
سـاءلة والـعدالـة) واستـطرد وا
بـالـقـول انه (سـتم اسـتـبـعـاد أي
مـرشح يؤشـر عـلـيه في سجالت
الــدوائــر الـــرقــابــيـــة واألمــنــيــة

ذكورة).  ا

اخلـــالـق الـــعـــزاوي حلــــقـــيـــبـــة
الـــتـــجـــارة وهـــيـــام الـــيـــاســري
حلــقــيــبــة االتــصــاالت وعــبــاس
الــعــلــيــاوي حلــقــيــبــة الــزراعــة
وصــبـاح مــهـدي كــر حلـقــيـبـة
الـشـبــاب والـريـاضـة) واضـافت
ـــــــفــــــاوضــــــات مـــــــا زالت ان (ا
وارد مسـتـمرة بـشـأن  حقـائب ا
ــائــيــة والــكــهــربــاء والــبــيــئـة ا
ـهـجرين). في وقت والـهجـرة وا
ـــــقـــــراطي اكـــــد احلـــــزب الــــد
الــكــردســتــانـي تــقــد ســبــعــة
مــرشـحــ حلـقـيــبـة الـبــيـئـة في
احلـــكـــومـــة اجلـــديـــدة. واوضح
عـضو احلـزب وفـاء محـمـد كر
في تصـريح امس انه ( تـقد
فــؤاد حــســ لــتـــولي حــقــيــبــة
اخلارجية وبنك ريكاني لشغل
حــــــقـــــيــــــبــــــة وزارة االعــــــمـــــار
واإلسـكـان)  وأضاف انـه (حتى
اآلن هناك مفاوضات على وزارة
الــبـــيــئـــة مع االحتــاد الـــوطــني
الـكـردسـتـاني الـذي يـطـالب بـهـا
ـقـراطي مـؤكـدا ان (الـد أيـضـاً)
وال قدم سبـعة مرشـح للـبيئة 
يــهــمــنــا األسم بــقــدر ان حتــسم
الوزارة لصاحلنـا).  على صعيد
مـــتـــصل  الـــتـــقى الـــســـوداني
ـــتـــحـــدة ســـفـــيـــرة الـــواليـــات ا
األمـريــكـيــة لــدى الـعــراق آلـيــنـا
رومـــانـــوســـكـي وقـــائـــد قـــوات
التحالف الدولي اجلـنرال ماثيو

رافق لهما.  مكفارلن والوفد ا
واشــار الــبــيــان الى ان (الــلــقـاء
بــــحـث اســـتــــمــــرار الــــتــــعـــاون
والـتـنسـيق األمـني بـ الـبـلدين
في مـــجـــال مـــحـــاربـــة اإلرهـــاب
ـشـورة والـتدريب ضـمن إطـار ا
ــا يـــحــفظ ســـيــادة الـــعــراق و
ويــســـاعـــد في تــنـــمــيـــة قــدرات
الـقـوات األمـنـيـة احملـلـيـة) واكد
الـــســـودانـي أن (احلــفـــاظ عـــلى
األمن هو الدعامة األساسية ألي
إصالح اقــتــصــادي وأعـرب عن
ـقبلة في تعزيز رغبة احلكومة ا
ــتــحـدة الــعالقــة مع الــواليـات ا
األمريكية باإلضافة الى التعاون
األمــــنـي لــــتـــــشــــمـل اجلــــوانب
االقتصـادية والثقـافية والعـلمية

وغيرها).
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رفــضه ابــدى مـــجــلس الــنــواب 
كـلف بتشكـيل احلكومة لدعوة ا
الى عقـد جلـسة الـيوم اخلـميس
لـــلــتـــصــويت عـــلى الـــكــابـــيــنــة
اجلــديــدة فــيــمـــا حــسم رئــيس
ان محمد احللبوسي موعد البر
اجللـسة مـؤكدا انـعقـادها الـيوم
اخلــمــيس  واطــلــعت (الــزمـان)
عـلـى وثـيـقـة حتـمـل تـوقـيع فـهـد
مدير مكتب نائب رئيس اجلاف 
ـان جـاء فـيــهـا (لم حتـصل الـبــر
ـان مــوافــقـة نــائب رئــيس الـبــر
عـــلى طـــلـــبــكم لـــعـــقــد جـــلـــســة
الـــتـــصــويـت عــلـى الــكـــابـــيـــنــة
الـوزاريـة  كـون كـتـابكـم تضـمن
مـخـالـفـة قـانـونـيـة ودسـتـورية)
واضـــافت ان (الــطـــلب يــجب ان
ـنـهـاج الوزاري يـسـبقـه تقـد ا
لــيــتـــولى اجملــلس احــالــته الى
جلنة خـاصة) واشارت الـوثيقة
الى ان (حتــــديـــد مـــوعــــد عـــقـــد
اجلــــلـــســــات من اخــــتــــصـــاص
ادة 11 ـان اسـتـنادا الـى ا الـبـر
ثــانــيــا من الــنــظــام الــداخــلي).

وتلـبية حـاجته في احملـنة التي
ر بها.

ونــال قـفـطــان قالدة االبـداع من
رئـــــيس مـــــجـــــمـــــوعـــــة االعالم
ــسـتــقل مـنــتـصف عـام 2017  ا
عن مــجـمل مـسـيـرته االبـداعـيـة

الـــتـي تـــوجـــهـــا انـــذاك بـــدوره
تـميـز في البـرنامج االنـساني ا
(فريق االمل) الذي عرضته قناة
(الشرقية). و تـقليده بالقالدة
بـحفل بـهي اقيـم في فنـدق بابل

ببغداد.

السابق عـلي عالوي التي جاءت
إثـر تداعـيـات فـضيـحـة فـساد في
عقد تـعويض شركـة أهليـة للنظم
وخــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــدفـع
بــحــسب مــراقــبـ اإللــكــتــروني

الـــذيـن اشـــاروا الى ان (نــــتـــائج
الـتـدقيـق توصـلت إلـى أن أياً من
هـــذه الـــشــركـــات الـــتي ســـحــبت
ـبالـغ ال تمـلك أمـانـات ضـريـبـية ا
ولــيس لــديــهــا تـوكــيل مـن طـرف
ثـالث لــسـحــبـهـا  وأن الــصـكـوك
احملررة غيـر مقـيدة في حـسابات
الهـيـئـة  وقد  صـرف مـبالـغـها
فــــور إيــــداعـــهــــا لـــدى مــــصـــرف
بـــحــسب تــعــبــيــرهم. الــرافــدين)
مــــؤكـــدين ان (مــــبـــلـغ األمـــانـــات
ـودعــة في حـســابـات األمــانـات ا
الـتابع لـلـهـيـئة قـد سـرق بـعد أن
ســــحب مـن قـــبـل مــــخـــولــــ من
الشركـات اخلمس وأن صكـوكها
قـد نـظـمت من قـبل ادارة لـلـهـيـئة
واألقـسـام اخملـتـصـة فـيهـا خـالفاً
لـــلـــقـــانـــون ).عــلـى حـــد قــولـــهم.
وضيفت جلـنة الـنزاهة الـنيـابية
رئــيس هــيــئــة الـنــزاهــة الــعــامـة
ـنـاقـشـة الــتـحـقـيـقـات في سـرقـة
امــانــات الــضــرائب. وقــال بــيـان
تلـقـته (الزمـان) امس ان (الـلجـنة
ضــيـفت رئــيس هــيـئــة الـنــزاهـة
بـــشــأن ـــتــقـــدم فــيـــهــا  الك ا وا
موضوع سرقة أموال األمانات).

عام هـيـئة الـضـرائب الذي حـضر
الى احملــكــمـــة من تــلــقــاء نــفــسه
ـديــر الـعـام فـي مـركـز ومـعــاون ا
وكذلـك إلـقاء شـرطـة الـصـاحلـيـة 
القـبض على مـتهم آخر فـي إقليم
ـــتـــهم كــــردســـتـــان واعـــتـــقــــال ا
مشيرا الى (صدور استقدام ن.ز)
ـــالــيــة بـــحق رئــيـس الــلــجـــنــة ا
بـــنـــاءً عــــلى الــــكـــتب الــــســـابـق 
والــتــوصــيـات الــواردة مـن قـبــله
تضمنة إلغاء الرقابة السابقة وا

على عمليات الصرف) 
واســتــطـرد بــالــقــول ان (اإلجـراء
فترض أن يتـخذ من قبل رئيس ا
الـلجـنـة الـسـابق  حـتى وإن كان
وضوع يتضـمن بعض التأخير ا
لـكن عـلى أقل تـقـديـر يـتم إشـارة
فـي الـــكـــتـــاب والـــتـــوصـــيـــة إلى
ضــرورة أن جتــرى الــتــدقــيــقــات
الالحقـة خالل مدة ال تـتجاوز 15
) ولــفت الى ان (مــحــكــمــة يــومــاً
حتقيق الـكرخ اتـخذت اإلجراءات
الـقـانـونـيـة بـحق رئـيس الـلـجـنـة
الـذي مـثل امـام احملـكـمة الـسابق
بنـاءً على مـذكـرة االستـقدام لـيتم
وان اسـتـجـوابـه بـشـكل أصـولي 
ـتوقع أن تـسفر التـحقيـقات من ا

عن أسماء جديدة). 
وســـــرقــــة الـــــقــــرن الـــــتي جــــرى
تــسـمــيـتــهـا مــؤخـرا  الــكـشف
ـالـية عنـهـا بعـد اسـتقـالـة وزير ا

تـورط بها واحباط سفـر احد ا
الى اخلارج  توالت البيانات من
اجلــهـات اخملــتــلـفــة الــقـضــائــيـة
عنية واحلكومية والـتشريعيـة ا
ـــســروقــة واجلــهــات بــاألمــوال ا
التي حتقق فيها العالن مواقفها
واجـــراءاتــــهـــا الالحــــقـــة حـــيث
اصـدرت مـحـكـمـة حتـقـيق الـكـرخ
الثانية اخملتصة بقضايا النزاهة
أمــر اســتـــقــدام رئــيس الــلــجــنــة
لف الـيـة السـابق لـلتـحقـيق بـا ا
بــعــد ورود اســمه بــالــتــحـقــيق)
داعـــ اجلــهـــات الــقـــضـــيــة الى
(اطالع الرأي العام على تفاصيل
الـقــضـيـة بــعـد انـتــهـاء اجـراءات
الـــتـــحــــقـــيق). بـــدوره  اطـــلـــقت
تهم القضاء سراح ثالثـة من ا
بقـضيـة الضـرائب.وقال الـقاضي
ضياء جعفر في تصريح امس إن
ـتهـم (موضـوع إطالق سراح ا
بـكــفـالــة هي صالحـيــة تـقــديـريـة
لقضاة التحقيق وخاضعة لرقابة
احملـــاكم الـــعـــلـــيــا) مـــبـــيـــنــا ان
ـتــهـمـ (االفـراج عن ثالثــة من ا
اخلمسـة في هيـئة الـضرائب كان
بـكـفـالــة  في مـا  إيـقـاف مـديـر
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اظـهـرت قـضـيـة اختـالس امـانات
الــضـرائب خــفــايـا غــامــضـة عن
ـنـهــوبـة من قـبل حـجم االمــوال ا
وسط شبكات تدار عـبر متنفذين 
تــوقع االطـــاحــة بــاســمــاء بــارزة
خالل الـــتــحــقـــيق الــذي يـــجــريه
مـجـلس الـقضـاء االعـلى في مـلف
بـرغم مـرور يـشـغل الــرأي الـعـام 
اكـــثــر مـن عــام عـــلى ســـرقــة 2.5
مــــــلــــــيــــــار دوالر  حــــــيث كــــــان
العراقـيون يتـطلعون إلـى تشكيل
حكـومـة جديـدة تـتصـدى لـلفـساد
الـــذي أوصل الــدولـــة الى حـــافــة
االنـهــيــار. وبـحــسب خـبــراء فـإن
ـنظـمـة التي الـتـهمت ـة ا (اجلر
خالل  11شـهـرا مـبـلغ  2.5مـلـيـار
دوالر مـن الــــهــــيـــــئــــة الــــعــــامــــة
لــــلـــضــــرائب وقـــعـت حـــ كـــان
عـــــشـــــرات آالف الـــــعـــــراقـــــيـــــ
يعتصمون ويتظـاهرون للمطالبة
باإلصالح وانهـاء الفسـاد في بلد
يعـيش سـكـانه حتت خط الـفـقر).
وقـــالـــوا انه (بـــعـــد ســاعـــات من
كـشف اخلــيـوط األولى لـلــقـضـيـة
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اخـتالف مـستـوياتـهم الـثـقافـية
واالجتـماعيـة) مختـتماً بـالقول

(اكرر شكري ألبي الطيب).
وكـــان الـــبــــزاز قـــد اطـــلع عـــلى
ت بــالــفــنــان ظــروف خــاصــة أ
واوعــز بــالــوقــوف الى جــانــبه
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الـتــقى رئـيس اجلــمـهـوريــة عـبـد
اني اللـطـيف جمـال رشـيد الـبـر
والـوزيــر االسـبق ابــراهـيـم بـحـر
الــعـــلـــوم. وقـــال بـــيـــان تـــلــقـــته
(الزمان) امس ان (رشيد استقبل
في قـصـر الـسالم  بـحـر الـعـلـوم
الذي قدم تـهانيه وتـبريكاته إلى
نـاسـبة انـتخـابه رئيـساً رشيـد 
لــلــعـراق) مُــعــبـراً عن (أمــنــيـاته
اخلالـصة بـالتـوفيق والـنجاح له
في خــدمـة الــعـراقــيـ وحتــقـيق
آمـالـهم وتـطـلـعـاتـهم في الـعـيش
) بدوره  اعرب رشيد عن الكر
(شـــكــــره وتـــقــــديـــره لــــتــــهـــاني
وتـبريـكـات بحـر الـعـلوم مـشـيداً
ــواقـف عــائــلــة بــحــر الــعــلــوم
الــوطــنــيــة). فــيــمــا شـدد رئــيس
على ضرورة تشكيل اجلمهورية 
حــكـــومــة قــادرة عـــلى حــفظ أمن
واسـتـقـرار الـعـراق.وذكـر الـبـيان
ان (رشـيد اسـتـقبـل التـقى عـضو
مـــــجـــــلس الـــــنـــــواب مـــــحـــــمــــد
وجــرى الــتــبــاحـث بــشـأن تــمــيم
تشكيل حكومة قادرة على حماية
ســــيـــادة الـــعـــراق وحــــفظ أمـــنه
واسـتـقـراره) وشـدد رشـيـد عـلى
(ضـرورة تـقـد الـدعم واإلسـنـاد
ـهامها في خدمة لها لكي تقوم 
). بـدوره  قــدّم تـمـيم الـعــراقـيــ
(تـهــانـيه وتــبـريـكــاته إلى رشـيـد
ــنـــاســبــة انـــتــخـــابه رئـــيــســاً

ـقـبل) انـطـالقه مـطـلـع الـشـهــر ا
بحسب البيان وأشارت الرسالة 
إلى (الـــتــطـــلع حلــضـــور رشــيــد
ـشـترك الـقمـة من أجل الـعـمل ا
ُـبرمـة في قمة ـواثيق ا وتأكـيد ا
غالسكـو لـلمـنـاخ وأهداف اتـفاق
باريس لـلمـناخ) مـؤكدة (سـعادة
ـتــحــدة بــالـعــمل مع الــواليــات ا
ـنـاخ الى الـعـراق في مــوضـوع ا
جانب الـشركـاء اآلخرين من أجل
إيـجـاد نـقـاط مـشـتـركـة لـتـحـقـيق
ـــرجــوة في حـــمـــايــة األهـــداف ا
البـيئـة وضـمان مـستـقبل األرض
ـقــبـلـة). من جـانـبه  واالجـيـال ا
اكــد رشـيــد أن (ظــاهـرة الــتـغــيّـر

كـافـة الـصــعـد مـشـيـداً بـطـبـيـعـة
أواصـر التـعـاون الـثنـائي الـبـنّاء

ب البلدين.
جـــاء ذلك خـالل اســتـــقـــبـــاله في
قصر الـسالم ببغـداد أمس سفير
ــانــيــا االحتــاديــة جــمـــهــوريــة أ
مـــارتن يـــيـغ الـــذي ســلّـم رشـــيــد
اني رسالة خطّية من الرئيس األ
فرانك فالـتر شتايـنمايـر تضمّنت
ـنـاسـبة الـتـهاني والـتـبـريـكات 
تـــــســــــنـــــمـه مـــــنــــــصب رئــــــيس

اجلمهورية.
ــــاني في وأعــــرب الــــرئــــيـس األ
رســالـته عـن امـنــيـاته بــالـنــجـاح
والتوفيق لرشـيد في مهام عمله
مشـيـرا الى (عـدد من التـحـديات
بــيـنــهــا احلـفــاظ عــلى اسـتــقـرار
نطقة حيث بذل العراق جهوداً ا
كــبــيـرة مـن اجل ذلك ومــواصــلـة
احلـرب ضد اإلرهـاب الى جـانب

ناخية). التحديات ا
انـيا واكد شـتـاينـمايـر (حـرص ا
على توطيـد عالقات الصداقة مع
الــعــراق فـي مــخــتــلف اجملــاالت

ودعم امنه واستقراره).
بـدوره حــمّل رشـيـد يــيغ حتـيـاته
ـاني عـلى وامـتـنـانه لـلـرئـيس األ
مــشـاعــره الـطــيـبــة مـشــيـراً إلى
(عــمـق الــعالقــات بـــ الــبــلــدين
وضــرورة االرتـــقــاء بــهــا خــدمــة
ــشـتـركـة وحتــقـيـقـاً لـلــمـصـالح ا
لتطلعات الشـعب الصديق في

التطور واالزدهار).
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اشــاد الــفــنــان الــكــبـيــر ســامي
قــــفــــطـــان بــــتــــضــــامن رئــــيس
ـــســتـــقل مـــجـــمـــوعـــة االعالم ا
االسـتاذ سـعـد البـزاز مع جـميع
اصـحـاب احلـاجـات مـعـرباً عن
االمــــتـــنــــان لـــوقــــوفه مــــعه في

محنته.
ادي ـبلغ ا وقال خالل تـسلمه ا
الــذي اغـــاثه به الـــبـــزاز (لــيس
غــريـبــاً عــلى أبي الـطــيب الـذي
حتــيـطه الــطـيـبــة من كل جـانب
وشـعـاره تـقـد الـعـون لـكل من
يــطـرق بـابه فـهــو الـذي يـخـلق
الــســـعــد والــســعــادة مــقــتــرنــاً
بـاســمه االسـتـاذ سـعـد الـبـزاز)
مـقدمـاً (الـشكـر اللـتفـاته الـقيـمة
بوقوفـه الى جانبي في مـحنتي
الـتي أمـر بــهـا والـتي اغــلـبـهـا
اديـة). وعدّ عـنويـة وا احملنـة ا
مبـادرة البـزاز (البـلسم الـشافي
لـلــمــحـنــتـ رعــاه الــله وسـدد
خطاه في كل شيء من شأنه ان
يـتـرك بـصمـة اخلـيـر في نـفوس
الناس جميعا بغض النظر عن

سعد البزاز 

ــيــة ــنــاخـي أضــحت أزمــة عــا ا
يــعــاني مـنــهــا اجلـمــيع) داعــيـاً
اجملـتـمع الـدولي الى (الـتـضـامن
والـــتـــكـــاتـف من أجل مـــعـــاجلـــة
التغيّرات احلادة لـلمناخ والعمل
اجلـاد حلــمـايـة الـبــيـئـة) واشـار
الى ان (الــعـراق يــتــطـلّع وبــقـوة
إلى االنـخـراط بـجـهـود مـواجـهـة
نـاخي بـاعتـبار ظاهـرة الـتغـيّـر ا
الــبــلــد أحــد أكــثــر الــدول تــأثــراً
ــنــاخ وآثـــارهــا عــلى بـــظــروف ا

البيئة واالقتصاد واحلياة).
الى ذلك أكد رشيد أهمـية توطيد
الــــعالقــــات الــــتــــاريــــخــــيــــة مع
انـيا االحتـادية على جمـهوريـة أ
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للـجمهـورية مـتمنـياً له الـتوفيق
ـا والــنـجــاح في أداء مــهــامه و
يـــحـــقق الــتـــقـــدم والــتـــطــور في
يـادين كـافة). في غـضون ذلك  ا
دعا رشـيد  اجملتـمع الدولي الى
ــعـاجلــة الــتـغــيّـرات الــتـضــامن 
احلـادة للـمـنـاخ. واوضح الـبـيان
الــتـقى أن (رئــيس اجلـمــهــوريـة 
ـتــحـدة لـدى سـفــيـرة الــواليـات ا
التي الـعراق آلـيـنا رومـانـوسـكي
سلّمت الـرئيس رسالـة خطيّة من
ــــبـــعــــوث الـــرئــــاسي اخلـــاص ا
ـــنـــاخ جـــون كـــيـــري لــــشـــؤون ا
ـناخ في ـؤتـمـر قـمـة ا مُـتـعـلّقـة 
ــقــرر شــرم الـــشــيخ كــوب  27وا
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لــلـيـوم الــسـابق في عـمــوم الـبالد) واضـاف ان (درجـة
احلــرارة الـعــظـمى في بــغـداد ســتـسـجل  32 مــئـويـة).
سؤول قالوا وضرب زلـزال قوي شمال الفلب لكن ا
إنه (ال يـتوقع حـدوث أضـرار جسـيمـة ولم يـتم إصدار
حتـذيـر من مــوجـات مـد عـاتـيـة تـســونـامي.وقـالت هـيـئـة
سـح اجليـولـوجي األمـريكـيـة إن (الزلـزال الـذي بـلغت ا
قــــوته  6.4 درجـــة  كــــان مــــركـــزه عــــلى عــــمق 16.2
كيلومتر حتت سطح األرض على بعد  11 كيلومترا من

منطقة دولوريس بجزيرة لوزون).
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توقـعت الهيـئة العـامة لالنواء اجلـوية والرصـد الزلزالي
التـابـعة لـوزارة النـقل  ان يـكون طـقس الـيوم اخلـميس
غائـمـا مصـحـوبا بـامطـار في الـوسط والـشمـال. وقالت
الهـيئة في بيـان تلقته (الـزمان) امس ان (طقس اليوم د
اخلـمـيس سـيـكـون غـائـمـاً جـزئـيـاً الى غـائم مع تـسـاقط
ـنــطـقــتـ امــطـار خــفـيــفــة تـكــون رعـديــة احـيــانــاً في ا
نطقة الوسـطى والشمالية  بـينما سيكـون الطقس في ا
اجلنـوبية غائـماً  أما درجات احلـرارة فستكـون مقاربة
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الــقت مـديــريـة شـرطــة مـحــافـظـة
ديالى القبض عـلى متهم قتل ام
زوجته طعنا بالـسك في ناحية
حــــمــــرين.واشـــار الــــبــــيـــان الى
ديرية ان (مفارز شرطة جلوالء ا
القت الـقبض عـلى متـهم بقتل ام
زوجــتـه في دارهــا الـــواقــعــة في
اثـر قـريــة الـزركـوش بـالــنـاحـيـة 
خالفـــات عــائــلـــيــة) واشــار الى
(اتــخـاذ االجــراءات الــقـانــونــيــة
تهم الذي اتضح انتسابه بحق ا
الى كتـيبة االسـتطالع في الـفرقة
الـتــاسـعـة بــاجلـيش). واعــتـقـلت
مديرية شرطة محافظة البصرة 
مــثـيــري مـشــاجـرة مــسـلــحـة في
اخلمسة مـيل. وقال بيـان تابعته
(الـــزمــان) امـس انه (بـــعــد ورود
مـــعــلــومــات بـــوجــود مــشــاجــرة
مسلحـة في منطقـة اخلمسة ميل
توجهت ادت الى مقتل مواطن  ا
قــوة بــاشــراف مــبــاشــر من قــبل
قائد شرطة احملافظة اللواءقاسم

راشـد زويــد  الى مــحل احلـادث
نطقة والسيطرة على وتطويق ا
ـشــاجـرة والــقـاء الـقــبض عـلى ا
خمسـة متهـم وضبط مـركبت
مـؤكـدا اسـتــخـدمــتـا في الـنــزاع)
(إتــخــاذ اإلجــراءات الــقــانــونــيـة
بـحـقـهم واحــالـتـهم الى الـقـضـاء
لينالـوا جزائهم العـادل وليكونو
عــبــره لــكل من تــســول له نــفـسه
إثــــارة الـــفــــ والـــنــــزاعـــات في
احملافظة) ولفت الى ان (اخلطط

ــتـــجــددة واجلـــهــود االمـــنــيـــة ا
ـعـاجلــة اي مـشـكـلـة مـتــواصـلـة 
امنـيـة و القـضـاء علـيـها في ذات
وكــانـت ثــمــرتــهــا حــالـة الــوقت 
األمن واالسـتـقـرار الذي تـنـعم به
احملــــافـــظــــة). من جــــهـــة اخـــرى
ضبطت الهـيئة العامـة للكمارك
 14شاحنة حتمل مواد متنوعة
مـخالـفـة للـضوابـط والتـعـليـمات
النـافـذة. وقالت الـهـيئـة في بـيان
تــلــقــته (الــزمــان) امس إن (هــذه

تابعة واشراف العمليات تمت 
دير العام شاكر مباشر من قبل ا
الــزبـيــدي حــيث  ضــبط مـواد
وهي اجــــــزاء مــــــعــــــمل جــــــبس
وســــــــــيــــــــــرامــــــــــيـك وخــــــــــشـب
مـــشــــيـــرا الى ان وكـــابـــيــــنـــات)
(الــعــمــلـيــة تــمت بــالــتــعـاون مع
شـــرطـــة الـــكــــمـــارك  اتـــخـــاذ
االجــراءات الــقــانــونــيــة الالزمــة
بــحق اخملـالــفــات وفـقــا لـقــانـون

الهيئة).

وأظـهــرت صـور من داخـل قـاعـة
ـكثـفة ـان  االسـتعـدادات ا الـبر
جلــــلــــســــة يــــوم الــــيــــوم الــــتي
ســيــصـوت فــيــهـا الــنــواب مـنح
رتقبة. وأصدر الثقة للحكـومة ا
كتب اإلعالمي لـرئيس الوزراء ا
رشـح ـكلف  بـيـاناً بـشـأن ا ا
للمناصب الوزارية في احلكومة
اجلـــديــــدة.وقـــال ان (عـــمــــلـــيـــة
الــتـــدقــيـق الــنـــهــائي لـألســمــاء
ـــنـــاصب ـــرشـــحـــة لـــتــــولي ا ا
الوزاريـة في احلـكـومة اجلـديدة
مسـتمرة تـمهيـداً لعرضـها على
مجلس النواب اليوم اخلميس)
 واضاف ان (عملية التدقيق تتم
عـــبــر فــحص األســـمــاء من قــبل
جلـــان مـــخـــتـــصـــة من وزاراتي
التعلـيم العالي والبـحث العلمي
و الـداخـلـية  وهـيـئـتي الـنـزاهة
ـسـاءلـة والـعـدالة) وتـابع ان وا
(الــلــجــان تــقـــوم بــالــتــأكــد من
الشهادات الدراسـية التي قدمها
رشـحـون وأيضـاً التـحقق في ا
مــا إذا كــان هــنـاك قــيــد جــنـائي
بـــحق أحـــدهم والــــتـــحـــقق من
سالمــة مــوقـــفــهم فـي الــنــزاهــة

وفي تــطـور  اكـد مــكـتب رئـيس
ـكلف في بـيان مجـلس الوزراء ا
مـقـتـضب أن (مـا يـتم تـداوله في
وســــــائـل اإلعالم مـن أســــــمــــــاء
ـــرشـــحــ لـــشـــغل احلـــقـــائب ا
الوزارية غير نـهائي وأن عملية
ــــرشــــحـــ مــــازالت تــــدقــــيق ا
مــســتــمــرة ولم تــنــته الــلــجــان
اخملتصة من عمـلها لغاية اآلن).
ــــــواقـع اســــــمــــــاء وتــــــداولـت ا
الكـابـينـة الوزاريـة في احلكـومة
ـواقع فإن اجلديـدة . وبـحسب ا
(عـبـد االمـيـر الـشـمـري سـيشـغل
حـقيـبـة الداخـلـية وفـؤاد حـس
حلقيبة اخلارجية وليث الشاهر
حلــقــيـبــة الـنــفط وطــيف سـامي
ـالية وهـشام الدراجي حلقيـبة ا
حلــقـيـبـة الـدفـاع ومــحـمـد تـمـيم
حلــقـــيــبــة الـــتــخــطــيـط ونــعــيم
الــعــبــودي حلــقــيــبــة الــتــعــلــيم
ويــاسـ الــعــيــثــاوي حلــقــيــبـة
الــتــربــيــة وصــالح احلــســنـاوي
حلقيبة الـصحة ورزاق محيبس
حلـقـيـبـة الـنـقل وبـنـكـ ريكـاني
حلقيبة االعمار ومزاحم اخلياط
حلـقـيــبـة الـثــقـافـة وخــالـد بـتـال
النجم حلـقيبـة الصنـاعة واحمد
االسـدي حلـقـيـبـة الـعـمل وخـالـد
شــواني حلــقـيــبـة الــعـدل وعــبـد
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الكــات والـــتــعــلـــيم) مــبــيـــنــاً ان (ا
الــتـعــلـيــمــيـة احلــاضـرة في الــنـدوة
ركزت عـلى كيـفيـة النـهوض بـالواقع
الــتـعـلـيــمي في مـجــمـوعـة الــعـمـيـد
بكربالء وجميع احملـافظات بصورة

عامة).
nI¦*« Âu¹

وتـسـتـعـد مـحـافـظـة مـيـسـان الحـياء
ـثـقف الـعـراقي الـعـاشـر الـذي يـوم ا
انـبـثق من تـوصـيـات مـؤتـمـر الـقـمـة

الثقافي العراقي عام 2011.
ـنـاسبـة االديب وقـال مـوسس هـذه ا
محمد رشـيد لـ(الزمان) بـأن محافظة
ميسان حتتفل كل عام بهذا الكرنفال
في 25 تـشــرين الـثــاني من كل عـام)
مـــوضــحـــاً حـــضــور أكـــثــر من 250
شـخـصـيـة ثـقـافيـة من داخـل وخارج
احملــافــظــة . وبــ بــأن  (فــعــالــيـات
ـؤتـمـر  ستـسـمـر عـلى مـدى عـشرة ا
ايـام ثـقـافـيـة سـوف تـشـهـدهـا ليـالي
مــيــســان واربـــيل والــســلـــيــمــانــيــة

والبصرة الرائعة).
الفــتـا الى ان (الـفــعـالــيـات تــتـضـمن
عروضـا مـسرحـيـة ومعـارض لـلرسم
وافالم سـينـمـائيـة واحـتفـاء وتـكر
شعراء وكتاب قصة ورواية) واشار
ــرأة في الى ان (الــكـــرنــفــال وضع ا
كان الذي يـليق بها واعـد برنامجا ا
ـها بـوصـفـهـا عـمـاد اجملـتمع لـتـكـر
وايـقـونـة اســتـمـرار احلـيـاة فـسـيـتم
تــكـــر نـــســـاء مـــتـــمـــيـــزات كل في
تخـصصـهـا كذلك تـكر شـخصـيات
في مــجــال الـــتــســـامح والــتــنـــمــيــة
والـالعـــنـف والـــسالم مــــنــــوهـــا الى
الفعاليات  لن تكون حبيس اجلدران
االربـعـة فقط كـمـا هـو احلـال لـبعض
النشـاطات فقـد تميـز بإقامـة سفرات
تـرفـيـهـيـة وجـوالت نـهـريـة وعروض
ازيـــاء ومــســابـــقــات وحــفـل تــوقــيع

