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غرقت ازقة وشوارع بغداد  في
اول زخــة مــطــر غـزيــرة بــاغـتت
استعدادات االمـانة التي اعلنت
ـوسم قـبل اســابـيع اجلـهـوزيـة 
حـيث طـافت الـنـفـايات الـشـتـاء 
ــيــاه الــراكــدة مــا يــهـدد فــوق ا
الـبــيـئــة بــخـطــر الـتــلـوث وسط
انـــقــــطـــاع مــــفـــاجـئ لـــلــــتـــيـــار
الـكــهـربـائي عـن بـعض االحـيـاء
دام لــســاعــات. واظــهــرت صـور
ومــقــاطع فــيــديــو غــرق شـوارع
مـهـمـة اعـادت الى االذهـان سوء
بـحـسب اخلـدمــات وانـعـدامـهـا 
خــــبـــراء انــــتـــقــــدوا (اجـــراءات
االمـــانـــة في مـــواجـــهـــة حتــدي
تـصـريف مـيـاه االمـطـار الـراكدة
والــــتـي اصــــبــــحت عـبء عــــلى
واطن نتيجة غرق منازلهم  ا
وكذلك صعـوبة التـنقل من مكان
الخـــــر) مــــؤكــــديـن ان (هــــنــــاك
تـقـصيـرا واضـحـا في الـتـعاطي
حــيث لــوحظ في ــشـكــلــة  مـع ا
الــــكــــثـــيــــر من االحــــيــــاء الـــتي
عــدم وجـود تــعـرضـت لــلــغــرق 
اجلهـد اخلدمي والـياته لـسحب
ياه الراكدة) واشاروا الى ان ا
(اغــلب احــيـــاء بــغــداد شــهــدت
انـقـطاعـا لـلتـيـار الكـهـربائي مع
تــســاقط االمــطـار دام لــســاعـات

عدة). 
ومن جانبه  قال الكاتب حس
الــذكـر في تـغـريــدة عـلى تـوتـيـر
تابـعتـها (الـزمان) امس انه (مع
تــغــرق مــدن ــطــر  اول زخــات ا
الفقـراء وتخرب بـيوتهم وتـنخر
ســـقــوفـــهم وتـــنـــز اراضـــيــهم 
وكــذلك تـــدمــر اثــاثــهـم وتــتــلف
اعـــصـــابـــهم جـــراء حـــكـــومـــات
الفسـاد الناخرة جلـسد اجملتمع
منـذ قـرون) واضاف (ال اصالح
ـدن مــتــهـالــكــة اال بـبــنــاء مـدن
ــنـوع دولـيـا في وذلك  احـدث 
ظل قـــوى عــظـــمى واقـــلــيـــمــيــة
تـعـتـاش علـى خيـرات بـلـدانـنا).
بـحــدوث تـلـكـؤ واقــرت االمـانـة 
في جــــــهــــــود ســــــحـب مــــــيـــــاه
األمطار.وقال مدير اعالم االمانة

مـحــمــد الــربــيـعـي في تــصـريح
امس انـه ( تــــــــشـــــــــخــــــــيص
مــجــمـــوعــة من الــتـــلــكــؤات في
الـشوارع جـرى تـشـخصـيـها من
ـــتــابــعــة قــبل االمـــ وجلــنــة ا
) واضـاف ان وغــرفـة الــطـوار
(مالكـاتـنـا رصدت الـتـلـكـؤ الذي
كــان في أغــلب مـــنــاطق بــغــداد
.( عاجلته فوراً باشـرة  وتمت ا
ووجه االمـــــ عــــمـــــار مــــوسى
كـاظم في وقـت سـابق الـدوائـر
البـلدية بـاستـنفار جـهدها اآللي
والبـشري لتـصريف مـياه. وذكر
بــيـان ان (االمــ اشـرف بــشـكل
مـــبـــاشــر عـــلى تـــفــعـــيل خـــطــة
تــصـريـف مـيــاه االمـطــار وتـابع
ميدانـياً مناطق واحـياء بغداد 
ووجه باسـتنـفار اجلـهد الـبلدي
وتــشـــغــيل مــحـــطــات الــصــرف
الـصــحي بــطـاقــتـهــا الـقــصـوى
لالســـراع بـــســـحب وتـــصـــريف
مياه االمطار ) مؤكدا ان (هناك
ــنــاطق شــهــدت جتـمع بــعض ا
ــيــاه االمــطــار بــســبب الــشــدة
طريـة التي بلـغت نسـبتها ٣١ ا
مـلم خالل سـاعـتـ وهي نـسـبة
تــفـوق طـاقـة شـبــكـة الـتـصـريف
التي تـبـلغ ٢٢ملم وهـناك جـهود
ــــيـــاه مـــســــتــــمـــرة لــــســــحب ا
وتـــصـــفـــيـــرهــا خـالل ســـاعــات
معدودة ) واسـتطرد بـالقول ان
ـــشــاكـل الــتي (هــنـــاك بـــعض ا
واجــــــهـت جــــــهــــــود وخــــــطــــــة
الــتــصـريـف تـمــثــلت بــانــطــفـاء
الـتــيــار الـكــهــربـائي عـن بـعض
ــــهــــمـــة مــــحــــطــــات اجملـــاري ا
وتعطيل عملها بطاقتها الكاملة
ولـــفت الى ان (جلـــانــا تـــعــمل (
عــلى رصــد جــمــيع الــتــلــكــؤات
ـيـاه وتـوجيه ومـشـاكل جتـمع ا
الكـات اخملـتـصـة لـتـصـريـفـهـا ا
ـكن ) وتـابع ان بـاسـرع وقت 
(االمـ تـوعد بـاتـخـاذ اجراءات
قـصرين واعـفاء عقـابـية بـحق ا
ــسـؤولـ في االمـانـة عـدد من ا
في حال عدم االستـجابة لسحب
ـــيــــاه خالل وقت وتـــصــــريف ا
قـــيــــاسي عن جــــمـــيع مــــنـــاطق
واحــيــاء الـعــاصــمـة). وشــهـدت

ازدحــــامــــات شــــوارع بــــغــــداد 
مــروريـة خـانـقــة بـعـد غـرق عـدد
من االنفـاق والشـوارع الرئـيسة
والـفـرعـيـة. وقـال بـيان ان (نـفق
مـنطـقـة العـامريـة غـرق بالـكامل
واخلط الــسـريع بــاجتـاه شـارع
طـار وحي الـعـامل صوب حي ا
وكــــذلك بــــاجتــــاه اخلــــضـــــراء 
الشـعلـة شهـد ازدحامـا شديدا)
واشــــار الى ان (اخــــتــــنــــاقــــات
مــروريـــة بـــاجتـــاه نــفـق ســريع
وايضا القناة قرب وزارة النقل 
صــعــود الـــســريع من مـــنــطــقــة
االمــ بــاجتـاه مــلــعب الــشـعب
وجــسـر الـدورة). بــدوره  اعـلن
ائيـة عون ذياب ـوارد ا وزير ا

أن األمــطــار الــتي هــطــلت عــلى
مــحــافــظـات الــوسط واجلــنـوب
سـتـؤمـن جـزءاً من احـتـيـاجـات
مـنــاطق األهـوار.واكــد في بـيـان
تــــابـــــعــــته (الـــــزمــــان) امس ان
ـستاقـطة كان أعالها (االمطار ا
 67مـلـم في مـوقع ســدة الـكـوت
التي سيكـون لها تأثـير إيجابي
في تخـفـيف حدة الـتنـافس على
والســــيـــــمــــا لألراضي ــــيــــاه  ا
الزراعية) واضاف انه (سيكون
ـعـاجلـة لـدى الــوزارة الـفـرصـة 
ـــــــنـــــــاطق ـــــــيـــــــاه فـي ا شـح ا
اجلـنــوبـيـة) الفـتـا الى (االيـعـاز
الى دوائر الـوزارة كـافة لـغرض
التعـاون مع دوائر البـلديات في

ـستـشفـيات استـثنـاء مغـذيات ا
ومــحــطــات الـــصــرف الــصــحي
يـاه). على ومحـطـات مشـاريع ا
تـوقـعت الـهيـئة صـعيـد مـتصل 
العامة لالنـواء اجلوية والرصد
الـزلـزالي الـتابـعـة لـوزارة الـنقل
اســتـــمــرار االمـــطــار جـــنــوبــا.
وقـالـت الـهـيـئـة في بـيـان تـلـقـته
(الزمـان) امس ان (طـقس الـيوم
ـــنــطـــقــة األحـــد ســيـــكــون في ا
الـوســطى والــشــمـالــيــة غـائــمـاً
جزئياً يتحول الى صحو بينما
ــنـطــقـة سـيــكـون الــطــقس في ا
ـطر يـتحول اجلنـوبيـة غائـماً 
الى صــحــو ودرجــات احلــرارة
ترتفع قليال عن اليوم السابق).

مـن اجل حتــــقــــيق االســــتــــقـــرار
وســـيـــادة الـــقـــانـــون في عـــمــوم
البالد). كمـا تلـقى رئيس الوزراء
 رســالــة نــظــيــره الـبــريــطــانــيـة
ريــشـي ســونــاك اكـــدت خاللــهــا
الــرغـبـة فـي تـطـويــر االسـتــثـمـار
بــاجلـــوانب االقــتـــصــاديــة ودعم
حتـــول الــــعــــراق الـى الــــطــــاقـــة
الــبـــديــلــة. وقـــال بــيـــان تــلـــقــته
(الــزمــان)  امـس ان (الــســوداني
تلقى تهنـئية نظيرته الـبريطانية
خالل رسالة حمـلت تأكيـد أهمية
اسـتمـرار الـشـراكة بـ الـبـلدين
والــعــمل مـــعًــا من أجل مــصــالح
) وأشار إلى البـلـدين الـصديـقـ
ــشـتـركــة والـراسـخـة (األهـداف ا
الــتي جتـمـع الـبــلـديـن وأهـمــهـا
مــحـــاربــة اإلرهـــاب ومــنع عــودة
عــــصـــابـــات داعـش في الـــعـــراق
ـــنــطــقـــة والــتـــعــاون األمــني وا
والعـسكري مع الـقوات احملـلية)
تــابع ان (رســالــة ســونــاك أكـدت

لـرئـيس مــجـلس الـوزراء الـتـزام
بريـطانـيا بـالعمل مـع العراق في
اجلـوانب االقـتـصـاديـة وتـطـوير
الــــــــقـــــــطّــــــــاع اخلــــــــاص ودعم
االســـتــقـــرار ضــمـن مــجـــمــوعــة
االتصال االقتصادي للعراق إلى
جــانب مـجــمـوعــة الـدول الــسـبع
وصـنـدوق الـنـقـد الدولـي والبـنك
الــدولـي ) مــجــددا (تـــأكــيــد دعم
بــريــطـانــيــا جلـهــود الــعـراق في
تطـوير االسـتثـمار والـتحوّل الى
الطاقة الصديقة للبيئة ومكافحة
ـناخـي ومواصـلة آثار الـتـغيـر ا
الــشــراكــات اإلقــلــيـمــيــة من أجل
دى الطويل في االستقرار عـلى ا
الشرق األوسط). من جـهة اخرى
تـلــقى رئـيس اجلــمـهـوريــة عـبـد
الـلـطـيف جــمـال رشـيـد بـرقـيـتي
تـهــنـئـة من نــظـيـرته الـهــنـغـاريـة
كــاتـالــ نـوفــاك ومـلك الــنـرويج
ـــنـــاســـبـــة هـــارلـــد اخلـــامـس 

انتخابه رئيساً للعراق. 
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رأى رئيس الوزراء مـحمـد شياع
أن الـــســـلم األهـــلي الـــســـوداني 
والــــتــــكــــامل فـي أداء االجــــهـــزة
األمــنـيــة يـعــتـمــد عـلى تــضـامن
وتالحم الـفـعـاليـات االجـتـمـاعـية
والـعــشـائــريـة والــنـخب من اجل
حتـــقـــيق االســـتـــقـــرار وســـيــادة
الــقـــانــون. وقـــال بــيـــان تــلـــقــته
(الــزمــان) امـس ان (الــســوداني
الــتــقى عــدداً من الــشــخــصــيـات
االجـتـمـاعــيـة وشـيـوخ الـعـشـائـر
ــنـاطق  والـوجــهـاء من عــمـوم ا
ـواطــنـ واســتـمع الـى هـمــوم ا
ورؤيتـهم جتاه الوضـع العام في
الــبـلــد وانـشــغـاالت اجملــتـمع في
ـعــاشـيـة واخلــدمـيـة الـنــواحي ا
كــــافـــــة) وأكــــد الـــــســــوداني أن
(احلــــكــــومــــة تــــضع عــــلى رأس
أولـــويـــاتـــهــــا أن تـــقـــدّم زخـــمـــاً
مـلحـوظـاً لـلـجـانب اخلدمي وأن
ـــواطن فـي كل مـــكـــان يـــلــــمس ا
تــغــيّــراً إيــجــابــيــاً في مــســتـوى
الـرعايـة واخلـدمـة التي حتـقـقـها
أجــهــزة الــدولـة بــكل جــوانــبــهـا
ومسـؤوليـاتهـا) واضاف (توسم
جهـاز الدولـة بأن يـحظى بـالدعم
والـــتـــأيـــيـــد إلنـــفـــاذ الـــقـــانــون
ـــســاعـــدة فـي نـــشـــر ثـــقـــافــة وا
ــظـاهـر ـواطــنـة احلـقــة ونـبـذ ا ا
الــســلـبــيــة الـتـي تـلــحق الــضـرر
بـتـمـاسك الـنـسـيج االجـتـمـاعي)
وتــــــابـع ان (الــــــســــــلـم األهــــــلي
والــــتــــكــــامل فـي أداء االجــــهـــزة
األمــنـيــة يـعــتـمــد عـلى تــضـامن
وتـالحم كـل الــــــفـــــــعــــــالـــــــيــــــات
االجتماعية والعشائرية والنخب
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تـمكن جـهاز مـكـافحـة اإلرهـاب
مـن قـــــــــــــتـل  8 دواعـش خـالل
عـمـلـيـة وصـفـت بـالـنـوعـيـة في
ـحـافـظة قـضـاء طـوزخـرماتـو 
صالح الــــــديـن.وقـــــال بــــــيـــــان
مـقـتـضب تـلـقـته (الـزمان) امس
تـمكـنت من ان (مـفـارز اجلـهـاز 
قـتل  8عــنـاصــر من داعـش في
مـنطـقة بـير أحـمد بـقضـاء طوز
ُـــحـــافـــظـــة). خـــورمـــاتـــو في ا
في وقت وأعلـنت وزارة الدفاع 
سـابق  قتل  5دواعش بـضـربة
جـوية نـفذتـها مـقاتالت اف 16
باحملافظة نفسها . واشار بيان
تــلــقــته (الــزمــان) امس الى انه
(بـالتـعاون مع قـيادة الـعمـليات
ـشــتـركـة نــفـذ صـقــور الـقـوة ا
اجلـويــة األبـطـال لـطـائـرات اف
 16=ضربـة جويـة دقيـقة ضِمن
اسفرت عن قاطع صالح الـدين 
مـقـتل خــمـسـة دواعـش). فـيـمـا
اخـــــتـــــرقـت مـــــفـــــارز وكـــــالـــــة
االسـتــخـبــارات والـتــحـقــيـقـات
االحتـاديـة في وزارة الـداخـلـيـة
شـــبـــكـــة داعـــشـــيـــة وتـــفـــكـــيك
افراداها شمال بغداد. واوضح
بـيــان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(قــوة من الــوكــالــة جنــحت في

اخـتراق مـفرزة داعـشـية خـطرة
مـكـونــة من ثالثـة مـتــهـمـ في
قـضـاء الطـارمـيـة عمـلـوا في ما
يـــســمـى واليــة شـــمــال بـــغــداد
الـــتــابــعـــة لــداعش وارتـــكــبــوا
جـرائم عـديـدة) مؤكـدا انه (من
خالل الــتـــحـــقــيـــقــات اعـــتــرف
تـهمـون بقـتل ثالثة مـواطن ا
مـن أهـــالي الــــطـــارمــــيـــة خالل
اضي واجلاري  كما العام ا
اعترفوا بتفـجير عبوات ناسفة
على اجلـيش واحلشـد الشـعبي
 وكذلك نـقل العـبوات النـاسفة
حيث جـرى اتخاذ وتصـنيعـها 
اإلجـراءات القـانونـيـة بحـقهم).

الــــقت مـــفـــارز وفـي مـــيـــســـان 
ــكـــافــحــة ــديـــريــة الـــعــامـــة  ا
ـؤثـرات الـعــقـلـيـة اخملــدرات وا
في مــيــســـان الــقــبض عــلى 3
مـتـهمـ يـتاجـرون بـاخملدرات.
واشــار بـيـان تـابـعـته (الـزمـان)
امس انه (بـنـاءً علـى معـلـومات
إســـتــخــبــاريـــة واســتــحــصــال
تـمـكنت ـوافـقـات الـقـضـائـيـة  ا
ــديـريـة بـعــد مـقـاطـعـة مـفـارز ا
ـعــلـومــات من مـطــاردة جتـار ا
اخملــدرات في احملـافــظـة حـيث
 إلــقـــاء الــقــبض عـــلى ثالثــة
متهم ومعهم طفل عمره ستة
أشهـر وضبط بحـوزتهم مادتي

الـــكـــريـــســتـــال واحلـــشـــيـــشــة
اخملـــــــدرة) مـــــــؤكــــــــدا انه (
إحـــالـــتــهـم إلى الـــقــضـــاء وفق
ــــادة ٢٨ مــــخـــدرات أحــــكــــام ا
لـيـنالـوا جـزاءهم الـعادل). وفي
البصرة  سيطرت فرق االطفاء
عــلى حـريق بـفــنـدق شـيـراتـون
في احملــافــظــة. وذكــر بــيـان أن
(فرق االطفاء تـمكنت من اخماد
حـريق انـدلع بـفنـدق شـيـراتون
البـصرة دون تـسجـيل إصابات
بـشــريـة) واضـاف ان (االطـفـاء
سيـطـر على حـريق اندلع داخل
مـذخـر اســتـشـاريـة مــسـتـشـفى
ـــمـــتـــلئ الـــشـــومـــلـي الـــعـــام ا

ـستـلـزمات الـطبـية بـاألدوية وا
في بـابـل) واوضح الـبـيـان انه
ـــكــــان من قـــبل ( تـــطــــويق ا
الـفـرق  وأبـعـاد خـطـر انـتـشـار
احلــــريق إلى االســــتــــشــــاريــــة
اجملــاورة بـالـتـزامن مـع تـنـفـيـذ
عـمــلـيـات اإلخالء لــلـمــراجـعـ
الكـات الـطـبـيـة) واسـتـطرد وا
بــالـــقــول ان (أعــمـــال اإلخــمــاد
والـتـبريـد انـتهت دون تـسـجيل
إصــابـات بــشــريــة مع حتــجـيم
ــاديــة). وســيــطــرت األضــرار ا
ـدني في اربـيل  فـرق الـدفـاع ا
عــلـى حــريق نـــشب في مـــطــعم
تــوب أورجـانــيك بـبــاحه فـنـدق
كريسـتال دون خسائـر بشرية.
وقـال مـراسـلـنـا في اربـيل فـريد
حسن ان (حريـقا ضخـما اندلع
في الـبـاحـة اخلـارجــيـة لـفـنـدق
ـطعم كـريـستـال وحتـديـدا في ا
الــــواقـع عــــلى شـــــارع مــــئــــة 
بـــجــانـب جــامـع االمــام عـــلي).
وفـي تــــطـــرو  اخــــمــــدت فـــرق
ــدني حـــريق فــنــدق الــدفـــاع ا
عـــــشـــــتــــــار شـــــيــــــراتـــــون في
بـغـداد.وذكـر الـبـيـان ان (الـفرق
ســيـــطــرت عــلـى حــادث حــريق
نــشـب داخل قــاعــة الـــضــيــافــة
بـفـنـدق عـشـتـار شـيـراتـون دون

تسجيل إصابات بشرية). 

∫WOKLŽ

قوات امنية في
موقع قتل
دواعش في
صالح الدين

UI¡∫ رئيس الوزراء يلتقي رؤساء العشائر والوجهاء

نتخب الـوطني ومنتخب اإلكوادور ضمن اسـتعدادات بطولة كأس W¹œË ∫ جرت امس مـباراة ودية ب ا

وقع اإللكتروني جلريدة (الزمان). باراة على ا نتيجة ا العالم 

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. Issue 7430 Sunday 13/11/2022الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7430 األحد 18 من ربيع الثاني 1444 هـ 13 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2022م

طبعة العراق 

احملافظات كافة لفك االختناقات
احلــاصــلــة نــتــيــجــة األمــطـار).
اوعــز وزيــر الــكــهــربـاء بــدوره 
زيــاد عــلي فــاضل بــاســتــثــنـاء
ستشفيـات ومحطات تصريف ا
ياه الثـقيلة من انقـطاع التيار ا
ـغذيات التي  وصيانـة جميع ا
خرجت عن اخلدمـة بسبب سوء
األحـوال اجلـويـة وإعـادتهـا إلى
ــتـــحــدث بــاسم الــعــمـل.وقــال ا
الـــــوزارة أحـــــمـــــد مـــــوسـى في
تـصــريح امس إن (الـوزيـر وجه
باالستنفار التام جلميع مالكات
الوزارة إنتـاجاً ونقالً وتـوزيعاً
مع تــواجـدهم فـي مـكـان الــعـمل
وفــتـح اخملــازن واحلــرص عــلى
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ن تعرض ألي نهيب  ادة  19خـامسا من الدستـور با
صـــورة من صـــور الــتـــعــذيب أو االنـــتــزاع الـــقــســري
لالعترافات بتقد شكواه الى مستشار رئيس مجلس
الـوزراء حلقوق االنـسان) واضـاف ان (ضرورة تـعزيز
ذلك باالدلـة الثـبوتـيـة وارسالـها عـبر الـبريـد االلكـتروني
  Humanrights.advisor@pmo.gov.iq او
ـسلحة من للـسكرتيـر الشخصي لـلقائد الـعام للقوات ا

أجل تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في العراق). 
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خصص مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني 
بــريــداً إلـكــتـرونــيــاً السـتــقــبـال شــكـاوى مـن تـعــرضـوا
لـلـتــعـذيب أو انـتـزاع اعـتـرافــات بـاإلكـراه خالل عـمـلـيـة
التـحقيق.وقال بيان تابعته (الزمان) امس انه (بناءً على
توجـيهات الـسوداني وألهـمية تـوفير جـميع الضـمانات
الـقـانـونيـة لـلـمـتهم أثـنـاء مـراحل الـتـحقـيق ومـنـهـا عدم
ا جاء انتـزاع االعترافـات منه باإلكـراه أو قسراً وفـقا 
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ـراجـعـة ألطـبـاء شــهـرين دعـته 
متـخصـص في مـدينـة الصدر
الـطــبـيـة  بــعـد كـســر في عـظم
اجلــمـجــمــة مع نــزف الــدمـاغ 
لــكن في هــذه الـفــتــرة حــصـلت
ا دفع ذويه لدية مضاعفات  
الى ارساله للمديـنة الطبية  و
عـرضه عـلى أخـصـائي جـراحـة
اجلملة العـصبية. و ب رئيس
الـفـريق الـطـبي حـسـ صاحب
وسوي في تصريح أمس (ان ا
ريض راجع مـدينـتنـا الطـبية ا
و هو يعاني من آالم في الرأس
 بـسـبب كـبـر حـجم الـكـسـر مع
فـــقـــدان جــزء كـــبـــيــر مـن عــظم
اجلــمـــجــمــة  و مـن ثم أصــبح

و فـي العـظـام حيث  لـديه 
إجــراء عــمــلـيــة إعــادة هــنــدمـة
شـبـكـة التـيـتانـيـوم و تـرقيـعـها
بـــشـــكل يــــتـــنـــاسـب مع حـــجم

اجلمجمة). 
ــوسـوي أن (الــعـمــلـيـة و أكـد ا
أجـــريت له بــــوقت قـــيـــاسي ثم
جـرى حتـويـله لـغـرفـة الـعـنـايـة
الــفـــائــقــة  تـــمــهـــيــداً خلــروج
ريض لـبيـته بعـد أن يتـحسن ا
تدريجيـاً). و قدم رئيس الفريق
ـقـيـمـ و شـكـره الى االطـبـاء ا
أطـــبــاء الـــتــخــديـــر و الــكــوادر
ن التمـريضيـة و اجلراحية  
ســــاهــــمـــــوا في إجنــــاح هــــذه

العملية.
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أجــرى فـريق طــبي مـتــخـصص

بـجراحـة اجلمـلـة العـصبـية في
مــديــنــة الـــصــدر الــطـــبــيــة في
الـنجف عـملـيـة جراحـية لـطفل

يبلغ ثماني سنوات 
أصيب بـسقوط مـروحة سقـفية
على رأسة  عندما كان في عمر
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لـلـمـحـفل سـلوان الـعـاني انه (يـجـمـعـنا
حـــدث عـــلـــمـي فـــريـــد من نـــوعهِ غـــني
ـحتواه نفيس في قيمتهِ كيفَ ال وقدْ
ــؤسـسي نُــظمَ حتت شــعــار الـتــكــامل ا
لالرتـقاء باحلركة العـلمية  ليناقشَ في
آنٍ واحـــدٍ وعــلى جـــلــســاتٍ مـــتــوازيــةٍ
مــحـاورَ أسـاسـيـة تـتــعـلقُ بـاالجتـاهـاتِ
احلــديـثـةِ لـلـعــلـومِ كـافـةً تـطــبـيـقـيـةً أو

إنـسانيةً تُـعَالَجُ فيهـا القَضايـا اخملْتلفةُ
من خـاللِ مـؤتــمــرات عـلــمــيـة بــرصــانـةٍ
ومـوضـوعيـة وِفْق مـنهج عـلـمي مـعتـبر
لــتــخـرجَ بــنــتــائج وتــوصـيــات وحــلـول
حتــقق اخلــيَــر ألوطــانـنــا وشــعــوبــنـا)
قبولة في شاركـات ا واضـاف ان (عدد ا
مــؤتـمــرات احملـفل بــلـغت  108  بــيـنــمـا
ـشاركـات الـبحـثيـة اجملازة بـلـغت عدد ا

جـديـدةً لـلتـعـاونِ والبـحثِ الـعـلمي). من
ـنصـة ورئـيسـها جـانـبه  قال مـؤسس ا
الـتنفيذي سيف الـسويدي ان (مؤتمرات
احملـــفل الـــعـــلـــميّ الـــدوليّ فـي نــســـخه
الـسابـقـة استـقطـبت نخـبةً من الـعلـماء
ـــفـــكّـــرين واخلـــبـــراء والـــبـــاحـــثـــ وا
ـثـقّفـ الـنـاطقـ بـالعـربـية من دول وا
مـتـنـوعة لـيـتولّـوا عـلى امـتداد جـلـسات
ــؤتـمـرات مـنـاقـشــةَ مـحـاورَ أسـاسـيّـة ا
تـتـعـلّق بـاالجتـاهـات احلـديـثـة فـي كـافَّة
الــعــلــوم والـتــخــصــصـات االنــســانــيـة
واالجـتـمـاعـية والـتـطـبـيـقيـة والـصـحـية
والــهـنـدســيـة والــتـنـمــويـة  يـتــبـادلـون
اخلــبــرات ويـقــيــمــون عالقــات بـحــثــيـة
ـــنـــفـــعـــة) الفـــتـــا الى ان مـــتـــبـــادلــــة ا
ــؤتـمــرات الــتي سـيــشــهـدهــا احملـفل (ا
الـعـلـمي الـدولي احلـادي عـشـر سـتُـعنى
ـوضـوعـيّـة ـواضـيع  ـعــاجلـة هـذه ا
ورصــانــة مــعــتــمــدة الــنـهـجَ الــعـلــميّ
لـــتــخــلُص بــعـــد ذلك إلى صــوغ الــرؤى
ورسـم اخلـــيـــارات واقــــتـــراح احلـــلـــول
الـهـادفـة إلى حتـقـيقِ مـصلـحـةِ أوطـانـنا
وخـيـرِ شعـوبـها) ومـضى الى الـقول ان
(احملـفل الـعـلـميّ الـدولـيّ سـيشـهـد عـلى
إقــامـة الــعــديـد من مــدى خــمـســة ايــام 
الــدورات وورش الــعـمل وبــذلك يــجـمع
الـعـديد مـن األنشـطـة العـلـميـة في مـكان
ـا يـتـيح لـلـمـشـارك االسـتـفـادة واحـد 
مــنـهــا في وقت واحـد  وبــتـكــلـفـة أقل),
اكــد رئــيس الــلــجــنــة الــعــمــيــة بــدوره 
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حــضــوريــا  22 والــكــتــرونــيـا 49  كــمــا
سـيـرافق اجلـلسـات الـبـحثـيـة الـقاء  19
مـحـاضـرة واربـعـة نـدوات وورشـة عـمل
واحـــدة). فــــيـــمـــا قـــال رئــــيس اجلـــنـــة
االسـتشارية العـليا للمـنصة عبد الرازق
مـخـتـار (يُـسـعـدنـا بـالـنـيـابة عـن رُؤساء
ـتـعـددة أن مــؤتـمـرات احملـفل وجلــانه ا
نُـــرحب أجـــملَ تـــرحــيـب وأحــرَّه بـــهــذه
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ـمــلـكـة احــتـضـنـت جـامـعــة جـرش في ا
فــعـالــيـات وجــلـســات احملـفل االردنــيـة 
الـعلمي الـدولي احلادي عشـر بنسـختيه
احلـضورية وااللـكترونـية  الذي تـنظمه
مـنـصة اريـد الدولـية لـلـعلـماء واخلـبراء
والـباحـث الـناطـق بـالعـربيـة . وشهد
حـفل افـتـتـاح احملفل الـذي يـنـعـقد حتت
ــؤســسي لـالرتــقـاء شــعــار (الــتــكــامل ا
بـاحلـركة الـعـلمـيـة) القـاء كـلمـات عـديدة
ي يـوسـف عـبـدالـله اســتـهـلـهــا االكـاد

