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تــــفـــــاجئ الـــــبـــــغــــداديـــــون امس
تـخـلـلـتـها مـارسـتـ امـنـيـت 
انتشار كثيف للقـطعات العسكرية
واغالق اجلـــســـور دون تــوضـــيح
مـســبق مـن اجلـهــات احلــكــومــيـة
ــا اثـارتــا الــهــلع بــ ســائــقي
ركبات والعـوائل التي علقت في ا
الـتـقـاطـعـات الــرئـيـسـة لـسـاعـات
فــيــمـــا ضــجت مــواقـع الــتــواصل
بـردود غـاضـبـة عـقب نـشـر صـورا
ومــقــاطع فــيــديــو تــظــهــر الــيــات
عـسـكـريـة ومــركـبـات سـوداء عـلى
اجلـسـور والــشـوارع الــعـامـة في
وقت وصف خـبـراء هـذه الـعـمـلـية
مارسة االمنية الروتينية. وقال با
سـمــيــر عــبــيــد في تــغــريـدة عــلى
تويتـر تابعـتهـا (الزمان) امس انه
(ال داعي لـــلـــقـــلـق من االنـــتـــشـــار
فـهـو لـضـرورة االمـني في بـغــداد 
امنية مثلما يحصل في السعودية
نع بقاء بعد انتـهاء موسم احلـج 
تـسلـلسن فـي الدولـة بغـير سـند ا

قانوني) 
واضــاف ان (الــعــراق يـــتــعــلم من
والسـيـمـا ان زيارة جتارب الـدول 

تـــواصل تـــطـــبــــيق مـــنـــهـــاجـــهـــا
الــــتـــــدريــــبـي واالســــتـــــمــــرار في
ـمـارســات األمـنــيـة االعـتــيـاديـة ا
بـهـدف تــعـزيـز األمن واالســتـقـرار
ورفع القـدرات للـقطـعات األمـنية)
واضاف ان (قيـادة عمـليـات بغداد
ســتــنــفــذ فــجــر الــيــوم االربــعــاء
ارسة أمنيـة هادفة ضمن جانب
الـــكــــرخ  بـــعــــد أن نــــفـــذت أمس
ــارســـة نــاجـــحـــة ضــمـن قــاطع
مـسـؤولــيـة الـرصــافـة). في وقت 
فسر مراقبون ما شهدته العاصمة
بــإنـه (عــمـــلـــيـــات نــقـل لــلـــسالح

ناطق والتجـهيزات الـكاملـة الى ا
الــقــريــبــة لــلــخــضــراء والــكـرادة
صـادمات مرتـقبـة بعد استعـدادا 
وصــول االزمــة الــســـيــاســيــة الى
طريق مسـدود بسبب عـناد القوى
وتمسك االطـار التنسيقي تبادل ا
بتـرشيح مـحـمد شـياع الـسوداني
لـرئاسـة احلـكـومـة في مـا يـرفض
بــحــسب الــتــيــار الــصــدري ذلك)
قــولــهم. وكــان مــصــدر أمــني قــد
كــــشـف عن اســـــبــــاب انـــــتــــشــــار
الـقـطــعـات الـعــسـكـريــة في جـانب
الرصـافـة فجـر امس. وقـال ان (ما

حصل من قـطع جـسـور وطرق في
ارسة أمـنية لنشر الرصافة هي 
القـطـعات الـعـسكـريـة حتسـباً ألي
ـمـارسة ) وتابـع ان (هـذه ا طـار
حصـلت تزامـنا مع مـغادرة الـقائد
ـسـلحـة مـصـطفى العـام لـلـقوات ا
الـبـالد مــتـوجــهــا الى الــكـاظــمـي 
ـتـحـدة لـلـمـشـاركـة في الـواليـات ا
اعـمــال اجلــمــعــيــة الــعـامــة لال
ضـجت مـواقع ـتـحـدة).في وقت  ا
بـــردود الـــتـــواصل االجــــتـــمـــاعي
ــمـارسـة االمــنـيـة غـاضـبــة عـقب ا
التي اجرتها القطـعات العسكرية.
ـواطـنـون عن (مـخـاوفهم واعرب ا
من االنــــتـــــشــــار الــــذي شـــــهــــدته
الـعـاصــمـة دون اعالن مــسـبق عن
ـــمـــارســة الـــتي اجـــرتـــهــا هــذه ا
اذا القوات االمـنيـة) متـسائـل (
هـذا الـتـرهـيـب وتـخـويف الـشـارع
في ظل الــتـوتــر الــســيــاسي الـذي
تـشــهــده الــســاحـة احملــلــيــة مــنـذ
اشـهـر وهل يــحـتــاج الـعـراق الى
نـشــر مــركــبــات ســوداء شــبــيــهـة
ومـا ذنب بـســواد لـون االســلـحــة 
االطفال والـنساء من هـذا الترويع
والـتـرهــيب?) واضـافــوا (كـان من
ـفـتــرض عـلى اجلــهـات االمــنـيـة ا

ــبــاشـرة الـتــنــويه عن ذلك قــبل ا
بـأي تـمــرين او نـشـاط عــسـكـري).
ــــمـــارســـة االمـــنـــيـــة واســـتـــبق ا
اجـــتـــمـــاع جـــمع رئـــيس جـــهـــاز
اخملــابـرات الــوطــنـي وكــالــة رائـد
مع نـائب قـائد الـعـملـيات جوحي 
شتركة الفـريق الركن عبد االمير ا
الـشـمـري ووكـيل وزارة الـداخـلـيـة
نـاقشة الفـريق احمـد ابو رغـيف 
بـحسب ـستـجدات االمـنـية  اخر ا
مــقــطـع فــيــديـــو تــداولـــته مــواقع
التـواصل االجتـماعي. في غـضون
ذلك  رفعت القوات االمنية الكتل
الكـونـكريـتـيـة وفتح الـطـريق امام
ـواطـنـ في مـنـطـقـة الـبـلـديات. ا
وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان
(قائـد عـمـلـيـات بـغـداد اوعـز برفع
الكتل الـكونـكريتـية وفـتح الطريق
ــواطــنـ فـي مـنــطــقـة حي امـام ا
التجار بالبلديات بعد ان قام احد
ـواطــنــ بــغــلــقــهـا لــلــمــنــفــعـة ا
الـشــخــصـيــة). وفي تــطـور  وجه
ي وزيـر الـداخـليـة عـثـمـان الـغـا
ــدة ســتـة ـنـح الـضــبــاط قــدمـاً 
ــــنـــتـــســــبـــ عـــامـــ أشـــهـــر وا
جلـــهـــودهم فـي تـــأمـــ الـــزيـــارة

األربعينية.
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وصـل رئـيس الـوزراء مـصـطـفى
ـتـحـدة ـبـنى األ ا الــكـاظـمي 
حلـضور افتتاح أعمال اجلمعية
الــعـمـومــيـة الـتـي تـنـاقش خالل
اسـبـوع دبـلـومـاسي انـقـسـامات
الــعـــالم وحتــديــات الــتــغــيــرات
ـــــنــــــاخـــــيـــــة وازمــــــة نـــــقص ا
الغذاء.وقال بيان مقتضب تلقته
(الـــزمـــان) امس إن (الـــكـــاظــمي
ــتـحـدة وصـل إلى مـبـنى األ ا
فـي نـيـويـورك حلــضـور افـتـتـاح
أعـمال اجلمعيـة العمومية لأل
ـتـحـدة بـدورتـها  77) واشـار ا
الى ان (الـكـاظمـي سيـلقـي كلـمة
الــعـراق في اجـتـمــاع اجلـمـعـيـة
الـعامـة وسيـجتمـع على هامش
لوك ورؤساء أعـمال اجلمعـية 
الــدول الــشــقــيــقــة والــصــديــقـة

ـشـارك في االجـتـماعـات فضالً ا
عـن الــلــقـــاء بــاألمــ الـــعــام لأل
ــنــظــمـات ــتــحــدة و مـســؤولي ا ا
الـدولية واإلقلـيمي للبحث في أهم
ــلــفـات لــلـتــعــاون عـلى مــخــتـلف ا
ـــســـتــويـــات من أجل مـــعـــاجلــة ا
الـــــتــــحـــــديــــات االقـــــتــــصـــــاديــــة
والـسـيـاسـيـة الـتي تـواجـه الـعراق
ـنطقة). وأكـد األم العام لأل وا
ـتـحـدة أنـطـونـيـو غـوتـيريش إن ا
الــــتــــوتـــرات فـي الـــعــــراق تــــهـــدد
االسـتـقـرار. وقـال غـوتيـريش خالل
افــتـتـاح أعـمـال اجلـمــعـيـة الـعـامـة
امـس إن (التـوترات الـتي يـشهـدها
الـعراق تهدد اسـتقراره) مؤكدا ان
ـــــنـــــا فـي ورطـــــة كـــــبـــــيـــــرة (عـــــا
واالنــــقــــســـامــــات تــــزداد عـــمــــقـــا
وســــتـــــقــــوض األمن والــــقــــانــــون
الــدولي) واشـار الـى انه (نـتــيـجـة
ـــعـــيـــشـــة اســـتـــعــــار أزمـــة غالء ا

وانـهيـار الثـقة وتـزايد الالمـساواة
يـلـوح في األفـق شتـاء مـن السـخط
ـي) واضـــاف غـــوتـــيـــريش الـــعـــا
(جنــتــمع في حلــظــة خــطــر كــبــيـر
بــالــنـســبــة لـلــعــالم) الفــتـا الى ان
ـنــاخ مـصـلـحـة (مــكـافـحـة تــغـيـر ا
حـيويـة للـبشـرية جـمعـاء وعلى كل
الـدول جعلها أولوية) ومضى الى
الـــقـــول ان (الــتـــوصل الى اتـــفــاق
بــشـأن بــرنـامـج ايـران الــنـووي مـا
ــنــال). والــتـقـى قـادة زال بــعــيــد ا
الـــعـــالـم الـــغـــارق في األزمـــات من
احلـرب في أوكـرانـيـا إلى الـكوارث
ـنـاخيـة وصوالً إلى انـعدام األمن ا
الــــــغـــــذائـي امس الــــــثالثــــــاء في
ــتـحـدة اجلــمـعــيـة الـعــامـة لأل ا
الـــــتي تـــــشـــــهـــــد انــــقـــــســـــامــــات
عـمـيـقـة.وعـلى مـدى أسـبـوع يـلقي
نحو  150 رئـيس دولة أو حكومة
من كـافـة أنـحـاء العـالم خـطـابـاتهم

أثـناء هذا االجـتماع الـسنوي الذي
يُـعقد للمرة األولى حضورياً بعدما
كان يُجرى افتراضيا عبر االنترنت
ــاضــيـ بــسـبب خـالل الـعــامـ ا

أزمــة كـورونـا. واســتـثــنـائـيًــا كـمـا
حـــصل في مـــنــاســبـــات نــادرة في
ـــــاضـي لن يــــــلـــــقي الــــــرئـــــيس ا
األمــريـكي جـو بـايـدن الـذي حـضـر

لكـة إليزابيث الـثانية اول جـنازة ا
امس في لندن كلمته وأرجأها إلى
الــيـوم األربـعــاء. وسـيـكــون الـغـزو
الــروسي ألوكـرانـيـا في صـلب هـذا

األســـبــوع الــدبــلــومـــاسي الــرفــيع
ــســتـوى مع مــداخــلـة لــلــرئـيس ا
ـر زيـلـيـنـسـكي األوكـرانـي فـولـود
عـبر الفيديو بعد حصوله على إذن
خـــــاص صـــــوتـت عـــــلـــــيه الـــــدول
ـاضي وكذلك األعـضـاء األسبـوع ا
فـي صــلب اجــتــمــاع جملــلس األمن
عــلـى مــســتــوى وزراء اخلــارجــيــة
إال أن دول اجلــــنــــوب اخلـــــمــــيـس
تـعــتـرض أكـثـر عـلى تـركـيـز الـدول
الــــغــــربـــيــــة انــــتــــبــــاهــــهـــا عــــلى
أوكـــرانــيـــا.وقــالت رئـــيــســة وزراء
بـربـادوس ميـا مـوتلي خالل الـيوم
الـتـمهـيـدي الذي خُـصّص لـلتـعـليم
وأهـداف الـنـمـو (ال نـريـد الـتـحدث
فــــقط عن وضـع حـــدّ لـــلــــنـــزاع في
ومــا نــريـده أن تــنــتـهي أوكــرانــيـا
الــنـزاعـات في تــيـغـراي وسـوريـا).
وفـي محـاولـة لالسـتجـابـة خملاوف
بــعض الـدول يــنـظـم األمـريــكـيـون

واألوربــــيــــون اجـــتــــمــــاعـــاً رفــــيع
ـــســـتـــوى بـــشـــأن انــعـــدام األمن ا
وهـو أحـد تداعـيـات هذه الـغـذائي 
احلــــرب الـــــتي تــــعــــانـي مــــنــــهــــا
الــبــشــريــة.حــيث يــشــدد الــرئــيس
ـانـويل مـاكـرون عـلى الـفـرنـسي إ
ضـــرورة احلــؤول دون االنــشــقــاق
بــ دول الـشـمــال ودول اجلـنـوب
وفـق ما أعـلـن قـصر اإللـيـزيـه الذي
أوضـح أن الـرئـيس سـيـقـيم مـأدبـة
ـسـألـة مع عدد عـشـاء بـشـأن هذه ا
مـن الــقـادة اآلخــريـن.تُــضــاف هـذه
الـتـوترات الـنـاجمـة عن احلرب في
أوكرانيا إلى شعور امتعاض دول
اجلـنوب من دول الشمال في مجال
ـناخي. في وقت مـكـافحـة التـغـيّر ا
حـذّرت أكثر من  200 مـنظمة غير
حـكـومـيـة من أن الـتقـديـرات تـفـيد
ـوت كل أربـع ثوانٍ بـأن شـخـصـاً 
فـي الـعــالم بــســبب اجلـوع فــيــمـا

دعـت إلى حترّك دولي حاسم من
أجـل إنـــــــهـــــــاء أزمـــــــة اجلــــــوع
ــتـصــاعـدة في الــعـالم.وأفـادت ا
الـهيـئات في بيـان بأن (منـظمات
من  75بـلـداً وقّـعت عـلـى رسـالة
مـفتوحة عبّرت فـيها عن غضبها
ـرتـفـعة من مـسـتـويـات اجلـوع ا
بـــشــدة وقـــدّمت تــوصـــيــات من
أجـل الــتــحـــرّك) مــحــذرة من أن
(عــدداً مـروّعــاً من الـنــاس يـبـلغ
 345مـلـيونـاً يـعيش حـالـياً في
حـــالـــة جــوع شـــديـــد وهــو رقم
ازداد بأكثر من الضعف منذ عام
 2019) وأضــــــاف انه (بــــــرغم
تـــعـــهّــدات قـــادة الــعـــالم بـــعــدم
الـسـمـاح إطالقـاً بـوقـوع مـجـاعة
فـي الــــقـــرن 21إال أن اجملــــاعــــة
بـاتت وشيكة أكـثر في الصومال
وهـناك  50 مـليـون شخص على

 .( حافة اجملاعة في  45 بلداً
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ـفــوضـيــة الـعــلـيـا احلــلـبــوسي وا
حلــــقــــوق االنــــســـان فـي الــــعـــراق
تـــابــعـــتــهــا (الـــزمــان) امـس (كــنــا
مـطـمئـنـ ان انسـيـابيـة الـطالـبات
ســـتـــكـــون مـن مـــدارس الـــغـــفــران
والـبتول االبتدائيت ضمن الرقعة
اجلـغـرافـيـة الى مـتـوسـطـة سـيـناء
ـــتــــفـــوقـــات من لـــلــــبـــنـــات وان ا
الـطالـبات يـقبـلن فيـها مـباشر دون
لـكن فـؤجـئـنـا بـتـبـلـيغ أخـتــبـارات 
ـــدرســـة بـــرفـــضــهـن وهــذا ادارة ا
يـجعل مـصير  300 طـالبـة او اكثر
ــدارس مــتــبــاعــدة وفي مــنــاطق
مــتـعـددة) مــؤكـدين ان (أبــنـة أحـد
الـوزراء في احلكومة احلالية جرى
قـــبـــولـــهـــا في ثـــانـــويـــة ســـيـــنــاء
عـلـما ان مـعـدالها في لـلـمتـفـوقات 
تـوسط ال يؤهـلها الـصف الثـالث ا
ئـة) وتساءل كـونه اقل من  90 بـا
ـــواطــــنـــة اولــــيــــاء االمـــور (ايـن ا
ساواة ?) والـعدالة االجتماعية وا
مـــطـــالــبـــ اجلـــهـــات الــرقـــابـــيــة
واخملــتـــصــة بـ( (الــتــدخل والــغــاء
قــرار حتــويل مــتــوســطــة ســيــنــاء
لــلــبــنــات الى ثــانـويــة مــتــفــوقـات

واعادتها الى متوسطة). 

ـئـة اإللــكـتــروني الى قـنـاة   10بــا
عاهد للقبول األوائل من خريجي ا
فـي الـكــلـيــات واألقـســام عـلى وفق
ــنـاظــر) مــؤكـدا ان الــتــخــصص ا
(الـتـقـد الى هـذه الـقـنـاة يـسـتـمر
حــــتـى الــــرابع من تــــشــــرين االول
ـــعـــاهـــد وأن مـــخـــولـي ا ـــقــــبل  ا
سـيـتـولـون إدخـال بيـانـات الـطـلـبة
األوائـل في مــا ســيـتـم الحــقـا فــتح
بـوابة التقـد أمام الطلبـة لتثبيت

بــالــتـقــد لــلـقــبــول في الـكــلــيـات
الـتقـنيـة احلكـوميـة ضمن الـدراسة
ـقبل الـصـباحـيـة للـعام الـرداسي ا
وبـحسب خيارات الطالب للكليات
ـناظـرة لكل تـخصص) واألقـسام ا
مـشيـرا الى ان (التـقد يـكون عـبر
بـوابة دائرة الـدراسات والتـخطيط
ـتابعـة وسيستـمر إلى السادس وا
ـقبل) وتابع ان مـن تشرين االول ا
(الـوزارة فـتـحت اسـتمـارة الـتـقد

ـــوهــــوبــــ ضــــمن فـي مــــدارس ا
ـــتــــوسط لــــلـــعـــام الــــصف األول ا
الــدراسي اجلــديــد .وذكـرت هــيــئـة
ـوهـوبـ في بـيـان تـلـقـته رعـايـة ا

(الـزمان) امس أن (قبـول الطلبة 
وفـق الــشـــروط والـــضــوابـط الــتي
أقـرتها الوزارة). كما اكدت الوزارة
ان اعــــداد الــــطــــلــــبــــة األوائل في
ـهني لـلـعام اجلـاري بلغ الـتـعلـيم ا
. وذكــر الــبــيــان ان  2137 طــالـــبــاً
ـقاعد (الـوزارة تؤكـد زيادة اعداد ا
هني في الـدراسية لطلبة التعليم ا
اجلـامـعـات والكـلـيات بـاالتـفاق مع
وزارة الــتــعـلــيم الــعــالي والــبـحث
الـعـلـمي عـلى وفق الـضـوابط). من
جــانـبـهـا  اطـلــقت وزارة الـتـعـلـيم
قـناة قـبـول الطـلـبة األوائل الـعـالي
ـــهــنـــيــة. ــدارس ا مـن خــريـــجي ا
واوضـح بـــيــان لـــلـــوزارة تـــلـــقـــته
(الــــــــزمــــــــان) امـس أنـه ( إطالق
اســتـــمــارة الــتــقــد اإللــكــتــروني
لـقبـول الطـلبة األوائـل من خريجي
ـهـنــيـة لـلــعـام الـدراسي ــدارس ا ا
اجلـــــــاري) واضـــــــاف ان (دائــــــرة
ـتـابـعـة الـدراســات والـتـخـطـيط وا
ـشـمـول حـددت الـطـلـبـة األوائل ا
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ســـجــ ذي 18 حـــفــز الـــطـــمــوح 
على اكـمال الدراسـة وحتقيق عـاما
مـعـدل عالي بـالفـرع االحـيائي بـعد
اجـــتــيـــاز امـــتــحـــانــات الـــســادس
االعــدادي بــتــفـوق. يــقــول الــشـاب
مـــصــطــفى ( 18عـــامــا) الــذي قــرر
اكــمـال دراسـتـه وهـو مـحــتـجـز في
(افـــكــر ان احـــد ســـجـــون بـــغـــداد 
اصـبح طـبيـبا بـعدمـا حصـلت على
مــعــدل عــالي بــالــفــرع االحـيــائي)
واضـــاف ان (االنـــســـان وعـــنـــدمـــا
يـرتكب اخلـطا خـطأ وتـمكـنت عليه
ال يـعـني نــهـايـة الـعـالم الــظـروف 
واالرادة والــــــطـــــمـــــوح كــــــفـــــيالن
بـــــالــــوصـــــول الى اي شـيء يــــراد
حتــــقـــــيــــقه). بــــدوره  قــــال احــــد
سـؤول عن نـقل الـشاب الـضـبـاط ا
ــركـز االمـتـحـانـي (كـنـا نـنـقل الى ا
ــركـبـات ــدرسـة  مــصـطــفى الى ا
الـشرطـة وكأنـنا حـمايـة له فكانت
ســابــقه جــمــيــلــة  وكــان اجلـمــيع
يـنـتظـر سمـاع اخبـاره ووضعه في
االمـتـحـانـات). فـيـمـا اعـلـنت وزارة
ـقبـول أسـماء الـطـلبـة ا الـتـربيـة 
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قبلـة. وقال الهيتي خالل االعـوام ا
ـوجب قـرار ـؤلـفـة  ان (الـلــجـنـة ا
مــجـلس الـوزراء 92 لــسـنـة 2020
ـكلـفة بـتحـديد خـطة الـقبول في وا
كـليات اجملموعة الطبية والصحية
وبجهد وبـضمنها كليات الصيدلة 
ابـتداء من اسـتـثنـائي من الـنـقابـة 
اضي واجتماعها العام الدراسي ا
ـــاضي في وزارة ـــوسـع في اب ا ا
الـتـخـطـيط بـرئـاسـة الـوكـيل الـفني
ثل عن وزارتي مـاهر جوهـان و
الـتعلـيم العالي والبـحث العلمي و
الـصحة ومجلس اخلدمة االحتادي
ونـــقـــبــــاء اجملـــمـــوعـــة الـــطـــبـــيـــة
تقـرر ايقـاف استـحداث والـصـحيـة
كــلـيــات الـصــيـدلــة في اجلـامــعـات

احلكومية واالهلية).
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ــقـبل أو مــصـر) وتــابع انه (ابـتــداءً من تــشـرين األول ا
والسـيـمـا سـيــتم تـصـديـر دفــعـات مـتـتــالـيـة من الـتــمـور 
الــنـادرة مــنـهـا الــتي عـلــيـهــا إقـبـال فـي األسـواق وتـضم
وان الـزهدي ـعـطـيـات كـمـرحـلة أولى  12 صـنـفـا وفق ا
وبـقـيـة األصـنـاف تـتـأخـر في عـمـلـيـات اجلـني الى بـدايـة

كانون األول).
الفـتـا الى ان (إنــتـاج الـتـمــور في بـسـاتــ ديـالى بـنـفس
وهــذا يــعــني بــأن اآلالف من ــاضي  ــوسم ا مــعــدالت ا

األطنان ستكون مهيئة للتصدير قريبا).
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أكـد عـضـو االحتـاد احملـلي للـجـمـعـيـات الـفالحـيـة قاسم
أن  12صـــنــفــا نـــادرا من الــتـــمــور جــاهــز الــراشــدي 
للـتصدير الى االسواق خارج العراق.وقال الراشدي في
تصـريح تابـعته (الـزمان) امس ان (الـتمـور احمللـية باتت
تأخـذ حيزا جيدا في أسـواق العديد من الدول سواء في
آسـيـا أو أفـريـقـيـا خالل االعـوام االخـيـرة مع فـتح أبواب
بـرغم ان مـلف الــتـسـويق ال يــزال مـتـواضـعـا الـتـصـديــر
ـنتجـة للتـمور سـواء في اخلليج مقارنـة بالـدول العربـية ا

بحرف مسـار التحقـيق والضلوع
في تــضــلـيـل اجلـهــات الــرقــابــيـة
بـــشــــأن مـــلف صــــرف االمـــانـــات
الـكـمـركـيـة). عـلى صـعـيـد مـتـصل
أعلنت هيـئة النـزاهة االحتادية 
صـدور أمـر اسـتـقـدام بـحق مـديـر
ــركـزي ســابــقـاً عـام فـي الـبــنك ا
بـــتـــهــمـــة إحـــداثه عـــمـــداً ضــرراً
بــأمــوال ومــصــالح اجلــهــة الــتي
يــــعــــمـل فــــيــــهــــا.واكــــدت دائـــرة
التحقيقات في الهيئة أن (محكمة
حتـــقـــيق الـــرصــافـــة اخملـــتـــصــة
بـقــضـايـا الــنـزاهــة أصـدرت أمـراً
ــديـر الـعـام لـلـدائـرة بـاسـتـقـدام ا
ــــالــــيــــة في الــــبــــنك اإلداريــــة وا

ــركـزي الــعــراقي ســابــقــاً عـلى ا
خلـفـية شـراء عـشـر مكـائن تـعرف
كـائن الـشـامـلـة تسـتـخـدم لـعد بـا
وفــرز الــعــمــلــة) مـشــيــرة إلى أن
ــكــائن بــلـغت 15 (قـيــمــة شـراء ا
مـــــلـــــيــــــون دوالر). وأضـــــافت إن
(مـــحـــكــمـــة حتـــقـــيق الـــرصـــافــة
اخملتصـة بقضـايا النـزاهة قررت
ـــديــر الــعـــام وفــقــاً اســتـــقــدام ا
ــادة  340 من قـــانــون ألحــكـــام ا
الـعــقـوبــات). الى ذلك  اوضـحت
ــالــيــة الــنــيــابــيـة ان الــلــجــنــة ا
تـــخــصـــيـــصـــات األمن الـــغــذائي
ـكن ان سـتبـقى فـي الوزارات و
تصـرف حـتى بـعد انـتـهاء الـسـنة
اليـة. وقال عضـو اللجـنة جمال ا
كـــــوجـــــر في تـــــصـــــريح امس ان
(ســـــــيــــــطــــــرة الـــــــوزارات عــــــلى
ـالـيـة اخلـاصـة الـتـخـصـيـصـات ا
بــهــا ضـــمن قــانـــون دعم الــغــذاء
الـطـار يـعـتـمـد عـلى اجـراءاتـهـا
ــبـــالغ وســـرعـــتــهـــا في ســـحـب ا
اخملصصة لها). واضاف ان (هذه
ـــعـــنى انـــهــا ـــبـــالغ لم تـــدور  ا
ــكن ان ســتـــبــقى في الـــوزارة و
تصـرف حـتى بـعد انـتـهاء الـسـنة
ـالـيـة امــا اذا كـانت الـوزارة لم ا
ــبــلغ تــتــخــذ هــكــذا اجــراءات فــا
لـلـمـخــصص سـيـدور ويـرجع الى

خزينة الدولة)
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يــســود اجلــدل مالبــســات اعــفـاء
مديـر عام هـيئـة الضرائـب اسامة
حــســـام من مـــنــصـــبه بـــقــرار من
اليـة فيمـا تشيـر مصادر وزارة ا
في البصرة الى عـدم صحة رواية
عدم تسليم الـهيئة مـبالغ اجلباية
صادر الكبيرة لـلدولة. واشارت ا
لف بـوجود صـفقة الى (ارتبـاط ا
وهو من البعاد مديـر عام الهـيئة 
اصـحــاب االخـتـصــاص وتـصـدى
ـلــفـات فــسـاد كــبـيـرة عــلى مـدى
ســتــة اشــهـر وكــان لــذلك اثــر في
قرار اعـفـائه من مـنـصـبه). وقالت
ان (قرار االعفاء كان لصالح مدير
اخـر في الـبـصـرة) فـيمـا حتـدثت
مصـادر ثالـثة عـن (مبـلغ قيـمته 3
ماليـــــ دوالر).وكـــــان مـــــجـــــلس
قــــــد وجه الــــــقـــــضــــــاء االعــــــلى 
بـاستـدعـاء اعـضـاء الـلـجـنـة التي
زاعم الـية للـتحـقيق  شكلـتهـا ا
الفساد في هـيئة الـضرائب بشأن
ملف االمانات الضـريبية  واشار
كـتـاب مـؤرخ في الـرابع عـشـر من
ايلـول اجلاري صـادر عن مـحكـمة
اسـتـئـنـاف الـكرخ مـوجـه لـلوزارة
الى (اسـتــدعـاء اعــضـاء الــلـجــنـة
وعـددهم سبـعـة اشـخـاص بـيـنهم
امــراتــان بــاعــتــبــارهم مــتــهــمـ
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ــواطن واحلـفـاظ عـلى حـيـاته من ا
خـالل ضــمــان رصــانــة مــخــرجـات
الطلب األسنان والصيدلة ورصانة
ـمــتـهـني هـذه ــسـتـوى الـعــلـمي  ا
ـــهن لـــتــقـــد أفــضل اخلـــدمــات ا
الــطـبــيــة لـلــمـواطـن). وكـان نــقـيب
الـصـيـادلـة مـصـطـفى الـهـيـتـي  قد
اكـــــــد في وقـت ســــــابـق ايــــــقــــــاف
اســتـحــداث كـلــيـات الــصـيــدلـة في
اجلـامـعـات احلـكومـة واالهـلـية مع
ـقــبــولـ مــراعــاة تـقــلــيل اعــداد ا
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قــررت نـــقــابــتــا الــصــيــادلــة وطب
عدم قبول انتماء خريجي األسنان 
االقـــســام الــطــبـــيــة من الـــكــلــيــات
ـرتــبـطـة بــجـامـعـة األهــلـيـة غــيـر ا
رتـبـطة بـجـامعـة التي والـكـليـات ا
هـــيـــكـــلـــتـــهـــا االداريــة ال تـــطـــابق
مـــثـــيالتـــهـــا احلـــكـــومـــيـــة.وعــزت
الــنــقــابــتـان فـي مـؤتــمــر مــشــتـرك
قـــراراهـــمــــا الى (ضـــمـــان سالمـــة
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رئيس الوزراء
مصطفى
الكاظمي حلظة
وصوله مبنى
اجلمعية
العامة في
نيويورك

