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شــكـــا مــواطــنـــون من ارتــفــاع
درسـية سـتـلزمـات ا اسعـار ا
مع قــرب بــدء الــعـام الــدراسي
اجلـديــد مــشـيــرين الى تــأخـر
قـرار مجـلس الـوزراء بـاإليـعاز
ــهـمـة طـبع لـوزارة الـتــربـيـة 
درسية فيما تستعد ناهج ا ا
ـــؤســـســـات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيــة ا
احلكومية واألهلية لبدء رحلة
مـــعـــرفـــيـــة جـــديـــدة بـــدورهم
يستـعد اولـياء األمور لـتجـهيز
درسية ستلزمات ا ابنائهم با
والــــقــــرطــــاســـيــــة قــــبل دوام
ـــــــشــــــوار ـــــــدارس وبــــــدء ا ا
ـواطـنون الـتعـلـيـمي. وابـدى ا
حيـرتـهم وهم يجـوبـون احملال
ـــــدرسي لـــــتـــــوفــــيـــــر الــــزي ا
واحلــــــقـــــــائـب والــــــدفـــــــاتــــــر
طلـوبة بأسعار والقرطاسـية ا
مــــــعـــــقـــــولـــــة إال ان اســـــواق

سـتـلـزمات ومـكتـبـات بـيع هـذه ا
شــهــدت ارتــفــاعــاً مــلـحــوظــاً في
األسـعــار في ظل تــراجع الــقـدرة
الـشــرائـيــة لـلــمـواطن وتــفـاوتت
ــادة من األســعـــار حــسب نـــوع ا
ــنــشــأ واجلـودة مــا دفع حــيث ا
الـبــعض الى الــبــحث عن مالبس
ـا يــتـنـاسب مع ومـسـلــتـزمـات 
ـعـيـشي. واعـرب اولـياء دخـلهم ا
األمـــور عن ســـوء حـــالــهـم جــراء
سـتـلـزمات قـائـل غالء بـعض ا
ان (بــعـض احلــقــائـب واألحــذيــة
قتدر والقرطاسيـة غالية جـداً فا
مــالــيـاً بــإســتــطــاعـته تــوفــيــرهـا
البـنائه لـكن الـفـقـير اليـسـتـطيع)
وذكرت ربـة بيت ان (لـديهـا ثالثة
ابـنــاء ويـجب عـلــيـهـا جتــهـيـزهم
اسـوة بــالـطـلــبـة لـكي اليــشـعـروا
باحلـاجـة متـسـاءلة عن صـعـوبة
ـطلـوبـة وسط شـرائـهـا لـلـمـواد ا
واطن شهاب هذا الغالء) وب ا
احـمـد مـجـول ان (الـسـوق يـغـرق

بــــالـــشــــراء مـــا يــــرفع ويــــنـــعش
قابل مستـوى اصحاب احملـال با
ن فإن اآلبـاء واألمـهات خـاصة 
يــعـــيــلـــون اســرهم بـــدخل مــادي
بسيط او محـدود هم من يدفعون
ثمن الـغالء) في ح ذكـر محـمد
راجي احملـــاويـــلـي ان (األســـعــار
بعـضهـا طـبيـعي والبـعض اآلخر
مــــــــرتــــــــفع و فـي كـل األحـــــــوال
ــاديــة تـــســمح لي امــكـــانــيــتـي ا
بـالـشـراء) واكـد بـعض اصـحـاب
احملال ان (معـدل ارتفـاع األسعار
أو انـخــفـاضـهــا يـرتــبط بـجـودة
ـــصــنّع ـــنــتـــجــات والـــبـــلــد ا ا
ومستـوى الطلب ومـسألة الغالء
شيء اليـخـصـهـم فـالـبـيع جتـارة
والـــتــجـــارة تــقـــوم عـــلى اســاس
الـربح) بـحــسب قـولـهم في حـ
وسم رأى خبـراء تـربويـون ان (ا
الـدراسي بـالـعادة فـرحـة لـلـطـلـبة
وذويهم لـكنه يـحتـاج الى صرف
ـبـالغ نـســبـة لـيـسـت قـلـيـلــة من ا

الـية خـاصـة في ظل متـطلـبات ا
ملحة لـبعض األبنـاء لكن ارتفاع
األســـعـــار تـــزامن مـع عـــدم قــدرة
بــعض األهــالي عــلى صــرف تـلك
ـسـتـلـزمـات كـونه يـعـتـمد عـلى ا

مـيـزانـيـة لــتـوفـيـرهـا مـايـضـعف
األهالي جتاه ابنـائهم ويشعرهم
بــاحلــيــرة والــشــقــاء في حــال لم
يــوفـروا مــتـطــلـبــاتــهم) وافـصح
خـــبـــراء في الـــتـــربـــيـــة ان (هــذه

الــــظـــاهــــرة حتــــتـــاج الـى بـــحث
ــعــنــيــ ألن ودراســة من قــبل ا
هـــذا األمـــر يـــؤثـــر عــلـى اولـــيــاء
األمور بصـورة رئيسـة ويدخلهم
في دوامـة حـيث تـتـجـاوز تـكـلـفة

جتهـيز الـطالب اكـثر من 100الف
دينـار بإسـتثـناء الـقرطاسـية مع
الــدفـــاتــر) من جــهـــتــهــا كــرست
بــعض اجلــمـعــيــات الــتـعــاونــيـة
جهودهـا لرفد الـطالب احملتاج
بـالـقـرطـاسـيـة وجتـهـيـزهم لـرفع
ـالـي عن اهـالـيـهم في الـضـغط ا
اطــــار دعـــمـــهـم ومـــســـانــــدتـــهم
والــتــخــفـيـف من الــضـرر الــواقع
عـلى الـعـوائل. في الـسـيـاق ذاته
واجه قرار مـجلس الـوزراء بشأن
مــنح وزارة الـــتــريــيــة صالحــيــة
ناهج ـباشـر لطـباعـة ا التـعاقد ا
الـدراسـيـة انـتـقادات. وقـال نـائب
رئـيس جلـنــة الـتـربـيـة الــنـيـابـيـة
جــــواد الـــغــــزالي فـي تـــصــــريح
تـابــعـته (الــزمـان) امس ان (قـرار
مــجــلس الــوزراء بــشــأن تــمــويل
ــدرســيــة يــعـد طــبــاعــة الــكــتب ا
مـتــأخـراً فــالـعـام الــدراسي عـلى
وشك الــبـــدء وعــمــلــيــة طــبــاعــة
الـــكـــتب حتـــتـــاج الـى اتـــفـــاقــات

وتـــعـــاقــدات ألن األمـــر يـــتــطـــلب
طـــبـــاعــة ماليـــ الـــكـــتب وكــان
الـــواجـب اصـــدار الـــقــــرار مـــنـــذ
اشــهــر) واعـــرب مــواطــنــون عن
امـــلــــهم في اتــــخـــاذ احلـــكـــومـــة
واجلــهـــات ذات الــعالقـــة حــلــوالً
مـــســـبــقـــة قـــبل وقـــوع اي ازمــة
نـاهج بوقت متـمـن طـبع هـذه ا
قـــيــــاسي واتـــصــــلت (الـــزمـــان)
سؤولـ لدى الوزارة لـكنها لم
ـشـكـلـة حتـصل عـلى الـرد وألن ا
شائكة ومهـمة فقد كـشفت خبيرة
تـربويـة طـلـبت عـدم اإلفـصاح عن
اسـمــهــا عن وجـود فــســاد مـالي
واهــمـال في كــثــيـر مـن اجلـوانب
جال التعـليم وبينت ان (العام
اضي شـهـد جائـحـة كورونـا ما ا
جعلنا نتجه لـلتعليم اإللكتروني
وهــنـالـك ماليــ الـكــتب الــتي لم
تستخـدم) موضحة ان (الـهيئات
الـتدريـسـيـة تفـرض عـلى الـطالب
تـــســـلـــيم الـــكــتـب قــبـل اعــطـــائه

نـتـيـجـته امـا الـيـوم فـالـنتـائج
تُنشـر على اإلنـترنت مـايسبب
عــدم تـــســلــيم الـــكــتب لإلدارة
وهذا األمر ينعـكس على توفير
ـناهـج) واشارت كـمـيـات من ا
الى ان (هنالك مـوازنت لـلعام
ـــــاضي مع ـــــاضـي وا قـــــبل ا
تـــبـــرعـــات من قِـــبـل الـــعـــتـــبــة
الـعــبـاســيـة) مــؤكـدة ان (قـرار
رئــاســة الـــوزراء بــشــأن مــنح
وزارة الــتـــربــيــة الـــصالحــيــة
للطبع جاءت متأخرة جداً ألن
ـوجـودة لـدى الـطـلـبـة الـكـتب ا
مستـهلكة) الفـتة الى انه (لدى
اخملازن التابعة للوزارة فائض
من الـــكـــتب) مــتـــســـاءلــة (اين

ذهبت تلك الكميات?).
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ـفسوخة وجهت وزارة الدفاع  ا
عـقـودهم من مـنـتـسبـي الوزارة 
ـلء اســـتــمـــارة الـــعـــودة عـــلى
الــــــرابط الــــــذي حــــــددتـه عــــــلى
صــفـحــتـهــا في مـوقع الــتـواصل
االجــتـــمــاعـي.ودعت الــوزارة في
بـــيــان تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس 
فـسوخـة عقـودهم من منـتسبي ا

الـــــوزارة الى (الـــــدخــــول عـــــلى
eform.mod.mil.iq الـــــــــــــرابـط  
لغـرض ملء االسـتمـارة اخلـاصة
بــــالــــعــــودة). في غــــضــــون ذلك
ـالـيـة بــتـمـويل بـاشــرت وزارة ا
ـــوظــفــ دفــعــة أيــلــول رواتب ا
اجلاري.وذكرت الـوزارة في بيان
تـلــقـته (الــزمـان) امس أن (دائـرة
احملــاســبــة في الــوزارة بــاشـرت
بــــــتـــــمــــــويـل رواتـب الـــــوزارات

ـرتـبـطـة بوزارة واجلـهـات غيـر ا
لــشــهــر ايــلــول اجلــاري) داعــيـا
وحــــدات االنــــفــــاق الــــتــــابــــعــــة
لــلــوزارات الى (مــراجــعــة دائــرة
احملـــــاســـــبـــــة وحـــــسب جـــــدول
عـتـمـد لـغـرض الـبدء ـراجـعـة ا ا
باجراءات التـمويل).  وفي تطور
ــــالـــيـــة وكـــالـــة  اعـــفى وزيـــر ا
إحـســان عـبـداجلـبــار اسـمـاعـيل
مـــديـــر عــام الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامــة

لـلـضـرائـب إسـامـة حـسـام جـودة
عل خـلــفـيـة ضـيـاع من مـنــصـبه 
نحو  800ملـيون دوالر.وبـحسب
وثيقة اطـلعت (الزمان) امس فإن
(قـرار االعــفـاء جـاء عـلى خــلـفـيـة
ـبـالغ مـالـيـة كـبـيـرة حتـقـيـقـات 
شـكلة حيث ستـواصل اللجـنة ا
الـتــحـقـيق مـعه). لـهــذا الـغـرض 
وكـــان مــصـــدر في الـــوزارة  قــد
افــصح عـن تــفــاصــيل الــقــرارات

اخلاصة بالتـغييرات االدارية في
ــصـدر ان (وزيـر ـالــيـة. وقـال ا ا
الـية اصـدر قـراراً باعـفاء مـدير ا
عـام هـيـئــة الـضـريـبـة و مـعـاونه
عـــلى خــلـــفــيــة ضـــيــاع ايــرادات
لـلـضـريـبـة الـعـامـة جتاوزت 800
مـــلــيـــون دوالر واالعــفـــاء شــمل
ثالثة من مديري االقسام) وتابع
ان (الوزارة قامت بـتشـكيل جلان
ـــــبـــــالغ و تـــــدقـــــيق حلـــــصـــــر ا

االشــخــاص الـــذين اســتــحــوذوا
عليها) مؤكدا ان (الوزارة حتقق
فـي عالقـــــة مــــصــــارف خــــاصــــة
اســــهـــمـت في تـــهــــريب االمـــوال
خــــارج الـــــبـالد وعن شـــــبـــــكــــة
اخــتالس اشـــتــرك بــهــا عــدد من
الـــتـــجـــار واصــــحـــاب شـــركـــات
بــحـــسـب تـــعـــبـــيــره وهـــمـــيـــة)
واسـتــطـرد بــالـقــول ان (شـركـات
نـفطـيـة كـبـيرة ومـقـاولـ اجانب
خـــضــعـــوا لالبـــتــزاز والـــضــغط
لــغـــرض الـــتـــعـــامل مع شـــبـــكــة
االختالس التي بدات عمـلها منذ
 2019واسـتخـدمت فـيـهـا وسائل
تزويـر احتـرافيـة) على حـد قوله.
في غـــضــون ذلك  ادان مـــجــلس
الـقـضـاء األعـلى ثالثـة مـوظـفـ
الرتــكــابــهم فــســادا إداريــا.وقـال
بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان
(مـحـكـمــة جـنـايـات صالح الـدين
ــادة ـــوجب احــكــام ا اصــدرت 
عدل  318من قانـون العـقوبـات ا
وبـداللـة مـواد االشـتـراك  47و48
و 49مـنه حكـمـاً بـالسـجن سـبـعة
اعــوام لـلــمـعــاون الـفــني حملـافظ
صالح الـدين واثـنـ من اعـضاء
ــبـــاشــر في جلــنـــة الــتــنـــفــيـــذ ا
وذلك بـعـد تـقـاضـيـهم احملـافـظـة 
شروع انشاء السلفة التشغيلية 
جــمـــلــونـــات لـــصــالـح مــديـــريــة
الـــتـــجــــهـــيـــزات الــــزراعـــيـــة في
شروع احملافظـة) وأضاف ان (ا
لم ينجز مع وجود عدة مخالفات
إداريـــة أخــرى). كـــشــفت هـــيــئــة
النـزاهة الـعـامة عن صـدور قرارٍ
بـرفع احلصـانـة عن أحـد أعـضاء
مجـلس الـنوَّاب لـلـدورة احلالـية
ال بتهمـة إحداث الضررعـمداً با
الـعام.وذكـرت دائـرة الـتحـقـيـقات
بالهـيئـة في بيان تـلقـته (الزمان)
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وجـــــــــئتُ ضـــــــــريــــــــحَـكَ يـــــــــا ســــــــيــــــــدي

وخـــــــــلّـــــــــفـتُ كـلَّ ضـــــــــروبِ اخلـــــــــيـــــــــالِ

وجــــــــئــــــــتُـكَ مـــــــــنــــــــكـــــــــشــــــــفًــــــــا ال أرى

إالمَ أرجّــــــــــــــــــــــــــــــــي وال أُرجتــــــــــــــــــــــــــــــــى

تْ بــــنــــفــــسـي طــــيــــوفُ الــــشــــبــــاب فــــهــــبـَّ

فــــــــــــأيــــــــــــقـظَ فـي خـــــــــــاطــــــــــــري حـــــــــــبَّـهُ

فــــــــعــــــــدتُ وفي لــــــــيـــــــلــــــــتـي يـــــــقــــــــظـــــــة

ضــــــريــــــحُـكَ يــــــا مــــــلــــــجــــــأ الــــــوافــــــدين

لـكَ الــــــــــلـهُ مـن مــــــــــلــــــــــجــــــــــأ خــــــــــالــــــــــدٍ

ــــــــفـتَ مــــــــا يُـــــــــبــــــــتـــــــــغى أتـــــــــيـتَ وخــــــــلـَّ

رأيـت بـــــعــــــيـــــنـي ضـــــواري الــــــطـــــفـــــوف

وضــــحّــــيتَ مــــا يـــعــــجــــزُ الـــصــــبــــر عـــنه

ونـــــــــــوَّرتَ لـــــــــــكــــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا ال تـــــــــــعـي

ضـــــــريــــــحكَ يــــــا كــــــعـــــــبــــــةَ الــــــزائــــــرين

سالم عــــــلــــــيك أبــــــا الــــــتــــــضــــــحــــــيـــــات

امس ان (مـحكـمـة حتقـيق الـكرخ
أصـدرت قرار الثـانيـة في بـغداد 
رفع الـــحـــصــانــة عـن عـضــوٍ في
مــــجــــــلـس الــــــنــــوَّاب لـــــلــــدورة
الـــحــالــيـة كــان يــشـغل مــنـصب
مـــحــافظ صـالح الــديـن األســبق
عــلـى خــلــفــيــة اإلضــرار بــدائــرة
صحـة احملـافـظـة) واشار الى ان
(رفع احلـــصــانــة جـــاء عــلى إثــر
ـثـبـتـة في الـتـقـريـر ـعـلـومـات ا ا
الـــتــدقـــيـــقي الـــصــادر عن وزارة
تضـمن قيام احملافظة الصحّة ا
بـاسـتـخدام الـدرجـات الـوظـيـفـية
اخلــاصــة بــدائــرة الــصــحـة دون
موافـقتـها) واضـاف ان (محـكمة
حتقـيق الكـرخ الثـانيـة في بغداد
استندت في قـرار رفع احلصانة
ـــــــادة  340مـن قـــــــانـــــــون إلـى ا

عدل). العقوبات ا
 وتمكنت مالكات الهيئة في وقت
سابق  من ضـبط مـديرة مـدرسة
حكومية متلبسة بتعاطي الرشا.
وذكـر الـبـيــان ان (فـريق عـمل من
دائـرة الــتـحـقـيـقــات في الـهـيـئـة
وإثر تلقـيه شكوى تفـيد بتعرض
شـتـكي لالبـتزاز وإجـبـاره على ا
دفع مبلغ مـقابل قـبـول ابنته فـي
الـصف األول االبــتـدائـي بـإحـدى
حتـرَّك نـحو دارس احلـكـومـية  ا
ســاحـة الــتـحــريـر  حــيث نـصب
ـتــهــمـة كــمــ وبـعــد حــضــور ا
ــمــهـــا مـــبـــلغ الـــرشــا من وتــســـلـُّ
شتـكي جرى ضبطـها متـلبّسة ا

شهود). باجلرم ا
 وتـابع ان (الـعـمـلـيـة الـتي تـمت
وفق أحكـام الـقرار   160أسـفرت
أيـــضـــاً عن ضـــبط شـــخصٍ كــان
ــديـرة ـثـل دور الـوســيط بـ ا
شتـكي فضالً عن ضـبط مبلغ وا

الرشا).

ـــــــــوردِ مـــــــــجـــــــــيـئَ الـــــــــظـــــــــمـــــــــاءِ إلـى ا

وجـــــــــــئـــــــــــتُـكَ أحـــــــــــمـلُ رؤيـــــــــــا غــــــــــدي

ُــــــســـــــعِــــــدِ ســــــوى نـــــــور حــــــضـــــــرتِـكَ ا

إالمَ أتـــــــــــــــــــــــيــهُ وال أهـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــدي

لــــــــيــــــــالـي مــــــــا كــــــــان مُــــــــذ مــــــــولــــــــدي

ــــــــا يــــــــبــــــــتـــــــدي ــــــــا يــــــــنــــــــتــــــــهي و

طـــــــوتْــــــــهـــــــا عـــــــواصـفُ مـــــــا فـي يـــــــدي

ــــــــــــ ومـن مــــــــــــهــــــــــــتـــــــــــدي مــن حـــــــــــا

ودنـــــــــــــــيـــــــــــــــا احملــب بـال مـــــــــــــــوعـــــــــــــــدِ

ومـــــــــــــا يُـــــــــــــرجتـى لـــــــــــــغـــــــــــــدٍ أرغــــــــــــدِ

ومـــــــا كــــــان مـن حــــــلــــــمـــــــهــــــا األنــــــكــــــدِ

بـــــــــالـــــــــشـــــــــيـبِ والـــــــــطـــــــــفـلِ واألمـــــــــردِ

عــــــــمى هــــــــائـمٍ غـــــــيــــــــر مـــــــا تــــــــرتـــــــدي

يـــــــــــــــــــرفُّ لــه كــلُّ قــــــــــــــــــلــبٍ صــــــــــــــــــدي

فـــــــــــــذكـــــــــــــراكَ فـي كــل عـــــــــــــامٍ نــــــــــــدي
ماكـرون ورئـيس الـوزراء الـكـندي
فوضية جاس ترودو ورئيسة ا
. األوربيـة أورسوال فـون دير الي
يـليه وغادر الـنـعش الكـاتـدرائيـة 

ويستـمنـستر. ومن بـ احلضور
الــرئــيـس األمــريــكـي جــو بــايــدن
وامـبـراطــور الـيـابـان نــاروهـيـتـو
ــانــيـول والــرئـيـس الـفــرنــسي إ

أيـــام تـــخـــلـــلـــته مـــراسـم تـــكــر
ـئــات الـســنـ وطـقــوس تـعــود 

ـراسم شـارك ألــفي شــخص فـي ا
الـــــديــــنـــــيـــــة في كـــــاتــــدرائـــــيــــة
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شــارك رئــيـس اقــلــيـم كــردســتــان
نـيـجـيـرفــان الـبـارزاني والـسـفـيـر
العـراقي لدى لـنـدن جعـفر الـصدر
الــبـــريــطـــانــيـــ وقــادة الـــعــالم
ـلـكـة إلــيـزابـيث مـراسم تـوديـع ا
الـــثــانـــيـــة خالل مـــراسم جـــنــازة
حــضـرتــهـا شـخــصـيـات مـهــيـبـة 
لكـة كرست اعوام ا  تكـر بارزة 
عـهـدهـا الـسـبـعـ إلشـراق الـتـاج
الــبــريــطــاني.وقــال بــيــان تـلــقــته
(الــــزمـــان) امـس ان (الـــبــــارزاني
شــــاركــــا في مــــراسم والــــصــــدر 
ــتــحـدة ــمــلـكــة ا تــوديع مــلـكــة ا
الـراحـلـة إلـيـزابـيث الـثـانـيـة كـما
حــضـــرا مــجـــلس عـــزاء أقــيم في
مـلكة ان ا ويستـمنسـتر آبي ببـر
تـحـدة) واضاف ان (الـبارزاني ا
قدم تعازي شعب وحكومة االقليم
لـلـمـلك تـشـارلـز الـثـالث والـعـائـلة
ـمـلـكة ـالكـة وشـعب وحـكـومـة ا ا
ــتــحــدة ودول الــكــومــنــويــلث). ا
وبـعــد حـداد وطــني امـتــد عـشـرة

UO½UD¹dÐ WJK  l¹œuð rÝ«d0 ÊU —UA¹ —bB «Ë w½«“—U³ «

ــلك تــشـارلــز الــثــالث وقــريــنـته ا
لـكية كاميـال وأفراد من العـائلـة ا
الى قلعة وندسـور تمهيدا الجراء

مراسم الدفن.

ــلـفــات األمــنــيـة الــبالد وأبــرز ا
والـــعـــســكـــريـــة) واشــار الى ان
(االجتمـاع شهـد مناقـشة الوضع
األمنـي وتعـزيـز اخلطط األمـنـية
واجهة مـختلف التـحديات وقد
وجّه الكـاظمي بتـعزيـز التـنسيق
ـؤسـسات األمـني بـ مـخـتـلف ا
ـكتسبات األمنية لـلحفاظ على ا
األمـنــيـة وتـعـزيــزهـا) مـؤكـدا ان
ـسـلـحة (الـقـائـد العـام لـلـقـوات ا
قــدم الــشــكــر والــثــنــاء لــلــقــوات
ــخــتـــلف صــنــوفــهــا األمـــنــيــة 
ـنـاسبـة جنـاح اخلـطـة األمـنـية
عدة حلماية الزيارة األربعينية ا
والزائرين الـسائرين من مـختلف
أنـحــاء الـعــراق والـدول األخـرى
وتـمـكـنـهــا من تـأمـيـنـهم بـأفـضل

شكل). 

اجــتــمــاعــاً لــلــمــجــلس الــوزاري
لألمن الــوطـني جـرى فــيه بـحث
مسـتجـدات االوضـاع األمنـية في

ؤسسات التنسيق ب مختلف ا
األمنية.وقال بيان تلقته (الزمان)
امس إن (رئـيس مـجـلس  ترأس

خـالل اجــــتــــمــــاع جملــــلس االمن
الــوطـني الــوزاري ســبق جـلــسـة
مـــجــــلس الــــوزراء  بــــتـــعــــزيـــز

رئــيس الــوزراء في هــذه الــدورة
لـهـا أهــمـيـة في تـمــثـيل الـعـراق
دبـلــومـاسـيــاً وتـعـزز مـن مـكـانـة
الــعـراق دولــيــاً)  واشـار الى ان
(احلــــكــــومــــة جنــــحت في مــــلف
العالقات اخلـارجية وتـمكنت من
تــــفـــكــــيك األزمــــات) مـــؤكـــدا ان
(العـراق جنح في مـلف الـعالقات
اخلــارجــيــة وتــمــكن من تــفــكــيك
األزمات) ولـفت الـى ان (اجمللس
قرر إيقاف العمل بقرارات سابقة
ــتـلــكـئـة ــشـروعـات ا تــتـعــلق بـا
وكــــذلك بـــقــــرارات اتـــخـــذت في

ظروف استثنائية)
واسـتــطـرد بــالـقــول ان (اجملـلس
وافـق عـــلى تــــخـــصـــيـص ثالثـــة
مــلــيــارات ديــنــار لــدعم جــامــعـة
الــشــطـرة). كــمــا وجّه الــكــاظـمي
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تـوجه رئــيس الـوزراء مــصـطـفى
ـتـحدة الـكـاظـمي الى الـواليـات ا
للـمـشاركـة في اعـمال االمـريكـيـة 
ـتـحدة اجلـمـعيـة الـعـامـة لال ا
بـــدورتـــهــا 77 الـــتي تـــعــقـــد في
ـتـحـدث بـاسم نـيـويـورك. وقـال ا
وزيــر الـثــقـافـة مـجــلس الـوزراء 
حـــــسن نــــاظـم خالل مــــؤتــــمــــره
االسبوعي تابـعته (الزمان) امس
ان (الـــكـــاظـــمي تـــرأس جـــلـــســة
اجملــــــلس قــــــبـل تــــــوجــــــهـه الى
نـيـويـورك لــلـمـشـاركـة في اعـمـال
ـتحدة) اجلمعـية الـعامة لال ا
واضـاف ان (الـكـاظـمي سـيـلتـقي
سـتوى على شخصـيات رفيـعة ا
هـامش الــدورة) عـاداً (مــشـاركـة

الضغط العالي على طريق نفسه
ـتـفـجرات حـيث شـرعت مفـارز ا
بـــتــفــكــيـك الــعــبــوة فـي الــلــواء 
وتـفـجـيرهـا في مـكـان آمن). وفي
تـطور  تـمـكـنت فـرق االطـفاء من
السيطرة على حريق اندلع داخل
فــنـدق وسـط كـربالء.وذكــر بــيـان
تـلـقـته (الـزمـان) امس أن (الـفـرق
أخــــمـــدت حــــادث حـــريـق انـــدلع
داخل فـنـدق جـنـة الـبـاقـر مـتـعدد
الـــــطـــــوابـق الـــــواقع فـي شــــارع
الــــوائـــــلي وسـط احملــــافـــــظــــة)
وأضاف أن (الـفرق اخـلت النزالء
بــالــتـزامن مع تــنــفـيــذ عــمـلــيـات
ـبنى االقـتحـام والـدخـول وسط ا
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احبطت القوات االمنية  محاولة
تـفـجـيــر أحـد أبـراج نـقل الـطـاقـة
الـكـهـربـائــيـة عـلى طـريق الـرابط
بـ بـغـداد وكـركـوك. وذكـر بـيان
لـهــيـئـة احلـشــد الـشـعـبـي تـلـقـته
(الزمان) امس ان (قوة من اللواء
 52في احلشد  أحبـطت محاولة
تـفـجـيــر أحـد أبـراج نـقل الـطـاقـة
الـكــهـربـائــيـة عـلى طــريق بـغـداد
كــركــوك) واضــاف ان (ذلك جــاء
بــــــنــــــاءً عــــــلى مــــــعــــــلــــــومـــــات
اسـتـخـبـاراتـيـة عن وجـود عـبـوة
نـاسفـة حتت أحـد ابـراج كـهـرباء
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مجلس الوزراء
يعقد جلسته
برئاسة
مصطفى
الكاظمي قبيل
توجهه الى
نيويورك

والسـيطـرة عـلى احلريق وانـهاء
احلـادث دون تــسـجــيل إصـابـات
بـــشـــريـــة مع حتـــجـــيـم األضــرار
دني ادية) وتـابع ان (الدفاع ا ا
طــلب فــتح حتــقــيـق واســتــدعـاء
خـــبــيــر األدلــة اجلــنـــائــيــة لــرفع
العـينـات وحتديـد أسبـاب اندالع
احلـــريق داخـل الــفـــنـــدق). كـــمــا
في اخمـاد حريق جنحت الـفـرق 
داخل مـــــــبـــــــنـى جتـــــــاري وسط
بـــغـــداد.واشـــار الـــبــيـــان الى ان
(الـفـرق احـكـمت سـيـطـرتـها عـلى
حـريق نشب داخـل مبـنى مـتـعدد
الطوابق مشغولة في منطقة باب
الشيخ قرب احلضرة القادرية).
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رئيس اقليم
كردستان
والسفير العراقي
في لندن خالل
حضورهما
مراسم توديع
لكة اليزابيث ا
الثانية
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اثـنى رئيس الـتيار الـصدري مقـتدى الصدر
عـلى قواعده الـشعبـية. وقال في تـغريدة على
حـسـابه بـتـويتـر تـابـعتـهـا (الـزمان) امس ان
(غــايـة الـفــخـر والـشـرف أن رزقــني الـله حبّ
الـقواعـد الشـعبيـة وجعـلهم افـضل مصاديق
ــبـصـرة فال يــحـيـدون عن األوامـر الــطـاعـة ا
والـنــواهي) مـضـيـفـاً  اسـأل الـله تـعـالى ان
يـثـبتـني على حـبـهم وخدمـتهــم وان يثـبتـنا
ـصلح وإيـاهم على نـهج اآلباء واألجداد ا

وعـلى (السـلم والسالم) وان يـحفـظهم من كل
مــــكـــروه. في غــــضـــون ذلك اكــــدت قـــيـــادة
شتركـة استمرار اخلـطة األمنية الـعمليـات ا
اخلـاصـة بـالزيـارة األربـعـينـيـة حلـ خروج
آخـر زائـر من مـحـافـظـة كـربالء مـشـيـرة الى
إشـراك اإلسعاف اجلوي باخلـطة. وعقد وزير
ي مؤتمـراً امنياً في الـداخليـة عثمان الـغا
كـربالء اكد فيه دخول اربعة مالي زائر عبر
ـنافذ احلدودية. موضحاً ان ( جناح اخلطة ا
مـرهون بـتوفيـر اخلدمـات األمنيـة والصـحية
واخلـدمـيـة). وقـال الـنـاطق بـإسم الـعـمـلـيات
ــشـتـركـة حتـسـ اخلــفـاجي في تـصـريح ا
شتركة تـابعته (الزمان) امس ان (العمليات ا
اجنــزت خــطــتـهــا بــإشــراف رئــيس الـوزراء

