
www.azzaman-iraq.com
www.azzaman.com
www. azzaman.net
www. azzamanaljadeed.com
www. azzamansport.com
AZZAMAN ARABIC DAILY NEWSPAPER PUBLISHED
BY AZZAMAN Foundation
Email: azzaman_iraq.com
Emial:  postmaster@azzaman.com
Editer@ azzamansport.com (for Azzaman Sport)

jÝË_« ‚dA « —«dI²Ý≈ sJMOKÐ —uC×Ð g UMð WOÐdF « WŽuL:«

—ULŽù w2√ rŽœ v ≈ lÒKD²¹ ‚«dF « ∫wLþUJ «

 WOzU*« U¹UCI « qŠË …—Òd;« Êb*«
 ‚uÞ uÐ« wÝd  ≠ „—u¹uO½

اكـــد رئــيـس الــوزراء مـــصـــطــفى
ان العـراق يتطلع لدعم الكاظمي 
ـــنـــاطق احملــررة ي العـــمــار ا ا
وحل واصالح الـبــنى الـتـحــتـيـة 
ـــائــيـــة بــ الــدول الـــقــضـــايــا ا
تـشاطئـة لتـقلـيل خطـر اجلفاف ا
الذي يضرب اهـوار البالد ويضر
ـئــات األسـر في بـســبل الــعـيـش 
االريـاف. والـقـى الـكـاظـمـي كـلـمـة
الـعــراق امـام اجلــمـعــيـة الــعـامـة
تـحدة في نـيويورك امس لال ا
جـــاء فـــيـــهـــا ان (الـــعـــراق بـــلــد
تــــأريــــخـي عــــمــــيق اجلــــذور في
الـــذاكـــرة اإلنـــســـانـــيـــة وهـــنــاك
الـتـحــديـات الـكـبـيــرة الـتي تـبـدو
والسـيـمـا عـلى مـسـتـوى صـعـبـةً 
الــصــراع الــســـيــاسيّ الــداخــلي
قابل روح األمل ولكنْ هنـاك في ا
ـتـلك لـدى شــعب الـعـراق الــذي 
قــدرة انـتــزاع الــفـرصــة لــلـحــيـاة
والتـقـدم والسالم) واضـاف (لـقد
بـــرغم اســـتـــعـــان الـــعـــراقـــيـــون 
صــعــوبـــة الــظــروف بــروح األمل
حملـــاربــة اإلرهـــاب واالنــتـــصــار
عـلــيه بـالــنـيـابــة عن الـعــالم كـله
وقدم الـشعب تضـحيـات جسـيمة
لـــتـــحـــريـــر أراضـــيه من داعش)

مـــجـــددا الــــدعـــوة الى (ضـــرورة
االسـتـمــرار في مـواجــهـة ظـاهـرة
اإلرهـــاب الـــدولـي واجلـــمـــاعـــات
الـــــداعـــــمـــــة له) واشـــــار الى ان
ـزيد (الـعراق يـتـطـلع إلى تـلـقي ا
ي في إعادة إعمار من الدعم األ
ــتــضـــررة  ــنــاطق احملــررة وا ا
ــــيـــة ــــســــاعــــدات األ وكــــذلك ا
لـالســـتـــجــــابـــة لالحــــتـــيـــاجـــات
اإلنـسـانـيــة الـضــروريـة الـطـارئـة
لتـعـزيـز قدراته الـعـراق في إعادة
ـدمـرة) بـنــاء الـبـنى الــتـحـتــيـة ا
مــــــؤكــــــدا ان (وزارات الــــــدولــــــة
ومـؤسـسـاتـهـا واصـلت جـهـودها
إلعادة الـعـوائل في مـخـيم الـهول
الـســوري إلى األراضي احملــلـيـة
وإرجاعهم إلى مـناطـقهم) وتابع
ان (الــعـراق يــكـرر دعــواته لــعـدم
اسـتــخــدام أراضـيه حتت ذريــعـة
مكافحة اإلرهاب أو حماية األمن
ـا يـعرّض الـقومي لـدول أخـرى 
ونـشدد أمنه واسـتـقراره لـلـخطـر
ـــبــاد عـــلى ضــرورة احـــتــرام ا
الـتي يـنص عــلـيـهـا مـيـثـاق األ
تـحدة وقـواعد الـقانـون الدولي ا
والــعالقــات الــدولــيــة بــاحــتـرام
ســيـــادة الــدول ومــبـــاد حــسن
اجلوار) ولفت الى ان (احلـكومة
اجـرت انتـخـابـات نزيـهـة وعـادلة

بــــدعم من مــــجــــلس األمن واأل
تـحدة ومـنظـمات دولـية أخرى ا
وقد أشادوا بـنزاهتهـا ومهنـيتها
لـكن بــرغم ذلك عـجـزت الـعـالــيـ
الــقـوى الــسـيــاســيـة في االتــفـاق
ا أدى عـلى تشـكـيل احلـكـومـة 
إلى خــــلق انــــســـداد ســــيـــاسي)
ـر بـظـروف مـبـيـنــا ان (الـعـراق 
مـــنــاخــيــة صـــعــبــة بـــســبب شح
ـائيـة وتـغـيـيـر مـجاري ـوارد ا ا

األنهـار التي يـشتـرك بها مع دول
ــشــاريع دون اجلــوار وإقــامـــة ا
األخذ بـاحلسبـان تأثـيراتـها على
ــائـيـة واالســتـخـدام احلـصص ا
فـكل ـتـشـاطـئـة ـنـصف لـلـدول ا ا
هـــذه الــظــروف مـــجــتـــمــعــةً أدت
بـالــعـراق لـيــصـبح خــامس أكـثـر
البـلدان هـشاشـةً جتاه الـتغـيّرات
ناخية وتسببت بجفاف معظم ا
مـنـاطق أهـوار الـعـراق وتـضــرّر

ئـات األسر الريفية سبل العيش 
حـــيث نــدعــو جــمــيع دول فــيــهــا
ـنـطــقـة لـلـحـوار حلـل الـقـضـايـا ا
ائية وفق القوان واالتفاقيات ا
واستطـرد بالقول (نؤكد الدولية)
مـــوقف الـــعـــراق الـــثـــابـت جتــاه
الــقــضـيــة الــفــلــسـطــيــنــيـة وحق
ـــارســـة حـــقـــوقه الـــشـــعـب في 
ـــشـــروعـــة واحـــتـــرام الــوضع ا
ـــديــــنـــة الــــقـــدس الــــتــــأريـــخـي 
كـمـا جنـدد حـرصـنا ومـقـدساتـهـا
عــلى وحـــدة األراضي الــســوريــة
وسـالمـــــتـــــهـــــا ونـــــدعم إجـــــراء
احملـــادثــــات الـــســـيـــاســـيـــة بـــ
األطـــراف الــســـوريــة كـــافــة). في
غـــــضـــــون ذلك  الـــــتـــــقـى وزيــــر
اخلـــارجــــيـــة فـــؤاد حــــســـ مع
مــــســــاعــــدة وزيــــر اخلــــارجــــيـــة
األمريكيّ لـشؤون الشرق األوسط
بـاربـرا لـيف.وجـرى خالل الـلـقـاء
(بــــحث الـــعـالقـــات الـــثــــنـــائـــيـــة
والتعاون ب البلدين وتطورات
األحـداث السـيـاسـيـة في الـعراق
وأهــمــيـة إيــجــاد احلــلــول ضـمن
ــرحــلـة مــبــادرات تــنــسـجـم مع ا
قـبـلة ومـتـطلـبـاتهـا وتـسهم في ا
جتـاوز األزمة كـمـا نـاقش الـلـقاء
تــطــورات األوضـــاع اإلقــلــيــمــيــة
والـــدولـــيـــة فـــضـالً عن عـــدد من

شترك). القضايـا ذات االهتمـام ا
كـمـا شـارك حـسـ  في إجـتـماع
وزراء خـــــارجــــيــــة اجملــــمــــوعــــة
الـــعــــربــــيــــة بــــحــــضــــور وزيـــر
اخلــارجـــيــة األمـــريــكي أنـــتــوني
بـلــيــنـكن واألمــ الـعــام جملـلس
الــتـــعــاون لــدول اخلــلـــيج نــايف
احلـجــرف. واســتـعــرض الـوزراء
خـالل اإلجــــــتـــــمــــــاع (عــــــددا من
طروحة على القضايـا الرئيسـة ا
الـسـاحـت اإلقـلـيـمـيـة والـدولـية
مـنـهـا عـمـلـية الـسـالم في الـشرق
األوسط واألزمـــــة في ســـــوريــــا
ــــــلف الــــــيـــــمــــــني فــــــضـالً عن ا
وتداعيـات األزمة األوكرانـية على
ي) واشـار األمن الــغـذائي الــعــا
بيان اطـلعت علـيه (الزمان) امس
الى ان (اجملـــتـــمـــعـــ نـــاقـــشــوا
الـــعالقــــات الـــســـتــــراتـــيــــجـــيـــة
تـنامـية والتـاريخـية والـشراكـة ا
بـ الـدول  والـبـناء عـلـى نتـائج
نعقدة قمة جدة لألمن والتنميّة ا
ـاضي بـهـدف تـعـزيز في تـمـوز ا
الـــــسـالم واألمن واالســـــتـــــقـــــرار
واالزدهار االقـتصادي فـي الشرق
األوسط ومــعـــاجلــة الــتــحــديــات
ا في ذلك اإلقلـيـمـية والـدولـيـة 
ـنـاخ والـصـحة أزمـات الـغـذاء وا

واألزمات اإلنسانية). 
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تظاهرات تـشهد إيران منـذ ايام 
مـنـاهـضة لـلـسـلطـات  بـعـد وفاة
الــشـابــة مــهـمــسـا امــيــني الـتي
فــارقت احلــيــاة بــعــد غــيــبــوبــة
اسـتـمـرت ثالثـة ايـام مـتـواصـلـة
داخل احــد مـســتـشـفــيـات ايـران
عــقب تـوقـيــفـهـا من قــبل شـرطـة
ـكـلـفـة مـتـابـعـة قـواعد األخالق ا
ـلـبس الـصارمـة إليـران  ومـنذ ا
ذلك الـوقت بدأ اإليرانـي بعبور
احلــــدود يــــومــــيــــاً إلى إقــــلــــيم
كـردستان اجملـاور لزيارة عـائلية
أو بــحــثـاً عن عــمل في احلــقـول
ــحــافــظـة ــديــنــة بــنــجــوين 
الـسـليـمانـيـة عقب عـمـليـات قمع
شــــنـــتــــهــــا الــــســـلــــطــــات ضـــد
احـتـجـاجـات منـاهـضـة وتـطالب
ي بـــاحلـــريـــة.وروى كـــاوا كـــر

الـقـادم من مريـوان في إيران الـبالغ
مـن الــــــــعــــــــمـــــــر  50عــــــــامـــــــاً أن
(االحـــتــجـــاجــات تـــبــدأ كل مـــســاء
وتــسـتـمــر حـتى مــنـتـصـف الـلـيل).
ي الذي ارتدى زياً كردياً وكـان كر
تــقــلــيــديـاً يــنــتــظــر عــنــد مــحــطـة
احلــافالت في بــنــجـويـن لـيــســتـقل
احلـافـلـة إلـى مـديـنـة الـسـلـيـمـانـيـة
لـــزيــارة أقـــاربه. من حـــوله حتــلق
الـــعـــشــــرات من الـــعـــمـــال األكـــراد
ـتـحـدرين من شـمـال غـربـي إيران ا
من حــيث تــتــحــدر مــهــســا أمـيــني
. وقال ان (اإلضـراب بـدأ يوم أيـضـاً
وأغــلـق أصــحـاب ــاضي االثــنــ ا
الــدكــاكــ مــتــاجــرهم) مــؤكـدا ان
(الـتظاهـرات لم تتوقف في مـنطقته
بــــرغم تــــوقــــيف الــــعــــشــــرات من
احملـتـجـ وإطالق القـوات األمـنـية
الــنــارعــلــيـــهم). وبــحــسب وســائل
اإلعالم الـرسمـية اإليرانـية فإن 35

شـخـصـاً بيـنـهم عـناصـر أمن لـقوا
حــتــفــهم خالل االحــتــجـاجــات في
حـ تفيـد منظمـات حقوقيـة مقرها
خـــارج إيــران أن عـــدد الــضـــحــايــا
يـتجـاوز ذلك. ونددت منـظمـات غير
حـكومـية دولـية مثل مـنظـمة الـعفو
الــدولــيــة بـــحــصــول قــمع وحــشي
وبـــاالســتـــخــدام غـــيــر الـــقـــانــوني
ـسـيل لـطــلـقـات مـعـدنـيــة ولـلـغـاز ا
يـاه والـعصي لـلـدموع وخـراطـيم ا
ــتــظــاهــرين في إيــران. لــتــفــريـق ا
ورفـض األكـــــــراد اإليـــــــرانـــــــيــــــون
الـتـحـدث مـوجــودون في بـنـجـوين 
لـــلــصـــحــافـــة خــشـــيــة مـن أن تــتم
مــسـاءلـتـهـم عـنـد عـودتــهم من قـبل
اخملابرات أو أن يتم توقيفهم. وهم
عـندما يـتحدثـون عن مهسـا أميني
يـسـتخـدمون اسـمـها الـكردي زيـنا.
فــفي حـقل قـرب بــنـجـوين يــنـهـمك
كــوجـر مـع عـمــال آخـريـن في حـمل

صـنـاديق الـطمـاطم ووضـعـهـا على
مــ شـاحــنـات. وجـاء الــشـاب إلى
الــعـراق مـنـذ يــومـ تـاركــاً خـلـفه
االضــطـرابــات في مـريــوان. ووفـقـاً
ـتظاهرين هم لـلشاب فـإن (معظم ا

من الـفـتـيان والـفـتـيـات) ولفت إلى
أنـهم (يـواجـهـون قـوات األمن برفع
صــورة زيــنــا أمـــيــني وبــهــتــافــات
مـــنـــاهــضـــة لـــلـــنـــظــام االيـــراني).
وانـدلعت التظاهرات في إيران بعد

اإلعالن في  16أيــلـول اجلـاري عن
وفـاة مـهـسـا أمـيـني بـعـد أن دخـلت
في غـيبوبة لثالثة أيام إثر توقيفها
في طــهــران بــسـبب ارتــداء مالبس
غـيـر مـحـتـشـمـة. وفي الـصـور التي

يـرفـعـهـا احملـتـجـون تـظـهـر مـهـسا
مـبتسمةً وعلى رأسها وشاح تظهر
من حتـــتـه خـــصالت من شـــعـــرهـــا
ـا يــشـبه الـطـريـقـة الـتي األسـود 
تـغـطي بـهـا الـعـديـد من اإليـرانـيات
رؤوسـهن. وأوقـفت الشـابـة من قبل
ـكــلـفــة مــتـابــعـة شــرطـة األخـالق ا
ــلــبس الــصـارمــة إليـران. قــواعـد ا
ــركـــز الــتــنـــفــيــذي بــدوره  دعـــا ا
قـراطي الـكـردسـتاني لـلـحـزب الـد
اإليــرانـي  األوســاط الــدولــيــة إلى
عــدم الــســكــوت في وجـه الــســلـوك
القمعي للنظام اإليراني. وقال بيان
ــركـز تــلــقــته (الــزمــان) امـس ان (ا
الـتـنــفـيـذي لـلـحـزب بـدأ اجـتـمـاعه
ـا بــالـوقــوف دقــيـقــة صـمـت تـكــر
لـلــشـهـداء اكـراد كـردسـتـان خـاصـة
واالحـتجـاجات األخـيرة في إيران 
ــعـاديـة واســتـنــكـار الــسـيــاسـات ا
لـلمـجتـمع والقمـعيـة لنـظام إيران)

مـــــجــــــددا (دعــــــمـه لــــــلــــــحــــــركـــــة
االحـتـجـاجـيـة) وأعـرب الـبـيان عن
(تـــقـــديـــره لـــلــمـــوقـف واحلـــضــور
الــــواسـع خملــــتــــلف الـــــطــــبــــقــــات
والــطــبــقــات من شــعـب كــردســتـان
ومـنـاطق أخـرى فـي إيـران) مـؤكدا
ان (االجـتـمـاع تـطـرق الى مـا حـدث
ـاضـيـة وبـعـد في األيــام الـقـلـيـلــة ا
اسـتـشـهـاد أمـيـني  بـرغم مـن أنـها
كــانت فـريـدة من نــوعـهـا  إال أنـهـا
تــدل عـلـى حـقــيـقــة أن ايــران بـرغم
اسـتخدام أساليب الـقمع اخملتلفة 
لم تـــتــمـــكن من إســـكــات الـــصــوت
احملب لــــلــــحـــريــــة  وان احلــــركـــة
الـيمينية لـلشعب اإليراني ضد هذا
الــنـظـام اتــخـذت أشــكـالًــا شـعــبـيـة
تـسعى إلى الوحـدة  واآلن يلعبون
الـــدور الـــقـــيـــادي األكـــثـــر احتـــادًا
وشــــعـــبــــيـــة من أي وقـت مـــضى 
ـرأة ودورهـا في فـكـانت مـشـاركـة ا

هـذه احلركـة الشـعبـية فـريدة من
نـــوعــهـــا حــتـى اآلن وتــســـتــحق
الــثـنــاء والــشـكــر) ولـفت الى ان
(الــقـــوات الــقـــمــعــيـــة في ايــران
وبــتـوجـيـهــات من مـراكــز الـفـكـر
لــلـــجــهـــات الــعـــلــيــا  هـــاجــمت
االحــتــجــاجــات وأطــلــقت الــنــار
ـا أســفـر عن بــشـكل مــبـاشــر  
اسـتشـهاد  20شـخـصًا واعـتـقال
واطن  ئات من ا الـعشرات وا
وعـلــيه اسـهم ذلك بـتـحـويل هـذه
االحـتجاجـات السلـمية إلى عنف
). وأكـد الـرئيس ـواطـن وقـمع ا
اإليــراني إبــراهــيم رئــيــسي في
أن وفـــاة الـــشـــابــة وقت ســـابـق 
أمـيني خالل اعتقـالها الذي أثار
تــظـاهــرات واسـعــة الـنــطـاق في
إيـران سـيـكـون مـوضع حتـقـيق
مـسـتـهجـنـا مـا وصفـه في الوقت

ذاته بـ(رياء القوى الغربية).
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رســـــول فـي بــــــيـــــان ســــــابق إن
(الـقـوات اخلـاصــة حـصـلت عـلى
درعـــ خـالل مـــشـــاركـــتـــهـــا في
ـتـأهب بـاالردن) تـمـرين األســد ا
وتـــــــابـع ان (الـــــــدرع األول هــــــو
منـحه اجلـانب لـلـقـوات األفضـل 
ـشرف على الـتمرين  األمريكي ا
والـــــــدرع الــــــــثـــــــانـي هـــــــو درع
التـميـــــــــز من مدرسـة كوسوكي

األردنية). 

الــــفـــريـق خالل مـــراسـم تـــخـــرج
الدورة على تقـدير وثناء اجلانب

الباكستاني). 
وحصدت الـقوات نفـسها درع
ـشــاركـة بــعـد اخــتــتـام تــمــرين ا
ـــتـــأهب خالل مـــنـــاورة االســـد ا
ـمـلـكـة االردنـيـة الـتي جـرت في ا

الهاشمية قبل ايام. 
وأكد الـنـاطق باسم الـقـائد الـعام
ـسـلـحـة الـلـواء يحـيى لـلـقـوات ا
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اجـتــاز أبـطـال الــقـوات اخلـاصـة
ــظــلــيــ في دورة ا الــعـــراقــيــة 
بــاكـســتــان بـتــفــوق. وقـال بــيـان
مــقـتـضـب لـوزارة الــدفـاع تـلــقـته
(الـزمـان) امس انه (جـرى تـكـر
شاركة بالدورة بتمثال القوات ا
لـضـبط الـدورة وتـفـوق الـكـورس
الــعــراقي عــلى اآلخــرين إذ حـاز

WLK∫ رئيس الوزراء يلقي كلمة العراق امام اجلمعية العامة في نيويورك
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كــــشف احملــــافظ مــــحــــمــــد هـــادي
ـقبل عن حتـديد االسـبـوع ا الـغـزي
مـوعـداً نهـائيـاً العـتمـاد الـتصـاميم
الــهــنــدســيـة لــبــوابــات احملــافــظـة
ـوحدة التي سيتم تنفيذها ضمن ا
مـشـاريع اإلعـمـار والـتـنـمـيـة. وقال
الــغـزي فـي بـيــان تـلــقـته (الــزمـان)
امـس  ان (اجتماعاً عقد مع  األم
الـعام جمللس الوزراء حـميد الغزي
ـلـفـات اخلـدمـية نـاقش عـدداً من ا
والـتـنـمويـة الـتي تخص احملـافـظة
همة) واتخاذ جملة من القرارات ا
مـؤكـدا ان (االمـ الـعـام لـلـمـجلس
قبل مـوعداً نهائياً حـدد االسبوع ا
لالنــتـهــاء من اعـتـمــاد الـتــصـامـيم
اخلـــاصـــة بـــبـــوابـــات احملـــافـــظــة
ـــوحــدة الــتـي تــتــضـــمن انــشــاء ا
مـــداخـل حـــديـــثـــة وعـــصـــريـــة من
مـخـتـلـف احلـدود اإلداريـة لـغرض

الـشـروع بـعـمـلـيـة الـتـنـفيـذ). ووقع
مــركـز الـبــيـانـات الـوطــني مـذكـرة
تـــعــاون بــشــأن تـــرصــ مــشــروع
الـــتــــحـــول الـــرقـــمي الــــشـــامل في
الـــعــراق.وقــالـت األمــانــة الـــعــامــة
لـــلـــمـــجـــلس  فـي بــيـــان تـــابـــعـــته
(الـزمـان) امس إن (مركـز الـبيـانات
مذكرة الـوطني وقعَ برعاية الغزي 
تـــعــاون مع مـــؤســســة احلـــوكــمــة
لـلـمـديـرين بـشـأن تـرصـ مـشـروع
الـــتــــحـــول الـــرقـــمي الــــشـــامل في
ـركز الـعـراق). بـدوره  قال مـديـر ا
عـمار مظهـر التميـمي أنه (استنادا
ـتـابعـة اجلـادة لرفـد مـشروع إلى ا
احلـكـومـة اإللـكـتـرونـيـة  تـوقـيع
ــذكـرة) مــؤكــدا ان (أهم مـا هــذه ا
ـيـزها أنـهـا ب طـرفـ محـلـييْن
ـثالن مـعـا فـريـقـا وطـنـيـا يـتمـتع

بالكفاءة والقدرة والتميز).
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بـحث مـحـافظ بـغـداد مـحـمـد جـابر
الـعطـا مع رئيس مجـلس محـافظة
ـثل مـجــالس مـحـافـظـات عــمـان 
ـمـلكـة األردنـيـة الهـاشـميـة أحـمد ا
مـــروان ســبـل تــعـــزيــز الـــتــعــاون
ـشترك وتـطبيق نظـام الالمركزية ا
االداريـة. وذكر بيان تلقته (الزمان)
امـس ان (العطا الـتقى على هامش
زيـــارته الى الـــعــاصــمـــة االردنــيــة
عـمـان  رئـيس مـجـلس احملـافـظة 
بـــحــضـــور الــقـــائم بــاألعـــمــال في
الــســفــارة الـعــراقــيــة مــنـيـف عـلي
حيث جـرى منـاقـشة نـظام حـسـ 
الـالمــركـــزيـــة اإلداريـــة الــتـي بــدأ
العراق بتطبيقه بعد تشريع قانون
احملـافـظات  وأهـميـة ترسـيخه في
الـدول العـربيـة فضالً عـن منـاقشة
الـقــانـون وكـيـفـيـة تـعـامل مـجـالس
احملـافــظـات مع احلـكـومـة احملـلـيـة
) وشدد العطا في تـطبيق القوان
ــشـاريع من عــلى (أهــمــيـة إقــرار ا
قــبـل مــجــلس احملــافــظــة عــلى أن
تــــتـــكــــفل احملــــافــــظـــة والــــدوائـــر
الـتـنـفـيـذية بـتـنـفـيـذها) وتـابع انه
(جـرى خالل اللقاء تـأكيد العالقات
الــطـيــبـة الــتي تـربـط احلـكــومـتـ
والـــشــعـــبــ الــشـــقــيـــقــ وأطــر
الـتنسيق والتعاون التي جتمعهما
عـلى مر التاريخ ومناقشة القضايا
شتـركة). وفي ذي قار واألهـداف ا

عـلى بعض قطـع االراضي احمليطة
بـالعتبة وحتى البعيدة حتت حجة
لـكن واقع احلـال تـوســيع الـعـتـبـة 
هو استثمـار شخصي لبعض كـان 
الـقـيـادات العـسـكـريـة والسـيـاسـية
ـركـبـات الـتي ضـمـنـهـا گـراجـات ا
طــالـبـنــا وألكـثـر من مــرة أن تـكـون
بـحـسب تـعـبـيـر الـبـيان. مـجـانـيـة)
الفــتــا الى ان (الــعـتــبــة تــدين هـذا
ــسـلح الـذي سـجـلـنا به الـهـجـوم ا
إصـابة عـدد من قوة حمـاية العـتبة
رجـعـيـة والـقـائد  فـإنـنـا نـطـالب ا
ـسـلـحـة بـالـتدخل الـعـام لـلـقـوات ا
ووقـف مــا يــحــصـل في ســامــراء)
مـجـددا تأكـيـد (القـدرة عـلى حمـاية
طـهرة ولن يدخـروا جهداً ـراقد ا ا
فـي بــذل األرواح أمــام اي إعـــتــداء
يــطـال عـتـبــات اهل الـبـيـت عـلـيـهم
الـسالم). وتـنـاقلت مـواقع إعالمـية
فـي وقت ســابـق مــعـــلـــومــات عن
مـــشـــاحــنـــات وأزمــة نـــشـــبت بــ
الـسـرايـا ومـنتـسـبي الـعـتـبة خالل
مـحـاولـة بعض مـنـتـسبي الـسـرايا

رفع رايتهم.

تـستهدف استقـرار سامراء وأمنها
االجــتـمـاعي) وتــابع ان (الـسـرايـا
الـسالم والـعـتـبـة العـسـكـريـة فريق
واحـد مـتـجانـس ويعـمالن بـجـهود
ـقــدسـة ـراقــد ا كــبـيــرة حلــمـايــة ا
وتـأمـينـهـا أمام الـزائـرين من شتى
احملـافظات). بدورها  قالت العتبة
اطلـعت عـليه الـعـسكـريـة في بيـان 
(الــزمـان) امس انه (بــالـوقت الـذي
قدسة مالي تستقبل فيه العتبة ا

الـزائــرين بـكل انـسـيـابـيـة وأمـان 
واحــــــتــــــضــــــنـت الــــــزائــــــريـن من
اال اجلـنسيات الـعربية واألجـنبية 
إنـنا فوجئنا بهــجوم وصفته بغير
ـسوغ  قامت به جهة كنا نُحسن ا
الـظن بها ولنا تعـاون مُسبق معها
فــي اجملـــــــــــــال األمــــــــــــــنـي  وهـي
الــــســـــرايـــا) واضــــاف (كـــنـــا قـــد
خــاطـــبــنــا مــكــتـب رئــيس الــتــيــار
الــصـدري مـقـتــدى الـصـدر عـلى أن
قــيـادات وعـنـاصـر الــسـرايـا ومـنـذ
ـا تـراه اسـتـفزازات عـام تـمـارس 
غــيــر اعــتــيــاديــة مع قــوة حــمــايـة
الـعتـبة ومنـها مُـحاولة االسـتحواذ

وال وجود ألي مـنتـسبي والسـرايا 
مـشـاكل او مصـادمـات كمـا أشاعت
بـــــعـض وســــائـل اإلعالم ومـــــواقع
الـتواصل االجتمـاعي التي وصفها
ـا ــظــلــلــة لــلــحــقــائق الــتـي ر بــا

ان (األزمــــــة تــــــصــــــرف فـــــردي 
معاجلته وال وجود ألي مشكلة ب
) الفـــتـــا الى ان (هـــذا اجلـــانــــبـــ
الـتـصرف الـفردي من الـطبـيعي ان
ـشــاحـنــة مع أفـراد من يــتـســبب 

عـمـلـيـات بغـداد من رصـد حتـركات
داعـشيـ ضمن البـساتـ الكثـيفة
فـي الــقـــضـــاء  إذ شـــرعت الـــقــوة
ـكــان واشـتــبـكت مع ــحـاصــرة ا
الـعـنـاصـر  حـيث تـمـكـنت من قـتل
داعــشــيــ أحــدهــمــا كــان يــرتـدي
حـزامـاً نـاسـفـاً  كـمـا أسـفـرت هـذه
الــعــمــلـيــة عن اســتــشــهــاد مــقـاتل
وإصـــــــابــــــة ضـــــــابط).  الـى ذلك 
قدسة نـاشدت العـتبة العـسكريـة ا
حافظة صالح فـي قضاء سامراء 
ـعــنـيـة الـتـدخل الــدين  اجلـهـات ا
عـقب هـجـوم وصفـته بـغيـر مـسوغ
مـن جهـات حتـسن الـظن بـهـا ولـها
تــعــاون مــسـبق مــعــهــا في اجملـال
ونفت سرايا السالم حدوث االمـني
اي تـــصــادم مــســـلح مع عـــنــاصــر
ومـا جرى تـصرف حـمـاية الـعـتبـة 
فردي جرى معاجلته. وقال الناطق
بـاسم الـسـرايـا مـرتـضى الـبـهادلي
شكلة التي فـي تصريح امس ان (ا
حـــدثـت بـــ أفـــراد من الـــســـرايـــا
جـرى وبــعض مـنـتــسـبي الـعــتـبـة 
تـظليلها بعيد عن احلقيقة) مؤكدا
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كـشف قـائد عـملـيات بـغداد الـفريق
الــــركن أحــــمـــد ســــلـــيم  عـن قـــتل
داعـشـيـ اثنـ خالل عـمـلـية دهم
وتـفـتـيش فـي احـد بـسـاتـ قـضاء
الـطـارمـية بـبـغداد. وقـال سـليم في
بـيان مقتصب تـلقته (الزمان) امس
ان (الـقـوات األمنـيـة التـابـعة لـلواء
مـشاة  59الـتـابع للـفرقـة السـادسة
تمكنت من قتل داعشي اثن في
مــنـــطــقــة الــطــارمــيــة) مــؤكــدا ان
ـكان ذاته (الـقـطـعات مـا زالت في ا
لــلـــقــيــام بــعـــمــلــيــات الـــتــفــتــيش
والــتـطــهـيــر). وكـان خـلــيـة االعالم
قـد اكدت اسـتشـهاد مـقاتل االمـني 
وإصـابة ضابط أثنـاء عمليـة أمنية
فـي الـقــضــاء.وذكــرت فـي بــيــانــهـا
تــــــابــــــعــــــته (الــــــزمــــــان) امس أن
(الـقطـعات األمنـية تـتابع العـناصر
ــنـهـزمـة فـي مـخـتـلف الــداعـشـيـة ا
سؤولية وبعـملية نوعية قـواطع ا
اسـتندت إلى معلومات استخبارية
دقــيـــقــة تــمــكــنـت قــوة من قــيــادة

b∫ القوات االمنية تقتل داعشي بعد رصد حتركاتهما باطراف بغداد —
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الــسـاحـلـيـة بــيـنـمـا  إنــقـاذ عـشـرين
ـركب الـذي شــخـصــاً فـقط من ركــاب ا
أبـــحــر قـــبل أيـــام من شــمـــال لــبـــنــان
وراوحـت التـقـديـرات بـشـأن عـدد ركابه
ب  100و 150 شـخصاً من الـلبنـاني
والالجـئ الـسوريـ والفـلسـطيـني