كتب).
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ضــــــــجت مــــــــواقـع الــــــــتــــــــواصل
اإلجـتـمـاعي بـخــبـر ازالـة عـابـثـ
ـركبات واصحـاب مرأب لـوقوف ا
قبـر العالمة ابن اجلـوزي ونُشرت
صـــور الــعـــبث بـه وسط حتـــمــيل
امانة بغداد مسؤولية هذا العمل

فيما نفت امانة بغداد ذلك. 
وذكـر نـاشط ان (ازالـة الـقـبـر تـمت
بــهــدف اخـــذ مــســاحــة من األرض
لــوقـوف الــســيـارات مــقــابل ثالثـة
االف دينـار) مشـيراً الى ان (الـقبر
تـعرض لـلـعـبث كونه يـقع بـجانب
ــالك مــرآب لــلــســيـارت مــاجــعل ا
يـخـول لـنفـسه طـمـر القـبـر بـضمه

رآب). الى مساحة ا
وتابع ان (ابن اجلوزي يـعد عالّمة
كـبـيـراً ترك  300مـؤلف في الـطب
والـــــتـــــأريخ والـــــفـــــقه واحلـــــديث
والـتـفـسـيـر والـلـغـة وكـتـبـاً اخرى
حـمـلت عـنـاوين ومـضـامـ غـزيرة

عرفة). العلم وا
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 وتـــضـم (الــزمـــان) صـــوتـــهـــا الى
األصـوات الـداعيـة إلى إعـادة بـناء
ـا يـليق الـقـبـر وتـأهيـل محـيـطه 
بـهذه الـقـامة الـعربـيـة واجنازاتـها
الـعـلـمـية والـفـكـري من جـهـته قال
مـديـر عـام قـسم العـالقات واإلعالم
في أمانة بغداد محمد الربيعي لـ
(الزمـان) امس ان (قبـر اجلوزي لم
يـتعـرض الى العـبث) موضـحاً ان
(األمـانــة مــهــتــمــة بــالــقــبــر وهـو
ــرآب مــوجــود ولــيس له صــلــة 

ديـنـة كافـة واإلشراف لـقطـاعـات ا
دن على رفع النفايات في مداخل ا
الــرئــيــســيـــة و تــطــويــر خــطــوط
اجملــاري بــالـــتــعــاون مع مــديــريــة
اجملــاري لـلــمـحــافـظــة اسـتــعـداداً
لــتــداعـــيــات تــســاقط األمــطــار في

قبلة).  األيام ا
وافـتــتح الـغــزي مـحــطـة لـلــمـيـاه
وخــمس مـــدارس واجنـــاز نــصب
الـــــفالح في قـــــضـــــائي الـــــدوايــــة

واالصالح. 
وذكــر الــغــزي فـي تــصــريح
تــابــعــته (الــزمــان) امس ان
(احملـــافظ افـــتـــتح مـــحـــطــة
بـــســـعــة الـف مــتـــر مـــكــعب
بـالــسـاعـة وخـمس مـدراس
جـــديــــدة في الــــقـــضــــائـــ
الـتابـعـــ لذي قـار) مـبيـناً
ــاء ان (مــشــروع مـــحــطــة ا
انــشـأ ضــمن خـطــة تــنـمــيـة
األقــالــيم لــلــمــحــافـظــة الى
جـانب اجنــاز نـصب الـفالح
فـي الــــدوايــــة رمــــزاً لـــدور
ـــهم في الـــقـــطــاع الـــفالح ا

الزراعي.
W¹œUB² « W¾OÐ

واشــــــــــــار الـى ان (هــــــــــــذه
اإلجنـــــازات من شـــــأنـــــهـــــا
الـنــهـوض بـواقع احملـافـظـة

بيئياً واقتصادياً).
ــدارس في  مــضــيــفــاً ان (ا
قــــضـــــاء االصالح تــــنــــدرج
ضــــــمن خــــــطـط انــــــعـــــاش
األهـوار). و اكـدت مـحـافـظة

يالحظ تـسـريـبـات تـشـكـيل مـجـلس الـوزراء زادت وتـنـوعـت وتكـررت بـعـض االسـماء
اجملربة سـابقا واسماء غـير معروفة اال انه  اعـتماد مبدأ احملـاصصة دون اعتماد
ـعـلومـات الـوالء الـتام لـلـوطن وذا اجلـنسـيـة الـعراقـيـة الـواحدة ـعـاييـر ان صـحت ا ا
ـراد تكـلـيفه به والـنـزاهة والـكـفاءة الـعـلمـيـة والتـخـصص العـلـمي في مـجال الـعـمل ا
ساواة واالمانـة واخلبـرة السـابقـة والليـاقة الـصحـية والـبدنـية والـتعـامل بالـعدالـة وا
وتكليف وجـوه جديدة ولهـا سمعتهـا علميـا ووطنيا ولـها قدرة قيـادية وابداعية وروح
بادرة وشجـاعة ومرونة واليتردد باتـخاذ القرارات واليخضع للـضغوط مهما كانت ا
ويـقيم في الـعـراق ويعـتـمد عـلى فـريق عمـل استـشاري مـتـخصص
عـلمـيـا ومهـنـيا بـاعـمـال وزارته وغيـر طـائفي او عـنـصري او
ـنطق كما يتسم بالعفة مناطـقي ويتسم بالقيادة الرشيدة وا

ويتنازل عن االمتيازات.
اتساب { عن مجموعة 
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نظم مركز نتعلم لنحيا التابع لقسم
التربية والـتعليم العـالي في العتبة

دورة محو األمية. 
وذكـر بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس ان
(مـجمـوعـة الـعمـيـد جتـتهـد لإلرتـقاء
ـنـتسـبي الـعتـبة ـستـوى التـعـليم 
ن لم يــحــصـلــوا عـلى الــعـبــاســيـة 
فرصـة للـتـعلم في سن مـبكـر) ولفت
الى ان (ذوي األمــيــة تـلــقــوا دروسـاً
في الـــقــراءة والــكــتــابــة واحلــســاب
والثقافـة العامة عـبر برنامج خاص
ركز) دة ثالثة اشـهر في ا استمـر 
وتابع ان (الـفـريق التـدريـسي اجرى
ــؤهــلـ اخــتــبــارات لــتــشــخــيـص ا
لـلـمسـتـويـات الـتالـيـة وقـيـاس مدى
اإلســتــعــيــاب لــديــهم في اســتــقــبـال

علومات وحفظها). ا
ـركز يـعنى بـتعـليم كـبار  وب ان (ا
السن في اقـضـية ونـواحي مـحافـظة
كـربـالء عـبـر إعــداد بـرامـج خـاصـة

هدفها القضاء على األمية). 
وزار رئــيـس اجلــمــعــيــة الــنــفــســيـة
الـــعــراقــيـــة قــاسم حـــســ صــالح
اجملـمع التـربـوي الـتعـلـيـمي للـبـنات
في مـجـمــوعـة الـعـمـيـد الـتـعـلـيـمـيـة

التابعة للعتبة العباسية. 
WO½«bO  W uł

وقــال صـــالح في تــصــريـح تــابــعــته
(الـــزمـــان) امس انـه (اجـــرى جـــولــة
مـــيـــدانــيـــة في مـــدارس اجملــمـــوعــة
واروقـــــة اجملـــــمع) مـــــشـــــيـــــراً الى
مـــشـــاركــتـه في نـــدوة عــلـــمـــيــة مع
ـــعـــاون الـــتــربـــوي لـــرئــيـس قــسم ا
التربـية والتـعليم الـعالي في العـتبة
الـعــبـاسـيـة حــسن داخل واسـاتـذة
اجملــــمـــوعـــة واضـــاف ان (الـــنـــدوة
ــوضــوعــات تــضــمـــنت حــزمــة من ا
ــهــمــة في مـجــال مــجــال الـتــربــيـة ا

الـســيـارات) واضــاف ان (مـانــشـر
اشاعات كيدية ومـغرضة ليس لها
صـلـة بــالـواقع) مـبــيـنـاً ان (وزارة
الـثــقـافـة ذكـرت في وقت سـابق ان
ابن اجلـوزي قــبـره احلــقـيــقي يـقع

في منطقة الكرخ).
 واكد ان (دور امانة بـغداد احلفاظ
ــبــاني وتــأهــلــيــهـا ولــيس عــلى ا
رفعها أو تـغيير مكـانها) الفتاً الى
ان (الـــقـــبــــر اليـــزال عـــلـى وضـــعه
الـطـبـيـعي). وقـرر مـحـافـظ ذي قار
مـحـمـد هـادي الـغـزي مـنح رؤسـاء
الوحـدات اإلدارية صالحيـة تنـفيذ
مهام مـدير البـلدية من موقع ادنى

دة اسبوع. 
وذكر بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
ـعــاجلـة الـتــلـكـؤ في (الـقــرار جـاء 
تــــقــــد اخلـــدمــــات بــــالــــوحـــدات
اإلداريــــــــــــــــة) واوضـح انــه (وجـه
رؤسـاء الــوحـدات اإلداريـة بـتـقـد
خـطة عـمل لتـقـسيم اعـمال الـبلـدية
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ذي قــار الـشـروع بـخـطـة جـديـدة 
إلنشاء  150مشروعـاً موزعة على
الـوحـدات اإلداريـة كـافـة. وبـحسب
البـيان ان (مـحافظ ذي قـار محـمد
هادي الغزي دعى جميع الشركات
الراغـبة بالتـقد في قسـم العقود

احلكومية). 
في سـياق مـتصل اكـدت احلكـومة
احمللية في صالح الـدين استمرار
حـمـلة حـمـلـة إزالة الـتـجاوزات في
قضاء تـكريت اهمـها في الشوارع

والـطـرق الـرئـيــسـيـة فـيـمـا حـددت
ـــنــفــذة. ـــشــاريع ا نـــسب اجنــاز ا
وقـال قـائـمـقـام قـضـاء تـكـريت عـمر
الــشـــنــداح في تــصــريـح تــابــعــته
ــــــشـــــاريع (الـــــزمــــــان) امس ان (ا
اخلـدمــيـة في الــقـضــاء مـســتـمـرة
ـجـسـر الـدلـة ونـسب اإلجنـاز في 
ــــديــــنـــــة وصل الى 80 ــــركــــز ا

ئة). با
واضـاف ان (القـضاء شـهـد افتـتاح
ســبع مــدارس في الــعــام اجلــاري

ـركز مـدينـة تكـريت) مبـينـاً انها
(اســــــهــــــمت فـي فـك زخم الــــــدوام

نطقة). با
ولـفت الـشـنـداح الى ان (احلـكـومـة
مـسـتـعـدة لـفـصل الـشـتـاء وانـهت
اسـتـعـداداتهـا كـافة بـالـتـعاون مع
مـع دائـــرة اجملـــاري والـــبـــلـــديــة)
الكـــــات امــــنت مــــوضــــحـــــاً ان (ا
ـضـخات الـسـيـارات احلوضـيـة وا
والـوقـود اخلـاص بهـا واسـتـعداد

 .( الفرق ألي طار
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بغداد

ـتتابعة ستحرج بقـاء سياسيو نظرية انتـهاج احملاصصة الطائفية ان االحتجاجات ا
واطن ,وهـذه في الـسـلـطـة خاصـة بـعـد فـشلـهم في تـامـ ابـسط مـسلـزمـات حـيـاة ا
االحـتـجـاجــات ولـدت بـعـد مــخـاضـات مـظــاهـرات الـربـيـعــيـة في سـاحــات الـتـحـريـر
والـفردوس والنـاصريـة. ولكن هل اقـتنع سـياسـيو الـتغـييـر بعـد سونامـي تشرين ان
نـظام السـياسي للـدولة يجب ان تقـوده حكومـة تكنـوقراط تعني بـبناء نـظام مؤسسي
جـديـد ينـتـهج بـرنـامجـا لالصالح الـسـيـاسي والـثقـافي لـيـشـكل الـركيـزة االسـاسـية
لالصالح االداري واالقـتصادي واالجتماعي ,بدأً ً مـن رياض االطفال بـتفعيل درس
ـفـردة تـأثـيـرهـا ومـعـانــيـهـا بـعـد انـتـهـاج نـظـام الـتـربــيـة الـوطـنـيـة الـتي فـقــدت هـذه ا
قراطية سـيرة الد احملاصصة الـسياسية والوالءات الطـائفية والعرقـية ولتصحيح ا
التي اقتربت حدودها من الفوضوية. وهل يستطع رئيس مجلس الوزراء القادم ,بان
يـكون حامـيا لـلمشـروع االصالحي من خالل كابيـنة تكـنوقراط مـهني منـقذة وواعدة
ولـيست بتـكرار جتربـة كابيـنة التـكنوقـراط السيـاسي وهل يستـطع األخذ بالـتجارب
سـتقلـة كمعـايير باخـتيار كـابينته  ,وهل يـستطـيع ان يقدم هنـية الوطـنية ا االداريـة ا
نـاكفات لكـابيـنته الـضمـانات بـحمـايتهـا من تاثـيرات الـصراعـات وا
كن حلكومة تكنوقراط مهنية والتسقيطات السياسية ,وهل 
فردها ,مالم تكون متكئة على قاعدة  ان تنجح في أدائها 
ان يسـندها ثـلة ببـر جـماهـيرية تـؤيدها وتـوظف طاقاتـها 
لـتـنـفـيـذ خطـطـهـا ومـشـاريـعـهـا من خالل تـنـمـيـة انـفـجـارية

واطن. واعدة ينتظرها ا

بغداد
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قــبل اكــثـــــــــر من قــرن من ومن ومــا سـبـق ذلك كــانت حــيـاة االنــســان في تــلــكـيف
ناطق االخـرى حياة اقرب مـنها الى احليـاة البدائيه فال مـركز صحي او طبيب او وا
مختبـر يشخص احلاله وكـانت البيوت الـتي تقطن فيهـا العوائل بيـوت اقرب ما تكون
الئ حــضـائـر احلــيـوانـات حـيـث تـعـشـعـش فـيـهـا احلــشـرات والـعــقـارب والـتي ذهب
ضـــــحـيـتهـا الـكثـيـر اضـــــافة الئ االمـراص االخـرى من حصـبه او تـيـفوئـيـد والتي
كـانت تـفـتـلك بـاالطفـال جـمـلـة كل هـذه ادت الئ كـوارث كـثر ذهـب ضحـيـتـهـا الـعـديد

منهم. 
اذن في الـسابق كـانت احليـاة بسـيطه وليس فـيهـا تلك الـرعايه الـصحـيه  في وايضا
كانت الدور لـيست بتلك الشروط الصـحيه  فقسم منها كـانت تتكون من غرفة واحده
يجـتـمع فـيـهـا من االب واالم مع مـالـهم من اطـفال والـكل تـنـام في هـذه الـغـرفه وعلى
االرض وفي جـوار هـذه الغـرفه كـان بعض الـتالكـفه يـضع ابقـاره ومـا له من مواشي
اخرى او طيـور لتكون بـالقرب مـنه خوفا من اي سـرقة ليلـية او ماشـابه وهذه احلياة
الـبـسـيـطه ولـدت امـراض عـده لـهذه الـعـوائل وخـاصـة االطـفـال وهم في هـذه االعـمار
الطريه ولذلـك كانت نسبة الـوفيات لدى االطـفال عاليـة جدا بسبب انـتشار احلشرات
من صـراصر او عـقارب او مـا شـابه ذلك وكان االطـفال جـميـعا يـنامـون على االرض

او فوق سرير واحد ينام عليه طفالن او ثالثه 
ولكون البلده من دون مركز صحي او اي  طبيب فقد برع قسم من اهالي تلكيف في
معـرفـة بعض الـعالجات الـطـبيه الـشعـبـيه وكانت تـعطى لـلـمريض وكل وصـفه حسب

ريض ومافيه من مرض ا
ـتـهن الـطب الـشـعـبي كـان له اطالع عـلى الـكـتب الـطـبيه ن كان  وقسـم من هـوالء 

جلالينوس وابن سينا وغيرهم.
وكــانت قـسم من الــنـبــاتـات الـتي تــنـبت في اطــراف تـلـكــيف وفي فـصل مــعـ كـانت

تستخدم لعالج قسم من هذه االمراض وكانت حتقق الغايه من ذلك.
ـناطق االخرى وكـانت تفتك بهم هذه االمراض كـانت تشكل مـعاناة الهالي تـلكيف وا
الريا ان حلت في وتأخذ من حـياة الكثيـر من االطفال فكانت احلـصبه والتيفـوئيد وا
بلدة او قريه حولت حياة تلك القريه الئ جحيم اليطاق فلم تكن هناك
ــريض ويــزيل مــا به من لــقــاحــات او اي عالج اخــر يــعــ ا

مرض اال هذه الوصفات الشعبيه..
راكـز الصحـيه في هذه الـبلدات لكن مـا دخلت او انشـئت ا
والــقــر خـف جــحــيم هــذه االمــراض وانــخــفــضت نــســبــة

الوفيات لد االطفال بشكل كبير .

الك التدريسي .. مدير مدرسة في مدينة الفلوجة يوزع وجبة االفطار كل يوم ب التالميذ UD—∫  بالتعاون مع ا ≈

محمد الربيعي

نتخب بغالـبية من قبل مجلس منذ اسبـوع واكثر كلف رئيس اجلـمهورية الكـردي ا
النـواب الـعراقي كـلف مـحمـد شـياع الـسـوداني كرئـيس لـوزراء العـراق بـعد مـخاض

عسير اعقب االنتخابات العراقية دام قرابة العام 
طالب الشعبية وخالل هذه الفتـرة الوجيزة والتي لم تخلو من مد السياسي وجزر ا
كـلف في حكومته طفت الى السـاحة اسماء عـدة لتكون ضـمن قائمـة رئيس الوزراء ا
اجلديدة.افتتح السوداني ضمن هذه التسريبات كابينته بشخصيات تكنوقراط كفوءة
هـنة وهـو ما جـعلـنا نـهلل فـرحا  حـيث ان السـوداني قد كـافأنا  لـها باع طـويل في ا

حلسن نيتنا جتاهه
ـصـائـر الـقـوى واالحزاب وانـتـهى مـؤخرا بـاسـمـاء كـاحلـة وشخـصـيـات اسـتـسـلمت 

وبذلك يكون السوداني قد بادلنا بسوء مبالغ فيه
ـشهـد وذاك اعراض اخلوف لم ولن تـغادرنـا لنـعود بادراجـنا الى واقـعنا وبـ هذا ا
تـنـفـذة حـيث شـاهـدنا ـصـائـره الـقـوى واالحـزاب ا ـؤلم الـذي ال يـنـفك ان تـتحـكم  ا

معهم كل ضروب الفساد والشر . 
هنية من مـلفات فساد وهي تكـاد تكون حالة نادرة فالسوداني الـذي تخلو صفحـته ا
وشاذة هنـا في العراق يـسعى ان يقـطع الطريق بـكل ما اوتي علـى احليتـان الفاسدة
والـتي جتذرت في الـبيت الـسيـاسي وفي مفـاصل الدولـة العـراقيـة ويحـاول كثـيرا ان
يعـانـد القـدر  ليـسجـل وجهـا من وجوه االخالص لـلـبقـية الـبـاقيـة هنـا والتي

تأمل وتتمنى منه ان يقوم باسعاف مستعجل .
ايام قـلـيـلة فـقط وتـدخل حـكـومة الـسـوداني اخلـدمـة الفـعـلـية
وتـسـجل في اجــنـدتـهـا حـكــومـة الـفـرصـة االخــيـرة لـلـعـراق
تهـر او نهايـة النظام والذي يحـتاج اما الـنهوض بواقـعه ا

اني وهو ما يتوقعه البعض. السياسي البر
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بــحـث مــكــتب يــونــســكــو الــعــراق
ـا لـلـتـدريب االعالمي ومـؤسـسـة 
وهيئـة االعالم واالتصاالت  خالل
ـيـ جـلـســة مـعـلـومــات مع اكـاد
ـطـالب وصـحــفـيـ ومــحـامــ  ا
تبادلة ب سلطة االعالم وسلطة ا
كــسـر الــقــضـاء  ضــمـن مــشـروع  
سـاءلة حـاجز الـصمت  وتـعزيـز ا
ـتـابعـات الـقضـائـية احلـكـوميـة وا
ومـــكـــافــحـــة االفالت مـن الــعـــقــاب

رحلة الثانية 2022 . ا
وقــال مـســؤول قــطــاع االتــصـاالت
والـبـرامج في مـكـتب مـنـظـمة اال
ـتـحـدة لـلـتـربـيـة والـتـعـلـيم اال ا
والــثـــقــافــة واالعالم الــيــونــســكــو
(unesco) الدكـتور ضـياء صـبحي
الـسـراي  ان جـلـسـة مـشـتـركـة مع
الـصـحـفـيــ واسـاتـذة في كـلـيـات
واقــــســــام االعـالم ومــــحــــامــــيــــ
ومـــدونــــ وبـــاحـــثــــ بـــرعـــايـــة
اليونسكو  بـالشراكة مع مؤسسة
NAMA)) ا لـلـتدريب االعالمي
وحــضـور مــديــر قــسم الــرصـد في
هـيـئـة االعالم واالتـصـاالت حـسـ
ــتـطـلــبـات الـتي ـنــاقـشـة ا زامل  
يـــــطــــمح الــــصــــحــــفـي الــــعــــراقي
ارسة حرية لتحقيقها  وضمان 
الحــقـات الــتــعــبــيــر بــعــيـداً عـن ا
الــقــضـــائــيـــة  وعــقــد تـــفــاهم مع
الــســـلــطـــة الــقـــضــائــيـــة وتــدريب
الــــقــــضــــاة عــــلى آلــــيــــات االعالم
واالتــصــاالت  وعــرض الــســوابق
الـقـضـائـيـة والـفـخـاخ الـتي وقـعت

لــلـصــحــفــيـ  وادوات احلــمــايـة
القانونية .

ــا واوضــحت رئــيـس مــؤســســة 
NAMA لـــــــلــــــتــــــدريب االعـالمي
الــصـحـفـيــة امل صـقـر  ان شـروع
خــطــوة مــنـظــمــة الـيــونــســكـو في
الــعـراق  بــتـنــفـيــذ مـشــروع كـسـر
حـــاجـــز الــــصـــمت لــــلـــمــــســـاءلـــة
احلـكــومـيـة  وحتـسـ اإلجـراءات
الـقــضـائـيـة حلــمـايـة الـصــحـفـيـ
وإنـهاء االفالت مـن العـقـاب  تأتي
اجلـلـسـة ضـمن سـلـسـلـة نـشـاطات
تـنـفـذ لـوضع إطــار تـفـاهم لـتـامـ

سالمــة الـصـحــفـيــ الـعــراقـيـ 
ومكافحة االفالت من الـعقاب لقتلة
الـصـحفـيـ  وتـدوين التـوصـيات
ـقتـرحات ومـا يـقدم  لـلمـتابـعة وا
مع الــــســــلــــطـــات الــــقــــضــــائــــيـــة

والتشريعية والتنفيذية .

ـ والـصــحـفـيـ وحتــدث االكـاد
واحملـام خالل اجلـلـسة عن واقع
ـالحـــقــات الــعـــمـل الــصـــحـــفي وا
اثلة القضائية  وابرز التحديات ا
 وتــــــبــــــادل االراء فـي حتــــــســـــ

مــؤشــرات سـالمــة الــصــحــفــيــ 
ـعرفة االعالمية واهمية الـثقافة وا
والقـانـونـيـة مـعـاً  والـتـركـيـز على
ادخــال تـدريس مـادة الــتـشـريـعـات
واالعالم فـي كـــلــــيــــات الــــقــــانـــون
واالعالم  واهــمـيـة تـشـريع قـانـون
مـوحد االعالم  وايـجاد تـشريـعات
حــديــثــة لالتــصــاالت واالنــتـرنــيت
ــواقع االلــكــتــرونــيــة احلــديــثـة وا
وحـــمـــايـــة اجملــــتـــمع  ومـــعـــرفـــة
تــصـــنـــيف صـــفـــة الــصـــحـــفي من
ـــدون . ـــواطـن من ا االعـالمي  وا
وااللــــيــــة الــــوطــــنـــــيــــة لــــسالمــــة

. الصحفي
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لـيست نـسـاء القـيـروان وكذلك نـسوة
تـونس هن فقـط من يحـبـ القـيروان
بل كل نساء العالم ال ينس ما قدمه
لـهـن من خـدمــة  الـعـالمـة الــكـيــمـائي
(اسـمــاعــيل بن يــوسف) الــقــيـرواني
ألن الـــيـه يـــرجع الـــفـــضـل في جـــعل
نـسـاء الــعـالم أجــمل! فـهــو من صـنع

كياج)) من العقاقير الكيمائية! ((ا
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انــطـلـقــنـا بــأجتـاه مـديــنـة الــقـيـروان
والــــتي تــــبــــعـــد 160 كم عـن تـــونس
العاصمة والـقيروان كانت اول دولة
ـغـرب اسالمــيـة قـد شـيـدت في بالد ا
واخـــتـــارهــــا (االغـــالـــبـــة) ان تـــكـــون
عاصـمة لـهم. وكان لـها دور كـبير في
ـغـرب انـتـشــار االسالم بـاجلـزائــر وا
واسبانيا وأفريقيـا ولها مكانة دينية
اذ تـضم رفـات مجـمـوعة من صـحـابة

الرسول محمد (ص).
نظـام االغالبة فـي القيـروان كان قويّا
عـــلى الـــرغم مـن تــبـــعـــيـــته لـــلـــدولــة
الـعـبـاسـيـة لــكـنه ال يـنـفـذ كل االوامـر
الــتي تــرد عـلــيــهم من اخلــلـيــفـة. اذا
كــانت تــلك االوامــر تــقــلل مـن هــيــبـة
الـنـظـام في القـيـروان فـقد كـان شـبيه

استقالل!
تـصـنـف الـقـيروان فـي قـائـمـة الـتراث
االنـســاني لـلـيــونـسـكــو وفـيـهـا ( 86
مــسـجـدا عــتـيـقـا- 84 ضـريـحـا- 62
نازل قوسا- 100 قبة- والكثير من ا
ــة- رصــيـد مــعــمـاري واألزقــة الـقــد
مــــتـــمـــيــــز)  واخـــتـــارت الــــروائـــيـــة
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الـتـونسـيـة ( حبـيـبة مـحـرزي) مديـنة
الــقـيــروان لـتــكـون مــسـرحــا ألحـداث
روايتها الرائعة ( سبع لفتات) وكنت
قد حـصلت عـلى هذه الـرواية وكـتبت
عــنــهـا نــقــدا والــيــوم تــرافــقــنــا هـذه
ـديـنـة الـروائــيـة الـقـيــروانـيـة لـتــلك ا
وهي تـــــرشـــــدنـــــا الى االزقـــــة الـــــتي
حتــدثت عــنــهــا الــبــطــلـة (ســارة) في
روايـــة ( ســـبـع لـــفـــتـــات)  اين كـــانت
تـسـيـر وفي ايـة مـقهى يـجـلس عـمـها
وهـي تـــــمـــــر امـــــامـه وسط دهـــــشـــــة

قهى .  واعجاب رواد ا
دخــلـــنــا دار الـــعالني لـــلــصـــنــاعــات
ـرـوم. جـلست الزربـية وا الـتقـليـديـة 
حـبـيـبـة وارتنـا كـيف تـوثق الـعـقد أو
ــــقص وتـــدق "الـــرـــــمـــة" وتــــقص بـــا
اخلــيــوط بــاخلاللــة. والــزربــيــة رمــز
تــراثي في الــقـيـروان اذ تــتـواجـد في

كل منزل من القيروان لصناعة.
كـانت الروائـيـة تؤشـر عـلى كل بنـاية
من مــبـاني الــقـيــروان هـذا لــلـتـعــلـيم
وذلك  مركـز للـتدريب الـرياضي الذي
كــانت تـــمــارس فــتـــيــات مـــعــهــد ابن
رشـيق. تـلك ذكريـات كل من مـر بـهذه

دينة العريقة. الربوع و هذه ا
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اول مـا وصـلنـا الى الـقـيروان دخـلـنا
إلى رحــاب الــفـســقــيــة االغـلــبــيـة في
ـة ويـرجع تـاريخ هـذا ـديـنـة الـقــد ا
ــيالدي ــكــان الى الــقــرن الـتــاسع ا ا
وهـو عبـارة عن خـزانات مـائـية وهي
جــزء من مـــجــمع مــائـي ضــخم وهــو
عـمل اسـتـثـنائي يـدل عـلى تـقـدم الفن

عماري  في ذاك الزمن. ا
ـكان  –يبـدو ان اجلهات وفي نفس ا
ـســؤولـة عـلى الـرغم من ادراج هـذا ا
ي ــعــلـم في ال ئــحــة الــتــراث الــعــا ا
الـيـونـسـكـو فــان الـتـنـركـيـز كـله عـلى
ـــقـــدس الـــتـــراثي واهـــمـــال  بـــاقي ا
ــــعـــمــــاريـــة االمـــاكـن  الـــتــــراثـــيــــة ا

واخلدمية- 
ـــكــان قـــبــر ( قـــاسم بن يـــضم هـــذا ا
عــيـــسى بن نـــاجي)  صــاحـب كــتــاب
(شــرح ابـن نـاجـي ) ومــؤلف كــتـاب (
ــــان فـي مــــعــــرفــــة أهل مــــعــــالـم اال
الـقيـروان) كـما شـاهدنـا قـبر الـعالم (
عبـد الرحـمن حنبـلي التـابعي ) الذي
بعـثه اخللـيفـة " عمر بن عـبد الـعزيز"
يــفـقه أهل افــريـقــيـا  فـانــتـفــعـوا مـنه
وتــعـــلــمـــوا عــلى يـــديه حـــتى تــوفى
بالـقـيروان سـنة 100 هجـرية  وكان
هــذا الــقــاضـي قــد حــفـــر قــبــره ايــام
حياته ويحكم بـ الناس بالقرب من
هذا القبر الذي شاهدناه بإسوا حال

وكان مكانا للكالب السائبة!
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وهـو احـد صــحـابـة الـرســول مـحـمـد
(ص) وكان معه في احلديبية وبايعه
 بيـعة الرضـوان شهد فـتح مصر مع

عمـرو ابن الـعاص ودخل
افــــريــــقـــــيــــة فـي جــــيش
مـــعــاويــة بن حــديج  في
خالفــة عـثـمـان بن عـفـان
ومعـه جمـاعة من اعـيان
الـصــحـابــة مــنـهم عــبـد
الــــــــلـه بـن عــــــــمـــــــــر بن

اخلــطـاب وعــبــد الـله بن 6 الـزبــيـر 
تـوفى في جـلـولـة تـبـعـد 30 ميال عن
ـكان ودفن الـقيـروان ونقـل الى هذا ا
بـهــا ســنــة ســنـة 34 هــجــريــة ومـعه
بــعض من شــعــر الــرســول  ألنه كــان
حالق الـــنـــبـي (ص)  وأقـــام االمـــيــر
ـرادي عـلى قبـره قـبة حـمـودة باشـا ا
انـدلـسـيـة وادار بهـا صـحـنا فـسـيـحا
وذلـك ســـنـــة 1085 هــــجـــريـــة.ثم زاد
عـلـيـهـمـا االمـيـر مـحـمد بـن مـراد قـبة
ـــدرســـة الـــهـــواء والــــصـــومـــعـــة  وا
عـروف بـعلـو الـبـاشا وذلك والـعـلـو ا

سنة 1094 هجرية. 
ـــقــــام وعـــنــــدمــــا عـــلم زرنــــا  هــــذا ا
الــقــائـمــون عـلــيه بــانـنــا من الــعـراق
ادخـــلـــونـــا بـــالـــقـــرب من الـــتـــابـــوت
للتصوير كمـا سمحوا لنا بأن نرتقي
ــوجـود داخل ــنــبـر) في اجلــامع ا (ا

قام. هذا ا
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ويـطــلق عـلـيــهـا اهل الـقــيـروان (بـيـر
بروطـة) هـو معـلم أثري تـاريخي  له
حكايـة غريبة ونحـن نصعد الى هذا
كـان كان احـد مرافـقينـا حكـاية هذا ا
ــــعــــلم والــــذي قـــد تــــكـــون مــــجـــرد ا
أسـطــورة " يـنــسب بـئــر بـروطـة

“U¹—…∫ جانب من زيارة الى معالم القيروان

محمد هادي الغزي
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افتتح محافظ ذي قار محمد هادي
الـغـزي مـحطـة لـلـميـاه بـسـعة الف
مــتــر مــكــعب بــالــســاعـة  وخــمس
مـــدارس جــــديـــدة   في مـــديـــنـــتي

الدواية واالصالح أمس . 
وقـام الـغزي  بـافـتتـاح مـحطـة ماء
الدواية  بسعة الف متر مكعب في
الـــســاعـــة  والـــتي اجنـــزت ضــمن

خـــطــــة تـــنـــمـــيـــة االقــــــــالـــيم في
احملافظة .

