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ـكلف بـتـشكـيل احلكـومة فـاجأ ا
الــقـوى بــإخـضــاع مـرشــحـيــهـا
للحـقائب الوزاريـة الى االختبار
ـــســــؤولــــيــــة في قــــبل تــــولـي ا
وسط ترقب حكومـته االئتالفـية 
ـان . ورأى مــوعــد الـتــئــام الـبــر
اخلــــبــــيــــر الـــقــــانــــوني ولــــيـــد
ان الـدسـتور عـبداحلـسـ جـبر 
يجيز تسمية مرشحي الوزارات
عـلى شـكل دفـعـات شـريـطـة عـدم
ـــدد احملـــددة. وقـــال لـ جتـــاوز ا
ــــادة ٧٦ من (الــــزمــــان) امس (ا
الدسـتور في الفـقرة اوال وثـانيا
تـــؤكـــد وجـــوب تــــقـــد رئـــيس
مـجـلس الـوزراء اعـضـاء وزارته
اال خـالل ٣٠ يــوم من تـــكــلـــيــفه 
انـــهــا لـم تــوضـح حـــكم تـــقــد
بــعـض اعــضــاء الــوزارة وادارة
اذ نــصت عــلى االخــرى وكـــالــة 
تــكــلـــيف رئــيس اجلـــمــهــوريــة
مـرشح الـكـتـلـة الـنـيـابـيـة االكـثر
عـددا بـتـشـكـيل مـجلـس الوزراء
خـالل خــمــســة عــشــر يــومــا من
تــــاريخ انــــتـــخــــاب الــــرئـــيس)
واضـاف ان (الفـقـرة الثـانـية من
ـادة تـشــيـر الى تـتـولى رئـيس ا
كـلف تـسمـية مجـلس الـوزراء ا
اعــــــضــــــاء وزارتـه خالل مــــــدة
اقصاهـا ثالثون يـوما من تاريخ
لـكنها لم توضح احلكم التكليف
فـي مــا لــو قــدمت الــوزارة غــيــر

مكتملة) 
واشـار الى ان (ذلك دفع مـجـلس
الـنـواب سـابـقـا لالسـتـفسـار من
احملـكــمـة االحتـاديـة الــعـلـيـا عن
حيث أجـابت بـجواز تـقد ذلك 
الـوزارة غـيـر مـكـتـمـلـة او تـقد
أصـالة أو وكالة أعضاء وزارته 
على دفعات بشرط ان ال تتجاوز
ادة نصوص عـليها في ا دة ا ا
 اعـاله وهـــذا اجلــــواز يـــســـري
عــلـى مــجــلس الــنــواب فــله حق
ـــوافــقــــة عــلـى الــتـــصــويـت بــا
الــوزراء بـــشــكل دفــعــات ولــيس
يواصل دفعة واحـدة). في وقت 
جــولــة مــبــاحــثـات الــسـودانـي 
اخــيــرة مع الــكــتل الجنــاز مـلف

الكابينة احلكومية. 
وقال بـيـان تلـقته (الـزمان) امس

ان (الـــســـوداني مــــســـتـــمـــر في
بـاحثـات مع الكـتل السـياسـية ا
شـتركـة في الكـابيـنة  وإجراء ا
ـــقـــابـالت مع مـــرشــــحي هـــذه ا
الـقـوى لـلـمـنـاصب الـوزاريـة في
احلـــــــكــــــومــــــة االئـــــــتـالفــــــيــــــة
واشـــــــــار الى ان اجلـــــــــديــــــــدة)
ـرشـحـ تكـون عـبر (مـقابالت ا
جلـنـة مـختـصـة تـضم مـجـمـوعة
من االســتــشـــاريــ ويــرأســهــا
ـكــلف) وتـابع رئـيـس الـوزراء ا
انه (سـيـتم اإلعالن الـرسـمي عن
ـرشـحــ الـذين  اخـتـيـارهم ا
ـسـؤولـيـة بـعـد انـتـهـاء لـتـولي ا
ــقـابـالت والـتــأكــد من سالمـة ا
ـرشـحــ من اجلـوانب مـوقـف ا
القانـونية وحتـديد موعـد جلسة
مـجـلـس الـنـواب اخلـاصـة بـنـيل
كـشف قيادي الثـقة). من جـانبه 
فـي االحتــــــــــــاد الــــــــــــوطــــــــــــنـي
الــكــردســتــاني عن اتــفــاق عـلى
تمرير الكابـينة الوزارية لرئيس

ـان غدا الـوزراء في جلـسـة البـر
الثالثـاء.وقال شـيرزاد صـمد في
تـــــصــــريـح امس ان (اتـــــفـــــاقــــا
سـيـاســيـا عـلى تــمـريـر كــابـيـنـة
السوداني يوم غـد الثالثاء بعد
ان  إكمال الـكابيـنة الوزارية)
مـــؤكـــدا ان (االحتــــاد الـــوطـــني
طالـب بوزارتي الـعـدل والهـجرة
ــهــجــرين وهــنــاك انــســجـام وا
وتـوافق وتـفــاهم مع الـسـوداني
وقــــيـــادات االحتـــاد) وتـــابع ان
ـــنح الـــهـــجــرة (هـــنـــاك تــوجـه 
ــمـثــلي قـضـاء ــهـجــرين امـا  وا
ــوصل تــثــمــيــنــا ســنــجــار او ا
رجح واقفهم). في غضون ذلك 
عضـو االطار الـتنـسيـقي تمـرير
الــكــابــيــنــة  في أقــرب جــلــســة
جملـــلـس الـــنـــواب.وقــــال عـــائـــد
الـــهـاللي في تــــصـــريح امس ان
(الــكــابـيــنــة الـوزاريــة لم جتــهـز
ــكـن ان تُـمــرر بــنــصف ولــكن 
زائــد واحــد وفـي اقــرب جــلــسـة

حـيث ــان هـذا االســبــوع  لــلــبـر
سيـتم الـتصـويت عـليـها واعالن
حـكــومـة الـســوداني) الفـتـا الى
انه (ال يوجـد اي مسوغ لـتأجيل
الـــتــــصـــويت عـــلـى احلـــكـــومـــة
اجلديـدة) واسـتطـرد بالـقول ان
(هـــنـــاك بـــعض االشـــكـــاالت في
وزارات الــــبـــيـت الــــســــني وفي
وهــــمــــا من الــــبــــيت الــــكــــردي 
يـــؤخــــران اتـــمـــام الـــكـــابـــيـــنـــة

الوزارية). 
بــدوره  دعــا حتــالف الــســيـادة
الى ان يــــــــكـــــــون الـــــــتــــــــوزيع
اجلـغـرافي حـاضـراً في مـعـايـيـر
تـــــــرشــــــــيـح الـــــــوزراء ضــــــــمن
االستحـقاق السـني في الكابـينة
الــوزاريـة. وقــال في بــيـان امس
(نـــدعـــو حتـــالف الـــعـــزم الى أن
يــــكـــون الــــتــــوزيع اجلــــغـــرافي
حـاضــراً فـي مــعــايـيــر تــرشــيح
الـــوزراء ضـــمـن االســـتـــحـــقـــاق
لذا السني في الكابينة الوزارية

نـــهــيب بـــكم الــعـــمل بــذلك وأن
يـكــون هــنـاك تــمــثـيل حملــافــظـة
نينوى في استحقاقكم الوزاري
إذ إن عدد نواب محافظة نينوى
ضمن حتالفكم هـو تسعة نواب
وهـم أحــمـــد اجلــبـــوري وخــالــد
الــعــبـــيــدي  وثــابت الـــعــبــاسي
ونايـف الشـمري ومـحـمد فـرمان
الــشــاهــر ومــحــمــد الــعــبــد ربـة
وزلــــيـــخـــة الـــيــــاس ورحـــيـــمـــة
اجلــــبـــوري وخــــالـــد ســــلـــطـــان
ــكـلف بـتـشـكـيل هـاشم). وكـان ا
احلــكــومـة قــد اتــفق مع  حـراك
اجليل اجلديد على ضرورة حل
الـقــضـايــا الـعــالـقــة بـ بــغـداد
وأربــيـل.وقــال  بـــيــان تـــابـــعــته
(الـــزمــان) امس ان (الـــســوداني
اتفق مع رئـيس واعضـاء الكـتلة
 مواجـهة الـتحـديات الـتي تقف
ـقــبـلـة عـائـقــاً امـام احلــكـومــة ا
وكــذلك الــقــضــايــا بــ بــغــداد

وأربيل).

مـلفـات بضـمنـهـا العـقود ونـظام
الـــعـــبــور.وقـــال بـــيـــان امس ان
ـنـدالوي استـقـبل في مـكـتبه  (ا
وفـــداً يـــضم رؤســـاء وأعـــضـــاء
جــامـــعــتي بـــغــداد وســـامــراء)
ـه ( بــحث إيــجــاد مــبــيــنــا ا
حــلـول مــنـاسـبــة لـكل الـعــقـبـات
الــتي تــواجه طــلــبــة الــدراسـات
األولــــيــــة والــــعـــلــــيــــا وعــــقـــود
اجلـــامـــعـــات واالســــتـــمـــاع إلى
ـتـعلـقـة بنـظام مـطالـب الطـلـبة ا
الـــعــبـــور والـــتــحـــمـــيل والــدور
الـتــكـمــيـلي لــلـدراســات الـعــلـيـا
ـــتـــعـــددة ونـــظـــام احملــــاوالت ا
ـــنــدالوي إلى بـــأجـــور). ودعــا ا
ناسبة (ضرورة إيجاد احللول ا
للعقـبات كافة الـتي تواجه طلبة
الــدراســات األولــيــة والــعــلــيـا)

واصــفًــا  (اجلــامــعــات بـ( االداة
ــهـــمـــة ) لــتـــطــويـــر وحتــديث ا
اجملتـمع وبنـاء اإلنسـان). وشدد
عـلى (اجلـميع الـعـمل إلسـتـعادة
ــشـرقــة لـلــجـامــعـات الــصـورة ا
العراقية خاصة وأنّ على أرض
بــــغــــداد ولــــدت تــــأســــست اول
ـعـنـاهـا احلديث). الى جـامـعة 
ذلك أعـلن مـحـافظ كـركـوك راكان
ســعــيــد اجلــبــوري عن مــبـادرة
ـعـهد الـتـقني سـعوديـة إلعـمار ا
في احلــويـجــة. وقـال اجلــبـوري
في تـصـريح امس إن (اجـتـمـاعاً
عـقد فـي مديـنـة جـدة السـعـودية
مع الــبـنك اإلسـالمي لـلــتـنــمـيـة
ـــعـــهـــد الـــتـــقـــني في إلعـــمـــار ا
احلـويجـة بـحضـور وفـد عراق)
مــبـــيــنـــاً أن (الــوفــد ضـمَّ مــديــر
الـتــخـطـيط الـعــام في احملـافـظـة
ــركــزي ــثــلـــ عن الــبـــنك ا و
العـراقي وصنـدوق إعادة إعـمار
تضـررة من العمـليات ناطـق ا ا
اإلرهــابـيــة ووزارة الـتـخــطـيط).
وأضــاف أن (هــنــاك مـبــادرة من
ـمــلــكـة الــعــربـيــة الــسـعــوديـة ا
ـعــهـد تــتــضـمـن إعـادة إعــمــار ا
الــتـــقـــني في احلـــويــجـــة الــذي
تـــعــرض الـى دمــار كـــامل جــراء
الــعــمــلـــيــات الــعــســكــريــة ضــد
العـصـابات اإلرهـابيـة). واكد أن
(إدارة مـحـافـظـة كـركـوك تـسـعى
لـــلــحــصــول عــلى الــدعم العــادة
االســتــقـــرار واإلعــمـــار جلــمــيع
نـاطق الـتي دمرتـهـا عصـابات ا

داعش).

ــنـطــقـة الــشـمــالـيــة غـائــمـاً في ا
نطقة جزئياً  و سيكـون طقس ا
اجلــنــوبــيــة  صــحــواً مع بــعض
الــغــيــوم  أمــا درجــات احلــرارة
فسـتـكون مـقـاربة لـلـيوم الـسابق
فـي عـــــمــــوم الـــــبـالد). وأضــــاف
الـــبــــيــــان أن (طــــقس يــــوم غـــد
الثالثاء سيكون غائماً جزئياً في
نطـقت الـوسطى والشـمالية  ا
نطقة فيما سـيكون الطـقس في ا
اجلـــنــوبــيـــة صــحـــواً مع بــعض
الــغــيــوم  أمــا درجــات احلــرارة
فــســتـنــخــفض قــلــيالً عن الــيـوم
ـنـطـقـة الـوسـطى  الـسـابق في ا
في حـ سـتـكـون مـقـاربـة لـلـيوم
نـطقـت الـشمـالية السـابق في ا

واجلنوبية من البالد). 
وأوضح أن (طقس يـوم األربعاء
قـبل سيـكون صحـواً مع بعض ا
الــــغــــيــــوم  ودرجــــات احلــــرارة
مقـاربة لـلـيوم الـسابق في عـموم
البالد) ولـفت الى أن (طـقس يوم
ـقبل سـيـكون صـحواً اخلمـيس ا
ــنــطــقــة الــوســطـى  فــيــمـا في ا
ـنـطـقـتـ سـيـكـون الــطـقس في ا
الشمالية واجلنـوبية غائماً  أما
درجات احلرارة فستـكون مقاربة
لــــلـــيــــوم الــــســــابق فـي عــــمـــوم

البـــــالد).

ـتوقـع فوق األقـصى لـلـكـسـوف ا
كـازاخــسـتـان سـتــكـون الـشـمس
ـئة لكن مخـفـية بـنسـبة  82,2با
ذلـك لن يـــكـــون كـــافـــيـــاً إلحــداث
الـــــــــظـالم الــــــــــدامـس فـي وضح

النهار).
تـوقــعت هـيــئـة األنــواء اجلـويـة
والرصد الزلزالي الـتابعة لوزارة
الــنـــقل انــخــفـــاضــاً في درجــات
احلـــــرارة بــــــدءاً من يــــــوم  غـــــد
الــثالثـــاء. وذكــر بــيــان امس ان
(طـــقـس الــبـالد الـــيـــوم االثـــنــ
سيكون غـائماً جزئـياً مع تساقط
زخـــات مــطــر تــكـــون رعــديــة في
ــــنـــطــــقـــة بـــعـض األمـــاكـن في ا
الوسطى  بينما سيكون الطقس

ـتابـعة الـظاهرة الى (الراغـب 
االلـــــتــــزام واحلـــــذر). ويــــحــــدث
كسوف الـشمس عنـدما تتراصف
الــشــمس والــقــمـر واألرض عــلى
خـط مــســتــقــيم وعــنــدمــا تــكــون
احملـاذاة مثـالـية تـقـريـباً يالمس
مخـروط ظل الـقمـر سطح األرض
ويعيق القرص الشمسي بأكمله
وعـنـدهـا يــكـون الـكـسـوف كـلـيّـاً
ــرة لـن يــلـــمس ظل لـــكن هـــذه ا
الــــقـــمـــر األرض ولـن يـــكـــون من
ـمـكن مـشـاهـدة االخـتـفـاء الـتام ا
لــقــرص الـــشــمس في أي مــكــان
ـرصـد. بدوره  وفق مـا أوضح ا
ـــرصـــد قــــال عـــالم الــــفـــلك فـي ا
فـلـوران ديلـيـفـلي إنه (عـنـد احلد
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يـشـهـد الــعـراق والـعـالم يـوم غـد
كسوفـا جزئـيا لـلشمس الثالثـاء 
الـذي يـشـمل مـنـاطق واسـعـة من
نــــصف الــــكـــرة الــــشـــمــــالي في
. وقـال ظـاهـرة تـســتـمـر سـاعـتـ
ـــتـــنـــبىء صــــادق عـــطـــيـــة في ا
مـــنــشــور له عــلـى فــيــســبــوك إن
(موعـد كـسوف الـشـمس سيـكون
ــكن رؤيــة و يــوم غــد الـــثالثــاء
الكـسوف بـشكل جـزئي في أوربا
وجـزر األورال وغــرب سـيـبــيـريـا
والــشـــرق األوسط وغــرب آســيــا
وشـمــال شـرق أفــريـقــيـا) وتـابع
أنه (ســيــكـون في بــغــداد بـتــمـام
الـسـاعـة الـواحـدة ظـهـرا وتـأتي
ذروته في الــســاعـة  2:24ظــهـرا
بـيـنمـا سـيـنـتـهي بتـمـام الـسـاعة
 3:45بـعـد الــظـهـر). بـدوره  اكـد
ــعـهـد الـفــرنـسي لـلــمـيـكــانـيـكـا ا
الــســمــاويــة وحــســاب الــتــقـو
ـرصد باريس إن الفلـكي التابع 
(الـظـاهرة سـتـبـدأ في أيـسـلـندا
وتــنــتـهـي قـبــالــة الـهــنــد مـروراً
بــأوربـا وشــمــال شـرق أفــريـقــيـا
دة والشرق األوسط وستستمر 
ساعـت و لـن تؤدي إلى الـعتـمة
ــعـهـد بــصـورة كــامـلــة) وحـذر ا
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الـدراسي). وأعـلـنت الـوزارة عن
ان مــادة عــلم األرض تــدرس في
مـرحـلــة اخلـامس الـعـلـمي فـقط.
وذكــر الــبـيــان أنَّ (هــيـئــة الـرأي
قـــــررت الـــــعـــــودة إلـى الـــــلــــوح
ــواد الـتــعــلـيــمــيـة الـدراسي بــا
نفـسها قـبل إقرار تـنوع التـعليم
االحيائي و التطبيقي). وأضاف
أن (الــهـيـئــة قـررت اإلبــقـاء عـلى
مـادة عـلم األرض الـتي سـتدرس
فـي مــرحــلــة اخلــامس الــعــلــمي
فـقط). وقـررت الـوزارة رفع مادة
االقـتــصــاد مـن الــفـرع الــعــلــمي
والــعــودة عـلى مــا كــانت عــلـيه.
عـلى صـعــيـد آخـر بـحث الـنـائب
األول لــرئــيس مــجــلـس الــنـواب
ــنــدالوي مع رئــيـسي مــحــسن ا
جـامـعـتي بـغـداد وسـامـراء عدة
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الـية  44مصـرفا ابلـغت وزارة ا
بـحجـزاالموال حكـوميـاً واهلـياً 
نـقولـة خلمـسة نـقولـة وغيـر ا ا
مــسـؤولــ في الـهــيـئـة الــعـامـة
لــلــضــرائب بــيــنــهم مــديــر عــام
الــدائـرة االقـتــصـاديــة بـالـوزارة
بـنــاء عـلى تـوصــيـة من رئـاسـة
محكمة استـئناف بغداد الكرخ .
 واطـلـعت (الـزمـان) عـلى وثـيـقة
مذيلة بـتوقيع مديـر عام الدائرة
جاء فيها القانونية في الوزارة 
انـه ( ابالغ  44مـــــــصـــــــرفـــــــا
حكـوميـا واهلـيا بـحجـز االموال
نـقولـة خلمـسة نـقولـة وغيـر ا ا
مـسـؤولــ في هـيـئـة الـضـرائب
بــــيـــنـــهم مــــديـــر عـــام الـــدائـــرة
ا استنادا  االقتصادية بالوزارة
جاء في توصـية محكـمة حتقيق
صارف الكـرخ الثانـية) داعيـا ا
الى (تــبــلـيغ الــوزارة والـقــضـاء
ـنقولة ـنقولـة وغير ا باالموال ا
وعد العـائـدة لهـؤالء االشخـاص
اجــــراء اي تـــــصــــرف اال بــــعــــد
أكدت نفاحتة الوزارة). بدورها 
ان ثالث النـائبـة عالـية نـصيف 
تورطة في سرقة من الشركات ا

أمــانــات الــضــرائـب وهــمــيـة 

ـاضي. تــسـجــيـلــهـا في الــعـام ا
وقالت في بيان تـابعته (الزمان)
امـس ان (ثالث من الــــشــــركـــات
اخلــمس وهــمــيــة ســجــلت عــام
 ? 2021وقــــــد قـــــام مــــــســـــؤول
مــــكــــافــــحــــة غــــســــيـل األمـــوال
ــخـاطــبــة مــســجل الــشــركـات

لالســـتـــفــــســـار عن مـــدى
فـأجـاب بـأنـها رصـانـتـها 
شركات رصيـنة ومن هنا
بــدأت الــكـارثــة وبــاشـرت
الــشـركـات بــعـمـلــيـة نـهب
أمــانـات الــضــرائب) عـلى
حــد قـــولـــهــا مـــؤكــدة ان
(الـلـجــان الـنـيـابـيـة قـامت
بـتـضـيـيف مـسـؤولـ من
هيئات ودوائر عديدة من
بــيــنـهم مــديـر عــام هـيــئـة
حـيث اتضح أن الكـمـارك 
األمـــانــــات الـــكـــمــــركـــيـــة
اليـوجـد فــيـهـا أي إشـكـال
وهي خـاضـعـة لـلـضوابط
والــقـوانــ كـمــا أن هـذه
الـــســــرقــــة لم حتــــدث في
عـهـده عــنـدمـا كـان مـديـراً
ـــديــر لـــلــضـــرائـب قــبـل ا
الــــعـــام الــــســــابق كــــمـــا
ـالــيـة ضــيــفت الـلــجـنــة ا
دير العام الذي النيابية ا

جاء بعده الذي استمر في عمله
دة شـهرين وهـو أيضـاً العالقة
له بالـقضـية وبـالتـالي يجب أن
نـــتـــجـــنب خـــلط األوراق وعـــدم
الزج بـأسـماء دوائـر وأشـخاص
العالقـــة لــهم بـــالـــقــضـــيــة). من
طـالــبت عـضــو جلـنـة جــانـبــهـا 

الــــنـــزاهـــة الـــنـــيـــابـــيـــة ســـروه
عـبـدالـواحـد  مـجـلس الـقـضـاء
باصدار اوامر منع سفر االعلى 
ــشــتـــبه بــهم في ــســؤولـــ ا ا
احلــكـومـة احلـالـيــة.وقـالت عـبـد
الواحـد في بيـان (يومـياً نالحظ
تــقـد مــسـوؤلــ اسـتـقــاالتـهم
والـســفـر الى اخلـارج وهم
عـلـيـهم شـبـهـات فـسـاد في
ـــنــــتـــهــــيـــة احلــــكـــومــــة ا
واليتهـا) بحسب تعـبيرها
ودعـت الـــــــقـــــــضـــــــاء الى
(مــنـعــهم من الـســفـر اذ ال
كن الـسمـاح للـمتـورط
بـــهـــدر أمــوال الـــشــعب أن
ينـعموا بـها خـارج العراق
مع عـــــوائــــلـــــهـم في وقت
ـــواطن شـــظفَ يـــقــــاسي ا
الـــــــعـــــــيش). مـن جـــــــهــــــة
افادت هيئة النزاهة اخرى
بـــصـــدور ثالثــة الــعـــامــة 
أوامــــر اســــتـــقــــدامٍ بــــحق
مــــحــــافظ بــــابل األســــبق
الرتـكـابه عـمـداً مـا يـخـالف
واجـبــات وظـيـفــته بـقـصـد
مــــنـــفــــعــــة شـــخـصٍ عـــلى
حـــســــاب الـــدولــــة.وقـــالت
دائرة الـتحقـيقـات بالهـيئة
في بــيـان تــلـقــته (الـزمـان)

امس ان (محـكمـة حتقـيق احللة
اخملتـصة بـنظـر قضـايا الـنزاهة
أصدرت ثالثـة أوامر بـاستـقدام
احملــافظ األســبق عـلى خــلـفــيـة
قــيـامه بـتـأجـيــر عـقـار في مـركـز
مـديـنة احلـلـة لـنـفـسه خالل مدة
تـــــولــــــيه مــــــنــــــصب احملــــــافظ
واسـتـمــراره بـشـغـله طـوال مـدة
عــضـويـتـه في مـجــلس الـنـواب
وعـدم تــسـديـد بــدالت اإليـجـار)
مشـيرا الى ان (احملـافظ األسبق
ــصــادقـة عــلى مــحــضـر قـام بــا
تــخـــصــيص قــطع أراضٍ لــذوي
الــشــهــداء في نــاحــيــة احلــمـزة
الــغـــربي) وتــابـع ان (عــمـــلــيــة
التوزيع اقـتصرت ب مـجموعةٍ
من الـعوائل دون غـيـرهـا فضالً
عن شمـول أشخـاص ليـسوا من
ذوي الــشـهــداء وإضـافــتـهم إلى
مـــحـــضــــر الـــتـــخـــصـــيص دون
الـرجـوع إلـى الـبـلـديـة) ومـضى
ـتهم قام البيـان الى القول ان (ا
ـصـادقـة عـلى مـحـضـر جلـنـة بـا
تــقــديــر بــدل اإليــجــار لــلــقــاعــة
شيدة التابعة إلى بلدية احللة ا
وان قـــيــمـــة بــدل بــثـــمنٍ بـــخس
اإليــجـار الـســنـويّ بـلــغت ثالثـة
مالي ديـنارٍ فـقط وهو أقل من

القيمة احلقيقية).

¡UŁö¦ « …—«d(«  Uł—œ w  ÷UH ½≈ ∫W¹u'« ¡«u½_«

ان خالل لقائه رئيسي جامعتي بغداد وسامراء UI¡∫ نائب رئيس البر

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. Issue 7413 Monday 24/10/2022الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7413 اإلثن  28 من ربيع االول 1444 هـ 24 من تشرين االول (اكتوبر) 2022م

طبعة العراق 

5 % Í—UÝ ≠ œ«bGÐ

عـــدت وزارة الــتـــربـــيـــة الـــعــام
ـــاضي ســـنـــة عــدم الـــدراسـي ا
رســـوب. وذكــــر بـــيـــان تــــلـــقـــته
(الـزمـان) امس أن (هـيـئـة الـرأي
في وزارة الـتـربـيـة صـوَّتت عـلى
اضي اعتـبـار العـام الـدراسي ا
سـنـة عــدم رسـوب وذلك مـراعـاةً
لـلظـروف الـصعـبـة التي مـر بـها
الطلـبة). وأضـاف أنَّ (تعلـيمات
ـديـرية الـقرار سـوف تـصـدرها ا
العامة للتقو واالمتحانات في
وقتٍ الحـق). واضـــافت الـــوزارة
خمس درجـات لـفـئـة محـددة من
تالمـــيـــذ اخلـــامـس االبـــتـــدائي.
وذكـر بيـان ثـان أن (هيـئـة الرأي
قـــررت إضــافــة خـــمس درجــات
ـــعــاجلـــة الـــدرجـــات احلـــرجــة
لــتالمـــيــذ اخلـــامس االبـــتــدائي
ــــاضي). لـــــلــــعـــــام الــــدراسـي ا
وأضاف ان (الـقـرار جاء مـراعاةً
لـلظـروف الـصعـبـة التي مـر بـها
الـطــلـبـة). كــمـا اضـافت الـوزارة
خــمس درجــات لـطــلـبــة مـعــاهـد
الــفـــنــون اجلــمـــيــلــة والـــكــلــيــة
فـتوحة. وذكر البيان التربوية ا
أنَّ (هــيـئــة الـرأي قــررت إضـافـة
ـــــعــــــاجلـــــة خــــــمس درجــــــات 
الدرجات احلـرجة لطـلبة مـعاهد
الــفـــنــون اجلــمـــيــلــة والـــكــلــيــة
ــفــتــوحــة لــلــعــام الــتــربــويــة ا
ـــــاضـي ايـــــضـــــاً). الـــــدراسـي ا
وأضاف أنَّ (الـقـرار جاء مـراعاةً
لـلظـروف الـصعـبـة التي مـرَّ بـها
الطلـبة وحفاظـاً على مستـقبلهم
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منح رئيس جهاز مُكافحة اإلرهاب الفريق األول الركن عبد الوهاب الساعدي
مــراتب اجلــهــاز رتـــبــة واحــدة أعــلى. وقــال بــيــان تـــلــقــته (الــزمــان) امس إن
تثمينًا جلهودهم في ُنتسب رتبة واحدة أعلى  راتب ا (السـاعدي قرر منح ا
ادة 36 واشار الى ان (ذلك جاء استناداً إلى ا مكـافحة العصابات التكفيرية)
ثـالـثًـا من قـانـون اخلدمـة والـتـقـاعـد العـسـكـري لـسـنة  2010) وصـادق رئـيس
على منح أركان اجلـيش الفـريق أول ركن عبـد األمير يـارالله في وقت سـابق 

وظف ورتبة اعلى للمراتب. القدم للضباط وا
صادق عـلى منح جـميع الـضباط من مـنتـسبي الوزارة وقال بـيان ان (يـارالله 
ـراتب رتبـة أعـلى) واضاف انه ـوظـف قـدمـاً ستـة أشـهر وتـرقـيـة جمـيع ا وا
ـسـلـحـة والـواردة الى (ذلك جـاء بـنـاءً عـلى تـوجـيـهـات الـقـائـد الـعـام لـلـقـوات ا
الوزارة عن طـريق مكـتب السـكـرتيـر الشـخصي  واسـتنـاداً الى الصالحـيات

عبد الوهاب الساعدياخملولة للوزير جمعة عناد سعدون). رتقبة dLðR∫ قادة الكتل التركمانية في مؤتمر صحفي امس للمطالبة باستحقاقهم في احلكومة ا
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.والــلـجــنــة الــدائـمــة اجلــديـدة الــصــ
بـقيادة شي جينبـينغ تتألف حصراً من
حـلـفاء مـقربـ من األم الـعام.ويـبدو
أن رئـــيس احلــزب في شـــانــغــهــاي لي
ـقـبل كـيـانغ سـيـكـون رئـيس الـوزراء ا
طول رغـم إدارته الفـوضوية لـإلغالق ا
ــديـــنــة في الـــربــيع ـــفــروض عـــلى ا ا
ـاضي. وسيخلف بذلك لي كه تشيانغ ا
الـذي سيـتقاعـد.وتؤكـد اللجـنة الـدائمة
اجلـديــدة هـيـمـنـة شي جــيـنـبـيـنغ عـلى

.وقال الـسلطـة السياسـية برأي محـلل
ألــفـريـد وو مــولـوان خـبــيـر الـســيـاسـة
الــصــيــنـــيــة في جــامــعــة ســنــغــافــورة
الـوطـنـية "كـلـهم رجـال شي هذا يـظـهر
أنـه يـعــتـزم أن يــحـكم ألطــول من واليـة
ثــالــثــة" وبـالــتــالي إلى مــا بــعـد 2027.
وتــوقع ويــلي الم اخلــبــيــر في مــسـائل
احلـزب الشيوعي الصيني في اجلامعة
الـصـينـية فـي هونغ كـونغ "هيـمـنة غـير
مـتكـافئة إلى حـد غير اعـتيادي لـفصيل

الـعـالم وتـشـكـيل جـيش هـو مـن األقوى
في الـعـالم.وأكـد "بـعـد أكـثـر من أربـع
عــامــا من اجلــهــود احلــثـيــثــة من أجل
: اإلصالح واالنـفـتاح حـققـنا مـعجـزت
تـنـمـيـة اقـتـصـاديـة سـريـعـة واسـتـقـرار
اجــتــمــاعي بــعــيــد األمـد".وبــالــرغم من
تـركـيـز الـسـلـطـات بـشـكل شـبه تـام ب
يديه يواجه الرئيس تباطؤاً اقتصادياً
قـويـاً نـتج بـصورة خـاصـة عن سـيـاسة
"صــفــر كــوفـيــد" الــتي اتــبــعــهــا مع مـا
تــضــمــنــته مـن تـدابــيــر إغـالق وحــجـر
مـــــتـــــواصــــلـــــة وتـــــفـــــاقم اخلـالفــــات
ـــتــحــدة واخلـــصــومــة مـع الــواليــات ا
وانـتـقـادات دولـيـة عـلى صـعـيـد حـقوق

