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عاد رئـيس الـوزراء مـحـمـد شـياع
الــــســـودانـي الى بــــغـــداد �بــــعـــد
اخــتــتــام زيــارته الى الــعــاصــمــة
االردنــيـة عــمــان �الــتــقى خاللــهـا
العـاهل عبـد الله الـثاني �لالتـفاق
عـلى ادامـة الـتـعاون فـي اجملاالت
الـــســــيـــاســـيـــة واالقــــتـــصـــاديـــة
والتـشاور في الـقضـايا ا�ـشتـركة
�ضـــمن نــــهج شـــامل قــــائم عـــلى
أسـاس الــتـنـســيق بـ� الــبـلـدين.
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
ان (اجلانبـ� بحثا خـالل اللقاء �
الذي حضـره ولي العهـد احلس�
بن عــبــد الــله الــثـانـي� الـعـالقـات
الـثـنــائـيـة بــ� الـبـلـديـن� وتـأكـيـد
ضـــرورة مـــواصــلـــة الـــتـــنــســـيق
والـتــشــاور بـ� الــعـراق واألردن�
حــيــال مــخــتــلف الــقــضــايــا ذات
االهـتـمـام ا�ـشــتـرك� و�ـا يـحـقق

مـصــاحلــهـمــا ويـخــدم الــقـضــايـا
الـعـربـيـة)� واشـار الى ان (الـلـقاء
تناول آخـر ا�سـتجدات اإلقـليـمية
وعــــــلى رأســـــهــــــا الـــــقـــــضـــــيـــــة
الفلسطينـية واألزمات في ا�نطقة
واجلهود ا�بذولة في احلرب على
اإلرهــاب ومـــواجــهـــة الــتـــطــرف�
ضـــمـن نـــهـج شـــامـل قـــائـم عـــلى
أســـاس الــتـــعـــاون والــتـــنـــســيق
الـعـالي بـ� الــبـلـدين)� مـؤكـدا ان
(الـــســــوداني وا�ــــلك عـــبــــد الـــله
�اســـتـــعـــرضـــا بـــحـــضـــور وزيـــر
اخلــارجـيــة فــؤاد حـســ� ومــديـر
مــكـــتب رئـــيس مــجـــلس الــوزراء
إحسان العـوادي ومحافظ األنبار
علي فرحان� ورئيس الوزراء بشر
اخلــصــاونـــة ووزيــر اخلــارجــيــة
وشؤون ا�غـترب� أ�ن الـصفدي
ومــديــر مـــكــتب الـــعــاهل األردني
جـعـفـر حـسّـان� عـدداً من ا�ـلـفـات
ا�شـتـركـة وسـبل تـعزيـز الـتـعاون
ا�تبـادل وفق االتفاقـات ومذكرات

اجملاالت �ا فيه مصلـحة الشعب�
الشقيق�� و�ـا ينعكس على أمن
ا�نطقة واسـتقرارها وازدهارها)�
من جانـبه �أعرب الـعاهل االردني
عن (تمنـياته للـسوداني بالـنجاح

الـــــتــــعـــــاون مع الـــــعــــراق عـــــلى
ا�ـــســـتـــويـــات كـــافـــة� ال ســـيـــمــا
السيـاسيـة واالقتصـادية)� واشار
الى (أهــــمــــيــــة دور الـــعــــراق في
مــــــــــحـــــــــــيــــــــــطـه الـــــــــــعــــــــــربـي
واإلقـلـيـمي)�مـشـددا عـلى أن (أمن
العـراق يعـد ركيـزة أساسـية ألمن
ا�ـنــطـقــة واســتـقــرارهـا). ووصل
الــــســـــوداني صـــــبـــــاح امس الى
الـعـاصـمــة االردنـيـة عـمـان �وكـان
في اسـتـقـبـاله في ا�ـطـار الـعـاهل
االردني وولي عـهــده. ومن ا�ـقـرر
ان يــــــزور الـــــســــــودانـي � دولـــــة
خـلـيـجـيـة يـوم غـد األربـعـاء.وذكر
مــصــدر ان (الـــســوداني ســيــزور
دولــة الــكــويت غــدا االربــعــاء في
زيارة رسـميـة� وسـيلـتقي خاللـها
ولى العهد مـشعل األحمـد� ويعقد
جــلــســة مــبــاحــثـات رســمــيــة مع
رئـــيس مــجـــلس الـــوزراء أحـــمــد
نواف األحـمـد الـصبـاح). وافـتتح
الـســوداني قـبــيل زيـارته االردن �
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مــركــز الــديــلــزة �ــرضى الــعــجــز
الـكــلــوي في مــديـنــة الــطب.وذكـر
بــيــان تــلـــقــته (الــزمــان) امس أن
(السـوداني� افـتتح مـركـز الديـلزة
الـدمـويـة �ـرضى الـعـجـز الـكـلوي
في مـــديــنـــة الـــطب)� مـــبــيـــنــاً أن
(ا�ـركــز يــتـسع لــواحــد وثـمــانـ�
)� وتــابع ان (ا�ــركــز يــعـد ســريـراً
واحداً من ثمانية مراكز تقدّم هذه
اخلـــدمـــة الـــطـــبـــيـــة� ســـيـــجـــري
افتتاحها تـباعاً في جانبي الكرخ
والـرصـافـة بـبـغـداد). بـدوره �اكـد
الـــســــوداني (تـــوجـه احلـــكـــومـــة
احلالي ا�ـتمـثل بـإجناز مـثل هذه
ا�ـــشــــاريع ا�ـــهــــمـــة في جــــمـــيع
احملافـظـات� والسيـمـا األشد فـقرا
مــنـــهــا� واإلفــادة �ـــا مــتــاح من
خـبـرات وقـدرات� لـتـطويـر الـبـنى
الــتــحـــتــيــة وإحــداث الـــتــغــيــيــر
ا�ـنــشـود)� مــشـددا عــلى (أهـمــيـة
االرتــقــاء �ــا يُــقــدم من خــدمــات
صحية للمواطن� تليق بكرامته).

لـلمشـاريع التنـموية فـي اجلامعات
الــشـمــالـيــة �والسـيــمـا مــا يـتــعـلق
بـالـورش الـتـقـنـيـة الـتي تـسـهم في
تــعـزيــز وتـطــويـر جـانـب ا�ـهـارات
لـدى الدارسـ� وتلبي حـاجة سوق
الـعـمل في اسـتقـطاب ا�ـؤهـل� من
الـنـاحيـة العـمـليـة واحلصـول على
فـرص الـعـمل ا�ـبـاشـر). كـمـا اطـلع
عـلى مـخـتـبرات األحـيـاء اجملـهـرية
والـكـيـمـيـاء احلـيـاتـيـة والـفـسـلـجة

والقاعات الدراسية في نينوى.

اســتـكـمـال مـتــطـلـبـات الــتـحـصـيل
ا�ـطلوب.وذكر البـيان أن (العبودي
تـفـقد اجلـامـعـة التـقـنيـة الـشمـالـية
ومـجـمع األقـسـام الـداخـلـيـة فـيـها�
حــيث أكـد بــحـضــور رئـيـس جلـنـة
الـتـعـلـيم الـنيـابـيـة مـزاحم اخلـياط
وعدد من رؤساء اجلامعات �أهمية
تــوفـيــر بــيـئــة مــنـاســبـة لــلــطـلــبـة
تـساعـدهم على استـكمـال وحتقيق
مــتــطـلــبــات الــتـحــصــيل الــعــلـمي
ا�طلوب)� واشار الى (دعم الوزارة
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اسـتجـاب رئـيس مـجمـوعـة اإلعالم ا�ـستـقل األسـتـاذ سعـد الـبزاز
جلـمـيع مـناشـدات ا�ـواطـنـ� خالل اإلحـتـفـال بعـيـد ا�ـولـد الـنـبوي
الـشريف �ديـنة االعـظميـة ببـغداد � وأمر بـتسـديد ديون ا�ـتعـفف�
ومـسـاعدتـهم في الـعالج والـدراسـة وتـلـبيـة حـاجـات  جـمـيع الذين
نـاشدوه قائال : هؤالء اليطـلبون مني � هـؤالء يأمرونني ! وقبل ذلك
بيوم� قدم البزاز  50 مليون دينار  لعائلة بغدادية  ضمن برنامج
" عـلى نـيــاتـكم تـرزقـــون " الــذي يـبث من قـنــاة " الـشـرقـيـة " � من
جــانب آخــر وجه �ــعــاجلــة االمــيــرة مــر�  وحتــمل تــكــالــيف كل
العمليات التي يحتاج اليها وجهها ليعود الى نضارته وطبيعتـه..
وهـنا . وقـبل ان احتدث عن االستـاذ البـزاز  وغيض كـرمه وفيضه
� اقـدم عمـري ثمـنا � بـإذن الله � الى من يـدلني عـلى قائـل عبارة :
(شـهـادتي بك مـجــروحـة ) وهـويـقـصــد هـنـا بـان مـعـرفــته الـوثـيـقـة
بـصديقه � حتتم علـيه اإلنحياز � وتـمنعه من ان يكون صـادقا فيما
يـقـول ! �ـعنـى انه البـد ان تشـوب عالقـته بـصـديـقه شـائـبـة � لكي
تـكــون  صــادقـة ومــتــطـابــقـة مـع واقع احلـال ! ان هــذا الــقـول من
اعـجب االعاجـيب في الـلـغة  واليـقـبل به جهـابـذة البـصـرة والكـوفة
وتالمـيذتـهم ومريـدوهم �  ا�نطق يـفتـرض انه كلـما زادت ا�ـعرفة �
وتـوطدت العالقة  كانت االنطباعات ايـسر واكثر صدقا وشفافية .
الـيـس خـيــر الــكالم مــاقل ودل � وكــلــمـا اتــســعت الــرؤيــة ضـاقت
الـعبـارة � على حـد قول عـمِنـا " الشـنفـرى "  وانا هـنا اقـول  :�اذا
يـفضل الـبعض الـنظـر من خالل ثقب ا�ـفتـاح  بيـنمـا البـاب مفـتوح
عـلى مصـراعـيه !  انه مجـرد سـؤال ! احتدث الـيوم  � ومن فـضاء
مـفتـوح عن األستـاذ سـعد الـبزاز اإلعالمي الـذي اليشق له غـبار �
وبـشـهـادة مـوثـقـة � سـلـيــمـة االركـان  كـمـا يـقـال  وغـيـر مـجـروحـة
تـشـفع لهـا سـنـوات العـمـر  الـتي لم تذهـب هبـاء  او ادراج الـرياح
كـما يقال واحلمـد لله . ابتدأت لـقاءاتنا منـذ انعقاد مـهرجان ا�ربد
االول في الـبـصـرة في الـسـبـعـيـنـيـات  والـذي ضم كـبـار الـشـعـراء
وا�ثقف�  من ادباء العراق والعرب  ا�رموق� ولم  تنقطع اللقاءات
 والى الـيوم  وشهـادتي هنا " سـر مهر "  المـجروحة والمـشخوطة
وا�ـا مــوثـوقــة حـد قــطع الــنـفس ! إن احلــديث عن ســيـرة الــبـزاز
اإلعالمـيـة يطـول حقـا � النه حـديث مـتواصل و�ـتـد وحافل .فـهذا
ا�ـوصلـلي ا�ولـد � العـراقي بامـتـياز  لم يـكن ليـقبل ان يـكون يـوما
عـلى الهـامش  او جمـلـة بال نقـاط � انه خلق لـيـكون شـيئـا ذا قيـمة
وفـاعلية وقد كـان . كان يؤمن ومايزال بـان االنسان بال ماال �كث
في االرض  لـيس سوى رقم من االرقام الهامشـية تنقل في العديد
من ا�ـواقع االعالمـيـة  والـدبلـومـاسـيـة � وفي كل مـوقع كـان له اثر
وبـصـمـة . كـانت رسـالته االسـاس ان يـكـون مـخـتـلـفـا  وقـد كان له
ذلك بـفـضل الـله وتوفـيـقه لم تـكن ا�ـناصـب االعالميـة الـتي تـوالها
مـجرد مواقع وظيـفية للـعمل وتمشـية االمور  بل كان حـريصا على
ان يـترك اثرا  وبـصمة تـشهدان  له بـا�وهبة واحلـرص على حسن
األداء ولم تـكن تـلـك ا�ـنـاصب فـتـرات زمـنـيـة جتيء وتـروح ! وا�ـا
كـانت لبنـات راسخة في ارث ثـقافي واعالمي �تـد  وكان هاجس
االبـداع هـو هـمـه الـيـومي مـنــذ ان تـولى ا�ـســتـشـاريـة الــصـحـفـيـة
لـلسـفـارة العـراقـية في لـنـدن  وادارة ا�ركـز الـثقـافي فـيهـا  والذي
صـار محـطـة لالبـداع  وا�بـدعـ� العـراقـيـ� والعـرب � وحـ� تولى
ادارة الـدار الوطـنيـة للـنشـر واالعالن  اقام اوسع مـعرض لـلكـتاب
تـشـهـده بـغـداد " مــعـرض الـشـرق الـكـبـيــر "  وتـواصـلت مـسـيـرته
االبـداعية في وكـالة االنباء الـعراقيـة اذ حقق مع العـامل� ا�ـتألق�

فيها قفزات نوعية في عالقاتها مع الوكاالت العربية والدولية
كـان البـزاز وفي كل مكـان يكون فـيه  نقـطة اشـعاع وفـنارا يضيء
ا�ـســالك لالبـداع   فــفي ا�ـؤســسـة الــعـامــة لالذاعـة والــتـلــفـزيـون
اسـتطاع ان يحقق قفـزة نوعية رغم سنـوات احلصار  التي شملت
كل شيء تـقـريـبا � وجـعل من شـعـار " تـلفـزيـون راق لـشعب راق "
حـقـيقـة شـاخـصـة لـلعـيـان  جلـمـيع افـراد الـعائـلـة الـعـراقـية  � و�
اصـدار منهـاج برامج االذاعة والتـلفزيـون  لثالثة اشـهر متـكاملة �
وتـوزيـعه مع مجـلـة " الف بـاء "  التـي اسهـمت بـفـاعلـيـة في اجناح
الـفكـرة � و� حتـقيـق جتربـة " البـث ا�بـاشـر "  ب� مـصر واالردن
والـيمن والـعراق  بـتخـصيـص يوم لـكل دولة تـبث فيه بـرامجـها من
االفـتـتـاح وحـتـى اخلـتـام  وحـ� انـتـقل الــبـزاز الى رئـاسـة حتـريـر
جــريــدة " اجلـمــهــوريـة "  ســعى الى حتــديــثـهــا وتــغـيــيــر واقـعــهـا
وتـسـلـسل صـفـحـاتـهـا .... هـل هـذا كل شيء هل نـسـيـنـا مـؤلـفـاته
االدبـية والسياسـية  والفكـرية !  وهو اليـوم يدير وبنـجاح مضطرد
مـؤسـســة الـشــرقـيـة الــفـضــائـيــة  ويـرأس حتـريــر جـريــدة الـزمـان
بـطـبـعـتــيـهـا الـدولـيــة والـعـراقـيـة  وهــو مـاض �ـن� جـائـزة " قالدة
االبـداع الـذهبـيـة " واسس "اكـاد�ـيـة  الشـرقـيـة لالعالم : واخـيرا
ولـيس آخرا بـدأت "دار نشـر البـزاز " بـاحتـضان  مـؤلفـات الكـتاب
الـعــراقـيــ� والـعــرب. هـذا هــو الـبــزاز وهـذا هــو غــيض من فـيض
ابـداعـاته وتألـقه . كـان يـؤمن بـالتـغـيـيـر وليس فـي قامـوسه كـلـمة "
مـستـحيل " ان مـا بدأه الـبزاز  من طـموحـات و مشاريـع  اكبر من

ان حتصره اشادة  سريعة او استحسان  عابر !

الـتـفــاهم ا�ـوقـعـة بــ� الـبـلـدين)�
وأكـد الـسـوداني (حـرص الـعـراق
عـلى إدامـة الـعالقــة ا�ـتـمـيـزة مع
األردن)� مـشــددا عــلى (اســتــمـرار
التـعاون بـ� البلـدين في مـختلف

في مــــهــــامه� مــــؤكــــدا اعــــتـــزازه
�ـــســتـــوى الــعـالقــات األخـــويــة
الــوطــيــدة الـتـي جتـمـع الــبـلــدين
والــشـعــبــ� الـشــقــيـقــ�)� وجـدد
(حـــــرص االردن عــــلـى تــــعـــــزيــــز
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اتـــفــــاق الـــتـــعـــاون االســـاس بـــ�
الــعـراق ومـنـظــمـة اال� ا�ـتـحـدة �
وقــانـــون جــرائم ا�ــعـــلــومــاتــيــة).
بــــدورهــــا � حــــذرت بــــعــــثـــة األ�
ا�ـتحـدة في العراق من أن تـتسبب
الــهـجـمــات ا�ـتـكـررة عــلى الـعـراق
بـكارثة. وقـال بيان امس انه (يجب
وقـف الــهـــجــمـــات واالنـــتــهـــاكــات
ا�ـتكررة للعراق)� واضاف ان (هذه
األعـــمـــال احلــربـــيـــة لن تـــزيــد من
الـتوتر فـحسب� بل ستـسبب أيضا
كــارثــة)� واشـار الى ان (الــطـريــقـة
الـوحـيـدة حلل ا�ـشـاكل اخلـارجـية
لــــدول اجلـــوار هي بــــاســـتـــخـــدام
األدوات الـــــــدبـــــــلــــــومـــــــاســـــــيــــــة
ا�ــؤســـســيــة).من جــانــبــهــا �دانت
الـقيادة ا�ركزيـة للجيش األمريكي�
الــــهــــجــــوم الــــذي شـــنــــتـه إيـــران
بـــالـــصـــواريخ وا�ـــســـيّــرات عـــلى
االقــلـيم. واســتـنـكــر قـائـد الــقـيـادة
إيـــــريك كـــــوريال فـي بــــيـــــان امس
(الـهـجـوم بـالصـواريخ وا�ـسـيّرات
الــذي شــنـــته إيــران عــلى مــنــاطق
قـــــريــــــبـــــة من أربــــــيل)� وقـــــال إن

يـــتـــحـــقق من خـالل الــعـــنف عـــلى
اإلطـالق). من جــانـــبه � اســتـــنــكــر
نـائب رئيس البر�ـان شاخوان عبد
الــله في بـيـان امس (الـقـصف عـلى
االقـليم �ودعـا احلكـومة الـى اتخاذ
االجـــراءات الــكـــفــيــلـــة لــلـــحــد من
االعــتـداءات). فـيـمـا نـاقش مـجـلس
الـنـواب �الـقصف االيـراني ا�ـتـكرر
عـلى مدن االقليم . وقال بيان تلقته
(الـزمان) امس ان (اجللـسة شهدت
مــداخــلت لـلــنــائـبــة فــيـان صــبـري
�الــقت خاللــهـا بـيــان بـأسم الــكـتل
الـكـردسـتانـيـة � دانت فـيه الـقصف
الـــذي طـــال االقـــلـــيم من قـــبل دول
اجلـــوار)� ودعت مــجــلس الــنــواب
الـى (اتـــخــــاذ مـــوقـف تـــشــــريـــعي
مــنــاسب �ــنـع هــذه االنــتــهــاكـات
وتــضـيــيف الــسـلــطـة الــتـنــفـيــذيـة
لـالطالع على اجراءاتهـا بشأن تلك
الـهـجمـات)� مـطالـبـة اال� ا�تـحدة
بـ (اتــخــاذ مـوقـف واضح وصـريح
جتـــاه هــذه االعــتــداءات)� واوضح
الـبـيـان ان (اجملـلس انـهـى الـقراءة
االولـى �ـشــروعي قــانـون تــصـديق
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دانت حكومة إقليم كردستان بشدة
الــــهــــجــــوم الــــذي نـــفــــذتـه إيـــران
بـالـصـواريخ والـطـائـرات ا�ـسـيـرة
عــلى مـنــاطق االقــلـيم بــعـد اقل من
اســـبـــوع عــلى ضـــربـــات �ــاثـــلــة
�واكـــدت انــهـــا تــشـــكل انـــتــهـــاكــاً
صـارخاً لألعراف الـدولية وعالقات
حــــسن اجلـــوار. ودعـت في بـــيـــان
تـلقته (الزمان) امس (بغداد واأل�
ا�ــتــحــدة واجملـتــمع الــدولي � إلى
اتــــخــــاذ مــــوقـف واضح وصــــريح
جتـــــاه االعــــتــــداءات اإليـــــرانــــيــــة
ا�ـسـتـمـرة)� واضـاف (نـديـن بـأشد
الــعــبــارات الــهــجــوم الــذي شـنــته
ايـران على مدن االقليم)� ولفت الى
ان (االنـتـهاكـات اإليرانـيـة ا�تـكررة
الـتي تمس سيـادة العراق واالقليم
غــيــر مـســوغـة� وتــشــكل انــتـهــاكـاً
صـارخاً لألعراف الـدولية وعالقات
حــــسن اجلــــوار)� ودعـــا الــــبـــيـــان
(ايـران إلى وقف هـذه احلـمـلـة ضد
االقــلـيـم �ونـؤكــد أن االسـتــقـرار لن
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وافــــقت هــــيـــئــــة الـــرأي في وزارة
الـتـعـليم الـعـالي والـبحث الـعـلمي�
عــــلى زيــــادة مــــقــــاعـــد الــــقــــبـــول
بــالــدراســات الـعــلــيــا خالل الــعـام
اجلـاري. وقال بيان تـلقته (الزمان)
امس انه (استنادا الى قرار دراسة
إمــكــانـات وصــول اجلـامــعـات الى
الـطاقة الـقصوى لـقبول الـطلبة في
الــدراسـات الــعـلـيــا �وافـقت هــيـئـة
الــرأي عـلى زيـادة مــقـاعـد الــقـبـول
لـلـعام الـدراسي اجلـاري)� واضاف
ان (الـزيـادة تـكـون بـواقع مـقـعـدين
لــلـقـنــاة الـعـامــة ومـثــلـهـا لــقـنـاتي
الـــنــفــقــة اخلـــاصــة واالمــتــيــازات
�لــتـــشــمل بــذلك ألـــفــ� وثــمــانــيــة
وتــسـعـ� بـرنــامـجـا تـتــوفـر فـيـهـا
الـشروط ا�ـطلـوبة لـدراسة الـدبلوم
الـعـالي وا�اجـستـيـر والدكـتوراه)�
وتــابع ان (الــقـرار تــضـمن تــأجـيل
دوام الـطـلـبـة ا�ـقـبـولـ� إلى الـعـام
الـدراسي ا�ـقبل). فـيمـا اكد الـوزير
نـعيم العـبودي� أهميـة توفيـر بيئة
مـنـاســبـة لـلـطـلـبـة تـسـاعـدهم عـلى

مثنى التميمي 
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فــــجـــر مــــحــــافظ ديــــالى مــــثـــنى
الـــتـــمــــيـــمي � مـــفـــاجـــأة تـــثـــيـــر
االسـتــغـراب �بــعـد مــا افـصح عن
عـدم وجـود شـركــات صـيـنـيـة في
احملافـظـة لتـنـفيـذ اعـمال بـناء 56
مــدرســـة �وقــال ان اغــلـب ا�ــبــان
مـــؤكــلـــة �ــقـــاولــ� مـــحــلـــيــ� ال
�تلكون خبرة في مجال االعمار.
وقـال الــتـمــيـمي في بــيـان تــلـقـته
(الـــزمــــان) امس ان (الــــشـــركـــات
وا�الكــــات الـــصـــيـــنـــيـــة ا�ـــقـــرر
تواجـدهـا ضـمن مشـروع الـقرض
الــصـيــني لــبــنـاء  56مـدرســة في
احملــافــظــة غـــيــر مــوجــودة عــلى
ارض الواقع � وواجلهـات ا�نفذة
للـمـبان ا�ـدرسة هي مـحـليـة ��ا
يــثـيــر عالمــات اسـتــفــهـام حــيـال
آلــيــات الــعــقــد واالتــفــاقــيــة بــ�
العـراق والـصـ�)� واضـاف (احد
األشـــخـــاص الـــذي حــــصل عـــلى
مـقـاولــة بـنـاء  12 مـدرسـة ضـمن
الــقـرض اعـاله �يـعــمل بــصــيــانـة
ا�ركبـات فيتـرجي� وهذا يؤكد ان
الـشركـات الـصـينـيـة ال عالقـة لـها
باالتـفـاقـية او ا�ـشـروع� ونـخشى
ان يشهد ا�شروع تـلكؤ بعد هدم 

اكـثـر من  170مـدرسـة عـام 2012
وتــركـــهــا حـــتى االن). وبـــحــسب
تـقــاريـر حــكـومــيـة �فــإن مـشـروع
ا�ـدارس الــصـيــنـيــة هي تـرجــمـة
ألولى خطـوات اتـفـاق الـعراق مع
الـصــ� وا�ــعـروف بــاسم الــنـفط
مـقابل اإلعـمـار. وكـانت احملـافـظة
قد اعلـنت في وقت سابق  تـسليم
 56مــوقـعــا في عــمــوم الــوحـدات
اإلداريـــة إلى الـــشـــركــة ا�ـــنـــفــذة
وبــــــحــــــضــــــور �ـــــثـل عن إدارة
ا�ـــشـــروع في االمـــانـــة الـــعـــامـــة
جملـــلس الـــوزراء. عـــلى صـــعـــيــد
متصل �أحصت وزارة الـتخطيط�
ا�ــشــاريـع ا�ــتــلــكـــئــة في عــمــوم
الـــبالد. وقــــال ا�ـــتـــحـــدث بـــاسم
الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في
تـــصـــريح امـس إنه (بـــنـــاء عـــلى
توجيهات رئيس مجلس الوزراء�
وانسـجـامـاً مع ا�نـهـا� الوزاري�
وضــعت الــوزارة رؤيــة �ــعــاجلــة
ا�شكالت التي تسببت بتوقف أو
تلـكؤ عـدد من ا�ـشاريع في عـموم
الـعـراق)� واشــار الى ان (اخلـطـة
بـدأتــهــا الـوزارة �ــنـاقــشـة واقع
هـــــذه ا�ــــشـــــاريـع مع اجلـــــهــــات
ا�ـســتــفـيــدة مـنــهـا ســواء أكـانت
وزارات أم مــحــافـــظــات� وجــرت 

ا�ناقـشة باسـتفاضـة لكل مشروع
مـن هـــــذه ا�ـــــشـــــاريع وســـــيـــــتم
تـقـسـيـمـها إلـى أولـويات بـحـسب
أهــــمـــيــــة ا�ـــشــــروع اخلـــدمــــيـــة
واالقـتــصـاديــة� والـكـلــفـة ا�ــالـيـة
وحـــجم الــتـــخــصـــيــصـــات الــتي
يحتـاجهـا إجناز ا�ـشروع� وقدرة
اجلـــهــة ا�ــعـــنــيــة عـــلى تــنـــفــيــذ
ا�ــــــشــــــروع وفق ا�ــــــعــــــايــــــيـــــر
الـتـخــطـيـطـيــة)� واضـاف (سـيـتم
تصـنـيف ا�ـشاريع ا�ـتـلكـئـة التي
يـزيـد عـددهـا عـلى  1400مـشروع
بهدف ا�ضي با�عاجلة واحللول�

وا�شاريع ذات الصبغة اخلدمية�
وذات األهمـية االقـتـصاديـة� التي
فيهـا نسب إجنـاز متـقدمـة� سيتم
ا�ضي بـاسـتكـمالـهـا� والنـظر في
بــاقي ا�ــشــاريع وفــقــاً حلـالــة كل
مـشــروع من هـذه ا�ــشـاريع). الى
ذلك � كـــشــفـت وزارة الــنـــفط �عن
جــنــســيــة الــشــركــات األجــنــبــيـة
ذة �ـشـروع تـوسعـة مـصـفاة ا�ـنفـ�
الـشنـافـيـة وا�نـضـويـة في الـعمل
حتت شـركـة مــحـلـيــة.وقـال مـديـر
عام شـركـة مـصافي الـوسط عـائد
جـــــابـــــر فـي تـــــصـــــريـح امس إن
(مشروع زيـادة وتوسيع وتـطوير
مصـفى الـديـوانـية مـهم من خالل
زيادة الطاقة االنـتاجية بواقع 70
ألف بــرمـيل إضــافي يــومـيــاً �ـا
يـؤدي إلى زيـارة بـحـدود  90ألف
برمـيل في الـيـوم)� واضـاف (هذه
الـزيــادة تـؤدي إلى زيــادة نـســبـة
ا�ـنـتـجـات من الـبـانـزين وغـيـرها
من ا�شـتـقات الـنـفطـيـة بنـسـبة ال
تـــقل عن  78بـــا�ـــئـــة� فـــضالً عن
اإليــرادات بــالـــديــنــار يــومــيــاً أو
شـهـريـاً بــزيـادة تـصل إلى مـقـدار
 82با�ئة� وذكلك أهـميته كجدوى
اقـتــصـاديــة لـلــعـراق واحملــافـظـة