 كـنــا  ازاح  الــغـزي  الــســتـار عن
نـــــصب ( الــــفـالح ) في الــــدوايــــة
والـذي يرمـز للـدور الـكبـير لـلفالح
خصوصا والقطاع الزراعي بشكل
عـــام فـي دفع حـــركـــة االقـــتـــصـــاد

والنهوض في البالد . 
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وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان
(الــــغـــزي افــــتــــتح كــــذلك خــــمس
مدارس جديدة في قضاء االصالح

ضمن خطط انعاش االهوار).
من جـهـة اخرى وقـال مـديـر زراعة
ذي قـار صالح هـادي ان (مـشاريع
ائدة وحقـول تربية انتاج بـيض ا
الدجاج انتجت اكثر من 9 مالي

ائدة لالسواق و 800 من بيض ا
طـن من حلــــوم الــــفــــروج). وذكــــر
هــادي  فـي تــصــريح ان (تـــســعــة

مالي و500 الـف بـــــيـــــضـــــة 
انتـاجـها من 18 حقل خالل شـهر
ــمــتـدة مـن الـرابع واح لــلـفــتــرة ا
ـــاضي والـــعـــشــريـن من ايـــلــول ا
وحــــتى الـــرابـع والـــعـــشــــرين من

تشرين االول احلالي).
اء في الدوايةواضـاف ان (118 حــقالً النــتــاج ŸËdA∫ معدات مشروع ا
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الى اسم كـلـبـة اسـمـهـا ( روطه) وهي
كـلبـة صيـد(سلـوغيـة) كانت تـصاحب
جـــيش الــــفـــتح  الـــذيـن اشـــتـــد بـــهم
الـعـطـش حتـى جـاءتهـم وفـمـها مـبـلل
ـكـان فـتــبـعـوهــا حـتى وصـلــوا إلى ا
ــاء يـتــدفق ــبــلل فــحــفــروا وإذا بــا ا
اء. فـاطلـقـوا اسم بئـر روطة عـليه بـا
وحتول مع مرور الـزمن الى (بروطة)
وتــقع بــالــقــرب من ســوق الــقــيـروان
ـاء و اعادة ترمـيمها وهي غزيرة ا
ســنـة 1690م  وشــاهـدنــا كــيف يـتم
ـاء بـالـناعـورة الـتي يـديـرها سـحب ا
. كــان في جــمـل مــغـــمض الـــعــيـــنـــ
ـاضي ال  ينـزل منـهـا إال حلمـا لكن ا
االن صـــــار احلـــــمـل يـــــتـــــدرب عـــــلى
الــصــعــود والـنــزول  فــأصــبح يــنـزل
الــدرجـات  لــلــتــنـزه ثـم يـرجـع ويـظل
بـالقـرب من الـسلم حـتى يـفتح الـباب
فـيـصــعـد الـسـلم لـيــكـون بـالـقـرب من
ــاء هـنـا صـاف الـنـاعــورة والـبـئـر وا
وصـالح لـلـشرب  والـزوار يـتـبـرعون
بـبـعض الـقـطع النـقـديـة. كمـا يـتـفاءل
ــاء بــروطــة الــنــاس في الــقــيــروان 
وترى الـنساء يـعلقن في رقـبة اجلمل
مــنــاديل لـــلــفــأل احلــسن في الــزواج

والصحة والرزق!
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ن اذا كـان مـعـظم الــشـعـراء يـخـوضـون مـالحم اخلـطـاب مع اآلخـرين 

الح   يُحبون ومِمَنْ يستثيرونه بالقوافي ا
فان هناك قلةً منهم يخاطبون أنفسهم قبل أنْ يُخاطبوا اآلخرين 

نعم 
يخاطبون أنفسهم ألنهم يعلمون أنَّ النفس أمّارة بالسوء 

وانّ هوى النفس هو العدو اخلطير كما قال الشاعر :
قلبي الى ما ضرني داعي 
يكثر أتعابي وأوجاعي

كيف احتراسي مِنْ عدوي اذا 
كان عدوي ب أضالعي ?

-2-
قال ابن عساكر ت  571 هـ يخاطب نفسه 

شيبُ  أيا نَفْسُ ويَحْكِ جاءَ ا
فماذا التصابي وماذا الغَزَلْ ?

توّلى شبابي كأنْ لم يكنْ 
َشيبُ كأنْ لم يزلْ  وجاء ا

كأنيّ بنفسي على غِرّةٍ 
نون بها قد نَزَلْ  وخطبُ ا
ن أكون  فياليتَ شعري 

وما قدّر اللهُ  لي في األزل ?
وقال ( ابن عالن ) ت  1033 هـ :

وَيْحَكِ يا نفسُ قفي واسمعي 
مقالةً قد قالها ناصِحُ 

ما ينفعُ االنسانَ في قَبْرِهِ 
االّ التقى والعملُ الصالِحُ 

ان الــكـثــيــرين مــنـا  –لالسف الــشــديـد  –يــهـربــون من االســتــمـاع الى
واعظ.. ا

وت ـوت  وما يـنتـظـرهم بعـده  غيـر أنَّ ا ويكـرهـون أنْ يُذّكـرهم أحد بـا
ا يُنجيهم من يباغتهم على ح غرّة قبل أنْ يتزودوا لألخرة من الدنيا 

قيم . العذاب ا
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وقال آخر :
يا نفس ال جتزعي من شدة عظمت 

وأيقني من إله اخللق بالفرجِ
كم شدةٍ عرضت ثم اجنلت ومضت 
هج ال وا من بعد تأثيرها في ا

ؤمنة الواثقة بعدالة السماء ورعايتها التامة للعباد . وهكذا هي النفس ا
-4-

ـا ضَمَّ مـساره مِنْ مـفـارقات وهـذا شاعـر آخـر يخـاطب نـفسه مـعـتـرفاً 
مفزعة ويقول :

أما آن يا نَفْسُ أنْ تُقلعي 
ُفْزِعِ  عَنْ الغي في سَيْرِكِ ا

أعديّ اجلواب ليوم احلساب 
َصْرعِ وإياكِ من مُوحِشِ ا

وقد سبقه الى ذلك ( أبو نؤاس ) 
حيث قال :

يا نفسُ توبي قبلَ أنْ 
ال تستطيعي أنْ تتوبي 

الـلهـم أعنـا عـلى أنـفـسنـا وَخُـذ بـيـدنـا الى مرافئ
ــوفق االســـتــقـــامـــة والــسـالمــة انّكَ الـــهـــادي وا

. ع وا
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قلق فـي هذه العمـلية الـسياسـية انه ال توجـد تغيرات ـؤسف وا السياق ا
في سلوك الـقوى الـسياسـية وخاصـة القـوى السيـاسية الـشيـعية الـقائدة
لها فالعمليـة السياسية التي تـعتزم تشكيل احلكومـة في هذا البلد بفترة

استثنائية تميزت بازمة طويلة. 
ـاضي وانسـداد جدي غـير مـسبـوق. حيث وعد فانـتخابـات منـذ أكتـوبر ا
رة اإلطـار التـنـسـيـقي والـقوى االخـرى انـهم سـيـكـونـون مخـتـلـفـ هـذه ا
ومستفيدين من الدروس السابـقة. لكن ما أن أزيل العائق الصدري حتى
ـة في تــمـويل أحـزاب عــلى حـسـاب عـاد اإلطـار إلى تــلك الـعـادات الــقـد

الوزارات. 
وأنا أعتقد أن هذه األزمة واقصد أزمة التشكيل ستنتهي وسيذهبون إلى
شكلة اجلذريـة ما تزال باقية لم يتغير فيها شيء تشكيل احلكومة لكن ا
ـوجــهـة احـزاب تــريـد تـفـكـك الـدولـة ورئـيـس وزراء ال سـلـطـة ونـحن إذا 
حقيقية له في اختيار وزرائه النهم يقدمون له مجموعة أسماء عليا يختار
من بـيـنهـا وأن يـسـمي وزراء يـسـوقـون عـلى أنـهم أعـطـوا لـرئـيس الوزراء

اختيار وزرائه. 
لـكن األهم أن لـرئــيس الـوزراء صالحـيـات كـثــيـرة بـعـد انـتــخـابه لـرئـاسـة
همـة هي فرصة استـثنائيـة يطمح لهـا الكثير مجلس الوزراء وتـولي هذه ا
من الــســيــاســيــ ومن حـق أي ســيــاسي يــكــون له هــذا الــطــمــوح ومن
ــحــاولــة إرضــاء الــكــتل الــطــبــيــعي أن يــقــوم أي رئــيـس وزراء مــكــلف 
ـكن أن يـقـوم بـهـا بـعـد الـسـيـاسـيـة لـكن االهم أن له صالحـيـات كـثـيـرة 
مرحـلـة مـنحه الـثـقـة وإذا كان رئـيس وزراء اسـتـثنـائـيـا ويتـصـرف بـشكل
مختـلف في هذه الظـروف االستثـنائية يـحاول الوقـوف بوجه األحزاب من
الـسـيـطـرة عـلى مــؤسـسـات الـدولـة وهـذا مـا سـيــجـعل اجملـتـمع الـداخـلي
واالقليمي والدولي داعما له ويفسح له اجملال في إصالحات حقيقية لكن
أذا ما بقي رئيس الوزراء اسيرا للطبقة السياسية في إنتاج فاشل جديد
فأن ذلك سيواجه بـرد هائل وغيـر مسبوق وهـذه العملـية ال حتتاج الـكثير

من الذكاء. 
نح الطـبقـة السيـاسية إذا الشعب غـير مـستعـد أن 
زيـد من الـوقت والـثقـة الـتي مـنحـهـا لـلحـكـومات ا
منـذ عام 2005 ولغـاية اآلن  ألن الـظـروف باتت
مختلفة وهناك لألسف بـعض القوى السياسية لم
ة على يكن واقعيـا ويحاول تـسويق األفكار الـقد

أنها مختلفة جملة وجديدة.

منتصف الليل وحتت ضوء القمـر ترجتف القلوب الغافلة .. موحش أنت
أيها التـراب ح تراك الـع تبـتلع كفن أخ أو صـديق أو حبيب .. ترى

ألون خــزائــنــهم ظــلــمـاً   هل يــتــفــكــر أولـئـك الــذين 
وبـعض مـن يـخــون الـوطــــن .. حلــظـات يــشـهــدهـا

البشر .. 
أل الفم عنوان لـلموت ومـفارقة احلـياة فالـتراب 
ويغـلق الـعـيـون. الـله وحـده يعـلم قـسـاوة ومـقدار

رحمة  ما حتت التراب!

حلــــوم الــــفـــروج انــــتج 820 طن
خالل الـــشـــهــر ذاتـه الى الـــســوق
احملـلـيـة).وكـشفـت مـديـريـة تـربـية
دارس ميسان عن شـطر عدد من ا
عاجلة الزيادة واستحداث اخرى 
ــــطـــردة فـي أعــــداد الـــتـالمــــيـــذ ا
والـطـلـبة لـلـعـام الـدراسي اجلاري
والـذي بـدا حـضوريـا بـعـد ان كان
الـــكـــتـــرونـــيـــا ألكـــثـــر من مـــوسم
دراسي. وقـــال مـــعــاون مـــديـــرهــا
فراس الصـكر لـ(الزمان) امس (ان
ـــعــاجلــة من احلــلـــول الــبــديـــلــة 
الـزيادة الـطالبيـة وضـعت مديـرية
تـربـيــة احملـافـظـة خـطــة تـضـمـنت
ـدارس في عـمـوم شـطـر عـدد من ا
احملـافـظة فـضال عن ادخـال ابـنـية
مـــدرســيـــة جــديــدة واســـتــحــداث
الكات مـدارس اخـرى  تـوفـيـر ا
الـتدريـسـية والـتعـلـيمـية لـها وفق
ــديــريــة). يــذكـر ان ــتــاح لــدى ا ا
تـربيـة ميـسـان قد اعـلنت في وقت
ســـــابـق عن عـــــدم تـــــســـــلـــــمه أي
مـــطــبــوعـــات جــديــدة مـن الــكــتب
ناهج الدراسية وأنها اعتمدت وا
ـسترجع من دور وا على تـوزيع ا
الــطــلـبــة لــــــسـد حــاجــتـهــا لــتـلك

ناهج . ا
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ألغى اعالمي عراقي معروف فقرة
متعارف عليها منذ زمن طويل في
حــفـالت الــتــخــرج تـــســمى بــرمي
الـقـبـعـات مـعـلال" ذلك بـأن الـقـبـعة
هـي رمـــز وتـــاج الـــتـــخـــرج ورمــز
الــنـجـاح وال يــصح أن تـرمى عـلى

األرض .
وقــال االعالمي فــراس احلــمـداني
لـ( الـزمــان )  أمس أن (فـقـرة رمي
تعارف علـيها منذ زمن القبعـات ا
طـــــويـل في حـــــفـالت الـــــتـــــخــــرج
اجلــــامـــعـــيــــة في ظـــاهــــرة غـــيـــر
حــضــاريــة وغــيــر صــحــيــحــة الن
الـقــبــعـة تــعــتـبــر رمــزاً لـلــتــخـرج
تـخرج يعـبر فيه وتاجـاً يعتـمره ا
ـلكـته اجلـامعـية عن جنـاحه في 
وال يوجد ملك او امير يرمي تاجه
ولذا فانا وفي كل حـفالت التخرج
الـــتي  تـــكــلـــيـــفي بـــعــرافـــتـــهــا
وادارتــهــا إعالمـــيــاً في مــخــتــلف
اجلـامــعـات الــعـراقــيـة قـد ألــغـيت
فــقـرة رمي الـقـبـعـات وهـو مـا نـال
اســتـحــســان الـطــلــبـة واألســاتـذة

واجلمهور).
واضــاف احلــمـــداني أن (إاللــغــاء
الـذي عـمـدت الـيه لـم يـولـد الـفراغ
النني استحدثت فقرة اجمل وهي
رمــي الــــــــــــــورود فـــــــــــــوق رؤوس
ـــتــخــرجــ بــدال مـن الــقــبــعــات ا

ابــتــهـاجــاً بــالــنــجــاح وتــعـــبــيـراً
بـــالــشــكــر واالمــتـــنــان لألســاتــذة

واألهل).
وأخــتـــتم بــالـــقــول ان (كل أمل أن

ـبادرة يـقـتـدي اآلخـرين بـهـــــــذه ا
لـــتـــكــــون خـــطــــوة في اإلجتــــــــاه
ـراسيم الـصـحـيح واالنتــــــقـال بـا

الى ما يسهم في ارتـــقائها).

Ãd∫ االعالمي في حفل التخرج ð
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ـالية واالداريـة في مجلـس القضـاء االعلى دعوة يـسر دائرة الـشؤون ا
ــقــاولــة ــؤهــلــ وذوي اخلــبــرة من شــركــات ا مــقــدمي الــعــطــاءات ا
والــشـركـات الـعـامـة لـتـقـد عـطـاءاتـهم لـعـمل مـشـروع اكـمـال االعـمـال

ـتبـقـيـة النشـاء بـنـاية مـحـكـمة في الـشـرقـاط/ صالح الـدين والتي  ا
تـوقف العـمل بهـا بسـبب الظـروف القـاهرة لـلبـلد حـيث  اقالـة العـقد
ـا حال دون اجنـاز الـعـمل بـشـكل كامل ان بـالـتراضي بـ الـطـرفـ 
بـناية احملكـمة بشكل عـام تتكون من (٣) طـوابق وبواقع (٤٤) غرفة من
ضمنهـا قاعة مرافـعات عدد (٣) مع (٦) مـجاميع صحـية (٢) لكل طابق
لحقة (بناية مع (٧) وحدات صـحية للقضاة كما حتتوي عـلى االبنية ا
احلرس بـناية االسـتعالمـات بنـاية حـمامـات للمـراجعـ بنـاية غرف
ــوقع وشـبــكــة مـيــاه االمـطــار واجملـاري والــبـنى الـكــهــربـاء اعــمـال ا
ـتـكـونـة من ثالث طـوابق الـتـحـتـيـة) حـيث  اجنـاز هـيـكل الـبـنـايـة ا
واجنـاز عمل جـميع الـقـواطع الداخـلـية لـلغـرف بـاستـخـدام البـلوك مع
اكـمال كـافة اعـمال الـسياج اخلـارجي بدون االبـواب واعمـال االنهاءات
بـالـبـيـاض وتـغلـيف أوجه الـبـنـايـة بـاحلـجر مـع االخذ بـنـظـر االعـتـبار

شروع بسنة ٢٠١٤. االندثارات احلاصلة نتيجة توقف العمل با
ـشـروع سـوف تـنـشــر في الـصـحف الـوطـنـيـة ـنـاقــصـة لـهـذا ا ١- ان ا

(الصباح البينة الزمان).
ـؤهــلـ والـراغــبـ في احلــصـول عـلى ٢- عــلى مـقــدمي الـعــطـاءات ا
ـالـيـة مـعـلــومـات اضـافـيـة االتـصــال (قـسم الـعـقـود/ دائــرة الـشـؤون ا
واالداريـة والعـنـوان االلـكـتروني hjc.contracts2018@hjc.iq خالل
الـفـتـرة من الـتـاسعـة صـبـاحـا وحـتى الـواحـدة ظـهـرا حـسب الـتـوقيت

قدمي العطاءات. دينة بغداد ) وكما موضحة بالتعليمات  احمللي 
ـطـلوبـة (تـكـون الـشـركـة من ضـمن الـشـركات ٣- متـطـلـبـات الـتـأهـيل ا
العـراقيـة وغيـر مدرجة ضـمن القـائمـة السـوداء ويتمـتع العـاملـون بها
بخبرة تخصصية مع توفر رأس مال تشغيلي ضمن حساب الشركة).
ـناقـصة بعـد تقد ـهتمـ شراء وثائق ا ٤- بامـكان مـقدمي العـطاء ا
طلب حتريـري الى العنـوان التالي (جمـهورية الـعراق/ محافـظة بغداد
/ جـانب الـكرخ / حي احلـارثيـة / مـوقع ساعـة بغـداد / قـسم العـقود)
وبـعد دفع قيـمة البـيع للوثـائق البالـغة (١٥٠٫٠٠٠ مئة وخـمسون الف

دينار فقط ).
٥- يـتم تـسـلـيم الـعـطـاءات الى الـعـنـوان الـتـالي (جـمـهـوريـة الـعـراق/
مـحافظة بـغداد / جانب الكـرخ / حي احلارثية / مـوقع ساعة بغداد /
قـسم الـعـقـود) عـلـمـاً ان اخـر موعـد لـتـسـلـيم الـعـطـاءات هـو (الـثالثاء)
ــصــادف (٢٠٢٢/١١/١٥) في تــمــام الــســاعــة الــثـانــيــة عــشــر ظــهـرا ا
ـتـأخـرة سـوف تـرفض ـديـنـة بـغــداد الـعـطـاءات ا بـالـتــوقـيت احملـلي 
ثليهم الراغب وسيتم فتح العطـاءات بحضور مقدمي العطاءات او 

باحلـضور في الـعـنوان الـتالي (جـمـهوريـة العـراق/ مـحافـظة بـغداد /
داولة) يوم جانب الكرخ / حي احلارثـية / موقع ساعة بغـداد /قاعة ا
صـادف (٢٠٢٢/١١/١٥) السـاعة الثـانيـة عشر ظـهرا حيث (الـثالثاء) ا
ان كل الـعـطـاءات يـجب ان تـتـضـمن ضـمـان لـلـعـطـاء (بـصـيـغـة خـطاب
بـلـغ (٢٨٫٥٧٨٫٥٤٠) ثـمـانـيـة وعـشرون ضـمـان مـصـرفـي مـصـدق)  و
مليون وخمـسمائة وثمـانية وسبعـون الف وخمسمائـة واربعون دينار

عراقي فقط. 
ـشـار الـيـها انـفـا هي (مـجـلـس القـضـاء االعـلى / قـسم ٦- الـعـنـاوين ا

العقود/ مبنى ساعة بغداد/ محافظة بغداد/ جمهورية العراق).
ـا تتـطـلبـه الوثـيـقة الـقـياسـية ٧- في حـال عدم الـتـزام مقـدم الـعطـاء 
(وثيـقـة تنـفـيذ عـقـود االشغـال الـصغـيـرة) بكـافـة اقسـامـها فـانه سـيتم

استبعاد عطاؤه.
٨- ان الـكــلـفـة الـتــخـمـيـنـيــة هي (٩٥٢٫٦١٨٫٠٠٠) تـسـعــمـائـة واثـنـان

وخمسون وستمائة وثمانية عشر الف دينار عراقي فقط.
٩- اذا صـادف يـوم الـغلـق عطـلـة رسـمـيـة يعـتـبـر يـوم الـدوام الـرسمي

الذي يليه موعداً للغلق والفتح.
 ١٠- ان يكون حجم السـيولة النقديـة (٤٧٫٦٣١٫٠٠٠) سبعة واربعون
مـلـيون وسـتـمـائـة وواحـد وثالثـون الف ديـنـار عراقـي  فقط عـلى االقل

عتمدة. صارف ا مودعة في حساب الشركة ضمن احد ا
 ١١- جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات الغير مستجيبة.

ناقصة اجور النشر واالعالن .  ١٢- يتحمل من ترسو عليه ا
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(N013018380 ) ـرقم فــقــد مــني جـواز الــســفــر ا
بــأسم (احالم غــازي ضــابط) اجلــنــسـيــة (ســوريـة)
ن يــعـثــر عــلـيه تــسـلــيــمه الى الـســفـارة الــرجـاء 

السورية.
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ورد ســهــوا في جــريــدة الــزمــان بــالــعـدد
ـــــــرقـم (٧٤١٤) فـي ٢٠٢٢/١٠/٢٥ اعالن ا
منـاقصة حتـميل وتفـريغ احلبوب في فرع
دهوك/  سـايلـو الـشيـخان/ سـايلـو زاخو
ورد رقم احلــــاســـبــــة  ٢٠٢٢/١٢ خــــطـــاء
والــصــحــيح هــو ٢٠٢٢/٣٤ لــذا اقــتــضى

التنويه.
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ؤرخ بـاقـر أمـ الورد(ت: 1989) أسمـاءَ احلـاكـم بـبـغداد مع دون احملـامي وا
تـرجــمـاتٍ مــخــتـصــرةٍ مــنـذ تــمــصـيــرهـا(145ه) إلى (1404ه) مِن أبي جــعــفـر
ـنصور(ت: 158ه) حـتَّى صدام حـس (أعدم: 2006) وكـان يُشـار إلى العِراق ا
ببـغـداد في الكـثيـر مِن الـعهـود. واليـهـا العـثمـاني عُـرف بوزيـر العـراق. أتى الوّرد
ـلـوك والــرُّؤسـاء مَن بــقى له أثـر بــهـا ومَن ضــيـعت أثـره عـلى اخلـلــفـاء والــوالة وا

االجتياحات واالنقالبات وعوارض األزَّمان. 
حـكمـت بـغداد الـشَّـرق لـسـتـة قـرون مـتـواصـلـة وقـبـلـهـا كـان حُـكم الـشَّـرق مـركزه
الك مِن الـهند البـصرة أو الكـوفة أو واسط مِن بالد فـارس وما وراء الـنَّهـر إلى 
والـسّـند وأطـراف الصّـ لم يـجانب الـشّاعـر احلـقيـقة: »ويـكادُ يُـجـهلُ أنَّ بـغداداً
بها/ كـانت يدُ الدُّنيا تطولُ وتقصرُ/ أو أنَّ كـوفاناً وبصرةَ منهما/ كانت إلى األُ
ـصريّ 1951). ظـلت مـقـصودة مِن احلـيـاة تُـصدرُ)«اجلـواهـري إلى الـشَّـعب ا
ة قِبل كلّ غازٍ طـالبِ مُلكٍ فلم يكتف الـغازون بسلخ واليات عنـها ألن وجودها سا
اً معـافى وهذا يدركه ساسـة عصرها احلـاضر عندمـا جعلوها يعني العِـراق سا
خصماً مع أنَهم ينعمون بأروقة خضرائها فمَن يفسد بها ال يهمه العراق بشيء. 
ؤرخ عباس العزاويّ(ت: 1971) من يتصفح »العراق ب احتالل «للمحامي وا
ا جرى عليها من مقاتل وفراهيد كم يشيب مِن تـعاقب االحتالالت على بغداد و
ياه «روايـة لألديب اللِّيبي محمد غازٍ حـول ماء دجلة إلى مقبرة ألهلها و»مـقبرة ا
طـلب الهوني وعـندما عـاينت العنـوان حسبتُ أنه يـعنيـها. مَن يغـزوها ينهب عـبد ا

ويسلب ويتركها خاويةً تنعب في حاراتها الغربان. 
ـغـول (1258م) فـالـصَّـفـويـون (1633) فــالـعـثـمـانـيـون (1534 انــقض عـلـيـهـا ا
و1638) حتَّى غـزاهـا البـريـطانـيون (1917) فـاألميـركان (2003) واالنـقـضاض
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ـحاوالت تـقد عـواصم مدن عـلـيهـا باسم األقـاليم هـا وإهمـالهـا  استـمر تـقـز
ـعتصـم بالله(ت: 227ه) بنـقل الـعاصـمة إلى سـامراء. ليس بـالعـذر الذي اتـخذه ا
لكنّ مـع محـاوالت إهانـتـها بـالـصُّورة الـتي عـليـهـا اآلن لم يسـتـطع أحد جتـاوزها
هـكـذا جـعـلتـهـا اجلـغـرافـيـا الـصَّـرة مِن الـعِـراق. قـيل: وفي الـعـراق بـغـداد صـفوة
األرض ووسطها ال يلحق من فيه عيب سرف وال تقصير(اخلطيب تاريخ بغداد).
يعتقـد أهل الشّمال أنّ لهم ثأراً مـعها واألحزاب الدِّيّنـية حتملها ثـأراً طائفياً فكلّ
ـنـصـور مـصـرها تـاريخـهـا كـان عـبـاسـيـاً وشـريـانـهـا اسـمه الـرَّشـيـد وإذا كـان ا
فـهارون الرَّشيد(ت: 193ه) جعـلها زاهيَّـةً واألخير مطلـوب ثأر البد مِن أخذه مِن
بغداد نفـسها. إضافة إلى أنّ اإلسالمي كافة يعـدونها فاجرة مع كثرة أضرحتها
ومـساجـدها ألنهـا لم تخـضع لصـحوتـهم ظل تمرد أبي نـواس بهـا مجـاوراً لتدين

الكرخي. 
وقف وصار رمز الدَّولة بـها كردياً فهل يـبقى يبغض بغداد بعد (2003) تغيـر ا
بسبب أنَّ اجليـوش حتركت بأوامر منها يوم كان في حرب مـعها أيحملها تبعة ما
حـصل?! أم يـكـون سـاريـةً يجـتـمع حـوله الـعِـراق كـافـة وال يجـعـلـهـا أربع سـنوات
يعيشـها بال عاطفـة لها? نقول هـذا اعتماداً علـى ما نقله حاكـمها الغازي في »عام
قـضـيتـه في العـراق أنَّ رأسـاً كرديـاً قـال: أكره بـغداد !«لـكنَّه عـنـدما حـوصر في

يوم ما مُدّ حبل النَّجاة إليه مِنها. 
أقـول لـرئـيس اجلمـهـوريّـة اجلديـد الـقادم مِـن السُّـلـيمـانـيـة حيث الـشّـمـال ورئيس
الوزراء القادم مِـن ميسان حيث اجلـنوب أعطيـا بغداد حقَّـها وارفعا عـنها الغ
فـهـي أم بالد الـعِـراق و مـجــمع الـرَّافـديـن وغـرّة الـبالد وعـ الــعـراق (احلـمـويّ
معجم البـلدان) ال تتركـاها مفجـوعة مغلـوبةً على أمرهـا يتحكم فـيها بسالحه مَن

ال يقر بالوالء لها.