مــصــطــفى الــكــاظــمـي وتــوجــيــهـات وزارة
ـسؤولة دأبت الـداخلـية) موضـحاً (اللـجنة ا
مـنـذ حـوالي شـهـرين نـحـو اإلسـتـعـداد لـهذه
الـزيـارة إلجناح الـزيارة) ولـفت الى ان (هذا
الـعـام شـهـد وصـول اعـداد الـزائـرين بـحسب
اإلحــصـائـيــات الـتـقــديـريـة الى  22مــلـيـون
ـرة األولى الـتي تـرتفع زائـر) مـبـينـاً انـها (ا
فـيها نسبة األعداد لهذا احلد) واشار الى ان
(الـقوات األمـنيـة وفرت مـا ال يقل عن خـمسة
االف ســيـارة مع تـخـصـيص دوريـات جـويـة
الـى جـــانب اإلســـعـــاف اجلـــوي) وتـــابع ان
(اجلــانب الـطـبي واخلــدمي لـوزارتي الـدفـاع
والـداخـلـيـة واحلـشـد خـصص اكـثـر من 50
خــيــمـة لــتـقــد اخلــدمـات الــطــبـيــة) واكـد
اخلـفاجي ان (الـزيارة مسـتمـرة حل خروج
آخــر زائــر من مــحــافــظــة كــربالء والــقـوات
األمـنيـة مستـمرة في مواقـعهـا ومتمـسكة في
الـعـقـد والـنقـاط الـتي نـشـرتهـا خـلـية اإلعالم
احلـربي). واكـدت الـعتـبـة احلـسيـنـيـة جناح
خـطتـهـا اخلاصـة بالـزيارة األربـعيـنيـة. وقال
األمـ العـام للعـتبـة حسن رشيـد العـبايجي
في تـصـريح تابـعته (الـزمان) امس ان (خـطة
الــعــتــبــة جنــحت بــإحــيــاء مــراســيـم زيـارة
) واعرب األربـع لهـذا العام  1444هـجرياً
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اتــفق الـعـراق وســوريـا عـلـى تـوحـيـد
ــيــاه ـــواقف في مـــواجــهـــة نــقـص ا ا
وتـسخـير الـتكـنولـوجيـا والبـحوث في
تـطرفـة للمـناخ. وقال مـواجهـة االثار ا
ـائـيـة في بــيـان تـلـقـته ــوارد ا وزارة ا
(الــزمـان) امـس (فـعــالـيــات االجـتــمـاع
ــشـتـرك الــثـنــائي الـعـراقـي الـسـوري ا
اخلـــــــاص بــــــــإطـالق الـــــــبـــــــرنــــــــامج
الـــهــيـــدرولــوجي الـــدولي بـــنــســـخــته
الـتاسـعة بـرئاسـة الوزيـر مهـدي رشيد
احلـمداني ونـظيره الـسوري تـمام رعد
وبـــحــضــور الـــوكــيل الـــفــني اخملــول
بـصالحـيـات وزيـر الـبـيـئـة جـاسم عـبد
الــعــزيــز الــفالحي والــقــائم بــاألعــمـال
الـــــــعـــــــراقـي فـي دمـــــــشق يـــــــاســـــــ
اخـتــتم اعـمــاله في الـعــاصـمـة شــريف

السورية دمشق)
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وشـــــدد احلــــمـــــداني عـــــلى (ضــــرورة
شتـرك للوصول إلى اسـتمرار الـعمل ا
ـشترك تـوخاة والـتنـسيق ا الـنتـائج ا
واقف للحصول على حقوق وتوحيد ا
ـــائــيــة في ظـل اســتــمــرار الـــبــلــدين ا
ـــائــيــة تـــداعــيـــات نــقـص االيــرادات ا
ــا يــلــبي ــنــاخــيــة و والــتــغـــيــرات ا
ـيـاه وضـمان مـتـطـلـبـات البـلـدين من ا
رفـاهـية شـعـبـيهـمـا). وتابع الـبـيان ان
(االجـتماع خلص الى تـوقيع اجلانب
شتـركة التي تـضمنت عـلى احملاضـر ا
أهـم تـــوصـــيـــاتـــهــــا تـــطـــبـــيق اإلدارة

حـقـيــقـيـة لالجـيـال الـتي سـتـعـيش في
هـذا الوطن). الى ذلك  دعـا خبراء الى
ـعــدنـيـة اســتـثــمـار يـنــابـيع كــرمـافــا ا
بــالــسـيــاحـة الــعالجــيــة خالل مـواسم
اجلـــفــاف. وقــالــوا في مـــداخــلــة عــلى
اطـلــعت عـلــيـهـا مــجـمــوعـة واتـســاب 
(الــزمـان) امس ان (يـتـبـادر الى الـذهن
سـؤال وهو هل كشف اجلفاف عن آثار
ـيـاه تــعـد فـوائـدهــا اكـثـر واكــبـر من ا
ياه ام جفاف ا الـتي غطت هذه اآلثـار 
عـدنيـة الكبـريتـيديـة كما عن الـعيـون ا
في ســد دهــوك مــثـالً لــتــكــون مــحــطـة
لـلـسيـاحة الـعالجـية كـما كـانت قبل أن
عـدنية تـغمر هـذه العيـون واليانـبيع ا
ـيـاه خـزان سـد دهـوك?) مـؤكدين ان
(عـيـون وينـابـيع كرمـافـا قبـل أن تغـمر
ـيـاه خزان سـد دهـوك كانت يـنـابيع
ـيـاه مــيـاه مـعـدنـيـة حــارة مـصـدرهـا ا
اجلــوفـيــة الـعـمــيـقــة وذات خـصـائص
تــصل حـرارتـهـا إلى  60درجـة مـئـويـة
تـساعـد في عالج الـكثيـر من األمراض
مـثل الرومـاتيزم واجلـلديـة واألعصاب
وغـيرها  وكان فيهـا حوض أحدهما

للرجال واآلخر للنساء).
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نـطقة كـانت مزهوة  واشـاروا الى ان (ا
ــثـمـرة والــسـيــاحـة عـلى بــالـبـســاتـ ا
ـعاجلة أبـسط اشكـالهـا وهي التـمتـع با
ــنــاظــر اخلالبــة الــتي قل اجملــانــيـــة وا
مـثــيـلـهـا من حـيث الــطـبـيـعـة واإلطاللـة
والـوان الصـخور اجلمـيلة من الـتكاوين
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ـائـيــة وحتـقـيق ــتـكـامــلـة لـلـمــوارد ا ا
ـسـتـدامة وتـسـخـير أهـداف الـتـنـميـة ا
الــتــكـنــولـوجــيــا والـعــلــوم والـبــحـوث
تـطـرفة لـلمـناخ وأن ومـواجـهة اآلثـار ا
يـكـون االجـتـماع الـثـاني لـلـبـرنامج في
بــغــداد قـريــبــا). ورأى ديـوان الــرقــابـة
هددة بالتصحر ساحات ا ان ا ـالية  ا
ئة من اراضي ارتفعت الى نحو  54با
الـعـراق. وقـال اخلـبـيـر مـنـار الـعـبـيدي
عـــلى مـــجــمـــوعــة واتـــســـاب تــابـــعــته
(الزمان) امس ان (تقرير ديوان الرقابة
ــالــيــة يــؤكــد فــشل ســيـاســة وزارتي ا
ائية بخطط مكافحة وارد ا الزراعة وا
الــتـصــحـر وتـعــلن ان نـســبـة االراضي
ـئـة ـتـصـحـرة بـالـعـراق بـلـغت  16بـا ا
ـهددة بـالتـصحـر بلغت وان االراضي ا
ئة اي ان نـصف اراضي العراق  54بـا
مــهــددة بـالــتــصـحــر) وتــابع (كـان من
ـفترض ان يتم اتخاذ اجراءات فورية ا
وتـغـييـرات شامـلة في ادارة الـوزارت
وان تـقـوم كل وسـائل االعالم بـتـسـليط
ــهم) الـــضــوء عـــلى هــذا الـــتــقــريـــر ا
مــضــيـفــا (لـكـن دائـمــا نـتــيــجـة غــيـاب
ــراجـعـة فـي كل مـفـاصل احملــاسـبـة وا
الــدولــة فــأن هــكــذا تــقــاريــر تـتــرك في
غـياهب ملـفات االرشفة وال تـكون هناك
وقـفة حـقـيقـية لـيس فقط من الـدولة بل
حـــتى من ابـــنــاء الـــبـــلــد) داعـــيــا الى
هم (تـسليط الضوء على هـذا التقرير ا
مـن قـبل كل وسـائـل االعالم وان يـشـكل
ضـغط شـعبي من اجل تـبـني سيـاسات

ــنـطــقـة اجلــيـولــوجــيـة الــتي حتـيـط بـا
ـــتــدفـــقـــة من بـــاطن ـــيـــاه احلـــارة ا وا
األرض) واضـــافــــوا ان (أمـــاكنَ جتـــلت
حَـقــائُـقـهـا في مـا بـعـد وبـعـد أن كـبـرنـا
ألنـنا في عهود الطفولة كانت زيارة هذه
األمـاكن تـعد من أهم الـزيارات ألنـنا كـنا
ـنطـقـة وكـانت جنـول في نـوَاحـي هـذه ا
الـــزيـــارة ســيـــراً عـــلى األقـــدام وتـــأخــذ

ســاعـات طـويـلـة) واســتـطـردوا بـالـقـول
(وبعد تكرار اكثر من موسم للجفاف 
ـيـاه في خـزان سـد إنـخــفض مـنـسـوب ا
دهـــوك وكـــشف عن  آثـــار الـــقــرى الـــتي
حيث البد ـياه وهذه اليـنابيع  غـمرتها ا
الـتفـكـير بـاستـثمـار هذه الـعيـون لتـكون
ياه مـحطـة  للـسيـاحة الـعالجيـة بهـذه ا
ـثل هـذا العالج ـاسـة  نـظـراً لـلـحاجـة ا

نطقة وغيرهم الى الـذي  يذهب اهالي ا
دول اجلــــــوار) واوضح اخلــــــبـــــراء ان
(لـعيـون كرمـافا داللة واضـحة ألهـميـتها
عالجـيـاً وسـيـاحـيـاً وحتـتـاج الـى نـظرة
جــديــدة لـلــتــوسع في اســتــثـمــار مــيـزة
الـينابيع احلـارة ووضع  تصاميم تالئم
اي ارتـــفـــاع في مـــنــاســـيب خـــزان ســد

 .( دهوك مستقبالً

شاركة في زيارة االمام احلس “Ë»—  ∫ عدد من اعالم دولة الوفود ا

عن تـقـديـره لـلـجهـات الـتي اسـهـمت بـإجناح
ـــواكب مـــراســـيم الـــزيـــارة الـــعـــتــبـــات وا
احلــســيــنـــيــة وحــكــومــة كــربالء احملــلــيــة
واحلــكـــومــات األخــرى الــتي شــهــدت مــرور
الـزائريـن في محـافظـاتهـا واألجهـزة األمنـية
بـجـميـع صنـوفـها وتـشـكيالتـهـا  والوزارات
والــدوائــر الــسـانــدة كــالــصــحـة والــبــلــديـة
ـالكـات والــتــجــارة وغــيـرهــا الى جــانب وا
اإلعالمـيـة غـطت احلـدث والـفرق الـتـطـوعـية

واهالي كربالء.
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وكـشف محافظ الديوانية زهير علي الشعالن
عن وضـع خـطـة خـدمـيـة مــوسـعـة اسـتـكـمـاالً
لألربــعــيــنــيــة . وقــال في تــصــريح تــابـعــته
(الـزمـان) امس ان (احملافـظة عـقدت اجـتمـاعاً
مـوسعاً يهدف الى وضع خطة خدمية شاملة
نـاطق واألحـيـاء الـسكـنـيـة للـمـركز لـتـأهـيل ا
واألقـــضـــيــة والـــنــواحـي عــلـى طــريق زوار
احلـسـ لـتقـد اخلـدمـات اسـتكـمـاالً خلـطة
الزيارة) مبيناً ان (اإلجتماع حضرته ادارات
ــؤسـسـات احلـكـومــيـة واخلـدمـيـة ورؤسـاء ا
الـــوحــدات اإلداريـــة ومـــديــري الـــقــطـــاعــات
البلدية) واشار الى ان (احملافظ كلَّف الدوائر
عـاجلة الـتخـسفات في اخلـدميـة والبـلديـة 

الـشـوارع ورفع النـفـايات وتـوزيع احلـاويات
ورفـع الـــتــجـــاوزات و صـــيـــانـــة اإلنـــارة في
الـشـوارع الرئـيـسـية والـعـامة عـلى الـطريق).
واكـدت قـيـادة شـرطـة مـيـسـان جنـاح اخلـطة
األمـنية اخلاصة بزيارة األربعينية. وقال قائد
شـرطـة ميـسـان ناصـر األسـدي ان (احملافـظة
شـهدت توافد مـئات اآلالف من الزائرين األمر
الـذي استـدعى توفيـر جمـيع األجهزة األمـنية
واألجــهـــزة الــســانــدة حلــمـــايــة الــزائــرين)
موضحاً انها (بلغت عشرة االف عنصر امني
لـتشكيالت وزارة الـداخلية والـدفاع واألجهزة
الـــرقــابــيـــة كــافــة) واشـــار الى ان (اخلــطــة
تـضـمـنت نـشـر مـفـارز طـبـيـة وتـأمـ الـطـرق
اخلـارجيـة و تـأم الـسيـارات بالـتنـسيق مع
واصالت وتخصيص سيارات هيئة النقل وا
لنقل الوافدين عبر منفذ الشيب احلدودي الى
مـركز احملافـظة) الفتـاً الى ان (اخلطة اجريت
بــالــتــنــســيق مع جــمــيع األجــهــزة األمــنــيـة
والـدوائر اخلدمـية العـاملة في احملـافظة). من
جــهـته اوضح مـحــافظ بـغـداد عــمـار مـوسى
كــاظم اسـتـنـفــار اجلـهـد الـبـلــدي في مـديـنـة
الــكــاظـمــيــة بـعــد تــوافــد اعـداد كــبــيـرة من
الـزائــرين لـهـا عـقب انـتـهـاء مـراسم الـزيـارة

األربعينية.
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سـامع ليل نهار اضي فـحيح الرصـاص يصك ا كـان ذلك في ثمانـينات الـقرن ا
وقـوافل الشـهداء حتـلق واحلزن يـزور كل بيت بـاإلكراه والـطفل يرسـم في دفتره

عركة. مستمتعاً ــ ببراءة ــ طائرات ودبابات وشعارات تستلهم روح ا
كبـر الطـفل وكبـرت معه رسـوماته وتـطورت ادواته وتـطورت مـعهـا شعـاراته التي
باتت تمنحه فوقية غريبة ال تتناسب مع واقعه الذي يعيش بعدما استمرأت حياته
ـســتـعـر والـذي ال يــكـاد يـنــطـفئ في مـكــان حـتى يـنــفـجـر في احلــروب ولـهـيـبــهـا ا

االخرى.
عركة وظل الصراع رفيقه األثير! فماذا كانت احلصيلة?! بقيت ا

اجيال تشـوهت ذائقتها وتضـخمت حد االنفجار ذاكرتـها ونزيف مزمن للروح ال
يكاد يتوقف!

ــر الــزمـان وكــلــمــا طـويـت صـفــحــة حــلّت األخـرى وهـي أشـد مــنــهــا وأقـسى و
وافـرازات تـلك الـصورة الـبـريـئة الـتي رسـمت ذات يـوم في اعلى دفـتـر ذلك الـطفل

غدت تهديداً لنقاء االنسان الذي هو اليوم في خطر.
ـرون بـحالـة من االنطـفاء الـنفـسي ولكن بـشكل فكـأنه ـ وكل أبنـاء جيـله ووطنه ــ 
قـسري ال خـيـار له فيه فـتـراه يتـمـلكه بـالـتدرج والـتراكـم شعـور بالـبـرود جتاه كل
شيء مـردداً مع دوستويـفسكي مـقولته الشـهيرة: (لـو أنني أعرف كـلمة أعمق من
كلمة انطفأت لقلتها أنا لم أشعر من قبل بانطفاء روحي مثلما أشعر بها اآلن)!.
ولـكن احلــيـاة في ذات الـوقـت ال تـعـرف مـثـل هـذه االعـذار هي تــتـلـمس مــعـانـاتك
وحتاول تخفيـفها ولكنـها في ذات الوقت ال تمحـنك صك الغفران لتـمضي ساكناً
في وطنٍ مـلــتـهب ومـنـزوٍ فـي حلـظـة حتـتــاج مـنك اإلقـدام.فـإن يــقـول قـائل ان هـذا
االنـطفـاء إذا مـر بعـالقة اإلنـسـان بأي شيء فـمن الـصـعب إعادة
ـكن واحلالـة هذه الـقبول بـذلك فمـهما إشـعالـها أقول: ال 
كــانت جــذوتك خــافــتــة عــلــيك ان تــقـاتـل من أجل بــقــائــهـا
مـشـتـعـلـة.. فبـدون ذلـك االشتـعـال لن يـكـتب لـك ولـلجـمـيع
الـنـجــاة.نـعم انـنــا اكـرهـنـا عــلى اطـفـاء شـعــلـتـنـا ولــكـنـنـا

مصرون على إيقادها من جديد!.
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قد تـختلف الـقدرة القيـمية في الـتحمل واالصـرار والثبات
ـواجهـة من شخص الى اخـر ولكن في االحـوال كلـها وا
ـنـحـرفة هـنـيـة ا ـواقف ا يـنـبـغي ان ال تـكن شـريـكـاً في ا
ـشـبـوهـة ذات الـسـريـة الـتـامـة فـقـد السـيـمـا الـعالقــات ا

تخسر سيرتك الذاتية مهما حاولت الدفاع .
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ياه بـحث ملتقـى بحر العلـوم ملف ا
ــا يـحـويه من اهــمـيـة تـفـرض وضع
تــــشـــخـــيــــصـــات وعالجــــات ومـــلف
ائية ناخية والسياسة ا التغيرات ا
لدول اجلوار . واوضح تقرير اطلعت
ـــلـــتــقى عـــلـــيه (الــزمـــان) امس ان (ا
نــاقش الــســيــاســة الــداخــلــيـة إلدارة
ــيــاه لــتــثــبــيت الــرؤيــة الــوطــنــيــة ا
الــشــامـلــة لألزمــة وتـنــظــيـمــهــا عـلى
ـستوى الداخلي وتـعزيزها بخطط ا
إلدارة اجلـــــفــــاف واإلســــتـــــفــــادة من
اخلـــبـــرات وكـــذلك دراســـة تـــشـــريع
ـــيـــاه الـــداخـــلـــيــة قـــانـــونـي إلدارة ا
وتــأســيس مــجــلس اعــلى لــلــمــيـاه)
ـاء مع واضــاف انه (يـتـضـمن مـلف ا
شـتركة كـردستـان لتفـعيل اجلـهود ا
ــركــز واإلقـــلــيم ـــيــاه بـــ ا إلدارة ا
والـــعــمـل وفق خــطـط لــبـــنــاء ســدود
ـغــذيـة لــلـبــحـيـرات ــيـاه ا حــصـاد ا
ـــيـــاه وجـــفــــاف األهـــوار وتـــلـــوث ا
ــــلـــحي في الـــبـــصـــرة والـــلـــســـان ا
ومـنـاقـشـة حـلول جـديـدة بـإسـتـخدام
الــتـكـنـولـوجـيـا لـإلسـتـفـادة من مـيـاه
ــيـاه اجلـوفــيـة) واشـار اخلــلـيج وا
الـى ان (مـعـدالت انـبـعـاثـات الـغـازات
ظــــاهــــرة ادت الـى ارتــــفــــاع درجـــات
ـناخـية) احلـرارة وزيـادة الهـشاشـة ا
نـاخي ركز مـبـينـاً ان (ملف الـتـغيـر ا
ـنـاطق األكـثر تـضـرراً من هذه عـلى ا

الــظـاهـرة وزحف الـكـثــبـان الـرمـلـيـة
وتــطــبـيق حــمالت زراعــة وتــشـجــيـر
لــلــتــقــلــيل من تــأثــيــرات الـعــواصف
الـرمـلـيـة) واكـد انه (اهـتم بـتـخـفيض
انــبــعــاثـات الــغــازات ودعم الــطــاقـة
وامـكــانـيـة حـرقـهـا واسـتـثـمـارهـا في
الــــطــــاقــــة والــــدخــــول الـى اســـواق
الـكاربـون) مشدداً عـلى اهميـة اقناع
اجملـــــــتــــــمـع الــــــدولـي بــــــالـــــــتــــــزود
الـتكنولـوجي عن طريق رفد اخلبرات
الـــتي تـــســاعـــد في مـــجــال حتـــســ
وســـائل الـــتــخـــلص من الـــنــفـــايــات
ــنــظــمــات لــلــوصــول الى وتــعــاون ا
الــصـنــاديق اخلــضـراء لإلســتـثــمـار

ـيـاه تـتـعـلق ولـفت الـى ان (مـشـكـلة ا
ـنــبع خــاصـة تــركـيــا وايـران بــدول ا
وســوريـا مــااسـتـدعـى الى مـنــاقـشـة
األبـعاد القـانونيـة في ملف الـسياسة
ـــائــيــة) مـــوضــحــاً انـه (ركــز عــلى ا
ـائـيــة واقـتـراح حــقـوق احلـصـص ا
تـــشـــكــيـل جلــان تـــفـــاوضــيـــة بـــهــذا
اجلــانـب وتــفــعــيل مــذكــرات تــفــاهم
جــــــديـــــدة مـع بـــــعـض اإلضـــــافـــــات
وحتـــقـــيـق الـــتـــعـــاون اإلقـــتـــصـــادي
ــلـــتــقى ـــشــتـــرك) ونــوه الـى ان (ا ا
ـلـتقى ـوسم ا اعـتـمـاد سـتـة مـحـاور 
الـقادم وفق منـهجية لـلعمل وجدول
ـؤتـمـرات مـن شـهر زمـني لـلـورش وا
تـــشــرين الــثـــاني لــعــام  2022حــتى
شـهـر نـيـسـان لـعـام  ? (2023ويـهـتم
ــلـتــقى بــإقـامــة صــالـونــات فـكــريـة ا
وحـــواريــة هــدفــهـــا األســاس انــتــاج
ــنـاخ حــراك يــسـاعــد عــلى تــهــيـئــة ا
ـمـارسـة الــعـمل الـسـيـاسي ــعـتـدل  ا
واإلقـتـصـادي حـيث تـطـرق الى طرح
ـــفـــصـــلـــيـــة الـــعـــديــــد من احملـــاور ا
ـجـاالت مـتنـوعـة وناقش كـثـير من
ـواضـيع ـتـعـلـقـة بـا اآلراء واألفـكـار ا
ــشـكالت الــتي تـمـس الـواقع بـدءاً وا
من ازمة النظام السياسي عام 2011
الـى اسـتــراتــيـجــيــة الــعـراق مع دول
ـشـروع اجلـوار عـام  ?2016مـروراً 
ازمــة الـتـعـديالت الـدســتـوريـة لـلـعـام

احلالي .
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اذا يفضل   قبل سـقوط النـظام السـابق كنت اسأل نـفسي دائمـا هذا السـؤال:
صدام حس خوض حروب مختلفة في زمن تبدو فكرة احلرب فيه غبية? 

صاب   كان هـذا السؤال يـطرح ايضا حـ كنت التـقي مع بعض االصدقـاء ا
بـعقـدة طرح اسـئلـة ال اجوبـة لهـا.نكـرر السـؤال وبنـفس الرغـبة احلـارقة لـلعـثور
ـاذا حارب صـدام اعوامـا طويـلـة.?كنـا نتـسـاءل هل هو سـياسي على جـواب له:
ـكان واجلـغرافـيا واالرض كـما يـحـلو له.لـيت صدام حـس سريـالي يتالعب بـا

كان رساما سرياليا النقذنا من جحيم احلروب الطويل.
ـطـروحـة لـكن يـظل االخـساس ـا اكـون وجـدت اجـوبـة تفـسـر لـغـز االسـئـلـة ا ر
بـاخلـسـارة وهـروب سـنـوات العـمـر بال جـدوى من اقـوى عـوامل الـشـعـور بـانـنا
عشـنا في زمن خـطأ وبال قـيمة.الـيوم نـحن نطـرح اسئـلة غـامضـة ايضـا.اذ اننا
ـنـافـسـة وتـقـسيم بـعد اكـثـر من ثـمـانـيـة عـشر عـامـا نـتـحـدث عن هـذا الـعداء وا

عارضة. الغنائم ب االحزاب والقوى التي عملت في ا
لم تـعـد احلرب والـبـحث عن تفـسـير لـهـا صفـة من صـفات تـفـكيـرنا كـرعـايا في
دولة خـانقة كالفرن هي دولـة النظام السابـق.اننا اليوم  نواجه حـالة اكثر غرابة
ـا كــنـا نــعـيــشه في ايــام صـدام.اجلــحـيم الــسـابق كــان مـوصــدا بـوجه جــدا 
اجلميع,وحلظـة احلرب هي اكثر اللحظات درامـية فيه.وهناك على احلدود كانت

احلرب تدور.
الـيـوم اخـتــلـفت االمـور فــاحلـرب هـنـا في الــداخل تـشـتـعـل بـعـدة اقل من حـرب
دولت مع بـعضهـما.حرب الـثمانـية عشـر عاما مـغايرة وصـبغتـها واضحة هي:
ـكن الحـد ان يـغـير ,واحملـافـظـة عـلى الـوضع كـمـا هو عـلـيه.وال  ـغا تـقـاسم ا
ـعـادلـة.ان الـفـساد هـو احـد اكـثـر الـقـوانـ قوة فـي هذا الـوقت.انه ال يـقل عن ا
ؤلم جدا لـنا كـبشر قـانون اجلـاذبية,او اي قانـون علـمي آخر.ثم يبـرز السـؤال ا
ـاذا يتخـاصمون مـتناس واقع وظيـفتهم طـرح االسئلة:
ــاذا ال يـتــفـقـون عــلى سـيــاسـة تــنـقـذ ـزري.? الـبـلــد ا
اذا اذا ال يـعيـدون بنـاء مؤسـسات الـدولة?  اجلمـيع?
تطفل ال يعـطون االهمية الصـحاب الكفاءة وابعـاد ا
اذا حـتى ةلة كـانوا اعـضـاء في هذا احلـزب او ذاك?

اذا??? اذا 
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ازدادت اجملمعات الـسكنية ذات طـابع البناء الـعمودي بشـكل الفت في اآلونة األخيرة على
اضي.والقت الرغم من أن جتربة السكن العمودي في العراق ظهرت في ثمانينات القرن ا
ـوذج للـحـياة الـعـصريـة لـلتـقدم إقـبال الـعـراقيـ لـتوافـر عـدَّة عوامل جـاذبـة: باعـتـبارهـا 
والتـطور في الـبنـاء فبـعضـها بـطراز غـربي كذلك حـداثة الـبنى الـتحـتيـة وتوافـر الكـهرباء
واخلـدمـات األخـرى فـضالً عن تـقـسـيط مـبـالغ الـشـراء فـعـدّهـا الـكـثـيـرون اخلـيـار األمـثل
المتالك سكن بـعد ان فقدوا األمل في امتالك (دار) في مناطق سكناهم الرتفاع أسعارها
أو فـقـدان اخلـدمـات.وألن الـسـكن الـعـمـودي جتـربـة مـازالت فـتـيـة فـيـنـبـغي الـتـثـقـيف لـهـا
ـستـقلـة) التي عـادة تكون فـالسـكن العـمودي يـختـلف جذرياً عـن السكن األفـقي (البـيوت ا
ا مساحـة أكبر متـمثلة بـوجود سطح أو حديـقة أو كراج فضالً فيـها خصـوصية تامـة ور
عن إمكانية  الـترميم أو التعديل على البناء; لذا يـفترض وضع قواعد للسكن العمودي مع
.وفي كـثير من توعيـة الساكـن بـهذه القـواعد وحثـهم على الـتزام بهـا ومحاسـبة اخملـالف
الـبـلدان الـتي حـلت أزمـة السـكن فـيـها بـنـمط الـسكن الـعـمـودي أوجدت تـعـلـيمـات مـشددة
ـثال فـيما للسـاكنـ جتنـبا ً حلدوث مـشاكل في (الـعمـارات) أو ب الـشقق على سـبيل ا
البس) في سـاعـات مـتـأخرة من ـنع اسـتـخدام (غـسـالـة ا يـتـعـلق بـاحلـفاظ عـلى الـهـدوء:
ـطـرقـة ــسـامـيــر أو اسـتـخــدام ا ـنع دق ا الــلـيل; ألنـهــا صـوتـهــا يـؤذي اجلـيـران كــمـا 
نع أحداث ضـوضاء مـهمـا كانت خفـيفـة مثالً تـلك الصادرة (الشـاكوج) في الـليل كذلـك 
; لـذا أغلـبـهم يرتـدون جواربـاً فقط شي لـيالً بـحذاء يـصدر صـوتاً من حـركـة الكـرسي أو ا
مـنعًـا من شـكـوى اجلـيران وإحـضـار الـشـرطـة فوراً.وعـلى الـرغم من أن بـعض اجملـمـعات
الـســكـنــيـة ذات الــنــمط الـعــمـودي فـي بـغــداد وضـعت بــالــفـعل تــعـلــيــمـات تــؤكـد احــتـرام
ـصـاعـد وتوصي بـاحلـفاظ عـلى الـهـدوء إال أن مخـالـفات اخلصـوصـيـة وطرق اسـتـخدام ا
بعض الساكـن واضحة للعيان بعـدم احملافظة على النظافة ورمي
الـنفـايات كـيفـما شـاءوا وترك أطـفالـهم يسـتمـتعـون باسـتعـمال
ا يـعـرضهـا لـلعـطل فـضالً عن الضـوضـاء التي صـاعـد  ا
ـناسـبة وغيـر مناسـبة مع صيـاح األطفال يـحدثهـا البعض 
مـرات وب الشـقق وغيـرها كـثيـر; األمر الذي ولـعبـهم في ا
يـســتـدعي تــثـقــيف مـســتـمــر ودورات بـ فـتــرة وأخـرى مع
. تـــوجـــيه انـــذار بــاالخـالء وفــرض غـــرامـــات لــلـــمـــخــالـــفــ
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قـبضـت مديـرية شـرطة الـطاقـة على عـشرة
مـتهـم مع ضبط  11سـيارة صـهريج في
ثالث مـحافظـات. وذكر بيـان تلقـته (الزمان)
امـس انه (في ظل جــهــود قـطــعــات شــرطـة
ـتـاجـرين الـطــاقـة في مالحـقـة عـصـابـات ا
ـختـلف احملافـظات شـتقـات النـفطـية  بـا
ـديرية على عـشرة مجرم قـبضت مفارز ا

بـتهم مختلفة مع صهاريج لتهريب النفط)
واضـاف ان (الـفـوج األول التـابع لـلمـديـرية
بــاإلشـتـراك مع مـركـز شــرطـة نـفط كـركـوك
سـيطروا عى خـمس سيارات حتـمل النفط
) مـشـيـراً الى ان (قسم مع خـمـسـة متـهـم
سـيـطـرات مـديريـة شـرطـة نفـط الوسط في
سـيطرات الصقور الشعب التاجي قبضت
ايــضــا خـمــســة اخــرين مع اربع ســيـارات
ـادة النـفط في الـعـاصـمـة لـعدم مـحـمـلـة 

وجود موافقات رسمية وتزوير باألختام)
wDH  Ãu M

 وبـ ان (مـركـز شـرطة نـفط شـمـال بـغداد
نطقة ضـبط متهم اثن في سـيارتهما 
سـبع الـبـور شـمـالي الـعـاصـمـة مـحـمـلـت
ـنتـوج نفطي وذلك لـعدم وجود مـوافقات
رســمـيـة) الفـتـاً الى ان (مــركـز شـرطـة نـفط
الـزبـير في الـبـصرة تـمكـن ايضـا من ضبط
نـتوج نـفـطي في القـضاء عـجـلة مـحمـلـة 
لــعـدم وجــود اي اوراق رسـمـيــة ثـبــوتـيـة)
ـديـرية بـحـسب الـبيـان ان (جـميع واكـدت ا
ـــتــهـــمــ ســـيــمـــثُــلـــون امــام الـــقــضــاء ا
ويُــحــاسـبــون وفق قــانـون تــهــريب الــنـفط
ومــشــتـقــاته رقم  41لــعـام  .( 2008في
غـضون ذلك ضـبط قسم الـتحـري ومكـافحة
ــنــطــقـة الــتــهــريب فـي مــديــريــة كــمــرك ا

الــوسـطـى الـتــابع لـهــيـئــة الـكــمـارك 14
شـاحنة مخالفة . وقـال بيان تلقته (الزمان)
امس ان (قـسم التحري و مكـافحة التهريب
نـطقـة الوسـطى ضبط في مـديريـة كمـرك ا

 14شاحنة عند سيطرتي الشعب و
ـواد احتـيـاطيـة و اثاث الـتـاجي محـمـلة 
مــــنـــزلـي و زيـــوت مــــحـــركــــات و مالبس
جـميعـها مخالـفة للتـعليمـات حسب قانون
رقم  23لعام  (1984واضاف الـكمارك ا
ـشـترك مع ان (الـعـمـليـة نُـفذت بـالـتـعاون ا
جــهـاز األمن الــوطـني الــعـراقي / مــديـريـة
األمـن اإلقتـصـادي). وضـبط قـسم الـتـحري