. شارك الترحيب با
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وقـال ان (هـذا اللِـقاء يُـعَد من أهم وأرفع
االجــتـــمــاعــات إنهُ لــقـــاءُ الــنُــخْــبَــةِ منَ
ـهني فكرين وا َ وا الـعلمـاءِ والباحثـ
في مـجـالِ البـحثِ الـعلـمي والـتعـليم من
مــخـتــلف الــدول وعـلى قــدر رِفـعــة هـذا
سؤولـية عـلى عاتـقنا الـلقـاء تقع ثـقل ا
جـميـعا) واضاف ان (مـسؤوليـةُ النخبِ
الـعلـميةِ عـندما جتـتمعُ في حـدثٍ علميٍ
نـفعةِ تـفرضُ عـليهمْ تـبادلَ اخلـبراتِ وا
ـطروحةِ الـعمـليةِ ومـناقشـةِ القـضايا ا
لِـيُـصـيغـوهـا بـرسـائلَ إلى مـجتـمـعـاتهمُ
ـشـكالتٍ الــتي تـنـتـظــرُ مـنـهم احلــلـولَ 
بـــاإلضــافــةِ إلى األفـــكــارِ والــرؤى الــتي
ـأمولُ من مَحْـفَلِـنا هذا أن تـتقـدمُ بهم وا
يُـنْـتِجَ عَالقـاتٍ عـلـمـيةٍ وبـحـثـيـةٍ جـديدةٍ
وأن يَــرجِعَ كل مِــنـا إلـى مـجــتـمــعهِ وقـدْ
حَـمَلَ رؤىً وأفكاراً إضافيةً وفتحَ أبواباً
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ائية االستثمارية و سط النجف دينـة ا اضي حدث حريق كبير طال ا في األسبـوع ا
 و حــرقت فــيه حــوالي  200 مــحل جتــاري ومــول و مـــطــاعم وكــافــيــات و مــحالت
السـيراميك و الـكهـربائـيات و مـعارض سـيارات و غيـرها. (الـزمان) حـضرت جتـمعاً
لـعـدد من أصــحـاب احملالت الـتي تــضـرروا جـراء احلـريـق و الـتـقـاهم مــراسـلـنـا في

ائية احملترقة. دينة ا النجف اخلميس في موقع ا
ــواطن وســام راضي و قــال صــاحب ا
ثل (الزمان ) صاحب (نشكر حضور 
ـوقع جتمـعنـا االستـنكـاري جراء على
ــحالتــنــا من حــريق مــدمـر  مــا حل 
نــتـيــجـة إهــمـال حــكـومي مـن الـدوائـر
الــتي مــنــحت اإلجــازة االســتــثــمــاريـة
ـرقمة  81 بـتاريخ  8/7/2010 من قبل ا
رئــيس هــيــئــة االســتــثــمــار بــالـنــجف
لـلمستثمر كـامل كر الشبلي  إلنشاء
مـديـنة الـعـاب مائـيـة و وقع العـقـد ب
ـالــكـة مــديـريـة ــسـتـثــمـر و اجلــهـة ا ا
بـلديـة احملافـظة بـتاريخ   25/4/2013و
بـــــتــــاريخ  11/51/2015 صـــــدر األمــــر
ـتـضمن اجلـديـد بالـعدد ق /  1091 وا
سـتثمـر كامل كر قـبول التـنازل من ا
الـشـبـلي الى شـركة تـاجـكـو الـلبـنـانـية

وحسن محمد هاشم).
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و بـــــ صــــاحـب أن (األمــــر الــــوزاري
الــصـادر من وزارة الـبــلـديـات بــالـعـدد
ـتـضمن (ب/ك/ 1426 في  31/3/2011ا
شـاريع الـسيـاحية الـضوابط الـعامـة ا
و الـتـرفـيـهـيـة الفـقـرة ثـالـثـاً  و نـشـير
امـديـريـة التـخـطـيط الـعمـراني بـالـعدد
 2453فـي  16/12/2012مــــــوضــــــوعـــــة
مـصادقة مخططـات  ونشير الى كتاب
ــديــريـة الــعــامـة وزارة الــبــلـديــات / ا
لـلتخطيط العمراني في النجف بالعدد
ــتــضــمن بـأن  482 في 13/3/2013  وا
ـشيـدات غيـر ثابـتة يـتم اإلنـشاء وفـقاً 
(ســانـدويج بـنل) وعــلى أن ال تـتـجـاوز

ئة). شيدات عن  35 با نسبة ا
مـــطــالــبــاً (اجلــهـــات ذات الــعالقــة في

ـنتـجات الـنفـطيـة  ومسـاهمـة دوائر ا
ـاء والــبـلــديـة بــسـيـارات اجملــاري و ا
ــاء مــوقــفــهـم كـان حــوضــيــة لــنــقل ا
بـطـولي مـشـرف و هم وسط الـنـيران و
ــنـبــعــثـة مـن احلـرائق .. و الــغــازات ا
فــقــهم الــلـه. و دعــا رزاق : أنــزال أشـد
سـتثـمرة و الـعـقوبـات بحق الـشركـة ا
هـيئة االستـثمار والبلـدية و غيرها من
دوائـــر  هي الـــتي ســـبــبـت لــنـــا هــذه
ـلـيـارات لـكل اخلـســائـر الـتي تـقـدر بـا
واحـد مـنا). مـطالـباً عـبـر منـبر جـريدة
ـوقع جتـمعـنا (الـزمـان) التي حـضرت 
(حــكـــومــة رئــيس احلــكــومــة اجلــديــد
الــسـوداني بـإجـراء حتـقـيق عـاجل مع
اجلـهــات احلـكـومـيـة الـتي سـبـبت لـنـا
هـذه اخلسائر الكبيرة  بسبب الفساد
ـالي الذي هـو سبب لـنا هـذا الذي ما ا
جــرى عـلى مـحـالتـنـا والــتي أصـبـحت

ركـاماً  و اإليعاز للمسـتثمر وعصابته
بـتـعـويـضـنـا فـوراً و تـخـصيـص موقع
آخـر لبنـاء محالت جديدة لـنا  بعد أن
حلـقت بـنـا هذه الـكـارثة الـتي جـعلـتـنا
عـاطلـ عن العـمل و متـظررين بـسبب
ـائية ـدينة ا تـسببـ بحرق ا فـساد ا
الـتي جعـلوا أسـباب احلـريق مجـهولة
حــتى اآلن .. مـا ذنـبــنـا نـحن من جتـار

كبار الى عاطل عن العمل).
—UL¦²Ýù« W¾O¼

من جانب أشار رئيس هيئة األستثمار
بـــاحملــافـــظــة ضـــرغــام هـــادي كــيـــكــو
لـ(الــزمـان) الى ان (الـهـيــئـة تـعـرب عن
أسـفـهـا الـكـبـيـر عن مـاجرى مـن حريق
كـــبــيــر طـــال بــلــوك كــامـل من مــحالت
ـائية التـرفيهيـة و سط مدينة ـدينة ا ا
الـنــجف األشـرف  و حـقـيـقـة نـحن في
ــدنـي كــنـــا من الـــهـــيــئـــة و الـــدفـــاع ا

ـعـترضـ طيـلة فـترة عـمـلي بالـهيـئة ا
مـن عام  2016و حلـد اآلن  لـديـنـا كتب
رســمــيــة و مــخـاطــبــات مع احملــافــظـة
والـبـلـدية و الـتـخطـيط الـعـمراني  عن
ـديـنة وجـود عـدة مـخـالـفـات بـإنـشـاء ا
ــــائـــيـــة الــــتي حتـــولـت الى مـــحالت ا
لـــلـــســيـــرامـــيك و مــعـــارض ســـيــارات
ومـطـاعم و مـوالت و كـافـيـات ومـحالت
البـس و الــســجـــاد و أجــهــزة لـــبــيع ا
الـهاتف النقـال و األجهزة الكـهربائية 
ستثمرة كان برم مع الشركـة ا الـعقد ا
تـشييد مدينة مائـية استثمارية و ليس

حال جتارية منوعة).
ــديــنـة و أكــد كــيــكــو أن (الــذي حل بــا
ـــائـــيـــة و حـــرق و دمـــار مـــحـالتـــهــا ا
تـتـحمـلة اإلدارات الـسـابقـة للـمـحافـظة
والـبلدية و هيئة االستثمار والتخطيط
الــــعـــــمــــراني  حـــــيث كــــانـت هــــنــــاك

مـجلس الوزراء حملاسـبة اجلهات التي
ذكـرتـهـا و الـتي وافـقت بـبـنـاء محالت
ـــادة (الـــســـانــــدويج بـــنل) اجملـــمـع 
ـسـتـثـمــر خـسـائـر أصـحـاب وتــغـر ا
ـتـظـررين جـراء احلـريـق). أما احملـال ا
واطن أمير شاكر سعد و هو صاحب ا
مـحل تضرر باحلريق فقال ان (ماذنبنا
نـحن أصـحاب احملالت الـبالـغة عـددها
 200 مــحـالً جتــاريــاً ومــول و مــطــاعم
وكــافـيــات و مــحالت جتـارة الــهـواتف
الـنـقـالـة احلـديـثـة ومـحالت و مـعارض
لـلسيارات ومحالت لتجارة السيراميك
و اخـرى لـتجـارة األجـهزة الـكـهربـائـية
وغــــيــــرهــــا من مــــحالت). مــــطــــالــــبـــاً
ــســؤولــة عن ــحــاســبــة اجلــهــات ا )
االســتــثـــمــار والــبــلــديــة و احملــافــظــة
والـــتـــخـــطـــيط الـــعـــمـــرانـي و هـــيـــئــة
االســتـثـمـار  نــحن أصـبـحـنــا ضـحـيـة
حلــادث حــريـق حلــد اآلن لم يــعــلن عن
ــــواطن أســــبــــاب حـــــدوثه). وأشــــاد ا
ضـرغام جميل رزاق وهو صاحب محل
ـنـكـوبة (ال ـائـيـة ا ـديـنـة ا أيـضـاً في ا
ـشـرف لألبـطـال رجال ـوقف ا نـنـسى ا
دير العام دني الذي تقدمهم ا الدفاع ا
الــلـواء كـاظم بــوهـان ويـســاعـدة مـديـر
ـدني بالـنـجف الـعـميـد رشـيد الـدفـاع ا
ثـابت و جميع من ساهم بعملية إخماد
احلـــريق  وهم ضـــبــاط و مـــنــتـــســبي
مـــديـــريــات الـــنــجـف و كــربـالء وبــابل
والــقـادســيـة .. و كــذلك إسـنــاد الـدفـاع
ــدنـي بــعــجالت إطــفــاء من الــعــتــبــة ا
ـقــدسـة وفـرقــة اإلمـام عـلي الــعـلـويــة ا
الــــقـــتــــالـــيـــة .. و كــــذلك فــــرع تـــوزيع

ــسـتـثـمــر لـتـحـويل ضــغـوطـات عـلى ا
ـــشــروع من مــديـــنــة تــرفــيـــهــيه الى ا
مــحالت جتـاريــة و مـطــاعم ومـعـارض
ــوافـقـة بــيع الـســيـارات و غـيــرهـا وا
كــانت من  وزارة الـبـلـديـات واألشـغـال
الـعــامـة  الـتي أوصت مـديـريـة بـلـديـة
الـنـجف بـإدارتـهـا الـسـابـقـة  الـسـماح
بــإســتـــخــدام (الــســانــدويج بــنل ) في
تـشيـيد هذه احملالت  و نـحن والدفاع
ـعتـرض عـلى البـناء ـدني كـنا من ا ا
ــواد خلــطــورتــهــا فـي حـدوث بــهــذه ا
احلـــرائـق.. وجــرى الـــذي جـــرى  رغم
وثـقة الـكـتب الرسـميـة و اخملـاطبـات ا
لدينا والتي تثبت تقصير تلك اجلهات
الـتي ذكـرتـهـا بحـديـثي).  الفـتاً إلى أن
ائية من حريق دينة ا (الـذي حصل با
كـبير هو مـفتعل .. وكانو يـستهدفوني
شخصياً لغرض التستقيط الوظيفي).

ــشــاركـ فـي فـعــالــيـات الــنــخـبــة من ا
احملـــفل الـــعــلـــمي الـــدولي) مـــؤكــدا ان
ـا تـقـدمه من خـدمـات كـبـيرة ـنـصـة  (ا
بـات خيمة لـلباحـث النـاطق العـربية 
جتــمــعـهم وتــوفــر لـهـم اسـبــاب الــتـألق
واالبـداع وتـبادل االفـكـار البـحـثيـة وهو
مــا سـيـحــقق لالمـة نـهــوضـهـا الــعـلـمي

طلوب).  ا
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من جــهـتـهــا  اشـارت رئـيــسـة الـلــجـنـة
الـتنـظيمـية لـلمحـفل هيـا الدعوم الى ان
(احملــفـل يــهــدف الى تـــطــويــر الــعــلــوم
ا يحقق ـعارف االنسانية اخملـتلفة  وا
الـتنميـة الشاملـة التي تهدف الـى تنمية
االنـسـان ورخـائه واقـامة بـرامج عـلـمـية
مــتــعــددة في مــكــان وزمــان مــوحــدين 
تـتـيح اكـبر قـدر من الـفائـدة لـلمـشـارك
ـــكــان عـن طـــريق جتـــاوز مـــعـــوقـــات ا
والـزمان وهـو ما حـرصت علـيه جـامعة
ـا حتـقق لـهـا في جــرش وهي فـخـورة 
احــتــضــان هـذه الــتــظــاهــرة الـعــلــمــيـة
الــكــبــيــرة).  الى ذلك  اوضـح الـرئــيس
الـتنفيذي للمحفل عبد الهادي اجلعفري
ان (احتضان االردن لهذا احملفل العلمي
الـدولي الكـبير دلـيل على اهتـمامه بدعم
كل اجلهود اخمللصة التي تبذلها منصة
ساندة البـاحث العربي ومده بكل اريـد 
اسـبـاب االبـداع واالجنـاز الـعـلـمي الذي
ـكــانـة الـتي يــخـدم االمــة ويـعـيــد لـهــا ا

تستحقها). dLðR∫ جلسة إفتتاح مؤتمر منصة أريد
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نظور اقتصادي آراء في جوهر التقدم والتطور االجتماعي 

التعليم
الفن

الرياضة
مفردات التطـور اجملتمعي  من ال يؤمن بـهذه الستراتـيجية يسيـر عكس االجتاه والنماذج

كثيرة في مجتمعات القرن الواحد والعشرين
النموذج الديني السياسي في اإلدارة العليا ألي دولة ال يستطيع بناء مجتمع متطور 

وذجا". وذج محمد بن سلمان في السعودية ا

روايـة اسـتاذنـا بـاسم عـبـد احلـميـد حـمـودي  ( الـباشـا وفـيـصل والـزعيم ) ذات الـ 104
صـفـحات  نـوع من االدب الـروائي  لـم اجد لـه مسـمى  فـأطـلـقت عـلـيه شـخـصـيـا بـعد
قراءتي الرواية بـساعت فـقط  انها من ( ادب باسم حمـودي ) كونها جـديدة في نصها
عروفة   تروي عايير ا ـتفرد  تشبه " "الفنتازيا"  لكنـها ليست كذلك في ا  واسلوبها ا
ـعـاصر  امـا مـكـان الروايـة فـهو في الـدنـيا حكـايـة مرحـلـة مهـمـة من حـكايـات الـعراق ا
اآلخـرة حـيث يلـتـقي في تـلك الـدنيـا الـتي لم يـرها او يـعـيـشهـا احـد من قـبل  سوى من
ـلك فـيـصـل الثـانـي وخـاله االمـيـر عـبـد االله وعـبـد الـكر الـقـراءات الـديـنـيـة  كل من  ا
قاسـم وعبـد الـسالم عـارف  ورهط كـبـيـر من مـعـاصـريهـم  من السـيـاسـيـ والـبـاحـث

والضباط والصحفي وغيرهم ..
روايـة واقـعـيـة  بـرداء افـتـراضي  وقـد جنح كـاتـبـهـا  شـيخ الـنـقـاد بـاسم عـبـد احلـمـيـد
بتوليـفة نادرة  في احياء ذكريات ومواقف عاشـها من جتاوز االن عمره الست عاما او

عنى  سهلة التلقي .. اكثر  بأسلوبية عميقة ا
الرواية تدور بـالكامل  كما قـلت في دنيا ( اخللود)  فـكل ابطالها توفـاهم الله  وبعضهم
شـنـقـة   وغـيـرهم سـحالً والـبـعض األخـر ضـيـعه الـزمن  قـتل بـالـرصاص  او بـحـبـل ا
لـكـنـهم يـلـتـقـون في مـكـان مـحـايـد بـ اجلـنـة والنـار  فـيـتـحـاورون  ومـعـهم شـهـودهم 
وذكرياتهم وانـطباعاتهم ورؤاهـم  حيث  تأخذهم حمـية احلديث والعتـاب والنقاش احلاد
 وتبـادل االتـهامـات  وتوزيـع السـهام احلـادة  عـلى هذه اجلـهة او تـلك  لـكن اخلالصة

تب خيبة االمل عند الكل !
ـية  اذن  انـنـا امام  روايـة  عن رصـد زمـني ألحـداث عراقـيـة  وعـربيـة  وبـعـضهـا عـا
ـؤلف  عــلى لـســان ابـطــالـهـا  في تــبـدأ في الــثالثـيـنــيـات ومــا تالهـا  احــداث رواهـا ا
حـواريـات  تــنـبع من  ذات مـتــحـدثـيـهـا   بـال تـزويق او مـواربـة .. تــشـمل كـافـة األعـراق
ـرحلـة مهـمة في تـاريخ العراق واألجنـاس وحتاكم كل الـتيـارات اجملتمـعيـة والسـياسـية 

عاصر  . ا
متعـة للرواية  وهـو امتاع مغـلف بألم غطى احداثـا عشتها وح انتهـيت من قراءتي  ا
وعــاشـهـا مـن سـبـقــني بـالـعــمـر  تـأكــدتُ ان  األدب  الـقــصـصي  كـان واحــدا من أكـثـر
ستـوى االجتمـاعي والثقـافي   وأحد أوجه هذه لهمـة حلركة الـتوثيق عـلى ا الـعناصـر ا
العناصـر يكون عبـر خيال الكـاتب احلصيف  الذي يـستذكر االحـداث  في مكان وزمان
قد يبدوان خيالي ليتضح الحقا أن خياله كان على حق .. وفعال كان ابا شهرزاد على

حق .
الرواية  استـنطقت في حوار مكانه الدنيا االخر   الى جانب من ذكرناهم حنا بطاطو 
لـكة عـالية لك نـوري  مهـدي الصـقر  نـعيمـة الوكـيل  وا عبـد الرزاق احلسـني  عبـد ا

وغيرهم .. وساحت بنا في ازقة بغداد حيث مقهى حسن عجمي وشربت زباله الخ
ومـعــروف ان مـثل هـذه الــروايـة   هي نـوع مـن الـكـتـابــة ذات الـروح والـتــوجه الـغـريب  
ويـلـعب شــخـوصـهــا  او عـنـاصـرهــا عـلى كـوكب آخــر أو في عـالم افـتــراضي من خـيـال
الكاتب مثلـما قدم االستاذ باسم عبد احلميد  الذي أرانـا مزيجًا من شخصيات نعرفها
 ومـنـاطق زرنـاهـا  واحـداثــا مـرت بـنـا  وهي فـعال جـديــدة في كل شيء  إنـهـا  بـوابـة
عوالم مختلـفة وفريدة  جعلتنا نعـيش تفاصيل مغايرة عن حيـاتنا العادية اآلنية  ونغرق
مع شــخـــوصــهـــا  في تــعــقـــيــدات مـــخــتــلـــفــة ونــعـــيش مع رؤاهم
وتـصوراتـهم  خطـوة بخـطـوة  ويتـجلى ذلك في حـواراتهم وجـها
لـوجه في الــدنـيــا اآلخـرة   والـكـم الـهـائـل من االتـهــامـات الـتي
ارشح هـذه الـرواية  ـفتـرضـة  وانـني هنـا   طـالت احاديـثـهم ا
لـتـكون مـسـلـسال درامـيـا .. والسيـمـا انـهـا ملـيـئـة بـحـوار سلس

ومعمق ..

كن ـنـاشدات واألدعـيـة  وال  ـكن لـلنـسـيج االجـتمـاعي أن يـتمـاسك بـالـشعـارات وا ال 
لألوطان أن تـصـمد بـوجه اخلطـوب مـالم يكن الـشـعب موحـدا   ومن العـسـير أن تـرتقي
البلدان وتأخذ مكانتها ب األ اذا الشعور باالنتماء الوطني خفيضا  ويتحقق االنتماء
ـواطنة  أي ال تمييز بـ أفراد اجملتمع على أساس الدين او رء شعور با عندما يـتملك ا
ـذهب او القـومـية او الـنـوع االجتـمـاعي . كل هـذه القـضـايا ال يُـعرف لـهـا جتسـيـد على ا
أرض الواقع بال مـؤسـسات وآلـيات عـمل  وان تركـها سـائـبة نـوع من العـبث  واحتـمال
ـنـال  وحــدث أن بـنـيـنــا  آمـاال عـراض عــلى أوهـام   فـاذا بــالـنـسـيج حتـقـقــهـا  بـعــيـد ا
االجـتــمـاعي يـتــصـدع مع أول هــزة ريح  ومن الـتــصـدع مـا كــان غـائـرا  يــوم  كـشّـرت
عروف بتـسامحه واعتدالـه  فدفعنا من الـطائفيـة عن أنيابهـا  لتنهش  جـسدنا الوطـني ا
اذا ? ألن التأسيس هشا  ووحدة اجملتمع األثمان أبهظها  وما كان يجب ان تُدفع     

خارج االهتمام   .
ـؤسسـات التي يأتي لذلك أقـول جازمـا : اذا لم نعـمل على تمـت نـسيـجنا االجـتمـاعي با
نظورة  فـالتقسيم مصيرنا احلتمي حتت نظورة او غير ا هذا العمل في اطـار أهدافها ا
شاريع  فالتقسيم صار بنظر البعض حال كونـات ) التي تتغذى عليها هذه ا مسمى ( ا
لبلد تـعصف به األزمات  وشعور بـالتميـيز آخذ بالـتجذر في نفـوس كثيرين   وال أجمل

من ذلك عند أعداء العراق .
في عـام  2007 عـنـدما تـعالـى أوار الطـائفـيـة كتـبت مـقاال في واحـدة من صـحفـنـا العـامة
ـكـن له الـتـوحــد ولـنــسـيـجه بــعـنـوان ( صــهـر اجملــتـمع )  وأعـنـي بـذلك ان اجملــتـمع ال 
ـكـونـات ) في ـعـنى خـلـط جـمـيع ألـوانه االجـتــمـاعـيـة ( ا ــصـهـر )   الـتـمـاسك مـا لم ( يُ
مـؤسسات الـصهـر االجتمـاعي  وأولها ( اجلـيش ) من خالل التـجنـيد االلزامي  لـتكون
جمـيع ألـوان شـعـبـنـا جنـبـا الى جـنب  وفي خـنـدق واحـد  وعنـد ذلك لن تـعـلـو الـهـويات

كون حضورا .   ظلومية ا الفرعية على الهوية الوطنية  ولن يكون للطائفية او 
ـصـاهـر هي اجلـامـعــات  وكـنت حتـدثت مع وزيـر الـتــعـلـيم الـعـالي األسـبق وثـاني تــلك ا
الدكـتور ذيـاب العـجيـلي بهـذا الشـأن  وقلت له : يـجب أن تضع سـياسـة الوزارة مـسألة
الـصـهـر االجـتمـاعي بـحـسـبـانـهـا عـنـد استـحـداثـهـا لـلـجـامعـات والـكـلـيـات في الـعـاصـمة
واحملافـظات  ألن بـعضـا من طلبـتنـا صار يـقضي عمـره الدراسي في قـضاء او نـاحية 
وفي أحـسن األحوال في مـحافظـة  بعـد ان استُحـدثت كلـيات في أقضـية وفـروع لها في
ـا يـعّ في الـنواحـي  وكلـيـات متـشـابهـة االخـتصـاص في الـعـديد من احملـافـظات  ور
ـعنى انعدام الـتفاعل مع اخوانـهم من احملافظات األخـرى  وبالتالي ال دينة نـفسها   ا

صداقات وال مصاهرات وال ثقافة وطنية واحدة  . 
من جتربـتي  الـشـخـصـيـة ان غالـبـيـة أصـدقـائي اولئـك الذين تـعـرفت الـيـهم في اجلـامـعة
واجلـيش  وعـنـدما لم شـمـلـنـا متـفـضال الـفيـس بوك افـتـراضـيا  الـتـقـيـنا في الـعـاصـمة
واقـعيا  فـاذا بنـا ( العـراق كله ) من زاخـو وحتـى الفاو . ولـم يحـدث ان زرت محافـظتي
ـشاغل ـوصل بعـد تـسرحي من اجلـيش عام  1988 وذلك ما أتـمـناه  لـكن ا البـصرة وا
واالرتـبــاطـات وعـدم وجـود داع مـلح حـالـت دون ذلك  فـاجلـيش واجلـامـعــة يـتـيـحـان لـنـا
الـتعـرف الى اإلخـوان  واألكل في اناء واحـد  والـعـيش  ضمن جتـربـة مشـتـركة  وذلك
يحقق التالحم واالنـدماج  ومعرفـة ربوع وطننا وغـيرها  واحملصـلة  تنمـية روح االنتماء

. وإلدامة التماسك البد من تواصل عملية الصهر وعدم توقفها عند مرحلة معينة .
أعرف ان الـتجـنيد االلـزامي بحـاجة الى بـنى حتتـية  وأمـوال طائلـة  وقد يـكون حـاضنة
ــر أبـنــاؤنـا بــظـروف قــاسـيــة   لـكن ال ـا  لـبــعض الـفــاسـديـن  ور
خـسارة في ذلك مـع هدف كـبيـر يرتـبط به مـصيـرنا  ومع احـترامي
ن يـخـتــلف مـعي بـالـرأي  لـكن صـدقـوني ان دوال عـديـدة تـسـعى
ـشـروع سرا او لـشـرذمـتـنـا  لـذا ستـكـافح من أجل عـرقـلـة هـذا ا
عالنية . ألنـها ال تريد للعـراق التعافي ولشـعبه التماسك . وأعجب

كيف تفكر بعض النخب?
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قـدم نـائـب مـحـافظ الـبـصــرة ضـرغـام األجـودي شـهــادة شـكـر وتـقـديـر الـى مـعـلم في مـدرسـة
االبـتـدائيـة في قـضـاء أبي اخلصـيب. وقـالت مـواقع التـواصل اإلجـتـماعي أن (األجـودي شـكر
ـعلم هادي يـوسف بعد ظهـوره في مقطع فيـديو متـداول في مواقع التواصل االجـتماعي وهو ا
يواظب على مساعـدة عشرات التالميذ على عبور الشـارع بعد انتهاء دوامهم حرصاً منه على
عـلم في مدرسة األنهـار االبتدائيـة في قضاء الفـاو عمر كاظم سالمـتهم) كمـا كرم األجودي ا
وقفه التربوي واإلنساني في إعادة اجراء مراسم رفع العلم بشهادة (شـكر وتقدير) اعتزازاً 
اسـتجـابة لـرغبـة تـلمـيذة في الـصف األول من ذوي االحتـياجـات اخلاصـة. ووجه وزير الـتربـية
تابعـة قضية تعنيف التلميذين حس وعراق إبراهيم اجلبوري بتشـكيل جلنة حتقيقية عاجلة 
وضوع في مدرسة اإلمـام االبتـدائية الـتابعـة لتربـية الكرخ الـثالثـة والوقوف عـلى حيثـيات ا
واطن نـاشـدة ا وإعالن الـتـوصيـات خالل يـومـ . وذكر بـيـان امس أن (اجلـبوري اسـتـجـاب 
عـبــد اجلـلـيل رحــيم حـسن ولي أمــر الـتـلــمـيـذين الــتي اطـلــقـهـا من عــلى مـنـصــات الـتـواصل
االجـتمـاعي ووردت فيـها تـعـنيـفهـما مـن قبل إدارة وكـادر مدرسـة اإلمامـ االبـتدائـية مـؤكداً
عـدم الـتـهــاون في احلـفـاظ عـلى سالمـة أبــنـائـنـا الـطـلـبـة واحلــرص الـبـالغ عـلى ضـمـان ذلك).
عـرفـة مالبسـات القـضـية مـشدداً وأضـاف أن (الوزيـر أمـر بتـشكـيل جلـة حتقـيـقيـة 
بالوقت نـفسه على محاسبة من يُعرض أبنائنا الطلبة للخطورة أو يجعلهم في مواقف
ـتميـزة في نفـوسنا وعـملـنا واالعتـماد في الـتعامل ـكانـة الطالب الـعراقي ا ال تليق 
على الطـرق التربوية واحلضارية التي من شأنها تقـو سلوك التلميذ والطالب بعيداً

عن التعنيف اجلسدي واللفظي).