ÊuO)« bOý—

لندن

Í√d «  U¼U&≈5
Âö « w  o(«

ÊU³Fý 5 (« b³Ž

بيروت

احلــرب هي الـغـالب الــشـائع في تـاريخ
الــبــشـريــة فــإن بـنــاء الــسالم وإدامـته
يــبـقى هـدفًــا إنـسـانــيًـا سـامـيًــا تـسـعى
الـبشـرية لـلوصـول إليه. والـسالم يقوم
عـلى التـعايـش واحتـرام اآلخر واالقرار
بــــالـــتـــنــــوّع والـــتـــعــــدّديـــة واحلق في
االخـــتالف وجــاء فـي الــقـــرآن الــكــر
"وإن جـنحـوا للسـلم فاجنح لـها وتوكّل
عــلى الــلـه إنه هــو الــسـمــيـع الـعــلــيم"
ـكن (ســورة األنـفـال  –اآليـة  .(61وال 
لـإلنــســـان أن يـــنــعـم بــالـــسالم دون أن

يكون حرًّا.
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خـــطــوتــان أســـاســيـــتــان تــوّجـــا عــمل
ثابة مـجموعة السالم العربي وكانتا 
رسـالـة تـطـمـيـنـيـة إلى جـمـيع اجلـهات;
أوالهـمـا  –تـسـجـيل اجملـمـوعـة رسـمـيًا
في األردن لـتـكتـسب الـصـفة الـقـانونـية
ـوجب قـانون اجلـمعـيات األردني رقم
ـوجب قـرار مـجلس 51 لـعام 2008 و
الـــــــوزراء األردنـي في  25أيـــــــلـــــــول /
ســبـتـمـبـر 2022 وثــانـيـتــهـمـا - إعالن
تــأســيـــســهــا بــحــضــور األمــ الــعــام
لــلـــجــامــعــة الــذي قـــال في كــلــمــته "إن
اجلــامـعــة الـعــربـيــة تـعــلّق آمـالًــا عـلى
مــجـمــوعـة الــسالم الــعـربي بــوصـفــهـا
إسـهامًـا أصيـلًا تـشتـدّ احلاجـة إليه من

بادرات". أجل إنتاج األفكار وا

واحلـق في بــيــئـــة نــظــيـــفــة واحلق في
الـتمـتّع والوصول إلـى منجـزات الثورة
الـعلمية  –الـتقنـية تمـثل اجليل الثالث
لـــلـــحــقـــوق وهي حـــقـــوق مــتـــرابـــطــة
ـكن االنــتـقـاص مــنـهـا ومــتـكـامــلـة ال 
فـاقـتـطـاع أي جـزء  مـنـهـا أو إهـماله أو

تأجيله سيلحق ضررًا ببقيّة احلقوق.
ومـثل هـذا األمـر يـقـتـضي الـعـمـل بروح
ــســؤولــيــة إزاء احلق في الــشــعــور بــا
الـسالم بالتعاون والتعاضد والتضامن
حلـمــايـته وبـلـوغ أهـدافه إذ أن قـضـيـة
الــسالم هي جـزء ال يــتـجـزأ من عــمـلـيـة
الـتـنـمـيـة بـجـمـيع حـقـولـهـا وجـوانـبـهـا
وهــذه مــرتـبــطــة بـالــعــدالـة عــلى نــحـو
صميم ولذلك قيل: حوار 100 عام خير
من حـرب سـاعة فـاحلوار هـو الـوسيـلة
اجملـــربـــة لــفضّ الـــنـــزاعــات بـــالـــطــرق
الـــســلــمـــيــة وجتـــنــيب الـــبــشــر ويالت

احلرب.
واســتــحــضـر اجملــتــمــعــون مـا ورد في
مــيـثــاق جـامـعــة الـدول الــعـربــيـة الـتي
تـــأســـست في  22آذار / مـــارس 1945
وصـــدر مــيــثــاقـــهــا قــبـل مــيــثــاق األ
ـتحدة بـبضعة أشـهر وأهمـية توثيق ا
ـشتـركـة وعدم الـلّـجوء إلى الـعالقـات ا
الـقوّة والتوسّط في حلّ النزاعات التي
تـنشأ ب دولها أو الـنزاعات ب دولها
وأطـراف ثـالـثـة وهـو مـا اسـتـنـدت إليه

تــكــريـس جــهــودهم لــتــحــقــيق الــسالم
الــعــربي - الـعــربي وبــدأوا بـخــطـوات
حــثــيــثــة في هــذا االجتــاه لــنـحــو أربع
سـنـوات كجـزء من دبـلومـاسيـة شـعبـية
لـتـجسـيـد الفـكرة وتـأصـيل مضـامـينـها
وتــأكــيــد مــقــاصــدهــا بــاحلــرص عــلى
اسـتـقاللـيـتـهـا وعـدم انـخـراطـها في أي
نشاط سياسي لصالح حزب أو جهة أو
دولــة أو تـيـار أيــديـولـوجي فــضـلًـا عن
كـونـهـا مجـمـوعة عـابـرة لالسـتقـطـابات

الطائفية والدينية التعصبية.
ــسـاهـمـة في حل  وتــهـدف اجملـمـوعـة ا
الـنزاعات الـبينـية واألهلـية وب الدول
الـعربية وإطفاء بؤر التوتّر وصولًا إلى
ا حتـقيق مـصاحلات عـربية  –عـربيـة 
شترك اإلنساني وأهداف األمن يـحقّق ا
الـقــومي الـعـربي ويـضع شـعـوب األمّـة
الـعـربـيـة علـى طريق الـسالم والـتـنـمـية
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والــسالم بـقـدر مـا هـو قـيــمـة إنـسـانـيـة
عـليا فهو حق إنساني جماعي وفردي
وهـو جــزء ال يـتـجـزأ من اجلـيل الـثـالث
ـدنـية لـلـحـقـوق إذا اعـتـبرنـا احلـقـوق ا
والـــســــيـــاســـيـــة تـــمــــثل اجلـــيل األول
واحلــقـوق االقـتـصــاديـة واالجـتــمـاعـيـة
والــثـقــافـيـة تــمـثل اجلــيل الـثــاني فـإن
احلـق في الـسالم واحلـق في الـتــنـمــيـة

الكونية حلقوق اإلنسان.
حتت هـذه العناوين األساسـية وبنكهة
عـربـية الـتـأمت في الـقاهـرة مـجمـوعة
الــــسـالم الــــعــــربـي في مـــــؤتــــمــــرهــــا
الـتأسيـسي في جامـعة الدول الـعربية
"بـيت العرب" وبرعاية وحضور األم

العام للجامعة أحمد أبو الغيط.
وتــضم اجملـمـوعـة نـخــبـة مـتـمـيّـزة من
ّن احـتـلّـوا ـمـارسـ الـسـيـاسـيـ  ا
مــــنــــاصـب رفـــيــــعــــة فـي دولــــهم وفي
ـنـظمـات الدولـيـة إضافـة إلى كوكـبة ا
ـثـقـفـ الـعرب ـفـكّـريـن وا المـعـة من ا
وبـــخـــبـــراتـــهم وجتـــاربـــهم والـــعِـــبــر
والـدروس الـتي اسـتـخـلـصـوهـا قـرّروا

ــا كــانت احلــروب تــتــولّــد فـي عــقـول "
الــبـشـر فـفـي عـقـولـهـم أيـضًـا يـجب أن
تـبـنى حـصـون الـسالم". بـهـذه الـعـبارة
ـكثّـفة الـعمـيقـة يبـدأ دستور ـعرفـيّة ا ا
ـتـحـدة الــيـونـيــسـكـو (مــنـظـمــة األ ا
لـلتربية والعـلم والثقافة) مادته األولى
تـأكــيـدًا لـلـقـيــمـة اإلنـسـانـيــة الـسـامـيـة
لــــلــــسـالم وصــــون كــــرامــــة اإلنــــســـان
واحلـــفــــاظ عـــلى حـــيـــاتـه ولـــعلّ "حق
احلــيـاة والــعـيش بــسالم ودون خـوف"
هــو احلق اإلنــســاني األول الــذي تـأتي
بــعــده وتـتــفــرّع عــنه طــائـفــة احلــقـوق
ــتـكــامــلــة عـلى ــتـرابــطــة وا األخــرى ا
جـميع الـصُعـد وهو ما تـؤكّده الـشرعة

اجملــمــوعــة في رؤيـتــهــا الــتي صـدرت
بــوثــيـــقــة مــهــمــة حتت عــنــوان "نــداء
الــقــاهــرة" وفي نــظــامــيــهــا األســاسي
ّ إقـرارهـمــا بـعـد والــداخـلي الـلــذان 
مـناقـشات مـستفـيضـة وحوارات جادة
ــــؤتــــمـــر ومــــســــؤولــــة. وصــــدر عن ا
الـتــأسـيـسي بـيـان خـتـامي اسـتـعـرض
عـملها وتوجّهها ووقائع مؤتمرها بعد
اخـتيار رئيس لهـا وأم عام وأعضاء
ــثّـلــون اجملــلس الـتــنـفــيـذي وجلــنـة

استشارية.
إن بـناء الـسالم عملـية صـعبة ومـعقّدة
واحلـــفــاظ عـــلــيـه بال أدنى شك أكـــثــر
صـعوبـة وتـعقـيدًا لـذلك يقـتضي نـشر
ثــقـافـة الــسالم وتـعــمـيـمــهـا وتـنــشـئـة
الـناس عليهـا لكي يتحوّل السالم إلى
كن قـوّة مادية يـصعب اقتالعـها. وال 
أن يـكون هناك سالم حقيقي دون عدل
فـالسالم مرتبـط بالعدالـة وإلّا سيكون
لـه اسم آخـر. والــسالم ســريع الــعـطب
مـثل الـصحّـة لـذلك فـإن احلاجـة تزداد
لـلـحفـاظ عـليه ورعـايـته وإدامته وذلك
عــبـــر عــمل تــربــوي وثـــقــافي وفــكــري
وتفاهم وتواصل واالنتصار احلقيقي
والــدائم هــو انــتــصــار الـسـالم ولـيس

انتصار احلرب.
ولـلــسالم ثـقـافـة وفـلـســفـة فـالـتـنـمـيـة
والـتقدم مرتبطان به. وحتى وإن كانت
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بغداد

ــمـول الــقــطــاع اخلــاص والــتــعــلــيم ا
ـــــســــتــــمــــر و الــــتــــعـــــلــــيم ا ذاتــــيًّـــــا
و الـبـحـوث الـتـعـاقـدية واالسـتـشـارات
واألنـــــشــــطـــــة اإلنــــتـــــاجــــيـــــة وكــــذلك
تـقديــــــــــــــم خـدمات الـطبـاعة والـنشر
وحـقـوق التـألـيف والرسـوم واخلـدمات
الـصـحـية وانـتـاج احملـاصيل الـزراعـية

وغيرها.
وخـتـامـا نـسـتطـيع الـقـول أن االنـتـقال
والـتحول من جـامعات غـير منـتجة إلى
جـامعات منتجة يتطلب تكاتف اجلهود
وزيـادة درجـة الـتـنـسـيق والـتـعـاون مع
كـافة مـؤسسـاتنـا العـلمـية والـتعـليـمية
لــــلــــمــــبـــاشــــرة بــــإعــــداد وصــــيــــاغـــة
اســتــراتــيــجــيــات حــديــثــة ومــبــتــكــرة
لـتــقـلـيص الـهـوة اإلنــتـاجـيـة والـلـحـاق
ـتـمـيـزة ـنـتـجـة وا بـركب اجلـامـعـات ا
كــمــا ان حتـقــيق هــذا الــهـدف يــتــطـلب
كـسب ثقة اجملـتمع الذي بـات ينظر الى
اجلــامــعـة بــوصـفــهــا مـؤســـــســــــــــــة
مــنـعـزلـة تـعـيش فـي قـصـرهـا الـعـاجـي
ــــشـــــاكل اجملــــتــــمع دون االكــــتــــراث 
وتـطــلـعـاته فـانـعـزال اجلـامـعـة في ظل
ـعـرفي تــعـقـيـدات احلـيــاة واالنـدمـاج ا
الــذي اصـبـح سـمــة الـعــصـر بــات امـراً

يهدد بقائها.

الــتـنــمـيـة االقــتـصــاديـة واالجــتـمــاعـيـة
ـكن حتقـيق مفـهوم اجلـامعة لـلبالد و

نتجة من خالل:- ا
1- تــســويق اخلــدمـات واالســتــشـارات

نتجات االبتكارية.  وا
2- الــدخــول في الــشــراكـات الــعــلــمــيـة

واالستشارية مع القطاعات اخملتلفة.
3- تـنـمـيـة الـبـحث الـعـلـمي الـتـطـبيـقي
واالهــــتـــمــــام الــــنـــوعـي بـــاخملــــرجـــات
ـقدمة الـطالبيـة واإلسهـام باخلـدمات ا

للمجتمع. 
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4- فــتح نـافـذة عـلى اجملــتـمع لـلـوقـوف
على قضايا االنتاج ومشاكله.

5- اعـتماد انظمة وقـوان مرنة تسمح
بـحركـة الـكلـيات واجلـامعـات ويجـعلـها
ا قـادرة على أجـراء التـغيـير والـتكـيف 
يــتـطـلـبـه سـوق الـعـمـل في مـجـتــمـعـهـا

احمللي.
6- الــتــوجـه نــحــو تــعــمــيق وتــرســيخ
اسـتـقاللـيـة اجلامـعـات وإذابـة الـفوارق
بــــ وظـــائف اجلــــامـــعـــة (الــــتـــدريس
والــبــحث الــعــلــمي وخــدمــة اجملــتــمع)
والــنــظــر إلــيـهــا عــلى أنــهــا مــنــظــومـة
مـتـكامـلـة تـؤثر وتـتـأثر بـبـعضـهـا حتى

كن االنفتاح على اجملتمع

الـتعـاقدية واالنـشطـة االنتاجـية التي ال
تـتعـارض ومفـهوم اجلـامعـة بشـكل عام
ــا يـقــلل اعــتـمــادهـا عــلى ايـراداتــهـا
االســاســيـة وبــنـاءً عــلى مــا تـقــدم فـان
ـوذج مرن ـنـتـجـة  مـفـهـوم اجلـامـعـة ا
يـحقق التوازن ب مـهام اجلامعة وهي

التعليم والبحث وخدمة اجملتمع.
ــنـتـجـة لــقـد حـظيّ مــفـهـوم اجلــامـعـة ا
ي والـشـراكـة اجملـتـمـعـيـة بـاهـتـمـام عـا
مـتـزايـد  فقـد اكـد مـؤتمـر بـاريس حول
الــتـــعــلــيم الــعــالي عــام 1995 عــلى ان
اسـهامات قـطاع التعـليم في التـنمية لن
يــتـحـقق دون االنـدمــاج بـ مـؤسـسـات
الـتـعـلـيم ومـؤسـسـات الـعـمل واالنـتاج
ــنــتــجـة هـي الــتي تــوفـر فــاجلــامــعــة ا
ـــعــرفـــة الــعـــلــمـــيــة من خـالل بــرامج ا
تــعـلـيــمـيـة تـنــسـجم وحــاجـات الـسـوق
بــشــكل مــتــطـور  وحــديث وتــســتــثــمـر
ـا يتالئم واقـتصاد ـعرفـية  طـاقاتـها ا
ـعــرفـة من خالل نـتـاجـاتــهـا الـعـلـمـيـة ا
والـتطبيـقية واالستـشارات و الدراسات
والـتــدريب وعـقـد شـراكـات وحتـالـفـات
نتجة هي ومن هنا فأن فكرة اجلامعة ا
ـعــرفـة بـهـدف تـوفـيـر فـكــرة لـتـسـويق ا
ــواجــهـة مــوارد اضــافــيــة لــلـجــامــعــة 
ــسـاهــمـة في مــتـطــلـبــات الــتـطــويـر وا

في بـعض الـبـلـدان الـنـامـيـة الى حـلـقة
رحلـة الثـانوية يـدخلـها الطـالب بعـد ا
لـيتـخرج ويـكون بعـدها مـؤهالً لدخول

سوق العمل. 
نتـجة بأنها ـكن تعريف اجلامـعة ا و
ـتــفـاعــلـة مع اجملــتـمع من اجلــامـعــة ا
خـالل نـشــاطــات جـديــدة مــضــافـة الى
نـشاطاتها التقليدية وحتقق من خالل
هـذه الـنشـاطـات موارد مـالـية إضـافـية
ـرونة تـعـزز من موازنـتـها وتـعطـيـها ا
الـكافـيـة لتـطويـر خدمـاتهـا التـعلـيمـية
عنى وحتـقيق فـلسفـتها الـتعلـيميـة 
نتجـة تتكـامل فيها آخـر ان اجلامعـة ا
ــالــيـة ــوارد ا الــوظــائف لــتــحــقــيـق ا
ـا يـجـعل الـتــعـلـيم فـيـهـا اإلضـافــيـة 
ـوذج اجلـامـعـة ــول ذاتـيـاً ويـعــد 
وذجـاً مـرناً يـحقق الـتوازن ـنـتجـة  ا
تعلـقة بالبحث بـ وظائف اجلامعـة ا
والـــتــدريـس وخــدمـــة اجملــتـــمع عــلى
اعـتـبار أن اجلـامعـة جـزء ال يتـجزأ من
آلـــيــات الــســوق ومـــؤســســة االنــتــاج
عارف والـبرامج واألبحاث وتـسويق ا
ــرتــبــطـة بــالــســوق وعـقــد صــفــقـات ا
الـــشـــراكــة مـع مــؤســـســـات اجملـــتــمع
األخرى ومعاجلة مشاكله االقتصادية.
لــكن يـجب ان ال يـفــهم من الـدعـوة الى
ــنـتـجـة هـو تــبـني مـفـهــوم اجلـامـعـة ا
حتـويل اجلامـعة الى مـؤسسـة جتارية
ربــحـيـة فـاجلــامـعـة تــبـقى مـحــتـفـظـة
بــرســالـتــهــا االســاسـيــة في الــتــعــلـيم
والـبـحث الـعـلمي وبـنـاء االنـسان وان
االعــمــال الـتــجــاريــة الـتـي تـمــارســهـا
اجلـامعـات ما هي اال تـدعيم لـرسالـتها
االنـسانية العلـمية فالدخول في سوق
الـــعــمل ال يــهــدف الـى حتــقــيق الــربح
ــادي في حــد ذاتـه وهـنــاك مـن يـرى ا
ـنتـجة هي الـتي حتقق بـان اجلامـعة ا
وظــائف الــتــعــلــيم والــبــحث الــعـلــمي
وخــدمـة اجملــتـمـع بـشــكل مـتــكـامل مع
ــوارد تــعـــزيــز مــوازنــتــهــا من خالل ا
االضــافـيــة كـاالسـتــشـارات والــبـحـوث

تــــتـــســــارع إيــــقـــاعــــات عــــالم الــــيـــوم
ـواكـبـة تـلك اإليـقـاعات ومـتـغـيـراته و
ـتــلك الـقـدرة عـلى يــنـبـغي عـلــيـنـا أن 
ـستدامة اإلسـهام في حتقـيق التنـمية ا
الـقائمة على اإلنتاج واألبداع واالكتفاء
الذاتي والتعليم هو الركيزة األساسية
لـلتنـمية الـشاملـة بشكل عـام والتنـمية
الـبشرية بـشكل خاص ألنه معـني ببناء
االنـسـان لذا أصـبح التـعـليم اجلـامعي
ـعـرفة بـحـاجة إلى في ضـوء اقـتـصاد ا
فـلــسـفـة وطـرق مـتـمــاشـيـة مع الـعـصـر
ــعـرفي الــقـائـم عـلى الــتـنــافـســيـة في ا
اإلنــــتــــاج وتـــنــــويع مــــصـــادر الــــدخل
واالكـتـفاء الـذاتي وتوفـير مـوارد مالـية
ــعــرفي وفي عــالم مـن خالل اإلنــتـاج ا
نتجة مطلب الـيوم أصبحت اجلامعـة ا
أسـاسي للتخـطيط السلـيم وقطف ثمار
الــتــنـــمــيــة لــذا فــان اقــتــصــار نــشــاط
اجلــامـــعــة عــلى اجلــانب الـــتــعــلــيــمي
ي خـلق فجـوة كـبـيرة والـبـحث االكـاد
بـــ رســـالــتـــهــا فـي خــدمـــة اجملـــتــمع
ـسـتـثـمـرة ـعـرفـيـة غـيـر ا وطـاقـاتـهـا ا
األمـــر الــذي عـــطل جــانـــبــاً مــهـــمــاً من
ـــتــاحــة في مـــواردهــا االقــتـــصــاديــة ا
حتـقيق مصادر تمويلـية اضافية تسهم
في حتـقـيـق عـوائـد مالـيـة مـجـزيـة ومن
جــهــة اخــرى عــرقل تــطــويــر وتــنــمــيـة
ــشـاريع االقــتـصـاديــة اخلـاصــة بـهـا ا
ـنـتـجـة أصـبـحت الـيـوم فـاجلــامـعـات ا
مــؤســســات إنــتــاجـيــة تــقــدم الــعــطـاء
ــعـرفـة في آن واحــد فـهي تـســتـثـمـر وا
ـعـرفـة وتـسـوقـهـا اقـتـصـاديـاً بـيـنـما ا
بـقيت اجلامعات الكالسيكية مؤسسات
ـنح الـشـهـادات وتخـريج أعـداد هـائـلة
من الـطلبـة وهي مؤسسات تـكاد تكون
مـنغلقة على نـفسها تمثل عـبئاً إضافياً
ـيـزانـيـة الـعـامـة لـدولـهـا وبـقيّ عـلـى ا
الــهـدف االسـاس لـهــذه اجلـامـعـات هـو
الــــتـــــدريس واالهــــتــــمـــــام بــــاجلــــانب
ي عـــــلـى حــــســـــاب اجلـــــانب األكـــــاد
الـتـطـبـيـقي وبـهـذا حتـولت اجلـامـعات

ــشــاريـع اخلــاصــة 7- الـــتــوسع فـي ا
بـاجلــامـعـة والـتي حتـقق خـدمـة عـامـة
لـلمـجـتمـعات احملـليـة مقـابل دعم مالي
تــســـتــفــاد مــنـه اجلــامــعــة لـــتــحــقــيق

نشاطاتها وترجمة فلسفتها.
8- دعم الـتـفكـيـر االبداعـي واالبتـكاري
والــتـخـلي عن احلـلـول الــتـقـلـيـديـة في

التعليم العالي. 
9- لـكي تتحـول اجلامعـة اخلاصة الى
جــامـعه مــنـتـجــة البـد ان تــكـون قـادره
عـلى خـلق وتصـمـيم وانتـاج وتـسويق
مـنـتـجـات مـعـرفـيه مـتـفـوقه وان تـعمل
لـــيس عـــلـى وفق مـــبـــاد الـــنـــظـــريــة
االقـــتـــصـــاديـــة الـــتـي تـــنص عـــلى ان
االعـمال تـتوجه في اهـدافهـا وفق مبدأ
(الطلب يسبق العرض) وان مؤسسات
االعـمال تقدم منتجاتها حسب حاجات

السوق.
10- الـــقـــيـــام بـــتـــســـويق األنـــشـــطـــة
اإلنــتــاجــيــة واالبـتــكــارات والــبــحـوث
الـعـلمـية; لـتطـبـيقـها في الـواقع وبذلك
ــنــتج يــتــمــكـن اجملــتــمع من ايــجــاد ا
ـنــتج األجــنـبي.وهــنـاك احملــلي بــدل ا
الـيــات كـثـيـرة تـسـتـطـيع اجلـامـعـة من
ــــالـــيـــة خـاللـــهــــا زيـــادة مــــواردهـــا ا
كــالــدورات الـتــدريــبــيـة الــشــراكـة مع
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ـائـة دوالر ـاشـيـة بـدوره يـأخـذ ا 3- تـاجـر ا

ويذهب بها إلى تاجر العلف لتسديد دينه.
4- تـاجــر الـعــلف يـذهـب لـســائق الـشــاحـنه
الذي احـضر العـلف من بلـدة بعيـدة لتـسديد

ما عليه من مستحقات متأخرة
5- سـائق الـشـاحـنه يـركض مـسـرعـاً لـفـندق
والـذي يـسـتـاجـر مـنه غـرفـة بالـدين ـديـنـة  ا
عنـد حضوره لتسليم العلف ليرتاح من عناء
ــائـة دوالر ــالك الـفــنـدق ا الــسـفــر ويــعـطي 

لتسديد ديونه.
ـائـة دوالر 6- مـالك الــفـنـدق يـعــود ويـضع ا
مرة أخـرى مكـانهـا على الـكاونـتر قـبل نزول

السائح الثري من جولته التفقدية.
7- ينـزل السـائح والذي لم يـعجـبه مسـتوى
ـائـة دوالر ويـرحل عن الــغـرف ويـقـرر أخـذ ا
دينة كسب أي ديـنة !!!وال أحد من سكان ا ا

شيء إال انهم سددوا جميع ديونهم).
وفق رؤى الزمـيل الـدكـتـور مـظـهـر صالح ان
ـنـطق الذي ضـبط ايقـاع عـملـية (احلكـمة وا
التـسويـة االقتـصاديـة للـذ ب اجلمـيع قد
سـدد كل مـنــهم مـا بـذمــته لـقـاء االســتـعـمـال
ـــئـــة دوالر في مـــصـــفـــوفــة ـــبـــلغ ا ـــؤقت  ا
تـسويـات مـتقـابلـة ومـتعـادلة قـيـميـا وزمنـيا
والذي عـاد في نهاية اليوم الى صاحبه دون
كـلـفـة بـاسـتـثـناء اسـتـثـمـاره عـبـر الـزمن في
ســـاعـــات ذلـك الـــيـــوم) وظـــهـــر مـــا يـــعـــرف

باقتصاديات التبادل?
ـــــال الــــوهــــمي والـــــســــؤال:هل اثــــر راس ا
اقــــتـــصـــاديـــا? واجلـــواب وفق الـــشـــواهـــد
ـال الــوهــمي اربك الــتــاريــخــيــة فــان راس ا
ي االقتصاد بانهيارات بدءا من الكساد العا
عــام 1929وصــوال الى مــا يـــعــرف بــالــذعــر
ا يـسـمى بـاالثـن ـالي عـام 1938مـرورا  ا
االسـود عـام1987ومن ثم ازمـة الـفـقـاعـة عام
ـا  2008ومـا بـيـنـهـا من انـهـيـارات اخـرى
يـعـني ان(كـتـلـة رؤوس األمـوال الـوهـمـيـة لم
ـا سبـبت دخول الـعالم تسـلم من االنهـيار)
في حـ لم فـتــرة طـويـلــة في أزمـات مــالـيــة
ـــال احلــــقـــيـــقي مــــثل تـــلك يـــســــبب راس ا
ال فـإن (كـتـلـة رأس ا االنـهيـارات. ومع ذلك 
ـــال  الـــوهــــمي الــــتي تــــدور في أســــواق ا
وتـبـادل الـعـقـود اآلجـلـة ومـا إلى ذلك الـيوم
هي أكـبر بكـثيـر من أي وقت مضى حيث 98
ـعـامالت الـنـقـدية فـي العـالم هي من قـيـمـة ا
بيـنـما 2 فـقط ـالـيـة ضـاربـة في االسواق ا ا
ـا تـنـطـوي عـلى قـيم االسـتـخـدام الـفـعـلي)
ـو ــالي في  يــعـكـس اهـمــيـة االســتـثــمـار ا

اقتصاديات العالم وتطوره ورقيه.

ونــقـــيض ذلك ان اي اســـتــثــمــار حــقـــيــقي
لالموال غـير مرتبط بـعمليـة إنتاج حقـيقية
يعـد راس مال وهمي وبسبب هذا التحديد
الية ستثمرة في االسواق ا فان (االمـوال ا
ساهمة والتداول تعتبر أمواال والشركات ا

وهمية وفق تصوره)وتاكيده.
طـالبات ـال الوهـمي (ا ثل رأس ا عمـليـا 
ـلـكيـة الـقـانـونـية ـتـراكمـة والـسـنـدات ا ا
سـتقبل وعـلى وجه التـحديد لإلنتـاج في ا
تولد عن ذلك اإلنتاج). طالبات بالدخل ا ا
ــال الـــوهــمي أيـــضًــا كــمـــا يــعـــرف رأس ا
بــأنه(مـطـالـبــات ورقـيـة بـالـثــروة والـقـابـلـة
الي السائد فإن للتداول) وبفكر االقتصاد ا
ــال الــوهـــمي هــو(صــافـي الــقــيــمــة رأس ا
ـتـوقـعـة في احلـالــيـة لـلـتـدفـقـات الـنـقـديـة ا
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ـال الـوهمي ان غالـبـيـة من كتب عن راس ا
او ناقـشه او فسر مدخـله او حلل مضمونه
او رفع الـتـنـاقض عــنه يـتـنـاقـلـون الـقـصـة
الــتــالــيــة:(في قــريــة صــغــيــرة.. وفــقــيـرة..
اجلـمــيع غــارق في الـديــون ويـعــيش عـلى

االقتراض.
ـديـنة و فجـأةً يـأتي رجل سـائح غني إلى ا
يــــدخل الـــفــــنـــدق ويـــضع  100دوالر عـــلى
كاونتر االستقبال ويذهب لتفقد الغرف في
الــطــابق الــعــلـوي من أجـل اخـتــيــار غــرفـة

مناسبة.
وهنا يبدأ السرد الوهمي لهذه القصة:

1≠ في هـذه األثــنـاء يــسـتـغـل مـالك الــفـنـدق
ائـة دوالر ويذهب مسرعا الفـرصة ويأخذ ا

للجزار ليدفع دينه.
2- اجلــزار يـفـرح بـهـذه الـدوالرات ويـسـرع
اشيـة ليدفع بـاقي مستـحقاته بهـا لتاجـر ا

عليه.

في مـرحـلـة الـشـبـاب كـنـا مـنـهـمـكـ بـقراءة
وكـنا نـقرأه ـال) لكـارل ماركس كتـاب(راس ا
ــســتــوى لــغـــرض الــقــراءة دون ان يــكـــون 
ثقـافتنا قـدرة في معرفة مـضمون الهدف في
امـا صــعـوبـة فـي الـفـهم او مـا هـو مــكـتــوب

ناقشة افكاره مع االخرين. جتنبا 
وبــعــد هــذا الــنــضج الــفــكــري واالســتــزادة
الـــعــــلـــمــــيـــة من الــــتـــخــــصص والــــتـــقـــدم
تصفحت كـتابي الذي احتفظ به منذ بالـعمر
الزيد قـرائتي بـتعمق اكثـر من اربعـون عامـا
ـال الوهـمي)الـذي ورد في كـتاب عن (راس ا
ـــاركـس. وبـــفـــضـــول  Capital  ـــال راس ا
القـاريء بدأت التعـمق في مفهـوم ومضمون
Fictitious capital ــــال الـــــوهـــــمي راس ا
Real ـــال احلــقـــيــقي واخــتـالفه عن راس ا
فهومان ويختلفان  capitalحيث يـتناقض ا
جــــذريــــا عـن بــــعــــضــــهــــمــــهــــا وفق طــــرح
ال ال احلـقـيقي (هـو رأس ا مـاركس.رأس ا
ــاديـة ــسـتــثــمــر بــالــفــعل في الــوســائل ا ا
ــــال لـإلنـــــتـــــاج والــــعـــــمـــــال ومع »رأس ا
الـــنـــقـــدي ?«وهي األمـــوال احملـــتـــفَظ بـــهــا
بـالـفعل. تـتفـاوت الـقيـمة الـسـوقيـة لألصول
الــــــــرأســــــــمــــــــالــــــــيــــــــة الــــــــوهــــــــمــــــــيـــــــة
الية) وفقًا لإليراد (مثـل األسهم واألوراق ا
ــــتـــوقـع لـــتـــلـك األصـــول في أو الـــعــــائـــد ا
ـســتـقـبل وهـو مــا شـعـر به مـاركس أنه ال ا
يـرتـبط إال بشـكل غـير مـبـاشر بـنـمو اإلنـتاج
ــال احلـــقـــيــقي. قـــارن مـــاركس بـــ رأس ا
ـال الوهمي الوهـمي واحلقيـقي وعبر عن ا
بـأنه (قــابل لـلــتـداول كـراس مــال بال قـاعـدة
مادية منتجة أي هو ادعاء ورقي بالثروة).
ال الـوهمي يعـتبر وتفـسير مـاركس لرأس ا
مــــفـــهــــوم عـــمــــيق بــــالـــداللــــة بـــالــــرغم من
بـسـاطــته.فـهـو يــؤكـد ان اسـتــثـمـار أي مـال
بـعمـلـيـات إنـتاج حـقـيـقـية يـعـتـبـر رأس مال
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ـفـجـعـة في الـذاكـرة  ,و تـراها حـاضـرة ب ـشـاهـد ا ـة و ا ـؤ تـسـتـيـقظ الـصـور ا
ـشـاعر كـلـمـا تشـابـهت الـوقائع و الـسـلوكـيـات الـعدوانـيـة التي الـنواظـر كي تـثـير ا
ـارسـهـا االفـراد و الـسـلـطـات . و لـتـوكـيد مـا ذكـرنـا فـي مـقال (لـئـال تـعـود رهـبة

رأة السماوية.  نشور في الزمان . فقد قفز من الذاكرة مشهد تلك ا اجلرس) ا
فـفي عـام  1978شـاهـدت أمـرأة مـعـلـقـة حتت مـركـبـة صـالـون  ,بـعـد أن دعـسـهـا
الـسائق في شـارع مظلم  ,و ظـلت هـكذا دون عـلمه فـقد كـان منـتشـياً بـعد أن كرع

كؤوس اخلمر في نادي بحيرة االسماك الذي يقع شمالي السماوة حينذاك.
ـركبـة إثر مـرور القـطار  ,ألن السـكة كـانت تقـسم الـصوب الـكبـير في إذ توقـفت ا
ركبـات الى الـتوقف  وأثـار جسد ا يـضطـر أصحـاب ا الـسماوة الى نـصف  ,

مزق مشاعر و ألم الناس الذين جتمهروا. رأة ا ا
d{UŠ bNA

نام رافقـتني لعدة يومهـا لم أتمكن من تنـاول االكل و انتابتـني كوابيس شـتى في ا
شهد حاضراً في الذاكرة رغم عقود من السن . ليالٍ ,و مازال ذلك ا

و أثناء أداء اخلدمة العسكرية االلزامية بعد أعوام إبان احلرب العراقية االيرانية ,
و حتديـداً في شـرق الـبـصـرة و بـفـعل تكـرار مـشـاهـد الـقـتل و الـدم و كل اخلراب
الذي جلـبته احلرب أصبحت آثارها و صـورها ترافقنا في كل ح  ,بل نشاهدها
ـارس حياتـنا الروتيـنية . و تـؤكد الدكـتورة ربى ناصـر الشعراني و نحن نأكل و 
أن طبـيب أعـصاب الـعنف يـعـتقـد أن سيـناريـوهـات العـنف قد تـؤثـر فيـنا من خالل
تعـديل أنظـمتـنا الـعصبـية . مـشاهـد العنف قـد تصـبح شكالً من أشـكال الـتكيف .
وهذا يعني أنـها قد تخـلق مسارات معـينة و دوائر في الدمـاغ و تؤثر في كيـميائها
ــواطن الـعـراقي سـواء في وسـائل الـعـصـبـيـة .و ألن بــيـئـة الـعـنف غـدت حتـاصـر ا
االعالم و التواصل االجـتماعي و االعالمي او الواقع بأشـكال مختلـفة متعددة فأن
ذلـك يؤدي الى سـلوك مـعادي إزاء االسـرة و اجملتـمع . الـتي أخذت بـاالنتـشار في
دن و االرياف ألسـباب تافهة تـكشف عن تفاقم النـزعة العدوانية  ,و تـوكيد ميول ا
االنـسان الى الـعنف و سـقوط االقنـعة الـزائفة و طـغيـان حيونـة االنسان ,و أن كان
ذلك إتهاماً بـاطالً للحيوانات ألنهـا ال تبلغ ما يبلغه االنسـان من القسوة و البشاعة

ح تتوفر له الفرصة بظلم االخرين و تتعارض مع مصاحلة .
(و ليس الذئب يأكل حلم ذئبٍ / و يأكل بعضنا بعضاً عياناً).