نفسها وتقليل نسبة البطالة).
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(الــهـجــوم ا�ــذكـور يــعـرض حــيـاة
ا�ــدنــيــ� لــلــخــطــر بــصــورة غــيـر
مـشروعـة� وينـتهك سـيادة الـعراق�
ويـعـرض للـخـطر اسـتـقرار الـعراق
والـــــشــــرق األوسط الـــــذي حتــــقق
بـصعوبة بالـغة). وتعرضت مقرات
احلـزب الد�ـقراطي الكـوردستاني
االيــــــرانـي� في كــــــويــــــســــــنــــــجق
وجــزنـــيــكــان في أربــيل� ومــقــرات
جــمــعــيــة الـكــادحــ� الــثــوريـة في
زركـويـز بـالـسـلـيـمـانيـة� امس  إلى
هـجـمـات بـالصـواريخ وا�ـسـيّرات.
وبـعـد الـهجـوم� افـاد عضـو ا�ـكتب
الـسـيـاسي لـلجـمـعـيـة آرام مدرسي
بـأن (مـقر قـيادة اجلـمـعيـة الثـورية
لـــكــادحي كــردســـتــان في زركــويــز
اسـتهـدف بالـصواريخ وا�ـسيّرات�
ولـم يـخــلف االسـتــهــداف خـســائـر
بــشـــريــة). واكــد احلــرس الــثــوري
االيــــــرانـي فـي وقت ســــــابـق � شن
ضـــربــــات بـــصـــواريخ وطـــائـــرات
مــيـسـرة �اســتـهـدفت مــجـامـيع من
ا�ــعــرضـة الــكــرديـة االيــرانــيـة في

العراق.
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ورحيم وبـوكـايـو سـاكا  43 و 62 
ســـتـــرلــــيـــنج  1+45 ومـــاركـــوس
راشفورد  71 وجاك جريـليش 90
فـيمـا سـجل مـهـدي طـارمي هـدفي
وحــــــــصل إيـــــــران  65 و90+12. 
ا�ـنــتــخب اإلنــكــلــيـزي عــلى ثالث
نــقــاط ثــمــيــنــة� تــمــنــحه صــدارة
اجملمـوعـة ولو بـشـكل مـؤقت� قبل
ا�ـواجـهـة الــثـانـيــة بـ� الـواليـات
ا�تحـدة وويلز مسـاء امس أيضا.
واعتمد مـدرب ا�نتخب اإلنـكليزي

غـاريث ســاوثـغـيـت� عـلى طــريـقـة
الــلـــعب 3-3-4 حـــيث وقف جـــون
ستونز إلى جـانب هاري ماجواير
في عـمق اخلط اخلـلــفي� بـإسـنـاد
من الـظــهــيـريـن كـيــران تـريــبــيـيه
ولــوك شـــاو� وأدى ديــكالن رايس
دور العب اإلرتـــكــاز� فـــيـــمــا وقف
أمامه جود بـيليـنجهـام ومايسون
مـــونـت� خـــلـف ثالثـي الـــهــــجـــوم
ا�ـكـون من بـوكـايـو ساكـا ورحـيك

سترلينغ وهاري ك�.
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استـهل ا�نـتـخب اإلنكـلـيزي بـكرة
الـقـدم امس� مـشــواره في بـطـولـة
كأس العالم  2022 بأفضل طريقة
�كـنة� عـندمـا تـغلب عـلى نظـيره
اإليــراني بـــســتــة اهـــداف مــقــابل
هدف� في ا�باراة التي جرت على
سـتـاد خـلــيـفـة� ضـمـن مـنـافـسـات
اجملموعـة الثـانيـة. وأحرز أهداف
إنكلترا كل من جود بيلينغهام 45
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سـجلت الـهيـئة الـعامـة لالنواء اجلـوية والـرصد الـزلزالي الـتابـعة لوزارة
الـنــقل �هـزة ارضــيـة بـقـوة  3.3 وقـعت قــرب قـضـاء خـانـقــ� �ـحـافـظـة
ديـالى. وقال بـيـان تلـقته (الـزمـان) امس ان (الهـزة تبـعد  7 كـيـلومـترات
جـنوب القضاء �حي � الشعـور بها من قبل ا�واطنـ� في ا�نطقة). كما
ضـرب زلــزال وصف بـالـعـنـيـف� بـلـغت شـدته  6 درجــات جـزيـرة كـريت
الــيـونــانــيـة. ووقع الــزلــزال عـلـى عـمق  80 كــيـلــومــتـرا� وفــقــا لـلــمــركـز
األورومــتــوســطي لــرصــد الــزالزل �الــذي اكــد ان (الــهــزات االرتــداديـة

العنيفة للزلزال شعر بها سكان العاصمة ا�صرية القاهرة). 
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قــفـز عـدد الــقـراء الــذين يـتــابـعـون
(الــزمـان  –طــبــعــة الــعــراق) عــلى
مـوقـعـهــا االلـكـتـروني الـذي انـشئ
قبل  5اعـوام �الى اكـثـر من سـبـعة
مالي� و  77ألف مــتـابع � بــزيـادة
مقـدارها اكـثـر من  ملـيوني مـتابع
عن آحـصـائــيـة نـشـرتـهـا اجلـريـدة
�ـنــاسـبـة بــلـوغ عـددهـا الــسـبـعـة
آالف مـنـذ صـدورهـا عـام  1997في
لنـدن. وقـال ا�ديـر الفـني لـلجـريدة
كـمــال مـصــطـفى صــالح ان (مـوقع
اجلريدة لطبعة العراق تأسس في
شباط  2017ليـكـون بوابـة جـديدة
وسـانـدة �ـوقع الـطـبـعـة الـدولـيـة �
ولــيــواكب صــدارتــهــا بـطــبــعــتــهـا
الــــــــورقـــــــيــــــــة بـــــــحـــــــسـب اخـــــــر
االســــتـــطالعـــات� وبــــرغم حـــداثـــة
انـطالق ا�ـوقع اال انه شـهـد تـزايد

عدد زواره بشكل الفت)
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 واضـاف ان (ا�ــوقع كــان في ايـام
جــائـحــة كـورونـا ومــا رافـقــهـا من
حـظر � مـتـنفـسـا ونـافذة لـلـقراءة �
�ـــا يــتـــفــرد به مـن مــتــابـــعــة اخــر
ا�ـستـجـدات �كمـا يـتمـيـز بالـتـنوع
واحلـداثـة ومتـابـعـة اخـر االخـبار�
وبـتقـد� افـضل خـدمة لـلـقراء� من
خالل ابـــوابه حــيث نـــقل االخــبــار
احمللية والـعا�يـة واراء ابرز كتاب
ومــفــكـري الــعــرب واهم ا�ــقـابالت
الـعـلـمــيـة والـريـاضـيـة والـثـقـافـيـة
والـسيـاسـية� وكـذلك نـتـاجات اهم
ا�ثـقف� الـعراقـي� والـعرب وقسم
خــاص الخــبــار الــريــاضــة والــفن�
وتـفرد ايـضـا بـنشـر اراء وكـتـابات

الـتي يـشـار لــهـا بـالـبـنـان)� واثـنى
عــــبــــود عـــــلى  (دور ا�ـــــؤســــســــة
والعـاملـ� فيـها� ونـبتـهل الى الله
ان �ن عـلــيـهـا �ــزيـد من االبـداع
والــتـالـق والـعــطــاء). من جــانـبه �

القراء ومقتـرحاتهم� و�نح ا�وقع
لطلبة الدراسات الـعليا والباحث�
في الشأن الـعراقي �قـسما لـتصفح
اجلـريدة بـشـكل بي دي اف لـيـكون
مــــرجــــعــــا رئــــيــــســــا لــــهم).واكــــد
االكاد�ي محسن عبود لـ (الزمان)
امـس ان (ا�ــــــتــــــابـع لــــــلـــــــمــــــوقع
االلـكتـروني لـلـجريـدة يـجـد مهـنـية
واحـــتـــرافــــيـــة عـــالـــيــــة في بـــنـــاء
ا�ضـام� اإلخـباريـة� وهنـاك تنوع
فـي تـــنــاول ا�ـــوضـــوعـــات حـــسب
أهــمـيــتــهـا عــلى نـحــو يــكـشف عن
مــوضـوعــيــة وحـيــاديــة ا�ـؤســسـة
اإلعالمـيـة� الـتي حـقـقت اسـتـجـابة
عــــالـــيـــة �ــــتـــطــــلـــبـــات الــــتـــطـــور
الــتــكــنــولـوجي واتــســاع الــنــطـاق
اجلـغـرافي للـتـغـطـيـات االعالمـية)�
مـــبـــيـــنـــا ان (الـــتــنـــوع الـــثـــقـــافي
والـــســيــاسي اصـــبح يــغـــلب عــلى
اهـــتــمـــامــات ا�ـــوقع االلــكـــتــروني
لـلـجريـدة� �ـا انـعـكس عـلى زيادة
عدد القراء وا�تابع� لها الى اكثر
من سبـعة ماليـ� و٦٦ الف متابع�
بـزيادة مـقـدارهـا اكثـر من مـلـيوني
متابع)� واشار الى انه (ترتب على
ذلك آن تــــكـــون اجلــــريــــدة قـــبــــلـــة
لـلـبـاحـثـ� في ضـمـهـا الى عـيـنـات
البـحوث والـدراسات االعالمـية� �ا
تـــتــمــيــز به من جـــمــاهــيــريــة ومن
مــهـنــيـة فـي بـنــاء ا�ـضــمـون� ومن
يــتـصــفح بـحــوث كـلــيـات وأقــسـام
االعالم في الـعراق� ال يـجـد عـنوان
يـخــلـوا من اسم (الــزمـان) كــمـمـثل
عن الصحافة ا�سـتقلة في العراق�
فــكـــيف ال يــتــحــقـق لــهــا ذلك وهي
حتتضن خيرة الكفاءات الصحفية

وصـف االكــــاد�ي جــــمــــال عــــبــــد
نــامـــوس (الـــزمـــان) بـــا�ـــؤســـســة
الصحفية الرائدة التي اثبتت انها
ا�ـــوذج يــــقـــتـــدى به في جنـــاعـــة
الـــتــواصل مـع اجلــمــهـــور وكــسب

اهـتـمــامه ومن ثم رضـاه. وقـال ان
(تلك ليست با�ـهمة السهـلة� لكننا
عــنـدمــا نــعــرف ان من يـقـف خـلف
هــذا اإلجنـاز الــكــبـيــر هم كــفـاءات
صحـفيـة متـميـزة يتـقدمهـم الزميل
أحـمــد عـبـد اجملـيـد �لـن نـسـتـغـرب
اطالقا� فـقد عـملت مع هـذه القـامة
الــعــلــمــيــة والـصــحــفــيــة ســنـوات
طــويــلــة وتــعـلــمت مــنه الــكــثــيـر)�
واسـتـطـرد بـالـقـول ان (مـا حـقـقـته
اجلريدة ومـا تزال حتـققه يشـعرنا
كـــصــــحــــفـــيــــ� واكـــاد�ــــيـــ� ان
الـصـحـافـة احملـلـيـة مـازالت بـخـير
وأن كل ا�ـصـاعب الـتي واجـهـتـهـا
لم تــــمــــنــــعــــهــــا من االســــتــــمـــرار
وبـــــنـــــجـــــاح)� وبـــــارك نـــــامـــــوس
(للجريدة ولكل العامل� فيها على

هذه األرقـام ا�ـفـرحة� ونـسـأل الله
أن تــســتــمــر بــعــطـائــهــا اإلعالمي
الــذي يــتــلـــمس بــنــحــو يــومي كل
مفردات احليـاة العراقيـة بحيادية

وموضوعية). 
œ«b�« b�«e�

من جــهــتـهــا � بـاركـت االكـاد�ــيـة
سـحــر خـلـيـفـة � (لــلـجـريـدة تـزايـد
اعـداد مـتـابــعـيـهـا ووصـولـهم الى
اكثر من  7مالي� �وهذا يعود الى
قربها من احلدث احمللي وتمثيلها
لــكل الـفــئـات �فـضـال عن تـنــوعـهـا
وشموليتـها �فهي تمـثل الصحافة
ا�هـنـية الـتي حتـافظ علـى انتـظام
الــصـــدور الــورقي الـــذي وصــفــته
بـــاجلــــمـــيل�  مـــؤكـــدة ان (وجـــود
اجلــريــدة عـلـى شـبــكــة االنــتـرنت�
يــلــبـي رغــبــات اجلــمــهــور في ظل
الـتــطـور اجلـاري �وهــذا يـنـبع من
حــرصـــا عــلى احــاطــة اجلــمــهــور
بـجمـيع الـتـفـاصـيل والـتي حتظى
باهتمامه�فهي تمتلك ادارة ومالك

مهني مبدع). 
فيما عـزا االكاد�ي واثق عباس �
أســبــاب زيــادة اعــداد الــقــراء إلى
مـصـداقـيـة وحـيـاديـة (الزمـان) في
نــقـل احلــدث. واوضح عـــبــاس إن
(القـراء يـبحـثـون عن احلقـيـقة في
الوسـائل الـتي تـنـطق باحلق دون
تــزيـــيف�وجنــد هـــذا واضــحــاً في
إخـــبـــار وتـــقـــاريـــر وحتـــقـــيـــقــات
اجلــريـــدة� ولــو ال هــذه الــصــفــات
واخلـصـائص �ــا اسـتـمـرعـطـاءهـا
بـنـفس الــقـدر حـتى اآلن)� ومـضى
الـى الـــقـــول (اهـــنـــأ ادارة وفـــريق
حترير اجلريدة بهذه ا�ناسبة). 
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ما�و

تعصف بالعراق كوارث أنهيار في كل مفاصل الدولة..
نحتاج خارطة طريق تنتشل العراق من الضياع.!?

خارطة طريق في البناء واإلعمار وأصالح �ا أفسدهُ الفاسدون..!?
واقع صحي بائس عليل..

والـتعـلـيم فـاشل  ينـحـدر أنحـدار خـطيـر..!? الـبطـالـة أستـفـحلت وأغـلب ا�ـصانع
مـتـوقفـة.!?هل يـقود رئـيس الـوزراء محـمـد شيـاع الـسوداني ثـورة تـغيـيـر حقـيـقة
تــنـقــذنــا من واقع مــأسـاوي أســتـفــحل فــيهِ الــفـســاد واســتـشــرى وأنــهك كـاهل
ا�ـواطن..!?أقـتـرح تـأمـيم ا�ـدارس األهـليـة ألنـهـا أصـبـحت جتـارة رائـجـة وجشع
يـسـتنـزف جيـب ا�واطن..!?تـأميم ا�ـسـتشـفـيات األهـليـة ضـروري يجب أن تـكون

بأدارة وزارة الصحة ا�ستشفيات األهلية أستغلت ا�واطن أبشع أستغالل..!?
فــالـعـراق بـلــد غـني وقـادر أن يـعــوض مـالـكي ا�ـســتـشـفـيــات وا�ـدارس األهـلـيـة
والـكـليـات..!?عـلى الدولـة أن تـعتـمـد نظـام صـحي عـلمي حـديث الـوقايـة خـير� من
العالج وأعـادة هيكلة جلميع مرافق وزارة الصحة الـعليلة وتوفير الدواء وجتهيز
ا�ستـشفيـات  با�عـدات الطبـية احلديثـة وخاصةً صـاالت العمـليات الـكبرى التي

تعاني األهمال وتخصيص ميزانية ضخمة لوزارة الصحة..!!
فـمع شـديد األسف الـبيـئـة العـراقيـة أصـبحت بـيئـة تـنعـدم فيـهـا شروط الـسالمة
بسـبب تراكم  األوسـاخ والنـفايات..!? الـعراق عـليل يـحتـاج عمـليـة جراحـية فوق
الكـبرى..!أطالب رئيس الوزراء محمد شياع الـسوداني أن يفكر �عاناة الشعب
ويقودثـورة تغييـرحقيقيـة باألنقالب على الـواقع ا�أساوي الفاسـد وأنقاذ الشعب
والـــوطن مـن مـــخـــالب الـــفـــســــاد وســـطـــوة األحـــزاب والـــسالح

ا�نفلت..!?
أغــلـب مــفـــاصـل الــدولـــة تـــعــانـي األهـــمــال والـــتـــشــرذم

واإلنهيار..!?
أللهم أني بلغت فأشهد..

وما على الرسول أال البالغ. 
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بغداد

مع بدء العد التـنازلي ألي حدث سياسي  كموعد لالنـتخابات البر�انيـة  أو عملية تشكيل
حـكومة أو التـرشيح �نصب رئـيس الوزراء تشتـعل شرارة التسـقيط السيـاسي ب� الكتل
السياسية ومـرشحيها وأنصارها لـلظفر بأكبر عدد من ا�ـغا��ولم تسلم جميع الكتل من
مـحاوالت تسقـيط بعضهـا البعض االسالمي مـنها  أو ا�دني الـذي تقابـله فتاوى تكـفيرية
جاهزة �ـنهجـية ( كفـيشيـة ).صحيح ان الـبعض منـا ينظـر الى العمـلية الـسياسـية  على
انـها جتـربـة د�ـقـراطـية واحلـقـيـقـة اننـا لم نـخـرج من دائـرة الـدكـتاتـوريـة بـعـد �فـبدال من
دكـتاتـوريـة احلـزب الـواحد انـتـقـلـنا الى دكـتـاتـوريـات متـعـددة وبـرموز صـنـمـيـة بديال عن
الـصنم الـواحـد.في ظل هـذا الصـراع عـلى السـلـطة يـتـف� الـكل في تـسقـيط االخـر ويرى
نـفـسه من ا�الئـكـة واالخـرين شيـاطـ�.أرى ان مـنـهج الـتسـقـيط مـتـأصل في شـخصـيـتـنا
الغارقة بـاالزدواجية فنحن النرى اال عـيوب االخرين فاذا كان هـناك شخص ناجح نبحث
بل ننـبش كل سجالت وقـبور أجداده لـعلـنا جند ثـلمـة في تاريـخه وسلوكه � فـليس غـريبا
أن تسـمع اشارات تسـقيطـية للـحديث عن النـاجح� مـثل ( ابن البگـال �ابن ابو اللـبلبي �
هذا الـفگـر ....وغيـرها) والزالـت ذاكرتي حتـفظ معـزوفة ( ابن ابـو الفـجل ) جلارة عـجوز
لـنا تقابل بهـا نسيبهـا عند خالفه مع ابنتـها� بل ال تستـغرب عزيزي القار� عـندما تسمع
نـقـدا لــشـاعـر مـبــدع أو فـنـان مـتـألـق فـيـقـال له : عــمـلك رائع ولـكــنك مـتـأثـر ب( ....) في
محاوالت تـسقـيطيـة مبـطنة.ولـعل أحدث وسـائل التسـقيط بل أخـطرها مـا يتـداوله البعض
من أفـالم ولقطات ابـاحية لنـساء ورجال يدخـلون الى ا�عـترك السيـاسي سواء بر�اني أو

منصب حكومي  �تضم هذه الوسائل في ثناياها بعدا اخالقيا قبل البعد السياسي.
ليـس من واجبنا أو سـلطتنـا مناقشـة أو مقاضاة االخـتيارات الشـخصية لـلناس ولكن مع
وجود شخصيـات سياسية أو معنوية ينسحب األمر الى  الشأن العام وال يندرج في باب
تشـويه سـمعـة عـائلـة أو فـرد بل �س ا�ـؤسسـة الـتي تعـمل بـهـا واألهم مالمسـتـها لـلـقيم
اجملتمـعية لعـموم البلـد.مروجو هذه االفالم يـستهـدفون قيمـنا االجتمـاعية الكـبيرة ا�تـمثلة
في رمزيـة ا�راة الـعراقـية الصـابرة الـتي أجنبت الـرجال الـذين جادوا بـدمهم في مـقارعة
قـوى الـظالم من اجل ان يـبـقى الـعـراق واقـفـا عـلى قـدمـيه.ا�ـوضـوع لـيس مـجـرد لـقـطات
ابـاحــيـة بل اسـتــهـداف �ــنـهج لــقـتل روح االنــتـمـاء الـى اجملـتـمع
وتسـفيه قـيـمه? ولنـعرف جـيـدا إننـا جزء من الـتـنمـر ان لم يكن
على (س) فعـلى غيره � احمليط يـفرض على االنسـان الكثير �
نـعيش تراجـعا كبـيرا في كل ا�ـستويـات �كن عنـونته بحـقبة

هابطة تأثيرها علينا كلنا ..
حذار من �ارسة تسقيط مجتمعي لبعضنا !
اعتقد ا�وضوع بحاجة الى تعليقاتكم الواعية.
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ابــرمـت رابــطــة ا�ــصـــارف الــعــراقــيــة
اخلــاصـة اتــفــاقـاً مع مــحــافـظــة أربـيل
العـــاده تـــأهـــيـل (بـــارك شـــار) ســـاحــة
الـنافورة وسط ا�دينة مجاور مقتربات
الــقـلـعـة. وقـال مـديــر فـرع الـرابـطـة في
االقـليم مـحمد مـنذر احلنـظل لـ(الزمان)
امس ان (صـندوق ا�بادرات اجملتمعية
- تــمـكـ� - الــذي يـشـرف عـلــيه الـبـنك
ا�ــركــزي الــعــراقي والــرابــطــة يـتــولى
تــنـفــيـذ بــنـود االتـفــاقـيــة الـتي تــشـمل
مــسـاحـة الـبــارك الـبـالـغـة  7942مـتـراً

مربعاً).
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ووقع احلنظل االتفاق مع مدير هندسة
احلــدائق في احملــافــظــة ريـبــ� احــمـد
هـويــز بـحـضـور مـديـر عـام فـرع الـبـنك
ا�ـركزي الـعراقي في أربـيل كاظم نامق

وعدد من مدراء ا�صارف اخلاصة.
من جـهـتـه قـال هـويـز ان (نـوافـيـر شار
بـــارك تــعــد ا�الذ الـــطــبــيــعـي ا�ــمــيــز
لـلباحـث� عن الهدوء بـعيداً عن صخبِ
ا�ـديـنـة� وهي عـبـارة عن مـجـمـوعةٍ من
الـنوافـيـر التـاريخـية الـتي تقع بـجانب
الـقـلـعة� وتـشـرف عـلى أجمل اإلطالالت
الـطـبـيـعـية عـلى ا�ـنـطـقـة. فـمع ارتـفاع
الـقـلعـة بجـوارك ونـسيم الـهواء الـبارد
ا�ــنـعش من الــنـوافــيـر� ســوف تـعـيش

جتربة رائعة يصعب نسيانها).
ويــــتــــرأس مــــجــــلـس ادارة صــــنـــدوق
ا�ــبـادرات اجملـتـمـعـيــة� مـحـافظ الـبـنك

ا�ـركزي مصطفى غالب وعضوية نائب
الــبــنـك ومــديــر عــام ا�ــنــظــمــات غــيــر
احلـكـومـيـة وعـدد اخـر من ا�ـعـنـي�. و
جتـتـمع االدارة شـهـريـاً بـهـدف حتـقيق
مـهـماتـها ومـن بيـنهـا رسم الـسيـاسات
الــعــامــة لــلــصــنــدوق وا�ــوافـقــة عــلى
الـطلـبات ا�قـدمة الـيها واقـرار اللوائح
االداريــة وا�ــالــيــة وتــمـويـل ا�ـشــاريع

ا�عتمدة وغيرها.
وتـأسس الـصنـدوق في تـشرين الـثاني
 2017لتحقيق اهداف البنك ا�ركزي�
مـــثل حتـــقـــيق االســـتـــقـــرار والـــرخــاء
وتـعـزيـز الـتـنمـيـة ا�ـسـتـدامة من خالل
دعم اجملـــتـــمع إنـــســـانـــيــاً وثـــقـــافـــيــاً
واقـتـصاديـاً. وقال احلـنـظل ان (أهمـية
الــصــنـدوق تــكـمـن في سـعــيه الى دعم

 dOOG��« �U�b%Ë w�«œu��« W�uJ�

األيـام والـسـنـوات تـمـضي وعـربـة إنـقـاذ الـعـراق مـعـطـلـة ومـقـابل ذلك فـان كل
العراقـي� ا�ظـلومـ� يتطـلعون الى حـكومـة منصـفة لهم وتـتفـهم معانـاتهم  لذا
يـنـبغي عـلى احلكـومـة اجلديـدة ان تـتبـنى قوانـ� تـنسـجم وحاجـات الـعراقـي�
احملروم� مـنها لسنوات طويلة والتي تضمن كرامتهم وحقوقهم التي شرعتها
السـماء ودساتـير  اإلنـسانيـة في العالـم سيمـا وان العراق �ـتلك كل مـقومات
احلـياة الـكـر�ة لـلعـراقـي� كـالثـروات وا�وارد الـبـشريـة والعـقـول ا�تـمكـنة من
خـلق الـفـرص ا�الئـمـة لنـهـضـة الـبالد دون احلـاجة الـى القـدرات األجـنـبـية أو
اخلارجـية وبهذا �كن حلكـومة السوداني ان تعـتمد تلك ا�قدرات وتـستثمرها
نـحو الـتـنمـيـة الـعلـمـيـة واالقتـصـاديـة والزراعـيـة والـتجـاريـة وان تغـتـنم فـرصة
ارتفـاع سعـر البـترول في األسـواق العـا�يـة وهذه الـفرصة ر�ـا لن تتـكرر في
األيـام الـقادمـة بـعـد ان يـتـوجـه الـعالـم بـاالعـتـمـاد عـلى الـطـاقـة الـنـظـيـفـة وهذه
اخلـطـوات حتتـاج اتـخـاذ تـدابيـر سـريـعة ومـدروسـة لـتعـويض سـنـوات الـفشل
واخلـراب ا�ـاضـيــة والـتي اتـصـفت بـالـفــوضى والـفـسـاد ا�ـالي واإلداري �ـا
جـــعل الــعـــراق في ذيل قـــائــمــة الـــدول في اجلــوانب األمـــنــيـــة والــســيـــاســيــة
واالقـتصـاديـة وهذا مـاجعل ا�ـواطن العـراقي يفـقـد ثقـته بكل حـكومـة تشـكلـها
األحزاب الـسياسـية وفقـا لنـهج احملاصصـة وأصبح ا�ـواطن العراقي يـتحدث
عـنـهـا بسـخـريـة وازدراء كـونه لم يـلـمس مـنـها سـوى الـظـلم والـفـقـر والـتـجويع
والــتـهـجـيــر وكل هـذا بــسـبب آفـة الــفـسـاد الــتي نـخـرت ا�ــفـاصل احلــكـومـيـة
وجعلـتهـا خاوية مـايتوجب عـلى كل  الشـخصيـات الوطـنية والـكفـاءات العلـمية
واخلـدمـية واإلداريـة وا�ـصـرفـية من أصـحـاب الـغـيرة والـشـهـامة الـعـراقـية أن
يـقـفوا بـإخالص إلنـقاذ الـبـلد من الـضـياع ومـسـاندة حـكومـة الـسوداني ألجل
التـغـييـر واألخذ بـهـا نحـو شـاطئ األمان مع ضـرورة الـدعم اإلعالمي الواسع
من خالل متـابعة االجنـازات احلكوميـة اجلديدة خـطوة بخـطوة وتدعـيمها ومن
جــانب آخــر اإلشـارة وتــشـخــيص اخلـلل أيــنـمــا وجــد ألجل مـعــاجلـته مــقـابل
مسؤولـية احلكومـة بحمايـة العامل� في اجملـال� الصحـفي واإلعالمي كونهما
�ثالن عـ� احلكومة في الشارع العراقي وإذا ما تعاون اجلميع في تصحيح
األخــطـاء الـتي يــعـاني مـنـهــا الـعـراق والــسـعي اجلـاد نــحـو مـحـاربــة الـفـسـاد
وا�ـفـسـدين والعـمل بـاجتـاه اإلصالح احلـقـيقي فـان عـربـة الـنهـوض الـعـراقـية
�ـكن أن تـسـير فـي االجتاه الـصـحـيح الذي يـطـمح الـيه اجلـميع مـنـذ سـنوات
عجـاف قد ألقت بظاللها على الوطنيـ� األحرار والفقراء واحملروم� وحملتهم
مـاال يـطـيـقـونه مـن ظـلم وإجـحـاف حلـقـوقـهم اإلنـسـانـيـة لـذا
يـتـوجـب عـلى اجلــمـيع ســيـمــا ا�ـتــصـدين لــلـســلـطـة ان
يضـعوا الـعـراق ومصـلحـة الشـعب نـصب أعيـنهم وان
يتـجردوا عن  تـوجهـاتهم احلـزبية والـفئـوية وا�ـناطـقية
والــعــقـائــديـة مع مــواجـهــة الــتـحــديـات والــضـغــوطـات
الـداخـلـيــة واخلـارجـيـة حـتى يــسـتـعـيـد الــوطن عـافـيـته

وهويته ومكانته التي يستحقها .

واضـــاف ان (الـــصـــنـــدوق قـــام بـ 326
مـبــادرة خالل الـعـام ا�ـاضي فـيـمـا نـفـذ
 1321مبادرة منذ انشائه وحتى العام
 2021وفي هذا اجملال قام بتوسيع دار
الــعـطـاء لـلــمـسـنـ� وا�ــشـردين ومـركـز
ايـــواء االيـــتــام وا�ـــشـــردين في أربـــيل
ودعـم عــوائل الــشـــهــداء واجلــرحى من
الـــقـــوات االمــنـــيــة وتـــأســـيس الـــبــيت
الــــعـــراقي لـالبـــداع� وتـــوزيـع الـــسالت
الـغذائية وتـأثيث مبنى مـجلس اخلدمة
وتـقد� الـدعم ا�الي لـصندوق مـؤسسة
الـشهـداء� فضالً عن تـوفير ا�ـستـلزمات
الــتي حتــتـاجــهـا مــؤســسـة الــسـجــنـاء
وتـأهيل واضافة بناء قسم امراض الدم
فـي مـسـتـشـفـى دار الـتـمـريض اخلـاص
مـع تقـد� الدعم الـالزم لبـعض احلاالت
ا�ـــرضـــيـــة الـــعالجـــيـــة داخل الـــعــراق

وخارجه).
واسـتـطـرد احلـنـظل فـي شـرح مـبادرات
الـصـندوق في قـطـاع الثـقـافة واالعالم
عــــبــــر اقــــامــــة الــــدورات والــــنـــدوات
والـورش ومعارض الكـتب� كما حتدث
عـن مــســـاعـــدة الـــصـــنـــدوق لالنـــديــة
الـرياضية وبيت شباب بغداد لالعمال
ودائـرة تمك� ا�رأة واالقليات� كمبنى

الطائفة ا�ندائية في بغداد.
 وا�ـشـاركـة في مـهـرجـان اكـسـبو دبي

 2020ومشاريع أخرى. ووضع
احلـنظل كراساً ملـوناً يشرح اجنازات
الــصــنــدوق واهــدافـه وأبــرز مــجـاالت

الدعم التي توفرها في البالد.