مـن دون أن تـــتـــضح بـــعـــد مالبـــســـات
ـوانئ الـبـحـرية غـرقه.وقـال مـديـر عام ا
سـامر قبرصلي لوكـالة األنباء السورية
الــرســـمــيــة (ســانـــا) أن عــدد ضــحــايــا
.وكانت الـزورق ارتـفع إلى  86 شـخـصـاً
آخـر حـصـيـلـة أعـلنـتـهـا وزارة الـصـحة
الـسوريـة اجلمـعة بـلغت  77 قـتيالً. وال
تــزال عــمـلــيــات الـبــحث عن مــفــقـودين
مــســتــمــرة.ونـقل  20 نــاجــيـاً فــقط إلى
مــسـتــشـفـى في طـرطــوس. وعُـثــر عـلى
غـالـبـيـة الـضـحايـا قـبـالـة جـزيرة أرواد
وشــواطئ طــرطــوس.وشــيـعـت عـائالت
في لـبنان اجلمـعة ضحايـاها وتسلمت
أخـرى لبنانيـة وفلسطيـنية مساء جثث
أقـربائها عبر معـبر العريضة احلدودي
لـيـتم دفـنـهـا الـسـبت. وأعـلـنـت مـنـظـمة
ـتـحـدة للـطـفـولة (يـونـيسف) أن األ ا
عـــشـــرة أطــفـــال لــقـــوا مـــصــرعـــهم في

احلادثة وفق تقارير أولية. 
WOÝU  ·Ëdþ

واعـتـبرت في بـيـان أنه "كـما هـو احلال
ــنـطــقـة ــنـاطق في ا في الــعــديـد من ا
يــعــيش الــنــاس في لــبــنـان فـي ظـروف
قـاسية تؤثـر على اجلميع ولكـنها أكثر
قــسـوة بـشــكل خـاص عــلى األشـخـاص
ـــــفــــوض األضـــــعف".وبـــــدوره قـــــال ا
ـــتــــحــــدة لــــشـــؤون الــــســــامي لـأل ا
الالجـئ فيليبو غراندي في بيان "هذه
ــة أخـرى" داعـيــاً اجملـتـمع مــأسـاة مـؤ
ــسـاعـدة الــكـامـلـة الــدولي إلى تـقـد ا
لـ"حتـــســ ظــروف الـــنــازحـــ قــســراً
ــضــيــفــة في الــشــرق واجملــتــمـــعــات ا
األوسـط". وأضـاف في بــيـان مع وكــالـة
ــــتــــحـــــدة إلغــــاثــــة الالجــــئــــ األ ا
الـفلسطينـي ومنظمة الـهجرة الدولية
"الـــكــثـــيــرون يـــدفع بــهـم نــحـــو حــافــة
ـديـر العـام لـلـمنـظـمة الـهـاويـة". وقال ا

اإلعـالن عن غـــــــرق الــــــزورق عـــــــصــــــر
اخلــمـيس. كــمـا تُــعـدّ األعــلى مــنـذ بـدء
ظـاهـرة الهـجرة غـيـر الشـرعـية انـطالقاً
مـن لـبـنــان الـغــارق في أزمـاتـه.وعـثـرت
الــســلــطـات الــســوريــة اخلــمـيـس عـلى
عـشـرات اجلثث قـبـالة مـديـنة طـرطوس
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الـدولية للهـجرة أنطونيـو فيتورينو "ال
يـجدر باألشـخاص البـاحث عن األمان
أن يـجـدوا أنـفسـهم مـضـطـرين خلوض
رحالت هـــجــرة مــحـــفــوفــة بـــاخملــاطــر
ـــفــوض الـــعــام ـــيــتـــة".واعـــتــبـــر ا و
لـألونـروا فــيــلــيب الزاريــني أن "ال أحـد
ـوت بـســهـولـة. يــصـعــد عـلى مـراكـب ا
يـــتــــخـــذ األشـــخـــاص هـــذه الـــقـــرارات
اخلـطـيرة ويـخاطـرون بـحيـاتـهم بحـثاً
عن الـعيش بكرامـة". وأضاف "علينا أن
عـاجلة الـشعـور بالـيأس زيـد   نـفـعل ا
ـنـطـقـة".ولـيـسـت الـهـجرة في لـبـنـان وا
غـير الـشرعيـة ظاهـرة جديدة في لـبنان
الــذي شــكّل مــنــصــة انـطـالق لالجــئـ
خـصـوصـاً الـسوريـ والـفـلـسطـيـنـي
بـــاجتــــاه دول االحتـــاد األوروبي. لـــكن
وتــيــرتــهــا ازدادت عــلى وقع االنــهــيـار
االقـتـصـادي الذي يـعـصف بالـبالد مـنذ
نـحو ثالث سنوات والذي دفع لبناني
كـثـر الى اخملاطـرة بأرواحـهم بحـثاً عن
بـدايات جديدة. وقتل  35 شـخصا على
األقـل في االحـتــجـاجــات الـتي انــدلـعت
مــنـذ أكــثـر مـن أسـبــوع في إيـران بــعـد
وفـاة الشـابة مهـسا أميـني بينـما كانت
حتــتــجــزهــا الــشــرطــة وفق مــا ذكــرت
وســـائل إعالم رســمــيـــة.وقــالت وكــالــة
ـــرتــبـــطـــة بــوزارة "بـــورنـــا" لألنــبـــاء ا
الـرياضـة في وقت متأخـر اجلمـعة نقال
عـن الــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـي إن "عــدد
األشـــخــاص الــذين قــتـــلــوا في أعــمــال
الــــشـــغب األخــــيـــرة في الــــبالد ارتـــفع
إلــــــى 35 وبـلـغت احلصـيلـة الـرسمـية
الــسـابـقـة   17 قــتـيال بــيـنـهم خــمـسـة
ــتـظـاهـرون إلى عــنـاصـر أمن. وخـرج ا
ا في دن الكـبرى في إيران  شـوارع ا
ذلك الـعاصمة طهـران على مدى ثماني
لـيـال متـتالـيـة منـذ وفاة مـهـسا أمـيني.

{ دمـشق-(أ ف ب) - لـقي  86شـخـصـاً
حـتـفـهم في كـارثة غـرق مـركب كـان يقلّ
مـهاجرين غير شرعـي قبالة السواحل
الـسورية وفق مـا أفاد االعالم الرسمي
الــســوري أمس في حــصــيــلــة جــديـدة.
وتـرتـفع حصـيلـة الـضحـايا تـبـاعاً مـنذ
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سـجلت السلطة القضائية  3961 حـالة زواج من أمراة ثانية خالل النصف األول من
ـعـاشـرة الـعـام اجلـاري  وعــزت االسـبـاب الى الـوضع الــصـحي لـلـنــسـاء او سـوء ا

الزوجية.
وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
(مــحـاكم الـعـراق سـجـلت اجنـاز 3931
مـعاملة حلجة االذن بالزواج من زوجة
ثـانـيـة في  16 مـحـكـمـة اسـتـئـنـاف عدا
اقـليم كـردستان) واضـاف ان (محـكمة
اسـتـئـنـاف نـيـنـوى كـانت في الـتـرتيب
ـعامالت حـجج االذن من زوجة األول 
ثــانـيـة بـعــدمـا وصل عـددهـا الى 618
مـعامـلة تلـيهـا استئـناف صالح الدين
بـيـنـمـا حـلت اسـتـئـنـاف الـبـصرة  440
ــراتب ثـــالــثــا  432 مـــعــامـــلــة وفـي ا
األخـيـرة واالقل في تـرويج حـجة االذن
من زوجـــة ثــانــيــة جــاءت اســتــئــنــاف
ـرتـبـة االخـيـرة بـواقع 74 كــربالء في ا

معاملة فقط). 
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مـن جــانـــبه  عــزا  قـــاضي مـــحــكـــمــة
االحـوال الشخصية في بغداد اجلديدة
أحــمـد جــاسب الــسـاعــدي  (االسـبـاب
الــتي تــدفـع الـرجـل لــلـزواج مـن أمـرأة
أخــرى مـخــتـلــفــة ومـنــهـا مــا يـتــعـلق
بـظروف الـزوجة األولى بـوضع صحي
غـير جـيد أو غـير قـادرة على االجناب
أو لــعــدم وجــود انــســجــام وســوء في
ـعاشرة الزوجية) واضاف ان (هناك ا
اسـبـاب اخـرى مـتـعـلـقـة بـالزوج وهي
ـــالــيــة الـــرغــبـــة بــالــزواج والـــقــدرة ا
واجلـــســـديــة عـــلى الـــزواج من زوجــة
ثـــانـــيـــة). وكــانـت رئــاســـة مـــحـــكـــمــة

بتنفيذ أربع عمليات ضبطٍ في عدد من
دوائـر الــصـحـة في مـحـافـظـة الـنـجف.
وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
(فــريق عــمـل مـكــتـب حتـقــيـق الـنــجف
كــشف عن هــدر مــلــيـار و 140 مــلــيـون
ـال الـعـام في دائـرة صـحة ديـنـارٍ من ا
ُـحافظة نتيجـة قيام الدائرة بشراء 6 ا
ـنشأ أجـهزة ثـرامات طبـية إسبـانية ا

وإيـفـاد مـوظَّـف إلـى إسبـانـيـا لـغرض
الـتــدريب عـلـيـهـا لـكن األجـهـزة بـقـيت
مـتروكـة ولم يتم إدخـالهـا إلى اخلدمة

حتى اآلن).
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وأضـاف إنه (جـرى فـي عـمـلـيـة ثـانـية
رصــــد مـــخــــالـــفـــاتٍ فـي عـــمـل جلـــنـــة
فة في الدائرة اخلاصة ُؤلـَّ ـشتريات ا ا

بـشـراء بقـجة جـراحيـة عـامة تُـستـخدَمُ
ـرّة واحــدة) الفـتـا الى (قـيـام الـلـجـنـة
بــتـجـزئـة الـعـقــود ومـعـامالت الـشـراء
خالفـاً لـلتـعلـيمـات) واسـتطـرد بالـقول
ان (الـفريق تمكن خالل العملية الثالثة
من ضــبط أولـيـات جتـهـيــز مُـسـتـشـفى
ـواد تنـفس اصطـناعـيّ قناع ـناذرة  ا
سـيـبـاب بـكـميـاتٍ كـبـيـرة) مـشـيرا الى

اسـتـئنـاف بـغداد الـرصافـة كـشفت عن
تـسـجيل  1733 دعـوى عـنف اسري في
احملـــاكم الــتــابـــعــة لــهـــا.وذكــر رئــيس
احملــكــمـة عــمـاد خــضــيـر اجلــابـري أن
(الـنـصف االول من الـعام احلـالي شـهد
تـــســـجـــيل  1733حـــالـــة عـــنـف اســري
رأة وكبار تـراوحت ما ب عنـف ضد ا
الـــــسـن واالطــــفـــــال) وتـــــابع ان (257
دعــوى عـنف ضــد كـبــار الـسن و1408
دعـوى عـنف ضـد الـنـساء و 68 دعـوى
عــنف ضـد االطـفـال ســجـلت في جـمـيع
مــحــاكم الــرصـافــة). في غــضـون ذلك 
اعـتـقـلت الشـرطـة االحتاديـة عـلى احد
مـنتـسبـيهـا للـتحـقيق مـعه بعـد ظهوره
ــقـطـع فـيــديـو مــخل لالداب تــداولـته
مــواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي. وذكـرت
الـقيادة في بيان تـابعته (الزمان) امس
ان (قـائـد الـفـرقـة الـثـانـيـة في الـشـرطـة
االحتـاديـة اللـواء مـالك القـريـشي أوعز
ـقـطع فـيـديو بـايـقـاف مـنـتـسب ظـهـر 
مـخل لالداب العامة وإحالته للتحقيق
مـستـنكـراً األفعـال اخمللـة التي ال تـمثل
ضـباط ومنـتسبي الداخـلية). وتداولت
مـــواقع الـــتــواصل االجـــتــمـــاعي خالل
ــاضـــيــة مــقــطــعــاً فــيــديــويــاً االيــام ا
بعـد ظهـوره وهـو يتـحرش لـلـمنـتسـب 
بــفـتـاة داخل حــافـلـة لـنــقل الـركـاب في
بــغـداد. من جــهـة اخــرى افـادت دائـرة
الـتحـقـيقـات في هيـئة الـنزاهـة العـامة

(جتـهـيـز كـمـيـات كـبـيـرةٍ تـفـوق حـاجـة
ــسـتـشـفى الــفـعـلـيــة فـضالً عن عـدم ا
وجــود مــكــانٍ مالئمٍ وكــافٍ خلــزنــهـا)
وتـــابع ان (الــفـــريق الــذي انـــتــقل إلى
ضـبط مــســتــشـفـى احلـيــدريــة الــعــام 
مـــخــالــفــاتٍ فـي عــمــلـــيــة شــراء مــواد
مــخـتــبـريـة من قــبل جلـنــة مـشــتـريـات

ستشفى).  ا

وأعـلنت وفـاة الكرديـة البـالغة  22عـاما
بــعـــد ثالثــة أيــام عــلى تـــوقــيــفــهــا في
الـعاصـمة اإليـرانيـة لوضـعهـا احلجاب
بــشــكل اعــتــبــر غــيــر مــنـاسـب.وشـارك
اآلالف في مـسـيرة مـؤيـدة للـحـجاب في
طـهران اجلـمعة مـشيـدين بقوات األمن
الـتي حترّكت للسيطرة على أسبوع من
االحـتجـاجات الـتي نظّـمهـا "متـآمرون"
بـحـسب اإلعالم احملـلي.وجتـمّع أنـصار
قـوات األمن أيـضـا في عـدة مدن بـيـنـها
أهـواز وأصـفهـان وقم وتبـريز.وتـوفيت
أمــيــني بــعــدمــا بــقــيت ثالثــة أيــام في
غـيبـوبة اثر تـوقيفـها على أيـدي شرطة
األخـالق اإليرانـيـة وهـي وحدة تـتـولى
مـسـؤولـيـة الـتحـقق من الـتـزام الـنـساء
بــــــالـــــزي اإلسـالمي الــــــذي تـــــفــــــرضه
الـسلطات اإليرانيـة.وقال ناشطون إنها
تـعرّضت إلـى ضربـة على الـرأس بيـنما
كانت محتجزة لكن السلطات اإليرانية
لم تــؤكــد ذلك وفــتــحت حتـقــيــقــا.ولـيل
اجلــمـعـة شـدد وزيـر الــداخـلـيـة أحـمـد
وحــيــدي عــلى أن أمــيــني لم تــتــعـرّض
لـــلــضــرب.ونـــقل عــنـه اإلعالم اإليــراني
قــوله إنه " تــلــقي تـقــاريــر الـهــيــئـات
ــشــرفـة وإجــراء مـقــابالت مع شــهـود ا
واالطـالع عــلـى تـــســـجــيـالت مـــصــورة
واحلــصــول عــلى رأي الــطب الــشــرعي
و الـتـوصل إلى أنـه لم يـكن هـناك أي
ضـرب".وأشـار الوزيـر إلى أن احلكـومة
حتـقق فـي سـبب وفـاة أمـيـني مـضـيـفا
"عـليـنا انـتظـار الرأي الـنهـائي للـطبيب
الــشـرعي وهــو أمـر يـســتـغــرق وقـتـا".
وانـتـقـد وحـيـدي "أولـئك الـذين اتّـخذوا
مـواقف غـير مـسـؤولة.. وحـرضـوا على
ــتــحــدة الــعــنـف وتــبــعــوا الــواليــات ا
والــــدول األوروبـــــيــــة واجملــــمــــوعــــات

ناهضة للثورة". ا ½qI∫ فرقة اإلنقاذ تنقل جثث الضحايا

تـمـكـنت مـفـارز جـهـاز األمن ـواطـنــ  ا
الــوطــني في بــغـداد مـن إلـقــاء الــقـبض
عـلـيه وإحـالـته إلى اجلـهات الـقـضـائـية
اخملـتـصة التـخـاذ اإلجراءات الـقـانونـية
بــحـــقه). واعـــتــقـــلت مــديـــريــة شـــرطــة
ـنــشـآت  مـتـهـمـا مـحـافــظـة مـيـسـان وا
بـسرقة كابالت شركات نفطية عاملة في
ــديــريــة في بــيـان احملــافــظــة. وقــالت ا
تــلـقـته (الـزمــان) امس انه (وبـعـد ورود
عـــدة شــكـــاوى بـــشــأن ســـرقـــة كــابالت
ــغـــذيــة لالبــار الـــنــفــطـــيــة اخلــاصــة ا
ا تسبب بتعطيل بـالشركات النفطية 
وجه قــائـد الــعــمل في الــبـعـض مـنــهــا 
شــرطـة مــيــسـان بــتـشــكــيل فــريق عـمل
ـكافـحة بـاشرافه وبـرئاسـة مديـر قسم ا
الـعقـيد حـيدر عـلوان مـاهود ونـخبة من
الـضـبـاط االكـفـاء) واضـاف ان (الـفريق
ــعــلـــومــات من بــاشـــر عــمـــله وجــمـع ا
حيث  نـصب كم وثـوقة  ـصادر ا ا
مــحــكم بــالــقــرب من احــدى الــشــركــات
وبــاالشـتــراك مع الـقــوة الـضـاربــة نـتج
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اعـادت قيادة عمـليات بغـداد فتح جسر
ـدة نــصف اجلــمــهــوريــة بــعـد اغـالقــة 
ســاعـة بــالـكـتـل الـكــونـكــريـتــيـة الجـراء
ـارسة امنية . وقالت القيادة في بيان

مـقـتـضب تـلـقته )|الـزمـان) امس إنه (
وهـذا ـدة نــصف سـاعـة  قــطع اجلـسـر 
مـارسات األمـنيـة التي االجـراء ضمـن ا
جتـريها الـقطعـات االمنيـة).وكان مصدر
امـني قد افاد في وقت سابق فاد مصدر
ـصدر أمـني  بـإغـالق اجلـسـر. وذكـر ا
ان (الـــقــوات األمـــنــيـــة أغــلـــقت جـــســر
اجلـمهورية ألسباب غيـر معروفة). فيما
في جنـحت مـفارز جـهاز األمن الـوطني 
الـقبض على شـخص نشـر مقطـعاً يهدد

فيه السلم اجملتمعي.
وذكــر بــيــان تـــلــقت (الــزمــان) امس انه
(وبـعد ظهـور أحد االشخـاص في مقطع
فـيديو عـبر مواقع التـواصل االجتماعي
ا قـدسات الـديـنيـة و أسـاء فـيه إلى ا
يـهدد السلم اجملتمعي ونـتيجة لتعاون
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كالم أبيض

قـبل أشهـر كـتبت في هـذه الزاويـة مقـاال بعـنوان ( الـساعـات تمـوت واقفـة )  وكنت
حتـدثت فـيه عن ساعـات بـغداد الـتي تـطل عـليـنـا من أبراجـهـا الشـاهـقة من دون أن
يـتحـرك فيـها سـاكنا  بـدءا من ساعـة القـشلـة ببـرجهـا اجلمـيل الذي ينـم عن مهارة
سـتنصرية التي يـفترض بأصحـابها أن يكونوا معماريـة فائقة الى ساعـة اجلامعة ا
أحرص من غـيرهم على الوقت  فالـعالم من حولنـا يسابق الزمن تـقدما وحتضرا 
وادارة الوقت صـارت عندهم علما  يكتسب فيـه الناس مهارات استثمار الوقت من
دون هـدر  بـيـنـمـا الـوقت لـديـنـا ال قـيـمـة له أبـدا  فـلـيس مـن االستـثـنـاء أن تـقـضي
سـاعــات طـوال وانت حـبـيس زحــام يـكّـرهك بـنــفـسك  وتـلـعن فــيه الـذين تـعـرفـون 
وتـصل بـيتك وقـد تـوتـرت أعـصـابك وتـشـنج مـزاجك  وتدعـو الـله اال تـفـقـد الـتـحكم
بانفـعاالتك وتلقي بجام غضـبك على قيادتك العامة  أقـصد زوجتك  وهذا التشبيه
يـتـنــاسب مـعـهـا أكــثـر من وصف ( الـداخـلــيـة ) الـدارج بـ الـنــاس  فـهي كـفـضـة
ـعداوي بـطـلة مـسـلـسل ( الرايـة الـبيـضـاء ) الـذي أخرجه الـفـنـان محـمـد فاضل  ا
ـا اني أعـرف الـعـواقب الـوخـيـمـة بحـسب تـخشـى الذبـابـة أن تـقف عـلى أنـفـهـا  و
تـعـبيـرات مجـلس األمن الدولـي  لذلك لم يـحدث أن فـقدت الـسـيطـرة على أعـصابي

نزل .  عند عودتي الى ا
ولعل آخـر تلك احلوادث الـذي مألتني قرفـا واحباطـا ويأسا من أن يـكون لكـثير من
النـاس ( جارة )  أي ليس لهم حال او عالجا باللغة الفارسية والتي دخلت قاموس
لـهجـتـنا الـعـاميـة وعُـدت من مفـرداتـها األسـاسـيـة  فبـالـرغم من مرور مـا يـقرب من
ـصاعـد كهـربائـية ـعنـية جملـسر مـشاة جـميل  الـثالثة أشـهر عـلى اجناز اجلـهات ا
وبألوان بـراقة ونشرات ضوئية زاهية  لم أر أحدا من السـابلة قد استخدمه للعبور
عدل سرعة يتناسب مع زدحم بالـسيارات و الى اجلهة الـثانية من الشارع العام ا
شارع يـربط ب محافـظت  مع انه شـهد حوادث دهس عـديدة آخرهـا وفاة استاذ
جـامعي مـتـخصـص بالـريـاضيـات  ونـتيـجـة خلـطورة هـذا الـشارع وتـكـرار حوادثه
بـادرت تلـك اجلهـات إلنـشـائه في مـدة قـياسـيـة  مـا أسـعدنـا كـثـيـرا  وأضـفى على
كان رونـقا  لـكن لألسف سرعان مـا عطّل األطفـال مصـاعده التي اتـخذوها لـعبة ا
تـابعـة خالل األسـابيع األولى من انـشـائه ريثـما لـلصـعـود والهـبوط  وعـدم وجـود ا
يعـتاده األطفـال . ومن باب الـفضول قـررت أن أعتـليه بالـرغم من كبـر سني الذي ال
واجـهة كـارثة لم تـخطر عـلى بالي  يـعيـنني كـثيـرا على تـسلق الـساللم  واذا بي 
فقد حتـول استخـدامه من عبور لـلمشـاة الى ( مرافق صحـية ) يسـتخدمه مـجموعة
مـن أصحاب ( الـتكـاتك ) وباعـة قناني الـبانـزين الذين يـعرضون بـضاعـتهم بـالقرب

منه.
تحضر صفرا أمر مؤسف حـقا أن يكون حظ غالبية أطـفالنا وشبابنا من الـسلوك ا
 ومـن الـوعي والـثـقـافـة فـراغـا  وهكـذا ظـل اجملـسـر شامـخـا لـكـنه مـيـت سـريـريا 
ويـنـطبق هـذا األمـر عـلى جمـيع اجملـسـرات حتى وان وجـدت بـالـقرب من جـامـعة او
مدرسة او مـستشفى  فالنـاس كسولة وال مبـالية بأروحها  وتـفضل عبور الشارع
ركبات خاطره على تسلق الساللم  في ح يسبب ذلك مواقف خطرة لسائقي ا
الذيـن كثـيرا مـا تُـدمر حـيـاتهم وأسـرهم نـتيـجة حـوادث الـسيـر الـتي غالـبـا ما تُـلقى
رور  فانـهم لن ينجوا من العشيرة مسؤولـيتها عليهم  وان سلـموا من مخططات ا
التي ستـجلس لهم ( ركبـة ونص ) على حد تعـبيرنا الـعامي مقصـرين كانوا او غير

مقصرين .
 يقـودنـا هذا الـى التـفكـيـر : كيف نـرتـقي بـسلـوك النـاس وجنـعلـه حضـاريا بـضـمنه
دن  بالتأكيد ان تثقيفهم بهذا الشأن يطول  لذا استخـدام هذه اجملسرات داخل ا
رور او مـنتسبـي الشرطة البد من اجـبارهم على ذلك  ولـيس عملـيا ايقـاف رجال ا
ـا في ذلك من مـشـكالت ـراقـبـة الـنـاس واجـبـارهـم عـلى الـعـبـور 
واحـراجـات  لـذا فاحلل يـكـمن في انـشاء حـواجـز حديـديـة على
سافات طويلة ويتـعذر تسلقها بحيث يكون اجلزرات الوسـطية 
ـواطن اسـتـخـدام اجملــسـر بـدال عن الـسـيـر من الـسـهل عــلى ا
سـافات طـويلـة  وبذلك جنب الـناس احلـوادث  ونعـيد الروح

ألجساد هذه اجملسرات.

ـعايـيـر اخلـفيـة حـكـماً  عـلى الـنـفس البـشـريه السـيمـا في قـيـاس مدى ان من ادق ا
توافر عنصري القوة واالمانة فيها .

ان يـسـتـحي الـفرد مـن نفـسه ويـخـاف الـله حـ يـفـكـر مـسـبـقاً
ــواقف الــتي هي حتت بــاخلــيــانـة واالنــســحــاب فـيــتالعـب بـا
سـلـطـته تـضلـيالً لـيـكـتـسب بـغـيـر احلق ويـنـال رضـا اطـرافاً
ـسـاواة فـي تـطـبــيق االنـظـمه اخـرى عـلـى حـسـاب الـعــدل وا

. والقوان

ـقص احلالقة  متفحصـاً بخلسة اصابع حالقي " حارث"   ح كنتُ مـستسلما 
ناسب  وسط صعوبة ذلك  وهو يـناور في شعيرات رأسي  حائرا في وضـعها ا
بـسبب قـلة تـلك الـشعـيـرات  مقـابل سعـة مـساحـة الفـراغ الـذي سبـبـته السـن في
شط في فـروة الـرأس  الذي  اثـمـر عن اتـسـاع ( صلـعـة ) لم تـفـد معـهـا اسـنـان ا
ترتيب بـقايا الشـعيرات الواقـعة على جانـبي الرأس  وانا على هـذا احلال  تنامى
الى مـسـامـعي شـكـوى احلالق الـثـاني " احـمـد " وهـو يـبـثـهـا بـصـوت واضح  الى
رارة في آن زبون يـنتظر دوره في احلالقة .. شكوى غـريبة  تدعو الى الضحك وا

واحد  وددتُ نقلها لكم: 
ـنـصـرمـة  صـديـقـا لـعـشـرات من يـقـول احـمـد  انه اصـبـح في االشـهـر الـقـلـيـلـة ا
مـصلـحي اطـارات الـسـيـارة ( الـبـنـجرجـيـة )  وبـات عـددهم يـفـوق عـدد االصـدقاء
العـادي  وح سـأله الزبـون عن سبب ذلك  قال احـمد بـاستيـاء  وبنـبرة صوت
هازئـة : السب هـو كثـرة الثقـوب التي حتـدث في اطار سـيارته  فـي منطـقته  وفي
االماكن االخـرى  رغم كونهـا جديدة و" جـوبلس "  ومن النـوع اجليد  لكن رداءة
الـطـرق  وكــثـرة وجـود احلـصى الـنـاعـم عـلـيـهـا  نـتـيــجـة مـرور سـيـارات احلـمل "
الـقالبـة " الـتي حتـمل اطــنـان من احلـصى دون غـطـاء مـحـكم  مـا يـجـعل آالف من
ساميـر   يتطاير الى الـشوارع  مسببا دبب مثل ا احلصى اجللـمود الصغيـر وا
تمزقـقا في االطارات  وفي مرات عديدة يؤدي الى حوادث نتـيجة الشظايا الناجتة

صابيح .. عن تكسر الزجاج االمامي للسيارة  او ا
اسـتوقـفـني االمر فـعالً   فـهو قـد يـبدو هـيّـنا عـنـد البـعض  وال يـستـحق ان يـأخذ
شكلـة صغيره يـعاني منها حيزا في الـصحيفة  لـكني اجده مهـما ..  فاالهتـمام 
واطن  يـعني فـتح نـافذه لإلصالح الـعام  وال اظن ان مـا طـرحه السـيد احـمد  ا
ـضـار الـتـي يـسـبـبـهـا الـتـسـاهل في مـسـألـة غض الـنـظـر عن مـثـار اسـتـغـراب  فـا
سـيارات احلـمل الكـبيـرة التـي جتوب بـغداد واحملـافظـات حامـلة مـستـلزمـات البـناء
دون اغطيـة اميـنة ومحـكمـة  هي عديدة  واذا تـركنـا موضوعـة اطارات الـسيارة 
ـستشفـيات عن االخطار واطن بـشأنها  فـإن سؤال مراكـز الشرطة وا ومعانـاة ا
التي نـتجت عن ما تـنثره سـيارات احلـمل من مواد مؤذيـة في الشوارع  والـطرقات
ا .. فاحلوادث يومية  ومشاكل ؤدية الى البيوت قيد التشييد  سيجد جوابا مؤ ا
ـا الى نــزاعـات نـزاعــاتـهــا عـديــدة  وتــصل في أحـايــ كـثــيــرة الى شـجــار  ور

عشائرية .
ــواطن الــذي يــقــول بــسـره : هـي "بـقـت" عـلى ومـعــذرة من ا
ثقوبة .. فكل شيء عندنا مثقوب اصالح اطارات السيارة ا
 ال ينفع معه " بنجرجي" .. وآخر دعوانا أن احلمد لله رب
ـ  سائـلـ الـرحمن الـرحـيم ان يـجد  حالً إلصالح العـا

. قلوب  ونفوس من بيدهم أمرنا .. آم

احملـافظة. وقال بيـان ان(قطعات احلشد
ـــتـــفـــجـــرات ـــديـــريــــة ا مـــتـــمـــثــــلـــة 
واالسـتخبارات والطبـابة وأقسام قيادة
الـعملـيات من االستخـبارات والعـمليات
واإلعـالم وألـــــويـــــة  21 و 58  شــــــرعت
بـــاالشــــتـــراك مع اجلـــيـش والـــشـــرطـــة
الـنهـريـة لتـفتـيش جزرات الـزاب األعلى
وصل). وقـتلت قوة والـكشـاف جنـوب ا
أمــنــيـة داعــشــيـا  فـي قـاطـع عـمــلــيـات
اجلــزيـــرة.وذكــر بــيــان خلـــلــيــة اإلعالم
األمـني تـابعـته (الـزمان) امس انه (ومن
ــيــدانـــيــة والــرصــد ـــتــابــعـــة ا خالل ا
ـسـتـمــر تـمـكـنت الـقـوات األمـنـيـة في ا
قـيادة الـقوات البـرية ضمن قـاطع قيادة
عـملـيات اجلـزيـرة من قـتل احد عـناصر
عـصـابـات داعش  وذلك بـعـد مـحـاولـته
الــتــســلـل بــالــويــادن قــادمــا من أحــدى
األوكـار شمالي غربي راوة) مشيرا الى
ان (قــوة من قـيــادة عـمــلـيــات اجلـزيــرة
شـرعت بعمليات تـفتيش واسعة ضمن

سؤولية).  قاطع ا

ة احلـريق إلى الشوارغر التراثية القد
ـــوقع احلــادث مـع تــنـــفــيــذ الصـــقــة  ا
ـبـاشـر والـدخـول عـمــلـيـات االقـتـحــام ا
وسط الـدار احملترق إلنـقاذ عائـلة تقطن
بــرغم مـن تــســاقط أجــزاء الــبــنـاء فــيه 
لكن دني  ـتهالـكة على رجال الـدفاع ا ا
اصـرارهم اتـى بـإنـقـاذ الـعـائـلـة وانـهـاء
احلادث دون تسجيل إصابات بشرية). 