مـربـحـة وجاذبـة لالسـتثـمـار اخلارجي
واضــــحى مــــهــــمـــا فـي رفع االيـــرادات
وتـــنـــويع مـــصـــادر الـــدخـل). وحـــضــر
ركـزي العراقي ـؤتمـر محافظ الـبنك ا ا
صرف مصطفى غالب مخيف ورئيس ا
الـــعـــراقي لـــلـــتـــجــارة ســـالـم اجلــلـــبي
ـثـلـون عـن الـوزارات واحملـافـظات  و
بـاالضــافـة الى مـسـاعـد وزيـر الـتـجـارة
االمــاراتي والـســفـيـر الــعـراقي في دبي
والـسـفيـر البـريطـاني في العـراق وعدد
ثل عن من الـشخصيات الرسمية و 
يـة). وافتـتحت كـبـريات الـشركـات العـا
غـرفـة جتارة بـغـداد جنـاحـها الـتـجاري
فـي مــعــرض الـــســعــوديـــة - الــريــاض
نعقد من (مـعرض منتوجـات احلالل) ا
7 الى 9 نـوفـمـبـر 2022  واشـارة نـبـيل
اخلـفاجي مسـتشار رئـيس غرفة جتارة
ـــعـــارض تـــعـــد بـــغــــداد الى أن هـــذه ا
انــفــتــاحــآ لــلــعــراق  عــلى دول الــعــالم
اخلـــارجي بـــعــد تـــوقف دام مــنـــذ عــام
1990 وتـعـريف لـلـمـنتـوجـات الـعـراقـية
ـؤهـلـة لـلـتـصـديـر حـيث كـان تـنـسـيق ا
ــســتــوى بــ غــرفــة الــتــجـارة عــالي ا
ووزارة اخلـارجية السعودية والعراقية
وكــان هـنـاك اســتـقـبـال رســمي من قـبل
شارك والذي الـسفارة العراقيـة للوفد ا
ضم مـجـمـوعـة مع الـشـركـات الـعـراقـية

صدرة. ا

ذلك خـالل لقـائه بعـثة الـصليـب االحمر
الـــــدولي فـي الـــــعــــراق عـــــلى هـــــامش
مــــشـــاركــــته فـي اعـــمــــال الـــدورة 346
جملــلس ادارة مـنـظـمـة الــعـمل الـدولـيـة
ـنــعـقـدة في جـنـيف. ونـاقش االسـدي ا
مع الــبــعـثــة الـدولــيـة الــقــضـايــا الـتي
تــــخص دعم شـــريــــحـــة ذوي االعـــاقـــة
وتــطــويــر مالكــات هـيــئــة رعــايـة ذوي
االعـاقـة بشـأن الـتعـامل مع هـذه الفـئة
وكــــذلـك تــــوفــــيــــر الــــدعم الــــنــــفــــسي
لـألشخاص ذوي االعاقة وعوائلهم مع
اطـالق بـــرنـــامـج لـــتـــوفــــيـــر االطـــراف
الــصـــنــاعــيــة لــلـــنــســاء واالطــفــال في
ــنـاطـق الـريــفـيــة. عـلى صــعـيــد آخـر ا
انـطلق مؤتمر مـجلس االعمال العراقي
- الـــبـــريــطـــاني فـي دبي حتت شـــعــار
الــعـراق و حتـديـد الـفــرص الـتـجـاريـة.
وقــال مـديـر ادارة اجملـلس كـريـسـتـوف
ؤتـمر سـتشمل مـيشـيلـز ان (جلسـات ا
ـوارد ـالـيـة وا قــطـاعـات الـصـنــاعـة وا
ـــائـــيــة والـــبـــيـــئــة). واشـــار الى  ان ا
ـــؤتـــمـــر هـــو (الـــهــــدف االســـاس من ا
الــنـهـوض بـواقع الــقـطـاع اخلـاص في
الـعراق لبـناء اقتـصاد قادر عـلى توفير
فـرص الـعمل جلـميع الـعـراقيـ بعـيدا
عـن القطاع العام). وب ان (اغلب دول
الــعــالم تــعـد الــقــطـاع اخلــاص ركــيـزة
اســاسـيــة في خــلق بـيــئـة اقــتـصــاديـة

الـعمل والشؤون االجتماعـية متمنيا له
ـنـظـمة مـواصـلـة الـتـعـاون الـفـني مـع ا
لـتقد ماهـو افضل للفـئات التي تعنى
بـها الوزارة). وقال بيان تلقته (الزمان)
أمـس أن (االســــــدي أثـــــــنى عـــــــلى دور
ـستـمرة لـلعراق). ـسانـدتها ا ـنظـمة  ا
ـنظـمة على من جـانبه اكـد (مديـر عام ا
ـــــشــــاريع دعـم الــــعــــراق ودعـم هــــذه ا
والـعـمل عـلى تـنـفيـذهـا). ودعـا االسدي
الــصــلــيب االحــمــر الـى انــشــاء مــراكـز
تـأهيل لـالشخـاص ذوي االعاقة مـشابه
لـلمـركز الذي  اجنـازه في اربيل جاء
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تـــــرأس وزيــــــر الـــــعـــــمـل والـــــشـــــؤون
االجــتـــمــاعــيــة الــســـيــد احــمــد جــاسم
االســدي وفــد الــعــراق لــلــمــشـاركــة في
اعـــــمـــــال الــــدورة  346  جملـــــلس ادارة
ــنـعـقـدة في مــنـظـمـة الـعــمل الـدولـيـة ا
جـنـيف / سويـسـرا للـمدة من  8 لـغـاية
12 تــشــرين الــثــاني. والــتــقـى األسـدي
(عــلـى هــامش اعــمــال الــدورة الــســيــد
جـلـبـيـرت هـونـكـبـو مـديـر عـام مـنـظـمـة
الــعـمل الـدولـيــة وقـدم تـهـانـيـه لـلـسـيـد
نـاسبـة تسـنـمه منـصب وزير الـوزيـر 
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الـعـام  والـسـعي الى ادامـة الـتـواصل
معهم وتطويره (مضيفا)

هرجـانها هذا في طـريق الشعب تـريد 
دورتـه الـــســـابـــعـــة ان يـــكـــون ايـــضــا
مـناسـبـة ووسيـلة لـتعـزيز صالتـها مع
زمـيالتهـا من اجلرائـد ووسائل االعالم

احمللية االخرى).
وتـوجه بالشكر جلميع من لبوا دعوته
ــهــرجـان لــلــمـشــاركــة في نــشــاطـات ا
اخملـــتـــلــــفـــة . آمـــلـــ ان يـــعـــتـــبـــروه

مهرجانهم كذلك.
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بــعـــد االفــتــتــاح زار اجلــمـــيع خــيــمــة
ــهـنــيـة (الــزمـان) وكــانــوا يـشــيـدون 
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واد نشـرت وزارة الـتجـارة قـائمـة بـا
ــمــنـــوع اســتــيــرادهـــا مــحــذرة من ا
الـتــعـامل بــهـا في األســواق احملـلــيـة.
وقـال بــيـان تـلــقـته (الــزمـان) امس ان
ــالــيــة والــتــجــاريـة (دائــرة الــرقـبــة ا
واد التابعـة للوزارة نـشرت قائـمة با
مـنوع استـيرادهـا ضمن الـضوابط ا
التي تـصدر اجـازاتهـا الشـركة الـعامة
لــلـمــعــارض الــعــراقــيــة) واضـاف ان
(الـــــفــــرق الـــــرقــــابـــــيـــــة في بـــــغــــداد
واحملــافــظـــات ســتــتـــخــذ اإلجــراءات
ــــواد ــــنـع تــــداول هـــــذه ا الالزمـــــة 
بالتـعاون مع األجـهزة األمنـية ودائرة
نظـمة فـي التجـارة) ولفت ـة ا اجلر
واد تابعة ا الى ان (الفرق الرقابية 
ـمــنـوع اســتـيــرادهــا والـتــدقـيق في ا
ــــنـــــتج احملـــــال واألســــواق لـــــدعـم ا

الوطـني). واطلق وزيـر التـجارة اثـير
راقـبـة الـسوق داود الغـريـري خـطـة 
ــــمــــنـــوعــــة من ـــواد ا احملـــلــــيــــة وا
اإلستيراد  واشار الى منع إحتكارها
مـن اجل الـــــــضـــــــغـط عـــــــلـى كـــــــاهل
. وذكـر الــبـيـان ان (اخلـطـة ـواطـنـ ا
ستـشـمل بغـداد واحملـافظـات لـغرض

متابعة السوق احمللي).
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مـبـيـنـاً انـهـا (تـتـضـمن إعـداد تـقـاريـر
إلتخـاذ اجـراءات عاجـلـة فيـمـا يخص
بــضــائع واســعــار الــســوق احملــلي)
الفـــتــــاً الى ان (دائــــرة الـــرقــــابـــة في
الـــــوزارة حتــــتـــــاج إلـى تــــغـــــيـــــيــــر
شترك باألساليب وتـفعيل التـعاون ا
مع اصحـاب الـعالقـة لـوضع احلـلول
الـتي تـعـالج تـضـخم األسـعـار) وبـ
سؤولية ان (الفريق الرقابي يتحمل ا ثل البنك الدولي UI¡∫ وزير التجارة يلتقي 

الــصـور قـبل أن يـشــرعـوا بـجـولـةٍ في
رأة الـتي تعمل كـاتبة بـغداد. وتـقول ا
وصـحافيـة وتدير الـفريق الذي تأسّس
قـبل عامـ "اختـرنا حديـقة األمـة ألننا
نـريـد أن نـحـوّلـهـا من مـكـان سـقط فـيه
شــهـداء إلى مـكـان فــرح. سـقـطت دمـاء
هـنا في هذه الساحة نـريد أن نحوّلها
إلـى ثـورة فـرح وثـورة تــقـدّم لـلـعـراق".
فـي مـــحــــيط الــــســـاحــــة طــــرق تـــعج
بـالسيارات والشاحنات حتى منتصف
الـليل وكـاميرات وقـوات أمنـية تراقب
ــكــان. ورغم تالشي الــتــظــاهـرات ال ا
تــزال الــســاحـة تــشــهـد مـن وقت آلخـر
احـتـجـاجـات متـفـرقـة أحـيانـاً لـشـباب
خـريـجـ يطـالـبون بـفـرص عمل وفي
ــنـاصــري رجل الـدين أحــيـان أخــرى 
ـعـتكـف عن السـيـاسة حـالـيا مـقـتدى ا
ـطـعم الـتـركي الـصـدر. ويـذكّـر مـبـنى ا
ـرحلـة االحـتـجـاجات. قـرب الـسـاحـة 
قرّ الـرئيسي لـلمحـتج فـهناك كـان ا
قـبل ثالث سنـوات.مذّاك لم يـتم ترميم
ــــــبـــــنـى وتـــــراقـب قـــــوات األمن أي ا
شــخص يــدخل إلــيه. أمــا جـدرانه فال
تـزال مـغـطـاةً برسـوم تـذكّـر بـ"الـثورة".
أنـاستازيا سـائحة روسيـة تزور بغداد
لــلــمــرة األولى وكــانـت حــديــقــة األمـة
مـحطـتهـا األولى بعـد ساعـت فقط من
وصــولــهـا إلى الــعــاصـمــة الــعـراقــيـة.
وتـقـول الـشابـة الـبـالغـة من الـعـمر 32
عــامـاً "هــذه احلـديــقــة جـمــيـلــة فـيــهـا
ــكن لــلــنــاس أن مــســـاحــة وزهــور. 
يـتـنزّهـوا هـنا. طـرازهـا أوروبي بعض
الـشيء".وعقد أم بـغداد عمار موسى
كــاظم اجــتــمــاعــاً ضم جــمــيـع مــديـرو
دوائــر واقـسـام امـانــة بـغـداد  مـؤكـداً
امــهــالــهم مــدة ثالثــة اشـهــر لــتــقــيـيم

ادائهم من خالل خطة عمل جديدة .
وذكــر بـيــان لالمــانـة تــلــقـته (الــزمـان)
امـس ان (كــــــاظم نــــــقـل مـالحــــــظـــــات
وتــوجــيـهــات الــسـيــد رئــيس مــجـلس
ـرحلة الـوزراء للـمجـتمـع عـاداً بان ا
الـــقــادمـــة هي مـــرحــلـــة اجنـــاز وعــلى
اجلــمــيع تــقـد مــنــجـز جــديــد ضـمن

حدود كل دائرة بلدية).
واضـاف ان (كـاظم اكد بـان عمل امـانة
ـهـمة بـغـداد يـعـد واحـداً مـن االدوات ا
لـلحكومة اجلـديدة الذي يعكس صورة

االجنـــاز احلــكـــومي).وتـــابع ان (امــ
بـــغــداد وجـه بــاعـــداد جــدول مـــفــصل
لـــلــمــنـــاطق الــزراعـــيــة الـــتي حتــولت
ــنــاطق ســكــنــيــة وتــقــد اخلــدمــات
الـالزمــة لــهـــا والــتـــعــاون مـع اجلــهــد
ــكـــتب رئــيس الـــهــنـــدسي واخلــدمـي 
مـجلس الوزراء لـتنفـيذ خدمـات نوعية

ناطق). لتلك ا
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واشـار الى ان (كـاظم ام بـغداد وجه
ايــضـــاً بــضــرورة االهــتـــمــام بــقــطــاع
الــنـظـافــة ومـضـاعــفـة اجلـهــد الـبـلـدي
وايالء االهـــتــمــام بـــعــمــال الـــنــظــافــة
ودعــمــهم كـونــهم شــريــحـة مــهــمـة في
الـقطـاع اخلدمي).كـما وجه بـان (تكون
هـناك بـصمة في قـاطع كل دائرة بـلدية
من خـالل تنـفـيـذ خـطـة عـمل ومـشاريع
نـوعية جـديدة ترتـقي بالواقع اخلدمي

دينة بغداد).
وبــــ انه (وجـه كــــذلك بــــاالهــــتــــمـــام

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

قــبـل ثالث ســنــوات فــقط كــان فــاضل
عـبـاس يـتظـاهـر ضـد السـلـطـة مطـالـباً
بــالــتـغــيــيـر في ســاحــة الـتــحــريـر في
ــكـان بــغــداد لــكــنه يــقف الــيــوم في ا
نــفـسه يـبــيع الـقــهـوة لـلــعـائالت الـتي
ــكــان لــلــتــرفـيـه بــعـد بــاتت تــقــصــد ا
. جتـديده واحلـديقة احملـاذية له حـديثاً
عــلى كـتـفـيه يـحــمل فـاضل الـبـالغ من
الـعـمر 21 عـامـاً دِالل الـقـهوة الـعـربـية
رقّطة الـتقليدية والفناج البيضاء ا
بـيده اليـسرى التي ال تـزال حتمل ندب
جــرح أصـيب به خالل قــمع تـظـاهـرات
ـكان نـفـسه تـشـرين األول/2019 فـي ا
الـذي يـتـجوّل فـيه اآلن. ويـقول لـوكـالة
فــــرانـس بــــرس "لــــدي الــــكــــثــــيــــر من
الـذكـريـات هـنـا... هنـا ظـلم الـكـثـير من
الــنــاس وقـمــعت الــتـظــاهــرات وقـتل
كـثـير من شـباب وشـابات وأطـباء. كـنا
نـطالـب احلكـومة بـحقـوقنـا". قتل أكـثر
من 600 شـخص وأصيب آالف آخرون
بـــجـــروح خالل االحــتـــجـــاجــات غـــيــر
تظاهرون ـسبوقة التي ندّد خاللها ا ا
بــالــفــســاد والــتـدخـل اإليـرانـي وسـوء

اإلدارة. 
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ويــضــيف فــاضل الــذي كــان في اخلط
األول فـي الـتـظـاهـرات "الـسـاحـة كـانت
ـتظاهـرين". لكن اخليم ـتلئـة بخيم ا
انـدثـرت اآلن أما الـساحـة الواقـعة في
الـضـفـة الشـرقـية لـنـهـر دجلـة وأقـيمت
فـي الــعــام 1937 فـــرُمّــمت من جــديــد.
ويـشـير عـلي ريـاض وهو نـاشط يـبلغ
مـن الـــــعـــــمــــر 29 عـــــامـــــاً شـــــارك في
الـتـظـاهرات أيـضـا قـبل ثالث سـنوات
بــيـده إلـى دجـلــة قـائال "كلّ جــسـر من
: اجلــــســــور احملــــيــــطــــة شــــهــــد دمــــاً
اجلـــمـــهـــوريــة والـــشـــهـــداء والــســـنك
والـسـاحـات سـاحـة التـحـريـر وسـاحة
الـــــطـــــيــــران والـــــوثـــــبـــــة واخلالني".
وتـراجـعت الـتـظـاهرات تـدريـجـيـاً مـنذ
مــطــلـع الــعـام 2020 مـع فــرض قــيـود
مــرتــبـطــة بــجـائــحــة كـورونــا. وقـرّرت
ــوقع. الـــســلــطـــات مــؤخــراً جتـــديــد ا
مـــنـــتـــصف تـــشـــرين األول/أكـــتـــوبــر
افـــتـــتــحت الـــســـاحــة مـن جــديـــد إثــر
تــرمــيــمــهــا بــإشــراف رئــيس الــوزراء

الــسـابق مــصـطـفى الــكـاظــمي وأمـانـة
بـغداد وبـتبرّع من جـهات عـديدة مثل
ــصـرف ــركــزي الــعــراقي وا الــبــنك ا
الـعراقي التجـاري والعتبة احلـسينية
الـتي تـبرّعت بـاألشـجار والـزهور كـما
يــشــرح مــعــاون مــديــر عــام الـعـالقـات
ـنـعم واإلعـالم في أمـانـة بـغــداد عـبـد ا
كان العيساوي. ولعلّ أبرز معلم في ا
نـصب احلريـة للـنحـات العـراقي جواد
سـلـيم الـذي شـيّـد في أعـقـاب ثورة 14
تــمـوز/1958 الــتي أطـاحـت بـالــنـظـام
ّ تـرمـيــمه كـذلك. يـحـمل ــلـكي وقـد  ا
الـنصب الذي يـبلغ طوله 50 مـتراً 25
تـمـثـاالً نحـاسـيـاً تـمثّل مـحـطـات بارزة
في تـاريخ العـراق. خلف التـمثال الذي
أقــيم في الـعـام 1961 تــظـهـر "حـديـقـة
ــتــلـئــة بـأشــجـار األمــة" الـتـي بـاتت 
الـنخيل والـزهور ونافـورة ماء تضيء
لـيالً جتمّـعت حولهـا العائالت اللـتقاط
ـنعم العـيساوي الـصور. ويقـول عبد ا
"أمــانـة بــغـداد تــعـدّ إلقــامـة فــعـالــيـات
شـبابـية في احلـديقـة" كمـعارض فـنية
وحــــفـالت مــــوســــيــــقــــيــــة وبـــازارات
بـالـتنـسيق مع وزارة الـثـقافـة. في هذا
ـكـان الـذي تـعـرّض كـذلك إلـى أضرار ا
كــبـيـرة خالل فــتـرة احلـرب الـطــائـفـيـة
ـار الـبـالـغـة (2008-2006) جــاءت أم 
مـن العمر  36عـاماً مع عائـلتهـا عصر
يـوم جمعـة وهو يوم عـطلة رسمي في
الـعـراق لـلتـنـزّه في احلديـقـة بـحلّـتـها
ــرأة الـتـي تـعــمل اجلــديــدة. وتــقــول ا
مـوظفة في وزارة الـكهرباء "أحـببنا أن
نــأتي إلى هــنــا في يــوم اســتـراحــتــنـا
لـلتجـوّل في حديقـة األمة بعـدما علـمنا
أنها جتددت". وتضيف "في السابق لم
ـكان نـكن نـأتي إلى هنـا. يـعتـبـر هذا ا
أثــراً مـهـمــاً واآلن بـات أجــمل". وتـعـدّ
ــــســــاحـــات احلــــديــــقـــة واحــــدةً من ا
ـديـنة اخلـضـراء الـقـلـيـلـة في بـغـداد ا
الـتي يـخـنقـهـا اإلسمـنت واالزدحـامات
ــروريـة. ولــســكـانــهـا الــبــالغ عـددهم ا
ثـمـانـيـة مالي حـديـقـة واحـدة أخرى
كـبـيـرة هي حـديقـة الـزوراء الـتي يجب
دفـع رسم لـلـدخول إلـيـهـا. حتت نـصب
احلــريــة وقـفـت سـعــاد اجلــوهـري مع
فـريقـها لـلدراجـات الهـوائيـة من شبان
وشـابات بـقمـصانهم الـزرقاء اللـتقاط

ـسـطـحات بـالـقـطـاع الزراعي وزيـادة ا
اخلــضــراء الى جــانب تــشـكــيل جلــنـة
تـتـولى اعـداد دراسـة عن حـاجـة امـانة
بـغـداد لقـوانـ وضوابط عـمل جـديدة
تــتالئـم ومــتـطــلــبــات الــوضع الــراهن
ـدينة بغـداد وتعالج جمـيع التحديات
ــا يـسـهم الــتي تـواجه عــمل االمـانـة 
واحلـــفــاظ عــلـى مــشــهـــد الــعـــاصــمــة
احلـــضــــري).واوضح ان (االجـــتـــمـــاع
وسم تـناول منـاقشة خـطة االستـعداد 
االمـطـار واوعز امـ بغـداد بـاالهتـمام
بـصيـانة شـبكـة التـصريف فـي االنفاق
الــتـابــعـة المـانــة بـغـداد).واعــلن كـاظم
اجنــاز اكـسـاء 3 مالي م2 فـي احـيـاء
الـعـاصمـة  مؤكـداً بـان حمـلة االكـساء
الـكـبرى الـتي شرعت بـها امـانة بـغداد
شـمـلت اكـثـر من 55مـحـلـة و40 شـارع
رئـيسي .جاء ذلـك خالل جولة مـيدانية
لـه لالطالع على اعمال اكـساء وتطوير
شــارع صــفي الــدين احلــلي لــلــمــقـطع

ـمـتد من مـجـسر قـنـاة اجليـش لغـاية ا
ســاحـة 83 ضــمن مـنــطـقــة الـطــالـبــيـة
.ونـقل بـيـان ثان إن لالمـانـة عن األم
قــوله ان (امـانـة بـغـداد بــعـد شـروعـهـا
بـحمـلة االكسـاء الكبـرى شملت الـعديد
مـن منـاطق بـغداد شـمـلت اكـثر من 55
مــحــلــة واكــثـر من 40 شــارع رئــيس)
ـــشــاريع مـــؤكــداً ان (مالكـــات دائــرة ا
اجنـزت اكـساء 3 مالي م2 مـن بـغداد
اضــافـة الى تــطـويــر مـتــكـامل لــبـعض
الــقــطــاعــات في مــنــاطق مــتــفـرقــة من
الـعـاصمـة بـغداد).وتـابع (الـيوم امـانة
بـغـداد تسـتـكمل اجـراءات اعـمالـها في
شــارع صـفي الــدين احلـلي بــعـد ازالـة
الـــتــجـــاوزات وانـــشــاء شـــارع خــدمي
واالكــــســــاء بـــطــــبــــقــــة تـــعــــديــــلــــيـــة
اولــيـــة).واوضح ان (حــمــلــة االكــســاء
مـــســتـــمــرة وتـــشـــمل جــمـــيع احملالت
كـتمـلة اخلـدمات واالحـياء الـسكـنيـة ا

التحتية في العاصمة بغداد).

WŠUÝ∫ جانب من ساحة التحرير وحديقة الزمة ببغداد
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ـــــشـــــبـــــوهـــــة في رصــــــد احلـــــاالت ا
ومـتـابــعـتــهـا وإعـداد قــاعـدة بــيـانـات
تـــتــــضــــمن األســــعــــار واخملـــالــــفـــات
والــــنـــتــــائـج) واضــــاف ان (الـــوزارة
شددت على تـنشيط الـقطاع اخلاص)
موضحاً ان (ذلك سـيكون عبـر متابعة
األســواق احملــلــيــة و مــنع اإلحــتــكــار
ورفع السـعـر وكـذلك تـنشـيط الـقـطاع
اخلاص عبر منحه دوراً  مهماً وفاعالً
في التجارة واإلستثـمار) واكد اهمية
(الـتــصـدي لــلـمــخـالــفـات ومــحـاســبـة
سارات اخملالف من اجل تصحيح ا
ــصــلــحــة والــظــواهــر الــتـي تــضــر 
واطن ومـعيـشته ). في غـضون ذلك ا
بحث وزيـر الزراعـة عبـاس العـلياوي
مع وفد الـبـنك الدولي األسـبـاب التي
ــكـون حتـول دون تــنــفــيـذ مــشــاريع ا
ُـتـفق عـلـيـهـا ضـمن مـبـالغ الـزراعي ا

قــرض الـــبــنك الـــدولي الــبـــالــغــة 32
ــنــاطق مــلــيـــون دوالر اخلــاصــة بـــا
ـتـضــررة من الـعـمــلـيـات اإلرهــابـيـة ا
لــلـــفـــتـــرة من عــام 2014 حــتـى عــام
2016. وقـال بــيــان تــلــقــته (الــزمـان)
امس ان (اإلجــتـــمــاع ركــز عـــلى عــدم
ــقــررة ــبــالغ ا الــقــدرة عــلى صــرف ا
لـلــمـشــاريع الـزراعــيـة لــتـأخــر إقـرار
ـوازنــة الـعــامــة لـلــدولــة فـضالً عن ا
تـأثـيــرات جـائـحــة كـورونـا حــيـنـهـا)
واشـار الـعـلـيــاوي الى (بـذل اجلـهـود
مـكنـة إلسـتحـصال اسـتـثنـاء خاص ا
بصرف مـبالغ القـرض من شرط إقرار
شاريع وازنة للتسريـع من تنفيذ ا ا
ــعـــاجلــة الـــضــرر الــذي الــزراعـــيــة 
ـزارعـ في الـعـديد من تعـرض لـهـا ا
ـــــنـــــاطق وتـــــنـــــمـــــيـــــة مـــــواردهم ا

ادية).  وامكانياتهم ا
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-1-
جاء في ترجمة ابن االنباري  –اللغوي النحوي الشهير  –انه كان يحفظ :

مائة وعشرين تفسيراً للقرآن الكر بأسانيدها 
وثالثمائة ألف بيت شاهداً في القرآن اجمليد  

لي من حفظه ال من الكتاب . وكان 
-2-

قيل له :
قد أكثر الناس في محفوظاتك فكم حتفظ ?

قال :
احفظ ثالثة عشر صندوقاً 

-3-
وال شك انّ الرجل كـان موهوباً ومتميزاً بقـابليته على حفظ هذا الكم الهائل من

النصوص  وهو ما سجلّه له التاريخ ولم يبخسه حقه .
ولكن السؤال االن :

أين نحن من أمثال اولئك الرجال ?
ن ال يحـفظ رقم هاتفه الشـخصي فضالً عن النصـوص الدينية انك قد تـلتقي 

او العلمية او االدبية .
-4-

وهنـاك شيء ملحوظ أيـضا وهو أنّ هنـاك مَنْ يحفظ السـلبيات فـقط يختزن في
جرد ذهنه مـا يرى من زالتك واخـطائك  ليـبدأ بنـشرهـا واذاعتهـا ب النـاس 
فـتـور الـعالقـة بــيـنـكـمـا وال يـتـوقف عن االسـتـرسـال في سـردهـا قـاصـداً بـذلك

االنتقاص منك واالستهانة بشخصك .
سكون باللؤم واخلبث والدناءة . وهذا شأن ا

أعاذنا الله واياكم من شرورهم .
-5-

لك الـيـوم كثـيـراً من احلُفّـاظ للـروائع من االخـبار نـحن ال 
واالشـعـار والنـصـوص ولكـنـنا  –ولالسف الـشـديد –
ـلك الـكـثـيـرين من أصـحـاب اجلـرأة عـلى الـله وعـلى
ـن ال يتـورعـون عن فـاحش األفعـال واأللـفاظ الـناس 

ويحفظون منها األبشع واألقذع .
صيبة . وهنا تكمن ا
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بيروت

 …b¹bł WKŠd  »U²Ž√ vKŽ
جاء اخـتيار السيـد السوداني لرئـاسة مجلس الـوزراء بعد مخـاض طويل استمر
الكـثـر من عـام وشـهـد أقـوى االزمـات الـسـيـاسـيـة الـتي مـرت بـالـبالد مـنـذ قـرابة
ا وصف باالنسداد السياسي الذي كاد ان يعصف بالعملية السياسية عقديـن 
 لـوال حــكـمـة الـعـقالء.فـهل تـسـتـطـيـع هـذه احلـكـومـة الـنـهـوض بـاإلعـيـاء احملـلـيـة
ؤقتة الذي واإلقليـمية والدولية? بـعد تركة ثقيـلة من تصريف االعمال واحلـكومة ا

استمر قرابة الثالث سنوات.
من الصـعب تقييم اداء اي حـكومة لم يسـتمر عمـلها الكثر مـن شهر واحد  لكن
وضـوعـية احملـيطـة بـها وفـرص جناحـهـا او عبـورها ـمـكن تقـييـم الظـروف ا من ا
ـطروحة... ومن نـظرة بسيـطة جند ان االوضـاع التي سبـقت تشكيل للـتحديات ا

احلكومة احلالية كانت تمتاز بالتالي:
1. خالف سيـاسي حاد ب اقطاب السيـاسة العراقية وصنـاعها: التيار واإلطار

قراطي  على منصبي رئيس اجلمهورية ورئاسة الوزراء. واالحتاد والد
ان معطل لم يجتمع طيلة عام كامل سوى عدة مرات. 2. بر

3. شارع مـلتـهب ومنـتفض عـلى كل االوضاع  من تـشريـن ومـدنيـ وجمـهور
. الصدري والعاطل

وازنة يـا وتوقف ا 4. اوضاع اقـتصادية خـانقة بسـبب ارتفاع اسعـار الغذاء عا
السنوية لعام 2022والتي لم تقر حلد االن ونحن على اعتاب نهاية العام.

ؤسسات الدولة دون رادع او عقاب. 5. استفحال الفساد ونخره 
ياه. 6. تفاقم ازمة اجلفاف وتدهور الواقع االنساني والزراعي بسبب شح ا

هذه اوضـاع ما قبل تـشكيل احلـكومة عـلى الصعـيد احمللي الـتي امتازت بـغياب
رحـلة وعظم التـحدي  بينـما كانت االوضاع اإلقـليمية بصـيص األمل وصعوبة ا
والدولـية بـأفضل حـال عن احمللـيـة فقـد رعى العـراق جلـسات احلـوار السـعودي
االيـــراني في بــغــداد  وانــضـم الى تــكــتل اقـــتــصــادي مع مــصــر األردن وجنح
ـفـاوضـات الـربط الـكـهـربـائي اخلـلـيــجي وتـمـتع بـأفـضل الـعالقـات مع جـيـرانه
اضي. ـنظـمات الدولـية لم يـشهدهـا منـذ خمـسينـيات الـقرن ا والدول الكـبرى وا
لكن ومع االسـف كان النجاح اخلـارجي على حساب الـداخل وزاد من انتكاسته
ومـشـاكــله  فـهـل يـكـفـي جنـاح الــعالقـات اخلــارجـيـة دون االلــتـفــات الى الـواقع
الـداخـلي?.ان مـهـمـة الـسـيـد الـسـودانـي تـتـمـثل الـيـوم في ايـجـاد فـرص مـعـاجلـة
وازنة وعلى عجل. واطن اوال; باقـرار ا شـاكل الداخلية بـالتخفـيف عن كاهل ا ا
توفـير فرص احلوار السياسي ب فرقاء األمس ثانيا; سواء أكانوا من احلكومة

او خـارجـهـا. تـهـدئـة الـشـارع ثـالـثـا; بـاإللـتفـات الـى مطـالـبه
واالســتـمـاع الى شـكـاويه. ورابــعـا; الـضـرب عـلى ايـدي
الفـاسديـن بخـطوات ال تـتوقف وال تـستـثني اي مـتورط
مـهمـا كان مـنـصبه. واالهم من كـل ذلك  احلفـاظ على
مـكــتـسـبــات الـنـجــاح اخلـارجي خــامـسـا; الــذي تـكـلل
ـرحـلــة الـسـابـقــة وتـعـزيــزه بـالـنـجــاح في الـتـصـدي بـا

لتحديات الداخل ومشاكله.

