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دعوة الى الزام وجه ذوو الهـمم 
وزارات ومــــؤســــســــات الــــدولـــة
ـع صـرف مـخـصـصـات راتب ا
ـــــتـــــفــــرغ دون اســـــتـــــقـــــطــــاع ا
مــراعــاة لـلــحــالـة اخملــصــصـات 
االنـســانـيــة الـتي تـســتـوجب من
اجلمـيع تسـخيـر امكـانات رعـاية

بــوصـــفــهم ــعــاقـــ  وتـــأهــيـل ا
وشددوا أصحـاب حـقـوق كامـلـة 
علـى ضرورة تـعـديل قـانون ذوي
االعـاقـة واالحـيـتـاجـات اخلـاصـة
وتغـيير مـوعد الـفحص الـسنوي
وســكـرتــاريـة الــلـجــنـة الــطـبــيـة.
وقــالـوا في احــاديث لـ (الــزمـان)
امس ان (الـــقـــانــون الـــزم دوائــر
ــوظف الــذي الــدولـــة بــتــفـــريغ ا

عاق بـتقد اجازة يرعى طفـله ا
ســــنــــويـــة وبــــراتـب تــــام بــــعـــد
احلــصــول عــلى الــتــقــريــر الــذي
يحدد نسبة العجز او االعاقة من
قبل سكرتارية اللجنة الطبية في
وزارة الـــــــعــــــــمـل والـــــــشـــــــؤون
االجتـمـاعيـة التي تـتـعمـد تأخـير
مـــتـــجـــاهـــلـــة الـــوضع االجنــــاز 
اذ ان الــــصــــحي لــــذوي الـــهــــمم

مـــجــمـل مـــا يـــتـــقـــاضـــاه هــؤالء
ــوظــفــون هـو الــراتب االســمي ا
فــقط بـــعــد اســـتــقـــطــاع جـــمــيع
اخملصصات التي يستوجب على
ــان االيـعــاز الى دوائــرهم الــبــر
صـرفهـا بـالـكامـل حيث تـعـيـنهم
عـــلى ســد نـــفــقــات ابـــنــائــهم او
بــنــاتــهم الــذين يــحــتـاجــون الى
ـرون ـا  نــظـرا  رعـايــة خـاصـة 

بــــهـم من وضـع صــــحي حــــرج)
واضـــــافــــوا ان (اســـــتـــــقـــــطــــاع
اخملـصصـات يـزيـد من معـانـاتـنا
فـي تــوفــيــر الــرعـــايــة الــكــامــلــة
ويـجب تـعديـل القـانون البنـائـنا 
او تــــوجـــيـه دوائـــرنــــا بـــصـــرف
اخملــصــصــات بــالـكــامل دون اي
استقطاع حتى نتمكن من تغطية
في ظل ـتــطـلــبـات الـضــروريـة  ا
الـــغالء الـــذي تــشـــهـــده الــبالد)
واشـــاروا الى ان (ذوي اإلعـــاقـــة
بوصفـهم أصحـاب حقوق كـاملة
يــحـتــاجـون الـى وقـفــة جـادة من
ـعـنــيـ الجنــاز مـعـامالت قـبـل ا
ــــتــــفــــرغ ــــعـــــ ا ذويــــهم مـن ا
خالل يـوم ــوظــفــ  وحتــديـدا ا
ــراجـعـة واحـد دون ارهــاقـهـم بـا
اليـوميـة على امل احلـصول على
تقرير الشمول) واوضح االهالي
ـــشــكــلـــة اضــحت تـــتــفــاقم ان (ا
بـــشـــكل ســـنـــوي دون الــتـــفـــاتــة
ـوضـوع الـذي يـتـطلب ـعـاجلة ا
ـواد القـانـون او اللـجان تعـديال 
اخملـتـصـة عـلى اعـتـبـار ان اغـلب
هــؤالء يــحــصــلــون عــلى شــمـول
ســـابق وفـي اعـــوام مــتـــعـــاقـــبــة
وبالـتالي فإن حـضورهم سـنويا
ل يــــــكـــــرس اصـــــبـح روتــــــ 
اجــراءات الــبـيــروقــراطــيــة الـتي
ـا تـؤكــد احلـكـومـة تـوجـهـهـا طـا
نــحــو احلــوكــمــة االلــكــتــرونــيــة
ـــعــانــاة عــنــد اجنــاز لـــتــقــلــيل ا
عامالت في الدوائر) مقترح ا
عــلى (وزراتي الـعــمل والــشـؤون
االجــتـمـاعــيـة والــصـحــة  الـغـاء
شـاهدة الـسـنويـة للـذين مضى ا
على شـمولـهم عامـ متـتالـي 
واالكـتـفـاء فـقط بـتـرويج مـعـامـلة
ـتـفـرغ بـنفـس اليـوم من ـعـ ا ا
لـــتــأيــيــد تـــســلم كـــتــاب دائــرته 
الــشــمــول بــقــانــون رعــايــة ذوي
االعــــاقـــة). ودعــــا نـــائـب رئـــيس
مـــــجـــــلـس الـــــنـــــواب مـــــحـــــسن
ـــنـــدالوي في وقت ســـابق إلى ا
تــــوفـــــيـــــر فـــــرص عــــمـل لــــذوي
االحتـياجـات وتـخصـيص مقـاعد

دراســيــة عــلـيــا لــهم.وقــال بــيـان
ــنــدالوي تــلــقــته (الــزمــان) ان (ا
ترأس اجـتـماعـاً مـوسعـاً لـلجـنة
الـــعـــمل ومـــؤســســـات اجملـــتــمع
ثل دني النيابيـة بحضور  ا
ــدني عن مــنــظــمــات اجملـتــمع ا
لــبـحـث تـعــديالت قــانـون رعــايـة
ذوي اإلعــــاقـــة واالحـــتــــيـــاجـــات
اخلـــاصـــة ومــــعـــاجلـــة مــــجـــمل
ـشـاكل الـتي تـعـاني مـنـهـا هذه ا
ـنـدالوي إنه الـشــريـحـة) واكــد ا
(من أهم الـتحـديـات الـتي تواجه
الـــبـــلــد مـــشــاكـل شــريـــحــة ذوي
اإلعـــــاقـــــة بــــــرغم وجــــــود نصّ
دسـتوريّ يُـلـزم الدولـة بـكفـالـتهم
وتــأهـيـلــهم وتـوفــيـر مــؤسـسـاتٍ
مــتـخــصـصــةٍ كـافــيـةٍ لــرعـايــتـهم
ـا يـضــمن حتـقـيق وتـأهــيـلـهـم 
الــعـــيش الــكــر لـــهم ودمــجــهم
بــاجملــتــمع) داعــيــا الـى (تــأمـ
جانب أساسيـ لهذه الشريحة
يـتـمـثالن بـالـرعـايـة االجـتـمـاعـية
ــوارد والــنـــفـــســيـــة وتـــوفــيـــر ا
ـــالــــيــــة) وتـــابـع الـــبــــيـــان ان ا
(االجتماع ناقش األثرَ الذي تركه
تشريعُ قانون رقم  38على وضع
هــذه الــشـريــحــة ونــشـاط هــيــئـة
رعــــايـــــة ذوي االحـــــتــــيـــــاجــــات
اخلـاصـة واهـمـيـة تـوفـيـر فرص
عـمـل تـنـاسـب مـؤهالتــهم وكـذلك
تـخصـيص مـقـاعـد دراسيـة عـلـيا
ــا يـــؤمّن لــهم الـــعــيش لـــهم و
واالســـــتــــقــــرار الــــدائم) وحــــذر
ــنـــدالوي من (خــطـــورة إغــفــال ا
احتـيـاجات هـذه الـشريـحـة الذي
سيزيـد من مشاكل اجملـتمع التي
نـحـتـاج إلى مـعـاجلـتـهـا بـدالً من
تفاقمـها) واشار الى ان (مجلس
النواب لن يدّخـر جهداً في تقد
ه خلـدمـة هذه كن تـقـد كل مـا 
ـة عـبـر تشـريع الـشـريـحـة الـكـر
الــقـــوانــ وتــعــديــلــهــا ورصــد
الـتـخـصــيـصـات الالزمـة لـهـا في
ـــــوازنــــــة والـــــرقــــــابـــــة عــــــلى ا
ــــعـــنــــيـــة بــــهـــا ـــؤســــســـات ا ا

ومحاسبتهم عن أي تقصير). 

ـشـاركــة في الـعـمـلـيـة األطـراف ا
السياسية). 

كـما الـتـقى رئـيس حكـومـة اقـليم
كــردســتــان مــســرور الــبــارزاني

ريتشاردسون.
 وذكــر الـبــيـان ان (الــلـقــاء شـهـد
االتفـاق على أهمـية حـماية األمن
واالستقرار في العراق واالقليم 

وتــأكـيــد وجــود فـرصــة مـواتــيـة
جديدة لتشـكيل حكومة تضع في
كونات أولوياتهـا خدمة جمـيع ا
ــشــاكل من دون تــمــيــيــز وحل ا
بــ بـــغــداد واربــيل بـــنــاءً عــلى
االلــتـزام بــالـدســتـور ومــضـمـون
بـرم ب األطـراف التي االتفـاق ا

ستشكل احلكومة). 

الــــتـــــمـــــويل). بـــــدورهـــــا  دعت
الــوزيــرة وكــالــة هــيــام نــعــمت 
الوزارت الى سـرعة تـزويد دائرة
ــــوظــــفـــ ـــوازنــــة بــــأعـــداد ا ا

نقـول ومبـالغ تخصـيصاتهم. ا
وذكــــر الــــبــــيـــــان ان (نــــعــــمت 
ـثل عن شريحة من استقبلت 
نقـول ب وزاراتهم وظفـ ا ا
والـــوزارات االخــــرى بـــحـــضـــور
وكيل الـوزارة ومعـاون مديـر عام
دائـــــرة احملــــاســــبــــة في ديــــوان
حـــــيث الـــــوزارة طـــــيـف ســـــامي
ـطالب وظف ا استمعت الـى ا
بالـنـظر في قـضـاياهم الـوظـيفـية
الـــتي تـــتـــمــحـــور بـــشــأن اطالق
ـتـوقـفـة نــتـيـجـة عـدم رواتـبــهم ا
اقـــرار قـــانـــون مــــوازنـــة الـــعـــام
اجلاري) وشددت نـعمت على ان
(ابــواب الـوزارة مــفــتـوحــة امـام
اجلمـيع حلل ومـتـابعـة الـقضـايا
قـدر تـعـلـق االمـر في اخـتـصـاص
الـــوزارة) مـــؤكـــدة (تـــفـــهـــمـــهــا
ـطــالـبــهم وحـاجــاتـهم الــعـمــيق 
ــــشـــروعــــة)  واشـــارت الى ان ا
ــوازنـــة قــد فــاحتت في (دائــرة ا
وقـت ســـابـق جــــمـــيـع الـــوزارات
لغـرض تزويـدها بـأعداد ومـبالغ
نقول من وزارة الى وظف ا ا
وزارة اخــــرى خـالل عــــام 2021
لــــــــــتــــــــــأمـــــــــــ رواتــــــــــبــــــــــهـم

ومخصصــاتهم).

اطلـقت دائرة احملـاسبة الى ذلك 
تـمـويل رواتب ـالـيـة  في وزارة ا
موظـفي الوزارات واجلـهات غـير
رتبطـة بوزارة للـشهر اجلاري. ا
وقــالت الـوزارة في بــيــان تـلــقـته
(الــــــزمـــــان) امس ان (الـــــدائـــــرة
اسـتـأنـفت من يـوم امس تـمـويل
رواتب مـــــوظــــــفي الــــــدولـــــة في
رتبطة الوزارات واجلهات غير ا
بـوزارة لـلـشـهـر اجلـاري) داعـيـا
وحــــدات االنــــفــــاق الــــتــــابــــعــــة
لـلـوزارات الى (مـراجـعـة الـدائرة
ـعتـمد راجـعة ا وحسب جـدول ا
لـــــغـــــرض الـــــبـــــدأ بـــــاجــــراءات

ـــقــامــة امــامــهــا الــتي فــدمــهــا ا
النائبـ باسم خشـان ومصطفى
للـطعن بـعدم صـحة الـقرار سنـد 
انف الـذكـر). وفـتـحت الـسـلـطـات
حتــقـيــقــا في ســرقـة  2.5مـلــيـار
دوالر من امــوال امــانــات هــيــئــة
ـودعـة لـدى مـصـرف الـضـرائب ا
بيـنمـا تواصل اجلـهات الرافـدين
ـلف من الـقـضائـيـة الـتـحـقـيق با
دون االفـــــــصـــــــاح عن هـــــــويـــــــة
ـتـورط بـالـقـضـية بـعـدمـا اكد ا
مــــجـــلس الـــقـــضــــاء االعـــلى انه
(اصــــدر مـــذكـــرات قــــبض بـــحق
مـتــورطـ بـعـمــلـيـة االخـتالس).
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قررت احملكمة االحتـادية العليا 
يـايـقـاف صرف  70مـلـيـار ديـنار
ـكــتب رئـيس حــكـومــة تـصـريف
االعمال مصطفى الكاظمي. وقال
بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان
(االحتــاديــة قــررت اصــدار االمــر
ـتـضـمن إيـقـاف صرف الـوالئي ا
ــكـتـب رئـيس ــبــلغ اخملــصص  ا
ــنــتـهــيــة واليــتــهـا احلــكــومــة ا
ــوجـب قــرار مــجـــلس الــوزراء
رقم  والبـالغ مقداره  70مليار ا
ديـــنــــار حلـــ حـــسم الـــدعـــوى
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قراطي بحث رئـيس احلزب الـد
الكـردستاني مـسعـود البارزاني
مـع الــســفــيــر الــبــريــطــاني لــدى
الـــــعـــــراق مـــــايـك بـــــرايـــــســـــون
ريتـشـاردسـون  التـطـورات التي
تشهدها الـساحة السيـاسية بعد
إنــتـــخــاب رئــيس اجلــمــهــوريــة.
وذكر بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس
ان (الـــــبــــارزاني اســــتـــــقــــبل في
مــصــيف صالح الــدين بــاربــيل 
الــسـفــيـر الــبـريـطــاني بــحـضـور
الـــقــنـــصل الــعـــام ديــفــيـــد هــنت
ــرافق لـــهــمــا وجــرى والـــوفــد ا
الــتــبـــاحث في آخــر الــتــطــورات
التي تشهدها الساحة السياسية
بعد إنتخاب رئيس اجلمهورية)
وشــــدد الــــطـــــرفــــان عـــــلى (حث
اخلطوات بشأن تشكيل احلكومة
اجلــديــدة وفـقــاً لإلســتـحــقــاقـات
اإلنـتــخـابــيـة وضـرورة تــطـبـيق
ـتفق عـليه مع جـميع البـرنامج ا
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ذريـعـة اطالقا وان تـقـوم الـهـيـئة
العامة لالثـار والتراث بتـسجيله
ــنــظــمــات كـــمــوقع اثــري لـــدى ا
ـتحدة والشروع الدولية لال ا
مـن جـــانب آخــــر بـــاســـتـــحـــداث
مـــجـــلس ادارة مـــســـتـــقل يـــقــوم
بـادارة شـؤون الـثـانـويـة وضـمن
ضوابط وزارة الـتربيـة والتـعليم

الية). ودوائر الرقابة ا
 في وقت حددت وزارة الـتربـية
ـتغيب توقيت امتحـان الطلبة ا
ــديـريـات الـعــامـة لـلــتـربـيـة في ا
بــــبــــغــــداد بــــتــــمــــام الــــســــاعـــة
الثامـــــــــــنة صـباحا من يوم غد

االربعاء. 

وصفـهـا باألطـمـاع واالحتـيال أو
االســـــتــــحــــواذ عـــــلى اراضي او
اصـــول الـــثـــانـــويـــة) عـــلـى حــد

تعبيره  .
مـطـالـبـا بـ (احلـفـاظ عـلى رمـزيـة
هذا الصرح التربـوي والتعليمي
تـاصل عبر تـميـز وا والتـراثي ا
 90عـــامـــا فـي نـــفـــوس وقـــلــوب
وأن يـتم خـريـجـيـهـا واسـاتـذتـها
اتـــخــاذ االجــراءات الــقـــانــونــيــة
الـالزمـــة العـالن كـــلــــيـــة بــــغـــداد
بارضها ومـبانيـها موقعـا تراثيا
يــجــوز إســتــخــدامه كــمــؤســسـة
ـكن تــعــلــيــمـيــة وتــربــويــة وال 
سـاس او الـتالعب به حتت أي ا
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نـــاشـــد مـــجــلـس أمــنـــاء رابـــطــة
خـريــجي ثـانــويـة كـلــيـة بـغـداد 
الـــرئـــاســـات الـــثالث  الـــتـــدخل
واحلـفاظ عـلى الـصـرح الـتـربوي
في مدينة االعظمية من محاوالت
االستـحواذ عـلى ارضـيهـا. وجاء
تابعته (الزمان) في بيان االمناء 
امس (ال يــخـفـى عـلى مــنــاصـري
ثقفة احلق واحلقوق والطليعة ا
ومـالكــات الـــســـلك الـــتــعـــلـــيــمي
ومحـبي الـتاريخ والـتـراث وعلى
كـل من درس وتــــــعـــــلـم في هـــــذا
ـتمـيز ونهل الصـرح التـعلـيمي ا
من علومـها واسـتظل باشـجارها
ونـخـيـلـهـا واسـتـنـشق من عـبـيـر
بـإن ثانويـة كليـة بغداد زهورها 
الـنـمـوذجـيـة في االعـظـمـية الـتي
ـلك الـراحل ــوافـقـة ا تـأسـست 
فـيصـل األول وموافـقـة احلـكـومة
في حينها عام 1923 وبتخطيط
وتـنـفيـذ من مـؤسـسـيـها األوائل
كي تكون وال زالت حرمـة تربوية
وتعـليـميـة مسـتقال ومـتمـيزة في
دفع عـجـلـة الـتـقـدم واحلداثـة في
الـــبـالد) ونــــاشــــد الــــبــــيـــان ان
(الــتـحــرك الــفـوري لــلــوقـوف مع
احلق ولــــدرء مـــــخــــاطـــــر الــــتي
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ـنـتـهـية لـوحظ غـيـاب الـرئـيس ا
واليــته بـرهـم صـالح عـن مـراسم
االســتـالم والـتــســلــيم لــلــرئــيس
اجلــديــد عــبــد الــلــطــيف جــمــال
بـــيــنـــمــا كـــان الـــرئــيس رشــيـــد
حـاضرا االسـبق فـؤاد مـعـصـوم 
عنـدما تـولى صـالح الرئـاسة في
الـدورة الـسابـقـة. فـيمـا اسـتـقبل
رشـيـد  رئـيس مـجـلس الـقـضـاء
األعــلـى فــائق زيــدان الــذي قــدم
ناسـبة تسـنمه منصب تهانـيه 
الــرئــاســـة. وقــال بــيــان تـــلــقــته
(الــزمــان) امس ان (رشــيــد ثــمن
خالل لـــقـــائـه رئـــيس الـــقـــضـــاء
االعلى في قصر السالم ببغداد 
دور القـضاء فـي حتقـيق العـدالة
( ـــواطـــنـــ ـــســـاواة بــــ ا وا
واعرب رشيد عن (شـكره لرئيس
الــقـــضــاء األعــلى عــلى تــهــانــيه
ناسبة تسنمه رئاسة العراق).
ــراسم الـتي حــضـرهـا وبـدأت ا
رئيس اجلـمهـورية األسـبق فؤاد
معصوم والسيدة األولى شاناز
إبـراهيم أحـمـد ورئـيس االحتاد
الــوطـــني الـــكـــردســتـــاني بـــافل
الــطـــالـــبـــاني ونـــائـــبي رئـــيس
ندالوي مجلس النواب محسن ا

وشـاخوان عـبـدالـله إضـافة إلى
ــثـــلي الـــكــتل عـــدد من قـــادة و
واألحــزاب الــســيـاســيــة بــعـزف
الـــنـــشـــيـــد الـــوطـــنـي ثم فـــتّش
الرئـيس احلرس الـرئاسي. وقال
ــراسم (أتـــقـــدم بـــجــزيل خـالل ا
ـثــلي الــشــكــر والــعــرفـان إلـى 
الشعب في مجلس النواب الذين
ـسؤولية منحـوه ثقتهم لـلقيام 
مـــنــصـب رئــيس اجلـــمــهـــوريــة
ــرجـعــيـة الــديـنــيـة وكــذلك إلى ا
الرشيدة وقادة القوى السياسية
كــمــا وكل مَن عَـــملَ من أجـل ذلك

أُشيـد بالـدور الكـبيـر الذي قامت
ـشـرفة عـلى عـملـية به اجلـهات ا
االنــتـخــابـات والــقـوات األمــنـيـة
ــنـاسـبـة الـتي وفّــرَت الـظـروف ا
لـــتـــنـــفـــيـــذ هـــذا االســـتـــحـــقــاق
الـدســتـوري)  وتـعــهـد رشـيـد بـ
(بــذل كل جـهـوده لــلـتــقـريب بـ
الــقـــوى الــســـيــاســـيــة ورعـــايــة
حـواراتـهـا من أجل حتـقـيق هـذا
ـهامي بـأمانة الهـدف والقـيام 
حلــمـــايـــة الـــدســتـــور وســـيــادة
ووحــــدة واســــتـــــقالل الــــعــــراق
ـــشـــاكل ـــســـاهـــمـــة في حل ا وا

ـشاكل ب القـائمة ومن بـينـها ا
إقــلـــيم كــردســـتــان واحلـــكــومــة
ركـزيـة حتت سقـف الدسـتور). ا
اتـصاالً هاتفياً من وتلقى رشيد 
ــصـري عــبــد الــفــتـاح نــظــيــره ا
ـنـاسـبـة الـســيـسي هـنـأه فــيه 
ـنـصب. واشـار الـبـيان تـسـنمه ا
الى ان (الـــســـيــسـي اشــاد خالل
بـالعـالقات الـتـاريخـية االتـصال 
ب العراق ومصر) مشددا على
ـصالح ـا يخـدم ا (تـوطيـدهـا و
الــعــلــيــا لــلــبــلـديـن والــشــعــبـ
) مـن جـانــبه  ثــمن الــشــقــيــقـ
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 رئيس
اجلمهورية
خالل لقائه
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مجلس
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»U³I²Ý‰∫ مسعود البارزاني يستقبل في اربيل السفير البريطاني
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لك سـنحـاريب حيث نقـلها ألشجـار النخـيل والفـواكه تعود إلى قـصر ا
لك اآلشوري سن شرشكم). من جـهة اخرى وصل السفير إلى بوابـة ا
الروسي لـدى العـراق ايلـبـروس كوتـراشيف الى مـحافـظة الـنجف في
زيـارة تـعـد األولى له منـذ تـسـنمه مـنـصـبه في العـراق. وذكـر بـيان تـلـقته
(الزمـان) امس ان (محـافظ الـنجف مـاجد الـوائلي اجـتمع مع الـسفـير
في مــبـنـى احملـافـظــة بـعــد جـولــة في مـتــحف الــشـمع اخلــاص بـعــلـمـاء

ومفكري النجف)
 واكـد الـسـفيـر اهـتـمـام بالده بـتـعـزيـز الـعالقـات الـثـنـائـيَّـة بـ الـبلـدين
واإلسـتـعـداد للـتـعـاون في اجملـاالت كـافـة مـبيـنـاً حـرصه عـلى الـتـنـسيق
والتـشاور بصورة متـواصلة مع العـراق في مختلف القـضايا وبحسب
ة دينـة القد البـيان فإن (كوتـراشيف توجه لـزيارة مرقـد اإلمام علي بـا

سؤول في العتبة العلوية بالنجف). بحضور ا
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وسم الثاني من اعمالها اكتشفت بعثة عراقية - امريكية مشتركة في ا
نـحوتـات اجلدارية اآلشـورية الـتي احتوت َسـقى عدد من ا في بوابـة ا
لك على مـشاهد حـربية و كـتابـات مسمـارية مـنحوتـة عليـها تـعود الى ا
ـيـالد بـحــسب قـول رئــيس هــيـئــة اآلثـار ســنـحـاريب 705-681 قــبل ا

 . والتراث ليث مجيد حس
واوضح مـدير عـام دائـرة التـحريـات والـتنـقيـبات الـتـابعـة للـهـيئـة العـامة
لـلـتــراث واالثـار في تـصـريـح تـابـعـته (الــزمـان) امس ان (هـذه األعـمـال
رحـلة ـسقى فـي ا هـدفـها الـتـمهـيـد لصـيـانة األُسس واجلـدران لـبوابـة ا
الثانـية وإرجـاعهـا الى سابـقهـا قبل تـعرضـها لـلتـجريف من قـبل تنـظيم
داعـش عام 2016) واشــارالى ان (الـبــعـثــة وجـدت ثــمـانـيــة الـواح من
الرخـام منحوتة بالنـحت البارز مثلت مشـاهد جلنود آشوري و رسوم
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طبعة العراق 

ـــشــــاعـــر الـــطــــيـــبـــة رشــــيـــد (ا
لـــلـــســيـــسـي) مـــؤكــداً (ســـعـــيه
لـــــتــــعـــــمـــــيق أواصـــــر األخــــوة
والـتـعـاون ب الـبـلـدين وأهـمـية
ـشـتـرك لـتـحـقـيق آمـال الـعـمل  ا
وتطلعات الشعب الشقيق في

التقدم والرفاه).
ــرشح  في غـــضـــون ذلك قـــدم ا
لـرئاسـة اجلمـهـورية خـالـد شيخ
صـديق عـبــد الـعـزيـز احلـسـني 
الــشـكــر لـرئــيس حتـريــر جـريـدة
(الزمان) احمد عبد اجمليد  على
دعــمه فـي مــســـيــرة الـــتـــرشــيح
لــســـبـــاق الـــرئـــاســة. وجـــاء في
مـضمـون الـرسالـة (من لم يـشـكر
الـنـاس لم يــشـكـر الـله فـإني من
صـــمـــيم قـــلـــبي اشـــكـــركم عـــلى
حيث جهـودكم ووقـوفكم الـثمـ
قضيتم معي في مسيرة الترشح
لرئاسـة جمهوريـة العراق وهذا
الشكر مـوصول لكل من ساندني
عن طــريـقــكم) واضـاف (نــيـتــنـا
خــالــصـة خلــدمــة ورفع رأس كل
واقــمـنـا احلــجـة عـلى كل عـراقي
اعـــــضـــــاء مـــــجـــــلـس الـــــنــــواب
والقـيادات الـسيـاسيـة والسيـما
ـسـيرة ان الـفـوز احلـقـيـقي في ا
كــــان الـــتــــعـــرف عــــلى شــــرفـــاء

امثالكم). 

بـيـسـر) واكـدوا ان (هـنـاك بـعض اجلـهـات الـسـيـاسـيـة
حـالـت دون اعـادة فـتـح الـطـريق بــعـد اســتـيالئــهـا عـلى
جادة الـطريق خالفـا للقـانون) مشـددين على (ضرورة
تــوجه قــيــادة عـمــلــيــات بـغــداد نــحـو رفـع الـســيــطـرات
من اجل تسهـيل عملية والسيـما غير الـضرورية منـها 
الكـات ـواطــنــ الى مــنـازلــهم). وبــاشــرت ا وصــول ا
الهـندسـية وبـجـهد مـشتـرك من قـيادة الـعـملـيات وأمـانة
بـغــداد بـرفع نـحـو  80 كــتـلـة كـونــكـريـتــيـة وأعَـادة فـتح
شارع سـدة العرصات ببغداد.وقالت العمليات في بيان

مقتضب إن (هذا الشارع مغلق منذ عام 2006).
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بإعـادة  افتتاح شـارع سدة العرصات اشاد مـواطنون 
واكـدوا ان اخلطـوة ستـسهم في ـغلق مـنذ  16 عـاما  ا
تخفيف زخم السير في منطقة اجلادرية ببغداد. وكتبوا
تـعـلــيـقـات عـلى فــيـسـبــوك تـابـعـتــهـا (الـزمـان) امس ان
(افتـتـاح هـذا الشـارع احلـيوي الـذي جـرى اغالقه مـنذ
ـــروري في  16 عـــامـــا ســـيـــخـــفـف من حـــدة الـــزخم ا
والســيــمــا قــرب تــقــاطـع جــامــعــة بــغــداد) اجلــادريـــة 
واشـاروا الى ان (خطوة فـتح الشـارع ستـسهل وصول
طـلـبــة واسـاتـذة جـامـعـتي بــغـداد والـنـهـرين الى الـدوام
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إضــافـة إلى جـلـسـة خــتـامـيـة أدارهـا
ـفكر عـبد احلس شـعبان اذ جرى ا
انـتـخـاب جلـنـة اعـتـمـاد لـلتـدقـيق في
اكـتمال النـصاب القانـوني وانتخاب
جلــــنـــة إلعـــداد الــــبـــيـــان اخلــــتـــامي
والـقـرارات والتـوصـيـات التـنـظيـمـية
ـؤتـمـر) وتابع ان الـتي صـدرت عن ا
ـؤتمر نـاقش الوثائق الـتي أعدّتها (ا
كــمــا أقــرّ الــلـــجــنــة الــتــحــضـــيــريــة 
الـنـظـام األسـاسي والـداخـلي بـعد
إجـراء الـتـعـديالت عـلـيـهـمـا وقرّر أن
يـصــدر نـداء الـقـاهـرة الـذي عـبّـر عن

رؤيـة اجملـمـوعـة وتـوجّـهـاتـهـا في مـا
يـتـعـلّق بـأهـمـيـة نـشـر ثـقـافـة الـسالم
والـعمل عـلى صنـعه واحلفـاظ عليه)
مـــؤكــدًا (أهــمـــيــة الــسالم وتـــســويــة
اخلـالفــات عـــبـــر احلــوار واعـــتـــمــاد
ـا يــعـزّز روح الــوسـائل الــسـلــمـيــة 
ـشـاركـة والـتـآخي وقـيم ـواطــنـة وا ا
الـــسالم والـــتـــســـامـح والـــتـــنـــمـــيــة
رأة والشباب) خصوصًا االهتمام با
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واشـــار الـى ان (ضـــرورة فـــتح آفـــاق
جـديـدة لـلـمـجـمـوعـة بـعـد أن حصـلت
عــلى الـصــفـة الــقـانــونـيــة الـرســمـيـة
ـوجب قرار لـتـسـجـيلـهـا في عـمـان 
مــــجــــلس الــــوزراء األردنـي) بـــدوره
اشـاد رئـيس اجملـمـوعة بـ (اجلـامـعة
الــعــربـيــة عـلـى تـضــيــيـفــهــا مـؤتــمـر
اجملــمـوعـة وعــلى دعـمـهــا لـعـمــلـهـا 
والسـيمـا بعد الـلقـاء بأميـنهـا العام 
الــذي أكّــد أن بــيت الــعــرب ســيــبــقى
مـفـتوحًـا وداعمًـا ألي مـبادرة سـلمـية
ــصــاحلـات عــربــيــة تــصب في دعـم ا
ونـزع فــتـيل الـنـزاعـات واالحـتـرابـات
ا الـداخلية وتنـقية العالقات بـينها 
يـعـزّز األمن القـومي ويـزيد مـن لُحـمة
الــتـضــامن الـعــربي ويُـعــلي من شـأن
ــتــســاويـة ـتــكــافــئـة وا ــواطــنــة ا ا
ويــهـيء األجــواء لــلــســيــر في طــريق
ــســتــدامــة). كـمــا حــثت الــتــنــمــيــة ا
اجملـموعة عبر بيان اطلقت عليه نداء
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قـامـت مـنـظـمـة األغـذيـة والـزراعـة خالل
ـاضـ بـدورات تـدريـبـيـة األسـبـوعـ ا
لــتـصــنـيع األجــبـان واأللــبـان لــعـدد من
الــتــجــمــعـات الــنــســائــيــة في اقــضــيـة
ونــواحي مــحــافــظــة نــيــنــوى كــقــضـاء
سـنـجـار  ونـاحـيـة احملـلـبـيـة والـقـيـارة
وحــمــام الــعــلــيل وفــايـدة ووانـه وقـرى

تابعة لناحية برطلة.
أكـــد ذلـك جلـــريـــدة( الـــزمـــان) أمس  د.
الــشـاذلي كـيـولي خـبــيـر فـاو في مـجـال
سؤول عن تطوير الـثروة احليوانية وا
سـالالت الــثــروة احلــيـــوانــيــة وإنــتــاج
احلـليب في مشـروع ( دعم سبل العيش
الـزراعية للعائدين واجملـتمعات الريفية
وشـبه احلـضـريـة) فـي نـيـنـوى وجـنوب

العراق.
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وقــال خـبـيـر الـفــاو د. الـشـاذلي كـيـولي
بــهــذا الــصــدد : مـازالت  مــنــظــمــة فـاو
جتــري دورات لـلـتـجــمـعـات الـنــسـائـيـة
لــتــدريــبــهن عــلى الــتــقــنــيــات اجلــيـدة
لـتصـنيع األجـبان واأللبـان احمللـية على
نـزلي  في أقـضـيـة ونواحي الـصـعـيـد ا
مـحافـظة نيـنوى  اخملـتلفـة وعززت تلك
الـدورات بـطـبع كـراسـة تـعـلـيـمـيـة بـهذا
اخلـــــــــصـــــــــوص  وهـي مـن اعــــــــدادي
شـروع في محافظات ـشاركة فريق ا و
نــــيــــنــــوى  والــــبــــصــــرة  وذي قـــار 

وميسان.
وعن أهـم محتويات الـكراسة التعـليمية
قـال د. الشاذلي كيولي: قسمت الكراسة

امــرأة تـعـمل عـلى حتــويل احلـلـيب الى
مــنـتــجـات مــتـعــددة  والـهــدف من تـلك
الــدورات حتــسـ تــصــنــيع مـنــتــجـات
االجـبـان وااللـبـان باالعـتـمـاد عـلى طرق
وأدوات وتــقـنـات حـديـثــة وسـتـسـتـمـر