االربعينية في كربالء تمثل خمسة
اضــعـــاف مـــوسم احلـج في مـــكــة
ومن جنـسيـات مخـتلـفة). واعادت
الــقـــوات االمـــنـــيـــة فـــتح الـــطــرق
ــعــلق وجــســور اجلــمــهـــوريــة وا
ومــــــلــــــعـب الــــــشـــــــعب واالمــــــ
والـرسـتـمـيـة وســاحـتي الـتـحـريـر
بـــعــد وقــرطـــبــة وســـريع الــدورة 
ارسـة امنـية اجـرتهـا في جانب
الرصـافـة. وأصدرت خـلـية اإلعالم
مـارسات األمني تـنويـهـاً بشـأن ا
األمـنــيــة.وقـالـت في بـيــان تــلــقـته
(الزمان) امس إن (القـوات األمنية
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ارسات
امنية اجرتها

قطعات
عسكرية

مشتركة في
الرصافة
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سج شاب
يروي جتربة

 تفوقه
بالدراسة
االعدادية

عــلى نــفس الــرابط اخــتــيــاراتــهم 
اعـاله). وفي تـطـور تـفـاجـأ أولـياء
أمــور الـــطــالــبــات فـي مــتــوســطــة
سـيناء للبنـات الواقعة ضمن قاطع
ـديـريـة تـربـيـة الـتـابـعـة  ـنــصـور ا
بــــالــــغـــاء بــــغــــداد الـــكــــرخ االول 
ـتـوسـطة أنـسـيـابـيـتـهن مـن هـذه ا
ـن لــديـــهم ـــتـــفـــوقــات  وحـــتى ا
مــعـدالت  90 صــعـودا. وقـالـوا في
ـان مـحـمـد مــنـاشـدة لـرئـيس الــبـر
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الـسبت في مدينة سـاغير مسقط رأس
مــهـســا أمـيـنـي احـتـشــد حـوالى 500
شـخص في تـظـاهرة في سـنـندج وفق

وكالة فارس.
ــتــظــاهـرين وأوضــحت الــوكــالـة أن "ا
ـــســؤولــ أطـــلــقــوا شـــعــارات ضــد ا
وحـــطــمــوا زجــاج بـــعض الــســيــارات
وأحـرقوا حـاويات قمـامة" مـشيرة إلى
ـسيل أن الـشـرطـة استـخـدمت "الغـاز ا
ـتظـاهـرين وأوقفت لـلـدموع لـتـفريق" ا

عدداً منهم.
وذكــرت وكــالـة فــارس أن "الــعــديـد من
ــتـظـاهـرين عـلى اقــتـنـاع بـأن مـهـسـا ا
قـضت حتت الـتـعـذيب".وفي الـعـاصـمة
اإليــــرانـــــيــــة أطــــلـق طالب حــــركــــات
احـتـجـاجيـة في جـامـعـات عدة بـيـنـها
جــامــعـتــا طــهـران وشــهــيـد بــهــشـتي
مطالب السلطات بـ"إيضاحات" بشأن
وفـاة الشابـة وفق وكالة تـسنيم.ونفى
قــائـد شـرطـة طـهــران اجلـنـرال حـسـ
ة في رحـيمي مجـددا "االتهامـات الظا

حق الشرطة".
وقـــــال "لم يـــــحـــــصل أي إهـــــمـــــال من
جـانــبـنـا. لـقـد أجـريـنـا حتـقـيـقـات وكل
األدلـة تثـبت عدم حصـول أي إهمال أو
أي ســـــلــــوك غـــــيــــر مـالئم مـن جــــانب
شـرطـيـيـنـا".وأضـاف "مـا حـصل حادث
مؤسف ونأمل أال نشهد يوماً مثل هذه

احلـوادث مجـدداً". وجدد رحـيمي قوله
إن الــشــابــة خــرقت قــواعــد الــلــبــاس
مـشــيـرا إلى أن الـشـرطـيـ طـلـبـوا من
أقـــارب مـــهـــســـا تــزويـــدهـــا بـ"مالبس
مـــحـــتــشـــمـــة".ويــوم وفـــاتـــهــا نـــشــر
الــتـلـفــزيـون احلـكــومي مـقـطـع فـيـديـو
قـصيرا من كامـيرا مراقبـة يظهر امرأة
عُــرّف عـنـهـا عـلى أنـهــا مـهـسـا أمـيـني
تـنهار في مركز الشـرطة بعدما حتدثت

معها شرطية.
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وعـلق والـد الـفـتـاة أمـجـد أمـيـني عـلى
ذلـك قــائال لــوكــالــة فــارس االثــنــ إن
"الــفــيـديــو مــجــتـزأ" ومــشــيـراً إلى أن
ابــنــته "نُــقــلـت بـصــورة مــتــأخــرة إلى
ـستشفى".وقـال وزير الداخلـية أحمد ا
وحـيـدي السـبت إن "مـهسـا كـان لديـها
عـــلى مــا يـــبــدو مـــشــكالت (صـــحــيــة)
سـابقـة" و"أجريت لهـا عمـلية جـراحية
فـي الدماغ ح كانت في اخلامسة من
الـعــمـر".لـكنّ والـد الـضـحـيـة نـفى هـذه
ــعــلــومــات مــؤكــدا أن ابــنــته كــانت ا

تازة". "بصحة 
وأُوقـفت الـشابـة خالل زيارتـها طـهران
مع عــائــلــتــهـا.وقــد واجــهت الــشــرطـة
األخـالقــــيــــة فـي األشــــهـــــر األخــــيــــرة
انـتـقـادات بسـبب اسـتـخدامـهـا الـعنف
فـي تــدخـالتـــهـــا.وأعــرب الـــعـــديـــد من

شـرق).وفي 13 أيـلـول أوقـفت الـشـابة
ـتحدرة من ) ا مـهسـا أميني (22 عـاماً
مــحــافـظــة كــردســتـان فـي الـعــاصــمـة
طــهــران بــحــجــة ارتـداء "مـالبس غــيـر
مالئــمـة" عــلى يــد عـنـاصــر من هــيـئـة
ــنــكـر ــعـروف والــنــهي عن ا األمــر بــا
ـكـلّـفـة الـتـحـقق من تـطـبـيق الـقـواعد ا
اإلسـالمــيـــة ومـــنــهـــا إلـــزامـــيــة وضع

احلجاب في اجلمهورية اإلسالمية.
وتـفرض "شـرطة األخالق" على الـنساء
ـلبس فـي إيران قـيـوداً مـشـددة عـلى ا
بــيــنــهــا مــنـعــهـن من ارتــداء مـعــاطف
قـصيرة فوق الركـبة أو سراويل ضيقة
وسـراويل جينز بها ثقوب إضافة إلى
ـالبس ذات األلـوان الـفـاقـعـة.ودخـلت ا
الــشـابــة في غــيـبــوبـة إثــر تـوقــيـفــهـا
وتـــــوفــــيت اجلـــــمــــعـــــة الــــفـــــائت في
ـسـتـشـفى بـحـسب قـنـاة الـتـلـفـزيون ا

العامة وعائلتها.
b¹bł „UJ²Š«

واعتبر ناشطون أن وفاة مهسا أميني
"مــشــبـوهــة" غــيــر أن شـرطــة طــهـران
أكـدت األسبوع الفائت عدم حصول أي
"احــتــكــاك جــســدي" بــ الــشــرطــيــ
والـضحية. وأثارت وفاة الشابة موجة
غــضب في إيــران. كـمــا طـلب الــرئـيس
اإليـراني ابراهـيم رئيـسي فتـح حتقيق
فـي احلـــادثــة.وبـــعـــد تـــظـــاهـــرة أولى
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صـانعي األفالم والفنان والرياضي
والشخصيات السياسية والدينية عن
غــــضـــبـــهـم عـــبــــر مـــواقع الــــتـــواصل
االجــتـمـاعي بـعـد وفــاة الـشـابـة. ودعـا
الـــرئـــيـس اإليـــراني الـــســـابق وزعـــيم
الـــتــيـــار اإلصالحي مـــحــمــد خـــاتــمي
الــسـلــطـات إلى "تــقـد مــرتـكــبي هـذا
الـــعــمـل إلى الــعـــدالــة".واإلثـــنــ دان
مــســـؤول الــســيــاســـة اخلــارجــيــة في

 WÝuK¼ Âö

½dN∫  مزارع يقف على ضفاف نهر دجلة في قرية غرب دهولك

{ بــغـداد) ,أ ف ب) - روى جــنــة عـدن
وسـومـر وبابل عـبر الـتـاريخ لكن نـهر
ــوت. إذ يـهـدّد دجــلـة الـيــوم يـصـارع ا
الــنـشــاط الــبـشــري اجلـائــر والــتـغــيّـر
ــحـو شــريـان حــيـاة عــمـره ــنـاخي  ا

آالف السنوات.
في هـذا الـبـلـد الـذي يـبـلغ عـدد سـكـانه
 مـليونا ويـعتبر مصـدرا للحضارة42
ولـلـزراعة الـكـوارث الـطبـيـعيـة ال تـعد
وال حتــصى.بــدءا من نــيــســان/أبـريل
تــتــجــاوز احلــرارة 35 درجــة مــئــويــة
وتـتـتـالى الـعـواصف الـرملـيـة مـغـطـية
الــبـشــر واحلـيــوانـات واآلالت بــغـشـاء
بـرتقالي.ثم يحل فصل الصيف موسم
اجلـحيم بالـنسبـة إلى العـراقي ح
تــصل احلــرارة إلى  50درجــة مــئــويـة
وتـــنــقــطـع الــكــهـــربــاء بـــســبب زيــادة
الـضـغط عـلـى الـشبـكـة.أصـبـح الـعراق
الـيوم واحدا من أكثر خمسة بلدان في
ـنـاخ الــعـالم عـرضـة لـعــواقب تـغـيّـر ا
ــتــحــدة مـع اجلــفـاف بــحــسب األ ا
وانــخـفــاض نـسـبــة األمـطــار وارتـفـاع

تسارع. درجات احلرارة والتصحّر ا
وتـــأثّــر بــذلك نـــهــر دجــلـــة مع تــراجع
بنية األمـطار وكذلك بسبب الـسدود ا
في تــركـيــا حـيـث يـنـبـع الـنــهـر.وجـاب
مـصـور فيـديـو من وكالـة فـرانس برس
ـنـبع الـعراقي في ضـفـاف الـنهـر من ا
الـــشــمـــال إلى الـــبــحـــر في اجلـــنــوب
لـإلضــاءة عـــلـى هـــذه الــكـــارثـــة الـــتي
أجـبـرت الـسـكـان عـلى تـغـيـيـر أسـلوب
حـياتـهم.وتـبدأ الـرحلـة العـراقيـة لنـهر
دجـلـة في جبـال كـردستـان عـند تـقاطع
الـعـراق وسوريـا وتـركيـا. هـنا يـكسب
الـسـكان لـقمـة عـيشـهم من خالل زراعة

البطاطا وتربية األغنام.
عـلى احلـدود مع سـوريا قـرب احلدود
ـاسا مع تـركـيـا يقـول بـيـبو حـسن دو
ـتــحـدّر من قـريـة زراعـيـة في مـنـطـقـة ا
فـيشخـابور والبالغ 41 عـاما "حياتنا
تـعـتـمـد عـلى دجـلـة. عـمـلـنـا وزراعـتـنـا
يـعتـمدان علـيه".ويضـيف "إذا انخفض
ــيــاه سـتــتــأثــر زراعــتــنـا مــنــســوب ا
ياه ومـنطقتـنا بالكـامل".ويوضح "إن ا
تـتناقص يوما بعد يوم. من قبل كانت

ياه تتدفق في سيول". ا
زارعون وتـتهم السـلطات الـعراقيـة وا
ـياه األكـراد في الـعـراق تركـيـا بقـطع ا

مـتـرا لـكـنه كـان فشال تـامـا" مـوضـحا
ــــكـن حــــتى ــــاحلــــة ال  ــــيـــــاه ا أن ا

استخدامها في الري أو للحيوانات.
وبـحـلول الـعام 2050 سـيؤدي ارتـفاع
احلـــــرارة درجـــــة مـــــئـــــويـــــة واحـــــدة
تـــــــساقطات بـنسبة وانـخــــــــفاض ا
ـئـة إلى انـخـفــاض بـنـسـبـة 10 20 بــا
ـتـاحـة" في ـيـاه الــعـذبـة ا ـئـة في ا بــا
الــعــراق وفق مــا حـذّر الــبــنك الـدولي
نـــهـــايـــة الـــعـــام .2021وحـــذّرت األ
ـنـظـمـات غـيـر ـتــحـدة والـعـديـد من ا ا
احلـكـومـية فـي حزيـران/يـونـيو من أن
ــيـاه والـتـحـديـات الـتي تـواجه نـدرة ا
ـســتـدامــة واألمن الـغـذائي الــزراعـة ا
هي مـن "الدوافع الرئيسـية للهجرة من
ــنــاطق احلــضــريـة" في األريــاف إلى ا

العراق.
بـحـلول نـهـاية آذار 2022 نـزحت أكـثر
من 3300 أســــرة بـــســـبـب "الـــعـــوامل
ـناخيـة" في عشر مـقاطعات من وسط ا
الـبالد وجـنوبـها وفـقا لـتقـرير نـشرته
ـــنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة لـــلـــهـــجـــرة في ا
آب/أغـــســـطس.وهـــذا الـــصـــيـف كــان
مـنسوب نهر دجلة منخفضا في بغداد
لـدرجـة أن وكـالة فـرانس بـرس صوّرت
شـبانا يلعبون الكرة الطائرة في وسط
ـيـاه تصل بـالـكاد إلى الـنـهر. وكـانت ا
وارد مـستوى خصورهم.وتردّ وزارة ا

ائية ذلك الى "الرواسب الرملية". ا
 فـنـظـرا إلى أن هـذه الـرواسب لـم تـعد
تـنصرف باجتاه اجلنوب بسبب نقص
ــيــاه تـراكــمت في قــاع دجــلـة تــدفّق ا
بـتذلة ما أدى إلى ياه ا واخـتلطت بـا
صـعـوبـة تـدفق ميـاه الـنـهـر.حتى وقت
قـــريب كـــانت احلـــكــومـــة تــرسل آالت
لـشـفط الـرمـال الـراكـدة في قـاع الـنـهر
ــوارد تـــوقّــفت لـــكن بــســـبب نـــقص ا
ـضـخـات عن الـعـمل.وتـقـول غـالــبـيـة ا
الــنـاشـطـة الـبـيــئـيـة هـاجـر هـادي (28
عـــامــا) إن هـــنـــاك "قــلـــة إدراك" حلــجم
ـشكلـة من جانب احلكومـة والسكان ا
عـلما أ "العراقي يشعرون بالتغيرات
ـناخـية الـتي تتـرجم بارتـفاع درجات ا
ــيـاه احلــرارة وانـخــفــاض مـنــسـوب ا
وتــراجع هـطـول األمــطـار والـعـواصف

الترابية".
ودرسـت الــشـــابـــة عــلـــوم احلـــيــاة في
اجلـامعة وهي تعـمل منذ العام 2015

شـريـر...لـيس له سـوى ـاخـوذة عـن احلـجـاج انه ظـالم قـاتـل   الـفـكـرة ا
فـدفـعـتني مـتـابـعـتي لـلـمسـلـسل الـضـخم (بـأسمه - البـطش وسـفك الـدم
احلجاج) ان اعرف ما اذا كانت لهذا السفاح حسنات فوجدت انه كتب
عن هـــذا الـــرجل رســـائـل جــامـــعـــيـــة اكـــدت ان لـــلـــحـــجـــاج مـــنـــجــزات
بينـها انه بـنى واسط وجعلـها مديـنة حـضارية.وانه اقـترح على حضاريـة
لك بن مـروان سك عمـلة عـربيـة واسالميـة بدل اسـتخدام اخللـيفـة عبـد ا
الــعـرب الــعــمــلـة األجــنــبــيــة و ذلك.وانه اخــمـد الــكــثــيــر من الــفـ في

وقام بفتوحات وصل فيها الى السند. العراق
ودينـيـا واحلـجاج كـان في بـدايـته خـطيـبـا وامـام جامـع انه قام بـتـنـقيط
الـقـرآن واوصى الـقـائــمـ بـهـا (اثـنـان خـبــيـران بـاصـول الـلـغـة ووجـوه
الـقـران )ان ال تــزيـد الــنـقط عـلـى ثالثـة.. واالمـر يــخـتـلـف عـمـا فــعـله ابـو

األسود الدؤلي وابن سيرين.
وح مـات احلجـاج لم يتـرك فيمـا قيـل اال ثالثمـائة درهمـا ما يـعني انه

ما كان فاسدا مع انه امتلك العراق واربعة بلدان اخرى.
ــا كـان افــضل مــا وصف بـه احلـجــاج مــا قــاله عــلــمــاء بـانـه (جـاء  ور

بحسنات كاجلبال وذهب بسيئات كاجلبال). 
 كــــان هــــذا هـــــو احلــــجـــــاج  أمــــا الــــذيـن هم في
فـأنــهم ( جــائــوا بــســيــئــات كــاجلــبـال اخلــضــراء

ويذهبون بسيئات كاجلبال).
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عـن طريق احتـجازها في الـسدود التي
أنـشأتـها عـلى اجملرى قـبل وصوله الى
الـعـراق.وتـؤكـد اإلحـصـاءات الـرسـمـية
ذلك: فـمسـتوى نـهر دجـلة لـدى وصوله
من تـركيـا هذا الـعام ال يـتجاوز 35 في
ـئـة من مـتوسط الـكـمـية الـتي تـدفقت ا

اضية. ئة عام ا على العراق خالل ا
ـياه قـلّ تدفق وكـلـمـا ازداد احـتـجـاز ا
ـتدّ على  1500كـيلـومتر الـنهـر الذي 
يـجتـازها نـهر دجـلة قبـل أن يندمج مع
تــوأمه نـهـر الــفـرات ويـلـتــقـيـا في شط
الـعرب الـذي يصب في اخللـيج.ويشكّل
ــلف مــصــدرا لــلــتــوتــر.وتـطــلب هــذا ا
بـغـداد بـانـتـظـام من أنـقـرة اإلفـراج عن

ياه.  كميات أكبر من ا
وردا عــلى ذلك دعــا الـســفــيـر الــتـركي
لـــدى الــــعـــراق عـــلي رضــــا غـــوني في
تـموز/يولـيو العـراقي إلى "اسـتخدام
تـاحة بـفعـاليـة أكبـر". وأضاف ـيـاه ا ا
ـياه مـهـدورة على نـطاق في تـغـريدة "ا
واسـع في الــعــراق".حــتى أن اخلــبــراء
يـتحدّثـون عن أساليب ريّ طائـشة: كما
زارعون في زمـن السومري يـستمر ا
الـعراقيون في إغراق حقولهم لريّها ما

ياه. يؤدي إلى هدر هائل في ا
وفـي بـعض األمـاكن يـبـدو الـنـهـر مـثل
بــــرك نـــــاجتــــة عن مـــــيــــاه األمــــطــــار.
فــالـتــجـمـعــات الـصــغـيــرة لـلـمــيـاه في
مـجـرى نهـر ديالى هـي كل ما تـبقى من
رافـد نهـر دجلـة في وسط الـعراق الذي
ــــكـن زراعــــة أي شيء في بـــــدونه ال 

احملافظة.
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وبـسـبب اجلـفـاف خـفـضـت الـسـلـطات
ـزروعـة في كل ـسـاحـات ا هـذا الـعـام ا
أنـحـاء البـالد إلى النـصف. ونـظرا إلى
أن ال مـيـاه كافـية في ديـالى فلن يـكون

هناك حصاد.
ـزارع أبـو مـهدي (42 عـامـا) ويـشـكـو ا
قـــائال "ســـنــضـــطـــر إلى الـــتــخـــلي عن
الــزراعــة وبــيع مــاشــيــتــنـا ونــرى أين
ـــكــنـــنــا أن نـــذهب".ويـــضــيف "لـــقــد
شــردتــنـا احلــرب (إيــران والــعـراق في

الثمانينات). 
اء ياه. بدون ا اآلن سـنهاجر بسـبب ا
ـكنـنـا مـطـلـقا سـنـصـبح نـازحـ وال 
ـنـاطـق".ويتـابـع أبو الـعـيش فـي هذه ا
مـهـدي "اسـتـدنتُ حلفـر بـئـر عـمقه 30 

اربيل
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الهواتف الذكيـة واحلواسيب من التـقنيات احلديـثه التي اقتحـمت منظومة
تعض من ذلك لكنها حياة الفرد والعائلة سواء كنا نتقبل وجودها او 

جزء من واقع احلال . 
ـدرســة وحـتى مـنــظـومــة الــبـيت احلــديث ومــنـظــومـة الــعـمل ومــنــظـومــة ا
التـعامالت الـيومـية بـيع شراء كـلهـا اُقحـمت بالـتقنـيات احلـديثه بـل تعدى
االمـر لـتـصل بـثـنـايـا الـفـرد بــاجتـاهـات ومـيـول وسـلـوكـيـات مـثال بـبـعض
فـرطـة فسـيـاره حـديثه وتـلـفاز التـصـرفـات الفـرديـة التـفـاخر والـسـعـادة ا
اذا ـستـوى النعـلم  واصـفات عـاليـة وهاتف بـفئـة جديـدة ووصل االمر 

نُجدد او نغير األشياء هل من باب الترف ام احلاجة ام الهوس . 
ركبـة احلديثة لها ضرائب لكن التقنيات احلديثه ومـنها الهاتف الذكي وا
ركبة ليس ماديـة لكن خسـائر بجهـة اخرى مخـتلفـة تمامـاً عن الفائـدة  ا
وجودة التي ـفرطة والرفاهية والنظـر للتقنيات ا احلديثة بسبب السرعة ا
جتـعـلك تـشـعـر أنك بـامـان  لـكـن مع االسف هـذه الـثـقـة قـد تـفـقـد حـيـاتك
نتيجة ذلك  وكـذلك الهاتف الذكي الـذي نسعد بـامتالكه قد تفـقد بوصلة
نفسك او اي فـرد بالـعائلـة او ضيـاع مستـقبل الـعائلـة نتـيجة االسـتخدام
ـعــركـة مـفــتـوحـة اخلـاطى لــلـهـاتـف الـذكي .. الـعــائـله والــهـاتف الــذكي 
فالساعة البـيلوجية للـعائلة فقدت بـوجوده وامكانية اخـتراق العائلة او اي
فـرد من خالله اصــبـحت يــسـيـرة بـرغـم االبـواب واقـفــالـهـا الــعـصـيـة الن
االخـتــراق الن من الـهــاتف ولـيـس الـبـاب  ولــو نـظــر الـكم الــكـبــيـر من
الدعاوى الـقضـائية امـام احملاكم والقـضاء الـتي احد أسبـبهـا الهاتف لن
تمتـلك هاتف وفـقا لـتلك احلـوادث  وما خفي من اعـداد لم تتـجه للـقضاء
بسبب الـوصمـة االجتـماعيـة اعتـقد تفـوق هذا الـعدد اضعـاف مضـاعفة .
ـؤثـرات اذن لـنــحـاول ان نــضع اسـوار حــول الـفــرد والـعــائـلــة بـتـقــلـيـل ا
والثقـافات اخلـارجية الـضارة مـنها او االفـضل تنـظيم السـاعة الـبيلـوجية
واليوم من خالل تنظيم اوقات استخدام الهاتف من قبل افراد العائلة . 
التعليم االلكتروني بفترة سـابقة كانت احدى ركائزه الهاتف الذكي  بعد
عـودة الــدوام احلـضــوري الــكـامل وجب عــلى الــعـائــله الــعـودة بــتـقــسـيم

ساعات يوم افراد االسرة كما كان قبل جائحة كورونا . 
التـحديث اجلـديد لـساعـات اليـوم الذي يـجب ان نضـعه نصب اعـينـنا انه
الـفــسح او وقت الــراحـة ســيـتــضـمن الــلـعـب او احلـركــة وكـذلك الــهـاتف

الذكي. 
ختـاما .. اذا لم جتـد االسرة وافـراد العـائلة طـريقـها لـلتـناغم مع الـهاتف
ووجوده واستخـدامه وتنضـيم جدول للـتوقيـتات له محـسوب بدقه فـاعتقد
ان تنـظيم الـوقت والسـاعة البـيلـوجيـة للـعائـلة سـتخـرج عن نطـاق التـنظيم
للـفوضى وستـحدث اربـاك بالـعمـليـة التربـوية الـتعـليـمية
رحـلة االبتـدائية وخصوصـا للطـلبـة وسيكـون طلبـة ا

االشد تضررا . 
تقديري واعتزازي 

{ عن مجموعة واتساب
االحتـاد األوروبي جوزيـب بوريل وفاة
مـهـسـا أمـيني واصـفـاً مـا تـعرّضت له
بـأنّه "غـيـر مـقـبـول" وداعـيـاً الـسـلـطات
سـؤولـ عن موتـها.من إلى مـعـاقبـة ا
جــهـتـهـا اعـتـبــرت فـرنـسـا أنّ تـوقـيف
أمـيني ومـوتهـا في االعـتقـال "صادمان
لــلـغــايـة" داعـيــة إلى "حتـقــيق شـفـاف
ــأسـاة" لــكــشف كـل مالبــســات هــذه ا

وفق وزارة اخلارجية.

Ÿ—«uý∫ إمرأتان في أحد شوارع طهران قرب ساحة جتريش 
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سـيـاسـيـا مــا يـجـري هي أزمـة قــيم وإنـحـطـاط في الــسـلـوك وتـهـافت في
اخلطـاب وهــــــــي مـغلـفة بـاحلق واحلـرية وهـذه تـصل للـمـتلـق
اجملــتــمع تــنــبه لــهـذه ـارســة عــامــة وتــكـون مــحـل 
الـسـلـوكـيـات ورفـضـهـا ألن الـواقع هـو سـلب إرادة
ــكــون الــنــاس ونــهب أمــوالــهـم حتت مــســمــيــات ا
والــتــوافق الــســيـاسـي مع تــهــديــد وتـراجـع جـودة

احلياة.

نـاخ األخـضر" الـعراقـية مع مـنـظمـة "ا
غـير احلـكوميـة خصـوصا في األهوار
حلـمـايـة الـبـيـئـة ودعم الـسـكـان األكـثر
ضـــعــفـــا.وتــضـــيف "هــذه الـــعــواصف
الــتــرابــيـــة ال تــأتي من الــعــدم بل من
ــســاحــات زيـــادة الــتــصـــحــر وقــلـــة ا
ــيـاه اخلــضــراء".وتـوضح أن "نــقص ا
مـن الـــدول اجملـــاورة يـــزيـــد اجلـــفــاف
وبــالـتــالي الـتـصــحـر".وكــانت احملـطـة
األخـيـرة في رأس البـيشـة. هنـاك على
حـدود العراق وإيران والكويت يتدفق

شط العرب إلى اخلليج.
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ال عادل الـراشد وهـو مزارع ويـقـول ا
نــخــيل يــبــلغ  65عــامــا "انــظــروا إلى
أشــجـار الــنـخـيل هــذه إنـهــا عـطـشى.
ــــــاء. هـل أرويــــــهــــــا حتــــــتـــــــاج إلى ا
بـالكـوب?".ويضـيف "انتـهى نهـرا دجلة
والـفـرات. ال توجـد ميـاه عـذبة لم تـعد
هــنـاك حـيـاة. الـنـهــر مـيـاه مـاحلـة".مع
ياه الـعذبة بدأت انـخفاض منـسوب ا
مـياه الـبحـر تغزو شط الـعرب. وتـشير

ــزارعـــون بــأصــابع ـــتــحــدة وا األ ا
ـياه على التربة االتـهام إلى أثر تملّح ا
وانــــــعــــــكـــــاســــــاتـه عـــــلـى الــــــزراعـــــة
ـال عـــادل واحملــــاصــــيل.ويــــشــــتـــري ا
ــيـاه الــعــذبــة من صــهـاريج الــراشــد ا
حـــــتى يـــــتـــــمـــــكن مـن الـــــشـــــرب هــــو
وحـــيــوانــاته.ويـــقــول إن احلــيــوانــات
الــبــريـــة حــتى تــغــامــر بــالــذهــاب إلى
ـنازل للـحصول على مـياه الشرب من ا
الـسـكـان.ويـضـيف بـحـزن "حـكـومتي ال
ـــيـــاه. أريـــد مـــاء أريـــد أن تـــزودنـي ا
أعيش أريد أن أزرع كما فعل أجدادي
الـــــذين زرعـــــوا أشــــجـــــار الــــنـــــخــــيل

واستفادوا من التمر".
ويــعــود نــعــيم حــداد حــافـي الــقــدمـ
بـقـاربه إلى منـزله بـعد يـوم من الصـيد
فـي شط الـعـرب.عــلى أطـراف الــبـصـرة
في أقــصى جـنـوب الـعـراق تــسـتـقـبـله
إحـدى بناته اخلـمس على الضفـة فيما
يـعـرض كـيـسـا مـليـئـا بـالـسـمك.ويـقول
الــرجل األربــعــيــنـي "نــكــرّس حــيــاتــنـا
لـلـصيـد بالـتـوارث" مشـيرا الى أن ذلك

هـو مـصـدر رزقه الـوحيـد الـذي يـسمح
كـونـة مـن ثـمـانـية له بـإعـالـة أسـرتـه ا
أفراد. "ال راتب حكوميا وال عالوات".
ويـتابع حداد "في الـصيف لديـنا مياه
ماحلة ومياه البحر ترتفع وتصل إلى
ـلـوحـة في شط هــنـا".وبـلغ مـسـتــوى ا
الـعـرب في شمـال البـصرة 6800 جـزء
ـلـيـون وفق مـا أفادت الـسـلـطات في ا
احملـليـة مطلع آب/أغـسطس. من حيث
ـلـوحـة في ـبــدأ ال تـتـجـاوز نـسـبـة ا ا
ــلـيـون ــيـاه الــعـذبـة ألـف جـزء في ا ا
ــعـــهـــد األمــيـــركي ــعـــايـــيـــر ا وفـــقـــا 
لــلـجـيـوفــيـزيـاء الـذي يــحـدّد مـسـتـوى
ـلـوحـة" ب ثـالثة ـتـوسـطـة ا ـيـاه "ا ا

ليون. و10 آالف جزء في ا
وأدى ذلـك إلى هجرة أنـواع معـينة من
ــيــاه الــعــذبــة الــتي حتــظى أســمــاك ا
بـشعبية كبيرة لدى الصيادين من شط
الــعـرب مـا يـتـســبب في ظـهـور أنـواع
أخــــــرى تـــــعــــــيش عــــــادة في أعــــــالي
ـياه الـبـحار.ويـقـول حداد "إذا نـزلت ا
انخفض الصيد وقلّت مصادر رزقنا".