الـتـابع لـلـمـديـريـة ثـمـان شـاحـنـات مـحـمـلة
ـواد تـبـريد مـركـزي و عـصيـر مـسـتورد و
مـواد مــنـزلـيـة مـتـنـوعـة و طـابـوق حـراري
مـخالـفة للـشروط و الـضوابط اإلستـيرادية.
وبــحـسب الـبـيـان فـإن (مــديـريـة الـكـمـارك/
ـنطقة الشمالية تـستمر في تكثيف العمل ا
الــكـمــركي في قــطع طــرق الـتــهـريب كــافـة
ومـــكـــافـــحـــة الـــتـــهـــرب من دفـع الـــرســوم
الــكــمـركــيــة) وتـابع ان (الــعــمـلــيــة جـاءت
شاركة شرطة الكمارك) مبيناً ان (الهيئة
اتـخذت االجراءات القانونية الالزمة بحق
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اعـلنت مـفوضـية حـقوق االنـسان 
عن اعـــادة احـــيـــاء جلـــنـــة عـــلـــيــا
ــكــافـحــة الـتــســول في مــحـافــظـة
دة ديالى وذلك بعد تعـليق عملها 

24 شهرا.
وقال مـدير مـفوضـية ديالى صالح
ان مـهدي اجملـمـعي  لــ ( الـزمان ) 
(  حـكـومة ديـالى احملـلـيـة اصدرت
قـرار رسمي بـإعادة احـياء الـلجـنة
كافـحة التسول بعدما علق العليا 
عمـلـها ألكـثر من 24 شهـرا بـسبب
تــداعـــيــات ازمــة وبـــاء كــورونــا) .
واضـاف  اجملــمـعي  ان (الــلـجــنـة
ـــثــلـــ من دوائــر والــتـي تــضم 
متعددة بينهـا امنية مهمة جدا في
دراســـة ظـــاهـــرة ســـلـــبـــيـــة اخــذه
بـاالنـتـشـار بـشـكل كـبـير فـي ديالى
ــشــاكل في واثــارت الــكــثــيــر من ا
اآلونــــة األخــــيـــــرة )  مــــؤكــــدا ان
(الـلـجنـة سـتبـاشـر اعمـالـها قـريـبا
بادرات من وستطـرح العديـد من ا

اجل معاجلة ظاهرة التسول) . 
 واشـــار الى ان  ( الــتــســول ازداد
ــئـة في في ديــالى بــنـســبـة 30 بـا
الـسنـوات االخيـرة    ما اسـتدعى
اعادة احيـاء اللجـنة التي نامل ان
تؤدي واجـباتهـا على نحـو تقـــود
الحـــتــواء هـــذه الــظـــاهــرة) . ومن
جانب آخـر قررت عـشائـر محـافظة
ديالـى  حتديـد قيـمة فـصل جرائم
االبـتــزاز االلــكـتــروني في مــبـادرة
ـواجـهــة جـرائم بـدأت تــثـيـر قـلق

الراي العام مؤخرا.
WO½Ëd²J « rz«dł

وقــال مـديـر شـؤون عـشـائـر ديـالى
الـعـمـيد عـلـي مـحـمود الـربـيـعي لـ
ان (اجلـــــــــــرائـم (الـــــــــــزمــــــــــــان ) 
االلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة مـن اجلـــــرائم
ـسـتـحـدثــة الـتي بـدأت تـبـرز في ا
مـــشـــهـــد ديـــالـى بـــشـــكل الفت في
الـــســـنـــوات اخلـــمـــســـة االخـــيــرة
وتسببت باذي وضـرر بالغ للعديد
مـن االســـــر مـن خالل اســــــتـــــغالل
وســــائل الــــتــــواصل فـي االســـاءة
لألخـرين وانتـهـاك خصـوصيـاتهم
بـاإلضـافـة الى تـهـكـيـر احلـسـابات
اخلـاصــة ) . واضــاف الــربــيـعي 
ان ( عــشـائـر ديــالى قـررت حتـديـد
قــــيـــمــــة فـــصـل جـــرائم االبــــتـــزاز
االلكـتروني من 40-10 ملـيون اي
ــة وتــأثـيــرهـا وفق نــسـبــة اجلـر

وحجم الضرر مع
الـــتـــأكـــيـــد بـــان قـــيـــمـــة الـــفـــصل
ـة تــتـضــاعف عــنــد تـكــرار اجلــر
ـدان مع اتــخـاذ عـقـوبـات لــنـفس ا

اخرى مجتمعية حياله ) . 
واشـار الـى ان ( تـدخل الــعــشــائـر
في مـلف االبتـزاز االلـكتـروني جاء
بــــعــــد تــــكــــرار حــــوادث االســـاءة
لـــآلخـــرين واســـتــغـالل مــنـــصــات
الــــــــتــــــــواصـل في انــــــــتــــــــهــــــــاك
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اكـدت الـشركـة العـامـة للـمـوانئ اهمـية
مـشـروع مـيـنــاء الـفـاو الـكـبـيـر. مـؤكـدة
دوره الفعَّال في عمليـة تنمية اإلقتصاد
الـوطـني) وقـال بـيــان تـلـقـته (الـزمـان)
امس ان (األعـــمـــال تـــســـيـــر بـــوتـــيـــرة
مــتــصــاعــدة إلنــهــاء اعــمــال األرصــفـة
ـيــنـاء) و نـوه الى فـوز اخلــمـسـة في ا
شــركــة مـحــلـيــة بـعــقـد انــشـاء مــصـفى
الدورة الـتابع لـوزارة النـفط مـوضحاً
ــشـــروع يــعــد األهـم في الــعــراق ان (ا
ســـعـــتـه تـــصل الى 300 الـف بـــرمـــيل
يـومـيـاً كـونه اكــبـر مـصـطـفى مـحـلي)
ولفت الى انه (سيرفع مسـتوى التنمية
ـــســـتــــدامـــة ويـــوفـــر فـــرص الـــعـــمل ا
لـلـشبـاب) في الـساق ذاته ابـدى مـدير
عــام الــشـــركــة فـــرحــان الــفـــرطــوسي
اإلسـتعـداد التـام لـلتـعاون مع مـحافـظة
وانئ البـصرة. وبـحسب الـبيـان فإن (ا
تــعـد شــركــة مــهــمــة تــتــصل بــجـمــيع
احملافظات) مبـيناً ان (ابدى استعداده
حملــافظ الــبـــصــرة اســعــد الـــعــيــداني
لـلـتـعاون عـلى االصـعـدة كـافة من اجل
احملـافــظـة. الى ذلك اوضـحت الـشـركـة
ـنـفـذة لـسـاحة الـتـرحـيب الـكـبـرى في ا
مــيــنــاء ام قــصــر تــســهـيـل اإلجـراءات
قبلة. مؤكدة ان رحلة ا للبضائع في ا
(تخـليص البـضائع سيـكون في فترة ال
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تتجاوز 60 دقيقة منذ دخول الشاحنة
الى الـســاحـة حــتى مــغـادرتــهـا). وقـال
ـنـفذة ديـر الـتـنـفيـذي لـشـركـة الريـا ا ا
لـــلــمــشــروع عــادل الـــســيــد خــلف في
تـــصــريـح تــابـــعــته (الـــزمــان) امس ان
(نــظـام الــنـافــذة الــواحـدة ســيـنــفـذ في
ســاحـة الـتــرحـيـب الـكـبــرى الـتي تــبـلغ
مـسـاحتـهـا ملـيـون ونصف مـتـر مربع)
وبـ ان (اإلفـتـتاح الـتـجريـبي سـيـكون
ـــقــبل مـن الــعــام في خــتـــام الــشـــهــر ا
ـرحــلــة األولى احلــالي) واوضـح ان (ا
ـشـروع بـلـغت نـصف مـلـيـون مـتر من ا
نفـذ الشـاحنات مربع حـيث يسـتقـبل ا
ضــمن نـظــام الـنــافــذة الـواحــدة). عـلى
ـنـافذ صـعـيـد متـصل تـسـتـمـر هـيـئـة ا
احلدوديـة في السـيطـرة علـى محاوالت
الـتـهـريب حيـث ضبـطت مـديـرية مـنـفذ
طــريـبــيل احلـدودي ســيــارة نـوع كــيـا
صـــول مـــوديل 2019 حتـــمـل لـــوحــات

عراقية قادمة من األردن. 
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وذكـر بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس انه
(بــعـد عــمـلــيـة الــتـدقــيق اكـتــشف قـسم
الـتحـري والبـحث لـدى الهـيئـة خروج
الــســيــارة بــدون اثـبــاتــات الــتي تــعـد
مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 215
ـسمـوحة) ـدة ا لـعـدم دخولـها ضـمن ا
واضــاف ان (الـهــيـئــة نـظــمت مـحــضـر

ضــــبط اصـــــولي واحــــالـت الــــســــائق
والــسـيــارة الى مـركــز شـرطــة الـكــمـرك
لـــعـــرض الــــقـــضـــيــــة عـــلى الــــقـــاضي

اخملتص). 
وضـــبــطت فـــرق الــهـــيــئــة 11 حــاويــة
مـخـالـفـة في مــنـفـذ ام قـصـر. وبـحـسب
الــبــيــان فــإن (احلــاويــات حتــمل مــادة
ـــــكـــــائن الـــــشـــــاي وصـــــنـــــاديق من ا

ـبيـدات الزراعـية وجـهاز ـعدات وا وا
اســـتـــشـــعـــار كــهـــربـــائي) واوضح ان
ـــواد مـــخــــالـــفــــة لـــشـــروط (جـــمـــيـع ا
ــــدة اإلســــتــــيـــــراد حــــيث جتــــاوزت ا

يناء).  القانونية لبقائها في ا
في سـيـاق مـتـصل كـشـفت الـهـيـئـة عن
مـــحــاولـــة تــهـــريب ثالث ســـيــارات في
ـنفذ يـناء. واكد الـبيان ان (مـديرية ا ا

UMO¡∫ جانب من منشآت ميناء الفاو الكبير 

فارس العزاوي

ــكــان االمــبـراطــوري حــتى نــشم ا
نــســـمــات احلــاضـــر اجلــديــد  كل
شيء صــــار شــــعــــبــــيــــا ويــــوحي
ــكـان من بــالـواقــعـيــة وال يـخــلـو ا
األناقـة واجلمال والـنظافـة سيارة
شرطة نسـائية تثيـر فضولي.يقول
ـــرشــد الــســيـــاحي أنــهــا دوريــة ا

مرابطة بالقرب من مجمع القصور
حملاسبة وضبط لبس احلجاب من
قـبل الـفـــــــتـيـات الـلواتي يـخـالفن
لـبس احلجـاب بـشـــــــكل مـحكم.اذ
صـــار احلـــجـــاب ال يــؤدي واجـــبه
الشرعي في شوارع طـهران فهو ال
يـغطي اال جـزء بـسيـطـا من الشـعر

—UDF « ÍbLŠ ≠ Ê«dNÞ

عـند دخـولنا مـن بوابـة قصـر سعد
ابـاد مكـان إقـامة عـائـله الشـاه قبل
ســقـوط نـظـامه.حــرص الـشـاه قـبل
رحـــيـــله مـن الـــقـــصـــر أن يـــجـــمع
الـصحـفيـ لـيقـول لهم سـاترك كل
شيء في مكانه وارحل عن إيران.
عنـد الدخـول من البـوابة الـواسعة
لـــلـــقـــصـــر ال جتـــد نـــفـــسك اال في
عـمــــــــــق الـتـاريخ وصـورة هـيـبـة
ـكــان وتــتـخــيل مــدى احلـــــــــزن ا
الـذي أصــاب الـشـاه وعـائـلـته وهم
لـكـون مبـــــــــتـعدين يـتـركون مـا 

عن الرفاهية والعيش الرغيد. 
الـغـابـات  اخلـضراء الـعـالـيـة تقف
بـــشــمـــوخ في هـــذه األمــاكـن الــتي
كانت محرمة على الشعب اإليراني
رؤيــتـهــا صــارت تـدوس فــيــهـا كل
االقـــدام من كـل جـــنس وبـــشـــر من
الــــداخـل واخلـــارج  مــــواطــــنـــون
إيــرانـيــون وسـيــاح عـرب واجـانب
مـن كل دول الـعــالم يـتــجـولـون في
ـكان وهم يـضحـكون ـرات هذا ا
ســعــداء بــعــد أن كــانت مــحــمــيــة
خاصة للشـاه وعائلته حتولت إلى
مــلـــكــا لـــلـــشــعب اإليـــراني تـــمــثل
مـتــاحف يــزورهــا من يـرغـب بـذلك
لـــقــاء مــبــالغ بــســـيــطــة حــتى أنك
تـســتـطـيـع الـتـجــوال في احلـدائق
مــجـانـا إذا كـنـت ال تـريـد أن تـدخل

تاحف . الى ا
WO UOš W uł

تـعــال بـنـا نــدخل إلى قـصــر سـعـد
ابـاد مـن نـفس الـبـوابـة الـرئـيـسـية
الـتي كـان يـدخـل مـنـهـا شـاه ايران
وهي تـطل عـلى األشـجـار الـكـثـيـفة
ا يشـبه الغـابة وليس اخلضـراء 
البـساتـ  نحن اآلن بـرفقـة الشاه
الــذي قــد ال يــعــيــر اهــتــمــامــا إلى
ـالية دوائر اإلدارة وحـتى األمور ا
وشـــؤون مــوظــفي الــقـــصــر لــكــنه

بــالــتــأكــيــد ســوف يــزور (مــتــحف
األســـلــــحـــة) الـــذي يــــضم هـــدايـــا
رؤوساء الـدول التي كـانت تقدم له
ــســـدســات فــهـــنـــاك الــبـــنـــادق وا
الفـرنسية والـبلجبـكية واعـجبتني

القناصة األمريكية.
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نواصل جولتنـا مع الشاه وال نكاد
ـاء حـتى يجـذبني نـختـرق عـيون ا
مـنظـر العـشـاق الشـباب والـفتـيات
وهم يـتـوجـهـون إلى مـتـحـف فـنان
الـقــــــــصــر آنـذاك والــذي تــعـرض
ــــائـــيـــة وقـــد وضـــعت لـــوحـــاته ا
بالـزجاج للـمحافـظة على أصـالتها
ألنــــهــــا مـــرســــومــــة عـــلـى الـــورق
ــواضــيع الــلــوحــات وانــبــهــرت 
ـتـحـف الذي الـسـريـالـيـة في هـذا ا
وضـــعت أمـــام كل الـــلــوحـــات خط
احــمـر عـلـيـك عـدم جتـاوزه ولـشـدة
إعـــــــجـــــــابي جتـــــــاوزت حــــــدودي
واقتربت من اللوحة فضرب جرس

التنبيه.
وســـوف نــــنـــتــــقل مع الــــشـــاه من
مـــظــاهــر احلـــروب ومــفـــاتن الــفن
الــتــشـكــيــلي إلى مــا كـان يــعــشـقه
الـشـاه بـعـد الـسلـطـة والـنـسـاء هو
الطـعام .والـذي خصص له مـتحف
بجـسد كل اعـمال الـطهـي وتعرض
فـيه أدوات وأجهـزة الـطـبخ وحفظ

الطعام بالثالجات
فـضال عن انـواع الـلـحـوم احلـمراء
عـجـنـات حـتى أنـنا والـبـيـضـاء وا
شعرنا بـاجلوع وانفتحت شـهيتنا

لالكل.
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أوصى لــنـا الــشــاه ســائق ســيـارة
صـديــقـة الــبـيـئــة أن يـخــرجـنـا من
كن قـصوره وبـدون اسـتضـافـة و
ا ـضـايـقـة  لـو سـبـبنـا لـه بـعض ا
جـعــلـنــا نـخــرج بـسـهــولـة وسالم

نغادر عبق ذكريات 

في مؤخـرة الرأس. يـتم ايــــــــقاف
من تــــــــــخـالف في هــذه اجلـزئـيـة
وتـــــصـــــعـــــد في الـــــســـــــــــــيـــــارة
ويــــجــــــــــــري الــــتــــــــــــحــــقق من
هـويتـــــهـا عن طريـق احلاســــــــبة
الـــرســمــــــــــيـــة وتــســـجل لــهــــــــا
مـخـالــفـة اولى في حـالــة تـكـرارهـا

يتم فرض غرامـــــــة مالية عليها. 
الفـتيـات عنـيدات –  كمـا يقـولون-
فــهن يــفــضــلن دفع الــغــرامـة عــلى
االلـتـزام بـلـبس احلـجـاب الـشـرعي

كما يجب!!
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ســيــطــرت عــلى الــســيــارات نــوع كــيــا
ســورنــتــو اوبـتــيــمــا صــالـون ودوج
كاليسـلر) واوضح ان (شـعبة الـتدقيق
وجـــدت تالعـــبــاً في ارقـــام الـــشــاصي
لتـهريـبها خـارج الضـوابط القانـونية)
وتابع ان (الهيئة احالت السيارات الى
مـركـز شـرطـة ام قـصـر األوسط إلتـخاذ

اإلجراءات القانونية).

 —bB « 5 Š

Husseinalsadr2011@yahoo.com
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-1-
ـدني عــالم مـعــروف ومـؤلف مـشــهـور الســيـمـا في مــحـمـد بن عــمـر بن واقــد ا

غازي وفتوح األمصار والسير والطبقات  ا
ؤرخ . وكان من أقدم ا

-2-
ــأمــون الــقـــضــاء في اجلــانب ــديــنــة ) الـى ( بــغــداد ) ووالّه ا جيء بـه من ( ا

الشرقي.
-3-

كانت له مكتبة عظيمة ويحكى عنه أنه قال :
(ما من أحد االّ وكتبه أكثر من حفظِه  وحفظي أكثر من كتبي) 

واذا صَحَّ مـا قاله عن نفسـه فانّ من يحفظ مـا تضمـنه اآلالف من الكتب يـعتبر
بالفعل فلتةً فريدة .

-4-
غير أننا نقرأ في أخباره ايضا :

ـأمون حـاول أنْ يُـحَـفِـظَه سورةَ اجلـمـعـة لـيقـرأهـا في صالة اجلـمـعـة ح ان ا
كلفه بها فلم يفلح .

كان يـحفظ الـنصف االول مـنهـا فاذا حفـظه ابتـدأ بالـنصف الـثاني فـاذا حفظه
نسي األول ..!!

-5-
ـنـعه من وال نــدري هل كـانت تـلك احملـاولــة صُـدفـةً أم أنـهـا كــانت تـنـبـيــهـاً له 

احلديث عن نفسه ومحفوظاته ?
-6-

دّعى من احملفوظات مع وكـيف للباحث بعد ها أنْ يصدّق ذلك احلجم الهائل ا
عجز (الواقدي) عن حفظ سورة واحدة من القرآن ?

-7-
انّ أصـحـاب األحاديـث الفـضـفـاضـة عن انـفـسـهم يـقـعون
غـالـباً فـي ما وقع بـه " الواقـدي " حـ عـجـز عن حفظ

سورة اجلمعة .
ـــرء احلــديث عـن نــفــسه فــاألولى واألفــضـل جتــنب ا

آزق . وملكاته .. فراراً من الوقوع في تلك ا
وهنا تكمن العظة .
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اليـشعـر اهل بـغداد بـاالمـان اال بذكـر اسم عـملـيـات بغـداد تـلك التـشـكيالت
واطن ـتوزانـة الـطـيبـة بـ ا الـعسـكـرية الـتي صـار اسـمهـا عـنـوان للـعالقـة ا
ورجل االمن فـلـقد جنـحت قـيـادة عـملـيـات بـغداد في بـنـاء جـسور الـثـقـة ب
ـواطن ورجل االمن بــعـد جــهـد وعـمـل مـتـواصل وتــضـحــيـات كـبــيـرة وهـو ا

التحدي االكبر الذي كان امامها وحققت فيه النجاح فكيف  ذلك?
بالـتـاكيـد لم يـتحـقق الـنجـاح اال بعـد جـهود وتـضـحيـات كبـيـرة بذلـتـها قـيادة
عمـليـات بغـداد بضـباطـها وقـادتهـا وجنـودها ومـنتـسبـيها  وفـي كل منـاسبة
واطن ان رجال قيادة عملـيات بغداد يعملون الجل تـتسع هذه الثقة ويلـمس ا

سالمته وامنه وراحته ومصلحته.
بـادرات االنسـانيـة ويتـنوع الـنـشاط االجـتمـاعي وتتـضاعف اجلـهود تـتعـدد ا
الـتي نلمـسهـا ونراها ونـقرأ عنـها كل يـوم فالكالم يـتحـول الى فعل واخلطط
ـدروسـة تــتـحـول الـى واقع فـقـد بــدأت احلـواجــز والـقـطــوعـات بـاالخــتـفـاء ا
تـدريجيا و تقلصت السيطرات الثـابتة بشل تدريجي يوما بعد يوم وصارت
شـوارع ببغـداد تتـنفس اجلمـال بعـد زوال احلواجز الـونكريـتيـة التي شوهت
دينة واخـذ الوضع االمني باالسـتقرار انها حـقا معادلة الـكثير من معـالم ا
واطن بالـرضى واالستـقرار مثـلما تـشعره بـاالمتنـان لرجال لـلنجـاح تشعـر ا

االمن الذين يضحون من اجل تنفيذ واجبهم.
ـقـدسـة اكـبـر جتـمع وفي زيـارة االربـعـ الـتي تـشـهـد فـيـهـا مـديـنـة كـربالء ا
ـناسـبة حيث بـشري في الـعالم تشـكل فيه بـغداد جـزء مهم من احـياء هذه ا
الي من بـغـداد الى كـربالء وتـقام مـواكب الـعـزاء وخدمـة الـزائرين يـتـوجه ا
ر بها عشرات االالف على امتدار طرقات مسارهم وكذلك يدخل بغداد او 
ـقدسـة ومديـنـة سامـراء من ضـيوف الـعراق يـوميـا لزيـارة مـدينـة الـكاظـميـة ا

زوار الدول االخرى.
ـدينـة لـغـاية هـذا العـام لم نـشـهد قـطـوعـات مسـتـمـرة في الـطرق ولم تـغـلق ا
ـرات الـسـابـقــة فـوفق تـوجـيـهـات الــفـريق الـركن قـائـد نـهـايـة الـزيـارة مــثل ا
عـمليات بغداد قام اجلهد الـهندسي التابع لعملـيات بغداد بفتح الطرق ورفع
الـكتل الكـونكـريتيـة بشكل تـدريجي تـزامناً مع خـروج الزائـرين ضمن قواطع
ـتطلبـات سير الزائرين من اجل ـسؤولية بعـد ان اغلقت بعض الـطرق وفقاً  ا
ـقدسـة و ذلك وفق تـسـهـيل حـركة تـنـقـلـهم من بـغـداد إلى مـديـنـة كـربالء ا

خطة محكمة.
رسـومة وقـد نفـذت تشـكـيالت قيـادة عـملـيـات بغـداد واجبـاتـها وفق اخلـطـة ا
قدسـة وايضاً ضمن واخلـاصة بتأمـ احلمايـة للزوار في مـحافظة كـربالء ا

سؤولية خالل فترة اداء مراسم الزيارة قواطع ا
ـتمـثـلـة بالـتـمويـن والنـقل لـفرق كـما شـاركت قـطعـات قـيـادة عمـلـيـات بغـداد ا
شـاة التابعة لـها وبجهود كبـيرة بعمليـات التفويج للزائـرين والنقل العكسي ا
سؤولية بـجانبي الكرخ من مـدينة كربالء الى بغـداد وضمن مختلف قـواطع ا

والرصافة.
وبـهـذا تكـون قـيـادة عـمـليـات بـغـداد قـد حـققـت صفـحـة اخـرى من صـفـحات
جناحـاتهـا وسعـيهـا لتـطويـر خطـطهـا واسالـيبـها في تـرسخ الثـقة بـ سكان
ــواطن وان االجـراءات بـغــداد واثــبـات حــقــيـقــة ان رجل االمن هــو خلـدمــة ا

. واطن االمنية هي من اجل سالمة وامن ا
واطـنـ وهـذه االسـتجـابـة والـثـقة ـهم هـو ان هنـاك اسـتـجـابة مـن ا الـشيء ا
ـواطن الى شـريك في الـعـمـلـيـة االمـنـيـة من خالل تـعـاونه فـي تـنـفـيذ حـولت ا
االجـراءات ومن خـالل الـتـزامـه بـالـتــعـلــيـمــات االمـنـيــة ومن خالل ابالغه عن
ـــواطــنــ هي اهم مــصـــدر لــلــمــعــلــومــات ــشـــبــوهــة فــبالغــات ا احلــاالت ا

. ة ومحاصرة اجملرم نع اجلر االستخبارية واهم وسيلة 
واذا جنـحت قيادة عمـليات بغـداد فان اهم واول عالمات ومراتب الـنجاح هو
ــواطـنــ هـذه الــثـقــة الـتي تــعـتــبـر مــفـتــاح االمـان بــنـاء الــثـقــة في نــفـوس ا
ـواطن ورجل االمـن وهـو مـا تــسـعى الـيه كل واالسـتـقــرار في الـعالقــة بـ ا

ؤسسات االمنية في جميع الدول واجملتمعات. ا

ـسلـسالت التلـفزيـونية بـأن " اإلعتراف سـيد األدلة" يـشاع عنـد الناس وفي ا
فهل يعد ذلك صحيحا في الدعوى اجلزائية ! 

ـعنى لإلجـابـة نقـول كال اإلعـتراف لـيس سـيـد األدلة في الـدعـوى اجلـزائيـة 
ا ـنسـوبة إلـيه إ ة ا تـهم جملرد إقـراره بارتـكاب اجلـر انه  ال يـحكم عـلى ا
ـتهـم بعـد إعتـرافه أن يطـابق هـذا اإلعتـراف وقائع يـشتـرط لكي يـحـكم على ا
ـتهم وب أدلة الدعوى الـدعوى وأدلتها أما إذا حـصل تناقض ب إعتراف ا
أو كـان هناك مـا يشوب هـذا اإلعتـراف فيحـكم باإلفراج عـنه ألن اإلعــــتراف
في هـذه األحـوال يـكـون فــاقــــــدا لـقـيـمـتـه الـقـانـونـيـة ومن ثـم ال تـطـمـئن إلـيه
احملـكمة بـسبب هـذا التنـاقض أو حصــــــــول ما يشـوب هذا اإلعـتراف لذلك
يـقال أن " اإلعـتراف لـيس سيـد األدلة " فـي الدعـوى اجلزائـية وتـطبـيقـا لذلك
تهم إذا قضت محكمة التمييز االحتادية في 26/ 8 / 2013 بأن " إقرار ا
شـابه عـيب وتـناقض مع واقـع احلال ولم يـتـعـزز بأدلـة أخـرى إضـافة الى أن

ــتــــــــــهم خــتم إفـــادته الـــثــانـــيــة بـــأن إفــادته األولى ا
انــتــــــــــزعت مــنه حتت الــتــعــذيب فــإن ذلـك اإلقـرار
كن احلكم يـفتــــــــقد لقيمتـه القانونية " ومن ثم ال 
ــــــوجب هـذا اإلعـتـراف مع مالحــــــــظـة أن عـلـيه 
ـكـن أن يـكـون سـيـد األدلـة في الـدعـوى اإلعـتـراف 

دنـــــية وليـــــس في الدعوى اجلزائية. ا
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مـازالـت مـغــروســة في خــيـاالت
االهــــــــــل ومـــازالـــــت تـــلـــــوح
لـــنــا كــلــمــا مــرت بــنــا أقــدام او
قـادتــنــا خـطـــــــــوات نــحـو ذاك

كان.  ا
…dDM  ◊uIÝ

في نــهـايـة ســبـعــيـنـيــات الـقـرن
ــاضي وفـي يـوم حــزين حــلت ا
كــارثـــة لم تــكن مـــتــوقــعــة وهي
ســقـوط إحـدى عالمــات تـلـكـيف
وأقـصـد بـهـا الـقـنـطـرة الـواقـعة
قــــرب بـــيـت ســــالم  غــــده عــــلى
اثـــنـــيـــان من شـــبـــاب تـــلـــكـــيف
ومعهم أيضـا بدري شالل اثناء
مـــرورهم مـن حتـــتـــهـــا وهم في
تـراكــتـور زراعي  هـذه احلـادثـة
ادت الى وفــاة ابــنــاء حــزقــيــال

عـلى الفـور بيـنمـا تعـرض بدري
شالل الى اصابات معينة لكنها
ظـلت في جــسـده لــتـذكــره بـتـلك

احلادثة غير متوقعة. 
قــدم الـقــنــطــرة وتـعــرضــهـا الى
التعرية وعدم صـيانتها من قبل
عني كانت سببا في ذلك كي ا
تــكـــون جــرح وذاكــرة فـي بــلــده
عــانت مـن ايــام مــخــتــلــفــة بــكل
مـافيـهـا من فـرح ومن حزن ومن
لـــيـــال حـــاكت ضــــــــوء الـــقـــمــر
وتركت فـي ذاكرة كل مـحب اثرا

اليزول. سالما لك. 
تــلـــكــيف من قـــدم ومن حــضــور
مــازال في ذاكــرة كل مــحب وكل
ـدينـة وتـعلق من هـام بدرابـ ا

في اهداب حلمها الندي.
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تـشـكل الـقـناطـر جـزءاً ال يـتـجزأ
من بـــنــــاء االمس وخـــاصـــة في
نــيـــنـــوى ومـــا لـــهـــا من تـــوابع
وتـمـثل هــذه الـقـنــاطـر جـزء من
ـوروث الــذي نــعـتــز فــيه عـلى ا
ا ـثال هـنا في تـلكـيف  سـبيل ا
حتـــــمـل من قـــــدم ومــــــعـــــان في
الـذاكـرة احلـيـة وهــذه الـفـنـاطـر
عـلى قـدمـهـا مـازالت قـائـمـة الى
االن عـلـئ االقل قـسم مـنـهـا بـعـد
ان احــيـطت بــنـوع من الــرعـايـة
الـشــخـصـيـة من قـبل االهـالي ال
اكـــثــــر امـــا غـــيــــاب الـــدولـــة او
ـؤسـسـات االخـرى فـهـذا يـثـير ا
اكثر من تسـاءل ويترك اكثر من
عالمة اسـتفهـام ورغم ما قـدمنا

من طلبات بهذا اخلصوص لكن
مع االسف ذهـبت ادراج الـريـاح

ولم جتد االذن الصاغية لها.
وفـي تــلـــكــيف هـــنــاك اكـــثــر من
قــنــطــرة الــقــسم مــنــهــا مــازالت
باقيـة ومازالت منتـصية رغم ما
فـيــهـا من وجـــــع ومـا فـيـهـا من
قدم وتـهالك وهـذه تمــــــثل جزء
من تــراث الــبــلــده ومــا لــهــا من

قدم.
وتـكمن اهـميـة هذه الـقنـاطر في
انـهـا اوال كـانت تـقي الـناس من
احلــــر الـــشـــديـــد ومن االمـــطـــار
اضـــافــــة الى انـــهـــا تــــــــــــمـــثل
الــدعــامــة بــ بــيت واخــر ومن
ـر من مـحـلـة الى اخـر انـهــا 
عـــــــــلـى هـــذه االرض ذكـــريـــات

اخلـصـوصـيـات) . فيـمـا قـال مـدير
اعالم صحة ديالى فارس العزاوي
 لـ (الـزمان ) ان  (4 مـدنيـ لـقوا
مــصـــرعــهـم واصــيب 35 اخـريـ
بينهم 8 حاالت حرجة في حوادث
ســـيــر عـــلى مـــدار الــســـاعــات 72
ان ــاضـيــة). واضـاف الــعـزاوي  ا
(وتـيــرة حـوادث الـســيـر مـرتــفـعـة
ــئـة مـنـهـا جـدا في ديـالى و70 بـا
جتري في 5 طـرق بـريـة رئـيـسـيـة
ابـرزها كـركوك- بـغداد خـاصة مع
ـركبات) وجود زخم كـبير لـتدفق ا
ـــئـــة  من   مـــؤكـــد بــان  ( 80 بـــا
الــضـــغط عــلى ردهـــات الــطــوار
باشـر حوادث السير التي سببه ا
تــــؤدي فـي بــــعض االحــــيــــان الى
استـقبال من 20-10 مصـاب دفعة

ارسة االبتزازواحدة).  »e²Ð»“∫ معدات الكترونية تستخدم في 

“U¹—…∫ الكاتب خالل زيارته قصر سعد آباد
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ـلك بن مروان رسـوله إلى سكـينة بعث اخلـليـفة عـبد ا
بـنت احلــسـ لـيــخـطــبـهـا فــأجـابــته..مـثــلي ال تـتـزوج