اضية مثاالً : و نشير الى بعض احلوادث التي حصلت خالل االسابيع ا
- قيام أحـد الشباب بزرع عبوة ناسفة في بـيت أقربائه لعدم موافقتهم على زواجه

من ابنتهم .
- بسبب خالف عـشائري انفجار رمانه في ناحية أور بالناصرية على منزل الطفل

حيدر خالد أدت الى وفاته .
- قيام أمرأة في النجف بقتل زوجها بواسطة (بلوكة).

- مشـادة كالمـية بـ شقــيقـ في حي الـسكك بـقـضاء احلـسيـنـية شـمالي بـغداد
حتول الى مـــــعـركـة بـالقـــــــنـابل أدت الى مـقـــــتل الـشــــــقيـقـ وأمــــهم بـتاريخ
2022 /10/10.وثمـة سؤال ما برح يطـرق نوافذ العقل  ,هل تـصلبت أو تخشبت
تواتر الذي يالزمـنا بعد ثالثة حروب ,و أرهـاب يداهمنا , مشاعـرنا بفعل العـنف ا
ـعـاناة  ,أم ان كل ذلك أصـاب مـشـاعـرنا أم الالمـبـاالة حلـياة غـارقـة بـاالحبـاط و ا
الـتي غدت مـتوتـرة منـفـعلـة . و كبت صـراخ غاطـس في ذاكرة مـكتـنزة بـاالحزان و
الـبـشـاعـات الـتي تـطل جـراء أسـالـيب مـذهـلـة مـضـمـرة و أخـرى مـعـلنـة فـي مـيدان
لـوثة بتلك العـنف و احلسد و التكاره و الـتف في تعذيب االخرين  ,أم ان البـيئة ا

الوسائل أغتصبت عذرية مشاعرنا االنسانية .
ان شاعر التي تكمن سعادتها بالتواصل االيجابي و احملبة لآلخرين ,و اال تلك ا

بجوهر الدين و ليس التلفع بثياب الدين .
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خضير وصبيح عبد علي وعلي مرديكا
) وغـــيــرهم من األجــيـــال في مــخــتــلف
األلــعـاب  الــيـوم اجلــمـهـور الــريـاضي
الـعـراقي بـشـكل عـام والـبـصـري بـشكل
خـاص يـتـرقب العـرس الـكـروي الكـبـير
ــديــنه والــصــغــيــر أمــام تــأريخ هــذه ا
ره خـلـيجي (25) الـذي سـيكـون هـذه ا
عـراقي بعـيون بـصريه بعـد غيـاب أكثر
من أربع عقود عن البطولة التي أقيمت
وقـتها في العـاصمة بغداد عام (1979)
ولــكن الــيــوم تـفــاجــئــنـا بــحــفل قــرعـة
الـبطولة الـفقير الـفقير الـذي اليتناسب
مـع تاريخ البـصرة الـثقـافي والرياضي
فـروض أن يـكـون هـنـالك حفل اال مـن ا
رسـمي مـنـظم يـليق بـهـذا احلـدث حتى
ـيز ومـختلف عن نـقول خـليجي(25) 
بـاقي النسخ الـسابقه  أملـ  تصحيح
ـسـار والـتـحـضـيـر لـلـبـطـولـة  بجـديه ا
وثـــقه عـــالــيه رافـــعــ شـــعــار الـــعــمل

اجلماعي سر النجاح. 
(أنها البصرة ياساده !!! )

الــبــصــرة الــتي عــرفت بــافــتــتـاح أول
مـطار مدني في منطقة اخلليج العربي
وذلـك  بـــتــــاريخ ( 1936 – 3 -25) بل
أنـــهــا مـــديـــنه ( الــعـــلـــمــاء واخلـــلــيل
والـنخيل وبدر شاكـرالسياب واحلسن
الـبصري) وغـيرهم من عظـماء التاريخ
وحــ نــتــطــرق الى تــاريـخ الــبــصـرة
الــريـاضي حــيث افــتـتح فــيـهـا مــلـعب
ـيـنـاء ويـعـتـبـر ثـاني مـلـعب بـالـوطن ا
الـعربي بعد ملـعب اإلسكندرية اما عن
األســمـاء والــنـجــوم نـســتـذكــر الـربـاع
ــرحـوم عــبـد الـواحــد عـزيـز ي ا الــعـا
ـــبي الــوحـــيــد صـــاحب الـــوســام األو
لــلــعـــراق وفي لــعــبــة (الــفن الــنــبــيل)
ي الكمة أجنبت البصرة البطل العا ا
زبـرج سبتي  وغيـرهم من الذين مثلوا
ـية الـعـراق في احملافل احملـليه و الـعا
ـسـتـديـرة كـرة الـقدم وعـن الـسـاحـره ا
نـسـتـذكـر  (كـر عالوي و رحـيـم كر
وعــبــد الــرزاق أحــمــد  وهــادي أحــمـد
وعـالء أحـمــد  وجــلـيل حــنــون وعـادل

وحـيـويـا بـالنـسـبـة للـكـثـيـر من الدول
طل عـلى اخلليج فـهي ميـناء العـراق ا
الــعــربي الــذي يــشــغل حــيــزا واســعـا
وكـبيرا في اجملاالت االقـتصادية  وقد
عـرف الـبصـريـون بصـورة خـاصة كـما
هـم العراقيون عامة التجارة وتعاملوا
ـا أنهم من مـع كافـة الـدول فـيهـا ولـر
أوائـل الـشــعــوب الـذيـن عـرفــوا فــنـون
الـتبـادل التجـاري واختـراع العمالت 

ـن اليـعــرف مــديــنــتي أنــهــا الــبــصـرة
يـاساده تعتبر الشريان األبهر والعمود
ـا تـمـلكه الـفـقـري لالقـتـصـاد الـعـراقي 
هــــذه احملـــافـــظـــة من مـــوارد وثـــروات
نــفـطـيـةواقــتـصـاديـة ومــواني ومـنـافـذ
ـــرات مــائـــيــة وخـــيــرات حـــدوديــة و
الحتــصى وألتـعــد  كـمــا أنـهـا تــمـيـزت
بــعــدة عـالقــات جتــاريــة واقــتــصــاديـة
وتـاريخـية كـثيرة جـعلـتها مـركزا مـهما
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بــالـطـاقــة الـكـهــربـائـيـة فـي دوائـر الـدولـة
ـعـلـقة ومـصابـيح الـضـوء عالـيـة الـقدرة ا
عــلـى الــطــرق او فــوق الــدوائــر أومــنــازل
الـناس وهي تتوهج  24سـاعة بال انـطفاء
والحـظـوا  ايــضـاً كــيف يـقــومـون بــغـسل
اء الـصـافي وكيـف يسـقون سـياراتـهم بـا
ــاء حــدائــقــهم الــكــبــيــرة بال اقــتــصــاد 
اإلســـالــة وكــيف يــســـرق أصــحــاب غــسل
ــاء الــصـــافي من األنــبــوب الـــســيــارات ا
الـــرئــيــسـي الــذي يــســمـى ( األبّي )  فــهم
اليـعلمون مقـدار الصعوبات الـكبيرة التي
يالقـيـهـا الـعــامـلـون بـهـذا اجملـال من اجل
ــاء الــصــالح فــقــد عــمــلت أربع تــوفــيــر ا
جـال الكـهربـاء لبـعض مشاريع سـنوات 
ـيـاه الــكـبـرى وعــايـشت صـعــوبـات تـلك ا
ــست حــجم ــعــقـدة و االســتــحــضــارات ا
ـشاكل احمليطة بـتلك األعمال ...  أنه بلد ا
هـدر الثروات .. بلد العجائب والغرائب ..
 يـبدو ان هنـاك الكـثير من الـذين اليقدروا
قـيمـة  هذه الـثـروات فجـعلـوهـا هدراً عـبر

الزمن .
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أن االقـتصـاد  واحلفـاظ عـلى الثـروات هو
ـرء في الـكـتب ووسـائل ثـقـافـة يـتـلقـاهـا ا
اإلعالم  واحلـل الــوحـــيـــد لـــهـــذا الــعـــبث
الـشعبي بـتلك الـثروات  هو فـرض اسعار
واطن اسـتـهالك لـلمـاء والـكـهـربـاء علـى ا
ودوائـر الـدولـة عـلى حـدٍ سـواء عن طـريق
ـصـروف اما فـيـما ربط مـقايـيس لـقراءة ا
يــخص مــؤســســات الــدولــة  فــنـدعــو الى
ــبـالـغ من مـوازنــة الــدائـرة اســتــقـطــاع  ا
ستمرة وهـذا سيحد من ظاهرة التبذير  ا
عـلى مـدار الـيـوم لـيـكـون حـالـنـا حال دول
الـعــالم فال تـوجــد دولـة عـلى وجه األرض
اء والـكهربـاء للـناس بهـذا الشكل تـمنح ا
اجملـاني والـعجـيب أن الـنـاس يعـتـرضون
اء والكهرباء ونسوا إنها عـلى عدم توفرا

صري  . ببالش على حد التعبير ا
الــكـيــلـو فــولت × : يـعــادل الـكــيـلــو فـولت
الــــواحـــد   1000 فـــولـت حـــيث يــــتم رفع
الـفولتـيات عنـد التـوليد  الى هـذه النسب
الـكــبــيـرة لــتـســهـيـل عـمــلـيــة نــقـلــهـا الى
مـسافات بعـيدة تقدر بـ  1500كم دون فـقد
كــبـــيــر فـــيــهـــا وهــذه صـــفــة من صـــفــات

الضغوط العالية  .  

ان هـذا سهل ? إن أصـعب عمـليـة حتويل
ونقل هي عندما تهبط من 33 كيلو فولت
إلى  11كـيــلــو وإدخـالــهــا الى الــشـوارع
علقة واألزقـة لتغذية محوالت الـكهرباء ا
داخــل احملـالت ومــن ثـم 220 فــــــــــــــــولـت
ـنقولة الى الـبيوت .. أرجو أن تـتأملوا ا
ـراحل واألجـهـزة ومـحـوالت الرفع عـدد ا
ـنـظـومـة ـسـتـخـدمــة لـهـذه ا واخلـفض ا
ـــتــشـــعــبــة مـع مــئـــات اآلالف من قــطع ا
وصـالت والفـواصم أجـهـزة الـتـبـريـد وا
والـعـوازل وأجـهـزة الـقـيـاس والـتـأريض
الـتي يصـيب أجزائـها العـطل كل يوم بل
في كل سـاعة وخـاصـة في فصل الـصيف
الالهب ... بــقي ان اذكــركم ايـهــا اإلخـوة
ـــبـــذرون الـــذين اليـــبـــالـــون وخـــاصـــة ا
ـتوهجـة ليل نهار ـصابيح مسـاكنهم ا
الــذين يــعـــمــلــون عــلـى تــدمــيــر الــثــروة
الـكهربائـية التي اصبـحت عصب احلياة
فـالى متى يـستمـر هذا الـتبـذير الـعجيب
ـتـوهــجـة لـيل في مـصـابــيح الـشــوارع ا
نــهـــار وفــوق الـــبــيــوت وفـــوق الــدوائــر
احلـكومية بل الى متى يستمر هذا الهدر
الـذي اليـتوقف ? يـجب أن تـتـحـمل دوائر
الـدولة والسيـطرات الثابـتة القـائمة على
الـطــرق وأصــحــاب األســواق وأصــحـاب
ـبـذرين من أفـراد الـشعب ـسـاكن وكل ا ا
فـــهـــوالء هـم الـــســـبب األول في ضـــيـــاع
الـطاقـة الكـهربـائيـة في بلـدنا  هـناك من
يــعـمل عــلى تـدمــيـر الــتـيــار الـكـهــربـائي
بـأهـمال أو تـعـمـد من خالل فـتح اضـوية
ــسـاكن عــلى طـول الـشــوارع واضـويـة ا
الـنـهـار فـانـظــروا الى الـتـبـذيـر احلـاصل

صــنــاعـة الــكـهــربــاء هي من الــصـنــاعـات
ــعــقــدة الـتي يــتم إنــشــائــهـا عـن طـريق ا
ـنصـوبة ولـدات الـتوربـينـيـة الكـبيـرة ا ا
قـرب الـســدود والـتي تــتـعــرض لألعـطـال
ـياه ـستـمـرة او نـقـوص في منـاسـيب ا ا
دن التي تواجـدة قرب ا او تـلك األخرى ا
ـضـغــوط في مـحـطـات تـعـمل بـالــبـخـار ا
ياه الـتوليد احلرارية التي تصل حرارة ا
في غـرف التسخـ لديها الى  600 درجة
ـراوح مـئـويــة تـقــريـبــاً من أجل تــدويـر ا
ـضـغـوط فـتـصوروا الـعـمالقـة بالـبـخـار ا
حـجم االسـتـحـضـارات لـهـذه األخـيـرة من
ـياه تـوفيـر الـوقـود الى شـبـكات تـبـريـد ا
ــــداخن الـى عـــمــــلــــيــــات حتـــمــــيل الى ا
وســيــطـرة الى  عــمــلـيــة تـأمــ الــتـوافق
الـطوري للخـطوط احلارة الثالثـة احململة
عـلى الشـبكـة الرئـيسـية من عـدة محـطات
وهــذه لــوحــدهــا حتــتــاج الى مــنــظــومــة
صـناعية متكامـلة الخ ...... ! فهل تعلمون
كم تـعـاني وزارة الـكهـربـاء من صـعـوبات
في نـقل خـطـوط الضـغط الـفـائق الـبـالـغة
400 كـيـلو فـولت الـتي تـدور حـول الـقـطر
وزعة في ولدات ا السـتقبال الطـاقة من ا
أرجــاء الــبـــلــد وهي مــعــرضــة لإلســقــاط
الـــيــــومي من قــــبل ايـــادي خــــفـــيـــة وهل
تعـلمون كم يـلقى العـاملون على مـنظومة
تـلك األبــراج  من صـعـوبــات عـنــد الـعـمل
عــلى حتـويــلــهـا الى  130 كــيــلـو فــولت×
ونــقــلــهــا الى احملــافــظــات عــبــر األبــراج
الـشاهـقـة ايـضـاُ وهل تعـلـمـون كم يـعاني
ـهنـدسـون عنـد حتـويلـها من 130 كـيـلو ا
فـولت الى 33 كـيـلو فـولت فـهل تـعـتـقدون
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جـــمــهــوره  لــكـن الــتــعــادل
افـضل من اخلــسـارة حتت
درب الـثـاني  في قـيـادة ا
وقع السابع عشر فيما ا
اســتـمــر احلــدود  الـذي
رفع رصـيـده ااى ثـمان
نـــقــاط  والـــتـــقــدم في
وق ع السابع وفي ا
تـــــــــــقـــــــــــد  االداء
ـــــــــســـــــــتــــــــوى وا
والــتـــأثــيــر  كــمــا
يــــــــــجـب لــــــــــكن
الـــصــــعـــوبـــات
تاتي ال محالة
لكـنه الزال في
الــــــــــــــــــــوضـع
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بـعـد خسـارتـ في الـعـاصـمـة وعلى
ـدرب الـتــعـامل كـمــا يـجب مع مـثل ا
هـكـذا مـبـاربـات النـهـا مـصـدر الـدعم
ــشـاركـة بــعـد عـودة لــلـبـقــاء هـدف ا
شــاقــة لــلــبــطــولــة الــتي يــقــدم نــفط
البصرة ما يقـدر عليه  بعدما جتاوز
سـقـوط الـقـاسم في الـبـصـرة ويـعود
بـنـقطـة  ويـتـقدم  ثـالث عـشـر وبـعده

مباشرة كربالء.
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تناول وفرط احلدود بفـوز كان في ا
 بـعـدمـا ظل مـتـقـدمـا بـهـدف مـنـتـظـر
عادل د61 الى ما قبل  نـهاية الوقت
بهدف  قبل ان يفرض اربيل التعادل
عن طـــريــقـــابـــراهـــيم شـــويـــبــرد86
ويـــخــــرج بــــاول نــــقــــطــــة  من اربع
مـبـاريـات  وفــشل في حتـقـيق الـفـوز
مـرة اخــرى في مـيـدانـه حتت انـظـار

ــدو  لـلــطالب  فـي ظل حتــكم عـدي ا
إســـمـــاعــــيل فـي االمـــور بـــالــــشـــكل
الــصـــحــيح  .من جــانـــبــهم لم يــجــد
همة قبل ان الطالب وسيلة حلـسم ا
يـقــعـوا في احملــذور ويـبــدو انـهم لم
يأخذوا االمور على محمل اجلد رغم
أن الــفــريـق شــكل بــعض اخلــطــورة
عــلى مــدار وقـت الــلــعب  لــكن وسط
تـفــكـيـر شـديــد بـالـنـتــيـجـة والـعـودة
لـلـصـدارة   قـبل خـسـارتـهـمـا سـويـة
بعدماشـهدت صفوف الـفريق  تباعد
مع مـرور الـوقت  وسـادت حـالـة  من
االرتـبــاك واخلـوف وافــتـقــد الـفـريق
ة بعـدما فشل للحـلول لـينقـاد للهـز
في احلـد من خــطـورة مـيـسـان الـذي
تـعــامل بـطــريـقـة افــضل من الـطالب
الــذيـن دفــعــوا الــثــمن  وعــلــيــهم أن
يتـعـلمـوا من الدرس بـعـدما خـسروا
الــــــشـيء االهم   حــــــيـث الــــــعــــــودة
لــلـــصـــدارة  قـــبل الـــتـــراجع رابـــعــا
فيماتقدم ميسان ثالثا بعشر نقاط.  
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وخــرج الــنـجف بــفــرحـة كــبــيـرة مع
انــصـــاره بــفــضل الـــفــوز االول لــهم
بـتــغـلـبـهـم عـلى الـصـنــاعـة  بـهـدفـ
سـجـلهـمـا مـعـ احـمد د 24 بـورنو
فيـما د96 فيـما  اهـدرمروان حـس
ضـربـة جزاء  ويـشـكل الـفـوز خـطوة
في االجتاه الصحيح ومهم ان  يهتم
 الـفـريق بــاسـتـغالل  عـامـلي االرض
شـاركة  ومـغادرة واجلمـهور لـدعم ا
ـتــعـثـرة والـتــقـدم عـاشـرا الـبــدايـة ا
ويـرى احـمـد خــضـيـر وجـوب الـفـوز
في مـثـل هـكـذا مـبـاريــات ألهـمـيـتـهـا
امـــام تــامــ ظـــروف الــلـــعب  الــتي
افـتقـد لـهـا الصـنـاعـة الغـيـر مـتوازن
وقع ما ـة الرابعـةفي ا وعاد بالـهز
ـشــاركـة في اسـوء زاد من مـعــانـاة ا

بداية.
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وانـتهى لـقـاء كربـالء ونفط الـبـصرة
بــدون اهـداف لــيــرفع االول رصــيـده
الى اربع  نـقـاط والثـاني الـى خمس
وكالهمـا ظهـرا باداء مـتواضع فـيما
فشل كربالء   في التعامل مع ظروف
طـلـوبة الـلقـاء و حتـقيق الـنـتيـجـة ا

ـوقع ــسـابــقــة في ا والــثـالــثــة في ا
ستوى الرابع عشر مـتأثر بتـراجع ا
و النتـائج  والتفـريط  بنقاط االرض
وقف التي بدأت تترك آثارها على  ا
وتـــاتي مــعــهــا الـــصــعــوبــات اذا لم
يتغير ويكون على قدر التحدي  بعد

البقاء بشق االنفس  في البطولة.
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احـــتــــاج فـــريق نـــفط مـــيـــســـان الى
خـدمـات الـبــديل الـنـاجح عالء سـعـد
الذي عـزز الـقوة الـهـجومـيـة للـفريق
ـرتدة قبل الـتعـامل بـذكاء مع الـكرةا
من حارس الـطالب وتسـديدهـا بقوة
تبقيةمن لتهز الشباك  في الثوان  ا
الدقيقـة الرابعـة واالخيرة من الوقت
الـبـديل ويـخــرج بـفـوز مـسـتـحق من
اللـقاء الـذي جرى في مـلعب الـشعب
ورغم ظــهــور الــفــوارق  لــكن العــبـو
ميسان قدموا  كل شيء للتغلب على
الــطالب  وحتـقــيق االجنــاز  بـعــدمـا
ظـهروابـشـكل جـيـد   في مهـمـة غـاية
ـنـافذ في الـصعـوبـة وقـامـوا بغـلق ا
بـوجه هــجـوم الـطالب  بــعـدمـا لـعب
بــدفـاع مــنــظم ومـلــتــزم  ومـتــمـاسك
تـألق  مـهدي ومسـنـد من احلـارس ا
هــاشم  و تــمــكن من خــلق اكــثــر من
فـرصـة في الـر بع االخـير مـن الوقت
وهــدد مــرمى الــطالب بـتــســديــدتـ
خطـرت انـقذهـما احلـارس  ما منح
الـفــريق ثـقـة إضــافـيـة فـي االعـتـمـاد
ـرتـدة  واســتـغاللـهـا عـلى الــكـرات ا
بافضل طريـقة وتمكنـوا  في النهاية
ـواجـهة من كـسـر الـتـعـادل وحـسم ا
صلـحتهم والـفوز في حلظـة خاصة
ســتـبـقى عــالـقــة في أذهـان جــمـهـور
ـكن وصف فـرحته العـمـارة الذي ال
ــشـاركـة جــمـهـور بــالـفـوز الــغـالي 
ـستفيـد االخر من النـتيجة اجلوية ا
التي ابقته  في  الصدارة بعدما ترك
ميسان االنـطباع اجليد في كل شيء
 ويبقى احلديث عن  انتصاره لفترة
 بـــعـــدمـــا كـــتب احـــد ابـــرز  احــداث
اجلـولة الـرابـعـة  في قلب الـعـاصـمة
ووضع حـــــد لــــهــــيــــمـــــنــــة الــــفــــرق
اجلـــمـــاهـــيــريـــة  عـــلى اغـــلب فــر ق
احملـافــظـات الــتي شـهـدت الــسـقـوط
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تمـكن نـوروز من  قـهر الـغـر زاخو
في ميدانه بهـدف دون رد في اللقاء
الـــــــذي جــــــــرى امس االول ضــــــــمن
مـواجـهات اجلـولـة الـرابـعـة لـلدوري
ـمـتازة بـكـرة الـقـدم  محـقـقـا الـفوز ا
الثـاني  ذهابـا والـثالث في الـبطـولة
ــقـنــعـة ــسـتــويـات ا قــبل ان يــقـدم ا
ويعـززالبدايـة الواعـدة للـفريق الذي
ــتــلك  احلــلـول مـن حـيث اســتــمـر 
الضغط والتسـجيل واخلروج بكامل
النقاط قبل مواصلة التألق والنتائج
ـة بفضل والسعـي إلى تفادي الـهز
الـتــوازن   عـنـدمـا  جتــاوز اخـتـبـارا
غــايــة في الــصــعــوبـة قــبل ان يــرفع
رصيده الى تسع نقاط والـتقدم بثقة
 للـموقع اخلـامس  ومتوقـع سيدخل
عنـويات عالية عندما قبل  اللقاء ا
يــضــيف في مــلــعــبـه األحــد الـزوراء
والــتـطـلع الـى الـنـتــيـجــة االهم عـبـر
حتقيق افـضليـة  نتائج االرض التي
ـاضي ومنـحته ـوسم ا تمـيـز فيـها ا
الـبـقـاء  مــوسم اخـر  بـعـد  الـوقـوف
بــ  الـعــشـرة  األوائـل فـيــمـا تــلـقى
زاخـو اخلسـارة الـثـالـثـة  في تراجع
سـتوى  اللذين  يدعوان النتائج  وا
لــلـقـلـق  ومـطــلـوب من حــمـزة هـادي
مـراجعـة االمـور بـدقة النـقـاذ الـفريق
والعـودة به للـمنـافسـة بشـكل أفضل
ويـعــلم ان  الـتــفـريط بــنـقـاط االرض
سيزيد من الصعوبات بوجه الفريق
ـوقع اخلــامس عـشــر ويـضـيف في ا

النجف االسبوع القادم .
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وتـقدم  الـكـرخ تاسـعـا مـستـفـيدا من
فوزه على القاسم بـهدف  عمر نوري
د65 الــذي كـان كــافـيــا في ان يــعـود
الـفـريق بـكـامل الـنـقـاط في مـهـمـة لم
تـكن سـهـلــة لـكن الـفـريق يـعـول مـرة

اخرى على اجملموعة
الــشـبـابــبـة الـتي يــديـرهـا بــاهـتـمـام

احمد عبد اجلبار
  ويشـكل الفـوز حـافزا كـبيـراللـفريق
ـشوار  وتـقد نـفسه في مواصـلة ا
كما يجب  فيما زادت معاناة القاسم
بــعـد اخلـســارة الـثـانــيـة في مــلـعـبه
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انـــطــلـــقـــز في مـــحـــافـــظـــة ذي قــار
رحـلة الرابعة واالخيرة منافسات ا
من نـــــهـــــائـي الـــــدوري الـــــعـــــراقي
بالدراجـات في السادس والـعشرين
من الـشـهر اجلـاري وتـستـمـر لغـاية

شاركة واسعة التاسع والعشرين 
من انـــــديـــــة الـــــوسـط واجلـــــنــــوب
والشمـال وللفـئات االربعة مـتقدم
شـباب ونـاشـئـ ونسـاء وبـاشراف
مـبــاشــر من قــبل االحتــاد الــعـراقي
ـــركــزي لــلــعــبـــة وبــالــتــعــاون مع ا

ــســابــقــات والــبــطـوالت بــإدارة هــذه ا
الية إال ومحتواها الفني ومتطلّباتها ا
ــــــوجب فـي حــــــاالت نــــــادرة جــــــداً و
مـبادرات ومـوافقات خـاصة تسـتحصل
عـليهـا ح تهـمل االحتادات الريـاضية
بـية مهـماتهـا في السعي والـلجـنة االو
لـكسب وتوسيع قواعـد االلعاب كما هو
احلـال الـقائم حـاليـا في مـشروع مـراكز
وهـبـة الـريـاضـية في رعـايـة وتـطـويـرا

الوزارة .
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عـدا مساهمتـها في تمثيل الـبلد رسمياً
ــنــظــمــات الــدولـيــة واالقــلــيــمــيـة في ا
ـماثلة وكذلك في ابرام االتفاقيات فان ا
ـنسـيـة ) االهم تنـصرف مـسـؤليـتهـا ( ا
الى حتـضير ونشر السياسة الرياضية
قـرّة وحـكومـتـها في وفـلـسفـة الـدولـة ا
ـمــارسـة الــريـاضــيـة مــعـنى وجــدوى ا
عـمـوماً في اجملـتـمع بـاعتـبـارها اجلـهة
الـقطـاعيـة التي تـمثل واجـهة احلـكومة
ــيــدان . ان مـهــمّــات الـوزارة فـي هـذا ا
(ريـاضياً) تـنتهي من دون أي تدخّل في
عــمـلــيّـات صــنـاعــة االجنـاز وحتــضـيـر
هـمّة التي ـنتـخبـات الوطـنيـة وهي ا ا
تـــتــوالهـــا كـــمــا اســـلـــفــنـــا االحتــادات
ـرتـبـطة بـالـلـجـنة ـعنـيـة ا الـريـاضـيـة ا
رتبطة بها كلّ حسب بية او غير ا األو
تــخـصـصه .خالصـة كل ذلك فـإن وزارة
ُقرّ هي ليست الشباب حسب قانونها ا
وزارة ريــاضــة وإن إنــاطـة مــســؤولــيـة
حقيبتها بشخصية مُلمّة فكرياً وثقافياً
وســيــاســيــاً أيــضــاً مع خــبــرة كــافــيــة
ـتنوّع بـالعـمل الشـبابي واالجـتمـاعي ا
ومـستلزمـاته في كسب وتأهيـل وتنمية
الـهـوايات الـعلـمـية والـثقـافـية والـفنـية
واألدبـيـة للـشبـاب سيـكـون أكثـر تأثـيراً
وفــائــدة من انــاطــتـهــا ألي شــخــصــيـة
ريـاضـية  إذا لم تـتوفـر فيـها الـشروط
ــذكـــورةً .إن أحّــد أهم ـــواصــفـــات ا وا
اخلـطايا الـتي ارتكبت في إدارة حـقيبة

الــــشـــبـــاب والــــريـــاضـــة مــــنـــذ إعـــادة
تـأسيـسهـا بعـد السـقوط الى الـيوم هو
بالغ في أنشطتها وفعّالياتها التركيز ا
وإعـالمـهــا عـلى اجلــانب الــريـاضي مع
تـعلّقة هـمّات ا إهـمال وضُعف بـائن با
بــالـثـقــافـة والــعـلـوم والــفـنـون واآلداب
وكـذلك رعـاية الـطفـولة واأليـتام وأبـناء
الـشهداء وحمـاية البيـئة وما شابه كلّ
ذلك بـسـبب اجلـاذبـيـة والشـعـبـيـة التي
تــتـــمــتّع بــهــا الـــريــاضــة وكــرة الــقــدم
خـصـوصاً وسـهولـة تـوظيـفـها إعالمـياً
الغـراض دعــائـيـة أو انـتـخـابـيـة بـحـتـة
بـحـيث حـوّلـتهـا نـتـيـجة ذلك الى وزارة

(طوبة) كما يتهكّم البعض".
ومـا دمنـا بصـدد التـفتـيش عن االصلح
ـنطق الدارة شـؤون هـذه احلـقـيـبـة  فـا
رشح يـلـزم ان يـكـون :اوال : ان يـكـون ا
لــتــبـوأ مــوقع الــوزيـر جــزءا مــتـفــهــمـا
ـــعــلن وفـــاعال لـــلــبـــرنــامـج الــوزاري ا
لـلحكـومة .ثانـيا : ان يكـون ملمـا بشكل
تـــفـــصـــيـــلي كـــامـل بـــقـــانـــون الــوزارة
ا وهـيـكـلـيـتـهـا الـتـنـظـيـمـية  واالهـم 
مـتـراكم فـيـهـا من مـشـاكل ومـسـبـبـاتـها
واسـلـوب مواجـهتـهـا ايضـا .ثالـثا : ان
ــلك تــصــورا عــمــلــيــا عـن االجـراءات
ــطـلـوبـة لــوضع الـفـقـرة الــدسـتـوريـة ا
ـادة 36) مــوضع الـتــنـفــيـذ بــنـجـاح (ا
ـهـد لـرؤيـة .رابــعـا : كل ذلك يـجب ان 
مـسـتـقـبـلـيـة بـوجـوب اسـتـحـداث نـظام
حـديث وانبثاق الـهيئة الـوطنية الـعليا
لــــلــــريـــاضــــة في الــــعــــراق ( الغـــراض
الـتخطـيط والتنـسيق فقط ) كـما مؤشر
فـي مــشـروع قــانــون الــوزارة  تــرتــبط
بـــاحــد نــواب رئـــيس الــوزراء وتـــعــمل
ـوجب نظام خـاص يعد لـهذا الغرض
 تـمـثل فيـهـا كل اجلهـات الـعامـلـة على
ـسـتـويــات . ان قـيـام مـثل هـذه اعــلى ا
الـهـيئـة كـفـيل بالـغـاء كافـة الـتقـاطـعات
ـتـضاربـة الـتي سبـبـها واالجـتـهادات ا

غياب التنسيق .
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جنـحت البـصـرة في امـتـحـان اجـراء قـرعـة خـلـيجي 25 والتـي شـهدت
مشاركة خليجية باجواء اخوية خالصة.

