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اكــد خــبــيـر قــانــوني  ان جــرائم
الفساد ال تـسقط بالـتقادم  وعلى
احلكومـة استـحداث جـهاز رقابي
يـــتـــابع عـــمل الـــوزارات ويـــكــون
ــــفــــتــــشــــيـــ ـــكــــاتـب ا بــــديـال 
العمومي التي جرى حلها بقرار
من مجـلس النـواب. وقال اخلـبير
عـلي الـتـمـيــمي في بـيـان تـابـعـته
(الــــزمـــان) امـس ان (احلـــكــــومـــة
بـــحـــاجــة الـى تــضـــمـــ قـــانــون
اخلــدمــة االحتــادي  اســتــحـداث
دائرة خاصـة للتحـقيق في جرائم
كن ان الي واالداري و الفساد ا
تـكـون مـرتــبـطـة بـهـيــئـة الـنـزاهـة
ــــكـن جملــــلس اخلـــــدمــــة وفق و
قانونه ان يقـترح ذلك ويحدد عدد

االفـــــراد الـــــعـــــامــــلـــــ فـــــيـــــهــــا
وواجـبــاتـهم) واضــاف انه (بـعـد
ـفتـش الـعـمومـي حل مكـاتب ا
البد من إيجـاد جهـة رقابـة تتابع
عـــمـل الـــوزارات بــــعــــد ان ألـــغت
احملكمة االحتادية العليا بقرارها
كاتب االدعاء الفقرات اخلـاصة 
الـعـام الـتي جــاء بـهـا قـانـونه في
ــادة  5مـــنه الـــفـــقــرة  12و13 ا
و 14واخلـاصـة بــإنـشــاء مـكـاتب
لالدعــــاء الــــعـــام فـي الـــوزارات)
مــؤكــدا ان (تـوزيـع احملــقـقــ من
خريـجي الـقـانـون بيـنـهم الـدوائر
بـعـد إدخـالهـم دورات سـريعـة في
ـعـهــد الـقــضـائي يـســاعـد عـلى ا
ـــلــــفـــات الــــعـــالــــقـــة في حــــسم ا
الــوزارات ومــراجــعـــتــهــا بــشــكل
سريع  والسيـما ان هذه اجلرائم

التـسـقط بـالـتـقـادم) مـشـددا عـلى
(ضـرورة اعـتـبــار جـرائم الـفـسـاد
مـن اجلـــــــرائم ـــــــالـي واالداري  ا
االرهـــابـــيـــة بــقـــرار مـن مــجـــلس
الــقـضــاء االعــلى كــمـا حــصل في
الـدكـة الــعـشـائــريـة) ومـضى الى
القول (اهمية إنهاء وجود معقبي
ـــعــــامالت في الــــوزارات ألنـــهم ا
ـالي جـزء من مـنـظـومـة الـفسـاد ا
واالداري) ولــــفت الـى (تــــأكــــيــــد
ــوظـفــ بـدورات اعـادة تــأهـيل ا
تـــــعــــرف عن عـــــقــــوبـــــة الــــرشــــا
واالخـــــتالس وايـــــضــــا قـــــانــــون
لـلتـثقيـف بهذا انضـباط مـوظفي 
ــوضــوع اخلــطـر). فـي غــضـون ا
أكــد رئـيـس الـوزراء مــحــمـد ذلك 
شـيــاع الــسـودانـي ان اسـتــمـرار
ـــــنــــــاطق االعــــــتـــــداءات عـــــلـى ا

احلـدوديــة يـعــتـمــد عـلى تــوحـيـد
اخلـطاب الـوطـني واشـار الى ان
احلـــــكــــــومـــــة جـــــادة فـي اصالح
ــؤســســات واســتــرداد االمــوال ا
ـــنـــهـــوبـــة. وقــــال خالل لـــقـــائه ا
مــحـلــلــ في الــشــأن الــســيـاسي
ـوازنـة امس (ثـبـتـنـا في قـانـون ا
تأسـيس صنـدوق التـنمـية  الذي
سيتم تمويله من اسـتقطاع نسبة
من ايـرادات الـنـفط ومـنه تـتـفـرع
صــنــاديق تــخـصــصــيــة لــلـســكن
والـتــربــيـة والــصـحــة وغـيــرهـا)
وتــابع (أدخــلــنــا كل الــفــئــات في
قانون الـضمـان االجتـماعي وهو
يــشــجـع عــلى الــعــمـل بــالــقــطــاع
اخلاص بـدال من انـتظـار الـتعـي
احلكومي ويـشمل جـميع الـفئات
انـية الذينوكل األعــمــال اخلــاصــة) واشــار السـند الوطـني البـر

قــدمــوا تــهــانــيــهم الى الــرئــيس
نـاسـبة انـتخـابه) من جـانبه 
اعرب رشـيـد عن (شكـره ألعـضاء
الــوفـد عــلى تـهــانـيــهم الـطــيـبـة
متمنيا جنـاح اجلميع في عملهم
خــدمـة ألبــنــاء الـشــعب وضــمـان
الـتقـدم والـرفـاه) مؤكـداً (أهـمـية
تـضـافـر اجلـهـود في دعم تـنـفـيـذ
الــبـرنــامج احلـكــومي في تــقـد
اخلـــدمــات لـــلــشـــعب حتــقـــيــقــاً
ــطــالــبه احلــقّـة الــتي ضــمــنــهـا
). كما الدستور في العيش الكر
اكـد رشـيــد حـرص الـعـراق عـلى
تــــوثـــــيق أواصـــــر الــــصـــــداقــــة
والـتـعـاون مع اسـتـرالـيـا. واشار
الـــــــبـــــــيـــــــان الـى ان   (رئـــــــيس
اجلــمـهــوريـة أســتـقــبل سـفــيـرة
اســـتــرالــيــا لـــدى الــعــراق بــاوال
كــانــلي الــتـي قــدّمت تــهــانــيــهـا
ــنــاســبــة انــتــخــابه) بــدوره 
اعـرب رشيـد عن (شـكـره لـتـهاني
مـــؤكــــداً حـــرص الـــعـــراق عـــلى

تــــوثـــــيق أواصـــــر الــــصـــــداقــــة
والـــتــعـــاون بــ الـــبــلـــدين). من
جــانــبــهـا  ابــدت كــانــلي (رغــبـة
بـالدهـــا في تـــعــــزيـــز وتـــوســـيع
الـعالقـات الـثنـائـيـة بـ الـبـلدين
ا يعود على مختلف الـصعد و
.( بالنفع على الشعب الصديق
وتـلـقى رشـيـد رسالـة من رئـيس
وزراء الـيــابـان فـومـيــو كـيـشـيـدا
ـنــاسـبـة قــدّم فـيــهـا الــتـهـانـي 
انتخابه ريئـسا للعراق. واوضح
الــــبـــــيــــان ان (رئـــــيس الــــوزراء
أن الـــيــابــانـي اكــد في رســـالــته 
بالده تـــولـي أهـــمــــيـــة كــــبـــيـــرة
لـعالقـتهـا مع الـعـراق الـذي يُـعد
حـــــــجــــــر األســـــــاس لــــــلـــــــسالم
واالستقـرار في الشرق األوسط)
واضـــاف ان (الــبـــلــدين احـــتــفال
بـــالـــذكـــرى الـــثـــمـــانـــ إلقـــامــة
الـــعالقـــات الــدبـــلـــومــاســـيــة في
 ?2019كـمــا إن كالهــمـا اتــخـذا
خطـوات لزيـادة تعـزيز الـعالقات

 .( بشكل أكبر منذ ذلك احل

مئات اجلـنود. وأعـلنت الداخـلية
اســــتــــرداد عــــبــــد الـــلـه يــــاســـر
سـبـعــاوي الـنـاصــري من لـبـنـان
بــعـد جــهــد اســتـثــنــائي وتــعـقب
اســتــخــبــاري. في غــضــون ذلك 
أصــــدرت مـــحــــكـــمـــة جــــنـــايـــات
الـرصـافـة حــكـمـا بـاالعـدام بـحق
متـهم يحـمل اجلـنسـية االفـغانـية
ـة الـعــمل مع عـصـابـات عن جـر
بــــهـــــدف زعــــزعـــــة االمن داعـش 
واالسـتـقـرار داخل الـعـراق. وقال
بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
تهم دخل الـعراق بصـورة غير (ا
شـــرعـــيـــة مع زوجـــته وعـــمل مع
عـصــابـات داعش بــهـدف زعــزعـة
االمن واالســـتـــقـــرار في الـــبالد)
وفـي بــــابـل  الــــقـت الــــشـــــرطــــة
الـقبض عـلى إثـنـ من مـجـموع
ـوقـوفـ الــهـاربـ من الـثالثــة ا
سجن وسط مدينة احللة . وقالت
في بـيـان تـابــعـته (الـزمـان) امس
أنـه (بــــإشــــراف قــــائــــد شــــرطــــة
احملافظة اللواء خالد تركي جهاد
تـمــكـنت قـوات أمــنـيـة الـشــمـري 
مـشـتـركـة من إلـقـاء الـقـبض عـلى
ـــوقـــوفــ الـــفــارين إثـــنــ من ا
والــبــالغ مــجــمـوع عــددهم ثـالثـة
سـجـنــاء فـقط  من مــركـز شـرطـة
مــســـتـــغــلـــ وقت رفع الـــثـــورة 
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استـرد الـعـراق من لبـنـان متـهـما
ة سـبـايكـر  قـدمته بتـنـفيـذ جـر
احلكـومـة على أنه حـفـيد أخ غـير
الشـقيق لـرئيس الـنظـام السابق
ـــشـــاركـــة في عـــقـب اتـــهـــامه بـــا
مـــجـــزرة ارتـــكـــبــهـــا داعـش عــام
 .2014وقال مـصدر ان (عبـد الله
هـــو حــفـــيــد يـــاســر ســـبـــعــاوي 
سـبـعـاوي إبـراهـيم احلـسن األخ
غـيـر الـشـقيـق لـلرئـيس األسـبق)
ــتـــهم يـــعـــد أحــد واضـــاف ان (ا
مـنــفـذي مــجـزرة ســبـايـكــر الـتي
شـهدت إعـدام مـئـات العـسـكـري
ــتــهم عـام 2014) مــؤكـــدا ان (ا
ــوجب مــذكــرة جــرى تــوقــيـــفه 
تــوقـــيف من الــشـــرطــة الــدولــيــة
اإلنـــتــــربـــول بـــنـــاءً عــــلى طـــلب
عـراقي). وكانـت عائـلـة سـبـعاوي
قد رفضت هذه االتهامات مؤكدة
أنه (كـــان في الــيـــمن وقت وقــوع
األحداث). ومـذبـحـة سبـايـكر هي
واحـــدة من أســـوأ اجملــازر الـــتي
ارتــكــبــهــا داعش. فــفي حــزيــران
 ?2014اخـتـطف عـنـاصـر داعش
دن بعد سيطرتهم على عدد من ا
مئات الشباب من قـاعدة سبايكر
قـرب تكـريت حـيث اقـدم عـنـاصر
الــتـنــظـيـم عـلى اعــداد اجملــنـدين
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وأصـــدر رئـــيس الـــوزراء  أمـــرًا
بـــتـــعـــيـــ فـــرهـــاد عالء الـــدين
مـــــســــتـــــشـــــارًا له لـــــلــــعـالقــــات
اخلـــارجـــيـــة. وقـــال مـــصـــدر في
تـــصــريـح امس إن (الـــســوداني
ــــــنــــــصب عــــــ عالء الــــــديـن 
مــــســـــتــــشـــــار رئــــيـس الــــوزراء
للـعالقـات اخلـارجيـة) مـؤكدا ان
(عالء الـــدين ســـيـــنــضـم جملــلس
مستـشاري السـوداني في رئاسة
الـــوزراء). فــيـــمــا بـــاشــر أحـــمــد
هـامه رئيساً لـلهيئة الفتالوي 
العـليـا للتـنسـيق ب احملـافظات
ــنـتـظـمــة في إقـلـيم. وقـال غـيـر ا
كـتب اإلعالمي لـرئـيس الوزراء ا
في بيـان مقـتضب إن ( الـفتالوي
ـهـامه رئـيـسـاً لـلـهـيـئـة  بـاشـر 
ـثالً للحكومة إضافةً الى عمله 
في مجلس الـنواب). على صـعيد
مـــــــتــــــصـل  الــــــتـــــــقى رئـــــــيس
اجلمهورية  وفدا من نواب كتلة
السنـد الوطني . وذكـر البيان ان
(رشـيـد اسـتـقـبل وفـداً عن كـتـلـة
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مرتـكـبي هـذه اجلـرائم واإلسراع
ـهم إلى الـعـدالـة وتـطـم بـتـقد
الــشــارع عـــلى رصــانــة وسالمــة
تخذة). وكشف قائد اإلجراءات ا
الشـرطة عـدنان حـمود  في وقت
تسجيل فقدان  450طفال سابق 
خالل األشهـر العـشرة األولى من
العـام اجلاري. وقال فـي تصريح
متلفـز ان (قانون االجتار بـالبشر

جـــاء مـــتـــأخـــراً وبـــحــاجـــة إلى
تعديل لـبعض فقـراته) الفتا الى
(تـــشــــكــــيل جلــــنـــة فـي الـــوزارة
بــرئــاســة أحـد الــقــضــاة ومــديـر
إصالح األحــــداث حـــيـث أجــرت
تـعــديالت عـلــيه حلـمـايــة حـقـوق

اإلنسان).
واوضـح حــــمــــود انه ( رصــــد
الـعــديـد مـن اجلـرائم في بــغـداد
حــيـث ال يــخــلــو يــوم من فــقــدان
أطــــفـــال مـن كال اجلـــنــــســـ في
ظـــروف غـــامـــضـــة وقـــد بـــيـــنت
االحصائيات فقدان أكثر من450
طفال بدايـة العـام اجلاري وحتى
االن) الفتا الى (تشكيل جلنة من
ضــبــاط الــشــرطــة أكــدت وجـود
جـــــرائـم االجتــــــار و إلــــــقـــــاء
القبض علـى مرتكبـيها ومازالت
القوات األمنـية تالحق بعضهم)
واضاف ان (هنـاك مواد قانـونية
مـــهـــمـــة ضـــمن قـــانـــون االجتــار
ـادة  6الـتي بــالـبــشـر أهــمـهــا ا
نصـت على مـعـاقبـة اجملـرم الذي
يــســتـغـل احلـدث دون  18عــامـاً
ألغــــراض الـــدعـــارة والـــتـــســـول

والـــبــــغــــاء وجتــــارة األعــــضـــاء
ؤبد وغرامة البشرية بالسجن ا
 وفـي حــالـــة مـــوت الـــضـــحـــيــة
يـعـاقب بــاالعــدام حيـث تخـضع
لــهــذا الــقــانـون أيــضــاً مــافــيـات
الـــتــســول مع وجـــود عــقــوبــات
ـسـتغـلي االحداث وذوي قاسـية 
الــــهـــمم). وفي تــــطـــور  تـــراجع
حـمــود عن تـصــريـحه الــسـابق 
ـــئــــة من هـــذا وقـــال ان ( 90بــــا
الـعــدد تـرك الــدار بـشــكل طـوعي
نـتيـجـة وجـود مـشـاكل وخالفات
عــائـــلــيــة  وتــمـت إعــادتــهم إلى
ذويـهم مـقابـل تعـهـدات قـانـونـية
ـعامـلـة وعـدم الـتـجاوز بـحـسن ا
وان فـحــوى الـتــصـريح عــلـيــهم 
ارتـكــز فـقط عــلى عـدد الــبالغـات
بـــشــكل عـــام) الفــتـــا الى انه (لم
يـــتــــطـــرق إلى ضـــرورة تـــعـــديل
قــانـــون االجتــار في الـــبــشــر في
احلـــديـث انف الـــذكــــر ألنه احـــد
أعــضـاء جلــنـة تــعــديل الـقــانـون
اكـد بــالــفــعل). من جــهــة اخــرى 
نـــائب رئـــيس مـــجـــلس الـــنــواب
ــنـدالوي ان مـا حـصل مـحـسن ا
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موقـعه اجلديد في شارع احملافظة قرب دائـرة النزاهة).  واعلنت مديرية
دني في وقت سـابق انهـيار مبـنى في كربالء.وذكـر بيان امس الدفـاع ا
ـة بـعد ـدينـة الـقد ـصـرف في ا دني أغـلـقت مـبنى ا أن (فـرق الـدفـاع ا
( انهـيار أجزاء مـنه نتـيجـة أعمـال التـوسعـة ما بـ احلرمـ الشـريف
واشــار الى ان (احلـادث أدى إلى إصـابـة طـفل  نــقـله إلى مـسـتـشـفى
لــتــلــقي الــعالج فـيــهــا) وتــابع ان (الــفـرق عــهــدت إلى وضع األشــرطـة
ـوقع بالـكامل حتـسبـاً لوقـوع انهـيارات أخـرى على التـحذيـرية وإغالق ا

الزائرين). 
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نـفى مـصـرف الـرافــدين عـائـديـة مـبــنى تـعـرض لالنـهــيـار في مـحـافـظـة
ــصــرف في بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس إن (عــدداً من كـربـالء.وقـال ا
صرف في كربالء وان وسائل االعـالم تناقلت حادث انهيار مبنى فرع ا
ة وكانت تـعود للـرافدين سابـقا و بيـعها) واشار الى هذه الـبناية قـد
ان (الـعـتـبـة الـعــبـاسـيـة قـامت بـهـدمـهـا نـتـيـجـة أعـمـال الـتـوسـعـة مـا بـ

احلرم الشريف الستيعاب الزوار)
ــوقع الــقـد إلى ــصــرف كـان قــد انـتــقل من ا  واشــار الى ان (فـرع ا
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نـاقش رئـيـسـا اجلـمـهـوريـة عـبـد
الـلـطـيف رشـيـد والـوزراء مـحـمد
شياع السوداني نـتائج مشاركة
الـــعــــراق في قــــمــــتي اجلــــزائـــر
ناخ.وقال بيان تلقته (الزمان) وا
امس ان (رشــــيـــد والـــســـوداني
اســتــعـرضــا خالل الــلــقــاء الـذي
جمعهما في قصر السالم ببغداد
 نـــتــائج مـــشــاركــة الـــعــراق في
الـقـمـة الــعـربـيـة الـتي عـقـدت في
ــتــحــدة اجلـــزائــر وقــمـــة اال ا
لــلــمــنــاخ الــتي عــقــدت فـي شـرم
وايـــــضــــاح ـــــصــــر  الــــشـــــيخ 
مـــخــرجـــات الــقـــمــتــ ونـــتــائج
الـلـقـاءات الـتي جـرت ب رئـيس
اجلمهورية وقادة الدول الشقيقة
والـــصـــديـــقــة ورؤســـاء الـــوفــود
ّ ـــشــاركـــة) واشـــار الى انه ( ا
تـعلـقة بحث عـدد من الـقضـايـا ا
بـــاألوضــاع الـــعــامـــة في الــبالد
وجــــرى تــــأكـــيــــد دعم اجلــــمـــيع
خلــــطــــوات احلــــكــــومــــة ضــــمن
بــرنـــامــجــهــا اخلـــدمي الــتي من
شــأنـــهـــا الـــنـــهـــوض بــالـــوضع
ـــا يــــصب في االقــــتـــصــــادي و
حتـقيق آمـال أبـنـاء الشـعب كـافة
ـــة) وشــدد بـــحـــيـــاة حـــرة كـــر
اجلـانبـان عـلى (أهـمـية مـكـافـحة
الـفـسـاد وإيــجـاد بـيـئـة مـنـاسـبـة
لالسـتـثـمـار من شـأنـهـا تـشـجـيع
القطاع اخلاص للقيام بدوره في
دعم االقــتــصــاد الـوطــني وخــلق
فــرص عـمل لــتــشـغــيل الـطــاقـات
الشابة) وتابع الـبيان ان (اللقاء
ـياه واتـفـقـا على بـحث قضـيـة ا
التنسيق الكامل في إيجاد حلول
مــنــاســبـــة واالســتــمـــرار بــعــقــد
اللقاءات بصورة مـنتظمة وقيام
رئـــيس اجلـــمــهـــوريــة بـــزيــارات
ـعـنـيـة مـيــدانـيـة لـلـمـحــافـظـات ا
بــــصـــحــــبـــة عــــدد من الـــوزراء).
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اثـار تصـريح قـائـد شرطـة بـغداد
اجلــديـــد الــلــواء عــدنــان حــمــود
بـــشـــأن فـــقـــدان  450طـــفال في
ظـــروف غـــامـــضـــة خـالل الـــعــام
اجلـاري الـذي تراجـع عنـه في ما
موجـة من ردود االفعال على بعد
بــعــدمــا عــزا مــواقـع الــتــواصل 
ـئـة مـنـهم الـسـبب الى ان  90بـا
هـربـوا نـتجـيـة خالفـات عـائـلـية.
وقال مواطنون انه (بدال من قيام
احلــكــومــة بـــتــوفــيـــر احلــمــايــة
فـقدوا احلـماية االجتـماعيـة لهم 
االمـنــيـة واخــتـطــفـوا في ظـروف
غامضة وهذا يدعو اجلميع الى
حث االجهزة االمنية على متابعة
لف والـتـصـدي لعـصـابات هـذا ا
نظـمة بـهدف الـقضاء ـة ا اجلر
عــلى هـذه الــظــاهـرة الــتي بـدأت
تتوسع في البالد) مشددين على
(ضـــرورة ايالء االهـــمــيـــة لـــهــذا
وضـوع ومـعرفـة مـصيـر هؤالء ا
فــــضـال عن تــــوفــــيـــر االطـــفــــال 
احلـمـاية الـكـامـلـة لـهم وايـداعهم

في دور الــرعـايــة) واشـاروا الى
ان (اخـتفـاء االطـفـال يثـيـر الـقلق
ويــبث الــرعب في نــفــوس االسـر
في ظل استـمـرار الظـاهـرة التي
سؤول عنها ا جتهل احلكومة 
او من يـــــقف وراء عـــــمــــلـــــيــــات
تـزايـد). بدوره  رأى التـغـيـيب ا
رئـــيس تـــيـــار احلـــكـــمـــة عـــمـــار
احلكيم أن إعـالن قيادة الـشرطة
ــــثل نــــاقــــوس خــــطــــر يــــضع
احلــكــومـة وأجــهــزتــهـا األمــنــيـة
واالسـتخـبـاريـة عـلى احملك.وقال
في بــيــان امس إن (إعالن قــيـادة
الشـرطـة فـقدان  450طفالً خالل
ـثل ـاضـيـة  األشـهـر الـعــشـرة ا
نــاقـوس خــطــر يـضـع احلـكــومـة
وأجهزتها األمنية واالستخبارية
ـسـؤولـيـة الـعـاجـلـة عـلى مـحك ا
والــضـــروريــة في الــتـــعــامل مع
مــلـف خــطــر يــســتـــدعي تــكــاتف
لــــــكـــــشف جـــــمـــــيـع اجلـــــهـــــود 
مالبــســاتــهــا ومــدى ارتــبــاطــهــا
ـنــظــمـة ــة ا بــعــصـابــات اجلــر
وعــصــابــات اإلجتــار بــالــبــشـر)
مــؤكـدا (وضــرورة الــتـوصل إلى

في بجـامعـة بغداد لـلطـالبـة منار
خـــالــد بــعــد تـــعــرضــهــا حلــادث
امــــــــر مــــــــؤسـف. وقــــــــال دهـس
نـدالوي ان (نتـابع بـقلق شـديد ا
احلــالـة الــصـحــيـة لـلــطـالــبـة مع
ونــــوفـــر اجلــــهـــات الــــطــــبـــيــــة 
ـتـاحـة اإلمـكــانـيـات الــعالجـيــة ا
لـــــغــــرض جتـــــاوزهـــــا احملـــــنــــة
ــتـورطـ الـراهــنـة) مــتـوعـدا (ا
عنية باحملاسبة وعلى اجلهات ا
في وزارتي الـداخـلـيـة والـتـعـلـيم
العـالي  إكـمال نـتـائج التـحـقيق
خالل   48ســاعـــة). وكــان وزيــر
التـعليم الـعالي والـبحث الـعلمي
نعـيم العـبودي  قـد وجه بإجناز
الـتـحـقـيق بـشـأن تـعـرض طـالـبـة
حلـــــادث دهـس في اجلـــــامـــــعـــــة
ومتابعة الشكـوى القضائية ضد
. وقــال بــيــان تــلـقــته ــتــورطــ ا
(الـــزمــــان) امس ان (الـــعـــبـــودي
ـــلف اوعـــز بـــاإلجنـــاز الــعـــاجل 
الـتـحـقــيق بـشـأن حـادث الـدهس
في اجلــامـعــة الــذي تـعــرضت له
ــنــســوبــة الى قــسم الــطـــالــبــة ا

الكيمياء في كلية العلوم). 
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واحــداً تــلــو اآلخــر وقــتــلــوا مــا
يـصل إلى  1700مـنـهـم وألـقـيت
بــعـض اجلــثث فـي نــهـــر دجــلــة
بـيـنـمـا دفن مــعـظـمـهـا في مـقـابـر
جمـاعـية. وقـضت محـاكم مـحلـية
بــإعـدام عـشـرات في وقت سـابق 
األشــخـــاص لــتــورطـــهم في هــذه
اجملـزرة وقــد نُـفــذ احلـكم فــيـهم.
ووجّه رئــــيس الـــوزراء مــــحـــمـــد
شياع السوداني بـتكر عناصر
مديرية الشرطة العربية والدولية
بعد استرداد في وزارة الداخلية 
أحد أحـفاد اشـقاء رئـيس النـظام
ـشـاركة كـان قـد اتهـم با السـابق 
في تـنفـيـذ مجـزرة سـبايـكـر بحق

عبد الله ياسر سبعاوي 

علي التميمي

الى ان (احلـــكــومـــة ســنـــدخل في
ــــلـــفـــات من أجل احملـــظـــور من ا
مـواجــهـة الـفــسـاد وســنـبـدأ أوال
ــعـــنــيــة ــؤســســـات ا بــإصـالح ا
ــكـافــحــة الـفــســاد) مـبــيــنـا ان
ـواطن االمـريكي سـتـيفن (مقـتل ا
ـة توقـيتـهـا مقـصود جـر ترول 
ويقف خـلفـها من يـسعى الخـتبار
احلكـومة ولـدينـا من اخليـوط ما
يــوصـــلــنـــا الى اجلــنـــاة وأتــابع
شخصياً سير التحقيقات) ولفت
الى ان (هـــنـــاك اكـــثـــر من 1450
مشـروعا مـتـلكـئا وتـسـبب تركـها
بتكـبيد الـعراق مـبالغ طائـلة وقد
ـشــاريع الــتي ركــزت عـلـى هــذه ا
تد عمـر البعض منـها ألكثر من
عشـرة اعـوام) واستـطـرد بالـقول
ان (تـربــطــنـا فــقـرة اســاســيـة في
عالقــاتــنـــا مع الــدول الــشــقــيــقــة
والصـديقـة هي اسـتعـادة االموال
ــنــهــوبــة فــالـعــراق عــضــو في ا
كافحة الفساد االتفاقية الدولية 
ـطالـبـة بهـا). كـما وله احلق في ا
عـدداً من رجال التـقى الـسوداني 
ـستـثمـرين وأصـحاب األعمـال وا
ــشــاريع فـي الــقــطّــاع اخلــاص. ا
واكــــد خـالل االجــــتـــــمــــاع (عــــزم
ـــمـــارســات احلـــكـــومــة إنـــهـــاء ا
اخلـاطــئــة الـتي تــمـثـل عـقــبـة في
طـــريق تـــنـــمـــيـــة هـــذا الـــقـــطّـــاع
االقتـصـادي احلـيـوي وادعو الى
أن تكون مشاريع القطاع اخلاص
ــسـقـة مع طــبـيــعـة الـتــحـديـات مـتّ
االقـتصـاديـة واالحـتـيـاجـات التي
ــــواطن) وأعـــرب يـــواجــــهــــهـــا ا
الــســوداني عن (قــنــاعــته بــأنه ال
ـكن تـصـحـيح مـسـارات الـدولـة
االقـتــصـاديـة مــا لم يـكن الــقـطـاع

.( اخلاص شريكاً أساسياً
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لــقي  خــمــسـة اشــخــاص مــصــارعـهـم واصـيب  38 اخــرون بــجـروح في
زدحم في اسـطـنبـول. وحـصل االنفـجار انفـجـار وسط شارع االسـتـقالل ا
ـارة كـثـيـفًـا في الـشـارع االسـتـقالل بـحـسب شـهود في وقت كـان حـشـد ا
عيـان اتراك.  مـن جانـبه أكد والي اسـطـنبـول علـي يلـكايـا (وقوع  4 قـتلى
و 38 مصـاباً جراء االنفـجار). ووصل عدد كبيـر من قوات األمن والشرطة
ـوقع االنـفـجـار أمـام حـركـة إلى مـكـان احلـادث وأغـلـقـت الـطـرق احملـيـطـة 
رور. بـينمـا هرعت مـركبات اإلسـعاف والـفرق الطـبية إلـى مكان االنـفجار ا
سـاعدة اجلـرحى. وشـددت اإلجراءات األمـنيـة في مكـان االنفـجار للـقيـام 

ومحيـطه حيث بـاشرت القـوات األمنيـة بتحـقيقـات ميدانـية.وأظهـرت لقطات
كـان الذي نـشـرتهـا القـنوات الـتـركيـة انتـشار فـرق اإلغاثـة والـشرطـة في ا
ـارّة.وفي صور انتشرت على مواقـع التواصل االجتماعي حلظة أُخلي من ا
وقوع االنـفجار تبدو ألسنة لهب من بعيد بعد دوي انفجار وسط حالة ذعر
ـارّة. وتظهر أيضًا حفرة سوداء كبيرة في هذه الصور باإلضافة إلى ب ا
مدين عـلى األرض في مكان قـريب.واستُهدف شارع عدد من األشـخاص ا
االسـتقالل في سلسلـة من الهجمات عامَي  2015 و2016. وتبنّى داعش
هذه الـهجمات التي أسفرت عن مقتل نحو  500 شخص وإصابة أكثر من

ألفَي شخص بجروح.
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حــيــال ذلـك وســيــســتــنــد عــلى نــتــائج
وجتــارب ويـسـتــجـيب حلـالــة الـطـوار
عاجلة خفض ية احلادة  ـناخية العا ا
انـبــعـاثـات الـغـازات الـدفـيـئـة الى بـنـاء
الـقدرة على الصمـود والتكيف مع اآلثار
ـؤتمر نـاخ ويعتـبر ا احلـتمـية لـتغيـر ا
فـرصة مـهمـة حلكـومات الـعالم لـلتـمسك
ــنــاخــيــة ومــواصــلــة بــالــتــزامـــاتــهــا ا
ــســاهــمــات احملــددة تــطـــويــرهــا من ا
نـاخ والوعي وطـنيـاً ونقل روح تـغيـر ا
الـى الـعــراق) وبــ ان (اجلــمــيع يـدرك

ـتـطـرفة والـتـغـيرات الـظـواهـر اجلويـة ا
ــنــاخ مــثل مــوجــات احلــر ــاط ا فـي ا
واألمــطـــار الــغــزيــرة وارتــفــاع درجــات
احلـرارة وزيـادة تـقـلب هـطـول األمـطار
وعـدم إمـكانـية الـتنـبؤ بـها والـعواصف
الـرمـلـيـة والـتـرابـيـة ومـوجـات اجلـفاف
الــــــطــــــويــــــلـــــــة وتــــــدهــــــور األراضي
والــفـــيــضــانــات) الفــتــاً الى ان (الــعــام
ـــاضي شـــهـــد الـــعـــراق ثـــانـي أكـــثــر ا
مــواسـمه جـفـافـاً مـنـذ  40عـامـاً بـسـبب
اإلنـخفاض الـقياسي في هـطول األمطار

هـائلة وكنت أود أن أكون أكـثر إيجابية
في أول كــلـمــة لي لــلـجـمــهـور الــعـراقي
ولـــكن من الـــصــعـب إخــفـــاء الــواقع) و
يــجـب قــول إنــنــا (لم نــخــســر كل شيء
فــهـنــاك أمل في تـغــيـيـر مــجـرى األمـور
ـبـادرة) وعــلى الـعــراقـيــ أخـذ زمــام ا
واشـار الى انه (مع انـعـقاد مـؤتـمر األ
ناخ ـتحدة السـابع والعشرين لتـغير ا ا
هـم هو الـنظر ـصر ا في شـرم الشـيخ 
في الـقـضـايا والـتـحديـات الـبـيئـيـة التي
يـواجـهـهـا العـراق ومـا يـجب الـقـيام به
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ـاضـية عـلى مـدى الـسـنوات األربـعـ ا
ـياه من نهري حـيث انخفـضت تدفقات ا
الـفرات ودجلة التي تـوفر ما يصل نحو
ــيــاه الــســطــحــيــة في ــئـــة من ا  98بــا
ـئـة وجفت الـعـراق بـنـسـبة  40 -30بـا
األهـوار الـتـأريـخـيـة في اجلـنـوب وهذه
إحـدى عجـائب التراث الـطبيـعي كما ان
درجــات احلـرارة ســجـلت أعــلى األرقـام
بلغت نحو  54درجة مئوية في البصرة
مـايعني إنـخفاض مـنسوب مـياه األنهار
لـوحة لـلزراعـة ويهـدد وجود وتـهديـد ا

مجتمعات بأكملها على احملك).
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ـنــاخ في الــعـراق واكــد زي ان (تــغـيــر ا
اليـؤثر على القـطاع الزراعي فحسب بل
ـثل تـهـديـداً خـطـيـراً حلـقـوق اإلنـسـان
األسـاسـية ويـضع عوائق أمـام التـنمـية
ـسـتـدامة ويـفـاقم الـتحـديـات الـبيـئـية ا
واألمـنية والسـياسية واإلقـتصادية التي
تـواجـههـا البالد) مـشدداً عـلى (التـحرك
ــعــاجلــة وتــخــفــيف بــصــورة عـــاجــلــة 
ــشـكـالت الـبــيـئــيـة الــتي زادت نـســبـة ا
خـطـرهـا وتقع مـسـؤولـيتـهـا عـلى عاتق
اجلـميع) ولـفت الى ان (استعـادة النظم
ـتـضـررة خـطـوة أولى مـهـمـة الـبـيـئـيـة ا
ــيــاه هي الــعـنــصــر األسـاسي وإدارة ا
ــــائـــيـــة ـــوارد ا وســــتـــتــــطـــلـب إدارة ا
ـياه في الـدبـلومـاسيـة ومعـاجلة تـلوث ا
ـــفـــرط لـــري الـــعــــراق واإلســـتـــخــــدام ا

  ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ـمثلـة اخلاصة لألمـ العام قـال نائب ا
ـقـيم لـلـشـؤون اإلنـسـانـيـة في ُـنــسق ا ا
الــــــعــــــراق غالم إســــــحق زي ان ارض
الـعراق وصفها باجلـميلة تقف االن على
ـية نـاخ الـعا ـواجـهة امـام ازمـة ا خط ا
بـإعـتبـارها خـامس اكثـر الـبلـدان ضعـفاً
فـي العـالم. واوضح في مـقالـة له نـشرت
امس (عــنــدمـا ســافـرت إلى بــغـداد مــنـذ
شــهــر لـتــولي مــهـمــتي لــلـمــســاعـدة في
تـنسيق دعمـنا للحكـومة والشعب كانت
بالد الـنـهرين مـختـلفـة تـمامـاً عمـا رأيته
مــنـذ عـقـدين عـنـدمــا عـمـلت في الـعـراق
أل اجلـو وتــثـيـره ألول مــرة فـالـغــبـار 
الــريـاح الــسـاخــنـة وهــنـالك مــسـاحـات
شـاســعـة من األراضي الـقـاحـلـة تـنـتـشـر
فــيـهــا أشـجــار الـنـخــيل الــعـنـيــدة الـتي
تــكــافح بـصــبــر لـلــصـمــود أمــام عـوامل
الـطبيعة لم تكن تلك بالد الرافدين التي
وصـــــفــــتـــــهـــــا كــــتـب الــــتـــــاريخ أرض

احلضارات).
w³KÝ dŁ√

واضـــاف (عــنـــدمــا ســـألت الـــعــراقـــيــ
ن أمضـوا عدة سـنوات هـنا وغـيـرهم 
قــيل لي أن األمـر لـم يـكن هـكــذا من قـبل
ـنــاخ قــد أثـر ومـن الـواضح أن تــغــيــر ا
ســلــبــاً عــلى هــذا الــبــلــد) وتــابع (زرت
الــعـديـد من الــبـلـدان ورأيت الــعـديـد من
ــنــاخ هــنـا ــشــاكل لــكن آثــار تــغـيــر ا ا
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ـتـضـررين جـراء الـصعق اكـد خـبـير قـانـوني ان وزارة الـكـهـربـاء مـلزمـة بـتـعـويض ا
كن نفي ادة 231  واشـار الى  انه ال  ـدني العراقي في ا الـكهربائي وفق الـقانون ا

مسؤولية الوزارة اال في حالة وجود قوة قاهرة حتول دون القيام بواجباتها.
وقــال اخلـبـيــر وائل مـنــذر لـ (الـزمـان)
امـس ان (مــرجع مــســؤولــيــة الــوزارة
بـالتعويض عن حالـة الوفيات الناجتة
جـراء الصعق الكـهربائي  وفق احكام
ـدني الـعـراقي الـصـادر عام الـقـانـون ا
ادة  231مـنه  1951والـذي يـنص فـي ا
على الزام االشخاص الذي يكون حتت
تـــصـــرفــهـم آالت او مــكـــائن تـــتـــطــلب
اســتــعــمـالــهــا وجــود عـنــايــة خــاصـة
للوقاية من االضرار التي تلحق بها).

