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تــبـاحث الــعــراق وايـران بــشـأن
مـحـاربـة اإلرهـاب وضـمـان األمن
ـــتـــبــادل وتـــطــويـــر الـــعالقــات ا
االقتـصـادية كـأولويـات لـلبـلدَين
خـالل زيــــارة قــــام بـــهــــا رئــــيس
احلكومة محمد شياع السوداني
الى طـهـران بـعـد تـكـرار الـقـصف
عـلى مـدن اقلـيم كـردسـتـان. وقال
بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان

(الــــســـوداني الــــتـــقى الــــرئـــيس
ابــراهــيـم رئــيــسي فــور وصــوله
حــيث جـرى الــعـاصــمـة طــهـران 
التـطـرق الى ملـفـات التـعاون في
اجملـاالت الـثـقـافـيـة والـسـيـاسـية
واالجتـماعيـة واألمنـية ومـحاربة
ـــنـــظـــمـــة واخملــدرات اجلـــرائم ا
ـشـتـركـة ب ضـمن االتـفـاقيـات ا
البـلدين) واضـاف ان (اجلانـب
لـفات ذات االهـتمام تطـرقا الى ا
ــشـــتــرك في مــقــدمــتــهــا مــلف ا

الـــتــنـــســيق األمـــني والـــتــبــادل
الــتـجــاري والـتــعـاون في مــجـال
الــطــاقــة واالســتـثــمــار وتــنــظـيم
الــسـيــاحـة والــزيـارات الــديـنــيـة
ـياه ـتـبـادلـة فضـالً عن مـلف ا ا
ومـــواجــهـــة حتــديـــات الــتـــغــيــر
ــنــاخي وآثـاره االقــتــصــاديـة). ا
وقــال الــســوداني خالل مــؤتــمــر
صـــحـــفـي مـــشـــتـــرك ان (بـــغــداد
مـــصــمّــمـــة عــلى عـــدم الــســمــاح
بــاسـتــخـدام األراضي الــعـراقــيـة

لــتــهـديــد أمن إيــران) مــؤكـدًا أن
(احلــكـــومــة مـــلــتـــزمــة تـــطــويــر
الــتـــعــاون مع إيــران فـي جــمــيع
اجملــاالت) مــعـربــا عن (امــتــنـان
العراق إليران لدعمه في إمدادات
الـغــاز والـكــهـربـاء والســيـمـا أن
العـراق يـعتـمـد بشـكل كـبيـر على
جــــــارتـه في تـــــــأمــــــ الــــــغــــــاز
ولـــــفت الى ان والـــــكـــــهـــــربـــــاء)
(الـزيــارات والـلــقـاءات ضــروريـة
للدفع بتفعيل االنشطة في جميع

بــشــكل خــاص الــهــجــمـات الــتي
تـتـهم مـجـمـوعـات قـادمـة الـعراق
التي تنفي بشنّها على أراضيها 
األحـزاب اإليــرانـيـة تــورطـهـا في
الهـجـمات وتـقـول ان إيران تـريد
تــصــديـــر ازمــتـــهــا الــداخـــلــيــة.
وبــــحـــسب مــــصـــادر في االطـــار
الــتــنـســيــقي  فــإن   الــسـوداني
بـحث  مع  طــهـران وضع خـطط
أمـنـيـة مـشـتـركـة لـضـبط احلـدود
بــ الــبــلــدين من جــهــة االقـلــيم
نع استخـدام األراضي العراقية
ألي حتــرك يــهــدد األمن الــقــومي
ـلف اإليـراني كـمــا تـنـاول هـذا ا
رئــــيس االقــــلــــيم  نــــيــــجــــرفـــان
الــــــبـــــارزانـي خالل زيـــــارتـه الى
إذ ابـــدى بــــغـــداد قـــبـل يـــومـــ 
ـلف األمـني مـخـاوفه من تـفـاقم ا
مـع ايــران. واكـــدت الـــســـلـــطــات
الـــعــــســــكــــريـــة فـي اإلقـــلــــيم أن
(تعزيزات عـسكرية مـنتشرة على
احلدود مـؤلـفة مـن البـيـشمـركة).
ـــتـــحـــدث بـــاسم بـــدوره  قــــال ا
وزارة اخلارجية اإليـرانية ناصر
كـنـعـاني في مـؤتـمـره األسبـوعي
(سمعـنا أنـباء عن قرار احلـكومة
الــعــراقــيـة لــنــشـر قــواتــهــا عـلى
ونـأمل أن يتم ذلك حدود االقـليم 
ونرحب به) واستدرك (إذا كانت
احلـكـومـة الـعـراقـيـة بـحاجـة إلى
مـسـاعـدة فــنـيـة في هـذا الـصـدد
فــنــحـن عــلى اســتــعــداد لــتــقــدـم

ساعدة لها).  ا

هــــــذا الـــــتــــــاريـخ من حــــــقـه في
احلــصـول عــلى وظـيــفـة تــضـمن
اذ انه اعلم بـقضـيتـنا مسـتقـبـله 
ـان عــنـدمــا كـان نــائـبــا في الـبــر
كـونـه سـبق وان خــاطب ســلـفه
لكـننـا فوجئـنا بـتوجـيهه الذي ال
يــنـصف فــئـة حتــتج مـنــذ اعـوام
ؤجلة) كما للمطالبة بحـقوقها ا
 وجه موظفو عـقود وزارة النقل
رسالـة إلى رئـيس الـوزراء  بـعد
إبـعادهم عن قـرار تـثـبيـتـهم على
الك  كـســائـر مــوظـفي األجـور ا
الـيـومـيــة. وقـالـوا ان (تـعـيـيـنـهم
جـــــرى وفق اوامـــــر صـــــادرة من
مـكــتب رئــيس مـجــلس الـوزراء 
وجرى استثـناؤهم من الضوابط
والــتــعــلــيــمــات إال أن الــنــقل لم
تــــعــــمل وفـق الــــتــــوجــــيــــهـــات
وأصدرت أمراً وزارياً بـتحويلهم
إلى عـــقــود 315) واشــاروا الى
انه (بعـد صدور إعمـام التـثبيت
ـالــيـة بـهـذه لم تـعــتـرف وزارة ا
الـعـقـود كـونـهـا تـقـول انـهـا غـيـر
قانونية ومخالفة لقراري مجلس
الـوزراء  315و  337 اذ ان هـذا
الــقـرار خــاص بـتــحــويل األجـور
الــيــومــيــة إلى عــقــود لــتــكــيــيف
وضعهم الـقانوني) واسـتطردوا
بـالـقـول (تفـاجـأنـا بـقـرار مـجلس
الـوزراء بـإبـعـادنـا من الـتـثـبـيت
حــيـث  الــتــعــاقــد مــعــنــا بــعـد
الـثــاني من تــشـرين االول 2019

ولـديـنـا خـدمـة أكـثـر من سـنـت
الي) و تـوفيـر الـتـخـصـيص ا
مـتـســائـلـ (هل تــعـلم يـا رئـيس
ــــوظــــفـــ الــــوزراء أن بــــعض ا
ـذكـور أعاله أكـثـر من بـالـعـقــد ا
ارسـون عملهم سنتـ ونصف 
وهم بــــــدون أي راتـب شـــــهــــــري
مهندسـون وحصلوا على دورات
في مخـتـلف اجملـاالت? ) ومضى
اصحاب العقود الى القول (نحن
غــــيــــر مـــســــؤولــــ عن قـــرارات
فــهــنـاك احلــكــومــات الــســابــقــة 
بعض الـوزارات قامت بـالتـثبيت
ـذكور الك بـعد الـتاريخ ا على ا
وهذا إما يعتبر مخالفة قانونية
ـــضي الـــقــرار بـــحـــسب مــا أو 
وصفـوه عـلى ناس ونـاس بـحكم
الـعالقـات). وفي تـطـور  اجنـزت
الـدفعـة الثـالثة من الـية  وزارة ا
اسـتـحـداث الـدرجـات الـوظـيـفـيـة
اخلاصة بحملة الشهادات العليا
واخلـــــــــــــريـــــــــــــجـــــــــــــ األوائـل
والـبـكـالـوريـوس. وقالـت الوزارة
في بيان تـلقـته (الزمان) امس إن
ـــوازنــــة اســـتـــكــــمـــلت (دائـــرة ا
تـعـلـقة بـاسـتـحداث اإلجـراءات ا
الدرجات الوظيفيـة لتعي حملة
الـشــهـادات الـعـلــيـا واخلـريـجـ
األوائـل ضـــــــمـن مـالك عـــــــدد من
الـوزارات ضـمن الـدفـعـة الـثـالـثة
والـبــالــغـة  8067 بـكــالــوريـوس

و131  دكتوراه). 

مــلف الــنـازحــ وإعــادتـهم إلى
مــنـاطـقـهم) وتــابع ان (مـشـكـلـة
ــعــقـدة الـنــازحــ والــظــروف ا
والــكــارثـيــة الــتـي تـواجــهــهم)
واضــاف انه (عـقــد اجـتــمـاعـات
مع قــادة سـيــاســيــ وأمــنــيـ
أبــدوا قـــلــقـــهم إزاء مـــا يــواجه
والسـيـما الـنازحـ من مـشاكل 
أن الـــعـــدد الــكـــلي جتــاوز 600
ألف نــازح) ومـضى الى الــقـول
(إمــــكـــانــــيــــة االســــتــــفــــادة من
الشـركات الـبريطـانيـة في مجال
تبادل اخلـبرات وتطـوير الواقع
االقــتــصـــادي وتــأهــيـل الــبــنى
الــتــحــتــيــة والــنــهــوض بــواقع
اخلـــــدمـــــات ودعـم الـــــقـــــطــــاع
اخلـاص) مـؤكـداً أن (احلـكـومـة
جــــادة لــــلـــنــــهــــوض بـــالــــواقع
االقـــتــــصـــادي وعـــودة الــــعـــمل
لـلـمشـاريع الـتي تـوقـفت بـسبب
األعـــمـــال اإلجـــرامـــيـــة لـــداعش
وانـخـفـاض أسـعـار الـنـفط). من
جانبه جدد الـسفير الـبريطاني
(اهــــتـــمـــام بـالده في تــــطـــويـــر
الــــــعـالقـــــات مـع الـــــعــــــراق في
ـــا يـــحـــقّق اجملـــاالت كـــافــــة و
ــشـتـركــة لـلـشــعـبـ ـصـالح ا ا

.( الصديق

ريــتــشــاردســـون وجــرى بــحث
سـبل تعـزيز الـعالقـات الثـنائـية
وتــــوطــــيـــــد آفــــاق الــــتــــعــــاون
والــــشــــراكـــــة بــــ الــــبـــــلــــدين
ـصالح ـا يحـقق ا الـصديـقـ 
ــشـتـركــة) وشـدد رشــيـد عـلى ا
(أهـمــيـة الـتـعـاون في الـتـصـدي
لـــلـــتـــطـــرف واإلرهـــاب أمـــنـــيـــاً
وفـــــكــــريــــاً) مــــشــــيــــداً بـ (دور
بـــريـــطـــانـــيـــا في احلـــرب ضـــد
عــصـابـات داعش واكــد أهـمـيـة
ـزيـد من اجلـهـود لـتـأمـ بـذل ا
دعم اجملـــتــــمع الـــدولـي حلـــسم

هـيــئــة احلــشـد الــشــعـبـي فـالح
الــفـيــاض مـع وزيــرة الــهــجـرة
ـهـجـرين ايـفـان فـائق جـابرو وا
عـلى الــتـعـاون وتـسـهـيل عـودة
نـــــازحي جـــــرف الـــــنــــصـــــر في
محافـظة بابل. وقـال بيان تـلقته
(الـــزمــان) امـس ان (الـــفـــيــاض
وجـابـرو اسـتـعـرضـا خالل لـقاء
جـمـعـهـا في مـقـر هـيـئـة احلـشـد
خـــطــة الـــوزارة في الـــشـــعــبـي 
تــسـهــيـل وتــأمــ عــودة األسـر
الــنــازحــة مـن جــرف الــنــصــر)
وابــدى الــفــيـــاض (اســتــعــداده
الـــتــــام لـــدعم جــــهـــود الـــوزارة
لــتــســهــيل عــودة نــازحي جـرف
النصر) مؤكداً أنه (خالل األيام
ـقـبـلـة سـتـكـون هـناك الـقـلـيـلـة ا
نــتــائج مـــلــمــوســة بــشــأن هــذا
ــــلف). فـــــيــــمــــا اكـــــد رئــــيس ا
اجلمـهوريـة عبد الـلطـيف جمال
ــزيـد من رشـيــد أهــمـيــة بــذل ا
اجلــهـود لــتــأمـ دعم اجملــتـمع
الــدولي حلـسم مــلف الــنـازحـ

وإعادتهم إلى مناطقهم. 
وقال بـيان تـلقـته (الزمان) امس
ان (االخــيـر اســتــقـبل في قــصـر
بغـداد السـفير الـبريـطاني لدى
الــــعـــــراق مـــــارك بــــرايـــــســــون
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ـتحـدثة ا وصـفت خالـدة خلـيل 
بـــــاسم مـــــقــــر رئـــــيس احلــــزب
ـــقـــراطي الـــكـــردســـتـــاني الـــد
مسـعـود البـارزاني  بقـاءها في
خـــدمــة الـــبـــارزاني  بـــفـــرصــة
تـاريخـيـة واستـثـنائـيـة . وقالت
في بــيـان تـلـقــته (الـزمـان) امس
أنه (مـن حق األيــــــزيـــــديـــــ أن
يُمنحوا وزارة أسـوة بالتركمان
السـيـمـا أن أغلب ـسـيـحيـ  وا
أهـــلـــنــــا نـــازح في اخملـــيـــمـــات
ومـناطـقـنا مـدمـرة وبحـاجة الى
أعـــمـــار ووضع الـــنـــازحـــ في
اخملـــيــمــات إضــافــة الى وجــود
االالف مـن اخملــــــــتــــــــطــــــــفــــــــ
واخملـــتـــطـــفـــات. وقـــد تـــعــرض
االيــزيـديـون الى ابــادات كـثـيـرة
ومـاتـزال مـعـانـاتـهم مـسـتـمرة)
واضافت (بالنسبة لي شخصياً
ارى بـأن مـكـاني هـنـا في خـدمـة
الــرئــيس الــبــارزاني هـي شـرف
وفـرصـة تاريـخـية واسـتـثنـائـية
ولـذلك أفــضل الـبـقـاء في خـدمـة

سيادته). 
في غــضــون ذلك  اتــفق رئــيس
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اجتاحت ردود غـاضبـة الصحاب
الـعـقـود واحملـاضـرين اجملـانـي
ــــســــتــــبــــعــــدين من اجــــراءات ا
ـالك الــدائم  الـــتــثـــبــيـت عــلى ا
ـوقع الـرسـمـي لـلـحـكـومـة عـلى ا
فـيــسـبـوك بــعـد حـصــر الـشـمـول
بالعاملـ قبل الثاني من تشرين
االول  2019 فقط بـجرد بـيانات
واكـدوا ان الك الــتـعــيــ عـلـى ا
احلــكــومـة تــكــافــأ الــسـارق ومن
امــضى ثـالثــة اعــوام في خــدمــة
الدولة يذل ويجـرد من استحقاق
الــتــثــبــيت. وقــالــوا في احــاديث
امـس (نـــســـتـــغـــرب من تـــوجـــيه
احلـــكــومــة الـــقــاضي بــتـــثــبــيت
الـعـقـود قـبـل الـثـاني من تـشـرين
االول  2019 واستبعـاد فئة غير
قــلــيــلـة يــعــتــاشـون عــلى رواتب
زهـــيــدة ال تـــكــفي مـــصــرف يــوم
حـيث ــسـؤولــ  واحـد البــنـاء ا
لــديـــنــا كل مــا يــثــبت شــمــولــنــا
بقانون االمن الغذائي واجراءات
التـحـويل الى قرار  315الذي لم
نــتـــســلم حـــتى االن اي شيء من
ان استحـقاقنـا الذي ضمـنه البر
الية بـسبب تعـنت ا في القانون 
وتـــفــســيــرهـــا لالوامــر بــصــورة
دون الــنــظــر الى هـؤالء خــاطــئـة
العقود الذين يحسبون الساعات
وااليـام النــعـقـاد جـلــسـة مـجـلس
الــوزراء وشــمـولــهم بــالـتــثــبـيت
اســـوة بــــاقــــرانـــهـم) مـــؤكــــدين
(الــــســـارق الـــذي يـــنــــهب ثالثـــة
ماليــ دوالر تـتم مــكــافـأته ومن
يخدم الـدولة لسـنوات جترد منه
احلـــقــوق وعـــنـــدمـــا يـــتـــظـــاهــر
لــلــمــطــالــبـة بــهــا يــذل ويــضـرب
ويعـتـدى علـيه النه خـرج لـتذكـير
ـسلوب) احلكومـة باستـحقاقه ا
بحـسب قولـهم واشاروا الى انه
ـفـارقــات ان يـصـدر رئـيس (من ا
احلكـومة امـرا بشـمول الـعامـل
فـي الـــوزارات قـــبـل الـــثــــاني من
تشرين االول بـاجراءات التـثبيت
ويستـبعد من جـرى تشغـيله بعد
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ُـكـافـحة كـشـفت الـهـيئـة الـعـلـيا 
الـــفــســـاد في هــيـــئــة الـــنــزاهــة
عن صدور أمـر استـقدامٍ العـامـة
ومــــنع ســــفـــر بــــحق الــــرئـــيس
الـــســــابق جلـــهــــاز اخملـــابـــرات
الــوطـني عــلى خــلــفــيـة تــهــمـة
التـراخي في تنـفيـذ أمر الـقبض
ـــديــرين الــصـــادر بــحـق أحــد ا
الــعـــامــ فـي اجلــهـــاز. وقــالت
الهـيئـة في بيان تـلقـته (الزمان)
امـس إن (قـــــــاضـي حتـــــــقــــــــيق
جنـايات الـفسـاد اخملتص بـنظر
كـافـحة قـضـايا الـهـيئـة الـعلـيـا 
أصدر أمـراً بـاسـتـقدام الـفـسـاد 
الرئيس الـسابق للجـهاز ومنعه
من الـســفـر) واضـاف ان (األمـر
الــصـادر اســتــنــاداً إلـى أحــكـام
ادة  271من قانون الـعقوبات ا
عدَّل وجاء عن تهمة التراخي ا
في تـنـفـيذ أمـر الـقـبض الـصادر
ــتـــهم الـــهــارب ضـــيــاء بـــحق ا
وسـوي وتمـكيـنه من الهروب ا

خــارج الـــعــراق). كـــمــا أعـــلــنت
الــهـيـئـة  صــدور أمـر اسـتـقـدام
بحق مـدير عام سـابق في امانة
بـغداد عـلى خـلفـيّة طـلب مـبالغ
مـــالــيــة لــنــفــسه دون وجه حق.
وذكر البيان ان (محكمة حتقيق
ة بــقـضــايـا الـرصــافـة اخملــتــصـَّ
اصـدرت أمـراسـتـقـدامٍ الـنـزاهـة 
ديـر العـام لدائـرة بلـدية بحـق ا
ـنـصـور الـسـابق) واشـار الى ا
ان (األمـــر جــاء عـــلـى خــلـــفـــيــة
اتـهـامه بـابـتـزاز صـاحب مـولدة
لدفع مبلغ اكثر من ثالثة مالي
ـدة ديــنــارٍ عن إيــجــار أرضــيــة 
ثالثـة أشــهـرٍ ثم مـطـالـبـته بـعـد
ــدة بــدفع مــبـلغ 15 انــقــضــاء ا
مليون ديـنار قبل أن يتـفقا مرةً
أخـرى بـعـد الـتـفاوض عـلى دفع
بـلغ السابق). وكـشفت الهـيئة ا
 عن صدور أمرٍ باستقدام نائب
رئـيس هيـئة الـتـصنـيع احلربي
ــصــلــحـة ســابـقــاً إلضــراره بــا
الـــعـــامــة وارتـــكـــابه عـــمـــداً مــا
يخالف واجـبات وظيفـته بقصد

مـنــفــعــة شــخصٍ عــلى حــسـاب
الـــدولـــة.  واوضح الـــبـــيـــان ان
(مـحكـمة حتـقيق الـكرخ الـثانـية
أصــدرت أمــر اســتـــقــدامٍ بــحق
نـائب رئــيس هـيــئـة الــتـصــنـيع
احلــــربي ســــابــــقــــاً لــــقــــيــــامه
بــاسـتـغالل مـنـصــبه الـوظـيـفي
ــصـلــحـة الــعـامـة وإضــراره بـا
على خلفـية تزكية شـركة محلية
أهــلــيــة أمــام إحــدى الــشــركـات

تهم قام الصربية) مؤكدا ان (ا
ـخـاطـبـة احلـكـومـة الـصـربـيـة
مـتـمـثلـةً بـشـركة يـوغـو امـبورت
بـــخـــصـــوص طـــلب الـــتـــعـــاون
والتـنـسيق مع الـشركـة األهلـية
وادعـائه بوجـود شـراكةٍ لـها مع
الـتــصـنـيع احلــربي  فـضالً عن
تـزكـيتـهـا من النـاحـية األمـنـية)
ومــضـى الــبـيــان الـى الــقـول ان
(ذلك يـعـد خـرقـاً أمـنـيـاً لـسـيادة
الـبـلد وأهـداف هـيـئة الـتـصـنيع
احلـربـي واسـتـغالالً لــلـمـنـصب
كلّف الوظيفي). من جهة اخرى 
وزيــر الــداخــلـــيــة عــبــد األمــيــر
الــشـمـري الــلـواء مـحــمـد سـكـر
بــقــيــادة حــرس احلــدود وعـادل
اخلـــــالـــــدي وكـــــيـالً لـــــشـــــؤون
الـــشــرطـــة.وقــال الـــشـــمــري في
تــصــريح امس إنـه ( تــكـلــيف
الــلـواء احلــقـوقي مــحـمــد سـكـر
قــائـداً لـقــوات حـرس احلـدود و
الــلــواء عــادل اخلـــالــدي وكــيالً
لـشؤون الـشـرطة). وكـان مـصدر
ان امـني قـداكد في وقـت سابق 

سـلـسلـة تـغـييـرات سـتـجري في
مـنـاصب داخل الـوزارة.وقال إن
(وزيــر الـداخـلــيـة أصـدر أوامـر
ناصب العليا بتغيير عـدد من ا
في مـــفـــاصل الـــوزارة شــمـــلت
وكـــيل وكـــالـــة االســتـــخـــبــارات
والتـحـقيـقات االحتـادية الـفريق
أول أحــمــد أبــو رغـيـف  ووكـيل
شــؤون الـشـرطــة الـفــريق عـمـاد
مــحـمـد الـدلـيــمي  وقـائـد حـرس
احلدود الفريق حامد احلسيني
 فـضالً عـن مـديـريـات مـكـافـحـة
اخملـــدرات و شــرطـــة الـــطـــاقــة
واثــــنـــ مـن قــــادة الـــفــــرق في
الــشـــرطــة االحتــاديـــة). وكــانت
الــوزارة قــد اشــارت الى صـدور
ناصب أوامر بتـغييـر عدد من ا
العليا في مفاصل الوزارة.وذكر
ـــنـــهــاج الـــبـــيـــان أنه (ضـــمن ا
احلــكــومي الــذي تـبــنــاه رئـيس
الوزراء ورؤية الوزير بضرورة
ـــؤســـســة الـــنـــهـــوض بـــواقع ا
تطلبات تطوير األمنية وتلبيةً 
األداء ورفع مستوى اجلاهزية
فقد صدرت األوامر بـتغيير عدد
نـاصب العـليـا في مفاصل من ا
الــوزارة بـعـد اكــمـالــهم الـسـقف
نـصب ولـرفد الـزمني الشـغـال ا
الـوزارة بـدماء جـديـدة) مـشـيدا
(بـاجلهـود الـتي بذلـهـا الضـباط
ـن شـمـلـتــهم أوامـر الـتــغـيـيـر
الــوظـــيــفي في تـــثــبـــيت دعــائم
ــدة األمن واالســتــقــرار طــوال ا
اضية  وتمنى للضباط الذين ا
 تـكلـيـفهم الـتـوفيـق والنـجاح
خلــدمـة الــبـالد) وامــد الــبــيـان
(حـــرص الــوزارة الـــعــالـي عــلى
ا هـنيـة  مـواصلـة مسـيرتـهـا ا
يـــعـــزز األمـن واالســـتـــقـــرار في

البالد). 

»UłU−²Š ∫ تظاهرات احتجاجية الصحاب العقود في بغداد
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طبعة العراق 

ــــــلف اجملــــــاالت) وتــــــابـع ان (ا
االقتصـادي يحظى أهـمية كـبيرة
لدى احلكومة) واستطرد بالقول
(اتفقنا مع الرئيس اإليراني على
تــفــعــيـل الــلــجــنــة االقــتــصــاديـة

شتركة).  ا
من جـانـبـه  عـد رئـيـسي ( زيـارة
السـوداني لـطهـران تـشكّـل نقـطة
حتــول في الــعالقــات الــثــنــائــيـة
ــفــاوضــات بــ الــبـلــدين وان ا
ســتــشــكل خــطـوة كــبــيــرة نــحـو
حتـــــســــ الـــــعالقـــــات). ووصل
الـسـوداني امـس الى طـهـران في
زيـــارة رســمـــيــة عـــلى رأس وفــد
يــضـم وزيــري اخلــارجـــيــة فــؤاد
حس والـنفط حـيان عبـد الغني
ومـسـتـشــار األمن الـقـومي قـاسم
األعــرجي ومــديــر مــكــتب رئــيس
الــــوزراء إحـــــســــان الـــــعــــوادي.
ورحّـبت طـهـران في وقت سـابق
بقـرار احلكـومـة العـراقيـة إرسال
ـنـطقـة احلـدودية مع قوات إلى ا
إقـلـيم كردسـتـان  حـيث يـتـمـركز
مــــــــــــعـــــــــــــارضــــــــــــون أكــــــــــــراد
إيـــرانـــيـــون.وتــتـــهم احلـــكـــومــة
اإليـــرانــيّــة الــفــصـــائل الــكــرديــة
عارضة بـتشجـيع االضطرابات ا
الــتي تــشــهــدهــا إيــران مــنـذ 16
أيلول بعد وفاة الـشابة اإليرانية
مهـسـا أمـيني ( 22عامًـا) عـنـدما
أوقفتها الشرطة في طهران لعدم
الـــتـــزامــــهـــا قـــواعــــد الـــلـــبـــاس
الـــصــارمـــة.واســتــنـــكــرت إيــران
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 فاجأ فريق القاسم بكرة القدم امس فريق نوروز بالفوز عليه بثالثة اهداف
مـتاز. مقـابل الشيء وذلك ضمـن منـافسـات اجلولـة السـابـعة من الـدوري ا
وسجل اهـداف اللـقاء الالعبـون  سامـر محسـن للقـاسم في الدقـيقة  25من
واضـاف هدفاً آخـر في الدقـيقة  73عن طـريق فالح عبـد الكـر وثالـثا في
الدقيـقة الثانية من الـوقت احملتسب بدل الضائع عن طريق لـيث محمد فيما
مني فـريق  الكرخ بخسارة في الوقت القاتل أمام ضيفه نفط ميسان بنتيجة
ــبـاراة الـتي جــرت  عـلى مـلــعب الـســاحـر احـمـد هــدفـ مـقــابل هـدف في ا
راضي. و سجل لـفريق نفط ميسان الالعب ياس عدنان  في الدقيقة ?44
وجـاء هـدف التـعادل لـلكـرخ عن طـريق احملتـرف لوكـاس شـالون في الـدقيـقة
  54وفي الدقـيقة الثـانية من الوقت احملـتسب بدل الضـائع جاء هدف الفوز

ـيسـان عن طريق الالعب  حـمـزة عبـاس. وفي مالعب الدوحـة جرت الثـاني 
امس اربع مبـاريات االولى كـانت ب مـنتخـب  اإلكوادور ونظـيره الـسيـنغال
ـنتـخـبـ الـقطـري والـهـولـنـدي على على اسـتـاد خـلـيـفة الـدولي فـيـمـا لـعب ا
استاد الـبيت وواجه منتخبا ويلز وإنكلترا على استاد أحمد بن علي وتقابل
ـتـحـدة األمـريـكـيـة عـلى سـتـاد الـثـمـامـة (نـتـائج مـنـتـخـبـا إيـران والـواليـات ا
ـباراة االخـيـرة بـاالهـتـمام ـبـاريـات علـى موقع جـريـدة الـزمـان) وحـظـيت ا ا
الــبـارز وابـدت الـسـفـيـرة االمـريـكـيـة في بـغـداد ايـلـيـنـا رومـانـوفـسـكي امس
ـونديال قائـلة (سأشـجع منتخب موقفـها بشـأن مباراة بلـدها مع ايران في ا
بلـدي). واضافت (سـيلـعب كل فـريق من أجل شعـبه وتـطلـعاته) مـستـدركة
كن للرياضة أن تـتجاوز السياسة وتوحد الناس حول (نشاهـد الليلة كيف 

شيء إيجابي وهو حب اللعبة اجلميلة قطر 2022).

