالثـة استثـــــــــنت العــــــــقـارات التي  بنـائها في ان الـفقرة 2 من ا
1 / 1 / 1998 او بعـدها من االمتداد القانوني لـعقد االيجار البالغ 12 سنة بعد
انـتـهاء عـقـد االيجـار فقـط واحالـته التـفاق الـطـرف عـلى مـدة عقـد االيـجار  فـلو
دة معتبرة وتخضع لقانون ايجار ـتعاقدان على مدة ٥ سنوات فان هذه ا اتفق ا
ادة 17مـنه اخلاصة بالتخلية  فال الـعقار في احلقوق وااللتزامات والى احكام ا
بـينه من هذا يـتصور ان يـقف سريـان القانـون بعد 1998 والتـخضع العـقارات ا
التـاريخ الى االن الى قانون ايجار العقار بالتالي القانون ينتهي من تاريخ 1998
شيدة من 1998 وما شرع اراد بـهذا االستثـناء ان تخـرج العقـارات ا لذا فـان ا
دة بـعـدهـا من االمـتـداد القـانـوني لـعـقـد االيـجـار وتـبـقى التـفـاق الـطـرفـ علـى ا
ويبـقى يـحكم هـذا الـعقـد قـانون ايـجـار العـقار رقم 87 لـسـنة 1979وتـعديالته وال

دني . تخضع الحكام القانون ا

{ عن مجموعة واتساب
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ـتـضمن حـصول نـكول) عـليه تـعلن رقم (٢٨١٦) في ٢٠٢٢/٧/٢٠ وا بـناء عـلى ما جـاء بكـتاب مـديـرية بـلديـة قلـعة صـالح ا
درجـة تفاصيله ادنـاه والعائد الى مـديرية بلدية لك ا جلنة البيع وااليـجار الثانيـة في مديرية بلـديات ميسان عن تـأجير ا
ـعـدل فـعـلى من يـرغب ـرقم ٢١ لـسـنة ٢٠١٣ ا ـزاد الـعـلـني اسـتـنـادا لـقـانون بـيـع وايـجـار اموال الـدولـة ا قـلـعـة صـالح بـا
زايدة العلنية مراجعة مديرية بلـدية قلعة صالح او سكرتير اللجنة خالل مدة (١٥) يوم تبدأ من اليوم التالي باالشتراك با
ستـمسكات الشخصـية مع التأمينات الـقانونية التي ال تقل عن ٢٠ % من القيمة من تاريخ نشر االعالن مستـصحبا معه ا
زايـدة في اليـوم التـالي من مدة االعالن الـساعـة العـاشرة والـنصف صـباحا قـدرة لبـدل االيجـار لكـامل مدته وسـتجـرى ا ا
زاد العلني عـطلة رسمية خالل الـدوام الرسمي ويكون مـكان اجراءها في مقر مـديرية بلديـة قلعة صالح واذا صادف يـوم ا
زايدة اجور النـشر واالعالن واجور اللجان فيؤجل الى الـيوم الذي يليه من ايـام العمل الرسمي ويـتحمل من ترسو علـيه ا

البالغة ٢ % واية اجور قانونية اخرى.
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رقم (٣٠٦) في ٢٠٢٢/٦/١٣ وبـالنـظر لعـدم حصـول راغب بالـتأجيـر. تعـلن جلنة الـبيع وااليـجار الـثانيـة في مديـرية بلـديات مـيسان عن احلاقـا باعالننـا ا
رقم ٢١ زاد الـعلني اسـتنـادا لقانـون بيع وايـجار اموال الـدولة ا درجـة تفـاصيلـها ادناه والـعائـدة الى مديريـة بلـدية قلـعة صالح بـا تأجـير (٤)  امالك وا
زايـدة العلنـية مراجـعة مديـرية بلـدية قلعـة صالح او سكـرتير الـلجنـة خالل مدة ١٥  ايام تـبدأ من اليوم عـدل فعلى من يـرغب باالشتـراك با لسـنة ٢٠١٣ ا
قدرة لـبدل االيجار سـتمسكـات الشخـصية مع التـأمينات الـقانونـية التي ال تقل عن (٢٠ %) من الـقيمـة ا التالي من تـاريخ نشر االعالن مسـتصحبـا معه ا
ـزايدة في الـيوم الـتالي من مـدة االعالن الساعـة العـاشرة والـنصف صـباحـا خالل الدوام الرسـمي ويكـون مكـان اجراءهـا في مقر لكامـل مدته وستـجرى ا
زايدة زاد العلني عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه ا مديرية بلدية قلعة صالح  واذا صادف يوم ا

اجور النشر واالعالن واجور اللجان البالغة ٢ % واية اجور قانونية اخرى.
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لك ت ساحة م٢رقم العقار وموقعهنوع  ا بدل التقدي السنوي احلاليا

٤٦٥٠٠٠ فقط اربعمائة وخمسة١٢ م٢(١) العروبةحانوت١
وستون الف دينار ال غيرها
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تـقـ عـلي بن أبي طـالب ( عـليه قبل قـرابـة األلف واربـعـمائـة سـنـة بـويع سيـد الـزاهـدين وامـام ا
السالم) خليفة للمسلم  بعد أن صّد عنها واعرض عن حتديها  وهو من خاطب الفانية بقوله
(يا دنـيا غري غيري ) فكان في خالفتهم استشهـاده على يد أرذل اخللق وأكثرهم شقاقاً ونفاقاً
تـتبع حلـقـبة حـكمه ( عـليه الـسالم ) يجـدهـا ف واضـطراب وانـشقـاق ودسيـسة وتـآمر  ال  وا
تصدي ( علي ) أخي رسول الله وابن عـمه ووزيره وصهره وناقل حديثه وحامل لـشيء اال ألن ا
لواءه واالمـ عـلى رسـالـته من بعـده ........ وبـعـد رحيل مـن لم يبـلغ مـقـامه بـشر بـعـد  ال يزال
البـاغض يهاجم حكم ( علي ) ويختلق السـقطات  وفي عهده لم يهضم حق اال وانتصر له  ولم
يظـلم عـبـد اال واقسط حـقه  ولم تـظـهر مـفـسدة اال والحـقـهـا  حافظ عـلى هـيـبة اخلالفـة  نـشر
اإلسالم بحـكـمته وأخالقه وتـدينه وعـلمـه وتاريـخه  ال بسـيفه كـما فـعل الالحـقون يـقضي الـليل
سح على رأس الـيتـيم  يقوي الـضعـيف  وينتـصر للـمظـلوم  تعـهد أمام متـنقالً ب الـرعيـة  
قـسط الذي لم ـسلـمـ  فكـان مـثالً للـحاكـم ا أهل احلل والعـقـد والرعـيـة أن يحـافظ علـى مال ا
يدانـيه حـاكم ولم يـقاربـه خلـيـفة ولـم يفـوقه مـقسـط بشـري عـادل  حفـظ بيـضـة اإلسالم  وأثرى
ـوروث ولـم يـغادر ( عـلـيـه السـالم ) الـسـدة اال وهو مـخـضـب بـدمه بـسـيف مـسـمـوم  بـعد أن ا
ـؤامـرات  وتوالت الـدســـــــائس  ال لـشيء اال بـغضـاً بـعـلي ( عـليه انتـشـرت الـف  وحـكـيت ا

السالم ) ونصرة للظالم .
rOJŠ b¼«“

ـقـسط احلـكــيم الـعـلـيم ـتـأســلـمـ حـكم عــلي الـعـداء  وهـو الـزاهــد ا واذا نـاصب الــغـالب من ا
تـوقع قبول حكم نـصف الشجـاع القوي العـادل الذي ال تأخذه في احلق لـومة الئم  فهل من ا ا
ؤامرة على حكم شيعة علي ( شيعته بعد أن غاب عنهم احلكم لقرون وسنون ودهور  نعم هي ا
عـليه السالم) ومن ادعـى االنتمـاء اليه  فـمذ تصـدى االتبـاع  واإلرهاب تـوجه صوب الوطن من
شتى اصـقاع األرض  بل والتنظـيمات اإلرهابيـة تؤسس ألجله  والتمـويالت تطلق لإلطاحة به 
ومراكـز الـتجـنـيد تـسـتحـدث السـتقـبـال كل بـاغض منـحـرف ناصـبي  نـعم عـلى شطط من ادعى
جنـاح من تـصـدى  فـقـد تفـشى في الـعـهـد اجلـديـد الفـسـاد وسـاد الـظـلم وكثـر الـفـقـر وارتـفعت
معـدالت البـطـالة واهـدرت الثـروات وهُربـت االموال وانـتشـرت الظـواهـر الدخـيلـة  لـكن احلقـيقـية
فردهم كمـا تصدى من سبقهم  فتفرد في احلكم والقرار  فمذ الثـابتة أن الشيعة لم يتصدوا 
ناصب الـسيادية تـقاسمها الـشركاء على زال حكم الـديكتاتـور والثالوث مـشترك ال مشـارك  فا
قاعد  وكذا األمنيات أساس الـقومية والطائفـة  وراحت الوازارات تُقسم على أساس النقـاط وا
والقـيادات والسفارات والتمثـيالت في احملافظات  شيعي ال يعمل في مـحافظة سنية  وسني ال
وافـقـة أمنـيـة . وبالـقطع أن يعـمل في مـنطـقة شـيـعيـة  وكالهـما ال يـدخل في اقـليم كـوردي اال 
اجلمـيع مشتـرك ال مشارك في الـفساد وسـوء اإلدارة وتفشي الـسلبـيات  لكن الالفت أن الـفتنة
ان شيـعيـة شيـعـية  تـيار يـتظـاهر عـلى إطـار  واطار يـخرج عـلى تيـار  األول يـطالب بـحل البـر
قضـائياً  والثـاني يقول بـعدم الدسـتورية  احملافـظات الشـيعيـة معطلـة واقفة  ال بـناء وال إعمار
وال جتارة وال عـمل  والشـريك يتابـع يراقب ينـتظـر ما سيـسفـر عنه اخلالف الشـيعي الـشيعي 
فاخلـاسـر طرف  والـرابح شـريك  وال يعـلم الـشـريك أن الفـتـنة لـو أوقـدت نيـرانـها سـتـأتي على
ـعادلـة وطن وشعب وفقـير  ومـنتظـر طالت وقـفته وهو يـتطـلع ليوم اجلمـيع  فاخلـاسر في هذه ا
يرى فـيه الـوطن معـافى والـشعب مـتنـعم بـثرواته . لـقـد طال االنـتظـار  ومـرت األزمان  وتـقدمت
ـتخـلف  وشُـيد الـقـد  والعـراق من حـكم طاغـيـة الى ارهاب اال  وبُنـيت األوطـان  وتقـدم ا
ن شـحت مائـدته وقـلت ثروته وطائـفـية وقـتل وتـهجـير  وضـيـاع لألموال ونـهب لـلثـروات  وزاد 
وغابت خـيراته  واجلميع دون اسـتثناء يتـباكى ظاهراً علـى وطن مستضعف وشـعب مقهور . ما
احوجـنا الـيوم السـتذكـار جتـربة عـلي واحلسـ ( علـيهـما الـسالم ) واسـتلـهام الـعبِـر منـها  إذ
تق على معسكر الكفر نعـيش اليوم ذكرى خروج احلق كله على الباطل كله  فلم يخـرج أمام ا
من أجل دنـيا فانية أو حكم زائـل  لكنه خرج نصرة لـدين جده محمد (صـلى الله عليه وسلم ) 
ـأثور النـاس على دين فصـحح مسـار وقوم اعـوجاج  فـخلـده الدين والـتاريخ واالنـصار  وفي ا
ـلل والـنـحل  عــلى خـطى عـلي مـلــوكـهم  فـسـيــروا يـا أنـصـار احلــسـ واتـبـاع احلق من كـل ا
واحلسـ ( علـيهـما الـسالم ) فلـم يكن عـلي واحلسـ التبـاع دين او ملـة أو طائـفة  لـكنـهم لكل
ــســارات  بــاحـث عن حق واســتــقــامــة وكــلــمــة ســواء  فــقــد ضــاقت احلــلــقــات  وتــراجــعت ا
ـقـهـور يـنـفـذ  فـحـاكم مـنـصف  ووزيـر مـهـني  واسـتـحـكـمت األزمــات  وراح صـبـر الـشـعب ا
ـاني مدافع  ومتـصدي قادر  ويـد نظيـفة  هو مـا تطلع الـيه الشعب . وبـالقطع أن مـا تطلع وبر
ـقهور  حق ومطلب واسـتحقاق  وعلى اجلـميع النزول عن سقف مـطالبه من أجل اجلميع اليه ا
 فاحلـاكم وكيل والشـعب موكل  ولألخيـر صبره ومداه  وفـي جتارب العراق والـشعوب احلرة
شـرب واالنحـدار واالمتـداد يقـيناً سـتكـون كفـيلة عبـرة وعظـة  فأبوة راعـية مـنصـفة وإن تبـاين ا

بعودة الشعب محتضناً للحاكم  وسعيد من هضم الدرس واعتبر به .
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ـعادن / شـركة ديالـى العـامة) بـدعوة مقـدمي الـعطاءات يـسر (وزارة الـصنـاعة وا
وجب الـوثـائق الـقيـاسـية االلـزامـية ـؤهلـ وذوي اخلـبرة لـتـقد عـطـاءاتـهم  ا

وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي:
ؤهـل والراغبـ في احلصول عـلى معلومـات اضافية ١-  عـلى مقدمي الـعطاء ا
االتـصال بـ (شـركة ديـالى العـامة) وعـبر الـبريـد االلكـتروني  أو مـوقع االلكـتروني
ـقـدمي الـعـطـاءات مع مالحـظـة ـوضح في ادنـاه وكـمـا مـوضـحــة بـالـتـعـلـيـمـات  ا

مايلي:-
بـلغ الـتـخـمـيـني االجـمـالي لـكـلف الـتصـنـيع لـلـمـنـاقـصـة هو (٥٥٠٠٠٠) دوالر أ. ا
امـريـكي (فـقط خـمــسـمـائـة وخـمـسـون الف دوالر ال غـيـرهـا) واصل  CIP مـخـازن

شركة ديالى العامة.
ب. مقدار مبلغ التأمينات االولـية للمناقصة هو (١٦٥٠٠) دوالر امريكي (فقط ستة

ها مع العطاء . طلوب تقد عشر الف وخمسمائة ال غيرها وا
د. ان سعـر بيع مستـندات للمـناقصة هو (٢٠٠٠٠٠) دينار عراقـي (فقط مائتا الف
ـنـاقصـة من قـبل شـركتـنـا حيث ديـنار عـراقي) غـيـر قابل لـلـرد اال في حـال الغـاء ا

قدمي العطاءات. تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض 
ـوجـود في الـقسم ـوذج صـيـغـة الـعـطـاء ا هـ- عـلى مـقـدم الـعـطـاء ان يـسـتـخدم 
اذج العـطاء) ويجب اي يتم تـعبئـة النموذج بـالكامل دون اي تـغيير في الـرابع (
طلوبة. علومات ا شكله ولن تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات با
> مالحظـة:- تعـفى الشركـات االجنـبية الـرصينـة التي لـيس لديـها فرع او تـمثيل
رسـمي او وكــيل جتــاري مـســجل في الـعــراق من تـقــد وصل شــراء مـســتـنـدات

ناقصة. ا
> ان شركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعرا.