الدورات الى نهاية هذا العام.
اوضـــحت هـــيــئـــة اســتـــثــمـــار كــربالء
تـفـاصـيل اكـبـر مشـروع حـيـواني فـيـما
حـــددت مــــوعـــد إجنـــازه. وقـــال مـــديـــر
الـكي في اسـتـثـمـار احملـافـظـة أحـمـد ا
تـــصـــريح تــابـــعـــته (الـــزمــان) امس ان
(احملــافــظـــة حــصــلت عــلى اجــازة ألهم
مـــشـــروع زراعي  –حـــيـــواني إلنـــتــاج
الــبــيض والــلــحـوم) مــؤكــداً انه (يــعـد
) واوضح ـشروع األول واألكبر محلياً ا
ـشــروع بــلـغت 35 ان (نــســبـة اجنــاز ا
ــرحــلـة األولى ــئـة بــعــد الــبـدء بــا بــا
ــرحـلــة الـثــانـيــة بـعــد مـرور وتــلـيــهـا ا
ــشــروع سـيــوفـر شــهــرين) وبـ ان (ا
اكــــثــــر من  7000االف فــــرصــــة عــــمل
ـــرحـج اجنـــازه في عـــام لـــلــــشـــبـــاب ا
 ?(2024واضاف ان (طاقته اإلنتاجية
سـتـوفر اكـثـر من ملـيـار بيـضـة سنـوياً
وعـــشــرة ماليــ دجــاجـــة لــلــذبح). في
الــسـيـاق ذاته حـرصت وزارة الـزراعـة
عـلى األنـشطـة والفـعالـيات كـافة  دعـماً
لـلـحزام األخـضر في بـغـداد. وذكر بـيان
تـلقته (الزمان) امس ان (الوزارة شددت
عــلى اسـتـمـرار األنــشـطـة والـفــعـالـيـات
ــــســــاحـــات الــــتي تــــســــهم بــــزيــــادة ا
اخلــضـــراء ووضع اخلــطط والــبــرامج
شروع األخضر حلماية الـعلمية نحو ا
نـاخـية الـبـيـئة ومـواجـهـة التـغـيـرات ا
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الـتـعلـيـميـة إلى ثالثـة أقسـام  وأطـلقـنا
ــســاعــد عــلـى الــقــسم األول : الـــدلــيل ا
لـصــنـاعـة األجـبـان الـبـيـضـاء  والـقـسم
ـساعد لـصنـاعة القـيمر الـثاني الـدليل ا
والـــقــشــوة  والــقـــسم الــثــالـث الــدلــيل

ساعد لصناعة الل ومشتقاته. ا
وأضـاف د. الـشـاذلي كـيـولي قـائال: ففي
ـسـاعـد لـصـنـاعة الـقـسم األول الـدلـيـل ا
األجـبان البيضاء تناولنا في هذا القسم
انـواع االجبان اآلتيـة وطريقة صـناعتها
 وهي: اجلـــبــنـــة الــبـــلــديـــة  وجــبـــنــة
الــعـكــاوي  وجــبـنــة احلـلــوم  وجـبــنـة
الـريكوتا أو اللورا ــو القريشة  وأخيرا
ـوزاريال أو الــظـفـيــرة. أمـا في جــبـنــة ا
ـساعد الـقسم الـثاني اخلـاص بالـدليل ا
لصناعة القيمر والقشوة فقد خصصناه
لـصناعـة وعمل القـيمر  والـقشوة  وفي
الـقـسم الـثالث تـنـاولنـا صـناعـة الـل /
الـــروبــة  والــلــبـــنــة  والــزبــدة  ودهن
احلــر والـعــيـران  والــشـنــيـنــة. وبـهـذا
تكون الكراسة التعليمية قد غطت كل ما
حتــــتـــاجه الــــنـــســــاء من مـــعــــلـــومـــات
بــخـصـوص صــنـاعـة األجــبـان وااللـبـان
ــــرشــــدات فــــضـال عــــلى ذلـك تــــكــــون ا
ـرشـدين في تلك االقـضـية والـنواحي وا
عــلى تــمــاس مــبــاشــر مــعــهن من خالل
الـــدورات واالشـــراف عــلى إنـــتـــاج تــلك
تنوعة منذ استالم احلليب الصناعات ا
بـالنسبـة جلامع احلليب مـرورا بفحصه
ــنــتـج الــذي يــرغب ومـن ثم تــصــنـــيع ا

بإنتاجه.
اجلـديــر بـالـذكـر انه  تـدريب أكـثـر من
 700امرأة ضمن خطة لتدريب ألف

وتــقـلـيل تـأثــيـر الـعـواصـف الـتـرابـيـة)
الكـات تـســتـنـفــر جـهـودهـا وبــ ان (ا
لـلـخـروج بحـلـول مـنـاسبـة في مـواجـهة
الــتـغـيــرات والـتـلـوث الــبـيـئي وتــقـلـيل

اإلنبعاثات الضارة).
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 ولــفـت الى ان (الــوزارة اكــدت دعــمــهـا
لألنشطة اخلاصة باحلزام األخضر عن
طـريق عـمـلـيـة الـتشـجـيـر الـتي تـنـفـذها
دائــرة الـغــابـات ومـكــافـحــة الـتــصـحـر
تـواصلـة للتـشجـير وزيادة بـحمالتـها ا
ــســاحــات اخلــضــراء). وشــارك وزيـر ا

الـــزراعــة مــحــمــد كـــر اخلــفــاجي في
ـسـتـدامة ـسـتـقـبل لـلـزراعـة ا مـنـتـدى ا
ي للغذاء. واوضح ـناسبـة اليوم العـا
ـنــتـدى الــبـيــان ان (اخلـفــاجي حـضــر ا
ـــســتـــقــبل ُـــقــام عـــلى ارض كـــلــيـــة ا ا
اجلـامعة حتت شـعار التـنميـة الزراعية
ستدامة - الطريق الى حتقيق الريفية ا
الـغـذاء والقـضاء عـلى الفـقر) مـبيـناً ان
(الـوزارة تـتـطـلع لـدعم الـقـطـاع الزراعي
والــفـالحــ وتــطــويـــر تــقــانــات الــري
احلـديث وتبني البـرنامج الوطني لدعم
الـبذور). واجتـهت الزراعـة الى مشروع

تـــوصــيف سالالت األغــنـــام الــعــراقــيــة
مــظـهــريـاً وســحب عـيــنـات نــسـيــجـيـة
ألغـــراض حتـــلـــيل الـــتـــنـــوع اجلـــيـــني
وحتـديد البصـمة الوراثيـة من البيئات
احلــقــيــقــيــة لــهـذه الــسـالالت. بـحــسب
الـبيان فإن (هذه الدراسـة هدفها حتديد
هــويـة األغـنــام وقـدراتــهـا اإلنـتــاجـيـة
والـتــنـاسـلـيـة وكـذلـك قـدرة مـقـاومـتـهـا
لـلظروف البيئية واألمراض) ولفت الى
ــشــروع جــاء حــسب تــوجــيــهـات ان (ا
ـــتــابـــعـــة دائـــرة الـــثــروة الـــوزيـــر و

احليوانية). 
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الــقــاهــرة (األمـة الــعــربــيـة شــعــوبًـا
وحــكـــومــات وقــوى حــيّــة من رجــال
ونـساء وأجـيال شـابة لـبذل اجلـهود
سؤولـة لتأكيد اخملـلصة والفـعّالة وا
أولـوية بـناء الـسلم الـعربي وتـعزيزه
كونه الضامن احلقيقي لسائر حقوق
اإلنـــســان ولألمن الــقـــومي الــعــربي
ـصـالـح الـعـربـية ـشـتـرك وحلـفظ ا ا
الــعـــلــيــا وتــوفـــيــر فــضــاءات أرحب
لـلتعـاون والتضـامن والتكامل وشق
الـطريق نحـو تنمـية عادلـة ومتوازنة
ومـستدامة وسلم مـجتمعي إيجابي
وصـــولًـــا إلـى الـــتـــجـــدّد احلـــضــاري
ــشـتــرك) الفـتــا الى ان (اجملــمـوعـة ا
تــدعم كل اجلـهـود الــرامـيـة إلى نـشـر
ثـقافة السالم العربي العربي وإنهاء
اخلـالفــات والـــنـــزاعــات  وتـــغـــلــيب
احلـــلــول الــدبـــلــومــاســـيــة واحلــوار
الحـتـواء هذه الـصـراعات والـنـزاعات
ـــســلــحّــة) مـــشــددا عــلى (ضــرورة ا
تـضافر جهود جميع النخب العربية
رأة والشباب والسـيما في قطاعـات ا
من أجـل إشاعة ثقافـة السلم العربي
والــــتــــصـــالـح والـــوفــــاق والـــعــــيش
ــــشــــتــــرك ووقـف دائــــرة الــــعــــنف ا
واالحـــتــراب وصـــراعـــات الــهـــويّــات
ا ـذهبـيـة واإلثنـيـة  الـطـوائفـيـة وا
ـــواطــنــة يـــكــرّس مــبـــاد الــعــدل وا
ـتكافئة واحلكم الرشيد) واستطرد ا
بــالــقــول ان (اجملــمــوعــة تـتــطــلّع في

رؤيــتــهـا وأهــدافــهــا وبـرامــجــهـا أن
تــــكـــون من بــــنـــاة الـــسـالم الـــعـــربي
واحلــفــاظ عــلــيه والــعـمـل عـلـى بـذل
ـــســـاعـي احلـــمـــيـــدة واالســـتـــبـــاق ا
الـــوقــائـي لألزمــات قـــبل حـــدوثــهــا)
مـــعـــربـــا عن (قـــلـــقه إزاء اســـتـــمــرار
الـنـزاعـات الـعـربـيـة وتـزايـد مـعـانـاة
ـدنـيـ وخـاصة الـنـسـاء واألطـفال ا
من دمـــار وتــهــجـــيــر وفــقـــر وتــشــرّد
وانــتــهـاك صــارخ لــكـرامــة اإلنــسـان
وحــــرمـــان من الــــتـــمــــتّع بـــحــــقـــوقه
األســــاســــيـــة وبــــاألمــــان والــــرخـــاء
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واعــرب عن امــلـه بــإن(حتـقـق الــقــمـة
ـــرتــقـــبـــة في اجلـــزائــر الـــعـــربــيـــة ا
طموحات األمة في إعادة بناء العمل
ـشتـرك وتـعـزيز الـتـضامن الـعـربي ا
الـــعــربـي وجتــنّب اخلـالفــات ووقف
الـــنـــزاعـــات  وفـــتـح األبـــواب أمــام
ــصــاحلــات الـــوطــنــيــة احلـــوار وا
وإنـــهــاء االنـــقـــســامـــات وجتــنـــيــد
الــطــاقــات واإلمــكـانــيــات الــعــربــيـة
إلعــــــادة األمل فـي بــــــنـــــاء الــــــسالم
ــســتــدام وتــفــعــيـل جـاد الــعــربي ا
ومـــســؤول مـــجــلس الـــســلم واألمن
الـــعــربـي لــلـــوقــايـــة من الــنـــزاعــات
وتـسويتـها عبر إعـداد استراتـيجية
لــــلــــحـــــفــــاظ عــــلى الـــــســــلم واألمن

 .( العربي

 w öJ « bL

d ô« …d «R Ë wM b « qIF «

بغداد

الفردُ في مـجتمعاتِنـا الدينية يعتـقدُ أصالةً أنّه مركزُ الـكون ونهايةُ العالَم 
أي إنّ كلَّ شيء أو عـمل رأي مـا من قِـبَلِ اآلخَـر  هـو بـالـضّـرورةِ مـؤامـرة
تُحـاكُ ضدّه  وكأنّ أنظـمة الكـون جُلُّها ال شُـغلَ لها وال شـأن  إال محاولةَ

جعلهِ يشكّ في معتقداتهِ ! .
  فالـكثيـرُ منّـا يتصـوّر أنّ ( تشارلـز داروين ) فرَضـاً استيـقظَ ذاتَ صبَاح
ؤمن يشكّكون في وبعـد أن شربَ قهوته جلس يفكّر قائالً : كيف أجعلُ ا
شؤُومة ! لكنّ األمرَ ببساطة إلهِـهم ? فاخترعَ ألجل ذلك (نظرية التطور ) ا
أنّه الحظ مجـموعةً من الظّواهر الـطبيعية وسـعى حللّ اللّغز الكامن وراءها
في نظـريةٍ حاول من خاللِها ربطَ هـذه احلقائق ببعـضِها . واألمرُ كذلك مع
وا قـانـون ( حـرّية َ سـنـُّ ـتـحـدةِ األمـريـكـيـة حـ ـؤسّـسـ لـلواليـاتِ ا اآلبـاء ا
األديـان ) وفـصلُ اجلـانِـب الـديـنيّ عن اإلنـسـانيّ  فـلم يـكُن هـدفـهُم تـفـريغُ
اإلسالم من محتواه - هذا إذا كانوا يعرفُون ما هي الديانةُ اإلسالمية من

األساس- وإنّما كان قرارُهم هذا بناءً على جتارِب احلداثةِ األوروبية .
  مُلـخّصُ احلكـايةِ أنّك لـستَ مركـزَ الكـون  والتـاريخُ ال يدورُ حولَك  وإنّ
ـا لم يسمعُوا أصالً ـؤامرات حولَك وعليك ر الذين تـعتقد أنّهم يـحيكُون ا

بوجودِك أو يفقهُوا أثرَك ! .
ـهـزومـة ثـقـافــيًّـا وفـكـريًّـا وعــسـكـريًّـا بـســببِ عـدمِ الـقـدرة عـلى َ ا   إنّ األ
مجـاراتِ احلداثة تـصنعُ من أوهامِهـا انتصـارات  ومن مبادئِـها بُطوالت 
وكـأنّـهــا مـركـز الــعـالم ووجـهــته الـفـريــدة  كم هـو ســاذج أن يـكـونَ فـرضُ
احلـجـابِ بـالـقسـوة وإقـامـةُ احلـدودِ بـالـقـوّة وجَـلـدُ نـسـاء أفـغـانـسـتان مـثالً
بــطُــولــة كم  مُــهــ أن يــحــتــفـلَ مــلــيــارُ إنــســانٍ بــنــصــرِ طــالِــبــان وفـرضِ
سـاكِ ! أمريكا صنَعت نفـسَها بالعلم والعمل دكتاتـوريّتها على األفغانِ ا
ــيـة عـلى و الـقــانـون و الــصـنـاعــة  أمـريــكـا سـقَــطت أبـراجُ الــتـجـارةِ الــعـا
ةُ أراضِيـها لكنّها عادت أكثرَ قوةً وأشدّ صلَابةً  الهز
ال تــكــونُ إلّـا من الــدّاخل  نــحنُ ال أعــداءَ لـنــا خـارجَ
حدودِنـا  فعـدوّنا الـوحيـد يسـكنُ في أفكـارِنا  ومَن
نـعــتـقــدُ أنّـهم أعــدائُـنــا بـإمــكـانِــنـا في الــواقع إذا مـا
تخلّصنا من جهلِنا أن جنعلَ منهم أقربُ أصدقائٍنا
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بغداد

سجد في منطقتنا حاالت الطالق التي    تناول خطيب ا
 أصـبحت تـشكل حـالة مخـيفـة في اجملتمع لـكثـرتهـا وما يتـرتب علـيها من آثـار سلـبية

عاجلات بعد دراسة معمقة . تزعزع األسر وتدعو 
ـسجـد قـد حـصـر مـشـكلـة الـطالق في مـحـورين األول يـعـود لـضعف  ورقم ان أمـام ا
قدس مذكرا بـقولة تعالى ان أبغض احلالل عند آلله ان والتهـاون برباط الزواج ا اإل
ـصطـفى صلى الـله علـيه وسلم تـزوجوا أثـور عن احلبـيب ا  الطالق  ?مبـينـا القـول ا
وال تطـلـقـوا فان الـطالق يـهتـز مـنه الـعرش واحملـور الـثاني الـلـجـوء الى العـنف وغـياب
التـفـاهم بـ الـزوجـ البـسط احلـاالت مـذكرا بـأن الـواعـز الـديـني كـفـيل بـشل حاالت
رأة عـلى أسرار زوجـها ـرأة بصـالة وصيـام وحافـظت ا الـطالق اذا تمـسك الرجل وا
والـتـجـمل له وأن تـسـوق له اطـيب الـكالم وبـذلك تـكـون قـد أبـعـدت شبـح الطـالق الذي
تـنـعـكس اثـارة عـلى تـمـاسك اجملـتــمع وبـنـيـتـة ان قـدوم امـام اجلـامع عـلى تـنـاول هـذه
الــظـاهـرة اإلجــتـمــاعـيـة الــتي تـتـنــفس في أروقـة احملــاكم وتـمس حــيـاة الـنــاس وتـقـلق
اسـتـقـرارهم حــالـة مـتـقـدمـة يـزكى عـلـيـهـا ونـحن نـضـيف ان الـزواج الـذي يـقـدم عـلـيه
الشـبان هدفـة تكويـن أسرة سعـيدة واجناب بـنات وبنـ يخدمـون اجملتمع ويـشاركون
في عمرانة وأن حاالت الـطالق مرجعها لهشاشة القناعة باحلياة الزوجية والتي يكون
زواج الشاب مبكـرا أرض خصبة لهذة الهشاشة فـزواج الشباب قبل عبورة العشرين
عـامـا مـثل رجل يـرتدي ثـوبـا فـضـفـاضـا يـتعـثـر به طـيـلـة يـومـة ان من أسـبـاب الطالق
ـاديــة أمـام إرتـفـاع األســعـار وانـتــشـار مـواقع الـعــجـز في سـد احــتـيـاجــات الـزواج ا
ـيزانـية الـبيـتيـة والبرود شـاركة الـزوجيـة في قرارات ا الـتواصل اإلجـتمـاعي وغيـاب ا
الـعـاطـفي من أحد الـطـرفـ وعـدم إجادة الـزوجـة احـيـانا لـطـهي الـطـعـام متـنـاسـية ان
أقرب طـريق حلـياة زوجـية سـعيـدة هي إمالء مـعدة الـرجل أن احلد من شـيوع ظـاهرة
الطالق تقع على األسـر التي يتوجب عليها إعداد الفـتاة والشاب أعدادا سليما للعش
دني ومدارس محو األمية الذهبي .. وان تـأخذ منظمات اجملتـمع ا
دورها في الـتـوعيـة ونشـر الثـقافـة الـزوجيـة وان تسـلط وسائل
االعالم األضــواء عـلى األســر الـتي قــاومت مـخــتـلف ظـروف
احلـيـاة وقـهـرت الـصـعـاب ودخـلت الـيـوبـيل الـذهـبي لـلـزواج
خـتامـا على الـزوج ان يـتـذكرا ان الـزواج النـاجح مشـاعر
مـتبادلـة وان طول عمـرهما وقـصرانة يـتوقف علـى طول فترة

زواجهما .
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عن تخطي ودائع كـشف خبيـر اقتصـادي 
ــركـزي ــصـارف احملــلـيــة لـدى الــبـنك ا ا
و وبـنسـبـة  حـاجز  40تـرلـيـون دينـار 
ـئـة مــقـارنـة مع ســنـويــة بـلـغت  36.5بــا
ــاضـي. وجــاء في بــيـــان مــديــر الـــعــام ا
ــســتــقــبل لــلــبــحــوث مــؤســســة عــراق ا
واالسـتشارات منار العبيدي في مجموعة
واتـساب تـابعـته (الزمان) امس انه (الول
صارف احمللية لدى مـرة تتجاوز ودائع ا
حيث ـركـزي حـاجز  40تـرلـيـون ديـنـار  ا
ـئـة من مـجمل تـمـثل مـا نـسـبته  22.5بـا
و سنوية بلغت مـطلوبات البنك بنسبة 

اضي) ئة مقارنة مع العام ا  36.5با
صـدرة ظلت واضـاف ان (قـيمـة الـعمـلـة ا
لتمثل 47 ضـمن حاجز  82تـرليون دينـار
ـو سـنـويـة بلـغت 9.7 ـئـة وبـنـسـبـة  بـا
ـــؤســــســـات ــــئـــة  وكــــذلك ودائـع ا بــــا
احلـكومية البالغة  21تـرليون دينار التي
ـو بلغت 420 ئـة وبنسـبة  تـمثل  12بـا
ـدة من الـعـام ـئـة مـقــارنـة مع نـفـس ا بــا

اضي ا
Èu  s %

ـصارف  واشـار الى ان (ارتـفـاع ودائع ا
ـركـزي  يـدل عـلى احملــلـيـة لـدى الـبــنك ا
ـالي بالـعراق حتـسن مـستـوى الشـمول ا
االمــر الـذي يـسـهم في زيـادة مـوجـودات
ــا يــوضح جنــاح الــبــنـــوك الــنــقــديــة 
ركـزي في ستراتيجـية الشمول سـياسة ا
صـارف الـى هذا ـالي بـوصـول ودائـع ا ا

قابل ستوى) واوضح العبيدي انه (با ا
ركزي حتى نهاية بـلغ مجمل موجودات ا
تـوزعت ـاضي  178تـرلـيـون ديـنـار  اب ا
ب اوراق مالية  بقيمة  68ترليون دينار
اليـة بقيمة 44 ومـستحقـات على وزارة ا
تـرليـون دينـار واحتـياطي الـذهب والـنقد
بــقـيــمـة  27تــرلـيـون ديــنـار وودائع لـدى
مـصــارف مـركـزيـة وخـارجـيـة بـقـيـمـة 27
فـضال عن قـروض تـمـويل تـرلـيـون ديـنـار
تـوسطـة بقـيمة 9 ـشاريع الـصغـيرة وا ا
تــرلـيــون ديـنــار) مـؤكــدا انه (والول مـرة
تـصل مـوجودات الى  180تـرلـيون ديـنار
ــرجح تـخـطي حــاجـز قـروض كــمـا من ا
ـتـوسـطة ـشـاريع الـصـغـيـرة وا تـمـويل ا
حــتى نـهـايـة الـعـام اجلـاري  12تــرلـيـون

ركزي ديـنار). على صعيد متصل  نشر ا
ـصارف أسـعـار الـفائـدة الـتي تـمـنحـهـا ا
احلـكوميـة على الودائع الـثابتـة والفائدة
ـسـتحـقـة على االئـتـمان. وقـال في بـيان ا
تـلـقـته (الزمـان) امس أن (أسـعار الـفـائدة
ــصــارف احلــكــومــيـة الــتي تــمــنــحــهـا ا
بـالديـنار  تـختلف عن تـلك التي تـمنـحها
ـصــارف اخلـاصـة وان نـسـبـة الـفـائـدة ا
ـصرف ـمـنـوحـة عـلى الودائـع الثـابـتـة  ا
الـرافدين بـالدينـار تتـراوح ما ب  4الى
ئة بينما تتراوح نسبة الفائدة  6با

عـلى االئـتـمـان القـروض مـا ب 9الى 11
ـئـة بــيـنـمــا تـراوحت نــسـبـتــهـا لـدى بــا
مـصرف الرشيـد على الودائع الـثابتة ب

ئة وعلى القروض ب 10  3.5و 6.5با
صرف ئة) الفتـا الى ان (فائدة ا و 12بـا
مـنوحـة على الودائع الـعراقي لـلتـجارة ا
ـئة الـثـابـتة تـتـراوح ب  3الى  3.75بـا
بـينـما بلـغت نسبـة الفـائدة على االئـتمان
ئة) مؤكدا ان (فائدة الودائع  10با
صـرف الصناعي نحـها ا الـثابتـة التي 
ـئـة بـينـمـا تـكون تـتـراوح ب  4و  7بـا
ــصـرف   9و12 الــفــائـدة عــلى قــروض ا
ـصرف ـئة) وتـابع ان (نـسبـة فـائدة ا بـا
ـنــحـهـا عـلى الــزراعي الـتـعــاوني الـتي 
ئـة وعلى الـودائع تـتراوح ب  4و  6بـا
ــئــة امــا نــســبــة الــقــروض  12و 14بــا
ـصـرف العـقاري ـنحـها ا الـفـائدة الـتي 
فـأنــهـا تــتـراوح بـ 3و5 عــلى الـودائـع 

ئة).  ئة وعلى قروضه  10و 13با با wzUD « Ÿ—œ Í«e
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ديالى

ما أكـثر أخـطاءَنـا وما أقل حـيلـتـنا نـحن خطّـاؤون هذا ال اخـتالف علـيه ولكن
ن تــأخــذهم الـعــزة بـاإلثم? وألن هل نـحن مــعــتـذرون عن أخــطـائــنــا أم نـحن 
اإلعتـذار ثقافة مـطلوبة وألن اإلعتـذار واجب وحق واجب على من أخطأ وحق
ي ن حتـمل اخلــطـأ أصـبح لــلـعـالـم الـيـوم يــوم خـاص يّـســمّى بـ (الـيــوم الـعـا
ن أخـطــؤوا بـحــقـهـم ألسـبـاب لـإلعـتـذار) يــقـدم فــيه الــنــــــــاس اعــتـذاراتــهم 
مخـتلفة ويحضر هنا قول كر لإلمام علي (كرم الله وجهه) جــاء فيه: ((إقبل
عذر أخـيك وإن لم يكن له عـذر التمـس له عذرا)) وثقـافـة اإلعـتذار ال تقـتصر
عـلى مـســتـوى األفــراد بل تـمـتــد لـتــصل إلى مـســتـوى احلـكــام الـذين أسـاؤوا
لبـلدانهم واحلـكومـات التي غـمطت حقـوق شعـوبها بـل وتمتـد أكثـر لتصل إلى
كـن القـول: إن ثـقـافـة اإلعـتــذار مـقـدر لـهـا أن تـكون مـسـتـوى الـدول واأل و
ثقافـة مجتمعية وأولوية تربوية وسلوكا أخالقيا راقيا وعندمـا نتحدث عن ثقافة
اإلعتـذار ال بد أن نأتي على ذكر ثقافة قـبول اإلعتذار فمثلـما هنـاك من يتجبر
وال يــقـدم االعـتــذار هـنـاك من يــتـجـبـر وال يــقـبل اإلعـتــذار وهـكـذا فــإن ثـقـافــة
ــد اجلــســور ونــعم اإلعــتــذار تــقــول: ال لــلــقــطـــيــعــة ونــعم 
لإلعــتـــراف بــالــذنـب وال إلنــكــاره وكم مـن الــعالقــات
انـهـارت بـسبـب اخلالفـــــات ثم عـادت بـوتـيرة أعـلى
وأعمـق بعـد تـقـيم االعـتـذارات وهـكـذا فـإن االعـتذار
عـمل من أجل نشر الـتسامح وحـفظ الود يصدر عن
خلق نـبيل ونفس صـافية وينـتشر ضـوعه ب الناس

سك. كانتشار ضــــوع ا
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بغداد

عيب ان تظهر لوحة التصويت وفيها خطأ باسم الرئيس ومن اخملجل اعتماد من ا
الـعـد اليـدوي ونحن في الـعـصر الـرقـمي وانفـقنـا مـليـارات على مـشـروع احلكـومة

االلكترونية...
}}}

ـركزي أول االصالح فـتح مـلفـات الـفـسـاد في الـبـنك ا
ـان وامـانــة مــجـلس الــوزراء ومــكـاتب الــرؤســاء والـبــر

ومؤسسات العدالة االنتقالية.
{ عن مجموعة واتساب
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انـتـخـبت مـجمـوعـة الـسالم الـعربي 
مـجلسًا تنفـيذيًا مؤلفًا من  11عضوًا
بـرئاسـة علي نـاصر مـحمـد  و قرّرت
تــأســيـس مــجــلــســا اســتــشــاريــا من
الـشخـصيـات ذات التـجربـة والكـفاءة
من الــهــيـئــة الـعــامــة ومن خـارجــهـا.
وقـال بـيـان تـلـقـته (الزمـان) امس انه
(فـي اجــواء ســادتــهـــا الــثــقــة واألمل
ـؤتمر ـسؤولـية الـتأم ا والـشعـور با
الــتــأســيــسي لــلـمــجــمــوعــة في مــقـر
جـامـعـة الـدول الـعـربـيـة في الـقـاهـرة

بـرعايـة وحضور أمـينـها العـام أحمد
ــؤتــمـر حــيـث افـتُــتـح ا أبــو الــغــيط 
بـكـلـمـة رئيـس اجملمـوعـة عـلي نـاصر
مــحــمـد ومــنـسـق اجملـمــوعــة سـمــيـر
احلــبـاشـنــة  بـيــنـمـا اشــاد الـســفـيـر
ــســاعـد حــســام زكي األمــ الــعــام ا
نـيـابـة ابـو جلـامـعـة الـدول الـعـربـيـة 
ـبـادرة تـأسـيس مـجـمـوعـة الـغــيط 
ـثل الــسالم الـعـربي ودعم اجلـامـعـة 
هـذا الـتـوجه اإليـجابي واسـتـعـدادها
لـــلـــتــعـــاون مـــعـــهــا) واشـــار الى ان
ــؤتـمــر تـوزّع بــ ثالث جــلـسـات (ا

 منار العبيدي

ـوصل قنـاة ري بـطـول عـشرة مـديـنـة ا
كـيـلـومـترات نـحـتت عـلى جـدرانـها 13
مـــنــحــوتـــة.وأمل بــريـــفــكـــاني أن "يــتمّ
اكــــــــتــــــــشــــــــاف أجـــــــــزاء أخــــــــرى في
ـسـتـقـبل".واكـتـشـفت هـذه اجلـداريات ا
في موقع فايدة على مراحل متعددة في
الـسـنـوات األخـيـرة من خـالل عـمـلـيات
تـنــقـيب قـامت بـهـا بــعـثـة مـشـتـركـة من
عـلماء آثار إيطالي من جامعة أوديني
ونـــظــرائــهم من مـــديــريــة آثــار وتــراث
مــحـافــظـة دهــوك في إقـلــيم كــردسـتـان
ـتـمتع بـحكم ذاتي.وتـعود اجلـداريات ا
الــتي يــبـلغ طــولـهــا مـتــرين وعـرضــهـا
خـمسة أمتـار لنهاية الـقرن الثامن قبل
ـــيالد وبـــدايــة الـــقــرن الـــســابـع قــبل ا
ـــديــر ـــيالد كـــمــا أوضح في  2021ا ا
ــشـارك لـلـبــعـثـة اإليــطـالـيـة دانــيـيـلي ا
لك مـورانـدي بـوناكـوسي.ويـعتـقـد أن ا

سـرجون الثاني أو ابنه سنحاريب هما
من أمــرا بـنــحـتـهــا.وتـمـثّـل كلّ جـداريـة
مـلكاً آشـورياً وهو يـقدّم الصالة لـآللهة
الــــســـبــــعــــة األكـــثــــر أهــــمـــيــــة عــــنـــد
ــــلك األشــــوري .وحــــكـم ا اآلشـــــوريــــ
سـرجـون الـثانـي في القـرن الـثـامن قبل
ـــيالد وأسـس عــاصـــمـــته في شـــمــال ا
الــعـراق في سـهل نـيــنـوى قـرب مـديـنـة
ـوصل.وتـعدّ حـديـقة فـايـدة واحدا من ا
خــمــســة مـواقع ســيــشــمـلــهــا مــشـروع
. وقــال احلـــديــقــة األثــريـــة مــســتـــقــبالً
بـريفـكاني لـفرانس برس "سـيكـون لهذا
ـشـروع أهمـيـة كبـيـرة للـعـراق عمـوما ا
ولــكــردسـتــان ودهـوك خــصــوصـا ألنه
ســــيــــكــــون ذا جـــذب ســــيــــاحي مــــهم

باإلضافة إلى كونه رافدا اقتصاديا".
wM  bK

واقع األثرية ويـعد العراق بلداً غنياً با
مـن شـمـاله إلـى جـنـوبـه حـيث ازدهـرت
حـــضــارات بالد مــا بــ الـــنــهــرين من
الـــســومـــريــة واألكـــاديـــة والــبـــابــلـــيــة
واألشـــــوريـــــة. وشـــــهـــــدت أرضه أولى
احلـضارات التي تعتمد اقتصاداً مبنياً
عــلى الـزراعــة مع ابـتـكــارات في مـجـال
الـري ويعـتبـر مهـد أول قانـون مكـتوب
دن.لـكن آثـار العـراق تـعرضت وأولـى ا
لـلنهب بفعل احلروب واألزمات ال سيما
بـعـد الـغـزو األمـيـركي في الـعام ?2003
ثم بعد سيطرة تنظيم الدولة االسالمية
فـي الــــعــــام .2014وبـــــعــــد عــــقــــود من
الــنـزاعـات بـدأ الـعــراق بـشـكل خـجـول
ـية بـفـتح أبـوابه أمـام الـسـيـاحـة الـعـا

رغم التهالك في بنيته التحتية.
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{ فــايـدة (الــعـراق)) ,أ ف ب) - دشّــنت
ـرحلة سـلطـات إقلـيم كردسـتان امس ا
األولـى من حديـقة أثريـة في موقـع قناة
لـلري تعود ألكثر من  2700سـنة حفرت
عـلى جدرانها منحوتات ضخمة.وتعود
ـكــتـشـفــة في مـوقـع فـايـدة إلى اآلثــار ا
ـلك اآلشـوري سـرجـون الـثـاني حـقـبـة ا
يالد) وابنه سنحاريب ( 721-705قبل ا
الـذي خلفه.ووسط اجلبال الوعرة أقيم
حــفل تـدشــ رسـمـي األحـد لــلـحــديـقـة
األثــــريـــة بـــحــــضـــور مـــحــــافظ دهـــوك
والــــســـفــــيـــر اإليــــطــــالي في الــــعـــراق
مـاوريـتـزيو غـريـغـانتي.وبـحـسب مـدير
اآلثــــار والـــتــــراث في دهـــوك بــــيـــكس
ـوقع تـقـتـصـر بـريــفـكـاني فـإن "زيـارة ا
حـــالـــيـــاً عــــلى الـــســـيـــاح األجـــانب ...
" فـقط.ويـضمّ ولــلـبـاحـثـ واخملــتـصـ
ـوقع جـنـوب دهـوك وإلى الـشـمال من ا
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من حـ الخر  يـتـجدد الـشـوق  لدي 
ـديـنـة الـعـراقـيـة او تـلك. لـزيـارة هـذه ا
اضـية زرت الديـوانية وفي السـنوات ا
ــوصل والـســلــيــمــانــيــة والــبــصـرة وا
والــنــجـف واربــيل واحلــلــة والــرمــادي
ثال وتكـريت والناصـرية. على سـبيل ا
ـدن  ال احلــصـر. وفي زيـاراتـي لـهـذه ا
ـة  احـرص عــلى تــفـعــيل عالقـات قــد
وتــأســيس عالقــات جــديــدة. واحــرص
ايـــضــاً عــلى احلــضـــور في فــعــالــيــات
مجـالسها االدبـية   ومراكـزها العـلمية
والـثقـافـيـة وجـامـعـاتهـا. نـحـو مـيـسان
العطاء ومؤخراً استيقظ الشوق لزيارة
محافظة ميـسان عامة  وزيارة مركزها
مـديـنـة الـعـمـارة خـاصـة. وبـاتـصال مع
االديـب واالعالمي والــبــاحث الــصــديق
جــمـعــة الــدراجي شــجـعــني عــلى هـذه
الـزيــارة. واقــتـرح ان تــبــدأ زيـارتي من
مـــديـــنـــة الــكـــمـــيت  كـــبـــوابـــة دخــول
لفضـاءات احملافظة: الثـقافية والـعلمية
واجلــامــعــيــة. وهــذا مــا حــدث صــبـاح
الــثالثــاء .. احلـادي عــشــر من الــشــهـر
اجلاري  كنت في الـصباح الـباكر  في
گـراج الــنـهـضــة. ومـنه اسـتــقل سـيـارة
بــاجتــاه مـديــنــة الـكــمــيت. وبــعـد اربع
ســاعـات ســلـكت فــيـهــا الـسـيــارة الـتي
تقلنا طريقـاً تضرر كثيراً من لوريات ال
تراعي احلمولة القياسية  ترجلتُ عند
تقاطع مدينة الكميت مع الشارع العام.
وبـــــعـــــدهـــــا كـــــنـتُ في ديـــــوان االديب
ـاذا سـميت الـصديـق جمـعـة الدراجي. 
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دينة الـتي اجنبت العديد من في هذه ا
. في صـدارتهم الـعـالم االثاري ـبدعـ ا
الـدكـتـور نـائل حـنـون  واالديب عـيـسى
حــسن الـــيــاســري والـــبــاحث االعالمي

جمعة الدراجي. 
وفي هذا التجوال  كنت استمع وادون
واوثق بـالصـورة. نحـو مديـنة الـعمارة
صـبـاح الـيـوم الـتـالي  االربـعـاء  كـنت
اغـادر الـكــمـيت نـحـو مـديــنـة الـعـمـارة.
مـــركــــز احملـــافـــظــــة. الدخل فـــضـــاءات
مـتــنـوعـة : جـامــعـيـة وادبـيــة وثـقـافـيـة

واجتماعية. 
وضـــمن هـــذا الــنـــشــاط دعـــاني االديب
مـحــمـد رشـيــد  حلـضـور حــفل تـوقـيع
كتابه الذي حمل عنوان:  تنمية االسرة
.. جتارب تنمية مـثمرة في بناء االسرة
والـطـفل والــبـيـئـة . وفي الــسـابـعـة من
مـساء يـوم اخلمـيس  الـثالث عـشر من
الـشهـر اجلاري وامـام حضـور نوعي 

كنت على منصة احلديث  مساهماً في
هذه االمسية بكلـمة تناولتُ فيها نشاط
االديب مـحـمـد رشـيـد  من خالل كـتـابه
والنـدوات التي تعـقد في اطار : مـؤتمر
الـقــمـة الـثــقـافي. أدار االمــسـيـة االديب

نصير الشيخ. 
وفي جتـوالي  وفي الــفـعــالـيــات الـتي
حـــضـــرتُــــهـــا  قـــمت بــــتـــوزيع بـــعض
مؤلـفاتي وكـتب الصدقائي. مـنهـا كتاب
: الــــله بـــاخلــــيـــر  تــــالـــيف الــــبـــاحث
والــصـحــفي عــادل الـعــرداوي. وكــتـاب

االهـــــوال واالحـــــوال  تـــــألـــــيف
الــدكــتـــور احــمــد عـــبــداجملــيــد.
وكـتـاب : مع اجلـواهـري قـارئاً .
. تــالـيف الـتـربـوي كـاني يـاسـ
ومن كــتـبي حـضـر كـتـاب حـوار
احلــــضــــارات  وكــــتـــاب عــــلى
ضــفـاف الـكـتـابـة واحلـيـاة. في
رحــــاب جــــامـــعــــة مــــيــــســـان.