لتذكرنا بقول ابيها ليزيد.. مثلي ال يبايع مثلك. مثله

أربيل

 ` U  5  r U

تـشـاطر (الـزمـان) االعالمي الـبارز
qON ? « ”UMO? في قناة (الـشرقية) 
 بـــوفـــاة والـــدتـه  وتـــســـأل الـــله
تـعــالى ان يــتــغــمــدهــا بــالــرحــمـة
والغـفران وان يلـهم عائـلة الفـقيدة

الصبر والسلوان.
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ـرقم ٦٤٦١٨٨ في ٢٠٢١/١١/٤ فــقـد الـوصل ا
الـصـادر من مـديـريـة بـلـديـة الـعـمـارة بـاسم
بـلغ قدره ـواطن إيهـاب صـباح نـاصـر و ا
٤٥٠٠٠٠ اربعمائه وخمسون آلف دينار عن
رقمة (٥٠٢/١٠٧) قـيمة تأمـينات العـرصه ا
الـهـادي فـعلـى من يعـثـر عـليه تـسـلـيمه إلى

جهة اإلصدار

©t uM ®

احلـاقـا" بـاإلعالن الـصـادر مـن شـركـة نـفط مـيـسـان
اخلاص بدعوة لتقد الـعطاء مناقصة / ميسان /
ــتـضـمن انـشـاء بـنـايـة االضـابـيـر الـتـابـعـة ٢٠٢٢ ا
ــنـشــور في جـريـدة لـلــهـيــأة االداريـة اعالن اول وا
الـزمـان بـالـعدد (٧٣٨٣) في ٢٠٢٢/٩/١٩ حـيث ورد
ــنــاقــصــة ونــود ان نــنـوه ســهــوا" عـدم ذكــر رقـم ا
ـنـاقـصـة هو لـلسـادة مـقـدمي الـعـطـاءات بـأن رقم ا

(١٧/ميسان/ ٢٠٢٢)عليه وجب التنويه
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ـتـلـكوا رؤى اسـتـراتـيجـيـة في الـعالقات يـنـبغي عـلى الـقـادة السـيـاسـي  أن 
الوطـنية  وفي االقـتصـاد  وفي التـصورات نـحو بـناء دولة مـؤسسـاتيـة قانـونية
مانـعة وقويـة  وفي حتوالت الـتغـييـر التي جتري في اركـان الكـونيـة  وقبل هذا
واطن وذاك في تطـلعات الـشعب وفهم اخللل الـناجم عن العالقـة ب السـلطة وا
.في كـتاب دروس من الـتـاريخ  يـؤكـدا ويل واريل ديورنـت نقال عن قـول الـقـائد
كن خداع لكن  ـكنك خداع كل الناس طـوال الوقت  األمـريكي لينكولن   _ال 
بـعض الـناس لـفـتـرة مـحدودة   _فـإذا كان الـنـاس لـسـنوات مـحـدودة مـخـدوعة
بـشعـارات مـعـيـنـة أو بـخـطـابـات تلـهب الـعـواطف أو بـأفـكـار مـا يـسـمى بـتـقاسم
صـالح ومواقع الـسلـطة  فأن  _20 _عـاما من احلكـم كافيـة إلظهار ـنافع وا ا
واطـن  ومن هـنا يـبرز الـعقل االسـتراتـيجي لـلسيـاسي واحلاكم اخللل لـدى ا
ضي بـسياسة   _20 _عـاما من الفشل  في اجراء عـمليـات التغـيير  لـكون ا
يعـني هذا انـغالق فـعلي في رؤيـة اجلديـد من التـطـورات الداخـليـة واخلارجـية 
ويؤكـد مثل هذا اإلصرار على مضـاعفات اخللل ب السـلطة والشعب وب كتل

وتيارات السلطة مع بعضها البعض .
ويـشير نـفس الكتـاب أي كتـاب دروس من التاريخ   _عـندما تـنهار الـعالقة ب
ـواطن هـو بـسبب فـشل الـنـظام الـسـيـاسي في أن يـستـوعب الـرغـبة الـسـلطـة وا
الـشــعـبـيـة في الــتـغـيـيـر  وان احلــالـة الـسـيـاســيـة بـاتت ال تـطــاق  بـحـكم تـوغل
ـبهـرجـة وتزيـ نـساءهم الـفاسـدين  وقـيـام محـدثـو النـعـمة في بـنـاء الـقصـور ا
واطن دون أن يراه بأجـمل احللي واغالها  في ح يزداد الفقر في أوساط ا
ـعاجلـة  فأن القـائد الـسيـاسي وكذلك ال يـرغب في اتـخاذ إجـراءات التـغيـير وا

االمر يتعدى حدود قبول مثل هذه القيادات .
االن فمن ال يـرى االعداد الهـائلة من الـفاسدين والـنهابـ واحلراميـة الذي تعلن
عــنـهم الــنــزاهـة وفـي مـســتــويـات مــخــتـلــفــة بـاحلــكم من وزراء ومــدراء عــامـون
ومحـافظـ ووكالء وزارات ومجـالس محـافظـات  فأنه يـقيـناً ال يـشعـر بخـطورة
ـسـتوى الـوطـني والـشـعبي  ومن االمـر وال يـدرك الـنتـائج الـتي سـتـفرزه عـلى ا
ـواقف ورؤى تـسامـحـيه  فـأنه يقـيـنـا يريـد الـذهاب يـتـعامل مع هـذه الـقـضايـا 
بالـبالد الى حافـة الهـاوية .  ويـعد  هـذا االنسـداد السـياسي  وتـقاطع وجـهات
الـنظـر في الرؤيـة لالزمة وعـدم معـاجلتهـا وحلـها مـرتبـطا بعـملـية الـتجـاسر على

الدولة وقوانينها وحقوق الشعب وتطلعاته في التغيير . 
لـقـد اصـبح لـزامـاً حتـديد اخملـرجـات لـكي ال تـذهب  الـبالد الى حـالـة االخـتـناق
ـمــكـنـات  وهـي اجـراء االنـتــخـابـات والـتـصــادم  وان احلـلــول لـيـست خــارج ا
وتعـديل الدستور وحكومة مقبولـة ضامنة لفترة محددة  ثم ليس
هنـاك قبوال مـجتمـعيا بـسياسـة كسر االرادات أو الـعبور
على جـهة والقبول بجهات أخرى  فالبالد بحاجة ماسة
ـصـلـحـة الـوطن  والـعـمل عـلى حتـقـيق الى الـتــنـازالت 

عبرة عن اإلرادة الشعبية ..  اخملرجات الوطنية ا
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كان العراق ومـا يزال بلـد احلضارات والـفنون مـنذ فجر الـتاريخ  ففي فن
ـوسـيـقـية الـغنـاء واالنـشـاد تـميـز الـعـراقـيـون بهـذا الـفن فـصـنـعوا اآلالت ا
بأنواعها الـوترية والهوائـية  والقيـثارة السومريـة و ابدع رجاله ونسائه في
فن الغناء والتلـح فكان فيه جنـوم المعة احتلت مكـانا رائعا في عالم الفن

 وفي ساحات الفنون اجلميلة األخرى.
ولم يقـتصـر الفن عـلى الغـناء فـقط فقـد كان لـلرسم بـصمـة واضحـة ورائعة
ليلي العطار عت اسمائهم جنوما في وسع السماء مثل فائق حسن  لرواد 

 خالد الرحال وعالء بشير وغيرهم ...
ـشـاهـيـر اصـحـاب اجلـداريـات اخلـالـدة والـتـمـائـيل والـنـصب والـنـحـاتـون ا
الرائـعـة الـتي حتـتل سـاحات بـغـداد واحملـافظـات كـجـداريـة الفـنـان اخلـالد
ـدينـة بغـداد ونصب جواد سـليم  ( مـلحـمـة الثـورة) والتي اصـبحـت رمزا 
اجلنـدي اجملـهـول ونـصب الـشهـيـد هي روائع خـالـدة تـشهـد لـلـفن الـعراقي

بالعظمة. 
ثـلـ ومؤلـف  ك ـسرحي فـله اعالمه الـعظـام من مـخرجـ و اما الـفن ا
وسـامي عبد احلـميد ويوسف حقي الشـبلي  ابراهيـم جالل وهاني هاني 
العاني  حـيث كان العـراق منذ اخلـمسيـنات وما بـعدها يزخـر بفن التـثميل
ـسارح في بغداد ـوسيقى والرسم والـنحت ويؤيد هـذا انتشار ا والغناء وا

واحملافظات .
ــمـثـلـون امـا بـعــد سـقـوط الــنـظـام وبـدء عــهـد االحـتـالل هُـجِـرَ الـفــنـانـون وا
ـطربـون وجلـأوا الى دول اخـرى طـلـبـا لالمـان حـيث نـشط الـبـعض مـنهم وا
ــسـلـسالت ــمـارسـة اعــمـالـهم الــفـنـيـة فـي مـجـال تـمــثـيل واخـراج ا هـنـاك 
التـلفـزيونـيـة بعـيدا عن بالدهم فـانـدثر الـعصـر الذهـبي لـلفـنون اجلـميـلة في
الـعـراق  ودخـل الـوطن في ســبـات األضـمــحالل الـفــني وتـرديه مـن جـمـيع

اجلهات.
..زوبـعة من التخـلف الثقافي فن يرثى له..اصوات وكلـمات يندى لـها اجلب
شـهـود هو واحلضـاري تـكـتسح الـسـاحـات ..وبطـلـهـا ا
ـال فـقط..والــذي طـغى وغــطى عـلى جــودة ونـوعـيـة ا
االعمال الفنـية الرصينـة اين انت يا عراق احلضارة
والفن  اين مـاضـيك التـلـيد ? فـهل سـيعـود لـعراقـنا

فنونه اجلميلة كما كان ?

بغداد
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ماب كـورنيش شط الـعرب قـرب تمـثال الـسياب وبـ قضـاء التـنومة في
ضفـته الـشرقـيـة التي حتـتـضن جامـعـة البـصرة  وبـاألمس الـذي مازال
يحتل يومي تشكلت هناك أولى خطوط لوحةٍ مازلت أبحث لها عن عنوان

 !!
صباحا كانت مجاميع الطالبـات والطالب بزيهم األنيق يصعدون العبارة
ـنصـة اخلـشـبيـة الـعـائـمة عـلى صـفـحـة ماء التـي تدعى (الـطـبـگه ) تـلك ا
النهر والتي تنتقل ب ضفتيه طوال اليوم لتوفر وسيلة نقل مجانية ماب
شطري بيت شعرٍ مطلعه السياب وعجزه عطر األرض الذي يتلقاك وانت

واسم !!  تطأ ارضاً تتشح باخلضرة في كل ا
وبـعيـدا الى أقـصى الـغـرب من تـلك الـلـوحـة  البـصـريـة  تـوفـر اجلـسور
العـمالقة بـتصـاميـمهـا الرائـعـة هنـا في منـطقـة خلـيج سان فـرانسـيسـكو
انتـقـاال سـريـعـا وعبـورا آمـنـا في عـدة نـقاط تـربط مـابـ ضـفـتي اخلـليج
ومدنه الـبراقة والـثريـة وتتـفاوت أطوال هـذه اجلسـور الفـخمـة لتصل الى
ـرور حتـتـها عـدة أميـال وبـارتـفـاعات شـاهـقـة تـتـيح للـبـواخـر الـتـجاريـة ا

بسهولة تامة .. 
وللـكثـير من هـذه اجلسـور بوابـات مرور خـاصة يـتم فيـها اسـتيـفاء مـبلغ

مادي لقاء خدمة العبور !! 
ومع الفارق الكبير ب الصورت فأن عبور النهر او اخلليج هو العنصر
شترك بيـنهما وقد يـكون هذا سببـا في إشعال ذاكرتي نحـو (الطبگة ) ا

في كل مرة أعبر فيها جسرا من هذه اجلسور !! 
العَبْارّة .. 

ا تكون بدائـية لكنها تـتناغم مع النهـر وكأنها نوتة ـة ور وسيلة نقل قد
مـوسـيــقـة تـكــمل مـعـزوفــة الـنـهـر األبــديـة أو هي لـون
ضمن لـوحـة رسمـتـها الـقـصائـد وحـفظـتـها الـذاكرة
والـعـيـون تـشــكـلت في ذاكـرتي مـبــكـرا وانـا أنـتـظـر
دوري لصـعـود الـطبـگـة واإلبـحـار الى قعـر قـصـيدة

عنوانها غريب على اخلليج !! 
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مذ بدأ الـزوار زحفهم الى كـربالء االباء  وأحد من يـدعي العلم واالعـتدال  راح يكرر
يـومـياً سـؤال يـبدو أن االجـابـة علـيه أرقـته  كونه رجـل علم  ويـحـمل لقب االسـتـاذية 
اشـتـرى شـهـادته من إحـدى دكـاكـ دول اجلـوار  تـقـرب وتـزلف وتـسـول عـلى أبـواب
نظومة ومن فـيها  مدعياً االصالح راد  فراح يهاجـم ا االحزاب االسالمية ولم يـنل ا
نـصـب . ويبـدو أن مـدعي الـعـلم  ـراد أو يـعتـلـي ا وداعـيـاً لـلـتـغـيـر  عـسى أن يـنـال ا
شي اذا ا الـناحب عـلى نظـام رحل  أرقته االجـابة عـلى ظاهرة الـزحف الى كربـالء  
اذا يُعّرض السائر نفسه للهالك حتت الشمس احملرقة ? ألم ينه سافـات ? و كل هذه ا
الـله سـبحـانه وتـعال عن إيـذاء الـنفـس ? أليـست الـصومـال أولى بـاالنفـاق من قـاصدي
كـربالء وقـد مـر عـلى الـواقـعة قـرابـة اربـعـة عـشر قـرنـاً من الـزمـان ? ألـيس في مـظـاهر
شي حـفاة مسـاس بالـكرامة االنـسانـية ? وأنا البـكاء واللـطم على الـصدور والـرؤس وا
استمع لسـيل التساؤالت التي أرقت اجلـاهل احلاقد الناصـبي األمي البعثي الصرخي
احلسني  بادرت بـسؤاله هل قرأت خبر إجازة احملكمة العليا االمريكية زواج األخوين
? فـأجاب لـكل مجـتمـع ثقـافة تـتنـاسب ومسـتوى تـطـوره  فثـقافـة اجملتـمع مرآته !!!! ثم
سألـته هل تعـلم أن هناك مـن يروج للـمثـليـة اجلنسـية في الـعراق ? فـقال نعم ومن أجل
ذلك راحت تُسـتحـدث اجلمـعيـات  وترد الـتـمويالت  وسـألته وهل قـرأت عن فئـة تعـبد
رأة ? فـأجاب نـعم وقـد فصّل عـبد الـبقـر في الهـنـد  وأخرى تـعبـد الـفأر وثـالثـة فـرج ا
ذاهب  ثـم بادرت بسـؤاله ما رأيك الـرزاق احلسـني في ذلك في موسـوعته لـالديان وا
ن يـحـرق مـاله بـصـاالت الـقـمـار والـرولـيت والـلـيـالي احلـمـراء ? فـأجـاب كلٍ بـسـلـوكه
ـسـيـر صـوب كـربـالء لم يـنـقـطع ولـو لـسـنـة مـقـتـنع !!!! واردفت بـسـؤالـه هل تـعـلم أن ا
واحدة من العام التالي الستشهاد احلس وحتى اليوم ? فأجاب ال علم لي بالتحديد 
فبادرت بسـؤاله ألم تسمع بقاصدي كربالء في زمن الديكـتاتور  وما كانوا يتعرضون
له من قتل واعتقـال وتعذيب  فأجاب قـطعاً سمعت وقرأت  ثم سـألت الفقيه العارف 
وهل سـمـعت بـانـتـفـاضـة صـفـر 1977 ومـا خــلّـفت من شـهـداء قـتالً بـالـرصـاص اثـنـاء

واجهة أو في معتقالت الديكتاتور ?  ا
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فـأجـاب نعم فـبـادرت بسـؤال استـنـكاري لم اسـمـعك تنـتقـد زواج االخـوين  ولم اسمع
منك نقداً للـترويج للمثلية في العراق  ولم اراك تنتقد تفشي ظاهرة االجتار باخملدرات
 ولم أر لك رأي باالجتار بالـبشر في بلدك  ولم اسمع لك نـقد وجثمان ملـكة بريطانيا
ـدة عشـرة أيـام  وتـعطـيل الـعـمل للـمـدة ذاتهـا في أرجـاء بـريطـانـيا يُـنـقل بـ االقالـيم 
العظمـى  ولم اسمع رأيك في ذرف الدموع عليهـا  ونشر أكاليل الورود في الشوارع
حـزناً عـلى رحـيـلهـا  ولم اسـمع مـنك نـقداً عن تـعـطـيل الدوام السـابـيع  في كل الـعالم
ـسيح  لـكـنني سـمـعتـك تنـقد وبـحـرقة تـعـطيل دوام ـناسـبـة مولـد الـسيـد ا ـسيـحي  ا

ناسبة الزيارة االربعينية .  ؤسسات الرسمية  ا
لقـد تأهـبت فضـائيـات واذاعات وقـنوات وصـفحـات  ومأجـورين ونواصب  وخـارج
ساس بالشعيرة التي ناصبـها حكام العصور السالفة عن الدين والطائفـة  من أجل ا
الـعـداء  فــرحـلـوا غــيـر مــأسـوف عـلــيـهم  وهي بــاقـيـة  بل هـي في وتـيـرة مــتـزايـدة 
احلشود تتـضاعف  واالعداد تتزايـد  والقاصدين من اخلارج تـتدافع  االموال تبذخ
 وعلـيـة القـوم تـتوافـد بـقصـد اخلـدمـة  رجل الدين يـوعض  الـكوادر الـطـبيـة تـطبب 
واجلهـد البـشـري الهـندسي يـتـزاحم  واحلافـز ذاتي والدافع نـفـسي  والقـصد اعالن
ـصيـبـة  وإمام الـزمـان  نعم الـنـاس على دين مـلـوكهم  نـاس تـقطع الـوالء لصـاحب ا
سـافات مـعلـنـة الوالء الى يـوم الدين  وجـحوش تـشوه وتـطعن وتُـحرّف دون ورع وال ا
ساس بالعرض والشرف والغاية  حشر الله الساع مرؤة  حتى وصل الطعن حد ا
صـيبـة  وحشر من نـاصبـهم العداء ـشاركـ مع صاحب ا والقـاصدين والـباذخ وا
واالة واالستـهداف ليستا وليـدة اليوم  لكنها رافقت وقصدهم بتشـويه مع سلفهم  فا
احلدث مـنذ سنـة الواقعـة  وستبقى قـائما حـتى تقوم الـساعة  وحـسبنـا استذكار من
عـزى كـعبـة للـقـاصدين  وقـبر من قـتل وذبح ونـحر وبـاع وغدر والى وعـادى فـمرقـد ا
اثــار مـنــسـيــة  ويـحــدثـونـك عن الـدالالت واالمــارات واالسـانــيـد  لــكن حــسـبــنـا إنــنـا
السـائرون عـلى درب سلـفنا  والـناس عـلى دين ملـوكهم  ولـكل معـتقـده ومثله ودربه 
وبـالقـطع أن طـريق احلق مـوحش مسـتـوحش ال يسـلـكه اال من اختـار الـفوز بـالـشفـاعة

والنصرة .
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عمان

- الـتـمسك بـثـقـافتـهم األصـلـية راغبـ
كي ال يـفـقدوا كل خـيـاراتـهم الـثـقـافـية
ويظـلـوا مـستـنـدين الى أسـاس ثـقافي
يضمن لهم التوازن واألمان النفسي.
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شكلـة الكبرى التـي تفاقم أسباب أن ا
وآثــار األنــفــصــال عن الــثــقـافــة الــتي
ـهـاجـر وجتبـر الـكـثـيرين أنـتقل لـهـا ا
مــنـــهم عــلى رفـــضــهـــا هــو األخــتالف
وروثة طي الثـقافت ا اجلذري ب 
ـوروثة عـاشة.فـالثـقـافة الـعراقـية ا وا
وكـمـا أثـبـتت كل األبـحـاث التي تـتسم
أجـريـتـهـا مع زمالئي وسـأنـشـرهـا في
بـجـمــاعـيـة فـرط تـصـلـبـيـة.أن الـكـتـاب
اجملتـمع الـعراقي مـجتـمع جـماعي من
الـدرجــة األولى يــكـاد يــلــغي فـردانــيـة
ــعـايــيـر ـتــاز  الـشــخص. كــمــا انه 
وتـقـالـيـد وأعـراف أجــتـمـاعـيـة كـثـيـرة
وشـــديـــدة ال يـــجـــري الــــتـــســـامح في
جتـــاوزهـــا بـــخـــاصـــة عــلـى صـــعـــيــد
اجلمـاعـات األوليـة(األسـرة والعـشـيرة
والـــطـــائـــفـــة..الخ). لـــقـــد عـــرضت في
الــكــتــاب جملــمـــوعــة واســعــة من تــلك
ـعـايـيــر الـسـلـوكـيــة والـتي ال يـتـسع ا
اجملـال لـذكـرهـا هـنـا. أمـا اجملـتـمـعـات
الـغـربـيـة فـهي مـجـتـمـعـات ذات ثـقـافة
ال تــشــكل فــيــهــا شــديــدة الــفــردانــيــة
اجلمـاعـات األوليـة أي أهـميـة. كـما أن
ــتـلك حـريـة واســعـة ومـرونـة الـفـرد 

ـــــعــــاش حلـــــاضـــــرهـم الــــثـــــقـــــافـي ا
ـنــفـصــلـ عن مــاضـيــهم الـثــقـافي وا
وروث بسـبب أبتعـادهم عنه وهؤالء ا
.وقــد وجـدت ــهــمــشــ يــســمــيــهم بــا
يدانية واألحداث السلوكية األبحاث ا
الــــتي تـــعــــرض لـــهــــا أفـــراد الــــفـــئـــة
) أنهم األكثر تعرضاً همش األخيرة(ا
ألحـتـمــاالت الـتـطـرف الـفــكـري بـسـبب
وهم األشـد شـعوراً ضيـاعـهم الـثقـافي
ـا يــســمى في عـلـم الـنــفس بـفــقـدان
األهـمــيـة(أي عــدم أهـمـيــتـهم فـي نـظـر
اآلخــرين وهــو شــعــور نــفـسـي مـؤذي
). هـــذا ال يــــعـــني عـــدم تـــعـــرض جـــداً
ــــنــــصــــهـــرون) الــــفــــئــــتــــ األولـى(ا
شاكل سـلوكية نـفصلـون)  والثانـية(ا
وثـقــافـيـة وأجــتـمـاعــيـة عـديــدة لـكـنه
يـعـني أن الــتـمـسك بـثــقـافـة مـا(سـواء
ـــــوروثــــة أو الــــتي يــــعــــيش كــــانت ا
فـيـهـا)يـسـاعـد كــثـيـراً في الـتـقـلـيل من
شـاكل األجـتمـاعـية والـنـفسـيـة التي ا
. ضـمن ـهـاجـرون عـمـومـاً يـواجـهـهـا ا
فــأن الـتــحــلــيل هــذا األطــار الــنــظــري
الــسـلــوكي لـلــمـهــاجــرين الـطــائـفــيـ
ــقــال يــشــيـر ــقـصــودين فـي هـذا ا وا
بـوضــوح أنـهـم يـقــعـون ضــمن الـفــئـة
ن لم ـــنــــفــــصـــلــــون) الــــثـــانــــيــــة (ا
يـســتـطــيــعـوا -بــأرادتـهم أو ألســبـاب
أخـرى- من أن يـنـدمـجـوا في الـثـقـافـة
التي أنتقلوا اليها فآثروا -مكره أو

culturation للـمـهـاجرين الى أربع
ـاط رئــيـسـيــة أعـتـمــاداً عـلى مـدى أ
تــقـــبل او رفض الـــثــقــافـــة اجلــديــدة
ومــدى الــتـــمــسك أو تــرك الـــثــقــافــة
األصـلـية لـلـمـهـاجـر. فـالـذين يـقـبـلون
ة الـثـقافـة اجلـديـدة ويـتـركـون الـقـد
أما الذين نصهرون في اجملتمع هم ا
ــوروثــة يــتـــمــســـكــون بــالـــثــقــافـــة ا
ويـرفـضـون الـثـقــافـة الـتي يـعـيـشـون

 . نفصل فيها فأسماهم با
والـذين يـتــقـبـلـون كل من الــثـقـافـتـ
ـــعـــاشــــة يـــســـمــــيـــهم ـــوروثــــة وا ا
وهم الـنـمط األقل عـرضةً ـتكـامـلـون ا
للمشاكل الفكرية والنفسية والثقافية
ألقـــامـــتـــهـم تـــوازن بـــ مـــاضـــيـــهم

وحاضرهم الثقافي.
أمـا الــفـئــة األخــيـرة فــهم الـرافــضـ

في اجلــزء األول  حتـــديــد مـــفــهــوم
ــذهب الــطــائــفــيــة وتــمــيــيــزهــا عن ا
ــكن أن يــتــبــنـاه أي الــفـقــهي الــذي 
ألنهـا تـمثـل منـظـومـة ثقـافـية شخـص
هويـاتيـة جمـاعيـة وليـست فرديـة يتم
من خاللــهــا احلــكم عــلـى األشــخـاص
واجلـماعـات والـثـقـافـات األخـرى. لـقد
وجــد عــلــمــاء نــفس األجــتــمــاع عــنــد
ــهـاجـرين في دراسـتـهم جملــتـمـعـات ا
أوربا وأمـريـكا مـنـذ تسـعـينـات الـقرن
هاجـرين يختلفون أن هؤالء ا اضي ا
ط تقبلهم للـثقافة اجلديدة التي في 
ا يعـيشـون فـيهـا ويعـانـون خاللهـا 
cultural  يسمى بالـصدمة الثـقافية
shock بــخـــاصــة لـــلــجـــيل األول من
ـــهـــاجـــرين .قـــسـم أحـــد الـــعـــلـــمــاء ا
ac- اط التكيف الثقافي اخملتص أ

ــعــايــيــر أكــبــر في الـــتــقــيــد بــتــلك ا
ـوجـودة هنـاك.بالـتالي األجتـماعـية ا
ـهـاجـرون-وبخـاصـة اجلـيل يـشـعـر ا
األول مـنهـم- بضـيـاع ثـقـافي نـتـيـجة
ـعايـير األجـتمـاعية عدم وجود ذات ا
الـــتي تـــربــوا عـــلــيـــهـــا وتــعـــودوهــا
وأرادوهـا ألبــنـائـهـم. ومـثـلــمـا يــلـجـأ
اء يـتـسرب من بـ يديه الذي يـرى ا
الى أحـكـام قبـضـته لـلـحـفـاظ عـلى ما
غاالة ـهاجـرون ا يـحاول ا تبـقى منه
في الـــتـــمـــسك بـــأطـــارهم الـــثـــقـــافي
ــرجـــعي الــذي نـــشــئــوا عـــلــيه( أي ا
اجلــمــاعــة). وألن الــدولــة الــعــراقــيـة
فشلت لألسف على مدار عقود طويلة
في بناء هوية ثـقافية جمـاعية تسمو
فضالً عن أن على العشـيرة والطـائفة
غـتـرب يـرفـضون(أو ال يـتـمكـنون) ا
من األنـدماج في الـثـقـافـة اجملتـمـعـية
اجلــــديــــدة فـــأن األطــــار الــــثـــقــــافي
ــــرجــــعـي الــــذي تــــتـم الــــعــــودة له ا
والــتــمــسك به هــو األطــار الــطـائــفي
بصـيغـته الهـوياتـية وليـس بصيـغته

ذهبية الفقهية. ا
ـهــاجــرين لم وألن ا من جــهــة أخــرى
يـعـودوا يـعـيـشــون في مـجـتـمـعـاتـهم
فـهم سـيـكـونـوا أحـرراً أكـثر األصـليـة
في التـعبـير عن طـائفيـتهم لـيس فقط
بل األهم من من باب حريتهم الفكرية
باب ما تمنحهم طـائفيتهم من شعور
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بغداد

االعـالمــــيـــــة مع تـــــوزيع الـــــكــــامــــرات
التلفزيونية على طول مسار الزائرين.
17- إعــتـــــــــمـاد خــطــة لـلــخــــــــدمـات
الـبـلـديـة حـسب احملـافـــــــظـات في رفع
الـنفــــــــايـات واخمللفـات عــــــدا اجلهد
اإلحتـــــــادي التي يفتــــــرض أن تكون
قدسة. دن ا في مراكز ومقــــــــتربات ا
18- تــنـظــيم دخـول وخــروج الـزائـرين
ــقــدســــــــــة بــشــكل دقــيق لــلـــمــراقــد ا

سار واحد دون تقاطع.  و
19- تــشــجــيع الـزائــرين وتــوجــيــهـهم
ـقدسـة ح اإلنـتهاء ـراقد ا ـغادرة ا
ــكـوث في مـن مـراسم الــزيــارة وعــدم ا
ـديـنـة لـتـخـفـيف الـضغـط على مـراكـز ا

دينة. مركز ا
20- تـخصيص أرقام هواتف للطوار

واسم الدينية. خاصة با
21- تــــوزيـع مــــنــــشــــورات إرشــــاديـــة
وتـوعـويـة تـثـقـيـفـيـة كـمـا في الـرسـائل

اإلعالمية.
كــمـا من الــضـرورة إعـتــمـاد احلــكـومـة
اإلحتـادية واحلـكومات احملـلية إعـتماد
خـطط تـطـويـر الـبـنى الـتحـتـيـة ومـنـها
الـــطــرق واجلــســور واإلســـتــثــمــار في
الـسياحة الـدينية وفق رؤيـة إقتصادية

واضحة.
الـله والـعـراق وشـعب الـعـراق والـوفاء
آلل الــبـيـت الـكــرام عـلــيـهـم الـسالم من

وراء القصد. 

الدينــــــية زمنـــــيا ومكــــــانيا.
3- تـشــكـيل هـيـأة دائـمـة تـلـحق بـهـيـأة
احلـج والعـمـرة إلدارة تـنـظـيم الـزيارات
مـن أطــراف مــتــعـــددة ذات الــعالقــة مع
ـــؤســـســات ذات تـــوزيع األدوار عـــلى ا

العالقة.
4- إعـتماد خطة لتطوير البنى التحتية
لـلمحـافظات الـتي فيهـا مراقد ومـقامات
مــقـدسـة وإعـتــمـاد جـدول زمـني واضح

مع متابعة التنفيذ.
5- إعـتماد جـدول زمني لتطـوير الطرق
واجلـــســور وتــأســـيس طــرق ســـريــعــة

دن مسار الزيارات. جديدة حول ا
6- تـنظيم اجلهد الشعبي التطوعي في
ـقدمة دعـما لـلجهـد الرسمي اخلـدمات ا
لــلــدوائــر ذات الــعالقــة بــالــتــعــاون مع
ـبادرات ـدنـي وا مـؤسـسـات اجملـتـمع ا
الــتــطــوعــيــة ووزارة الــشــبــاب ودائــرة

نظمات غير احلكومية. ا
7- اإلعـالن رســمـــيـــا عن جـــدول زمــني
مـحدد لطلب الـفــــــيزا وإستكـمالها قبل
 45يـــوم من مــوسم الـــزيــارات وتــكــون
نـــافــذة لـــثالثـــة أشــهـــر مــقـــابل رســوم

مالـــــية.
8- حتـــديـــد مـــوعـــد خـــروج الـــزائـــرين

الوافدين من اخلارج بسبعة أيام.
9- حتــديــد مـوعــد الــزيـارة قــبل وبــعـد
إســــبـــوع واحــــد من مــــوعـــد الــــزيـــارة
وإعـتبـاره زيارة تامـة وليس بـالضرورة

ــــدونــــ عــــلـى مــــواقع الــــتــــواصل وا
ا قـدمـوه من صور مـبـهرة اإلجـتـمـاعي 

في التغطية اإلعالمية . 
وحتــيـة كــبـيــرة مـفــعـمـة بــاحلب والـود
جلـميع الشعوب اإلسالمـية الذين كانوا
درة الـــزوار ومــحل غـــبــطـــة وفــرح رغم

احلزن الكبير.
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لـسـنـوات طويـلـة ومـنذ 2005 من خالل
ــراقــبـة تــنـامى عــدد الـزوار الــرصـد وا
بـشكل مـضاعف كـل سنة ومـوسم زيارة
كــمــا إن هــذه الــزيـارات تـــــقــدم فــيــهـا
مــخـتــلف اخلـدمــــــــات بـشـكـل تـطـوعي
شــعـبي ال حـاجـة لـتـــــــعـدادهـا ألنـهـا ال
تـعـد وال حتـصى وتـعـمـد عـلى مـبادرات

فردية.
كـما أعرف جيدا أن هنالك جلان رسمية
تـشكلت وقدمت توصـيات ورؤى ولكنها
بـــقت في األدراج ولـم يــتم تـــقــلـــيــبـــهــا
وتـصفح أوراقهـا لتصل إالـى القرار لذا
سـأتنـاول عمـلية الـتنـظيم واإلدارة على
شـــــكل نـــــقـــــاط وأطـــــلب مـن األخــــوات
ـهــتـمــ إضـافــة مـا واإلخــوة الـكــرام ا

ا فاتني.... يرونه مناسبا 
ــواسع 1- الــقــيــام بــتــحـلــيـل جـمــيع ا
راجـعـة والـتقـيـيم وتـأشـير الـديـنـيـة وا
ـؤسـســات احلـكـومـيـة اخلــلل في أداء ا

والقيام بالتقو القطاعي.
ــــواســــــم والــــزيــــارات 2- حتــــديـــــد ا

وفق خــطط وســيــاســات عـامــة قــابــلـة
للقياس.