عبد األمير الشمري
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دني من إخـماد حريق اندلع داخل مخزن أضابير تمـكنت مديرية الدفاع ا
ديريـة في بيـان تلـقته (الـزمان) امس إن (فرق غرفـة جتارة بـغداد. وقـالت ا
االطفـاء جنـحت في إخـماد حـريق انـدلع داخل سـرداب غـرفة جتـارة بـغداد
اخملصص حلـفظ األضابير في مـنطقة شـارع الرشيد) واشار الى (دفع 7
فــرق إطـفــاء تـخــصـصــيـة وإضـافــة أخـرى ســانـدة مـن حـوضـيــات لـتــحـكم
سيطـرتها الكاملة بوقت قياسي وتقلل الضرر داخل مخزن األضابير وتنقذ
ـئـة من نـسـبـة اخلـزين). واحـمـدت الـفـرق  حـريـقـا نـشب مـا يـقـارب  97بـا
داخل معـمل لـتجـفـيف الذرة في ديـالى. واوضح الـبـيان أن (فـرقـنا أخـمدت
حريق نـشب داخل مـعمل لـتجـفيف الـذرة تـابعـاً إلى وزارة الزراعـة يحـتوي
حافظة ديالى) مؤكدا على كـميات كبيرة من احملصول في قضاء بـعقوبه 

ـعمل وابعـدت خطر شـتعـلة داخل اجملفف في ا ان (االطفـاء طوق النـيران ا
حيث أنهت أعمال اإلخماد والتبريد دون انتشار احلريق إلى باقي األجزاء 
ـاديـة). وفـي مـيـسـان  تـسـجــيل إصـابـات بــشـريـة مـع حتـجـيم األضــرار ا
جنحت فـرق االطفـاء في السـيطـرة على حـريق في انابـيب نقل الـنفط. وذكر
البـيان ان (الفرق سيـطرت على حريق اندلع في احـد األنابيب الناقـلة للنفط
بــ مــحـافــظــتي مــيـســان والــبـصــرة) واضــاف انه (  اخــمـاد الــنــيـران
والـسـيـطـرة عــلـيـهـا دون انـتـشـارهـا) وتــابع ان (احلـريق لم يـسـفـر عن اي
أضرار بـشرية). وفي البصرة  توفي احد العـامل اثر انفجار صمام غاز
في محـطة شط البصرة الـغازية. وقال شـهود عيان ان (انفـجار صمام غاز
في مـحـطــة شط الـبـصـرة اســفـر عن مـصـرع عـامـل واصـابـة اخـر بـجـروح

بليغة). 

مسعود البارزاني 
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ـصاعب واإلسراع واالقليم وتـذليل ا
ـضي قدماً ـوازنة وا بإقـرار قانون ا
نحو حتقيق تطلعات أبناء الشعب).
وبـــحث رئـــيـس اجلـــمــهـــوريـــة  مع
رئيس االحتاد الـوطني الكـردستاني
خـطوات احلـكومة في بافل طـالباني

تطبيق برنامجها اخلدمي.
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 وذكــر الـــبـــيـــان ان (الـــلـــقــاء بـــحث
زيــــارات الــــوفــــود الــــتي قــــدمت من
سائل ناقشة ا كردستان إلى بغداد 
الـــعــالــقـــة وجــرى تــأكـــيــد ضــرورة
ـســائل عـبـر اإلسـراع بــحـسم هــذه ا
احلوار الـبنّـاء والـتوصل إلى حـلول
وفق الــدسـتــور والـقــانـون والــعـمل
ـواطن على ضمـان حقـوق جميع ا
ة وحتقـيق تطلـعاتـهم في حيـاة كر
آمــنـــة ومـــســـتـــقــرة عـــبـــر حتـــســ

عيشية واخلدمية).  األوضاع ا
في غــضـــون ذلك  اســتــقــبل رشــيــد
السـفـير الـبنـغالديـشي لدى الـعراق
أمـدي فـضـلــول الـذي سـلّـمه رسـالـة

تهنئة من نـظيره محمـد عبد احلميد
ـنـاسـبـة انتـخـاب رئـيـسـا لـلـعراق.
وقال الـبيـان ان (رشيـد تسـلم رسالة
تهنئة من نظيره البنغالديشي تمنى
فيهـا النـجاح والتـوفيق لـلرئيس في
مـهـامه ولـلــعـراق وشـعـبه مـزيـداً من
الـتـقـدم واالزدهـار مـعـرباً عـن تطـلع
بالده لتعـزيز العالقـات الثنـائية ب

البلدين). 
بدوره  حـمل رشـيد (الـسفـير شـكره
لــرئـــيس بــنــغالديـش عــلى تــهــانــيه
الـــطــيـــبــة مـــؤكــداً حـــرص الــعــراق
تـيـنـة ب لـلحـفـاظ عـلى الـعالقـات ا
ــا فـيه صــالح الـشــعـبـ الــبـلـدين 
). وتـــــلــــقـى رئــــيس الــــصـــــديــــقـــــ
اجلمهـورية رسالة تـهنئـة من نظيره
ـوريــتـاني مــحـمـد ولــد الـغـزواني. ا
واشار الـبيـان الى ان (رشيـد التقى
ــوريـتــاني لــدى الــعـراق الــســفـيــر ا
احلـسن مـحمـد عـلـيـات الـذي سـلّمه
تهـاني الغـزواني اكد خاللـها حرص
بالده حـكــومـةً وشـعـبـاً عــلى تـعـزيـز

وفد حكومة االقليم الذي يزور بغداد
سائل العالقة .  للتباحث بشأن ا

 واضـــــوح الــــــبــــــيـــــان ان (رئــــــيس
اجلــمـهــوريـة اســتـقــبل وفـد االقــلـيم
يـضـم وزيـرا الـتــخـطــيط دارا رشـيـد
محـمـود والثـروات الطـبـيعـية وكـالة
كـمـال مـحــمـد صـالح ورئـيس ديـوان
مـــجـــلس الــــوزراء أومـــيـــد صـــبـــاح
وســكــرتـيــر مــجــلس الــوزراء آمـاجن
ــســؤولــ رحــيـم وعــددا آخــر مـن ا
احلـكـومـيـ وجـرى تـنـاول العـالقة
حيث أكـد رشيد ـركز واالقلـيم  ب ا
ضــرورة تـــعــزيــز احلـــوار والــتالقي
ـســائل الــعـالــقـة بــيــنـهــمـا لــبــحث ا
ووضع جدول زمـني إلقرار الـقوان
فـي مـــجــــلس الـــنــــواب وصـــوالً إلى
حلـول مُرضيـة تستـند إلى الـدستور
والـــــقـــــانـــــون وتــــضـــــمـن حـــــقــــوق

.( واطن ا
 من جــانــبه  ثــمّن وفــد تـوجــيــهـات
رئيس اجلـمهـورية مـؤكدين (أهـمية
ـركـز تــقـريب وجــهـات الـنــظـر بــ ا
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مـحاربة مـنظومـات الفسـاد وبأثر رجـعي السـبيل الوحـيد للـنهوض بـالعراق
واطن.  واحلفاظ على هيبة الدولة وقوت ا

ـسروقة من نـطالب رئـيس الوزراء بـاستـرداد كل االموال ا
خـزيــنـة الــدولـة من قــبل مـافــيـات الــفـسـاد عــلى غـرار

ماحدث في سرقة القرن.
فسدون الحصانة لهم. ا

WHC UÐ  U U³²ý≈ w  ’U ý√ WŁöŁ œUNA²Ý≈

بغداد - الزمان 
اسـتعـرض رئـيسـا اجلـمـهوريـة عـبد
الـــلــطــيـف جــمــال رشــيـــد ومــجــلس
الــقــضــاء االعـلـى فـائـق زيـدان  دور
الــقــضـاء فـي دعم الـقــانــون وتــأمـ

استقرار البالد. 
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(اجلـانـب بـحـثـا خالل الـلـقـاء الذي
جــمــعــهــمــا في قــصـر الــسالم  دور
الــقــضـاء فـي دعم الـقــانــون وتــأمـ

االسـتــقـرار في الـبـالد) من جـانـبه 
شدد رشيد على (ضرورة تفعيل دور
ـــؤســســـة الــقــضـــائــيـــة في حــسم ا
تلكئة والنظر عامالت القانونية ا ا
بـــالــوضع الــقــانــونـي لــلــمــوقــوفــ
وجب واإلسراع بحسـم أوضاعهم 
الـــقــــانــــون) داعــــيــــا إلى (تــــعـــاون
ـؤسـسـة الـقـضـائـيـة االحتـاديـة مع ا
مؤسسة الـقضاء في إقلـيم كردستان
لإلســراع بـإيـجــاد حـلــول لـلــمـسـائل
ـا يضـمن حـقـوق جـميع الـعالـقـة و
). كـمــا نـاقش رشـيـد مع الـعــراقـيـ
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والـصداقـة بـ العـراق ومـوريتـانـيا
وتــوســيع آفــاق الـتــعــاون حتـقــيــقـاً
لـتـطـلـعـات الـشـعـبـ الـشـقـيـقـ في

التقدم واالزدهار). 

»U³I²Ý‰∫ رئيس اجلمهورية خالل استقباله رئيس مجلس القضاء االعلى
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اجلـــنـــســـيــة الـــشـــاذة في اجملـــتــمع
وااللتزام بالـضوابط األخالقيـة فيما

يعرض فيها). 
WOÝUÝ« WOKš

وأكــدت الـنــدوة الـتي عــرضت فـيــهـا
أربــعـة بـحــوث عـلــمـيـة  اغــنـاؤهـا
ــداخالت ان (االســرة بــالــنـــقــاش وا
الــصــاحلــة هي اخلــلـيــة األســاســيـة

لـبـنـاء وحـمـايـة اجملـتـمع  لـذا وجب
تشـجيع إقـامـة االسر طـبقًـا للـشرائع
الـسـماويـة وإزالـة كـافـة الـعوائق عن
طـريـق بـنـائـهــا وحـمـايـتــهـا وإيـجـاد
احلـلـول االجـتـمـاعـيـة واالقـتـصـاديـة

سألة العنوسة وتأخر الزواج ).
ودعت الى تـسـهـيل انـشـاء مـنـظـمات
ومــــكـــــاتب لـالرشــــاد والـــــتــــوجـــــيه

االجـتــمـاعي والـنــفـسي  وظـيــفـتـهـا
ن لـديهم معـاجلـة وتـاهيل االفـراد 
ن تـعـرضوا مـشـكالت جنـسـيـة او 
النـتـهاكـات جـنـسـية مـحـاربـة جـميع
الــفــلــســـفــات االحلــاديـــة اإلبــاحــيــة
والـشـاذة الواردة مـن الغـرب ورفض
يـة او دولـية تـخالف أي مقـررات ا
قيم وثوابت الدين وثقافة اجملتمع).

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ــصــرف الــعــراقـي لــلــتــجـارة نــفى ا
تقد قروض بـ  30مليار دوالر .
وقـال اخلــبـيــر اإلعالمي لـلــمـصـرف
عـقــيل الـشـويــلي في بـيـان امس إن
(مواقع التواصل االجتماعي تناقلت
فــيـديــو صـادرا من إحــدى الـقــنـوات
صرف التلفـزيونية يـتحدث عن أن ا
يـعــطي قـروضـاً بـ  30مـلــيـار دوالر
والبــــد مـن تــــوضــــيح أن رأس مــــال
ـصـرف هـو ثالثـة مـلـيارات دوالر) ا
ــــصـــرف لـم يـــعط أي مــــؤكـــدا أن (ا
قرض من دون ضمـانات خالل تسنم
الدكتور سـالم اجللبي في تاريخ 15

/ايلول/2020).
pM³ «  ULOKFð

 وأكد أن (القروض التي منحت على
وفق قـانـون االسـتـثـمـار لـعـام 2006
وتــــعــــديـالته فــــضالً عـن مــــبـــادرات
ـركـزي الـعراقي وتـعـليـمـات الـبـنك ا
شاريع الصناعية من أجل في دعم ا
تـــشـــغـــيل االيـــدي الـــعـــامـــلـــة ودعم
االقـــتــصـــاد الــوطـــني وأن الـــزبــائن
ملتزمون بتسديد القروض من خالل

صرف). متابعة ا
عـــلى صـــعــيــد اخـــر حــصـــد جــنــاح
ــرتــبـة االولـى من بـ 40 الــعـراق ا
دولــة مــشــاركــة في مــعــرض احلالل
قـام في مديـنة اسطـنبـول التـركية. ا
وقـالـت الـشـركـة الــعـامـة لــلـمـعـارض
واخلـدمـات الـتـجـاريـة الـعـراقـيـة في

وزارة التـجارة أن (اجلـناح الـعراقي
ــقـام ــشـارك فـي مـعــرض احلالل ا ا
حالـياً في مـدينه اسـطنـبول الـتركـية
ــركــز األول كـــأفــضل حـــصل عــلـى ا
مـشاركـة وتـصـمـيم من ب  40دولة
عربـية واسالمـية). وقـالت مديـر عام
الـــشــــركــــة زهــــرة الــــگـــيـالني خالل
وجــودهــا فـي أســطــنــبــول ان (هــذه
ــشــاركــة الـعــراقــيــة الـتـي تـعــتــبـر ا
االولى من نوعها في معرض اكسبو
احلالل أسـتـطـاعت ان تـكـون مـحـطة
جلــلب الــزائــرين والــســيــاح ورجـال
ـــســـتـــثـــمــريـن االتــراك االعــمـــال وا
ـــا يــتـــمــتع بـه اجلــنــاح واالجـــانب 
الــعـراقي من مــعـروضــات مـخــتـلــفـة
وديـكـورات مـتـمـيـزة) . وأضـافت في
بـــيـــان تــــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) أمس أن
(اجلهود االستثنائـية والتحضيرات
اضي والتي التي بدأت منـذ آيلول ا
بذلـتهـا الكـوادر العـاملـة في الشـركة
الــعـــامـــة لـــلــمـــعـــارض واخلـــدمــات
الـتـجاريـة الـعـراقـية وبـالـتـحـديد من
ـعارض اخلـارجـيـة واالقـسام قـسم ا
الساندة االخـرى تكللت بـهذ النجاح
ـــبــهــر والــذي مــثـل الــعــراق خــيــر ا
تـــمـــثــيـل في هـــذا احملــفـل الــدولي).
واضاف البيان ان (فـعاليات معرض
احلـالل الـــــــــدولـي الـــــــــتـــــــــاسـع في
اسـطـنبـول الـتـركـية اخـتـتـمت الـيوم
ـــشـــاركــــة عـــدد من الـــدول االحــــد 
نظمة التعاون االسالمي) . التابعة 
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الـفرق ب تاجر اجلواهر والصائغ كالفرق ب بائع اللوحة والرسام اصابع
تـعد الـنـقود وانـامل تنـقش اجلـمال وفـرشـاة ترسم االفـكار.. فـشـتان مـا ب

العجيج والفنون.
ـا حـمل االسـتـاذ زيـد احلـلي ازمـيـله يـنـبش  احلـروف يـغـربل اصـدقـهـا لـطـا

ينثرها كالزراع بذرا ويسقيها بجداول عرقه وصبره. 
ـغرب الـعـربي واخلـليج  سـفـير جـال في عـواصم مصـر وبـيروت والـشـام وا
فـوق العادة يبحث عن خبر وحكاية  يتـنقل ب كبار األدباء والفنان يصور
ويـحاور ويناقش وبـ حدقاته وطـنه يقدم نتـاج و  اسماء عظـماء العراق من

 . كتاب ومثقف وفنان
نصرم وهو مازال صبـيا لم يتجاوز ال١٧ عاما حاز فـمنذ ستينيات الـقرن ا
عـلى هويـة نقابـة الصـحفـي كـاصغـر صحـفي في تاريخ الـصحـافةوال ابالغ

ان قلت في الوطن العربي !!
يحمل فانوسه يبحث ب تالل القش عن قلم جديد  وصوت جديد ولوال زيد
ــا عــرفــنـا الــفــنــان الـراحـل سـعــدي احلــلي والــفـنــان يــاس خــضـر احلــلي 
والـتشـكـيـلي عالء الـبـشـير والـكـثـيـر الـكثـيـر من رجـال الـصـحـافة واالعالم 
ـعـلم اكـبـارا واجالال لـدوره في تـسـلـيـط ضوء الـذين اشـادوا به يـصـفـونه بـا
فـانوسه عليهم حـتى اناروا طريق الفن واالدب والثـقافة واالعالم وكي يحفظ
لـلتـاريخ دوره اصـدر كتب يـوثق فـيهـا مـحطـاته بالـصـورة والصـوت والـكلـمة
(السن ان حكت  خمسون عاما في الصحافة  شكرا... قالوا في الكتابة

عني). 
ومـحاضرات ولقـاءات تلفزيـونية كثـيرة جدا ومن اريـحيته ال يتـكلم عن نفسه

يسبغ على زمالئه ارق العبارات. 
ـرحـوم فــيـصل حــسـون : هـو اول قـال عـنـه نـقـيـب الـصـحــفـ االسـبـق   ا
صـحـفي واخـر صـحـفي ونـقــابي  في تـاريخ صـحـافـة الـعـراق حـ الـتـحق

محررا في جريدة العرب عام 1963....
وقـال عنه عـميـد الصـحـافة الـعراقـية االسـتـاذ سجـاد الغـازي : عنـدما ولج 
زيـد الـسـاحـة الـنـقـابـيـة كـان امـيـنـا في مـهـمـته ; واذكـر انه جـاءني ذات يـوم
يـشكو الـتضـييق عـليه بعـد ان ضاقـوا به ذرعا وكـان يريد االنـسحـاب ليريح

ويستريح فشددت عليه بالنصح والصمود والتحمل...
ـذكـرات والـذكريـات ان ال اجـعل الـغـبار وقـال عن نـفـسه : حاولت فـي هذه ا
يــتـــطـــــــايــر عــنــهــا فـــيـــصــيب الــبـــعض بــالــعــطــاس او
ـاء الحول دون ذلك (االخـتـنـاق) لذلك قـمــــت بـرش ا
كـما حـاولت ان اكون في مـسيـرتي مثل جـبل ال يـهتز
لــشيء وان اكــون مــثل طــفل وديع رقــيق يــهــتـز لــكل

شي...

هـذه سـنة احلـيـاة فـلـكل اجل كتـاب الـيـوم تـناسـت اليـمن كل اوجـاعـهـا وترك
الـيمنيـون كل معاناتـهم فأنطلـقت مواقع التـواصل االجتماعي لـتتوحد االقالم
ـشـاعـر وتـنـســاب الـدمـوع وآهـات الـعـبــرات لـنـرى احلـزن بـشـكال اخـر ال وا
يـجعلك احلدث تعـرف كيف تختـار كلماتك لوصـفه انه حزن من نوع جديد ال
يـعرفه اليمنيون وكما عـايشتهم لعشرين عام بـأنهم ال يحزنون كثيرا على من
يـفقـدونه ألنهم يـؤمـنون بـالعـبارة احلـكـيمـة التي تـقول ( لـله مـا اعطى ولـله ما

اخذ) 
واساة فـهم يعودون من مـقابرهم الى مـجالس الـعزاء تشـاركهم نبـتة القـات ا
ـشـتـرك الـذي لـيس هـنـاك من خالف حـول تقـيـيـمـهـا عـندهم فـهي قـاسـمهم ا

والذين ال يسمحون الحد غيرهم ان يشاركهم في ذلك .
ـقـالح يحـتار الـكاتب والـزمـيل كيف يـبدأ احلـديث عنه الـدكتـور عبـد العـزيز ا
فـمـاذا تـقول هـل تقـول حـبـيب الـيـمن صـديق الـشـعـراء نـد الـرؤسـاء صانع
ي عبد الوزراء مؤسس اجلامعات خليل االدباء راعي الشباب زعيم االكاد
قالح بابه مفتوح سواءا في بيته العائلي او رئاسة اجلامعه او مركز العزيز ا
ـنـيـا كـان او عـربـيـا او الـبـحـوث الـيـمـني الـذي يـتـوجه الـيـهـا كل ذي حـاجه 
ي نزوره دائما وتـكثر زياراتنا عند جتديد العقود اجـنبيا نعم فنحن االكاد
الـسنـويه في كـلـيات اجلـامـعه وعنـدمـا كان هـو رئـيس جـامعـة صـنعـاء فـليس
هـناك من مشكـله في جتديد العـقود لكل االساتـذه العرب والعـراقيون بالذات
مــرحب بــهم  وفي الــعـام 1992م وفي اول زيــارة لي الى جــامــعـة صــنــعـاء
عنـدما كنـت عميدا لـكليـة التربـيه ابن رشد بـجامعة بـغداد لتـوقيع اتفـاقيه ب
الـكليه وكلية الـتربيه في اب التي كانت تـابعه جلامعة صنـعاء عند ما كان في
الـيمن جامـعت فـقط هي جامعـة صنعاء وجـامعة عـدن فطلب مـني رحمه الله
ان ازور كليات التربيه في احملافظات اليمنيه التابعه جلامعة صنعاء من اجل
قالح تعجز الكـلمات في وصف وفاءه الصدقاءه ومنهم تـقييمها عبد العـزيز ا
قالح على االسـتاذ الدكتور شاكر خصباك رحمه الله الذي حرص االستاذ ا
قالح في داره في صـنعاء احلبيبه وهو ان يـبقى مجلسه شاغـرا في منتدى ا
ـرحـوم شـاكـر خـصـبـاك الى امـريـكـا في الـعـام عـلى يـسـاره عـنـد مـا غـادر ا
قالح كان مالذا للعراقي 2011م للعالج لكنه لالسف لم يعود بعدها ان ا

واصـدقاءه كـثيـرون ومنـهم الدكـتور عـبد االله الـصائغ والـدكتـور حا صـكر
والـدكتـور صبـري حـمادي وزوجـته الدكـتـوره وجدان الـصائـغ والدكـتور عـبد
عـلي اجلـســمـاني والــدكـتـور عــلي حـداد والـدكــتـور مــحـمـود الــعـبـاسي وكل
االسـاتذه العراقـيون االفاضل وهم كـثر اذ انتـشرو في زمن احلصار في كل
قالح هو الذي يزودهم بالتوصيات للتعاقد اجلـامعات اليمنيه وكان االستاذ ا
مـعهم في تلك اجلامعات ومن سوريا احلبيبه كانت له عالقه خاصه باالستاذ
الـدكتـور الـشـاعر سـلـيمـان الـعـيسى رحـمه الـله والـدكـتور ابـراهـيم اجلرادي
ـقـالح كان وفـيا رحـمه الله امـا مـصر الـعربـيه فـاالعداد كـثـيره الن االسـتاذ ا
اجستير والدكتوراء من جامعاتهم لـهم فهو حصل على شهاداته العليا في ا
الـرصيـنه كـمـا تربـطه بـأدبـائهم وشـعـرائـهم وعلـمـائـهم عالقه خـاصه احلديث
يطـول عن بوابة اليمن الـثقافيه والقـامه اليمنيه العـربيه هذا الكنـز الكبير اجد
ــنـاسـب ان يـقــيم له احتــادات الــعــرب االدبـيه والــثــقــافـيه من ا
واالعالمـيه مجالـس للعـزاء تخلـيدا لـروحه الطاهـره فهو
قـد قـدم لـكل ابـناء الـوطن الـعـربي الـوفـاء واحلب الذي
يـشهـد له اجلـميع وهـذا جـزء يسـيـر علـيـنا ان نـقوم به
اجتـاه هـذا الرجل وبـلـده الـيمن وشـعـبهـا الـطـيب التي

احبها العرب واالنسانيه جمعاء
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يون وخبـراء نفسيون ان رأى اكاد
تـمثل بـغياب االب التـفكك االسـري ا
ــــــــؤثـــــــرات او االم  هــــــــو ابـــــــرز ا
ـثلية االجتمـاعية في االجتـاه نحو ا
اجلنـسـية عـازين الـسبب الى غـياب
ـسـتمـرين فيـما الرقـابـة والتـوجيه ا
دعـوا الى تـبني سـيـاسـة مـجتـمـعـية
تعمل على مكافحة الشذوذ اجلنسي
من خـالل تــشـــريع الـــقــوانـــ الــتي

ثلية. جترم ا
 UÝ«—b « ZzU²½

وكان قسم الدراسات االجتماعية في
اضي بـيت احلـكمـة قـد اقـام االحـد ا
ندوة بعنوان (دور اجملتمع في احلد
ـثـلـيـة من اجلـرائم الال اخـالقـيـة .. ا
مـــثــــاال) خــــلــــصت الـى ان (تـــمــــثل
الصـحبـة أيـضا رافـدا مهـما لـتغـذية
ثلية اجلنسية  فقد أظهرت نتائج ا
الـدراسـات ان الـشــواذ جـنـسـيـا كـان
لديهم في االغلب أصدقاء قليلون من
نـفس جـنـسـهم وغـالـبـا مـايـنـحدرون
ـعـنى من اسـرة أحـاديــة اجلـنس  
ان االســـرة كـــلــهـــا بـــنــات او أوالد 
ونــتــيـــــجــة خلــلل االســرة او لــنــبـذ
الــبـيـــــئــة االجـتــمـاعـيــة لـهم تــظـهـر
عــنـدهـم حـالــة الال حتــديـد لــلـهــويـة

