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عاد الهدوء الى شـوارع محافظة
ذي قـار  بـعـد وصـول تـعـزيـزات
عــــســـكــــريــــة الى الــــنـــاصــــريـــة
للسـيطرة عـلى  تصعـيد شهدته
احملـــافــظــة عــقـب احــتــجــاجــات
شـعبـية حـاول خاللـهـا منـدسون
بـحـسب حـرق مــبـنى احملـافــظـة 
احملــافـظ مــحــمــد هــادي الــغــزي
الذي اعـلن اعـتـقال  30متـورطا
وشــهــدت بـــاحــداث الــتــخـــريب 
اشـتـبـاكـات مـحــافـظـة الـبـصــرة 
غـيــر مـسـبـوقـة اســتـخـدم فـيـهـا

ـتـوسـطـة والـثـقـيـلـة االسـلـحـة ا
اسفرت عن خـسائر مـادية. وقال
الـغـزي خالل اجـتـماع طـار في
الناصرية بحضور رئيس اركان
اجلــيش الـــفــريق اول ركن عــبــد
االمـــيــر يـــارالـــلـه ونــائـب قـــائــد
ـشتركة الفريق االول العمليات ا
الركن عبد االميـر الشمري وقائد
القوة البريـة الفريق الركن قاسم
ان (احملــافـظــة عُـززت احملــمـدي 
بـقـوات امنـيـة اضـافيـة لـتـرسيخ
االمن ومالحــقـة اخملـربــ ومـنع
اي مــــحــــاوالت لـــزعــــزعـــة االمن
واالســـتــقـــرار في الــنـــاصــريــة)
مــؤكـــدا (اعــتــقــال  30 مــخــربــا

ــشــهـود في ضــبــطـوا بــاجلـرم ا
وجرى حتويلهم احداث الشغب 
الى اجلـهات الـقـضائـيـة ليـنـالوا
اجلـزاء الــعـادل  فـي مـا صـدرت
 20 مذكرة قـبض جديدة سـتنفذ
بـحق مــتـورطــ اخـرين) ولـفت
الى ان (احلــــكــــومـــة احملــــلــــيـــة
واالجهزة االمنية مصممون على
فــرض االمن في عــمــوم مـدن ذي
قـار ومالحــقـة واعـتـقــال مـثـيـري
الـشــغب). من جــانـبه قــال قـائـد
عمليات سومر وشرطة احملافظة
الـفـريق الــركن سـعـد حـربـيـة في
تـــســجـــيل صـــوتي بث مـن عــلى
مـــواقع الــتـــواصل االجــتـــمــاعي

تــــابــــعــــتـه (الــــزمــــان) امس ان
(الــقــوات االمــنــيــة جنــحت مــنع
احملــــتـــجــــ مـن حـــرق مــــبــــنى
احملافظة بـعدما التـهمت النيران
سـكن احلـمــايـة واالسـتـعالمـات
وضبط مـجـموعـة حتـمل أسلـحة
ــولـوتـوف) واضـاف مـحـورة وا
ان (قــواتــنــا مــســتــمــرة بــفـرض
الـــقـــانـــون واتـــخـــاذ اإلجـــراءات
الـقـانـونــيـة بـحق كل من يـحـاول
زعـزعـة االســتـقـرار األمـني الـذي
تشـهـده ذي قار ونـدعو اجلـميع
إلـى مـســانــدة الــقــوات األمــنــيـة
ونــبــذ الـعــنف وأعــمــال الــشـغب
كــونـهــا تـمــثل حـالــة من االربـاك

الـعـام وتـؤثـر سـلـبـا عـلى تـنـفـيذ
ـشاريع الـعـمـرانيـة والـنـهوض ا
بالـبنى التـحتـية وحركـة االعمار
واالزدهار احمللي). وكانت مدينة
قـــد شــهــدت حــتى الـــنــاصــريــة 
ساعـات فجـر امس توتـرا امنـيا
وصــــدامـــات بــــ مــــحـــتــــجـــ
جتـمــعـوا امـام مـبــنى احملـافـظـة

والقوات االمنية. 
ونفت قيادة شـرطة احملافظة في
وقـت ســـــــابـق إعـالن حــــــــظـــــــر
لـلـتجـوال في مـديـنة الـنـاصـرية
فـيــمـا ارتـفع عــدد اإلصـابـات في
صــــــــفـــــــــوف رجــــــــال األمـن الى
الـعـشــرات.وأكـدت خـلـيـة اإلعالم

األمــنـي ان (عــنـــاصـــر مـــنـــدســة
اقـــدمـت عـــلى حـــرق كـــرفـــانــات
بنى ديوان احملافظة عبر تابعة 
ــولـــوتــوف وذلك رمي قـــنــابـل ا
بـعـد اشـتـبـاكـات ومـناوشـات مع
قــــوات األمـن بـــاحلــــجــــارة). في
غـضــون ذلك  دارت اشـتــبـاكـات
ــخــتـــلف األســلــحــة عــنــيـــفــة 
توسـطة والثـقيلـة قرب مجمع ا
الـقـصـور احلـكـومـية الـتي تـضم
مـقـر هـيـئـة احلـشـد الـشـعـبي في
مـحـافـظة الـبـصـرة. وقـال شـهود
عـــيــان ان (االشـــتــبـــاكــات تــدور
باألصل بـ عـشائـر لديـها أبـناء
مــعــتـقــلـ  ويــتـهــمـون فــصـيل
مسـلح بـاعتـقـالهم) واضـافوا ان
(الـعـشـائـر طـالـبـوا بـاإلفـراج عن
أبنائهم ولعـدم االستجابة لهم 
ـــواجـــهـــة بـــالـــسالح) قـــرروا ا
الفــــــــتــــــــ الـى ان (صــــــــواريخ
كاتيوشـا وقذائف هاون سقطت
عـلى مجـمع الـقصـور الـرئاسـية
ـا اســفـر عن خـســائـر مـاديـة).
ووصـل رئـــيـس اركـــان اجلــــيش
شـتركة ونائب قـائد الـعمـليـات ا
قـادم من ذي قار الى البـصرة 
لـالطالع ومـــتـــابـــعـــة األوضـــاع
األمــنـــيـــة فـــيــهـــا. ورأى عـــضــو
ــنــحل كـر مــجـلـس الـبــصـرة ا
الـشـواك  ان الـتـوتـر االمـني في
احملــــافـــــظــــة نـــــاجت عن صــــراع
اقـتـصــادي بـ جـهـات مـسـلـحـة
.وشهدت الـبصـرة توترا أمـنيا 
عـنـدمـا تـبـادل مـسـلـحـون إطالق
الــنـار قــيل إن إنــهم من فــصـائل
.وقـال الــشـواك إن (مـا مــسـلـحــة
جــــــرى في احملــــــافــــــظــــــة خالل
ـاضــيـة هـو صـراع الـســاعـات ا
اقتـصـادي بامـتيـاز ب اجلـهات
تـصـارعة في بـغـداد وقد نـقلت ا
صـراعـهـا إلى الـبـصـرة) واشـار
الـى ان (الـــنـــزاع لم يـــســـجل أي
اصــابــات بــشــريــة بــاســتــثــنــاء
ــاديــة الــتـي خــلــفــهـا االضــرار ا
ــســـلح والـــوضع االشـــتـــبـــاك ا
طــــبـــيــــعـي في الــــوقت احلــــالي
بـــاحملــــافـــظــــة) داعـــيــــا اهـــالي
البصرة الى ان (ال يكونوا حطباً
لــصــراعــات من خــارج حــدودهـا
وأن يــــكــــونــــوا يــــد واحــــدة في

مواجهة مثل هذه األحداث). 

والــبـرامـج اخلـاصــة بــتــطــويـر
ـرافق اجلـامـعـيـة  إلى جـانب ا
مـــنــاقــشـــة عــدد من الـــقــضــايــا
اإلداريــة الــتي تــتــطـلـب حــلـوال
ــعــاجلــتـهــا وكــذلك قــانــونــيــة 
تداخل االبنـية التـابعة لوزارات
الــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي واإلعـــمــار
واإلسكان والـبلديـات واألشغال
ـعـادن) الــعـامـة والـصـنـاعـة وا
مـؤكـدا ان (اجملـلس قـرر تـأجيل
استيفاء الرسـوم الكمركية على
اسـتــيـرادات هــيـئــة الـتـصــنـيع

عفاة احلربي العـسكرية غـير ا
وتتولى الـلجنـة الوزارية لألمن
ـواد الـوطـنـي إعـداد قــائـمــة بـا
ــطــلــوب شــمــولــهــا بـتــأجــيل ا

الرسوم).
 واشـــار الى (اقـــرار تـــوصـــيـــة
وزارة اخلــارجــيــة بــشــأن فــتح
قــنــصـلــيــة عــامـة قــطــريــة لـدى
الـعـراق في مـحـافـظـة أربـيل مع
احـتــفـاظ  الـعـراق بـحـقه بـشـأن
فتح قنصلية لدى قطر مستقبالً

ثل).  عاملة با بدأ ا طبقاً 

lOMB² « uHFð W uJ(«

œ«dO²Ýù« ÂuÝ— s  wÐd(«

∫wÝUO « œ«b ½ù«  UOŽ«bðË ‚«dF « ŸU{ËQÐ s _« fK−  jO%  —U ÝöÐ

w uJ(« ‚UH½ù«Ë bNA*« vKŽ rÒO ð  U ö)«

 Í—U'« ÂUF « W¹UN½ n u² UÐ œÒbN
—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

ـثـلــة االمـ الـعـام لال اكـدت 
ـــتـــحــدة فـي الـــعــراق جـــيـــنــ ا
ان اخلـالفـــــــات بـالســــــــخـــــــارت 
ـشـهـد الـســيـاسـيـة تــخـيم عـلـى ا
السـيـاسي بـرغم دعـوات احلوار
تكررة واشارت الى ان االنفاق ا
احلكـومي مـهدد بـالـتوقـف نهـاية
الـــعـــام اجلــاري بـــســـبب غـــيــاب
ـــوازنـــة. وقــــالت بالســـخـــارات ا
خالل كـلـمـة ألـقـتـهـا أمـام مجـلس
األمــن امــس ان (اخلــالفــــــــــــــــــات
السيـاسيـة في العـراق أثرت على
ـــكن الــتـــكــهن وال  ــواطـــنــ  ا
بـنهـايـتـهـا) مـؤكـدة (دعم احلوار
الـوطـنـي بـرعـايـة رئــيس مـجـلس
الــوزراء مـــصــطــفى الـــكــاظــمي)
واشـــــارت الـى انه ( تـــــوجـــــيه
نداءات إلى قـادة العـراق لتـجاوز
اخلالفـــات وضــرورة الـــتــهـــدئــة
واحترام الدستور) واضافت انه
(ال شيء يـسـوغ الـعـنف ويـنبـغي
الـــركـــون لـــلــحـــوار) واوضـــحت
بالسـخـارت ان (الــقـوات األمـنـيـة
الـعــراقـيــة أثـبــتت ضـبط الــنـفس
خالل تــظـاهــرات ذكــرى تــشـرين
وان أكــثــر من  130جــريــحــاً في
ــدنـيــ وقــوات األمن صــفــوف ا
اصـــيــبــوا خـالل الــتـــظــاهــرات)
وقـالت (يــجب احــتـرام الــقـوانـ

والتـشـريـعات وإقـامـة انتـخـابات
تــســبــقــهــا جــديــدة في الــعــراق 
ضـمــانـات لـدعــمـهـا مـن اجملـتـمع
الـــــدولـي) الفـــــته الـى انه (لـــــكي
هم جداً يؤتي احلوار أُكـله من ا
أن تـــشــارك فـــيه األطـــراف كـــافــة
فـهنـاك حـلـول لكن لـو كـان هـناك
استعـداد للوصـول الى تسويات
ـطـاف يـعـود األمـر فـفي نـهـايـة ا
الـــتي إلى اإلرادة الـــســـيـــاســـيـــة
يــــتـــوجـب عـــلـى الـــقــــادة حتـــمل
ـسـؤولـيـة) ومـضت الى الـقـول ا
(لقد فقد العراقي الثقة في قدرة
الـطـبــقـة الـسـيـاســيـة في الـعـراق

عــــلى الـــعــــمل لـــصـــالـح الـــبـــلـــد
ولن يـــؤدي اســـتـــمــرار وشـــعـــبه
اإلخفاق في مـعاجلـة فقدان الـثقة
هـــذا ســوى إلـى تــفـــاقم مـــشــاكل
الـــبالد) وتـــابـــعت ان (الـــنـــظــام
الـسـيـاسي ومـنـظـومـة احلـكم في
الـعــراق يـتـجــاهالن احـتــيـاجـات
ـــــثل الـــــفـــــســــاد الـــــشـــــعب  و
ـستـشـري سبـبـاً جـذرياً رئـيـساً ا
لالختالل الـوظـيفي) واسـتدركت
أن (الــقــصف الــتــركي واإليــراني
ضي ألن علـى اقلـيم كـردسـتـان 
هــو الــوضع الـطــبــيـعي يــصـبح 
اجلـديـد في الــعـراق) مـؤكـدة انه

(في ظلّ الهجـمات اإليرانـية التي
ــــــاضي ال وقــــــعت األســــــبـــــوع ا
يسعني إال أن أكـرر ما قلته يجب
أن تـــتــوقـف هــذه األفـــعـــال الــتي
وصفتها بالطائشة) مشددة على
أنـه (ال يـــــنــــــبـــــغـي ألي جـــــار أن
يتـعامل مـع العـراق وكأنه بـاحته
اخللفيـة) واستطـردت بالقول ان
(التداعيات السياسية التي تنجم
انية عن عدم إجراء انتخابات بر
ــنـاسب في اإلقــلـيم في وقــتــهـا ا
وعـــدم الـــتـــعـــامل مـع تـــوقـــعــات
اجلمهور بشـكل صحيح وإهمال
ـقـراطيـة األساسـية بـاد الد ا
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قررت وزارة الـتعـليم الـعالي والـبحث الـعلـمي احتـساب الـعام
ـرقــنـة قــيـودهم في ــاضي عـدم رســوب لـلــطـلــبـة ا الـدراسي ا
الـدراســات االولـيـة. وقــالت الـوزارة في بــيـان تـلـقــته (الـزمـان)
امس إنه (سعـيا منها الى معـاجلة حاالت الطلبـة وتمكينهم من
قـررت اســتـنـادا الى حتـقـيق مــتـطـلــبـات الـدراســة اجلـامـعــيـة 
الصالحـيات القانونية اخملولة للوزير نبيل كاظم عبد الصاحب
ـاضي عـدم رســوب لـلـطـلـبـة الـذين اعـتـبـار الــعـام الـدراسي ا
ـسائية في ترقـنت قيودهم في الدراسـات األولية الصـباحية وا
اجلـامـعـات والـكلـيـات احلـكـومـيـة واألهلـيـة) داعـيـا اجلـامـعات
ادة عـاجلة حـسب ا عـاهـد الى (إصدار األوامـر الالزمة بـا وا
وتـأشيـر حاالت عـدلة   18 ثالـثا من الـتعـلـيمـات االمتـحانـيـة ا
ـعتمدة). في ية ا الطـلبة علـى وفق السياقـات العلـمية واألكـاد
فوز التلميذين يوسف زانا غضـون ذلك  أعلنت وزارة التربية 
ركزين متـقدم في مسابقة و ئيـمره عمر من تربيـة كركوك 
ـشـاركة  60 ألف ـبـيـاد الـدولـيـة في الـلـغـة االجنـلـيـزيـة  األو
طــالب من أصل  50 دولـة حــول الــعــالم . وقـالـت الـوزارة في
بيـان تلقته (الزمان) امس إن (تميز هؤالء التالميذ وغيرهم في
درسة قطـاع األنشطـة التـربوية ثـمرة اهـتمام األسـرة وجهـد ا
ــدرسـ األكـفــاء وتـفـانــيـهم في عــمـلـهم فــقـد كـانت وتـوافـر ا
ـرتـبـة الـثـانـيـة عـلى الـنـتـيـجـة حـصـول الـتـلـمـيـذ يــوسف زانـا ا
رتبة مسـتوى العالم  بـينمـا حصل التـلميـذ ئيمـره عمر عـلى ا
ـبـيـاد لـلـغـة الـرابـعـة الـذي شـارك عــبـر االونالين في نـهـائي أو
ـقـامــة في رومـا). من جـانـبـه  أكـد الـوزيـر عـلي اإلجنـلـيــزيـة ا
ـبــدعـ في شـتى حــمـيــد الـدلـيــمي (دعـمه ورعــايـتهُ لـلــطـلـبــة ا
اجملـاالت  ألنــهـا تُـعــدّ من ركـائـز بــنـاء الـوعي اإلنــسـاني لـدي
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ستكون باهـظة الثمن). الى ذلك 
كـشف الــنـائب مـحـمــا خـلـيل عن
قـيـام وفـد من اإلطــار الـتـنـسـيـقي
ـقـبل بـزيـارة االقـلــيم األسـبـوع ا
لـلــتـبـاحث بــشـأن مـســألـة رئـيس
اجلـمـهـوريـة وتـشـكـيل احلـكـومـة
اجلديـدة.وقال النـائب عن احلزب
ـــقــراطي الــكـــردســتــاني إن الــد
(الشهر احلالي سـيكون حاسماً 
وسيـحسم خالله انـتخـاب رئيس
اجلـمـهـوريـة وتـشـكـيل احلـكـومـة
اجلــــديـــدة) مـن جـــانــــبه  شـــدد
الــــنـــائب عـن االحتـــاد الــــوطـــني
الــكـردســتــاني كــاروان يـارويس
عـلى (ضـرورة أن يـتـفق احلـزب
عـلى مــرشح واحـد) مـعــتـبـراً أن
(عدم اتـفاقـهمـا ما شأنـه أن يضر
كـانة االكـراد في بغـداد) ولفت
ــــان في الـى ان (رئـــاســــة الــــبــــر
انــتـــظــار اتــفــاق احلـــوبــ عــلى
ـنــصب رئــيس مــرشح مــشــتــرك 
اجلــمـهــوريـة) وتــابع ان (تــأخـر
ــوقف عــقـــد اجلــلــســة يـــرتــبط 
الـــتــيــار الـــصــدري) فـــيــمــا رأى
النـائب عن ائتالف دولـة القـانون
عـــارف احلـــمـــامـي في تـــصـــريح
امـس أن (تـــشـــكــــيل احلــــكـــومـــة
اجلــديـــدة مــتـــوقف عــلـى اتــفــاق
احلزبـ الـكـردي  والسـيـما ان
نصب التنسيقي اخـتار مرشحه 
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ــدني  اكــدت مــديــريــة الــدفـاع ا
انـتــهـاء أعـمـال الــبـحث واالنـقـاذ
حتت ركام مبنى اخملتبر الوطني
في ساحة الواثق ببغداد. وقالت
في بيان تـلقـته (الزمان) امس أن
(أعـــــمـــــال الــــبـــــحـث واإلنـــــقــــاذ
لــلــمـراجــعــ احملــتـجــزين حتت
ركـــام أنــقــاض مـــبــنى اخملـــتــبــر
الـــوطـــني مـــتــــعـــددة الـــطـــوابق
ـنـطقـة الـكـرادة الـتي اسـتـمرت
نـحو  75 سـاعـة انـتـهت  بـعـد
عـــمل مـــتـــواصل لـــيـل مع نـــهــار
وبـأقـصى اسـتـنـفـار لـفـرق إنـقـاذ
ـــــدنـي في بــــــغـــــداد الـــــدفــــــاع ا
بــجــانــبـيــهــا الــكـرخ والــرصــافـة
وبـتــدخل آلـيــات اإلنـقـاذ الــثـقـيل
واخلفيف واجلهد الساند بقيادة
ـدني الـلـواء مـديـر عـام الــدفـاع ا
كاظم سلمان بوهان) واشار الى
ان (فــــرق االنــــقــــاذ عــــهــــدت إلى
اســتـخــدام أجــهـزة االســتـشــعـار
ـتـطوره والـكامـيـرات احلـرارية ا
لـتـتــمـكن من إنـقـاذ  13مـراجـعـاً
بــيـــنـــهم نـــســـاء ومـــســنـــون في
الـدقـائق األولى من وقـوع حـادث
في ما استمرت االنهيار للمـبنى 
ـتـوف أعـمال الـبـحث واإلنـقاذ ا
من الــضـحــايــا دون تـوقـف الـتي
أسفـرت عن انـتشـال جثـة حارس

بـنى اوالً بـعد  29 ساعـة عمل ا
من وقـت االنــهــيــار) مــبــيــنــا ان
(اعـمـال البـحث وانـتـشـال جـثتي
األم وطــفـــلــتــهــا اســتــغــرقت 70
سـاعـة عمـل) ولفـت الى ان (اخر
اعـمـال الـبـحث واالنـتـشـال كـانت
جـثة لـرجل مـسن بـعـد مضي 75
نـظــراً لــضــخـامـت حـجم ســاعــة 
الـــكــتل اخلـــرســانــيـــة بــتــهــاوي
طــوابق الــبـنــايه بــعــضـهــا فـوق
بعض) مـؤكدا انـه (بهـذا تنـتهي
ـدني أعـمـال فـرق إنـقـاذ الـدفاع ا
بــانــتــشــال اخــر جـثــة من مــوقع
احلادث) وتـابع ان (فـرق الـدفاع
ـــدني بـــذلـت جـــهـــود كـــبـــيـــرة ا

لـتـتـمــكن من الـوصـول إلى جـثث
الـضـحـايـا بـعـد أن نـفـذت فـرقـهـا
الــتــخــصــصـيــة أعــمــال تــقــطـيع
قــضــبــان الــتــســلــيح احلــديــديـة
وتـــفــتــيـت الــكــتل اخلـــرســانــيــة
الـــضــخـــمــة ورفع األنـــقــاض من
مـوقع احلـادث بـطـرق عـمل فـنـيه
ـية دقـيـقـة تـوافق الـطـرائق الـعـا
ـتــبـعـة فـي مـجـال الــتـعـامل مع ا
ــبـــاني حـــوادث االنـــهـــيــار فـي ا
وإخـــــراج احملـــــتــــــجـــــزيـن حتت
ركــــامـــــهــــا). في غــــضــــون ذلك 
اطـــاحت مـــفـــارز االمن الـــوطــني
بشبكة مـخدرات في بغداد.وذكر
بــيـان نـقــتـضب تــلـقــته (الـزمـان)

امـس  أن (اجلــــهــــاز تــــمــــكن من
اعتـقـال جتار مـخـدرات يشـكـلون
شبـكـة في بغـداد) واشار الى ان
(أفـراد الـشـبـكـة كـانـوا يـتـاجرون
بنحو  36 كيلـوغراماً من مادتي
الـكـريـســتـال واحلـشـيـشـة). وفي
الــديـوانــيـة كـشـف قـائــد شـرطـة
ــنـــشـــآت الـــلــواء احملـــافـــظـــة وا
عـبـطـان مـحـمـد مطـلـك عن إلـقاء
القبض على امـرأة  قتلت زوجها
بـواسـطـة بـلـوكـة. وقـال في بـيان
امـس انه ( االســـتــــخــــبـــار عن
مقـتل مواطـن يبـلغ من العـمر ٣٥
حـيث عـامـا في قـضـاء الـشـامـية 
ــتـابــعـة  تــشـكــيل فـريـق عـمل 
ــعــلــومـات) ــوضــوع وجــمع ا ا
مؤكداً أن (قوة من مكتب مكافحة
االجرام في الـشاميـة بأمـرة مدير
مـكـافـحـة االجـرام الـعـمـيـد هـادي
فـضال عن عـدد آخـر الـبـيـضـاني 
ــنــتــســبــ قــد مـن الــضــبــاط وا
ة وإلقاء تمكنت من كشف اجلر
القـبض عـلى زوجة اجملـنى عـليه
بعـد مجـابهـتا بـاالدلة والـبراه
حـــيث اعــتـــرفت بــقـــتل زوجــهــا
بـسـبب خالفـات عـائـلـية) وتـابع
ــتــهــمـــة  قــامت بــتـــنــفــيــذ ان (ا
تـها مسـتغلـة نوم الضـحية جر
وضــربــة بــواســطــة مــطــرقــة من
اخلشب وبلوكة على صدره حتى

فارق احلياة). 
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بـــتـــأجــيل اوعـــزت احلــكـــومــة 
الــــرســـوم الــــكـــمــــركـــيــــة عـــلى
اسـتــيـرادات هــيـئــة الـتـصــنـيع
وافقـة على حتديد و ا احلربي 
الية االحتادي ديوان الرقابـة ا
كـــجـــهــــة رقـــابـــيـــة عــــلى عـــمل
ـــنــظــمــات غــيـــر احلــكــومــيــة ا
ألغراض مـكافـحة غـسل األموال

وتمويل اإلرهاب.
 وقال بيان تلقته (الزمان) امس
ان ( مــــجـــــلس الــــوزراء عــــقــــد
جــلـــســته بــرئــاســـة مــصــطــفى
الــكـاظــمي  وافق خاللـهــا عـلى
ـالـيـة حتـديـد ديــوان الـرقـابــة ا
االحتـادي كــجـهـة رقـابـيـة عـلى
ـنظـمـات غيـر احلـكومـية عـمل ا
ألغراض مـكافـحة غـسل األموال

وتمويل اإلرهاب).
 واضــاف ان (وزيـــر الـــتــعـــلــيم
الـعـالـي والـبـحـث الـعـلــمي قـدم
خالل اجلــلـسـة تـقـريـراً مـفـصالً
عن الوضع احلالي للتعليم مع
بــدء الــعــام الــدراسي اجلــديــد
شاريع وإجراءاتهـا في تنفـيذ ا
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حـياديـتـها واسـتـقاللهـا ) الفـتا
الى ان (عدم ضمان حق الشعب
في الــــتـــصـــويـت واالنـــتـــخـــاب
والــتـــرشح يـــفـــقـــد الــعـــمـــلـــيــة
السياسية مقوماتها الدستورية
ويـــؤثـــر عـــلى مـــدى مـــشـــاركـــة
ــواطـنــ في االنـتــخـابـات من ا
عـدمه) وتــابع ان (االنـتـخـابـات
يجب ان تـكون سـاحة لـلتـنافس
ـبـاد الـوطـنـيـة بـ االفـكـار وا
ــواطن الـــتي تــمس الـــدولــة وا
وضــمـان احلــقـوق الـدســتـوريـة
لكافة مكونات الشعب بعيداً عن
الــتـنـافس الــسـلـبـي الـذي يـقـوم
عـلى اتبـاع كافـة الـطرق لـغرض
الـوصول الى الـسـلطـة لـتحـقيق

صالح الشخصية).  ا

ـواطن الالزمـة لــضـمـان تـمـتع ا
بـهــا وبــخالفه تـفــقــد الـعــمـلــيـة
قراطية االنتخابية قيـمتها الد
ــــــثـل ذلك خــــــروجـــــاً عــــــلى و
الــدســتــور وتــفــقــد الــســلــطـات
شـريـعـة وجودهـا الـتي تـسـتـمد
من الــشــعب اســتــنــاداً ألحــكــام
ــادة خــامــسـا من الــدســتـور) ا
مــــؤكــــدا انـه (من اهـم الــــســــبل
ـقراطية هو ايجاد لتحقيق الد
هـيــئــة مـســتــقـلــة تــتـولى ادارة
الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة وعـدم
التدخل بشأنها من قبل سلطات
الدولـة او الكتل الـسيـاسية وان
جــعل مــرجــعــيــة تــلك الــهــيــئــة
شاركة في للجهات السياسية ا
الـعـمــلـيـة الـســيـاسـيـة يــفـقـدهـا
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ردت احملكمة االحتاديـة العليا 
ـستـقـلة ـفوضـيـة ا دعـوى حل ا
لالنــتـخــابــات واالســتــفــتـاء في
اقــلــيم كــردســتــان. وقــال بــيــان
تـــــلـــــقـــــتـه (الـــــزمـــــان) امس ان
(احملكـمة قـررت رد الدعـوى بعد
ان قـضت عـدم دسـتـوريـة عـبارة
السـلطة احلـصريـة التي خصت
ـستـقلة ـفوضـية الـعلـيا ا بـها ا
لالنــتـخــابــات واالســتــفــتـاء في
ـادة الـثـانـيـة ـوجب ا االقـلـيـم 
اوالً من القـانـون كونـها تـخالف
ـادت  20 و  102 من احكـام ا
سـاسهـا باسـتقاللـية الـدستـور 
ـســتـقــلـة ــفـوضــيـة الــعـلــيــا ا ا
لـالنــتـــخــابـــات) واشــار الى ان
(حق الــتـــصــويت واالنـــتــخــاب
كـفـولة والـترشح من احلـقـوق ا
ـــــوجـب الـــــدســــتـــــور وعـــــلى
الــسـلـطـات كـافـة تـوفـيـر الـسـبل
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طــــالـب رئــــيس إقــــلــــيم كــــردســــتــــان
نـــيـــجــــيـــرفـــان الـــبـــارزاني األطـــراف
الـسـيـاسـيـة إلى أن حتـول رغـبـتـها في
احلـوار وإزالـة اخلالفات إلى مـبادرات
وأفـعال وأال تعتبـر أي مبادرة للحوار
ـــة.وأعـــرب واالتـــفــــاق تـــنـــازالً وهـــز
الــبـــارزاني خالل الــذكــرى الــســنــويــة
اخلــــامــــســـة لــــوفـــاة الــــرئــــيس جالل
الـــطــالـــبــانـي عن (األمل في أن تـــكــون

اخلالفـات السياسية ألنهم يدركون أن
اخلــدمــات ســتــكــون أقل وســيــضــعف
االسـتقرار وسيادة البلد كلما استمرت
تـلك اخلالفات). من جانبه  أكد رئيس
رفض العراق اجلمهورية برهم صالح 
تـهديد أمنه واستـقراره الداخلي. وقال
نـاسبـة أن (اخلـروج من األزمة خـالل ا
الـــراهــــنـــة يـــســـتــــوجب رص الـــصف
ـراهـنـةُ ـكن ا الــوطـني) واضـاف (ال 
أكـثـر علـى صبـرِ شـعبـنـا بالـتـطمـيـنات

دة عام من اجل تشكيل احلكومة اجلديدة !! الصراع السلطوي دام 
واطن !! تعطلت احلياة بكل جوانبها وسادَّ شعور خيبة اآلمل لدى ا

ومطلوب منا ان نحتفل بالعيد الوطني ونبتهج كيف ?
وحجم الفشل والتغا وعدم التوافق صفة سائدة

سنحتفل باليـوم الوطني عندما اليـكون وطني غنيمة
للمتصارع
العراق حر

الــذكـرى الــسـنـويــة لـوفــاة الـطــالـبـاني
حــافــزاً لألطــراف لــلـجــلــوس مــعـاً إلى

طاولة احلوار).
مـشـددا على (جـميع األطـراف استـذكار
األيـام التي كان فيـها الطالـباني رئيساً
لـلجمهورية وكان يجمع األطراف كلها
ـكــونـات) من أجـل مـصــلـحــة جـمــيع ا
مـؤكدا (ضرورة أن جتتمع كل األطراف
ـشاكل) ة ذاتـها من أجل حل ا بـالعـز
ـــواطـــنــ ســـئـــمــوا واشـــار الى ان (ا

بغداد
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يـستمر مسلسل هذيان الـضمير وغفوة الوجدان اإلنسـاني لسياسيي الغفلة
ــصــائب ـي اإلدراك األشــرار.. مــازال الـــشــعب يـــقــتــسـم ا َـــجــاز وعــد وا
صاعب واحلوادث ومتاعب األجناس  فهو واألهوال وينهش جسده كثرة ا

عالم واألزمان. يالد واجلالد واحد مهما اختلف ا الضحية منذ ماقبل ا
هارة وإتقان في تمثـيل الضمير الغائب عن  الـسادة احلكام يلعبون الـدور 
نـاصب رفعـاً للـمقـام  ولَي أذرع اخملالف ـهام  جل هـمهم تـقسـيم ا ذروة ا
دوسـاً بـاألقـدام مـهــمـا تـنـوع األقـدار.. في قـامــوس وطـنـيـتـهم وحـدة األرض
يزان والسيادة فيها مِلك للجيران  ال خط أحمر وال ربع دينار أقـدس من ا
ـلك حرمـة وسيادة . كـيف ال وجارنا حـتى سيـاج حديقـة احليـوان خاصته 
ــنــوع اقــتـراب الــرعــيــان مــنه ولــو كـان راعي بــاالضــافــة الى الــثــعـبــان  
ـهيـب اخملتال اخلـضراء مـلك الزمـان .. مات كـسرى والـسلـطان وأعـقبـهما ا

سك اليزال محتار  من يكون اخملتار .. والدمال  والشعب ا
تـسول اجلالد ووكالئه من كـيف ينـتزع عن نـفـسه جلـد الضـحيـة للـضـيف ا
سـادة احلكـام مـدبـري ضوضـاء الـفـ والشـغب وفـوضى الـفسـاد الـضراء
اسـتـحـقوا عـلـيه نـيل الـثـنـاء والـتـقـديـر من جـمـاعـات هـولـيـوود وكـان وجـسر
ــطــحـون الــضــبــاب .. حــمــاة الــوطن والــســيـادة زعــمــاء دكــاكــ الــدقــيق ا
واخلـردوات ألجل بضع طـاوالتٍ وكراسي اسـتساغـة نفـوسكم خملـالفـة القيّم
لء إرادتكم حـتى داسوا على اإلنـسانيـة وسلـمتم الـكرامة والـعز والـعراقـة 
ن فقـدوا بوصـلة لـكة اخلـضـراء السـوداء أشبـاه الرجـال  نـعالـكم .. في 
ـبـاح لـلـبـطّـال واحملـتـال  يـتـصـرفون اإلنـسـانـيـة في مـضارب أهـل اجلبـال ا
كـالـعـمـيـان اليـهـمـهم كـيـفـمـا جتـري الـريـاح  ألنـهم بـاعـوا سـفـنـهم لـلـقـديس
الـسـفـاح وال يـشـتـهـون سـوى األسـفـار والـنـكـاح بـيـنـمـا الـسـيـادة الـوطـنـية
لـلقصف والـعدوان مسـتبـاحة.. ال شكـوى ال استيـاء وال صياح لـهذا اجلرم
ـا هـي بـيـد الـفــظـيع بال عــذرٍ وال سـمــاح..  ويـســألـونك عن الــسـيــادة قل إ

اجليران  ومن حسنات اجليرة حق اجلار على اجلار .
ـة بــقـلقٍ بــالغ ! وأضـنـاه هــنـاك من انــفـجـر غــضـبــاً في سـرهِ ونـظــر لـلــجـر
الـسكوت خـشيـة فقدان بـضاعتـه واتقاء شـر شركائه مـن الباعـة اجلوالة في
اخلــضـــراء الــعــار .وهــنــاك من تـــشــابه عــلــيـه األمــر واخــتــلط  فــنــادى وا

افغانستاه عوض كوردستان .
لـله دُرَكم أيّ نباهة هذا وأيّ حـذاقة!! كم صغرتكم في نـظر الشعب والوطن
وكالء لـلـغـرباء ولـيس الـوكـيل مـثل األصـيل. يـا حـفنـة من الـبـشـر تـأدبوا في

عشر وقتل اإلنسانية ومسرات الطفولة احملتضر.  حضرة جرح ا
ال تـصـريح ال تنـديـد وال بـيان لـومٍ وتـوبـيخ ال اسـتنـكـار والـوطن يُـقصِف من
اجلـوار ال شجاعة وال كبريـاء والهيبة خفّ كالـهواء  ال خجل وال حياء أنتم
والنَعام سواء  ال حول وال قوة وال صالبة النساء  احلق
ـقـام واحلق يـقــال  دمـاء شـهــدائـنـا أشــرف من كل ا

هام . ودموع نسائنا أغلى من كل ا
وسالماً على خير أمة أخرجت للناس .