كـما ال يفوتـني تقد الشـكر واإلمتنان
الى الـشـعب الـعـراقي الـكـبـيـر والـكر
عــلى مــا قــام به بــشــكل ال يــوصف في
ـظـاهـر ـوذج مـضـيئ وبـاهـر  تـقــد 
مالئـكـيـة تـتنـامى مع الـسـنـ وإرسال
رســالــة لإلنــســانــيــة جــمــعـاء بــأن من
ــــمـــكن أن نــــعـــيش مــــتـــجــــانـــســـ ا
مـتصاحل مع أنفسنا وحفظ احلقوق
والشـكر مـوصول اإلنـسانـية والـفرديـة
ــسـلــحـة الــبـطــلــة بـجــمـيع لــلـقــوات ا
ـشــاركـة قــطـعــات وأفـراد صــنـوفــهــا ا
ؤسساتي جلميع مؤسسات واجلـهد ا
الــدولـة وكــوادرهـا والــشـكــر مـوصـول
أيـضـا جلمـيع وسـائل اإلعالم في البث
ـبـاشر والـتغـطـية عـلى مـدار السـاعة ا

إبــتـداءا أن زيـارة أربـعـيــنـيـة احلـسـ
عــلـيه الـسالم هـي جتـديـد الـعــهـد مـعه
عـلـيـه الـسالم في الـسـيـر عـلى مـنـهـجه
وشـخـصـيا أعـتـبـرهـا رسـالة الـشـريف 
إحـتـجـاج الى كل ظـالم وفـاسـد يـلغ في
ـنـع احلـكـام أرواح وأمــوال الـنــاس و
خـدمـتهـا ومصـادرة حـقوقـها وحتـس
جـودة احلـيـاة وإقـامـة الـعـدل وإحـقـاق
ــصـطــلـحــات احلـديــثـة وبــا احلــقـوق 
ـســاواة وإحـتـرام حتــقـيق الـعــدالـة وا
حـــقــوق اإلنــســـان وســيــادة الـــقــانــون
وتــعـزيـز الــنـزاهـة ومــكـافـحــة الـفـسـاد
وحتـقــيق الـتـنـمـيـة والـتـوزيع الـعـادل
ـساءلـة واحملـاسـبـة وعدم وا لـلـمـوارد 
اإلفـالت من الـعـقـاب ومـشاركـة الـشـعب
واإلسـتمـاع لـلـشعب في صـنع احلـيـاة 
وإسـتـيـعاب مـطـالـباته واإلسـتـجـابة له

وعد احملدد تاريخيا. الزيارة في ا
10- إسـتـكـمـال مـطـار الـنـجف األشرف
ـــقـــدســـة وتـــوســــيع مـــطـــار كــــربالء ا

إلستيعاب الزائرين .
ــــنــــافــــذ احلــــدوديـــة 11- تــــوســــيع ا
وتـأثيثها وتزويدها باخلدمات الطارئة
من حـيث مـتـطلـبـات الدخـول واخلروج

والنقل.
12- تـنـظيم جـهد الـنـقل العـام لتـفويج

الزوار قبل وبعد الزيارة .
13- دعـم احملـــافــــظـــات ذات الــــعالقـــة
بـشكل مباشر ماليا وبشكل غير مباشر
بــقـيـة احملـافــــــــــظـات والـتــركـيـز عـلى
تطوير الطرق وإفتـــــــتاح طرق جديدة
مـن خالل مـــوازنــة تـــنـــمـــيـــة األقــالـــيم
ـراقبـة لتـحس وجتـهيـزها بـكامرات ا
جـــــــــــودة اخلــــــــــدمــــــــــات واألمـن وفـك

اإلختناقات.
14- تــنـــظــيم الــنــقل الــعــام واخلــاص
بـــشــكل دقـــيق وكل مـــحــافــظـــة حــسب
حــدودهــا اجلــغــرافــيــة مع اســتــخــدام
العجالت الرسمية ضمن حدود احملافة

عدا الدعم اإلحتادي.
15- تـنظيم الـسكن للـزائرين من خارج
الــعــراق بــإســتـحــداث فــنــادق جــديـدة

قدسة. دن ا خارج ا
16- تـــقـــوم شــبـــكـــة االعالم الـــعــراقي
وهـيأة االتصـاالت بتخـصيص قناة بث
مـباشر موحد جلميع فعاليات التغطية
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ثــــأريـــة تـــتــــعـــارض مع كـالم الـــله اوال
والــدسـتـور ثــانـيـا والــنـظـام الــقـانـوني
ي حلقوق الـعراقي ثـالثـا واالعالن العـا
االنـسـان رابعـا  ووثيـقة الـعهـد الدولي

للحقوق خامسا  وغير ذلك .
بــصــفــتي احــتــقــر الـسـالح الـذي يــرفع
بـــوجـه ابن جـــلـــدتي" ابـن بـــلــدي اوال 
وابـن عــروبــتـي ثــانـــيــا وشـــريــكي في
الــعــقـيــدة الـســمــاويـة (االسـالم) ثـالــثـا
ولـيس ابن اجلـلـدة الـيـوم "ابن مـذهبي"
ولـم امـــتــــلك ذلك الــــسالح يــــومـــا عـــدا

درعة والبندقية في سوح الشرف . ا
قـــاتـــلـت بـــقـــلـــمي فـــقـط االحـــتالل وكل
مــفـرزاته وقـاتــلت اي نـفــوذ اجـنـبي في
الـــعـــراق  والــظـــلم بـــكــافـــة اشـــكــاله .
وبــجـمـيـع الـطـرق ومــنـهـا الــلـجـوء الى
الـقـضـاء كـرجل قـانـون  وأخـيـرا جلـأت
الى احملـكـمة االحتـاديـة العـليـا بـقضـية
خـسـرتـهـا  وسـأوضح الحـقا كـيف اني
لعلمي تواضع  كـنت محقا بها برأيي ا
ان كـل من هـو حتت سـلــطـة الـقـانـون ال
قـدسية له فالقدسيـة للقانون فقط وقبله

الدستور.
نـشرت قـبل ايام بأن احملـكمـة االحتادية

فـلم يـكـن لألمـام ان يـقـول غيـر مـا قـاله
َ مِنْ ــبِيُّ أَوْلَـى بِــالْـــمُـــؤْمِــنِـــ ربـه ((الــنـَّ
أَنْـــــفُــــسِـــــهِـمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّـــــهَــــاتُـــــهُمْ ))

{األحزاب:6).
كـيف تـعـامـل سـيـاسـيـو مـا بـعد 2003
ن حــاولـوا تــصـويــر ان عـلـيــا لـيس
سلـم بل لهم فقط حاشاه مـلكا لكل ا

?? كيف تعاملوا مع "اآلخر" .
1- قــــتل 2- اقــــصـــاء3- تــــهــــمـــيش-4
مــــــخـــــبــــــريـن ســـــريــــــ وســــــجـــــون
حوتية.5جتويع .6تهجير.7اذى نفسي
وجـسدي.8 سـب وشتم وقذف .9 فصل
10. جــــــــــمـــــــــــاعـي مـن اخلــــــــــدمــــــــــة 

دعـونـا نـتـخيل حـالـة الـبـناء والـتـغـيـير
ابـان حرب البسـوس ومستوى الـتنمية
واألمـن خاللـــهـــا : هل حـــصل شيء من
ذلـك ?? ام ان هـــنـــاك عـــقـــود من الـــزمن
جـرت فـيـها الـدمـاء .. ما هي الـنـتائج??
فـــقط اراقـــة دمـــاء لــيـــبـــرد دم (كـــلــيب)
ويـرتاح في قـبره  وال اعتـقد انه ارتاح
ألن نـصف الضـحايـا كانـوا من اهله . .
كــان ذلك في الــعــهــود الـغــابــرة .. جـاء
االسـالم وأسس السـتـراتـيـجـيـة جـديدة
تـــمــثـــلت بــأن نـــبي مــرسـل (ص) عــقــد
صــلــحــا مع عــبــدة االصــنــام من قــومه
والــذين أذاقــوه مــر الـعــذاب وأصــنـاف
ـجـرد فـتح مـكـة احلـرب الـنـفـسـيـة  و
قــال "من دخـل بــيت ابي ســفــيــان فــهـو
آمـن" وكـان ألبي ســفـيــان وأبـنه حــصـة
االسـد من الـغـنـائم في اول معـركـة بـعد
ــعـركـة الـتي بـقى " تـلك ا الــفـتح "حـنـ
فـيـهـا مع الـنـبي ( (10رجـال فـقط ثـالثة
مــنـهـم ابـنــاء ابي لـهـب الـذي تــبت يـده
وانــتـصـر واوصل االسـالم الى مـديـنـة
لـيـون في فـرنـسـا بـدون هـمـرات .. وفي
مـعاركه قـبل الفـتح كان يـستدين االدرع
دينة التي وضع والـسيوف من يهـود ا
ـا يـؤمن بـنـاء وثـيــقـتـهـا "دسـتـورهـا" 
" يـلقي االسالم ونـشـر رسالـته "للـعـا
مـحـاضرة لـلنـساء حتـضرهـا هنـد التي
قـلـعت قـلب سـيـدنـا احلـمـزة (ع) لـيـقول
لــهــا "هــنــد آكــلــة الــكــبــود" وتــســتــمــر
احملــاضــرة .. نــعم ســيـداتـي سـادتي ..
اكـلت كـبد عـمه الـعظـيم والـعظـمـة لله 

فيصبح من يدخل دارها آمن.
Èdš« W UŠ

لـنقفز الى حالة اخرى وهي انه  أسر
ابـن ملـجـم من لـدن سـيدنـا احلـسن (ع)
وهـــو الــــذي شق رأس االمـــام عـــلي(ع)
بـــســيــفـه اثــنــاء صـالته  وكــان األمــام
يـعـاني من وجـع قـاتل  اعـطاه احلـسن
شــربـــة لــ .. تــنـــاول الــقــلــيـل مــنــهــا
واعــادهـا الى  احلـسن قـائال له " اعـطه
ألسـيـرك " يقـصـد به ابن ملـجم الـقاتل "
.!!! هــذا حـصل فـي وقت لم يـكـن هـنـاك
فــيه مــجـلـس قـضــاء اعـلـى  وال هـيــئـة
مـصـاحلـة "وطنـيـة" وال جلـنة الـتـعايش
ـكـتب ــرتـبـطــة  والــسـلم اجملـتــمـعي ا
ـي حلـــقـــوق رئــــيس وال االعالن الــــعـــا

االنسان  وال دساتير.
هــكـذا تــعـامل ابن ابي طــالب (ع) لـيس
مـع "اآلخـر" بل مع قـاتــله  امـا اآلخـر ..
خـصومه فقصة "اجلمل " معروفة حيث
بــعــد انــتـصــاره جــاء الى زوجــة نــبـيه
لـيقول لها : كيف رأيت قـتالنا " يا أمنا"

تـقـنيـنـها وهـو : ان هـناك اكـثر من 100
تـعريف لألمن احدها بكلمت انه "حالة
رضـى" فــــهـل ان اآلخــــر راض  وهل ان
ـكـون االكـبـر او االصـغـر راضـيـان عن ا
مـا جـرى ويـجـري من مـآسـي مـخـجـلة 
ـقـيـتـة الـتي وهل ان دوامـة الـكـراهـيـة ا
تـــشـــدنــا الـى اخلــلـف دومــا افـــضل من
ــصـاحلــة الــتي حـقــقـهــا شــعـبــنـا في ا
كـردسـتـان الـعـراق لـسـبب واحـد بـسيط
ـــاضي خـــلـــفـــهم  وهـــو انـــهـم رمـــوا ا
واجتــهــوا الـى األمــام  وســيــاســيــونـا
ستقـبل خلفهم وبـعض مثقـفينا رمـوا ا
ـــاضي يــنـــبــشــون واجتــــــــــهــوا الى ا

قبوره . . 
ســــــؤال اضــــــافي هـل ان من يــــــحــــــمل
الـكـراهـيـة والـثأر أليـتـام فـدائـيـو صدام
يـحمل نفس الكراهية أليتام قتلة شباب
تــشـرين االبـطــال  ام لـقـتـلــة اهـلـنـا في
ـنطـقة الـزركة والـصقالويـة والرزازة وا

اخلضراء ???
خــلف اولــئك وخــلف هــؤالء مـواطــنـون
حتـميـهم الدولـة كمـا حمت خلف داعش
" مـخيم الـهول " ويـحمـيهم شـعبـهم كله
.. تـبـا لـلـكـراهـيـة والـثـأر .. عـاش احلب

العراقي االصيل اخلالد .

حق مـن حقوقهم غالوا كثيرا في النقد
الـالذع والـــسـب والـــشـــتـم  ورغم اني
غــيـر مـتــفـرغ اجــبت بـصـبــر واحـتـرام
لـــلـــجــمـــيع اال ان ذلـك لم يـــنــفـع ولــكم

اذج .
W¹bŽUIð Vð«Ë—

يـتاماهم ام يتـامى من قطعت رؤوسهم
... ذولــة  تـــريــدلــهم رواتب تــقــاعــديــة
لــقــتــلــهم الــعــراقــيــ ..اي انــســانــيـة
تـتـحـدث عـنـهـا تـطـالب بـاعـطاء رواتب
الى مـجـرمـ قـتلـة سـفـاكي دماء .. اذا
تـريد رواتب لألبناء علـى شنو انطيهم
رواتـب ? عــــــلى ذنــــــوب ابــــــهــــــاتــــــهم
ـشــعـولـ بـنـار ونـفط لـو عـلى شـنـو ا
..انـعل ابو الـوكت اللي يخـلي البعـثية
ــفــروض يـــتــحــدثــون بـــصــوت عــال ا
يـخلـون رؤوسهم بـالتـراب كاألنـعام بل
اضـل سبيال .. الـبعث وكل من يـتحدث
ـــا هـــو مـــجـــرم .. عـــنـه وعن ازالمه ا
كـروب وطـني شلـون يـروج فيه لـلـبعث

وللمجرم .
ال تـعـلـيق عـلى كل مـا جـاء في اعاله ..
ـوقرة احلـكم لـكم ولالحتاديـة الـعلـيا ا
.. ولـكن اخـتـتم بـسـؤال لكـل من ساهم
في رسـم ثـقــافــة الـكــراهــيـة والــثـأر او

الـعـلـيا وافـقت عـلى قـبول طـعن مـوكلي
ـادة (6) بـدسـتـوريـة الـبـنـد رابـعـا من ا
من قــانـون الــهـيــئـة الـوطــنـيــة الـعــلـيـا
ــنع فـدائـيـو لــلـمـسـاءلــة والـعـدالـة (( 
صـــدام من ايـــة حــقـــوق تــقـــاعــديــة )) 
.. هـل في ذلك خلل بـربـكم ?? خصـوصا
وانـي ذكــرت ان االمــر يــتـــعــلق بــأرامل
وأيــتـام ال يـعـرفــون شـيـئــا عن فـدائـيـو
ـالـكي  ولـذلك فـقـد صـدام ام فــدائـيـو ا
حـظـر الـنـظـام الـقـانـوني الـعـراقـي حلد
ـعــاش الـتـقـاعـدي ألي اآلن الــتالعب بـا
كـان فالذي يحكم باإلعدام يؤول تقاعده
الى خــلـفه وعـنـدمـا يـعـفى يـعـود راتـبه
الـيه .. لسـبب اولـهما ان راتـبه متاتي
من امـانات امنها لدى الـدولة "توقيفات
تــقـاعـديـة" والــدول ال تـخـون امــانـاتـهـا
والــثــانــيــة ان الــله جل جاللـه قـال " اال
تـــزر وازرة وزر اخــرى" وهـم اخلــلف ..
صــدق الـله الـعـظــيم وكـذب الـثـأريـون .
صــدق الــدسـتــور والــنــظـام الــقــانـوني
ـــشـــرعــــون الـــذين الــــعـــراقي وكــــذب ا
يـرفعون ابديهم للتصويت والنقال على

آذانهم .
كــــانت مـــعــــظم الــــردود عـــلـى نـــشـــري
انـسانـية رائـعة  وهـناك الـبعض وهذا

d¼UA « o U)« b³Ž 
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ــعـهــود لـســقـوط األمــطـار مع الـتــزامن ا
شـحــة لــيــست مــعــلــومـة فــعال إن كــانت
ســـتـــســـتـــمـــر أم هــو نـــوع من االنـــقالب
ــنـــاخي أو االضـــطــراب الـــذي يـــســبق ا
االنـقالب وال أظن أن هنالك قدرة حـقيقية
عـلى حتديد مـدة زمنـية لهـذا األمر فدول
ـنـبع نــفـسـهـا تــتـعـرض مع خــزانـاتـهـا ا
الـطــبـيــعـيــة من بــحـيــرات ويـنــابـيع إلى
اجلـفــاف والـشــحـة وقــد نـوهت إلى ذلك

في مقاالت سابقة.
W×K  …—Ëd{

راشنة في مياه ـياه ال تعني ا إن إدارة ا
اإلرواء فـــــقط فـــــهـــــذه إدارة ري ألراضي
ـيـاه وهي جـزء من إدارة مـتـشـاركـة في ا
ــشــاريع; بــيـد أن ـيــاه فـي الـتــشــغــيل  ا
ـيـاه هـو االسـتراتـيـجـية ـعـني بإدارة ا ا
ــتـغــيـرات الـتي تــبـنى فــيـهــا مـعــاجلـة ا
الـقادمـة ومـرونة هـذه االستـراتـيجـية في
مـساحـة التـكتـيك أثنـاء تنـفيـذها وهذا ال
يــأتي مـن خالل نــظـــرة تــركــز عـــلى هــذا
اجلـانب أو ذاك كـلـمـا ظـهـرت مـخاطـر بل
يـجب أال تظهر هـذه اخملاطر إال كأعراض

مرض عند من تلقى التلقيح ضده
WO U*« WÐU d « d¹dIð

عـلى الرغم من توجه التقـرير باللوم على
مــعــدي الــتــقـاريــر الــوصــفـيــة لــلــحـاالت
اخلـطيـرة في الـتـصحـر واألرقـام اخمليـفة
حـقا لكن الـتقريـر نفسه كـان وصفيا ولم
يـتــجه إلى عــنـصــر مــهم في الــتـخــطـيط
لـلمـعـاجلة إال بـاستـنـتاجـات مـهمـة ولكن
ــائــيـة ــوارد ا بال كــيف حتــقــقه وزارة ا
بــالــذات فــهــذه الــوزارة ال يــتــضح لــهــا
تـصـويـبـات أو دعم حـقـيـقي أو أعـانـتـهـا

حــركــة في مـــحــور األرض عــلى أزمــنــة
مـتعـددة لم يعـرف العـلمـاء سبـبهـا لكن
الـشــديـد في اثـر الــزالزل هـذه تـأثــيـرهـا
على تصدع اجلبال اجلليدية في القطب
اجلـــنـــوبي والشك أن هـــنـــالك أثـــرا في
القطب الشمالي ومن هنا يأتي التغيير
ـنـاخي "احملـتـمل" مـبـررا وبـتعـاظم مع ا
تـسـجيل زيـادة مـهمـة رغم صـغر رقـمـها
فـي ســـــــــرعــــــــة دوران األرض ولـــــــــيس
بـالـضـرورة أن التـغـيـيـر يـعـني اجلـفاف
توسط بل قد يعني في الـعراق وشرق ا
اضـطـرابـات لـزمن مـا ثم اسـتـقـرار عـلى
فـيــضـانـات أو جــفـاف ال أظن أن اجلـزم
في احــد االجتـاهــات مـسـتــحـسن ودول
ـنـطــقـة تـخـمن بال دراسـات ذات رؤيـة ا
ـنـهـج مـا أو لـهـا حـقـيــقـيـة أو الــتـزام 
اجلـرأة على تـنـفيـد إصالحات ضـرورية
ـة وال إرادة واضــحـة تــظـهـر بل ال عــز

حقيقة كل هذا.
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هـــنـــالك فـي احلــقـــيـــقـــة اضــطـــراب في

مقدمات لم يرافقها تكيّف للظرف
ـنطقـة عمومـا والعراق ـياه في ا وضع ا
ـــنــطـــقـــة يــحـــتــاج إلـى عــمل جـــزء من ا
وتـخـطـيط ولـيس مـعـاجلـة طـوار فـمـا
ــا هــو إنــذار يــحــصل لــيس طــارئــا وإ
لـــتـــغــيـــيــر مـــنـــاخي انــدمـج مع الــدورة
ـنـاخــيـة لـلــجـفـاف والــرطـوبـة زمــنـيـا ا
االسـتعداد مطلوبا من األمس وليس غدا
أو الـيــوم بل مـنــذ ثــمـانــيـة عــشـر عــامـا
عـندما بـدأت الفجـوة تتسع بـ الصيف
وأخـذت أمــطـار اخلــريف تــخـتــفي حـتى

. قبل هذا ببضع سن
فـي عـــام  1964ســــجل زلــــزال أالســــكــــا
الـعــظـيم ثم في عـام  2004ســجل زلـزال
إنــدونـيــسـيــا الــبـالغ  9,2عــلى مـقــيـاس
رخـتــر أعــقـبـه تـســونــامي رهـيـب شـكل
صـدمة لم تلبث إال أن تضعف أمام زلزال
(تـوهـوكو الـعـظيم) وتـسـونامي الـيـابان
في آذار  2011والــذي لــوحظ عــلى اثـره
حـركة في الكـتلـة اجلليـدية بل في اجلزر
الـيــابـانـيــة بـانـحــراف واضح وسـجـلت

يـبني خـططا أو كـوادر أو يحـلل مشاكل
حـقيقيـة أو يتخـذ قرار فكل شيء مؤجل
ومــحــول وهــذا احلـــال في دول الــعــالم
الـثــالث كـمــا كـان يـســمى ظـاهــرة لـهـذا
ـشــاكل وتـعــجـز عن تـراهــا تـغــرق في ا
مـواجـهـتـهـا وتـشـعـر بـالـغـثـيـان عـنـدمـا

يتحدث مسؤول عن العالج.
كن حـلها بسهولة األمـور متفاقمة وال 
هـذا إن تـولــدت إرادة حل لـتـشـكل رؤيـة
فـهذه األمور حتـتاج سنـ لتثـمر ونحن

شاكل البيئية في منحدر ا
مـا شــخــصه تــقـريــر الــرقـابــة ــــــ الـذي
سـاتـرك حتـلـيـله آلخـرين ـــــــ وفي فـقـرة
نـبذة عن التـقريـر أراه يحمل في الـنقاط
الـثالث األخــيــرة مـخــتـصــر لــتـفــاصـيل
كــــثـــيـــرة مــــهم حــــلـــهـــا أمــــا مـــا ذهب
بـاســتـنـتــاجـات وصــفـيــة وحـلــول فـهـو
يـفتقـر إلى اآلليـات وخطط عالجيـة لعله
ــقـال ومــقــاالت سـابــقـة من خالل هــذا ا
كـتبـتـها عن فـضـاءات التـكامل في إدارة
ـــائـــيــة وعـن ســد الـــنـــهـــضــة ـــوارد ا ا
وغـيـرهــا تـكــون احـد الـروافــد لـتـكــمـلـة
مـنظومة حل مخطط لها وليس كرد فعل
ـوارد عــلى الـواقع وتــوقع من وزارة كـا
ـائية أن تنـجزه وهي حتتاج إلى رؤى ا
ولـيس رؤيـة وحتتـاج إلى تـخصـيـصات
ـكن أن لـبــنـاء هــكـذا صــروح عـلــمـيــة 
تــتــشـــارك مع دول اجلــوار في حل ازمه

تعترضنا معا شئنا أم أبينا.
البــــد أن نـــــفــــهم األمــــر لـــــيس مــــواقف
ـا مـشكـلـتـنا سـيـاسيـة أو عـسـكريـة وإ
ــيــاه فــنــيـة كـمــا هي مــعــظم مــشــاكل ا

إدارية.

بـاخلـطة والـرؤيـة والوزارة تـتـحدث عن
خـطط لشركـات اجنبـيه لعشـرات السن
ولـغـايـة  2050كـطــمـوح قـادم وهي بـهـا
مـراكز دراسـات تقلـيديـة وظيـفيـة حتتاج
تـعريفا لـلمهام وتـوسيع تفـعيلهـا لتكون
مـــراكــز دراســات حــقـــيــقــيــة تـــســتــعــ
ـكن أن تـولـد كـوادر بـاخلـبــرات والـتي 
قـادرة عــلى الـتــنـفــيـد بــشـجــاعـة لــرؤيـة

واضحة والتزام حقيقي.
إن مـراكـز الـدراسـات لـيـست زوايـا راحة
ـا هي خاليـا نحل تـضع الـفرضـيات وإ
وتـرسم اخلطط والبدائل وتدرب الكوادر
إداريـا وفـنـيـا وتـؤهـلـهم لـيـكـونـوا قـادة
ـا أجنزته تلك ـستـحدثات  يـواجهون ا
ـراكز وحتديثـات خططهـا لكن السؤال ا
الـذي يـنـبـغي أن يـكـون مـقـدمـة إلنـصاف
مـطــلــوب هل الـوضع فـي الـبــلـد يــسـمح
بـهـذا ومـا يــجـري فـعال من مـحـاصـصـة
ومـا يـترتب عـلـيـهـا وهل ستـكـون هـنالك
أجـواء صـحــيـة لـلــبـذل والـتـضــحـيـة من
اخملــتـــصـــ وهل ســـيـــاتي الـــشـــخص
نـاسب أم يأتيك كل ـكان ا ـناسب في ا ا
يـحـمل فـكــرة تـقـلـيـديـة يــنـشـغل بـهـا وال
يــوجــد من يـــصــوب له تــلـك الــفــكــرة أو
يـصـوب مـسـاره هـذا أصال إن كـان لديه
فـكـرة ومشـروع سـواء كـان في جانب من
ـشكـلة أو طـوبـاويا ال يـسمن وال يـغني ا

من جوع.
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ـشـكلـة اذًا حـلـها يـسـبـقـها والـتـسـفيه ا
لـلراي وإبـعاد الكـوادر التي حتـمل العلم
والـتي تـمتـاز بـاالستـقاللـية أمـام تـقريب
ـطيـعة لن نـفذة ا الـكوادر الـتكـنوقـراط ا
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أدت حكمة حتر الـنشاطات اخلالفية التي دعا لها سماحة السيد مقتدى الصدر إلى
احلـفـاظ على حـرمـة شهـر مـحرم احلـرام كـما فـسحـت اجملال أمـام اتـصاالت واسـعة
للحفاظ على الـتهدئة التي ابتدأها السيد مقتدى وتعـميقها بالبحث عن حلول تستقطب

كل األطراف في محصلة إيجابية.
وفي هـذا السـيـاق وكمـا تـداولته وسـائل مـتعـددة فأن األطـراف الـكردسـتـانيـة اجتهت
نحو د. لطيف رشـيد مرشحاً لـرئاسة الدولة وهي خـطوة كنت منذ الـبداية قد حتدثت
ـكن لهذه اخلطوة أن بشأنهـا في موضوع نشرتـه بعنوان "لطـيف رشيد هو احلل". و
تـنـتـزع عـائـقاً مـن العـوائق الـرئـيـسـة بـشـأن الـتـقـدم نحـو اسـتـكـمـال مـؤسـسـات الـدولة
كن الـقـفز نـحـو تـشكـيل حـكومـة سـواء أكانت الدسـتـورية فـبـدون رئيس مـنـتـخب ال 
حـكومـة كامـلة الصالحـيات لـسنـوات أربع أو حكومـة انتـقالـية تمـهد إلجـراء انتـخابات
جديـدة بـعـد أن فشـلت الـقـوى السـيـاسـية في االتـفـاق عـلى مـرشح أغلـبـيـة أو مرشح
ـقراطـية وجمع من الـتشريـني دنـية الد توافق وهـو ما يرفـضه السيـد ومعه الـقوى ا

وبعض الكرد.
WOÝUOÝ ·«dÞ«

الـدولـة فـي كل األحـوال بــحـاجـة إلـى رئـيس يــحـمي الـدســتـور ويــسـعى لــلـتــقـريب بـ
نـجزات والبناء عليها األطراف السياسيـة لضمان محصلة حتـقق مساراً بناء حلماية ا
طالبة باإلصالح في مسار يلبي طـموحات انتفاضة تـشرين والصدري وبقيـة القوى ا
ستـجد ورئاسة د. ـوقف الكردستـاني ا كن البـناء على ا نـطلق  والـتغييـر. ومن هذا ا

رتقبة. لطيف رشيد ا
وفي هذا اخلصـوص وكي ال يبدو أن االتفاق على تولي د. لـطيف رشيد رئاسة الدولة
نـبر منـاورة في مـواجهـة التـيـار الصـدري وبـقيـة قـوى التـغـييـر فـأنني أدعـو من هـذا ا
الـسـيـد لــطـيف رشـيــد الـذي عـرف عـنـه قـربه الـوثــيق من نـهج الــرئـيس الـراحل جالل
ــزيـد من طــالـبــاني في تـقــريب كل األطــراف بـاجتــاه جتـنــيب الــسـاحــة الـســيـاســيـة ا
التـوتـرات إلى تـوضـيح مـوقفـه من القـضـايـا األسـاسيـة وفي مـقـدمـتـها قـبل كل شيء
كـيفـيـة حشـد كل األطـراف لإلصالح وضـمان درجـة عـاليـة من الـشفـافـية في مـعـاجلة
واطنة والـكفاءة في تكلـيف الدرجات اخلاصة بدءاً ملف الفساد وضـمان تسييـد قيم ا
ـدراء الـعــامـ بـجـانب ضــرورة تـعـجـيل مــراجـعـة عـاجــلـة لـسـلم من الـوزراء وحــتى ا
الـرواتب وتقـليص الـهوة "الـسحـيقـة" ب رواتـب الدرجـات اخلاصـة وامتـيازاتـها وبـقية
ـالية وقـوانينـها لوقف الـفساد ومـساءلة وظـف وتنـشيط عمل الـرقابة ا عباد الـله من ا

ال العام وإدارة الدولة سواء بقصد أو لعدم الكفاءة. كل من أساء التصرف با
إن مـثل هذه اخلـطوة جتـعل ترشـيح د. رشـيد جـزءاً من احلل وليس جـزءاً من مواجـهة
ـطـالـبة قـد يـتـصورهـا الـبـعض لـتـخـطي الـتيـار الـصـدري والـتـشريـنـيـ وبـقـية الـقـوى ا

باإلصالح بغض النظر عن تفاصيل أهداف كل من هذه األطراف.
ـسـانــدة لالتـفـاق الـكـردسـتـاني ضـمـنـهـا ـنـاسب لـكل األطـراف ا كـمـا قــد يـكـون من ا
مـكونـات اإلطـار احلرص عـلى الـتواصـل العـلـني الشـفـاف مع التـيـار الصـدري بـشأن
مـرشح رئاسة مـجلس الوزراء ولن يـكون انتقـاصاً للـسيد مـحمد شـياع السوداني أو
قـتـدى في الـدعوة إلى د. حيـدر الـعـبادي الـتـواصل الـشخـصي الـعـلني مـع السـيـد ا
ـرشح لرئـاسة منـهـاج عمل حـكـومي مشـفـوع ببـرنـامج عمل مـحـدد زمنـيـاً كي يكـون ا