اجلنسية). 
ثـلي وفق نتائج وقالت ان (اغلب ا
الـــدراســـات بـــهـــذا اخلـــصـــوص هم
ضحايـا اغتصـاب او حترش جنسي

تعرضوا له منذ طفولتهم . 
ـن تـــعـــرضــــوا لالغـــراق وهــــنـــاك 
الــثـــقـــافي اخملـــالف لـــتــوجـــهـــاتــهم

مـــشــروع يـــتم تــمـــويــله مـن جــهــات
خــارجـيــة اال بــعـد دراســته بــصـورة
مـستـفـيـضـة وفهم مـدى اتـسـاق هذا
شروع مع قيم ومصلحة اجملتمع). ا
وطـالـبت بتـشـديـد الـعـقوبـات مع كل
من تـسول له نـفـسه الـتحـرش بـطفل
او صـبي وان ال يـقــتـصـر االمـر فـقط
عــلى مـوضــوع االغـتــصـاب  وتــبـني
ســيـاســة مــجــتــمــعــيــة تــعــمل عــلى
مــكـــافـــحـــة الـــشــذوذ اجلـــنـــسي في
اجملـتـمع من خالل تـشـريع الـقـوان
ــثــلــيــة. داعــيـة وزارة الــتي جتــرم ا
ـنـاهج الـتـربـيـة الـتـربـيـة الى تـبـني 
األخالقـــيـــة الســـيــــمـــا في مـــرحـــلـــة
تـوسطة صعودا بكرة وا الطفولـة ا
للـمراحل  األخرى وسـياسـة إعالمية
واضــحـــة تــتـــبــنى بـــيــان اخملـــاطــر
االجـتـمـاعـية والـصـحـيـة والـنـفـسـية
ـمـارسـات السـلـوكـية الـنـاجمـة عن ا

احلــقــيــقـــيــة من خالل اإلدمــان عــلى
مشــــــــــاهدة األفالم اإلباحية .  وان
عـمل األطفـال لـدى الـغـرباء يـجـعـلهم
عـــرضـــة لـــلـــتـــحـــرش اجلـــنـــسي او
مشـاهدة أفـعـال مخـلة بـاآلداب فضال
عن االخــتالط مع من هم ذوي تــوجه
مـغـايــر عن الـفـعل الــطـبـيـعي  االمـر
الذي يـؤثر على هـويتـهم اجلنـسية .
وان من اهـم وســـــــائـل تــــــطـــــــبـــــــيع
العلـمانـية والتـبشيـر بها هي تـفكيك
ـــفـــاهــــــيـم والــثـــوابت وتــســـيـــيل ا
ثال ونسـبيـتهـا ومنـها عـلى سبـيل ا
ــثـلـيــة وغـيـرهـا ــفـاهـيم ا الــقـبـول 
ـيا من خالل ومحـاولـة تطـبـيعـها عـا
ـفـهـوم بـتـعـبـيـرات بـريـئـة تـسـويق ا
مــجـــردة من كـل ابــعـــاده الـــديـــنـــيــة
ـثـلـيـة اجلـنـسـية واألخالقـيـة . وان ا
مـحـرمـة في كـافـة األديـان الـسـمـاوية
ـســيح  الـيــهـود) فـضال (اإلسالم  ا
عن رفض ديـــانــــات وثـــنـــيـــة لـــهـــذه

الـظــاهـرة مـثل
الــــــــديــــــــانـــــــة
الـــهــنـــدوســيــة
والــــــبــــــوذيــــــة
والـــســـيـــخـــيـــة

والكنفوشية).
واوصت الـندوة
الـــــــــــــــــــتـي ادار
جـــــلــــســـــاتــــهــــا
الــدكـتــور احــمـد
عـــــبــــد اجملـــــيــــد
منظمات اجملتمع
ـــــــــــــــــدنـي ان ال ا
تـنـسـاق خـلف أي

العالقات الـثنائـية ب الـبلدين). من
جانبه اعرب رشيـد شكره للغزواني
عــلى تـهــانـيه الــطـيــبـة مـشــيـراً إلى
(أهـــمــــيــــة تـــوثــــيق روابـط األخـــوة
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 جــدد رئــيس اجلــمـهــوريــة عــبـد
اللطـيف رشيد وقـوف العراق مع
احلق الفلسطـيني في اقامة دولة
فــلـــســـطــ واكـــد في تـــغـــريــدة
ناسبة اليـوم الدولي للتضامن
مع الشعب الـفلسـطيني (ضرورة
ـشـتـرك والـفـاعل النـهـاء الــعـمل ا
معـاناة الـشعب الشـقيق وحـماية

ـركـبـات ودخـلـوا الـبـلدة. إخالء ا
ولم تــقـع اصــابــات فـي صــفــوف
اجلــيش وحلـقـت أضـرار طـفــيـفـة

بالسيارات".
واجهات قالت حركة وبعد هذه ا
حـماس الـتي تـسيـطـر على قـطاع
غــزة إن "االحــتالل الــصــهــيــوني
يــحـاول بـائـسـاً أن يـوقف نـضـال
شـروع السترداد أرضه شعـبنـا ا
عـبـر عـمـلـيـات الـقـتل واالغـتـيـال
لــكن هـذه الـدمـاء سـتـكـون وقـوداً
لــثـــورة شــعـــبــنـــا وانــتــفـــاضــته

ستمرة". ا
وشددت حماس عـلى أن "تصعيد
االحـــــتـالل جلــــرائـــــمه وارهـــــابه
قاوم سيـواجه بتـصعيـد الفـعل ا
والــعــمل الـــثــوري رداً عــلى هــذا
االرهـاب الصـهـيوني". تـصـاعدت
حـدة لـعـنـف في الـضـفـة الـغـربـية
الــتي حتــتـــلّــهــا اســرائـــيل مــنــذ

حزيران 1967.
وفي أعـــقـــاب هـــجـــمـــات دامـــيــة
شــــهــــدتــــهــــا إســـــرائــــيل مــــنــــذ
آذار/مارس الـفـائت شنّ اجليش
اإلسرائـيلي أكثـر من ألفي عمـلية
دهم وعـمـلـيـة أمــنـيـة في الـضـفّـة
الـغـربـيـة ال سـيـمـا في مـنـطـقـتي
جـنـ ونــابـلس (شـمــال) الـلـتـ
تـــعــتـــبـــران مــعـــقالً جلـــمـــاعــات
مسـلّحـة.وأسفرت عـملـيات الدهم
هذه واالشتـباكات عن مـقتل أكثر
من  125فـلـسـطـيـنـيـاً وهي أكـبر
حــصــيــلـــة خالل ســبع ســنــوات

تحدة. بحسب األ ا

احملتـلة حـيث تصـاعد الـعنف في
االشهر االخيرة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن
"الـشـقـيـقــ جـواد عـبـد الـرحـمن
ـاوي (22 عـاماً) عـبـد اجلـواد ر
وشـقيـقه ظافـر عـبد الـرحمن عـبد
ـــــاوي ( 21عـــــامـــــاً) اجلـــــواد ر
اســـتــشـــهـــدا اثــر اصـــابـــتــهـــمــا
بـرصاص االحـتالل في قـرية كـفر
عـ قـضـاء رام الـله".كـمـا اعـلـنت
الــوزارة عن "اســتـشــهــاد مـواطن
آخــر مـــتــأثـــراً بـــجــروح حـــرجــة
أصــيب بــهـا بــرصــاص االحـتالل
احلي فـي الـرأس في بــلــدة بـيت
أمــــر جــــنـــــوب مــــديــــنـــــة بــــيت
حلم".واعــلــنـت جــمــعــيــة الــهالل
االحـمـر بـعـد مـنـتـصف الـلـيل عن
اصــابـة 22 فــلــســطــيـنــيــا خالل

مواجهات بيت امر.
VGý ‰ULŽ«

وقــال اجلـــيش اإلســـرائــيـــلي في
بــيـان إنه "خالل عـمــلـيـات دوريـة
قــرب بـــلـــدة بــيـت أُمــر عـــنـــدمــا
تعطلت مركبتان تابعتان للجيش
اإلســرائـــيــلي.. انــدلـــعت أعــمــال
ـنطـقة من قبل شغب عـنيـفة في ا
ـشـاغـبـ الـذين ألـقـوا عـشـرات ا
حــجــارة وعــبــوات نــاسـفــة عــلى
ـشـاغـبـون اجلـنـود. كـمـا أطــلق ا
الــنـار عــلـى اجلـنــود الــذين ردوا
بـوسـائل تــفـريق أعـمــال الـشـغب
وبــالــذخـيــرة احلــيــة  حتــديـد

الضربات".
وأضاف "جنح جـنود اجليش في

كــامل حـقــوقه). يـوم 29 تــشـرين
ي الــــثـــانـي هـــو الــــيــــوم الـــعــــا
للتضامن مع الشعب الفلسطيني
وهـو مـناسـبـة تبـنـتهـا وتـنظـمـها
ـتحـدة وتـدور فعـالـياتـها األ ا
ـــــتـــــحـــــدة في فـي مــــقـــــر األ ا
نـيـويــورك كـمـا في مـكــاتـبـهـا في
جــــنـــيف وفــــيـــيـــنــــا. عـــادة يـــتم
االحـــتـــفــــال به في  29تــــشـــرين
الثاني من كل
عـام لـلـتـذكـيـر
بـالــقـرار 181
اخلــــــــــــــــــاص
بفـلسـط في
الـــعــام 1977
لـــــتــــــأكــــــيـــــد
الـتـضـامن مع
حـــــــــــقـــــــــــوق
الــــــــــشــــــــــعب
الـفلـسـطـيني

شروعة . ا
وعــشــيــة هـذا
احلــــــــــــــــــــدث
ي الــــــــــعــــــــــا
أعــلـنت وزارة
الـــــــصــــــحــــــة
الـفلـسـطيـنـية
امس الثالثاء
اســـتـــشـــهـــاد
ثــالثـــــــــــــــــــــــة
فـلـسـطـيـنـيـ
في اشتباكات
ليلية بالضفة
الـــــغـــــربـــــيــــة
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بــاجلــهـد الــوطــني وخــبــرتــهـا في
مــجــال صـــنــاعــة الــنــفط تــواصل
ـشـاريع الــنـفـطـيـة الـذراع شـركـة ا
التـنـفـيـذي لـوزارة الـنـفط اعـمـالـها
في مــشـروع اذرع حتـمــيل الـوقـود
ــرافق الـــرئــيــســة الــثــقــيـل أحــد ا

شروع مصفاة كربالء النفطي.
وعــــلـى وفق اخلـــــطـط الـــــوزاريــــة
الرامية في انعاش مشاريع الطاقة
الـنفطـية تـستـمر مالكـات شركـتنا
مـتـمــثـلـة بـهـيـئــة مـشـاريع الـوسط
بالـعـمل على مـشروع اذرع حتـميل
الـوقــود الـثــقـيل الــذي يـتــكـون من
اربـــعــة مـــكــونـــات رئــيـــســة وهي
سـاحة وقـوف انتـظـار احلوضـيات
ومـنـطـقـة مـنـصـات اذرع الـتـحـميل
والــربط الـداخـلي النــبـوب الـوقـود
الـثـقيل (HFO) اضـافـة الى انـشاء
ـشـبك لـلـمـشـروع. وقـال الـسـيـاج ا

بـــيــان تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس ان
ـهمة شـاريع ا شـروع يعـد من ا (ا
التي تـقوم عـلى تنـفيذهـا شركـتنا
فــقـد اشــتـمل عــلى اعــمـال الــقـشط
والـــــتـــــســــويـــــة لـألرض واحلــــدل
والـفــحص واعـمــال الـدفن بــشـكل
طـبـقـات لـلــخـنـدق األمـني وأعـمـال
تـــنــفـــيـــذ الــشـــوارع مع انـــارتـــهــا
ومــنــظـــومــة الــتــأريض واألعــمــال
الــكـهــربـائــيــة ومـنــصـات الــذرعـة
والـقــيـاس والــتـســيــيل فـضال عن
ـنـصـات ـسـقف الـرئـيس  اعــمـال ا
أذرع الــتـحــمــيل ونــصب مــولـدتي
الـــــديــــزل KVA 400 عالوة عـــــلى
األحواض اخلـرسانـية لـلصـمامات
ـــغـــلق وشـــبـــكــة والـــتـــصــريـف ا
االنـــابـــيب وشـــبـــكـــة الــتـــصـــريف
الــداخــلي لــلــمـــنــتــوج والــهــيــاكل
نصات أذرع التحميل). احلديدية 
واضاف ان (مالكـاتنـا تعـمل بشكل

ـشــاريع مــنــتـظـم ومـتــواصل فـي ا
الـتي تـنـجـزها بـخـبـرتهـا وجـهـدها
ــواصــفــات الــوطــني وعــلى وفق ا
ــعــتــمــدة في تــطــبــيق ــيـة ا الــعــا
مـعايـير انظـمة الـسالمة والـفحص

الـهـنـدسي ومـفـاهـيم ادارة اجلودة
ومتطلبات البيئة اسهاماً منها في
تـطـويـر الـقطـاع الـنـفـطي وتـرص
بنـيته التـحتيـة وعلى وفق اخلطط

الوزارية الستراتيجية).
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اتـصـل بي اكـثـر من صـديق واسـتـغـرب
ـديـنتي الـبـصـرة  ان يـكون في سـفـري 
مجموعة سيـاحية واقامتي في الفندق
لـــكــنـــني اوضـــحت ان هــذا الـــنــوع من
الــســـيــاحــة يــخــتـــلف عن الــرحالت او
تـعددة واقامتي في سفراتي لـلبصرة ا
بيوتنا أوبيوت االصدقاء االعزاء! فهذه
الــرحــلـــة ال اقــول لــيـس فــيــهـــا تــرفــيه
ــعـرفــة واسـتــكـشـاف وتــقـتـصــر عـلى ا
اماكن ومواقع جديـدة يصعب الوصول
ــســاعــدة ـــفــردي او حــتـى  الــيــهــا 
االصـــدقــاء ألنـــهــا امـــاكن حتـــتــاج الى
موافقات رسمية وامنية ومنها زيارتنا
الى ميـناء الـفاو الـكبيـر والتـعرف على
شروع! اكبر (كـاسر االمواج) في هـذا ا
بل هي جتـــربـــة ان نـــكــرس كـل الــوقت

ثير! لبرنامج الرحلة ا
…dB³ « w  ô« U¼b& ô WÐUA)«

ســــــألت احــــــدهـم عـن اصل كــــــلــــــمــــــة
(اخلشابة) ? قال: التسمية جاءت نسبة
ارسون صناعة الى االشخاص الذين 
ــــصـــنــــوعـــة من الــــســـفن والــــزوارق ا
االخـــشـــاب وانــتـــشـــروا في الـــبــدء في
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مــنـاطق ابــو اخلـصـيـب وعـلى سـواحل
شط الـعرب وكـانوا خالل اسـتراحـتهم
من الـعــمل وتــنـاولـهـم الـطــعـام وشـرب
الـشــاي يـبــدأون بـالـغــنـاء والـتــصـفـيق
والطـرق على اخلشـب بإسلـوب ايقاعي
مـتــمـيـز لــلـتـرويـح عن انـفـســهم" وتـعـد
اغـاني اخلشـابة من الـتراث ولم تـتغـير
ـــــة رغـم الـــــتـــــطـــــور االتـــــهـم الـــــقـــــد
و(الكاسورة) وهو عـازف الطبلة والذي
يأخـذ دور رئيـسي في اخلشـابة هو من
يـقـود الـفرقـة ويـصاحـب الغـنـاء ودقات

(الــــــــــدنــــــــــبك )

رقصـات فـلـكـلـوريـة وتـصـفـيق بـااليدي
تـــتـالئم مـع كالم االغــــنــــيــــة واالحلـــان
لـيخـلق اجـواء مفـرحة ويـبـعث النـشوة
والــتــفــاعل وال يــجــيــد هــذه الــصــفــقـة
الـبــصــريــة اال اهــلي الــبــصــرة! قــمــنـا
بجولة في شط العرب وتـمتعنا باغاني
اخلـشابة وشـاركنـا بالـصفقـة البـصرية

ألننا اصال من البصرة!
r UF « w  ‰uÞô« Ã«u ô« dÝU

تــوجـــهــنـــا الى الـــفــاو ونـــحن نـــحــمل
ذكـــــريـــــات هـــــذه
ديـنـة التي اول ا
مـــكــــان تـــهـــجـــر
اهـــلــــهـــا ألنـــهـــا
ســـاحــــة حـــرب!
وهي مـــــديــــنــــة
سـاحــلــيــة لــهـا
مــــــــــــــــــــــــــــوقــع
اســـتــراتــيــجي
ـا اشــتــهــرت 
جـــــــرى عـــــــلى
ارضـــــهــــــا من
حــــروب واالن
تـــــشـــــتـــــهـــــر

ـشــاريع اقـتــصـاديــة ابـرزهـا (مــيـنـاء
الفاو الكبير) وهـذه التسمية ليست من
ـبـالـغـة او الـتـباهـي بل هـو فعال بـاب ا
واصفاته وبعدد االرصفة ميناء كبير 
 الـعـاملـ فيه وبـأهـميـته االقـتصـادية
ـــســؤول وكـــمــا يـــقـــول (عـــلي نـــافع) ا
ـشروع مـينـاء الفـاو الكـبير " االعالمي 
شروع ونـطلق عليه نحن ال ندلع هـذا ا
الـكـبـيـر بل هـو فـعال كـبيـر في كل شيء
ينـاء الوحيد  –شاء من بل هو ايضـا ا
شاء وابى من ابى   –اقصر نقطة تربط
الـصـ بـإوربـا نـحن نتـكـلم جـغـرافـيا !
وتبـعد الفـاو عن مركز الـبصرة 100 كم
جـنـوب شـرق البـصـرة وحتـدها نـاحـية
الــســيـبــة ومــيـاه اخلــلــيج الـعــربي من
اجلــهــة اجلـــنــوبــيــة ومن الــشــرق شط
العرب ومن الغرب مـيناه خور عبد الله
لذلك هي قريبة جدا من ايران والكويت
ــيـاه واصل وال تــفـصــلـهــا عـنــهم اال ا
تـســمـيـة الــفـاو يــرجـعـهــا الـبـعض الى
سـفـيـنـة الـفــاو الـتي رست عـلى سـاحل
لتشتري التمر من الفاو وبفعل االمواح
ديـنة مديـنة الفاو! غرقت فاطـلق على ا
وقعها وفي رواية اخرى سميت الـفاو 
في مصب مياه شط العرب
وهو (فـاه) وتطور لـيصبح

(الفاو).
Ã«u ô« dÝU  WKŠd

انتـهت مرحلـة اقامـة كاسر
االمـواج فـي مـيــنــاء الــفـاو
الـكبـيـر  والذي يـهدف الى
الحــة (حتــســ حـــركــة ا
وحـمــايـة الــسـفن الــقـادمـة
الى الــــعـــراق مـن األمـــواج
الـعـاتـيـة وتـسهـيل رحالت
ـباشرة الـى ميناء السفن ا
الفـاو اجلديـد) ويقـول علي
ــــســـؤول االعالمي نـــافع ا
لــلـمـشـروع " تــوجـد اعـمـال
وفوائـد غيـر هنـدسيـة لهذا
ـــــشـــــروع  فــــنـــــحن االن ا
نسـتخدم مـيناء ام قـصر يعـني راجع —WKŠ∫ شباب في رحلة الى الكاسورة البصرية

الـبــغـداديــة في مــائـة عــام ) الـذي
وصل الى مـراحــله الـنــهـائــيـة من
حــيث الــتــنــضــيــد والــتــصــحــيح
استعداداً لطبعه من قبل الوزارة.
ـهـرجـان الـذي اداره والـقـيت في ا
االعالمي عـادل الـعـرداوي كـلـمـات
ــثل امـ عــديــدة مــنــهـا كــلــمــة 
ـهـندس مـحـمـد الـربـيـعي بـغـداد ا
مـديــر عـام الـعالقـات في االمـانـة 
وكلمة الراحل من رواد اجملالس
الــقـاهـا االديب مـحـمـد اجلـابـري 
ـصـارف االهـلـيـة وكـلـمـة رابـطــة ا
الـعـراقـيـة الــقـاهـا نـوار الـعـبـيـدي
وكــلــمـــة صــاحب الــدورة الــقــاهــا
الـدكـتــور عـلي عـبــد الـرزاق مـحي
الـدين وكـلـمة اجملـالس الـبـغـدادية
القاها الدكتور احسان الشعرباف
ـيـ  وكـلــمـة الــعـلــمـاء واالكــاد
الــقـــاهــا الــدكـــتــور مــاهـــر جــبــار
اخلــــلـــيــــلي  وكــــلـــمــــة اجملـــالس
الـثـقـافـيـة فـي احملـافـظـات الـقـاهـا
الـدكــتـور صــالح الـطــائي  فـضال
ـنــاسـبـة عن الــقـاء قـصــيـدتــ بـا
للـشاعـرين عدنـان لطـيف احللي و
هـادي مـشـهـدي الـشـمـري .بـعـدهـا
بــوشـر بـتـوزيـع الـهـدايـا والـدروع

والشهادات التقديرية على شيوخ
اجملــــالـس وعــــوائل الـــــراحــــلــــ
واحملــاضــرين وعـــمــداء اجملــالس
ـسـانـدين لهـا ولـلـرابـطة ورواد وا
اجملــالس من بـغــداد واحملـافـظـات
الـذين  جتـاوز عـددهم   200اديـباً
ـــكــرمـــ ايــضـــا: رفــعت .. ومن ا
وامــال كــاشف مــرهــون الــصــفــار
الغطاء وائل عبد اللطيف صباح
خـيال اجلـواهري عـبد ـندالوي  ا
ســافــرة جــمـيل الــوهــاب حـمــادي
حافظ عـلي حسن الـفواز  جواد
الالمي جنـــاة عــبــدالـــله  صــالح

واخرون. الطائي
WDÐ«d « ¡UCŽ«

وحتدث لـ(الـزمان)عـدد من اعضاء
ـشـاركـ منـهم عـضو الـرابـطة وا
الرابـطة مـنصـور السـوداني الذي
هرجان السـابع للرابطة هو قال(ا
انطالقة جديدة في تقد دراسات
ـثــقــفــ الـذين وبــحــوث لـكــبــار ا
عكسـوا مرآة الثـقافة الـعراقية من
خالل الـــتـــواصل مع مـــؤســـســات
الــدولــة اخملــتـلــفــة ومــنــهـا وزارة
ومن االعــضــاء عــدنـان الــثــقــافــة)
الـــشـــواك الـــذي قــال (تـــقـــام هــذه
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أطر اسم الـعالمة الراحل الـدكتور
عـبــد الــرزاق مــحي الــدين الـدورة
ـهـرجـان الـسـنوي الـسـابـعـة مـن ا
رابــــطـــة اجملــــالس الــــبـــغــــداديـــة
الــثـــقـــافــيـــة الــذي اقـــيم الـــســبت
ـــاضـي عـــلى قـــاعــــة جـــمـــعـــيـــة ا
هندس العراقي ببغداد حتت ا
شــــعــــار (اجملـــالـس الـــثــــقـــافــــيـــة
البغـدادية صنعت لالجـيال هوية)
وتــضـــمن حــفل االفـــتــتــاح الــذي
حــضــرته شـــخــصــيــات ثـــقــافــيــة
والـبـداية مـخـتـلفـة فـقـرات عديـدة 
كــانت بــتالوة من الــقــرآن الــكـر
والـوقـوف لـقـراءة سـورة الـفـاحتـة
على اروح شهداء العراق  وعزف
الـنـشــيـد الـوطـني وتــقـد نـشـيـد
اجملــالس الــثـقــافــيـة الــذي نــظـمه
شــعـــراً الــشـــاعــر حـــيــدر حـــمــيــد
الــدهــوي وحلــنـه الــفــنــان ســامي
هـيـال تاله عــرض لـفـيــلم وثـائـقي
عن نـشـاطـات وفعـالـيـات اجملالس

البغدادية وعمدائها وروادها.
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بــــعــــدهــــا الـــقـى رئــــيس رابــــطـــة
اجملــالـس الــبــغــداديــة الــثــقــافــيـة
صــادق احلـــاج جــاسم الـــربــيــعي
كـــلـــمـــة قـــال فـــيـــهـــا ان  (رابـــطــة
اجملـالس الـبــغـداديـة مـن كـبـريـات
اجملـالـس الـبـغـداديـة والـتي تـضم
مـــبـــدعـــ واســـاتـــذة وبـــاحـــثــ
ـيـ  زيـنـا  مـجـالس بـغداد اكـاد
ـعارف الـثقـافيـة بشـتى العـلوم وا
واشــاعــة الــثــقــافــة الــصــحــيــحـة
ـــثــــقف والــــتـــاكــــيــــد عـــلـى دور ا
باعتـباره اجملتـمع الناطق  وهذه
الـدورة الــسـابــعــة بـاسم الــعالمـة
مــــحي الــــدين عــــبــــد الـــرزاق من
موالـيد 1910 في النـجف االشرف
درس الــنـحــو والــنـطق والــبــيـان
واســـهم في ـــعـــاني واالصـــول وا
عـام 1932 فـي تـاســيس الــرابــطـة

العـلمـية االدبـية في الـنجف وكان
الـــهـــدف من هـــذه الـــرابـــطـــة هــو
اخلــــروج بــــاالدب الــــنــــجــــفي من
غلقة ومسايرة التجديد قوقعته ا
وانـتخب ـعانـي واالسالـيب  في ا
عــام 1933 عـــضــوا في الـــبــعـــثــة
الـــعـــراقــيـــة الى دار الـــعـــلــوم في
الــقـاهـرة وحـاز عــلى الـدبـلـوم في
االدب الــعــربـي وعـ مــدرســا في
ثـم عــاد الى مــصـر ــعــلــمـ دار ا
ــاجــســتــيــر فـي كــلــيـة لــدراســة ا
بعدها االداب بجامعة فواد االول 
نال شـهادة الدكـتوراه من جـامعة
ثم درس في جـــامـــعـــة الـــقــــاهـــرة
ونـال درجــة االسـتـاذيـة ثم بــغـداد
اصـبح عمـيدا لـلكـلية وعـضو في
اجملمع العلمي العراقي ثم رئيسا
لــــــــلــــــــمــــــــجــــــــمـع الربع مــــــــرات
وتوفي عام 1983).اعقبه متـتاليـة
الــوكــيل االقــدم لــوزارة الــثــقــافــة
والـــســيـــاحـــة واالثــار نـــوفل ابــو
رغــيـف مــعــلـــنــاً ان ابــواب وزارة
الـثقـافـة مشـرعة لـتـعزيـز التـعاون
ـشـتـرك مـابـ الـوزارة الـثـنـائي ا
والــرابـــطـــة  مـــكــرراً اســـتـــعــداد
الـوزارة لــطــبع كــتــاب ( اجملـالس