ا يعادل > في حال كـانت طريقة الـدفع (نقدا) فيتم الـدفع بـ (الدينار الـعراقي) و
سـتحقـات للمواد ـركزي العراقـي ليوم اطالق ا قيمة الـدوالر حسب نشـرة البنك ا

اجملهزة.
> تـقـد تعـهـد خـطي في الـقـسم الـقـانـوني لـشـركـتنـا بـعـدم الـتـعـامل مع الـكـيان

ؤسسات والشركات التابعة لها. الصهيوني وا
طلوبة: (كما مبينة في وثائق العطاء). ٢- متطلبات التأهيل ا

٣- يـتم تسـليم الـعطـاءات الى الـعنـوان االتي (شركـة ديالى الـعامـة/ طريق بـغداد
بـعقـوبـة  اجلديـد- قـرب تقـاطع الـقـدس) وان اخر مـوعـد لتـسـليم الـعـطاء سـيـكون
ـناقـصـة في ٢٠٢٢/٩/٦ وان العـطاءات الـســــاعـة الـثانـيـة ظهـرا من تاريخ غـلق ا
ـتـأخـرة سـوف تـرفض وسـيـتم فـتـح الـعـطـاءات بـحـضـور مـقـدمي الـعـطـاءات او ا
ـثلـيهم الـراغبـ باحلضـور في العـنوان االتي (مـقر شـركتـنا / غـرفة جلـنة فتح
العروض) في الساعة التاسعـة صباحا ليـــوم ٢٠٢٢/٩/٧ وفي حالة مصادفة يوم
الـغـلق عطـلـة رسمـيـة يكـون الـيوم الـتـالي لـلدوام الـرسـمي هو اخـر مـوعد لـتـقد

العطاء ويعتبر موعد الغلق ...مع التقدير
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السليمانية

ـة الوالء قـوى جاهـلـة لـلـسيـاسـة عـد
ان به هذه القوى هج لـلوطن واإل
مـن الــتـــابـــعـــ والـــدُّخَالء جتـــهل أن
ـدنية رُقيٌّ في الـبناء الـسلـيم للـدولة ا
األخالق وإبـداع في العلوم اإلنسانية
ولـيس كمـا يعـتقـدون نسخ واسـتيراد

لتجارب فاشلة لدولٍ أخرى .
الـسلوك السـياسي للقـوى العراقية لم
يـستنبط عن ثـقافة الـوعي االجتماعي
ــــبـــاد ــــعــــرفي لــــفــــهـم ا واإلدراك ا
االســاسـيــة لـلــتـشـريــعـات والــقـوانـ
ـوقراطي الـهادفـة لـبلـوغ الـنـظام الـد
الـتـعـددي أسـاسه الـتـعـايش الـسلـمي
ـا قـائم عـلى إرسـاء وقـبـول اآلخــر إ
نـهج الـكــراهـيــة وتـوجـيه االتــهـامـات
جـزافـاً والـغـور في مـتـاهـات الـتّـدافُع
ــنـفـعـيــة والـتـنــابـز بـاخلـيــانـة زيـفـاً ا
ـضادة لـلحـقـائق وفبـركـة اإلشاعـات ا
إلثـارة الف والفوضى غـايته تضليل
الــشـعـب حـتـى أضـحـى خـيـط الـسالم
بـ سيـاسيي الـعراق مـجرد كتـلة من
ِرَار الـعُـقَد نـتـيـجـة الـقـطع والـوصل ا
أدت إلـى فـشل الــعـمـلــيـة الــسـيــاسـيـة
وحتــريـفــهـا عـن مـســارهـا الــطـبــيـعي
الـسـلـيم أال وهـو (احلـوار الـسيـاسي)
ـا تقتضيه مصـلحة الدولة والشعب
 (احلــوار الـواعــد افـضـل وأسـمى من
الـبـيـان رقـم واحـد)  .جنـد أن مـنـطـلق
الــعـمـلــيـة الـســيـاسـيـة الــتي تـخـوض
عارضة مجـرياتهـا ثنائيـة السلطـة وا
ـنــاصب انــحــصــرت غــايــتــهـا عــلـى ا
ـصالح ـنافع احلـزبـية الـضـيّقـة وا وا

الـعربي وأيديولوجية عقائدية فُرِضَت
عــلـى الــعــراقـــيــ قــســـراً اضــطــروا
لــــتــــقــــبــــلــــهــــا عــــلى مــــضـض هـــذه
االيـديولوجـية خلـقت أنظـمةً عسـكريةً
ديــكــتـــاتــوريــةً تُــقـــمع مــعـــارضــيــهــا
بـوحشيـة وتغـذّي شمـوليـتهـا بالـظلم
ترهيباً ورعباً خنقاً للحريات العامة .
ظـهرت بـوادر إيـجـابيـة -بـعد الـتـحرُّر
من احلــكـم الــعــقــائــدي الــدكــتــاتـوري
ــسـاعــدة الـغــرب - لـتــكـوين الــعـقـد
االجــتــمــاعي بــ مــكــوّنــات اجملـتــمع
الــــعـــراقي وبــــرزت دعـــوات تــــنـــادي
بــــاحلــــريــــات الــــعــــامــــة والــــعــــدالـــة
نظمات اجملتمع االجتـماعية متمثلة 
ثـقـف ـدني ولـفيف من اخلـبـراء وا ا
ـتأثّـرين بثـقافـات الـغرب الـليـبرالي ا
ــقــابل ظــلت األفــكـار الــتــقــلــيــديـة بــا
ــتـوارثــة تـهــيــمن عـلى الــســوداويـة ا
تمسك باألصول أطـيافٍ من اجملتمع ا

والعقيدة .
WO½b  WŁ«bŠ

ـدنـية ـفـاهيم بـ احلـداثـة ا تـداخُل ا
وصـــراعــهــا مـع الــعــدمـــيــة واألوهــام
ـورث تـمـخّض عنه اخلـفيـة بـبـطـانة ا
تــنـازع بـ الـقــيّم اإلنـسـانـيــة الـعـلـيـا
ـنافع الشخـصية األحادية أدت إلى وا
سن قـوانـ وضـعـيـة مـجـرّدة لصـالح
األحـاديـة ظاهـرهـا إنـسـاني وبـاطـنـها
انـــســـيـــابي فـي الـــتـــطـــرُّف الـــعـــرقي
والـــطــــائـــفي غــــايـــتـه نـــشــــر اجلـــهل
والــكـراهـيـة تــعـلـو فـيه ثــقـافـة الـغـدر
واالنـتقام عـلى العدل والـسّالم تقوده

تعني وجود معارضة وطنية سليمة .
عارضة وتـوجُّهاتها تـختلف طبيـعة ا
بـاخـتالف طـبـيـعـة اجملـتـمع والـثـقـافة
السـائدة -قبليـة دينية عقـائدية مدنية
ــقــدرات الــفــرد - ومــدى حتــكُّــمــهــا 
ـوروثات عـلى وعيه وإدراكه وتـأثيـر ا
حلـقـوقه ومــا يـنـبــثق مـنه تــداعـيـات
تـــؤثــر عـــلى مـــصـــاحله وتـــوجـــهــاته

الفكرية والسياسية واالجتماعية .
يـتّـصف اجملـتـمع الـعـراقي بـطـبـيـعـته
تديّن ذات الـطابع القبلي الـعشائري ا
ــذهــبـيــة والــتي أفـرزت بــالــصـبــغـة ا
الــعــديـــد من كــبــار رجـــال الــعــشــائــر
ّن كـانـوا في طـلـيـعة وعـلـماء الـدين 
ـارسات احلـكـومات احملـتجـ عـلى 
ــتــعـــاقــبــة ضــد مــصـــالح اجملــتــمع ا
والــــوطن تــــمــــخّـــــضت عــــنه ثــــورات
واحــتـجــاجــات شـعــبـيــة اســتـقــطـبت
الـعـديـد من شـرائح اجملـتـمع أسـهـمت

شهد السياسي . في تغيير ا
عـاناة احلـقيـقية لـلمـجتـمع العراقي ا
د القومي بـدأت في فترة ما يسـمى با

ــعــارضـــة الــســلــيــمــة من أهم تــعــدّ ا
مـــظـــاهــر الـــتـــعــدديـــة الـــســيـــاســـيــة
والــتــعـــايش الــســلــمي وهي جــوهــر
ـــوقــراطي تُـــعــبّــر عن الــنـــظــام الــد
مـطـالب الـشــعب بـواقـعـيــة وعـقالنـيـة
ـعـرفـة وقـبـول مـسـتـنـدة عـلى أسس ا

اآلخر .
ـعارضـة دورها ضـمن األطر تـمارس ا
الـدستوريـة والقـانونـية والـتشـريعات
وفـق رؤيـــة وبـــرنـــامج وطـــني شـــامل
المح تظهـر جلياً ـعاييـر وا واضح ا
ــعـارضـة في ـوقــراطـيـة ا حـقـيــقـة د
ـارسـة دورهـا الـرقـابي عـلى أعـمـال
ـصــلــحـة ــا تــقــتـضـي  ا احلــكــومـة 
الـعـامـة لـلـشـعب وانـتـقـادهـا بـالـطـرق
شروعة وانتقائها لألدوات الـسلمية ا
الـبـنـاءة والـوسـائل الـكـفـيـلـة الـهـادفة
لـتحقيق الغـاية األسمى وهي رفاهية
الـشـعب وتــطـوُّره ضـمن سـيـادة دولـة
مـتحـضّـرة مـدنيـة أسـاسهـا الـتـعايش
الـــســـلـــمي وقـــبـــول اآلخـــر حـــضــور
ـقـراطــيـة الـتـعــدديـة بـالـضـرورة الـد

الــشـخــصـيــة اخلـفـيــة هـذه الــغـايـات
جتـمعـهم وتـضـعهم في خـانـة واحدة
حتت بـند (الـضـرورات احلزبـية تُـبيح
احملــظـــورات الــوطــنــيــة).عــدم حتــمُّل
مـسؤوليـة وفشـل العـملـية الـسيـاسية
يـفرض على األحـزاب السيـاسية التي
فـقدت مكـانتها فـي أعلى الهـرم لقيادة
الــدولـــة اســتــبـــعــاد خــيـــار الــتــوجُّه
ـكـاسب لـلـمـعـارضـة الـتـي سـتـفـقـده ا
ـنح والــعـطــاءات لـذلك تــصـر عـلى وا
التـمسك بالسـلطة بشتى الـطُرُق مهما
كـانت األدوات والـسـبل (الـغـايـة تـبـرر
الـوسـيـلـة) .ومَـن يـحـمل خـجالً شـعـار
ـــا فُـــرِض عـــلــيـه هــذا ـــعـــارضــة إ ا
الـتـوجُّه خـسارتـهم لـلـسـلـطـة وضـياع
ــكــتـســبـات وتــدنّي حــجم الـقــاعـدة ا
اجلـــمــاهـــيـــريــة ولـــيس إدراكـــاً مــنه
إلصالح الـنظام وكذلك تشفيّاً من قوى
مــنـافـســة مـنــاوئـة وتـشــويـهــهـا أمـام
الـــرأي الــــعـــام وإشــــاعـــة الــــفـــوضى
الـسياسيـة ترهيبـاً وتخويـفاً (اجلميع
يـدَّعون الوطنية واإلخالص وال ندري
ــواطــنـ مـن هم الــذين يــغــتــالــون ا
وينهبون الوطن ويدّمرون البلد) 

فـشل أشباه سـياسيي الـعراق في فهم
دني الـتعددي وقـراطي ا الـنظام الـد
ــا يـضــمـن االســتــقـرار ــارســتـه  و
والـتعـايش السـلمي شـكّل عبـئاً ثـقيالً
عـلى كاهلـهم أجبـرهم إلهمال الـقانون
قـراطـيـة الـدولة األعـلى واألسـمى لـد
ـتـمـثل (بــالـدسـتـور)! ســبب فـشـلـهم ا
يـــعـــود إلـى ضـــعف شـــخــــصـــيـــتـــهم

وافـتقارهم للحنكـة السياسية (اجلهل
الــســـيــاسي) وعــدم تــأقـــلــمــهم وهــذا
ـتطفّل ـفهوم اجلـديد إلدارة الـدولة ا ا
عــلـى نــهــجــهـم الــســيــاسـي الــعــدمي
الــــعـــدواني (مـن اعـــتــــاد الـــقــــلق ظنّ
الــطـــمــأنـــيــنـــة فــخــًا) ال تـــوافق بــ
نهجية دنية (احلـداثة) وا الـتعددية ا
اخلـفيـة الثـيوقـراطـية (الـهدامـة) التي
قـسّـمت اجملـتـمع وأفـرغت واقـعـاً مراً
شـاكل وعدم فهم مـتداخلًـا متراكمـاً با
اآلخــر النـــعـــدام الـــثـــقــة بـــالـــقـــانــون
والـدسـتـور وتـفـضـيل الـقـوة والـعـنف
عـلى الـسـلم واالمن وقـبـول االخـر وال
مــفـرّ من االشــتـبـاك بـيــنـهـمــا لـضـعف
ـا ساعد مـؤسسـات وأجهزة الـدولة 
ـســلـحـة عــلى انـتــشـار الــعـصـابــات ا
اخلـارجة على الـقانون حتـدياً لسـلطة
الـدولـة التي أضـحت مالذاً لـلـتدخالت
اخلـارجــيـة (مــابـ احلــوار والـبــيـان

ضاع الكيان) .
إن تـصحيح مسار العمـلية السياسية
ــعــارضـة) وتــقـد بــ (الــسـلــطـة وا
مـقترحات اإلصالح السـياسي والبناء
الــــعـــلــــــــــــمي الـــســــلـــيـم لـــلــــنـــظـــام
وقراطي خيار جديٌّ ومطلب البد الـد
مـنه لـتـقـدُّم الـدولـة واسـتـــــــــقـرارهـا
وتثبيت مفهوم التعدُّدية وقبول اآلخر
ــنح الـطـمـانـيـنـة شـركـاء في الـوطن 
واألمـــان واالســـتــقـــرار لـــكـــسب ثـــقــة
الـشعب من جديد ورفاهـيته بعيداً عن
ـنــفــــــــصـلـة عن األوهـام الـذهـانــيـة ا

الواقع .
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شاركة واسعة ألندية البالد كافة.وانطلقت ـبي وذلك  اختتمت في العاصـمة بغداد بطولة العراق لرفع األثقال البارا
الـبطـولـة في الـعـاصـمـة بغـداد وشـهـدت مـنـافـسات قـويـة بـ الـربـاعـات الالتي شـاركن في الـبطـولـة من بـغـداد وبـقـية
ـبيـة سمـيرة شـاكر في تـصريح صـحفي إن ـنسـقة اإلعالمـيـة للـجنـة النـسويـة في اللـجنـة البـارا احملـافظـات. وقالت ا
ركز األول لـتحصل على الـوسام الذهبي منـافسات البـطولة للـسيدات أسفـرت عن تتويج الربـاعة داخاز من أربـيل با
.وأضافت شاكر أن ركـز األول وحصلت عـلى الوسام الـذهبي أيضـاً كمـا فازت الربـاعة زهراء غربي في وزن 67 با
ركز األول وحصلت على الوسام الذهبي كما فازت الرباعة رسل عبد الرازق في وزن 79 فازت الرباعة غرام رعد با

ركز األول لتحصل على الوسام الذهبي هي األخرى. في وزن 86  با
ـؤسس والبـطل الـدولي حـسن رضـا السـعـدي عـلى بـطولـة هـذا الـعام وأوضحت أن احتـاد رفع األثـقـال أطـلق اسم ا
بية الـعراقية ضمن قر اللـجنة البـارا لغرض اسـتذكارهم وهم أحيـاء مبينة أن الـبطولة اقـيمت في القاعـة الرياضيـة 

. عاق وسم لرياضة ا منطقة البنوك شرقي العاصمة بغداد لتعد باكورة بطوالت العراق لهذا ا
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اخـــتــتــمت بــطــولـــة بــغــداد لــلــشــبــاب
والـناشئ ولكال اجلنس لعام 2022
وجــرت الـبــطـولــة من اإلنــاث والـذكـور
وفـق الـنــظـام الــســويـســري وبـواقع 5
جـــوالت وبـــزمن قــدره 15 دقـــيـــقــة مع
إضــافـة 10 ثــواني لـكل نــقـلـة مــنـجـزة
تـراكـمـيـاً حسب نـظـام فـيشـر بـحـضور
رئـــيـس إحتـــاد الـــشــطـــرجن الـــعـــراقي
ــركــزي األســتــاذ ظـافــر عــبــد األمــيـر ا
اجلـــــبـــــوري لـــــلـــــوقــــوف عـــــلـى آخــــر
حتـضـيـرات الـشـبـاب الـبـغـدادي ومدى
تـطور مسـتواهم والسـيد محـمد مهدي
احلــــكـــيم عـــضـــو احتـــاد الـــشـــطـــرجن

العراقي .
وقــــــد شـــــارك 35 العـب والعـــــبــــــة من
مــحـافـظـة بـغـداد حـصـراً وقـد تـوزعـوا
عـلى 21 العب دون 16 عـام و6 العـب

دون 18 عـام والعب إثن لكل من 20
عـام لـلـذكور ومـثـلـها لـإلناث والعـبـت
لــكل من فـئـة 18 عــام لإلنــاث ومـثــلـهـا

لفئة 16 عام من اإلناث أيضاً .