اإلنسان.
WIKG   U Kł

واخــتــتم احلــزب الــشـيــوعي مــؤتــمـره
الــعـــشــرين الــســبـت بــعــد أســبــوع من
ـداوالت في جـلسـات مغـلـقة بـتجـديد ا
ـركـزية ـئة من أعـضـاء الـلـجنـة ا 65 بـا
ــان داخـلي ــثــابــة بــر الــتي تــعــتــبـر 
لـلحزب بحسب تـقديرات وكالة فرانس
بــرس.وخالل اجـتـمــاعـهم األول صـبـاح
ـركـزيـة األحــد عـ أعـضـاء الــلـجـنــة ا
مـثل الـ 205وبـيـنهم  11امـرأة فقـط ا
كتب السياسي هيئة القرار الـ 25في ا
فـي احلـزب الـشـيــوعي الـصـيـني.وألوّل
ــكــتب مـــرة مــنــذ  25عـــامــا ال يــضـم ا
الـــســـيــاسي أي امـــرأة خـــلــفـــا لـــســان
ـرأة الـوحــيـدة بـ أعـضـاء شــونالن ا
ـكتب السابق والتي تـقاعدت.كما ع ا
ـكتب الـسيـاسي صباح األحـد اللـجنة ا
الـدائـمـة اجلديـدة الـهـيئـة الـتي تـمسك
بــــزمـــام الــــســــلـــطــــة الــــفـــعــــلـــيــــة في
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واحـــد هــو فــصـــيل شي جـــيــنــبـــيــنغ".
وبـعيدا عن التجانس الظاهري ينقسم
احلـزب الشـيوعي الصـيني داخـليا إلى
عـدة تـيـارات مـتـخاصـمـة بـرأي خـبراء
. وكانت جتـري حتى فـي شؤون الصـ
ـنـاصب اآلن تــسـويــات حـول تـوزيـع ا
ــثــال عــلـيــهــا تــعــيـ شي ومن أبــرز ا
جـينبيـنغ نفسه.فمع تـعذر التوصل إلى
تــوافق حــول مـرشح في 2012  عــمـدت
مــخــتــلـف فــصــائل احلــزب في نــهــايــة

{ بـــكـــ (أ ف ب) - حـــصل الـــرئـــيس
الصيني شي جينبينغ امس األحد على
واليـة ثالـثة تاريـخيـة على رأس احلزب
الـشيوعي وفق ما أوردت وكالة األنباء
الـرسمية بـعد أن أزاح أيّ معارضة في
الـبالد وداخل صفـوف احلزب لـيصبح
بـذلك أقـوى قـائـد لـلـصـ مـنـذ مـؤسس
الـنظـام ماو تسـي تونغ.وعيـنت اللـجنة
ـركزية اجلديدة للحزب الشيوعي بعد ا
إدخــال تـعــديالت واســعـة عــلـيــهـا شي
جــيــنــبــيـــنغ لــواليــة ثــالــثــة من خــمس
هد لـتثبـيته رسمـيا على سـنوات مـا 
رأس الـــــدولـــــة لـــــواليــــة جـــــديـــــدة في
آذار/مـارس 2023. وفـور حـصـوله على
تـــفــويض جــديــد خلـــمس ســنــوات من
ـركـزيـة اجلـديـدة تـعهـد شي الـلـجـنـة ا
بـ"الـعـمل بـجـدّ إلجنـاز مـهـامـنا".ووصل
شي الـذي يـترأس الـص مـنذ عـقد إلى
ــنـبـر األحـد يــتـبـعه األعـضــاء الـسـتـة ا
اآلخــرون الـــذين عــيــنــوا فـي الــلــجــنــة
الـدائمة للمكتب السياسي الهيئة التي
تــمـــسك بــزمــام الــســلـــطــة الــفــعــلــيــة
وجـمـيـعـهم حـلفـاء ومـقـربـون له.وشـكر
شي "بـصدق احلـزب بكامـله للثـقة التي

أبداها لي".
Íu  gOł

وأعــلن شـي الـذي عُــ لــواليــة جــديـدة
ــســلــحــة أيــضـــاً عــلى رأس الــقـــوات ا
الــصـــيــنــيــة في كــلـــمــة ألــقــاهــا أمــام
الــصــحـــافــة في قــصــر الــشــعب أنه "ال
ـكن لـلـصـ أن تتـطـور بـدون الـعالم

." والعالم أيضا بحاجة إلى الص
وجنـح شي خـالل عـــــقــــــد في حتــــــويل
الــصـ إلى ثــاني قــوة اقـتـصــاديـة في

dÒJ³*« nAJ « ∫©ÊU e «® ‡  ’UB²š≈ W³O³Þ

…U u « s  wL×¹ Íb¦ « ÊUÞdÝ sŽ
 wÐdF « ‰UN²Ð« ≠ œ«bGÐ

بكر عن سرطان الثدي. ويعد بدأت وزارة الصحة بحملتها التثقيفية بشأن الكشف ا
اضي اكثر من رض. وسجل العـام ا ي  للتـوعية بهـذا ا تشـرين األول الشهر الـعا
ـرض أكثـر انـواع الـسـرطـان شـيـوعـاً واكـدت تـقـارير مـلـيـوني حـالـة حـيث اصـبح ا
ـية ان ورم الـثـدي هـو الـسـبب األول لـلـوفـيـات الـنـاجـمـة عن الـسـرطـان بـالـنـسـبة عـا

ية. للنساء بحسب منظمة الصحة العا

واوضـحت الطـبيـبة األخـصائـية زينب
الـعكيلي في تـصريح لـ (الزمان) امس
ان (اهـمـية الـتـوعيـة تكـمن في الـكشف
ـــرض لــكـي يــعـــالج او ـــبـــكـــر عن ا ا
يُـسـتـأصل قبل انـتـشاره ألن اكـتـشاف
ســرطــان الـثــدي في بــدايــته يـقــلل من

ئة). احتمالية الوفاة بنسبة  25 با
 U u×  ¡«dł≈

ـبكـر عن سـرطان مـبـيـنة ان (الـكـشف ا
الـثـدي يكـون عـبر إجـراء الـفحـوصات
ـرض وبـشـأن وتــأكـيـد الـسالمــة من ا
تـخصيص شهـر تشرين للـتوعية قالت
ان (قــضـيــة الـتــوعـيــة بـشــأن سـرطـان
الــثــدي ال تـقــتــصـر فـي شـهــر تــشـرين
األول لـــكـن  وزارة الـــصـــحـــة تـــكـــثف
جـهــودهـا في هـذا الـشـهـر من كل عـام
رض) لـتذكـير وتوعـية الـنساء بـهذا ا
واشـــارت الـى ان (كل امـــرأة او فـــتـــاة
يـجـب ان تـدرك اهـمـيـة خـطـر اإلصـابـة
فـي اي عمـر) داعـيـة الـفـتـيـات من سن
الـعشرين الـى (اجراء الفحـص والتأكد
مـن الــسـالمــة كـــإجـــراء وقــائـي) امــا
بـالنـسبـة لفـكرة الـشريط الـوردي الذي
يـضعـنه النـساء عـلى صدورهن فـقالت
الـــعـــكــيـــلي ان (اســـتــخـــدام الـــشــريط
الـوردي وعالقـته بـسـرطـان الـثـدي كان
فـي خــريف عــام  1991 عــنــدمــا وزعت
مـؤسسـة سوزان كومـ شرائط وردية
ــديــنـة ــشــاركــ فـي ســبــاق  عــلى ا
نـــيـــويـــورك لـــلـــنـــاجــ مـن اإلصـــابــة
بـسـرطـان الـثـدي  واعـتـمـدت الـشـريط
ي الـوردي كــرمـز رسـمي لـلـشـهـر الـعـا

وارتــــفع إجـــمــــالي عــــدد األشـــخـــاص
ـوجـودين في مـنازلـهم والـذين ثـبتت ا
إصــابـتـهم بـفـيـروس كــورونـا بـنـسـبـة
ـــكـــتـب أن (عــدد ـــئـــة ويـــقـــدر ا 15بـــا

األشــخــاص الـــذين ثــبــتت إصــابــتــهم
بــالـفـيـروس في إجنـلـتـرا هـو 170620
ئـة من الـسكان أي مـا يعادل  3.13 بـا
أو حوالي  1من كل  30 شخصا.وتأتي

هـذه األرقـام بـعـد يـوم واحـد من تـقـرير
مـراقـبة اإلنـفـلـونزا الـوطـنيـة وفـيروس
كــوفــيـد- 19 الــصــادر عن وكــالـة األمن
الــــصــــحي والــــذي أظــــهــــر أن حـــاالت

لــلــتــوعـيــة حــول ســرطـان الــثــدي عـام
ـنـظـمـة 1992). ولــفـتت الى انه (وفـقًــا 
ية يتم تشخيص سرطان الصحة العا
الـثـدي كل  30 ثـانـيـة في مـكـان مـا في
الـعـالم حـيث ان هـذا الـورم هـو األكـثر
انــتـــشــاراً بــ اإلنــاث) مــوضــحــة ان
(نــــحــــو  25 الـف حــــالـــة جــــديــــدة من
سـرطان الثدي شخـصت في اسبانيا).
ونـــوهت الى ان (ســـرطــان الـــثــدي قــد
يــظـهــر مــبـكــراً بـالــنـســبــة لـلــمـرأة في
مـجـمـوعـة اعـراض مـنـهـا تـغـيـرات في
مــظـهـر الــثـدي أو اإلحــسـاس به مـثل
بــروز كـتــلـة في مــنـطــقـة فـي الـثـدي او
اإلبـط وتغير في شـكل الثدي وحدوث
ـنــطـقــة وظـهــور افـرازات من الـم في ا
حــلـمـة الـثـدي) وعـن اسـبـاب اإلصـابـة
اكــدت الــعــكـيــلي ان (هــنــالك اكــثـر من
سـبب يـؤدي الى اإلصـابـة بـهـذا الورم
اولــهــا الــعــامل الــوراثي والــهــرمــوني
والــعـوامل الــبـيـئــيـة والــبـيـولــوجـيـة

واحياناً النفسية).
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ـمـلـكة وأظـهـرت بـيانـات رسـمـية  أن ا
ـتحـدة سجـلت خالل أسبـوع ملـيوني ا
إصـابـة بـفيـروس كـورونا وذلك لـلـمرة
األولـى في ثالثـة أشـهـر. ووفـقـا ألحدث
األرقـام من مكتب اإلحصاءات الوطنية
اسـتمـر عدد اإلصابـات في االرتفاع في
إنــكـــلــتــرا وويــلـــز في األســبــوع الــذي
انتهى في  11 تشرين األول على برغم
أن اجتـاه اإلصابـات ال يزال غـير مـؤكد
في اســكـتــلـنــدا وايـرلــنـدا الــشـمــالـيـة.

ــــطـــــاف إلى تــــعـــــيــــيــــنـه كــــمــــرشح ا
تـوافــقيّ.غـيـر أنه فـاجـأ اجلـمـيع الحـقـا
بــإزالـة خــصــومه لإلمــسـاك تــدريـجــيـا
بــكــامل الــســلــطــات عــلـى رأس احلـزب
والــبــلــد قــامـعــا بــشــدة أي مــعــارضـة
.وبـحصوله عـلى والية ثالـثة على رأس
احلــــزب ضـــمـن شي الــــفـــوز بــــواليـــة
رئــــاســـــيــــة ثــــالـــــثــــة في آذار/مــــارس
ــقـبل.وســعـيــا لـلــبـقــاء في الـســلـطـة ا
أجـرى شي في  2018تـعـديال دسـتـوريا
ـفروض ـوجبـه حد الـواليـت ا ألـغى 
ـؤتـمـر أكد عـلى الـرئـيـس.وفي خـتـام ا
ـــوقع احلـــزب الـــشـــيـــوعي الـــســـبت "ا
احملـــوري" لــشي جـــيــنـــبــيـــنغ.وتـــخــلل
ـــراسم الـــتي جــرت وفـق ســيـــنــاريــو ا

مـحكم اإلعـداد حادث غيـر متوقع إذ 
اقـتيـاد الرئيس الـسابق اإلصالحي هو
جـينـتاو الـسبت خـارج القـاعة عـلى ما
أفــاد صـحــافــيـو فــرانس بـرس. وحض
مــوظـفـون هــو الـبـالغ  79 عــامـا والـذي
تـرأس الـصـ ب  2003 و 2014 عــلى
قعد شي الـنهوض من مـقعده اجملـاور 
وأخــرجــوه مــرغــمــا عــلى مــا ظـهــر من
الـقـاعـة.وبـعـد صـمت طـويل من وسـائل
اإلعالم الــرسـمــيـة بــهـذا الــشـأن أكـدت
وكـالـة الصـ اجلديـدة أنّ هو جـينـتاو
"لم يــكن بـخــيـر".وكـتــبت الـوكـالــة عـبـر
ـوقع في الـص "تـويـتـر" رغم حـجب ا

"أصـر هــو جـيـنـتـاو عـلى حـضـور حـفل
اخلــــتـــام... رغـم أنه احـــتــــاج إلى وقت
". وأضـافت "ح شـعر لـيـتعـافى أخيـراً
بـأنه لـيس بـخـير خالل اجلـلـسـة رافقه
فـريقه الى قـاعة محـاذية ليـستريح. إنه

في حال أفضل بكثير اآلن".
WLK∫ الرئيس الصيني شي جينبينغ يلقي كلمة لدى تقد أعضاء اللجنة الدائمة اجلديدة للمكتب السياسي للحزب

الشيوعي الصيني أمام الصحافة في قصر الشعب في بك
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ـكـتـبـات إلى مــلـفـات احلـواسـيب ومن أيـدي الـقـراء إلى مـتـصـفـحي من رفـوف ا
الشاشـات ومن الورقي إلى اإللكتروني هكذا انتقل الكتاب انتقالة كبيرة فتغيَّر
حاله مع تـغير الزمان وتـطور التقنـيات ومع هذه االنتقـالة الكبيـرة صار التنافس
بـ الـكـتابـ الـورقي واإللـكتـروني عـلى أشـدّه وكان عـلى مـؤسـسات الـنـشر أن
وجة التي هدرت في تواكب مـا حصل من تغيُّر وما جرى من تـطور وأن تركب ا
كل مكـان في العالم وليس أن تغلق أبواب مطابعها ومكتباتها فسعت إلى إنتاج
الكتاب اإللكتروني  electronic book أو  E-book  وبيعه إلى جانب إنتاج الكتب
الورقيـة فهذا ما هو بحاجة إليه سوق الكـتب اليوم مع فتح متاجر عبر اإلنترنت

لبيع الكتب اإللكترونية التي يجري تسلُّم أثمانها عبر كاردات خاصة للدفع.
 لقد كـان للشبكة العنـكبوتية دور مهم في نشـر الكتاب إلكترونـيا وتوفيره مجانا
وجعـله متـاحا لكـل ذي حاجة وتـيسـير تـصفـحه من خالل احلواسـيب والهواتف
ـواقع اخلاصـة التي الـنـقالـة واآليبـادات والـيوم تـوجد عـلى هـذه الشـبكـة مئـات ا
ـكن حتـمـيــلـهـا بـسـهـولـة ويـسـر تـمـكــنت من تـوفـيـر آالف الـكـتب اجملــانـيـة الـتي 
واإلحتـفاظ بها في احلواسيب وقراءتها كلما كان ذلك مطلوبا مع وجود إمكانية

إلعادة إرسالها إلى من يحتاجها من األصدقاء. 
 ولكن بـالرغم من أن إحصائيات بيع الكـتاب اإللكتروني تشير إلى أنه األول في
سـوق الـبـيع والـشـراء مـنـذ عـام 2011م وأن الـكـتـاب الــورقي هـو الـثـاني إال أن
الـكـتاب الـورقي تـظل له مـكـانته بـ الـقـراء وتظـل متـعـة قراءة الـكـتـاب الورقي ال
تضـاهيها متعة وتظل جماليـات الكتاب الورقي من تصميم الغالف وألوانه ونوع
ـفاضـلة الـشكـلية اخلط ونوعـية الـورق وحجـمه محل اهـتمـام القـراء ومن أبواب ا
ب الكـتب وأن الكتـاب الورقي عنـدما يكون هـدية فإن تـلك الهدية سـتكون ثـمينة
عـنـد من يـعـرف قـيـمـة الـكـتـاب وإذا كـان هـناك مـن يـقـول: (إن كثـيـراً من الـكـتب
طـبوعة ال تسـتحق قطع األشـجار من أجلـها) فإنـني أقول: إن األشجـار عندما ا
تُقطـع لتكـون كتـبا فـإنهـا لن تمـوت بل ستـكون أشـجارا أخـرى تزهـر وتعـلو ب

أيدي القراء.
تـشعـب اجلمـيل والزاهي بـالرغم من ويظل عـالم الكـتـاب هذا الـعالم الـواسع ا
ـؤلـفـ والـقـراء ودور الـنـشـر والـنـاشرين كل شيء زاهـرا با
ـوزعـ والبـائـع طـابع والـطـابعـيـ ودور التـوزيع وا وا

ومـعـارض الـكـتب احملـلـيـة والـدولـيـة فـضال عن مـصـمـمي
األغـلـفـة ومجـلـدي الكـتب وكل مـا يـتعـلق بـإظـهار الـكـتاب

ظهر الراقي اجلميل وطبعه ونشره وتوزيعه.  با

WOKLŽ∫  قوات أمنية في عملية
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ان عملـية التـصدي للـمسـؤولية الـعامة واخلـاصة تتـرتب عليـها آثار ونـتائج حتدد
قيـمة كل عمل ومدى توافقه مع مع الشريعة الـسماوية والتشريع اإلنساني يحدد
سؤوليـة ونوعها ومسارها من أجل حتقيق طلوب من هذه ا من خاللهـا   األداء ا
ـرجـوة وقد  وضع شـروط وضـوابط لـكل مـسـؤولـية في الـعـدالـة االجـتمـاعـيـة ا
اجملتمـع كنظـام داخلي يـنظم عـملـها ويضـبط سلـوكهـا لتـجنب االربـاك والفوضى
والتخـبط وبالرغم من تعدد االيدلوجيات الدينية والسياسية وأنظمة حكم متعددة
ومتنـوعة جتدهـا تعتمـد معاييـر وقواعد سـلوك واحدة  أساسـها النزاهـة والكفاءة
والصـدق واألمانـة والـدقة والـشفـافـية واإلخالص وغـيرهـا.. تـفرض عـلى كل فرد
سوولية كمعيار ثابت وسياق عمل التقيد وااللتزام بها ليكون مؤهال لشغل هذه ا
سـؤولية في حـال التقـصير بـواجباته الـعامة أو اإلخالل بـعدالته معتـمد يتـحمل ا
ـسـؤوليـة مـهمـة أخالقيـة جـليـلـة وليس شـهوة أو ـهنـيـة واألخالقيـة لـذلك تولي ا ا
ؤسـسة أو الدائرة حتتاج نزوة عـابرة ألن إدارة األمور والتحكم بـالقرار وقيادة ا
لعقـليـة حاكـمة ولـيست مـحكومـة حتى يـكون األداء نـاجح ومثـمر ومن يـطلع على
التجـارب والوقـائع يـجد هنـاك أمثـلة مـتمـيزة تـعد مـحل فخـر واعتـزاز جنحت في
هـمـة وقادت األمـور لـبر األمـان لـكن في ذات الـوقت جند هـنـاك جتارب فـاشـلة ا
ـسـؤولـ ومـخــيـبـة  لالمــال بـسـبب الـتــصـدي الـقــسـري لـلـمــسـؤولـيـة ووصــول ا
وتـسلـقـهم عـبر وسـائط غـيـر نـظيـفـة ومـشبـوهـة ومـحرمـة واعـتـماد طـرق رخـيـصة
ومـعيـبـة للـوصول لـلـمنـصب من أجل االسـتئـثار واالسـتـئكـال الذي تـكـون نتـائجه
ة للطاقات والكفاءات ضارة عـلى اجملتمع ومعطلة لتقدمه وازدهاره ومصادرة ظا
وجـودة  فاجملتمع الـذي ينشد الـرقي والتطور ويـتطلع للـرخاء البد أن يضع في ا
نـاسب وعـدم التـهاون في ـكـان ا ـناسب في ا مـقـدمة اعـتـباراته اخـتـيار الـرجل ا
سؤولية  وبالتالي يدفع اجملتمع طلوبة للشخصيـة التي تتولى ا عايير ا اعتمـاد ا
الـثـمن البـاهض نتـيجـة سـوء االختـيار وعـدم  احملاسـبـة والتـقيـيم فاي مـسؤول ال
صاحله اخلاصة طلوب سيحـاول العمل   يجـد الدور الرقابي الصارم والـوعي ا
سائلة واحملاسبة ورغبـاته الرخيصة ويؤسس لنفسه أدوات ووسـائل حتميه من ا
وسيـقوم بتـوظيف هـذه الوسـائل لشراء الـذ واالحتـيال عـلى القانـون وتسـخيره
لـتـحـقيق غـايـاته وأهـدافه بل األدهى من ذلك تـأسـيس مسـارات وقـواعـد سلـوكـية
ـا يـسبب عـامل إحـباط مـغـايرة لـفـتح الطـريق لـوصول االنـتـهـازي والـفـاسدين 
وياس واجـهاض حملاوالت التصـحيح واإلنقاذ وعـلى هذا يتوجب التـقيد وااللتزام
ؤهالت بـتنـقـية وتـطهـير الـقنـوات التي تـسمـح بوصـول من تتـوفر فـيه الشـروط وا
ــسـؤولــيـة ومــد يـد الــعـون له ومــسـاعــدته وعـدم تــركه يـتــحـمـل األعـبـاء لـتــسـنم ا
ـنشود نحو تكافؤ سؤولـية مشتركة وتضامـنية للعبور ا والتحـديات لوحدة كون ا
الفـرص وحتـقيق األهـداف الـنبـيـلة وجتـاوز الـصعـوبات وان
ـنع االسـتـئـثـار ـسـؤولــيـة تـكـلـيف ولـيس تــشـريف  تـكـون ا
والتـسلط وأن تكون النظرة السائدة للمسؤولية هي خدمة
عامـة وتـبـادل سلـمي ولـيس مـصـالح وامتـيـازات ومـنافع

كي تترسخ هذه الثقافة عند اجلميع.

بغداد 
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بدأ الـعـام الدراسي اجلـديـد وبدأت مـنـغصـات احلـياة الـتي رافـقت انـطالقه كونه
يـخـتلف عـن األعوام الـسـابقـة ألنه بـدء حـضوريـاً بـعد إنـحـسـار وباء كـورونـا ولله
احلمـد  سعداء جـداً كون األمـور عادت بـأمر الـله سبحـانه وتعـالى إلى طبـيعـتها
وكل شيء أصبـح كما كان فـيما مضى قـبـل ثالث سنوات هـذا اجلانب اإليجابي
 أما اجلـانب السلبي الذي واكب هـذا العام وأرهق الناس هـو إختناق بغداد في
ـناطـق السـكـنـية في مـعظم شـوارعـهـا الـرئيـسـيـة وأزقـتهـا الـداخـليـة وأصـبـحت ا
ا زدوجة واألهلـية ورياض األطفال  دارس احلكومـية ا فوضى حـقيقية لكـثرة ا
ركبات في الـتقاطعـات واألفرع وهذا ما يسـبب شلل في حركة أدى إلى تكـدس ا
السيـر منذ الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة والنصف صباحاً  أغلب مناطق
بـغـداد فيـهـا شـوارع مـغـلقـة مـنـذ سـنـ واحلمـد لـله مع اإلسـتـقـرار األمـني الذي
تشهـده العاصمة بغداد وبـاقي محافظات عراقنـا احلبيب بفضل الباري عز وجل
وبفضل أبـطال قواتنا األمنية بكافة صنوفها وتشكيالتها نناشد األخوة في قيادة
ا لها من غلقة داخل األحياء السكنية  عملـيات بغداد احملترمون لفتح الشوارع ا
ـروري احلـاصل داخـلـهـا  هنـا وهـنـاك سـيارات دور كـبـيـر في تـخفـيف الـزخم ا
وظفـ والكسبة وسـائقي التكسـيات  يومياً أهالي الطـلبة وأصحـاب اخلطوط وا
ر في أزمة سـير خانقـة حتتاج الـى نظـرة فاحصة منـذ انطالق العام الـدراسي 
ـنــاسب الـذي يـسـعــد صـبـاح شـريـحـة من اجلـهـات ذات الـعـالقـة إليـجـاد احلل ا
واسـعـة مـن اجملـتـمع  نـتـمـنى أن تـصل هـذه الـرسـالـة الـتي
ـغلـقة تـنـقُل حديث الـنـاس بأمـانـة للـمطـالـبة بـفـتح الطـرق ا
ـدارس وإعـادة غـلـقـهـا في عـلى األقل أثـنـاء دوام طالب ا
الـعــطـلـة  واألمـر بــ أيـدي حـمـاة الــوطن إن كـان هـنـاك

سعة ومتسع أنقذونا حفظكم الله ورعاكم .

ـدني الــسـيـطــرة عـلى حـريق الــدفـاع ا
نـشب داخل مـسـتـودع باحملـافـظـة.وقال
بـيان تـلقـته (الزمان) امس إن ( 16فـرقة
مـن االطـاف شـاركت في  اخــمـاد حـريق
كـــبــيــر انـــدلع في مـــســتــودع لـــلــمــواد
دون الـكـهربـائيـة وسط احملـافظـة بابل 
أي إصــابــات بــشــريــة) واشــار الى ان
(اجلـهـات اخملـتصـة فـتـحت حتـقيق في
ـعـرفة أسـبـاب انـدالع احلريق احلـادث 

في باد االمر). 
اني ـان األ وافق البـر مـن جهـة اخـرى
عـلى تـمـديد مـهـام عـمل قوات بالده في
الــــعـــراق ضــــمن الــــتــــحـــالـف الـــدولي
ـــنــاهض لـــعــنـــاصــر داعش بـــقــيــادة ا
ـتــحـدة األمـريــكـيـة.وصـوت الــواليـات ا
على تـمديد ـان في جلـسة عـقدهـا  الـبر
ـانية ضمن تقد مـهام عمل القوات األ
ـشــورة الـعــسـكــريـة لــلـقـوات الــدعم وا
الـعراقية لعام آخر.وأكدت وزارة الدفاع
ـانـية إن (قـواتهـا سـتبـقى لعـام آخر األ
فـي الـعـراق. وهـنـاك نـحـو  500عـنـصـر
انية موجودين في إقليم من القوات األ
كـردسـتـان وبـاقي أجـزاء الـعـراق ضمن

اطار التحالف الدولي ضد داعش.

مــــادة الـــــكــــريــــســــتــــال اخملــــدرة و
احـــالــتــهـــمــا الـى مــديــريـــة مــكـــافــحــة
ـــؤثـــرات الـــعـــقــلـــيـــة في اخملـــدرات وا

ميسان). 
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وفـي واسط اطـــاحـت قـــوة من جـــهـــاز
األمـن الـوطــني بــتـاجــري مــخـدرات من
ـشهود. اجلـنسـية األجـنبـية وبـاجلرم ا
وقـال اجلـهـاز في بـيان تـلـقـته (الـزمان)
ـــــعــــــلــــــومـــــات امـس إنه  (مـن خـالل ا
االسـتخبارية الـدقيقة وبعـد استحصال
ـوافـقـات الـقـضـائـيـة شرعـت قوة من ا
اجلـهـاز في احملـافـظـة  بـتـنـفـيذ واجب
تــمـكــنت خالله من إلــقـاء الـقــبض عـلى
إثــنــ من ذوي اجلــنـســيــة األجـنــبــيـة
ـواد اخملـدرة) مـؤكـدا انه يــتـاجـران بـا
( ضــــبط بــــحـــوزتــــهــــمـــا خــــمــــســـة
كــيـلـوغــرامـات من مــادتي الـكـريــسـتـال
فـضالً عن ضـبط والـتـريـاق اخملـدرتـ 
سـالح متوسط وإطالقـات نارية) ولفت
ــتــهــمـــ اصــولــيــاً إلى الى (إحـــالــة ا
اجلـهـات الـقـضـائـيـة اخملـتـصـة التـخـاذ
اإلجـــراءات الـالزمـــة بـــحـــقـــهـــمـــا وفق
الــقــانـــون). وفي بــابل  احــكــمت فــرق

وقــال بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
ــشــاة (قـــوة عــســـكــريــة ضـــمن لـــواء ا
الــســابع والــتــســعــ وفــرقــة الــقــوات
اخلـاصة وبقيادة قائد الـعمليات اللواء
نـفـذت الــركن مـحـمــد جـاسم الـزبــيـدي 
عـمـلـية إنـزال جـوي في مـنـطقـة نـاحـية
حـيث الـعـزيـر جـنـوب مـديـنـة الـعـمـارة 
اســـفــرت الـــعـــمــلـــيــة عـن اعــتـــقــال 10
اشــــخـــاص ومــــصـــادرة كــــمــــيـــات من
االســلــحـة). بــدورهــا  افـادت مــديــريـة
بـالـقـاء الـقبـض على شـرطـة احملـافـظـة 
مـتاجـرين باخملـدرات في احدى مـناطق
قـــــضــــــاء قـــــلـــــعـــــة صـــــالـح جـــــنـــــوب
ـديريـة في بـيان احملـافـظة.واوضـحت ا
امـس انه (بــعـــد ورود مــعــلـــومــات الى
قــسم مـكـافــحـة اجـرام مــيـسـان شــعـبـة
مـكـافـحـة اجـرام الـقـلـعـة بـشـأن تـواجـد
ــوزعـ اثــنــ مـن جتــار اخملــدرات وا
الــرئــيــســ في احــدى مــنــاطـق مــركـز
الــقـضـاء أعاله قــادمـ من مـحــافـظـتي
بـغـداد وكربالء   نـصب كـم مـحكم
لـهما في احدى السيطرات االمنية ومن
ثم القاء القبض عليهما) مؤكدا (ضبط
بـحــوزتـهـمـا كـيس مـتـوسط احلـجم من

(الـزمان) أمس ان (قوة عسكرية بقيادة
قــائـد عـمــلـيـات مــيـسـان الــلـواء الـركن
مـحمد الزبيدي تمكنت من القبض على
ـتهـم ومـصادرة كمـية من االسـلحة ا
رخصة ضمن عملياتها واالعتدة غير ا
االمـــنـــيـــة الـــرامـــيــة احلـــد مـن جتــارة
االسـلحـة ومالحقة مـطلـوب ومكـافحة
ـسلح). ظـاهـرة النـزاعات الـعـشائـرية ا
وتـفــقـد قـائـد عـمـلــيـات مـيـسـان الـلـواء
الــركن مــحــمــد جــاسم الــزبــيــدي مــقـر
حــرس حـدود الــلـواء الـعــاشـر وأجـرى
جــولـة أمـنـيـة عــلى الـشـريط احلـدودي
 100كـيـلـو شرق مـديـنـة العـمـارة. وأكد
الـــــزبـــــيـــــدي أن (ضـــــبط احلـــــدود من
أولــويــات عــمل الــقــيــادة وقــطــعــاتــهـا
ــهــربـ ـنع ا األمــنــيـة والــعــسـكــريــة 
ـــتــســلـــلــ وجتـــار اخملــدرات وقــد وا
ـشـددة ســاهـمـت اإلجـراءات األمــنـيــة ا
ستـمرة وتـكثيف يـدانيـة ا ـتابـعة ا وا
اجلـهد االستخباري في احلد من تسلل

هرب وجتار اخملدرات).  ا
واعـتقلت قوة خاصة من قيادة عمليات
مـيـسان  10مـتـهمـ بقـضايـا مخـتلـفة
خالل عــمـلــيـة انـزال جــوي بـالــعـمـارة.
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مــخــتــلــفـة خـالل عـمــلــيــة انــزال جـوي
الحــقـة نــفــذتـهــا في نــاحـيــة الــعـزيــر 
. وقالت القيادة في بيان تلقته مطلوب
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اعــلــنت قــيــادة عــمــلــيــات مــيـســان عن
الــقــبض عــلى  10مــتــهــمـ بــقــضــايـا
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صدر في بـغـداد كـتـاب بعـنـوان (اصالح اداء مـجلس
الـنــواب الـعــراقي) لـلــدكـتــور عـلي مــحـسن الــتـمــيـمي
مــحـــافظ بـــغــداد األســـبق  وهـــو في االصل رســـالــة
دكتـوراه نالهـا التـميـمي من معـهد الـعلـم لـلدراسات

اضي. العليا في النجف العام ا
يـة تضع اليات اصالح ويعد الكـتاب أول وثيقـة اكاد
مجلس الـنواب والـلجـان التابـعة له عـبر تـنميـة الثـقافة
الــسـيــاســيــة والــقــانـونــيــة واالداريــة واالنــفــتـاح عــلى
ؤسـسـات الرسـمـية وغـيـر الرسـمـية. ورأى الـدكـتور ا
عـامر حـسن فـيـاض في تـقـد لـلـكـتـاب الذي يـقع في
ـؤلف بذل جهداً  456صفحة من الـقطع الكـبير  ان ا
معرفياً نقدياً شجاعـاً يصلح ان يكون بجدارة مرجعاً
معتمداً ودليالً مرشداً لكل من ينوي ان يكون من بناة
دولة عـراقيـة مقـتـدرة ونائـباً مـساهـمـاً مسـاهمـة فعـالة
في االنتقال بالعراق من كيان أو كيانات قابلة للقسمة
والــبـعــثــرة الى دولــة احتـاديــة غــيــر قـابــلــة لــلـقــســمـة

والبعثرة.
ويسلط الكتاب الضـوء على اداء مجلس النواب لثالث
دورات نيابية بدءاً من  2006 ولغاية  2018 من خالل
البـحث في االطـار الـبـنيـوي والـوظـيفي لـلـمـجلس ومن
خالل دراسـة الـلـجـان ومـعـرفـة اسـاسـهـا الـدسـتـوري

والقانوني وطرق تشكيلها واليات عملها.