في غمـرة مشاكـلنا احلـياتـية والفـوضى التي تعـم بالدنا لم ياخـذ واحد من انقى
واشرف االعـالمي العراقيـ بهجت شاكر حقه

من زمالئه واصدقائه وتالميذه.
اكــتب ذلـك في الــذكــرى 11 لــوفـــاته في يــوم 5 

Æ2011 تشرين الثاني
لـنـعـتـرف بـتـقـصـيـرنـا (بـاسـتـثـنـاء الـزمـيل سـيف
الـدوري) خاصـة نـحن من عـمـلـوا مـعه في وكـالة
االنبـاء الـعراقـية (واع) في مـرحلـة انـتقـالهـا على
يديه الى مرحلة جديدة بعد ان تولى ادارتها عام
دة 5 سنوات كانت االساس في طفرة 1968 و

لم تشهدها  اي مؤسسة اعالمية عراقية.
صـحـيح ان الـدولـة كـانت تـدعم واع لـكن اجلـهـد
ــديــرهــا الـعــام ورئــيس حتــريــرهـا الـشــخــصي 
وادارته لــلــعـمـل وعالقـاتـه الـرائــعــة مع مــوظــفـيه

رحـلة فـنقل واع كن ان يـطور الـعمل هـو الذي حـقق تـلك ا والبـحث عن كل مـا 
من وكالة محلية لتكون وكالة عربية استحقت ان تدخل اجملال الدولي.

ومع احتـرامي لكل من عمل في واع  فـان بهجت شـاكر كان له اكـبر الفضل في
جـعـل واع مـؤسـسـة مــحـتـرمــة في الـعــراق وخـارج الـعـراق
صـداقية ونـقل احلقائق وكان دائـما يؤكـد على الـتزام ا

دون تزييف وان يكون لكل خبر مصدر موثوق به.
عذرا زمـيلنا الـكبير بـهجت شاكر فـاحلديث عنك طويل
طــويل رحـمك الــله وسـتــبـقى ذكـراك فـي قـلـوب كل من

عمل معك.
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قرار أمـني مهم يـخص اللـقاءات مع الـوفود الدبـلومـاسية
ــثل لــوزارة اخلـارجــيـة مع اإلبالغ البــد من حــضـور 
ـــشـــاركـــة في ـــســـبق عـن األهـــداف كـــمــا دعـــوات ا ا
مـنـعا وحـتى الـفـعـالـيـات اجملـتـمـعـيـة ـؤتـمـرات أيـضـا ا
لـتـهـمة الـتـخـابـر مع األجنـبي.في الـدبـلـوماسـيـة مـفردة

تدعى "الشخص الثاني" أين هو اآلن?.
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ضــيــفت حــدائـق شــهــرزاد وشــهــريـار
بـشـارع ابي نـؤاس  بـبـغـداد يوم امس
اجلـمـعـة واليـوم الـذي سـبقه مـهـرجان
سـنوي تنـظمه جريـدة " طريق الشعب"

تـطـلق عـلـيه (مهـرجـان طـريق الـشعب)
وشــاركت فـيه (الــزمـان) و الــعـديـد من
الـــصـــحـف واجملالت ووســـائل االعالم
احملـلية ويأتي مهرجان طريق الشعب
الـسـنـوي الـسـابع في ظـروف غـاية في
الـــتــعــقــيـــد الن الــوضع بـــحــاجــة الى
(الـــتـــغـــيــيـــر الـــشـــامل) وهـــو شـــعــار
ـهرجان لهذا العام بعد ان كان شعار ا
ـــهــــرجـــان الـــســــنـــوي الـــســـادس  ( ا
االصالح والــتـغـيـيــر) وبـهـذا الـتــقـلـيـد
الــثـقـافي انــضـمت طـريـق الـشـعب الى
عــائـلـة الـصــحف الـعـديــدة في فـرنـسـا
اوربـا واألمــريـكـيـتـ الـتي جـعـلت من
هرجـانات تقـليدا تـمارسة كل تـنظـيم ا
ــهـرجـان ســنـة ويــتـضــمن بـرنــامج ا
فـعـالـيـات إعالمـيـة وثـقـافـية شـتى من
نــدوات ولـقـاءات وحــفالت مـوسـيــقـيـة
وغــنــائــيــة والــقــاء قــصــائــد شــعــريــة

وعروض فنية مختلفة.
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فـي لـقـاء مع مـســؤول مـهـرجـان طـريق

الـــشـــعب رئـــيـس الـــتـــحـــريـــر مـــفـــيــد
اجلـزائـري عـنـد زيارته خلـيـمـة جـريدة
(الـــزمــان) اشــاد بـــدور هــا في اجنــاح
ــــهـــرجـــان مـن خالل مـــا تــــبـــديه من ا
حـرص للـمشـاركة وااللـتزام بـاحلضور

ــشــاركــة في ــهــرجـــان وا جــلـــســات ا
الـفـعـالـيات واوضـح إن( هذا الـتـقـلـيد
ي ومــذ عــقـــود كــثــيـــرة وخــاصــة عـــا
الـــصـــحف الـــيـــســاريـــة عـــلى االخص
جــريـدة (لــومــونـيه الــفـرنــسـيــة) وهـو
ــارســة مــنــاســبــة تــقــلــيــد جــمــيل و
ومالئـمـة ومـرغوبـة ونـحن سعـيـنا الى
هـرجان ألنه ال يـوجد اي تـنـظيم هـذا ا

نبر اعالمي) ! مهرجان 
{ وفي ســـؤال لـ (الــزمـــان):هل يـــدعم هــذا
هرجـان من قبل نقابة الصحفي او وزارة ا

الثقافة واحتاد االدباء? اجاب اجلزائري:
ـاضيـة اقمـنا ست - طـيـلة الـسنـوات ا
مـهـرجـانـات سـابـقـة وهـذا السـابع ولم
نـحـصل على اي دعـم من هذه اجلـهات
ونـحن لم نطالـب  اي دعم  نحن نعرف
ــؤســســات  وامــكــانــيــاتــهـا  !  هــذه ا
ـهرجان موجود وقائم ومن يريد ان وا

يدعم الباب مفتوح للجميع!
ــشــاركــة هل { نالحظ تــنــوع الــصــحف ا
تــوجـــد مـــعــايـــيـــر الشــتـــراك الــصـــحف في

هرجان? ا
شاركة مفتوح وكنا -من الـبداية باب ا
نـــتــمـــنى وعــنـــدنــا طـــمــوح ان يـــكــون
ـهرجان بإسم الصحافة العراقية لكن ا
لم جنـد عند البعض احلماس و الرغبة
ـرور الـزمن تقل مـشـاركة حـقـيقـة بل  
ـهـرجـان بـسبـب توقف الـصـحف  في ا
بـــعض الـــصـــحـف عن االصـــدار كـــمــا
ـهـرجـان ثالث سـنـوات بـسبب تـوقف ا

وباء كورونا
كان وقد  اختيار اذ يتم اخـتيار هذا ا  }
تبني مكانا في احدى السنوات القشلة في ا
لـلـمـهـرجـان  هل كـانت الـقـشـلـة مـكـانـا غـير

مناسبا?
-الــقـشـلـة لم تـكن جتــربـة سـيـئـة ولـكن
تـنبي وال تـصلح لـلـقشـلة ارتـباط مـع ا
مــثل هــذا االمـكــنــة لـتــنـظــيم مــثل هـذا
ــهــرجـان  اثــنى عـلـى مـزايــا ومـوقع ا
ـهـرجان ـكـان الذي يـنـظم فيـهـا هذا ا ا
فـي شـــارع ابـــو نـــواس قـــرب تـــمـــثــال
شــهـــريــار وشــهــزاد ورمـــزيــة اهــمــيــة
قـصص شـهزاد في تـغيـيـر شهـريار من

القتل الى احلب!
ـهـرجان وعـن مشـاركـة  (الـزمـان) فـي ا
قـال مـفـيـد اجلـزائـري: (الـزمـان جـريـدة
رائـــدة  نــــحن نـــقـــدر مــــوقف الـــزمـــان
ــتــواصــلـة األيــجــابي ومــشــاركــتـهــا ا
هـرجـان ونـتـمنى ومـكـانـهـا ثابـت في ا
ـهـرجان ان تـسـتـمـر في مـشـاركتـهـا بـا
ونــتــعــاون سـويــا في دعم الــصــحــافـة
الـورقـية  –وبـعض اجلـلـسـات تـتـناول
مــشـاكل الـصــحـافـة الـورقــيـة . ونـدعـو
ــشــاركــة في هــذه الــصــحـــفــيــ الى ا

الندوات).
ووسط حـــضــور جــمــهـــور كــبــيــر قــام
رئـيـس مـهـرجـان طـريق الـشـعب بـقص
هـرجان قائال: الـشريط لبـدء فعالـيات ا
بـشـرونـا بـوجـود االمـطـار والـيـوم كـان
مــشـمـســا نـحن نـحــتـشـد بــالـقـرب من
شـهـرزاد وشـهـريـار  وتـمـنى لـلـجـمـيع
تـعة بفعـاليات هذا مـشاركة مـوفقة و
ــهـرجـان الـذي يــسـتـمـر يــومـ فـهـو ا
كـرنـفـال ثـقـافي .وتـنـحـصـر الـغـايـة من
هرجان في تأم صلة مباشرة اقامة ا
لــلـصــحف مع قــرائـهــا وأوسـاط الـرأي

اجلــريــدة وقــوتــهـا في
ـــشــــهـــد الـــصـــحـــفي ا
الـعراقي وحياديتها في
ـــــواضــــــيع تــــــنــــــاول ا
الـسياسـية وتنـوع كتاب
االعــــمـــــدة في طــــرح كل
افــكـار الــطـيف الــعـراقي
ورصـــانـــة الـــصـــفـــحــات

االدبية.
واوضـح ( حـمــيـد مــجـيـد
مـوسـى) سـكـرتـيـر احلزب
الــشــيــوعي الــسـابـق عـلى
دور جـريـدة الزمـان واشاد
تميزون وقدمت بكتابها ا

خـيـمة (الـزمان)
الــهــدايـــا والــكــتب لــلــزوار وتــقــدمــوا
بــالــشــكـــر الى رئــيس الــتــحــريــر وكل
الــعـامـلـ في اجلـريـدة  مــتـمـنـ لـهـا

توصل. االستمرار والتألق ا
وكــــانـت ل (الــــزمــــات)مـــــشــــاركــــة في
اجلــلـــســات الــثالثــة لــلــيــوم االول من

هرجان وكانت بعناوين  ا
الــنـدوة األولـى ( الـصــحـافــة الـورقــيـة
والـصحافة االلـكترونيـة.. ب احلاضر
ـسـتـقـبل)- الـنـدوة الـثـانـية ( احلق وا
الـــدســـتـــوري لــلـــتـــعـــبـــيــر عـن الــرأي
مارسته)-الندوة واالمكانيات الفعلية 
الـثالـثة ( انـتفـاضة تـشرين فـي ذكراها
الـثـالثـة) وكـان حفل االفـتـتاح الـرسمي
لـلـمهـرجـان الـذي   برعـايـة سكـرتـير
احلـزب الشـيوعي الـعراقي رائـد فهمي
شـهــد تـقـد مـشـهـد تــمـثـيـلي بـنـصب
خـيـمة لـلوحـة تـشكـيلـيـة تعـرض صور
ـتظاهـرين وشهداء انـتفاضـة تشرين ا
و حـرق هذه اخلـيمة احـتجـاجا على
تظاهرين. ارس ضد ا العنف الذي 
وفي الساعة اخلامسة عصرا بدء حفل
االفـتتـاح الرسـمي للـمهـرجان وتـضمن
كـلمات اللجنـة التحضيريـة للمهرجان
قـصائد للشعراء (فارس حرام وسامي
ـــنــعم ووصالت مـــوســيـــقــيــة عـــبــد ا
وغـنائية لفرقة ازادي صنجات وفرقة

الفنون البصرية).
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شيدات ادناه في محافظة تعلن الشركة العامة الدارة النقل اخلاص عن اجراء مزايدة علنية لتأجير ا
(ديالى) في اليـوم (اخلامس عشر) تبـدأ من اليوم التـالي لنشر االعالن وفق قانـون بيع وايجار اموال
كن احلـصول عليها من قـسم الشركة اعاله لقاء ـعدل والشروط التي  الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ ا
مبلغ (٥٠٠٠) دينار غير قـابل للرد. فعلى الراغب احلضور في الساعة احلادية عشر في قسم الشركة
ـزايد كـتاب يـؤيد بـراءة ذمته من الـضريـبة مـعنـون الى (الشـركة في محـافظـة (ديالـى) على ان يـقدم ا
وحدة) دنية وشهـادة اجلنسية او (البطاقة الوطنية ا العامة الدارة النقل اخلاص) وهوية االحوال ا
وبطـاقة السكن (الـنسخ االصليـة) ويدفع التأمـينات القـانونية الـبالغة ٢٠ % مضـروبا في عدد سن
زايدة اجـور خدمة بـنسبة ٢ % وكذلك يتـحمل الناكل العـقد بصك مصـدق ويتحـمل من ترسو عـليه ا
زايدة في زايـدة عطلـة رسميـة جتري ا فرق الـبدل في عـدد سن العـقد وفي حالـة مصادفـة موعد ا

اليوم التالي

مدة االيجار سنتان .....  يدفع بدل االيجار قسط واحد لكل سنة
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اسم العقار
محل رقم (٢) في مرآب بعقوبة القد

التأمينات
١٫٤٢٢٫٧٥٠ مليون دينار

ـالحــظــات ا ت
١

وحد قدادية ا ٢٤١٫٥٠٠ الف دينارمحل رقم (٢٣) في مرآب ا ٢
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ـرقم (١٥٣٠١) في ٢٠٢٢/١٠/١٩ بـنـاءاً عـلى مـا جـاء بـكـتـاب مـديـريـة بـلـديـة مـيـسـان شـعـبـة االمالك / ا
والـوارد اليـنا بـتاريخ ٢٠٢٢/١١/٣ تـعلن جلـنة الـبيع وااليـجـار الثـانيـة في مديـرية بـلديـات ميـسان عن
ـدرجة تفاصيله في ادنـاه  والعائد الى مديرية تأجير (كـشك رقم ١٨٠ قرب محكمة بـداءة اجملر الكبير) ا
عدل رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ ا زاد العلني استناداً لقانون بيع وايجار اموال الدولة ا بلدية اجملر الكبير با
زايـدة العلنية مراجعة مديرية بلدية اجملر الكبير او سكرتير اللجنة خالل فعلى من يرغب باالشتراك با
ستـمسكات الشـخصية مع مدة ٣٠ يـوم تبدأ من اليـوم التالي من تـاريخ نشر االعالن مسـتصحبـاً معه ا
قـدرة لـبـدل االيـجار لـكـامل مـدته وسـتـجرى التـأمـيـنـات القـانـونـيـة التـي ال تقل عن ٢٠ % من الـقـيـمـة ا
ـزايـدة في الـيـوم الـتـالي من مـدة االعالن الـسـاعـة الـعـاشـرة والـنـصف صـبـاحا خـالل الـدوام الرسـمي ا
زاد الـعلني عـطلة رسـمية ويـكون مكـان اجراءها في مـقر مـديرية بـلدية اجملـر الكبـير واذا صـادف يوم ا
زايـدة اجـور الـنـشر فـيـؤجل الى الـيـوم الـذي يلـيه من ايـام الـعـمل الـرسـمي ويتـحـمل من تـرسـو عـلـيه ا

واالعالن واجور اللجان البالغة ٢ % واية اجور قانونية اخرى.
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نوع ت
لك  ا

رقم الكشك
وموقعه

ساحة ا
م٢

الحظات ا بدل التقدير السنوي
احلالي

١٨٠ قرب محكمةكشك١
 بداءة اجملر الكبير

واد٦ م٢ مشيد 
قابلة لالزالة

٣٠٠٠٠٠ فقط
ثالثمائة الف
دينار ال غيرها

دة ا

سنتان
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رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
بـينـة في ادناه والـعـائدة الى مـديريـة بلـدية تعـلن جلـنة الـبيع وااليـجار في مـديـرية بـلديـة العـمارة عن اجـراء مـزايدة عـلنـية لـتأجـيـر األمالك ا
زايـدة مراجـعة سـكرتـير الـلجـنة في مـقر بـلديـة العـمارة خالل فـترة (٣٠) ثالثـون يومـا تبدأ مـن اليوم الـعمـارة فعـلى الراغـب بـاالشتـراك في ا
التـالي لنـشر االعالن مـستـصـحبـا معه الـتأمـينـات القـانونـية الـبالـغة ان ال تـقل عن (١٠٠ %) لـكامل مـدة التـأجيـر وينـادى للـمزايـدة في السـاعة
زايدة دة اعاله من تـاريخ النـشر وعـلى قاعـة مديـرية بلـدية الـعمـارة واذا صادف يـوم ا الـعاشرة والـنصف صـباحـا في اليـوم التـالي النتهـاء ا
ترتبة على ذلك من نسبة (٢%) مع صاريف ا زايدة اجور النشر وكافة ا عطلة رسمية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحـمل من ترسو عليه ا
صـادقة الكمال دنية وبـطاقة السـكن ويكون علـيه مراجعة مـديرية بلـدية العمـارة خالل فترة (١٠) عشـرة ايام من تاريخ ا جـلب هوية االحـوال ا

زايدة. اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية وال يجوز قطع الوصل في يوم ا
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طالبة بالتعويض او اللجوء الى احملاكم اخملتصة. لك الى البلدية عند احلاجة اليه وخالل فترة التأجير او عند انتهاء العقد دون ا  ≠ يسلم ا
زايدة وحسب كتاب - على الـراغب باالشتراك جـلب براءة ذمة من الهيئـة العامة للـضرائب / فرع ميسان وبـخالفه ال يسمح له باالشتـراك في ا

رقم . م . ت ٣٢٧/٥ ق ٥ هيئة النزاهة / حتقيقات ميسان ا

لك ورقمهت وقعنوع ا ساحةا ا

ت

القيمة التقديرية احلالية
سنة واحدة٨٫٢٥ م٢حانوت رقم ١٤

٨٫٢٥ م٢حانوت رقم ٢٥

٨٫٢٥ م٢حانوت رقم ٣٦

٨٫٢٥ م٢حانوت رقم ٤٧

٨٫٢٥ م٢حانوت رقم ٥٨

٨٫٢٥ م٢حانوت رقم ٦٩

سوق حي احلسن العسكري
٢٣٣٤/١١٨ نهر دجلة

١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

سوق حي احلسن العسكري
٢٣٣٤/١١٨ نهر دجلة

سوق حي احلسن العسكري
٢٣٣٤/١١٨ نهر دجلة

سوق حي احلسن العسكري
٢٣٣٤/١١٨ نهر دجلة

سوق حي احلسن العسكري
٢٣٣٤/١١٨ نهر دجلة

سوق حي احلسن العسكري
٢٣٣٤/١١٨ نهر دجلة

‚«dF « W¹—uNLł

ÊU O  WE U×  Ê«u¹œ

…—ULF « W¹bKÐ W¹d¹b

WO½U¦ « —U−¹ô«Ë lO³ « WM'

∂∂± ∫œbF «

≤∞≤≤Ø±±Ø±∞ ∫a¹—U² «

…b¹«e  ◊Ëdý ØÂ

سنة واحدة

سنة واحدة

سنة واحدة

سنة واحدة

سنة واحدة

رقم (١٩٤٩٦) في ٢٠٢٢/١١/٧ . رقم (٥١٩) في ٢٠٢٢/٩/٢٠ وبناءا على ما جاء بكتاب مديرية بلدية اجملر الكبير ا احلاقا باعالننا ا
زايدة. ن ترسو عليه ا ندرج ادناه الشروط الواجب مراعاتها 
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شيدات الى البلدية بدون بدل ودون اللجوء الى احملاكم. ساطحة (١٥) سنة غير قابلة للتجديد وتؤول كافة ا ١- مدة عقد ا
قدرة لبدل االيجار الكامل مدته. زايدة ال تقل عن (٢٠ %) من القيمة ا ٢- التأمينات القانونية لالشتراك با

صادقة على قرار االحالة القطعية من قبل السيد احملافظ. ساطحة سنويا واعتبارا من تاريخ ا ٣- يتم استيفاء بدل ايجار ا
ساطحة شيدات خالل مدة (سنتان) حتتسب من ضمن فـترة عقد االيجار على ان يقدم مبلغ ضمـان للتشييد يعادل بدل ا ستأجر بالتشييد بـاقامة ا ٤- يـلتزم ا
ساطحة الغيا ويؤول ما هو قائم من مشيدات الى البلدية بدون مقابل. دة اعاله يصادر مبلغ الضمان ويعتبر عقد ا دة وفي حالة عدم التشييد ضمن ا لتلك ا
ستأجـر اضافة حتسينـات على البناية وفي حال ـعدة من قبل البلديـة وبامكان ا ستأجر بالـتشييد للـسوق التجاري حسب اخملـططات والتصاميم ا ٥- يـلزم ا

رغبته باحداث تعديل للتصاميم عليه تقد طلب للبلدية بذلك على ان ال يكون التعديل جوهريا في التصميم وال يؤثر على مبلغ الكشف التخميني .
٦- اي اخالل باي فقرة من الفقرات اعاله يتم فسخ العقد وتطبيق كافة االجراءات القانونية

٧- اي تعليمات ترد من الوزارة او اجلهات ذات العالقة تعد شرطا من شروط العقد.
زايدة العلنية. واقع قبل الدخول با ستأجر ان يطلع على ا ٨- على ا

٩- يكون البناء حتت اشراف جلنة من البلدية.
١٠- جلب براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب في ميسان.
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عدل . تعلن جلنة البيع وااليجار االولى في ميسان عن اجراء مزايدة علنية استنادا الى قانون بيع وااليجار اموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ ا
ـزايدة ـبيـنـة تفـاصـيلـها فـي اجلدول ادنـاه وخالل (٣٠) يـوم تبـدأ من الـيوم الـتـالي لنـشـر االعالن فعـلى الـراغبـ بـاالشتـراك في ا ـواد ا لبـيع ا
قدرة وبوصل قبض مراجعـة قسم امالك احملافظة لالطالع عـلى التفاصيل. مـستصحبـ معهم التأميـنات القانونـية البالغة ٢٠ % من القيمـة ا
زايـدة الساعـة العاشرة صـباحا في مكـتب النائب االول حملـافظ ميسان واذا ستمـسكات الـرسمية وسـتجري ا من قسم حسابـات احملافظـة مع ا
صاريف االخرى علما ان زايدة اجور النشـر وا زايـدة في اليوم الذي يليه ويـتحمل من ترسو علـيه ا ـزايدة عطلة رسمـية فتكون ا صادف يوم ا

مدة االيجار سنة واحدة.
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The republic of Iraq
Office of Missan province

Department of // legal
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مدة التأجير

ادة  ادة حسب تقدير اللجنةالعدداسم ا ثمن ا
٤١٠٠٫٠٠٠ثالجة١
١٤٧٠٫٠٠٠براد صغير٢
١٧١٧٠٫٠٠٠استنساخ٣
١٥٠٫٠٠٠براد كبير٤
٢٥٠٫٠٠٠براد حجم صغير٥
٥١٥٫٠٠٠تلفزيون٦
١٥٠٠٠قاصة٧
١٠١٠٠٫٠٠٠مروحة ارضية٨
٤٤٠٫٠٠٠حاسبة٩
٤٤٠٫٠٠٠هيتر١٠
١١٠٫٠٠٠صوبة نفطية١١
١٥٠٫٠٠٠سبلت١٢
١٥٠٫٠٠٠فلتر ماء١٣
٢٢٠٫٠٠٠معرض مزجج١٤
٣٣٠٫٠٠٠طابعة برذر ملون١٥
٤٤٠٫٠٠٠ماطور ماء١٦
٦٦٠٫٠٠٠حاسبة١٧
١١٠٫٠٠٠مروحة١٨
١١٠٫٠٠٠شمعة مالبس١٩
٦٣٠٫٠٠٠كيس حاسبة٢٠
٢٢٧٠٫٠٠٠حاسبة٢١
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٢٥٠٫٠٠٠مكيف٢٣
٨٢٠٠٫٠٠٠سبلت واحد ونصف طن قطعة داخلية٢٤
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٣٦٠٫٠٠٠مبردة٢٦
٤٤٠٫٠٠٠مبردة برفاب٢٧
٥٢٥٫٠٠٠ميز حاسبة ٢٨
١٥٫٠٠٠فلسكوب٢٩
٢١٠٠٫٠٠٠سبلت عمودي ٣ طن قطعة داخلية٣٠
١١٥٫٠٠٠ميز زجاج٣١
٨٨٠٫٠٠٠ميز خشب٣٢
٢٤٢٤٠٫٠٠٠كرسي بالستك٣٣ 
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وازين تـدور عجـلـة احليـاة دون توقف سـواء رضـينـا بذلك ام لم نـرضى وتـختـلف ا
ـتغيرات احلياتـيه التي شهدت وتشـهد الكثير وقد تنقـلب رأساً على عقب وحسب ا

من االحداث وللتاريخ شواهد.
تغيرات فال فقد يـتصور البعض ان دوام احلال وطبعاً هذا محال ألننا في عصر ا
نـستـغـرب ان يـصبح ابـن العـائـله الـفقـيـره غـنيـاً او بـالـعكس فـكـثـيراً مـا نُـشـاهد او
نـسـمع اطـبـاءً ومـهنـدسـ نـاجـحـ اصـبحـوا من أصـحـاب األمـوال وقـد كـانوا في
ـلـكـون شيء وهكـذا احلـال يـسري عـلى اطالقه لـبـاقي شرائح ـاضي الـقريب ال  ا

اجملتمع.
ـن غرتهم احلياة الـدنيا بأمـوالها وامالكهـا ومناصبـها ماهم اال واهم فالبعض 

فدوران الكرة االرضيه يدور معها كل شيء بال استثناء.
ـوقف لـيـحـمل في داخـله جـمـيـالً طـول الـعـمر ولـكن هـنـاك من تـؤثـر به الـكـلـمـة او ا
والـبعض لـو تشـعل له أصـابع اليـدين شمـعاً ال يـؤثـر به ونوع اخـر لو تـضع له ملح

يت ال يغزر به. خشن من البحر ا
فـفي مجتـمعنـا اليوم الـذي يشـهد أمثـال هؤالء الكـثير والـذين يشـكلون مـجاميع من
كائد ال ن يحملون احلقد والضغينة للغير وينصبون لغيرهم ا الوحوش البـشرية 

بل يحاولون ان يشوهوا صورهم بأي طريقة كانت.
فكثيـر ما نسمع عن عمليات ابتـزاز في اجملتمعات الشبابيـة للبنات والشباب والتي
صدر سنجد انهم من شكلة عندما نبحث عن ا أصبحت منـتشرة في وقتنا هذا وا
اقرب مقـربيهم من اصـدقائهم او اقاربـهم حتى أصبـحت وسيلـة من وسائل التربح
ادي او الغـريزي الذي غزا النـفوس الدنيـئة وافسدت الـعقول والتي حتـولت معها ا

النوايا الى ابشع ما يكون.
eM  WŽUMI «

لألسف ان يبدأ الـبعض حياته او يبني سعادته او يشبع رغابته على حساب غيره
ــال رزق والـســعـادة رزق والــولـد الن الــله تــعـالى قــد قــسم االرزاق بـ عــبـاده فــا
ـرأة الصاحلـة ايضـاً رزق والصـديق الوفي نـعمـة يهبـها الـباري لـعبادة الـصالح وا

وغيرها من االرزاق التي قد ال نشعر بها واهما القناعة التي هي كنز ال يفنى.
وقد نـشهـد نوعـاً اخر من الـرزق وهو حب الـناس هـذه النـعمـة التـي يتـحسـر علـيها
بعضـهم  ويتحول بسببها الى أدوات جارحـه ال بل قاتلة تدفعهم الى تشويه صورة
مولة من كان لهم من حب االخـرين نصيباً فقد يستخدمون ضدهم تلك األساليب ا
من بنك األكاذيب لـيُصرفـوها على شكل سـهام قاتلـة لألخرين عبـر اسهل واقصر
طـرق عـصـرنـا هذا وهي مـواقع الـتـواصل االجـتمـاعي والـتي اصـبـحت مـعلـومـاتـها
أجورة قد يُبنى عليها وقد تُحطم الكاذبة الـتي تنشرها بعض صفحاتها الوهمية وا
تـابعـيها مـستقـبل بعـضهم من دون ذنب ال بل أصـبحت تـلك الصـفحـات محط ثقـة 
يـة لسـمعة دراء في مـجال الـوظيـفة حـتى اعتـمدهـا بعـضهم كـجهـة تقـو ولبـعض ا
االخرين حتى زرعت الـفتنـة والضغـينة داخل تـلك اجملتمـعات والتي تغـلغلت داخل
الــعـائـلــة الـواحـدة واصـبـح اخ يـتـخـاصـم مع أخـيه او اقـاربـه بـسـبب مــعـلـومـات او

تعليقات ضاع معها احلق والصدق.
ـالي واألخالقي امـر طـبيـعي وكـأنـنا نـعـيش في مـجـتمع فـأصـبح الـرمي بـالفـسـاد ا
اجـرامي ال يـعـرف اال الـفـسـاد وبـكـافـة انـواعه. هـذا الـبـلـد الـذي يشـهـد له الـتـاريخ

اضي مشرف ومستقبل واعد فال تتجاروا بسمعة العراق وشعبه.
اخلالصـة انـنا نـحـتاج لـعـملـيـة تقـو اجـتمـاعي وثـقـافي نُعـيـد به أواصر الـثـقة في
الـنفـوس التي فـقدت االستـقرار الـنفـسي من اجل بنـاء وترمـيم ما افـسدته احلروب
ـا يضـمن احملـافـظـة على الـنـسـيج الـعراقي األصـيل والـذي يـنـعكس والـنـزاعـات و

بشكل مباشر على االستقراً اجملتمعي. 