االحـتفـاليـة الـسنـوية لـتكـر عدد
ـــبــدعــ في شـــتى الــعــلــوم من ا
كـــــــون اجملــــــــالس ــــــــعـــــــارف  وا
البغدادية الثقافـية لها تاثير كبير
ــشــهــد الـثــقــافي الــبــغـدادي في ا
بـــــصــــورة خـــــاصــــة والـــــعــــراقي
عامة).وقـال عضو الهـيئة االدارية
حـــمـــزة الـــقـــريـــشي (تـــقـــام هـــذه
االحـتـفــالـيـة لـتــكـر احملـاضـرين
والـــــــــبـــــــــاحـــــــــثـــــــــ ورؤســــــــاء
وتـــعــــد هـــذه اجملـــالس اجملــــالس
ـنتـديات الـثقـافية الـبغـدادية من ا
همة في نشر الوعي الثقافي في ا
)وقـال مــقـرر اجملـتــمع الــبـغــدادي
الـرابـطـة عـدنـان الـسمـاوي(في كل
عـام يـقـام مـهـرجـان سـنـوي بـهـذه
ـهرجـان الـسابع ـنـاسبـة وهـذا ا ا
حــيث جـرت االســتـعــدادت له مـنـذ
ثالث اشهـر وشكـلت جلان خـاصة
ـــــــهـــــــرجـــــــان) الجنـــــــاح هــــــــذا ا
واضــــاف(لــــديــــنــــا الــــعــــديــــد من
اجملـالس في بـغـداد مـنـهـا مـجلس
وال امــــــال كــــــاشف الــــــغــــــطــــــاء
وعـــبــــدالـــوهـــاب الـــراضي مـــطـــر
ـكــرمـ ومــجــالس اخـرى)ومـن ا
ــنــدالوي الــذي الــفــنــان صــبــاح ا

قـال(الــتـفـاتــة طـيـبــة من اجملـالس
الــبـــغــداديــة لـــتــكــر الـــفــنــانــ
ــبـدعــ فـي حـقــول اخــرى من وا
اجل تــعـــزيــز دورهم فـي احلــركــة
الــــــثــــــقــــــافــــــيــــــة والــــــفــــــنــــــيـــــة
واالبداعيـة).وقالت الشـاعرة جناة
عـــبـــدالـــله(يـــعـــود حــضـــوري الى
اجملالس الثقافـية الى زمن الصبا
كـنت احـضر مـجـلس الـربـيعي في
الــعـرصـات ومـجــلس الـصـفـار في
وكنت الـفـتاة الـوحـيدة الـكـاظمـيـة
وكنت الـتي حتضـر هـذه اجملـالس
اشعر بسعـادة عند حضوري هذه
اجملالس)واضـافت (حـضوري الى
اجملــالس يــهـبــني طــاقــة ثـقــافــيـة
كــبـــيــرة ويــجــدد فـي داخــلي هــذا
االنـتـمـاء الـبـغـدادي.فـانـا من اشـد
ـــولــعـــ بـــالـــتـــاريخ والـــتــراث ا
ة). والشناشيل والبيوتات القد
ـــهـــرجـــان واقــــيم عـــلى هــــامش ا
ـرات وحـديـقـة جـمـعـيـة شـهـدت 
ــهــنــدســـ اقــامــة الـــعــديــد من ا
عـارض الفنـية والبـازارات منها ا
مــعـرض تـشـكــيـلي لــلـفـنــانـة هـبـة
فـــاضل ومـــعــرض اخـــر لــلـــصــور

الفوتوغرافية.
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60 كم واي شيء يحدث علينا ان نسير
60 كم للـوصول الى مـكان احلادث االن
شـروع تقـدمنا  60كم كما نحن بـهذا ا
انــنــا نــقف االن في نــصـف الــبــحـر وال
يـوجد  –سـابـقـا- متـر واحـد يـخـلو من
مـخـلـفـات احلـرب بـالـبـحـر والـبـر واول
خـــطـــوة قـــمـــنـــا بـــهـــا هي أزالـــة هـــذه
اخملـلـفـات احلـربيـة الـعـقل ال يـسـتوعب
الـكم الـهائل من االلـغـام الـذي  ازالته
بـإيـدينـا كـثـير من اجلـهـود نعـجـز كيف
نصفها لكم انـتم االن تقفون على عمق
 13مـتـر في البـحـر كذلك بـعـد االنتـهاء
من كــاســـر االمــواج الـــذي دخل حــصل
على شهـادة غينـيس للالرقام القـياسية
كونه اكـبر كـاسر امـواج في العالم االن
ـشــاريع الـبـنى الـتـحـيـتـة بـدأ الـعـمل 
ـيـناء الـفاو الـكـبيـر واهم الـفقـرات هو
مخاطبتنـا جلميع الوزرات التي عندها
منشـآت او اعمال ان يتم تـزويدنا حتى
ـيـنـاء  فـمـكـان نـدخـلـهـا في تــصـمـيم ا
احملــطــة الــكـهــربــائـيــة مــوجــود ضـمن
اخملطط ومكان القـاعدة البحرية وكذلك
اقــامــة االرصــفــة اخملــصــصــة لــلــســلع
الـتجـاريـة  فضال عن  6ارصـفة  لـلـنفط
وتـبــلغ الـطـاقــة االجـمــالـيـة  25مـلــيـون
ـيـنـاء فـرص عـمل حـاويـة! كـمـا يـوفـر ا
ــشـروع وهــو في قـيـد فـقــد اسـتـوعب ا
وجودة االنشاء جميع االختصاصات ا
فـي الـفـاو ويـبـلـغ طـول كـاسـر االمـواج
ــعــلــومـات الى ان  14.5كم " وتــشـيــر ا
كـلــفـة بـنــاء كـاسـر االمــواج بـلـغت 591
مـلــيـون دوالر وســوف يـحــقق ايـرادات

مالية للبلد.
شروع شعرنا بالفخر والسعادة لهذا ا
االقـتـصـادي الـذي نتـمـنى ان يـنـجز في
رسومة موعده 2024 يحقق االهـداف ا
لـه في مــــجـــال الــــتـــمــــنـــيــــة واحلـــراك
االقــتــصـــادي وتــوفـــيــر فــرص الـــعــمل

للشباب من اهل البصرة.
وعــلى انــغــام الــعــود عــدنــا مـن كــاسـر
االمـــــواج الى كـــــاســــورة اخلـــــشــــابــــة

البصرية.
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عنـدما قـطعت تـذاكر الـسفـر  من مكـتب وكيـل للـخطوط اجلـوية الـعراقـية فـرحت جدا
بان الـطـائر االخـضـر  عـاد يحـلق مـرة اخرى في سـمـاء اوربـا  بعـد غـياب لـسـنوات
عيار السالمة اجلوية بسبب عـدم االلتزام طائرات اخلطوط اجلوية العـراقية انذاك  
الدولية. وسـجلت ضدها العديد من النقاط السـلبية التي يجب جتاوزها  حتى يسمح
ـسـؤول في اخلـطوط لـها  بـاالقالع مرة ثـانـية في سـماء اوربـا .  في وقـتهـا حاول ا
العـراقـية كـتـمان االمـر لكـن اليوجـد امر يـظل طي الـكـتمـان خاصـة مع وجـود وسائل
عـديدة للـبحث والـتحري عن احلـقيـقة . وعـندما  مـنع الطـائر االخضـر من التـحليق
استـاجـرت اخلطـوط اجلويـة الـعراقـيـة طائـرات  بائـسـة خالـية مـن كل وسائل الـراحة
لـلمسـافر من شركـة اطلس التـركية مع طاقـمها  وتـمت تمشـية االمر لـفترة من الوقت
ارك ال وبعـدهـا توقـفت عن الطـيـران وسمـعنـا ان وكيل الـعـراقيـة في السـويد او الـد
اعرف بالضـبط  مطلوب مبلغ كبيـر للخطوط يرفض التسـديد  فقررت اخلطوط ايقاف
ـارك لـلـضغط عـلـيه عـسى ان يـسـدد مـا في ذمـته من امـوال تـعود الـطـيـران الى الـد

لشركة اخلطوط العراقية  . 
فـلـهــذا فـرحت جـدا قـبـل ايـام عـنـدمـا قــطـعت تـذاكـر الــسـفـر من وكـيـل الـعـراقـيـة في
نصور وقـلت له السفر على اخلـطوط اجلوية العـراقية كانت اجابـته نعم  لكنه مثلي ا

خـدع بـهـذه الـعـودة  وكل   ظـنـي ان الـطـائـر االخـضـر عـاد الى الـتـحـلـيق بـعـد أن 
اكمـال النـواقص والتـجهـيزات التـي طلبـتهـا منـظمـة الطـيران والـسالمة الـدوليـة لكني
تفـاجـات ان الـطائـرة مـستـاجـرة من شـركة في دولـة  اجلـيك مع الـطاقم وهـنـاك ثالثة
موظف عراقي  معهم ال اعرف بالضبط ماهو عملهم في الطائرة. اوجه سؤالي الى

 السيد . 
واصالت الذي استلم مهـمته حديثا ان يتـحرى عن سبب منع طائرات وزير النـقل وا

اخلــطــوط اجلـويــة الــعـراقــيـة مـن الـتــحــلـيق فـي سـمــاء اوربـا
ويـحاول حـسب صـالحيـته تـلـبـيـة شـروط مـنـظـمـة الـسالمة
نع حتلـيق طائرات اخلطوط الدوليـة للطيـران التي امرت 
نـع . فالـطـائـر االخـضر ومـعـاقبـة الـذي تـسـبب في هـذا ا
رمـز الـعــراق لـلـطـيـران وكل دول الــعـالم تـفـتــخـر بـالـنـاقل
الوطني لـها  اال نحن نـستاجـر طائرات مـن شركة اجـنبية

بأسم اخلطوط اجلوية العراقية.
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احلـاجات والتـحديات الـتي يُواجِهُهـا االنسانُ في حـياته ليـست بقليـلة  وقد يـستطيع

ساعدة . تخطي بعضها وينوء بالبعض األخر فيلجأ الى اخوانه طالبا العون وا
وهنا مفترق الطرق :

ن يـطـرق أبـوابهم مـسـتـنـجـدا بهـم فأبـوابـهم مـغـلـقة  فاألنـانـيـون ال يُـعـيرون سـمـعـاً 
ونفوسهم شحيحة وال حتركهم هموم اآلخرين على االطالق .

ولسان حال أحدهم يقول :
ا دنيايَ نفسي فاذا  ا

سَلِمَتْ نَفَسي فال عاش أحَدْ 
نعم 

انهم متكلسون
وكأنّ قلوبهم قُدّت من الصخر

وهم ال يتفاعلون مع اخوانهم في آالمهم وأوجاعهم وحاجاتهم على االطالق .
عروف .   وهم  لهذا يقتلون ا

ن يُسارع الى تلبية نداء روءة واالنـسانية  وعلى العـكس منهم أصحاب الشهامة وا
ـكن لـلـمـجـتمـع أن يرى وال يُـخـيّب ظـنـونـهم فـيه وبـهـؤالء  اخـوانه اذا اسـتـعـانـوا به 

االثار االيجابية للتكافل والتراحم والتالحم ويذوق طعم االطمئنان واالستقرار . 
-3-

وباختصار شديد 
نَنْقُل لـكم مارواه صفـوان اجلَمّـال - الرجل الصـالح الذي كان يـتعاطى كـراءَ اجلِمال

لنقل أمتعة الناس وبضائعهم  –قال :
" دخـلت عـلى ابي عـبـد الـله الـصـادق (ع) فدخـل علـيه رجـل من أهل مـكـة يُقـال  له (

ميمون )  فشكا اليه تعذر الكِراءِ عليه فقال لي :
قم فَأَعِنْ أخاك 

فقمتُ معه فيسّر اللهُ كِراه  
فرجعتُ الى مجلسي فقال أبو عبد الله (ع) :

ما صنعتَ في حاجة أخيك ? 
قلتُ :

قضاها الله بأبي أنت وأمي .
فقال (ع) :

سلم أَحبُّ اليّ مِنْ طواف اسبوع في البيت " " أما انّك إنْ تُعن اخاك ا
وهنا تكن العظة .

ان اعـانــة االخ في حـاجـة مِنْ حــاجـاتِه أحبُّ الـى االمـام الـصـادق
(ع) من طوافك حـول البيـت احلرام علـماً بان الـطواف حول

البيت هو من أهم العبادات وأفضل الطاعات عند الله .
ـعروف ومن هنـا نُطـلق على كُلّ أعـمال االحـسان والـبر وا

وصفَ العبادات االجتماعية .
ضمار فخيرُ وفقنـا الله واياكم لالسهام الفاعـل في هذا ا

الناسِ مَنْ نفع الناس.

ليس ضروريـا ان تكون إعالميا ناجحا  عندما تعمل في مجاالت الصحافة واإلذاعة
والـتـلفـزيـون  وسـواهـا . إن حتقـيق ذلك يـحـتـاج الى مـا يعـزز الـعـمل  ويـكسـبه نـكـهة
اإلبـداع والـتـمـيـز  واال فـانت مـجـرد مـوظف في قـطـاع إعالمي  حتـتـاج الى الـكـثـير
لكي تنـفرد  بصـفات اعالمـية واضحـة  وشاخصـة . هنا احتـدث عن اختالط احلابل
بالنابـل ! والنتيجة البقاء في الصفوف االخيرة . ولالقتراب من الصورة نتساءل  من
طلوب منه  ويعرف كيف هو "الشـاطر  في اجملال االعالمي ? انه من يعرف ما هو  ا
ــطـــلــوب  وان يـــدرك ان لــلـــنــجــاح يـــوظف قــدراتـه  لــكي تـــتــسق ودوره اإلعـالمي ا

مستلزمات البد منها  لكي يستحق اللقب  الذي يحمله ويريد ان يكون جديرا به . 
ان العمل وخاصـة في التلفزيون  ليس مـجرد ظهور على الشاشـة الفضية  بحثا عن
انتشار وجنـومية  فهذان ايضا يحتاجان الى مايجعل  من ذلك الظهور قيمة واهمية
.من هنـا يـجيء احلرص  في مـقـدمة اسـبـاب التـألق  والـثقـافـة واإلنغـمـاس فيـمـا يهم

الفرد واجملتمع واال لتحول الى مجرد دمية جميلة  بال اثر واهمية .
علومات هما شاهد  فالثقافة وا ذيع هنـا له دور االستكشاف  والتعبير عن خلد ا فا
ـشـكالت االجـتـمـاعـيـة  والـتـنـمـويـة سالح االعالمي  الـذي يـتـصـدى به لـلـعــديـد من ا

ذيع هو واجهة اعالمية يجدر التوقف عندها طويال  وغيرها وا
راسل  ثمة فروق  سنتحدث عنها الحقا .. ندوب وا ذيع  وا ب ا

ا يروى في هـذا اجملال ان "مندوبا" المعا في مديرية األخبار والبرامج السياسية و
ذيـع اجلدد  وكنـت حينهـا عضوا في جلنـة اختيار  قدم طلـبا في احدى دورات ا
ا تقدم  وعندما وقع طلبه ب يدى ارسلت عليه واثنيت على خطوته و واختبار  ا
اذا يريد ان يكون مذيعا  وهو مندوب تلفزيوني ناجح  قال انه يجد في نفسه سألته 

الكفاءة كمذيع . 
هنـا قـلت له ولـكنك كـمـندوب تـلـفـزيوني تـقف في اخلط االول  بـيـنمـا لـو حتولت الى "
مـذيــع  ستـكون واحـدا من عشرة ! وسـيقل ظـهورك الـيومي على الـشاشـة .انك جيد
في عـملك واليـنافسك فـيه احد. الـدائرة بحـاجة الـيوم الى منـدوب اكـثر من حاجـتها

الى مذيع 
ويـبـدو ان الـرجـل اقـتـنع بـرأيي  وقـال لي  شـكـرا سـاسـحب الـطـلب  وهـذا مـاكـان .
ـقـدمـة  جنـمـا من جنـوم االعالم وواصل عـمـله بـابـداع اكـثـر من الـسـابق  وظل في ا

التلفزيوني ..
ومـادمنا نـتحـدث عن دورات التقـد للـعمل كمـذيع  في االذاعـة والتـلفزيـون  اتذكر
ـتقـدمـ  لـلـعـمل كـمـذيـع ومن ان هـنـاك ثـمـة ظـاهـرة  تـتعـلق بـاخـفـاق الـكـثـيـر من ا
خـريجي اقسـام اللغـة العربـية حتديـدا  بقـراءة النصـوص باللـغة العـربية الـفصحى 
كانوا يتـعثرون  في القراءة السليمة ولكن الغـريب  انهم حينما كانوا يعربون  اجلمل

فانهم يعربونها بشكل صحيح . 
شكلـة لديهم تكمن في القراءة وليس في الكتابة والتحرير  وسبب ذلك كما يبدو لي ا
هـو اهتمـامهم بالـتراكيـب اللغـوية والبالغـية والنـحويـة  اما القـراءة فانهـا حتتاج الى

مران خاص.
ـا سألت الـدكتور الـلغـوي الكـبير داود سـلوم  عن سـبب ذلك  قال إنه الـتأكـيد على و

اإلعراب  على حساب القراءة  واحملادثة واحلوار 
ـذيـع وعـمـيـدهم الـراحل رشـدي عـبـد الـصـاحب  الـذي كان " وهـنـا تـذكـرت شـيخ ا

يتـراهــن "  على إعراب كـلمـة ما  دون الـسبب  لـكنه كـان يقسم
بان هذه الكلمة تقرأ هكذا  حتما .

انـها الـثقـة بالـنفس  الـتي نحـتاج الـيهـا اليـوم اكثر من اي
ـظهر وقت آخر اإلعالمي احلـقيقـي اليكتـفي بالـقشور  وا

اخلارجي  انه يؤمن باألهمية والدور .. 
حـفـظ الـله كـل اعالمـيــيــنـا  وســدد عــلى طـريـق  الـنــجـاح

والتألق خطواتهم .
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مـركز الـشـبكـة لـلدراسـات والـبحـوث االسـتراتـيـجيـة الـتابع جملـلس أمـنـاء شبـكة
وسومـة "البطـالة والعـدالة االجتـماعيـة.. األسباب اإلعالم العـراقي ينظم نـدوته ا
عاجلات" بحضور وزير العمل والشؤون االجتماعية احمد االسدي وعدد من وا
دني وعينة من أعضـاء مجلس النواب العراقي وأم بغداد ومنظمات اجملتمع ا

ستهدفة بالندوة. الشريحة ا
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©5O? ? —b ? « —Ëœ® U?O?FL?'« w  W? d?N نـاقـصة الـعـامة واخلـاصة بـ ® تـعلـن محـافظـة مـيسـان/ قـسم العـقـود احلكـومـية عـن اعالن ا
درجة ضمن تخصيصات (الدعم الطار لألمن الغذائي والتنمية لسنة ٢٠٢٢ / تنمية االقاليم) ضمن تبويب (٥٤-١-٤-١٣-١٨- وا
U dO  ô w «d  —UM œ WzULF Ë n « Êu L Ë WzUL Ë ÊuOK  ÊuF Ë W L Ë WzUL ö  ©≥∑μ[∂μ∞[∑∞∞® ٢٢٨-٢) وبكلفة تخمينية مقدارها

ÆÂu  ©±μ∞® U b « cOHM  …b0Ë

صـنفـ من ذوي اخلبـرة واالختـصاص تقـد عطـاءاتهم خالل ـقاولـ ا نـاقصـة من الشـركات وا فعـلى الراغـب بـاالشتـراك في ا
اوقات الدوام الرسمي الى العنوان (مـيسان - العمارة - الشبانة - بناية محافـظة ميسان - الطابق االول - قسم العقود احلكومية

) وللحصول على معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات - الهاتف (٠٧٧٠٧٣٩٥٠٨٦).
ا مـنصـوص علـيه في الورقـة البـيانات في عـلى مقـدم العطـاء تقـد نسخ إضـافيـة عدد (٢) بـاإلضافـة الى النـسخـة االصليـة وفقـاً 
الوثيـقة القياسـية على ان تقدم عطـاءاتهم في داخل ظروف مغلـقة ومختومـة ومثبت عليهـا اسم مقدم العطـاء وعنوانه االلكتروني

ناقصة مستصحب معهم البيانات االتية:- ورقم الهاتف واسم ورقم ا
U© وعـلى شكل خـطاب d?O?  ô w «d  —U?M? œ n « Êu ?L? Ë W?F ? Ë W?zUL?F? Ë Êu?O?K  W? ö ® ©≥[∑μ∑[∞∞∞® ١- التـأمـينـات االوليـة والـبالـغة
ركزي العراقي) او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة نصـة االلكترونية للبنك ا عتمدة وعبر ا صارف ا ضمان (صادر من أحد ا

ناقصة. دة ®∏±±© يوم من تاريخ غلق ا
ناقص لديه ثالث عقود او اكثر مازالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا. ٢- عدم مشاركة أي عطاء 

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

شروع. ستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ ا نشأ للمواد ا ٥- تقدم شهادة ا
فـوض للشـركة او من يخـوله قانونا الى ـدير ا نـاقصة بعـد تقد طـلب حتريري من ا ٦- بامكـان مقدمي الـعطاءات شـراء وثائق ا

U© غير قابل للرد.  dO  ô w «d  —UM œ n « ÊU zU بلغ ®∞∞∞]∞∞≥© ® قسم العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية و
ـناقـصة سـيكـون يوم صادف ®≤±Ø±≤Ø≥≥∞≥© وأن موعـد غلق ا U¡© ا ö ? ـناقـصة سـيكـون يوم (» عـلمـا ان اخـر موعـد لبـيع وثائق ا
صادف ®¥±Ø±≤Ø≥≥∞≥© الساعة (الثانية عشر ظهراً) وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق امام مقدمي UF¡© ا —ô«®

ه بعد موعد العطاءات واذا صادف يوم فتح الـعطاءات عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يـليه وسوف يهمل اي عطاء يتم تقد
ناقصة.  دة ®∞π© يوما من تاريخ غلق ا ناقصة على ان تكون العطاءات نافذة  غلق ا

ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. يتحمل من ترسو عليه ا
Â“ô Í«Ëœ wK

ÊU O  k U

نـاقص قدمـة من ا ØWE/ يـتم اعتمـاد (الوثـيقة الـقيـاسية لـعقـود االشغال الـصغـيرة) الصـادرة عن وزارة التـخطـيط وتكون الـعطـاءات ا ö

ـناقصـة في حال عدم طلـوبة في شروط ا اليـة ا عايـير التـأهيل احملـددة فيهـا بفروعهـا كافة والـشروط القـانونيـة وا مـستجـيبة عـند تلـبيتـها 
ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. التزام مقدم العطاء 

±≥∑±≤ ∫œbF «

≤∞≤≤Ø±±Ø≤π ∫ a —U «
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١- مــهــنــدس (كــهــربـاء) /
عدد (١).

٢- مالحظ فني / عدد (٣).

بـلغ (٣٧٫٥٦٥٫٠٧٠) ديـنـار عراقي ١- سـيـولـة نقـديـة :
ا منصوص عليه في الوثيقة القياسية. وفقا 

ـاثل واحد مـنجز وخالل ٢- اخلـبرة التـخصصـية: يـقدم عمل 
وعد النهـائي لتقد العطاء مدة ال تتجاوز (١٠) سـنوات قبل ا
ــبـــلغ ال يــقـل عن (١١٢٫٦٩٥٫٢١٠) ديــنـــار عــراقـي وتــقــدم و

فاضلة في حالة التساوي االعمال األخرى ألغراض ا

صالح وحسب الوثيقة القياسية. ١- تضارب ا

٢- شـهــادة تـأسـيس الـشــركـة مـصـدقــة من مـسـجل
الشركات في وزارة التجارة.