WL∫ الكاتب في مؤتمر القمة الثقافي في ميسان

ـــنـــاســـبــة افـــتـــتــاح بــاألردن 
ــقــايــيس مــشــروعـــ إلنــتــاج ا
الـذكـيـة بـطـاقــة انـتـاجـيـة تـبـلغ
200 الـف مـــقــيـــاس ذكي و100
)  واكـد الف الـكـتروني سـنـويـاً
حــــمـــد ان (هـــذا اإلجنــــاز يـــعـــد

مـــهـــمـــاً بـــالـــتـــعــاون والـــعـــمل
ُشـترك لـبنـاء صنـاعة عـراقية ا
بتـكـنـولـوجـيـا مـتـطــورة) الفـتاً
الى ان (الـوزارة تـسـعى إلنـشاء
شاريع احلديثة بالتعاون مع ا
شـركـة شـركـات دولـيـة رصـيـنـة
لـدعم اإلنــتـاج والـتــكـنـولــوجـيـا

احلديثة). 
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وبــــحـــــثـت هــــيـــــئـــــة الــــبـــــحـث
والـتطـويـر الـصـناعـي الـتابـعة
لــــــلــــــوزارة تــــــوســــــيــع آفــــــاق
الــتــعــاون الــعــلــمـي مـع كــلــيــة
الـهـنـدســة فـي جـامـعــة بـغــداد.
وقـــال الـــبـــيـــان ان (مـــديـــر عــام
الــهـيـئـة احـمـد يـونس اجـتـمع
مع رئــــيـس قــــسم الــــهــــنــــدســـة
الـكيـمـيـائـيـة األحـيائـيـة بـكـلـية
الـــهـــنــدســـة اخلـــوارزمي عـالء
مــحـمـــد لــفــتح آفـاق الــتــعـاون
ــركــز الــعـراقي الــعـلــمي بــ ا
لـلـتـآكل واجلـامعـات الـعـراقـية
وحتـديـد آلـيـة التـعـاون الـعـلمي
بالتنـسيق مع األقسام الـبحثية
والــــــعـــــلـــــمــــــيــــــة) واوضح ان
(اجلانب ناقشا فقرات حتقيق
التعاون لزيـادة الدعم وتشجيع
شتـركة ب األنشـطة العـلميـة ا

ركز والكلية).  ا
الى ذلك جهزت الشـركة العامة
لـصنـاعـات الـنـسيـج واجلـلـود
التابعـة للوزارة كلـيَّـة الشرطـة
ُـنتـجاتـهـا اخملـتلـفة. واوضح

  wÐdF « ‰UN²Ð« ≠ œ«bGÐ

احـــتــــفـــلـت وزارة الـــصــــنـــاعـــة
ـعـادن بـإفـتـتـاح مـشـروعيـن وا
تابـعيَّن لـشركــة ديالـى الـعامـة
احدى شـركـات الوزارة إلنـتـاج
ــقـــايــيـس الــذكــيـــة بــتــعـــاون ا

سعـودي اردنـي وبريطانـي. 
وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس
ان (مــسـتــشــار الــوزارة عــمــار
عــــبــــد الـــله حــــمــــد شـــارك في
احتفالـية اقامتـها شركة ديالى
في مـنزل الـسـفيـرة البـريـطانـية

البيان ان (مصـنع الصوفية في
بغداد التابع الى الشركة جهز
بـطـانـيـات اكـريـلك حتـمل شـعار
ُـبـرم ة حــسب اإلتـفــاق ا الـكــلـيـَّ
) مبينـاً ان (عملية ب الطرفـ
التجهـيز جاءت نتيـجة للجهود
ُثمرة التي تـبذلها الشركة في ا
ــــــصــــــانع تــــــوجـــــيـه مــــــدراء ا
ــؤســـســات بــالـــتـــنــســـيق مـع ا
احلــكـــومــيـــة واألهــلـــيــة لـــســد
احــتــيـــاجــاتــهــا من مـــنــتــجــات
الـــشـــركـــة وزيـــادة مـــبـــيـــعـــات
وتـعــظـيم اإليـرادات لــلـصــنـاعـة

احمللية). 
وجـهــزت الـشــركـة مــسـتــشـفـى
ابـن ســــيـــنـــــا فـي مـــحــــافـــظــــة
ـنتـجـاتـهـا الـطـبـيـة. نـيـنــوى 
واشــار الـبـيــان الى ان (مـصـنع
ـوصل األلـبــسـة اجلـاهـزة في ا
الـــتـــابـع الى الـــشــــركـــة جـــهـــز
ـنـتـجاتـه الطـبـية ـسـتـشفى  ا
من شـراشف الــفـازلـ بــكـمـيـة
بــــلــــغت 3,090 الف قــــطــــعـــة)
ولـفت الـى ان (الـكـمـيـة انـتـجـها
معمل خياطـة برطلة التابع إلى
مــصـنع األلــبــســة اجلــاهـزة في
ــوصل). فـي ســيــاق مـــتــصل ا
افــتــتـح وزيــر الــكــهــربــاء عــادل
كـر مـحـطـة بـابل الـتـحـويـلـية

بقدرة 400 كي في. 
وذكر بيان تـلقته (الزمان) امس
ان (كــر افـــتـــتح احملـــطــة في
اطـــــار الـــــســــعـي لـــــتــــحـــــقـــــيق

اســـتــــقــــراريــــة في الــــشــــبــــكـــة
الكهربائية). 

وجـــهـــزت شـــركــــة إبـن مـــاجـــد
العامـة احدى شركات الوزارة
مـحــطـــة كــهـربـــاء الــنــجـيــبــيــة
ُـــبـــادالت احلـــراريــــة. وقــال بـــا
الـــبــيـــان ان (الــشـــركــة جـــهــزت
الـشـركـة الـعـامـة إلنـتـاج الـطـاقة
ـــنـــطـــقــة الـــكـــهـــربــائـــيـــة في ا
اجلــنــوبــيــة / مـحــطــة كــهــربـاء
الـــنـــجــــيـــبــــيـــة في الــــبـــصـــرة
ُــبــادالت عـدد 2 ضــمن الــعـدد
( ــتــفـق عــلــيه بــ اجلــهــتــ ا
ونــوه الى ان (هــذا الــعـقــد جـاء
كخطـوة داعمة من الشـركة لسد
حـاجة قـطـاع الكـهـرباء وخـدمة

الطاقة). 
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من جـــهـــتـــهـــا بـــحـــثـت شـــركـــة
الــــزوراء الـــعـــامــــة الـــتـــابـــعــة
لـلـوزارة جتـهـيــز مـنـفــذ عـرعــر
احلـدودي بـالطاقــة الكهـربائيـة
بإسـتخــدام الطـاقـة الـشمـسيـة.
وبــحـسب الـبــيـان فـإن (الـزوراء
نـــــاقـــــشت امـــــكــــــــــانـــــيـــــة حل
ـــعــوقــات اخلــاصـــة بــتــولــيــد ا
نفـذ بإسـتخدام الكـهربـاء في ا
الــطــاقــة الــشـمــســيــة وحتــديـد
اإلجــراءات الالزمــة والــســعــات
ـطلـوبة بالـتعـاون مع هيـئتي ا
ــــنـــــافــــذ احلــــدوديــــة احلج وا
ــــنــــفــــذ واحلــــجّــــاج خلــــدمــــة ا

عتمرين).  ا
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ـركزيـة فـي جـامـعة ـكـتـبـة ا وقـصـدتُ ا
ــكــتـبي. مــيــسـان. والــتـقــيتُ كــادرهـا ا
وعــــمـــادة ومــــكــــتــــبـــة كــــلــــيـــة االدارة

واالقتصاد. 
وفي هذه الزيارة لـصرح جامعي  كنت
اهدي بـعض مؤلـفاتي وبـعض مـؤلفات
اصـدقائي. كـنت اسـتمع وادون واوثق.
وقـائع كـثـيرة تـخـللـت زيارتي حملـافـظة
مــيـسـان. وعــدت بـحـصــيـلـة اعــتـز بـهـا
وبـــاطـــرافـــهـــا. وجــريـــدة الـــزمـــان هي
الـبـوابـة الـتي ادلف مـن خاللـهـا لـلـقراء

. تابع ا
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ـديح ــكن الـتــعـبــيـر عــنـهــا بـكــلـمــات ا ـرشح) ال  نـزاهــة الـوزيــر (أو ا
ـكن الـتـعــرف عـلـيـهـا من واجملـامـلـة والـتــسـويق الن نـزاهـة الـشــخص 
ـهني والـوظيفي واالجـتماعي فـهو مـدونة ماديـة توثق االحداث تاريخه ا
ـواقف والـقـرارات والسـلـوكـيات والـتـعـامالت ومـدونة مـعـنـوية هـام وا وا
ــهـارات والـقـيم والــقـنـاعـات والــعالقـات واألخالقـيـات تـوثق الـقـدرات وا
راجعـ واجملتمع ـوظفـ وا لترسم صـورة حسنـة أو سيـئة في اذهان ا

قياس احلقيقي لنظافة يد الوزير. وهي ا
ـدى أهـلـية الـوزيـر ونـزاهـته فـيجب ان ـوضوعـي والعـلـمي  أما الـتـقـيـيم ا
عـنوية وتـقييم ـادية وا دونة ا ا حتـويه ا تكون وفق قـياس دقيق وشـفاف 
رشح) وقـدرته عـلى القـيادة أكثـر دقة إلصـدار قـرار بنـزاهة الـوزيـر (أو ا
ـتـخـصـصـ وقادة واتـخاذ الـقـرار وهـذا مـا يـجب ان يـعـتـمده الـنـخب وا

اجملتـمع عـند الـتـاييـد أو الـتأكـيـد على نـزاهـة وزير (أو
مــرشح) أو أي مـــســؤول الن هــذا الــتـــصــريح هــو
ثـابة االعـتـراف بصالحـيـة الشـخص لـلمـنصب
همة الن وهذا أخطر من اخـفاق الوزيـر في اداء ا
أثره سـلـبي عـلى اجملتـمع يـؤدي إلى فـقدان الـثـقة

شهد. بالنخب واإلحباط نتيجة تكرار ا
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اذا كانت الـفصاحـة اليـوم تشـكو من الـغربة والـوحشـة لقـلة الـفرسان من
الفصحاء والبلغـاء  فانّ التاريخ يسرد العديـد من األمثلة والشواهد على

ان األمر لم يكن كذلك في العهود السالفة .
وقـد احتـفظ الـتـاريخ بـسـجل حـافل ألحـد اولـئك الـفـصـحـاء الـكـبـار الذين

شاهير مع انه كان أميّا ..!! شاع ذكرهم في اخلطباء الالمع ا
-2-

قالوا :
انه خـرج مع ابن االشـعث عـلى احلـجـاج وكـان ذلك سـبـبـا لـقـتـله عـلى يـد

السفاح الشهير احلجاج بن يوسف الثقفي .
-3-
قال ابن األثير في الكامل سنة 84 هـ :

قَـتَلَ احلــجـاجُ ايــوبَ بن الــقِـرّيــة  وكـان مع ابـن االشـعث فــلـمــا هُـزم ابن
األشعث التحقَ بحوشب بن يزيد عامل احلجـاج على الكوفة فاستحضره

احلجاج فقال له :
اقلني عثرتي

واسقي رِيقي 
فانه ليس جواد االّ له كـبوه وال شجاع اال له هـبوه وال صارم االّ له بنوه

فقال له احلجاج :
كال  والله ألوردنك جهنم .
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ورووا انّ حواراً جرى بينه وب احلجاج قبل قتله حيث قال له احلجاج :

العرب تزعم أنّ لكل شيء آفةً 
قال : صدقت 

قال :
فما آفة احللم ?

قال :
الغضب .

قال : 
فما آفة العقل ?

قال :
العُجب .

قال : فما آفة العِلم ?
قال :

النسيان .
قال 

فما آفة السخاء ?
ن عند البالء . قال : ا
قال : فما آفة الكرام ?

قال :
مجاورة اللئام 

قال : 
فما آفة الشجاعة ?

قال : 
البغي .
قال : 

فما آفة العبادة ?
قال : الفترة .

قال : 
فما آفة الذهن ? 

قال :
حديث النفس .

قال :
فما آفة اللسان ?

قال :
الكذب .

ال ? قال : فما آفة ا
قال : سوء التدبير .

قال : فما آفة الكامل من الرجال ?
قال : العدم 

قال : فما آفة احلجاج بن يوسف  
قال :

اصلح الله االمير 
ال آفةَ لِمَنْ كَرمُ حسبُه 

وطاب نَسَبُه 
وزكا فرعه 

قال :
امتألتَ شقاقا 
وأظهرتَ نِفافا 
اضربوا عُنَقَه .
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ـوهوب واالسـتهـتار بدمـائهم داء قد واالستهـانة بـالنابـه والبـارع ا

جديد .
ستقلون اليوم على يد عباقرة احملاصصة هو فصل جديد من وما يلقاه ا
تلك الـعـمـليـة الـبـشعـة الـتي تـمارس  – وبكل قـسـوة وضـراوة - ضد مَنْ
مـسكة بـزمام الـسلطـة ويكون يرفض االنتـساب الى اجلـهات السـياسـية ا

ارساتها البغيضة . جزءً منها يشارك في عمليات فسادها و
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نـعم إنّ أمـيّــا ال يُـحـسن الـقــراءة والـكـتـابـة قــد يـفـوق بـفـصــاحـته وبالغـته
ن أجـهـدوا أنـفـسـهم في ـعـمـقـة  أصـحـاب الـدراسات ا

اتقان علوم اللغة واألدب  
ـراحل ـوهـبـة تـتـخـطى بـأصـحـابـهـا كل ا ذلك أنّ ا
علومة  وتقفزُ بهم الى القمم العالية  الدراسية ا
ولكـنـهم يُـحـســـــدون ويُحـاربـون فـتـحـرم األمة من

صيبة . ابداعاتهم  . وهنا تكمن ا

مــديـنـة الـكـمـيت ? وفي اجلـواب نـقـول:
نسبة للشاعر الكميت بن زيد االسدي 
صاحب ديوان الـهاشمـيات. ومن اشهر
شـعراء الـعصـر االمـوي. وعلى مـشارف
ـديـنـة تـعـلـو قـبـة حتـتضـن مـرقـد هذا ا
الــشـاعــر. وبـصــحـبــة وداللـة الــصـديق
جـمـعة الـدراجي  ومع الـضيـاء االخـير
ـــاضي تــوجــهــنــا مـن يــوم الــثالثــاء ا
لــزيــارة مــرقــد هــذا الـشــاعــر. ووثــقــنـا
زيارتـنا بالصـور. ليالً.. كـان لنا جتوال
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سار الرقمي العراقي قرر مجلس ا
ومـنـصــة الـتـواصل الــرقـمي مـنح
أحمد عبد اجمليد القامة اإلعالمية
عـروفـة رئـيس حتـرير ـهـنـيـة ا وا
سار جريدة (الزمان) وشخصـية ا
الـــرقـــمي الـــعــراقـي لــلـــعــام 2022
“الــوســام الــعـــراقي لــلـــمــحــتــوى
الـــرقـــمـي الـــوطـــني 2022 والـــذي
ـنح لــلـشــخـصــيـات الــتي قـدمت
مــضـــامـــ رقــمـــيــة وطـــنـــيــة في
مـحــوري تـعــزيـز االعــتـدال ونــشـر
مـــفـــاهــيـم الـــســلـم األهـــلي أثـــنــاء
األزمــــات ومــــحــــور الـــتــــنــــمــــيـــة
ــســتـــدامــة وتـــشــجــيـع االنــتــاج ا

الوطني.
ـــســار الـــرقــمي وأعـــلن مـــجــلس ا
ــنــتــدى الــعــراقي اطالق اعــمــال ا
الـوطنـي الثـاني لـلتـواصل الـرقمي
ـــقــبـل والــذي في كـــانـــون األول ا
سـيــشـهـد تــكـر احلـاصــلـ عـلى
الوسام العراقي لـلمحتوى الرقمي
الــــــــــوطــــــــــني 2022 واإلعـالن عن
الــفــائــزين بـــاجلــائــزة الــعــراقــيــة
لإلبــداع الــرقــمي 2023 والــوسـام
الـعـراقي لـلـتـواصل الـرقـمي 2023
ـؤثرة في لـعـدد من الشـخـصيـات ا
اجملــــال الـــرقـــمـي واقـــرار بـــرامج
قبل.ويـقدم اجمللس سـار للعـام ا ا

هارات مشروع عراق  18لتـنميـة ا
الــرقـــمــيــة احملــلــيــة عــلى هــامش
أعــمـال “مــؤتـمــر ســمــارت بــغـداد
الـدولي الـثـاني الـذي يـقـيـمه فـريق
ـركز “سمـارت بـغداد ”في مـبـنى ا
الثـقافي جلامـعة كـلكامش بـرعاية
هـــيـــئـــة االعالم واالتـــصـــاالت في
الثاني والعشرين من تشرين األول

اجلاري.
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وأقـر اجمللس تـسمـية عـبد العـظيم
مــحــمـد الــصــالح عــضــو مــجـلس
مــــــــفـــــــوضـي هــــــــيـــــــئــــــــة اإلعالم
واالتــــصـــاالت مــــســــؤول قــــطـــاع
ـعلومات “شخصية تكنـولوجيا ا
ــســار الــرقــمي الــعــراقـي لــلــعـام ا
2023  للدور الـكبير الـذي يضطلع
ــجــال تـنــظــيم االســتــخـدام فــيه 
اإللـكــتـروني عـلى مـسـتـوى الـبالد
وحتــقـــيق مــتـــطــلـــبــات الـــتــحــوّل
ــســتــجـدات الــرقــمي ومــواكــبــة ا

التطور التكنولوجي.
ـسـار صـفد وقـال رئـيس مـجـلـس ا
الـشمـري  ان االسـتعـدادات جتري
ـنــتـدى الـوطـني الـثـاني إلطالق “ا
لـلـتــواصل الـرقــمي بـالــتـعـاون مع
عــدد من الــشـركــاء بــعـد الــنــجـاح
ـنتدى الكـبير الـذي كان قـد حققه ا
الــوطـني األول لــلـتـواصـل الـرقـمي

2022 بوصـفه أكبر فـعاليـة عراقية
تـهـتم بـالـشـأن الـرقـمي احملـلي في
مــســـعى بــلــوغ الــتــحــوّل الــرقــمي
ــنــظم في الــعــراقي احلــقــيــقي وا
اجملاالت احليويـة كلها بـالتنسيق
مع مـــجـــلس مـــفـــوضـي الـــهـــيـــئــة
ــيــة واإلعالمــيـة والــنــخب األكــاد
والثقـافية في 2023/1/11 بنادي
الــصـديــد الــعــراقي حتـت اشـراف
شركـة التـوفيـر للتـدريب والتـطوير
اإللــكـتــروني. فــيــمـا عــقــد اجملـلس
تفاهمات مع رئاسـة جامعة جيهان
ـنـتدى األول في أربـيل لـتـنـظـيم “ا
لـلــتـواصل الـرقـمي في كـردسـتـان”
نــهــايــة الــعــام اجلــاري يــتــضــمن
مجمـوعة من الفـعاليـات التي تهتم
بـتـنـظـيم آلـيـات الـتـواصل الـرقمي
وحتــتـوى عــلـى عـدد مـن اجلــوائـز
الـتي تـخــتص بـصـنــاعـة احملـتـوى
الــــرقـــمي فـي األقـــلـــيـم فـــضالً عن

مجموعة من الورش والندوات.
إلـى ذلك قـــدّم الـــشـــمـــري تـــهـــاني
وتـــبـــريـــكـــات اجملـــلس ومـــنـــصـــة
الـتـواصل الـرقـمي إلى أمـل صـقر
مديرة مـؤسسة لـلتدريب اإلعالمي
ا) النـطالقـة منـصـتهـا الـرقمـيـة (
التي تـمثل جهـودها إضافـة نوعية
واعية في نشر الـوعي باالستخدام
الـــرقـــمـي الـــرشـــيــــد في مـــجـــاالت

ـــــهــــارات اإلعـالم وتـــــنـــــمـــــيـــــة ا
اإللكترونية للـصحافي العراقي

بشكل فاعل.
وكشـفت صقر عـن اطالق منصـتها
الــتــدريــبـــيــة وقــالت في إعالنــهــا
الـــرســمي: “نــحن مـــجــمـــوعــة من
اإلعالمــيـ احملــلــيـ والــدولــيـ
احملـتـرفــ يـسـعـدنــا أن نـعـلن عن
االنـطالق الـرسـمـي لـلمـنـصـة الـتي

تمـثل خالصة أهـداف مجـموعة من
ـــدربـــ اخملــتـــصـــ في مـــجــال ا
اإلعالم في دول مــــخــــتــــلــــفــــة من

العراق ومصر ولندن وأمريكا….”
وتــشـدد عــلى ان (بــعــضـهم تــمــتـد
خبرته الى بداية تسـعينيات القرن
ـاضي وبعـضهم شـباب يـعمـلون ا
في مـجال الـتـدريب منـذ عام 2003
ــنــصـة جــزءاً من بــرنـامج وتــعـد ا

ـــا لـــلـــتـــدريب عـــمل مــــؤســـســـة 
اإلعالمي التي تـأسست عام 2018
وهي مـؤسـسـة مـجـازة رسـمـيـا من
مـجــلس الـوزراء الـعـراقي  –دائرة
نظمات غيراحلكومية ويعد أهم ا
اهــدافــنــا (صــنــدوق الــدعم) الــذي
يـــــشــــمـل كــــافـــــة جــــوانـب الــــدعم
والـتــمــكــ اخملــتــلــفــة لــلـمـالكـات

اإلعالمية ومؤسساتها).
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كــان يــوم ســبت عــادي جــدا.قـررت ان اتــســكع وحــيــدا بــعــد ايـام مـن احلـبس
ـنزلي.اخـتـرت الـسبت النـه يوم عـطـلة,هـذا يـعني ان الـزحـام قـليل,وافـضل من ا
بـقـيـة االيـام الـصـاخـبـة.قـبل خـروجـي ذكـرني ابـني بـشـراء كـتـاب قـواعـد الـلـغـة
تـنبي فـوجئت العـربيـة للـصف اخلامس النـه في حاجـة اليه.وهـناك في شـارع ا
درسية بضجة كبيرة وزحام كبير لم تشهد ايام اجلمع مثله.وكان باعة الكتب ا
جـموعة من بـاعة هذه الكـتب على طول شهـد.دوائر من النـاس حتيط  ابطـال ا
تـنـبي.مـنـظـر غـيـر مـفـهوم,او القل مـنـظر عـبـثي جـدا.وحـ تـكلـمت مع شـارع ا
البـائع الـذي كـان ال يركـز جـيـدا بـسبب الـطـلـبـات من حوله,اعـطـاني نـسـخة من

طلوب.قلت له كم سعر كتاب القواعد هذا قال: 5االف دينار. الكتاب ا
بلغ,وانسحبت مثل لص النني خشيت ان اضيع نصف ساعة او اكثر اعطيته ا
ـدرسـية.وتـسـاءلت اية جتـارة هـذه?وكيف لـلـخروج من مـتـاهة لـعـبة بـيع الـكتب ا
ـكن الـسـمــاح لـهـذا االمـر ان يـحـدث,ومـا ذنب الـعــوائل الـفـقــيـرة.لـكن سـؤال

االسئلة هو:ما الذي يحصل.
ــدرسـيــة بــحـيـث تـكــون هــنــاك مـواقع اخـشـى ان تـتــطــور قــصـة بــيع الــكــتب ا
نازل عن طـريق الدلفري.وهذا بكل تاكيد امر سهل متـخصصة اليصالها الى ا
بـالـنـسـبـة لـلـعـوائل ان كـان مـبـلغ الـتـوصـيل مـلـغى او قـلـيل.واظن ان الـشـخص
ا سـتكون درسـية بـتكـلفـة ر سؤول عـن العائـلة سـيفـضل ان تصـله الكـتب ا ا
ــتـنـبي,ومـشــاهـدة روتـ بـيع اقل من ذهــابه الى شـارع ا
الكـتب بـهذا الـشكل في كل سـنة.وهـو ما يـسبب الي
انسـان صداعا مزعجا اذ ال يعقل ان تمشي االمور

بهذه الطريقة.
ـدرسـية اذن لـنـسـهل االمـر,ولـيـكن دلـفـري الـكـتب ا

حال مريحا.
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فمنهم قبلة  واطن  ب مؤيد ومعـارض لطريقة تشكيل الـوزارة ا تبايـنت آراء ا
كـونات بالـتشكيـلة الوزارية من رأى أن سالمة الـبالد تكمن في إشـراك جميع ا
وآخـر رأى أن الـعـودة إلى "شـراك" الـتـوافق حـفـاظـاً عــلى الـتـمـاسك الـوطـنـي ! 
واحملاصـصة السياسية أو ما يـصطلح عليه دستوريـا "التوازن " ! سيعيدنا إلى
ـربع األول ولن نـتـمـكن من حتـريك قـانـون واحـد يخـدم مـصـالح الـشـعب وب ا
ـشكـلة الـتي رافقت ـتـعاكـس يـبرز رأي مـغـاير لـهمـا تمـاما يـرى أن ا الـرأي ا
تشـكيل احلـكومـات الـسابـقة تـكمن في "وهـن" القـانون اإلنـتخـابي "األس " الذي
ما جـعل الوصول ـقاعـد  نهج ومـتقـاربة في ا أفرز قوى سـياسـية مـتبـاينـة في ا
إلى الكتـلة النـيابية األكـبر مهـمة غاية في الـصعوبـة تتطلب تـقد تنـازالت كبيرة
ـكـونـات على ـصـالح  الـبالد وتـسمـح بتـمـادي بـعض ا وغـيـر مـبررة  سـتـضـر 
بدأ "التوازن" الذي نحسبه "السوط" الذي ضرب حقـوق مكونات أخرى حتقيقا 
واليوم تـلوح فـيه قوى كانت تـرى في وحدة الـعراق أمرا به أبدا ظـهر احلقـيقـة  
و االنفصال وأن من حقها تقرير مصيرها !  "سيئـا" يضر بصاحلها التوسعية 

عن الوطن الذي لم يعطها حقوقها الدستورية على حد زعمها .
الذي  السـبـاق "السـيـاسي" احملـموم الـذي تـدور رحـاه في األروقة والـكـوالـيس 
جتريه الـقوى الـفائـزة اليـوم يشـير كـمـا هو مـاثل إلى وجود إرادتـ سيـاسيـت
ـشـروع" وشـتـان بـ تـبـحث كل واحـدة مـنـهـمــا عن تـنـصـيب "الـرمـز " ولـيس "ا
ـعـنى "تنـصل" هاتـ القـوت عن مـشروع صـناعـة الدولـة وتطـلعـها ـسعـي  ا
ما يـعـني ضيـاع دورة وزاريـة ب لوصـول الـرمز و طـاقـمه احلـزبي إلى احلكـم 
ؤشرات تدل بوضوح أن سيما أن ا مد وجـزر وجتاذب ومصالح ونفوذ وهيمنة 
مـا يعني والدة اإلنتخـابات األخـيرة حـملت طابـعا "مـناطقـيا" وبـعدا "بـراغماتـيا" 
مشوهة لشكل الوزارة وسنلحظ جتاذبا مفزعا وأرادات متباينة وأداءا ضعيفا. 
ـتسابقة أن الشعب  لم يخرج  ليرى هل تدرك هـذه  القوى السياسية اجلديدة ا
غـزى من وراء اخلـروج واالنتـخاب بل ا مشـهـدا من مشـاهد صـراع الـنفـوذ ?? 
هو رؤيـة مشروع الدولة عمليـا ليحصل كل ذي حق على حقه في العيش واألمن
ـجـرد إغالق ـواطن ورق إقــتـراع  ً تــنـتـهـي صالحـيـتـه  والـرفـاه ولــيس لـيــبق ا
دنـية الصاعدة مضاعـفة "الكفاح السياسي"  و عول على القوى ا الصـناديق. ا
توخى منها السـعي إلى  كبح جماح "الطمع السـياسي" و "بوليميا الـقادة "  وا
حتقـق عمـلـيـا تـمـثـيـلـهـا إلرادة الـشعـب وتشـكل قـوة جـمـاهـيـريـة مـخـتـزلـة حتقق
وتـعــيـد لـلـفـرد الــعـراقي عـافـيـته ـشـ  وتـنــهي صـراع اإلرادات ا الـطـمـوحـات 
وكـرامـته وحـقه في احلـريـة والـعـيش   ولـتـكن قـوة نـيـابـية
وبـارقة أمل ضاغـطـة "متـمـردة" على الـفـساد الـسيـاسي 
صانـعة للتجـدد السياسي ومـنبرا للمـشردين واجلائع
الذيـن ملؤا  اإلرجاء جراء تمدد "الـفساد السياسي" في

أطهر بقعة على وجه األرض (العراق )
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كلف جتري خلـف الكواليس وامام االنظـار مباحثات مكـوكية لتشكـيل حكومة ا
محمد شياع السوداني

وانقسـمنا كعادتنا ب مسـتبشر خيرا واخر يعلم يـقينا انها لم ولن تختلف عن
سابقاتها.