وال بــــالـــكالم وال بــــالـــوعــــود ويـــجب
الـشـروع في بـنـاء دولـة مُقـتـدرة فـاعـلة
حتـمي مـصـالـح الـبلـد وتُـعـزز سـيـادته

وتضمن سالمة مواطنيه).
 UÐU Š WOHBð

مــشـددا عــلى أن (الــعـراق يــرفض بـأن
تـكون أرضه ميداناً لصراعات االخرين
وسـاحـة لتـصـفيـة حـسابـاتهـم وتهـديد
أمــنه واسـتـقـراره الـداخـلي وكـذلك أن
يـكون مـنطـلقـاً للـعدوان عـلى أي أحد)
واشــار الى ان (بــغــداد واربــيل لــهــمـا
ــصـلـحـة والـقــرار في أن تـعـمال مـعـاً ا
ومـع جـــيـــران الـــعـــراق عــــلى إيـــجـــاد
احلــلـول الـفــعـلــيـة اجلـديــة لـلــمـشـاكل
ــا يـحــفظ ســيــادة الــعـراق األمــنــيــة 
وامـنه واسـتقـراره) وتـابع انه (وال بد
مـن إطالق حــــوار جــــاد بــــ بــــغــــداد
واربــــيل يــــضـع حـــلــــوالً دســــتــــوريـــة
وقـانـونـيـة تأخـذ في االعـتـبـار مـصالح
ـواطــنــ وال تـزج حــقــوقـهم جــمــيع ا
وأرزاقــهم في اخلالفـات الــسـيـاسـيـة).
واســتـقـبل الــبـارزاني في وقت سـابق
رئـــيس جلــنـــة الــعالقــات اخلـــارجــيــة
سـلحـة في مجلس والـدفاع والـقوات ا
الـشيـوخ سيـنات الفـرنسي كـريسـتيان

رافق له.  كامبون والوفدا ا
وذكـر الـبـيان ان (الـلـقـاء بـحث عالقات
االقــلــيم والــعـراق مـع فـرنــســا وسـبل
ــشــتــرك وتــبـادل تــعــزيــز الــتـعــاون ا
اجلـانبـان اآلراء بشأن مـشاكل أربيل و
بـــغــداد وكـــذلك ومــخـــاطــر داعش في
الـعـراق وسـوريا والـوضع الـسـياسي
الــعـــراقي والــتــحــديـــات الــتي تــواجه
الــــبـالد) وجـــدد الــــبــــارزانـي (شــــكـــر
كـردستان للـدعم السياسـي والعسكري
واإلنـــســـانـي الـــفـــرنـــسي وخص دور

ـانوئـيل ماكـرون ومسـاعيه الـرئيس إ
الـراميـة لتـحقـيق األمن واالستـقرار في
ـنـطـقـة بـصـورة عـامـة) الـعــراق وفي ا
مـعــربـا عن امـله (في أن يـقـدم أصـدقـاء
سـاعدة للـعراق واالقليم حلل الـعراق ا

مشاكلهما).
wÝUOÝ —«dI²Ý«

مـؤكـداً أنه (بـدون حل مـشـاكل أربـيل و
بـغداد لن يتحقق االسـتقرار السياسي
من جـانـبه  نـقل كـامـبـون فـي الـعـراق)
(حتـــيـــات مـــاكـــرون ورئــيـس مــجـــلس
الـشيوخ الفرنسي إلى البارزاني وأكد
أهـمـية تـقويـة عالقات بـلده مع الـعراق
والسـيما فـي مجال االقـتصاد واالقـليم 
واالسـتـثـمـار مـبـديـاً اسـتـعـداد فـرنـسا
ــسـاعــدة الـعـراق وإقــلـيم كــوردسـتـان
على حل مشاكلهما وإعادة االستقرار).
فـي غضـون ذلك  تـلقـى رئيس حـكـومة
االقـلـيم مـسـرور الـبـارزاني رسـالـة من

ـتــحـدة لــيـز ـمــلـكــة ا رئــيـســة وزراء ا
تـراس.  وتـطـرقت تـراس فـي رسـالـتـها
إلـى الـــزيـــارة الــــتي أجـــراهــــا رئـــيس
احلـكومة إلى بريطانيا في وقت سابق
مـن هــذا الــعــام وقــالت (لــقــد كــان من
دواعـي سروري أن استـقبلـكم في لندن
خـالل شهـر نيـسـان من العـام اجلاري
وأتـمنى أن تـكون تلـك الزيارة مـثمرة)
ومــضت الى الـقــول (تـربـطــنـا عالقـات
ويـسعـدني اكـثر أن الـعالقة تـاريـخيـة 
أقــوى بـكــثــيـر من أي بــ اجلــانـبــ 
وقـت مـضى) وأضـافت (جتـمـعـنـا قـيم
مــشـتــركـة ومــلـتــزمـون بــحـمــايـة أمن
االقــلــيم واسـتــقــراره كـجــزء من عـراق
قـوي وموحّد وسنواصل العمل سوية
ـــواجـــهـــة اإلرهـــاب) بـــشــــكل وثـــيـق 
واعـربـت تـراس عن (امـلـهـا في تـعـزيـز
ـــشـــتـــرك مـن أجل تـــعـــزيـــز الـــعــــمل ا

العالقات). 
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اكــــــدت وزارة الــــــعـــــمـل والــــــشـــــؤون
ان اطـالق الـــقــروض االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ـبالغ يتـوقف على اسـترداد ا ـيسـرة  ا
سـتفيدين. وقال ـمنوحة سـابقا من ا ا
ــهـني مــديـر دائــرة الـعــمل والــتـديب ا
بــــالــــوزارة رائـــد جــــبــــار نــــاهض في

واطـن تخـلفوا عن امـس إن (بعض ا
تـســديـد الـدفـعـات الـشـهـريـة لألقـسـاط
والســيــمــا ــتــرتــبــة عــلى الــقــروض  ا
قـروض مجمع بسمايـة السكني) الفتا
ــــصــــرف لـــــديه اإلجــــراءات الـى ان (ا
ــوجب الــقــانــونــيــة في هــذا اجملــال 
قــانـــون اســتــحــصــال أمــوال الــدولــة
إضــافــة الـى الــغــرامــات الــتــأخــيــريــة
) ومضى الى تلـكئ ـفروضة عـلى ا ا
الـقول ان (االمتنـاع عن تسديد األموال
ـواطن ويـراكم عليـهم الديون يـضرُّ ا
ويـــعــرضــهـم الى تــبـــعــات قــانـــونــيــة
ـــواطــــنـــ إلى وخــــيـــمـــة) داعــــيـــا ا
(االســراع في الــتـســديـد حــفـاظــاً عـلى
ـال الـعـام إضـافـة الى مـنح الـفـرصة ا
لـآلخرين لالستفـادة من اخلدمات التي
ـصـرف من عـوائـد االقـسـاط يـقـدمـهـا ا

تلكئة).  واألموال ا

تــصــريـح تــابــعــته (الــزمــان) امس  إن
(الـوزارة ومـن خالل صـنـدوق اإلقراض
ــــوجـب الــــقـــــانــــون الـــــذي تــــأسـس 
بـرأسمال  266مـلياراً مـنحت قروضاً
رة لــلـعــاطــلـ عن الــعــمل بـدون مــيــسـَّ
دة سماح تصل إلى  5اعوام فـائدة و
ـدة عــام واحـد) مــؤكـدا ان مـع اعـفــاء 
(تـــلك الــقــروض مـــخــصــصـــة إلنــشــاء
مـشـاريع صـغـيـرة) وتـابـع ان (الوزارة
مــــنــــحت أكــــثـــر من  60ألـف قـــرض)
واسـتطرد بالقـول ان (الوزارة مستمرة
ـنح الـقـروض كل ثالثـة أشهـر بـأكـثر
من  5آالف قـــرض بــــاالعـــتـــمـــاد عـــلى
ــقـــتـــرضــ ـــســتـــردة مـن ا ـــبـــالغ ا ا
دعـــا مـــصــرف ). الى ذلك  الـــســـابــقـــ
واطن لتسديد ما بذمتهم الـرافدين ا
من أقـسـاط شهـريـة متـأخـرة للـقروض.
وذكـر بـيـان لـلـمـصـرف تـلـقـته (الـزمان)
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اكـد وزير البـيئة وكالـة جاسم الفالحي ان االشـعاع النووي
ــلــوثــات الــتي تــهــدد حــيـاة ومــخــلــفــات احلــروب اخـطــر ا
.وقــال في تــصــريح تــابـعــتـه (الـزمــان) امس ان الــعــراقــيــ
(الـتـحـديــات الـتي يـتـعـرض لـهـا الـعـراق في اجملـال الـبـيـئي
تمثلة نـاخية وا مـصيرية وجدية وفي مقدمـتها التغيرات ا
نـبع وانـخفاض ـائيـة من دول ا بـاجلفـاف وقلـة االيرادات ا
ـطــري وارتـفـاع مـعــدالت احلـرارة وهي عـوامل الــتـسـاقط ا
اســهـمت بــانـحـســار االراضي اخلـضــراء وزيـادة الـتــصـحـر
والـعواصف الغباريـة والرملية فـضال عن زيادة الطلب على
اء والتربة) واشار لوثـات للهواء وا الـطاقة وزيادة نسبة ا
الى ان (تقادم البنى التحتية في البالد وعدم انشاء محطات
ـعـاجلة مـياه الـصرف الـصحـي سواء الـبلـدي او الصـناعي
قــبل الـقـائــهـا في االنـهــر فـضال عن مــشـاكل اخـرى تــتـعـلق
ستدامة بـالنوع االحيائي واحملـميات الطبيـعية والتنمـية ا
والــرقـــابــة االشــعــاعــيــة والــنـــوويــة) واوضح الــفالحي ان
هو اخملـلفات (الـتحـدي االكبر الـذي يواجه البـيئـة والوزارة 
ـقــذوفــات والـعــبــوات الـنــاســفـة احلــربــيـة مــثل االلــغــام وا

وجودة بكل احملافظات). ا
 U¹b×² « WNł«u

الفـتـا الى ان (الـوزارة تـقـوم بـواجـبـات ومـهـام كـبـيـرة وهـذا
ـواجهـة التـحديات من خالل ـناسب  يـقتـضي ايالء الدعم ا
زيـادة الـتـخصـيـصات احلـكـومـية لـلـقـطاع الـبـيئـي لتـحـس
واطن). من جهة اخـرى القت قيادة الـصحة الـعامة حليـاة ا
ــثـنـى  الـقــبض عـلى 21 مــتـهــمـاً بــاالعـتــداء عـلى شــرطـة ا
ـائــيـة في احملــافـظـة. ــوارد ا األجــهـزة األمــنـيـة ومــوظـفي ا
وذكــرت الــقـيــادة في بــيــان امس أنه (قــيــادة الـشــرطــة تـود
تـوضيـح أسبـاب حادث االعـتداء الـذي حصل عـندمـا خرجت
قـوة أمــنـيـة مـشــتـركـة من قـســمي شـرطـة قـضــاءي الـرمـيـثـة
وارد والـوركـاء وفـوج الطـوار األول مع مـوظـفي مديـريـة ا
ـائية في احملافظـة لرفع التجاوزات احلـاصلة على احلصة ا
كان احلادث ورفع ـائية) مؤكدا انه (واثناء وصول القوة  ا
الـتجاوز عـلى نهر القـزويني ب قـضاءي الرميـثة والوركاء
تــعــرضت العــتــداء من قــبل أشــخـاص بــاحلــجــارة واأليـدي
) واشار ـوظـفـ والـسب والـقـذف عـلى األجـهـزة األمنـيـة وا
الى ان (ذلـك األمر دفع الـقوة األمـنيـة إللقـاء القـبض على 21
تمت كفالة 10 مـنهم وتوقيف 11 مـنهم وفق أحكام شـخصاً 

ادة 230 من قانون العقوبات ).  ا
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ـروري ـرور الـعـامـة تـأجـيل الـعـمل بـالـعـقـد ا قـررت مـديـريـة ا
واعتـماد العـقد الـورقي  وسط دعوة اصحـاب مكاتب الـعقود
ـديـريـة في بـيان الى االلـتـزام بـالـضـوابط الـقـانونـيـة. وذكـرت ا
ناشدات أصـحاب مكاتب تلـقته (الزمان) امـس أنه (استجابـةً 
رورية ومن خالل الـلقاء الذي حتقق في مـقر مديرية العـقود ا
ـرور العـام الـلواء طـارق الـربـيعي رور الـعـامة اطـلع مـديـر ا ا
ـناشدات ذات طـبيـعة انسـانية ا ان هذه ا ـناشـدات و على ا
ألنـهـا تـمس شريـحـة واسـعـة ومهـمـة فـقـد تقـرر تـأجـيل الـعمل
ـروري االلـكـتـروني) وأضــافت أن (الـعـمل سـيـكـون بـالـعــقـد ا
ـرورية إلى ونـدعـو أصحـاب مـكـاتب الـعـقـود ا بـالـعـقـد الـورقي
ديرية  فتح جسر االلتـزام بالضوابط القانونية). كما اعادت ا
الـربـيـعي بـالـكامل.وذكـر الـبـيـان انه ( اعـادة افتـتـاح مـجـسر
ـركـبات بـعـد انتـهـاء اعكـال الصـيـانة من الـربـيعي امـام سـير ا
قبل مالكـات امانـة بغداد). وأعـلنت قـيادة عمـليـات بغداد  في
إعادة فتح جسر الـسنك أمام حركـة السير. وقال وقت سابـق 
قائـد العمليات الفـريق الركن أحمد سليم في تصريح امس ان
(اجلـهـد الهـنـدسي التـابع لـقيـادة الـعمـلـيات بـاشر بـرفع الـكتل
نصوب على جسر السنك تمهيدا الكـونكريتية وازالة اجلدار ا

لفتحه أمام حركة السير). 
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يـوما بعد يوم يثبـت الرئيس نيجيرفـان بارزانى أنه رجل دولة من طراز فريد
 فـهو يـعى جيـدا مـصلـحة بالده ويـعى تمـامـا أن مصـلحـة الوطن هى األهم
ـصـالح الـشــخـصـيـة.. تـصـريـحـات هـامــة أدلى بـهـا رئـيس إقـلـيم من كـافـة ا
كـوردسـتـان الــعـراق نـيـجــيـرفـان بـارزاني قــائال: أن االحتـاد ووحـدة الـصف
والـتالحم ب كل أطـراف ومكـونات كـوردستان »ضـروري للـغاية «لـلحـيلـولة
ـزيد من الـضعف في الـقرار واإلرادة السـياسـي لـشعب كـوردستان دون ا
قـال ذلك خالل مراسم إحـياء الـذكرى الـسنـوية اخلـامسـة لوفاة رئـيس حزب
االحتـاد الـوطـني الـكـوردسـتـانـي الـسـابق والـرئـيس الـعـراقي األسـبق جالل
طـالباني. . ولـعل هذه التـصريحـات تؤكد عـلى فكره الـدبلومـاسى الذى جعل
هـام الوطنية فهو يؤكد فى كل موقف له من الـسيد نيجيرفان بارزاني رجل ا
ـقـبــلـة كـرجل سـيـاسى لــكـنه  يـفـكـر في أنه رجل اليـفـكـر فى االنــتـخـابـات ا
االجـيال الـقادمة كـرجل دولة يـقف كحـائط صد فى ظل االزمـات اجللـية التى
تـعصف بالوطن األن.. كلمة الرئيس نـيجيرفان  التى احتوت على حل حاسم
ـقراطي الـكوردسـتاني  لـضرورة  ايـجاد اتـفاقـية مـشتـركة بـ احلزبـ الد
واالحتـاد الوطني بـصفتـهمـا قوت رئـيستـ في إقلـيم كوردستـان والعراق
ـرحــلــة وهى رؤيــة ثـاقــبــة بـحــثــا عن حل حلــالـة االنــسـداد تــتــفق مع هــذه ا
الـسياسى التى يـعيشهـا العراق األن  وتعنـى حرصه الشديـد على استقرار
االقـليم و الدولة الـعراقية .. وخالل كـلمة الرئيـس نيجيرفـان تشعر وأنه رجل
دولـة توافقى فـهو يؤكد (إن شـعب العراق يـشعر بـ سـخط كبيـر وناقم بسبب
اخلالفـات الـسيـاسـيـة في البـلـد ألنه يـعـرف كلـمـا اسـتـمرت اخلالفـات كـلـما
تـراجـعت اخلـدمات واالسـتـقـرار وتـضـعف سـيادة الـبـلـد) مـؤكـدا (لـذا يجب
شـاكل) وهنا يـوضح رؤيته التى لم تـتغيـر منذ تـوليه رئاسة اجلـلوس وحل ا
االقـلـيم فى احملافـظـة عـلى وحـدته وبذل كل غـالى ونـفـيس من اجل ذلك فـهو
مـنـذ تـولـيه يـلـعب دورا بـارزا في الـتـقـارب بـ األحـزاب الـسـيـاسـيـة وأطـلق
ــشـاكل الـداخــلـيـة كـمــا لـعب دورا بـارزا في مــعـاجلـة األزمـة مـبـادرة حلل ا
االقـتصـاديـة وذلك بـجذب االسـتـثـمارات الـعـربـية واألجـنـبـية.  إن شـخـصـية
الـبارزاني بـاتت مـسيـطرة فى األوسـاط الـعراقـية اخملـتـلفـة فهـو يـحظى بـرؤية
سـياسـية ثاقـبة جـعلـته يـكسب احـترام الـقوى الـسيـاسيـة اخملتـلفـة وكذا نال
ـثقفون ـفضل لدى ا تـقدير الرؤسـاء عربيـا ودوليا تمـيزه بالـتواضع جعله ا
واهـتمامه بالـشارع خلق حـالة من الطـمأنيـنه لشعبه وكـذا الطبـقة السـياسية
تـرى فيه صـمـام االمان وهـذا مؤشـر مهـم جداً دفع جـهات رسـمـية وشـعبـية
عـدة إلى تـوجـيه دعـوات مـتـكـررة له في مـنـاسـبـات مـخـتـلـفـة أخـرهـا تـمـثـيـله
ـلكـة البـريطـانيـة الراحـلة شـاركة في مـراسم توديع ا ـهم خالل ا ـشرف وا ا
إلـيزابـيث الثـانيـة بدعـوة رسمـيـة من بريـطانـيا إلى جـانب قادة وزعـماء دول
ي شـارك فـيه قـادة 150 وذلك  له اهـمــيـة كـبـيـرة فى ظل جتـمع عـا الـعـالم 

دولة بالعالم.
خالصـة الـقول إقـلـيم كـردستـان الـعـراق هـو محـور اسـتـراتيـجى السـتـقرار
الـعراق وتـأكـيد الـرئيـس نيـجرفـان بـارزانى باأهـمـية الـوئام
ـقـراطي الـكـوردسـتانـي واالحتاد الـوطـني هى بـ الـد
رؤيه مـهــمه تــقـتــضي وجـود دور كــبــيـر لــنـيــجـيــرفـان
بـارزاني مـسـتـقـبـلـيــا النه اثـبـتت نـفـسه كـسـيـاسي من

طراز فريد.
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على ضرورة شددت وزارة النقل 
تـوحــيــد اخلــطـاب االعـالمي بـ
لالرتــقــاء وتــشـــكــيالت الـــوزارة 
ستوى األداء وطرح العديد من
ــقــتــرحـــات الــتي تــنــســجم مع ا
متطلبات العمل اإلعالمي وآلياته

ومعداته وتطويره. 
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
ان (اجـتـماعـا عـقد بـرئـاسة مـدير
قسم اإلعالم واالتصـال احلكومي
لــــــــلـــــــوزارة حــــــــســـــــ كــــــــاظم
بــحــضــور مــســؤولي اخلــفــاحي
شـــــعب االعالم والـــــعالقـــــات في
تــشـكــيالت الـوزارة كــافـة نـاقش
تـــوصــيـــات تـــوحـــيـــد اخلـــطــاب
االعالمي ب الوزارة ومفاصلها
ـسـتـوى األداء وطـرح لالرتــقـاء 

ــقـــتــرحـــات الــتي الـــعــديـــد من ا
تنـسجم مع التـطور في الوزارة)
واضاف ان (االجتـماع تطرق الى
مـنـهـا مـتـطـلـبـات مـواضـيع عـدة 
العمل اإلعالمي وآلـياته ومعداته
وتـــطـــويـــره وضــرورة مـــركـــزيــة
العـمل والـتواصل مع االعالمـي
الـــعــــامـــلـــ فـي وســـائل اإلعالم
ــقـروءة ــسـمــوعـة وا ـرئــيـة وا ا
بـالشـكل الـذي يـضمن رفع نـسـبة
األداء عـــــلى مـــــســــتـــــوى نــــشــــر
الــنــشـاطــات والــفـعــالــيــات الـتي

تقيمها الوزارة). 
من جـانـبه  اعـرب اخلـفـاجي عن
وتـــلــقي (شــكـــره لــلـــحــاضـــرين 
التوجيهـات السديدة التي تصب
في خـــدمــة الــرســالـــة اإلعالمــيــة

وجناحها). 
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عبدالله احليالي

محمد هادي الغزي

حملطات توليـد الكهرباء الـعاملة على
هــذا الــنــوع من الــوقــود) مــؤكـدا ان
صاحب تتم (عملية اسـتثمار الـغاز ا
وهي حاليـاً عبر مـحطة جي تي جي)
صاحب  ومن محطة معاجلة الغاز ا
خاللـهـا تـؤخذ عـيـنـات يـتم حتـلـيـلـها
ـخـتـبـرات مـخـتـصـة بـهـذا الـغـرض
تــســمى بـــعــمــلــيــة الــتــجــفــيف بــرج
نتج من لتخـليص الغاز ا الكاليكول 
ــركــبــات الـــنــفــطــيــة  الــشــوائـب وا
لــيــتــحــول الى مــرحــلــة الــكــابــســات
ـطـلوبـة  ويتم ـواصـفات ا وحسب ا
نــقــله عــبــر االنــبــوب الـوطــنـي الـذي

يجهز محطات توليد الكهرباء). 
…dJ³   ö UFð

وقــفــزت أســعــار الـــنــفط أكــثــر من 3
ـبكـرة بآسـيا ـئة في الـتـعامالت ا با
في الوقت الـذي تدرس فـيه مـجمـوعة
أوبك+ خفض اإلنتاج أكثر من مليون
بـرمـيل يــومـيـا في أكـبــر خـفض مـنـذ
جـائــحــة كـورونــا في مــحـاولــة لـدعم
الــسـوق. وارتــفــعت الــعـقــود اآلجــلـة
ـئـة خلـام بـرنت 2.51 دوالر أو 3 بـا
إلى 87.65 دوالر لـــلـــبــــرمـــيل بـــعـــد
ـئة عنـد اإلغالق يوم انخفـاضها   با
ـــاضــيــة.وزاد خــام غــرب اجلــمــعــة ا
ـئة تكـسـاس الوسـيط األمـريكي 3 با
أو 2.39 دوالر إلـــــــــــى 81.88 دوالر
ئة في للبـرميل بعـد خسارته 2.1 با
اجللسـة السـابقة. في حـ تراجعت
أسعـار الـنفط ألربـعـة أشهـر مـتتـالـية
ـاضي بـعـد أن أضـر مـنـذ حـزيــران ا

إغالق كـــورونــــا في الـــصـــ أكـــبـــر
مستـهلك للـطاقـة بالطـلب بينـما أثر
ارتــفـــاع أســعـــار الــفــائـــدة وارتــفــاع
الــــدوالر األمـــريــــكـي عـــلـى األســـواق
ـيــة. وتــدرس مـنــظــمـة ــالـيــة الــعــا ا
ــصــدرة لــلـــبــتــرول أوبك الــبــلـــدان ا
ــا وحـــلـــفــاؤهـــا خـــفض اإلنـــتـــاج 
يتـراوح ب 0.5 مـلـيـون إلى مـلـيون
بـرمـيل يـومـيـا قـبل اجـتـمـاع يـوم غـد
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دعــا مــحــافظ ذي قــار مــحــمــد هـادي
الــغـــزي  شــركــة نـــفط ذي قــار  الى
تـــزويـــد االدارة احملـــلـــيـــة بـــاســـمــاء
الــشــركــات الــنــفــطــيــة الــعــامــلــة في
احملــافــظـة بــهــدف الــســيــطـرة عــلى
الــــوضـع االمــــني وتــــوفــــيــــر فــــرص

 . للعاطل
وقـال بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) امس ان
(الـغــزي وجه شــركـة نــفط احملـافــظـة
بالكشف عن اسماء الـشركات العاملة
على ان تـتـضمن اسـمـاء ومعـلـومات
ومالكـــات جــمــيـع الــشـــركــات ســواء
( كـانـوا عـرب او اجـانب او عـراقـيـ

مــــؤكــــداً ان (هــــذا االجــــراء يــــهــــدف
لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلى الـــوضع االمـــني
ــعــلـومــات وتـوفــيـر وتـدقــيق كــافـة ا
فرص عـمل البـنـاء احملـافـظـة حيث لم
جتــد االدارة احلــالــيــة لــلــمــحــافــظــة
بيانات سابقة واضحة بهذا الصدد).
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في غــضـون ذلك  تــعــاقــدت نـفط ذي
مع شـركـة بـيكـرهـيـوز األمريـكـية قار 
صاحب في حقلي لرفع انتاج الغاز ا
. وذكر النـاصريـة والغـراف النـفطـي
صاحب مدير شعبة استـثمار الغاز ا
في الــشــركــة أنــور هــادي شــيــاع في
بيان تلقته (الزمان) امس أن (الشركة
تــسـعى لــرفع مــعــدالت إنـتــاج الــغـاز
صـاحب من 20 ملـيـون قـدم مـكعب ا
قـياسـي حـاليـاً الى  200مـلـيـون قدم
مـكـعـب قـيـاسي مــقـمق خالل الــفـتـرة
ـــقـــبـــلـــة في حـــقـــلي الـــنـــاصـــريــة ا
والغـراف). واوضح شيـاع ان (العمل
مـتــواصل لـرفع مــعـدالت اإلنــتـاج من
صاحب في احلقل من خالل الغاز ا
تعـاقـد غـاز اجلـنوب مع الـشـركـة  ما
سـيـســهم بـرفع اإلنــتـاج بـنــسـبـة 80
شـرط إرتفـاع مـعدالت ـئـة تـقريـبـاً  با
انــتـــاج الــنــفـط اخلــام في احلـــقــلــ
ـــذكـــورين).ولـــفـت الى ان (مالكـــات ا
تـمـكَّــنت من تـذلـيل الـشـركـة الــعـامـة 
عوقات وال الكثيـر من الصعوبـات وا
تـزال تـرفــد اإلنـتـاج الـوطــني بـالـغـاز
ــســتــخــرج والــذي يــجــهــز بــعــضه ا

وذلـك لـــــدعم األســـــعـــــار. األربـــــعـــــاء
هـــو ثــانـي خــفض وســـيــكـــون هـــذا 
بعد أن خفضت شهري على التـوالي 
اإلنــتــاج 100 ألف بـــرمــيـل يــومـــيــا
ــاضي. وظــهـرت عــمـلــيـات الـشــهـر ا
مـــسح  أن إنـــتـــاج أوبك من الـــنـــفط
ارتفع في أيلـول إلى أعلى مسـتوياته
مـنذ 2020. ويـتـجـاوز هـذا االرتـفاع
الـزيــادة الـتي  الـتــعـهــد بـهـا خالل