غالف
الكتاب

اإلنــفـلـونــزا ارتـفـعـت بـشـكل كــبـيـر في
ـا يــشـيـر إلى أن ــاضي  األســبـوع ا
مـوسم اإلنفلـونزا قد بـدأ في وقت أبكر

عتاد). من ا
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حتت شـــعــار فــاطــلــبــوا مــا فــوق
ـاضـية انـطـلـق صـبـاح اجلـمـعـة ا
ـــهـــرجـــان في أربـــيـل بـــرنـــامـج ا
الــســنــوي الــثــالـث لــلــقــاء أبــنــاء
ـوصل الـسـالم الـتـابع ألبـرشـيـة ا
وكــــركــــوك وإقـــلــــيم كــــردســــتـــان
لـلــسـريــان األرثـوذكس. واســتـهل
ــعــزوفــات ــهــرجــان  بــرنــامـج ا
قـدمهـا كشـاف عـروس األبرشـيات
الــــــســـــريــــــانـي ثم أداء الــــــصالة
طران مار الربـانية بعـدها ألقـى ا
ــوس داود مــتي شــرف نــيــقـــود
ـوصل وكـركـوك رئـيس أبـرشـيـة ا
وإقـــلــيـم كــردســـتـــان لــلـــســـريــان
األرثــوذكـس كــلــمــة قـــدم خاللــهــا
ـــهـــرجــان( إيـــجـــازا عن شـــعــار ا
فاطـلـبـوا مـا فـوق) مـثـمـنـا جـهود
اللـجـان الـتحـضـيـريـة للـمـهـرجان

ـهـرجـان الـذي  قـائال إن (هـذا ا
إعـداده من قـبـل الـشـبيـبـة يـسـعى
أن يقول لكم أنتم مهمون جدا في
فــكـر الــله والــكـنــيــسـة واجملــتـمع
يزين ولهـذا ينـبغي أن تـكونـوا 
حـتى في طـلــبـاتـكم) مــضـيـفـا أن
(أمل الـكنـيسـة أن يـكون إجنـازها
مــثــمـرا وهــو األســاس في إرسـاء

لقاء أبناء السالم) .
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ــــطــــران مـــار وبــــعــــد ذلك قــــدم ا
ـوس داود مـتي الـهـدايـا نــيـقـود
ـهـرجـان وكان لـلـمـسـاهـمـ فـي ا
في مـــقـــدمـــة هـــذه الـــهـــدايــا درع
لقداسة البطريرك مار إغناطيوس
أفـرام الـثــاني بـطـريـرك إنــطـاكـيـة
ــشـرق الــرئــيس األعــلى وســائــرا

للكنيـسة السريانـية االرثوذكسية
طران مار في العالم تسلمه عنه ا
غـريــغـوريـوس صــلـيـبــا شـمـعـون
سـتـشـار البـطـريـركي لـلكـنـيـسة ا
الـــســريــانــيــة االرثـــوذكــســيــة في
ـطـران الـعـراق كـمـا قـدم نـيـافـة ا
ـوس شـكـره اخلاص مـار نـيـقود
للـشبيـبة وكل الـلجان الـتي عملت
كـــخـــلـــيــــة نـــحل من أجل إجنـــاح
ـشـاركون ـهرجـان وقـد أصغى ا ا
ـــهـــرجـــان إلى مـــبــاركـــة من في ا
قداسة الـبطريرك مـار إغناطيوس
أفـــرام الـــثـــانـي عـــبـــر تـــســـجـــيل
ــــــقــــــر فــــــيـــــــديــــــوي أرسـل مـن ا
الـبـطـريــركي في دمـشق لــشـبـيـبـة
لـقاء أبـناء الـسالم في مـهرجـانهم
ــــر اآلن في قـــــائال إن الـــــعــــالـم 
ظــــروف صـــــعــــبــــة فـي الــــعــــراق
ــــقــــدســـة وســــوريــــا واألراضي ا
ـسـؤولـية وأوروبـا وتـقع عـليـكم ا
بأن حتمـلوا الرسالـة التي انطلق
بـهــا الـرسل عــبـر قــرون عـدة بـأن
تـؤثـروا عــلى هـذا الـعــالم جلـعـله
ـا مـقـدسـا كـمـا  عـرض فـيلم عـا
تـسـجـيـلي تــنـاول نـشـاطـات لـقـاء
أبنـاء السالم منـذ فترة الـتأسيس
ولغاية اآلن بعده  تقد ترتيلة
عنـوانها( اطـلبوا مـا فوق ) أداها
كـورال كـنــيـسـة أم الـنــور بـقـيـادة
ــوسـيــقي بـســام حـربي الـفــنـان ا
ومـن احملـــــطــــات األخـــــرى الـــــتي
ـهرجـان إلقـاء عدد من تـضمـنها ا
احملــاضـــرات فــقـــد ألــقـى نــيـــافــة
ــطـــران مــار أنـــتـــيــمـــوس جــاك ا
يــعـــقـــوب الــنـــائب الـــبــطـــريــركي
لــشـــؤون الــشـــبــاب والـــتــنـــشــئــة

ـسـيحـيـة من سـوريا مـحـاضرته ا
ــهــرجـان ــســتــمـدة من شــعــار ا ا
(فاطلبوا مـا فوق) وبعد استراحة
قـصــيـرة ألـقى األب بـولس جـورج
من مـصـر مـحـاضـرة مـسـتـمدة من
ــهــرجــان أيـضــا وكــانت شــعــار ا
احملاضرة الثالثة للمدير اإلقليمي
ـــؤســـســـة ســـابس الـــدولــيـــة في
العـراق رائد عـزت بعـنوان (تـعليم

من أجل عالم متحول) .
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وقد ركـز احملاضـر على أن الـهدف
مـن هـذه احملـاضـرة هـو مـسـتـقـبل
التعلـيم مستخدمـا بالتوضيح في
مـحاضـرته فـيـديو عن كـيف يـكون
تطـورالعالم آلخـر عشر سـن وما
هـي الـتـحـديــات الـتي تـواجه هـذا
الــــعـــالـم واخــــتـــتـم الــــيـــوم األول
لـلمهـرجان بـتقـد فيـلم تسـجيلي
ومـشـهـد تـمـثـيـلي لـشـبـيـبـة دهوك
يــــشــــار إلى أن الــــيــــوم الــــثــــاني
ـــاضي لـــلـــمـــهـــرجــــان الـــســـبت ا
يــــتـــضــــمن إلــــقـــاء مــــحـــاضـــرات
لـلبـاحثـ أنفـسهم يـعقـبهـا تقد
مـشـاهد تـمـثيـليـة لـشبـيـبة كـركوك
وتــرانـيم لــنـجـم مـحــبـوب الــعـرب
يـعــقـوب شــاهــ الـقــادم من بـيت
ـنتـظر أن حلم في فـلسـط ومن ا
يشهد اليوم الثالث واألخير األحد
23 تشرين االول اجلاري إقامة
الـقـداس االحتـفـالي في كنـيـسة أم
الـنـور بعـيـنـكاوا لـيـختـتم بـرنامج
ــهــرجــان بـحــفـل فـنـي في قــاعـة ا
كالكـسي بـعـيــنـكـاوا هـذا وحـضـر
ـــــهــــرجـــــان عــــدد من بـــــرنــــامج ا
ـــســؤولـــ في حــكـــومــة إقـــلــيم ا

كـوردســتـان وأصــحـاب الــسـيـادة
ـطــارنــة واألســاقــفـة والــنــيــافــة ا
ألبــرشـيـات ديـر مــار مـتى وأربـيل
وحــــديـــاب لــــلـــكــــنــــائس واآلبـــاء
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خـاطب مـحــافظ ذي قـار مــحـمـد هـادي
الـغزي دائـرة عـقـارات الدول في وزارة
ـالية إلنـشاء مـحطة كـهربـائية بـطاقة ا
انـتـاجـية تـصـل نـحـو ثالثـة االف مـيـكا

واط في احملافظة. 
وقــال بــيــان تــلـقــتـه (الـزمــان) امس ان
(الــغـزي خــاطب الــدائــرة لـتــخــصـيص
ـــشـــروع ــــســـاحـــة 500 دو  ارض 
احملـــــــطــــــة) واشــــــار الـى انـه (طــــــلب
تخـصيص قـطعـة األرض في منـطقة تل
ــقـابــلــة لـلــمـديــنـة الـلــحم او اجلــهـة ا

الصناعية).
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موضحاً ان (احملافظة استحصلت على
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ـــوافــقــات األولــيــة إلنــشــاء احملــطــة ا
لـتـوفيـر الـتيـار الـكهـربـائي والتـخـفيف
عن ازمـــة الـــطــــاقـــة). واطـــلق الـــغـــزي
مشروع لتدريب متضرري األهوار على
مهن جديدة الفاقدين مهنهم في تربية
ـــواشي وصـــيــــد األســـمـــاك بـــســـبب ا

اجلفاف. 
ـــشـــروع وذكـــر نــــائب الــــبـــيــــان ان (ا
سينطـلق بعد ثالثة اشـهر بتمويل من
الــبـنك الـدولي) الفـتـاً الى ان (تـنـفـيـذه
ســيـكــون بــالـتــعــاون مع وزارة الــعـمل
والــشـؤون اإلجــتـمــاعــيـة عــبـر مــراكـز
ـهــني) وبـ ان (الــتـدريب الـتــدريب ا
ســــيـــشـــمل 2,200 مـن ذوي الـــعـــوائل
الفـقيـرة في مناطق اجلـبايش والـفهود

نـاطق األكـثـر تضـرراً). كـما ـنـار وا وا
اطــلق خــطــة خــدمــيــة ضــمن مــشــاريع
تـنـمـية األقـالـيم مـؤكداً انـهـا اهم خـطة
مـــنـــذ عـــام 2003 خـــاصـــة بـــاإلعـــمـــار
والــبــنــاء بـقــيــمــة بــلـغت 560 مــلــيـار
دينار). الى ذلك بـاشرت وزارة اإلعمار
واإلسـكـان والـبـلـديات الـعـامـة بـأعـمال
اعادة تأهيل مقـطع طريق بغداد - حلة
ـــرور الــســـريـع الــذي ضـــمن طـــريـق ا

اجنزته الوزارة مؤخراً. 
واوضح بـيـان تـلـقـته (الـزمان) امس ان
(األعـمال شـملت قـشط وتبـليط الـطريق
بإستخدام مادة البوليمر واألسفلت ما
يـــعـــزز مـــقـــاومـــة الـــطـــريق لـألحـــمــال
ومــقــاومــة درجــات احلــرارة الــعــالــيـة
ونـصب احلـواجــز الـكـونـكــريـتـيـة عـلى
جــانــبي الــطـريـق وصـيــانــة األرصــفـة
ــيــاه ووضع الــعــاكــسـات وتــصــريف ا
األرضـيـة). وادخـلت واسط 33 مـدرسة
جديدة الى اخلـدمة فيمـا اكدت مديرية
التربية الـعمل على انشاء 100مدرسة
اخـــرى في احملـــافــظـــة. وقــال مـــحــافظ
ـــيـــاحي في واسط مـــحـــمــد جـــمـــيل ا
تـــصــريـح تــابـــعــته (الـــزمــان) امس ان
(احلـكـومــة احملـلـيـة انــتـهت من اعـمـال
بــــنـــاء 33 مـــدرســــة خـالل الـــعــــطــــلـــة
الصيفية ودخلت اخلدمة مع بدء العام
الـــدراسي اجلــديـــد) واشــارت تـــربــيــة
واسط الـى انـهــا (جــهـزت 150 قــطــعـة
ارض إلنــشـاء مــدراس جــديـدة من اجل
الـقضـاء) مؤكـدة ان (احلكـومة احملـلية
تـعمل جـاهدة عـلى اجنـاز مشـروع آخر
وهـو بـنـاء 194 مـدرســة ضـمن تـنـمـيـة
األقـــالــيم 76 مـــنـــهـــا دخـــلت لـــلــعـــمل
الـــفــعــلـي). في ســيــاق مـــتــصل اكــدت

مـديــريـة طــرق وجـســور صالح الـدين
اسـتـمـرار الـعـمـل عـلى صـيـانـة الـطـرق
اخلـــارجــيـــة الــرابـــطــة بـــاحملــافـــظــات
األخرى ضمنهـا تأهيل طريق بغداد –
ـديـريـة الـتـابـعة ـوصل. وقـال مـديـر ا ا
لدائرة الطرق واجلـسور محمد يونس
حـسن في تــصـريح تــابـعــته (الـزمـان)
امـس ان (الــعـــمل جــارٍ عـــلى صـــيــانــة
الـطرق اخلـارجيـة الـتي تربط مـحافـظة
صالح الـدين بـبقـية احملـافـظات) الفـتاً
الى ان (األعمال تضمنت قشط وإكساء
ري الذهاب واإلياب بطول كلي قدره
46 كــيــلـومــتـراً واكــسـاءهــمـا بــطـبــقـة
سـطــحـيـة بـسـمك 5 سـنــمـيـتـراً ورسم
تقـطعة) واوضح الطـريق باخلطـوط ا
ـئة ان (نســبـة اإلجناز بـلغت 61.4 با

تبقية).  من األعمال ا

لـتشـغـيل النـظام شـمـلت محـطة
مــطــار بــغــداد الـدولـي ومــطـار
بــيــروت) الفـتــاُ الى ان (الــعـمل
جــــار لـــتــــفـــعــــيـــلـه في جــــمـــيع
احملـــــــطـــــــات الــــــــداخـــــــلـــــــيـــــــة
واخلارجية) وتابع ان (الشركة
بـاشرت بـاإلجـراءات األصولـية

جلدولة رحالت الـناقل الوطني
ضــــمن قــــطـــاعــــات صـــبــــيـــحـــة
وانـــــطـــــالــــــيـــــا وســـــامـــــســـــون
ــديــنــة واســطـــنــبــول وجــدة وا

نورة).  ا
واجـــــرى مــــديــــر عـــــام شــــركــــة
اخلــطــوط اجلـويــة كــر كـاظم
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بدأت اخلطوط اجلوية التابعة
لـــوزارة الــــنـــقل الــــعـــمـل عـــلى
مـوازنـة الـطـائـرات الـكـتـرونـيـاً
عــبـر نــظـام امــادوز مــبـيــنـاً ان
تطور الشركة اعتمدت النظام ا
في النقل مايسهم في اختصار

الــــوقت لـــلـــرحـالت ومـــواكـــبـــة
التكنولوجيا. 

وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس
ان (هــذا الــنــظــام يــعــد خــطــوة
مهمة نحو اتمتة جميع مفاصل
اخلــطـوط اجلــويــة الـعــراقــيـة)
ــرحــلــة األولى مــوضــحـــاً ان (ا

ـركـز حـســ جـولـة مــيـدانـيــة 
صيانة طائرات الناقل الوطني.
وذكر بيان تـلقته (الزمان) امس
انه (زار مركز صيـانة الطائرات
الـهـنـكـر لإلطالع عـلى مـسـتوى
الـــــــعــــــمـل واجــــــراءات ادامــــــة
الطائرات التي تـنفذها مالكات
الـشــركــة) واكــد في جــولـته ان
(خــطـة الــعــمل جتــري بــصـورة
جــيــدة وبــإنـســيــابــيـة عــالــيـة)
مـشــدداً عـلى اهـمــيـة اســتـمـرار
اجلــــهـــود إلعــــادة الــــطــــائـــرات
تبقيـة الى العمل ضمن سقف ا
زمـني مـحـدد. ونـفـذت اخلـطـوط
اجلـــويــــة تـــســـيــــيـــر او رحـــلـــة
مـبــاشـرة بــ بـغــداد وكـركـوك

سافرين.  لنقل ا
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وبــحـسب الـبـيـان فـإن (الـشـركـة
ســـيـــرت اول رحـــلـــة مـــبـــاشــرة
للناقل الوطني من مطار بغداد
الـدولي الى مـطـار كـركـوك الذي
افـــتــتـــحه وزيــر الـــنــقـل نــاصــر
حـس بـنـدر الشـبـلي بحـضور
ـنتـهـيـة واليته رئـيس الـوزراء ا
مصطفى الكاظمي) واشار الى
ان (هــذه اخلــطـوة تــعــد مــهــمـة
ـشـاركـتـههـا في تـنـشـيط حـركة
ــســافـريـن بـ مــطــار كــركـوك ا
ــطــارات األخــرى احملــلــيــة) وا
مــــــوضــــــحـــــاً انـه (ســــــيــــــوفـــــر
لــــلــــمـــــســــافـــــرين مـن كــــركــــوك
واحملافظـات القريـبة الى الدول

يزة).  األوروبية خدمات 
في غــضــون ذلـك بــدأت شــركــة
ـشـروع ــنـفـذة  دايـو الـكـوريـة ا
مـــيــنـــاء الــفـــاو الــكـــبــيـــر بــدق

األســـاس لألرصـــفــة اخلـــمـــســة
ـيـنــاء. وقـال مــديـر عـام داخـل ا
ــوانـئ الــتــابـــعــة الى شـــركــة ا
وزارة الــــــــــنـــــــــقـل فـــــــــرحـــــــــان
الـفـرطوسي في تـصـريح تـابته
(الـــــزمـــــان) امـس ان (اعـــــمـــــال
ـــشـــروع مـــســـتــمـــرة بـــنـــسب ا
مــتــقــدمـة حــيث بــلــغت نــســبـة
ــئــة) اإلجنــاز اكــثــر من  28بــا
ـــــوانئ مـــــؤكــــداً ان (مـالكــــات ا
ـــشــروع ودايـــو ســـيـــنـــجـــزان ا
ـــقــررة وطـــبــقــاً ــدة ا حـــسب ا
ـوضـوعـة ضمن لـلـمـواصـفـات ا
ـــــــوانئ اخلـــــــطـــــــة). واكــــــدت ا
مــواصـلـة فـرش الـطـبـقـة األولى
مـن الـطـريق الـرابـط بـ مـيـنـاء
غـمور الـفاو الـكبـيـر والنـفق ا
بـطـول 52 كـيــلـومـتـراً. واوضح
الــفـــرطــوسـي ان (هــذا اإلجنــاز
يعـد نقطـة حتول اسـتراتيـجية)
مـبــيـنــاً ان (عـرض الــطـريق 45
مــتـراً وارتــفــاع مــتــراً واحـداً)
ـالكـــــــات بـــــــدأت وتـــــــابـع ان (ا
ـشروع). رحـلة الـثالـثة من ا بـا
في غـضــون ذلك انـتـشـلت فـرق
قـسم اإلنــقـاذ الــبـحـري الــتـابع
لـلــشــركــة غــارقـاً وزنه 90 طن
واخــر 250 طن مـن مــيــاه شط

العرب. 
وقـال مديـر القـسم ماجـد غازي
شـــلش فـي تـــصــريـح تـــابــعـــته
ـالكــــات (الـــــزمـــــان) امس ان (ا
نقلت مجموعة من الغوارق الى
مــنــطـــقــة ايـــواءهــا في مـــيــنــاء
عقل) واضـاف انها (انـتشلت ا
ياه عـبر الـرافعة الغـوارق من ا

حمرين).
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الــدومـــنــيـــكــان وكـــهــنــة كـــنــائس
الـسـيـدة الـعـذراء ومـارأفـرام ومار
كـوركــيس ومــارت شــمــوني ومـار
ســـركــيس وبــاكـــوس وســلــطــانــة

الــــــسالم وأم الــــــنـــــور في كـل من
دهـوك وكـركـوك وبـعــشـيـقـة وقـره
قــــوش وعـــــيــــنــــكـــــاوا وعــــدد من
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-1-
احلفاظ عـلى ماء الـوجه وصيـانته عن اإلراقة عـملـية مهـمة لـلغايـة تعـدل عند ذوي
ـوت بـالـعـز أولى من الـنـفـوس الـكـبـيـرة حـيـاتـهم  ذلك انّ اراقـته تـعـني الـذلـة وا

العيش الذليل .
-2-

ومتى ما نَضُبَ ماء الوجه  فاقرأ على احلياء الفاحتة .
-3-

تلك شيئاً من احلياء . ومن الصعب أنْ جتد بخيالً 
ال يُريق ماء وجهه وال يبالي ..!! إنّ البخيل من اجل ا

ومن هنا كان البخل من أكبر الصفات السلبية وأكثرها ذماً عند العقالء .
-4-

ويـرتـضي أنْ يـدور شتـمُه ولـعنه ـال عـلى كـرامته  وال يُعـد عـاقالً مَنْ يُـقدم حُبَّ ا
ويقـترن ذِكْر اسـمِهِ في اجملالس باالنـتقـاص والسخـرية فضالً عن على األلـسن 

الكراهة الشديدة له عند جميع الطبقات .
-5-

واجلذر احلقيقي للبخل هو سوءُ الظن بالله .
انّ البخيل يعتقد أنَّ ما خرج مِنْ يَدِهِ لن يعود ..!!

سك دون انفاق . ولهذا 
الَ أضعافاً مضاعفه . مع ان االنفاق في سبيل الله يُضاعِف ا

-6-
وكان عم الـرشيـد العـباسي الـعبّـاس بن مـحمـد رجالً موصـوفاً بـالبـخل الشـديد
ويـتـجـلّى ذلك في مـوقـفه الـشـائن من الـشـاعـر الـذي مَـدَحَه بـأبـيـات كـان عـلـيه أنْ
ـا تَــضَـمَـنَـتْـهُ مِنْ مـديح واجالل االّ انه ولـبــخـله خـيّب أمل يـسـارع الى مــكـافـأته 

الشاعر ولم يقدّم له بَعَدَ طول االنتظار االّ ثالثة دراهم ..!!
وتسألني اآلن :

ادح في العباس بن محمد ? ماذا قال الشاعر ا
قال :

لو قيل للعبّاس يابنَ محمدٍ 
قُلْ ال وأنتَ مخلد ما قالَها 

كارِم خصلةً  ما إنْ أعدُ مِنَ ا
االّ وجدتَكَ عَمَّها أو خَالَها 

لوك اذا مَشَوْا في قريةٍ  انّ ا
كانوا كواكبَها وكنتَ هاللَها 

لوك والرؤساء ومع ذلك لقـد قال فيه (الرقي) مالم يقله كبـار الشعراء في اعظم ا
لم يـهـتز ولم يـستـعد لـتقـد أكثـر من ثالثـة دراهم فقط وفـيهـا معـنى التـحقـير ال

التقدير .
وهذا ما دعا الشاعر ( الرقي ) الى االعتراف الصريح بارتكابه جناية كبرى .

نعم 
لقد اعـترف على نفـسه بالكذب وكـان مديحُه لـلعباس بن مـحمد مسـاوقا للزنا –

على حد قوله  –
قال :

ُحلّى  مدحتُك مِدحةَ السيف ا
لتجري في الكرامِ كما جريتُ

فهَبْها مدحةً ذهبتْ ضياعا 
كذبتُ عليك فيها وافتريتُ
رءُ ليس له وفاء  فأنتَ ا

كأني مُذ مدحتُكَ قد زنيتُ 
-7-

وسـجّل الـتـاريخ مـا قـاله الـرقـي في ( الـعـبـاس بن مـحـمـد ) وبـقـيت أخـبـار بُـخـلِهِ
مسموعةً ومقروءه على مدار األيام .

فقد جنى ببخله على نفسه وهكذا هم البخالء في كل عصر ومصر .
-8-

ال غـيرِهِ وقـد أوصل السـلطـويون في الـعراق اله الـبخـيلُ  وأسوأ من الـبخـيل 
الي من العراقي الى مادون خط الفقر . اجلديد ا

وتــشــيــر االحــصــاءات الى أنْ (10) ماليـ عـراقي هم
حتت خط الفقر اي ربع العراقي .

وانّ (15) مليون عراقي عاطل عن العمل ..!!
وهنا تكمن الكارثه .
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سيرات إيرانية. أجد صعوبة في تصديق أن روسيا بحاجة 
روســيـا وريــثـة اإلحتــاد الــسـوفــيـتي كــانت اول من اطــلق إنــسـانــاً الى الـفــضـاء
اخلارجي  وكـانت أول من ارسل كـلبـة لعدة ايـام في الفـضاء اخلـارجي وكانت
روسـيـا اول من صــنع واسـتـخــدم الـصـواريـخ الـفـرط صـوتــيـة وطـائــرات الـنـقل

العمالقة.
فـهل يـصــعب عـلى هـذه الـدولــة الـصـنـاعـيــة أن تـصـنع طـائـرات

مـســيـرة هي أصالً شـويـة صـفــيح ( تـنك) وشـويـة حـديـد
والسـلـكي وكـامـيـرات دقـيـقـة ومـخـزن مـتـفـجـرات قـيـمـة

الواحدة منها عشرين الف دوالر ? 
فـهل روسـيــا ذات الـصـنـاعـة الــعـسـكـريـة والــفـضـائـيـة

سيرات من إيران ? ثل هذه ا تقدمة حتتاج  ا
مليح.

 dſ«œ cIM
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حـمـد وحـمـود  يـعـيـشـون في إحـدى الـقـرى وصـادف أن جـاءت مـجـمـوعة مـن الـغزاة
أخـتـبـا حـمــود في حـفـرة وطـلـب من أخـيه حـمـد أن يــعـطـيـهم احلالل لـنـهب حاللـهـم 
وقف خرج لينـجوا بأرواحهم لـكنه رفض وأبى ثم قاتلـهم حتى قُتل وبعـد أن أجنلى ا
حمود من احلـفرة ووضع جثـة أخيه عـلى فرسه وجثـة اللصـوص على خيـولهم وح
وصـل الـقـريـة قـام وأبـنـائـهـا بـأطالق الـرصـاص فـرحـاً بـأنـتـصـاره وكـانت مـهـاويـلـهـا
غدور أمـا أمهم فكـانت ساكته ال (تـهوس) والـنساء (تـهلهل) وأخـريات يبـك حمـد ا
اذا أنت ساكـتة? أاليفجـعك حمد وال تفرحك فسألنـها بعض النـسوة:  تبك وال تهلـهل
بطـوالت حـمود فـقـالت وهي تـعرف أبـنـائهـا جـيداً : حـمـد شـابع فشگ وحـمـود شابع
صيت يـبـدوأن القـصة قـريـبة من مـضـام الـفـيلـسـوف الكـندي آالن دونـو في كـتابه
الشـيق (نظـام التـفاهـة) وهـو يتـحدث عن الـنظـام األجتـماعـي الذي تـسيـطر فـيه طبـقة
وجبه تتم مكآفأة الرداءة والتفاهة األشخاص التـافه على جميع مناحي احلياة و
ـلـتـزم فـبـدالً من أن تـضـطـلع اجلـامـعـات مـثـال بـأدوارها عـوضـاً عن الـعـمل اجلـاد وا
الـتنويريـة وتفرز لنا مـثقف نـقدي يشتـبكون فكـرياً مع القضايـا واألسئلة اجملـتمعية
يخلص آالن دونو إلى أننا نعيش ا يسمى بأ أشباه اخلبراء لحّة أصبحت مشتالً  ا
في ظل "أوليغـارشية" (حكم األقليـة) أو "بلوتوقراطيـة" (حكم األثرياء) وليس في كنف
هـويـتحـدث عن تـضخم أدوار صـالح ـقراطي يـسـتـوعب كافـة الـتوجـهـات وا نظـام د
نظمات غير احلكومية التي تنهب موارد الدول من خالل توظيف ية وا الشركات العا
ـا يـفـضي إلى إفـراغ سـلـطـات مـصـطــلـحـات فـضـفـاضـة مـثل "احلـوكـمـة" وغـيـرهـا 

ـنـتـخـبـة مـن مـحـتـواهـا إذ تـصـبح ـانـات ا احلـكـومـات والـبــر
األخـيـرة مـجـرد غــطـاء وواجـهـة ألصـحـاب رؤوس األمـوال
الــتــافـهــ الـذين يــتــسـيــدون الـعــالم.وبــرأي الـكــاتب فـإن
كن أن يـتم إال بكيفية السبـيل لإلطاحة بنظـام التفاهة ال 
جمـاعـيـة أو ما يـصـفه بـ"الـقـطيـعـة اجلـمـعيـة" ولـيس عـبر
نُــشــدان اخلالص الــفــردي كـم حــمــد ومــثــله حــمــود في

زماننا .

الـى هـيــئـة األســتـثــمـار أقــتـرح تــأسـيس(صــنـدوق اإلســتـثــمـار
ـتـحــقـقـة من بـيع ـبـالغ ا احلـكــومي) يـتم فـيه أيـداع كـل ا
ـعــروضـة في بــورصـة الــكـابــيـنـة احلـقــائب الـوزاريــة ا
ـوجب إجازة حالـيـاً وفق تسـعـيرة ثالثـية حتـددونـها 
إسـتـثــمـار(وزيـر) درجـة أولى وثـانـيــة وثـالـثـة. وتـمـنح
لـــرئــيـس الــهـــيــأة صـالحــيـــة أســتـــثـــنــاء أي وزارة من

(احملاصصة).