وأضـاف ان (  مافيات االراضي شكلت
مــصــدر تــهـديــد لــلــمـنــاطق الــزراعــيـة
خاصة في اطراف بعقوبة و التحرك
ـلف وحتـديـاته عــلـيـهـا رغم خـطــورة ا
و بــالـفـعل اسـتـرجـاع اكـثـر من 700
دو  اعـادتــهـا الى الـبـلـديـة لـتـقـوم
ـسـارات بــفـرزهـا واسـتـمـالكـهـا وفق ا
الــقــانــونــيـة وتــوزيــعــهــا في وجــبـات
ــشـــمــولــة وفق رســـمــيــة لــلـــشــرائح ا

القوان ) . 
واشــــار الى أن  ( مـــافــــيـــات االراضي
انـحـسـر نشـاطـهـا في بعـقـوبـة بنـسـبة
وهـــو حــدث مــهم جـــدا بــعــدمــا 70%
اثـــارت الـــراي الـــعـــام في الـــســـنــوات
االخــيـرة بـسـبب خـداعـهـا آلالف االسـر
مـن خالل بـــيـع اراضي بـــأوراق غـــيـــر
قـانونـية )  مـؤكدا عـلى ( ضرورة سن
قـوانـ رادعـة ضـد شـبـكـات ومـافـيـات
االراضـي في كل العـراق إلنهـاء ظاهرة

سلبية للغاية ) .
الـى ذلك قـــال بــيـــان لـــقــيـــادة شـــرطــة
مـحــافـظـة ديـالى تـلـقـته الــ ( الـزمـان )
ان (  قـائد شرطة ديالى اللواء  عباس

مــحــمــد حــســ اجلــبــوري اســتــدعى
الـــشـــاب احلـــدث الـــذي  اســـاء لـــزوار
االمــام احلــســ عـلــيه الــسالم بــوخـز

الزائرين بواسطة دنبوس  ) . 
واضاف  ان ( االساءة لزوار اربعينية
ســيـد الـشـهــداء ابـا عـبــدالـله احلـسـ
ـثل عــلــيه الــسالم تــصــرف فــردي ال 
االسـاءة لـلمـحافـظة اجـمع هذا مـا اكد
عــلـيه قـائـد شـرطــة ديـالى خالل مـثـول
ـــــتـــــهـم امـــــام انـــــظـــــاره وان هــــذه ا
االخالقيات اخلاطئة مخالفة للضوابط

عتقدات الدينية )  .  وا
واشـار الـبيـان   ان  ( عـملـيـة التـعرف
عـلى الشاب احلـدث جاءت بعـد تكليف
مـديـر قـسم شرطـة الـنجـدة والـدوريات
الـعميد باسم الشمري بتحليل الفيديو
الـــذي نـــشــر عـــلى وســـائل الـــتــواصل
ــعــلــومــات االجــتـــمــاعــيــة وتــدقـــيق ا
االســــتـــخــــبـــاريــــة وحتـــديــــد مــــكـــانه
واصـطـحابه لـلـمثـول امـام انظـار قـائد
الـشـرطة لـلـتوجـيه والـنصح والـتـحلي
بـأخالق آل بيت رسول الله (ص) كونه

شاب حدث  ) .
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جتنب التفاوض بصمت وسرية مطبقة خارج الدوام الرسمي دون معرفة
ـواقف التي واستـشارة ومـوافـقة من تـتولى امـرهم مـسبـقاً السـيـما في ا
ـؤسـسـة والـعـامـلـ فـيـهـا واعـتـمـد االسس تـتـعـلق بـحـقـوق ومـسـتـقـبـل ا
ـهـنيـة في الـتـعامل مع اخلـطـوات القـيـمـية لـلـتفـاوض االنـساني االدارية ا
الالئق السيـمـا صنع الـقـرار واتخـاذه واليـقودك الـهوى الن
ـورد مـالي شـخـصي مـبـطن عـلى تـنـحـرف فتـقـتـنع 
حـسـاب غـيـرك مـهـمـا اتـسعـت دائـرة حـدوده فـيـثـير
القـلق بل الكـثيـر من عالمات االسـتفـهام واسـتدرك
ملـياً ان احلـياة فـانيـة وان لبـثت فـيهـا ما لـبثت غـير

ساعة.

وقـــبـــلـــهـــا خـــاصــة وان نـــسب 2014
ـئة في الـتـدمـير بـلـغت أكـثر من 90 بـا

ناطق ) .  بعض ا
واضــاف الــكــروي  أن  ( وكــيل وزارة
ــالـــيــة طــيف ســامـي تــعــهــدت بــعــد ا
الـــــتــــــواصل مــــــعـــــهـــــا حــــــول مـــــلف
الــتـعــويـضـات بــإطالقـهــا بـعــد ايـلـول
اجلـــاري ضـــمـن بـــنـــود قـــانـــون االمن
الـــغــــذائي وســـيـــتـم من خالل جـــداول
مـتالحقة تأخذ بنظر االعتبار معامالت
ــــدن والــــقــــرى احملــــررة في اهــــالـي ا

ديالى) . 
واشــار الـى ان  ( ضخ الــتــعــويــضـات
سـيؤدي الى عودة االف االسر النازحة
الـى قـراهــا مـن اجل اعــمــار مــنــازلــهـا
واسـتعادة وضعها الطبيعي باإلضافة
الـى انه يـــعـــالـج ازمـــة اخلـــراب الـــتي
احــدثـتــهـا عــصـابــات داعش االرهـابي

بعد 2014).
ومـن جــــانب آخــــر قــــال الـــــنــــائب عن
مــحـافـظــة ديـالى مــحـمـد الــبـيـاتي لـ (
الــزمـان ) إن  ( الـتـســريـبـات االخـيـرة
الـــتي نـــشــرت فـي مــنـــصـــات كــثـــيــرة

وتـتحدث عن بعض االحداث في ديالى
مـثـيرة لـلـقـلق لدى الـراي الـعام حـالـها
حـال التـسريـبات االخـرى )  مؤكدا أن
( االدعاء العام مطالب بالتحري للتأكد
من مـدى صـحـتـها وعـنـدئـذ لـكل حادث

حديث ) . 
وأضــاف الـبـيـاتي  أن  ( الـتـحـري عن
مــدى صـحـة تــلك الـتـســريـبـات مــهـمـة
لـلــغـايـة ويـجب نـشـر الــنـتـائج لـيـكـون
الـــرأي الـــعــــام الـــعـــراقي عـــلى درايـــة

جريات ما يحدث ) .
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وفي قــضـاء بـعـقــوبـة مـركـز مــحـافـظـة
ديـالى قال قائمقامها عبد الله احليالي
ان  ( مــافـيـات االراضي لــ ( الــزمـان ) 
ظـاهرة برزت في السنوات االخيرة في
بــعـقــوبـة ومـنــاطق اخـرى وهـي تـمـثل
قـوى متنـفذة بعـناوين مخـتلفـة تفرض
ســـطــوتــهــا عــلـى االراضي الــزراعــيــة
وحـتى اراضي الدولة بـطرق واساليب
مـتعـددة منهـا التزويـر وتقـوم ببيـعها
لالهـالي مـقابل مـبالغ مـادية كبـيرة في

استغالل واضح الزمة السكن ) . 

 ÍdLA « ÂöÝ ‡‡ v U¹œ

رجـح عـــضــــو مــــجــــلس الــــنــــواب عن
مـحافظـة ديالى النائب مـضر الكروي 
ــدن احملـررة في اطـالق تـعــويــضــات ا

ديالى بعد ايلول اجلاري.

وقــال الـكـروي لــ ( الـزمـان ) أمس  إن
( أكـــثـــر من  30ألـف اســرة فـي ديــالى
تــنــتــظــر مــنـذ  7ســنــوات حـسـم مـلف
الــتـعـويــضـات عن اجلـرائـم االرهـابـيـة
دن والقرى احملررة بعد التي ضربت ا

بغداد

عبد الله احليالي

{ طـــهــران (أ ف ب) - جــرت اإلثــنــ
تــــــظـــــاهــــــرات جـــــديـــــدة فـي إيـــــران
وخـصوصاً في طهران ومشهد تنديداً
بـوفــاة شـابـة إثـر تـوقـيـفـهـا من جـانب
"شــرطـة األخالق" فـيـمـا نـفت األخـيـرة
مــجــدّداً أيّ مــســؤولــيــة لــهــا في هــذه
احلـادثة.وذكرت وكالتـا فارس وتسنيم
اإليـرانيـتان لألنبـاء أنّ تظاهـرة أقيمت
مـــســاء األحــد في ســـنــنــدج عـــاصــمــة
مــحـافــظـة كــردسـتــان في شـمــال غـرب
إيـران من حـيث تـتـحـدّر الشـابـة فـيـما
ســارت تــظــاهــرات أخــرى االثــنــ في

جامعات عدة من العاصمة إيران.
وأعـلنت وكالة فـارس أنّه مساء االثن
ئـات في شارع احلـجاب بوسط سـار ا
طــهـران مـردّدين "شـعــارات مـنـاهـضـة
لـــــلــــســـــلــــطـــــات وخــــلـــــعت نـــــســــاء
احلـجاب".واظـهر شـريط فيـديو قـصير
نـشـرته الـوكـالـة حـشـدا يـضـم عـشرات
األشـــخـــاص بـــيـــنــهـم نـــســاء خـــلـــعن
ـوت لـلـجـمـهـوريـة احلـجـاب وهـتـفن "ا

اإلسالمية".
وقـال وكــالـة فـارس "اعـتـقـلت الـشـرطـة
عــــدة اشــــخــــاص وفــــرقـت احلــــشـــود

سيل للدموع".  بالهراوات والغاز ا
وذكـــرت وكـــالــة تـــســـنـــيم لألنـــبــاء أن
ـاثال جــرى في مــشـهـد أول جتــمـعــا 
مـــديــنـــة مــقــدســـة في الــبـالد (شــمــال
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اتخـذت وزارة الزراعـة اجراءات
لـــلــــحـــفــــاظ عـــلـى غـــزال الـــر

وبـعض احلـيـوانـات والـنـبـاتـات
النـادرة التي تـأثرت بـسبب شح

ياه.  ا
ــتـــحــدث بــإسم الــوزارة وقــال ا
هــادي الــيــاســري في تــصــريح
تابعته (الزمان) امس ان (هنالك
نباتات وحيـوانات تأثرت بأزمة
ــــــيــــــاه) الفــــــتــــــاً الى ان شـح ا
(الــــوزارة بـــاشــــرت بـــإجـــراءات
عــاجـــلـــة تــتـــعــلـق بــرصـــد عــدد
احلــيـوانــات الــنـادرة ال ســيــمـا
تـواجد في غزال الـر احملـلي ا
ـنـتـشرة احملـميـات الـطـبـيـعـيـة ا
في احملـــــافــــظــــات) واوضح ان
(اإلجـــراءات تـــضـــمـــنـت تـــقــد
الـدعم الطـار بـتوفـير األعالف
و مياه الـشرب لهـذه احملميات)
واضـــــــاف ان (دائـــــــرة فـــــــحص
وتــصـديق الــبـذور حلــفظ بـذور
الــنــبـاتــات واألشــجــار الــنـادرة
الـــتــــابـــعـــة لـــلــــوزارة حتـــتـــفظ
بــكـــمــيـــات كــبـــيــرة من الـــبــذور
وأجــزاء هـذه الـنـبـاتـات لـتـكـون
مـصـدراً لـزراعـة هـذه الـنـبـاتـات
في اطـار احلــفـاظ عــلى الـتــنـوع
الــبـــيــولــوجـي) وبــ ان (ازمــة
ياه اثرت على احليوانات غير ا
الــداجـنــة مــثل الـطــيــور احلـرة
ـســاحـات الـتي تــعــتـاش عــلى ا
ــــســـتــــنـــقــــعـــات اخلــــضـــراء وا
ــائـيـة) مــشـيـراً ـســطـحـات ا وا
الـى انـــهـــا (تـــضـــررت بـــصــورة
كـــبــــيــــرة من اجلــــفــــاف) واكـــد
الــيــاســري ان (الــوزارة رصــدت
مــــبــــالغ مــــالـــيــــة لــــدعم قــــطـــاع

الـغابـات واحملمـيات الـطبـيعـية
لـــلــــحـــفـــاظ عـــلـى احلـــيـــوانـــات
النادرة ومـنعت الصـيد اجلائر
كـجــزء من اجـراءاتـهــا لـلــحـفـاظ
عـــلـى الـــتـــنـــوع الــــبـــيـــولـــوجي
ــحـاســبـة والـبــيـئـي وشـرعت 

 .( اخملالف
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فـي ســــيـــاق مــــتــــصل وضــــعت
ـائـيـة تـفـاصـيل ـوارد ا وزارة ا
خـطــة انــعـاش األهــوار مــؤكـدة
تــنــفـــيــذهــا مــنــذ مـــطــلع الــعــام

اجلاري. 
وقــال مـديــر عــام مـركــز انــعـاش
األهــوار واألراضي الــرطــبــة في
الــوزارة حـسـ عـلـي الـكـنـاني
في تــصــريح تــابــعــته (الــزمـان)

امـس ان (تــــــعــــــرض الــــــعــــــراق
ـــنـــطـــقـــة آلثـــار الـــتـــغـــيـــرات وا
ـنــاخـيـة فـيــمـا يـخـص الـشـحـة ا
ـائـيـة وقـلـة األمـطـار واإلرتـفاع ا
في درجــات احلــرارة و تـــقــلــيل
حـصــة دجــلــة والــفـرات من دول
ــــــنـــــبـع اســـــاب اثــــــرت عـــــلى ا
الــقــطـاعــات الــتي تــسـتــفــيـد من
ــيــاه وعــلـى تــنــفـــيــذ اخلــطــة ا
الــــزراعـــيـــة ضـــمــــنـــهـــا قـــطـــاع
األهــــــوار) وبـــــــ ان (قــــــطــــــاع
األهـــــوار تــــأثــــر بــــإنــــخــــفــــاض
ــائــيــة وانــحــبــاس اإليــرادات ا
األمــطـار) ولــفت ال ان (الـوزارة
 وضـعت خـطـة منـذ بـدء الـعام
احلــــالي لــــلـــتــــقــــلـــيـل من اثـــار
اجلـفــاف) مـوضـحـاً ان (الـهـدف

ــــواطـن الـــذي االســــاسي هــــو ا
يــعــيش داخل األهــوار خــاصــة
مــربي احلـــيــوانــات اجلــامــوس

واألسماك)٠
ــــوارد دعـــمت واشـــار الى ان (ا
اخلـــــطـــــة بــــــجـــــديـــــة ووفـــــرت
الـتـخـصيـصـات الالزمـة مـوعزة
ــتــمــثــلـة الكــاتــهــا الــعــامــلــة ا
بالهيئة العـامة لصيانة مشاريع
الــــري والــــبــــزل ودائــــرة كــــري
باشرة الياتها بالعمل) األنهر 
واكد الـكنـاني ان (اعمـال اخلطة
تسـير وفق مـا مخـطط لها وفق
عودة جزء من مـربي اجلاموس
لـلـمـنـاطق الـتي انحـسـرت عـنـها
ــســـالك ـــيـــاه عـــلى ضـــفـــاف ا ا

غذيات).  وا
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اوضــحـت مــديـريــة اجملــاري في
مـحـافظـة بغـداد عن مـشـاريعـها
في عــشـر مــنـاطـق بـالــعـاصــمـة
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ــشــاريع مــشــيــرة الى ان هــذه ا
ضـــــمـن الـــــقــــرض الـــــصـــــيـــــني

وتخصيصات األمن الغذائي. 
وقـال مـديـر اجملـاري فـراس عـبد
الــــلـه  في تــــصــــريـح تــــابــــعــــته

(الزمـان) امس ان (هـنالك اربـعة
مشـاريع ستُنـفذ في نهـاية العام
ـقـبل اجلـاري او مـطـلع الـعـام ا
بــنــاحــيــة الــوحــدة والــنــهــروان
وســــبـع الــــبـــور وأبــــو غــــريب)

ــــنـــاطق مـــوضــــحـــاً ان (هــــذه ا
تـــعــانـي من شــبـــكــات الـــصــرف
الـصـحي حـيث التــتـوفـر لـديـهـا
اي مــعـــاجلـــة بــالـــتـــالي تـــركــز
اعـتمـادها علـى شبـكات صـغيرة
لـتـصريـف ميـاه األمـطـار) ولفت
ديـرية تـعمل على رفع الى ان (ا
الـتـجـاوزات بـ احلـ واآلخـر
( ـواطـنـ الـتي يـتـسـبـب بـهـا ا
واضـاف ان (وزارتي الـتـخـطـيط
بالغ الالزمة الية خصصت ا وا
لــتـــنــفـــيــذهـــا) مــشـــيــراً الى ان
ـشـرفـة عـلى األعـمـال (الـلـجـنـة ا
ـــشــاريع ســـتــدقق كـــشــوفــات ا
وتـرسـلـهـا الى وزارة الـتـخـطيط

للمصادقة عليها).
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 وتــــابع عــــبــــد الـــلـه ان (امـــوال
قــانـون األمـن الـغــذائـي شـمــلت
قــضـــاء احملــمــوديـــة ومــنـــطــقــة
احلسينية وحي التأميم وقضاء
الــــزهـــور) مـــؤكـــداً ان (هـــنـــالك
مــشــروعــ قــيــد الـــتــنــفــيــذ في
نــاحـــيــة الـــيــوســـفــيـــة وقــضــاء
ـديـرية الـطـارميـة كـمـا شرعت ا ياه »ULŽ‰∫ جانب من اعمال مد انابيب ا

( بـــغــداد والـــنـــجـف الـــدولـــيــ
واضـاف ان (هـنـالك اجـتـمـاعـات
مستقبـلية لتنسـيق العمل فيما

يخص النقل اجلوي). 
بـدوره  بـحث مديـر عـام الهـيـئة
الـعـامـة لـلـكـمـارك شـاــر مـحـمـود
الزبيدي مع الـسفير اإليراني ـه

صـادق خـمــسـة مـلـفــات أهـمـهـا
مــــنح تــــســــهــــيالت فـي مــــجـــال
الــســيــاحــة وقــال بــيــان تــلــقــته
(الــــزمـــان) امـل آن (اجلـــانــــبـــ
بـحـثــا مـلف الـتــرانـزيت الـبـري
والـتعـرفة الـكـمركـية والـضوابط
اإلســــتـــيـــراديــــة عـــبـــر اإلقــــلـــيم
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ـدني شـاركت سـلـطـة الـطـيـران ا
الــــعــــراقي فـي نــــدوة خــــاصــــة
باإلبتـكار واألمن السـيبراني في
ــغــرب. واوضح بــيــان تــلــقــته ا
(الـــــزمـــــان) امـس ان (الـــــنـــــدوة
هـدفهـا تبـادل اخلـبرات والـطرق
ستخدمة مـن الدول للسيطرة ا
عـلى عمـليـات التـهكـير و اخلرق
اإللكـترونـية) مـبينـاً ان (منـظمة
ـــدني ومـــنـــظـــمـــة الـــطـــيـــران ا
الـطــيـران األوروبي واألفـريـقي
ــــثــــلـــــون عن دول الـــــعــــالم و
حضروا الـندوة) واشار الى ان
(اهم مـــــــخــــــرجـــــــات الــــــنــــــدوة
اإلقــلــيـمــيــة تـطــويــر الــتـواصل
ـعـلومـات بـ مخـتلف وتـبادل ا
عـنيـ باألمن اإللـكتروني عن ا
طــريق اعــتــمــاد إسـتــراتــيــجــيـة
استبـاقية تـقلّص عدد الـهجمات
الـسيـبرانـيـة في مجـال الطـيران
دني). واوضحت وزارة النقل ا
في وقت سابق احصـائية بعدد
الـــطـــائــرات الـــعـــابـــرة لألجــواء
ـتـحـدث بإسم الـعـراقـيـة. وقـال ا
الــــوزارة حــــســـــ جــــلـــــيل في
تــصــريـح تــابــعــته (الــزمــان) ان
الحة (الشركة العامة خلدمات ا
اجلويـة التـابعـة للـوزارة تلقت
اهــتـــمـــامــاً مـن الــوزيـــر نـــاصــر
حسـ الشبـلي) مبيـناً ان (عدد
الـــطـــائــرات الـــعـــابـــرة لألجــواء
الــعـراقــيــة لم يــتـجــاوز عــددهـا
150 طـائــرة يـومــيــاً قـبل الــعـام
ــاضي في حـ وصـل عـددهـا ا

بـــــعـــــد ذلك الـى اكــــثـــــر من 800
طـــائــرة يــومــيـــاً) مــوضــحــاً ان
(األجـــواء اصـــبــــحت تــــديـــرهـــا
خـبـرات مـحـلـيـة حـيث بـلـغ عدد
ــــــراقـــــــبــــــ 300 اخلــــــبـــــــراء ا
مـراقـب).ووصـلت اعـداداً كـبـيـرة
مـن الــــزائـــــرين الـــــوافـــــدين الى

صاالت مطار بغداد الدولي. 
وذكر بـيان تـلقـته (الزمان) امس
ــطــار شـهــد تـواصل ورود ان (ا
ـواطــنـ لـلــتـوجه الى مــديـنـة ا
كــــــربالء وتــــــأديــــــة الــــــزيــــــارة
األربـــــعــــيــــنـــــيــــة) واضــــاف ان
(الطـيران استـنفر مالكـاته كافة
لــتـــوظــيف اجلـــهــود في اجملــال
اخلــــدمي لــــلـــزوار وفق خــــطـــة
ـــــدنـي وحـــــسب الـــــطـــــيـــــران ا
تــــوجــــيـــهــــات رئــــيـس الـــوزراء

مصطفى الكاظمي). 
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كــــمـــا نــــاقــــشت الـــســــلــــطـــة مع
نــظــيــرتــهــا اإليــرانــيــة تــعــزيـز
شتـركة. وذكر البيان العالقات ا
ان (الـطـيـران عـقـد اجـتـمـاعـاً مع
اجلــــــانـب اإليــــــرانـي لــــــبــــــحث
مــواضــيع عــديــدة تــخص واقع
ـدني وكــيـفـيـة عـمل الـطــيـران ا
تــــــطـــــويـــــره عـن طـــــريـق ســـــبل
مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة) ولـــــفت الى ان
(اإلجـتـماع بـحث تـنسـيق آلـيات
العمل لتقـد جميع التسهيالت
ـــــمـــــكــــنـــــة فـي تــــفـــــويج زوار ا
األربعينية عبر تنظيم وتنسيق
ــطـارات الــرحالت اجلــويـة من ا
اإليـــرانــيـــة كـــافــة الى مـــطــاري

ــراكــز الــكــمـركــيــة واهــمــيـة وا
نع والتـقييد لـلبضائع قضيـة ا
والنظام اإللكتروني الشامل ب
الــبــلــدين وكــذلك الــتــســهــيالت
فـيـمـا يـخـص مـجـال الـسـيـاحة)
واكــــد الـــزبـــيـــدي ان الـــعالقـــات
اإلقـتــصـاديــة والـتــجـاريــة الـتي

تـربط الــبـلـدين مــتـيـنــة خـاصـة
فيما يتعـلق باجلانب الكمركي)
مـن جــــــهــــــتـه ذكــــــر صــــــادق آن
(اجـــراءات الــهـــيـــئــة جـــيــدة في
تـسـهـيل وتـنــظـيم حـركـة الـزوار
اإليـــرانــيــ عـــبــر دخـــولــهم من

راكز الكمركية).  ا

UI¡∫ مدير هيئة الكمارك خالل لقائه مع السفير االيراني
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بإدراج مـشروع استـراتيجي في
منطقة الراشـدية بحسب توفير
الي). في سياق متصل الدعم ا
واصـلت مـديـريـة طـرق وجـسـور
مدينـة النجف اعـمالها الـيومية
لــطـــريق احلـج الــبـــري الــدولي
الــــــــرابـط بـــــــ احملــــــــافـــــــظـــــــة
والـسـعـوديـة. وذكـر بـيـان تـلـقته
(الزمـان) امس ان (األعمـال تبدأ
من الــشـارع الــســتــراتـيــجي في
بــــحـــر الـــنــــجف بـــإجتـــاه وادي
حــسب ثم الى مـنـطـقـة الـشـبـكـة
بــإجتــاه احلـــدود الــدولــيــة بــ
ـــمـــلــكـــة الـــعــربـــيــة الـــعــراق وا
الـــــــســـــــعــــــوديـــــــة) واوضح ان
(األعــــمـــال تــــضـــمّــــنت اكــــســـاء
الـطــبـقـات اخملــفـيــة من الـشـارع
ُكسر لغرض باحلجر اجليري ا
التبليط) الفـتاً الى انها (شملت
ايـــــضـــــاً اعــــمـــــال الـــــرش ودفن
مــقــتــربــات الـقــنــاطــر وتــكـديس
وفرش الطبقـة الترابية واعمال
طـبـقـات احلـجـر واتمـام الـطـبـقة

النهائية بعد التهيئة). 
عــــلى الـــصـــعــــيـــد ذاته اشـــرف
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كمـا اعـلنت مـديريـة شـرطة مـحافـظة
ميسـان عن تمـكن قسم حمـاية االثار
والــــــتـــــــراث مـن ايــــــقــــــاف بـــــــعض
التـجـاوزات على االمـاكن االثـرية في

قضاء العمارة. 
 «“ËU& b —

ــديـريــة لـ(الـزمـان) انه وقـال اعالم ا
(بـهـدف مـتـابـعـة ورصـد الـتـجاوزات
احلــاصــلــة عــلى االمــاكن الــتــراثــيـة
لـوحظت بـعض الـتـجـاوزات على تل
الگـبان االثري الـواقع في مقـاطعة 6
منطقة ابو رمانة حيث وضع احدهم
كمـيـات من التـراب واعالم حـسـينـية
تمهيدا لبناء حسينية فوق محرمات
الــــتل و ايــــقــــافه عــــلـى الــــفـــور).
واضـــافت ان (قــسـم حــمـــايــة االثــار
ــديـــريــة شــرطــة والـــتــراث الــتـــابع 
مـــيــســان وبــاشــراف مـــديــر الــقــسم
الـعـمـيـد حيـدر ضـيـاء يـقـوم بـجـهود
ـباني استـثنـائيـة للـنهـوض بواقع ا
الـــتــــراثـــيـــة واالمــــاكن الـــتــــراثـــيـــة
وحــــمــــايــــتـــــهــــا من الــــتــــجــــاوزات
احلـــاصـــلـــة.والــعـــمل عـــلى اشـــاعــة
الـثـقـافـة االثاريـة وكـيـفـيـة احملـافـظة
عــلى الــبــيــوت الــتــراثــيــة واالمــاكن
الـتــراثـيـة مـن الـتـجــاوز وفق قـانـون
االثــــار والــــتــــراث رقم 55 لــــســــنـــة

فعول). 2002œ«dساري ا  rÝUł

هلسنكي
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بعـد ملحمة االربعينية احلسـينية التي شارك فيها اكثر من  20 مليون شخص 
عاد الـزوار الى منـاطقهم وبـيوتـهم ودولهم  ولم يـبقى في االنتـظار لـلوصول الى
ـواطن الـعـراقي  الـكل من الـزوار اطـمـئن نـفـسـيـا فـرحـا بـرحـلة بـر األمـان هـو ا
قـبـلة ـا تؤول الـيه األيـام ا االنـتـماء  إال االنـسـان العـراقي ظل قـلـقاً مـهـمومـاً   
ـتـشـبـثـة حول ـواقف ا بـسـبب االنـسـداد الـسيـاسي  ومـا يـنـتج عـنه من تـقـابل ا

صلحة الوطنية العامة . واقف التي كثيراً ما تتجاوز ا وحدانية األفكار وا
بعد األربـعيـنية احلـسيـنية  الـتي سجل فـيهـا اإلمام  ملـحمـة التاريخ اإلسالمي
ن بـعده  واإلنسـاني  في الـدفـاع عن عـدالـة الـله في األرض  ووصـايـا الـنـبي 
تسـتوجب أن يستـذكر هؤالء االنـسداديون امران ال ثـالث لهمـا  وهما التـضحية
احلـسـينـيـة الـبـاسـلة مـن اجل العـدالـة   وحـقـوق االنـسـان كمـا رسـمـهـا الـنبي 
ـعـرقالت أمـام ـكن لـهـؤالء الـســيـاسـيـ أن يـتــجـاوزوا كل ا بـهـذين الـشـرطــ 

االتفاق وفض االنسداد .
وا طن الـعـراقي مـشدوهـا وخـائفـا من نـزول هؤالء لـيس مـقبـوالً الـبـتة أن يـبـقى ا
ـدن والـشوارع اخملـتـلفـ الى الـشـارع  وان تتـوزع االنـانيـات الـسـياسـيـة ب ا
ا كل واطن ال يريد  أن يكون بيدق الشطرجن  وإ متخط ثوابت العالقات  فا
ـال الـعـام  مـا يـريــده هـو حـقه فـي الـوطن  وعـدالــة الـتـوزيع  ووقـف الـهـدر بــا
وانـتـقـال الـبالد وهي تـسـتحـق ذلك من طـاردة ألهلـهـا  الى جـاذبـة لـلـذين هـربوا

منها لبلدان الغربة .
ـواقف احملبـطة لـلـنفـوس التي لم يـعـد مقـبوالً ابـداً تـدوير الـفشـل والسـياسـات وا
ـعقول  البد من مضى عـليها عـشرون عاما  فـبعد هذا االنـسداد الذي جتاوز ا
ـقـراطي  ـشـتـركــة بـ االطـار والـتـيـار  وبـ االحتـاد والـد إيـجـاد الـصـيـغـة ا
ـصلحـة االنسان الـعراقي  أما للـخروج من االزمة  هـذا إذا كان االمر يـتعلق 

ــصــالح احلـــزبــيــة الــضــيــقــة إذا كــان االمــر مــرهـــون بــا
وبالتدخالت اخلارجية  فحتما سينزل الشعب للشارع
ليـقـول كـلـمة احلـسم  ويـخـطـأ من يضـن من إنه اقوى
من الــشـعب . إذن أعــطـوا لــلـشـعـب حـقـوقـه  ولـلـوطن
حـضــوره  ولـلـزمـن الـعـراقي قــيـمـته بــ أ الـعـالم 

مثلما فعل التاريخ ذلك.