{ لواء دكـتور
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ـريض بعـيد والطـائـفيـة كمـا في عراقـنا ا
كل الــبـــعــد عن هـــذا الــســيـــاق اإلنــســاني
واالجـتــمـاعي واألخـالقي. واحلق عـنــدمـا
يــنـســاق الــعـقل الــبــشـري الــضــعـيف إلى
أشـكال الـكذب واخلـداع والنـفاق والـفساد
في األخالق وفي وســائل الــعـمل بــســلـوكٍ
مـعوجّ وخاطئ ال نـتوقع من جرّاء كلّ هذا
سوى نـتائج سلبية مدمّـرة للبشر واحلجر
واحلـرث والعـرض والفـكر والـعقل بل في

فاهيم والقيم والسلوكيات.  كلّ ا
دادٍ من الذهب من هـنا سيـخطّ التـاريخ 
اخلـالص األيام الـتي أمضـاها قـادة العالم
الــســيــاســيّــون والـديــنــيّــون فـي ضــيــافـة
الـبــحـرين ومـلـكـهـا لـتـضـافَ إلى أمـنـيـات
شـعوب األرض وأصـحاب الـنـوايا الـطيـبة
بـالعمل اجلـادّ والدؤوب لـصيانـة احلريّات
ـــارســة ـــذاهـب و الـــديـــنـــيـــة وحـــريـــة ا
ـعتـقدات والـعـبادات في كلّ بـقاع األرض ا
من دون تـهــمــيش أو رفضٍ أو تــمـيــيـزٍ أو
وصل اسـتخفافٍ أو إهانة. فهي الطريق ا
إلى مــنع كلّ أشــكــال الــعـنـف والـكــراهــيـة
واحلــقـد الـتي تـثــيـرهـا جـهــات مـدسـوسـة
ومـتخـمـة بأدوات الـتشـدّد واالنـغالق التي
ال تـريـد قـبـول اآلخـر اخملـتـلف وجتـعل من
ذاتـها ومن فكرها ومن أيديولوجيتها ومن
فلـسفتها الـدينية القـاصرة احملصورة ب
جدران "األنا" الفظّة سبيالً ووسيلة لفرض
فاهيم الظالمـية على الغير من دون هـذه ا
مــراعـاة عـظــمـة الـله اخلــالق في خـلــيـقـته
الـتي أرادهـا حسـنـةً وجـمـيـلـة مـثل جـماله
احلـسن جـلّت قــدرتُه! ومن ثمّ فـالـطـعنُ في
جـمـال خـلـيـقة الـله والـتـمـيـيز فـيـهـا يـعني
إلـغـاءً لـدور وعـظـمـة هـذا اخلـالق اجلـبّـار
وعدم االعـتراف بـجمـاله وطيـبتـه الكـبيرة

وهو القادرُ على كلّ شيء!
بـ البـابـا وشيخ األزهـر تاريخ راسخ من

احلوار واالحترام
شاركة بابا الكنـيسة الكاثوليكية لقـد كان 
الـتي تُـعـدّ مـا يـقرب من  1,3 مـلـيـار مـؤمن
في الــعــالم (من مــجــمـوع  2,4 مــلــيـار من
سـيحيـ في العالـم بحسب إحـصائيات ا
تقـريبية أخيـرة) أهميتُهـا بضرورة تعزيز
مـفـهـوم احلـوار اإليـجـابي بـ األديـان من

أديـانُــهــا وقـومــيــاتُـهــا وألــوانُ بـشــرتــهـا.
فـالطـريق إلى مـلكـوت الـرب وجنـان اخلـلد
الـتي ال تـزول وال تــفـنى تـبــدأ انـطالقًـا من
قـيم االحترام والتسامح وأشكال التعاضد
والــتـعــاون والـتــضـامـن بـ الــبـشــر عـلى
األرض بانـتظـار مكافـأة السمـاء احلقيـقية
ـتع ــنـطــقــيـة الــراقــيـة لــيس بــأوقــات ا ا
احلـسـيـة مع "احلـوريـات في اجلـنان الـتي
جتــري من حتــتـهــا األنـهــار" كــمـا يــطـيب
لـــلــبـــعض تـــصــوّرهـــا بل فـي مالقــاة رب
األكــــــوان بــــــاري الـــــســــــمـــــاوات واألرض
والعـنـاصـر وجهًـا لـوجه وبـقـلوب صـافـية
وأفــكـار صـاحلــة وعـقــولٍ صـحــيـحــة غـيـر
مــريـضــة ال مــجــال فـيــهــا لــلـبـس واخلـلط
والـتشويه في احلـقائق ب مـا في السماء
ومـا عـلى األرض. فـمـا يـزرعه اإلنـسـان من
ـتـزنــة والـفـلَـاح احلـسن في قـيم احلـيـاة ا

األرض ينالُ جزاءَه في السماء!
ـفـاهـيم الـصـافـية فـي الـفـكر  ضـمن هـذه ا
والـعـقل والـفـلـسـفة والـالّهـوت سعـى بـابا
الفـاتيـكان ومـعه أصحـاب النـوايا الـطيـبة
ـثـلي سـائـر من زعـامـات دول ورؤســاء و
األديــان في الــعــالـم لــتــعــزيــز دور األديـان
احلـقـيـقي في اجملـتـمـعـات أمالً في إيـجـاد
أفـضل الصيغ للتـقارب ب شعوب األرض
وســاكـنـيـهــا وصـوالً لـلـتــعـايش اإلنـسـاني
ـقبـول ولو في أدنى صوره وأدواته من ا
خالل حثّ الـزعامات السـياسيـة واحلزبية
نـظـمـات بأشـكـالـهـا وتنـوّعـهـا كي تعي وا
ـلـقــاة عـلـى عـاتــقـهـا. ـســؤولـيــة ا حـجـم ا
فـــالـــزعـــيـم األفـــضل والـــرئــــيس األحـــسن
والـقـائـد الـفـذ هـو مَن اصـطفَّ مع الـشـعب
ـظـلـومـ ــعـوزين وا وحــقـوق الـفـقـراء وا
وفي خـدمتـهم. "مَن أرادَ أن يـكـون عظـيـمًا
فـلـيــكن لـكم خــادمًـا" (مـرقس 10:43). هـذا
ـســيح لــلــحــواريــ الـذين كالم الــســيــد ا
كانـوا يـتنـافـسون ويـتـفكـرون فيـمن يـكون
متـقدمًا على غـيره. وهو ما نـحتاجُه اليوم
ارسة السـلطة الدينية نهـجًا جديدًا في 
منـها والـدنيويـة ومنهـا السـياسيـة أيضًا.
فـمـا يـشـهـدُه الـعـالم بـسـبب مـكـر الـسـاسة
والــزعـامــات الـتي تــبـحث عـن مـصــاحلـهـا
ـذهـبـية اخلاصـة واحلـزبـيـة والـفـئـويـة وا

ـزيــدٍ من الــتـبــحّـر في لـلــمــتـخــصـصــ 
األصـول واألنسـاب. فـما يـعـنيـنـا في هذه
ـناسـبـة شـكل االنـفتـاح الـقـائم في هذه ا
الدولـة اخلـليـجـية الـصـغيـرة انـطالقًا من
قــيم الــتـســامح احلـاكــمـة في عــمـوم دول
ـفـتــوحـة لـقـيـاداتـهـا ـنـطــقـة والـرغـبـة ا ا
ــزيــد من قــيم الــشــبــابــيــة في تـــعــزيــز ا
الــتــعـايش مـع غـيــرهـا من دول وشــعـوب
. وأديـان العالم بـاحترام وقـبول متـبادل
فـالـبحـرين تـضمّ الـيوم 18 كـنـيسـة تـمثلُ
ـسـيـحـيـة وآخـرُهـا مــخـتـلف الـطـوائف ا
كنـيسـة "سيدة الـعرب" الـكاثولـيكـية التي
افـــتــتـــحت في 2021 وهي تـــمـــثل أكـــبــر

كنيسة في منطقة اخلليج العربي.
W¹uÐUÐ WKŠ—

في هـذا السـياق وعـبر الـرحـلة الـبابـوية
ـثيرة حتت لـواء احلوار ب اخلـليجـية ا
األديــــــان "الـــــشـــــرق والـــــغـــــرب مـن أجل
الــتـعــايش اإلنـسـانـي" وتـعـزيــزًا لـفـرص
الـسالم ب الشـعوب واأل شهـد العالم
أروع كــرنـفــال حـواريّ مــتـجـدّد لــتـفــعـيل
مــفــهــوم "اإلخـوة فـي اإلنـســانــيــة" الـذي
جرى تـوقيـعُه بـ بابا الـفاتـيكـان وشيخ
األزهــــر عــــام 2019 في دولـــــة اإلمــــارات
ـملـكة ـتـحدة. لـقـد نالت هـذه ا العـربـية ا
الــصـغـيـرة شـرف هـذا الــلـقـاء الـتـاريـخي
الــذي ســيـــبــقى في ذاكـــرة مــواطــنـــيــهــا
ـنـطـقة مـن حولـهـا دلـيالً على وشـعوب ا
سـداد اخلطى باجتاه االنفتاح والتسامح
ونـشر أدوات الـسالم والعـون والتـضامن
بــ الـشــعـوب مــهـمـا تــعـددت وتــنـوعت

ـلكة سـيحي في  قـد ال يشكل الـتواجـد ا
الـبحـرين شـأنهـا شأن بـاقي دول اخلـليج
ؤمن هـذه األيام سوى بضع مئاتٍ من ا
. ولـكن إذا مـا من سـكـان الـبالد األصـلـيـ
أُضــيــفت إلــيه أعــداد الــوافـديـن األجـانب
والســيّـمــا من مــنـطــقـة آســيــا فـقــد تـصل
أعدادُهم إلى ما يقارب 250 ألف مسيحي
منهم حوالي  80 ألف كاثوليكي معظمهم
مـن الـــــوافـــــدين مـن دول أســـــيـــــويـــــة من
ـملـكة العـامـل في مـؤسسـات ومتـاجر ا
بــحـــسب بـــيــانـــات مــنـــشــورة فـي بــعض
ــعـتــمـدة. ـواقع اإلعالمــيـة ا الــوسـائـل وا
ولـكن األكـيد بـحـسب الـتـاريخ أن مـنـطـقة
اخلـليج ومنـها دولة الـبحرين كـانت تزخر
في سـالف السن قبل قدوم اإلسالم إليها
وانــتــشـاره في شــبه اجلــزيــرة الـعــربــيـة
بجـمـاعـات تنـتـمي لـلمـسـيحـيـة من قـبائل
ـــذهب عــــربـــيــــة أصـــيــــلـــة حــــيث كــــان ا
الـنسطوري راسخًا في هذه األراضي أكثر
من غيـره. فكـان لكنـيسة الـبحرين أسـاقفة
وقــسـاوسـة وشـمــامـسـة وكــنـائس عـديـدة
وأديـرة زاخـرة عـبــر الـتـاريخ. كــمـا عـرفت
هـذه البالد وما جاورهـا من بلدان اخلليج
نــوابغ ومــشــاهــيـــر في الــلــغــة والــشــعــر
والزعـامة. ففـيها عـرفت قبائل أصـيلة مثل
"تـميم" و"تيم الالّت" و"كلب" و"األشعريون"
و"تـنوخ" و"ربيعة" و"مضر" و"قيس عيالن"
مـن الـقـحـطـانـيـ و"عبـد الـقـيـس" ومـنـها
"تــغــلب" و"عــنــز" و"الــنــمــر بن ســاقط" من
العـدناني وغيرهم كثير كما تذكر بطون
الـــكــتب. وأتــرك اخلــوض في هــذا اجملــال

خالل نـبـذ مـنـطق "الـتـعـارض والـتـقـاطع"
في مـفاهيم التعـايش ب الشرق والغرب
الـذي يزيد من هـشاشة الـتوازن ب األ
والــــشــــعــــوب ويــــؤدي إلـى الــــنــــزاعـــات
واجهة واحلـروب واالقتتال في أشـكال "ا
ـتـعـارضـة" التي ال السـلـبـيـة بـ الكـتل ا
نــفع مــنــهــا. فــقــد تــنــبــهت هــذه الــدولــة
الــصـغــيــرة في حــجـمــهــا والـكــبــيـرة في
ـلــقـاة عـلى ـســؤولـيــة ا وعــيـهـا حلــجم ا
عاتـق قيـادتهـا. فبـحـسب مصـادر رسمـية
يــرى مــسـؤولــون حــكـومــيـون أن ال شيء
أفـضل مـن الـلـجــوء إلى قـيم اإلصالح في
احلــكم وفـي مــعــاجلــة الــتــظــلّــمــات وفق
ـساواة لكلّ ـواطنة والـعدالة وا مـنظور ا
يــشــعـــر بــالـــغــ والـــظــلم فـي احلــقــوق

واطنية. ا
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وهـذا هـو ذات الـنـهج الــذي تـسـيـر عـلـيه
قـــيـــادات الــعـــديـــد من دول اخلـــلـــيج في
الـسـنـوات األخـيـرة بـعـد انـفـتـاحـهـا عـلى
الـــعــالم وانــتــهــاجــهـــا ســبــيل الــتــفــاهم
والـتسـامح واحملبـة وصـوالً للـسالم الذي
يتمناه جميع ذوي اإلرادة الصاحلة. ففي
واحـــدٍ من لـــقـــاءاته في مـــدرســـة الــقـــلب
األقـدس مع طـلـبـة مـدارس وجـامعـات في
الـيـوم الـثـالـث من زيـارته أشـاَد قـداسـتُه
ــسه في هــذا الــبــلــد الــصــغـيــر من ــا 
اسـتـعـداد لـلـحـوار والـتـقـاءٍ بـ مـخـتـلف
الديـانات والـثقـافات. وهذا مـفهـوم جديد
نـطـقة وقـياداتـهـا الشـابة دخل سـياسـة ا
تكـرّرة من لدن بابوات بـفضل الدعـوات ا
ـنـفـتـحـة الـداعـية ـشـايخ ا الـفـاتـيـكـان وا
جمـيعُهـا للحـوار واالنفتـاح واحلداثة في
الـتفسيـر والتأويل والـعيش اليومي وفق
سـتجدّة عـاصرة ومتـغيراتـها ا احليـاة ا
ومـــشــاكــلــهـــا الــقــائــمـــة وصــوالً حلــالــة
االســتـــقــرار والــسالم والــتـــعــايش الــتي
يـتــمـنـاهـا اجلـمـيع. فـاحلـيـاة تـتـطـلب من
اجلــــمـــــيع الـــــتـــــمــــاهـي اإليــــجـــــابي مع
ــســتــجــدّات وتـبــنّـي كلّ مــا هـو صــالح ا
خليـر اإلنـسـانيـة. فـهـذه األخيـرة بـحـاجة
لكلّ روحٍ جديدة تنبض باحلركة واإلبداع
والشـجاعة ومواجهة الـنفس عبر اعتناق
ما اسـماها قداستُه "بثقافة االهتمام التي
تـعني الـتعاطـف مع الغـير وفهـم أفكارهم
واهتـماماتهم ومشاعرهم". كما أن "تعزيز
هذه الـثقافـة ينـعكس بالـتالي على تـعزيز
األخـــوّة فـي اجملـــتـــمـــعــــات". إنه حـــديث
الـرجال احلـقـيـقـيـ والـرعـاة الـصـاحل
عـندمـا يـجـري اسـتـخـدام الـعـقل والـروية
ــنـهج الـصـحـيح في والـفـكـر الـنـاضج وا
قيـادة الـرعايـا بـحكـمـة وعقل مـسـتنـيرين
وانـفـتـاح مـقـبول ومـتـزن وفـق مـتـغـيرات
احلـيـاة اإليـجـابـيـة ومن دون الـتـضـحـيـة
بــأسـاسـيـات األخـالق الـديـنـيــة. فـالـشـرع
كنهما العيش عـتقد في أية ديانة ال  وا
في كـــوالــيـس الــتـــشــدّد فـي احلــرفـــيــات
والـتحـجّـر في الـعـقـلـيـات واالنغـالق على
الـذات لكون هـذه ال تبني اإلنـسان القو
وال تـشهـد حلق اخلالق فـي خلـيقـته التي
أرادهـا صورة جميـلة وحسنـة وطيبة في
كل مـسالك احلياة القصـيرة على الفانية.
فـيما أدوات التسامح واالنـفتاح ومفاتيح
الرحـمة واحملبـة التي ال حـدود لها كـفيلة
بخلق مجتمعات إيجابية في سلوكياتها
صــحـيـحـة في تـوجـهــاتـهـا وصـائـبـة في
خيـاراتها اإلنسانية واالجـتماعية بكلّ ما
تـعـنـيه هـذه من مــفـردات اخلُـلق الـعـظـيم
الـــتي تـــوصي بـــهـــا جــمـــيع األديـــان بال

استثناء.
 أمّـا الـلـقـاء الـذي جـمـعه يـوم اجلـمـعـة 4
تـشـرين ثـاني 2002 بـشـيخ األزهـر أحـمـد
الـطيب في ملتقى حوار األديان فقد أعاد
إلى األذهـان أول لـقــاء تـاريـخـيّ مـعـاصـر
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ـنـشـور في جـريـدة الـصـبـاح الـعـدد اشـارة الى االعالن رقم ( ط - ٦٢-٦٥)  لـسـنـة  ٢٠٢٢ وا
(٥٥١٢)  في ٢٠٢٢/١٠/١١  وجـــريــدة الـــزمــان الـــعــدد (٧٤٠٢)  في٢٠٢٢/١٠/١١ وجـــريــدة

العدالة العدد (٤٨٣١)  في ٢٠٢٢/١٠/١١ .تقرر ما يلي:
ـثبتـة في طلبـية الشـراء (٢٠٢٢/١٢١٢) مع تمديد ناشئ ا نشـأ اليونـاني الى ا 1- اضافـة ا

تاريخ الغلق للطلبية ليكون (٢٠٢٢/١١/١٥) بدالً عن (٢٠٢٢/١١/٧) ٠
2- تمـديد تاريخ غلق الطلبيات (٢٠٢٢/١٢٥٠) و (٢٠٢٢/١٢٣٧) ليكون (٢٠٢٢/١١/١٤) بدالً

عن (٢٠٢٢/١١/٧)  لذا اقتضى التنويه.
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REPUBLIC OF IRAQ- MINISTRY OF OIL
MIDLAND REFINERIES
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تــعـلن الـشـركــة الـعـراقـيــة لـضـمـان الــودائع عن رغـبـتــهـا بـإقـتــنـاء نـظـام
تعلقة بالنظام ألتمتة اعمال الكتروني شامل مع كافة الرخص الرسمية ا
الـشركـة وانشـطـتهـا راجـ التـفضل مـن الشـركات الـرصـينـة الـتي لديـها
مشاريع واعمال ناجحة في العراق باحلضور الى مقر الشركة الكائن في
مجاور بغداد - اجلـادرية - حي بابـل - محلة 925- شارع 25- ناية 76≠ 
مـركـز بـيـــوتي هـاوس وذلــــــك قـبـل الـسـاعـة الـثـانـيـة عـــــشـر من تـاريخ
ــــــــصادف 2022/11/17 الســــــــتالم مــــســــــتـند يــــــــوم اخلـمـــــــيس ا
(RFP  Request for Proposal الـذي يعـرض متـطـلبـات شـركتـنا الـتـقنـية
ستندات تخصصة لتقد العطـاء مع األلتزام بإحضار كافة ا هنيـة ا وا
األصـولـيـة اخلاصـة بـالـشركـات الـراغـبة بـالـتـقد  عـلى ان يـتم االلـتزام
بـتقـد العرض الـفني والـتجاري في ظـرف مغـلق مختـوم يسـلم الى مقر
مـبنى الـشـركة الـعـراقيـة لـضمـان الـودائع ( القـسم الـقانـوني ) في مـوعد

صادف 2022/11/30 الساعة  أقصاء يوم األربعاء ا
الثانية بعد الظهر.
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ونـادرٍ لقـائدين ألكـبر جتـمّعـ دينـيّ في
العـالم حـيـنـمـا وقّعـا عـلى وثـيـقـة "األخوّة
اإلنــسـانــيـة" في دولــة اإلمـارات الــعـربــيـة

تحدة في 2019. ا
لقـد أجمع اجلميع مـنذ أول لقاء لـلشيخ

الــــوقـــورين فـي دولـــة اإلمـــارات في 2019
عــلى أن ســـعــادة اإلنــســـانــيــة وبـــقــاءهــا
وازدهـارَها وجتدّدَهـا يكمن في تـعزيز قيم
األخوّة اإلنسانية عبر إبداعات وابتكارات
الــطــيـــبــ من مـــحــبي الــسـالم وطــالــبي
الــرحـــمــة اإللــهـــيــة. وهــذا مـــا ســعى إلى
تعـزيـزه مـلتـقى الـبـحـرين األخيـر لـلـحوار
"الـــشـــرق والـــغــــرب من أجل الــــتـــعـــايش
اإلنـسـاني". بـل إن هـذه الـوثـيــقـة أضـحت
ثُل أسـاسًا للـبناء من ـوذجًا ونهـجًا  "أ
ـتـبـادل أجل الـسالم والـوئـام واالحـتـرام ا
والـتسامح بـ الناس" كـما وصفـها شيخ
سلم داعيًا إلى األزهـر رئيس حكماء ا
اســتـثـمــارهـا لـتـحــويل حـوار األديـان إلى
ـــتـــعـــبــة واقع عـــمـــليّ لـــصـــالح األرض ا
بـالـفــسـاد والـتـخـريب الـبـيـئي والـبـشـريـة
ـــعـــذّبـــة بــــســـبب طـــغــــيـــان الـــســـاســـة ا
والـــزعـــامـــات. ومـن أجـــمل مــــا اقـــتـــرحه
سمـاحتُه "حـلول الـثقـافة مـحل السـياسة"
ا للثـقافة من قدرة في الـعالقات الدوليـة 
عــلى فــهم اإلنــسـان واســتــيـعــاب أبــعـاده

تعددة جسدًا وروحًا وعقالً ووجدانًا.  ا
خـتمَ بابـا الـفاتـيـكان يـوم األحد  6تـشرين
ثــاني 2022 زيــارتَه إلى الــبـــحــرين الــتي
اســتــمــرّت أربـعــة أيــام بـالــصالة من أجل
ــة" في مــنــطـقــة الــشـرق ــتـأ الــشـعــوب "ا
األوسـط. وهـــو يــــعـي مـــا تــــعــــنـــيـه هـــذه
ـة عـقـب جتـديده االلـتـفـاتـة األبـوية الـكـر
الرغبة الصادقة للكنيسة بتواصل وسائل
ــســيـحــيــة وبـ احلــوار بــ اإلسالم وا
هـات الديانتـ مع سائر األديان األخرى
فـي الــعــالم وذلك انـــطالقًــا من االحــتــرام
تـبـادل بيـنهـا جـميـعًا. فـفي كلّ مـناسـبة ا
فـهـوم اإلنسـانيّ الذي يـأتي جتديـد هـذا ا
أصـبح يـشـكلُ الـدعـامـة األسـاسـيـة حلـياة
أفــضل لـشــعـوب األرض ومــنـارًا لـقــادتـهـا
وزعـاماتها بضرورة احـترام حقوق جميع
الــبـشـر مـهـمـا كـانـت عـقـائـدُهم وأديـانُـهم
" البعض أو "ال ومـذاهبُـهم وحتى "الديـنيّـةَ
أدريـتَهم" الـنـاجمـة عن عـدم مـباالة بـالـقيم
ـعـتقـداتـيـة انـطالقًـا من إنـكار الديـنـيـة وا
قداسـة األديان وعـدم تعـبيـرها عـن حقـيقة
ـنظومة مطـلقة بـالنسـبة لبـعض هؤالء. فا
الفـكرية لهذه الفئة األخيرة ال تقبل اإلقرار
رجـعية دينـية بشريـة. وهذا حق مكفول
لـهـا انـطـالقًـا من حـريـة الـفـكـر والـعـقـيدة
بالـرغم من انـتـقادنـا لـشكل هـذه الـفلـسـفة

. الرائجة في الغرب هذه السن
ـلـتقى  أخيـرًا نـتـوسم خـيرًا بـعـد ختـام ا
وصـوالً لنـجاة الـبشـرية الـتي تعـيش هذه
األيـام حـربًـا شـرسـة بـ دولـتـ جـارتـ
مـســتــقـلــتــ يُـخــشى إيــصــال الـبــشــريـة
بسـببـهما إلى شـفيـر الهاويـة نظـرًا لشكل
التوازن الهشّ الذي تعيشه منطقة احلرب
الـضـروس ب كلّ مـن روسيـا وأوكـرانـيا.
وتــبـقى وثــيـقـة األخــوّة اإلنـســانـيــة خـيـر
بـادرة خللق أشكال الـتوازن اإليجابي ب
دول العالم للقاء مثمر ب الشرق والغرب
بــدالً من الـتـقــاطع والـتــخـالف والـتــنـاحـر

واجهة.  وا
وهي الـكفــــــيلة بـإيقاف دعم كلّ احلركات
اإلرهـابيـة وأشكـال العـنف التي تـقوم بـها
جـهـات مـتـشــدّدة ديـنـيًـا ومـنـغـلـقـة فـكـريًـا
ورافــضــة ألي مــخــتـلـف عــنـهــا في الــدّين
صلـحة. فطريق واإليـديولوجا والـنهج وا
الــلـقــاء واحلـوار الــذي رســمـته الــوثـيــقـة
الـتـاريـخـية يـبـقى اخلـيـار األفـضل ألسس
احلـــوار والــتـــقـــارب من أجل مـــصـــلـــحــة

البشرية جمعاء!
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بهـدف قـبل ان يدخـلهم فـي مشـكلة
شـائـكـة عـنـدمـا قررت ادارة الـطالب
ـدرب ثائـر احـمد واسـتقـالة أبـعاد ا
ـشرف فـيـمـا انتـقل قـر يق احلدود ا
ــركـز بـفــضل تــلك الــنــتـيــجــة الى ا
الثالث الـذي بلغه للـمرة األولى عبر
جـمـيع مـشاركـاته في الـبـطـولـة قبل
الــهـبـوط والــعـودة لـهـا وهــو يـلـفت
األنـظار إلـيه واكـد بـإمكـانه الـتـغلب
ــــا في ذلك عــــلى اي فــــريـق كــــان 
اجلــمـاهـيـريـة بـعــدمـا فـكك صـفـوف
الطالب بـعد احلصـول على الـتطور
الــســريع وبــفـضـل الـعالقــة مــا بـ

الالعب واجلهاز التدريبي .
WNł«uK  ‰UI²½ô«

 احلدود انتقل للواجه بسرعة
همة االخرى ويتطلع إلى النتيجة ا
بـعــد اســتــئــنـاف الــدوري والــلــقـاء
ــتــصـدر احلـقــيــقي في مــواجــهــة ا
اجلــويـة وكــله امل في يــسـتــمـر في
الـسـيــر في طـريق الـنـتـائج وازاحـة
من يتحداه عن طريـقه بعدما دعمت
نــتـــائج اجلـــوالت اخلــمس جـــهــود
ومــوقف وســمــعــة الـــفــريق بــشــكل
ــا لم يـتـوقـعـه الـقـائـمـون واضح ر
عـلــيه بـعــدمــا طـرح نــفـسه الــطـرف
الغير سهل بل الـصعب والرغبة في
نــسج الـــنــتــائـج كــلــمـــا مــر الــوقت
ومـؤكــد ان الـفـريق سـيــسـتـفـيـد من
فــــتـــــرة تــــوقـف الــــدوري فـي غــــلق
الــهـفــوات ومــعــاجلــة االخــطــاء في
كن أن يـطلق علـيها لالن مشاركـة 
ـكـان بـالـنــاجـحــة قـبل ان يــحـجــز ا
الــثـالث فـي الـتـرتــيب الــعـام والـذي
يــعــد حتـوال كــبــيـرا النه كــلــمـا اتت
الـبدايـة فاعـلة ومـنـتجـة كلـما يـكون
تأثيرهـا سريعا ومبـاشرة وينعكس
عـلى مــجـمل االمـور خـصـوصـا وأن
الـفريـق يعـتـمد عـلى عـنـاصره وابن
الـفـريـق الـذي يـبـدو اليـشـعـر بـطـعم
الــعـمل اال مع احلــدود ويــسـعى مع
الالعـــبـــ لـــتــعـــزيـــز انـــتــصـــاراته
بانتـظار مواجـهة اجلويـة و التطلع
لــتــحــقــيق الــفــوز وكــيف ســيــكــون
االمـور عـنــد حتـقـيـقه امـام جـمـهـور
اجلـويـة الــذي قـد يـغض الـنـظـر عن
أي نـتيـجـة لـكن ليس الـتي تـبـعدهم
عن الـصدارة وعـنـد مغـادرتـهايـعني
شاكل في سيدق نـاقوس اخلطـر وا
قلب الـفريق الـذي الزال يتـذكر الذي
ــاضي عــنــدمـا ــوسم ا حــصل في ا
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ــركــز الــثـاني فـي بـطــولــة جــاهـز تــمــكن الــفـارس الــعــراقي فــالح الــدلــيـمـي من احلــصـول عــلى ا
ركز الثـاني بعد اجتيازه احلاجز الـ 130 في الـشوط اخلامس وذلك ضمن الدولـية.وجاء حتقيق ا
ـملـكة الـعربـية الـسعـودية.يـشار إلى أن منـافسـات بطـولة جـاهز الـدوليـة للـفروسـية الـتي تنـظمـها ا
ركـز األول في بـطولـة بلـجيـكا الـدوليـة التي الـفارس الـعراقـي فالح الـدليـمي كان قـد حصل عـلى ا
جرت في بلـجيكا مؤخـراً .يذكر ان االنتخـابات االخيرة التي جـرت الحتاد الفروسيـة في العاصمة

بغداد فاز عقيل مف برئاسة احتاد الفروسية ألربع سنوات مقبلة .
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اســتــضــافَ ســفــيــرُ جــمــهــوريّـة
العـراق صالح التـميـمي في مقرّ
إقـامته فـي العـاصمـةِ اإلسـبانـيّة
ـنــتـخبِ الــوطـنيّ مـدريــد وفـدَ ا
وذلك عـــــــلـى هــــــامـشِ خـــــــوضه
مـبـارات دولـيـت وديـتـ أمام

كسيك واالكوادور. منتخبي ا
ـنـتخبِ وحثَّ الـتـميـمي العـبي ا
ُــســتـــوى الــفــنيّ ِ ا عـــلى تَــقـــد
األفـــضل مُـــذكـــراً بـــإجنـــازه في
الـــتـــأهلِ إلى نـــهـــائـــيـــاتِ كـــأس
ــكــسـيـك عـام 1986 الــعـالـم في ا
والــفـوز بـكــأسِ آسـيـا عـام 2007
إضــــــافـــــةً إلى ألــــــقـــــابٍ أخـــــرى
ومـشاركـاتٍ مُشـرفـةٍ تعـدُّ مفـخرة

. ًلنا كعراقي
وحـفّـزَ الـتـمـيـمي بـاقي الالعـب
وشــدَّ من أزرهم وطــالــبــهم بـأن
ِ يبذلوا مـجهوداتهم كـافة لتقد
نـتـائج إيجـابـيةٍ وتـعـزيز سـمـعة
الـــعــراق بـــتـــســجـــيلِ الـــنـــتــائج

الطيبة.
من جــانــبه أشـادَ الــنـائبُ األول
لـرئـيس احتـادِ الكـرة عـلي جـبار

بــــحـــفـــاوةِ ســـعــــادةِ الـــســـفـــيـــر
واهـــتــمــامه بــالـــوفــدِ الــعــراقيّ
وشـــكــره عـــلى مــرافـــقــتـه لــوفــدِ
مـنـتـخـبنـا الـوطـنيّ في جـيـرونا
ــطــلق ومـــدريــد وتــشــجــيـــعه ا
ِ لالعـــبــ وحـــثــهم عـــلى تــقــد
مـستـوياتٍ كـبيـرةٍ تلـيق بسـمعةِ