ولكن السوداني حدثنا عن حكومة االجناز?!?
ـباركـة والـتفـاؤل رغم ان جـمـيع احلكـومـات التي لـذلك ارتـفعـت لديـنـا سقـوف ا

رير. سبقتها حملت شعارات رنانة لكن احالمنا سقطت مع واقعها ا
من حال الى حـال تقلب بنا الزمن وعلى قرابة الـعشرين عاما ب قهر لالنسان
وظـلم لـلبـشـريـة وسرقـات لـتـاريخ العـراق بـحـاضـره ومسـتـقـبله حتت مـسـمـيات
حكومة اسالمية واخرى تشرينية وكل ما سبق كان حكومة اشخاص ال دولة .
يدور حـديث طويل ب االروقة ان السوداني سيـختلف عن سابقيه ولن يرضى

غير العيش الكر لعراقنا
وانه سيجعل سيفه حادا امام الفاسدين وحصانه مسرعا في مالحقة الهارب

باموالنا
وكابينته لن تشمل سوى بناة االرض والوطن

ـثل هـذا الـكالم يـأتي صـوت نـشـاز من جـانب اخـر وبـيـنـمـا نـتـنـفس الـصـعـداء 
يتـحدث عن وجوه كاحلـة اسفرت في طغـيان فسـادها حد النـخاع ستطل عـلينا
ـا يعـود بذاكرتـنا الى عـهد حـكومـة االشخاص بـاركة  مجـددا في حكومـتنـا ا

والتي طبعت في ذاكرتنا بختمها االبدي .
واعـود هـنــا بـادراجي واضـرب بـعـرض احلـائط  حـديث حـكـومـة االجنـاز واقف
كثـيرا عند تهديدات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وحتذيراته من حكومة
فسدين الفـاسدين يقينا اعلم ان اية شخصية نزيهة وان وطأت اقدامها دائرة ا
غادرة  حـيث ان عالقاتـها سـتبنى ـها وحـينهـا يتـعذر علـيهـا ا ستنـزلق الى عا
ـغـا .اخملاوف والـقـلق يسـاورنـا ونحن ـشاركـة والـتقـاسم في ا على اسـاس ا
نتـرقب احلكومـة التي تأخـرت عليـنا الكثـر من عام والتي سـتكون
حـكــومــة الـفــرصــة االخـيــرة واخلــشــيـة كل اخلــشــيـة ان
نــصـــطــدم بـــواقع حــال فـــرضــتـه مــحــاصـــصــة الـــكــتل
ة واالحزاب وحـيـنهـا سـتكـون ايـة محـاولـة لالنقـاذ عـد
اجلدوي فـالدولة الـتي ال تضـمن العيش الـكر البنـائها

ال تستحق البقاء.
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ناقصة تعـلن شركة الفاو الهندسيـة العامة إحدى تشكيالت وزارة األعـمار واإلسكان والبلديات واألشـغال العامة عن إعالن ا
شروع ماء جديدة الشط في محافظة ديالى ) وللحصول رقـمة (٢٠٢٢/٩) اخلاصة (بتجهيز انابيب الدكتايل مع ملحقـاتها  ا
ناقصـة والشروط اخلاصة بها مـراجعة مقر الشـركة (قسم الشؤون القانـونية ) الكائن في منـطقة التاجيات على مـستندات ا
قاول مقابل معهد النـفط العربي لقاء مبلغ قـدره (١٫٠٠٠٫٠٠٠) مليون دينار غيـر قابل للرد وعلى الراغبـ من الشركات وا

ـقاولـ أوهويـة غرفـة جتارة (درجة / صـنفـ من الـدرجـة ( اولى) تـقد هـوية تـصنـيف الشـركات وا ذوي االخـتصـاص وا
ـفوض لـلمـكتب أو ـدير ا ـناقـصة وجـلب كتـاب تخـويل موقـع من قبل ا ـفعـول- نسـخه أصلـية) عـنـد شراء ا أولى )(سـارية ا
نـاقـصة الـشـركة الـتي تـروم شراء الـعـطاء مع مـراعـاة إيداع عـطـاءاتـهم داخل ظرف مـغـلق ومخـتـوم يكـتب عـلـيه اسم ورقم ا
وموعـد غلقها واسم صاحـب العطاء( الشركـة ) ويحتوي بداخـله على ثالث ظروف منفصـلة ومختومـة ويتضمن األول جميع
طلوبة ويتضمن الظرف الثاني العرض الفني ويتضمن الظرف الثالث على العرض التجاري مع صك مصدق ستمسكات ا ا
دة(ثالثـة أشهر) من ـبلغ (١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مـائة مـليـون دينار عـراقي أو خطـاب ضمـان نافـذ  ( بـقيـمة الـتأمـينـات األولية ) 
ـستـفـيدة مع تـقـد احلسـابات ـاثـلة مـؤيـده من اجلهـات ا تاريـخ الغـلق ووصل الـشراء مع تـقـد ما يـثبـت تنـفيـذ أعـمال 
اخلتـاميـة مصـادق عـليـها من قـبل مـحاسب قـانوني آلخـر سـنتـ ويودع في صـنـدوق العـطاءات في مـقـر الشـركة الـكائن في
طلوبة ستوفي للمسـتمسكات القانـونية ا الـتاجي علماً أن الشـركة غير ملزمة بـقبول أوطا العطاءات وإهـمال العطاء غيـر ا
ناقـصة في حـالة وجود عـذر مشروع ـناقصـ ويتم اعتـماد الـوكالة اخلـاصة بـا وعـدم قبول الـوكاالت الـعامة الـصادرة من ا
وافـق ٢٠٢٢/١١/٢٠ الساعة الثانـية عشر ظهرا وفي مصدق أصولـيـا وسيكون آخـر موعد لتقد الـعطاءات يـوم ( األحد ) ا
ناقصة أجور نشر اإلعالن حالة مصادفة يوم الغلق عطلـة رسمية يكون الغلق في اليوم الذي يليه ويـتحمل من ترسو عليه ا
ـكن االطالع على مـوقع الشـركة االلـكتـروني على االنـترنـيت وحـسب ما مـدرج في أدناه عـلمـا أن مبـلغ الكـلفـة التـخمـينـية و

للمناقصة أعاله يكـون (١٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) عشرة مليار دينار عراقي ال غيرها.
... مـع التقديـر.
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فــــــــــــقــــــــــــد الـــــــــــوصـل
ـــــــــــــــــــرقم ٦٧٥٣٠٥ ا
في ٢٠٢٢/٩/٨ الـصادر
من مــــديــــريه بــــلــــديــــة
ـواطن الـعـمـارة بـأسم ا
سعدون جـاسم منصور
بـلغ قدره ٣٠٠٠٠٠٠ و
ثـالثه ماليـ ديـنـار عن
قــــيــــمـــــة تــــأمــــيــــنــــات
حـــــــانــــــــــــــوت رقم ٦١
سـوق الـصاغـة جزء من
الـــعــقــار ١٦/الــقــادريــة
فـعــلى من يــعـثــر عــلـيه
تـــســـلـــيــــمه إلى جـــهـــة

اإلصدار
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تعـلن الـشـركة الـعـامة لـصـناعـات الـنسـيج واجلـلـود (مصـنع االلـبسـة اجلـاهزة في
ـعـمل االلـبـسة ـنـصـور ) عن مـنـاقـصـة عـامة النـشـاء مـخـازن عـدد / ٢  ـوصل / ا ا
وازنـة االستـثـماريـة لعـام ٢٠٢٢ وحـسب التـعـليـمات ـوصل ضمـن ا اجلـاهزة في ا

ناقصة. ستندات ا طلوبة  والشروط ا
ـصـنع اعـاله لـلـحـصــول عـلى وثـائق ـشـاركـة مــراجـعـة مــقـر ا فـعـلى الــراغـبـ بــا
ـناقصـة لقاء مـبلغ قدره (٣٠٠٠٠٠ فـقط ثالثمـائة الف دينـار عراقي ال غيـرها) غير ا
قـابـلـة لـلـرد عـلى أن تـقـدم الــعـروض داخل (٣) ظـروف مـغـلـقـة ومـخـتـومـة (فـني -
جتاري- مسـتمسكات) مرفـقة معها التـأمينات األولية (٢ %) والبالغة (٧٨٢٠٠٠٠)
ائـة وعشرون الف ديـنار عراقي ) من قـيمة الكـلفة الـتخمـينية سبـعة مالي وثـما

والبالغة (٣٩١٠٠٠٠٠٠) (ثالثمائة وواحد وتسعون مليون دينار عراقي)
ـوجب صك مـصـدق او خـطـاب ضـمـان او سـفـتـجـة من مـصـرف عـراقـي مـعـتـمد 
وصل /حي وتـودع في صندوق الـعطـاءات في (مقر مـصنع االلبـسة اجلـاهزة في ا
ـوعـد أقـصـاه نـهـايـة الـدوام الـرسـمي لـيـوم االحد ـنـصـور / الـطـابق األرضي )  ا

صادف ٢٠٢٢/١١/٦ . ا

ذكور يكون الغلق في وفي حـالة مصادفة عطلة رسمية او حـظر جتوال في اليوم ا
اليوم الذي يليه

مع مراعاة النقاط التالية: 
صنع أعاله. - تقدم العروض في مقر ا

- سيتم اهمال أي عرض مقدم بالبريد االلكتروني.
ـسـتـوفـية - سيـتم اهـمـال الـعـروض التي ال حتـتـوي عـلى تـأمـينـات أولـيـة وغـير ا

للشروط العامة.
- سيتم اهمال العروض التي ال حتتوي على وصل الشراء. 

ناقصة أجور نشر اإلعالن. -يتحمل من ترسو عليه ا
- الشركة غير ملزم بقبول اوطا العطاءات.

ناقـصة احلضور في الـعنوان اعاله لعـقد مؤتمر شاركـ با ـكن لكل ا مالحظة : 
صادف ٢٠٢٢/١٠/٣٠ . ناقصة يوم االحد ا لإلجابة عن االستفسارات حول ا
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رقمة نـاقصة ا على مقـدمي العطاءات تقد نـسخ اضافية طبق االصل عدد  2من الـعطاء اخلاص با
ت3 / 2022

فـلـتر سـعة  3500م في مـصفى ـاء ا (QR-01/2022/5590) مـشـروع تصـمـيم وجتهـيـز وتنـفـيذ خـزان ا
البصرة ) اعاله اضافة الى العطاء االصلي على ان تكون جميع النسخ (مختومه بختم حي من مقدم
العطـاء)  توضع الـنسخ االصلـية في (غالف مـنفـصل ) وتؤشر بـعبـارة (نسخـة اصلـية) وتوضع كل
نسـخـة من الـنـسخ االضـافـيـة في غالف مـنـفـصل ويـتم تـاشـير كـل مغـلف بـعـبـارة (نـسـخـة أضـافـية)

غلفات (األصلية واالضافية) في مغلف واحد. وتوضع هذه ا
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تـوقــيـفـهـا من جـانب شـرطـة األخالق قـبل
شـهر النتـهاكهـا قواعد الـلباس الـصارمة
فـي اجلــمـــهــوريـــة اإلسالمـــيـــة.وحتــولت
الـــــتــــظــــاهـــــرات مــــنــــذ ذلـك احلــــ إلى
احــتـــجــاجــات مــنـــاهــضــة لـــلــنــظــام في
الـشوارع.وقالت بـيربوك "عنـدما نرى هذه
ـريعة من حـريق السجن عـندما الـصور ا
ـ من نساء ورجال نـرى أشخاصـاً مسا
وبـــشــكل مـــتــزايــد شـــبــاب وتالمـــيــذ في
ــدارس ال يـزالـون يــتـعـرّضــون لـلـضـرب ا
ـبرح لن نـتمكّن ولن نـغمض أعيـننا عن ا
ذلك".قـالت وزيرة اخلـارجية الـسويدية آن
سؤول عن لـيندي إنّ العـقوبات تطـال "ا
قـمع االحتـجاجـات السـلمـية ولـيس أقـلّها
قــتل الـعـديـد من الـنــسـاء".وتـتـهم طـهـران
واشـنــطن بـتـأجـيج الـتـظـاهـرات. االحتـاد
األوروبـي يـفــرض عـقــوبــات عـلى شــرطـة

األخالق اإليراني.
مـن جانب أخر أقـر وزراء خارجـية االحتاد
األوروبي عـقوبات ضد مسـؤول إيراني
بــيـــنــهم مــســؤولـــون في شــرطــة األخالق
ضـالـعــون في حـمـلـة الـقـمع الـتي يـشـنـهـا
الـنظـام على االحـتجـاجات الـتي أشـعلـتها
وفـاة الـشابـة مهـسا أمـيـني.وتشـمل قائـمة
الـــعــقـــوبــات الــتـي نــشــرت فـي اجلــريــدة
الــرسـمـيـة لالحتـاد األوروبي  11مـسـؤوال
إيــرانــيــا بــيــنــهم وزيــر الــتــكــنــولــوجــيــا
ـعلـوماتـية واالتـصاالت عـيسى زاربور وا
وأربــــعــــة أجــــهـــــزة بــــيــــنــــهــــا شــــرطــــة
األخـالق.وسـيـمــنـعـون من احلــصـول عـلى
تــــأشـــيــــرات لـــدخــــول االحتـــاد األوروبي
وجتـمـيد األصـول.كـذلك تشـمل الـعقـوبات
الـتي وافق عليها سفراء االحتاد األوروبي
اضي في بروكسل قائد شرطة األسـبوع ا

األخالق اإليـرانية مـحمد رسـمتي جشمه
ـانـية كـجي.وقـالـت وزيـرة اخلـارجـيـة األ
أنـالـيـنا بـيـربـوك في لـوكسـمـبـورغ حيث
اجــتــمع وزراء خــارجـيــة الــدول الــسـبع
والــعــشــرين في االحتــاد إنّ "مــا يــسـمى
بـشـرطـة األخالق ... كـلـمة غـيـر مـنـاسـبة
حـقــاً عـنـدمـا نـرى اجلـرائم الـتي تُـرتـكب
ستجدات هـناك".وُوضعت القـائمة قبـل ا
ــأســويـة األخــيــرة في في إيــران حـيث ا
ـــيـت في ســــجن إوين انــــدلع حــــريـق 
ــعـروف بــإسـاءة مـعــامـلــة الـســجـنـاء ا
والـذي يضم معتقل سياسي إيراني
ومــزدوجي اجلــنـســيـة وأجــانب.وأعـرب
االحتــــــــــــــــاد األوروبــي فـي أواخــــــــــــــــر
أيـلول/سبـتمبـر عن انزعاجه مـن احلملة
الـدمـويـة الـتي يـشـنّـهـا الـنـظام اإليـراني
عـلى االحـتجـاجـات التـي أشعـلـتهـا وفاة

(أ ف ب) - أقــر وزراء { لـــوكــســمـــبــورغ
خـارجـيـة االحتاد األوروبـي عقـوبـات ضد
مـسؤولـ إيرانـي بيـنهم مـسؤولون في
شـرطة األخالق ضـالعون في حـملـة القمع
الـتي يـشـنـهـا الـنظـام عـلى االحـتـجـاجات
الــتي أشــعــلــتــهــا وفـاة الــشــابــة مــهــسـا
أمــيـني.وتـشــمل قـائـمــة الـعـقــوبـات الـتي
نــشـرت فـي اجلـريــدة الـرســمـيــة لالحتـاد
األوروبي  11مـسؤوال إيرانيا بينهم وزير
عـلومـاتـية واالتـصاالت الـتـكنـولوجـيـا وا
عــيـسى زاربــور وأربـعــة أجـهــزة بـيــنـهـا
شـرطة األخالق.وسيـمنعـون من احلصول
عـلى تـأشـيـرات لـدخـول االحتاد األوروبي
وجتـميـد األصول.كـذلك تشـمل العـقوبات
الـــتـي وافق عـــلـــيــــهـــا ســـفـــراء االحتـــاد
ـاضي في بـروكسل األوروبـي األسبـوع ا
قــائــد شـرطــة األخالق اإليـرانــيــة مـحــمـد

رســـمــــتي جـــشـــمه كــــجي.وقـــالت وزيـــرة
ـانـيـة أنـالـيـنـا بـيـربـوك في اخلـارجــيـة األ
لـوكسـمبـورغ حيث اجـتمع وزراء خـارجية
الدول السبع والعشرين في االحتاد إنّ "ما
يــســمى بــشــرطــة األخالق ... كــلــمــة غــيـر
مـنــاسـبـة حـقـاً عـنـدمـا نـرى اجلـرائم الـتي
تُــرتــكـب هــنــاك".وُوضــعت الــقــائــمــة قــبل
ــأســويـة األخــيــرة في في ــســتــجــدات ا ا
ـيت في سجن إيـران حـيث انـدلع حـريق 
ـعـروف بإسـاءة معـامـلة الـسجـناء إوين ا
والـذي يضم مـعتـقل سـياسـي إيـراني
ومـــزدوجي اجلــنــســـيــة وأجــانب.وأعــرب
االحتــــــــــــــــــاد األوروبــي فــي أواخــــــــــــــــــر
أيـلـول/سـبتـمـبـر عن انزعـاجه من احلـمـلة
الـدموية التي يـشنّها الـنظام اإليراني على
االحـتجـاجات الـتي أشعلـتهـا وفاة الـشابة
مــهــســا أمـيــني الــبــالــغـة  22عــامــاً بــعـد

الـشابة مهسا أميني البالغة  22عاماً بعد
تـوقــيـفـهـا من جـانب شـرطـة األخالق قـبل
شـهر النتـهاكهـا قواعد الـلباس الـصارمة
فـي اجلــمـــهــوريـــة اإلسالمـــيـــة.وحتــولت
الـــــتــــظــــاهـــــرات مــــنــــذ ذلـك احلــــ إلى
احــتـــجــاجــات مــنـــاهــضــة لـــلــنــظــام في
الـشوارع.وقالت بـيربوك "عنـدما نرى هذه
ـريعة من حـريق السجن عـندما الـصور ا
ـ من نساء ورجال نـرى أشخاصـاً مسا
وبـــشــكل مـــتــزايــد شـــبــاب وتالمـــيــذ في
ــدارس ال يـزالـون يــتـعـرّضــون لـلـضـرب ا
ـبرح لن نـتمكّن ولن نـغمض أعيـننا عن ا
ذلك".قـالت وزيرة اخلـارجية الـسويدية آن
سؤول عن لـيندي إنّ العـقوبات تطـال "ا
قـمع االحتـجاجـات السـلمـية ولـيس أقـلّها
قــتل الـعـديـد من الـنــسـاء".وتـتـهم طـهـران

واشنطن بتأجيج التظاهرات.
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ان القـوة احلقيقية اخلفـية في الشخصية الـقيادية لم تكن في يوم من االيام
تصـوراً عابراً يـتمحور في ان الـناس من حولك يـنبغي ان يـقدموا لك حسن
ولكن االستـقبـال والتقـدير وكل الـرعايـة واالهتـمام والـتبـجيل 
االعـتقاد هـذا من عدمه ينـبغي ان ال يـؤثر على ارادتك
في احلــيـــاة جتــاه حتــقـــيق االهــداف الـــتي جــئت من
اجلـهـا حـتى وان كـانت مـواقـفـهـا صـادمـة بل يـزيدك
اصراراً وتـصميـماً وشعـوراً متحـدياً بانك يـنبغي أن

تكن .
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حـوار مع الـدكــتـور قـاسم حـســ صـالح مـؤسس ورئــيس اجلـمـعـيـة الــنـفـسـيـة
العراقية

{ شـهد الـعـراق  قـبل ايـام اهم حدث سـيـاسي ..انـتـخاب رئـيس جـمـهوريـة وتـكـلـيف رئيس
وزراء جديد.ما قراءتك السيكولوجية?

- سيـاسيا..خرج العـراق من ازمة وانسداد سيـاسي يهدد بخطـر..فارتاح الناس
سيكولوجيا  وخف عندهم اخلوف من قلق اجملهول.

شكل احلـدث خيبة جـديدة في مسلـسل اخليبات وشـعور بالياس من - شعـبيا 
اصالح احلـال لـيــقـ اغـلــبـيـة الــعـراقـيــ ان اآلتي سـيـكــون امـتـدادا لــعـشـرين
سنـة..فهم يرون ان احلكـومة التي ستـشكل ستـكون حكومـة محاصصـة..تتقاسم
ستقل فيها احزاب السلطة و الثروة وسيعمد السوداني الى تطعيم وزارته 

لـيـسـقط احلـجـة امـام الـتـيار الـصـدري وتـخـفـيف حـدة سـخط الـشـارع الـعراقي.
ألن الشعب العراقي وسيـكون تشكيل احلكـومة سهال  لكن مهـمتها صعبـة جدا 
ـذاهب والثـقافـات يـحتـاج الى حكـومة تـمثل بلـد متـعدد الـقـوميـات واألديان وا
(42) مـلـيـون عـراقـي  تـكـون عـلـمــانـيـة وبـوزراء يـتــمـتـعـون بـالــكـفـاءة واخلـبـرة

والنزاهة.
{ ولكن رئيس الوزراء السوداني وعد بتحقيق مطالب كثيرة.

او وزيـر فانه يـبدأ - عادي..كـل رئيس جـمهـورية يـع جـديـدا او رئيس وزراء 
ليـخلق حالـة  من طمأنـة الشارع والـقبول اوال بأن يـعد النـاس بكل ما يـتمنـونه 
الـشـعـبي..هـذه حـقـيـقـة سـيـكـولـوجـيـة لــكـنه لن يـسـتـطـيع تـطـبـيق مـا وعـد امـا
لصـعوبات خـلقتـها احلكـومات السابـقة اهمـلت حتى بـغداد وحولتـها الى اسوأ
طلـقة والسـيد السـوداني سيواجه تـلك األرادة ا او ألنه ال  عاصـمة في العـالم
احلال صعوبات الواقع السيما اخلدمات وألن القوى السياسية التي رشحته
ستـملي عليه ارادتها وسيـنفذها حتى لوكانت ضـد رغبته.. فضال عن تاثير دول

جوار اعطت الضوء األخضر لتوليه السلطة التنفيذية
ؤشرات التي سنحكم بها على السيد السوداني في ادائه? { ما ا

وان ال يـكون مثل بـدأ من اين لك هذا  - شعـبيـا: محـاسبة الـفاسـدين وتطـبيـقه 
سلـفه السـيد حـيـدر العـبادي الـذي وعد بـ ( ضـرب الفـاسدين بـيد من حـديد)..ثم
وانهم ال والـسالح والفـضائـيات  تـلكـون ا اعتـذر مبـررا ذلك بأن الـفاسـدين ( 
ـتظـاهـرين الـتي وعـد بهـا سـلـفه الكـاظـمي ومـا قدر  مـافـيـات). محـاكـمـة قتـلـة ا
توفير فرص عمل وسكن للشباب كما وعد بها هو. وتأم اخلدمات التي تخص
ـاء والـبـنـى الـتـحـتــيـة واجـراء اصالحـات حـيـاة الــنـاس السـيـمــا الـكـهـربــاء وا
اقـتصاديـة تقـضي على ظاهـرة فقر 13 مـليون عـراقي باعـتراف وزارة التـخطيط

نطقة وأحد اغنى عشرة بلدان في العالم.  في بلد هو األغنى با
 UOAOKO*« …d¼Uþ

وسيـاسيا:ان يـعيد لـلدولة هـيبتـها بحـصر السالح بـيدها والـقضاء عـلى ظاهرة
وان يحـقق للعراق سيادته الوطنية والدولية وال سلحة يـليشيات والفصائل ا ا
ويـواصل ما حققه السيد يسـمح ألية دولة خارجية التـدخل في شؤونه الداخلية
مصـطفى الكاظمي باقامة عالقات جيدة مع الدول العربية تكون متوازنة ويعزز
ـوقـعه األسـتـراتـيـجي ولـكـونه مـصـدر طـاقـة في ظـرف دولي دور الـعـراق دولـيـا 
خطـيـر تتـعـرض له دول اوربا بـشـكل خاص..ولن يـكـون السـيـد السـوداني قادرا
على حتـقـيقـهـا ولو اراد ألنـها حتـتـاج الى سنـوات ودعم شـعبي وسـياسي..وال

صبر للعراقي بعد ان تعدى صبرهم صبر ايوب على من سبقوه.
{ تــزايـــدت حــاالت الـــطالق حـــتى وصـــلت في ايـــلــول 2022 الى ســـبع حـــاالت طالق في
عاجلة هـذه الظاهرة الساعـة..ما الذي تقـترحه على حكـومة السـيد محمـد شياع السـوداني 

التي تهدد اجملتمع بالتفكك?
- كل حــكــومـــات احملــاصــصــة من 2003 الى 2022 كــانت مــنـــتــجــة لالزمــات
صـلـحـة العـامـة على وال يـوجد حـزب في الـسلـطـة قـدّم ا ـصاحلـهـا ومـنـشغـلـة 
مـصـاحله اخلاصـة وكل الـطبـقـة السـيـاسيـة عـزلت نفـسـها مـكـانيـا ونفـسـيا في
عـشـرة كـيـلـومـتـر مـربـع لـتـعـيش حـيـاة مـرفـهـة وتــركت الـنـاس يـعـيـشـون حـيـاة
ــطـــالــبــهـم وتــظــاهـــراتــهم مـن شــبــاط (2011) والى ولم تـــســتـــجب  اجلــحـــيم

اآلن(2022).
جنم عنـها انتاجهـا تضاعف حاالت اجتـماعية سلـبية تطورت لـظواهر أخطرها:
تضـاعف حاالت الطالق واالنـتحار وتـعاطي الشـباب للـمخدرات لـتفشي الـبطالة
ـئــة من قـوة الــعـمل وفق تــصـنـيـف الـبـنك بـشــكل غـيــر مـسـبــوق وصـلت 50 بــا
وتـوالي اخلــيـبـات عـلـيـهم..جنـم عـنـهـا شـعـورهم بــاالكـتـئـاب والـضـيـاع الـدولي
فشكّال أهـم سبب لتـعاطيهم عنى من احلـياة  ـستقبل وانـعدام ا واخلوف من ا

ؤثرات العقلية. اخملدرات  وا
ومـقـتـرحـنـا  لـلـسـيـد رئـيس مـجـلس الـوزراء هـو تـشـكيـل هـيأة مـن عـلمـاء نـفس
عـن بـهذه الظـواهر تـضع استراتـيجـية علـمية الشـخصيـة وعلمـاء األجتـماع ا
ــتــطـلــبـات قــائـمــة عــلى دراسـات مــيــدانـيــة تــنـفــذ عـلـى مـراحل وتــؤمن كــافـة ا
لتحـقيقها..شرط ان يكون اعضاء هذه الهيأة مستقل سياسيا ألن سيكولوجيا
السـلطة في العراق علمـت احلاكم أن يحيط نفسه بأشـخاص يقولون له ما يحب
ان نسـمعه ونـرجو لـلسـيد الـسوداني ان يـختـلف عنـهم واتمـنى علـيه ان يـعيد
قومات تلك كل ا للـعلم والعلماء اعتبارهما فبه وبهم يستطيع ان يبني وطنا 

ألن يعيش اهله برفاهية وكرامة.
ا سيحصل { العراق في 13 تشرين 2022 سيبدأ مرحـلة جديدة..رؤيتك السيكـولوجية 

شاركة في حكومة السودانيز ا فيها موقف التيار الصدري الذي امتنع عن ا
-ما حـصل هو انـتصـار سيـكولوجي لـقوى األطـار التـنسـيقي وشـعور بـاالحباط
للـتيار الصدري الـذي ارتكب خطئا (قـاتال) باستقالـة اعضائة الثالثـة والسبع
انـية عـلى طبق من ذهب وقـدم مقـاعده البـر ان ـثلـون األغلـبيـة في البـر الذين 
خلصـمه..وما دفع الـسـيد مـقتـدى لذلك في حـيـنه هو حـالة سـيكـولـوجيـة تتـمثل
بالـزهو في زخم انصـاره  اوصله الى قنـاعة بأن األمـور كلهـا بيده ولم يدرك ان
ـتظـاهرين ..ليـسوا كـلهم اتبـاعه بل بيـنهم اعداد كـبيرة عشـرات او مئات اآلف ا
وجــدوا فــيه اخملــلّـص من حــكــام فــاســدين وفـــاشــلــ اســتــفــردوا بــالــســلــطــة
وان هـؤالء لـن يـلـبـوا دعـوته لـلـتـظــاهـر واالحـتـجـاج مـجـددا ضـد قـوى والـثـروة

االطار ألنهم ال يريدون ان يخذلهم من جديد.
وانهـا سـتـعمل عـلى ان تـكون وتثـبت األحـداث ان قـوى األطار انـضج سـياسـيـا 
وستبدأ في حكـومة السوداني بتـشكيلـة تسقط او تبطل حـجج التيار الـصدري 
األشـهــر الـثالثـة األولى عــلى حتـقـيق بــعض مـطـالب الــشـارع لـتـمــتص سـخـطه
دح واالطـراء عبر فضـائيات واعالم داخلي سيـكولوجيـا وتضخـيم ما تنجـزه با
وخارجي ..وسـتـستـقـر األمـور سيـكـولوجـيـا الى حـ موعـد اجـراء األنتـخـابات

بكره) .. (ا
اذا ما صار شي!
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السليمانية

باشر مدعيا دعم الترغيب بالتـدخل ا
ـقراطي لـلدول اخلـارجة التـوجه الد
نظومـة االشتراكية  ‘والترهيب من ا
بخلق احلركات  في دول اخرى ضمن
نـظـومة  (تـدخل سـافـر لتـفـكيك تلـك ا
وحدة مـثاال ) بعد دولة يوغسالفـيا ا
ـــدمــرة  ‘واضــاف مـــصــدر احلــرب ا
القراراالمريكي عـلى نهج التعامل مع
الـدول اوروبــا الـشــرقـيــة فـتـح الـبـاب
امامهم للدخول الى حـلف الناتو بعد
ان شعرت بـان في روسيا تـوجه نحو
اعــادة هــيــكــلــة الـدولــة فــيــهــا كــقـوة
مــــقــــتـــدرة عــــلى لــــعب نــــفس الـــدور
الــســوفــيــتي  ‘من هــنـا زادت االدارة
ـشـبـوهـة االمـريـكـيـة من حتـركـاتـهـا ا
مسـتغال سيـطرتـها عـلى حلف الـناتو
لتوسع احللف بشكل  يظهر عمليا ان
هــــذا الــــتــــوسع فـخ لــــتــــورط الـــدول
ـواجـهـة مع ـشــاكل ا االوروبـيـة في ا
تـوجـهـات اي قـوة دولـيـة تقـف بـوجة
الـطـمـوح االمـريـكي لـبـقـاءهـا  القـطب
الـوحيـد في الـسـاحـة الـدولـيـة و على
االخريـن ان يتـبـعـوها  ‘واحلرب  في
اوكـرانـيـا احـد حـلـقـات ابـقـاء اوروبـا
اســيــره لـــتــوجــهــات مــصــدر الــقــرار

االمريكي اخلبيث.
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نعـسنا .. أيـقظـتنـا الطـائرات وصوت
أمريكا //محمود درويش

االوروبية  ‘ولكن عـندمـا يتـعلق األمر
بــالــســـيــاســة اخلــارجــيــة لــلــواليــات
ــتــحــدة فــإن تــبـديـل احلــكـومــة في ا
واشـنــطن ال يـعـني تــغـيـراً كــبـيـراً في
. فـالضغوط االستراتـيجية األسـاسية
ـــــصـــــالح اجلـــــيــــوســـــيـــــاســـــيــــة وا
اإلســتـراتـيــجـيــة ال تـتــغـيـر إلّــا بـبطء
شـــديــد مــثـــلــهــا مـــثل الــتـــحــالــفــات

والشراكات القائمة. 
œUL²Žô« …œU¹“

نــــتـــيـــجـــة لـــذلـك ارتـــفـــعت أصـــوات
ُـطالبـ بزيادة اإلعـتماد األوروبي ا
عــــلى الــــذات. ومن جــــانــــبه لَــــخَّص
انـويل مـاكرون الرئـيس الـفـرنسـي إ
هـــذا الـــهـــدف االســتـــراتـــيـــجي حتت
مُصطَلح "السيادة األوروبية". ويشمل
مبدأ الـسيادة اجلـديد هذا الـعديد من
اجملاالت الـتي يـتعـرض فـيهـا االحتاد
األوروبي لــلـضــغــوط والـتي يــتــعـيّن
عــلــيه إيــجــاد احلــلــول الــصــحــيــحـة
بشـأنهـا - وأن يفـعل ذلك بنـفسه دون
ـــتـــحـــدة من مـــســــاعـــدة الـــواليـــات ا
ـــعـــروف كـــان الـــهـــدف الـــرئـــيـــسي ا
لتشـكيل حلف النـاتو أو منـظمة حلف
ــاضي شــمــال األطــلـسـي في الــقـرن ا
وحتـديــدا في عـام 1949 هـو ردع أي
تـــهـــديـــد تـــوســـعي من قـــبـل االحتــاد
السـوفيـتي في القـارة األوروبيـة عقب
يـة الثـانية  ‘ادت انتهـاء احلرب الـعا
هـذه اخلـطـوة الى تـوجه االشـتـراكـيـة

العمل والتخطيط لتوريطهم في حرب
اخرى الذي سـيكون اذا حـدث عواقبه
يكون مـدمر لـيس الوروبا بل لـلعالم ‘
وفي خــضم هـذه االحــداث تــسـمع من
يـتـحدث عـن ضرورة الـعـمل االوروبي
لتـحرير نـفسـها من الـتبعـية لـلواليات

تحدة . ا
ـعلوماتية في صادر ا نشرت بعض ا
اوروبـــــا انـــــبـــــاء عن تـــــوجه بـــــعض
ـــســؤولـــة في دول حـــلف اجلـــهـــات ا
الناتؤ الى الـبحث عن نتائج الـسلبية
ــسـتـقــبـلــيـة لــظـاهــرة خـطط االدارة ا
ـرتزقة ) االمريـكيـة لتـشجيـع جمع ( ا
ــهـــاجــرين  من الـــشــرقي االدنى من ا
واالقـــصى لـــلــتـــطـــوع والـــذهــاب الى
ـشـاركـة في احلـرب ضـد اوكـرانـيـا وا
روســيـا  ‘فــدعت تــلك اجلــهــات ادارة
الـدول االوروبيـة لـلـوقـوف بـحـزم ضد
هذا العمل مذكرين سلطات تلك الدول
ــــا حــــدث في دولــــهم بــــعــــد عـــودة
ــشــاركــ في احلــرب مــا ــرتــزقـــة ا ا
ســـمــيت بـ (مـــواجــهـــة االرهــاب ) في
الشرق االوسط ( العراق وسوريا ) .
رغم أنه تأمل الـعديـد من دول االحتاد
األوروبي في حدوث تقـارب جديد ب
ــتـحـدة فـي عـهـد أوروبـا والــواليـات ا
الــــرئـــيـس األمـــريــــكي اجلــــديـــد جـــو
بايـدن.والـتقـلـيل من توجه ادارته الى
ـــشـــاكل  الـــتي من الـــســـعي خلـــلـق ا
ــــمـــكن  ان تـــتــــورط فـــيـــهـــا الـــدول ا

بقـيـادة السـوفيت الـى اعالن تشـكيل
ـواجــهـة حـلـف سـمي ب ( وارشــو ) 
اهـداف حـلف الـنـاتـو ..!!وبـدأت مـنـذ
ـرحــلـة مــا سـمــيت بـ( احلـرب تـلـك ا
الـــبــاردة ) الى ان ادت  الـــتــغـــيــرات
التى حـصلت في االحتـاد السـوفيتي
اثنـاء حـكم غـورباتـشـوف والتى ادى
الـى تــفـــكــيـك تــلك الـــدولـــة الــقـــويــة
وتــوسع مــوجــة الــتــغـيــرات  الى ان
وصـل الى انــــهــــيـــار جــــدار بــــرلـــ
وبـالــتـالي الـى انـهــيـار احلـلـف الـنـد

حللف الناتو ( وارشو) 
بعـد انـهيـار االحتـاد السـوفـياتي في
عـــام 1990 وانــــفـــراط عــــقــــد حـــلف
وارسو انـتفت عـملـياً األسـباب التي
تـــأسَّـس من أجـــلـــهـــا حـــلف شـــمـــال
األطــلـــسي. ومع ذلـك لم يــنـــحلَّ هــذا
احلـــلف الـــذي تــذرّع  بـــالـــدفــاع عن
ــصـالح الــسـيـاســيـة والــعـســكـريـة ا
لـلـدول األعــضـاء فـيـه والـتي أصـبح
عـددها 29 دولةً ولـكن خـبث مـصدر
القرار االمـريكي و بعـد هذه االحداث
رأت   نفـسـهـا القـوة االكـبروالـوحـيد
في الساحة الدولية  ‘بداءت بحياكة
خطط  جتبر اوروبا الى السير معها
ـصـيـر الـوضع الدولي في الـتحـكم 
بعد كارثـة انهيـار السوفيت  ‘فبدأت
باالعتمـاد على حلف النـاتو بالتدخل
في شـؤون الـدول االوربـيـة الـشـرقـية
بــاســلــوبي الــتــرهــيب والــتـرغــيب ‘

ـــيـــة لـــلــطـــاقـــة واحلــرب األزمـــة الـــعــا
نافذ. الـروسية- األوكرانية وإنـحسار ا
 ونــرى لـقـاءات رسـمــيـة مـســتـمـرة بـ
اجلــزائـر وفـرنـسـا مــنـذ زيـارة الـرئـيس
ـانـوئيـل ماكـرون لـلجـزائر الـفـرنسي إ
ـــــاضي فـي آب - أغــــســــطس -2022 ا
وتـــتــبــعه اآلن زيـــارة رئــيــســة الــوزراء
الــفـرنـســيـة من أجل تــكـريس الــتـعـاون