وكـانت النتائج النهائية وأبطال بغداد
لـــعــام 2022 فـــئــة دون 16 عـــام إنــاث
بـطلة بغداد طيبة مـهدي عطية وصيفة

الـبـطلـة غزل نـوار أحـمد وفـئة دون 18
عــام إنـاث بــطـلــة بـغــداد نـهــاد صـبـاح
نــوري وصــيــفــة الــبـطــلــة رتــاج ســعـد
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مع االخـفـاقات والـنـتـائج اخملـيـبة الـتي مـنـيت بـهـا فرق الـكـرة مـقـابل الدعم
واالهـتــمـام الالمــحـدود الــذي يـحــدومـثـل تـلك الــفـرق فـي مـقــابل مـا تــنـاله
ريـاضات مـظلـومة ومـغبـونة الجتـد من جـانب رياضـييـها اي اشـكال لـلدعم
ـاجدي لـيـبـرز من خالل عـتـمة الكم يـوسف نـعـيم ا االهـتـمام جـاء اجنـاز ا
كـبيـرة تـعـاني مـنـها فـصـول الـريـاضة الـعـراقـيـة ولـتجـد من يـسـلـنـد ويدعم
ضـمونة التي الكمة ويـدعو لالهتـمام بها كـونها من الـرياضات ا ريـاضة ا
بية تعيد لـنا ثقتنا بريـاضتنا التي فقدت باالمـكان ان حتصد لنا اوسمـة او
بياد منذ عام 1960 والوسام اليتيم جـراء مشاركات مخيبة في نسخ االو

الذي حققه الرباع عبد الواحد عزيز .
ـاجـدي اجنـازه الـعـراقي الـذي بـكل صـمت وغـيــاب اضـواء االعالم حـقق ا
ـؤلف من 13 مالكــمـا جــراء عـدم ـالكـمــة الـعــراقي ا جـاء بــغـيــاب فـريق ا
ضـيـفـة للـبـطـولة الـعـربـية ـصـريـة ا مـنحـهم تـاشـيـرات الدخـول لالراضي ا
صرية ( القاهرة ) لـلمالكمة لفئة الشباب والتي جرت وقائعها بالعاصمة ا
اجدي صـقل طموحـه وشمر عن سـاعد جديـته للـمشاركـة بالبـطولة ولـكن ا
ـذكورة ليواجه كل التحديات التي برزت جراء تـلك البطولة وانتصر عليها ا
ـالكم اجلـزائري مـحـقـقا الـفـوز الـثـمـ الـذي جـاء عـلى حـسـاب مـنافـسه ا
غـريب احمـد بعـد تـفوقه عـليه بـاجلـولة الـثالـثـة بيـنمـا كانـت نتـائج اجلولـت
االولى والـثانية مـتكافئـة في اخلبر الذي كـتبه الزميل سـاري حتس وطرز

اضي .. الصفحة االولى من جريدة الزمان الصادرة يوم االثن ا
اجدي نـحو احلصول عـلى الوسام الـذهبي كونـه مغترب في وتـبرر رحلـة ا
ـقارنـة مع الدعم واالهـتمـام الذي تـلقـاه هذه ـتحـدة االمريـكيـة با الـواليات ا
ـنـتديـات الـشـبـابـية في الـريـاضة الـقـتـالـية فـي اوساط الـوطن وهـنـالك من ا
ذكورة ـطلـوب بالـرياضـة ا عـموم احملـافظات الـعراقـية من يـولي االهتـمام ا
ـهارات الـتي تتـمتع ـدربون في اكـتشـاف الكـثـير من الـقدرات وا ويـسعى ا
واهب الـرياضـية فـي اطار هـذه الريـاضة لـكن تبـقى اسطـوانة بـها بـعض ا
ـناسبة التي احلـديث عن غياب الدعم والتـجهيزات الـبالية والقـفازات غير ا
ـثابـة حـديث مكـرر اليـنفك ان يـنـطلق من الكـمون الـشبـاب  يـستـخـدمهـا ا
اطـار الصـحف الـرياضـيـة وصـفحـات الـرياضـة الـصادرة هـنـا لتـشـير الى
ـكن في ان نقـدم لهـا ما حتـتاجه نـقص دائم وغيـاب مزمن بـاطار ريـاضة 
اجدي بـاالسهام بتجديـد واقعها الراكد مـنذ اعوام فلللـشهادة بان اجناز ا
الكم اسمـاعيـل خلـيل عبـر عـقود مـضت مثـلـما حـلق هذا مـاثل ما حـقـقه ا
الكم الـعراقي الذي انتـقل من عتمة االعالم نحـو اضوائه الساطـعة ليبرز ا
ـا كـانت من الـريـاضـات الـتي تـتـمتـع بالـشـعـبـيـة واالقـبال افق ريـاضـة لـطا
كبل مارستها دون ان جتد من فصول متتالية من يبرز في افقها ا الـكبير 

بالكثير من القيود والتحديات ..
اجدي في القـاهرة ما كـانت رياضتـنا تصبـو اليه خصـوصا بعودة حـقق ا
عـراقية مهـمة وبارزة في اطار ريـاضات نالت مـا نالت من الغ والـتهميش
ـرات في مواصـلة رحلـة التدريب ارسـيهـا يفكـرون مئات ا حـتى اضحى 
ـا واجـهتـهم خـصـوصا وان هـنـالك من االنـدية وجتـاوز العـقـبـات التـي لطـا
الكمة فـتنازلت عن هذا مارسـة ا الـعراقية الـتي كانت تعـد قاعدة مـناسبـة 
الكـمـة التي ـدربـ واالستـغـنـاء عن حـلبـة ا ـوقـعة بـتـخـليـة ا ـركز وتـلك ا ا
كـانت الـقـاعدة االولى النـطالق الـكـثـيـر من الـريـاضـي ومـنـهـا تـلك احلـلـبة
الـشهـيرة الـتي في مـحيـطـها قـمت بـتغـطيـة احـدى البـطوالت اخلـاصـة بفـئة
الـناشـئ في احـد اندية مـحافـظة نـينـوى الجد بـعد تـلك االعوام ان احلـلبة
الــتي اقـيــمت عـلـيــهـا الــبـطـولــة قـد اخـتــفت تـمــامـا وحل مــكـانـهــا مـشـروع
اسـتثـماري السـكـان ضيـوف النـادي من انديـة والعـب ولم اجـد من رئيس
الـنـادي وهو يـرافـقـني اي اجـابـة عن تـسـاؤالتي بـشان انـتـقـال تـلك احلـلـبة
ارس الرياضيون كن من خالله ان  الكمة نحو موقع جديد  اخلـاصة با
ـفـضـلـة فضال عن تـاهـيل الـــــــــقدرات ريـاضـتهم ا
ناسب لتـمكينها من االخـرى وتهيئتهـا باالعداد ا
ـنـافــسـة وخـطف االلـقـاب وتــبـقى الـتـسـاؤالت ا
دى اهـتمـام االنديـة بريـاضاتنـا التي مـرهونـة 
بـاتت وكانـها تـتالشى يومـا بعـد اخر جـراء قلة

طلوب. االهتمام وغياب الدعم ا
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من ايـن نــبــدأ عــنــدمــا نــريــد نــتــحـدث
ـينـاءالـبـصري ونـسـتـعرض مـشـاركـة ا
الـفـريق الـذي يـعني الـعـراقـة والـتاريخ
حى كن ان  الـكروي واالسم الـذي ال
ــمــتــاز و عــشــاقه مـن ذاكــرة الـدوري ا
والــــوسط الــــكـــروي قــــبل ان تــــطـــوقه
ـشـاكل قـبل مـوسـمـ من االن عـنـدما ا
بـــقـي بــشـق االنـــفس في الـــدوري وفي
ـوقع السـابع عشـر قبل حـينـهـا احتل ا
ان تــغـــادر فــرق الــســمــاوة واحلــســ
والـبـحـري الـبـطـولـة الـتي احـتـلت اخر
ــواقع الـثالثــة االخـيـرة  وفي وقــتـهـا ا
هــاجم اجلـمـهـور ادارة الـنـادي وطـالب
بـحلهـا ولم يبقى الـوضع كما هـو عليه
بـعـد مـشـاركـتـ مـقـبـولـتـ ويـبـدو ان
ـطـلـوبـة االدارة لـم تـتـخـذ اإلجــراءات ا
نـتـهي وقد وقف لـلـموسـم ا ـعـاجلـة ا
تــكــون هــنــالك اســبــاب وراء الـتــراجع

والهبوط .
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ويـفترض أن يتم احتـواء االمور  لكنها
يبدومهدت للمشاركة االسوء في تاريخ
الـنادي ومـعها تـعقـدة االمور و الكل لم
يـتوقع أن تـذهب لـتلك لـلنـهايـة احملزنة
ـشـكـلة في قـبل ان  حتـدث الـصـدمـة وا
ان يـــــاتي قـــــرار الــــهـــــبــــوط ويـــــنــــزل
يناء كـالصاعقة على رؤوس جـماهير ا
تـشـائـمـ لم يـتـوقع فى مـوسـم أشـد ا
أن  يــتــاخــر الــفــريق ويــغــادر مــوقــعه
ـمـتـاز والــنـهـايـة ويــنـزل من الـقـطــار ا
الـتي اججـت مشاعـر االنصـار ليس في
الــبــصـــرة بل عــلى مــســتــوى الــعــراق
ـيناء ـكانـة التي يـتمـتع بـها ا بـفضل ا
فـي احملــافــظـــات لــلـــفــريق الـــذي بــقي
يـصـول ويـجـول ويـنـافس بـقـوة ويـقدم
الــنـجـوم واألسـمـاء لــكن هـذا حـال كـرة
الــــقــــدم الـــتـي ال تــــعـــرف وتــــعــــتـــرف

بفـــــــريق كبـــــير وآخــــر صغـــــير.
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وبال شك فقد اثار نزول الفريق للدرجة
االولـى غضب من له عالقة بـالفريق من
قـــريب أو بــعــيـــد قــبل ان يـــفــقــد االمل
بـالـعـودة للـمـشـاركة بـدوري احملـتـرف
الـذي اجـل لـلـمـوسم الـقـادم ولم يـشـمل
بــتـعــديالت االحتـاد بــاقـامــة مـبــاريـات
حتــديــد الــفــريق الــهــابط بــ االمــانـة
والـنـاصـريـة ودهوك بـسـبب مـوقـعه ما
قــبل االخـيـر في الـتــرتـيب الـعـام جـراء
تـذبـذب االداء والـنـتـائج واالبـتـعـاد عن
نـافسة قـبل ان يتـركها مـرغما اجـواء ا
ــــــشـــــاعـــــر وسـط أحـــــزان وتــــــوتـــــر ا
الـسـلـبـيـةواشـتـعـال نـفوس عـشـاقه في
تــلك الـلــحـظـة عــنـد مــغـادرة الـبــطـولـة
األولـى واالهم وكان اول من نـقل لقـبها
ــؤكــد من الـــعــاصــمــة الـى الــبــصــرة ا
تــعـيش الــيـوم حـزنــا كـبــيـرا يـزداد مع
ـقـبل عنـدمـا سـيـلعب ـوسم ا اقـتـراب ا
فـي دوري الدرجة االولى  مـا يجعله ان

قعده . يقود حملة من أجل العودة 
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وكــان الــفـــر يق قــد اســتــهل مــو ســمه
بـعـروض هـزيـلـة جـدا ونـتـائج صـادمة
وفــقـد الـسـيــطـرة حـتى عــلى مـبـاريـات
الــبــصـــرة ومــعــهــا لم يــكن جــمــهــوره
سـعيدا سواء باألداء او الـنتائج بعدما
اهــــدر فــــرص الــــتــــعــــامل اجلــــدي مع
مـباريـات عقـر الدار مـصدرالـتفوق رغم
ـتــنـاول لـكن دون أن مــنـهـا كــانت في ا
جــدوى واســتــمـر الــفــريق الــســيـر في
طـريق الفـشل دون ان يتـمكن مـن الفوز
اال مــرة واحــدة بــعــد  15 جــولــة عــلى
بــدايــة الــدوري وكــان ان يــعـالـج االمـر
ـرحلـة األولى بـالـسـرعـة بـعـد أنـتـهـاء ا
بـــالــفــوز الــوحـــيــد الــذي حــقـــقه عــلى

الديوانية.
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ــــرحــــلـــــة الــــثــــانــــيــــة ومع بـــــدايــــة ا
ــســتـوى اســتــمــرالــفــشل فـي تــقــد ا
ـــقــبــول واالبــتـــعــاد عن مـــنــافــســات ا
ـبـاريـات بـشـكل غـريب ومـثـيـر لـلـقلق ا
بـسـبب عـدم مـعاجلـة االخـطـاء وازدياد
ـشـاركـة فـقط اسـتـمـر تـغـيـر حتـديـات ا
ـدربـ ومع خـبـرتـهم لـكن الـكل فـشل ا
فـي تـكـفل  وانـتـشـال الـفـريق الـذي ظل
الـطريـق  واستـمر يـعاني فـيمـا استـمر
جـمـهـوره يـؤازره لـعل ان يـتـغـير شيء
ــريــر قـبـل أن تــكــبـر مـن واقع احلــال ا
الــفــجـــوة ويــبــتــعــد كــثــيــرا عن اقــرب
مــنـافـســيه واسـتـمــر يـفـتــقـد الـتــركـيـز
والـتراجع لـلمـواقع  االخـيرة بـسرعة و
ـسـتوى وتـعطل الـفـريق ومعه نـسـبة ا
الـنـتـائج وظل في مـنـطـقـة الـهـبوط ولم

يقدر اخلروج منها.
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ـشـاكل بـرأسـهــا بـشـكل اكـبـر وأطــلت ا
وكــان الالعـبـ اكــثـر تـأثـيــرا فـيـهـامن
الـنـاحيـة الـنفـسـية امـام حاجـة الـفريق
ــشـاركــة وتـداعــيـات لــتـعــديل مــسـار ا
نـافسة الـنتـائج التي قـللت من فـرص ا
وقــتـلـتـهــا في نـفـوســهم قـبل ان تـاجج
مـشـاعـر الـتـوتـر الـكـبـيـر بـ جـمـهوره
الــذي اسـتــمـر يــتـنـقـل مـعه الى مالعب
الـعـاصـمـة واحملـافـظـات لـتـقـد الـدعم
لـكن الفـريق استـمر يفـقد كل مـتطـلبات
ــشــاركــة وفــقــدان الــســيــطــرة وعــدم ا
الــقــدرة عـلـى الـعــودة لــلـمــنــافــسـة في
ـسـابـقـة خـصـوصا في جـمـيع اوقـات ا
ــرحـلــة الـثـانــيـة الــتي لم يـتــمـكن من ا
وقع و الـنتائج وكل تـغيـر األوضاع وا
شـاركـةالـتي اقل مـا يـقال مـايـتـعـلق بـا
عــنـهـا هــزيـلـة  وال تــلـيق  بــفـريق مـثل
ــيـنــاء وقـد تــكـون هــنـالك اســبـاب لم ا
تــقـدر االدارة عـلى مــعـاجلـتــهـا قـبل ان

ــطــــــــــاف بــالــفــريق بــتـرك يــنــتــهي ا
مـــقـــعـــده والـــذهـــاب لـــلـــدرجـــة االولى
ــــشــــكــــلــــة بــــدأت من ويــــبـــــــــدو أن ا
مـنـذالـتـحـضـيـر لـلـمـوســـــــم والـبـدايـة
الـــتـي عــكـــسـت ذلك الـــواقــــــع والـــتي
ارهـــقت الــفــريـق واالنــصــار الــذيـــــــن
انـتظروا كثيرا امال في البقاء لكن دون
جــــــدوى ولــيـطــاح به في االخـــــــــــيـر
ــعـدل 30 نــقــطـة من الــفـوز  3مــرات
والــــتـــعـــادل 21و14 خــــســـارة وله 33

وعلـــــــيه49.