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تـصـنـيـف الـشـركـات وا
ارسة مهنة. (العاشرة/كهربائية) واجازة 

(¡UF? —ô«) مـــــن يوم ©«dN?  …b? «u نـاقـصة عـنـد السـاعة ®» شـاركـ في ا سـيـتم عقـد مـؤتمـر خـاص باالجـابة عـلى اسـتفـسـارات ا
ؤتمر في قسم العقود احلكومية. صـــــــادف ®∑Ø±≤Ø≥≥∞≥© ويكون ا ا

ذكورة في الوثيقة القياسية: عايير االخرى ا درجة في ادناه فضال عن ا  مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير ا
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ؤهـل وذوي اخلبرة لتقد ديرية الـعامة للتسلـيح والتجهيز بدعـوة مقدمي العطاءات ا ١- يـسر وزارة الدفاع / ا
عطاءتهم وبكلفة تخمينية قدرها (٨٠٧٥٠٠٠$) مليون دوالر لتجهيز ما يلي:-

رفقة مع وثائق العطاء. واصفات ا أ. عجالت حوضية أسقاء سعة (١٠٠٠٠-١٢٠٠٠ لتر) عدد (٢٩) عجلة وحسب ا
رفقة مع وثائق العطاء. واصفات ا ب. عجالت برادات حلفظ االغذية (٤-٥ طن) عدد (٣٠) عجلة وحسب ا

ديرية العامـة للتسليح ؤهلـ والراغب في احلصـول على معلومات إضـافية االتصال بـا ٢- على مقـدمي العطاء ا
ــــــيل والــــــتـــــجــــــهــــــيـــــز مـن األحـــــد إلـى اخلـــــمــــــيـس من الــــــســـــاعــــــة (٩٠٠ إلى الــــــســــــاعـــــة ١٥٠٠) وعــــــلى اال

قدمي العطاءات. DGAS.MOD@ucidn.iraqi-mod.org وكما موضحة في التعليمات 
ـصـادف ٢٠٢٢/١١/٢٩ ولــغـايـة الـسـاعــة ١٢٠٠ من يـوم اخلـمـيس ــنـاقـصـة أعــتـبـاراً من يـوم الــثالثـاء ا ٣- إعالن ا

صادف ٢٠٢٢/١٢/٨. ا
هتم شراء وثائق العطاء بعد تقد طلب حتريري (كتاب رسمي) معنون الى وزارة ٤- بإمكان مقدمي العطاءات ا
ديريـة العامـة للتـسليح والـتجهـيز وبعـد دفع قيمـة البيع الـبالغـة (٢٠٠٫٠٠٠ دينار فـقط مئتـان ألف دينار) الدفـاع/ا

لقاء وصل شراء.
ـناقصة تـسليم عطـاءاتهم على العـنوان اآلتي (وزارة الدفـاع / بغداد - كرادة مر ٥- بأمـكان الراغبـ االشتراك با
ـصادف  ٢٠٢٢/١١/٢٩ ولغاية الـساعة ١٢٠٠ من يوم اخلميس قرب جسـر اجلمهورية ) واعـتباراً من يوم الثالثاء ا
ـدة الـزمـنيـة أعاله مع الـعـرض يـتم فـتح الـعـطاءات تـأخـرة في ا صـادف ٢٠٢٢/١٢/٨ وسـيـتم رفض الـعـطـاءات ا ا
ـثليـهم الراغـب في احلضـور في العنـوان التـالي: ( وزارة الدفاع / بـغداد - كرادة بـحضور مـقدمي الـعطاءات أو 

صادف ٢٠٢٢/١٢/٨. مر - قرب جسر اجلمهورية) في الساعة ١٣٠٠ من يوم اخلميس ا
ية. واصفات القياسية العا ا يضمن ا نشأ:  ٦- ا

ـقدمة لـلعطـاء ( في حال كون الـشركة من الـشركات احملـلية ) من الـتجار الـرئيسـ وان تكون ٧- ان تكون الـشركة ا
نـشأ من الـسفارة نـشأ صـادرة باسم الشـركة حـصرا وللـوزارة صالحيـة التـاكد من صحـة صدور شـهادة ا شـهادة ا

نشأ. العراقية في بلد ا
٨- تـقد الـتأميـنات األولـية مـن قبل مـقدم الـعطـاء بنـسبة (٣ %) من الـكلـفة الـتخـميـنية عـلى شكـل صك مصدق أو
ديرية ركزي العراقي وألمر وزارة الدفاع / ا خطاب ضمان صادر من مصرف حكـومي أو مصرف معتمد من البنك ا
ـصدري خـطـابات ـناقـصـة عـلى أن تثـبت الـعـناوين الـوظـيفـيـة  الـعـامة لـلـتـسلـيح والـتجـهـيـز يذكـر فـيه اسم ورقم ا

دة ستة اشهر . الضمان وان يكون نافذآ 
٩- تقد التأمينات النهائية على شكل خطاب ضمان حسن التنفيذ للعقد بنسبة (٥ %) من قيمة العقد بعد التبليغ
بكتاب اإلحالة وقبل توقيع العـقد وان ال يكون خطاب الضمان مشروط ويدفع ح الطلب وان يكون خطاب الضمان

ركزي العراقي. صادر من مصرف حكومي أو مصرف معتمد من البنك ا
انعة من ١٠- مقدم العطاء من الشركات العراقـية واألجنبية التي لديها مكتب تمثيل أو فرع في العراق كتاب عدم 
نـاقصـة صادر من الـهيئـة العـامة لـلضـرائب يكـون معنـون إلى وزارة الدفـاع مع تأيـيد مـنحه الـهوية االشتـراك في ا

الضريبية والرقم الضريبي ويلتزم بجلب براءة ذمته عند االحالة .
ناقصـة عند نكوله عن تـوقيع العقد بـعد التبليغ ن حتـال إليه ا ١١- يحق للـطرف األول مصادرة التأمـينات األولية 
ـناقصـة ورفض التصـحيح على بكتـاب اإلحالة أو عـند سحب مـقدم العطـاء لعطـائه خالل فترة نـفاذيته وبـعد غلق ا
نصوص عليها في أخطائه احلسابية في العطاء وانعـكاسها على قرار اإلحالة وسيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية ا

تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤.
١٢- تقد بـراءة ذمة صادرة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للشـركات العراقية واألجنبية التي لديها مكتب

تمثيل او فرع في العراق.
١٣- يتم اسـتيفاء رسم الـطابع بنسـبة (٠٫٠٠٣) ثالثة باأللف من قـيمة العـقد وبعمـلة العقد وفـق قانون رسم الطابع
رقم (٧١) لسـنة ٢٠١٢ ووفـقاً لألصـول والرسم الـعدلي الـبالغ (٠٫٠٠١) واحـد باأللف من قـيمـة العـقد علـى أن ال يزيد

عن (١٠٫٠٠٠) عشرة آالف دينار وحسب قانون الرسوم العدلية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ .
ـنـاقصـات بصـورة مبـاشـرة اوغيـر مبـاشرة مع ـنتـسبـي دوائر الـدولة والـقطـاع الـعام االشـتراك في ا ١٤- ال يـجوز 

مراعاة إحكام التشريعات النافذة.
الية لها آلخر سنت كحد ادني ضمن أوراق الشركة. ١٥- تقدم الشركات البيانات ا

وقف القانوني دقق أو جمعية احملـاسب يؤيد سالمة ا ١٦- تلتزم الشركات بـجلب تأييد من نقابة احملاسـب وا
للمحـاسب الذي يقدم احلـسابات اخلتـامية ضمن أوراق الـشركة آلخر سـنت للـشركات احمللـية والشركـات االجنبية

التي لديها مكتب تمثيل او فروع في العراق.
١٧- تدوين اسـعـار فقـرات اسـتـمارات الـعـطاءات (الـقـسم الـرابع والقـسم الـسـادس) ومبـلـغه االجـمالي ويـعـول على
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الفقـرة واذا وردت فقرة او فقـرات لم يدون السـعر ازائها فـفي هذه احلالـة تعد كلـفة تلك الـفقرة أو الفـقرات وبحدود
دونة ازائها مشمولة بالسعراالجمالي للعطاء. الكميات ا

ثـبت في العطاء عنـواناً رسمياً لـلمراسالت والتـبليغات وعـلى الشركة اإلبالغ بكل ١٧- يتم اعـتماد عنوان الـشركة ا
تغيير يطرأ على هذا العنوان خالل مدة (٧) ايام من تاريخ حصوله .

∫ qO Q « dO UF  ≠±π 

Æ eON « U O u  w  ·«d ô« Âb  Æ√

Æ eON « W d  Æ»

Æ UH «u*« W œ Æ Ã

Æ WO UM « —UF ô« Æ œ

Æ ’UB ô« sL{ …e M*« ‰UL ô« Æ ‡

عنية مع تضمينها مستوى نجزة معززة بتأييد جهات التعاقد ا ماثلة ا ٢٠- تلتزم الشركة بتقد قائمة باألعمال ا
التنفيذ وكونها مطابقة للمناقصة .

ـوجب قانون حتـصيل الديون ٢١- فـي حالة حتقق ديـون بذمة الـطرف الثـاني يحق للـطرف األول حتصـيل الديون 
احلكومية العراقية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧ .

ـرقم (١١٣) لسـنة ١٩٨٢ وتـعديالته ٢٢- الـعـقد خـاضع جلمـيع القـوان الـنافـذة بضـمنـها قـانـون الضـريبـة الدخل ا
وتعليماته.

وجب القوان النافذة. فروضة  ناقصة كافة الضرائب والرسوم ا ٢٣- يتحمل من ترسو عليه ا
ناقصة. ناقصة اجور النشر واالعالن آلخر إعالن عن ا ٢٤- يتحمل من ترسو عليه ا

فوض وأصحاب الـشركة استناداً ٢٥- تلـتزم الشركات العـراقية بتقـد ما يثبت حجب البـطاقة التمويـنية للمـدير ا
لكتاب األمانة العامة جمللس الوزراء العدد : س ل ٢٢٥٤٣/٣/٧/١ في ٢٠١١/١١/٢٣ .

ناقصة او اجراء اي تعديل عليها . قدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق ا ٢٦- اليجوز 
٢٧- في حـالة اشتراك اكـثر من مناقص فـي تقد عطـاء واحد لتنـفيذ العـقد تكون مـسؤليـتهم تضامـنية تكـافلية في

شاركة مصادق عليه اصوليآ مع العطاء . ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد ا
نـاقصة فـقط دون تعـويض مقدمي ـناقصـة فسوف يـتم اعادة ثـمن شراء الوثـائق اخلاصـة با  ٢٨- في حالة الـغاء ا

العطاءات .
ناقصة الواحدة . دير مفوض الكثر من شركة تقد اكثر من عطاء واحد في ا ٢٩- اليجوز 

٣٠- ان الدائرة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .
٣١- في حالة مصادفة تاريخ الغلق عطـلة رسمية فيكون تاريخ الغلق الـيوم الذي يلي العطلة والذي يكون فيه دوام

رسمي .
٣٢- صنـدوق الـعطـاءات مـفتـوح طيـلـة فتـرة اإلعالن وخالل أيـام الدوام الـرسـمي (من السـاعـة ٩٠٠ ولغـايـة السـاعة

.(١٤٠٠
ـرقم (٤٨) لسـنة ٢٠١٨ تـلتـزم الشـركـات األجنـبيـة بتـقد تـعهـداً بعـدم وجود  ٣٣- استـنادآ لـقرار مـجـلس الوزراء ا
ؤسسـات العراقية خالل مدة ال تـزيد (٣٠) ثالثون يوما من تاريخ الـتبليغ بقرار مطالبة مـالية غير محـسومة جتاه ا
اإلحالة على أن يكون إجـراء التسوية شرطا إلصدار قـرار اإلحالة وبخالفه يتم استبـعاده وفي حالة وجود مطالبات
تتعهد الشركات األجنبية باالتفاق بالقيام بتسوية رضائية وفقآ التفاقية نادي باريس أو وفقآ لقرار مجلس الوزراء
رقم (٢٨) لـسنة ٢٠١٤ أو شطب الـدين كليـا خالل مدة ال تزيـد عن (٣٠) ثالثون يومـا من تاريخ التـبليغ بـقرار اإلحالة
على شـرط أن يـكون إجـراء التـسـوية شـرطـا إلصدار قـرار اإلحـالة وبـخالف ذلك يـتم استـبـعادهـا وتـتعـهـد الشـركات
األجـنبـية بـعدم إجـراء إي مطـالبـة قضـائيـة أو إدارية علـى إي مديـونية بـحق اجلـانب العـراقي بعـد اإلحالـة بصورة

مباشرة أو غير مباشرة من خالل البيع أو التنازل للغير عن جزء أو كل الدين بصفة رضائية قضائية .
ـوجب كتاب نـاقصـة (٢) وثيـقة بـاللـغة الـعربـية  ـرفقـة مع ا ٣٤- تقـوم الشـركة بـاالطالع على الـوثائق الـقيـاسية ا

وزارة التخطيط العدد/ ٢٧١٣١  في ٢٠١٦/١٢/٢٢ مع قرص (CD) الغراض توضيحية .
www.mod.mil.iq :وقع االلكتروني لوزارة الدفاع كن زيارة ا علومات   ٣٥- للمزيد من ا

لإلجابة على استفساراتكم يرجى مراسلتنا على البريد االلكتروني
DGAS.MOD@ucidn.iraqi-mod.org
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االنسان هو الـكائن الوحيـد ب اخمللوقات الـذي يعرف انه سيـموت واخلوف حالـة نفسيـة تنشأ عن قلق من
وت يعني فناءه. ألن ا شيء يشكّل للفرد تهديدا او خطرا..واخلطر هنا يهدد حاجة االنسان للبقاء

: األول يكون لديه اخلوف وت ويكـونون على صنفـ غير ان الـناس يتبـاينون في درجة او حدّة خـوفهم من ا
وت بحدوده العادية والثاني يـتجاوز هذه احلدود وبتجاوزها يصبح عـصابا او حالة مرضية..شبيهة من ا
حالة عـادية..لكن ان تغسلهما عشرين او ثالث بعصاب النظافة. فأن تـغسل يديك مرت او ثالثا بالصابون

وت. متعبة لك ولآلخرين من حولك وكذا احلال في اخلوف من ا مرّة تصبح احلالة عصابا او مرضا نفسيا
حـ يـدرك االنـسـان ان ايامه ـرحـلـة الشـيـخـوخة ـوت يأتي فـي الغـالب  لـكن الشيء اجلـيـد ان الـتـفكـيـر بـا
ـوت يـكون مـخـتلـفـا فمـنـهم من يتـقـبله اصبـحت مـعدوده..ومـع ذلك فأن تـعـامل كبـار الـسن مع اخلوف من ا
ويقول( احلمد لله حسن اخلتـام) وآخرون يعملون على خفضه بزيارة اضرحة األئمة والرجال الصاحل او
ـوت. وقسم آخر يقـول لنفسه: احلج او التردد عـلى الكنيـسة..وهذه كلـها وسائل تخـدم خفض اخلوف من ا
ناسـبة ان السـاعة البيـولوجية في ألسـتمتع بالـباقي من عمـري..في السفر مـثال"..او الزواج من صبـيه!. وبا
اجلسم تـتحسس قرب الـنهايـة فتقلل سـاعات النوم حـ يتقـدم االنسان بالـعمر وكـأنها تقـول له: لقد قربت

نهايتك..وسأخفض من ساعات نومك لتستمتع..فوراءك نوم طويل!.
WOH K  «bI F

وت. ـوت..فـناء جـسد وبـقاء روح اجملـتمـعـات عبـر التـاريخ لديـهـا معـتقـدات فلـسفـيـة او دينـية بـخصـوص ا ا
وت. فبـعض اجملتمعـات تقيم وجبة ومـعظمها لـديها تقـاليد او شعـائر او طقوس تخـص مغادرة احلياة نـحو ا
هـرجانـات! فيـما مـجتـمعـات أخرى تـقيم احلـداد وتلـبس االسود. غـير ان مـعظم غـداء طقـوسيـة مصـحوبـة 
عنى ان وت اجلسد العتقادها ببقاء الروح..  اجملتمعات ال تنظر للموت على أنه نهاية الوجود البيولوجي 
اجلسد يـفنى و الروح تبقى الى األبـد..لكنها تخـتلف في كيفيـة صيرورة الروح. فبعض اجملـتمعات تؤمن بأن
الروح تـبعث من جديـد في اجلسـد الذي كانت فـيه وبعضـها يـعتقـد أن الروح تولـد في جسم انسـان جديد
واخـرى ترى انها تتوحد في كائنـات لطيفة..كالطيـور مثال.وتختلف اجملتمعـات في نوعية ادراكها للموت وفي
ردود فعلها نحوه. ففي حضـارة(الكوند) بالهند يرى الناس هناك ان السحر والعفاريت هي السبب في موت
االنـسان ولذلك فهم يـستجيـبون بغضب حلـدوثه فيما تـرى حضارة (التـاتاال) في مدغشـقر ان قوى طبـيعية
فالفـيثاغورية وت ولهـذا يستجيـبون له بسالم.وللـموت عبر الـتاريخ فلسـفة خـارجية هي السـبب في حدوث ا
ـوتى يعـيشـون حياة وت عـند الـبابـلي مـجهـول مخـيف  وهم ال يعـتقدون ان ا تؤمن بـالتـناسخ واخلـلود وا
وتى يحـيون اال احلكّام منهم أخرى مشـابهة حلياتـهم . ولم يبد على السـومري واالكدي انهم فـكروا بأن ا
الذين يعـيشون حياة اخـرى  ولذلك يدفن معهم مـرافقوهم وزوجاتهم وحـرسهم وعدتهم . وتـعتقد " البوذيه "
ــكن ان يـصـبـوا الــيه الـفـرد هـو الـوصــول الى درجـة الـنـرفــانـا  اي فـنـاء الـذات ــثل االسـمى الـذي  بـان ا
وت انـتقـاال من احليـاة االولى في الدنـيا الى ـذهب " الزرادشـتي " ا واتصـالهـا بعـالم احلقـيقـة  فيـما يـعد ا

وتى في االرض ودعت الى حياة نشيطة مليئة بالعمل والكفاح . حياة االخرة  وحرمت الزرادشتيه دفن ا
وت وسر الوجود مرتبطة بشكل وثيق بالنظرة الى احلياة ومغزاها . وسواء اكانت هذه احلياة والنظرة الى ا
نقمة احيانا فهي امتـحان وجتربة وهي معاناة وهي متعة . وكما يقول االديب الوزير الفرنسي " اندريه مالرو
ـوت الشـعـوريـا بـسـبب انـتـحـار والـده وفـقـده ولـديه في حـادثـة سـيـارة :( ان احلـياة ال " الـذي كـان يـخاف ا

تساوي شيئا..ولكن شيئا ال يساوي احلياة).
وت أسباب اخلوف من ا

وت أكثر من سبب جنملها لك باآلتي: للخوف من ا
1- سبب سيكولوجي صرف يتحدد بحاجة االنسان للبقاء وخوفه من الفناء.

وت 2- سبب اجـتـماعي ـ حـضـاري (متـعـلم). ففي احلـضـارة االوربيـة مـثال يتـجـنب النـاس احلـديث عن ا
فـيـتعـلم األطـفال ذلك حـ يـكبـرون فـيمـا عـملت حـضـارتنـا الـعربـية ويكـون الـتعـبـير عن احلـزن بـأقل درجاته
ـوذج) في هـذا الـشـأن. ـوت. واظـن ان اجملـتـمع الـعـراقي هـو (اال واالسـالمـيـة عـلى تـضـخـيم اخلـوف من ا
تـوفى) ألشهـر..وسنة أو سـنوات..وهـنالك السـبعة البس السـود (على ا فـتقالـدينـا العراقـية تقـضي بلـبس ا
في ,واألربع ودورة الـسنة..وفي تشـييع اجلنـازه يكون اللـطم على اخلدود والـصدور والنـواح وشق الثياب
يت..لدرجة انهن تراجيديا سوداء..وال اظن ان امرأة في الـعالم تظاهي(العراقيات) في الـلطم اجلمعي على ا
ـبالغـة فيه حالة او وت..اوا يـتبارين بـالعويل والـبكاء وتـدفق الدم من اخلدود والـصدور..فصـار اخلوف من ا
سلـوكا اجتـماعيـا نتعـلمه جيال بـعد جيـل تمامـا مثلـما تتـعلم الطـفلة الـصغيـرة اخلوف من الفـأره..ح ترى

امها تصاب بالرعب منها.
ـوت التي يتـصورها وت نفـسه بقـدر ما يخـاف من عملـية ا 3- وثالث األسـباب ان االنـسان ال يخـاف من ا
ـوت يتـعامل معـها كـما لو بأنـها مـرعبة و(حـشرجه..وغـصّه) ويخـلق خياالت وتـصورات مـخيـفة بخـصوص ا

وت مسأله بسيطة جدا..هي ان تطرح زفيرا وال تأخذ بعده شهيقا!. كانت حقائق مع ان ا
وت نفسه بل يخافون منه ألنه ينهي الى األبد عالقة بأحبّه 4- ورابعها ان بعض االشخاص ال يخافون من ا

متعلق بهم.
وت..اذا لم تكن مصابا تمعن فـيها..وحدد السبب..وتـابعنا في احللقـة الثانية..بعـدها نعدك بأنك لن تخـاف ا

بعصابه!
{ مؤسس ورئيس اجلمعية النفسية العراقية
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ــتــكـــررة  ومن جــراء ذلك  فــأن االخــطــاء ا
خبـراء في مناهج التخطيط االداري يؤكدون
ـوظف في الـيـوم الـواحد على ان انـتـاجـية ا
التتـعدى مساحتـها الزمنية الـ  30دقـيقة في

اليوم الواحد .
وعــلى اســاس ذلك  فـــأن اعــادة الــنــظــر في
مسـألة اخـتـزال او تقـن مـؤسسـات ودوائر
ـؤســسـات في الــدولـة او دمج بــعض هــذه ا
كن ان حدود تـشابـه االعمـال او تقـاربهـا  
ـواطـن ويـسـهل يـخــفف كـثــيـرا من اتــعـاب ا
الـــســـيـــطــرة عـــلى االداء واحملـــافـــظـــة عــلى
اخلـصـوصـيـة  وفي هـذا اجملـال البـد ايـضـا
من الـقـضـاء عـلـى الـروتـ والـبـيـروقـراطـيـة
الـتي تـعـطي انـطـباعـا عن تـخـلف الـدولة في
وظـفـ على فهم اولـويـات العـمل وتـعـالي ا
ـــواطــنــ الـــذي يــفــهـم من ذلك وكــأن اداء ا
ـواطن ولـيس خـدمة وظف هـو مـنـة على ا ا
له ومـن اجــله  وثــمــة ظــاهــرة ســيــئــة جــدا
ابــتــكــرتــهــا بــعض الــدوائــر ذات الــتــمــاس
ــواطـنـ وهـي مـراجـعــة تـلك ـبــاشـر مع ا ا
الـــدوائــر من شـــبــابـــيــكــهـــا في مــنـــظــر اقل
ـعـاجلـة وعدم مـايـوصف بـالـتـخـلف وسـوء ا
واطن واذاللهم  في ح احتـرام كينونة ا
كــان بـــاالمـــكــان تـــوفـــيــر قـــاعـــات مــريـــحــة
وجب راجـعة  للـمواطنـ وتنـظم عمـليـة ا
واطن الـبـطاقـة االلكـترونـية الـتي يـقطـعهـا ا
وهي حتمل رقـما متسلسال للمراجعة حسب
االولــويـة  وهــذا اصــبح مــعـمــوال به في كل
ــاذا ـــنــطـــقـــة والــعـــالم  وال اعـــراف  دول ا
اليــــطــــبـق في الــــعــــراق بـــالــــرغـم من ان كل
سـؤل في الدولـة واحلكـومة يعـرفون هذا ا

النظام ومطلع عليه اينما يسافرون . 
وضوع على موقع (الزمان) االلكتروني { تتمة ا

اإلداري للدولة  لن تقتصر على اإلصالحات
اإلدارية احملـضة بل سـتشمل جـانب التـأثير
في الـفكـر والوعي ,كمـا ستـمتـد إلى مخـتلف
كونـة للـهيـكل اإلداري كاجلوانب العـناصـر ا
اإلداريــــة والـــســــيـــاســـيــــة واالقـــتــــصـــاديـــة
واالجتـماعية واإلنسانيـة وغير ذلك لتحقيق

الغاية من فكرة إعادة الهيكلة بشكل عام.
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ـؤســسي أو الـهـيـكل الــتـنـظـيـمي فــالـنـظـام ا
هام ؤسـسة ما يتكون عادةً من األنشطة وا
ؤسـسة الـتي يـتم توزيـعـها بـ العـامـل بـا
والقـيام بعـملـيات التـنسـيق واإلشراف وهو
بــالـــضــرورة مُــوجـه نــحــو حتـــقــيق أهــداف
ـؤسـسـة والـتـنـظـيم. كـمـا يُـمـكن اعـتـبـارهـا ا
أيـــضــاً بـــكـــونـــهــا مـــنـــظـــار لألفـــراد اجتــاه
ـكن هيـكلة مؤسـستهم والـبيـئة احملـيطة. و
مـنـظمـة أو مؤسـسة بـطـرق عديـدة ومخـتلـفة
بـحـسب أهدافـهـا. لـذلك فإن هـيـكـلة الـتـنـظيم

يحدد اسلوب عملها ونتائجها.
ـؤسسات والبأس ان تـبدأ عمـلية الـهيكـلة با
واطن  ـبـاشـرة واليـومـيـة بـا ذات الـعالقـة ا
شرط وضع اخلـطط الكاملة الـعلميـة والفنية
ـفصـلة لـطبـيعـة وماهـية تـلك الهـكلـية التي ا
تـأتي بـالـتــجـديـد والـتـحـديث وتـدرج مـراحل
عامالت التي تخص وجب طبيعة ا العـمل 
واطن بـعد معـرفة كل تفـاصيل وانواع هذه ا
ــعـامالت  وهــنـا احتــدث عن جــزء من تـلك ا
ـتــعـلـق بـاجلــانب االلـكــتـروني الـهــيـكــلـيــة ا
ـا يسمى بـاحلوكمـة او احلكومة اخلدمي و
االلـكـتـرونـيــة تـخـلـصـا من الــتـعـامل الـورقي
وكتـابـنـا وكـتابـكم .... الخ   والـتي ولالسف
ـسؤل في قد حتـدث عن هذا التـوجه كبار ا
الـــدولـــة واحلـــكـــومـــة لـــكن لم يـــتـــحـــقق من
تــوجـــهـــاتـــهم ســـوى اقل من  %1من حـــجم

الـتشـريـعات ,اإلجـراءات وارد الـبـشـرية , كـا
الـتـكـنولـوجـيـا وغيـر ذلك اضـافـة الى اجراء
الـتـشـريـعـات وبـرامج الـعـمل والـتـوجه نـحو
ــــســــاءلـــة حــــوكــــمــــة األداء والــــنـــزاهــــة وا
واحملــاســبــة ومــراجــعــة أعــمــال الــشــركـات
ودراسة آليات صنع القرار احلكومي…إلخ

أن إعادة الـهيكلة يجب أن ترتكز وتهدف إلى
حتـقـيق االسـتـجـابـة والــتـأثـيـر. االسـتـجـابـة
ختلف مكوناتها رحلـية  تطـلبات البيئة ا
لــتـحـقــيق أهـداف إعـادة الــهـيـكـلــة من جـهـة
والتأثير في تلك البيئة التي من أجلها ولدت
الـــرغـــبــــة في إعـــادة الـــهـــيـــكـــلـــة من جـــهـــة
ثال أخرى.فـعنصـر االستـجابة عـلى سبـيل ا
ـتـطـلـبات ال احلـصـر يـقوم عـلى االسـتـجـابة 
ـرحـلة في ظل مـخـتلف الـتـغيـرات الـوطنـية ا
والــدولــيـــة وفي مــخــتــلـف االجتــاهــات مــثل
إحـداث الـتغـيـيـرات الـهـيكـلـيـة لـلـتخـلص من
الــقـــيــود اإلداريـــة والــتـــحــرر من الـــقــوالب
اجلـامــدة لألشـكــال والـهــيـاكل الــتـنــظـيــمـيـة
ركـزية التقليدية وحتديد األهداف العامة وا
ــسـتـقـبـلــيـة ومـراجـعـة نــظم الـتـوظـيف في ا
الـقـطــاع احلـكــومي وتـطــويـره وتـبــني نـظم
وســيــاسـات عــمل جــديــدة تـمــنح احلــكــومـة
رونـة الالزمة والـقدرة التي تـساعـدها على ا
ــوارد حتــقــيـق االســتــفــادة الـــقــصــوى من ا

واخلبرات والكفاءات الوطنية.”
أمـا الـتـأثــيـر فـيــرتـكـز في الــعـادة ولـيس في
الـغـالب عـلى الـتـأثـيـر في جـوانب وقـيـم غـير
مــلـمــوسـة كــاألفـكــار والـوعي والــطـمــوحـات
شـــتـــرتــــكـــز عـــلى دعم وتـــقـــويـــة عـــنـــاصـــر
ـعــنى آخــر الــتـركــيــز عـلى االســتـجــابــة و
اجلانب الـنفـسي والفـكري لـلمـوارد البـشرية
ومـصـادر الهـويـة الـوطنـيـة وتـعمـيق مـفـهوم
األمـة وبـالـتــالي فـإن إعـادة هـيــكـلـة اجلـهـاز