احلكومة هو مرشح األغلبية وليس مرشح التوافق األعرج الذي جرنا للكوارث.
إن مـا يقدم علـيه السادة لطـيف رشيد وحـيدر العبـادي ومحمـد شياع السـوداني وبقية
الـشخصيـات السياسـية قد يـكون اجلسر الـذي يخفف احلـساسيات ويـكون النواة أو
الـنـوية األقـوى التـي تعـجل في تعـمـيق التـهـدئة وفـسح اجملـال خلطـوات اإلصالح على

طريق التغيير اجلدي بعيداً عن حالة التصعيد والتوتر التي سادت قبل محرم...
ترى هل تكون لدى سيـاسيينا القدرة على تخطي اجلمود والشخصنة والكبرياء البعيد
صـلـحـة الـعـامة وهي احلـالـة الـتي اسـتـطاع عن مـفـاهـيم العـمل الـسـيـاسي وتـغـليـب ا
الـلـبـنـانـيـون مـراراً حتـقـيـقـهـا لـكن بـفـضل تـدخل إطـراف "دفـعت" لـلـجـمـيع فـهل نـحن
قـادرون عـلى "دفع" أنــفـسـنـا بــاحلـرص عـلى خـيــراتـنـا وتـوجــيـهـهـا من أجل مــسـتـقـبل
ستقبل األجيال في عصر تتـضاءل فيه تدريجياً مع تقدم التكنولوجيا قيمة النفط في ا
نـظور فيـما تشح مـياه نهـري دجلة والـفرات وروافدهـما من تركـيا وإيران ويـتعسف ا

ناخي فوق هذا بحرمان العراق من األمطار... التغير ا
ياه والسياسة بداية احلل..وعسى تمرس في تقنـيات ا قد يكون لطـيف رشيد اخلبير ا
ـبادرات مـسؤولة من ـكن البـناء عـليـها  أن يـكون في ظل تـهدئـة السـيد مـقتـدى التي 
بقية األطراف بـداية اإلصالح نحو تغيير حقيقي في عملية سياسية مشوهة أحلقت كل

ستقبل العراق...عسى !? الضرر 
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بغداد

باألمان واألهـميـة كونـهم ينـتمون الى
جمـاعة أولـيـة متـماسـكة لـهـا ثقـافنـها
ـــادي وطــــقـــوســـهــــا وحـــضــــورهـــا ا
فـكــلـمـا قل شـعـور والـنـفـسـي. عـلـمـيـاً
ـغتـرب هنا) بـاألهمـية واألمان الفرد(ا
كـلمـا أبـدى مـستـويـات أعلى النـفـسي
من الـــتــمـــسك بـــاجلـــمــاعـــة من خالل
أظــهــار سـلــوكــيــات(طــائـفــيــة) تــؤكـد
ـكن فهم أنتـماءه لـلجـمـاعة. من هـنا 
ـسـتــوى الـعـالي من الــطـائـفـيـة هـذا ا
ـــهـــاجـــرون الــــتي يـــعـــبــــر عـــنـــهــــا ا
عـادلة وليس العراقـيون(علـى طرفي ا

طرفاً واحداً فقط). 
بقي أن أشير أنني هنا أفسر وال أنقد
اخلـــيـــارات الــثـــقـــافـــيــة والـــديـــنـــيــة
للـمهـاجرين. كـما أني أعـرف كثـير من
ن تـمكـنوا من غـتربـ العـراقـي  ا
أقـامــة تــوازن رائع بــ األنــدمـاج مع
اجملتـمـعات اجلـديـدة واحملافـظـة على
ـتـكـامل). ـوروثــة (الـنـمط ا الـثـقـافـة ا
كما أني كـباحث مـطلع عـلى األبحاث
ـعــوقـات الـكـثـيـرة الـتي أشـارت الى ا
الـتي تـضـعـهــا اجملـتـمـعـات الـتي تـتم
ــهـــاجــرين الــهـــجــرة لـــهــا فـي وجه ا
ـعـامـلـة غـيــر الـعـادلـة لـهم من قـبل وا
ـا بــعض اجملــمـوعــات الــســكـانــيــة 
يــجـــعــلـــهم يــنـــكــفــأون عـــلى ذواتــهم
مؤسـسـ مجـتـمعـات مـغلـقة تـتـشبث

اضي وترفض احلاضر. با
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ـدرب الـذين يـحــضـون بـاهــتـمـام ا
ــقــدور الـفــريق عــلى ان يــصــبح 
تـقد نـفسه مـن البـداية وان يـقدم
وسم على أ وجه عبـر التعويل ا
على اجملموعة التي ستمثله على ان

يعكس سمعة الفريق.
‚dH «  «œ«bF²Ý«

وضــمن اســتــعــدادات بــقــيــة الــفـرق
لــلــمــوسم الــقـادم فــقــد تــمـكـن فـريق
القـوة اجلـوية من الـفـوز على الـكرخ
بـــهـــدفـــ دون رد في اول اخـــتـــبــار
الفريق ضمن فترة االعداد للموسم
ـــقـــبل كــمـــا تـــعــادل مع اربـــيل في ا
معسـكره هنـالك بدون اهداف وأعلن
نادي الـنـفط الـذي كان قـد تـعادل مع
الــشـرطــة بـدون اهــداف تـعــاقـده مع
احملترف الـراوندي عبـدالله سعودي
كــمـــا تــعــاقــد فــريق الــديــوانــيــة مع
الـبـرازيـلي كـارل جـونـيـور ويـواصل
مـتاز فريق كـربالء الـعائـد للـدوري ا
ـا بتـركيا و معـسكـره في منـتجع د
سـيخـوض ثالث مـبـاريات كـمـا أعلن
ذلك رئـيـس الـنـادي احـمــد الـعـامـري
ويــامل الــفـريـق إكـمــال مــدة االعـداد
تــمـهـيــدا لـلــدخـول في الــدوري عـلى
الــوجـه األكــمل بــعـــد الــعــودة له من
خالل موســــــــم ساخن ويتطلع إلى
متـاز بعد أن يكـون طرفا مـهما فـي ا
الــعـودة له ويــنـهـي ازمـة الــلـعب في
الــدرجـــة األولى وتــعـــاقــد زاخــو مع
احملـــتــرف الـــبـــرازيـــلـي جـــونـــاثــان
ـوسم الـقـادم سـانــتـوس لـتــمـثـيـلـه ا
وكـان زاخــــــــو قـد خــسـر جتـريــبـيـا
بــهــدف من نــوروز في الــلــقــاء الـذي
جرى في اربـيل كمـا سيـلعب الـفريق
مع اجلـــــويــــــة  والـــــفـــــرق االخـــــرى
ـــتــواجـــدة في اربـــيل لــدعـم فــتــرة ا

اعداد الفريق.

سـتـمـر هـناك من أجل الـتـدريـبي ا
ـقـبــلـة ومن خالل ـشـاركــة ا دعـم ا
اعـتمـاد خطوط عـمل قـوية للـفريق
عـنـى مـنذ لـكي يـكـون مـنـافـسـا بـا
البـداية الـتي يحـضر لـها من وقت

مناسب.
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 وكانت اخلطوة األولى وذلك

بالتعاقـد مع اربعة العب من فرق
قـدمـة انتـقـال زاهر الـدوري وفي ا
مــــــــيـــــــدانـي مـن الــــــــزوراء وعالء
مـحــيـسن من الـقـاسم ومـومـومـني
من اربيل ومحـمد حمـيد من النفط
ن نـالـوا ثـقة ومن رغب بـالـبـقاء 
ـطـلوب ـدرب عـبـر تقـد االداء ا ا
ـاضي اضافة وسم ا مع الفـريق ا
الى التعاقـد مع عدد من احملترف
والـتركـيـز على الـعـناصـر التي من
شـانهـا ان تكـون قـادرة للـدفاع عن
شاركـة في ظهور اخـر متوقع ان ا
شاركة يكون افصل من تلك ا
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ويـتـواصل الكـهـربـاء في معـسـكره
الــتـدريــبي في انـطــالـيــا الـتــركـيـة
وخــاض مــبــاراتــ حتــريــبــيــتـ
تــغــلب فــيــهــمــا عـلـى رديف النــيـا
بثالثيـة نظيـفة وعلى انطـاليا هال
بـاربـعـة اهـداف دون رد وسـيـلـعب
مـباريـات اخرى فـي مكـانه احلالي
واسـتــغالل مــدة االعـداد بــالــشـكل
كن اجلـهاز الفـني من بناء الذي 
نافسة الفريق القادر على دخول ا
كـمـا ينـبـغـي وذلك بـتـحـقيـق حـالة
االنــسـجــام بـعــد الـتــغـيــرات الـتي
طــالت الــتـشــكــيل واهـمــيــة الـدفع
ـسـتـوى بــالـفـريق في ان يـكـون بـا
طلوب وان ينجح مرة اخرى في ا
ظـل الـتـعــاقـد مع عــدد من االعـبـ

ويفصل ان تتواصل لالخير.
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ــســـتـــمــرة في ومـن بــ الـــفـــرق ا
مــعــســكــره فـي مــديــنــة انــطــالــيــا
التركـية حالـيا فريق الكـهرباء احد
الفـرق التي قدمت مـوسما بـالشكل
رة االخـيرة عـندما الصـحيح فـي ا
وضع اغــــــلب مــــــبـــــاريـــــاتـه حتت
السـيطـرة وادى االعبـ كمـا يجب
قـــبـل ان يــفـــرض نـــفـــسه الـــطــرف
الـقـوي وقـبـلـهـا شـكل عـنـصـر قـوة
وسم ومصدر خطر قبل ان ينهي ا
ضـمن الــفــرق الــعـشــرة األولى في
ركز التاسع الترتيب العـام حيث ا
 وقبـلهـا عكس الـفوارق مع الـعديد
من فــرق الــبـــطــولــة وتـــقــدم عــبــر
تـابـعة قـبـولـة لالدارة ا الـنـتـائج ا
اجلـيدة لالمـور عنـدمـا حقق الـفوز
في13 مرة والتعادل  11باختصار
قـدم الكـهـرباء مـوسـما واضـحا مع
ـــدرب لــؤي صـالح ومــجـــمـــوعــة ا
االعب والكل في حينها خدم الكل
واقتـرب الكهـرباء كثـيرا من خطف
لــقب بـطـولـة الــكـاس قـبل اخلـروج
وصيفـا في اجناز يحسب لـلجميع
ـــا فـي ذلك ادارة الـــنــــادي الـــتي
تـــــعـــــمل مـن دون ضـــــجـــــيج والن
الــفـريق لـعب واســتـمـر في ظـروف
عمل طبيعية من دون مشاكل مالية
تــتـعــلق بــتــسـديــد عــقـود ورواتب
الالعـــــبــــ وكـل هــــذه الـــــعــــوامل
االيــــجـــابـــيــــة شـــجـــعـت اجلـــهـــاز
الــتـدريـبي لالسـتــمـرار مع الـفـريق
وقـيــادته لـلـمـوسم اجلـديـد قـبل ان
تــمــنح الــثــقــة له في الــتــعـاقــد مع
الالعـب وحتـديـد مفـردات االعداد
تكامـل عندما انتـقل بالفريق الى ا
ـعـسـكر انـطالـيـا الـتـركـية واقـامـةا
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مع اقـتـراب موعـد افـتتـاح مـسابـقة
ـقرر ـمـتـاز بـكـرة الـقـدم ا الـدوري ا
ـقـبل بـعـد أن لـهـا مــطـلع الـشـهــر ا
حــــدد االول مـــنه مــــوعـــدا القـــامـــة
مواجهة كاس السوبر ب الشرطة
بـطل الــدوري والــكــرخ حـامـل لـقب
الـكاس لـلمـوسم االخـير وتـتصـاعد
وبشـكل مكـثف جهـود عالـية لـلفرق
ا يـدعم طمـوحات انـصارهـا عبر
اكمال مدة االعداد من أجل الدخول
سابقة بشكل متكامل والقدرة في ا

نافسة. على ا
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واالهم فـي هـذه الـفــتـرة هـوجتـاوز
مــشــاكل الالعــبــ  بــعــد تــصــاعـد
الـعـقـود في سـوق االنـتـقـاالت التي
تـهيـمن عـلـيـهـا الـفـرق الـكـبـيرة من
خالل االهـــتــمـــام بــاالســمـــاء الــتي
ـسـتـويـات الـعـالـيـة وكانت قـدمت ا
عناصر مؤثرة مع فرقها التي منها
مـن اســتــمــرت وأغــلـــبــهــا فــضــلت
االنـتـقـال امـام واقع مـبـالـغ الـعـقود
الــتي يــتـعــامل مــعـهــا االعــبـ مع
الـفرق بـأهتمـام كبـير السـباب وفي
قدمة كونهاتمثل  مصدر معيشي ا
لـــهم  وتــقـــد أنــفــســهـم خملــتــلف
الـــفـــرق الـــتـي بـــاتت تــــكـــشف عن
طـلـوبة وان ـشـاركة الـطـبـيعـيـة ا ا
تــقـدم دورهــا كــمــا يــجب من خالل
ـثــلـة في اقــامـة عــمـلــيـة االعــداد 
ــعـــســـكــرات الـــتــدريـــبـــيــة داخل ا
وخــارج الــبــلــد مــدعــومــة بــاقــامــة
ــبـــاريــات الــتــجــريــبــيــة من أجل ا
حتقيق التجانس واالنسجام لبناء
الــتــشــكـــيل الــقــادر عـــلى حتــقــيق
ـــنـــافـــســـة الــــبـــدايـــةالـــواعــــدة وا
واالســتــمـــرار فــيــهــا كـــلــمــا امــكن
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شـاركَ وزيــرُ الـشَــبـاب والــريـاضـة
رئيس االحتـاد العـراقيّ لكـرةِ القدم
عدنان درجال في اجتماعِ اجلمعية
الـعـمـومـيّة الـثـاني عـشـر الحتادات
غرب آسـيا الذي عـقدَ في العـاصمةِ

األردنيّة عمّان والذي ترأسهُ األمير
علي بن احلس وأعـضاء اجلمعية

العموميّة لالحتاد.
وأشــادَ األمـيــر عـلي في االجــتـمـاع
الـذي حـضــرهُ األمـ الـعــام مـحـمـد
فـرحان بـحرصِ االحتـادات األهلـيّة

عـلى التـفاعلِ مع مُـختـلفِ األنشـطةِ
والـبــرامج الـتي يــنـظـمــهـا االحتـادُ

ُستوى اإلقليمي. على ا
واعـــتــبــرَ األمـــيــر خالل اجـــتــمــاع
اجلـمـعيـة الـعـمومـيّـة الثـاني عـشر
أن االحتــادات األهـلـيــة تـلـعبُ دوراً

بـــارزاً في دعمِ مـــخــطـــطــات احتــادِ
غـــرب آســـيـــا ودائـــمـــاً مـــا تـــكــون
مساندةً له لترجمةِ رسالته وأهدافه
على أرضِ الـواقع والـتي تركـزُ على
تـطـويـر كـرةِ الـقــــــــدم بـقـطـاعـاتـهـا
كافة.ونـوقشت في االجتمـاعِ العديُد
من الـقــضـايــا الى جـانبِ مــصـادقـة
اجلـمعـيّـة العـمومـيّـة على تـعديالتِ
لـوائح الـنـظام االنـتـخـابي لالحتاد
وعلى اللـوائح التنظيـميّة للـجمعيةِ
ــالـيـة الـعــمـومــيـة وعـلى الــقـوائم ا

دقق للعام 2021. وتقرير ا
الحـظاتِ وجـاءت التـعديالتُ بـعد ا
الـواردة من االحتـاد اآلسيـويّ لـكرةِ
الـقدم بـشأنـها وبـحيث تـتوافقُ مع
الـــــلـــــوائح اخلـــــاصـــــةِ بـــــاالحتــــاد

اآلسيوي.
…b¹bł …—Ëœ

كـمـا أعـلـنت اجلــمـعـيـةُ الـعـمـومـيـة
عــلى هـامش االجــتــمـاع تــأيـيــدهـا
لـترشحِ الـشيخ سـلـمان بن ابـراهيم
آل خليـفة لرئاسـةِ االحتاد اآلسيوي
لـــدورةٍ جــديـــدةٍ فـي االنـــتـــخـــابــاتِ

قررة في شباط/ فبراير 2023. ا
وأكـدَ األميـر عـلي عـلى ضرورةِ دعم
ــنــضــويــة حتت االحتـادات الـ 12ا
مــظـلــةِ احتـاد غــرب آســيـا لــتـرشح
الـــشــيـخ ســلـــمـــان لـــدورةٍ جـــديــدةٍ
لــرئــاســة االحتــاد اآلســيــوي وذلك
ـفهـومِ توحـيد الـصفوف تـرسيـخاً 
ـا فـيه خـدمـة لكـرةِ الـقـدم في آسـيا bOFÝ ”UO « d UÝ

شرف على تدريبهم V∫ حراس مرمى منتخب الناشئ مع ا ²M

شهدت مديـنة دهوك الـشمالـية افراحـا كبيرة غـامرة بتـاهل فريقـها بكرة
ـمـتـاز بـعـد غـيـاب امـتـد لـسـنـوات حـيث عـبر ـنافـسـات الـدوري ا الـقـدم 
الفريق الـذي يدعى بـصقور اجلـبل فريـق جـنوبيـ احدهـما النـاصرية
ـنـافـسـات ومن ثم فـريق امـانـة بــغـداد لـيـسـتـطـيع حـجــز تـذكـرة الـتـاهل 
متـاز التي شهدت احـدى نسخه غـبر السنـوات السابقـة تميزا الدوري ا
من جانب الـفـريق الذي عـادة ما يـرتـدي الفـانـيلـة الصـفـراء حتى اعـتلى

تقدمة في البطولة الكروية العراقية .. راتب ا احد ا
واليخـتـلف اثـنـان علـى ما قـدمه فـريق نـادي دهـوك في حقـبـة اسـتـغرقت
ـعـروفـة تـمـر اعـوام تـزامـنت مع تـولي احملـافـظـة لـلـشـخـصـيـة الـكـرديـة ا
رمضان كـوجر والذي قـدم الكثـير من الدعم واالسـناد للـفرق الريـاضية
عبر منصبه الذي خدم فيه احملافظة السيما في اجملال الرياضي حينما
ـشـاركـته جنح فـريق الـسـلـة من الـوصـول الـى مـراتب مـتـقـدمـة اضـافـة 
ثال النـدية العـراق كمـا حقق فريق تمـيزة بـاحدى البـطوالت الـعربيـة  ا
سابقة نافسات اخلـاصة  الكرة مثلمـا اسلفنا تـميزا الفتا في خـضم ا
الـدوري قــبل ان يــتالشى كل هــذا االجنـاز مـع تـوالي االعــوام بــانـتــهـاء
الـية التي احـتنقت فيـها االندية استحقـاق احملافظ في منـصبه واالزمة ا
عموما لنجد ان فريق الكرة قـد هبط لدوري الدرجة االولى وفريق السلة
اختـفى تـمامـا من شريط االخـبـار وغاب اي ذكـر عـنه او مجـرد االشارة

لالسماء التي تمكنت من حتقيق تلك االجنازات السابقة ..
ـا تــشـهـده وقـد تــبـدو قـصــة فـريق نــادي دهـوك في هــذا اجملـال ابــراز 
االنديـة العراقـية بـشكل عـام حيـنمـا يتـوفر لـها الـدعم فتـجد في اروقـتها
خـليـة نـحل دؤوبـة تـتـمـكن من مـواصـلـة تـعبـيـد طـرق فـرقـهـا بـاالجنازات
والـنـتـائج اجلـيـدة وعــادة مـا تـلـمس ان هـنـالك مـن شـخـصـيـة يـعـود لـهـا
الـفـضل فـيـمـا حتـقـق قـبل ان تـتـفـاجـا مـجـددا بــغـيـاب تـلك الـشـخـصـيـة
ـكن ان تعـيد لظـروف شتى حـتى تكـاد تخـتفي من نـاظريك اي مـتابـعة 
كن ان يجسد ما كان ذلك الفريق لالضواء او تسهم بسمـاع اي خبر 

عليه الفريق او ما انتهى اليه في خالصة االيام ..
لـقـد احتـفـلت احملـافـظـة بـااللـعـاب الـنـاريـة يـوم اعلـن عن حتـقيـق الفـريق
ا الـشمـالي بـالـفـوز عـلى نـظـيره فـريق نـادي االمـانـة بـهـدف لـالشيء 
ـقتـرنة بـهـذا احملافـظة الـتي تبـدو كل متـطلـباتـها اعاد بـعض الذكـريات ا
وقع الـرياضـة وانشطـتها مثالـية واجوائـها مـلبيـة للـطموح في ان يـكون 
عتدل الذي يـساعد على حتـقيق اجلاهزية ناخهـا ا قصب السبق نظـرا 
طلـوبة حيث تـقصدها فـرقنا الـرياضيـة للتـجهيـز االعداد مسـتفيدة من ا
العب والقاعـات التي تشـهدها احملـافظة والتي انـشئت في تـلك الفترة ا
ـثـابة الـفـتـرة الـذهـبـيـة لـلـفـرق الـريـاضـيـة في مـديـنة ـكن عـدهـا  الـتي 

دهوك..
ولكن مـا ب احـتـفال اجلـماهـير الـريـاضيـة بتـلك النـتـيجـة التي اسـهمت
بتـاهل الفـريق تـبدو االسـئـلة حـاضرة فـيـما مـدى ابقـاء الـفريق عـلى تلك
نافـسات الدوري ناسـبة لـلحفـاظ على زخم الفـوز والتـجهيـز  الروحيـة ا
ـدينـة التي اسـتقـر فيـها مـنذ قـرابة واعادة تـوهج الفـرق الريـاضيـة في ا
ـوصل بـعد سـيـطرة الثـمـانيـة اعـوام بـعد طـردنـا من مديـنـتنـا االصـلـية ا
ـناسبـة لنا تنظـيم داعش عليـها وادين للـمدينـة بكونـها كانت احلـاضنة ا
حـيث سـتـعــزز مـثل ذلك احلـضــور في الـوقـوف عـلـى اسـتـعـدادات فـرق
الية النادي وجتهيزهم لالستحقاقات الـقادمة مع انقشاع غيوم االزمة ا
نـافسة في تـمكـ النادي من ن لـهم القـدرة وا واستقـطاب احملـترف 
ـمـتـاز الى جانب ـنـافـسـة في الدوري الـعـراقي ا البـروز كـاحـد اقـطاب ا
ضي الى ابعد احلدود كنها من ا االندية التي تتمتع باستقرار نسبي 

سابقة احمللية .. في اجواء ا
ن استـنبطـوا ذلك االجناز ويعـول فريق نـادي دهوك علـى وفاء جنومـه 
الذي حتقق قبل عقد من االعوام الستنهاضه من جديد ورسم طموحات
اثـلة تمـكنه مـن حتقيـق النتـائج اجليـدة في خضـم بطولـة الدوري ومن
هـوالء الـنـجوم كـابـ الـفـريق جـاسم حـاجـي الـذي يشـرف عـلى الـفـريق
ـتـلك رؤيـة مـنـاسـبـة في تـمـكـ الـفـريق من ان يـسـتـلـهم روح احلـالي و
االمس لالستفادة بتوظيفها في مسيرة الفريق في
حـاضـره ومــسـتــقـبـلـه ولـعل عــودة فـريق نـادي
دهـوك ل\وري االضواء اخلـطـوة االولى الـتي
يـجـدهـا جـمــهـور الـفـريق الـشــمـالي مـنـاسـبـة
البـرازهـا مع مـجـمـوعـة االحالم والـطـمـوحات

التي تعتمر قلبه .
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اســتــأنفَ مــنــتــخبُ الــنــاشــئـ
تــدريـبـاته في الـعـاصـمـةِ بـغـداد
حتـضـيـراً لـتـصــــــــفـيـاتِ آسـيـا
دون 17 عـامــاً الـتي سـتـقـامُ في
سـلــطـنــةِ عـمــان لـلـفـــــــــتـرة من
ـــقـبل األول من تــشــرين األول ا
حــتـى الــعــاشــر مـن الــشــــــــهــرِ

نفسه.
…“Uł« `M

ــــنـــــتـــــخب وحـــــدتهُ وخـــــاضَ ا
التـدريـبـيّـة الـثـالـثـة عـلى مـلعبِ
الـراحل عـلي حـسـ شـهاب في
مـــــــجــــــمـعِ وزارةِ الـــــــشَـــــــبــــــاب
والـريــاضـة وبــحُـضـور جــمـيع
الالعب باستـثناءِ الالعب باقر
ضـيـاء الذي مـنحَ إجـازةً إلكـمالِ
امـتـحــانـاته الـدراســيّـة عـلى أن

يلتحقَ فور انتهائها.
وشـــهـــدت الـــتـــدريـــبـــاتُ عـــودةَ
ُــــصـــابــــ الــــذين الالعــــبــــ ا
تـسـبـبت اإلصـابـةُ بـغـيـابـهم في
بُـطولـةِ كـأس العـرب وهم أمـير
جــــواد وســــجـــاد إيــــاد وأيـــوب

إبراهيم. 
كمـا التحقَ بـالفريقِ الالعـــــــب
عـلي حسن الـذي غـابَ عن كأس
الــــــعـــرب بـــســـببِ ارتـــبــاطـــاته

الــــــدراســـــيّـــــة. يــــــشـــــارُ إلى أن
نـتخبَ يـلعبُ ضـمن مجـموعةٍ ا
تــضمُ مـنــتـخــبـاتَ عــمـان الــبـلـد
ــــضـــــيف ولـــــبــــنـــــان وقــــطــــر ا
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بي احمد غني نعاس احلاصل على ذهبية بطولة اجلائزة اجرى محافظ ذي قار محمد هادي الغزي اتصال هاتفي مع البـطل االو
بي جراح نـصار احلاصل عـلى فضيـة البطـولة والتأهل الى غربـية  والبـطل االو ملكـة ا الكبـرى اللعاب القـوى برمي الرمح فـي ا
واوعز ستمرة لهذان البطالن اللذان رفعا راية العراق في احملافل الدولية  بياد فرنسا واثنى الغزي على االجنازات الكبيرة وا او
مؤكداً أن ما قدموه إجنازا جـديدا يدعو للفخر ويؤكد قدرة ابناء احملافظة على صنع اإلجنازات في باستقبالهم استقبال االبطال 

جميع اجملاالت.

علي صالح

وإقـلـيم غرب آسـيـا بالـتـحديـد. كـما
أعلـنت اجلمعـيةُ العـموميـة وقوفها
رشـحـ من إقلـيم غرب خـلف كل ا
آســيـــا في انــتــخـــابــاتِ االحتــادين
الـدولي واآلســيــوي بـاعــتــبـار ذلك
زيدٍ من التطور لكرةِ القدم يسهمُ 
نـطـقـة.كـما اطـلـعت اجلـمـعـيةُ فـي ا
الـعمـوميـة على تـقريـرِ األم الـعام
خلـيل السـالم عن نشـاطاتِ االحتاد
مـنـذ انـعـقـادِ آخـر اجـتـمـاعٍ ولـغـاية
ـــا تـــضــــمـــنهُ من اآلن وأشــــادت 
بـطـوالتٍ شــمـلت الـفـئــاتَ الـعـمـريّـة
كافة ولكال اجلنس إلى جانبِ ما
عـــقـــده االحتــادُ مـن بــرامـج إداريــةٍ
مــتـنــوعــةٍ عــلى مـســتــوى الـدوراتِ

التثقيفيّة والتطويريّة.
وأقــيم االجـتـمـاع بـنـصـابٍ قـانـوني
ثل عن (11) مكتمل وبحـضورِ 
احتـــاداً أهـــلـــيـــاً وغـــيـــاب االحتــاد
الـــيـــمــــني فــــقط وشـــاركَ فــــيه من
اخملـولـ لـهم بـالـتـصـويت: الـشيخ
حــمــد بن خــلــيــفـة آل ثــاني رئــيس
االحتــاد الــقــطــري عــدنــان درجـال
رئـــيس االحتـــاد الــعـــراقي يـــاســر
ـسحل رئـيس االحتـاد السـعودي ا
عـبـدالــله الـشـاهــ رئـيس االحتـاد
الــكـــويــتي صالح الـــدين رمــضــان
رئــيـس االحتــاد الـــســـوري هــاشم
حــيــدر رئــيس االحتــاد الــلــبـنــاني
سوزان شـلبي نـائب رئيس االحتاد
الفلسطيني إبراهيم العلوي عُضو

مــجـــلس إدارة االحتــاد الـــعُــمــاني
ســمـر نـصـار األمــ الـعـام لالحتـاد
األردني مـــحــمــد هـــزام الــظــاهــري
األمــ الـــعـــام لالحتـــاد اإلمــاراتي
راشد الـزعبي األمـ العـام لالحتاد

البحريني.
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كما حضـر االجتماع: الـدكتور خالد
كتب الـتنفيذي في الثبيـتي عضو ا
ـثالً عن احتـادِ االحتـاد اآلسـيـوي 
غـرب آسـيـا عبـد الـرحـمن اخلـطيب
نــــائب رئـــيـس االحتـــاد الـــســـوري
أحـمــد عـقــلــة نـائب رئــيس االحتـاد
الكويتي لؤي عمـيش عُضو الهيئة
الــتـــنــفــيــذيّـــة في االحتــاد األردني
هــشــام الــزرعــوني عــضــو مــجــلس
إدارة االحتــــــاد اإلمــــــاراتـي نــــــزيه
النصـر عضو مـجلس إدارة االحتاد
الــسـعــودي مـحــمـد فــرحـان عــبـيـد
األمـــ الـــعـــام لالحتـــاد الــعـــراقي
جهاد الشـحف األم العام لالحتاد
الــلـبــنــاني هالل الــســنــاني األمـ
ـديـر الــتـنـفــيـذي لالحتـادِ الـعــام وا

العُماني.
وشمـلت قائمـة احلضور الـضيوف:
وحيد كـرداني وكر حيـدر ومحمد
الـعـبوة مـن االحتاد اآلسـيـوي لـكرةِ
ـــطـــيــري الـــنــائب الــقـــدم هــايف ا
لـــلــــشـــؤون الـــفـــنــــيـــة في االحتـــادِ
الــكـويــتي وصالح الـقــنـاعي األمـ

العام.
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أعلن االحتاد العراقي للمالكمة
مـوافـقـة االحتـاد اآلسـيـوي عـلى
إقامة بطولة قارية في العراق.
وقــال رئــيس االحتــاد الــعــراقي
ــكـــتب الـــتـــنـــفـــيــذي وعـــضـــو ا
لالحتـاد اآلسـيـوي عـلي تـكـلـيف
في تصـريح صحـفي إن االحتاد
االســــيـــوي لـــلــــمالكـــمــــة عـــقـــد

والبحـرين. وسيفـتتحُ منتـخبنا
ـواجـهـةِ مـشـوارَ الـتـصــفـيـات 
ـنـتـخبِ الـقـطـري في األول من ا

ُقبل. الشهرِ ا

اجـتـمـاعه الـثـالث في الـعـاصـمة
التايلنديـة بانكوك بعد ان كانت

االمارات مقراً له.
وبـ أن االجـتـمـاع جـرى خالله
ـــوافـــقـــة عـــلى مـــنح الـــعـــراق ا
اسـتضـافة بـطـولة آسـيا تالمـيذ
ـدارس لالشبال في وتلـميذات ا
كــــردســــتــــان ومن جــــانب اخــــر
ـــيــــة االحتـــاد افـــتــــتـــاح أكــــاد

االسـيــوي في تــايــلـنــد.واضـاف
تـكـلـيف أن اآلسـيـوي قـدم الـدعم
الــكـامل لــلـعـراق مـن أجل إقـامـة
مـــثل هـــكــذا بـــطـــوالت لـــيـــكــون
ـسـتــضـيـفـ الى الــعـراق اول ا

البطوالت االسيوية والدولية.
ـقـرر أن تـنطـلق الـبـطـولة ومن ا
خالل شـــهــــر تـــشـــريـن الـــثـــاني