-1-
ُوصل الى السالمة والنجاة ثابة خرائط للطريق ا ثمة وصـايا وتوجيهات تعتبر 

في الدنيا واالخرة .
وهذه الـوصايا والتوجيهـات يجدها الباحث مبـثوثةً في أقوال النبي األعظم (ص)

وأهل بيته الطيب الطاهرين 
-2-

همة : ومن الوصايا ا
" انظرْ الى مَنْ هو دُونَكَ 

وال تنظرْ الى مَنْ هو فَوْقَك "
وحـ تـنــظـر الى مـن هـو دونك جتــد أنَّ الـله ســبـحـانـه وتـعـالـى قـد فَـضّــلَكَ عـلى

الي من خلقه  وحينها تنشط لتحمد الله على ما أوالك به من النعم . ا
اذا كـنت تـسـكن بـيـتـا مُـسْـتَـأْجَـراً فـانْ هـنــاك من لـيس له سـقف يـسـتـظل به عـلى

االطالق .
واذا كنت تـستطيع أنْ توّفر لـنفسك ثالث وجبات من الـطعام في اليوم -إنْ كانت
بـسـيـطة - فـهـنـاك مَنْ ال يـستـطـيع احلـصـول على وجـبـةٍ واحـدة كل يـوم االّ بشقّ

األنفس ..
وهكذا .

صارف وأما اذا نظرت الى مَنْ فوقك فوجدت أصحاب األرصدة الضخمة في ا
واًصحـاب العـمارات الـشـاهقـة والقـصور الـفـارهة  وأصـحاب اخلـدم واحلشم
فستـجد نفـسك متأخراً عـنهم كثـيرا وهذا ما قـد يثير فـي نفسك مشـاعر السخط
ـا يـعيـقك عن أداء واجب الـشكـر لـربك علـى نعـمه الـواصلـة اليك وعدم الـرضا 
وأولها الـعافية التي يحـسدك عليها مـعظم األثرياء الكبـار الذين تمنعهم األمراض
واألعـراض من تـنــاول مـا تـتـنـاوله أنت في طـعــامك وقـد يـدفـعك هـذا اإلحـسـاس
ن كان فوقك بالـتأخر الى أنْ تعيش مأزومـاً متوترا وقد حتمل شـيئا من احلسد 

يجعلك تصطلي بنيرانه 
وهكذا تكون مسلوب الراحة واالستقرار.

ـتوفي في حدود سنة 400 هـ بهذه  وقد أَلَمَّ الـشاعر البسـتي (علي بن محمد) ا
عاني فقال : ا

مَنْ شاء عَيْشاً زخيّا يستفيدُ به 
في دِينِه ثُم في دنياهُ إقباال 
فلينظرنَّ الى ما فوقه أدباً 
ولينظرنَّ الى ما دُونَهُ ماال 

ة للـصعود في النـظر الى مَنْ يفـوقك أدبا يثـير في نـفسك احلمـاس ويذكي العـز
ردودات مـدارج األدب وهـو أمـر يـعـود عـلـيك بـالـكـثـيـر مـن ا
االيـجابية غير أننا - ولالسف الشديد  – لم نـعد نَلْمَس
عنـد معـظم شبـابنـا (في العـراق اجلديـد) ما يـشير الى
حمـاسهم للرقيّ األدبي فلقد شـغلتهم مواقع التواصل
االجـتماعي عن كـتب األدب والتـراث وجعلـتهم يدورون

عروفة ..!! عروض من بضائعها ا مدار ا
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اعــلــنت مــديــريــة شـرطــة مــحــافــظـة
ميسـان عن تمـكن قسم حمـاية اآلثار
والــــــتـــــــراث مـن ايــــــقــــــاف بـــــــعض
التـجـاوزات على األمـاكن األثـرية في
قضاء الكحالء منطـقة البتيرة. وقال
ـديــريـة لـ (الــزمـان) امس ان اعالم ا
ــديـريــة أوقـفت الــتـجــاوزات عـلى (ا
ــــواقع االثـــريـــة فـي هـــذة االمـــاكن ا
واشـار ان ذلك جــاء بـهـدف مــتـابـعـة
ورصـد الــتـجـاوزات احلـاصــلـة عـلى
االماكن الـتراثيـة مؤكـدا أنه لوحظت
بعض الـتجـاوزات عـلى تل اخلنـصر
في قــضــاء الــكـحـالء من خالل حــفـر
بئـر ماء بـالقـرب من محـرمات التل).
وأضاف (شـوهد في منـطقـة البـتيرة
خــمـســة جتــاوزات عـلى تـل الـگــبـان
االثــري من خالل بــنـاء حــســيـنــيـات
بالقـرب من محـرمات التل). واوضح
انه ( ايـقاف تـلك الـتـجـاوزات على
الـــفـــور واتـــخـــاذ كـــافـــة االجـــراءات
القـانـونيـة بـحق اخملالـفـ ونقل عن
ـديـريـة تــعـهـدهـا بـحـمـايـة األمـاكن ا
االثـــــــــريــــــــة مـن الـــــــــتــــــــجــــــــاوزات
احلـــاصـــلـــة.والــعـــمل عـــلى إشـــاعــة
الـثـقـافــة األثـريـة وكـيـفـيـة احملـافـظـة
عــلى الــبــيــوت الــتــراثــيــة واألمــاكن
الـتــراثـيـة مـن الـتـجــاوز وفق قـانـون
االثــــار والــــتــــراث رقم 55 لــــســــنـــة

مـحافظ نـيـنوى جنم اجلـبوري
عـلى اإلفتـتاح الـتـجريـبي ألطول
جـســر مـحـلـي عـلى نــهـر الـزاب
األعـــلى جــنـــوب شــرق مـــديــنــة

وصل.  ا
WO³¹d& W bš

وقـال بيـان تلـقته (الـزمان) امس
ان (اجلــســـر ســيــدخـل اخلــدمــة
ـقـبـلة) الـتـجـريـبيـة فـي األيـام ا
ـهـمة مـبـيـنـاً انه (من اجلـسـور ا
ـواطن التي سـتسـهل انتـقال ا
واحلـركة الـتجـارية حـيث يربط
بـ نــيـنــوى واربـيل وكــركـوك)
واشار الى ان (اجلسر تأثر بعد
هـــجــمـــات داعش الـــتي اوقـــعت
اضـراراً فـيه ادت الى تـدمـيره)
مـبـيـناً ان (اجلـسـر اجـري اعادة
اعــمـــاره بـــطــول 1,142 مـــتــر
ـتابـعـة مديـريـة طرق وجـسور
نـيـنـوى ونـفـذته شـركـتي نـبض
الـرافـدين والـبـعـد الـرابع) واكد
ـشروع بـلغت 4,900 ان (كلـفة ا
مــــــــلــــــــيــــــــون يــــــــورو ضـــــــــمن
تــخـــصــيــصــات قــرض مــصــرف

اني). التنمية األ

UHł·∫ اراض في االهوار بعد اجلفاف

ÍdDA « bO Ë

و ما

pMŽ vÒK ²ð Ê√ q³  UNMŽ vÒK ð
هل وقـفت عـنـد قــوله تـعـالى: (وَمَـا هَـذِهِ الْـحَـيَــاةُ الـدُّنْـيَـا إِالَّ لَـهْـو وَلَـعِب وَإِنَّ الـدَّارَ
اآلخِـرَةَ لَهِيَ الْحَـيَوَانُ لَوْ كَـانُوا يَعْـلَمُونَ (64: الـعنكـبوت)). اذا استـشعرت قـيمة
ـعـاني فال يـغرك من غـفل عـنـهـا الن اللـه تعـالى قـال: (ذَرْهُمْ يَـأْكُـلُواْ وعـظم هـذه ا

وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ  االمل فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ(3: احلجر)).
ا تريـد منـها ابتـعدت عنك تخلـى عنهـا النها كـالسـراب كلمـا خيل لك انك فـزت 
لـتــلـهث ورائــهـا وهــكـذا إلى ان تــتـخــلى عـنـك وال تـبـالـغ في الـتــمـسك بــزيـنــتـهـا

ومغـرياتها ومـفاتنهـا النها سـوف تكون شاهـدا عليك (يَوْمَ
تَـشْـهَـدُ عَـلَـيْـهِمْ أَلْـسِـنَـتُـهُمْ وَأَيْـدِيـهِمْ وَأَرْجُـلُـهُم بِـمَـا كَـانُـوا

يَعْمَلُونَ (24: النور))
ن يـوقـنون بـقـوله تـعـالى: (وَلَـا تَـدْعُ مَعَ الـله الـها كن 
اخـر ال الـه اال هـو كل شـيء هـالـك اال وجـهه لـه احلـكم

وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (88: القصص)).

الـفسـاد الـسيـاسي أساءة أسـتـخدام الـسلـطـة وهنـا الطـامـة الكـبرى..!? عـنـجهـية
ساسة الفساد بالعراق فاقت التصور أشكال الفساد متنوعة..

الرشـوة واحملسوبية واألجتـار باألعضاء الـبشرية واألجتار بـاخملدرات ونشاطات
أجرامية خطيرة القتل بدم بارد واخلطف واألبتزاز..

غلوب على أمرة.. واطن ا الفساد ألقى بظالله على حياة ا
أذرع الفـساد اليد الطـولى في كل مفاصل الدولة الـعراقية وخاصـةً مركز القرار

الرئاسات الثالثة..!!!!
هل ننهض من ركام األلم ونزيح ساسة الزمن األغبر عصابة احلكم بالعراق..

الكـلمـة الـفصل لـلشـارع الـعراقي في ثـورة شـعبـية عـارمة
تطيح بأذرع الفساد اليد الطولى في دمار العراق  ..

وإن غداً لناظرهِ قريب ..
أنتظروا صولة الشعب يا ساسة الزمن األغبر..

عاش العراق..
عاش الشعب..
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ـناقص مستجيبـة عند تلبيتها قدمة من ا dOGB…© الصادرة عن وزارة التخطـيط وتكون العطاءات ا « ‰UGýô« œuIŽ WIO?ŁË) يتم اعتماد /ØWEŠö

ا نـاقصـة في حال عـدم التـزام مقـدم العـطاء  ـطلـوبة في شـروط ا الـية ا عـاييـر التـأهيل احملـددة فيـها بـفروعـها كـافة والـشروط الـقانـونيـة وا
تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. 

WOMH «  U³KD²*«WO U*«  U³KD²*«WO½u½UI «  U³KD²*«

١-  مـهــنـدس (مـدني) عـدد
(١)

٢-  مهندس (ميكانيك) عدد
(١)

بـلغ (١٣٠٫١٩٢٫٣٦٩) دينـار عراقي ١- سـيولـة نقـديـة 
ا  منصوص عليه في الوثيقة القياسية وفقا 

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

٢- شــهـادة تــأسـيس الــشـركــة مـقــدمـة من مــسـجل
الشركات في وزارة التجارة

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تـصـنـيـف الـشـركـات وا
ارسة مهنة (اخلامسة/ انشائية) واجازة 

Republic of Iraq
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Contracts
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استنادا الى الفقرة رقم (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٢ .

Ø WŽ«—e? « W?¹d¹b?  W?¹U?MÐ ¡U?A?½«) ـناقـصة الـعـامة واخلـاصة بـ تعـلن محـافـظة مـيسـان/ قـسم العـقـود احلكـوميـة عن اعالن ا
WFÐ—« ©¥[≥∏∑[π∂μ[∞∞∞® وبكلفة تـخمينية مقدارها ©≤∞±π WM  rO U ô« WO?LMð W½“«u درجة ضمن تخصيصات ( ULF—…© وا «

ÆÂu¹ ©π±∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «d‡‡‡‡Ž —U‡‡‡‡M¹œ n « Êu²ÝË W LšË WzULF ðË ÊuOK  Êu½ULŁË WF³ÝË WzULŁöŁË —UOK

صنف من ذوي اخلبرة واالختصاص تقد عطاءاتهم قاولـ ا ناقصة من الشركات وا فعلى الراغـب باالشتراك في ا
خالل اوقات الدوام الـرسمي الى العنـوان (ميسان - الـعمارة - الشـبانة - بنـاية محافـظة ميسـان - الطابق االول - قسم
الـعــقــود احلـكــومـيــة) ولـلــحـصــول عــلى مـعــلـومــات اضـافــيــة االتـصــال عـلى مــسـؤول شــعــبـة الــتـعــاقـدات -  الــهـاتف

.(٠٧٧٠٧٣٩٥٠٨٦)
على ان تـقدم عـطاءاتـهم في داخل ظروف مـغلـقة ومـختـومة ومـثبت عـليـها اسم مـقدم الـعطـاء وعنـوانه االلكـتروني ورقم

ناقصة مستصحب معهم البيانات االتية:- الهاتف واسم ورقم ا
U¼dOſ ô w© وعلى شكل «d?Ž —UM¹œ n « Êu?½ULŁË WzU?/ULŁË ÊuO?K  ÊuF?Ð—«Ë WŁöŁ® ©¥≥[∏∏∞[∞∞∞® ١- الـتأميـنات االولية والـبالغة
ركـزي العـراقي). او صك مصدق او ـنصـة االلكتـرونيـة للـبنك ا عـتمـدة وعبر ا ـصارف ا خطاب ضـمان(صـادر من احد ا

ناقصة. دة ®∏±±© يوم من تاريخ غلق ا سفتجة وتكون نافذة 
ناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب لعام ٢٠٢٢  . انعة من االشتراك في ا ٢- براءة الذمة او كتاب عدم 

ـا منـصـوص علـيه في ورقة ٣- على مـقدم الـعـطاء تـقد نـسخ اضافـيـة عدد (٢) بـاالضافـة الى الـنسـخة االصـلـية وفـقاً 
البيانات في الوثيقة القياسية.

ناقصة بنسخته االصلية مع ارفاق كافة اجزاء الوثيقة القياسية مع العطاء. ٤- وصل شراء وثائق ا
شروع. ستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ ا نشأ للمواد ا ٥- تقدم شهادة ا

فـوض للـشركـة او من يخوله ـدير ا ـناقـصة بعـد تقـد طلب حتـريري من ا ٦- بامـكان مـقدمي العـطاءات شـراء وثائق ا
ـناقصـة والبالغ قانونـيا الى قسم الـعقود احلـكومـية لغـرض شراء الوثـائق القيـاسية عـلى ان يتم دفع مـبلغ مسـتندات ا

U¼dOſ ô w© غير قابل للـرد.  «dŽ —UM¹œ n « WzULF³Ý® ©∑∞∞[∞∞∞®

±∞≤π∂ ∫œbF «

≤∞≤≤ØπØ≤∞ ∫ a¹—U² «

©5M?Łô«® Âu¹ Êu?J?OÝ W?B U?M?*« oKſ b?Žu?  Ê«Ë ©≤∞≤≤Ø±∞Ø≤® ·œUB?*« ©bŠô«® Âu?¹ Êu?JO?Ý W?B U?M*« ozU?ŁË lO?³  b?Žu?  dš« Ê« U?LK?Ž

?¦?Ë ©«dN?þ d?A?Ž W?O?½Uسـيـتم فـتح العـطـاءات بـشـكل عـلنـي في نفس يـوم الـغـلق امـام مـقدمي «® W?ŽU? ? « ©≤∞≤≤Ø±∞Ø≥® ·œU?B?*«

ه العطاءات واذا صـادف يوم فتح العطاءات عطـلة رسمية فيؤجل الـى اليوم الذي يليه وسوف يـهمل اي عطاء يتم تقد
نـاقصة. يـتحمل من تـرسو عليه دة ®∞π© يومـا من تاريخ غلق ا ناقـصة على ان تكـون العطـاءات نافذة  بعـد موعد غـلق ا

ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. ا
(5MŁô«) من يوم ©«dNþ …bŠ«u نـاقصة عنـد الساعة ®» ـشارك في ا سيتم عـقد مؤتـمر خاص باالجـابة على استـفسارات ا

ؤتمر في قسم العقود احلكومية. صادف ®∂≥ØπØ≥≥∞≥© ويكون ا ا
ذكورة في الـوثيقة عـايير االخـرى ا درجة في ادنـاه فضال عن ا  مع مراعـاة ان يكون مـقدم العـطاء مسـتوفيـا للمـعاييـر ا

القياسية:

اثـل واحد مـنـجز وخـالل مدة ال تـتـجاوز ٢- يـقـدم عـمل 
بلغ ال وعد النهائي لتقد العطاء و (١٠) سنوات قبل ا
يقل عن (١٫٣١٦٫٣٨٩٫٥٠٠) ديـنار عـراقي وتقـدم االعمال

فاضلة في حالة التساوي. االخرى الغراض ا ٣- مـهـنـدس (كـهـربـاء) عـدد
(١)

٤-  مهـندس (مسـاحة) عدد
(١)

٥- مالحظ فني / عدد (١)
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Ê«bI
فـقـدت هـوية مـوظف في الـكـهـرباء
ـــرقم (٧٥٣٠٦٧٨٩) بـــأسم (زيــاد ا
يــحـيى) فــعـلـى من يـعــثـر عــلـيــهـا
تسليـمها الى دائرة األم الشبكة

األولى.
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tOKŽ cHM*« Ø v «

ديرية من لقد حتقق لهذه ا
ـدين ( فـاروق هـاشم خــلف ) مـجـهـول مـحل ان ا
االقامـة وليس له موطن دائم او مـؤقت او مختار
ـكن اجـراء الـتـبلـيغ عـلـيه  واسـتنـاداً لـلـمادة  
(٢٧) من قـانــون الـتـنـفـيــذ تـقـرر تـبــلـيـغك اعالنـاً
بـاحلـضــور في مـديـريـة تــنـفـيـذ الــعـزيـزيـة خالل
خـمسـة عـشر يـوماً تـبدأ من الـيوم الـتالي لـلنـشر
ـعـامـالت الـتـنـفـيـذيـة بـحـضـورك وفي ـبـاشـرة ا
ــديــريـة حـالــة عــدم حــضـورك ســتــبــاشـر هــذه ا
رقم (١/١  م  ٩ بإجراءات احلـجز وبيع الـعقار ا
رقم (٣/٣٥ م ١٣ الشجيرية. زكيطات ) والعقار ا

كونك لم تبلغ بوضع اشارة احلجز ...
‰bF « cHM*«

wLOL² « fOMſ bN  ÊU ſ
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بيروت

كـــــبـــــيــــرة عـــــلـى احلــــركـــــة وتـــــنــــوّع
وخــصـوصــيّـة تــكــويـنــهـا في كلّ بــلـد
ـقـاتـل وقـامت بـاسـتـقطـاب آالف من ا
ــا فــيــهـم ضــدّ روســيـا لــتــدريــبــهم 
وكــانـت احلــرب في ســوريــا قــد وفّــرت
بــيـئــة صـاحلـة لــتـفــريخ الـتــنـظــيـمـات
اإلرهـــابــــيـــة األجـــنـــبـــيــــة فـــنـــشـــطت
مـجمـوعات شـيشـانيـة وقوقـازيّة وغـير
ذلـك ولألسف فإن بعض الدول حاولت
ـــنــــظــــمـــات تــــوظــــيف بــــعض هــــذه ا
لـصـاحلـها ضـدّ خـصـومـها كـمـا فـعلت
مـن قــبل خالل فـــتــرة احلـــرب الــبــاردة
والــصـراع األيــديـولــوجي بــ الـشـرق
والـغرب لكن بعضها سرعان ما انقلب

عليها وهو ما يحدث اليوم أيضًا. 
كن أن يواجه والـسؤال اجلديد الذي 

الباحث:
هـل ســتــفـــضي احلــرب في أوكـــرانــيــا
واألزمــة الــروســيــة  –األوكــرانــيــة إلى
انـتعـاش تنـظيـمات إسالمـوية إرهـابية
جـديدة خـصوصًا إذا مـا عرفـنا وجود
نـحـو مـلـيون مـسـلم في أوكـرانـيـا وقد
ظـــلّت روســيــا حـــريــصــة عـــلى إبــعــاد
اجلـماعـات اإلرهابـية عن حـدودها مثل

التنظيمات الشيشانية والقوقازية.
وهــو ســـؤال ســيــكــون اجلــواب عــلــيه
مـكــلـفًـا لـلـغـايـة بــفـعل مـصـادر الـطـاقـة

والغذاء?

الوطنية.
ولـعلّ ما تقـوم به التنـظيمـات اإلرهابية
يــنــدرج ضــمن الــقــانــون الـوطــني لــكلّ
دولـــة إضـــافـــة إلى الـــقـــانــون الـــدولي
وقواعد القانون اإلنساني الدولي وهو
مـا يـنطـبق عـلى لـوائح حقـوق اإلنـسان
ـــســـلّـــحــة الـــدولـــيـــة في الـــنـــزاعـــات ا
واحلــروب وتـشــكل اتـفــاقـيـات جــنـيف
لـعـام 1949 ومــلـحـقـيـهــا بـروتـوكـولي
جــنــيـف لــعـام 1977 األســاس في ذلك

ونقصد بها:
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األول - اخلـــاص بـــحــمـــايـــة ضــحـــايــا
سلحّة; نازعات الدولية ا ا

 والــثـاني- اخلـاص بــحـمـايــة ضـحـايـا
ــســلّــحــة غــيــر الــدولــيّـة ــنــازعــات ا ا
ـؤتـمـر الــديـبـلـومـاسي الــصـادران عن ا

العام 1977.
لـقـد تــضـخّـمت الـتـنـظـيـمـات اإلرهـابـيـة
نصرم لدرجة أصبح خالل الـعقدين ا
رسم خـريطتها وحصـرها من الصعوبة
ــكــان بـســبب مــنـســريّــتـهــا ووعـورة
ـتـعـدّدة تـضــاريـسـهـا وانـشـطـاراتـهـا ا
والسـيّما تشظّـيها وانقسامـاتها األمنية
خـالل احلـرب الـتي شـنّت عـلى سـوريـا
وتـــعـــود الـــغـــالـــبـــيـــة الــســـاحـــقـــة من
الــتــنـظــيــمــات اإلسالمـويــة فــكــريًـا إلى
تـنظيم "اإلخوان" الذي تأسس في مصر

شــاهـدنــا ذلك قـيـامــهـا بــقـطع الـرؤوس
ونحر الرقاب بدم بارد.

والـتـعـصّب يـنـتـج الـتـطـرّف خـصـوصًا
حــ تـنـتـقل الــفـكـرة من الـتــنـظـيـر إلى
الــتـنـفـيــذ أي حـ تـصـبـح سـلـوكًـا في
ـريب الــتـعــامل مع اآلخــر اخملـتــلف ا
اخلـصم الـعـدو. وهكـذا يـكون الـتـطرّف
ابن الــــتــــعــــصّب وهــــمــــا يـــنــــتــــجـــان

باحتادهما عنفًا. 
والـعنف ح يتـحوّل إلى ظاهرة وليس
حـــادثًـــا فــرديًـــا عـــابــرًا ويـــكـــون هــدفه
اإلقـصـاء واإللغـاء والـتهـمـيش استـنادًا
إلـى الـزعم بــامــتالك احلــقـيــقــة وادعـاء
األفـــضـــلــيـــات يـــتـــحــوّل إلـى اإلرهــاب
خـصـوصًا بـاسـتمـراره واتـساع نـطاقه
وحـ يكـون عابـرًا للـحدود ويـستـهدف
إضـعـاف ثـقـة اإلنسـان الـفـرد واجملـتمع
بـالدولة والدولة بنفـسها يصير إرهابًا

دوليًا.
ــــكن أن تــــمـــارسه اإلرهــــاب الــــدولي 
حــكـومــات أو مـجــمـوعــات مـســلّـحـة أو
أفـراد ألهـداف سـيـاسـيـة لـكـنه يـخـضع
لـلـمـسـاءلـة من جـانب الـقـانـون الـدولي
ـرتـكـبـة خـصــوصًـا إذا كـانت اجلـرائم ا
ضـــدّ اإلنـــســانـــيـــة أو جـــرائم إبــادة أو
جـرائم حـرب أو جـرائـم عـدوان لـتـهـديد
الــــســــلم واألمن الــــدولــــيـــ فـي حـــ
تـــخـــضع جـــرائـم الـــعــنـف لـــلـــقـــوانــ

التاريخي وسمات العصر الذي نعيش
فيه. 

وثـانـيـها  –أن الـتـنـظـيـمـات اإلرهـابـية
سلّح الـذي تطلق تـعتمـد على العـمل ا
عـــلــيه "اجلــهـــاد" وســيـــلــة لــتـــحــقــيق
أهـــدافــهـــا ســواء يــنـــطــبـق ذلك عــلى
الـــشــروط اإلسالمـــيــة لــلـــجــهــاد أم لم
يـنطبق بل يـتعارض كـلية مـعها وهو
مـا شـهـدنـاه من أعـمال إرهـابـيـة يـندى

لها اجلب ومجازر بشعة.
وتـقـوم هذه الـتـنـظيـمـات بغض الـنـظر
عن مـسـمـيـاتـهـا وأهدافـهـا ووسـائـلـها
عـلى الـتـعصّب ورفـض اآلخر وتـأثـيمه
ه بل وإعـطاء احلق ه وحتـر وجتـر
لــنـفـسـهــا بـاتـبـاع الــوسـائل الـعــنـفـيـة
ـا فـيــهـا الـقـتل حـتى وإن ــعـاقـبـته 
شــمل مـجـمـوعــات من الـبـشــر مـثـلـمـا

تــنــدرج حتت تــســمــيــة الــتــنــظــيــمـات
ـسـلّـحـة" ذات اإلرهـابــيـة "اجلـمـاعـات ا
الــتـوجّه األيـديـولـوجـي الـديـني بـشـكل
خــاص واإلسـالمــوي عــلى وجه أكــثــر
تـخــصـيـصًـا وهـذه الـتــنـظـيـمـات عـلى
اخـتالف تـوجّهـاتـها وأسـالـيب عـملـها
; إلّا أنها تستند إلى عامل أساسي
 أولـهما  –أنـها تزعم تطبـيق "الشريعة
اإلسـالمــيـــة" وتـــســعى إلقـــامـــة "دولــة
إسالمـية" وفقًا لتفسيراتها وتأويالتها
ـا فيـها لـلنـصوص الـدينـية الـقرآنـية 
أســبـاب الـنــزول ومـا ورد عــلى لـسـان
الــرسـول مـحـمـد (ص) من أحـاديث أو
عـبـر طائـفـة من األحكـام الـتي جاء بـها
الـفـقه من بـعـده طـيـلـة مـا يـزيد عن 14
قــرن. وهي أحـكــام مـتــغـيّــرة بـتــغـيــيـر
أزمـــانــهــا يـــضــاف إلى ذلك الـــتــطــوّر

الـعام  1928 عـلى يـد حسن الـبنّـا أمّا
تـنظيم القاعدة فقـد نشأ على يد أسامة
بـن الدن في أواخر الـتسـعـينـيات حتت
ي" وتــأســيس عــنــوان "اجلــهــاد الــعــا
ـيــة لـقــتـال "اجلــبـهــة اإلسالمـيــة الـعــا
" ومن رحمه وُلدت اليهود والصليبي
اجملـمـوعـات اإلرهـابيـة األخـرى مـنـها:
الـقـاعدة في شـبه جـزيرة الـعـرب حيث
نـــشــــطت بـــشـــكل خــــاص في الـــيـــمن
وتــــنـــظــــيم داعـش الـــذي أسّــــسه أبـــو
مــصـعب الــزرقـاوي الـعـام 2004 الـذي
قـــتـل في الـــعــام 2006 وأعـــقـــبـه أبــرز
قــيــاداته أبــو عــمــر الــبــغـدادي وشــمل
نـشاطه الـعراق وسـوريا كـما تـأسست
واليــة ســـيــنــاء لـــلــتــنــظـــيم في مــصــر
وأنـصـار الـشـريـعة فـي ليـبـيـا وجـبـهة
الــنـصـرة فـي سـوريـا وواليــة خـراسـان
في أفـــغــانــســـتــان وحــركـــة الــشــبــاب
اجملــــاهـــــدين في الـــــقــــرن األفــــريــــقي
خـصـوصًـا في الـصومـال وبـوكـو حرام
في نـيجيريـا ومجموعـة أبو سيّاف في
الفيليب وجماعة إسالمية تركستانية

في الص وغيرها.
واكــتـســبت هــذه الـتــنــظـيــمـات خــبـرة
ســيــاســيــة وإعالمــيــة وبــشـكـل خـاص
عـــســـكــــريّـــة واســـعـــة واســـتـــخـــدمت
الـتــكـنـولـوجـيـا واإلعالم لــلـتـعـبـيـر عن
نـفـسـها عـلى نـحـو ماهـر دلّ عـلى قدرة
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قابل نهمل هؤالء الفقراء" وهذا تناقض  با
واضح بـ نهج الرسول  وحـفيده احلس
وبـ اتــبـاعـهم  فـلم جنـد مـنـذ سـنـوات من
يــقــول يــجب أن نــنــتــهج قــضــيــة احلــسـ
كـطـريق لـإلصالح بـصـورة جـديـة فـاحلـس
لــيس الـشـخــصـيـة الــوحـيـدة الــذي تـعـرض
لـلـقـتل وأهـله تـعـرضوا لـإلهانـة والـتـهـجـير
والـسـبي  وأغـلـبـنـا يـعـلم أن الـتأريـخ مليء
ـاضي هـو ــثل هـذه األحــداث .. فـالـزمـن ا
ـعــارك  وأن األديـان تـقـوم زمـن احلـروب وا
عـلى القـتل والذبح من أجل احلـفاظ علـيها 
ـاذا نغـالي ونـبالغ من جـهـة أخـرى أتسـاءل 
في شـعائر احلزن وكأننا نقدس احلزن أكثر
من الــفــرح هل أصــبـحــنـا نــشــجع الــثـقــافـة
احلــزيــنـة أكــثــر من ثــقـافــة بث الــســعـادة ?
والــدلــيل أن مـولــد الــرسـول ال يــتـلــقى مــنـا
رعـاية أو مـبالـغة مثل مـناسـبات احلـزن فما