الشهـر بعد تـعافي اإلنـتاج في ليـبيا
وتـعـزيـز أعـضـاء خـلـيـجيـ لـإلنـتاج
ـوجب اتـفاق مـع احللـفـاء في أوبك
ـسح أن (مـنـظـمـة الـبـلـدان + ووجـد ا
ضـخت 29.81 ـصــدرة لــلـبــتــرول  ا
مـلــيــون بـرمــيل يـومــيـاً هــذا الـشــهـر
بـزيادة 210 آالف بـرمـيل يـومـيـاً عن
آب في أعـلـى مـســتـوى مــنـذ نــيـسـان
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نصرم  وحيث كانت آثار احلـظر االقتصادي على العراق تشتد  في تسعينـيات القرن ا
راح الـشرفـاء من أبـنـاء الـعراق يـجـتـرون مـا عنـدهم من أجـل العـيش  حـتى بـاع الـسواد
األعظم الـغالب من مـقتنـياته اال الـشرف والكـرامة  حيـث ظلتـا عصيـة على من أراد بـهما
سـوءاً . وفي أوج األزمـة راح رجل فـقـيـر يـسـكن حي قـد  سـواده األعـظم من الـبـؤساء
ن اسـتهدفهم قاسم االنـقالب  فكتب عليهم الـشقاء حينمـا اسكنهم بيوتاً ال تعفف   ا
تتـجاوز مسـاحة الوحـدة مائة وعـشرون متـراً  واستـمراراً لنـهج استهـداف أبناء الـقضاء
عمل كل االنقالبيـون على استهدافهم  سجناً وجتويعاً وقتالً وحجباً عن الدراسة  فراح
ثل يضرب بصـمود أبناء القضـاء وقدرتهم على مقاومة الـطغيان واالستبداد . في  أوج ا
ـال وعـلى مـدى أشـهر أزمـة احلـصـار راح الـرجل الـطـيب يـسـتـجـمع مـا عـنـده من قـلـيل ا
سـتهـدف  واحـتفـاء األسرة خـمسـة ليـشـتري مـنظم غـاز  وبـعد جنـاح اخلطـة  وشـراء ا
بالـقادم اجلديد  اسـتيقضت الـعائلة بـعد يوم عـلى صوت كبيـرها مغمي عـليه  بعد أن
صُـدم بـحـادثـة سـرقـة احملـتـفى به قـبل سـويـعـات  وقـد وقع احلـادث اجلـلل صـبـيـحـة يوم
ـسـروق  وراح اجلـيـران يـتـولون اجلـمـعـة  أقـامـة األسـرة مـجـلس الـفاحتـة عـلى ذكـرى ا
ا أمتدت إلـيه يده  وبعد ساعت تباعاً معـزين بالراحل  داع الله أن ال يهـنأ السارق 
وحيث انتهى مـجلس العزاء  جلس رب األسرة على عـتبة باب داره  لفت نظره توجه كل
فـجوع يـتساءل أين أهل احلي صوب اجلـامع   مسـرع مـتزاحـم مـتدافـع فـراح ا
اذا الـتدافع والـتزاحم ? وهل من بـاق في بيـته ? فرد أحـد الزاحـف مع يـذهب النـاس ? و
فـجوع نـعم  فـطرح اجملـيب يا حـاج حان وقت الركب  أال تـعلم أن الـيـوم جمـعة ? فـرد ا
صالة اجلـمـعــة ولـبى اجلـمع نـداء الـداع  فـطـرح الـشـايب سـؤال لم يـجـد له إجـابـة حـتى
نظم إذا خـرج اجلميع للـصالة ? واليوم تتـكرر فاجعة انتقل الى جوار ربه  ومن سـرق ا
نظم ولكـن بصورة تشرين  كل من في العراق يبـكي على تشرين ومن نهض بها  ومن ا
استـشهـد على اعـتابهـا  إذ راحت تشـرين تستـوعب كل ذي حاجـة  فهي مـأوى الباحث
ــنــصب صـوته  ومن عن الـوطن واالصالح والــتــصـحــيح  وفـيــهـا يــرفع الــسـاعي الى ا
دافع عن الـقضـية  بـدأ وا كن مـهاجـمة الـوطن واستـهداف الـشريف وحـامل ا خاللهـا 
وهي مـنـاسـبـة لـرفع الـشـعــار ضـد الـرئـيس االداري االعـلى ومن تـقـدم بـاسـتـحـقـاق  في
ُـتـاجـرين فـيه  الـشـريف والـفـاسـد  الـلص والـسـلـطـان  تـشـرين يـلـتـقي أبـنـاء الـوطن وا
ـتـفـرج  الـنـاصح واخلـائن . ـتـلـون  الـشـهيـد والـقـاتـل  صاحـب الـقـضيـة وا ـبـدأي وا ا
تـناقـضات  وحـويتي كل األجـناس  ورُفـعت فيك كل عجـيب أمرك تـشرين جـمعـتي كل ا
الـشـعارات  وتـعـرضـتي لـكل االسـتـهـدافـات  ونُـفذت مـن خاللك كل األجـنـدات  عـجيب
أمرك تشرين على اعتابك سقطت حكومات وزال حكام واعتلى آخرون  وبنضاالتك حُلت
مجـالس نيـابية وأجـريت انتـخابات مـبكـرة  حتقـقت بدماء شـهداءك اهـداف ومآرب  لكن
ـافيات في ا تزل غـائبـة  فالـفساد في تـزايد  وا االهداف الـكبرى الـتي من أجلـها كـنتِ 
ـناصب العـليا انشـطار  واخملدرات راحت سـلعة مـتداولة مـحميـة  الفاشـلون يشـغلون ا
واألكفاء مقصـيون  أموال العراق منهوبة وثرواته مهدورة  قطاع الطرق يجوبون األحياء
ـتظـاهرين  عـجيب أمـرك تشـرين وحدتي  واخلارجـون عن القـانون راح بـعضـهم يقـود ا
ذاهب والطـوائف واالجناس والقوميات  وجمعتي ما فشل غيرك عن فعله  إذ االديان وا
ـنظـومة  راح اجلمـيع ينـادي بوحـدة الـوطن  ونبـذ الفـرقة  ورفـض الفـساد  وإصالح ا
ـشروع  ويبني كيان  لكنك لم توحـدِ أبناءك على كلـمة سواء  إذ راح كل منهم يؤسس 
ويُـنـشأ حـزب  ويبـحث عن تمـويل  واحلـصيـلة فـقـدان بوصـلة  وضـياع هـدف  وذهاب
ندس ـصلح وا رياح  وتراجع وطن  وصـعود انتهـازين  وخسران نفس ودم وروح . وا
نـتصـر  ويُهـاجم مـعتـلي منـصب  نظم أمـره  ووحده يـندب حـظ  ويلـوم فائـز  ويُنـدد 

صــفه  وجـمع جـمـهـوره  ومــوّل حـمـلـته  فـكــسب اجلـولـة وتـصـدر
ـقـراطـيـة أن حتـجب جـمـهـور ـشـهـد مـجـدداً . فـلـيس من الـد ا
حزب  أو حتظر كـيان استـوفى متطلـبات تأسـيسه  أو تمنع
ـقـراطـيـة ـثل رأي وتــطـلع وأمل  لـكن الـد مـشـاركـة كـيـان 
كلهـا أن تنبذ خالف  وتوحد كلـمة  وجتمع مؤيد  وتصدق
نية  وتـعصم نفس  وحتتجب عن غنيمة  وتصد عن الوافد
 وحتمل الوطن هم وقضية وهدف ومشروع  فالوطن ناصر

أبناءه حيث أبناءه ينصرون .
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واطن ليكون اهم  ابرز حدث وطني في تاريـخها يجمع عليه أغـلب ا تختار الدول اكـبر 

ابرزها: اليوم الوطني لها.. وفي العراق كان هنالك اكثر من حدث وطني
لك فيصل األول (23 آب 1921)   تتويج ا

 9 شعبان  انطالق الثورة العربية بزعامة الشريف بن احلس
 14تموز 1958
 17تموز 1968

ألن في ؤرخ على ان يكون (3 تشرين/اكـتوبر) هو اليـوم الوطني للعراق واتفق اغـلب ا
هذا اليوم ( 3 تـشرين/اكتوبر1932) أعلن مجـلس العصبة اعتـبار    العراق عضوا في
وجـبه فأنه يـتخلص مـن األنتداب الـتي كانت العـصبـة نفسـها قد تـحدة و عصـبة األ ا
فـرضـته عـليـه..فيـمـا يرى عـدد كـبـير مـن العـراقـي ان (14 تـموز 1958) هـو األحق ان
ألن احـداث هـذا الــيـوم كـانت ثـورة حـقـقت اجنـازات كـبـيـرة يـكـون الـيـوم الـوطـني لـلـعـراق
لــلـعــراقـيــ في مـقــدمـتــهـا قــانـون االصالح الــزراعي وتــأمـيم الــنـفط واخلــروج من حـلف
وأن كان آخـرون يـرون انه كان انـقالبـا فتح الـباب النـقالبـات ودكتـاتـوريات وظـهور بـغـداد

الطغاة.
وحـري بــالــعـراقــيــ ان يـتــذكــروا ان احـتـالل بـريــطــانـيــا لــلـعــراق ادى الى انــدالع ثـورة
عاهدات تالها فـي الثالثينات ظـهور حركات واحزاب وطـنية وتقدميـة عارضت ا العشرين
الـعـراقيـة البـريـطانـية (1922. 1926 .1930) وسقـوط وزارات في الثـالثيـنات..مـكنت

عاهدات تؤدي الى االستقالل. فاوض العراقي أن يصر على ان تكون مواد تلك ا ا
ان ما بـعد (2003) تـعـدّ أسـوأ وأفشـل وافسـد مـرحـلة ـؤسف ا
في تاريخ العـراق..يكفي حكامها عـارا انهم تعاملوا مع شباب
ـليارات ـحاكـمة فـاسدين نهـبوا ا تظـاهروا سلـميـا مطـالب 
اليـ .. كمـا لو كـانوا غـزاة جاءوا من كـوكب آخر وافـقروا ا
ـئــات في ســابـقــة مــا حـصــلت في تــاريخ الــعـراق فــقـتــلــوا ا

السياسي التسعيني.
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ـراهـقة وابّـان اشتـعال غـامرات غـالبـاً بـسقف زمـني مُـحدّد هـو مرحـلة ا تـرتـبط ا
الفـعالـيات الشـبابـية الـتي ال تسـتنـد الى خطط مـدروسة  وليـست هي في الواقع

االّ اندفاعات طائشة  وانفعاالت محمومة خرجت عن السيطرة..!!
ـغامرون أنْفُـسهم يـتحولون بـعد نضـوجهم الكـامل الى مشاريـع ال تخلو وهؤالء ا

فيد للمجتمع ... من تقد النافع ا
وبهذا يُكفرّونَ عمّا اجترحوه أيامَ فورةِ الصبا والشباب .

-2-
والسؤال اآلن :

رحلة عُمُرِيَةٍ مُعيّنة أم أنّه يَمْتَدُ بامتداد العمر  ويبقى مالزماً هل يرتبـط اخلُبْثُ 
للنفس اخلبيثة حَتَى الشيخوخة ?

واجلواب :
وت . إنّ اخلُبَث داء عضال  وهو ال يترك اصحابَه حتى ا

وهنا تكمن الكارثة .
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ومن الشـواهد التاريـخية على ذلك أنَّ رجالً كـبيرَ السِنّ لم تـمنَعْهُ الشـيخوخة مِنْ
لك مـحـمد بن عـلي الـواسطي)  –وزيـر بـهاء أنْ يكـتب كـتابـا الى الـوزير (فـخـر ا
ـا الــدولـة  –يــسـعى قــبه الى هالك رجل آخــر مـسـتــسـهالً اخلــوض في دَمِهِ دو

رادع أو خوف مِنْ تبعات اقتراف هذا الذنب العظيم ..!!
وح قـرأ الوزيرُ كتابَ الشيخ اخلبيثِ الـساعي لهالك اخيه  قَلَبَ الكتابَ وكتب

في ظهره : السعاية قبيحة وان كانت صحيحة
فانْ كنتَ أجريتها مجرى النصح فخسرانك فيها أكبر من الربح  

ومعاذ الله أنْ نقبل مِنْ مهتوكٍ في مستور
ا يشبه مقالك  ولوال أنّك في خَفارة مِنْ شَيْبِكَ لقابلناك 

فاكتم العيب  
واتقِ مَنْ يعلم الغَيْب ) 

وبهذا الـتعليق احلكيم أخمدَ الوزيرُ نيران الفتنة وخَطَّ نهجاً جميالً لكل الرؤساء
والوزراء بل لـكل مَنْ تُرفَعُ اليـهم الوشـايات واالخبـار اخلبيـثة في كيـفية الـتعامل

مع اخلبثاء األشرار .
-4-

انّ من أبشع مـا أشاعَـتْه الدكـتـاتوريـة البـائدة في اجملـتـمع تشـجيع الـناس كـباراً
وصغـاراً على السـعايـة بأقرب الـناس اليـهم فضالً عن األبـعدين وبهـذا أفسدت

األخالقَ  ومزّقت النسيج االجتماعي العراقي .
-5-

إنّ النمّام خبيث البُدَّ أن يُردّ كَيْدُهُ الى نَحْرِهِ  وهو في اآلخرة من اخلاسرين .
-6-

احرصـوا على أنْ تبقى القلوبُ صافيةً نقيةً مِنْ دُون أنْ
تلـوث بالـضغـائن واالحقاد وهـذا هو الـوضع الطـبيعي
متدة من الفاو الى زاخو لكـل أفراد االسرة العراقية ا

كما هو الوضع الطبيعي لكل الناس اآلخرين .
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قال قـائـمـمـقـام قـضـاء بـعـقـوبة في
مـحـافـظـة ديـالى عـبـدالـله احلـيالي
لــ (الزمان)  ان  (ديالى بشكل عام
دخلت نفق الفجوة السكنية منذ 3
عــقـود وبــدأت مـشــاكــلـهــا تـتــفـاقم
بشـكل كبـير بـعد 2003 على نـحو
دفع الى زيادة وتـيرة البـناء خارج
ــدن اخملـــطط الـــعـــام لألحـــيـــاء وا
وحتى الـقرى مـا خلق بـشكل كـبير
مــا يـعــرف بـالـعــشـوائــيـات لــنـجـد
انفسنا امام  13عشوائية منتشرة
ــدن الـكــبـرى ومــنـهـا في مـحــيط ا

بعقوبة  ) . 
واضـاف احلــيـالي  ان  ( الـفـجـوة
ــــكن الــــســــكــــنـــــيــــة في ديــــالـى 
مــعـاجلــتــهـا من خـالل تـوفــيـر 40
الف وحـدة ســكــنـيــة في االقـضــيـة
والــنــــــواحي الحـــتــواء االزمــة ) 
ـئـة نـسـبـة الفـتـــــا الــى ان  (3 بـا
الـــزيـــادة ســـنــــويـــا في الـــفـــجـــوة

السكانية مع زيادة االعداد ) . 
واشــار الى ان   ( بـــقــاء الــفــجــوة
تــــعــــنـي االســــتـــــمــــرار بـــــتــــوسع
الـــعــشـــوائـــيـــات خـــاصـــة وان كل
ــشـــاريع احلــكـــومـــيــة في بـــنــاء ا
اجملــمــعــات تــعــانـي تــلــكــأ كــبــيــر
بـعضـها مـنذ اكـثر من 10 سنوات

متتالية) .
وفي سـيـاق متـصل قـال احلـيالي 
انه (بــالــنــظـر النــخــفــاض درجـات
احلــــرارة وحتــــسـن الــــكــــهــــربــــاء
الـوطنـيـة   نسـبنـا ان يـكون سـعر
االمـبيـر الواحـد للـمولـدات اجملازة

ركز نصوبـة في قضاء بعـقوبة ا ا
والـنــواحي الـتـابــعـة لـهــا لألشـهـر
(تــشـرين االول ــ تـشــرين الـثـاني ــ
كــــانـــون االول  من عـــــام 2022 بـ
7000 ســـبعة آالف ديـنار لألمبير
الـواحـد) . واضـاف احلـيـالي   ان
(ســاعـــات الـــتـــشــغـــيل تـــبـــقى من
الـسـاعة  12ظـهرا الى 4 صـبـاحا
وال تـــنـــطـــبق الـــتـــســـعــيـــرة عـــلى
ـــولــــدات الــــتي تــــعـــمـل بـــاخلط ا
الذهبي او تـعمل لساعـات اضافية
بـاتــفــاقـات بــ اصــحـاب احملالت

التجارية والدور السكنية ) . 
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واشــار احلــيــالي  انه ( بــالــنــظــر
لــوجـود مــشــاكل في قــلـة جتــهــيـز
ناطق الكـهرباء الـوطنـية لبـعض ا
يــخـول رؤســاء الـوحــدات االداريـة
في قضاء بعقوبة زيادة الف دينار
على الـتسـعيرة بـالنسـبة للـمناطق
واحملالت الــســكــنــيــة الــتي فــيــهـا
اخــــــتــــــنـــــاق وال زالـت تـــــخــــــضع
ــبـرمــجــة حلـ فك لــلـقــطــوعـات ا
االخـتنـاقـات في اخلطـوط)  داعـيا
االجـــهــزة االمـــنـــيــة  الى (احـــالــة

اخملالف الى القضاء) . 
ومـن جــانب آخــر قــال مـديــر اعالم
صــحــة ديـــالى فــارس الــعــزاوي لـ
(الـــزمـــان )  إن  ( الـــكـــولــيـــرا من
االمـراض الوبـائيـة اخلـطيـرة التي
رصد الـعـشرات من احلـاالت ضمن
محـافظة الـسلـيمانـية اجملاورة في
االشهر االخيرة و اتخاذ سلسلة

اجراءات وقائية عاجلة) . 

ان (  ديـــالى واضـــاف الــــعــــزاوي 
خـالـيـة من وجـود مـرض الـكـولـيـرا
حــتـى االن ولم نـــرصـــد اي حــاالت
بـــشــكل رســـمي   مــؤكـــدا بــان مــا
يـنشـر بـ احلـ واالخر من خالل
صفحات صفراء غـير دقيق وبعيدا
عن احلقيقة )  مبينا أن  (الطواقم
الـطــبـيــة في االقـضــيـة والــنـواحي
رصــدت بــالــفــعل حــاالت اشــتــبــاه
عــــــديــــــدة ولـــــكـن بــــــعــــــد اجـــــراء
الـفـحوصـات اخملـتبـريـة  خلـوها

ؤكدة) .  من االصابة ا
وأشــار الــعـزاوي   الـى ان دائـرته
(اطـلقت احلـملـة التثـقيـفيـة الثـالثة
حـــول مـــرض الـــكــــولـــيـــرا وســـبل
الـوقـايــة مـنه من اجل خـلق تـفـاعل

رض ) .  مجتمعي مع ا
وفي سـيـاق متـصل قـال الـعزاوي 
إن  (فـريقـا مشـتركـا بالـتنـسيق مع
األمـن الـــــوطـــــني جنـح في ضـــــبط
معمل متخفي قرب بعقوبة واتالف
ــيـاه اكــثــر من 10 االف لــتــر مـن ا

عبأة) .  ا
ـــعـــمل وأضـــاف الـــعـــزاوي  أن (ا
ـارس نشـاطه بعـيدا عن اجلـهات

الــرقـابـيـة )  مــشـيـرا الى أنه  ( 
ــعـــمل بــالـــشــمـع االحــمــر اغـالق ا
ـواد الـتي وجـدت وإتالف جـمــيع ا
داخــــــلـه وفق مــــــحــــــاضــــــر اتالف
اصـــولــــيـــة وبــــحـــضــــور صـــاحب

العالقة) . 
وأكــد  الــعـزاوي  أنه  (  اتــخـاذ
اإلجـراءات القـانونـيـة بحـقه حسب
ـرقم 89 قــانـون الـصـحـة الـعـامـة ا

لـــســنــة 1981 وتـــعــديـالته حــيث
واد حـرقا في أماكن جرى إتالف ا

الطمر الصحي ) . 
الـى ذلك أعــلــنت هـــيــئــة الــنــزاهــة
ة  عن تــنـفــيـذ عــمـلــيَّـات االحتــاديـَّ
ضبطٍ حلـاالت اختالسٍ ومُخـالفاتٍ
مـالـيَّـةٍ وقـانـونـيَّـةٍ في دوائـر الـنفط
والـكـهربـاء والصـحَّـة والبـلـديَّة في

محافظة ديالى.
وذكرت دائرة حتـقيقات الـهيئة في
بـــيــان تـــلـــقـــتـه الــ (الـــزمــان)  أنَّ
(حتـــريـــات وتـــدقــــيق فـــريق عـــمل
مــكــتب حتــقـــيق ديــالى قــادت إلى
الـــكـــشـف عن هـــدر168,000 ألف
لــتـرٍ مـن مـادة الــنــفط األبــيض من
ُـــنـــتـــجــات قـــبل شـــركـــة تـــوزيع ا
الـنـفـطـيَّـة في احملـافظـة مُـبـيـنةً أنَّ

الشـركة تـقوم بـتوزيع  2,000 لتر
من الـــنـــفط األبـــيـض لـــلـــمـــخـــابــز
واألفـــــران في قـــــضــــاء اخلـــــالص
بــالــرغم من إغالقــهــا مــنــذ فــتـراتٍ
طويلةٍ فضالً عن أنَّ بـعضها يعمل

بالغاز السائل) . 
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َّ ضــبط وأضـــافت الــدائـــرة أنَّه  (
مـحــاضـر كــشفٍ في شـركــة تـوزيع
نتجات النفطيَّة لتجهيز الكميَّات ا
ُتوقفة ذكورة للمخابز واألفران ا ا
عـن الـعـمل خـالل الـفـتــرة من شـهـر
كانون الثاني لـغاية شهر تموز من
الــعــام احلـالـي خالفــاً لــلـضــوابط
والتـعليـمات ) . وفي عمـليَّةٍ ثـانيةٍ
َّ رصــــــــــد تـالعـبٍ وتـــــــــزويـــــــــرٍ  )
ومُخالفاتٍ رافقت ضبط كتابٍ واردٍ

ــة ديــالـى - قــسم إلى دائـــرة صــحـَّ
ُـخـالـفات الـطب الـعـدلي خـاص با
ـة عن صــرف مــبــالـغ مــالــيَّـةٍ ــالــيـَّ ا
لـعــائـلــة أحـد األشــخـاص   بــعـده
شــهـــيــداً ومن ضـــحــايــا اإلرهــاب
بــالـــرغم من وجـــود مُــؤشـــرٍ أمــنيٍّ
ه من ضـــمن اجملـــامــيع عـــلـــيه بــأنـَّ
حـة الـعـامـلـة ضدَّ ُـسـلـَّ ة ا اإلرهـابـيـَّ

سلطة القانون ) . 
واخيـرا قال مـدير االعالم الـتربوي
ديرية العامة لتربية محافظة في ا
ديالى عمار العبيدي  لــ (الزمان) 
إن  (ديــــالـى تــــضم نــــحــــو 1600
مــدرسـة مـن حـيـث أعـداد الــطــلــبـة
ــــــراحل االعــــــداديـــــة وعــــــمــــــوم ا
ـتوسـطـة واالبتـدائـية واالقـسام وا
االخـرى مـوزع في 1100 بـنـايـة
مـدرسـة   مـا يـؤكـد احلـاجـة ألكـثر
من 500 مــدرســة جــديــدة إلنــهــاء
زدوج والثالثي).  مشاكل الدوام ا
وكــشف الـعــبـيــدي ان  (مــحـافــظـة
ديالى سلمت التربية 150 مدرسة
و20 مــدرســة أخـرى قــيــد االجنـاز
وبــنـسب مـتـقـدمـة ضـمن مـوازنـات
تنمـية األقاليم  / اجلـهد الهندسي
ـناطق لـلمـحافـظة وصـندوق دعم ا
ــبــاشــرة ــتــضــررة الـى جــانب ا ا
بــبــنــاء 56 مــدرســة أخــرى ضــمن
القرض الصيـني). وأشار العبيدي
ـدارس مـنـخـرطة الى ان  ( اغـلب ا
بدوام مزدوج بسـبب نقص األبنية
ـدرسـيـة مع نـسـبـة قـليـل جدا من ا
دارس مـنخـرطة بـالدوام الثالثي ا

جراء اعمال الترميم والتأهيل).  فارس العزاوي

سؤولي االعالم في شركاتها »ŸUL²ł∫ النقل جتتمع 
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أشـرف مـديـر عـام تـربـيـة مـحـافـظة
الـــنــجف مـــردان الــبــديـــري  عــلى
ــتـــوفــر من كــتـب الــلــغــة تـــوزيع ا
راحل الدراسية اإلنكليـزية لكافـة ا
 الـــتي وصــلت من مــخــازن وزارة
الــتــربــيــة مــؤخــراً  بــعـد حتــديث

مناهج كتب اللغة اإلنكليزية .
و ذكر بـيان تـلقـته ( الزمان ) أمس
أن (شعبة اخملازن في قسم اإلدارة
و الــــتـــجــــهـــيــــزات أنـــهـى تـــوزيع
250938 الـف نــســخـة مـن كــتـاب
الـلـغـة االنـكـلـيـزيـة  بـاالضـافة الى
دوّرة  من العام السابق). الكتب ا
و أشــــار الـــــبــــيــــان إلى أن (وزارة
التربية لم تتمكن من طباعة الكتب
لـلــعـام الـدراسي احلـالي   بـسـبب
ـالـيـة  فـيـمـا ـوازنـة ا عـدم إقـرار ا
ديـريـة العـامة لـلـتربـية في كـانت ا
النجف قد وقـعّت مذكرة تعاون مع
قدسـة  لطـباعة الـعتبـة العـلويـة ا
نـهـجيـة لـطلـبـة الصـفوف الـكـتب ا
األولــيــة  لـلــمــرحـلــة االبــتـدائــيـة 
وتـوزيـعـها عـلى مـدارس احملـافـظة

وباألخص في القرى و األرياف).
الى ذلـك قــال رئـــيس فـــرع نــقـــابــة
أطــبـاء األســنـان في الــنـجف سالم
األعـــرجي  انه (تــلــبـــيــة لــلــدعــوة
ة من نـقـابـة أطبـاء األسـنان الـكـر
الـــســوريـــة و تــعــضـــيــداً ألواصــر
احملـــــبـــــة واالخـــــاء بـــــ االخــــوة
واألشــقـاء الـعـرب  شـاركت نـقـابـة
أطــبــاء األســنـان فــرع الــنــجف في
فـعـالــيـات مـؤتـمــر سـوريـا الـدولي
احلــادي و الـعــشـرون  الــذي عـقـد

مـــؤخــراً فـي الــعـــاصــمـــة دمــشق 
كـــمــمــثالً عـن الــوفــد الـــعــراقي من
النـجف برئـاستي و رئـيس اللـجنة
ـؤتــمـر الـنــجف الـدولي الـعــلـمــيـة 
حـسـ الـنـجــار و عـضـو صـنـدوق
ضمان أطباء أسـنان العراق و عدد
من الـزمالء أعـضاء جلـان االرتـباط

اخلاصة في فرع النجف).
وبــ األعــرجي في تــصــريح أمس
كـان في أسـتـقـبــال الـوفـد الـعـراقي
نـقــيب أطـبـاء األســنـان الــسـوريـ
زكــريــا الــبــاشــا  و حــضــر الــوفـد
الـعـراقي فـعـالــيـات مـؤتـمـر دمـشق
الـدولي فـي يـومه األول  بـحـضـور
شارك  وفي جميع أعضاء الوفد ا
الـــيــوم الــثـــاني كــانـت مــحــاضــرة
عـلمـية لـلزمـيل حسـ النجـار على
ـؤتمـر ومـحاضـرة عـلمـية هـامش ا
لــنــضـــال حــســ و مـــحــمــد رافــد

اخلناق). 
 «dLðR*« dI

مــــشــــيـــــراً الى انه (و فـي الــــيــــوم
اخلـتامـي جرى حـفل خـتامي كـبـير
ؤتمـرات  تضمن تبادل في قصر ا
دروع الـنقـابتـ والشـكر والـتقـدير
ـشـارك  تـثـمـيـناً للـوفـد الـعـراقي ا
عــلى مـــبــادرتـه و تــلـــبــيـــته دعــوة
احلــضــور الى الــعــاصــمــة دمــشق
ـشاركـة).من جانـبـة عبـر البـاشا وا
عن (شكره وأمتنانه للوفد العراقي
ـشـاركـة  مـؤكـداً مـشـاركـته لـهـذه ا
وحــضــوره  لـــفــعــالــيـــات مــؤتــمــر
الــنـــجف األشـــرف الـــدولي  الــذي
سـيـنـعـقـد بـنـسـخـته الـسـادسـة من

هذا العام في محافظة النجف). 

كــمـا  عــلى هــامـش الـزيــارة الى
دمـــشق عـــدة لـــقـــاءات رســـمـــيــة 
تـــضـــمـــنت عـــدد من اجلـــامـــعـــات
احلكومـية و اخلاصـة في سوريا 
لـتـعـزيـز أواصر الـتـعـاون الـعـلـمي
ـي  و بــــــحث ســــــبل واألكــــــاد
ـا ـعــرفي  الـتــبـادل الــثـقــافي و ا
يـشـمل الـدراسـات الـعـلـيـا لـلـزمالء
الــعـراقــيــ في أعـرق اجلــامــعـات
السورية ( جامعة دمشق - جامعة

الشام الدولية اخلاصة ) 
واوضح رئـــيـس جــامـــعـــة دمـــشق
مـحـمـد اسـامـة اجلـبـان أسـتـعـداده
الــتـــام لــلـــتــعـــاون بــعـــد أن جــرى
األتــفــاق األولي بـ رئــيس الــوفـد
الـــعـــراقي  عـــلى الـــتـــعـــاون بـــ

الـــبـــلــديـن ووعــد بـــاحلـــضــور الى
فعاليات مؤتـمر النجف  ومشاركة
جامـعة دمـشق وكلـية طـب األسنان
ــؤتــمـر فــيــهــا ضــمن فــعـالــيــات ا

العلمية .
و قام الوفد العراقي بزيارة جامعة
الـشـام الــدولـيـة اخلـاصــة والـلـقـاء
بـرئــيـسـهــا شـريف األشــقـر  الـذي
وعـــد بــزيـــارة الـــنـــجـف حلـــضــور
فـعـالـيـات مؤتـمـر الـنـجف الدولي 
وتـوقـيع بـروتـوكــول الـتـعـاون بـ

اجلـــامـــعـــة و اجلــانـب الــعـــراقي 
ـقاعـد لطـلبة لتـخصـيص عدد من ا
ا الـدراسـات العـلـيا لـلـعراقـيـ  
يــضــمن تــعـزيــز اجلــانب الــعــلـمي

والعملي .
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{ بــاريس (أ ف ب) - انـتــقـدت إيـران
مـا وصـفـته بـريـاء الـرئـيس األمـريـكي
جـو بـايـدن غـداة اإلعالن عن عـقـوبات
أمـريـكـيـة جـديـدة ضـدّ طـهـران بـسبب
قمع االحتجاجات التي أشعلتها وفاة
الـشـابـة مــهـسـا أمـيــني قـبل أكـثـر من
.وقتل  92شخصاً على األقل أسبوع

في إيــران مــنـذ  16أيــلــول حـســبــمـا
أعـلــنت مـنــظـمــة حـقــوق اإلنـسـان في
الــتي تـتـخــذ من أوسـلــو مـقـراً إيـران
بـيـنـما أفـادت الـسلـطـات عن مـقتل 60
ـا في ذلك  12عـنـصـراً في شـخـصـاً 
الـقوات األمـنيـة. وأوقف أكـثر من ألف
شخص. وأشـعلت وفـاة اميـني موجة
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 مـــضـــيــفـــاً (ســـنــواصـل مــحـــاســـبــة
ـســؤولـ اإليــرانــيـ ودعم حــقـوق ا
اإليـرانـيـ في الـتظـاهـر بـحـريّة). ولم
يـوضح بايـدن مـاهيـة اإلجـراءات التي
ســـيـــجــــري اتـــخـــاذهـــا ضـــد إيـــران
ستهدفة بالفـعل بعقوبات اقتصادية ا

احــتــجـــاجــات في إيــران ومــســيــرات
تـضــامن مع الــنــسـاء اإليــرانــيـات في
مـختـلف أنحـاء العـالم.وقال بـايدن في
ـتـحدة سـتـفرض بـيـان إنّ (الواليـات ا
هــذا األســبــوع أكالفــاً إضــافــيـة عــلى
تظاهرين مرتكبي أعمال العنف ضدّ ا

. السلمي

التسلسل او رقم القطعة : ٢٨٧/٢
قاطعة : ( ٧ هبهب) احمللة او ا

اجلنس : قطعة ارض
النوع : ملك صرف

االبواب او رقم الطابق او الشقة :
ساحة: ا

شتمالت: ا
غروسات : زروعات او ا ا

بيع سنوي : وادارات ا
الشاغل :

مقدر البيع : تمام العقار
هبهب) رقـمة (٢٨٧/٢ م٢  ٧  تعـلن الشـركة الـعامـة للـنقل الـبري عـن بيع قـطعـة ارض مشـيد عـليـها بـتلـو وا
ـزايدة العـلنـية لـقاء الدين والـبالـغة مـساحـتها (٤٠٠)  م٢ والعـائدة لـلمـالك (مهـند شهـاب احمـد)عن طريق ا
الـراهن والبـالغـة قيـمته (٣٦٠٫٢٣٢٫٨١٢) ثالثـمـائة وخـمسـة وستـون ملـيون ومـائتـان واثنـان وثالثون الف
ـزايدة مراجعة هذه الدائرة خالل (٣٠)  يوم وثمنمائـة واثنا عشر دينار.فعـلى الراغب باالشتراك في هذه ا
من الـيوم الثـاني من نشر االعالن مـستصحـب معم الـتأمينـات القانـونية او كفـالة مصـرفية ال تقل عن ١٠%

قدرة للبيع. من القيمة ا

في ضواحي قـضاء احملـمودية تـنتـشر تالل اثـرية اكثـرها  بـروزا تل اخليـاميات
ومـفـردة تل تشـيـر الى رمز تـضاريـسي يـزيد ارتـفـاعة عن٥٠٠ مـتر مـخـتلـفا عن
نـاطق شرق احملـمودية الهـضبة او الـرابيـة االقل ارتفـاعا.. يعـد التل نـقطـة دالة 

القضاء التابع حملافظة بغداد.
ـزاح الـتـراب عن ـنـقـبـ تـلـمس بـهـدوء جـدران األبـنـيـة ا  لـقـدشـاهـدت مـعـاول ا
وجـهها في صيف  1987م حيـنها كـنت  طالبا في االعـدادية وانضـممت لفريق
نقبون هم شرفة علـيهم  الدكتورة صباح وهؤالء ا نقب ا العامـل حتت امرة ا
تـدربات اكـثـرهن نشـاطا سـميـرة وختـام.. كانت بـاقـة بعـمر الـورد من الفـتيـات ا
اجـرة الـعـامل يـومـهـا  50ديـنـارا شـهــريـا يـسـتـقـطع مــنـهـا احملـاسب ابـو دالـيـا
عرفة دينـارين تام صحي واصبحت تراود نفسي وانـا امسك باجملرفة حاجة 
فرح عندما اسرار التل لـكثرة ما سمعنا من حكايات شعـبية عنه.. وجاء اليوم ا
وقعت بـ يدي احد الصـحف احمللية وفـيها لقـاء مع الدكتورة صـباح قالت فيه:
الـتل يـعـود الى الـعهـد الـفـرثي وله قـيـمه حـضـارية وهـو يـبـعـد عن الـتل الـشرقي
 500متـر وهنا اع القـار على معرفة شيء عن الـفرثي ومجـيئهم للعراق اذ
برزوا بـعد قيـادتهم لـلثورتـهم الكـبيره ضـد السـلجوقـي عام  247ق م وفـتحوا
لك الفـرثي مثريد اتس الذي دخل في امـبراطوريته بالد ايران العـراق على يد ا
وبالد بابل واشـور وسلوقـية ثم مـات ليحل مـحله ابـنه فراهاط ولـم يثبت سـلطان
الـــفــرثـــيــ فـي الــعـــراق  اال في عــام  135ق م حـــتى حـل مـــحـــلـــهم الـــفـــرس
الـسـاسانـيـون عام  226مـيالدي واعـود القـول عام  1989زارت مـجـلـة حراس
ـوقع االثري ونـشرت حتـقيـقا اجرتـه الصـحيفـة سوسن الوطن احلـديثـة العـهد ا
اجلزراوي والـتقط اجمل صوره صباح عرار جاء الـكثير من احلديث على لسان
تدرب بدال عن الدكتورة نقبة انعام التي حلت لتقود فريق ا اجستير ا حاملـة ا
صباح حـيث برهنا حلديثها بصورة ملتقطة من بوابة لكهف يقع في اعلى اجلهة