WOŽu½ WOKLŽ

القت قوة من اللواء 30 من جـهة اخرى 
بـاحلشد الـشعبي الـقبض علـى مطلوب
ـوصل. وذكر بـيان لـلقـضـاء في مديـنة ا
تـلـقته (الـزمـان) امس أن (القـوة جنحت
ـكنى أبـو أمير في الـقاء الـقبض على ا
ادة  4 إرهـاب بـعـمـلـية ـطـلـوب وفق ا ا
نـوعـية اسـتبـاقـية بـالتـنـسيق مع قـيادة
عـمليات نينوى للـحشد) مؤكدا (تسليم
ـتـهم للـجـهات اخملـتصـة لـينـال جزاءه ا
الــعــادل). ونــفـــذت قــطــعــات من قــيــادة
عـملـيات نيـنوى لـلحـشد في وقت سابق
عـمـليـة امـنيـة مـشتـركـة مع اجليش في

ــتـهـمـ بـاجلـرم عـنـه االطـاحـة بـاحـد ا
ـشــهـود وهـو يــقـوم بـعــمـلـيــة سـرقـة ا
كــمـا ضـبط ـغــذيـة لالبـار  الــقـابـوالت ا
بـحــوزته ادوات قـطع ومـعـدات ثـانـويـة
وصل تـستخدم لـنفس الغرض). وفي ا
حــريـقـاً ـدني   أخــمـدت فـرق الــدفـاع ا
أنـــدلـع داخل مـــحــــطـــة كــــهـــربـــاء 400
ـدينة. وذكـر بيان ن من ا بـاجلانب األ
تـلـقـته (الـزمـان) امـس ان (فـرق اإلطـفاء
تــمــكــنت من الــســيــطــرة عـلـى احلـادث
وإخــمـــاد الــنــيـــران الــتي انـــدلــعت في
حــاويـــات الــنــحــاس وأبـــعــدت خــطــر
انـتـشار احلـريق إلى بـاقي احلـاويات).
قـد كافـحت حريق وكـانت فـرق االطفـاء 
نـشب داخـل دار تراثـي قـد مشـيـد من
اخلـــشب والـــطـــابـــوق يـــحــتـــوي عـــلى
شـنـاشـيل خـشـبـيـة بـالـتزامـن مع إنـقاذ
عــائــلـة مـن داخل الـدار قــرب احلــضـرة
الـقادريـة ببغـداد. واشار الـبيان الى ان
(الـفــرق اسـتـنــفـرت طـواقــمـهـا وطـوقت
الـنيـران من أربع محـاور لتـمنـع امتداد
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وجّه وزيـر الثقافة والسياحة واآلثار
ــتـحف حــسن نــاظم بــفــتح أبــواب ا
الـعراقي أمام اجلمـهور يوم الثالثاء
نـاسبـة يوم السـياحة قـبل مجـاناً  ا

ي. العا
وأوضح رئـيس الهيـئة العـامة لآلثار
والــتــراث لـــيث مــجــيـــد حــســ انه
(ســيـــكـــون الـــدخـــول مـــجـــانـــاً إلى
قبل ـتحف العـراقي يوم الثالثـاء ا ا
ـــوافق 27 ايــــلـــول اجلـــاري وهـــو ا
الـيوم الـذي يحـتفل فـيه الـعالم بـيوم
ـي وتـــقـــام فـــيه الـــســـيــــاحـــة الـــعـــا
ــعــارض ــؤتـــمــرات والــنـــدوات وا ا

والفعاليات الثقافية اخملتلفة).
وأكـد أنَّ (مالكات الهيـأة تعمل على
تـوفير كـافة اخلـدمات للـزوار بهدف
اإلطالع عــــــــلـى حـــــــضـــــــارة وادي
الــرافـــدين الــتـي تــمــثـل حــضــارات
ســـومــر وأكـــد وبــابل الـــتي عـــلــمت
اإلنـسـانـيـة أسس احلـيـاة واخـتـراع
الـــــكـــــتــــابـــــة والـــــقـــــانــــون والـــــطب

والرياضيات).
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أعـــــلن وزيـــــر الـــــتــــجـــــارة عالء
اجلــــــبـــــــوري عـن إطالق قـــــــطع
وجتـهــيـز الـوجــبـة الـثــامـنـة من
مـفردات الـسلـة الغـذائيـة ابتداءً

اضي. من يوم اخلميس ا
وقال بـيان تـلقـته (الزمان) امس
نـــقـــلـه مـــكـــتـــبــــهـــا اإلعالمي إن
واد (الـشـركـة الـعامـة لـتـجـارة ا
الـغـذائــيـة أنـهت إسـتــعـداداتـهـا
واد الـفنـيـة واإلدارية إلسـتالم ا
وردة حلساب السـلة الغذائية ا
في مــخـازنــهــا  والــتي ســتـوزع
عـــلـى جـــمـــيـع أبـــنـــاء الــــشـــعب
ـشـمـولـ بـنـظام الـعـراقي مـن ا
الـبــطـاقـة الـتــمـويـنــيـة و حـسب
اخلـطـة الـتـســويـقـيـة لـلـتـجـهـيـز
الـتي أعدتـهـا الشـركـة وبدءاً من

ـنـاطق األكـثـر فـقـراً وتـتـبـعـهـا ا
ناطق). بقية ا

ــــواد ودعــــا الــــبــــيــــان (وكالء ا
راجـعة مـراكز الـقطع الـغذائـية 
في بـغـداد واحملـافـظـات لـغـرض
واطن وحسب قطع حصص ا

جداول القطع). 
…bŠ«Ë WF œ

ـــديــر الــعــام من جـــانــبه أكــد (ا
مـحمـد حنـون إنه سيـتم جتهـيز
ـواد دفـعـة واحدة ـواطـنـ بـا ا
وبـنـفس الوقت بـدون تـأخـير أو

نقص أي مادة).
مشيراً) إلى إن (الشـركة ستقوم
بـــبـــيع مـــادة الـــطـــحـــ عالمـــة
(داس) وحــــلــــيـب  ( دوفــــيالك )
باشر الفرنسي بـطريقة الـبيع ا
لـلـمواطـن وبـأسـعار تـنـافسـية

من خالل مراكز الـبيع في بغداد
واحملــافـظــات بـالـتــزامن مع بـدء

عملية القطع).
وكــــشــــفت الـــــوزارة عن خــــطــــة
إلسـتـيراد احلـنـطـة من الـواليات
ـيـة فيـما ـتـحدة ومـناشـئ عا ا
خــصــصت 930 مــلــيــار ديــنــار
لــشــراء مــلــيــون و300 الف طن
من احلــنـــطــة. وقــال مــديــر عــام
الشركة العامة لتجارة احلبوب
مــحـــمـــد حـــنــون ان (الـــشـــركــة
تـعــاقـدت مع شــركـات امــريـكــيـة
لــــــــــــشـــــــــــراء 100 الـف طـن مـن
احلــنـــطــة) مــبــيــنــاً ان (هــنــالك
مناقـصة قريـبة لشراء 300 الف
طن بغـية توفـير خزين الـبطاقة
الـتـمــويـنـيـة لـألشـهـر األولى من
ــــقـــــبل) واضــــاف ان الــــعـــــام ا
(الـــوزارة نــحـــتــاج دفـــعــتــ او
ثالث من مـادة احلـنطـة لـتغـطـية

التموينية).
s¾LD  l{Ë

ولــفت الـى ان (وضع الــبـــطــاقــة
مطمئن وغير مقلق حيث تمتلك
الوزارة خزين يكفـينا إلى نهاية
الــــعـــــام اجلــــاري) مـــــؤكــــداً ان
(الـوزارة تـعـتمـد عـلى جـمـلة من
اإلجــراءات اإلداريـــة والــفـــنــيــة

تفادياً ألي ازمة).
واشـــار الى ان (هــــدف الـــوزارة
هـي الـــــتـــــوسع الـى الـــــقـــــطــــاع
اخلـــاص لــتـــحــقـــيق الـــتــعــاون
.( شترك بتـوفير مادة الطح ا
وكـــثـــفـت الـــوزارة اجــــراءاتـــهـــا
الـــرقــابـــيــة اخلـــاصــة بـــتــوزيع
مـــفـــردات الـــســـلـــة الـــغـــذائـــيــة
ومـــراقــبـــة األســعـــار واحلــد من
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أيـدت شـركـة لـوك أويل الـروسـيـة مـوقف
وزارة الـنـفط ونـفط البـصـرة بـخـصوص
إلغاء مـناقصـة كبس وجتفـيف غاز غرب
الــــقـــرنـــة / 2 لـــعــــدم تـــوفــــر الـــشـــروط
طـلوبـة بسـبب اقتـصارها التـنافـسيـة ا
عــلى شـركـتــ فـقط في بــيـان صـادر عن
شـركة نـفط الـبـصـرة امس ان (لوك أويل
تـعهـدت باإلعالن عن مـنـاقصـة تنـافسـية
جـديدة عـبـر دعـوة شركـات مـتخـصـصة
رصـينـة تـسـهم في تـنفـيـذ خطط اإلدارة
ــشــتــركــة حلـــقل غــرب الــقــرنــة /2 في ا
ـصاحب  جاء االستثـمار األمثل لـلغاز ا
ذلك عبـر رسالة تـلقتـها نفط الـبصرة من

لوك اويل).
Í√d « qOKCð

واكـدت إدارة شـركــة نـفط الـبـصـرة أنـهـا
الحــقـة جــمـيع (سـتــلـجــأ الى الـقــضـاء 
اجلــهــات الــتي حتــاول تــضــلــيل الــرأى
الـعام واإلسـاءة الى الـشركـات الـوطنـية

واالجنبية العاملة في العراق).
وفـي إطـار مــســاهـمــة إدارة شــركــة نـفط
ـهندس ديرهـا العام ا ميـسان متـمثلـة 
ــســيـرة حـســ كــاظم لــعـيــبي  لــدعم ا
الــعـلــمــيـة والــتــربـويــة بــالـتــنــسـيق مع
عاهد الـعراقيـة  نفذ قسم اجلامعـات وا
الـتـدريب والـتـطـويـر  بـرنـامج الـتـدريب
ــدة ثالثـة الـصــيـفي لــلـطــلـبــة االعـزاء و

أشهر .
هـندس مديـر قـسم التـدريب والتـطويـر ا
حـامد كـاظم عـاشور بـ بـأن شركـة نفط
ميسان ومن خالل قسم التدريب وجميع
الـهيـأت واالقـسـام الرأسـيـة ذات الـعالقة
دربت خالل الــعـطــلـة الــصــيـفــيــة وعـلى
ـقـر الـشـركـة ـركـز الـتـدريـبي  قـاعـات ا
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نـحو 900 طـالب وطـالـبة من 33 جـامـعة
وكـلــيــة في عــمــوم الــعــراق اضـافــة الى
طالب معهد التدريب النفطي في ميسان
وطلـبة الـدراسات االعـدادية  واسـتمرت
الفـترة التـدريبيـة بدءا من شهـر حزيران

الى نهاية شهر ايلول احلالي .
من جـــهـــته اوضح مـــســـؤول الـــتـــدريب
ي في قـسم الـتـدريب والـتـطـوير االكـاد
ـهـندس حـيـدر هـاشم زايـر ان (بـرنامج ا
الــتـدريب لــلـطـلــبـة  تـنــفـيـذه من خالل
ــتــدربــ عـلـى هـيــأت واقــسـام تـوزيع ا
ومواقع الـشركة كال بـحسب اخـتصاصه
 وتتولى كل هياة او قـسم معني حتديد
ـيداني مشـرف خـاص يتـولى االشراف ا
) مـشـيرا واجلـانب الـنـظـري لـلـمـتـدربـ
الى ان (بـرنـامج الـتـدريب تـضـمن زيـارة
مواقع الشركـة كمحطة عـزل غاز العمارة
في حقل العمـارة النفطي وداخل الورش

قر الشركة) . الفنية 
يــــشــــار الى ان الــــطالب والــــطـــالــــبـــات
ـتــدربـ مــثـلــوا مــخـتــلف اجلـامــعـات ا
الــعـراقـيـة كـجـامــعـة بـغـداد  واجلـامـعـة
ستنصـرية  واجلامعة التـكنولوجية  ا
والــتــقــنــيــة اجلــنــوبــيــة  وجــامــعــات 
الـبـصرة  والـكـوفـة  وواسط وتـكريت 
وكــركـوك  وديــالى اضـافــة الى جــامـعـة

ميسان وعدد من الكليات االهلية.
واكـد مـديــر الـشــركـة الـعــامـة لــلـمـوانئ
فــرحـان الــفـرطـوسي اســتـمــرار الـعـمل 
شاريع ميناء الفاو الكبير مشيراً الى
وجــــود تـــقـــدم مــــلـــحـــوظ فـي األعـــمـــال
احلــقـيــقـيـة حــسب اخلـطط. وذكــر بـيـان
تلـقته (الـزمان) امس ان (التـخصـيصات
ــيــنــاء لــلــعـام ــالــيــة تــغـطـي اعـمــال ا ا
الــقـــادم) مــبـــيــنـــاً ان ( هــنـــالك دعم من
الـية بـإسنـاد وزير وزارتي التـخطـيط ا

الـنـقل ومـتــابـعـة حـكـومــيـة لـلـمـشـروع)
ونـــوه الـى انه (قــــريـــبــــاً ســــتــــنـــتــــهي
شروع القناة اجلافة التصاميم األولية 
عروف بـخط احلرير الـذي يربط الفاو ا
ــوانئ الــتــركــيــة) وذكــر ان (جــمــيع بــا
ــــوانئ تــــســــيــــر بـــخــــطى مـــشــــاريع ا
واســتـــراتــيــحــيــة) مـــؤكــداً ان (نــســبــة
ـشـاريع ميـناو الـفاو ارتـفعت اإلجناز 
ـوانئ ـائــة ولـفـت الى ان (ا الى  25 بــا
نــاقـشت مع الــشـركــة اإليـطــالـيـة بي اي
جي عرضـها اخلـاص بالـقنـاعة اجلـافة

ـوانئ) مـضـيـفاً ان الـذي قـدمته إلدارة ا
ـــوانـئ طـــلـــبت خــــضـــوع تـــصـــامـــيم (ا

ية).  عيير اجلودة العا مشاريعها 
W³ UÞ .dJð

في غضـون ذلك كرم الـفرطـوسي طالـبة
من مـحافـظة الـبصـرة. وقـال بيـان تلـقته
(الـزمان) امس ان (الـطـالبـة لـيلى عـباس
وهب تــخــرجـت من مــرحـــلــة الــســادس
اإلعدادي الـفرع الـعلـمي وحصـلت على
ـــــائــــــة) واشـــــار مــــــعـــــدل 99.43  بــــــا
الــفـرطـوسي الـى ان (الـشـبــاب هم عـمـاد

Ëœ—…∫ طلبة جامعات في دورة اقامتها شركة نفط ميسان

تـضــررت). بـدوره اكـد الــزبـيـدي في
مــقـــطـع فــيـــديـــوي تــدولـــته مـــواقع
الـــتــــواصل انـه (بـــاشــــرت الــــعـــمل
بــصــيـانــة مـعــالم من مــعـالم بــغـداد
همة ويستحق االدامة ونعيده الى ا
بـعـد تعـرض حلادث شكـله الـسابق 
ادى الى تـلف اربــعـة جـرار او اكـثـر
وان االنـــابــــيب الــــتي ظــــهـــرت في
الــصـور ســتـخـتــفي جـمــيـعـهــا بـعـد
اعــادة تــأســيس مــنــظــومــة جــديـدة
لــلــنـافــورة). واثـارت صــور أنــابـيب
مـوجة للـماء أسـفل نصب كـهرمـانة 

مـن الـــــســــــخـــــريــــــة عـــــلـى مـــــواقع
هــو الـــتــواصل.ونُــصب كــهــرمــانــة 
نــافــورة تــقع فـي شــارع الــســعـدون
تـصـور مــشـهـداً من قـصـة مـأخـوذة
مـن ألف لـيــلــة ولــيـلــة  افــتــتـاحه
رســمـــيــاً عــام 1971 وكــان من عــمل
الـنـحـات مــحـمـد غـني حـكـمت.ورأى
نـاشـطـون عـلى مـواقع الـتـواصل أن
هــو عــمل (مــا تــعــرض له الــنــصب 
تــخـريـبـي) مـعـلــقـ عــلى الـصـورة
ـتـداولـة بـالـقـول (نـصب كـهـرمـانـة ا
بـحـلــته اجلـديـدة) واشـاروا الى ان
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شرعت امـانـة بغـداد باعـداد اخلطط
ــنــبـر العـادة تــأهــيل بــيت عــمــيــد ا
احلـسيـني احـمـد الوائـلي وحتـويله
الـى مـتــحف ومــركــز ثــقــافي فــيــمـا
عـــلـــمت (الـــزمـــان) ان عـــمـــاد عـــبــد
الــلـــطـــيف شـــقــيـق رئــيـس الــوزراء
مـصـطـفى الـكـاظمـي أدى دوراً بارزاً
في حـمل االمــانـة عـلى تـعـجـيل هـذا
ـبنـى من الـوكيل ـشـروع واخالء ا ا
الفـني الـسابق لالمـانـة الذي اتـخذه

سكناً له.
وذكـر بيـان تـلقـته (الـزمان) امس ان
(مـديـريـة الـعالقـات واالعالم بـامـانة
بـغـداد وبـالـتـعـاون مع دائـرة بـلـديـة
الــكـاظـمــيـة شـرعت بــاعـداد اخلـطط
الالزمة لتـأهيل بيت الـشيخ العالمة
الــدكــتــور احــمــد الـــوائــلي الــكــائن
قـدسة لتـحويله ديـنة الكـاظميـة ا
الى مـتـحـف بـالـتـنـسـيق مع عـائـلـته
وبـشـكل يتـنـاسب ومـكـانته الـديـنـية

والوطنية).
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واضـاف ان (بــيت الـوائــلي سـيـضم
مـقــتـنـيـاته ومـؤلــفـاته ومـحـاضـراته
الــديــنــيــة وقــاعــة عــرض فــضالً عن
ا فعـاليـات أخرى يـتم االعداد لـها 
يجعله متحفـاً وطنياً جديداً ومركزاً

ثقافياً مهماً).
وب ان (امانة بغداد تولي اهتماماً
بــالــغـاً بــالـرمــوز الـوطــنـيــة وذاكـرة
ـديــنــة ومــبـدعــيــهــا وتــعـمـل عـلى ا
ـا يــعــزز مــكـانــتــهـا اسـتــذكــارهــا 
الـتاريـخـية والـثـقافـية) مـشـيراً الى
ان (امـــانـــة بـــغــــداد ســـبق لـــهـــا ان
استملكت بيت الشاعر الكبير محمد

مهدي اجلواهري وحولته الى مركز
ثــقــافي ومــتــحف يـضـم مـقــتــنــيـاته
وآثـاره الـشـعـريـة ومـا كـتب عـنه من
كـــتب ودراســـات). وضـــجت مـــواقع
ـــوجــة الـــتــواصـل االجــتـــمــاعي  
انتـقادات واسـعة بـعد تـداول صورا
لــنــصب كــهــرمـــانــة وسط مــنــطــقــة
يـاه بلونها تظـهر انابيب ا الكرادة 
اخلــارجي االخــضــر الـذي ال يــتالئم
مـع احـــــد ابـــــرز مـــــعــــــالم بـــــغـــــداد
ان فـيـمـا اكدت امـانـة بـغداد  ـهـمة ا
االعمال اخلاصة بـصيانة النصب ال

تـزال جــاريـة وان االنـابــيب الـتي 
تـداولـهـا عـلى مـواقع الـتـواصل هي
لتـعويض الـسابقـة وصيـانة اجلرار
التي حتـطمت نـتيـجة احلـادث.وذكر
بـيـان لالمـانـة تـلـقتـه (الزمـان) امس
ان (النـصب تـعـرض في وقت سابق
ركـبات حلادث بـعد ارتـطام احـدى ا
باجلرار وحتطيم 6 منها الى جانب
تعـرضه لالهـتـزاز واضرار بـانـابيب
ـيــاه ) واضـاف ان (فـريـقـاً تـوزيع ا
فــــنـــيـــاً من جـــمــــعـــيـــة الـــفـــنـــانـــ
التشـكيليـ ووزارة الثقافـة اطلعوا
عـلى النـصب كـمـا قيـم مجـمـوعة من
الـنحـاتـ تـلك االضـرار ) وتابع ان
(االمانة تعاقدت مع الفنان والنحات
رئيس فرع النحت في معهد الفنون
اجلمـيلـة سابـقاً عبـد احلمـيد سـعيد
الزبـيدي لـصيـانة الـنصب واصالح
األضـرار ) مؤكـدا ان (تـلك األنـابيب
ــركــبــة ظــهــرت نــتــيــجــة ارتــطــام ا
بالـنصـب وهي من مكـونات الـنصب
و اســتــبـدالــهـا بــانــابـيب جــديـدة
ضـمن اعـمـال الصـيـانـة وسـتـخـتفي
بــــعــــد وضـع بــــاقي اجلـــــرار الــــتي

(مــد أنــابــيب أســفل الــنــصب بــهـذه
ـعـلم مهم الـطريـقـة اسـاءة واضحـة 
من مــعـالم بــغـداد) داعــ اجلـهـات
ـــعــنــيــة الى (الـــتــدخل لــرفع هــذه ا
التشوهات) بحسب قولهم. بدورهم
رأى مـدونـون أن (هذا الـتـأهـيل يـعد
تشويها متعمدا للنصب وهل يعقل
عدم وجود متخصص قادرين على
اخـفـاء وبــطـريــقـة فــنـيــة وجـمــالـيـة
عــــــمـــــلــــــيـــــة تــــــزويــــــد الـــــنــــــصب
ـاء?).وظـهـرت تـلك االنـابـيب بـعد بـا
ــركــبـة بــالــنـصب. حــادث ارتــطـام ا

وقارن ناشـطون صورة الـنصب قبل
اآلن  وقـالـوا  ان (تـركـيب األنـابـيب
حـديث وأن احلـادث لـم يـكـشف فـقط
عن أنابـيب مخفـية بل تـضرر أجزاء
من الـنصب). إذ رفع مـسـتوى الـنـقد
ــبـالــغـة في مــقـدار تــرمـيم بــسـبب ا
النصب التذكـاري. لكن ترقيع نصب
كهـرمانـة ليس أول مـا يثـير اسـتياء
الـنشـاطـ  إذ أثـارت أعمـال تـرميم
نـصب احلـريـة في بـغـداد موجـة من
الـغـضب واالسـتـيـاء  بـسـبب تـغـيـر

لون خلفية النصب. 
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ـســتــقــبل والــواجب دعــمــهم وتــكـر ا
ــتـــمــيـــزين مــنـــهم). من جـــهــة اخــرى ا
وصـلت سـبع ناقالت نـفـطـية الى مـيـناء
خــور الـزبــيــر الــتــخــصـصـي. وبـحــسب
البـيان فـإن (النـاقالت حملـت مواد زيتي
الغاز والوقود والـبنزين) واضاف انها
(رست عــلى األرصــفــة  2 و  3 و 5 و 9و
يناء يناء) مؤكـداً ان (فرق ا  10داخل ا
جتـــري عــمـــلـــيـــات اإلرســاء والـــتـــفــريغ
الحة والشـحن بالـتعاون مع عـملـيات ا

البحرية).
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عـمـلـيـات اإلحـتـكـار كـاشـفـة عن
تقـويضهـا عمـليات فـساد. وذكر
حنون في تـصريح اخر تـابعته
(الزمان) امس ان (الدائرة تدأب
على متابعة آليات توزيع السلة
الغذائيـة ومراقبة اداء 57 الف
وكــيل لــلــحـصــة الــغــذائــيـة في

عموم احملافظات).
الكــات الــتــابــعـة واوضـح ان (ا
لـلشـركة تـؤدي دورها الـرقابي
ــــطـــاحـن احلــــكـــومــــيـــة عــــلى ا
واألهلـية بواقع 319 مطـحنة)
واضـــاف ان (دائــــرة الـــرقـــابـــة
التجارية استطاعت الكشف عن
الـكـثـيـر من اخملـالـفـات فـي فـترة
جـائـحــة كـورونـا) مـبــيـنـاً انـهـا
(راقـــبـت األســـعــــار لــــلـــحــــد من
ارتــفـاعــهـا وكــافـحت عــمـلــيـات
فـسـاد في الـبـطـاقـة التـمـويـنـية
ومــــــفـــــاصـل اخــــــرى مـن مــــــثل
ـركـزيـة واإلنــشـائـيـة األســواق ا
ــــــعـــــارض والــــــســــــيــــــارات وا
وشـــركــات الـــغـــذاء وتـــصـــنـــيع
احلـبــوب) ونـوه حـنـون الى ان
(الـــوزارة جنـــحت في عـــمـــلـــهــا
بــتــشــكـيـل غـرفــة عــمــلــيـات مع
جـــهـــاز األمن الـــوطــنـي ودائــرة
ــنـــــــظـــمــة لــرصــد ــة ا اجلـــر
حــاالت الـــتالعـب و اخملــالـــفــات
الـــتــجــاريـــة واإلقــتـــصــاديــة في
األسـواق) مـضيـفـاً انهـا (تـعمل
عـلى فــحص الـكــمـيــات الـواردة
لـلــسـلـة الـغــذائـيـة عــبـر تـدقـيق
ـشـاركة ـفـردات األسـاسيـة بـا ا
مع جلــان الـفــحص اخملــتــبـري
لـلـبـواخـر الـتي تـرد الى الـعراق

نافذ اجلنوبية).  عبر ا

صطنعة ودوافعها رأة ا لقضايا ا
وغاياتـها وطرق معـاجلتها عـملياً
رأة في ويـتـنـاول احملـور الرابـع ا
ــعـــاصــرين كـــتــابــات اجملـــددين ا
واحملور اخلـامس اإلعالم وقضـايا

رأة. ا
ــــــيـــــ ودعــــــا الــــــوزان (األكـــــاد
سـاهمة الـعلـمية والبـاحثـ إلى ا
ــــؤتـــمــــر مـن خالل أبــــحـــاث فـي ا
رصـيــنـة تـســلط الـضــوء عـلى أهم
ــرأة الـــتـــحــديـــات الـــتي تـــواجه ا

عاصرة). ا
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ــــؤتـــــمــــر وأشـــــار إلـى أن (إدارة ا
تـنـسق لـتـسـهـيل مـنح الـتـأشـيرات
لــلــبــاحــثـــ لــلــســفــر إلى تــركــيــا

ؤتمر). للمشاركة حضوريا في ا
ونــوه الـوزان (ألهــمــيـة اإلعالم في
ــؤتـــمــر ومــحــاوره الــتــعــريـف بــا
لـــــلـــــوصـــــول إلى أوسـع قـــــاعــــدة
ـــنــطـــقــة داعـــيــاً ـــيــة في ا أكــاد
وســـائـل اإلعالم لـــلـــمـــشـــاركـــة في
التـسـويق الـفـعـالي لـلمـؤتـمـر عـبر

الوسائط اخملتلفة).
من جـــهــتــهــا قــالـت نــائب رئــيس
الـلجـنة اإلعالمـيـة ماجـدة محـمود
إن (جلـنـتـهـا أنــهت اسـتـعـداداتـهـا
لتـقد خدماتـها اإلعالميـة لصالح
ؤتـمـرات القـادمة ـرأة وا مـؤتمـر ا
ــرحــلـة ــرتــقب تــنـظــيــمــهـا في ا ا

قبلة). ا محمد حنون
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ــديــر الــتـــنــفــيــذي الحتــاد أعـــلن ا
اجلــامـعـات األفـروآسـيـويـة أشـرف
الـــدرفـــيــلـى االســتـــعـــداد النــطالق
ؤتـمـر الـدولي "قـضـايا فـعـالـيـات ا
ــــعـــاصـــرة فـي كـــتـــابـــات ـــرأة ا ا
اجملـــددين.. الــتـــحــديـــات وآلــيــات
ــزمع انــعــقــاده في ــعــاجلــة" وا ا
ــــــدة من 25 إلى  26 تــــــشــــــرين ا
قبل في مدينة إسطنبول. الثاني ا
جاء ذلك في اجتماع عـقدته الهيئة
الـعـلـيـا للـمـؤتـمـر وشـارك فيه إلى
جـانب الـدرفـيـلي ورئـيس الـلـجـنة
التـنـظـيـمـية بـاالحتـاد عـبـد اجملـيد
اخملـالفي ورئــــــيس الــــــلـــــجـــــنـــــة
ــؤتـمـر عـبـد اإلعـالمـيـة لالحتـاد وا
الــــكـــر الــــوزان ونـــائـب رئـــيس
الـلجـنة اإلعالمـيـة ماجـدة محـمود

إضافةً إلى أعضاء اللجنة.
ـؤتـمـر احتـاد اجلـامـعات ويـنـظم ا
األفروآسيوية بالتعاون مع جامعة
مـحـمد اخلـامس بـالـربـاط واحتاد
ـرأة العـربيـة ومجـموعة قـيادات ا

أكوا للتكنولوجيا والتعليم.
ؤتـمر في مـحوره األول وينـاقش ا
ــــرأة في اإلسالم بــــ مــــكــــانــــة ا
الــتـنــظــيــر وإشــكـالــيــة الــتــفــعـيل
والــتـطــبــيق وفي احملــور الــثـاني
ـــــــرأة في حتـــــــقـــــــيـق األمن دور ا
الـــفــكـــري واجملـــتــمـــعي واحملــور
الـثـالث اسـتـراتـيـجـيـات الـتـصـدي
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الـنظـام الـتعـليـمي الـفاشل يـفضل عـقـاب الضـحيـة (الـطالب) كـنـتيـجة النـعدام أو
كتوب ي ا قصور الـرقابة االستباقـية وعدم متابعـة التطابق ب البـرنامج األكاد
ـعـنويـة وغـيـاب معـايـير اخـتـيار ـادية وا نـفـذ وعـدم جاهـزيـة البـنـية الـتـحـتيـة ا وا
القـيـادات اجلـامـعـيـة ومعـايـيـر تـأهـيل وتدريـب الهـيـئـات الـتـدريسـيـة وعـدم أهـلـية
األنشطة الـساندة لتـنتج جرياناً مـضطرباً لـلعمليـات وبيئة تعـليميـة محبطة لـلطلبة
رموق هن واجملتمع. النظام التعليمي ا صالح وا ولهـا أثر سلبي على أصحاب ا
ـقصـر (رئيس جـامـعة عـميـد رئـيس قسم تـدريـسي موظف) في أداء يعـاقب ا

ـهـمـة ويُـفـعل الـرقابـة االسـتـبـاقـيـة ويـحـرص عـلى الـتـنـفـيذ ا
ي ويــركـز عــلى االخــتــيـار الــســلــيم لــلـبــرنــامج األكــاد
ـعـيــاري لـلــقـيــادات اجلـامــعـيــة والـتــأهـيل والــتـدريب ا
ـستـمـر للـهيـئات الـتدريـسيـة وصـيانـة البـنيـة التـحتـية ا
ـنـتـظم لـلـعـمـلـيـات ـعـنـويـة لـضـمـان الـتـدفق ا ـاديـة وا ا
وجتنب االخـتناق خللق بيئة تعليمية محفزة للطلبة ولها

هن واجملتمع. صالح وا أثر إيجابي على أصحاب ا

يشهد الـعالم تطوراً متسـارعاً وتطبيـقاً متزايداً ألنـظمة الذكاء الـصناعي  في مختلف
اجملاالت وتعريفه : قدرة احلاسوب أو اآلآلت على محاكاة العقل البشري والتعلم من
األمـثــلـة والـتـجــارب والـتـعــرف عـلى األشـيــاء وأتـقـان الــلـغـة وأتـخــاذ الـقـرارات وحل
طـلوبة في وقـت هـارات ا ـعارف وا ـشكالت واجلـمع ب تـلك القدرات وأسـتنـتاج ا ا
ناهج ى هذا التطـورفي بلدان متحـضرة الى حدأستخـدامه في تعديل ا معيّن .لـقد 
عـرفة ثروة أجـيال الحتاكي رأي ظالمي الـدراسيـة عاماً بـعدعام بـأعتـبار أن العـلم وا
ا كان التعليم في مكان آخر طاولة متطرف والتـتنازل عن مصلحة وطنية ساميـة  ر
هنـا سأسكت قليال قمار يتـنافس على أموالـها  أميون اليـعرفون الزائـد من الناقص 
ن اليفسده الغرور تقديـراً  علق الرياضي عـلي الكعبي أحترامـاً وتقديراً  كمايقـول ا
وال يـنــتج الـغـرور إال مـن طـيش في الــرأي واليـطـيـش بـالـرأي إال ســوء في الـتــقـديـر
مشـكلـتنـا عويـصة ألنـنا مـسيـرتنـا شعـارها األحـتكـام إلى اجلهل  وهي مـغالـطة ألن
النظريـة خاطئة وأثبات صحتـها أكثر منها خـطأ لذلك اليسلم األفتراض إال خوف من

نحن بحـاجة الى بعض األمراض ال حاضـر ورعب في مجهـول 
ـال لــنــمــرض ولــكن لــنـصحُ و تــكف الــنــفس عن طــغــيــان ا
لذلك جعل الله أنبياء له من هذه األمراض وشهوة احلياة 
ـلح الذائب في يرسـلها الى الـدم األنسـاني مثـلهـا كمثل ا
الـبحـار ولوالهـا لتـعفـنت االرض وتعـنفت مـعهـا االنسـانية
واطن احلـالم بـأقـوالـهم ولم يـرأفـعـالهم سـاعـدالـله قلـب ا

ومثله مثل (حمد شابع فشك وحمود شابع صيت).
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الكسائي هو أبو احلسن عليّ بن حمزة الكوفي البغدادي .