WOzUÐdN  W UÞ

ـــســـؤول واضــــاف ان (الـــوزارة هـي ا
االول عن انــتـاج الـطــاقـة الـكـهــربـائـيـة
وان اي وكــذلك نــقــلــهــا عـبــر االسالك 
ـكن ان حتـدثه هذه االسالك او ضـرر 
نـاجت عن عـدم قـيـام االعــمـدة بـاالفـراد 
ـنــاط بـهــا في مـا الــوزارة بـالــواجب ا
نع يـتـعـلق بـاتـخـاذ احلـيـطـة واحلـذر 
تـسرب الـتيـار من خالل القـيام بـاعمال
الــصـيـانـة الـدوريـة وفــقـا لـلـضـوابط)
وتـــابع انه (وبـــحــسـب الــقـــانــون فــإن
الـفعل الذي ارتكبته الوزارة يعد خطأ
وهـو ما يـعد اهـمال بالـصيـانة او عدم
ـا يـؤدي الى مــتـابـعـة هـذه االسالك 
تــسـرب الــطـاقـة واصــابـة االفــراد بـهـا
ومـن ثم حدوث الـوفاة) واشار الى ان
(عـمـلـيـة الـتـعـويض تـتم من خالل رفع
دعــوى قــضــائــيــة ضــد الــوزارة وفــقـا
طالبـتها عن االضرار الحـكام القانـون 
الـــتي حلـــقت بــاالفـــراد ويــتـم حتــديــد
الـتعويض باللجـوء الى اخلبرة الفنية
لـتـحـديـد مـقدار الـذي يـكـلـفه الـقـاضي 
ــكـن نــفي مــســـؤولــيــة وال  الـــضــرر 
الــــوزارة في هــــذه احلــــالـــة حــــتى اذا
اســتــنــدت الى مــســألــة هــنــاك امــطـار
غــزيـرة او وجــود ريـاح ادت هــبـوبــهـا
الـى حــادث عـــلى اعــتـــبــار ان اخلـــطــا
مــفـتــرض بـعــدم قـيــامـهــا بـالــصـيــانـة
الـدورية) ومـضى الى القـول ان (هناك
ـكن مـسـالـة الـوزارة حــالـة واحـدة ال 
عــلـيـهــا هي وجـود قـوة قــاهـرة حتـول

ـنع وقـوع أخــذ االحـتـيـاطــات الالزمـة 
وإن حتـــقـق الـــضــــرر وجب الــــضــــرر 
الـتعويض لـقيام الرابـطة السبـبية ب
خـطأ الوزارة في عدم العنـاية بالشبكة
الـكهربـائية والـضرر بوفـاة شخص ما
صـــعــــقـــا بـــالـــتـــيـــار) ولــــفت الى انه
(الــوزارة مــكـلــفــة بــصـيــانــة الـشــبــكـة
تالفـيـا حلـدوث الـصـعق الـكــهـربـائـيـة 
الـكـهـربائي وإذا كـانت قـد أهـملـته فـقد
كـانت مـتـعـديـة وحتـقّقت مـسـؤولـيـتـها
الــتـقـصــيـريـة) ومــضى الى الـقـول ان
(مـــســؤولــيـــة الــوزارة نــتـــيــجــة وفــاة
االشـخـاص صعـقا بـالتـيار الـكهـربائي
عن الـــتـــعــويـض وتــقـــديــره تـــتـــحــقق
ــادتــ 203 بــاالســـتــنــاد إلى نــصي ا
و 205 مـن الـقــانــون ذاته) مــبــيــنـا ان
(الــتــمـــيــيــز قــضت في  تــشــرين االول
 1977 بــــأنه إذا كــــانت وفــــاة اجملـــني
عـــلـــيه من جـــراء الــتـــمـــاس بــاألسالك

ــشــحــونــة بــالــتــيــار الــكــهــربـــائــيــة ا
الــكـهـربــائي بـســبب عـدم ربط األسالك
فـإن أمـانـة الـعـاصـمـة تـسـأل بـالـعـازل 
بــالـتـعـويض عن الـوفــاة لـهـذا الـسـبب
وإن ـــــــادتـــــــ اعاله  حـــــــسـب نص ا
تـوفي يشمل فضال الـتعويض لـورثة ا
عـن التـعويض األدبـي مصـاريف الدفن
ويجـري تـقديـره من قبل ومـا يـلحـقهـا 
خـبـير تـنتـدبه احملكـمة لـهذا الـغرض)
توفي موظفا في مـستدركا (قد يكـون ا
فــفـي هــذه األحـــوال ال يــحق الـــوزارة 
ـطالبـة بالتـعويض عن وفاته لـورثته ا
ألن الـوضع القانوني يـختلف عن وفاة
الـشخص العـادي صعقـا بالتـيار  وقد
قـضت التميـيز في ايلول  2017 دعوى
الك ـدع مـوظـفـا على ا كـان مـورث ا
الــدائم وأصـيب أثــنـاء قـيــامه بـواجـبه
الـوظـيـفي الى حـادث صـعـق كهـربـائي
أدى الـى وفاته  وفي هذه احلـالة فإنه

يـكـون مـشـمـوال بـأحكـام قـانـون الـعـجز
وحد الـصحي  اذ ان قانـون التقـاعد ا
الـنـافـذ اشـتـمل عـلى امتـيـازات مـعـيـنة
لـلـمـوظف الـذي يتـعـرض حلـادث أثـناء
وبالتالي فإن تأدية واجباته الوظيفية 
ـادي ــدعـ بــالـتـعــويض ا مــطـالــبـة ا

واألدبي فاقدة لسندها القانوني).
WKHÞ –UI½≈

وكـرمت وزارة الـداخـلـيـة مـنـتـسـبا في
قـيــادة الـشـرطـة االحتـاديـة انـقـذ طـفـلـة
تــعــرضت الى صــعـقــة كــهـربــائــيـة في
مـنـطـقـة الـكـمالـيـة بـبـغـداد. وقـال بـيان
تـلـقـته (الـزمـان) امـس ان (الـوزيـر عـبد
ـنـتـسب عـباس كـرم ا االمـيـر الـشـمري 
كــر فـــرحــان الــذي انــقــذ طــفــلــة من
الصعقة الكهربائية واجراء االسعافات
االولـية لهـا ونقلهـا بصحبـة آمر الفوج
الى دار سـكـنـاهـا وهـي بـحـالـة جـيدة).
عـلى صعـيد مـتصل  اعـلن امـ بغداد

دون قـيام مـسؤولـيتـها عن دفـع الضرر
وهـي  حدوث زلزال او كوارث طبيعية
اخــرى ال سـامح الــله).  وكـان اخلــبـيـر
قـاسم اجلنابي قد اشار فـي مقال تلقته
(الــزمـان) امس (كـثــرت احلـوادث الـتي
تــقع صـعــقـا بــالـتــيـار الــكـهــربـائي في
نـتيجة عـدم االهتمام سـجالت القضاء 
وبـذل العنـاية الالزمة باألسالك الـناقلة
ـا يـنـتج عـنه لـلــتـيـار وقـدم الـشـبــكـة 
وفـــاة مــواطــنـــ أبــريـــاء) مــؤكــدا ان
ـسؤولـيـة الوزارة (األسـاس الـقانـوني 
عـن الـــتـــعـــويض في حـــوادث الـــوفـــاة
صـــعـــقــا تـــقـــوم عــلى أســـاس اخلـــطــأ
ــفـتــرض ولـيس عــلى أســاس اخلـطـأ ا
ـتـعـمـد وقـضت مـحكـمـة الـتـمـيـيز في ا
شـــهـــر شـــبـــاط   1972إذا لـم تـــتـــوفـــر
الـعنـاية اخلاصـة باألسالك الـكهربـائية
ـصلـحـة فإن اخلـطأ مـفروض من قـبل ا
ويـوجـب عـلـيـهـا تـعـويض الـضـرر وإن
ــســؤولــيـة في هــذه األحــوال  تــشـبه ا
اء في حالة مـسؤولية مصلحة إسالة ا
مـسـبـبـا أضـرارا ـاء  انـفـجـار انـبـوب ا
) واوضح اجلــنــابي انه لــلــمـــواطــنــ
قضت التمـييز في تموز (تـطبيقـا لذلك 
? 1976بـأن مـسـؤوليـة مـصـلحـة إسـالة
ـاء عن األضرار التـي أحدثهـا انفجار ا
األنـبـوب الـعائـد لـها مـبـنـية عـلى خـطأ
ا كانت مـفترض ال على خـطأ متعـمد و
مـسـؤولـيـة الوزارة قـائـمـة عـلى أساس
لـــذلك تــــتـــحـــقق ـــفــــروض  اخلــــطـــأ ا
مـسـؤولـيـتـهـا بـالـتـعويـض لألشـخاص
ــادة  231من بـــاالســـتـــنـــاد الى نـص ا
ـدني) واضـاف ان (محـكـمة الـقـانون ا
الـتـميـيـز قضت في شـهر اب  2019بـأن
ــدعى عـلــيه إضـافــة لـوظــيـفـتـه مـلـزم ا
بــالـتـعـويض عـن األضـرار الـتي حلـقت
ـدع نـتـيجـة وفاة ولـدهـما بـحادث بـا
الـصـعق الكـهـربائي الـذي يعـتـبر خـطأ
ـدعي استنادا يـترتب عليـه مسؤولية ا
ــــــادّة اعـاله  وإن هــــــذه ألحـــــــكـــــــام ا
ـسؤولـية مـفتـرضة كـونه مسؤول عن ا

الــسـيــطــرة عـلى عــمــار مـوسى كــاظم 
تــصـريف مــيـاه االمــطـار في قــطـاعـات
وشــوارع مـديــنـة الــصـدر. وقــال بـيـان
تـلـقـته (الـزمـان) امـس ان (امـ بـغداد
اشـــرف مــيــدانـــيــاً عــلـى اجلــهــد اآللي
والبشري في مدينة الصدر واستنفاره
مـع تشـغـيل احملـطـات وتـوزيع اآللـيات
لـيــتم تـصـفـيـر جـمـيع احـيـاء وشـوارع
ــديـنـة) واضــاف انه (وجه بـتــفـعـيل ا
الــعـمل بـخـطـوط ومــحـطـات الـطـوار
لـالســراع بــتـــصــريـف مــيـــاه االمــطــار
ـنـاطق وتــصـفـيــر جـمـيع الــشـوارع وا
السكنية بوقت قياسي). وغرقت احياء
كـــامــلـــة بــبــغـــداد مع اول زخـــة مــطــر
تـزامن مـعـهـا يـشــهـدهـا فـصل الـشـتـاء
انـقـطاع الـتـيار الـكـهربـائي الـذي عزت
الـــوزارة اســـبـــابـه الى خـــروج بـــعض
اخلــطــوط عن اخلــدمـة جــراء االمــطـار

التي وصفت بالغزيزة.

احلــدائـق وتـلــويـث األنــهــار واجلـداول
ـــيــاه وحتـــديث مـــحـــطـــات مــعـــاجلـــة ا
وتـوسـيـعـها وإصالح الـبـنـيـة التـحـتـية
تضررة وفرض قيود ـة وا لـلمياه القد
ياه واإلستثمار في بنية إلستخدامات ا
ـيـاه حتــتـيــة جـديــدة لـلــري وجتـمـيـع ا
ـــبــتــكــرة ـــارســات الــري ا وتـــعــزيــز 
وضــمــان  حـصص مــيــاه) مـضــيــفـاً ان
(اإلسـتـفـادة من الـطـاقة الـشـمـسـية ذات
ـتـوفـرة من أشـعـة الـتــكـلـفـة الـفـعـالــة وا
الـشمس الى جـانب حتس الـكفاءة في
تجددة اسـتخدام الطـاقة وبناء الطـاقة ا
مــثل الــريـاح والــطـاقــة الــكـهــرومـائــيـة
سـتساعـد في خفض اإلنـبعاثـات السامة
والـتكـلفـة) وشجع اخلـبيـر على (تـنظيم
احلــمالت الــبــيـئــيــة  لـتــشــجــيع إعـادة
الـــتــدويــر عــلـى نــطــاق واسع وإشــراك
ـثـلـون أكـثر مـن نصف الـشـبـاب الـذين 
ـتعـلقة ـوضوعات ا سـكان الـعراق في ا
ـهـمـات كـذلك ـنـاخ لـضـمـان جنـاح ا بـا
تـكـم الـشركـات الـناشـئة اخلـضراء في
قـطاعات الزراعـة والنفايـات والطاقة. كم
أن إحـياء الزراعـة العراقـية في اجلنوب
وصـنـاعـة الـتـمـور) واعـرب عن اهـتـمـام
ـســانـدة ــتــحـدة واســتـعــدادهــا  األ ا
احلــكـومـة الـعـراقـيــة اجلـديـدة بـالـوفـاء
ـناخيـة واحلد من اخلطر بـالتزامـاتها ا
الـبــيـئي الـذي تـواجـهه عـبـر اخلـطـوات
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عن دائـرة الـبـيـئـة والـسـلـطـة الـصـحـية
الــبـيـطـريـة ودائـرة الــصـحـة ومـديـريـة
شــرطــة احملـافــظـة ومــديــريـة الــزراعـة
لــلــعـمل عــلى رش األبــقـار واجلــامـوس
ـاعـز فـضالً عن وتــغـطـيس األغـنــام وا
رش حــظـائـر احلـيــوانـات وامـاكن وكـر
رضـيـة واسـتـخدام الـقـراد في الـبـؤر ا
مـضـادات الطـفيـلـيات عن طـريق احلقن
) مـــوضــحــاً ان ـــادة األيــفـــرمــكـــتــ
(هــنــالـك اجــراءات اخــرى تــشــمل مــنع
حـركة احليوانات واللحوم احلمراء من
دة ـناطق االخرى  بـؤرة اإلصابة إلى ا
 14يـومـاً اعـتـبـاراً من تـأريخ اإلصـابة
ـدة واســتــئــنــاف احلـركــة بــعــد هــذه ا
بـشرط تـوفر الـشهادة الـصحـية صادرة
ــــســــتــــوصف ــــســــتــــشــــفى أو ا مـن ا
الــبــيــطــري بــالــتــعــاون مع الــقــيـادات
ـدني واجـهزة األمن األمـنـيـة والـدفـاع ا
الــوطــني ودوائـر الــبــلـديــة والــبـيــئـة
لـتــنـفـيـذ حـمالت تـكـافح ظـاهـرة اجلـزر
الــعـــشــوائي حــسب قــانــون  22 لــعــام
1972  وقـــــانــــون  105 لـــــســــنــــة 1989

اخلاص بتنظيم ذبح احليوانات).

الـعـباسي في الـعـبيـديـة و قريـة حوض
 13وقــريــة الـعــصـريــة)  عــلى صـعــيـد
مـتـصل سـيـطـرت وزارة الـزراعـة عـلى
مـرض احلمى الـنزفـية في الـبالد فـيما
أكــدت عـدم وجـود مــخـاوف من ارتـفـاع
ـرض في مـوسم الـشـتاء. اإلصـابـات بـا
وذكــر مــديــر عــام دائــرة الــبــيــطــرة في
الــوزارة ثــامــر حــبـيـب اخلـفــاجي في
تـــصــريـح تــابـــعــته (الـــزمــان) امس ان
ـرض احلمى الـنـزفـية قلَّ (اإلصـابـات 
ــــــوسـم اجلــــــاري) مــــــؤكــــــداً ان فـي ا
(والـوضع حتت السـيطـرة وال مخاوف
مـن زيادة اإلصـابـات في موسم الـشـتاء
نـتــيـجـة انـتـشـار الـفــرق الـبـيـطـريـة في
ـسـتـوصـفـات ـسـتـشـفـيـات وا جـمــيع ا
الــبــيــطــريــة) ولــفت الـى ان (إجـراءات
الـــدائـــرة مـــســتـــمـــرة في مـــراقـــبــة اي
إصــــابـــة) وبــــ ان (الــــوزارة كـــرست
جـهــودهـا في حـالـة الـطـوار بـتـفـعـيل
ادة  16من قـانون الصـحة احليـوانية ا
رقـم لـعام 2013  الـتي تـقـضي بـتـشـكيل
جلــنـة في مـركـز كل مـحــافـظـة بـرئـاسـة
ـثـل رئـيس الـسـلطـة اإلداريـة تضم 

عـام الهيئة العامة للسدود واخلزانات
في الوزارة ليث عبد الستار جبار في
دينة كـلمته بحفل التكر الى (قيمة ا
الـــبــيــئـــيــة واحلــضـــاريــة وتــنـــوعــهــا
اإلحـيــائي). واكـدت احلـكـومـة احملـلـيـة
فـي كـركـوك اجنـاز مـشـروع احلـويـجـة
لـلمياه بسعة  400مـتر مكعب بالساعة
ـشروع سيـغذي الـعديد من مـبيـنة ان ا

القرى واألرياف في احملافظة. 
W(U  ÁUO

وقـال مدير ماء كركوك عباس اسماعيل
عــلي فـي تــصـريـح تــابــعـتـه (الــزمـان)
ُــنــجــز ســيـغــطي ـشــروع ا امـس ان (ا
مـسـاحـة واسعـة من الـقـرى الـتي كانت
يـاه الـصـاحلة لـلـشرب) بـحـاجـة إلى ا
الفـتا الى انه (نفذ بإشراف مديرية ماء
كــركـوك ودعم فـريق الـتــخـطـيط الـعـام
ـــشــروع بـــاحملـــافــظـــة) واوضح ان (ا
يـغذي قريـة عباس النـملة و احلسـينية
و الــعــيـثــات وكـذلـك الـقــرى الــتـابــعـة
لـنـاحيـة الـريـاض ويشـمل قـرية الـسـيد
خــلف و قــريـة الــبــحـر وقــريــة الـســيـد
حــمــيــد والــقــرى الــتــابــعــة لــنــاحــيــة

احملـافظات لفك الـغختنـاقات احلاصلة
في الـشوارع نتيجة األمطار) وتابع ان
(كــمــيــات األمـطــار تــركـزت فـي الـوسط
واجلـنوب وهي مناطق ال حتتوي على
وجودة في مناطق أعلى سـدود خزن ا
مــثل سـدتي سـامـراء الـرمـادي) مـؤكـداً
ان (األمـطـار سـتـقـلل من الـتـنافـس على
ـيـاه خـصـوصـاً في الـقـطـاع الزراعي ا
واسـتثمار الفائض منها بتحويلها الى
ـــائـــيــة ـــوارد ا األهـــوار). و ضـــمـت ا
مـــديــنــة اجلــبـــايش الى مــدن األراضي
ـيــة. وذكـر بـيــان تـلــقـته الــرطـبــة الـعــا
(الـــــزمــــان) امس ان (الـــــوزارة ضــــمت
اجلــبــايش فـي مــحـافــظــة ذي قــار الى
يـة) موضحاً ان األراضي الـرطبة الـعا
ـؤتـمـر الرابع (ذلـك جاء ضـمن اعـمـال ا
عـشـر لألراضي الرطـبة سي او بي ?14
الــذي يُــعــقــد في جــنــيـف) واضـاف ان
(رئـــيس وفــد الـــوزارة تــســلم وثـــيــقــة
اإلنــضــمـــام مــصــدقــة من قِــبل رئــاســة
الـلـجنـة الـتوجـيهـيـة إلتفـاقـية رامـسار
ـعايـير ـطـابقـتهـا ا لألراضـي الرطـبة و
ـطلوبـة) واشار معـاون مدير الـدولية ا
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ائـية ارتـفاع ـوارد ا اوضـحت وزارة ا
مــنـاسـيـب نـهـري دجــلـة والـفــرات بـعـد
ــتـحـدث بـإسم مــوجـة األمـطـار. وقـال ا
الـــوزارة حـــا حـــمـــيــد فـي تــصـــريح
تـــابــــعـــته (الـــزمــــان) امس ان (هـــنـــاك
ارتــفـاعـاً بـســيـطـاً في مـنــاسـيب نـهـري
دجـــلــة والــفـــرات لــهــطـــول األمــطــار)
ــيـــاه الــتي مـــشــيـــراً الى ان (جــمـــيع ا
دن يـجري تصـريفها إلى جتـمعت في ا
بـازل من قِبل وزارة اإلعـمار األنـهـار وا
واإلســـكــــان والـــبـــلـــديـــات واألشـــغـــال
الـعامة) وب ان (نسبة هطول األمطار
اخـــتـــلـــفت بـــ مـــحـــافـــظـــة واخــرى)
سجلة في مـوضحاً انه (وفق القـراءة ا
ـشـروع سدة الـكوت طـرية  احملـطـة ا
وصــلت الـنــسـبــة نـحـو  67مــلـيــمـتـراً)
ولـــفت الـى (ورود ســيـــول من اجلـــانب
اإليراني بإجتاه نهر الطيب احد األنهر
الــتي تــغـذي هــور احلـويــزة) واضـاف
حـــمـــيـــد ان (الـــوزارة وجـــهت جـــمـــيع
الــدوائـر الـتـابــعـة لـهـا  بــالـتـعـاون مع
الـــدوائـــر الـــتـــابـــعـــة لـــلــبـــلـــديـــات في
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كرود على احلب ياكبير)... (لقد فطم ا
هذهِ أخر جملة أرسلها لي أخي الصديق الدكتور منعم العمار ..

نية عصر هذا اليوم .. الذي وأفته ا
ــوجــوع بـالــعـراق  ــذبـوح بــاحلب  وا أيــهـا ا

ُسلم أمرك الى الله   وا
ـحـبة كل مـگـاريـد الـعـراق يهـدوكَ (الـفـاحتـة) 
وت..والتخافه.. كنت النـظير لها ..كنت تتوقع ا
تـــتـــحــــدث عـــنه .. وتــــنـــاغـــيه..

والتهابه..
…قـــريـــر الـــعـــ أيـــهــا ّ
ـفـطـوم على ـگـرود ..ا ا

حب العراق..
(البقية في حياة العراق والى رحمة الله)

مـنذ بـدء أحداث  الـتغـييـر عام  2003وحـتى اليـوم احلـاضر  يـبحث الـشعب
ـكَرود ) عـلى اثر طـيب  يدله عـلى ان الوضع اجلـديد هـو أفضل الـعراقي ( ا
ـضي الـوقت من الـسـابـق فـلم يـجـده !! بـل عـلى الـعـكـس من  ذلك  فـكـلــمـا 
تـزداد آالمه وحسـراته عـلى أيام يـراها أفـضل من احلـاضر وهـذا  ليس حـبا
ـتـعاقـبـة التي أدارت ـا لم يـلمـس أفضل مـنـها حتت ظل احلـكـومات ا بـها وا
اضية بطريقـة مخجلة لم يشـهد لها التاريخ من الـعراق على مدى السنـوات ا
مـثيـل وقد بـقي مـكَـاريـد العـراق يـتـطلـعـون الى تـنـفيـذ ولـو بـعض من  الـوعود
ـواقع احلكـومية أو سـئولـ حال تـسنـمهم ا الـرنانـة  التي تتـوالى من كبـار ا
قـبل ذلك من خالل احلـمالت االنتـخـابـية  وهـكـذا توالت األيـام بـكل قسـاوتـها
الـتي أثـقلت  كـاهل الـشـعب العـراقي الـذي أصـابه الـيأس واإلحـبـاط  وخابت
ـواطن آمـاله حـتى مـن الـذين كـان يـتــأمل بـهم خـيــرا وانـهـارت جـســور ثـقـة ا
بـالـطـبـقـة الـسـيـاسـيـة الـتـي حـكـمت الـعـراق بال حـكـمـة أو  حـرص أو شـعـور
ـسئـولـيـة وهـذا مـادفع أصـحاب احلـس اإلنسـاني والـوطـني  الى الـتـظـاهر بـا
والـتعـبـيـر بـسـلـميـة عن االسـتـيـاء الـشـديـد ازاء اإلدارات احلكـومـيـة الـسـابـقة
ـظلـومية لف واحـد يخدم الـشعب ويـرفع عنه ا الـفاشلـة التي لم تـنجح  ولـو 
ـا في ذلك  القرارات التي توصف بانهـا منقذة للشعب والـتي اليتم تطبيقها
ثـم تـــتالشى وتـــذهـب أدراج الـــريـــاح اال الـــقـــرارات الـــتـي تـــخـــدم مـــصـــالح
الـسياسي الـضيقة فـهذه تأخذ طريـقها للـتنفيـذ الفوري بال عوائق وتريث او
نوعات ومحاذير كونها مغنمة ومنافع فلكية دسمة لهم وحلاشيتهم احمليطة
ـرتـبـطـة بـالـسـلـطـة عـلى مـقدرات بـهم إضـافـة الى هـيـمـنة األطـراف األخـرى ا
نـتشرة  خارج الـعراقي وكـأن العراق أصبح  مـلكا مشـاعا لهم ولعـوائلهم ا
ـتـأتيـة من السـحت ومن قـوت الفـقراء الـعراق الـتي تتـمـتع باألمـوال الـطائـلة ا
واحملـروم الذين ليس لهم اال أن يتطلعـون الى السماء ويدعون ربهم العظيم
ان يُـسخـر لهم مـسئـوال وقائـدا شجـاعا يـخاف الـله عز وجل والـضمـير يـقدر
مـعـانـاتـهم ومـظـلـومـيـتـهم الـتـي طـال أمـدهـا ويـحـافظ عـلى كـرامـتـهم ويـضـمن
مسـتـقـبـلهم وحـقـوقـهم اإلنـسانـيـة الـتي كفـلـهـا الـدستـور والـقـانون بال تـمـيـيز
فـــيــاتــرى هـل حتــقق حــكـــومــة رئــيـس الــوزراء الــســودانـي اجلــديــدة  أحالم
ــصـالح غــيـر ـكَــاريـد ) ام  تــسـيــر بـضــغــوطـات أصــحـاب ا (ا
الـشرعية كما كان نهج احلكـومات السابقة التي تسببت
بـتدمـير الـقـيم اإلنسـانيـة والـوطنـية فـي العـراق وبعـدها
تـدمير تأريخه واقتصاده وهدم بنيانه وحتطيم مفاصل
ــهـنــيـة وبــتــعـمــد ?? ومع كل هــذا  فـان أحالم إدارته ا

كَاريد مازالت قائمة  !! ا
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اعـلن مــلــتـقى بــحــر الـعــلــوم عن ارجـاء
قـرر عـقـدها احملـاضـرة الـتي كان مـن ا
الــيـــوم االثــنــ ضـــمن مــشـــروع ظــمــأ
الــعــراق الى اشــعـار آخــر. وكــان قـسم
االســـتــراتـــيـــجــيـــة في كـــلـــيــة الـــعـــلــوم
السيـاسية بجامعة النهرين بالتعاون مع
ـــلـــتــقى قـــد أدرج احملـــاضـــرة ضــمن ا
الــشـراكــة الــعـلــمـيــة في مــشـروع ظــمـأ
الـعــراق الـذي انـطـلــقت ورشه الـعــلـمـيـة
ــاضـي بـــحــضـــور رئـــيس االســـبـــوع ا
اجلمهـورية عـبد اللـطيف جمـال رشيد .
وتتنـاول احملاضرة التي يقـدمها الوكيل
ـــائــيــة ــوارد ا الـــفــني االقـــدم لــوزارة ا
ـياه في حـسـ عبـد االميـر بكـة (ازمة ا
ـعاجلـات). وقالت الـعـراق التـحديـات وا
مـصـادر ان (سـبب االرجـاء هـو ارتـبـاط

بكة بالتزامات حكومية طارئة).
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نـحن نـختـلف على كـل شيء  وفي كل شيء  هنـاك من يـقول : مـا يصح إال
الـصحيح  بـعد ان نخـتلف في القـول  اليوم وعـلى الطاولـة التشـريع في قبة
ان قـانـون خـدمـة الـعلم  والـقـانـون لـيس غـريب بل طـالبت به أول وزارة الـبـر

دفاع عراقية بعد االحتالل البريطاني يوم
 1923 \ 11 \ 22عـندما كان اجلـيش البريطـاني يتولى حمـاية العراق ولم يروق

لـلـمــحـتل ان يـكــون هـنـاك جــيش عـراقي قــوي فـمـا اشـبـه الـيـوم في االمس 
بـتاريخ  2014 \ 5 \11الـعدد 4807نـشـر لي عمـود في صـحيـفـة الزمـان الـغراء
وضوع االكـثر انتـشارا حتت عـنوان ( خـدمة العـلم واجب وطني ) وألهـميـة ا
واطنة ومن خالل جتـربتي في اهميـة هذا الواجب الوطـني الذي يعد وبـروح ا
مـصنـع الرجـال فقـد اديت اخلـدمـة التي حـددهـا القـانون بـ  21شـهـرا ( سـنة
ادة  132من وتـسـعة اشـهـر ) وكان عـمـري انذاك  23كـمـكلـف متـخـلف وفق ا
قـانــون اخلـدمـة بــسـبب االسـتــمـرار في الــدراسـة تـســوقت ألداء الـواجب في
تـشرين االول عام  1966وتـسرحت عام  1968تـخللـتها حرب  5حـزيران 1967
ـسؤولـية وتـراكم اخلبرة من كـانت جتربة قـيمـة ولهـا اثر كـبير فـي الشعـور با
ــصـاعـب بـقــدرة واســتــعـداد ــواجــهــة ا خـالل الـدروس الــتي تــعــد الــرجـال 
لــلـتـضــحـيـة بـنــكـران ذات مع الـتــخـلق بـأخـالق اجملـتـمع والــتـمـسك بــالـنـظـام
والـقانون  تطيب الذاكرة بالعودة لتك االيام قبل أكثر من خمسة عقود عندما
نـستيقظ على بوق النهوض في الساعة اخلامسة صباحا وننتظم في صفوف
لـنشـكل عدة فـصائل تـتلـقى منـهاج الـتدريب الـذي تسـبقه الـهرولـة والتـمارين
الـرياضيـة وبعـدها الـتدريب عـلى السالح ثم نـعود بـاستراحـة نتـناول الـفطور
يـعـقـبه حـضـور مــحـاضـرات في الـتـهـذيب تــركـز عـلى الـطـاعـة وأداء الـواجب
بـــاحــتــرام األوامـــر وتــنــفــيـــذهــا دون اي تــردد  وبال ادنـى شك ان اخلــدمــة
االلزامية لها جدوى مهمة في العراق فهي جتمع وال تفرق توحد ابناء العراق
بـهويـة عراقـيـة  كنـا جنتـمع عـلى تنـاول الـطعـام ( القـصـعة ) انـا من ذي قار
وبـكر من اربيل ووريـا من كويسـنجق  فاضل  هـاشم من األنبار كـلنا عراق
ال نـعرف العرق والطائفية  اخوة اصدقاء امتدت عالقة الود الى ما بعد اداء
ـراسالت ولقاءات حميمة وقـد ال يصدق القارىء الكر اخلـدمة العسكرية  

ان فاضل صديقي حلد اآلن اتواصل معه عبر شبكت التواصل االجتماعي 
وأنـا على يق ان كل الـعراق أخـوة ال يفرق بيـنهم إال اخلبـيث الذي ال تهمه

وحدة الوطن .
لـذا كنت ال اتـردد في تأكـيـد ما ارمي الـيه رغم بعض االصـوات التي ال تـريد
اخلـير لـهـذا الـوطن ومـسـتـجـيـبـة لـرغـبـة احملـتل في مـعـارضـتـهـا لـتـنـفـيـذ هذا
الـقــانـون  بـتـاريخ  2015 \ 5 \ 26الــعـدد  5112نـشــر لي عـمـود في صــحـيـفـة
الـزمـان الـغـراء حتت عــنـوان ( خـدمـة الـعـلم تــوحـد الـصف الـوطـني ) كل مـا
ـؤمن ليكونوا سوراً لـلوطن ويهبوا هبة نـتمناه ان يتحقـق حلم شباب العراق ا
رجل واحـد خلـدمـة العـلم خـصـوصـا وان هـنـاك عدد كـبـيـر من الـعـاطـل عن
لبس وراتب مجزي ينتشلهم أكل وا الـعمل سيتحقق لهم ا
قـاهي كمـا سيـكون دفـتر من الـتسـكع في الشـوارع وا
اداء اخلـدمة العسكرية وثيقة مكملة لشروط التع في
دوائـر الدولـة  نأمل ان يحـظى اقرار تـشريع الـقانون

ليكن خطوة جادة نحو اإلصالح .