اجملـتـمع عـبر مـسـاعدة الـفـئات الـهـشة
وتــعـــزيــز االواصــر اجملــتـــمــعــيــة بــ�
ا�ــواطــنـ� وا�ــنـظــمــات وا�ـؤســسـات
احلــكـومـيــة ودعم احلـاالت االنـســانـيـة
والـثـقافـيـة والفـنـية والـبـيئـيـة وتنـمـية
قــدرات الـعـاطـلـ� عن الــعـمل وتـطـويـر
قـــدرات الــطـــفل عــبـــر دعم ابــتـــكــاراته
وتـمك� ا�رأة وتعـزيز قدرات الشباب).

—U� „—U� ¡UO�ô qO�—√Ë ·—UB*« WD�«— 5� ‚UH��

�U�U��«Ë w�U�LK� qO�Q��«Ë r�b�« .bI� q�«u� ©5JL�®

»�WO�UH∫ رابطة ا�صارف تبرم اتفاقا مع اربيل

wFO�d�« Õö�

انقرة

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. UK

الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7438 االثن� 27 من ربيع الثاني 1444 هـ 22 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2022م
Issue 7438 Tuesday 22/11/2022

{ طـهـران �(أ ف ب) - اسـتـدعت وزارة
اخلــارجـيـة اإليــرانـيــة سـفـيــر ا�ـمــلـكـة
ا�ـتحدة لدى طـهران للمرة الـرابعة منذ
بــدايـة االحـتـجـاجــات الـتي تـهـزّ إيـران
مـنـذ أكـثـر من شـهرين� حـسـبـمـا أفادت
وكـالة "إرنـا"أمس .وأكّدت وكالـة األنباء
أنه "�ّ اسـتـدعـاء سـا�ـون شـيـركـلـيف
لالحـتـجـاج عـلى هـجـوم شـنـته مـؤخرًا
مـجموعة عنيفة على السفارة اإليرانية
فـي لنـدن".ولـفـتت "إرنـا" إلـى أن "ا�ـدير
الــعـام لــدائـرة الــبـروتــوكـول في وزارة
اخلارجية أبلغ الدبلوماسي البريطاني
احــتــجـاج طــهــران الــشـديــد عــلى عـدم
كـفـاءة وعجـز الـشـرطة الـبـريطـانـية في

منع الهجوم على سفارتها".
WHOM� �UL��

وحـــصل االســـتــدعـــاء� وفق الــوكـــالــة�
بـعدما "هـاجمت مجـموعة عـنيفـة مبنى
سـفـارة إيـران في لـنـدن وشـتـمت الـعلم
ا�ـقـدس جلـمـهـوريـة إيـران اإلسالمـية".
ولـم يُـحــدّد تــاريـخ احلـادثــة.وبــحــسب
الـوكـالـة� عـبّـر السـفـيـر الـبـريطـاني عن
"أسـفه لـلـحـادث"� مـضـيـفًـا أنه "سـيـنقل
احـتجاج إيـران إلى لندن". وعـبّر أيضًا
عـن أمـــلـه في "أال تــــتـــكــــرر مــــثل هـــذه
احلــوادث مــرة أخـرى فـي ا�ـســتــقـبل"�
بـحسب ا�صدر نفسـه.تشهد إيران منذ
 16أيلول/سبتمبر احتجاجات أعقبت

وفـاة الـشابـة مـهسـا أمـيني ( 22عـاما)
بــعـد ثالثـة أيـام من تـوقــيـفـهـا من قـبل
شـرطة األخالق لعـدم التزامهـا القواعد
الــصـــارمــة لــلــبــاس فـي اجلــمــهــوريــة

اإلسالمية.
و اعـتـقلت قـوّات األمن اإليـرانيّـة األحد
ا�ــمـثّـلـتَــ� كـتـايـون ريــاحي وهـنـغـامه
غـازياني بعدما خـلَعَتا حجـابَيهما على

ا�ـأل دعــمًــا حلــركــة االحـــتــجــاج الــتي
انــدلــعت في إيــران إثــر وفــاة الــشــابّـة
مـهسـا أميـني خالل اعتـقالهـا� حسـبما
أفـــــــادت وســــــائـل إعـالم رســــــمـــــــيّــــــة
األحـد.وأفـادت وكـالـة األنـبـاء اإليـرانـيّة
الـرسـمـيّـة "إرنا" بـأنّ هـنـغـامه غـازياني
وكـــتـــايــون ريـــاحي اعـــتُـــقِـــلــتـــا بـــعــد
اســـتــدعـــائــهــمـــا لــلـــتــحـــقــيـق بــشــأن

غـازيــاني اعـتُـقـلت بـتــهـمـة الـتـحـريض
ودعـم "أعـمـال الـشــغب" والـتـواصل مع
وسـائل إعالم معـارِضة. وكـانت ا�مـثّلة
أشـارت في وقت سـابق إلى أنّ القـضاء
اسـتدعاها� ثمّ نشرت مقطع فيديو على
إنـــســـتـــغـــرام خــلـــعـت فــيـه احلـــجــاب

اإللزامي.
W�—U& Ÿ—«u�

وكــتـبـت في وقت مــتـأخّــر الـســبت "قـد
تـكـون هذه رسـالـتي األخيـرة"� مـضيـفة
"مـن اآلن فــصــاعــدًا� مـــهــمــا حــدث لي�
اعــلـــمــوا أنّــني كــالـــعــادة مع الــشــعب
اإليــراني حـتّى آخـر نــفس لي".ويُـظـهـر
الـفيديو الذي يـبدو أنه مصوّر في أحد
الـــشــوارع الـــتـــجــاريّـــة� غــازيـــاني بال
حـــجــاب أمـــام الــكــامـــيــرا� من دون أن
تــتـحـدّث� ثم تـسـتــديـر وتـرفع شـعـرهـا
وفق تـسـريـحـة ذيل حـصـان كـمـا تـفعل
الــــنـــســــاء األخـــريــــات قـــبـل الـــذهـــاب
لـالحــتـــجــاج.في األســـابــيـع األخــيــرة�
وجّــهت ا�ـمـثّـلـة ( 52عــامًـا) انـتـقـادات
حــادّة حلـمـلــة قـمع حـركــة االحـتـجـاج�
مـتّهـمة الـسلطـات بقـتل أطفـال وشباب
خـالل الــتــظـــاهــرات.وأعـــلن الـــقــضــاء
اإليـراني األحـد اسـتـدعـاء غـازيـاني مع
سـبع شـخصـيّـات معـروفـة� سيـنـمائـيّة
وســيــاسـيّــة وريـاضــيّــة� بـســبب نــشـر
مــحــتــوى "اســتـفــزازي" دعــمًــا حلــركـة

االحـتــجـاج� حـسـبـمـا أعـلـنت الـسـلـطـة
الـقـضائـيّة.أمّـا ا�مـثـلة كـتايـون رياحي
( 60عامًا) فقد احتُجزت في وقت الحق
في إطـار الـقضـيّة نـفسـها. وكـانت هذه
ا�ــمـثّـلـة قــد شـاركت في مــجـمـوعـة من
األفـالم الــــتـي حـــــازت جــــوائـــــز� وهي
مــعـروفـة أيــضًـا بــأعـمـالــهـا اخلــيـريّـة.
وأجــرت ريـاحـي في أيـلــول/سـبــتـمــبـر
مــقــابــلـة مـع تـلــفــزيــون إيــران الـدولي
ومـقرّه لندن� من دون أن تـضع حجابًا.
وهي كـانت أيضًا أعـربت عن تضـامنها
مـع االحتـجـاجـات فـي البـالد مـنـذ وفاة
أمــــيـــني وعـن مـــعــــارضـــتــــهـــا فـــرض
احلـجـاب.ومن بـ� الـشـخـصـيّـات الـتي
اسـتدعـاها الـقضـاء أيضًـا� مدرّب نادي
بـيرسـيـبولـيس لكـرة القـدم يحـيى غول
مـــحــمـــدي والــنـــائـــبــان اإلصالحـــيّــان
الـسـابـقـان محـمـود صـادقي وبـاروانيه
صـالحـــشـــوري.وكـــان مـــحـــمـــدي وجّه
انـتـقـادات حـادّة األسـبـوع ا�ـاضي إلى
العــبي ا�ــنــتــخب الــوطـنـي لـ"عـدم رفع
صــــوت الـــشــــعب ا�ــــقــــمـــوع إلى آذان
الـسلطات"� بـعد لقاء ا�ـنتخب اإليراني
مـع الـــرئـــيـس إبـــراهــــيم رئـــيــــسي.من
جــهـتــهــمـا� أيّــد الـنــائــبـان الــسـابــقـان
احلـركـة االحتـجـاجيّـة علـنًـا� خصـوصًا
عـبر موقع "تـويتر"� مـندّدَين بـاستخدام

احلكومة القوّة ضدّ ا�تظاهرين.

مــنــشــوراتــهــمــا "االســتــفــزازيّــة" عــلى
وســـــائـل الـــــتـــــواصل االجـــــتـــــمـــــاعي
وأنــشـطـتـهـمـا اإلعالمــيّـة.تـشـهـد إيـران
مـوجة احتجاجـات منذ وفاة أميني في
 16أيلول/سبتمبر� بعد ثالثة أيام

عـلى اعـتـقـالـهـا بـأيـدي شـرطة األخالق
الـتي اتّهـمتهـا بانـتهاك قـواعد الـلباس
الـصـارمـة في البالد.وأفـادت "إرنـا" بأنّ
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اعـلن مـحـافظ ذي قـار مـحـمـد هادي
الـغزي عن حـزمة مـشاريع ذات بنى
حتـتـيـة مـتـكـامـلـة تـشمـل احيـاء في

صوبي اجلزيرة والشامية.
الــغــزي في بــيــان تـلــقــته (الــزمـان)
امـس انه (� االعالن عـن مـــشـــاريع
الـبـنى الـتـحـتـية لـتـسـعـة عـشر حي
سـكني في الـناصـرية). واضاف� ان
(اخلـدمـات شـمـلت احـيـاء الـشـمـوخ
الـقـد�ـة والـشـمـوخ الـثـانـيـة و حي
ا�ــتــنـــزه و الــعــمــارات الــســكــنــيــة
الــقـد�ـة و الـزاويــة وخـلف ا�ـصب
الــعـام و االقـتـصـاديـ� و الـسـكك و
احلـمـام قـرب ا�ـسـتـشـفى الـتركي و
ا�ـهـيديـة و الكـنازوة و الـزعيالت و
دور الـــقـــابـــلـــوات و الـــشـــرقـــيـــة و
الـــســراي و ا�ـــمــرضــات حي اور و
ا�ــــوحــــيـــــة االولى والــــثــــانــــيــــة و
الــتـــضــحــيــة و الـــفــداء). من جــهــة
اخـرى  كشف مـصدر فـي شرطة ذي
قـار عن الـقبض عـلى ثالثة مـتهـم�
بـاصـابـة احـد ا�الكـات الـتـدريـسـيـة
بـقضـاء الرفـاعي بطـلق ناري. وذكر
ا�ـصدر ان (قـوة امنيـة باشـرت بعد
احلـادث �تابعة ا�ـتهم� والقبض
عــلـيــهم مــنـهم مـن يـســتـقل ســيـارة
ودراجــــة نـــاريــــة. واضـــاف� انه �
ضـبط بـحوزتـهم عتـاد وآلة جـارحة
وجــرى تــوقـيــفــهم وفق ا�ـادة  /31
� 405إلكـمـال اإلجـراءات الـقـانـونـيـة

الالزمة بحقهم).

هنغامة غازيانيسا�ون شيركليف كتايون رياحي
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تـعـهـد وزيـر الـنـفط � حـيّـان عـبـد الغـني�
بـزيـادة مـنـتـجـاتـهـا في األشـهـر ا�ـقـبـلة.
وقال بيـان تلـقته (الزمـان) امس ان (عبد
الـغــني� اكــد تـطــويـر قــطــاع الـتــصـفــيـة
وزيــادة اإلنــتــاج)� مــشــيـراً الـى ان (هـذا
ا�ــلف من اهـداف الــبـرنـامـج احلـكـومي�
واخلـطط ا�ــســتـقــبـلــيــة لـلــوزارة� بـدعم

رئاسة الوزراء).
jÝu�« w�UB�

واضــــاف ان (الــــوزيــــر بـــــحث مع إدارة
الــشـــركــة� فـي زيــارته شـــركــة مـــصــافي
الــوسط� الــتــابــعــة لــلـوزارة� خــطط رفع
الطاقة الـتكريريـة للشركة الى 500 الف
بــرمــيل� فـي الــيــوم الــواحـــد حــتى عــام
2026)  مبيناً ان (إنتاج مصفى الدورة
يبلغ 140 الف برمـيل في اليـوم الواحد
لــلــعـــام اجلــاري)� واكـــد ســعي الــوزارة
لـــتـــطـــويـــر ا�ـــصـــافي األخـــرى وزيـــادة
إنــتـاجـهـا� وتـقـلـيل اسـتـيـراد ا�ـنـتـجـات
النفطـية)� الفتاً الى ان (عـبد الغني وجه
الشـركة بـاإلسراع بـوضع دراسة جـديدة
�صافي الـسماوة� والـديوانيـة والنجف�
لغرض زيادة اإلنتاج وتوفير فرص عمل

ألبناء احملافظات ا�ذكورة).
داعــيــاً ا�ـالكــات الى (بــذل جـــهــد اكــبــر
وحتــدي ا�ــعـوقــات� لــتــحــقق مــزيــد من
الـعـطــاء)� من جـهـته مـديـر عـام مـصـافي
الــوسط� عـائــد جـابـر� اوضـح ان (قـطـاع
الـتــصــفـيــة يــحـظى بــإهــتـمــام الـوزارة�
ورئـــيـس الـــوزراء� مـــايــــفـــرض الـــتـــزام
الــشــركـــة بــخــطط الـــوزارة في تــطــويــر
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وزيــــادة اإلنـــتــــاج� �ـــا يــــخــــدم خـــطط
الـوزارة)� مـنـوهـاً الى ان (الـشـركة تـضم
مــــصـــافي الــــدورة وكــــربالء والــــنـــجف
والسمـاوة و الديـوانية). واوعـز الوزير�
بتـنفيـذ خطط زيادة اإلنـتاج واإلستـثمار

األمثل للغاز ا�صاحب. 
وقــال الـبـيــان ان (عـبـد الـغــني بـحث مع

الـسـفـيـر الـروسي في بـغـداد� ايـلـبـروس
كـوتـراشــيف� ووفـد من مـدراء الـشـركـات
الـرصيـنة� تـعزيـز الـعالقات بـ� البـلدين
في قـطـاع الـنفـط والطـاقـة)� واعـرب عـبد
الـغـني عن دعـمه لـلـشـركـات الـعـا�ـية في
الــعــراق� لــتــوســـيع الــتــعــاون� خلــدمــة
ا�ــــصـــالح ا�ـــشـــتــــركـــة)� مـــشـــيـــراً الى

(مساهـمة الشركـات الروسيـة في تطوير
الـصـنـاعة الـنـفـطـية احملـلـيـة)� من جـهته
كـوتـراشيف� اكـد رغـبـة بالده في تـعـزيز
التعاون وتطوير قـطاعات صناعة النفط
والغاز). على صعيد متصل� وضع وزير
الكهرباء زياد عـلي فاضل� خططاً طارئة
�عـاجلة مـلف الطـاقة. ونـاقش فاضل مع

Y×Ð∫ وزير النفط يبحث مع اركان الوزارة تطوير قطاع التصفية

وا�تجددة� وبالطبع فالكاتب يحيا
بــالـقـار� وال يــتـطـوّر بـدونه ودون
الـنــقـد والــنـقــد الـذاتي� وعــلـيه أن
يـحــرص عـلى إدامــة هـذه الــعالقـة
وا�ـراجـعــة بـالـصــدق والـصـراحـة
واحـــتــرام عــقـــله� وحــ� يـــحــصل
اخلـطـأ فـعـليـنـا اإلقـرار واالعـتراف
به وحتى االعـتذار إذا تـطلّب األمر
ذلك� والـبــشـر خــطّـاؤون عــلى حـد
تـعـبـيـر فـولـتـيـر وعـلـيـنـا أن نـأخـذ

بعضنا البعض بالتسامح.
والـكــاتب ضـنــ� بـاسـمـه وهـو مـا
يـضــعه دائــمـاً الــشـيخ حــسـ� في
اعــتــبــاره� لـذلـك عــلـيـه أن يُـحــسن
االختـيار والـتدقـيق ويحـرص على
أن يكون ضميـره يقظاً وألّا يصاب
بالـذبول أو اخلـمول� ولـعلّ ذلك ما
يــــطــــمـح إلــــيه الــــكــــاتـب ا�ــــبـــدع
والــنـاجـح� وإلّـا �ــكـن أن يـصــبح
كـاتـبـاً ولـكـنه فـاشالً� وتـلك مـسـألة
عويـصة حتتـاج إلى صفـاء سريرة
ومــــران و�ـــارســـة وطــــول نـــفس
ومشـقة وجهـد ومثابـرة لكي تؤتى

الكتابة ثمارها.
والكـاتب اجليـد يتـعلّم من أخـطائه
وجتـــــــاربـه ومن احلــــــــيـــــــاة وهي
ا�درسـة الكـبرى� وليـس من الكتب
وحـدهـا� مـثـلـمـا ال يـتـعـلّم اإلنـسان
السبـاحة إلّا إذا نـزل إلى الشاط��
ومثـلما حتتـاج رياضة الـيوغا إلى
الــصــبــر واجلــلــوس �ــدة طــويــلـة
بــاســتــرخــاء ومــراقــبــة الــشــهــيق
والزفـيـر� فـالـكـتـابـة أيـضـاً حتـتاج
إلى وقـت وتــراكـم وتــعـــلّـم لــتـــأتي
بـعدهـا الـقدحـات وتبـدأ الـشحـنات

وتنطلق الشرارات.
لـقـد أتـقن الشـيخ حـسـ� كل فـنون
الـكـتــابـة لــيس في احلـقـل الـديـني
فـحـسب� وإ�ـا في احلـقل الـفـكري
والــفـلـسـفـي واالجـتـمـاعي واألدبي
والــثــقـــافي� وذلك بــعــد مــعــاشــرة
حـــمـــيـــمـــة وطــويـــلـــة مـع احلــرف
وصداقة وطيدة وعميقة مع الكلمة
وزمـالـة وألفـة مع اجلـمـلة وا�ـقـالة
والكتاب� وهكذا استَطيَب ا�غامرة
وسـار بـهـا أحـيـانـاً حـتـى أقـصـاها
مـجـرّباً كـتـابـة نصـوص وسـرديات

وخواطر وحكم وأفكار وقصائد.
لم يـلـتــزم مـنـهـجــاً واحـداً مـحـدداً�
ألنه كـان يـنـشـد الــتـفـرّد واجلـديـد�
وكل جـــــديـــــد "خـــــلق" و"إنـــــشــــاء"

و"تـكـوين"� وهـكـذا انـصاعت
له احلــروف واسـتــجـابت له
الــــكـــلـــمــــة مـــطــــواعـــة بـــ�
أصـابعه� لـيوظّـفـها بـطريـقة

فــائـقــة الـبــراعـة فـي الـتــعـبــيـر عن
القيم وا�باد� التي آمن بها� حتى
أصـبــحت لــديه قــدرة هـائــلــة عـلى
التـحريض والـتعـبئـة واإلثارة� فلم
يـعد واحـداً� بل صـار "جمـهوراً" له
مـنهـجه اخلـاص وأسلـوبه ا�ـتمـيّز
ا�ـــوشّى بــالــتــســـامح واالنــفــتــاح

واحلوار والتواصل مع اآلخر.
ولـعلّ مـا يـعـطـيه خـصـوصـيـة هـو
مــخـالـطــته ومـجــالـســته لـطــبـقـات
وفـئـات وأجـناس وشـعـوب ولـغات
ونـسـاء ورجـال وأجـيــال مـخـتـلـفـة
دون اكـتـراث بزيّه الـتـقلـيـدي حيث
يحجم كـثيرون� والنـاظر إليه وهو
في مجالسه ا�تـنوّعة أوّل ما يلفت
نـظـره عمـامته الـبـيضـاء الـناصـعة
الــــتي جتـــلـس فـــوق رأسـه� حـــيث
�ــتـل� وجــهه ا�ــسـتــديـر بــلـحــيـة
طـلـيقـة ومـنسـقـة أحيـانـاً يكـسـوها
بـيــاض غـالب وشــاربـان مــعـتـدالن
وخـصـلة شـعر مـتـدليّـة ونـافرة من

حتت العمامة.
Êu−ýË ÊËRý

وهو عـلى هذه الـهيـئة يـبحث معك
في احلــداثـة ومــا بــعـدهــا ويــقـلّب
شؤون وشـجـون ابن عربي وجالل
الــــديـن الـــــرومي وابـن خـــــلــــدون�
لـيـأخـذك إلى شـواغـله في الـهـويّة�
دون أن يـنسى ا�ـرور عـلى اليـسار
وا�ـاركــسـيـة وجــيـفـارا والــعـروبـة
ونـقـد اجلــمـود والـتـخــلف الـديـني
ونـتـاجـهـمـا الـتـعـصّب والـطـائـفـية
وازدراء حــقـــوق ا�ـــرأة� ومع تـــلك
الــهـــمـــوم ال تــغـــيب عـــنه أهــمـــيــة
الــتـفــريق بــ� الــغـرب الــســيـاسي
والــغــرب الــثـــقــافي والــدعــوة إلى
احلــــــوار بــــــ� أتــــــبــــــاع األديـــــان
والــثــقــافــات في إطــار الــتــعــدديــة

والتنوّع وا�شترك اإلنساني.
لم يترك الـشيخ حس� مـناسبة إلّا
وقـــام بـــهــا الـــتـــجـــوال في رحــاب
اجلواهـري وطه حس� وعـلي عبد
الــــرازق والـــــســــيّـــــاب وأدونــــيس
ومحـمـود درويش وسعـدي يوسف
وغـيـرهم� لـيـسـتـعـيـد احلـوار حول
قـصـيـدة الـنـثـر� وفي الـوقت نـفسه
وعـــلى الـــقــدر ذاته مـن االهــتـــمــام
يضع أمامك خريطة طريق لتجديد
احلوزة الدينية وإصالح مناهجها
وربـــطــهـــا �ــتـــغــيّـــرات الــعـــصــر
والــثـــورة الــصــنـــاعــيــة الـــرابــعــة
ومـخرجـاتهـا� وهو من دعـاة حوار
األزهـر مع الـنـجف وحـوارهـمـا مع
الـفاتـيكـان� وذلك في إطار مـشروع
نــهـــضــوي عــربي - إسـالمي كــمــا
يـعبّـر عنه� يـبدأ بـاحلوار الـعربي-
الــــعــــربـي واإلسالمـي - اإلسالمي
عــلى جــمــيع الــصــعــد الــرســمــيــة
والـشـعـبـية� لـيـنـطـلق إلى حوارات
أرحب وأوسـع� مع عـــــدم إهــــمــــال
مــســألـــة الــتـــحــوّل الــد�ـــقــراطي
والــدولـة ا�ــدنـيــة وحــكم الـقــانـون
والــتــنـمــيــة والــعــدالـة� وكـل مـا له
عالقة بـاالمتالء الروحي والـتحقق
الوجداني والـداللة اإلنسـانية.وإذا
كـــان أصـل الـــكالم عــــنـــد الــــعـــرب
الــبالغــة� ألن الـكـالم فـعل وســلـوك
ونــشــاط وخــلق� أمــا الــلــغـة فــهي
قـانـون ونـامـوس وقـواعـد ومـعـيار
لـــهــذا الـــكالم� وهــذه حتـــتــاج إلى
آليات وتقـنيات جتمع بـ� جمالية
الــنــصــوص وفـصــاحــتــهــا وعـمق
مضامـينها وقـدرتها على الـتعبير�
وهو مـا امتـلكه الـشيخ حـس�� بل

وأتـــــقــــنه
�ـــهــارة عـــالـــيــة� فـــخــرجت

كلماته مـنغمة بهـارموني �وسيقى
اللغة ذاتها� وهـو ما أعطاه بصمة
خــاصـة� الســيّــمـا حــ� يــعـرف �ن

يتوجه ومن يخاطب وماذا يريد?
II

ال تـــعــرف أحــيــانــاً كـــيف تــتــكــون
كـيـمـيـاء خاصـة بـيـنك وبـ� بعض
الـنـاس� فـتـنـجــذب إلـيـهم وتـرتـبط
معهم بصـداقة مديدة وعـميقة� إمّا
هوىً ح� يـتحكّم القـلب والعاطفة
وإمّــا فــكــراً حــ� تــتالقى مــعه في
دروب الــعــقل� فـــكــيف إذا كــان من
أكـتب عـنه� وقــد شـدّني إلـيـه قـلـبـاً
وعـــــقالً� حـــــتى وإنْ كـــــانت طــــرق
حــيـــاتــنــا مــخــتــلــفــة ومــتــبــايــنــة
ومـتـبـاعـدة أحـيـانـًا في فـلـسـفـتـهـا
ومــنــطـلــقـاتــهـا� ولــكن تــبـقى ثــمّـة
مـشتـركات إنـسانـية جـامعة تـشكّل
نـواة جـاذبة يـتم الـتمـحـور حولـها
والـتـالقي عـنـدهـا لـتـتوسـع وتـكـبر
حتى لتجد نفسك أمام طرق عديدة
مـــشـــتـــركـــة ومـــقـــاصـــد مـــوحــدة�
ووســائل وأســالــيب يــتم اخــتــبـار
جنـاعــتـهــا مع مـرور األيــام� ألنـهـا
سـتكـون جزءًا ال يـتجـزأ من الغـاية

على حد تعبير ا�هاتما غاندي.
وإذا كـانت الغـاية شـريـفة وعـادلة�
فال بـدّ من وسـيـلـة شـريـفـة وعـادلة
لـلـوصول إلـيهـا� ألنـها مـثل الـبذرة
إلى الشجرة� وح� تكون الوسيلة
ملمـوسة ومعروفـة� فالغايـة بعيدة
وهي في رحم ا�ستقبل وأقرب إلى
احللم أحـياناً� األمـر الذي يـقتضي
دائماً التوثق والـتأكّد من الوسيلة
وتـــدقـــيــــقـــهـــا� وهـــو مـــا يـــســـمى
بــالـبـراكـسـيس ومـا �ـكن االتـفـاق
علـيه أو اللـقاء عنـده� ألن الوسـيلة
تـمـثّـل قـاسـماً مـشـتـركـاً� حـتى وإن
كــان لــكل مــنّــا مــنـظــوره لــلــحــيـاة
والــكــون والــتـطــور� لــكن اجلــانب
اإلنـسـاني والهـمـوم التي نـعـيشـها
في إطــار بــيــئــة مــشــتــركــة ولــغــة
مــشــتــركــة وتــاريخ مــشــتــرك ألمــة
واحـدة بـثـقـافــات مـتـنـوّعـة وتـراث
حـضــاري غـني ومــتـعــدد ا�ـشـارب
هي ا�ـساهـمة ا�ـشـتركـة� فمـا بالك
ح� يكون ا�صـير مشتركاً� واألمر
ال يـــتـــعـــلـق بـــاجلـــانب الـــقـــطـــري
(لـبـنـان/العـراق) لـكل مـنّـا أو حتى
لـلـجـانب الـديـني- الـثـقـافي� بل إن
األمر له عالقة باجلـانب الشخصي
أيــضــاً� هــو من مــوقــعه اإلسالمي
وأنا من موقـعي العلـماني� هو من
رؤيـته ا�ـثـالـيـة الـديـنـيـة� وأنـا من
رؤيــتي ا�ـاديـة اجلــدلـيـة� لـكن ذلك
لـيس بــعـيـداً عـن الـتـنــوّع والـثـراء
اإلنــسـانـي� الـذي �ــكـن أن يـغــني
الــتـــجــربــة بـــاحلــوار والــتـــنــاظــر
واالحــتـرام ا�ـتـبـادل.كـان مـاراثـون
الــصـراع الــفـكــري بـ� ا�ــتـديّــنـ�
والعـلمـاني� قـد شغل الـطرف� في
خـمـسيـنيـات الـقرن ا�ـاضي بـشكل
خاص� وهـو ذاته الذي اسـتمر من
الـــقـــرن الـــتـــاسع عـــشـــر والـــقـــرن
الـعــشــرين كــله� وكــان في الــغـالب
صــراعـاً تــنــاحـريــاً وإلـغــائــيـاً� من
الــطـرفـ�� عـلى أن مـسـألـة احلـوار
وصـــــوالً لــــلـــــتــــعـــــاون� وإن كــــان
مـحدوداً� وجـدت طريـقـها في فـترة
متأخّرة� علمـاً بأنه لم تتم مراجعة
شـامـلة من الـفـريـق�� ولم يـسـتطع
كلّ منـهمـا أن يحـقق ما كـان يطمح