الرياضة العراقيّة.
WOzUC  ÈuJý

ومـن جـــهـــة اخــــرى أكـــد مـــديـــر
شـركــة غــلـوبـل فالح مـنــفي رفع
شـــكــوى قــضـــائــيـــة عــلى وزيــر
الــشــبـاب والــريــاضــة الــسـابق
عدنـان درجال التـهام األخـير له

بتهديد األمن الوطني.
وقــــال مـــنــــفـي رفـــعـت شــــكـــوى
قـضـائــيـة ضـد الـوزيــر الـسـابق
عــــدنــــان درجــــال التــــهــــامه لي
بـإشـعـار رسـمي لــلـقـضـاء بـأني
أشكل خطراً على األمن الوطني
وسمعة البلد" مبيناً أن "درجال
طـــلب مـن اجلــهـــات اخملـــتـــصــة
بـاتـخــاذ اإلجـراءات الـقــانـونـيـة

بحقي بعد الشكوى.
وأضـــاف أن الـــوزيـــر الــســـابق

عدنـان درجـال أبلغ جـهاز األمن
الــــوطـــني وجــــهـــاز اخملـــابـــرات
بشكل شخـصي للقبض علي في
طار أي مكـان أتواجـد به وفي ا
في حال عزمت اجمليء للعراق.
وأشـــــــار مـــــــنـــــــفـي إلـى أن ذلك
الــتـصـرف دفــعه إلى رفع دعـوى
قـضــائـيــة مـقــابـلــة ضـد درجـال
كونه سـعى لـلتشـهيـر بي وشوه
ســـمــــعــــتـي من خالل اتــــهــــامه
بـامـتـنـاعي عن تـزويـد مـنـظـومـة
ــديــنـة في الـتــحــكم في مــلـعب ا
احلــــبـــيـــبــــيـــة لـــطــــاقم الـــوزارة
وتـعـمـده بـعــرقـلـة إقـامـة مـبـاراة
ـــبي ونـــظـــيـــره ـــنـــتـــخـب األو ا
اإليـراني الــتي جـرت عـلى أرض
ــلـــعـب.وطـــالب مـــديـــر شـــركــة ا
الية التي غلوبل بـمستحقاته ا
فـي ذمــــــــة وزارة الــــــــشــــــــبـــــــاب
والـــريـــاضــة 20 مـــلــيـــار ديـــنــار
ــا تـــبــقى من مـــلــعب عــراقـي 
ـديـنـة بـبـغـداد ومـلـعب الـكـوت ا
ـــــــــبـي في واسـط والـــــــــتي األو
ســـــــلـــــــمت لـــــــلـــــــوزارة بـــــــعـــــــد

تنـــفــــــــيذها من قبل شركته.
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لم يـتــبق سـوى عــشـرة أيــام عـلى
انــطالق نــهــائــيــات كــأس الــعــالم
2022 يــوم 20 تـــشــريـن ثــاني في
تــمــام الــســاعــة 17:00 بــتــوقــيت
وسط أوروبا حـيث سـتواجه
باراة قطر اإلكـوادور في ا

االفتتاحية.
ويـتــسـاءل الـكـثـيـر من
ــــشـــجـــعـــ عـــمـــا ا
سيـكـسبه الالعـبون
مـقابل مـشـاركـتهم
وما مـقدار األموال
الــتي ســـيــوزعــهــا
الفـيـفا بـعد اعالنه
عن تـوزيع أكـثـر من
200 مــــلــــيـــون دوالر
عــــلى األنــــديــــة الــــتي
تــــــســـــــمح لـالعــــــبــــــ

ــــــــشــــــــاركـــــــــة في بــــــــا
الــبــطــولــة.في اجملــمــوع
سيـوزع الفـيفا 440 مليون
دوالر بحد أقصى 370 ألف
دوالر يــدفع لــكل العب.وأبــلغ
الـفيـفا أن جـمـيع األنديـة التي
ــشــاركـون خالل ظــهـر فــيــهـا ا
ـاضي قـبل البـطولة العـام ا

ستحصل أيضا على تعويض.
ـبـالغ كـالـتـالي الـفـائـز وسـتـوزع ا
بــكـأس الــعـالم:  42 مـلــيـون دوالر
(أكــــثـــر من  40 مـــلــــيـــون يـــورو)
والـوصيف:  30 مـلـيـون دوالر (ما
يــــقـــرب من  29 مـــلــــيـــون يـــورو)
ـركــز الـثـالث: والــفـريق صــاحب ا
27 مـــــلــــيـــــون دوالر (حــــوالي 26
مـليـون يورو)والـفـريق الرابع: 25

مـليـون دوالر (مـا يـقرب من 24
مـلــيـون يــورو) والـفــرق الـتي
ــراكــز من اخلــامس حتــتل ا
حــتى الــثـامن:  17مــلــيـون
دوالر لكل فـريق (أكـثر من

16 مـــلــيــون يــورو) 68
مـــلـــيـــون دوالر في
اجملــمـوع.تــرتـيب
الفرق من التاسع
إلى الــــــســــــادس

عـشر: 13 مـلـيـون دوالر لكـل فريق
(مـا يـقرب من  12.5مـلـيـون يورو)

104 مليون دوالر في اجملموع.
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ـوسم احلـالي ـقـعـده ا اكـد الـعـائـد 
فــريق احلـــدود عــاد لــيــعـــمل بــجــد
وتـــفــــوق ومـــنــــافس مـــعــــوال عـــلى

مــــجـــمــــوعـــة الـالعـــبــــ الـــذين 
ـدرب عـادل نــعـمـة اخــتـيـارهم مـن ا
الذي جنح مع الـفريق وقاده بـعبور
دوري الدرجة االولى بـتفوق وتـميز
دون ان يـــبــقـى غــيــر مـــوسم واحــد
لــيــنـفـض غـبــار تـراب تــلك الــدرجـة
التي اليـريد الـبقـاء فيـهااي من فرق
الدرجـة االولى وسط رغـبـة الكل في
مـتاز الـبطـولة شـاركـة بالـدوري ا ا
الــتي يــقـــدم احلــدود فــيــهــا بــدايــة

واعدة بكل ما تعني الكلمة.
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ركز الثالث و يتواجد احلـدود في ا
 11 نـــقـــطـــة بــــعـــدمـــا دخل اجـــواء
نـافسة بـقوة كـبيرة ورغـبة وأعلن ا
حــضــور فــاعل وواضح مـن الــلــقـاء
األول عـنــدمـا تـمـكـن من الـفـوز عـلى
الـــديــوانـــيــة بـــهــدف فـي مــســـتــهل
الــبـطــولـة وحــصـد اول ثالث نــقـاط
ـهمه في بـداية منـافسات اخلطوة ا
ـــــســــابــــقــــة بــــفــــضل قــــوة االداء ا
اجلمـاعي التي قـادت للنـتيـجة وهو
يــلـعـب ويـريــد الـفــوز وبـطــمـوحـات
حتـقـيق الـنـتـائج وجتـاوز حتـديـات
بـاريات قبل ان يـتمـكن من اضافة ا
كامل نقاط مباراته الثـانية بالتغلب
عـلى الـنـفط بـهـدفـ لـواحـد بـفـضل
الــتـــحــكـم في االمــور مـــنــذ بـــدايــة
ــوسم من قــبل اجلــهـازالــتــدريـبي ا
بقيادة نـعمة الذي انـفرد في حتديد
التـعاقد ات مع من الـقادرين لـلدفاع
عن مهمة الفريق والظهور باالجتاه
ـــرور مـن الـــبـــدايــة الـــصـــحـــيح وا
والـتــركــيــز عن مــا يــبــحث عــنه مع
ـطلوبة العبي الفـريق هي النتائج ا
حـــيث الــتـــعــادل مع الـــوسط بــدون
اهـــداف في الـــلــــقـــاء الـــثـــالث قـــبل
االنـــــتـــــقـــــال إلـى أربـــــيل وجتـــــاوز
حتـــديـــات اولى مـــبـــاريـــاته خـــارج
العاصـمة عندمـا عاد بتـعادل بهدف

بطعم الفوز .
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وأكد العبو الفر يق ان ما حتقق في
ـبـاريــات األربع لم يـكن عن طـريق ا
الــصــدفـــة بل بــفـــضل عــطــاء واداء
وجــهـــود الـــتــشـــكــيل الـــذي ضــرب
ضـربـته وذلـك بـالـفـوز عـلى الـطالب

فـــــــــــريـق
مصـافي الوسط

بــهــدفــ دون رد وفي
واجـهـات األخرى تـغـلب عفك ا
عـلى االزدهـار بـهـدفـ لـواحـد
وحيـفـا على اجلـيش بـخمـسة
اهداف الربـعة وفـاز الشـرقاط
عــلى ديـالى بــهـدفــ لـواحـد
والـــرمــــادي عـــلـى ســـامـــراء
بهدف والبحـري على القرنة
بهـدف وتغـلب غاز الـشمال
عـلـى الــبـيــشــمــركــة بــفـارق
الــــركالت الـــتــــرجـــيــــحـــيـــة
بخمسة اهداف الربعة فيما
انهـزم ربـيعـة من احلويـجة
بـــــــفــــــارق ركـالت اجلــــــزاء

. باربعة اهداف لهدف

دهوك والكهرباء
ـــــؤثــــر بـــــالــــشـيء ا

واهمية ان تتواصل هذه
نافسة الفرق بثقة عالية في ا

ـكن ان تـقـتــصـر عـلى عـدد الـتـي ال
مـحدد فـي كل موسـم ما جـعل مـنـها
رة عن تقليديـة قبل ان تخرج هذه ا
تلك السياقات وان نـشاهد مباريات
مــهــمـــة ونــتــائج مـــثــيــرة من خالل
مـســتــويــات الــفــرق الــتي يــامل ان

تتطور مع مرور الوقت .
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وفي بــطــولــة كـــاس الــعــراق تــأهل
فـريـقـا االمـانـة والـسـمـاوة لـلدور32
بــعــد فـوز االول في الــلــقـاء الــثـالث
تواليا بـتغلبه عـلى على فريق احلر
بفـارق الركالت الـترجـيحـية بـاربعة
اهداف لهدف في اللقاء الذي جرى
ــاضي ضـمن مــبـاريـات اخلــمـيس ا
الـدور الـثـالث لـلبـطـولـة فـيـمـا تاهل
االمـانة لـلـدور نـفسه اثـر فـوزه على

ارغم على الـتـنازل عن لـقبي الـكاس
والــــــــدوري ويــــــــعــــــــود الــــــــيــــــــوم
التستـعادتهمـا حتت اي مسوغ كان
وهــو الــوعــد االـــذي إطالق جــثــيــر
جلــمـهـور الــفـريق وعـلـى نـفـسه في
التتـويج بإجناز شـخصي مع اعرق
الفـرق الـكرويـة لكـن لالن لم يتـحقق
اي شــيء والزالــت االمـــــــــــــــــــور فـي
ـكـن ان يـبـقى بــدايـتــهـا ومــؤكـد ال
شـيء ثــــــابت دون تــــــغــــــيــــــر وسط
الـــضـــغـــوط الـــتي تـــواجـه جـــثـــيــر
ـبـاريات ـطـالب بـالـفـوز بـجـمـيع ا ا
ـنافـسـ ويجب بـغض النـظـر عن ا

أن يقدم الفريق باحلالة اجليدة .
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عـلـيـنا ان نـنـتـظر فـي لقـاء اجملـتـهد
احلدود ولسان حاله يقول علينا ان
نكـسب ويجب أن نـستـمر والـظهور
بـثقـة عـالـية امـام الـكبـار بـانه فريق
بـدء يــنـضج ويـكـبــر وتـعـززت ثـقـته
خــصـوصــا بـعــد الـظـهــور الـواضح
والــتــغــلـب عــلى الــطالب لــكن الــكل

يـــــدرك أن األمــــــور لـــــيــــــست
بالـسـهلـة امام اجلـميع والنه
ال يـوجـد فـريق كـبـيـر وآخـر

ضعيف
 واالهـم هــنـــا ان يــظـــهــرا
احلدود ودهـوك وغيـرهما
بهـذه الروحـية والـثقة في
ــــنــــافــــســــات وكـالهــــمـــا ا

ـشـاركـة الـتي ــتـلـكـان مـقـومــات ا
قادتـها الـنتـائج للبـداية الـصحـيحة
وجــمـع الــنـــقـــاط من هـــذه االوقــات
ــسـتـويـات والـوصــول الى افـضل ا
بــعـــد عــودة مــهــمــة لـــهــمــا ســويــة
ـســتــقـبل والــتــطـلع الـى االهم في ا
الـذي يامل ان يـشـهـد حضـورا اكـبر
لــلـفـرق الــتي تـواجـدت مـن الـبـدايـة
ـــنـــافـــســة وان يـــبـــقى بـــقـــوة في ا
تـأثــيـرهــا مـتــواصل ولــيس لـفــتـرة
محـدودة لتـأكيـد حيـوية هـذه الفرق
وان عــــودة احلــــدود ودهــــوك كـــان
مــســتــحــقـــا بــعــد تــرســيخ اهــداف
ــــنـــــافــــســــة فـي الــــدرجــــة االولى ا
شـاركة في وادراكهـمـا لصـعوبـات ا
ـكن ان يـعـكـسا الـبـطـولة االكـبـر و

دورهما بنجاح دائم .
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ويـقـول هـداف فـريق الـنـاصـريـة في
ـمتـازة حـيـدر عـايد ـوسم ا إحـدى ا
اجـــد ظــهـــور فــريق احلـــدود ومــعه

ال نات بـجديد حـينـما نتـحدث عن أهـميـة الشبـاب والريـاضة في عالم الـيوم سـيما وان
ئـة وهذه الـنسـبة اجملتـمع الـعراقي يـعد شـبابـيا بـعد ان جتـاوزت نسـبـتهم الـسبـع بـا

تشكل طاقة إيجابية وقوة فعلية لو احسن استثمارها وادارتها ..
هناك ثالث اهداف كبرى واستراتيجية تعد من أولويات ومهام الوزارة القطاعية اذا ما
ـسـار الـصـحـيح .. ستـكـون قـد أرضت الـضـمـير حـقـقت بـهـا نـسب جـيدة ووضـعت بـا
ــهـنـيـة وانـتـهـجت طـريق الــله جل وعال الحـيـاء االنـسـان والـنـهـوض واجملـتـمع وعـمت 

ستوى احلضارة ..
هذه النقاط تتجلى في :-

أوال : - الـصحـة الـعـامة .. ( الـعـقل الـصـحيـح في اجلسـد الـصـحـيح ) .. وهو الـبـيـئة
ــكن ان يـنــتـجه من عــطـاء ثــر لـلــمـجــتـمـع .. لـذا فـان الئــمـة واخلالقــة لـلــعـقـل ومـا  ا
ـستـهدفة االستـعمـار يسعـى ويضع برامـج وخطط واسالـيب متـعددة جلـعل الشـعوب ا

مريضة ..
ثــانـيـا : - الـثــقـافـة الـعــامـة .. ( اقـرا بـاسم ربك ) .. وال نــعـني بـان تــكـون مـؤسـسـات
ـيـات عـلمـيـة .. لـكن يـجب ان تـشـاع الـثـقـافـة الـعـامـة لـيبـلغ الـريـاضـة والـشـبـاب اكـاد

نشود . الشباب من خاللها القدرة على التفكير وأداء دوره ا
ثـالــثـا : - تــطــويـر ريــاضــة اإلجنـاز الــعــالي من خالل االحــتـراف واعـالء اسم الـوطن
رتـبطـة بذلك من مـهـارات واقتـصاد واعالم وعالقـات عامـة ... وما وحتقـيق األهـداف ا

يعنيه من اثر ومعنى في عالم اليوم .
األهم ان يكـون الـوزير مـحدد اهـدافه الـوطنـيـة الكـبـرى وان حتيط به نـخب من كـفاءات
ستهلكة زورة وال العناوين ا مجتمعية متنوعة االختصاصات ( وال اقصد الشهادات ا

هنة .. ) .. بل نخب نزيهة متخصصة واعية تسعى للوالء الوطني وشرف ا
لف الشباب والريـاضة يجب ان تساعد طـلوبة للنهـوض  التخصصـات االستشارية ا
سؤولـيتهم وعدم اشغـالهم باهداف فـرعية كتنـظيم مهرجان قيادات الوزارة للـنهوض 

شاركة في مؤتمر .. او الفوز ببطولة او زيارة مريض و التقاط صور او ا
ـكن النـهوض به ان لم نـدرك معـناه ونـستـنهض ملف الـشبـاب ( قضـية كـبرى ) .. ال 

قواها ونفهم موجبات أولوياتها ..
هنا نقتـرح تشكيل جلـنة حتيط بالـوزير تضم استـشاري مخـتص من خارج الوزارة
يعـلمون بـعقـود الجل حتـقيق األهـداف وليس الـدخول بـصراعـات التـسقيـط والعـقوبات
واالشـتـباكـات مع اخـرين . جلـنة مـتـفرغـة مـسـتقـلـة .. لـلتـفـكيـر واالقـتـراح والتـاسـييس

واحلث على التنفيذ .. ) ..
وضوع قـترحة بصالحيات اسـتثنائية تمـنح للوزير من قبل احلكـومة ألهمية ا اللجنة ا

وتضم كل من :-
1≠ مستشار بالثقافة اجملتمعية ..

2- مستشار بالصحة اجملتمعية ..
3- مستشار باالعالم اجملتمعي ..

4- مستشار بالعالقات العامة الداخلية والدولية .
5- مستشار بالشؤون التنظيمية واإلدارية .

6- مستشار بالشؤون القانونية .
هارة واالبداع .. 7- مستشار بشؤون ا

8≠ مستشار بشؤون رياضة اإلجناز العالي ..
نشئات الرياضية .. 9≠ مستشار هندسي با
10≠ مستشار بشؤون السياحية والترفيه .. 

ا هـناك حـاجـة الختـــــــصاصـات وتـفرعـات أخرى تـظهـر حـينـها لـلحـاجـة الفـعلـية ور
حـصـرا.. مالحظـة .. في مـا يتـعلق بـالـفسـاد .. هذه مـسـائل تخص الـقـضاء واجلـهات
عنـية .. كي ال يشـغل الوزير نـفسه بهـا و يضيع وقته الرقابيـة ا
ويهـدر طـاقاته ويـشـتت فـكره .. فـهـناك آلـيـات ومؤسـسات
تأخذ دورهـا وما عليه اال ان يضع الـله ومصلحة الوطن
والـضـمـيــر احلي بـ عـيـنــيه ويـنـوي خــيـرا ويـتـوكل ..
وعند ذاك سـتكون خطـاه مسددة وعـاقبته حـسنة باذنه

تعالى !!
والله من وراء القصد وهو ولي التوفيق !

قحطان جثير.
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أعــلــنت وحــدة الـنــزاهــة الـتــابــعـة
لالحتـــاد الــدولـي أللــعـــاب الــقــوى
إيــقــاف الــعــداء الــكــيــني كــيــنــيث
كـيـبــروب ريـنـجـو الـفــائـز بـسـبـاق
نــصف مــاراثـون بــراغ في الــثـاني
ــدة خــمس ــاضي  من نــيــســان ا
ســنـوات بــســبب انــتـهــاكه قــانـون

نشطات. مكافحة ا
وقالت وحدة الـنزاهة في بـيان لها
أن "كـيـنـيث كـيــبـروب ريـنـجـو 26
ــدة خــمس ســنـوات عـامًــا أوقف 
اعـــتـــبــارًا من 13 حـــزيــران 2022
لــــــوجـــــــود اســــــتــــــخــــــدام مــــــادة

يثاستيرون احملظورة". ا
وفــاز ريـنـجــو بـسـبـاق 10 كـلم في
مديـنـة لـيل الـفـرنـسـيـة في نـيـسان
2022 بـــــاإلضــــــافـــــة إلـى نـــــصف
مــاراثــون كـــوبــنــهــاغن في ايــلــول

.2021
و إيـــقــاف أكـــثــر من 20 يــاضي
وريـاضــيـة من كــيـنــيـا مـنــذ بـدايـة
الـعام حـيث  تـصنـيف كـينـيا في
الـــــفــــئـــــــــــة األولـى في قـــــائــــمــــة
ــراقـــــــــبــة من قــبل االحتــــــــــاد ا
الـدولي أللــعــاب الـقــوى والـوكــالـة
نـشطات (وادا) كـافحـة ا يـة  العـا

منذ عام 2016.
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ــســاواة بــ كال أقــامت جلــنـــة ا
ـديـنـة السـلـيـمـانـية اجلنـسـ 
مـهرجـاناً رياضـياً لـدعم الـرياضة

الــنــســويــة في إقــلــيـم كــردســتـان
العراق.

وافـتـتــحت شـانـال ابــراهـيم حـرم
رئــيس اجلــمـــهــوريــة فـــعــالــيــات

ــهــرجــان الــذي إنــطــلق بــعــزف ا
الـنـشــيـد الـوطـني الــعـراقي فـيـمـا
حــضــرته شــخــصــيــات ريــاضــيـة
ـكـتب الـتـنـفـيذي بـيـنـهـا عـضـوا ا
ـبيـة الـدكـتـور حـس لـلـجـنـة األو
العـميدي والـدكتـور هيردة رؤوف
والــدكـتــور بـيــداء گــيالن رئـيــسـة
ـساواة بـ كال اجلنـس جلـنة ا
ــبــيـة ورئــيـس الــلــجــنــة الــبــاراو
الـوطنـية الـعراقـية الـدكتور عـقيل

حميد.
وتــضـمـنت فـعـالـيـات الـيـوم األول
عـــروضــاً مــوســيــقــيــة ورقــصــات
ــدرســة الـبــالــيـة واجلــمــنــاسـتك
والـتــايـكـوانــدو والـطـائــرة فـيـمـا
هـرجـان يـوم غد بـاقـامة يـخـتـتم ا

زيد من الفعاليات الرياضية. ا

من جـانـبهـا شـكرت رئـيـسة جلـنة
ـــســــاواة بــــ كال اجلــــنــــســـ ا
الـــدكــتــور بــيــداء گـــيالن الــســيــد
ـبيـة الـوطنـية رئـيس اللـجـنة األو
ـهـرجان الـعـراقـيـة لدعـمه إقـامـة ا
ـــلف وتـــفـــعــيـــلـه بــشـــكـل جــاد 
ـســاواة الـذي تــتـبـنــاه الـلــجـنـة ا
ـــبــيـــة الـــدولـــيـــة واجملـــلس األو
ـبي اآلسـيـوي عـبـر الـشـيـخـة األو
حيـاة آل عبدالـعزيـز رئيسـة جلنة

ساواة فيه. ا
كـمـا أعـربت گـيـالن عن إمـتـنـانـهـا
ـكــتب الـتــنـفـيـذي لـزمالئــهـا في ا
وزمــــيالتــــهــــا عـــضــــوات جلــــنـــة
الكات االدارية ساواة وجميع ا ا
ـدينـة الـسلـيـمانـية والـريـاضيـة 

في إقليم كردستان العراق.
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أستطلع فريق برنامج (كالم الناس) الذي
تــقـدمه قـنـاة (الـشـرقــيـة) قـضـاء الـزبـيـر 
ـديـنـة الـتي تـغـفـو على غـرب الـبـصـرة  ا
أرض بـجوفها أكـبر ثروه بالبالد .. و هي
ـديـنـة بـحـاجـة الــنـفط اخلـام  لـكن هـذه ا
ـــركــز الــقــضــاء الـى الــبــنى الـــتــحــتــيــة 
وألحـيائها الشـمالية و اجلنـوبية  الزبير
أيــضـاً تــشـتـهــر بـزراعـة ثــمـار الـطــمـاطـة
والــــبـــصـل والـــثــــوم فـــضالً عـن ( الـــرقي
ديـنة أيـضاً تـشتـهر بـكثرة الـسهـيلـي).. ا
مـسـاجـدها والـتي يـصـفونـهـا بـالفـلـوجة
الـثانية لكثرة أعداد اجلوامع فيها .فضالً
عـن ذلك.. هــنـــاك صــرح تــأريــخـي كــبــيــر
(خــطـوة اإلمـام عـلي بن أبي طـالب  عـلـيه
الــسـالم).. وبــالـقــرب مـن مـوقـع اخلــطـوه
مــقـام لـلــصـحـابي طــلـحـة بن الــزبـيـر أبن
ـديــنـة الـتـراثــيـة هـذه تـضم الــعـوام  و ا
ـة جداً ..فـيـهـا  رفـات احلسن مـقـبـرة قـد
الـبـصـري و أبن سـيـرين و شـاعـر الـعراق
الكبير الراحل بدر شاكر السياب .. و قبر
الـشـاعر الـبصـري األديب الـراحل محـمود

البريكان و غيرهم .
× و قـــال مــعــد و مــقــدم الـــبــرنــامج عــلي
اخلــالــدي لـ( الــزمــان ) (نــحن ســعـداء أن
نــكـون بــ أهـلــنـا في قــضـاء الـزبــيـر من
ـديـنـة  و خالل ســوقـهـا الــكـبـيـر وسـط ا
فـترة أكثر من سنة كـانت لنا زيارة سابقة
ألسـواقها العامرة  و أهـلها الكرام الذين
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كـــــنت مـــــازلت فـي بــــدايـــــة عـــــهــــدي
بـالـصـحـافـة عـنــدمـا الـتـقـيت حـسـون
االمريكي واجـريت معه لـقاء بدفع من
عروف علي عالم االجتـماع العراقـي ا
الوردي كـظـاهرة مـن ظواهـر اجملـتمع

العراقي الذي كان يهتم به.
خالل حياتي الـصحـفيـة التي شارفت
على الــ  69 عامـا التـقـيت الكـثـير من
الـقـادة مــلـوكــا ورؤسـاء وسـيــاسـيـ
نــســاء ورجـــاال لــكن لــقـــائي حــســون

االمريكي له طعم خاص.
اسمه احلقـيقي حسـون العبـيدي قبل
ظهره ان يشتهر بحـسون االمريكي 
ومالبـسه وتــصــرفـاته ورده الــتـحــيـة
للذين يسلمـون عليه في الشارع (هلو
بــويـز).كــان فـي الـثـالثــ من الــعــمـر
عندما التقيته عام  1957 ونشرت ذلك
الـلـقـاء في مـجـلـة االسـبـوع (عـدد -12
الــــتـي كــــانت تـــــصــــدر عن  (10-1957
ـلـكي.كان جريـدة الـشعب في الـعـهد ا
حـسـون االمـريـكي يــرتـدي الـقـمـصـان
ـلــونــة والــبـنــطــلــونـات الــقــصــيـرة ا
واالحـذيـة (الــبـاكـســتـانـيــة) كـمـا كـان
يـطـلق عــلـيـهـا في ذلـك الـوقت.لم يـكن

مـازالوا محافظ عـلى تراث مدينتهم من
لبس ( الدشـداشة ) مع اليشماغ نـاحية ا
األحـمـر  و أيـضـاً أهـالي الزبـيـر الـقـدماء
بنية ة ا حـافظوا على بناء بيوتهم القد
مـن الط ( الل ) و الـطابوق و الفرشي
الـــكــربالئي .. و بــعض الــبــيــوت ال تــزال
مـوجـوده فيـهـا السـراديب  لـكن األكثـرية
مــنــهم اهـمــلــوهـا و أنــدثــرت سـراديــبـهم
بـــســبـب الــعـــوامل اجلــويـــة و قــدمـــهــا).
مــضــيـفــاً ( في الــزبـيــر كـان فــيـهــا سـوق
خــاص لــلــنــســاء فــقط و يــسـمـى ( سـوق
الـبـنـات أو سـوق احلر ) .. لـكن لألسف
بـعد عام  2003تـغير هـذا السوق اخلاص
و أصـبح سوق عام محالت مـتنوعة فيه 
و بـالـسـوق الـكـبـيـر الـذي صـورنـاه هـناك
سـوق الـعقـيل لـبيـع و خيـاطـة الدشـداشة
الـعربيـة والعباءة و الـعقال و الـيشماغ ..
هـنتهم و صـناع العـباءة و العـقال  هم 
هــذه يـكـونــون قـريـبـ من أشــهـر صـنـاع
الــعـبــائـة الــرجـالـيــة و الـعــقـال في سـوق
الـنـجف الشـهيـر) .و ب اخلـالدي : خالل
جتـــوال كــامــيــرات الــبــرنـــامج ســجــلــنــا
مــقـابالت مع نـاس.. و أول مـقـابـلـة كـانت
مـع مـواطن من مـحــلـة الـزهـيــريـة هـو أبـا
عـبد العـزيز الذي قال (الـزبير مديـنة آمنة
و احلــمــد لـله .. لــكن فــيـهــا نــقص كـبــيـر
بـاخلدمـات وخصـوصاً اخلـدمات الـبلـدية
و أغــلب شــوارعــهــا بــاقــيـة رمــلــيــة غــيـر

مبلطة).
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Z∫ لقطات من جتوال برنامج (كالم الناس) في مدينة الزبير U½dÐ

البس  مـو حـتى يـسـتـوردون هـاي ا
يــشــتــروهــا الــنــاس. انــا اشــتــريــهــا

والبسها).
الناس كـانوا يظـنون انه مـجنون النه
كـان يــعــمل مــضــمـدا في مــســشــتـفى
ـثل (مـن عـاشـر اجملـانــ عـلى قــول ا
القوم  40 يومـا صـار مثـلهـم). عنـدما
الـتقـيـته كـان يـعـمل في مـركـز الـتـبرع
عظم.يـحتج حسون بالدم في البـاب ا
قــــــائال: لــــــيـس الــــــعــــــمل لـه عـالقـــــة
وضوع. انا اخدم وطـني كما يفعل با
ــوظــفــ وتــشــهــد كل االخــرون من ا
اعـمـالي عـلى ذلك. فـكـرة الـنـاس عـني

حسـون االمريـكي يسـير في الـشوارع
مثل بـقيـة النـاس وال دخـول السـينـما
ـضايقة طاعم دون ان يـتعرض  وال ا
ـعــارضـ ـعــجـبــ به او ا الـنــاس ا
له.ولــو فـعل ذلـك فـانــهم يــتـجــمــعـون
حـوله يـحــيـونه (هـلـو حــسـون) فـيـرد
عــلــيــهـم رافــعــا يــديـه (هــلــو بــويــز).
حلسون وجـهة نـظر حـسب قوله لي :
ـثل الــقـائل اكل مـا انـا ال يـعـجــبـني ا
يعجـبك والبس مـا يعجب الـناس. انا
آكل ما يعـجبني والـبس ما يعـجبني.
ويسـتدرك قـائال( امـريكـا ليش تـصدر
البس لـلـعـراق وجتـارنـا لـيش هـاي ا

من مالبــسي لـكن هــذا غــيـر صــحـيح.