السبب ? 
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لـو نظـرنا بالـعقل سنـجد أن احلسـ اختار
االســتــشـهــاد من أجل احلــفــاظ عـلى هــيــبـة
احلــــكم واإلصالح ومــــحـــاربـــة الــــفـــســـاد 
شاية) لم والـغريب أن نسبة من الـزائرين (ا
: يـحـاربوا فـسـاد احلكـومـات وقلـتـها سـابـقاً
بـاألمس كان يـزيد والـيوم يـحكم ألـف يزيد 
لـــكن جــمــيع الـــنــاس الحــول والقــوة وهــذه
لــيـست رسـالــة احلـسـ لـنــا  "أمـا الـسـادة
ـسـؤول حـدث والحرج" فـرغم فـضائـحهم ا
وفــســـادهم الــذي تــصــاعـــدت رائــحــته بــ
الـناس  وقـانونيـاً هم متـهم أمـام الشعب
ـال العـام والـتـواطـؤ مع دول على بـسـرقـة ا
رأسـهـا دولـة إيـران إال أنهم الـيـوم يـضـعون
صـورهم عـلـى مواقـع الـتواصـل اإلجـتمـاعي

ـلـيـوني ? وسـيـجيـب أحدهـم ألنني الـسـيـر ا
أريـد الثواب أو أريد رضا الله واجلنة وآخر
سيجيب أريد حتقيق حاجتي بجاه احلس
 والـبـعض سيـمـعتض ويـقول: إنـهـا معـركة
قـامت مـن أجل قـوام الـدين ويـجب تـذكـرها 
وإحــيـاءهـا .. وأقــول نـعم اليــوجـد ضـرر في
غاالة الـعمياء جعلت ذلك بـل العكس  لكن ا
الـكـثـيـرين بـإستـثـنـاء الـقلـة يـسـتـغـلون اسم
احلـس في تكوين ثروة عن طريق األناشيد
الـتي تركز على نشـر الطائفيـة والتفريق ب
الـشيـعة والـسنـة وايضـاً تركـز على إحـتكار
أهل بــيت الــرسـول لــلـشــيـعــة فـقط ! رغم أن
الـرسول وأهل بـيته لـلمسـلمـ جميـعاً وقال
الـــله عـــز وجل: (ومـــاارســـلـــنـــاك إال رحـــمــة
)  األمــر اآلخــر هـو مــنح وتــزويـد ــ لــلــعـا
بـالغ مالـية ضـخمة من أجل األكل ـواكب  ا
والــشـرب واخلــدمـة الــتي تُـقــدم لـلــزائـرين 
ـقـابل هـنـالك كثـيـر من الـنـاس تـعاني من بـا
الــفــاقـة التــهــتم احلــكـومــة أو اجلــهـات ذات
الــعالقــة بــهم  "فــتــذهب األمــوال في إقــامـة
عـزاء إلحياء ذكرى إمـام قُتل من أجل الفقراء

خـرج اإلمــام احلـسـ مـدافـعـاً عن الـدين في
مــلـــحــمــة إصالحــيـــة لــقــد حــارب وضــحى
بـــأوالده وأهـــله مـن أجل قـــضــيـــة "اإلصالح
فـقط" ودفـاعـاً عن مـبـاد الـدين احلـقـيـقـية 
ـقـالـة سأحتـدث من جـانب الـنـقد وفي هـذه ا

والتفكير العقالني وليس اإلنتقاد .
رغـم مـرور آالف الـسـنـوات نـرى أن احلـسـ
حتــول من قــضــيــة إصـالحـيــة إلـى جتــاريـة
والـسؤال الذي أريد أن أبدأ به مقالتي ماهو
دخـل الـــســـيـــاســـيـــ وأصـــحـــاب األحــزاب
الـفـاسـدين بزيـارة احلـس ? البـد أن حـادثة
الـــطـف وكل مـــاحتـــمــــله من مـــعــــاني وقـــيم
ومباد حتولت إلى جتارة بالنسبة للبعض
الـذين يـريدون أن يـتخـذوا من الـقضـية ومن
شـخص احلس نـفاقاً وضـحكاً عـلى الناس
بـالـتـأثـير عـلـيـهم عـاطفـيـاً  وكـنت قـد كـتبت
ـاضي عن حتــول قـضـيـة مــقـالـة في الــعـام ا
ــعـنى ــظـهــر  احلــســ من اجلـوهــر إلى ا
حتـويل الـقـضيـة من رسـالـة إنسـانـية مـهـمة
إلى طـبخ ولطم ومشي مـليوني بـدون أهمية
وهــنـا أتــســاءل سـؤاالً ثــانـيــاً مـاالــهـدف من

ــتــديــنــ لــيــظــهـــروا في لــبــاس وهــيــئــة ا
الــصـاحلــ !  وكـأنــهم يـصــرون عـلـى أنـنـا
مــغــفـلــ ! . األمــر األهم هــو فـرحــة الــنـاس
بــــــخـالصــــــهـم من صــــــدام لـــــــكي يــــــكــــــون
بـإستطـاعتهم الـطبخ والـنوح والبـكاء ونشر
ســـرادق الــــعـــزاء وذلك بـــدعـم إيـــران  لـــكن
مـااليـعرفه الـبـعض أن دولـة إيران كـأي دولة
جتـتهـد من أجل مصـلحـتهـا وليـس مصـلحة
الـعراق والـزائر الـكر  أمـا األمر األهم فإن
الــدفـاع عن دولــة إيـران من قِــبل الـعــراقـيـ
أصـبح يفوق الدفاع عن الوطن وكأن العراق
في صــدد الـتـحـول إلى مــقـاطـعـة حتت حـكم
إيـران والدلـيل أن آالف اإليرانـي هـذا العام
دخـلـو إلى الـعـراق أكـثـر من أي عـام مضى !
مع مـنح تسهيالت لدخولـهم وتأمينهم جيداً
من احلـكـومـة العـراقـية  إلـى جانب مـنـحهم
الــتــســهــيالت في الــدخــول إلى الــعــراق في
مــجــال الــســيــاحــة دون اإلسـتــفــادة من ذلك
سـياحياً واقتصـادياً  والبعض من مواليهم
يــبـرر أن زيــارتـهم لــلـعــراق ديـنـيــة واليـجب

استثمار الدين في مجال السياحة ! .
كل ذلـك يدل عـلى وجـود مـؤامرات سـيـاسـية
وتـعامالت جتـارية تريـد حتويل القـضية من
ـصـالـح اخلـاصة حـقـيـقـة إلى زيـف خلدمـة ا
فـباألمس الربـيع العربي والـيوم احلرب ضد
أمريكا  فال أمريكا أو غيرها تفكر في خدمة
الـعـراقـيـ  األهم أن احلـسـ لـيبـرأ من كل
هـــــؤالء الــــذيـن يــــتـــــخـــــذون مــــنـه ومن دمه
وتـضحياته جتارة بالـدين  فالدين بعيد عن
ــرتــشي ــنــافـق وا الـــكــاذب والــغــشـــاش وا
والـسارق والفـاسد  وعليـنا أن نبـذل جهدنا
أوال ً في تـــنــظــيـف أنــفــســنـــا وأرواحــنــا ثم

نتحدث بإسم اإلمام احلس .
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انــقـــضــاء اربــعــة وعــشــرين ســاعــة
فاجئنا االطـار التنسيـقي ببيان بعد
اجـتــمـاع قــيـادات الــصف االول (مـا
عـدا ائتـالف النـصـر)  بـالـعودة الى
نــقـطـة الــصـفـر. فــقـد حـدد مــرشـحـا
وحـيـدا لـرئــاسـة احلـكـومـة الـقـادمـة
وعــزم الـســيـر عـلـى اعـادة جــلـسـات
ان وكأن شـيئـا لم يحدث خالل البـر

. اضي الشهرين ا
لـكن سـيـر االطــار الـتـنـسـيـقي بـهـذه
الـوتـيـرة لن يـنفـع االطار نـفـسه النه
لن يـستـطـيع تـشـكيل حـكـومـة قادرة
عـلى مــواجـهـة الـتـحــديـات احلـالـيـة
وحتى ان شكلها; فإنها ستسقط مع

شـــهـــد الـــعـــراق خـالل األســـبـــوعــ
ــاضــيــ اكــبــر جتــمع بــشــري في ا
العالم إلحـياء ذكرى أربـعينـية االمام
احلـســ عـلــيه الـسالم حتـت شـعـار
(احلس يـجمعـنا )  وسادت اجواء
الــزيــارة روح األخــوة بــ مــخـتــلف
الـطــوائف واجلـنــسـيـات وبــ كـافـة
القيادات الـشيعيـة اخملتلفـة سياسيا
والـتي دعت اجـمــعـهـا الى اسـتـلـهـام
ــنـاسـبـة بـالــدعـوة الى االيـثـار قـيم ا
والتـضحـية في سـبيل الـقيم الـنبـيلة
التي سارت عليها الـثورة احلسينية

بكافة فصولها.
ولـــكن مـــا انــتـــهت الـــزيــارة وقـــبــيل
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ـشـهد يـتـرقب الـعراقـيـون انتـهـاء زيارة األربـعـ وما سـتـؤول إلـيه األمور في ا
عقـد والذي تـعقـد أكثـر بعـد قرار احملـكمـة االحتاديـة الذي أكدت ألسـياسيـي ا
فيه ان حل مجلس النواب ليس من اختصاصها لكنها أشارت الى ان اجمللس
ـدد الــدسـتـوريـة النــتـخـاب رئـيـس اجلـمـهـوريــة ورئـيس الـوزراء وهـذه جتـاوز ا
اخملـالـفـة تــسـتـوجب جـزاءًا وجـزائــهـا هـو ان يـحل اجملـلـس نـفـسه لـكن اإلطـار
ـتشددين مـنه فهمـوا القرار بان اجملـلس يجب ان يـستمر ألتـنسيقـي وبالذات ا
في عـقـد جلـسـاته ويـجب عدم الـتـطرق الى مـوضـوع حل مجـلس الـنواب ثـانـية
كـمـا جـاء تغـريـدة لـلـمـالـكي وإنـهم مـاضـون  في تـشـكـيل حـكـومـة إطـاريـة بـعد
انـتـخاب رئـيس اجلمـهـورية الـذي سيـكلـف مرشـحهم مـحـمد شـياع الـسوداني
بتـشكيل هـذه احلكومـة في استفـزاز واضح وصريح للـتيار الـصدري وألغلـبية
الشـعب العراقي الـذي يريـد حل مجلس الـنواب وإجراء انـتخابـات جديدة وفي
هذا الـسيـاق أعلـنت حركـة امتـداد مبـادرة جديـدة تمـثل حال وسطـا لالزمة من
خالل حل مـجـلس الـنواب وتـشـكـيل حـكومـة مـسـتقـلـة من الـكفـاءات بـعـيدة عن
ـتنـفذة تـتولى تـسيـير أمـور البالد وإقـرار موازنة األحزاب والـكتل الـسياسـية ا
عطلة لعمل مجلس النواب واد ا عام  2023 وإجراء تـعديالت دستورية على ا
وللعـملية السيـاسية وإعداد قانون متـوازن وجديد لالنتخابـات والتمهيد إلجراء
قترح هو منطقي وقابل للتحقيق لكنه يتطلب انتخـابات جديدة واعتقد ان هذا ا
تشـدد والتصعـيدي الذي يـدعو لتـشكيل تنازل اإلطـار التنـسيبـقي عن موقفـه ا
حكـومة إطارية أسموها حكومة خدمات وال ادري أين كانوا عن اخلدمات طيلة
ـســكــون بـزمــام أمــور الـبـالد وسـيــطــروا عـلى كل تــسـعــة عــشـر عــامــا وهم 
احلكومات السابقة من خالل مناصبهم فيها وفي جميع مؤسسات الدولة وفي
الـوقت نـفـسه أعـلـنت احلـركـة عن نـيـتـهـا الـقـيـام بـتـظـاهـرات واسعـة فـي ذكرى
وقف وهو حتالف من قوى انـتفاضة تشرين ,وفي مـبادرة أخرى دعا حتالف ا
سـيـاسيـة وطـنـيـة نـاشـئـة عبـر مـقـتـرحـات طـرحـهـا في بـيان له الـى حل مـجلس
النـواب وعـدم استـفـزاز الشـعب الـعراقي من قـبل اإلطـار الـتنـسـيقي من خالل
الدعـوة لتشـكيل حكـومة إطاريـة كمـا دعا الى عدم االسـتخفـاف بقرار احملـكمة
االحتاديـة التـي أوكل الى مجـلس النـواب مسـالـة حل نفـسه جزاءاً عـلى جتاوز
دد دد الـدستورية  فإذا كان اإلطار الـتنسيقي يدعـو الى احترام الدستور وا ا
لـدسـتوريـة علـيه الـقبـول بحل مـجـلس النـواب في أول جـلسـة وتشـكـيل حكـومة
مـؤقـتـة من كـفـاءات وطـنـيـة بـعـيدة عـن كل األحـزاب والـكتـل الـتي فـشلـت طوال
تسـعة عشر عاما في تقد أية خدمات للشعب العراقي بل على العكس ظلمت
الشـعب وأفقرته وسلبته حقوقه وسـرقت أمواله ونهبت ثرواته وأشاعت الفساد
ـنسوبية ودمـرت كل شيء في البالد وفي مقدمة  ما والسـرقات واحملسوبية وا
 تـدمـيره الـتـعـلـيم واخلدمـات الـصـحـيـة والزراعـة والـصـنـاعة وأهـمـلت الـبـناء
واألعمـار وسرقت األموال اخملـصصة لهـا وسيست الـدين ودعمت بل وأنشأت
ـنفلتـة اخلارجة عن سيطـرة الدولة وبعـد كل هذا الدمار واخلراب يـليشيات ا ا
والـفــسـاد ويـردون تـشـكـيل حـكــومـة مـحـاصـصـة جـديـدة يــتـقـاســـــمـون فـيـهـا
قـــــدمة ـهـمة في الـدولـة وفي ا ـناصب ا غـا ويـستـأثرون بـكل ا نـاصب وا ا
سـتـقلـة ويسـتـأثرون بـأموال مـنهـا األمنـيـة والعـسـكريـة والسـيـادية والـهيـئـات ا
الـدولـة والـشعب لـيـدعـمـوا إمـبـراطـورياتـهم االقـتـصـاديـة عـلى حـسـاب الـشعب
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ر بـها وطـننـا وشعـبنا ومن فمن يريـد ان يتـجاوز هـذه الفـترة الـعصيـبة الـتي 
ـزيد من يـريـد حـقن دماء الـعـراقيـ ويـحـافظ علـى أرواح شبـابـنا وال يـسـمح 
الشـهداء واجلرحى عـليه ان (يـفرجـها ال يضـيقـها) أي أن يـقـدم تنـازالت بقدر
التـنازالت التـــــــي قدمها التيار الصدري وعندها يقول انه يريد خدمة الشعب
واحملـافـظـة علـى السـيـاقـات الـدسـتـوريـة والـقـانـونـيـة ال ان يـصـر عـلى تـشكـيل
حكـومة محاصـصة جديدة ويتـــــجاوز قرار احملكـمة االحتادية الذي أوكل الى
وافـقة عـلى تشكـيل حكـومة طوار مــــستـقلة بـعيدة عن اجمللس حل نـفسه وا
كل األحـزاب والـكـتل الـســيـاسـيـة الـفـاشـلـة وبـــــغـيـر هـذه احلـلـول فـان األمـور
ستـسير من سيء الى أسـوأ ال سامح الله وسـتعود التـظاهرات واالعـتصامات
ا حـدث في تظاهرات التـيار الصدري وستـشارك فيها وبوتـيرة أعلى وأقوى 
ـا سنشهد مواجهـات دامية جديدة اكبر قوى تـشرين وقوى وطــنية أخرى ور
ـنـطـقـة اخلضـراء بـ اإلطـار والـتـيـار وعنـدهـا سـيـخـسر من الـتي حـدثت في ا
اجلمـيع لألسف الشــديد واكبـر اخلاسـرين سيكـون شعـبنا الـصابـر احملتسب
شـكلة الـعراقيـة بعـد تدخل اجملتـمع الدولي الذي اليـريد تردي ا سـتدول ا ور

ا هي. االوضاع السـياسية واألمنية في البالد أكثر 
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بغداد

يـحـرضـون بــشـعـار الـتـشـخـيص 
ومُــــعـــتـــلي ســـدة يـــصـــرحـــون وال
يلـمحـون بـالتـحريض عـلى الوطن
الحقة دون خوف وال خشـية من ا
واحملاسبة  واحلصيلة اضطراب
أمنـي  واحتـقـان شعـبي  وفـساد
إداري  وغــســيل مــالي  وضــعف
دولي  وتـراجع إقـلـيـمي  وذهاب
ريـح وتــفــرق كــلـــمــة .  لــقــد عــاش
الـعـراق عـلى مـدى نـصف قـرن من
الـــزمــان تــقـــريــبـــاً  حتت ســطــوة
دسـاتيـر مـؤقتـة  ونـظم واحـدية 
وتقيـيد سـلطوي  وتـكبـيل جمعي
ـــــوذجــــاً وفـــــردي  حـــــتـى راح ا
لــلـنــظم الــشـمــولـيــة  وبـعــد طـول
نــضـاالت  وســلــسـلــة صــدامـات 
وعــــديــــد مـــؤتــــمــــرات  وتـــواصل
لـقــاءات  وعـقــد اتـفــاقـات  ونـظم
امورات  ذهـبت الشـمولـية وحلّت
قراطية بظـروف استثنائية  الد
فــعُــقـد الــعــزم الـدولي واالقــلــيـمي
عــلى حتــريـفــهـا خــشــيـة آثــارهـا 
ــقـراطـيــة الـولـيـدة فـتــحـولت الـد
ـنــتـظـرة الى فــوضى مـخــتـلـقـة  ا
ــصــطــلــحــات  تـــداخــلت فــيــهــا ا
ــمــارســات  وانــحــرفت عــنــدهــا ا
فـــاعـــتـــلى الـــســـلـــطـــة في ظـــلـــهـــا
االرهـابي  وعــاد اجلالد حـاكـمـاً 
تـأمر والـباغض ـشهـد ا وتسـيد ا
واحملرض  فراح الشـعب مترحماً
على حكم دكتـاتور  وأيام خوف 
ـارسـات ظالم وساعـات رعب  و
. على الـندرة من وطـنيي الـسلـطة
ن لـم يـــخـــالط رزقـــهم احلـــرام 
ولم يدب في قلوبهم اخلوف  ولم
يـــلــــوث تـــاريـــخــــهم الــــتـــصـــدي 
الــــوقـــوف في وجه كـل مـــنـــحـــرف

ُـعـاقـبـة على تـفـعيـل النـصـوص ا
الـتـحـريض  مـشـتـرك يـجمـع ب
قراطية ولكن كلٍ الشمولية والد
على طريـقته وغايـاته  في النظم
ــقـراطـيـة يُـجــرم الـتـحـريض الـد
وتُـــفــــرض عـــلى مــــرتـــكــــبه أشـــد
الـعــقـوبـات  بـقـصــد حـمـايـة أمن
الوطن   واحملـافـظه على سـيادته
واســـــــتـــــــقـاللـه  وفي الــــــــنـــــــظم
الواحديـة يُعاقب عـلى التحريض
ــوت  حـــفــظــاً ألمن الــقــابض بــا
على الـسلـطة واحلـاكم بعـيداً عن

واطن. أمن الوطن وحرية ا
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فــالــوطن في الــنــظم الــشــمــولــيـة
يـــــســــاوي احلـــــاكم ويـــــرادفه في
ــــــصــــــيـــــر . ومــــــا بـــــ االمن وا
ــقـراطـيــة والـشـمـولــيـة نـظم الـد
قـراطـية حتولـت تواً صـوب الـد
في ظـروف استـثنـائـية  فـاخـتلط
عــلـيــهــا االمـر وتــداخــلت عـنــدهـا
ـــصــطـــلــحـــات  فــعـــاشت أزمــة ا
ُــحــرفـــة  شــركــاء ـــمــارســـات ا ا
ســــــلـــــطــــــة يـــــتــــــآمـــــرون بــــــاسم
ـقراطـيـة  ومـسـتـغـلي ظرف الـد

ـصـطـلــحـات وتـتـقـارب تـتــداخل ا
ــعــاني في ــفـــردات وتــخــتــلـط ا ا
ــتــقــارب كــثـــيــر االحــيــان  لــكن ا
ـتـرادف قـد يُــسـتـخـدم في غـيـر وا
ا محله أو غـاياته من الـكلم  ور
يـــكــون الــفــاصل بــيـــنــهــمــا خــيط
أبــيض  فــالــفـاصـل دقـيـق صـعب
ـقـراطـيـة عـســيـر عـصي بـ الــد
والــــــفــــــوضى  وبــــــ احلــــــرص
والــــــدس  وبــــــ الــــــتــــــوعــــــيـــــة
والــــتـــــخـــــريب  وبـــــ احلـــــشــــد
والـــتـــحـــريـض  فـــحـــريـــة الـــرأي
والــتـــعــبــيــر حـق وأصل ومــطــلب
وتــــــوجه ومــــــقــــــيـــــاس تــــــقـــــدم 
والـتـحـريـض جـرم وتـخـريب وهـد
ــنــوع  ومـا وهــدم ومــحـظــور و
بـــيـــنـــهــــمـــا اخلط الــــفـــاصل بـــ
الــوطــنــيــة والــعــمـالـه . تُـجــرم كل
قارنة على التشريعات اجلنائية ا
الـتــحـريض والـتـآمــر عـلى الـوطن
والـتـألـيب عـلى الـقابـض الشـرعي
عــلى الـســلـطــة  لـكن الــفـارق بـ
تــشـريع وتــشـريـع  تـشــريع فـاعل
نافذ حاكم  وتـشريع حبـر مسطر
الحظ أن مـــــعــــطـل مــــركـــــون  وا

اول ازمة تواجهها وستضيع فرصة
االطــار في الـــتـــواجــد بـــالـــســلـــطــة

مستقبال.
ان االطــار الـتـنــسـيــقي بـحــاجـة الى
مـرونـة اكـثـر في الـتعـامل مـع االزمة
احلالـية وطـرح مبـادرات اكثـر جرأة
تــخــتــلف عـن ســابــقــاتـــهــا وتــكــون
مقـبـولـة من كافـة االطـراف االخرى 
اما السير بكسر االرادات السياسية
فـانه لن يـخـدم قـضـيـة الـعـراق الذي
اصــبح مـهــددا بـاالقــتـتـال الــداخـلي
والــتـقــســيم نـتــيـجــة تــعـنت الــقـادة
الــشـيــعـة  بل األخــطــر من ذلك فـان
الشـيـعة انـفسـهم تـعصف بـهم رياح
االقتتال الداخلي الذي ال يحتاج من

اعدائهم اال شرارة إلشعال فتيله.
لذا فان اجلـميع مـدعو الى استـلهام
قـيم الـثـورة احلـسـيـنـيـة قوال وفـعال
وبـاخلـصـوص الـقـيـادات الـشـيـعـيـة
إطارا وتيارا... الن القادم قد ال يسر
الــســاســة ويــقـــضي عــلى أحالمــهم
زاياها ناصب والتـمتع  بالفوز بـا
ان لم يـتـفـقـوا عـلى صـيـغـة مـقـبـولة
تــخــرج الــعــراق من عــنق االنــسـداد

اخلطير احلالي.

محرض مألب على الوطن وأمنه 
فالـتصـدي أمانـة  والوقـفة واجب
 واتخـاذ الـقرار الـتـزام  وحمـاية
التجربة شرف وتاريخ ومخاض 
فـإمــا تـصــدي بـكـرامــة أو مـغـادرة
دون نـــــدامـــــة  فـــــالـــــذكـــــر بــــاق 

ــــــنــــــصب راحـل  والــــــعــــــمـــــر وا
قـــصــــــــــيـــر  والـــتــاريخ خـــالــد 
ولكل مـوقــــــــفه ووقـفته وقراراته
 فــقــرار يُــنــــــــقــذ وآخــر يــخـذل 
ــتـــــــصـــدي الــعــودة الى وعــلـى ا
تــاريخ من اعــتــلى وخــان  وحــكم

وصـان  فــكالهـــــــــمـا زال مــلـكه 
ولــــكن شــــتـــــــــــان بــــ زائـــــــــل
وزائل  مُـــلك خـــلّــد وآخـــر أهــان 
فــتــاريـخ االوطــان يــحــفظ وذاكــرة
االجـــــيـــــال تـــــســـــتـــــرجـع  واقالم

ؤرشف تدون . ا

و اسـكت لقـد سخـر مني وانـا ابن عمك الـكبـير
وانـا ال اسـتطـيع ضـربه بـحـكم الـعـمـر هـذا امر

عشائري ولزوم عليك تنفيذه 
انــا مـا تـنــاقـشت مع ابن عــمي الـكــبـيـر كــثـيـرا
انــتـظـرنــا في بــدايـة الـشــارع بـانــتـظــار الـولـد
ـعني قالت االبن عمي الصـغير هل تعرفه قال ا
نـعم لــكـنه كــان مـتــردد تـخـيـل لي ان ابن عـمي
خـائف من ان يـعــاقـبه عــمي عن ضـربــنـا لـولـد
صغـير لكن باحلقيقة كـانت مختلفة لم يكن ولد
عـادي او نحـيف كان ولـد جـبارا  هـرقل صغـير
ارنــولــد شــوازيـــنــجــر له جــسم قــوي و صــلب
وطـويل القـامـة و حلـيق الـراس اسمـر الـلون و
عـيناه حمراوين ( مـرعب ) مر من امامنا و ابن
عــمي لم يــنــبث بــكــلــمــة و انــا في الــبـدايــة لم
اتـعرف عليه لكن تعرفت عليه من خالل نظراته
احلـادة قـلت االبن عـمي ارجـو ان ال يـكـون هـذا

الولد قال االسف نعم انه جابر احلديدي ... 
نـعم اسم عـلى مسـمى قـلت يـالهي واي مـشـكله
هـذه عدنا الى ابـن العم الكـبيـر قال هـا ابشروا

عـنــد عـودتي الى الــبـيت بــسـيــارتي عـادت بي
الــذاكـرة قـبل 30عـام تــقـريـبـا  نــفس ابن عـمي
ـتصل كـان عـندهـا ال يزال مـراهق كـنا نـعيش ا
في نـفس الـزقــاق اسـتـدعـاني وقـال انت واخي
الصـغـير اريـد مـنكـمـا ان تبـرحـا ولد بـعـمركـما
ضـربا ال ينـساه ابـدا كنت بـعمر  12سـنة وابن
عمـي الصغـير ايضـا بعـمري  سالـته عمـا يريد
مـنا ان نـؤذي صبي انـا ال اعرفه قـال لي اسمع

يـرن الهاتف الو بيت الـعم حلقونا عـندنا عركة
و تــتـــطــورت االحــداث ونـــحــتــاج عـــونــتــكم و
ـتـوفـرة احــضـروا مـعــاكم االسـلـحــة الـنـاريــة ا
لـديكم  هذا اخلـبر تـعمم لدى كـافة االعـمام  انا
بـــدوري تــددخـــلت بــقـــوة ومــنـــعت حــدوث اي
ـــعـــركــة مــكـــروه و احلـــمـــد الــلـه  ايــقـــاف ا
العـشائريـة باحلظات االخـيرة كان سبـبها تافه
جـدا ...حـديث بـالـسـيـاسـيـة و تـتـطـور الـوضع

حـمامـة غراب  قـلت له كال ثعـلب جبـان .....قال
ـــاذا ......قـــلت لـه انت قـــلت انـه مـــجـــرد ولــد ا
صغير ...قال نعم ...لكنه اتضح انه بطل خارق
بـــجـــسم ولـــد ..غـــضب ابن عـــمي و قـــال ان لم
تـضـرباه االن حـاال انـا اوسـعـكـمـا ضـربـا عـدنا
اعـترضنا طريـقه قال ابن عمي الـصغير انت يا

اذا سخرت من اخي الكبير  جابر ا
ـا ال قــال تــقــصـد اخــوك طــويل االطــراف هــذا 
ـــواجــهــتي بــدل ارســـال االطــفــال هــنــا يــاتي 
حتـمست وقـلت ال تـقول اطـفـال نظـر الي و قال
ومن هـذا ...انا ابن عمهم ضحك بسخرية وقال
ة قـتل وقوال لـطويل اذهـبا قـال ان ارتكب جـر

االطراف انت مشكلتك معي وليس معكم 
عـدنـا انـا اهـئــنت من ابن عـمي و ضـرب اخـوه
الصـغير بـقسوة بسـبب تخاذلـنا لكـنه بعد يوم
ازح جابر في الشارع وجـدت ان عمي الكبير 
 ونـسي اهـانـة جـابـر له ونـحن حتـمـلـنـا اهـانة
كـنت ال اعرف الـسـيـاسيـة حـينـهـا لـكن من هذه

احلادثة عرفت السياسية جدا.
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ـقبل ـبـاراة النـهائـيـة االثنـ ا ا
مع الـــــفـــــائـــــز من لـــــقــــاء االردن
وســوريـا الـذي يـقـام أيـضـا بـعـد
غــد وقـبل الــتـفــكـيــر بـالــنـتــيـجـة
ضــــروري تــــصــــعــــيــــد احلــــالـــة
ـعنويـة لالعب قبل النفـسية وا
الـعــودة لـلـمـنــافـسـات اخملــتـلـفـة
حيث بطـولة اخللـيج العربي في
ــقــبل الـــبــصــرة مــطــلـع الــعــام ا
وبــطـــولـــة ا اســـيــا الـــقـــادمــة
ــبــاريــات الــوديــة اضــافــة الى ا
ــقــبـل عــنــد مــواجــهـة الــشــهــر ا
كـسيك في اسبـانيا عـبر بوابة ا
بـطولـة األردن الـدوليـة مـا تظـهر
احلـــاجـــة إلى وجـــود مـــنـــتـــخب