الغربية للتل..
ت كـثيرا وانا امر بـالقرب منه وقـد عزفت عنه معاول الـتنقيب وطـواه النسيان تا
في ذاكــرة اهل االثـار مـنــذ زمن بـعــيـد وداست ســروفـات دبـابــات االحـتالل كل
اجلدران الـتي ازيل عنـها الـتراب لتـرى الشـمس من جديـد بعـد انطـمرت لـسن
ـرتفع ثكـنة عسـكرية لـلقـوات االمريكـية لشـهور عديـدة بعد ـكان ا حيث اصبح ا

عام 2003م..
ـاذا نهمل االثـار التي ب ت ودارت في مخيـلتي افكـار كثيـره وتسالت  اقول تـا
ايـدينـا ونـفرح بـعودة اثـر كلـفنـا استـرجاعه جـهد ووقت ونـندب حـظنـا الن مسـلة
ـاني واثـارنـا التي ـتـحف اال حـمـورابي في مـتـحف الـلـوفـر وبوابـة عـشـتـار في ا
ـها ولم نـنهض الزاحـة التـراب عـنهـا واعاده الـبريق طمـست معـا
جلـدرانــهـا.. تل اخلــيـامــيـات مــكـان سـيــاحي جـذاب اذا
واقع االثرية شمـر عن السواعـد للعـمل فيه وهو اقـرب ا
لـطـلـبه اقـســام وكـلـيـات االثـار في جـامـعـات الـعـاصـمـة
..(وقل بغـداد للـتنـقيب فيه وهـذه حسـنة اخـرى للـطرف

اعملوا).
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قبل  90 عامـا صار العراق عـضوا في عصبـة األ كأول قطر عربي
تقبـل عضويته فيها وقبـلت تركيا في العام نفـسه  وقبلت مصر بعدها
بسـنـ خمس .. امـا ايـران فلم تـقـبل حل حـل عصـبـة األ  بعـدها
ـصـادقـة عــلى اتـفـاقـيـة ــتـحـدة ولـكـنـهــا رفـضت ا انـضـمت الى اال ا
عـاملة ـرأة واتفـاقية مـناهضـة التـعذيب وا القضـاء على الـتميـيز ضد ا

الالإنسانية عام   2003ولذلك هي في حل من قضية مهسا .
االسـتقالل احلقيقي كان يوم  14تموز  1958يـوم تمكن آمر لواء في
اجليش الـعراقي البـاسل من طرد االستعـمار البريـطاني رغم ما شاب

تلك الثورة من سلبيات معروفة ..ولكن هل نحن مستقلون اآلن ??
ال نريـد الغـوص في األعمـاق لنـقول ان غـوانتـانامـو الكـوبيـة مسـتأجرة
ـتحـدة  وسجـنهـا القبـيح يحـسب عنـد احلديث عن من لدن الـواليات ا
انـواع الـدول كـون الـسجن فـيه سـلـطـة ال تـتـدخل فـيهـا الـدولـة الـكـوبـية
والــفــرق بـيــنــهــا وبـ جــرف الــصــخـر ان االولـى مـســتــأجــرة من لـدن
األمريكان ب  2000دوالر فقط بـينما الثانية ال يعرف عنها احد شيئا

.
هل ان سنـجار حتت العلم الـعراقي ?? .. كم قذيفـة سقطت على ارض
الــعـــراق مــنــذ  2010حلــد اآلن وكم كـــاتــيــوشـــا اطــلــقـت وكم طــائــرة
مسـيرة?? ان كـان على مـنزل رئـيس الوزراء او عـلى مجـلس النواب او
الـسـفـارات  وكم اعـتـداء عـلى شـمـالـنـا حـصل مـن ايـران او تـركـيا ??
اذا جـوبه من قـال نريـد وطن بكل أبدا نـحن غـير مـستـقلـون وال أدري 
ــفــرط لــلـقــوة .. ان لــهم عــودة غـدا . وأن هــذا الــعــنف واالســتـخــدام ا

فشلوا فلهم أخرى وأخرى .
شـكلة ان العدوان ليس في القذائف فقط فهناك حروب مياه وحروب ا
اقـتـصـاديـة اكـثـر دمـارا من الـسالح فـاجلـار ال يـشـتـرط بـه ان يـضرب
ـاء عـنه يـعد عـدوانـا في الـقـوان جـاره لـيـكون مـعـتـديـا بل ان قطـعك ا
واالعـراف الــدولـيـة واالنــسـانـيــة ونـحن امــام كـارثـة ان لـم نـقل كـوارث

ولكننا خانعون وكأننا ال نعي ما سيحصل لنا قريبا .
فـرنـسـا دعت الجتـمـاع مـجلـس األمن القـومي قـبل شـهـر ألن الكـهـرباء
ستـنقطع لديهـا ساعت الشتـاء القادم  وبريطـانيا اوقفت بث البي بي
ـالـية وارد ا سـي (عنـوان بـريطـانـيـا) منـذ قـرن من الـزمن لـنقص فـي ا
وقـد سـبق لـهـا مـنـذ زمن ان بـاعت الـكـنـائس لـلـقـطـاع اخلـاص لـغـرض
ـليارات الدنـانير ولو االستـثمار ونحن نـبني مسجـدا في الصحراء 
اضي اننـا حسبنا مـوازنة الوقف الشـيعي والسني خالل الـعقدين ا
لــكــانت االرقــام صـدمــتــنــا .وحــدة شـعـب الـعــراق هي الــتي تــمــنــحــنـا
االستـقالل والسيادة والتطور والنمـو والعز والكرامة  وليس حكومات
االحتـالل والتـبـعـيـة  وستـجـدون ان حـتى الـطـيور
هـاجـرة لن جتـرأ ان تـشـرب قـطـرة من حـصـتـنا ا
ائـية او جتـرأ على عـبور حدود الـعراق .. بـغير ا

ذلك ?

في السـاعة احلادية عشرة مساء من يوم السبت او قبلها بوقت قصير دخلت
تظـاهرون الى ساحة الفردوس قوات الـشغب الى ساحة التحـرير وانسحب ا

وبعض الطرق الفرعية.
ظهـر مراسـل الشـرقيـة وحـيدا في شـارع تـسيـر فـيه السـيارات,وهـو ينـقل ما
ــتــظـاهــريـن عـلـى اخالء ســاحـة حــدث بــعــد تــقــدم قــوات الـشــغب,واجــبــار ا
ـتظـاهـرين تـفرقـوا وانـسحـبـوا.قالت مـذيـعة ـراسل ان ا الـتـحريـر.وحـ قال ا
النـشرة بصـوت فيه حزن عـميق جدا ان احلق لن يـضيع.شيء ما انـكسر في
ا امل قـوي تعرض لصـدمة او هرب مـنا جمـيعا.فتـشرين بالـنسبة صـوتها,ر

لنا جميعا هوية وطنية قبل كل شيء.وقضية انسحابها ال يعني نهايتها.
لن اقـول ان مـذيـعـة (الـشـرقـية)كـانت تـشـريـنـيـة الـهوى,لـكـني احـيي شـعـورها
االنـسـاني قـبل كل شيء.ولـعل مـسـتمـعـ غـيـري احـسوا بـان حـزنـا واضـحا

اء. انتشر في صوتها كما تنتشر بقعة زيت على سطح ا
لـم اســتـــطع ان اخـــفي انـــزعــاجي,لــذلـك بــحــثـت عن صــور ابـــطــال تـــشــرين
.شبـاب تعلـموا رفض الظلم,وعـدم مجامـلة احد.اطلت الـنظر في وجه الـراحل

وت. عمر سعدون ذلك الشاب الثائر الذي فاق جيفارا اصرارا على ا
ـذيعة نظـرت الى صورته طـويال كأنـني اعرفـه.واستعـدت في ذاكـرتي صوت ا
ـتـظـاهـرين ,وهي تـقـول لن يـهـزم ـنـخـفض الـذي انـكـسـر فـجـأة بـعـد تـفـرق ا ا

احلق.
يبدو ان الـبشر يتضامنون بطـرق مختلفة.يبدأ تضـامننا االنساني من انتشار
نغـمة احلـزن في صـوتنـا وحتى الـصـرخة الـعلـيـا ضد الـظلم,والـفـساد.اضف

وت دون خوف. لكل هذا استقبال رصاصة ا
عمر سعدون ورفاقه صنعوا لنا شيئا غريبا علينا.ابتكروا لعبة
جديـدة اسمـيهـا االختـقاء لـفتـرة قصـيرة.لـقد ذهـبوا في
رحـلة جمـاعية,وعنـد اللـقاء بـهم سنكـتشف انـهم كانوا
عـلى حق.لذا انـا اقول ان عـمـر سعـدون ورفاقه كـانوا

اكبر من قبول صفقة العيش مع الفاسدين.
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ـبادرات حـقوق اإلنـسـان قبل الـقـيام 
إنـسـانـيـة بـرغـم أن الـريـاء ال يـتـطـلّب
تــفـكــيـراً) واعــتـبــر كــنـعــاني أنّ عـلى
تعددة (بايدن أن يقلق من العقوبات ا
 ضـد األمة اإليـرانـية الـعـقوبـات التي
يــعــد فـــرضــهـــا عــلى أي أمـــة مــثــاالً

ة ضد اإلنسانية).  واضحاً عن جر

أميركية قاسية يـتعلق جزء كبير منها
ـــثـــيـــر بـــبـــرنــــامـــجـــهـــا الــــنـــووي ا
لـلـجـدل.وردّت طـهـران الـثالثـاء مـنـدّدة
بـــريـــاء الـــرئـــيـس األمـــريـــكي.وكـــتب
تحدث باسم وزارة اخلـارجية ناصر ا
كـنـعـاني (كـان أجـدر بـبـايـدن أن يـفـكر
قــلــيالً بــشـأن ســجل بـالده في مــجـال
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ـعـدل  تعـلن اسـتـنـاداً ألحـكـام قـانـون بـيع وإيـجـار امـوال الـدولـة رقم (٢١) لـسـنة ٢٠١٣ ا
واد زايـدة الـعـلـنيـة لـبـيع ا رئـاسة جـامـعـة النـهـرين / جلـنـة البـيع وااليـجـار عن إجـراء ا
ـسـتهـلكـة الـعائـدة الى كـليـة الـطب / جامـعـة النـهـرين/ مجـمع الـكاظـميـة وذلك في تـمام ا
ـوافق ٢٠٢٢/١٠/١٢ في مـقـر رئـاسـة الـسـاعـة ٩٫٠٠ الـتـاسـعـة من صـبـاح يـوم األربـعـاء ا
زايـدة أعاله احلضور جـامعة الـنهريـن الكائن في اجلـادرية. فـعلى الراغـب الدخـول في ا

ستمسكات األتية : كان احملددين مستصحب معهم ا في الزمان وا
ـوجب صك مصـدق من مـصرف ١- تـأمـينـات قـانونـيـة بنـسـبة ٢٠% من قـيمـة بـدل البـيع 
الـرافدين / فـرع جامـعة بـغداد الـكائن في اجلـادرية مـعنـون إلى رئاسـة جامـعة النـهرين /

الية . قسم الشؤون ا
ـدنـية وشـهـادة اجلـنسـيـة او البـطـاقة ـستـمـسـكات الـثـبوتـيـة كافـة (هـويـة االحوال ا ٢- ا
الوطـنيـة) (إصل وصورة)  بطـاقة السـكن (إصل وصورة) البـطاقة الـتمويـنية أو مـايثبت

حجبها (إصل وصورة) .
زايدة (اصلي). ٣- وصل شراء شروط الدخول في ا

انعة) لسنة ٢٠٢٢( صلي) ٤- كتاب براءة الذمة صادر من الهيئة العامة للضرائب (عدم 
مصدق من جهة رسمية .

ُنـاداة وكـافة اخلـدمات ُـزايدة أجـور نشـر اإلعالن والـدالليـة وا ويتـحمل مـن ترسـو علـيه ا
ُـزايدة من قسم بـيع احملال علـيه  ويُمكن احلـصول على شروط ا البالـغة (٢%) من قيـمة ا
ـاليـة في رئـاسة جـامـعـة النـهـرين لـقاء مـبـلغ قدرهُ (٧٥٠٠٠) الـيـة / ا الشـؤون االداريـة وا
ُزايـدة مُراجعة شعبة خمسة وسـبعون الف دينار غيـر قابلة للرد  وعـلى من ترسو عليه ا
ُـزايـدة لتـبـلـيـغهِ الـعـقـود احلـكومـيـة فـي رئـاسة اجلـامـعـة خـالل مُدة (٧) أيـام من تـأريـخ ا
واد خالل (١٥) بـيع دفـعة واحـدة ونـقل ا بـاإلحـالة الـقـطعـيـة على ان يـتم تـسـديد مـبـلغ ا
خمسة عشر اعتباراً من تاريخ صدور كتاب االحالة القطعية  وبخالفهِ يُعد ناكالً ويتحمل

ُترتبة عليه كافة . اإلجراءات القانونية ا
زايدة اي شخص غير مستوفي للشروط الواردة في اعاله. نع دخول ا
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زايدة نوع ا

بـيع مـواد مـسـتـهـلـكـة الـعـائدة
الى كــلـــيـــة الــطـب / جــامـــعــة
الــنـهـرين / مـجـمـع الـكـاظـمـيـة

القيمة التقديرية وقع ا
زايدة  ا

٦٫٠٠٠٫٠٠٠
اجلادرية ستة مالي دينار عراقي الغير
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ـعـدل  تعـلن اسـتـنـاداً ألحـكـام قـانـون بـيع وإيـجـار امـوال الدولـة رقم (٢١) لـسـنـة ٢٠١٣ ا
واد زايـدة الـعـلـنيـة لـبـيع ا رئـاسة جـامـعـة النـهـرين / جلـنـة البـيع وااليـجـار عن إجـراء ا
ستهـلكة العائدة الى كلية إقتصاديـات األعمال / جامعة النهرين/ مجمع اجلادرية وذلك ا
وافق ٢٠٢٢/١١/٣ في مـقر ٩ الـتـاسـعـة من صـبـاح يـوم اخلـميـس ا في تـمـام الـساعـة ٠٠
ـزايدة أعاله رئاسـة جـامـعة الـنـهريـن الكـائن في اجلـادريـة. فعـلى الـراغـب الـدخـول في ا

ستمسكات األتية : كان احملددين مستصحب معهم ا احلضور في الزمان وا
ـوجب صك مـصدق من مـصرف ١- تأمـينـات قـانونـية بـنسـبة ٢٠%  من قيـمـة بدل الـبيع 
الـرافدين / فـرع جامـعة بـغداد الـكائن في اجلـادرية مـعنـون إلى رئاسـة جامـعة النـهرين /

الية . قسم الشؤون ا
ـدنـية وشـهـادة اجلـنسـيـة او البـطـاقة ـستـمـسـكات الـثـبوتـيـة كافـة (هـويـة االحوال ا ٢- ا
الوطـنيـة) (إصل وصورة)  بطـاقة السـكن (إصل وصورة) البـطاقة الـتمويـنية أو مـايثبت

حجبها (إصل وصورة) .
زايدة (اصلي). ٣- وصل شراء شروط الدخول في ا

انعة) لسنة ٢٠٢٢(اصلي) ٤- كتاب براءة الذمة صادر من الهيئة العامة للضرائب (عدم 
مصدق من جهة رسمية .

ُنـاداة وكـافة اخلـدمات ُـزايدة أجـور نشـر اإلعالن والـدالليـة وا ويتـحمل مـن ترسـو علـيه ا
ُـزايدة من قسم بـيع احملال علـيه  ويُمكن احلـصول على شروط ا البالـغة (٢%) من قيـمة ا
ـاليـة في رئـاسة جـامـعـة النـهـرين لـقاء مـبـلغ قدرهُ (٧٥٠٠٠) الـيـة / ا الشـؤون االداريـة وا
ُزايـدة مُراجعة شعبة خمسة وسـبعون الف دينار غيـر قابلة للرد  وعـلى من ترسو عليه ا
ُـزايـدة لتـبـلـيـغهِ العـقـود احلـكـومـيـة في رئـاسـة اجلـامـعـة خالل مُـدة (٧) أيـام من تـأريـخ ا
واد خالل (١٥) بـيع دفـعة واحـدة ونـقل ا بـاإلحـالة الـقـطعـيـة. على ان يـتم تـسـديد مـبـلغ ا
خمسة عشر اعتباراً من تاريخ صدور كتاب االحالة القطعية  وبخالفهِ يُعد ناكالً ويتحمل

ُترتبة عليه كافة . اإلجراءات القانونية ا
زايدة اي شخص غير مستوفي للشروط الواردة في اعاله. نع دخول ا
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زايدة نوع ا

بـيع مـواد مـسـتـهـلـكـة الـعـائدة
الى كـليـة اقـتصـاديات األعـمال
/ جـامــعـة الــنـهــرين / مــجـمع

اجلادرية

القيمة التقديرية وقع ا

١٫٢٩٧٫٥٠٠
مليون ومائتان وسبعة وتسعون الف

وخمسمائة دينار الغير
اجلادرية
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ساواة إذا كان اإلسالم مجمـوعة من القيم الـروحية واألخالقيـة التي تدعو إلـى العدل وا
والسالم والبر واإلحـسان والرحمة والتواصي والتآزر وهو مـا عرفناه منذ وعينا األول إلّا
أننا واجـهنـا "إسالمًا" من نـوع آخر اتّـبع طابـعًا أيـديولوجـيًا وسـياسـيًا وفي بـعض األحيان

سلطويًا وفي أحيان أخرى بالضدّ من السلطة.
فـبم يخـتلف اإلسالم الشـعبي عن اإلسالم األيـديولـوجي? وإذا كان األول تطـوّر تاريـخيًا

سلـم في مصر في العام فإن الثاني نـشأ في حركات سريّة من أبـرزها حركة اإلخوان ا
وحـزب الــدعـوة اإلسالمـي في الـعــراق وحـزب الــنـهــضـة الــتـونــسي وجـبــهـة اإلنــقـاذ 1928
اإلسالميـة اجلـزائريـة وحزب الـعـدالة والـتـنمـيـة التـركي وواليـة الفـقـيه اإليرانـيـة وغيـرها من
صـلحة السـياسية والـنفعيـة على جوهر الـدين بتفسـيراتها التـيارات اإلسالمية الـتي تقدّم ا
وتأويالتها وقراءاتـها للنصوص اإلسالميـة دون نسيان منطلـقات داعش اإلسالموية وقبلها
تنظيرات تـنظيم القاعدة وغـيره من اجلماعات اإلسالمـوية التي انتشـرت على نحو لم يسبق
له مـثيل بـاستـغالل الثـغرات األمـنيـة وهشـاشة بـعض الدول وإخـفاقـاتهـا. ويسـتخدم الـتديّن
األيـديولـوجي الدين في إطـار مـرجعـية يـخلـقهـا هـو بنـفسه ولـنـفسه تـارة باسم احلـن إلى
اخلالفة وأخرى باسم والية الـفقيه وثالثة باسم القضاء على معسكر الكفر الصليبي وإقامة
ـيل مثل هذا النوع من التديّن إلى خلق إطار تنظيمي يقوم على الطاعة الدولة اإلسالمية. و
ركزية الصارمة واألوامـرية االنضباطية التي تشبه التنظيمات الشيوعية وطبعتها القومية وا
والـبعـثية الـتي كانت مـرجعـيتـها جمـيعـها كـتاب لـين "مـا العـمل?" الذي صـدر العام .1903
وإذا كان هـذا الفـارق بارزًا بـ الدين الـشعـبي والدين األيـديولـوجي فـإن هذا األخـير ح
ذاهب في ح يكون قريـبًا من السلطة يتحوّل إلى ديـن رسمي وأحيانًا باسم مذهب من ا
أن االختالف شاسع  ب الـسلطة والدين فاألولى تقوم على مجموعة من القوان واألنظمة
الـتي تصـدر من جهـة عـليـا لهـا احلق في الـلّجـوء إلى الـعنف لـفرضـهـا وإجبـار النـاس على
االمتثال إليـها من موقع فوقي بينمـا يتعامل الدين معهم من مـوقع القيم األخالقية واألبعاد
ـؤسـسة الـديـنيـة الـتي تتـعـاون معـها اإلنـسانـيـة;ويتـمـاهى الدين أحـيـانًا مع الـسـلطـة عـبر ا

وتخضع لتوجّهاتها وبالتالي يتم تكييف الدين لصاحلها تفسيرًا وتأويلًا ونصوصًا. 
s b « ‰U —

ـا يــوجـد عـلـمـاء دين وهـؤالء وإذا كــان مـصـطـلح "رجـال الـديـن" ال يـوجـد في اإلسالم وإ
عـددهم محدود جدًا مـثلما هنـاك باحثون ودارسون وطـلبة علوم ديـنية فإن السـلطات تعمل
على اسـتمـالتـهم ومـنحـهم امتـيازات مـقابل تـواطؤات مـعـلنـة ومسـتتـرة بحـيث ال يتـجاوز كلّ
ـؤسـسـة الــديـنـيـة في مـنـهــمـا عـلى اآلخـر فــاألولى تـقـدّم الــدعم غـيـر احملـدود إلطالق يــد ا
طلق لها وتدعو ؤسسة الدينيـة الوالء ا احلصول على "احلقـوق الشرعية" مقابل أن تقـدّم ا
ـكنني القول أن الدين شأن إنـساني فردي خارج دوائر السيـاسة واأليديولوجيا لدعمها.و
والسـلطـة حـتى وإن سعـت التـيارات الـديـنيـة لـتوظـيـفه لصـاحلـها سـواء بزعـم التـساوق مع
اضي ومحاولـة استنساخه الـتطورات الدولـية وقبول االنـتخابات والتـداوليّة أم العـودة إلى ا
ـا يتـعـارض مع أوضاع احلـاضر ومـتطـلّبـاته ومع سـماحـة اإلسالم ومقـاصده اإلنـسانـية
ؤسسة الدينية االول اجته للتوافق مع كـن إعادته.طريقان سلكتهما ا اضي مضى وال  فا
ـعـارضة وكـان لـقيـام الـثورة بـرّرات والـذرائع لذلك  والـثـاني اجته إلى ا الـسلـطـة ووجـد ا
دارسه اخملتلفة وتطلّعه في هم في إنـعاش تيار اإلسالم السياسي  اإليرانية  1979الدور ا
الوصول إلى السلـطة علمًا بأن التـيار اإلسالمي لعب دورًا إيجابيًا كـبيرًا في النضال ضدّ
ا فـيـها االسـتعـمـار. لـقد انـتـقل الدين عـلى يـد بـعض اجملمـوعـات الديـنـية األيـديـولوجـيـة  
عجّل أي ؤجلـة إلى اآلخرة إلى فكر العقاب اآلني ا داعش من فكر التـكفير ذي العقوبات ا
الـقـتل والتـدمـيـر خارج الـقـضـاء. وهكـذا يـتم الـتـعامل مع الـتـديّن الـسـطحي الـظـاهـري على
حـساب الـتديّن الـعـميق الـتأمـلي وبـذلك يخـتلف جـوهـر الدين الـشعـبي عن الـدين الشـكلي.
اضي حدث االنفـصام على نحو ارسـات تيارات اإلسالم السيـاسي طيلة الـقرن ا وبفعل 
ؤدلج فاألول يـقوم على التـيسير والـتسامح  في ح شـديد ب التـديّن الشعبي والـتديّن ا
أن الثـاني غذّى روح الـكراهـية واالنـتقـام برفـضه احلق في االختـالف وعدم إقـراره بالـتنوّع
ـان اإللهي  –الـفردي وهو ـان الشـعبي عـلى طـاعة اخلـالق وهو اإل والتـعدّديـة.ويـقوم اإل
ؤدلج فضلًا عن الـتديّن الرسمي يسعى إلى ان القيم  في حـ أن التديّن السيـاسي ا إ
إخضاع اإلنسان لـلطقوس حسب رأي فقـهاء الطوائف التي تأسست الحـقًا.التديّن الشعبي
انية ارسة عبادية وعالقة إ يقوم على إشبـاع حاجات اإلنسان روحيًا ونفسيًـا من خالل 
ا فـيها التـرّهات التي حلقت بـالدين والتـديّن;أما التديّن خـارج النظريـات واأليديولوجـيات 
األيديـولوجي فإنه يـنتـمي إلى الفقـه الذي كتـبه فقهـاء السـلطان في الـغالب أي االنـتقال من
ـصالح سيـاسية ـعارضته  التـديّن الشعـبي إلى التـديّن الرسمي وفـقًا لضـوابط احلاكم أو 
وطـائفـية وهـكذا ضاقـت فسحـة احلريّـة في الدين لـصالح الـشكالنـية الـدينـية األيـديولـوجية
والرسمية خصـوصًا بإبعاد العقل الذي هو هبة ربّانية وتعطيل االجتهاد واالكتفاء بالتلق

وتالوة النصوص وحفظها وترديدها أي التمسّك بالقشور على حساب اجلوهر.
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بغداد

انه لم يــكـن خــانـــعــاً مــســـتــســـلــمــاً
ؤلم ,وهذا ما يـفصح عنه لراهنـها ا
فهل الـنص الـذي قــال فـيه الـشـاعـر ,
كان عنوان الـنص متطـابقاً مع ا

الشعري هذا ما سنراه :
اورثتنا حمالَ جميالً
ايها احللم اجلميل

مذ جـاء عبد الـله يحـملهـا الضـفت
.. شمساً

وهي في مـاء الـصـبـاحـات اجلـمـيـلة
تستحم

س ظاللها البعض .. االصيل وال 
تتبغدد االقمار.
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ـــــفـــــتـــــتح ان يالحـظ قــــار هـــــذا ا
الــرســالــة / االعــتــذار قــد تــمــســكت
بحملها اجلـميل الذي افسده الغزاة
واخلـائــنـون ,فـراح الــشـاعــر حـمــيـد
سعيد يسـتحضر في مخـيلته احلية
ايــام بــغـــداد الــتي اضــحت مــرتــعــاً
خلنازيـر الغزو ,ومع كل هذا الواقح
ـدمـر ظل الـشـاعـر مـتـماً ـأسـاوي ا ا
سـكاً قـويـاً غـير خـانع وال مـسـتـسلم
لـهذا الـواقع ,فـأقـمـارهـا تـتـبغـد رغم
انف كـل الـــــعـــــاديـــــات الـــــنــــازالت ,
والشـاعر بـهـذا النـشيج الـعاصف ال
ينـظـر الى مديـنـته احللـم اال بعـيون
ـ بـغـدهـا االتي عـبر الـرجـال احلـا
نـــضـــاالت ابـــنـــائــــهـــا وصـــمـــودهم
االسطوري بوجه اعدائها التقليدين
وتــوابــعــهم االذالء  ,وتــشــهــد دمــاء
الــــشـــهــــداء عـــلـى مـــا اقــــول اني لم
استطع كبح فوران الـدموع السخية
خالل قـراءة هـذا الـنص الـفـجائـعي,
فـاضــطـرت عــدة مـرات مـرغــمـاً عـلى
التوقف عن الـكتابة ,ففي القصيدة/
الـــنص تــلــخـــيص دقــيق لـــعــراقــنــا
اجلــــريح من خـالل رمـــزه الــــشـــامخ
ا جـرى على بغداد ,وتصـوير بـارع 
جـسدهـا من طـعـنات غـادرة وكـمائن
ماكرة ,ولكن هل يكتفي حميد سعيد
بهذه الرسـالة/ االعتـذار? ولم يعتذر
وعن ماذا? هل كان الـشاعـر غير ذلك

وتـــدمــيــراً وفـــســاداً فــاق مـــا فــعــله
الـــغــزاة كل الـــغــزاة الــذيـن دنــســوا
تـرابـهـا وشـردوا ابـنـاءها ومـا زالت
اثــار غـزوتـهم الــشـنــيـعـة شــاخـصـة
ومـاثـلـة لـكل عـ بـصـيرة ,وذلك هو
ـنــصــور بـاني بــغـداد ابــو جـعــفــر ا
مؤسس نـهضـتهـا. ولم يكن الـشاعر
ــعــزل عــمــا جـرى حــمــيــد ســعــيـد 
حلبـيبـته الفـارعة بـغداد عـلى ايادي
الـوحـوش الـقـتـلة  ,وهـو الـذي عاش
اجـمل ايـام صــعـودهـا وعـنـفـوانـهـا,
حــمــيــد ســعــيــد االنــســان الــعــراقي
والـشاعـر الـذي خـبر دروبـهـا وتـعلم
في ارجــائــهــا وكــتب اروع مــاكــتــبه
شعراً ونثراً متغـزالً بقوامها وسحر
ليـاليـهـا  ودفء حاراتـها مـستـنشـقاُ
هــواء فـــراتــيــهــا ,ولم يـــغــادرهــا اال
لـيعـود الـيـها  ,مـتـبـاهيـاً بـعـظـمـتـها
وتأريخـها اجمليد ,لكن حمـيد سـعيد
غادرها قسراً بعـد أن داهمها الوباء
وصـارت في عــام لــيس كل االعــوام ,
بغداد مـرتعاً لـلغزاة وتـطاول علـيها
(الــسـل واجلــرب) ,فـــهل  بــعـــد هــذا
ــكث صـامـتـاً ازاء كل الـذي  جـرى 
هـذا اخلـراب والــدمـار? ظل الـشـاعـر
وهـــو في مـــغـــتـــربه االردني يـــراقب
يصرخ ويتأمل  ,يشجب ويـستـنكر  ,
ويـــتــألم عــلـى مــا آل  الــيـه مــصــيــر
بغداد التي  ستظل حية عصية على
كل الــغـزاة واذنــابـهم  ,ومـا فـي يـده
فـكـتب غـيــر قـلم عــراقي ابي أصـيل ,
لــهـــا وعــنــهــا مــا يــفــجــر االسى في
الـقـلوب ,وذاد بيـراعه عن حـيـاضـها
الـــعـــروبي وتـــدمـــيـــر كل مـــا بـــنـــاه
ثابر ,وفي حلظة حاسمة انسانها ا

ابدع نصه الباذخ:
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×× رســالــة اعـتــذار الى ابي جــعــفـر
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دينة ملخصاً فيه رؤاه واسـتذكاره 
احبها واسهم في نهضتها  ,وعنون
ـــنـــصـــور الـــرمـــز ذلـك الـــنص الى ا
ؤسس معـتذراً عمـا جرى لها ,رغم ا

اهـمـيــة نـصـوصـهم وكــبح قـدرتـهـا
عاني الـتي يبتـغيها على ايصـال ا

نتج الى ذهن القار بيسر. ا
ـقــاربــة بـعض وامــامـنــا في هــذه ا
نــصـوص الـشــاعـر الـكــبـيـر حــمـيـد
ســـعــيــد والــتي ســـتــكــون مــيــدانــاً
لتطبيق ما نراه في قراءتها بضوء
ـــفــاهــيـم الــتي جنــدهـــا صــاحلــة ا

للنقاش والتداول... 
ولــيـكـن نـصـه (رسـالــة اعــتـذار الى
ــا جنـده ــنــصـور)  ابي جــعــفـر ا
يفي بغرضنا لفك اشـكالية العنونة
وداللتـهـا التـعبـيريـة الـتي تتـعسف
الـــقــــراءة بـــخـــروجــــهـــا بـــنــــتـــائج
مقـبولـة.... وقبل اخلـوض في عمق
الـقــراءة ال بـد من ايــضـاح الــعالقـة
وتــــشـــــابــــكــــاتـــــهــــا مـع اخملــــاطب
نصور) ولتقترح تعريفاً متداوالً (ا

لشخصيته ,فمن هو?
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هـو اخلــلـيـفـة الـعــبـاسي الـذي قـدر
ـسـتـديـرة / وامـر بـأنـشـاء بـغـداد ا
ــــــدورة فـي عــــــام 762هـ /145هج, ا
جـــاعـالً  لـــهـــا االبـــواب خـــراســـان,
والشام   ,والكوفة البـصرة ابوابها
ومــداخــلــهــا لــلــقــادمــ الــيـهــا من
ـــصـــادر أن خـــارجـــهــا  ,وتـــقـــول ا
بناءها استغرق اربع سنوات  ,وقد
غـزاهــا هـوالكــو عـام 1258م  ونـهب
الـبالد وقـتل االألف من مـواطـنـيـها,
غـزاها وفي عـصـرنا الـراهن 2003م ,
ـغـول وعــاثـوا فـيــهـا قـتالً احـفــاد ا

ما الذي يـخبر الـشاعر  –اي شاعر-
لــو لم يــسـدل فــكــرنه عـلـى اجلـمــلـة
االخـيـرة في نــصه الـذي غـادره قـبل
ـعـنى حلـظات ,ظـنـا مـنه انه اكـمل ا
وحـقق غـايـته الـتي في داخـله ,وهل
ــعـنى عـنـد حـد مـعـنى ,في يـكـتـمل ا
ـأل جوانـحه. خـضم الـتـوتـر الذي 
ـــا اجنــــزه في هـــذا وال يــــكـــتــــفي 
النص ,وماذا لـو تـرك الشـاعـر نصه
بـنهـايـة مفـتـوحة لـيـدع للـقـار فهم
الـــنص وفك شــفـــراته وفق تـــأويــله
اخلــاص ,ومـــاذا يـــحـــدث لـــو اقـــدم
الـــشــاعــر عــلى عــدم تـــقــيــيــد نــصه
بعنوان ما? هل يرتكب ما لم يسبقه
أحـد في هــذا الـسـيـاق ,وعـشـرات ال
بل مـــئــــات الـــنـــصــــوص نـــشـــرهـــا
مـنتـجـوهـا  بال عـنـاوين تـكشف عن
مـتـونـها ,ال بل كـانت (الـفـاظ) بدائل
مـوحــيـة ,بــالـرغـم من الـعــنــوان هـو
عـــتـــبــــة الـــنص كــــمـــا افـــتـى بـــذلك
الـسـابــقـون والالحـقـون ,ومـا قـيـمـة
الـنص الـشعـري وتـأثـيـره في ذائـقة
الـقـار لـو جـعـله مـنـتـجه بـصـورته

التي ال حتمل بعنوان ما..?
لــقــد ازاحت الــدراســات والــبــحـوث
ـــعـــاصـــرة الـــغــــبـــار عن ارتـــبـــاك ا
ــفـــاهــيم  ,وتــكــاد جتـــمع عــلى ان ا
العنوان جزء حيوي من بناء النص
الشـعـري وحـتى الـسردي ,ولـذا فان
ــــبــــدعــــ لم يــــغــــامــــروا بــــتـــرك ا
نـــصـــوصـــهم عــاريـــة ولم يـــتـــركــوا
لألقـاويل والتـتـظـيرات ,ما يـفلل من

الذي عرفته احملافل ,عراقي الهوى
والــهــويــة لـم يــخئ تــراب مــحــلــته
االولى "ورديــة" احلــلـة ,ولم يــلـوث
ـــال الـــعـــام وال بـــدمــاء نــفـــسه بـــا
االبـريـاء من العـراقـيـ الـصـابرين
ضي حـمـيد سـعـيد في رسـالته و
نصور االعتذارية الى ابي جعفر ا

فيقول:
هل كنت تدرك .. أن الط العراقي

.. استفاق الطيبُ
صـار مـديـنـة.. هل كـنت تـدرك .. أن

كابر.. سك من دمنا ا هذا ا
ـسك.. بعض دم الغزال ليس هذا ا

.. هل كنت تدرك..
أن كل غــــــزاتــــــهــــــا انــــــدحــــــروا ..