—öŠ ∫ اخلطوط اجلوية تفعل نظام رحالت الطيران
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دعي (احمد عزيز حمد) طلـباً يروم فيه تبديل (لقبه) قـدم ا
مـن (جبـرين) الى (شبـر) فـمن لديه اعـتـراض على الـدعوى
ديـريـة خالل مدة اقـصـاها (خـمـسة عـشرة مـراجعـة هـذه ا
ادة ) وبـعكـسه سـوف يـنظـر بـالدعـوى وفق احـكـام ا يـومـاً

(٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦.
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محمد هادي الغزي
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من...
ير أحزان وطن 

على نبضاته
سار الزمن

أبى... أن يشكو... أبدا
هول احملن

إال من جفاء...
من وصفوه...عزيزا 

كماء الع
و تنكّروه... وحيدا 

يخيط الكفن ?!
هم من أوقدوا 
نار غربته... 
أن عزلته...
وتناسوه

جنات عدن !!!!
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عنون إلى وزارة ال شك انكم لم تـسمعـوا شيئـاً عن كتاب اخلـارجية الـعراقيـة ا
الحـة البـحريـة اإليرانـية) وانئ وا نـظمـة ا النـقل حتت عنـوان: (إعالن بحـري 
رقمة بالعدد 1283055 عـطوف على مذكرة السفارة اإليرانية في بغداد ا وا
تـضمن قيام إيران (من طرف واحد) بتغيير اللوحات في  .2022 / 8 / 14وا
ـائـي لشـط الـعـرب والذي ورد والـعـالمات والـفـنـارات اإلرشـاديـة في اجملـرى ا

ذكرة اإليرانية (اروندرود) بدالً من شط العرب. .  أسمه في ا
ـذكـرة اإلشـارة إلى مـواقع جـديـدة لـتـلك الـفـنـارات والـعـالمات وقـد تـضـمـنت ا
ـا يـعـني اإلعـالن عن زحـوفـات حـدودية وتـثـبـيـتـهـا بـخـطـوط الـطـول والعـرض 
ـائـيـة جــديـدة لـصـالح إيـران عــلى حـسـاب انـكـمــاش حـدودنـا ومـسـطـحــاتـنـا ا

وتراجعها إلى الوراء. . 
فال وزارة اخلارجـية اهتزت شواربها على شط العرب الذي فقد إسمه ورسمه
ومالمـحه وأصبح يُعرف بإسم (ارونـدرود) وال وزارة النقل راح جتيب السبع
من ذيـله وال مـؤسـساتـنـا البـحـرية احـتـجت وانفـعـلت وغـضبت وأعـلـنت احلداد
الحي احلـيوي وال مـنظـمة (من الـفاو إلى ـمر ا على فـقدان حـقوقـنا في هـذا ا
زاخـو) أصـدرت بـيـانـا تـتـبـاكى فـيه عـلى اطالل رأس الـبـيـشـة وال وزارة النـفط
عـبّرت عن قـلـقهـا من احـتـمال ضـياع مـنـصاتـهـا النـفـطيـة في خـور الـعُمـيّة وال
فـضائـيـات الـفـتـنـة تطـرقت لـهـذه االنـتـهـاكـات اجلديـدة في نـشـراتـهـا اإلخـبـارية
ـزعـجة وال فالسـفـة البـحـار واحمليـطـات ظهـرت عـليـهم عالمـات االنفـعال وال ا
باربـا الشاطر ظهر كعادته على شاشات الـتلفاز وال جلنة العالقات الدولية في

ُنتهكة. . . . ان قالت كلمتها في الذود عن سيادتنا ا البر
ـوجه إلـى وزارة النـقل يـشـعـر ان اخلـارجـية من يـقـرأ كـتـاب وزارة اخلـارجـية ا
تغيرات الطارئة على حقوقنا السيادية العراقـية تعاملت بال مشاعر وطنية مع ا
في شط العـرب. اما وزارة الـنقل فـهي اآلن تلـفظ انفـاسهـا األخيـرة علـى سرير
رتـقـبة وتـعـد العـدة إلسـدال السـتـارة على مـرحـلة رمـادية الـتقـلـبات الـوزاريـة ا

فاشلة. . .
ـتخـصصة شـتكى يـا ناس ونـحن نعـيش في زمن اجليـوش اإللكـترونـية ا ن ا
بـتـشويـة صـورة االنتـمـاء للـعـراق ? ومن ذا الـذي سيـسـمع صوتـنـا ويسـتـجيب
لنـداءاتنا ? وكـيف السبـيل إلى استعـادة حقوقـنا في الوقت
تهـم بـبيع خـور عبـد الله ونحن الذي اصـبحـنا نـحن ا

تهم ببيع شط العرب ?. . ا
ـستـغاث سـتعـان وبك ا شـتـكى وأنت ا اللـهم إلـيك ا

وعليك التكالن وال حول وال قوة إال بك.
{ عن مجموعة واتساب

وخير ما يستدل به على تطبيق "ال ضرائب بدون تنمية"  هو رسالة اإلمام علي
بن أبي طـالـب (عـلـيه الـسـالم) الى عـامـله في مــصـر مـالك االشــتـر بـخـصـوص
عـمـارة األرض (التـنـميـة اإلقـتصـاديـة)  التي نـصـها: "ولـيـكن نظـرك في عـمارة
األرض ابـلغ من نظرك في إسـتجالب اخلـراج  ألن ذلك ال يدرك اإل بالـعمارة 
ومن طلب اخلـراج بغير عمارة أخرب البالد وأهلك العباد  ولم يستقم أمره إال
ــعـنى أن قـلــيال"  يــعــني ذلك أنه ال ضــرائب بـدون تــنــمـيــة  
األساس الـذي تعـتمد عـليه حـصيـلة جبـاية الـضرائب هو
وجود تـنمية حقيقية مستدامة  فضال عن وجود العديد
ـفـاهـيم واألطــر اإلقـتـصـاديــة الـتي وردت في هـذه مـن ا
ـفــاهـيم الـرســالـة أن أخــذ فـيــهـا تــتـطــابق مع األطــر وا

عاصرة منها. اإلقتصادية ا
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قـطاع التربـية وما كنا عـليه من نظام تـربوي حلد السـبعينات عايير حـسب ا
ـدرسـية ابـتـداءا من الـبـيـئـة ا تـؤشـر عـلى تـخلـف قطـاع الـتـربـيـة في الـعـراق
ـعلـم نـاهج وعدم كـفاءة اإلدارات وا ـباني واإلكـتظـاظ وعدم إسـتقـرار ا وا
نـاهـيـكم عن الـتـدريس اخلـصـوصي كـمـؤشر واألخـطـر هـو (خلـوهـا بـعـدين)

لعدم الكفاءة.
 } } }

اجملــريــات األخــيــرة أظـهــرت أن الــفــســاد الـســيــاسي  وإســتــغالل الــنــفـوذ
الـسـيـاسي واحملـاصـصـة الـسـيـاسـيـة الـطـائـفـية وتـغـيـيب
الـكفـاءة النـزاهة واخلـبـرة في الوظـيفـة العـامة وتـخلف
الـقــوانـ الــرادعـة وتــراجع سـيــادة الـقــانـون وإنــفـاذ
الـقـانـون بـعدالـة وصـرامـة عـلى اجلـمـيع دون مـحـاباة

وصلنا الى الدولة الفاشلة. وتمييز
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تـنحـدر كتل كـبيـرة من الهـواء البـارد عادةً من شـمال الـكرة األرضـية او من
ـنـاطق الثـلـجـيـة الـبـاردة لـتـمضـي في طريـقـهـا مـتـجـهه نـحـو خط االسـتواء ا
بـالتـزامن مع زاويـة دوران األرض حول نـفسـها وخـاصـة في فصل الـصيف
ناطق احلارة وخاصة الالهب مـاتلبث ان تصطدم تلك الكتل الـباردة بهواء ا
الـصحـراويـة مـنهـا او مـنـاطق الـبراري الـواسـعـة فيـهـبط الـهواء الـبـارد نـحو
األسـفل لكـونه األثقل ويـرتفع مـكانه نـحو األعـلى الهـواء احلار ويـكون هـبوط
الـهواء البارد وارتفـاع الهواء احلار عنـيفاً في بعض احلـاالت  فتسحب كتل
رتفعـة  معها ذرات الغـبار احلرة العالقـة فوق سطح األرض اجلافة الـهواء ا
بـسـبب قـلة األمـطـار لـتـأخـذهـا عـلى ارتـفـاعات عـالـيـة جـداً يـقـدر بـعـضـها بـ
 2000مـتـر أو اكـثـر فـتـسـوقـهـا الـريـاح نـحـو مـسـافـات بـعـيـدة لـتـسـقط تـلك
ـدن في اآلفـاق الـبــعـيـدة . ان في هـذا الـنـوع من الـهـبـاءآت الـغـبــاريـة فـوق ا
الـعواصف العالية جـداً الينفع معه موضـوع التشجيـر وانشاء حزام اخضر
ـدن ألن الغـبـار الـقـادم عـلى ارتفـاعـات عـالـيـة  يـبدء بـالـهـبـوط بـشكلٍ حـول ا
عـموي  فال تصـده االشجـار وال حتى اجلبـال  ندعو من
الـله ان يـوقف كــتل الـهـواء الـبـاردة الـقـادمـة من اوربـا
الـتي تـتـجه صـوب بالدنـا فـاراضـيـا واراضـي  الدول
احملـيـطـة بـنـا يـابـسـة جـرداء مـلـيـئـة بـالتـراب اخلـفـيف

احلر سريع الطيران .  
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ــواطن ( ثــامـر مــنـصـور قـدم ا
قــثـــيش عــلي) دعــوى في هــذه
ديريـة لتبديل لقبه من ( البو ا
حـــمــدان ) الـى ( الــنـــاصــري )
فــمن لــديه اعـتــراض مـراجــعـة
ــديــريــة خالل خــمــســة هــذه ا
عشر يـوماً من تاريخ نشره في
اجلريدة وبـعكسه سـوف تنظر
ديـرية في الـدعوى وفق هـذه ا
ــادة (٢٢) من قــانـون أحــكـام ا
البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة
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ــــواطـن ( اســــمـــــاعــــيل قــــدم ا
منصور قثيش علي) دعوى في
ديـريـة لـتـبـديل لقـبه من هـذه ا
(البو حـمدان) الى (الناصري )
فــمن لـديـه اعـتــراض مـراجــعـة
ــديــريـــة خالل خــمــســة هــذه ا
عـشر يومـاً من تاريخ نشره في
اجلريـدة وبعـكسه سوف تـنظر
ـديريـة في الـدعوى وفق هـذه ا
ــادة (٢٢) من قــانـون أحــكــام ا
البطاقـة الوطنية رقم (٣) لسنة
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ـواطـن ( عـمـار مــنـصـور قـدم ا
قــثــيش عــلي ) دعــوى في هـذه
ديريـة لتبديل لقبه من ( البو ا
حـــمــدان ) الـى ( الــنـــاصــري )
فــمن لــديه اعـتــراض مـراجــعـة
ــديــريــة خالل خــمــســة هــذه ا
عشر يـوماً من تاريخ نشره في
اجلريدة وبـعكسه سـوف تنظر
ديـرية في الـدعوى وفق هـذه ا
ــادة (٢٢) من قــانـون أحــكـام ا
البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة
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ـواطـن ( زيـاد مــنــصـور قــدم ا
قــثـيش عــلي ) دعــوى في هـذه
ديرية لتبديل لقبه من ( البو ا
حــمـــدان ) الى ( الـــنــاصــري )
فـمـن لـديه اعــتـراض مــراجـعـة
ــديــريــة خـالل خــمــسـة هــذه ا
عشر يوماً من تاريخ نشره في
اجلـريدة وبعكـسه سوف تنظر
ـديريـة في الدعوى وفق هذه ا
ـادة (٢٢) من قــانـون أحـكــام ا
الــبــطــاقـــة الــوطــنــيــة رقم (٣)

لسنة ٢٠١٦.
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ــعـارضــة هم اشــخــاص في مـجــمــوعـة او احــزاب مــا يـعــارضــون سـيــاسـة ا
احلكـومة في طريقة إستخدامها السـلطة وينتهي دورهم في دخولهم احلكومة
أمـا الـطــابـور اخلــامس هم مـجــمـوعـة من االشــخـاص تــعـمل غـالــبـا في داخل
ـسـاعـدة هـجوم احلـكـومـة اوخـارجـهـا لـصـالح الـعـدو اوتـقـوم بـحـشـد الـنـاس 
ـعـنى اوسع واشـمل من الـطـابور خارجي ويـسـمى عـنـد الـكرد ب ( جـاش ) 

اخلامس .
ـتقدمة وكـذلك الدول النـامية ولكن االولى كن تواجدهـما في الدول ا كالهمـا 
ـقـراطي ومنـهـا عاجلـتـها بـالـنظـام االشـتراكي ـعـارضة بـنـظامـهـا الد نـظمت ا
ـعارضـون اللـجؤ ـعارضـة داخله ويـضـطرون ا احلزب الـواحد الـذي ال يقـبل ا
الى اخلـارج  امـا الـطـابـور اخلـامس ( جـاش ) كالـبـكـتـريـا يـخـترق حـتى ذلك
الـنظـام بـالـرغم من إمتالكـهمـا اجهـزة اسـتخـباريـة ومخـابراتـيـة فنـية وتـقنـية

. وأحيانا حتى هذين اجلهازين يخترق
ــراقـبــة اداء احلــكــومـة واي حــكــومــة بـدون ــعـارضــة امــر ضــروري  وجــود ا
معـارضة تعني باتـفاق االراء قيادة الـدولة دون مراقبة وإن وجـدت فمنهم وبهم
قـراطيـة فـيهـا امـرا واقعـيـا كمـا حـدث فعال في وإحـتـمال الـفـساد وخـرق الـد
ـعـارضـ داخل احلـكـومـة لـيـسـوا إال نـفـاقـا الفـشال احلـكـومـات الـسـابـقـة وا
ـغفـل من الـناخـب في االنـتخـابات الالحـقة كـما احلكـومة وكـسب اصوات ا
ثلى حتافظ على سيادة الدولة عند عارضة ا في حكـومة اقليم كوردستان  فا
تعرضـها لـلعـدوان في جمـيع الظـروف وتكون عـونا لـلحـكومـة بغض الـنظر عن
اداءها الـفاسد الجالء اخملـاطر عن البالد ومن ثم الـتشبث بـتثقـيف الشعب ما
لهم ومـا علـيـهم وابعـادهم عن فـكرة الـتـخلف في بـيع اصـواتهم وهـي حقـوقهم
وارضـهم لـقـاء ثـمن بخـس ليـقـفـوا مـعـا السـقاط احلـكـومـة الـفـاسدة عـن طريق
ـقراطي االنـتـخابـات احلـرة النـزيهـة او مـظاهـرات سلـمـية إلحالل نـظـام حر د
ـسـتوى مـنـاصـبـهم خـدما لـيكـون الـشـعب مـصـدرا للـسـلـطـة ويـكون احلـكـام 
ـانيـا (ميركل) ـستـشارة الـسابـقة ال للـشعب ويـكونون عـلى االقل قريـب عن ا

في تواضعها وهي امر محير خارج ثقافة احلكم في العالم الثالث.
ÂbIð o¹dÞ

تخلفة وسميت بالنامية احتراما لشعوبها وليست اما في الدول النامية وهي ا
ادية لرئاسـاتها التي اصبحت عـقبة عن طريق تقـدمها بالرغم من امكـانياتها ا
 فـهي مـحور حـديـثنـا تـخـتلف عن غـيـرهـا فالـسـواد االعـظم منـهـا انـظمـتـها ال
ـكن ان نـسـميه ـقـراطـيـة والمـلـكـية بـانـواعـهـا االربـعـة  بل  اشـتـراكـية وال د
بـالـنظـام االحـتكـاري ان صح الـقول  اشـخاص يـسـتولـون عـلى السـلـطة بـقوة
ـتطـلـباتـهم على حـساب سـيادة الـدولة ـعاونـة االعداء والـرضوخ  السالح او 
وامن الـشـعب او بانـتخـابات مـزيـفة بـوعود مـعسـولـة كاذبـة بإسـتغالل سـذاجة
النـاخب بعهـود منح ربات البيـوت رواتب شهرية وحصـلوا فعال على اصوات
نـزلـيـة السـتـغالل شـعب مـكـبـود وجائع ـواد ا خـيـالـية او بـهـدايـا بـخـسـة من ا
مـضـطهـد في دولة غـنيـة لـلحـكام ومـقفـرة لشـعـوبهـا  وان اضطـروا في خداع
الشعب يـتنـاوبون الـسلطـة فيـما بيـنهم وال يـسلمـونهـا الى غيـرهم إال على قطع
عنى الكلمة رقابـهم   وفي هذه الشعوب من الصعب انشاء معـارضة وطنية 
الـتي نـقصـدهـا الن جـمـيعـهم شـاربـ نـفس الفـكـرة الـتـخلـفـيـة في شـراء وبيع
االصوات وإذا وجـدت فـهي نسـخـة ال تخـتلـف عن احلكـومـة إال باالسـماء وهم
ـعــارضـة امـر واضــر من الـطــابـور اخلـامس ذئـاب في جــلـود خـرفــان وهـذه ا
ال (جاش ) عـلى الدولـة حكـومة وشـعبـا الن غايـتهم الـوصول الى الـسلـطة وا
وليس االصالح وخـدمة الشعب وسيادة الدولة واالمثلة احلية كثيرة في العالم
الثـالث  وإن تمادت شـعوبـها في التـخلف فـمصيـرها من سيء الى اسوأ وإن
ـمارسة حـقوقهـا فنجـاحها قاب قـوس او ادنى وهذه احلـالة هي التي توعت 
نـعـيشـها الـيوم عـلى ارض كـانت مهـدا للـحـضارات واصـبحت مـرتـعا لـلفـساد

وساحة لتصفية النزاعات االقليمية      .
رشـد باصـبعه وخـتـاما اريـد ان اشيـر الى مـثل صيـني يقـول (عـندمـا يشـيـر ا

قصود. رشد وليس الى الهدف ا تجاهل ينظر الى اصبع ا الى هدف ما فا
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اجلـغرافـيـوون في اقـسام اجلـغـرافـيا
وجـامـعـاتـهـا كـافـة واعـادة الـنظـر في
ـا يــجـعــلـهـا ــنـاهج الــتـدريــسـيــة  ا
مالئـمـة حلاجـة اجملـتـمع ومـؤسـسات
ـسـتقـبل وان من الـدولـة للـحـاضـر وا
يـنـظـر الى واقع الـكـوارث الـطـبـيـعـية
التي حـدثت في الـعقـد االخيـر سواءا
ـيــاه او زيـادة الـتــصـحـر في شــحـة ا
واجلفاف وانـهيـار الزراعة خـصوصا
في الدول التي كانت منـتجه للحبوب
ـزروعـات والـتي مـكتـفـيـة بـلـدانـها وا
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كل ذلـك يـــتــــطــــلب مــــنـــا ان نــــعــــيـــد
للجغرافيا دورها ولـعلماء اجلغرافية
دورهم الذي نحن بـأمس احلاجه لهم
في الــوقـت احلــاضــر وكــلي امل بــأن
جتد دعـوتي هـذه قـبوال لـدى اجلـميع
ونـنـتـظـر من جـمـعـيـتـنـا الـعـتيـدة في
ؤتمـر يجمع ـبادرة والدعـوة  مصر ا
اهـل اجلــغــرافــيـــا الــعــرب واالفــارقــة
خــصـوصــا ونــحــــــــن نـنــتــظـر عــقـد
االحتاد اجلــــــغرافي الدولي مؤتمره
في الـــــعــــام 2025 فـي الــــقـــــــاهــــرة
احلــبـيـبــة الـذي يــصـادف مــرور مـئـة
عـــــــام عــلى عـقــد مـؤتـمــرهم الـدولي
احلـادي عـشـر فـي الـقـاهـرة احلـبـيـبـة
بجـــــــهـود مضنـية من قبل اجلـمعية
ـصــريـة انـذاك لـدورهـا اجلـغــرافـيـة ا
تـــــــميز في ذلك الوقت مع تقديري ا

واحترامي.

مـــجـــالـــســـهـم الـــعـــلـــمـــيه واالدبـــيـــة
والسياسية .

ان مـا طـور عـلـم اجلـغـرافـيـا وزاد من
انـتــشـاره هـو مــا فـعـلـته اجلــمـعـيـات
الــعـلـمــيـة اجلــغـرافــيـة الـتـي اهـتـمت
بـتـنـضـيم عـمل اجلـغـرافـيـ في عـقـد
ؤتـمـرات ونشـر البـحوث النـدوات وا
واصـدار اجملالت الـعـلمـيـة ومـنـاقـشة
ــنــاهج الــعـلــمــيـة لــتــدريس ونــشـر ا
ـؤسـسات اجلـغرافـيـة ب الـطالب وا
العـلـميه االخـرى كـما انـهـا لهـا الدور
الــكـــبــيـــر في تــخـــصــيـص اجلــوائــز
ن يــتـمــيــز في نـشــر هـذه الــعـلــمــيـة 
االبحـاث او تألـيف الكـتب اجلغـرافية
الــعــلـمــيـة ان مــا دفـعــني لــنـشــر هـذا
ــوضــوع هــو مـــا رأيــته من تــراجع ا
لـدور جمـعيـاتـنا الـعلـمـية اجلـغرافـية
في الــعـراق والــوطن الــعــربي والـذي
يــكـــاد يـــكـــون مـــعـــدومـــا في الـــوقت
احلـــاضـــر بـــيـــنـــمـــا ان اجلـــامـــعــات
ــتــقــدم زاد الـــرصــيــنـــة في الــعــالـم ا
اهـتـمامـهـا في هـذا الـعـلم وزاد اعداد
اعـــضــاء جـــمـــعــيـــاتـــهــا الـــعـــلــمـــيــة

اجلغرافية.
ـعـلـوم ان اول جـمـعـيـة عـلـمـية ومن ا
جـغـرافيـة قـد تـأسـست في فـرنـسا ثم
ـانـيا تـبـعـتـهـا جـمـعـيـات اخـرى في ا
ـــتــحــدة وبــريـــطــانـــيــا والـــواليــات ا
وروســيـــا وغــيــرهـــا من الــدول حــتى
وصلـت الى وطنـنـا العـربي وافـريقـيا
من خالل والدة اجلـمـعيـة اجلـغـرافـية

اصـحـابـهـا الـذين ابـدعـو في رسـمـهـا
ــــواضــــيع عــــلــــمـــاء ــــخــــتـــلـف ا و
اجلــغــرافــيــة االوائل فــأصـبــحت االن
تدخل في جـميع الـعلـوم سواءا كانت
عـــلـــمــيـــة صـــرفـــة او انـــســـانـــيــة او
اجــتـــمـــاعـــيـــة فـــأنك ســـتــجـــد ان كل
الـبـخـوث الـعـلـمـية حـتـى في مـجاالت
الـــطـب واالقـــتــــصــــاد والـــهــــنــــدســـة
واالجتماع والسياسة ال تستغني عن
عرض مـعلـوماتـها بـواسطـة اخلرائط
ـعـلـومـة الى ذهن لـتـبـسـيط ايـصـال ا
شاهد والقار كما ان وعقل وبصر ا
علم اجلغرافية اخذ في ازدياد تطوره
في مـجاالت عـلـوم اخـرى كالـتـخـطيط
علومات احلضري واالقليـمي ونظم ا
ــنــاخ واالنــواء اجلـــغــرافــيــة وعـــلم ا
اجلـــــويــــة واجلـــــيــــمـــــورفــــولـــــوجي
والـتصـويـر اجلـوي وعلـوم االحـصاء
ـــــــســـــــاحـــــــة  كل ذلـك جـــــــعـل من وا
ـكن اجلــغـرافـيــا عـلـمـا حــقـيـقــيـا ال 
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ومن خالل مسيرة هذا العلم جند بأن
جـهــابـذة عـلم اجلــغـرافـيــا في الـعـالم
ـتـقدم وحـتى الـعـالم الـقـد ومـنـها ا
الــعـــراق ومـــصـــر وفـــارس والـــهـــنــد
والـص قـد اهـتمت بـعـلم اجلغـرافـيا
ووجـد عــلـمـاء اجلــغـرافـيـا مــكـانـتـهم
اخلاصـة في قلـوب وعقـول السالط
لوك واالمراء الذين كـانو يضعون وا
لـعـالـم اجلـغـرافـيـا مــكـانه خـاصـة في

ــنــتـــجــات الـــصــنـــاعــيــة وتــبـــادل ا
والـــزراعــيــة الـــتي اصــبـــحت عــمــاد
ي من ذلك احلــ االقــتـــصــاد الــعـــا
وحـتى الـوقت احلـاضـر وسـتـسـتـمر
ـا يوجـد انسـان يعيـش على هذه طا
االرض وفي مـخـتـلف قـاراتـهـا ويـوم
بعد اخر اخـذ علم اجلغرافـيا يتطور
وينتـشر وزادت اقـسامه العـلميه في
االنتشار في كل جامعات العالم على
شكل اقـسام وكـليـات ال بل ان بعض
الـدول اوجدت جـامـعات لـلـجغـرافـية
يــــتم الـــــتــــدريس فــــيــــهــــا لــــزيــــادة
اخــــتــــصــــاصــــاتــــهــــا في اجملــــاالت
الـطــبـيـعـيـة والـبـشــريـة واالقـلـيـمـيـة
وبتـطـور علم اخلـرائط الـذي كان وال
ـشـترك من يـزال وسيـبـقى الـقـاسم ا
بــــدايــــة رحالت االســــتــــكــــشــــافـــات
ـلـوك اجلـغــرافـيـة الــتي اهـتم بــهـا ا
واالمــراء ورجــال الـســيــاســة والـتي

ا يـختـلف الكـثيـر من اجلغـرافي ر
حــول حتـديــد عـمــر عـلم اجلــغـرافــيـا
فــمــنــهم من يــعــتــقــد انه قــد بــقـدم
االنـسـان واالرض الـتي سـكن عـلـيـهـا
ومــنــهم مـن يــقــدر عـمــره بــأكــثــر من
2000 ســنـة ومــنـهم من يــعـتــقـد انه
عــلم حـديث ارتــبط بـاالســتـكــشـافـات
اجلـغـرافــيـة لـلـعــالم اجلـديـد ولـكن ال
احد يختـلف بأن اجلغرافـيا اصبحت
ــهـتــمـ عــلـمــا مــعـتــرف به من كل ا
بـالـعـلـوم االخـرى انـسـانـيـة كـانت او
عـلوم صـرفـة كـمـا ان علم اجلـغـرافـيا
ازداد االهـتــمـام به كـمــا هـو مـعـروف
في زمن الــرحالت اجلــغــرافــيــة الـتي
جــــابت الـــعــــالم بـــحــــثـــا عن اراضي
جـديدة وطـرق بـريـة وبحـريـة جـديدة
حتتـاجها مـهنة الـتجـاره التي اخذت
باالزدياد واالنتشار واصبحت حاجة
انسانية الستـدامة واستمرار احلياة

ـصريه في الـعام 1875م العـلـميـة ا
ثم تـــوالى تـــأســــيس اجلـــمـــعـــيـــات
اجلغـرافيـة الـعلـميـة في بقـية اقـطار
الوطن العـربي وكان والدة اجلـمعيه
اجلـغرافـيـة في الـعـراق عام 1969م
نبر اتوجه الى انني من خالل هذا ا
كل عــلــمـاء اجلــغــرافـيــة في الــعـراق
والــوطـن الــعــربي وحــتى افــريــقــيــا
وبــاالخص جـــمــعـــيــتــنـــا الــعـــريــقه
ـصـريـة بأن اجلـمـعـيـة اجلـغـرافـيـة ا
توحد جهودها فهي صاحبة الريادة
فـي الــتــأســـيس وجــهــابـــذة عــلــمــاء
ــصــريــ من جــمــال اجلــغــرافــيــة ا
حـمـدان وسـلــيـمـان حـزين واالسـتـاذ
الـفاضل صـفي الـدين ابـو الـعز ومن
ســبــقــهم من الــعــلـمــاء االفــاضل في
مـصر احلـبـيبـة وصـوال الى شيـخـنا
السـيد احلـسيني والـى كل االساتذة
االفـــاضـل ورؤســــاء اجلــــمــــعــــيـــات
العلـميـة اجلغرافـية والـوطن العربي
ـــســـاهــمـــة بـــأن تـــأخــذ الــعـــودة وا
اجلــمـعــيــات الـعــلـمــيـة اجلــغـرافــيـة
طلوب بـأنني ارى وكما هو دورها ا
مـــعــلــوم بــان اجلــغــرافــيــة نــهــضت
بـــتــطـــور اجلــمـــعـــيــات الـــعـــلــمـــيــة
اجلـغرافـيـة في جـميع انـحـاء الـعالم
ونــحن مـطـالــبـون الــيـوم بـأن نــعـيـد
جلــمـعـيــاتـنـا الــعـلـمــيـة اجلـغــرافـيـة
طلوب واول خطوة مطلوب دورها ا
الـعــمل بـهـا اخــتـيـار عــلـمـاء افـاضل
ألدارتــــــهـــــــا وتــــــنــــــظـــــــيم شــــــؤؤن

الـكـثــيـر من األمــوال إلى خـارج الـدول
النـفـطـية مع ارتـفـاع في الـودائع التي
يحتفظ بها مـواطنون من هذه البلدان
فى حسـابـات مـصرفـيـة فى الـغرب في
دول مــثـل ســويـــســرا أو الـــدول الــثى
كن أن تـكون »مالذا آمنا «لألموال
ـسـربـة وعـنـدما عـرضـت نتـائـج هذه ا
الدراسة فـى البنـك الدولي عام 2015
كان مـن ب احلـضـور عـضـو فى قسم
األبـــحـــاث بـــالــــبـــنك (بـــوب ريـــكـــرز).
فاشتـرك الثالثـة االقتـصاديـ لدراسة
ما إذا كـان هـنـاك شيء مـشـابه يـحدث
ساعدات فى الدول النامية بعد ضخ ا
ــانـحـة ـنح من الــدول واجلـهـات ا وا
وكـــانت نـــتــــائج دراســـتـــهم صـــادمـــة
ـؤمـن ومـثيـرة لالسـتـغـراب هـؤالء ا
بــحــسن نــيـــة الــبــنك الــدولي والــدول
انحة. فقد أوضحت النتائج الغربية ا
أنه في حالة الـ 22 دولة  التي شملها
ـــمــتــدة من الــبـــحث خالل الــفـــتــرة ا
1990 إلى 2010  بــــــعـــــــد وصــــــول
مـــســاعـــدات لــتـــلك الـــدول من الـــبــنك
ـــانــحــة الــدولي واجلـــهــات والــدول ا
األخرى (ومعظمها دول الغرب) حتدث
قـــفـــزة فـي ودائع صـــفـــوة وأغـــنـــيـــاء
الـــبـــلـــدان (الـــدول الـــتي قـــدمـت لـــهــا
ـصـارف ـسـاعــدات او الـقـروض) بــا ا
األجنـبـيـة وبالـتـحـديد مـصـارف الدول
الـغـربـيـة الـتى تـوصف بـكـونـهـا »مال
ذات آمــــنـــة «لألمــــوال. وبــــلغ حــــجم
تـوسط حوالى 7.5 التـسريـبـات في ا
ـئـة من مسـاعـدات البـنك وعـلى اثر با

وبشـروط كأن يـكـون التـنـفيـذ من قبل
شركات يـسمـيها الـبنك الـدولي تعود
ؤثرة جنسـيتـها الى الدول الـكبـرى ا
ـركز¨ وبـعـد ان  اخـتـيار من  دول ا
بـيـنى جــولـدبـرج اسـتـشــاريـة لـلـبـنك
الدولـي وهي استـاذه جـامـعـيـة كانت
تعـمل بجـامعـة ييل¨ كلـفت مسـتشارة
ـتـابـعة البـنك الـدولي ثالثـة بـاحـث 
ـنحـها سـاعـدات التي  القـروض وا
الـبــنك الـدولي الى الــدول الـفــقـيـرة ¨
هم هنـا هو مـأ شارت  إلـيه نتائج وا
ــا نــشـر في تــلك الــدراسـة وطــبــقــا 
الــصــحــافــة الــغــربــيــة تــعــود فــكــرة
الدراسة إلى مـا قبل عام 2015 ح
قام كل من يـورجن أنـدرسن من كلـية
إدارة األعــمـال الــنــرويـجــيــة ونـيــلـز
يـوهـانـسن من جـامـعـة كـوبـنـهـاجن
ـي أفـــاد أن ارتـــفـــاع بـــبــــحث أكـــاد
أسعـار النـفط يـتبـعه مبـاشرة تـسرب

كان وجـود البـنك الـدولي اساسـا  هو
ـشــورة والــراي لـلــدول الـتي تـقــد ا
حتتاج الى عـون البـنك الدولي ومـنها
الـــدول الـــفـــقـــيـــرة  و مـــســـاعـــدتـــهـــا
واالنتـقال للـنـهـوض بـاقتـصـاداتـها ¨  
من حال الى اخر افضل من سابقه من
ساعدات الى خالل تقد القروض وا
اال ان احلـــــال فـي ظل هـــــذه الـــــدول ¨ 
حـكـومـات  مــخـتـلـفـة فـي سـيـاسـاتـهـا
وافــكـارهــا و تـركــز عــلى مــصـاحلــهـا
الذاتية وتغليبـها على مصالح البلد ¨
اضــافــة الـى تــعــاطي الـــبــنك الــدولي
لسـياسـة التـمـييـز سيـاسيـا مع الدول
لـذا ــركـز ¨  حـسـب صالتـهــا مع دول ا
ـسـاعدات اصـبـحت هـذه الـقـروض وا
تأخذ مسـارا اخر  وعلى هذا االساس
 يــــقــــدم الــــبــــنك الــــدولـي الــــقـــروض
سـاعـدات  الى الدول الـتي حتـتاج وا
الـيـها لـتـنـقـيـذ مـشـاريعـهـا الـتـنـمـوية

مرة أخـرى لـبنـوكهم وخـزائـنهم. وهي
صنـاعة التـنمـية وتـمويـلهـا على هدى
(business) كـعـمــلـيــة رابـحـة من كل
اجلهات وتكـلفتهـا بخسة ,فمن ناحية
يـتم تــلـمـيع وتــثـبـيت صــورتـهم لـدى
شــعـوبــهم وشــعــوب الــعــالم الــنـامي
قـراطيـ ونظـاف وغير كقوم كـرام د
فـاسـدين وأصـحـاب ضـمـيـر حي ومن
ناحيـة ثانـية الـفاسـدون هم من العالم
الــثــالث وأغــنـيــائـه وصـفــوته وقــادته
ـنح الـذيـن يـســتــولـون عــلى أمــوال ا
ومن نـاحـيــة ثـالـثــة تـعـود كل األمـوال
مــرة أخــرى إلى بــنــوكــهم في الــغــرب
ـا تتـضـاعف (بـشـكل مـبـاشـر كـما ور
أوردت الــــدراســـــة أو بــــشــــكـل غــــيــــر
مـــبــاشـــر) وقـــد تــســـتـــولى عـــلــيـــهــا
حكومتهم »بالقانون «أو بغيره ومن
ناحيـة رابعة يـتم تثبـيت فكرة احـتقار
الـذات واالنـبـهـار واالنـسـحـاق لـلـغرب
لـــدى شـــعــوب الـــعـــالم الـــثـــالث وفى
صدر الرئيسي حقيقة األمر إنهم هم ا
لـلــفـســاد من حـيث احلــجم والـكــمـيـة
وبـاإلضـافــة إلى ذلك تـعــمق مـثل هـذه
ـساعـدات من تـبـعـية الـدول الـنـامـية ا
الـتي يـرهــقـهـا تـراكـم وتـزايـد الـديـون
اخلــارجــيـــة ويــفــقــدهـــا الــقــدرة عــلى
االنــفـكــاك من الــهـيــمــنـة الــســيـاســيـة
واالقـتصـاديـة لـلـغـرب. وعـليـه البد من
الــتــوقف عــنـد حــصــول وفــرة مــالــيـة
نـاجتــة عن ارتــفــاع اسـعــار الــنـفط او
قروض ومساعـدات من اي جهة دولية

او اقليمية كانت .