بــعـض االشــخـــاص من داخـل وخــارج الـــعـــراق كــان يـــشـــكـــكــون في
ـراحل متـغيرة  وكـانت بكل مرة مصداقـية اقامـة البـطولة النـها مرت 
ـوافـقـات الـنـهـائـية لـكـنـهـا تـلـغى وتـتـحـول الى دولة تـصل الى مـرحـلة ا

اخرى وهذه القرارات كانت تتواصل منذ عام 2009.
في الـنــهـايــة شـعــرت جلـنــة كـاس اخلــلـيـج الـعــربي بـان الــعـراق وصل
ـطلـوبـة وان الـبـطـولة سـتـكـون من حـصـته  لذلـك كثف من للـجـاهـزيـة ا
ـلف ـاضيـة من اجـل اكـمال نـواقص ا زيـاراته خالل االشـهـر الـثالثـة ا
وحتقـيق حـلم اجلـماهـيـر العـراقـية في اقـامـة البـطـولـة على مالعـبه بـعد

مرور اكثر من  42عاماً .
عـانت الـريـاضــة الـعـراقـيـة من ظـروف صــعـبـة اجـبـرتـهــا بـالـتـخـلي عن
احالمهـا في اسـتضـافـة البـطـوالت واللـقـاءات االخويـة  لـكن القـائـمون
ـنشآت الريـاضية واكـمالهـا سيسهم العب وا عليهـا شعروا بـان بناء ا
في انتعاشها من جديد  لذلك رفعوا شعـار تنظيم بطوالت اقليمية مثل

كاس اخلليج واخرى عربية او اسيوية .
عـادت بي الــذاكـرة الى عـام  1979عـنــدمـا قــررت دول عـدم االنــحـيـاز
اسناد مـهمـة استضـافة قـمة رؤساء الـدول الى العـراق  وعندهـا بدأنا
نسـتـعد لـهـذا احلدث الـذي كـان سيـحـضره رؤسـاء دول كـبيـرة  بدات
مـرحـلـة اعـمـار شــوارع الـعـاصـمـة وازقـتــهـا من خالل شـركـات كـوريـة
يـة في العـاصمة  و وهنديـة  وبدات تـبنى سـلسلـة من الفـنادق الـعا
ية من اجل اظهار العاصـمة بصورة جميلة  و التعاقد مع شركة عـا
ايضا طالء العمارات باصـباع والوان موحدة  وبعـد اشهر ظهر نتائج
احلمـلـة  ولـكن الـقـمـة الغـيت بـسـبب احلـرب الـعراقـيـة االيـرانـيـة  لكن
اهالي بغداد كـانو فرح النـهم استفـادوا من حملة االعـمار وقالوا في
حـيـنهـا ( نـتـمـنى ان يـعـقـد في كل سـنـة قـمـة من اجل اسـتـمـرار الـبـناء

واالعمار).
ـراحل صــعـبـة  وحـاول ـوافـقـة عــلى تـنـظــيم خـلـيـجي  25مـرت  ان ا
مـحـافظ الـبـصـرة اسـعـد الـعـيـداني ان يـذلـلـهـا وان يـكـون سـانـداً لـهـذا
شـروع الـذي سـيدعم احملـافـظـة من كل اجلـوانب اخلدمـيـة ومـشاريع ا
البناء  وسـيلقي بـظالله االيجابـية على الـبصرة من خالل عـمليـة البناء
واالعمار التي ستشهـدها احملافظة وستـتواصل الشهر عديدة  وكذلك

يتم خاللها توفير فرص عمل مختلفة للشباب البصري .
ان الـريـاضـة اصـبـحت في الـعـالـم مـهـمـة وواجـهـة ايـجـابـيـة تـسـهم في
تـعـريف الـعـالم بـهـذه الـبــلـدان حـتى وان كـانت صـغـيـرة  واسـتـضـافـة
ية او الـعربية فرصة من اجل ان تكون صورة االحداث والبطوالت العا
ي  وبدال ان يتم نقل العراق اجلديد ايجابيـة في االعالم العربي والعا
صور الدمار واخلراب والقـتل والسلب  يتم نقل صـور البناء واالعمار

والعمل االيجابي الصحيح الذي نبحث عنه جميعنا.
قبل ـوعد انطالق البـطولة في بدايـة العام ا لم يتبقى الـكثير من الزمن 
 وان االشـهـر الـثـالثـة سـتـمــر سـريـعـا دون ان نــشـعـر بـهــا  وعـنـدهـا
تـمثل بانطالق البطولة والذي ينتظره سيح موعد االمتحان النهائي ا
البعض من اجل االحـتفال مع اهـالي البـصرة والعـراق جميـعا في هذا

العرس اخلليجي الكبير .
لذلك علينا ربط الليل بالنهار والعمل بطريقة منظمة وليس بالفزعة  من
اجل ان نكون جاهـزين وان جنتاز اي صـعوبة او مـشكلـة وان جند لها

احللول الصحيحة .
ان البصرة ستكون امام انظار العالم  وسيحضرها قادة بعض الدول
اضــافـــة احـــتـــمــالـــيـــة حــضـــور رؤســـاء احتــادات (الـــدولي واالوروبي
واالفـريـقي واالسـيـوي) لــكـرة الـقـدم كـبـيـرة  وان
هؤالء سيحاولون مـقارنة ما شاهدوه في كاس
العالم بـقطر مع بـطولة خـليجي 25 مع فارق
االمكـانـيـات واالستـعـدادات  لذلـك علـيـنا ان
نعـالج كل الثـغـرات وان نصل الى بـر االمان

من اجل عراقنا وبصرتنا احلبيبة.

متاز Í—Ëœ∫ مباراة إحدى مباريات اجلولة الرابعة بالدوري ا
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بغداد

علـنة هذه زايـدات ا ـلفت ان سـاحة ا ا
لـم تشهـد ترشح اي من اخصـائي علوم
الــتـربـيـة واالجــتـمـاع أو الــسـيـاسـة أو
الـــــنــــفس وال حـــــتى في الـــــقــــانــــون !!
جـــمــيــعـــهم وبال اســـتــثـــنــاء من وسط
الـريـاضة وتـخـصّصـاته. هـذه احلقـيـقة
بـحـد ذاتـهـا تـمـثل عـلـة الـعِـلَل في إدارة
شـؤون هذه احلقيبة منذ السقوط والى
الــيــوم.ال نــريــد أن نــســتــعـرض تــاريخ
الـوزارة ووزرائـهـا وتخـصّـصاتـهم مـنذ
تــأســيــســهــا عــام 1966ولــغــايــة قــرار
إلـغـائـهـا عام 1987 يـكـفي الـقـول بأنه
لــيس من بــ كلّ من تــولّـوا إدارة هـذه
احلـقـيـبـة أي من خـرّيـجـي الـريـاضة أو
أبــطــالــهــا. رغم ذلك كــانت عــطــاءاتــهـا
ـتنـوّعة ومـنهـا الريـاضيـة أكثـر جودة ا
من احلــالـيـة بـالـرغـم من شِـحّـة مـا كـان
ا تـقرّر مـقـررا لهـا من األموال قـياسـاً 
وانــفق لــهـا ولــلــريـاضــة عــمـومــاً بــعـد

السقوط من ميزانيّات واموال كبيرة.
ــتـدافــعـ الـى كلّ أولـئك الــراغــبـ وا
نـــحــو احلــصــول عــلـى لــقب ( صــاحب
ـــعـــالي ) والى كـلّ من يـــوالــيـــهم من ا
رجـال الـسـيـاسـة والـقـرار فـي احلزب
أو الـتيار الذي ستكـون هذه احلقيبة

من (حصّته) نؤكّد لهم التالي:
وجب "وزارة الـشـبـاب والـريـاضـة 
ــقــر وأهـــدافه لــيــست قــانـــونــهــا ا
(وزارة رياضة) كما يعتقد ويتصرف

ويصرح ويقرر البعض ".
ُقرّ إن وزارة الشباب حسب قانونها ا
هي اجلـــهـــة الــقـــطـــاعــيـــة الـــرســمـــيــة
سـألـة تنـظيم احلـكـوميـة التـي تعـني 
أوقـات الـفراغ لـلـشـريحـة الـشبـابـية في
اجملــتـمع الـعـراقي والــسـعي الى كـسب
ـواهب والهوايات واحـتضان وتـنمية ا
الـعـلمـيـة والـثقـافـية والـفـنيـة واألدبـية
وكـذلك الرياضيـة عبر برامـج وفعّاليات
ـراكـز واألنـديـة ـنـتـديـات وا تـنـفّـذ في ا
ـنـتـشـرة أو الـتي يـفـتـرض انـتـشـارها ا

ـخـتـلف عـلـى عـمـوم مـسـاحـة الـبـلـد و
جـغـرافيـته.وبقـدر تعـلّق األمر بـاجلانب
الـرياضي فـأنهـا مسـؤولة عن اجلوانب
ـتمثّـلة بتوفـير مسـتلزمات (اخلـدمية) ا
احلـد األدنى لـلـمـمارسـة الـريـاضـية في
ــراكــز هـذه وفـي أنـواع ــنــتــديــات وا ا
(مــحـدودة جــداً) من ضـروب الــريـاضـة
ـتـنـوعة وفـعـالـياتـهـا وحسـب طبـيـعة ا
ــنـطــقـة وجـغــرافـيــتـهـا االجــتـمــاعـيـة ا
. وبـشـكل غـير مـكـتمل (الـتـنظـيم) أيـضاً
ـــوجب كـــذلـك ان الـــوزارة مـــعـــنــــيـــة 
ـسـؤولـيـة إجـازة وتأسـيس قـانـونـهـا 
األنـدية الرياضية األهلية ودعمها مالياً
وإداريـاً عبـر ضوابط وتصـنيفـات مقرة
مـن دون أي تدخـل في الـشـؤون الـفـنـية
اخلــاصــة بـــالــفــرق الــريــاضــيــة لــهــذه
ـسؤولـة عن مـهـمة األنـديـة. كـما انـهـا ا
تـشييد وتأهيل وصيانة البنى التحتية

م

مـن قـــــــــــاعــــــــــات ومـالعـب
ومـسـابح ومرافق ريـاضـية رئـيسـية أو
مـسـاعدة وإدارتـهـا في خدمـة الـفعّـالـية
ـســابــقـات والســتــيــعـاب األنــشــطــة وا
والـبـطوالت الـرياضـية لـلـفرق اخملـتلـفة
وال عـالقــة لــهــا ال من قـــريب أو بــعــيــد

بي fMð∫ تدريبات العبات تنس الطاولة البارا
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يستـطيع اي مـواطن شبعـان في الكـرة األرضية ان يـذهب الى اسبـانيا
ويلـتـقط اكـثـر من صـورة مع بـيـريز رئـيس نـادي ريـال مـدريـد او خوان
البـورتـا رئـيس نــادي بـرشـلـونـة وحــتى يـسـتـطـيـع ان يـلـتـقط صـورة مع
فرده بال حمايات ومدرعات الن رئيس الوزراء االسباني وهو يتسوق 
مثل هذا االمر متاح ولم يعد أعجوبة  وماقام به وزيرنا الرياضي وهو
يلتقـط الصور مع االثنـ لم يعد امـرا خارقا او مـستحـيال خاصة وهو
ستوى ولكن مـايعده البعض امرا مستغربا ان مسؤول حكومي رفيع ا
هـنـاك تــرويـجـا مــبـالـغـا بـه مـفـاده وجـود اتــفـاق بـ احتــاد كـرة الـقـدم
العراقي ورابـطة الـدوري االسبـاني في سبـيل العمل عـلى تطـوير كـرتنا
حاضـرا ومسـتقـبال مع ان الـفرق يـبدو كـبـيرا جـدا ب الـدوري احمللي
العراقي ونظيره االسباني والنعلم كيف نريد ونرغب التعلم منهم ونحن
مازلـنـا نوزع اوسـمـة الفـوز عـلى الالعـب بـطـريقـة تـنم عن سوء تـنـظيم
ـنحـه لالعب اخر وتخـطـيط مـعـا عنـدمـا نـستـعـيـر وسـام احد الالعـبـ 
ونـهـدي كـأس الـبـطـولـة وهـو كـان مـوضع سـخـريـة لـكـونه كـان بـسـيـطـا
ـا االحتاد ـكن الي عـامل صـناعـته مـن مواد رخـيـصـة الـتـكـلـفـة ور و

بلغ مالي كبير? اشتراه 
ا ) يكون صاحلا للعب اليعني بأي حال من وجود اكثر من ملعب ( ر
عـادلة ان ـكن ان يـلغي هـذه ا األحوال انـنا نـعمل بـشـكل صحـيح وما
ساحات التـدريب بكل االندية عـبارة عن ارضيات التـصنع العبا واحدا
النها غـير مـستـوية واالهتـمام بـها مـعدوم تمـاما وهي التـصلح لـلتدريب
واهم خطـوة من اجل تـطـوير كـرة الـقدم الـعـراقيـة ان تـكون لـدى جـميع
االندية ساحات تدريب نظـامية متوفر فـيها كل شيء وان نترك التدريب
العب الن االخـيـرة مـخـصصـة لـلـعب فـقط مـثـلـمـا مـعـمول بـه بكل في ا

بلدان العالم
االوضاع الـعامـة في بالدنا التـشجع عـلى وجود غـرفة حـكام الـفار في
مالعـبـنـا الن االنـفـالت واالسـتـهـتـار وضـرب الـقــيم الـريـاضـيـة بـعـرض
احلائط والتـجاوز على احلكـام كلهـا مازالت موجـودة في بيئـة الرياضة
ونحن بال فار ومشاكلنا مع احلكام والتحكيم لها اول وليست لها اخر
فكيف لو ان حكما عـاد لغرفة الفار والـغى هدفا لفريق يتـمتع بجماهير
واسعـة مرعـبة مـخيـفة او احـتسب ركـلة جـزاء بعـد العـودة لغـرفة الـنوم
عفوا لغرفة الفار?التطور الهائل بكرة القدم سبقنا
الالف السـنـ ونـحن مازلـنـا نـسيـر مـثل قـطار
يـعـمل عـلى الـفـحم  نـعـتـقد ان حتـويـل كراج
النهـضة من وضـعه احلالي الى مـحطـة مترو
ـية اسـهل بكـثيـر من موضـوع تطـوير كرة عا

القدم العراقية وللحديث بقية!

وقع هو استحقاق طبيعي يعتقد بأن ا
لـه تـعـويـضـا عـمـا قـدمه من اداء كـروي
ـسـتـطـيل االخـضر حـيـنـهـا. كـما عـلى ا
ويـالحظ بــان بـــعــضـــا من الـــريــاضــ
ـتقـاعدين من ال يـتردد بـوضع تاريخه ا
الـــريــاضي عــلـى كــتــفهِ ويُـــزايــد به مع
ُـتدافع عله يحظى بنصيب . ومنهم ا
مـن توهم بحـجم ظله وراح يتـجول ب
الـفضائيات وبـرامجها مطلـقا تصريحا
هـنـا ومـبـشـرا بـوعـود هـنـاك يبـحث من
قـسوم . وفـيهم ايـضا من خاللـهـا عن ا
تـنوع في انتماءاته وانتقاالته ب أكثر
مـن حزبٍ أو تـيـارٍ سيـاسي عـلّه يـحظى
بـفرصة للـمرور نحو الـكرسي . وغريبا
او شـاذا ايضـا ان جتد من بـينـهم عالم
رياضة فطن بعد اربع سنة متواصلة
من الــغــربـة بــانه هــو االصـلـح لـقــيـادة
قــطـار(الــريــاضـة)الــعـراقــيـة النه وكــمـا
يـصـرح بـانه كان طـيـلة احلـقب الـطوال
هـذه مؤدبـا جدا في عرف اخلـليـجي .
ومـن اخملــجل ايــضــا بــان فــيــهم من لم
ي الـرفـيع الذي ـوقع االكـاد يـشـبـعه ا
تقدم الهثا يفتش يـشغله فتقدم مع ا
ــعـالي ) . واخـيـرا عـن لـقب ( صـاحب ا
ـــوجــة ولـــيـس اخــرا ذاك الـــذي ركـب ا
مــــتـــنــــاســـيــــا مـــا اقــــتـــرفه مـن تالعب
واســــاءات في مــــا شـــغــــله مـن مـــواقع
فخرج مبشرا يفتش له عن وطن آخر !!

ـز بـهـا الـوضع في ظــاهـرة غـريــبـة تـمـيـَّ
الـرياضي الـعراقي تتـكرّر مع تـكرار بدأ
االعـالن عن أي تـشـكيـل حـكومـي جـديد

منذ السقوط حتى اليوم !!
خـالفـــا لـــكـلّ احلـــقـــائـب الـــوزاريـــة في
الــكــابــيــنــة احلــكــومــيــة فـإن الــتــرشح
وقع األوّل في وزارة الشباب الحـتالل ا
والرياضة سبقه دوماً صوالت وجوالت
إعالمـية ودعائية ومزاحمات وحترّكات
وتـسقيطات ومدافعات تصل في أحيان
عــــدّة الى حــــدود كـــســــر الـــعــــظم بـــ
ـوقع  رافق ـ با الـطـامـحـ او احلـا
ذلك مـزايدات عبثيـة لها أوّل وليس لها
آخـر وكأنّ احلـقيبـة هذه هي واحدة من

مفاتيح اجلنة !!
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الـظاهـرة الشـاذة هذه ستـستـمرّ كـونها
نــتـيــجـة النــعـكــاس فـعــلي لـلــمـســتـوى
ـتـراجع في هـذا الـوسط من الـثــقـافي ا
جـــانب وفي الــرؤيـــة الــقــاصــرة الــذي
تنظر اليها (الدولة) وحكومتها والقرار
(الـــســـيـــاسـي) إجـــمـــاالً جتـــاه اهــداف
وواجــبـات هـذه الـوزارة انــسـجـامـاً مع
ُــقـرّ وهــو مـا نــقـصـد مــواد قـانــونـهـا ا

قالة . توضيحه عبر هذه ا
فـــفي الــفـــتــرة الـــتي تــســـبق تــشـــكــيل
الـكابينة احلكومية يالحظ بان اكثر من
جنم كـروي يـتـقـدم لـلـتـرشح اذ يـجد او

االحتاد الفـرعي في احملافـظة.واقيم
ـؤتـمـر الـفـني لـلـبـطـولـة بـحـضور ا
ـشـاركـة واحلـكـام ـثــلي االنـديـة ا
ــدربـ وســيـشـهــد الـيـوم االول وا
ثـالث سـبـاقــات هي سـبــاق الـفـردي
ضــد الــســاعـة لــلــمــتـقــدمــ لــقـطع
مسافة 35كم ويليه سباق الناشئ
لـــــقــــطـع مــــســــافــــة 20 كم ومن ثم
السباق االخـير لفئة الـشباب سباق

الفردي العام لقطع مسافة 80 كم.
W U  lD

وفي اليوم الثـاني سباق فردي ضد
الساعة للنـساء لقطع مسافة 30 كم
ومن ثم ســبـاق الـشـبـاب فـردي ضـد
الــسـاعــة لـقـطع مــسـافـة 30 كم امـا
السباق االخير لـلناشئ فردي عام
لقطع مـسافة 60 كم وفي منـافسات
الــيـوم الــثـالث واالخـيــر هي سـبـاق
الــفـردي الــعـام لــلـمــتـقــدمـ لــقـطع
مـسـافة 140كم ويـلـيه سـبـاق فردي
ـسـافـة 70 كم ووفر عـام لــلـنـسـاء 
االحتاد الـفرعي االمور الـلوجسـتية
لـلـبـطــولـة من خالل تـوفــيـر سـيـارة
رور وقوات امنية اسعاف ورجال ا

. مرافقة للمتسابق
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غــــادر مـــنــــتــــخب رفـع االثــــقـــال
ــــبـي مــــتــــوجـــــهــــاً الى الــــبــــارا
صرية القاهرة وذلك العاصمة ا
للمشـاركة في البطولـة االفريقية
ــبـيـاد بـاريس ــؤهـلـة الى بـارا ا

.2024
ــشـاركــة لـضــمـان وتـأتي هــذه ا
ـبــيـاد بــطـاقــات الـتــأهل لــلـبــارا
ــقـــبل والـــتي يـــســعـى الــيـــهــا ا
الالعــبـون الــعـراقــيــون السـيــمـا
انهم تواجدوا في اكثر من دورة
ـبــيـة ســابــقـة واخــرهـا في بــارا
بـيـاد طوكـيو 2020 وحقق بـارا
فــيــهـــا الــربــاع الــعــراقي فــارس
سـعــدون احــد االوســمــة الـثالث
الــتي حـصــلت عــلـيــهـا الــلـجــنـة
ـبـية سـابـقاً والـتي جاءت الـبارا
بــواســطــة كل من : العب الــعـاب
الــقـــوى جــراح نــصــار(فــضــيــة)
والــــــربــــــاع فــــــارس ســــــعــــــدون
(بـرونـزية) والعب الـعـاب الـقوى

ولدان نزار (برونزية).
وفـي ســــيــــاق مــــنـــــفــــصل أقــــام
االحتاد الـعراقي لـتنس الـطاولة
ـبي معـسكـرا تدريبـيا في الـبارا
مـحـافـظـة السـلـيـمانـيـة لالعـبات
الــلـواتي سـبق لــهن الـتـأهل الى
بــطــولـة كــأس الـعــالم لــفــعـالــيـة
ـبي الـتي تــنس الـطـاولـة الــبـارا

ستقام في اسبانيا شهر تشرين
ـقبلـويشهـد يوم الثاني الثاني ا
من تـــشـــرين الـــثـــانـي اخـــتـــتــام
ـعـسـكـر الــذي يـضم الـسـيـدين ا
ذكاء صبار رئيسا للوفد وجمال
جالل مدربا وثالث العبات هن :
جنلـة عمـاد وزينب حسن ورسل

فاضل.
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تـعاقـدت الهـيئة اإلداريـة لنـادي تشــــــــيلـسي اإلنـــــــكـليزي مع الـكــــــــابـ العـراقي عامـر شراد لـقيادة
فـريق الـنـادي األول لـكـرة الــيـد.أعـلن ذلك الـنـاطق بـاسم احتـاد كـرة الــيـد حـسـام عـبـدالـرضـا في تـصـريح

صحفي.
ـبـاريات عـلى فـريق كامـبرج ب وقـال عبـد الـرضا إن نــــــادي تـشـــــيـلسي حــــــــقق الـفــــــوز في أولى ا

.32-25
وكــان شــراد قــد درّب فـريـق الـقــوة اجلــويــة قــبل أن يــغـادر الــبالد ويــقــود عــدداً من األنــديـة

االنكليزية وهي رايسب أيكز ونادي ويست لندن وآخرها نادي تشيلسي.
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صرية نـبيلة عـبيد محامي مثلـة ا نعت ا
وت شـاهيـر فـريد الـديب الـذي غيـبه ا ا
ـرض حـيث الـثالثـاء بــعـد صــراع مع ا
كـــان يــــعــــاني مــــنـــذ فــــتــــرة من مـــرض
الـلـوكـيــمـيـا أو سـرطــان الـدم ويـخـضع

للعالج.وكتبت راثية إياه :
(إن الـعــ لـتــدمع والــقـلـب لـيــحـزن وال
نـقــول إال مــا يـرضي الــله وإنــا لــفـراقك
حملــزونــــــــــون انــتــقـل الي رحــمـــة الــله
تــعـالـي االســتـاذ فــريــد الــديب احملــامي
الـكــبــيــر والــصـديق الــعــزيــز أتــقـدم من
عــائــلـــته وأصــدقـــاءه و كــافـــة من عــرفه
بـــخــــالص الــــعـــزاء انــــا لــــله وانــــا الـــيه
راجــعـــون). والــديـــب يـــعــد مـن أشــهــر
وأبـرز الــشـخــصـيــات في مـصــر حـيث
ــنــاصب الــرفــيــعــة تــولى الــعــديــد من ا
والـعـاليـة فـي مـصر حـتـى بـدأ مسـيـرته
ــهــنــيــة فـي احملــامــاة في عــام 1971 ا
حـيـث جلـأ الــيه الــكــثـيــر من الــنــــــجـوم
شاهيـر في مصر لـــــــيترافع الكبـار وا
عــنــهم في الــكــثــيــر من الــقــضـايــا ومن
ضــــــــمـــنـــهم جنـــوى فـــؤاد ومـــحـــمـــود
الــســعــدني وجنــيب

محفوظ..
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اخملـرج الــســوري يـعــرض فـيــلـمـه ( االعـتــراف ) مـســاء غـد
اجلمـعـة ضمن عـروض مهـرجـان سومـر السـيـنمـائي الدولي
في قـاعــة اجلــواهـري بــاحتـاد األدبــاء والـكــتـاب الــعـراقــيـ

ة قندلفت. تمثيل غسان مسعود ود ببغداد 
q¹U½ qOKš fO½«

عـمــيـد كـلـــيـة الــطب بـجــامـعــة الـنــهـرين  جتــديـد انـتــخـابه
بـاالجماع رئـيسا لـلجنـة عمـداء كليـات الطب في العـراق بعد
انـتــخـابـات جــرت االثـنـ بـإشــراف مـبـاشـر مـن قـبل جـهـاز
اإلشــراف والــتــقــو فـي وزارة الــتــعــلــيم الـــعــالي والــبــحث

العلمي.
 —U² « b³Ž WAzUŽ

f¹dš W×OLÝ

الـكاتـبة االردنـية صـدرت لهـا عن داراآلن ناشـرون وموزعون
ــيــرا 19) تــقع في 146 صــفــحــة من الــقــطع روايــة (كــا

توسط. ا

‘UÒŽd « qKA « l  g¹UF²¹ Í“u
فــهــمي.وأكــد أن أول من اكــتــشف إصــابـته
بــالـشــلل الـرعــاش كـان الــنـجـم عـادل إمـام
وأضـاف في لقـاء تلـفازي (عـندمـا كنت أقدم
شــخــصــيـة فـي مـســلــسل (أســتــاذ ورئـيس
قـسم) األستـاذ عادل إمام شـافنى بـهز إيدى
رض وبـحطـها في جـيبى والحظ عـالمات ا
لـكن لم يعرف أننى مصـاب بالشلل الرعاش
ولـم يــطــلب مــنـى االعــتــزال وأخــدت قــرار
االعــتـزال بــعـد مــسـلــسل (ولى الــعـهـد) ألن
اخملـرج محـمد الـنقـلي أحرجنـي وطلب منع
يـــدي من االهــتـــزاز رغم عــلــمـه بــطــبـــيــعــة
ـــرض).وتــابع:" بـــعــد االعـــتــزال تـــفــرغت ا
لــتـربـيــة عـمـر ابــنى ألنه مـصــاب بـنـوع من
أنـواع التـوحد اخلفـيف جداً وعنـدما قرأت
عن مـرض عمـر اكتـشفت أنـني كنت مـصاباً
ـرض وفي زمالء كتيـر سألوا عـليا بـهذا ا
مـــنـــهم الـــفـــنــان الـــراحـل عــزت الـــعاليـــلى
ومـحــمـود قـابـيل والـفــنـانـة الـراحـلـة رجـاء
اجلـداوي والفـنانـة الراحلـة شويـكار وانا
بـعـذر اللي مـسألش عـنى حلـد دلوقـتي".أكد
يـوسف" أن أزماته الصـحية لم تـتوقف عند
حــدود الــشــلل الــرعــاش وقـال: عــانــيت من
الــسـرطـان في مـراحــله األولى واحلـمـد لـله
أجـريت عمليـة وشفيت منه كـما عانيت من
ـخ إثـــر وقـــوعـي عـــلى األرض نــــزيف في ا
خ واحلـمـد لـله كـان النـزيف خـارج غـشاء ا
مـش داخـله واحلــمــد لـلـه أنـا صــابــر عـلى

." اً قضاء ربنا دا
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ـمـثـل يـوسف فـوزي عن تــفـاصـيل كــشف ا
حــيــاتـه بــعــد اعــتــزال الــفن إثــر إصــابــته
بــالــشــلل الــرعــاش مــؤكــداً أن غــيــابه عن
ـاضـيـة كـان بـسـبب األضـواء فـي الـفـتـرة ا
خ مــعــانــاته مع الــســرطــان ونــزيف في ا
وأشــــار إلى أن زوجــــته الــــرابـــعــــة بـــذلت
مـجـهوداً جـباراً لـرعايـته وقـال إنه متـفرغ
ريـض بالـتوحـد كما حـاليـاً لرعـاية ابـنه ا
فـتح يوسف خزانـة ذكرياته مـشيراً إلى أن
والـدتـه كـانت مـلـكـة جـمـال وأنه تـربى في
مـــنـــزل الـــنــجـــمـــ حـــســـ ومـــصــطـــفى

oÒI×¹ X¹uÝ Âu³ √
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كــريس) و(كــول مي كــات) صــبــاح
االثــنــــــــ بــعــد تــعــرضه حلـادث
ســــيـــــر في هــــولــــيــــوود بــــواليــــة
كـالـيفـورنـيـا عن عمـر نـاهز

الـ 67 عاما.
وأثـــنــاء قـــيــادته ســـيــارته
صـــــبــــــاح االثــــنـــــ قـــــبل
ــبـــاني إصـــطـــدم بـــأحـــد ا
حـسـبـمـا ذكر مـوقع (تي ام
زد)  والـــــذي كــــان أول من
نـشــر خـبــر الـوفــاة  وفـقًـا

للتقارير.
و جــوردن من مــوالــيـد 29
ثل نيسان 1955 و هو 
ــثل وكـــاتب مــســرحي و
ــــــــــثل مـــــــــســــــــــرحـي و
تــلـفــزيــوني مـن الــواليـات
تحـدة األمريكـية ولد في ا

تشاتانوجا.

{ كـالـيـفـورنـيـا  –وكاالت  –غيب
ي الشهير ليزلي مثل العا وت ا ا
جــوردن جنم مــســلــســلي (ول انــد

{ كـالـيـفــورنـيـا- وكـاالت - حـقـق األلـبـوم اجلـديـد لــلـنـجـمـة
تـايــــــــــلــور ســويـفـت (مـد نــايــتس) في األســبـوع األول
ـغـنـية الـبـالـغـة من رقـمـيـاً قـيـاسـيـاً حـيث بـاع الـبـوم ا
الــعــمـر 32 عــامــًــا أكــثـر مـن مــلــيـون نــســخــة فى
ــتـــحــدة فى األيــام الـــثالثــة األولى من الــواليــات ا
إصـداره لــيــصـبـح األلـبــوم األكــثـر مــبــيـعًــا لــعـام

 .2022
وبحسب ما نشره مـوقع الديلى ميل لم حتقق أى
فـنــانـة مــثل هـذا الــعـمل مــنـذ أن طــرحت تــايـلـور
البالغة من العمر 32 عامًا ألبومها (ريبوتاشون)

 قبل خمس سنوات.
وتـصــــــدرت ســويـفت مـحــركـات الـبــحث بـعـد
طرح ألـبـومـها اجلـديـد وأحـدثت ضجـة كـبـيرة
بــ اجلـــمــــــهـــور فى الـــيــوم األول مـن طــرح
األلـبــوم والـذى تــصــدرت بـســبــبه مـنــصـات
االســتــــــمــاع أيــضـــاً وحــقــقـت عــدة أرقــام

قياسية.

في العمل تـشعر بأنك تتحرك في عشرات االجتاهات
اخملتلفة في وقت واحد .

qL(«

ــتـلـكــات جـديـدة جتـنب تـرغب فـي احلـصـول عـلى 
التبذير .رقم احلظ.9
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وقــتك مــزدحم بـســبب الــطـلــبـات الــتي يــطـلــبـهــا مـنك
األصدقاء واألقارب.