وتــرضــيــة طــمــوحـات الــشــعـب عـلـى كــافـة
االصعـدة  االمر الذي سيؤدي بـالتأكيد الى
ضـرب بـنــيـة االقـصـاد  وانــعـدام اخلـدمـات
والــعــجــز او الــشــلل الــذي يــضــرب ايــضــا
ـهمـة منـها الـصحة العـديد من الـقطـاعات ا
والـتـربـيـة والـصـنـاعـة والـتـجـارة والـزراعـة
والثـقافـة  وفي ذلك انهيـار شبه تـام حلركة
الدولـة قد يؤدي الى الفشل في ادارة الدولة
ــا سـقــوط حــكـومــاتـهــا الــواحـدة تــلـو ور
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من خالل االطـالع عــلى عـــدد من الـــبــحــوث
فهوم وفكرة تعلقـة  والدراسـات اإلدارية ا
إعـادة هـيـكـلـة اجلـهـاز اإلداري وجـدت أنـهـا
تـدور حـول تـفــكـيك كـلي أو جـزئـي لـلـهـيـكل
ومـن ثم إعــادة تــركــيــبـه من جــديــد بــهــدف
حتديث الـنظام ككل وتطوير هيكله اإلداري
القـائم عبـر أسلـوب عـلمي ومـنهـجي حديث

يواكب ويالئم متطلبات مرحلة معينة.
بالـتالي فإن إعـادة الهـيكلـة ليـست هدفا في
حـــد ذاتـــهـــا ,بل هي وســــيـــلـــة من وســـائل
الــتــجــديــد والــتـحــديث واإلصـالح الـشــامل
قصود جملمـوعة عناصر ومكونات الهيكل ا

من بـــ اهـم اســـبـــاب جنـــاح احلـــكـــومـــات
والدول والـثبات عـلى نهج واضح ومتأسس
ــراجـــعــات الــدائــمـــة لــطــبــيـــعــة عــمل هــوا
مــؤسـســاتــهـا  وحتــديث اســالــيب عـمــلــهـا
واعادة الـنظـر في مـاهو مـفيـد ومـاهو مـضر
ـنجـز الـوطـني الـذي البد وان عـلى صـعـيـد ا
يــكــتــسب رضى الــشــعـب في حــدود تــوفــيـر
اخلـدمـات والـتـعـاطي مع طـمـوحـات الـشعب
بــالــشــكل الــذي يــخــفف من مــعــانــاتــهــا في
ؤسـسـات  وهذا يـتـطلب التـعـامل مع تلـك ا
الـنـظـر الى الـتــجـربـة عـلى انــهـا كـيـان قـابل
ــتـغـيـرة ـراحل ا لـلـتــطـويـر او احلــذف في ا
وعلى اسـاس فـهم طبـيعـة الـتجـارب االخرى
ــكن االخـذ مـنـهــا او االسـتـفـادة من والـتي 
ــعـــاجلــات واالجنــاز  وان طـــرائــقــهـــا في ا
التبـقى الدولة او حـكومـاتها مـكتـوفة االيدي
غيـر قادرة على احلـركة االيجـابية الى االمام
ومـحـافـظة عـلى نـهـجهـا  بـالـرغم من جتاوز
صالحيـته للعمل او االجناز غير مكترثة وال
مبـاليـة بضـرورات التـغـييـر او التـحديث بل
وحـــتى االصـالح الـــذي يــجـــنـب الــدولـــة كل
مخاضات االزمات والكوارث التي تلحق بها
والتي جتعلها عاجزة امام متطلبات االجناز

مـتــطـابــات الـدولــة لــهـذه اخلــدمـة  ذلك ان
الـدولـة تــصـرف عـلى الــكـثـيــر من مـواردهـا
البشرية ومتطلبات اماكن عملهم وما يلحق
ذلـك مـن تــــــرهل وظـــــــيــــــفي واســـــــتــــــهالك
لــلـقــرطـاســيـة واســتـنــزاف الـوقت وشــيـوع
الروتـ والبـيروقـراطيـة اضافـة الى اتعاب
كن ان واطـن واجـهادهم ناهـيك عن ما ا
عامالت الـورقية من التلف او يصـيب تلك ا
الـضـيـاع او تـعـرضـهـا لـلـحـوادث من سـرقة
هم واالهم ان وتـزوير وحرائـق  ولعل من ا
اذكـر بـوجــود مـؤسـسـات قـائـمـة االن وعـلى
ـكن ان تـبـدأ ـواطـنــ  تـمـاس مـبــاشـر بـا
رور  جتربـة الهيكلـة فيها  مـنها  دوائر ا
ـصـارف  دوائــر الـرعــايـة االجــتـمــاعـيـة  ا
امانـة مجلس الـوزراء الدوائر اخلـدمية في
الداخـلية  دوائر امانة بغداد هيئة التقاعد
ـاء والكـهـربـاء ومـديـريات  دوائـر جـبـايـة ا
ــؤســسـات الــكـمــارك... الخ من الــدوائــر وا
ـكن للدولـة تقـدير مدى اهـميـتها في التي 

ادخال اخلدمة االلكترونية لها .
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اما عـلى صعيـد الهيكـلة االدارية  فالبد من
اعادة الـنظر جذريا بـواقع مؤسسات الدولة
ـوظـفـ الـعـامـلـ فـيـهـا ودوائـرهـا وعـدد ا
وطرائق سير العمل فيها  اذ ان معظم هذه
ــؤسـســات مـاتــزال تـعــمل بـطــرق بـدائــيـة ا
متـهالكـة التنـسجم على االطالق مع الـتطور
ـستـجدات الذي حـصل في طـريقـة االداء وا
التي حتـتمهـا ضرورات االنـتقال من مـرحلة
الى اخــرى ومــاتـــتــطــلــبه من ايــجــاد ســبل
تنـسجم مع هذا التطور  ناهيك عن الترهل
ميز من خالل الوظـيفي الذي يفـسد االداء ا
وظف  عتمدة من جراء كثرة ا االتكـالية ا
االمـر الـذي غــالـبـا مـايـربـك الـعـمل وشـيـوع
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يعـيش في الغرب يسـتطيع بـسهولة تـمييز
تلك احلـرب وشـدة االسـتقـطـاب والـذي كان
من أحـــد أهم نــتـــائــجه صـــعــود احلــركــات
الشـعبوية في أوربـا والترامبـية في أميركا
والـبـريـكـزت في بـريـطـانـيـا كـرد فـعل لـهذه
الـظـاهـرة االقـتــصـاديـة-االجـتــمـاعـيـة الـتي
شــــقت تــــلك اجملــــتــــمـــعــــات الى قــــطــــبـــ
ثلية متصـارع وقلقَ على مستقبلهما. ا
اجلـنـسـيـة لـيـست مـؤامـرة إذاً بـقدر مـا هي
جــــــزء من صــــــراع أكـــــبــــــر في مــــــجـــــاالت

واالقتصا د واألجتماع . اآليدلوجيا 
 إنها جزء من عملية تشكّل إجتماعي جديد
ويـــريــــد صــــنع ــــاضـي يــــرفـض كل قــــيم ا
ـســتـنـد الى ــعـولم وا مـجـتــمـعه اخلـاص ا
مـعــايـيـر أجـتـمـاعـيـة جــديـدة تـشـمل نـسـفـاً
ـة وأسـتـبـدالـها ـعـايـيـر الـقـد لـكـثـيـر من ا
بـقــيم فـرديـة ومـعـايـيـر أجـتـمـاعـيـة تـنـتـمي
لـعـصر مـا بعـد الـصنـاعـة (عصـر الـرقمـنة).
سـواء رضيـنا عصـر بدأت تـتـشكل مالمـحه
بـهـا أم لم نـرضَ لــتـتـواءم مع الـتـغـيـيـرات
الـــســـريـــعـــة في حـــيـــاتــنـــا االقـــتـــصـــاديــة
واالجــتـمــاعـيــة وحـتى الــسـيــاسـيــة والـتي
ــقـــال. أن من عـــبّـــرتُ عـــنـــهـــا في بـــدايـــة ا
ـكان شرح تـفاصيل مـا يحصل الصـعوبة 
لـكـنـي سـأحـاول قـدر مـا أمــكـنـني أن أشـرح
ماهية حرب ضمون بتـلخيص غير مخلّ با
الـثــقــافـة الــتي يــخـوضــهـا الــغــرب حـالــيـاً
وأنـعـكاسـاتـها عـلى مـجـتمـعـاتنـا واألجـيال
واألجـيـال الـتي تــعـيش في الــغـرب حــالـيــاً
سـتـقبل الـتي سـتعـيش في مـنـطقـتـنـا في ا

القريب.

ثقافتنا األجتماعية.
وعــــدت الـــــقــــراء بـــــعــــد نـــــشــــر مـــــقــــالي
حــريــة أم ــثــلـــيــة اجلــنــســـيــة الــســـابق(ا
أسـتـبــداد)أني سـأحــاول تـفــسـيــر ظـاهـرة
ــــثـــلــــيـــة (أو ـــا يــــســـمـى بـــا الــــتـــرويـج 
الشـذوذ)اجلـنـسيـة وهل هي مـؤامـرة على
عـتبرة. ـعاصـرة وثقـافتهـا ا اجملتـمعات ا
ـــعــادين وعــلـى الــرغـم من أني من أشـــد ا
اال أنـني وجـدتُ نـفـسي ـؤامـرة لـنـظـريــة ا
ؤامـرة عـلى مـجـتمـعـاتـنا مـنـقاداً لـفـكـرة ا
ا حتـاول بعض الدول الشـرقيـة كتفـسيـر 
الــغـربــيـة الــتـرويـج له في بـطــولـة الــعـالم
ـثلـية قـامة في قـطر حـاليـاً بخـصوص ا ا
ـيم. لكـني وجدت أن اجلنـسيـة ومجـتمع ا
ـشـكلـة مـوجـودة وبشـكل أكـثـر حدة هـذه ا
حتى في اجملـتمـعات الـغربـية الـتي تشـهد
وضوع انقـساماً ونقاشاً حاداً حول هذا ا
كـجـزء من نـقــاش واسـتـقـطـاب عـمـيق قـاد
culture الى ما يـسـمى بـحـرب الـثـقـافة
 warداخل هذه اجملتمعات. أجل فمن

دن االوربيـة بعد عدتُ لـفندقي في احـدى ا
دعــوة عــائـلــيــة من أصــدقـاء أبــنــتي الـذين
حُشـروا وأطفالـهم في شقة صـغيرة ضاقت
بنـا. بحثتُ في غرفتي عن ورقة وقلم ألدون
مالحـظاتي عن تـلك الدعـوة فلم أجـد سوى
تابـلت(كـومبـيوتـر لـوحي) أخبـرني موظف
كن أن أدون مالحظاتي عليه. الفندق أنه 
لـم أعـــرف كــــيف أفــــعل ذلـك فـــأســــتـــعــــنت
جـموعـة قـصاصـات ورقيـة دونت عـليـها
مالحظـاتي. دخلت بـعدهـا للـحمـام الذي لم
أجد فـيه حنفيات مياه أعتيادية بل لوحات
رقــمـيــة أتــعــبــتــني الـى أن عــرفت كــيــفــيـة
لم أنتبه استـخدامهـا! ثالثة تغـيرات كبـرى
لهـا سابقـاً في خضم التـطور التـكنولوجي
مـرّت بي خالل ذلك واالجـتـمـاعي الـسـريع 
أخـتفاء سـاء(الشـقة والـعوائل الـصغـيرة ا
واســتـــبـــدال احلــنـــفـــيــات االقالم والـــورق
ـقــابض رقـمـيـة) جــعـلـتـني أفــكـر عـمـيـقـاً
بـخـاصة بـحـجم الـتـغيـرات الـتي نـعـيـشـهـا
اجملــتـمــعـات الــغــربـيــة وتـأثــيــر ذلك عـلى

وعـلـى الــرغم من صــعــوبــة الــوقـوف عــلى
احلـيــاد في مـثل هـذا الــصـراع االيـدلـوجي
لكني سأحاول قدر اإلمكان احلفاظ احملتدم

على احليادية العلمية. 
تتـداخل في حـرب الثقـافات  ثـالث مجاالت
واجملال رئـيسـة هي: اجملـال اآليـديـولـوجي

واجملال اإلجتماعي. األقتصادي
وتــمــتــاز هــذه احلــرب بــثـنــائــيــة قــطــبــيـة
يــتــصــارع فــيــهــا قــطــبــان رئــيــســان هــمـا
progres- اللـيبرالـية التـقدميـة اجلديدة

 ?sive new liberalismواليم
تطرف ?far rightوغـياب ملحوظ ألي ا
أرض وسطـى أو مجـال توفـيقي بـ هذين
. فـاللـيـبـراليـة الـتـقدمـيـة اجلـديدة الـقطـبـ
تـريـد األنـتــقـال بـنــا الى مـجـال أجــتـمـاعي
جديـد يتنـاسب(حسب رؤيـتها) مع الـتطور
ة التـكنولوجي واألقـتصادي وعصـر العو
تطرف على في ح يـصر أنصار اليـم ا
الـعــودة لـلــمـاضـي (اجلـمــيل) الـذي أمــتـاز
بــعـالقـات أجــتــمــاعــيــة عــاشــهــا وأحــبــهـا
وتــعـودت عــلـيــهـا أجــيـال مــا بـعــد احلـرب
ـيـة الثـانـيـة. ولـكي ال يـسيء الـقارىء الـعـا
فأن هذا الوصف العام له فهم هذا الصراع
ال ينـفي وجود أجنحة وتـيارات تتباين في
تـــوجــهــاتـــهــا االجــتـــمــاعــيـــة داخل هــذين
. دعونا نـبدأ بالقطب تصـارعَ التـيارين ا
الـذي يــقـود احلــرب عـلى كــثــيـر من الــقـيم
ـعـاييـر االجـتـمـاعـيـة الـتي يـعـتـقـد أنـها وا
مثل باتت غـير مالئـمة ويـطالب بـتغـييـرها
ــيم وهـو ـجــتــمع ا ــا يــســمى  ـوقف  ا
اصـــطـالح يـــشـــيـــر إلى مــــثـــلـــيي اجلـــنس
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ــرقم ٦٧٥٠٣١ في ٢٠٢٢/٨/٢٣ الــصــادر من مــديــريه فــقــد الــوصل ا
بـلغ قدره ـواطنـة شيـمـاء عبـدالله سـلطـان و بلـدية الـعمـارة باسم ا
٤٥٠٠٠٠ اربـعمـائه وخـمسـون آلف دينـار عن قـيمـة تـأميـنات انـقاض
ـرقمـة ١٢/٦٦٨٠ مغـربة فـعلى من يـعثـر علـيه تسلـيمه إلى الـعرصه ا
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رحوم احلاج حسن انتقل الى رحـمة الله تعـالى ا
رهــيف عــلــيــوي الـســهالنـي والـد كـل من: جــزائـر
ومــنــال ومــحــمــد وأقــيــمت الــفــاحتــة عــلى روحه
الــطــاهــرة في حــسـيــنــيــة اإلمـام عــلي بـن مـوسى
ـــدة الـــرضــــا (ع) اعـــتـــبـــاراً من ٢٠٢٢/١١/٢٨  و

يوم من الساعة ( ١٠ صباحاً - ٦  مساءً)
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ومزدوجي الـتـوجه اجلنـسي ولـلـمتـحـول
جنـسيًـا. وسـبب اختـيار هـذا االسم هو ألن
ــصــطــلــحـات »مــثــلي مـزدوج مــتــحـول ا
ـيم. هـذا ومـتــحـيـر «كـلــهـا تـبــدأ بـحــرف ا
وضوع بل الطـرف ليس معـنياً فقط بـهذا ا
هو يـدعو الى عدم التـمييز بـ الناس على

أســــــاس أصــــــولــــــهـم أو ديــــــانــــــتــــــهم أو
بلـدانهم..الخ. أنه الـقطب الـذي يقود حـملة
ـفاهـيـمي في كثـيـر من اجملاالت الـتـغيـيـر ا
فـــمن هم اإلجـــتـــمـــاعـــيــة واإلقـــتـــصـــاديـــة
الــلــيــبـــرالــيــون الــتــقــدمــيــون اجلــدد ومــا

قصتهم?
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ــوصـل والــعــراق قــبل ان يــتــكــرر قــلم جــريء ســيـــمــر وقت طــويل عــلى ا
واسـتقصـائي بقيـمة وقامـة طالل العامـري  الذي اثار علـى مدى اكثر من
ثالثـة عـقـود مــئـات الـقــضـايـا الـســاخـنـة الـتـي تـمس احلـيـاة الــريـاضـيـة 
ـعظـمهـا .. مهـارته الصحـفيـة كانت خالصـة لسـنوات طـويلة من وانـتصر 
ـوصل كان يـسـري في دمه  وفـرحته الـقـراءة لكـبـار ادباء الـعـرب ..حب ا
وصل لكرة بـفوز فرقها الرياضية لم تكن لها حدود .. عشق فريق نادي ا
ـنـعه ان الـقـدم  وكـان قــريـبـاً جـدا مـنه  ولــكن هـذا احلب الـطـبــيـعي لم 
ـنـافـسـات يـؤشـر مـكـامـن الـضـعف في ادائه كـلــمـا اخـفق .. كـان يـتــابع ا
هنية صداقـية وا لـعب  ليمنح عمـله اعلى درجات ا الـرياضية في ارض ا
ـاضي  ـوصل في تـسـعـيـنـيـات الـقرن ا .. سـلط الـضـوء عـلى كل جنـوم ا
وكـان يحـتفي بـهم دائمـا بـكلـمات مـفعـمة بـالـود .. ثم شمل ابـطال االلـعاب
لـفات ـتـابعـته .. كان ال يـتردد في فـتح ا وصل  الـرياضـية االخـرى في ا
ـثـيرة لـلـجـدل الـتي تـسـتدعـي وصول االعالم الـى تفـاصـيـلـهـا  و ال يأبه ا
غـبون  وان كان بـردود االفعال  مـؤكداً ان وظيـفة االعالمي هي نـصرة ا
دينة خوفاً على هني باهضاً يكلفه احياناً اخلروج من ا وقف ا ثمن هذا ا
ـعـارك التي ـتـجاوزين عـلى احلق الـريـاضي الـعـام ..في كل ا حـيـاته من ا
دخـلها كان يعتمد كليا على معـلومات دقيقة جدا  ووثائق صريحة  تعزز
مـهنيته وحتصنه مـن اي تبعات قانونـية  وتبعده عن اجملـاملة واالنحياز ..
ـوصـلـيـة الى الـعراقـيـة والـعـربـية بـعـد 2003 غـادر الـساحـة الـصـحـفـية ا
تـراكمة الثمـينة التي سـاعدته على الـنجاح  فكانت مـعتمدا علـى خبراته ا
صـحيـفـة الـريـاضة والـشـبـاب ساحـة البـداعـاته الكـثر من عـشـر سـنوات 
خاللـهـا قام بـتـغـطـيـته احداث مـهـمـة شـغـلت مسـاحـة واسـعـة من اجلـريدة
الـناجحـة التي كـان مديـرا متفـوقاً لـتحـريرها.. اقـتحم قـلمه وزارة الـشباب
ـبـية الـوطـنيـة العـراقـية وعـدد كـبيـر من االحتادات والـرياضـة واللـجـنة االو
الـريـاضـيـة  ولفـت نظـر الـقـائـمـ عـلى اداراتـهـا الى ثـغـرات واضـحة في
الـعمل  لم تردم رغم خطـورتها  وكـان مدافعاً بـاسالً ومتمكـناً عن حقوق
الـرياضي  تطلع وحلم دائماً برياضة عـراقية محترفة ال يقودها فاسدين
 ولم يـدرك هـذا احللم الـذي حـارب من اجل حتقـيـقه اكثـر من عـقدين من

الزمان . 
اسـتـثمـرمـهـمـاته الـصحـفـيـة الـرسمـيـة الى خـارج الـبالد  مـوفـدا لالحتاد
هنة في الـعراقي للصحافة الرياضية في اقامة عالقات ناجحة مع زمالء ا
عـدة دول عربية .. رثـاه جنوم كبار في الـرياضة العـراقية بكـلمات مؤثرة 
تـعـكس حــيـويــة دوره .. وكـان عـضــواً فـاعالً في الــهـيـئــة االداريـة لـنــقـابـة
الـصـحـفـيـ الـعـراقـي –فـرع نـيــنـوى لـسـنـوات عـديـدة
..احلـزن عـلى رحيل طالل الـعـامري عـمـيق جداً 
لـــيس النه كـــان اخـــاً عـــزيـــزاً وزمـــيـال جـــديــرا
ــــا النه كــــان رمـــزاً بـــاالحــــتـــرام وحــــسب وا
ـيـزاُ .. ال نـقـول الـ امـا يـرضي الـله اعالمـيـاً 
فـي مـــصـــابـــنــــا اجلـــلل .. انـــا لـــلـه وانـــا الـــيه

راجعون.
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على ضيفه ميسـان بهدف في اللقاء
الـذي جـرى بـينـهـمـا ضـمن مـبـاريات
اجلــولـة الــثــالـثــة لـيــخـرج اصــحـاب

االرض بالفوز االول بثالث نقاط .
فيـما عـاد ميـسان بـاخلسـارة الثـالثة
تـواليـا وتـعـادل الـصنـاعـات والـدفاع
ـــدني بــهـــدف لــيـــرفع كل مــنـــهــمــا ا
رصـــيـــده الى خـــمس نـــقــاط وحـــقق
احلـــــــويجة فوزه االول بتغلبه على
مـــصــافي اجلـــنــوب بــثـالثــة أهــداف
لهـدف لـيرفع رصـيده لى اربع نـقاط
فـيـمـا بـقي رصـيـد مـصـافي اجلـنـوب
ــركــز الــعــاشــر وتــقــدم نـــقــطــة في ا
االمــانـــة لـــلـــصـــدارة بـــســـبع نـــقــاط
مـسـتـغال انـتـظـار الـبـيـشـمـركـة وذلك
ــهم عـلى الـبــحـري بـهـدفـ بـفـوزه ا
ويسعى إلى مواصلة العطاء للعودة
وسم مـتاز الذي فقده ا إلى مقعده ا
احلــالـي قــبل ان يــتـــراجع الــبــحــري

سابعا.

كربالء اربيل اخلامس عـشر بخمس
نــقـاط وكــله امل فـي حتـقــيق الــفـوز
االول ووضع حــــــد لـــــســـــلـــــســـــلـــــة
االنــكـســارات ويـنــتـظــر االنـصـار ان
يـقـدم الالعـبـ افضـل ما لـديـهم في
وقت تغـيرت أشـياء كـثيـرة مع فريق
ـهم الـذي حـقـقه اربـيل بـعـد الـفـوز ا
عــلى الـشــرطـة بــهـدف ويــسـعى إلى
النتـيجـة االيجابـية الثـانية من اجل
شـاركـة والتـرتيب في التـحـول في ا
مـواجهـة اكـثـر من مـهمـة خـصـوصا
وأن الــــفـــــريق اكـــــثـــــر مــــا يـــــواجه
الصـعـوبات احلـقيـقـية ذهـــــابا مـنذ
عودته لـلـمتـتـاز .ويأمل زاخـو باربع
ـلـعـبـة وبـ نـقـاط ان تـاتـي عـودته 
جـــمـــهـــوره حـــافـــزا لـــلـــفـــوز عـــنـــد

مواجــــــهة ضــــــيفه كربالء .
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حقق الـرمـادي فوزه األول في دوري
الـدرجـة األولى بـكـرة الـقـدم بـتـغلـبه

ـرة بعدمـا اكتوى بـنيران حذر هذه ا
ـاضي كمـا سيـكون اربيل االسـبوع ا
مـطــالـبــا بـتــحــقـيق الــنــتـيــجـة عــبـر
التـعويل عـلى عـناصـره التي لالن لم
ـطـلـوب مـنـهـا بـعـد ـردود ا تـعـكس ا
تعادل وخسارة واستمر يعاني من
مـشـكـلة الـتـهـديف لـلـدفـاع عن الـلقب
وفي بــدايـة غـيــر مـقــنـعـة جلــمـهـوره
الكبير الذي يامل ان يستعيد توازنه
عــبــر بــوابــة الــغـر الــطــلــبــة الـذي
اسـتــعـاد نـغــمـة الـفـوز فـي مـواجـهـة
صعبة بتـغلبه على دهـوك بهدف ما
يــــجــــعل مــــنــــهم الــــدخــــول الــــيـــوم
عـنـويات عـاليـة امـام مهـمة لـيست
ــعــنــويــة بــالــســهــلــة رغم احلــالــة ا
ـاضي ـرتـفـعـة بـعـد جـرعـة الـدور ا ا
لكنـهم يدركون انـهم امام مهـمة غاية
في الصعوبة وستكون مباراة معقدة
امـام الطـرفـ .ويسـتـقـبل الديـوانـية
ـوقع الـتـاسع عـشـر في بـنـقـطـة في ا

عــلــيـهــا ان تــتـهــيـا لــلــخـروج النــهـا
ســتــكــون امـام مــهــمــة صـعــبــة جـدا
ـرشـحـة تـنــتـظـرهـا امـام اسـبــانـيـا ا
بــقــوة لــلــفــوز والـبــحث عـن صـدارة

اجملموعة.
وكــان عــلـى كــوريــا ان حتــافظ عــلى
نـتـيــجـة الـتـعـادل أمــام مـا تـبـقى من
وقت النها في كل األحوال افضل من
اخلسارة التي وضعـتها امام حتدي
البـقـاء البـعيـد جـدا والتـحضـير
لـلـخـروج من الـبـاب اخللـفي
بـعـدمـا افـتـقـدت لـلـجـديـة
لــــلـــتــــعـــامـل مع االمـــور
وبـــــــدايـــــــة الـــــــلـــــــقــــــاء
واســــتـــغاللــــهـــا قـــبل ان

تنحي وتهزم بارادتها .
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تـكـتـمل إلـيـوم االربـعـاء مـبا
يـــات اجلـــولـــة الــــســـابـــعـــة
ـمــتـاز بـكـرة الـقـدم لـلـدوري ا
بــاقــامـة خــمس مــواجــهـات
وفـيـهـا يـخـرج الـوصـيف
الــزوراء 13في ســـفـــرة
مـــحــفـــوفــة بـــاخملــاطــر
ـــواجــهـــة الــنـــجف في
مـهـمـة سـتـكـون مـخـتـلـفة
عـن مــــبـــــاراته االخـــــيــــرة
وتــــعـــــثــــره امـــــام الــــنـــــفط
وسـيـكـون امـام الـتـحـدي الذي
اكــثــر مــا يــواجه اجلــمــاهــيــريــة
ذهــابـا رغـم مـا تــمــتـلــكه من أســمـاء
وقــدرات وحـــتـــمـــا ان تـــوجـــيـــهــات
اوديـــشـــيــو تـــتــطـــلب من الالعـــبــ
الـتـركيـز لـتـجـاوز الصـعـوبـات وقوة
ــر بـــفـــتــرة فـــريق الـــنـــجف الـــذي 
اســتـقــرار وتـقــدم وعالقـة جــيـدة مع
جـــمــهــوره الــذي يــنــتــظــر ان يــقــدم
ـــســـتـــوى واالداء واخلـــروج حتت ا
أنـظـارهم بـكــامل الـنـقـاط ومـواصـلـة
االستفـادة من لقاءات األرض في ظل
ظـروف الــلـعب واســتـغالل الــفـرصـة
ـــو قع كــــامـــلـــة من اجـل حتـــســـ ا