شاعـر السلـبية الـبصرة يـحمل اليـوم ا
متاز قعد ا عن مـستوى الفريق وترك ا
ولـم يتوقـعوا ان تـذهب االمور الى هذه
ـشـتـعل في قـلـوبهم الـنـهـايـة واحلـزن ا
ــــكن هــــنـــا االشــــارة الى اي العب وال
درب اخلمسة واإلدارة والكل والحـد ا
ـشــكـلـةالـتي شــاركـوا في الـضــحـيـة وا
ــيـنـاء ومن تــكـبــر يـوم بـعــد يـوم النه ا
يــدري ويــعــلم كــيف يــتــحــضــرالـفــريق
وسم القادم  بعدما انتقل الى ويدخل ا

صفوف الدرجة االولى لننتظر.
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وكــان بـإمــكـان االمــور ان تـتــغـيــر لـوال
مـشــكـلـة الـدفـاع الـذي أكـد فـشـله وكـان
احــد اهم األســبـاب وراء تــلك الـنــتـائج
ــريــرة فــيــمــا جنــد الــهــجــوم افــضل ا
مـقــارنـة مع فـرق ضـمـنت الـبـقـاء حـيث
نــفط مــيـســان الــذي سـجل30و الــكـرخ
32 الــــــــــــــــــــــــــــــــذي ســــــــــــــــــــــــــــــــجـــل 
والـصـنـاعـة30والـديـوانـيـة بـنـفس عدد
ـيـنـاء 33وافــضل من االمـانـة اهــداف ا
الـــذي ســـجل32 هـــدفـــا لــــكن الـــكل في
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ي بـالـتــعـاون مع مــنـظـمـة أقــامت وزارة الـشــبـاب والـريــاضـة مـهــرجـان الـشــبـاب الـعــا
الـيونـسـيف و حتت شعـار أجـيـال الـعـراق ثــروة الـوطـن مـع التـعـافـي واعـادة االعـمـار
وصل بحضور بـالتنسيق مع مديـرية شباب ورياضـة نينوى على قـاعة مسرح جامـعة ا
نـائب احملـافظ وعـدد من اعـضـاء مـجـلس الـنـواب ومـنـظـمـة الـعـمل الـدولـيـة ومـنـظـمـات
ـدني وفـرق الـعـمل الـتـطــوعـيـة والـشـبـاب الـنـاشـطـ .والـقى وزيـر الـشـبـاب اجملـتـمع ا
ي لـلشباب نـاسبة جاء فـيها إن االحتـفاء بالـيوم العا والـرياضة عدنـان درجـال كلمـة با
شـاكل التي تـقف عائـقا في يـة مهـمة لـلتـذكيـر باحـتيـاجات الـشبـاب وا هو مـناسـبة عـا
ـنطـقة العـربيـة ـالفتا الى ضـرورة وقوف اجملـتمع الدولي طـريقهم لـكسب حـقوقهم في ا
واحلـكومـات في الـعـالم اجـمع امـام االحـتـيـاجات الـشـبـابـيـة وتلـبـيـتـهـا لـتالفي مـشاكل
الـهجرة كاول وأخطر مشكـلة امام توجهات الشـباب .واستعرض درجـال الى جانب مهم
تزايـد في التعامل واالفادة من عـمل الوزارة في قطاع الشـباب  مذكرا باعـداد الشباب ا
من بـرامج وزارة الـشـبـاب والـريـاضـة .واخـتـتم درجــال كـلـمـته بـاالشـادة بـدور الـشـباب
ـوصل لتعود وتـضحياتـهم اجلسام في سـبيل وطنـهم والدعوة الى االسـراع في اعمار ا
وصـلي في احلـديث عن زاهـيـة وبيـتـا آمـنـا لـكل الـعـراقيـ .وشـارك عـدد من الـشـبـاب ا
ـتواضعـة وعلى هامش جتـاربهم في العـمل واالبداع كل حـسب اختـصاصه وامكـاناته ا
ـهرجـان افتـتح الوزيـر مـعرضـا تشـكيـلـيا شـارك فيه نـخبـة من الـشبـاب  وقدمت فـرقة ا

نطقة . بعشيقة للفنون الشعبية وشبابها دبكات مثّلت تراث وتقاليد وازياء ا
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مـحـسن وفـئة دون  20عـام إنـاث بـطـلة
بـــغــداد وداد صــبــاح نـــوري وصــيــفــة
الـبـطلـة زيـنب كاظم وفـئة دون  16عـام
ذكـــور بــطـل بــغـــداد عــبـــدالــله ســـنــان
وصـــيف الــبـــطل عــلي زين الـــعــابــدين
حــمـيــد وفـئـة دون 18 عــام ذكــور بـطل
بـغداد علي فراس قـاسم وصيف البطل
أحــمـد حـسـ عـبـد وفـئـة دون 20 عـام
ذكـور بـطل بـغـداد حـسن عـادل وصيف

البطل ربيع صباح نوري .
وكــانت مـشــرفـة الـبــطـولـة ســعـاد عـبـد
األمـير سلوم وحكم عام البطولة احلكم
الــــدولي ســــعــــد مـــحــــسن الــــكــــنـــاني
ــنـــتــخب ومـــســاعـــدة كل من مـــدربي ا
الـوطـني محـمود عـقيل واألسـتاذ طالل
الــزعـيم واألسـتـاذ بـشـار عـبـد احلـمـيـد
ـصطفـى.يذكر أن ننـوه على إن هؤالء ا
ــــثـــــلــــون األبـــــطـــــال هم من ســـــوف 
الــعـاصــمـة بـغــداد في بـطـولــة الـعـراق
لـذات الفـئات الـعمـرية ولـكال اجلـنس
ؤمل إقامتهـا مطلع الشهر والـتي من ا

القادم.
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ؤهلة لوح االحتاد العـراقي لكرة الطـائرة بانسحـاب منتخب الشـباب من بطولة آسـيا ا
الية اخلانقة وغـياب الدعم. وذكر االحتاد في بيان أن إلى كأس العالم بسبب األزمـة ا
ـعسـكر تـدريبي في حـالة يـرثى لهـا برغم وجـود حالـيـاً في أربيل  مـنتـخبه الـشبـابي ا
الـنـجــاحـات الـتي حــقـقــهـا في بـطــولـة غــرب آسـيـا الــتي كـانت مــحـطـة إعــداد حـقـيــقـيـة

لألســــــــــــود.
نـتـخب الـذي سـيـكـون له شـأن كـبـير في وأضـاف أن األزمـة اخلـانـقـة وعـدم دعم هـذا ا
ـا ـســتـقـبل سـيـرغـم االحتـاد بـاتـخـاذ قــرار بـعـدم مـشـاركــة مـنـتـخـبه فـي الـبـطـولـة  ا
سـيـتـسـبـب ذلك بـدفع الـغـرامـات الــتي يـنص عـلـيـهـا قــانـون االحتـاد اآلسـيـوي في حـال

االنسحاب.
ـنتـشي بـتـوشح شبـابه بـالبـرونـز في بطـولـة غربي اسـيـا االخيـرة يـلوح احتـاد الـطائـرة ا
باالنسحاب في رسالة تهديـد موجهة الى جهة مجهولة فهل يـا ترى يلوح للجمهور غير
ـيـزانيـة اخلاوي? ام لـلجـنة سـتديـرة? ام وزارة الشـباب ذات ا عـابئ سوى بـالسـاحـرة ا
ــواســاة وتــوقـيع ــبـيــة الــتي حتــولت الى هــيــئـة تــعــنى بــالــتـهــاني والــتــبــريـكــات وا األو
ـا يـجري بـاالحتادات وفي الـوقت نـفسه الـبـروتوكـوالت?!.. فهـي تظن أنـها غـيـر معـنـية 

تستقبل الفائزين وكأنها تصادر إجنازات االحتادات ذاتها وتنسبها لنفسها!!.
بـيـة  اذ ال تتـورع عن دفـعهـا كـما اما الـغـرامات فـهي عـادة تعـودت عـليـهـا الـلجـنـة األو

ـسـوغ حـصل في االنــسـحـاب غـيـر ا
من دورة الـتـضـامن اإلسالمـية
فـالضـحــــــــايـا حتـولوا إلى
أرقــــــــام فـي نــــــــشــــــــرات
ـــســــائـــيـــة األخـــبــــار ا
والـسـفـارة ماتـزال في
الـــــــــــــعـــــــــــــمــــــــــــارة!!
والـسـفـــــــــيـر يـزاول
أعـــمـــالـه الـــيــــومـــيـــة
ــبـيــة الــنـاقــصـة واالو
الـنـصـاب تـدعي عـقـد
اجـتـــــماع  طـار في
ح أنها بـلغت أعضاء
مكتبها التنفيذي بقرارها
ــــــــــــرجتـف عـن طــــــــــــريـق ا

الهاتف!! 
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مـــرت قـــبل ايـــام الـــذكــرى  24 لــرحـــيل
وحـش الــشـــاشـــة فــريـــد شـــوقي  وفي
مـوضـوعنـا هـذا نـتعـرف عـلى صـفـحات
من حــيــاتـه الـشــخــصــيــة الــتي لم تــقل
صخباً وزخمـاً من مسيرته الفـنية فلقد
أحب ســـبع نــســاء لــكـــنه تــزوج خــمس
مـرات وأجنب  5فــتــيـات وتــبــنى بــنــتـاً
ــوقع الـــفن كــمـــا كــانت أخـــرى وفــقـــا 
حــيـاته مــلــيـئــة بـالــكـوالــيس واألسـرار
اخملــتــلــفــة.والــبــدايــة كــانت من جــارته
حـسنـيـة السـمـراء الـتي أحبـهـا وهو ال
يـــــزال في بـــــدايـــــة حـــــيـــــاتـه إال أنه لم
يـتـزوجـهـا فـالـزيـجـة األولى في حـيـاته
عـنـدمــا كـان عـمـره  18عـامـاً وتـزوج من
فـنــانـة مـغـمــورة ولـكـنه انـفــصل عـنـهـا
سـريـعـاً قـبل أن يـنـجب أطـفاالً.ثـم تعـلق
ـحـامـيـة تـعرف عـلـيـهـا وهدد بـعـدها 
بـاإلنـتـحــار اذا لم تـوافق عـلى الـزواج

مـــنه لـــكن أيــضـــا بــعـــد فــتــرة 
اإلنــفــصــال لــيــكــون الــزواج
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ـسـرح انـتـهى الـعـمل في دائـرة الـسـيـنـمـا وا
الختـيار مجموعـة أفالم ستشارك في الدورة
اإلنتـاجية للمـوسم السينمـائي اجلديد. وعقد
مدير عام الدائرة ورئيس اللجنة الفنية العليا
 أحـمـد حـسن مـوسى اجـتـمـاعـاً مـوسـعاً في
ـقــر الـدائــرة ضم الـلــجـان الــفـنــيـة مــكـتــبه 
اخملتـصة من اخلـبراء ومالكات قـسم االنتاج
السـينـمائي والـتلـفزيـوني لفـحص النـصوص
ـــشــاركـــة في مـــوسم الــســـيــنـــمــا واألفالم ا
ـــؤمل انــطـالقه الــشـــهــر لــلـــعـــــــام  2022 ا
قـبل. وأجمـعت الـلجـنة عـلى اخـتيـار سبـعة ا
أفـالم بــ روائي وقــصــيــر ووثـــائــقي بــغــيــة
ــوسـم بــعــد إجــراء مــرور اشــتـــراكــهــا في ا
ـتعلـقة بكـتابة األفالم من كافـة الفحـوصات ا
الـنص والـتـحـضـيرات الـفـنـيـة والـلـوجـسـتـية.
وأقرت الـلجنة خالل اجتماعها عدة توصيات
بـهـدف خـدمـة احلــركـة الـسـيـنــمـائـيـة وزيـادة
فاعـليتهـا.وأوضح موسى خالل االجتماع أنَّ
(مــجــلس اإلدارة ســيــنــعــقــد بــرئــاســة وزيـر
الـثـقـافــة والـسـيـاحـة واآلثـار حـسن نـاظم في
األسبـوع القادم لتنـسيق وتنظـيم منهاج عمل
الدائـرة وفق أطر وصـيغ فنـية مـدروسة تـليق

ستوى وتأريخ السينما العراقية).
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 طـــرحت الــنــجــمـــة نــانــسي عــجــرم

ومــغــني الــراب مــروان بــابــلــو ديــو
جـديد يـحـمل اسم (عـيشـهـا بعـافـية)
عـبـر مـوقع الفـيـديـوهـات (يـوتـيوب)
ــوســيــقى اخملــتــلــفــة ومـــنــصــات ا
واألغـنــيـة من كـلــمـات مـنى الــقـيـعي
ومــــروان بـــابــــلـــو وتـــوزيـع حـــسن
الـشـافـعي. وكـان الـشـافـعي قـد نـشـر
مـقـطـع فـيـديـو من مـحــادثـة جـمـعـته
بــعــجـــرم وبــبــابـــلــو عــبـــر حــســابه
الــرسـمي عــلى مــوقع (إنــسـتــغـرام)
يـعلن فـيـهـا عن التـحـضـير لألغـنـية.
وحقـقت األغـنيـة أكـثر من  200 ألف
مـشــاهـدة عـبــر مـوقع الـفــيـديـوهـات
(يويتـوب) وحازت على تـريند رقم
 20على موقع  (يوتيوب)
وتعـتبـر التـعاون األول بـ بابـلو
و عــــجـــرم. هــــذا و أحـــيــــا كل من
مغني الراب مروان بابلو والفنانة
نانسي عجرم باإلضافة للدي جي
األمــريـكي مــارشـمـيــلـلــو  مـؤخـرا
ـمـلـكة الـعـربـية حـفال غـنائـيـا في ا
الـسـعـوديـة. عـلى صـعـيـد اخـر نـشـر
ـطـرب جـورج وسـوف فـيـديـو عـلى ا
صـــفــــحـــتـه اخلـــاصــــة عـــلـى مـــوقع

الــتــواصل االجــتــمـاعـي من حــفـلــته
االخـــيــرة في االردن الـــتي أحـــيــاهــا
وحـضـرهـا عـدد كـبـيـر من اجلـمـهـور
ومن بــــيــــنــــهم ابــــنــــتـه من زوجــــته
السابقة بطلة الراليات القطرية ندى

الـعودة إلى مـصـر والـطالق وقـد حاول
أن يجـعـلهـا تـعدل عن هـذا الـقرار لـكنه
وافق بــعـد اصــرارهـا وقــد بــكى شـوقي
لــيـلــة زواجــهـا مـن حـسن عــبــد الـسالم
بــعـــده.وتــردد بـــعــد إنـــفــصـــال شــوقي
وســلـــطـــان بـــأن الـــســـبب هـــو غــيـــرته
ــشــاهــد الـتـي جـمــعت الــشــديــدة من ا
سـلطـان بـرشـدي أباظـة في فـيـلم "امرأة
على الطريق" إال ان ابنتـهما ناهد فريد
شــــوقي نــــفت هــــذا الـــكـالم وقـــالت إن
والـدهــا كـان سـيـقــوم بـبـطـولــة الـفـيـلم
ولـــكـن انـــشـــغـــاله جـــعل الـــدور يـــذهب

ألباظة.
وح مرض شوقي وسافر إلى اخلارج
حرصت  سـلطان عـلى اإلطمـئنـان عليه
إذ أن احلب لم يـنـته بيـنـهـمـا رغم مرور

. السن
الزيجة اخلامسة وقصة احلب السابعة
واألخيرة كـانت مع السـيدة سهـير ترك
عجبات والتي التقت به وكانت إحدى ا
بأفالمه في الـبـداية ومع الـوقت أعادت

الـزيـجة األشـهـر كـانت بـ فـريـد شوقي
والـفـنانـة هـدى سـلـطـان والـتي خـطفت
قـلـبه من أول نــظـرة وقـرر أن يـتـزوجـهـا
وأن يصـلح بيـنهـا وب شقـيقـها مـحمد
فــوزي وبـالــفـعل تــزوجـا وأجنــبت مـنه
نـــاهـــد ومـــهـــا الـــتـي تـــوفـــيت وهي في
شـبـابـهـا وإبـنـة أخـرى بـالـتـبـني تـدعى