—u¦ «

ـــاضــيـــة قــد جتـــعــلـك تــنــدم بــعض قـــرارات األيــام ا
اليوم.رقم احلظ.2
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اليوم أنت في حـالة مزاجية هـادئة حاول أال تتعرض
ألي موقف يزعجك .

¡«“u'«

ا تشـعر أنك كنت متـسرعًا جدًا فـأكتشف اخلطأ ر
وتعلم منه.

”uI «

قـد ينـقل صـديق مـقرب مـنك بـعض الـشائـعـات حاول
ان ال تفقد أعصابك.

ÊUÞd «

الـضغط الـذي تتـعرض له في وظـيفـتك يجـعلك تـشعر
بالرغبة للجلوس مع نفسك.

Íb'«

ال تــقـــبل أي شيء تــســمــعه الـــيــوم حــتى تــتــأكــد من
احلقائق بنفسك.

bÝô«

ـفــردك مـا قـد تـمــيل لـتــنـاول الــطـعــام أو الـشــراب 
يسبب خالفات مع العائلة.
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من احملـتـمل أن تـكون أي مـعـلـومـات تتـلـقـاها مـبـالـغًا
فيها إن لم تكن خاطئة.
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قـد يـدفـعك الـصراع الـداخـلي في الـشك في كل شئ
حولك.

 u(«
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حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مقـسم الى 9 خانـات صـغـيرة
هدف هـذه اللـعـبة ملء اخلـانات
بــاالرقــام الالزمــة من 1 الى 9
شـرط عــدم تـكــرار الـرقم اكــثـر
من مـــرة واحـــدة فـي كل مـــربع
كـــــبــــــيــــــر وفي كـل خط افــــــقي

وعمودي.

الشـاعـرة العـراقـية ضـيـفهـا نـادي أدب الشـبـاب في االحتاد
العـام لألدبـاء والكـتــاب في العـراق مع الـشاعـر رضـا مهـند

في جلسة شعرية ادارتها الشاعرة  راوية الشاعر.

رئـيس الـهـيـــئـة االداريـة في نـادي الـعـلـويـة اسـتـقـبـله رئـيس
ديوان الوقف الـسني  عثمان اجلـحيشي في مكتـبه وتباحثا
بـسبل الـتعـاون ب الـديوان والـنادي في مـجال احملـاضرات
وقــدم الـعـاني درع الـنـادي ـنـاسـبــات الـديـنـيـة  الـثـقـافــيـة وا

للجحيشي.

ـثل عربي عن دوره في مـثل السـوري نال جائـزة أفضل  ا
(شـتي يا بيـروت) ضمن مـهرجان الـفضائـيات العـربية الذي

أقيم في مصر.

الـوكـيل االقـدم لـوزارة الـثــقـافـة الـعـراقـيـة صـدر امـر وزاري
بـاعـادته الى وظـيـفـتـه ومـبـاشـرته فـيـهـا اعـتـبـارا من 23 من
الشهر اجلـاري تنفيذاً لقرار احملكمة اإلدارية العليا الصادر

اضي. في تموز ا
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الـشـاعـر الـعـراقي حتـدث في نـدوة
اقامها اجمللس الثقافي لبالد جبيل
في لــبـنــان عن جتــربــته الـشــعــريـة
وأنشـد قصـائد مـختارة مـن شعره
كـمـا شــارك بـقـصــيـدة في احلـفل
التـأبيني الذي اقامته وزارة الثقافة
اللبنـانية  في اربعينية الشاعر محمد علي شمس الدين على

القاعة الكبرى بقصر اليونسكو .

تايلور سويفت

يـعـرفـهـا الـتـاريخ. فـقـد كـانـت ومـاتزال
مـجـالس الـسـمر عـامـرة في بـيوت أهل
الــكـويت الـعـاشـقـ لــلـحـيـاة والـطـرب
األصـيل والفن . كـانت أجواء تـسودها
زاج هندس  الـرومانسية غنى فيها ا
واحــســاس عـمــيق . لــقـد كــان فــرحـان
ميـز . فكلنا يعرف ان بـهذا احلضور ا
جــمـهــور الـكـويت أخــطـر جــمـهـور في
اخلــلــيج مـن حــيث الــثــقــافــة الــفــنــيـة
ــوســيـقـى بـشــكل وتــذوقه لــلــطــرب وا
خــاص . فــلــيس أي شيء يــرضي هـذا
اجلـمـهور إال إن كـان فـوق العـادة. وقد
ـــست أن هــذا اجلـــمــهـــور يــقــرأ روح
ـهـنـدس األغــنـيـة الـتـي كـان يـؤديـهــا ا
ويــتــفــاعل مــعــهــا بــإحــســاس مــرهف
ـــســتـــوى. وبــذلك ونـــشــوة رفـــيــعـــة ا
انـــكــشـف ســر هـــذا احلب بــ مـــاجــد
والــكــويــتـيــ فــكــان مـحــتــواه الـذوق
الـــطـــربي الـــذي عـــرف بـه اجلـــمـــهــور
ــشـــبع ـــقــابـل ا الـــكـــويـــتي. وطـــرب ا

باألحاسيس وصوته الشجي .
فال نـنـكـر أن الـكويت مـركـزآ مـهم لـلفن
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هــنــالك سـر خــفي بــ بـرنـس الـغــنـاء
ـهـنـدس وبـ الــعـربي الـنـجم مــاجـد ا
جـمـهـوره الـكـويـتي. هـا قـد كـشف عـنه
ـهنـدس أخيـرا في حفـله الـذي أحياه ا
في مــديـنــة الـكــويت يـوم اجلــمـعـة 21
تـــشـــرين االول اجلـــاري فـي ( األريـــنــا
كـويت). حينما نفـذت تذاكر احلفل منذ
ـهـندس: الـيـوم األول.  وحـيـنـمـا قـال ا
ان بــيـني وبــ جـمـهــور الـكـويت حب

روحي من نوع خاص.
لــقـد كـنت هــنـاك وشـاهــدت بـام عـيـني
كـــيف تــرجم مــاجـــد واجلــمــهــور هــذا
احلـب فـــعـــنــــدمـــا كــــان يـــغــــني  كـــان
اجلــمـهــور يـصـغـي بـتـمــعن ويـتــمـايل
طــربـا وكـانـهم يـطــيـرون بـبـسـاط عالء
الدين. كانوا سعداء بهذا اللقاء. كانوا
يـغـنـون مـعه اغـلب اغـانـيه وكأنـهم من
ـثابـة كـورال يـنـشدون ضـمن الـفـرقـة 
مـعـه أغـنـيـاته  بـشـغف وأجـواء يـفـوح
مـنهـا بـخور الـطرب الـكويـتي العـتيق.
حيث إن للطرب واهل الكويت حكايات

وحــسـ اجلــاسم وعـبــد الـكــر عـبـد
الـقادر ورباب وعبد الـله رويشد ونبيل
شـعـيل وآخريـن. وال ننـكر هـذا الـفضل
عـلى كـثـيـر من جنوم
اخلــــلــــيج والــــعـــرب
اشـــتــهــروا من خالل
ــديـنــة. فــلـوال هــذه ا
الــكــويت ورعــايـتــهـا
ا كان لـلفن والـغنـاء 
وجــــــــود لـــــــــنــــــــاظم
الـــــــغــــــــزالي الـــــــذي
انــطـلـقت شـهـرته من
الـكويت عندما سجل
لـه تلـفـزيـون الـكويت
أغــــــــلـب أعــــــــمــــــــاله

الغنائية . 
 لــقــد كــانـت الــقــاعـة
الــكــبــيــرة مــزدحــمـة
بـــــأرقـى جـــــمـــــهــــور
شـــاهــدته بـــحــيــاتي
ألجــمل حـفال كـان قـد
ـهــنـدس عــبــر عـنـه ا

والـطرب ولهـا الفضل الكـبير على أهل
الـفن منـذ سنـوات طوال. فـمنـها بزغت
جنــوم كــبـار كــأمـثــال عــوض الـدوخي

الــذي قـال: إنـه حـفل تــاريـخي بــسـجل
حـياته مخاطـبا اجلمهـور!. وحشتوني

جمهور الكويت الذوق والرفعة.!
فـعـال كـان حـفل أسـطـوري اسـتـمـتع به
اجلــمـهــور عـلى أنـغــام فـرقــة الـبـرنس
ــايـســتـرو مـدحت الــذهـبــيـة بـقــيـادة ا
خـميس.وقد لبى البـرنس أغلب طلبات
اجلــمـهــور بـبــاقـة من أشــهـر أغـنــيـاته
إضــافـة إلى غـنـائه أحـدث مـا طـرح من
جــديــدة مــؤخــرًا وهي أغــنــيــة "لــنـدن"
ــفـعــمـة بــالـرومــانـسـيــة. من كــلـمـات ا
بــرقـان وأحلــان فــهـد الــنـاصــر. والـتي
تــقــول كـلــمــاتـهــا: "زانت حــيــاتي يـوم
شـــفــتك بــلَـــنــدن. حتت الــغـــيــوم الــلي
تالعب خيالك. دنياي صارت لك وحبك
تـوطن. وكذلك شدى باغنـية" يا عيونى
"وهـي أيضا من كلـمات: برقان واحلان
فــهـد الــنـاصــر. واغـنــيـة" مـســكـ "من
كـلمـات فيصل الـشعالن وأحلان مـحمد
طــــويــــحي. وقــــد ســـجــــلــــتـــا مـاليـــ
ـشــاهـدات عـلى مـوقع يـوتـيـوب عـنـد ا

طرحهما.

ــهــنــدس قــد طــرح وكــان ا
اغــــنـــيــــة جــــديـــدة في أول
تـشرين االول بعنوان" حرام
تـــروح "من كـــلـــمــات أحـــمــد
عـــــلـــــوى. وأحلــــان أحـــــمــــد
الـهـرمي. على طـريقـة الفـديو
ــيـة ــوديل الــعــا كــلــيب مـع ا
الـشـهيـرة إيـرينـا شايك وهي
الــصـديــقـة الــسـابــقـة لالعب
الـكـرة الـشهـيـر كـريسـتـيـانو

رونالدو.
لـقـد كـانت ليـلـة كويـتـية من
اجـمل الـلـيـالـي التـي زيـنـها
لـقـاء الـبـرنس مع جـمـهوره
فـي الـكويـت. وعـنـد انـتـهاء
احلـــــــفـل ودع الـــــــبـــــــرنس
جـمهور الكويت بقلب كبير
رســمه بـكـفـيه مــتـمـنـيـآ ان
يـــلــقــاهـم في مــنـــاســبــات
اخـــــــــرى. وكــــــــذلـك ودعه
اجلـمهـور باجـمل كـلمات

االعجاب والتصفيق.

ÍË«dIŽ Íe — ≠ q u*«

ـكن للـفنان الـتشكـيلي أن يكـون بارعاً ال 
مـا لم يـؤمن بـاحلريـة والـتحـرر بـأن يرسم
مــا يـشـاء وقـتــمـا يـشـاء مـن خالل الـتـمـرد
هـذا ما اكـدته لنا فـاهيم الـتقـليـدية عـلى ا
يـاء رشيد غتـربة  الـتشـكيلـية واألديبـة ا

التي كان معها هذا احلوار:
{ هل الشعر يسهم في اغناء جتربتك الفنية? 
- الــشــعــر والــروايــة اســهــمــا في اغــنــاء
جتـربـتي الـفـنـيـة...وفـني اسـهم فـي اغـناء
جتـــربـــتي األدبــيـــة ..انـــا حــيـــنـــمــا ارسم
وكـأنـني اكتب شـعرا وحـيـنمـا اكتب قـصة
قــصـيــرة او في روايـة او خــاطـرة اجـدني
ارسـم عــلى الــســـطــور ...وألنـــني رســامــة
ونـحاتة جتـدني اهتم بالتـفاصيل الـدقيقة
ومن هـنا جاءت كـتابة الروايـة البولـيسية
والـنـفـسـيـة حتـديـدا الن كالهـمـا يـنـبع من
تـأثـيـر الـفن عـلى مـشـاعـري..امـا اسـلـوبي
الــذي اعـتــمـدتـه مـنــذ سـنــوات وتـركت كل
جتـاربي السـابقة فـهو فن تعـبيري يـجسد
شاعـر من خالل االلوان و الوجوه شـتى ا
ويـعـكس الـذات في خاطـرة قـصيـرة تـكون
عـنـوانـا لـكل لوحـة ارسـمـها  ,انـا الاعـتـبر
نـفــسي شـاعـرة وان كـانـوا يـطـلـقـون عـلي
هــذه الــتــســمــيـة ,واعــتــبــر مــا اخــطه من
نـصوص مجرد خواطـر كاتبة جتلس على
األفق وتـنـتظـر الشـفق األحمـر لتـضع لون

اخلجل على خد السماء.
{ ماهـي اجلوائـز والـشـهـادات الـتـقـديـريـة التي

حصلت عليها ?
- اقـمت معارض شـخصيـة في ماسترخت
وبـوخلز وفالـكنبورخ وخلـ وكادراندكير
وبروكسل وكانتربري وآخن ودوسلدورف
عـارض اجلماعية ...شـاركت في عشرات ا
..واقـــتــنى مــتـــحف فــالــكـــنــبــورخ احــدى
لـوحاتي ...نلت اجلـائزة األولى للرسم في
مـسابـقة اجريـت في مدينـة هايـثاوزند في
هـولـندا وفـزت على اكـثر من 500 مـشترك
...ثـم نــلـت اجلــائـــزة االولى عـــلى عـــمــوم
هـولـنــدا عن عـمل مـتـفـرد اسـتـخـدمت فـيه
تــكــنــيـك خـاص ,مــازجت فــيه بــ الـرسم
والـــنـــحـت والـــغـــيت حـــواجـــز الـــلـــوحـــة
سـتطـيلة من خالل ربعـة وا وقـضبـانهـا ا
ي في حــفل حتــريــر حــدودهــا و تــكــر
ـان في مــبـنى حــضـرتـه عـضــو ةمن الـبــر
بورخ وكانت اجلائزة مبلغ مالي مقاطعة 

كـبــيـر مع اقـتـنـاء الــلـوحـة من قـبل شـركـة
ية لتزين بها احد جدرانها . هولندية عا
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{ مالذي يبوح به اللون عندك ?
ـــكــنـك ان تــتـــصــور او تـــتــخـــيل كم - ال
االسـرار الــتي يـبـوح بـهـا الـلـون ..تـمـاهي
ـنــاسـبـة ــقـاديــر ا االلــوان وتـزاوجــهـا بـا
عــمــلـيــة غـايــة في الــروعـة .. تــتــحـكم من
ــشــاعــرك وتــتـــفــكك لــو كــانت خاللـــهــا 
مـــضــطــربـــة ...االلــوان تــصـــهــر احلــديــد
الـــصـــدىء في اعـــمـــاقك وجتـــعــلـه يــذوب
ويــتــســرب في مــسـامــات الــلــوحــة.. اجـد

الرسم خير دواء لكل داء .
{ من اين تبدأ اللوحة عندك ?

- انـا الاخطط للوحة بل ابدأ فورا بالرسم
ـشـاعـر عـنـدي ..كـمـا لو كـنت ثم تـتـفـجـر ا
كـنون يـخـرج تلـقائـيا اكـتب نـصا ..اجـد ا
لـيجـرد الشـعور من احلـالة... ولـهذا غـالبا
مـا اكـون في حـالـة وحدة تـامـة مع الـنفس
حــ امـارس الــفن او الـكــتـابــة ..الـوحـدة
تـخـلق الـلـحـظـات احلـمـيـمـيـة بـ الـفـنان
والـلـوحة ,وهـي تخـلق اجلـو الـرومـانسي
بـ الـكاتب والـنص ... تـفاعل الـكاتب مع
الـفـراغ ثم مأله بـالـضـجـيج الـفـكـري يأتي
صــداه الحـقــا في اغــداق ...هـكــذا الـفــنـان
ايـضا ,انـا اؤمن بان اروع حلـظات الـفنان
أل بــــهـــا الــــفـــراغ دون هـي تـــلـك الـــتـي 
تـخطـيط مسبق لـغاية فـتأتي الـنهايـة غير

ما يتوقعه ودوما ماتكون فوق التصور.

ـفـاهيم الـتـشـكيـلـية { هل انت مع الـتحـرر من ا
وقيمـتها التقلـيدية ? وكيف تقرأين ذلك من خالل

اللوحة?
- اكــثــر الـــشــخــوص حــريــة هــو الــفــنــان
ـكن لـلفـنان الـتـشكـيلي ان الـتـشكـيلي ..ال
يـكون بارعا مالم يؤمن بـاحلرية والتحرير
..الـفـنـان انـسـان خـالق بـإمـكـانه ان يـخلق
مـايشـاء على الـكانفس.. مـثله مـثل الكاتب
لـكن االختالف الوحـيد بيـنهما ,ان الـكاتب
حتــكــمه احــيــانــا تــوجــهــات اجملــتــمع او
تـقـالـيـده او سـياسـات بـلـده فاليـكـون على
سـجـيـته  ,بـيـنـمـا الـتـشـكـيـلي بـامـكـانه ان
يقول مايشاء وقتما يشاء من خالل التمرد
ـفـاهيم الـتـقلـيـدية ,فـهـو بـالتـجـريد عـلى ا
والـتعبير والتوحش واالنـطباع والتكعيب
وكـل االسـالــيب الــفــنــيـة ,يــكــسـر الــقــيـود
,ويـجــسـد حـريـته دون ان حتـكـمه الـقـيـود
االجـتـماعـيـة والـسيـاسـية وحـتى األسـرية

والدينية ... 
انه الـعـالم الـذي يـخـرج فيه الـفـنـان عـاريا
مـن كل شيء وتـــكــون فـــرشــاتـه هي ورقــة
الـتـوت الـتي تـستـر عـورة الـتقـيـيـد.انا مع
ـفاهـيم التـشكـيلـية التي الـتحـرير من كل ا
قــيـدت الــفن عـقــودا وجـعــلت من يـؤمن به
مـهرطقا حوكم بتهمة الشعوذة .. ومازالت
الـقيود تـكبل الفن فـبعض الـشعوب تـعتبر
الـتماثـيل رموزا للـعبادة والـبعض يلـغيها
خـشية العبادة .وفي هـذا جور على الفنان
... حتـيز البـعض ألسلوب محـدد ومحاربة

اجلــديـد  ,الــتـمــسك بـالــفـنــون الـشــعـبــيـة
كــمـوروث وتـأثـيـره الــغـالب عـلى االجـيـال
كـلهـا قـيود مـفروضـة على حـرية الـفنـان
ـسـاواة ب ـطـالـبـة  ـكـن مـطـلـقـا ا ,فال
ـان ـبـدعـ ,وال حــتى الــتـطــرف في اال ا
بـــفـن مـــحـــدد ألن الـــفن تـــعـــدى حـــواجـــز
احلـــاضــر واصـــبح مـــنــطـــلــقـــا بــســـرعــة
الـصاروخ مـع التـكنـلوجـيا لـعالم اخـر هو
عـالم االجـيال الـقادمـة التي سـتخـتلف في
ذائـقتها كليـا عنّا كما اختـلفت ذائقتنا عن

ذائقة اجدادنا .
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{ هـنـاك احـتـفـاء بـاجلـسـد االنـثـوي في لـوحـات
بـعض الـتـشـكـيـلـيــ فـهل اجلـسـد عـنـدك ايـضـا

حامل لدالالت الذات ?
- نــقـطـة مـهــمـة اود األشـارة الـيــهـا فـيـمـا
يـــخص اجلــســـد في لــوحـــات الــفـــنــانــ
ــوهــبـة احلــقـيــقــيـة تــتـجــلى من خالل ..ا
اخلـــطـــوط واحلــركـــة والـــظل والـــضـــيــاء
وتـمـاهي االلـوان مـع بـعضـهـا...وفـي قدرة
الـفنـان على جتسـيد الـواقع تبرز مـوهبته
األولى ثـم يطـور نـفـسه بـاخلـبـرة ويـصقل
ـية لـيخرج الى مـوهبـته بالـدراسة األكاد
األسـلوب وقد يكون هذا االسلوب ذاته في
نــقل الـصـورة احلــيـة وجتـســيـد االنـسـان

بتفاصيله .
يــصــنـف الــبــعض هــذا الــفــنــان عــلى انه
ايــروتـيـكــيـا النه يـرسـم الـعـرايــا لـكـنه في
واقع احلـال يجـد لذته الـنفـسيـة في قدرته
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ـــدة 10 الـــعـــائـــلــــة بـــصـــوت عـــبـــداحلـــمـــيـــد 
دقائق.وانهالت التـعليقات السـاخرة والغاضبة
من اخــتـيـارهـا ألداء والــدة في الـثالثــيـنـات من

عمرها.
وقـالت احـدى الـتـعـلـيـقـات  "أنـا بـحب وبـحـتـرم
الفنـانة فـردوس عبداحلـميد لـكن اللى حصل دا
مهزله ازاى يعـنى ام اطفال وليـها طفل بيرضع

واضح السن جدا. 
مكنش هيجـرا حاجة لو جابـو بنت شابة تعمل
الكام حلـقه األوائل".وأوضحت إحداهن أن على
مـثـلـة أصـغـر سـنًـا في بـداية اخملـرج أن يـلـجـأ 
سلـسل باعـتبار أن الـريحـاني يبلغ من الـعمر ا
ـــشـــهــد مـــا يـــقــرب الـ 10ســـنــوات.وردَّت في ا
عبداحلـميد عـلى االنتـقادات التي طـالت العمل
مُـشـيرةً إلـى أن (السـر وراء لـعـبـها الـشـخـصـية
حيـنما كـان الريـحاني بعـمر صغـير سـببه أنهم
ــمــثــلــة ألداء لم يــتــمــكــنــوا مـن االســتــعــانــة 
مـشـاهـدهـا في احلـلـقـة األولى فـقط السـيـما أن
احللـقة الثـانيـة تشهـد نقلـة نوعـية في األحداث

بعد مرور 20 عامًا).
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عـلى خـلق جسـد عـلى الكـانفـس مثـله مثل
الــفــنـان الــذي يــجــد مـتــعــته في اخــتــيـار
ـوديل ويبدأ قـماشـة يضـعهـا على جـسد ا
تـعة مع طيات وظالل ـارسة فنـية  في 

ونقوش تلك القماشة .
نجز الفني? { اين تكمن جماليه ا

ـنجـز الفـني في تـأثيره - تـكمن جـمالـية ا
تـلقي ومحـاكاة دواخـله او بتعـبير عـلى ا
ــــنـــجـــز الـــذي يـالمس الـــوتـــر ادق هـــو ا
احلــــســــاس في قــــلب الــــرائـي فـــيــــقف
مـشـدوهـا مـأخـوذا بـذلك الـعـمل ولو
لـــدقــائق مــعـــدودات ...لــكل لــوحــة
مــريــديـهــا وكل اجنــاز له مــحــبـيه
...انـــا اجـــد فـي كل فن مـــتـــعـــوب
عـلـيه ,جــمـاال.. ألنه خالصـة فـكـر
وســاعــات عـمل  ,ورؤيــا خـاصـة
بالفنان نفسه  ,وال اخفيك القول
ان لـلسياسـة دور كبير في اعالء
شـــأن فـــنـــان مـــا او هـــدمه ,وكمّ
ــــواهب اخلالقــــة كــــبــــيــــر مـن ا
انـــــدثــــرت مـع الــــزمـن بــــســـــبب
تـــوجــــهـــات ســـيـــاســـات الـــدول
ودعــمــهـــا لــفــنــانــ مــتــحــزبــ

لــلـــحــكــومــات ...حــتى في الــغــرب
ـافيـات وجتار اصـبح الـفن يخـضع 
ومــصــالح اصــحــاب رؤوس األمـوال
نــاهـيك عن دور شـركــات ومـافـيـات
الـــنت الــذيـن يــتـــحــكــمـــون حــتى

بتعي الرؤساء واقالتهم.
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صـريـة فردوس عـبـداحلمـيد ـمـثلـة ا تـعرضت ا
حلملة تنمر بعد ظهورها في مسلسل "الضاحك
الـبــاكي" مـجــسـدةً دور أم شـابــة رغم أنـهـا في
السبعـينات من عمـرها.جسدت عـبداحلميد دور
والدة "جنيب الريحاني" في مرحـلة الطفولة; ما
يعـني أنـها ال بـد أن تـكون بـعمـر الـثالثيـنات أو
العشرينيات لتؤدي مثل هذا الدور وهو أمر لم
ــشـاهــدون الـذين اســتـهــجـنـوا يــتـغــاضَ عـنه ا
تواجدها في العـمل وأدءها دورًا ال يتناسب مع

عمرها.
وانـــتــقـــد رواد مــواقع الـــتــواصل االجـــتــمــاعي
ــسـتـمـرة لـلـمـخــرج الـكـبـيـر مـحـمـد احملـاوالت ا
فـاضل وإصـراره الـدائم عـلى إقـحـام زوجـته في
أعـمـاله.وبـدأت حـملـة الـتـنـمـر والسـخـريـة وفـقا
ـوقع الـبـوابـة  بـعـد عـرض احلـلـقـة األولى من
الــعـمل الــتي اســتـعــرضت فـيه طــفـولــة جنـيب
كونة من الريحاني وحـياته العـائلية وأسـرته ا
والــده الـــعــراقي "إلــيــاس" ووالــدته "لــطــيــفــة"
شهد بسرد قصة وأشقائه الثالث حيث ابتدأ ا
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الـسنغالي مـحمد مبـوغار سار هو
ـــطـــاف الــــذي فـــاز في نــــهـــايــــة ا
بـاجلائـزة عن روايتـه ذاكرة الـبشر
األكــثــر ســرّيــة اسـتــبــعــدت جلــنـة
الـتحكيم من النهائيات كتاب كان
يُــعــتــقــد أنــهــمــا من األوفــر حــظـاً
لــلــمـنــافـســة عــلى اجلــائـزة هــمـا
ـــونــيـــكــا (احلـــيـــاة الــســـريــة).  (
 (Le سـابـولـو والقـلب ال يـسـتسل
 (cœur ne cède pasلــغـريــغـوار

بوييه.
يـة غـونكـور الئـحة وأعـلـنت أكـاد
ـــتــأهــلــ إلـى الــنــهـــائــيــات من ا
بـيـروت ضـمن إطـار الـدورة األولى
من “مـهرجان كتب بيروت ”األدبي
الـذي يـشـارك فـيه نـحـو مـئـة كاتب
نــاطق بــالـفــرنــسـيــة من مــخــتـلف
أنــــحـــــاء الــــعــــالـم حــــضــــروا إلى

الـعـاصـمـة الـلـبـنـانـيـة التـي تشـكّل
مدينة فرنكوفونية بارزة.

ـيـة ديـديـيه وتــولى رئـيس األكـاد
دوكــــــــوان اإلعـالن عن أســــــــمـــــــاء
ـتـأهلـ من مـقر إقـامـة السـفـيرة ا
الــفـرنـسـيـة لــدى لـبـنـان آنّ غـريّـو
ـــدعـــوين أمـــام مـــجــــمـــوعـــة من ا
اخملتارين. وتوجّه دوكوان “بكلمة
شــكــر صـادقــة جــداً إلى مـضــيــفـة
احلدث قائالً نحن مرتاحون هنا.
لــكـنّ رأي عــدد من أعــضــاء جلــنــة
الـتـحكـيم الذين فـضّلـوا البـقاء في

باريس كان مختلفاً.  
فـوزيــر الـثـقـافـة الـلــبـنـاني مـحـمـد
ــرتــضى احملــسـوب عــلى حــركـة ا
ـتـحـالـفـة مع حـزب الـله لم (أمـل) ا
يـكن راضـياً عن بـرنـامج (مهـرجان
كـتب بيـروت) وهذا مـا حدا به إلى

WO ½d  …ezU' 5KÒ¼Q²*« ¡ULÝ√ sŽ  ËdOÐ s  ÊöŽù«

{ سـتوكـهولم (أ ف ب)  –اكـتشف
عـلماء آثـار بحريـة سفيـنة مطـابقة
تـماماً للسفينة السويدية الشهيرة
(فــاسـا)في فـاكـسـهــولم عـلى بـعـد
حـــــوالي 30 كـــــيـــــلـــــومـــــتـــــراً من
سـتـوكهـولم عـلى ما أعـلن االثـن

متحف (فراك) حلطام السفن.
وحتـمل الـسفـيـنة اسم  آبـليت  اي
(تــفـاحــة) وقــد بَـنَــتـهــا عـام 1629
الـشـركة نـفـسهـا التـي بنت (فـاسا)
بـــعـــد عـــام من غـــرق الـــســـفـــيـــنــة
الـــشــهــيـــرة في رحــلـــتــهــا األولى.
واعـتـبر عـالم اآلثار جـيم هانـسون
ـــســـؤولـــ عن الـــذي كــــان بـــ ا
احلـفريات في بيان أن العثور على
(آبـلـيت) يـوفـر مـعـطـيـات رئـيـسـية
عـن تــــطــــوّر صــــنــــاعـــــة الــــســــفن
الــسـويـديــة مـذكّـراً بــأن األسـطـول
الـسـويـدي كـان عـامالً حـاسـمـاً في
ــمــلـــكــة من أن تــفــرض تــمـــكــ ا
نــفـســهـا كــقـوة عــظـمى فـي الـقـرن

السابع عشر.
ـــــتــــحـف أن احلـــــطــــام وأوضـح ا
الــضـخم شـوهــد لـلـمـرة األولى في
كــانـون األول/ديـســمـبـر 2021 في
مــضـيق قــبـالــة فـاكــسـهــولم عـلى

مقربة عن ستوكهولم.
 وأضـــاف هــانـــســـون أن طــريـــقــة

{ لــــــوس اجنـــــلـــــيس (أ ف ب) –
شـهدت احملـاكمـة اجلديـدة للـمنتج
الـسيـنمـائي هارفي وايـنسـت في
لــوس أجنـلـيس االثــنـ اتـهـامـات
مـن جـــــهـــــة اإلدعــــــاء لـــــلــــــقـــــطب
الــــهــــولـــيــــوودي الـــســــابق بــــأنه
اسـتخـدم نفـوذه الكـبيـر الغتـصاب
نـسـاء كنّ يُحـجـمن عن اإلبالغ عنه

هني.  خوفاً على مستقبلهنّ ا
ـــضي مـــنـــتج فـــيــلـــمي (بـــالب و
فـيكشن) و(ذي آرتيست) البالغ 70
عـامـاً عـقـوبـة بـالـسـجن لـ23 سـنـة
صـدرت في حقه عام 2020 بـتهمة
االعـتداء اجلنـسي واالغتصاب في
نـــيــويـــورك.واعــتـــبــر هـــذا احلــكم
انـتصاراً رئيـسياً حلركة “مي تو”
الـتي انـطـلقت قـبل خـمس سـنوات
ــتــحــدة وادت إلى فـي الــواليــات ا
سـلسلة فضـائح في مختلف أنحاء
الــعــالم وإلى حــمــلــة ضــد الـعــنف
اجلـــــنـــــسـي فـي حق الـــــنـــــســـــاء.
ويـواجه في احملاكـمة اجلديدة 11
تـهمة أخرى باالعتداء جنسياً على
نــسـاء واغـتـصــابـهنّ داخل فـنـادق
في بـيـفرلي هـيلـز ولوس أجنـليس
بـــ عــامي 2004 و2013. وقـــــال
ــدعي الــعــام فـي لـوس مــســاعــد ا
أجنــــــلـــــيـس خالل الــــــيـــــوم األول
لـلـمحـاكمـة أمام حـضور حـاشد إن
مـكانـة واينـستـ الكـبيـرة ونفوذه
الـواسع في قطـاع السينـما جعاله
يــــعــــتــــقــــد أن لــــديه كـل احلق في
االعــتـداء عـلى ضــحـايـاه في غـرف
الـــفـــنـــادق. وهـــؤالء الـــنـــســـاء كن
خــائـــفــات من أن يــدمّــر حــيــاتــهن

يكون مختبئاً في سقف القفص.
وقــال مــديــر حــوض األســمــاك في
احلـــديــقـــة جــونـــاس والــســـتــروم
لـوكـالة فـرانس برس (من الـناحـية
الـنـظـرية لن يـخـرج من قـفصه ألنّ
الــــطـــقس فـي اخلـــارج بـــارد جـــداً

لدرجة أنه سينام).