السادس وحاصل النقاط .
ويـشـهد مـلـعب الـشـعب قـمـة اجلـولة
الـسـابـعـة بـ اخلـامس الـشـرطـة11
ـوقع الـرابع 12 نـقــطـة والـطالب بــا
نـقــطـة ويـبــدو أن الـشـرطــة سـيـكـون
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متـاز.وذكر النادي قررت الـهيئـة اإلدارية لنادي دجـلة اجلامـعة االنسحـاب من منافسـات الدوري السـلوي ا
ا تمر في بيـان مقتـضب أن الهـيئة االداريـة االنسحـاب قررت من مسـابقات كـرة السلـة ألسباب وصـفتهـا 
بهـا كرة السلة العراقية.يذكر أن نادي دجلة يتم تـمويله بـــــشكل خاص من قبل إدارة الكلية األهلية.وفوجئ
راكز االولى ومثل العراق في الـوسط السلوي من قرار االنسحاب السيما وإن الفريق كان ينافــــــس على ا

بطولة األندية العربية.
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{ رومـــا (أ ف ب) - قـــدّم مـــالـك نــادي
يـوفـنتـوس االيطـالي مـرشحه جـانلـوكا
نصب الـرئيس اجلديد جمللس فـيريرو 
اإلدارة الـثـالثـاء بـعـد اسـتـقـالـة جـمـيع
.وجاء في بـيان لـشركة االعـضاء االثـن
ــمـلــوكــة لــعـائــلــة أنــيــيـلي "إيــكــزور" ا
ـسـاهمـة الرئـيسـة في الـنادي "تـعلن وا
إيـكـزور أنهـا ستـعيّن جـانـلوكـا فيـريرو

نصب رئيس يوفنتوس".
وكــان مـجـلس اإلدارة تـقـدم بــاسـتـقـالـة
جـمـاعـيـة شمـلت رئـيس الـنـادي أنـدريا
أنـييلي ونائبه النـجم التشيكي السابق
بـافـل نـدفـيـد "بـعـد أن نـظـر في مـركـزيـة

وأهـمية القضايا القانونية واحملاسبية
ــعـلـقـة" وذلك فـي إشـارة الى حتـقـيق ا
مـفتـوح حاليًـا بحق الـنادي.ومنـذ العام
ــاضـي بــدأت الــنــيــابـــة الــعــامــة في ا
تـوريـنـو حتـقـيـقًـا في مـزاعـم احملـاسـبة
الـزائفة واخملالفـات في انتقال الالعب

وإعارتهم.
ـســتـشـار ومـدقق ســيـتـولى فــيـريـرو ا
حـسابات وعضـو مجلس إدارة في عدد
ـــســؤولـــيــة في وقت مـن الــشـــركــات ا
صــعب لـعــمالق تـوريـنــو.وقـالت إكـزور
ئة من رأس مال الـتي تملك 63.8 فـي ا
يـوفـنتـوس إن فـيـريرو يـتـمتع "بـخـبرة

كـبيرة وكفاءات فنية مطلوبة" وأضافت
أنـه مع "شــــغـــفـه احلـــقــــيــــقي بــــنـــادي
الـبـيانـكـونيـري" كـان "الشـخص األكـثر
تـــأهـــيال الســتـالم هــذا الـــدور".يـــحــقق
ـدعـون في إمـكـانـية قـيـام يـوفـنـتوس ا
ـدرج في البـورصة اإليـطالـية بـتقد ا
مــعــلــومــات مــحــاســبــيــة خـاطــئــة إلى
ــعـامالت غـيـر ــسـتـثـمــرين وفـواتـيـر  ا

موجودة.
وأشــار يـوفـنـتـوس في الــبـيـان االثـنـ
ـــصـــلـــحـــة الـى أن اجملـــلس رأى "مـن ا
االجـتــمـاعـيـة الـفـضــلى الـتـوصـيـة بـأن
ـجلس إدارة يُـجَـهِز يـوفنـتوس نـفسه 

عاجلـة هذه القضـايا".وتراجعت جـديد 
ئة األسـهم في النـادي بنـحو خمـسة بـا
فـي بـورصــة مــيـالنــو صـبــاح الــثـالثـاء
وبــلـــغت قــيــمــتــهــا 0.265 يــورو عــنــد
حـوالي الـسـاعة 09:40 صـبـاحًا (8:40

بتوقيت غرينتش).
وسـجل الـنـادي خـسـارة قيـاسـيـة بـلغت
ـــوسم -2021 254.3 مـــلـــيـــون يـــورو 
ـــاضي تـــأجــيل 2022 و األســـبــوع ا
ــســاهـــمــ الـــذي كــان من اجـــتــمـــاع ا
ــــفـــــتــــرض عــــقــــده في 23 تـــــشــــرين ا
الـثاني/نوفـمبر احلالي الى 27 كـانون

األول/ديسمبر.
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لقطة ارشيفية للمدرب عمو بابا
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q¼Qð∫ البرازيل يحسم تأهله عبر بوابة سويسرا
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دبي

الـقـدم عـام  1979وفـاز الـفـريق في
تـلك الـسنـة بـكـأس اخللـيج الـعربي
لكرة القدم 1979 قاد منتخب بالده
إلى حـــمــــــل لـــقب كـــأس اخلـــلـــيج
أعــــــوام 1979 و 1982 و 1984 -
الــوصــول إلى نــهــائــيــات األلــعـاب
ــبــيـة  3مــرات أعـوام 80 و84 األو
و88 - إحراز كأس العرب - ذهبية
دورة األلــعــاب اآلســـيــويــة - أكــبــر
إجناز له هو قـيادة منـتخب العراق
إلى نــهــائـيــات كــأس الـعــالم لــكـرة
كسـيك ثالثاً القدم عام 1986 في ا

على الصعيد احمللي.
قـاد عـمـو بـابا فـريـق نـادي الـطـلـبة
إلى كـــاس الـــدوري الـــعـــراقـي عــام
1981- قـام بـتـدريب نـادي الـزوراء
عام 1994- في اب 2005 اخـتارت
ـبـية ووزارة الـريـاضة الـلـجنـة األو
فـي الــســويــد عــمــو بــابــا ســفــيـرا
لـلـريـاضـة الـعـراقـيـة لـدى الـسـويد

تثمينا لتاريخه الزاخر باإلجنازات
نتـخبات العراقـية - مُنح لقب مع ا
مدرب القرن العشرين من قبل جلنة
احملــررين الــريــاضــيــ في نــقــابـة
الصحافي الـعراقي في استفتاء
فــكـان أشــهـر العـبـي زمـانه وهـداف
العـراق األول في العـقدين اخلامس
والـســادس من الـقــرن الـعــشـرين -
جــــال في الــــقـــارات اخلــــمس وزار
ية عمو بابا اكـاد معظم دول العا
لــتــدريب الــصــغــار.ظل عــمــو بــابـا
يـــدرب العـــبـــ صـــغـــار الـــسن في
ـية أسسـها في بـغداد بيـنما أكاد
تــقــيـم عــائــلـــته في شــيـــكــاغــو في
تحـدة وذلك حتى وفاته الواليـات ا
في الـســابع والــعــشـريـن من آيـار/
مايو 2009 وهو في سن  75عاما
وحـسب وصيـته  دفـنه في مـلعب
الــشـــعب الـــذي احــبه وســـجل فــيه

انتصاراته.
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افـصـحت مـبــاريـات اجلـولـة االولى من مــونـديـال قـطـر عن اثــارة حـقـيـقـيـة
نتخبات التي تعرضت لهزة في اولى مصاف مبارياتها اربـكت حسابات ا
ودفـعــتـهــا الن تـكــون حتت ضــغط رهـيـب من اجل الـعــودة وازالـة صــدمـة
ــبـاريــات الـتي دفــعت الــكـثــيــرين لـكي يــطــلـقــوا عـلى اجلــولــة االولى من ا
ـونديال صفة االثارة والنـدية السيما من خالل نتيـجت ابرزتا قدرة هذا ا
ـونديال لكي يكون ملـفت لالنتباه وجاذب للكثـيرين من اجل متابعة سواء ا
باراة ـنتخبات التي حققت الفوز في مباراتها االولى للتيقن من ان تلك ا ا
لم تـكـون فـورة مــفـاجـئـة او مــحض صـدفـة كـون الــريـاضـة التـعــتـمـد عـلى
كن ـصادفات بقـدر تعلق االمر بـاجلزيئات الـصغيرة من االخـطاء التي  ا
باراة االخيرة مثلما هو احلال مع تمكن ان تـرتكب خصوصا في انفاس ا
ـباراة ـنتـخب الـويـلزي فـي او اخر دقـائق ا ـنـتخب االيـراني من صـعق ا ا
ـدرب الويـلـزي الذي لم الـتي جـمعـتـهمـا والـتي شـكلت اخـطـاء من جـانب ا
بـاراة ماضـية لـلتـعادل يـحسن الـتعـامل مع تلك الـدقـائق اتي كانت فـيهـا ا
تهم الثقيلة في اولى نتخب االيراني من جتاوز هز السلبي فنجح العبو ا

نتخب االنكليزي . باريات التي واجهوا فيها ا ا
ـباراة ـونـديالـيـة فـرصة لـتـجـاوز اخفـاقـة ا اذن تـشكل تـوالي لـلـمـباريـات ا
ـباريـات الـتـالـيـة لـلـمنـتـخـبـ االرجـنـتـيني االولى حـيث يـنتـظـر الـكـثـيـرين ا
ـاني وكالهـما مـنـيـا بـخـسارتـ مـفـاجـئـت في اولى مـبـاراتـهـمـا لكي واال
ـرشـحـ لـلـوصـول ـنــتـخـبـ وهـمـا من ا يـدرك امـتـابـعـ ان مـا واجـهه ا
ـبارات ـكن جتاوزها في ا لـلمبـاراة النهـائيـة كان محض هـفوة او عقـبة 
االخـريت تمـاما مثـلما هو احلـال مع منتـخبي السعـودية واليـابان واللذان
باريات التالية وابعاد سـيدخالن مباراتهما حتت ضغط جتديد الفوز في ا
ـونديـال االولى كان نـتاج مـثابرتـهم واندفـاعهم ان مـا حظـيا به في جـولة ا
دوية او فاجاة ا ثابة ا تابعـ  لـتحقيق االنتصار الذي عـده الكثير من ا
كن ان تطلق في مثل هكذا احداث . الصدمة او غيرها من النعوت التي 
ونـديال التـركيز عـلى جاذبيـة اجلماهـير وقدرتـها على كـما لفت من نـتاج ا
كن ان العب على الثـقافات التي  حتـفيز العبيـها حيث ركزت كامـيرات ا
ـثالت السـمة تـتوارد في خـضم حـدث كهـذا فاذا كـان العـقال او الـغـترة 
االبـرز في الدول اخلـلـيـجيـة لـكن مع بـروز صور ومـشـاهدات لـلـمشـجـع
ن تعاملوا مع هذا االرث اخلليـجي بشي من الفكاهة والطرافة االجـانب 
حـينما تـلونت تلك الـكوفيات اللـوان شتى وبرزت مـعها بل تداخـلت ثقافات
ـشجع الذي زاوج مع هـذا االرث لكي يدمجه مع اخـرى سواء من جانب ا
ثـقافـته وارثه الـشخـصي يـضاف الـيهـا ان االعالم تـوقف من خالل مواقع
الـسوشيال مـيديا لـصور اخرى من تـصرفات مسـتهجـنة جلامـهير لم تكن
سـتضيف فـتجـاوزتها بـشكل صـارخ استدعى تـعلم ماهي ثـقافـات البلـد ا
الـتعـامل معـهـا بشـكل قاطع من جـانب الـعنـاصر االمـنيـة الـتي عمـلت على
اجـتثـاث تلك اجلـوانب السـلبـية وابـعادهـا عن محـيط احلدث كي التـخدشه
ونـديـال وقريـبا من اسـتوديـوهات بـتصـرفاتـها .وبـعـيدا عن مـحيط حـدث ا
ونديـالي وابدت حرفنة مهمة فـضائياتنا التي ابرزت اهـتما الفتا باحلدث ا
ـونـديـالي من خالل ـكـلـفـة بـنقـل احلدث ا تـقـارب مـا تقـوم به الـفـضـائـيـة ا
باريات اال ان اسـتقطابـها حمللـل عرب يسـهمون بـتاشير كل مـا يحيط بـا
قام االول من تـعارف والبديهي في ا واقع مـثل هذا االستوديو خرج عن ا
نـتخـبات الـعربـية خالل اسـتقـطاب احملـلل وعو العـب كرة دولي في احـد ا
الـتي لم حتظى بشرف الـتاهل للمونـديال وجرى استـقطابه للـباقته فحسب
ـثلي مـنـتخـباتـنـا العـربيـة لـغرض ابـراز الدور فـيمـا غاب عن االسـتـوديو 
ونـديالـيـة السيـمـا بتـحقـيق ثالثـة من هذه شـاركـة ا ـشـرف في ا الـعربي ا
عزل عما تـعرض له منتخب ـنتخبات نـتائج ايجابيـة في جولتهـا االولى  ا
ـضـيف مـن كـبـوة غـيـر واردة في احلـســابـات من جـانب مـنـتـخب الـدولـة ا
ــتـداولــة اخلـاصــة بـهــذا االسـتــوديـو ـقــاطع ا االكـوادور كــمـا بــرزت في ا
فـواصل من الضحك السيـما من خالل التركـيز على ما
حـقـقه الالعب الـسـابق واحملـلل احلـالي مـن هدف
يـتـيم في مـونـديال ايـطـالـيـا عام 1990 وتـكرار
مـشــاهــد ذلك الــهـدف ومــواصــلــة اسـتــقــطـاب
ـشـاهـد لـلـملل الـتـعـلـيقـات ازائه بـشـكل يـدفع ا
ـنـاسـبـة الـتي بـخالف الـتـغـطـيـة الـتـلـفـزيـونـيـة ا

كن ان تبرزها القناة الناقلة للحدث .

ان يــكــون اسم الـالعب عــمــو بــابــا
اعـتــبــارا من ذلك الــيــوم وفي عـام
1951 م شـارك الـعـراق في الـدورة
ـدرسية في القاهرة وفي العربية ا
درب مـباراة الـعـراق ومصـر مـنح ا
إسماعيل محمد الـفرصة لعمو بابا
لـلـمـشاركـة ألول مـرة وبـعد انـتـهاء
الدورة قـال له : ستـصبح نـاراً على

علم في يوم ما !
UÐUÐ uLŽ  «“U$«

ــنـــتـــخب الــعـــراقي في 123 قـــاد ا
مباراة دولية ووديـة وحقق العديد
يـداليـة الـذهبـية من اإلجنـازات - ا
في دورة األلـــعـــاب اآلســـيــويـــة في
الهـند 1982- لقـب بطـولة اخلـليج
3 مـرات صاحـب - أول هدف دولي
ـنـتـخب الـعـراق في عام 1957 في
ـغرب أثنـاء بطولة شباك مـنتخب ا
كأس الـعرب الـثانـية - أول من نـفذ
ضربة (double click) في العراق
- اعـتــزل الــلــعب مــبــكــرا نــتــيــجـة
إصابـة وتوجّهَ نحـو التدريب ومن ً
إجنــازاتـه في الـــتــدريـب - في عــام
ـواصالت العـامة 1966 مع نادي ا
فـي بـغـداد - قـام بـتــدريب مـنـتـخب
الـعراق الـعسـكري لـكرة الـقدم وقاد
الفـريق للحـصول على كـاس العالم
الــعـــســكــري لــكــرة الــقــدم لألعــوام
1970 . - تــــــســـــــلّم  1977 1972
مـهمـة تدريب مـنتـخب العـراق لكرة

هـنـاك شـخـصــيـات عـراقـيـة جـديـرة
ـناسبات باالحـترام ونتذكـرها في ا
ومن ابـــرزهـــا حـــسـب رايي الالعب

شهور عمو بابا. ا
كـان عـراقـيـا مـخـلـصـا لـوطـنه حـمل
ـــيــادين اسم الـــعــراق ورفـــعه في ا
الــريـاضـيـة في مــثل هـذا الـيـوم 27
تـشـرين الـثاني نـوفـمـبر 1934 ولد
العب مـنـذ عـمـو بــابـا فـكـان جنـم ا
ــمـارســته لـعــبـة كـرة االيـام االولى 

القدم.
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مارس العديد من االلعاب الرياضية
قبل ان يلتحق بلعبة كرة القدم.

ولـد وتـرعـرع في مـديـنـة احلـبـانـيـة
ــحــافــظـــة األنــبــار وبـــدا حــيــاته
الرياضية بعيدا عن كرة القدم فكان
بطل العراق في 400 موانع (ألعاب
قـــوى) وبــــطل الــــرصـــافــــة بـــكـــرة
ــضـــرب  وكــان أول من اكـــتــشف ا
ـعـلق ـدرب وا مـوهـبــته الـكـرويــة ا
شهور إسماعيل محمد الرياضي ا
فـفي عـام 1950م  وأثــنـاء بــطـولـة
مدارس الـعراق في ملـعب الكـشافة
شـاهـد إسـمـاعـيـل مـحـمـد العـبـا في
فـريق مـدرسـة احلبـانـيـة االبتـدائـية
فـأستـدعـاه ليـسألـه عن اسمه فـقال:
عــمـــانــؤيل! وجـــريـــا عــلى الـــعــادة
اإلنـــكـــلــــيـــزيـــة فـي إطالق أســـمـــاء
مخـتصرة فـقد قرر إسـماعيل مـحمد

{ الــــدوحــــة (أ ف ب) - اقــــتــــحم
مـشـجّع يـحـمل علـمـاً بـألـوان قوس
قـزح الذي يـرمز لـلمـثلـي أرضـية
ملـعب استـاد لوسـيل أثنـاء مباراة
الــبــرتــغــال واألوروغــواي اإلثــنـ
ضمن اجلولة الثانية من منافسات
اجملـمـوعــة الـثـامــنـة في مــونـديـال

قطر لكرة القدم 2022.
ودخل الرجل مرتدياً أيضاً قميصاً
أزرق الـلــون عـلـيه شـعـارا "أنـقـذوا
أوكــرانــيــا" مـن األمــام و"االحــتـرام
للمرأة اإليـرانية" من اخللف أرض
ـــدة ثالثـــ ثـــانـــيـــة في ـــلـــعـب  ا
الــدقـيـقـة احلـاديــة واخلـمـسـ من
بـاراة التي فـازت فيـها الـبرتـغال ا
بـهـدف عـلى األوروغـواي.وبـعـدما
ــلــعـب ذهــابـــاً وإيــابــاً جــال فـي ا
أخرجه رجال األمن.وتـعرّضت قطر
ـاضـيـة إلى عـلى مـدى الـسـنـوات ا
انتقـادات حيال سـجّلهـا احلقوقي
.وعند ثلـي ومن ضمنـها مسـألة ا
سؤالهم عن استقبال أفراد مجتمع
أكّــد ـــيم خـالل مــونـــديــال 2022  ا
ـنـظـمـون الـقطـريـون بـانـتـظام أن ا
"اجلـمـيع" مرحّـب بهم دون تـمـيـيز
على الرغم من القوان التي جترّم
العالقات اجلنسـية ب األشخاص
ـنـظـمـة من اجلـنـس نـفـسه.ووفـقًـا 
"هــيـومن ديــغـنــيـتي تــراست" غـيـر
احلـكومـية هـناك "أدلـة قلـيلـة على
تــطــبــيق الــقــانــون في الــســنـوات
األخـيــرة كــمـا أن مــدى الــتـمــيــيـز
ـثـلـيـات ـثـلـيـ وا والــعـنف ضـد ا
ـــــــيل اجلـــــــنـــــــسي ومــــــزدوجـي ا
ومغايـري الهوية اجلـنسانـية غير
واضح".ويــــكـــرّر االحتــــاد الـــدولي
لـكـرة الـقـدم (فـيـفا) أن أعـالم قوس
العب لـكن قـزح مــرحّب بـهــا في ا
الــســلــطــات الــقــطــريـة تــدعــو إلى

توخّي احلذر خارجها.
وســــيــــرتـــــدي وزيــــر الــــريــــاضــــة
الـبـريـطـاني سـتـوارت أنـدرو شارة
ـثـلـيـ بــألـوان قـوس قـزح لـدعـم ا
والـتي حـظـر االحتـاد الـدولي لـكرة
الـــقـــدم (فـــيــــفـــا) عـــلـى الالعـــبـــ
ارتــداءهـــا في كــأس الــعــالم وذلك
لـدى حضـوره مـباراة إنـكـلتـرا ضد
ويلز الثالثاء ضمن اجلولة الثانية
مـن مـنـافـسـات اجملـمـوعـة الـثـانـيـة

ونديال قطر 2022. 
قت في ويـسـتغـرب الـعـالم الـذي 
اغـــلــــبــــيــــته مـن جـــمــــيـع األديـــان
والــطــوائـف انــدفــاع احلـــكــومــات

الغـربيـة للدفـاع عن حقـوق الشواذ
جــنــســيــا فـي حــ ان كــثــيــرا من
احلـريــات األســاســيــة تــنـتــهك في
الشرق األوسط خاصة من دون أي
رد فــعل غـــربي .وكــانت إنـــكــلــتــرا
وويــلـز من بـ سـبـعــة مـنـتـخـبـات
أوروبـيـة عـدلت عن قـرارهـا ارتـداء
ـنـاهـضـة لـلـتـمـيـيـز تـلك الـشـارة ا
بعدما لوّح فيفا بعقوبات رياضية.
ـانـية وارتـدت وزيـرة الـداخلـيـة األ
نانـسي فـيسـر شارة »حب واحد«
أثـنـاء جــلـوسـهـا إلى جـوار رئـيس
ة فيفا جـاني إنفانتـينو خالل هز
ـفاجئـة أمام الـيابان .1-2 انـيا ا أ
وتـــواجه قــطـــر مــنـــذ اخــتـــيــارهــا
ي عـام السـتــضـافــة الـعــرس الـعــا
2010 انتقادات شديدة ازدادت مع
ـسـابقـة ال سـيـمـا في ما انـطالق ا
يـتـعلق بـحـقـوق اإلنسـان والـعـمال
ـــيم.في ـــهــاجـــرين ومـــجــتـــمع ا ا
ــقــابل أشــارت تــقــاريــر عـدّة عن ا
مـصادرة قـوى األمن في قـطـر التي
ـثلـية بـعض األدوات التي جترّم ا
كــانت بـحـوزة مـشـجــعـ وعـلـيـهـا
ألـــوان قــوس قـــزح خالل اجلــولــة
ـبــاريــات.وقــال أنـدرو األولى مـن ا
وهو مـثلي اجلـنس لشـبكة اي تي
في سـأرتدي بـالـتأكـيـد شارة +حب

واحد. 
d¹“u « W¹ƒ—

وأضــــاف أريــــد أن أظـــهــــر الــــدعم
وكــنـت ســعــيـــدًا بــرؤيـــة الــوزيــرة
ـــانــيـــة الـــتي حـــضـــرت إحــدى األ
ـبـاريات مـؤخـراً وأعـتـقد أنه من ا
ــــــــهم أن أفــــــــعـل ذلك.«وقــــــــالت ا
مـجمـوعة مـشـجعي إنـكلـترا »فخر
األســــود الــــثالثـــة «الــــتي تــــمـــثل
ــيم قـبـل الـبــطـولـة إن مـجــتـمع ا
أعــضـاءهـا لـن يـسـافــروا إلى قـطـر

حلضور البطولة.
ــبـاريـات وأضــاف أنـدرو أن هـذه ا
يــجب أن تـكـون عــرضـاً احـتــفـالـيـاً
وأن يسـتمـتع بهـا جمـيع مشـجعي

كرة القدم. 
لكن لألسف يشـعر الكثـير منهم أن

هذه ليست كذلك.
وخـــتـم أن هـــذه لـــيـــست بـــطـــولـــة
بالـنسبـة لهم. قـابلت مشـجعي كرة
ــيم وكـان من الــقـدم من مــجـتـمع ا
احملــزن حـقًـا أن أرى مــدى حـزنـهم
على عدم التواجـد هنا. لم يشعروا
ــكن أن يــكــونــوا جـزءاً من أنــهم 

هذا وهو غير مقبول.

الـطـريق للـوصـول لـلـدور الـتالي الن
مـهـمـة تـونس لم تـكن سـهـلـة عـنـدمـا
تواجه فرنسا وتظهر الفوارق كبيرة
بــيـنــهـمـا وكـل الـتــرشـيـحــات تـصب
ــصــلــحــة فــرنــســا حــظــوظ كــوريــا

واليابان.
W³F  WLN

وتـضــاءلت كـثـيــرا حـظـوظ مــنـتـخب
ته من غانا بثالثة كوريا ج بعد هز
أهـــداف لـــهــدفـــ وقـــبــلـــهــا زاد

ــــنــــتـــــخــــبــــات تــــراجـع ا
اآلسـيـوية وبـاتت عـلى
حــــــافــــــة مــــــغــــــادرة
ونديال وهي تفقد ا
الــــــــقــــــــدرة عــــــــلى
مـنافـسـة نـظـرائـها
فـــبـــعـــد خـــســـارة
الـــــيــــابــــان امــــام
كــوســتــاريــكــا
بـــــهــــدف و

wÐU d « rÝUÐ ≠W¹d UM «

تتجه انظار العرب ومعهم آسيا الى
كسيك ملعب مواجـهة السعـودية وا
الــتي تـــقــام إلـــيــوم االربـــعــاء عـــنــد
العاشرة ليال ويامل ان يكون الفريق
وعـد من اجل الـفـوز والـتأهل عـلى ا
لـلـدور الــتـالي في لـقــاء يـحـتـاج إلى
اللـعب بتـركـيز وبـأقل االخطـاء وقوة
ـــكن وحـــيــــويـــة واســــتــــغالل مــــا 
استغالله من الفرص وترجمتها إلى
اهـــداف في نـــفس الـــوقـت يــتـــوجب
الــلــعب بــحـذر شــديــد لـتــفــادي قـوة
ـقـابـل بـنـقـطــة الـذي يـامل الـفــريق ا
بــســقــوط بــولـنــدا امــام االرجــنــتـ
ومـطـلـوب مـن الـسـعـودين تـقـد مـا
لديهم من اداء لـتخـطي مهمـة ليست
بــالـســهـلــة اطالقــا من خالل الـقــيـام
بــــنـــفـس الــــعــــمل الــــذي قــــدم امـــام
االرجنتـ وبولنـدا رغم خسارته في
الثـانـية ومـهم ان يـحضى بـافـضلـية
الفـوز عـبر ظـروف اللـعب الـتي تقف
الى جانبه لكن كل شيء يتوقف على
عــــطـــاء الـالعـــبــــ و االداء من دون
اخطاء وليـس كما جرى امـام بولندا

نتظر . اذا ما اراد الفوز ا
UO «d²Ý« W d

وتبدو الفـرصة قائمة امـام استراليا
يـــنــقــطــتـــ الــتــاهل اذا مــا

تـــمــكـــنت من الـــفــوز
ــــارك عـــــلى الـــــد
بــنــفــطــة وحــتى
الـــتــــعـــادل قـــد
يـــــــــــــــــــــؤمــن

نتخب  مدرب ا
السعودي
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حمود ابو العباس سرحي  »UH²Š¡∫ لقطات من احتفاء صالون بغداد ا

ـيّـزة كـفـيـلم درامي جـاءت فـكـرة الـكـلـيب 
ــشــاركــة من جنــمـيْ الــتــمــثــيل قــصـــيــر 
نعم عمايري الـسورييْن عابد فهد وعبد ا
والنجمة اللبنانيّة زينة مكّي. ويقول مطلع
األغـنية (بـيتـكلّم علـيا... بيـقول فيـا وفيا ..
وأنـا عمـري ما جـبت سيـرته غـير بـخير ده
الـلي مـا عـمـريش جرحـته ... سـايـبه يـغلط
بـــراحـــته .. مـع إني أقـــدر أقـــول حـــاجــات

كتير).