ثل يقول (اللي ما يعرفك ما يثمنك). ا
عـــلــــيـــهـم ان يـــعــــرفـــوني ولــــيس من

مالبسي.
في ايــام ذلك الـقــاء اشــتـهــرت رقــصـة
(الـــروك انـــد رول) االمـــريـــكـــيـــة لـــكن
حــســون االمـريــكـي قــال:ال تـعــجــبــني
الروك اند رول . انـا تعجـبني التـانكو

والرمبا والسامبا!
سالته عما يشاع انه دون جوان فنفى
ذلك بــــشــــدة رغـم انه قــــال ان بــــعض
الـبـنــات يـغـازلــنه "لـكـنـي - كـمـا قـال-

ابرهن لهن اني جنتلمان مؤدب"
ـاذا ال تتـزوج فقـال انه ال يريد سالته 
ذلك وانه يريـد ان يـسافـر الى اخلارج

ي)! ليكون (مواطن عا
ي? قلت له كيف سـتعيش كـمواطن عا
ــانـيــا ... شــهـر في فـقــال "شـهــر في ا

فرنسا .. شهر في بريطانيا".
ثم قــال انه يـريــد االن ان يــســافـر الى

النمسا للدارسة.
- وماذا  تدرس هناك يا حسون?

- ادرس الـــتـــمـــريض من الـــنـــاحـــيـــة
العصبية.!

عــبـر نــدائـنــا هـذا مـن قـنــاة الـشــرقـيـة أن
عاناتنا و قطع أرزاقنا. يوضعوا حالً 

ــواطن أبــا جــعـــفــر : نــحن من و أشـــار ا
ســكـنـة بـيــوت الـتـجـاوز  هــنـاك شـركـات
أسـتـثـمـاريـة مـتنـفـذه و مـلـتـزم مـن قبل
بـــعض األحـــزاب و رجــال بـــاحلــكـــومــة 
عـــنـــدمــا يـــحــصـــلـــون عــلى أي مـــشــروع
إسـتثمـاري يقومـون بأخالء بـيوت الناس
الـسـاكنـ بدور الـتجـاوز خالل فتـره يوم
أو يـومـ  تسـاندهم الـشـرطة و الـبلـدية
ويأمرون  بهدم الدور بالشفالت ويتركون
عـــبــاد الـــله  بـــالــعـــراء بال ســكـن وســتــر

لعوائلهم.
ـرزوك : الــتــعــلــيم و قــال احلــاج قــاسـم ا
احلــــكــــومي فـي عـــمــــوم الــــبالد و لــــيس
سـتوى لـلـطلـبة  بـالـزبيـر.. أصـبح دون ا
دارس اخلـاصة األهليـة لعبت دوراً لـكن ا
كـــبــيــراً بــأســتــيــعــاب أعــداد كــبــيــرة من
ـيسورة  طـبعاً الـتالميـذ .. من العوائل ا
ـتـوسـطـة ـراحـل األبـتـدائـيــة و ا لــكـافـة ا
واإلعــداديـة و حـتـى الـدراسـة اجلــامـعـيـة
بـالـكـلـيـات األهـليـة  هـذه حـالـة و احلـالة
ــراكـز ــســتــشـفــيــات و ا األخــرى وضع ا
الــصـحـيـة احلــكـومـيـة وضــعـهـا بـائس ال
ستشفيات أدويـة و ال إهتمام للراقدين با
ــراجع لــلـمــؤســسـات احلــكــومــيـة  ألن ا
الــصـحـيــة احلـكـومـيــة ال يـجـد الـعالج أو
راجع أو الراقدين . رضى ا العناية با
ـــان و هـــو بـــائع ـــواطن أبـــا أ و بــــ ا

واطـن أبا سـعود : مديـنتـنا تـنعم و أكـد ا
بــأكـبـر ثـروه نـفـطـيـة فـضالً عن الـزراعـة 
لـكن نـسـبـة العـاطـلـ عن الـعمل لـلـشـباب
ـئـة و نـرى هـنـا تـتـجـاوز نـسـبـة الـ 90 بـا
أغـلب الـعمـالـة في شركـات النـفط الـقريـبة
مـــنــا هـم من األجــانب مـــثل الــبـــنــكالدش
والـهنود وغيرهم من اجلنسيات األخرى 
و أيــضــاً هـنــاك نـاس أصــحـاب نــفـوذ من
ســيــاسـيــ وغــيـرهـم يـأمــرون مــسـؤولي
الــشــركــات الـنــفــطـيــة بــتــعـيــ أبــنـاءهم
وأقـاربـهم أو يـقـومـون بـتـعـيـ أشـخاص
آخــرين بـعـد مـسـاومـتـهم عـلى مـبـالغ يـتم
اإلتــفـاق عـلـيـهـا فـيـمـا بـيـنـهم .. و الـنـاس
واطن أبـو محمد الـفقراء لـهم الله. وأكد ا
: مـناطـقنـا باألحـياء الـشمـاليـة مثل مـحلة
الــعـرب والـرشــيـديـة والـزهــيـريـة و سـوق
نـاطق وغيرهـا بال تبليط سـوادي  هذه ا

لشوارعها.
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ـواطن أبـا عــبـاس و هـو صـاحب و قــال ا
عــربــة ( تك تك ) تــولـد 1944:  نــحن هــنـا
بالسوق الكبير حوالي عشرة عربات التك
تـك نـعــمل بــهــا و رزقــنــا مــنـهــا  لــكــنــنـا
ـنعـنـا من العـمل بـالسـوق هذا فـوجـئنـا 
رور و الـشرطة  ال نعرف مـن قبل مفارز ا
ـنع و أغـلـبـنـا أشـتـريـنـا عـربـاتـنا سـبـب ا
ـلك بــاألقــســاط الــشــهـريــة .. كــونــنــا ال 
رواتـب تـــقــــاعـــديــــة أو رواتب الــــرعـــايـــة
ـسـؤولة اإلجـتـمـاعـيـة  نطـالب اجلـهـات ا

ـة و مسـابح (نعمل خـوا و أحجـار كر
هـنـا ببـيع الـسبح و احملـابس و األحـجار
ـة  لـكن الـطـلب عـلـيـهـا قـلـيل جـداً الــكـر
ــعـــاشي دون كـــون الـــنـــاس و ضـــعــهـم ا
الـوسط أو الوسط يـريدون يـعيـشون فقط
 و الــرزق عـلى الــله رغم لـديـنــا مـحـابس
ـانـي و سـلـيـمــاني و در الـنـجف عــقـيق 
الــشـهـيـر والـشـحـري  نـحـصل عـلى هـذه
احملــابس والـســبح من سـوق الــعـشـار أو
جنـلـبهـا من مـدينـة الـنجف األشـرف التي

تشتهر بهذه احلرفة).
ـة و قــال بــائع الـهــواتف الـنــقـالــة الـقــد
(الـصرصور) أبا عـبد اللة  ?انـا من سكنة
الــدور اجلــاهــزة و صــاحب عــائــلـة و بال
راتـب أو إعانـة من الرعـايـة اإلجتـماعـية 
ــة أبـــيع و أشــتــري الــتــلــفــونــات الــقــد

شابهة له).  الصرصور أو ا
 و مـن ثم حتـركــنـا عــلى بـاعــة الـبــهـارات
واحلـــنـــاء الـــذيـن عــرفـــونـــا عـــلـى أنــواع
الـــبــهـــارات و أبــرزهــا  مـــثل الــبـــريــاني
رق و الكبة والـقيمة والـكركم و بهـارات ا
والـبهارات اخلشنة  يتم جلبها من سوق
الـعـشار بـالـبصـرة  و بـالسـابق قـبل عدة
قــرون كــانت جتـلـب من الـهــنــد بـواســطـة
الــلـنـجـات الـتي تـرسـوا في شط الـعـرب 
وعـنـد احلرب الـعـراقيـة اإليـرانيـة تـوقفت
حـــركــة الــســفن و الـــبــواخــر الــكــبــيــرة 
وأصـبحت البهارات و الـبخور تدخل عبر
مـوانئ أم قـصـر .. و احلنـة الـشهـيـرة يتم

جـلبـها من قـضاء الـفاو و حتـديداً جـنوباً
نطقة رأس البيشة .

وقـال الـكـاب هـاني الـسـياب الـذي يـعمل
البس و غــيــرهــا : أنــا فـي مــحل لــبــيع ا
ي نــــائب رئـــيـس رئـــيس اإلحتــــاد الـــعـــا
لـلـفنـون القـتالـية  و مـدرب دولي و العب
(بــالــنــاشــوكه ) الــثالثــيـة و الــربــاعــيـة 
ـي الـراحل بـروسـلي وحــتى الالعب الـعـا
كــــان قـــد لـــعب بـــالـــنـــاشـــوكه الـــفـــرديـــة
والــزوجـيــة .. لـكــني تـفــوقت عـلــيه بـهـذه
ـؤسس الــلـعــبـة . و بـ الــسـيــاب : أنـا ا
األول لــلـعـبـة الـفـنـون الـقـتـالـيـة بـالـعـراق
والــــوطن الـــعـــربي  ومـــســـتـــشـــار دولي
بـاللعبـة و حصلت على شـهادة الدكتوراه
الــفـخـريـة من اجلـزائـر تـقـديـراً و عـرفـانـاً
لـدوري الكبـير بأدخـال هذه اللـعبة لـلعالم
الــعــربي و لـلــعــراق  وعـنــدي عــتب عـلى
ــركــزيــة و وزارة احلـــكــومــة احملــلــيــة وا
الـرياضـة و الشـباب  الـذين لم أرى منهم
أي دعـم طيلة مسيرتي الـرياضية احلافلة
بـــنــجــاحي بــهــذه الـــلــعــبــة  و حــتي في
الــبـطـوالت احملـلــيـة بـالـعــراق يـتم تـكـر

درب. الالعب و يهملون ا
: فـريق  البرنامج ضم:- اإلعداد و التقد
عــلي  اخلـالـدي مـديـر تـصـويـر و مـخـرج
مــيــداني : عــمــر اجلــابــري الــتــصــويـر :
درون : عـلي الـطـريحي ـفـرجي  أسـامـة ا
ـتـابـعـة الصـحـفـية : سـعـدون اجلـابري ا

مونتاج : عمر مظفر و أدريس الكعبي.
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ـنـدائي وشـقيـقه مـحـمد يـحالن ضـيـف عـلى قـناة الـنـقاش ا
(الشرقـية) مساء اليوم االحـد عبر برنامج (اطراف احلديث)
الـذي يـعـده ويــقـدمه االعالمي مـجــيـد الـسـامــرائي ويـخـرجه

حيدر االنصاري.
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الصـحفي الريـاضي العراقي ناقش
في قسم الـصحافة في كلية االعالم
بـجـامعـة بـغـداد اطروحـة الـدكـتوراه
ضام الصحفية في وسـومة ( ا ا
وكـاالت االنـباء الـريـاضـية الـعـراقـية
وانــعـكــاسـهــا عـلـى وعي اجلـمــهـور
الــــريـــاضـي / دراســـة مــــســـحــــيـــة

لوكالتي " الرياضة اآلن  صدى الرياضة العراقية).
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رئيس الهيئة االدارية لنادي العلوية استقبل في مكتبه سفير
الــنـمــسـا لــدى الــعـراق و الــتــبـاحـث حـول الــتــحـضــيـرات
ئوية على تأسيس النادي وابدى السفير اعجابه الحتفالـية ا
بـالــنـادي الــعـريق بـعــد جتـواله فــيه وفي خـتـام الــزيـارة كـرم

العاني السفير بدرع النادي.

 ÊUOKŽ ÍœUM¼

اخملـرجــة االردنــيــة فـاز فــيــلـمــهــا (بــيت سـلــمى)  بــجــائـزة
اجلـمـهـور ألفـضل فـيـلم روائي في مـهـرجـان أوسـ لألفالم

في دورتها 29.
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ـهام الـنائب االول حملـافظ بابل صـدر امر ديـواني بـتكـليـفة 
ناسبة. احملافظ وتلقى تهاني االوساط اجملتمعية بهذه ا

 w½U Ëd « W UÝ√

ـمثل السـوري يشارك في بـطولـة  مسلـسل البيـئة الشـامية ا
ؤلفه علي مع صالح ومخرجته رشا اجلديد (مـربي العز) 

مجسدا  شخصية زعيم احلارة (أبو عالء). شربتجي
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ضـمن ــغـتــربـة  أحــيت حــفال خـاصــا  ــطـربــة الـعــراقـيــة ا ا
مهـرجـان طـيـور دجلـة الـثـامن  الـذي اقـيم امس الـسبت  في

العاصمة السويدية ستوكهولم.
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مـغــنـيــة االوبـرا األردنــيـة اعــلـنت ان مــهـرجــان اوبـرا عــمـان
بـنسخـته الرابعة يـنطلق بـعرض (ال ترافيـاتا) وبحـفل يومي

ية عمان. قبل على مسرح أكاد األربعاء واجلمعة ا

حـيث يــعـد هـذا الـتـعـاون الــثـاني الـذي يـجـمع
روجــيـنـا بــرؤوف عـبـد الــعـزيــز بـعـد مــسـلـسل
"إنـــحــراف" والــذي حـــقق جنــاح كـــبــيــر خالل

اضي. السباق الرمضاني ا
ـصـريـة يـاسـم رئـيس في ـمثـلـة ا وتـشـارك ا
مـسـلـسل "بـابـا اجملـال" الـذي تـخـوض به هـذا
الــعـام الــســبـاق الــرمـضــاني في مــوسم درامـا
2023  حـيث كـشـفت عن تـفاصـيل شـخـصـيـتـها
الــتي تـقــدمـهـا فـي الـعـمـل.وقـالت رئــيس إنّـهـا
سـتــقــدم شــخـصــيــة فــتـاة شــعــبــيــة من حـارة
وستـكـون مخـتلـفة تـمامـا عن مـاقدمـته من قبل
خـــاصــــة أنـــهــــا ســـبق وقــــدمت دور الــــفـــتـــاة
الـشـعـبـيـة.و قـدّمت رئـيس مـؤخـرا فـيـلم "خـطة
مازجنر" والـتي شاركت فيه بـجانب عدد كـبير
ـيـرغني ومـحـمود ـمثـلـ منـهم حـمدي ا من ا
حــافـظ وبــيــومـي فــؤاد وأوس أوس وســمــاء
إبـراهـيم وإسـمـاعـيل فـرغلـي وهو مـن تألـيف
محمد إسماعيل أم وإخراج رامي رزق الله.
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صـريـة روجيـنا ـمثـلـة ا كشـفت ا
عن البـوسـتر الـتـرويجي واألول
ـــســـلـــسل اجلـــديـــد الـــذي مـن ا
رتـقب تـشـارك في بـطـولتـه وا
ــــوسم الــــدرامي عــــرضه في ا
ــقـبل بــعـنـوان الـرمــضـاني ا
"ســـتــهم".وجتـــســد روجـــيــنــا
خالل العـمل شـخصـية سـيدة
ــصــري تــظــهــر بــلــبــاســهــا ا
الــصـعــيــدي إذ ظــهـرت وهي
تـرتـدي اجلـلــبـاب الـصـعـيـدي
وتــضع الــعــمــة فــوق رأســهـا
ليـبـدو مظـهـرها كـرجل وليس

سيدة.
ـسلـسل من بـطـولة روجـيـنا ا
وتـألــيف نـاصــر عـبــد الـرحـمن
وإخـراج رؤوف عـبـد الـعـزيـز

ومـؤسـسـاتـهـا الـعـريـقـة.وفي سـيـاق
الــزيـارة أكــد الـوكـيـل األقـدم أهــمـيـة
إقـامـة مـعـرض مـتـخـصص لـلـفـنـانـة
عشتـار يضم سـلسلـة أعمالـها وآخر
لـوحـاتـهـا مع الـتـأكـيـد عـلى أهـمـيـة
اعادة تـفعـيل جـائزة جـميل حـمودي
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زار الــوكـيل األقــدم لـوزارة الــثـقــافـة
والـسـيـاحـة واآلثـار نوفـل ابورغـيف
التشكـيلية اخملـضرمة عشـتار جميل
حـمـودي في مـنـزلـهـا بـبغـداد وسط
تــــــرحــــــيـبٍ مـن قــــــبل أســــــرتــــــهــــــا
وأصدقـائهـا و اطلع ابورغـيف على
عدد من أعـمـال الفـنانـة عـشتـار على
مدى سنوات وظروف مختلفة وثَّقت
لــفـلــسـفـتــهـا وأسـلــوبـهــا في تـنـاول
األبــعــاد اجلــمــالــيــة والــتــاريــخــيــة
ـعــرفــيــة وتــوظـيــفــهــا لــتــرسـيخ وا
الـثــقـافــة الـوطــنـيــة عـبــر أنـســاقـهـا
االبــداعـيــة الـتي تــمـيــزت بـهــا كـمـا
اشـــتـــمل الـــلـــقـــاء عـــلى اســـتـــذكــار
األرشـيف الـغـني والـسـيـرة الـزاخرة
لوالدها الفنـان الراحل الرائد جميل
حمـودي ودوره الريـادي في الـثقـافة
الــعـــراقــيـــة عـــمــومـــاً وفي ابــتـــكــار
وترص البعد اجلمالي والتشكيلي
فـي هــــــويـــــــة وزارة الــــــثـــــــقــــــافــــــة

لــلـفن الــتــشـكــيـلي في دورة جــديـدة
ــيــزة تــخــلــيــداً وتــأصــيال لــلـدور
الـريـادي الــكـبـيـر لـهـذه الـشـخـصـيـة
التي تركت أثراً شاخصاً في الذاكرة
اجلــمـعـيــة لـلـعــراقـيـ عــلى تـعـاقب

األجيال.
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ـعـدة لـذا حـاول أن قـد تـعـاني من اضـطـرابـات في ا
اء. تلتزم بحمية مع تناول ا
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 عـلــيك الــتــزود بــالــثــقــة بــالـنــفس واإلقــدام من دون
خوف.يوم السعد االربعاء.
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قد تشـعر باضطـراب ال تستـطيع التـعبير فـكر بهـدوء 
عنه يوم السعد االربعاء.
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 ال تــخش وضع الــشــروط وتـوســيع اآلفــاق بــاآلمـال
الكبيرة حتقق بعض األحالم.
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 في نهاية الشهر يحدث أمر يؤدي لعودة االستقرار
العاطفي والتفاهم .
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تـــعــــمل بــــوعي وحـــكــــمـــة و تــــبــــتـــعــــد عن األوهـــام
واالرجتال.رقم احلظ  6.
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تـتــعـاون مع  الــشـريك  لــتـحــقـيق هــدف مـهم يــسـعـد
األسرة .رقم احلظ 2.
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هـني وتكون  تـسنـد إليك مسـؤوليـة هامة في اجملـال ا
مترددا بقبولها .
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ادي ,وفي مـنـتـصف هـنـاك مـفـاجـأة علـى الـصـعـيـد ا
العام ستتمكن من تسوية ما كان معلّقا.
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مهـمة تـتردد من الـقيـام بها   ,علـيك االتكـال على الله
ألنك جدير بها.
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تتـوصل إلى اتفاق مع شـركاء أو مع طرف كـان بينك
وبينه تناقض.
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 حتــقق بــعض األمــنــيـــات الــتي راودت أحالمك فــفي
منتصف العام يحالفك احلظ .
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Âu−M «Ë X½√  ULKJ « oÐUDð

اكتب مـرادفات ومـعاني
الـــكــلـــمــات الــتـي تــقــرأ
وتـــــكــــــتب افـــــقـــــيـــــا
وعـموديـا في الوقت

ذاته:
 1- لـــقب االب الــروحي
جلائزة السالم والعلوم
 2- مـــــنـــــصب احلـــــاكم

ا قد
 3- أول مـــــــــــــــــؤذن فـي

االسالم
 4- أمسية
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بغداد
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في االمس الـقـريـب ودعـنـا قـامــة عـراقـيـة
كـبـيرة مـخـرجـا ومـؤلـفـا وكـاتـبـا ومـنـتـجا
ونـاقـدا وعرابـا عـراقـيـا في حـقـل االذاعة
والتلفزيون والسيـنما نعم ودعنا الراحل
فيـصل الـيـاسـري وكـانت نـقابـة الـفـنـان
الــعـراقــيــ وفت وكــفـت بـوداعـه االخــيـر
عـنـدمــا نـظـمت لــلـيـاســري تـشـيـعــا يـلـيق
ـثـقـف بقـامـته الـفـنيـة ودعت الـفـنـان وا
وبتشييع رسمي وجـماهيري مهيب انطق
من مـقــر الــنـقــابـة بــشــارع الـرشــيـد الى
بادرة مثواه االخـير. نعم نـسجل بفـخر ا
الـتي ســعى لــهـا نــقــيب الـفــنــانـ جــبـار
بادرته هذه ان الفنان جودي وهو يؤكد 
العراقي كـبيـر بعطـاءه وعنـدما يرحل الى
مثـواه االخـيـر سيـجـد من يـودعه ويواريه
الثـرى بفـخـر واعتـزاز فـتمـكن جودي من
اسكات الكثير من االصوات وخاصة في
اخلارج والتي تـنادي ان الـفنـان العراقي
ــبـادرة مـهــمش حــتى بــوفــاته والــيــوم و
جـــودي اكـــد ان الـــفـــنــــان الـــعـــراقي في
ـاته فـكان الضـمـيـر والـقـلوب بـحـيـاته و
تـشــيــيع الــيـاســري الــذي نـقــلــته وسـائل
يـا وعربـيا ومحـليـا فخر االعالم كافة عـا
للـفن والـثـقـافـة الـعراقـيـة .وشـكـرا لـنـقيب
ة ـبـادراته الـكـر الفـنـانـ الـذي سـطر 
والكـبـيـرة وانـتشـاله لـواقع الـفن وخـاصة
من الفنان الراقـدين على فراش العافية
ودعمه للحـاالت االنسانـية ماديا ومـعنويا
تـؤكـد ان نـقـابـتـنـا تـعمـل بـكـوادرهـا بـجد
واخالص لـدعم الـواقع الــفـني في بـغـداد
واحملــافــظــات  نــتــمــنـى من حــكــومــتــنــا
ـنــتـخب الــدعم اجلـاد ومـجــلس نـوابــنــا ا
لنـقـابتـنا الـتي تـعد الـعـصب االساس في

احليـاة الـفـنـية والـثـقـافـية
فـــتـــحـــيـــة لـــنـــقـــابـــة
الفـنانـ الـعراقـي
ونــقـــيـــبــهـــا جـــبــار
جــــــودي ونــــــقــــــول

وفيت وكفيت.
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قـــــبل  70 عـــــامـــــا كـــــان
الـــــعــــــراق ال يــــــعـــــرف
االمــــــريـــــــكـــــــيــــــ وال
تأمرك كـما هم بعد ا
االحتالل منشترين في
كـل مــــــــكــــــــان.فـي ذلك
ـاضي الـبـعـيـد ظـهـر ا
في بـــــــغــــــداد شــــــاب
اشـــــتــــــهـــــر بــــــاسم
حــسـون االمــريــكي
اذ كــان الـــوحـــيــد
الـــــذي يــــــقـــــلـــــد
االمـريـكــيـ في
كــــــــــل شـــــــــيء
وابــــــــــــــــــــــرزه
ـــــــــالبــــــــس ا
والتصرفات.
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نوفل أبو رغيف يتفقد عشتار جميل     عدسة - ادهم يوسف
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ية ريهانا كيف { لوس اجنلوس  –وكاالت - حتدثت النجمة العا
قدوم ولد على هذه الدنيا يغير في اولويات االبوين خالل ترويجها

وقع (كسس .وقالت  الحدى عالماتها في لقاء مع الصحفي
هوليود) عن شعورها كأم : "تنظرين إليه وهو ملكك لكنه غريب

وهو جديد وستتعلمي ان تتعرفي عليه في نفس الوقت الذي يتعلم
هو ان يتعرف عليك ويكتشف العالم. إنها جتربة رائعة. عندما
ينظر في عيني روحي كلها ... ال أستطيع أن أعرف ما إذا كان
اجلو باردًا أم حارًا إنه ألمر رائع ".وعبّرت ريهانا انها حتب هذا

التحدي في نفس الوقت الذي تهتم بعدة امور ب عالماتها
وسيقية عبر حدث التجارية والتحضير لعودتها الى الساحة ا

السوبر بول في شهر شباط 2023. كذلك حتضر الصدار البوماً
جديداً بعد سنوات بعيداً من االستوديو.
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ــتـكــررة في الــتــعـامل مـع الـدســتـور ـريــرة وا الـتــجــارب ا
العراقي تعـطي االنطبـاع القوي انّ هـذا الدستـور كان غير
قادر على حمـاية نفـسه من مستهـدفيه الذين يـفترض انهم
ساهم في كتابته حماته كونهم كانوا أساس تشـريعه وا

وظهوره قبل سنوات.
كن االسـتناد الـيها في الـنظر الى ال توجد أيـة ضمانـات 
مـستـقـبل آمن لـلـدسـتـور الـعـراقي من حـيث الـتـطـبيـق على
الواقع اذا استـمر النـهج القـد في التعـاطي مع الشؤون

السياسية واالقتصادية الكبرى.
أول خطـر يـواجه الـدسـتور هـو اخلـروقـات التي تـسـتـهدف
سـتـحـقة مـا بـعـد كل نـتائج انـتـخـابات. ُدد الـدسـتـوريـة ا ا
وهـذا االمـر ال نـهـايـة له لـسـبب جـوهـري هـو انّ الـدسـتور
نـفـسه ال يـنص عـلى بـنـود عــقـابـيـة رادعـة لـلـمُـتـسـبـبـ في

اخلروقات والتجاوز على نصوصه.
خـبـراء الـدسـتــور مـدعـوون الى الـتـفــكـيـر جـديـاً في انّ أيّ
ا يزيل أي كن للدستور يجب أن يكون جوهرياً  تعديل 
تـأويـالت غـامــضـة لــنــصـوصه ويــجــعـله حــدا فــاصال بـ
ــواقف والــقـوانــ حــ يـلــتــبس بـعــضــهـا مع األشـيــاء وا
الـبـعض اآلخـر السـيـمـا تلـك الـبـنود الـتـي تـثيـر اخلـالفات
حول الثروة والقضايا اإلداريـة ب بغداد واربيل والفترات
تـصـلـة بتـداول الـسـلطـة الى جـانب احلـاجة الدسـتـوريـة ا
لنـصوص تـعاقب كلّ مَن يـخـترق الـدستـور حتى لـو قضت
ـعـادلـة الــسـيـاســيـة إذا كـان خـرقـه كـبـيـراً بـإخـراجه مـن ا

ومتعمداً ومؤذياً الستقرار البلد.
احليـاة الـتي يـنـبـغي أن تكـون جـديـدة في الـعـراق يجب ان
يضـبط ايـقاعـهـا دستـور قـوي وقوانـ مسـتـوحاة من روح
الدستـور تكـون قادرة علـى استيـعاب الـتفاصـيل العـراقية
ـنهج الـعام لالسـتقـرار في البالد. كـما حتـتاج ا يـوحد ا
حيـاتنا اجلـديدة الى اخلـروج من أوضاع الـطوار اال في
حــاالت عـــظــيــمـــة األثــر وخـــاصّــة كــاحلـــروب والــكــوارث
ـعتقالت الطبـيعـية واعـادة النـظر في أوضـاع السـجون وا

طاطية. والتحقيقات والصالحيات ا
ا يـفتح احلـديث عن االنتـقال الى الـنظـام الرئـاسي باب ر
صــيـــانــة نــصـــوص الــدســـتــور من الـــعــبث حتت عـــنــاوين

التوافقات والضرورات السياسية.
لـقــد مــرّ الــعـراق فـي الـســنــوات األخــيـرة ولــيس في زمن
حــروب الـنــظــام الــســابق فــقط بــحــالـة عــســكــرة شــديـدة
الـوضـوح في الـشـارع وال تــزال اغـلب اثـارهـا واضـحـة 
دنـية للمجـتمع والدولة. وهذا سياق خـارج طبيعـة احلياة ا
اضي القريب ال بدّ من وقفة مراجعة قوية وتذكّر دروس ا
في ان كـثـرة الـقــوات وتـعـدد الـتــسـمـيـات في الــتـشـكـيالت
ـتــعـسـكــرة ال تـقـي من الـنــهـايـات الــسـيــئـة واالنــهـيـارات ا

العظيمة.
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من  33بـــلـــدا. ويـــتـــرأس جلـــنـــة
الـتحكـيم اخملرج اإليطـالي باولو
سـورنــتـيـنـو الـذي سـبق له نـيل
جـائـزة أوسكـار الـعام  2013 عن

فيلمه ال غراندي بيليتسا. 
ويـــشــاركـه عــضـــويــة الـــلــجـــنــة
سـيـنـمـائـيـون من آفـاق مـخـتـلـفـة
مـثـل اخملـرجـة الـلـبـنـانـيـة نـادين
ـمـثـل الفـرنـسـي طـاهر لـبـكي وا
ـــانـــيــة- ـــمـــثـــلـــة األ رحـــيـم وا

األميركية ديان كروغر.
ـهرجـان بعـرض نسـخة يـفـتتح ا
جـديـدة لـفيـلم الـتـحريـك الشـهـير
بـــيــنــوكــيــو مـن تــوقــيع اخملــرج
ــكـسـيـكي غــيـيـرمـو ديل تـورو ا
عـروفة مـسـتوحى من احلـكايـة ا

ؤلفها كارلو كولودي.
كـما يتضـمن برنامج هذه الدورة
تــكـر كـل من اخملـرج األمــيـركي
جــيـــمس غــراي (لــيــتل أوديــســا
وذي لــــوست ســـيـــتي أوف زي)
ــمـثــلـة االســكـتــلـنــديـة تــيـلـدا وا
ســويـنـتــون الـتي بـرعت في أداء
أدوار جـد مخـتلـفة. وسبق لألول
ـهرجان أن تـرأس جلنـة حتكيم ا

في دورتي  2018 و2019.

سار ـهرجان أيـضا  ويـحتفي ا
ـغـربـيـة أحـد وجـوه الـسـيـنـمـا ا
اخملــرجـة فـريــدة بـلــيـزيـد وجنم
ـمـثل الـهـنـدي رانـفـيـر بـولـيـود ا

سينغ.
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فـــضال عن الــعـــروض ســيــكــون
ـهرجان عـلى موعد مع جـمهور ا
ـفـتــوحـة الـتي فــقـرة الـلــقـاءات ا
تــســتــضــيف طــيــفــاً واسـعــاً من
الـضيـوف ليـجيـبوا عـلى أسئـلة

احلضور. 
مـن بينهم رائـد التشويق اخملرج
اإليـــــرانـي أصـــــغـــــر فـــــرهــــادي
احلــاصل عـلى األوســكـار مـرتـ

عـن فـــيــــلــــمي انــــفــــصـــال 2011
والبائع 2016. 