وينتحرون ..لكن السؤال
لم يحشدون على عفاف نخيلها.
لم يشعلون النار في احالمها
لم يحقدون على اغانيها

ويختطفون دفء احلزن فيها?
نعم  ,هل كنت تدرك ايها العراقي /
نصـور كل صفـحات غدرهم  ,رغم ا
أن كـل غــــــزاتـــــــهــــــا انـــــــدحــــــروا..
وينتحـرون? نعم سينـتحرون وهذا
هــــو تــــاريخ الــــعــــراق بــــوثــــبــــاته
وانتفـاضاته وثـوراته الشـاهد على
بسالة االبنـاء وموقفهم االسطوري
بـــوجـه اعـــداء احلـــيـــاة ,والـــعـــراق
ــوت مــطــلــقـاً , ــرض ولــكن لـن 
فـــدعــهم يـــحــشــدون. ويـــشــعــلــون.
ويـحـقدون ويـخـتـطـفون مـبـاهـجـها
بـنشـر اوبـئتـهم في ازقـتهـا وعـيون
صـبــايـاهـا والالئـذيـن بـطـ دجـلـة
اخلـيــر.. نـعم هل كـنت ايــهـا احلـلم
اجلــمــيـل تــفــاصــيل وقــائع الــغــزو
ـــغـــولـي/ الـــكـــوني ,وأنت تـــدثـــر ا
تـــمــثــالـك الــبــهي بـــأرواح االحــفــاد
النجياء خوفاً على مهابتك من عبث
الــوافــدين الــغــزاة.. نــعم لــنـا نــحن
ــســتــقـبـل الـذي االبــنــاء االوفــيــاء ا
ـباد تصـنـعه االرادات الصـلـبة وا

لتـصقـة  بتراب بـغداد وتاريـخها, ا
ولـن تــشـــرق شـــمس الـــغـــد اال وقــد

كــــنس الــــعـــراقـــيــــون االصالء هـــذه
عـفـنـة.. ويـبـدع الـشـاعر الـنـفـايـات ا
الكبـير حمـيد سعـيد في رسم صورة
بــــغــــداد فـي ظل حــــراب االجـــــنــــبي

الطامع فيقول:
ـنجم قد سألت عـبد الـله .. هل كان ا

روى من قبل..
عن وحش الكوابيس

الـــفــراديس الـــتي حـــمــلت ســـفــاحــاً
..أسقطت حمماً وحمى

والكراريس اخمليأة العتيقة
اجنـنـبت صـحــفـاً.. عـلى صـفـحـاتـهـا

نتشمس الغيالنُ 
ب سطورها ينزو الضئيل االلعبانُ

وهل راى بغداد..
يغتصبها اساورة ورومُ
 —uBM*« œ«bG

ـشي في شـوارعهـا ..وتغـتال لح  ا
ـنصور الكـرومنـعم هذه هي بـغداد ا
في الزمن الراهن تنام مـقيدة اليدين

وتنظر بعين مفتوحت الى ,
نـصـب حـريـتــهـا وقـد طــوفـته حـراب
جتار احلروب وبـائعي الوطن  ,وهل
يا أيـهـا البـاني الـعظـيم رأيت بـغداد
التي دمرها شذاذ االفاق من أساورة
ــشي في شــوارعـهـا ـلح  وروم  ,وا
وتغتال الكروم ?يارب العرش الكر
مـاذا جـنى الـعـراقـيـون ومـاذا فـعـلت
دورة لـيقع علـيها كل هذا بغدادهم ا
الـــــســـــخط والـــــبالء  ,وهل يـــــكـــــفي
اعـتـذارنـا لك عـن ذنب لم نـرتـكـبه بل
كــنـا من دافـع عـنــهـا ولــقن اعــداءهـا
ــوت الــزؤوام مــنـازالت تــأريــخــيـة ا
مشهودة  ,أهذا هو جـزاء الصابرين
الـقـابـضـ عـلى اجلـمـر ? اسـئـلـة لن
تــنــتــهي مـا دامـت بـغــدادنــا أســيـرة
وخيراتنا منهوبة أيها الرب اخلالق
ـطاف رأيت أنا ع ..وفي نـهاية ا ا
القـار شكـر ابن الـعلـوية ان رسـالة
نـصور هي اعتـذار الى ابي جـعفـر ا

اننا نحن الذين صبرنا وحتملنا –
وفـضيـلـة الـنص ان شـاعـره األصيل

قاله نيابة عن اجلميع اجلميع …
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w u u b _« ـقـراطــيـة وهي ال تـشـمل حـسب والـد
ـدنـي احملاضـر االطـفال والـشـيوخ وا
الـعــزل الـذين ســيـقـتــلـون ألن الـهـدف

السيطرة هو األهم.
ــتـدرج ــاذا الــقــتل ا هل عــرفــنــا اآلن 
والــبــطيء والــهــاد واســلـوب ادارة
ـاذا ال يـقـتـلـونـنـا االزمـة بـدل حـلـهـا و
مــرة واحــدة? لــكي تــبــدو االبـادة فــعالً
مـحـلـيـاً وصـراعـاً مـسـلـحـاً بـ عـقـائـد
صلـبـة ونظـم حكم يـتم تـوزيع السالح
على كل اطرافـها لكي يـستيـقظ العدو

أي نحن والسلطة واجملتمع موتى.
وأخـــيــرا  ‘ألـــيس مـــايــحـــدث االن في
(بـــغـــداد الــــعـــاصـــمـــة) حــــيث تـــهـــان
(سمـعـةاحلكـومة ويـضـاف علـية اهـانة
سفارة احملـتل  عن طريق اسـتعـمال ما
ـنـفلـت يقـصف تـلك يـسـمى بـالـسالح ا
االماكن دون اي رادع مـلموس ‘و مرت
دللـة من امريكا سنة وحـكومة بغـداد ا
وافق علـيها اجلـاره احلبيـبة ايران وا
ـانعة  ‘مع ذلك مر عام ولتـركيـا عدم 
اشـرفت هذه احلـكـومة عـلى مـا سـميت
ـــبــكــرة  والــتي ادت بـــاالنــتــخــابــات ا
نتـائجـها الى اطـرف عنـوان : االنسداد
السياسي  ‘وحلد اللحـظة يحاول اهل
احلكم واصـدقائـهم االمريـكيـ وايران
وهـم يـــــنـــــصـــــحـــــونـــــهم بـــــضـــــرورة
احلـواراجلـدي لـفـتح االنـسـداد و الـذي
يفهم من محتوى اجتماع 13اب 2013
ان احد افـرازات قـرارات ذلك االجتـماع
: (الـتأكل الـبـطيء ) وبالـنـتيـجـة كل ما
ـوذج يــجــري يـدل عــلى  ان الــعــراق 
صـارخ أخــتـاره الـعـدوانــيـ الـغـرب و
إسـرائـيل لـيـكـون مـنـطلـق لتـوسـيع في
الـتنـفـيذ تـلك اخلـطـة? اليس مـايـحصل
االن في هـذا الـبـلـد العـريق مـن فوضى
في كل شيء وعلى كافة االجتاهات هو

عمل بفكرة ( التأكل البطيء ) ?
• مختصر مفيد :

ثالث قـــواعـــد لـــلـــعــــمل : بـــعـــيـــدا عن
الـفـوضى جتـد الـبـسـاطـة ; من الـفـتـنـة
جتـــد االنــــســـجـــام ; وفـي مـــنــــتـــصف
الصـعوبة تـكمن الـفرصـة. /      ألبرت

أينشتاين  

احملــاضــرة يــقــول بــوقــاحــة مــبــطــنــة
مخاطباً اجلنراالت:

" في مــثل هــذا الـنــوع من احلــروب قـد
تشاهدون اطفاال قتلى او كبار السن

ـــضي مــبــاشــرة نــحــو لــكن عــلــيــنــا ا
شاعر أمام عنى ال تتـركوا ا الهدف" 

شاهد حتول دون" الهدف". هذه ا
طـبق في الـعراق وهذا هـو االسـلـوب ا
وسـوريـا والـيـمن وفي لـيـبـيـا وغدا ال
ـاذا نـدري أين ومـرة أخـرى الـسـؤال: 
"االنهـاك والـتآكل الـبـطيء بدل اسـقاط

النظام مرة واحدة?".
ـراوغة ـاكـرة وا عـلـينـا فـحص الـلـغة ا
هـــنــا  وبـــصــورة خــاصـــة" االنــهــاك ـــ

الـتـآكل الــبـطيء" وهي األخـطـر وقـد 
تـطـبـيق ذلك حـرفـيـاً من قـبل مـواطـني"
الدولة العـدو" وهو تعبـير التفافي عن
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"االنـهـاك ـــــالـتـآكل الـبـطيء ـــ سـيـطـرة
عـلى اقـلـيم الـتحـكم اسـتـيـقـاظ الـعدو
".اسـتراتـيجـية االنـهاك تعـني نقل ميـتاً
. من أرض احلرب من جبهة الى أخرى
الى أخرى استنـزاف كل قدرات الدولة
الــعــدو عــلى مــراحل وجــعل " الــدولـة
الــعـــدو" تـــقــاتـل عــلـى جــبـــهـــات عــدة
مــحــاصــرة بـضــبــاع مــحــلـيــ من كل
اجلــهــات وتـســخــ جـبــهــة وتـهــدئـة

أخرى اي ادارة االزمة وليس حلها.
لكي ال يـتم انـهيـار الـدولة الـسريع ألن
االنهيـار السـريع يبقي عـلى الكـثير من
قومات ومؤسسات الدولة واجملتمع ا
وأفــضل الـطــرق هــو الـتــآكل الــبـطيء
بـــهـــدوء وثـــبــات وعـــبـــر ســـنــوات من
محـارب "محـليـ شرسـ وشريرين"
كما يقـول هو بصرف الـنظر عن وقوع
ضـــحـــايـــا أبـــريـــاء ألن الـــهـــدف وهــو
الـسيـطـرة وتـقويض الـدولـة واجملـتمع
أهـم من كل شـيء أي مـــحــــو الــــدولـــة
واجملــتـمع عــبـر عــمـلــيـة طــويـلــة. هـذا
اخملطط الـذي يعـترفون بـه ويدرّسونه
ـارس منـذ سنوات لـكن عبر مطبق و
ــوهـــة ومــغــطــاة طــرق مــلــتـــويــة و
بشـعارات صـاخـبة من حـقوق االنـسان

بثبات
والـــهــــدف هــــو ارغـــام الــــعـــدو عــــلى

الرضوخ الرادتك".
:"الـــهــدف زعـــزعــة ويــضـــيف حــرفـــيــاً
االســتـقــرار وهــذه الـزعــزعـة يــنـفــذهـا
مــواطــنــون من الــدولــة الــعــدو خلــلق

الدولة الفاشلة".
" ما يـهـدد فكـرة سيـادة الـدولة الـعدو
يــقـــول هــو الــتــحــكم بــاقــلــيم خــارج
سيـطـرة الدولـة تـتحـكم به مـجمـوعات
غير خـاضعة لـلدولة مـحاربة وعـنيفة
وشــريــرة حــرفـيــاً وهــنـا نــســتــطـيع
التحكم وهذه الـعملية تـنفذ بخطوات
بـبطء وهـدوء وبــاسـتـخـدام  مـواطـني
دولـة الـعـدو فـسـوف يـسـتـيقـظ عدوك

." ميتاً
هـذه احملـاضرة الـتي قـيل إنـهـا أخـطر
محاضـرة في التـاريخ احلديث توضح
كل مـــا جـــرى من حـــروب وصـــراعــات
مــســلــحـة أهــلــيــة ومن قــوى مـحــلــيـة

شريرة ومحاربة وعنيفة.
أكــثـــر مـــا يــلـــفت االنـــتـــبـــاه في هــذه
ـسجـلـة في شريـط فيـديو احملاضـرة ا
انقل مـنه حرفيـا  هي عبـارة: "اإلنهاك
ــاذا ال يــتم والــتــآكل الــبــطيء".ولــكن 
االنـهـيار الـسـريع بـدل الـتـآكل الـهاد
والـبطيء? هـذا هـو اجلـزء األخـطر في
مــحــاضــرة خــبــيــر اجلــيل الــرابع من
احلـــرب أي حــــروب الـــوكـــالـــة الـــتي
ينفـذها بـتعبـيره "مواطـنون محـليون"
بــدعم عــســكــري وســيــاسي أمــريــكي.
الـتـآكل الـبــطيء يـعـني خـراب مـتـدرج
لـلـمـدن  وحتـويل الـنـاس الى قـطـعـان
هـائمـة وشل قـدرة  الـبلـد الـعـدو على
تلبيـة احلاجات االسـاسية بل حتويل
نقص هذه احلاجات الى وجه آخر من
وجـــوه احلـــرب وهـــو عــمـل مــدروس
ومـنـظم بدقـة. الـبـروفـسـور وهـو ليس
خـبـير اجلـيل الـرابع لـلـحـرب فـحسب
بل ضــابط مـخــابـرات سـابـق ال يـلـقي
احملــاضــرة في روضــة أطــفــال وال في
مـركــز ثـقــافي بل جلـنــراالت كـبـار في
حـلف الـنـاتــو ال تـظـهـر وجـوهـهم في
الـــتـــســجـــيل وفي عـــبــارة الفـــتــة في

ـا حتويه من عـدد وعدة ) صار صار الـقطـاع العـام ونقصـد هنـا ( مؤسـسات الـدولة 
ـبـاشـر في عـمـلـيـة تأخـر بـلـدنـا وتـراجعـه العـلـمي والـصـنـاعي واجنـرافه نـحو الـسبب ا
الي الـهاوية كأنه يـقترب من فـوهة ثقبٍ أسـود  ويعود هـذا بسبـبه إلى سباق الـفساد ا
واإلداري الــذي أصــبح واضـحــاً بـشــكلٍ يــكـاد يــكـون عــلــني فـقــد انـقــشع عن جــمـوع
الـفـاسدين سـتار اخلـجل واحلـياء وفـرغت قلـوبـهم من الرحـمـة وأصبـحت خاويـة .. ولو
ـتلـكون من عـمل سوى وظـف ونـتصـفح إنتـاجهم سـنـجدهم ال نـعود إلى الـكثـير مـن ا
مـتـابعـة عالواتهم الـسنـويـة ورفع معـامالت ترقـيتـهم واحلـصول عـلى إجازاتـهم ويراوغ
ـضي هكذا بـعضهم مـن اجل اإلفالت من الدوام قبـل انتهـاء ساعـات عمله الـرسمي و
ـا ذنب الذين مـتـقاعـسـاً بـانتـظـار نـهايـة الـشـهر السـتالم مـرتـبه وهـذا ليس بـذنـبـهم وإ
أوصلوهم وأوصلـوا بلدنا إلى هـذا احلال االستاتـيكي× العجـيب فال صناعة وال زراعة
تـكـفي وال إنـتـاج سـلـعي يـذكـر سـوى امـتـصـاص الـنـفط من بـاطن األرض لـيـبـيـعـوه في
ـيـة بـأي ثـمن  إن أمـوال هـذا النـفط الـذي يـسـرق من حـصص أجـيـالـنا األسواق الـعـا
الـقــادمـة يـتـصـارع عـلـيــهـا اجلـمـيع فـالــشـمـالـيـون يـهـددون بــاالنـفـصـال وضم كـركـوك
حلضيرتهم بـأي ثمن لنيل غايتهم  واجلـنوبيون الفقراء يـهددون هم ايضاً بصنع إقليم
تـهمـة بالفـوضوية ركـزية ا هـولة وأبعـاده عن هيـمنـة احلكومـة ا لـهم والتـحكم بثـرواته ا
والـفــسـاد وعــدم قـيــامـهــا بـالــتـقــسـيـم الـعــادل لـلــثـروات ..... وتــبـ من خالل جتــربـة
ية واحلزب الشيوعي الروسي  انك اذا أردت ان حتطم بلد اقتصادياً االشتراكية العا
ا يسمى ( القطاع الـعام ) يستلمون فاجعل منشآته حـكومية والعاملـ فيها موظفـ 
رواتبـهم نهايـة الشهـر بال انتاج وحصـيلتـهم السنـوية التكـفي لسد رمق الـشعب ومثال
اركسية وأراد ان يقضي على البرجوازية على ذلك عندما جاء كارل ماركوس بفكرته ا
ـتمثـلة باإلقـطاع وأصـحاب األمالك الذين يـتحكـمون باقـتصاد سـتشريـة في روسيا ا ا
الـبلـد وفق اهـوائـهم ومـصاحلـهم عـلى حـد زعم ماركس فـعـمل بـفكـره االشـتـراكي على
عروفـة بثورة العمال ( البرولـيتاريا ) والبروليتـاريا هذه هي طبقة العمال صنع الثورة ا
لـكون من الكـسـبة الـذين يـعمـلـون في اإلنتـاج الـصنـاعي ومـصدر دخـلهـم هو بـيع مـا 
طاقة أجسادهم أي مـجهودهم البدني  وبهذا فهم يبيعون أنفسهم كأي سلعة جتارية .
وهذه الـطـبـقـة تعـاني من الـفـقـر نتـيـجـة االستـغالل الـرأسـمالـي لهـا لـعـدم تنـظـيم حـركة
الـعمال بقـانون يحفظ حـقوقهم من جانب وحتـكم الطبقـة البرجوازبـة في اقتصاد البالد
د عروف أن هذه الطبقة هي التي تتأثر سريعاً بحاالت ا والعباد من جـانبٍ آخر  من ا
ـتـعاقـبة  وتـتـحمل جـميع واجلـزر التي حتـدث لالقـتصـاد وخاصـة الـكسـاد واألزمات ا
اركسي فإن ـفهوم ا ميـزات متكافئـة جلهودها . وحسب ا أعباء اجملتمع دون الـتمتع 
هـذه الطبقة جتـد نفسهـا مضطرة لتـوحيد مواقفـها ليصبح لـها الدور االول في اجملتمع
واسـتمالك مصانع الـدولة ومنشآتـها لتكـون حتت سيطرة نقـابات العمـال فقامت الثورة
واطـاحوا بـاحلـكم الـقيـصـري كمـا هـو مـعروف ... والـذي حـصل بـعد هـذه الـثـورة على
مدى السن بـعد ان ذهب لين وجاء سـتال ان الشيـوعية نفسهـا أصبحت برجوازية
وظـهـرت دكتـاتوريـة سـتالـ وبـيروقـراطيـة أتـباعه فـسـحقت الـنظـام وجـعلـته يـهوي نـحو
القـاع فـراحـوا يـستـعـمـلـون القـوة لـلـحـفاظ عـلى الـنـظـام من الـسقـوط وسـمـعـنـا كم قتل
ـبـاد ـنـقـلــبـ بـحـجـة احلــفـاظ عـلى الـثـورة واحلــفـاظ عـلى ا سـتـالـ من الــفالحـ ا
الشيـوعيـة من التحـريف هذا ومن الـنتائـج التي افرزتـها عـمليـة حتول ملـكيـة الدولة الى
الـنقـابات الـعمالـية هـو جعل كل الـناس مـوظفـ يحـصلـون على مـرتبـاتهم عـلى السواء
فتـقـاعس الكـثيـر مـنهم عن الـعـمل بسـبب ضـمان اسـتالم مـرتبه نـهايـة الـشهـر وسارت
الدولة في طريقها الى اإلفالس كما يحصل لدينا اليوم .. إنني ضربت مثالً واقعياً عن
 انـهيـار نظـام اقتـصادي كـامل كـان يعـتمـد على الـقطـاع العـام ورأينـا كيف سـار االمر
بـاالحتـاد الـسـوفيـتي وحـلـفـائه من دول أوربـا الشـرقـيـة في الـنـهايـة وشـاهـدنـا من على
انـيا الشرقيـة ببجامـات نومهم تارك ـواطن من أ شـاشات التلـفزيون هروب مالي ا
ـا فيـهـا هربـاً من اجلـحـيم االشتـراكي ورأيـنا كـيف رفض الـعـمال في بـولـندا بيـوتـهم 
شـيوعيتـهم ورأينا كيف يـترك احلزب الشـيوعي في دولة اجملر مـباد شيوعـيته بعد ان
انــهـارت قـالعه مـرة واحــده ورأيـنــا أيــضـا كــيف ُطـرد ( ارش هــونــكـر ) زعــيم احلـزب
انـيـا الشـرقـيـة نفـسـهـا وكذلك طـرد الـرئـيس البـلـغـاري (جيف اني مـن ا الـشـيـوعي األ
كوف) وال ننسى هتاف مئات االالف من العمال في جيكسلوفاكيا وهم يطالبون بطرد (
مـيلوش ياكس) رئـيس احلزب الشيـوعي اجليكسـلوفاكي اننـي اعتذر للحـزب الشيوعي
عن إعـادة ذكر هـذه االحداث ولـكني أردت أن اضـرب مـثالً واقعـياً عن أضـرار القـطاع
هيـمن على كل الوزارات ومـنشأتـها ك في طريـقها الى الـعام في الدولـة لو أصبح هـو ا
اإلفالس ورحنا ننظر الى غـمامة االفق البعيد وقلوبنا ترجتف فـمستقبلنا مهدد وخوفنا
إن أجيالنـا القادمة مرشـحة ما حصل بـعد ثورة العمـال في روسيا .. ان هذه األحداث
ر بها بلدنا اليوم وخزينة الدولة بأن تالقي الكثير من تشبه الى حدٍ ما األحداث التي 

العناء واللوعة واحلرمان مالم نلحق ألنفسنا منذ اليوم بل اآلن وليس غداَ.
ـفـردة لـلـتـعـبـيـر عن تـوقف ـسـتـقـر ... وجـائت هـذه ا ـعـنى الـراكـد ا { اسـتـاتـيـكـي : 
األشـيـاء وعـدم حـركـتـهـا مالـم تسـلط عـلـيـهـا قـوى أخـرى وأوضح مـثـال علـى ذلك هو (
الـكـهـربـاء االسـتـاتـيـكـيـة ) اي الـراكـدة الـتي تـتـولـد فـوق الـقـضـبـان الـبـالسـتـيـكـيـة عـند

احتكاكها مع الصوف مثالً .

 dB  d U

بغداد

W Ëb « l «d Ë n u*«

©μ® Âö ù« v ≈ w K —

d «œ cIM

عمان

ـكـون) الـطـائـفي الـدسـتـور كـرس (ا
(ديني أو قومي) كأساس للمواطنة
لـيس في مـقـدمـته الغـريـبـة فـحسب
بل في أكـــثـــر من فـــصل ومـــادة من
مـــواده. دســتــورنـــا الــعـــتــيــد نص
بــــــغـــــرابـــــة عــــــلى أنـــــنــــــا شـــــعب
ــــكـــونــــاته الــــعــــراق(الـــذي قــــرر 
وأطيافه األحتاد بنـفسه...)! وكأننا
قـبل ذلك كـنـا مـشـتـت الـى طوائف
وقـررنـا بــعـدهـا(األحتــاد)!لـقـد بـات
اجلـــمـــيـع االن يـــدرك كـــيف  ملء
الــــدســــتــــور الــــعـــراقـي(عــــمـــداً أو
ــخــتــلف األلــغــام ومــنــهــا ( جــهـالً
الـطـائـفـيـة دون وجـود أي أمـكـانـية
ـنــظـور عـلى ــدى ا في ا لـتــغـيــيـره

األقل.
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لم تــكن ســنــوات الــقــتــال الــطـائــفي
كـفــيـلــة فـقط والــقـتل عــلى الــهـويــة
ن أعرف من "الـسنة" بأجـبار كثـير 
عـلى مـغادرة مـسـاكـنهم في الـبـصرة
رعبة" بعد األحتالل وتسيّـد "البطة ا
لـلـمــشـهـد الـطـائــفي. جـاءت مـغـادرة
ــرة لــيـس بــســبب الـــبــصــرة هـــذه ا
الــقـــصف االيـــراني كــمـــا حــصل مع
أسرتي وكـثير من الـعوائل البـصرية
ولـكن بسبب اخلطف في الثمـانينات
والقـتل الطـائفي فـي سنوات -2004

ولألنصاف فلم يكن القتل .2007
واخلـطـف الـطـائـفي (في بـغـداد عـلى
األقل) يقتصر على طائفة واحدة فقد

الــطــائــفي هـــو مــحــاولــة خــاطــئــة
ســـــتــــكــــون لــــهـــــا أنــــعــــكــــاســــات
فــالــشـعـب الـعــراقي أكــثـر ســلــبــيـة
ا تعتقـدون أو أوهمتكم جتانسـاً 
اذا ال جترب عـارضة. قـال لي به ا
بــنــفــسك وتــقـــيس مــدى طــائــفــيــة
مــجــتــمــعك? قــلت كــيـف?قــال أسـأل
الــنــاس عــمــا أذا كــانــوا يــعــرّفــون
أنفسهم كمسلم فقط أم يضيفون
لـهــا طـائـفـتــهم أيـضــاً. بـعـد أجنـاز
األسـتـطالع أتـصلـت فرِحـاً بـزمـيلي
الـبـروفــسـور األمـريــكي ألخـبـره أن
من العراقي عرّفوا أنفسهم75%
ولم يــعـرّف سـوى كـمــسـلـمــ فـقط

أنفسهم بأنهم شيعة أو 25%
ـا يــثـبت نـظــريـتي في هـذا سـنـة
اخلــصـــوص بــأن الـــطــائـــفـــيــة في
الـــعــراق هـي ظــاهـــرة ســـيـــاســـيــة
ولـيست أجـتمـاعيـة. أجابـني قائالً
أنـتـظـر لبـضع سـنـ قادمـة ولـنرى
أذا كـانت هـذه الــنـتـيـجــة سـتـبـقى!
بـعد  10سـنـ علـى األحتالل فـعالً
أنقلبت النـسبة لتصبح  %25فقط
و يـقـولـون أنـهم مـسـلـمـون فـحسب
قالوا انهم أما مسلم شيعي 75%
أو ســني! هـــنــا عــرفت أن الــهــويــة
الطـائـفـية صـارت سـمـة مـجتـمـعـية
وأنهـا أنتـقلت الى مـستوى لالسف
آخــر من الــظــهــور واخلــطــر.كــانت
الصدمة الطائفية األخرى هي نص
الـدستـور الـعراقي حـ قـرأته. هذا

بـعـد أن رأيت هذا (الـوزيـر) يـنافح
عن الـسنة وأحـقيـتهم حـينـما يرى
أوالد عـــــــــــــــمــــــــــــــــومــــــــــــــــتــه(مـن
ويــنــتــصــر لــلــشــيــعـة الــغــربــيــة)
ومـــــــظـــــــلـــــــومـــــــيـــــــتـــــــهـم حــــــ
يــــــرى(خـــــوال)ولـــــده وزمـالءه من
الـــشــيــعـــة الــذين كــانـــوا مــعه في
ـعارضـة. في ذلك الـوقت كـنت قد ا
بدأت مهنتي كأول مستطلع للرأي
الـعـام في الـعـراق. كـانت جتـربـتي
الـــثــانـــيــة  مع الـــطــائـــفــيـــة بــعــد
األحـــتالل حـــيــنــمـــا عــمـــلت ثــاني
أسـتطالع لـلرأي الـعام في الـعراق
في مــنــتـصف .2003كــنت أنـاقش
أحـــــد األســـــاتــــــذة األمـــــيـــــركـــــان
ـــتـــخـــصـــصـــ في األجـــتـــمـــاع ا
الـســيـاسي بـأن اجملـتـمع الـعـراقي
ليس مـجتـمعاً طـائفـياً وقلت له أن
من أخوتي السبعة تزوجوا من 5
وأن ما حتـاولون الـطائـفة األخـرى
بناؤه من نظام يقوم على التقسيم

كانت أول جتـربة لي بـعد األحتالل
ورويـــــتـــــهـــــا في مـــــقـــــال ســـــابق
حيـنما دعـانا أحـد وزراء نظام هنـا
مــا بـــعــد االحــتالل الـى عــشــاء في
بيته أنا وأخي ومعنا مجموعة من
أساتذة اجلامعـة في أواخر نيسان

كان معنا مدعواً آخر قُدّم. 2003
لـــــنـــــا بــــأنـه أحــــد الـــــبـــــارزين في
ن ـعــارضــة ضـد نــظــام صـدام  ا
أصبح وزيـراً في دورت فـيمـا بعد
ـكون)الـسني. هذا محـسوبـاً على(ا
الـــشـــخص قـــال لــنـــا:حـــضــرت كل
ـعـارضـة أجـتـمـاعـات ومـؤتـمـرات ا
وحتـضيـراتـها مع األمـيـركان لـغزو
وأعرف(ربـعي)واحد واحد. العـراق
أنـهم طائـفيـون فوق مـا تتـصورون
ومــــــــــــــــالــم نــــــــــــــــلــــــــــــــــمــــــــــــــــلـم
صـفـوفـنا(كـسُـنّة)فـسـوف يـأكلـونـنا
ـا قــيل وتـأكـدت . صُـدمت  تـمـامــاً
حينها أن عصـر الطائفية قد أخرج
لـســانه لـنــا! وزادت قـنـاعــتي بـذلك

ــتـطــرفـون مـن الـطــائـفــتـ أوغل ا
بـدمـاء الـعـراقـيـ وجـعـلـوا جتـربة
ــرور بــالــســيــطــرات الــطــائــفــيــة ا
الوهمية كابوساً يقض مضاجع كل
الـعـراقـيـ ســنـةً كـانـوا أو شـيـعـة.
والزلـت أذكـــر كـــيـف كـــان الـــســـنـــة
يحـفظون أسـماء األئـمة األثنـا عشر
بـالـتـسلـسل الـصـحيح كـي يجـيـبوا
عـلى أسـئــلـة "الـسـيـطــرة الـوهـمـيـة
الشيعية" حينما تمتحنهم أن كانوا
سـنة أو شـيعـة. كمـا أذكر كـيف كان
أصـــدقــائـي الــشـــيـــعــة يـــجـــهــزون
أجـابــاتـهم خـوفـاً من أمـسـاكـهم من
قـــبل  ســيـــطــرة وهـــمــيـــة"ســنـــيــة"
وأمــتــحــانــهم بــأســئــلــة طــائــفــيــة
يــتـمــكـنــون من خالهــا من تــمـيــيـز
طــائــفــتــهم. ولن أنــسـى أخــتــطـاف
ن (الـشـيـعة)  أثـنـ من الـبـاحثـ
يـعــمـلــون مـعي من قــبل عــصـابـات
الـقــاعـدة وقـتــلـهم! كـان الــسـنـة في
كـمـا في بـاقي الــبـصـرة ومـا زالـوا 
الـــــعـــــراق لـــــيس فـــــقط بـــــســـــبب
بل ألنـهم مـؤيـدون للـنـظام مـذهـبهم
الـســابق وأعــداء لـلــنـظــام احلـالي.
كانت  تهمة" البـعثية  والصدامية
والــوهــابــيــة  واألرهــاب"وســواهـا
تـالحـــقـــهم أيــــنـــمـــا ذهـــبـــوا.لـــقـــد
أضـطرتـني سنـوات القـتل الطـائفي
عــلى أجـبـار أبـنـي(عـمـر) الـذي كـان
يـؤدي أمتـحانه الـنهـائي في السـنة
الـثـالــثـة بـكـلـيـة طـب الـبـصـرة لـكي