والشراكة.
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ويـــبـــدو  أنّ هـــذا الـــنــمـط اجلــديـــد في
الــعـالقــة ســيــؤسس آلــيّــات مــعــاصــرة
لـــلــشـــبـــاب بــعـــدمــا كـــانت عالقـــة بــ
مستعمِر  ومستعمَر وهذه وغيرها هي
ـــة وســـيـــطــرة نـــتـــاج ونـــتــائـج الــعـــو

التكنولوجيا والتقدم
الـــعــلــمـي الــغــربـي. - تــقــيـــيم الــوضع
الـبـيئي والـصحّي بـعـد جائـحة كـورونا
ــرض وكـــذلك بـــدء ظــهـــور إصــابـــات 
الــكــولـيــرا في ســوريــة ولـبــنــان. وهـذا
يـتـطـلّب ان صح الـتـعبـيـر الـعـمل على
ـــنـــاعي الـــعـــربي تـــعـــزيـــز  اجلـــهـــاز ا
واحلــفــاظ عـلى أرواح أبــنــائه بـجــهـود
مـوحدة.  وعـليه يـجب مكافـحة انـتشار

تعاطي  األدوية الفاسدة
(مـــثل حـــقــنـــات ســرطـــان األطـــفــال في

اليمن)  وإيقاف حركة الكپتاغون  
والــكـرســتـال الــتي تــظـهــر في  وسـائط

عني بتجارتها.  اإلعالم   أخبار ا
ـوقف من تركـيا وإيران  تركـيا التي - ا
ـتـنع جتاه تـعـيش في حـيـاد ظـاهـري 
احلـرب في أوكرانيا وكـذلك ماتفعله في
سـوريـا والـعـراق ولـيـبـيـا واإلتـفـاقـيـات
ـوقـعة مـع الكـيـان الصـهـيوني. تـركـيا ا
الــــتـي هي عــــضــــو في حــــلـف شــــمـــال
األطـلسي وتـريد مـتحـمسـة الدخول الى
عــــضــــويـــة اإلحتــــاد األورپي ولــــكن لم
تـتحـقق وآخر  إجـتمـاع دولي كان لدول
مـنظـمة شـنغـهاي لـلتـعاون والـتي فيـها

تركيا شريك للحوار.
ـا يـجـري - مــواقف إيـران وعالقـتــهـا 
في الــيـمن والـعـراق ولــبـنـان وسـوريـة
وقـد عبّـر عن ذلك مجـلس التـعاون لدول
اخلـلــيج الـعـربي في أكـثـر من مـنـاسـبـة
ـية وأقـطـار عربـية ودول ومـنـظمـات عا

عديدة.
- الـوضع في لـيـبـيـا وتعـدد احلـكـومات
ـــتـــصـــارعـــة ومـــواجـــهــات والـــقـــوى ا
عـسـكـريـة مـؤسـفـة هـنـاك مـنـذ أكـثـر من
عــشـر سـنــوات وسط رهـانــات اخلـاسـر
الــوحـيــد فـيــهــا  هـو الــشـعب  الــعـربي

الليبي.
األزمــة الـســيـاســيـة في الــسـودان مــنـذ
العام 2019 وغـياب التوصل الى إتفاق
ــدنــيــ والــعــسـكــريــ من أجل بــ ا
اإلســتــقــرار  بــضــمــنــهـا تــوقــيع صــيغ

ــمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة قـبل الى ا
أشـــهـــر هـــذا الـــعــام 2022 وتــضــمـ
عـنـوان الـنـفط والـطـاقـة فـي احملـادثات
وكــذلك زيــارة الـرئــيس الــفــرنـسي الى
ــا زيـارات تــأتي تــبــاعـاً اجلــزائــر ور
حتـت ظــروف قــســـوة الــشـــتــاء وأزمــة
نظمةأوپك في الـطاقة والقرار  األخير 

خفض معدالت إنتاجها للنفط.  
- وكـتـبتُ فـي مـقـال سابـق وأسـمـيـتـها
ـنـافـع واألزمـات تـأسـيـسـاً جــغـرافـيـة ا
ــنــطــقــة وأدوار عــلـى مــا يــحــدث في ا

األدوات الفاعلة والنتائج.
وفي مقال لي عنوانه 

(فـــصـــول في جـــغـــرافــيـــة الـــنـــزاعــات
ــصــاحلـة) مــنـشــور  في صــحـيــفـة وا
الــزمـان قـبل أكـثـر من ســنـتـ أقـتـطع

منه هذا النص:
)لـقد أصبحنـا نسمع عن السادة مارتن
گـرفــثس في الـيـمن و جـيـمس جـيـفـري

في سورية و  في لبنان
ي مـنـذ و  غــسـان سالمه (مــبـعــوث أ
ّا نسمع عن 2017) في ليبيا  أكثر 
حـالة الطقس في عواصـمنا وعمّا  آلت
الـــيه مــنـــاقــشـــات في جــامـــعــة الــدول
الــعــربــيّــة وفـاعــلــيّــة  أدوار  دوائــرهـا
اخملـتـصـة على  سـاحـة الـوطن الكـبـير.
وفـي الــــعــــراق مــــثـالً لــــقــــد أصــــدرت
ســـفــارات 16 دولـــة أجـــنــبـــيّـــة (لــيس
عـــربـــيّـــة) فـي الـــعـــراق بـــيـــانـــاً يـــدين
ـــتـــظــــاهـــرين في اإلعـــتــــداءات عـــلى ا
احملـافـظات وجـامعـة الدول الـعربـيّة لم

تتحرّك بفاعليّة.).
بعوثي األم ـا يتعلّق الشـأن   - و
ـتحـدة الى ليـبيـا واليمن الـعام لأل ا
نـطقة والـسودان وشـؤون أخرى في ا
ّ  تـكـلـيف مـبــعـوثـ جـدد  غـيـر فــقـد 
األســمــاء أعاله لــكـنّ الـظــروف بــقــيت

مثلما هي أو  ربّما أسوأ. 
- وأكـــــــــــــرر فـي نـــــــــــــفــس اإلطــــــــــــار
اجلـــيـــوســـيـــاسي في أعـاله  يـــظـــهــر
الـتقـارب األورپي والتـركي جتاه بعض
األقـطـار العـربـيـة مثل اجلـزائـر وليـبـيا
وقـطر لـتصـدير الـغاز وكـذلك مع أقطار
أخــرى لـلـحــصـول عــلى الـنـفـط بـسـبب

تـــســـتـــعـــد أرض الـــعـــروبــة فـي شـــهــر
تــشــرين2- نــوڤـــمــبــر- من هــذا الــعــام

2022 وتتهيأ إلنعقاد وإحتضان
مـؤتمـرين  مهمّـ رفيـع والطـبعة 22
من مـونديال   كـأس العالم  لـكرة القدم.
ـؤتمر األول هـوالقمّة الـعربية  37 في ا
اجلـزائر  والثاني هو قمّة أطراف تغيّر

ناخ- كوپ-27 ا
الذي حتتضنه جمهوريةمصر العربية.
ونـديال وسـتـجري في قـطـر مبـاريـات ا
بـــعـــد إســتـــكـــمـــال الــتـــحـــضــيـــرات له

العب واخلدمات.   وجهوزيّة ا
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تـستـضيف اجلزائـر في شهـر تشرين-2
نــوڤـمـبـر- مـؤتــمـر الـقـمّــة الـعـربـيـة 37
وإجـتماعاتـها بحضـور  رؤساء وملوك
وأمـراء األقـطار الـعـربيـة وسط  ظروف
عـربـيـة ودولـيـة راهنـة سـاخـنـة تـشـتبك
فـيــهـا مـتـغـيـرات تــبـحث بـصـعـوبـة عن
حــلـــول ومــقــاربــات. وهــذه هي الــقــمّــة
الـعــربـيـة الـرابـعـة الـتـي  تـسـتـضـيـفـهـا
اجلــزائـر  بـعـد  الــقـمم الـثالث  6 و 15
ــنــعــقــدة هــنــاك في  الــســنــوات و23 ا
1973 و 1988. و 2005 على التوالي.
وبــالـــرغم من تــقــارب وتـــطــبــيع عالقــة
بــعض األنــظــمـة الــعــربـيــة مع الــكــيـان
الـصهيوني فإنّ الشعب العربي مايزال
يــتــفــاعل بــهـويّــة الــعــروبــة في بــودقـة
احلــاضـنــة الــعـربــيـةالــدافــئـة فــيـنــظـر
ويـــنـــتـــظـــر  إســتـــخالص األوجـــاع من
أحــــداث في الــــقــــاع. وإذا مــــاأردنـــا أن
نـغـوص لتـحديـد  جـانب  من مهـام هذه
الــقـمّـة مـن وجـهـة نــظـر  عـربـيّ مـتـابع
لـألحـداث جنــد بــعــضــاً من الــعـنــاوين

ضام وهي: وا
- وضـع حـــد  حلـــالـــة اإلحــــبـــاط الـــتي
زرعــتـهــا وتـنــشـرهــا دوائـر تــسـتــهـدف
الـــعــرب والـــعــروبـــة والــعـــمل الــدؤوب
لــتـعـزيــز شـخـصــيـة الـبــعض من أبـنـاء
اجملـــتــمع الــعـــربي في زمن الــتـــطــبــيع
و(الـربيع). وتأسيساً على واقع ماحدث
ـــوقف ــتـــلك ا ويـــحـــدث فـــيــجـب أن 
الــعــربي الـطــاقــة  الـكــامـنــة في الــعـمل
وزيــارة الـرئــيس األمـريــكي جــو بـايـدن

أمّــــا في الـــطــــبـــعـــة  22 لــــعـــام 2022
لــلــبــطــولــة والــتي تــفــام ألول مــرة في
ــنـطــقـة وتــســتـضــيـفــهـا قــطـر فــعـدد ا
ـشـاركـة هـو 32 ــنـتـخـبـات الـدولــيـة ا ا
مـوزعـة في ثـمان مـجـامـيع بأربـعـة فرق
نتخبات العربية التي لكل مجموعة. وا

تأهّلت  ومجاميعها هي:
A  قطر في اجملموعة -
مع منتخبات اإلكوادور 
والسنغال وهولندا

ــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة في - ا
اجملـمـوعة   Cمـع منـتخـبـات األرجنـت

كسيك والپرتغال وا
غربية ضمن  ملكة ا - ا
اجملموعة Fمع منتخبات
بلجيكا وكتدا وكرواتيا

D تونس  ضمن اجملموعة-
ـارك ومـعــهـا مـنـتـخـبـات فـرنـسـا والـد

وأستراليا.
سـتكون مباراة اإلفـتتاح بتاريخ /2022
ضيّف قطر 11/20 ب فريقي البلد ا
ومـنتخب اإلكوادور وتسـتمر  مباريات
الــبــطــولــة لــغــايــة  يــوم 18 كــانــون-1

ديسمبر.
الــتــمــنـيــات اخملــلــصــة لــلـمــنــتــخــبـات
الــعـربـيـةبـتــحـقـيق نـتــائج بـاهـرة لـرفع
أعالم الــعـروبـة عــالـيـاً وسط الــضـيـافـة
عمورة. ألوفة لدى شعوب ا العربية ا
ومـازلتُ أتذكّر تلك اللوحة الكبيرة التي

حملت شعار
(الـريـاضـة..حب نـظـام طـاعـة إحـتـرام )
ــــوضـــوعـــة فـي نـــــــهـــايــــة ســـاحـــة وا
ـركزيـة في البــــصرة والذي اإلعـدادية ا
كــنّـــا نــقــرأه كلّ صــبـــاح من عــلى بــعــد

عشرات األمتار.
تلك هي مضام شعارات

الـرياضة لـعلّها  تـذكّر   هنـا من يهمّهم
ضمون. ا

سطور اخلتام
وعدتُكِ ذات يوم

أن أكـــــتب فـي الــــعـــــشق  وفـي صــــورة
عينيكِ قصيدة 

وبعد سن وسن عديدة
وقبل أن يجفّ قلمي

كتبتُ  ياسيدة النهر قصيدت
واحدة لوردة تفتحت 
في موسم اجلفاف
وبعدها ثانية ألجلكِ
وصبر شهريار

بغداد الحتزني 
اء مخزون وجفناكِ الضفاف فا

والـــصـــمت فـي رســائـل الـــعــشـق لـــقــاء
وإنتظار

{ پـروفسـور  فيـزياء الـپالزما- عـضو مـعهد
تحدة ملكة ا الفيزياء في ا

أوكــســيـد الــكــربـون في إطــار ظــاهـرة
الـبــيت الـزجـاجي. قـبل ذلك  أُكـتُـشـفت
هـذه الظاهـرة في العام  1824من قبل
الـعالم   جوزيف فـورير وبعـده جرّبها
عـملـياً ألول مـرة  جون تـندل في الـعام
1858. كان آرينيوس أول سويدي

يــفـوز بـجـائـزة نـوبل في الـعـام 1903
إلجنـــازه الــعــلــمـي. وتــطــرّق جــزء من
ـــقــال  أيــضـــاً الى اإلحــصـــائــيــات ا
ـعـدالت انبـعـاث غاز  ثـنائي ـتـوفرة  ا
أوكـــســـيـــد الــكـــربـــون في عـــمـــلـــيــات
ـصـادر  إنـتـاج الـطـاقـة في االحـتــراق 
الـعام  2015وهـو عام مؤتمـر التوقيع
ـنـاخ. عــلى إتـفـاقـيـة پـاريـس لـتـغـيـر ا
ومـنذ إعالن الـرئيـس األمريكـي دونالد
ـتــحـدة تــرامپ إنــسـحــاب الـواليــات ا
األمـريكـيـة من إثفـاقيـة  پاريس لـتغـير
ـناخ  يعيش العالم ظـرفاً إستثنائياً ا
ـناخ ومراقبة في الـتعامل مع عوامل ا

عمورة كلها. نتائج تأيراته في ا
ـنـاخ عـامل رئـيـسي في ويُـعــد تـغـيـر ا
جــفـاف أنــهـار عــديـدة في دول الــعـالم
ومـنـهـا أنهـار  عـربـيـة والتي سـتـغـيّر
صـور خرائط وتـسميـات بعـد عقود أو
كن أن يرجع القارىء سـن قادمة. و
ـــعــــنـــون (مـــيـــاه بـــ الـى مـــقـــالي  ا

الضفاف تنتظر سن اجلفاف ) 
ــنــشــور في عــدد صـحــيــفــة الــزمـان ا
الـــــــصـــــــادر بــــــــتـــــــاريخ 2021/5/31

بتفاصيل واسعة.
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ـتـحـدة وسـتـكـون اإلمـارات الـعـربـيـة ا
ــضــيّف لـلــمـؤتــمــر الـذي يــلـيه- هي ا
كـوپ -28 فـي أواخـر الـعام 2023 في
ـؤتمر- حـ ستـستـضيف أسـترالـيا ا

كوپ -29 في العام 2024.
وهــنـا  نــقــول دائـمــاً يـجب أن يــكـون
ـوقف الـعـربي قـويّاً وصـوتـاً ذا شأن ا
ــــؤتــــمــــرات فـي جــــمــــيع احملــــافل وا
واألصـــعـــدة  إلســـتـــرجـــاع  احلـــقــوق
ـائـيـة الى أرض العـروبـة الـتي بدأت ا
تــئنّ مـن اجلــفــاف والـتــصــحــر.  وفي
صـــفــحـــات األحـــداث نــتـــســاءل   هل

ياتُرى هي أوجاع أم أعذار?
لـكَ أن تختار وسط قـرارات أو تنبؤات

تبدو  ناعمة.
مونديال  كأس العالم 2022(قطر)

تاريخيّاً أقيمت أول بطولة
ـسـابـقـات  كـأس الـعالم - الـطـبـعـة -1
لـكرة القدم في العام  1930 وضيّفتها
أورغــواي وفـازت بـهـا.  إشـتـرك فـيـهـا

  13فريقاً دوليّاً بأربع مجاميع
لـم يــحــتل أي فــريق أورپي تــســلــسالً
ضــمن الـفــرق األربـعـة األوائـل بـسـبب
ـشاركة لـصعوبة قـلّة الفـرق األورپية ا

السفر آنذاك.

بادرات ب ح وآخر. ا
ـعـرّفة لـلـبـنـان في احلدود - احلـقـوق ا
الـبــحـريـة والـبـريـة وفي الـنـفط والـغـاز
وعــدم تـركـهــا مـعـلّــقـة لـصــالح الـطـرف
اآلخــر  من أجل تـرســيم قـانـوني دائم.
ا هو وفـي هذا اإلطار مع غيره نذكّر 
مـعروف بإنّ التفاصيل تختبأ في جيب

الشيطان.
- ظـهـور خـالفـات بـ اجلـزائـر ومـصر
حـول مـايحـدث في ليـبـيا وكـذلك موقف
ائية  اخلاصة اجلـزائر من  السياسة ا
بقرارات أثيوبيا في ملء سد النهضة.
- وجــوب إتـخــاذ مــوقف عـربي مــوحّـد

جتاه اإلنتهاكات 
الــــتي تـــمــــارس ضـــد الــــصـــحــــفـــيـــ
والـصحـفيـات ودعم حرية الـتعـبير  عن
مارسات الـرأي في أقطار عربيـة; تلك ا
الـعـدوانـيـة الـقـمـعـيـة الـتي وصـلت الى

عمليات إغتيال   
الــعــديـد من الــصــحـفــيــ والـنــشــطـاء

. دني ا
هـذه بعض جـوانب مانـقرأه في أحداث
ـنطقـة وما نتمـنى أو نتوقّع تـضمينه ا
فـي بعض من مـحـتـويات جـدول أعـمال
القمّة العربية في نوڤمبر 2022 القادم
وفـي بــــــعـض مــــــانـــــــراه في وســـــــائط
ـــا يـــجـــري عــلى الـــتـــواصل اإلعالمي 
الــســاحـة الــدولــيــة  يْـفــتــرض وجـوب
وجــــــــود قــــــــارئــــــــة فــــــــنــــــــجــــــــان في
الـسيـاسةأحـياناً لـتوطـ احللـول بعد

تناول فنجان من القهوة.
ناخ- كوپ-27 قمّةأطراف  تغيّر ا

(جمهورية مصر العربية)
حتــتـضـن جـمــهـوريــة مــصـر الــعـربــيـة
ـنـاخ- ـتـحـدة لــتـغـيـر ا مــؤتـمـر األ ا
كـوپ27- الــذي  سـيُـعــقـد في  مــنـتـجع
شـرم الشـيخ للـفترة 18-7 تـشرين 2من
ـكـن الرجـوع الى هـذا الـعـام 2022. و

مقال سابق  
نــشـرتُه في صـحـيـفــة الـزمـان في شـهـر
تـمـوز- يـوليـو-  من الـعام  2017وكـان

بعنوان
ــنــاخ في تــغــيّــرالــســيــاســة). (تــغــيّــرا
ــقــال خـلــفـيــة عــلـمــيـة وتــضــمّن هـذا ا
ناخ و بدأ وعـوامل تغيـر ا وتـاريخيـة 
ـتـحــدة الـتي تـسـّمى مــؤتـمـرات األ ا
ــؤتـمـر الـشـركــاء-كـوپ-  الـتي بـدأت
اضي مـنذ عقد الـتسعيـنات من القرن ا

وتُعقدسنوياً بشكل دوري.
لـقـد كانت الـبدايـة في الـنطـاق العـلمي
والـتكـنولـوجي في السـويد عام 1896
وعـالم الـكـيمـيـاء الفـيـزيـاوية نـاڤـاستي
) الذي عرض آريـنيـوس(فيزيـاوي أصالً
ألول مــرة حتــلــلــيل قــيــاســات عــمــلــيـة
واضـحـة عن  إرتـفـاع درجـة حـرارة جو
األرض بــسـبب إنـبـعــاثـات غـاز ثـنـاائي
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بقيادة العبادي.

إن الـتـيــار الـصـدري يــحـرص في هـذه
ـرحــلــة عـلـى "تـنــزيه" نــفـسـه من أيـة ا
مـســؤولـيــة عن أيــة أخـطــاء أو جـرائم
فـســاد مـســتـجــدة أو مـســتـمــرة وعـدم
ـلـحة كفـاءة في إدارة مـلفـات الـدولة ا
وفي مــقــدمــتــهــا تــنــمــيــة مــســتــدامــة
لالقــتــصـــاد الــوطــني تــعـــالج بــصــيغ
منـتجـة أزمة بـطالـة الشـباب والـبطـالة
بـطـنة وحتـري كل مـنـافذ الـفـاسدين ا
ـسؤول بـشفافـية بجانب ومساءلة ا
قضـايا مـلـحة أخـرى ال تـقل أهمـية في
يـاه وتداعي مقـدمتـها مـسـألة مـوارد ا
الــزراعــة ضــمـــنــهــا قــضــيـــة الــبــيــئــة
ذهل سمـومة التي تـقتلنـا واخللل ا ا
ــدفـــوعــات الـــعــراقي في في مــيـــزان ا
مــجــال الـــتــبــادل مع اجلـــوار وبــقــيــة
الــعــالم وقــبل هــذا كــله وفي خــضــمه
هدورة من قبل قضية سـيادة العـراق ا
تفق عليها اجلوار سواء في حدوده ا
مع إيــران "الــشــقــيــقــة" وعــمــلــيــاتــهــا
ـتصـاعـدة أو مـع تـركـيا الـعـسـكـريـة ا
الـصديـقـة الـتي تـسـتـسـهل عـمـلـيـاتـها

العسكرية أيضاً في عمق أراضينا.
وهكذا فأن الصـدري جاهزون في أية
حلظة للـتصعيـد السلـمي الذي أتمنى
ــعــايــيــر الــدســتــوريــة ضــبــطه وفق ا
والقـانـونـيـة وهـو ضـبط قـد يـكون من
ه الــتالقح بــ إرادة االحـتــجـاج مـعــا
قـراطية ـدنية الـد الصدري والـقوى ا
سيرة السلطة الراهنة وفق عارضة  ا
حتــالف يــقــوم عــلى أســاس الــشــراكـة
ولـيس تـبـعــيـة األخـرين لـقــائـد الـتـيـار
ــشــتـرك الــصـدري صــيــاغــة الــقــرار ا

رفض اإلبـقـاء عــلى كـتـلــته األكـبـر في
ـقـاعد ـكـن له أن يـقـبل  ان ال  الـبـر
وزاريــة مــهـــمــا كــان عـــددهــا في ظل
شتركات األساس التي يراها غياب ا
وهي اخلـروج من خـانق احملـاصـصـة
بـإعــادة مـأســسـة الــدولــة عـلى أسس
ــتـصـدين لــلـعـمل ـواطـنــة وكـفـاءة ا ا

العام ونزاهتهم.
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وهذا يعـني أن قيـادة التيـار الصدري
وجــمـــاهـــيــرهـــا هي قـــوة مــعـــارضــة
مشرعة بوجه أية خطوات تفاقم حالة
ستشـرية قبل وزارة السيد التداعي ا
الـــكــــاظـــمـي وفي ظـــلــــهـــا بــــرغم كل
الـشـعـارات الـتي طـرحت عـدا فـتـرتي
السيدين حـيدر العبـادي الذي تصدى
بدرجة واضحة لبعض معالم الفساد
ــهـدي وسـار عــلى دربه عـادل عــبـد ا
الــذي لـم تــمـــهــله "ظـــروف" مــعـــقــدة
مواصلـة خططه حملـاربة الفـساد بناء
عــلى مــا حـــقــقه ســلـــفه من خــطــوات
بجـانب توفـيـر األمن بعـد دحر داعش

ـــــفــــكــــرين ظن بــــعـض األخــــوة من "ا
" بـأن سـكــوت قـائـد الــتـيـار واحملـلـلــ
الـصـدري وأتـباعـه عن انـعـقـاد جـلـسة
ـــان النــتـــخــاب الــســـيــد رئــيس الــبــر
اجلمهـورية وتـكلـيفه ساعـتهـا للـسيد
محمد شياع السوداني بتشكيل وزارة
جديدة مؤشر عـلى نية السـيد مقتدى
ـــقـــاعـــد الـــوزاريـــة الـــصـــدر قـــبـــول ا

عروضة عليه. ا
ـــنــظــرون هــؤالء أن جتــاهل األخــوة ا
التخلي عن  73مقعـداً نيابيـاً بجانب
ــتــعــاطــفـة مع ــســتــقــلـ ا أصـوات ا
ـكن أن تـخـتـزل طـروحـات الـسـيــد ال 
فيمـا بعد بـ 6حقائب وزاريـة أو أكثر
ذلك أن مـثل هـذه الـصـفقـة تـعـني قص
أجنحـة التيـار الصدري وتـدجينه من
خالل تــخــلـــيه عن صــوتـه الــقــوي في
ـان من جـهـة وقـبـوله مـسـؤولـية البـر
الـشـراكــة في وزارة لم تــأتي كـمـا دأب
الـسـيــد يـطــالب وهـو تــقـويض لــثـقـة

اجلماهير الغاضبة بالتيار.
لم يــتـقــبــلــوا رأيي بــأن الـســيــد الـذي

اخلبـرة ما يـصـعب معه تـخـويفـها أو
حــتى قــمــعــهــا بــجــانب حــقــيــقـة أن
مــجــلس األمن "مـــتــوجس" إلى ابــعــد
احلدود من رمـوز السـلـطات الـقائـمة
متعاطف إلى أبعد احلدود مع معاناة
الــعــراقــيــ ويــأســـهم من أمــكــانــيــة
الـتـغيـيـر ضـمن الـوضـع الراهـن. كـما
محاولة تفتيت أو أضعاف الصدري
بــــاألغــــراء ال قــــيــــمــــة له ألن الــــوالء
الــــصــــدري قـــــائم عــــلـى مــــعــــايــــيــــر
االســتــشــهــاد وطــهــارة الــيــد بــغض
النـظر عن وجـود بعض االسـتثـناءات

النادرة في صفوفه.
—UO² « V UD

أنه حتــدٍ كــبــيــر فـمـن جــهـة مــطــالب
التيار الـصدري في تسكـ معارضته
الهادرة في آليات نشاطات جماهيرية
زيد من سلميـة أكثر رسوخاً لـكسب ا
الرأي العام احمللي وحتريكه وتعظيم
تـعــاطف "مــجـلس األمـن" من نـاحــيـة
ن أخـرى فـأن الـسـوداني وحـلـفـاءه 
يعدون أنفسهـم غير مسؤول عن كل
ـتراكـمـة مطـالـب تركـة اإلخـفاقـات ا
بخطـوات فاعـلة سريـعة لـتهدئـة توتر
الـشـارع وكـسب بـعض ثـقـته والـبـنـاء

عليها.
الـتـحـدي كــبـيـر ..ومـسـتــقـبل الـعـراق
رهــ غـــضب شــعـــبي هـــادر وعــجــز
مؤسـسي عن األداء فهل يـطفئ األداء
ـــــــســــــؤول ألول رئـــــــيـس وزراء من ا
رتقب أم انه الداخل بوادر احلريق ا
سيعجز ويتحول إلى جزء من أسباب
قـدحـة انــتـفــاضـة قـابــلـة لـتــخـطي كل

التوقعات???

بــالــتـشــاور وتــرجــيح مــا هــو انــضج
وليس ما هو مجرد غاضب.

ــكـلف ــقـابل فــأن رئــيس الـوزراء ا بـا
السـيد مـحمـد شجـاع السـوداني ليس
ذكورة لذلك فهو بعيداً عن احلقائق ا
من البـداية قـبل تكـليـفه طرح مـنهاج
ا يحققه خالل عمل وبرنامج مجـدول 
ائـة يـوم األولى من تـولـيه الـسـلـطة. ا
وهـو عــلى قـدر من الــشـجــاعـة فــأعـلن
بأنه لن يـتـعـكـز على أنه غـيـر مـسؤول
عن أداء وزرائه بل يتـحمل وزر كل ما
ــا يـــعــني أو يــجـــري في الـــوزارة 
يــفـــتـــرض أنه لـن يــقـــبل تـــوزيـــر أيــة
شخصية مـا لم تكن منسـجمة معه في
ـهــام وأسـلـوب الــعـمل ولـيس رؤيـة ا
مجـرد شـخصـيـات حتتل حـصـة طرف

سياسي ما من احلقائب الوزارية.
وعلـيه مقـابل وضوء الـتيـار الصدري
بـالـتـنـصل من أيـة عالقـة مع الـسـلـطـة
الـقـائـمـة فـأن الــسـوداني يـراهن عـلى
الزمن وحسن األداء في تخطي التوتر
في الــعالقــة مع قــوة رئــيــســة فــائــقــة
الـتــنـظــيم الــصـدريــ بـجــانب قـوى
ـــــدنــــــيـــــة الـــــشــــــبـــــاب واألحــــــزاب ا
ـقـراطـيـة ضـمـنـهـا تـيـار الـوفـاق الـد

الوطني.
وإذا مـــا يـــظن الـــبـــعـض أنه بـــات من
الـيــســيـر تــقــويض الــتـيــار الــصـدري
ـــعــارضـــة بـــفـــعل األغــراء وبــقـــيـــة ا
والـتـرهـيب فـأن هــذا الـوهم يـصـطـدم
بحقيقـة أن العراق ما زال حتت بعض
مـفــردات الــبــنـد الــســابع بــجـانب أن
اجلـمـاهـيـر الـتـي خـاضت انـتـفـاضـات
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ـــتـــطــور ال ـــلـــيـــارات والـــسالح ا ا
وكرانيا بتحيـز وانانية وشو فينية
مقيتة  وباستمرار بدال من التوسط
حلـل الـنــزاع بـ الــبـلــدين وهل لم
تــــصل انــــبـــاء الــــقـــتـل الـــهــــمـــجي
الـــصــــهـــيـــونـي واالغـــــــــــتـــيـــاالت
ـسـتـمـرة لـلـفـلـسـطـيـنـيـ من قـبل ا
الـصـهــايـنـة الى مــسـامـعـــــــك انك
وبــحــكم مــنــصــبك يــجب ان تــكـون
ســاعـــيــا دومـــا الى الـــسالم وتــقف
بوجه االمريكان رعاة البقر الذين ال
يعرفون اال الهمـجية و يفـــــتخرون
بــقــــــــتـل االخــر  ويـد مــرون مــاله
عالقة بـاخلدمـات حلرمـان الشـعوب
ـقـــــيـتة مـنـها  انـهـا الـعـنـصـريـة ا
والـتـحـيـز الـقـــــــــومي الـشـو فـيـني

والديني .   