إلـيه� والسـيّـمـا االنـفـراد بـالـسـاحة
والــتــحـــكّم بــهـــا� ومــا تـــزال ثــمــة
فــراغــات كـبــيـرة فــكــريـة وعــمـلــيـة
بــحــاجـة إلـى جـهــد مــثــابــر وعـمل
طويل للوصول إلى قـواعد اتفاقية
أو تــعـاهــديــة إلرســاء الـعـالقـة في
إطار دولة حتترم جميع تكويناتها
الـثـقـافـيــة ومـجـامـيـعـهـا الـفـكـريـة�
فـــاحلــــوار لـــيـس حـــول "�ــــلـــكـــة
السـماء" واآلمال واألحالم بـقدر ما
يــكـون الــهم في مــعــانـاة اإلنــسـان
وحــــــــقـه عـن ســــــــبـل اخلـالص من
الـــبــــؤس والــــظـــلـم واالســـتــــغالل
واالســتــعــبـاد� ولــيــبــقى كل فــريق
يــحـــتــفظ �ــا عــنــده من أمــنــيــات
تـبـشيـريـة باخلـالص على طـريـقته
دون إكـــراه أو إرغــام مـن الـــطــرف

اآلخر على اإل�ان بها.
ا�ــتــديّــنــون يــقــولــون أن "�ــلــكــة
األرض" زائـــلــــة وهي مــــجـــرد "دار
فــنـــاء"� في حــ� أن الـــســمــاء "دار
خـــلــــود" حـــيـث الـــسالم والــــعـــدل
والـسـعـادة احلـقيـقـيـة� فيـمـا يـقول
العـلمانـيون أنهم يـسعون لـسعادة
البشر عـلى األرض التي ينبغي أن
يـسـعد بـهـا اإلنـسان �ـا هـو عادل
وخــيّـر� ولـهـذا فـإن تـرك أو تـأجـيل
مــســألـــة االخــتالف عــلى مــلــكــوت
الــــعــــالـم اآلخــــر اآلتي� ســـــيــــضع
مـــــــــــــشـــــــــــــكـالت األرض أمـــــــــــــام
اســتـــحــقــاقـــاتــهــا� أمـــا "مــلــكــوت
ا�ـــســتـــقــبل" فـــهــو ال يـــزال بــرحم
الـغـيب ولن يـوصل الـصـراع حوله
أياً من ا�تديّن� أو العلماني� إلى
أي نـتيـجة تـذكـر� من هنـا ال بدّ من
الـبــحث عن إشـكـالـيـات ومـشـكالت
عالم الـيوم حـيث النـضال ا�ـشترك
وا�صالح ا�ـشتركة لـعموم الناس�

والسيّما الفقراء منهم.
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وكنت قـد بحـثت هذه اجلوانب مع
الـــــشــــيخ حـــــســــ� شـــــحــــادة في
مـــقـــاربـــاتي مـــعه بـــشـــأن الهـــوت
التحرير في أمريكا الالتينية ودور
الـكــنـيـســة في عـدد من الــتـحـوّالت
الد�ـقراطيـة التي جرت فـيها دون
تـــقـــز� أو تـــضــخـــيم أي قـــوة من
القـوى الـديـنـيـة أو الـعـلـمـانـية� ثم
�ـاذا لـم يـتـبـلور تـيـار ديـنـي وتـيار
علماني واضح� في مـنطقتنا �ا
يساعد في االنتقال �ا هو مشترك?
فـهل تـتــعـارض احلـيـاة الــدنـيـويـة
الـروحـانـيـة مع احلــيـاة الـدنـيـويـة
ا�ـاديــة? وإذا كـان كالهــمـا يــبـحث
عن احلق والعـدل� فإنـهمـا ال بدّ أن
يجـدا من طريق لـلتقـارب� وقد كان
رجل دين مسيحي �ستوى القس
بـيـتـو الـذي حـاور فـيـديل كـاسـترو
مـن مــوقــعه ا�ــتــديّـن بــقــوله: كــّنــا
نخاف من ا�ـاركسيـة مثلـما نخاف
من الــريــاضــيــات� ألنه هــنــاك شك
فيما إذا تأثرنا بفيثاغورس� مثلما
هـناك خـشـية من تـأثرنـا بـنظـريات
الـعـلـوم االجـتمـاعـيـة الـتي ال �كن
الـيــوم فـهـم الـعــالم ا�ـعــاصـر دون
دراســتــهـــا. وهــو مــا جــئت عــلــيه
بالتـفصيل في كتـابي "كوبا: احللم
الـــــــغــــــــامـض"� دار الـــــــفــــــــارابي�
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الـلـجـنـة الـنـيـابـيـة� عـمل الـوزارة� بـرسم
خطط طارئة واستراتيجية �عاجلة ازمة
الـكهـرباء). كـمـا بحث� مع سـفـير الـص�
لـــدى الـــعــــراق� تـــســـوي وي� تـــوطـــيـــد
الـعـالقـات ا�ــشــتــركـة� �ــا يــخــدم مـلف
الطـاقة. وذكر بـيان تـلقـته (الزمان) امس
ان (الـوزيـر نـاقش امـكـانـيـة زيـادة حـجم
اإلســتـــثــمـــارات� والــعـــمل في مـــجــاالت
الـطاقـة� والـبنى الـتـحتـيـة)� مشـدداً على
(الـتنـسيـق ا�سـتمـر� �ا فـيـها الـقضـايا
اإلقلـيميـة ا�شـتركة� لـوضع حد لألزمات
وفق الــيـة مـحــددة)� من جـهـته الــسـفـيـر
الصيني� اكد إستمـرارية العمل ا�شترك
ب� الـعراق والـص�� ودعمـها لـلحـكومة

اجلديدة). 
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واكـــــدت الــــــوزارة� فـي وقت ســــــابق ان
(الـعـراق يـعـاني من ازمـة نـقص كـهـربـاء
مـــزمــنـــة مــنـــذ عـــقــود� جـــراء احلــروب�
والفساد اإلداري وا�الي)� واشار الى ان
(إجــراء مــبــاحــثــات مع دول خــلــيــجــيـة
اهـمـهـا الـسـعـودية� إلسـتـيـراد الـكـهـرباء
عبر ربط مـنظمتـها مع منظـومة اخلليج�
الى جـــانب إيـــران الـــتي كـــانت اجلـــهــة
الوحيدة ا�عتمدة في السنوات ا�اضية�
عبر استيراد  1,200الف ميغاواط� مع
وقـود الـغــاز لـتــغـذيـة مــحـطـات الــطـاقـة
الــكــهـــربــائــيــة احملـــلــيــة)� واضــافت ان
(الـعـراق يـعـتـزم اسـتـيـراد الـكـهـربـاء من
األردن وتركيا� لسد النقص مؤقتاً� حل�
بــنـاء مـحـطـات طـاقــة قـادرة عـلى تـلـبـيـة

اإلستهالك احمللي).
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شعبان مع شحادة

يوقع الباحث وا�فكر العراقي عبد
احلـســ� شـعــبـان كــتـابه "الــشـيخ
حس� شحادة: مـقابسات الروح -
ا�ـنـبع والــرؤيـة" في قـاعــة تـوفـيق
طبارة الكائنـة في منطقة الصنائع
برعـاية - بيـروت يـوم غد األربـعاء 
وزير الـثقـافة الـلبـناني� وسـيتولّى
نــخــبـة من الــشــخــصـيــات تــقـريظ
الـكتـاب احتـفاءً بـصدوره وتـكر�ًا
لـلــشـيخ حـســ� شـحــادة و�ـؤلـفه�

وهم كما ورد في بطاقة الدعوة:
-وزيــر الـثــقــافـة الــقـاضـي مـحــمـد

وسام ا�رتضى
-أحــمــد نــزال (مــديــر دار الــبــيــان
الـــعـــربي لـــلــــطـــبـــاعـــة والـــنـــشـــر

والتوزيع)
-الــدكـتـور زيـاد الــصـاحب (عـضـو
اجملـــــــلس الـــــــشـــــــرعـي اإلسـالمي

األعلى)
-عــصــام درويش (رئـيـس أسـاقــفـة
الـــفــرزل وزحــلــة والــبــقــاع لــلــروم

ا�لكي� الكاثوليك)
-عـــامـــر زين الــــدين (مـــســـتـــشـــار
مـشـيـخـة الـعقل لـطـائـفـة ا�ـوحدين

الدروز)
-معن بشّـور (األم� العـام السابق

للمؤتمر القومي العربي)
-نـائـلـة طـبــارة (رئـيـسـة مـؤسـسـة

أديان)
-البروفيسور إدريس هاني

-العالمة الشيخ حس� شحادة
-الدكتور عبد احلس� شعبان

يدير االحتفال الشاعرة واإلعالمية
لوركا سبيتي
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فـيـما يـلي نـنـشر قـسـمًا من مـقـدّمة
الـــكــتـــاب ا�ــوســـوم "عــلى ســـبــيل
االســتــهالل: حــرقــة الــروح و�ــعــة

احلرف".
شـهـقـة من شهـقـات الـعجب ونـفـثة
من نفثـات االنبهـار وآهة من آهات
احلزن� تـلك التي وجـد نفسه فـيها
الشيخ حس� شحادة وجهاً لوجه
أمـام مـكــتـبـات ودور عـلـم وعـلـمـاء
وكـــتب ومــخـــطــوطـــات وجــدل في
إطار تلك ا�ـدينة الـعجيـبة� فكل ما
فــيـهــا يــدلّك عــلى أنــهــا أقـرب إلى
مــعــهــد مـفــتــوح لــلـثــقــافـة واألدب
والـشـعـر بـخـاصــة والـفـقه والـلـغـة
والبـيان وعـلم الكالم� فـولع وتولّع
بـسحـر الـكـلـمـة الـتي تـمـلّـكتـه مثل
همسة إلهية مبشرة له بوعدٍ أقرب
إلى وحي أن يــصـبح كـاتـبـاً� حـيث

بدأ خطواته األولى.
في البـدء كان الـكلـمة" كـما جاء في
إجنـيل يوحـنا الـذي يـعتـبر وصـفاً
لــعــمل يـســوع ا�ـســيح اخلالصي�
والـكـلـمـة (لـوغـوس) كـان عـنـد الـله
وكـان الكـلمـة الـله� وهذا يـعني أنه
جـاء لــيـرى كــلـمــات ا�ـســيح بـحق
الـلـه� وهي شـهـادة لـلـحق (يـوحـنـا
37 : 18) وكان هو احلق (يـوحنا
14: 6) وجــاء في الــقــرآن الــكـر�
"إقرأ باسم ربّك الذي خلق" (سورة
الــعــلق  –اآليـة 1) فــالــكــلــمــة هي
الوسـيط الذي استـعان به األنـبياء

والرُسُل وا�صلحون لبث دعاواهم
ونـشر أفـكارهم وتـعمـيم رسالـتهم�
وبــالــكـــلــمــة شـــيّــدت احلــضــارات
وتالقحت ا�عارف وتواصلت األ�
والـشـعـوب� وهـو مـا أدركه الـشيخ
حـــســـ� مـــنــــذ بـــاكـــورة شـــبـــابه�
فـأصـبـحت الـكـلـمـة هـاجـسه األول�
حـيـث أخـذت تـخـتـلج في جـوانـحه
وتـــمــور فـي أعــمـــاقه وجتـــيش به
نفسه بـحرقة للـروح� ح� يساوره
نـزوع إلى احلــرّيـة واحلق والـعـدل

واجلمال.
وبتأثير الكـلمة وقع الشيخ حس�
أســـيـــراً في عـــشق الــلـــغـــة وتــولّه
بـحــبّـهـا� بــكل دهـشــته الـطـفــولـيـة
األولى وحكـمته الشـيخيـة الالحقة
وصــبـــره األيــوبي غـــيــر احملــدود�
صعوداً ونـزوالً باخلطـأ والصواب
والـنـقـد والـنـقـد الـذاتي والـتـجـربة
بكل تـعثراتـها ومنـعرجاتـها� حتى
تـصـالح مع نفـسه� وبـالـلغـة ذاتـها
ولفّ حـيـاته بـفـرز حـروفـهـا واحداً
واحــداً ونــقــطــة نــقــطــة وفــاصــلــة
فـــاصـــلـــة� لـــكـــأنه يـــســـمـع صــدى
هــســهـســتــهـا� فــيــطـرب لــشــدوهـا
ويـزداد تـعلّـقاً بـهـا� حتى تـبـرعمت
كــلــمــاتـه وأورقت حــروفه وازدهــر
بــــســـتـــانـه بـــأنـــواع مـن الـــثـــمـــار
والـــــــــــورود� وأصـــــــــــبـح لـه روّاداً
ومــعــجــبــ� يـنــتــظــرون كــلــمــاته�

اختلفوا أم اتفقوا معه.
وكــانـت عــدّته ا�ـــعــهـــودة في تــلك
الــرحـلـة ا�ـثـيـرة� بـذرة أولى أقـرب
إلـى اللـمـعـة وحـفنـة كـتب مـتـنـوّعة
وإصــرار عــلـى الــقــراءة والــقــراءة
والقراءة� فمن تدركه حرفة الكتابة
واألدب عـلـيه بــالـقـراءة ا�ــسـتـمـرة
ليس للـمتعـة فحسب� بل للـمعرفة�
وتــلـك كــانت خـــمـــيــرتـه الــدائـــمــة
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كم كنت اتمنى ان نَتَحوَّل الى دولة رصينة ..
لألسف بـسبب سوء ادارتنا حتولنا الى بؤرة لتصريف

االزمات الداخلية لدولة اجلوار ..
الــســـيــادة تـــتــعـــرى من جـــديــد امـــام ســيل الـــقــصف

الصاروخي على اربيل .
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عدم أستقـرار الوضع األمني في سنجار أصبح �طاً مستمراً بدون حل منذ طرد داعش
من ا�ـنطـقـة � هنـاك أنـتهـاكـات و تـواجدات عـدة من قـوات غيـر شـرعيـة عـلى أراضي هذه
ا�دينة و هـذا الوضع الغير طبـيعي سبب تدهور في أستـقرار الوضع األمني و تعرقل في
تـنفـيذ أتفـاقيـة سنـجار ا�ـوقعـة ب� حكـومة ا�ـركز � و حـكومـة إقلـيم كوردسـتان .. و التي
تتضمن "انتـخاب إدارة جديدة لقضاء سنجار والنـواحي التابعة لها" و كان ينص اإلتفاق
على تأسيس لـواء شرطة من السكان ا�لـي� � و أيضاً سببت هـذه االنتهاكات على عدم

الثقة في العودة التي طالت أمدها ألكثر من 8 سنوات .
و ال يزال حوالي 85 با�ئـة من أهالي سنجـار يعيـشون في نزوح داخل وخـارج اخمليمات
في جميع أنحاء إقـليم كوردستان العراق � تعد معـدالت العودة إلى سنجار حالياً من ب�
أدنى ا�عـدالت في البالد � كـما تـغيـرت �ط احلـياة لـدى الكـثيـر من أهالي ا�ـدينـة � قسم
منهم يرى البـقاء في النزوح أفضل مقارنة بالوضع احلالي في سنجار � نتيجة عدم الثقة
بالـعودة بسـبب التـدهور في أمنـها � فـيما يـرى القـسم اآلخر أن البـقاء في الـنزوح أفضل
من الــعـودة إلى مــديـنـة مــنـكـوبــة و غـيـر مــسـتـقــرة أمـنـيــاً و إداريـاً .. و تـعــاني من نـقص

اخلدمات األساسية .
يعانون أهالي سنجار الساكن� في مخيمات أقليم كوردستان من قلة اخلدمات مثل ا�ياه
و الكـهربـاء و الخ .. كمـا أن الوضع اإلنـساني داخل تـلك اخمليـمات مـزري للـغايـة و هناك
نـقص في تقـد� ا�سـاعـدات اإلنسـانيـة ا�ـقدمـة من ا�نـظـمات اإلنـسانـيـة � و من احلكـومة

العراقية أيضاً .
و فى هذا الصدد أن تـدهور األوضاع االقتصـادية في إقليم كـردستان أثرت بـشكل كبير
على حـياة الـنازحـ� وازدادت نـسبـة الفـقر بـيـنهم � و الـتي أدت بدوره الى أزديـاد حاالت

اإلنتحار .. و العنف األسري و الهجرة .
بـالــرغم من أنــهم فـروا من ديــارهم هــربـاً من نــيــران اإلرهـاب و احلــرب و الـدمــار � لـكن

حياتهم في هذه اخمليمات تبدو جحيماً ال يطاق .
في الـوقت احلـالي يـعــانـون أغـلـبـيـة أهـالي سـنـجـار من عــقـدة الـنـزوح بـسـبب عـدم تـلـبـيـة

متطلباتهم ألجل العودة � أبرز هذه ا�تطلبات هي : 
1≠ أستقرار الوضع األمني .

2≠ صرف التعويضات .
3≠ فرض القانون و السيطرة على ا�نطقة بالكامل .

4≠ حفض السيادة و عدم تكرار اإلنتهاكات .
5- خروج قوات الغير شرعية.

6- توفير اخلدمات و فرص العمل �ختلف القطاعات .

7- إعادة تأهيل ا�نطقة و بناء وحدات سكنية إضافية .
ÆÆ2015  مدينة سنـجار أصبحت ساحة لتـصفية احلسابات مـنذ طرد داعش منها عام
 تـعـتـبـر سـاحـة جـديـدة لـلـصـراع . تـرى دولـة تـركـيـا من جـانب أن و جـود حـزب الـعـمـال
الـكوردسـتاني � في هـذه ا�نـطقـة احلدوديـة تسـبب خطـورة ألمنـها الـقومي � نـتيـجة قـربها

للحدود السورية . 
فيما يـرى حزب عمال الكوردستـاني أن وجودهم في هذه ا�نطقة
لـهـا أهـمـيـة قـصـوى � لـتعـزيـز قـواتـهم مـاديـاً ولـوجـسـتـياً .. و
تـوسيع نـفـوذهم و جـلب ا�زيـد من الـقـوات من خالل التـأثـير

على أهالي تلك ا�ناطق .
لـذلك تــهــدف تـركــيــا و تـســعى إلى إنــهـاء و جــودهم بــشـكل
جذري في هذه ا�نـطقة .وتعتبر هذه الـصراعات سبباً رئيساً

في تدهور الوضع األمني الراهن للمدينة .

-1-
الـذهنُ الـوّقاد والـفطـنة وراء مـا يتـمتع به بـعض الـناس مِنْ سـرعة الـبديـهة � وال تـملك إزاء

هذه ا�وهبة إالّ أن تُجزل الثناء لهم �زوجاً بالتقدير العالي واالحترام الكبير .
-2-

وكان ا�رحوم الشاعر السيد عبد الستار احلسيني �ن يتمتعون بهذه ا�وهبة فقد حضر
مجـلساً لـلعزاء احلـسيني في الـكرادة الشـرقية وكـان اخلطيب الـذي كُلِفَ بالـقراءة فيه هو
ا�رحوم الشيخ كاظم ا�سلماوي ولكنه ح� رأى ا�رحوم الشيخ موسى اليعقوبي حاضراً
في اجملـلس � وعـلى عـادة اخلـطـبـاء عـرض الـشـيخ ا�سـلـمـاوي عـلى الـشـيخ الـيـعـقوبي ان

يرقى ا�نبر بدله � وح� طال الكالم بينهما وقف السيد عبد الستار احلسني وقال :
وال فَرْقَ بينكما عندنا 

( فموسى ) لدينا هو ( الكاِظمُ ) 
ودّلَّ ذلك على انه  كان سريع البديهة للغاية�

ويبـلغ الـذهول بـبـعضـهم أحـيانـاً الى الـدرجة الـتي يـنسى بـهـا اسمه� فـقد قـيل لـرجل كان
شديد الذهول وكان اسمه ابراهيم :

ما اسمك باأللف ?
فقال بعد تأمل طويل :

إحس� ..!!
-3-

وبسرعة البديهة حتسم أحياناً األمور .
ومن الـطريف في هذا الـباب حكايـة الرجل الذي قد سـكن الكاظمـية واعتاد ان يـقيم مأدبة
للـعـلمـاء واعيـان الـبلـد في ذكرى ا�ـولـد النـبوي الـشـريف ويقـرأ البـنـد الذي أعـدّه في هذه

ا�ناسبة (على غرار بند ابن اخللفه الشهير ) وح� قرأ البند وأطال ووصل الى قوله :
" لكَ الشكُر لكَ احلمد "

بادَرهُ أية الله ا�رحوم السيد محمد مهدي الصدر صاحب البديهة احلاضرة - بقوله :
وهذا آخر البند 

وهكذا حسم أمر ا�لل ..!!
-4-

وقال الشـاعر الشهير عبد الباقي العمري  –و�ن كان في مـجلسه الشاعر ا�بدع الشيخ
صـالح الـكوّاز وكـان قـد ذهب لزيـارته بـصحـبة االخـوين احلـاج عيـسى واحلـاج محـمد آل

شاجلي موسى - :
لقد حضرني اآلن شَطْر� وهو :
قيل لي : مَنْ سما سماء ا�عالي�

 ثم أخـذ يكـرر هـذا الشـطر عـاجزاً عن اكـمـال البـيت فقـال الكـواز : مـشيـراً الى صاحـبيه
ودون طويل تأمل : 

قلتُ (عيسى) سما السماء و (احمد)
(وأحـمـد) في اشــارة الى أن الـسـيـد ا�ـسـيح عـيـسى قـد رفـعه الـله الـيه والى عـروج سـيـد
الـرسل واالنبـيـاء محـمـد (ص) الى الـسمـاء � واسـتخـدام الـتوريه هـنـا �دح احلـاج عـيسى

وأخيه احلاج أحمد .
وهكذا بهر احلاضرين بسرعة بديهتِهِ .

-5-
و�ن عـرف بـسـرعـة البـديـهـة من الشـعـراء الـقُـدامى ابو الـعـتـاهيـة الـذي قـال �ن مـعه وقد

شرب احدهم ماءً بارداً .
" بَرُد ا�اء وطابا "

وطلب ابو العتاهية من جلساته الشعراء أنْ يجيزوا هذا الشطر فعجزوا � فبادرهم بالقول
:

إنَّ االمر أسهلُ من ذلك �
ثم قال :

بَرُد ا�اءُ وطابا 
حَبَذا ا�اءُ شَرابا 

اننا اذ نـورد هذه احلكايات عن سرعة الـبديهة نأمل أنْ تكون
حافـزاً ومـشـجعـا عـلى ايالء كـتب األدب شـيئـا من االهـتـمام�
حـيث أنّ األدب هو غـذاء القـلب مثـلـما كـان العـلم غذاءَ الـعقل

والدين غذاء الروح .

جـرائم ا�ـعـلـوماتـيـة�وضع أطـر قانـونـيـة تنـظم ا�ـمـارسات
الـعــامــة أمـر ايــجـابـي� يـجب أن يــبـنـى عـلى  اإلبــاحـة�
األولويـة لـتـشـريع قـانـون حق االطـالع عـلى ا�ـعـلـومات
وهـو حق دستوري وإلـتزام دولي حـقوقي� بعـدها تأتي
وضع الـقـيـود لـتحـجـيـم إسـاءة اإلستـخـدام��هـذا رأيي

سنوات مع اجلهات الرسمية واجملتمعية.

غالف الكتاب



4

w w w . a z z a m

�U�ö�«

W�UF�« …—«œô« ≠ bO�d�« ·dB�

W�U�Ë ≠ ÂUF�« d�b*«

wG  r U  Â«b  p dA « v «

اقـتـضى حـضـــــــــورك الى صـنـدوق االسـكـان فـرع مـيـسـان
كـوني اروم احلــصـول عـلـى قـرض بـنـاء لــلـعـقــار تـسـلـسل
(١٢١/١٠٦ / الهـادي) كـونه منـاصفـة بـينـنا وخالل فـترة
(٣٠ يوم) من من تـاريخ نشـر االعالن في اجلريدة وبـعكسه
يتم الـسير في اجراءات احلصـول على القرض من صندوق
االســـكـــان فـــرع مـــيــســـان ويـــســـقط حـــقك فـي االعـــتــراض

مســـتقبال.
 p dA «
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اقـتضى حـضــــــــورك الى مـديرية بـلديـة العمـارة لغرض
احلصـول على اجـازة بنـاء للـعقـار تسـلسل (١٢١/١٠٦ /
الهـادي) كـونه منـاصفـة بيـننـا وخالل فتـرة (٣٠ يوم) من
تـاريخ نشر االعـالن في اجلريدة وبـعكـسه يتم الـسير في
اجـراءات احلـصول عـلى اجـازة الـبنـاء ويـسـقط حقك في

االعتراض مســــتقبال.
 p dA «
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اقـام ا�ـدعي (مـديـر بلـديـة الـعمـارة اضـافـة لـوظيـفـته) امـام هـذه احملكـمـة الـدعوى
ا�رقمة ١٩٤٢ /ب/ ٢٠٢٢ يـطلب فيها احلكم له بـاجر ا�ثل للفترة من ٢٠١٧/٥/٣١
ولـغايـة يـوم ٢٠٢٠/١/٢٨ في قطـعـة االرض ا�رقـمـة ١٢٨/٤٠٨ نهـر دجـلة ولـتـعذر
تـبـلـيــغك وحـسب كـتـاب مــركـز شـرطـة احلـكــيم بـالـعـدد ١٤٢٤٤ في ٢٠٢٢/١١/١٦
ومرفـقه ورقة الـتبـلـيغ ا�سـيرة لك ا�ـتضـمنـة تعـذر تبـليـغك وكذلك اشـعار اخملـتار
ا�ـؤرخ في ٢٠٢٢/١١/١٤ كونك مرحتل الى جهـة مجهولـة ولثبوت مجـهولية محل
اقـامـتك لـذلك قـررت احملـكـمـة تـبـلـيـغـك بـطـريق الـنـشـر في صـحـيـفـتـ� مـحـلـيـتـ�
باحلـضور امـام هذه احملـكمـة �وعـد ا�رافـعة ا�ـوافـــــــق ٢٠٢٢/١١/٢٨ وبعـكسه

ستجري ا�رافعة بحقك غيابيا وفق القانون.
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إن الـنـمـط الـشـعـبـوي فـي الـتـفـكـيــر والـتـعـاطي مع الــقـضـايـا الـعــامـة السـيـمـا
السـياسية منها � من أهم عوائق الرقي اجملـتمعي على جميع األصعدة � فهذا
النمط يـفضي الى السطحية والفوضوية و مجانبـة ا�نهجية العلمية في ا�عرفة

� و لذلك كله انعكاسات سلبية في احلياة العامة واخلاصة .
إن اجملــتــمع الــرشـيــد � هــو ذلك اجملـتــمع الــذي يــتـسم �ــســتـوى مـن الـوعي
والـنـضج و الـثـقـافة � جتـعـله يـفـكـر وفق مـنـهج عـلـمي صـحـيح � ويـتعـاطى مع

القضايا ال سيما القضايا العامة بطريقة منطقية .
ح� تـترسخ في اجملتـمع ثقافـة العقـالنية و اعـتماد ا�ـنهج العـلمي � فال �كن
أن يهـمل هذا اجملتـمع مباديء و أسـاسيـات ا�نهـجية الـعلـمية في الـتعاطي مع
األحداث واألشـخاص.إن إشكالـية الشـعبويـة � ال تقتصـر على اجلمـهور العام
في اجملــتـمع � و إ�ــا تـتـورط فــيـهـا الــنـخب الـتـي يـنـبــغي أن تـكـون بــحـكم مـا
حصـلت علـيه من تعـليم و ثـقافـة � أبعـد عن هذا النـمط السـلبي ا�ـعيب . و من
أسـبـاب ذلك � أن هـذه الـنخب غـالـبـا ال تـعـيش ا�ـعـطيـات الـتي اكـتـسـبـتـها في
سـنـواتـها الـدراسـيـة � ألنـهـا غـالـبـا تـتـعـامل مـع ا�ـعـرفـة ا�ـدرسـيـة �ـقـدار ما
حتصل به عـلى مـعـدالت النـجـاح و شـهادات ا�ـدارس و اجلـامـعات � مـضـافا
الى قـصـور في ا�ـناهج الـدراسـيـة التـي ال تركـز عـلى صـياغـة و بـنـاء العـقـلـية
ا�نطـقية � و ترسـيخ ا�نهجـية العلـمية في التـفكير � الى جـانب الكم الهائل من

ا�علومات التي تزقها للتالميذ عبر ا�راحل الدراسية التي يتدرجون فيها .
هنـاك أمثلة كثيرة تؤشر على هـذه احلالة � حيث جتعل الراصد أمام مفارقات

مضحكة مبكية في الوقت ذاته .
أليـست مفارقـة أن جتد نخـبا في اجملتـمع حاصـلة على تـعليم عـال و شهادات
من أرقى اجلامـعات � لكـنها مـا تزال تؤمن بـاخلرافة و تـنقاد لـلكهنـوت الديني
انقـيادا أعمى و تنجرف مع اخلزعبالت � و تعطل عـقولها عن التحليل ا�نطقي

و التفكير العلمي ? 
أ لـيـست مـفارقـة أن تـنـسـاق ( نخب مـثـقـفـة ) مع مـوجات الـتـعـصب الـديني و

اإلثني و الطائفية ا�ذهبية � بل و تبرر لها ? 
أ لـيسـت مفـارقة أن تُـخضِع الـنخـبة عـقولـهـا لنـصوص و مـفاهـيم أُلبِـست ثوب
القداسـة � فتتفـاعل فكريا و سلـوكيا مع هذه ا�ـقدسات على حسـاب ا�عطيات
الـعـلـمـية ? ألـيـست مـفـارقـة أن يـنـجـرف الـنـاس مع شـائـعـات و أقاويـل تتـصل
بـأحـداث سـيـاسيـة تـتـطـلب سـعة في اإلطالع و وفـرة في ا�ـعـلـومـات و قوة في
الـقــدرة عـلى الـفـهم و الـتـحــلـيل � فـإذا بـاالسـتـنـتــاجـات الـسـطـحـيـة و األفـكـار
الـطـوباويـة تكـون هي الـرائجـة و تـتحـول الى مـتبـنيـات عـلى حسـاب ا�ـعلـومات
الدقيقة و التحليالت الصائبة ا�ستندة الى ا�عطيات احلقيقية ? �ا يؤسف له
� أن الشعبوية ما تزال سائدة بل طاغية في مجتمعاتنا � تكبّل هذه اجملتمعات
عن الـقـدرة عـلى الـتـقدم و الـرقي و الـوصـول الى مـسـتوى اجملـتـمع الـرشـيد .
أعتقـد أن مجتمعنا الـعراقي � ضحية هذه الشعـبوية التي ساهمت في مأساته
الكـارثيـة ال سيمـا في العـقدين األخـيرين . لـذلك ال بد من خـوض نضـال مرير
لبنـاء اجملتمع الرشـيد في العراق .إن هـناك عالقة تفاعـلية متـرابطة ب� احلكم
الرشـيد و اجملـتمع الـرشيـد � فغالـبا ال يـحظى اجملـتمع بـاحلكـم الرشيـد ما لم
يكن مـجتمـعا رشـيدا � و من جهـة ثانيـة فإن وجـود حكم رشيـد في ظرف ما �
يعـتبر من أهم أسباب تصعيد اجملتـمع الى مستوى اجملتمع الرشيد و احلفاظ
عـلى اسـتـمـرار واســتـقـرار هـذا ا�ـسـتـوى في اجملــتـمع .إن اجملـتـمع الـعـراقي
مـجـتـمع زاخـر بـالـشـبـاب � و شـبـابـنـا عـلى الـرغم من الـظـروف الـتي أدت الى
زيادة الـفقر وارتفاع نسب البطالة و األمـية و ضياع فرص التعليم على أعداد
ال يسـتهان بها من الناشئة و الشباب � فإنهم و في ظل التطور التقني و رواج
وسـائل الـتــواصل االجـتـمــاعي و يـسـر الــوصـول لـلـمــعـلـومــة في عـالم أصـبح
كـالـقـريـة الـواحـدة � �ـلـكـون من الـتـطـلع و الـطـمـوح و االنـفـتـاح � مـا يـؤهـلـهم
للـتفاعل مع كل جـهد يرمـي الى بناء اجملـتمع الرشـيد في العـراق . لذلك يجب
على ا�ـتنـورين أن يـبذلـوا قصـارى جهـدهم في هـذا اجملال عـلى ا�دى الـقريب

وا�توسط و البعيد � مهما كان الشوط طويال و حافال با�صاعب .
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اسطنيول

الى اصحاب اخلـبرة وهم موجودن
في كل بـلـد سواء اجلـغـرافـي� وهم
مـا اعــنــــــــيـهم بــالـصـفــة اخلـاصـة
ومـعهم فـريق العـمل من ا�ـهنـدس�
واالقــــتــــصـــاديـن واالجـــتــــمــــاعـــ�
ا�ـتـواجـدين في بـلـدانـهـا والـبـلـدان
االخـــــــــرى وهــــــــــم جـــــــــاهــــــــــزين
لـلــمـســاهـمـة بــأنـقــــــــاذ شــعـوبـهم
واوطـــانــهم وبـــنــاء مــســـتــــــــــقــبل
الجــيـــالـــهم بـــعــيـــدا عن الـــقــرارات
الــــــــفـوقـيـة الـتي ال تـعكـس الواقع
خـصـوصـا فـي الـبـلـدان الـفـــــــقـيرة
الـتي تعـاني من مـشاكـل كثـيـــــــــرة
ال �كن جتاوزها للتخطيط �عاجلة
مشـاكل ا�نـاخ التي يـسعى اجلـميع
حلــــلـــهـــا والـــتـي ال حتـــتـــاج وضع
نـظـريـات تـصـلح �ـكـان وتـتـعـثر في

مكان اخر .