يــتــرك االمـتــحــان ويـضــيع الــســنـة
الــدراســيــة بـــســبب تـــهــديــد جــاءه
ألنه(ســــني).قــــمت بــــتـــهــــريــــبه من
الـبـصـرة لـبــغـداد بـطـرق بـولـيـسـيـة
لتجنـب معرفة أسمـه في السيطرات
ـيـلـيـشـيـات الـتي كـانت تـنــصـبـهـا ا
وتــقـتل عـلى األسم والــهـويـة. كـانت
وهـي تـهـمـة تـهـمـة أبــني هي أسـمه
وأن كـانت غـير مـوصـوفـة بالـقـانون
لكنهـا كفيلة بقـتله. لكن ما خفف من
ـغادرة صـدمـتي أن من أنـذر أبـني 
الـكـليـة وعـدم حضـور األمـتحـان هو
زمــيـلـه(الـشــيــعي) الــذي أخــبـره أن
خــاله الـضـابط في الـداخـلـيـة أبـلـغه
بـــأنــذار جــمــيع أصـــدقــاءه الــســنــة
ـغـادرة البـصـرة لـورود معـلـومات
أنــهـم ســيــتم تــصــفـــيــتــهم! مع ذلك
فـحيـنمـا حـاولت نقل أبـني الى أحد
جـامـعـات بـغـداد كي ال تـضـيع عـليه
الــســنــة الــدراســيــة مــتـفــائالً بــأني
تــدريــسي فـي جــامــعــة بــغــداد ولي
األفــــضــــلـــــيــــة في نـــــقل أوالدي من
لم يكتف رئيسي اجلامعات األخـرى
ـتـاحـت اجلامـعـتـ الـوحـيـدتـ ا
ــسـتـنــصـريـة) بـرفض لي(بـغـداد وا
بل الـــنــــقل بـــعــــد أن عـــرفـــا أســــمه
وأجــابــني أحــدهــمــا(الــســيــد)حــ

قابـلـته :مو زين أبـنك باقي بـالطب!!
حـيـنـهـا شــعـرت أن الـعـراق لم يـعـد
يـتـسع لـعـمـر لـذا صـار واجـبـاً عـليّ

أخراجه منه .
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ماحـدث في  20اذار  2003حيـث بدأ
حتــــالف اشـــرار الــــعـــالم الــــغـــربي (
ـــتـــحــدة االمـــريـــكـــيــة و الــواليـــات ا
بــريــطــانـيــا ) و مــعــهم مــجـامــيع من
ـلـوم) من  الدول االوروبـية رتـزقة ( ا
و ذات النهج االستعماري و كذلك في
ارجاء العالم   ‘بالهجوم على العراق
واستطاعوا في يوم  9نيسان احتالل
بــغــداد  ‘عــرف كـل من ذي بــصـــيــرة
وبعـيدي الـنظـر أن استـعمـال شعار (
حتـرير الـعـراق ) بدايـة الـكـذبة لـلـبدء
نطقة  ‘ بتنفيذ خطة اذالل اهل هذه ا
بل فـي بـرنــامــجــهم خــطــواط دقــيــقـة
ومدروسة جـعل العراق نـقطة انطالق
بـــاالســـقـــاط   ‘لـــيـــسـت دولـــته فـــقط
هدون جـعل العراق واالدعاء بانـهم 
ــقــراطــيــة  ‘ان ـــوذج لــنــشــر الـــد
حـــربـــهم  كـــانت اخلـــطـــوة االولى ان
يــجــعــلــون الــعــراق بــؤرة لــنــشــر كل
مسـتلـزمـات الفـوضى  التي تـنهي كل
مــعـنى وجــود الــدوله في الــعـراق   ‘
حـتـى ان االدعـاء بـانــهم يـهــدفـون من
إسقاط نظام في العراق وإحالل نظام
ـتحـدة مكـانه يقوم حلـيف للـواليات ا
بتلبـية مطالب واشـنطن في تصوّرها
ــنــطـــقــة بــشــكل لــتــرتــيب أوضـــاع ا
إجمالي  ‘أيضا كذبه الن ما حدث من
اسـتــعـدادات قـبـل قـرار اعالن احلـرب
ـــحــاصـــرة الـــعــراق  ‘كل الـــعــراق
والــعــراقــيــ من الــداخل  ‘و الــبــدء
ـرتــزقـتـهم بــتـنـفــيـذ بـرنـامـج تـدريب 
الـذين كانـوا يـعـيشـون خـارج الـعراق

ـــعــارضــة )  ‘كــانت حتت عـــنــوان ( ا
اشـارة الى أن الـغرب بـقـيـادة  امـريـكا
في طــريـقـهــا الى تـطــويـر لـســيـاسـات
قــائـمــة جتـاه الــهـيــمـنــة تـعـبــيـرا  عن
مــصــالح اســتــراتــيــجــيــة ثــابــتــة في
نـــظــرتــهـم ومــوقــفــهـم جتــاه شــعــوب
ـــنــطـــقــة والـــعــراق ( الـــتــأريخ ) في ا
ـقدمـة بـعـد دخول الـعـالم في االلـفـية ا

الثالثة.
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من يــسـتــطــيع أن يـعــطي دلــيل واحـد
مـوثـوق  ‘بـأن الــعـراق بــعـد االحـتالل
مــنــذ  9نــيــســان  2003ان الـعــراقـ
شعـروا بـوجود دولـة ? ومن يـستـطيع
ــقـــدمـــة كل غـــربي الـــهــوى من وفـي ا
ــظــلــمــة في ـــتــدربــ في الــغـــرف ا ا
أمـريـكـا  ‘أن مـاجـرى من مــسـرحـيـات
االنـتخـابـات التى يـتـبـاها بـهـا احملتل
في جتـــربــتـه االولى عــام   ‘ 2005أن
تـلـك االنـتـخــابـات  لم تــكن مـتــفـقه مع
ـقراطية  كما اكدت ابسط معايير الد
صادر الـغربـية نفـسها  ورايـنا كيف ا
ـانات  الـتي انـتجـتهـا تلك عمـلت الـبر
االنــتــخــابــات  انـهــا لم تــفــعل شــيــئـا
مــلـــمــوســـا لــوضع ابـــسط الـــقــواعــد
ـزيد من لتـاسـيس الدولـة ? غـير زرع ا
الــتــفـرقــة ونــشـر الــفــوضى واجلـرائم
ـنــظـمـة ?  ايــهـا الـنـاس  ‘أن الـغـرب ا
االســتــعــمــاري وبــقــيــادة امــريــكــا لن
تــتــخــلى عن الــنــهج االســتــعــمـاري و
احملـاربة وبـشـراسه لـكل ارادة وطـنـية
فـي الــــشـــرق االوسـط وهــــذا الـــنــــهج
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السليمانية

اضي مـستـمـر منـذ عشـريـنات الـقـرن ا
والـــذي انــــتج تـــشـــتت ارادة شـــعـــوب
ـــنــطــقـــة و نــهب ثـــروات ارضــهــا  و ا
الـتـنفـيـذ الـدقـيق للـخـطـة الـصهـيـونـية
بتـشـريد الـشـعب الفـلـسطـيني و وضع
نـهج خـبــيث حملـاربـة رسـالـة االسالم ‘
رسـالة الـدين وبـنـاء احلـضارة  ‘وبـعد
مـرور كل تـلك االعـوم مـنـذ عـشـريـنـيات
ــاضـي ودخــول الــعـــالم قــرن الـــقــرن ا
جـديد  ‘فـكـان البـد مـن الـغـرب بـقـيـادة
امريكا ان تعيد الـنظر بالنهج القد و
وضع نهج جديد اقل خساره لهم اثناء
وقعة التنفيـذ و قرروا اختيار الـعراق 
وتـاريـخـية  ‘بـأن يـكـون بـعـد اسـقاط (
دولــــته ) وضع بــــرنـــامج تــــنـــفـــذه في
وجبة العراق منطلقا لتوسيع العمل 
في جـميع دول مـنـطقـة الـشرق االوسط
الــــهــــدف مــــنه اضــــعــــاف كل االرادات
الوطـنـية اذا لم يـتطـلب وضع اسـقاطه
و سـمـي الـنـهـج او بـرنـامـج بـ( الـتـأكل
ن لم يسمع بـهذه اخلطة البطيء )  ‘و

ليتطلع على تقرير عن محاضرة ‘
ن ســـمع به في الـــقـــيت عـــام  2013و
حـيـنـه ونـسى ان يـتـحـدث عــنه لـيـطـلع
البأس ـسـاك  ‘ الـنـاس  في الـشـرق ا
أن نطـلع حتـى ولو كـذكرى عـلى بعض

تفاصيل تلك اخلطة الشيطانية :
في احملاضرة الـتي القـاها البـروفسور
ماكس مانواريـنج خبير االستـراتيجية
العـسكـرية في مـعهـد الدراسـات التابع
لــكــلــيــة احلــرب األمــريــكــيــة (ومــكــان
احملــــــاضـــــرة اســــــرائــــــيـل في  13آب

لضباط كبار في حلف الناتو ?2013
و تــســريب احملـاضــرة ســراً يــكـشف
بوضوح كل الغاز اخلراب احلاصل في
نطقة منذ سنوات وهو ايضاً خبير" ا
اجلـيل الـرابع من احلـرب" وبـتـعـبـيـره
الــــــواضـح ان اســـــــلـــــــوب  احلــــــروب
ـاً واجلـديـد هـو الـتـقـلـيـديـة صـار قـد
اجلـــيل الـــرابع من احلـــرب وحــرفـــيــاً
والــــنص لـه:"لـــيس الــــهـــدف حتــــطـــيم
ـؤسـسـة الـعـسـكـريـة إلحدى األ أو ا
تـدمـيـر قـدرتهـا الـعـسـكـريـة بل الـهدف
هو: اإلنـهـاك ــــ الـتآكل الـبـطيء ــــ لكن
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ــشـاركــة وغــيـر ذلـك سـيــكـون في ا
ــيــنــاء الـــبــديل امــام االمـــانــة او ا
ـسـابـقة الـبـصـري حـيث تـتضـمن ا
مــشــاركـة 20فــريــقـا هـي الــشــرطـة
واجلوية والطلـبة والنفط والوسط
والــــــزوراء والــــــنـــــــجف ونــــــوروز
والـكــهـربــاء وزاخـو واربــيل ونـفط
مــيــســان ونـفط الــبــصــرة والــكـرخ
والـــقــاسـم والــصـــنــاعـــة واحلــدود

وكربالء ودهوك.
وكـــان احتــاد الـــكــرة قـــد اعــلن عن
تـوقف فـتـرة االنـتـقـاالت الـصـيـفـية
وأعلن فريق الزوراء عن تسمية 30
ـوسم العـبـا لـتـمـثــيل الـفـريق في ا

ســجـل الــبــحــريـن هــدفــ وعــلــيه
هدف.

 Í—Ëb « WŽd

جتــري ظــهــر اخلــمــيس في قــاعــة
احملـــطــة قـــرعــة جــدول مـــبــاريــات
ـمتاز بكرة القدم مسابقة الدوري ا
للموسم اجلديد وقال جنم االوسي
ـسـابـقـات ان احتاد عـضـو جلـنـة ا
الــكــرة حــدد الــعــاشــر من الــشــهـر
احلــالي مــوعـدا النــطالقــة الـدوري
ـشـاركـة 20 فـريــقـا وان احـتـمـال
كـــبــــيـــر ان يـــشــــارك فـــريق نـــادي
الديوانية بالبطولة وبانتظار قرار
من احتـاد الكـرة بالـسمـاح للـفريق

ان يكون الفريق عند رغبة الشارع
ـــبــــاريـــات ــــهــــتم  الــــريـــاضي ا
ــــنـــتــــخـــبـــات ومــــشــــــــــاركـــات ا

الوطنية.
وكــــان امـس االول شـــهــــد اقــــامـــة
مبـارات في اجملــــــــموعـة انتهت
االولى بــفــوز عــمــان عــلـى لــبــنـان
بـهـدفـ لـواحـد وتـعـادل الـبـحرين
وقــــــطـــــــر بـــــــهــــــدف وبـــــــــــــــذلك
يــــــتــــــــــــــســــــاوى كل مـن قـــــطـــــر
والبـحرين باربع نـقاط واالفضـلية
لــــــــــقــطـر فـي تـصــدر اجملــمــوعـة
وذلك بــفـــارق األهــداف ولـه ثالثــة
اهـــــــــداف وعــلــيه هــدفــ فــيــمـا
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اختتم االحتـاد العراقي الوطـني لبناء االجـسام فعـاليات بطـولة منتـخبات الفـرات االوسط والتي استضـافتها مـحافظة
ـشاركـة منـتـخبـات الفـرات االوسـطوافـتتح الـبـطولـة رئيس احتـاد بـناء االجـسام فـائـز عبـد احلسن الـنجف االشـرف 
ؤتمـر الفني وميزان البطـولة لتليهـا العرض امام اجلمهور والـتتويج الذي انتهى بـفوز منتخب النجف والـتي ابتدأت با
ركز االول ليـحل بابل ثانياً و واسط ثالثاًواعرب حس العـكايشي رئيس االحتاد الفرعي حملافظة النجف االشرف با
االشرف عـن شكـره وتقـديره لالحتـاد الوطـني متـمثالً بـشـخص الرئـيس والسـادة االعضـاء واحلكـام معـلنـاً عن جناح

وفقية جلميع منتخبات الفرات االوسط في قادم البطوالت. البطولة فنياً و ادارياً متمنياً ا
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اخـتتمت في محافظة الالذقية السورية
بـطولة اندية العرب االبطال بالدراجات
والـتـي اسـتـمـرت سـبـعـة ايـام بـاشـراف
مــــبـــاشــــر من قـــبـل االحتـــاد الــــعـــربي
ــشـاركــة واسـعـة لـالنـديـة والــسـوري 
الـعراقيـة وهم اندية الـصناعـة واحلشد

الشعبي ونوروز للنساء .
وهـيـمـنت الـفـرق الـعـراقـيـة عـلى حـصد
الـذهب والفضة حيث كانوا هم االفضل
ـشاركة في البـطولة حيث بـ االندية ا
فــاز نــادي احلــشــد الــشــعــبي بــســبـاق
الــفـردي الـعـام لـقــطع مـسـافـة 130 كم
وحـصـد مـيدالـيـة الـذهب لهـذا الـسـباق
بــكـل جــدارة واســتــحــقــاق ومن ثم حل
نــادي الــصــنــاعــة بــالــتــرتــيب الــثــاني
ـركز لـيـحـصـد فـضـية الـسـبـاق تـاركـا ا

الثالث لنادى بردى من سورية .
وفي مــنــافــســات الـنــســاء احــرز نـادي
ركز االول وجاء احملـافظة من سـورية ا
فـي التـرتـيب الـثـانـي فريـق نـادي بردى
مـن ســــوريــــة وحل نـــــوروز الــــعــــراقي
ـركـز الـرابع بـالـتـرتـيب الـثـالث تـاركـا ا
لـنـادي القـدس من فـلسـطـ اما تـرتيب
الالعـبـ بـهـذا الـسـبـاق االول عـبـدالـله
عــبــداخلــضــر طــعـ مـن احلـشــد وحل
بـالتـرتـيب الثـاني والثـالث احمـد مهـند
وايـاد مـحمـد من نادي الـصنـاعة وعـمر
الـبظ جاء رابـعا وعـلي عبـداخلضر حل
خـامس الترتـيب ووهبي سلـيمان احرز
بــرونـــزيــة الــســبــاق من احلــشــد حتت
مـــنــافـــســات 23 عـــام وايـــضــا احـــمــد
عــبــداخلـضــر جـاء ثــاني الــتــرتـيب من
احلــــشــــد .شـــارك فـي هـــذا الــــســــبـــاق

45العـب. امــــا نـــــتــــائـج الــــيــــوم االول
والــثـــاني هي ســبـــاقــات الــفــرقي ضــد
الـســاعـة لـلـنـسـاء لـقـطع مـسـافـة ٤٢ كم
واحـرز ذهـبيـة الـسبـاق نـادي احملافـظة
مـن ســــوريــــة وجـــــاء نــــادي نــــورز من
الــسـلـيــمـانـيــة ثـاني الــتـرتـيب لــيـحـرز
ـنـافسـة وحل بـردى بالـتـرتيب فـضـية ا
الــثـالث .ونـادي الـقــدس رابع الـتـرتـيب
.وفي ســبــاقـات الــفــرقي ضــد الـســاعـة
لــلـرجــال لـقــطع مــسـافـة 55  كـم احـرز
ذهـبية السباق نـادي الصناعة العراقي
عن طــريق العـبــيـة يـاسـر ضــيـاء الـدين
واحمد مهند واياد محمد ومهدي حازم
.امـا فـضـيـة الـسـبـاق من نـصـيـب نادي

احلــشــد الــشــعــبي عن طــريق ال عــلــيـة
عـبـدالله عـبـداخلضـر طـع وعـلي عـبد
اخلـضر ومحمدعبداخلضر واحمد عبد
اخلــضــر طــعــ وبــرونــزيــة الــســبــاق
احـرزها نـادي احملافـظة من سـورية عن
طــريق العـبــيه حـازم احلـســ وجـمـيل

وقع وعمر البظ. شعبان ومنذر ا
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وفي ســبــاقــات الــفــردي ضــد الــســاعـة
لــلـيــوم الـثــاني لـلــبـطــولـة حــيث احـرز
ذهـبية السـباق علي عبـد اخلضر طع
من احلشد الشعبي وحل ثاني الترتيب
يـــوسف ســـورجي مـن نــادي بـــردى من
سـورية ومن ثم جاء يـاسر ضياء الدين

من الـــصـــنــاعـــة بـــالــتـــرتـــيب الـــثــالث
وعـــبــــدالـــله عـــبـــد اخلــــضـــر حل رابع
الــتــرتــيـب من احلــشــد الــشــعــبي وفي
مــنــافــســات حتت 23 عــام فــقــد احــرز
ذهـبـية الـسـباق العب الـصـناعـة مـهدي
ـنــافـســة من نــصـيب حــازم وفـضــيــة ا
ـوقع من نادي البـردى السوري مـنذر ا
وبـرونـزيـة الـسـبـاق لالعـب احـمـد عـبد
اخلــــضـــر طـــعــــ من نــــادي احلـــشـــد
ـركـز الـرابع لالعب الـشــعـبي وايـضـا ا
وهـبي سليمان من احلـشد الشعبي اما
مـنافـسات الـنسـاء لسـباق الـفردي ضد
الـساعة لقـطع مسافة 22 كـم فقد احرز
ذهـبـية الـسبـاق الالعـبة مـهـا شمـيلص

نيكو أفينتا إن معظم الضحايا لقوا
حتفـهم جراء نـقص األكسجـ أثناء
ـشـجـعون تـدافـعـهم بـعدمـا اقـتـحم ا

ملعب كاجنوروهان.
بــدوره قــال رئـيـس االحتـاد الــدولي
لكرة الـقدم (فيـفا) جيـاني إنفانـتينو
في بيان إن كـارثة ملـعب إندونيـسيا

مأساة تفوق اخليالز.
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وأضاف أن عالم كـرة القـدم في حالة
ـأسـاويـة في صـدمـة بـعـد األحـداث ا
إنـدونـيـسـيـا واصـفـا مـا جـرى بـأنه
"يوم أسود جلميع محبي كرة القدم.
وكـــانت احلــكـــومــة اإلنــدونـــيــســيــة
اعـــــتـــــذرت عــــمـــــا حـــــصـل واعــــدة

بالتحقيق في مالبسات الواقعة.
وتستضـيف إندونيسـيا كأس العالم
حتت  20عــامــا في أيــار وحــزيــران
ــقـــبل وهـي ضــمن  3دول الـــعـــام ا
تـطـلب اسـتضـافـة كـأس آسـيـا الـعام

. القادم بعد انسحاب الص
ومن جــانـبه بــعث الـشــيخ راشـد بن
حــمــيــد الــنــعــيــمي رئــيـس االحتـاد
اإلمـاراتي لكـرة الـقدم بـرقـية تـعـزية
إلى مـحـمـد إريـاوان رئـيس االحتـاد
اإلنــدونـيـسـي لـكــرة الـقـدم عــبـر من
خاللـــــهــــا عـن صـــــادق الــــتـــــعــــازي
واساة في ضحايا حادث التدافع وا
الــذي وقع خالل مــبــاراة كــرويــة في

متاز. الدوري اإلندونيسي ا
وأعرب في البرقية عن حزنه العميق

بـســبب احلــادث الـذي أودى بــحـيـاة
عــدد من مــحــبي كـرة الــقــدم وتــقـدم
بــاسم أسـرة كــرة الـقــدم اإلمـاراتــيـة
بـــــخــــــالص الــــــعـــــزاء إلـى عـــــائالت
الــــضـــحــــايــــا وأســـرة كــــرة الــــقـــدم
اإلنــدونـيــســيـة مــتـمــنـيــا لـلــجـرحى

الشفاء العاجل.
وأكـــد الــــشــــيخ راشــــد بن حــــمــــيـــد
الـنــعـيـمي وقــوف االحتـاد اإلمـاراتي
لـكرة الـقـدم إلى جـانب مـجـتـمع كرة
الــقـــدم فـي إنـــدونـــيــســـيـــا فـي هــذه

األوقات العصيبة.
ـشـجـعـ وكـان قـد وقع تـدافع بـ ا
في مــبـــاراة مـــحــلـــيــة لـــكــرة الـــقــدم
بإندونيسيـا وهو ما أسفر عن مقتل
125 شخصا عـلى األقل ومن بينهم
32 طــفال بـعــدمــا أطـلــقت الـشــرطـة
ـسـيـل لـلـدمــوع مـسـاء أمس الـغــاز ا
ــشـجــعـ األول الــسـبت لــتــفـريق ا
ــا صــاحب الــغــاضـــبــ لــفــريق أر
ـــشــــعـــون أرض األرض.واجــــتــــاح ا
ـــا من ـــلــــعب بـــعــــد خـــســــارة أر ا
بــيــرســيـبــايــا ســورابــايـا (3-2) في
مــبـــاراة مـــحـــلـــيـــة وطــلـب االحتــاد
الــدولـي لــكــرة الــقــدم "الــفــيــفــا" من
ســلـطـات كــرة الـقــدم اإلنـدونـيــسـيـة
تقـد تقـريـر عن احلادث خـاصة أن
لــوائح الـسالمــة اخلـاصــة بـالــفـيــفـا
تـنص عـلى عـدم اسـتـخـدام األسـلـحة
الــنــاريـــة أو غــاز لــلـــســيـــطــرة عــلى

باريات. اجلماهير خالل ا
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أقامت شعبة النـشاطات الكشفـية في قسم النشاطات
ــوصل ورشــة الـعــمل الــطالبــيــة في جــامــعــة ا
ــهـارات ــيــدانـيــة  ــمــارسـات ا ــوســومـة ا ا
ـنـتـسبي ـعـسـكرات الـكـشـفـية  الـتـخيـيم وا
قسم النـشاطات الـطالبية في حـدائق كلية
الــتــربــيــة الــبــدنــيــة وعــلــوم الــريــاضـة
وبحـضـور عمـيد كـليـة الـتربـية الـبدنـية
وعــلـوم الـريــاضـة أحــمـد حـامــد أحـمـد
السـويدي .وقـال مديـر قسم الـنشـاطات
لك سـليـمان لـ(الـزمان) الطالبـية عـبـد ا
ان هذه الورشة تـأتي في سياق اخلطة
ـتــبـعـة من إدارة شــعـبـة الــنـشـاطـات ا
الكشفـية للفـصل الدراسي األول للعام
الدراسي 2023-2022 لتـفـعيل دور
الفرق اجلـوالة (الكـشفيـة) في كليات
وصل وشـارك في الورشة جامعـة ا
أكثر من (40) تدريسياً من منتسبي
قسم الـنشـاطات الـطالبيـة وحاضر
فيـها كل من أ.د. ثـائر غـا حمدون
مال علو وأ.م.د بـثينـة حس علي
وأ.م.د مـــحــــمـــد ذاكـــر ســـالم وم.م
محمد عـبد الغني سـلطان.في ختام
الـورشـة  تـوزيـع شـهـادات الـشـكـر
والـتـقـديــر عـلى الـسـادة احملـاضـرين

شارك شاركات على السادة ا وكذلك شهادات ا
في الــورشـة . واثــنى الـسـيــد مـديــر قـسم الـنــشـاطـات
ـلك سلـيمـان على دعم الـسيد الطالبـية الـدكتـور عبد ا
ـوصل الــدكـتــور قــصي كـمــال الـدين رئــيس جــامـعــة ا

األحمدي .

وصل rO∫ ورشة تدريبية للمخيم الكشفي في ا
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وجه الــرئـيس اإلنــدونــيـسي جــوكـو
ويدودو بـتعـويضـات تصل إلى 50
مــلــيــون روبــيــة (3200 دوالر) لـكل
أســرة من عــائـالت ضــحــايــا أعــمـال
شـغب مـباراة كـرة الـقـدم الـتي عُدّت
العب واحـــدة مـن أســـوأ حــــوادث ا

الرياضية على اإلطالق.
وأعـــلن الـــنــــاطق بـــاسـم الـــشـــرطـــة
الوطنيـة ديدي براسيتـيو في مؤتمر
صحـفي أن "قـائد الـشرطـة الـوطنـية
قـــرر إعـــفــاء رئـــيس شـــرطـــة مــاالنغ
فيرلي هدايات من مـهامه" باإلضافة
إلـى "تــــعــــلــــيق عــــمل 9 شـــرطـــيــ

والتحقيق معهم".
ـــأســـاة مـــســـاء الـــســـبت ووقــــعت ا
ــاضي فـي مــديــنــة مــاالنغ (شــرقي ا
الـــــــبالد) وأدت إلـى مــــــقـــــــتل 125

شخصا وإصابة 323 آخرين.
ا إف واجتاح مـشجعـون لنادي "أر
سي" أرض ملعـب كاجنوروهـان بعد
خـــــســــــارة فـــــريــــــقـــــهم 3-2 أمـــــام
"بــيـرســيــبـايــا ســورابـايــا".وحـاولت
ـشـجـعـ الـشـرطـة تــفـريق جـمـوع ا
لعب بإطالق الغاز الذين اقتحمـوا ا
ـسـيـل لـلـدمـوع كـمــا أطـلـقـته عـلى ا
ـا تــســبب في إصــابـة ــدرجــات  ا
ـشجـعـ بالـذعـر والـفرار بـسـرعة ا
وهــــو مــــا أوقع عــــددا كــــبــــيــــرا من

الضحايا.
وقــال قـائــد شـرطــة جـاوا الــشـرقــيـة
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من اعالن
نهائي بطولة

العراق
للشطرجن
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تــوج الالعب عــمـار عــبـد اجلــبـار
عـلـيـوي بـبـطـولـة نـهـائـي الـعراق
االول بــــالـــشـــطـــرجن الــــكالســـيك
لــلــرجـال فــيــمــا احــرزت الالعــبـة
وداد صــبـاح نــوري لـقب بــطـولـة
الــنــســاء وشــارك في الــبــطــولــة
الــتي احــتــضــنـهــا فــنــدق االنــتـر
بـبـغـداد 66 العب والعـبــة مـثـلـوا

جميع محافظات العراق.
وحتــدث رئــيس احتـــاد الــلــعــبــة
ظـافر عـبد االمـيـر قائال: الـبطـولة
مــــعـــتـــمـــدة دولـــيـــا وجـــرت وفق
النظام الـسويسري من 9 جوالت
زمن اجلولة 70 دقيقة مع اضافة
30  ثــانــيــة لـكـل نـقــلــة مــنــجـزة
وتمـكن الالعب عمـار عبـد اجلبار
من احــراز لـقـب بـطــولــة الــرجـال
فيمـا تفـوقت الالعب وداد صباح
نـوري علـى منـافـساتـهـا واحرزت
لــقب الـنـسـاء ونـسـتـطـيع الـقـول
بان التفوق كـان نصيب اجملتهد

نافـسات قـوية جدا مضـيفـا ان ا
ـشاركـ وخاصة ب الالعـب ا
الـــرجــــال نــــتــــيــــجــــة لــــتــــقـــارب
مـســتــويـاتــهم بــعـد ان حــسـمت

راكز. نقاط الطاوالت ترتيب ا
‰Ułd «  U UM

عبد االمير اشار الى ان الالعب
ـراكــز اخلـمـسـة الــذين احـرزوا ا
االولى فـي بـــــطـــــولـــــة الـــــرجــــال
انـتــقــلـوا الى الــنــهـائي األخــيـر
حيث تـساوى اجلـميـع بالـنقاط 
بـــعـــد ان جـــمع كل مـــنـــهم (5.6)
نقـطة من  9 جوالت ولـكن نقاط
الـطـاوالت حـددت مراكـزهم وهم
عـلى التـوالي: عـمار عـبد اجلـبار
واريـان احسـان ورواز عـمر حـما
وربـــيـع صـــبـــاح نــــوري وطـــالب
ســــالـم حــــا  حــــيث ســـــيالقي
ـنـتخب هـؤالء الـفـائـزين العـبي ا
الــــوطـــني الــــذي يـــتــــالف من  5
العـبـ ايـضـا لـيـصـبح اجملـمـوع
10العـبـ يـلعـبـون فـيمـا بـيـنهم

بـطــريـقـة الـدوري من 9 جوالت 
لــيـتم حتــديـد بـطل الــعـراق الـذي
ــركــز االول وتــســمــيــة يــفــوز بـــا
ـنتـخب الـوطني لـلـرجال العـبي ا
لــعـام 2022 حــيث يــتم اخــتــيـار
ــراكـــز اخلــمـــســة الــفـــائــزين بـــا
لألولى مـن أجل تـمـثـيـل مـنـتـخب
الــــعـــراق فـي االســـتــــحــــقــــاقـــات

القادمة
مـــؤكـــدا ان الالعـــبـــات الـــلـــواتي
راكـز االربعة االولى في احرزن ا
نــهــائي الــعــراق االول وهن عــلى
الــتـوالـي وداد صـبــاح نـوري (7)
نـقــاط وصـبــا جـمــال مـحــمـد (7)
نقاط ايـضا ولكن نـقاط الطاوالت
ـوقـف لـصـالح االولى حــسـمت ا
وبــنـفس الـطـريــقـة حـقـقت رويـدة
ركز الثالث ونهاد سعد محسن ا
ــــركـــز الــــرابع صـــبــــاح نــــوري ا
نقطة. وجمعت كل مـنهما (5.6)  
حيث ستتواجه الالعبات االربعة
ــنــتـــخب الــوطــني مع العــبـــات ا

اخلـــمـــســـة وهن ســـالـي عـــبــاس
وكارين كمال ونبـا سامي وطيبة
مـهـدي عـطـيـة ودلـبـاك اسـمـاعـيل
بـاالضـافـة الى الالعـبـات الـثالثـة
اللواتي حققن نـتائج متميزة في
ي االخــيــر في ــبــيــاد الـــعــا األو
الهنـد وهن زينب عاصف وساره
امـة عاصف لـيصبح مسـعود و
الـعـدد 12 العــبـة تــتـبـارى فــيـمـا
بيـنهمـا بطريـقة الدوري الخـتيار
بـــطــلـــة الــعـــراق والــــــــفـــائــزات
ـــــراكـــــز اخلــــمـــــســـــة االولى بـــــا
ـنـتـخب الـوطــــــني لـتـمـثـيـلـهن ا

لعام 2022.
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واشــرف عــلى الــبـــطــولــة كل من
عــبــد الــهــادي مــفــتــول ومــحــمـد
احلـكـيم وضـمـيـر جـبـار موسى 
فيما ادار جوالت البطولة كل من
:احلـــــكم الـــــدولـي إســـــمـــــاعـــــيل
إبراهيم كاكا خان والدولي سعد
مـحــسن واحلــكم الــوطــني بــاقـر

جبار موسى.
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وعـــلـى هــامـش الـــبـــطــولـــة اقـــيم

االجــتـمـاع االسـتــثـنـائي لالحتـاد
بـحــضـور 36 عـضــو من اعـضـاء
الــهـــيــئــة الــعـــامــة حــيث تــراس
االجــتــمـاع رئــيس االحتـاد ظــافـر
عـبـد االمـيـر وبـحـضـور الـنـائـبـ
االول والــثـــاني فــرحـــان نــصــيــر
وعــبـد الــهــادي مــفــتــول ورئـيس
جلـنـة احلــكـام اســعـد اســمـاعـيل
واألم العام امجد عالء واألم
ـــالي مـــحـــمــــد عـــبـــاس وتـــمت ا
مــنــاقــشــة قـرار 24 لــعـام 3012 
لالحتـــادات الـــريــاضـــيـــة والــذي
ــنـصب يـؤكـد بــعـدم ازدواجــيـة ا
وضرورة االلتزام بتطبيق فقراته
والـتي تـتـضـمن تسـمـيـة الـرئيس
الي  والـنـائب واألمـ الـعـام وا
كـمـا تـنـاول اجملـتـمـعـون بـفـقـرات
االجـتمـاع التي تـضـمنت تـسمـية
ـشرفـة على االنتـخابات اللـجنة ا
الـقــادمـة وحتــديـد اســمـاء جلــنـة
االخالقـيـات والـلـجــنـة الـنـسـويـة

وجلنة التحكيم الرياضي.