وســوريــا  والــســو الف واجلـيك  
صــحـيـح انه لم يــكن امــيـنــا عــامـا
وقت بعض هـذه االعمـال الهمـجية
ــتـــحــدة االمــريـــكــيــة لــلـــواليــات ا
وبــريـــطـــانــيـــا وفـــرنــســـا والــدول
ــشــاركــة في احلــرب ولــكــنه هــو ا
شــعـور انـسـانـي ان كـان لـديه مـثل
هـــذا الـــشـــعـــور  فــهـــو ال يـــرتـــبط

نصب .
ونقصـد ان شعور االنـسان  شعور
شـاعر لـكي تكون واحد وان هـذه ا
انـسـانيـة يـجب ان ال تـقتـصـر على
شعب او دولة دون اخرى  مثل ما
حدث ويحدث في احلـرب الروسية

 –االوكرانية التي نتمنى ان
تـــنـــتــهـي ســـريــعـــا  حـــيث هـــبت
امـريكـا والدول االوربـية في تـقد

ـتـحـدة يــقـول االمـ الـعــام لأل ا
ـشــاهـدته انه ال يـســتـطــيع الـنــوم 
القـصف الروسي لـلمدن االوكـرانية
 بدايـة لـسنـا مع اي حرب ومع اي
ــيل دولـــة وضــد اي شــعب  بل و
ـــســائل بـــقــوة الـى الــسـالم وحل ا
ــــعـــلـــقــــة بـــ الـــدول بــــالـــطـــرق ا
الدبـلـومـاسـيـة شريـطـة اسـتـقاللـية
الــدول في قــراراتــهـا  وان ال تــكـون
مسيرة وتتلقى االوامر  من اطراف
دولـيـة تــريـد اسـتــمـراريـة احلـروب
ايـــنــمـــا كـــانت   والـــســـؤال الــذي
يــطــرح نــفــسه  هل  ســهــر االمــ
الــــعـــام الـــلـــيـــالـي عـــنـــدمـــا كـــانت
الـطـائرات االمـريـكـية تـصف بـعنف
الـــعـــراق وبـــنــــاه االرتـــكـــازيـــة  او
افــغــانــســتــان او لـــيــبــيــا والــيــمن
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موسكو

ــشــاكل الــذي يــعــرف عــنــد حــدوث ا
ــصــدر الـقــرار االمــريـكي الــعـالم ان 
نـسـمع الـيــد الــطـولي في خــلـقــهـا  ‘
بعض أصـوات (اخلـجوله مع االسف
) لـبــعض االرادات االوروبــيـة  ‘مـثل
انـيا وفـرنـسا بـعد انـفجـار الوضع ا
ب روسيـا و اوكرانيا  ‘واحملاوالت
ـباشـر الصحاب االمريـكيه لـتوريط ا
القرار االوروبي حتت عـنوان ( حلف
الـنــاتــو ) و تـوســيـعـه واحلـديث عن
ادخال اوكـرانيـا في احلـلف لتـحويل
ـعـركه بـ اوكـرانـيـا و روسيـا الى ا

ذكور ...!! معركة احللف ا
ومـن يـــــتـــــابع االحـــــداث  ‘يــــرى ان
االوروبي الـذين تعلـموا الدرس من
ية مأساة تـوريطـهم في احلرب العـا
ـعـارضة الثـانـية  ‘يـرفعـون صـوت ا
ضـد اصــرار االدارة االمـريـكــيـة عـلى

مسـالـة نهج الـهـيمـنه االمـريكـيـة على
مقـدرات و مـصادر الـقرار االوروبي ‘
تـقع ضـمن ثـوابت سـتـراتـيـجه الدارة
ية واشنطن مـنذ انـتهاء احلـرب العـا
الـثـانـية  ‘كـمـا هـو في نـهـجهـم جتاه
العـالم عمـوما و الشـرق االوسط على
وجه اخلـصوص  ‘لذا عـنـدمـا تراجع
مسيـرة التواجد االمـريكي في اوروبا
 ‘تـرى في االنــعـطــافـات الــتي حتـدث
في مسيرة الـعالقة بينـهم ظهور قوي
الرادة اكــثــر من دولــة اوروبــيــة ضــد
فـرض الـهـيـمـنه االمـريـكـيـة و مـواقف
فـرنـسـا في عـهـد زعـيـمـهم الـتـاريـخي
شـــــارل ديـــــغـــــول اليــــزال فـي ذاكــــرة
الـــفـــرنـــســـيـــ ( قـــراره الــتـــأريـــخي
بـاالنسـحـاب من حـلف النـاتـو بـسبب
هــيـمــنـة امــريـكــا عـلى احلــلف ) عـلى
ثال ‘واالن نسمع هنا وهناك سبيل ا
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يـــخــــوض وطــــني الــــشـــبــــاب اخـــر
مــبـــاريــات تـــصــفـــيــات اجملـــمــوعــة
ـؤهلة لنهائي السابعة للـمنتخبات ا
مــنـتـخــبـات الـشــبـاب امـام مــنـتـخب
استراليا اليوم الـثالثاء عند الرابعة
والـــنـــصف عـــصــرا ضـــمن اجلـــولــة
الــثــالــثــة واألخــيــرة مـن تــصــفــيـات
مـنتـخـبـات شبـاب آسـيـا بكـرة الـقدم
اجلاريـة في دولة الكـويت للـمنـافسة
عـلى صـدارة اجملـمـوعـة لـلـتـأهل الى
نــهـائـيــات الـبــطـولـة عــنـد مــواجـهـة
ــؤقـت بــفــارق األهــداف ـــتــصــدر ا ا
مـنـتـخب اســتـرالـيـا بـست نـقـاط وله
ثـمـانـية اهـداف وعـلـيه هـدفـ فـيـما
ــتـلك الــوطـني نــفس الـرصــيـد من
الـــنــقــاط ولـه ســتــة اهـــداف وعــلــيه
هـــدفــ بــعـــدمــا تـــغــلب امس االول
بهدف دون رد على منتخب الكويت
ســجــلـهــمـا مــســلم مـوسـى بـراســيـة
جمـيلـة وازهـر علي من كـرة عرضـية
أودعـها الـشـباك مـبـاشـرة في الوقت
ـــبـــاراة الـــتـي جــرت ـــضـــاف من ا ا
ضـمن مـباريـات اجلـولـة الـثـانـية من
التصفيات التي شهدت فوزا عريضا
ألسترالـيا على الـهند بـاربعة اهداف

لواحد .
“uH « oOI%

ويـنــتـظـر أن يــحـقق الـوطــني الـفـوز
عـــلى اســتــرالــيـــا او الــتــعــادل مــعه
لتـحـقيق افـضلـية الـتـاهل لنـهائـيات
البطولة اآلسيوية في كال النتيجت
وســـيـــكـــون امـــام مــــبـــاراة لـــيـــست
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ـدير التـنفـيذي الحتاد ـركزي أللـعاب القـوى عن حصـوله على وسـام ذهبي آسيـوي .وقال ا أعلن االحتاد الـعراقي ا
اللعبة زيدون جـواد في تصريح صحفي إن العداء مصـطفى محسن حزام العب منتخب العـراق حقق ميدالية ذهبية
ـقامـة حاليـا في الكـويت.وأكد جواد أن في سـباق 2000 م مـوانع بزمن قدره 59.5. 48 دقـيقة في بـطولـة آسيا ا
النـتيجـة تعد اجنازاً جـديداً رياضيـاً للعراق مـوضحاً أن هذا االجنـاز جاء بعد دعم مـتواصل لالعب من قبل احتاد
اللعـبة .وكان منتـخب شباب العراق أللـعاب القوى قد حصـد ثمانية أوسـمة ملونة بـينها ذهبـيتان في البطـولة العربية

شاركة عربية واسعة. أللعاب القوى لفئة الشباب والتي اختتمت منافساتها مؤخرا في تونس 
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تـصــدر نـادي االتــصـاالت مـنــافـسـات
ـمتاز بطـولة انـدية الـعراق لـلدوري ا
بالشـطرجن في التـجمع األول والذي
جرت منافساته في قـاعة فندق االنتر
شاركـة اكثر من 140 العب ببغـداد 
ـثـلون 14 نـادياً وخـاضت والعـبـة 
ــشـاركـة  7جـوالت عـلى ان األنـديـة ا
تستـكمل اجلـوالت الستـة البـاقية في
الـــتــجــمع الــثــانـي الــذي ســتــنــطــلق
منافساته في ( 11/ 5-2) اذ ان نظام
الـبـطولـة يـلـعب بـطـريـقـة الدوري من

13 جولة.
W¹u   U UM

وحتـدث رئـيس احتــاد الـلـعـبـة ظـافـر
عبد األميـر قائالً: ألول مرة في تاريخ
لعبة الشطرجن نشهد هكذا منافسات
ــســتــوى فــني عــال نــظـراً قــويــة و
لظهور عناصر جديدة موهوبة لديها
ـنافـسة واحلـصول على الرغـبة في ا
اوسـمـة التـفـوق بـعـد انتـشـار ثـقـافة

اللعبة في احملافظات العراقية بشكل
واسع لـذلك فـان الـنـتـائج اخلـتـامـية
راحل األخـيرة نـظراً لن حتسم اال بـا
ستويات مضيفاً ان احتاد لتقارب ا
الــلــعـبــة فــرض شـروط عــلى األنــديـة
شاركة وألول مـرة تتضـمن مشاركة ا
العب نــــــاشىء دون 14 عـــــام والعب
شاب دون 20 عـام وعــنـصــر نـسـوي
في تشكيـلة كل نادي أي ان تمـثيلهم
ـئة كـحد ادنى  يكـون بـنسـبة 30 با
عبد األمير اكد ان التنويع في الفئات
ــشــاركـة جــنت الــعــمــريــة لالنــديــة ا
ثمـارهـاً حيث وجـدنا تـنـافسـاً كبـيراً
ـــشــــاركـــ الـــذين بـــ الالعــــبـــ ا
تلكون طموحاً مشروعاً في حتقيق
افضل النـتائج كمـا ان مشاركة 140
العب حـالـة إيـجـابـيـة حتسـب الحتاد
مـكن زيادة هـذا العدد اللـعبـة ومن ا
في الـتـجمع الـثـاني لـيـصل الى اكـثر
من 160 العـب حــــــيـث ان قــــــانـــــون
الــبـــطــولــة يــعــطـي احلق لــكل نــادي

شاركة ب 12 العبـاً كحـد اعلى من ا
اجل إعـطـاء فرصـة لالعـبـ الـشـباب

. والناشئ
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واسـفــرت الـنــتـائج عن تــصـدر نـادي
االتــصــاالت بــرصــيــد 14 نــقــطــة من
خـالل خــــــــــوضه  7 جــــــــــوالت وهي
الـــعالمــة الــكــامـــلــة وبــفــارق نــقــاط
ـركـز الـثـاني الـطـاوالت عن صـاحب ا
نـادي الـبـيــشـمـركـة من الـسـلـيـمـانـيـة
الذي حـصل عـلى الـرصيـد نـفسه 14
نـقــطـة ايـضــاً وحل نـادي الــكـهـربـاء
ـركــز الـثــالث بـرصــيـد 10 نـقـاط بــا
وبــفــارق نــقــاط الــطــاوالت عن نــادي
ــركــز الــرابع احلــشـــد الــذي جــاء بــا
وبنفس الـرصيد ايـضاً واحتل نادي
ــركــز اخلـامس خــان زاد من أربــيل ا
برصيد 8 نقاط فـيمـا جاء القـادسية
سـادسـاً بـرصـيـد 7 نـقـاط وجـمع كل
من نادي العمـال وبعقوبـة والسماوة
ونـــادي عـــشــتـــار من بـــابل 5 نـــقــاط

راكـز السابع والثامن ليحتال بـهما ا
والــتــاسع والــعــاشــر عـلـى الـتــوالي
ـركـز 11 فـيـمـا حل نـادي الـرسـيل بـا
بـرصـيـد 4 نـقــاط وبـنـفس الــرصـيـد
ــركـز 12 ـهــنــدسـ بــا جــاء نــادي ا
ـركز 13 ونـادي الـفـكـر من كـربالء بـا
فـــيـــمــا احـــتل نـــادي االســحـــاقي من

ركز 14 واألخير صالح الدين ا
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مـشـيـراً الى ان الــبـطـولـة لـعـبت وفق
الـنــظـام الــسـويــسـري من 13 جـولـة
بـطـريـقـة الـدوري من مـرحـلـة واحدة
زمن اجلـولـة 70 دقـيــقـة مع إضــافـة
30 ثـانـيـة لـكـل نـقـلـة مـنـجـزة وحـكم
عـام الــبـطـولـة الـدولي ضــمـيـر جـبـار
مــــوسى يــــســـاعــــده احلـــكـم الـــدولي
إسمـاعيل إبـراهيم واحلـكم االحتادي
زرنك صالح وبـاشراف رئـيس جلـنة
احلـــكــام الــدولـي اســعــد إســـمــاعــيل
تـــوفــيق مـــســؤول بــرنـــامج ســويس

ماجنر.
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ــمـتــاز بـالــنـســبـة مـثــلت اجلــولـة االولى مـن مـنــافـســات دوري الـكــرة ا
ـيـزة ومـحـطـة مهـمـة العالن جـمـهـور الـكرة ـثـابة حلـظـة  لـلجـمـاهـيـر 
ــسـابـقــة الـكــرويـة حـيـث ابـرزت مـواقـع الـتـواصل ـبــاركـته النــطالقـة ا
ـتـلعـقـة بـتمـثـيل انـدية الـدوري عن تـظـاهرات االجتـمـاعي السـيمـا تـلك ا
جـمـاهـيـريــة عـفـويـة ابـرزت عـرفـانــا لـتـلك االنـديـة بـحــضـور مـبـاريـاتـهـا
واالسـتـمتـاع بـلـمـحـات الـدوري الـذي نـتـمـنى انـطالقـته مـنـاسـبـة البراز
عـراقـة الـكـرة الــعـراقـيـة الـتي تــعـاني في الـوقت ذاتـه من دخـولـهـا نـفق
النتـائج اخمليبـة بسـبب افتقـار منتـخباتـها للـثقـة وعنصـر اللعب الـقتالي
تـمامـا مـثـلـما كـانت تـسـتـع به مـنـتـخـبات فـتـرة الـثـكانـيـنـات ومـاتالها
ـيـزة الـنــتـائج اجلـيـدة الـتـي جـعـلت من الـكـرة وحـقـقت في ضـوء تــلك ا
العراقـية تسـتقر بـ قاليناتـها في الكـرة االسيويـة والعربـية في مراتب

متقدمة .
لقد تزامـنت مباريات الدوري وانـطالقته مع اخليـبة التي جنـاها منتخب
الناشئـ الذي فتح امـامه نفق اخلسارة لـلتاهل لـنهائـيات اسيا حـينما
ــبــاراة ارغم الــدخـــول لــعــنـق الــزجــاجـــة بــعــد ان فــرط بـــتــقــدمـه في ا
االستـهالليـة امام نـظيـره القـطري لكـن انطالقـة الدوري الحـقا جتاوزت
ـبارياته خيبـة منتـخب الناشـئ البراز لـوحة جمـيلة اسـتطاع الدوري 
ا كـتظة باجلـماهير  العب ا ها اال وهي ا االولى من ان يسهم بتـقد
اسهم بدخـول اندية جـديدة لنـخبـة االندية اجلـماهيـرية وابعـاد التسـمية
الـضـيـقـة من كـون تـلك االنـديـة انـديـة مـحـافـظـات فـعلـى مـدار االسـبوع
لعب دهوك وهو يضيف ختام تناقلت صفحات تعنى بالريـاضة صورا 
ذكور مبـاراة فريقه لعـب ا رحلـة االولى حينـما استـضاف ا مباريـات ا
بارلة دهوك بنظـيره حامل اللـقب فريق نادي الـشرطة وبالـرغم من ان ا
دينة االخرى جرت في الساعة السابعة والنصف مساءا فان شوارع ا
دينة قد زحفت كانت خالية تماما في تلك الساعـة البل كانت جماهير ا
بـاراة اي ان هـنـالك من توجه للـمـلعـب في ساعـة مـبكـرة قـبل انـطالق ا
للـلملـعب في الـساعة الـثالـثة ظـهرا حلـجزمـوقع منـاسب لغـرض متـابعة
ـلعب تـشير الحـترافـية التـنظيم باراة بـينمـا ظهـرت صور اخرى من ا ا
ـية كـالتي جتـري ضمن بـاريات عـا واالستـضافـة التي قـاربت مـظاهـر 

دوري ابطال اوربا.
لقد خصصت اجلهات الراعية لدوري احملترف السعودي الذي انطلق
قبل اسابيع حوافز وجوائز لالندية الـتي تشهد مالعبها حضورا كامل
العدد السيما حينـما خصصت جائزة مالية كـبيرة لتلك االندية حتصل
ساندة اجلماهيـرية التي حتظى بها في حال استضافتها عليها نظير ا
بـارلـة من ضمن دوري احملـتـرفـ السـعـودي فهل بـقي ي بـال اللـجـنة
ـشـرفـة علـى مسـابـقـة دوريـنـا من ان تـسـعى ايـضـا لـتـحـفـيـز انـديـتـنا ا
باالبقـاء على هذا الـتواصل اجلـماهيـري وان اليخـبو بريـقه في استرار
ـباريات في اجـواء مناخـية غير باريـات وحتى في حال اقـامة بعض ا ا
مناسبة فتبقى للمساندة اجلمـاهيرية القها وحظةتها سواء في انعكاس
د اجلـمـاهيـري وتـوظـيفه لـتـحقـيق الـنـتائج االيـجـابـية لـلـفرق مثل ذلـك ا
ا حيـنما تـلتفـت الصحف الـرياضيـة الختيـارات الالعب شاركـة ور ا
تـابـع االفضل في تـلك اجلـولـة من ان تسـهم بـناءا عـلى تـرشيـحـات ا
ـساندته ثـالية واجلـمهور االفـضل الذي تـميز  العب ا الجل اختيـار ا
ودعمه لفـريقه دون ان تشـهد اساليـب تشجيـعه ووقوفه خلـف فريقه اية
ظاهر والتلويح سات غير صحـية فضال عن تشخيص تـلك ا خدوش و
ـنــاسـبـة لـردع احملـسـوبــ عـلى الـريـاضـة ووقف بـاتـخـاذ االجـراءات ا
تصرفاتـهم التي تنـحرف بدالالت الـلعب النظـيف الذي يعـتمد على روح

بنية على احلب والطاعة واالحترام. الرياضة السامية ا
لقد ضـربت جمـاهيـر بعض انـدية الـدوري في انطالقـتهـا االولى موعدا
مع االحـترام الـذي ابـدته وكـانت بـعض اجلـمـاهيـر قـد اسـهـمت بـاذكار
ـلبي روح امنـافـسة احلـقيـقـية بـالوقـوف وراء فـريقـهـا ودعمه بـالـشكل ا
قصورات واقع انبـاء عن اسعار خـياليـة  للطـموح فيـما ابرزت بعـض ا
ـشـرفة تـفـرجـ من الـدرجـة االولى وكـان االولى من جـانب الـلجـنـة ا ا
تـوحـيـد االسـعــار حـتى اليـوجـد تـفــاوت بـ مـلـعب واخـر فــيـمـا يـتـعـلق
باالسـعار وحـتى اليـقع النـادي في ربـقة فخ اسـعـار الدخـولـية الـسوداء
ـشـجـعـ بـحـضورهم الـتي تـماثل مـا يـتـعـرض له ا
ـيـة اضـافـة لــتـشـجـيع ـبـاريـات انــديـتـهم الـعــا
الشـركات علـى االعالن خالل تلك لـلمـباريات
لـلـدخـول في نـظـام رعـايـة االنـديـة حـيث بـدت
العب فــقـــيــرة من هــذا اجلــانب في بــعض ا

اللوحات االعالنية .
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u“∫ منتخب الشباب يحقق العالمة الكاملة على نظيره الكويتي في فوز مستحق

متاز بالشطرجن dDý!∫ منافسات الدوري ا
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بـــالــســهـــلــة رغم انه قـــدم مــســتــوى
واضح امــام الــكــويت ويــتـطــلع إلى
اجنـاز االمـور الـيــوم عـلى افـضل مـا
ـعـقـدة يـرام ولــتـجـنب احلـســابـات ا
امــام طــرف قــوي وظــهــر ومــتـكــامل
ويـســعى الى خــطف الـصــدارة عـبـر
ا اللعب بـاحتمـالي الفوز والـتعادل 
ـصـلـحـته ـتـلـكه مـن فـارق هـدفـ 
درب عماد مـحمد يكون ويفترض بـا
قد توقف على نقـاط القوة والضعف
ـــنــافس بــعـــد مــشــاهــدة لــلــفــريق ا
مــنـتــخب اسـتــرالــيـا من أجل إنــهـاء
ــشـــوار كـــمـــا يـــجب ولـــتــعـــويض ا
اخلـروج اخملــيب من بـطــولـة شـبـاب
العرب عندما يجد نفسه امام مباراة
صــعــبــة حــاســمــة وان يــكــون اكــثـر
تـــاثــيــرا النه امــام مـــبــاراة صــعــبــة
ـعـنـويـات عـالـيـة بـعـد وسـيـدخـله ا

الفوز على الكويت امس االول .
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شهـدت مباريـات اجلولـة الثـانية من
ـمتـاز بكـرة القدم مبـاريات الدوري ا
الــظـــهــور الـــقــوي لـــلــشـــرطــة عـــبــر
مـجـمـوعـة مـتـكـامـلـة ويـعـلن الـعـودة
والعمل ما بـوسعه للـدفاع عن اللقب
ــســتــحق عــلى وأعــلن ذلك بــفــوزه ا
الزوراء مـجدد الثـقة بـعنـاصره التي
حقـقت اكثـر من خطـوة بوجه الـعدو
ـــوسم بـــقـــهــر الـــلـــدود في بـــدايــة ا
الـزوراء حتت انـظـار جـمـهـوره الذي
كــان يــعــلق االمــال عــلى الــتــشــكــيل
والـسـعي لـقـلب الـنـتـيـجـة مع دخـول
ــوسم اجلـــديــد وفي ان يــكــون في ا

اضـي وقد ـوسم ا وضع خلفه عن ا
تعـلم الدرس كـما يـجب لكـنــــه خيب

االمال في اللقاء األهم.
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ومن ب الغا كان فريق احلدود
ـهم عـلى الـنـفط الـذي حـقق الـفــوز ا
ـنــافـسـ االوقــويـاء وامــتـلك احــد ا
االفــضــلــيـــة ورفع رصــيــده الى ست
ــر الـنــفط فـي اسـوء نــقــاط فــيــمــا 
بداية التي امتلكها لعدة مواسم قبل
الـتــنـازل عـنـهــا بـخـسـارتــ تـوالـيـا
وتـقدم اجلـويـة الـصدارة بـعـد الـفوز
الـثـاني عـلى الـقـاسم بـهـدفـ لـهدف
ـنــافـســة عـلى ويــؤكـد الــرغـبــة في ا
الـلــقب وسط دافع حتــقـيق الــنـتـائج
اإليجابـية التي من شـانها ان حتدث
التغير وترسم مالمح البطل من االن
ويـشـارك الــطالب اجلـويـة الـصـدارة
بـــنــفس رصــيـــد الــنــقــاط واألهــداف
بـــعــدمــا حــقق الــفـــوز الــثــاني عــلى
ــتـأخـر كـربـالء بـهـدف عــلي مـهـدي ا
ـسـتـوى ويـقـدم نـفــسه مـرة ثـانـيـة 
عال من اجلاهزية وهو االخر يسعى
إلى مـــواصـــلـــة نـــتـــائـــجه اجلـــيـــدة
ـــبـــاريـــات بـــالـــشـــكل واســـتـــغالل ا
ـطلـوب عـبـر تـقـد االداء الواضح ا
وفـعل االعـب مـا بـوسـعـهم لـضـمان
الـنـتـائج فــيـمـا فـشل كـربالء في أول
ذهــاب له بــعـد الــعــودة لـلــمــسـابــقـة
اسـتـهـلـهـا بـالـفـوز عـلى أربـيل ودعم
نفط مـيسان حـاصل النـقاط بـاضافة
نقـطة غـاليـة ليرفع رصـيده الى اربع
من تـــــــعـــــــادل مـع صـــــــاحب االرض

الوسط الذي فشل مـرت في حتقيق
باريات الفوز وبات يواجه مـشاكل ا
داخـل وخـــارج الـــنـــجـف في بـــدايـــة

واسم القريبة. مختلفة عن ا
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وظهر دهـوك مرة ثانـية بطـول قامته
وارهـق الــديــوانـــيــة بــهـــدف لــيــرفع
رصـــــيـــــده الى اربـع نــــقـــــاط واالهم
الـنـقـطـة الـغـالـيـة من فـرض الـتـعادل
عـلى الـشــرطـة في بـدايـة واعـدة كـان
اقـرب لـلـفـوز في ظـهـور مـتـمـيـز امام
ـني جــمـهــوره الـكــبـيــر الـذي كــان 
الـــنـــفـس في ان يـــاتي الـــفـــوز عـــلى
الـــــبــــطـل وافــــتـــــتـح زاخــــو ســـــجل
االنـتصـارات بـالـفـوز على الـصـنـاعة
ويفترض بجمهور الفريق ان يحتفل
بـكل أريــحـيـة من دون تــعـكـيـر مـزاج
الـــصــنــاعـــة الــذي تــقـــبل اخلــســارة
ورفض سـلـوك اجلمـهـور الـذي عـليه
ان يساعد فريقه في مباريات االرض
النهـا مفـتاح األمل نـحو الـبقـاء وهو
مـا يـامل ان يـفــعـله جـمـهـور الـفـريق
خـشـيـة التـعـرض لـعـقـوبـات االحتاد
ـــاضي ـــوسـم ا الــــتي نــــالت مـــنـه ا
وجنح نــوروز بــقـهــر الــكـرخ بــهـدف
وعـد االول مع مبـاريات وكان عـلى ا
ه لـالنــصـــار الـــذين االرض وتـــقـــد
كـانـوا يـتـرقـبـون الـنـتـيـجـة والـنـقاط
كامـلـة من الكـرخ الـذي سقط في أول

خروج من العاصمة.
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وشانه شـأن جيـرانه الـوسط استـمر
الــنــجف بــدون فــوز وبــالــكــاد حــقق

الـــتــــعــــادل أمـــام نــــفط الــــبــــصـــرة
واحلـــصــول عــلـى اول نــقــطـــة لــكن
كن ان تذهب نقاط مباربات عقر ال
الدار مع فرق بنفس مستواه ودخل

الـــكــهــربــاء بــشـــكل واضح واخــتــار
الـوقــــــــت لــتـحـقـيق الــنـتــــــــــيـجـة
ـــرضــيــة عــلى اربـــيل عــبــر رحــلــة ا
كــانــــــــت مـحــفـوفــة بـاخملـاطــر قـبل

فرض الـنتــــــــيـجة عـلى اربيل الذي
اســــــــــــــتــــــــمـــــــر مع الـــــــــــــقـــــــاسم
والديــــــوانية والـصنـاعة بـصـــــــفر

من النــــــــقاط.
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ـكـتب الـتــنـفـيـذي لالحتـاد قـرر ا
اآلسـيـوي لـكـرة الـقـدم مـنح قـطر

شرف استضـافة كأس أ آسيا
.2023

وقــــالت وســـائل إعالم إن دولـــة

قــطـر فــازت بـشــرف اســتـضــافـة
نهـائيـات كأس آسيـا لكـرة القدم
كتب 2023  خالل اجتماع ا

الــتــنــفــيــذي لالحتــاد اآلســيـوي
لـلعـبة الـذي عـقد صـباح الـيوم
ــــالــــيــــزيــــة في الــــعـــــاصــــمــــة ا

بور. كواال
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وكــانت أسـتـرالـيـا قـد انـسـحـبت
من ســـبـــاق الـــتـــرشح بـــعـــدمـــا
دة التي تقـدمت بطلـبهـا خالل ا
حــددهــا االحتـاد اآلســيــوي إثـر
اعـتـذار الـصـ عن عـدم قـدرتـها
عــلى اســتــضـــافــة الــنــهــائــيــات
ُــــقـــررة صـــيف 2023 بـــســـبب ا
قيود جائحة كورونا في البالد.
وقبِل االحتاد اآلسـيوي االعتذار
الـــــصــــيـــــني فـي مــــايـــــو/ أيــــار
ـاضي وفتح بـاب الـترشح من ا

جديد الستضافة البطولة ومدد
ـلـفـات الـتـرشح مـهـلـة الـتـقــدم 
حـتى مــنـتــصف يــولـيــو/ تـمـوز
ـــــاضـي ومــــنـــــذ ذلك الـــــوقت ا
أرسل االحتاد القاري وفودًا إلى
ـعـنـيـة بـطـلـبات الـدول الـثـالث ا
لـفات من االسـتضـافة لتـقيـيم ا
ـــكـــتب ــــهـــا أمـــام ا أجل تـــقـــد

التنفيذي.
ـــكــــتب بـــدوره هــــنــــاً رئـــيـس ا
الـتنـفـيذي في االحتـاد اآلسـيوي
لــكــرة الــقــدم االحتــاد الــقــطـري
عـلى مـلف االسـتـضـافـة وأعـرب
عن تـــقـــديـــر أســـرة كـــرة الـــقــدم
اآلســــــــيـــــــــويــــــــة إلـى االحتــــــــاد
اإلنــــدونـــــيــــسي لــــكــــرة الــــقــــدم
واالحتاد الكوري اجلنوبي لكرة
الـقـدم عـلى مـلـفـات االسـتـضـافـة

التي تستحق اإلشادة.
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قـال لؤي عـلي مـدرب فـريق رماة
نـادي امـانــة بـغـداد ان فــريـقـنـا
على ا اجلاهزية للمشاركة في
بطـولة انديـة العراق لـلمتـقدم
والـنــاشــئــ الــتي ســيــقــيــمــهـا
ــركــزي لــلــمـدة من 21 االحتـاد ا
الى 22 من الـــــشـــــهـــــر اجلـــــاري
تازة من ويضم الفـريق نخبـة 
الالعبات والالعب في فعاليتي
ـسـدس الـبـنــدقـيـة الـهــوائـيـة وا
الــهــوائي ولــديــنــا ثــقــة عــالــيــة
بــفـــريــقــنــا في ســبــيل الــوقــوف
ـقـدمـة الـفـرق خـاصـة ان ادارة
نادي امانة بغداد تساند الفريق
واجلـــهــــاز الـــفــــني والالعــــبـــ
وتهتم بتوفـير سبل جناحنا في
ـهـنـدس الـوقت الـذي يـكـون به ا
مــزهـر عــبـد احلـسـن قـاسم امـ
ــــشــــرف عــــلـى فــــريق الــــســـــر ا
مـــوجـــودا في اغـــلب الـــوحــدات
الــتـــدريــبـــيـــة وهــو االمـــر الــذي

يــحـــفــزنـــا كــثـــيـــرا ويــحـــمــلـــنــا
ــســؤولــيـة مـن اجل ان يــظــهـر ا
فـريـق رمـاة نــادي امــانـة بــغـداد
بـافضل حـاالته الـفنـية من خالل
مـنـافسـات بـطولـة انـدية الـعراق
ــقــبــلــة مـؤكــدا بــالــوقت ذاته ا
ـة وطـمـوح واصـرار لــديـنـا عـز
ـراكـز الـثالثة عـلى احـراز احد ا
االولى في بـطولـة انـدية الـعراق
قبلة الن للمتقدم والناشئ ا
ثلون اغلب العبـينا والعـباتنـا 
ـنتـخبـات الـوطنـية االمـر الذي ا
ـنـحـهم االفـضــلـيـة بـالـتـنـافس
ـتـلـكـون مـهـارات عـالـيـة النـهم 
وســــبـق وان حــــقـــــقــــوا افـــــضل
ـاضـيـة الـنـتـائج في الــبـطـولـة ا
ونــــحن االن جنــــري وحـــداتــــنـــا
الـــتــدريـــبــيـــة بــشــكـل يــومي في
ـــــركــــز الــــتـــــدريــــبـي لالحتــــاد ا
ـركـزي لــلـرمـايـة وقـد الـعـراقي ا
ـــســنــا جتــاوبـــا وانــدفــاعــا من
العـبي والعــبــات الــفـريـق فـضال

عن حــرص هــؤالء عـلى االلــتـزام
واالنـــــضـــــبــــاط فـي الـــــوحــــدات
الــتـــدريــبـــيـــة وهــو االمـــر الــذي

يــســهل عــمــلــيــة الــتــدريب عــلى
احلــهــــــــــاز الــفــنـي والالعــبــ

معا.

W: تكليف قطر بتنظيم بطولة ا اسيا رسميا uDÐ

{ بـاريـس (أ ف ب) - يطـغـى حـضور
اجملـموعـات الفرنـسية والـصينـية على
ي مـعرض "لو مـونديال دو لـوتو" العا
لــلـســيـارات الــذي يـنــطــلق في بـاريس
االثـن إذ تـغيب عنه شـركات من مثل
"جـــاغـــوار" و"المــبـــورغــيـــني" و"بي إم
ـا يــضع مــســتــقــبـلـه عـلى دبــلــيــو" 
احملـك.درجت العادة على أن يطبع هذا
احلـدث شهر تشرين األول/أكتوبر مرة
كل ســنــتــتــ وأن يــســتــقــطـب نــحـو
مــلــيــون من عــشــاق الــســيــارات مــدى
ـــعــارض في أســـبــوعـــ إلى مـــركــز ا
بــــورت دو فــــرســــاي بــــالــــعــــاصــــمـــة
الـفرنـسيـة.ولكن بـعد صـرف النـظر عن
إقـــامـــة "لــو مـــونــديـــال دو لـــوتــو" في
آذار/مـارس 2020 بــسـبب اجلــائـحـة
وفي ظـل ظروف صعبـة لقطـاع صناعة
الـسـيـارات تـقـلّص حـجـم احلـدث هذه
الـسنة إذ يقام ألسـبوع واحد فحسب
ـــنــظــمـــون أن يــراوح عــدد ويـــتــوقع ا
400 زواره ب 300 ألـــــــــــــــــف و
ألـف.ويــعـــتـــزم الـــرئـــيس الـــفـــرنـــسي
عرض لوقت ـانويل ماكرون زيارة ا إ
طـــــــويـل خالل الـــــــيـــــــوم اخملـــــــصص
لــلـصــحـافــة االثـنـ قــبل فـتــحه أمـام

اجلمهور الثالثاء. 
WOzUÐdN  …—UOÝ

وأعـلن قصر اإلليزيـه مساء اجلمعة أن
مـاكرون سـيعلن خالل هـذه الزيارة عن
تــوجه جلــعل بــدل اسـتــئــجـار ســيـارة
كـــهـــربـــائـــيــة 100 يـــورو لـألســر ذات
ــنــخــفض.وســتــعــلن شــركــة الــدخـل ا
"ريـنـو" االثـنـ عـن "ريـنو 4 اجلـديـدة
سـليلة 4L الـشهيـرة وهي سيارة دفع
ربـاعي كـهـربـائـيـة تـنـضمّ إلى "ريـنو 5
اجلــــديــــدة الـــــعــــامــــلــــة هي األخــــرى
بـالكهرباء. وضـمن الفئة عيـنها تطرح
" مفاهيم مستقبلية.أما "داسيا" و"الب
جموعة "ستيالنتيس" في ما يتعلق 
فـــتــــطـــرح "بـــيـــجـــو" و"جــــيب" بـــعض
ــوديالت اجلــديـدة فــيــمـا اســتــبـقت ا
ـعـرض بطـرح مـفهـومـها "سـيـتروين" ا
"أولي" (Oli) الـــذي يــراعـي مــعـــايــيــر
االسـتـدامة.أمـا الشـركات األخـرى التي
يُــتــوقـع أن تــســتــقــطب االهــتــمــام في
ــنـصــاتـهــا الـكــبـيــرة فـهي ــعـرض  ا
"أورا" و"بـي واي دي" الـصـيـنـيـة و"ف
فــاست" الــفــيـتــنــامـيــة وتــســعى هـذه

الـسـيـارات الـكـهربـائـيـة اآلسـيـوية إلى
غــزو األسـواق األوروبـيـة."ولن تـشـارك
انية إذ آثرت عرض أي شركـة أ فـي ا
"بـي إم دبـلــيــو" و"فــولــكــســفــاغن" مع
شـركــاتـهـا الـفـرعـيـة "مـيـني" و"سـيـات"
و"بــوغـاتي" و"المـبـورغـيــني" الـتـغـيب
اليـ في مـعرض بـعـدمـا استـثـمرتـا ا
مـيــونـيخ في أيـلـول/سـبـتـمـبـر 2021.
كــذلـك يــســجّل غـــيــاب الفت لــشــركــات
صـــنـــاعـــة الـــســـيـــارات الـــيـــابـــانـــيـــة
صارف والـكورية.وسيعرض عدد من ا
عــــــلى غــــــرار "بي إن بـي" و"كـــــريـــــدي
أغـريكول" مركبـات مخصصة لـلتأجير.
كـــــذلـك تـــــشــــــارك "نـــــتــــــفـــــلــــــيـــــكس"
و"لـيـغـو".وسـعـيـاً إلى جـذب الزوار في
ا ب 16 ظل حتـديد أسعـار التذاكـر 
ـعـرض مـنـصـة و30 يــورو خـصص ا
كـــبـــيـــرة لـــصـــفـــحـــة "فـــيـــلـــبـــروكــان"
ـــقــاطع (Vilebrequin) الـــشـــهــيـــرة 
الــفـيــديـو عن الــسـيـارات عــبـر شــبـكـة
"يــوتــيــوب". وســيــعــرض مــعــدّو هــذه
الــــصــــفــــحــــة عــــدداً من الــــســــيـــارات
الـــــــــــــتـــــــــــــاريـــــــــــــخـــــــــــــيـــــــــــــة خـالل
ـونــديـال".وسـيـتـسـنى لـلـفـضـولـيـ "ا
االطالع أيـضاً عـلى منـتجات الـشركات
(Hopium) "ــبـتـكـرة مــثل "هـوبـيـوم ا
و"نــامـكس" (NamX) الــلـتـ تـعـوّالن
عـــلى الـــهــيـــدروجـــ أو لــلـــشـــركــات
الــفــرنــســـيــة الــصــغــيــرة "دوفــالــيــيه"
.(Pantore) "و"بــانــتـور (Devalliet)
ـعـارض الـتـجـارية ولـكن هل ال تـزال ا
تـســتـقـطب االهـتـمـام في وقت تـواصل
الــســـيــارات الــتــســبب بـــالــكــثــيــر من
انــبــعـــاثــات ثــاني أكــســيــد الــكــربــون
والــــوفـــيـــات عـــلـى الـــطـــرق  وســـوى
ذلك?ثـمة انقسـام عميق منـذ نحو عشر
ســنــوات بـ الــشــركــات الـعــامــلـة في
الـقطـاع وتتـهافت العالمـات التـجارية
عـلى اإلنترنت لبناء صورتها.في العام
2021 أدّت احتجاجات بيئية واسعة
إلى تـعطيل مـعرض ميـونيخ الذي كان
يـــحـــاول االنــفـــتـــاح عـــلى الـــدراجــات
الـهـوائيـة وغـيرهـا من وسائـل التـنقل.
وألــغـيَ مــعــرض جــنــيف ثالث مــرات

ويخطط لالنتقال إلى قطر.