ان مـــا دفــعــنـي لــهــذه ا�ـــقــدمــة في
مـنـاقـشـة هـذا ا�ـوضـوع ا�ـهم الـذي
حتــاول اال� ا�ــتـحــدة طــرحه امـام
قـــــــادة الـــــــعـــــــالم اقـــــــول فـي رأيي
ا�تـواضع بأن هـذه القـمم سوف لن
تـصل الى اي نـتيـجـة تتـوخـاها في
الـــدول الـــغـــنــيـــة او الـــفـــقـــيــرة ان
ا�ـطـلـوب هـو تـوظـيف هـذه االموال
الطائـلة التي تصـرف ببذخ في هذه
ا�ـــؤتـــمــرات والـــتي تـــصل �ـاليــ�
الدوالرات �كن ان تستثمر بطريقة
افـضل وذلـك من خالل فـسح اجملـال
لـلـخبـراء في كل دولـة عـلى حدة من
اجلــــــغـــــرافــــــ� وا�ـــــهــــــنـــــدســـــ�
وا�ـتـخــصـصـ� في ا�ــيـاه وا�ـنـاخ
ورصــد هـذه االمـوال لـهــذه الـلـجـان
من اصحاب اخلبرة كل في بلده ألن
( اهـل مـكه ادرى بـشـعـابـهـا ) وهـنـا

النظر عن احلاضـر وا�ستقبل التي
تــعــيــشه الــدول الــفــقــيــرة الــتي �
سرقة ثرواتهـا من قبل دول معروفة
لــلـحـاضـرين لـهـذه ا�ـؤتـمـرات وانه
اشـار في محـاضـرته الـتي صفق له
جمـيع احلاضـرين في مـؤتمـر العام
ا�ـاضي عـنــد مـا قـال ايــهـا الـسـادة
ارجو ان تنتبهـو الى الدول الفقيرة
الـتي يـعاني سـكـانهـا واطـفالـها من
مـشـاكل كـبـيـرة في الـوقـت احلـاضر
والـذي عـلـيـكـم ا�سـاهـمـة فـي انـقاذ
اطـــفـــالــهـم من الـــبـــؤس والـــفـــرقــر
واجلـــوع والـــتـــشـــرد وقـــلـــة فــرص
التربية والتـعليم والصحة والسكن
هــذا مـا تـنـتـظـره الـشـعـوب في دول
اسـيـا وافريـقـيـا وامريـكـا الالتيـنـية
واختتم عبارته الشهيرة نحن نقول
لكم هذا اذا ترغبون في االستماع 

والـتي ناقـشتـها ايـضا في قـمة 21
الـتي عــقـدت في الـعـام ا�ـاضي في
مـديـنة كالسـكـو البـريـطانـيـة ولعل
ابـرز مـا تنـاوله ا�ـؤتـمر في مـديـنة
كـالســـكـــو ومـــا ورد عــــلى لـــســـان
ا�ـؤرخ والصـحـفي الهـنـدي السـيد
(فــيـــجــاي بــراشـــاد ) ألني وجــدت
الـوحــيـد الــذي عـبــر عن احلـقــيـقـة
ا�ــرة الــتـي يــحــاول اجلــمــيع �ــا
فـيـهـا اال� ا�ـتــحـدة من اخـفـائـهـا
فــهـو اشــار بــصــريح الــعــبـارة في
مـــحـــاضـــرتـه الـــتي تــــمت دعـــوته
لـلـمـشاركـة في تـلك الـقـمة ا�ـاضـية
بــقــوله ان مــشــكــلــة ا�ــنــاخ تــعـود
لــلـــمــجـــتــمــعـــ� انــفــســـهم الــذين
يــجـــتــمــعــون كل عـــام في بــلــد من
الـبــلـدان لـلــنـقـاش واحلــوار فـيـمـا
بينهم ثم تنـتهي ا�ؤتمرات ويعود
كل الى بـلــده لـتــعـمل جلـان الــبـلـد
ا�ــضـيف عــلى صـيــاغـة كــلـمــاتـهم
وقـرارتـهم لـترسـل الى رفوف اال�
ا�تـحـدة والى الدول ا�ـشاركه وكل
بلغتهم التي يتكلمون بها رئيسهم
او مـلـكـهم او امـيـرهم ان مـاطـرحه
اخلـبـير الـهنـدي في ا�ـؤتـمر الـعام
ا�ــاضي الــذي حتــدث فــيه ا�ــؤرخ
الهندي هو ما علينا الوقوف عنده
اذ انـه اشـار بـأن ا�ــؤتـمــرات الـتي
يـتم عـقـدهـا من قـبل اال� ا�ـتـحده
وتـستـضـيـفـهـا دول مـعـيـنـة نـراها
تــبـــحث في امــور تــهـم مــســتــقــبل
شــعـــوب الــدول الــكـــبــرى وتــغض

تـــــعــــددت ا�ــــؤتـــــمــــرات وكــــثــــرت
الــتـــســمــيــات وتــنــوعت الــقــرارات
وتــبــايــنت ا�ــشــاركــات واخــتـلــفت
االمكنة واالزمنة وتضخمت ا�لفات
وتناوبت اللجان وبشتى ا�سميات
الــــبـــراقـــة الــــتي تـــصـف نـــوعـــيـــة
احلــــــــضــــــــور مـن ووزراء وقــــــــادة
حــكــومــات الى رؤســاء ومــلــوك او
امـراء لــكن ا�ـلـيـارات من الـبـشـر لم
تـــرى في نـــهـــايـــة هـــذه الـــقـــمم اال
الشعارات والـفيديوهات كـما تشير
وكـــــاالت االنــــــبـــــاء والــــــقـــــنـــــوات
وا�راسـل� الذين يـقومـون بتغـطية
ا�ظاهـرات التي تطـالب احلاضرين
بأتخـاذ اجراءات عمـلية وصـحيحة
قابلة للتطـبيق وال يكتفون بضهور
الـقـادة عـلى الـشـاشـات مـتـنـافـس�
في التـصريـحات الـتي يتالعـب بها
اصحاب الدعاية واالعالن ا�رافق�
الصحـاب اجلاللة والـسمو وفي كل
ا�ـــؤتــمـــرات الــتـي عــقـــدتــهــا اال�
ا�ــتـــحـــدة فـي الــعـــديـــد مـن الــدور
واخرها ما اطـلق عليه كوب 22 في
شرم الشيخ في مصر الذي عقد في
يـوم االحد 6 تـشـرين الـثـاني و�ـدة
يــومـ� وشـارك فـيه اكــثـر من مـائـة
رئـيـس دولـة فـمنـح له تـسـمـيـة قـمة
القـادة والتي ناقـشت ملفـات عديدة
اهــمــهــا مـــســتــقــبـل الــعــالم جــراء
ا�شاكل ا�ناخية ومنها الفيضانات
وارتــــــــفــــــــاع درجــــــــات احلـــــــرارة
والــعـواصـف واالعـاصــيــر ا�ــدمـرة

سـتكـون ا�شـكلـة امام اهل ا�ـيدان
الذين يـصنـعون احللـول للـمشاكل
ا�ـيـدانـيـة والـتي �ـكن تـطـبـيـقـهـا
على االرض و�ساعـدة مؤسسات
تلك الـدول ذات العالقـة بكـل كارثة
تمر سواءا شحة ا�ياه او اجلفاف
او التصحر او العواصف الرعدية
او الـتـرابـية او االعـاصـيـر ا�ـدمرة
كــمــا انــهـا ســتــضع شــعــوب هـذه
الـــــدول وحــــكـــــومـــــاتـــــهـــــا امــــام
مسؤلياتهـا ا�باشرة بدل ان تكون
الـــقــرارات عــا�ــيـــة اذ انــهــا ر�ــا
تـصـلح لـبـلـد وال تصـلح لـبـلـد اخر
بـاختالف االمـكـانايـات والـثقـافات

ب� مجتمع واخر 
نـصـيـحـتي االخـيـرة اذ انـني ازعم
صاحب عالقة با�ـناخ واجلغرافية
والتخطيط بـشكل عام اقول لنعود
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بالرغم من الـتحديـات الكبيـرة والتركـة الثقيـلة التي ألقـت بظاللها عـلى حكومة
السـيد الـسوداني إال أن فـرص النـجـاح تبـدو واضحـة ا�عـالم كون الـسوداني
جاد في حتـريك أصابعه باجتـاه تصفـية الفسـاد في مؤسسات الـدولة و�تلك
اإلرادة السـياسية في حتريك قلمه األحمـر في طردهم خارج الدولة واحلكومة
باإلضافـة إلى أنه يحضى بدعم القوى السياسيـة وحتديدا الشيعية منها�التي
تــرى فـيه الــفـرصــة الــثـمــيـنــة في إجنــاح احلـكــومـة وحتــقـيـق بـرنــامج اإلطـار
الـتـنـسـيـقـي بـاإلضـافـة إلى اجملـتـمع الـدولـي الـذي أبـدى اسـتـعـداده الـتـام في
التعـاون باجتاه حكومته كما هو الوضع اإلقلـيمي الذي أبدى ترحيبا ومستعد

لبدء احلوار استعدادا �رحلة جديدة في العالقات ب� العراق وجيرانه .
�ـكن لـلـسوداني أن يـحـقق االجنـازات الكـثـيـرة في مخـتـلف ا�ـلفـات وحتـديداً
ملف اخلـدمـات والكـهربـاء �ـا �لـكه من درايـة في إدارة ا�لـفـات كونه اشـترك
في اغـلب حـكـومات مـا بـعـد عام 2003 ولـكن في نفـس الوقت يـتـع� عـليه أن
يـكـون حـذرا في خـطـواته وحتـديداً فـي مجـال األمن والـنـفط والـذي يـسـتوجب
اخلـطـوات الثـابـتـة والـقـويـة والـرصـيـنة فـي مالحقـة مـافـيـات الـفـسـاد وحـيـتان
السرقـة فضال عن مصالح القوى الـسياسية ا�سـتفيدة التي بالـتأكيد ستكون
ا�تـضرر األكـبر مع وجـود فائض مـالي كبـير من ا�ـوارد ا�الـية والـتي تقدر بـ
200 ملـيار دوالر فـإن فرص الـنجاح تـبدو كـبيـرة مع وجود الـقرار الـسياسي

ودعم فإن حتقيق البرنامج احلكومي يبدو قريباً و�كن حتقيقه .
الـبـرنـامج احلكـومي الـذي قـدمه الـسيـد الـسـوداني في تـطويـر قـدرات الـقوات
األمـنـيـة والتي مـنـهـا احلـشـد الـشـعبـي ر�ا يـراه الـبـعض يـنـذر بـاخلـطـر على
مصـاحلهم ويـعتـبرونه تـهديدا لـهم ولكـن في نفس الـوقت يعـطي تطـميـنات بأن
احلـشـد الـشـعـبـي كـان ومـا زال وسـيـكـون �ـعـزل عن اخلالف الـسـيـاسي أو
اخـتالف بـ� الـقوة الـسـيـاسـية ولـن يكـون مـصـدر تهـديـد ألي جـهـة سوى من
يهـدد أمن البالد وسلمها األهـلي وسيكون هنـاك جهداً حكوميـاً واضحاً للحد
من أي قوة عـسكـرية تـعمل خـارج نـطاق الـدولة والـقانـون والعـمل على حـصر
السالح بـيدهـا بعيـدا عن جهة حتـاول مسك األرض أو الـتالعب بأمن ا�واطن
العـراقي. العالقـة مع إقلـيم كردسـتـان وحوكـمة الـقوانـ� ا�رتـبطـة ب� اإلقـليم
وا�ــركـز ر�ــا سـتـكــون حـلــقـة الـوصـل واالهـتـمــام في جـدول أعــمـال الــسـيـد
الـسـوداني وسـيـكـون احلـكم الـفـيـصل هـو الـدسـتور فـي أي اختـالف أو نزاع
بيـنهما . كمـا هو االجتاه في إخراج احلج الـشعبي من ا�ناطق الـغربية والتي
طـالـبت بـها الـقـوى الـسـنيـة بـعـد أن � حتـرير هـذه ا�ـنـاطق من قـبـضة داعش
اإلرهـابي ويــبـقى مـلـف الـعالقـات اخلــارجـيـة بــ� الـعـراق وجــيـرانه هـو األهم
والبـدء بإزالة كـافة العـقبات أمـام أقامت عالقـات متوازنـة ب� العـراق وجيرانه

على أساس االحترام ا�تبادل ورعاية ا�صالح ا�شتركة بينهما. 
السـيد السـوداني شديد احلـرص على أن يكـون له بصمـة في هذا الوقت وأن
يجعل مـن حكومته حـكومة الفـرصة الثمـينة ال الفـرصة األخيرة كـما يروج لها
منافـسه الذين يتحـينون الفـرص النقضاض على حـكومته�والتـحول من مفهوم
"الـدولة الـعـمـيـقـة" بـكل أنـواعهـا ومـسـمـيـاتهـا إلى حـكـومـة ا�ـواطن الـتي تـقدم

اخلدمة وتكون أمينة على مصاحله وأهدافه ومستقبله.

ÍbŽU��« s�Š bL×�

بغداد

d¹bIðË dJý
أتـقـدم بــالـشـكـر والــتـقـديــر الدارة ومـعـاوني
ومــدرسي مـدرسـة االسـكـنــدرونـة في نـاحـيـة
العـبـايجي لـلـجهـود الكـبـيرة الـتي يـقدمـوها
البنائنا التالمـيذ ومتابعتهم ورفع مستواهم
الـــعــلـــمي واخص بـــالــذكـــر مــديـــر ا�ــدرســة
وا�ـعـاونة  Ê«b?O?Ž rÝU?ł ÊU?½b?Ž –U?²?Ý_«

السـت حسـناء هـادي محـمـد وا�عـلمـ� هدى
حـسـ� عـبيـد  وعـبـيـر شـاكـر رحـيم � وسارة
نـزار سـلـيم� وعـبـدالقـادر فـاضل� واسـمـاعيل
عــبــدالــرحـمـن مـنــيــر واســراء رحــيم� داعـ�

العلي القدير بان يوفقهم بعملهم دائما.

cOLK²�« d�« w�Ë                        
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الـســنـغـال الـتـي سـتـكــون مـفـتـرق
طـريق عنـد اخلسـارة سيـخرج من
الـبــطـولــة ويــتـوجب عــلى ا�ـدرب
تـدارك االخـطـاء عـلى امل ان يـقدم

ا�ـــبـــاراة مـن الـــبــــدايـــة وســـارت
بـاجتاه واحـد �ـصلـحـة االكوادور
الـتي كـانت عـلـى ا�ـوعـد واجـتـهد
العـبـوهـا وفـرظوا الـسـيـطـرة على
مــجـــريــات الــلــعـب بــفــضل االداء
الــواضح الـذي مــنــحـهـم الـبــدايـة
ا�ـهمـة بتسـجيـل هدف التـقدم من
ضربة جزاء د 16نفذها فالنيسيا
الـذي اضـاف الـهـدف الـثـاني د21
ويحسم ا�همة لـفريقه باستحقاق
واخلــروج بــثالث نــقــاط مــنــحــته
دفعة قوية والـتوجه بثقة خلوض
الـــلــقـــاء الـــثــانـي امــام هـــولـــنــدا

اجلمعة.
واستحوذت االكـوادور على الكرة
بـشــكل كـبـيــر ولم تـتـرك الــفـرصـة
لــقـــطــر فـي تــقـــد� حملــة كـــرويــة
بـــا�ــعــنى حــيـــنــمــا لــعب حــارس
ا�ــرمى دور ا�ـتـفــرج حتت ضـغط
منـتخب االكـوادور الذي اسـتحوذ
عـلـى الـكـرة قـبل ان يـجـد الـطـريق
سالكة للـفوز وقبلهـا ضيع الكثير
من الـفرص الـسهـلة بـعدمـا قضى
اغــلب الـوقت �ــنــطـقــة الـعــنـابي
الذي ظهر بدفـاع مفكك ومتقاعس
ووقع في اخــطـاء بــدائــيــة وفـشل
في أبـــــعـــــاد الـــــكــــرة واحلـــــد من
خــطـــورة ا�ـــنــافـس الــذي زاد من
ســيـــطــرته الــكــامــلــة في الــشــوط
الـثـاني امام عـجـز قطـر في تـقد�
أي مـــــلـــــمح مـن مالمـح الـــــلـــــعب
ا�ـطـلـوب وكـان ان يـتـعـرض لـهزة
كروية حتت انظـار جمهوره الذي
عــاب عــلى الالعــبــ� فـشــلــهم في
تــــــــقـــــــد� ولــــــــو شـيء من االداء
ا�طلـوب قبل انعدام الـظهور على
قـــدر ا�ـــهــــمـــة و ســـيـــكـــون امـــام
مـواجــهـة لـيـسـت بـالـســهـلـة امـام

من ذهـب عـــلى رمـــال الـــصـــحــراء
وا�ــاء والــســمــاء بـــلــغــة عــربــيــة
فـصــيــحــة تــتــحــدث عن نــفــســهـا
وتــــســـــامــــحت مـع كل من اراد ان
يعرقل اقامة الـبطولة قبل ان تقدم
وثـائق الـتـنـظــيم لـفـانـتـيـنـو الـذي
تـنــفس الـصــعـداء الن قــطـر اوفت
بوعدهـا واكثر بـكل ثقة للـفيفا في
تقد� البطولة وفق تـقاليد جميلة
وترسيخهـا امام اجلميع اال ترون
أن قطر الـيوم هي ( جنمـة العالم)
وشـمـس تـضيء الـظـلـمـات سالمـا
عــــــلـى اجلـــــهــــــود الــــــتي تــــــركت
الـتـحـديـات اخلــطـيـرة وافـتـراءات
اآلخــريـن جــنـــبــا قـــبل ان تــأسس
وتنفـرد بحدث متمـيز ونوعي بكل
ما تـعنـيه الكـلمـة سيـبقى احلديث
عـنه الـى حـ� سالمـاعـلى األيـادي
الــتي صـاغت وحــركـة كل األدوات
لـيـجـني اهـل قـطر ثـمـار جـهـودهم
عـبـر تـنـظيم و اقـامـة كـاس الـعالم
وكانت عنـد كل من وضعوا ثـقتهم
فــيــهــا بــاخـتــصــار ســجــلت قــطـر
شــهـــادة لـــلــتـــاريخ وكـــرة الـــقــدم
وأكـدت أن األفــعـال واالجنـازات ال
تأتي من الـدول الكبـيرة حسب بل
مـن خالل إرادة الـــشــــعـــوب لــــقـــد
حتولت قطـر اليوم مكـانا �ن يريد

يلعب (طوبة).
ÕU²²�ô« …«—U³�

كم تمنى جمهور العنابي ان يدعم
مـنـتـخـبـهم حـفل االفـتـاح اجلـمـيل
بتـحقيق نـتيـجة التـعادل على اقل
تـقــديـر ولـو النـهـا في كل األحـوال
افــــضل من اخلــــســـارة اخملـــيـــبـــة
وقـبــلــهـا ضــعف االداء واألخــطـاء
الـــدفـــاعـــيـــة امــام االكـــوادور رغم
ظـروف الـلعب قـبل ان تـضـيع منه

ÊU�e�« ≠œ«bGÐ

جرت مـبارات� ضمن مـنافسـات الدوري العراقـي ا�متاز لـكرة السـلة. وفي ا�باراة االولى
فاز فـريق نـادي زاخـو على فـريق نـادي الـدفاع اجلـوي بـفارق 10 نـقاط وبـنـتيـجة 72-62
نـقـطـة.وفي ا�ـبـاراة الـثـانـيـة تـغـلب فـريق نـادي احلـشـد الـشـعــــــبي عـلى فـريق نـادي غـاز

الشمال بنتيجة (67-86) نقطة .
جرت ا�باراتان في قاعة الشعب ا�غلقة لاللعاب الرياضية في العاصمة بغداد.
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تـمكن ا�الكم يـوسف ا�ـاجدي وزن
67 كــغم من حتـــقــيق الــفــوز عــلى
ا�الكـم الـهـنـدي في نـزال تـنـافـسي
صعب ضمن بطولة العالم للشباب
بـــا�الكـــمـــة ا�ـــقـــامـــة حــالـــيـــا في

اسبانيا.
وقال والـد الالعب يوسف إن جنله
واجـه ا�الكم الــهــنــدي وكــان نـزاال

قويا� في دور الـ  16من منـافسات
البطولة ليتأهل بعد فوزه إلى دور
الـثمـانـية.وكـان ا�ـاجدي قـد حصل
على ذهـبية بـطولة الـعرب األخيرة

التي جرت في مصر.
ومن جهة اخرى أقيم �ـقر اللجنة
االو�ــبـــيــة في الــعــاصــمــة بــغــداد
ا�ـــؤتــمـــر االنــتـــخــابي لـــلــمـــكــتب
الـــتـــنـــفـــيـــذي لالحتـــاد الـــعـــراقي

للشركات بأشراف أو�بي ووزاري.
واسفرت االنـتخابـات عن فوز علي
كـر� رئـيــسـا بـعــد ان حـصل عـلى
 29صــوتــاً من أصل  32�ــثــلـون

الهيئة العامة.
كـمــا فـاز صالح عــبـد الــله يـوسف
�ـنـصب نـائب الـرئيس� فـيـمـا فاز
بعضوية مجلس إدارة االحتاد كال
من عبد الـكر� صالح مـعيب وعبد

يــحـــبـــون �ـــارســتـــهـــا وابــراز
مــهـاراتــهم الـفــنـيــة والـبــدنـيـة �
ومن كـان له الـفـضل علـيك فـيـما
يـــــتــــعـــــلـق بــــحـب الـــــتــــنـــــافس
واالســــــتــــــفـــــادة مـن خـــــبــــــراته

وجتربته في رياضة الرماية ?

كـــابـــ� ضـــيــاء عـــبـــاس ا�ــدرب
والعـب ا�ـــــنـــــتـــــخب الـــــوطـــــني
الـــــــعـــــــراقي حلـــــــد االن الـــــــرقم
الــعــراقي مــســجل بــاســمـه كـان
�ــثـابــة اب ولــيس مــدرب فــقط
وهـو ا�ـدرب الـذي كـان يـحـفـزنـا
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اية خلدون اثناء
تدريبات الرمايا

�كن مـنـافسـات كـاس العـالم تصـيـر عدنـا عام 2200 ب 6 مـحافـظات بـغداد
الــبـصــرة ا�ـوصـل اربـيل الــرمـادي الــكـوت� حــفل االفـتــتـاح بــحـضــور رئـيس
اجلمـهوريـة ا�نتـخب دستـوريا الـرئيس ( ا�ـهوال سـرباح ) مع حـرمه ا�صون
(فـضـة الـسـاري ) ويحـيـيه الـفـنـانـ� عـبـاس عـنب . وتـفـاحـة الـبـغـدادية ويـاهم
مطـرب� عرب واجانب مبـاراة االفتتاح بـ� العراق ومنتـخب الصومال ا�رشح
للبـطولة وهـو الفائـز بالبـطولة الـسابقـة اللي صارت بـدولة بنـما ومعـلق ا�باراة
(عـبـسي الـتـلي ) شـعــار الـبـطـولـة اسـد بـابل ومـكــتـوب من نـبـوخـذ نـصـر الى
الـرئـيس سـربـاح الـعـراق يـنـهض من حتت احلـطـام بـذاك الـوكت اغـلـبنـا حتت
التـراب بس لو واحد ًاللـه نطاه عمـر يشوف ا�تـرو ا�علق وا�ـترو حتت االنفاق
ومخل� صورة صوالغ وكاتب� عليه ( االب ا�ؤسس للمترو ) وتشوف  سماء
بـغـداد طـيـارات تـنـزل من كل الـعـالم حـتى اكـو مـشـجـعـ� من اوربـا والـيـابـان
جـايـ� بـالـبـرشـوت والـفــيـزة يـاخـذوه بـاجلـو من مـكــاتب مـعـلـقـة عـلى احلـدود
وتـصـيـر مـشـكـلـة امــريـكي  جـاي بـالـبـرشـوت انــطى اجلـواز مـالـته والـضـابط
العـراقي كله �ـنوع الـدخول عـليـك منع الن جـدك العـاشر قـتل عراقـي� اثـناء
االحـتالل عام  2003 الـرئيس االمريـكي بوش اخلامـس عشر من سـمع با�نع
طـلع بـخطـاب يـهدد الـعراق يـرد عـليه الـرئيـس سربـاح سوف نـاتـيكم الى عـقر
داركم وناخـذ بثأر اجدادنا الـبطولة تصـير على احملك واحتمـال متصير اال�
ا�تحـدة وا�لوك والرؤساء تدخلوا بالقضية وطـلبوا من رئيسنا سرباح التهدئة
واحلـوار بـدل اسـتـعــمـال الـسالح رئـيـسـنـا وافـق وقـال كالم مـؤثـر نـحن لـيس
طالب حــرب وا�ــا دعــاة سالم وتــصــيــر بــطــولــة الــعـالـم واول مــبـاراة احــنه
وكوسـتاريـكا الـلي من وصلـوا الـبغـداد ترسـنا جـوازات الالعبـ� اختـام حتى
على الـغالف خـتم فمن سـأل رئـيس الوفـد ليـش هوايـة اختـام غـير خـتم واحد
ضابط اجلـوازات جوابه منتخب اجدادكم قبل مئـات السن� دكوا الناقصة ب
اجدادنا وحـان موعد الثار قبل افتتـاح البطولة بيوم يطـلع احلفيد العاشر البو
علي الـشيباني متصير البطـولة انتو ياهو انتو منو غدا
مـطـر وريـاح تقـلع ا�ـالعب وا�ـدرجات الـعـالم وكف
عــلى رجــله من هــذا الـتــصــريح بس احلــمــد ًالـله
والشـكر حفيد القيصر غنى نصي ثلج نصي نار
باجـر افتتاح البطولـة ببغداد بس اكو رياح ومطر

تكتك على الشباك شخابيط بعد الست�.