الــــعـــام دون رادع وغــــيـــاب ســــيـــادة
الـقانـون والـتـسـتـر عـلى هـذا  الـنهب
بـرمج فلن تـقوم قـائمـة لبلـد اصبح ا
يــــشــــار الـــــيه انه االكـــــثــــر في عــــدد
ـتـســولـ  أمـا   اســتـقـالــة كـبـيـرة ا
االقتصـادي  في البـنك الدولي ليس
ـــهم فـــذلـك لن يـــغـــيـــر من بـــاألمـــر ا
الــتــوجــهـات الــلــيــبــرالــيــة اجلــديـدة
ــتـوحــشــة لــلــبـنـك الـد ولـى  والـتي ا
تــــؤدى إلـى تــــرســــيخ الــــتــــبــــعــــيــــة
االقــتـصــاديــة لـلــدول الــنـامــيــة الـتي
تتبنى وصفة السـياسات االقتصادية
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ـانــحـة  وفى الـدول األشـد ولـلـدول ا
فـقـرا بـلغ مـعـدل زيـادة ودائع أغـنـياء
الـــدول الــفـــقــيـــرة فى مـــصــارف دول
الـــغـــرب (والـــتـي هي أيـــضـــا الـــدول
ــئـة من ـانـحــة) إلى حـوالى 15 بـا ا
ـــنح. وهـــذه ـــســـاعــــدات وا حـــجـم ا
الـنتـيـجـة تـشـيـر إلى أن هـذه الـدراما
حقيـقية ويـومية تـرجع بطولـتها لكل
ــانــحــة ووكــاالت الــدول الــغــربــيــة ا
التـنمـيـة اخلاصـة بهـا  وإلى وكاالت
التـنمـية الـدوليـة وعلى رأسـها الـبنك
الدولي وصـندوق الـنـقد الـدولي. فهم
يــعـلــمــون جـيــدا أن مــا أشــارت إلـيه
الـدراسـة هـو من طـبـيـعـة صـنـاعـة ما
يـســمى بـتــمـويل الــتـنــمـيــة الـتي هم
سادتها ومصمميها ويعلمون أن في
آخـــر األمـــر ســـتـــرجع أمـــوال الـــدعم
يسرة) نح أو القروض ا سماة با (ا

ذلك. 
ـسـتـشــارة  اسـتـقــالـتـهـا من أعـلـنـت ا
منصـبهـا ككـبيرة االقـتصـادي لـلبنك
الـدولي وذلك بـعـد أقل من عـامـ من
ـؤثر. وبالـطبع ـنصب ا تولـيهـا هذا ا
ــيـديــا الـغــربـيـة بـدأت الــصـحــافـة وا
تتكهـن بأسباب االسـتقالـة. وما يشاع
أن االســتـــقــالــة ســـبــبـــهــا خالف بــ
الـــســيـــدة جـــولــدبـــرج وإدارة الـــبــنك
بـخـصـوص عـدم نـشـر الـبـنك لـدراسـة
تشير إلى أن جزءا ملحوظا من أموال
انـحـة يتم مسـاعـدات البـنك والـدول ا
تـسربـه من الـدول النـامـيـة والـفـقـيرة
ـــســـاعــدات إلى ـــتــلـــقـــيـــة لــتـــلك ا ا
حسـابـات مـصـرفيـة خـاصـة في بـنوك
الـغـرب وبـالـتـحـديـد إلى دول تـوصف
فكيف الذات اآلمـنة «لألموال   »بـا 
اذا كــان لــدى الــبــلــد فـوائـض مــالــيـة
وحتت تصرف احلـكومات احملـلية في
البلد  اذ تشـير التقـارير الى مليارات
ــودعـة  في ـنــهــوبــة وا من االمــوال ا
ال ذات االمـــنـــة و بـــا ســـمـــاء غـــيــر ا
اســــمـــاء اصـــحــــابـــهـــا احلــــقـــيـــقـــ
وبــاتـفــاقــات ولـذلك يــقــولـون عــنــدمـا
يـتـحـدثـون بـانــهم لـيس لـديـهم ودائع
ويـتـحـدون االخـر ان يـجـد بأسـمـائـهم
نـعم ايــة وديــعــة و بــا صــغــر نــقـد   
صـحـيح مـا يـقـولـون لـكـنـهـا بـا سـماء
ــا االبـنــاء او االخــوان او من ذوي ر
ـــوثــوقــة  عـــلى ايــة حــال الــصالت ا
مـــهــمـــا بــلـــغت االيـــرادات اذا بـــقــيت
ال احملاصـصـة وهذا الـتطـاول عـلى ا
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وفـي كل دوائـــر الـــدولـــة حـــتى أصـــبح
الــفـسـاد ثـقـافـة فـي الـعـراق يـتـمـتع من
ـارسه بحصانـة وحماية من األحزاب
ــتــنـفــذة والــضــالـعــة في كل والــكــتل ا
عــمـلـيـات الـفـسـاد في الـبالد وسـتـعـود
الـبـيـشـمركـة واالسـايش لـتسـيـطـر على
ـنـتـهـيـة ـادة 140 ا كـركـوك وسـتـنـفـذ ا
مــــنــــذ عـــام 2007 والــــتي رفــــضت كل
احلـكـومـات الـسـابـقة تـنـفـيـذهـا بـسبب
عــــمـــلـــيـــات الـــتـــكــــريـــد والـــتـــغـــيـــيـــر
ـوغرافي الـتي قـامت بهـا األحزاب الـد
الـكرديـة في كركـوك وسهل نـينوى وكل
ــنـاطق الـتي سـمـيـت مـتـنـازع عـلـيـهـا ا
ألنـها كانت حتت سيطرة اإلقليم وليس
احلـكومة االحتادية إضافة الى تنازالت
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ان إقـــالــة مـــحــافظ كــركـــوك مــا هــو إال
ـؤامرة اكـبر عـلى أبنـاء كركوك تـمهـيد 
مـن الـعـرب والـتـركـمـان وغـيـرهم وعـلى
أبــنــاء الــعــراق ســتــتـســبب فـي أزمـات
كــبــيـرة ومــشـاكـل ال يـحــمـد عــقـبــاهـا ¨
ـــــنــــاصب ولـألسف الـــــشــــديــــد فــــان ا
والـــســلـــطــة والـــنــفـــوذ تــعـــمي بــعض
الــسـيـاسـيـ وجتـعـلـهم يـتـنـازلـون عن
حـقـوق الشـعب وعن حـقوق مـحافـظات

الــــــدولـــــة وثــــــرواتـــــهــــــا ووزارتـــــهـــــا
ومـؤسساتها وفق احملاصصة احلزبية
قـيـتة الـتي مـلهـا الـشعب والـطـائفـيـة ا
ورفـــــضـــــهــــا عـــــبــــر كـل تــــظـــــاهــــراته
واعــتــصـامــاته الـتي قــدم فـيــهـا مــئـات
الــشـهــداء وعـشــرات آالف اجلـرحى من
اجـل حتــــقـــيـق أهــــدافه وتــــطــــلـــعــــاته

شروعة .     ا
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وإذا كـان مـنـصـب محـافـظ  كـركوك أول
شـــروط األكـــراد وأول مـــكــاســـبـــهم من
االتفاق مع اإلطار التنسيقي  فان اآلتي
مـن الـتــنــازالت اإلطـاريــة  اكــبـر وأكــثـر
سـواء للساسة األكـراد أو السنة  وعلى
حساب مصالح باقي محافظات العراق
الــوســطى واجلـنــوبـيــة وعـلى حــسـاب
مــصـالح الـشـعب احملـروم ومـنـهـا قـرار
احملـــكــمـــة االحتــاديـــة اخلــاص بـــنــفط
ـادة 140 الــغـيـر دسـتـوريـة اإلقــلـيم وا
ألنـها أضيـفت للدسـتور بعـد التصويت
عـليه باعـتراف أكثـر من سياسي شارك
ـادة ستـسلخ بـكـتابـة الدسـتـور وهذه ا
أقـــضـــيــة ونـــواحي وقـــرى عـــديــدة من
مـحافظات نينوى وبـالذات سها نينوى
وديـالى وصالح الـدين لـتـظم الى إقـليم

كردستان  واأليام بيننا .

لـــيـــتــمـــكــنـــوا من حتــقـــيق أهـــدافــهم
الـشخصية واحلزبية وليحافظوا على
ــهم ســلــطــتــهم ومــكــاســبــهم ومــغــا
ونـفـوذهـم السـيـاسـي واألمنـي لـسـن
أخــرى قـادمـة والـتي حـصــلـوا عـلـيـهـا
عـبـر حـكـومات احملـاصـصـة والـتوافق
الــسـابـقـة ضـاربـ عـرض احلـائط كل
مــطـالب الـشــعب ونـداءاته لــلـحـصـول
عـلى حـقوقه الـتي طالب بـها من خالل
تكررة ومنذ تـظاهراته واعتصامـاته ا
ســـــنـــــوات  وآخـــــرهــــا تـــــظـــــاهــــرات
واعــتـصــامـات عــاشـوراء وتــظـاهـرات
ذكـرى انـتـفـاضـة تـشـرين والتـي طالب
ــتـظـاهـرون فــيـهـا  تـشـكــيل حـكـومـة ا
وطــنـيـة تـعـيـد لــلـعـرق سـيـادته وأمـنه
وكــرامـة شـعـبـه وتـعـيـد لــهـذا الـشـعب
ــبـتـلى حــقـوقه وتـؤمن له ــظـلـوم وا ا
الــــعـــيـش اآلمن الـــكــــر واخلـــدمـــات
األســاســيــة  حــكـومــة من الــوطــنــيـ
ـهنـيـ تـفـرض الـقـانون ـسـتـقـلـ ا ا
والــــنــــظـــام عــــلى اجلــــمـــيـع وحتـــقق
ـسـاواة وتـبـنـي اإلنـسان والـعـدالـة وا
الـعـراقـي قـبل أي بـنـاء وتـعيـد لـلـوطن
هـــيــبـــته وســـيــادته ولـــلــشـــعب عــزته
وكـرامته ال حكـومة محاصـصة جديدة
ـتنـفذة أموال تـتقـاسم فيـها األحزاب ا

عـــراقـــيـــة أخــرى وكـــأنـــهــا حـــقـــوقــهم
الـشخـصية وهـذا ما حصل عـندما أراد
ـالـكي احلصـول على الـوالية الـثانـية ا
فــوافـق لألكــراد كل شــروطــهم ومــنــهـا
صــرف رواتب الــبــيــشــمـركــة وعــنــدمـا
ـــالـــكي الحـظ الـــســـاســـة األكــــراد ان ا
مـستعد لـتنفيـذ كل ما يطـلبوه أضافوا
الـى رواتب  الــبـــيــشــمـــركــة رواتب كل
مــوظـفي اإلقـلـيم  لــتـدفع هـذه الـرواتب
مـن مـوازنـة الـدولــة االحتـاديـة  كـشـرط
مـن شروط األكراد للتصويت له للوالية
الـثانية فـوافق على ذلك حتى أصبحت
ــوازنـة بــاعـتـراف حــصـة اإلقــلـيم من ا
الـسياسي الكـردي محمود عـثمان أكثر
ـئـة من مـوازنـة الـدولـة بـدال من 22 بــا
ـقــررة لإلقـلـيم حـسب ـئـة  ا من 12 بــا
أعــداد ســكــان اإلقــلــيم وعــلـى حــسـاب
بـاقي محافظات العراق وشعب العراق
لك ) كل ذلك من الكي ما ال  (فـوهب ا
نـصب والـسـلـطـة والـنـفـوذ وها اجـل ا
هـم الـيـوم قـادة اإلطـار يـتـنـازلـون عـلى
ـالـية الـعـديـد مـن األمـور الـسـيـاديـة وا
واألمــنـيـة لـلـدولـة الــعـراقـيـة ولـلـشـعب
الــعـراقي لـلـسـاســة الـكـرد والـسـنـة من
ــوعــودة اجـل تــشــكــيـل حــكــومــتـــهم ا
بـــرئــاســة مــحــمـــد شــيــاع الــســوداني
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هـنـاك إجـمـاع عـلـمي وعـمـلي تـطـبـيـقي يـتـكـلم عن جتـارب الـعـالم في الـتـغـيـيـر
ومـكـافحـة (الـفسـاد والفـقـر والبـطـالة) وتـقـد خدمـات ذات جـودة عالـية ورفع
سـمـيات يـؤكـد أن البـداية من الـنـاجت احمللي اإلجـمـالي والتـطـور وغيـرهـا من ا
الــتـعـلــيم في كل مـراحــله وصـوالً إلى نــقـطـة اإللــتـقـاء األكــثـر تـأثــيـراً عـلى كل
ـمـارسـات ألنـهـا صاحـبـة االمـتـياز في الـعـملـيـات واألنـشـطة والـسـيـاسـيات وا
ـهن والذي تطـوير الـتعـليم وجـودة البـحث العـلمي وتـنمـية اجملـتمع وتـرص ا
يؤدي بـدوره إلى تطوير وإنـعاش كل القطـاعات وصوالً إلى خلق وتـطوير نظام
مـؤسـسي ومـجـتـمـعي مـرمـوق يـعـمل عـلى حتـقـيق حـاجـات ورغـبـات أصـحاب

صالح واحلفاظ على البيئة واإلقتصاد وتأم مستقبل األجيال. ا
ا يـتعلق قـصد األول لكل األنـظمة في الـعالم  اجلامـعات في كل العـالم هي ا
ـخـتلف الـعـلوم واألنـشـطـة واخلدمـات إذا مـا أُريد تـطـويرهـا أو صـيانـتـها أو
تـرصـيـنهـا أو ابـتـكـارهـا إذ تـسـعى كل األطـراف احلـكومـيـة وغـيـر احلـكـومـية
لـلـحـصــول عـلى رأي رصـ وقـرار عــلـمي واسـتـشــارة حـكـيـمــة ومـوثـوقـة من
ـرجع األكـثـر جـودة واعـتــــــمـاديـة وفق تـبـادل اجلـامـعـة وتـشـكـيالتـهـا ألنـهـا ا
ـعـلـومـات وطـريـقـة اتــخـاذ الـقـرار وحتـديـد اجلـدوى االقـــــــتـصـاديـة وتـقـيـيم ا
ـهـام الـتـي حتـتـاج إلى مـعـارف ـشـروعـات واالســتـثـمـارات وغـيـــــــرهـا من ا ا
ــكن أن جتـدهــا مـجـتــــــمـعــة خـارج أســـــوار ومـهـارات تــخـــــــصــصـيـة ال 

اجلامعة.
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ن هنا ال بـد من التاكيد أن وزارتي التعليم والتربـية يجب أن تُمنح حقيبتاهما 
سميات يسـتطيع إبعادهما قـوالً وفعالً عن احملاصصة واحلزبيـة وغيرها من ا
ـراجـعة الـشـامـلـة لكـل مفـاصـلـهـا وتشـكـيالتـهـا من الـقـيادات إلى كل وذلك بـا
ـناسـبة الـعمـلـيات واالجـراءات وإعادة تـقيـيـمهـا واتخـاذ القـرارات الـصائـبة وا
والتي تعـود بالنفع على العملـية التعليميـة والبحثية واجملتمـعية لتكون الركيزة
ـكافحة الـفساد وتطـوير العمـليات وحتسـ جودة اخلدمات من خالل األقوى 
االستـعانة باجلامعة في كل التفاصـيل والعمليات ولكل الوزارات واحملافظات
ـــكــاتب وذلـك بــعـــرض كل الــقـــرارات والــتـــعــاقـــدات واالســتـــثــمـــارات عــلى ا
كن االعتـماد عليه االستـشارية للـجامعات لـلحصـول على رأي علمي رصـ 
كن وتتـحمل اجلامعة مسـؤولية دقة ورصانـة وعلمية آراءها واسـتشاراتها و
ـيـ في اجلـامـعة أو االسـتـعـانة بـالـكـفاءات أن يـتـحـقق ذلك عن طـريق األكاد
واخلـبـرات من خارج اجلـامـعـة عن طريق مـكـاتـبهـا االسـتشـاريـة لـتكـون اآللـية

معتبرة ورصينة ومسؤولة.
البدايـة من التـربيـة والتـعليم ألنـها الـركيـزة األكثـر أهميـة وتأثـيراً عـلى حتس
ـستدامة وارد وحتـقيق التنـمية ا نوعيـة احلياة وتـرشيد الـقرارات واستثـمار ا

ورغد العيش.
# التعليم يرشد ويوجه النظام للتمييز ب الصواب واخلطأ عند ذاك يستطيع
اتـخـاذ الـقـرار األمـثل أو األقل كـلـفـة أو األكـثـر جـودة أو اخلـالي من الـهدر أو

األكثر فائدة أو األقل خطورة أو القرار الذي يعتمد كل ما سبق.
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تـوجه إلى شـخص مـعـ بذاته وال إلى
واقــعــة مــعـيــنــة وبــذلك تــكـون قــابــلـة
لـلـتـطبـيق في حـال توافـر في الـشخص
أو الـواقـعـة صـفـات أو شـروط مـعـيـنـة
ــعــنى آخــر أن الــقـاعــدة الــقـانــونــيـة
تـــطــبق عــلى كـل شــخص تــوفــرت فــيه
أوصـاف معينة وعلى كل واقعة توفرت
فيها شروط انطباق القاعدة  وبالتالي
ـان) تـشـريـعاً ـشـرع (البـر فـلـو اصـدر ا
عــامـاً مـجـرداً وهـو يـعـلم أنه لن يـطـبق
فـي الــــواقـع االّ عــــلى حـــــالــــة فــــرديــــة

واحــــدة.
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فـــفي مــثل هـــذه احلــالــة اجتــهت ارادة
ـان الصـدار تـشـريـع عـام مـجرد ال الـبـر
يـنطـبق اال على حـالة فـردية واحدة وال
ـكن أن تـسـتـجد يـنـطـبق عـلى حـاالت 
ــســتــقـــبل رغم تــمـــاثل وضــعــهــا فـي ا
الـقـانـوني وفي مـثل هذه احلـالـة يـكون
ــان قــد انــحــرف في اســتــعــمــال الـــبــر
ســلــطـته الــتــشـريــعـيــة كــمـا لــو أصـدر
ـان تـشـريـعـاً فـي مـنـاسـبـة قـضـية الـبـر
مـنظورة أمـام احملاكم وهذا الـتشريع ال
يــنـطـبق االّ عـلـى هـذه احلـالـة كـان هـذا
الـتشريع في حقيقته قراراً ادراياً فردياً
ان في صـوره تشـريع عام اصـدره البـر

اخــــرى غـــيــــر تـــلـــــك الـــتي مــــنح من
اجـــــلــهـــا الــســــــلـــطــة ثم اســـتــخــدم
الــفـقـــــيه  (Barthemly) مــصـطـلح
االنــحـراف الــتـشــريـعـي عـنــدمـا صـدر
تــشـريع عـام  1907يــتـضـمـن عـقـوبـة
ـشاة  17وان مـقـنـعـة جملـنـدي فـرقـة ا
كـــان الــتــشـــريع في ظــاهـــره يــتــصف
بـــالـــعـــمــومـــيـــة والــتـــجـــريــد ذلك ان
احلَــوْكَــمَــة الــتــشــريـعــيــة تــســتــهـدف
الــوصــول إلى الــتــشــريع اجلــيـد ومن
خـصائـص التـشريع اجلـيد الـعمـومية
والــتـجـريــد في الـصــيـاغـة فــالـقـاعـدة
الــــقــــانـــونــــيـــة تــــصـــاغ وتــــوجه إلى
االشـخـاص والوقـائع بصـفة عـامة فال

تـلعب احلَوْكَـمَة التـشريعيـة دوراً مهماً
فـي احلـــــد مـن ظـــــاهـــــرة االنـــــحـــــراف
التشريعي اذ يعد االنحراف التشريعي
مـن أخـــطـــر الــعـــيـــوب الـــتي تـــصـــيب
الـتـشريع فـهو عـيب خفي ومـستـتر ألن
التشريع يكون في ظاهره الصحة وفي
بـاطـنه الـبـطالن وهـو عـيب احـتـياطي
النـه يـتــعــلق بــغـايــة مُــصـدر الــقــانـون
وفـكـرة االنحـراف التـشـريعي مـستـمدة
مـن فـكــرة االنـحــراف بــالـســلـطــة الـذي
(Aucoc) اسـتخـدمه الفـقيه الـفرنسي
أول مـرة لـلـتـعـبـيـر عن اسـتـعـمال رجل
االدارة الـسلطـة التقـديرية التـخاذ قرار
فـي حدود اخـتصـاصه لـتحــــقيق غـاية

أو مـحددة مسبقاً فعمومية القانون أو
الـقاعدة القـانونية تـعني أن القانون لم
يـشـرع من أجل شـخص أو أكـثر بل أنه
شـرع لـيـطـبق ويـحـكم كل األفـراد الذين
يـــوجــدون في الــظــروف الــتي حــددهــا
الــــقـــانـــون ويــــنـــطـــبـق عـــلى احلـــاالت
ـسـتـقبل ومـن عمـومـية ـشـابـهة في ا ا
الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة نـسـتـخـلـص صـفة
اخــرى وهي : أن الــقـاعــدة الـقــانـونــيـة
مـجردة وان التجريد نتيـجة للعمومية
وهـي تـــعـــني ايـــجـــاد حـــالـــة مـــجـــردة
مــسـتــخـلــصـة من ظــروفـهــا الـواقــعـيـة
ـلـمـوسـة وفي صـفة الـتـجـريـد موضع ا
لــلـقـوة ومـوضع لــلـضـعف أمـا مـوضع
الـقوة فـيكـمن في احلـصول علـى قاعدة
قـانونية مستـخلصة من الواقع وتطبق
بـال تــمـيــيــز وهــذا ضــمــان ضـد حتــكم
ــشـرع ومـطـبق الــقـانـون أمـا مـوضع ا
الــضـعـف فـيـكــمن في فــقـدان  الــقـاعـدة
ـكـن لـها أن الـقـانـونـيـة مـرونـتـهـا وال 
تـسـتـوعب الواقع بـكل تـفاصـيـله  فإذا
صــدر تــشـريع ال يــؤدي لـتــحـقــيق هـذه
الـــنــتــيــجــة يــكــون مـــشــوبــاً بــشــبــهــة
االنـــحــراف في اســـتــعــمــال الـــســلــطــة
الــتــشـريــعـيــة حـتـى لـو كــان الـتــشـريع

صحيحاً في ظاهره.

طـابـع شـخـصي ال تـتـسم بـالـعـمـومـية
والـــتــجــريــد أو تــخــالف الــغــرض من
ـساس الـتـشـريـع الغـراض اخـرى او ا
ـكـتسـبـة او االنتـقاص من بـاحلـقوق ا
احلـقوق واحلريـات العامة او مـخالفة
روح الـدسـتـور وبـذلـك تتـجـنـب الـغاء
الــتـشــريع لــعـدم دسـتــوريـتـه نـتــيـجـة
لــتــدخل الـقــضـاء في مــعـرض رقــابـته
عــــلى دســـتـــوريـــة الـــقـــوانـــ وهـــذا
احلـــــديث يــــنــــســــحـب عــــلى آلــــيــــات
وضـــــوابـط وضع الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــات
الـدسـتـورية وآلـيـات تـعديـلـهـا حتى ال
ــشــرع الـدســتــوري فـي حــومـة يــقـع ا

االنحرافات الدستورية.
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خـالصــــة مــــا تــــقــــدم ان احلَــــوْكَــــمَــــة
الـتـشـريـعـيـة تـعـمل عـلى ضـبـط آلـيات
الــتـكـنـيك الـتـشـريـعي وحتـقـيق الـدقـة
الـتي من شأنـها اسـتبعـاد كل أمكـانية
للتحكم وتغطي الضمانات لألفراد ألن
ـــشــرع يــعــمل عــلى حتــويل اهــداف ا
مــعـيـنـة ذات حـدود غـيـر واضـحـة إلى
أوامـر قاطـعة ذات حدود ثـابتة تـماماً
إذ تـعـمل عـمـومـية الـقـانـون عـلى بـقاء
القانون بعد تطبيقه فهو ال يزول بعد
تـطبـيقه عـلى حالـة معـينـة أو متـوقعة

ــا يــجـعــله مـشــوبــاً بـاالنــحـراف في
اسـتـعـمال الـسـلـطة الـتـشـريعـيـة كذلك
احلـــال اذا خــالف الــتــشــريع الــغــرض
اخملـصص له الى غايات اخرى وكذلك
اذا تــرتب عـلى اصـدار الـتـشـريع احلـد
او االنــتـقـاص من احلـقـوق واحلـريـات
الـــعـــامــة حتـت ســتـــار الــتـــنـــظــيم أو
ـكتـسـبة  كـمـا لو ـسـاس بـاحلقـوق ا ا
صــدر تــشــريـع إداري يـتــضــمـن فـرض
وظف بأثر عـقوبات انضباطية على ا
رجـــعي أو صـــدور تــشـــريع إداري من
شـأنه اسـترجـاع مبـالغ أو مـخصـصات
أو اجـور بأثر رجـعي أو صدور تشريع
مــعــدل الحــدى تــشــريــعــات الــوظــيــفـة
ـس مـــراكـــز الــــعـــامـــة مـن شـــأنه أن 
قـانونـية ومالـية لـلموظف بـأثر رجعي
فــاالصل عــدم رجــعـيــة الـقــوانــ عـلى
ــــاضي ويـــجـــوز الـــنص عـــلى االثـــر ا
الـرجعي على سبيل االسـتثناء وبالقدر
الــــذي تـــدعـــو إلــــيه الـــضـــرورة اذ ان
االسـراف في النص علـى االثر الرجعي
فـي القانون يـعد انحرافاً فـي استعمال
الـسـلـطـة الـتـشـريـعـيـة  وبـالـتـالـي فأن
أعـمال احلَوْكَـمَة التـشريعـية يؤدي إلى
ـان ضــبط آلـيـات الـتـشـريع داخل الـبـر
واحلـيلولـة دون اصدار تشـريعات ذات
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بغداد

ـناطق الكـردية التي حـددها  مجلس ا
األمــن فـي قــــــــــــراره 688 اخلــــــــــــاص
ـنـاطق الـكـرديـة في شـمـال الـعـراق بــا
ـثبـتة في خـريطـته التي أرفـقها مع وا
ـناطـق الكـردية الـقـرار والتـي حددت ا
فـي شــمــال الـــعــراق وهـــا هم ســاســة
اإلطـار الـتـنـسـيقـي سيـعـيـدون كـركوك
الـى ســيــطـــرة األحــزاب الـــكــرديــة من
بـوابـة إبعـاد مـحافـظـها الـعـربي حيث
سـيتم تـعي محـافظ كردي بكـل تأكيد
لـلمـحافظـة بعد إقـالة مـحافظـها راكان
سـعيد اجلبـوري بدعوى قضـايا فساد
وكــأن أمــور الــبالد بــخــيــر وال وجـود
لـلـفـسـاد فـي بـاقي مـحـافـظـات الـعراق
ـستـقلة بل وفـي الوزارات والهـيئات ا

مـن الـشــروط الــتي فـرضــهــا الـســاسـة
األكــــراد عــــلى اإلطـــار الــــتــــنـــســــيـــقي
النــخــراطــهم فـي مـا يــســمى بــائــتالف
إدارة الـدولـة وعـملـيـة تـشكـيل حـكـومة
احملـاصصة والتـوافق هو عودتهم الى
كـركوك أي عـودة كركـوك الى السـيطرة
الـكـردية الـتي فرضـوها عـلى احملافـظة
مــنــذ عـام 2003 ونــفــذوا فــيـهــا اكــبـر
عــــمـــلـــيـــات الـــتـــكـــريـــد والـــتـــغـــيـــيـــر
ـوغـرافي الـذي جعل من الـقـومـية الـد
الـــكــرديــة األكــبـــر في احملــافــظــة  دون
مـنـازع هـذه الـسـيـطـرة الـتـي اسـتـمرت
حـــتـى عــام 2017 عـــنـــدمـــا أخــرجـــهم
الــعـبــادي مـنــهـا وأعــادهـا الى ســلـطـة
الـدولة االحتادية ألن كركوك لم تكن من
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في الـصف األول عــنـدمــا يـلــتـقـون
اجملــتـهــد نــفط مــيـســان الــسـادس
بــســـبع نـــقــاط ويـــبـــحث الـــنــجف
مــدعــومــا بــارضه وجــمــهــوره عن
ـتـذيل الــفـوز االول عــلى حـســاب ا
الصناعـة ويسعى اربيل وضع حد
ـسـلــسل تـراجع الــنـتـائـج عـنـدمـا

التسجيل لكـنه الزال بشباك نظيفة
بــفـضل تـمـاسك الـدفـاع لـكن يـبـقى
الـدور االهم عـلى الـهـجـوم لـتـبـديد
العقم التهديـفي وبعكسه سيواجه
وقع الثاني عشر مشاكل صاحب ا
أخرى ويـكون غني شـهد قـد حضر
الــتـشـكـيل لـلــمـهـمـة الـغــيـر سـهـلـة
رتفعة فنيا اطالقا في ظل احلالة ا
ومـعنـويا التـي علـيها فـريق دهوك
ـرفي الـرابع بــسـبع نــقـاط الــذي 
توازن االداء والنـتائج والزال يقدم
نــفــسـه بــافــضـل طــريــقـــة بــفــضل
احلــضــور الــهــجــومي بــتــسـجــيل
ثالثـة اهـداف وقـوة الـدفـاع بـتـلقي
هـــدف رغم ذلك يـــدرك الـــفـــريق أن
همـة ليست بالـسهلة وان نـتيجة ا
الـلقـاء ستدعـم االمور بـعد اكـثر ما
يـجـعـله الـلــعب بـشـعـار البـديل عن
الــفــوز لــتــجــاوز عــقــبــة اصــحــاب
االرض وســــعــــيــــهم لــــتــــســـجــــيل
االنـــــتـــــصـــــار االول الن االمـــــور ال
تـــســمح بـــالــتـــاخــيـــر بــعـــد اكــثــر