غالم إسحق زيكربالء
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اكــد وزيـر الـصـحــة صـالح مـهـدي
احلسـناوي ان تـطويـر باخلـدمات
الـطـبـيـة الـتـي تُـقـدم  لـلـمـواطـنـ

احد اولويـات البرنـامج احلكومي.
وقال بيان تـلقته (الزمان) امس ان
(احلـــــســــنــــاوي زار مـع احملــــافظ
ـسـؤولـ في الوزارة وعـدداً من ا
ـسـتـشـفى مـركـز قـسـطـرة الـقـلب 
الـفلـوجـة الـتـعـلـيـمي في مـحـافـظة
األنــبـار) واضـاف انه (اطــلَّع عـلى
ــــــركــــــز مــــــراحل الــــــعــــــمـل في ا
وجتـهـيـزاته الـطـبـيـة) مـشـيراً الى
الكــات الــصــحــيــة الى انه (دعــا ا
اإلرتـقـاء بـاخلـدمـات الـطـبـيـة الـتي
تُـقـدم لـلـمـواطـنـ عـاداً إيـاهـا من
اولويات تنفيذ البرنامج احلكومي
الـــذي يــهـــدف إلى تـــطـــور الــواقع
الصـحي) واكد احلسـناوي (دعمه
لـلـمـؤسـسات الـصـحـيـة فـي بـغداد
واحملــافـــظــات). من جـــهــة اخــرى
كـــــشـــــفت وزارة الــــــبـــــيـــــئـــــة عن
مـواجـهـتـهـا الـتـحـديـات في مـجـال
ناخية والشح تأثيرات التغيرات ا
ـتـجـددة. وذكـر ـائي والـطـاقـات ا ا
الوكـيل الفنـي للوزارة جـاسم عبد
الـــعـــزيـــز الـــفالحي عـــلى هـــامش
ناخ  27في اجتـماع قـمة مـؤتمـر ا
مصر في تصريح تابعته (الزمان)
امس ان (البيـئة تواجه الـعديد من

الــتــحــديــات لــلــوقــوف امــام ازمــة
ناخيـة التي تؤثر على التغيـرات ا
الـعـالم بـصـورة عــامـة) مـبـيـنـاً ان
(الـفالحي شـدد عـلى ضـرورة بـيان
التـحديـات ودراستـها واإلسـتفادة
ـــشــاركـــة في من جتـــارب الـــدول ا
ـكافـحة ظواهـر التـصحر ؤتـمر  ا
ــنــاخي ــيــاه والـــتــغــيـــر ا وشـح ا
يـاه وترشـيد اسـتهالكه وتـبديـد ا
والــتــلــوث الــبــيـــئي واســتــثــمــار

تجددة) ولفت النفايات والطـاقة ا
ـــثـــلي حــكـــومــة الى (مــشـــاركــة 
دني اإلقـلـيم ومـنظـمـات اجملـتـمع ا
رة والقطـاع اخلاص والشـباب وا
وعـــدد مـن الــدول الـــعـــربـــيـــة). في
سياق متصل شكّـلت بيئة ميسان
فرقاً لتحديـد اسباب تزايد األدخنه
ـديـرية في احملـافـظة. وقـال اعالم ا
لـ (الـــزمــان) ان (مـــديـــريـــة بـــيـــئــة
مــيـســان اوعــزت بـتــشــكـيـل فـريق

ُقـدمة ـتابـعة الـشكـوى ا مـختص 
لدائـرة حماية وحتـس البـيئة في
ـنطـقـة اجلـنوبـيـة من األهالي في ا
ـناطق بـقـضاء الـعـمارة عـدد من ا
واألقضـية والـنواحي جـراء تلوث
الـــــــهــــــواء بــــــســــــبـب األدخــــــنــــــة
ـتـصـاعـدة) واوضح ان (الـفـريق ا
ـنــطــقـة بــاشــر بـزيــارة مــيـدانــيــة 
ن كــصــيــبــة عــلى جــانــبــيـهــا األ
واأليـسـر طـريق عـمـارة/ الـبـصـرة
الــــتـي تــــضـم عــــدداً مـن مــــعـــــامل
ـتــفـرقـة جــنـوب شـرق الـطــابـوق ا
احملــافـظــة) واشـار الى انه (الحظ
تــــصــــاعــــد الــــدخــــان من مــــداخن
ـــعـــامـل الـــتي بـــوجــــات لـــتـــلـك ا
ســـحــــبـــتـــهـــا الـــريــــاح الى ســـكن
األهــالي) وبــ انه (تـوجه ايــضـاً
الى هـور احلويـزة بركـة ام النـعاج
الـتــابـعــة لـنـاحــيـة بــني هـاشم في
قـضاء الـكـحالء للـتـحري اكـثر عن
مصادر تـلك األدخنة وتـلوث هواء
ـنـطقـة) وتـابع انه (وجـد حرائق ا
مــتــفــرقــة من االــقــصب والــبـردي
مـااثـر عـلى عـلى قـضـائي الـكـحالء
وقـلـعـة صـالح والـنـواحي الـتـابـعة
لهـما) واضـاف ن (الفـريق البـيئي
ـشـكـلـة من اجل اعـدَّ تـقـريـراً عن ا
مـفــاحتـة دائـرة حــمـايــة وحتـسـ
ــنـطــقـة اجلــنـوبــيـة الــبـيــئـة في ا
إلتــخــاذ االجـراءات الـالزمــة بــهـذا

الشأن ).

œ«uł ezU   ≠ œ«bGÐ
اوضح ســفـيــر الـعــراق في ايــطـالــيـا
سيوان البارزاني إنقاذ موقع التراث
ي في احلـضــر وإعـادة تـرمـيـمه الــعـا
بعـد تدمـيره من قِـبل عصـابات تـنظيم
داعـش. وعـــلى هــــامش في افــــتـــتـــاح
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معرض التصويـر الفوتوغرافي الذي
نظمته التمثيل الدبلوماسي العراقي
بـــالـــتــعـــاون مع الـــرابـــطــة الـــدولـــيــة
لــلـــدراســـات حــول الـــبـــحـــر األبــيض
ـتـوسط والـشرق والـتـحـالف الدولي ا
حلـمــايـة الــتــراث ذكـر الــبـارزاني في

تــصــريح تــابــعــته (الــزمــان) امس ان
ـواقع األثاريـة في الـعراق تـعرضت (ا
لـلـسـرقـات والـتـدمـيـر ضـمنـهـا مـوقع
احلـــــضـــــر األثــــري عـــــلى بـــــعــــد 90
ـوصل) كـيــلـومــتـراً جـنــوب مـديــنـة ا
مـبـينـاً ان (األجـيال اجلـديـدة يجب ان
تفـهم اهمـية وحـضارة الـعراق لـلعالم
اجــمع) ولــفت الى ان (الــعــراق بــلـداً
غنـياً جدا ليـس بالنفـط والغاز فقط 

بل بفنيه وحضارته وتأريخه).
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ــنـــطــقـــة الــشـــمــالـــيــة واضـــاف ان (ا
تكـتنـفهـا الكهـوف واجلبـال مثل كهف
ـحافـظة اربـيل مايـجعـلها شـانيدار 

منطقة تأريخية).
ــنـقــبـ اكــتـشــفـوا مــشـيــراً الى ان (ا
رفـات رجـال إنـسـان نـيـانـدرتـال يـعود
تـأريـخـهم الى 70 الف عـام مـدفـون

اضي) منذ اخلمسيـنيات من القرن ا
ـــســتـــقــبل لن واكـــد الــبـــارزاني ان (ا
يــتـدمـر رغم تـدمــيـر داعش ألثـارنـا )
مـوضـحاً ان (عـملـيـة البـنـاء والتـرميم
( لـلـمـدن قـد تـسـتـغـرق نـحو 50 عـاماً
ونـوه الـى (الـدور األسـاسي إليـطـالـيـا
في حـمـاية الـتـراث الـثقـافي واحلـفاظ
علـيه واكتـشافه وتعـاونهـا في ترميم
ـــعــالم األثــريــة واكـــتــشــاف مــواقع ا
اثـريـة جــديـدة). وتـابع ان (الــتـحـالف
الـدولي حلــمــايـة الــتـراث في مــنـاطق
الـنـزاع بـالـتعـاون مع مـجـلس الـدولة
لــآلثـــار والــتــراث الــعــراقي جــامــعــة
بـادوفا و سـييـنا اسـتعـاد العـديد من

ـدمـرة فـضالً عن إعـمار ـنـحـوتات ا ا
ــنـاطق الــتي حتــولت الى اكـوام من ا
احلـطـام بــعـد تـفـجـيــرهـا إلعـادة تـلك
ـنـحـوتـات في امــاكـنـهـا) من جـهـته ا
اكــد نــائب رئــيس الــرابــطــة الــدولــيـة
لـــلــدراســات بــشــأن الـــبــحــر األبــيض
ـــتــــوسـط والـــشــــرق ســــيــــرجــــيـــو ا
فرديـناندي ان (ترمـيم مديـنة احلضر
ــــثّل انـــطالقـــة أثــــاريـــة فـــقط بل ال 
إستـعادة حقـوق تراثيـة وثقافـية على
ــســتـوى الــدولي). في غــضـون ذلك ا
ضيَّف اإلحتـاد العـام لألدباء والـكتّاب
في الــعــراق رابــطـة هــايــكــو ســومـر
لـــتــقــد قــراءات شـــعــريــة واشــارات

نقدية حول قصيدة الهايكو. 
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وقال مـراسل (الزمـان) امس ان (جمع
ـــهــتـــمــ ـــثــقـــفــ وا من األدبــاء وا
ـشـاركـة عـدد من بـالـشـأن الـثـقــافي 
الـشـعـراء الـعـراقـيـ والـعـرب حـضر
اجلـــلـــســــة الـــتي اقـــيــــمت في قـــاعـــة

قر اإلحتاد). اجلواهري 
واضاف ان (اجللسـة تضمنت قراءات
ـشـارك شـعـريـة لعـدد من الـشـعراء ا
من مــخــتــلف احملــافــظــات مــثل داود
الـــفـــريح عـــلي الـــســـالم صـالح ابــو
العـباس سـتار جـميل اجلـنابي كر
فـــارس نــعــيـم الــصــيـــاد حــســ بن
خليل وحميد العادلي فضالً عن ذلك
قيم مجموعـة من الشعراء العـرب ا

في الـــدول الـــعـــربـــيـــة واألوروبـــيــة)
واشـــــــار الـى ان (الــــــــروائي حــــــــسن

ـناطق اخلـدمـيـة الـتي حتتـاجـهـا ا
احملــرومــة. واوضح بــيــان تــلـقــته
(الزمـان) ان (الـسوداني شـدد على
جديـة احلكومة فـي تنفيـذ مشاريع
خــدمـــيـــة واضــحـــة ومـــلــمـــوســة
ــنــهــاج الــوزاري اســتــنــاداً الى ا
دة قياسية) موجهاً (باإلسراع و
في إيـجاد حـلـول حـقـيـقـيـة تـتـعلق
بــتــوفـيــر اخلــدمـات لــلــمـواطــنـ

والـتـخـفـيف مـن معـانـاتـهم بـسـبب
الـتلـكؤ في تـنـفيـذ مشـاريع خدمـية

مـهـمة) واشـار الى (اهـميـة تـنفـيذ
ـواطن الــقـرارات الـتي تـتــعـلق بـا
ـمــاطـلـة في ورفـض الـتـســويف وا

العمل). 
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وكــان رئـيس حتـالـف قـوى الـدولـة
الوطنـية عمار احلـكيم قد دعا الى
ضــرورة إقــرار قـانــون الــعــاصــمـة
ــائـي لــلـــعـــاصـــمــة واخملـــطـط اإل
بـغداد مـشدداً عـلى وهـميـة توفـير
اخلــدمــات األسـاســيــة واإلهــتــمـام
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دينة. لتأسيس ا
وقـالت فـي بـيـان أمس إن (مـجـلس
الــبــلــديــة عــقـد اجــتــمــاعــا دوريـا
بحـضور الرئـيس ونائـبه وأعضاء
ـــثـل االدعـــاء الـــعــام اجملـــلس و
مبينة أن االجتـماع شهد باإلضافة
إلى تـمــشـيــة جـمــلـة من مــعـامالت
صـادقة عـلى قرارات ـواطنـ وا ا
عـــدة بـــحث ومـــنــاقـــشـــة عــدد من
ـــشــاريع). وأضـــاف أن (جــانـــبــا ا
آخـرا مـن االجـتـمـاع خـصص لـبـدء
اســــتـــعــــدادات إحــــيـــاء الــــذكـــرى
الـــســـنـــويـــة لـــتـــأســـيـس مـــديـــنــة
الــسـلــيـمــانـيـة عــاصـمــة الـثــقـافـة
ــتـألــفــة من مــحـاور عــدة وفــقـا وا
لبرنامج محـكم ومعد سلفا وعددا
ـــواطــني من األعـــمــال اخلـــدمــيــة 

مدينة السليمانية).
عـــلى صـــعـــيــد آخـــر اكـــدت دوائــر
الـــبـــلـــديـــة ضــــمن فـــريق اجلـــهـــد
ـــنـــاطق احلـــكـــومـي ان جـــمـــيع ا
الــعــشــوائــيــة ســتُــشــمل بــحــمــلــة

اخلدمات. 
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وقـال مـديـر بـلـديـة الـشـعب جـعـفـر
بشار في تصريح تابعته (الزمان)
امس ان (رئــيس الـــوزراء مــحــمــد
شــيـاع الـسـوداني وجـه بـتـشـكـيل
ـــــنــــاطق فــــريـق خــــدمي لـــــدعم ا
ُهـملـة) ولفت الى ان (اغـلب هذه ا
ــنــاطق تــعــشــوائــيـة تــقع ضــمن ا
ـدينـة بـغداد) الـرقـعة اجلـغـرافيـة 
مـوضـحـاً ان (فـريق الـدائـرة بـاشـر
بتحـديد منـطقة حي الـكوفة وسبع
قـصـور والـشـيـشـان وحي الـزهـراء
وحي الصـدرين ضمن قـاطع بـلدية
الـشــعب لـشــمـولــهـا بــاخلـدمـات)

وب ان (اجلـهد الهـندسي للـحشد
الشعبي باشـر اعماله اخلدمية في
مــنـطــقـة حي الــكـوفــة مـنـهــا فـتح
األزقــة الـداخــلــيــة ورفع األنــقـاض
وتــسـويــة األرض وكـذلـك خـدمـات
ــــيــــاه واجملــــاري و اإلكــــســــاء) ا
واضــاف ان (الــعــمل جــارٍ بــخــطـة
مـوضـوعــة من قـبل هـيــئـة احلـشـد
ودائــرة الــبــلــديــة ضــمن الــرقــعـة
اجلـغرافـية لدائـرة بلـدية الـشعب)
مـشيـراً الى ان (احلمـلـة استـهدفت
ناطق الزراعـية بإشراك وزارات ا
ائـية ـوارد ا اإلعـمار واإلسـكان وا
ومدراء بـلديات بـغداد والتـخطيط
تابـعة في امانـة بغداد ومدراء وا
الــدوائــر الــبــلـديــة ضــمن الــرقــعـة
اجلـغـرافـيـة) من جـهـتـه ذكـر مـدير
بلـديات اطـراف بغـداد ياسـر امجد
الــقــريـــشي في تـــصــريح امس ان
(الـســوداني وجه بـخــدمـة نــاحـيـة
ـنـهج الـنـهـروان ضـمن احلـمـلـة وا
احلـكـومي) واضـاف ان (الـنـاحـيـة
تعاني من احلرمـان واإلهمال لعدم
تـوفر الـبـنى التـحـتيـة ما ادى الى
تــأخــر اعــمـال اإلكــســاء وصــيــانـة
الـــــــطـــــــرق) مـــــــؤكـــــــداً ان (وزارة
الـتـخــطـيط صـادقت عــلى مـشـروع
مـجـاري الـنـهـرون وسـتـنـفـذه بـعد
ـــبـــالغ الالزمـــة من تـــخـــصـــيص ا
الية) واوضح ان (احلملة وزارة ا
سـتتـضمن إكـساء الـطرق وصـيانة
دارس وجتـهيزها الصحـيات في ا
راكـز الصحية قاعـد وتطوير ا با

نطقة). في ا
مـبــيــنـاً  انــهــا (ســتـشــمل نــاحــيـة
الوحـدة وسبع البـور ومناطق في
قــضـاء احملــمــوديـة واحملــافــظـات
األخــرى). واجـتـمع الــسـوداني مع
فـريق اجلـهـد اخـدمي والـهـنـدسي
ـدراء في الوزارات واحملـافظـ وا
ــشـاريع ـعــنـيــة لـبــحث إجنـاز ا ا

ــعـــالم بـــالـــســاحـــات الـــعـــامـــة وا
ـنـاطق الـسيـاحـية في الـتـراثـية وا

بغداد. 
وذكر بيان تـلقته (الزمان) امس ان
(احلــكـيم اجـتــمع مع امـ بـغـداد
ــنـاقــشـة خــطط األمــانـة لإلرتــقـاء
بـالواقـع البـلـدي في عمـوم مـناطق

العاصمة).
مشـيراً الى (إنـهاء التـقاطـعات ب
ـــؤســــســـات األخـــرى األمـــانــــة وا
ـعـنـيـة بـتـقـد اخلـدمـات) وبـ ا

اهــمـيــة صــيــانـة بــعض الــشـوارع
وتـوسـعـتـهـا واسـتـحـداث شـوارع
ـتـلـكـئة ـشاريع ا اخـرى واجنـاز ا
الــــتي وصــــلت إلـى نـــسـب إجنـــاز

متقدمة).
وشــــدد احلـــكــــيم عــــلى (تـــوفــــيـــر
اخلـــدمـــات األســـاســـيـــة لألحـــيــاء
اجلـديـدة واإلهــتـمـام بــالـسـاحـات
ــنــاطق الــســيــاحــيـة) الــعــامــة وا
مـــؤكــــداً (ضـــرورة إقــــرار قـــانـــون

ائي). العاصمة واخملطط اإل
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الــبـحــار قــدم مـداخــلـة فـي اجلـلــسـة
ــشـاركـات الى داعـيـاً إرســال جـمـيع ا
مـــجــلـــة اإلحتـــاد لــنـــشـــرهـــا في عــددٍ

خاص).
واضــــــــاف انه (فـي اخلـــــــتـــــــام كُـــــــرم
ـشاركـ بشـهادات تـقديـرية تـثمـيناً ا
لــدورهم الــفـعَّــال في إغــنـاء الــســاحـة
الشـعريـة بكل مـاهو جديـد) مبـيناً ان
(اجللسة قدمها الشعراء عمر السراي
ومــنــذر عــبـــد احلــر والــروائي حــسن

البحار وعلي شبيب). 

 —bB « 5 Š
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توفى سنة  231هـ - : قال ابن االعرابي  –العالم اللغوي الشهير ا

ل حديثهم  لنا جلساء ال 
ألباء مأمونون غَيْبا ومشهدا 

يُفيدننا مِنْ علمهم علم ما مضى 
وعقالً وتأديباً ورأيا مسددا 

فال فتنة تخشى وال سوءُ عشرةٍ 
وال تتقي منهم لساناً وال يدا 

فانْ قلتَ أموات فما أنت كاذِب 
وانْ قلتَ أحياء فلستَ مُفَنَدا

ولم يكن اولئك اجللساء االّ الكتب .
وهكذا عبّر عن العالقة الوثيقة بينه وب الكتاب .

عـرفـة واألدب والثـقـافة وهـكـذا ينـبـغي ان تكـون عالقـة الـطامـحـ لِنَـيْل  الـعـلم وا
بالكتب .

-2-
ويحزننا ان نقول :

ـعاصـر والكـتب أصـبحت ضـعيـفـة للـغايـة حيث طـلوبـة ب اجلـيل ا إنّ الـعالقـة ا
ـرئيـة تـستـحوذ عـلى مـعظم باتت مـواقع الـتواصل االجـتـماعي ووسـائل االعالم ا
الناس والـنتيجة احلتميّـة  لذلك االنشداد هو العزوف عن اقتـناء الكتاب ومطالعته

وجعله أنيساً 
-3-

واآلن :
قــارنــوا بــ صــفــات اجلـلــســاء الــذين ذكــرهم (ابن األعــرابـي) وبـ مــعــظم مَنْ

تُجالسون لتروا الفوارق الكبرى بينهما :
ان مجـالسة الكـتب جتعلك في تمـاس مباشر مع ذوي األلـباب األمناء  من رجال

العطاء الذي يفيضونه على جليسهم 
ويشحذون بعطاءاتهم عقلك  ويسهمون في تكوين ثروتك األدبية .

ويرونك اآلراء الـسديدة كل ذلك بعيـداً عن الف والشغب واطالـة األلسنة وامتداد
االبدي واي لون من ألوان العدوان وااليذاء .

-4-
والـعلـماء  –كـما تـعلـمون  –يرحـلـون عن هذا الـعالـم بأجـسادهم  أمـا مـؤلفـاتهم

ذمومة ونصائحهم فلن ترحل معهم . وآراؤهم وأفكارهم وجتاربهم ا
وهنا بيت القصيد .

-5-
ـرء وبهـذا يـتضح واجلـلـيس الصـالح الـيـوم يُعـدُّ من الـنـوادر التي يـغـبط عـليـهـا ا
حجم اخلـسارة الـفادحـة التي يـتكـبدهـا كل من يـستـعيض عن الـكتب بـجلـساء ال

لكون في الغالب االّ مباضع التشريح لهذا أو ذاك واالّ الغمز
والـلــمــز والـطــعن واالنـتــقـاص واالتــهـام لــهـذا أو ذاك من

الطيب والطيبات .
-6-

راجعة حساباتك ان هذه الـسطور ما هي اال دعوة لك 
والـتــدقــيق في طــريـقــة اســتـثــمـارك ألوقــاتك  وأتــخـاذ
ناسب الختيار أفضل األصدقاء واجللساء . القرار ا
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أوعز نائب رئـيس الوزراء لشؤون
الــطــاقــــــــــة وزيــر الــنــفط حــيــان
عــبــــــــــد الــغـنـي الى شــركــة غـاز
اجلــــنـــوب بـــاإلســــراع في إجنـــاز
مــشــروع جــســر الــزبــيــر اجلــديـد
وافـــتـــتــــاحه في غــــضـــون فـــتـــرة

التتجاوز 90 يوماً. 
ويـعــد جـســر الـزبــيـر اجلــديـد من
هـمة الـتي تطلع ـشاريع ا ضمن ا
بــتــنــفــيــذهـا وزارة الــنــفط ضــمن
مـســاهــمــتــهــا االجــتــمــاعـيــة  في
اإلرتـــقـــاء بـــالـــبـــنـى الـــتـــحـــتـــيــة
نتجة واخلدمية للمـــــــحافظات ا
ومــنــهــا الـبــصــرة  وقــد حتــمـلت
شــــركـــة غــــاز اجلـــنــــوب الــــكـــلف

ــــالــــيــــة  وادارة والــــنــــفــــقــــات ا
ــشــروع واالشـراف عــلــيـه حلـ ا
ـعــنـيـة بـعـد تـســلـيـمه لـلــجـهـات ا
إجنازه والتي بـلغت نسبـته لغاية

ئة).  اآلن 87 با
وقال بيان تلقته (الزمان) أمس ان
(مـشـروع جسـرالـزبيـر الـرابط ب
مركـزالبصـرة بقـضاء الزبـير يأتي
ـــروري ــــعـــاجلــــة االخــــتـــنــــاق ا
الــيـومي ولــتــحـقــيق إنـســيـابــيـة
ركبات واطـن وا عاليـة حلركة ا
نطـقة احليويـة من احملافظة في ا
 ويبلغ طـول اجلسر" 224 متر.ط
" وعــرض اجلـســر مع مــقــتــربـاته
"15 مــــتـــر " اضــــافــــة الى وجـــود

فضاء مالحي) .

“U¹—…: احلسناوي خالل زيارته الفلوجة
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الشك أنَّ  االبــتالءات هي امــتــحـان واخــتــبـار لـإلنـســان مــنـهــا في صــحــته وأخـرى

بفقدان أحبابه او ابتالءه بالفقر  واالبتالءات في حياة الدنيا كثيرة 
صائب واالبتالءات الى درجة نكاد السيمـا في هذا الزمن  فقد كَثُرتْ فـيه  احملنُ وا
ة ا البعض فقد الصبر فلجأ لالنتحار وآخر الى اجلر ان نفقدُ الصبرَ معها  ور
ان الـله سبـحانه وتعـالى يريد لـنا اليـسر واخليـر وما هذه االبـتالءات اال أختبـار لقوة

اننا وصبرنا  وفي النهاية هي بشرى للصابرين منا  ا
  أوصديق خائن أوحاكم ظالم أومسوؤل فاسد ان تبـتلى بجار سىء  أوابن عاق

أومرض عضال … أو قريب جاحد وحاسد أوبفقر وعدم امتالك أموال وعقارات
ان كنت مبتلى ببعضها أوكلها  

و الزلت مؤمـناً وصابـراً ولسان حـالك يقول (( انـا لله وانا
اليه راجعون)) 

فهنيئاً لك الصلوات والرحمة من رب العا 
ـصـائـب  وكل صـروف الـزمن وكـفـانــا الـله وإيـاكـم شـر ا

وكفانا  من شر  اخمللوق  الظالم
وصبرًا جميال  لكل ابتالءات اخلالق العادل .

كـمـا هـو مـعـروف إن ظـهور األزمـات واسـتـفـحـالـهـا يـتـبع بـنـحـو مـبـاشر الـى ظروف
وعوامل كثيرة و مؤثرة  فالعديد من األزمات تتالشى مع زوال مسببات حدوثها…
وذجـا ًلهذا النوع من سـتعصيـة في العراق  دعونا هنـا لتناول األزمـة الكهربـائية ا
فهي واطن مـنذ من عـقدين من الـزمان  األزمات و التي عـانى ويعـاني من تبـعاتـها ا
رت على مدار العام الواحد تعد من األزمـات متوالية االنحسارأو االختفاء تـمامًا و
ـا يـؤدي هـذا الى إيـهام مـتـلـقي خـدمة الـكـهـرباء بـأنـهـا ال تعـدو اال ان تـكـون أزمة
ـواطن في دائرة احلـيرة ـسـتفـحل حتى يـقع ا عـابرة زائـلة ومـا ان تـعاود بـالظـهور ا
ـنـظـومـة الـكـهـربـائـيـة ـعـرفـة عن دهـالـيـز عـمل ا بـاسـتـثـنـاء أصـحـاب ا واالسـتـفـهـام 
ؤقت في جتهيز تفاوتة  فالتعافي ا ناخية ودرجات احلرارة ا وعالقتهـا بالظروف ا
التيـار الكهربائي للمنازل ومرافق اخلدمات العامة في أثناء فصلي الربيع واخلريف
ـنظـومـة الكـهربـائـية الـعامـلـة في اجناز مـشاريع ال عالقة له بـتـحسن اداء مـكـونات ا
نـاسبـة لتـطويـر ركائـزها بـوساطـة القـضاء عـلى االختـناقـات احلاصـلة في احللـول ا
شبـكـات النـقل والـتـحويل نـزولًـا الى مـعدات الـتـوزيع الثـانـويـة وال عالقة له بـإضـافة
ربوطة قدرات إنتـاجية جديدة بوسـاطة رفع التحديـدات عن سعات وحدات التـوليد ا
ـنظـومة الـوطنيـة أو تدشـ وحدات انـتاجـية جديـدة  هذا الـتعـافي ال يعني أصـلًا با
ـا يـعـود الـى االنـخـفـاض الـكـبــيـر في الـطـلب عـلى مــطـلـقًـا الـقـضــاء عـلى األزمـة وإ
االحمال الكـهربائية نتيـجة لغياب احلاجة الى تـشغيل وسائل التهويـة والتكييف كما
هو احلـال في أيـام الـصيف وانـتـفـاء احلاجـة أيـضـاً الى اسـتخـدام مـعـدات التـدفـئة
والـتسـخ الـتي يتم الـلجوء الـيهـا في أثنـاء فصل الـشتـاء البـارد  يضاف الى ذلك
ياه من ثال زيادة إطالق كميات ا ساعدة وعلى سبيل ا العديـد من العوامل الفنية ا
السدود والـتي تساهم في زيادة انتاج احملطات الكـهرومائية وعلى وجه التحديد في
ـياه أمطـار موسم الـشتاء الـذي يليه  فـصل الربيع لـضمـان توفيـر سعات تـخزيـنية 
ـعنيون في ادارة قـطاع الكهـرباء على الـظهور في وسائل في نفس الوقت يـتبارى  ا
االعالم اخملـتلـفة وهم بـحالـة من الزهـو الزائف والـتبـجح  يسـتعـرضون عـبرها وابالً

تحققة بفعل جهدهم االستثنائي على وفق ما يدعون . من االجنازات (الوهمية )ا
ــعـتـدل وهم  في مـقــال سـابق كــنت قـد وصــفت هـذه احلــالـة حتت عـنــوان( اجلـو ا
كـهـربـائي وجـرعـة تـخـديـر ) وتنـاولت ضـرورة الـتـوجه الى االسـتـغالل األمـثل لـفـترة
ـعـتدلـة الـتي يـرافـقهـا اسـتـقـرار ملـحـوظ في اداء مـنـظومـة الـكـهـرباء وذلك االجـواء ا
بتطبـيق برنامج واسع ومتـكامل في تنفـيذ صيانـة شاملة عـلى كافة مفـاصل الشبكة

الكهربائية العامة .
ـكن وصف أزمـة الكـهـرباء وتـداعيـاتـها بـأنـها من الـنـوع الذي يـخـتفي في من هنـا 
واطن وليزيد من سبات عمـيق ولكنه مؤقت ليظهر بعده بتأثيـر صادم ليعكر حياة ا
مـعانـاتـهم بفـعل أزمـات اخرى ولـكنـه يعـود ليـتالشى كـرة أخرى وهـكـذا دواليك ولن
ـمل االبـفـعل حـلـول حـاسـمـة تـؤمن االسـتـعـداد الـكـافي في ـسـلـسل ا يـنـتـهي هـذا ا
ناخية والتي سوف تتبعها تلقائيا ظروف العمل الطارئة مواجهة متغيرات الظروف ا
نظومـة اخلدمة الكهربـائية لذا فإن على دوائر الـتخطيط والدراسات الـتابعة لقطاع
ـتطلـبات األحـمال و بـاالعتمـاد على مـنحـنيـات الطلب الكـهربـاء القيـام بتـدقيق مـتأن 
الـسـنـويـة السـابـقـة والـتي تـعـكس نـسـبة الـتـفـاوت في األحـمـال بـ فصـل وأخر من
ـستـقبـلية  الى فصـول السـنة وبـهذا سوف تـقتـرب التـقديرات اخلـاصة بـالتـوقعات ا
ستلـزمات االساسيـة لتمك مستـوى مقبول من الدقـة و على أن يرافق ذلك تأمـ ا
نتجة لـضمان إيصالها شبكتي الـنقل والتحويل من إستـيعاب تدفق كميات الـطاقة ا
نـهج سوف يـتم إنتزاع ستـوى وثوق عـالي الى شبـكات التـوزيع وعلى وفق هـذا ا
تـأتيـة من فـعل ما  وصـفه بـسبـات األزمات عـاجلـات ا حـالة الـوهم والـتخـبط في ا
واطـن  يـنطـبق هذا عـلى العـديد من لـتعـود اخلدمـة بنـحو مـستـقر ودائم يـرضي ا

األزمــات في مـجـال اخلـدمـات أو تــوفـيـر الـسـلع اخملــتـلـفـة والـتي
تخضع الى ظروف متغيرة كل منها حسب مسبباتها والتي
تـســتـدعي إجـراءات تــصـفـيــرهـا الى جـهــد يـسـتــنـد عـلى
مـدخالت سـلـيـمـة بـعـيـدًا عن مـقـاسات تـأثـيـراتـهـا عـنـدما

تكون في حالة السبات .

{ مهندس استشاري
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نـاقص ـقدمـة من ا تـوسطـة) الصـادرة عن وزارة التـخطـيط وتكـون العـطاءات ا WEŠö∫ يـتم اعتـماد (الـوثيـقة الـقيـاسيـة لعـقود االشغـال ا
ـناقصـة في حال عدم طلـوبة في شروط ا اليـة ا عايـير التـأهيل احملـددة فيهـا بفروعهـا كافة والـشروط القـانونيـة وا مـستجـيبة عـند تلـبيتـها 
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١- مهـندس (مـدني) / عدد
.(٢)

٢-  مــهــنــدس (كــهــربـاء) /
عدد (١).

٣- مالحظ فني / عدد (٢).

بلغ (٩٨٤٫٣٩٩٫٥٠٠) ديـنار عراقي. ١- سيـولة نقديـة: 

ـاثل واحد مـنـجز ٢- اخلبـرة الـتـخصـصـيـة: يقـدم عـمل 
ـوعد الـنـهائي وخالل مـدة ال تـتجـاوز (١٠) سـنوات قـبل ا
ــبـلـغ ال يـقل عن (٣٫٥٤٣٫٨٣٨٫٢٠٠) لــتـقــد الـعــطـاء و

دينار عراقي.