وكان أحد أعالم النحوي اللغوي ومن قراّء مدينة السالم .
-2-

وكان قد اختاره الرشيد مُؤَدِبَاً لبعض ولده .
-3-

وجاء في األخبار :
ان الرشيد أشرف على الكسائي وهو ال يراه  

فقام الكسائي ليلبس نَعْلَه حلاجة يُريدُها  
أمون فوضعاها ب يديه   فابتدرها األم وا

فقبّل رأسيهما ويديهما  ثم أقسم عليهما أال يعاودا .
استكثر على نفسه أنْ يقدم نعله اليه أميران احدهما ولي عهد أبيه .
ركوز في األذهان أمون واألم يكشف عن العرف ا إنَّ ما صنعه ا

والقاضي باعظام االساتذه وإجاللهم وإبداء أقصى ألوان التواضع أمامهم.
بادرةٍ منهما دُونَ أي أمون واالم ذلك حينـما قدّما نعل مؤدبهـما  وقد جَـسَّدَ ا

ايعاز .
-4-

وح جلس الرشيد مجلسه قال :
أيُّ الناس أكرمُ خادماً ?

قالوا :
ؤمن أعزه الله  أمير ا

قال :
أمون   بل الكسائي يخدمه األم وا

ثم قص عليهم اخلبر 
أقول :

أين نحن اليوم من هذه اآلداب واألعراف ?
ومع االسف الشديد نقول :

إنّ الذين يُكرمون اساتذتهم ويتعاملون معهم بإعظامٍ وإجالل ليسوا بكثيرين ..!!
ومن احملزن للغاية :

إنّ بعـضهم ال يتردد في االساءة الى اساتَذَتِه ويـواجههم بألوان مِن االعتداءات 
وصل بعضها أخيرا الى حَدّ ازهاق األرواح ..!!

وعـــلى اآلداب الـــسـالم اذا اســتـــهـــان الـــطـــالـبُ بـــحـــرمــة
اساتذته..!!

ـوازين االخالقية اننـا نشـدّد على أهمـية احلفـاظ على ا
بعيداً عن كل ألوان االختراق .

أثور : وال بُدَّ ان ال ننسى القول ا
(من علّمني حرفا صيّرني له عبدا) 

زينب عـصام اخلزعلي فـتاة عراقـية تبـلغ من العمر 15 ربيـعا استشـهدت قبل يوم
تـواجده في الـعراق في منـطقة أثـر اصابتـها بـطلق ناري مـن قبل القـوات االميركـيه ا
نطـقه أنها لم تـكن احلالة األولى بل إنهم واطـن من سكنـة ا ابي غريب  ويتـحدث ا
تضرروا كثـيرا من تواجد القوات االميركيه  وانشـاء موقع للرمايه بالقرب من بيوتهم
ـنـاطق يـثـيـر الـذعــر لـلـعـوائل اآلمـنـة عـلـمـا بـأنه اليـجــوز تـواجـد مـواقع لـلـرمي قـرب ا
ن تنـادي فنـحن شعب مـحتل ـا تسـببه من أضـرار باالرواح ولـكن الحيـاة  الـسكـنيه 
ويجب علينا الرضوخ للمحتل والسكوت  يسجن الفالح في بيوتهم من الساعه 7
 إلى 11 صـباحـا خوفـا من اصابـتـهم بطـلق ناري من مـوقع الـرمايـة األميـركي علـما
ـتـهن ابـنـاءهـا الزراعـة وتـربـيـة احلـيـوانـات التي لـم تسـلم من بـأنـها مـنـطـقه زراعـيه 
نـطقـه منـذ عام كـامل يـعاني اهل مـنـطقه ابي العـيـارات النـاريـة حسب شـهادة اهـل ا
غريب من هـذه احلـالة وقـدمـوا عدة شـكاوي لـلـجهـات اخملـتصـة دون استـجـابة الـيوم

زيــنب ذهـبت ضـحـيــة الـرمي األمـريـكـي وغـدا هـدى وبـعـدهـا
ـا الـسـكـوت عـلى الـتـجـاوزات حلـد اآلن حـنـان والنـعـرف 
اذا لم تكن لـكم السـلطه داخل بلـدكم فأعـلنـوها لـلمأل بأن
الـعـراق أصـبح واليـة تـابـعـة المــيـركـا ولـهـا احلق في قـتل

أبناءه ببرودة دم وال تدعوا بأنكم أسياد في بلدكم .
اجلنة والرضوان للفقيدة والصبر والسلوان لذويها .

فديتكَ من ثائرٍ في الكفاح ..
تضمـدُ بالثورة نزفَ اجلراح.. ننـاشد ضمائر الشرفاء من
قــادة اجلــيـش  وقــادة جــهــاز مــكــافــحــة األرهــاب الــنــأي
بـأنفـسهم عـن الطـبقـة السـياسـيـة الفـاسدة ..!?الـتاريخ لن
يرحم ..كـونوا في خـانة الـشعب الـعراقي اجلـريح يا قادة
اجلـيش ..!!?ألـلهـم أني بلـغت فـأشهـد.. ومـا على الـرسول

أال البالغ..
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ؤهـل وذوي اخلـبرة لـتقد ديـرية الـعامـة للتـسلـيح والتـجهـيز بدعـوة مقـدمي العـطاءات ا يـسر وزارة الـدفاع / ا
عطاءتهم لتجهيز األتي:

wHL¼  ö−F  WOÞUO²Š« œ«u

مع مالحظة ما يلي :
ديرية العـامة للتسليح ؤهل والراغبـ في احلصول على معلـومات إضافية االتصـال با ١- على مقدمي العـطاء ا
ــــــيل والــــــتــــــجـــــهــــــيــــــز من االحــــــد إلـى اخلـــــمــــــيـس من الــــــســــــاعـــــة  ٩٠٠ إلـى الــــــســـــاعــــــة ١٥٠٠ وعــــــلى اال

قدمي العطاءات. DGAS.MOD@ucidn.iraqi-mod.org وكما موضحة في التعليمات 
صادف ٢٠٢٢/٩/١ ولغاية الساعة ١٢٠٠ من يوم ناقصة                          أعتبارا من يوم اخلميس ا ٢- إعالن ا

صادف ٢٠٢٢/٩/٢٩. اخلميس ا
هتم شراء وثائق العطاء بعد تقد طلب حتريري (كتاب رسمي) معنون الى وزارة ٣- بإمكان مقدمي العطاءات ا
ديـرية العامة للتسليح والتجهيز وبعد دفع قيـمة البيع البالغة (٢٠٠٫٠٠٠ دينار فقط مئتا ألف دينار) لقاء الدفاع/ا

وصل شراء.
ناقصة تسليم عطاءاتـهم على العنوان اآلتي (وزارة الدفاع / بغداد - كرادة مر ٤- بأمكان الراغب باالشتراك بـا
صادف قرب جسـر اجلمـهوريـة ) واعتـباراً من يـوم اخلميس ٢٠٢٢/٩/١ ولـغايـة السـاعة ١٢٠٠ من يـوم اخلمـيس ا
ـدة الزمنيـة أعاله مع العـرض فتح العـطاءات بحضـور مقدمي ـتاخرة في ا ٢٠٢٢/٩/٢٩  وسـيتم رفض الـعطاءات ا
ثليهم الراغـب في احلضور في العنوان التالـي: ( وزارة الدفاع / بغداد - كرادة مر - قرب جسر العطاءات أو 

صادف ٢٠٢٢/٩/٢٩. اجلمهورية) في الساعة ١٣٠٠ من يوم اخلميس ا
ية. واصفات القياسية العا ا يضمن ا نشأ:  ٥- ا

قـدمة للعـطاء ( في حال كـون الشركـة من الشركـات احملليـة ) من التجـار الرئيـس وان تكون ٦- ان تـكون الشـركة ا
ـنشأ من الـسفارة نشـأ صادرة بـاسم الشركـة حصرآ ولـلوزارة صالحـية التـأكد من صـحة صدور شـهادة ا شهـادة ا

نشأ. العراقية في بلد ا
٧- تقـد التـأمينـات األوليـة من قبل مـقدم الـعطـاء بنـسبة (٣ %) من الـكلـفة الـتخـميـنية عـلى شكـل صك مصدق أو
ديرية ركزي العراقي وألمر وزارة الدفاع / ا خطاب ضمان صادر من مصرف حكومي أو مصرف معتمد من البنك ا
ـصدري خـطـابات ـنـاقصـة عـلى أن تـثبت الـعـناويـن الوظـيـفيـة  الـعامـة لـلتـسـلـيح والتـجـهيـز يـذكر فـيه اسم ورقم ا

دة ستة اشهر . الضمان وان يكون نافذآ 
٨- تقد التأمينات النهائية على شكل خطاب ضمان حسن التنفيذ للعقد بنسبة (٥ %) من قيمة العقد بعد التبليغ
بكتاب اإلحالة وقبل توقيع العقد وان ال يكون خطاب الضمان مشروط ويدفع ح الطلب وان يكون خطاب الضمان

ركزي العراقي. صادر من مصرف حكومي أو مصرف معتمد من البنك ا
انعة ٩- يقدم مقدم العطاء من الشركات العراقية واألجنبية التي لديها مكتب تمثيل أو فرع في العراق كتاب عدم 
ناقصة صادر من الهيـئة العامة للضرائب يكون معنـون إلى وزارة الدفاع مع تأييد منحه الهوية من االشتراك في ا

الضريبية والرقم الضريبي ويلتزم بجلب براءة ذمته عند االحالة .
ـناقصة عند نكوله عن توقـيع العقد بعد التبليغ ن حتال إليه ا ١٠ - يحق للطرف األول مصادرة الـتأمينات األولية 
ناقـصة ورفض التـصحيح على بـكتاب اإلحـالة أو عند سـحب مقدم الـعطاء لـعطائه خالل فـترة نفاذيـته وبعد غـلق ا
نصوص عليها في أخطائه احلسابية في العطاء وانعكاسها على قرار اإلحالة وسيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية ا

تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤.
١١- تقد براءة ذمة صادرة من دائرة التقاعد والـضمان االجتماعي للشركات العراقية واألجنبية التي لديها مكتب

تمثيل او فرع في العراق.
١٢- يتم استـيفاء رسم الطابع بـنسبة (٠٫٠٠٣) ثالثـة باأللف من قيمة الـعقد وبعـملة العقـد وفق قانون رسم الطابع
رقم (٧١) لسنة ٢٠١٢ ووفقاً لألصول ولـرسم العدلي البالغ (٠٫٠٠١) واحد باأللف من قيمة العقد على أن ال يزيد عن

(١٠٫٠٠٠) عشرة آالف دينار وحسب قانون الرسوم العدلية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ .
نـاقصـات بصـورة مـباشـرة اوغيـر مبـاشرة مع نـتـسبي دوائـر الدولـة والقـطاع الـعـام االشتـراك في ا ١٣- ال يجـوز 

مراعاة إحكام التشريعات النافذة.
الية لها آلخر سنت كحد ادني ضمن أوراق الشركة. ١٤- تقدم الشركات البيانات ا

وقف القانوني دقق أو جمعـية احملاسب يؤيد سالمة ا ١٥- تلتزم الشركات بجلب تأييـد من نقابة احملاسب وا
لـلمحاسب الـذي يقدم احلسـابات اخلتاميـة ضمن أوراق الشركـة آلخر سنت لـلشركات احملـلية والشركـات االجنبية

التي لديها مكتب تمثيل او فروع في العراق .
 ١٦-  تـدوين اسعـار فقـرات استـمارات الـعطـاءات (القـسم الرابع والـقسم الـسادس) ومـبلـغه االجمـالي ويعـول على
دون رقما كمـا يعول على سعـر الوحدة في حالة عـدم صحة مبلغ دون كتابة في حـال اختالفه عن السعـر ا السعـر ا
الـفقرة واذا وردت فـقرة او فقرات لم يـدون السعر ازائـها ففي هذه احلـالة تعد كـلفة تلك الـفقرة او الفـقرات وبحدود
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دونة ازائها مشمولة بالسعراالجمالي للعطاء. الكميات ا
ثبت في العطـاء عنوانآ رسمـيا للمراسالت والـتبليغات وعـلى الشركة اإلبالغ بكل ١٧- يتم اعتـماد عنوان الشركـة ا

تغيير يطرأ على هذا العنوان خالل مدة (٧) ايام من تاريخ حصوله .
∫ qO¼Q² « dO¹UF  ≠±∏ 
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عـنيـة مع تـضمـينـها ـنجـزة معـززة بتـأيـيد جـهات الـتـعاقـد ا مـاثلـة ا ١٩- تـلتـزم الشـركة بـتـقد قـائمـة بـاألعمـال ا
مستوى التنفيذ وكونها مطابقة للمناقصة .

ـوجب قانون حتـصيل الديون ٢٠- في حـالة حتقق ديون بـذمة الطـرف الثاني يحق لـلطرف األول حتـصيل الديون 
احلكومية العراقية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧ .

ـرقم (١١٣) لسـنة ١٩٨٢ وتـعديالته ٢١- الـعقـد خاضع جلـميع الـقوانـ النـافذة بـضمـنهـا قانـون الضـريبـة الدخل ا
وتعليماته.

وجب القوان النافذة. فروضة  ناقصة كافة الضرائب والرسوم ا ٢٢- يتحمل من ترسو عليه ا
ناقصة, ناقصة اجور النشر واالعالن آلخر إعالن عن ا ٢٣- يتحمل من ترسو عليه ا

فوض واصحـاب الشركة استناداً ٢٤- تلتزم الـشركات العراقيـة بتقد ما يثبـت حجب البطاقة التـموينية للـمدير ا
لكتاب األمانة العامة جمللس الوزراء العدد : س ل ٢٢٥٤٣/٣/٧/١ في ٢٠١١/١١/٢٣ .

ناقصة او اجراء اي تعديل عليها . قدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق ا ٢٥- اليجوز 
٢٦- في حالـة اشتراك اكثـر من مناقص في تقـد عطاء واحد لـتنفيـذ العقد تـكون مسؤلـيتهم تضـامنية تكـافلية في

شاركة مصادق عليه اصوليآ مع العطاء . ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد ا
ـناقصـة فقط دون تعـويض مقدمي ناقـصة فـسوف يتم اعـادة ثمن شراء الـوثائق اخلاصـة با  ٢٧- في حـالة الغـاء ا

العطاءات .
ناقصة الواحدة . دير مفوض الكثر من شركة تقد اكثر من عطاء واحد في ا ٢٨- اليجوز 

٢٩- ان الدائرة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .
٣٠- في حالة مـصادفة تاريخ الغلق عطلة رسمية فيكون تـاريخ الغلق اليوم الذي يلي العطلة والذي يكون فيه دوام

رسمي .
٣١- صـنـدوق العـطـاءات مفـتوح طـيـلة فـترة اإلعالن وخالل أيـام الـدوام الرسـمي (من الـساعـة ٩٠٠ ولغـايـة السـاعة

.(١٤٠٠
رقم (٤٨) لـسنـة ٢٠١٨ تلـتزم الـشركـات األجنـبيـة بتـقد تـعهـدا بعـدم وجود  ٣٢- اسـتـنادآ لـقرار مـجلس الـوزراء ا
ـؤسسات العراقيـة خالل مدة ال تزيد (٣٠) ثالثون يوما من تـاريخ التبليغ بقرار مـطالبة مالية غـير محسومة جتاه ا
اإلحالة على أن يكون إجراء التسويـة شرطا إلصدار قرار اإلحالة وبخالفه يتم اسـتبعاده وفي حالة وجود مطالبات
تتعهد الشركات األجنبية باالتفاق بالقيام بتسوية رضائية وفقآ التفاقية نادي باريس أو وفقآ لقرار مجلس الوزراء
رقم (١٨) لسـنة ٢٠١٤ أو شطب الدين كـليا خالل مـدة ال تزيد عن (٣٠) ثالثون يـوما من تاريخ الـتبليغ بـقرار اإلحالة
عـلى شـرط أن يكـون إجراء الـتـسويـة شـرطا إلصـدار قرار اإلحـالـة وبخالف ذلك يـتم اسـتبـعـادها وتـتعـهـد الشـركات
األجنـبيـة بعـدم إجراء إي مـطالـبة قـضائيـة أو إدارية عـلى إي مديـونيـة بحق اجلـانب العـراقي بعـد اإلحالـة بصورة

مباشرة أو غير مباشرة من خالل البيع أو التنازل للغير عن جزء أو كل الدين بصفة رضائية قضائية .
وجب كـتاب ـناقـصة () وثـيقـة بالـلغـة العـربيـة  رفـقة مع ا  ٣٣- تـقوم الـشركـة باالطالع عـلى الـوثائق الـقيـاسيـة ا

وزارة التخطيط العدد/ ٢٧١٣١  في ٢٠١٦/١٢/٢٢ مع قرص (CD) الغراض توضيحية .
www.mod.mil.iq :وقع االلكتروني لوزارة الدفاع كن زيارة ا علومات   ٢٤- للمزيد من ا

لإلجابة على استفساراتكم يرجى مراسلتنا على البريد االلكتروني
DGAS.MOD@ucidn.iraqi-mod.org

ـادة (١٨ - ثـانـيـا) من قانـون الـدعم الـطـاريء لالمن الـغذائي × تـلـتـزم وزارتـنا فـيـا مـا يـخص التـمـويل ومـضـمون ا
والتنمية.
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بـاشرة ـعدل فـقد تـقـرر االعالن عن ا ـادة (٥٠) مكـرر  من قـانون الـتسـجـيل العـقاري رقم (٤٠) لـسـنة ١٩٧١ ا تـنفـيذا الحـكـام البـند (١) من ا
ـلكية او اية ذكور فـعلى من يدعي ا ادة  (٤٥) من الـقانون ا بـينة ادناه وفـقا الحكام الـفقرة (٢) من ا بـاجراء التسـجيل اجملدد للـعقارات  ا
حقـوق عقاريـة في هذه الـعقـارات تقـد ما لـديه من بيـانات الى هـذه الدائـرة خالل مدة ثالثـ يومـا من تاريخ نـشر االعالن واحلـضور في
ـختلـف وسائل االثـبات عـند اجراء مـوقع العـقار الـساعـة العـاشرة من صـباح الـيوم التـالي النـتهاء مـدة هذا االعالن وذلـك الثبـات ادعائه 

لكية وبحضور اجملاورين الذين تقرر اللجنة حضورهم  وقعي على العقار من قبل جلنة تثبيت ا الكشف ا
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تسلسل العقار

٥٩٣ / قادرية

جنس العقار

عرصة

مساحة العقار

٢/ دو +
٧/ اولك +
٨٢ م٢

تصرف وتابعيه الك وا اسم ا

مديرية بلدية العمارة

حدود العقار

شرقا/ طريق عام
شماال / غير مسجل
غربا/ نهر دجلة
جنوبا / غير مسجل
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تـتبع لتـاريخ البلـدان  يجدهـا خليط غـير متـجانس  يجـمع الغث والسـم  األصيل ا
ـمــتـلىء والـفـارغ  كـثـيـر االنـتـصـارات والـهـزائم  ذات واحلـديث  الـغـني والـفـقـيـر  ا
نفتح دعي  ا تصـدي وا متـدة ومقطوعهـا  مترامي االطراف وصغـيرها  ا الساللة ا
قومات واحملجوبة عنه . والباحث في تاريخ ُنحسر  من يجمع ا ـتمدد وا نكفئ   ا وا
ـتـد مـترام مـتـصـد منـفـتح  فـالـعراق وطن تـلىء  الـعـراق يـجده أصـيل سـمـ غـني 
ـتـدة  تـاريخـه سلـسـلـة انـتـصارات  أرضـه خصب  الـكـرامـات جـمـيعـاً  حـضـارته 
ومـاؤه عـذب  ورجـاله شـجـاعـة واقـدام وبـطـوالت  بـ ربـوعه نـشـأة وتـرعـرت رجـاالت
يدان والشجـاعة والعلم والفقاهة والدين  حوت أرضه االجساد الطاهرة ألئمة أطهار ا
ا وأنـبيـاء وأوصيـاء واصـحاب الـكرامـات  تـآمر عـليه الـقاص والـدان  حـسداً وغـيظـاً 
اء ونـبـعه دافق  ينـهزم رُزق فيه ومـا كُـرم به  يشح اخلـير وأرضـه مخـضرة  يـجف ا
الولـدان ورجاله متـصدية  تـستورد الـبلدان رجـاالت العلم وعـلماؤه يـنتشـرون في بقاع
تدة  أسس العراق لدولة مدنية دستورية سنة وائـد ومائدته عامرة  االرض  تقحط ا
1921يـوم كـانت الـبـلدان الـعـربـيـة راكعـة لـلـمـحـتل  عـرف الدسـتـور واجملـلس الـنـيابي
ان  حـيث كان الغـالب من شعـوب البـلدان العـربية ال واحلكـومة احلائـزة على ثـقة البـر
يفك رموز الكلمات وال يعرف تركيب اجلمل والعبارات . نعم تآمر على حكمه االشقاء 
واطاح بـدستـوريته العـمالء  وانقلـب على اركان مـدنيته عـسكـر أُجراء  فحـولوا الدائم
ـنتـخب من اجملـالس الى  معـ منـتـقى ونقـلوا الـشرعـية من الـدسـاتيـر الى مؤقت  وا
طـالبة بـالتـصحيح الدستـورية الى الالشـرعيـة االنقالبيـة  وبعـد أن كانت الـتظاهـرات ا
سـيـرات  تـؤيـد االسـتبـدادات والـتـقـيـيدات والـشـمـولـيات  جتـوب الـشـوارع  صـارت ا
ـوت يالحق من يـخرج عـنه أو يـغـرد خـارجه  وبـعد أن فـتـحول الـشـعب قـطـيع تـابع  ا
ـسلـوبة  راح يـجوب كان اجلـيش سور الـوطن  الذائـد العـنيـد عن العـروبة وارضـها ا
البلدان بحـثاً عن العدوان  فمرة اجلارة ايران  وثـانية الشقيقة الـكويت  وثالثة تهديد
ووعـيـد من ال يـؤيـد الـتـوجـهـات والـنـزوات  حـتى راح الـوطن وارضه مـرهـونـة لـلـمـحـتل

واالرهاب ومن ظل يعيش عقدة السيد والعراق حر معافى .
Â“Uł œUI²Ž«

نـعم تـقــدم االخـر والــعـراق يـقف حــيث هـو  شُــيـد من كـان يــتـطـلـع الى بـغـداد غــابـطـاً
وحـاسـداً ومتـمـنـياً  والـعـراق يـجتـر الـعمـران  تـقـدم من اتـخذ من الـصـفـوف اخللـفـية
مجـلـسـاً له والعـراق تـخلف  وتـكـالب الـشقـيق واجلـار والصـديق عـلى الـكبـيـر اجلريح
االسير الكـسير  العتـقاده اجلازم أن ال مقام لـه والعراق قائم  لكـن العراق يبقى حي
وإن ظن البـعض أنه رحل  فـركونه الى الـسـكيـنة لـيس االولى  والـتآمـر عـليه لن يـكون
تطـلع . فتـاريخ العراق احتالالت االخـير  فكل قوي مـقوّم متنـعم  محسود يـغيض ا
وانكـسارات وفـوضى واضطـرابات وف  لـكن العـاقبـة انتصـارات وحتريـرات وبناءات
غول وفارس والـعثمانيـون ثم االجنليز  واخلاتـمة حترير ودستور وتشييدات  احـتله ا
وبنـاء وتـصدر وتـصـدي  ومن راهن على مـوت الـكبـيـر فلـيـقرأ الـتـاريخ بعـيـنة فـاحـصة
وت  فـذكرى بـاحثـة عن احلـقيـقة  فـعراق فـيه علي واحلـسـ (علـيهـما الـسالم ) لن 
ـصـلح قبـل ايام مـعـدودات مـضت  مألت أخـبـارها الـدنـيـا وشـغلت أربـعـيـنـية اخلـالـد ا
ـعــتم عـلى طـيـبـاته الـى الـواجـهـة من بـوابـة الـكـرم الـنــاس  حـتى انـهـا اعـادت اخـبـار ا
وحـسـن الـضــيـافــة والـتــدبـيــر   وإن حـرص االعالم عــلى جتــاهـلــهـا بــحـجــة الـراحــلـة
الـبريـطانـية . لـقد خـرج العـراق منـذ سنـوات من قـائمـة الكـرامات والـتمـيزات  فـأعادته
الـذكـرى اخلـالـدة الى الـواجـهـة  إذ دخل مـوســوعـة گـيـنـز لالرقـام الـقـيـاسـيـة في كـون
الـزيـارة االربعـيـنـية اكـبـر جتمـع بشـري سـلمـي  كمـا دخل قـائـمة الـيـونسـكـو من بـوابة
الكـرم واجلود  إذ كـانت مائـدة احملـتفى بـذكراه األكـبر في الـعالم  وبـالقـطع أن شعب
ثل هذا الكـرامات يبقى حـي وأن حُرص على قتـله  واذا كانت اجلراحات حاباه اللـه 
قد اثخنته طـعناً وغدراً وتآمـراً  فالقادمات من االيام كـفيالت باعادته متـقدماً متصدراً

تجدد. منصورا  فقد غاب من تآمر عليه سابقاً وظل هو احلي ا
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ان شـعـبـان بـدا لـنـا فـقـيـهـاً تـقـدمي
ــقــدار مـا هــو مــحـاور حــداثـويــاً 
فــارس عــنــيــد لـرجـل دين مــحــكـوم
رجـعيـاته ونشـأته األولى وتراكم
ـؤثـرات الـتـي عـاشهـا فـي الـبـيـئة ا
غـيـر الـنـاطـقـة واعـني بـهـا احلوزة

التقليدية. 
اســــمـــحـــوا لي ان أحــــيي اجلـــهـــد
اخلالق للمفكر الكـبير الدكتور عبد
احلـسـ شـعـبـان الـذي اكـد مـقـولـة
تـــومــــاس بــــارتــــولـــ (دون كــــتب
سـيــصـبح االلـه صـامــتـاً والــعـدالـة
سـاكــنــة وســتــتــوقف الــفــلــســفـات
والعلـوم وستصبح الـرسائل غبية
وكل االشيـاء سـتحـدث في الظالم).
نبر الى مؤتمر أو وادعو من هذا ا
مــــلـــتــــقى لــــلـــحــــوار بـــ األديـــان
عتقدات واالفـكار تنهي الوضع وا
االغــــــتـــــــرابي الـــــــذي تــــــواجـــــــهه
مجتمعاتـنا  والسيما ما يتصل أو
يرتبط بجوهر كل مـنها مستوح
ـيـة اهــدافـهــا وطـبـيــعـتــهـا االكــاد
واألخـالقــيـــة  من خالصــات وردت
في ثـنـايــا كـتـاب (دين الــعـقل وفـقه

وفق.  الواقع) والله ا

{ مـداخـلــة ألـقـيـت في نـدوة مــنـتـدى الــفـكـر
العربي في عمان أواخر حزيران 2022  

الـــقــول ان (صـــديق كل مـــرء عـــقــله
وعدوه جهله).