قبل. ا
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{ بـــــــــــــــاريـس (أ ف ب) - قــــــــــــــاد
اإلســـبــــانـي كـــارلــــوس ألــــكـــاراس
يـاً مـنـتخب بالده ـصـنف أوّل عـا ا
إلى الدور ربع النهائي من مسابقة
كــأس ديـفـيس لـلـفـرق بـفـوزه عـلى
الــكـوري اجلـنــوبي كـوون سـونـوو
) 4-6 و (1-7) 6-7األحد ـيـاً (74 عـا
في فـــالــنـــســيـــا.وبـــعــد اخلـــســارة
ـفـاجـئـة أمـام كـنـدا  2-1اجلـمـعة ا
حيث سـقط ألكـاراس أمام فيـليكس
ــيــاً) أوجــيــيه-ألــيــاســيم (13 عــا
ــنـتــخب االســبـاني نــفـسه فـرض ا
أمــام كــوريـا اجلــنــوبـيــة بــحــسـمه
مـبــاراتي الــفـردي. ومــنح روبــرتـو
بـاوتيـستـا أغـوت التـقدم إلسـبانـيا
بـالـفـوز عـلى هـونغ سـيـونـغ-تـشان
1-6 و3-6 قـبل أن يـحـسم ألـكاراس
الفـوز  تغلـبه على سـونوو قبل أن
يـــــكــــسـب الـــــثــــنـــــائـي مــــارســـــيل

غــرانــويـــرس وبــيــدرو مــارتــيــنس
مــبـاراة الـزوجي بــالـفـوز عـلى جي
-كـيــو سـونغ 7-5 ســونغ نـام ومــ

و 6-3و6-1.
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ــتـوّج األســبـوع وغـاب ألــكـاراس ا
ـاضي بـلقب فالشـيـنغ مـيدوز عن ا
ـتـربــعـ عـلى 19 عـامـاً وأصــغـر ا
ـواجـهة قـمـة الـكـرة الصـفـراء عن ا
األولى إلســـبــانــيــا فـي اجملــمــوعــة
الـثـانـيـة والـتي تغـلـبت فـيـهـا على
صــربـيــا من دون جنــمـهــا الــغـائب

نوفاك ديوكوفيتش -3صفر.
وقــال ألــكــاراس لــلــجــمــهــور بــعــد
ـبــاراة "لـعـب كـأس ديــفـيس هــنـا ا
شـرف لي. لـكن األفـضل كـذلك أنني
جئت إلى هنـا بصفتي مـصنفا رقم
واحــد في الـعـالم وبــطال لـلـواليـات
ــفـتــوحـة ألشــارك هـذه ـتــحـدة ا ا

اللـحظـة مع جمـيع أنصار مـنتـخبا
الـــــوطـــــني وأفــــــراد عـــــائـــــلـــــتي
وأصــدقـائي".وتــصــدرت اسـبــانــيـا
مـجـمـوعتـهـا أمام كـنـدا الـتي كانت
ضــامــنــة تــأهــلــهــا وصــعــدت إلى
الدور ربع النهائي الذي سيقام في
الــــفـــتــــرة بـــ 22 و27 تـــــشـــــرين
قـبل على أرضها الثاني/نـوفمبر ا
في مـلقـة.وضـربت إسبـانـيا مـوعدا
قـويا في ربع الـنـهائي مـع كرواتـيا
وصـيـفــة بـطـلـة الـنــسـخـة األخـيـرة
وثــانـيــة اجملــمــوعـة األولـى والـتي
ضـمنت تـأهـلهـا مسـتـفيـدة من فوز
تـصدرة علـى السويد -2 إيطـاليا ا
1 في اجلـولـة الـثـالـثـة األخـيـرة في
ـسابـقة بـولونـيـا.وبدأت كـرواتيـا ا
بخسارة أمام إيـطاليا صفر-3 قبل
أن تـــــفــــوز عـــــلى الـــــســــويــــد 2-1

واألرجنت -3صفر.
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Z∫  لقطات من جولة برنامج (كالم الناس) في محافظة النجف U½dÐ

فتـره جـاء االخ حسن الـعلـوي وبـدأنا نـعمل
ـانشيت الكـبير الذي تـعلمته على االثارة با
صري وفي اول رحوم خليل صابات ا من ا
صدور للمجله ارسلنا نسخه الى التلفزيون
لنعـلن على حلتـها اجلديـدة وطبعنـا خمسة
وعـشـرين نــسـخـة وزاد الـعـدد الى ان وصل
الى  250 الف نــســخـة. وبــعـدهــا في بــدايـة
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تلقـيت اليوم عـلى الواتسب ما
يلي من زمـيلـنا مـزهر الـبدري
عن تـطـور طبـاعـة مـجـلة الف
بـــاء وكـــان االخ مـــزهـــر احــد
الــعــامــلــ فــيــهــا في بــدايـة
صـــدورهـــا:(ابــو عـالء الــورد
ربي يـحفـظك : انـا عـملت في
مجلة الف باء قبل (االفسيت)
ـونــتـاج عــنـدمــا كـانت وقــبل ا
تــتـــضــد في مـــكــيـــنــة الـاليــنــو
بـاحـرف من الــرصـاص والـصـور
تطـبع بـكلـيشـة الـنحـاس والغالف
كــان يــطـبع مــلــون في دار احلــريـة
وكـان يـطـبع من اجملـلـة خـمـسـة االف
ونصـفهـا يـستـرجع .. وبعـد شهـر جاءت
مــكـائن االفــســيت والـكــامــرات واصـبح
ــــونــــتــــاج بــــاالفالم واصـــــبح قــــسم ا
ــونــتـــاج كــبــيـــرا ويــشـــمل جــريــدة ا
اجلـمهـوريـة والف بـاء واوبـزورفر ..
ـرحوم كان يـعمل مـعي في الـقسم ا
رحوم غالب زنحيل الح وا نافع ا
رحوم بـسام فـرج وووو  بعد وا

احلرب العراقية االيرانية غادرت اجمللة الى
العـسكـرية وعـملت في مـجلـة حراس الوطن
ونـــقــلـت خــبـــرتي في مـــجــلـــة الف بــاء الى
حـــــراس الـــــوطـن وهي االخـــــرى وصـل رقم
الطبـاعة فـيها الى  350 الف نسخـة). شكرا
عـلـومات نـتـمنى لك اخي مـزهر عـلى هـذه ا

الصحة وطول العمر.
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الـطــبــيب اجلـراح االســتــشـاري
الـعـراقي تـلـقى تـعـازى االوساط
الطـبية واجملتمعيـة بوفاة شقيقته
وت ووريت الـثري الـتي غيـبهـا ا
في تـكريت  سـائلـ الله تـعالى

ان يسكنها فسيح جناته.
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اســتــاذ االعالم في جـــامــعــة بــابل حتــدث عن (اثــر
ـقـراطيـة) في ندوة احلـوار في تعـزيـز مسـارات الد
ـدني في دولـيــة بـعـنــوان (دور مـنـظــمـات اجملـتــمع ا

قراطية). تعزيز مسارات الد
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ـصري حـقق حـفله في دار األسـد للـثقـافة ـطرب ا ا
والـفنون والـتراث عـلى مسرح األوبـرا في العـاصمة
الـسورية دمـشق جناحـاً وإقباالً جـماهـيرياً ورسـمياً

كبيراً.
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ـوسيقـار العـراقي اطلق من بـرل مع فريـقه عيون ا
ـوسـيقى الـصـالـة العـربـيـة بعض األعـمـال اجلـديدة

وسيقى العربية. ضمن أيام ا
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ـتـحف الـوطـني الـفـوتـوغـرافـيـة الـنـمـساويـة ضـيف ا
عنون االردني لـلفنون اجلميلة في عـمان معرضها ا
(قـلل أعد االستخدام أعد التدوير) ضمن فعاليات
ـهـرجان الـصـورة- عـمان  وضم الـدورة الـعاشـرة 
 21 لـوحة فوتوغرافـية تناولت قضـايا البيئـة والتغير

ناخي. ا
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رئـيس احتـاد الـصنـاعـات الـعـراقي ضـيفـته الـلـجـنة
الـثقافـية في نادي الـعلويـة بالتـعاون مع نادي رجال
االعـمـال الـثـقافـي في محـاضـرة بـعـنـوان (مـسـتـقبل

الصناعة العراقية) وقدمه الدكتور عالء القصير.
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ـلـتقى بـعد ان عـضو مـلـتقى احلـوار الـفكـري نـعاه ا
ـوت في الـ 14من ايـلـول اجلاري سـائـل له غـيـبه ا

غفرة والرحمة. ا
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ـمثلـة السوريـة احتفـلت  بنجـاح الفيـلم السيـنمائي ا
(كـازي روز) الذي شـاركت ببطـولته وذلك بـعد فوزه
بـجائـزتـ في مـهرجـان لـوس أجنلـوس الـسيـنـمائي
هـما جائزة جلـنة التـحكيم اخلاصـة وجائزة أفضل

سيناريو.
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دن الـسيـاحيـة الديـنية تعـد النجـف من ا
اذ تتشـرف بوجود ضـريح اإلمام علي بن
أبي طالب ( عليه السالم ) .. إضافة لعدد
ساجد ـقدسة وا راقد و األضرحة ا من ا
وعــنـهــا قـدم بــرنـامج (كالم الـتــاريـخــيـة 
الـنـاس) الـذي تــعـرضه قـنـاة (الــشـرقـيـة)

حلقة خاصة.
و قــال مـــعـــد و مـــقـــدم الــبـــرنـــامج عـــلي
اخلالدي لـ( الـزمان ) (الـيوم نركـز بحـلقة
خــاصــة عن مــديــنــة الــنــجف  و أهم مــا
سـلـطـنــا الـضـوء عـلــيه زيـارتـنـا لــلـمـرقـد
الشـريف لإلمام عـلي بن أبي طالب (عـليه
السالم) وقـال مـسؤول الـعالقـات العـامة
ـقدسـة اإلعالمي عمار جنم : في العتـبة ا
بدايـة اجلـولة هي تـفـقد الـسـاعة الـكـبرى
للـمرقـد الـطاهـر و كمـا يـعرف اجلـميع أن
ـقـدسـة صـنـعت في عـام سـاعـة الـعـتـبـة ا
 1878ميالديـة و وضعت في مـكـانهـا هذا
بـنــفـس الــعـام  و الــســاعــة صــنــعت في
مدينة ماجنستر الـبريطانية و قد أهداها
لــلــعــتــبــة الــوزيــر نــاصــر الــدين الــشــاه
القـاجـاري .. والتزال تـعـمل لهـذة الـيوم 
وجتـرى عـلــيـهــا صـيــانـة دوريــة من قـبل
مخـتـص من كـوادر الـعتـبـة  و جرسـها
ـة بـأكـمـلـها .. ـديـنـة الـقـد كـان يـغـطي ا
وهي مناطق البـراق واحلويش والعمارة
شـراف  جـرس الـسـاعـة يـرن كل ربع و ا

سـاعـة و بصـورة مـسـتـمـرة و هـي سـاعة
ــيــزة  عــلى الــرغم من إدارة الــعــتــبــة
كـانت قـد تـلــقت سـاعـات ثـمــيـنـة من عـدة
دول بالـعـالم  لـكن هـذه الـسـاعـة أكـبـرها
وأفضل من الـبـاقيـات  لـها سـاعـة مثـيـلة
في لندن (ساعة بك بن) وساعة مرقد عبد
القادر الكيالني في بغـداد وغيرها).  بعد
كـتبة صبـاح محمد ذلك رافقنا مـسؤول ا
احلسـاني لـيـطلـعـنـا على مـكـتـبة الـعـتـبة
العـلـويـة قـائالً ( تـعـد مـكـتـبـة الـعـتبـة من
ـكــتـبــات الـكــبـيــرة و هي أقـدم مــكـتــبـة ا
بالـشرق األوسط و عـمرهـا تقـريباً  1300
سـنـة  و  إعــادة تـأهــيـلــهـا عـام 2005.
وتــضم كـــتب و مــخـــطــوطـــات نــفـــيــســة
ــبــنى أعـمــارهــا من   1000 - 700عـام  ا
يـتـألف من خـمـســة طـوابق .. فـيـهـا قـسم
ـكـتـبـة حتـتـوي عـلى خـاص لـلـنسـاء و ا
كــتب رقـــمــيـــة وقـــراءة الــقـــرآن  و كــتب
كتبة ـذاهب .. وا تخص كافة األديان و ا
أسست في عهد عـضد الدولـة البويهي ).
واوضح اخلالـدي ( زرنـا مضـيف الـعتـبة
الـعــلـويــة .. الـذي يــقـدم وجــبـات الــغـداء
والعشـاء يومـياً ألكـثر من  30 الف وجبة
طعـام  وبـاأليـام األعتـيـاديـة يقـدم يـومـياً
حــوالـي أكــثـــر من  6000 وجــبـــة طـــعــام
للـزائـريـن من احملـافـظـات و كذلـك لـلزوار
الـعــرب واألجـانب). و حــدثـنــا عن تـأريخ
ــؤمــنـ ـرقــد أمــيـر ا الـقــبــة الـشــريــفــة 

وكــذلك أهل الــنــاصــريــة  هــو من شــعــر
ـاعــز الــطــبــيــعي .. اآلن نــسـتــورده من ا
اخلارج  كـنا بـالسـابق جنلـبه من مديـنة
وصل لكننا تركنـاه لكونه يحتاج لوقت ا
لغـسله وجتـفيـفه ثم نعـمل به  لكن شـعر
ـــســتــورد نـــضــيف و ال يـــتــعب ــاعــز ا ا
بـالـعـمل به  والـعــقـال اخلـول يـلـبس في
بـغـداد والـعـمـارة و الـبـصـرة) . و أوضح
صانع الـعقـال أبا حـيدر و يـساعـده ولده
الـبـكـر حـيـدر (سـوق الـنـجف يـعـد مـيـنـاء
صـغـيـر لـتــجـارة وتـصـديــر أنـواع الـعـقل
الـعــربـيــة و اخلـلــيــجـيــة و كـذلك نــصـدر
الـعـبـاءة الـرجـالـيـة الـنـجـفـيـة لـلـخـارج و
للمحافظات األخـرى  و العقال اخلليجي
الذي يسمى حب الرمـان عادة يصنع هنا
بال كــركــوشــة  عــكس الــعــقل الــعــربــيــة
الـعـراقــيـة نـصــنـعـهــا و مـعـهــا كـركـوشـة
مربـوطة خـلف كل عـقال)  مـؤكداً ( و قت
صنـاعـة العـقـال حوالي سـاعـة ونصف ..
نــعـــمل بـــواســطـــة قـــالب خـــشــبـي مــرقم
كن يـسـخـدم ألكـثر من والعـقـال اجلـيـد 
ثالث ســنــوات) . وبــ صـــانع الــعــبــاءة
الــنـــجـــفـــيـــة أبـــا عـــلي (الـــنـــجف األولى
بـصـنـاعـتـهـا لـلـعـبـاءة الـرجـالـيـة و هـناك
صناع آخرون في قـضاء اجملر الـكبير في
مــحــافــظــة مــيــســان و أخــرين في ســوق
حـافظـة واسط .. يبـدعون قضـاء احلي 
بعمل العباءة العربية الرجالية  و النوع

اإلعالمي عــمــار جنم قــائالً (قــبــة ضــريح
اإلمام عـلي تـعد من أعـلى قـبـاب العـتـبات
ــعـصــومــ (عــلــيـهم ـقــدســة لالئــمــة ا ا
السالم) حيث أرتفاعـها عن األرض لرقبة
الـقــبـة هـو  30مـتــر .. وحتـتــوي عـلى 12
ــعــصــومـ  شـبــاك عــلى عــدد االئــمــة ا
وحتـيط بــالـقــبـة آيــات قـرآنــيـة) . مــؤكـداً
(هناك خمسة أبواب تؤدي للمرقد الطاهر
.. األول بـاب الــقــبــلـة من جــهــة اجلــنـوب
وباب الـسـاعة و بـاب مـسـلم بن عـقيل من
اجلهة الـشرقيـة .. وباب الشـيخ الطوسي
من جـهــة الـشــمـال.. وأخــر بـاب هــو بـاب

الفرج من اجلهة الغربية).
dO³J « ‚u «

في الـســوق الـتـراثـي الـكـبــيـر هــنـاك عـدة
أسـواق صــغـيــرة بــأفـرع ضــيـقــة ( سـوق
الـعـبـايــجـيـة و صــنـاع الـعـقــال الـعـربي 
والـســوق هــذا مــشـهــور و مــعــروف عـلى
مـســتــوى الــعـالـم .. فـيـه صـنــاع الــعــقـال
والعـبـايـة الـنـجـفـيـة الـعـربـية  و مـن هذا
السـوق تصـدر الـعبـي و العـقل بـأنواعـها
وأحجـامهـا لـلمـحافـظـات و لدول اخلـليج
الــعــربـي و لــبـــعض الــبـــلــدان األخــرى ..
واحلـديـث لــصــانع الــعــقــال الـعــربـي أبـا
حس ( نـحن أمتـهنـا صنـاعة الـعقال من
أجـدادنـا و والـدي  و الـعــقـال مـنه الـبـرم
ايل و اخملـول  و عـقال ومنه الـشـعـر و ا
أبـو الـشـعـر يـلــبـسه أهل الـفـرات األوسط

رغوب من العبـاءة هو ( الغزل ) ويصل ا
سـعـرهـا ألكــثـر من مـلــيـون ديـنـار .. وإذا
فيهـا حياكة بـصدرها و تـسمى الـكلبدون
الــذهــبـي أو الــلـــون الــســادة نـــفس لــون

العبائة يصبح سعرها مليوني دينار).
و أوضح صـاحب مـحل لـتــصـنـيع و بـيع
الـدهـ الـنـجـفي عـبـد احلـسـ أبـا رضـا
(عـمـلــنـا بـالــدهـ وراثي من أب و جـد ..
الـدهــ هــو نــوع واحــد لــكن يــوجــد في
بــعـــضــة لب اجلـــوز و اآلخــر دهـــ أبــو
القـيمـر  و األسـعار تـبدأ من   6 - 4 آالف
دينار لـلكـيلو غـرام الواحـد). وقال صانع
الده خالد (هنا نـصنع الده على نار
أفران الغاز أو نصـنعها بـالفرن احلجري
و الــذي هـــو مـــرغــوب فـي الــســـوق ومن

الزبائن).
WOH−M « WLOI «

وزار فــريق الـــبــرنــامـج أشــهــر طـــبــاخي
ـتلك القـيـمة الـنجـفـية أبـا حـس الـذي 
مطعـماً  كـبيراً يـقدم مع مـأكوالت مـطعمه
أكلـة الـقـيـمـة مع الـتـمن .. و الـتي عـلـيـها
طلب كـبـيـر يـومـياً وقـال لـنـا (نـحن نـعمل
بطبخ الـتمن و القـيمة الـنجفـية الشـهيرة
يومياً  حـيث نطبخ  6 قدور قيمة مع 23
قـدر تــمن .. و مــطـعــمـنــا يــجـهــز حـفالت
األعراس وبعض مجالس العزاء و بعض
ناسـبات بـالقـيمة الـنجـفيـة التي نـتف ا
بـطــبـخــهــا وعـمــلــنـا عــلى مــدار الـســنـة

ـأكـوالت وعـلـيــهـا طــلب أكـثــر من بـاقـي ا
طاعم األخرى) . اإلعتياديـة التي تقدم بـا
مبـيـنـاً : طـبخ الـقيـمـة يـبـدأ من مـنـتصف
اللـيل و نـنتـهى من الـطبخ عـنـد الفـجر ..
حيث نبقى بعملـية طبخ القيمة حوالي 6
ساعات  ومكونـاتها حلم العجل مع حلم
احلــوار (الـــبــعـــيــر) و الـــلــيه و الـــبــصل
ــعـجــون و الـهــيل و نـومي واحلـمص وا
.( طحون و الكمون و الدارس البصرة ا
 و ب محتـرف لعبـة التوازن الـكاب أبا
جعفر : اهوى لـعبة التـوازن منذ أكثر من
ثالث سـنـة .. و أقـوم برفـع أي شئ على
أجزاء من و جهي  أرفع األشـياء الثـقيلة
مثل أسـطـوانـة الـغـاز و الـسـلم احلـديدي
وكـــراسـي عــــدد إثــــنــــ من الــــبالســــتك
واألواني الـــفـــرفـــوري و حـــتى الـــهـــاتف
اجلــوال  و هــذه الــلــعـــبــة ال تــخــلــو من
اخملاطـر لكـني عـشقـتـها  رغم أن مـهـنتي
األصــلــيـــة صــانـع الــعــبـــاءة الــرجـــالــيــة
النـجفـيـة.. لكن لـعبـة الـتوازن هي هـواية

شخصية لي).
فــريق عـــمل (كالم الــنـــاس) ضم: اإلعــداد
والــتـــقـــد : عــلـي اخلــالـــدي  مـــخــــرج
ميـداني ومديـر تـصويـر : عـمر اجلـابري
ـفـرجي درون : عـلي تـصـويـر : أسـامــة ا
ـتـابـعـة الـصـحـفـيـة : سـعدون الـطـرفي ا
اجلابري مـونتاج : عـمر مـظفر  وأدريس

الكعبي.
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بغداد
ينـدر ان جتتـذب السـياسـة شابـا يافـعا  لـكنـها حـ تتـدحرج مـثل كرة ثـلج ونار تـصبح جـزءا فريـدا من خريـطة
ـشاكـسة في اخـيـلته مـنذ ريـعـان الشـباب وهـو يعـيـد تفـكيك قـنابل الـواقع من حولـنـا  لهـذا قدحت تـلك االفـكار ا
صـاعب .ولعل حادثة استشهاد والده في عام  2007 كانت الواقع الذي يحـيط به قبل ان تطأ اقدامه درب مهنة ا
رهـون بالفعل السـياسي . فابان فـترة الطائفـية كان القتل جزءا من ولـعه اعادة ترتيب مـصفوفة العـالم العراقي ا
يتـرصد والـده الذي اغـتيل عـلى ايدي مـجهـول مـخلـفا في نـفسه الـكثـير من االسى عـن مصـير الـوف العـراقي

الذين قضوا بال سبب منطقي .
اجـتهد في حتـصيل العلم هشام عـلي مثابـر منذ نـعومة اظـفاره وهو من موالـيد بغـداد من اسرة ميـسورة احلال 
حتى نـال البكالوريـوس في العلوم الـتطبيقـية من اجلامعـة التكنـولوجية في ظروف شـديدة الظراوة عـاشتها البالد

فزعة . وعاصر هو تفاصيلها ا
ابتدا مشواره االعالمي مصمما ( جرافيك) في العديد من القنوات الفضائية ورغم براعته في هذا اجملال اال ان
ناسبة التي جاءت في قناة اجلامعية الفضائية في عام شغفه بالبرامج احلـوارية كان يحدوه ليبحث عن فرصته ا
2012-2013 حـيث قدم الـبرامج الـثـقافـية ثم اخلـدميـة فالـسيـاسـية . وكـان قد زاد من خـبرته في هـذا اجملال من

خالل العديد من الدورات التخصصية التي اجتازها بنتائج مبهرة .
ـصـطـلحـات الـسـيـاسـية ولـولـعه بـعـالم الـسـياسـة فـقـد حـصل عـلى الـبـكالـوريـوس لـيـكـون اكثـر اطالعـا ودرايـة بـا

نظومة السياسية .  وجبها ا والنظريات التي تتحرك 
جال عمله مقدما للبـرامج السياسية لكن ببعد اشد عمقا من عرفي في جتديـد رغبته في االرتقاء  اسهم ثراءه ا

ان يكون مجرد محاور . 
ـواقف مـا بعـد احلدث وحتـري اسـباب االزمـات الـدوليـة ومـنزلـقات اجـتـهد بـالـبحث عن احلـقـائق ب الـسـطور وا
احلدائق اخلـلفـية للـكوالـيس السـياسيـة وغيـرها من الـتفاصـيل التي اثـرت معـرفته ومـوهبته مـقدمـا عارفـا بدقائق

االمور ومحيطا بتفاصيل الشخصيات التي كان يحاورها .
ـداعبة الـتي يصاحـبها الـكثير من لم يكـسر هشـام علي قلـمه الصحـفي وحتلى بروح ا
االدهاش لقدرته التلقائية على االنتقال من محور الخر برشاقة ودراية وبال تراجع عن

هنية واالخالقية والوطنية .  ثوابته ا
ـثـابر وعـلى الرغم مـن ادراكه حلجم االثـمـان الـفادحـة الـتي قـد يـدفعـهـا الـصحـفي ا
مـسك بـادوات احلقـيقـة اال ان عرض شـريط احلـلقـات السـيـاسيـة التي واالعالمي ا
قدمـها يـثبت انه كـان على الـدوام بـاحثـا دؤوبا عن احلـقيـقة بال مـداهنـة او تزلف او

انتظار لهبة او منة من اي مسؤول او شخصية سياسية . 
وخالل مـســيـرته في تــقـد الـبــرامج تـنــقل في عـدة مــؤسـسـات اعالمــيـة فـضــائـيـة
عجب ببـرامجه (خالصة القول بريد مستعجل حاصدا عددا كبـيرا من جمهور ا
ها في قنوات فضائية داولة ديرة وسياسة) التي واضب على تـقد الجل السلطـة ا

عدة ليلقي مرساته في احضان لعبة الكراسي في قناة (الشرقية نيوز) الفضائية.
هـشـام عـلي مـايـزال في مـقـتـبل الـعــمـر لـكـنه يـسـابق قـطـار الـلـحـظـات

ـزيد من النجاحـات في ماراثون االعالم كوجه سرعـة ليحرز ا ا
من وجــوه االعـالم احملــاور الــذي ال جنــني عــلـــيه ان قــلــنــا انه

مشاكس جدا . 
ولـعل بــذرة الـتـفـاؤل الـتي تــصـاحب ابـتـسـامــته الـذكـيـة دلـيل
ـلك الـكــثـيـر من االمـكــانـات غـيـر واضح ان هـذا االعالمـي 
ـكـتـشـفـة الــتي تـؤهـله لـيــصـبح رقـمـا صـعــبـا في مـسـيـرة ا
االعالم الـعــراقي االسـتـقـصـائـي مـسـتـنـيــرا بـسـيـرة كـبـار

هشام علي االعالمي في العالم.

ور لم تبلغ من مثلة االمريكية درو بار { لوس اجنلوس  –وكاالت - ا
العمر خمس عامًا حتى اآلن وهي واجهت صعوبات كبيرة في

اضي اال حياتها.على الرغم من انها ترغب في ترك الصعوبات في ا
انها ال تتردد في االنفتاح على ماضيها ونضاالتها احلالية وهذا ما
ور فعلته خالل حلولها ضيفة في برنامج ذا شوب. تكلمت درو بار
وهي حتاول كبح دموعها كيف وصلت الى احلضيض بعد طالقها من
ويل كوبلمان عام 2016  عن شعورها بالذنب بسبب الفشل وعدم تلبية
التوقعات. لكنها استطاعت في اآلونة االخيرة فقط ان تسامح نفسها
استغرق منها االمر وقتاً طويالً لكنها بالنهاية استطاعت الوصول الى

مسامحة نفسها.
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{ لــوس اجنــلـوس  –وكــاالت  –لم تــطــلق
جنمـة تلفـزيون الـواقع كايـلي جيـنيـر إسماً
على طـفلـها الـذي أصبح يـبلغ من الـعمر 7
أشـــهــر. وحتـــدثـت الــنـــجـــمـــة إلى مـــجـــلــة
(انـترتـيـمـنت) بـنسـخـتـهـا األمريـكـيـة وقالت
إنــهــا تــســعى وزوجـــهــا إلى تــغــيــيــر اسم
طــفـلــهـمــا بـشــكل قـانــوني حـيـث مـا يـزال
يـــدعى "وولف" عــلـى جــواز الــســفــر وهــو
االسم الــذي أطـلــقــاه عــلـيـه عـنــد والدته ثم
أعـلـنت كـايـلي تـغـيـيـره. وأكـدت جـيـنيـر في
حــديــثـهــا أنه لن تـكــشف عن اسم طــفـلــهـا
اجلــديـــد إذ إنـــهـــا لم تـــتــفـق مع زوجـــهــا
ترافـيس سكوت على اسم نهائي له وتريد

التأكد جيداً قبل اإلعالن عن اسمه.

إمــام سـبق و حتــدث عن عـودة الــفـنــان عـادل إمـام فـي فـيـلم
(الـواد وأبــوه) الـذي سـيـجـمـعه بـابــنه مـحـمـد وسـيـكـون من
إخـراج ابنه رامي. وكان آخر ظهور للنجم عادل إمام في عيد
مــيالده مــنـذ بــضـعــة  اشــهـر حــيث قــام عـادل مــحـمــد أحـد
ـقرب من إمام بنشر أحدث صورة يظهر بها إمام احتفاال ا
بـعيد مولـده  عبر حسـابه الشخصي عـلى تطبيـق (فيسبوك)
وعـــلـق عـــلى الـــصـــورة قــــائال:( اآلن مع الـــزعــــيم كل ســـنـــة

وحضرتك طيب).  
ـطـرب بـهـاء سلـطـان أحـدث أغـانيه عـلى صـعـيـد آخر طـرح ا
ـنـصات (دلـوقـتي عـجـبنـاكـو) عـبر مـوقع (يـوتـيـوب) وكافـة ا
ـوقع اإللـكـتـرونـيـة. ونـشـر سـلـطـان األغـنـيـة عـبـر صفـحـته 
الـتواصل االجتماعي (فيسبوك) وعلق قائال: (أول أغنية بعد
الـرجوع (دلوقتي عجبناكو) من انتاج وتوزيع روتانا.. يارب

تعجبكوا).
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ـنـتج عـصـام إمـام شـقـيـق الـفـنان  طـمـأن ا
عـادل إمـام جـمـهـوره عـلـيه بـعـد انـتـشـار
ـر. ـرض الــزهــا أخــبــار عن إصــابـتـه 
وعـبر عـصام إمـام عن غضـبه وحزنه من
كـثـرة الـشـائـعات الـتي تـنـتـشـر كل فـترة
عـلى شقـيقه الـزعيم عـادل إمام وقال في
مــداخــلـة هــاتـفــيــة مع اإلعالمي عــمـرو
أديـب في بـرنــامــجه (احلــكـايــة): (أنـا
مش عــارف الـنـاس دي مــسـتـعــجـلـة
عـلى إيـه إيه سـبب أن يـتـقـال كده
دا عـادل إمـام لـو فـيـه حـاجـة ولو
فـي مـــســــتــــشــــفى الــــعــــالم كــــله
ــنــتج عــصـام هــيــعــرف). وكـان ا
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 مـنـكم من يــسـمع خـبــرا سـارا يـتـعــلق بـإجنـاز ألحـد
أوالده.رقم احلظ 9. 
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ــال مـن عــمل مـــنــكـم من يــحـــصل عـــلى مـــبــلـغ من ا
إضافي.رقم احلظ 4.
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ارسة  حاولوا تفـهم وجهة نظر أحبائـكم. بإمكانكم 
نشاطات فنية وأدبية.
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ضـعـوا سـلم أولـويـات لألعـمـال الضـروريـة والـعـاجـلة
.يوم السعد الثالثاء.
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تـشـعـرون بـأن احلظ يـحـالـفـكم. وبـإمـكـانـكم مـواجـهـة
مشاغلكم وإجناز قسم منها.
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كـونـوا أكـثـر صـبـرا أثـنـاء تـصـريف أمـوركم. حـاولـوا
التقرب من األصدقاء.
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انتبهـوا إلى صحتكم تشعرون بالتعب يسيطر عليكم
نتيجة تراكم العمل.
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 يــجب تــوخي احلــذر من مــؤامــرة حتــاك ضــدكم من
وراء الكواليس.
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ـيـلون بـإمـكـانـكم الـتـعـامل مع أفـراد الـعـائـلـة الـذين 
للتعاون معكم.رقم احلظ 3.
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 يحصل لـديكم تغيير إيجابـي بعد مغيب الشمس.يزم
السعد االحد.
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ـسـاء تـعـثـرون عـلى غـرض  في سـاعـة مــتـأخـرة من ا
كان ضائعا.
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بـإمــكـانـكم اسـتــغـلـوا الــوقت لـلــتـقــرب من األصـدقــاء
تمضية أوقات جميلة معهم.

 u(«
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اكــــــتـب مـــــــرادفــــــات
ومــعــاني الـــكــلــمــات
الـتي تــقـرأ وتـكـتب
أفـقــيـا وعــمـوديـا
في الوقت ذاته:
 1- يـضـمن لـدى

االخرين
 2- عـــــالـم بـــــامـــــور

الدين واللغة
 3- حروف متشابهة 

 4- لظى النار
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fatihabdulsalam@hotmail.com
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من أجمع بقاع األرض 
لكةِ الدموع  إلى 

قادمونْ
عيون العالم بذهولٍ تراهمْ

.. مواكباً تترى; مواكباً
… حفاة سائرونْ

عمَّدةِ باألسى على أكتافهم ا
بيارق الشفاعة واأللمْ

وفي صدورهم تزدحمُ ساللة التقوى
وشهقات الكمدْ

كأنَّهم عراة إالّ من طهارة أسمالهمْ 
ونقاء محبَّتهم وسجاياهم

فجوعة تُبكي حتى محاجر الصخور;  هتافاتهم ا
نكوبة يرتعشُ لنشيجها واستغاثتهم ا

النصارى واليهود;
بيارق ثأرهم.. سود خضر حُمر..
ترفرفُ كطيورٍ ذبيحةٍ فوق قبَّة الذهب

سرقتْ شمس الظهيرة 
من وجوههم الطاعنة بالغم

آخر األحالم
الهثونْ; ظامئون… 

تسبقهم صلوات الفجيعة إلى عتباتها
قدَّس يبلُّ خطاهم العرق ا

خطاهم درب العوسج إلى باب القِبلة
بيارقهم السود حياتهم الزائلة

واخلضرُ أحالمهم في أبعد سماء
واحلمرُ قلوبهم التي تكنز العناد

ال دُجى يبعدهم عنها
وال شبح الردى يفزعهم

قادمون إلى منائرها التي تسطعُ من إبريزها
وجوه مالئكة السماء

وأدعية عجيبة وترانيم حُسينية
في سحر حلنها يتضرَّعونْ

طوال الطريق 
عبرات.. عبرات يذرفونْ 

ويلهجونْ:
”فوالله ال تمحو ذكرنا وال تُميتَ وَحْينا”
رقد الغريب السليبْ يهرعونْ وبخشوعٍ 

عسى أنْ لشبَّاك الذبيح يلثمونْ
سك في مجاهيل أرواحهم  فيضجُّ ا
وفي دماهم تستفيق رياض الفردوس

على رؤوسهم التراب الغاضري
وعبراتهم اجلريحة تخضّب موج الفرات

وهي تصيحُ يا سبيل; يا عطشان..
وافدونْ من كل فجٍّ 

سكنتهُ الظلمة والظليمة 
واجلوع والقروح

يذرفونَ عبرات البؤس واحلرمانْ
ويرحلونْ

كأنَّهم من هول الكروب  
 في مرجل الفجيعة بغتةً ينصهرونْ

لكة الدموع وتبقى 
دروبها موحشة كئيبة مقفرة..