صالح وحسب الوثيقة القياسية. ١- تضارب ا

٢- شــهـادة تــأسـيس الــشـركــة مـقــدمـة من مــسـجل
الشركات في وزارة التجارة.

ــبـلغ (٨٫٩٨٢٫٦٤٥٫٤٣٨) ٣- مــعــدل االيـراد الــســنــوي: 
نفذة ستلمـة عن االعمال ا محسوبـا من الدفعات الكلـية ا
( دة ال تقل (عن سنت ستمرة و نجزة او تـلك ا للعقود ا
ـنـاقـصـة مع وال تـزيـد عن (١٠) سـنـوات من تــاريخ غـلق ا
مـراعات عـدم ضرورة ان تكـون سنـوات العـمل متـسلـسلة.

دقـقة ـيزانـية الـعامـة ا ٤- احلـسـابات اخلـتامـية: تـقد ا
الي الخر من قبل احملاسبـ القانونيـ تعرض الوضع ا
سـنـت ويـجوز تـقد احلـسابـات اخلـتامـية الخـر سنـت
الية لـعام ٢٠١٤ ويجب ان تكـون معدالتها تسبق االزمـة ا

رابحة.

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تــصـنـيف الـشـركــات وا
ارسة مهنة. (الرابعة/انشائية) واجازة 

٤- فــني (مـــســاحــة) / عــدد
.(٢)

W¹UG  WFL'« …ö  ¡«bNý  d −  s  ∂∞ Ÿ—Uý s  ¡eł ¡U?A½«) ناقصة العامة واخلاصة بـ تعلن محافظة ميسان/ قسم العقود احلكومية عن اعالن ا
WM  WOLM?² «Ë wz«cG « s ú  Δ—UD « rŽb? درجة ضمن تخصيصات (» UMH½5© وا « WŠU?Ý lÞUIð v « w'uD « lÞU?Ið s  b²L*« Ÿ—U?ýË ÊU O  jH½ W? dý
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صـنفـ من ذوي اخلبرة واالخـتصـاص تقد عـطاءاتـهم خالل اوقات الدوام قـاول ا نـاقصـة من الشركـات وا فعـلى الراغبـ باالشـتراك في ا
الـرسـمي الى الـعنـوان (مـيـسان - الـعـمارة - الـشـبـانة - بـنـاية مـحـافـظة مـيـسان - الـطـابق االول - قـسم الـعقـود احلـكومـيـة ) ولـلحـصـول على

معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات الهاتف (٠٧٧٠٧٣٩٥٠٨٦).
ا منصوص عليه في الورقة البيانات في الوثيقة القياسية على مقدم العطاء تقد نسخ إضافية عدد (٢) باإلضافة الى النسخة االصلية وفقاً 
عـلى ان تـقدم عـطـاءاتـهم في داخل ظـروف مـغلـقـة ومـختـومـة ومـثـبت علـيـهـا اسم مـقدم الـعـطـاء وعنـوانه االلـكـتـروني ورقم الهـاتف واسم ورقم

ناقصة مستصحب معهم البيانات االتية:- ا
U¼dOſ ô w© وعلى شكل خطـاب ضمان (صادر من «d?Ž —UM¹œ n « Êu?²ÝË WFÐ—«Ë Êu?OK  Êu ?LšË WF? ð® ©μπ[∞∂¥[∞∞∞® ١- التأمـينات االوليـة والبالغة
دة ®∏±±© يوم من تاريخ غلق ـركزي العراقي) او صك مصـدق او سفتجة وتـكون نافذة  نصـة االلكترونـية للبنك ا عتمـدة وعبر ا ـصارف ا أحد ا

ناقصة. ا
ناقص لديه ثالث عقود او اكثر مازالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا. ٢- عدم مشاركة أي عطاء 

ناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب لعام ٢٠٢٢. انعة من االشتراك في ا ٣- براءة الذمة او كتاب عدم 
ناقصة بنسخته االصلية مع ارفاق كافة أجزاء الوثيقة القياسية مع العطاء. ٤- وصل شراء وثائق ا

شروع. ستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ ا نشأ للمواد ا ٥- تقدم شهادة ا
ـفوض للـشركة او من يـخوله قانـونا الى قسـم العقود دير ا نـاقصة بـعد تقـد طلب حتريـري من ا ٦- بامكـان مقدمي الـعطاءات شـراء وثائق ا

U¼dOſ ô w ) غير قابل للرد.  «dŽ —UM¹œ n « WzU/ULŁ® ©∏∞∞[∞∞∞® بلغ احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية و
©¡UŁö?¦ «® ـنـاقصـة سـيـكـون يوم  ـصادف ®∏≥Ø±±Ø≥≥∞≥© وأن مـوعـد غـلق ا ـناقـصـة سـيـكـون يوم (»5MŁô© ا عـلـما ان اخـر مـوعـد لـبـيع وثـائق ا
صادف ®Ø±±Ø≤π≥≥∞≥© الـسـاعة (الـثـانيـة عـشر ظـهراً) وسـيـتم فتح الـعـطاءات بـشـكل علـني في نـفس يوم الـغـلق امام مـقـدمي العـطاءات واذا ا
ناقصة على ان تكون ه بعد موعد غـلق ا صادف يوم فتح الـعطاءات عطلة رسمـية فيؤجل الى اليوم الذي يـليه وسوف يهمل اي عطاء يـتم تقد

ناقصة.  دة ®∞π© يوما من تاريخ غلق ا العطاءات نافذة 
ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. يتحمل من ترسو عليه ا

صـــــــادف ¦UŁö¡) ا « dNþ …b?Š«u»© مـــــن يوم ( ـناقـصة عـند الـساعة ®» ـشارك في ا ســــيـتم عقـد مؤتـمر خاص بـاالجابـة على اسـتفـسارات ا
ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ®≥≥Ø±±Ø≥≥∞≥© ويكون ا

ذكورة في الوثيقة القياسية: عايير االخرى ا درجة في ادناه فضال عن ا  مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير ا
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ورد ســـهــــواً في اعالن
ــنــشـور (بــيع عــقــار) ا
بالـعدد / (٧٤٢٤) لـيوم
االحــــــــــــد ٢٠٢٢/١١/٦
حيث ورد التسلسل او

رقم القطعة : 

خـــطـــأ . والــــصـــحـــيح

لذا اقتضى التنويه.

١
٢٠٠٧

١
٢٠٧

ÊöŽ≈
تـعلن كـلـية الـتـمريض/ جـامـعة كـركوك
عن إجراء مزايـدة علـنية لـتأجيـر مكتب
االسـتــنـسـاخ في كـلـيــة الـتـمـريض يـوم
ــوافق ٢٠٢٢/١١/٢٧ الــســاعـة األحــد ا
احلادية عـشر صبـاحاً في بنـاية الكـلية
ـزايدة فـعلى الـراغـب بـاإلشـتراك في ا
مراجـعة شـعبـة الشـؤون القـانونـية في
الـكلية إلستالم نسـخة من الشروط لقاء
ــــبــــلغ قــــدره (٢٥٠٠٠) خــــمس وصل 
وعـشرون الف دينار فقط غير قابل للرد
يـتـم دفـعـهـا في شـعــبـة احلـسـابـات في
زايدة الكلية ويتـحمل من ترسو عليه ا

زايدة واإلعالن. اجور ا
—U−¹ù« WM'
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في مداوالت كـثيرة واراء مـتبايـنة و اختالف وجـهات النظـر عن دور الرواية في
االحداث  يـقفز السؤال : مـا فائدة الكـتابة في احداث أكل الزمن عـليها وشرب
!!? هل يجـتر الكاتب االحداث اجتـرارا ليجلد التـاريخ ! ام الكتابة عن االحداث
اضـية هو خواء في روح وخوف من مقص الرقيب والسلطة وما فائدة الكتابة ا

بعد انطفاء نيران االحداث!!?
ا يـري وما رأي يرى ان احلـدث يـجب أن يسـتـفز قـلم الـكاتب ويـنـقل حرارتـه 
يسـمع ليرسم ايجابيات احلدث; كي يندمج مع مشاعر الناس اندماجا متوحدا
مـعــبـرا عن امـنـيـات الـثـائـرين. وهـذا الـفـريق يـسـتـشـهـد بـشـعـراء كـثـيـرون كـان
لــدورهم اثـر هـام كـشــعـراء في ايـقـاد شــعـلـة  الـثــورات الـفـرنـســيـة والـروسـيـة
والـعـربـيـة امـثـال : فـولـتـيـر ; جان جـاك روسـو; مـونـتـسـيـكـيه; دعـبل اخلـزاعي;
الرصـافي; اجلـواهـري محـمـود درويش احـمـد فؤاد جنم; ابـو الـقـاسم الـشابي
وغـيرهم الـكـثيـر. ان اجلمـهور سـمـاعي يتـأثر بـالـلحـظة الـيقـظـوية الـراهنـة. هذا

الرأي سديد وسليم بدور الشعراء في استنفار همم اجلمهور.
يـقـفـز الـسؤال اآلخـر عن دور كـاتب الـقـصـة والـرواية ويـرى هـؤالء وانـا مـنهم ;
عـلـى كـتـاب الـروايـة والـقـصـة ان يـتـمـهـلـوا كـثـيـرا كـثـيـرا و ال يـكـتـبـوا في أتـون
االحـداث النـهم سـيـكـونوا حتـت تأثـيـر حلـظـة االنـفـعـال والـتي سـتـنـتج انـحـيازا
مطـلقا للـصورة الضبـابية وال يرى مـا خلف هذا الـضباب من االعيب الـسياسة
; على الكاتب الروائي ان يـترك فسحة زمنيـة  كبيرة جدا جدا حتى والسـياس
يـنـقشع الـضبـاب وتـوضح الصـورة افـقيـا ال يشـوبـها االرتـباك واالنـفـعالـية ورد
الـفـعل اآلني ولـنـا من الـتـأريخ الـكـثـيـر من االمـثـلـة. فـي احـداث مـصـر وسـوريا
ـاغــوط; عـبـد الــرحـمن مــنـيف; فـؤاد والــعـراق. كـتـب جنـيب مـحــفـوظ; مـحــمـد ا
التـكرلـي عن انتـكاسـات وهزائم  االنـظمـة واالحزاب بـعد
سنـوات حينمـا ( اشرقت شمس احلـقيقة).  لذا ارى ان
تـروي الكاتب الروائي ضروريا ونحن نعرف ان الرواية
مـقـروءة ولـست كـالـشـعـر الـسـمـاعي الـلـحـظـوي.; حـتى

تصبح وثيقة تاريخية فنية ( سكوب ملون) 
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مـعـانــاة يـعـيش تـفـاصـيـلـهـا الـتـاجـر والــنـاقل كل يـوم حـيث تـتـصـاعـد بـورصـة
اخلـاوات واإلتــاوات في كل مـحــور من مـحــاور الـطـرق اخلــارجـيـة وذلـك بـعـلم
الدولـة وأمام أنظارها لكن الالفت لـلنظر أنه كلمـا تدخلت الدولة إلصالح األمر
ـتـناثـرة بـ منـعـطفـات الـطرق اخلـارجيـة تـرتفع والـقضـاء عـلى بؤر الـفـساد ا
قـيـمـة اإلتـاوات لـتــتـراكم فـوق رأس الـتـاجـر والـنـاقـل. .ولـكي نـتـوخى الـدقـة في
تـشـخـيـص مـواطن اخلـلل نــفـتـرض ان ســعـر نـقل الــطن الـواحـد من مــنـفـذنـا
احلـدودي مع تــركـيـا إلى بــغـداد في حـدود  5000ديـنـار وقــيـمـة اخلـاوة في
احملطة األولى 1000دينـار فمجرد قيام الـدول بتشكيل فـريق حملاربة الفساد
ـرونـة في الــنـقل تـرتـفع عــنـدنـا األجـرة إلى 6000 ديـنــار وتـرتـفع وحتـقــيق ا
اإلتـاوات إلى  2000 ديـنـار وما ان تـفـكـر الدولـة بـتكـلـيف جـهة ثـالـثة لـلـتدخل
بقـوة لردم هذه الـثغرة ترتـفع اجرة النقل إلى 7000 ديـنار وتصـبح احملصلة
اإلجـمـاليـة لالتـاوات حوالي 3000 دينـار ثم ظـهـرت عـندنـا سـيـطرات رسـمـية
لـترسم صـورة مـخـيفـة لـتعـرفـة الـنقل وتـرتـفع معـهـا اإلكـراميـات وهـكذا كـلـما
قطعت الـدولة خطـوة نحو تـذليل الـعقبـات تسبـبت بتعـقيدهـا وتصعـيدها وكـلما
راقبـة تتـغيـر معـها الـتسعـيرة وتـرتفع الـقيـمة. . آخذين جـاءت جلنـة للـتدقـيق وا
ـضـايـقـات بـعـ االعـتـبــار ان األرقـام الـواردة هـنـا هـي أرقـام افـتـراضـيــة فـا
نـغصات الـتي يـواجهـها الـناقل والـتاجـر ال حدود لـها وال نـهايـة لهـا وخير وا
دلـيل عـلى ذلك تـكدس الـشاحـنـات وتراكـمـها فـي محـطات الـسـيطـرة وتـخسّف
ـهدور في االنـتظار الطـرق القـريبة من تـلك احملطـات ناهيك عـن عامل الوقت ا
نع األمر الـذي أضطر الدولة لرفع الضغط عن الطريق بإنشاء موازين جسرية 
رات ثانـوية لعبور وازين إلى  االحمـال الزائدة مقابل رسـوم مالية فتـحولت ا
ـثقلـة بحمـوالتها حـتى لو كـانت حتمل فوق ظـهرها (جـبل سنام) الشاحـنات ا

دفوعات غير األصولية. . وارتفعت أيضا تسعيرة ا
ـواطن القـابع في بـيـته هو الـذي يـدفع االتاوات ال شك ان ا
ـثـقوبـة فـكـلـمـا أرتـفـعت اجـرة الـنقل كـلـهـا من جـيـوبه ا
أرتـفـعت مــعـهـا قــيـمـة الـبــضـاعـة. آمــلـ ان ال تـتـدخل
عـقـدة حتى ال ـعضـلـة ا الدولـة مـرة أخرى حلل هـذه ا

شتكى. ستعان واليه ا ترتفع قيمة االتاوات. والله ا
{ عن مجموعة واتساب
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ـعـروف ان يــوم اخلـمـيس هـو الــيـوم الـذي يـرفع بـه الـعـلم الـعــراقي في جـمـيع ا
مـدارس العراق يرافـقـها الـنشـيد الـوطني الـعراقي وقـد يالحظ الـبعض من أن
دارس او من هـو سـائر ـدارس في مدن بـغـداد بكـون الـبيت قـريب من احـد ا ا
عـلى قدميه من امـام مدرسة يـستمع إلى أصـوات األغاني الوطـنية تـصدح من
دارس كـ بـديل عن الـنـشيـد الـوطني في مـراسـيم رفعـة الـعلم والـكل يـعلم ان ا
راسيم الوطنية في الدولة ولكن النـشيد الذي يجب أن يكون متواجـدا في كل ا
دارس بالعراق وانـا على يق بأن اليـوم النشيد الوطـني غائبا عن الكثـير من ا
دارس العراقية ال يـعرف عن النشيد الوطني شئ وال حتى الـكثير من طالب ا
ـا أصبـحت األغاني الـوطنـية بديال حافـظـا له ولو بـعض من أبيـاتُ قلـيلـة منه 
قارنـة ب األعمال عنه نحن لـسنا ضـد او محاربـة األعمال الـوطنية لـكن اين ا
وكـــلــنـــا الـــعـــراق وغـــيـــرهــا وبــ الــنــشــيــد الـــوطـــنـــيـــة كـ يـــاحــبـــنـــا االكـــبـــر
الذي أبـدع بكـتابـته الشـاعر ـعاني الـكـلمـات  الـوطني"مـوطنـي"النـشيـد الكـبيـر با
الـفلـسـطـيـني الـراحل (إبـراهـيم طـوقان) والـلحـن اجلمـيل لـ مـحـمـد فـلـيـفل عام
 1934 هنـا البد من ان نتـسائل مـاهو السـبب من جعل االغـاني الوطنـية بدال
دارس أم عن الـنشيـد الوطني !وهل هـذه تصرفـات فرديـة من بعض إدارات ا
هــو قــرار وزاري صــادر من وزارة الــتــربــيــة!! وان كـان هــنــاك قــرار من وزارة
عـلـيهـا أن تـوضح األسـباب الـتي جـعـلت من االغـاني الوطـنـيـة بديال عن الـتـربيـة
الـنـشيـد الـوطني!!وهل وهل األعـمـال الوطـنـية أكـثـر تأثـيـرا بحب الـعراق أم لـها
تأثـير أكبر بزرع الوطنية أفضل من النشيد الوطني? ال اضن ان اي عمل وطني
يوازي أو يكـون أفضل من الـنشيـد الوطني الـرسمي اخلاص
فـي البالد  لـذا علـى وزارة التـربـيـة الـعـراقـيـة ان تراجع
ـدارس بـأن وان تــشـدد عــلى إدارات ا ــوضـوع  هـذا ا
يــكــون الــنــشــيــد الــوطـنـي الــعــراقي "مــوطــني" مــنــشـدا
بـأصـوات الـطـالب لـفـظـيـا حـاضـرا مع مــراسـيم رفـعـة

العلم …
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الطائرة الوقية سببت لي عقدة منذ الطفولة وليومنا هذا 

الني لم استطع يوما  ‘‘تنجيم ‘‘طائـرة ورقية من دون صبية احمللة علما دائما
اشتري الطائرات من امهر صانعيها

تكدر تگول سي احلظ بهذه اللعبة وليومنا هذا اتمنى ان اجنم طائرة ورقية
كان  ‘‘احـمد كفشة ‘‘ضلـيع بتنجيم الـطائرات واتفقت مـعه ان اشتري طائرته

نجمة بضعف سعرها وحتى سعر اخليط كان مضاعف  ا
وأخـيـرا بيـدي طـائـرة مـنجـمـة وبـدأت انـزلهـا بـلف خـيط الـبـكرة عـلى قـطـعـة عود

سعف النخيل 
ومـا ان شـارفت عـلى الهـبـوط واذا بهـا تـتمـايل بـسرعـة فـائقـة وتـنزل  ‘‘نـچخ‘‘

ناسبة فوض الذي هو والد الشگرة با برأس جارنا ا
هرعـنا..  مـسرعـ لالختـباء في أوكـار البـقچة ولـكنه بـدقائق عـرف من صاحب
ـصـنـوعـة مـنـهـا ن اشـتـراهـا وبـكـم وحـتى اسم اجلـريـدة ا الـطـائـرة الـورقـيـة و

الطائرة عرفها 
ـفـوض معـرفة كل هـذه األشـياء بـسـرعة واوزعـنا ذلك الى تعـجبـنـا..  من قدرة ا

عمله في سلك الشرطة
دعو  ‘‘عـدنان  ‘‘اوشى بـنا ـفاجـئة تـبيـنت ان ان شبـعنـا گتل بـان ا ولكن..  ا

للتقرب والظفر بود الشگرة اوال وللتخلص من الگتلة ثانيا 
والنـقـطة الـثـالـثة واألهم انـي اشتـريت الـطـائرة من كـفـشة

ولم اشتري منه 
ال يا  ‘‘برگيل ‘‘على هذه الدكة الدونية
وحلد يسالني شنو معنى  ‘‘برگيل ‘‘

#برگيلييش
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ـرقم (013423046) ســوري اجلـنــســــــــــــــيــة بـأسم فــقــد مــني جـواز الــســفــر ا
غـســـــــــــــــــــــــــــــان أحـمـد الـرفـاعي عـلى مـن يـعـثـر عـلـيه تــسـلـيـمه إلى جـهـة

األصدار.
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قاول انشائية درجة (ثانية) فاعلى وكهربائية وميكانيكية درجة (خامسة) فاعلى حسب ؤهل وذوي اخلبرة الذين يحملون هوية تصنيف ا ١- يسر رئاسة جامعة النهرين دعوة مقدمي العطاءات ا
ـوقع اجلنـوبي جلامـعة النـهرين في ـقاولـ رقم (١) لسـنة ٢٠١٥ لـتقـد عطاءاتـهم للـعمل اخلـاص بتـنفـيذ اعـمال انـشاء (انـشاء مبـنى كلـية اقـتصـاديات االعـمال) في ا تـعلـيمـات تسجـيل وتصـنيف ا

ادة (١) / النوع (١) التبويب ١٠٤ . وازنة االستثمارية ا اجلادرية ضمن ا
شرق). شروع نشرت في الصحف الوطنية (الصباح  الزمان  ا ناقصة لهذا ا ٢- ان ا

ؤهـل والراغبـ في احلصول على مـعلومات اضـافية االتصـال ب (جامعة الـنهرين /شعـبة العقـود احلكومية (contract@nahrainuniv.edu.iq) خالل الدوام الرسمي ٣- على مقدمي الـعطاءات ا
قدمي العطاءات . من الساعة ٩ صباحاً ولغاية الساعة ١ ظهراً وكما موضح بالتعليمات 

قاول انـشائية درجـة (ثانية) فـاعلى وكهربـائية وميـكانيكـية درجة (خامـسة) فأعلى حـسب تعليـمات تسجـيل وتصنيف قـاول الذين يـحملون هـوية تصنـيف ا ـقاولة وا ٤- تقبل عـروض الشركات ا
طلوبة في القسم الثاني. (ورقة بيانات العطاء) والقسم الثالث (معايير التقييم والتأهيل لعقود تنفيذ االشغال). ناقصة وفق متطلبات التأهيل والتقييم ا قاول رقم (١) لسنة ٢٠١٥ لتنفيذ اعمال ا ا
الية) وبـعد دفع قيمة البـيع للوثائق البالـغة (٥٠٠٫٠٠٠) خمسمائة اليـة /الشؤون ا ناقصة بعـد تقد طلب حتريري الى (قـسم الشؤون االدارية وا هتم شراء وثـائق ا ٥-  بـأمكان مقدمي العـطاء ا

وافق ٢٠٢٢/١١/١٧)  ناقصة هو (يوم اخلميس ا الف دينار عراقي غير قابل للرد علم ان اخر موعد لتقد طلب شراء وثائق ا
وازنة ـناقصـة هي (١١٫٧٣٢٫١٣٢٫٠٠٠) احدى عشـر مليار وسـبعمـائة واثنـان وثالثون مليـون ومئة واثـنان وثالثون الف عـراقي فقط ومن ضمن تـخصيـصات ا ٦- الكـلفة التـخميـنية لـتنفيـذ اعمال ا

االستثمارية جلامعة النهرين.
شاريع في رئاسة اجلامعة . ؤتمر اخلاص باالجابة. عن استفسارات مقدمي العطاءات في تمام الساعة العاشرة من يوم اخلميس (٢٠٢٢/١١/١٧) في قسم االعمار وا ٧- موعد انعقاد ا

٨- يتم تـسلـيم العـطاءات على شـكل ظرف عـدد (٢) مغـلق ومختـوم بخـتم الشـركة معـنون الى رئـاسة جـامعة الـنهـرين / مجـمع اجلادرية وتـوديع في صنـدوق فتح الـعطـاءات باشراف مـقرر جلـنة فتح
ـثلـيـهم الراغـب تـاخرة بـعـد موعـد الـغلق وسـيتـم فتح الـعطـاءات بـحضـور مـقدمي الـعطـاءات او  الـعطـاءات في تـمام الـساعـة الـعاشـرة صـباحـاً من يوم ٢٠٢٢/١١/٢٤ وسـوف تـرفض العـطـاءات ا
ـوافق ٢٠٢٢/١١/٢٤ على ان تتـضمن كل العـطاءات : ضمـان للعـطاء (خطـاب ضمان ـشاريع عنـد الساعـة الثانـية عشـر والنصف بـعد الظـهر ا بـاحلضور الى رئـاسة جامـعة النـهرين / قسـم االعمار وا

بلغ قدره (٢٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠) مائتان وخمسة وثالثون مليون دينار عراقي . ركزي العراقي او سفتجة او صك مصدق  مصرفي صادر عن مصرف عراقي معتمد من قبل البنك ا
نـاقصات صادر عن الـهيئة العـامة للضـرائب وكذلك كتب التـأييد التي تفـرضها التـعليمـات الصادرة من دوائر العـمل والضمان االجـتماعي معـنونة الى رئاسة انعـة من الدخول الى ا ٩- كتـاب عدم 

جامعة النهرين .
طلوبة مصادق عليه من قبل قسم الشؤون القانونية في رئاسة جامعة النهرين .  ١٠- تقد تعهد قانوني وصحة صدور الوثائق ا

ناقصة صادر من حسابات جامعة النهرين.  ١١- نسخة اصلية من الوصل اخلاص بشراء وثائق ا
راجعة والتوقيع.  ١٢- كتاب تخويل با

 ١٣- مراجعة مكتب التصاريح االمنية في رئاسة جامعة النهرين لغرض اجراء التصريح االمني للمتقدم للمناقصة .
صاريف. ناقصة اجور نشر االعالن وكافة ا  ١٤- يتحمل من ترسو عليه ا
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ـلـكـيّـة الـسـويــديّـة لـلـعـلـوم  سـنـويّـاً ست جـوائـز نـوبل لـبـاحـثـ ـيّـة ا تـمـنح األكـاد
وباحـثـات في الطب أو الـعلـوم الفـزيولـوجيّـة والـسالم والفـيزيـاء والكـيمـياء  واألدب
والــعـلـوم اإلقـتــصـاديـة.   وتُــعـتـبـر هــذه اجلـائـزة مــعـيـار  ألرقى الـنــتـائج الـعــلـمـيـة

واإلنسانية في ذروتها على مدى سن عمل الفائزين بها. 
العلوم الطبية والفزيولوجيّة

لــقـد فــاز  الـبــاحث الـســويـدي ســڤـانــتي پـيــبـو بــجـائــزة الـطـب لـهــذا الـعـام 2022
نقرضـة ألشباه البشر  ( فك الشفرة الوراثية إلكتشافـاته التي تعنى باجلينومات ا
) والتطور الـبشري.لقد دفونـة منذ آالف السـن في  الهياكل الـعظميـة واجلماجم ا
عـمل عـلى الـبـاحث مـدى ثالث عـامـاً في الـبـحث والتـنـقـيب لـدراسة هـذه اجلـيـنات
والتي شـمـلت خاليـا في مـقـابر  مـتـحـجـرات في كـهوف  واقـعـة في أقـصى شـمال
الـكـرة األرضـيـة ومـقـارنـتـهـا مع تـطــور خاليـا إنـسـان الـنـيـاتـردال وكـذلك احلـمض
الـنــووي( دي أن أي أن أي)  خلاليـا حـيّـة. وبــهـذا اإلكـتـشـاف تــمـكّن الـبـاحث من
وضع تـسلسل اجلـينات لـتمـتد الى جيـنات مشـتركة لألقـرباء السـابق في الـعديد
ـنـاعي ـة جـداً. وهــذا يـعـني إمــكـانـيـة دراســة تـاريخ اجلـهــاز ا من األجــيـال الـقــد
لألقربـاء  ومنها إصابـات ڤايروس كوڤد-19 بالـرجوع لسنـوات وسنوات كدراسة

خاليا  عوائل قدماء الشعوب. 
øÂuMO'« u¼U

اجل  هو  قطـعة من (دي أن أي) حتتوي عـلى تعليـمات توليـد جزيئات بـايولوجية
ـتلك الـعـنصـر الـبشـري عـشرين ألف  مـن اجليـنات تكـون في الـعادة پـروتـينـات. 
عـلـومات الـتي يـحتـاجـها لـبـناء  پـروتـ واحد أو أكـثـر. وبعـض اجليـنات حتـتـوي ا
حتـدد خــصـائــصـاً ظـاهــريـة مـثـل لـون الـعــ وأخـرى تـؤثــر في ظـروف ومــخـاطـر
اإلصابة بـأمراض مثل داء الـسكـري.   جميع(دي أن أي) مـترتبـة كحبـال مشدودة

داخل تراكيب هي الكروموسومات وعدد 
الـكـرومـوسـومات  لـدى الـبـشـر هو 23 زوجـاً; كل زوج  يـأتي من األم واألب. وهـنا
ـكن نـذكّـر أنّ اجلـيـنـوم هـو مـجـمـوع (دي أن أي) الـتي حتـتـويـهـا خـلـية واحـدة و
مـراجـعة مـعـلـومات أسـاسـية حـول اجلـيـنوم في مـقـال سابق مـنـشـور في صحـيـفة

الزمان بعددها الصادر بتاريخ 7 آذار (مارس) 2021.
خيوط العنكبوت تُداوي اجلروح

فـاز  بـجائـزة نوبل في الـكـيمـياء لـهذا الـعام 2022 ثالثـة باحـث في  حـقل أسموه
كيمياء النقر  أو النقرة أو تفاعالت سريعة جداً  حتدث بكبس الزر

 (مـثلـما يربـط حزام األمان بـالسـيارة ب طـرفيه  بـنقـرة واحدة في مـكانه) وكذلك
نـتائج أخـرى في ماتسـمى الكيـمياء الـعموديـة األحيائـية. ومن  خصـائص تفاعالت
نـتجات كفـوءة التترك فضالت  كـيمياويـة زائدة غير النقر أنـها تفاعالت سـريعة 

مفيدة.
لقد طُرح هذا األسم ألول مرة من قبل الپروفسور 

ـشـتركـ بـجـائزة بـيـري شـارپلـس في الـعام 1998: وهـو أحـد البـاحـثـ الثالثـة ا
رة الثانية له يفوز  باجلائزة  نوبل في الكيمياء لهذا العام 2022 وهذه هي ا

رت على مدى سن (األولى في العام 2001) ليكون خامس عالم يفوز باجلائزة 
منحهـا. ومن ب الفائزين لهذا العام الپروفسور الدكتورة كارول بيرتوزي; وهي

ثامن إمرأة تفوز  بجائزة نوبل في الكيمياء. 
( أُجريت البـحوث بإستخدام مركب اآلزايد (يدخل في تركيبه ثالث ذرات نيتروج
ــاء مع جـزيــئـات من  ويــكـون  عــلى شــكل مـســحـوق أبــيض عــالي  الـذوبــان في ا
عنـاصر كيـميـاوية تـشكل إنبـعاجـات في تركيـبهـا فتتـحد لـتكوين جـزيئـات جديدة.
كعبات متعددة األلوان  تترابط ويوضح بعض اخملتـص بأنّ العملية تشبه لعـبة ا
 بنـقرة سـريعـة  لتـكـوين جزيـئات  جـديدة أكـثر تـعـقيـداً. وعادة مـايحـدث جلزيـئات
اآلزايـد وجـود طـاقـة عـالـيـة تُــطـلق بـسـرعـة الـنـقـرة لـتـحـقــيق الـتـفـاعل مـثـلـمـا  هي

الطاقةاخملزونة في نابض حلزوني (سپرنگ) مضغوط  ويترك بسرعة حرّاً.  
ويـتواصل الـبحث الـعلـمي والتـطبيـقي في هـذا احلقل من الـكيـميـاء والذي سيـعجّل
نفـعة  البـشرية. فمن فـي إكتشاف مـركبات  صـيدالنيـة عضويـة ودواء طبي جديـد 
بعض التطبـيقات اخملتـبرية لكيـمياء النقـر هو قيام أحد  الـباحث بتـنشيط سطوح
خـيـوط الـعنـكـبـوت ووضع مـجـسات فـلـورة عـلـيـها أو جـزيـئـات دواء  وأنـتج خـيوط
عـنـكــبـوت مـضـيـئـة بـالـفـلـورة(مـفـلـورة) لإلسـتـخـدام في تـداوي ومـعـاجلـة اجلـروح.
وكـذلك  وفي إطـار نـيل اجلــائـزة لـهـذا الـعـام أُعـلن عن إخــتـبـار  طـبـقـات الـسـكـر
احمليـطـة باخلاليـا البـشـرية عن طـريق  وضـعهـا بـاخلالّط وخلـطـها دون تـعـريضـها
ـتـسـلسالت اجلـيـنـيّة في لـلتـلف. وهـذا مـافعـلـته الـدكـتورة بـرتـوزي للـتـعـرّف على ا

ناعي بإعتبار مستويات السكر هي مؤشر أساسي. جينوم اخللية واجلهاز ا
بـقي أن نـذكـر حتـذيـراً مــهـمّـاً جـداً وهـو أنّه; في الـعـام 1970 وأثـنـاء قـيـام  بـيـري
شـارپـلس بتـجـاربه في مـخـتـبـر الـكيـمـيـاء انـفـجر إنـبـوب ولم يـكن يـرتـدي نـظارات
ا مـعنـاه  (..العذر  أبداً الـسالمة فـأفقـده بصره فـي أحدى عيـنيه وحـينـها قـال 

ن يعمل في اخملتبر  وال يحمي عينيه بوضع نظارات السالمة الواقية).
ُرعب التشابك الكمّي  ا

مُنحت  جائزة نوبل  في 
الفيزياء لهذا العام 2022 لثالثة من الباحث في حقل فيزياء ( أو ميكانيك) الكم-

التشابك الكمي. وفي أكثر من مقال سابق ومنها 
 الذي نشرته هذه الصحيفة  في عددها  الصادر بتاريخ

2020/9/25 شـرحـنـا مـفـاهـيم فـيـزيـاء الـكم وتـطـبـيـقـاتـهـا وشروط وظـروف تـعـامل
تغيرات.  وهنا يتم التعامل مع مايسمّى  ا

ـوجـة التي تـفـصح عمّـا تـؤول  الـيه حالـة أي جـسيـم من مكـونـات الذرة في بدالـة ا
ستقبل  (بإستخدام معادلة) وهذه الدالة هي   ا

عامالت هـذا اجلسيم كإحـتمال وجوده في مـوقع مع وإمتالكه الهويّة الـتعريفـيّة 
زخم وغيرها.