»�ÕU²²∫ اجمل اللقطات في حفل افتتاح بطولة كأس العالم في قطر
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احـرزت العبـة ا�ـنتـخب الـوطني
ونـادي امانـة بـغداد ايـة خـلدون
ا�ـــركــــز االول فـي مـــنــــافــــســـات
ا�سدس الـهوائي ببطـولة اندية
الـعـراق الــتي اخـتـتــمت مـؤخـرا

فقلنا لها :
{ مــــاذا �ـــثـل لك حــــصــــولك عــــلى
ا�ــــركـــز في مــــنـــافـــســــات ا�ـــســـدس

الهوائي? فردت بالقول
- اكــيــد احلــصــول عــلى ا�ــركــز
االول بوجـود ا�نافـسة الـشديدة
من الالعــبـــات االخــريــات كــانت
�ـثـابـة مـكافـأة لـلـتـعب واجلـهد
الـذي بـذلـته في ايـام الـتـدريـبات
ا�ــكــثـــفــة � فــضال عن حــرصــنــا
وحــــرص اجلــــهــــاز الــــفــــني في
سبيل حتقيق افضل النتائج�

{ هل لـلتمرين ا�تواصل دور بعملية
تطوير مهارات الرامي?

- نــعم في ايــة لـعـبــة او ريـاضـة
في احلــــيـــاة اذا لم يـــكن هـــنـــاك
تواصل واستـمرار يكـون مصير
الــــريـــاضي الــــفـــشل وكــــيف في
ريـاضــة الـرمـايــة الـتي اســسـهـا
التواصل واالستمرار وا�ثابرة
{ هل احلــالــة الــنـفــســيــة لالعــبـة او

الالعب لها تأثيرات ايجابية عليه?
- احلـالـة النـفـسي لـهـا دور جدا
كــبـــيــر في حتــقـــيق االجنــاز في
ريـــاضـــة مــــثل الـــرمــــايـــة الـــتي
حتــتــاج الى الــتــركــيــز الــذهــني

العالي والهدوء�
{ وكــيف �ــكن االرتــقــاء بــالــرمــايـة
العراقية وجعلها تتقدم الى االمام ?
- احلل جــــدا بـــســــيط تـــوفــــيـــر
ا�ــيـــادين اخلـــاصــة بـــالــرمـــايــة
وتوفير االسلحة والعتاد وباقي
مـســتــلـزمــات الالعب واالخــيـرة
سـتكـون كفـيلـة بابـراز شخـصية
الالعـب الــعـراقـي ومـدى قــدراته

البدنية والعقلية �
{ ماهي طموحاتك كرامية ?

-  اســتــمــر بـــالــتــدريب واحــقق
االجنــازات لــفـربـق نــادي امــانـة
بغداد وا�نتخب الوطني واطور
من مــــســـيــــرتي الــــريـــاضــــيـــة �
واضــــــــافت واحـب ان اذكـــــــر ان
الـدعم االول يــكـون من الــعـائــلـة
وعـــــائـــــلــــتـي كـــــانت ومـــــاتــــزال

تشجعني وتقدم لي الدعم
واتــــــمــــــنى مـن كـل االســــــر دعم
اوالدهـا وبـنـاتـها لـلـمـشـاركة في
هــوايـــاتــهم وريــاضـــاتــهم الــتي
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من نفسها نـافذة كروية ورياضية
عــلى الـــعــالم بـــاســرة مــفـــتــخــرة
ومــتـــالـــقــة بـــعــمـــلـــهــا الـــكــبـــيــر
و�ـنشـآتها األجـمل الـنوعبـة قبل
ان تفتح قلبها وأشرعتها وجميع
أمــــاكــــنـــهــــا بــــكل فــــرح وســـرور

الستقبال القادم� إليها.
dO³� qLŽ

أكـــيــد كـــان كل قـــطـــري جــزءاً من
الــعــمل الــكــبــيــر والــكـل يــريـد ان
يـكون له دور بـتـرسـيخ اسم كاس
العـالم وفي تكـر� القـادم� بحب
وتــقــالـــيــد عـــربــيــة وفـي تــوثــيق
الواصــر تـقــالــيــد عالقـة ال تــبــعـد
االخـر مـهـمـا كـان مـنـحـدره ولـونه
ومـعتـقده حتت انـظار اجلـميع اال
تــرون ان قـطـر احـتــفـلت بـاحلـدث
الـكــبـيـر الــذي أشـرق عــلى جـبـ�
الـدوحـة وقـطـر كلـهـا من اقـصـاها
الى أقـصـاهـا وفيـهـا راح اجلـميع
يـــردد نـــشـــيـــد احملـــبـــة والـــفـــرح
والــســرور ومن خاللــهــا تــمـكــنت
جتـاوز التـحديـات بـفضل الـقراءة
الـصائـبـة لالحداث الـتي اخـتزلت
كل الـــصـــعـــوبــات قـــبـل إســـكــات
أصــوات ا�ـنــتــقــدين وا�ـشــكــكـ�
بـقـدراتــهـا وتـوجـهــاتـهـا في حتـد
وتـرفض الـرضـوخ لـكل من حـاول
عـرقــلـة والـتـاثــيـر في مــشـروعـهـا
الـتـاريـخـي بقـيـادة الـوسـيم تـمـيم
الرائع وهي تـختزل كل الـبطوالت
الـــســـابـــقـــة في إحـــدى مـــشـــاهــد
االحــتـفـال الـنـوعي واألكـثـر روعـة
وتـعـلن عن بـطـولـة مـخـتـلـفـة بـكل
شيء عن سابـقاتهـا لقد انـتصرت
قـــطــر بـــعــدمـــا وضــعت ثـــقــتـــهــا
بـأبــنـائـهــا واجملـد عـلـى كل مـكـان
وكـتب لـهــا الـكل شــهـادة بـأحـرف

wÐU�d�« rÝUÐ ≠W¹d�UM�«

يـوم مـا تـقـدمت قـطـر قبل 12عـاما
وحصـلت على مـوافقة الـفيـفا على
تـنـظـيم بـطـولـة كـاس الـعـالم بـكرة
الــقـدم الــتي انــطــلــقت امس االول
بـاحلـفل البـهـيج كـانت قـد واجهت
التحديات والتشكيك بقدراتها ولم
تـدري مـاذا تـخـبى االيـام امام اول
دولــــة عـــربـــيــــة تـــتـــحــــمل شـــرف
مسؤولـية تنـظيم اكبر مـحفل لكرة
الـقـدم لــقـد ظن الـبــعض بـأن قـطـر
وضـعـت نـفـسـهـا في حـرج قـبل ان
حت� الفـرصة وتسـتغلهـا بالكامل
وسط طمـوحات كـانت اكبر من كل
مـا ذهب إلـيه ا�ـشـكـكـ� بـقـدراتـها
قبل ان يـضع اجلمـيع ثقـتهم فـيها
وتـدون اسـمــهـا بـتـمــيـز في سـجل
الـبـطـولة وتـفـتـخـر بـذلك وتـتـوجه
بـاصــرار عـلى أن تــقـدم الــبـطــولـة
االفــضل تــنــظــيــمــا واخــراجــا من
جــمـيع اجلــوانب لـقــد حتـقق حـلم
قـطر والـعـرب الذي أصـبح حـقيـقة
عــبـر حــفل االفــتـتــاح الــراقي جـدا
واجلـــــمـــــيـل الـــــذي تـــــنــــاول إرث
قـطـروفــتـرات تـطـورهــا بـخـطـوات
مـتــزنـة ومـحــسـوبـة و كــانت عـلى
ا�ــــــوعـــــد مع احلــــــدث الـــــكـــــروي
االســتـثــنــائي الــوقت في الــدوحـة
استمر يزن بـالذهب وصور التألق
في وجوه القـطرين وتـقدم الدوحة
وجـها اخـر لـكرة الـقـدم والربـاضة
ومـن يـرى قــطــر يـجــد ان كل شيء

أتى قبل هذا الوقت.
وألنـهـا تـريـدهـا الـبـطـولـة االفـضل
عـلى مـر الـتـأريخ الـكـروي الـعـا�ي
الــذي انــطــلـق عـام 1930 عــنــدمـا
وجــدت نــفـــســهــا امـــام الــفــرصــة
ولـتضـرب اليـوم ضربـتهـا وجتعل
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قبل ان يـتجه فريـقه الى تركـيا القامـة معـسكر تـدريبي فـيها � أسـتنـجد مدرب
منـتخب شباب العراق لكرة القدم الكاب� عماد محمد بوسائل االعالم الحاطة
االحتاد علـماً � �شكلـة مزمنة يعـاني منها فريـقه منذ ان تسلم مـهمة تدريبه �
تـتـعـلق بـعدم وجـود مـلـعب خـاص لـلـتدريب فـي العـاصـمـة بـغـداد � في إشارة
مؤكـدة على ان االحتـاد (غيـر) مـتعـاون معه من جـهة تـأمـ� ملـعب للـتدريب ..
الكابـ� عماد محمد � شكر االندية التي سمحت لفريقه الذي يستعد لنهائيات
كـاس اسـيـا � بـالـتدريـب في مالعـبه � واالستـنـجـاد بـوسـائل االعالم يـعني ان
االحتاد ال يـتابـع شؤونه االداريـة بـاحلرص ا�ـطلـوب� ويـترك امـر تـام� مـلعب
لـلـتـدريب � لـعالقـات ا�ـدرب اخلــاصـة بـاالنـديـة � ومـشـكـلـة عـدم وجـود مـلـعب
لـلتـدريب في بغـداد � عامـة � تعـاني منـها مـنتـخبـاتنـا الوطـنيـة للـفئـات العـمرية
كـافـة � وا�ـشـكـلـة عـمـرهـا اكـثـر من عــقـدين � و ال اعـرف كـيف تـهـمل الـهـيـئـة
االداريـة لالحتـاد � هـذا االمـر احلـيـوي على عـواهـنه � و ال تـكـلف نـفـسـها في
الــبـحث عن قــطـعــة ارض في الـعــاصـمــة بـغــداد تـسع لــعـدة مالعـب تـدريــبـيـة
بـارضـيـات جيـدة � بـعـد حـصـولـهـا عـلى موافـقـة امـانـة بـغـداد و اجلـهات ذات
العالقـة � اذ من غير ا�مكن ابقاء ا�شـكلة مفتوحة دون حل جذري .. واالنكى
من ذلك ان اللـجان الفنية التي عملت في االدارات السابقة لالحتاد � واالدارة
احلالـية � لم تـتحـرك حلل ا�شـكلـة وكان احلـديث مسـتمرا و اليـزال عن خطط
لتحـس� ا�ستوى الفني للمنتـخبات � دون االشارة الى ملعب التدريب واهمية
تـوفـيره لـلـمـنـتخـبـات لـتـنفـذ بـرامـجـهـا التـدريـبـيـة فيه  ,لـتـؤكد هـذه الـلـجان ان
خطـطها كـانت وال تزال في حدود االوراق الـتي تدون علـيها و ال تـغادرها الى
أرض الواقع .. ومـشكلـة ملـعب التدريب تـسببت في الـسابق � و ال تزال � في
عرقلـة اعداد عدد من مـنتخـباتنا الـوطنيـة لكرة القـدم � الن البرنـامج التدريبي
وحدات مـبرمجة مـعدة سلفـاً يجب ان تنـفذ في اطار السـقف الزمني احملدد �
في ارض ا�لـعب � والن هذه الوحـدات التدريبـية وكما هـو معلـوم � ترتبط على
نـحو مـبـاشر بـالكـفاءة الـفنـيـة لالعب � واي خلل في تـنفـيـذها � يـنعـكس سلـبا
عـلى الـالعب والـفـريـق و خـطـة عــمل ا�ـدرب ..واذكــر هـنــا ان مـدرب مــنـتـخب
النـاشئ� الـكاب� احـمد كـاظم عانى ايـضا من مشـكلة مـلعب الـتدريب � وجلأ
هــو االخــر الـى وســائل االعالم � وشــرح لــهــا تـــداعــيــات عــدم وجــود مــلــعب
لتـدريبـات فريـقه � ولكن االحتـاد لم يحـرك ساكن � بـدليل ان ا�ـشكـلة جتددت
مع منـتخب الشباب الذي يستعد في هذه االونـة لنهائيات بطولة كأس آسيا ..
التـساؤالت ا�ـلحـة هي � متى يـخـضع االحتاد الى مـساءلـة عادلـة على اهـماله
الداء واجــبـــاته االســـاســـيــة .. �ـــاذا ال يـــنــسـق االحتــاد مـع وزارة الــشـــبــاب
والرياضـة الستثمار بناها التحتية لصالح منتخباتنا الوطنية .. �اذا ال تتحرك
الهيـئة العامة لالحتـاد لتوجيه ا�كتـب التنفيذي � �ـنح ا�نتخبـات الوطنية كامل

حقوقها االدارية والفنية .
 على االرجح (لن) يتفاعل االحتاد مع ا�شاكل
االدارية لـلمنتخبات الوطنية � و(ال) يعاجلها�
ويـسّوغ اخـطـائه � ويـقـنع نـفـسه بـتـريراته �
النه يـعمل عـلى سبـيل اسـقاط الـفرض كـما

اشرنا الى ذلك مرات ومرات .
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ا�ـسـتـوى االفـضل وهـو
يحـضى بدعم جـمهوره
كبـيـر �ني الـنفس ان

يقدم مباراة افضل.

و�ـنـحـنـا الـثـقـة بـالـنـفس وهـو
مـن حــــسن مـن ادائي ووضــــعي
الــنــفــسي والــبــدنـي مــعــا وكـان
واثــقــا من قـــدراتي الــفــنــيــة مع
تـمــنـيــاتي جلـمــيع الـريــاضـيـ�
والـــريــــاضـــيـــات في ســـبـــيل ان

يـبـذلـوا كل جهـودهم ويـحـقـقون
افــــضل الــــنـــتــــائج مـع فـــرقــــهم
وا�ــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة الــتي
�ثلونها الن الرياضي العراقي
قــادر ان يـحــقق ا�ــسـتــحــيل لـو

توفرت له الظروف ا�ناسبة.
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احملـسن مــجـيــد شـلـتــاغ وومـيض
شــامل كــامل ووســام مــهــدي وعن
الــعـنــصـر الـنــسـوي شــكـريــة عـبـد

ا�هدي داود.
هذا وقـد حضر ا�ـؤتمر االنـتخابي
مـدير الـقسم الـقـانوني في الـلجـنة
األو�ـبــيـة عــلي الــبـدري ومــعـاونه
لـيث خـضر و�ـثل وزارة الـشـباب

والرياضة احمد حسن .
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يـــــرى ا�ـــــدرب الــــعـــــراقـي� هــــادي
مــــطـــن�� أن الــــفـــوارق الـــفــــنـــيـــة
والــبــدنــيــة أدت لــتــفــوق مــنـتــخب
اإلكوادور على مستـضيفه القطري
(0-2©  فـي افـتـتـاح نـهـائـيـات كـأس
الـعالم Æ2022وواصل مـطن�� في
تـصـريـحـات صـحفـيـة "ظـهـرت هذه
الـــفــوارق مـن خالل االلـــتــحـــامــات
الـثــنـائــيــة� والـضــغط اإلكـوادوري
عـــلى ا�ـــنـــافس بـــأكـــثـــر من العب�
واسترجاع الكرة بسرعة.. وهو ما
أفـقد العـبي قطـر التـركيز� وتـسبب
في تـمريـراتهم اخلـاطئـة".وأضاف:
"العبو اإلكوادور أجادوا اللعب في
ا�ــســاحــات الــضــيــقــة� �ــا ســهل
مهـمتـهم في حيـازة الكـرة� وتدوير
الـــــــلــــــعـب الـــــــذي أنــــــهـك العـــــــبي

قــــــطــــــر".وأ�: "جنـح مـــــنــــــتــــــخب
اإلكــوادور في حتــقــيق االنــتــصــار
األول بـفـضل قـوته الـبـدنـيـة� حـيث
صـدقت مــقــولـة (الــقــوة حتـسم كل

شيء)".
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ومن جــانـــبه� قــال احملــلـل الــفــني�
حــــســـام ا�ــــعـــمــــار� إن مـــنــــتـــخب
االكـــــوادور حـــــرم الـــــعـــــنـــــابي من
الــلـمــحـات الــهـجــومـيــة� مـضــيـفـا:
"مـنـتــخب قـطــر لم يـكـن قـادرا عـلى
اخلروج بالكرة في أول ربع ساعة�
فـلـجـأ إلى الـلـعب الـطـويل الـذي لم
يـكن دقـيـقـا� وبـالـتـالي لم يـسـتـطع
تشـكيل أي خطـورة".وتابع ا�ـعمار
ركـــز ا�ــنـــتـــخب اإلكـــوادوري عــلى
العـمق بـنسـبة 75 با�ـئة بـينـما لم
يـكثـر من اللـعب عـلى األطراف كـما

كـان مـتـوقـعـا� واكـتـفى بـنـسـبة 12
بـا�ئـة من الـيـسار� و13 بـا�ـئة من
الـيــمــ�".وأردف: "في ا�ــقــابل ركـز
ا�ـنـتــخب الـقـطــري عـلى األطـراف�
رغم قـلــة مـحـاوالته� ولم يـنـجح إال
في 3 عـــرضــــيـــات فــــقط� شــــكـــلت
إحــداهــا خــطـــورة في الــوقت بــدل
الـــضـــائـع".واســـتـــكـــمل: "لم يـــصل
ا�ـنــتـخب اإلكــوادوري �ـرمى قــطـر
كـــثـــيــرا� لـــكن فـــاعـــلــيـــة الـــضــغط
ا�توسط الذي مارسه� ساعدته في
افـتكـاك الكـرة في وسط ا�ـلعب� أو
إجــبــار ا�ــنـــتــخب الــقـــطــري عــلى
الـــــتــــــمــــــريـــــر اخلــــــاطئ".وخــــــتم:
"اإلكـوادور كـانت أفـضل هـجـومـيا�
لــكـن الــتــســديــد عـــلى ا�ــرمى كــان
قــلــيـال� وإنــهــاء الــهــجــمــة لم يــكن

جيدا".
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افـتـتح  وزيـر الـثـقافـة والـسـيـاحـة واالثار
احـمد البدراني والنـائبة السابـقة ميسون
دمـلوجي وعدد من وكالء الوزارة وسفيرة
والـسـفـيرة األسـتـرالـيَّة لـدى الـعـراق باوال
غـــانــلـي اســتـــرالــيـــا ومـــديــر عـــام دائــرة
الـعالقـات في وزارة الـثـقـافـة فالح الـعاني
وعـدد من الـشخـصيـات الـفنـية والـثـقافـية
واالعالمـيـة  معـرض حكـايا الـط� الـثالث
صـباح الـسبت ا�ـاضي علـى قاعـة جمـعية
الـتشكيلي� العراقي� وفي القاعة الكبرى
و�ـشـاركة اكـثر من  70خـزافاً مـن العراق
والــــكـــــويت وتــــونـس ولــــبــــنــــان واالردن
والـبحرين ليسجل ا�عرض مشاركة دولية
مــتـمــيـزة � ا�ــشـرف الــعـام عـلـى ا�ـعـرض
رئـيس اجلـمعـية الـفـنان قـاسم سبـتي قال
بكلمته ( ح� قدم الفنان القبرصي األصل
فــالــنــتــيــنــوس كــارا�ــبـوس أول مــرة الى
بــغـداد فـي صـيف تــمـوزي قــائض نـهــايـة
اخلـمـسيـنيـات من الـقرن ا�ـاضي�  لم يكن
في خــلــده أنه ســيــكــون نــقــطـة األنــطالق
ا�ـهـمة في اخلـزف الـعراقي  وأنه سـيـبني
جـيال يعد األنـطالقة احلقيـقة لفن  اخلزف
الـعراقي ا�ـعاصر� حـيث بقي فـالنتـينوس
مـدرساً للـخزف في معهـد الفنون اجلـميلة
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الـى عام  1968وبــعـدهـا أنــتـقل الى كــلـيـة
الـفـنـون اجلـميـلـة. لـقـد أحب فالـنـتـيـنوس
الـعـراق كـثـيـرا وتـعـامل مع تـربـته وطـيـنه
الــطــري وأنــغــمـر فـي تـدريـس أجـيــال من
الــطالب. لـقـد أنـشـأ كــارا�ـبـوس جـيال من
اخلـزافـ� كانـوا اللـبـنة األول �ـا جاء بـعد
ذلـك من أجيـال وله طالب كـثـيـرون ومـنهم
اخلــــزاف الـــعـــراقي األول ســــعـــد شـــاكـــر
والـفـنـان طـارق إبـراهـيم و ثـريـا فـتـوحي�
فـاضـل الـعـبـيـدي� وسـالم الـداغـسـتـاني ).
وخـــتـم ســـبـــتي كـــلـــمـــته ( أثـــر اســـلـــوب
فـالـيـنـتـيـنوس كـثـيـرا  عـلى هـويـة اخلزف
الــعــراقي آنـذاك  فــظــهـر هــذا الــطـابع في
أعـمال تـالميـذه من الفـنانـ� كسـعد شـاكر
الـذي كـان يـتمـتع بـذكـاء ودقـة في األجناز
واســـتــطـــاع أن يــضـع لــطالبـه أســاســات
األتـقـان وا�ثـابـرة لوضع اخلـزف الـعراقي
�ـصاف الـفنـون األخرى . ثم جـاءت عبـلة
الـــــعـــــزاوي ونـــــهـى الـــــراضي وســـــهـــــام
الـــســعـــودي وطــارق أبــراهـــيم وشـــنــيــار
عــبــدالــله  ومــاهـر الــســامــرائي ومــحــمـد
عـــريـــبي و أكـــرم نــاجـي وغــيـــرهم الـــذين
الــتــزمـوا بــالــتـقــالــيــد الـفــنــيـة احلــديــثـة
والـرصـينـة والتي تَـعبـر عن أزدهار حـركة
فـن اخلــــزف فـي الــــعــــراق . والـى جــــانب
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�dF÷∫ لقطات من افتتاح معرض حكايا الط�

جـعفر احلمر من الكويت وسارة بن عطية
مـن تــونس وعــلـي الــعــوض مـن الــكــويت
وفــواز الـدويش من الـكـويـت ولـيـنـدا عـبـد
الـلـطـيف من تـونس ومـحـمـد حـشيـشه من
تــونس ومــهــدي عــبــد الـلـه من الــبـحــرين
ومــهــدي الــبــنــاي من الــبــحــرين ونــاصـر
احلـلبي من لبـنان و�شـاركة  اكثر من 50
خــزافـا من الــعـراق ومـنــهم اكـرم نـاجي –
ابـــتــســام نــاجي  –امـــيــر حــنــون  –اوس
االلـــوسي  –ســـعـــد الـــعــاني  –قـــاسم

حـمـزة فـرهود  –شـنـيار عـبـد الله –
علي قاسم حمزة  –وفاء الراوي -
شـذى عدنان  –هـند محـمد رضا

واخرون .
ورحـب وزيـر الــثــقــافــة الـذي
افـتتح ا�عرض با�شارك�
وخــــاصـــة الـــفــــنـــانـــ�
الــقـادمــ� من الـدول
الـــعـــربـــيـــة وعـــدهــا
بـادرة خـير وافـتـتاح
عـــلى مـــلف الـــثـــقـــافــة

والــفـنـون الـعــربـيـة من خالل
استضافة تلك الطاقات الفنية التي
نـفخـر بها  واشـاد باالعـمال العـراقية
الــتي جـســدهـا الـفــنـانــون من الـعـراق

الـقواعد واألسس ا�وجودة في فن اخلزف
تــداخل فن الـنـحت مع اخلـزف حـيث ابـدع
بــذلك الـفـنــانـ� اسـمــاعـيل الــتـرك ومـؤيـد
نــعـمـة � الى ان بـدأ فـن اخلـزف بـاالنـزيـاح
عن هـذه الـقـواعـد الـصـارمـة وظـهـور جـيل
جـديـد من الـفنـانـ� الـشبـاب وبـدؤا بـخلط
هـذه الـقـوان� مـع الشـكل اجلـمـالي وصار
الـعمل الفني لـلخزاف العـراقي �تاز بهذا
اخلــلــيط األسـتــثــنـائي الــذي اضــفى عـلى
الـعـمل الـقيـمـة الـفنـيـة واجلمـالـيـة الكـثـير
وجــعـله ذو هـويـة بــارزة وأصـيـلـة ال�ـكن
لـلمتذوق ان يـغفل عنهـا . في هذا ا�عرض
مـجـموعـة مـهمـة من هـذه التـجـارب مزجت
خــــبــــرات واتـــقــــان األجــــيــــال األولى  مع
الـتـجـارب اجلـرئـيـة لـلـفـنـانـ� من األجـيال
اجلــديـدة� هــو مـعــرض يـبــدو كـصــفـحـات
كـتـاب جتـسد تـاريخ اخلـزف العـراقي مـنذ
أول طـابوقة فخرها فالينتينوس في معهد

الفنون اجلميلة الى يومنا هذا ) .
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وتـالفت جلنة اخـتيار االعمـال من الفنان�
:مــاهـر الــســامـرائي �قــاسم نــايف � قـاسم
حـمزة فرهود وسـعد العاني وا�ـدير الفني
سمير مرزة والتصوير الفوتغرافي حس�
ا�ـلـيـجي وضـيف الشـرف كل من الـفـنـان�

وعــدهــا جتــارب فــنـيــة مــتــمــيــزة وتـمــثل
الــفـنـون الـبـصــريـة وهي جتـسـد ا�ـواهب
وكال مـن وجـهـة نـظـره وتــعـبـيـره احلـسي
وقال لـ (الزمان ) ان ( جتربة معرض الفن
اخلـــزفي الــيــوم الـــذي تــبـــنــته جــمـــعــيــة
الــتـشــكـيــلـيــ� وهي تـســتـضــيف جتـارب
ومـنــهـا عـربـيـة من االشـقـاء الـفـنـانـ� هي
رائـــعــة بـل تــســـجل في ســـجل الـــثــقـــافــة
والــفـــنــون وســعــادتي كـــبــيــرة �ــثل هــذه
الــتــجــارب الـعــراقــيـة
والــــعــــربــــيـــة

وهــذا مـايـحــفـزنــا ان �ـد يـدنــا الى كـافـة
الـفنون التشكيليـة مثلما ماسنرعى ونهتم
بــالــفــنــون ا�ــســرحــيــة والــســيــنــمــائــيــة
والـتلفزيونيـة وا�وسيقية ونـدعمها لتقدم
عـصارة جهدها الـفني والثقافـي للجمهور
ا�ــتـعـطش لـهــذه الـتـجـارب ومـن مـخـتـلف
الــرؤى الـفـنــيـة ) .والـتــقى وزيـر الـثــقـافـة
بــا�ــشــاركــ� في ا�ــعــرض من الــفــنــانـ�
واالداريــــــ� وحــــــاورهم واســــــتـــــمـع الى
مـــقــتـــرحـــاتــهم والـــتـــقط مــجـــمـــوعــة من
الـصورمـعهم. وقال نـائب رئيس اجلمـعية
حـسن ابـراهـيم ( معـرضـنا اخلـزفي الـيوم
يـجـسـد جتـارب فـنـيـة تـسـجل جلـمـعـيـتـنا
الـتي حرصت على تـقد� جتارب امتزجت
جـميـعها بـ� جتارب الرواد والـشباب من
الـفنانـ� العراقيـ� اضافة الى اسـتضافة
الـفنان� من الدول العربية الذين امتزجت
اعـــمـــالــهـم مع الـــفــنـــانـــ� من زمالئـــهم
لــيــقـدمــوا مــعـرضــا امــتـاز بــاجلــمـالــيـة
واالبـــداع واجلــــمـــال وهـــكـــذا عـــودنـــا
جـــمــهـــورنــا عــلـى تــقـــد� مــعــارض
مـتميـزة مثلمـا قدمنا طـوال الفترة
ا�ــنــصــرمــة مــعــارضــا ابــداعــيــة
اضــيــفت �ــعـرض اخلــزف الــيـوم

الذي يسجل جناحا باهرا ).
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االسـتاذ ا�ـساعـد العـراقي تـلقى تـهاني االوسـاط االكاد�ـية
لتـسـنـمه مـنـصب عـمـيـد كـلـيـة اآلداب في جـامـعـة ا�ـصطـفى

االم�.
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ا�ـمثـلـة السـوريـة جتسـد شـخصـية
جولـيا  في ا�سـلسل اجلـديد (ع�
الـشــمس) في جتـربـتـهـا األولى مع

اخملرج يزن أبو حمدة.
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الباحث الـعراقي صدر له ضـمن سلسـلة (نقـد)لدار الشؤون
الــثــقــافــيــة كــتــابه ا�ـــعــنــون (الــســرد في الــطــرديــات- بــ�
القـصـيـدتـ� اجلـاهـلـيـة واألمـوية) يـقع في 472 صـفـحـة من

القطع الكبير.
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االديب االردني حتدث امس االثـن� في حـفل توقـيع األعمال
الشعريـة للدكـتور إبراهيم الـكوفحي اقيم في مـركز احلس�

الثقافي بعمان.
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الـتــشــكــيــلي الــعــراقي ا�ــغــتـرب يــشــارك �ــعــرض (احتـاد
الـثـقافـات) الـذي تـنـظـمه مـؤسسـة سـلـطـان بن عـلي الـعويس
بالتـعاون مع مـركز (اي في اي)الـفني في دبي والـذي أفتتح
امس االثـنـ� بـقـاعـة ا�ـعـارض � و يـسـتـمـر  لـنـهـايـة الـشـهـر

اجلاري.
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الشاعر الـعراقي شارك مع ا�ستشرقة اإليطالية فرانشسكا
كـراو  والـكـاتب الـلـبنـاني أحـمـد عـلي الـزين في نـدوة اقـيمت
ضـمن فعـاليـات معرض الـشارقـة الدولي لـلكـتاب بدورته 41
بــعـنــوان ( احلــضــارة االسالمــيـة والــغــرب .. االســتــشـراق

اجلديد).
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طـالـبة الـدراسـات الـعلـيـا العـراقـية نـاقـشت في قـسم االذاعة
والـتــلـفـزيــون بـكـلــيـة االعالم رســالـة ا�ـاجــسـتـيــر ا�ـوسـومـة
(اسـالـيب االقـنـاع في نـشـرات اخـبـار الـفـضـائـيـات الـدولـيـة
ا�وجهة/ دراسة حتليلية لنشرات اخبار قناة روسيا اليوم).
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ا�طرب اللـبناني اعلن �تـابعيه عن تعاون فـني سيجمعه ألول
مــرة مع الـفــنـانــة سـيــرين عـبــد الـنــور� كـمــا أرفق مــنـشـوره

بصورة جمعته بها.
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أوجــد مــعــاني ومــرادفــات الــكــلــمــات أفــقــيــا
وعموديا حسب التسلسل الرقمي:

 1- �لكة عربية قد�ة
2- طائر مائي 
 3- ابو البشر 

جتـمـع شـجـاعـتك من أجل حتـقـيق ا�ـشـروعـات ا�ُـعـد
لها منذ مدة.
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 حتـافظ عـلى صـحـتك بـاتـبـاع نـظـام لـيـاقـة بـدنيـة�رقم
احلظ 9. 
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دافع عن أفــكــارك وخــطـطك بــالــتـأكــيــد الـذاتـي حـتى
تتغلب على ا�تشكك�. 
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انت ال تهتم باإلجهاد الذي يعاني منه عقلك� يجب أن
تبحث عن االسترخاء.
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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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4- الم 
 5- مخ 
 6- حظ 

 7- اقترب 
 8- تعليق

{ دلهي  –وكاالت - شوهدت ا�مثلة الهندية بريانكا شوبرا وهي تتجول في
مطار دلهي مؤخرا بينما كانت محاطة �عجبيها� وذلك في أول زيارة لها

�وطنها منذ ثالثة سنوات مضت� وفقاً �ا ذكره تقرير موقع الديلي ميل الذى
أكد أن ا�مثلة البالغة من العمر  40 عامًا عادت إلى الهند بعد قرابة ثالث
سنوات� غابت فيها عن زيارة بلدها ألسباب مختلفة أهمها جائحة كورونا
ووالدة ابنتها مالتي. وكشفت شوبرا مؤخرًا عن صورا لها بصحبة ابنتها

الصغيرة مالتى� عبر حسابها الشخص �وقع التواصل االجتماعى
انستجرام� وظهرت فيها بريانكا شوبرا فى صور سيلفى جالسة بصحبه
ابنتها� وعلقت على الصور بـ"حب ليس له مثيل"� وفى صورة أخرى ظهرت

الطفلة وهى تضع قدمها على وجه والدتها.وكانت قد كشفت شوبرا من خالل
تعليقها على منشور لها� تفاصيل معاناة ابنتها بعد الوالدة حيث انها ولدت

قبل موعدها وظلت فى  العناية ا�ركزة اخلاصة  بحديثى الوالدة �دة 100
يوم� وذلك بعد والدتها من بديلة. على جانب آخر يبدو أن شوبرا التى تعتبر
من أهم النجمات حول العالم تنشغل حالياً بأعمالها ومشاريعها االستثمارية
بجانب كونها �ثلة� إذ نشر تقرير موقع الديلى ميل لها عدة صور مؤخراً
بعدما صارت واجهة ألحد البراندات� حيث حرصت على التقاط (سيشن)

تصوير � نشره مؤخراً.