جاهز ومستعد.
—u ô« r Š

االهـم هــــو أن ال تــــبــــقى األمــــور
ــطـلـوب عـالــقـة بــهـذا الــشـكل وا
اإلســراع بـحــسم مــلف تــســمــيـة
ـــدرب واجلــــهــــاز الــــتـــدريــــبي ا
للمنتخب واالستفادة من دروس
ــــشــــكـــلــــة الــــعـــويــــصـــة هـــذه ا
ـــتـــكـــررة بــعـــد كل ـــعــقـــدةوا وا
مـشـاركـة فـاشـلة بـبـطـولـة الـعالم
بـــكــرة الـــقــدم وانـــعــكـــاســاتـــهــا
الـسـلـبـيـة واحــد اسـبـابـهـا فـشل
ـــنــتــخب في تـــصــفــيــات قــطــر ا
واخلـــروج مـن الـــبـــاب الـــضـــيق
واحلاجـة تدعـو الى عدم الـتأخر
ــــلف حتت اي في حـــسـم هـــذا ا

مسوغ كان.
ÂbI²  “UNł

ـنـتخب ومـهم جـدا ان يـحـضى ا
بــجـهــاز فــني مــتـقــدم قــادر عـلى
الـتـغــيـروالـقـيــادة ومـهم جـدا ان
يـتـزامن تـسـمــيـة اجلـهـاز الـفـني
قبل بداية الدوري اجلـديد لتتاح
ـطلـوبة أمـامه فرصـة االخـتيـار ا
لالعـــــبــــــ ومن اجـل حتـــــقـــــيق
االســتــقــرارلـــلــمــنــتــخب في اهم
جــوانب ومــقــدمـة عــمـل االحتـاد
الذي اعـلن عن ذلك عبـر اكثر من
تـصـريح لــلـكـابــ درجـال وعـدد
من أعــضـاء االحتــاد لـكن االمـور
باقـية على حـالها دون ان تـشهد
حتــركــا جــديــا لالن وسط تــرقب

‚«dF « W uDÐ ‚öD½≈ q³I*« bŠ_«
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واجـهت جمـاهيـر ومحـبي سبـاقات
بطـولة العـالم لسيـارات فورموال-1
فـي ســـبــــاق اجلــــائــــزة الــــكــــبـــري

اإليطالي هذا األسبوع.
وقال بـيان أوتودرومـو ناسـيونالي

مونزا تعرب عن أسـفها حلالة عدم
الراحة التي تعـرض لها العديد من
اجلـمـاهــيـر الـذين حــضـروا سـبـاق
(إيـــطــــالــــيــــا جــــرانـــد بــــريــــكس)
ومــــواجـــهــــتــــهم لــــبـــعـض األمـــور

زعجة. وأبدى عدد من اجلماهير ا
عـبر وسـائل الـتواصل االجـتـماعي
عـدم ارتيـاحهم وجتـربـتهم الـسيـئة
في حـضـور احلـدث وارتـكـزت تـلك
الـشـكاوى عـلى الـطوابـيـر الطـويـلة

لـدخـول الــسـبـاق وشــراء األطـعـمـة
راحيض". شروبات ودخول ا وا
وشــهــدت طــوابـيــر شــراء الــطــعـام
طـوابـيـر قـد تـسـتـغـرق مـدة سـاعـة
بـاإلضـافة إلى وجـود عـدد قـليل من
يـاه والتي مـحطـات إعادة تعـبئـة ا
لم تـكن كـافـيـة آلالف من اجلـمـاهـير
الـذين حـضـروا السـبـاق الـذي أقيم

في 3 أيام.
WK¹uÞ dOÐ«uÞ

ــــاضـي نـــــفــــاذ وشـــــهـــــد األحـــــد ا
ـشــروبـات والــوجـبــات اخلـفــيـفـة ا

والطعام حتى قبل بداية السباق.
كـمــا تـعــرض نـظــام شـراء الــطـعـام
لـلــعــديـد مـن االنـتــقــادات حـيث لم
يــتـــمـــكـن اجلــمــــــــهـــور مـن شــراء
الــطـعــام إال قـبل طــوابـيــر طـويــلـة
ن يتـعاملــــون بالنظام فيما أفاد 
الـرقـمي عـدم عـمــله في الـكـثـيـر من
األحيان.وقـالت إدارة السبـاق إنها
ستفتح حتقيقا صارما مع الشركاء
لـــفــهم أســبــاب الـــواقــعــة واتــخــاذ
إجراءات والتـأكد من عدم حـدوثها

ستقبل. مجددا في ا
وحــضــر الــســبــاق نــحـو 337 ألف
مـتـفرج وهـو رقم قـيـاسي للـجـائزة

الكبرى في إيطاليا.
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نتخب ا
الوطني
للصاالت

ـشـاركـة في بـطـولـة قـبل ان ( يُـغـلق ) بـاب الــتـراخـيص عـلى االنـديــة ا
ـمتازة لـكرة القـدم منتـصف ايلول  تـسابقت االدارات دوري الدرجة ا
درب والالعـب لتضـمن مشاركـة فرقها في على تسويـة ديونهـا مع ا
ـرشح لالنـطالق بــعـد اقل من شـهـر .. دوري موسم 2023-2022 ا
بلغ الذي بذمة النادي الذي حاول ان مدرب سعيد بانه انتزع نصف ا
يـســلب حــقه ..العب يــعـلن عــبـر وســائل االعالم انـه تـنــازل عن اجلـزء
ترتب على النادي الذي مثل فريقه قبل عدة مواسم  االكبر من دينه ا
بـلغ  ليـكون تـصريحـه وثيقـة رسمـية ضد واقتنع مـكرهـا بقـبول ربع ا
الالعب في اي خالف مـحــتـمل الحق بـ الـطــرفـ .. وهـكـذا قـصص
غير سعيدة اخرى انتشرت في الرواق الرياضي  تلخص الغدر الذي
ـدرب  على يد ادارات بعض االندية  تعرض له عدد من الالعب وا
التي حـاولت بشـتى الـطرق غـير الـقانـونيـة ان تـسرق حـقوق ريـاضيـها
الية  بـعد ان استنزفـت جهودهم لعـدة مواسم .. ادارات جاءت عبر ا

الي . (االنتخابات ) ومارست بذريعتها  كل انواع التجاوز ا
بية الوطنية بكي ان وزارة الشباب والرياضة والـلجنة االو ضحك ا  ا
عنوية العراقية  وهما احلارسان الرسميـيان على حقوق الرياضي ا
الية  رفـضتا الـتدخل في ازمة جتاوز االنـدية على حـقوق الالعب وا
درب  على مـدى اكثر من عـقد من الزمان  رغم ان انـدية العراق وا
ال الـعام  الـذي تتـصرف به ادارات االنـدية بـعيدا تعـتمـد كلـياً عـلى ا
تـضررون عن الرقـابـة احلكـوميـة .. وبـسبب الـصـمت احلكـومي جلـا ا
ـصـري الذي تـمـكن بذكـائه وخـبرته ان يـحـرر جزء غـير الى احملامي ا
ـال احملــجـوز مـن قـبل ادارات االنــديـة  لــصـالح الـالعـبـ قـلــيل من ا

درب . وا
 وماهـو مثـيـر للـتـساؤل أن كل نـقاش حـول ظـلم النـادي لـرياضـييه من
ـالية  يـنتهي باعالن اعـلى اجلهات احلـكومية جهة (هضم) حـقوقهم ا
بعدم قدرتها على معاجلة جتاوزات ادارات االندية  وذريعتها في هذا
ـوقف الـعـجـيب  هي ان الـنـادي الـريـاضي مـسـتـقل .. وهـذه حـكـاية ا
غريبة اخرى ال يـفك طالسمها اال فقـهاء القانون  فـكيف يكون النادي
ـال الـعـام كـمـا اسـلفـت .. عدد من الـرياضي مـسـتـقال ويـعـتـمـد على ا
االندية  تريد ان يبقى الوضع االداري على ماهو عليه  ليسهل عليها
ـدرب  وعـدم صدور قـانون االنـدية التـجاوز عـلى حقـوق الالعـب وا
اجلـاهـز لـلـتـشـريع في مـجـلس الـنـواب له عالقـة وثـيـقـة بـهـذا الـتـجـاوز
مـنـهج لالنـديـة علـى حقـوق ريـاضـييـهـا  وهـو قـصة حـزيـنـة اخرى  ا
ابـطـالـهـا مـجـمـوعـة من الـنـواب غـيـر احلـريـصـ علـى سـريـان مـفـعول
الـقــانــون  و عـدد مـن رؤوسـاء االنــديــة الـذين يــتــطـلــعــون لـلــبــقـاء في

مناصبهم الى يوم الدين .
 وهنـا ال أخوض في الـدور غيـر احملمـود الذي تـمارسه انـدية ريـاضية
عديـدة في تـراجع مسـتـوى فرقـهـا ورياضـيـيهـا بسـبب اعـتمـادهـا على
اشباه مـدرب وبـرامج تدريبـية مـنتهـية الـصالحية
في االدارة الفنيـة لفرقـها .. وأؤكد عـلى اهمية
تنـفيـذ كل فـقرات الـتراخـيص االسـيويـة على
االندية الريـاضية  واقصـاء النادي اخملالف
متازة  مهما كان من بطولة دوري الدرجة ا

حجمه.
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أكــد مـدرب الــلـيــاقـة الــبـدنــيـة بــيـيـر
بانـيـني أن جنم التـنس الـسويـسري
اخملــضــرم روجــيه فــيـدرر ســيــتــخـذ
"قـرارا في الـلــحـظـة األخـيـرة" بـشـأن
مــشــاركــته في بــطــولــة كــأس لــيــفـر

قبل. األسبوع ا
وأعلن فيدرر الفائز بعشرين لقبا في
بــــــطـــــوالت اجلـــــرانـــــد سـالم األربع
ـاضي أنه الـكــبـرى يــوم اخلـمــيس ا
سـيـعـتـزل الـتـنس بـعـد بـطـولـة كأس

ليفر.
ولكن فيدرر لم يـشارك في أي بطولة
بلدون حيث منذ نسخة 2021 لو
خضع بعـدها لعـمليـة جراحيـة ثالثة

في الركبة.
وأثار بانيـني الشكوك حـول مشاركة
فـيـدرر في بـطـولـة كـأس لـيـفـر الـتي
ـقــرر أن تـشــهـد لــعـبه إلى كــان من ا

جانب أمثال الصربي
نــــــــــــــوفــــــــــــــاك
ديوكـوفـيتش
واإلسبـاني
رافــــايــــيل
نــــــــــــادال
واالسكت
لـــــــنــــــدي
أنـــــــــــــدي
مــــــوراي
قـــــــــبل أن
يــــــــعــــــــلن
اعــــــتـــــــزاله

بعدها.
 وقـال بـانـيـني

لـصـحـيـفـة "بلـيك"
سـيـكــون عـلى األرجح

قـرار الــلـحـظــات األخـيـرة
لقد تدرب في مستوى مع

لــــكي يــــحــــدد مـــا إذا كــــانت
شاركة فكرة جيدة أم ال". ا

وحقق فـيدرر "41 عاما" إجنازات
مـذهـلـة خالل مــسـيـرته حـيث فـاز ب
103 ألــقــاب في بــطــوالت الــرابــطـة
يـة لالعـبي الـتـنس احملـتـرف الـعـا

ــركــز الــثــاني فـي قــائــمـة لــيــحــتل ا
الالعــبـ األكـثــر فـوزا بــاأللـقـاب في
فتوح خلف جيمي كونورز العصر ا

الفائز ب 109 ألقاب.
وتــضـمــنت إجنـازات فــيـدرر الــبـقـاء
طـوال 750 أسـبــوعـا ضــمن قــائـمـة
ـــصــنــفـــ الــعــشـــرة األوائل عــلى ا

العالم في رقم قياسي.
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ـنـتـخب يـغـادر الـيـوم األربــعـاء ا
الــوطـني لــكـرة الــقـدم الى االردن
لــلــمـشــاركــة بـالــبــطـولــة الــوديـة
الـدولـيـة الـتي يــنـظـمـهـا االحتـاد
ــشــاركــة االردني لــكـــرة الــقــدم 
منتخبات عمان وسوريا واألردن
التي ستقام للفترة من23 الى27

من ايلول اجلاري.
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وبـــعــد أن أنـــهى الـــفــريق فـــتــرة
ــدرب راضي االعـــداد بــقـــيـــادة ا
ـؤقت للمنتخب درب ا شنيشل ا
الـذي اخــتـتم فـتـرة االعـداد امس
االول بــلــقــاء جتـــريــبي مع بــطل
الـدوري الـشـرطـة انـتـهى بـتـغـلب
الـــوطـــني بـــهـــدف ســـجــلـه اســو
ــــبــــاراة الــــتي رســــتم د67 من ا
دينة من دون جرت على ملـعب ا
حــضـور جــمــاهــيــري او إعالمي
هم ان ـدرب لـكن ا حـسب طلب ا
يـكـون اجلهـاز الـفـني قد اسـتـفاد
ذكـور واالنـتـهاء من من الـلـقـاء ا
تــســـمـــيـــة واالعالن عـن قـــائـــمــة
ـنتـخب للـمشـاركة في الـبطـولة ا
ــذكـورةوقــبــلــهـا فــتــرة االعـداد ا
التي شهـدت تاخرالـتحاق بعض
ـرون االعـبــ ولـو ان اجلـمـيع 
في حــالــة بـدنــيـة مــقــبـولــةجـراء
ـــــشــــاركـــــة مع فـــــرقــــهـم الــــتي ا
انـتظـمت من ايـام في مـعسـكرات
تـــدريــبـــيــةداخـل وخــارج الـــبــلــد
ـقبل اضافة استعـدادا للموسم ا
الى الالعــبـ احملــتــرفــ الـذين
دخـلــوا في مــبــاريـات الــدوريـات
احملـــلــيـــة والن الــبـــطــولـــة تــاتي
ضــمن فـــتــرة ( فــيــفــا دي )حــيث
ـنـتـخـبـات يـكـون الـى ما جتـمع ا
قــــــبل  72ســــــاعــــــةمـن مــــــوعـــــد

مبارياتها الودية.
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ومهم ان يـكون اجلـهاز الـفني قد
حــدد مالمح الــتــشــكـيـل خلـوض
لقاء عـمان عنـد الساعة الـسابعة
والنـصف مساء بـعد غد اجلـمعة
الــفـــريق الــغــيــر ســهل واهــمــيــة
عـــبـــوره لالنـــتـــقـــال الـى خــوض
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اهـــــداف لـــــواحــــد فـي الــــلـــــقــــاء
تـواجدان الـتجـريبي لـلفـريقـ ا
فـي اربــــــــــــــــيــل إلكــــــــــــــــمــــــــــــــــال
بـرنــامـجـهــمـااالعـدادي لــلـمـوسم
ـــقـــبل وخـــســـر الـــنـــجف امـــام ا
ســابـــاهــان أصــفـــهــان بـــهــدفــ
لواحد في مـعسكـره في أصفهان
في ايران وكـان النـجف قد تـغلب
عـــلى رديـف ســبـــاهـــان بــاربـــعــة
اهـداف لــواحـد في مـبـاراة اخـرة
وســيـلـعب مـبـاراة ثـالـثـة ال وبـدء
نـفط البـصرة الـفـترة الـثانـية من
مــــرحــــلـــة االعــــداد في مــــديــــنـــة
البـصرة قـبل ان يتـخذ من مـلعب
الـفـيـحاء مـكـانـا القامـة مـبـارياته
لــلـمــوسم اجلــديــد وأنـهـى فـريق
الـزوراء مـعـسـكـره الـتـدريـبي في
تـــركــــيــــا بــــعـــد أن خــــاض ثالث
مـبـاريـات تـمـكن من الـفـوز فـيـهـا
عــلى ان يـعـود إلكـمــال بـرنـامـجه

في بغداد بدء من يوم غد.
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وكــان اجلــهــاز الــفــني قــد اعــلن
ذكورة نتخب للبطولة ا قائمة ا
الــــتـي ضــــمت الـالعــــبــــ جالل
حــسن واحـمـد يــاسـ ودولـفـان
مـــهـــدي زيـــد حتــســـ  حـــمــزة
حـــــســــ عـــــلي  االي عــــدنـــــان
فــاضـل احــمــد عـــبــد احلــســ
محمـد علي عبود أمجد عـطوان
امــيــر الــعــمـاري شــهــاب رزاق 
ابــــــــراهـــــــيـم بــــــــايـش حــــــــسن
حـسـن عـبـد احــمـد فــرحـان عـلي
ن الـــكــــر شــــيــــركـــو كــــر أ
اســــو رســــتـم امــــيــــر حــــســـــ
هـيران الـعـمـاري وكاع رمـضـان
احــــمــــد عـــبــــاس احــــمــــد ريـــان
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وضـــمن اســــتـــعــــدادات الـــفـــرق
لــلـــمــوسم الــقــادم تـــغــلب فــريق
زاخو على الـقوة اجلويـة بثالثة
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تـحـركة اقـامة بـطولـة العـراق بـاللـعبـة. وقال رئـيس االحتاد قـرر االحتاد الـعراقي لـكرة الـسـلة عـلى الكـراسي ا
عباس ونـاس ان البـطولة تـشارك فيـها ست جلـان فرعيـة هي ذي قار والنـجف وكركـوك وبابل وديالى ومـيسان
باالضافة الى نادي واحد هو وسام اجملد الرياضي وأضاف وناس ان احتاد اللعبة قرر ان تكون البطولة لهذا
الـعام بـأسم الـراحل احلكم فـاضل عبـد الرضـا بـنيـانواشـار رئيس االحتـاد عـباس ونـاس ان البـطولـة تبـدأ يوم
بية ركـز التدريبي للجـنة البارا قـبل وتستمر حتى الـتاسع والعشرين من شهر ايـلول اجلاريوأكد ان ا االحد ا

في وزارة الشباب والرياضة سيشهد منافسات البطولة التي ستنطلق الساعة العاشرة والنصف صباحا.

ولـــكـن بـــانـــيـــني أشـــار "أصـــبح من
الــواضـح أن الــعــودة مــســتــحــيــلــة"
اضي بحـلـول شهـر يولـيـو/ تمـوز ا

بعد تفاقم أثار اإلصابة.
ـدرب سـيـفـيـرين من جـانـبه حتـدث ا
لـــوثي بــشـــكل أكــثـــر إيــجـــابــيــة عن
مـسيـرة فـيدرر وقـال لصـحـيفـة بـليك
"إنه يطـمح لـلعب لـكن سنـرى ما إذا
كــان ســيــشــارك في فــئــة الــفـردي أم
شاركة الزوجي ما يزال يطمح في ا

بـبطـولـة كأس لـيـفر بـالـتأكـيد".

روجيه
فيدرر

الــشـارع الـذي يــامل بـوضع حـد
ــشــكــلــة وجتــاوز فــتــرة لــهــذه ا
ــــشــــتــــركــــة ســـواء االحــــبــــاط ا
لـلــمـنـتـخـب نـفـسه وجلــمـاهـيـره
الـــتي تـــامل ان تـــكـــون الــفـــتــرة
ــقـبـلـة فـتـرة حتـول عـمل جـدي ا

وإصــــــالح
االمـــــــــــور
ــتــدنــيـة ا
ويـجدونه
ا اكـثر من
مــــــهــــــمــــــة
لـــواجـــهــة

االحتــــــــــاد
والـــــــكــــــرة
الـــعــراقــيــة
وهي اكـــثـــر

من مهمة.
—uCŠ
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وكــــــــــــــــــــــــــــان
ضـــــروريــــا ان
تـتـاح الـفـرصة
لـــــــــــوســـــــــــائـل
شاهدة االعالم 
ونــقل ومــتـابــعـة
ـــنـــتــخب لـــقــاء ا
والـــشـــرطـــة امــام
ــرتــبــكـة الــفـتــرة ا
ــر بــهــا مـا الــتـي 
ـؤلم بـعـد اخلـروج ا
من تصفيات مونديال
قــطــر قـــبل الــعــودة

نـافسة إلى ا
ـــــــذكــــــورة ا

والن
احلـــــــاجـــــــة
تـــــدعــــــو إلى
االستـماع لآلراء
اخملــــتــــلــــفــــة امــــام
الــفـــتــرة الــصـــعــبــة
ــــر بـــــهــــا الـــــتـي 
ـــنــــتـــخب وهـــو ا
جـزء من مـسـيرة
اي فــــريـق كـــان
وبــحــاجـة إلى
جتـديد الـثـقة
بـــالالعــبــ
انفسهم.

راضي
شنيشل
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ــنــافس في أعــلن فــريق فــيـراري ا
بـطـولـة الـعـالم لـسـبـاقـات سـيـارات
الــــفـــــورمــــوال 1 تـــــواجــــد ســـــائق
االخـتــبـارات روبــرت شـوارتــزمـان
في حتـــضــيــرات الــفــريق لــســبــاق

جائزة أمريكا "جراند بركس".
وكـان السـائق الـبالغ مـن العـمر 22
عـامــا قـد أنــهى سـبــاق عـام 2021
في الـفـورمـوال 2 كـوصــيف لـزمـيـله
ا أوسكار بياستري في فريق بر
ـقـرر أن يـشـارك في تـدريـب ومن ا
مع فـــيـــراري قـــبل نـــهـــايـــة الـــعــام

اجلاري.
ولم يعد شوارتـزمان إلى الفورموال
ــــــــوسـم وأصــــــــبـح من 2 هــــــــذا ا
الـسـائـقـ في فـيـراري األمـر الـذي

ساعد الفريق كثيرا.
ويتمتع شوارتزمان بخبرة حقيقية
في الفـورموال 1 حيث سـبق أن قاد
سيـارة فـيراري 2021 في فرصـت

ذلك العام.
ويـــقــام ســبــاق اجلـــائــزة الــكــبــرى
بـأمـريـكـا هـذا الـعـام في أوسـ في

قبل. 21 أكتوبر/تشرين أول ا
وعـلى صــعـيــد اخـر اعــتـذرت إدارة
ـضايـقـات التي حـلـبة مـونـزا عن ا
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تـرتـبة عن الـيـة ا ـسـتحـقـات ا ا
تـعــاقـدات ســابـقـة بــعـد تــشـكـيل
ـــالي جلـــنـــة بـــرئـــاســـة االمــ ا
عـــبـــاس عــــلي واشـــراف رئـــيس
ــؤقــتـــة الــكــابــ عــادل االدارة ا
نـاصــر مـهـمــتـهـا اطــفـاء الـديـون
ــــلف خالل وتــــصــــفــــيــــر هــــذا ا
ــاضـيـ  ,ووفق ذلك الــيـومـ ا
ـيـنـاء قد اعـلن عن يـكـون نـادي ا
جـاهزيـته الكـاملـة للـمشـاركة في
دوري الــــتـــراخـــيص لــــلـــمـــوسم
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ومن جـانـبه اشـار الـكـابـ عادل
نــاصـر رئــيس الــهـيــئــة االداريـة
ـسـتـحـقات ـؤقـتـة بـان جمـيع ا ا
الـــــتـي كــــانـت بــــذمـــــة الـــــنــــادي
للمدرب والالعب  تسديدها
وبهذا اضي  , خالل اليومـ ا
ـيـنـاء اول االنـديـة يـكـون نـادي ا

ونــنـتـظـر الـتي سـددت ديــونـهـا 
قرار االحتاد العراقي لكرة القدم
ـمتاز ينـاء بالدوري ا في بقـاء ا
او الــهــبــوط الى الــدرجـة االولى
في حـال عـدم تمـكن احـد االنـدية
من انـــهــاء مـــلف الــتـــراخــيص ,
حـيث تـوجـد الـعـديـد مـن االنـدية
لم تـسـدد ديـونـهـا ومـنـهـا الـقـوة
اجلـــويـــة والـــطـــلــبـــة والـــنـــجف

والديوانية .
ومـن جـــــهـــــته تـــــلـــــقـى االحتــــاد
الـعـراقي لـكرة الـقـدم تـبلـيـغا من
االحتاد اآلسـيوي بـعدم الـسماح
يـنـاء وبغـداد وسـامراء ألنـديـة ا
ـــمـــتــاز بــالـــلـــعـب في الـــدوري ا
قبل بعـد هبوطهم في للمـوسم ا
ــاضي فــضال الى عـدم ــوسم ا ا
مشاركة القوة اجلوية  الطلبة 
الـنـجف  الـديـوانـيـة في الدوري

متاز بسبب الديون . ا
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ــؤقـتـة انـهت الــهـيـئــة االداريـة ا
تنـفيذ يـناء الـرياضي  , لنـادي ا
ــطـلـوبـة مـعــايـيـر الـتــراخـيص ا
واخـــــــرهــــــا اســـــــتـالم مــــــبـــــــالغ
تـرتـبة عن الـيـة ا ـسـتحـقـات ا ا
الـتـعـاقـدات الــسـابـقـة لـلـمـدربـ
والالعــبــ عـبــر تــشـكــيل جلــنـة
مهـمتهـا تدقـيق وتسديـد الديون
ـوثقـة خالل الـيـوم 18 – 17 ا
من هـذا الــشـهــر اجلـاري ايــلـول

.2022
وقال الدكتور فرحان الفرطوسي
ـــديــر الـــعـــام لـــشـــركــة مـــوانئ ا
الـــعـــراق و الـــرئـــيس الـــفـــخــري
لـلنـادي بـدعم و بتـوجـيه مبـاشر
انـــهت من قــــبل وزيــــر الــــنـــقل  ,
ـؤقــتـة لـنـادي الـهـيــأة االداريـة ا
يناء تنفيذ معايير التراخيص ا
ـطلـوبة واخـرهـا استالم مـبالغ ا

ÎUÒ¹œË w½UM³K « U¼dOE½ vKŽ VÒKG²ð  ôUB « 
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ـنتـخبُ الوطـنيّ لكُـرةِ الصاالت عـلى منـتخبِ لـبنـان بأربـعةِ أهـدافٍ مقابل تـغلبَ ا
ـبـاراةِ الـتـي احـتـضـنتـهـا صـالـةُ نـادي الـسـد الـريـاضـي مـسـاء الـيوم ثالثـة في ا
قرر إقامتها في دولةِ نتـخب لنهائياتِ كأس آسـيا ا اإلثـن ضمن استعداداتِ ا
نتخب العراقيّ الالعبون سالم الكويت نهاية شهر أيلول احلالي.وسجلَ أهداف ا
فـيصل وحيدر مجيد وفهد ميثاق (هدفان).وفي اختتامِ اللقاء سلمَ رئيسُ االحتاد
ـباراةُ الوديّة الـلبنـاني "هاشم حيـدر" درعَ االحتاد إلى الوفـدِ العراقي.وتـعدُّ هذه ا
باراةِ األولى الـثانيّة التي يـخوضها منتـخبنا الوطنيّ حـيث سبق أن تفوقَ في ا
ـنـتخبِ .يشـارُ إلى أن مـنـتـخبَ الصـاالت خـاضَ مـبـارات أمـام ا بـهـدفـ نظـيـفـ
األوزبـكي انـتـهت األولى بـخـسارتـه بنـتـيـجة (4 - 5) وتـغـلبَ في الـثـانيـةِ بـهـدف
مـقابل ال شيء. ووقعَ منـتخبـنا في اجملمـوعةِ األولى إلى جانبِ مـنتخـبات تايالند
والـكــويت وعـمـان في حــ وقعَ لـبـنـان في اجملــمـوعـةِ الـثـالــثـة إلى جـانبِ إيـران

وإندونيسيا وتايوان.
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ـصــريـة مــنـة فــضـالي ــمــثـلــة ا تـســتـغل ا
ـتابعـيها ولـنشر مـنصتـها لتـوجه رسائل 
الـطــاقـة االجـابــيـة عـلى مــواقع الـتـواصل
االجـتـمـاعي.ونـشـرت فـضـالي صـورة لـهـا
عـلى شط البـحر وعلّـقت علـيها عن أهـمية
اإلعــتــنــاء بــالــنــفـس وقــالت: "في مــقــولــة
مــعــنــاهــا ال أحــد يـــشــعــر جتــاهك ســوى
نـفـسك... أحيـانـاً ال تعـرف عـائلـتك مـقدار
الـصـعوبـات والـضـغـوط التي تـمـر بـها في
حــيـاتك... ومن هم في الــعـمل ال يــعـرفـون
ظـــروف حــيـــاتك ومـــنـــزلك ومن حـــولك لن
ـــســؤولــيـــات اجلــديــدة يــفــهـــمــوا حــجم ا
ــة الــتي تــعــلــو عــلـيـك".وأضـافت: والــقـد
"اجلـميع ال يدركون ما تـمر به كل ليلة وما
ِ بنفسك جيداً يـدور في ذهنك... لذلك اع
مـفـيش حـد هـيـحس بـيك وال يـشـيـلك غـيـر

نفسك".

qLŽ w  XH¹uÝ
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{ لـــوس اجنـــلـــوس  –وكـــاالت - أفـــادت
ـيــة ان الـنــجـمـة تــايـلـور وسـائل إعـالم عـا
ية سويفت سـتجتمع بزميلتها النجمة العا
النـــا ديل راي بــعـــمل فـــني ضــمـن ألــبــوم
قـبل وشكّل هذا اخلبـر مفاجأة سـويفت ا
جلـمهور النجمـت اذ عبّروا عن اعجابهم

الكبير بهذه اخلطوة.
عـلى صعـيد آخـر كانت قـد تألقـت سويفت
مـؤخـرا خالل حـفل جـوائـز (فـديـو مـيـوزك
اورودز) V وذلك فـي نــــــيــــــوجـــــــيــــــرسي
ـوسيـقى بـحـضـور عـدد كـبـيـر من جنـوم ا
والغناء اذ إختارت النجمة في
ـمـيـزة فـسـتـان اطاللـتـهـا ا
فــضي الــلــون مــرصع
بــــاجملـــوهـــرات  فـ
أبـــــــــــــــــهــــــــــــــــرت
احلــــــاضـــــــرين
عــــــــــــــــــــــــــــلــى
الـــســـجـــادة
احلـــمــراء.
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ي الـــعــــراقي فـي شـــؤون الــــطـــاقـــة الـــبــــاحث واالكــــاد
ـنتدى العراقي لـلحوار عن بعد) في واالقتـصاد ضيفه (ا
نــدوة بـعــنـوان (افــاق االصالح االقـتــصـادي فـي الـعـراق
ناخي). ية والتغير ا وأمن الطاقة في ظل التحديات العا

 UM¹uł qOÝ—U

االعالمــــيـــة االردنــــيـــة ادارت حــــفل إشــــهـــار كــــتـــاب
ـؤرخ ــؤلــفه ا (الـصــحــافــة األردنــيـة فـي مـائــة عــام) 
ؤتمرات وسى الذي اقيم في قاعة ا عصام سليمان ا

لكي في عمان. ركز الثقافي ا با

…“d  ` U  q √
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صري اعلن االحد وفاة زوجته عن عمر يناهز مثل ا ا
ـرض .وكـانت الراحـلة الـ 67 عـاماً بـعـد صراع مع ا
دة نصف قرن من الزواج. بعيدة عن األضواء تماماً 
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5½UMH « WÐUI½ عامر الزوبعي عـاتبا وقال انني لم
اجستير اذكره كما ذكرت رسـالة ا
عن نـشاطي الـصـحفي اليالف
ثـــامـــر . اخـــبـــرني الـــدكـــتــور
ا يـلي ( لي الشرف محـمود 
ان اعطيت شخصية سيادتكم
مــوضـوع رسـالـة مـا جـسـتـيـر
في اجلـامـعـة الـعـراقـيـة كـلـيـة
اآلداب قسم الـتاريخ... بـعدها
صــار عـــنـــدي فـــكــرة كـــتـــابــة
اطروحـة دكتـوراه. الن وجدت
مــــــحـــــسـن حـــــســــــ جـــــواد
مـوسـوعــة بـعـدهــا طـلب مـني
ــشــرف ــال ا د.خــالــد عــبــد 
عـلى الرسـالة مـوضـوعا فـكان
هــــــذا اإلخـــــــتــــــيــــــار ونـــــــعم
اإلخـتيـار.كنـت طالب دكـتوراه
ومـــــــوضـــــــوع االطـــــــروحـــــــة
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كــتب لي الـدكـتـور مـحـمـود حـسـ
الـعالقـات االقـتـصـاديـة والـثـقـافـية
ـتـحـدة األمـريـكـيـة بـ الـواليـات ا
ومــصــر 1956- 1970 وتـــنــاولت
فـي اجلـــانب الـــثـــقـــافي تـــأســـيس
ـصـري من اإلذاعـة والـتــلـفـزيــون ا
قــبل هـــيــئـــة اإلذاعــة األمـــريــكـــيــة
وحــصــلت في وقــتــهــا عــلى مــقـال
لـســيـادتـكم مــنـشـور في صــحـيـفـة
الـزمـان الن وجـدت مـحـسن حـس
جــواد مـــوســوعـــة ودوره مــهم في

الصحافة العراقية).
فوجئت حقـا بذلك وكتبت له (اخي
د مــحـــمــود اطــلــعـت االن عــلى مــا
كتـبته انك قدمت رسـالة ماجـستير
عني. كيف  بدون ان تـكلمني انا
اشكرك ولـو الشكر متـاخر لكني لم
اعـرف بـرسـالـتك وبـالـتـاكـيـد اعـتز

بها .حتياتي واحترامي) .