فـيـمـا كـان مـسـؤول عـبـد الـعـادل 
برنـامج سويس مـانيجـر لبـطولة
الـــنـــســاء احلـــكم الـــدولي ســـعــد

مـــحـــسن الـــكــنـــاني  ومـــســؤول
برنـامج سويس مـانيجـر لبـطولة
الــرجــال احلــكم الــدولي ضــمــيــر
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من نــادي احملـافـظـة الـسـوري وفـضـيـة
الـسـبـاق من نـصـيب زهـراء كـطـران من
نــــادي نــــوروز والــــتــــرتــــيب الــــثــــالث
لــلـمـتـسـابـقــة مـرح خـضــــيـر من نـادي
بـردى .وسـبـاقات الـفـردي ضد الـسـاعة
لــفـئــة الـنــسـاء حتت سن 23 عــام فـقـد
احـــرزت العـــبــة نـــادي بـــردى ذهــبـــيــة
الــسـبــاق والــفـضــيـة والــبـرونــزيـة من
نــــصـــيب العــــبـــات نـــادي احملــــافـــظـــة
الــســوري وهن جلــ حــسـن وفــاطــمـة
شــوك .وفـي ســبــاقــات الــفــردي الــعـام
للنساء حتت 23 عـام لقطع مسافة 55
كم ذهـبـيـة هـذا الـسبـاق لالعـبـة مـيران
الــــفـــارس من نــــادي بـــردى الـــســـوري
وحـلت بـالـترتـيب الـثـاني فاطـمـة شوك
مـن نـادي احملــافــظــة الــسـوري وحــلت
بــالـتـرتــيب الـثـالـث مـهـا شــمـيـلص من
نـادي احملـافـظـة الـسـوري .بـعـد نـهـايـة
ــيـــدالــيــات عــلى الــســـبــاقــات وزعت ا
ـتــسـابـقـ من قـبل مـحـافظ الالذقـيـة ا
ــكـتـب الـتــنـفــيـذي لــلـجــنـة واعــضـاء ا
ــبـيــة الــسـوريــة ورؤسـاء الــوفـود االو
ـشاركـة منهـم عباس الـتمـيمي رئيس ا
وفـد احلـشـد الـشـعـبي وشـامـل سـلـمان
رئيس وفد الصناعة .وعدد من ضيوف
هــذه الـبـطــولـة .هــذا وكـانت الـبــطـولـة
الــعـربـيــة لـلـدراجــات لالنـديـة نــاجـحـة
تـنظيميا واداريا وهذا يحسب لالحتاد
الــسـوري لـلــدراجـات .وشـارك في هـذه
الـــبــطــولــة ثـالث حــكــام عـــراقــيــ هم
الــدكــتـورة رقــيــة عـبــدالــرضـا وجــمـال
حــســ وســرمــد ســهـيـل وكـانــوا اهال
لــلـمـســؤلـيـة وتــمت انـاطـة الــواجـبـات

التحكيمية لهم بكل ثقة .

اجلـديـد بـقــــــــيـادة ايـوب اوديـشو
االول الفـريق يـواصل فتـرة االعداد
بـعــد مـعــسـكــر أقــــــــيم في تــركـيـا
فــيـمــا يـواصل فــتــــــــــرة الـتــجـمع
ــشــاركـة االخــيـر من أجـل تـامــ ا
طلوبة للفريق والتطلع للمنافسة ا
عـلى الــلــــــــقب بــعـد مــوسم هـزيل
ــركـــــــــز لـــلــنــســيــان احـــتل فــيه ا
الـــســــادس من خالل مــــجـــمــــوعـــة
الالعــبــ الــتي ضــمــــــــت وجــوه
شـــــابــــــة فــــــضال عـن عـــــنــــــاصـــــر
معــــــــروفة انـتقلت من فرق اخرى
اضـــافـــة الى عـــدد مـن لـــعب له في

نتهي. وسم ا ا
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يـــــعـــــود الـــــيــــوم
األربـــــــــــــعــــــــــــاء
ــــــــنــــــــتــــــــخب ا
الــــــــــــوطـــــــــــنـي
للـناشـئ حتت
17 سنـة إلكـمال
مـــــشــــــواره في
تـــــصـــــفـــــيـــــات
اجملـــــــمـــــــوعــــــة
الــثـالـثـة لـبـطـولـة
مـنــتــخـبــات آســيـا
ــقـامــة حـالــيـا في ا
مــــســــقط بــــعــــمـــان
عـــــنـــــدمــــا يـــــواجه
نــظــيــره الــلـبــنــاني
الـذي كـان قـد خـسـر
مـرتـ من الـبـحرين
بـــــهــــدف ومـن عــــمــــان
بـــهــدف لــهــدفـــ فــيــمــا
افــتـــتح الـــوطـــني االخــر
سـجـله بـخـسـارة من قـطر
بــهـدف لــهـدفــ وكالهـمـا
من دون نــقـاط ويـبــحـثـان
سوية عن حتقيق النتيجة

طلوبة سعيا للتوازن. ا
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ويـكون الـوطـني قد اسـتـفاد من
فــتـرة الـتـوقـف واحلـصـول عـلى
مـدة راحــة لـثـالثـة ايــام تـكــون قـد
أتـــاحت الـــفـــرصــة امـــام اجلـــهــاز
الــتــدريــبي فـي مــراجــعــة اســبـاب
اخلـسارة والـوقوف عـندهـا والتي
ـدرب وذلك بــالـوصـول أجـمـلــهـا ا
ـكان الـتصـفيات تـأخر قـبل يوم  ا
وتــأثــر الالعــبــ بــارتــفــاع درجـة
الــرطــوبــة كـــذلك اصــابــة عــدد من
الالعـــبــ واضـــاف في مـــؤتــمــره
واجهة الصحفي في أعـقاب تلك ا
ان حـــــظـــــوظ الـــــفـــــريـق مـــــازالت

قـائـمةامـام ثالث مـباريـات مـتبـقـية
ويــامل ان تــمــكــنه من الــبــقــاء في
ـــنــافـــســة عـــلى إحــدى تـــذكــرتي ا
الــتـاهـل لـلــدور الــتـالي وســيــكـون
اجلـــهـــاز الـــتــدريـــبي مـــطـــالب في
االخــتـيــار الـدقـيـق لـتــشـكـيـل لـقـاء
الـيوم الـذي سيـكـون غايـة األهمـية
وخـوضه بـشعـار البـديل عن الـفوز
لالبـقــاء عــلى حـظــوظ الــفـريق في
نـافسـات وهذا يـتوقف عـلى نوع ا
االداء وجـهـود من سـيـمـثل الـفريق
في مــهـمــة لم تــكن ســهــلـة البل ان
تبقية غاية في واجهات ا جميع ا
الـــصـــعـــوبـــة ومـــهم ان يـــتـــســـلح
الالعــبــ بــالــعـــامــلــ الــنــفــسي
والــفـني وجتــديــد الـثــقــة بـجــمـيع
شتركة الالعب امام الطموحات ا
جلـــمـــيع فـــرق اجملـــمــوعـــة واالهم
ـطـلـوب امـام لـبـنـان هو الـظـهـور ا
اخلــروج بـالـفـوز و بـكـامل الـنـقـاط
الــتي ســـتــضــعه فـي وضع افــضل
والن ذلك ســيــمــنح الــفــريق مــركـز
افــــضل في الـــتـــرتـــيـب تـــبـــقى في
نافسة سـار ا اجملموعـة والعودة 
وهــذا مــرهــون بــنــوع االداء الــذي
ـنــتـظـرة ســيـقـود الـى الـنـتــيـجــة ا
والـتــأكــيـد عــلى دور اجملــمـوع في
ــســـؤولــيــة والـــدفــاع عن حتـــمل ا
الـــفــريق الـــذي مــر بــفـــتــرة اعــداد
شاركة ببطولة مناسبة من خالل ا
العرب في اجلزائر وإقـامة معسكر
اعداد لـلبطـولة احلالـية في وهران
ويامل ان يحـقق الفريق مـامطلوب
ــواجــهـة مــنه والــتــهــيــا بــعــدهــا 
البحرين ولكل مـباراة ظروفها لكن
االهم ان يــــــكـــــون الالعــــــبـــــ في
الوضع الـصحـيح والتـصمـيم على
ــبـــاراة الــتي اخلـــروج بــفـــوائـــد ا
تــشــكـل حتــد لــلــفــريق والالعــبــ
ــدرب والن بـغــيـر الــفــوز فـيــهـا وا
سيزيد االمور تعقـــــــيدا لكن يامل

W∫ العراق يتوج ببطولة عربية للدراجات uDÐ



 قـــــريــــــر الـــــعــــــ يـــــا
اســتـــاذي.. تـــرجـــلت عن
صــهــوة جـــوادك.. لــكــنك
دائما وابـداً في قلـوبنا ..
لن انــسى ابـــداً كــلــمــاتك
ونـــصــــائــــحك والـــدروس
التي تعلمتها منك والزلت
ــــحـــاضـــراتك احـــتـــفظ 
بخط يدك والتـي اهديتني
ايــاهــا كــأجـــمل هــديــة...
بـرحـيـلك عـن هـذه الـدنـيـا
هـنيـة االصيـلة أفل جنم ا

من سماء صاحبة اجلاللة التي اتشحت بالسواد حداداً على فراقك ..
رحـلة ..وفي الكـبيـر نـهاد جنـيب اوجي ..شـيخ االعالميـ .. نـفتـقـد امثـالك في هـذه ا

الليلة الظلماء يفتقد البدر..
ك لي بأطالقك اعلـمك ان زهوي كـبيـر وفـخري اكـبر .. بـتتـلمـذي على يـديك .. وبـتكـر
علي لقب ( فارس االعالم )  ألعتـمر كلمـاتك تاجاً على رأسي . رحـمك الله واسنكنك

فسيح جناته.
{ عن مجموعة واتساب
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وتـقـديـر لالسـتاذ الـكـبـير سـعـد الـبزاز
إلتـاحـة الـفـرصـة واألهتـمـام بـالـشـباب
ورعـــايــتــهم وصــنــاعـــتــهم في مــجــال
الـصــحـافـة واالعـالم … شـكـراً جلــمـيع
كـادر الشـرقـية في اسـتـديوهـات أربيل
ــا بــذلــتــمــوه مـن جــهــد إلتــمــام هــذا

اإلجناز).
وقــال مــتــدرب بــعــد تــســلــمـه شــهـادة
التخـرج (هذه الشـهادة اعتبـرها بداية
واكــــد مــــتــــدرب خــــطــــوات جنــــاحي)
اخـــر(بــــفــــضل هــــذه الـــدورة حتــــسن
مــــســـتــــواي االعالمي كــــمـــا كــــســـرت
احلــواجـز الـتي كـانت تـواجـهـني عـنـد

الوقوف امام الكاميرا).
ـية قد اقامت سـلسلة وكانت االكاد
وســـبق ان اقــامت دورات في دبي 
دورتـــ  فـي اربـــيل.وتــــأســـست
ــيـة بــايـعــاز من رئـيس االكـاد
ـــســتــقل مــجـــمــوعــة االعالم ا
االسـتـاذ سـعـد الـبـزاز لـتـلـبـية
ـتـزايـدة لـتـطـوير احلـاجـات ا
ــهــارات في اعــمــال االذاعـة ا
والــــتــــلــــفــــزيــــون  وكــــانت
انطالقتها االولى في شباط

.2021
ـــيـــة جـــزء من واالكـــاد
كــيـان مـجـمـوعـة قـنـوات

(الشرقية).

 ÊUÝd)« Õö

qO³½ nOÝ

 dÝU¹ bLŠ√

 ÍdB³ « ÍuÝu*« ÊU Š≈

األديب العـراقي تـلقى تـعـازي االوساط الـثقـافـية لـوفاة
والده في االول من الشهر اجلاري سائل الله تعالى

ان يسكنه فسيح جناته.
 d¼U « rþU

ــطـرب الــعــراقي يــحـيي حــفال في اوبــرا دبي بــدولـة ا
االمــارات فـي الــثـــالث والـــعــشـــرين من كـــانــون االول

قبل. ا
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ـوت االثـــــــن عـن عمر يـناهز مـثل اللـبناني غـيبه ا ا
الـ 74 عــامـاً  بــعـد مــعــانـاة من الــتــهـاب رئــوي حـاد

ارقده احد مشافي بيروت حتى وفاته.

d¹uBð s  wN²Mð  UÝ

b¹b'« UNLKO
ـصــور الـفــنـان هــيـثم لــلـنــاشـر وا
عـــــزيــــزة عن دار االديـب كــــتــــاب
صور ومجلد غني بالصور عن ا
الـفـنـان الـفوتـغـرافي والـصـحفي
الراحل جاسـم الزبيـدي بعنوان(
جـــاسـم الـــزبــــيـــدي .. الــــثـــائـــر
بـعدسـته) يـقع الكـتاب في 300
صــفــحـــة من الــقـــطع الــكـــبــيــر
.وتناول عزيزة في الكتاب الذي
ــسـاعـدة ارشـيف سـعـد اعـده 
جاسم الزبيدي سيرة الزبيدي
مع حتـــلـــيـل وقـــراءة لـــصــوره
بـــاالضــــافـــة الى الـــعـــديـــد من
الـوثـائق  الـفـوتــغـرافـيـة الـتي
ارخــهـا الــزبـيـدي خـالل عـمـله
الـصــحـفي في الـعـراق وكـذلك
رحالته التوثيقية الى أرتيريا
وظــفـــار والــيــمـن و لــبــنــان .

wLýUN « b½— ≠ ÊULŽ

صدر في العـاصمة االردنـية عمان
ÊU e « ≠ f¹—UÐ

ـطــربـة الـلـبـنـانـيـة إلـيـسـا حـرصت ا
عــلـى حــضـــور عـــرضــا لـــلـــمـــصــمم
ـي إيلي صـعب ضمن اللـبـناني الـعا
ـــوضـــة في فـــعـــالــــيـــات أســـبــــوع ا
باريس.وأطلت إليسـا بفستان ذهبي
قصير من تصـميم صعب مكشف من
منطقة الصـدر وارتدت فوقة معطف
بـــالـــلـــون األســـود.ومـن الـــنـــاحـــيـــة
اجلــمـالــيـة طــبـقت إلــيـســا مـكــيـاجـاً
تـرابـياً نـاعـمـاً يـتـناسب مـع اإلطاللة
وتــركـــت شــعـــرهـــا مـــنـــســدالً عـــلى

كتفيها.
وحرصت إلـيـسا عـلى الـتقـاط صورا
ــيـ الـذين مـعـه ومع الـنـجــوم الـعـا
حــضــروا الــعــرض مــنــهم مــونــيــكـا

بيلوتشي وإيفا لوجنوريا.
من نــاحـيــة أخــرى كـانت إلــيـســا قـد

{ اســطــنــبـول  –وكــاالت - أعـلــنت
الـنـجـمـة الـتـركـيـة الـشـهـيـرة "بيـرين
سات" عن انتهاء تـصويرها لفـيلمها
اجلديد والذي سيـعرض على منصة
شـاركة النجم ية  نيتفـليكس العـا
الــــتــــركـي الــــشــــهــــيــــر كــــيــــفــــانش
تـاتـليـتـوغ.وبـدأ الـنـجمـان بـتـصـوير
ـنتـظـر قبل نـحو فـيلـمهـمـا اجلديـد ا
شهـرين حيـث سيـصدر عـلى منـصة
ـيـة.ونـشـرت سات نـيـتـفـليـكس الـعـا
صورة من حساب مخـرج الفيلم عبر
صفحتـها اخلاصة عـلى "انستغرام"
وظهر فيها فريق العمل وهو يحتفل
بــانـتــهـاء تــصــويـر آخــر مـشــهـد من
الــفـــيـــلم حـــيث الـــتــقـــطـــوا صــورة
جمـاعيـة لهم جمـيعـاً وكانـوا سعداء
جــداً.كــمــا شــارك تــاتــلــيــتـوغ نــفس
الصورة باإلضـافة الى صورة اخرى

لك".  للمخرج ووصفه بـ "ا

وبــــالــــرغـم من االنــــتــــهــــاء من
تـــصـــويـــر الــــفـــيـــلم إال أنه لم
يُعـرف حتى الـوقت احلالي أي
تـفــاصـيل حــول الـقــصـة الـتي
تدور عـليـهـا احداث الـعمل او
الـدور الــذي سـيــلـعـبـه الـنـجم
التـركي "كيـفانش تـتاتـليـتوغ"
او شخصية النجمة التركية.
وبــقي اسـم الــفـيــلـم مــجــهــولًـا
لــفــتــرة طـــويــلــة فــيـــمــا قــالت
ـــصــــادر ان اســـمه ســـيـــكـــون ا
"الـنـداء األخـيـر إلى اسـطـنـبـول"
مـكن أن يـتم تغـيـير االسم ومن ا

الحقًا.
ويــجــمع هــذا الــفــيــلم الــنــجــمـ

الــتــركــيـ بــعــد أن حــقـقــا ســويًـا
جنـــــــــاحًـــا كــبـــيــرًا فـي مــســـلــسل
ــمـنــوع الــذي عــرض قـبل الــعــشق ا

سنوات.

انت محب للـخير تساعد األخـرين  لديك أفكار جيدة
غامرة . وتعشق ا

qL(«

عـليك بـتطـوير نـفسك والـلجـوء لذوى اخلـبرة اجلـميع
يقدر ما تفعل.
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تـقــضي وقـتًـا لــطـيف مع صــديق وهـو انــسـان طـيب
يستحق اخلير.
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ـكن أن تـسـتـمـر مـشـتـتـة كـمـا هي عـلـيك حـيـاتك ال 
بالعودة إلى أسرتك .
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علـيك بـالراحـة واحذر احلـركات انت مجـتـهد لـلغـايـة 
العشوائية.رقم احلظ.9
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ال ال يغنيك عن العائلة وال يعوضهم عنك هم جمع ا
في حاجة إليك.
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مـهـمـا كــانت مـصـاعب احلـيــاة والـضـغـوط من حـولك
فأنت تستطيع التحدى .

ÊUÞd «

البــد من الـــتــوقف عن الــتــدخــ فــورًا آالم الــصــدر
تعاودك مرة ثانية.

Íb'«

تستـطيع تطويع كل شيء لصاحلك لديك القدرة على
ذلك ببساطة.

bÝô«

ـرة ستـكـون الـعواقب اهتم بـنـفـسك وصـحتك فـهـذه ا
وخيمة للغاية.

Ë«b «

ــنــحك حب اآلخــرين حتب الــعــمل بــإخالص وهــذا 
وتقديرهم لك.

¡«—cF «

حــاول أن تـــتــكـــيف مع األمـــور من حـــولك اكـــتــسب
خبرات األخرين.

 u(«
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أوجـد مـفـردات ومـعــاني الـكـلـمـات
الـتي تـشـتـرك مع بـعـضـهـا بـعـضا

باخر حرف من كل كلمة:
1-5=فـيلسوف يـوناني من عظماء

فكرين ا
5-10= عاصمة امريكية

ـوسـيقى 10-15= من مـقـامات ا
الشرقية

15-18= مدينة سورية

18-22= وحدة قياس كهرباء

22-24= شهر هجري

اخملـرج والـبـاحث الـفـلـسـطـيـني كـرمـه االحـد مـهـرجان
األردن الــدولـي لألفالم بـــدورته الـــعــاشـــرة في حـــفــله
ــلـكي ـركــز الــثــقــافي ا اخلــتــــــامـي الـذي اقــيم فـي ا

بعمان.

الـكـاتب االردني طـرح عن دار الـكـتب سـلـسـلـة جـديدة
من الـــروايــات وهـي (الــكـــهف بـــكـــرا احـــلى اصــول

احلياة ورجوع للماضي).

طـرب العراقي يـحيي حفال على احـدى قاعات اربيل ا
كمـا يـحيي حـفال اخر في 13 تـشرين االول اجلـاري 
ـسـرح الـرومــاني في الـسـلـيــمـانـيـة في 14 من عـلـى ا

الشهر اجلاري.

ـؤرخ الــعـراقي نــعـته الـكــاتب وا
االوساط الثقافية واالعالمية بعد
وت االثـن اثر مرض ان غـيبه ا
عــضــال في مــســتــشــفـى خـارج
والـــراحل من مـــوالـــيــد الـــعـــراق

النجف عام 1955.
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ــديـر الــتــنـفــيـذي لــلــمـكــتب االســتــشـاري لــلــتـطــويـر ا
هندس االقتـصادي والطاقـة ضيفته االثنـ جمعيـة ا
العـراقي في ندوة بعـنوان (معضلـة االقتصاد الريعي
ودور قـطــاع الـطـاقـة وااليـرادات الــنـفـطـيــة في الـتـنـوع

االقتصادي).

بيرين سات

مـنـوعات يـضـايق الصـحـفي أكـثر مـن ا
الـتـي يـضــعــهــا الـنــاشــرون ســواء كـان
ــلك الـــنــاشـــر حــكــومـــة أو شــخــصـــا 

طبوع. ا
وفي إحدى الصحف األهلية التي عملت
ـلكي كـانت لديـنا على فـيهـا في العـهد ا
ـثال قـائمـة بأسـماء األشـخاص سـبيل ا
ــنع نــشــر أي من وزراء ومــســـؤولــ 
خـبر عـنـهم أو تصـريح أو صورة. وكـنا
نـسمي هـذه القـائمـة (القـائمـة السوداء)

أسـتطيع الـقول بكل صـدق أن الصحافه
األهـــلـــيـــة (اخلـــاصـــة) ال تـــخـــتـــلف عن
احلـكومية في وضع القيود والتعليمات
الــتـي حتـــد من حـــريــة الـــصـــحـــفي في
الـنــشـر. وأزيــد عـلى ذلك فــأقـول أنه إذا
كـانت للـحـكومـات مـبررات لـلـممـنـوعات
بــزعم انــهــا تـتــعــلق بــأمـن الـوطـن فـإن
ـنوعات القطاع الصحفي اخلاص لها
ـصلحـة الفرديـة سياسـية كانت صـلة با
أو اجــتــمــاعــيــة.وعــمــومــا فــانه الشيء

الـصحـيفـة.. وال يوجد رابـط سياسي أو
ــشــمــولــ اجــتــمــاعي أو ديــنـي بــ ا

بالقائمة.
وعـادة مـا تـلـجـأ احلـكـومـات في ظـروف
الـطـوار أو بـعـد الـثـورات واالنـقالبات
أو احلـروب ومـا شـابه ذلك إلـى الـرقـابة
عــلى الـــصــحـف وغــيـــرهــا من أجـــهــزة

وإذا اقـتضى الـعـمل الصـحفي ذكـر أحد
ن تـشـمـلـهم الـقـائـمـة فإن ـسـؤولـ  ا
الـتعلـيمـات تقضي في حـاالت الضرورة
ــــنـــصب حــــذف االسم واالكــــتـــفــــاء بـــا
الـرسمي وكثيرا مـا تتغير هـذه القائمة
فــتــشــطب بـــعض األســمــاء أو تــضــاف
أسـمـاء جـديــدة تـبـعـا لـعالقـات صـاحب

اإلعالم. وقـد شهـد العـراق حاالت كـثيرة
ـلكي والـقـاسمي مـثل هـذه أيام احلـكم ا
والـعارفي. وفي مـعظم تـلك احلاالت كان
الـــرقـــيب عـــســكـــريـــا أو من الــبـــطـــانــة
احلـاكـمـة. امــا بـعـد تـولي حـزب الـبـعث
احلـكـم عام 1968 فـلم تـكن هـنـاك رقـابة
وكــان االعــتــمــاد عـلـى احلــزب فــمـا دام
رئـيس التحريـر عضوا بارزا في احلزب
فـانه أفــضل من غـيـره في فــهم سـيـاسـة
احلكومة وتقرير ما ينشر وما ال ينشر.
أذكـر في هـذا الــصـدد أن الـدكـتـور مـالك
دوهان احلسن وهو أستاذ جامعي عُيّن
في الـستـيـنيـات وزيرا لإلعالم زار بـعد
ــنـصب الـوزاري وكـالـة األنـبـاء تـولـيه ا
الـعراقـية وكنت أرافـقه في جولـة شملت
كـل األقـــســـام ومـــنــهـــا قـــسـم األخـــبــار
ـرحـوم اخلـارجـيـة الـذي كـان بـرئـاسـة ا
غــالب صـــخــريـــة وقــد فـــوجئ بـــحــجم
رحـوم غـالب قد ـمـنوعـات الـتي كـان ا ا
كـتـبـهـا ووضـعـهـا حتت زجـاجـة مـكتـبه
لــيـــهـــتـــدي بـــهـــا زمالؤه احملـــررون في
الـقسم.وأمر الوزير على الفور برفع تلك

ـمـنوعـات وإلـغائـهـا. ولم تـمض سوى ا
ــمــنـوعــات إلى أســابــيع حــتى عــادت ا

مكانها.
ــنـوعــات قـد ال تــخــطـر بــبـال وهـنــاك 
الـصـحفي كـمـا حـدث أيام الـرئـيس عـبد
الـسالم عارف. فـفي أحد األيـام قالوا لي
أن الـرئــيس عـبـد الــسالم عـارف يـريـدك
ـا ذهــبت ألحتـدث مـعه عـلى الــهـاتف و
وجـدته في غـايـة االنزعـاج وهـو يـصيح
بـأعـلى صـوته (أشـو انـتم وين عـايـش
أني راح أغـلقهـا هاي وكالـتكم) حاولت
تـهـدئــة الـرئـيس لـكــنه ظل هـائـجـا ومن
خالل تـهديداته فهـمت أنه كان في مطار
عـســكــري في كـركــوك عـنــدمــا سـمع من
إذاعــة بــغــداد خــبــرا يــقــول أن الــثــوار
الـــفـــيــــتـــنــــامـــيـــ قــــصـــفــــوا مـــطـــارا
عـسـكـريـا.الـذي أزعـجه هـو أن مثـل هذه
األخـبار تعلم العصاة في الشمال (هكذا
كـانوا يـسـمون األكـراد) أسـاليب جـديدة
في احلــرب ضـد احلــكـومـة. وفـي الـيـوم
الـتالي جـاءتـنا تـعـليـمـات مشـددة تـمنع

نشر أخبار يفيد منها (العصاة)!.
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ـيـة الـشـرقيـة لالعالم أخـتـتـمت أكـاد
ـــتـــكـــامل في ـــذيـع ا االثـــنـــ دورة ا
دة ستوديو  7باربيل بـعد تواصـلها 
خمـسة ايام . وشـارك في الدورة التي
تـضـمنـت محـاضـرات نظـريـة وعمـلـية
فـي فن االلــــقــــاء واجــــراء احلــــوارات
مــتــدربــون من مــخــتــلف مــحــافــظـات

العراق وخارجه الذين تلقوا تدريبات
مـكـثـفـة مـنهـا تـطـبـيـقـات عـمـلـيـة على
ـبــاشــر الي حــدث حــيث قـام الــنـقـل ا
ـتـدربون بـتـأديـة أدوار في فن الـنقل ا
ـبـاشــر فـضال عن تـدريــبـات بـاذاعـة ا
االخـــبـــار الـــتـــلــفـــزيـــونـــيـــة. واعــرب
ـا اكتـسبوه تـدربون عن ارتـياحهم  ا
من مـــعــــارف ومـــهـــارات فـي الـــلـــغـــة

والنـحو وكيـفية الـتعامل مع الـكاميرا
ومن بـــ اثــــنـــاء تــــقـــد االخــــبــــار 
ـتـدرب عـراقـيـة مقـيـمة في الـسـويد ا

قدمت خصيصا لهذا الغرض. 
Ãd ð  «œUNý

ـتـدربـون شـهـادات الـتـخـرج وتـسـلم ا
بـــعــد اجــتـــيــازهم هـــذه الــدورة الــتي

استمرت خمسة ايام متتالية . 

سماء األعالم احمللي والدولي كل من
ــيــة الــشــرقــيــة لإلعالم رئــيس أكــاد
الـــدكــتــور احــمــد خـــمــيس اجلــنــابي
احملــتــرم و رئــيس حتـريــر صــحــيــفـة
الــزمـان الــدكـتــور احــمـد عــبـداجملــيـد
ــذيـع الــقـــديــر األســـتــاذ احملــتـــرم وا
وفـقنـا الله إن شـمعـون مـتي احملتـرم 
ـهـارات عــلى أيـديــهم حـيث نـكـسـب ا
كـان لنـا الـشرف الـعـظيم أن نـكون من
ضمن عـائلة الـشرقيـة والشرقـية نيوز
هــذه الـــقـــنــاة هي مـــدرســـة عــريـــقــة
ـهنـي اجلاد وفق لألعالم احلـقـيـقي ا
الـله اجلـمــيع ونـبـقى فــخـورين بـهـذه

ـــــــؤســــــســــــة ا
الــعــريــقـة
وشــكـر

تدرب محمـد السهيل (لتطوير وقال ا
ــشـوار الــصــحـفي قــدراتي وإكـمــال ا
ـهـارات الــشـامـلــة في مـجـال وبـنــاء ا
ذيع الصحافة واالعالم أنهيت دورة ا
ــيــة الـــشــرقــيــة ــتــكـــامل في أكـــاد ا
عــلى يــد كــبــار شــخــصــيـات لإلعالم 
الـصـحافـة حـيث احملاضـرون أسـاتذة
لــهـم تــأريــخـــهم وأســمـــهم الالمع في
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عبد السالم عارفمالك دوهان احلسن

بكر حثت النساء جميعهن للكشف ا
ـنـاسـبـة االول عن سـرطـان الــثـدي 
من اكـتـوبــر وهـو الـشـهـر الـتـوعـوي

رض. لهذا ا



قبلة في اجلزائر أثير لغط كبير حول القـمة العربية ا
وجـرى الكالم عن مـلفـات خالفيـة منـذ شهـور بقـصد
حسمـها في  اجتمـاعات القمـة واتضح ان هناك عدم
ـلـفـات مـنـهـا مـثال عودة تـوافق عـلى الـكـثيـر من تـلك ا
سـوريـا الى مــقـعـدهـا الـشـاغـر في اجلـامـعـة الـعـربـيـة
وحـــرب الـــيــــمن ووضع لــــيـــبـــيـــا وســــواهـــا وذهـــبت
الـتسـريبـات الى ان االحـتمـال وارد وقريب في تـأجيل

ضي الى إلغائها. موعد القمة وربّما ا
مــتى كـان الــواقع الـعــربي خـالــيـا من اخلالفــات لـكي
يـقولـوا ان الـقـمم مرتـبـطـة بنـفـوس صـافيـة ال تـكـدرها

مشكالت سياسية?
صحـيح القول في انّ لـكل قمة مـعوقاتهـا ومنغـصاتها
ـنع العـرب من عقد قـمم سابقـة. كما انَّ لكن ذلك لم 
ـوعـد الــنـاجـز حلل االزمـات الــقـمـة الـعــربـيـة لـيــست ا
ـا أقره الـزعماء وتصـفيـتهـا لكـنهـا مواعـيد مـرتبـطة 
ــوعــد ـــا يــشــبـه ا ــاضـــيــة  الــعـــرب في الــعـــقــود ا
الـدسـتـوري السـتـمـرار عـمل اجلـامـعـة الـعربـيـة وذلك
مـلـف اخـر مـن مـلــفــات تــرهل الــقــرار الــعـربـي وعـدم

كفاءته.
ـتشظي هناك حد أدني من إزاء هذا الواقع العربي ا
التـوافـقات الـتي تمـنح الـشرعـيـة لعـقد الـقـمة الـعربـية
وهـذا احلد األدنى ال يـلـيق بـالـعـرب بـعد عـقـود طـويـلة
ـتـاح الـذي من أعـمـار دولـهم احلـديـثـة لـكـنّه الـواقع ا

شتركة. يجب ان تتأسس عليه الرؤى ا
ــثـال كـان حل االزمــة اخلـلـيـجــيـة عـبـر عــلى سـبـيل ا
ـصاحلـة في قمة الـعال بالـسعـودية بابـا نحـو العودة ا
صـير لـلتـضامـن العـربي فوق مـساحـة محـدودة هي ا
ـية ليس ألية دولة شتـرك امام حتديات إقلـيمية وعا ا
ـنـأى عـنــهـا وانّ الـتـضــامن وحـده يـقـوي ان تـكــون 
ـنطـقة إمـكانـات الـتعـامل مع أزمات دولـية تـواجهـها ا
لـكن ذلك ال يعـني انّ الرؤى تـوحدت الى حـد التـطابق
ـزمـنة بـ زعـمـاء دول اخللـيج في حـسم اخلالفـات ا
بــيـد ان ذلك كــله مـرحّـل الى الـعالقــات الـثــنـائــيـة بـ

الدول وتقديراتها اخلاصة. 
وكـذلك قـمـة اجلـزائـر سيـكـون حـمـلـهـا ثـقـيالً غـير أنّ
عالمـات الـتــعـاطي اإليـجـابي لـلــجـزائـريـ في تـوجـيه
ــشـاورات ــصــاحـبــة ا الــدعــوات الى جــمـيـع الـدول 
الـضـروريــة بـشـأن اإلشــكـالــيـات سـيــجـعل عـقــد قـمـة
ــكــنــاً ونــاجــحــاً أيــضــاً في حــدود اجلــزائــر أمــراً 
تفـاهمات تـراعي توحيـد اجلهود لـتحقـيق مسار جدي
في الـتــعــامل مع األزمــات الــتي تــعـكــر صــفــو الـدول
الـعـربـيـة وتـتخـلـلـهـا اتـهـامات مـتـبـادلـة بـ الـعواصم

بشأن مصالح متضررة.
لعل مجيء الـقمة العربـية في وقت االزمات افضل من
ـلـفـات ذات اثـر أوقـات أخـرى لـكي تـكــون مـواجـهـة ا
عاجلة واإلفادة من أخطاء القمم السابقة فوري في ا
ــا الــتي تــركت اجملــال واســعــا لــنــمــو مــشــكالت ر
استـجـد بعـضـها داخـل اجتـمـاعات الـقـمة ثمّ تـفـاقمت

بعدها .
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مـلوثة إلى حد كـبير بالبـكتيريا أو
بآثار بشرية حديثة.