تـطـورات في عالقـاتك الـعـاطـفـية قـد حتـدث من خالل
شروعات التي بدأتها.  ا

qL(«

حتـلـى بـروح عــالــيــة من الــثــقــة وابــتـعــد عن الــشك  
فرط. رقم احلظ 4. ا

Ê«eO*«

حتصل من الـشخص الذي حتبه عـلى ما حتتاجه من
دعم وعاطفة.

—u¦ «

ا سـتتعلمه الحظة أكثـر بكثير  ستتعـلّم من خالل ا
طروحة. باالندماج في القضايا ا

»dIF «

ـعـرفة تـكـون إيجـابـياً و مـسـتعـداً لـتـقد الـتـنازالت و
أخطائك. رقم احلظ 9.

¡«“u'«

التروّي سـيسـمح لك برؤيـة بعض الـروابط التي كنت 
غافالً عنها.

”uI «

حتـلـى بـالـصــبـر لــكي تـســتـوعب الــعـاصــفـة و حـاول
استيعابها حتى ال تكون ضحية لها.

ÊUÞd «

ـعطـيات تمـعن بـكل مـا يحـيط بك كي تـستـطـيع دمج ا
طروحة.رقم احلظ  5. ا

Íb'«

بـالهـدوء تـتجـاوز االزمـة. ال تتـسـرع باتـخـاذ أي قرار
مصيري اآلن .

bÝô«

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

u b «

لديك فرصة كـبيرة لـلقاء بشـريك العمر كن ايـجابيا و
ابتعد عن التردد.

¡«—cF «

عـلـيك بـأخـذ وجهـات الـنـظـر األخرى بـعـ االعـتـبار 
وأن تكون جاهزاً للتغييرات.

 u(«

Âu−M «Ë X½√  UOŽUÐd «

اكـتب اجــوبـة الـتــحـديـدات
الــتي تــســيــر عــكس دوران
الـــســاعـــة لــتـــصل الى ربط
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bOLŠ —bÐ œ«bI

الـقـاضي الـعـراقي عـضـو مـحـكمـة الـتـمـيـيـز اإلحتـاديّة
وت االحد مع نعـته االوساط القضـائية بعـد ان غيبه ا

غفرة والرضوان. الدعاء له با
e¹eŽ ‰u²Ð

مـثلة العراقية حتل ضيفة على ا
ـلتقى االذاعي والتلفزيوني في ا
الـساعة الـرابعة من عـصر اليوم
ــقـــر االحتــاد الــعــام الــثـالثــاء 
لالدبـــاء والــكــتـــاب الــعـــراقــيــ
بــبـغـداد لــلـحـديث عن جتــربـتـهـا

الفنية.
 …bý«Ëd « .dJ « b³Ž

ي االردنـي صــدر له  كــتــاب بــعــنــوان (وهــذا االكــاد
) اكـد فـيه أن الــلـغـة الـعــربـيـة هي لـســان عـربي مـبــ
األصل الذي انـبثقت منه باقي اللغات مستشهدا على

ذلك بعدد من البراه واألدلة.
ÂuKÝ bFÝ

البـاحث الـعـراقي يـضيـفه عـصـر الـيوم الـثالثـاء مـركز
ـناسبة البـيان للـدراسات والتـخطيط في نـدوة حوارية 

اطالق كتابه (االبادة اجلماعية مستمرة).
 WC  bFÝ√

ـعهـد العـالي للـتمـثيل ـمثل الـسوري كـرمه ا اخملرج وا
في دمــشق ضــمن فــعــالــيــات مــلـتــقـى اإلبـداع  عــلى

مسرح سعد الله ونوس.
ÍbN  qOIŽ

ي العراقي تضيفه عصر اليوم الثالثاء جمعية االكاد
الثـقافـة للـجمـيع للـحديـث عن منـحزه بـجلـسة عـنوانـها
سرح ومرويات الفن واالدب والسياسة). (جماليات ا

włUH)« d¼e

ي الـعراقي الـقى مـحـاضـرة بـعـنـوان ( مراثي االكـاد
دن فـي اساطـير وادب الـعراق) بـجـلسـة اقيـمت على ا
ــركــز الـثــقــافي الــبــغـدادي قـاعــة عــلي الــوردي في ا

ي محمد الواضح. ادارها االكاد
—UDOÐ «bMO

طـربة الـسوريـة حتيي حـفال غنـائيا فـي تونس ضمن ا
دينـة الثقافية يوم 21 ملـتقى (عليسة) للـمبدعات في ا

تشرين األول اجلاري.
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فـي العـاشر مـن تشـرين االول عام  2016¨
ـســرح الـعــراقي الــفـنـان ودعــنـا عــمـيــد ا
الـكبـير يـوسف العـاني عن عـمر يـناهز الـ
 89 عاما  بعد معاناته مع مرض العضال
فـي إحدى مستشـفيات العـاصمة األردنية
تـاركا ارثا كـبيرا على امـتداد أكثر عمان ¨ 
ثال و مخرجا مـن ستة عقود  مؤلـفا و 
ـواهب و طـاقـة فنـيـة ثـقـافـية لم مـتـعـدد ا
تــتــوقـف عن الــعــطـاء اســهــمت فـي بــنـاء
االجـــيــال و تــنــويــرهم ثــقــافــيــا و فــنــيــا
وتـــربـــويـــا و وطـــنـــيــا  صـــاحب االدوار
الـشامـلة والـشخـصيـات اخملتـارة بدراسة
مــهــنـيــة و بـذكــاء يالمس ابــسط عـنــصـر
بــاجملــتـمع الـى اكـبــره الن الـشــخـصــيـات
ـــيــزات الـــتي اداهـــا حتــمل صـــفــات و 
مـخـتـارة ومنـفـردة عن بـقيـة اغـلب زمالئة
وجــيــله لــيــكــون  رمــزا مــنــيـرا مـن رمـوز
ثـقافتنا العراقية الوطنية. يوسف العاني
سرح ال يـحتفل بيوم عيد عـاشق خشبة ا
ميالده في  1927 / 7 /1 لـكنه يحتفل بيوم
ـسـرح العـراقي وهو الـيوم الـذي أعتاله ا
بـــتـــاريخ  24 شـــبـــاط  1944  فـــأي وفـــاء
وعـشق يـحـمـله هـذا االنـسان الـفـنـان كـما
يــصــفه تالمـيــذه وزمالئه الــذين الـتــقـيت

بهم. 
البداية مع الفنانة الكبيرة الرائدة سليمة
خـضير التي انـهارت بالبـكاء عند سؤالي
لـها عن شخـصية الـراحل يوسف العاني(
اخـتصر تسمية الراحل الكبير بأنه اعظم
فـنـان بـالعـراق والـعالم  النه يـحـمل خلق
وطــيـبـة ال يــحـمـلــهـا انـسـان اخــر مـثـله 
بتدأ و لديه موهبة دائـما يشجع الفنان ا
بـالنصيحة والتدريب  و اول عمل لي مع
الـعـاني في مـسـرحـيـة الـنـخـلـة واجلـيران
كـنت فـي بدايـة عـمـلي الـفـني و حـسب ما
بتدأ بالفن ( جديد او خام يطلقون على ا
) لــكـنه كـان دائـمـا يـسـنـدي و يـطـلع عـلى
مــشـاهـدي و يــبـتـسم قــائال : ( شـنـو هـذا
االبـداع ) هـذه الكـلمـات كـانت حافـز كبـير
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لــكل فــنـان فـي بـدايــة عـمــله وخــاصـة من
فنان كبير له مكانة و أسم وايضا مواقفه
ـشجعة لي في مسـرحية ( الشريعة ) و( ا
فـرمـان الـوالي ) الـتي حـصـلت فـيـهـا على
ـثلـة  يوسـف العـاني  هو لـقب افـضل 
ــعـلم و االخ الــطـيب الــصـديق و االب و ا
جلـميع الفناني و يعمل خلدمتهم فضال
الـى كونه يتمتع باحلنان و تفقد االخرين
 وعـــنـــدمــا اجـــريت عـــمــلـــيــتـي في ايــام
احلـصـار كـان يـبحث فـي الصـيـدلـيات من
اجـل شراء الـدواء لي النه غيـر متـوفر في
ـئـة من صـفـات ذلـك الـوقت  فـهـذا   1 بــا

وذج لالنسانية) . يوسف العاني 
ÊuMH « »öÞ

كـمـا تشـير الـفنـانة الـقديـرة أبتـسام فـريد
الـتي قبـلت صورة الراحل يـوسف العاني
و انــحت له كـمــا يـنـحـنـي الـفـنـان بــتـقـيم
حتــيـتـه لـلـجــمـهــور ( امـنــيـتي الى طالب
الــفــنــون اجلــمــيــلــة االطالع عــلى ســيـرة
الــفـنـانـيـ الـكـبـار الـذين افـنـوا حـيـاتـهم
ـسـرح  ان يـقـتـنـوها و بـالـفـن وخـاصـة ا
يـتعلموا منها النـها مدارس فنية وخاصة
كـسـيـرة الـراحـل الـكـبـيـر الـفـنـان االنـسان
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ـــصـــري أحــمـــد مـــاهــر ــمـــثل ا هــاجـم ا
مـثل حس فهمي رئاسة مـنتقدي تولي ا
مـهرجـان القـاهرة الـسيـنمـائي الدولي في
ــــــنـــــطق دورتـه ال 44واعــــــتـــــبــــــر هـــــذا ا
.وقال مـاهر في تصريح( ال بد أن مـتدنياً
يـصمت كل شخص ال يعرف قـيمة وثقافة
وتـاريخ حسـ فهـمي). وكشف مـاهر انه
ــهـرجـان اذا كـان سـيــحـضـر فـعــالـيـات ا
مــتـواجــداً في الــقــاهــرة دعـمــاً لــصــديـقه
سـرحية حـس فهـمي وماهـر منشـغل 
"عــاشق ومــداح" لم يــتــمـكـن من حــضـور
مـهـرجـان الـقاهـرة لـلـدرامـا. كـمـا يـشارك
مـــــــاهــــــر في مـــــــوسم رمــــــضــــــان 2023
ـسلسل "ألف ليـلة وليلـة" وهو من بطولة
مـثل يـاسر جالل الى جـانب باقـة من ا

اما مخرج العمل فهو إسالم خيري.

ــــربـي  يــــوسف الــــعــــانـي  فــــمن خالل ا
سـيرة جتـاربـهم وابداعـهم سيـواصلـون ا
الـتي بدأها هـؤالء العمالقـة بنفس االبداع

و التألق) .
وتـضـيـف (نـحن ودعـنـا االنـسـان الـفـنان 
فهو االنسان قبل كل شيء النه عشق الفن
و قـدم له الكثير الكـثير من وقته و صحته
مـن اجل تــــقــــد واخــــراج الـــعــــديــــد من
الــفـنـانـ عـلى مــسـتـوى مـهـني  وشـجع
الــفـنـان الـعــراقي لـلـتــمـيـز وكـان هـو االب
واالخ و الــصــديق قــبل ان يـكــون الــزمـيل
لـــهم حــتى لـــطالبه وانــا واحـــدة مــنــهم 
واتــشــرف بــانه دعـمــني و وقف مــعي في
بــدايـة مـشــواري الـفـني و شـجــعـني عـلى
االســتـمـرار  فـهـو الـقـيـمـة الـكـبـيـرة الـتي
يـحترمها اجلمـيع و هو العمود االساسي

للفن العراقي الراقي) .
كـمـا يؤكـد الفـنـان واخملرج الـكردي نـاصر
تـأثر بـشخصـيات يـوسف العاني حـسن ا
وخــاصـة ادواره الـشـعـبـيـة الـتي تـلـتـمس
ثـــيــمـــتــهــا مـن الــطــبـــقــة الـــكــادحــة ( من
ــــــســـــتـــــحـــــيـل ان نـــــتـــــنـــــاسى االدوار ا
والـشخـصيـات التي اداهـا الراحـل الكـبير

االنـسانيـة التي حتاكـي العمـال و الفقراء
و جـــمـــيـع الـــشـــخـــصـــيــات
الـــشــعــبـــيــة الــتي كــان
يــؤديـهـا بــشـكل فـني
ــــــــــــــا رفـع راقــي 
ـــســرح مـــكـــانــة ا
الـعراقـي وتصدره
ــــــســــــارح بــــــ ا
الـــــعــــربــــيــــة الــــتي
حتـــسـب له مـــلـــيــون

حساب) .
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حتـدثت الـفـنـانـة رانـيـا يـوسف عن أحـدث
أعــمــالــهــا وهــو فـــيــلم "الــتــاروت" والــذي
تــشـارك في بــطـولــته إلى جــانب عـدد من
الـنـجـمات ومـنـهم سـمـية اخلـشـاب ونـاهد
ــوق الــفن الــســبــاعي.و أوضــحت وفــقــا 
بـأنهـا حتمـست للـعمل ألنه يـناقش قـضية
مهمة وهو العنف الذي تتعرض له النساء
إلى جـانب أيضـا التـحرش بـاألطفـال فهو
عـمل يـحـمل رسالـة هـادفـة.وهى تـقدم في
الـفــيـلم شــخـصــيـة رســامـة تـدعـى مـيـري
شكلة في طفـولتها وهو ما يؤثر تـتعرض 
على حياتها وحتاول أن تتلقى العالج من
احلــادث الـــذي دمـــر حـــيـــاتـــهـــا. وفـــيـــلم
الــتـاروت تـدور أحــداثه حـول قــصـة ثالث
بنات حصلت لهن حادثة في حياتهن
ومـدى تأثـيـر احلادثـة عـلى حيـاتهن
في إطـار اجتـماعي تـشويقي ومن

إخراج إبرام نشأت.

يــوسف الـعـاني النـهـا عـالـقـة في الـذاكـرة
وخـاصة شـخصـيات : ابـو هيـلة و سـعيد
افــنــدي و عـبــود يــغـني و دعــبــول الـبالم
وعــبـود الـعـربـنـجي  فــهـو فـنـان الـشـعب
الـــذي يـــســـتـــلـــهم اعـــمــالـه من الـــعـــمــال
والـكـادحـ ويـنـقل صـوتـهـم عبـر اعـمـاله
ـسـرحـيـة والـسـيـنـمـائـيـة والـتـلـفـزونـيـة ا
وحــتى مـسـلـسالته االذاعــيـة  بـتـجـسـيـد
ـسـتـضـعـفـة في اجملـتـمع الــشـخـصـيـات ا
ـسـتـقـبل افـضـل  فـهـو جزء ـة  واحلـا

كــبــيــر من الــفن الــعـراقـي عـلى
مـدى اكثر من  60سـنة 
وتعلمنا منه دروسا
كــثــيـرة وقــيــمـة من
خـالل اعـــــــــمـــــــــاله
عـنـدما كـنت عـضو
فـي فــــرقـــــة الــــفن
احلــــــــــديث   و
هــو الــفــنــان
ـــــلـــــتـــــزم ا
بـــــــطــــــرح
ــــســـائل ا

احملرر مع ابتسام فريدناصر حسن

يوسف العاني

ية { لوس اجنلوس  –وكاالت - بدأت النجمة العا
جينيفر لوبيز تصوير مشاهدها في فيلم أطلس حيث
تواجه جندي من الذكاء االصطناعي قرر ان الطريقة

الوحيدة النهاء احلرب هي من خالل انهاء
االنسانية.الفيلم من نوع اخليال العلمي وهو يدور حول
التشويق. تلعب لوبيز دور محللة ذكاء اصطناعي تعلق
على كوكب بعيد وتضطر للقتال داخل بدلة ميكانيكية
من اجل انقاذ البشرية.الفيلم الذي تصوره منصة
نتفلكس من إخراج براد بيتون  ويشارك في بطولته
الى جانب لوبيز مجموعة من النجوم على رأسهم
سيمو ليو وستيرلنج كيه براون وأبراهام بوبوال.
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وهـــذا الــعـــدد ان يـــقـــدمـــوا تـــراثـــنــا
ـتقـن.فضال وسـيـقي بـهـذا الـشـكل ا ا
عــلى  االســـتــجــابـــة الــســريـــعــة لــكل
مالحظة اعطيتهـا لهم اثناء البروفات
ابهروني بـدقة تـنفيـذها وادائـها على
سـرح).مـوضـخـا (من الـصـعب عادة ا
ان يتم جـمع ثالث مـسـتويـات وفـئات
عمـريـة من الـعـازفـ في فـرقـة واحدة
وذلك الخـــــتـالف اخلـــــبـــــرة في االداء
سيـما وان الـعمـر له استـحقـاقاته في
ـوسـيـقي مـسـألـة الـنـضـوج الفـكـري ا
لــــكـن اســــعــــدونـي بــــتـالفي كـل تــــلك
الـصـعـوبـات فـلـم الـتـمس اال الـتـنـاغم
ــبــهج بــ اعــضــاء الــفــرقــة وعــلى ا
ــــوســـيـــقي الـــصـــعــــيـــدين الــــفـــني ا
والشـخصي فـكنـا خلـية واحدة تـعمل
مع بــــكل جــــهــــد وتـــفــــانـي واخالص
اعتـذرنـا من اجلـمهـور لـنـفاد الـتـذاكر
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قدمت الفـرقة الوطـنية
ـــوســيـــقي لــلـــتـــراث ا
العراقي قـبل ايام حفال
فـنــيـاً كــبـيــراً وكـرنــفـاالً
تـراثــيـاً جــمــيالً بـقــيـادة
ـايـسـتــرو عالء مـجـيـد  ا
الـذي دون في صــفــحـته في
الحـظات (فيـسـبـوك) بـعض ا
الــفـــنــيــة عـــنــهــا حتـت عــنــوان
(إضاءآت ) نـقـرأ بعض مـنـها(اوالً
البـد ان اشـيــر واثـني عـلى االداء
تـميـز ألعضـاء الفـرقة الـوطنـية ا
وسـيـقي العـراقي مـنذ للـتـراث ا
تأسـيـسـهـا والى حفـلـنـا االخـير
والـذي القى رواجــاً كـبـيــرا فـلم
يـسبـق لفـرقـة مـعـنـيـة بـالـتراث
حسب تـقـديري وبـهـذا احلجم

قبل وقت مبكر من موعد احلفل وهذه
ســابــقــة لـم يــألــفــهــا الـــوسط الــفــني
ا يدل على العراقي منذ فترة وذلك ا
جنـاح الفـرقـة وانـتـشـارهـا وتـأثـيـرها
االيــجـــابي ولــلـه احلــمـــد) مــؤكــدا ان
(اجلمـهـور الرائـع الذي حـضـر احلفل
تلك ثقافـة سمعية نادرة  حيث كان 
كـان مـنـصــتـا لـكل جــمـلـة مـوســيـقـيـة
ادتـــهــا الـــفـــرقـــة  واالروع من ذلك ان
احلضور من مخـتلف الفئـات العمرية
شــاهــدنــا صــغــارا وشــبــابــا وكِــبـارا
واجلدير بـالذكر هنـالك عدد غيـر قليل
قد حضر من احملافظات العراقية مثل
كـربـالء و بـابل والــنــاصــريـة وصالح
ــوصل والـبـصـرة الـدين و كـركـوك وا
وحقيقـة ادهشنـا ذلك ومايدل هذا  اال
على شـيء واحد ان الـعـراق بـلـد الفن

وت). رض وال  واحلضارة 
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أقــامت جـمــاعـة الـنــاصـريـة لــلـتــمـثـيل
ركـز الثقـافي باحملـافظة وعـلى قاعـة ا
ـسـرحي أمـسـيــة إحـتـفـائـيـة لـلـكـاتب ا
عــمـار نـعــمـة جــابـر حتـدّث فــيـهـا عن
ـسـرح الـطـفل جتـربـته فـي الـكـتابـة 
..وبــــدأت األمـــســـيــــة الـــتي أدارهـــا
ـــســرحـي يــاســـر الـــبــراك اخملـــرج ا
بـــاحلــديـث عن تــفـــاصــيـل مــشــروع
مـسرح الطـفل الذي أطلقـته اجلماعة
ناسبة الذكرى 30 بداية هذا العام 
لـعيد تأسـيسها حـيث سيتضمن
ـــســـارات الــتي الـــعـــديــد من ا
تــهــدف الى تــنـشــيط مــسـرح
الـطفل في مدينة الناصرية
وأبـــرزهـــا اإلحـــتـــفـــاء
ـؤلـف بـتـجـربة ا
الـعـراقـيـ الذين
ـسـرح يـكـتـبـون 
الـــطـــفـل. وقــال
الـــــــــــبـــــــــــراك
(الــــــزمـــــان)
(تــضــمـنت
األمــســيــة

اجلــمـاعـة وجتـربـة عـمــار نـعـمـة جـابـر
ـمثالن  كـرار عـبد فـيـها  بـعـدها قـدَّم ا
الـعـالي  و  كـرار عالء قـراءة مـسـرحـية
لــنص ( الـعـصـفــور والـوردة ) لـلـكـاتب
داخالت ُحتفى به لتُختتم األمسية  ا
لـــــكـل من الـــــشـــــاعـــــر رزاق الـــــزيـــــدي
والـتربـوية رابـحة الصـريفي  والـفنان
رعـد إمقيص ..  يُـذكر أن هذا الـبرنامج
اإلحـــتــفـــائي ســـيــتـــواصل عـــلى مــدى
أمـسـيتـ في الـشهـر للـعـديد من كـتاب

مسرح الطفل في العراق .

عـرضاً لـفيلم وثـائقي قصـير عن عرض
مـسرحية الطـفل ( الكسالن والنشيط )
الــتي قـدمـتــهـا اجلـمـاعــة قـبل أشـهـر 
ُختفى به عن جتربته وبـعدها حتدث ا
فـي إجنـــاز الــعـــديـــد مـن الـــنـــصــوص
ــســرحـيــة لألطــفــال الـتـي سـبق وأن ا
قُـدمت عـلـى مـسـارح عـراقـيـة وعـربـية)
واضـاف (كمـا تضمـنت األمسيـة أيضاً
قـرائت نقديت لـلناقدين جبار وناس
وعـــقـــيل هـــاشم الـــزبـــيـــدي وشـــهــادة
للشاعر علي الشيال عن ذكرى تأسيس
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ـعنـوي بـوزارة الـدفاع  في اعلـنت مـديـرية اإلعـالم والتـوجـيه ا
تـنــويه اطـلـعت عـلـيه (الـزمــان) امس  (أنه سـيـتم انـطالق الـبث
ـوافق 20 الــتـجــريــبي إلذاعــة وزارة الـدفــاع يــوم اخلــمـيـس ا
تشرين األول 2022  في تـمام الساعة العاشرة صباحاً وعلى

.(FM 107,4  التردد
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اقـام جتـمع ( فـنـانـو الـعـراق ) امـسـيـة
بـــالــتــعـــاون مع مــؤســـســة الـــنــهــرين
ـسـتـدامـة حـفالً لـلـشــبـاب والـتـنـمـيـة ا
ـسرح الـعراقي سامي اسـتذكـر عمـيد ا
عـبد احلـميـد في ذكرى رحيـله الثـالثة
بــــحـــضــــور نـــخــــبـــة من الــــفـــنــــانـــ
ـيـ .وقـد بـدء احلـفل بـكـلـمة واالكـاد
مـتـلـفـزة لالعالمـيـة أسـيل سـامـي ابـنة
الـــراحل ســامـي عــبـــد احلــمــيـــد الــتي
شــــكــــرت من خـاللــــهــــا  الــــقــــائــــمـــ
واحلـــــاضــــريـن حلــــفـل االســــتـــــذكــــار

مـــســـتــعـــرضه مـــحـــطـــات الــطـــفـــولــة
والــذكــريــات الــعــائــلــيــة  فــيــمــا قــدم
الـعازفان ولـيد فرمـان و أ. ستار عازف
ألــة الـــعــود عــرضــاً مــوســـيــقــيــاً ألهم
ـسرحـية الـتي أخرجـها عـبد االعـمال ا
احلـمـيد ; فـيمـا حتدث الـفنـانون عـزيز
خـيون ; جـواد االسدي ; عـواطف نعيم
; حــكــمت داوود و كــر خــنــجـر  عن
ابــرز الـواحـات الــفـكــريـة الـتي تــركـهـا
الـراحل من مـؤلفـات واعـمال مـسرحـية
تـــدرس االن في اجلــامـــعــات الــفـــنــيــة

بالعراق وخارجه  .
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رأة في كلية الفنون اجلميلة ببغداد ندوة اقامت وحـدة تمك ا
ـعاصر - اعمال ـرأة في النحت العراقي ا حواريـة بعنوان ( ا
ـوذجــاً ) قـدمـهـا الـتـدريـسي الـفـنـان مـحــمـد عـبـد الـرزاق - ا
محـمد عبد الـرزاق حمودي تضـمنت الندوة الـقاء الضوء على
اعـمـال الـفـنـان الـتـشـكـيـلي مـحـمـد عـبـد الـرزاق حـمـودي وهي
ـرأة فـي اعـمــاله وبـيــان كــيـفــيـة عــبــارة عن جتـســيــد لـصــور ا
تـنـفـيـذهــا بـعـدة خـامـات تــخص مـادة الـنـحت ومــنـهـا الـبـرونـز
والفـايبركالس ومواد اخرى مثل اللدائن والعجائن .. وقد ركز
رأة كونهـا العنصـر االساس والفعال الفـنان في اعماله عـلى ا
في تـكوين اجملـتـمع الـبـشـري وقـد اتـضح ذلك في اعـمالـه مثل
رأة  حـمام الـنساء  االنـتظـار  احلمل واخلـصوبة … حريـة ا
وقـد اعـتـمـد عــدة اسـالـيب في تـنــفـيـذ اعـمـالـه مـنـهـا االسـلـوب
الواقـعي والتجريدي والتعبيري وبـآليات اظهار تختلف بحسب
موضـوع الـعمـل . وقد حـضـر الـندوة مـجـموعـة من اسـشـاتذة

الكلية وطلبة الدراسات العليا.
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من دون احلـاجـة الى حتـقــيـقـات عـلى مـسـتـويـات عـالـيـة تـكـون
اء مدعـاة لإلحـراج واخلشـية مـن كسـرتوافـقـات حزبـيـة بنـيت 
العـ ومن دون اتاحـة فـرصة لـفتـح ساحـة جديـدة لـلتـصفـيات
ـلفات ونـكء جروح أخرى في ـزايدات وتـسويف ا السـياسـية وا
نهك بـالطعنات فإنّ الـذين يقفون وراء سرقة اجلسـد العراقي ا
ـليار من الـدوالرات العائـدة ألموال الضرائب ملـيارين ونصف ا
واجلمـارك الـعراقـيـة هم اشخـاص مـعروفـون مـتورطـون بـنهب
ـنهـوبة ملـيارات سـابـقة فـضال عن اسـتخـدامـهم تلك األمـوال ا
في القـتل وشـراء الـذ واالصـوات االنتـخـابـية وتـكـمـيم االفواه
تــمـــويل جتـــارتــهـم وعــقـــاراتــهـم في اخلــارج. وال حـــاجــة بـــنــا
لتـخصـيص موازنـات جديـدة لتـمويل جلـان التـحقـيق في قضـية
تورط فيها بكل وضوح. من ب قـضايا عدة جرى اكتشاف ا
شـهـود لهم بـهـدر أموال الـدولـة وكشف ظـهر وأول السـارقـ ا
علم الـذي قضى عامـ يبحث جيل او جـيل مـقدماً هـو ذلك ا
عن تـثـبـيت اجـره عـلـى الـقـطـعـة بـعـد ان يـئس من الـتـعـيـ عـلى
الك مسـتهلكـا مدخراته في دفـعها الى أصحـاب نفوذ وعدوه ا
مراراً بـشراء درجة وظيـفية له  فنـهبوا فلوسـه واختفوا. وكذلك
لـياريـة البـاعة اجلـائلـون في شارع الـرشيد يتـحمل الـسرقـات ا
تنبي. ولعله سارق والشـورجة وعلى رصيف الكتب في شارع ا
اخر يـقف مـتواريـاً في زاوية من الـظلم والـظالم وقد بـات راتبه
الـتــقــاعـدي ال يــكــفي إلطــعـام عــائــلـته او شــراء ادويــة أمـراض
الـشــيـخـوخــة له ولـزوجـتـه لـثالثـة أيــام في أحـسن االحـوال. وال
كن انـكار األدوار االجرامـية في التـواطؤ والتـخطيط والـسرقة
لسـاكني العشـوائيات والبـيوت التي عافـتها حتى وحـوش البرية
كن اغـفـال مسـؤولـية الـتـورط في النـهب الـعام خلرابـهـا. وهل 
دارس والدموع تـفتق عيونهم وهم من قبـل اطفال تسربـوا من ا
يـرون اقـرانهـم يتـعـلـمون ويـلـبـسـون جيـدا وهم يـبـيـعون الـعـلـكة
نـاديل الورقية عنـد تقاطعات الـشوارع او انهم غارقون بزيت وا
ـكـائن في ورش عـمل غـيـر مجـازة تـسـتـبـيح الـطـفـولة تـشـحـيم ا
ـنـاسـبة ـضـطـرة إلعـالـة عـوائل عـاجزة. وال يـفـوتـني في هـذه ا ا
ـكـافـحة الـفـساد أن أوصـي جلان الـتـحـقيـقـات رجاال الـوطـنـية 
ونسـاءً عدم الـتهـاون في مالحقـة اخلريـج مـنذ خـمسـة عشر
عـامـاً وال يـجـدون تـعـيـيـنــاً وقـد حـاولـوا الـتـمـلص من جـرائـمـهم
بإخـفاء مالمـحهم بـالشيب الـذي غزا رؤوسـهم وهم في الثالث

من أعمارهم التي ضاعت.
ـسـلـحـة هـؤالء هم اجملـرمـون احلــقـيـقـيـون مع جـرحى الـقـوات ا
الــذين طـواهم الــنـســيــان فالحـقــوهم فـرداً فــرداً واحـذروا ان
تنـشغـلـوا بتـتبع خـيـوط وهمـيـة قد تـوصلـكم ال سـامح الله الى
سـيــاســيـ كــبــار او مـتــنــفـذين مـن وراء حُـجب تــدل الــقـرائن
والشـهادات وافادات شهود الـعيان على ارتكـابهم جرائم النهب
ـال الـعـام فــتـلك مـؤامـرة مـعـدة جـيــداً من الـنـظـام الـبـائـد من ا
قـراطي تدفعكم للـوقوع فيها أعـداء العملية واعداء نـظامنا الد
السـياسية النـزيهة وشخـوصها األطهار. فـحذارِ حذارِ يا أخوة

عمليتنا السياسية العتيدة.

ــبـدع سـامي مــهـدي; عــدتُ إلى حـواراتــنـا عـلى بـعـد رحــيل الـشــاعـر ا
اسنـجر فوجدتُ فيها ما يستحق أنْ يطَّلع عليه من يعنيهِ أمر الشاعر; ا
سـواء من احملبـ أو الـكـاره لهُ ولي; أضـع أمامـكم احلـلـقة األولى من
نْ تسـاورهُ الريبة من مـصداقية هذا احلـوار واحتفظ بالـنسخة األصـلية 
ما دار بـيننـا من حوار وسجـال في منـتهى الصـراحة; وهو بـرهان قاطع

على رحابة صدر الشاعر وصفاء سجيته ونقاء روحه الطاهرة.
10/10 /2012

حـسن: نـوَّر الــله شـعـرك عـلى األرض وفي الـسـمـاء يـا أبـا نـوَّار أخـيـراً
عثـرتُ علـيك هبـني صداقتكَ يـا آخر أوراق الـزوال عن األرض. حسونك

بن النوَّاب/ أستراليا/ بيرث.
سامي: أهالً بـكَ يا حـسن النـواب أتـابع ما تـنشـرهُ في الـقدس الـعربي

وأعلم أنك في أستراليا× فدمْ في خير وأمن وسالم.
حسن: محبتي ومحبتي مثلما يقول حبيبنا حميد سعيد.

بدع حسن الـنواب حتياتي إليكَ كما طلبت سامي: الـصديق الشاعر ا
نص قصيدتي: احلادث

حسن: محبتي ومحبتي دمت كبيراً.
سامي: أهالً صـديـقي العـزيـز كنتُ مـشغـوالً بـعيـداً عن احلـاسبـة كيف

حالك يا أبا تبارك?
حسن: تـأكَّد من شيء واحد أنَّ الذي أحبـكما لنْ يتخلَّى عـنكما حتى لو
كانت الـسكـ عـلى رقبـتي.   أحبـكمـا كـشاعـرين وهذا حـدث بال صدَّام

وال بسواهُ.
سامي: دُمْ بخير وسالم.

حسن: ال أنـتما شاعـران شرفتـما حزب البـعث الذي أحتـقرهُ جداً أعني
. حزب البعث ال أنتظر رأياً

سامي: أشكرك على احلب وال أعلّق على الباقي هههههه.
حــسن: هـــذه وجــهـــة نــظـــري هــهـــهــهـــهــهـــهــهـــهــهـــهه حــزب الـــبــعث

إكالواااااااااااااات ههههههههه.
سامي: ههههه دُم بخير.

حسن: لـكـني أعـتـبـرك أهم شاعـر عـربي عـلى اإلطالق أنـا أحب شـعرك
ومنهُ تعلمت أكتب الشعر.

سامي: شكراً حلُسن ظنَّكَ بي وبشعري.
حـسن: أنتَ ال تعـرف ماذا فـعلت بـي أوراق الزوال وكـنتُ في حافـلة إلى
جبـهة الفكَّه. كنت ثـمالً.. أدهشتني ضربـتكَ الشعرية الـتي تصيب القلب

قبل أنْ تصيب الرأس; أنا ال أجامل في الشعر.
سامي: يسلم قلبكَ أوصيكَ بالعناية بصحتك ال تكثر من الشرب.

ـة.. دبر أمـورك?? إلى متى تـكتبُ حسن: وقـلتُ حلمـيد سـعـيد بـآخر مـكا
شعراً على أطالل.

سامي: هههه ال تلمهُ.
حسن: هـههـهـههـهه أنا مع حـمـيد سـعيـد أكـثر صـداقة مـنك وال أعرف

? قرب وهبة أصدقائي ا اذا الذين قليلو ا
سامي: ههههه ال حتكي عن حميد بهذه الطريقة.

ديح العراقي. حسن: 
سامي: ههههههههه

حسـن: ال قلتُ لهُ أنـا نـغل ودبـر أمـورك; وشعـرتُ أنه انـزعج مـني لـكني
: ال يـوهمـكَ الذين يـكـتبـون عن شـعـرك على أنَّ عاجـلـته بأخـرى وقـلت لهُ

شعركَ يرسخُ في وجدان الشعب العراقي.
سامـي: سامحـني ال أحب االشتـراك في حديث يـنال من أخي حـميد أو

شعره.
حسن: قـال لي حسنـاً جاء ولدي مصـعب قلت له طيب لـكني تأكدت أنه

. ال يريد أنْ يكون شاعراً
سامي: حميد رجل نبيل وشريف.