كـــمـــا تـــضم الـــقـــائـــمـــة اخملــرج
ـــوهــــوب وقـــلـــيل الـــفــــرنـــسي ا
الـــــظـــــهــــور اإلعـالمي  لـــــيــــوس
ـدلل لـلـسـيـنـما كـراكس واالبن ا
ـــســـتــقـــلـــة في أمـــيـــركــا جـــيم ا
جـــارمــوش اخملــرج الـــســويــدي
روبـن أوستـلـونـد احلـاصل على
ـهـرجـان كان الـسـعـفـة الـذهـبـيـة 
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قد ال تـأخـذ الثـقافـة الـبيـئـية نـصيـبـاً كبـيـراً في اهتـمـاماتـنا
الثقافية ألسـباب متعددة مـنها احوالنا الـسياسية من عدم
اسـتــقـرار ومــنـاكــفـات وتــخـبـط وفـوضى ومــنـهــا ظـروفــنـا
االقتصـادية من بـطالة وارتـفاع اسـعار وتذبـذب في اسعار
الـعــمـلـة ولــيس آخـرهــا االجـتـمــاعـيــة من مـشــاكل أسـريـة

وعالقات انسانية.
لقد اصـبحت قضـايا الـبيئـة بسبب مـخاطـرها الصـحية من
نـاحـيـة واالقـتــصـاديـة من نـاحـيــة أخـرى حتـتل مـسـاحـات
كبيرة من نشرات االخبار والتـحليالت السياسية حتى ان
ـيــنــيــة أو يــســاريــة بــاتت تــتـاجــر في جــمــيع االحــزاب 
دى اهـتمـامهـا باحلـفاظ عـلى البـيئة برامـجها االنـتخـابيـة 

رتبطة كذلك بقضايا مهمة أخرى كالطاقة وغيرها. وا
ـعـرفة وحيث ان الـثـقـافة في الـعـمـوم مزيج تـفـاعـلي ب ا
والقـيم والسـلوك تـصبح مـسألـة البيـئة فـي وعي قضـاياها
وقيـمهـا احليـاتـية من صـحيـة واقتـصـادية والـتعـامل معـها
ـهـمــة الـتي تـهم حـيـاة كـسـلـوكـيــات يـومـيـة من الـقــضـايـا ا
الكـائـنات احلـيـة من بـشريـة وغـيرهـا. فـنـحن البـشـر يهـمـنا
نـقــاء مـا نــتـنـفــسه من هــواء وسالمـة مــا نـشــربه من مـاء
نـاخية وصحة مـا نتـناوله من غذاء نـاهيك عن الـتأثـيرات ا
عن كل مـا أشـرنا الـيه. حـتى ان الـضـوضـاء والـهـدوء هـما

جانبان مهمان في البيئة الصحية.
دارس نتعـلم اهميـة احملافظة عـلى النظـافة ليس فقط في ا

ا كذلك في عدم التوسيخ قدر االمكان! في التنظيف وا
وهكذا نحرص عـلى نظافة مزارعـنا ومصانعنـا ونتجنب ما
تـفـرزه من مـواد وغـازات ونـفـايـات ضارة أو سـامـة وكـذلك

من خالل االستخدام األمثل للموارد.
ولـعـلـنـا كـأنــاس عـاديـ وأسـر يـنـبـغي ان يــهـمـنـا كـيـفـيـة
التعامل مع القمامة في التقليل منها ما أمكن وفي فرزها
ـكن مـن مـواد ومـصـنـعـات. ان لـكي نـعـيـد اســتـخـدام مـا 
الوعي بـاهمـية الـبيـئـة وكيـفيـة احملافـظة عـليـها

واجب انساني وثقافة حضارية.
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انية العربية في ية اال مدير االكاد
شاريع التعليم والبيئة برل 

{ الرباط (أ ف ب)   –بـعد توقف
عـامــ بـسـبب جـائـحـة كـوفـيـد-
ــهـــرجـــان الــدولي  ?19يـــعـــود ا
ـراكش في دورة جديدة لـلفـيلم 
ــؤلف إذ حتـــتــفي بـــســيــنـــمــا ا
تــسـتـضـيف عـاصــمـة الـسـيـاحـة
ـغـربـيـة أسـمـاء كـبـيـرة في هـذا ا
الــنـوع الـسـيــنـمـائي مــثل تـيـلـدا
سـويــنـتـون وبـاولـو سـورنـتـيـنـو
وأصــــغــــر فــــرهــــادي.  يــــعــــطي
ـهرجـان الذي يـقام ب  11و19 ا
تــشــرين الـثــاني األفــضـلــيـة في
واهب مـسـابقـته الرسـميـة إلى ا
الـشـابـة الـتي سـتـصـوغ سـيـنـمـا
الــغـد ويـبـسط في الـوقت نـفـسه
الــســجــاد األحـمــر لــضـيــوفه من
جنــوم الـفن الــسـابع عــلى غـرار

الدورات السابقة.
ديـر الفـني للـمهـرجان ويـعـتبـر ا
ـي بــونـــوم لـــوكـــالــة فـــرانس ر
بـرس أن اخلصوصية التي تميز
اخلط الـفـني لـلـمهـرجـان تـتـمثل
حتـــديــداً في جــمـــعه بــ هــذين
. يـتنـافس عـلى الـنـجـمة ـ الـعـا
الـذهـبـيـة لـلـمـهـرجان  14فـيـلـمـاً
سـتة مـنهـا من توقـيع مـخرجات

{ بـك (أ ف ب)  –شـهـدت الـص
اجلـمــعـة تـخـفـيـضـات كـبـيـرة عـلى
ـناسبـة يوم العـازب الذي الـسلع 
سـتهـلكـون ملـيارات يـنـفق خالله ا
الــدوالرات ســنـويــاً لـكـن الـتــفـاؤل
يـــبـــقـى حـــذراً في ظل الـــتـــبـــاطـــؤ
االقـتصـادي واألزمة الصـحيـة. منذ
أكـــثـــر من عــقـــد يـــشــهـــد يــوم 11
تـــشــــرين الـــثـــاني مـن كل عـــام في
الـص سـيال من اخلـصومـات عبر
مـواقـع الـتـجـارة اإللـكـتـرونـيـة في
حــدث أطـلـقـته أسـاسـاً سـنـة 2009
مـجمـوعة عـلي بابـا العـمالقـة (عبر
مـوقعيها تاوباو وتي مول) وحذت
حـذوها به منـصات منـافسة بـينها

جي دي دوت كوم وبينديوديو.
ويُـسـمى احلـادي عـشـر من تـشرين
الــثـاني/نــوفـمــبـر من كـل عـام يـوم
الــعـازبــ نـظــراً إلى تـكــرار الـرقـم

واحد في هذا التاريخ  11/11.
وهـذا الـعـام أيـضا تـتـأثـر مـعدالت
االسـتـهالك بـالـتـبـاطـؤ االقـتـصادي
فـي البالد والذي يؤجـجه استمرار

كافحة كوفيد. القيود الصحية 
وتـــقــر لـــيــو شـــيـــنــغـــشــوي وهي
صـينية من العاصمة بك تبلغ 34
عـاما بأن احلـماسة لـيست نفـسها
هــذا الـعــام مـقــارنـة مع الــسـنـوات
الــسـابـقــة كـمـا أن الــتـخـفــيـضـات
لــيـسـت بـأهــمـيــة مــا كـان يــحـصل
ســـابــقــا.  وتـــرى لــ شــيـــانــغــرو
ــقـيــمــة أيـضــا في بـكــ أن هـذا ا
الـتـراجع فـي الزخـم يـعود عـلـى ما
أعـتـقـد إلى كـوفيـد مـشـيرة إلى أن
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الـــــنـــــاس لــــديـــــهـم مــــدخـــــول أقل
اســتــقـرارا لــذا فـإنــهم ال يــريـدون
ال في تـاريخ محدد حـكمـاً إنفـاق ا

على منتجات يحبونها.
لـــكن رغـم كل شيء قـــد تـــتــخـــطى
ـبيعـات خالل يوم العازبـ عتبة ا
ألـف مــلــيــار يـوان ( 140,7 مــلــيــار
دوالر) وفـق احمللل شـاوفـينغ وانغ

من شركة فورستر للدراسات.
ـبلغ سـابـقـة كـما وسـيـشـكل هـذا ا
أنـه يـفـوق إجـمـالي الـنـاجت احملـلي

لبلدان عدة.
وخـالفا للنسخ األولى التي لم تكن
تــســتـمــر سـوى  24ســاعــة وتـثــيـر
حـمـاسة كـبـيرة بـاتت تـخفـيـضات

يـوم الــعـازبـ تـمـتـد أسـابـيع عـدة
وتــــبــــلغ ذروتــــهــــا في الــــيــــومـــ

األخيرين قبل تاريخ احلدث.
فـبـ الـثـامـنـة من مـسـاء اخلـميس
والـثانـية بعـد ظهـر اجلمعـة بلغت
مـــبـــيـــعـــات مـــتـــاجـــر عـــلي بـــابـــا
اإللــكـتـرونـيـة ومـوقع جي دي دوت
كـــوم  262 مــــلـــيــــار يـــوان (36,84
مـليار دوالر) وفق تقـديرات لشركة
نحى يبدو أضعف سـينتون. هذا ا
ـــســـجـل في الـــســـنـــوات مـن ذلك ا

. اضية وفق احمللل ا
ويـــقـــول فـــنــســـان مـــاريـــون أحــد
مــؤســسي وكــالــة ســلــيــنــغــشــوت
لــلــتــواصل الـتـي تـتــخــذ مــقـراً في

ـتخـصـصة في مـجال شـنـغهـاي وا
الـتـكنـولوجـيـا إن مواقع اإلنـترنت
حــالــيــاً تــزخــر بــالــعــروض طــوال
الـوقت ما قـلل من أهميـة مثل هذه

األحداث.
ويــشـيـر إلى أن الـصـيــنـيـ بـاتـوا
يستهلكون أقل لكن بنوعية أفضل
مـن خالل شـراء مـنــتـجــات بـجـودة
أعــلى فــيــمــا يــفــضل جــزء مــنــهم

االستهالك بطريقة مسؤولة.
قـــــبـل اجلـــــائـــــحـــــة كـــــانت هـــــذه
الـتـخـفـيـضـات تُـرفق عـادة بـحـمـلـة
إعـالمـيــة قــويــة من عــلـي بــابـا إذ
كـانت شـاشـة عـمـالقة تـظـهـر حـجم

التداوالت في الوقت احلقيقي.

كـبيـر. وبحسب آل ثـاني تشجّـعها
قـصص الـنـجـاح موضـحـة أن هذا
مـؤشر عـلى التـقدم السـريع للـغاية

الذي حققته قطر.
وتـضيف إذا نـظر إلى من هم في
ـكن رؤيـة نـساء مـراكـز مـتـقـدمـة 
ا ليس بالقدر قـطريات كثيرات ر

الذي نرغب في رؤيته.
وتـــتــابع كــمـــا قــلت تـــقــدّم ســريع
لـلغاية وتـغييرات سـريعة جدا في

فترة زمنية قصيرة جدا.
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أصـبـحت حـبـيـبـة مـاهر ( 18عـامـا)
أول العـــبــة غــولف فـي الــبــحــرين.
تـتـدرّب الشـابة الـبـحريـنيـة في ناد

نامة. متخصص في العاصمة ا

في مـقـهـى في الـعـاصـمـة الـقـطـرية
الـدوحة تعمل الشابة اجلوهرة آل
ثــــاني ( 27عــــامـــا) الـــتـي أســـست
مـوقعا إلـكترونـيا باسم نـساء قطر
يــروي قـصص نـســاء قـطـريـات من
اجلــــيـل الــــقــــد أو اجلــــديــــد في

اإلمارة اخلليجية الصغيرة.
وتـــعــتــرف الــشـــابــة وهي رامــيــة
سـهام محتـرفة بأنها مـدركة تماما
المـتــيـازاتي وحـظي بـأنـني نـشـأت
في كـنف عائـلة متعـلمة وفـي عائلة
تــدعم أفــرادهــا بــغض الــنــظــر عن

اجلنس.
وتــشـيـر إلى وضع نـسـاء أخـريـات
في اإلمـــارة اخلــلــيــجـــيــة الــثــريــة
واحملـافظة قد يكون مختلفا بشكل

األشـخاص بشكل مباشر أو بسبب
ــتــحـدة. تــداعــيــاتـهــا وفق األ ا
وتــتــرأس مــرعي ( 28عــامــا) إدارة
رأة في منطقة حضرموت. تـنمية ا
في طــريـقـهـا إلى مـركـز عـمـلـهـا في
مـــديـــنـــة ســـيـــئـــون تـــقـــول ألحـــد

ديرة هنا. احلراس أنا ا
وتـقول لـفرانس بـرسأريـد أن أحتلّ
مـكانة أكون فيهـا صانعة القرار أو
أشـــــارك مع صــــنّـــــاع الــــقــــرار في
اتـخـاذه خـصـوصـا في مـا يـتـعـلق
رأة مشيرة الى أن هناك طريقا بـا
طـويال قـبل أن يـتمّ اعتـبـار النـساء
شريكات للرجال في بناء اجملتمع.
وتــعـــرب عن أمــلــهــا في أن يــكــون

ن سعيد. هناك بلد آمن و

وتـــقــول أرغب في أن أكـــون مــثــاال
جلــمـيع الـفـتـيــات الـلـواتي شـعـرن
بــالـنـقص. حــتى لـو بـدأن في وقت
مــتــأخــر أو مــررن بــصــعــوبـات أو
عـــقـــبـــات أو مـــعــوقـــات. ولـــكن لن
نسمح لها بأن توقفنا وسنستمر.
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حتـلم كـفى مرعي ( 28عـاما) في أن
تـصبح أول وزيرة تعـليم في اليمن

الذي تمزقه حرب طاحنة.
ويـدور نـزاع في الـيـمـن مـنـذ الـعام
ــتــمــرديـن احلــوثــيـ  2014بــ ا
ـــــدعــــومـــــ من إيـــــران وقــــوات ا
احلكومة يساندها حتالف عسكري
بــقــيـــادة الــســعــوديــة. وتــســبّــبت
ــــــقـــــتـل مــــــئـــــات آالف احلــــــرب 

سـابـقات خلـوض سـباق في فـي ا
مــواجــهــة  15شـــخــصــا كــلــهم من
الـرجال. وتعـمل إسراء كبـاحثة في
مـجال الكيـمياء اجليوفـيزيائية في
مــخـتـبـر من أجل تـمــويل شـفـعـهـا
احلـقـيقـي بيـنـما تـبـحث في الوقت
داتـه عن رعـاة لـدعـمهـا وال تـخـفي
تـفاؤلهـا. وتقول الـشابة ( 28عـاما)
الـــتـي تــتـــدرّب خـــمـــســـة أيـــام في
ـدة األســبـوع في صـالــة ريـاضـيـة 
ســاعــتـ أو ثـالث أرى مـســتــقـبال

جيدا لي في السعودية.
وتــتــابع بــعــد أن حــلّت رابــعــة في
الـسـبـاق عـندمـا نـبـدأ من الـصـفر
هـــنـــاك الــعـــديـــد من الــتـــحـــديــات

ركز األول. للوصول إلى ا

{ الــــــريـــــاض (أ ف ب)  –مـن دول
اخلـلـيج الغـنـية بـالنـفط إلى الـيمن
الـذي يـشـهـد أسـوأ أزمـة إنـسـانـيـة
فـي الـــعــــالـم في حــــرب طــــاحــــنـــة
مــتـواصــلـة مــنـذ ثــمـاني ســنـوات
حتــلـم شــابــات في شــبه اجلــزيــرة
الــعـربـيــة بـالــتـغـيــيـر في مــجـتـمع
مــحـافظ فـيــخـضن غــمـار مـجـاالت
مـتـنوعـة من الـثقـافـة الى الريـاضة

الى السياسة.
dHB « s  √b³½

في حـلـبة لـلـكارتـيـنغ في الـعاصـمة
السعودية الرياض تستعد الشابة
إســراء الـدخــيل الــتي حتـلم في أن
تــصــبح أول بــطــلــة ســعــوديــة في
ريـاضـة احملـركـات وتـمـثيـل بالدها
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األشـهــر الـثـمـانـيـة عــشـر الـفـائـتـة
رافــضـاً اإلعالن عن سـعـرهـا. وقـال
ـــازحــاً فـــيــراك أو وهـــو نــاشط
كـمبودي في مـجال حقـوق اإلنسان
ومــــؤسس ورئــــيس مــــجــــمــــوعـــة
ـــــؤيـــــدة فـــــيـــــوتــــــشـــــر فـــــوروم ا
ــوقـــراطـــيــة نـــحن لـــســـنــا لـــلـــد
ســويـسـرا مــضـيـفــاً آمل أال تـكـون
الـسـاعـات مـصـنّـعـة في الـص مع
خـــــــتـم كـــــــمـــــــبــــــــودي. وبـــــــرنس
هــولـــولــودجي تــابـــعــة جملــمــوعــة
بـــرنس الـــتي يــتـــولى رئـــاســتـــهــا
الـصيني ش زي الذي حصل على
 اجلـنـسـيـة الـكـمـبـوديـة عـام 2014
عــلى مــا ذكــرت إذاعــة راديــو فـري

إيجيا.
وتُــعـد هـذه اجملـمـوعـة إحـدى أبـرز
ــمـلــكـة وتــشـمل اجملــمـوعــات في ا
أعـــمــالــهــا قـــطــاعــات عـــدة مــنــهــا

السياحة واألغذية والعقارات.

ـعــقـدة آلــيــة عـمــلـهــا الــداخـلــيــة ا
ــرئــيـة وحــازت بـراءة اخــتـراع وا
قـــبل نــحــو  200 ســـنــة من صــانع
ســـــــاعـــــــات فـــــــرنـــــــسـي مـن أصل
ســـويــســـري. ومع أنّ الـــتــصـــنــيع
احلـديث للساعـات جعل هذا النوع
ــاً إال أنّ الــســاعــات يــصـــبح قــد
ــيـكــانـيــكــيـة مــطـلــوبـة جــداً بـ ا
صــفــوف هــواة اجلــمع إذ يــجـري
الــتــداول بــنــسخ مــحــدودة مــنــهــا
ـــــــئــــــات اآلالف مـن الــــــدوالرات.
وأوضـح الـــنــــاطق بــــاسم شــــركـــة
ــصـــنّــعــة بـــرنس هــولـــولــودجي ا
لـلسـاعات غـابرييـل تان في حديث
إلـى وكـــــالــــــة فـــــرانـس بـــــرس أنّ
الـساعات مـزخرفة ومـصقولـة بدقّة
وتـــضمّ  أحـــجـــاراً مـــشـــغــولـــة من

الياقوت.
وأشــــار تـــــان إلى أنّ الــــســــاعــــات
صُـمّمت وصُنّعت في كمبوديا مدى

وتـــظــهــر مـــجــمــوعـــة من الــصــور
نـشـرتهـا الصـفحـة الـرسمـية لـهون
ــوذجــاً من ســـ في فــيــســـبــوك 
الـساعة الـتي تتميّـز بقرص رمادي
ASEAN   2022 مكتوب في داخله
ومـوضـوعة في عـلبـة فضـية الـلون
عـليها عـبارة مصنّعـة في كمبوديا.
وسـيـمنح رئـيس الوزراء  25سـاعة
مــيـكـانــيـكـيــة (سـاعـات تــوربـيـون)
لـلمشارك في القـمة فيما سيضع
بـنـفسه واحـدة منـها. وأكّـد أنّ هذه
الــهـديـة تـشــكل دلـيالً عــلى الـتـقـدم
الــذي أحـرزته كـمـبـوديـا في مـجـال

العلوم والتكنولوجيا.
ويـظـهـر رئيس الـوزراء في الـصور
الــتي الـتُــقـطت له خالل الــسـنـوات
األخيرة واضعاً ساعات سويسرية
تــبــلـغ قــيــمــتــهــا مــئــات اآلالف من
الـــدوالرات. وأُســــنـــدت تـــســـمـــيـــة
تـوربــيـون لـهـذه الـسـاعـات بـسـبب

{ بــنـوم بـنه (أ ف ب)  – تــلـقّى كل
مـن رؤســـاء الـــدول واحلـــكـــومـــات
ــدعـوين حلــضـور قــمـة آســيـويـة ا
تـنطلق اجلمعة في كمبوديا ساعة
مــصـنــوعــة مـحــلـيــاً يــوفـرهــا لـهم
رئـــيس الـــوزراء هــون ســـ الــذي
يـبـدي اهـتمـامـاً كـبيـراً في صـنـاعة
الــســاعـات الــفـاخــرة. وأثـار إعالن
هـــــون ســــ عـن هــــذه الـــــهــــديــــة
ــمــنـوحــة لــلــمـشــاركــ في قــمـة ا
رابـــطــة دول جــنـــوب شــرق آســيــا
(آسـيـان) تـسـاؤالت عـدة فـي بـلد ال
يـــتـــمـــيّـــز بــأي تـــاريـخ في مـــجــال

تصنيع الساعات.
ومـن بــ احلــاضـــرين في الـــقــمــة
الـتي تمتـد على ثالثة أيـام وتعتزم
مـنـاقشـة األزمة الـبـورميـة وقضـايا
إقـليـميـة أخرى الـرئيس األمـيركي
جـــــو بـــــايـــــدن ورئـــــيـس الــــوزراء

الصيني لي كه تشيانغ.
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يُـــعـــرف حـــتى الـــيـــوم حـــجـــمـــهــا
اإلجــمـالي. وفي حــديث إلى وكـالـة
فـرانس برس يلفت مـايك تشانيلي
الـذي يعمل لدى ناسـا منذ أكثر من
 25عــــامــــاً وتـــولّـى الـــعــــمل عــــلى
ـــركـــبـــة الـــبــــرنـــامج اخلــــاص بـــا
الــفـــضــائــيــة إلى أنّ أمــراً واحــداً
ـوضـوع هـو أنّ اجلزء مـؤكّـداً في ا
ـركـبـة يـشكّل الـذي عـثـر عـليه من ا
إحــدى أكــبــر الــقــطع الــتـي يُــعــثـر

عليها على اإلطالق.
ويـقول تـشانـيلي إنّ الـقطـعة تـعود
بـالـتأكـيـد إلى اجلانب الـسـفلي من
تـشالـنجـر لكن من الـصعب مـعرفة
أي جـــزء من هـــذا اجلـــانب تـــمـــثّل

. حتديداً
ويـعتـبر أنّ حتـليل هـذه القـطعة لن
يـوفّر أي معطيات جديدة للتحقيق
فـي الــواقـــعـــة الــتـي يــؤكـــد أنه لن
يـنسى مطلقاً وقائعها التي تابعها

عـنـدمـا كـان صـغـيـراً. وسبق أن 
التوصل إلى األسباب األكيدة التي
ــــركــــبـــة. إال أنّ أدّت إلـى حتــــطّم ا
ـــواد وكــيف االطـالع عــلـى وضع ا
أصـبحت مـتداعـية مع مـرور الزمن

قد يكون مثيراً لالهتمام.
ويــرى تـشـانــيـلي أّن الـعــثـور عـلى
هـذه القطعة ينـبغي أن يعيد إحياء
ُــســتــخــلــصــة مـن هـذه الــدروس ا

همة. ا

ويـــــقــــول مــــايـك بــــارنـــــيت أحــــد
الـغـواصَـ لـوكـالـة فـرانس برس
إنه اخـتـبـر مـشـاعـر مـذهـلـة عـنـدما

أدرك طبيعة ما يلمسه.
ويــضـيف عـالـم األحـيـاء الــبـحـريـة
الــذي يــهــوى اســتــكــشــاف حــطـام
الـسـفن في البـحار أنـا مـعتـاد على
الــغــوص وأن أكــون مــوجــودا إلى
جـــانـب حـــطـــام ســـفـن تـــعـــود إلى
عــشـرات أو حــتى مــئـات الــسـنـ

لــكنّ الــعـثــور عـلـى حـطــام مـركــبـة
فضائية يشكّل أمراً جديداً لي.

ويـــتـــابع أدركت ســـريــعـــاً أنّ هــذه
ـهـمة الـفـضائـية أعـرفـها وأتـذكّر ا
أيـن كنـت حتـديـداً عـندمـا حتـطـمت
ـــركــبــة إذ كــنـت أشــاهــد احلــدث ا

مباشرة عبر التلفزيون.
وبــعــد خــوضه عــمــلــيــة الــغـوص
ـلــتـقـطـة عــرض بـارنـيت الــصـور ا
عــلـى صــديق له هــو رائــد فــضــاء
ومـا كـان من هـذا األخيـر إال أن أكّد
اكـتـشـاف الـغـوّاص. وبـعـد بـضـعـة
أشـهـر أكـدت نـاسـا أنّ مـا اكـتُـشف
يــشــكل بــالـفــعل جــزءاً من مــركــبـة

تشالنجر الفضائية.
ويـقول بارنيت كانوا مندهش من
حـجم القطـعة مدفونـة جزئياً حتت
رئي الـرمـال  ويـبلغ حـجم اجلـزء ا
مـن القـطعة 4. 5 أمـتار 4. 5 أمـتار
ــا أنـهـا تــمـتــد حتت الـرمـال لم و

فـي قـاع احملـيـط األطـلـسـي تـشـكّل
إحـدى أكبر القطع التـي عُثر عليها
بــــعـــد هـــذه الـــكــــارثـــة في اجملـــال
الــفــضـائـي. وفي مـشــاهــد صـوَّرت
اكــتـشـافـهـمــا الـذي جـرى في ربـيع
2022  يُـظـهِر الـغـواصان احملـاطان
ــجـــمــوعــة من األســمــاك الــقــطع
اخلـاصة بـنظام احلـمايـة احلرارية
الـتـابع للـمـركبـة من حتت الـرمال.
وكــانت وهــذه الــقــطـع الــصــغــيـرة
الـــــســــوداء تــــغـــــطّي كـل اجلــــانب
الـسـفلي لـلمـركبـة وجتـعلـها تـقاوم
ـــرتـــفـــعـــة جـــداً أثـــنــاء احلـــرارة ا

دخولها الغالف اجلوي.

{ واشــــــنـــــطن (أ ف ب)  –عـــــثـــــر
غـواصـان كـانـا يبـحـثـان عن حـطام
طـائــرة مـفـقـودة في مـثـلث بـرمـودا
عــلى مـركـبــة من نـوع مــخـتـلف في
قـاع الـبـحار لـيـتبـيّن أنـهـا جزء من
مــركــبــة تــشــالـنــجــر الــفــضــائــيـة.
ـركبـة الـفضـائـية وانـفـجرت هـذه ا
عام  1986 بـعد ثوانٍ عـلى إطالقها
مـن فــلــوريـــدا مــا أدى إلى مـــقــتل
أفــراد الـــطــاقم الــســبـــعــة بــيــنــهم
ـدرّسة كـريستـا مكـوليف. وذكرت ا
وكـالـة الـفـضـاء األمـيـركـيـة (نـاسـا)
اخلــمــيس أنّ الـقــطــعـة الــتي عُــثـر
عـليها وبقـيت موجودة بشكل الفت

الــتــأمـ حــتى اآلن دفع أي أمـوال
ـعـلومـاتـية. وتـضـمنت لـقـراصنـة ا
سـربة األربـعاء أسـماء الـبـيانـات ا
وأرقـــام جـــوازات ســـفــر وتـــواريخ
مـيالد وعناوين ومعلومات. وجرى
تــقـسـيم الــضـحـايـا إلى قــائـمـتـ

إحــداهـمـا تـضم األخـيـار واألخـرى
األشرار.

وتـضـمّن مقـتطف مـن هذه الـقائـمة
نُــشـر األربــعـاء أســمـاء أشــخـاص
عـــوجلــــوا من مـــشـــاكـل صـــحـــيـــة
مـرتبـطة بـاإلدمان عـلى الكـحول أو

اخملدرات.
وأكـدت شـركـة مـيـديـبـنك اخلـمـيس
أن قــائـمـة إضـافــيـة سـتُــنـشـر عـلى
ـنـتدى نـفـسه. وقد رفـضت شـركة ا

{ ســـــــيــــــدني (أ ف ب)  –طـــــــالب
قـراصنة معـلوماتيـة مسؤولون عن
هـجـوم إلـكتـروني اسـتهـدف شـركة
تـأمـ صحي كـبـرى في أسـترالـيا
بـفـديـة قـدرهـا عـشـرة مـالي دوالر
أمـيـركي لوقف الـكـشف عن بيـانات
طــبــيـة شــخــصـيــة لــعـمالئــهــا مـا
يـوازي دوالراً واحداً تقريباً عن كل
ضـحية مـحتمـلة. وكانت مـيديبنك
إحـــدى أكـــبـــر شـــركـــات الـــتـــأمــ
الـصحي اخلـاصة في الـبالد أقرت
هـذا األسـبـوع للـمـسـتـثمـرين فـيـها
بــأن عــيـنــة من بــيــانـات عــمالئــهـا
الـبـالغ عـددهم حـوالى 9. 7 مـلـيـون
شـــخص بــيـــنــهم رئـــيس الــوزراء
أنـتـوني ألـبانـيـزي قد نُـشـرت على
ــظـلم أحــد مــنــتـديــات اإلنــتــرنت ا
ـكن دخــوله بـاســتـخـدام الــذي ال 

أنظمة التصفح العادية.
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ُــنـتـجـة ســيُـعـاد بــيـعـهـا إلى ان سي اف). إال أنّ الــكـهـربـاء ا
شبكة تـوزيع الكهرباء العامة ولن تُـستخدم بشكل مباشر في

احملطات. 
ـرحــلـة وعــهـدت شــركـة  SNCF Gares & Connexionsا
ـتـخـصـصـة في ـشـروع إلى شــركـة تـيـنـيـرجـي ا األولى من ا
الطاقة الـشمسية وطاقة الرياح والتي تتخذ من جنوب فرنسا
مـــقــراً وســتــتــولى الـــشــركــة تــركــيب األلـــواح الــشــمــســـيــة

وصيانتها. 

{ باريس (أ ف ب)  –تعـتزم فـرنسـا تركيب  1800ألف مـتر
مربّع من األلواح الشمسية في أكثر من مئة محطة قطار بدءاً
من عـام 2024  كـمـرحلـة أولى ضـمن خـطـة تـهـدف إلى نـشر
مليـون متر مكعّب من هذه األلـواح في غضون عشر سنوات
على مـا أعلـنت الشـركة الـفرنـسيـة للـسكك احلـديد اخلـميس.
ئة وسـتنتج مـحطـات الطاقـة الكـهروضوئـية مـا يعادل   15بـا
من الـكمـية الـتي تـستـهلـكها  3000 محـطة فـرنسـية بـحسب
ـنضوية ضمن الشبكـة الوطنية لسكك احلديد (اس الشركة ا
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