اإلعـــاقـــة في الـــعـــراق بـــرأســة مـــوفق
اخلـــفــــاجي مـــثـــنـــيــــا عـــلى ارادتـــهم
ـتــهم في مـواصــلـة بـحــثـهم عن وعــز

احلـــقــوق ومــؤكـــدا ان الــنـــقــابــة
سـتعمل بحـرص ومثابرة لـتفعيل
نتظر لالحتفال باليوم نـشاطهم ا
ي لإلعــــاقـــة.واوعـــز جـــودي الــــعـــا
لـلـمـخـتـصـ في إصـدار الـهـويات
ــــركــــزي مـن أعــــضــــاء اجملــــلس ا
ـــوظـــفــ والـــشـــعب الــفـــنـــيــة وا
اســتــقــبــال طـلــبــات اعــضـاء

الــتـجــمع من خــريـجي
مــــعــــهــــد الــــفــــنـــون
اجلـمـيـلة والـكـلـيات
ـن يــتــمـــتــعــون و
ـوهـبـة فـنـيـة فذة
لـتـرويج معـاملـتهم
بـغية إصـدار هوية
الـعـضـويـة لـنـقـابـة

. الفنان

ـكنك أن تفعل ثق في احمليطـ بك بشكل كـبير فلن 
كل شيء بنفسك. 
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تطـلبات هناك حتتاج لـوقت إضافي في تلبيـة بعض ا
فرصة لالرتباط العاطفي. 
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قـد جتـد الـعـون الالزم في قـريب مـنك يـسـاعدك عـلى
إجناز مهام حاسمة.
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حتصل عـلى مساحة اكبر من الدعم في أعمالك. يوم
السعد الثالثاء.
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عــلــيك ضــبـط أعـصــابـك وتــرك الـدخــول فـي جـدل أو
شراكة مالية .
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قـد تـنـكشف عالقـة عـاطـفيـة تـبـلورت خـلف الـكـواليس
فحذار من اإلهمال .
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وقت مـهم جدا لـتـحقـيق اجنـاز مع احلذر فـقـد تنـقلب
األمور سلبا .

ÊUÞd «

تتسع فـرص تلقيك اتصاالت خارجية او القيام بسفر
لدعم تطلعاتكم .

Íb'«

 تـنـتــقل إلى جـو ايـجــابي مع شـعـور عــاطـفي يـدفـعك
بادرة شخصية . للقيام 

bÝô«

ـهـمـة الن ـبـادرات والــقـرارات ا ال تـتـردد بـالـقــيـام بـا
احلظ سوف يقف الى جانبك بقوة. 

Ë«b «

ــقـربـ مــنك عـلــيك عـدم اسـتــعـجـال حتـتــاج لـدعم ا
النتائج.رقم احلظ.9
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تدقيـقك على الكالم قد يجـعلك تنكـد على نفسك لذلك
خذ االمور ببساطة اكثر.

 u(«
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اكـــــتب مــــــرادفـــــات ومـــــعـــــاني
الكلمات التي تقرأ وتكتب أفقيا

وعموديا في الوقت ذاته:
1- صاحب مهنة حرة

2- أحد االنبياء

3- يتيه عن باله احلدث (م)

4- حفيف

ــهـنـدسـ ـيـة الــعـراقـيــة تـضـيـفــهـا جـمــعـيـة ا االكــاد
ـقــبل في نــدوة بــعــنـوان الــعــراقــيـة صــبــاح الــسـبـت ا
ـهـنـدس (األسـتـدامـة بــ الـواقع والـطـمـوح) يـديـرهـا ا

احمد كر جودة.

طـرب الـسوري اطـلق عـبر قـنـاته على يـوتـيوب أغـنـية ا
جــديـدة ذات طــابع رومــانــسي بـعــنــوان بـاألحالم من
كلـمـات وأحلـان نبـيل خـوري وتـوزيع سـليـمـان دمـيان

اخراج ايلي فهد.

مـــديـــر عـــام دائـــرة الـــســـيـــنـــمــا
ـسرح الـعـراقي تـلقى امـنـيات وا
االوســـاط الــفـــنـــيـــة واالعالمـــيــة
بـالصـحـة الدائـمـة بعـد خـضوعه
لـعملية دوالي الـساق في مدينة

السليمانية  تكللت بالنجاح.

االعالمي  في قـناة (الشـرقيـة) تلقى مـواساة االوساط
االعالمــيــة لـــوفــاة والــدته في 17 ايــلــول اجلــاري في

بغداد سائل الله تعالى ان يسكنها فسيح جناته.

wł«dH « nÝu¹

ي العراقي تـسنم منـصب رئيس قسم االعالم االكـاد
ي فريد في كلـية االداب بجـامعة تكـريت خلفـا لالكاد

صالح فياض.

تايلور سويفت

أعـمــاله بـأسـتــمـرار ويـعـمل عــلى تـطـويـر
مـواهبه وخصائصه واسـتعداداته اضافة
الى تـوسيع ثـقـافته ووعـيه الـروحي الذي
بـدع والنـجم الذي صـنع فرقا جـعل منه ا
في االحلـان فأصبحت االجيـال تشعر معه
رتبط بـالطبـيعة باجلـمال الذي يـصنـعه ا
ـعـبر واحاسـيس الـنشـوة فـكان الـلـسان ا
ــوت االخالقي الـــذي ابــعــد الــنـــاس عن ا
وســنـ الــظالم حـيث امــتـزجت اغــنـيـاته
بــاالرشـاد والــتـوجــيه واالنــتـبــاه لالقـوال
واالفـــعــال الـــتي تــنـــاول فــيــهـــا واخــتــار
مـواضـيع يـومـيـة من واقع الـنـاس فـوجـد
بعد البحث ان احلب ارقى مافي الكون ..
وبـقي احلب لدى كاظم الساهر اساس في
لكة االنسان الداخلية فكان سعيه لنشر
الـنـور والـفـرح واالمل بـحـيـاة افـضل لـكن
الـفرق النوعي لم يكن باالمر السهل وسط
عـالم مــضـطــرب هـجــ سـريع في اطالق
االحكـام غير أن الساهر استمر في كفاحه
من خالل مــزايــاه الــشــخــصــيــة وصــبــره
ومــوهـبــتـه الــفـذة الــتـي تــفـوقـت نــوعــيـا
ـرايا ـثـابـة الشـوق وا فأصـبح الـسـاهر 
واحلــــلم حــــيث وضع قــــواعــــد لـــلــــوفـــاء
وذج راقي والـتواضع والشـفافـية فـكان 
ســيــبــقـى أثــره طــويال في عـــالم الــغــنــاء
وسيقى حيث اضيئت احلانه والـطرب وا
بــاحملـــبــة والــنــفس الــطـــيــبــة والــرحــمــة
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 تــرددت كـــثــيـــرا وألكــثـــر من مـــرة أجــلت
الـكــتــابـة لــكــني بـعــد ان حــضـرت حــفــلـة
ــوسـيــقــار كــاظم الــســاهــر في امــريــكـا ا
تـذكرت أني كنت قـد شاهـدته اخر مرة في
بـغداد قـبل أكـثـر من ثالثـ عـامـا ;وجدت
نفـسي متحـمسة للـكتابـة عن انسان خرج
ـــعـــانـــاة وعـــاش ايـــام الـــظـــلم من رحم ا
والــظالم والـــفــقــر واحلـــرمــان وســنــوات
احلــرب في بالد لم حتــتــرم االنــســان ولم
تـــشــجـع في تـــنــمـــيــة قـــدراته ولم تـــهــتم
واهـبـه فـكان رد الـفـعل الـتـصـمـيم عـلى
ــعـرفــة وضـرورة الــثـقــافـة وقـوة االرادة ا
ـبـكر واالحسـاس بـاجلـمال فـكـان سـعيه ا
أليـــجــــاد اســـاس رغم الــــواقع الــــصـــعب
ـعــقـد فـأسـتــطـاع ان يـؤسس مــصـنـعـا وا
ــوســيــقى لالحلــان حــيث تـــنــوعت فــيه ا
واالغــاني االســـتــعـــراضــيــة اضـــافــة الى
اغنـيات الفصحى والشعبية العامية التي
تـبــعث عـلى الـبـهـجــة فـكـانت خـطـوته في
استـكشـاف البيـئة والـطبيـعة فـقام يـنتقي
االشـعار والـكلـمات وسـاهم هـو في كتـابة
اغانـيه فأصبح كـوكبا بـ الكواكب وبقي
ذلك الباحث عن االصالة واحلقيقة فسجل
لـلــحـضــارة ولــلـوطن ولــلـحــبــيـبــة أجـمل
الـــلـــقــاءات واروع الـــصـــور االنــســـانـــيــة
مـلوءة بـاحليـاة فكـان يتـفحص ويراجع ا

الـــشـــخــــصي واالخالقـي والـــتـــحــــكم في
انفـعاالته بالسـيطرة على الـعامل النفسي
والــروحـي الــداخــلي مع قـــوة اجلــاذبــيــة
والثـقـة بـالنـفس والـقـدرة على االسـتـمرار
في التـطـوير فـأجتـاز االخـتبـارات بنـجاح
بعـد الكـفاح والـصبـر فبـقي مؤثـرا وفاعال
في مـعـظم مـراحل حـيـاته حـيث اسـتـطـاع
الـــتــخـــلـص من الـــعـــقـــد االجـــتـــمـــاعـــيــة
ا هـو اصيل واالزدواجـية فـبقي مـهـتمـا 

والرومـانسية فكان معلـما وصائغا ملهما
ـشـاعـر ــشـحـونـة بـالـبـهـجـة وا لالحلـان ا

االنسانية .
V¼«u*« WOLMð

اعتـمـد كاظم الـساهـر عـلى نفـسه وقدراته
في عمـر مـبـكر فـقـام بـتـنمـيـة مـواهبه ولم
يتـخلى عن خـياله واهـتمـاماته بـكل ماهو
اصــيل وجـمــيل بــعــيــدا عن الــنـرجــســيـة
واالنـــانــيـــة وبــقـي مــحـــتـــفــظـــا بـــأتــزانه

كنا فأحب ستحيل  وجمـيل فجعل من ا
الطـبيـعة وقـام بأسـتكـشاف لـلبـيئـة ومزج
بــ الــوعي والالوعـي وبــقي كــالــشــجـرة

عميق اجلذور وارف الظالل .
وادرك الـساهر مبكرا انه اذا اراد االنسان
ان يـكون حـرا عـلـيه بـأتـبـاع عقـله ووضع
الـعواطف والغرائـز حتت السيـطرة فعمل
علـى تشغيل ارادته فكانت الغربة والعزلة
هي احلــالــة االفــضل عـنــدمــا لم يــجـد من
حـوله حريـصـا يـحـافظ عـلى الـبـذور التي
يبـذرها والـزرع الـذي ينـمو فـينـتج بهـجة
ــواقف ــظــهــريــة وا دائــمــة بــعــيــدا عن ا
ؤقت ـتـطـرفة ذات الـتـاثـيـر ا زيـفـة او ا ا
لــذلك اجنـــز الــكــثـــيــر من االعـــمــال الــتي
ستبقى طويال في نفوس ووجدان وذاكرة
ـاليـ من احملــبــ الـذيـن يـدركــون بـأن ا
اعمـال الـساهـر تتـسم بالـنـضج وتوظـيفه
للـطـمـوح ونشـره لـلـطرب والـغـنـاء الراقي
واحملـافـظـة عـلى الـذوق الـعـام وهـو يدرك
ـلك شـهـادة صـحة جيـدا انـنـا جـمـيعـا ال
نـفـسـيـة ألنــنـا عـشـنـا ولـعـشـرات الـسـنـ
ـلــوءا بـالــتـفــاهـة واخلـداع واقــعـا مــراً 

واخلوف والقلق واالحساس بالغربة.
      قام الـساهر بتـبني االفكار االنـسانية
الــتي تـدعــو حلــيـاة أفــضل وفق قـنــاعـات
ـــفــاهــيم ألنه ادرك ان واعـــادة نــظــر في ا
الـطــبـيـعـة هي سـيــدة الـفـنـون وان الـعـقل

سـيــد الـعــالم .لــقـد
أحــب كــــــــــــــــــــاظــم
الـطبيعة وبقي في
صـــداقــــة مـــعـــهـــا
كـــارهـــا الــثـــرثــرة
والـكذب والـتهويل
والـــــــــتـــــــــعــــــــرض
لالخـرين ولـقد عـبر
عـــن احلــــــــــــــــــــاالت
االنـسـانـية من خالل
اخــــتـــيــــاره الـــدقــــيق
لــلــقــصــائــد واالشــعـار
اضـــافــة الى مـــايــكـــتــبه

بـنـفـسه حـيث قـاوم مـظـاهر
الـــشـــعـــور بـــالـــيـــأس واحلــزن

حـبة والالأبـاليـة بـالعـمل اجلـاد 
فـصار مـحبـيه ومـتابـعيه وعـشاق
ـليار انسان فـنه اكثر من نصف ا
عـلى االرض حيث تعلق به البشر
للـميـزات الطـيبـة التي امـتاز بـها
ومــواقـــفه األخالقــيـــة ومــحــبــته
وبـــســـاطــــته وسالمـه الـــداخـــلي
وجـــمــاله الــروحـي وقــدرته عــلى
خـــلق صــور لـالحلــان الـــراقــيــة

واالداء اجلميل..
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ــار عـلي ــوسـيــقي ا شــارك الـبــاحث ا
الــعـمــار احـد تـدريــسي مـعــهـد الــفـنـون
اجلـمـيلـيـة لـلـبنـات  في مـؤتـمـر طرائق
تـدريس الـة الـعـود  الـذي اقـيم من قـبل
ـعـهـد الـعـالي لـلـمـوسـيقـى مؤخـرا في ا

الــــعــــاصــــمـــة

كبـاحث موسـيقي من التـونسـية تـونس
الـوطــنـيـة ـثال عـن الـلـجــنـة الــعـراق و
العـراقـية لـلـموسـيقى بـوزارة الـتربـية.
الـتـقـته(الزمـان) لـلـتـحـدث مـشاركـته في
ـؤتـمـر قـال(مـشـاركـتي كـانت من خالل ا
اذ تـقد نـبـذه تاريـخـية عن الـة الـعود 

اوضـــــــحت ان

آلة العود ظـهرت في العراق وبـالتحديد
فـي الــعـــصـــر االكـــدي مـــا بــ  2350-
 2170ق.م ثم انـــتــقــلت الـــة الــعــود من
الــعـراق الى مــصــر من خالل ( الــشـام )
في عـــام 1600 ق.م و كــــان الــــعـــود ذو
رقــبـة قـصــيـرة وقــد عـرف في الــعـصـور
ة باسم العربية القد
آلة العود و بـالتحديد
العـراق اذ كـانت اآللة
عـلى شــكل عـود وفي
العـصور الـعربـية ما
قبل االسالم والعصر
االموي تـطورت هذه
االلـة تــطـورا كــبـيـرا
وبـــلــغت اوتـــار الــة
الـــعـــود الى أربـــعــة
بـعـدهـا وفي بـغـداد
اضـــــــــاف زريــــــــاب
( 857- 789 هـ )
الــوتـر اخلــامس و
ـضـرب اسـتـبــدل ا
ـضرب اخلشـبي 
من ريـشــة الـنـسـر
فــــاحـــدث طــــفـــرة
كبـيـرة في نـوعـية
االصــــــــــــــــــــــــوات

ــنـــطــلـــقــة من هـــذه اآللــة كـــذلك اآللــة ا
ـــوســيــقـــيــة ذاتــهــا مـن رافق الــعــزف ا
والغـناء االنـفرادي واجلـماعي عـبر عدة
عـصـور تـاريخـيـة وصـوالً الى تـاريـخـنا
ـعــاصـر) .مـضـيـفــا (وسـلـطت الـضـوء ا
ـــتـــعــاقـــبــة ــدارس ا ـــنـــاهج وا عــلى ا
ـعــاصـرة في تــدريس آلـة الــعـود في وا
ــوســيـقــيـة الــعــراق في مــؤسـســاتــنـا ا
ــــراحـل االبـــــتــــدائـــــيــــة ابـــــتــــداء مـن ا
ـــوســيــقى ـــتــوســطـــة في مــدرســة ا وا
والـبالـيـة وصـوال إلى طـرائق واسـاليب
وسـيقـية/ تدريـسـها في قـسم الفـنـون ا
معاهد الـفنون اجلميـلة كذلك الدراسات
األولــيــة والـــعــلـــيــا في قـــسم الـــفــنــون
وسـيقيـة/ كليـة الفـنون اجلمـيلة ومن ا
حيث عـدة تـقنـيات ادائـية وديـنامـيكـية.

تختلف من جيل العازف ألخر) .
ـــدارس اخلـــاصـــة بـــالــة وعـن تـــاريخ ا
ـدارس الـفـنيـة في الـعـود قـال الـعـمـار(ا
تــدريـس آلــة الــعــود بـــدأت من مــدرســة
الــشــريف مــحي الــدين حــيــدر مــؤسس
مــعــهـد الــفــنـون اجلــمــيـلــة في الــعـراق
1946م حـيث كـان صـدى وأسـلوب تـلك
ـدارس ـدرســة الـتي تـعـتــبـر من أهم ا ا
ـــا قـــدمت من ـــعـــاصـــر  فـي الـــعـــراق ا
عازف أبدعوا في عدة مؤلفات وقوالب
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منذ ايـام و أنا أتابع كل مـا يكتب عن  مشـروع اعادة اعمـار نصب احلرية ..و لم أقـرأ اال منشـورا علميـا دقيقا
ـشروع و يبدو مـن سياق كالمه أنه انسـان متخـصص ودقيق وألنني كنت من سؤول عن ا واحدا أعـتقد كتـبه ا
ا هم ,كان لـزامـا أن أعـلق ( ـعـلم الـعراقـي /البـغـدادي ا أوائل من كـتب عـدة مرات عن ضـرورة صـيـانه هذا ا
واطنة الحظات فليس من واجبنا االنتقاد وحـسب بل من صميم أخالقيات النشر  وا تيسر وعن بعد) ببـعض ا

أن تؤشر للخطا بنفس القدر الذي تؤشر به للصحيح من األمور :
ا يحسـب للمشروع : أن اسـتبدال الرخـام الترافيـرتينو االيطـالي برخام من نفس الـنوعية والـقياسات تركي و
نشأ ال يؤثر اطالقا ال علـى مجمل العمل من الناحية اجلمالية وال من الـناحية الهندسية البحتة  وتكلم البعض ا
ناخ العراقي عن اختالف لون الرخام القـد عن اجلديد وتلك مسألة طبيعية ب رخام بقي حتت تقلب ظروف ا
نفـذه أن استبدال ـشروع وللشـركة ا دة 60 سنة وبـ رخام مركب حديـثا .ويحـسب للقائـم على ا ـتفاوت  ا
(كسوة) الهيكل احلـامل للجدارية قد  دون ازالة قطعة واحدة من النصب األصلي ومن اجلدير بالذكر هنا أن
ـهندس ـقايـيس ذلك الزمن يعـتبـر حتديـا تصمـيمـيا وتنـفيـذيا قام به ونـفذه  ا أذكـر أن هذا الـهيكل االنـشائي و
ـسافة الـفاصلـة ب اجلدارين احلـامل ـدني والوزير احـسان شيـرزاد رحمه الـله وبكوادر مـحليـة .حيث أن ا ا
شروع ال يقتصر على نصب احلرية للنصب تتجاوز الــ 52مترا .  ومن خالل الصور الـتي جمعتها يتب أن ا
ـناطق اخلـضراء الـتي حتيط فـقط للـمرحـوم جواد سـلـيم بل يشـتمل عـلى نـصب األم للـمرحـوم خالـد الرحـال وا
وقع  ,وهـنـا اسـجل تـسـاؤل واحد ـكان (الالنـد سـكـيبـنج) حـيث  زراعـة أكـثر من 120 نـخلـة في ا ـجـمل ا
شـروع على اعادة احياء ـة ولم يتم االحتفـاظ بها. وال أعلم هل يـشتمل ا اذا أزيلت األشـجار القد وليس نـقدا 
ـوقع وصـيانـة نـصب (الطـيـران ) للـراحل فائق حـسن وهي أمـنيـة نـتمـنى أن يـنتـبه لـها من يـهمه اء في ا بركـة ا
عـنى أن كـلفـة هذا الـعمل هي صـفر ـشروع بـرمـته هو تـبرع من شـركة تـركيـة تـستـثمـر في العـراق   األمر. وا
ـلـغوم) فـقـد أغـلق باب من ـا هذا يـفـسـر لنـا بـعض الـنقـد (ا ديـنار أو دوالر و أو مـا شـئت.  ور
ابواب النـهب كان يتـرصد به السـراق . و اجلدير بـالذكر هـنا أن مسـألة قيـام الشركات
ستثـمرة على حد سواء الـقيام بالتـبرع القامة مشـاريع بسيطة األجنـبية العامـلة و ا
اضي وهنالك أو ترميمات ما مـجانا هو أمر معمول به منـذ األربعينات  من القرن ا

همة أنشأت في العراق حتت هذا البند  . شاريع  ا العشرات من ا
بورك من خطط وسعى ونفذ والف شكر وامتنان للجميع .
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مـوسيـقيـة شـرقيـة مـثل قالب الـسـماعي
والــلـــونــكــا والـــبــشـــرف والــعـــديــد من
ـوسيقية . ومن ابرز قدمات والقطع ا ا
ـدرسـة فـي الـقـرن الـعـشـرين رواد تـلك ا
نــذكـر كـمــنـيـر بــشـيــر  جـمـيل بــشـيـر 
سلمان شكـر علي اإلمام معـتز البياتي
 سـالم عـبـد الـكـر  الـذين تـتـلـمذ عـلى
ايــديـــهم عــدة عــازفــ واســاتــذة كــبــار
وسيـقية في ساهمـوا في رفد الـثقافـة ا
الــعــراق مـن خالل تــألــيف عــدة أعــمــال
مــوسـيـقــيـة تـنــاسـبت مع روح الــعـصـر
واسـتــخـدام عـدة تــقـنـيـات وامــكـانـيـات
ادائية وديناميكية .  وماب جيل الربع
االخـير من الـقـرن الـتاسع عـشـر وصوالً

إلى القرن العشرين نذكر : 
نصــــــــيـر شــــمـة سامي نسـيم  خالد
مــحــمــد عــلي  دريــد فــاضـل  أحــمـد

جــــهــــاد  عــــلي حــــسن 
محـمد عـبد الـرضا

عالء صـــبــري 
بــــــــــــــــــــــــــالل
صــــبــــحي
زياد هادي
واخرون
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اســتـقـبل نــقـيب الـفــنـانـ الــعـراقـيـ
جــبـار جــودي جتـمـع األشـخـاص ذوي
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جـزيـرة جـاوة. بـاشر عـمـله بـعـدما
تـدفقت حمم بركانـية وانبعث رماد
ــنــطـــقــة جـــراء الــعـــديــد من فـي ا
الـثـورانـات القـويـة جلـبل مـيرابي
كان آخرها عام 2010. وقال أتذكر
أن أزهـار األوركـيـد كـانت مـتـوافرة
بـكـثـرة فـي الـغـابة .وأضـاف “كـان
بـإمكان السكان احمللي من القرى
اجملـــاورة قـــطـف الـــكـــمـــيـــة الـــتي
يـــريــدونـــهـــا من أزهــار األوركـــيــد
ــنـاطق وكــانـوا يــبــيـعــونـهــا في ا
الــســيـاحــيــة الـقــريــبـة. لــكنّ عـددا
كــبـيـرا مـنـهـا دمــر بـسـحب الـرمـاد
الـــتي ســـقــطت عـــلى األرض حتت
الـــبــركــان. لـــذلك قــرر إنـــقــاذ هــذه
الـثـروة اآلخـذة في الـذبول وخالل
الـسـنوات قـام بـبنـاء دفـيئـت من
ــكــنه احلــفـاظ اخلــيــزران حــيث 
عـــلى األنــواع األكـــثــر تــمـــيــزا من

أزهار األوركيد.