ــشـروع جـريــئـاً بـحــكم كـثـرة كـان ا
اخملـتلـفات وعمـق األزمة الـنفـسية 
لـكن شـعـبـان تـرك الـهـامـش وجتول
ــ  كـمــا يـقــال  مـســتـثــمـراً في ا
حــبالً ســريـاً غــيــر مــنـظــور يــربـطه
بــاحلــســني  في اجــواء صــداقــيــة
وعائـليـة ومديـنيـة ووطنـية . وبذلك
فـهـو يــؤسس مـنـطــلـقـات جنـاح اي
حـوار أو مــنـاظـرة مــنـتـجــة لـكـشف
احلقـائق  حتى ان كـانت ذات صلة

قدس. با
V¹cN² « ‰ULł

وفي زيارة رافقت فيها االستاذ عبد
احلس شعـبان الى النجف وقفت
على حـميـمية الـصداقـة التي جتمع
احملاور بـاحملاور وجـمال الـتهذيب
الذي تنطوي عليه روحية رجل دين
مـتـبسط مـتـفـاعل غيـر مـتوجس وال
ـانع في الـولـوج الى الـعـقـد الـتي
تـواجه جتـربـة يـعيـشـهـا في مـحيط
مــــنـــقــــسم حــــتـى أزاء الـــفــــتـــاوى
الــفـــقــهـــيــة ذات الـــصــلــة بـــالــدين

واحلياة والطائفة.
ورأيت أيــضــاً االســتــعــداد الـكــامن
لــدى كــلــيــهــمــا لــلــمــراجــعــة وعـدم
التشـكيك بالـنوايا. ومع ان شـعباناً

لهذا الشأن حجم اخلسائر البشرية
ــــاديـــة الــــنــــاجـــمــــة عن بــــعض وا
ـنـاسـبـات الــفـتـاوى الـتي صـدرت 
واجــواء مـــلــبــدة أو مــلــتــبــســة في
قابل احلقب العراقية اخملتلفة وبا
كـــمـــيــة الـــهـــدر الـــزمـــني وضـــيــاع
الفرص ازاء انعدام االستعداد لدى
االطراف األخـرى ألي امكـانيـة على
احلـوار أو االلـتـقـاء أو مـجـرد بحث

صيرية. القضايا االجتماعية ا
فكر الكبير وتكمن أهمية مشـروع ا
راجـعـة انه فتح شـعبـان في هـذه ا
كـوة في بـيـئـة ال أمل فـيـهـا بـنـهـايـة
الــــنـــفـق وبــــرغم تــــبــــدل االحـــوال
وتـوالي االنـقالبـات  فـان القـطـعـية
ظلت قائمـة والعداء ظل مسـتحكماً
وخصـوصاً ب من يـندرجون حتت
ــدنــيـــة و مــلــحـــقــاتــهــا مــســـمى ا
والــديــنــيــة وتـوابــعــهــا في عــصـر
مــتــســارع شــهـد حتــوالت ثــقــافــيـة
الحــــصـــــر لــــهـــــا . وأزعم ان قــــدرة
شعبان الفكرية واتساع نظرته ازاء
احلـــيـــاة كـــانت احـــد عــوامـل هــذا
شروع الذي يؤمن  على حد قوله ا
ان بجعل االختالف اداة تـفكير وا
بــحق الــتــنـــوع واحلق في الــتــدين
وعـدم الـتـجـاوز عـلى الـديـن وحـرية
االخـتـيـار وهـو ينـطـلق في ذلك من

ـفـكــر الـدكـتــور شـعـبـان ويـطــرح ا
رؤى وقــضـايــا اشـكــالــيـة لــلـفــقـيه
عروف أحمد احلـسني البـغدادي ا
بـتـغريـداته اخلـارجـة عن الـسرب 
عـــبــر حــوار يـــنــطــوي عـــلى عــمق
ــان بـثــقـافـة واحـاطــة شـامــلـة وا
االخـــتالف والـــتــنـــوع والــتـــكــافــؤ
ـرجـعـيـات. ويـبـدو لي انه جنح وا
في ازالة كثيـر من تراكمات مراحل
سـابـقـة اتسـمت بـالـقطـعـية الـتـامة
والـعـدائـيـة احـيـانـاً بـحـيث تـعذر
بسببـها الوصول الى نقـطة التقاء
وسط أو مـــشــتـــركـــات تــؤدي الى
غايات انسانية وثقافية  والسيما
ــصــيــر وطن تــلك الــتـي تــتــصل 
ــراقــبـون وأهــداف أمــة . ويــدرك ا

اسـتـكـمـاالً لكـتـابه (االمـام احلـسني
الـــــبـــــغــــدادي  – مـــــقـــــاربـــــات في
ســسـيــولـوجــيـا الــدين والــتـدين –
فكر التاريخ والسياسة) يواصل ا
الــدكــتــور عــبــد احلــســ شــعــبـان
عرفي الـعلمي التقاربي مشروعه ا
بــاصـدار كــتــاب (دين الــعـقـل وفـقه
الواقع) متضمناً مناظرات مع احد
فـــقــهـــاء الــنـــجف واركـــان حــوزاته

الدينية.
ــنــاظــرات بــيــئـة وتــخــتــرق هــذه ا
محلـية تتـسم بالكتـمان والتوجس
سـواء بـدروسـهـا ومــنـطـلـقـاتـهـا او
بــهــوامش االجــتــهــاد في الــشـؤون
الــعـامــة غـيــر الـفــقـهــيـة والســيـمـا

السياسية منها.

شـرح في مـقدمـة الـكتـاب الـذي هو
شـتركات التي موضوع نـدوتنا  ا
جـعلـته قـريـباً الى احلـسـني فاني
ـفـكـر الـكـبـيـر يـتـعامل أضـيف ان ا
ـنـطق الـعـفـو ومـروءة الـنـسـيان
ا يـضفي عـليه صـفة رسـولية او

رسالية نادرة . 
فـــقــد قـــرأنـــا أوعــايـــشــنـــا مـــعــظم
احلــــــوارات بــــــ الــــــنــــــقــــــائض
فوجـدناها جتـري في غرف مظـلمة
أو تــــكـــون احـــاديـــة  ولـــذلك فـــان
فـرص الدفـاع والتـفاعل وااليـضاح
تــتـهــاوى وتـنــعـدم وبــالـتــالي فـان
اخملــــــرجــــــات ودواعـي الــــــنــــــقـــــد
ـالحــظـــة تـــتالشـى ثم تـــنـــعــدم وا
بالـتالي اخملـرجات ودواعي الـنقد
ومــحـــاوالت االســتــقــطــاب وهــنــا
يـسـتـحـضـرني قـول جـبـران خـلـيل
جــبــران (الـنــاس صــنــفــان صـادق

وت وكاذب كاحلياة). كا
في كـــــتـــــاب (دين الـــــعـــــقل وفـــــقه
الـــــــواقـع) يــــــــوظف الــــــــتــــــــاريخ
واجلــغـرافــيـا النــتـزاع مــعـلــومـات
وحـقـائق مـجـهـولـة في الـعـديـد من
وجهـات النـظر واالجـتهـادات التي
غـالـبـاً ما  الـتـضـليل بـشـأنـها آو
جــرى اسـتــخـدامــهـا بــحـجج غــيـر
مـنطـقيـة في الهـجوم عـلى اآلخر .

ـــــــنــــــظــــــمــــــات مـن الــــــســــــوق أمــــــام ا
الـصغيرة).ولـضمان تـاكيد هذه الـنظرية
اجلـديدة في االدارة عرض الـكاتبان ست
قـوى يعـتقد انـها تـهدد اإلدارة احلـالية 
وجتــــعـل من(االدارة بــــدون ادارة) أمــــرا
هـذه ــمـارســة ــكـنــا في الــتـطــبــيق وا
ـعلومات قوة ا الـقوى هي:قوة الـعمالء 
قــــوة الــــســـوق ــــســــتــــثــــمــــريـن قــــوة ا
قــــوة الــــبـــســــاطــــة وقـــوة ـــيــــة الــــعــــا

القيادة.وفيما يلي عرض لهذه القوى:
قـوة الـعمالء : االهـتـمـام بالـعـمالء تـمثل
رغم وجــود تـعـارض بـ ثـقــافـة جـديـدة
ديـــــــرين ينبع قـوة العمالء وقـــــــــوة ا
من الـتكاليف الـعـــــــــالية الـتي تفرضها
ــديـريـن عــــــــــلى طــبـيــعــة الــوسـطــاء ا
ولهـذا حتم الـتخلص من خـدمة الـعمـيل 
االدارة الــوظـــيــفــيـــة والــتـــخـــــــلص من
االنـشطـة الداخلـية التـي ال تضيف قـيمة
وال تــســـتــجـــيب بــســـرعــة لـــرغــــــــبــات

العمالء.
حـيث ـعـلـومـات: هي قـوة فـاعـلـة ?قـوة ا
عـلومـات حتل محل بـدأت تكـنولـوجيـا ا
الـعـنصـر الـبشـري الـقائم بـدور الـوسيط
ـنـتج او اخلـدمة بـ الـعـميـل ومقـدمي ا
ـســتـثـمــرين: هـذه ــديـرين. قــوة ا دون ا
الـقوة تـؤكد عـلى اهمـية وشـرعيـة حمـلة
االســهم وعـــدم شــرعـــيــة احلــفـــاظ عــلى

طلوب منهم. ديرين الذين اليؤدون ا ا
ـيـة: وهي قـوة حتـرير قـوة الـسـوق الـعا
ـيـة.قـوة الـبـسـاطـة: تـهدف الـسـوق الـعـا
قـوة البساطة التخلص من التعقيد الذي
يـجـعل االدارة اكـثـر تـكـلـفـة واقل سـرعة.
قـوة الـقــيـادة:وهي الـقـوة االخـيـرة الـتي
تــهــدد االدارة وذلك بـســبب قــوة الــقـادة
ـــنــــظــــمـــات دون وقـــدرتــــهم فـي ادارة ا
احلـاجة الى مستويات ادارية كبيرة فقد
كـانت االدارة الـعلـيا تـعـتمـد على االدارة
ـعـلــومـات ولـكن الـوســطى في مـدهــا بـا
الـــــقــــادة اجلـــــدد يــــرون هــــذا الـــــشــــكل

البيروقراطي معقد ومعوق للعمل.
ورغم اهـمـية هـذه الـقوى كـمتـغـيرات في
مــحـيـط االعـمــال  لــكن يــجب عــلى هـذه
الـقوى ان تـتـوحد لـتضـمن جناح(االدارة
بـدون ادارة)ولـكن حلد اآلن لم يـقـدم أحد

الـتي تـتـجـنب الـتعـقـيـد وتـسـعى نـحو
البساطة ووضوح الرؤية).
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ـعــروف اداريـا ان هــيـكل أي مـنــظـمـة ا
اعــــمــــال يــــقــــسم إلـى ثالثــــة أقــــســــام
فـإذا هي:اإلدارة واإلنــتــاج والـتــســويق
نـظـرنـا إلى قـطـاع اإلنـتـاج فـسـنجـد أنه
ـنـظـمـة اإلنـتـاجـية كـلـمـا زادت قـدرات ا
زادت مـصادر قوتهـا فأي شيء يصرف
وقـطـاع في هـذا الـقـطـاع هـو اسـتـثـمـار
ــا يــصـــرف عــلــيه الــتــســـويق يــأتـي 
وزيـــــادة في حـــــ أن قـــــطــــاع اإلدارة
يـصــرف مـبــالغ طــائـلــة ووقـتًــا وجـهـدًا
وعـدد مـوظفـ كـبـيرا بـال عائـد) ولـهذا
تــــقـــــلـــــيـــــصه اصـــــبح واجـب وقــــرار.
مــنـهـج(االدارة بـدون ادارة) ضــمن هـذا
ـثـيـر لالهـتــمـام هـو تـقـلـيل الـتـحـديــد ا
حــــجم اإلنــــفــــاق عــــلى قــــطــــاع اإلدارة
واالسـتفـادة منه بـأدنى تكـلفة من خالل
اسـتـئـصـال النـوع الـهـدام من األنـشـطة
اإلداريـة واإلبقاء على النشاط اإليجابي
فــــقـط). يــــؤكــــد  Kock& Goddenان
الــتــضـخم الــذي حــصل في مــنــظــمـات
االعـمال الكـبيرة سـببت(تضـخم اجلهاز
اإلداري ومـركزيـته وتعقـيده. فـقد طالت
خــطــوط اإلمــداد بــ اإلدارة ومـوظــفي
الـصفوف األمـامية الـذين يتعـاملون مع
الـعـمـالء مـبـاشـرة ويـخـوضـون احلـرب
احلـاسمـة إلنتاج الـقيـمة احلقـيقـية. لذا
فـقــد بـدأ االنـتــصـار الـذي حـقــقـته هـذه
ــنـــظــمـــات بــاألمس يـــتــراجـع الــيــوم ا
ؤشـرات االقتصادية تؤكد ويـنحسر. فا
تـراجع نصيب منظمات االعمال الكبرى

زادني الــفـضـول الــعـلـمي وانــا اتـصـفح
ميز  فقرات الكتاب ا

(االدارة بــدون ادارة:فـلــسـفــة الـبــسـاطـة
ومرحلة ما بعد االدارة

?Managing Without Manage-
ment: A Post Management Man-

ifesto For Business Simplicity)
Ian وRichard� Kock  لـــلـــمـــبـــدعـــ
ــنــشــور عـام 1999 وســبب  Goddenا
فـضولي العلمي هو ان مـضمون الكتاب
يــــجـــســــد شــــكل االدارة اجلــــديــــدة في
مـنظمات االعمال وما سوف يحصل عند
عروف االبـتعاد عمليا عن فكرها العام ا
الـذي تـخـصصـنـا فـيه واكـدنا ان االدارة
ـتـعــارف عـلـيه وتــطـورهـا ـنــهـجـهــا ا
ونـظريـاتـها كـان سبـبـا مبـاشرا في رقي
وتـطـورمـنــظـمـات االعـمـال واقـتـصـادات
تـقدمة الـدول وبدونـها لم تصل الـدول ا
الى مــا وصــلت الــيه من تــطــور وابـداع
فهوم العام لإلدارة ورقي وفق تـطبيق ا
الـذي يعني(فن حتقيق الـنتائج بواسطة
أي إن وظـــــيــــفـــــة اإلدارة هي اآلخـــــرين
اإلشـراف ولـيس الفـعل الـتنـظـيم وليس
األداء الـتخطيط وليس الـتنفيذ وموقع
ــــوردين اإلدارة هــــو الــــتـــــوسط بـــــ ا
والــعـــمالء وتــوجــد اإلدارة بـــنــاء عــلى
فــرض وهـو أن الــعــامـلــ لن يــحـقــقـوا
نــــتــــائج إال اذا اديــــروا). االدارة بـــدون
ارسة ادارية ابـداع جديد يـرسم  ادارة
رغم ان تـخـتلف عـن مضـمـونهـا الـسـائد
ا ـعـنى ال يلـغي االدارة كـممـارسـة وا ا
ـسـتـويــات االداريـة بـطـريـقـة تـقـلــيص ا
(فـريدة اساسها الـعودة إلى األساسيات

عـلى جعل هـذه القـوى وسيلـة ملـموسة
ولـذلك لـم يـتم حتــويـلـهــا أو تـطــبـيــقـهـا
بـوضـوح كـمـا يـشـيـر مـنـظــــــري االدارة
بـــــدون ادارة. ان(االدارة بـــــدون االدارة)
تــمــر االن في عــصـــرهــا الــذهــبي حــيث
ولم تـعـد فـقـدت نـقـابـات الـعـمـال قـوتـهـا
ــنـظـمـات احلـكــومـات راغـبـة في ادارة ا
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بغداد
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ونـصف .. ولـيس ذلك فـقط بل انـي انذرت
الـسيد الـوزير عن طريق كـاتب عدل الكرخ
ــــرقم  12032في ــــســــائي بــــاإلنــــذار ا ا
2021/5/31 واعـطيته مهلة (8) ايام ولم
تــردني االجــابــة رغم مــرور سـنــة وربع ..
راجــعت مـديــر الـقــانـونـيــة بـعــد سـنـة من
االنـذار فــوجــدته يــعــيش فـي عـالـم آخـر 
وهـو الذي آذى مواطنيه كثيرا بتفسيراته
اخلــاطــئــة لــلــقــانــون 72 لــســنــة 2017..
نـاهيكم عن قـرارات محكـمة الـتميـيز برفع
احلـجز لم تنفذ ايضـا منذ سن .... الكرة
فـي مـلــعـبــكم يــا سـادتي يــا مـســؤولـ ..
احتــــــداكم .. ومـن اآلن اخــــــبـــــركـم انه ان
ــوظف بــأرســال اســتــطــعــتـم قــهــر هــذا ا
الـكـتـاب الى الـتـسـجـيل الـعـقـاري الـعـامـة
ـر فيـها سـيظـهر مـثـله في االماكن الـتي 
ـــواطن الـــكـــتـــاب وتــخـــيـــلـــوا وضــــــع ا
ـاذا ينتحـر العراقي او الـعراقي لتـعرفوا 
ـاذا يتـزوج كي يـطلق _ يـحرق نـفـسه او 
نـسـبــة الـطالق الى الـزواج صـارت 3 لـكل
ـــاذا  يــتـــــــظــاهـــر لــيــقــدم الف  _ 10او 
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طـلـبت جلـنـة االمـر الـديـواني اعاله كـتـاب
اســتــشـهــاد من الــتـســجـيـل الـعــقـاري في
االعـظـمـيـة .. زودتـهـا بـاالسـتـشـهـاد وفـيه
قاطـعة .. فجاء قرار خـلل بسيط في رقم ا
االمـانة الـعـامـة برفع احلـجـز حـامال نفس

حـتى السيـد علي فـاضل .. مع ذلك لديكم
هـات القضـيت فـقط  وكرجل قانون ال
تـطلبـوا مني ان اورط نفـسي واتهم جهة

ن يهمه االمر ما فاحلكم لكم و
الــقـضــيــة األولـى .. رجل بــصــري قـررت
االمـــانـــة الـــعــامـــة جملـــلس الـــوزراء رفع
احلـجز عن امالكه بـقرار الـلجـنة 129س
254 في 2019/3/6 وارسـلـته لــلـمـالـيـة
للتنفيذ .. بعد ( (62يوما تكرمت الدائرة
الـقانـونـيـة بـتعـمـيـمه الى دائـرة عـقارات
الــدولــة بــكــتــابــهــا 8 2019/5/10802
وكــان الـكــتـاب تــعـبــا فـنــام كـبــاقي كـتب
ـتعبـ  ولم يزل نـائما مـنذ " احـبسوا ا
انـفاسكم" ثالثة سنوات وستة اشهر رغم
ـراجعات .... مـوظف صغيـر يحلم بالج ا
كــسـارة الـعــظـيــمـة ال يـنــفـذ امــر األمـانـة
الــعــامــة جملــلس الــوزراء لــثالثــة ســنـ

امـا الـسـلـطـة الـرابـعـة "صاحـبـة اجلـاللة"
اخــوتي الــصــحــفــيــ والــكــتــاب .. أبــدأ
ـكـسب بـالـقـول ان حـريــة الـتـعـبــيـر هي ا
الـوحيد لـنا في عالم الـفساد " احلـكومات
الئكية" هو " اكتب ما تريد وقل ما تريد ا
ونـحن نفـعل ما نـريـد" وقد قـال لي السـيد
نـوعة ال يـوما " الـكتـابة كـانت  حـيدر ا
ابـــان الـــنـــظـــام الـــســـابق  والـــيـــوم هي
مـنفتحـة ولكنـها ال ترتب اثـرا " .. اهتموا
ـحاربة الفـساد ايتـها االخوات واالخوة
ـــهــــازل من فــــبــــســــقـــوطـه تـــســــقط كـل ا
احملـاصـصـة نـزوال .. مع اني كـتبـت حتى
سـافت انـامـلـي .. "الـسـيـد رئـيس الـوزراء
بـعـد الـتـحـيـة" مـنهـا " يـا سـاريـة اجلـبل .
ــالــيـة  .. ــالـيــة. ا اجلــبل ويــا كــاظــمي ا
الية .. رسـائل عشر .. وستأتيـكم اخبار ا
ثل اهل الـسنة "الى الـسيد احلـلبـوسي 
كـما ادعى احملـترم" سـتـة مقـاالت " السـيد
وزيـر الدفاع احملـترم" عشـرة مقاالت " الى
مـتى خـرق الـدسـتـور والـقـانـون يـا وزارة
اخلـارجـيــة " .. "الـسـادة رئــيس وأعـضـاء
مـجلس القـضاء االعـلى احملترمـون " ستة
مـقاالت مـتـسـلسـلـة عـلى مـوقع اجمللس ..
جـاءتني اجابة اخجل من ذكرها " فنشرت
ـقاالت عـلى صـفـحـات الزمـان .. الـسادة ا
قـضاة البـداءة احملترمـون " مقاالت ست 
اليـة وبنـاتهـا فحـدث وال حرج . اما امـا ا
هــيـــئــة الـــضــرائب ودوائـــر الــتــســـجــيل
الــعـــقــاري فــتــوصـــلت الى ان اســـمــيــهــا
بــاألســمــاء " مــا الــذي يــجــري في طــابــو
ــثـال ال الـرصــافــة االولى " عـلـى سـبــيل ا
قـاالت ان لم احلـصـر .. كـلـهـا مع مـئـات ا
اقل الــفــا ونــيف تــنــشــر عــلـى صــفــحـات
الـزمـان العـزيـزة ومـوقع كـتـابـات احملـترم
ووسـائط الــتــواصل االجـتــمــاعي وتـصل
اوروبــــا وأفــــريـــقــــيـــا ويــــعـــرف الــــقـــراء
ــســؤولـ درجــة انــتــشـارهــا بــ غــيـر ا
ــســـؤولــ عــدا ـــســؤولــ وال تـــصل ا ا
الـسـيـد وزيـر اخلـارجــيـة والـسـيـد رئـيس
ـسـاءلـة وبـعض اعـضـائـها .. ألن هـيـئـة ا
ــســؤولـ ــكــاتب االعالمــيـة لــلــسـادة ا ا
ـسـؤول مـهـتـمـة بــالـنـسغ الــنـازل صـور ا
وانــاقــته والــتــركــيــز عــلى هــيــبــته داخل
مــــكـــــتــــبه..                                     
سـأحتـداكم اآلن بـقـضـيتـ فـقط رغم اني
ـلكه ظـلـومـ أمـلك مـا ال  بـسـيري مـع ا

ظـلـوم طـابو االعـظـمـية اخلـطأ .. راجـع ا
لـرفع احلجـز .. اصدروا له كـتابهم 7101
في 2022/7/5 مـعــنــون الى الـتــســجـيل
الــعــقــاري الــعــامــة يــعــتــرفــون بــاخلــطـأ
ورجــوهم ان يــفــاحتــوا االمــانــة الــعــامـة

للتصحيح.. 
راجـعنا العامة ومعنا رقم كتاب االعظمية
لـنــسـأل عـن مـصــيـره .. اخــبــرونـا انه لم
ــنـــصــرم .. يـــصل " هـــذا الــكـالم في آب ا
رجـعـنـا الى االعــظـمـيـة قــالـو ارسـلـنـاه ..
رجـعـنا لـلـعـامـة قـالـوا لم يـصل .. رجـعـنا
الـى االعـظـمــيـة لــنـجــلب صـورة ضــوئـيـة
لـسجل االستالم والـذي يب استالمه من
الــعـامــة يـوم  7/26.. والــيـوم 19/ 9ولم
تـوقع التـسجـيل الـعقـاري العـامـة الكـتاب

اذا ??  ولن توقعه .. أتعلمون 
انـا ال اعلـم .. وغيـر متـيـقن .. احتداكم ان

جتبروهم على توقيع الكتاب.
الـدولـة انـهـارت مـنـذ زمن ولـكـنـهـا واقـفـة
فـقط ألن عمـود خـيمـتـها الـفسـاد ومـكاتب
ـافـيـات .. وال اطـالب الـشـعب االحـزاب وا
اال بـنصب عـظـيم كنـصب الـتحـريـر اسمه
نـصب الـتــحـرر من الـفــسـاد نـنــشـئه يـوم

االنتصار عليه بهمة شباب العراق
احتـداكم امام الـشـعب كله .. مـتـمنـيـا لكم
قـبول التحدي والفوز فيه وسأعلن فوزكم
في جـميع وسائل االعالم وما تـوفيقنا اال

بالله  .
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تـعـلن شركـة مـصافـي اجلنـوب (شـركة عـامـة) عن اجراء مـزايـدة علـنـية
للـمـرة األولى لـبـيع مواد مـخـزنـية وراكـدة حتـتوي عـلى (عـدد يـدوية +
بيرنـكات + براغي + سـبالت ومكـيفات مـختلـفة األحجـام ومواد أخرى)
زايدة العلنيـة احلضور إلى مركز الشركة فعـلى الراغب باالشتراك بـا
الـكائن في الـبصـرة / الشـعيـبـة في تمـام السـاعة (٩) صـباحـا" من يوم
ـصـادف ٢٠٢٢/١٠/٦ مسـتـصـحبـ مـعهم مـبـلغ الـتأمـيـنات االربـعاء ا
الـقـانونـيـة والبـالـغة (٤٫٠٠٠٫٠٠٠) أربـعـة ملـيـون دينـار فـقط مع جلب
وحدة وبطاقة السكن مع براءة ذمة دنية أو البطـاقة ا هوية األحوال ا
صادرة من الـهيئة العامة لـلضرائب ضمن منطقـة سكناهم ويتحمل من
زايـدة أجور نـشر االعالن والداللـية واجور أعـضاء جلان ترسو عـليه ا

. بيع وإيجار أموال الدولة وجلنة التقدير والتثم
زايدة عطلـة رسمية يكـون اليوم التالي هو مالحظة/ أذا صادف يـوم ا

زايدة. يوم إجراء ا
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شـأنه اثــارة الـفــتـنــة او الـنــعـرات او
التمييز ين االفراد واجلماعات بحث
يـؤدي الى الــتـفــرقـة او اسـتــئـثـار او
تفضـيل ب االفـراد واجلمـاعات على
ـذهب اسـاس الـدين أو الـعـقـيدة أو ا
أو الــطـائــفــة او الـعــرق او الــلـون أو
االصل االثــــنـي أو اجلـــنــــسـي.  هـــذا
اخلـطاب يُـشـكل خـطـراً عـلى اجملـتمع
وبــــــوجه خــــــاص حـــــ يــــــؤدي الى
ـوجه حتـريض الـنـاس علـى العـنف ا
ضد اشخـاص او مجـموعـات معـينة
تكرر او وفي حاالت اقل مثل الشتم ا
االفـتــراء او نـشــر الـصـور الــنـمــطـيـة
ـتــكـررة الـتي قــد تـسـهـم في انـشـاء ا
بيـئـات مشـحونـة بـالكـراهـية واحلـقد
وتؤدي الـى تداعـيـات سـلبـيـة وتـضر
بـأمن وسالمــة اجملـتـمع الــذي يـتـأثـر
افراده سلباً او ايجاباً بدرجة تقبلهم

او رفضهم لهذا اخلطاب.  
وقـد عالـج الدســـتـور الـعـراقي لـسـنة

خـطـاب الـكـراهــيـة هـو أي تـعـبـيـر عن
الكراهـية  والـتميـيز جتـاه االشخاص
واجلماعات على اساس او جزء مع
من هويـاتـهم وهـو مصـطـلح حـقوقي
وقانوني واسع حسب النوع والتأثير
والطريقة التي ينتشر بها والتي على
ه وحتــــديـــد اســــاســـهــــا يـــتـم جتـــر

ناسبة له.   العقوبة ا
wÐU²  qJý

وهـو مـكـون من كـلـمـتـ خـطـاب: هو
أي شكل من أشكال التعبير عن الرأي
او الـفــكــرة امـام جــمـهــور من الــنـاس
عـلى شـكل كـتــابي او لـفـظي او مـرئي
او فــني او ســمــاعي ومــا الى ذلك من
اشـــكـــال االتـــصـــال والـــتـــخـــاطب مع
اجلــمــهـور او نــشــرهــا عــبـر وســائل
االعالم او االنـــتـــرنت او غـــيــرهـــا من
بـرامـج ووسـائل الــتــواصل واتــخـاذه

صفة النشر بالعالنية.  
والـكــراهـيــة: هي كل قــول او فـعل من
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واصبـحت االسواق اكثر حرية الـكبيرة 
واصـبح احلـصــول عـلى الـتـمـويل اكـثـر
ســهــولــة ومـا حتــصل عــلــيه االدارة من
ـــعـــقــول اجـــور ومــكـــافـــئـــات جتـــاوز ا
ــــديـــرون عـــلى درجـــة من واصـــــــــبح ا
ـصـاحلــهـا الـذاتـيـة الـقـوة ال تــهـتم اال 
ـصـالح الـعـمالء او بـدال من االهــتـمـام 

ولـذلك ســوف يـتـقـلص اصـحــاب الـعـمل
الــــطــــلب عــــلـى االدارة الـــتــــقــــلــــيــــديـــة
وسوف يـتراجع حضوة وقوة ومـدرائها
ـا يـفـتـح اجملال ـديـرين اجـور اغـلب ا

امام مدراء جدد.

{ عن مجموعة واتساب

 2005 خـطــاب الـكــراهــيـة من خالل
) ( يحـظـر كل كـيان ادة (/7والً نص ا
او نهج يتبنى الـعنصرية او الـتكفير
او التـطـهـيـر الطـائـفي او يـحرض او
ــجـــد او يــبـــرر له....) وعــلـــيه فــان
خطـاب الكـراهـية هـو محـظـور تمـاما
ــــوجـب الــــدســــتــــور مع ضــــمــــان
ـادة(42) لــكل فـــرد حــريــة الـــفــكــر ا
والـــضــمـــيـــر والــعـــقـــيــدة وتـــأكـــيــد
) أتــــبــــاع كل دين او ـــادة(/43 أوالً ا
ــارسـة الـشـعـائـر مـذهب أحـرار في 
الدينـية.  كـما عالج الـقانـون العراقي
من خـالل قـــانـــون الــــعـــقــــوبـــات رقم
ـعـدل في الـعـديد 111لـسـنة 1969أ
وضوع حيث نصت من مواده هذا ا
ة: 3 ادة (47/3) يُعد فاعالُ لـلجر ا
-من دفع بـأيـة وسيـلـة شـخـصـاً على
ـة...) ــكـون لــلـجــر تـنــفــيـذ الــفـعل ا
عنـدما يـفع هذا اخلـطاب الى ارتـكاب
جرائم من الـغيـر اللـذين يتـأثرون به.
ـــادة(200) الـــتي وردت وعـــاقــــبت ا
ـاســة بـأمـن الـدولـة ضـمن اجلــرائم ا
الداخـلي (بـالسـجن مـدة ال تزيـد على
ســبع ســنـوات كـل من....(أو حــبـذ او
ـذهـبـيـة او روج مـا يـثـيـر الـنـعـرات ا
الطـائـفيـة او حـرض على الـنـزاع ب
الـطـوائف واالجـنـاس والـبـغـضـاء او
أثــار شـعــور الــكـراهــيــة  بـ ســكـان
الــعـــراق) وهــو مـــا يــشــكـل مــفــردات

ومضمون خطاب الكراهية.  