تـدخل تــكـنـولـوجـيـا فـيـزيـاء الـكم في احلــواسـيب والـكـامـيـرات الـرقـمـيـة وشـاشـات
الثنائيات الباعثة للضوء  والليزرات 

ومـشــاريع تـولــيـد الــقـدرة الـنــوويـة وتــقـانــات الـنــانـو وحــتى في تـشــخـيص وعالج
كن الـقـول بـأن كلّ شيء في الكـون مـصـنوع من فـيـزياء الـكم  ألنـها األمـراض. و
تـتعـامل مع اجلزيـئات الـصغـيرة ومـكـونات الـذرة وتصف سـلوكـها في كلّ تـركيب.
ـوجـيـة ويــتم الـتـعـامـل مع هـذه اجلـسـيــمـات بـأنّـهـا مــوجـات يـعـبّــر عـنـهـا بـالــدالـة ا
الرياضيّـة أعاله حل إجراء القياس العملي حيـنها يتم التحدث عن جسيم محدد

وليس موجة أو توزيع اإلحتمالية بعد إجراء خطوات رياضية على هذه الدالة. 
ولـتوضـيح التـشابك الـكمّي; وهـو  مـوضوع  جـائزة نـوبل لهـذا العـام  نفـترض أنّ
وجـتان وتمـتزجا  في دالة دالّـتيّ  موجتـ إللكتـرون تقابـلتا فـستتـداخل هاتان ا
مـوجة ريـاضيّة واحـدة تصف حـالتي  اإللـكتـرون وترابـطهـما (تـشابك أو تـخاطر)
وكـلّ شيء عنـهـمـا في آن واحـد  حـتى وإن تـباعـدا مـلـيـارات الـكيـلـومـتـرات. وهذا
يـعني أنّ إجـراء أي قياس لـبرم إلكـترون هنـا مثالً يـعطي حالـة برم معـاكسة رغم
علومة الكمّية تنتقل عبرَ هذه تباعدهمـا مليارات الكيلومترات. وهذا يعني أن هذه ا
ـسـافة بـسـرعة أعـلى من سـرعـة الضـوء والـتي لم يحـبـذها آيـنـشتـاين خملـالفـتـها ا
نـظريته الـنسبيـة. لقد أطـلق عليهـا   آينشـتاين صفة ( فـعل مرعب عبـرَ  مسافات )
في  أول بـحث نـشــره  مع بـاحـثـ إثـنــ  عن ظـاهـرة الـتـشـابـك الـكـمي في الـعـام
1935. وفي الـعام 1964 نـشر أحـد البـاحث اآليـرلنـدي مـقاربة ريـاضيـة تناولت
ـهــمــة في وصف اوجــود  هــذا   الــتـشــابك الــكــمي الــذي أُدخل كــأحــد األركــان ا
تغيرات اخملـفية.  وفي  عقد السبعينات وبعدها الفيزياء الـكمية وكذلك مايسمّى با
في الـعام 1981 نُـشر ت بـحوث تؤكـد مالمح نتـائج عمـليّة. إسـتمرّ الـبحث الـعلمي
ستقبل القريب  إستخدام  التشابك الكمي فيها حتى يومنا احلاضر  وسيشهد ا
ـا تمتد الى عـصور  سالفة في احلواسيب فـائقة السرعـة والتخاطـر عن بعد ولر
وقـادمــةوأكـوان مــوازيـة تــتـشــكّل حـولــهـا إكــتــشـافــات في حـقــول الـطب واألحــيـاء

والكيمياء وغيرها.
 سطور اخلتام

مددتُ يدي نحوك ياعراق
فإمتدّتنحوي  أيادي غريبة 

أرادت أن تصافحني
سألتُ عنها من تكون?

نظرتُ كثيراً
فأرجعتُ يدي

وتذكّرتُ أنّ في رافديك
زورقاً 

والصحبُ  للشراع مازالوا  في الضفاف   ينشدون 
تحدة ملكة ا { پروفسور  فيزياء الپالزما- عضو معهد الفيزياء في ا
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ســـيـــارات..)ورجـــعـــوا لـــبـــلــدان أراض
الغربة التي رحبت بهم ثانية!

قـراطيتـنا فـشلت ليس ـؤسف ان د وا
فــــقط في تــــهــــيـــئــــة األجـــواء لــــعـــودة
وجـودين مـنهم داخل بـل أن ا ـبـدع ا
الــوطن صــاروا بــ مـن أخـمــد صــوته
او من اخــتـار ان يــجــاهـر كــا صــوت
او من بـاحلقـيقة حـامال كفـنه على يديه

هاجرين من قبله. سار على خطى ا
ـــؤلم أن الــبــاقـــ مــنــهـم تــراجــعت وا
ـراكـز مــكـانـتــهم الـوظــيـفـيــة.فـمـعــظم ا
ؤسـسات الـدولة الـوظيـفيـة الرئـيسـة 
تسند ال على أساس الكفاءة العقلية بل
فــــعـــلّــــة االسالم االنــــتــــمـــاء احلــــزبي 
الـسياسي انه يفضـل حامل بكلوريوس
مـن اهل الـثـقة عـلـى خبـيـر دولي حـامل
بـدع وجـعل ا دكـتـوراه في االقتـصاد
ـستقـل ال دور فاعل لهم عـلى صعيد ا
الـسلطة التنـفيذية..وال يدرك ان االبداع
ــــعـــيـــار لــــتـــقـــدم صـــار الــــيـــوم هـــو ا
اجملــتــمـعــات وتــفــوق الـدول..فــالــدولـة
ــبـدعــيـهــا وتـوفــيـرا األكــثـر احــتـرامــا 
لـــفـــرص تــوظـــيف ابـــداعــهـم بــخـــدمــة
هي األكـثــر تـطـورا وحتــقـيـقـا اجملــتـمع
ـواطنـيهـا ولهـذا تخلف ة  حلـياة كـر
الــعـراق بـعـد 2003 عــشـرين ســنـة.. قـد

تمتد نصف قرن!

{ مـؤسس ورئـيس اجلمـعيـة النـفسـية
العراقية
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تـشـكلت عـبر تـاريخـنـا السـياسي طـباع
سـيـكـولـوجـيـة مـتنـاقـضـة بـ الـسـلـطة
ـثــقف. فـالـسـلـطـة اعـتـادت دائـمـا ان وا
وعودت الـناس ان ـتحـدث تـقـوم بدور ا
ثقف ـنصت لها فـيما ا يـقوموا بدور ا
يــــعــــدّ نــــفــــسه االكــــفــــأ بــــالــــتــــحــــدث
واالصــدق..فــتـخــشــاه ألنه اقـرب مــنــهـا

نفسيا للناس.
والـسلطة تـعدّ قناعـاتها هي الصـحيحة
عن في رأيــــــهــــــا ألنــــــهــــــا نــــــاجــــــمــــــة
(طــبـخـة)نـاضــجـة وعـمـلــيـة جـمـعت كل
ثقف مـكونات الـقضيـة فيمـا (طبخـة) ا
ولـــهــذا فــانــهــا لن نــاقـــصــة في رأيــهــا
ــنح تـــســـتــمع لـــرأيه حـــتى لـــو كـــان 
(طـبختها) طعما طيبا..اال اذا كان حلوا

في فمها.
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والـسـلــطـة تـمـيل الى الـتـعـمـيم وتـعـمل
عـــلى ان تــشـــيع ثــقـــافــة تــنـــتج افــرادا
فــيـمـا ـواصـفــات الـتي تــريـدهـا هي بــا
ــيل الـى الــتــفـريــد وال يــضع ــثــقف  ا
ـثقف لـلـثقـافة مـواصفـات او حدودا. وا
نــاقــد بــطـبــيــعــته ال ســيـمــا لــلــجـوانب
الـسـلبـيـة فـيمـا الـسلـطـة بطـبـيعـتـها ال
حتب مـن يــنـقــدهــا.والــســلــطــة تــشــعـر
فـتـتـولد ـثقف بـالـنـقص الـثقـافي امـام ا
لـدى كـلـيـهـمـا عـقدتـان سـيـكـولـوجـيـتان
مـــتــنــاقـــضــتـــان: الــشـــعــور بــالـــنــقص
ـــثــــقف واالســــتــــعالء..فــــضال عـن أن ا

بـأنه تـآمر عـلـيه فيـما يـفـسّره آخـر بأنه
مسألة خاصة بينهما.
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ــثــقف ان الــصـــورة الــتي يــحــمـــلــهــا ا
الـعـراقي (والـعربي ايـضـا) عن السـلـطة
انـهـا (عـدوة) له. فـمـفـهـوم الـسـلـطـة في
كـما اشـرنـا سابـقا لـغـتنـا وواقـعنـا ظل
مـشـحونـا لقـرون بطـابع الـعنف والـقوة
ودالالت الـــتـــســـلط الـــتي تـــتـــجـــلى في
غـائـيات الـطاعـة واخلضـوع واالمتـثال
فـيما هي (الـسلطة) في الـلغة الفـرنسية
مــثال تـعـني احلق فـي تـوجـيـة االخـرين
والـقدرة عـلى اتخـاذ القـرارات وشرعـية
ــا ان احلـــريــة اســـتـــخــدام الـــقـــوة. و
ـارس ـكن ان  لــلـمـثـقف كــالـهـواء..ال 
وان الــسـلــطـة تــخـشى دوره مـن دونـهـا
ثـقف عاش حـالة اغـتراب فـأن ا احلـرية
نـــفـــسـي عـــنـــهـــا أفـــضـت بـــحـــتـــمـــيـــة
ســيـكـولــوجـيـة الى عالقــة خـصـومـة او

ثقف عند السلطة عداوة.صورة ا
ـطية عن تـشكلت لـدى السلـطة صورة 
ـثـقف بأنه خـيالي..يـتعـامل مع االمور ا
بـــحـس انـــفـــعـــالي ويـــريـــد ان يـــكـــون
التعامل مع الناس بشاعرية..بانسانية
فـيـما الـسلـطة تـتـعامل مع الـقضـايا من
مــنـطـلق مــصـلـحـتــهـا الـشــخـصـيـة اوال
ومــصــلــحــة الــنــاس ثــانــيــا وال مــكـان
لــلـمـشـاعـر والــعـواطف..فـقـلــبـهـا غـلـيظ
وطـبعـها خشـن وليس رومانـسيـا كقلب

ثقف ورقيقا كطبعه. ا

يـجمـعهمـا ميـدان مشتـرك من القـضايا
ولكـنهـما الـتي تـخص النـاس واحليـاة
ـنـظـور الـفـكري يـخـتـلـفـان في امـرين:ا
ــعـرفي) الـذي يـحــمالنه بـخـصـوص (ا
واسالـيب التعامل معها. هـذه القضايا
فـالسلطة حتمل منـظورا فكريا واقعيا
ـعنى ـثـقف مـثـالي.. فـيـمـا هـو عـنـد ا
انـها تنـظر لالمور وتزنـها على اساس
ابــعـادهـا الـواقــعـيـة فــيـمـا يـنــظـر لـهـا
ثقف على اساس ابعادها االنسانية. ا
والـقضـية عـند الـسلـطة تـقاس عـلى ما
ـكـن ان تـكـون عـلـيه فـيـمـا يـقـيـسـهـا
ـثـقف على مـا يـنبـغي ان تـكون عـليه ا
(والـفــرق كـبـيـر بـ تـكـون ويـنـبـغي).
ـنظـور الـفكـري يؤدي واالخـتالف في ا
الـى االخـتـالف في الــتـعــامل حــتى مع
ـصاب الـقضـية الـواحدة تـمامـا مثل ا
بـالـبـرانـويـا الـذي يـفـسّـر هـمس اثـنـ

مـا الطبيـعة السيـكولوجيـة للعالقة ب
ثـقف?. ومـا الـصـورة التي الـسـلـطـة وا
ثـقف عن السلـطة والصورة يـحملـها ا
الـــــتي حتـــــمــــلـــــهـــــا الــــســـــلــــطـــــة عن
ـثقف?.وعلى افـتراض انهمـا خصمان ا
ـــزاج او مـــخــــتـــلـــفـــان فـي الـــفـــكـــر وا
والـضمير والقـيم فهل سيأتي ح من
الـدهر يكونـان فيه منسجـم ام انهما

يبقيان الى االزل.. جبالن لن يلتقيا?.
ثقف..ما يجمع وما يفرّق السلطة وا
ـقـصـود بـالـسـلـطـة هـنـا..نـظام احلـكم ا
مـثل بحكومـة مسؤولة عن الـسياسي ا
ونــــــقــــــصـــــد ادارة شــــــؤون الــــــنـــــاس
الذي يـكتب وينـشر في قـضايا ثـقف بـا
تـخص الفـكر بـكل انواعه واحلـياة بكل
ويـكـون مـخـلـصـا لـلـحـقـيـقـة مـجـاالتــهـا

وصادقا مع نفسه.
ـــثـــقف هـــذا يـــعـــني ان الـــســـلـــطـــة وا

الـعراقي مـصاب بـعقـدة (تضـخم األنا)
السـيـما الـكـبار مـنهـم أو الذين يـعدون

انفسهم كبارا!.
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اغـرب مـفارقـة حدثت في عـراق ما بـعد
بدع مع التغيير..هي تراجع مكانة ا
قـراطيا! بعكس ما ان الـنظام صار د
كـــان مـــتـــوقــعـــا حـــيث كـــان الـــنـــظــام
ـبـدع عـلى الـدكـتـاتـوري يـرغم الـعـقل ا
أو فــيـســتـجــيب دفــعـا  لــلـشـر خــدمـته
يـــعـــيـش حـــالـــة اغـــتـــراب عن نـــفـــسه
أو والــوطن قـد تـدفع بـه الى االنـتـحـار
يـهاجر الى بـلد يحـترم شخـصه ويقدّر
ابـــداعـه. ومن يـــتـــأمل واقع الـــعـــقـــول
ـهـاجـرة يـجد انـهـا أنـشأت الـعـراقـية ا
جــامـــعــات وكــلــيـــات في دول عــربــيــة
وأسه اجلزائر..) ليبـيا اليـمن (اخلـليج
وقــدمت مـت في تــطــويــر دول أوربــيــة
جملـتمعاتها خـدمات تتطلب ابداعا..بل
ـوجـودين في أن األطــبـاء الـعـراقـيـ ا
بريطانيا لو عادوا الى العراق الختلت
ـستـشفـيات او تـعـطلت اخلـدمات في ا

البريطانية!
هي فــشـل الــنـــظــام ومـــفــارقـــة أخـــرى
ــقـراطـي في اعـادتــهم كــمــا فـشل الــد
مع أن الــنـظــام الـدكـتــاتـوري من قــبـله
الـدكتـاتوريـة شرّعت لـهم قانـونا بأسم
(الـكـفـاءات)كـان مـجزيـا مـاديـا..فـعادوا
لـلـعراق فـعال لكـنهـم اختـنقـوا..فتـركوا
مـــا مـــنـح لـــهم من مـــكـــافـــئـــات (قـــطع
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لـسياسة األمن الـقومي أو استـراتيجية
األمـن الــــقـــــومـي الـــــتي تـــــنـــــبـــــثق من
Grand) االسـتـراتيـجيـة الـكبـرى للـدولة
Strategy© والـسـياسـة العـسـكريـة تربط
النظرية (سياسة األمن القومي) بالعمل
(الــــــتـــــخــــــطـــــيـط الـــــدفــــــاعي واإلدارة
والــــتـــنـــفـــيــــذ).وتـــغـــطـي كل شيء من
الــغــايـــات إلى طــرق ووســائل حتــقــيق
أهـــداف االمـن الـــقـــومـي وتـــســـتـــرشـــد
ـضمنة في سياسة باد ا بـالقواعد وا
National Security Poli- األمن القومي

Æcy
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 حتـدد السـياسة الـعسـكرية كـيف ستتم
ؤسـسات الـعسـكرية األمـور في قطـاع ا
(قـطـاع الـدفـاع). لـذلك من الـضروري أن
يـتم الـتـفكـيـر فيـهـا بتـفـصيل كـبـير وأن
تــؤدي وظـــيــفــتــهــا فـي ربط الــنــظــريــة
ـمـارسـة. يـجب أن تــأخـذ الـسـيـاسـة بــا
الـعـسـكـريـة في االعـتـبـار خـصـوصـيـات
الـواقع احمللي واإلقلـيمي والدولي; وأن
تـضع أهـداف واقـعـيـة قـابـلـة لـلـتـحقـيق
وتــسـعى جـاهـدة نــحـو حتـقـيق أهـداف
األمن القومي الشاملة; مع إيالء اهتمام
ـراحل الـتــخـطـيط واإلدارة في خــاص 
سـيـاق تـرتـبط فـيه الوسـائل بـالـغـايات.
الـسياسـة العسكـرية هي سيـاسة عامة.
ومن الــنــاحــيــة الــتــحــلــيـلــيــة فــانه من
الــضـروري مالحـظـة أن تــكـون عـنـاصـر
الـــســيـــاســة الــداخـــلــيـــة والــســـيــاســة
اخلــارجــيــة والــســيــاســة الــعــســكــريـة
مارسـة الفعـلية من قبل مـتطابـقة في ا
ـــؤســـســــات ذات الـــعالقـــة حـــيث أن ا

الـدولة أن يكـون على بيـنة من أساليب
ؤسسات األمنية وطـرق التعاطي مع ا
والـعسكـرية في اطار الـسياسـة العامة
لـلدولة وهو ما سنـحاول التطرق اليه
ــركــزة عن مــفــهـوم ــقــالــة ا في هــذه ا
وعـــــنــــاصـــــر وصـــــنع الـــــســــيـــــاســــة

العسكرية...
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والـسياسة العسكرية ال تعني بالتأكيد
(الـنـزعة الـعـسكـرية Militarism) الـتي
تـعـبر عن عـقـيدة حـكومـة مـا االحتـفاظ
بـقـدرات عسـكريـة قويـة واستـخدامـها
حلـقيق أهدافها أو مصاحلها القومية
وهــذه الـنــزعـة الـعــسـكــريـة تــتـمــظـهـر
بـتفوق مجتـمع العسكر أو اجليش في
قـيادة الـدولة أو في هيـمنته وتـوجيهه
لــســيــاســة الــدولــة في حــ تــعــتــبــر
الـسياسـة العسكـرية (وتسـمى أحيانا"
ســيــاسـة الــدفـاع) هي ســيــاسـة عــامـة
ـختـلف مـسـمـياته تـتـعـامل مع األمن 
واجلـيش وهي جزء من مـفهوم أوسع
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Military) تـعـتبـر السـياسـة العـسكـرية
فـاهيـم التي قـلما Policy) واحـدة من ا
تــنــاولـــهــا الــبــاحــثــون في دراســاتــهم
وبحوثهم ألسباب عديدة تتعلق بتباين
مــصـطـلــحـات اإلشـارة الى نــطـاقـهـا أو
الـغرض منهـا من دولة الى أخرى فهي
(سـيـاسـة الـدفـاع Defence Policy) في
بـــعض الـــدول الـــغــربـــيــة أو            
National Se- سـيـاسـة األمن الـقومي )
curity Policy© فـي دول أخـــرى لـــهـــذا
الــــــســـــــبب أدى تـــــــبــــــايـن واخــــــتالف
ـصـطلـحـات السـيـاسيـة - "الـدفاع" أو ا
"األمـن القـومي"  –الـى جعـل البـحث في
مـفــهـوم (الـسـيـاسـة الــعـسـكـريـة) أمـرا"
صـعـبـا" على الـبـاحـث وطالب الـعـلوم
الــسـيــاســيـة والــعـســكــريـة الن نــطـاق
(ســـيـــاســــة الـــدفـــاع وســـيـــاســـة األمن
الـــقـــومي) أوسـع بـــكـــثــيـــر مـن نـــطــاق
الـــســـيـــاســـة الـــعـــســـكـــريـــة من حـــيث
احــتـوائـهـا عـلى فــعـالـيـات أوسع مـثل
الـدبـلـومـاسـيـة والـتـعـبـئـة االقـتـصـادية
ــســاعــدات واحلـــرب االقــتــصــاديـــة وا
االقـــتــــصـــاديـــة اخلـــارجـــيـــة واحلـــرب
الـسيـاسيـة واالستـخبـارات والدعـاية -
كلها موجهة نحو أهداف األمن القومي
 لـكـنـهـا لـيـست سـيـاسـة عـسـكريـة. في
حـ تـتـكـون الـسيـاسـة الـعـسـكـرية من
أنــشـطــة احلـكـومــة الـتي تــهـتم بــشـكل
سـلحـة. وهكـذا يتم أسـاسي بقـواتهـا ا
حتـديـد الـسيـاسـة الـعسـكـريـة من حيث
نطاقها وليس من حيث الغرض منها. 
ـادة الـتاسـعة ومن اجلـديـر بالـذكر أن ا
من الــدســتـور الــعـراقي الــنـافــذ لـســنـة
سلحة لقيادة 2005 أخـضعت القوات ا
(Civil Authority) ــدنــيــة الــســلــطــة ا
دون تـــوضـــيح أسس تـــنـــظــيـم وشــكل
ـــدنــيــة وصالحـــيــات هـــذه الــقـــيــادة ا
لـلمؤسسات العسكرية واالمنية كما لم
ادة التاسعة مفهوما" محددا" تـوضح ا
ـسـلــحـة الـعــراقـيـة) ومـاذا لـ(الــقـوات ا
ــصــطــلح وبــالــتــالي لم يــشــمل هــذا ا
تـوضح طـبـيـعـة الـسـيـاسـة الـعـسـكـريـة
الــتي يــنـبــغي أن تـمــارســهـا الــسـلــطـة
ـدنية في اطار تـعاطيها وتـعاملها مع ا
ـؤسـسـة الـعـسـكـريـة واألمـنـيـة. وهـنا ا
البـــد من اإلشـــارة الى أن رجل الـــدولــة
(الــسـيـاسي) اليــزال يـفـتــقـر لـلــمـعـارف
سلحة في ـتعلقة باستخدام القوات ا ا
زمن السلم وفي زمن احلرب على الرغم
مـن أن اتـخاذ قـرار احلـرب فـي أي دولة
كـــانـت هي من أخــــطـــر مـــســـؤولـــيـــات
الـسـياسـي ورجـال الدولـة السيـما في
وقت زاد الـتطـور التكـنولـوجي السريع
ا أن من تـعقيـدات احلرب احلديـثة. و
احلــرب وظـيـفـة سـيــاسـيـة فالبـد لـرجل

ـنشـآت وتـشمل (مـخـتلف ـعـدات وا وا
أنــواع األسـلــحـة االعـتــدة الـقــيـافـات
ـواد االحتيـاطية الـعسكـرية األثاث ا
ـعدات واألجـهزة اخلدمـية..) وحتدد ا
سـيـاسـات الـتـسـلـيح والـتـجـهـيـز مـدى
ـسلـحـة الى منـتـجات حـاجـة القـوات ا
الـصناعات احلربية احمللية والى مدى
ـية. نـتـجات الـشركـات الـعا حـاجـتهـا 
وتــرتـبط ارتـبــاطـا وثـيــقـا بـالـتــسـلـيح
والـتــجـهـيـز أيـضـا" سـيـاسـات الـبـحث
والـتـطويـر ألسـلحـة ومعـدات عـسكـرية
سلحة. جـديدة لتلبية حاجة القوات ا
أ.الـهـيـكل الـتنـظـيـمي: يـعتـبـر تـصـميم
وشكل تنظيم القيادة والسيطرة ضمن
الــهــيــكل الــتـنــظــيــمي لــقـطــاعي االمن
والــدفـــاع عــنــصــر أســاسي في جنــاح

تنفيذ السياسة العسكرية. 
ـالــيـة: إن ضـمــان إنـفـاق ــوازنـة ا ب.ا
ـالــيـة بــطــريـقــة فـعــالـة ــيـزانــيــات ا ا
ومــسـؤولــة أمـر بــالغ األهـمــيـة. تــمـثل
صـيـاغـة السـيـاسة الـعـسـكريـة فـرصة
مـثـالـيـة إلدخـال إصالحـات عـلى قـطاع

األمن القومي وتدابير بناء النزاهة. 
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تـــخــتـــلف عـــمــلـــيـــة صــنع أو انـــشــاء
الـسيـاسة الـعسكـرية من بـلد الى آخر
وتـلـعب السـلـطة الـتـنفـيذيـة في جـميع
الــبـــلــدان تــقــريــبًـــا دورًا حــاســمًــا في
صــيـاغـة الـســيـاسـة الـعــسـكـريـة وفي
ـانـيــة عـادة مـا ـقـراطــيـات الـبــر الــد
يـكون للسـلطة التـشريعيـة سيطرة أقل
بـكثـير عـلى السيـاسة الـعسـكرية وهي
تــضــطــلع اســاسـاً بــتــشــريع الــلـوائح

أغـراض وأهداف الـسيـاسات قـد تتـغير
وتـتعـارض نتـيجـة تغـييـرات كبـيرة في
الـبــيـئـات احملـلـيـة أو الـدولـيـة لـلـدولـة.
واســـتـــنـــادا" الى نـــطـــاق الـــســـيـــاســة
الـعـسـكـرية فـي مسـاريه االسـتـراتـيجي
والــتـنـظــيـمي فــان عـنــاصـر الـســيـاسـة
الـعسـكرية كـما يلي:أ.الـبرامـج والقوى:
تــتـعـامل الــبـرامج اإلســتـراتـيــجـيـة مع
احلــجم الــكــلـي واألســلـحــة وتــركــيب
الــقـوات الـعــسـكـريــة. عـادة مـا تــتـعـلق
زيج" أو الـقوة الـقـضايـا الرئـيسـية "بـا
الـنـسـبـيـة وأهـمـيـة أنـواع مـخـتـلفـة من
الــقـوات: الـبــريـة والــبـحـريــة والـقـوات
اجلـوية. القـوات الهجـومية والـدفاعية;

القوات النشطة واالحتياطية. 
ــســلــحــة: ب.اســتــخــدامــات الــقــوات ا
واحـدة من أهم عـناصـر االسـتراتـيجـية
الـــعــســكــريـــة هــو وضع الـــفــرضــيــات
ألسـالـيب أو كـيـفـيـة اسـتـخـدام الـقـوات
ــواجــهـــة الــتــهــديــدات او ــســـلــحــة  ا
ا الـتـحـديـات الـعـسـكـريـة اخلـارجـيـة 
يــؤمن أهــداف الــســيــاســة اخلــارجــيــة

للدولة. 
ـوارد البـشريـة: في هـذا االطار فان ت.ا
الــســيـاســة الــعــسـكــريــة قـد تــذهب في
ـوارد الـبـشـرية مـسـارين في تـوظـيف ا
للبلد وهما أجتنيد االلزامي أو التطوع
ـسلـحـة وقد تـأخذ لـلـعمل فـي القـوات ا

سارين معا"  في بعض األحيان كال ا
ث.الـــتــســلــيـح والــتــجـــهــيــز: تـــتــعــلق
سـياسات التسليح والـتجهيز بأساليب
حـصول الـقوات والـصنـوف واخلدمات
الـعسـكريـة على األسلـحة والـتجـهيزات
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ـسـؤول كـشـفهـا قـبل عـامـ ومالحـقـة ا
عـنـهـا في حـيـنه يـعـني أن الـبـعض يـريـد
ــزايــدة عــلى حــمـلــة مــحــاربــة الــفــسـاد ا
ــشـــاركــة هــذه األيــام ويــدعـي لــنــفـــسه ا
وإبـعاد األنظار عن عدم مالحقة الفاسدين
"الـيوم" ومساءلتهم عـما ارتكبوه من نهب
لـلمال العام أو سـوء اإلدارة. كما أن مهمة
مالحــقــة الــفــســاد هي في األصل لــيــست
مـباراة إعالميـة أو دعائـية يراكم فـيها أي
ـــا هي طـــرف مـــوضـــوعـــات ســابـــقـــة إ
مـسـؤولـيـة وطـنـيـة كـبـرى تـسـتـدعي أن ال
يـسـعى البـعض لـيـلـمع نـفـسه في الـعودة
...فهذا ال ينسجم إلى مـنجز في زمن ماضٍ

همة. وطبيعة ا
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أقـترح أن تـكون اإلعالنـات عن الكشف عن
ـنـهج وكـمـا ردد غوار الـفـسـاد خـاضـعـة 
الطوشي في مسلسل تمثيلية "حارة كلمن
أيـده الـو" أن ال يـكـون كـشف من بـلع لـيرة
مـوضـوعنـا فـيـمـا ال تـكـشف "األشـعة" من

بلع مليارات...
مـطـلوب اآلن تـأكـيـد مـكـتب الـسـيـد رئيس
راجـعة بـشفـافيـة كامـلة مـجلس الـوزراء ا

لكل من:
-عـقـود جـمـيع الـوزارات بـاألخص وزارة
الـنـفط وأسـبـاب الـنـسب الـعـالـيـة حلـصـة
ـــــشـــــاركـــــة مـن الـــــنـــــفط الـــــشـــــركـــــات ا
ــاذا كـانت مـبـالـغ مـقـطـوعـة ـسـتـخـرج.. ا

إذ أشـارت االجنـاز ضــمن هــذا الــسـيــاق
الـــشــركــة  إلـى أن أطــرافــاً في الـــنــزاهــة
نـشرت خـبـر كـشف اخـتالس مبـلغ مـلـيار
ديـنــار في الــشــركــة وأوضــحت أن هـذه
الـقـضيـة في األصل تـعـود إلى عام 2019

ا يثير االستغراب في طرحها اآلن!?
وبـالـطــبع في ظل مـا جنم عن انــتـفـاضـة
تــشــرين 2019 ومــنــهـاج عــمـل حــكــومـة
الـسـيـد الـسـوداني بـاتت أطـراف إداريـة
عـديـدة تعـلن عن اجـتـهـادهـا في مالحـقة
ـر إال قــضـايــا الـفــسـاد فــمـا عــاد يـوم 
ــارسـات فــاسـدة...وهـذه ونـقــرأ كـشف 
تـوجهـات سـليـمة إن كـانت عـملـيـة كشف
ة الفسـاد قد تمت خالل هذه األيام جـر
زيـد من أبعاد أو أنـها تـوبعت لـتكـشف ا
ـنـهـوبـة اآلن لـكن أن ـبـالـغ ا الـفـسـاد وا

يــجـــري اإلعالن عن عــمــلــيــات فــســاد 

من "الـفنون" اإلدارية لعـرقلة عمل صاحب
ـــعــامالت أي مـــشـــروع أن يــتم إغـــراقه 
ورقـيـة ومـشـاريع تـشـغـله إلى حـد يـبـعده
ا انـتدب نفـسه له من مهام عن الـتفكـير 
عـمل رئيـسـة وتـتم هذه الـعـمـليـة بـحـجة
إجنـاز مـعامـالت الدولـة الـورقـيـة اإلدارية
صطـلحات التي تضع ـالية...الخ من ا وا
ـسؤول في خـانة اإلهمـال وعدم الـكفاءة ا
في حـالـة عـدم مـجـاراة مـجـمـوعـة اإللـهاء
ــدربـة وتـمـتـلك خـبــرة كـبـيـرة مـتـراكـمـة ا
سـؤول بعـيداً عن ومـنطـقاً مـنمـقاً جلـر ا
الــقــضــايـا الــكــبــرى ولــفت انــتـبــاهه إلى
قــضـــايــا صـــغــيـــرة كي ال تــتم مـالحــقــة
شاكل الـقضايا الكبرى التي هي أساس ا

التي تعاني منها البالد.
ومـا صـدر عن شـركة نـفط مـيـسـان يـؤشر
ـــــزايــــدة في مالمـح إلــــهـــــاء أو بــــاألقل ا

االسـتثمار ما هي رؤيـتها اإلستـراتيجية
مــا الــذي حــقــقــته? هل  تــوظــيف مــبـدأ
ـا يـوفــر مـا يـلـزم االســتـثـمــار األجـنـبـي 
إلجنـاز مشاريع إسـتراتيـجية وغـيرها من
ـطـلوبـة باالعـتـماد عـلى موارد ـشاريع ا ا
ـسـتــثـمـريـن أم أن االسـتـثــمـار بـاالسم ا
سـتثمـرين يجـمعـون األموال إما وأغـلب ا
من عـوائـد الـدولـة الـعـراقـيـة أو مـسـاهـمة
.هـنـاك الـكـثـيـر أمام ـواطنـ الـعـراقـيـ ا
ـعـنـيـة هــيـئـة الـنـزاهــة وبـقـيـة اجلـهــات ا
ـــال الــــعـــام ــــراقــــبـــة الــــتـــعــــامل مـع ا
شاريع وخطط الـتنمية غير ومـواصفات ا

اإلعـالن الــدعــائي عن مـــبــالغ "تــافــهــة" 
ـليارات كشـفهـا سابقـاً مقـارنة بأمـوال با
تـنهب ورشاوى يتم تقاضيها على حساب
هـدر سيـادة العـراق ومصـاحله سواء في
مـيناء الفاو أو حدود منـطقته االقتصادية
ـياه الوطنية ومنـفذها عبر خور عبد في ا
الـــله.أعـــتـــقــد أن خـــبـــرة رئــيـس الــوزراء
الـسـوداني ونزاهـته ومـا انـتـدب نـفسه له
في مـعاجلة نـهب موارد العـراق وتقويض
ســيــادته جتــعــله قـادراً عــلى فــرز مــا هـو
"كــبس" حـقــيـقـي لـفــسـاد يــسـتــنـزف دمـاء
العـراقيـ ومستـقبلـهم وب اللـيرة التي
بـلعها غـوار الطوشي وظـهرت في األشعة
ـلـيارات الـتي "ال تـستـطـيع ولن" تـكـشف ا
نـهـوبـة كونـهـا مـصمـمـة لـلتـعـتـيم على ا

السرقات الكبرى.