تــسـبب ثـوران لـلـبــركـان في مـقـتل
 ودمر آالف1994 شـخصا عام 60
الـهكـتارات من الـغابـات فيـما قتل
ثـوران آخـر فـي الـعام 2010 أكـثـر
من 300 شــخص وتــســبب أيــضـا
فـي دمــار. وقـــال مـــوســـيــمـــ عن
مـــأســـاة الـــعـــام 1994 احـــتـــرقت
الـــغـــابـــة الـــقـــريـــبـــة من مـــنـــزلي
واخـتفت أزهار األوركيد التي كنت
أجـدهـا بـسـهـولـة. نـدمت عـلى عدم
االحتفاظ بواحدة أو اثنت منها.
إال أن ذلـك شجـعـه عـلى االنـضـمام
إلـى جــهـــود احلــكـــومــة احملـــلــيــة
لـــلـــعــثـــور عــلـى أزهــار األوركـــيــد
ـتـبـقـيـة فـيـمـا كـان هـو وجـيـرانه ا

يستكشفون ما تبقى.
وقـد تـمـكـنـوا من إحـيـاء مـا ال يـقل
عن 90 نــوعــا من أزهـار األوركــيـد
الـتي تمـكنت من النـجاة من ثوران

البركان عام 2010.
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ـصـريـة في افـتـتـاح الـسـلـطـات ا
صـري الكـبيـر بالـقرب تـحف ا ا
مـن أهــــرامـــــات اجلــــيـــــزة خالل
ـقــبـلـة من أجل اعـطـاء األشـهـر ا
دفع لقطاع الـسياحـة الذي يعمل
فـيه نحـو مـلـيوني مـصـري ويدر
ــئـة من إجــمــالي الــنـاجت10  بــا
الــقـومـي. وتـعــرضت الــسـيــاحـة
صـريـة لضـربات مـتـتالـية مـنذ ا
بـدء مــا سـمي (الـربــيع الـعـربي)
مطلع 2011 وصوال الى احلرب
الـــروســـيـــة األوكـــرانــــيـــة الـــتي
اندلعت في شباط/فـبراير ما أثر
عـلى وصــول الـزائــرين األجـانب
إلـى مــــصـــــر. الى ذلـك أعــــلـــــنت
سلطات اآلثار اإلسرائيلية األحد
لدفن اكـتـشـاف سـرداب “فـريـد ”
ـوتى يــعـود تـاريــخه إلى عـهـد ا
الفرعون رمـسيس الثاني ويضم
عـــشـــرات الـــقـــطـع الـــفـــخـــاريـــة

والنـحاسـيـة والعـظام. واكـتشف
الــــــســـــــرداب صــــــدفـــــــة في 13
أيـــلــول/ســبــتــمــبــر في حــديــقــة
بـلــمـاحـيم الــوطـنـيــة في جـنـوب
مـدينـة تل أبـيب عـندمـا ارتـطمت
آلة حـفـر بكـتلـة حـجر تـب أنـها
سـقف هذا الـقـبـو. وأظهـر مـقطع
فـــيــديــو نــشــرتـه ســلــطــة اآلثــار
اإلسرائيلية علماء آثار يوجهون
مــصــابــيح إلى عــشــرات الـقــطع
الـــــفـــــخـــــاريـــــة ذات األشـــــكـــــال
واألحــجــام اخملــتــلــفــة من عــهــد
ـصـري الـقـد الـذي الـفـرعــون ا
ــيالد. تــوفـي عــام 1213 قــبـل ا
ــكــان عــلى أوعــيــة وعــثــر فـي ا
بعـضهـا مـطلي بـاألحمـر وبعض
آخر يـحـوي عـظامـا وكـذلك على
كؤوس واقدار وجِرار ومصابيح
ورؤوس حـربـة بــرونـزيـة. وعـثـر
ثابة تعـلّقات وهي  على هذه ا
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ــفــرده يـــعــمل مـــوســيــمـــ اآلن 
ن يـدخل الـغابـة أن يترك ويـريد 
أزهــار األوركـــيــد لــتــزهــر بــدال من

محاولة االستفادة منها.
وقـال يـختـار كـثر اآلن قـطف أزهار
األوركـيـد من الـغـابـة وبـيـعـهـا. أنـا
شـخصيا أعتـقد أن أزهار األوركيد

أفضل حاال في موطنها.
بـدوره قال أحـمدي الـناطق باسم
مـتــنـزّه جـبل مـيـرابي الـوطـني إن
مـــراكـــز األوركـــيـــد األخـــرى الـــتي
يـديرها سكان محـليون تعلموا عن
طـرق احلفظ من موسـيم ظهرت
فـي الغـابة حـول البـركان. وأضاف
هـو رائد احلفـاظ على األوركيد في
جــــبل مـــيــــرابي. وأصـــبـح عـــمـــله
ـوذجا للمجموعات األخرى التي
نـعمل معهـا والتي حتاكي برامجه

وتطورها.
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في تونس مـهـد الـثـورات الـعربـيـة في الـقـرن احلادي
والــعـشــرين بــغض الـنــظــر عـمّــا حلــقـهــا من تــشـويه
وخـروقـات وأخـطـاء و فـوضـى هـنـاك حتـرك قـضـائي
فترض في سـاءلة رئـيس اكبـر حزب حول (دوره)  ا
تسفـير تونـسي الى منـاطق التوتر في الـعالم العربي
 في إشـارة مـؤكدة نـحـو العـراق وسوريـا. وال يـخفى
عـلى أحد الـنـسـبة الـواضـحـة والكـبـيـرة للـتـوانـسة في
تـنـظـيمـات قـاتـلت في سوريـا أوالً ثمّ في الـعـراق على
نـحو تـعبوي كـبيـر فضال عن عـملـيات مـنفردة في كال
البـلدين منذ ان حـدث االحتالل األمريـكي في العر اق

العام 2003 . 
ساءلـة تقـوم على انّ قرار ارسـال التونـسي وفكـرة ا
للقتال حتت أي عنـوان في بلدان عربية أخرى لم يكن
قـرارا رسـمـيـا من ايـة حـكـومة كـانـت في الـسـلطـة في
حينـها لكن هنـاك جهات متنـفذة كانت تقف وراء ذلك
التـسفير وفي الـدعوى القـضائية حتـديد السم اجلهة

واألشخاص ايضاً.
في الـعراق جـرى ارسال مـقاتـل بـأجور الى مـناطق
الــتـوتـر فـي اكـثـر مـن بـلـد عــربي وابـرز االرســالـيـات
ــسـتــمـرة كــانت الى سـوريــا وبـعــدهـا كـانـت الـيـمن ا
وبـأجـور أعـلـى من الـقـتــال في سـوريـا. وكـان ايـضــاً 
الـــشـــبـــاب الـــعـــراقـي الـــذي يـــأكـــله الـــعـــوز واحملـــاط
بـخـزعبالت تـاريـخـيـة مـسـتوردة ال عالقـة لـهـا بـالـدولة
ـدنـية يـعـودون جـثثـا في تـوابيت صـامـتة من دون وا
ا يـحتـسبـون ضمن قوائم تـسلـيط الضوء عـليـهم ور

مؤسسة الشهداء. 
ويــبـقى الـسـؤال قـائــمـا بـشـأن مـســؤولـيـة احلـكـومـات
الـعراقيـة السابـقة في إجـازة االرساليـات القتـالية الى
دول أخـرى ومـا عالقـة مـجــلس الـنـواب الـعـراقي في
سألة اشـتراك العراقي عبر تمويل دوراته السابقة 
مـــعــ فـي الــقـــتـــال خـــارج احلــدود? هـل كــانـت تــلك
الـتـجـربــة الـقـتـالـيـة بــابـا يـجـيـز تــكـرارهـا من قـبل ايـة
جماعة او فئة او مـليشيا تتخذ من الـعراق منطلقا لها

نحو دول أخرى?
هل تـوجــد لـلـعــراق ذاكـرة قـانـونــيـة حتـصي االحـداث
وتعيـد مراجعتهـا واحملاسبة في ضوئـها ام انها أمور
عـبـثـيـة سـائـبــة? ألـيس ذلك تـدخالً في شـؤون داخـلـيـة
ـوافــقـات لـدول أخــرى ام نـهــا ارســالـيــات خــضـعـت 
واتـفـاقـات رسمـيـة لم يـسمع بـهـا أحـد حتى االن? اال
يـبــدو الـكالم الـيـوم عـن عـدم الـسـمــاح جلـعل الـعـراق
ت منطلقا لـلتدخل في شؤون دول أخرى ناشزا وال 
للـواقع بـأيـة صلـة? ام انّ الـرسالـة مـوجـهة فـقط لـدولة
مـعـيـنـة او دولــتـ ألسـبـاب تـخص اخلالفـات بـيـنـهـمـا

وارتباط ساحة العراق بنفوذها?
ا كـان يحدث فـي العراق ال بـدّ من توصـيف قانـوني 
لــكي تـكــون الــصــورة واضــحـة واال فــإنّ الــصــفــحـة
ستظل مفتوحة وانّ مـا يحدث في تونس سيتكرر في

. العراق قريباً أو بعيداً
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ال مزاج لـكـتـابة قـصـة اللـيـلـة . حصـاة لـعيـنـة ما زالت
ثـانتي صـحـبة الـتهـاب حـاد بعـصب نائم حتت تـلـبط 
طـاحـونــة الـفك األسـفل . الـزقــاق هـو اآلخـر قـد شـهـد
تـبدالت درامـاتيكـية مـؤثرة أشـهرهـا كانت تـلك الزيادة
ــســاحــة الـصــلـع الــذي أصــاب قــمـة رأس ــروعــة  ا
ـة . اجلـارة بـيـضــاء مـحـدودبـة عـمـرهـا ــسـا جـارتي ا
بـباب الـسبـع وهـي من الصـنف الذي يـكره الـقطط 
حتى أنني وجدتها يوماً متلـبسة بضحكة مكتومة على
مـنظر قـطة فقـدت ذيلهـا وساقـها وعيـنها بـواقعة دهس
مـريبـة  لـكنـهـا ظـلت تسـيـر في الـزقاق وتـتـشـاجر مع
أخياتها على بقايا زفر ينبعث من حلق حاوية الزبل .
لم أكره جارتي أبداً على الرغم من أنها تشبه السيدة
ـسلـسل مـصري عـتيق نبـوية زوجـة عبـد الـغني قـمر 
نـسـيت اسـمه  وقد يـكـون وجهـهـا الفـأري هـو األقرب

إلى مصباح مدخن سينطفىء بعد قليل .
سـأتسلى قـليالً بـالوجع وأكـتب وصيتي وأجـعلـها مثل

وت مؤجل : مرثية مبكرة 
إن متُّ غداً

دعوا باب قبري مفتوحاً
فقد أعود ثانيةً 

كي أطمئن على خبز العائلة .
ــقـــطع الــوغــد  لــذلك يـــا إلــهي  لــقــد قـــتــلــني هــذا ا
سأسـتبدله بزخـة حروف رحيـمة تمـطر على رأس بائع
ـسلـوقـة . كان رجالً سـتـينـياً يـنادي الـتـرمس والذرة ا
عـلى بــضـاعـته الـفـاتـرة بـصــوت مـؤثـر جـمـيل  وكـنت
ه اهرة في تـقطيع عرنوس الذرة وتقد أحب طريقته ا
سـتـعمل لـلـزبون عـلى طـبق من ورق كـتاب احلـسـاب ا

درسة نؤاس وعلي الثاني .
ريح خـفـيفـة ومنـعشـة بـدأت تنـشط اآلن ببـاب الفـجر .

كيس أصفر سقط بشرفتي .
الكتابة لم تعد حالً .

جـــارتي نـــســيت قـــنـــديل احلــوش
مضاءً

والقـطة العـرجاء تلـعق بقايـا ذيلها
العزيز .
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{ سـان سـبـاستـيـان (إسبـانـيا) (أ
مثلـة الفرنسية ف ب)  –اعـتبرت ا
جـولـيـيت بيـنـوش احلائـزة جـائزة
أوســـــكــــار األحــــد عــــلـى هــــامش
مــشـــاركــتــهــا فـي مــهــرجــان ســان
سـيباستيان الـسينمائي اإلسباني
حـــيـث ســـتـــحـــصل عـــلى جـــائـــزة
تـقديـرية عن مـسيـرتها الـتمـثيـلية
ـمـثـلـ يجب أن يـتـعـلـموا أن أن ا
يــقـــولــوا كــلــمــة (ال) لألدوار الــتي

رأة. تسلّع ا
وقــالت بــيــنــوش وهي من أشــهـر
ــمــثالت الــفـرنــســيــات يـجب أن ا
تـــعـــرف كــيف تـــقــول (ال) حـــتى ال
يــــنــــتــــهي بك األمــــر في نــــوع من
ـواقف يُـنظـر فـيهـا إلـيك بـطريـقة ا

معينة.
ولــــفــــتـت إلى أنــــهـــــا رفــــضت في
ـــاضي أدواراً عُـــرضت عـــلــيـــهــا ا
كـــانت تــصــورهـــا بــصــورة امــرأة
شــــخص مـــا أو تــــنـــطــــوي عـــلى

تسليع لها كامرأة.
ـمـثـلـة الـبـالـغـة 58 عـامـاً وقـالـت ا
لـلصـحافـي “قـلت للـتو +ال+ ألني
لـم أكن مهـتمة بـالدور مـقرّة بـأنها
تـشـعر بـأنـها “مـحـظوظـة لـلغـاية”
لـكـونـهـا أدت أدواراً مـهـمـة كـثـيـرة

هنية. طوال حياتها ا
وقـالت بينـوش التي فـازت بجائزة
ثلة بدور أوسـكار في فئة أفضل 
ثــانــوي عن أدائــهــا في فــيــلم (ذي

إيــنــغــلش بـايــشــنت) ســنـة 1996
لـــيس األمـــر ســهـالً دائــمـــاً ولــكن
عــلــيك أن تــعـرف كــيف تــقــفـز إلى
اجملـــهـــول حـــيث ال يـــعـــود لـــهــذه

القواعد الشوفينية قيمة.”
ولـــفـــتـت بـــيـــنـــوش الـــتي قـــدمت
حوالى 75 شـخصية مـنذ ظهورها
عــلى الـشـاشـة الــفـضـيـة ألول مـرة
عــام 1983 إلـى أنـهــا حتــاول عـدم
احلـــكم عـــلى الـــدور مــطـــلـــقــاً بل
احـتـضـانه بـكل تـنـاقـضـاته وبـكل
ـا يجعـله في النـهاية ظالمـيته و

إنساناً.”
وعـنـدما تـؤدي قصـة ما إلى تـطور
أو حتــول فـإن هــذا هـو مــا يـثــيـر
ـــمــثـــلــة اهـــتـــمــامي أكـــثـــر وفق ا

الفرنسية.
ــهــرجـان ــنـح ا ومــســاء األحــد 
بـيــنـوش واخملـرج الـكـنـدي ديـفـيـد
كــرونــنــبــرغ جــائــزة دونــوســتــيــا
ــســيــرتــهــمـا الــفــخــريــة تــقـديــراً 

هنية. ا
من بـ الفائزين السابق بجائزة
دونـوستيا  –وهـو أعلى تكر في
ـــمــثــلـــون مــيــريل ـــهــرجــان  –ا ا
ســتــريـب وريــتــشــارد غــيــر وإيـان

ماكيل وروبرت دي نيرو.
ـاضي مُنـحت جوائز وفـي العام ا
ـهــرجـان لــلـمــمـثــلـة الــشـرف فـي ا
الـفـرنـسـيـة مـاريـون كـوتـيار وجنم

هوليوود جوني ديب.

الهامة التي كان يشغلها صاحب
لـكي الـتـابـوت مـنـهـا الكـاتـب ا
ـواشي ـشـرفــ عـلى ا وكـبــيـر ا
لك ورئـيس اخلزانـة في مـعـبـد ا
رمسـيس. ورمـسيس الـثـاني هو
أشـهـر مـلوك الـدولـة الـفـرعـونـية
احلـديثـة وحـكم مـصـر في الـقرن
ـيالد لـنـحـو الـثـاني عـشــر قـبل ا
سبعة وستـ عاماً. وأشار بيان
الـــوزارة إلـى أنه يـــوجـــد كـــســـر
بغطاء الـتابوت مـا يشير إلى أن
ــقـــبــرة قــد ســبق فــتــحــهــا في ا
عصـور الحقـة لـلدفن وتـعرضـها
للـسرقـة. وخالل األعـوام القـليـلة
ــــاضـــيـــة كـــشـــفت مـــصـــر عن ا
أثـريـة عـدة في مـختـلف ”كـنوز“
انحاء البالد وخصـوصا منطقة
سـقــارة حـيث اكــتـشف أكــثـر من
 تابوتا أثريا يعود تاريخها150
إلى أكـثـر من 2500 عام. وتـأمل

{ الـقـاهـرة- الـقـدس (أ ف ب) –
كشفت مصر عن تابوت أثري من
الــغــرانـيت الــوردي يــعــود ألحـد
(كــبــار رجــال الــدولــة) في عــهــد
لك الـفرعـوني رمسيـس الثاني ا
أثــنــاء حــفـريــات لــبــعـثــة أثــريـة
مصـرية فـي منـطقـة سقـارة غرب
الـقــاهـرة بــحـسب بــيـان لـوزارة

. السياحة واآلثار االثن
وأفـاد البـيـان أن الـبعـثـة األثـرية
ـصـريـة الــتـابـعـة لـكـلـيـة اآلثـار ا
بـجــامـعـة الــقـاهـرة “جنـحت في
الـــكــشف عـن تــابــوت مـن حــجــر
الغرانيت الوردي لـلمدعو بتاح-
إم-ويـا أحـد كـبـار رجـال الـدولة

لك رمسيس الثاني. في عهد ا
وأكــد مــصـــطــفى وزيــري األمــ
العام للمـجلس األعلى لآلثار في
مصر بـحسب الـبيان أن أهـمية
ناصب هذا الـكشف ترجـع إلى ا

قـــرابــ جــنــائـــزيــة تــهــدف إلى
ــتـوفى في رحـلـته إلى مـرافـقـة ا
اآلخــرة سـلــيـمــة مـنــذ وضـعــهـا
هــنــاك قــبل حــوالى 3300 عـام.
وفي إحدى زوايـا الـسرداب عـثر
عــلى هــيـكل عــظــمي واحــد عـلى
األقل سـلـيم نــسـبـيـا. وقـال إيـلي
تخصص في تلك احلقبة يناي ا
في سلطـة اآلثار اإلسرائـيلية في
ـكـن أن يـوفــر لـنــا هـذا بـيـان “
الـســرداب صـورة أكــثـر اكــتـمـاال
لـطــقـوس الـدفن الــتي تـعـود إلى
تأخر مشيرا العصر البرونزي ا
إلى أنـه اكــتــشـــاف (نــادر جــدا).
بدوره قـاله دافيد غـيلـمان عالم
اآلثــــــار فـي ســــــلـــــــطــــــة اآلثــــــار
اإلسـرائــيـلـيـة عــنـدمـا رأيت هـذه
البقايـا في السرداب على شاطئ
بلـماحـيم شعـرت بالـذهول إذ ان
ـــاثال يــحــدث مــرة اكـــتــشــافــا 
واحدة فـقط في العـمر ”وأضاف
والـعـثور عـلى أغـراض سـلـيـمة“
لم تـمس منـذ اسـتخـدامـها األول
أمــرا ال يــصـدق .ويــعـود تــاريخ
هــذه اآلثــار إلى فــتــرة رمـســيس
الــثـــاني الــذي حــكـم مــصــر بــ

ــــــــــيالد1213 و1279  قــــــــــبل ا
وسيـطر أيـضا عـلى بالد كنـعان
وهي مـنـطقـة تـضـمـنت إسـرائيل
احلديثة واألراضي الـفلسطـينية
وأجــــــزاء من لــــــبـــــنـــــان واألردن
وسـوريــا وفـقــا لـسـلــطـة اآلثـار.
وأوضـح يـــــنــــاي فـي بـــــيــــان أن
مـــصـــدر الـــفـــخـــار مـن قـــبــرص
ولــبـنــان وشــمـال ســوريــا وغـزة
ويـــافــا يــشـــهــد عــلـى الــنــشــاط
ـــكـــثف عـــلى طــول الـــتـــجــاري ا
الـــســـاحل. أمــا فـي مــا يـــتـــعــلّق
بالهـياكل العـظميـة فقال غـيلمان
أن هـؤالء األشــخـاص دفــنـوا مع
ا فـيـها سـهـام كامـلة أسلـحـة 
ـا كانوا مـحارب تظهـر أنهم ر

أو حراسا على م سفن.
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{ يـوجـياكـرتا (انـدونـيسـيا) (أ ف
ب)  –حـامال أزهار أوركـيد في يده
وسـلّــمـا من اخلـيـزران عـلى كـتـفه
ـزارع مـوسـيـمـ الـغـابـة ـسـح ا
عـنـد سـفح الـبـركان األكـثـر نـشـاطا
فـي إنــدونـــيـــســـيـــا ويـــشـــيـــر إلى
مـجـموعـات الزهـور األصـليـة التي

يعمل على إنقاذها منذ سنوات.
وهــــذا الـــرجل الــــبـــالغ 56 عـــامـــا
والــذي يـحــمل اســمـا واحــدا عـلى
غــرار إنـدونــيـســيـ كـثــر هـو من
دعـاة حـمـاية الـبـيـئة الـذين عـلّـموا
أنـفــسـهم بـأنـفـسـهم ولـيس لـديـهم

خلفية رسمية في علم النبات.
ـهـنـيـة كــرس مـوسـيـمـ حـيــاته ا
لــزرع الــنــبــاتــات الــتي يــقــارنــهــا
ـة وغــاص في بــاألحــجــار الــكــر
مـهمة فردية إلنـقاذ األزهار الفريدة
نطقة الواقعة من نـوعها في هذا ا
عـــلى مــشــارف يــوجـــيــاكــارتــا في

{ تـــورونـــتــو (كـــنــدا) (أ ف ب) –
ي الـذي حققه يـشكل الـنجاح الـعا
( كـل من مــسـلــسل (ســكــويــد غـا
وفـيـلم (بـاراسـايت) نـتـيـجـةً جلـهد
تحدرين من كوريا صـنّاع األفالم ا
اجلـنوبية الـذين جنحوا في تناول
ــنـــافــســة مـــوضــوعي الـــعــنف وا
ــمـثل بــالـعــمــلـ عــلى مــا يـرى ا
الـكـوري لي جونـغ جاي الـذي حاز
ي عن أفـــضل أخـــيـــراً جـــائـــزة إ

ثل في مسلسل درامي.
وقـــال جنم “ســـكـــويـــد غــا ”في
مـقابلة مع وكالة فرانس برس بعد
أيــام عــلـى تــلــقــيه اجلــائــزة نــحن
ســعـداء جـداً ألنّ هــذا الـعــمل غـيـر
الـنـاطق بـاالنكـلـيـزية اسـتـطاع أن
يــحــدث تـأثــيــراً لـدى جــمــهـور من

مختلف أنحاء العالم.”
ويُـعد فوز لي جونغ جـاي تاريخياً
ـــــثل ال يـــــتـــــحـــــدث كـــــونـه أول 
االنــكـلـيـزيــة يـفـوز بــهـذه اجلـائـزة
ــســلـسل ــرمــوقــة عن دوره في ا ا
الــذي أصــبـح أكــثــر عــمل يــحــظى
بـــنـــسـب مـــشـــاهـــدة في مـــنـــصـــة

نـتفـليكس لـلبث التـدفقي. وقال لي
جــونغ جــاي الــذي الـتــقــته وكــالـة
فـــــرانـس بـــــرس فـي مـــــهـــــرجـــــان
تـورونـتـو الـسـيـنـمـائي الـدولي إنّ
اجلـــمــيع في كـــوريــا اجلــنـــوبــيــة
ســــعـــداء جـــداً ومـــا زلـت أتـــلـــقى
رسـائل تهنئة مـضيفاً عـندما أعود
إلى كــوريــا اجلـنــوبــيـة ســأتــلـقى
عــدداً هـائـالً من الـطــلـبــات إلجـراء
مـــقـــابالت ويـــتـــحـــدث مـــســـلـــسل
“ الـذي اعـتُبـر نـقداً ”سـكـويـد غا
الذعـــــاً لـــــتــــجـــــاوزات الـــــنـــــظــــام
الـرأسـمـالي عن 456 شـخـصـاً من
الـفـئات األكـثـر تهـمـيشـاً في كـوريا
اجلــنـوبــيــة يـشــاركـون في ألــعـاب
بلغ تـقليدية لألوالد بهدف الفوز 
مــالي ضــخـم. ويُــقـتـل اخلــاسـرون
تباعاً في كل لعبة. وكرّس (سكويد
) بــــهـــذا اإلجنـــاز الـــنـــجـــاح غـــا
ـتـزايــد لـلـسـيـنـمـا غـيـر الـنـاطـقـة ا
بــاالنـكـلــيـزيـة بـعــدمـا سـبــقه فـيـلم
(بـاراسـايت) لـلـمـخـرج بـونـغ جون
هــو إلى انــتــزاع جــائــزة أوســكـار

أفضل فيلم عام 2020.

ألنه إذا فــشل هــذا الـفــيــلم الـذي
تــقــوده وتــهــيــمن عــلــيـه نــسـاء
سيلـحق ذلك ضررا بآفـاق مساع

ستقبل. اثلة في ا
ركـز الـثـاني فـيلم وتـراجع إلى ا
ــــوازنـــة ـــنــــخــــفض ا الـــرعـب ا
(بــاربـــيـــريـــان) الـــذي أنـــتــجـــته
(تـوينـتـيث سيـنـتشـوري) و(نـيو
ريـجنـسي) والـذي يـتنـاول قـصة
مثلة جورجينا امرأة جتسّدها ا
كـامــبل تـســتـأجـر مــنـزال إلقـامـة
قـصـيـرة فـي حي سيء الـسـمـعـة
في ديترويت لكن يتب لها عند
وصـــولـــهـــا أن شــــخـــصـــا آخـــر
حجزه وقـد حقق إيـرادات بلغت

6,3 مالي دوالر.
بـيـرل) ــركـز الــثـالث ( وحل في ا
وهـــو فـــيـــلم جــديـــد مـــنـــخــفض
ــيـــزانــيــة مـن إنــتــاج (إيه 24) ا
مــــســـجال إيــــرادات بـــلـــغت 3,1
ماليـ دوالر. وتـؤدي مـيـا غـوث
دور الــبـطــولـة في قــصـة دمــويـة
تــتــضـمـن اسـتــخــدامـا وحــشــيـا

لـفـأس ومـذراة عـلى احلـيـوانـات
والـبــشـر. وجـاء فــيـلم (سي هـاو
ــركــز الــرابع في ذاي ران ) في ا
األســبــوع االول إلطـالقه نــهــايــة
األسـبـوع وحـقـق عـائـدات بـلـغت

3,1 مالي دوالر.
ــركــز اخلــامس فــيــلم وحل في ا
احلركة (بوليت تراين) من إنتاج
شـركــة (سـوني)  وبـطــولــة بـراد
بــــيت مـع إيــــرادات بـــلــــغت 2,5

مالي دوالر.
وفي مــا يــأتي األفـالم اخلــمــسـة
ـــتــــبــــقـــيــــة في تــــرتــــيب هـــذا ا

األسبوع:
6- تـــــوب غـن: مـــــافـــــريك (2.2)

مليون
7- دي سي لــــيـغ أوف ســــوبـــر-

بيتس (1.7) مليون
8- ذي إنفيتيشن (1.7) مليون
9- مـيـنــيـز: ذي رابـز أوف غـــرو

(1.3) مليون
(1.2) 10- مــــــــــوجن دايـــــــــدر 

مليون.

وقــال لي أن الـســيـنــمـا فـي كـوريـا
اجلـنـوبيـة كانت حتـاول مـنذ فـترة
طـويـلـة إيـجـاد الوصـفـة الـنـاجـحة
ي وبدأ لـلوصـول إلى جمـهور عـا
+ الــذي اســتــغـرق +ســكــويــد غـا
العمل عليه سنوات يفي بالغرض
ضمون جيد فـنرى أعماالً كثيـرة 
ــيــة وتــلــقى حتــظـى بــأصــداء عــا
إشـادة من الـنـقاد. وسـبق أن أُعـلن
جــزء ثــان من مــســلــسل (ســكــويـد
) الــــذي يـــــشـــــكل ظـــــاهــــرة غـــــا
اجـتــمـاعـيـة حـقـيـقـيـة. أمـا اخملـرج
هــوانغ دونغ هـيــوك فـهـو في طـور
إنــهـاء ســيـنــاريـو اجلــزء اجلـديـد
وبـحـسب لـي جـونغ جـاي سـتـكون
الـشخصيـة التي يؤديها “مـختلفة
ـوسم الــثــاني. لـكن تــمــامـاً ”فـي ا
( قـبل طـرح مسـلسل (سـكويـد غا
ــيــاً بـدأت وحتــقــيــقه جنــاحـاً عــا
مـــســيــرة هــوانـغ دونغ هــيــوك في
اإلخراج مع (هانت) وهو أول فيلم
لـلـمخـرج شـهد مـهـرجان تـورونـتو
الـــســيـــنــمـــائي عــرضـــاً له.وتــدور
أحــداث الــعـمـل وهـو فــيــلم إثـارة

 { لـــوس اجنــلـــيس (أ ف ب) –
تـصــدّر فـيـلم (ذي وومــان كـيـنغ)
الــذي تـدور قــصــته حــول جـيش
من احملاربـات اإلفريـقيـات شباك
التذاكـر في أميركـا الشمـالية في
نـــهــايــة األســبــوع مـع حتــقــيــقه
إيرادات بلغت  19 مليون دوالر
بـحـسب األرقــام الـصـادرة األحـد
عن شـركـة (إكـزبـيـتـر ريـلـيـشـنـز)

تخصصة.  ا
وتــؤدي دور الــبـــطــولــة في هــذا
الـــفــــيــــلم اجلــــديــــد من إنــــتـــاج
(ســـوني) والـــذي يـــســـتــنـــد إلى
حـقبـة تـاريـخيـة حـقـيقـيـة فـايوال
ديفيس احلائـزة جائزة أوسكار
وجتـسـد فــيه دور قـائـدة شـرسـة
عـلى رأس جـيش مـعـروف بـاسم
ـلـكـة داهـومي أغـوجي يـحـمي 
الــتي تــعــود إلى الــقــرن الـثــامن

عشر.
وفي مقابـلة أجرتـها معـها وكالة
فـــرانس بــرس قـــبل أيـــام قــالت
ديفـيس إنهـا شعـرت (بتـضارب)
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وجتــــسـس في حــــقــــبــــة احلــــرب
الــبـــاردة مــعــيــداً تــنــاول أحــداث
سـيـاسـيـة حـقـيـقـيـة حـصـلت خالل
ثـمانـينات الـقرن الفـائت في كوريا
ــا في ذلك مــحــاولـة اجلــنــوبــيـة 
اغــتــيـال رئــيس الــبالد وانـشــقـاق
طـيار من كوريا الشمالية.وبحسب
لـي تــــتــــشـــــابه بــــعـض األفــــكــــار
ُـتـنـاولـة في الـفـيلـم مع تلـك التي ا
) من تــطـرق إلــيـهــا (سـكـويــد غـا
ـكن جملــتـمع بــيـنــهـا مــثالً كــيف 
يـسوده ب أفراده تنافس كبير أن
يـدفـعـهم إليـذاء بـعـضـهم الـبـعض.
وســـيــــبـــدأ عـــرض (هـــانت) الـــذي
تــصـدّر شـبــاك الـتـذاكــر في كـوريـا
اجلــنــوبــيــة في صــاالت ســيــنــمـا
أمـيـركـا الـشـمـاليـة وعـبـر مـنـصات
الـبث التدفـقي التي تعرض األفالم
بـــحـــسـب الـــطـــلب في 2 كـــانـــون
ــا أنّ الـفــيـلم االول/ديــسـمــبـر. و
تـبرز فيه اخـتالفات ثقـافية كان ال
بــدّ من تــكــيــيــفه لــكــسـب إعــجـاب
اجلـماهـير الـغربـية. وتـلقى الـعمل
بـــعـــد عــرضـه في مــهـــرجـــان كــان
الـسينـمائي هذا الصـيف انتقادات
كن أولـيـة مـفـادها أنّ احلـبـكـة ال 
أن يــفــهـمــهــا إال مــواطـنــو كــوريـا
اجلــنـوبـيـة. لـكنّ لي يـؤكـد أنّ هـذه
الــفـكـرة ال يـنـبـغـي أن تُـنـسـيـنـا أنّ
ثـقـافـة كـوريـا اجلـنـوبـيـة أصبـحت
حـالـيـاً مـفهـومـة جـيـداً في اخلارج
بـفضل االتـصال الـتكـنولـوجي ب
الــــدول بــــدءاً مـن وســــائط الــــبث
الــــتــــدفـــقـي وصــــوالً إلى ألــــعـــاب
الـــفــــيـــديـــو ومـــروراً بــــشـــبـــكـــات
الـتواصل االجتماعي. وأوضح في
كـوريـا اجلـنوبـيـة نـشـاهد الـكـثـير
مـن احملـتــوى األجـنــبي وهــو أمـر
طـبيعي جداً بالنسبة إلينا مضيفاً
ان الـعالم أصبح حاليـاً قريباً أكثر
مــــنـــا ولـم يـــعــــد يــــصـــعـب عـــلى
اجلـمهـور األجنـبي أن يفـهم تاريخ

كوريا اجلنوبية.
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