 UNMÞu� —Ëeð «dÐuý
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تــواصل فــرقــة بـيت الــعــطــار لـلــغــنـاء
الــتـراثـي اقـامــة اصـبــوحـات غــنـائــيـة
صـباح اجلمعة من كـل اسبوع ومقرها
مـقـهى الـزهـاوي بـبـغـداد �وعن الـفـرقة
حتــدث االمـ� الــعــام لـلــرابـطــة هـاشم
العطار�شقيق ا�طرب ا�عروف قحطان
الـعطـار قائال(هدف الـرابطة هـو احياء
الـغناء التراثي االصيل وامجاد فنان�
كــــبـــار رحــــلـــوا ونــــعـــيــــد نـــتــــاجـــهم
واســـتـــذكــارهم فـي مــقـــهى الـــزهــاوي
لــلــتــراث بــحــلــته اجلــديــدة كــون هـذا
ا�ــقــهى هــو مــلــتــقى الــرواد)�وحتـدث
ا�ــشـرف الـفـني عـلى الــفـرقـة مـكـصـد
احلـلي فـائال(الفـرقة تـضم مـجمـوعة
مـن الــفـــنــانـــ� الــرواد والـــشــبــاب
��هـدف الــفـرقـة هـو احـيـاء الـغـنـاء
الــتـراثي الـبــغـدادي بـكل اطـواره�
واكــــتـــشـــاف ا�ـــواهـب الـــشـــابـــة
ورعــايــتــهـا بــالــشــكل الــصــحـيح�
وتــشـــهــدت فــعــالــيـــاتــنــا حــضــور
مـجــمـوعـة من مـطـربي الـشـبـاب من
بــغــداد واحملـافــظــات�مـنــهم ا�ــطـرب

الشاب عدي الرحال) . 
وقـال الـرحـال لـ(الـزمـان)فـي اصـبـوحة
لــلـفـرقــة (انـا تـاثــرت بـالـفــنـان الـراحل

ريــاض احــمــد واديت في حــفل الــيـوم
اغـنـيته مـجرد كالم).امـا ا�طـربة سـناء
الـعـطـار فـادت اغـاني عـدة هي :حـركت
الــــروح� وغـــريــــبـــة من بــــعـــد عــــيـــنج
يـايـومة�ل زهـور حـس�� وادى ا�ـطرب
حـــــســــ� اخلـــــيــــاط احـــــدى االغــــاني
الـريفية�وشـارك في االحتفالـية ا�طرب
مــكــصــد احلــلي بــاغــنــيــة يــامــدلــولــة

للمطرب الراحل سعدي احللي).

عـلى صعـيد اخر عـاود موخـرا صالون
بــغـداد ا�ــسـرحي فــعـالــيـاتـه بـجــلـسـة
ادارهـا الـفنـان جمـال الشـاطي مؤسس
فــرقــة (ا�ـســرح حـيــاة) قــائال (تـأسس
صــالــون بــغــداد ا�ــسـرحـي عـام 2017
حتت رعـاية نـقابـة الفـنانـ� العـراقي�
يـوم كنت رئيـسا للشـعبة ا�ـسرحية ثم
اوقف الـصالون نشاطاته لغياب الدعم
ا�ـادي ومنذ تـلك الفترة كـنا نبحث عن

جـــهـــة راعــــيـــة واخـــيـــرا وجـــدنـــا في
مـؤسـسـة الـرافـدين راعـيـا وداعـمـا لـنا
وكــان نـــتــاج الــصــالــون اجلــديــد هــو
الــتـعـاون ا�ـشــتـرك بـ� فــرقـة ا�ـسـرح
حـيــاة ومـؤسـسـة الـرافـدين�وسـيـسـيـر
الـصالـون باربـعة مـحاور احملور االول
(جتـارب مسـرحية عـراقيـة)نسلط فـيها
الــضــوء عـــلى الــتــجــارب ا�ــســرحــيــة
الــعــراقـيــة الــتي قــدمت عــبـر مــســيـرة
ا�ــســرح الــعــراقي � وكــانت االمــســيـة
االولـى عن جتـــربــة ا�ـــســـرح الــريـــفي
ودوره في تـشـكـيل الـذاكـرة ا�ـسـرحـية
الــعـراقـيـة امـا احملـور الــثـاني(امـسـيـة
مـسرحية) وستكـون مع الفنان محمود
ابــو الــعـبــاس نـســلط في هــذا احملـور
عـلى جتـارب ا�ـسـرحـيـة الـعـراقـيـة�اما
احملـــور الـــثــالث ســـيـــكــون(فـــضــاءات
مـسرحية حرة) نسلط فيه الضوء على
عــدد من الـفــعـالـيــات ا�ـسـرحــيـة مـثال
(قـراءة مــسـرحـيـة� مـسـرح احلـكـواتي�
حـــفل تـــوقــيع كـــتــاب) احملـــور الــرابع
مــخـصص لــلـفــنـانــ� الـراحــلـ� حتت
عـنـوان (وفـاء لهم) وسـتـكـون فعـالـيات
الـصالون نـصف شهريـة وحتديدا يوم
الـسبت الـساعـة اخلامـسة مـساءا على

قاعة مؤسسة النهرين).
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بـعالقـاتـهـا الـسـابـقـة� بل بـدأت بـحـذف جـمـيع
صــورهــا الــقـد�ــة وا�ــقــارنـات بــ� صــورهـا
الــقـد�ـة واحلـديـثـة والــتي أثـارت الـعـديـد من
الـتساؤالت حول خضوعها لـلكثير من عمليات
الـتـجـمـيل. كـانـت الـنـجـمـة الـتـركـيـة الـشـهـيرة
"هــانـدا ارتـشـيـل" قـد أثـارت اجلـدل خالل وقت
سـابق باألخبار التي تتعلّق بحياتها العاطفية
وذلك بـعد عالقتـها الرومـانسيـة مع النجم كرم
بــورســ� والـــتي تــصــدّرت مــواقع الــتــواصل
االجـــتــمــاعي.كـــمــا أنـــهــا أثــارت الـــعــديــد من
الـشائعات حول وجود عالقة رومـانسية بينها
وبــ� الـنــجم "كـاهــان يـلــدر�" وانـفــصـالــهـمـا
الـسـريع بـعـد ذلك.وكـانت الـفـنانـة الـتـركـيـة قد
أثــارت الـــشــكــوك حـــول اجــرائــهــا عـــمــلــيــات
الـتـجـمـيل وذلك بـسـبب االخـتالف الـكـبـيـر ب�
شـكلها في ا�اضي وشكلها في احلاضر� وقال
الــبـعض إن خــسـارة الــوزن هي وراء الـتــغـيـر

الكبير في شكلها.

{ اســـطــنــبــول  –وكــاالت:  قـــررت  الــنــجــمــة
الـتركـية هـاندا ارتـشيل قـررت الرد علـى جميع
الـشـائــعـات واألخـبـار الـتي تـتـعـلق بـحـيـاتـهـا
اخلـاصة وانتـشرت بشكل كـبير عـبر االنترنت�
وذلك بـعـد أن قامت بـاتـخاذ قـرار مثـيـر للـجدل
يتعلق بهذا األمر.حيث بدأت باتخاذ اجراءات
خـاصة بـها عـبر صـفحـاتهـا الشـخصـية في
وســـائل الـــتــواصل االجـــتـــمــاعي وعـــبــر
االنـتـرنت. وقـامت بـطـلـة مـسـلـسل "انت
اطـرق بـابي" بـحـذف كل األخـبـار الـتي
تــتــعـلـق بـعـالقـاتــهــا الــرومـانــســيـة
الـسـابـقـة من االنـتـرنـت� بـاالضـافة
الـى الــشـــائـــعـــات الـــتي أثـــيــرت
حـولـهـا الـتي ربـطتـهـا بـالـعـديد
مـن األشــخـــاص حــول وجــود
عـالقـــــــات عــــــــاطـــــــفــــــــيـــــــة
بـــحــيـــاتـــهــا.ولم تـــكـــتــفي
بــاألخـبــار الــتي تـتــعـلّق
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اسـتقـبل رئيـس اجلمـهوريـة عبـد اللـطيف جـمال رشـيد� األحـد في قـصر الـسالم ببـغداد� نـقيب الـفنـان� الـعراقـي�
جبار جودي ونائب الـنقيب آسيا كمـال.واستمع رئيس اجلمهـورية� خالل اللقاء� إلى شرح عن واقع احلـركة الفنية
في البـالد والتـحـديات الـتي تـواجـههـا. وأكـد علـى أهمـيـة أن يقـوم الـفـنان بـدوره الـبنّـاء في أداء رسـالـته اإلنسـانـية

السامية� الفتاً إلى ضرورة دعم الفنان� في مختلف اجملاالت ليتمكنوا من القيام بواجبهم جتاه اجملتمع والبالد.
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وقع الفنـان ا�صري مـحمد رمـضان في مأزق جـديد بعد
أن اتـهـمه ا�لـحن صـادق عادل بـسـرقـة حلن أغنـيـته التي
طـرحـهــا مـؤخـراً (لــو نـاسـيــ� أفـكـركــوا).و بـدأت األزمـة
عــنـدمــا نــشــر ا�ــلـحـن صـادق عــادل عــبــر صــفـحــته في
(فيسـبوك) بياناً مفاجئاً شرح فيه كيف قام رمضان على
حد تعبـيره بسرقة حلن أغنـيته التي طرحها بـرفقة ا�غنية
شـاهـيـنـاز� ولقـيـت رواجـاً واسـعاً بـ� اجلـمـهـور.وأوضح
صادق أنه طرح األغـنية بعنوان (سالك�) بنفس الكلمات
والـلــحن قـبل  4 أشـهــر عـبــر اإلنـتــرنت� وهي من أحلـانه
وتـوزيعه وكـلمـات فايـتر� الذي شـاركه الغـناء.ووفـقا �وقع
البوابـة طرحت روتانا طرحت أغنيـة (لو ناسي� أفكركوا)
بنـفس الـكـلـمـات والـلحن� حـيث حـمـلت أسـمـاء أشـخاص
آخرين� ويشـير تتر األغنية إلى كـونها من كلمات إبراهيم
اجلــنـدي وإسـالم شـنــدي� أحلـان شــريف عـبــادة� تـوزيع

ومكس وماستر إيهاب كولبيكس.
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{ لــــــــــــــــــوس
اجنــــــلــــــيس-
مـكـسـيـكـو- (أ
– ف ب) 
حـصل مـايكل
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 من اخلـطأ أن يقوم أي وزير لم �ض على جـلوسه على مقعد
منـصبه سوى أسبـوع� بإصدار قـرارات تخص الوضع العام
لــقـطــاع وزارته� ذلك ان الـقــرارات ذات الـتــوجه الـعــام� ولـيس
ذات الوضع الـتنفـيذي التـنظيـمي �ديريـات وزارته� ا�ا حتتاج
الى  مـهــلــة ال تـقل عـن أربـعــة اشــهـر لــكي يــسـتــوعب الــوزيـر
اجلـديـد مـا يــدور حـوله وال يـكـون صـدى لـلــمـفـاصل الـقـيـاديـة
اخملـضــرمــة في وزارته والــتي تــفــرض رؤيــتـهــا ا�ــدفــوعـة من
مـرجـعـيـاتـهـا الــسـيـاسـيـة غـالـبـاً� قــبل ان تـنـضج رؤيـة الـوزيـر
اجلـديـد الـذي لم �ـارس مـهـامه فـي قـطـاعه من قـبل والبـدّ من
اكـتـسـاب خبـرة مـعـرفيـة أولـية لـلـتـعاطي مـع الشـأن الـعام� وال
أقول خـبرة تؤهله للبناء وانضاج ا�سارات الكبرى� ألنّ ذلك ال

يتوافر بسهولة أو من خالل سنة او سنت�.
هنـاك قـرارات تصـدر من وزراء احلكـومـة اجلديـدة جملرد انـها
تـخــالف الــنـسـق االداري الـذي انــتــهـجه الــوزراء الــسـابــقـون�

والذين وقعوا باخلطأ ذاته ح� أصبحوا وزراء من قبل.
 وزيـر الـتـعـلـيم الـعـالي أعـلن انه وافق عـلى زيـادة اعـداد طـلـبة
الـدراســات الـعــلـيــا في مــخـتــلف ا�ـراحل الــد راسـيــة وصـوالً
للـدكتوراه. وكأنّ هذا منجز بحد ذاته كونه تـلبية لطلبات مُلحة�
في ح� انّ الـتعـليم الـعالي الـذي تعـاني الدراسـات العـليـا فيه
من ترهل عددي ونوعي يحتاج الى وقفة من قطاعات تخطيطية
مـخـتلـفـة لـلـوقـوف علـى احلاجـة الـفـعـلـية لـلـبـلـد من الـشـهادات
الـعـلـيــا تـبـعـا لالخـتــصـاصـات الـتي تـصـب في نـهـضـة الـبالد
وتـنـمـيــتـهـا واعـادة اعـمـارهــا� وحـتى مـواكـبــة عـمل الـشـركـات
األجـنـبـيـة فـيـهـا. ال �ـكن ان يـخـدم الـعـراق قـرار زيـادة اعـداد
طـــلـــبــة الـــدراســـات الــعـــلــيـــا من دون ان تـــكـــون هــنـــاك رؤيــة
اسـتـراتـيـجــيـة تـوضح حـاجـة الـبــلـد لـكل اخـتـصـاص من اجل
اإلضـافـة الـنـوعـيـة الـتـطـويـريـة ولـيس الـعـدديـة الـتي حتـيل الى
أنواع جـديدة من البطالة. كما ان طواقم التدريس تعاني ذاتها
من نـقص في اخلبـرات واالعـداد وقـلة مـواكـبـة �و الـعـلوم في

اخلارج ال ما ندر.
أمّـا ظـاهـرة غلـبـة االخـتصـاصـات اإلنسـانـيـة والديـنـيـة في هذه
ا�رحـلة على العلوم الصرفـة� فذلك خطأ جسيم� حتى لو كانت
النـسبة مناصفة ب� اجلانب�� ألنّ البلد يحتاج الى تسخير ما
ال يـقل عن تـسـعـ� بـا�ـائـة من االخـتـصـاصـات لـبـنـاء الـقـواعد

الصناعية والنفطية والعلمية� والطبية� والهندسية� والتنموية.
ســمـــعت� في اكـــثــر من مـــنــاســـبــة� مـن أســاتـــذة جــامـــعــيــ�
مخـضرم� او متقاعدين انهم شهـدوا تدنيا في مستوى نوعية
اخلريـج� والذين يلتحقون بـالهيئات التدريـسية بعد حصولهم
على شـهادات باتت تشبه الروت�� فمَن يُقبل بالدراسات العليا
جتده كـأنه قد تخرج فيها حتماً� مهما كان مستواه� فال توجد
نسـبة مـعقـولة من رد األطـاريح او طـلب الغـاء قبـول طلـبة لـعدم

اجتيازهم النتائج ا�قررة في فترة الكورسات مثال.
لـيس لـزيـادة الـعــدد أهـمـيـة� وا�ـا لـنـوعــيـة الـدراسـات الـعـلـيـا
وعالقتـها بـحاجـات البـلد الـفعـليـة لنـهوضه� وإال سـنبـقى ندور

في فلك استهالك الطاقات من دون انتاجية فعلية. 

كـثــيـرون من اجلـيل الـثـقـافي اجلــديـد في بالدي ال يـعـرفـونَ هـذا
االسم; لكنَّ الـذين عاصـروا سـنوات الـسبـعـينـيات والـثـمانـينـيات
يـتـذكـرونَ الشـاعـر الشـمـولي والـرهيف مـحـمـد زمان� ويـتـذكرون
مالحم قصـائده الكربالئيـة الرصينة في الـنافذة الثقـافية جلريدة
الـعـراق والـتي كـان يـشـرف عـلـيـهـا األسـتـاذ أحـمـد شـبـيب «أبـو
صارم «والذي كـان صارماً بـنشر الـنصوص الـشعريـة; احلبيب
محـمد زمـان هـو أيقـونة كـربالء وضـميـرها الـشـعري بال مـنازع�
ومـن مـعــطـفهِ الــبُــني احلـنــون خــرج تـبــاعـاً أدبــاء مــديـنــة كـربالء
الـشـبــاب في ذلك الـوقت; كُــنَّـا نـسـعى كــالـصـيـصــان إلى مـنـزلهِ
الكـائن في زقـاقٍ يهـيـمنُ علـيه الـسكـون; والـقريب مـن الروضـت�
ا�قـدَّستـ�; نحجُّ �ـنزلهِ الوديع فـرادى أو مجـتمـع� ونـحنُ نحمل
نـصـوصـنـا اخلجـولـة بـغـيـة تـصويـبـهـا من حـيث الـوزن الـشـعري
واستـبدال ا�فـردة الركيـكة بأخـرى جزلة وتـقو� اجلمـلة ا�رتـبكة
حـتى يـدعــهـا تـضـيء بـشـعــاع مـوهـبــته ا�ـتـفــرّدة; وبـرغم وضـعهِ
الصـحي احلـرج وصعـوبـة تنـقـلهِ نـتيـجـة حادث مـوجع تـعرَّض لهُ
عنـدمـا كان في ريـعـان الشـبـاب; إذْ اصطـدمَ رأسه بـحجـر صـلد
أثـنـاء الـغـطس في نـهـر احلـسـيـنـيـة� �ـا سـبَّب هـذا احلـادث إلى
شللٍ نـصـفي في نخـاعه الـشوكي; لـكـنَّهُ لم يسـتسـلم وظلَّ شـغفهُ
باألدب والـفن ا�ـسرحي ديـدنهُ األوَّل. أذكـرُ أول مسـرحيـة كـتبـها
وكـانت بـعـنوان »كـلـمـات ورصاص «وقـدْ شـهدتُ عـرضـهـا على
مسـرح قـاعة اإلدارة احملـليـة في كربالء حـ� كـان عمـري خمـسة
عـشـر عـامـاً� لـفتَ نـظـري نـحـافـة جـسـده وسـمـاحـة مالمح وجـهه
الطـفولي فـهو أشـبه بقـديسٍ يتـحـرَّك �شـقَّةٍ بـالغـة حامالً حـقيـبة
دبلـوماسـية سـوداء� عرفتُ فيـما بـعد هي مـستـودع نتاجه األدبي
والـفــني وأسـراره أيــضــاً. بـعــد مـضي ســنــتـ� شــهـدتُ عــرضـاً
مسـرحيـاً جديـداً من تألـيفـه أيضـاً; وإذا بقـلمي يـكتبُ انـطبـاعات
نقـديـة عن ذلك الـعـمل ا�ـسـرحي. ذات ظهـيـرة طـرقتُ بـاب مـنزله
ألعـرض عـلـيه مـا كـتـبت عـن ا�ـسـرحـيـة� اسـتـقـبـلـني بـحـذر وقـرأ
مقـالي بـتـأنٍ وصـبرٍ; رفـع رأسهُ وتأمَّـل وجهي لـبـرهـةٍ ثم تـساءلَ:
من يـنــشـر لـفــتىً بـعــمـرك هـذا ا�ــقـال الــذكي? أخـذتــني سـنـوات
الـدراســة وحلــقتْ بــهــا سـنــوات احلــرب� وحــ� نـشــرت جــريـدة
الـعراق أول قصيدة لي بعنوان »موَّال القرى «في عام ?1982
طـلب حــضـوري إلى مـنـزلهِ عن طـريق صــديق يـكـتب الـشـعـر هـو
ا�خـر� اسـتـقـبلـني بـحـفـاوة وفـرحٍ غـامر� وأطـرى عـلى الـقـصـيدة
دت أواصـر ا دعـانـي إلى تـقــبـيل يـده الــنـاعــمـة; فـتــوطـَّ كـثـيــراً �ـَّ
الصـداقة  بيننا; في ح� أغواني الشـعر بسحرهِ فقررت الهروب
من جبـهة احلرب� ألختفي �ـنزل أختي وأكتب مسـرحية الشاعر
واحلرب الـتي نشرتـها مـجلة الـطلـيعة األدبـية بعـد سنـت�; وبرغم
معـرفتهِ بـفراري من احلـرب لكـنَّه شجـعني عـلى تقـد� ا�سـرحية
نى تـكـالـيف ا�ـسـرحـيـة عـلى نـفقـتهِ بـصـحـبةِ فـتـاةٍ جنـيـبـةٍ وقـد تـبـَّ
اخلـاصـة مع أنَّه يـعـيش حـيـاة الـكفـاف; عـرضت ا�ـسـرحـيـة على
خشـبة مـسرح حـقي الشـبلي في كـربالء وكان حـاضراً مع جمعٍ
من األدبـاء والـفـنـان�; بـعـد انـتهـاء عـرض ا�ـسـرحيـة قـال جـمـلتهُ
ا�ـؤثـرة: أنـا مثل الـنـهـر ال يـعنـيـني مـا يـحمـله مـوجهُ; وكـان يـلمّحُ
لتـبني العمل برغم فراري من اجليش; إذْ روَّج بعض احلُسَّاد نبأ
هــروبي من احلــرب. وحــ� قــررت الــفــرار من الــبـالد كــان أحـد
القـالئل الذين أخبـرتهم بـعزمي هـذا; باركَ قـراري وأمضى ثالثة
أيـام بـتـشـكـيل حـروف نـصـوص مـجـمـوعـتي الـشـعـرية »شـريـعـة
الـنواب «حـتى ال أحلنْ أثنـاء قراءة الـنصوص في األمـاسي التي
سـتــقــام لي في األردن; مـازالـت هـذه الــنـســخــة من مـجــمــوعـتي
الشـعرية حتمل خطوط قـلمه الرصاص على كلـماتها في مهجري
البـعيـد. عندمـا زرتُ الوطن بـعد سـقوط الـصنم; سألـتُ عنهُ حتى
اهـتــديت إلى مــأواهُ; وجــدتهُ في مــقـصفٍ شــبه مــعـتمٍ مـن بـنــايـة
مـهـجــورة كـانت األسـواق ا�ـركــزيـة فـيـمـا مــضى; كـان ا�ـقـصف
بالكاد يسع جلسده النحيف وال يصلح لسكنى اإلنسان; جلستُ
مـعهُ لـسـاعـاتٍ طويـلـةٍ حـامالً مـعي هـديـة مـتواضـعـة ابـتـعـتـها من
حـانـوت في كـربالء; حـ� قـدمت الـهـديـة; قـلَّـبـهـا بـفـتـورٍ وقـال: لو
كانت هـديتك من أسترالـيا لكانت أجـمل. فتملَّـكني احلرج; تطرَّقَ
خالل احلديـث إلى صديقه محيي األشيقر الذي كان في ا�هجر�
سـألــتهُ إنْ كـان لــديه رقم هـاتــفه; فـزوَّدني به; اتــصـلت بــصـديـقه
وحتدثـا مـعاً ألكـثـر من ربع سـاعة; خـالل ا�كـا�ـة أبدى األشـيـقر
رغبـته بشـراء عربةٍ جـوّالةٍ تـعينهُ عـلى التـنقل من مـكانٍ إلى آخرٍ;
فأجـابهُ محمد زمان; وكيف أسير بهذه العربة وسط البهائم? قبل
أنْ أغادر مـأواهُ ا�قـدَّس نصـحني قـائالً: إيَّاك الـبقـاء في العراق�
أرجع إلى عـائلتك في أسـترالـيا; فـاخلراب سـيكـون أقسى; وهذا
ما جـرى للبالد ومـازال; قبل ليـلت� انـزلقتْ العـبرات على وجهي
هنـا في مهـجري الـبـعيـد; وأنا أرى تـشيـيع جـثمـانه ب� احلـرم�
ا�طـهريَّن� كان النـعشُ يبدو خـفيفاً عـلى أكتاف الـذين حملوه; إذْ
كانـوا يـسيـرون بـهدوءٍ وبال عـنـاءٍ نحـو ا�ـرقـد احلُسـيـني; لم يكنْ
; فخـمـشني قـلبي عـلى هذا هنـاك من األدباء والـفـنانـ� مع نعـشهِ
اجلـفـاء مــنـهم; لـفتَ نــظـري غـطــاء الـنـعش الـذي كــان من نـسـيجٍ
أسود ومُـوشَّى بقُـبتي ومـنـائر ا�ـرقدين الـشريـف� وبـلونٍ أخـضر

داكن مع الرايت�;
 �ّــا أضـــفى عــلى الـــنــعش هـــيــبــةً و
وقـاراً; كأنَّ الـشـاعـر محـمـد زمـان هو
من اخـــتــار غــطـــاء نــعـــشه; أجلْ كــانَ
نــعشُ قــديسٍ مــحــمــوالً عــلى أجــنــحـة

مالئكة الشعر.   
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األعصاب.
وحــصل فـوكس عـلى هـذه اجلـائـزة
الـسـنـويـة الـتي تـمنـحـهـا أكـاد�ـية
األوسـكـار تـقديـرا لـلعـمل اإلنـساني
لـشـخـصـيـة في صـنـاعـة الـسـيـنـمـا�
خـالل احـتفـال رسـمـي حـضـره أبرز
جنـوم هـوليـوود في لوس أجنـليس

السبت.
وقـال فــوكس �ـازحـا بـعـد تـسـلـمه
اجلـائزة “إنـكم جتعـلونني أرجتف�
تـــوقــفـــوا عن ذلك ”قـــبل أن يــصف
جــائــزته بــأنــهـا “شــرف لم يــتـوقّع

احلصول عليه بتاتا.”
حـقق مـايـكـل ج. فـوكس الـنـجـومـية
مـن خالل ثـالثـــــيــــة “بـــــاك تــــو ذي
فـيـوتـشـر ”الـتي أجنـزت بـ� عامَي
 1985و 1990والـــتي أدى فـــيــهــا
دور ا�ــراهق مـارتي مـاكـفالي الـذي
يــسـافــر عـبـر الــزمن.لـكـن في الـعـام
 ?1991فـي سـن الـــــــتـــــــاســـــــعــــــة
والـعشرين� شخّصت إصابة فوكس
�ـرض باركنـسون وأخبـره األطباء
بـــأن أمـــامه  10ســـنـــوات فـــقط من

العمل.
ويـعاني حوالى  10مالي� شخص
فـي كل أنـــــحــــــاء الـــــعـــــالم مـــــرض

بـــاركــــنـــســـون الـــذي يــــؤثـــر عـــلى
الوظائف احلركية.