ولــلــعــثــور عــلــيه نــشــر مــوظــفــو
احلـــديـــقـــة الـــطـــحـــ ووضـــعــوا
أفــــخــــاخـــاً الصــــقــــة. وجتــــهّـــزوا
بـكـامـيـرات خـاصـة لـيـتـمـكـنـوا من
الـبحث في زوايا يـصعب الوصول

إليها.
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ـهـنـية لـو أخـبـرن ما كـان يـلـحقه ا
دعـي الـعـام بول بـهنّ عـلـى قـول ا
ـدة طــومــســون الــذي ســيــســعـى 
شـهـرين إلى إقـناع هـيـئـة محـلّـف
شــعـبــيـة من تــسـعــة رجـال وثالث
نــســاء سـيــقـررون الــعــقـوبــة عـلى
مــصــيــر صــانع جنـوم الــســيــنــمـا
األمــــيـــركــــيـــة الـــســــابق. وأوضح
طــــومــــســـون أن ثــــمــــاني نــــســـاء
سـيـمـثـلن أمام احملـكـمـة كل مـنهن
بـصورة مـستقـلة عن األخرى ومن
دون أن تـــكـــون بــيـــنـــهنّ مـــعـــرفــة
ســـابـــقـــة نـــاقالً عـن الـــضـــحـــايــا
ـــلك) وصـــفـــهنّ وايـــنـــســـتـــ بـ(ا
وأقـــوى شــخـــصــيـــة في الـــقــطــاع
ـــتــوقع أن الـــســـيــنـــمــائـي. ومن ا
تـــســـتــمـع هــيـــئـــة احملـــلــفـــ إلى
شــهــادات الـضــحـايــا الــلـواتي كن
يــتــوســـلن وايــنــســتــ الــكفّ عن
اغـتـصـابـهنّ  فـيـمـا كـان يـجـبرهنّ

على تقد خدمات جنسية له. 
وشــهـدت أحــداهنّ أمـام احملــقـقـ
مــعــلـلــة اســتـسالمــهــا وصـمــتــهـا
وخـوفـهـا مـنه بـأنه (طـويـل الـقـامة

وضخم وذو وزن زائد ومهيمن).
وقــالت امـرأة أخــرى (كـنت أخـشى
أن يــحـــدث لي شيء مــا في غــرفــة
الـــنــوم أو فـي اخلــارج إذا لم أكن
مــطـــيــعــة نــظــراً إلى نــفــوذه) في
األوســاط الــســيــنــمــائــيــة. والحظ
ــــدعي الــــعـــام عــــارضـــاً صـــورة ا
ــــرشــــحـــة لــــوايــــنــــســــتــــ مـع ا
ـقــراطـيــة لـلــرئـاســة هـيالري الــد
كـليـنتـون أنه كان يُـبرز (نـفوذه مع

رشح للرئاسة األميركية). ا

وسـتكـون سيبـيل نيـوسوم عقـيلة
حـاكم كـاليـفورنـيـا غافـ نيـوسوم
ـقراطي ـنـتـمي إلى احلـزب الـد ا
ــــدّعــــيــــات اخلــــمس عــــلى بــــ ا
وايـــنــســتـــ في لــوس أجنـــلــيس
والـــلــواتي ســـيــدلــ بـــإفــاداتــهنّ
جــمـيــعـاً حتت اسم مــسـتــعـار هـو
(جـاين دو). وفي حـال صـدور قرار
بــإدانـة وايــنـســتـ الــذي نـفى كل
وجهـة إليه قـد يُحكم االتـهامـات ا
عـلـيه بأكـثر من مـئـة سنـة إضافـية
وراء الـقضبان.بعد رفض أولي من
قــبل احملــكـمــة سـمــحت احملـكــمـة
الـعليا في نـيويورك أخيـراً للمنتج
الـسـابق في آب باسـتـئنـاف احلكم
ـــا أضــفى بـــإدانـــته عــام 2020 
بُـعــداً جـديـداً عـلى مـحـاكـمـة لـوس
أجنـلـيس. وشدد وكـيل وايـنسـت
احملــامي مــارك ويــركــســمــان أمـام
هــيــئـة احملــلـفــ عــلى أن اجلـنس
كـان سلعة في هوليوود وأن حركة

(مي تو) نسفت هذا الوضع.
وقـال (اجلنس كـان ورقة مـساومة.
… ــا كــان ذلك بـشــعــاً ومـزعــجـاً ر
لــكــنه كــان بــالــتـراضـي). وأضـاف
ـمـثـلـ ويـركـسـمـان أن (اخـتـيـار ا
كــان يــبــدأ فـي غــرفــة الــنــوم. كـان
اجلـمـيع يـفـعل ذلك. لـقـد فـعل ذلك.
ألن كـل واحـد كـان يـريـد شـيـئـاً من
اآلخــر). وتـابـع (انـظــروا إلـيه. إنه
لـيس بـراد بـيت أو جـورج كـلوني.
هـل تـعــتــقــدون أن هـؤالء الــنــسـاء
اجلــمــيـالت مــارسن اجلــنس مــعه
ألنـه كان مـثـيـراً? ال. لـقـد فعـلن ذلك
ألنـه كــان نــافـــذا). وفي اجملــمــوع
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نــــشــــر تــــصــــريح في 8 تــــشــــرين
األول/أكــتـوبـر اجلـاري  اتــهم فـيه
ـــــشــــاركــــ في بـــــعض األدبــــاء ا
ــــــهـــــرجـــــان مـن دون حتـــــديـــــد ا
أســمــائــهـم بــأنــهم من مــعــتــنــقي
ـشـاريع الصـهيـونـية وداعـميـها. ا
ـــــرتــــضى الــــذي عــــاد وأضــــاف ا
وســحب مـنـشــوره من الـتـداول لن
نـسمح لصـهاينةٍ بـأن يحلّوا بـيننا
وأن يــنـــفــثــوا في لـــبــنــان ســمــوم
الـصـهـيـونـيـة. ومـا كـان من أربـعـة
مـن كــبـــار الــكـــتّــاب األعـــضــاء في
ـــانـــويل ـــيـــة هـم إريك إ األكـــاد
شــــمــــيت والــــطـــاهــــر بن جــــلّـــون
وبـاسكال بـروكنير وبـيار أسول

إال أن قـــرروا عـــدم احلـــضـــور إلى
بيروت.
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ال يـوجـد نظـام سـيـاسي في الـعالم يـحـظى بـإجـماع دولي من
الـتأييد منقطع النظيـر الى حد الدهشة يدفع باجتاه ترسيخه
واسـتـمــراريـته مـثل الــنـظـام في الــعـراق الـذي يـجــمع بـلـمح
الـبـصـر مـنـذ الـسـنـة األولى الـتي أعـقـبت االحـتالل األمـريـكي
2003 انـواعـاً من الـدعم الـعـلـني وغـيـر الـعـلـني من احلـلـفـاء
ـتـحـدة ومـجـلس االمن الـدولي واالضـداد بـدءاً من الـواليـات ا
ـتـحـدة وصوالً الـى ايران واسـرائـيل .وشـهـدنـا كيف واأل ا
انّ الـعـواصم الـكـبـرى هــرعت إلعالن تـأيـيـدهـا واسـتـعـدادهـا
ـكـلف بـعد لـلـعمـل والشـراكـة مع رئـيس احلـكـومـة العـراقـيـة ا
سـاعات قليلة من جـلسة تكليفه وقـبل ان تسمع تلك العواصم
شيئاً عن برنامجه وتوجهاته السياسية اخلارجية او الداخلية
الـعـامـة مـا يـدل عـلى انّ الـدعم هـو قرار مـسـبق وصك عـلى
بـياض الستمراريـة النظام السـياسي في بغداد بـكل حيثياته
مـهـمــا كـانت درجـة عـدم الـرضـا »نــادراً طـبـعـاً «عـلى بـعض
ـقـصـود بـالـتـأيـيـد الـدولي الـسـريع مـجـريـات االمـور ولـيس ا

ضافة في سياق التشكيالت الرسمية. احللقة اجلديدة ا
الـعالم مغمض العيـون عن أي جتاوز على حقوق االنسان في
الـعـراق وليس مـعـنـيـاً بهـا أصالً كـمـا انّ العـالم غـيـر مـعني
ـصـالح ـلـفـات كـثـيـرة يـشـكل تـدهـورهـا مع األيـام تـهـديـدا 
اقـليمية ودولية السيما عندما اقترب الوضع في العراق أكثر
من مـرة على مسافة أمتار قليلة في الوقوع حتت طائلة الدول
الــفــاشــلــة مــنـذ ســيــطــرة داعش عــلى ثــلث الــعــراق أو بــعـد
انـكـشـاف مـلفـات مـرعـبـة من الـفـسـاد الـذي تـتـخـللـه الوالءات
اخلـارجـيـة الـسريـة الـتي تـعـنى بـانـحـراف الـقـرار في الـعراق

. باجتاه تلبية مصالح االخرين اوالً
ـفتـرض أن تكـون هنـاك إرادة سـياسـية مـوحدة في الـعراق ا
وقف من قـضايـا الشـراكة والـتعـاون التي في اظـهار وحـدة ا
بـذلت عروضـهـا في تصـريـحات أمـريـكيـة وأوربـية كـثـيرة بـعد
اعالن الـتكليف احلكومي. نريد للبالد جتسيد معنى الشراكة
ـا يـفـرض عمـلـيـة الـنـهـوض بتـنـمـيـة الـعراق ـؤثـرة  الـدولـية ا
بـقـرارات دولــيـة مــا لم تـولــد إرادة نـهـضــة تـنــمـويـة داخــلـيـة
السـيما انّ مـراقبة أموال الـعراق النـفطيـة ال تزال حتت انظار

وصرف البنك الفيدرالي األمريكي.
ــرئي في الـلــحـظــة الـراهــنـة هـو انّ تــفـسخ  انّ االمـر غــيـر ا
الي فيه الـوضع العـراقي وهزال اقـتصاده وتـفشي الـفسـاد ا
ا هي بنود فـضال عن نغمات النشاز في وضعه السياسي ا
أســاســيــة تــصب في غــيــر صــالح الــوضع الــدولي في قــابل
الـسنـوات وقـد يتـحـول العـراق الى مـشكـلـة دوليـة ذات وجوه
جديدة مرة أخرى  وفي أوقات محرجة لكثير من الدول التي
لـيس من الـسـهل دائـمـا تـوحـيـدهـا حتت الـرؤيـة االمـريـكـية او

اإليرانية  كما يحدث حتى اآلن.

WOÐœ_« rNðU dÝ

نـتهى الـعذوبة من جمـيل غنـاء فيـروز وجمـالهـا أن تسـمع لهـا 
تختصر لك احلكاية:
يوْم جيتْ أنا لْعنْدكُم

قَبْل العشا بنتْفِه 
ولقيْتكم نا

وسراجكم مَطفِي
مدَّيْتْ إيدي عَ احلَبَق

ألقْطُفْ أنا قَطْفِه
صاحيْتْ بنت لكُم
يُمَّه يُمَّه حرامية!.

وأشــهـر هـؤالء احلـرامـيـة الـرئــيس األمـريـكي جـو بـايـدن. سـرق
بـحثاً في الـقانـون أيام كان طـالبـاً في السـنة األولى من دراسته
اجلامـعـيـة. واعـتـرف بـالـسـرقـة واضـطـر إلى االنـسـحـاب أعوام

الثمانينات من الترشح لالنتخابات منعاً للفضيحة!.
ـانيـة آنـيته شـافـان لم جتد ووزيرة الـتـعلـيم والـبـحث العـلـمي األ
حرجـاً في تقد استقالتها بعد جتريدها من شهادة الدكتوراه.
فـقد حـدث أن اكتـشـفت جامـعـة دوسلـدورف أن مـعالي الـوزيرة
قـامت بـالـسـطـو عـلى اآلخـرين واالقـتـبـاس من مـؤلـفـاتـهم دون

اإلشارة إلى أصحابها.
ة فـإن الرئـيس اجملري بـال شميت وبالـعودة إلى الـدفاتـر القـد
أعــلن اسـتــقــالـتـه هـو اآلخــر وغـادر قــصــره لألســبـاب ذاتــهـا:
سرقـات فكرية في رسالته إلـى الدكتوراه وخيانـة أمانة علمية..

وال مصادر في الهامش وال حياء وال عزاء!.
ومخـرجنـا الكـبير يـوسف شاهـ لم يسـتطع أن يـجعل من هذه
الدنـيا جـمهوريـة فاضـلة في أفالمه وال مديـنة فـاضلة فـغادرها
كـمــا عـرفـهـا أول مــرة وكـان أحـسن تـعــبـيـر في عـنــوان فـيـلـمه

األخير: هي فوضى!.
وابن شهـيد األندلسي يقسو على الـشعراء في رسالته الشهيرة
(الــتــوابع والـزوابـع) ويـطــوف عــلـيــهم في مــجــلس من مــجـالس
اجلن ورحـلة من رحالتـهم.. فيـعارضـهم ويسـاجلهـم ويفضح

سرقاتهم.
ـا كـتَّـابنـا يـسـرقـون أيـضاً ولـيـست الـسـرقـات شـعريـة فـقط. إ
ويـكذبـون كـذلك. ومـصطـفى الـرافـعي اتـهم زكي مبـارك بـسـرقة
كــــتـــاب (مـــدامـع الـــعـــشــــاق) من كـــتــــاب (الـــزهـــرة) البن داود
اذا ال ا كـان االتهام صـحيحـاً إلى حدّ كـبير. و الظـاهري.. ور

يكون?.
والـغريب لم يسـلم شاعـر وال كاتب من الـتهـمة. حـتى طه حس
اتـهــمـوه بــانـتــحـال كــتـابـه (الـشــعـر اجلــاهـلي) من مــسـتــشـرق
إنـكـلـيــزي. وتـقـرأ حملـمـود مـحـمـد شــاكـر حـكـايـات مـشـوقـة عن

تنبي). خالفه مع طه حس في كتابه (ا
ومـرة كـتب مـحـمـد الـتـابـعـي (امـسك حـرامي) واحلـرامي يـعـني
مـوســيـقــار األجـيـال مــحـمــد عـبـد الــوهـاب. قـال إنـه يـسـرق من
بيـتهوفن ورفاقه. فـيقتبس حلـناً من تشايـكوفسكي ويـسطو على

جملة موسيقية من كورساكوف. 
وفي أعـوام اخلـمـسـينـات اتـهـم أدبـاء مصـريـون تـوفـيق احلـكـيم
بسـرقة حـمار الشـاعر اإلسـباني خـوان رامون بعـد سنـت على
وفـاة صاحبه. وقال العقاد إن احلكيم سرق (البيريَّه) التي على
رأسه. ثمَّ ظـهـر أدبـاء يـتـهـمـون الـرئـيس أنـور الـسـادات بـسـرقة

عصاه من توفيق احلكيم!.
وعنـدما أراد نزار قبـاني أن يشتم شاعـرنا عبد الـوهاب البياتي

قال: إنه يهاجم في الليل أعشاش الشعراء ويسرق بيضهم!.
ومــرة قـال لي الــشـاعــر الـرقــيق صـفــاء احلـيــدري إن الـســيـاب
ســرق عـــيــني عـــيــنك قــصـــيــدته (زقــاق)
ــومس وقـــلَّــدهـــا وكــتـب من بـــعــدهـــا (ا

العمياء).
اً قال طرفة بن العبد:  وقد

وال أُغيـرُ على األَشـعـارِ أَسرقـهـــا 
عنها غَنيتُ وشَرُّ الناسِ مَنْ سَرَقـا!.
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وتُـــعــتــبـــر هــذه الــعـــمــلـــيــة الــتي
تــسـتـغـرق بـ شــهـر إلى شـهـرين
عــالـيــة الـتـكــلـفــة ألنـهــا تـسـتــهـلك
كـمـيات كـبـيرة من الـطـاقة كـما أنّ
ــــواد ــــاء وا اســــتـــــخــــدامــــهـــــا ا
الــكــيــمـيــائــيــة يــجـعــلــهــا مــضـرة
ــلح بـــالـــبــيـــئـــة.وفي صـــحـــارى ا
ـوجودة في األرجـنت وبـوليـفيا ا
وشـيلي والتي تضم أكبر كمية من
ـكن إيـجاد الـلـيثـيـوم في الـعالم 

لحي. عدن في احمللول ا هذا ا
 ويـــتـــطـــلب اســـتــخـــراجه ســـحب
احملــلـول من األرض ثم وضـعه في
أحـواض كـبيـرة جداً حـتى يـتبـخر
ـــجـــرد احلـــصــول عـــلى ـــاء. و ا
األمـالح توضع بـعد   12أو  14أو
16 شــــــهـــــراً حـــــسـب الـــــظـــــروف
ــنـاخــيـة فـي أحـواض ســبـاحـة ا
عــلى مــا يــوضـح لـوكــالــة فــرانس
بـــــــرس كـــــــورادو تـــــــوري وهــــــو
ياه اخـتصـاصي في جـيولـوجيـا ا
لـدى شركة (سي كيو ام) الـتشيلية

الستخراج الليثيوم.

{ البــــــــاز (أ ف ب)  –يــــــــشـــــــــكل
الـلـيـثـيـوم الـذي يـوصف بـ(الـذهب
األبـــيـض) عــنـــصـــراً رئـــيـــســـاً في
تـــصــنــيع بـــطــاريــات الـــســيــارات
الـكهـربائـية الـتي تهـدف إلى إنقاذ
ناخي كـوكب األرض من التـغيـر ا
إال أنّ اســتــخــراج هــذا الــعــنــصــر
الـكميائي يتطلّب كميات كبيرة من

اء. الطاقة وا
ـكن إيـجاد الـليـثـيوم الـقابل وال 
لالشــتـعـال وحـتى لـالنـفـجـار عـنـد
ـاء كــعـنـصـر تــعـرضه لـلــهـواء وا
كـيـمـيائي مـنـفصـل بل ينـتـشر في
لحي الـصخور والط واحمللول ا

اء واألمالح). (خليط من ا
وتـتسم عملـية استخراج الـليثيوم
بــالـبطء فــيـمــا تـســتـلــزم كـمــيـات
ــاء الــذي كـــبــيــرة من الـــطــاقــة وا

يصبح نادراً بصورة متزايدة.
ورغـم ظــــــهــــــور بــــــدائـل له إال أن
الـليثـيوم يُسـتخرج حـالياً فقط من
مـــنــاجم الـــصــخـــور أو عن طــريق
ــــــلـــــحي. تـــــبــــــخـــــر احملـــــلـــــول ا
والسـتخراج الليثيوم من الصخور
عـــلى غـــرار مـــا يـــتم حتـــديـــداً في
أسـتـرالـيـا الـتي تـمـثل أكـبـر مـنتج
فـي الــعـــالـم والـــصــ يـــنـــبـــغي
كـخـطوة أولى طـحـنهـا ثم يـضاف
سحوق لتشكيل عجينة اء الى ا ا
تــــوضـع في خــــزان حــــيـث تـــؤدي
عملية دخول هواء من اخلارج إلى

فصل الليثيوم عن الفتات.
وبـعد عملية تصـفية يجري تكرير

مـــســـحــوق الـــلـــيــثـــيـــوم الــذي 
احلـصول عـليه من خالل تسـخينه
عــلى درجــة حـرارة تــصل إلى ألف
درجـة مـئويـة ثم تـضاف إلـيه قبل
الـتـصفـيـة مواد كـيـميـائـية وكـمـية
ــاء عــلـى مــا يــوضـح مــقــال مـن ا
نـشرته مجلة (مينيرلز إجننيرينغ)

تخصصة عام 2020. ا

ــائي الـذي  ثـم يُـنـقـل احملـلـول ا
احلــصـول عــلـيـه إلى مـصــنع آخـر
حـيـث يـخـضع لـتـصـفـيـة وتُـضـاف
إلــيه مـواد كـيــمـيـائــيـة لـلــحـصـول
كــربــونـــات الــلــيــثــيــوم وأحــيــانــاً
الــهـيــدروكـســيـد.  ومع أنّ طــريـقـة
االســتــخـراج هــذه أقل تــكـلــفـة إال
أنــهــا تــتـسـم بـالــبطء وتــســتــهـلك
ـكن ــاء. و كــمــيــات كـبــيــرة من ا
لـتــقـنـيـات عـدة في طـور الـتـطـويـر
وتـندرج حتت تسمـية (االستخراج
ـــبـــاشــر) أن تـــســـرّع من إنـــتــاج ا
الــلــيــثــيــوم وتــقــلّل أضــراره عــلى
الـــبـــيـــئـــة. وتـــهـــدف إحـــدى هـــذه
الـتـقـنـيـات إلى اسـتـخـدام أسـاليب
تــتــيح اســتــخـراج الــلــيــثــيـوم من
ـائي بـطـريـقـة مـشـابـهـة احملـلـول ا
نع غـنـاطيس) وهـو مـا  لـعـمل (ا
تـسجـيل تلـوث محـتمل واسـتهالك
اء وفق دراسة كـميات كبـيرة من ا
أعـدّها عام 2021 اخملـتبر الوطني
ـتـجـددة الــتـابع لـوزارة لــلـطـاقــة ا

تحدة. الطاقة في الواليات ا

اتـهـمت حـوالى 90 امـرأة بـيـنـهن
الـــنــــجـــمـــات أجنــــلـــيـــنــــا جـــولي
وغـويـنـيث بـالتـرو وسـلـمى حايك
وايـنـسـت بـالـتحـرش أو االعـتداء
اجلـنـسي عـلـيـهنّ. لـكنّ الـكـثـير من
هـذه الـقـضـايـا سـقط بـالـتـقـادم إذ
يـــعــود تــاريخ بــعـــضــهــا إلى عــام
1977.ووايـنست مـتّهم أيضاً في
تحـدة بارتكاب اعتداءات ـملكة ا ا

جنسية تعود إلى عام 1996.
ــــنـــتـج الـــســــابق يــــؤكـــد وكــــان ا
بـاسـتـمرار أنّ الـعالقـات اجلنـسـية
مـع الــنـــســـاء الــلـــواتي يـالحــقـــنه
. وافقتهنّ قضائياً كانت حتصل 
وقـال ويـركـسـمـان لوسـائل اإلعالم
ــزاعم “غــيــر فـي تــمـوز2021 إن ا
مـثـبـتـة وال تـتـمـتع بـالـصـدقـية وال
أسـاس لـها مـشدداً عـلى أن ما مِن
دلـــيـل طـــبي قــــانـــوني أو شـــاهـــد
قرر أن مـوثوق به إلثباتـها. ومن ا
تـحدة يوم 18 يـبدأ في الـواليات ا
تــشـرين الـثـانـي عـرض فـيـلم (شي
سِـد) الـذي يتـناول الـتـحقـيق الذي
ز” أجـراه صـحافـيا نـيـويورك تـا
فـي شــأن اعــتــداءات وايـــنــســتــ
اجلـنـسـيـة. وكان لـوايـنـسـتـ قبل
سـقـوطه نفـوذ كبـيـر في هولـيوود.
فــفي نــهــايــة ســبــعــيــنــات الــقــرن
الـفائت أسس شـركة (مـيراماكس)
لإلنـتاج مع شقيقـه وبيعت لشركة
(ديــــزني) عـــام 1993 ثـم أطـــلــــقـــا
شـركـة (ذي وايـنـسـتـ كـومـبـاني)
الـتي حقـقت جناحـات كبـيرة مـنها
فــيـلـم (إنـغــلـوريــوس بـاســتـردس)

للمخرج كوين تارانتينو.
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{ طهران (أ ف ب)  –توفي رجل
إيـــراني كـــان يـــعـــرف بـ(األكـــثــر
قـذارة في الــعـالم) المـتــنـاعه عن

االستحمـام لعقود عن 94 عاما
وفق مـــا أفـــاد اإلعالم الـــرســـمي
ــكــنّى الــثالثــاء. ورحل الــرجل ا
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(عـمـو حـاجي) الـذي لم يـسـتـحمّ
عـلى مـدى أكــثـر من نـصف قـرن
ـحـافـظة األحـد في قـرية دجـكه 
فــارس في جــنـوب اجلــمــهــوريـة
اإلسالميـة وفق مـا أفادت وكـالة
(إرنا) الـرسميـة الثالثـاء. ونقلت
الـوكـالـة عن مـسـؤول مـحـلي أن
الـرجل كـان يتـفـادى االسـتـحـمام
خــــــشـــــيــــــة أن يــــــؤدي ذلـك الى
ـرض). وذاع صـيت (إصـابـته بـا
الــــرجـل الـــذي أمــــضـى حـــيــــاته
عــازبـــا. وأشــارت وســـائل إعالم
محلـية الى أنه  إعـداد وثائقي
عنـه عام 2013 بـعـنـوان احلـياة
الغـريـبة لـعـمو حـاجي وأشارت
إرنـا الى أنه قـبل أشـهـر ولـلـمـرة
األولـى أحـــــضـــــره بـــــعـض أهل
الــــقـــريـــة الى احلــــمـــام من أجل

االغتسال.

ــتـأهــلـة إلى نــهـائــيـات الــسـبـاق ا
لـلـفوز بـنسـخة  2022مـن اجلائزة
األدبـيـة الفـرنـسيـة األهم مـتجـنـبةً

أي إشـــارة إلى اجلـــدل الــذي حــدا
ببعض أعضائها إلى صرف النظر

عن احلضور إلى لبنان.
ـــقــرر أن تـــســـلّـم اجلـــائــزة ومـن ا
ــرمــوقــة إلى الــفــائــز بــهــا في 3 ا
ـقبل في تـشرين الـثاني/نـوفمـبر ا
مــطـــعم (دروان) في بــاريس كــمــا
درجـت العادة. ويـتنـاول  اإليطالي
الـسويـسري جولـيانـو دي إمبولي
 (Le فـي روايته “سـاحـر الكـرمـل
 (Mage du Kremlinالـــصـــادرة
عـن دار (غــــــــــالـــــــــيــــــــــمــــــــــار) في
نـــيـــســـان/أبـــريل الـــفـــائت قـــصــة
ير بوت مـستشار متخيَّل لفالد

ومـن خالله يــــســـتــــكـــشـف تـــاريخ
روســــيــــا مــــنــــذ تــــفــــكـك االحتـــاد
” الـسوفيـاتي. وفي العيـش سريعاً
 (Vivre vite)الــــــصـــــادر عن دار

(فالمـاريـون) تـستـحـضر بـريـجيت
جـيرو األيام األخيرة لزوجها الذي
قُــتل في حــادث دراجــة نـاريــة عـام

أساة. 1999 وعواقب هذه ا
أمــا كــلــوي كــورمــان فــتــجــري في
 (Les presque ًاألخـوات تـقـريـبا
 (soeursعـن دار (سـوي) حتـقـيـقـاً
مـع قريبات والـدها اللواتي كن في
طفولتهنّ ضحايا محرقة اليهود.
وعـــلى امــتــداد 600 صـــفــحــة في
كـتاب “مـجمـوع إنسـانيـلمـاكيـنزي
أورسـيل (مـن هـايتـي) الصـادر عن
دار (ريـفـاج) تتـحـدث من عالم بـعد
ــوت امـــرأة يــســكــنــهــا الــشــعــر ا
والـعنف. وسـبق لكـاتب من هايتي
هـو لـوي فيـليب داالمـبيـر أن تأهل
أيـضاً إلى النهائـيات العام الفائت
عـن (مـــــيـــــلـــــواكي بـــــلـــــوز) لـــــكنّ

{ بـيروت (أ ف ب)  –أعـلنت جلنة
حتـكيم جائزة غونكور الثالثاء من
بــيـــروت قــائــمــة الــروايــات األربع

ــــذهل بـــدَوا الــــبـــنــــاء واحلــــجم ا
ا جـعلنا نأمل في مـألوف جداً 
الــــعــــثـــور عــــلى إحــــدى الـــســــفن

شابهة لـ(فاسا). ا
وكــشــفت دراســة أخــرى لـلــحــطـام
أجـــــــــريـت فـي ربــــــــــيع 2022 عـن
تـفـاصـيل في الـسـفـيـنـة لم تـشـاهَد
قـبل الـيوم إال عـلى (فاسـا). وشرح
متحف (فراك) أن التفاصيل الفنية
واألحـجـام وعـينـات اخلـشب أكدت
أن احلـــطـــام يــعـــود إلى (آبـــلــيت)

السفينة التوأم لـ(فاسا).
وأعـلن (فراك) عام 2019 اكـتشاف

ســفـيـنـتـ حـربــيـتـ أخـريـ في
ـنـطــقـة نـفـسـهـا. واعـتـقـد عـلـمـاء ا
اآلثـار وقتـها أن إحدى الـسفيـنت
الــلــتـ عــثـر عــلــيـهــمــا قـد تــكـون
(آبـلـيت) لكن الـتـعمق في األبـحاث
أظـهرت أن هات السفـينت كانتا
في الــواقع حـربـيـتـ مـتـوسـطـتي
احلـجم يـرجع تـاريـخـهـمـا إلى عام

1648 وهما (أبولو) و(ماريا)
وسـمـيّت (فاسـا) تيـمـناً بـاسم أحد
ـفترض مـلوك الـسويـد وكان من ا
ثـابة رمز للقوة اسـاساً أن تكون 

العسكرية السويدية.

لـكنّ الـسـفـيـنة الـتي كـانت مـفـخرة
زدهـرة في القرن ـلكـة السويـد ا
الـسابع عشر غـرقت خالل رحلتها
األولـى في مـــــيــــاه الـــــعــــاصـــــمــــة
الـــســـويــديـــة عــام 1628 بـــســـبب
أخـطــاء الـتـصـمـيم الـتي جـعـلـتـهـا
عــاجـزة عن الـطــفـو ولم تـكن لـدى
غـرقـها اجـتازت أكـثـر من كيـلومـتر
واحــد. وانـتـشل حـطـام الــسـفـيـنـة
عـام 1961 وهـو مـعروض اآلن في
مــتـحف “فـاسـا ”فـي سـتـوكـهـولم
أحـد أشـهر األمـاكن السـياحـية في

دينة. ا

{ ســتـوكـهـولم (أ ف ب)  –واصل
مـوظفو حديقة حيوانات سكانسن
في سـتوكـهولم االثـن بـحثهم عن
ثـعبان من نوع مـلك الكوبرا فرّ من
احلـــديـــقــة خالل عـــطـــلــة نـــهـــايــة
ـا أدى إلى إغـالق أحد األسـبـوع 

أقسامها. 
وبــعــد أيـــام قــلــيــلــة عــلى إدخــاله
حـديقة احلـيوانات تـمكّن الثـعبان
الـذي كـان ملـقبـاً بـ(سيـر فاس) من
الـهروب السبـت عبر أحد األضواء

ثبتة في قفصه. ا
وأظـهـر مقـطع فـيديـو الـتقـطه زائر
كـان حاضراً الـسبت الثـعبان الذي
غــيّــرت احلــديــقــة لــقــبه لــيــصــبح
ــاً لـــلــســاحــر “هـــوديــني ”تـــكــر
الــشـــهــيــر هــاري هــوديــني وهــو
يــحـاول الـفــرار عـبـر ضــوء مـثـبّت

داخل قفصه.
عني بالزواحف في أُخـلي القسم ا
احلــديــقــة عـقب فــراره وســيــبـقى

مقفالً حتى العثور عليه.
ــســـؤولــون في حـــديــقــة وأشـــار ا
احليوانات إلى أنّ (هوديني) الذي
يــحب الـطـقس الـدافئ يُـفـتـرض أن
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