ا معمول به في العالم.
-ضـمن مراجـعة أداء وزارة الـنقل حتري
مـعدالت االجناز فـي مينـاء الفـاو الكـبير
وحـقيقة مقاولي الباطن هل هم مؤهلون
أم حــصـلــوا عـلى الــعـقــود حملـســوبـيـات
سـياسية وغيـرها على حساب واحد من
سـتـقبل الـعراق ـعـنيـة  ـشاريع ا أهم ا
وســيـــادته. عـــقــود تـــشــغـــيل وتــطـــويــر
مـشروعي األسمـدة والصلب في الـبصرة
وأســبـــاب تـــلـــكـــؤهـــا وعـــدم تـــشـــغـــيل
ـــا يـــقــارب طـــاقـــتـــهـــمــا ـــشـــروعـــ  ا
الــتـصــمــيــمــيــة. كـذلـك األمـر بــالــنــســبـة

شروعي الورق والسكر.
ـشــاريع اإلنـتــاجـيـة -مـالحـقـة مــصـيــر ا
لــلـــدولــة الـــعــراقـــيــة فـي اإلقــلـــيم ومــآل
مـصيرها.الـتدقيق في عوائـد بيع الوقود
ــبــالغ مـن قــبل وزارة الــنــفط ومــصــيـر ا
ــبـيــعــات وكـيــفــيـة ــسـتــحــصـلــة عن ا ا
الــتـصــرف بـهــا.أسـبــاب اسـتــمـرار حـرق
ـصاحـب الستـخراج الـنفط وهل الـغاز ا
ـعــنـيــة لـشـروط اســتـجــابت الـشــركـات ا
ـصاحب الـعمـل على اسـتـخـراج الغـاز ا
وهـو ثـروة وطنـيـة كـبـيـرة تـهـدر حلرص
الــشـركــات األجـنــبـيــة عـلى تــقـلــيل كـلف
االسـتخراج لتحـقق لنفسـها أكير قدر من
ـا تضمـنته الـعقود الـعائد عـلى الرغم 
عـاجلة فـصل الغاز من إلـزام الشـركات 
والـكف عن حـرقه. وهـنــاك قـضـيـة هـيـئـة

ولـيس نـســبـة من الـســعـر الـســائـد عـلى
اعـتبـار أن قـيـمة الـنـفط مـتـحركـة فـلـماذا

شاركة ثابتة? تكون حصة الشركة ا
واد التي -عـقود وزارة التـجارة وحـجم ا
 اسـتـيـرادهـا ورقـيـاً لـكن الـعـراقـيـ لم
يـحصلـوا منهـا على رغيف خـبز واحد أو

حبة رز أو سكر أو شاي منها.
-عـقود وزارة التـربية لطـبع الكتـب وبقية
الـنـشـاطـات الـتي تـتـوالهـا...وهل يـتم من
تـرسي عليه العطـاءات بطبع الكتب داخل
الـــعـــراق لـــتـــشـــغـــيل األيـــدي الـــعـــامـــلــة
ـشـاريع أم أنـها تـرسل لـلـطـبـاعـة لدى وا

اجلوار?
-عـقود وزارة الـدفاع يـعمل عـليـها الـسيد

وزير الدفاع بجدية مشكورا.
ـشـاريع في احملـافـظات الـتي لم -عـقـود ا

تلكئة. تر النور أو ا
-عـقود وزارة اإلسـكان واألشـغال الـعامة
باني والطـرق واجلسور التي بـاألخص ا
مـا زالت بـدون إجنـاز أو مــنـجـزة بـعـيـداً
ــــواصــــفــــات عن أدنـى مــــســــتــــوى مـن ا
ـياه األصـليـة. مـاذا عن مـشـاريع تكـريـر ا
الـتي نـسمـع بهـا مـنـذ زمن لـكن أزمـة عدم

ياه مستمرة. توفر ا
-عـقود وزارة الـنـقل وباألخص اخلـطوط
اجلـوية والسـكك واألسباب اخلـفية وراء
ـدنـيـة لـلـنـقل تــعـطـيل اغـلب طـائـراتــنـا ا
وبيع عبور أجوائنا بأتفه الرسوم مقارنة
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يتع عـلى النائب االول مـؤكدا انه 
نــيـجـيــرفـان بـارزاني والــثـاني مـسـرور
بــــارزانـي لـــرئــــيـس احلــــزب االلــــتـــزام

بالوصية ذاتها.
نـبارك للحزب قيـادة ومالكات وجماهير
ـؤتــمــر الــرابع عــشـر في جنــاح عــقــد ا

دهوك.
الــــرئـــيـس مـــســــعــــود بـــارزانـي ومـــعه
الــقـيــاديــون الـكــورد االخـرون يــدركـون
برهن البارزاني خالل مصالح شعبهم 
تـوليه رئـا سة اقلـيم كوردستـان العراق
ـقراطي االحتـادي ورئـيس احلـزب الـد
على انـه رجل دولة من الـكـوردسـتـاني 

الطراز االول.
wMÞË ’dŠ

الــتــزامه بــاحلــرص الــوطــني حلــمــايـة
قراطي وتـمسـكه باخلـيار الـد الـعراق 
الرســار وبــنـاء عــراق فـيــدرالي تــعـددي
واصــراره عــلى الــتـمــسك بــخــيـار حــر
وحــدة الـبالد وبـكل مــايـتـعــلق بـالـشـان
ـواطـنـ وعـدم تـخـلـيه عن ا الـعــراقي 
واالصرار والـعـمل عـلى حـل مـشـاكلـهـم 
عــلـى حتــقــيق االســتــقــرار  الــسالم في
ـتكـررة لكل ربـوع الـبالد  ومنـاشدته ا
ـصـاحلة الـفـصـائل الـعراقـيـة من اجل ا
ـشتركة وتـركيزهما الـوطنية الـعراقية ا
عــلى ضـرورة مــشـاركــة كـافــة مـكــونـات
الــطـيف الــعـراقي في اجنــاح الـعـمــلـيـة

الساسية اجلارية في العراق.

الـكـوردستـاني في  دهوك  بـاعالن فوز
ـــركـــزيـــة 41 عـــضــــو في الـــلـــجــــنـــة ا
والــتـصـويت عـلى اسـتــحـداث الـهـيـئـة
الـعامة الـتي ستكـون بديال عن منصب

سكرتير احلزب  الذي جرى الغاؤه 
الـسيد مـسعود بـارزاني رئيس احلزب
ــــؤتــــمـــر اعــــلـن خالل كــــلــــمــــته فـي ا
انه ال يـــوجــد شـــخص فــائض قـــائال
عــلى احلـزب من اي مــنـصب كـان ومن
اي طــرف فـجــمـيــعــكم خـدمــتم احلـزب
ـا حتـزنـوا وان تــتـقـبـلـوا واتــنـمى ا
الــنـــتــائج بــروح اخـــويــة  وتــبــاشــرو

اعمالكم 
واضــاف الـــرئــيس مــســعــود بــارزاني
انــا وشــقــيــقي خـالل كــلــمــته قــائـال 
الـــراحـل ادريس بـــارزاني الـــتـــزامـــنـــا
بـوصـية اخلـالد مال مـصطـفى بارزاني

فـي العراق رجـال وابطـال وفي العراق
قـــادة وبـــنـــاة  وفي الـــعـــراق اعـــ لم
تــغـمض اجـفــنـهـا الجل الــعـراق واهـله
ـدح ابـدا ومـن بـ هـؤالء ولـم اقـصــد ا

سوى اني اقولها للتاريخ اقول 
من بـ هـؤالء الـرجـال السـيـد مـسـعود
مــــصـــطــــفى بــــارزاني رئــــيس احلـــزب
ـقـراطي الـكـوردسـتـاني ٠لـلـتـاريخ الـد
اقــولــهـا بــاعـتــبــار اني مــواطن عـراقي
كــوردي اراقـب الــواقع الــعــراقي بــدقــة
وتـــدبـــر وتـــفـــحص واحـــرص عـــلى ان
اســــــــمع كـل اخلــــــــطـــــــابــــــــات الــــــــتي
يـلقـيهـاالرئيس مـسعـود بارزاني خارج
الــــبالد او داخــــله او عــــنــــد افـــتــــتـــاح
ـشاريع او لـقائه مـع الروؤساء او مع ا
ـؤتـمر االخـوة الـسـفـراء واخـرهـا مع  ا
ـــقــراطي الـــرابع عــشـــر لــلـــحــزب الــد

حــيـنـمـا اعــطى فـرصـة لــلـذي يـعـارض
عـلـيه ان يـعـارض وفق نـظـريـة احلوار
قراطي واعـتقد هذه ارقى درجـات الد
 الــتي حــرم مــنــهــا الــشــعب الــعــراقي

لعقود من الزمن.
وهـنـا يـاتي دورنـا كـكتـاب وصـحـفـي
وفـكر وثـقافة وسـياسة ان نـب صورة
عن هـذا الرجل للعالم كـله سيما العالم
الـعــربي النـنـا حـيـنـمـا  نـكـتب عن هـذا
ـــــا نـــــكــــتـب عن الـــــعــــراق الـــــرجل ا
االحتــادي االصـيل عن جـذرة الـضـارب

شرق بالسماء في االرض ا
الــرئـيس مـسـعــود بـارزاني  هـو اقـرب
الــنـاس الـى كـتــاب الـله عــزوجل وهـذا
لـــيس بــغـــريب عـــلى رجل تـــربى عــلى
مـــبـــادىء االسـالم ورضع حب الـــوطن
والشـك في ان وجـــــود ـــــواطـــــنـــــة  وا
الــرئـيس مـسـعــود بـارزاني مع الـقـادة
ـــنــشــود الـــســيــاســـيــ يــزرع االمل ا
لـــلـــخــروج بـــحل ومـــعــاجلـــة االزمــات
اخلـــانــقـــة الــتي يـــعــانـــيــهـــا الــعــراق

االحتادي.
مـن هنا اوجه كالمي الى جـميع ابطال
ومـناضلي الشعب الـكوردي واطمئنهم
بـان في كـل مـرحـلـة من الـنـضـال هـناك
اقـالم وطــنــيــة حــرة التـــنــسى قــيــادي
وتثني وتـمجد ومـناضـلي شعبـهم قط 
عـــــــلـى مــــــا قــــــــــــــامـــــــوا به مـن اجل

قضيتهم.

الــرئــيس مــســعــود بــارزاني يــسـتــحق
االشـادة والتـقديـر واالحتـرام  االعجاب
الن الــــــرجل ارتـــــقـى الى مــــــســـــتـــــوى
الـتــحـديـات ولم يـهـتـز او يـنـحـني امـام
الـعـواصف العـاتيـة التي ارادت الـسوء
بــهــذا الـوطن والــنــيل من شــعـبه االبي
وكان وما يزال يؤدي واجبه في اقليم
كـوردستان بامـانه واخالص النه اعتبر
ـنــصب هـو مــنـذ الــلـحــظــة االولى ان ا
تــكــلــيف ولــيـس تــشــريــفــا وان خــدمـة
الــوطن والـشـعب شـرف مـابـعـده شـرف
ويــحــسب لـلــرئــيس مـســعــود بـارزاني
قــدرته عـلـى ادارة دفـة االمــور بـحــكـمـة
املنـا ان يكون كل مسـؤولينا وتـوازن 
ـــســتـــوى الــرائـع واالجــمل ان بـــهــذا ا
يـــحــفــر كـل مــســؤول اســـمه في ذاكــرة
الـوطـن والـعـراقـيـ بـفـعل مـا قـدمه من

خدمات جليلة
لـلـتـاريخ اقـولهـا كـان مـوقف الـبارزاني
مـن كل ما يـحـدث في الـعـراق االحتادي
مـوقفا صادقا صارما شـجاعا المجاملة

فيه الحد.
الـرئــيس مـسـعـود بـارزاني يـعـلـمـنـا ان
الــدســتــور والــقــانــون هــو ســيــد عــلى
ــشــتــرك هــو اجلـــمــيع  وان الــعــيـش ا
خـيارنا وان الذي يستخدم السالح بدل
نريد احلـوار ال مكان له ب العراقي 
ان نــعــيش بــالــعـراق االحتــادي بــامـان
لـقـد طـمـانـنا كـثـيـرا الـرئـيس بارزاني
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واالنـظـمـة والـقـوانـ ووضع الـقـواعـد
العامة التي تنظم مختلف اوجه احلياة
الـسيـاسية واالقـتصاديـة واالجتمـاعية
وتـبــقى الـسـلـطـة الــقـضـائـيـة في مـوقع
الـرقابة عـلى التصـرفات التي تـقوم بها
االجـهـزة احلـكومـيـة في رسم السـيـاسة
ـا يتـفق مع الـعـسـكـريـة او تنـفـيـذهـا 
الــدســتــور والــقــوانــ الــنــافـذة. اال أن
هــيـمـنـة الــسـلـطــة الـتـنـفــيـذيـة في رسم
وانـشـاء الــسـيـاسـة الـعـسـكـريـة يـنـبـثق
بـــــشــــكل خـــــاص من دورهـــــا في وضع
االســتــراتــيــجـيــة الــعــســكـريــة ووضع
الـهيـكل التنـظيمـي للمـؤسسات األمـنية
ـــســـار ـــا يـــوائم وا والـــعـــســــكـــريـــة 
ارسة االسـتراتـيجي لـلدولة لـتنـفيـذ و
الــســيــاســـة الــعــســكــريــة. فــالــســلــطــة
الـتنفـيذية حتـتكر االسـتخدام الـقانوني
لــلــقـوة الــعــسـكــريــة لــتـحــقــيق أهـداف
سـيـاسة الـدولة اعـتمـادًا عـلى مكـانتـها
ودورهـا في نـظام الـعالقـات السـياسـية
لــلــدولـة لــذلك دائــمـا" مــا يــسـمى رأس
الـسلطة التنفيذيـة بالقائد العام للقوات
ــســلــحــة. ومن اجلــديــر بــالــذكــر فـان ا
وجــــود وتـــــكــــون قــــوى ســـــيــــاســــيــــة
ومـؤسـسـات اجـتـمـاعيـة مـخـتـلـفـة مثل
هــــيــــئـــات احلــــكـم احملـــلـي (مـــجــــالس
احملـــافــظــات) األحــزاب الـــســيــاســيــة
دني والـنـقـابات ومـنـظمـات اجملـتـمع ا
كـلــهـا مـجـاالت ومـوارد تـؤثـر بـشـكل أو
ــارســة بــآخـــر في صــيــاغــة ووضع و

السياسة العسكرية..
ـتـقــاعـد مـديـر مـركـز االعـتـمـاد { الـلـواء الـركن ا

للدراسات األمنية واالستراتيجية
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الـثـالث عـنـدمـا يـضـيف اجلـمـعة
ــقــبــلــة فـي الـبــصــرةمــنــتــخب ا
ؤهل لكاس العالم كوستاريكـا ا
ويـلــعب ضــمن اجملـمــوعــة الـتي
انيا تضم منتخبات اسبانيا وأ

واليابان.
¡UMO*« ÃËdš

صــدمـة ــيـنــاء تــلــقى جــمـهــور ا
جـديـدة بعـدمـا خرج فـريـقهم من
بـطـولة الـكـاس اثـر خـسارته من
جــــيــــرانه مــــصــــافـي اجلــــنـــوب
بـهـدفـ لـواحـد في الـلـقـاء الذي
جرى امس االول ضمن مباريات
الـــدور الــثـــالث لـــبــطـــولــة كــاس
العـراق لينتـقل الفـائز للدور 32
بـعد فـوزه األول عـلى النـاصـرية
ــــاضـي بــــهــــدف وكـــان الــــدور ا
اضي وسم ا الفريق قد وصل ا
لدور الـثمـانيـة قبل ان يـقصي
منها بـعد خسارته من زاخو
ــرة ويـتـطـلع لــيـعـود هـذه ا
ـطـلوب في إلى الـظـهـور ا
الـــبـــطـــولــــة الـــتي تـــعـــد
الـــفــريـق لـــلـــمـــشـــاركــة
بدوري الـدرجة االولى
ــتــوقع ان يـــنــطــلق ا
بـــعـــد أيــــام في وقت
ـــيــنـــاء قــد يـــكــون ا
تــــلــــقى الــــضــــربـــة
االولـى مع بــــدايـــة
ـــــوسم احلـــــالي ا
بــــعــــد الـــهــــبـــوط
لـــلـــدرجـــة االولى
ويـــخــــيـب امـــال

ي الـذي احلـدث الــكــروي الــعــا
نـأمـل أن تـنـجح قـطـر بـتنـظـيـمه
وطـبعـا هي قـادرة كثـيـرا بعـدما
لفتت انظار العالم بأسره خالل
فـتــرة الـتـحــضـيـر واالســتـعـداد

القامة البطولة.
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ــــقــــابل واســــتــــمــــر الــــفــــريق ا
بالـهـجـوم لـكـسـر الـتـعـادل لـكنه
اصـطــدم بـدفــاع الـوطــني الـذي
ـــبـــاراة امــام دخل في اجـــواء ا
اســـتـــمـــر االكـــوادور الـــذي راح
يــلــعب حتت ضــغـط الــنــتــيــجـة
والشعورباحلـرج امام جمهوره
وتــمـكـن جالل من رد كـرة قــويـة
خطرة في طـريقها لـلشباك د63
وجلــأ ت االكــوادور لــلــتــســديـد
الــبــعـــيــد وواصــلت حــصــارهــا
لـــكـــنـــهـــا لم جتـــد احلــلـــول ولم
ـتـكـررة التي تـسـتـغل الـفـرص ا
اسـتمـر دفاع الـوطني من أبـعاد
الــكــرة ولــو بــصــعــوبــة كــبــيـرة
وجنـح جـالل مـن صـــــــــد كـــــــــرة
رأســـيـــة قـــريـــبـــة د 82 قـــبل ان
يــــتــــوج جــــهــــوده الــــكــــبــــيــــرة
بـالـتــصـدي لـركـلــة اجلـزاء عـلى
بعد ثـوان معدودات عـلى نهاية
ــو اجـهـة واإلبـقــاء عـلى نـفس ا
الـنـتيـجـة قـبل جناحه بـاحلـفاظ
عــــلى نــــظــــافــــة شــــبـــاكـه وهـــو
نح الوطـني تعادال طلـوب و ا
من مـنـافس مـتكـامل اعـد بـشكل
ـنافـسات جيـد من أجل دخول ا
ــيـة بــعــد اسـبــوع قـبل ان الــعـا
يـفـرض الـوطـني عـلـيـه الـتـعادل
حـيــنـمـا قــدم العـبي الــفـريق مـا
يقدرون عليه في اختبار لم يكن
ســـهال والـــتـــســـبب فـي تـــعـــثــر
االكـــوادور بـــعـــد الـــتـــخـــلي عن
احلـــذروانـــهـــاء االمـــور بـــسالم
وقـبــلـهــا تـقــد خـدمــة لالخـوة
الـــقــطــريـن في تــعـــكــيــر اجــواء
ـؤكــد سـيـدخـل قـطـر ـنــافس ا ا
بــحـالـة مـكــسـورة النه خـرج في
حـالـة مـخـتـلفـة لـعـدم تـمـكنه من
الفوز الذي كان كل تركيزه عليه

لكنه قبل بالتعادل مرغما.
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ويـســتـعــد الـوطــني لـلــقـاء

عـــلــــيه الـــتــــخـــلـي عن اخلـــوف
واحلذر .
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وانــتـــقل الــفـــريق اإلكــوادور ي
واندفع للـهجوم وامتـد ضاغطا
من جــمـيـع اجلـوانب مع بــدايـة
الـشــوط الـثـاني مع اجـراء عـدة
تــغـــيـــرات لــكـل من الـــفــريـــقــ
وحـصل عـلى عـدة كـرات ثـابـتـة
بــحــثــا عن هــدف الــتــقــدم امـام
مـــهــمــة حــسـم االمــور الهــمــيــة
الـنتـيجـة معـنويـا اذا ما عـلمـنا
ان الـفــريق سـيــنـتـقـل إلى قـطـر
وسـيـلـعب مـبـاراةافـتـتـاح كـاس
ــنـظم في الـعــالم امــام الــبـلــد ا
الــعـشــرين من الــشــهــر احلـالي

جنـح في أبــعــاد الــكـرات وغــلق
ــســاحــات وقــبــلــهـا ــنــافــذ وا ا
تــــمـــكـن احلـــارس جـالل حـــسن
جنم الـوطــني من صـد اكـثـر من
كـرة وساهم في اسـتـقرار األداء
الـــذي حتــسن مع مــرور الــوقت
الـــتــركـــيـــز بــعض رغـم فــقـــدان 
الوقت امام االستـحواذ السريع
لـلـفـريق االخـر لـكـن اجـمـاال كان
كسيك اللعب مختلفا عن لقاء ا
حـيـنـمـا أحبـطت جـهـود الـفريق
ـقــابل ومــنــعه من الـتــســجـيل ا
وانــــهـــاء الــــشـــوط االول بـــدون
اهــداف مع افــضــلــيــة واضــحـة
لالكـوادور امـام غـيـاب وانـعدام
اي ظهـور هجـوم للـوطني وكان

في تـصـرف مـعـيب جـدا وقـراءة
خــاطــئــة بــحق درجــال الــذي لم
اعـرفـه سـخـصـيا لـلـيـوم لـكـن ما
هـــكـــذا تـــورد اإلبل ومن وجـــوه

يبدو ترى الشمس سوداء.
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بـدا مـنتـخب االكـوادوري الـلعب
بـــــضـــــغط هـــــجـــــومي مـــــكـــــثف
ومــحــاولــة لــلــتــســجــيل لــكن لم
يكتب النـجاح جلميع احملاوالت
وأضــاع اكـثـر من فـرصـة سـهـلـة
وقريـبـة منـها د 17عنـدما تـمكن
الـــدفـــاع مـن إخـــراج الـــكـــرة من
ـــرمى ود35 الـــكـــرة اخلـــطــرة ا
ـــــرمى الـــــتـي ذهــــبـت خلــــارج ا
بسبب تكـتل دفاع الوطني الذي
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ركـز األول في بطـولة العـرب للـمتـقدم نـتخب الـوطني الـعراقي لـلمصـارعة احلـرة ا حققَ ا
دينة االسكندريّة في مصر.وحقق مصارعو العراق عشرة أوسمة ملونة بواقع التي أقيـمت 
ذهـبــيـتـ وسـبع فـضـيـات ووســام بـرونـزي واحـد لـيـتـصـدر الــعـراق جـدول الـتـرتـيب الـعـام
ـصارعـة الرومـانيـة في جدول ـركـز الثـاني في منـافسـات ا لـلبـطولـة.وحل مـنتـخب العـراق با
الترتـيب العام للبطولـة بعد أن حصد الالعبون عـشرة أوسمة ملونة بـواقع ثالثة ذهبية وستة
بيّة فضيـة ونحاسي واحـد.وعبر رئيس احتـاد اللعبـة عن شكره وإمـتنانه لرئـيسِ اللجنـة األو
الـوطنـيـة رعـد حمـودي لـلـدعم الـكبـيـر الـذي قـدّمه لالحتـاد ومنـهـا الـتعـاقـد مع مـدربـ على

صارعة فنياً وبدنياً. مستويات عالية إرتقوا بأداء منتخبات ا
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ـبي جددت بـحضـور وزاري واو
الهـيئـة العـامة لالحتـاد العراقي
للشطرجن ثقتها برئيس االحتاد
ظـــافـــر عـــبـــد األمـــيـــر مـــظـــلــوم
وتــــواجــــد احلــــكم واحملــــاضــــر
الدولي اإليراني ميهردار بهلول
ـــــــثالً عـن االحتـــــــاد الـــــــدولي
واالســـيـــوي  ورئــــيس الـــقـــسم
ـبـية الـقـانـونـي في الـلـجـنـة األو
الـوطــنـيـة الـعــراقـيـة عــلي نـعـيم
الـبــدري ومـســاعـده لـيـث خـضـر
ــثــلــ عـنــهــا واحــمــد حـسن
ــــــثـالً عن وزارة الــــــشــــــبــــــاب
والرياضة في االنـتخابات التي
جـرت في قــاعـة قــرطـبــة بـفــنـدق
ـنـصـور وبـحـضـور 64 مـيـلـيـا ا
من أعضاء الـهيئة الـعامة البالغ
عددهم 67 الختيار هـيئة إدارية
جـديــدة الحتـاد الـشـطـرجن الربع
سـنـوات مـقـبـلـة اذ حـصل ظـافر
عـبـد األمـيـر عـلى  62صـوتـاً من
اصل 64 صـــوتــــاً فــــيـــمــــا فـــاز

ـــنــصب الــنــائب األول
فــرحــان نــصــيــر
الوائـلي بعد
حـــــصــــــوله
عــــــــلى 64
صـــــوتـــــاً

وحــصـل عــبــد الــهــادي مــفــتــول
مـهــيـري عـلى 62 صـوتــاً اهـلـته
ـنـصب الـنـائب الـثاني لـلـفـوز 
وحـــصــــلت الـــســــيـــدة ســـنـــدس
مـحــسن حـسـ عـلى 62 صـوت
بتمثـيلها العـــــــــنصر النسوي
كـــمــا فــاز بـــعــضـــويــة الــهـــيــئــة
اإلداريــة لالحتـاد كل مـن: اسـعـد
إســمــاعــيل تــوفـيق (48) صـوت
وبــاسـم جــبــارة مـــســعــود (48)
صــــوت وحـــســـ كــــاظم حـــسن
(47) صــوت وبــشـــتــوان احــمــد
شـــــــيخ احــــــمــــــد (42)  صــــــوت
ويــوسـف يــاســـ حــســ (34)

صوت.
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ـصادقة عـلى التـقريرين وتمت ا
ـــــالي فـي جـــــلـــــســـــة اإلداري وا
االنـــتــخـــابـــات ولــغـــايــة (/5/11
2022) وبـــدا الـــنــــائب الـــثـــاني
الحتــاد الــلـــعــبــة عـــبــد الــهــادي
مــفـــتــول بــقـــراءة تــوضــيـــحــيــة
لــلـتـقـريـر اإلداري لـلـعـام احلـالي
والـتـي تـخـلـلتـهـا إقـامـة عـدد من
الــبــطــوالت والـدورات
الـــــتــــــدريـــــبـــــيـــــة
والــتــحــكــيــمــيـة
وإقـــــــــــــامـــــــــــــة
اجـــتـــمـــاعــات

لـلهـيـئـة الـعـامـة الحتـاد الـلـعـبة
اضــــافـــةً الى مـــشــــاركـــة رئـــيس
االحتــاد ظــافــر عــبـد األمــيــر في
ـكـتـب الـتـنــفـيـذي اجـتــمـاعــات ا
لالحتــــــــاد الـــــــعـــــــربـي وفـــــــوزه
بعضوية االحتاد ورئاسة احتاد
غـرب اسـيــا واسـتـطــرد مـفـتـول
بـــحــديــثه عن فـــوز مــنــتــخــبــات
الــعـراق بــبــطـولــة الــعـرب لــعـام
2021 بــعـشــرة اوســمـة مــلــونـة
والـــتي نـــظــمـــتــهـــا الـــعــاصـــمــة
ـــشـــاركــة عـــربـــيــة بـــــــــغـــداد 
ركز واســــعـة وحصوله عـلى ا
الـثــاني في بـطـولـة الـعـرب الـتي
أقـيـمت فـي الـعـاصـمـة الـسـورية
دمشق برصيد 9 اوسمة ملونة
كمـا عرج عـلى نشـاطات االحتاد
العـراقي للـعبـة واختـياره انشط
احتاد اسيوي ومن ثم  قراءة
ــالـي الــذي تــضــمن الـــتــقــريــر ا
ـيزانـية االحتاد شرح تـفصـيلي 
بالغ الـتي تــــــصـرف شهرياً وا
كــــــرواتـب العــــــضــــــاء االحتــــــاد
ــدربــ األجــانب والالعــبــ وا
ـنح الــتي حـصل واالداريــ وا
عـــــلـــــيــــــهـــــا االحتـــــاد من وزارة
ـبـيـة في الـشـبـاب والـلـجـنـة األو
إقـــامــة بـــطــــــــــولــة الـــعــرب في
ــــــــــاضي و شــــــــــهــــــــــر اذار ا

ـــوافــــقـــة عـــلى الـــتـــصــــويت وا
ــــالي الــــتــــقــــريــــرين اإلداري وا

باالجماع.
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واشــــرفـت عــــلـى الــــعـــــمــــلـــــيــــة

عـــشـــرون عــامـــا . كـــمـــا اضــافت
كازال حـما سعـيد عـضو االحتاد
الـعــراقي بـكـرة الــطـائـرة هــدفـنـا
االول و االخــيــر احلــصــول عــلى
ــتــقـدمــة ورفع الــعـلم الــنـتــائج ا
الــعــراقي فـي احملــافل الــعــربــيــة
ـشـاركـة والــدولـيـة ولـيس فــقط ا
نتـخب الوطني بأعـادة تشكـيل ا
لـلـسـيـدات بـكـرة الـطـائـرة وسبق
ـراكز الثالث في وحصلـنا على ا
عام 1989 في الـبطـولة الـعربـية
الـــتي اقـــيــمـت في تـــونس وهــذا
ـــراكــز الـــتي حـــقـــقـــهــا افـــضل ا
ـنـتخب الـوطـني بـكرة الـطـائرة ا

للسيدات .
فيـما اشـارت اوديت باسل العـبة
مـنـتـخب الـعــراق بـكـرة الـطـائـرة
للسيدات هذا فخر لي بأختياري
نـتـخب الـوطني ضـمن العـبـات ا
متاز الذي قدمته ستوى ا بعد ا
في دوري العراقي واالقـليم الذي
كان له الـفضل الكـبير ان نـستمر

ــنـتـخب الـعـراقي من كـثـيـرة هي الـتـوصــيـفـات الـتي اطـلــقت بـشـان مـا قـدمه ا
كـسـيكي والـتي تنـبا فـيهـا بعض ـنتـخب ا مـستـوى في مـواجهـته الوديـة امام ا
واجهة سيكون كارثيا نتخب في تلك ا ستوى الذي سيقدمه ا الكتاب من ان ا
ـعـرفـة ـنـتـخب لم يـحـظى بـفـتـرة جتـمع واحـدة  العـتـبـارات عـديـدة اهـمـهـا ان ا
ن تمت دعـوتهم اضـافة للـكثيـر من االنتقـادات التي تلت مسـتويات الالعـب 
بـاراة واقتصرت وتيـرتها على مـا قدمه الالعب احمللـي في ح  االيقان ا
ؤقت ـدرب ا ن ابـقـاهم ا ان مـسـتـوى الـلـعب تـاثر بـدخـول بـعض احملـتـرفـ 

باراة . راضي شنيشل للزج بهم في اخر انفاس ا
ــثل تـلك ــنـتــخــبـات الــوطـنــيـة  ولالمــانـة لم يــحـظى اي مــنــتـخب من اجــيـال ا
رحلـة الراهـنة السـيما وانه وقع التـوصيفـات واالنتـقادات كمـا حظي مـنتـخب ا
ن االكـثـر قـدرة على رتـبـطـة  في عـنق الـلـوغـاريتـمـات الـعـصـيـة على احلـل وا
ـنتـخب من الالعـب احملـليـ من نـتاج الـدوري العـراقي او االقتـصار تمـثيل ا
عـلى خـامة الالعـبـ احملتـرفـ كـون تلك الـلـوغاريـتـمـات تسـتـند عـلى الـفوارق
االمـكـانـيـة بـ كال من الـالعـبـ اضـافـة لـثـقـافـة الــلـعب الـتي تـبـاين بـ العب
الـدوري الـراقي وقـريـنه مـن العـبي الـدوريـات االوربـيـة االخرى وهـذا مـا شـكل
ـنتـخب خـصـوصـا حـينـمـا يـتـسـنى له الـلعب نفـقـا مـظـلـما اثـر عـلى مـسـتـوى ا
ـطـالـبـة بـتـهمـيش الالعـب احمللي ـباريـات لـتـجـد الـكـثـير مـن السـنـة ا وخـوض 

واعتباره من الكماليات واالستعانة بالالعب احملترف فحسب .
ا ايضا عدت لوغاريتم عصي عن هذا من جـانب اما جانب االشكالية التي طـا
درب احملـلي عن نـظـيره االجـنـبي فـقد احلـل فهي الـرؤيـة اخملـتلـفـة من جـانب ا
ـدرب االسباني اجلديد كاساس وهي ترصد انتـشرت صور كثيرة النفعاالت ا
وجـة االتي بتنا نسمعها من ردود افعـاله من مستويات اغلب الالعب مع ان ا
ـذكور سـيـركز عـلى عـمله اسـتـهدافـا خلـلق جيل كـروي قـادر على درب ا ان ا
ـونديال 2026  دون االشـارة الى االساسيـات التي حتكم خـطة العمل الـتاهل 
او ايـجــاد احلـلــول الـكـفــيـلــة بـالـقــضـاء عـلـى قـصـور بــعض خـطــوط الـلـعب او
ـكسـيك والتي تـنـشيـطهـا بـناءا عـلى واقع احلـال الذي بـرز في مـباراتـنا ضـد ا
جتـلى فـيـهـا الـقـصـور الـدفـاعي وســوء الـتـنـظـيم اضـافـة لـعبء لـذي عـانى مـنه
ـا عـزز من ارتكـاب اخـطاء نـسـوب الـليـاقـة البـدنـية  مـنتـخـبنـا جـراء افتـقـاره 

كسيك الهداف اخرى في حصيلته. اضافية عززت من تسجيل منتخب ا
نـتخب احلالي هـو التاريخ حـينمـا تطرق الخر ولالمانـة فان اقسى مـا واجهه ا
كسيك قل نحو  36عـاما وحينها نتخب في اطـار مونديال ا مواجـهة جمعت ا
ـنـتـخب وهـما ـنـتـخب العـراقي عـامـلـ اضـافيـ الى جـانب عـنـاصر ا واجه ا
اللـعب في ظروف مناخية رطبـة ومؤثرة اضافة للجمـهور العريض الذي اكتظت
به مـدرجـات مـلعب االزتـيك ومع ذلـك فقـد تـعـرض مـنتـخـبـنـا خلـسارة مـنـطـقـية
ـهمـة التي كـونت جـيل الكـرة الـذهبـية بـهـدف وحيـد بوجـود عـدد من االسمـاء ا
السـفـارة الـكـرة الـعـراقـيـة ولــذلك بـدت الـكـثـيـر من مــواقع الـتـواصل تـسـتـذكـر
باراة الـودية االخرى ا جرى في اجـواء ا ـباراة وتـقارنهـا  محـطات من تلك ا
ـظلم الذي دخـلته الـكرة العـراقية والـبحث عن مـعاجلات االخيـرة .يبقى لـنفق ا
ـنـتخب تـكفـل خروجه مـنـهـا مسـؤولـيـة اطراف عـديـدة من بـيـنهـا عـدم اعـتبـار ا
ستمـرة للمدربـ والتي عكست ذكور حـقال للتـجارب من جانب التـغييـرات ا ا
ا تخـبطا واضحا في االسالـيب والرؤ ى الكفيـلة بجانب كل مدرب كـما يتبقى 
لتـاثير االستعانـة بالالعب احملتـرف وتفضيلـهم على العبي الدوري احمللي
ـا مثـلت ركيزة نفق اخر اكـثر حـلكـة بسبب تـهمـيش للمـسابـقة الـتي لطا
ـنـتـخـب بـالـعـنـاصـر اخملـتـلـفــة الـتي اسـهـمت بـصـنع رئـيــسـيـة بـرفـد ا
ـثال ـضيـئة لـكرتـنا الـعراقـية حـيث شكـلت على سـبيل ا االجنازات ا
ـنتـخبـنا فـترة الـثـمانـينـات الـتي حتقق في خـضـمهـا التـاهل الـيتـيم 
للمـونديـال اشكـاليةكـبيـرة بالـنسبـة للـمدرب في تـفضـيل كفة العب
نـتخب مع ان هذه االشـكالـية جتددت في على اخـر في صفـوف ا
ــنـــتــخب بــســبـب نــدرة الالعــبــ راهن ا
ـن بـامـكـانــهم مال شـاغـر ـمـيـزين  ا
بـعض الـصــفـوف او حتـقـيـق نـسـبـة
سـتوى نـاسبـة للـظهـور  اجلـودة ا
مــقـبــول في ســيـاق خــطـوط الــلـعب