طلوب كسر عقدة التعادالت. وا
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وتــقــام بــقــيــة مــبــاريــات اجلــولــة
الــرابــعــة يــوم غــد الــثالثــاء الــذي
يــشـهــد سـتــة مــو اجـهــات وفـيــهـا
يـــضـــيف الـــقــــاسم بـــثالث نـــقـــاط
ـنتـشي بفـوزه على نـفط البـصرة ا
الكـرخ الشبـابي باربع نقـاط ويقام
في مـــلــــعب زاخـــو لــــقـــاء االخـــوة
االعــــداء حــــيث اصــــحـــاب االرض
ثــالث عـشـر الـتـرتـيب بـثالث نـقـاط
بتضيف نوروز الـثامن بست نقاط
ويسعى الطالب بتسع نقاط البقاء

من التوقعات.
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ويــــســـعـى اجلـــويــــة الســـتــــعـــادة
الــصــدارة ولـو لالربـع والـعــشـرين
ـقـبـلـة عنـدمـا يـحل ضـيـفا ساعـة ا
عــلى الــكـهــربــاء في الـشــعب عــنـد
الـســابـعــة والـنــصف مـســاءا عـبـر
ـتـكـامـلـةوالـلـعب الـفـرقـة الـزرقـاء ا
بــحـــافــز الــفــوز ومــواصــلــة االداء
والـتــألق ومــحـاولــة احلـفــاظ عـلى
السـجل خاليـا من الهـزائم والعمل
على صـناعة الـفارق في ظل وجود
ــؤثـــرة الــتي الزالت الـــعــنــاصـــر ا
تـعـكس تـوجـيهـات جـثـير مـيـدانـيا
ـــقــدورهـــا تــقـــد الــدور االهم و
والــعـــمل عــلى ايــقــاف الــكــهــربــاء
ـطــلـوبـة الـتي وبـلــوغ الـنـتـيــجـة ا
يبـحث عنـها لـؤي صالح وقـيام ما
ـة بـوسع الالعــبـ لـتــدارك الـهـز
الــثــانــيــة خالل أربــعــة ايــام و هم
يعـلمـون سيـكونـون امام مـو اجهة
صــعــبــة جــدا واهـمــيــة اســتــعـادة
ـة الطـالب لكن الـتـوازن عـقب هـز
الــفـــريق يــريـــد عــودة مـــخــتـــلــفــة
ـا وســريـعــةلــسـكــة االنــتـصــارات 
ـتـلك من حــلـول بـفــضل مـوجـود
الــعــنــاصــر وقــيــامــهــا بــالــضــغط
والـتـسـجيل فـي مهـمـة حتـتاج الى
بـــذل جــهـــود كــبـــيــرة واســـتــغالل

الفرص وترجمتها.
„u¼œË jÝu «

ويــبـحث الــوسط عن عـكـس نـفـسه
ـنـافـسـة بـعـد بـدايـة مـتـعـثـرة في ا
والـــفـــشل في حتـــقـــيق الـــفــوز من
مــــبـــــاريـــــاته الـــــثالث وكـــــذلك في

حــسـاب الــشــرطــة الــذي يـعــلم أنه
سـيــواجه مـنــافـســا صـعــبـا بـغض
ـتراجـعة لـكنه الـنظـر عن نتـائجه ا
يــســعى الى قـلـب االمـور وحتــقـيق

الفوز االول بعد ثالث هزائم .
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وبـعــد اســتـعــادة شيء من هــويـته
الـهـجـومـيـة يـبـدء الـزوراء الـسـعى
ــنـتج عــنـدمــا يـعــود مـرة اجلـدي ا
اخـرى الى مـلـعب الكـوت بـذكـريات
مريـرة وذلك بخسـارة لقب الـسوبر
امـام الــغـر الـشـرطـة مـوسم2019
رغـم انـه الـــــــيـــــــوم مـــــــخــــــــتـــــــلف
ـهمةمـختـلفـة ايضـا عنـدما يحل وا
ضيـفا ثـقيال على الـديوانـية ويامل
جمهوره ان يظهر متماسك واللعب
بــأقـــصى جـــهـــد لــتـــجـــاوز حتــدي
الــــذهـــاب االول بـــسـالم والـــعـــودة
بـالـفــوائـد ومـواصـلــة مـشـواره في
ـــنـــافـــســـة عـــلى لـــقـــبـي الــدوري ا
والكأس فـيما تـظهر رغـبة اصحاب
االرض بـــــدون اهــــــداف ونــــــقـــــاط
بــتــدويـن االنــتــصــار األول بــهــدف
نـافسة وقادر إثبات انه الزال في ا
عــلى وضع حــد الزمــة الــنــتــائج و
الـعـمل عــلى جتـاوزهــا واسـتـعـادة
التوازن و سيكون للنتيجة ان اتت
طـابع خــاص ودفع كــبـيــر لـلــفـريق
الذي يـعلم مـسبقـا بصـعوبة الـلقاء
فـي ظل الـفـوارق الـفـنــيـة لـكن عـلى
العبي الـديوانـية تـقد مـا يقدرون
عـلــيه بـعــد أداء مـقــبـول اخلــمـيس
اضي امـام الشـرطة وفي حتـقيق ا
ـفـاجـأة االولى في الـدوري ويـرى ا
الـزوراء انـهـا مهـمـة قـد تكـون اكـبر
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يسعى النـفط إلى تفادي اخلسارة
الـرابعـة تـواليـا عنـدمـا يكـون امام
مـهـمة غـايـة في الـصعـوبـة حيـنـما
دينة الشرطة يستقبل في ملـعب ا
عــنـد الــســاعــة اخلـامــســة والـربع
ويامل حـسن احمـد ان ان ال تؤدي
النتائج والـصورة الباهـتة للفريق
الى تــأزم االمــور اكــثــر في بــدايــة
غير مـتوقعـة والتي دفعـته للموقع
الـثـامن عشـر امـام ضعف الـهـجوم
بـهدف وتـفكك الـدفاع بـتلـقي ثالثة
اهــداف وســتـكــون مــبــاراة الــيـوم
االختبار احلقيقي للنفط ويامل ان
يــتــرك االنــطــبــاع اجلــيــد وتــكـرار
ـاضـي عـنـدما ـوسم ا سـيـنـاريـو ا
انــتــقل لــلــواجــهــة عــبــر بــوابــات
اجلماهـيرية والتخـلص من الفترة
ـر فـيـهـا في وقت احملـبـطـة الـتي 
سـيــدخل الـشـرطــة الـلــقـاء بـوضع
نـافس في كل شيء مـخـتلف عـن ا
ـتــكـامــلـة و مــدعـومــا بـخــطـوطــةا
بــجــمــهــوره الــكــبــيــر ويــكــون قـد
حتـضـر لـلـقـاءلـكي يـكـون عـلى قدر
الــــتــــحــــدي وتــــدارك الــــهــــفــــوات
والــصـعــوبــات الــتي رافــقت لــقـاء
الــديـوانـيـة والنه سـيـكـون مـطـالب
ــواصــلـة بــتــقــد االداء الــعــالي 
ـشـوار فـي الـدفـاع عن الـلـقب في ا
مأموريـة اكثر من مـهمة لـكنه يريد
مـواصـلة االنـتـصـارات دون توقف
عــبـــر تـــقــد الـــعـــمل اجلـــيــد الن
ـنافس يـريد الـتخـلص واخلروج ا
ني من نـفق الـنتـائج الـسـلبـيـة و
الــنــفس بــتــحــقــيق الــبــدايـة عــلى
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أعـــلـن وزيـــر ســـابق في احلـــكـــومـــة
الـعـراقيـة عن تـرشـيح نـفسه رسـمـياً
ــنـــصب رئــاســـة إحــدى االحتــادات

ركزية الرياضية . ا
 وقـــال وزيــر الـــشــبــاب والـــريــاضــة
الـسـابق احـمـد ريـاض الـعـبـيـدي في
تــصــريح صــحــفـي إنه رشح نــفــسه
قبلة الحتاد رسميا في االنتخابات ا
ـركـزي .واضاف كـرة اليـد الـعراقي ا

الـعبـيـدي ان هـدفه من التـرشـيح هو
ـسـتـواها خـدمـة الـلـعـبـة واعـادتـهـا 
احلقـيقي الـذي نطـمح إليه ونـسعى
ــنــافــسـات من خالله الــدخــول فـي ا
الـدوليـة بـشكل فـعـال ومؤثـر .واشار
الى انـه يـحــظى بــتــأيــيــد كــبـيــر من
اعـضاء الـهيـئة الـعامـة والريـاضي
العراقي بشكل عام ورياضيي لعبة
كرة اليد خاصـة مؤكداً أنه على ثقة
ـقبـلـة بدعم بـفـوزه في االنتـخـابات ا

مـن ريـاضـيي الـهـيـئـة الـعـامـة .وكان
االحتاد العراقي لكرة اليد حديد يوم
ــصــادف 31 من تـــشـــرين االثـــنــ ا
األول احلـــــالـي  مـــــوعــــــداً إلجـــــراء
انتخابات االحتاد العراقي لكرة اليد
لـلـدورة االنـتـخـابـيـة الـقـادمـة.وشغل
أحمد ريـاض طالب العبـيدي منصب
وزير الـشباب والـرياضة في حـكومة
ــهـدي عـام 2018 وكـان عــادل عـبـد ا
ــنـتــخب الـوطــني الــعـراقي عــضـو ا

بكرة اليـد في الثمانيـنيات من القرن
اضي ثم مدرباً لفريق كرة اليد. ا

وعـــلى صــعـــيــد اخــر أقـــامت جلــنــة
ــركـزيــة بـالـتــعـاون مع الـســيـارات ا
جلــنـة كــركــوك مــسـابــقــة درفت شـو
شاركـة خمـسة وثالث للـسيـارات 
مــتــســابـقــاً مـن جــمــيع مــحــافــظـات
الـعـراق والـتي شهـدت حـضـور أكـثر
من خمـسة آالف مـتابع .وقـال رئيس
جلـنـة كـركـوك لـلــسـيـارات مـصـطـفى

وتـــــــابع  تـــــــعـــــــديل جلـــــــنــــــة
االنـتــخــابـات لالحتــاد الــعـراقي
لـكــرة الـســلـة والــتـصــويت عـلى
الـنـظـام الـداخـلـي بـعـد مـصـادقة
االحتاد الدولي لكرة السلة عليه

.
وبـ ان الـعمـلـية جـرت بـأجواء
قـراطية و انـسيابـية من قبل د
اللجنة واحلاضرين الذين ابدوا
ــــــا طــــــرح في ارتــــــيـــــاحــــــهـم 
االجــتـمــاع و الـتـصــويت عـلى
جــمــيـع الــفــقــرات والــتــعــديالت

خدمة للصالح العام.
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ـاضي يـحـمل لي جتـربـة شـخـصـيـة جـديـدة حـيـنـما كـان مـسـاء يـوم االربعـاء ا
تـابعة مـباراة الفريق قصـدت ملعب فريق نـادي دهوك للـجلوس عـلى مدرجاته 
ـواجـهة فـريق نـادي النـفط وكـانت جتـربة مـغـايرة عـمـا كنت عـلـيه من متـابـعة
ـتــابـعـة ـكـلــفـ  ــوصل حـيث كــنت من االعالمـيــ ا مــبـاريـات فــريق نـادي ا
كان اخملصص لـالعالمي بخالف ذكور وكـنت قريبا مـن ا مبـاريات الفـريق ا
ـدرجـات ــاضي لـعـيش شـعـور ا الـتـجـربـة اجلـديـدة الــتي خـضـتـهـا االربـعـاء ا
ـدرجـات عـلى اخـرهـا واسـتـقـصـاء بعض واجلـمـاهـيـر التـي اكتـظت بـهـا تـلك ا
احلاالت السلبية التي تعيشها تلك االجواء والتي في مقدمتها ان ادارة الفريق
حـددت اسـعـار الـتـذاكـر دون ان تـرشـد اجلــمـاهـيـر المـاكن جـلـوسـهـا بـحـسب
الفـئات اخملـصصة حـيث اقتـنيت تـذكرة فـئة اخلـمسـة االف الكتـشف الحقا ان
مدرجاتـها تختـلف عما كنت مـتوجها اليه وهـو احملدد بفئـة االلف دينار اضافة
الى ان الـعـناصـر االمنـيـة التي كـانت مكـلـفة بـتفـتيش اجلـمـاهيـر لم حتسن من
بـاراة السيما نوعات اضـحت الحقا ظواهـر مسيئـة جملريات ا جتريـدهم من 
تـفرج عـلى استـنشاق رائـحة الـبارود الكـريهة طـيلة الدخانـيات الـتي ترغم ا
الحـظات ان اغـلب الـشبـاب تعـمد اكثـر من ساعـة ويـضاف ايـضا من جـمـلة ا
ارتداء اقـنعة لـتعـود عناصـر الشـرطة الى مـصادرة تلـك االقنعـة ومنع الـشباب
ـاء الـبـالسـتـيــكـيـة من ــنع قـنــاني ا مـن ارتـدائـهــا كـمـا حــددت ادارة الـفـريق 
الدخـول من جانب اجلماهير لكن هنـالك من خرق االمر وبدت ظواهر القاء تلك
القنـاني على العناصر االمنية اضافة اللقـاء تلك العبوات الدخانية على ارضية
لـعب ويبدو االسـتغراب مـاثال من جدوى استـخدام تلك االسـاليب البـالية في ا

فرقعات وااللعاب النارية . التشجيع او التباهي بها الى جانب استخدام ا
ـتعة ـدرجات يتـوجب ان تكـون جتربة  ـلعب واجلـلوس في ا جتربـة حضور ا
فـبـالــرغم من انـني خــضت الـتـجــربـة وانــا اعـاني من كـســر في عـظم الــعـضـد
ـصابة اال انـني قررت االنـتظار لـنهايـة الشوط االول لـلخروج نـطقة ا وجتبـير ا
لـعب واالكتـفـاء بتـجـربتي الـتي اقتـصـرت على شـوط واحـد حيث قـادتني من ا
ــسـيــطـر عــلـيـه من جـانب هــواجـسـي من ان اتـعــرض لـلــزحـام اخلــانق غــيـر ا
العـناصر االمنـية التي لم حتـسن ادخال كل تلك اجلـماهير فـكيف باالحرى ان
تمكن من اخراج كل تلك اجلماهير بعيدا عن التدافع واالنسيابية التي نتمناها
بـخــروج اجلـمــاهـيــر دون حـدوث ايــة اشـكــاالت وحـال جنــاحي في جتـاوز كل
ـمتلئة للـوصول الى بوابة اخلروج ابلـغني عنصر شـرطة باستحالة درجات ا ا
خـروجي كـون هـنــالك جـمـاهـيــر خـارج الـبـوابــة تـروم الـدخـول بــشـكل مـجـاني
ـئتي مـشـجع فتـبادر الذهـاني انـني اوقعت نـفسي للـملـعب حيـث قدر عـددها 
باراة وانا على تلـك احلالة الصحية غير بورطة بـسبب اتخاذي لفكرة متـابعة ا
نـاسبـة حتى ان الـعنـصـر االمني اسـتغـرب من اقدامي عـلى احلضـور ويدي ا

مجبرة وموضوعة بحاملة على كتفي .
باريات خرجت من هـذه التجربة الشـخصية بعـدة مؤشرات منهـا ان حضور ا
ـميزة بـسبب تفـشي ظواهـر دخيلة اضـافة الى ان اغـلبية لم يعد بـتلك النـكهة ا
احلــاضــرين من الـشــبــاب الـتي تــدعــوهم احلـمــاسـة واالنــدفــاع عـلى ارتــكـاب
ن يـواظبـون ان يـكونـوا عـلى تـماس مع جتاوزات كـثـيرة قـد تـشيء االخـرين 
ـؤشرات مـا يـسيء تـلك االنـشـطـة والـفـعـالـيـات الـريـاضيـة حـيث مـن بـ تلـك ا
لــلـنـادي الـذي عــلـيه تـدارك االمــور بـتـشــكـيل مـجـامــيع لـتـاســيس نـواة لـروابط
ن تـتـعـاون مع الـعـناصـر االمـنـيـة وتـقـدم الـعـون لـهـا ال ان تـتـحول اتـشـجـيع 
ـاطـا مـن ادوات مـكـافـحة مالعـبـنـا الى قـنـابل مـوقـوتـة نـكـتـشف من خاللـهـا ا
الشغب وعـناصر امنيـة مختلفـة قد تنحو بـحرف تلك الفعـالية والنشاط مع اقل
تماس او مـواجهة مع شباب مندفع ومـتحمس حيث علينا ان نـستع بعناصر
العب او جتهيـزهم بادوات مـناسـبة ال ان نسـتعـ بتلك هي مخـصصـة المن ا
الـقــوات الــتي حتــمل الــهــروات او الــدروع الـبالســتــيــكــيـة
ـباراة وانت ـكـتـوب عـلـيـها شـرطـة لـتـعـيش دقـائق ا ا
دجج بكل تلك االدوات تـشفق على هذا الـعنصـر ا
ويـتـابع حـركـاتك وكـانك مـشـتـبه به او هـو يـعـيش
هـواجس انـفالت لــوضع عل ى حـ غـرة بـسـبب
تـــصـــرف المـــســؤول او حـــركـــة تـــبـــدو في غـــيــر

سياقها.
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تــمـكن فــريق نـادي الــشـرطـة من
التغـلب على فريـق نادي احلشد
الشعبي بنتيجة (60-76) ضمن
مـــنـــافـــســـات الـــدوري الــعـــراقي

متاز لكرة السلة. ا
فـي حـ عـقــد االحتـاد الــعـراقي
لكرة الـسلة اجتـماعاً استـثنائياً
نـاقـشة فـقـرت لـلـهيـئـة العـامـة 
الـــــــنــــــظـــــــام األســــــاسـي االولى

. بحضور  75عضواً
وقـال حــسـ الــعــمـيــدي رئـيس
احتــــاد الــــســــلــــة في تــــصــــريح

صــحـفي ان االجــتـمــاع قـد خـرج
قررات جديدة مبينا انه تمت
الية و اضافة فـقرة السيـاسة ا
التصويت عليـها من قبل الهيئة

العامة لالحتاد .
واضـــاف انـه  تـــشـــكـــيل عـــدة
جلــان مــنـــهــا : تـــشــكــيـل جلــنــة
أخـالقـــيـــات وجلـــنـــة حتـــكـــيم 
وافقة على وجلنة انضباط و ا
ـوافــقـة مـدونــة األخالقــيــات وا
عــلى الئـــحــة االنــضــبــاط وعــلى
ارسة اللعب في ضوابط منح 

يات. دارس واألكاد ا

 Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25 .Issue 7413 Monday 24/10/2022 الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7413 االثن  28 من ربيع االول 1444 هـ 24 من تشرين االول (اكتوبر) 2022م

ÊU e « ≠ W¹d UM «

ربي والرائد الرياضي هاشم عبد احلس الهاشم في مسقط رأسه في مدينة الناصرية بعد صراع انتقل الى جوار ربه ا
رض. مع ا

 الراحل عمل مدرسا للتربية الـرياضية وعضوا في االحتادات الرياضية وحـكم سلة درجة أولى ومديرا لإلشراف التربوي
في تربـية ذي قـار وكرس حـياته في الـتعـليم وكـان موهـبة ريـاضيـة وحكم الكـثر من لـعبـة وتخـصص بكـرة السـلة وبـقي احد

دينة االجتماعية وترك وراءه حب اهل الناصرية ومحافظة ذي قار. شخصيات ا
 تسلم اكـثر من مهـمة تربـوية ورياضـية رسمـية وأهلـية وكان فيـها القـائد واالنسـان مع اجلميع وتـعود عالقتـي باستاذي

رض وينتقل إلى رحمة الله. رحوم لفترة طويلة وكان متابع يومي للصحف احمللية قبل ان ينال منه ا ا
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ـتـالق احلـدود يـضـيف اخلـامس ا
ــر بــحــالــة جــيــدة وبــعــد الـــذي 
مواجـهت صـعبـت خسـرهمافي
الــعــاصــمـة يــــــــعــود كــربالء الى
مـلعـبه وبـ جمــــــهـوره لتـضيف
ـة ــتــرنح بــهــز نــفط الــبــصــرة ا

القاسم.

متاز WKÝ∫ منافسات دوري كرة السلة ا

صـبـاح إن كــركـوك تـشــهـد ألول مـرة
شاركة هم  هذا احلدث الريـاضي ا
واســـعـــة مـن جـــمـــيـع احملـــافـــظـــات
الــعــراقــيــة بــتــنــظــيم رائع أشــاد به
جـــمـــيـع احلـــاضـــرين الفـــتـــاً الى أن
ـية الـقلم ـسـابقـة أقيـمت في أكـاد ا
ــســابــقـة الــريــاضــيــة.وأضــاف أن ا

تـضـمـنت فعـالـيـات فـردية
وزوجــــــــــيـــــــــة

فـــــــــضالً

هـارات للـمتسـابق عن اختـبارات ا
الذين قـدموا أجمـل الصور مـوضحاً
أن احلـضور اجلـماهـيري لـلمـسابـقة
كـــان له طـــعـم خـــاص ودافع كـــبـــيــر

. للمتسابق

احمد رياض
 العبيدي
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االول السيد سـمير علي واالم
ـبـيـة عـبـيد ـالي لـلجـنـة الـبـارا ا
ـكتب الـغزي وعـدد من اعـضاء ا
التـنفيـذي باالضافـة الى اعضاء
احتاد الـلعبـة وعدد من روؤساء

االحتادات الرياضية.
وفي خـتـام البــــطـولـة  توزيع
الـــشــــــــــــهـــادات لــلـــحــــــــــكــام
ــشـــاركــ في الـــبــطــــــــــــولــة ا
ــلــونــة عـلى ــيــدالـــــــــيــات ا وا
الــفـائـزين اضــافـة الى الـكـؤوس
ـــراكــز الـــثالثــة الصــــــــــحــاب ا

االولى .
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ــبــيـة بــرعــايـة الــلــجــنــة الــبــارا
الـوطنـيـة العـراقـية اقـام االحتاد
ــبي لــلــريــشــة الــعـــراقي الــبــارا
بطـولة دوري العـراق للـفترة من
21-19 من تشـرين االول اجلاري
وذلك عــــلـى قــــاعــــة الـــــلــــجــــنــــة
ــشـاركــة عـدد من ـبــيـة  الـبــارا
االنـديـة واللـجـان الـفرعـيـة حيث
اسـتطـاع العبـو اللـجنـة الفـرعية
ــــــركـــــز فـي واسط مـن احـــــراز ا
االول تلـتها الـلجـنة الفـرعية في
ـركــز الــثـالث بــابل ثــانـيــاً امــا ا

فكان من نصيب اللجنة الفرعية
في كربالء

وشــارك فـي الــبــطـــولــة عــدد من
احلــكــام احملــلـيــ الــذين ســبق
وان شــــــــــاركــــــــــو فـي الــــــــــدورة
الـتـحكـيـميـة الـتي اقامـهـا احتاد

اللعبة قُبيل انطالقها.
وحــضــر مــنــافــســات الــبــطــولــة
بـية عـقيل رئـيس اللـجنـة البـارا
حــمــيـد ومــعــاون مــديــر عـام في
وزراة الشباب و الرياضة موفق
عـــبـــد الـــوهـــاب واالمـــ الـــعــام
وكــالـــة مــجــلي عـــودة والــنــائب
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ــرمى لــيـلى سـاهــمت حــارسـة ا
الــقـحـطـانـي في حـرمـان الـهالل
من كــسب الــنــقــاط الـثـالث أمـام
فـريـقهـا اليـمـامة حـيث سـاعدته
عـلى خـطف نـقـطة ثـمـيـنـة خارج
الـديـار بالـتـعادل الـسـلبي أمس
اجلــــــمــــــعــــــة ضــــــمن الــــــدوري

متاز للسيدات. السعودي ا
 وتــــمــــكــــنت الــــقــــحــــطــــاني من
احملــافــظــة عــلى نــظــافــة شــبـاك
ـــهــــاجـــمـــات فــــريـــقـــهــــا أمـــام ا
الهاللـية عبـر العراقـية شوخان
صــــاحلـي وشــــروق هــــوســـاوي

غربية مر بنكيران. وا
 وشهدت الـدقيقة  37من الشوط
األول جنــاح احلــارســة فـي صـد

ضــــــربــــــة جــــــزاء
لــــــــــــلــــــــــــهـالل
لـــــيـــــصـــــبح
فـــريــــقـــهـــا
أقوى دفاع
فــــــــــــــــــــــــــي
الـــــــــــدوري
بــعـد نــهـايـة
األســـــــبـــــــوع
الـــــــثــــــــاني
بــــتـــــلــــقــــيه

هدفا وحـيدا.وتعـتبر الـقحطاني
من احلارسـات الالتي يتـواجدن
ـــــنــــــتـــــخب بــــــشـــــكـل دائم مـع ا
الـسـعـودي الـنـسـائي لـلـصـاالت
ـدرب الـكـرواتي حتت قـيــادة ا
مـاتـو سـتـانــكـوفـيـتش حـيث
ــنـتــخب ســاهـمـت في فــوز ا
بـــبـــرونــزيـــة دورة األلـــعــاب
اخلــــــلـــــيــــــجـــــيـــــة 2022 في
الـكــويت ووصـافــة بـطــولـة
غــرب آســـيــا لــلـــســيــدات
 2022في السعودية.

Í—Ëœ∫ الدوري

السعودي
للسيدات

باسم قاسم
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ـلـتــقى االذاعي والـتـلــفـزيـوني احـتـفـى ا
وعلى قاعة اجلـواهري في االحتاد العام
ـمـثـلـة بـا لالدبـاء والـكـتـاب فـي الـعـراق 
للحديث عن مسيرتها الفنية بتول عزيز 
لـتقى واالبداعـية قـدم اجلـلسـة رئـيس ا
اخملرج صالح الصحن قائال (بتول عزيز
اسم فـني كـبــيـر وقـيـمـة فــنـيـة مـثـلى في
ـسرح تؤدي عـملهـا بتلـقائية الدراما وا
تدرس الـصنعـة قبل االداء بشكل صادقة
ـسـلـسالت جـيـد عـمـلت في الـعـديـد من ا
ـسـرح). بعـدهـا حتدثت التـلـفزيـونـية وا
احملتفى بها قائلـة (بدات بسن مبكر قبل
ـدرسـة كـنت اقـدم مـشـاهد داخل دخول ا
ــنـزل  بــعــدهــا شـاركت فـي فـعــالــيـات ا
مدرسـية عـديدة  صـدفة قـرأت في مجـلة
االذاعـة والتـلـفـزيـون اعالن بـحـاجة الى
اطـفـال يـعـمـلـون في بـرنـامج مع الـفـنـان
راسم اجلميـلي ذهبت مع صـديقتي الى
كــانت انـذاك اذاعــة بـغـداد  الـصــاحلـيـة
جرى االختـبار وجنحت واسـتمريت في
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كـاريــكــاتــوري مــفـرط في الــســخــريـة
ـسـخـيـة الــسـوداء ويـؤسس مـخـرج ا
ـســرحــيـة الـعــرض هــذه الــتـجــربــة ا
ـغـايـرة نـصـا وخـلـقا. االسـتثـنـائـيـة ا
ــــسـخ الــــبـــــشــــري إنــــهـــــا رحــــلـــــة ا
ـنـا الـعربـي مـنذ واالجـتـماعـي في عـا
الـــنــطـــفـــة األولـى وصــوال إلـى أقـــنــة

ÍdOš Õö  ≠ œ«bGÐ

بحـضور رسـمي وجـماهـيـري كبـيرين
ـسـرحـيـة ضـمن تـسـتـمـر الـعــروض ا
نــشــاطــات مــهـرجــان بــغــداد الــدولي
لــلــمـــســرح بــنــســـخــته الــثـــالــثــة في
العـاصـمـة بـغـداد وحتت عـنوان (ألن
سرح يُضيء احلـياة).. ومها عرض ا
مــســرحــيــة(جـي بي اس)  لــلــمــخــرج
محـمـد شـرشـال من القـطـر اجلـزائري
ــسـرح الــشــقـيـق من عــلى خــشــبــة ا
الـوطـني وهـو الــعـرض الـرابع ضـمن
هرجان في يومـه الثاني ضمن عدد ا
ـسـرحــيـة األجـنـبـيـة من الـعـروض ا
الـــعــــربـــيــــة الى جــــانب الــــعـــروض

هرجان. شاركة في ا العراقية ا
وقــال اخملــرج شــرشــال عن عــمــله(ان
ــلك ارادة تــقــريـر االنـســان الــذي ال 
مصيره بـيده يكـون اقرب الى اجلماد
ــمــكن لــهـذا مــنه الى احلــيــاة ومن ا
اجلـــمــــاد اذا أراد ان يــــتـــخــــلص من
جمـوده ان يـسـتـعيـد حـركـته وحـريته
كـي يــــــســــــتــــــرجع انـــــــســــــانــــــيــــــته
ـسـرحـيـة فـكـرة واخراج فـقـودة).وا ا
مـحـمـد شـرشـال وهـو عـرض ذو حس

بـرنــامج  االطــفـال بــتـقــد مـســلـسالت
اذاعـيـة وابـريت لالطـفـال الى ان جـاءت
الــفــرصــة احلــقــيــقــيــة من خالل ســهــرة
تـلفـزيـونـيـة بعـنـوان (من سـيـكـون معي)
ـعاذ يوسف و حققت حـضورا كـبيرا 
بعدها عنية  ي من كافة اجلهات ا تكر
ــؤلف مــعــاذ يــوسف احــتــكــار اقــتــرح ا
ـدة خـمس سـنـوات فرفـضت اعـمـاله لي 
بـعدهـا عـمـلت في مـسـلـسل (اخلـالدون)
ابتعدت كان التمثـيل بالنسبـة لي هواية
عن الـفـن الكـمـال دراســتي الــعـلـمــيـة ثم
جـاء بــعـد الـقـطــيـعـة مــسـلـسل (ايــلـتـقي
اجلبالن?) للمخرج ابـراهيم عبد اجلليل
ـديــنـة) ثم مــسـلــسل (الــنــسـر وعــيــون ا
ومـسـلـسل (الـنـعـمان االخـيـر) عـمـلت مع
عــمـالــقــة الـفن الــعــراقي انــذاك بـعــدهـا
دخــلت كــلــيــة الــعــلـوم وعــمــلت مــحــلل
ـسـرح تزوجت مخـتـبـر في السـيـنـما وا
ولــدي ثالث اطـــفــال كـــبــر االوالد كــنت
اشــتــاق عــنــد رؤيــة اي عــمل مــهم لــكن
شجعني للـعودة مسلـسل (مناوي باشا)
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أقامت الـفنانة التشكيـلية والتدريسية في
وصل معـهد الفنـون اجلميلة لـلبن في ا
سابـقاً  مها احلمودي مـعرضاً شخصياً
ـدرسـة لـهـا عـلـى قـاعـة الـفـنـون الـتـابـعـة 
أرض الــــــرافــــــدين االهــــــلــــــيـــــة فـي حي
ـعـرض ـوصل وأسـتــمـرا ــهـنـدسـ بــا ا
ثالثـة ايــام اعـتــبـارا من  18 من الــشـهـر
اجلاري وعرضت فيه مجموعة كبيرة من
االعـمــال الـيـدويـة والــفـنـون الــتـشـكــيـلـيـة
ـتـخصـصـة فيه. والـنقش عـلى الـزجاج ا
ـعرض وقـد أستـغـرقت باعـداد وتـنـفيـذ ا
وتهـيئـته  لـيظـهر بـحلـته األخيـرة مايـقرب
مـن الــســـتـــة اشــهـــربـــعـــمل مـــتــواصل..
وحـضر االفـتتـاح وأيـام العـرض جمـهور
ــهـتـمــ بـالـفــنـون واألعـمـال غـفــيـر من ا

اليدوية.