نبيلة.
W¾ «œ …UOŠ

وبـــعــد ســنـــوات من األفالم الــنـــاجــحــة
شـتركة واحلـياة الدافـئة وبـعد توقف ا
صـناعـة الـسيـنـمـا في مصـر كـان شوقي
قد سافر إلى تـركيا وأصـبح وقتها أهم
جنم هــنـاك وأُشــيع بــأنه يــعـيش وسط
اجلميالت فطلبت مـنه  سلطان أن يعود
إلى مصر ولكنه رفض وحتجج ببرودة
اجلو فـقـررت سلـطـان أن تسـافر له إلى
تــركـــيــا وتـــأكــدت وقـــتـــهــا من صـــحــة
الشـائـعات وطـلـبت منه أن يـعـود معـها
ـرة رفض بــحـجـة أن هـنـاك لـكــنه هـذه ا
عقود ال بـد أن ينتـهي منهـا أوالً فقررت

له ثـقـته بـنـفـسه وبـالـفن مـجـدداً وقـررا
الــزواج وأجنـب مــنـهــا ابــنــتــيـه عــبــيـر

ورانيا فريد شوقي.
ولـقب شوقي بـالـقاب عـديـد منـهـا : ملك
لـك ووحش الـشاشـة وذلك الـتـرسـو ا
ه أفالم حققت جمـاهيريـة كبيرة لتقـد
خــصــوصــاً مع الــطــبــقـة الــوســطى في
اجملــتــمع.ولــشــوقي شـــــــــقـيـق تـوأم ال
يــعــرفـه الــكــثــيــرون هــو الــلــواء أحــمـد
شــــوقي والـــذي يــــشـــــــــبـــهـه إلى حـــد
التطابق ولـكنه لم يظـهر معه ســـــــوى

في صــورة واحدة مع هدى سلطان.
في  27 تموز عام 1998  وعن عمر ناهز
الـ 78 عـامــاً رحل شــوقي بـعــد صـراعه
مـع مــرض اإللـــتـــهـــاب الـــرئـــوي الــذي
أصـيب به نـتــيـجـة كـثـرة تـدخـيـنه وقـد
عــــانـى من األلم مــــدة عــــامــــ وشــــيع
جــثـــمــانه من مــســجــد عــمــر مــكــرم في
جــنــــازة شــعـــبــيـــة كـــبــيـــرة و دفــنه
ــقـبــرته اخلــاصـة فـي مـنــطـقــة اإلمـام

الشافعي.

WLzU  —ÒbB²¹ “Ëd U½

W UÝË d¦ _« dO¼UA*«
ــمـثل { اسـطــنــبـول  –وكـاالت - إكــتـسح ا
ـمــثـلـ األتـراك الـتــركي ألب نـافـروز كــافـة ا
ــــشــــاهــــيــــر األكــــثــــر وتــــصــــدر قــــائــــمــــة ا
وسـامة.وبحسب إسـتطالع رأي أجراه موقع
تـركي فإن بوراك أوزجيـفيت فشل من دخول
قائمة أكثر  4 مشـاهير وسامة في تركيا.اما
ركز الرابع كيـفانش تاتليتـوغ فحصل على ا
ـركز الـثالث بـالقائـمة. واحتل كـرم بورس ا
ــركـز الــثــاني فــكـان من فـي الـقــائــمـة. أمــا ا
نصـيب آيـتـاش شـاشمـاز بـطل "لـعـبة احلظ".
ـتـابـعـ والقى اخلـبـر إنـتـشـاراً كـبـيـراً بـ ا
الذين تـفاعلوا مـعه وشاركوه عبـر صفحاتهم
اخلـاصـة وعـبـروا عـن تـفـاجـئـهم من الـنـتـائج
والــتـــرتــيب فـــمــنـــهم من عـــبــر عن ســـعــادته
بــالــنـتــيــجــة ومــنــهم من عــبــر عن إعــتـراضه

وإستيائه معتبرين أن النتيجة غير عادلة.

b UŠ …b Uš

تـرجـمـة الـعراقـيـة صـدرت تـرجمـتـهـا لـكتـاب نـيل كـريـشان ا
ـعــنــونــة(الـتــضــلـيـل االعالمي لــدى تـنــظــيم الــدولـة أغــرول ا

االسالمية).

`OK  ‰ö¼ dOŁ√

الـدبـلـومـاسي الـعـراقي نـال شـهـادة
الــــــدكــــــتـــــوراه فـي احلـــــقــــــوق في
تخـصص القـانون الـدولي العام من
جـــمــهـــوريــة مـــصـــر الــعـــربـــيــة عن
ـــوســومــة بـ(الـــقــواعــد أطـــروحــته ا
ـــــكــــافـــــحــــة اجلـــــرائم الـــــدولــــيـــــة 

اإللكترونية) بتقدير جيد جدا عالي مع مرتبة الشرف.

 w½b  Ê«Ëeſ

وسيقـية حفالً غنائـياً بالهواء الفنان الـسوري احيا وفرقـته ا
الـطلق في حـديقـة الدبالن ضـمن فعـاليـات حدائق الـفن التي
تنظمـها وزارة الثقافـة السورية وسط حضـور محبي الطرب

األصيل.

5 Š wKŽ

ـدني احـتـفت به شـركـة اخلـطـوط اجلـويـة الـطـيـار الـعـراقي ا
الـعراقيـة بعد تـنفيذه رحـلته االخـيرة لبلـوغه السن الـتقاعدي

هني. مستذكرة ما قدمه من عطاء طيله مشواره ا
ÍuÝu*« bLŠ« ”—u½

ـسـتـقـبل اجلامـعـة ضـيـفـها الـتـدريـسيـة الـعـراقـيـة في كـليـة ا
ـرأة والتدريب باحتاد نتدى الـعربي لدراسات ا افتراضـيا ا
ـدربـ الـعــرب في مـحـاضــرة بـعـنـوان (مــكـافـحـة نـقـابــات ا
االجتـــار بـــالــبـــشـــر في ضـــوء الــقـــانـــون الــعـــراقي رقم 28

لســـــــنة 2012).
—ËUý uÐ√ —U¼œ“«

التـدريسـيـة في جامـعة حـائل صـدر لهـا عن دار هـبة لـلنـشر
كتاب (أمـثال وقصص من مدينة حائل) تـناولت فيه مجموعة
ـديـنـة مـوضـحـة أنـهـا جـمـعت من ـتـداولـة في ا من األمـثـلـة ا

أفواه الناس.
wLOL² « wKŽ tK « b³Ž qŽe

االديب والــشـــاعــر الـــعــراقي نــعـــاه االحتــاد الـــعــام لألدبــاء
وت في  12 اب اجلاري والكـتّاب في العراق بعد ان غيبه ا

سائل الرحمة لروحه الطاهرة.
 »«d¼œ w UO

زيدان عيـون" التي كـانت جالـسة في
الـصف االمــامي.وقـدم جــورج حتـيـة
ــســـرح البــنــتـه خالل تــأديــة عـــلى ا
اغــنــيـــة "خــســرت كل الــنــاس" الــتي
كــبـرت واصــبـحـت جـمــيـلــة جـداً في
ظـهـور نـادر لـهـا.وعلـق وسوف عـلى
الـفــيـديــو وكـتب: ألول مــرة انـا عـلى
ـــســــرح وأمــــامي عــــيــــون جـــورج ا
وسوف الغالية سعادتي ال توصف.
وفـاجـأت الـنــجـمـة الـلـبـنـانـيـة هـيـفـا
وهــبي مــتـابــعــيـهــا عـبــر حــسـابــهـا
اخلــــاص عــــلـى مــــوقع الـــــتــــواصل
اإلجتـمـاعي بـنشـرهـا صوراً جـديدة
لها من كـليب أغنـيتهـا "تيجي" التي
ـاضي وال زالت أطـلـقـتــهـا الـشـهـر ا
حتـقق جنـاحـاً كـبـيـراً.وكـانت وهـبي
أطلـقت حتـدي رقـصة "تـيـجي" الذي
ـتـابـعـون بـشـكل كـبـير تـفـاعل مـعه ا
جداً وظـهرت في هـذه الصور وهي
تـــؤدي خــطـــوات هـــذا الــتـــحــدي. و
أغنـية "تـيـجي" هي من كلـمات أحـمد
عـبـد الـنـبي وأحلـان غـريب وتـوزيع
موسـيـقي محـمد عـمـار أما الـفيـديو
كليب الذي جـرى تصويـره في لبنان
على مدى يوم فهو بإدارة اخملرج

سليم الترك.

ـــمــثــلــة { لــوس اجنــلــوس  –وكـــاالت - حتــدثت ا
األمريـكـيـة من أصـول إثـيـوبـيـة تـيفـاني هـاديش عن
طفـولـتهـا وقـالت إنـها عـنـدما كـانت تـعيش في دار
رعايـة كانت تظن أنها ستمـوت فيه ولم تكن تعتقد
أنـها سـتعـيش لغـاية عـمر  18 عـاماً وعـندمـا بلغت
ـذكـور بـدأت تـفـكـر في طـريـقـة لـلـنـجـاح الـعـمـر ا
وهذا أمـر ساعدهـا في إعالة نفـسها.وأضافت
:"عـندمـا كنت أتـنقل فـي طفـولتي كـان يجب
أن تـــكـــون كل أغـــراضي مـــوضـــوعـــة في
أكـــيــاس الـــقـــمــامـــة والـــتــحـــرك بـــهــذا
األسـلوب ليس جيـداً لتقديـر الذات فهو
كـن نقـلها يجـعلك تـشعـر كأنك قـمامـة 
بـسـهـولة".وخـتـمت :"قـلت لـنـفـسي إنه إذا

حـصـلت عــلى أي قـوة سـأحــاول أن أتـأكـد من أن
األطـفال ال يـشعـرون بـذلك وأن أغيّـر هـذا الشـعور
بالـنسبة لـهم وهذا كان الدافع لتـأسيس مؤسستي

التي تعمل مع األطفال".
الى ذلك تــأهل فــيــلم تــايــلــور ســويـفـت اول تـو ويل
كـــأفــضل فــيـــلم قــصــيـــر في حــفل تـــوزيع جــوائــز
ــقــبل وفــقًــا جملــلــة (هــولــيــود األوســكــار الـــعــام ا
غـنية تعمل بـالفعل مع شركة ريبـورتر) ويُقال إن ا
شروع.و استـشارية كبرى لتوجيه حملة جوائز ا
إصــدار الـدرامـا الـرومــانـسـيـة(الــول تـو ويل) الـتي
تـبـلغ مدتـها  15 دقيـقـة والـتي كـتبـتـهـا وأخرجـتـها
"سويـفت" عـبـر اإلنـتـرنت وفي مـديـنـة نـيـويورك في

اضي.   12 تشرين الثاني العام ا

ÊU e « ≠ …d¼UI «

مثلة التونسية هند صبري قالت ا
إن فــــيــــلـم "كــــيـــــرة واجلن" الــــذي
ـوذج شــاركت في بــطــولـته هــو 
خاص من األفالم السينمائية التي
سـتــخـلـد في ذاكــرتـهـا فــهـو لـيس
ـا عـمل عــمالً وطـنـي فـحـسـب وإ
إنـــســـاني واجـــتـــمــاعـي ويــحـــمل
تـفــاصــيل حــقــبــة زمـنــيــة مــهــمـة.
ـوقع الفن وأضافت صـبري وفـقا 
أن شــخـصــيـة "دولت فـهــمي" الـتي
جــســدتـهــا في الـفــيــلم مـنــحـتــهـا
الـقـوة وأثـرت فـيـهـا ألنـهـا لـيست
إمــرأة تـــقــلــيــديــة فــهي نــاضــلت
وجنـحت فـي أن تـكـون لـهـا بـصـمة

في تــاريخ بــلــدهـا بــشــكل مــشـرف
تـذكــره األجـيــال. يـذكــر أن أحـداث
الـــفــيــلـم مــســتــوحـــاة من قــصص

حقـيقـية ويـناقش حقـبة مـهمة في
تــاريخ مـصــر خالل ثـورة 1919  إذ
يــتـــنـــاول الـــعـــمل واقع اجملـــتـــمع
ـــــصـــــري في فـــــتـــــرة اإلحـــــتالل ا
اإلنـكــلــيـزي ويــكـشـف عن قـصص
حــقــيــقــيــة جملــمــوعــة مـن أبــطـال
ــصـريـة ضــد االحـتالل ـقــاومـة ا ا
اإلنـكلـيـزي منـذ إنـدالع ثورة 1919
حــتى عــام 1924. و"كــيــرة واجلن"
بـطـولـة كـر عـبـد الـعـزيـز وأحـمد
عز هند صبري سيد رجب أحمد
مـــالك عــلي قـــاسم مــحـــمــد عــبــد
العظيم عارفـة عبد الرسول وتامر
نــبـيل تـألـيف أحـمـد مـراد إخـراج

مروان حامد.
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الـتروّي سـيـسمح لك بـرؤيـة بعض الـروابط الـتي كنت
غافالً عنها.

qL(«

ـقرب عـند احلاجة  ال تترد بـطلب معونـة االصدقاء ا
.رقم احلظ 8.

Ê«eO*«

عـطيات  تـمعن بـكل ما يـحيط بك كي تـستـطيع دمـج ا
طروحة و اخلروج بنتيجة. ا

—u¦ «

اكـبح جمـاح اندفـاعك للـتفاخـر حول إجنـازك األخير.
و كن راضياً هادئاً .

»dIF «

 ال تـغــفل أي امــر بــسـيط النـه قـد يــقــودك الى هـدفك
الذي تسعى اليه .

¡«“u'«

ـقـبــلـة . وضـعك الــعـاطـفي  ابـدأ بــتـخـطــيط مـهـامـك ا
تاز.يوم السعد االحد.

”uI «

حـاالت مـعــيـنـة تـتـطـلّب مـرونــة إضـافـيـة. عـلـيك بـأخـذ
وجهات النظر األخرى .

ÊUÞd «

التـفـاخر سـوف يـقود عـلـيك الكـثيـر من احلـسد و من
الضغوط اخلارجية .

Íb'«

فـاجئة في خطتك. عليك أن تكـون جاهزاً للتـغييرات ا
رقم احلظ 9.

bÝô«

 عـالقــة جــيــدة مـع شــريك الـــعــمــر. و مــكـــافــأتك هي
الشعور بالدفء و التعاون.

u b «

ال تـرتــبك عـنـد الــتـغـيــيـر و كن هــاد لـكي تـســتـطـيع
جتاوز االزمة.
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 تـسهـيالت الـعمل سـوف تـساعـدك علـى االنتـقال الى
مرحلة جديدة مهمة .

 u(«
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
عـلى  9 مـربعـات كـبـيرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الى  9 خـانات صـغـيرة
هـدف هـذه الـلــعـبـة ملء
اخلـــــانــــــات بـــــاالرقـــــام
الـالزمـــــــــة من  1 الى 9
شـرط عـدم تــكـرار الـرقم
اكثـر من مرة واحدة في
كل مــربع كـبـيـر وفي كل

خط افقي وعمودي.