وقــال وودي هــارلــســون الــذي أدى
دور الـبـطولـة إلى جـانب فوكس في
فـــــيـــــلم “دوك هـــــولـــــيــــوود ”وقت
شـخّصت إصابته� للحضور السبت
“لـم أصـــــدق ذلك ألن مـــــايك �ـــــلك

صفات بشرية خارقة وال تُقهر.”
وأضــــــاف “لـم يــــــدخل فـي دوامـــــة
الـشفقة على الذات� بل بخالف ذلك�
حـوّل الـتشـخيص ا�ـروع إلى مهـمة
شجاعة.”وكـشف فوكس الذي عُرف
بــدايــة فـي ا�ــســلــسل الــكــومــيــدي
“فـامـيلي تـايز ”الـذي عـرضته قـناة
“إن بي سي ”فـي الثـمـانـيـنات� عن
مـرضه علنا في العام  ?1998أثناء
عـرض مسلسـله التلفـزيوني الثاني
“سـب� سـيتي وتـقـاعد جـزئـيا بـعد
ســنـوات� وكـرّس نــفـسه �ــؤسـسـته
اخلـاصة �ـرض باركـنسـون وجمع
أكــثــر من مــلــيــار دوالر لــلــبــحـوث�

ليعلن تقاعده نهائيا في العام 
2020.

وفي هـولـيوود� هـو النـجم الصـاعد
فـي تتـمّـة فـيلم “بـالك بانـثر ?”أول
فـيـلم بـارز لـبـطل خـارق أسـود. لكن

في وطـنه ا�ـكسـيك� يـقود تـيـنوتش
هـويرتا معركة ضـد العنصرية على
الـشـاشة. يـسـعى هـذا ا�مـثل الـبالغ
 41عــــامـــا الســــتـــخــــدام شــــهـــرته
ا�ـتـزايدة لـكـسـر الصـورة الـنمـطـية
عن أن ا�ــمــثـلــ� ا�ـكــســيـكــيـ� من
الـــســكــان األصـــلــيــ� ال يــؤدون إال

أدوار لصوص وأشرار.
بـتـأديته شـخصـية نـا�ور في فـيلم
“بـالك بانـثر: واكـانـدا فوريـفر ”من
إنـتاج “مـارفل سـتـوديوز ?”يـنضم
هـويـرتـا إلى مـجمـوعـة صـغـيرة من
الـنجوم ا�ـكسيكـي� العـا�ي� تضم
سـلمى حايك وغاييل غارسيا برنال
وديــــيــــغـــو لــــونــــا.كــــان الـــطــــريق
إلــيــهـولــيــوود مـلــيــئـا بــالــعـقــبـات
بـالـنسـبة إلى هـويـرتا الـذي يتـحدّر
من إحـدى ضواحي الطـبقة الـعاملة

في مدينة مكسيكو.
وقـال في كـتـابه اجلـديد “أورغـويّـو
بــــريــــيــــتــــو“ ?”عــــلـى غـــرار آالف
األشــخـاص ذوي الـبـشـرة الـداكـنـة�
أطـلق عـلي تـوصيـفات مـثل +هـندي

قذر+.
وأضـاف “ا�ـكـسـيك دولـة عـنـصـرية

وهي تنفي ذلك.

ودخل  14عـضـوا من جمـاعة “أنـيمل
ريـبـيـلـي� ”مـطـعم غـوردن رامـزي في
تـشـلـسي في جنـوب غـرب لنـدن قـرابة
الــــســــادســــة مــــســـاء ( 18:00ت غ)
وجــلـــســوا إلى طــاوالت مــخــصــصــة
لــزبـائن حـامـلـ� قــوائم طـعـام مـزيـفـة
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{ لــنـدن (أ ف ب)  –احــتل نــاشـطـون
مــنـاخــيـون مــطـعم الــشـيـف الـشــهـيـر
غـوردن رامـزي في لـنـدن احلـائـز ثالث
جنـوم ميشالن مساء السبت� مطالب�
بـــإصالح شــامل لـــنــظـــام الــغــذاء في

ا�ملكة ا�تحدة.

{ طــــوكـــــيــــو (أ ف ب)  –حــــضّت
حـاكــمـة طـوكـيــو يـوريـكــو كـويـكي
سكـان ا�ديـنة عـلى ارتداء قـمصان
صـوفيـة بـقبـة عالـيـة خالل الشـتاء
لـــلـــحـــصـــول عـــلى الـــدفء فـــيـــمــا
يـحــاولـون إبــقـاء فـواتــيـر الــطـاقـة

منخفضة.
وقالت احلاكـمة التي كـانت ترتدي
قــمــيــصــا صــوفــيــا بــقــبــة عــالــيــة
للصحافي� اجلمعة “تدفئة العنق

لها تأثير حراري. 
أنـا بنـفسي أرتـدي قمـيصـا صوفـيا
بـقـبــة عـالـيـة وأضـع الـوشـاح الـذي
يـبـقـيكم دافـئـ� أيـضا. سـيـوفر ذلك

الكهرباء.”
وأضافت “هـذه واحـدة من األدوات
التي تساعد في الـتغلب على ا�نا�
الـــشــتـــوي الـــقــاسي مـــعــا ”في ظل
ارتـفاع تـكـاليف الـطاقـة مـضيـفة أن
الــــرئـــيـس الـــفــــرنــــسي إ�ــــانـــويل

مــاكـرون “كــان رائــدا في ارتـداء
الـقـمـصـان الـصـوفـيـة ذات الـقـبة

العالية.
ومثل العديد من البلدان� تواجه
الــــيـــابـــان الـــتـي تـــهـــدف إلى أن
تصبح مـحايدة لـلكربـون بحلول
الـــــعــــام  2050ضـــــغـــــطــــا عـــــلى
إمـــدادات الــطـــاقــة مـــنــذ الـــغــزو
الــــــــروسـي ألوكـــــــــرانــــــــيـــــــــا في

شباط/فبراير.
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{ غـوريـكا� (أ ف ب)  –يـتـتبّع خـبراء
ألـبـان حيـوانات الـوشق الـبلـقاني من
اجلـبـال ا�ـطـلـة عـلى إحـدى بـحـيـرات
ألـبانيا� في مسعى حلماية هذا النوع
الــذي يـقــتـرب مـن االنـقــراض.وتـقـول
الـــعــا�ــة مــانـــويال فــون أركس� وهي
عـــــضـــــو فـي مـــــؤســـــســــة “كـــــورا”
الـسـويسـرية ا�ـتـخصـصة في احلـياة
الـبريـة وترعى برنـامجـاً يُعنى بـإنقاذ
الـــوشق الـــبـــلـــقــاني “إذا لـم نــنـــجح
ســريـعـاً فـي زيـادة أعـداد هــذا الـنـوع
ونـشره� فسنـخسره إلى األبد.ويعيش
“الـــوشق الـــبـــلـــقــاني ”فـي اجلـــبــال
الــوعـــرة بــ� ألــبــانــيـــا ومــقــدونــيــا
الـشمالية وكوسوفو� و�ثل أحد أكثر
الــثــديــيـات ا�ــهــددة بــاالنــقـراض في
الـعـالم إذ إنه ضـحـيـة إلزالـة الـغـابات
والــصـــيــد اجلــائــر.ولم يــبق في دول
الـــبــلـــقــان الــثـالث ســوى أقل من 40
وشـقـاً بلـقـانيـاً� عـلى ما يـظـهر تـقـرير
يـــعــود إلى الــعــام     .2021وصــنّف
االحتـاد الـدولي حلـفـظ الـطـبـيـعـة عام
 2015هــذا احلــيــوان ضــمـن األنـواع
ا�ـهددة بشـكل حرج باالنـقراض� وهو
الــتــصــنــيف األخــيــر قــبل تــصــنــيف
االنـــقــراض.ويــقــدّر اخلـــبــراء أنّه في
ألـــبــانــيــا هـــنــاك أقل من  10وشــوق
بـلقانية فيمـا كان يبلغ عدد هذا النوع
خالل ثـمـانـيـنـات الـقـرن الـفـائت 200
حـــيـــوان.ومـــنـــذ  15عـــامـــا� حتـــاول
ا�ــنـظـمـة األلـبــانـيـة غـيــر احلـكـومـيـة
ا�ـعنـية بحـمايـة البيـئة الـطبيـعية في
ألــبـانــيـا وحــفـظــهـا إنــقـاذ احلــيـوان
ا�ــسـمّى مــحـلـيـاً “�ــر الـبــلـقـان ”أو
“شـــبح الــغــابــة.”وفـــوق جــبل مــالي
ثــاتـيـه ا�ـطل عــلى بـحــيـرة بــريـســبـا
ا�ـذهلة في جنوب شرق ألبانيا� يثبّت
عـضـوان من ا�نـظـمة غـيـر احلكـومـية
بـعـنـاية كـامـيرات أوتـومـاتـيكـيـة على
أشــجــار بــلــوط عــلـى االرتــفــاع الـذي

يصله الوشق.
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ويـــأمل اخلــبـــراء في الــتـــقــاط صــور
حلـيـوان شـرس ينـام نـهاراً ويـصـطاد
فـرائسه ليـالً.ويشيـر مهنـدس الغابات
إلــيـر شــيـتي وهــو يـتــأكـد مع زمــيـله
مــلـيـتــيـان نــيـزاي من أنّ الـكــامـيـرات
ثُـبّـتت جـيـداً إلى أنّ “الـتـقـاط صـورة
جـيــدة لـلـوشق مـهـمـة صـعـبـة.”وفي
الـعام الفـائت� رصدت الكـاميرات
وشـــقـــاً آتـــيـــاً من مـــقـــدونـــيــا
الــشـمــالـيـة� وهــو مـا اعــتـبـره
ا�ــتـخـصـصـون مـؤشـراً جـيـداً
عـــلى قــدرة هـــذا الــنـــوع عــلى
الـتـحمّل. ويـقـول عالم األحـياء
مـلـيـتيـان نـيزاي “نـأمل في أن
يـعـود إلى ا�نـطـقة هـذا الـعام�
وإذا حـالـفـنـا احلظ أن نـتـمـكّن

من تصوير وشق جديد.”
ويـسـتطـيع اخلـبراء أن يـحددوا
مـن خالل الصور كلّ حيوان على
حـــدة� ألنّ هــــذا الـــنـــوع يـــظـــهـــر
اخــتالفــات بــســيــطــة في مــا بــيــنه
لــنــاحـيــة شــكل الــعـيــنــ� واألذنـ�
واجلــلــد ا�ــرقط.ويــؤكــد بــلــيــنـدي

هــــوكــــســـا� وهــــو مـــنــــسق
مــــــشـــــروع الــــــوشق
الــتـابع لــلـمـنــظـمـة

األلـبــانـيـة ا�ـعـنــيـة بـحـمـايــة الـبـيـئـة
الطبيعية في ألبانيا وحفظها� أنّ هذا
الـتتبع الدقيق يشـكل عنصراً أساسياً
في حـماية احلـيوانات. ويقـول لوكالة
فـرانس برس “يـنبغي مـراقبتـها وفهم
حتـرّكاتها ?”مـضيفاً “أي دلـيل موثق
عـلى وجـود الـوشـق هو مـطـلـوب ألنه
يـحمل أمـالً في استـمرارها.”والوشق
مــهـدد بـسـبب تــدهـور مـوطـنه وإزالـة
الـغـابـات بصـورة كـبـيرة� مـا يـحدّ من
ا�ـصـادر الـتي يـتـغذى بـهـا ويـتـسبب
فـي تشتت أعداده.وتـمثل هذه األنواع
الــتي يُـفـتـرض أنــهـا مـحـمــيـة بـشـكل
صــارم وحُــظـر صــيــدهــا مـنــذ الــعـام

 ?2014ضحية للصيد اجلائر.
وتـشـير ا�ـنـظمـة األلـبانـية إلى أن 14
وشـقاً على األقل قتلت في ألـبانيا منذ
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وتـعـود أحدث عـمـليـة قـتل لوشق إلى
الــعـام  2020حــ� اسـتُـهـدف بـطـلـقـة
نــــاريــــة. وجـــرى عــــرضه فـي إحـــدى
حــانـات مـديــنـة إلـبـاســان في جـنـوب
تــيــرانـا إلى جــانب حــيــوانـات بــريـة
أخـرى.ويُـعـاقب الـقـانـون عـلـى حـيازة
حــيـــوان تــعــرض لــلـــصــيــد اجلــائــر
بـالسجن سبع سـنوات� إال أنّ القضاء
ال يـبـدي أي اهـتـمـام ”لـهـذه ا�ـسـألـة�
وفـق جــانــتـــيــان رومـــانــو� مـــحــامي
ا�ـنـظـمـة األلـبـانـيـة ا�ـعـنـيـة بـحـمـاية
البيئة الطبيعية في ألبانيا وحفظها.
{ تتمة اخلبر على موقع (الزمان) االلكتروني

تـنفيـذ ا�زيد من ا�شـاريع التجـريبية�
تـــابـــعــونـي وشــجـــعـــوني أكـــثــر من
اجلمهور األميركي.”وقد تشير جملته
“نـيـويورك لم تـعد مـكانـا لطـيفـا جدا�
أنــا سـعـيـد ألنـه �ـكـنـني اســتـنـشـاق
الــهـواء في مـكـان آخـر”أيـضـا إلى أن
وودي ألـن يــــجـــــد في بـــــاريس مالذا
بـعيدا عن صـناعة السـينما األمـيركية
الـتي تتجـنبه. فهـذا اخملرج البالغ 86
عـاما منبـوذ في هوليوود مـنذ اتّهمته
ابـنته بـالتـبني ديالن فـارو بالـتحرش

{ بـــــاريس (أ ف ب)  –قـــــال اخملــــرج
األمـيـركي وودي ألن الـذي أنـهى لـلـتو
تــصـويـر عــمل في بـاريس� إن “صــنع
فـيـلم في فـرنـسـا هـو طـريـقـة لـتـوجيه
الـشكر ”إلـى جمهوره الـفرنسي� وذلك
فـي مقـابـلة مـع صحـيـفة “جـورنال دو
د�ــانش وأضــاف أن رواد الـســيـنــمـا
الـفـرنـسـي� “أحـبـوا ودعـمـوا اخملـرج
األجـنبـي الشاب ”مـنذ فـيلم “تـايك ذي
مـانـي أند ران! ( ”(1969مـتـحـدثـا عن
نــفــسه.وتــابع “عــنــدمــا جتــرأت عـلى

اجلـنسي بها عندما كانت طفلة.وينفي
وودي ألـن هــذه االتـــهــامـــات الــتي لم
يــتـوصّل أي من الــتـحـقــيـقــ� الـلـذين
أطـلقا بشأنها� إلى نتيجة.وهذا الفيلم
األول الـذي يـصـوّر بـالـفـرنـسـية� وهي
لــغـة ال يـجـيــدهـا ألن� لـلــمـخـرج الـذي
“لــطـــا�ــا حــلم بــأن يـــكــون مــخــرجــا
أوروبــيـا ”فــيــمـا أن “مــعــظم األفالم”
الـتي جعـلته يـرغب في الـقيام ب”هذه

ا�هنة (كانت) فرنسية
{ تتمة اخلبر على موقع (الزمان) االلكتروني

تـوضح بالـتفـصيل الـتكـاليف الـبيـئية
لـألطبـاق ا�قـدمـة في ا�طـعم� وغادروا

عندما أغلقت ا�ؤسسة بعد ساعات.
وكـتـبت اجملـمـوعـة عـلـى تـويـتر “هـذا
ا�ـطـعم الـفـاخر يـعـطي ا�ـثـال األفضل
عـن عـدم ا�ــسـاواة الــذي نــواجـهه في
ا�ـملكة ا�تحدة حاليا� فضال عن إنكار

مدى خطورة أزمة ا�نا�.”
وأضــافت “نــحن نــحــتــاج إلى حتـوّل
جــذري في نـظــام الـغــذاء في ا�ـمــلـكـة
ا�ـتـحـدة وعـلـيـنـا جـمـيـعـا أن نـتحـمل
مــســؤولــيــة ذلك .”ودعـت الــنــاشــطـة
لــوسـيـا ألــكـزانـدر إلى “االنــتـقـال إلى

نظام غذائي قائم على النبات.”
وأوضـحت “يـتـطـلّب الـنـظـام الـغذائي
الـقـائم عـلـى الـنـبات  75فـي ا�ئـة أقل
مـن األراضي الزراعـية لـزراعة الـغذاء�
مـــا يـــســـمح لـــنـــا بـــإطـــعـــام مـاليــ�
األشـخـاص اإلضـافـيـ� دون االعـتـماد
عــلى صــنــاعـات تــربــيـة احلــيــوانـات

االستغاللية وغير الفعالة.”
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{ الـــــــدوحـــــــة�( أ ف ب) - "هــــــذه
قطر..ابداع واقناع" � "أهال بالعالم
فـي دوحـة اجلــمـيع" و"بــاخـتــصـار
..ابـهار"� ركـزت الصحـافة القـطرية
صـبـاح اإلثـنـ� عـلى حـفـل افـتـتاح
كــأس الــعـالم  2022لــكــرة الــقـدم
مـــتـــجــاوزة اخلـــســـارة احملــبـــطــة
لـلـمنـتخب الـوطني أمـام اإلكوادور
بهدف�.وتناولت الصحف القطرية
بــحـمـاس حــفل االفـتـتــاح الـضـخم
الـذي جرى األحد اسـتاد البيت في

مــــــديـــــنـــــة اخلـــــور
الــشـمـالــيـة الـذي

فـي قـــطـــر وفي جــــمـــيع الـــقـــارات
لــــلـــــمــــشــــاركـــــة في الــــلـــــحــــظــــة
ذاتـهـا".وباإلضـافة إلى الـثنـاء على
حــفـل االفــتــتــاح الــضـــخم� كــتــبت
صــحـيــفــة "الـرايــة" تـعــلــيـقــا عـلى
خــســارة فــريق ا�ــدرب اإلســبــاني
فـيــلـيـكس سـانـشـيس الـذي خـاض
أول مـباراة في تـاريخه با�ـونديال
"الـــعـــنـــابي تـــعـــثـــر واالكــوادوري
انــتـصــر" مـشــيـرة أن "العــبـيــنـا لم
يــقـــدّمــوا األداء ا�ــطــلــوب و�ــثل
أمـريـكا اجلـنوبـيـة يسـيطـر".بـينـما
كـتـبت الـوطن الـقطـريـة "مـنتـخـبـنا
يـغـيب عن االفـتـتـاح" تـعـلـيـقـا على

يــبـعـد نــحـو خــمـسـ� كــيـلــومـتـراً
شــــمــــال الــــعــــاصــــمــــة الــــدوحــــة
وا�ـستوحى من اخلـيمة التـقليدية
الــتي سـكـنــهـا أهل الـبــاديـة.وبـعـد
حـــفل افــتـــتــاحـي انــطــلـق بــآيــات
قـرآنـيـة عن التـقـارب ب� الـشـعوب
وشــهـد حــضـور ا�ــمـثل األمــريـكي
الـشهير مورغان فر�ان واستذكار
الـنـسخ ا�ونـديـاليـة الـسابـقـة� قال
آل ثـــاني الــذي كـــان جــالـــســاً إلى
جـانب والده األمـير السـابق للبالد
"ســـوف يــــجـــتـــمع الــــنـــاس عـــلى
مـختلف أجناسهم وجنسياتهم
وعـقـائـدهم وتـوجـهـاتـهـم هـنا

اخلـسارة� موضـحة "دفع منتـخبنا
الـوطـني ثمن دخـوله الضـعيف في
ا�ـباراة".وبحسب الصحيفة "خسر
مــنـتـخـبـنـا الــوطـني  في مـواجـهـة
كـــان ا�ــنــافس فــيـــهــا األفــضل من
جــمـيع اجلــوانب أمـام مــنـتـخــبـنـا
الـذي لم يكن في أفـضل حاالته� بل
لـم يــكن فـي مــســـتـــواه ا�ــعـــهــود�
ويـبدو أن ثقل ا�سؤولية وضغوط
ا�ــونــديـال واالفــتــتـاح قــد شــكـلت
عـائـقا لـألداء جلمـيع الالعـب�".من
جهتها� كتبت "الشرق" أن ا�نتخب
الـقـطـري "فـشل" فـي الـفـوز مـشـيرة
"لم يـقدم مـنتخـبنا مـا يشفع له من
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اجـل الــــــتــــــعـــــادل عــــــلـى األقل أو
تـــســجـــيل ولــو هـــدفــا".وتـــنــاولت
الـــصــحــيــفـــة مــغــادرة مـــشــجــعي
مـنـتـخب قـطـر االسـتـاد قـبل نـهـاية
ا�ـباراة قائلة إن اجلـماهير غادرت
"النــهــا لم تــتــحــمل رؤيــة خــسـارة
ا�ـنتخب بـهدف� دون رد� وان هذه
ا�ــــــغــــــادرة لـم تــــــكن فـي صــــــالح
مــنـــتــخــبــنـــا وكــان من ا�ــفــروض
مـواصـلـة دعم وتـشـجـيع ا�ـنـتـخب
حـــتى اخـــر دقــيـــقـــة ويــجـب عــلى
جـماهير العـنابي ان تؤازر الفريق
في ا�ـواجهة ا�قبلـة امام السنغال

حتى آخر حلظة".
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كـمساعد لبعض أهم صناع األفالم
الــفـرنـسـيـ� فـي ذلك الـعـصـر �ن
فــيـهم جـان ريـنــوار وجـاك ريـفـيت
وروبـرت بـريسـون.في الـستـيـنات�
غـادر فـرنـسـا متـوجّـهـا إلى أ�ـانـيا
وأخـــرج أفالمــا مـع زوجــته آنــذاك
دانـــيـــيل ويـيّ.وحتـــدّى الـــزوجــان
الــــســـرد الـــتــــقـــلــــيـــدي واأل�ـــاط

{ جـنيف (أ ف ب) - توفي اخملرج
الـــفــرنــسي جـــان-مــاري ســتــروب
بـــسالم في مـــنــزلـه في ســويـــســرا
األحـــد عن  89عـــامـــا� كـــمـــا أعـــلن
األرشــيـف الــوطــني الــســويــســري
لـلـفيـلم الـسيـنـمائـي.وكان سـتروب
من أقـران العـديد من عـظمـاء حركة
ا�ـوجـة الفـرنسـية اجلـديدة لألفالم
وحـــصل عـــلى جـــائــزة مـــهـــرجــان
لــوكـارنـو الـســيـنـمــائي عن مـجـمل
أعــمـــاله.وقــال كــريــســتــوف بــولي
الــنـاطق بـاسم سـيــنـمـاتك سـويس
لــوكـالـة فــرانس بـرس "حتـدثت مع
الـسـيـدة سـتـروب ظهـر الـيـوم� لـقد
تـوفي الـسـادسـة صـبـاح الـيـوم في
مـنـزله في رول" ا�طـلة عـلى بحـيرة
جـنيف في غـرب سويـسرا.وأضاف

"لقد مات بسالم".
وســتــروب ا�ــولــود عـام  1933في
مـتز بشمال شرق فـرنسا� بدأ عمله

اجلـمـالـية. تـوفـيت عام .2006ومن
أشـهر األفالم التي أخـرجاها "فروم
ذي كـالودز تـو ذي ريــزيــســتـانس"
( (1979و"ســــــيـــــــســــــيـــــــلــــــيــــــا!"
(.(1999والحــقــا� عــاش إلى جـوار
اخملـرج الفـرنسي جـان-لوك غودار
الـــــــــــــــذي تـــــــــــــــوفــي فـي رول فـي
أيـلول/سـبتـمبر عن  91عـاما.وقال
بـولي عن ستروب "كنـا قريب� جدا
مــــــنه. تــــــبـــــرع لــــــنــــــا بـــــبــــــعض
أفـالمه".وتابـع "أجريـنـا الـكـثـير من
الــعـروض عـنه وحـضـر مـرات عـدة
ب�  2018و .2019بــــــــعـــــــــد ذلك�
تـــدهــــورت صـــحـــته".بـــدوره� قـــال
فــريــدريك مــيــر مــديــر ســيــنــمــاتك
سـويس "شكرا لـك جان-ماري على
كـرمك ونـظـرتك احلـادة إلـى العـالم
الــتي هي أمـر مـوضــوعي لـلـغـايـة.
ســـنــــحـــافظ عـــلـى إرثك وجنـــعـــله

يسطع".
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عــلى الـرغم من مـرور عـدة أيـام عـلى
وفـاة ا�ـمثل واخملـرج األردني اشرف
طـــلــفـــاح إال أن الـــغــمـــوض ال يــزال
يـكتنف تلك القضية �ا دعى النيابة
ا�ـصرية إلى إصدار بيان طالبت فيه
وسـائل اإلعالم بـعـدم نـشـر أي أنـباء
يــتم فـيه تــوجـيه االتــهـامـات إلى أي
شـخص دون صـدور بيـان رسمي من
الـنـيابـة إال بـعد انـتـهاء الـتـحقـيـقات
خـاصة أن الـقضـية يـكتـنفـها الـكثـير
من الـغـمـوض � فـيـمـا وجـه مـقـربون
مـن أشــرف طــلـــفــاح اتــهـــامــات إلى
صــديـقــة م- ر بـالــضـلــوع في وفـاته
بـدلـيل تـواجـده �ـسـتـشـفـى الـقـصر
الـعيني الذي تواجـد فيه صديقه قبل
أن يـلفظ انفـاسه األخيره � فـيما نفى
ريـحانة تـلك األنباء مؤكـدا أن طلفاح
كـان من أعز اصـدقائه � و�ا زاد من
غـموض احلادث أن كاميرات ا�راقبة
ا�ـتـواجدة في شـقـته كشـفت عن عدم
دخــــول أو خــــروج أي شــــخص إلى
شـقته الـتي كان يـقيم بـها قـبل وفاته
كما وجد في يده عقار الفيل األزرق �
فـيـمـا أشـار اقـربـاؤه أنه كـان يـعاني
مـن مــــرض الــــســــكــــري إال أن آثـــار
الـكدمات واحلـروق التي وجدت على
رأسـه ويــده تــشــيـــر إلى أن الــوفــاة
نـاجتـة عن حـادث اعـتـداء خـاصة أن
اصـدقاءه أكدوا أنه جـاء إلى القاهرة
ألعـمــال فـنـيـة وهـو مـا يـشـيـر أنه لم
تـكن له نوايا في االنـتحار في الوقت
الـذي تتابع فيه الـسفارة واخلارجية
األردنـيـتـان الـتـحـقـيـقـات حتـى صدر

قرار نهائي من النيابة  ا�صرية.

الـتعرف على جانـدافيدي دي بو� وهو
رجل عــنــيف تــمت مالحــقــته بـتــهــمـة
االجتـار باخملدرات واالعتداء اجلنسي
فـي الـسـابق. وا�ــشـتـبـه به عـضـو في
مـافيـا بـقيـادة ميـكيـلي سيـنيـزي التي
تـمـضي حـالـيـا عقـوبـة بـالـسـجن مدى

احلياة.
وبــ� عــامَي  2008و 2011أمــــضى
ا�ـــشــتـــبه به فـــتــرة في مـــســتـــشــفى

لألمراض النفسية.

{ رومــا (أ ف ب)  –أوقــفت الــشــرطـة
اإليــطـالـيـة الـسـبـت عـضـوا في مـافـيـا
يبلغ  51عاما يشتبه في قتله عاملت�
في مـجال اجلـنس صينـيت� ومـومسا
كـولومـبيـة متـحولـة جنـسيـا اخلميس
في مـنـطـقـة راقيـة في الـعـاصـمة� وفق
مــا أوردت وسـائل إعالم عـدة. وذكـرت
صـحيفة “إل كـورييري ديال سيرا ”أن
الـشرطة اإليطالية تمكّنت بفضل صور
مــلــتـقــطــة من كــامـيــرات مــراقــبـة من

وعـثـرت الـشرطـة عـلى دي بـو الذي لم
يـكن يـتـصـرّف حلـسـاب ا�ـافـيـا ور�ا
كــان حتت تـأثـيـر اخملـدرات� في مـنـزل
أفـراد من عـائـلـته حـيث اختـبـأ بـعـدما
أطـلقت الشرطـة عمليـة بحث اخلميس
عــقـب اكــتــشــاف الــضـــحــايــا الــثالث
الـلـواتي قُـتلـن طعـنـا� وفق الـصحـيـفة
نـفـسهـا.وحـذّرت صحف عـدة بـعد ذلك
مـن وجــود “ســـفـــاح ”مــــحـــتـــمل في

العاصمة اإليطالية.
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