التـدجـ حـتى غـياب بـوصـلـة الوعي
حـد مــتــاهـة الــرؤيــة وانـعــدام مالمح
الكـائن في شتى تـكويـناته الـعضـوية
ـعـنـويــة والـرمـزيـة إنـهـا ـاديـة وا وا
رحلـة االنقـياد نـحو الـكارثـة حيث لم
يـعـد احلـلم مـسـعـفـا لـنـقل الـكـائن من
هشمة وأول فكـكة الهشـة وا حاالته ا

االعلى).وعن اسماء تعـتز بها قالت (انا
اعـتــز بـاجلــمـيـع و اجلـيل احلــالي مـهم
لكن لالسف اليترك بصـمة اعتزازي بكل

 .( الفنان
وعن اخـــتــيـــاره لــلـــنص وقـــبــولـه قــالت
(الــنص مـن صــنــاعــة الـــكــاتب من خالل
الشـخصـيـة نعم لـكن عـند قـراءة النص
ــثـل مــعـي انــا اســـال عن كل اركــز مـن 
شارك في العمل كون العمل جماعي ا
وان يــؤخــذ راي الــكـل). بــعــدهــا تــوالت
داخالت والشهادات بحق احملتفى بها ا
ـتـحـدثـ الـفـنـانـة عـواطف نـعـيم اول ا
التي قـالت(الـفن الـعـراقي به درر وجنوم
تــكــون مــنـــهم الــفــنـــانــة بــتــول عـــزيــز 
تــســال عن كل مــوجــودة قـبـل احلـضــور
تـــنــــتـــقـي اعـــمــــالـــهــــا بـــالــــشـــكل شـيء

الـصحـيح

بعدهـا توالت االعمـال مسلـسل (الرحيل)
عند حبي الي عمل كنت اعيش تفاصيله
لـكن الـتــواصل مـهم  عـنــدهـا طـلب مـني
الفـنان مـحسن الـعزاوي لـعمل مـسرحي
(ارجـوحـة الــزمن الـضـايـع) مـونـودرامـا
كــنت حـيــنــهـا الول مــرة اعــتـلـي خـشــبـة
لك ليـر) واخيـرا مسـرحية سرح ثـم (ا ا
اخراج اجدي (سندربال) تالـيف خزعل ا
عماد محمد بـعد حصول اصابـة للفنانة
هـناء مـحـمـد  الـعـمل كـبـيـر لكـن كان بال

جمهور.. هذا هو تاريخي الفني).
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سألـهـا الـصحن: مـاذا عن جـيـلك? اجابت
(من.جـــيـــلي فـي اذاعـــة بـــغـــداد وصــوت
اجلماهيـر سهيـر اياد هديل كامل عالء
عشنا طفولة مكي هناء محمد واخـرون 
جـمـيــلـة وانــا احب االذاعـة الى االن). ثم
ســـألــــهـــا عن مــــثـــلـــهــــا  االعـــلى في

التمثيل فأجابت كل من عملت
مـــعـــهم اســـمـــاء كـــبـــيــرة
واعــــتــــبــــرهـم مــــثــــلي

تــفــكــر بــاجلـانب كي تــبــقى في الــذاكـرة
ـادة في االذاعـة كـان هـناك الفـني قـبل ا
رنه في صـوتـهـا كون االذاعـة فن صـعب
وهي خـجــولـة وقـلــيـلـة الــكالم). شـهـادة
اخـرى من الـفـنــان عـزيـزكـر  الـذي قـال
جــاءت (انــا مــؤسـس بــرنــامـج االطــفــال
بــــتــــول الـى االذاعــــة عــــام 1974 كــــانت
مـتـمــيـزة مع هـنــاء مـحـمــد . كـان الـبـيت
االذاعي عبـارة عن عـائـلة واحـدة عـملت
بـتول اسـتفادت معنـا في برامج االطـفال
كـان اخر من خـبرة الـطـفـولـة في االذاعـة
عمل معها برنامج (زيديني عشقا)نتمنى
لــهـا الــصــحــة والـسالمــة). كــمــا تـداخل
الفنان محمد عطـا سعيد والكاتب سمير

النشمي واخرين . 
 وفي ختام اجللسة قلدها الصحن قالدة
ــلــتـقـى االذاعي والــتــلــفـزيــوني ابــداع ا
ودعى الـشـاعـر  مـنـذر عـبـد احلـر  لـيـقدم
لهـا شـهادة تـقديـريـة من  االحتاد الـعام
لالدبـاء والــكـتـاب .ثم  اخــذ الـصـور

التذكارية.

qIŽ bLŠ«

سفـير دولة فـلسط في الـعراق ضيـفه امس االحد قسم
حـاضرة علـمية الدراسات الـسيـاسية في بـيت احلكمـة 
ستقبل). ستجدات في القضية الفلسطينية وا بعنوان (ا
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رئـيس هـبــئـة الـكـهــربـاء الـعـراقي
األسـبـق نـشــرت مــواقع اجـنــبــيـة
ـــنـــشـــورة في احـــدث مـــقـــاالته ا
جـريـدة (الـزمـان) بـعـد تـرجـمـتـها

الى االنكليزية.

ÍdLA « oO uð b Uš

ــلـتــقى الــعـراقي لــلــثـقــافـة ي الــعـراقي ضــيــفه ا االكــاد
والـفـنـون في الـعـاصـمـة االردنـيـة عـمـان بـأمـسـيـة ثـقـافـيـة
بـعـنوان (مـحطـات التـعـاون االقتـصادي االردني الـعراقي

خالل فترة احلصار).
v OŽ bý«—

الشـاعر االردني يشارك بقراءات شعـرية ضمن  فعاليات
فـرق للشعـر العربي الذي الدورة السـابعة من مـهرجان ا
تـنــظـمه دائـرة الـثـقـافـة فـي الـشـارقـة بـالـتـعـاون مع وزارة
الـثـقافـة األردنـية عـلى مـدار خمـسـة أيام والـتي تـقام  في

لكي بعمان. ركز الثقافي ا ا
◊UO)« qOŽULÝ«

التشـكيلي الـكردي العـراقي نعته االوسـاط الفنـية بعد ان
سرح مـقدم الـعزاء لزوجـته فنـانة ا ـوت السبت  غيبه ا

صابها االليم. كه زيزه عمر علي ام 
`Ký s¹b «eŽ

مؤسس ورئـيس مهرجان القدس السينمائي الدولي اعلن
ـهـرجــان بـالـتـعـاون مع جـمـعـيـة رؤيـة شـبـابـيـة أن إدارة ا
قــررت إهـداء الــدورة الـسـابــعـة لــروح اخملـرج الــفـرنـسي
السويـسري جان لـوك غودار وفاء من فـلسط لـلمخرج

الذي دافع من خالل سينماه عن القضية الفلسطينية.
 wLOFM « Õö

ــيـة ي الـعــراقي تــلـقى تــعـازي االوســاط االكـاد االكــاد
لـوفـاة شـقـيـقـته سـائـلـ الـله تـعـالى ان يـسـكـنـهـا فسـيح

جناته.
ÈdAÐ

صـرية اخـتارتهـا إدارة أيام قرطـاج السـينمـائية ـمثـلة ا ا
الـتي تنـطلق في 29 تشـرين االول اجلاري لـلمـشاركة في

جلنة حتكيم األفالم الروائية الطويلة والقصيرة.
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ـطرب طـرب جناح عـبـدالغـفور في صـفـحته عـلى فـيس بوك صـورة له وهو يـزور قـبر ا نـشـر ا
(احلـيـاة مـحـطـات ومـحطـتـنـا احلـالـية كـانت زيـارتـنـا لـقـبر الـراحل نـاظم الـغـزالي وكـتب مـعـلـقاً
رحوم الـفنان ناظم الغزالي وقراءة سورة الفاحتة وتقـد باقة من الورود له امتنانا منا لهذا ا
ـناسـبة الـذكرى الـتـاسعـة واخلمـس الـفنـان األصيـل الذي كـان بحق عـراقيـا عـربيـا جمـيال 
لـرحيـله كما تـضمـنت زيارتـنا قراءة سـورة الفـاحتة لزوجـته الفـنانة سـليـمة مراد رحـمهـما الله

واسكنهما فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون).

أخـبـار والـده الـصـحـيـة مع اجلـمـهور
ونـشر صور وأدعيـة ب فترة وأخرى.
وانــتـشـرت خالل فــتـرة مـرض الــفـنـان
خـالد سامي في وقت سابق العديد من
الــــشـــائـــعــــات عن وفـــاتـه الـــتي كـــان
يـــحــرص جنـــله تـــركي عـــلى نـــفــيـــهــا
والــتـأكـيـد عـلى أن والـده مـا زال حتت
الـعالج بـالـرغم أن حـالـته الـصـحـية لم
تتحسن. يعتبر الفنان الراحل من أبرز
جنـوم الـفن في الـسعـوديـة وقدم خالل
مــسـيـرته الـفـنـيــة الـعـديـد من األعـمـال
ـميزة كما شارك في عدد من األعمال ا
الــعــربــيــة ويــعــتـبــر من أوائـل جنـوم
اخلـلـيج الذين شـاركـوا في مسـلسالت
مـــصـــريـــة. ومن اعـــمـــاله : اجلـــوهــرة
والــصـيـاد إلـيــكم مع الـتـحــيـة. عـيـون
تـرقب الزمن. عـائلـة أبو رويـشد. طاش

ما طاش.
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أعلن تركي جنل الفنان السعودي
خــالـد سـامي عن وفـاة والـده عن
عــمـــر 60 عــامًــا بـعــد صـراع مع
ــرض اســتــمــر لــفــتــرة طــويــلــة ا
ودخـل على إثره في غيبوبة. وعانى
الـفـنـان الـسـعـودي الـراحل في الـفـترة
األخــيــرة من حــيــاته بــســبب مــشـاكل
ــسـتـشـفى طــبـيـة جـعــلـته يالزم ا
ودخـل الــــفــــنــــان الـــــراحل في
األشـهـر األخيـرة من حـياته
فـي غيـبـوبـة بـعـد تـدهور
حــــالـــتـه الـــصــــحـــيـــة.
وحـــرص تــركي جنل
الــــفـــنــــان الـــراحل
خـالل فـــــــــتــــــــرة
مـــــرضه عـــــلى
مـــــــشــــــاركــــــة
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ـعـتـزلـة أحـتـفل الــنـجم تـامـر حـسـني وزوجـتـه الـفـنـانـة ا
بـسـمـة بـوسـيل بـعـيـد مـيالد ابـنـهـمـا آدم الـرابع وسط
األســرة وعــدد من األصــدقــاء.و نــشــر حــســنـي صـورا
وفيديو عـبر موقع (إنسـتغرام) وعلق قائـلًا :(عيد ميالد
آدم). واختارت األسـرة األبطال اخلارقون فـكرة للحفل
فـظــهــر الـطــفل صـورة وهــو يـرتــدي مالبس شــخـصــيـة
(الـرجل العـنكـبوت) وكـذلك األب أما األم والـشقـيقـت
ـالبس ســوداء مـطــاطــيــة. من جــهــة أخـرى فــظــهـرن 
نـظـمـة حلـفل حـسـني  عـلى مـسرح أعـلـنت و الـشـركـة ا

كـتــارا بـدولـة قـطــر عن تـأجـيـل احلـفل الـذي كـان
مـقرر إحيائه في 21 تـشرين األول اجلاري
وأوضــحت الــشـركــة في بــيــان لــهـا أنه
تـمت قـرصنـة مـواقع حـجز الـتـذاكر
وتـابـعت أنه ســيـتم حتــديـد مـوعـد
جـديـد الحقًـا مطـالبـة اجلمـهور

باستعادة تذاكره.

األصــدقـــاء يــثـــمــنــون لـك اجلــهــود الـــتي تــقـــوم بــهــا
للمحافظة على عالقتك بهم.
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سـاء عـليك بـأن تكـون اكـثر حـنانـا بـتعـاملك مع  في ا
عائلتك و ال تكن مسيطرا.
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جتـنب االســتـهــزاء بـاالخــرين وقـلل من ثــرثـرتـك فـقـد
شاكل وخاصة صباحا.  جتلب لك ا
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ان معـانـاتك قاربت عـلى االنـتهـاء لـكن علـيك بـالصـبر
شاكل حتوم حولك. فما زالت ا
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اعمال كثيرة تنتظرك على مكتبك فسارع الى تنفيذها
قبل ان يسألك مديرك عنها.
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مزاجك لـيس بصافٍ حافظ عـلى هدوئك في مواجهة
مع زميل.
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يـوم ناجح و بـاالخص بـعـد الـسـاعة الـواحـدة ظـهرا .
لك االولوية لفعل كل شيء.
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ال تـكن مـتسـرعاً في حـكـمك على صـديق تـخف حدة
ساء . الظروف في ا
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ن حتـب. فــاالبـواب ــســاء جـيــد لــتــقــويــة عالقــتك  ا
مفتوحة امامك لفعل ما تريد.
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الـيـوم يـضم الـكــثـيـر من االحـداث الـتي سـتـتـرك فـيك
اثراً لن تنساه فهذا يوم االكتشافات واحلسابات.
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الـقــوة والـنــشـاط والـطــلـة اجلـمــيـلـة هـي من خـصـالك
تستغل اليوم حلل مشكالتك العاطفية .
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سـوف يــخــتـلف تــقــديـرك لــلــعـديــد من االمــور حـولك
وباالخص باجتاه االخرين .

 u(«
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أوجــد مـعــاني ومـرادفـات
الـكـلمـات أفـقـيا وعـمـوديا
حسب التسلسل الرقمي:

 1- دولة خليجية
 2- وحل

 3- مرض يصيب الع
 4- ذكر الدجاج
 5- بيت جبلي

 6- من انواع الفواكه
 7- فكر

 8- وحـــــــــدة قـــــــــيـــــــــاس
كهربائي
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رتـكزات األساسـية في عـملـية أنـتاج النـشرة االخـباريـة فهو صـور االخبـاري من ا يعـد ا
كـتوب ونـاجت هات ـوافقـة للـسرد االدبي ا ـتمثـلة بـاللـقطات ا صاحب الـسرد الـصوري ا
ونـتاج أنتـاج التـقرير أو اخلـبر الذي سـيعرض عـلى شاشة العـمليـت الـصحفـيت بـعد ا
ـصـور تـصـويــر لـقـطـات عـالـيــة اجلـودة والـدقـة ويـحـيط الـتـلـفــاز .حـيث تـقع عـلى عــاتق ا
ـصور بكل أو أغلب تفـاصيله باستخـدام كاميرته التي يـجب ان يكون متمكن وضوع ا با
ـصـور قد مـنهـا فـهي أداته ورأس مـاله  حـيث أن اسـتخـدامه األمـثل واالدق لـهـا يكـون ا

حقق االحتراف في عمله بغض النظر عن القناة التي يعمل فيها .
ـصور أعـمال وأشـغال كـثيرة في نصـرمة أضـيفت عـلى عاتق ا وخالل الـعشـر سنـوات ا
مقدمتهـا ان يكون على معرفة بـكيفية مونتاج الـتقرير اخلبري وهذه الـتقنية أصبحت جزء
ونتاج تعـطيه أفضلية صور بـبرامج ا صوراحلديث حـيث أن معرفة ا مهم من تكنـيكات ا

في عمله .
وفي ظل الــصـراع احملــتـدم بــ الـقــنـوات الــفـضــائـيــة وكــذلك صـراع هــذه الـقــنـوات مع
ـتلـكون تـقـنيـة نشـر احلدث بـسرعـة عالـية عـلى مواقع النـاشطـ أو عمـوم النـاس الذين 
ـادة اخلبـريـة أو اخلـبر التـواصل االجـتـماعـي التي أصـبـحت جـزء رئـيسي مـشـارك في ا
ـصور اخلـبري وهـو القـدرة على نـتج لـلنـشرة   أضـيف تكـنـيك تقـني  أخر الى عـمل ا ا
باشـر من موقع احلدث  حيث أضـيفت هذه التقـنية بفضل الـتطور العلـمي الكبير البث ا
بـاشـر وذلك بتـصـغيـر حـجم هذه األجـهـزة من سيـارات تزن احلـاصل في أجهـزة الـبث ا
االطـنان الى أجـهزة اليتـعدى وزنـها بضع كـيلـو غرامات تـصل أحيـانا الى أقل من خمس
هم في حـجم جهاز البث نـتيجة لـلقفزات حيث أن هذا االخـتزال الكـبير وا كليوغـرامات  
الصناعـية والثورة التقـنية في علوم االتصـال والتواصل  وكذلك توفر تـقنية االنترنيت في
ســاعـد عــلى الــدخــول في كل األمــاكن والــوصــول الى كل االحــداث بــيــسـر كل مــكــان  
وسـهــولـة عــالـيــتـ وهــذه أهم صـفــتـ فـي نـقل احلــدث من مـوقع حــدوثه مــبـاشـرة دون

صعوبات عالية.
و هـذا االخـتـزال سـاعـده الـقـنوات فـي تقـلـيل تـوظـيف الـعـامـلـ وبـالنـتـيـجـة تـقـلـيل أبواب
ـيــة أو احملـلـيـة فـكل الـقـنـوات ـالـي وهـذا الـشـغل الـشـاغل لــكل الـقـنـوات الـعـا الـصـرف ا

الية. صروفات ا ينحصر أهتمامها في التوفيرفي ا
ـصور أخـذت الكـثـير من جـرف ومسـاحة ولـكن هـذه التـقنـيـات التي أضـيفت لـتـكنـيكـات ا
مكن في .حيث ان من ا صوراالسـاسية وهي الصورة وشكلـها وجمالها وكفـائتها عمل ا
ـصـور في بث مـباشـر حلـدث مـعـ يحـصل خـلل فـني في جـهاز حلـظـة مـا وأثـناء عـمل ا
ـوضـوع مـا وفي االغـلب فـهـذه الـبث أو حـتى جـهـاز احلـاسـوب احملـمــول لـعـمل مـونـتـاج 
احلـوادث أو األعــطـال حتـصل بـشـكل مـفـاجئ ودون سـابق أنـذار مـنـهـا في أغـلب أوقـات
ــمــكن ان حتــصل حــتى مع الــتــقــني اخملــتص في هــاتـ الــعـمـل  وهـذه األعــطــال من ا
شـاكل التـقنـية وذلك  لـتعـامله مع ـصوريـتاخـر في حل هـذه ا الـتقـنـيتـ وبالـنتـيجـة فان ا

أكثر من تقنية في ان واحد
ـصـور غـيـر عمـله األصـلـي كمـصـور أنـعـكس عـلى اسم ان أضـافـة تـقـنـيـات أخـرى الى ا
صور بـالدرجة األساس وحتول من مصـور بكل ما تفرضه هذه الـصفة من مهمات الى ا
ــصـور له مــهـامه ــعـلــوم ان لـكل صــفـة عــمل مــهـمــات لـلــمـوصــوف بـهــا فـا تـقــني ومن ا
وتـقـني البث له وانـشـغـاالته و أفـكاره من نـاحـيـة مـا يقـوم به من عـمل تـصـويري صـحـفي
انـشغاالته وتـكنـيكاته اخلـاصة به تـمكنه مـن اإلحاطة بـكل تفـاصيل عمـله التي تـكمل عمل

صور وتـصب في مصلـحة العـمل لتحـقيق التـكامل في عمـلية البث ا
ولـكن وكـمـا قلـنـا ان الـقنـوات حتـاول أن تـقلل ـونـتاج بـاشـر أو ا ا
ـالي مـتـنـاسـيـة ان هـذه الـتـقـلـيل او الـتـقـنـ في أبـواب صـرفـهـا ا
ـعنـي الصـرف يـنعـكس سلـبا عـلـيهـا لعـدم توظـيف األشـخاص ا
ـنافسة الذين يكـونون سبب في قـوة القنـاة ب القـنوات األخرى ا

شاهده لهذه القناة. وبالنتيجة تقل نسبة ا

ية غنية العا { مدريد  –وكاالت - أصدرت ا
شاركة مغني الراب أوزونا اول اغنية شاكيرا 
لها بعد انفصالها عن حبيبها جنم كرة القدم
جيرارد بيكيه وهي بعنوان(مونوتونايا) وجتسد
ها ومعاناتها وحزنها شاكيرا في الفيديو كليب أ
شاهد احلساسة بشكل صادم ضم العديد من ا
فبدأت الغناء وهي تبكي وثم رأينا قلبها ينزف
على االرض.في بداية االغنية تلتقي شاكيرا

حبيبها في احد مراكز التسوق حيث يقوم بإطالق
قذيفة باجتاه قلبها ونراها وهي على االرض

محاولة استرجاع قلبها.االغنية باللغة االسبانية
وتقول بدايتها: "لم يكن خطأك لم يكن خطئي.
كان خطأ الرتابة لم أقل أي شيء ولكن كان

اً. كنت أعرف أن هذا سيحدث". مؤ
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بــــــــــــــــؤر
الـتــكــوين
احلــــــــيــــــــة
الــــقـــــابـــــلــــة
لـــــلــــــتـــــحـــــول
اخلـــــــــــــلـــــــــــــقـي
السـوي.لـقـد تـمكن
شـــرشـــال مـن خـــلق
الـتــجـربـة وأن يــنـسج
بـــفــــكـــره ومــــخـــيــــلـــته
اجلـامــحــة عــرضــا قـادرا
على استنطاق كل تفاصيل

ـسخ البشري وتضاريس ارحتاالت ا
ـتـبـايــنـة واحلـائـرة واالجـتـمـاعـي ا
تـأرجحة وذلك من ضطـربة وا وا
خالل اسـتـثـمـاره لـكـافـة تـقـنـيـات
الـلـعـبــة الـغـروتـسـكــيـة كـالـدمى
ـــزيـــفــة ـــشــوهـــة واألقـــنـــعــة ا ا
واألجـسـاد الـفــوالذيـة والـصـحف
اجلداريـة الـوهـميـة وأقـنـة اخللق
ـــدجن والـــســـاعـــة الالزمـــنـــيــة ا
لتصبح جميعها وتتكثف في رحلة
خـــارج الـــزمـن وخـــارج الـــســـيـــاق

البشري واإلنساني.
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بعد عام 2003 عاد كثيـر من العراقي من خارج العراق نتيجة هروبهم
منه أبان حكم نـظام صدام و ظهـرت قضية الـتفرقة بـ عراقيي الداخل
و عـراقيي اخلـارج سواء عـلى مـستـوى العـمل احلـزبي او السـياسي او
عـلى مـسـتوى الـواقع االجـتـماعـي و االقتـصـادي  وكنـت اعتـقـد ان هذا
الـتـمـايـز الـطبـقي مـقـتـصـر عـلى حـاالت العـمل الـسـيـاسي واالقـتـصادي
بسبب انخراط اكثر عراقيي اخلارج بتنظيمات سياسية وبالتالي تأهلهم
لشغل مواقع مـتقدمـة على عكس عراقـيي الداخل الذين يكـونوا جديدين
ـواقع  اال انـني عـلى الـعـمل الـسـيـاسي وبـالـتـالي يـكـونوا فـي مؤخـرة ا
شــهـدت حــالـة من هــذا الـتــمـايــز حـتى عــلى مـســتـوى الــزواجـات داخل
احملاكم فمـثال حينما نشهد اجراءات عقد زواج عراقي من ابناء الداخل
يريد ان يقـترن بعراقـية مقيـمة في خارج العـراق كأن تكون في اوربا او
ـهرها للحد الذي بالغة  تقـدمة جند ا اخلليج او بعض الدول الـعربية ا
اليـ عـلى خالف الـعراقـيـة الـتي تـعيـش في الداخل يصل الـى مئـات ا
الـتي ال يـزيد مـهـرهـا عـلى العـشـرين مـلـيون فـي اكثـر احلـاالت وهـذا ما
شهـدته قـبل ايـام في احدى احملـاكم اذ وصل مـهـر الزوجـة مـائة مـلـيون
ديـنـار عراقـي لـكـون الـزوجـة العـراقـيـة مـن عـراقيـات اخلـارج و اقـتـرنت
بـزوج من عراقـيي الداخل وهـذا من اعجب الـعجـائب ان يتـفوق عـراقيي
اخلـــارج عـــلى عــــراقـــيي الـــداخـل حـــتى فـي هـــذا اجلـــانب 
ـكـلف مـحـمد نـستـبـشـر خـيـرا بـالـسيـد رئـيس الـوزراء ا
الـســوداني فــهــو اول رئــيس وزراء عــراقي بــعــد عـام
2003 من عراقيي الداخل عسى ان تتغير على يديه

مفارقات التمايز ب عراقيي اخلارج والداخل !
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احلـرب في الـعـراق مازالت قـائـمة. يـلـعلـع فيه صـوت الـرصاص ويـكـثر
ضـحايـا القـضـية ويـنتـشر غـبـار األحزان ويُـهدّم فـيه بـهجـة البـشر في
العيش وينـشط اليأس في الـنفوس. حرب تـلد حروبا أخـرى وأزمة تلد
كان والعقل وينتج أزمات أخرى. بلـد والّد التناقضات; يصنع عبقرية ا

كبات السياسية. قابل تفاهات البشر من احلواسم في مالجئ ا با
وحـيـثمـا يكـون الـفرهـود تـكون الـواقعـة أشـد إيالما عـلى من يـعيش في
ـشـاعـر دوامـتـهــا; يـنـقـطع الـتـنـفس وتـزداد جـلــطـات الـوطـنـيـة وتـقـتل ا
واألخالق والقوان وتـنتحر القيم البشرية ويقتلع روح اإلنسان ويولد
جـيل متـوحش يـسعـى للـقـتل واليـاس وتـنتـعش الـروح التـدمـيريـة لـلذات

البشرية.
عادة ما ينتـشر في بالد الفرهود الفقر واجلهل وسـيادة القيم التقليدية
وتُهـيّـمن الـعـشيـرة والـقـبـيلـة واحلـزب وتـزداد الـرذيلـة وجـيف الـبـشر
حيث تـمـوت الـتنـمـيـة وتـقوى الـشـبـكات احلـاكـمـة وأداة القـوة والـقـهر
حـيث الـفـسـاد مــوجـودا عـنـد بـيـئـة احملــسـوبـيـة والـزبـونــيـة الـسـيـاسـيـة

والرشوة واالبتزاز. والفساد من اآلخر هو مرض معدي وقاتل. 
في الـعراق أصبح الفـساد ثقافة مـتأصلة وقـانوناً طبيـعياً منـظماً ألليات
احلكم واستمراه حيث توسعت خريطته األفقية والعمودية. صرنا اليوم
عـامالت اإلداريـة لقـاء رشوة وظف الـفـاسد الـذي ينـجـز ا نتـحدث عـن ا
وعينه على اللص الكبير ونتحدث أيضا عن فساد عمودي يقوم به كبار
ـســؤولـ الـذين يـصــنـعـون قـوانـ الـتــحـايل عـلى الـنــظـام الـقـضـائي ا
ويـبـتـكـرون الـعـقـود الـوهـمـيـة عـلى الـورق مع شـركـات الـعـائـلـة واألقارب

ليشيات والدولة العميقة. افيات سالح ا دعومة  ا
ـشاريع صار الـعراقـي يحـلم بانه سـيـعيش في دبـي وسويـسرا لـكـثرة ا
التـي يسمع عـنهـا لكـنه يسـتيـقظ فجـأة على وهم األحالم; مـازال يعيش
زابل وبيـته يلفه الظالم الدامس دون أن في نار العـيش مع األنقاض وا

يجد الدولة بقربه!
بـلد خربـان وفرهود; خـربان ألنه لم يعـد بلداً تـسمع فيه صـوت القانون
عالـيـاً وال تُـحـتـرم قـراراته وقـوانـيـنه وال سـيـادته مـصـانـة بـالفـاعل وال
صـاحلـاً للـعـيش والتـبـاهي. لم يعـد سـوى اسمـاً في خـرائط اجلـغرافـية
ومـنـكـوب بـوصف الـتـقـاريـر الـدولـيـة; األسـوأ مـعـيـشـة واألكـثـر فـساداً

واألخطر مكاناُ واآلخر في ترتيب األوطان.
ــلــيـارات من يــنــام الـشــعب ســعــيــداً ومـســروراً وهــو يــسـمـع بـدخــول ا
الدوالرات إلى خزائن دولـته بسبب فائض النفط وارتفـاعه لكنه يستيقظ
ليـسمع خـبـراً عاجالً بـأن أمواله "شـفـطت" من اللـصـوص اجملهـولة. بـلد
يغـرق بـالـنـفط ومـواطـنـيه يـغـرقـون بـالـفـقـر. مـعـادالت ال يـسـتـطـيع خـبـير
الـرياضـيات أن يعـمل لهـا جداول الـضرب والقـسمـة وال اإلحصائي أن

يرسم جداولها البيانية ويحلل نتائجها.
بـلد فـرهـود ضـيع "الـصـايـة والـصرمـايـة". وصـار يـجـلس عـلى احلـديد
الصـدأ وحتت وصاية اللصوص وحواسم الفرهود;  350 مليار دوالر
أمـــوال مــهـــربـــة إلى اخلــارج  300 مــلـــيــار دوالر أمـــوال مــهــدورة أو
. و 80 مـليـار أنـفقت مـختـلـسة و 150 ملـيار دوالر رواتـب الفـضائـي
بالـغ وغيرهـا اخملفـيّة تـبني دوالً كـاملـة وليست على الـكهـرباء. وهـذه ا
مدناً كبيـرة; تبنى عشرات األبراج مثل برج خليفة وتنشأ مئات مصانع
ــطـارات وتُــصـدر لـلــعـالم فـوائض ـوانئ وا الـســيـارات والـطــائـرات وا
اء ويـكـون العـراقي اسـعـد إنسـان في هـذا الكـون مـعيـشة الـكـهربـاء وا

وسكناً ورفاهية. 
أحالم مـن باب االفـتـراض لـيس إال. ومـا الـضـيـر أن نـحـلم فـهـذا احللم
كن أن يـتحـقق إذا كانت لـدينـا عقـول مبـتكـرة وأيادي نـظيـفة ونـزيهة.
لكـنها صـعبـة عندمـا يكون حـكامـنا من فصـيل البـغال واحلمـير وأرباب
الشفط واللـفط والصمغ والنـفخ. فال نتوقع منـهم أن يؤسسوا لـنا حكما
ـوزاييك وان ّـوا الـوطن بـجـدران ا رشـيـداً وعـدالة اجـتـمـاعـيـة وأن ير
يـشعـلـوا لـنا أنـوار الـطـاقـة والعـلم. فـهـؤالء الـقوم جـاءوا لـلـخراب وزرع

ستنقعات. اجلهالة وتوسيع القبور ومزابل اجليف وا
ال تـخـدعـكم سـرقـة عدّة مـلـيـارات من دوائـر الـضـرائب واجلـمـارك فهي
وظف صغير فتح للكبار أبواب الرزق احلرام لهم ولعوائلهم "بخشيش" 
ا يجـري فهي مجرد رسائل تهـديد وتصفية وشركاتهم. ال تـنخدعوا 
حـسابات بـ عصابات أل كـابوني العـراقية. أطمـئنوا فـالكل ال يجرأ أن
ليارات ومعه ملفات يفضح زميـله السارق ألن الكل ينام على وسائد ا

فساد األخوة األعداء. و“إياك أعني واسمعي ياجارة " .
عشنا دهـرا من السن ولم نسمع أحدا من القادة وكبار الساسة وراء
واطن فقراء; صـبي يبلغ من العمر القضبـان. سمعنا فقط عن حـاالت 
ـدة عـام بـتـهـمـة سـرقـة أربع عـلب من  8سـنـوات يـحـكم عـلـيه بـالـسـجن 
نـاديل الورقـية. بيـنما يُـبرأ الكـبار من الـفساد بـسبب صغـر سنهم أو ا
ألنـهم لـيـسـوا من أربـاب السـوابق. قـصـة ضـحك عـلـيـهـا اجلـاحظ ومات