تهتز أركان الـدول التي حتترم شعوبها اذا ما سمعت خـبراً يهدد مستقبل أجيالها إال
ن تنادي . إن عـراق اليوم مهـدد بأزمة جفـاف وتقويض أحد أهم في العراق فال حيـاة 
مصـادر الـطاقـة واألمن الـغذائي ومـستـلـزمات احلـيـاة البـشريـة وتـوقعـات تـراجع نسـبة

ئة  بحلول 2050 حسب البنك الدولي. ياه العذبة الى 20 با ا
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اجلـسور الـفخمـة لتصل الى عـدة أميال
وبــارتـفـاعـات شـاهــقـة تـتـيـح لـلـبـواخـر
رور حتتهـا بسهولة تامة .. الـتجارية ا
ولـلكثير من هـذه اجلسور بوابات مرور
خـاصـة يـتم فـيهـا اسـتـيفـاء مـبـلغ مادي
لـقاء خدمة العبور !! ومع الفارق الكبير
بــ الــصـورتــ فــأن عــبـور الــنــهـر او
ـشتـرك بـينـهـما اخلـلـيج هو الـعـنصـر ا
وقـد يكون هذا سببا في إشعال ذاكرتي
نـحـو (الطـبـگة ) في كـل مرة أعـبـر فيـها

جسرا من هذه اجلسور !! 
العَبْارّة .. 
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ـا تكـون بدائـية ـة ور وسـيـلة نـقل قد
لـكـنـهـا تتـنـاغم مع الـنـهـر وكأنـهـا نـوتة
مـوسيقة تكمل معـزوفة النهر األبدية أو
هي لـون ضمن لوحـة رسمتهـا القصائد
وحـفظتهـا الذاكرة والعـيون تشكلت في
ذاكـــرتي مـــبـــكـــرا وانـــا أنـــتـــظــر دوري
لــصــعـود الــطـبــگــة واإلبـحــار الى قــعـر
قصيدة عنوانها غريب على اخلليج !! 

وسـيلة نقل مجانية ماب شطري بيت
شــعـرٍ مـطـلـعه الـســيـاب وعـجـزه عـطـر
األرض الـذي يـتـلقـاك وانت تـطـأ ارضاً
ــواسم !! تــتــشـح بــاخلــضــرة في كل ا
وبــعــيــدا الـى أقــصى الــغــرب من تــلك
الــلـوحـة  الــبـصــريـة  تـوفــر اجلـسـور
الـعمالقة بـتصامـيمهـا الرائعـة هنا في
مـنطقة خليج سان فرانسيسكو انتقاال
ســريـعــا وعـبــورا آمـنــا في عـدة نــقـاط
تــربط مــابــ ضـفــتي اخلــلـيـج ومـدنه
الـبراقـة والثـرية وتـتفـاوت أطوال هذه

مـاب كورنـيش شط العرب قـرب تمثال
الـسياب وب قضاء الـتنومة في ضفته
الـشرقية التي حتتـضن جامعة البصرة
 وبــاألمس الــذي مــازال يــحــتل يــومي
تــشـــكــلت هــنــاك أولـى خــطــوط لــوحــةٍ
مـازلت أبحث لـها عن عـنوان !! صـباحا
كــانت مــجــامــيـع الـطــالــبــات والــطالب
بـزيـهم األنـيق يـصعـدون الـعـبـارة التي
ـنصـة اخلشـبية تـدعى (الطـبگـه ) تلك ا
الـعائـمـة على صـفحـة ماء الـنهـر والتي
تـنـتقل بـ ضـفتـيه طوال الـيـوم لتـوفر
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قــبل اخلــوض في مــا شــاهـدنــاه من مــبــاراة الــعـراق وعــمــان الــتي حــسـمت
ر على أمور عامة ليس بالضرورة لها عالقة بذات بضـربات احلظ .. دعونا 

باراة ا
ــرمى الـعــراقي لـيس كــقـيـمــة هـدف لــلـعـراق في أوال: ان هـدف لـعــمـان في ا
الـشـبـاك الـعمـانـيـة .. ذاك له عالقـة بـقـراءة مـتـانـيـة الخـر عـشـر مـبـاريـات ب
ن حس فيما كانت الفريق .. وما عززه االحتفال العراقي الكبير بهدف ا

باراة . ردت فعل العمانية تتناسب مع ودية ا
تـاحة  ليس ثانيـا : ان التـحليل والـتغـطية الـكرويـة عبر الـوسائل اإلعالمـية ا
ـصطـلحات فرصـة للغل واسـتنـطاق مـكامن الـنفس ضـد االخر او التـحذلق 
ـعـلـومـات يـجـيـدهـا ويـعـرفـهـا حـتى اجلـمـهـور بـكل عـلـمـيـة او مـجـرد الـنـطق 

تفاصيلها .
ثالـثا : التعلـيق فن من ارقى الفنون اإلعالمـية واصعبـها سيمـا بكرة القدم ..
علق فن احلوار االرجتالي فيها بفرصة فهـناك تسع دقيقة يجب ان يجيـد ا
ـن يـتمـنـوهـا .. لـذا تـتـطـلب اجـادة فن تـاريـخـيـة قـد يـحـسـده عـليـهـا االالف 
احلوار الـذاتي والتعليق على االحداث مـن خالل التعبئة بكل مـقومات الثقافة
ل للـقتل او تـجدد .. فـالتـعلـيق لـيس وقت  الـعـامة وخـزينـها السـتراتـيـجي ا
ـشـاهـديـن او صـراخ وتـهـريج بال مـتـابـعـة ومـراقـبـة مـادة ارشـيـفـيـة لـتـنـو ا

مؤسساتية .
نح رابعـا : ان الالعب احلـامل لعـنوان مـحـترف في عـالم غربـي متـحضـر و
فرصـة التمثـيل الوطني دون ان يقدم قـدم اي حملة او حركة او جـملة او فكرة
تكتـيكة .. يصعب تبرير بقاؤه على جدول قائمة الشرف لتمثيل منتخب وطني

.
ـدرب وما حـيلـته بالعب يبـلغ عتـبة الـوطني ويـكون احد خامـسا : مـا عالقة ا
اهم اعـمـدته وال يـتـقن ابـسط مـبـاديء الـتـغـطـيـة او تـنـفـيـذ الـضـربـات الـثـابـتـة
بـتـنـوعـاتـهـا او تـخـمـيد الـكـرة ... فـضال عـن الـكـثيـر مـن األخـطاء والـنـواقص

الواضحة .
ـباراة ( احلـدث ) الـعراق وعـمان .. البـد لنـا قبل ـقـتضب عن ا في احلديث ا
ـدرب وقبـوله مـهـمـة صعـبـة وكـذلك أداء جـميع كل شيء ان نـكـبـر بـشجـاعـة ا

عزل عن تقييم األداء الفردي واجلماعي .. سؤولية  الالعب وحتملهم ا
هنا ننوه لنقطت :-

األولى : ان نـسب الـتـوقـعـات فـوز الـعـراق عـلى عـمـان شـحيـحـة بل هي األقل
عبر تاريخ لقاءات الفريق السباب موضوعية .

ـنـتـخب الــعـمـاني من فـرق اسـيـا الـتـي تـصـنف بـالـصف الـثـاني ثـانـيـا : ان ا
اسـيــويـا بـعـد مـنـتـخـبــات : ( ايـران والـسـعـوديـة والـيــابـان وكـرويـا اجلـنـوبـيـة
وأستـراليـا وقطـر ) وقد قـدمت عمـان مسـتويات جـيدة فـي التصـفيـات وكانت

جموعتها .. ندا صعب 
عودة للمباراة ..

نعـدها فرصة طـيبة جلـرأة التجـريب واالختبـار لالعب جـدد كما انـها فرصة
ـلف ودعم ـغــتـرب او احملــتـرف وضــرورة تـشــجـيع هــذا ا لـتــواجـد الالعـب ا
ـهجر واختيار األفضل القـائم به من اجل التعرف عـلى قدرات ابنائنا في ا
طـلوبة . اما احلديث عن الكثير من لتمـثيل منتخبنا لـلحصول على اإلضافة ا

عني .. التفاصيل الفنية فتركه الهل االختصاص وا
نـتخبـنا وتهـيئة افضل من وجهة نـظر صحـفية ال يـسعنـا اال ان نتمنى الـفوز 
ـطالـبـة بتـحقـيق اإلجناز ـنتـظر كي يـحق لـنا ا نـاسبـة الداء دوره ا الـظـروف ا

والفوز واسعاد اجلماهير ..
أخيـرا ان االنعكـاس السـياسي واألمني عـلى جمـيع مفاصل احلـياة يجب ان
نتصب ناخـذه بنظر االعتبار دون االغفال عمن يتولى ا
ـسـؤوليـة بـشـجاعـة ويـعد ويجب عـلـيه ان يـتحـمل ا
نـفـسه لـلـمـسـائـلة والـنـقـد والـقـبـول بـالـراي االخر
والــــقــــدرة عـــلـى االســــتــــمــــاع الـــيـه فــــضال عن
االسـتـرشــاد بـاري اهل االخـتــصـاص والـله ولي

التوفيق !!
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نتخب بلجـيكا األول لكرة القدم منتخبي العراق ومصر خالل حديثه عن دير الفني  درب اإلسبـاني روبرتو مارتينيز ا جتاهل ا
باراة التي تُمثل للشياط احلمُر أفضل استعداد لنهائيات كأس العالم قطر .2022 ا

ُالقـاة اجلارة هـولنـدا في دوري األ األوروبـية الـيوم األحـد ثم ستُالقي الـعراق وديًـا يوم  15تـشرين الـثاني وتـستـعـد بلـجيـكا 
ومصر يوم  18من الشهر ذاته قبل أيام من أول مبارياتها في كأس العالم ضد كندا في اجلولة األولى بدور اجملموعات.

درب اإلسـباني سـأقول الـلعب مع هـولنـدا بسبب ثـاليـة لبـلجـيكا فـي استعـداداتهـا لكـأس العـالم قال ا ـباراة ا ولـدى سؤاله عن ا
باراة خـارج أرضنا ونسعى التنـافس وما يعنـيه ذلك وبسبب اجلمـاهير.وأضاف في تصـريحات صحـفية نحن نـخوض ا
كـنـنا إنـهـاء مشـوارنا في دوري األ لـتحـقيـق الفـوز وتسـجـيل األهداف وبـعـد ذلك من هذه الـنـقطـة دعـنا نـرى كـيف 

بارات األخيرت لبلجيكا قبل مونديال قطر. متجاهال ا
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سابقاتِ احملليّة في العراق حيث لغاية ا
اآلن لم يــبــدأ الــدوري الــعــراقي ومــعــظم
الالعبـ أدائـهم الـبدني في تـفـاوتٍ لذلك
ـبـاراةِ بـواقـعـيةٍ أجـد إنـنـا تـعامـلـنـا مع ا
وبــنـــاءً عـــلى ذلك اعـــتــبـــر أداء فـــريــقـــنــا
جيداً.وعن التراجعِ والـتخبط الذي يحدثُ
للكـرةِ العراقيّـة اعتبـر شنيشل: إن تـغيير
ـــدربـــ وعــــدم االســـتـــقــــرار واحـــد من ا
همة والرئيسيّة بعدم الوصولِ األسباب ا
إلى نــتـائـج مـرضــيـةٍ كــون االسـتــقـرار من
ـعـرفـةَ والـدرايـة الـتـامة شـأنه أن يـخـلق ا
للمـدربِ بالعبيه وفق استـراتيجـيّة تهدفُ
لبناء منتخبٍ قـوي مضيفاً إنه تسلم زمامَ
نـتـخب الـوطـنيّ كـمـدربِ طوار قـيـادة ا
ـنـتـخب وإن هـدفه األســاسي هـو قـيــادةُ ا
بـيّ. أما صـانعُ هـدف الـعراق الالعب األو
أمجد عـطوان فـتحدث قـائالً : لم يحالـفنا
احلـظ في ركالتِ الـــتـــرجـــيح بـــالـــرغم من
تقـدمنـا مرت وتـألق جالل حسـن لكن ما
بـاراةِ يعـدُّ جيـداً ونتأمل أن قدمـناه في ا
ـقـبـلـة ـواجـهـةِ ا نـظـهـر بـشـكلٍ طـيبٍ في ا
ــنــافس ســواء أكــان بــغـض الــنــظــر عن ا

السوري أو األردني.
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اجملـــــمــــوعـــــة األولى الـى جــــانب
مـــنـــتـــخـــبـــات عـــمـــان والـــكـــويت
وتـــايــلـــنــد وإذا مـــا نــظـــرنــا الى
ــنــتــخــبــات مــســتــويــاتِ هـــذه ا

الـــثـالثـــة فــــنــــراهـــا مـن بـــ
األفـضل في آسـيـا لـكـنـنـا
سنكـون منافـس ونداً
قـــويـــاً لــهـم ونــســـعى
لـلظـفر بـبطـاقةِ الـتأهلِ

للدور الالحق.
وأشـارَ الشـريـعة إلى:
إن حتضـيـرات أسود
الـرافــدين لــلــبـطــولـةِ
اآلســـــيــــويّـــــة كــــانت
ـــــيـــــزةً مـن حـــــيث
نـوعــيــةِ الـتــدريــبـات
ـــبـــاريــاتِ وخــوض ا
التجريبيّة إذ واجهنا
أوزبـكـسـتـان مـرتـ
وكـذلك األمـر مع
لـــبـــنــان في

بيروت وسننهي حتضيراتنا في
الـكويت لـلـدخولِ بـقـوةٍ في أجواءِ

البُطولة.
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أكد مـدرب غاز الشمـال بكرة السـلة أن فريـقه سيكون
احلصـان األسود خالل مـنافسـات الدوري وسـيفاجئ
ـستوى الفنـي الذي سيقدمه خالل ـشاركة با الفرق ا

قبلة . األدوار ا
وتـمـكن غـاز الـشمـال من الـفـوز عـلى الـكـرخ بـنـتـيـجة

94-84نقطة .
وقــال حـــســـ طالل في تـــصـــريح صـــحـــفي إن غــاز
ـواسم ــسـتــوى مـخــتــلف عن ا الـشــمـال ســيـظــهـر 
ــاضــيــة بـعــد الــدعم الــذي حــظي به من قــبل إدارة ا
الـنـادي وتـعاقـده مع مـجمـوعـة من الالعـب الـشـباب
اجلــيـــدين إضـــافــة إلى احملـــتــرفـــ األجــانـب حــيث
اسـتـطـعـنـا تـشـكـيل تـولـيـفه من الالعـبـ قـادرة عـلى

التنافس في الدوري .
وأضـاف أن الـفـوز عــلى الـكـرخ له طــعم خـاص كـونه
نح لـك سجالً كبـيراً بألـقاب كـرة السلـة وتفوقـنا 
ـعـنـوي الـكـبـيـر في حتـقـيق نـتـائج لالعـبـ الـدافع ا
ـقـبلـة مـبيـنـاً نتـائج اجلـولة ـبـاريات ا أفضل خالل ا
األولى جعـلت الـفـرق اجلمـاهـيريـة تـعيـد حـسابـاتـها
نافسة التقتصر على فريق مع بفرق الدوري كون ا

خالل النسخة احلالية التي ستكون مثير جداً.
وتــابع أن مـا يــعـيـب الـنـســخـة احلــالـيــة من الـدوري
ا ـبـاريـات وإقـامـتـهـا خالل أيـام مـتـتـالـيـة  تـراكم ا
يــعـود بـالـضـرر عـلـى الالعـبـ من الـنـاحــيـة الـفـنـيـة
ـبــاريـات تـفــصـلــهـا عن األولى مــنـوهــاً بـأن بــعض ا
عــشـرون سـاعــة فـقط وهي فــتـرة غـيــر كـافـيــة لـراحـة
الالعـب .وطـالب طالل احتاد الـلعـبة بـضرورة إبداء
اهـتــمـام أكـثــر بـالــدوري السـيــمـا بــعـد عــودة الـفـرق
اجلـماهيـرية إلى الـنسـخة احلالـية وهي بـادرة جيدة

لعودة السلة العراقية إلى سابق عهدها .

دينة الرياضية في البصرة WM¹b∫ ملعب ا
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خطوتان مهـمتان حققـهما منتخب
ـنـتـخب عـمـان وذلك بـالــفـوز عـلى ا
الوطني بـفارق الركالت الـترجيـحية
بــاربـعــة ركالت لـثالثــة بـعــد انـتــهـاء
بـاراة التي جـرت بيـنهـما في مـلعب ا
لك عـبد الـله الثـاني في األردن ضمن ا
الــبــطـولــة الــدولـيــة بــكـرة الــقــدم الـتي
افـــتـــتــــحت امس االول بــــوقـــتـــهـــا
االصـلي بـالــتـعـادل بـهـدف ومن
ـــو اجــــهـــة ثـم االنـــتــــقــــال 
منـتخب  االردن يـوم غد
االثـــنـــ في الـــلـــقـــاء
الــنـهــائي لــلــبـطــولـة
بعدما تمكن منتخب
االردن من الـــــفـــــوز
عــــــلى نــــــظـــــيـــــره
الـسـوري بـهـدف
دون مـــــــــقـــــــــابل
سجـلهـما احـمد
ســــــمـــــيـــــر 25
وزيــــــــــــــــــــــــــــن

ال
ت
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وتــــــقـــــدم الــــــفـــــريق
الــعـمــاني عـن طـريق
قبل الـكي د82  عـمـرا
ن ان يــــــــــعــــــــــادل ا
حسـ لـلـوطني د85
ولم يكن في حسابات
شـــنــيـــشل ان يـــفــشل
ن حس الالعبـ ا
واسو اسود وشيركو
كــــر في تـــســــجـــيل
الـركالت الـتـرجـيـحـية
بـعـد تـصـدي احلارس

ÊU e « ≠œ«bGÐ

ــنـتـخب الـوطـنيّ وصـلت بـعـثـةُ ا
لـكـرةِ الصـاالت إلى دولـةِ الـكويت
واتــخــذت من فــنــدقِ كـراون بالزا
مقـراً لهـا حتضـيراً لـلمـشاركةِ في
بُطـولةِ كأس آسـيا الـتي يضيـفها
مـجــمعُ الـشــيخ سـعــد الـعــبـدالـله
ــغــلــقــة في مــنــطــقـةِ لـلــصــاالتِ ا
صــبــاح الــســالم لــلــفـتــرة من 27
أيــلـول احلــالي حـتى  8 أكـتــوبـر

قبل. ا
ـــنــتـــخب واكـــتــمـــلت صـــفـــوفُ ا
الـوطنيّ لـكرةِ الـصاالت بـالتـحاقِ
ــدرب مــحــمــد نــاظم الــشــريــعـة ا

قادماً من إيران.
dH « WKŠ—

نـتخبُ حدته التـدريبيّة وأجرى ا
األولى في قــاعــةِ جــابــر األحــمـد
واشـــتـــمـــلت عـــلـى الـــتـــدريـــبــاتِ
الـتـرويـحـيّـة للـتـخـفـيف من رحـلةِ
الــــــســــــفـــــر فــــــضـالً عن بــــــعض
الـتــدريـبـاتِ الــبـدنــيّـة واجلـوانب

التكتيكيّة واخلططيّة.
نـتـخبِ الـوطنيّ وأكـدَ مـدرب ا
لكرةِ الصـاالت محمد ناظم
الـشـريــعـة إن مـنـتــخـبـنـا
لـــلـــصـــاالتِ وصل إلى
مــرحـلــةِ اجلـاهــزيّـة
الـــــتـــــامـــــةِ الـــــتي
تــؤهـله لــلـدخـولِ
فـي مــنــافــســاتِ
نهائـيات آسيا
والــــــــــــــــــــــذي
وضــــــعـــــــته
القـرعة في
مجـمـوعةٍ
صــعــبــةٍ
هـــــــــــي

احملـيني  لـكن الـوطنـي لم يسـتـغل افضـلـية
الـتـقــدم بـعـدمـا تـمــكن جالل حـسن من صـد
الـركلـتـ االولى والثـانـيـة توالـيـا لكن دون
جدوى عندمـاضيع الثالثي النـذكور فر صة

احلسم.
‰Ë_« ◊uA «

ال خـاليـا من اخلطورة الشـوط األول كان 
ــرمـيـ وخــلق الـفــرص احلـقــيـقــيـة عــلى ا
وظـهــر الــفــريق الــعـمــاني اكــثــر تـنــظــيــمـا
والتحكم بالكرة لكنه فشل في اختراق دفاع
الـــوطــني الـــذي ظــهـــر في حـــال افــضل من
احلـصة الـثـانيـة واحلـال لـلوطـني وحتـفظه
الـشديـد في الـتعـامل مع الـكرة ولم يـسـتغل
ويتعامل مع بعض الفرص الـفقيرة لينتهي

الشوط بالتعادل من دون اهداف.
w½U¦ « ◊uA «

وكل شيء تـغـيـر في الشـوط الـثـانى عـنـدما
عــاد الــفـريق الــعــمـاني وفــرض الــسـيــطـرة
الــواضـــحــة وتــوغل في مــنــطــقــة الــوطــني
وحتـــرك  مـن جـــمــــيـع اجلـــهــــات وتــــبـــادل
عـنـاصـره الكـرة ونـقـلـهـابـسرعـة  وجنح في
ارباك صفوف الوطني امام تراجع عناصره
الــغــيــر مــســوغ ومـحــاولــة االعــتــمـاد عــلى
ــرتــدة لـكــنه افــتــقــد لـلــتــنــظـيم الـكــرات ا
والـــتـــركـــيــز
وفــــــــــــــــــــــك
الــــضـــــغط
الهـجومي
فــيـمــا ظل
مــــــرمـى جـالل حــــــسن
مهدد بـسبب تفـكك اخلطوط وتراجع
الدفاع وضعف الـلياقة لـدى بعض الالعب
تابعة فـيما قامت جوانب الفريق وانعدام ا
ـــنــافس بــتــشــكـــيل الــضــغط واخلــطــورة ا
ستمرة وحتويل الـكرة الى منطقة اجلزاء ا
الــتـي ســـادهــا إرتـــبـــاك الـــدفـــاع وانـــعــدام
ـسـانـدة من الــوسط وانـحـصـر الـلـعب في ا
مـنـطـقـة الـوطـني الـذي افـتـقـد لـروح الـلـعب
ـطــلـوب  كـمـا افـتـقـد لــلـتـوازن فـيـمـافـاجـا ا
قابل بكرة عصام الصبحي القوية الفريق ا
التي ردهـا احلارس بـساقه في اخـطر كرات
ـقابل ـرمى د 73 لـكنـهـا بـا ـبـاراة وانـقذا ا
ــقــابل رفــعت مـن وتـيــرة  ضــغط الــفــريق ا
الــذي حــصـل عــلى كــرة ثــابــتــة  تــمــكن من
الــتــقـدم فــيـهــا عن طــريق رأســيـة عــــــــــمـر
ـالــكي الـتي هــزت شـبـاك جالل د82 وكاد ا
اسـو ان يدرك الـتـعـادل براسـيـة بـعد دقـيـقة
لـوال يـقـظـة احلـارس في اسـتالم الـكـرة قـبل
ن حــــــــس ان يأتي التعادل عن طريق أ

من راسية د 85.
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وكان يفـترض بالفـريق ان يستـعيد توازنه
والسـعي الستـغالل  الهزة الـتي حدثت في
قابل  لكنه كاد ان يخسر صفوف الفريق ا
نـطقـة الدفاع اللـقاء من كرة ثـابتـةحتولت 
ــــرمى لـــتـــحـــسم قـــبل ان تـــذهب خـــارج ا
ـبــاراة بـالـركالت الــتـرجـيـحــيـة مـبـاشـرة ا
بحـسب نظـام البطـولة لـكن العبـو الوطني
فــرطـوا فــيـهـا بــرعـونــة بـعــدمـا صـد جالل
الـركـلــتـ االولى والـثـانـيــة تـوالـيـا ومـنح
ـقبولة للـوطني لكنه خـسر اللقاء البداية ا
ن حــسـ واسـو بـعــدمـا فـشـل الـثالثي أ
رستم وشيـركو كر في الـتسجـيل لتذهب
الـنــتــيـجــة لــلـفــريق الــعــمـاني واالنــتــقـال
واجهة منـتخب االردن يوم غد االثن في
نـهائي الـبـطولـة الـتي تـعد حـافـزا معـنـويا
لكل الـفـرق كمـا أنهـا ال تـخلـوا من الفـوائد
للفـريق العـراقي بعـد زج ستة العـب جدد

في صفوف الوطني.
nK*« r Š

ـنــتـخب لــكن البـد من حــسم مـلف مــدرب ا
ر من كبوة الى كن ان  الوطني الذي ال 
ـســتـواه وفي أوقـات كـبــوة مع فـرق هي 

قريبة كان هو االفضل وال نريد أن نقلل من
شأن الـفريق العـماني الـذي استـحق الفوز
لـكـن عـلـيـنــا ان نـضع حـد لــوضع الـوطـني
بـالــسـرعـة كـمــا تـاتي اهـمــيـة حتـديـد وقت
النـــطالقـــة الــدوري وتــأثـــيــره عـــلى اعــداد
ــنـتـخب امـام االعـبــ والـدعـوة لـتــمـثـيل ا
انطـالق جمـيع دوريـات االحتادات احملـلـية
ولم يبقى عذرا امام احتاد الكرة اال بوضع
االمــور بـــاالجتــاه الــصــحــيح والن مــهــمــة
نتخب الوطني تعد العنوان العريض في ا
ـنـتخب مـفردات عـملـه ومهم ان يـسـتعـيد ا

عافيته.   
qAOMý oOKFð

ـنــتـخب الــوطـنيّ راضي وأوضحَ مــدرب ا
ـبـاراةِ شـنــيـشل في حـديــثه بـعـد نــهـايـةِ ا
ـنـتـخب الـعراقيّ لـوسـائل االعالم إن أداءَ ا
ــبــاراة كـــان جــيــداً بــالــرغـم من خــســارةِ ا

بركالتِ الترجيح التي لم تبتسم لفريقنا.
وأضافَ عمـدنا إلى إشراكِ سـتة العب من
الـوجوهِ اجلـديـده الـتي اشـتـركت ألول مرةٍ
ؤمل نتخبِ الوطنيّ والتي من ا بقميص ا
أن تكون مـستقـبلَ الكرة الـعراقيّـة وقياساً
لـــقـــصـــر فــــتـــرةِ اإلعـــداد وعـــدم انـــتـــظـــام

راضي
شنيشل 

محمد ناظم
الشريعة
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ومـهــمـة لــلـوفـد اخلــلـيـجي كــونـهـا
حـاسمـة وسـيـطلع من خاللـهـا على
ـيناء والكـشف على آخر ما ملعب ا
ــلـعب وصل إلـيـه سـيــر الـعــمل بـا

تبقية . الحظات ا سيما ا
وســتــشـمـل الــزيـارة بــاقي االمــاكن
ـهـمـة مـنـهـا الـفـنـادق اخملـصـصـة ا
ـنـتـخبـات الـتي سـتـحـضر لـوفـود ا

البصرة للمشاركة في البطولة .
ــــصــــدر إلـى أن الــــوفـــد وأشــــار ا
ســـــــيـــــــطـــــــلـع عـــــــلـى أمـــــــــــــــاكن
االجــــتـــــمــــاعــــات وامـــــاكن اجــــراء
ـقــررة إقــامــتــهـا في الــــــــــقــرعــة ا
األســبـوع الــثــالث من الــشـــــــــــهـر
ـــثل الـــدول ــــشـــاركـــة  ـــقـــبل  ا

اخلليجية .
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اكــد عـضـو االحتـاد الــعـراقي لـكـرة
القدم فراس بحر العلوم أن بطولة
خـلــيـجي 25 ســتـقـام في الــبـصـرة

ئة . جنوبي البالد مئة با
وقـــال بـــحـــر الـــعـــلـــوم إن االحتــاد
مــتــواصل مع االحتــاد اخلــلــيــجي
لــلـعــبـة الــذين أبــلـغــونـا بــرسـائل
تـطـمـيـنـيـة سـيـمـا بـعـد ارتـيـاحـهم

يناء. راحل اجناز ملعب ا
ـنـشـآت أصـبـحت وأضـاف أن كـل ا
جـاهــزة السـتــقـبـال الــبـطــولـة قـبل
ـيـناء مـوعـدها بـاسـتـثنـاء مـلعب ا
الـذي لم يتـبـقى على إجنـازه سوى
مـدة بـسـيـطـة.وأشـار إلى أن احتاد
ـــيــة الـــكــرة اتـــفق مـع شــركـــة عـــا

بريطانيـة مختصة لتـنظيم خليجي
البصرة والتي سبق لها أن نظمت

بطولة أ آسيا عام 2011.
WO U  —u √

ومــــضـى قــــائالً أن احتــــاد الــــكـــرة
الــعـــراقي اتــفق مع الـــشــركــة عــلى
ـالـيـة والــلـوجـسـتـيـة وكل األمـور ا
اجلوانب األخرى" مؤكدا "ستباشر

عملها قريباً.
ـقــرر أن يــصل وفــد االحتـاد ومـن ا
اخلـلـيــجي إلى مـحـافــظـة الـبـصـرة
نشآت للكشف على مراحل اجناز ا
التي ستحـتضن خليجي  25سيما

يناء . ملعب ا
وقــال مــصـدر فـي احتــاد الــكـرة إن
رة مختلفة الزيارة وحتديدا هـذه ا

 w−OKš ÆÆ w½UD¹dÐ rOEM²Ð
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أكـــــد العـب الـــــتـــــنس اإلســـــبـــــاني
اخملــضــرم رافــائــيل نــادال أنه لن
ـــبــاريـــات في ـــزيـــد من ا يـــلـــعب ا
قامة في لندن. بطولة كأس ليفر ا
وذلك بــعـدمـا خـاض مـبـاراة زوجي
بــصــحــبــة روجــر فــيــدرر في هــذه
الـبطـولـة والتي كـانت األخـيرة في
مـشـوار الالعب الـسـويـسـري الذي

اعتزل اللعبة البيضاء.
وعــقب حـضــوره مــؤتـمــر صــحـفي
مــشـتــرك مع فــيــدرر حتــدث نـادال
ـنطقة لوسائل إعالم إسـبانية في ا
اخملــتـــلـــطــة عـــلى مـــلـــعب (أو تــو
ـزيد أريـنا) وقـال إنه لن يـخوض ا
ـباريـات في النـسخـة احلالـية من ا
من كأس لـيفـر لكـنه ما زال ال يـعلم
إن كــان ســـيــمــكث فـي لــنــدن حــتى

نهاية البطولة.
وصرح: "لن ألعب وال أعلم إن كنت
سـأرحل أم ال.. أحـتـاج لـلـعـودة إلى

غرفتي والتفكير في األمر جيدا".
وأضاف نادال: "لـديّ صراع داخلي
ـكنـني الـرد عـلـيكم مـهم جـدا وال 
اآلن.. عـــنـــدمـــا تـــنــتـــهـي حلـــظــات
االنفعاالت هذه سأعود إلى الغرفة

وأفكر فيما يجب أن أفعله".

WKÝ∫ احدى مواجهات غاز الشمال بكرة السلة



اذا تصـرفت حسب مشـاعرك فإنك ستـحقق أهدافك.
تفاءل باخلير جتده.
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 عليك االستفادة من فرص تتوافر لك ب ح وآخر.
رقم احلظ 3.

Ê«eO*«

 ابق مــرحـاً مــهـمــا طـرأت ظــروف قـاسـيــة عـلــيك.يـوم
السعد االربعاء.
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ـمــكن أن تــضـطــر إلى الــتــأقـلـم مع فـريـق عـمل مـن ا
جديد ال تشاطره القناعات.

»dIF «

صلحتك تطورات متسارعة في العمل وهذا سيكون 
ونتائجه أكثر من مضمونة.

¡«“u'«

 تــنــتـــظــرك مــهــمــة كــبــيــرة تـــواكــبــهــا بــأمل وتــفــاؤل
يوم السعد اخلميس. وشجاعة

”uI «

 سـتـكتـشف حـقيـقـة مشـاعـر الشـريك قـريـباً وهـو قد
يفاجئك كثيرا في هذا اجملال.