االخرى .
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نتخب الوطني يخرج بتعادل ثم امام تظيره االكوادوري في مباراة ودية œUFð‰∫ ا
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ـسـتـوى الـكـبـيـر لالعـبـات بـعـد ا
االنـــديــة بــكــرة الـــطــائــرة ضــمن
الدوري الـعراقي و دوري االقـليم
ــــركــــزي بــــكــــرة قــــام االحتـــــاد ا
الـطائـرة بأعـادة تـشكـيل منـتخب
الـعـراق للـسـيدات بـكـرة الطـائرة
بعد غياب ألكثر من 20 عاما .
وبدأ منتـخب سيدات العراق
ــعـــســكــره الــتـــدريــبي في
نــــادي اكــــاد عــــنـــكــــاوا في
محـافظـة اربيل اسـتعدادا
شاركته في بطولة غرب
اسيا التي ستنطلق في
اخلــــــامس عــــــشـــــر من
شــهـر تــشـرين الــثـاني
في العاصـمة االردنية
عــمـان ويـلــعب ضـمن
اجملــــمــــوعــــة االولى
الــــــــــــــتـي تــــــــــــــضـم
مـنتـخبـات فـلسـط
و لـــــــــــبـــــــــــنــــــــــان و

السعوديـة وسوريا . وقال طارق
ــنـتــخب نــاظم مــســاعــد مــدرب ا
الوطـني بكـرة الطائـرة للـسيدات
 اسـتــدعــاء خـمــسـة وعــشـرون
العـــبـــة من االنـــديـــة الـــعـــراقـــيــة
بأشـراف الكـادر الفني لـلمـنتخب
الختـيار اثنـا عشر مـنهن لتـمثيل
مـنــتـخب ســيـدات الــعـراق بــكـرة
الـــطـــائــرة و اخـــتـــيـــار أفــضل
الـالعـــــبـــــات الــــلـــــواتـي اثـــــبــــ
حـضــورهن في الـدوري الـعـراقي
هارة و دوري االقليم و تميزو با
ـتـنـاسـقـة و االعـمـار و االطـوال ا
الــصــغـيــرة لــلـمــشــاركــة في هـذا
عسكر التدريبي في قاعة نادي ا
اكـاد عـنـكاوا في مـحـافـظـة اربيل
ـركزي لكرة و بأشراف االحتاد ا
الـــطـــائــرة و نـــطـــالب الـــلـــجـــنــة
ـــبـــيــة و وزارة الـــشـــبــاب و االو
نـتخب في الريـاضـة بدعم هـذا ا
اول مـــشــــاركــــة له بــــعــــد اعـــادة
تــشــكــيــله بــعــد غــيــاب اكـثــر من
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ــنـــتــخب الـــوطــني من تـــمــكن ا
محو شيء من اثار مستواه من
حيث الـنتـيجـة وليس من االداء
ـكــســيك بـعــدمـا الــهـزيل امــام ا
جنح في اخلروج بتعادل بطعم
ـؤهلـ لكأس الفـوز امام احد ا
الـعــالم الـذي ســيـلــعب افــتـتـاح
مونـديـال قطـر في العـشرين من
الــشـهــر اجلـاري ويـلــعب ضـمن
اجملــمــوعــة الـــتي تــضم ايــضــا

منتخبا هولندا والسنغال.
ZzU²M « l  q UF² «

ودائـمـا مـا يـجــري في الـنـهـايـة
الــــــتــــــعــــــامـل مـع الــــــنــــــتــــــائج
وحـــدهــاوهـــنــا البــد مـن حتــيــة
لـــلــــمــــنـــتــــخب و جلـالل حـــسن
شــخــصــيــا بــتــصــديـه لــضــربـة
اجلـــــزاء فـي الـــــوقـت الـــــقــــــاتل
وقـبـلـهـا أبعـاد الـكـرات اخلـطرة
لـيـحافظ عـلى نـظـافة الـشـباك و
مـــا فــعـــله الـــوطــني شـيء مــهم
وهــــو الــــذي عـــلـق امـــالـه عـــلى
نـفـسه قـبـل ان يـسـعـد جـمـهوره
بـالـنـتيـجـة الـطـيـبـة الـتي دونت
ـنـتـخب الـذي تـمكن في سـجل ا
من إسـكات مـنتـقدي احتـاد كرة
الـــقــدم والـــتـــعــمـــد في اإلســاءة
لدرجال شخصيا في وضع غير
مــسـبــوق عــنـدمــا راح الــبـعض
يفتري عـبر وسائل االعالم على
الــــرجل واتـــــهــــامه بـــــانه جــــاء
ـشـروع لـهـدم الكـرة الـعـراقـية
الـــــــتـي اســـــــاســــــــا ومن 2007
ابتعدت عن احلضور اخلليجي
والــــعـــــربـي والـــــدولي قـــــبل ان
يتسلم درجال رئـاسة جمهورية
كـرة الــقـدم مع مـجــمـوعــةشـابـة
أغـلـبـها مـثـلت الـوطـني وعـملت
ضـمن االنـديةوغـيـرها والـتـطلع
إلصـالح االمــور ان مــا يــحــصل
مع درجـــال لالسـف شـــكل آخـــر
من أشـكـال الـتـشـهـيـر واالفـتراء
الـــغـــيـــر مـــســوغ وال مـــعـــنى له
عندمـا يكون بهذه الـقسوة على
درجــال الــوزيــر الــذي لم يــتــهم
بـــالــــفــــســـاد عــــلى األقـل وبـــقي
وخــرج عـلى حــاله لـكن الــقـصـد
ــصـادرة ســمـعـته واضح وذلك 

جمهـوره في ان يظهـر كما يجب
ـــــوسم عـــــلـى امل جتـــــاوز ا
احلــــــالي والــــــعــــــــــــودة
متاز قبل قعده في ا
ان يـــعــــكـــر اجـــواء
االنــصــار في ثـاني
اخــــــتــــــبــــــار لـه في
الـــــــــــــــــــــــكــــــــــــــاس
ــــــــــــــوســم مـــــــــــــا وا
وضـــــــــع جــمــهــوره
بـــحـــالــة مـن الــقـــلق
ومـــــــخاوف التعثر
في بــطــولــة الـدوري
وحتـقـيق حـلم الـعـودة

للممتاز.

جالل حسن

بالـلعب و نـحافظ عـلى مسـتوانا
و لـيــاقـتـنــا وان شـاءالـلـه نـحـقق
ــراكـز في بــطـولــة غـرب افـضل ا

اسيا .
dO³  ·dý

وتـضـيف زمــيـلـتـهــا سـوز بـهـيج
العـــبــة مــنــتــخـب الــعــراق بــكــرة
الــطـائــرة لـلــســيـدات هــذا شـرف
ـنتـخب الـوطني كـبيـر لي امـثل ا
بــكـرة الــطــائـرة لــلــسـيــدات وانـا
اصـغـر العـبـة عـمـري سـتـة عـشـر
عـامـا ولم يأتي هـذا االخـتـيار اال
بــعـد اجلــهـود الــتي بــذلـتــهـا من
خالل اقـــامــة الــدوري الـــنــســوي
بـكـرة الــــــطـائـرة وتـميـزي بـقوة
فـي الــــبــــطــــولـــــة و الــــتــــمــــارين
ــســتـــمــرة عـــلى طــول الـــســنــة ا
واتــمـنى الــدعم لـنــا من اجلـهـات
سـؤولـة حـتى نـحقق ـعـنـيـة وا ا
افــــضل الـــنــــتــــــــائج لــــرفع اسم
الــعــراق النــنــا لــديــنــا الــثــقـة ان

نحقق االكثر .
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االنــتــخـابــيــة جلـنــة مــكــونـة من
الــلـواء احلـــــــــــقــوقي الـدكـتـور
عــــــــلي عــــــــدنــــــــان يــــــــونــــــــس
رئــيــــــــــســاً والـــقــاضي صالح
مـــهـــدي عـــبـــد الـــله نـــائـــبـــــــــــاً

لـلـرئـــــــــيس وعـــــــــضـوية كل
من : الـــدكـــتـــور مـــــــؤيـــد عـــبــد
احلــــــــمــيــد وحــســ عـــــــــلي
هـــــــــادي ونــــــــــــزار مـــــحـــــسن

. حس

كازال حما سعيد عضو
االحتاد العراقي بكرة

الطائرة
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اقـامت نقابة الـفنان العـراقي اخلميس
ـاضي بـالتـعـاون مع بيت الـعـود امسـية ا
كـونسيـرت موسيقي لـلفنـان الشاب عازف
ـاجـد بـعـنـوان(حـلـم يـبدا) الـعـود رحـمن ا
بـرفقة عازف االيقاع مـحمد عمار والعازف
عـلى قـاعـة الـنـقـابـة في مـصـطــفى صـالح 
قدم االمـسيـة الفـنـان سامي نـسيم بـغـداد
قـائـال (حتـتـضن نـقـابـة الـفـنـانـ انـشـطـة
نـوعيـة لفـنانـ شبـاب واليـوم كونـسيرت
ـاجـد(حــلم يـبـدا)وانــا سـعـيـد ان رحــمن ا
اقـدمهـاليـوم . استـمعت له كـثيـرا هو احد
وهـــو من الـــعـــازفــ طـالب بــيـت الــعـــود
ـوهوبـ وانا اتفـائل به خيـرا).وشهدت ا
االمـسية تقـد مقطوعـات موسيقـية منها
ودارت وحــاســبــيــنك :اســمــر يـــســمــراني
وحكـاية ومن الـذاكرة لـنصـيـر شمـة االيـام
ومـاني صـحت يـومـة عـود لــسـامي نـسـيم
ـاجـد حـدثـنا احـو لـعـبـاس جمـيل.  وعن ا
مـديـر بـيت الـعـود الـفـنـان مـحـمـد الـعـطـار
واهـب الفريـدة في بيت اجـد من ا قـائال(ا
ـدرسة الـشريف محي الـعود وهـو امتداد 
وامـسيـة اليوم الـدين حيـدر ونصـير شـمة

5Ð qš«b « rþU

5*UŽ

wŠd  ÷dŽ 5Ð W d²A  ÃU²½≈ WOKLŽ

pM²ÝU  w  rKO  WŽUM Ë

WO ¹—Uð …—u  w  ¡UÐ n √

كـونسيرت موسيقي بـعنوان حلم يبدا هو
وهبـة والتي سـتصبح في انـطالق لهـذه ا
يـوم من االيـام اسم كـبيـر في عـالم الـعود)
واضــاف (هـو رافـقـنـا مـنـذ عـام 2013. في
دورة الـعـود التي اسـسـتهـا وهي مـشروع
احلـفـاظ عـلى الة الـعـود وهـو مازال مـعـنا
رافـقـنـا الى مـصـر واالن سـيـكـون تـخـرجه
قـريـبـا من بـيت الـعـود). واكـد الـعـطار (ان
ـوســيـقي ــوروث ا بــيت الــعـود يــهـتم بــا
ـه بصيغـة حديثة الـعراقي ومحـاولة تقد
وحلــمـايـة تــواكب االرتـقــاء بـفن اجلــمـال 
وبيت العود وحـفظ هذه االحلان واالنغام 
جتـربــة شـبـابـيـة فـنـيــة حـديـثـة وطـمـوحه
ـشاركـات الـعربـيـة لبـيت الـعود وحـول ا (
قـال(هـو الـتـواصل مع الـشـعـوب من خالل
ـوسيـقى وخـلق افكـار موسـيقـية جـديدة ا
تــــــــســــــــاعــــــــد عـــــــلـى الــــــــتــــــــواصـل مع
االخـــرين).وحتـــدث لـ (الـــزمــان) الـــفـــنــان
ــاجــد عن مــشــركـــاته الــعــربــيــة رحــمـن ا
قـائال(شـاركت في مـصـر مع الـفـنـانـة غادة
عــادل ومـدحت صــالح في بـرنــامج (تـعـال
اشـــرب شــاي) حـــيث قـــدمت الــعـــديــد من
ــوســيــقــيــة وشــاركت عــلى ــعــزوفــات ا ا

błU*« sLŠd  wIOÝu   d ½u  ÆÆ√b³¹ rKŠ
UO ∫ لقطات من مسرحية كاستنك وامسية حلم يبدأ UF

Í“u  5 Š ≠ ‰u³MDÝ«

في قـاعة كـبـرى من متـحف أنـطالـيا الـذي يضم
من الــتــراث الــرومــاني وبــقــيــة احلــضــارات مــا
يـــتـــجــاوز مـــتـــحف رومـــا أقــام كـــاظم الـــداخل
" ريـشته تـصورت مـعـرضه األربعـ "ب عـا
ـوت مسـتـوحيـاً ما ـاطاً من احلـياة مـا بـعد ا أ
ن تــوفــوا ثم شــهـــد به قــرابــة  500 شــخـص 
عادوا للحياة ,اجمعوا على أنهم قد انتقلوا إلى
عـالم فـيه شـخـوص مضـيـئـة لـكـنهـا غـيـر مـحددة
عالم أقـرب ما يكون لثام ضوئي يغطي بعضاً ا
مـن وجــوهـــهـم. هـــذه الــشـــهـــادات أقـــتـــربت من
قــنــاعــات تــراكــمــات فـي وجــدانه عــمــا يــؤول له
ـوت مـقتـنعـاً أن الـطاقـة الروح اإلنـسان بـعد ا
لن تبقى حتت التراب بل تنتقل إلى عالم آخر.

ــؤسـسه يـوم  1968 -5- 22 من ا
الـعـامـة للـصـحافـة. الـصـورة تضم
زمـالء اصـبــحــوا اعالمـا رحـم الـله
من تــــوفى مــــنـــهـم وامـــد بــــعـــمـــر
االحـيـاء. تـضم الـصـورة الـواقـفـ
مـن الـيـمـ فــاضل الـعـزاوي وزيـد
الـــفـالحي وبـــســـام فـــرج وصـــادق
الــصــائغ وحــســ مــردان وزهــيـر
احــمـد الـقـيــسي ويـوسف الـصـائغ
وضــيـاء حــسن وجـاسم الــزبـيـدي.
اما اجلالسون فهم من اليم ثامر
الفالحي وامـال الزهاوي وابـتسام
عـــبـــد الـــله وسالم خـــيـــاط وعـــبــد

اجلبار الشطب ( رئيس حترير). 
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هــــــــــــذه صــــــــــــورة
تــاريـــخــيـــة رائــعــة
للـسنـة االولى جمللة
الف بـــاء 1968. في
تــلك االيــام كــنت في
وكــــــالــــــة االنــــــبــــــاء
الـــــعــــراقــــيــــة (واع)
وكــــنـت عــــلى اطالع
على تاسيس اجمللة
الـــتي صــدر الــعــدد
االول منها في عهد
الـــــرئـــــيس عـــــبــــد
الــــرحــــمن عــــارف

ـجاورة فكرة لـها كلها الـعراقي مع فكرة 
وقـالـبـها اخلـاص وهي فـكـرة الفـيـلم الذي
ــة ولـــذلك قـــد جنــحـــنــا حتـــدث عن جـــر
بـتـمريـر تلك الـفكـرتـ اخملتـلفـت  بـشكل
مـتوازي بـأدوات وتقنـيات مـشتركـة ماب
ـسرحي).وعن صـنـاعة الـفـيـلم والعـرض ا
ي عـلي الــعـرض حتــدث الـنــاقـد واالكــاد
حــمـدان قـائـال(اعـتـمــد اخملـرج عـلى بــنـيـة
دائــريـــة لــلــعــرض وهي داللــة يــحــاول ان
يــشـيــرفـيــهـا  الى عــدم اجلـدوى من خالل
اسـتـنسـاخ التـجـربة واعـادتهـا بـخيـباتـها
مـــشــيــرا (فــضـال عن ايــجــاد وفـــشــلــهــا) 
ــثــلــون ويــتــبــادلـون وصف(كــاســتــنك) 
ــــــــنـــــــــاصب االدوار. مـن خـالل تــــــــولـي ا
ـــشــاريـع واعــادة انـــتــاجـــهــا واتـــهــام وا
االخـرين بالـفشل مـن خالل القـيام بـعمـلية
ـة قـتل وفي الـنـهـايـة الـكل مـسؤول وجـر
ـــة)واضـــاف(اســـتـــخــدم عـن هـــذه اجلـــر
اخملـرج الكـاميرا والـشاشة وكـانه يريد ان
يـبني لـنا عـملـية (كاسـتنك) امـام الكـاميرا
ـشـهد من خالل مـن خالل اعادة تـصـوير ا
الـبداية ثم الـعودة اليـها وهو الـدليل على
بــنـيـة دائــيـريــة مـغـلــقـة غـيــر مـنــتـجـة مع

مـسرح ساقية الصاوي مع اوركسترا بيت
الـعـود بـقـيـادة الـفـنـان اسالم طـه والـفـنان

احمد شمة).
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الى ذلـك وبـالـتـعـاون بـ نـقـابـة الـفـنـانـ
ـسرح  الـعـراقـي و دائـرة الـسـينـمـا وا
فـي الــثــالث والــرابع مـن تــشــرين الــثــاني
اجلـــاري عـــلى مـــســـرح الـــرشـــيـــد عــرض
مـسـرحـيـة(كـاسـتـنك)تـالـيف واخـراج بديع
ـــــســـــرحـــــيــــة نـــــادر الـــــذي حتـــــدث عن ا
قـائال(كـاسـتنك انـطـلقـت من انتـظـار طويل
ـنــطـلق ــسـتــمـر هــذا ا وغــيـاب  اخملــرج ا
الـرئــيـسي  الـذي اخـذنـا الى فـضـاءات من
ـمكن صناعتهـا بداخل تلك الفكرة والتي ا
تـتحدث عن كاسـتنك لفيـلم مع  ولسبب
عـمــلـيــة انـتـاج مــجـهــول يـتــأخـر اخملــرج 
مــشـتـركــة بـ عــرض مـسـرحي وصــنـاعـة
فــيــلـم قــصــيــر من خالل عــرض مــســرحي
ومــشـــتــركــات مــابــ الـــعــرض والــفــكــرة
ـعى الــرئـيــســيـة وهي اجــراء كـاســتــنك 
االخــتـــبــار من قــدرات ومن تــصــورات قــد
سـرحية وتـقد رسائل ضـمنية حـدثت با
اجــتـمـاعــيـة لـهــا اثـره الـواضح بــالـشـارع

اســـتـــمــــراريـــة اال جـــدوى وهي جـــزء من
تقنيات مسرح العبث واالمعقول).

ــديــر عـام دائــرة الــســيــنــمـا وفي كــلــمــة 
ــســرح احـــمــد حــسن مــوسى قــال(هي وا
وتمثل مـنطلق للتـعاون مع نقابة الـفنان
نــقــطــة االنــفــتــاح لــدائــرتـنــاعــلى جــمــيع
ـؤسسـات الفنـية والتـربوية وتـوفير كل ا
احــتــيـاجــاتــهم من اجل اجنــاح الــعـرض
تـمنـياتـنا لـفريق الـعمل ان يـقدمـوا عرضا
يــلــيق بــجــمــهــورنــا الــعـراقـي وســيـبــقى
مـنـهاجـنـا قـائمـا السـتقـبـال ودعم اي عمل
فـني).وقـال  نـقـيب الـفنـانـ جـبـار جودي
في كـلـمـة له (عـمل شـبـابي اخـر حتـتـضنه
ــانــا مــنـا نــقــابــتــنــا وتــقــدم له الــدعـم ا
ـسـيـرة بـالــتـواصل والـعـطـاء اال مـحـدود 
ــســرح وبــالــتــعــاون مع دائــرتــنــا  االم ا
سـرح وانـنا نـؤمن ان الـعمل الـسـينـمـا وا
الـنقـابي هو واجهـة وضاءة لـدعم االعمال

الفنية وفي مختلف التخصصات).
حـسـ الــعـرض من تـمــثـيل حـسـن هـادي
طـه احلر سـيف حـبـيب احـمـد سـعـد عـلي
تاليف واخراج سـينوغـرافيا بـشار عصـام

بديع نادر.
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صريّة شيرين عبد الوهاب خبر أعلنت الـنجمة ا
زواجـهـا مجـدداً من الفـنان حـسام حـبيب وذلك
مباشـرةً على الهواء ضمن برنامج "احلكاية" مع
شيئة ربّ صـري عمرو أديب قائلة( االعالمي ا
ّ كــتب كــتــابي عــلى حــســام حــبـيب ـ  الــعــا
اذ بــهـذه الــعـبــارة فـجّــرت عـبـد مـبــارح بـالــلـيل)
الوهـاب اخلبر الّذي صـدم اجلمهـور العربي في
ـاضيـة.وأضـافت شـيريـن قائـلـةً (انا الـساعـات ا
بعـتذر حلسـام حبيب عن كالم صـدر مني ضدّه
في يـومِ من االيـام... احنـا كـان مـعـمولـنـا حـاجة
واحلمد لـله ربنا فكهالـنا) باإلشارة منها الى أن

سبب خالفهما هو السحر والشعوذة.
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ـكتـبـة القـانـونيـة في بـغداد القـاضي الـعراقي صـدر له عن ا
وشركـة الـعـاتك في بـيروت كـتـاب (احـكام الـطالق والـتـفريق

في الشريعة االسالمية والقانون).
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الـتـشـكـيــلـيـة الـعـراقـيـة تـشـارك في
مــعــرض ألــوان عــراقــيــة مــخــتــارة
جملـموعـة من الفـنـان الـتشـكـيلـي
الـعـراقـي الـذي افـتـتح الـسبت في
كالـيري جودار بـالعاصـمة االردنية

عمان.
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عضو مجلس نقابة احملام العراقي تلقى تعازي االوساط
سـائلـ الله الـقديـر أن ينزل القـانونـية لـوفاة والـدته اجلمـعة

على روحها الرحمة و الرضوان.
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ــوسـيــقى ــوســيــقي كــرمــته جــمـعــيــة أصــدقــاء ا الــبــاحث ا
بـالـســويـداء خـالل حـفل اقــيم عـلـى مـســرح قـصــر الـثــقـافـة
ـبذولـة في إحـياء وتـطـوير احلـركة ـدينـة تـقديـراً جلهـوده ا بـا

الفنية والثقافية على مستوى احملافظة.
 w¦¹b(« nÝu¹ ÊU Š«

مـقـدم الـبـرامج في قـناة الـرافـدين الـفـضـائـيـة نـعـته االوساط
وت اخلـميس سـائلـ الله تـعالى الصـحفـية بـعـد ان غيـبه ا

أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.
.d  —UŁ¬

طالبة الـدراسات العليا الـعراقية ناقـشت في قسم الصحافة
ـــاجـــســــتـــيـــر كـــلـــيــــة االعالم جـــامــــعـــة بــــغـــداد رســـالــــة ا
ـواجهة وسـومة(اسالـيب الدعـاية الفـلسـطينـية االلـكترونـية  ا
ـوقعي شـبكـة فلـسطـ االخبـارية اسرائـيل دراسة حتـليـليـة 

وصحيفة دنيا الوطن).
”UÐb « q √

مـثلـة االردنـية اعـلن منـظـمو مـهرجـان شـرم الشـيخ الدولي ا
ـهــا بـ(درع الـفــنـانـة ـصــر عن تـكــر لــلـمــسـرح الـشــبـابـي 
ـسرحيـة الثرية سيـرتها الـفنية وا سـميحة أيـوب التقـديري) 
ـمـيزة  وذلك فـي حفل افـتـتاحه في  25 تـشرين بـاألعـمال ا

الثاني احلالي.

Õ«d'« ¡UHý

اخملـرجـة االردنــيـة عـرضت مــسـرحـيــتـهـا الـطــوافـة االربـعـاء
ــسـرحي بـدورته ــاضي ضـمن عــروض مـهـرجـان األردن ا ا
ـلــيـفي وبـطــولـة جنم الــدين الـزاهـرة 29  عن نص لـرشــا ا

أحمد اسماعيل.

WOKJ « VB½ ÊuK¼R¹ qÐUÐ ÊuM  W³KÞ
عـميـد الـكلـيـة لـلشـؤون االداريـة رعد
مـــطــر الـــطــائي الـــذي بــ (ان هــذه
الــنـــصب والـــتـــمــاثـــيل تـــعـــاني من
الــتـــقــادم وتـــغــيـــر االلــوان بـــســبب
الشـمس والـعوامـل اجلويـة  االخرى
ــــا اوجـــد حـــاجــــة الطالق هـــكـــذا

 ÍËUMF « rOKÝ ≠ qÐUÐ

شـرع طـلـبـة كـلـيـة الـفـنـون اجلـمـيـلـة
ـسـائـية بـجـامـعـة بـابل - الـدراسـة ا
شـروع تـاهيل الـنـصب والتـمـاثيل
التي تـزين سـاحات وحـدائق الـكلـية
وبـاشـراف مـبــاشـر من قـبل  مـعـاون

مـشروع  حـيث تـطـوع ثلـة طـيـبة من
الـفـنـانـ الـطـلـبـة من قـسم الـتـربـيـة
ـســائـيــة العـادة الــفـنــيــة الـدراســة ا
تـاهــيل وطالء هـذه االعـمــال الـفـنـيـة
الظـــهـــارهـــا بـــصــورة الئـــقه وجـــعل
الـــكـــلـــيـــة اكـــثـــر جـــمـــاالَ وبـــهــاءاَ).

ÊU e « ≠  ËdOÐ

في الــيـــوم اخلــمــســـ عــلى طـــرحــهــا
تــواصل أغـــنــيــة "بـــاألحالم" لــلـــمــطــرب
ناصـيف زيتون حتقيق األرقام القياسية
حـاصــدة بـذلك جنـاحـاً مـنــقـطع الـنـظـيـر
عـلى امتداد الـعالم الـعربي.األغنـية التي
كـتـب كـلــمــاتــهــا وحلـنــهــا نــبــيل خـوري
ووزعــهـا ســلـيــمــان دمـيــان وبـعــد مـرور
خــمـسـ يــومـاً عـلـى طـرحـهــا حـافـظت
ـرتـبـة األولى عـبـر حـتى الـسـاعـة عـلى ا
تـــطـــبـــيق "انـــغـــامي" كـــأفـــضل أغـــنـــيــة
لبـنانيـة.أما السـبب في هذا النـجاح فهو
ـميـز لـزيتـون وإحسـاسه الـعالي األداء ا
ـة الــذي أضـفى أجــواءً رومـانــسـيــة حـا
ثابة أفضل أغنية على األغـنية جعلتها 
رومــــانـــــســــيــــة فـي حــــفـالت الــــزفــــاف
ـقـابل يــواصل زيـتـون واخلـطـوبــة.في ا
نـشـاطه الــفـني عـلى نــطـاق واسع حـيث
سـيتوجّه إلحياء حفالت جديدة في كندا
ــــتـــــحــــدة األمــــيـــــركــــيــــة والـــــواليــــات ا
ه ضمن فـعاليات وفـنزويال.كما  تـكر
مـهـرجان "ضـيـافـة" الذي أقـيم في دبي.
نــاصــيف الـذي قــدم اجلــائـزة إلى بــلـده
سـورية أعـرب عن سـعـادته بـتـمـثيل كل
شــاب لــديه حــلم ويــســعى إلــيه وأشـار
إلى حبه الكبير للبنان الذي قال عنه بلد

اإلنطالقة.

ÊU e « ≠ wÐœ

دخـــــــلـت روايـــــــة (فـــــــوق جـــــــســـــــر
اجلمـهورية) لـلكاتـبة الـعراقيـة شهد
الـــراوي مــضــمـــار الــتــنـــافس عــلى
جـائـزة الـشـيخ زايـد لـلـكـتاب ضـمن
 954مــــؤلـــــفــــاً. وقــــالت الــــراوي في
تغريـدة على (تويـتر): "نهـار األخبار
اجلميـلة ودون موعـد مسبق تـلقيت
خـــبــر وصـــول روايـــة (فــوق جـــســر
اجلـمـهـورية) الـى القـائـمـة الـطـويـلة
جلـائـزة الـشــيخ زايـد لـلـروايـة ومن

ب  954  مــؤلــفــا شــاركــوا في فــئــة
الـكتـاب الـشـبـاب دون سن األربـع

تـرشـحت الــروايـة لـتـبـدأ مـسـيـرتـهـا
نــحــو اجلــائـزة".وأضــافت الــكــاتــبـة
"جنـاح الـكـتــاب يـعـني جنـاح الـقـراء
الــــذين يــــؤمـــــنــــون به وبـــــإخالصه
ــشـروعـه اإلبـداعي فــعــنـدمــا أكـون
العراقـية الوحيـدة في القائـمة فهذا
يـعنـي حضـوركم جـمـيـعـا معي وأن
(فوق جسر اجلمهورية) هي روايتنا

كلنا".

wL d « q K ² «

أوجـد معـاني ومـرادفات
الكـلمات أفـقيا وعـموديا
حـــــسب الـــــتـــــســــلـــــسل

الرقمي:
ة لكة عربية قد  -1 

 2- طائر مائي 
 3- ابو البشر 

 4- الم 
 5- مخ 

 6- حظ 
 7- اقترب 
 8- تعليق

ُـعـد ـشـروعـات ا جتـمـع شـجـاعـتك من أجل حتـقـيق ا
لها منذ مدة.

qL(«

رقم  حتـافظ عـلى صـحـتك بـاتـبـاع نـظـام لـيـاقـة بـدنيـة
احلظ 9. 

Ê«eO*«

دافع عن أفــكــارك وخــطـطك بــالــتـأكــيــد الـذاتـي حـتى
 . تشكك تتغلب على ا

—u¦ «

انت ال تهتم باإلجهاد الذي يعاني منه عقلك يجب أن
تبحث عن االسترخاء.

»dIF «

ســوف يـتــجــاوب من حـولـك بـإيــجــابـيــة مع حــمـاسك
وسوف يحاولون تشجيعك أكثر. 

¡«“u'«

 قم بـالـتـسـجيـل في بـعض األنشـطـة الـتـرفـيـهـيـة التي
ستكون غذاء لعقلك.

”uI «

كـنت تــشـعــر إلى حــد مـا بــعـدم الــتـقــديـر في الــعـمل
سيختفى هذا اليوم.

ÊUÞd «

أدخل التـغـيـير فـي روتيـنك الـيـومي قد يـجـذبك نـظام
اللياقة البدنية.

Íb'«

قـد حتــصل عـلى فــرصـة عــمل رائـعــة بـراتب مــرتـفع
وامتيازات أكثر.

bÝô«

 تــقـوم بـعـمـل جـيـد ودقـيق هــذا سـوف يـلــفت انـتـبـاه
رؤسائك .

u b «

فـكـر في االهـتـمـام بصـحـة عـقـلك جـنـبًا إلى جـنب مع
جسمك.

¡«—cF «

جتـنب النـقاش في الـعمل ريـثـما تـتمـكن من استـعادة
توازنك النفسي .

 u(«
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{ اسـطنـبول  –وطاالت - كـشـفت وسائل اعالم تـركـية بـأن الـنجم الـتـركي الـشهـير
أونور تونـا سيـتوّجه الى فـلسطـ نهـاية الشـهر احلـالي وذلك بحسب مـصادر قـريبة
شـاركـة في فيـلم سـينـمائي.وتـعـتبـر هذه الـزيـارة االولى للـنجم من الـنـجم من أجل ا
التـركي الشهير "اونور تونا" الى فلـسط حيث سيتواجد هناك خالل  21من الشهر
احلـالي حتـديـداً ويعـود الـسـبب لـذلك هـو تصـويـر فـيـلم جـديد. وتـعـرّض أونـور تـونا
ثل حيث حقق جناحات النتـقادات عديدة مؤخرا وذلك بـعد أن فاز بجائزة أفـضل 
ـعجزة".واعـتبر الـعديد من اجلـمهور بأن عديدة وكـان من أبرزها مـسلسل "الـطبيب ا
هناك الـكثيـر من النجـوم يستـحقّون الـلقب أكثـر منه وكان مـنهم النجـم التركي "كرم
ــا أشـاروا الى أن هـنـاك احـتــمـالـيـة شـرائه " والـنــجم "بـوراك أوزجـفـيت"  بـورسـ

وقع البوابة. للجائزة وفقا 

b¹b'« tLKO  —ÒuB¹ U½uð —u½Ë√
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مثلة االمريكية سيينا ميلر الى معجبيها ما { لوس اجنلوس  –وكاالت - كشفت ا
حتمله معها في حقيبة يدها من عالمة(جوسي)التي حتملها على اساس يومي.وفي
مثلة من حقيبتها علبت من حبوب النعناع التي مقابلة مع (برتش فوغ)اخرجت ا
تساعدها على عدم التدخ كذلك كشفت ميلر انها حتمل في حقيبتها نظارات

سرح في منتصف عرض اشترتها الخفاء بقعة سوداء تسبب بها وقوعها عن خشبة ا
مثلة من حقيبة يدها علبة من العناية مسرحية (كابرية في نيو يورك).كذلك اخرجت ا

بالبشرة غير موسومة لتكشف انها تغوص في صناعة العناية بالبشرة.