! قهراً
ـتناقضة; سـتجد على الئـحة بلد الـغرائب والفرهـود الكثيـر من الصور ا
الية مجلس النـواب ينهي تكليف إحسان عبـد اجلبار من منصب وزير ا
بالـوكالـة ألنه كشف لـلقـضاء مـلفا لـلفـساد بـسرقة  2.5مـليار دوالر من
أمـوال الـضريـبـة في مـصـرف الـرافـدين. وهي صـورة معـكـوسـة تـذكـرنا
ـثل الـشـعـبي "حـامـيـهـا حـرامـيـهـا". كمـا تـعـكس آلـيـة خـريـطـة حـمـاية با
ــســروقـة وســراقـهــا. غــرائب الــزمن ; تـصــويت ضــد كـاشف األمـوال ا

الفساد وبراءة الفاسد! 
ال أحـد ينـكر إن الفـساد يـنهش بـوزارات ومؤسسـات الدولـة وان جميع
ـئـة من الـعـقـود تـتـضـخم بـالـسـرقـات الـكـبـيـرة والـرشـاوي وأن  90 بـا
أمـوال الدولة تُهـرب للخـارج أو يتم غسـيلهـا بطرق غـير مشـروعة. فساد
ينتـشر كـالسـرطان بغـياب الـنزاهة والـشفـافيـة في العطـاءات احلكـومية
ومـحــسـوبــيــة ومـحــابـاة فـي الـتــعـيــنــات احلـكــومـيــة لــلـعــوائل واألقـارب
واألصـدقاء ونـهب مـنظم لـلـمال الـعـام حتت مسـميـات مـختـلـفة وابـتزاز
كشوف لالستفادة من األموال العامة بطرق غير قانونية كابتزاز على ا

ناصب        .  االجتار با
غبي من يـعتـقـد إن هذا الـطوفـان من الـفسـاد يأتي جـاهالُ بـاألبجـديات
ـر مــسـرعـاً عــلى األوطـان ولـيـس له أجـنـدة ســيـاسـيــة فـهـو عــمـلـيـة و
مُـمـنـهـجـه لـنـشـر اخلـراب. فــالـفـسـاد أقـوى وأعـمـق تـأثـيـرا من احلـروب
العسكـرية في تفتـيت اجملتمع وخراب الـنفوس. وفايـروس الفساد دخل
ـر فأنـشـأ مـدرسـة كبـيـرة لـتـخريج الـسـيـاسـي الـعـراق مع حـقيـبـة بـر
الــفــاسـديـن في عـلــوم الــفـســاد واخملــدرات وغــسـيل األمــوال والــدعـارة
والـرشى واحملسوبـية; خطـة جهنـمية لـقتل العـراق وجعله جـثة هامدة ال

يقوى على التنفس والنهوض والتغيير!
ـفـسـدين ولكن دعـنـا أيضـاً نـعرف دعـنـا نتـحـدث عن كشف الـفـساد وا
سر اخملتبر الدولي الذي صنع هذا الوباء اجلرثومي القاتل. دعنا نحدّد
ـعنى وال يُعـرف على أي ارض مات. سـتتر الـذي يُفهَّم من ا الـضميـر ا

كان! فجهالة الزمن اشد من جهالة ا
لن تـسـمـعــوا جـديـداً في قـادم األيـام ألن “الـركـعــة صـغـيـرة ...والـشك
كــبــيـر" واإلبــرة غــيـر قــادرة عــلى حـفــر الــبـئــر. ســنـودع "خــوجــة عـلي"
بـالـفـضــائح والـنـكــات وسـنـسـتــقـبل "مال عـلي" بــالـهـتـاف
شـتـركة ـة ا والـنـفـاق. لن نسـمع سـوى النـغـمـة القـد
"نــحن خــدّام الـشــعب"; شــعـار جــربــنـاه يــقـول لك:
ـــلـــيـــارات جلـــيـــوب اخلُـــدّام ســـتـــذهب فـــوائض ا

وسيذهب الشعب اخملدوم إلى مقبرة السالم! 
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yaaas@hotmail.com ـــكن أن تــدرس وتـــعــلـق في عــلم

نطق فقال : ا
 أيـهـا الـشـيخ : كـنـت أعـتـقـد بـأنـنا
نـتعـلم منك الـدين واحلكـمة قبل أن
تــعــتــرض عــلى هــذا الــقـرار ولــكن
دعـــنـي أوضح لك بـــعـض األمــور :
فـأنا مدير مـدرسة  والطالب أمانة
فـي عـنـقي  ومن واجـبي اإلشـراف
عـلى تـعـلـيـمـهم وحتـقـيق جنـاحهم
تاحة  بـاستخدام كافـة الوسائل ا
فـأنـا مضـطر التـخاذ هـذا اإلجراء 
والــله تـعـالى يــقـول : ( من اضـطـر
غـير باغ وال عـاد فال إثم عليه ) ....
الـبـقرة 173. ثـم إني سلـكت سـلوك
الــنــبي نــفــسـه حـ اشــتــرط عــلى
شركـ في بدر أسـرى قريش مـن ا
دينة أن يـعلموا عشـرة من أطفال ا
الــقــراءة والــكــتــابـة مــقــابل إطالق
سـراحهم . فـهل تـعتقـد أنهـم كانوا
يـعلمونهم الفلسفة أم قراءة القرآن
? ولــنـفــرض بــأنــهم كــانـوا الــكــر
اليــعـلـمــوهم الـقــرآن  ألم تـقـرأ في
الـتـاريخ والـسيـرة الـنـبويـة رسـالة
الـنـبي إلـى هرقـل ? الزلت أحـفـظـها

فاسمعها جيدا : 
من محمد عبد الله ورسوله 

إلى هرقل عظيم الروم 
أمــــا بــــعــــد. سالم عــــلى من اتــــبع
الــهــدى  إســلـم تــســلم يــؤتك الــله
أجـرك مرت فإن تـوليت فعليك إثم

الــوزيـر عــبــارة عن قـاعــة كـبــيـرة 
حتـوي عـشـرات الـكراسي واألرائك
ـــراجـــعـــ وتــــغص بـــعـــشــــرات ا
يــــنــــتــــظــــرون دورهم  من ضــــمن
ــراجــعـ بــعض عــلـمــاء الـدين  ا
الذين تعاقدوا مع الوزارة لتدريس

القرآن.
وعــنـدمــا عـلم احلــاضـرون بــقـصـة
الـتكر  وبأن معـلم القرآن يهودي
استغرب البعض  وتعجب آخرون
 واعـتـرض أحـد رجـال الـدين عـلى
األسـتاذ شاكر قـائال :  كيف تسمح
ـعلم يهودي بتدريس القرآن  ? ألم
تقرأ قوله تعالى : ( إنه لقرآن كر
ـــسه إال فـي كـــتــــاب مـــكــــنــــون ال
ـطهـرون ) ? .... لقـد أتيت أمرا لم ا

يات به أحد قبلك .
فـخـيم عـلى الـقـاعـة صـمت رهـيب 
وظـن اجلـمــيع بــأن رجل الــدين قـد
ـــديــــر فـي مـــوقـف حـــرج  وضـع ا

اليحسد عليه. 
عنى كـان األستـاذ شاكر مـثقفـا  
أنـه كان واعـيـا لـكل مـايـقـوم به من
أفــعـال وفـيـمـا يــتـخـذ من قـرارات 
ويـــحــسب حــســابـه لــكل خــطــوة 
ــــا كــــان يـــتــــوقـع  مـــثـل هـــذا ور
ـتاز اإلعـتـراض . إضافـة إلى أنه 
بــحـدة الـذكـاء وسـرعــة الـبـديـهـيـة.
فـنهض من مـكانه وكسـر الصمت 
وألــقـى عــلى احلــاضــرين كــلــمــات

دارس ـئـة.قـلـيل جـدا من ا مـئـة بـا
الــــتـي حتـــقـق هــــذه الــــنــــســــبـــة 
ـعـلم الـتـكـر من فـاســتـحق هـذا ا
ــــعـــــارف  وعــــلــــيه قــــبـل وزيــــر ا
ـــديــــر بـــتـــاريخ احلــــضـــور ( مع ا
مـــحــدد).وقــد حــضـــر اإلثــنــان  في

قرر . الوقت ا
كــــان ديــــوان الــــوزارة أو مــــكــــتب

بــتـغــطـيــة احلـصص الــتي تــركـهـا
ــعـلم  وســارت األمـور عــلى هـذا ا
ــعــلم الــيــهــودي الــنـــحــو. أبــدى ا
نزاهة وإخالصا في أداء الواجب 
ـهــنـيـة عـالـيـة وجـهـدا إضـافـيـا و
ـتـازة في ـتـلـك خـبـرة  ولــكـونه 
فاجأة في الـلغة العربية  وكانت ا
الـنــتـائج  لـقـد حـقق نـسـبـة جنـاح
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خـالل عملي الـصحفي تـعرفت على
رحوم صـحفي كبار ومن بينهم ا
شــــاكـــر عــــلي الـــتــــكـــريــــتي. كـــان
شـخـصيـة رائعـة.اليـوم عثـرت على
مـقــال عـنه كـتـبه عـمـاد عـبـدالـكـر
عــيــسى يـســتــحق ان يـطــلع عــلـيه
االصدقاء ومحبي مهنة الصحافة:
في مـــنــتــصف أربــعــيــنــات الــقــرن
ــاضـي كــان  الــصــحــفي الــراحل ا
ـدرسة  ابتدائية شـاكر علي مديرا 
دارس فـي مدينـة العمـارة  كانت ا
عـلم بـصورة عامـة  تعاني قـلة ا
ـديـر  وكـان أكـثـر مـا يـشـغل بـال ا
ـنـتـهـيـ  هــو مـصـيـر الـصـفــ ا
ـديـرية وبـعـد عدة مـراجـعات إلى ا
والــــوزارة تـــأكـــد مـن عـــدم وجـــود
علم واحد درسـة  إمـكانيـة لرفد ا
. كــــان األمـــر يـــقض مــــضـــجـــعه 
ويـقـلق تفـكـيره  لـعـدم وجود مـعلم
مـخـتص في تدريس الـقرآن الـكر
والــــعــــلــــوم اإلسالمــــيــــة لـــصــــفي
الـسادس   واأليام تـتوالى والزمن
يـسـيـر وال يـتـوقف   فـحـسـم األمر
بــنـــفــسه واتــخـــذ قــرارا جــريــئــا 
ـعــلـمـ ( وغــريـبــا  فـكـلف أحــد ا
ن يـتـمـيـزون  بـخـبرة الـيـهـود )  
عـالـية في الـلـغة الـعـربيـة بـتدريس
ـنـتهـيـ  فـقبل الـقـرآن لـلصـفـ ا
ــديــر بـــنــفــسه الـــتــكــلــيـف وقــام ا

األريـسـيـ .  ثـم ضـمـنـهـا اآلية : (
قل يـاأهل الكـتاب تعـالوا إلى كـلمة
سـواء بـيـنـنـا وبـيـنـكم أال نـعـبـد إال
الـله وال نـشـرك به شـيئـا وال يـتـخذ
بَـعضُـنَا بعـضا أربـابا من دون الله
فــإن تـولـوا فــقـولـوا اشــهـدوا بـأنـا

مسلمون) .... آل عمران 64.
فــهـل تــطــهــر هــرقـل قــبل أن يــقــرأ
الــرسـالــة ? وهل نــكـذب الــشـاهـد ?
ونـكـذب مـاتراه عـيـوننـا ? أم نـكذب
الـــقـــرآن ? ال هـــذا وال ذاك ألن الـــله
اليــقــول إال حــقــا . ألـسـت تـرى من
طهرين سه غير ا هـذا أن القرآن 
ـــا الـــكــافـــرون أيـــضــا ? فـــقــد ور
اخـتلف العلمـاء في تأويل الضمير
الـــوارد في اآليــة  واخــتـــلــفــوا في
تـأويل اآليـة نـفـسـهـا   فـقـسم يرى
الئكة حصرا  ولو ـطهرون هم ا ا
أراد الــــله بــــذلك اإلنــــســـان لــــقـــال

تطهرون .  ا
وبـدأ بــتـصـعـيـد الـنـبـرة فـأضـاف :
ولـــكــونك رجـل دين تــعـــلم الــنــاس
هـنة ارسـة ا عـلـيك التـميـيز بـ 
وبـ اإلنـتمـاء إلى دين أو عقـيدة .
فـــــإذا أردت احلج إلـى بــــيـت الــــله
بـالـطـائـرة وكـنت تـريـد اإلطـمـئـنـان
عـلى سالمتك  فـستسـأل عن كفاءة
الــــطـــيـــار ولـــيـس عن ديـــنه  وإذا
مـــرضت  ســتـــبــحث عن الـــطــبــيب
اخملــــتص ولــــيس عن عــــقــــيـــدته 

وكـذلك التعليم فإنه مهنة التختلف
ــهن .ولـــو كـــان أحــد عـن بــقـــيـــة ا
أبنائك تلميذا في الفصل لشكرتني
عـــــلـى هــــذا اإلجـــــراء بـــــدال من أن
تـــعــتــرض . فــعـــلى رجل الــدين أن
يـتـعـلم شـيئـا عن الـتـأويل  قـواعد
الــلــغــة  ومـنــطق الــفــكــر ثم يــبـدأ

بتعليم اآلخرين ..... 
وتــــركه وسط ذهــــول احلـــاضـــرين
وإعـــجــابـــهم من قـــوة الــرد وشــدة

اجلواب .
ـنـطق  وهو هـذا مـانـسـمـيه قـوة ا
من فـعـل الـثـقـافـة  الـذكـاء  سـرعة
الـبديـهية  والـفصاحـة مجتـمعة ال
ــكن الـفــصل بــيـنــهـا . فــقـد جتـد
تلك معلومات مفكرا أو فيلسوفا 
أكــثــر من غــيـره ولــكــنه يـفــشل في
ــنـــاظــرة  لـــذلك فــإن احلـــوار أو ا
الـــســبـب الــرئـــيس في كل مـــنــطق
ضــعـــيف هــو الــتــســرع في إطالق
اآلراء أوال ثم تليه بقية األسباب . 
بـــاتت هـــذه الــقـــصـــة مــثـــار جــدل
ونــــقــــاش  عــــلى مــــدى عــــشـــرات
الــســـنــ  وخــاصــة في مــجــالس
ـتمـيـزة بـاحلوار الـفـكري الـشـرب ا
في اخلـمـسيـنات والـستـينـات  ب
ــثــقـــفــ وكــنــا نــســمع من هــنــا ا
ــفـكــر الــراحل عـلي وهــنــاك  بـأن ا
الــوردي كــان يــؤيــد قــرار األســتـاذ

شاكرعلي التكريتي.
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ية أجنلينا جولي { لوس اجنلوس  –وكاالت - تخوض النجمة العا
دور مغنية االوبرا اليونانية االمريكية ماريا كالس في فيلم اخملرج
بابلو الرين القادم "ماريا".ويحكي الفيلم قصة حياة
أساوية في استعادة كالس الصاخبة واجلميلة وا
أليامها االخيرة في باريس في السبعينيات من
اضي.مؤلف الفيلم هو ستيفن نايت القرن ا
الذي كتب فيلم سبنسر الذي قامت ببطولته
مثلة كريست ستيوارت بدور األميرة ا
ديانا. وقالت جولي انها ستبذل كل ما
وان هذا واجهة التحدي بوسعها 
الفيلم حلم بالنسبة اليها بينما عبر
اخملرج عن سعادته لتجسيد جولي
ثلة شجاعة هذا الدور ألنها 
للغاية وتتمتع بروح فضولية.
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ــــوصل مــــجــــمــــوعــــة وصــــلـت الى ا
سـيـاحيـة من الـرحالـة الـروس الذين
يـقـومون بـجولـة حول الـعالم دعـماً
لــلــسالم  مـتــنــقـلــ بـســيــارتـهم
اخلـاصة من روسيا نحو العالم
مـنـذ عـامـ ونـصف  والـعراق
الـــــبـــــلـــــد رقم  64 خـالل هــــذه
ـديـنة رقم ـوصل ا الـسـنـت وا
 230 وقــام الــرحــالــة بــرفــقـة
ـتـحـف احلـضاري مـديـر ا
ــــــــــــوصــل زيـــــــــــد فـي ا
ســـعــدالـــله بــجـــولــة في
ـة وزيارة ـديـنـة الـقـد ا
مـؤسسة بيتنا و متحف

وصلي. التراث ا
{  (الصور من صفحة
بيتنا في فيسبوك)
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يـاً بـفضل الـتـسويق الـتـجاريـة عـا
الـــذكي وعالقـــتــهـــا الـــوثــيـــقــة مع
الـرياضة.توظّف ريد بول راهناً 13
ألـف شـــــخـص في  172دولــــــة مع
حـجم مـبيـعات يـبلغ  8مـليـار يورو
( 7.89مـليار دوالر) وتبيع ما يقرب
مـن  10مــــــــلــــــــيــــــــارات عــــــــبـــــــوة
.دخـــلت ريـــد بـــول عـــالم ســـنـــويــــاً
الـفـورموال واحـد باسـتحـواذها 60
ــــــئــــــة مـن فــــــريق ســــــاوبــــــر بــــــا
الــســويـســري قــبل انــفــصـالــهــمـا
. خلـالف حـول اخــتـيــار الـســائـقـ
بـعدها بثالث سـنوات اشترت ريد
ــتــعــثــر من بــول فــريق جــاغــوار ا
مـــالــكـه فــورد وأعـــادت تــطـــويــره.
ســرعـان مـا تـطـوّرت لــتـصـبح قـوة
رائــدة واصـبـحت األسـرع بـدءاً من
2009. تــــوّجـت بــــأول ألــــقــــابــــهـــا
ية لدى السـائق والصانع الـعا
ـاني سـيبـاستيـان فيـتل عام مع األ
 2010. امـتـلك ماتـيـشيـتس جـزيرة
الوكـاال الرائـعة في فـيجي والـعديد
مـن الــعـــقـــارات فـي الــنـــمـــســـا. لم
يـتزوّج أبـداً يرتدي اجلـينـز دائماً
شــعــره رمــادي ولم يــظــهــر في أي

مقابلة صحافية.

مــاتــيــشـــيــتس بــأنه "فــرد يــحــظى
بـاحترام كبير ومـحبوب للغاية في
عـــائــلـــة الــفـــورمــوال واحـــد".وقــال
اإليــطـالي "لـقــد كـان ريـاديــاً رائـعـاً
صــــاحـب رؤيـــة ورجـالً ســــاهم في
تـغيير رياضـتنا وأسّس عالمة ريد
ـعـروفة في جـميع بـول الـتجـارية ا

أنحاء العالم".
ووُلــد إرث مـاتـيــشـيــتس مـشـروب
الــطـاقـة ريـد بـول (الـثـور األحـمـر)
خـالل إحـــدى رحالته الـــتـــجـــاريـــة
ــانــيـة كــمــديـر تــســويق لــشــركـة أ
ـستحضرات التـجميل عندما قُدّم
لـه مـشـروب حــلـو شـائـع في آسـيـا
فـي حـــــانـــــة فــــــاخـــــرة فـي هـــــونغ
كــونغ.أغـرم به فــوراً وتـأثــر بـقـدرة
ـشروب الواضـحة على مـساعدته ا
فـي الـتـغـلب عـلـى اخـتالف تـوقـيت
الـسـفر.قـرّر الـدخول في شـراكة مع
ـــشـــروب رجـل األعـــمــال مـــطـــوّر ا
الــتـايـلـنــدي تـشـالــيـو يـوفــيـدهـيـا
فــــأسّس الـــرجـالن ريـــد بـــول عـــام
ـشـروب الذي يـتـخذ 1984. جـذب ا
مـن فـوشل أم سي الــنــمـســويـة في
جـــــبـــــال األلب مـــــقـــــراً له األذواق
الــــغـــربــــيـــة وتــــطـــوّرت الــــعالمـــة

ـــتــحـــدة الــكـــبــرى في الـــواليــات ا
تـكــسـاس "إنه أمـر مـحـزن لـلـغـايـة.
ــا رجـل عــظــيم فــريـــد من نــوعه 
حـقـقه وفـعله لـكـثيـر من الـناس في
جـمـيع انحـاء الـعالـم وعبـر الـكثـير
مـن الـريــاضــات". وأضـاف هــورنـر
لــــشــــبـــكــــة ســــكـــاي ســــبـــورت ان
ــكــنك مــاتـــيــشــيــتس "أثـــبت انه 
احــداث الــفــارق. لــقــد كــان داعــمــاً
شـغوفـاً ومؤسسـاً لكل مـا نقوم به.
رجـل رائع وفــرد مـلــهم".ووصف
الـرئـيس الـتـنـفيـذي لـبـطـولة
الـعـالـم لـلـفـورمـوال واحد
ســـــــتـــــــيـــــــفـــــــانـــــــو
دومـــيـــنـــيـــكـــالي

ريــــد بـــــول لــــلــــفـــــورمــــوال واحــــد
الـبـريـطـاني كـريـسـتـيـان هـونـر انه
مـن "حــــــــسـن احلـظ" أن يــــــــكـــــــون
مـــاتـــيـــشـــيـــتس قـــد عـــاش لـــيــرى
فـيرسـتابن يـتوّج بـلقبـه الثاني في
بـطولـة العـالم بعـد احرازه جـائزة
. الــيـابــان الـكـبــرى قـبل أســبـوعـ
ووصـف هورنـر مـاتـيـشـيـتس بـأنه
"الــعــمــود الــفــقــري لــكل مــا نــقـوم

بـه".تــابع هــورنــر
عــلى هــامش
جـــائـــزة

فــيـيــنـا) ,أ ف ب) - تــوفي مـؤسّس
شـركة ريد بـول النمـسوي ديتريش
مــاتـيـشـيـتـس الـذي جـعل مـشـروب
يـة وبـنى فريق الـطـاقـة ظاهـرة عـا
فــورمـوال واحـد أحـرز لـقب بـطـولـة
الـعـالم ضـمن أمـبراطـوريـة ريـاضة
كــــبــــرى الـــســــبت عن  78 عــــامـــاً
بـحـسب مـا أعـلنت شـركـته.وعـبّرت
ريــــد بـــول عن "حــــزنـــهــــا" لـــوفـــاة
ـــا ـــلــــيـــارديـــر و"امــــتـــنـــانــــهـــا  ا
اجنـزه".وبـحـسب وكـالة الـصـحـافة
الـنمسـوية توفي مـاتيشـيتس بعد
مـــعــانـــاته من مـــرض الــســـرطــان.
مــاتــيــشـيــتس وهــو رجل مــتــكـتّم
نـادراً ما يجري مقـابالت صحافية
قــام بـتـكــيـيف مـشــروب طـاقـة كـان
شــائـعـاً في آسـيـا لــيـحـقق جنـاحـاً
كـبيـراً في األسواق الغـربية.اخـتير
كـأغنى شخص في الـنمسا من قبل
مــجـلــة فـوربس عـام  2022 بــثـروة
مـــــقـــــدّرة بـ 27.4 مــــــلـــــيـــــار دوالر
أمــريـكي.واســتـثــمـر مــاتـيـشــيـتس
بـكـثـافـة في عالـم الريـاضـة العـطاء
عـالمــــتـه الـــــتــــجـــــاريـــــة شـــــهــــرة
ـيـة.باالضـافـة إلى انـخراطه في عـا
عـالم الفورموال واحـد حيث يتربع
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ـقـيم في دولــة االمـارات الـعـربـيـة ي الـعــراقي ا صـدر حـديــثـا لالكـاد
احـمـد خـميـس اجلنـابي اسـتـاذ اإلعالم الـتـطـبـيقـي في كلـيـات الـتـقـنـية
العلـيا كـليـة ابوظـبي للـطالـبات كـتاب بـعنـوان (علم الـنفس االجـتماعي
ـوظفي خط الدفـاع االول جلائحـة كوفيد والـصناعي  –الدعم الـنفسي 
هـني لـديهـم) والكـتاب سـتشـفـيات االمـارات وعالقـته بـالرضـا ا  19 
يجـسد الدراسة التي حصل من خاللها اجلنابي على درجة الدكتوراه
الثـانيـة في تـخصص عـلم النـفس االجتـمـاعي والصـناعي والـتي كانت
ـوظـفي خط الـدفـاع االول جلـائـحـة كـورونا بـعـنـوان ( الـدعم الـنـفـسي 
ـهـنـي لـديـهم ) وتـنـاولت ـسـتـشــفـيـات اإلمـارات و عالقـتـه بـالـرضـا ا
ـــيـــا . ـــوذج اإلمـــارات في ادارة االزمــــات واعـــتـــبـــارهـــا االولى عـــا
ـهـني وتـمـخـضت الـدراسـة عن الـوسـائل الـكـبـرى في حتـسـ االداء ا
ـيــة ومـا قـدمـته حــكـومـة اإلمـارات من ـعـايـيــر اإلنـسـانـيــة والـعـا وفق ا
ـية. ـعايـير الـعا خدمـات إنسـانيـة وطبـية ذات جـودة عالـيـة وفق اعلى ا
ـعـروفـ والـذي مـنحـته ـيـ واإلعالمـيـ ا ويـعـد اجلـنـابي من االكـاد

حكومة دبي اإلقامة الذهبية.
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االسـتعراضات البهلوانية اجلوية
الــسـقـوط احلــرّ بـبـدالت مــجـنّـحـة
ــرتــفـــعــات ركــوب الـــغــطس عـن ا
األمـواج وصـوالً إلى قـفـزة حرّة
تـــاريــخــيــة اخـــتــرق خاللــهــا
الــــنـــمـــســــوي فـــيـــلــــيـــكس
باومغارتنر جدار الصوت
عـــام  2012 بـــقـــفـــزه من
كـبـسـولـة مـربـوطـة الى
مــــنـــطـــاد فـي ســـمـــاء
نـيومكسـيكو من علو
.  38969.4 مـــــــتـــــــراً
وقـــال رئــيـس فــريق

ســائق فــريــقـه الــهـولــنــدي مــاكس
فـيرسـتابن على لـقب بطولـة العالم
فـي آخر سـنـتـ اشـتـرى ريـد بول
فــــريق كــــرة الــــقــــدم في مــــديــــنـــة
ســالـزبـورغ عـام  2005 ثـم اليـبـزيغ
ـانـيـة. وأحـرز النـاديـان األلـقاب األ
بـفـضل االستـثـمار الـكبـيـر للـعالمة
الـتجاريـة.كما ترعى الـشركة جنوم
ــيـ من بــيـنـهم العب ريــاضـة عـا

كرة القدم البرازيلي نيمار.
اسـتثمرت الـعالمة التجـارية أيضاً
فـي الريـاضات اخلـطـيرة فـشاركت
فـي رعـــــــــايــــــــــة أحـــــــــداث مــــــــــثل

{ لـــــــنـــــــدن-(أ ف ب) - أضـــــــافت
ـــقــطع "نـــتــفـــلــيـــكس" في أســـفل ا
ـــســــلـــســـلـــهـــا "ذي الـــتــــرويـــجي 
كــراون"الـذي يـتــنـاول حـيــاة مـلـكـة
بـريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية
وحـقق جنـاحاً جـماهـيـرياً واسـعاً
عـــبـــارة تـــوضح أنه عـــمل "روائي"
يـسـتـند عـلى وقـائع حـقـيقـيـة بـعد
انــتـــقــادات حــادة وجــهــتــهــا إلــيه
شــخــصـــيــات بــريــطــانــيــة.وبــاتت
اجلـمـلـة اآلتـيـة مـوجودة فـي أسفل
ــقـطع الـدعــائي لـلـمـســلـسل عـلى ا
"يــوتــيـــوب" ومــوقع "نــتــفــلــيــكس"
اإللــكـــتــروني: "يــروي هــذا الــعــمل
ــســتــنــد عــلى الــدرامـي الــروائي ا
ـــلــكــة وقـــائع حــقـــيــقـــيــة قـــصــة ا
إلـــيـــزابـــيث الـــثـــانـــيـــة واألحــداث
الــســيــاســيـة والــشــخــصــيـة الــتي

طبعت عهدها".
ـنــصـة تـمــتـنع حـتى اآلن وكــانت ا
ـطـالـبـات بـإضـافة عن اسـتـجـابـة ا
هـــذا الــتــنــبـــيه. لــكـن االنــتــقــادات
ـسـلـسـل تـصـاعدت ـوجـهـة إلى ا ا
ــــــوسم مـع اقــــــتــــــراب انـــــطـالق ا
اخلـــامس في  9تـــشـــرين الـــثـــاني
ــــقــــبـل.ووصف رئــــيـس الـــوزراء ا
الـبـريـطـاني السـابق جـون مـيـجور
ـسـلـسل بـأنه "بـرمـيل من الـهراء" ا
بـــــعـــــدمـــــا أفـــــادت وســـــائل إعالم
ــوسم اخلـامس بــريــطـانــيـة بــأن ا
لكة يُـظهِر تشـارلز محاوالً إزاحـة ا
في تــسـعــيـنــات الـقــرن الـعــشـرين
وضـــغـــوطه عـــلـى مــيـــجـــور لـــدفع

والدته إلى التنحي عن العرش.

ــســـلــسل ّـــا كــورين.ويـــصــوّر ا إ
ديـانا كـخطيـبة تعـاني من الوحدة
ثم كعروس شابة حزينة تعيش مع
زوج بــارد وغــيــر مــخــلـص كـان ال
يـزال يحنّ إلى حبّـه لكاميـال عندما
ـسـلسل كـان شـاباً.إال أن مـنـتجي ا
دابــوا عـلـى نـفي هــذه االتـهــامـات
ـسـلـسل "عُـرّف مــشـددين عـلى أن ا
دائـــمًــا عــلى أنه روائـي قــائم عــلى

أحداث تاريخية".

عـهـد تشـارلز ( 73عـامـاً) بعـد وفاة
والـدتـه إلـيـزابـيث الـثـانـيـة الـشـهـر
الــفــائت. وسـيــتم تــتـويــجه يـوم 6

ايارفي لندن.
ـــــوسم وســـــبـق أن وُجـــــهت إلـى ا
الـــرابع اتــهــامـــات بــالــتـــحــيــز في
تــنــاوله عالقــة تــشــارلــز واألمــيـرة
ــوسم إلى ديـــانــا. وتــطــرق هـــذا ا
انــضـمـام "لـيـدي دي" إلـى الـعـائـلـة
ـلكيـة البريـطانيـة وتؤدي دورها ا

ـسـلسل ـشاهـدين" أن ا كـبـيـر من ا
يـعبّـر عن احلقـيقة الـتاريـخية.وفي
صــحـيـفــة "ديـلي تــلـغـراف" وصف
مـؤلف السـيرة الـذاتيـة للـملـكة األم
ـسـلـسل بـأنه ويـلـيـام شـوكـروس ا
"بـــــغــــيـض" ومــــلـيء "بــــاألكـــــاذيب
وأنـــصــــاف احلـــقـــائق".ويُـــعـــرض
ـــوسـم اجلـــديـــد من "ذي كـــراون" ا
الــذي يُـعـتـبـر أحــد أكـبـر جنـاحـات
"نـتـفـلـيـكس" بـالـتـزامن مـع بـدايات

ـمثـلة جـودي دنش التي أدّت أمـا ا
ـسلسل ـلكـة فيكـتوريا في ا دور ا
فـانتـقدته هـي األخرى واصـفةً إياه
بـــأنه "ظــالـم بــقـــســوة" لـــلــعـــائــلــة
ـمــثـلــة احلـائـزة ــالـكــة.وأخـذت ا ا
لك جـائـزة أوسكـار والـقريـبـة من ا
تـشـارلز وقـريـنته عـلى "نـتفـلـيكس"
كـونهـا "شوشت اخلطـوط الفـاصلة
بــ الــدقــة الــتــاريــخــيــة واإلثــارة
الفجة" متخوفةً من أن يعتقد "عدد
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