ية سيلينا غوميز اجازة في اوروبا منذ {روما - وكاالت - تمضي جنمة البوب العا
اسبوع او اكثر و شاركت متابعيها على وسائل التواصل االجتماعي صوراً من اجازتها
فضل بينهم اخصائية التجميل بولينا شار.في احدى الصور في ايطاليا مع اصدقائها ا
دن االيطالية وفي صورة ثانية ظهرت غوميز مع صديقتها تتمشيان في شوارع احدى ا
عالم السياحية في روما.ولكن يبدو ان كانتا ترقصان امام نافورة تريفي وهي احد اهم ا
غوميز لم تتوقف عند تنويع نشاطاتها السياحية مع اصدقائها في ايطاليا بل امضت وقتاً

نتج االيطالي أندريا إيرفولينو الذي يشاع ان عالقة حب تربط بينهما. مع ا
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الـثـاني في حـياتـه. الزيـجـة الـثـالـثة في
عهد حياة شوقي كـانت من طالبـة في ا
الـفــني تـدعى زيــنب عـبـد الــهـادي وقـد
عهد طلب يدها لـلزواج ولكن مـؤسس ا
زكي طلـيمـات رفض فـكرة زواج الـطلـبة
والطالـبات إال أن فريد شـوقي تمكن من
ــلك الـــزواج بــهــا بـــعــد أن مــثّـل أمــام ا
فاروق فوافق زكي طـليـمات وقد أجنب
وقتها ابنته الكبرى واألولى منى وبعد
أن أصــــبح أبـــاً قـــرر ان يـــتــــخـــلص من
الـوظـيـفـة احلـكـومـيـة لـكي يـتـفـرغ للـفن
وهــو مــا حــطم حـيــاته الــزوجــيــة وقـد
رفـضت زوجـته هــذا األمـر وخـيّـرته إمـا
أن يــسـتـمــر في الـوظـيــفـة أو يـســتـقـيل

ويطلّقها فقرر اإلنفصال حلبه للفن.
عــاش بـعـدهــا قـصــة حب مع الــراقـصـة
سـنيـة شـوقي والـتي أحـبـته وقررت أن
تـوقـعه في حـبـالـهـا وكـانت تـطـارده في
كل مــكـــان إال ان يــوسف وهــبي حــذره
منهـا وطلب منه اإلبـتعاد عـنها من أجل

مستقبله الفني فاستمع لنصيحته.

طـربة الـكـويتـية كـشـفت عبـر وسائل الـتـواصل االجتـماعي ا
ـطرب عـبد الـعزيز عن عمل غـنائي يـجمـعهـا للـمرة االولـى با
غربية الويس بعنوان (مـعشر العشاق) بـاللهجة اخلليـجية ا

كـلــمــات مـشــاري إبــراهـيم والــشــاعـر
غربي أحلان عبد العزيز. ا

معظـمنا ال يـعام ان كـلمة كـاشان سومـرية األصل وليـست فارسـية حيثُ تُـفسر كـلمة
ة وهو ـرموقة في الـلغـات العراقـية القـد كـانة ا تمـيزة ذات ا ـرأة ا ـعنى ا كاشان 
رأة مثل قارب للغـة العامية في العـراق في الوقت احلالي الذي يـتمثل بأن ا عـنى ا ا
وفيما بعد اسـتخدمت شركة سجاد سجادة الـكاشان كلما تكـبر تصبح أكثر جـماالً 
إيـرانيـة هـذه الكـلـمة لـلـمـاركة اخلـاصـة بهـا نـسبـةً الى مـديـنة كـاشـان التي اشـتـهرت
بصنـاعة السجاد حـتى صار اإلعتقاد السـائد بأن أصل الكلـمة من التراث الفارسي

وليست عراقية و نسيان أصلها السومري .
صدر هيئة اآلثار والتراث العراقية - د.اميرة عيدان الذهب) { (ا
{ عن مجموعة واتساب
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تـلك السـيـاسيـون تصـوراً كامالً عـن كيـفيـة انهـاء هذه هل 
ــشـلــول من نـواح ال تــعـد وال ــتـفــاقـمــة في الـبــلـد ا االزمـة ا

حتصى?
مثـل احلروب هـناك رصـاصـة أولى قد تـنـطلق من طـرف ما
وتـشــعل احلـريـق لـكن هل بــالـضــرورة ان يـكــون مـطــلـقــهـا

حامال خطة انهاء احلرب?
 هل بتـنا في العراق نواجه حالة النـهايات اجملهولة وليست

فتوحة فقط? ا
ــشـهـد الـعـراقي هـو ضـمـور واضح ومـتـعـمـد اجلـديـد في ا
ألصوات الالعـب الدولـي واالقليـمي وترك الـساحة أمام
تخـاصم في انتظـار نتيجـة معينة يـقولون انها الفريـق ا
ـؤشـرات عـودة الــتـفـاوض من جــديـد ويـقـولــون ايـضـاً انّ ا
تـوحي بـإنـضـاج مـقـتـرحـات جـوهـريـة في الـتـغـيـيـر عـلى نـار
هادئـة بالـرغم من الـهـبّات الـسـاخنـة التـي تعـتري جـانـباً من

الشارع .
االزمة احلـالـيـة لم ترتـق حتى الـلـحـظـة الى مسـتـوى إيـجاد
البـديل الناجع في حالـة جرى التوافق على اجـراء انتخابات
مـبـكـرة جــديـدة. هـذه بـحـد ذاتــهـا اشـكـالـيــة جـديـدة يـطـلب
الـعـراقـيــون حـلّـهـا ألنــهم غـيـر مـقــتـنـعـ بــإعـادة مـسـارات
انتـخابية حتت سقف العـملية السـياسية وقوانـينها اجلارية
تـداولة تؤكد انّ بـادرات واالتصاالت ا ؤشرات وا كمـا انّ ا
تـعفنة الـسابقة كل ما يـجري هو سائـر في نفس القـنوات ا
لذلك تـبدو طروحات كـثيرة غـير مقنـعة من اجل التـغيير ألنّ
هنـاك قـوى تسـتـطيـع اللـعب عـلى وتر الـزمن وتـسـهم في مد
عـمـر الـشلل الـعـام في الـبالد فـيتـحـول شـعـار التـغـيـير الى

فجوعة. شعار للتعطيل وهنا مقتل آخر للبالد ا
من غيـر اجملدي الـتمـسك بالـشعـارات العـامة ألنّ الـشارع
من مسـتويات وعي متفـاوتة جدا ب رفعة نـخبوية وانحدار
مـروع في التـكـوين وكل مـسـتـوى له تـعـاط خـاص به وهذا

يقود الى كارثة الفوضى.
أما اذا كانت هناك شعارات متخصصة فهي أهداف دقيقة
البد من الـتفاوض بشـأنها وعدم ترك األمـور سائبة ما دام
ان ما يـجري ليس له خيار سـوى السلميـة. ليس هناك احد
ـلذات ولـو بـعـد قرن في هـذه الـطـبقـة الـسـياسـيـة الـغارقـة 
ــشــهـد ويــعــتـرف الــفــسـاد يــقــبل ان يــنــسـحب طــوعــا من ا
بــانـتــهـاكــاته حتت تـأثــيـر ضــغـوط الــنـهج الــسـلـمـي الـعـادي
تـاح هـو الـتفـاوض مع أصـحاب عـلن والـبـديل الوحـيـد ا وا
الــقــرار في الــداخل واخلـارج مــادامت األمــور الــيـوم حتت

السيطرة.

نصور مـليا مخمـوراً; كانت صالة الفـندق مُكتظَّـةً بالوافدين حدّ دلفتُ إِلى ا
االختـناق; فـداهمـني اضطـراب مريع; علـى عجلٍ انتـبذتُ مـقعـداً في مشربٍ
أنــيقٍ يــقــبعُ حتت سُــلَّم الــفــنــدق وقــدْ أودعتُ نــسخ ديــوانـي الـشــعــري في
االسـتعـالمات كـان البـار ملـيئـاً بالـشـعراء الـعرب وبـعض األدباء الـعراقـي
َّنْ ال تربطني مـعهم عالقة صداقة انصرف صاحبي الصعلوك بعد كرعه
قـنينة جـعة ليـجري بعض احلوارات الـصحفيـة مع الشعراء الـضيوف كنتُ
انـعي إِلى البار حـتى استوضـح منهُ موقف صـديقنا أتـمنى قدوم صـديقي ا
ستجدَّة عن هـروبنا إِلى الشمال بلْ في واقع األمر زنگـنه وآخـر األخبار ا
تضـرَّعتُ إلى الـله حـتى ال يصـادفـني صديـقي زنـگـنه في هـذا الـوقت كنتُ
زيـد من كـؤوس البـيرة; انـسـللتُ من الـبار اطرد هـواجس اخلـوف والقـلق 
بخطى عجلى كأرنبٍ مذعور إِلى حيث استعالمات الفندق ألطلب من موظَّف
االستـعالمات عـشر نـسخ من ديواني الـشعـري; خفـافاً رجـعتُ احمـلها إِلى
الـبـار ألجـلس عـلى مـقـعـدي قـلـقـاً; بـعـد دقـائق اسـتـعـدتُ شكـيـمـتي ألنـهض
وأهدي نسخـة من كتابي إِلى الشاعر السعـودي عبد الله الصيخان وأخرى
ـصـري أسـامــة عـفـيـفـي وثـالـثـة إِلى الــشـاعـر الـيــمـني نـبـيل إِلى الـشـاعــر ا
سـروري عدتُ الهـثاً إِلى مـربضي ألوصي الـنـادل بكـأسٍ من الكـونيـاك; ما
لدوغ هارباً أنْ وضعهـا عـلى طاولتي حتى أفـرغتها في جـوفي ثمَّ قفزت كـا
من البار شعـرتُ أنَّ نوبة سكر عنيفة تعـوم في رأسي فأقفلتُ عائداً بجسد
يـتطـوَّح إِلى مـهـجـعي مـرَّةً أخـرى حـتى سـمعت مـن طاولـة الـشـعـراء الـعرب
اسمـي يتردد عـلى ألسـنتـهم ثمَّ صوت أحـدهم يقـرأ بصـوت مسـموع احدى
قصائـدي انتشـرتْ غبطـة لذيـذة في مالجئ روحي; لم أعرف كم من الوقت
مضى عـلى غـفوتي حـ أفقـتُ وكفّ النـادل كانت تـهـزُّ كتـفي; حـ تطـلَّعتُ

إِلى وجهه بعين خائفت سمعتهُ يقول متبرماً: 
- أستاذ; احلساب لو سمحت.

قلتُ هازئاً وثمالة تصطخبُ برأسي: 
- احلساب عند الله.

ـقعد فـلقـد كان رأسي غـافيـاً على الـطاولة ألجرَّ جـذعي بعـدها إِلى ظـهر ا
فطـنتُ إلى مقـاعد البـار تكـاد تكون شـبه خالـية من الزبـائن; يبـدو أنَّ النادل
احـكـتي البـريـئة; فـازدهـر الغـضب عـلى مالمح وجهـه; داهمـتني لم يـفـهم 

نوبة سعال ح دخَّنتُ سيجارتي; قلتُ بنبرة واثقة: 
- دقائق وادفع لك ما تريد.

ترك الـفاتـورة على طـاولـتي وانصـرف نظـرتُ إِلى سـاعة الـبار كـانت تشـير
ا استغرقت في النوم ألكثر إِلى الثانية وعـشرين دقيقة بعد الظهيـرة; ياه ر
ـاءٍ بـارد أكـثـر من مـرَّة; ألعـود مُـكـتـئـبـاً وأدفع من سـاعـة; شـطـفتُ وجـهي 
فاتـورة احلسـاب; ح قـرَّرتُ مـغادرة الـبار الحـقني صـوت النـادل مزمـجراً

وقد نالَ منهُ السأم: - نسيت كتبك; يا أستاذ..
ـتبـقـية حتت إبـطي ألتـرك البـار إِلى صـالة  حـمـلتُ نسخ ديـواني الـشعـري ا
الفندق الـتي كانت تموج بحـشود من الناس واألدباء; كـنت أجتوَّل بينهم وال
اعـرف إِلى أين وجـهـتي? شعـرتُ بـالـشفـقـة عـلى نفـسي واحـتـبس الدمع في
صدري; فـكل هـذا الزحـام من األدبـاء ولم يـكنْ بيـنـهم من يـقول لي مـرحـباً
ـقـهى الـتراثـيـة الـكائـنـة في عـمق صالـة الـفـندق ألبـصـر بعض توغـلت إِلى ا
األدبـاء يـدخن الـنـارجـيـلـة وآخـر يـشـرب قـهـوته عـلى مـهل وهـو يـتـحـدث إِلى
سيـدة في األربـع وشـعرهـا األشقـر الطـويل يالمس أسـفل ظهـرها; مـكثتُ
ـكـياج مـفـرط رمقـتنـي بنـظـرةٍ ازدراءٍ فجـأةً وعادت أتـأمل وجـههـا الـغارق 
غـرب العـربي خمَّنتُ ـالمح وجوه ا تـكمل احلـديث مع ضيفـها الـذي يبدو 
هـويـته مـن سـطـوع الــدم األصـفـر عـلـى وجـهه وشـعــره الـعـســلي اخلـفـيف
قهى لكني وجـدت صعوبة بإيجاد مقعد استهوتنـي فكرة اجللوس في هذا ا
فـارغ لم اجـد أمـامي سـوى الـعــودة من جـديـد إِلى الـبـار واجلـلـوس هـنـاك
لوحدي عسى أنْ اظـفر بأحد أصدقائي الصعاليك راقت لي الفكرة; وبينما
كـنت أحثُّ خـطــاي وسط زحـام األدبــاء حملتُ شـاعـراً تــربـطـنـي مـعهُ عالقـة
صداقـة يجلس عـلى مقـعد صغـير بـدون مسنـد وهو مـستغـرق بقـراءة كتاب
ه هِ هجـستُ أنَّ دخـولي إِلـى عا بـ يـديـة لـكـني تـردَّدتُ االقـتـراب من مـحلـَّ
ـزاجه الرقـيق لـذا واصـلت خـطواتي إِلى ا يـسـبب كـدراً  بـهـذه اللـحـظـة ر
األمـام ألعـدل بـسرعـةٍ عن فـكـرة دخول الـبـار وأقـرر الهـرب من هـذا الـزحام
لـتـنـاول وجـبـة طـعـام في مــطـعم قـريب أثـنـاء هـبـوطي الـساللم لـلـخـروج من
الفندق وقعَ احملـظور; بلْ وقعت الكـارثة; لقدْ وجـدتُ نفسي ماثـلةً أمام كيان
القـاص زنـگـنه اخـتلَّ توازني; فـي ح فـغرَ زنـگـنه فـمه إلى أقـصاه واهـتزَّ
ـمشـوق بعـنفٍ وهو يـرمقني بـنظـرةٍ فاحـصةٍ لـلتـيقّن من وجودي; وأنَّ بدنهُ ا
الـذي يـراهُ إنَّمـا هـو صـديقه الـذي فـرَّ من رابـية أشـوان; صـرخ مُهـتـاجاً مع
ابـتــسـامـة مــذهـلـة أضــاءتْ وجـهه: - والـله..