ÊUÞd «

 الـشـريك يـواكـبك فـي كل رغـبـاتك بـكل طـيـبـة خـاطر.
رقم احلظ 6.
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 حـاول ان تـنظـم أوقاتك بـشـكل يـتـناسـب مع قدراتك
. حتى ال تدفع الثمن الحقاً

bÝô«

تخف احلركـة وتتراجع احلـظوظ قليالً ال تـكن قاسياً
في بعض األمورالعاطفية.

u b «

.يوم قـرب تـحاورين أو بـأحد ا قـد تصـطدم ببـعض ا
السعد الثالثاء.

¡«—cF «

قــد يــطــرأ مــا يــجــعــلك مــضــطــراً إلى صــرف بــعض
األموال بصورة مفاجئة.

 u(«
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
على  9 مربـعـات كبـيرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الى  9 خانـات صغـيرة
هـدف هـذه الـلــعـبـة ملء
اخلـــــانــــــات بـــــاالرقـــــام
الـالزمــــــــة من  1 الى 9
شـرط عـدم تــكـرار الـرقم
اكثـر من مرة واحدة في
كل مــربع كـبـيـر وفي كل

خط افقي وعمودي.

…dOš_« q³7
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اسـتــذكـر فـنــانـون عــراب الـدمى الــفـنـان
في الــذكــرى الــثــانــيــة طــارق الــربــيــعي
لـرحـيلـه بجـلـسـة تـأبـيـنة فـنـيـة اقـامـتـها
نقـابة الـفـنانـ العـراقـي بـالتـعاون مع
االحتـاد الـعـراقي لـفـنـاني الـدمى ادارهـا
ي جبار خماط.و تضمنت الفنان االكاد
تــوقــيـع كــتــاب ( عــرّاب الـــدمى) تــالــيف
ي  حــســ عــلي هــارف الــفــنــان االكــا
الصادر عن نقابة الفنان ضمن سلسلة

( مؤسسون) اجلديدة.
 وفي بدايـة االمـسـية قـال مـقدم اجلـلـسة
(الـيـوم نــسـتـذكـر الـفــنـان الـراحل طـارق
الربيعي وابداعه في عالم مسرح الدمى
من خالل تــدشــ ســلـســلــة مــؤســسـون
ـبدع مسرحي باصدارهـا كتاب تـوثيقي 
عراقي اخذ الـدمى في فعـاليـة مؤثرة انه
ي حـسـ عـلي هـارف) الـفـنـان واالكـاد
واضـاف (في الــبــدء سـيــتم عـرض فــيـلم
للمخرج علي جواد الركابي والذي يوثق
مـــســيـــرة عـــراب مــســـرح الـــدمى طــارق
ابرزهـا برنـامج ابو شـنيورمع الربيـعي 
الفـنان انـور حـيران وشـخصـية قـرقوز).
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ثم القى نـقيب الـفنانـ العـراقيـ جبار
جودي كلمـة مرحبا بـاحلضور من جنوم
الــفن ومـبــدعــيه مــوضـحــا ان (الــنـقــابـة

مـــســـتـــمــرة فـي دعم مـــســـيــرة
الفنان ومشروع
طــبــاعـة الــكــتب
الفنـية) وأكد ان
ـــشــروع (هـــذا ا
هــــو بـــــوصــــلــــة
ابـداعـيــة جـديـدة
تــــتـــجـه الـــيــــهـــا
الـــــنـــــقـــــابـــــة في
ســـنــواتـــهـــا وقــد
طبـعت العـديد من
الـــكــتـب الــفـــنـــيــة

همة). ا
وعن كـتـابه حتـدث
هـــارف قـــائال(هـــذا
الــكــتــاب تــوثــيــقي
امــــــــــنـي ودقــــــــــيـق
ــســيــرة احــد رواد
ـــســـرح الـــعـــراقي ا
لــــــــلــــــــدمـى طـــــــارق
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يـشـكـو عـدد من طـلـبـة اعـدادية الـفـنـون من
صـعوبـات في قـبـولـهم في الـكـلـيـات وقـالوا
في رســالــة مــنـــاشــدة الى وزيــر الــتــعــلــيم
العـالـيي والبـحث الـعلـمي تـلقـتـها (الـزمان)
نـحن (الـى مـعـالـي وزيـر الـتــعـلــيم الـعــالي 
لـفيف من طالب اعـداديـة الفـنـون ننـاشدكم
بــانـــصـــاف الـــدفــعـــة االولى بـــزيـــادة عــدد
الـكلـيـات التي تـقـبل طالب اعـدادية الـفـنون
فـعنـد افتـتاح  االعـداديـة قبل ثالث سـنوات
ذكـر الكليات التي تقبل هذا القسم وعلى
اثــرهـــا دخــلـــنـــا هــذا الـــقــسم ومـن ضــمن
الـكـلــيـات (الـقــانـون.تـربـيــة انـكـلـيــزي.كـلـيـة
الشـرطة.الكلية العسـكرية) وبعد معاناة من
عــدم تـــوفــر كـــادر تــدريـــسي مـــخــتص من
ـنــهج واعـتــمـادنــا عـلى جــانب وصـعــوبــة ا
انـفـسـنـا من جـانب اخـر. درسـنـا وجنـحـنـا
وفي الــنـهــايــة تـنــزل الـوزارة الــكـلــيـات في
الــدلـيل تـخــلـو من الــكـلـيــات الـتي ذكــرتـهـا
ســابـقـا الحـكـومي وال اهـلي فــتـعـذر عـلـيـنـا
التقد على الكليات انفة الذكر وكان املنا
لذا نـنتـظر مـنك العـطف االبوي القـبـول بهـا
ـوضوع واال يضيع مسـتقبلنا للـنظر بهذا ا

مع جزيل الشكر واالمتنان).

وبدأت مـحـاوالت هـنـا وهنـاك لـكـتـابة
حتـقــيــقــات صــحـفــيــة عــلى غــرار مـا
ـصـريـة من حيث تنـشـره الـصـحافـة ا
األسلـوب أو أفـكـار التـحـقـيقـات.وكـما
ـصـريـة فـقـد بدأت تـفعـل الصـحـافـة ا
صـحافـتـنـا بـاالهـتـمـام بـالـصورة إلى
جانب مـا يـكتـبه مـحررو الـتـحقـيـقات
الصـحـفـيـة. وكانـت صحـيـفـة الـشعب
لصـاحبـها يـحـيى قاسم أول صـحيـفة
تـنـشـئ أسـتـوديــو لـتـحــمـيض األفالم
وطـبـعـها داخـل مـبنـى الـصـحيـفـة في
محلة (الـسنك) وتع مـصورا خاصا
ـرحـوم الـفـنـان بـهـا هـو الـصــديق ا

حازم باك. 
كانت هـذه اخلـطوة حـافزا
لنا لتقليد الصحافة
ـصـريـة في كـتـابـة ا
الـــــتـــــحـــــقـــــيـــــقــــات
ــصــورة. وبــالــفــعل ا
فقد قمت بـنشر الـكثير
من هذه التحـقيقات في
صــــحـــــيــــفـــــة الـــــشــــعب
ومــلـــحـــقـــهـــا األســبـــوعي

(األسـبـوع) فـي الـفـتــرة من مـنــتـصف
عام  1956 حتى إغالق الصحيفة بعد
ثـورة  14 تــمـوز 1958. وكــنــا نــلــقى
الـتـشـجــيع من رئـيس الــتـحـريـر ومن
زمالئــنــا األقـــدم مــنــا الــعـــامــلــ في
الــصـحــيــفــة واجملــلــة ومـنــهم حــافظ
الـقـبـاني ومـحــمـد حـامـد وبـدر شـاكـر
السـياب ومـنيـر رزوق وحمـيد رشـيد.
يدان بينهم كما برز اخرون في هذا ا

غازي العياش في جريدة البالد.
في تـلك الـفـتـرة كـتـبت ذلك الـتـحـقـيق
الـصــحــفي الــذي ال أنــســاه وكـان عن
ـعـلـمـ الـعـالـيـة (التي طـالبـات دار ا
سـمــيت فـيــمـا بــعـد كــلـيــة الـتــربـيـة).
وكانت فـكرة الـتحـقيق اسـتطالع أراء
عدد من الـطـالـبـات بـزمالئـهن الطالب
ورأي كل طالبـة عمـا تفعـله لو وجدت
في أحـد كــتـبــهــا رسـالــة غـرامــيـة من

زميل لها في الدار!
علم العالية ومعي ذهبت إلى دار ا
ـــصــور حــازم بــاك وهــنــاك زمــيــلي ا
ـعـروفـة ـذيـعـة ا الـتـقـيت عن طـريـق ا
فيـما بـعـد والطـالبـة في الـدار (عربـية

معايـشتي له وزياراتي له في مـنزله ايام
مـرضه كـان سـعـيـد جـدا بـهـذه الـزيـارات
كمـاعمـلنـا له استـذكار في احتـاد االدباء
وكـيف اخــتــار عـالم الــطـفــولـة).واوضح
ن عـــاصــروه هــارف(اتـــصـــلت بــعـــدد 
قـدمـوا كـتـابات عـن الـراحل مـنـهم خـالد
ونبيل فاتن اجلراح  جبر  وليد حـبوش
واضـاف ( االن لديـنا العـزاوي واخرون)
جـيل جـديـد سـيـكـون له تـاثـيـر كبـيـر في
ستقبل وهـذا الكتاب هـو كتاب الوفاء ا
والذي يحمل صور الربيعي على للراحل
مسرح الريحاني في القاهرة كونه تدرب
ومن اوراق الراحل هنـاك في السـتـينـات
في عالم سيرته الفنية التي خطها بيده
مــســرح الــدمى مع رفــيق الــرحــلــة انـور
الـذي قـال قـدمـنـا اجـمل االعـمـال حـيـران

لكن في النهاية فقدنا كل مابنيناه).
بعدها توالت الشهدات بحق احملتفى به
ـــتــحـــدثــ ابـــنــته هـــيــفــاء  كــان اول ا
الـتي شـكـرت نـقـابـة الـفـنـان الـربـيـعي 
على هذه االمـسية االسـتذكاريـة وشكرت
هـارف عــلى كـتـابـه الـذي يـوثق مــسـيـرة
الـــراحل. وشـــهـــادة اخــرى مـن الــكـــاتب

الـربـيـعي والـذي يـحـمل سـلـسـلـة ريادات
واخــر عــمل لـه كــان مــعي اثــرت تــقــد
مــسـرحــيــة الـربــيــعي وكــان بـيــنــنـا رغم
مرضه الشديد كان
ســــعـــــيـــــد بــــذلك)
واضـــــــاف (هـــــــذا
الـــــكـــــتـــــاب فـــــيه
مـحــاورمـخـتــلـفـة
ـسـيرة وحتـلـيل 
الربيعي وتاكيده
عــلـى الــفـــكــاهــة
ولـيس الــضـحك
كـون تــوظــيــفـة
الــتـــربــوي كــان
يــــقـــدمــــهــــا لم
يـتـلــقى الـراحل
تعـليمـه العالي
لــكـن الــفـــطــرة
االنـــســــانــــيـــة
لــــــديـه عــــــامل
مهـم ان يوجه
نفسه بنفسه
ومــــــــــــــــــــــــــــن

شـوقي كـر الــذي قـال(عـرفت الــربـيـعي
حــــيــــنــــمــــا جـــئــــنــــا من اجلــــنــــوب الى
بغدادوالول مرة شاهـدت قرقوز الربيعي
الذي اخـتار الـشكل اجلـنوبي في مـسرح
الـــدمى حـــتـى اني قـــلـــدته ذات مـــرة في
والــراحـل تـــاثــر ـــســـرحـــيـــات  احـــدى ا
ـسـرح الـدمى في مـصـر واخـيـرا عـلى
نقـابة الـفنـانـ اقامـة نصب تـذكاري في
باب الـنـقـابة لـهـذا الفـنـان الـكبـيـر).وقال
الفـنان عزيـز كر (عـرفته في سـتيـنيات
اضي يوم كان موظف عبخانة/ القرن ا
كهـرباء يتـحدث الـريفـية الـبغـدادية لكن
كان دوما جتد متـعة عنـدما تـراه تعشـقه
كــان يــخــتــار يــفــكــر بــســعــادة االطــفــال
قــدم مـســابـقـات مـواضــيـعه من الــشـارع
ـــعــــرفـــة وشـــارك فـي عـــدد من رحـــلــــة ا
التمـثيلـيات مع زمـيله انور حـيران الذي
كانت يوم كان البث مباشر كان سندا له 
زوجـته تــعـمـل مـعه عــنـدمــا يـكــون لـديـة
نـقص في تـقـد الـبـرنـامج).وفي نـهـايـة
اجللـسـة وقع هارف كـتـابه الذي يـتـناول
مـــــســـــيـــــرة الــــراحـل واهـــــدائــــهـــــا إلى

احلاضرين.
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نـقـيب االطـبـاء الـعـراقـيـ قـضت مـحـكـمـة إسـتـئـنـاف الـكـرخ
اإلحتاديـة تثـبـيته نـقـيبـا لالطـباء بـعـد ان ردت  الدعـوى التي
تـقـدم بهـا عـدد من األطـبـاء القالـته من مـنـصـبه على خـلـفـية
ـؤتـمـر الـدوري لـلـنـقـابة حـدوث مالبـسـات في الـطـرح أثـناء ا
اضي أسـفر عن تقـدم مجـموعـة من األطباء الى بـحزيـران ا

القضاء بطلب سحب الثقة عن  العزاوي.
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الـنــاقـدة والــتـدريــسـيــة في جـامــعـة
دهــــوك حتل ضـــيــــفــــة عـــلى قــــنـــاة
(الــشــرقــيــة) مــســاء الــيــوم االحــد
ضــمن بــرنــامج (اطــراف احلــديث)
الذي يـعده ويـقـدمه االعالمي مجـيد
الــــســـــامــــرائي ويــــخــــرجه حــــيــــدر

االنصاري.
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ي الــســوري صــدر له عن دار نــيــنــوى لــلــدراسـات االكــاد
ـوت بـ الـبـيـروقـراطـية والنـشـر والـتـوزيع كـتـاب بـعـنـوان (ا
صـلحة الـسياسـية ) ويقع في  304 صـفحات مـن القطع وا

الكبير.
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االعالمي الـعراقي تـلـقى مواسـاة االوسـاط الصـحـفيـة لـوفاة
والدته  سائل الله تعالى ان يسكنها فسيح جناته.
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رئـيس اجلــهـاز الــتـنــفــيـذي لــهـيــئـة اإلعالم واالتــصـاالت في
الـعـراق شارك في اجـتـمـاعات الـدورة الـعـادية الـ52 جملـلس
وزراء اإلعالم الـعـرب الـتي انـعـقـدت لـلـفـتـرة من 20 إلى 22

صرية القاهرة. الشهر اجلاري في العاصمة ا
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االمـ الـعـام جملـمع الـلـغــة الـعـربـيـة االردني حـضـر انـطالق
ــؤتــمــر الــســنــوي لــلــمــجــمع   حتت عــنــوان فــعــالــيــا ت ا
) والـذي اقـيم (األجـنـاس األدبـيـة فـي الـنـثـر الـعــربي الـقـد
بـالـتــعـاون مع مـبـادرة (ض) إحـدى مــبـادرات مـؤسـسـة ولي

العهد.
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ـوسـيــقي الـعـراقي تــلـقى تـعــازي االوسـاط الـفـنــيـة لـرحـيل ا
سائلـ الله تعـالى ان  يسكـنه جنات شـقيقه الـدكتور عـادل 

اخللد.
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ــفـرق مع ــديـنــة ا الــشــاعـر االردنـي ضـيــفه بــيت الــشـعــر 
الشـاعر سـلطـان الركـيبـات بأمـسيـة شعـرية أدارهـا الشـاعر
عـمـر أبو الـهـيجـاء بـحضـور مـديـر البـيت  فـيصل الـسـرحان

. هتم ثقف وا وبحضور الفت من ا

تـوفـيق الزم) بـأربع طـالـبـات أذكـر من
بــــيــــنـــــهن (شــــهــــرزاد) بـــــنت األديب
ـعـروف (ذو الـنـون أيوب) والقـاص ا
وكــانـت أكــثـــرهن جـــرأة في انـــتـــقــاد
الطالب ومن ب ما قـالته عمـا تفعله
لـو وجــدت رســالــة غــرامــيـة مـن أحـد
الـطالب إنـهـا سـتـذهب إلـيه وتـنـتـقده
على ما فعل وتخـبره إنه كان عليه أن
يــفــاحتــهــا مــبـــاشــرة ألنــهــا تــتــمــتع
ـا في ذلك مـقابـلة باحلـريـة الكـافيـة 

زمالئها وأصدقائها في بيتها!
وما أن نـشـر الـتـحـقيق
في صــحـيــفــة الــشـعب
31/1/1958 يـــــــــــــــــــوم 
وحتـت عــــــــــــنــــــــــــوان
ــسـتــقـبل (مـعــلـمـات ا
ثــائـرات) حــتـى حـدث
هــــيـــجــــان فـي الـــدار
وأخـــــــــــذ الـــــــــــطـالب
يهـاجـمـون الطـالـبات
ـــــشـــــتـــــركـــــات في ا
الـتـحــقـيق وغــيـرهن
ا خـتلف الـطرق 

في ذلك إسـمـاعـهن الـكـلـمـات الـبـذيـئة
وأدى ذلك إلى إيقـاف الدوام في الدار
مــدة ثالثــة أيــام.وقــد أثــارت الــطالب
عـبــارات لـلــطـالـبــات مـثـل (إن سـلـوك
الـطالب من الـزمـيالت سـيئ والـطالب
ال يـســتـحـقــون اخملـالــطـة ألنــهم عـلى
الــعـمــوم غــيــر مــثــقـفــ ويــســيــئـون
السـلـوك بـاخـتالطـهم).ومن الـعـبارات
الـتي أثــارت الــطالب قـول (شــهـرزاد)
إنـها تـكـره الـكـلـيـة وتـكـره كل طالبـها
وأنــهم (غــيـــر حــلــوين).وبـــعــد نــشــر
الـتــحــقــيق وردتــني عــدة تـعــقــيــبـات
ومـقــاالت وردود من طـلــبـة وأســاتـذة
نشـرنا بـعضهـا ومازلـت احتفـظ بعدد
مـــنــهـــا رغـم مــرور أكـــثـــر من نـــصف
قـرن.وقــد بـذل عــمــيـد الــدار الـدكــتـور
محـمد نـاصـر (الذي أصـبح وزيرا في
الـســتــيـنــات) جـهــودا كــبـيــرة إلعـادة

النظام ومتابعة الدراسة.
بــعــد يــومــ جـــاءني والــد شــهــرزاد
األستـاذ ذوالـنـون أيـوب ومـعه ابـنته

شهرزاد نفسها وهي حتمل توضيحا
ـــا بــدر مـــنـــهـــا وأظن ان واعـــتـــذارا 
والـدهـا هـو الـذي كـتب ذلك االعـتـذار
ـا جــاء فـيـه ان إجـابــاتـهــا (كـانت و
مسـتـعجـلـة وفوريـة كـأنهـا في سـاحة
امتحان) وقالت شهرزاد (ان اإلنسان
في هــذه الـظــروف عــنـدمــا يــقـول انه
يكـره الـكلـيـة فـهو يـعـني ان الكـلـية ال
تــريــحه من جــمــيع الــوجــوه وفــيــهـا
متعـبات ومـنغـصات وحـ يقول انه
يـكـره كل الــطالب يـعـني طــبـعـا انه ال
يـرتـاح الى مـضـايـقـات الـطالب وعـدم
تـــقـــديـــرهم إلحــــســـاس رفـــيـــقـــاتـــهم
الـطــالـبــات والـكل يــعـني الــبـعض او
األغلب في الـكالم اجلـاري االعـتـيادي
ولـست من الـكـاتـبـات لـكي ازن كالمي
ثقال ومـهما كان األمـر فقد سببت با
هـذه الـغــلـطـة اطالعي عــلى اني كـنت
مــخـــطــئـــة بــعض الـــشيء).وخـــتــمت
ن اعـتــذارهــا قــائــلــة (اني امــد يـدي 
يــصـافــحــني واعــتــذر له ان كــنـت قـد

اسأت اليه) !
وخالل أســبــوعــ نــشــرنــا
الــــــكــــــثــــــيـــــــر من الــــــردود
والـتــعــقـيــبــات من أســاتـذة
اجلـامــعـة وطالب اجلــامـعـة
وبعض الكـتاب والصـحفي
واعــتــقــد ان سـبـب الــضــجـة
يـعـود إلى أن الـنـاس في تـلك
الفـتـرة لم يـعـتـادوا علـى مثل
هـــذه اآلراء الــتـي تـــبــدو اآلن

اعتيادية.
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{ لوس اجنلوس  –وكاالت - تعرض منزل الفنان الكندي
جاس بيبر وزوجته عارضة االزياء هايلي بيبر لإلقتحام من
قبل رجل أثناء إجازتهم خارج البالد واكتشف فريق األمن
طاردة جنونية رجالً اقتحم الفناء اخللفي وانتهى األمر 

على األقدام و عندما اقترب األمن من الرجل انطلق يركض
وقفز فوق أحد اجلدران ودخل احلي.ووصلت الشرطة إلى
ا دون جدوى.ومن غير الواضح نطقة إ منزل بيبر فتشوا ا
رة األولى التي نزل لكنها ليست ا كيف دخل الرجل إلى ا

وقف فقد تعرضت يتعرض فيها جاس بيبر لهذا ا
تلكاته في السابق الى تعديات من قبل بعض االشخاص
. الى ذلك سقط مغني الراب األمريكي بوست مالون زعج ا

سرح وأصيب في سرح في حفرة على خشبة ا على ا
صدره أثناء إحيائه حلفلة وتوقف العرض لعدة دقائق بينما
سعفون يفحصونه ثم عاد واعتذر للجمهور وقام كان ا
مغني الراب بأداء خمس أغانٍ أخرى.وحتدثت مالون عن
احلادث في فيديو نشره على صفحته اخلاصة على موقع

التواصل االجتماعي وقال: "عندما نقوم باجلزء الصوتي من
وجودة على حامل اجليتار ... العرض فإن القيثارات ا
تنخفض ما سبب هذه الفتحة الكبيرة لذلك أثناء أدائي
وقعت في احلفرة وآذيت نفسي. وأضاف: " لقد عدنا للتو
ستشفى وكل شيء على ما يرام. كل شيء على ما من ا
كننا يرام. أعطوني بعض مسكنات األلم وكل شيء و

االستمرار في اجلولة."
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عنـدما بدأت العـمل في الصحـافة في اخلمـسينـيات لم يكن الـتحقيق
الـصـحفـي معـروفـا في الصـحـافة الـعـراقـية كـمـا هو احلـال اآلن.كـنا
صرية أبنـاء ذلك اجليل من الصحفي قد تأثرنا كـثيرا بالصحافة ا
وكانت تـصلنـا شتى الصـحف مثل األهرام واألخـبار وكذلك اجملالت

مثل آخر ساعة واجليل والكواكب واالثن وروز اليوسف.

WO U²²   öHŠ wO% Âd

UJ¹d QÐ
يوم  14تـشـرين األول ويـلـيه حـفل شـيـكـافو  15تشـرين
األول.وتواصل كرم جولتها الغنائية بحفل نيو جيرسي
يوم  22 تشـرين االول ثم  3حفالت مـتـتـاليـة في تـولوم
أيام 23 - 24 - 25 تشرين األول ثم حـفل ميامي يوم 28
تـشــرين االول وأخـيـرًا حــفل تـورنــتـو يـوم  29 تـشـرين
األول. و شــاركت كــرم  صـــورًا جــديــدة ألحــدث جــلــســة
تـصويـر لـهـا عـبر حـسـابـهـا بـ(إنسـتـغـرام) وظـهرت في
الـصـور مـرتــديـة بـدلـة أنـيـقـة بـالــلـون الـفـوشـيـا تـاركـة
خصالت شعـرها مـنسدلـة علي أكتـافهـا واضعة مـكياج

رقيق علي وجهها.

ÊU e « ≠  ËdOÐ

ـطربة جنـوى كرم إلحـياء سلـسلة تستـعد ا
حـفالت غنـائـيـة مـتـتالـيـة لـهـا في الـواليات
ـتـحــدة األمـريـكــيـة وكـنــدا خالل شـهـري ا
ــقــبل. أيــلــول اجلـــاري وتــشــريـن األول ا
وتـبــدأ كـرم جـولــتـهــا الـغـنــائـيــة بـحـفل
غـنــائي في مــونــتـريــال يـوم  30 ايـلـول
اجلــاري يــلــيه حــفل هــيــوســ يــوم 2
ُقـبل ثم حفل بيـتشاجنا تشرين األول ا
يوم  7 تشرين األول وبعده حفل ديترويت

ي جون { نـيويورك  –وكـاالت - شارك النجـم العا
تـرافـولـتـا صـورة إلبـنتـه إيال الـبـالـغـة من الـعـمر 22
ـوضـة في عــامـاً خالل مــشـاركــتـهــا في أسـبــوع ا
نيـويورك في عرض عالمة كارل الغيرفيلد.إيال التي
يـبـدو قـررت ان تـخوض مـجـال عـرض االزيـاء محط
فخـر والدها الذي شـارك صورتها مـعبراً عن فرحه
بـخــوض ابـنــته اول عــرض ازيـاء. تــألــقت إيال بـزي
اسـود بـالكـامل دراماتـيكي يـتـضمن كـورسيه رائـعة
من الـدانـتـيل وسـتـرة كـبـيـرة احلجـم في حـ تركت
تـابعون شـعرهـا البـني مصـففـاً الى الوراء.تـفاعـل ا
نشور فكتب احدهم "جميلة على وجه الـسرعة مع ا
جـداً" بـيــنـمـا كــتب آخـر :"لـديـك كل احلق ان تـكـون

فخوراً انها جميلة جداً".
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ــيـة { وكــاالت - أضــاعت الــنــجـمــة الــعــا
باريس هـيلتون كلبتها من فصيلة الشيواوا
واســمـهــا ديـامــونـد بــيــبي مـنــذ مـا يــقـارب
العـشرة ايام.وشاركت هيلـتون مقطع فيديو
يظـهر كـلبـتهـا وعلـقت علـيه عارضـة مكـافأة
ن يـسـاعـدها فـي ايـجـادها وكـتـبت كـبـيـرة 
هـيلتون: "أحـتاج ان تعود طـفلتي" ووضعت
ن قــد يـعـرف اي عــنـوان بــريـد الـكــتـروني 
ـنطـقة شيء حـول مكـانهـا. بـعد حتـديدهـا ا
التي فقدت فيها الكلبة اشارت هيلتون انها
ن يـعـيـد كــلـبـتـهـا حتـضـر مــكـافـأة كـبــيـرة 
واعـدة متابـعيها انه لـن يتم طرح اي سؤال
ـنـشـور القى عــلى من يـعـيــد الـكـلـبـة.هــذا ا

. تابع تعاطفاً كبيراً من ا
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دارس لألطفال حتت ال تزال هناك ظاهرة التسرب من ا
أسـبـاب شــتى مـنــهـا الـعــمل إلعـالــة االسـر الـتـي تـعـاني
شــظف الــعــيـش الســيــمــا في مــنــاطـق عــانت من ويالت
احلروب والنزوح. ال تـوجد احصـائيات معـلنة عن اعداد
ـدارس لــكن اعــدادهم غـيــر خـاضــعـة ـتــسـربــ من ا ا
ـدارس ومغـادرة نطـاق التـعليم للسـيطـرة. التـسرّب من ا
ـاهــرة هـو بـدايـة ثــلم بـنـيــة اجملـتـمع الى االعـمـال غــيـر ا
واصـابــة بـنــائه بـالــتـآكـل مع الـزمن كــمـا ان ذلك بــوابـة
مـفـتـوحـة نـحـو االنـحــرافـات بـأنـواعـهـا من اإلدمـان عـلى
تسرب الى عضو اخملدرات حتى تسرب بعض أولئك ا
ـسارات ـان بفـعل أحـزاب وجمـاعـات تعـتـمد عـلى ا البـر
ـتـردي هـو ـنـحى ا الـسـيـئـة لــلـوصـول. ومـواجـهـة هــذا ا
مسـؤولـيـة اجـتـماعـيـة وحـكـومـية مـشـتـركـة لـكن االمر ال
ـبـادرات ـكن مــعـاجلــته بــالـصــدفـة او الــتـمــنـيــات او ا
ـا من خالل بـرامج مـتـكـامـلة من الفـرديـة واجلـزئـية وا
الـدولـة ذلك انّ األطـفـال هم الـرصـيـد احلـقـيـقي لـلـبالد
ركزي وليس فقط العمالت الصعبة في احتياطي البنك ا

كما يظنون.
نــحــتـــاج الى مــؤتــمــر بـــحــثي أوالً يــعـــتــمــد الــدراســات
ــيــدانــيــة بــالــتـعــاون مـع احملــافــظـات واالســتــطالعــات ا
ـؤتـمر جلـان مـنتـخـبة ـعـنيـة ثم تـنبـثق عن ا والوزارات ا
دد زمنية مناسبة ال ومركزة تقوم على التفرغ الوظـيفي 
تـقل عن ســنـة كـمـرحــلـة أولـيــة تـتـولى بــحـسب مـرسـوم

ستخلصة حكومي ملزم للجميع تنفيذ التوصيات ا
 من األبحاث واالسـتطالعـات والتـحقـيقات أو من خالل
وضعها على سكـة التنفيذ ومن ثمّ يـتولى قانون يشرعه
مجـلس النـواب لـيكـون ضمـانة حلـمـاية الـطفـولة واسـناد
الـنــطــاق الـتــعــلـمـي والـتــربــوي في الـعــراق  والــتـهــيــئـة
الصحيحة للمضي في التـطور الطبيعي في سلم التعليم

العالي ح  يأتي دوره.
 وزارات الـتربـيـة والـتـعـلـيم تـعـيش حـالـة من االضـطراب
عبر روح الـوقتـية والـظرفيـة التي تـسكـنها بـفعل الـتغـيير
ـنصب ـسـتـمـر ومن قـبل ذلك الـتـعـيـ في ا الوزاري ا
نبثقة من مصالح وصفقات كباقي بحسب احملاصصة ا

احلقائب الوزارية االخرى.
أرى انّ احلل يـجب أن يــكـون من خالل انــشـاء اجملـلس
األعـلى لـلـتـربــيـة والـتـعـلـيم الــذي يـضم خـيـرة اخلـبـرات
ـا في ذلك الـتربـويـة والـتـعـلـيـمـيـة عـبـر مخـتـلف احلـقب 
ثلون كنزا معرفيا وتربويا وان تكون تقاعدين الذين  ا
هنـاك آليـات مسـتقـرة ومـوثوق بـها الخـتيـار أعضـاء هذا
قتـرح تشبه طـريقة تـشكيل اجملـمع اللغوي او اجمللس ا

اجملمع العلمي وما أحوج البالد الى مجمع تربوي.
الدولة ينـقصهـا البناء مـن الداخل ومن األدنى فاألعلى
ومـا نـراه هـو اهـتـمـام شـكــلي بـالـغـرف الـعـالـيـة من دون
اعـارة االنـتـبــاه لألسـاسـات الـتـي يـقـوم عـلــيـهـا أي بـنـاء

مستقر.
ان قـيـام هـذا اجملـلس سـيـكـون الئـقـا به ان يـحـمل اسم

اجمللس األعلى واالبقى عند زوال احلكومات.
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يصـعب جداً عـلى العـراق الراهـن ان يحـكم نفـسه بنـفسه
العتبـارات داخليـة واقلـيميـة ودولية سـياسـية واقتـصادية

وثقافية واجتماعية. 
أوالً: االعتبارات الداخلية

اجلانب السياسي: 
ان التـنوع والـتشـظي الـسيـاسي وضعف الـهـوية الـوطنـية
ـتعددة اجلامـعة وبـالتـالي الركـون الى الهـويات الـفرعـية ا
اثنـياً وديـنيـاً ومذهـبيـاً ومنـاطقـياً يـدفع جمـيع اطرافه الى
االلـتـجـاء الى قـوى اقـلـيـمـيـة ودوليـة لـطـلب الـعـون والـدعم
ـصلـحة واحلمـاية وبـالتـالي الـتعـامل معـها عـلى حـساب ا
الوطـنيـة اجلامـعة. ان الـقاء نـظرة عـلى اخلارطـة لالحزاب

والقوى السياسية جميعها تب دون شك وتؤيد ذلك.
واذا كان ذلك الـسلوك قـد قام عـند الـبعض مـنذ تـأسيسه
وبالتالي أصبح شـيئاً عضوياً فـيه فإن ذلك االرتباط جاء
عـنـد الـبـعـض اآلخـر لـضـرورة كـسب الــدعم في مـواجـهـة
ه الـسـيـاسي. وهـكـذا جنـد ان جـميـع الـقوى والـكـتل غـر
السيـاسية الـفاعلة فـي العراق وفي غـالبيـتها قائـمة على
أسس مذهبـية دينيـة أو عرقيـة اثنيـة أو  مناطـقية مـرتبطة
بـشكـل أو آخر مـع طرف خـارجـي ( أجنـبي أو عـربي) أو

تستخدم لتحقيق أغراضه مقابل دعمه.
اجلــانب االقــتـــصــادي: ان ريــعــيــة االقـــتــصــاد الــعــراقي
واعـتـمــاده عـلى االســتـيـرادات في تــأمـ عــيـشه وتـنــفـيـذ
مشـاريعه اخلـدميـة وغيـرها يـجـعله في حـالة اعـتمـاد على
اخلارج في ظروفه وسياسـاته وقراراته. فايراداتـنا رهينة
ســوق الــنـــفط في عـــرضه وأســعـــاره وشــروطه االخــرى.