تـــعــايش إنــســان نـــيــانــدرتــال مع
اإلنـسان احلديث في أوروبـا لفترة
مـعيـنة قـبل أن ينقـرض تمـاماً قبل
نــحـو  30ألـف سـنــة وحلّ مــكـانه
اإلنـــــســــان الــــعـــــاقل ذو األصــــول
اإلفــريـقـيـة.   وطُــرح أكـثـر من مـرة
ومنذ مدة طويلة اسم بابو من ب
ــرشــحــ جلــائــزة نــوبل. لــكــنه ا
ـفــضـلـ في اخــتـفى من قــائـمــة ا
الــســنــوات األخــيــرة. لـكـن الـعــالم
ــولـود في سـتـوكـهـولم  غـاب في ا
الـــســـنـــوات األخـــيـــرة عن الئـــحــة

العلماء األوفر حظاً للفوز.
وقـــــال أمــــ ســــرّ جلــــنـــــة نــــوبل
ــــســــؤولــــة عن مــــنـح اجلــــائـــزة ا
ان إنه بـابو “يـعيش تـومـاس بيـر
فـي اليـبـزيـغ  لـذا كـان مـن الـسـهل

الوصول إليه ولم يكن نائماً.”
 وروى أن بــابـو “عــجـز عن الـكالم
وكــان ســعــيــدًا جـداً ”بــعــد إبالغه
بــــفــــوزه. واضـــاف “ســــألــــني هل
بـإمـكـانه إخـبـار زوجـته  فـوافقت.

كانت سعادته ال توصف.”

وبـات بـابو بـعد فـوزه منـتمـياً إلى
“سـاللة نـوبـلـية .”فـوالـده سـونـيه
بـرغـرسـتـروم (1916-2004) حـاز
جـــائـــزة نـــوبل لـــلــطـب في الـــعــام
 1982عـن أبـــــحــــــاث تــــــتـــــعــــــلق
بـالـهـرمـونـات.  وبـرغـرسـتـروم هو
األب الــطــبــيـعـي لـســفــانــتي الـذي
شـرح عـلـنـاً عام   2014بـأنه ولـيد
عـالقة خـارج نطـاق الزواج ولـهذا
الــســبـب يــخــتــلف اســمه عن اسم

والده.
وتـترافق اجلائزة مع مـكافأة مالية
قــــدرهـــا عـــشـــرة مـاليـــ كـــرونـــة
سـويدية (حوالى 920 ألف يورو).
ويُــعـتـبـر فـوز عــالِم واحـد مـنـفـرداً
بـجـائزة نـوبل علـميـة إجنازاً يـندر
أكـثـر فـأكـثـر حصـوله وكـانت آخر
مـرة فاز فيهـا شخص واحد بنوبل

الطب عام 2016.
ويــــــتـــــواصـل مـــــوسـم نـــــوبـل في
ستوكهولم الثالثاء مع االعالن عن
جــائــزة نــوبل لــلــفــيــزيــاء ومن ثم
الــكــيــمــيـاء األربــعــاء قــبل جــائـزة
ـــرتـــقـــبـــة جـــدا والـــسالم اآلداب ا
اجلــمـعـة وهي اجلــائـزة الـوحـيـدة
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يحضر االحتـفال شخصياً عن
قــبــول تــســلّم أوســكــار أفــضل
ــثل عن فــيــلم (ذي غــادفـاذر)

العرّاب.
وطـــلب بــــرانـــدو يـــومــــهـــا من
ليـتلـفيـذر رفض تسـلّم اجلائزة
نــيــابــة عــنه احــتــجــاجــاً عــلى
مـعـامـلة هـولـيوود لـألميـركـي

. األصلي
ـمـثلـة خالل االحـتـفال وقـالت ا
ي لـــهــا فـي مــتـــحف الـــتـــكـــر
األوسكار أنهـا صعدت قبل 50
إلى مسرح األوسكار “باعتزاز
وكـرامــة وشـجـاعـة وتـواضع.”
وأضـافت “كــنت أعــلم أن عـليّ

{  بـاريس (أ ف ب)  –ركّـز مـصمم
(جيفنشي) األميركي ماثيو وليامز
فـي تشكـيلته لـربيع وصيف 2023
الـــتـي عُـــرضت األحـــد في بـــاريس
ــطــر عـــلى مــســتـــلــزمــات حتـت ا
األنـوثة الـتي جتسـدت في األحذية
الــعــالــيــة الــكــعــوب والــفــســاتــ
الـضـيـقـة وذات الـثـنـيـات. وسـارت
الــعــارضــتــان الــشــقــيــقــتــان بــيال
وجـيجي حـديد على مـنصة الـفلّ
الـتي أقـيمت في الـهواء الـطلق في
البس من حـــديــقـــة الــنـــبــاتـــات 
الــديـنــيم فـارتــدت األولى صـدريـة
وتـــنــورة طــويـــلــة فــيـــمــا ارتــدت
الــثــانـيــة ســتـرة وتــنــورة طـويــلـة
أيضاً.  وعبّر وليامز من خالل ذلك

”dDÐ f¹bI « sŽ ÷dŽ

 ÊUJOðUH « w

قـول احلـقــيـقـة. بــعض الـنـاس
ــكن أن يـتـقـبـلـوهـا وآخـرون

لن يستطيعوا ذلك.”
ووروت لــيـتـلـفـيـذر أن عـنـاصـر
األمن في أمسـية األوسـكار تلك
مـنـعـوا جنم  أفالم الـويـسـتـرن
اخملــــــضـــــــرم جــــــون وايـن من
االعـتـداء عـلـيــهـا جـسـديـاً لـدى

سرح. مغادرتها ا
وبــعـــد تــلك احلـــادثــة وجــدت
ـمـثـلـة الـتي كـانت عـضواً في ا
نقابـة السيـنمائيـ احملترف

صــعـــوبــة في احلـــصــول عــلى
عــقــود في هــولــيــوود بـســبب
تـلـقي مـديـري اخـتـبارات األداء

عـن ميـله إلـى مالبس الـشـارع هو
الـــــذي أدخل إلـى تــــصـــــامــــيم دار
األزيـاء الفرنسية الفاخرة مسامير
وسـالسل وقـــــبــــاقـــــيب  تـــــســــمى
ــطـاط األسـود (مــارشـمــالـو) من ا
مـــصــنـــوعــة بـــاســتـــخــدام أحــدث
الـتقنيات اخملصصة عادةً لألحذية

الرجالية ذات األداء العالي.
وفـي أســلــوب مـــخــتـــلف تـــمــامــاً
انـتعـلت بيال حـديد أحـذية جوارب
ذات أربـطــة فـيـمـا ظـهـرت جـيـجي
بــكـعب عـالٍ حلــذاء مـدبب.وأرفـقت
ســـراويل الـــبـــرمـــودا الــقـــصـــيــرة
وبـنـطـلـونات الـكـارغـو مع بـلوزات
رومـانسيـة ذات كشكشـة شفافة أو
مـع سترات منسـوجة. ولكن لوحظ

أن الــفــســاتــ كــانـت جنــمــة هـذه
الـتـشكـيلـة وهي فضـية أو مـطرزة
بـالآللئ وملتصقـة باجلسم ومنها
مـــا هــــو قـــصـــيـــر أو طـــويل. أمـــا
الــــفـــســــاتـــ ذات الــــلـــون األزرق
الـسـمـاوي والـطـويـلـة فـتـظهـر من
دمجة البس الداخلية ا خاللـها ا
فـي حـ أن تـلك احلــمـراء تـتــمـيـز
بـقصّـة منـخفـضة أو بـشرائط على
الــــظـــهـــر. وتُـــرتــــدى بـــعض هـــذه
الـــفــســاتـــ مع قــفــازات طـــويــلــة
البس األنـــيـــقـــة تـــســـتـــحــــضـــر ا
والــســيــنــمـائــيــة الــتي ابــتــكــرهـا
مـؤسس الـدار أوبيـر دو جـيفـنشي
لــلــمــمــثــلــة الــبــريــطــانــيــة أودري
هــيــبــورن. وافــتــتح مــغـنـي الـراب

تعليمات بعدم اختيارها.
وعـنـدمـا سـألـهـا الـصـحـافـيون
قــبل االحــتــفــال عن شــعــورهــا
حــيـال االنـتـظـار طـويالً لـتـلـقي
اعتـذار أجابت ال يـفوت األوان
إطالقـاً علـى االعتـذار. ال يـفوت

األوان إطالقاً على التسامح.
ـية الـتـكر واسـتـبقت األكـاد
بـــرســــالـــة إلـــكـــتــــرونـــيـــة إلى
لـيـتلـفيـذر  في حـزيـران/يونـيو
الــفـائـت شـدد فــيـهــا رئــيـســهـا
يــومــهــا ديـفــيــد روبن عــلى أن
(اإلهـانات) الـتي تـعـرضت لـها
ـمثـلة والـنـاشطـة بسـبب هذا ا
التـصريح “لم تـكن في محـلـها
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ولم يـكن لـهـا مـبرر .”وأضاف:
“إن الـــعـبء الـــعـــاطـــفي الـــذي
حتـمـلــته والـثـمن الــذي دفـعـته
ـهنـية غـير قـابل من حـياتك ا

للتعويض.
وتابع روبن في رسـالته: لـفترة
طويلة لم حتظ الـشجاعة التي
أظهـرتها بـالتـقدير. لـذلك نقدم
لك أخلص اعـتذاراتنـا (ونعرب

لك عن) إعجابنا الصادق.
وقــالت ســـاشــ لــيـــتــلـــفــيــذر
الـبــالــغــة الــيـوم  75عــامـاً في
بـيـان عـلّـقت فـيه عـلى الـرسـالة
نــحـن الــهــنــود شـــعب صــبــور

جداً- لقد مر 50 عاماً فقط!.
وأضافت عليـنا أن نحافظ على
روح الـــدعـــابـــة لـــديـــنـــا طــوال
الـوقت. إنهـا وسـيلـتنـا لـلبـقاء.
ـدى وأعــربت عن ســعـادتــهـا “
التغيـير الذي طرأ منذ إعالنها
عــدم قــبـــول اجلــائــزة قــبل 50
ـــتـــحف الــذي عـــامــاً.  وكـــان ا
افــتُــتح في أيــلــول/ســبــتــمــبـر
الفائت تعهد مواجهة (التاريخ
لــــلــــصـــــنــــاعــــة اإلشـــــكــــالي)  
الـسيـنمـائـية إن في مـا يتـعلق
بـالعـنصـريـة التي لـطخت فـيلم
(Gone with ذهب مع الـــريح
 (the wind أو فـي مــــــا خصّ
اجلــــــــدل الـــــــراهـن فـي شـــــــأن
احلــضــور الــضــعــيف لــلــمـرأة
واألقــلــيــات. ويــنــدرج في هــذا
اإلطــار الـتــطـرق إلى رد الــفـعل
على كلمة ساشـ ليتلفيذر في

االحتفال الشهير عام 1973.

الــتي تـعـلـن في أوسـلـو. ويــخـتـتم
ـقبل بجائزة مـوسم نوبل االثن ا
االقــتـصــاد. وارتـفع إلى 226 عـدد
الـفـائزين إلى الـيوم بـجوائـز نوبل
الـ 113لـــــلــــــطب وعـــــلـم وظـــــائف
األعـضاء مـنذ إنـشائـها من بـينهم
 12امــرأة. ولم تُـمــنح أي مـنــظـمـة
اجلــائــزة عــلى اإلطالق وهــو أمـر
ـوجـب قـواعــد مــعــهـد مــحــظــور 

نح اجلائزة. كارولينسكا الذي 
وحــاز جـائــزة نـوبل لــلـطـب الـعـام
ــــــاضي األمــــــيـــــركــــــيـــــان أرد ا
بــاتـابــوتـيــان وديـفــيـد جــولـيـوس
الكـتـشـافـهـما الـطـريـقـة الـتي يـنقل
فـيــهـا نـظـامـنـا الـعـصـبي احلـرارة

واللمس.
وهـيـمن البـاحثـون األمـيركـيون أو
تحدة إلى ـقيمون في الـواليات ا ا
حـــد كـــبـــيـــر عـــلى جـــوائـــز نـــوبل
رغم الـعـلمـية في الـعـقود األخـيرة 
جــهــود أعــضــاء جلــنــة االخــتــيـار

زيد من النساء. لتتويج ا
ولـم يـشــذ مــوسم نـوبل 2021 عن
الـقاعدة  إذ ضمت قائمة الفائزين
12 رجالً في مقابل امرأة واحدة.
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دم على وجه البالد . الـبالد هي العراق . الـعراق قتله
أهله والغزاة . الغزاة أساس البالء .

ــشي فـي الــشــوارع . الـــشــوارع حتك رأس الــبـالء 
الذاكرة . الذاكرة نقمة ونعمة .

نـعـمة يـحب كريـسـتيـانو رونـالـدو . رونالـدو في خريف
اإلبداع . اإلبداع يخلق احلياة .

احليـاة تـخـيم بـبـاب تـشـرين األول . تـشريـن األول فيه
صر . حرب خالدة . خالدة تعيش 

مـصر فـي قلـبي . قلـبي نائم بـحقـيبـة سفـر . سفـر أبو
مر . مر خياطة ماهرة .

شـاهير شاهـير . ا ماهـرة خالـة ماهر . مـاهر طبـاع ا
ريدون . يتبعهم ا

ــريــدون يــحــتــسـون الــقــهــوة بــســاقــيـة الــدراويش . ا
الدراويش يزرعون الرز بكف تميمة .

تــمـيــمـة تــطــبخ احلــصى . احلـصـى لـعّــابــة الـصــبـر .
الصبر ذهب الى السوق .

السـوق فيه رمـان وت وعتـال . عتـال يتسـلى بأصابع
الندم . الندم خروف اللحظة .

اللحظة من جنس احلسوم . احلسوم بيارق األحمق .
األحمق يجلس فوق بيضة .

بـيضـة القـبان مـنكـوحة .  مـنكـوحة من وزن مـندوحة .
مندوحة قضمت سطر اليق .

الــيـقـ هــو . هـو احلق فــعالم تـتـنــابـزون . تـتــنـابـزون
نهاراً وتتماحلون في الليل .

الليل تعداد اجلند على الساتر . الساتر مزروع بخوذ
الشهداء .

الـشهداء عـيون مـها ب رصـافتـها واجلسـر . اجلسر
كسور . حملني فوق ظهره ا

درسة كسور يتغزل على جدار ا ا
درسة فراش احلارس . . ا

احلـارس صـفارة الـفـجر . الـفـجر
لم يطلع بعد .

{ نـــيـــويــورك (أ ف ب)  –تـــصــدّر
فــيـلم الــرعب الـنــفـسي “ســمـايل”
شــــبـــاك الـــتــــذاكـــر فـي الـــواليـــات
ـتحدة وكـندا األحد متـقدماً  على ا
فـيـلم الـتشـويق الـسوداوي (دونت
ووري دارلــيـنغ (ومــثـبــتـاً بـذلك أن
األشـــرطـــة الــقـــائـــمـــة عــلـى إثــارة
اخلـوف تـستـقطب جـمهـوراً كبـيراً
إلى الشاشات األميركية الشمالية.
وتــمــكّن (ســمــايل) الــذي أنــتـجــته
“بــــارامـــاونت ”وتــــولى إخــــراجه
بــاركـر فـ من أن يــحـقق إيـرادات
بـــــلـــــغت 22 مــــلـــيــــون دوالر بـــ
اجلــمـعــة واألحـد بــحـسب األرقـام
الــــــصـــــادرة األحــــــد عن شــــــركـــــة
ـتخـصصة. “إكـزبيـتر ريـليـشنز ”ا
ويـتـنـاول الـفـيـلم قـصـة مـؤثرة عن
طـــبــيـــبــة  تــؤدي دورهـــا ســوسي
ــمـثــلــ كــيـفن بــيــكــون  –ابــنــة ا
بـيكـون وكيـرا سيـدجويك  –راحت
تــفـقــد الــصـلــة مع الــواقع بـعــدمـا
شــــهـــدت حـــدثــــاً مـــروعــــاً حـــصل
ـريـضـة. وحلّ (سمـايل) قـبل فـيلم
آخـر ذي ســيـنـاريـو مـخـيف أيـضـاً
هــو (دونـت ووري دارلـيــنـغ) الـذي
حـقق 3.7 مـاليـ دوالر مـتـراجـعاً
ـركز الثاني بعدما كان احتل إلى ا
األول فـي نهـايـة األسـبـوع الـفائت
وهــو من إخــراج أولــيــفـيــا وايــلـد
الـــتي تــؤدي دوراً فـــيه إلى جــانب
شـريك حـيـاتـهـا جنم الـبـوب هاري
ــمـثـلـة فــلـورنس بـيـو ســتـايـلـز وا
وكــريس بـاين. وشُـبه (ونت ووري
دارلـــيــنغ) بــصـــيــغــة مـــحــدثــة من
(تــــــرومـــــان شـــــو)199)  وتـــــدور
ــتــحــدة أحـــداثه ) في الــواليـــات ا

خالل خـمـسـينـات الـقرن الـعـشرين
في بــلـدة فــيـكـتــوري الـنـمــوذجـيـة
الـصغـيرة الـتي بنـاها رجـل أعمال
غـــــامض فـي وسط الـــــصـــــحــــراء
وتـــتـــوافـــر فــيـــهـــا لـــلـــســكـــان كل
ادية ولكن مـستلزمـات الرفاهيـة ا
بــشـرط وحــيـد هــو أال يـغــادروهـا.
وواصـل فـيـلم “ذي وومــان كـيـنغ”
مـن إنـتــاج سـوني تــراجـعه إذ حل
ثالثاً بإيرادات بلغت سبعة مالي
دوالر. وتـــؤدي دور الــبــطــولــة في
هـذا العـمل فايـوال ديفـيس الـفائزة
بـــجـــائــزة أوســـكـــار وهــو قـــصــة
تـاريـخيـة عن جيش من احملـاربات
ــلــكــة داهـومي اإلفــريــقــيـات في 
(غـرب إفـريـقيـا) في الـقـرن الـتاسع
ــرتـبـة الــرابـعـة عــشـر. وتاله في ا
فيلم “بروز (Bros) ”الذي يتناول
قــصــة رجــلــ تــربــطــهــمــا عالقــة
عـاطـفـيـة وقـد بـلـغت عـائداته 8.4
مـاليـ دوالر فــيــمـا حل خــامــسـاً
بـ7.4 مـاليـ دوالر فيـلـم  (أفـاتار)
الــشـهـيـر من عـام 2009 لــلـمـخـرج
جــيـمس كـامـيــرون ويـعـاد عـرضه
راهناً استباقاً لطرح اجلزء الثاني
قبل بعنوان منه في كانون األول ا
(أفـاتـار: ذي واي أوف ووتـر).وفي
تـبقـية مـا يـأتي األفالم اخلمـسـة ا

في ترتيب هذا األسبوع:
6- بــونــيـ ســيــلـفــان: بـارت 4.1

مالي دوالر
7- باربيريان 2.8 مليون

8- بوليت تراين 1.4 مليون
9- دي سـي لـــــيـغ أوف ســـــوبـــــر-

بيتس 1.3 مليون
10- توب غن: مافريك 1.2 مليون

كــانــيــيه ويــست األحــد عـرض دار
“بالنسياغا ”الذي أقيم على أرض
مـــوحــلــة في فـــيــلــبــيـــنت شــمــال
بــــاريس عــــلـى هـــامـش اســــبـــوع
بـــاريس لـــلــمـــوضــة وبـــعـــيــداً من
بــهــرجــة مــنــصــاته الــتــقــلــيــديــة.
وارتـــــدى ويــــست وهـــــو صــــديق
ــصـمم (بــالـنــسـيـاغــا) اجلـورجي
ـــنــا ســرواالً جــلـــديــاً وســتــرة د
ســوداء مــتــعـددة اجلــيــوب وكـان
يـعـتمـر قـبعـة حتت غـطاء لـلرأس 
وينتعل حذاءين رياضي كبيرين.
وكــانت شـريــكـة حـيــاته الـســابـقـة
ومـــلــهـــمـــة (بــالـــنـــســيـــاغـــا) كــيم
كــارداشــيــان فـي مــقــدّم احلــضـور
خـالل الـعـرض أقـيـم في مـوقع هـو

عـبـارة عن ورشـة كانت تـفـوح فيه
رائـــحـــة وحل قـــويـــة. واســتـــرعت
االنـــتـــبـــاه األكـــســـســوارات الـــتي
حـملهـا العارضـون الرجال ومـنها
مـثالً حـمـاالت أطـفـال وحـقـائـب يد
مــلـونـة وطـفـولــيـة وأخـرى كـبـيـرة
لــلـتـســوق ورديـة الـلــون وحـقـائب
كـتف مربـعة بـأكمـام مدمـجة وهي
من أبـرز ما تضمنته تـشكيلة ربيع
ســــنــــة 2023 وصــــيــــفــــهــــا. أمــــا
العارضات فلم يتوان عن السير
وحلة باألحذية ذات عـلى األرض ا
الـعـاليـة مرتـديات فـساتـ ضيـقة
ورديــــة أو بـــيــــضـــاء أو ســـوداء 
ومـالبس براقة وشفـافة أو أثواباً
ـذكرة فـضـيـة أو بـطـرحـات. وفـي ا
ــتـعـلـقـة بـالــعـرض كـتب مـصـمم ا
الــتـشـكـيـلــة اجلـورجي الـذي أعـلن
ـوضـة أخــيـراً االكـتـفــاء في عـالم ا
ــــنــــا) من دون بــــاســــمه األول (د
شـهـرته (غـفـاسـالـيـا) أنه لـن يـقدّم
بـعـد الـيـوم أي شـرح لـتـصـامـيـمه.
نا الذي حذا بذلك حذو واعتبر د
مـــصـــمـــمـــ آخـــرين ال يـــرفـــقــون
ـوضـة عــروضـهم بــأي بـيــان أن ا
فـن بـصـري وال حتــتـاج تــالـيـاً إلى
ـنا قـصـة من أجل بيـعهـا. ودعا د
إلـى احلب بـدالً من احلـرب بــعـدمـا
كـــــان عـــــرضـه الـــــســـــابق في آذار
ثـابة حتيـة إلى أوكرانيا الـفائت 
الـتـي كـانت تـشـهـد بـدايـات الـغـزو
ـنـا الــروسي ألراضـيــهـا. وكــان د
الـذي تـرك بـلـده جـورجـيـا صـغـيراً
فـي خــــضمّ احلــــرب مـع روســــيـــا
اصـبح خالل الـصيـف الفـائت أحد
ســـفـــراء مـــنـــصـــة يـــونـــايـــتــد 24
اخملـصصة جلمع الـتبرعات إلعادة
إعـــمــار أوكـــرانــيـــا.  وطــرحت دار
(بــالــنـســيــاغــا) في الـســوق كــنـزة
(ســـويت شـــيـــرت) ســـتُــســـتـــخــدم
ساعدة تأتية من بيعها  األربـاح ا

. الالجئ األوكراني
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وجلة األزمـنة. واعـتبرت الـلجنـة ا
اخــتـيـار الــفـائـزين أن اكــتـشـافـات
ســفــانــتـي بــابـو “أرسـت األسـاس
الســتــكـــشــاف مــا يــجــعل الــبــشــر
كائنات فريدة من نوعها من خالل
إظـهـار االخـتالفـات اجليـنـيـة التي
تــمـيـز جــمـيع الـبــشـر األحـيـاء عن
ــنــقــرضــ .”وبـــفــضل الــبـــشــر ا
حتـديد تـسلـسل عظمـة عُثـر علـيها
فـي سـيــبـيــريـا عـام  ? 2008أتــاح
وذج بـابو أيضاً اكتشاف وجود 
آخـر من أشبـاه البـشر مـختلف عن
غـيره ولم يـكن معـروفاً سابـقاً هو
رجل ديـنـيـسـوفا الـذي كـان يـعيش
فـي آسـيــا وفي مــا اصــبح حــالــيـاً
روسـيا. وكان سفانـتي بابو البالغ
ــانـيـا مـنـذ ـقـيم في أ 67 عــامـاً وا
عـقود حيث يعـمل في معهد ماكس
رموق اكتشف عام 2009 بـالنك ا
أن انـتـقاال لـلجـيـنات بـنسـبة  2في
ــئــة حــصل بــ اشــبــاه الــبــشـر ا
ـــنـــقــــرضـــ راهـــنـــا كـــإنـــســـان ا

نياندرتال واالنسان العاقل.
وكـــان لــــهـــذا االنـــتــــقـــال الـــقـــد
لــلــجــيــنــات إلى االنــســان الــراهن

تـبعات فيزيولوجي ملموسة اليوم
مـن خالل تأثـيره مثـال على طـريقة
ــــنـــاعي مع تـــفــــاعل نـــظــــامـــنـــا ا
األمــراض. وأظـهـرت أبـحـاث بـابـو
فـي اآلونــــة األخــــيــــرة أن مــــرضى
كـوفـيد - 19الـذين يـحـملـون جزءاً
مـن احلـــمـض الـــنــــووي إلنــــســـان
نـــيـــانـــدرتــال  –وخـــصـــوصـــاً في
أوروبــــا وفـي جــــنــــوب آســــيــــا –
َـــجــ ـــوروث من تـــقـــاطع مـع ا ا
الـبـشـري حصل قـبل نـحو 60 ألف
عـــام  هـم أكـــثـــر عـــرضـــة خلـــطــر
ـضاعفـات حادة في حال أصـيبوا

بفيروس كورونا.  
ورأت جلــنـــة نــوبل في حــيــثــيــات
قرارها أن “الـفروقات اجلينية ب
االنــسـان الــعـاقل وأقــرب أسالفـنـا
الذين انقرضوا كانت مجهولة إلى
حــ  حتـديـدهــا بـفــضل أعـمـال
بـابو .”وتـمـكن الـباحث الـسـويدي
من جتـاوز مـشـكـلة تـدهـور نـوعـية
رور الوقت إذ احلـمض النووي 
لـم تـبق من هــذا احلــمض الـعــائـد
إلـى آالف الـــســـنـــ ســـوى ســوى
بـضعة آثار  وهي عالوة على ذلك

{  ســتــوكــهـولم (أ ف ب)  –شــكّل
مـــنحُ رائـــد عـــلم اجملـــ اإلحـــاثي
الــسـويـدي سـفـانــتي بـابـو جـائـزة
نـوبل للطب وعلم وظائف األعضاء
االثـن  تـتويـجاً لـدوره في حتديد
َـجـ اإلنـسان الـتـسـلـسل الـكـامل 

الـــــبـــــدائي وفـي تــــأســـــيـس هــــذا
االخـــتـــصـــاص الــذي يـــســـعى من
خـالل درس احلــــــمض الــــــنـــــووي
ــتــحـــجــرات الـــعــصــور الـــعــائـــد 
ــة إلى مــعــرفــة خـصــائص الــقــد
اجلـــيــنـــات الــبـــشـــريــة في غـــابــر

{ الـــفـــاتـــيـــكــان (أ ف ب)  –أقـــيم
األحـــد عــلى واجـــهــة كــاتـــدرائــيــة
الــقـــديس بــطــرس في رومــا وهي
األكـبر في الـعالـم عرض بـالصوت
والــــصــــورة هـــــو األول من نــــوعه
يتناول حياة شفيع هذه الكنيسة.
ويُــتـاح هـذا الـعــرض الـذي يـحـمل
ي(” عـنـوان “اتـبـعـني“) ”سـغـو
ـتـد على ثـماني دقـائق كل ليـلة و
حــــــــتـى تــــــــاريخ  16تــــــــشــــــــرين
ـــنــطـــقــة األول/اكـــتـــوبــر لـــزوّار ا
واحلـــجــاج الـــذي يــأتـــون إلــيـــهــا
ـــراحل بـــاآلالف بـــهـــدف عـــرض ا
الـــرئــيـــســـيــة من حـــيـــاة مــؤسس
ـنــظـمـون في الــكـنــيـسـة. وأشــار ا
ــــشـــروع تــــطـــلّب بــــيـــان إلى أنّ ا
“أدوات تــكـنـولــوجـيــة قـادرة عـلى
إبـــــــراز  الـــــــصـــــــور واألصـــــــوات
والـكلمات وجعلهـا متناغمة في ما
بينها ?”تزامناً مع تسليط الضوء
عـــلى  أيــقــونــات مـــســتــوحــاة من
الكنيسة ومتاحف الفاتيكان. وقال
األب فــرانـــشــيــســكــو أوكــيــتــا من
مـنظـمة “فـراتـيلـلي توتي ”لـوكـالة
فـــرانس بــرس “عـــنــد الـــتـــفــكـــيــر

بــالـقـديس بــطـرس تـطـرأ إلى ذهن
كـثيرين في العالم فكرة الكنيسة ال
تـفـاصيل حـياة الـرسول بـطرس?”
مـــضــيـــفــاً “نـــرغب في أن يـــعــرف
األشـــــخــــاص الــــذيـن يــــدخــــلــــون
الـكنيسة يومـياً ويبلغ عددهم نحو

كان.”  50ألفاً تاريخ هذا ا
وكــــان الـــقــــديس بـــطــــرس صـــلب
ورأسـه إلى األســــفل في ســــنـــوات
 70-64فـي ساحـة كـالـيـغـوال حيث
تــوجـد حـالـيــاً حـدائق الـفــاتـيـكـان
قــرب الـكــنـيـســة. وتـولى تــصـمـيم
واجـهـة الـكـنـيسـة كـارلـو مـاديـرنو
فــيـــمــا يــبــلغ طــولــهــا  115مــتــراً
وارتــفـاعــهـا  47مــتـراً امــا الـدرج
ـــؤدي إلى الــكــنــيـــســة فــهــو من ا
تــصـمــيم جـان لــوريـنــزو بـرنــيـني
ومزين بثمانية أعمدة أنشئت على

النظام الكورنيثي.
وسـبق لعرض بـالصوت والصورة
بُـث في كـــانــون األول/ديـــســـمـــبــر
  2015قـبل أيام قليلـة على انتهاء
ناخية “كوب ”21أن سلّط الـقمة ا
الــضـوء عــلى الـطــبـيــعـة من خالل

إبراز صور لها.

– {  واشــــــــــنــــــــــطن (أ ف ب) 
توفيت عن عمر يناهز  75عاماً
ــمـثــلــة والـنــاشــطـة ســاشـ ا
ـنتـمية إلى الـسكان ليـتلـفيذر ا
األمـيـركــيـ األصـلــيـ والـتي
قـوبـلت عـام  1973بـصـيـحـات
االســـتــهـــجــان خالل احـــتــفــال
توزيع جوائـز األوسكار عـندما
رفضت تـسلّم جـائزة نـيابة عن
مثل مـارلون برانـدو بحسب ا
ية فنون ما أعلنت األحد أكاد

السينما وعلومها. 
ية عن ليـتلفيذر ونقلت األكـاد
في التـغريدة الـتي أعلنت فـيها
عبر تويتر وفاتها قولها عندما
أرحل  تذكـروا دائمـاً أنكم في
كل مـــرة تــدافـــعــون فــيـــهــا عن
حـــقــيــقــتــكـم تُــبــقــون صــوتي
ـــنــا وشــعـــوبــنــا وأصــوات أ

حية.
ـيـة أقـامت قـبل وكـانت األكــاد
أسبـوع احـتفاالً في مـتحـفها
اجلـــديـــد في لـــوس أجنـــلـــيس
كـرّمت فيـه ليـتلـفـيذر واعـتذرت
ـعـامـلـة الـتي مـنـهـا عـلـنـاً عن ا
لـقـيـتـهــا خالل احـتـفـال تـوزيع
جوائز األوسكار قبل 50 عاماً.
ـنـتمـية إلى وكـانت ليـتـلفـيذر ا
شعـبَي أباتـشي وياكي قـوبلت
بـــالــســـخــريـــة خالل احـــتــفــال
تــوزيع جــوائــز األوسـكــار عـام
1973 وهـــــــــــــو األول نُـــــــــــــقـل
تــلــفـزيــونــيــاً إلى الــعـالـم كـله
عـنـدمــا شـرحت سـبـب امـتـنـاع
مــــارلــــون بـــــرانــــدو الــــذي لم
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