. كنتُ اعرف أنَّكَ لمْ تمتْ
خفـقَ قلـبي كـهز الـرعـد تعـانـقنـا بـضراوةٍ
عـلـى عـتـبــة سُـلَّم الــفـنــدق بـيــنـمـا عــلَّق أحـد
الـشـعراء الـعـرب من الـذين أبـصـروا مـشـهد

العناق اخلرافي قائالً: 
. - ما أجمل عناق العراقي
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{ واشــــنــــطن (أ ف ب)  –فـي سن
الـرابعـة والثالثـ أمام جـيسـيكا
واتـــكـــيـــنـــز ســـنـــوات فـي وكـــالــة
الــفـضــاء األمـيـركــيـة (نــاسـا) وقـد
تـــكــون واحــدة من أولـى الــنــســاء
الـلواتي تـطأ قـدماهـا سطح الـقمر
ـقبـلة كـونهـا أحد في الـسـنوات ا
أعــضـاء فـريق “أرتــيـمـيس ”الـذي

همات قمرية مقبلة. يستعد 
فضلة وعند سؤالها عن الوجهة ا
ــريخ في لـــديــهـــا بــ الـــقــمـــر وا
مـقابـلة حـصريـة مع وكالـة فرانس
بـرس من مـحـطة الـفـضاء الـدولـية
تـقـول ضاحـكةً “أذهـب في الرحـلة
! ”مـــؤكــدة أنـــهــا الـــتي تـــأتي أوالً
سـتـكون “بـغـاية الـسـعادة ”أكـانت

a d*« Â√ dLI وجهتها »
وسـبق جليسيكا أن حققت إجنازاً
: في أول رحلـة فـضـائـية تـاريـخـيـاً
تـشـارك فيـهـا أصبـحت أول امرأة
سـوداء تـنجـز مهـمة لـفتـرة طويـلة
في مـحـطـة الفـضـاء الدولـيـة حيث
أمـــضـت أكـــثـــر من ثالثـــة أشـــهـــر
وتــعــتـــزم الــبــقــاء لــثالثــة أشــهــر

أخرى.
فـفي رحالت “أبـولـو ”إلـى الـقـمـر
لـم يُــرسل إال رجــال بـــيض. لــذلك
تــسـعى “نــاسـا ”بــشـكل تــدريـجي
لـتحسـ صورتهـا في هذا الصدد
من خـالل تخطـيطهـا إلرسال نساء
إلى الـقمـر للـمرة األولى بـاإلضافة
إلـى أشخاص من أصحاب البشرة

لونة. ا
 وتـقـول واتكـينـز إنّ هذه اخلـطوة
“ستكون مهمة للوكالة وللواليات

ـتحدة وللـعالم بأسره ?”مـعتبرةً ا
أنّ “تـمـثيل فـئة مـعـينـة من البـشر

مهمة.”
وتـضـيف “أشــعـر بـامـتـنـان كـبـيـر
جتــاه مـا حـقـقه أسالفي والـنـسـاء
والــعــلـمــاء من أصــحـاب الــبــشـرة
الــسـوداء والـذين مــهـدوا الـطـريق
لــوجـودي هــنـا الــيـوم. وهــذا أمـر

مهم جدا بالنسبة إليّ.”
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ولودة نـشأت جـيسيـكا واتـكينـز ا
فـي مـــاريالنـــد قـــرب الـــعـــاصـــمـــة
األمـيركية واشـنطن في كولورادو
قـبل أن تـكـمل دراسـتهـا في مـجال
اجلـيولوجـيا في كاليـفورنيا. وفي
إطـار منـحة حـصلت علـيهـا إلكمال
دراســـات مــــا بـــعـــد الـــدكـــتـــوراه
تـعـاونت مع “نـاسـا ”فـي بـحـوثـها

حـــــــــول الـــــــــروبـــــــــوت اجلـــــــــوال
“كوريوسيتي ”الذي هبط قبل

عــــــــــشـــــــــر ســــــــــنــــــــــوات عــــــــــلى
ـريخ.وبـالـتـالي أصـبح الـكـوكب ا
األحــمــر عـزيــزاً عـلــيــهـا. ونــشـرت
ـة األمــيــركـيــة كــذلك دراسـة الــعــا
ريـخ أثناء عـلمـية تـتمـحور عـلى ا
وجـــودهـــا في مــحـــطـــة الــفـــضــاء
الـدولـية.وتـصف جيـسيـكا نـفسـها

ة جـيولوجـيا بـالدرجة بـأنها “عـا
ة ثم رائدة فضاء .” األولى ثم عا
وتـتـذكـر الشـابـة جـيداً عـنـدمـا بدأ
شـغـفـهـا يـنـمـو جتـاه جـيـولـوجـيـا
األرض وهــو الــعــلم الــذي يـدرس
تركيبة الكواكب وطريقة تكوّنها.
فـــــبـــــعــــــدمـــــا تـــــلـــــقـت في مـــــادة
اجلـيـولوجـيا درسـاً يتـناول تـطور
الــكـواكـب وهـو عــمـلــيــة تـتــجـمع
خاللــهــا الـصــخــور الـتـي يـتــزايـد
حـجـمـها لـتـكويـن كوكب مـا تـقول
ـة الفـضاء إنـها أدركت حـينـها عـا
ـوضـوع هـو مـا تـريـد أن أنّ هـذا ا
تــدرسه وتـعــمل في مــجـاله طــيـلـة

حياتها.
ــــذهل ”أن لــــذلك تــــرى أنّه من “ا
يــشـكل الـشـخص “جــزءاً من جـهـد
يُـبذل إلجنـاز أبحاث مـيدانـية على

سطح كوكب آخر.”
ويـهدف برنامج “أرتـيميس ”الذي
يــأتي خـلـفـاً لـ”أبـولـو ”إلـى إقـامة
وجـــود بــشــري دائم عـــلى الــقــمــر
بــشــكـل تــدريــجي قــبل اعــتــمــاده
قـاعدة خـلفيـة ألي رحلة تُـنجز إلى
ـقرر أن تنـطلق أول ـريخ. ومن ا ا
رحــلــة غــيــر مـأهــولــة إلى الــقــمـر

نهاية الشهر اجلاري.
واخـتيرت جيسيـكا واتكينز ضمن
عـلمـاء الفـضاء ال 18الـذين حُددت
أســـــمــــاؤهم لـــــتــــولي مـــــهــــمــــات
“أرتيميس ”إن من خالل رحالت
جــويـة أو عـبــر عـمل يــنـجـزوه من
عــلى كـوكب األرض.ويــتـمـتع رواد
الـــفــضـــاء الــذين يـــعــمـــلــون لــدى

“ناسا) ”يبلغ عددهم حالياً 42

نتيجة تدهور الغضروف .  
) لــوكــالــة وروت مـــا لي ( 41عـــامــاً
فـرانس برس أن كلبها “في ايلول/
ـاضي لم يـتـمـكـن بـعد سـبـتـمـبـر ا
الـسـباحـة من الوقـوف مجـدداً على
قـائميه. وأخبرنا الـطبيب البيطري
ـسـتـحـيل عالجه بــعـد ذلك أن من ا
وأنـه ســــيـــــصـــــاب بـــــالــــشـــــلل. ”
وأضـافت: “بـفـضل الـوخـز بـاإلبر 
ال يــزال يــعـاني صــعــوبـات  لــكـنه
ــشـي بــشــكل طــبــيــعي حــتى أنه
يــركض  .”ويــبــلغ مــتــوسـط ســعـر
اجلــــلـــســـة مـــا بـــ  360إلى 390
يـوانًا (من  52إلى  57يـورو) وهو

{ بــكــ (أ ف ب)  –يـــــراقب كــــلب
كـانـيش (بـودل) بـقـلق وهـو مـربوط
بـإحكـام طـبيـباً بـيطـرياً يـخزه بـإبر
رفـيعـة في ظهـره وقوائـمه إذ يُقبل
عــدد مـتــزايــد من أصـحــاب الـكالب
والــقــطط في الــصــ عــلى تــوفــيـر
الـــعـالج حلـــيـــوانـــاتــــهم األلـــيـــفـــة

بواسطة الوخز باإلبر. 
وتــشــهـــد عــيــادة الــطب الــصــيــني
الـتـقـلـيـدي هـذه في بـكـ ازدحـاماً
صــبــاحــاً ومــســاءً حلــيـوانــات من

مختلف األحجام حتى االرانب.
وبـات كثـر يفـضّلـون هذا الـنوع من
الــعـالجــات عــلى تــلك الــبــيــطــريــة
ـألـوفـة كونه أقـل حدة وتـأثـيرات ا
جــانـبـيـة مــنـهـا.   وأوضح صـاحب
كــلب الـكــانـيش جـاي شــونـيـو (38
عـــامــا) لـــوكـــالــة فـــرانس بــرس أن
“ميزة الطب الصيني التقليدي

تــــكـــمن فـي انه ال يـــعــــتـــمــــد عـــلى
اجلــراحـة ولـذلك تــتـضـاءل نــسـبـة
مـعاناة احليوان وكـذلك مدة مرحلة
شــفــائه  .”ويــعـــاني كــلــبه دونــيــو
(ثـالثـــة اعـــوام) داء لـــيـغ كـــالـــفـــيه
بــيـرثـيـز الــذي يـصـيب رأس وعـنق
عـظم الـفـخذ ويـؤدي إلى تـكدسـهـما
فاصل وألم وينتج مع التهاب في ا
ـشي. مـن كل ذلك عــرج في اثــنــاء ا
واوضـح جاي الذي يعمل في مجال
ــاً الـــتــمــويل “لـــقــد كــان يـــعــاني أ
شـديداً لـدرجة أنه لم يعـد يسـتطيع
وضـع قـــائـــمه عـــلى األرض وفـــقـــد
شــهــيــته    .”وأضــاف “نــصــحــني
طــبــيب بـإزالــة رأس عــظم الـفــخـذ.

لـــكــنـــني لم أرغـب في ذلك ألن لــدي
ــعــانـاة كــلب كــانــيـش أخــر مــر بــا
نــفــســهـا وتــألم كــثــيــراُ  من جـراء

العملية  واثارها.   ”
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نــصــحه أحــد األصــدقـاء بــتــجــربـة
الـوخز باإلبـر في هذه العـيادة التي
افـتتحهـا الطبيب الـبيطري لي وين
(  68عـاماً) فـي العام   .2016وروى
سنا “بعد خمس أو ست جلسات 
ـشي الــنـتـائج. تــمـكن دونــيـو من ا

وحتى الركض قليالً اآلن .”
ويُـــصــــدر الـــطـــبـــيـب الـــبـــيـــطـــري
تـــشـــخــيـــصه  بـــنـــاء عــلـى فــحص
جــسـامــة احلــيـوان وعــيـنــيه ولـون
لـــســانه ويـــأخــذ نــبـــضه ويــطــرح
أسـئـلة عـلى صـاحبه. ثم يـشكّ إبره
فـي نـقــاط الـوخــز بــاإلبـر اخلــاصـة
بــالــقـــطط والــكالب.  وقــال لي وين
الـذي يـعمل في هـذا اجملال مـنذ 46
عـــامــاً ”مـن بــ عــشــر حــيــوانــات
ـتــوسط يـومـيـا  اســتـقـبـلــهـا في ا
يـتـمـرد دائـمـاً واحـد أو اثـنـان عـلى
الـعالج     .”وشـدد عـلى ضرورة أن
يـتــواصل الـطـبـيب مع احلـيـوانـات
ويـعاملها بلـطف ويطمئنها إلى أنه
ال يـريـد إيذاءهـا. ويـساهم  لي وين
فـي اســتــرخــاء مــرضــاه بــواســطـة
مـوسـيقى نـاعمـة يـبثـها في عـيادته
ويُـسمع فيـها صوت مـزمار خيزران
و زقـزقة طـيور.  على غـرار االنسان
ـجـرد شك اإلبـر يـقـوم الـطـبـيب و
ـصباح الـبيطـري بتحـفيز الـنقاط 
تـدفئة توضع فيه أقراص من عشبة

الـــنـــار وهـــو  مـــا يــســـمى الـــعالج
ـفـتـرض أن يـكـمل بـ”الـكي   .”مـن ا
هـذا الـعالج  الـوخـز بـاإلبـر ويـتـيح
الــتــقـلــيل من نــســبــة الـرومــاتــيـزم

فاصل.   وكذلك آالم العضالت وا
ويـعـالج الـطـبـيب الـبـيـطـري بـشـكل
رئـــيـــسي حـــاالت الــشـــلل وضـــعف
األطـراف والصرع واأللـم واحتباس
ــكن أيـــضًــا اســتــخــدام الـــبــول.  
الـوخـز بـاإلبـر في حالـة عـدم تـوافر
عـالج آخر كـمـا هي احلـال مع كلب
البــرادور ذكـر اســمه شـاومـيه  (12
عـامـاً) يـعـاني ضـغـطـا عـصـبـيـا في
أسـفل ظهره وظـهور منـقار البـبغاء
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{ البـيــنـرنــتـا (فــنـلــنـدا) (أ ف ب)  –بـات
النـشـيد الـوطـني األوكـراني يرافق يـومـياً
اترانكوسـكي في شرق فنلندا فتح سـد إ
يـاه  في مـنـحـدراته الـتي جتذب وتدفـق ا
السـياح منذ نـحو قرن وبـينهم عـدد كبير
من الـروس. درجت العادة عـلى أن يترافق
هذا احلـدث اليـومي مع مقـطوعـة للـملحّن
الفـنلنـدي جان سـيبـيلـيوس دون غـيرها
ولـكن مــنـذ أواخـر تــمـوز/يـولــيـو أصـبح
نشـيد أوكرانيا يسبقها في مبادرة تهدف
إلى االحـــتـــجـــاج عـــلى الـــغــزو الـــروسي
ألوكــرانـيـا. وبــاإلضـافــة إلى هـذا اإلجـراء
الـرمــزي تــسـتــعــد فـنــلــنــدا الـتي تــمــتـد
حـــدودهــا الــشـــرقــيــة مـع روســيــا 1300
كـيــلــومــتـر لــلــحــدّ من مـنـح الـتــأشــيـرات
ا فـعلت دول السـيـاحيـة للـروس أسـوة 
االحتـاد األوروبي األخـرى. وقـال الـسـائح
الـروسي مــارك كـوسـيك ( 44عـامــاً) الـذي

نحدرات لوكالة شاهدة ا جاء مع عـائلته 
فرانس برس “إنه أمـر سيئ للروس الذين
يـحبـون فـنلـندا .”وأضـاف “لـكنـنـا نتـفهم
حـكومـة فـنـلـندا ?”مـسارعـاً إلى الـتـشـديد
عـــلى أن لـــيس كـل مـــواطـــنـــيه مـــؤيـــدين
لـلحرب. وأكّد أن “لـيس جمـيع الروس مع
. عـلى احلـكـومة وجـمـيع الـناس أن بوتـ

يفهموا ذلك.”
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في بلـدة البينرنتا القريـبة يصدح النشيد
الــوطــني األوكــرانـي كل مــســاء من أعــلى
ــطلّ عـلى ـديــنـة ا ســطح مــبـنى بــلـديــة ا
مـراكـز الـتـسـوق الـشـهـيـرة الـتي يـرتـادها
السـياح الروس.وقال رئيس البـلدية كيمو
يـارفا لوكـالة فرانس برس ان “الـهدف هو
التـعبير عن الدعم القوي ألوكرانيا وإدانة

العدوان ”الذي يستهدفها.
 ويقـصد كثر من الروس  البينرانتا لشراء

شـخــصـاً) بـالـفـرص نـفـسـهـا لـيـتم
اخــتـيـارهم لــلـمـشـاركــة في مـهـمـة

قمرية.
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وإذا كانت “نـاسا ”تـفضّل اخـتيار
رائـدة فضاء تتمتع بخبرة واسعة
لـلـمشـاركة في أول مـهمـة مأهـولة
فـاخلـلـفيـة الـعـلمـيـة الـتي تمـلـكـها
جـيـسـيـكـا سـتـعـمل لـصـاحلـهـا في
ـــســتـــقـــبل.ويُـــعــتـــبــر الـــتـــمــتع ا
بشخصية لطيفة وبروحية الفريق
عـاملـ مهـم في عـملـية اخـتيار
رواد الــــفـــضـــاء كــــذلك ألن هـــؤالء
يــعـــيــشــون لــفــتـــرات طــويــلــة مع
بــعــضـهـم الـبــعض في مــســاحـات
مـحـدودة. وتشـير واتـكيـنز إلى أنّ
ــقـربــ مــنـهــا يـقــولـون لــهـا إنّ ا
الـتعامـل معها “سهل ?”بـاإلضافة
إلـى انــهـــا أدركت قـــيــمـــة الـــعــمل
ارستـها رياضة اجلـماعي أثنـاء 
الــرغـبي. فــمـا هي الـصــفـات الـتي
حتـدد مهنة رواد الفضـاء بالنسبة
إليها?تقول جيسيكا إنّ “كل واحد
منّا يتمتع بحس استكشافي مع
ورغــبـة في الـذهـاب بـعـيـداً في مـا
ــكن لـلـبــشـر إجنـازه. أعــتـقـد أنّ
هـــذه األمــور جتــمـــعــنــا .”وكـــانت
جــيــســيــكــا حتــلم مــنــذ صــغــرهــا
بـالذهاب إلى الـفضاء وبـقيت هذه
الــرغــبـة تــراودهــا دائــمـاً من دون
حـتى التـفكيـر في أنها “سـتتحقق
فعالً ”يـوماً مـا.وتقول “ال تـخشوا
مـن األحالم الـــكـــبـــيــرة فـــأنـــتم ال
تــعــرفــون مـــتى تــصــبح أحالمــكم

حقيقة.”