وهكذا تكاليف وشروط ما نحتاجه. 
اجلانب الثقافي:

ان مــنـظــومــات الــقــيم االجــتـمــاعــيــة والــفــرديـة واألخالق
والـتـعـلـيم والـعـادات والـتـقــالـيـد مـرتـبـطـة بـتـنـوع األطـيـاف
ـذهبيـة والعرقـية التي ال تـمثلـها هويـة وطنية السيـاسية وا
جامـعـة. هـذا األمـر الـذي ال يعـ عـلى تـوافق في بـوصـلة

اجتاه تغيير في بناء أو نهضة وطنية شاملة. 
اجلانب االجتماعي:

ان الـتـشـظي الـسـيـاسـي الـذي أشـرنـا له واالعـتـمـاد عـلى
االقـتصـاد الـريـعي وتـشـتت الـرؤيـة الـثـقـافـيـة تنـعـكس في
مـدى مــتـانـة الــنـســيج االجـتــمـاعي في حــمـيــمـيـتـه وقـيـمه
وعالقاته وهـو ما يـجـعل من أمر الـتغـيـير واجتـاهه مهـمة

صعبة. 
ثانياً: االعتبارات اخلارجية

اجلانب االقليمي:
ان تـداخالت احلـقـب الـتـاريــخـيـة وطــيـاتـهــا قـد تـركت في
عـقـول ونــفـوس اصــحـاب الـســلـطــات في الـدول اجملـاورة
أحالماً وأطـماعاً في ثـروات العـراق ودفعـتهـا وما تزال
في محاوالت مـتنوعـة لالنتفـاع من ثروات العـراق والرغبة
في الهيمنة عليه بأسـاليب وادعاءات شتى. وهكذا تتعامل
أغلب دول اجلوار للعـراق أو تريد بجعـله بقرة حلوب أو

مزرعة خلفية الستراتيجياتها. 
اجلانب الدولي:

يشـكل الـعـراق في جغـرافـيـته وثـرواته ال سيـمـا الـنفـطـية
منـهـا وارثه التـاريـخي والطـبـيعـة الـنفـسـية ألبـنـائه موقف

نطقة. كثير من القوى الدولية ذات الذراع الطويلة في ا
وبـهـذا اخلـصــوص تـلـعب الــقـضـيـة الــفـلـسـطــيـنـيـة ودولـة
ــوقف الــعــاطـفي والــوجــداني لــعـمــوم ابــنـاء اسـرائــيل وا
الشـعب الـعراقـي منـهـا شأنـاً مـهمـاً في تـشـكيل سـيـاسة

تلك الدول.
ان ما أشرنا له من اعتـبارات داخلية وخـارجية يجعل من
أمر التغييـر السلس في العراق أمراً صـعباً جدًا. كما أن
ــكن أن يـحــصل من أســلـوب مـا حــصل أحــيـانــاً ومـا 
تغـييـر قـسري جتـاه مـا أشرنـا له من اعـتبـارات وجوانب
في اجتاهه وأبعاده استوجب ويستوجب شكالً من فرض
ارادة مركزيـة واستخـدام قبـضة حديـدية أحـياناً وبـالتالي
ــتـــحـــضــرة ـــدنـــيـــة ا جتـــاوز مــا يـــســـمى بـــاألســالـــيب ا

قراطيتها الليبرالية. ود
وهـنـا ال بـد من االشـارة الى ان مــا يـتـمـتع به الـعـراق من
مـوارد ومـوقع جـغـرافي وتـنـوع سـيـاسي وارث حـضـاري
وثـقـافي واجـتـمـاعي هـو سالح ذو حـدين: فـهـو قـد يـذهب
في اجتـاهـه لـدعم نــهـضــة الـعــراق أو قـد يــتــجه بـنــصـله

فيمزق أحشاء بطنه! 
ان حتديد اجتـاه نصل ذلـك السالح سـيبقـى ره الوعي
صلـحة الوطنية اجلامعة بسيادة الهوية وا
وبالعزم على حتقيق تغيير على درب بناء

وتنمية ونهضة.

{ واشـنطن (أ ف ب)  –حصل الـباحـثون الـفائزون
( Breakthrough Prize) في جـــوائــز بـــريــكـــثــرو
لـســنـة  2023الـتـي أُعـلِن الــفــائــزون بـهــا اخلــمـيس
وتُـطلق عـليهـا تسـمية أوسـكارات الـعلم عـلى جوائز
تبلغ قـيمتها اإلجـمالية أكثر من  15مـليون دوالر ما
يـجـعلـهـا اجلـوائـز العـلـمـيـة األعلى قـيـمـة إذ تـقدّمت
على نـوبل.   وكان رواد أعمال في وادي السيليكون
أطلـقـوا هـذه اجلائـزة األمـيـركـية مـطـلع الـعام 2010
breakthrough ـــــكــــــافــــــأة االخـــــتــــــراقـــــات (أي
باإلنكـليزية) في البحوث األساسية.  وشملت جوائز
 2023 ثالثـــاً في فــئـــة عــلـــوم احلــيـــاة وواحــدة في
الـفيـزياء األسـاسـية وواحـدة في الريـاضـيات. وتـبلغ
قـيـمـة كل جائـزة ثالثـة ماليـ دوالر (مـقابل أقل من
مـليـون جلائـزة نـوبل).  وتقـاسم األستـاذ في جامـعة
انويـل مينو جائزة ستانفـورد األميركية الـفرنسي إ
في مــجــال عــلــوم احلـيــاة مـع الـيــابــاني مــاســاشي
ياناغيـساوا الكتشافهمـا سبب مرض التغفيق الذي
يـجــعل من يــعــانـونه يــنــامـون فــجـأة خـالل الـنــهـار.
وبفضل اكتـشافهما يجري العمل راهناً على تطوير
أدوية واعـدة. ومُنحت جائزة أخـرى في علوم احلياة
ـتخـصـصـة في الـذكاء ؤسـس شركـة ديب مـايـنـد ا
االصـطـنـاعي والـتـابـعـة جملـمـوعـة غـوغل الـبـريـطـاني
يـس هاسـابـيس وللـبـاحث فيـهـا جون جـامـبر إذ د
وضـعـا نظـام تـعلّم مـتـعمق (deep learning) يـتيح
تـوقع بنـية مالي الـبروتيـنات ما يـوفر فهـماً أفضل
آللــيــات عــمل اخلـاليــا. ومُــنــحت جــائــزة الــفــيــزيــاء
عـلومات الـكمية األساسيـة ألربعة رواد في مـجال ا
وجــائــزة الــريـــاضــيــات لألســتــاذ فـي جــامــعــة يــيل

األميركية دانيال سبيلمان.
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ـرتـبط بـصـنـاعـة الـنفط الـكـبـريت ا
والـــنـــقـل الـــبـــحـــري. وقـــال يــوس
ؤلف الرئـيسي للدراسة لـيليفـلد ا
والــبـاحث في مـعــهـد مـاكس بالنك
ـوجـودة هــنـاك مـصـاف مـثل تـلك ا
في الــسـعـوديـة واإلمــارات تـعـتـبـر
مــصـادر رئـيــسـيــة لـتـلــوث الـهـواء
وكذلك سفن في البحر األحمر وفي

منطقة قناة السويس.
وعـمل الفريـق على احتـساب معدل
الـوفـيـات الـزائـد الـنـاجم عن تـلوث
نـطقة وخلص الـهواء سنـويا في ا
ا هـو عـليه إلى أنـه أعلى بـكـثيـر 

في الدول الغربية الصناعية.

وخـلصوا إلى أن النسبة األكبر من
كن أن اجلـسيـمات الدقـيقـة التي 
تـخـتـرق الـرئـتـ بـعـمق وبـالـتـالي
تـــشـــكل خـــطــرا صـــحـــيــا كـــبـــيــرا
مـصدرها األنـشطة البـشرية وتأتي
بــشـكل أسـاسي مـن إنـتـاج الـوقـود
األحفوري والفحم واستخدامهما.
ويـــتــعـــارض هـــذا االكــتـــشــاف مع
الــفــكــرة الــســائــدة حـتـى اآلن بـأن
الــظـواهــر الــطـبــيـعــيــة مـثل غــبـار
الــصــحــارى هي الــتي تــؤثــر عــلى

ناطق. نوعية الهواء في هذه ا
واكــتـشف الـعـلـمــاء وجـودا كـبـيـرا
لـعـنـاصـر سامـة مـثل ثـاني أكـسـيد

{ بــاريس (أ ف ب)  –يــنـجـم أكـثـر
ئة عن تلوث الهواء في من   90 با
الــــــشــــــرق األوسـط عن الــــــوقــــــود
األحـــفـــوري ولـــيـس عن الـــعـــوامل
الـطـبـيـعـيـة كـمـا كـان يـعـتـقـد وفق
دراســة نـشـرتــهـا اخلـمـيـس مـجـلـة
كـــومـــيــونـــيـــكــيـــشـــنــز إيـــرث أنــد

إنفارومنت العلمية. 
فـي الــعــام 2017  بـــدأ فــريق دولي
من الـعلـماء رحـلة طـويلـة في شرق
ـتوسـط عبـر قناة الـبحـر األبيض ا
الـسـويس وحـول اخلـلـيج الـعربي
لـقـيـاس نوعـيـة الـهواء بـاسـتـخدام

معدات متخصصة.

ــعـنـيـ به إال أنّه لم يـثن هـاردي ا
وبـنات الـثنائي الـثالث من اإلجابة
عـلى أسـئلـة طرحـها اخملـرج إلفادة
الـــعــمل. ويـــقــول هـــدلــ عـــنــدمــا
اجــتـمـعـت لـلـمــرة األول بـالـعــائـلـة
ـناقشة إمكـانية تنفـيذ هذا الفيلم
ســـألـــتـــهنّ مـــا إذا كـــان هـــنــاك أي
مــســألـة يــفـضّــلن أال أتــطـرق لــهـا

ثال. وأشرتُ حينها إلى هذا ا

وتـظـهـر أوبـرا ويـنـفـري في الـفـيلم
الـــذي عـــرضه مـــقـــابالت أجـــراهــا
بــواتـيـيه مع اإلعالمــيـة قـبل وفـاته

بسنوات.
ويــــتـــطــــرق الـــفـــيــــلم أيــــضـــاً إلى
مـوضوعـات شائكـة كعالقة غـرامية
أقــامــهــا سـيــدني بــواتــيــيه أثــنـاء
زواجـه األول من خوانـيـتـا هاردي.
وضـوع يثـير غضب ومـع أنّ هذا ا

فـرده من اإلطاحة بـواتييه تـمكّن 
بــهـــذه الــصــورة من خالل أعــمــاله
ـمـثل ــتـتـالــيـة. ويـصف هــدلـ ا ا
الــذي ســطـع جنــمه في ســتــيــنــات
الــقـــرن الــفــائت بـــاحملــارب في مــا
يـتعلق بـالقضـايا العـرقية مـضيفاً
بـدونه ما كـنت ألكـون مخـرجاً وما
كـان كـلّ من أوبـرا ويـنـفـري وباراك

أوباما ليحققا ما أجنزاه.

{ لــــــوس اجنــــــلــــــيس (أ ف ب) –
يـتـنـاول الـفـيـلم الـوثـائـقـي اجلـديد
سـيـدني الـذي تـوفـره آبل تي في +
اعـتــبـاراً من اجلـمـعـة مـسـيـرة أول
جنـم أســـود في هـــولـــيـــوود وهـــو
ــمــثل ســيـدنـي بـواتــيــيه مــبـرزاً ا
االنـتقـادات التي كان يـوجهـها إليه
ـفكـرون األميـركيون الـناشـطون وا
ذوو األصــول اإلفـريــقـيــة مـتــهـمـ
إيـاه بـتـولي أدوار منـمّـطة مـوجـهة
إلـى جمـهور من الـبـيض في خضمّ

دنية.  حركة احلقوق ا
وتـــولـت أوبـــرا ويـــنـــفـــري إنـــتــاج
ســـيــدني الـــذي يُــصــبح اجلـــمــعــة
مـتـاحاً عـبر مـنصـة الـبث التـدفقي
مـثلـ فيه ديـنزل ومن بـ طـاقم ا
ان وباربرا واشـنطن ومورغن فـر
ســتــرايـســانــد وروبـرت ريــدفـورد.
ويـهدف الفيـلم إلى إظهار األسباب
الــتي تــوضح أنّ االتــهـامــات الـتي
ـتــوفى في كــانـون ــمـثـل ا طــالت ا
الـثـاني/يـنـاير عن  94 سـنـة كانت
في غــيــر مـحــلّـهــا. ويــقـول مــخـرج
الـفـيلم األمـيـركي ريـجيـنـالد هـدل
لــوكــالـة فــرانس بــرس في الـواقع
اظـهـرت الـسيـنـمـا  بصـورة كـبـيرة
مـــنــذ إنــشــائـــهــا صــورة مـــهــيــنــة
لـألميـركيـ الـسود. إال أنّ سـيدني

r$ ‰Ë_ wŽUL²łô« À—ù« ‰ËUM²¹ rKO

 œuO u¼ w  œuÝ√

ŒUM*« À—«u  w  ÎU Oz— ÎU³³Ý X O  WOFO³D « q «uF «

jÝË_« ‚dA « w  ¡«uN « ÀÒuKð

Í—uHŠ_« œu u UÐ j³ðd

ـسـتـهـلـكـ عـلى إنـتـاجـهـا في ظل أول حـجـر مـنـزلي فـرض ا
ــــكـــافــــحــــة تــــفـــشـي وبـــاء كــــوفــــيـــد-19. لــــكـن في بــــدايـــة
أيلـول/سبـتمـبر بـاشرت آليـة إعسـار بسـبب تضـاعف فاتورة
الـطـاقـة بــحـسب مـا أوضـحت كــارن يـونغ مـديـرة مــبـيـعـاتـهـا
لـوكالـة فرانس بـرس. وبالـرغم من حجم الـصدمـة التي حلقت
ـوظـفيـهـا الـبـالغ عـددهم حوالي  220 شـخـصا بالـشـركـة و

قاومت يونغ الصعوبات رافضة االستسالم.
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ـانـية { فـرانـكـفورت (أ ف ب)  –هل يـكـون مـصـيـر شـركـة أ
مـكــتـوبـا في تـفل الـقـهـوة? فـمـع االرتـفـاع الـهـائل في تـكـالـيف
اإلنتاج تعـوّل هاكله على إعـادة تدوير هذه الـنفايات الـغذائية
رحـاض لـتفـادي اإلفالس. وشـهدت أعـمال في إنـتـاجه ورق ا
ـتــوســطـة والــصـغــيـرة شــركـة هــاكــله وهي من الــشـركــات ا
تـأسـسـت قـبل حــوالي مـئــة عـام مــسـارا مــتـقــلـبــا في اآلونـة
األخـيــرة. فـفي 2020  اسـتــفـادت الـشــركـة الــتي تـعــتـبـر من
ـــانــيـــة الــكـــبــرى لـــورق احلــمّـــام من تـــهــافت الــعالمـــات األ
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{ بـــاريس (أ ف ب)  –يـــعــود
مــهــرجـــان تــكــنـــو بــارايــد إلى
بـاريس الـسـبت بعـد عـام من
الـغياب بسبب األزمة الصحية
ثابة الواجهـة االحتفالية وهـو 
لــلـــمــوســـيــقـى اإللــكـــتــرونـــيــة
وسـتـكون مـنسـقـة األسطـوانات
Xenia األوكــرانــيــة كــزيــنــيــا
ضـيفة الشرف. وتبث نحو 11
ـوسـيـقى عـلى مـسـار مـركـبــة ا
6,5 ـــــــــتـــــــــد أكـــــــــثـــــــــر من 
كــيــلــومــتــرات وهــو واحــد من
ـــســارات مـــنــذ إطالق أطــول ا
ــهــرجــان  عــام 1998. وقــد ا
جـمـعت الـنـسـخـة األخـيـرة عـام
 2019 نــــــــحــــــــو  300 ألـف
شــخـص. وتــشــكّـل الــنـــســخــة
الــــرابــــعـــــة والــــعـــــشــــرون من
ــهــرجـان دعــوة إلى اعــتـراف ا
ـــوســـيـــقى أكــــبـــر بـــأهـــمـــيـــة ا

اإللكترونية.
وكــانـت جـــمــعـــيـــة تـــكـــنـــوبــول
لـلـثقـافـات اإللـكتـرونـيـة أسست
تــكــنــو بــارايــد بــدعم من وزيــر
الـثقافـة الفرنـسي السابق جاك
النغ عـلى مـثـال مـهـرجـان لـوف
. وب العربات بـارايد في برل
ـعـهـد الـعالم ـشـاركـة واحدة  ا
الـــــعـــــربي تـــــضـم مــــنـــــســـــقي
أســطـوانـات عــلى غـرار احلـاج
سـمــيـر وزعـتــر وسـارة دزيـري
وســواهم. ويـتــنـاوب نــحـو مــئـة
ركبات مـنسق أسطوانات في ا

األخرى. 
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عـــلـى هـــامش عـــرض بـــلـــونـــد في
مـهـرجان الـبنـدقـية الـسـينـمائي إنّ
رفـات مـونرو حـاضر في كل أنـحاء
لـوس أجنلـيس. واحتـاج دوميـنيك
عـشـر سـنـوات إلجنـاز بـلـونـد الذي
القـى رفضـاً من شركـات إنتـاج عدة
قبل موافقة نتفليكس على إنتاجه.
وتـــتــنـــاوب في الـــفــيـــلم مــشـــاهــد
بــــــاألســـــــود واألبــــــيض وأخــــــرى
بـــاأللــوان بـــاإلضــافـــة إلى عــرض
صور سالبة شهيرة بهدف التعبير
بــأمـــانــة عن الــبــيـــئــة الــتي كــانت

مارل مونرو تعيش فيها.

كـل مـا أفــكّــر به وأحــلم به وكـل مـا
. وجـرى أحتــدّث عــنه كــانت مــعـيً
الــتــركــيــز عــلى الــطـابـع الـواقــعي
لـلـعـمل إذ صُـوّرت مـشـاهد مـنه في
ـنزل الذي نشأت فيه نورما ج ا

قـبل انتـقالـها إلى دار األيـتام وفي
بـيـتهـا حيث عُـثـر على جـثتـها. وال
يــــهــــدف بــــلــــونــــد إلى تــــوضــــيح
مـالبـــســات حـــادثـــة وفـــاتـه. وقــال
اخملـــرج الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــدي أنـــدرو
دومـيـنيك (ذي أسـاسـينـايشن أوف
جـــيــسي جــيـــمس بــاي ذي كــاورد
روبـــرت فــورد 2007) فـي تــصــريح

الـبـندقـيـة الـسيـنـمائي إذا وضـعـنا
جنـومــيـتـهـا جـانـبـاً كـانت مـونـرو
امــرأة مــثـــلي في الــعــمــر نــفــسه
ــثـلــة في اجملـال الــسـيـنــمـائي. و
وأضــافت آنــا الـتي عــمـلت ألشــهـر
عـدّة عـلى حتـس لـفـظـها لـتـصبح
لـهــجـتـهـا قـريـبـة من تـلك اخلـاصـة
ــونـرو كـان عــليّ اخـتــبـار أمـاكن
كــنت أعـرف شــخـصــيـاً أنــهـا غــيـر
مـريـحـة وقـاتـمـة وهـشـة وتـمـكّـنت
هـــــنـــــاك من إيـــــجـــــاد الـــــرابط مع
شـخـصيـة مارلـ مـونرو. وتـابعت
كـانت مارلـ أثنـاء تصـوير الـفيلم

مـونـرو الـشـاق وإرادتهـا الـصـلـبة
مـع أن هـذا اجلـانب بــارز أكـثـر في
الــسـيــرة الـذاتــيـة جلــويس كـارول

أوتس التي يستند الفيلم إليها.
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ويـشكل بـلوند عـلى أي حال إشارة
ـــثــــلــــة صـــاعــــدة هي إلـى والدة 
الـــكـــوبـــيـــة آنـــا دي أرمــاس الـــتي
شـهدت مسـيرتهـا منحى تـصاعدياً
تحدة منذ وصولها إلى الواليات ا
قـبل  15عــامـاً والـتي جتـد في هـذا
ـمـثـلة الـفـيـلم دور الـعـمر. وقـالت ا
على هامش مشاركتها في مهرجان

ـشهد وخالل الـفيلم كـلّه بصورة ا
امـرأة ضـعـيـفـة يـستـغـلـهـا الـرجال
ن فـيهم الـذين مرّوا فـي حياتـها 
زوجــــهـــا الــــســـابق جنـم ريـــاضـــة
ـادجـيـو (يؤدي الـبـيـسـبول جـو د
دوره بـــوبي كــانـــافــال) الــذي كــان
ـسـرحي آرثر يـضـربهـا والـكاتب ا
مـيـلـر (يـؤدي دوره أدريـان برودي)
الـذي يـبـدو أنّه كـان يـهـيـنـهـا. ومن
اجلـانـب الـنـفـسي يـتـطـرق الـفـيـلم
ـعـذبة إلى طـفـولـة مارلـ مـونرو ا
بـسبب والـدتهـا العـنيـفة. وال يـركز
الــفـيــلم كــثـيــراً عـلـى عـمل مــارلـ

{ بـــــــاريـس-(أ ف ب) - تـــــــوفّـــــــر
نـتفليكس اعتباراً من األربعاء أحد
أكـبر إنـتاجاتـها السـينـمائيـة لهذه
الــســنــة وهــو فــيــلم بــلــونــد الــذي
يــتـنــاول ســيـرة أيــقـونــة الـشــاشـة
الــكــبــيــرة مــارلــ مــونــرو تـؤدي
دورهــا الـنـجـمـة الـصـاعـدة آنـا دي
مـثلة الـكوبية أرمـاس. وكان أداء ا
الــبــالــغـة  34ســنــة أثــار اإلعــجـاب
خـالل عـرض الــفـيــلم في مـهــرجـان
الــبـــنــدقــيــة الــســيـــنــمــائي بــدايــة
أيـلــول/سـبـتـمـبـر إال أنّ الـعـمل لم
يـفـز بـأي جـائـزة. ومن شـأن عرض
ـتـد عــلى سـاعـتـ الــفـيـلم الــذي 
و 45دفـيفة عـلى الشاشة الـصغيرة
أن يـفـقـده القـلـيل من بـريـقه وعلى
غـرار إنتـاجات نـتفـليـكس كلّـها لن
يُـعرَض بلـوند في دور السـينما بل
ســتـوفّــره مــنـصــة الـبـث الـتــدفـقي
ــشــتــركــيــهــا الــبــالغ عــددهم 220
مـــلــيـــون. وال يـــركــز الـــعــمـل عــلى
الـبـريق الـذي كـان يـحـيط بـأيـقـونة
الـثـقافـة الشـعبـيـة التي تـوفيت عن
 36عــــامــــاً بل يــــظــــهــــر اجلــــانب
ـأسـوي من حـيـاة مـارلـ مـونرو ا
الـتي حـطّمـتـها الـذكـورية الـسـائدة
فـي هــــولـــــيــــوود وفـي الــــواليــــات
ـــتـــحــدة عـــمـــومــاً خالل حـــقـــبــة ا
الــرئـيس جــون كـيـنــيـدي. ويــظـهـر
الــفــيــلم صــورة مـهــتــزة لــلــرئـيس
ـمـثـلـة معه كـيـنـيـدي الذي أقـامت ا
عالقـة قـبيل وفـاتـها بـفـترة وجـيزة
قـبل سـتـ سـنـة إذ يـبـدو في أحد
أقــوى مــشـاهــد الــفــيـلم مــهــووسـاً
جـنـسـيـاً يبـحث عن فـريـسـة شـابة
فـتُــضـطـر مـونـرو مـثالً إلى تـنـفـيـذ
رغــبـاته اجلـنـســيـة بـيـنــمـا يـجـري
. وتـظـهـر مـونـرو اتـصــاالً هـاتـفـيـاً
واسـمهـا احلقـيقي نـورما ج في

جــمـيـعــنـا حلـضــورهـا وحـكــمـتـهـا
وحـسـهـا الفـكـاهي ونـعتـز بـإرثـها
ـــذهـل". وأشـــار الــــكـــاتب األدبـي ا
نــيـكـوالس بـيـرسن إلى أنّ كل عـمل
من كــتب مـانـتـيل يــشـكل "حـبـكـة ال
تُـــــنــــسـى فــــيـــــهــــا جـــــمل نـــــيّــــرة
وشـــخــصـــيــات ال تُــنـــسى في ظل
رؤيـة مذهلة" الفـتاً إلى أنّ الراحلة
كــانت تـعــمل الـشــهـر الـفــائت عـلى
روايـــة جــــديـــدة.وغـــرّدت مـــؤلـــفـــة
سـلسلة كتب "هاري بوتر" جيه كيه
رولينغ إنّ مانتيل "كانت عبقرية".

الــذي أصـبح في مــا بـعــد زوجـهـا
وأمــــضــــيـــا خــــمـس ســـنــــوات في
بـــوتــســوانــا ثـم أربع ســنــوات في
الـــســعــوديــة قـــبل أن يــعــودا إلى
بـريـطانـيـا في مـنتـصف ثـمانـيـنات
الـــقــــرن الـــفـــائت.وقــــال الـــرئـــيس
الـتـنـفيـذي لـدار "هـاربر كـولـنز" في
ــتـحـدة بـحــسب مـا نـقل ــمـلـكـة ا ا
الـــبـــيـــان عـــنه إنّ "هـــيالري كـــانت
األفــضل في جــيـلــهــا وهي كـاتــبـة
مـهـمـة وشـجـاعـة وتـظـهـر تـعـاطـفـاً
كـبـيـرة في أعـمـالهـا  سـوف نـفـتـقد

ونــشـأت في ظل مـسـاو أن تـكـون
"امـرأة من الـشـمـال وفـقـيـرة" على
مـا تشير في مـذكراتها "غـيفينغ أب
ـنــشـورة عـام 2003. ذي غــوست" ا
وتـخـيلت مـانتـيل حـياتـها مع ابـنة
لـم تنـجبـهـا في الواقع إذ أصـيبت
بـالـعقم نـتيـجة خـضـوعهـا لعـملـية
جــراحـيــة النـتــبـاذ بــطـانــة الـرحم.
وبـــعــدمـــا تـــابــعت دراســـتـــهــا في
الـقـانون بـكلـية لـنـدن لالقتـصاد ثم
في جــامــعــة شــيــفــيــلــد انــضــمّت
لـلـعيش مع خـطـيبـهـا اجليـولوجي

الــعـــريــقــة عن الـــكــتــابــ األولــ
("وولـف هــــــول" "بـــــريــــــنغ أب ذي
بــاديـز") من ســلـســلـة الـكــتب الـتي
تُــرجـمت إلى  41لــغـة. أمـا الـكـتـاب
األخـير من الـسلـسلـة وعنوانه "ذي
مــيــرور أنـد ذي اليـت" (نُـشــر ســنـة
2020) فـالقى إشـــادة من الـــنـــقــاد
وتـشـكلت يـوم صـدوره طوابـير من
ــكــتــبــات لــشــرائه. الــقـــرّاء أمــام ا
وولـدت مـانتـيل (كنـيـتهـا تومـسون
عـند الوالدة) في  6تـموز  1952 في
ديـربيشر لعائلة من أصل إيرلندي
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". ونــشــرت الــكــاتــبـة 17 ــقــربــ ا
عـــمالً كــان أولـــهــا "إيــفــري داي إز
مــــاثـــرز داي" (كل يــــوم هـــو عـــيـــد
األمـــهـــات) ســـنـــة 1985  إال أنـــهـــا
حـصدت شهـرة كبيرة عـقب نشرها
ســلــســلــة من ثالث كــتب بــعــنـوان
"وولـف هــــول" (قــــصــــر الــــذئــــاب)
ضـطربة لتوماس تـتناول احلياة ا
كـــرومـــويـل الـــذي كـــان أحـــد أبــرز
وجـــــوه الـــــتـــــيـــــار اإلصـالحي في
إنــكــلــتــرا.وفـازت مــانــتــيل مــرتـ
بـجـائزة بـوكـر األدبيـة البـريـطانـية

{ لندن) ,أ ف ب) - توفيت الكاتبة
الـبريطانيـة هيالري مانتيل عن 70
ســنـة بـحـسب مـا أفـادت دار نـشـر
"هـاربـر كـولنـز" والـراحـلة هي أول
كـاتـبـة تـفـوز مـرتـ بـجـائـزة بـوكر
األدبـية البـريطانـية العـريقة.وقالت
دار الـنـشـر في بـيـان "تـعـلـن هـاربر
كولنز ببالغ األسى أنّ الكاتبة التي
حـــقــقت أعــمـــالــهــا جنـــاحــاً بــارزاً
هــيـالري مــانــتــيل تــوفــيت بــسالم
اخلـــمــيس عن  70ســنــة مــحــاطــةً
بــأفـــراد عــائــلــتــهـــا وأصــدقــائــهــا
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