حسن: حميد سعيد شاعر جاهلي.
. سامي: ههههههه لكل شيخ طريقتهُ

حسن: أكـييييـيييـييد وأحبهُ ورقـبتي حتت حذائه تـدري أبو نوَّار من هو
أشعركم?

سامي: ال تسلم رقبتك.
حسن: يـوسف الـصـائغ أشـعـركم ولـكن تـعـرف مـاذا قـال عنـك يوسف?
قال لي سامي مهدي أأنق مني شعرياً وعدَّل ياقة قميصهُ; ههههههه

سامي: الله يرحمه كان شاعراً في كل تصرف من تصرفاته.
حسن: وقـال عن حميد سعيد كلمـة خطيَّه كنت أقضي معظم وقتي معهُ

 . بعد أحالته على التقاعد. وكان يحبني جداً
سامي: تاليها وياك ال “حتجي ”على حميد أرجوك.

حسن: ويثق بي كشاعر.
سامي: أنت شاعر وال حتتاج إلى شهادة من أحد.

ـقـابـلـتهِ وعـلى كـتفي حـسن: بـعـد أن كـتـبتُ عـنه في ألف بـاء إني أجيء 
جذع نخلة.

سامي: من حميد لو يوسف?
ن? ن أكتب اآلن قالت  حسن: ال يوسف. أتعرف قلت لزوجتي أتعرف 
قلت لـسامي مهـدي قالت ونسـيت حميـد سعيـد قلت لهـا ال لكن سامي

أشعر منهُ.
سامي: ههههههههه سالمي لها.

ستقبل وحق الشعر. حسن: إليك ا
سامي: شكرا لك

 حسن: أنت شاعر خطير.
عوَّد عله كيفك ويايه. سامي: 

حـسن: ال تــعــلّقْ أمضِ ال بــارك الـلـه فـيك
كما يقول كزار.

سامي: ههههههه.
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{ نــــغــــافـــورة (أ ف ب)  –أعــــلــــنت
الـسـلـطـات في سـنـغـافـورة اجلـمـعـة
فـرض قـيود عـلى ترخـيص الـنسـخة
ـوضة “فـوغ?” احملـلـيـة من مـجلـة ا
بـــســــبب نـــشــــرهـــا صـــوراً عـــاريـــة
وتــــــرويـــــجـــــهــــــا لألســـــر “غــــــيـــــر
التقليدية”وتـعتمد سنغافورة قواعد
صـــارمـــة لـــلـــحـــد مـن احملـــتـــويــات

ـثـلـيـ في الـصـحـافة. ـرتـبـطـة بـا ا
وبـــالــتـــالي يُـــحــظـــر عــلى اجملالت
ـاط احلـيـاة الـبـديـلة” الـتـرويج “أل
الـتي تُعـرَّف بأنـها حتـيد عن مـفهوم
“األســرة الـتـقــلـيـديـة .”كــمـا حتـظـر
ا الـقـواعـد نشـر الـصـور العـاريـة 
في ذلك “تـــصــويــر عــارضــات شــبه
عـاريات يغط بأيديهن أو بواسطة

قـطـع أو مـواد مـنـطـقـة الـصدر و/أو
األعـضاء التنـاسلية  .”وقالت وزارة
االتـصـاالت واإلعالم فـي سـنـغـافورة
فـي بــيـــان اجلــمـــعــة إنـــهـــا وجّــهت
حتـذيــراً شـديـد الـلـهـجـة جملـلـة فـوغ
ـدة عام. و”ألـغت ”تـرخـيص النـشر 
ثـم تقـدمت “فـوغ ”بـطـلب لـلـحـصول
ـدة عـلـى تـصـريح جـديـد مُـنح لـهـا 
ســتـة أشـهـر فـقط بـحـسب الـوزارة.
وقـالـت الـوزارة إن اجملـلـة الـشـهـرية
“انــــتــــهــــكـت إرشــــادات احملــــتـــوى
ـجالت الـتـرفـيـه احملـلـية اخلـاصـة 
ـاضـيـ أربـع مـرات في الـعـامــ ا

في مــا يـتــعـلق بــالـعــري واحملـتـوى
الـــــذي يــــروج لـــــلــــعـــــائالت غـــــيــــر
الـــتـــقــلـــيـــديــة ?”مـن دون أن حتــدد
ـعــني.  ويــخـضع نــشـر احملــتــوى ا
اجملـالت في ســـنـــغــــافـــورة لـــشـــرط

االستحصال على ترخيص. 
وهـذه أول مرة تـقلل فيـها السـلطات
مـــدة أحـــد هــذه الـــتـــصـــاريح مـــنــذ
 ?2014عـنـدمـا عـاقـبت مـجـلـة فـنـية
مــحـلـيـة بـسـبب “مــحـتـوى يـنـطـوي
عــلى أذى لــلــمــشــاعــر الــديــنــيــة أو

تـشويه لـلسـمعة .”أطـلقـت مجـموعة
“ونــــــدي نــــــاست ”الــــــنــــــســــــخـــــة
الـسنغافورية من “فوغ ”قبل عام

مـع مـــطـــبـــوعـــة شــــهـــريـــة ومـــوقع
إلـــكــتــرونـي. وتــعــلن “فــوغ ”عـــبــر
نـسـخـتـها اإللـكـتـرونـية أنـهـا تـهدف
إلـى إنـتاج “مــحـتـوى يـحـفـز الـفـكـر
لـدفع التغـيير إلى األبد  .”عـلى مدار
ـاضـيــة نـشـرت األشــهـر الـقــلـيـلــة ا
اجملــلــة مــقــاالت حــول مــوضــوعـات
ـثلـيـ وأخرى ـجتـمع ا مـرتـبطـة 
تـتضمن صوراً لنـساء شبه عاريات
ومـقابالت مع ناشـط سنـغافوري

بـارزين. ولم تردّ “فـوغ سـنغـافورة”
عـلى الـفـور عـلى طـلب لـلـتـعـلـيق من
وكـالة فرانس برس. وأعلنت حكومة
ســنـــغــافــورة في آب/أغــســطس عن
خــــطط إللـــغــــاء جتـــر الــــعالقـــات
ثلية. لكن رئيس الوزراء اجلـنسية ا
لـي هـــســــ لـــونـغ قـــال أيــــضـــاً إن
ـديـنـة-الـدولـة سـتـغـيـر دسـتـورهـا ا
“حلــمــايـة مــؤسـســة الـزواج ”الــتي
تُــعــرّف عـلـى أنـهــا احتــاد بـ رجل

وامرأة.

شـقّتـها كـالعـادة لكن إدارة الـشركة
الـتي تـعـمل حلسـابـها والـتي تـأخذ
عـــلـى عـــاتـــقـــهـــا تـــأمـــ مـــســـاكن
لـلمـوظفـ أبلـغتـها والـعشرات من
ـالـكـة لـلـبرج زمالئـهـا بـأن اجلـهـة ا
الــذي يـقـطـنـونه ال تــرغب بـتـجـديـد
عـقود اإليجار وبأن أمامهم أسبوعًا
لــلـمــغـادرة ألنّ شـقــقـهم "مــحـجـوزة
ـونـديـال عـلى أسـاس خـالل فـتـرة ا

يومي
".وتـشـهـد العـاصـمـة القـطـريـة التي
تـتـوقع تـدفّق أكـثـر من مـلـيـون زائر
ونـديال األول في الشرق حلـضور ا
األوسـط والــعــالم الــعــربي بــ 20
تـشـرين الـثـاني و 18كـانـون األول 
طـلبًـا مرتفـعًا عـلى الشـقق وتسابق
الــزمن لــلــتــمــكن مـن تـأمــ أمــاكن
ـــنـــتـــخـــبــات ـــشـــجّـــعي ا إقـــامـــة 
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(أ ف ب) - { الـــــدوحــــة
بــــدون ســــابق إنـــذار
طُــــــلب مـن ر الـــــتي
تــــعــــمل فـي شــــركـــة
قــطـريــة إخالء شـقّـة
تـقـطنـها مـنذ عـام
فـي الـــــــدوحـــــــة في
غــــضــــون أســــبـــوع
واالنـتـقال إلى فـندق
لـتـكـتـشـف أن الـشـركة
ــالــكـة ســتــؤجـر مــقـرّ ا
ونـديال سـكـنهـا خالل ا
.حـالــهـا بــســعـر خــيـالـيّ
حــال مــسـتــأجــرين كــثـرٍ
يـجـدون أنـفـسـهـم ضـحـايا
ســبـاق مـالـكـي الـعـقـارات من
أجـل حتقـيـق أرباح أكـبـر خالل
بـطـولـة كـأس الـعـالم لـكـرة الـقـدم
فــيـرفـضــون جتـديـد عـقــود انـتـهت
مــدّتـهـا في األشــهـر األخـيـرة في
حــ يـجـد مـسـتـأجـرون آخـرون
وفـق إفــادات جــمــعـــتــهــا وكــالــة
فـــرانـس بــرس أنـــفـــســـهـم أمــام
خـيارين: إما جتديد عقود شققهم
ـدة تـصل إلى بـإيـجـارات أعـلى و
سـنـتـ أحـيانًـا أو تـرك مـنـازلهم
طــوعًـا.وتــقــول ر الـتي فــضّـلت
اسـتـخـدام اسم مسـتـعار "شـعـرنا
بـالذلّ والـوضع كان أشبه بـكارثة
ألنــنـا انـتـقــلـنـا من مــنـازلـنـا إلى
غـرف مـفردة في فـندق مع كـافة
أغـــــراضـــــنـــــا فـي حـــــقـــــائب
وصــنـاديق كــثـيــرة".وكـانت
ـقيمة الـشابة الثالثـينية ا
فـي الـدوحــة مـنــذ أربـعـة
أعـــوام تـــتـــوقع أن يـــتمّ
جتـــديــــد عـــقـــد إيـــجـــار

{ كامـبو (الـكامـيرون) (أ ف ب) –
يــبــدي قــرويــون يــعــيــشــون قـرب
مـــــتـــــنــــزه وطـــــنـي في جـــــنــــوب
الــكـامــيـرون اسـتــيـاءهم من األذى
ــــحـــاصــــيـــلــــهم جـــراء الالحق 
احلـيــوانـات خـصــوصـاً الـفــيـلـة
فيـما حتاول مـنظمـة غير حـكومية
احلــد من الــنــزاعـات بــ الــبــشـر

نطقة. واحليوانات في ا
في كامبـو قرب احلدود مع غـينيا
االســـتـــوائــيـــة سُـــجــلـت حــوالي
عـشــرين شـكــوى من ضـحــايـا في
ثــمـاني قـرى لــدى خـدمـات احلـفظ
فـي حديـقـة كـامـبـو مـان الـوطـنـية

وهي غـابـة عـذراء شـاسـعـة تـفـوق
مــســـاحــتـــهــا  264ألـف هــكـــتــار
وموطن ألكـثر من  200فيل غـابات
وحوالى  500غوريال. بعد أسبوع
من هجوم شنته فـيلة على مزرعته
فـي قـــريـــة تـــبـــعـــد أقل من ثـالثــة
ـتـنــزه يـكـافح كـيــلـومـتــرات من ا
زارع سيمبليس يومن البالغ 47 ا
عــامــاً من أجـل تــخــطي مــحــنــته.
ويـــقـــول “بـــتـــنـــا عــــلى شـــفـــيـــر
االنـهـيـار ?”واقــفـاً بـجــانب بـقـايـا

أشجار موز طحنها الفيلة.
ــــســــؤول اإلداري في ويــــوضـح ا
ـتـنـزه مـيـشـال نـكـوو أن الـفـيـلـة ا

تأكل “اجلزء الـطازج من اجلذع?”
أي اجلـــــزء الــــداخـــــلـي الــــغـــــني
ـعادن كـما تـتنـاول الكـسافا أو با
الـــذرة أو الـــفـــول الـــســـوداني أو
البـطاطـا احللـوة.وفي الكـاميرون
تــتـزايــد الـنــزاعــات بـ اإلنــسـان
واحلـيـوانـات الـبــريـة عـلى تـخـوم
الـغابـات الكثـيفـة وتُسـجل حاالت
اتالف احملــاصـيل بــشـكل أسـاسي
بـالقـرب من محـميـات احليـوانات
ال سـيـمـا في الـشـمـال.في كل قـرية
ـتـضـررة بـالـقـرب من مـن الـقـرى ا
كــامــبــو “دُمـــر ثالثــة إلى أربــعــة
ــثل ــزارع مــا  هــكــتــارات مـن ا
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وهــذه الـكــائـنــات الـدقــيـقــة الـتي
تــوصـف بــأنــهـا “شــعـب الــبــحـر
اخلـفيّ ?”هي أســاس الـسـلــسـلـة
الغـذائية وكتـشكّل أكثـر من ثلثي
الـكـتـلـة احليـويـة الـبـحـرية. وهي
تــلــتـقط ثــاني أكــســيـد الــكــربـون
ــــوجــــود فـي الــــغالف اجلــــوي ا
وتــوفـر نــصف األكــســجــ الـذي

نتنفسه. 
وقــال تــروبــلــيه “الــســؤال الــذي
نـطـرحه عـلى أنــفـسـنـا هـو: كـيف
تـــعــمل? كــيـف تــتــفـــاعل كل هــذه
الفيروسات وهذه البكتيريا وهذه
الطحالب الـبحرية الدقـيقة إلنتاج
األكــســجــ وتــخــزين الــكــربــون

وإنـتـاج الـبـروتـيـنـات? .”وأضاف
ــــكن أن يــــتـــغــــيـــر ذلك “كـــيف 
ـــنــاخ مـــســـتـــقـــبالً مع تـــغـــيـــر ا
والـتــلـوث? ”وركــزت الــبـعــثـة في
عـملـها عـلى التـلوث الـبالستـيكي
وتـأثيـر نهـر األمـازون  الذي يـبلغ
تـدفـقه نـحو  200مـلـيـون لـتر في
الـثـانـيـة  عـلى حـيـاة احملـيـطـات

وميكروبيوم احمليط.
وتـوقع الـباحث في جـامـعـة نانت
(غـرب فـرنسـا) سـامـويل شـافرون
أن يـــــكــــــون لألمـــــازون “دور في

نشوء (طحالب) السرجسوم .”
وأوضح أن أبـخـرة سامـة تـنـبعث
من هـذه الـطـحـالب الـغـازيـة الـتي
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وهــو لــبــنــانـي أمــريــكي مــقــيم في
جــــزيـــرة الـــلـــؤلــــؤة في الـــدوحـــة
"ارتــفـــعت اإليــجــارات في الــشــهــر
األخــيـر وسـتـكـون مـرتــفـعـة لـفـتـرة
مـعـيّـنـة" مـضـيـفًـا "أشـعـر أن هـناك
أنـاسًا يـستـغلّـون الوضع لـكن هذا
يـحصل في كل أنـحاء العالـم عندما
يــكـون هـنـاك حـدث بـهـذا احلـجم...

وأعتقد أننا ندفع ثمن ذلك".
وسـيـمـكث مـشـجّعـون كـثـر قـادمون
إلى اإلمـارة الـثـريـة الـغنـيـة بـالـغاز
ــونـــديـــال الـــذي كــلّف حلـــضـــور ا
تــنـظـيــمه مـلــيـارات الـدوالرات في
فــنــادق أو شـقـق أو مـخــيــمـات في
الـصحراء أو على مـ سفن مقابل
أسـعـار مـتـفـاوتـة ومـعـقـولـة. إال أن
آخــرين فـضّـلـوا اإلقـامـة في مـنـازل
فـــخـــمـــة أو في شـــقق قـــريـــبـــة من
ـالعب بــــأســـــعــــار مــــرتـــــفــــعــــة ا
جــــدا.والحــــظت فــــرانس بـــرس أن
مـتـوسط األسـعـار السـتـئـجـار شـقة
لــشـخـصـ عــلى مـوقع "إيـر بي ان
ـسـاكن ـتـخـصـص بـتأجـيـر ا بي" ا
اخلــاصـة في الــدوحـة خـالل فـتـرة
ـــونــديــال يــبــلغ  2500دوالر في ا

اليوم و 77ألفا لشهر.
 واحلـدّ األدنى السـتـئجـار مـنزل أو
ـونـديـال في الـدوحـة فـيـال لـشـهـر ا
يـبـلـغ نـحو  13ألـف دوالر.وتوضح
شـريـكة في مـلـكيـة أحـد األبراج في
الــدوحـة أن مــالــكًـا قــطـريًــا إلحـدى
الــشـــقق في الــبــرج "طــلب  11ألف
دوالر لـلـيلـة الواحـدة مقـابل تأجـير
شــــقّــــته" مــــشــــيــــرة الى أنـه قـــرّر
ونديال في أوروبا" "تـمضية فترة ا

إلخالء الشقة.
ـــســــؤول في الــــشـــركـــة ويــــروي ا

غـــربي أن مـــوظـــفـــ في ســـفـــارته
طـالـبوا بـزيادة رواتـبـهم ليـتـمكـنوا
مـن حتــــــــــــمّـل عـبء ارتــــــــــــفـــــــــــاع
اإليــجـارات.وحتــدثت فـرانس بـرس
ـــســتـــأجــريـن الــذين مـع عــدد من ا
أكـدوا أنه لم يكن لديهم خيار سوى
الـقبـول بزيـادة على قـيمـة إيجارات
مـنازلـهم بيـنمـا امتـنع كثـيرون عن
الـــرد عـــلى األســـئـــلـــة.عـــلى مـــوقع
"بـــوكــيــنغ دوت كـــوم" اإللــكــتــروني
ـتـخصص بـعـرض غرف ومـساكن ا
لـإليـجـار تُــعـرض شـقـق في الـبـرج
الـــذي كـــانت تـــقـــطـــنه ر بـ1700
دوالر لليلة الواحدة شرط أن يكون
احلـجز لـ 14يـومًا ومـا فوق. عـندما
ــكــان كـان كــانت ر تــعــيش في ا
إيـــــجــــار شــــقـــــتــــهــــا  2500دوالر
شهريًا.ويقول نبيل غرة ( 59عامًا)

الـعقارية أنه أراد أن يستفيد بدوره
من احلدث فعرض منزله على موقع
ـشجّـع "إيـر بي إن بي" لـيؤجّـره 

لـــكــنـه لم يــنـــجح في ذلـك ألن عــقــد
ـنـزل ــنـعه من تــأجـيــر ا اإليــجـار 
ـالك.وخطـرت فـكرة بـدون مـوافقـة ا
ـنازل "من الـبـاطن" للـكثـير تـأجـير ا
سـتأجـرين الـذين أرادوا جني مـن ا
بـعض األرباح. لكنّ محاوالت كثيرة
بــاءت بــالـفــشل وبــ هــؤالء عـادل
(اسـم مسـتـعـار) الـذي عـرض شـقّته
ــؤلّـفـة مـن غـرفـة واحــدة لإليـجـار ا
عـــلى مـــوقـع "إيــر بـي إن بي" مـــنــذ
ـاضي مـقـابل 900 شــهـر نـيـسـان ا
دوالر لـليـلة الـواحدة و"كـان الطلب
كـبـيرًا جـدًا". لـكـنه ما لـبث أن تـلقى
ــــوقع تــــطــــلب مــــنه رســــالــــة من ا
مــســتــنــدات رســمــيــة تــثــبت "عــدم
ــالك فــاضــطــر إللــغـاء ــانــعــة" ا
احلـجوزات.وقـد تتـدنى األسعار في
ـتــبـقـيــة قـبل األســابـيع الــقـلــيـلــة ا
ــونــديـال بــعــدمـا تــخــلى االحتـاد ا
الـدولي لكـرة القـدم مؤخرًا عن آالف
غــرف الـفـنــادق الـتي كـان حــجـزهـا
مـــســـبـــقًـــا الســـتـــضـــافـــة العـــبـــ
.أمـــا ر فـــلم تـــنـــتهِ ومـــســـؤولــــ
مـعــانـاتـهـا وزمالئـهـا إذ سـيـتـعـيّن
عـــلــيــهـم مــغــادرة الـــفــنــدق في 15
تـشرين الـثانـي.وتقول "قـبل خـمسة
ـونـديـال سـنُـذلّ أيــام من انـطالق ا
مــرة أخــرى ونــنــقل أغــراضـنــا إلى
مــكــان غــيــر مــعــروف ألن الــفــنــدق
مـحـجوز أيـضًا لـلمـونديـال".وتشـير
ـكـوث في الـشـقق الـشـابـة إلى أن ا
إن حــصل سـيــكـون أيــضًـا مــوقـتًـا
ونديال على أن ننتقل "فـقط لشهر ا

بعد ذلك إلى مكان آخر".

{ لــوريــان (فــرنــسـا) (أ ف ب) –
وصلت السفينة الشراعية “تارا”
الــســبت إلى فــرنــســا عـائــدة من
رحلة علمية طويلة جابت خاللها
 70ألف كيلـومتر في مـناطق عدة
مـن الـعـالـم أحـضـرت مــنـهـا آالف
الــعـيــنـات من الــكـائــنـات احلــيـة
البحرية الدقيقة التي يُفترض أن
يتيح حتـليلـها فهمًـا أفضل لعمل

العوالق البحرية.
وقـــال مــديـــر مــؤســـســة “تــارا”
رومــان تــروبــلــيه خالل مــؤتــمــر
صحـافي في غروا (غـرب فرنـسا)
في ختـام الرحلـة التي اسـتغرقت
سـنـتـ وحـمـلت عـنـوان “مـهـمـة
مــــيــــكــــروبــــيـــوم ?”إن “مــــا مِن

اكتشاف معيّن ”تعلنه البعثة. 
خالل رحــلـتــهــا من تــشـيــلي إلى
إفـــريـــقـــيـــا  مـــروراً بـــاألمــازون
والــقــارة الـقــطــبـيــة اجلــنـوبــيـة
أخــذت الــســـفــيــنــة الـــشــراعــيــة
اخملتبـرية نحو  25ألف عينة من
الكائـنات احلية الـدقيقة الـبحرية
(الـــفــيـــروســـات والــبـــكـــتــيـــريــا
وسواهـا). وأضاف تـروبليه “في
غــضــون  18شــهــراً إلى عــامـ

ســـــنـــــبــــــدأ في الـــــتـــــوصـل إلى
االكتـشـافات األولى ”بعـد حتـليل

العيّنات.  

كــوريـــا اجلــنــوبـــيــة. وأشــارت
شـــركــة “كـــاكــاو ”إلى أن 53
مليون شخص يستخدمونه في
كـل أنــحـــاء الـــعـــالم. وتـــســـبّبَ
حــريق انـدلـع الـسـبـت بـأضـرار
في مـــبـــنى في بـــانـــغـــيــو (إلى
اجلـــنـــوب مـن ســـيـــول) يـــضم
خـــــوادم كـــــاكـــــاو. وأوضـــــحت
الــشـــركــة أن احلـــريق أدى إلى
اضـطـرابات كـبـيـرة في اخلـدمة
امـــتــــدت إلى األحــــد. وأعـــربت

{ سيول (أ ف ب)  –حُرِم أكثر
من  50مـــلــيـــون مــشـــتــرك من
ـــراســـلــة خـــدمــات تـــطـــبـــيق ا
الــفــوريـة األكــثــر انــتــشـاراً في
كوريـا اجلـنوبـية “كاكـاوتوك”
 ?(KakaoTalk)جــــــــــــرّاء
ا حريق في مـركز البـيانات  
دفع رئـــيس الـــدولـــة إلى طـــلب
إجـراء حتقـيق. وهـذا التـطـبيق
ـئة مـثـبت عـلى نـحو  90في ا
مـن الـــهـــواتف احملــــمـــولـــة في
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خسـارة مـالـيـة كـبـيـرة لـلـسـكان?”
وفق نكوو الذي يشير إلى أن 80“
إلى  ”%90من الــهـجــمــات تُــعـزى
للـفيلة فـيما الـباقي تشـنها أنواع
حـيـوانـيـة أخـرى بـيـنـهـا الـغوريال
والـــشـــمـــبــــانـــزي واجلـــوامـــيس
والـقـنـافـذ وآكل الـنـمل احلـرشفي.
( ويقول دانـيال ميـنغاتا ( 37عاماً
ـلك مـزارع مـوز على وهـو قروي 
مـــســاحـــة هـــكـــتــاريـن تــعـــرضت
“لـلــدمـار ”عـام  ?2020بـسـخط إن

تنا .” “احليوانات تثبط عز
ويـضـيف “بــدأت في الـبـكــاء بـعـد
رؤية األضرار ألنه في ليلة واحدة

 الــقـضــاء عـلى عـام مـن الـعـمل
وهـذا يــؤلم كـثـيـراً .”كـذلك يـقـول
ــزارع أمـيـني نـغــونـو الـبـالغ 57 ا
عــامـاً “لم يـعــد بــإمـكــاني إطــعـام
عــائــلـتي ?”بـعــد تــدمـيــر األفــيـال
مزرعته من القرع ودرنات الكسافا
والبطاطا.ويشير إلى أن بيع بذور
اليقـط التي تُـستهـلك على نطاق
واسـع في الـــــــكــــــامـــــــيــــــرون في
الـــصــــلــــصــــات أو في األطــــبـــاق
الـتـقـلـيـديـة كـان سـيـدر عـليه 700
ألف فرنك أفـريقي (أكـثر من 1000

دوالر).
{ التتمة على موقع (الزمان) االلكتروني

ـشاركـة.ويقـول مسـؤول في شركة ا
عـقارية فضّل عدم الكشف عن اسمه
ـلّــاك الـقـطــريـون يـريـدون "مــعـظم ا
ونـديال لذلك االسـتفادة من فـترة ا
ستأجرين معتبرًا أن لم يرحموا" ا
الـقاعدة اآلن هي "اجلـشع في سبيل
ــال".ويـــؤكــد أنّ الــدوحــة تــشــهــد ا
ظــاهـرة ارتـفـاع أســعـار اإليـجـارات
بدءًا من  ?%10وهـي نسبة الزيادة
ـسـمـوح بـهـا قـانـونًـا إال أنه شدّد ا
عـلى أن هـنـاك جـهات مـالـكـة لـشقق
وأبــــراج زادت األســــعــــار "بـــشــــكل
جـــنـــوني".وتـــقـــدّر رئـــيـــســـة قـــسم
األبـحاث لدى مـجموعة فـالوسترات
االسـتـشاريـة الدولـيـة في قطـر أنوم
حـسن أن تكون "اإليـجارات ارتفعت
تـوسط 40% ـناطـق  فـي بعـض ا
خـالل عـام واحد".وذكـر دبـلـومـاسي

الــشـــركــة الــتي تـــأســست عــام
 2010عـن اعــــــــــتـــــــــذارهـــــــــا
لـــلـــمــســـتـــخـــدمــ عـــلـــمــاً أن
خدماتها تشمل أيضاً تطبيقات
ـــدفـــوعـــات عـــبــر اخلـــرائـط وا
اإلنــــتــــرنت وطــــلب ســــيــــارات
األجــرة  ومـا إلـى ذلك وتـؤدي
تـالــيـاً دوراً مــهــمـاً في احلــيـاة

. اليومية للكوري اجلنوبي
وطـلب رئيـس كوريـا اجلـنوبـية
يـون سـوك يـول إجـراء حتـقـيق
ــنع تــكـرار واتـخــاذ إجــراءات 

مثل هذا احلادث.
وأبـــــدى فـي بـــــيـــــان “احلـــــزن
الـــــشـــــديــــد بـــــســــبـب اإلربــــاك
واألضـــــــرار الــــــــتي حلــــــــقت”
ــواطـنــيه. وقـال “بـاإلضــافـة
إلى حتـــديـــد الــســـبب الـــدقــيق
للحريق ينـبغي اإلعداد بعناية
لـتــدابـيــر وقـايــة من احلـوادث
ومـنـهـا تـركــيب مـراكـز تـتـوافـر
فيهـا نسخ عن البـيانات فضالً
عن نــظـام لإلخــطـار بـاحلـوادث

عاجلتها.” والتحرّك 
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{ روما (أ ف ب) - في ثرى روما
ووريَ عـظـمــاء صـنـعــوا الـتـاريخ
ـــديــــنـــة وفي أضــــرحـــة مــــدافن ا
الـعـريقـة يـرتـاح أباطـرة وبـابوات
ومـــــــــــلـــــــــــوك... ودجـــــــــــاجـــــــــــة
مــــوســـولـــيـــني.فــــأقـــدم مـــقـــبـــرة
للـحـيـوانـات األلـيـفـة في إيـطـالـيا
ــئـويـة والـتي حتــتـفل بــالـذكـرى ا
لـتـأسيـسـها هـذه الـسنـة حتـتضن
في جــــنــــوب غـــرب الــــعـــاصــــمـــة
اإليــــطـــالــــيــــة الـــكـالب والـــقــــطط
بـــاإلضـــافـــة إلـى مـــجـــمـــوعـــة من
احلـــيـــوانــــات األخـــرى.عــــلى مـــر
السن  دُفن نحو ألف حيوان في
"كــاســا روزا" ("الـــبــيت الــوردي")
حــيث تــتـجــاور فـي ظالل أشــجـار
الصنوبـر والنخيل شـواهد القبور
الــتــقــلــيـديــة مع أخــرى خــشــبــيـة
صغـيرة ذات ألـوان زاهيـة ومزيـنة
بـدمى تـمـثّل حـيـوانـات وبـتـمـاثيل
صــغـيــرة.ثـمــة حــيـوانــات كـثــيـرة
ـكـان رافـقت في مـدفـونـة في هـذا ا
ـشاهـير مـنهم حـياتـها عـدداً من ا
مخـرج "ال دولتشه فـيتـا" فيديـريكو
ـمـثلـة احلـائـزة جـائزة فـيـلّـيـني وا
األوســكـــار آنــا مــانــيـــاني وحــتى
بـريـجـيـت باردو الـتـي نـفق كـلـبـها
أثـناء مـشاركـتهـا في تصـوير فـيلم
ــديــنــة اخلــالــدة.لــكن أشــهـر في ا
أصـحــاب احلـيـوانـات هـو بال شك
الـديكـتـاتـور بـيـنيـتـو مـوسـولـيني
الـذي حكم إيـطـاليـا بقـبـضة حـديد

مـن عــــــــــــــام  1922إلـى عــــــــــــــام
ــــقــــبـــرة .1943وقــــال صــــاحـب ا
لويـجي مـولون ( 73عـاما) لـوكـالة
فرانس برس "بدأ كل شيء حقا مع
دجاجـة موسـوليـني".وروى مولون
لك أن الـزعـيم اإليـطالـي "لم يكـن 
أرضاً لـدفنها  فـجاء بهـا إلى هنا 
وكـان أبــنــاؤه يُـحــضــرون الـورود
الســتـعــادة ذكــريـاتــهم الــسـعــيـدة
مـــعــهــا" إذ كـــانت رفــيــقـــتــهم في
الـلعـب.دُفنت الـدجـاجة بـالـفعل في
ــلــكـــهــا والــد قـــطــعــة فـي أرض 
لويـجي مولـون الطبـيب البـيطري
الــــــــذي يـــــــحــــــــظـى بـــــــثــــــــقـــــــة
الـ"دوتشه".وضـاعت آثار الـدجاجة
عـلى مـر الــسـنـ لـكـنّ دفـنـهـا في
كـان أكسـبه الـشهـرة وحوّله هـذا ا
مـقــصـداً لــكـثــر من الـبــاحـثـ عن

مثوىً أخير حليواناتهم األليفة.
قبرة ذات طابع أما اليوم فباتت ا
شـعبي أكـبر حـتى لـو كان لـبعض
ــدفـونــة فـيــهـا الــكالب الـنــافــقـة ا
أسماء مـشاهير عـلى غرار "اللورد
بـــايـــرون" وهـــو كــــلب "ســـيـــتـــر"
إيـرلـنـدي أطلق عـلـيه اسم الـشـاعر
اإلنكليزي الشـهير.وتتنوع عبارات
ـكــتـوبـة عـلـى الـشـواهـد الـوداع ا
ـنزل فارغ وحزين بدونك" ومنها "ا
عـلى قبـر الغـرانيت الـذي يحـتضن
ريـنغـو وهو كـلب من نـوع الراعي
ـاني نـفق عـام  .1979أمـا عـلى األ
قـبـر الـسلـحـفـاة روغـا الـتي نـفـقت
عــام  ?2017فـــاكـــتُـــفيَ بـــعـــبــارة
".وزيــنت عـدد من بـســيــطـة "أحــبكِ
األضـــرحــة بـــصـــور احلــيـــوانــات
دفـونة فـيها ومـنهـا بيّو مـحاطاً ا

بــأســـرته وجــاك جــرواً ثـم كــلــبــاً
ـقبرة أشبه بـحديقة بالغـاً.وتبدو ا
حـيــوانـات ولـكن نــافـقـة إذ فــيـهـا
خـيـول وأرانب وحـميـر وهـامـسـتر
وسالحف وبط وحـمـام وبـبـغاوات
وحـــتـى لـــبـــؤات.والحـظ لـــويـــجي
مـــــولـــــون إن بـــــعـض أصـــــحــــاب
احلــيـــوانــات الـــنـــافــقـــة يــزورون
أضـرحـتـها كـل يـوم فـيـما يـكـتـفي
آخــرون بـزيـارة أسـبــوعـيـة.واشـار
إلـى أن طـقــوس الــزيــارات ووضع
الــــزهـــور أو الــــدمـى عـــلـى قــــبـــر
احلــيـوان الـراحل "اشــبه بـامـتـداد
لـــلــمــداعـــبــات والـــنــزهــات" خالل
حـياته.وتـردد مـولون في االفـصاح
ـدة عن تـكــلـفـة اســتـئـجـار الــقـبـر 
خـــمس ســنـــوات والـــذي اشــارت
بـعض وسـائل اإلعالم احملـلـية إلى
أنه يبـلغ نـحو  150يورو. ويـجدد
كـثـر اإليـجـار بـعـد خـمس سـنوات
فـي حـ ال يــفـعـل الـبــعض اآلخـر
ــا يـــفـــسـح اجملــال لـــلـــوافـــدين
اجلـدد.ورأى لـويـجي مـولـون الذي
سؤولية مستقبالً سيتولى جنله ا
أن عدم التـجديد "ليس أمـراً سيئًا"
ألنه "يـعـني أن األلم انـتـهى".وعـلى
قــبـر الـقط جـيـوتـو الـذي نـفق عـام
 2020وهـو في سن الـثانـيـة كتب
أصـحــابه "يـا لك من شـقيّ صـغـيـر
لــطـيف كــان يـركض فـي كل مـكـان.
كنك لقد تركـتنا مبـكراً جداً  اآلن 

الركض والتسلق ب السحاب".
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