ـتـحدة) (أ ف ب) – ـمـلـكـة ا سـيل (ا
تـقـول كلـيـر برايس وهي تـشـير إلى
ـلـيـئــة بـاألزهـار الـبـريـة مــروجـهـا ا
واألشــجـار الــتي ال تــزال مـحــافـظـة
عـلى لونها األخضـر في منطقة كنت
الـريـفـيـة في جـنـوب شـرق إنـكـلـتـرا
التي يضربها اجلفاف إنه يجب أن
ــنـاخ يــتــكـيّف الــبــسـتــانـيــون مع ا
ـتـغـيـر في الـبالد. تـصنـف برايس ا
نـــفــســهـــا أنــهــا “الـــوصــيــة ”عـــلى
“روذيز ”وهي واحة غابات من

األشــجـــار والــشــجــيــرات الــدائــمــة
اخلــــضـــــرة في ســــيــــفـن أوكس في
مـقاطعة كنت والتـي تبدو أنها أكثر
تــكــيّــفــا من احلــدائـق اإلنــكــلــيــزيـة
ــروج وأحـواض الــتــقــلــيــديــة من ا
الــــزهــــور مع الــــظــــروف اجلــــافـــة
ـتـزايـدة. وتـوضح بـرايس لـوكـالة ا

فـرانس برس بفـخر فيـما دخل حظر
عـلى الرّي حيز الـتنفيـذ في مقاطعة
كـــنت وإيــست ســـاســكس اجملــاورة
“نحن ال نروي أيا من الشجيرات
أو األشــــــــجـــــــار فـي األرض عــــــــلى
اإلطالق.”وتــضـيف “فــلـسـفـتـنـا هي
أنـه إذا تـعـامـلـت مع الـتـربــة بـشـكل
ناسبة صـحيح أي دمجت الكمية ا
مـن الــرطــوبـــة والــدبــال ســـتــكــون
الــنــبــاتـات قــادرة عــلى حتــمل هـذه
الـظروف (الـطقـس) القـاسية وتـقول
“لقد أثبتت هذه الفلسفة أنها احلل
الـصـحـيح بـالنـسـبـة إلـينـا… وفـيـما
يـتـجـول الـزوار حـول هـذه الـغـابات
كـنهم رؤية أن كل شيء ـدهشـة  ا
أخـــضـــر وأنه يـــتـــكــيّـف جــيـــدا مع
اجلـفـاف مـع إعالن اجلـفـاف رسـمـيا
في إنـكـلـتـرا اجلـمـعـة وفـرض قـيـود

ـيـاه عبـر مـسـاحات شـاسـعة عـلى ا
من الـبالد يـحض عـلـمـاء الـبـسـتـنة
ومـتـخـصـصـون آخـرون عـلـى إعادة
الـتفكير في طريقة تصميم احلدائق
ــمــلــكــة ــشــذبـــة الــشــهــيــرة في ا ا

تحدة وإدارتها. ا
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تـعتـقد بـرايس أن علـى البـستـاني
“التطلع إلى األمام ”بدال من العودة
إلـى الـــــــوســــــــائـل الـــــــتـي كــــــــانت
تــســتـخــدمــهـا األجــيــال الـســابــقـة
وهــدفـهـا األول ذلك الـهـاجس الـعـام
ــسـاحــات الــعــشــبــيـة ــتــعــلق بــا ا
اخلــــضــــراء. وتــــقـــول “أخــــشى أن
ـشـذبـة يـجب أن ـروج اجلــمـيـلـة ا ا
تـزال فورا ”مـشيـرة إلى أن فـوائدها
الـبــيـئـيـة لـيـسـت أفـضل بـكـثـيـر من
فـوائد الـعشب االصـطنـاعي مضـيفة

روج “نحن نحتاج إلى زراعة تلك ا
بــاألزهــار الــبــريـة.”وتــتــابع “نــحن
نــحــتــاج إلى الــبــدء في الــعــمل مع
الـطـبـيـعـة بـدال من رؤيـة الـطـبـيـعـة
كشيء يجب محوه والهيمنة عليه.”
ـتـد على مـسـاحة و”روذيـز ”الـذي 
 11فدانا فوق إحدى التالل هو

مـوطن ألشجـار نادرة بـاإلضافة إلى
تنوعة من إحـدى أكبر اجملموعات ا
الـــــرودوديــــــنـــــدرون واألزالـــــيـــــات
والــكــامـيــلــيــا والـصــنــوبــريـات في
ـوقع الذي يطلق بـريطانـيا. أنشئ ا
عـــــلـــــيه “حـــــدائق ســـــيـــــفن أوكس
ـــفــقــودة ”فـي الــعــام  1902وبــقي ا
لعقود مجرد مشتل زراعي فيما كان
مــحــظـورا عــلى اجلــمـهــور إلى حـد
ـوقع متـاحا بـكامله كـبيـر.وأصبح ا
لـلـجـمـهـور في الـعام  ?2018عـنـدمـا

اشــــتــــرته بــــرايـس وبــــدأت إعـــادة
ة تأهيله. ورغم قدرة الغابات القد
عـلى حتـمل اجلـفـاف احلـالي بـشكل
أفــضل من حــدائق الــزيــنـة فــإنــهـا
ـوجة احلـر الـقـيـاسـية. من تـتـأثـر 
جـانـبه يـقـول مـيـلـفن جـونـز كـبـير
الــــبـــســـتــــانـــيـــ في “روذيــــز ”إن
الـــرودوديـــنـــدرون والـــكـــامـــيـــلـــيــا
ـغـنـولـيـا الـوفـيـرة في احلـديـقـة وا
والـــتـي تـــزهـــر عـــادة فـي الـــربـــيع
“لديها قدرة كبيرة على الصمود”
لــكـنـهـا تـدخل في وضــعـيـة الـنـجـاة
فـيـمـا تـتـسـاقط أوراقـهـا لـالحـتـفاظ
بــالـرطـوبـة.ويـضـيف “إنـه أمـر غـير
مـسبوق… نتوقع أن نفقد نوع من

وجودة هنا.” األجناس ا
{ تـكـمـلـة اخلـبـر علـى مـوقع (الـزمان)

االلكتروني
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ــعــظم ســعــر مــقــبــول بــالــنــســبــة 
اصــحــاب احلـيــوانـات االلــيــفـة في
.  وقـــالت يـــانغ لــيـــهــوا (65 بـــكــ
ـتــقـاعــدة الـتي جـاءت مع ) ا عــامـاً
ـصـاب بـانـزالق كـلــبـهـا نـيـانـيـان  ا
ــرة األولى كــان غـــضــروفي “فـي ا
خـائـفا وحتـمل الـعالج فـقط  خمس
دقـائق  .”لــكن الـوضع اخـتـلف االن
وبــات”يـــحب ذلك! بــعـــد اجلــلــســة
يـشعـر بالـراحة لـدرجة أنه يـنام في
ـنـزل?” الــسـيــارة في طـريـقـه إلى ا
عـلى قـولـهـا. ويـعـود الـوخـز بـاإلبـر
لــدى احلــيــوانــات إلـى زهــاء ســتـة
قــــــرون في الــــــصـــــ  بــــــحـــــسب
الـبـروفـسور لي.  واسـتـخدم لـلـمرة
االولـى في عالج األبــقــار واألغــنــام
واخلــــــــيـــــــول واألرانـب أو حــــــــتى
الــدجــاج. وتــطــبــيــقه عــلى الــكالب

والقطط  هو االحدث .  
وأكد البروفسور لي أن “الهدف من
الــطب الــصـيــني الــتــقـلــيــدي لـيس
إحـالله مـــحل الـــطب الـــعــادي ”ألن
“كالهما له نقاط قوته ”و “مكمل”

لالخر.  
وال يــــزال ســــوق الـــوخــــز بــــاإلبـــر
احلـيـواني مـحـدوداً حالـيـاً.  ولـكنه
بـحـسب الـبـروفـسـور لي “يـكـتـسب
شــعـبـيـة مــنـذ الـعـام  .”2016و”مع
ازديـاد مسـتويـات التـعلـيم وظروف
ـزيـد من ــعـيـشـة والـدخل يـدرك ا ا
الـنـاس فوائـد هـذا الطب ?”عـلى ما

قال. 
{ تـكـمـلة اخلـبـر عـلى مـوقع (الـزمان)

االلكتروني

{ كيتو (أ ف ب)  –لقي ثالثة من
مـتــسـلــقي اجلـبــال في اإلكـوادور
حــــتـــفـــهم الـــســــبت وأصـــيب 12
آخـرون بـجــروح جـراء سـقـوطـهم
خالل مــحــاولــتـهـم الـوصــول إلى
قــــمـــة بـــركـــان كـــاريـــويـــرازو في
اإلكـــوادور بــــحـــسب مـــا أفـــادت

أجهزة اإلغاثة.
وأوضحت هيئة  ECU911لالنقاذ
في بـيان أن “امـرأة في الـسـابـعة
واألربـع ورجـلـ في اخلـامـسة
واألربعـ واخلمـس قـضيا ”في
هـــذا احلــــادث. وأضـــافت أن رفع
ــوقـع كــان مــتــعـذراً اجلــثث من ا
“بسبب االحوال اجلوية وحلول

الظالم.”
صابون االثـنا عشر الذين ونقل ا

تــراوح اعــمـارهـم بـ الــتــاســعـة
والـثالثـ والـثـامـنـة واخلـمـسـ
إلى مـــســـتـــشـــفـــيـــات مـــديـــنـــتي
ريــــوبـــامــــبــــا وامـــبــــاتــــو.وكـــان
تسلقون يحاولون الوصول إلى ا
ـنـطـقة قـمـة البـركـان الـواقع في ا
الـــوســـطى من ســـلــســـلــة جـــبــال
األنديز عنـدما سقـطوا عن ارتفاع
.ويبلغ ارتفاع كاريويرازو  60متراً
 5018متراً ويقع في مقاطعة

تـونـغـوراوا  بــالـقـرب من بـركـان
تـشـيـمبـورازو الـذي يـعـتـبـر أعلى
قمـة في اإلكوادور ويـبلغ ارتـفاعه
أكــثــر من  6200مــتـــر.ويــتــواصل
األحـد الـعـمل عـلى انـتـشـال جـثث
الـــــقـــــتـــــلـى وجـــــمـــــيـــــعـــــهـم من

. االكوادوري

البس ومـــســتــحـــضــرات الــتـــجــمــيل  ا
وتـشـاهـد سـيـارات كـثـيـرة حتـمل لـوحـات
تــســجــيل روســيـة بــكــثــرة في كل أنــحـاء
ـديـنـة. ولم يـعـد الـفــنـلـنـديـون يـنـظـرون ا
بــارتــيــاح إلى هــؤالء الـســيــاح مــنــذ بـدء
ـئـة الـنزاع في أوكـرانـيـا. ويـؤيد  58في ا
من الفـنلـنـدي احلـد من منح الـتأشـيرات
الــسـيـاحــيـة لــلـمـواطــنـ الــروس  وفـقًـا
الستـطالع نشره األسبوع الفائت تلفزيون
 Yleالعام.وقال أنتيرو أتين ( 57عاما)
من البـينـرانـتا “في رأيي  يـجب احلدّ من
عـددهم بشـدة. ال أرى طريـقة أخـرى جلعل

السياسي الروس يفكرون.”
 W d  œuO

وبسـبب تزايـد استـياء الـرأي العـام أعلن
وزيـر اخلـارجــيـة خـطـة لــلـحـد من إصـدار
التـأشيرات السـياحية لـلروس. وأصبحت
فنـلندا دولـة عبور لـلروس الراغـب بشدة

في الــســـفــر كــونــهـــا الــوحــيــدة من دول
االحتـاد األوروبي اجملـاورة لـروسـيـا الـتي
لم تضع قـيوداً على التـأشيرات السـياحية
ــمـنـوحــة لـلـروس وبـالــتـالي يـســتـطـيع ا
الروس الـذين توقفت الرحالت اجلوية ب
بــلــدهـم وأوروبــا أن يــقـــصــدوا فــنـــلــنــدا
بالـسيارة أو احلـافلة واالنـتقال مـنها جواً
إلـى دول أخـرى. والحظ وزيــر اخلــارجــيـة
الفـنلندية بيكا هافيستو أن “كثرا رأوا في
 ذلك “حتـــايالً عــلى نــظــام الــعــقــوبــات.”
وأوضح أن فنـلندا ال تستطيع سوى تقليل
عدد الـتأشيـرات الصادرة وفـقاًً للفـئة لكنّ
نظـام شنغن والقانون الفـنلندي ال يتيحان
لهـا فرض حـظر تام عـلى التـأشيـرات وفقاً
كن للـجنسية. وأشار إلى أن هذه القيود 
أن تطبق اعتباراً من نهاية آب/أغسطس.

W u  j «Ë—
ثـمـة روابط وعالقـات وثـيقـة جـداً تـقلـيـدياً
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ــنـطــقـة احلــدوديـة. بــ ســكـان جــانـبي ا
وقال كـوسيك الـذي يزور فنـلنـدا كل سنة
“في سانت بطرسبرغ  كثير من الناس

لديـهم أجـداد فنـلنـديون  مـثل زوجتي.”
وبعـد رفع الـقـيود الـتي فـرضت الحـتواء
جـائحة كوفيد- 19في  15تـموز/يوليو 
دن احلـدودية الـفنـلنـدية إقـباالً شهـدت ا
مـــتــزايـــداً من الــســـيــاح الـــروس الــذين
يـــشـــكـــلـــون أصالً مـــصـــدراً رئـــيـــســـيــاً
إليـراداتهـا. وارتـفع عـدد عـابـري احلدود
من  125ألــفـاً فـي حـزيــران/يــونــيـو إلى
أكـثر من  230ألـفاً في تموز/يـوليو.وقال
رئـيـس بـلــديـة البـيــنـرنــتـا كــيـمــو يـارفـا

”بالطبع  إذا لم يأت السياح الروس 
فسـتـمنى الـشـركات بـخـسارة وهـذا أمر

مؤسف.”
{ تكـملة اخلـبر على مـوقع (الزمان)

االلكتروني
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{ بــويــنــوس ايــرس) ,أ ف ب) -
ــشـــهــورة أقـــامت األرجـــنــتـــ ا
بـجودة حلومها احلمراء النسخة
الـرابـعـة مـن بـطـولـة "أسادو" (أي
الـشواء) الوطنية النتخاب أفضل

"أسادور" فيها.
ــثــلـون وتــنــافس  24مــشــاركـاً 
ــقــاطـعــات الـثـالث والـعــشـرين ا
الـــتـي تـــتـــألف مـــنـــهـــا الـــدولـــة
األمـريكـية اجلنـوبيـة إضافة إلى
عـاصـمتـها الـفيـدراليـة  انتـشرت
أجــنــحـــتــهم في شــارع في وسط
بـــويـــنــوس آيـــرس إلعـــداد قــطع
مـخـتـلـفـة من الـلـحـوم أمـام جلـنة
حتـكـيم تـضـم خـبـراء وبـحـضور
آالف األشـخـاص الـذين شـجـعـهم
ـــــــشــــــمـس عــــــلى الــــــطـــــــقس ا
احلــضــور.ويــشــكّل اجلــمــر أحـد
أسـرار جناح الشـواء الذي يهواه
األرجــنــتــيــنــيــون يـوم األحــد مع

العائلة أو األصدقاء.
 ويُـفترض أن يتيح اجلمر الطهو
الـــبـــطـيء من دون أن يـــتـــســـبب
بــتـجـفـيف الــلـحم أو حـرقه.وقـال
عـضــو جلـنـة الـتـحـكـيم كـارلـوس
لـــوبــــيـــز الـــذي يـــديـــر مـــدرســـة
أرجـنـتـيـنـيـة مـتـخـصـصـة في فن
الــشـــواء لــوكــالــة فــرانس بــرس
"بـالنسـبة لألرجنـتينـي  أسادو
هـــــو الـــــطـــــبق األول الـــــطـــــبق

الوطني".
 وأشـــار إلى أن "ثــقــافــة أســادو"
مــــشــــتــــركــــة بــــ األوروغـــواي

كسيك والبرازيل. وتشيلي وا
( أمـا فـانيـسـا سانـشـيز ( 39عـاماً
الـــتي تـــدرس صـــنــاعـــة اخلـــبــز
ـــســـابـــقــة وجـــاءت حلـــضـــور ا
فـالحـــظـت أن حــــفالت الــــشـــواء

"توفر الفرح للناس". 
واضــــافت "الـــنــــاس يـــشـــعـــرون
بــالـسـعــادة  فـحـفـلــة الـشـواء في
األرجـــنـــتــ  جتـــمـع الــعـــائـــلــة

بأكملها.
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