تترقّبُ قدومهم في كل عام
فبعد غيابهمْ

. ألها القنوط والسكونْ
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ـشـروع إلى إعادة البـحـريـة. ويهـدف ا
الثـقـة والـتـحـفـيز لـلـشـبـاب احملـروم
ــنح بــتــقــد الــتــدريـب والــرعــايــة وا
ؤسسة أكثر الدراسية لهم. وساعدت ا
من مليون شاب في العثور على مهنة.
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هذه القـاعة الـسيـنمائـية هي الـوحيدة
ـسـتـقـلـة في سـاحـة لـيـسـتـر سـكـويـر ا
ــركـز الــرئــيــسي إلصـدارات بـلــنــدن ا
السينما الـبريطانيـة. وتستضيف هذه
الـقـاعـة بـانتـظـام عـروضـاً لـنـسخ عـلى
نسق الكـاريوكي من أفالم شهـيرة مثل
“The Sound of Music”
”The Rocky Hor-و”Grease” و
 ?”ror Picture Showويـــــحــــــضـــــر

تفرجون غالبا متنكرين. ا
ـؤسسـة في الـبدايـة مسـرحاً وكانت ا
قــبل أن تــتــحــول إلى صــالــة ســيــنــمـا

لألفالم اإلباحية.
 «dzUÞ WK UŠ

أُطلـقت حامـلة الـطائرات “اتش ام اس
بــرنس اوف ويـــلــز ”عــام  2017وهي
ــسـمـاة ـاثــلـة حلــامـلــة الـطــائـرات ا
لـكة إلـيزابيث (“اتش ام اس تيمـناً بـا
كوين إليزابيث .(”وهما أكبر سفينت

حربيت في التاريخ البريطاني.
كن للـسفـينـة البـالغ وزنها  65ألف و
طن أن حتـمل  36طـائــرة مــقــاتــلـة من
طراز  F-35Bوأربع طوافات من طراز

ــلــكـــة إلــيـــزابــيث عـــلى حــوالي 18 ا
كـيـلـومـتـراً فـي اجتـاه الـشـمـال. وتـمت
تسـمـيته مـن جانب بـعـثة نـيـوزيلـنـدية

أجريت في عامي .1961-1962
e —UAð dO _« ŸbHC «

اكـتُـشف هـذا الـنــوع من الـضـفـادع في
ـتحف عام  2008ب عـينات جُـمعت 
hyloscirtus ويـحــمل االسم الــعــلـمي
 .princecharlesiوعُثر عليه ألول مرة
في اإلكــــوادور وسُــــمي بــــهــــذا االسم
تقديراً جلهود األمـير دفاعاً عن أنشطة
حـمايـة الـغـابـة الـبـكـر ومـكـافـحـة إزالة

الغابات.
…dL'« ”Q

” “Carbuncle Cup”كـأس اجلـمرة”
)على اسم نـوع من الـدمائل اجلـلـدية)
هي تسمية جلائزة معمارية مقدمة من
مجلة  Building Designألقبح مبنى
ـتـحـدة في األشـهـر ـمـلـكــة ا أقـيم في ا
الـ 12السـابـقة. واسـتـوحي هذا االسم
من تـوصــيف ســاخـر أعــطــاه تـشــارلـز
ــشــروع كــان يــرمي إلى ســنـة  1984
توسـيع مـتـحف نـاشونـال غـالـيري في
ـوقع إلى إعادة لنـدن مـا دفع بـإدارة ا

النظر به.
صندوق األمير االئتماني

ـؤسسـة في عام 1976 أنشـأ تشـارلز ا
من خالل دفع  7500جنـيه إسـتـرلـيني
تقـاضـاهـا كتـعـويض نـهايـة خـدمة من

{ لــنــدن (أ ف ب) في مــا يــلي عــشــرة
أشخـاص أو أمـاكن أو أشـيـاء تـسـتـمد
اسـمــهــا من مــلك بـريــطــانـيــا اجلــديـد

تشارلز الثالث.
e —UAð dO _« …d¹eł

هي جـزيــرة غــيـر مــأهـولــة لــهـا مــنـاخ
شـــديــــد الـــبــــرودة وتـــقـع في إقــــلـــيم

نونافوت في شمال كندا.
اكــتُــشــفت هــذه اجلــزيــرة الــتي تــبــلغ
مـسـاحـتـهـا  9521كـيـلـومـتـرا مـربـعـا
ـرتـبـة  78عـلى قـائــمـة أكـبـر وحتـتل ا
اجلـزر في الـعـالم ألول مـرة من جـانب
ســـفـــيـــنـــة في عـــام  ?1932ثم أعـــيـــد
اكــتــشــافـــهــا في عــام  1948من خالل
صـور لـلـقـوات اجلـويـة. وسـمـيت عـلى

اسم األمير الوليد حينها.
األميرة شارلوت

ولــــدت في الــــثـــانـي من أيــــار/مــــايـــو
 ?2015وهي ابنـة ولـيـام االبن األكـبر
لـتـشـارلـز وتـدعى شـارلـوت إلـيـزابـيث
ا لـوالدي الـوريث احلالي ديانـا تكـر

للتاج وللملكة إليزابيث الثانية.
وجب تغيير في قانون اخلالفة في و
ـكن أن يــتـخـطــاهـا في عام  2011ال 
ترتيب اخلالفة شقيقها األصغر األمير

لويس الذي ولد في عام .2018
ÍbOK'« eK¹Ë dO √ dN½

ـــتــــد هـــذا الـــنــــهـــر اجلـــلــــيـــدي في
أنتـركـتـيـكـا الواقع فـي سلـسـلـة جـبال
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مـنذ سـنـوات أدعو عـبـر هذه الـزاوية الـى تبـني تـشريع يـجرّم
الطائفية في العراق وال أحد يصغي برغم من انني اعلم ان
نتفع هكذا تشريع يزلزل عروش السياسي وحواشيهم وا
مـنهم وان حتقيقـه ضرب من اخليال. اليـوم كم تبدو احلاجة
ـمكن كـبيـرة للـتوافـق على تـشريع يـجرّم الـكـراهيـة التي من ا

ان جتر البلد الى مهاوي الردى والتفسخ.
الـبلد محكوم اليوم في تـوافقات سياسية لكنـها ليست معنية
بـضـبط حـركـة اجملـتـمع وايـقـاعـاته لـطـرد األصـوات الـنـاشـزة
الـتي تـنـتـعش في مـنـاسـبـات ديـنـيـة او تـاريـخـيـة او سـيـاسـية

ايضاً. 
ـمـكن ان يـكـون  خـطـاب الـكـراهـيـة له اشـكــال مـخـتـلـفـة من ا
متجسدا في تصريح من قطب سياسي او في قصيدة شاعر
أو من خالل اغــنــيــة شـعــبــيــة أو نص في كــتــاب مـدرسي أو

خطبة في جامع أو عبر انشودة رادود.
لقد نزف العراق كثيرا وفقدَ من أبنائه وثرواته وعمره الكثير
في وقت قـصـير من أجل مـحاربـة اإلرهـاب الذي يـستـند في
تضـمنة فكرة فـعله احلربي والتـدميري الى نظـرية الكراهـية ا
إلـغاء اآلخـر. غير انّ هـناك مـسارات كـثيرة ال تـزال الكـراهية
فـيهـا مـتـاحة من دون رقـابـة من الـدولة او مـسـؤوليـة اجلـهات
ذات الـصلة ومن هنا نخـشى ان تكبر التراكـمات التي ظننّا
انّـهـا أزيـلت مـنـذ أن عــادت االنـفـاس الى حـالـة مـسـتـقـرة من

ستوى الطبيعي في احلياة اليومية. ا
ـســؤولـيــة من رسـمــيـ وغــيـر رســمـيــ سـوف أصـحــاب ا
يـندمون يوم ال يـنفع الندم إذا ظـنوا ان خطاب الـكراهية الذي
يـتـغـذون عـلـيه الـيـوم سـتــدوم فـائـدته لـهم ولن يـنـقـلب ضـدهم
سارات ويـبتلعهم. لذلك يـنبغي ان ال تضيع فـرص تصحيح ا
سـتقـرة في مجتـمع تعددي في دنـية ا من اجل بـناء احليـاة ا
نـسـيجـه االجتـمـاعي ولن يـكـون لونـا واحـدا او مُـصادَرا من

وجة عالية. ارادات واجندات مهما كانت ا
ثلـون الشعب غـائبون الى فـترض انـهم  ـاذا يبدو الـنواب ا
سارات اخلـاطئة التي تقود لنمو هـذه الدرجة عن تشخيص ا
خطاب الكراهية? أيّ مجلس نيابي هذا الذي ليس همّه سوى

ناصب? توقيتات توزيع ا
انّ عـوام النـاس الواقـع حتـت تأثـيرات ابـواق دعايـة كثـيرة
لن يـسـتطـيـعـوا اإلجابـة عن سـؤال حـيوي هـو هل انّ خـطاب
الـكـراهـيـة والـلـعب به وتـوظـيـفه في تـوقـيـتـات حـسب االهـواء

نوع? مسموح أو 
من هنا تأتي اخلطورة فانتظروها أو تداركوها.

“مـرل .”وتـوجّب وقف حــركـتــهـا في
نـهــايـة آب/أغــسـطس بــسـبب مــشـاكل
أضـرار فــنــيــة بــيـــنــهــا خــصــوصــاً “
جسيمة ”طالت مروحة الدفع وأعيدت

إلى بورتسموث.
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ــــقـــرر أن تــــدخل أقـــوى قــــاطـــرة من ا
بـخــاريـة بــريـطــانـيــة اخلـدمــة في عـام

2025.
ــشــروع الــذي تــبـــلغ قــيــمــته 6 هــذا ا
ماليـ جـنـيه إسـتـرلـيـني بـتـمـويل من
القطاع العام يعيد إنشاء قاطرة كانت
اضي. موجودة في ثالثينيات القرن ا
وكان تـشـارلـز مـؤيـداً قويـاً لـلـمـشروع
وسُـمــيت الـقــاطـرة بـاســمه لالحــتـفـال

. بعيد ميالده اخلامس والست
‰U³O½ w  WOJK*« WKŠd «

ـلــكــيـة” أُطـلــقت تــسـمــيـة “الـرحــلــة ا
 (Royal Trek)تيمنـاً بتشارلـز بعدما
اسـتـكشـف األمـيـر واحمليـطـون بـه هذا

سار عام .1980 ا
ـسـار الـذي ـكن أن يـســتـغـرق هــذا ا
نطـقة أنابورنا يربط مدينة بـوخارا 
من أربعة إلى تسعة أيام ويصل علوه

إلى  2200متر.
يـوجــد أيـضــاً نــقـطــة جـبــلــيـة تــسـمى
“تـشــارلــز بــويـنت ”في جـنــوب شـرق
كن االسـتمتـاع بإطاللة نيبـال حيث 

بانورامية رائعة على جبل إيفرست.
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أنه يــظـهـر إيـرلـنـديــ يـرقـصـون فـرحـا
ـلـكـة ومـنـشـور بـعـدمـا عـلـمـوا بـوفـاة ا
كـــاذب يــدّعي فـــيه الــرئــيـس األمــيــركي
لكـة منحته الـسابق دونالـد ترامب أن ا
لـقب فـارس في مـراسم خاصـة وصورة
ـيــغـان مــاركل زوجـة األمــيـر مــفـبــركــة 
هـاري تـرتدي قـمـيص تي شيـرت يـحمل

لكة ماتت.” عبارة “ا
ونـسب الـبعض وفـاة إليـزابيث الـثانـية
إلى الـلقاح ضـد فيروس كـورونا مثـلما
ــمــثــلــة ســبـق أن فــعــلــوا عــنـــد وفــاة ا
ــمــثل بـوب األمــيــركـيــة بـيــتي وايت وا
سـؤولة عن سـاغيت. ورآى آخـرون أن ا
ــلــكــة هي هــيـالري كــلــيــنــتـون وفــاة ا
زاعـم أن إليزابيث الثـانية كانت تملك
ـرشـحة الـسـابـقة لـلـبيت مـلـفـات تدين ا
األبـــــيض وكـــــانـت عـــــلى اســـــتـــــعــــداد
لــفــضــحـــهــا وهي في الــواقع نــظــريــة
ـة تـتهم هـيالري كـلـينـتون مـؤامـرة قد

كــان مـــحــتــجــزا التــهـــامه بــاغــتــصــاب
قاصرات.

ـضـلـلـة تنـتـشـر فور ـعـلـومات ا بـدأت ا
ــــلــــكــــة ورود مــــخــــاوف عــــلـى وضع ا
الـصحي فظـهرت حسـابات علـى تويتر
تـنتـحل اسم وسائـل إعالم معـروفة مثل
الــبـي بي سي لــتــعـــلن مــســبــقــا وفــاة
إلـيزابيت الـثانية. ثم في  8أيـلول أعلن

قصر باكنغهام رسميا نبأ الوفاة.
وأوضـح دان إيـفـون من جـمـعـيـة “نـيـو
لــيــتــراسي بــروجـكت ”أنه “فـي جـمــيع
لـكة أنـحـاء العـالم علم الـنـاس بوفـاة ا
وتـأثروا بـهذا اخلبـر ما شـكل بالنـسبة
ـعـلــومـات الـكــاذبـة خـزانـا ال ــروجي ا
ـكـنهم يـنـضب من الـقصص اخلـاطـئة 

أن يغرفوا منه.”
ومن هـذه القصص الزائفـة فيديو يعود
إلى شهر يظهر فيه أشخاص يرقصون
أمـام قـصـر بـاكـنغـهـام فـأعـيـد بثـه على

ــلــكـة { واشــنــطن (أ ف ب) مع وفــاة ا
إلـــيــزابــيث الـــثــانــيـــة وجــد أصــحــاب
ــؤامــرة فـرصــة ال تــضـاهى نــظــريـات ا
لـتـطبـيق تـكتـيكـاتـهم االعتـيـادية بـهدف
زرع الـبـلـبـلة والـشـكـوك عـلى اإلنـترنت
ـوذج مـلفت لـطريـقة بث الـتضـليل في 
اإلعـالمي في ظل أحـداث كـبـرى. وفـيـمـا
ـتـحـدة مـلــكـتـهـا الـتي ـمـلـكــة ا تـبــكي ا
تـــوفــيت عن  96عـــامــا تــنــتـــشــر عــلى
اإلنـترنت شائعات كاذبة وصور مفبركة
تـنسب وفـاتهـا إلى الـلقـاح ضد كـوفيد-
 19أو حــــتّى تــــشــــيـــر بــــاالتـــهــــام إلى
الـضـحـيـة االعتـيـاديـة لـهذه الـنـظـريات
هــيالري كـلـيــنـتـون. وهـذه الــفـرضـيـات
لـيست جديدة بل ظـهرت في العديد من
ــنـاسـبـات الــسـابـقـة فــواكـبت الـغـزو ا
الـروسي ألوكرانيا وأحاطت بوفاة رجل
األعـمال األميركي جيـفري إبست الذي
انـتـحـر في الـسـجن في نـيـويـورك حيث

وزوجـها الـرئيس األسبق بـيل كليـنتون
. بتصفية خصومهم السياسي

ويــوضح مـايك كـولــفـيـلــد اخـتـصـاصي
الــتـضـلـيل اإلعالمي في مـعـهـد “سـنـتـر
فــور إن إنـفـورمــد بـابـلـيك ”فـي جـامـعـة
واشــنـطن كـلــمـا يـحــصل حـدث هـام في
الـعـالم  ثمـة دائـما نـاشطـون يـبحـثون
عن زاويـــة مـــعــيـــنـــة تــدعم نـــظـــريــاته.
ــــــثــــــال أن وأوضـح عــــــلى ســـــــبــــــيل ا
ــعــارضـــ لــلــقــاحــات “الــنـــاشــطــ ا
يـسعـون إليجـاد وسيـلة العـتبـار اللـقاح
الــــســـــبب خــــلـف وفــــاة شــــخــــصــــيــــة
عـــامــة���.”وربـط أتــبـــاع حــركــة “كـــيــو
لـكة ـتطـرف وفـاة ا آنـون ”من الـيـم ا
ــيـة بــقــنــاعـاتــهم بــوجــود مـؤامــرة عــا
تـدبـرها مـجمـوعات من عـبدة الـشيـطان
وشــبـكــات اسـتـغـالل جـنـسـي لألطـفـال

وهي قناعة تقوم عليها حركتهم.
وقع االلكتروني { البقية على ا
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تـقــاسم يــقــوم عــلى حــجم كل حــديــقـة

وعدد أشجارها.
ـنطـقة فـي قسـمها وتبـرز خصـوصية ا
ــتــد عـلى نــحـو 300 الـشــاهق الـذي 
هــكــتــار أي في دْجِــبَّــة الــعــلــيــا الــتي
أدرجـتــهـا مــنـظــمـة األغــذيـة والــزراعـة
ـتحدة (فاو) عام 2020 التابعة لأل ا
عـلى الئـحـة نـظم الـتـراث الـزراعي ذات
ــيــة والــتي تــشـمل 67 األهـمــيــة الــعـا

نظاما من  22بلدا.
ـــنــــحـــدرات تــــوجـــد “احلـــدائق في ا
ـدرجـات تــشـكّـلت ـتــة  ـثـبّ ـعـلـقـة ”ا ا
ـــزارعــون من طــبـــيــعــيـــا أو بــنـــاهــا ا
األحــجـــار اجلـــافـــة وهي تـــفــصـل بــ
احلـدائق وتــعـد “مـثــاالً عــلى الــزراعـة
بـتكرة ?”وفق تقريـر للفاو احلرجيـة ا
ــنـــطـــقــة عـــلى صــدر اثـــر إدراجـــهـــا ا

ـئة بـا نـسـبـة امـتالء سـدود الـبالد  34
في نهايـة آب/أغسطس وفق مـعطيات

وزارة الزراعة. 
في أعـلى اجلـبل حـيث يـقام “مـهـرجان
الـــــــتــــــ ”الــــــــــــــســــــــــــــنــــــــــــــوي فـي
 تشرح الناشـطة احملليّة تموز/يوليـو
فريـدة دجبّي ( 65عاما) ثـراء احلدائق
الــتي تـــتـــضــمن ”الـتــ وإلـى جـانــبه
أشجار أخرى مثل السفرجل والزيتون
والــرمــان وتــزرع حتــتـــهــا مــجــمــوعــة
واســـــــــــعــــــــــــة مـن اخلـــــــــــضـــــــــــروات

والبقوليــــات�.”
اء الذي يتدفق من وتسقى احلدائق با
مــنـــابع في أعـــلى اجلـــبل إلى قـــنــوات
ـزارع ويـتداول تقـلـيـديـة تـمـتـد عـبـر ا
ــزارعـون الــريّ عــبــر فــتـح الــقــنـوات ا
ـوجب نظام وغلقـها لساعـات محدّدة 

{ دجـــبــــة (تــــونس) (أ ف ب)  –عـــلى
ارتـفاع  700متـر عن سـطح الـبـحر في
 تـنـتـشـر في بـلدة شمـال غـرب تـونس
ــــة آالف أشــــجــــار ــــة اجلــــبـــــلــــيّ دْجِــــبَّ
مـدرجـة  في ”حـدائق مــعــلّــقـة ” التـ
ضــــمن نـــــظم الــــتـــــراث الــــزراعي ذات
وذجا “قادرا يـة وتعـد  األهميـة العـا
ياه الذي على الصمود ”في ظل شحّ ا

نطقة. تعانيه البالد وا
بفضل “نظامـها الزراعي الـفريد ”وفق
وصف منـظمـة األغـذية والـزراعة لأل
ــتــحــدة (فـــاو) حتــافظ دجـــبــة عــلى ا
خضـرتها رغـم تضـاؤل سقـوط األمطار

وارتفاع احلرارة. 
وكان تمـوز/يوليو  2022األشد حرارة
ــعــهــد في تــونس مــنــذ  ?1950وفق ا
الوطـني لـلـرصـد اجلـوي. ولم تـتـجاوز

الئـحـتـهـا. ويـشـيـر تـقـريـر مـطـوّل حول
نطقة وضـعه خبراء عام  2020بدعم ا
من الفاو ووزارة البـيئة التـونسية إلى
أن إنــشـــاء احلـــدائق “تــطـــلّب جـــهــدا
كـبـيـرا ”من أجل “تـرويض الــطـبــيـعـة
الـقـاسـيـة ”بـسـبب “الـتـضـاريس غـيـر
ـســتـويــة والـتــربـة الــصـخــريـة غــيـر ا

العميقة.”
نطقة ية أن في ا وتضيف الوكالة األ
اجلبـليّة “منـاخا مـصغـرا خاصـا بها”
تعدد من مالمحه “نظـام ريّ فـعال ”و”
األنــــواع فـي طــــبـــــقــــة األشـــــجــــار في
احلـدائق ?”إضــافــة إلى الــتــكــامل مع
الـغـابــات اجملـاورة الـذي يــتـيح وجـود
“ملـقـحـات بـرية ”مهـمـة في “احلد من

دخالت الكيميائية�.” استخدام ا
وقع االلكتروني { البقية على ا
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انـيا) (أ ف ب) انـطلق { مـيونـيخ (أ
مـهرجـان الـبيـرة (أكـتوبـرفـيست) في
انـيـا السـبت بـعد ميـونـيخ بجـنـوب أ
إلغـائه لعام متتالي بسبب جائحة
كـــــوفـــــيــــد .19وتـــــأتي عـــــودة هــــذا
ـهرجـان الـشعـبي الـكبـيـر على وقع ا
ارتــفــاع أســعـار الــبــيــرة عــلى غـرار
ــواد االسـتــهالكـيـة إذ أدى سـائـر ا
الـغزو الروسي ألوكرانيا إلى ارتفاع
ـواد اخلـام والـطاقـة وأجـبر أسـعار ا
شـروبات على الـكثيـر من مصنـعي ا
رفع أسعـار منتجاتهم. ووفقـاً للتقليد
عـتـمـد أطـلق رئـيس بلـديـة مـيـونيخ ا
ديــتــر رايــتــر االحــتــفــاالت من خالل
ثــــقب الــــبـــرمــــيل األول من الــــبـــيـــرة
ـطرقة وتقـد الكوب األول لرئيس

والية بافاريا ماركوس سودر.
وقع االلكتروني { البقية على ا

فـــاز { بــــويــــنــــوس ايــــرس (أ ف ب)  –
ثنـائـيـان راقـصـان أرجـنـتيـنـيـان بـبـطـولة
العالم للتانغو في العـاصمة األرجنتينية
عـلى مـا أعـلـنت حـكـومـة بـويـنـوس ايرس
ـنـظمـون إن أكـثـر من 20 الـسبـت. وقـال ا
ـوسـيقى ألف شخـص حضـروا عـروض ا
ـســابــقـة مع مــواجــهـة والـرقص خـالل ا
ـسـرح أمـام مـسـلـة أخـيـرة عـلى خـشـبــة ا
بــويـــنس آيـــرس الـــتـــاريـــخــيـــة في قـــلب
العـاصـمـة األرجنـتـيـنيـة. في فـئـة الرقص
ــســرح الــتـي تــضــمــنت حــركــات عــلى ا
بهلوانية مذهـلة تغلبت كونـستانزا فيتو
وشـريـكـهــا ريـكـاردو أسـتــرادا من مـديـنـة
بيرغـاميـنو على  19ثنائـياً آخـر وحصدا
لقب البطولة. وتنافس أربعون زوجاً على
اللقب فـي الفئـة التـقلـيديـة أو فئة “رقص
الـصـالون ”إذ أدوا رقـصة الـتـانـغـو الـتي
نشـأت في بـوينس آيـرس وتُـوّج في هذه
الفـئة سـينـتيـا باالسـيوس وسـيبـاستـيان
بوليفار من مدينة سيبوليتي. وشارك في
بـطـولــة الـعــالم الـتي أقــيـمت بـ  6و18
أيـلول  560ثنـائـيـا من  30دولـة بـيـنـها
ــتـــحــدة وفــرنـــســا وروســيــا الــواليــات ا

. واليابان والفيليب

ـســتــوحى بــصــريــا من أشــرعـة ا
راكب الـتـقـلـيديـة الـتي انـتـشرت ا
في منـطقـة شبه اجلـزيرة الـعربـية
لــعـــدة قــرون في مـــقــر مـــنــظـــمــة
اليونـسكـو في باريس خالل حدث

نظمته مؤسسة قطرية.
ــعــرض تـــألــيـف آخــر يـــتــنــاول ويُ
ياه  تسجيله جزئيا موضوع ا
في قـــــطـــــر مـــــنــــــذ مـــــنـــــتـــــصف
أيلول/سبتمبر في متحف محلي.
وعــــلق روزريـه عــــلى جتــــهــــيــــزه
“العالم كـما نـعرفه يتـغير ?”فقال
إنّ هدفه هو “اصطحاب اجلمهور
في رحـلـة لالســتـمـاع واالنــفـصـال

عن العالم.”
وأضاف “أصبح األمر أكثر أهمية
ــنــا وقــد أكــون بــالــنــســبــة لي ألنّ
مـخـطـئـا نـعـيش خالل الـسـنـوات
ـاضية العشـر أو اخلمس عـشرة ا
في مجتمعـات سريعة اخلطى إلى

حدّ أنّنا لم نعد ننصت.”
وقع االلكتروني { البقية على ا

كـان هــنـاك دائــمـا دعـم لـلــفـنــانـ
”.� احمللي والدولي

واستفاد من هذا الدعم باحلصول
عـلى إقــامـة إبــداعـيـة مـن مـشـروع
“مـطــافئ ?”وهـو مــســاحــة لــلـفن
عـاصـر فـقدّم عـمال بـتـكـليف من ا
ــشــروع بـــعــنــوان “اســمح لي” ا
حملـطــة مــتــرو مــشـيــرب في وسط

العاصمة الدوحة.
ـونـديــال تـسـعى قـبـيل انــطالق ا
اإلمارة إلى إظهـار دعمـها للـفنون
يـاسة بنت حمد بقيادة الشـيخة ا
آل ثـانـي رئــيــســة مـتــاحـف قــطـر
وشـقــيــقــة األمــيــر احلـاكـم. ويـرى
روزريه أنه “كـان هـنـاك بـاألسـاس
ديــنــامــيــكــيــة قــويـة ”في اإلمـارة
باجتاه االستثمار في الفنون لكن
مع اقــتـــراب كـــأس الـــعــالم “أدرك
اجلـمـيع أن هــذه فـرصـة لــلـظـهـور

على الساحة الدولية.”
 الــكــشـف مــؤخـــرا عن تــألـــيــفه
ــــرونــــة الــــهــــشــــة?” الــــفــــنّي “ا

هو االسـتمـاع حتى ال يـتم اخللط
ـؤلفة) من وسـيقى (ا بينه وبـ ا
ويــتـــابع ـــنـــظـــمــة .” األصـــوات ا
بـحـمـاس “مـنـذ وصــلت إلى هـنـا

فرصة كأس العالم
ويـوضح روزريه أن “فن الـصـوت
هو تـخـصص يـكـون فـيه الـوسيط
الرئيسي هو الصوت والهدف منه

روزريه على احلائط صورة دوامة
ـيـاه تـصب فـي مـكـبـر صـوت من ا
يـــــهـــــتـــــز مع صـــــدور األصـــــوات

اخملتلفة.

تـشــرين الـثــاني/نـوفــمـبــر قـدّمت
دفعا قويا للمشهد الفني احمللي.
ـتــحـف الـعــربي في “مـتــحف ?”ا
دينة التعليمية للفن احلديث في ا
بـالــدوحــة عــلـى مـقــربــة مـن أحـد
مالعب كــأس الــعــالم الــثــمــانــيــة
يطرح الـتجـهيـز الفـني الذي أطلق
عـلــيه روزريه  اسم “الـعـالـم كـمـا
نـعــرفه يــتـغــيـر ”مـسـألــة عالقـات
ــيــاه الـعــذبــة وتـأثــيـر الـبــشــر بـا
التـلـوث الضـوضـائي على قـدرتـنا
على االسـتمـاع. يجـلس الزوار في
غـرفـة مـظــلـمـة مـحــاطـ بـأربـعـة
مـكــبـرات صــوت مــنـغــمــسـ في
تــركـــيـــبـــة جتـــمع بـــ األصــوات
ـسـجــلـة عــلى مـدار عــامـ عـلى ا
ــيــاه في قــطــر وأمــاكن ضــفــاف ا
أخرى وضجيج النـشاط البشري
وكذلك نصـوص بعدّة لـغات تروي

ياه. ذكريات على صلة با
ولتحقيق “االستماع العميق ”في
ــرئــيــات يــعـرض عـالـم حتـكــمه ا

{ الـدوحة (أ ف ب)  –في مـا بـعد
ظــــــــهـــــــــيــــــــرة يـــــــــوم حـــــــــارّ من
أيـلــول/ســبــتــمــبــر نــصب غــيـوم
روزريه  مـيــكـروفــونـا في مــزرعـة
عضويـة في شمال قـطر لتـسجيل
حفيف الريح في األعشـاب العالية
وزقـــزقـــة الـــعـــصـــافـــيـــر وطـــنـــ
احلشـرات وهديـر لآلالت الـزراعية
والسيـارات والطـائرات لـيحـوّلها

طاف إلى عمل فني. في نهاية ا
ويعـتبـر  الـفنـان الـفرنـسي الـبالغ
 44عـامــا أن لــديه مــهــمّـة هي أن
يــجـــعـل الــعـــالـم يــتـــمـــهّل قـــلـــيال

وينصت من جديد.
الـــــــــفنّ وطـــــــــوّر روزريه هـــــــــذا “
الصـوتيّ ”في اإلمـارة اخلـلـيـجـية
الـصـغـيــرة حـيث يـقـيـم مـنـذ تـسع
سنوات مسـتفيـدا من الدعم الذي

. تقدمه حكومتها للفنّ
يــقــول لــوكــالــة فــرانس بــرس في
مقابلة إنّ بطولة كأس العالم لكرة
القدم التي تنـطلق في قطر في 20
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