U  sŽ nAJð dKO
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ـمـثـلـة مـارال مـابـلـز "إنه والـدتـهـا ا
حـفل زفـاف لـبـنـاني أمـريـكي لـذلك
كـنا سـعداء للـغايـة ألن إيلي صعب
يـخلق الـسحر". كـذلك ارتدت مـابلز
ـــصــمم فـــســتـــانــاً من تـــصــمـــيم ا
ي إيلي صـعب وفقا الـلبـناني العـا
ـوقع الـفن. وبـدت العـروس رائـعة
اجلـمــال بـفـسـتـانـهـا كـمـا اخـتـارت
فـسـتـانـاً ثـانـيـاً من تـصـميـم صعب

للسهرة وكان اكثر بساطة.
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أعشق الـغيث وعبق قطراته انه بركات السماء لتسقي االرض ومن
وتـكـشف عـوراتـنــا في تـخـلف خـدمـات تـصـريف عـلـيـهـا
وبـؤس من سقفه من اجليـنكو وعماد يـاه وتخزينه ا
ـســتـور وفـسـاد بـيـته الـصــفـيح الـغــيث كـاشف ا
رحـمـة الـسـماء ـسـؤول بال حتـقـيـقات ومـحـاكم ا

تشمل خلق الله تعالى بال حساب وتفرقة.

 …ešË

الـدول دورات متـتالـيـة ومتـشابـهة فـي تطـورها تـرتفـع عظـمتـها إلى
األعـلى وتـنـحدر إلى األسـفل; عـصـر مـظلـم يتـبـعه عـصـر ذهبي ثم
عودة للبداية. هي كأدوار الليل والنهار والفصول األربعة. ما تلبث
أن تـتـوهج لـزمن مـعـ وتـنـطــفئ في زمن آخـر. تـبـدأ صـغـيـرة ثم
تكبر وتشبّ ثم تأخذ في الهرم ثم السقوط واالنحالل والكسوف.
هكذا فـلسف األقدمون تطور تاريخ الدول فهـناك حلقات متشابهة
ـومـة دائـريـة يـخـضع لـهـا الـبـشـر والـدول تـســيـر في صـيـرورة ود
واحلضارات. فـكان ابن خلـدون وتوينـبي وفيكـو وشبيـنغلـر وباريتو
وغيـرهم قد جعلوا من الـتاريخ يسير بشـكل دائري أو شبيه بدورة
احلـيـاة بــأفـكـار مـخــتـلـفــة تـتـطـابـق مع عـصـرهم وجتــاربـهم. الـكل

معجبون بدوران القمر وهالله وبدره وخسوفه     
األدبـاء انـتـقـلت لـهم عـدوى دائـرة الـوجـود الـدائـري والـفنـاء حـيث
أثـار شـكـل الـقـمـر الـدائـري خـيـالـهم فـي وقت الـظـلـمـة فـكـانت لـهم
إبــداعــاتـهـم ضـمن رؤيــة الــفالسـفــة. فــقـرأنــا أدب "نــهـايــة الــعـالم"
ـرعبـة; روايـات تـكـتب عن حـضارات بـأشـكالـه اخملتـلـفـة وصـوره ا
تنـهار ثم تـتراكم بـبطء مرة أخـرى ولتـنهـار مرة أخرى وهـلّم جرّا.
ــاضي وانــهــيــاراته ثم يــكــتــشــفــون انـه كــان وقــتـاً يــكــتــبــون عن ا
ـاضي لـتدمـيـر دولته لـلمـسـتـقبل. يـصـورّون لـنا بالدة احلـاكم في ا
بـأمــراض داء الـعـظــمـة ويـتــنـبــؤون في نـهــايـة احلـاضــر بـاحلـروب

دمرة.  النووية ا
قامت إمبـراطوريات كبيرة على مبدأ قانون احلركة والتعاقب لكنها
لـزمن مـحدد افل حـضـورهـا مفـسـحة اجملـال لـبـروز إمبـراطـوريات
جـديدة في دورات تـاريخـيـة متـعاقـبة. والـتاريـخ يخـبرنـا بأن مـعظم
هـذه اإلمبـراطـوريات سـادها مـنـطق النـرجـسيـة والعـظـمة في أثـبات
. و" لـو وجـودهــا ونـظـرتـهـا الـسـرمـديـة الـتي جتـعل وجـودهـا أبـديـاً

دامت لغيرك ما وصلت اليك" .
ـصـيـر الـذي سـتـواجه الدول صرنـا الـيـوم نـتـحـدث عن "الـتـنبـؤ" بـا
الـكبـرى وحتـديد مـن منـهـا هو الـصـاعـد مسـتـقبـالً ومنـهـا من هو
الذي سـيـتـراجع. بـعـد أن شـهـدنـا نـهايـة الـنـازيـة وانـهـيـار االحتاد
الـســوفـيــتي والـتــلـكـؤ الــيـابــاني ثم الـتــشـقق فـي جـدران االحتـاد
ـعـنـى احلـديث عن الـهـيـمـنـة الــغـربـيـة وتـشـكـيل الـنـظـام األوربي. 

الدولي اجلديد.    
ـنــظـومـة هـنــاك اضـطــراب دولي مـتــعـدد الــوجـوه; اضــطـراب فـي ا
الــدولــيــة اضــطــراب اقــتـــصــادي وجــيــوســيــاسـي وتــكــنــولــوجي
ـقـراطي. وانقالب كـلي في الـنـظام الـدولي وتـوتر ومـعـلومـاتي ود
دولي مـلـغـوم بـالـنـزاعـات واألزمـات وحـروب خـطـيـرة تـهـدد الـعـالم
بـالــصـواريخ الــنـوويـة كــمـا في احلــرب الـروسـيــة األوكـرانــيـة الـتي
أنعشت الـعودة إلى السؤال الكبير: هل تنتـهي الهيمنة الغربية على
تـحدة األمـريـكيـة لـها قـابلـيـة إعادة تـرتيب الـعالم? أم أن الـواليـات ا

أوضاعها واخلروج منتصرة من أزماتها الداخلية واخلارجية?  
للتذكـير فقط فقد كانـت الهيمنة الـغربية واضحة وفـاعلة منذ القرن
دة 300عام; قـيادة فرنـسا لـعصـر التـنويـر والثـقافة الـثامن عـشر 
وبـريــطـانــيـا لــقـيــادة الـثــورة الـصــنـاعــيـة وأمــريـكــا لـقــيـادة الــقـوة
الـــتــكـــنــولـــوجــيـــة واحلــروب. وهـــذا اإلرث الــثـــقــافـي والــصـــنــاعي

حو من خارطة العالم بسنوات.  كن أن  والتكنولوجي ال 
ال شك أن هذه الهـيمنـة بدأت تضـعف بسبب األخـطاء الكـبيرة التي
ـتحـدة األمـريكـية في اقـترفـتـها الـدول الغـربـية وبـالـذات الواليـات ا
ـرض نـرجـسيـة الـتـفـوق وعنـجـهـية التـعـامل مع األزمـات الـدولـية 

نتصر وبعقلية األمس االستعماري.  احملارب ا
لــقــد تــبــدلت الــدنـيــا واألحــوال صــرنــا نــتــحــدث عن دول نــاشــئـة
وصـاعـدة مثل الـهنـد والـص وروسـيا والـبرازيـل استـلمت قـاطرة
ي لتشكل هـذه الدول األربعة  %15من اقـتصادات االقتـصاد العـا
الـدول الـست الكـبـار. نـتحـدث عن روسـيـا جـديدة تـتـطـلع إلى عودة
الـروح لـالحتـاد الـســوفـيـتي الــسـابق. نـتــحـدث عن قــوة االقـتـصـاد
لتقـوية الدولة وليس عن قـوة السالح التدميـري الذي يفني اجلميع

من على الكرة األرضية.   
نــعم أخـطـأ قـادة أمــريـكـا في الـســنـوات األخـيـرة فـي الـتـعـامل مع
ـتـكــبـر الـذي ال يـرى إال ــريض ا ـغـرور ا األزمــات الـدولـيــة بـروح ا
نـفـسه وال يـقـبل الـنـقـاش وال الـراي والـنـظـر لـلدول مـن بـرج عال;
تـرامب وجــنـون داء الـعـظـمــة كـلـنـتـون وحـقــده عـلى الـصـ بـوش
الية ريضة باألحقاد خاصة حرب العراق أزمة أوباما ا وحروبه ا
ية وسياسة التسيير الكمي وسياسة بايدن في تأز األزمات العا
. باخملـتصـر أنتـهى اإللـهام الـسيـاسي في عقل مـع روسيـا والصـ

القادة األمريكان!
ــاط جـديـدة ـقــابل يـسـتــمـر قــادة الـدول الـصــاعـدة بـابــتـكـار أ بـا
لـلقـيادة ورؤيـة سيـاسـية جـديدة لـلعـالم وخيـال خصب في حتـقيق
الـتنـميـة وفلـسفـة فـاعلـة إلدارة السـياسـة واحليـاة. وبخط مـتوازي
يَنـشط إدراكـهم بـأهـميـة تـرسـيخ " الثـقـافـة الوطـنـيـة " لتـقـويـة الوالء
الـوطني ومحو “الثقـافة الغربية" التـي غرستها الهيـمنة الغربية في

اضي.  ا
انـتشلت الص  700ملـيون شـخص من براثن الـفقر بـينـما غرقت
شـعوب الـدول الغـربيـة بأزمـات اقـتصـادية واجـتمـاعيـة حيث يـعمل
ـعـدل غـير سـاواة في الـدخل  اقـتـصـاد السـوق عـلى زيـادة عـدم ا
مسـبـوق وتـضـعف الـطبـقـة الـوسـطى اقـتـصاديـاً وسـيـاسـيـا ويقل
دورها في احلـياة. هنـاك شعـور ثابت لـهذه الشـعوب بـأن مصـيرها
ـسـتـقـبل وأمل يـضـعف من لم يــعـد بـأيـديـهـا; قـلق يـتـصـاعـد مـن ا

النظام السياسي. 
لـذلك ثــار الــبـريــطــاني عــلى نـظــامه بــدعــوته لـلــخــروج من االحتـاد
األوربي من أجل إعــادة حــيـاتـه من جــديـد بــعــد أن جــعل االحتـاد
ة. وتمـرد األمريكي حـياتـهم أسوأ بنـمطيـته وتبـعيته وتـقالـيده القـد
عـلـى نـظـامه بـفـوضى الـشـارع واالنــقـسـامـات الـسـيـاسـيـة احلـادة.
ـاني قـلـقاً مـن نقـص الغـاز وكـابـوس الـتـضـخم ودوامة وعـاش األ
األسـعـار وتـبـاطء الـتـعـافي في ســوق الـعـمل. فـالـكل "يـركب قـطـار
يـســيـر بــسـرعـة جــنـونــيـة مـن دون سـائق" حــسب تـعــبـيــر الـروائي

الفرنسي إميل زوال   
عــاد الــعــالم يـــســأل مــرة أخــرى بــعــد صـــدمــة احلــرب الــروســيــة

تحدة: وماذا بعد?  األوكرانية والتبعية األوربية للواليات ا
هنـاك فجوة واضحة ب احلضارة األمريكية واحلضارة األوروبية.
تـحدة وأوروبـا متـحالـفتـان بشدة إال على الـرغم من أن الواليـات ا
أن خالفاتـهم كانت مـوجودة دائمًـا. ولكن مـشكلـة أوربا اجلـوهرية;
ا يـجـعلـها هـو وجـود النـاتو وعـدم وجـود جيش أوربـي مسـتـقل. 
مـنقـوصـة االسـتقالل وحتـت سيـطـرة األوامـر السـيـاسـية لـلـواليات
ــلـيـان: ــتـحــدة. وقـد قـالــهـا الــرئـيس الــفـرنـسـي مـاكـرون بــالـفم ا ا
تـحـدة حـلـيف وحـلـيف طـويل األمـد لـنـا لكـنه فـي نفس الـواليـات ا
الوقت حلـيف يقوم باختطافنـا لفترة طويلة. وباحلـسابات السياسية
ـتحـدة بـحـاجـة إلى مـواجـهـة مع روسـيا البـسـيـطـة فـأن الـواليـات ا
وأوربا ولـكن ليس من مصلـحة أوربا حرب روسـيا وإخراجها من
دى مـثلـما هو اوربـا ألنه سيـكون خـطأ اسـتراتيـجيـا كبـيرا بـعيـد ا
خـطـأ قاتل فـي اجليـوسـيـاسـية. ومـثل هـذا الـسـلـوك من شـانه خلق
أزمات اقتـصادية قاتلة ألوربا وتثوير ألزماتها ومشكالتها وتفتيت

لقوتها الداخلية واخلارجية. 
أوربا حتتـاج إلى شجاعة سياسية وخيال سياسي جديد وسيادة
ـال والعـمـلة من في الـدفـاع واالقتـصـاد والتـكـنولـوجـيا واحلـدود وا

شلول بالتبعية العمياء .  اجل حتديث نظامها السياسي ا
ـنطق الهيمنة; العـالم كله يحتاج إلى "توان القوى" و" من اآلخر و
األمن اجلـمــاعي " ألن تـاريخ الــزمـان يــعـلـمــنـا درسـاً
كـنـها أن بـلـيغـاً وهـو انه ال تـوجـد إمبـراطـوريـة 
حتــكم الـعــالم إلـى األبـد. وال قــوة عــظــمى تـدوم
لألبـد. كل اإلمـبـراطـوريـات تـسـقط فـي الـنـهـاية.

والتاريخ معلم كبير.  

شـــــبــــكــــة االعـالم الــــعـــــراقي عالء
احلـــــطـــــاب فـي كـــــلـــــمـــــة له خالل
االحـتـفـالـية ( تـيـمـنـاً بـاسم اخملرج
الـعـراقي الـراحل فـيـصل الـيـاسري
نـتـشـرف اليـوم جـمـيـعاً بـاالحـتـفاء
بــنــخـبــة كــبـيــرة من الــصـحــفــيـ
والـرواد الـذين أفـنـوا أعـمـارهم في
خـــدمـــة الـــصـــحـــافـــة والـــثـــقـــافــة
واألدب".واشـــــــــــار الـى ان" هــــــــــذا
االحـتفاء اليوم إيذانا ببدء انطالق
أعـمـال الـزمالء في مـؤسـسـة خطى
لـــرعــايــة رواد الـــصــحـــافــة والــفن
واالدب وهـــو بــاكـــورة أعــمـــالــهــا
الـتـطـوعـيـة إذ اتـفق مـجـمـوعة من
الــصـحـفــيـ والـفــنـانـ الــشـبـاب
لـالنـطالق بــعـمـل مـيــداني مـتــعـدد
اجلـوانب في سـبـيل الـوصول الى
هــدف واحــد وهــو خـدمــة ورعــايـة
أسـاتـذتـنا ومـعـلـمـينـا وكـبـارنا من
الــصـحـفــيـ والـفــنـانـ واالدبـاء
ولن يــقـتـصــر هـذا الـبــرنـامج عـلى
مـــحــــافـــظـــة بـــغـــداد بـل يـــســـعى
لــلــوصــول الى كل رائــد وصــحـفي
وأديـب وفـــــنـــــان في مـــــخـــــتـــــلف
االخــــتـــــصــــاصــــات وفـي جــــمــــيع
احملـافظات كـما هذا الـبرنامج إلى
أن يــشـمل عـدداً أكـبــر من مـسـاحـة

ستهدف بها. الرعاية وا

والــصــحــفـيــ زيــد احلـلـي كـاظم
ــــقـــدادي هـــاشم حــــسن حـــسن ا
الــعـانـي والـفــنـان ســامي قـفــطـان
األديـب شـــــــوقـي كـــــــر حـــــــسن 
والـفــنـانـات هـنـاء مـحـمـد  فـاطـمـة
الـربــيـعي  و سـمـر مـحـمـد . فـيـمـا
اســــتـــهل احلــــفل بــــقـــراءة ســـورة
الـفاحتة ترحماً عـلى شهداء الكلمة
واحلـرف ثم قراءة النشيد الوطني
.وقــال عــضـو مــجــلس االمــنـاء في

(الــعالقـة بــ الـصــحـفي والــفـنـان
عالقـة وثيقـة وكالهمـا يقدم صورة
واضـــحــة لــلـــعــالم عـــمــا يــدور في
اجملـتمع ولـها تـأثيرهـا الكـبير من
خـالل الــرســائل االيــجــابــيــة الــتي
تـدخل كل البيوت والتي من شأنها

أن تبني اجملتمع وتطوره) .
وشــــــهــــــد احلـــــفـل تــــــكـــــر رواد
الـــصــــحـــافـــة والـــفـن وهم:  شـــيخ
الـــصـــحـــفــيـــ ســـجـــاد الـــغــازي

هـــــيـــــأة اإلعـالم واالتـــــصــــاالت ان
ــخــاطــبــة وزارة (الــوزارة جــادة 
ـالية عبر تشريع خاص ليكون له ا
دور فـي تغطـية حـاجات مـن قدموا
لـنـا الـكـثيـر من عـمـالـقة الـصـحـافة
واألدب والـفن) مـشـيـراً إلى (سعي
الـــوزارة لــتـــنــفـــيــذ مـــشــروع آخــر
ـاً بــعـنـوان (الـوفـاء لــلـرواد) تـكـر
أليــــقـــونـــات الــــصـــحـــافــــة والـــفن
واإلبـــداع) .وأضــاف الـــبــدراني ان
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أكــد وزيـــر الــثــقــافــة والــســيــاحــة
واآلثـار أحمد فكـاك أحمد البدراني
مـضي الوزارة  بـتنـفيذ مـشاريـعها
الــداعـمـة لــلـمــثـقـفــ واإلعالمـيـ
والـفنانـ من خالل وضع صندوق
.وقـال دعم لـلـصـحـفـيـ والـفـنـانـ
خـالل حـــضــــوره الــــســــبت حــــفل
مــــؤســـســـة خـــطـى لـــرعـــايـــة رواد
الــصـحـافــة والـفن وبـالــتـعـاون مع
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في امــسـيـة مــبـهـرة قــدمت الـفـرقـة
وسيقي العراقي الوطنية للتراث ا
ــايـســتــرو عالء مــجــيـد بــقــيــادة ا
مـــســـاء امس االول الـــســـبت عـــلى
ـسـرح الوطـني  مـنهـاجا خـشـبة ا
مـوســيـقـيـاً سـاحـرا مـعـبق بـضـوع
الــتـراث نـال اعـجـاب احلـضـور من
ــثـــقــفــ والــفــنـــانــ فــضالً عن ا
ثقف الـذي ملئ الـقاعة اجلـمهـور ا
فــيــمـــا وزيــر الــثــقــافــة بــالـــكــامل 
الــوكـيل االقـدم لـلـوزارة نـوفل ابـو

شرف على الفرق الوطنية رغـيف ا
ـنـهـاج مـتنـوعـاً ومـخـتـلـفاً .فـكـان ا
مـابـ اداء جـمـاعي ومـنـفـرد فـقـدم
ــعـيـة الـفـرقـة ـايــسـتـرو مـجـيـد  ا
قـطعة موسيقية للفنان نصير شمة
بــعـنـوان طـاب صـبـاحك بـغـداد من
نـــغـم الالمي وكــــان عـــلى الـــعـــزف
ـــنـــفــرد عـــازف الـــعــود احـــســان ا
مـنـصـور ثم اغـنـيـة هال بك لـفاضل
عـواد قــدمـتـهـا عـازفـة الـعـود مـنـار
دريـد ثم  اغـنـيـة جـمـاعـيـة بـعـنوان
اديـر الع مـاعندي حـبايب  تلـتها

اغـنيـة الراحل ناظم الـغزالي احبك
و انـا اريـد انـسـاك   قـدمـهـا عـازف
ــتـــألق اســـمـــاعــيل الـــســـنــطـــور ا
الــبـغــدادي امـا اغــنـيــة  سـعـدي
احلـلي عشك اخضـر قدمتها
الــفــرقـة بــطــريـقــة رائــعـة
عـزفـا وغنـاءً جـماعـياً  و
ـــقـــام االورفــا جـــمــاله
وأصـالـته فـقـدمه رائد
ـــقــام  ن طه غــريب ا
ـتـمـيـزة بــطـريـقـته ا
ــقـام وقــدم قـار ا

وسيقي العراقي   عدسة - رزكار البرزجني لقطات من حفل الفرقة الوطنية للتراث ا

مـحمـد سجاد مـقام الـبيات واغـنية
ـنهاج جـلجل عـلية الـرمان. وضم ا
ــوروث الــغــنــائي الــبــدوي الـذي ا
اوشـك عـلى االنـدثـار
فــســلــطت الــفــرقـة
الـــضـــوء عـــلـــيه
وقـدمت اغـنـية
ــــــيــــــمـــــر ا

ووفـق رغـبــة اجلــمــهــور وطــلـبــهم
ألغـنـيـة حاسـبـينك قـدمـتـها الـفـرقة
ــــوهــــوب كــــرار نـــوري وأداهــــا ا
وذهــابــاً حــيـث ذي قــار احلــضـارة
شـطـرة الـشـعـر و الـشـعـراء الـكـبـار
ووفــاءً لـلـفن الـشــطـراوي الـشـجـ
قــدم الـــفــنــان حــســ جــبــار طــور
الــشــطــراوي واغـنــيــة ضــلــيت انـا
يـابـويـة  لـبـصـرتـنـا الـفـيـحـاء قـدم
الــفـنــان احــسـان مــنـصــور اغـنــيـة
مـركب هـوانـا من الـتراث الـبـصري

. القد

فـلوريدا  –وكـاالت تزوجت تـيفاني
تـــرامب ابـــنـــة الــرئـــيس األمـــركي
االســـبق دونـــالـــد تـــرامب من رجل
لـياردير الـلبنـاني مايكل االعـمال ا
بـــولس الـــســـبت في بـــالم بـــيــتش
بـوالية فـلوريـدا في منـتجع(مار أي
الكـــــــو) اخلـــــــاص بـــــــعـــــــائـــــــلــــــة
تـرامب.واخـتـارت تـيـفـانـي فـسـتان
زفــافـهـا كــإشـارة إلى تـراث عــائـلـة
بــولس الـلــبـنـاني حــيث أوضـحت

. ونُــشـرت عــلى غــضــون ســاعــتــ
وســـائـل الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي
تـنـبـيهـات في شـأن بـطنـيـات الـقدم
الــــرخــــويــــة واتـــخــــذت بــــلــــديـــة
مـاراكـايـبـو إجـراءات مع احلـكـومة
الـوطنـية وحـكومـة زوليـا للـحد من

انتشارها.
ويـحظى حـلزون أشـاتينـا باهـتمام
من قــطـاع تـصـنـيع مـسـتـحـضـرات
الــــتـــجــــمـــيـل نـــظــــراً إلى إمــــكـــان
اســـــتــــخــــدام لـــــعــــابه فـي بــــعض
منتجاته وهو موجود في فنزويال
مــنــذ 1997. وســبـق أن غـزا بــعض
مـنـاطقـهـا عام 2017  ولـكن بـدرجة
أقـل  وفـقـاً خلـوســيه سـانـدوفـال 
من مـــنــظــمــة "فـــونــداثــيــون أثــول
إمـبييتاليستا".وقال لوكالة فرانس
بــرس "ســيــكــون األمــر مــعــقـدا ألن
ـرة وبـالـغة احلـالزين كبـيـرةهـذه ا
". واضـاف "إنـنا ووضـعـت بـيـوضـاً
نـواجه غزواً وبـالتـالي من الصعب
ـمكن جـداً الـقـضاء عـلـيه لـكن من ا
الــســيــطــرة" عــلـى وجــوده.ونــظـراً
لـقدرتها على التكاثر (ما يصل إلى
 600 بيضة كل  15يوماً) ومتوسط
عـــــمــــرهــــا الـــــذي يــــصـل إلى ست
سـنـوات تُـعتـبـر هذه احلالزين من
أكـــثــر األنـــواع الـــغــازيـــة إضــراراً
بـــاحملـــاصــيـل وحــتـى بــالـــصـــحــة
كـنـهـا نـقل أمراض الـبـشـريـة إذ 
عـــلى غــرار الـــتــهـــاب الــســـحــايــا.
وأوضـح ساندوفال أن انتشار هذه
احلـالزين "لـــيـس نـــاجـــمــــاً عن في
ــراقــبــة" بل ســبـبه الــوحــيــد هـو ا
الـــطــقس شـــارحــاً أنه يـــعــود إلى
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{ ماراكايبو (فنزويال)-(أ ف ب) -
يـــشــهـــد غــرب فـــنــزويـال غــزواً من
ـكن أن حـالزين إفـريـقيـة عـمالقـة 
تـنـقل الـتـهـاب الـسـحـايـا وطـاعـون
احملـــاصـــيل ويُـــحــتـــمل أن يـــكــون
انـــتــشـــارهــا عـــائــداً إلـى األمــطــار
الــغــزيـرة الــتي هـطــلت أخــيـراً في
ـنـطقـة عـلى ما أفـادت الـسلـطات ا
احملـلية ومـنظمـة "فونداثـيون أثول
إمـبـيـيـتـالـيـسـتـا" غـيـر احلـكـومـية.
واكـتُـشفت أولى "مـستـعمـرات" هذا
الــــنـــوع مـن احلـــلــــزون اجلـــنـــوب
ــســـمـى "أشــاتـــيـــنــا صـــحـــراوي ا
فــولـيـكــا" في تـشـرين الــثـاني عـلى
شـواطئ بـحـيـرة مـاراكـايـبـو في
ــــديـــنــــة الـــتي حتــــمل االسم ا
نــفـــسه وهي عــاصــمــة واليــة
زولـيـا.ثم ظـهـرت بؤر انـتـشار
إضــافــيـة في مــنــاطق أخـرى
مـن هذه الوالية الـواقعة في
غـرب فـنـزويال وكذلك في
واليـــــة تــــــاتـــــشـــــيـــــرا
اجملـــــــاورة. وأوضح
رئـــــيس بـــــلــــديــــة
مــــــاراكـــــايـــــبـــــو
رافـايـيل راميـريز
لـــوكــالــة فــرانس
بـرس أن "مـا بـ

400  350و 
حــــلـــزون تُـــجـــمع
يــومــيــاً" في بــعض
ـــــــــــــــواقـع. وخـالل ا
ــكـافـحـة هـذا عــمـلـيـة 
ــديـنـة شــهـدتـهـا االنــتـشـار في ا
وكـالة فرانس برس عُـثر على أكثر
من  437 حــــلــــزونــــاً عــــمالقــــاً في

{ بـــوبــيـــني (أ ف ب) - تـــوفـي الــســـبت
ي ناصـري الالجئ الـسياسي مهران كـر
اإليراني الذي عـاش أكثر من  18عاماً في
مـطـار رواسي-شـارل ديـغـول الـبـاريـسي
وألهم اخملرج ستيـفن سبيلـبرغ في فيلمه
"مـبــنى الــركـاب" حــســبـمــا عـلــمت وكــالـة
ـطـار.وقال فرانس بـرس من مـصادر في ا
ــصــدر لــفــرانـس بــرس إنه مــات مــوتــاً ا
بنى  2Fقبل وقت قصير من طبيعياً في ا
صـدر أنه بـعـدما ظهـر الـسـبت.وأضـاف ا
أنفق جزءاً كـبيراً من األمـوال التي حصل
ـطـار قبل علـيـها نـظـير الـفـيـلم عاد إلى ا
ّ الـعثـور عـلى عدّة آالف عدّة أسـابـيع. و
ي من الـيـوروهــات مـعه.ولـد مــهـران كـر
عـروف بلقـبه "سـير ألفـريد" في ناصـري ا
الــعــام  1945في مــســـجــد ســلـــيــمــان في
محـافـظة خـوزسـتـان اإليرانـيـة وأقام في
رواسي شمـال بـاريس في تشـرين الـثاني
 ?1988بـعـد رحــلـة طـويــلـة - لــلـبـحث عن
والـدته - ذهب خاللـهـا إلى لـنـدن وبـرلـ
وحـــتى أمــــســـتـــردام.في كـلّ مـــرّة كـــانت
السـلطـات تطـرده لـعدم قـدرته على تـقد
أوراقه.في العام  ?1999حصل عـلى صفة
الجئ في فـرنــسـا وتــصـريح إقــامـة.وبـات

ـبـلغ قـيـمته مـثـلـة الـبـريـطـانيـة كـيت ويـنـسـلت  { لـنـدن  –وكـاالت - تـبـرعت ا
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صابة بالشلل الدماغي عن طريق أجهزة الباهـظة بسبب سعيها للحفاظ على ابنتها ا
ـوقع "ديلي مـيل" البـريطـاني.وقالت دعم احلـياة الـتي تـتطـلب تولـيد كـهربـائي كبـير وفـقًا 
هانتـر إنها ذهلت عندما تدخلت جنمـة فيلم تايتانيك لتساعـدها بعدما سمعت عن أزمتها
ة للغاية وأشـعر بأنني انتهيت في على "بي بي سي" اسـكتلندا: "كانت رحلـتنا كعائلة مـؤ
ال انـفـجرت في الـبـكاء - اعـتـقدت أنه لم ـرحلـة من حـياتي عـنـدما سـمـعت عن ا هـذه ا

يكن حقيقيًا ما زلت أفكر هل هذا حقيقي".
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ـطـار مـعـروفـاً في رواسي لــدى مـوظّـفي ا
كــمــا حتــوّل إلى شــخــصــيّــة رمــزيـة
السيما أنه كان مـوضوع العديد من
الـتقـاريـر الـتـلـفـزيـونـيـة واإلذاعـية
الفرنـسية واألجنـبية قـبل أن تُنقل
قــصــته إلى الـــســيــنــمــا.في عــام
2004  أدّى تـوم هـانـكس دوره
في "مبـنى الركـاب" للـمخرج
سـتـيـفن سـبـيـلـبـرغ. بـعـد
الـفــيـلم عــاش في نـزل

في باريس.
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{ لندن (أ ف ب) - يـنبغي علـى مَن يقرر االقتـراب من بيغ بن أن يضع سدادات
ـنـبـعث من أذن وخـوذة عـازلـة لـلـضــجـيج لـيـحـمي أذنـيه من الــصـوت الـصـاخب ا
.وعادت ساعـة لندن الـشهيرة أجراس سـاعة لنـدن الشهيـرة التي تَزن  13,7 طنّـاً
إلـى الــعــمل رســمــيــاً امس األحــد بــعــدمــا شــهــدت أعــمــال تــرمــيم مــدى خــمس
ـان البـريطـاني بالـنمط سـنوات.ومن جـديد دقت الـسـاعة الـرمزيـة التي تـعلـو الـبر
الذي اعتادت علـيه بعدما أُخضعت ألف قطعة منهـا لعملية تنظيف دقيقة.وفي آب
ـان لالستـمـاع إلى آخر  12 دقّـة 2017  جتـمّع أكثـر من ألف شـخص أمـام البـر
تصـدرها سـاعة بـيغ بن واألجراس األربـعة األخـرى األصغـر حجـماً الـتابـعة لـها.
وذرف بعـض األشخاص الـذين كانـوا موجـودين حيـنها الـدموع تـأثراً العـتبارهم
أنّهم خـسـروا جزءاً من مـديـنتـهم.وعـاودت األجراس األربـعـة العـمل لـتدقّ كل ربع
سـاعـة فـيـمـا سـتـدق بيـغ بن كل سـاعـة كـمـا جـرت الـعـادة مدى  158 عـامـاً قبل
إخـضاعـهـا للـترمـيم. وتـزامن موعـد إعادة الـسـاعة لـلعـمل مع يـوم "أحد الـذكرى"
الذي يـصادف عادةً في أوّل أحد يلي  11 تشـرين الثاني  ويحتـفي بذكرى هدنة
ــيــة األولى.وخالل كــومــبــ األولـى الــتي جــرى الــتــوصل لــهــا في احلــرب الــعــا
الــسـنـوات اخلــمس الـتـي شـهـدت فــيـهــا اعـمــال جتـديــد دقت سـاعــة بـيغ بن في
نـاسبات جنازة مـناسبات مـحدودة من خالل آلية كـهربائيـة بديلة ومـن ب هذه ا
لـكة إليـزابيث الـثانـية التي تـوفيت في الـثامن من أيـلول. وأجراس بـيغ بن مثـبتة ا
ـعروفـة رسمـياً بـاسم برج إلـيزابـيث والتي يـبلـغ ارتفـاعها 96 عـلى قمّـة السـاعة ا
نع اخـتراقـهـا من اخلفـافيش واحلـمام. مـتراً فـيمـا هي مـحمـية بـشبـاك خـارجي 
وجـرى بنـاء الـبـرج الذي كـان يُـسمّى بـ"بـرج الـسـاعة" قـبل تـغـييـر اسـمه إلى برج
اسي للمـلكة الـيزابيث الثـانية عام  2012 في إلـيزابيث أثنـاء االحتفال بـاليوبـيل ا
ـباني في أربـعيـنيـات القـرن الـتاسع عـشر.وبـينـمـا كان يـشكل سـابـقاً أحـد أبرز ا
نـطقة تضمّ حاليـاً مباني أعلى ومهـيبة أكثر.وجرى خالل وستمنسـتر أصبحت ا
الترميم تـنظيف أجزاء عدة من األجراس فيمـا أُعيد دهنها كذلك إال أنّ األجراس
بـحـدّ ذاتـها لم تُـفَكّ فـتـحريك سـاعـة بـيغ بن يـتطـلب تـدمـير قـاعـدة البـرج.وتـمـثلت
أصعب مهمّة في أعـمال الترميم بإزالة آلية الساعـة الثقيلة التي يبلغ وزنها 11,5
طــــنـــاً ويـــعــــود تـــاريـــخــــهـــا إلى عـــام 1859  وكـــان الـــهــــدف من ذلك تــــنـــظـــيف
ـبة تـضيء حـاليـاً أقـراص السـاعـة األربعـة مع درجات أجـزائهـا.وأصـبحت  28 
صـابيح الـغاز التي ألوان بـ األخضـر واألبيض لـتصبـح مشابـهة قـدر اإلمكـان 
بة أخرى بيضاء فوق األجراس كانت مُستخدمة خالل العصر الفيكتوري.وثُبتت 
سؤولون عن عمل ان.وقـبل أعمال الترمـيم كان ا لإلشارة إلى موعد انـعقاد البر
الـسـاعـة يـتـحـقـقـون من دقـة وقـتـهـا بـاسـتـخـدام الـهـواتف. أمـا الـيـوم فـأصـبـحوا
يـسـتـطـيـعون الـتـحـكم بـذلك من خالل نـظـام "جي بي اس" طـوّره مـختـبـر الـفـيـزياء
الـوطـني.إال أنّ طـريـقـة ضـبط الـسـاعـة ال تـزال تـقـلـيـديـة جـداً فـتُسـتـخـدم عـمالت
ة إلضـافة أوزان أو إزالـة أخرى من النـوابض الضـخمـة للسـاعة ما معـدنيـة قد

يتيح إضافة أو خسارة ثانية واحدة.

كيت وينسلت
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