بــنــحــو أوسع كــصـنــاع لــلــخــرافـة في
عـصـرنـا). وفي كـتـاب الـبـاحث الـكـبـير
بــاسم عـبـد احلــمـيـد حــمـودي( مـيـريل
سـتـريب) وشـخصـيـات سـينـمـائـية من
ـية مهمة كل مـكان..(يقدم لـنا جنمة عا
شـاهدون والـنقاد أجـمع على حـبهـا ا
بل إن الــكـثـيــرين يـعــتـبـرونــهـا أفـضل
ـثلة في تأريخ هوليـود تنقلت بخفة
وسـالسة عـلى مـدى خـمـسـ عـاما من
الــتـمـثـيل بــ أدوار الـفـتـاة اجلــمـيـلـة
ـــرأة الــقـــويــة والــعـــجــوز غـــريــبــة وا
ـــفــــضـــلـــة ـــمــــثـــلــــة ا األطــــوار..هي ا
ـيـة بـالـطـبع إذ حتـتـل صدارة لـالكاد
تـرشيحات األوسكار بـخمسة وعشرين
تـرشـيـحـا فـضال عـن فـوزهـا بـاجلـائزة
األهـم في عـــــالم الـــــســـــيـــــنــــمـــــا ثالث
مثـلة األمـريكيـة( ميريل مـرات...انهـا ا
سـتريب ) هذه الظاهرة التي نراها من
خـالل مجـمـوعـة من أهم أفـالمـها الـتي
اسـتطـاعت من خاللها أن تـغير جـلدها
وتــتــنــقل بــ الــدرامــا والــكــومــيــديــا
وجتـســيـد الـسـيـر الـذاتــيـة لـتـقـدم لـنـا
حتـفا سينـمائية مـازالت تصنف ضمن
أهـم األفالم في الــعــالم ).وعــلى الــرغم
ـمثالت في مـن أن هنـاك الـكثـيـر من ا

هاندا ارتشيل

ثالث عمال مسرحيـا كما قدم العديد من
سلسالت التـلفزيونية وكتب االعمال وا
دراســـات نــقـــديــة وابـــحـــاث وشــارك في
سرحية العربية هرجانات ا العديد من ا
والــدولــيـــة ونــال الــعــديـــد من اجلــوايــز
ـثل عـراقي وترأس التـقـديريـة كـافضل 
مــــهـــرجـــان الــــبـــصـــرة الــــســـيـــنــــمـــائي
وكــان مــقـــيم مــنـــذ ســنــوات في الــدولـي
ـتــحــدة سـاهم في االمـارات الــعــربـيــة ا
كـرم من قـبل حاكم تربـية جـيل مـسرحي 
امارة الشارقة كافضل فـنان عربي متميز

عاد الى العراق عام 2017).
w*UF « Õd *«  

وحتـــدث احملـــتـــفى قـــائال(جتـــربـــتي في
مــســرح الــشـارع جــذورهــا الــتــاريــخــيـة

ن اثـبـ ـ الـعـربي والـغـربي  الـعــا
حـضورهن من خالل الـشاشـة البـيضاء
ـسرحيات وغـيرها...إال أن الباحث أو ا
بـاسم حـمـودي ركـز في كـتابـه على أهم
الـشخصيات الـسينمائيـة الغربية ونال
تـركيـزه احليز الـكبـير لـلممـثلـة ستريب

مثل األجانب. وغيرها من ا
W Ý«— W öŽ

وهـذا ما اكده النـاقد السينـمائي نصير
حــيـــدر الزم من اجلــزء األكــبــر من هــذا
الــكـتــاب خــصص لـلــعالقــة الـراســخـة
ة ب السينما واألدب والتأثير والـقد
رغم تـمـيز الـسـيـنـما ـتـبـادل بـينـهـمـا  ا
بـخصائـص نوعيـة كلغـة تعبـير جعـلها
مـتـفـردة والـذي اسـبغ عـلـيـهـا صـفة أو
خــــاصـــيــــة (فن شــــامل) يـــضـم بـــعض
ــفــاصل من الــفـنــون األخــرى ومـنــهـا ا
األدب واشـتـغـالهـا بـطـريقـة سـيـنمـائـية
خـــاصــة تـــغــادر جـــذرهــا األصـــلي مع
ـكن أن نـسـمـيـه نـكـهة ـا  االحـتـفـاظ 
األصل. فـالسينما ال تـنتمي بشكل كامل
ـسرح أو إلى الـفـنـون الـتـشكـيـلـيـة أو ا
ـــوســيـــقى أو الـــلــغــة أو الـــدرامــا أو ا

السرديات وغيرها ...
مـن جانـبه يرى الـبـاحث باسم حـمودي
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و ما
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 البالغـة واخلـلق الرفـيع في احلـوار األعالمي  أنعـدمت مع شـديد األسف
عند بعض مقدمي البرامج الطارئ ..

لفت أنتباهي احـد احملاورين كيف أصبح هذا الـرجل مقدم برنامج ال أجد
تـلك أي مـقـومات رجل أي تفـسـيـر لذلك سـوى أن ألـطم عـلى راسي ..ال 
نـطق الرصـ واخلزين الـثقـافي في لغـة احلوار األعالم  ال يتـمتع بـلغـة ا
ـكن أن تلفـظ مع شديد ..محـاور بائس يتـلفظ بـألفـاظ بذيـئة  مـفردات ال 

رئي.. األسف في اإلعالم ا
شهـادة لـلـتاريخ تـغـربلـنـة تـغربل كي نـصـبح مـقدمي  بـرامج من أيـام عـمو
زكي رحـمهُ الـله في قــسم بـرامج األطـفـال الى الـقــسم الـثـقـافي في أذاعـة

بغداد ..
ـسـؤولـة أن تـتـابع مـقـدمي الـبرامج أطالـب اجلهـات ا

قرفة وألفاظهم البذيئة.. وحوارتهم ا
الــلــهم أني بــلــغـت فــأشــهــد..ومــا عــلى الــرســول أال

البالغ..
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انـتـبه لـتـقـلـبـات الـطـقس فـهي مـضـرّة وقد تـدفع ثـمن
االستهتار الحقاً .
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قـد يتـربص بك بـعض الـزمالء بـغـيـة تـشويـه صورتك
يوم السعد االربعاء.
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إلتـقط فـرصة مـناسـبة وتـوقع اخـباراً ايـجابـية وجـدية
شروع. آتية إليك تتعلق 
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ـنـافسـ تـفشـل ألنّ صفـحـتك النـاصـعة مـخـطـطات ا
أكبر من مخططاتهم .رقم احلظ.2
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 تـربــكك ظــروف خــارجـة عن إرادتـك اال انـهــا تــعـمل
صلحتك .رقم احلظ .2

¡«“u'«

استـعـدادك للـدفـاع عن الـشريك حـتى الـنـهايـة يـعزز
موقعك عنده .رقم احلظ.3
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ـيزة أو لـقاء اسـتثـنائـياً أو قد تـعرف قـصة عـاطفـية 
أوقاتاً سعيدة ال تنساها.
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عـلــيك اإلكـثـار من تـنـاول اخلــضـروات واالبـتـعـاد عن
اللحوم  فهي مضرة بصحتك.
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الـيوم يـحمل جـديداً بـدون أيّ شكّ قد يـترجم بـحسم
إيجابي أو سلبي لعالقة ما .

bÝô«

ـصاحلـة مع الـزمالء قـويّة  وال سـيـما تـكون فـرص ا
. إذا كنت صبوراً ومتفهّماً
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تـتـمـتـع بـصـحـة جـيــدة بـفـضل اجلـهـود الــتي بـذلـتـهـا
ارسة الرياضة.  أخيراً وال سيما 
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 تـعـقـد تــعـاونـاً مع مـنـافس فـتـثـمـر اجلـهـود وتـنـتـعش
اآلمال وتعود األمور الى مجاريها.

 u(«
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ـــعــــاني ــــرادفــــات وا تـــكــــتب ا
لــــلــــكــــلــــمــــات مـن االعــــلى الى
ـلـونـة االسـفل.ضـمن الــدائـرة ا

كلمة مطلوب معرفتها:
W¹—uÝ WK¦2

1- قالع منيعة
2- جبل إماراتي
3- دبلة اخلطوبة
4- رأى بأم الع
5- ظاهرة كونية
6- أحضرت معها
7- روائح زكية

8- وكالة بحوث فضائية
9- مشاكس 
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ـؤســسـة الـعــامـة لـلـســيـنـمـا اخملـرج الـســوري تـطـلق ا
العـرض اإلفتـتاحي لـفيـلمه الـروائي الطـويل ( الطريق)

غيث ضاهر. اليوم االربعاء  بطولة موفق األحمد 

الشـاعرة والنـاقدة العـراقية صـدرلها ديـوان جديد عن
صمم دار تـأويل في السـويد بـعـنوان (رجـوع الى ..) 

ير و طبع في مطبعة األديب  . غالفه الفنان محمد 

الـبـاحث االردني حـصل عـلى بـراءة اخـتـراع أمـريـكـية
خالل عــمــله مـع فــريق من مــســتــشــفى (ســانت جــود
ـــا ســـيــمـــكن األطـــبــاء من لــســـرطـــانــات األطـــفــال) 
ـناعي لـسـرطان استـخـدام نـتائج الـبـحث في الـعالج ا

رض. الدم وحتقيق تقدم نوعي في الكفاح ضد ا

الـتـدريـسي في قـسم الـلـغـة الـعـربـيـة بـكـليـة اآلداب في
ــيـة ــســتـنــصــريـة نــعــته االوســاط االكـاد اجلــامــعـة ا
سائل الله وت اثر نوبة قلـبية العـراقية بعد ان غيـبه ا

العزيز احلكيم ان يرحمه برحمته الواسعة.

الــشــاعـر الــعــراقي تـلــقى تــهــاني االوسـاط الــثــقـافــيـة
دير الـعام  التـنفيذي نـصب ا ثال لـلعراق  لتـرشحه 
عـهد العالم العربي الفرنسي الـثقافي بباريس متنم

ان تكلل مساعيه بالنجاح.
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شـرف الـتربـوي الـعـراقي صدر امـر وزاري بـتكـلـيفه ا
ـنـصب مـديـر االشـراف الـتـربـوي فـي تـربـيـة مـيـسان
ديـر الـسابق سـتـار الـنوري الـذي اعـيد إلى بدال مـن ا

عملة السابق مشرفا تربوياً .  

االعالمـيـة العـراقـيـة قـرر مـجلس
ـسار الرقـمي العراقي ومـنصة ا
التواصل الرقمي منحها الوسام
الــعــراقـي لــلــمــحـــتــوى الــرقــمي

الوطني 2022.

 ÍË«dG « ÂU²š

ـايـســتـرو الــسـوري قــاد اوركـسـتــرا مـديــريـة ثــقـافـة ا
حــمص بــحــفل اقـيـم ضـمـن احـتــفــالـيــة أيــام الـثــقــافـة
السورية لعام 2022 بعنوان (الثقافة تراث وإبداع).
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أطـــلق ســلـــطــان الــطـــرب جــورج وسّــوف
أغـنيته اجلديدة بعنوان (بيتكلّم عليّا) من
كــلـمـات الــشـاعــر أمـيـر طــعـيــمـة وأحلـان
الـفنّان اللبنانيّ زياد برجي وتوزيع زاهر

ديب. ا
ّ ألغــنـيـة من إنـتــاج رودولف جـبـر وقـد 
تـصويـرها عـلى طريـقة الـفيـديو كـليب في
لـبنان بتوقيع اخملـرج إيلي السمعان وقد

ÎU{dŽ ÂÒbIð v U¹œ ÊuM  
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الــكـلـيـة دورة تــدريـبـيـة عـن تـعـلـيـم كـيـفـيه
الـرسم بـالقـلم الفـحم. وهدفت الـدورة التي
حـاضر فـيها الـتدريـسي مؤيد عـباس كر
ــهـارة فـي اسـتــخـدام  أقالم الـى تـطــويـر ا
الــــفــــحم في الــــرسم كــــذلك الــــكــــشف عن
ستخدمة في الرسم الـتقنيات واالساليب ا
بــأقالم الـفـحـم. وتـضـمـنـت الـدورة مـحـاور
عدة تناول األول التعرف على طبيعة أقالم
 الـفحم. واوضـح في الثـاني  التـعرف على
ـسـتــخـدمـة بـالـرسم. انــواع أقالم الـفـحم ا
وأشــار في الـثـالث الى تـقــنـيـة  اسـتـخـدام
أقـالم الـفـحم بـالـرسـم . وتـطـرق في الـرابع
وظفة في الرسم الى اخلامات والسطوح ا

بالفحم.
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قـدم قــسم الـتـربـيـة الـفـنــيـة كـلـيـة الـفـنـون
اجلـميـلة  بجـامعة ديـالى عرضـاً فلكـلورياً
تـراثياً لالزياء العراقية شارك فيه عدد من
طلبة القسم .وقال عميد الكلية عالء شاكر
مـحـمـود ان (هـذا الـعـرض هـدفه هـو خـلق
بــيـئــة فـنــيــة ودراسـيــة يـســودهـا احملــبـة
ـرحـلة وازالـة حـاجـز الرهـبـة لـدى طـلبـة ا
ـقبول في كـلية الفنـون اجلميلة االولى ا
كـذلك االعـتـزاز بـالـزي الـتـراثي الـعـراقي).
ــرحـــلـــة اعــجـــابــهم وقـــد ابــدى طـــلــبـــة ا
بالعروض والفعاليات التي قدمتها عمادة
الـكلية بالـتعاون مع االقسام الـعلمية. الى
ذلك أقــام قــسم الـفــنـون الــتــشـكــيـلــيـة في

أيـضـاً وبـالـطـبع لم أخـضع لـعـمـلـيات
الـتـجـمـيل". وتـداول مـتـابـعـون الـعـديد
من الـصور لـهانـدا ارتشـيل في بدايات
مـشـوارهـا الـفـني خـاصـة في مـسـلـسل
"بــنــات شــمس". مــشــيــرين الى تــغــيّـر
وبـدت ـاضي واحلـاضـر شـكـلـهـا بـ ا
ارتـشــيل في ذلك الـوقت بـانـهـا تـمـتـلك
المح مـخـتـلـفة ـتـلىء و وجـه آخر 
ـتـابعـون ظـهـور هانـدا الـقد وقـارن ا
بــظــهــورهــا في مــسـلــسل "انـت اطـرق
بـابي" وحتى الـتغييـرات الكبـيرة التي
ــســلـسل طــرات عــلى شـكــلــهـا بــعـد ا
وأكّــدوا بــانـهــا خـضــعت لــلـكــثــيـر من
عــمــلــيــات الــتــجــمـيـل. وقــامت هــانـدا
ــــاضي ارتــــشـــــيل خالل االســـــبــــوع ا
بــخـطـوة صـادمــة حـيث حـاولت حـذف
جـمـيع األخـبار الـتي تـتعـلّق بـحيـاتـها

العاطفية

{ اسـطنبول  –وكـاالت - أحتفلت
الـنـجـمـة التـركـيـة الـشهـيـرة هـاندا
ارتــشــيل بــعــيــد مــيالدهــا الــتــاسع
ـاضي حـيث والـعـشـرين اخلـمـيس ا
ـطاعم أقـامت حـفل بـسـيط في أحـد ا
رفــقــة اصـدقــائـهــا.اال انــهـا هــاجـمت
الـصــحـافـة الـتي كـانت تـنـتـظـرهـا في
ـــطــعم بــعــد انـــتــهــائــهــا من خــارج ا
االحـتـفـال بـعيـد مـيالدهـا.وغـضبت من
صـــحــفي تـــركي عـــنــدمـــا ســألـــهــا عن
عــمـلــيـات الــتـجــمـيل الــتي قـامـت بـهـا
والــتي غــيّـرت شــكـلــهـا بــشـكل واضح
.وأجابت ـتابع بـالنسب للـجمهور وا
بـغـضب كـبـيـر عـلى الـصـحـفي وقـالت:
"هـذا الـسـؤال غـريب جداً! لـقـد خـتـمتم
لـــيـــلـــتي اجلـــمــيـــلـــة بـــســؤال تـــافه
وسـخـيـف كـان بـاإلمـكـان أن يـكون
احلـــوار أكــثــر لــطـــفــاً واحلــديث
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أنـتـهى اخملـرج مـحمـد الـنـقلي بـنـسـبة
كـبيـرة من مرحـلة الـتعـاقدات اخلـاصة
ــقـرر عــرضه في ــســلـسـل "تـوحــة" ا
مـــوسـم درامـــا رمـــضــان 2023 الـــذي
يـــشــهــد عــودة عـال غــا إلى الــدرامــا
الـتـلـيـفـزيـونيـة مـجـددًا بـعـد غـياب دام
نــحــو 6 أعــوام مــنــذ مــســلــسل "طــعم
احلــيــاة" عـام 2017. وكــشف مــحــمـد
الـنـقــلي في لـقـاء تـلـفـازي عن الـقـائـمـة
الـكاملة ألبـطال مسلـسل "توحة" حيث
يـشـارك في الـبـطولـة بـجـانب عال غا
كـلّ من إيـهــاب فــهـمـي ومـيــمي جــمـال
وفـريال يوسف وانتصـار وحجاج عبد
الــعـظــيم وأحـمــد صـيــام وإيـنــاس عـز
ـصـري الــدين وعـابــد عـنــاني ودنـيــا ا
ومي الـقاضـي وتغـريد فهـمي وجـيهان
أنــور. وأوضح أنه يـواصل الــبـروفـات
حــالـــيــاً مع غــا بــشـــكلٍ شــبه يــومي
تـقـريبـاً بشـأن االتـفاق عـلى الـتفـاصيل

الـنـهائـيـة للـشخـصـية الـتي تُـجسـدها
حـيث إنها ستـظهر بدور امـرأة شعبية
واقف مع أهالي جتـمعها الـعديد من ا
احلـارة.وأشـار النـقـلي إلى أن تصـوير
مـسلـسل "توحـة" سينـطلق اعـتبارًا من
مــنـتــصف كـانـون االول  فـي أكـثـر من
مـنطقة بالقاهرة والع السخنة بينما
لن يـتم الـتصـوير داخل مـدينـة اإلنتاج
اإلعـالمي نـــظــــرًا النـــشــــغـــال جــــمـــيع
االســتـديـوهـات بــأعـمـال فــنـيـة أخـرى

وذلك حسب قوله. 
وكـانت غـا قـد ابـتـعـدت عـن الـسـاحة
الــفـنــيـة بــشـكلٍ مــفـاجئ لــتـسـتــقـر في
أمـــريــكــا عـــدة ســنـــوات وكــانت أخــر
وت" أعـمـالـها قـبل الـسفـر فـيـلم "خط ا
الـــذي عـــرض عــام 2019 وشـــارك في
بــطـولـتـه كل من أحـمــد صالح حـسـني
ومـحـمـد سـلـيـمـان ورزان مـغربي ور
البارودي ومحمد عز وتأليف وإخراج

محمد عادل.
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ذائــقــتــهـــا الــفــنــيــة وفــهــمــهــا لــلــدور
ساعدة مخرج الفيلم الذي تواجهة و
خـالل تصويـر الشـريط مشـيرا إلى أن
ـتــخـصص بــسـيـر كــتـاب الــصـحــفي ا
ان الـصادر حـيـاة النـجـوم مايـكل شـو
ــتـــألــقــة مــيــريل حــديـــثــا عن حــيــاة ا
سـتريب يكـشف الكثـير عن دراماتـيكية
حــيـاتــهـا عن جــديـتــهـا الــرصـيــنـة في
تـــنــفـــيــذ صــورة الـــشــخـــصــيـــة آلــتي
جتــــســــدهـــا فـي كل فــــيـــلـم وذلك ســـر

جناحها الدائم. 
وتــضـمن الــكـتــاب فـصـوال عـن احلـالـة
احملــبـــرة لــبــنــجــامــ بــوتــون وأفالم
أوسـكار وايـلد وعن روايـة فضل الـليل
عــــلى الــــنــــهـــار والــــعـــلـم وعن روائي
الـــتـــجـــريب صـــبـــري مـــوسى وكـــاتب
ــتـــمــكن.. وأن أعــمــال الــســـيــنــاريــو ا
صـــبــري مـــوسى األســـاســيـــة( حــادث
نـصف مترو فـساد األمكنـة والسيد في
حـــقل الـــســبـــانخ) هـي مــواد روائـــيــة
ــعــاجلـة الــدرامــيـة بــاخــتالف زوايـا ا
ادة الـسرديـة ومـسرحـها بل ومـنـاخ ا
كــانت أيــضـا رحالت رائــعـة الــشـد في
فــعل الـسـيـنـاريـو احملــبـوكـة مـشـاهـده
وهـي طـريــقــة احــسن صــبــري مـوسى

استخدامها دوما ..وقال الباحث باسم
حـــمــودي أن صــيــغـــة الــشــد الــدرامي
وحتـويل جسد الـنص من مناخ درامي
إلى آخـر هي الـصـيغـة الـتي برع فـيـها
الــــروائي الـــراحـل وقـــد تـــرك خــــلـــفه
مـــشـــروع روايـــة (ذاكــرة الـــشـــهــوات)
مـوضـحـا إلى أن صـبـري مـوسى أهـتم
قــبل ذلك بـالــقـصــة الـقـصــيـرة وأصـدر
أولى مـجـمـوعاتـه القـصـصـية بـعـنوان
(الــــقـــمــــيص) عـــام 1958 ثـم (ال أحـــد
يـــعـــلم) عــام 1963 ثـم (مــشـــروع قــتل
جـــاره) عــام 1965 بـــدافع الــتـــجــريب
وجـة في العالم العربي الـذي اخترق ا
ــا تــقـدم أقــول أن كــتـاب ايــامــهـا.. و
(مـيـريل ستـريب) يعـد بـحثـا شيـقا عن
حـيـاة النـجوم وعـمالـقة األدب وصـناع
كـتـابـة الـسيـنـاريت في الـعـالم الـعربي
والــغـربي وهــو يـتــحـدث عـن عـبــقـريـة
وقـدرة أولئك العمـالقة في الفن واألدب
كل عـلى حده وكل ومـسيرته الـصاخبة
فـي عــالم الــســيــنـــمــا ومــا اورثــته من
أعــمـال خـالــدة ظـلت عـلى مــر الـسـنـ
ــشـــاهــد والــبــاحث تـــنــام في ذاكــرة ا
والـدارس وظـلت صور أبـطالـها خـالدة

إلى يومنا هذا وما امتدت األعوام.
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بـأن الـنجـمة مـيريل كـانت محط أنـظار
وإعـجاب رؤساء الـدول الكبـرى ومنهم

الـــرئـــيس األمــريـــكي الـــســـابق بــاراك
أوبــامـا الـذي كــان يـتـحـدث بــفـخـر عن
قـدرة سـتـريب على
اتـــــقـــــان احلـــــوار
بـــــالـــــلـــــهـــــجـــــات
االمـــــــريــــــكـــــــيــــــة
تــــلك ــــتــــعـــددة  ا
الـــتي يـــنــطـــقــهــا
الـقادمون من دول
شــــــتـى وكــــــانت
كــــمـــا ســــتــــريب 
قـالـت مـرارا أنـها
جتـــــســــد أدوار
الــشــخــصــيــات
الـــــــتـي يـــــــوكل
ـهم الــيـهـا تـقـد
عـــلى الــشــاشــة
لــذا فـهي تـدرس
الــــشـــخـــصـــيـــة
وســـــلـــــوكـــــهـــــا
وتـــــأريــــخــــهــــا
الــــــــنـــــــفــــــــسي
والـثقافـي مهما
كــان لــتــتــحــرك
عـــــــــــــــلــى وفـق

أكـد الـكـثيـر من الـبـاحثـ واخملـتـص
جـموعة في شـؤون الفن الـسينـمائي 
أراء مـسـتفـيـضة أن ( دراسـة الـسيـنـما
هـي االنــــــخــــــراط فـي بــــــعـض أعــــــظم
الــقـصص في الـعـالم فــاالفالم تـنـقـلـنـا
إلـى أزمـنــة وأمــاكن أخــرى وجتــعــلــنـا
نــسـتـكــشف أقـاصي أنــحـاء الـطــبـيـعـة
الـبـشـريـة مـا الـذي تـخـبـرنـا به األفالم
عـن اآلخــــرين وعـن انــــفــــســــنــــا كــــأ
وكـــــأعــــضـــــاء في مـــــجـــــتــــمـــــعــــات و
كـأفـراد?وكيف تـعـكس هذه األفالم
هـويــتـنـا الـثـقـافـيـة ومـوقـعـنـا
وحــــالــــتــــنـــا فـي احلــــيـــاة
ومـــــكــــانــــنــــا فـي عــــالم

مــتــغــيــر...لــقــد خط خــبــراء وبــاحــثـو
الــسـيـنـمـا مـســارات عـديـدة في مـجـال
ــيـة بــدراسـة دراســة الـســيـنــمـا الــعـا
األفـالم كـمـشـروع جتـاري وكـعـمل فـني
وكـــمــؤســـســة إجـــتــمـــاعـــيــة وتـــتــبع
الــســيــاســات الــكــامــنــة وراء اإلنــتــاج
وتــأريخ رد فـعل اجلـمـهـور واخـضـاعه
األفالم الـفـردية لـتـحلـيل دقـيق والنـظر
إلـــــى األفـــــالم
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ــــســـرحي احــــتـــفى صــــالـــون بــــغـــداد ا
بالـتعـاون مع مؤسـسة الـنهـرين بالـفنان
مـحـمــود ابـو الـعـبــاس بـجـلـســة قـدمـهـا
الــفــنــان جــمـــال الــشــاطي قــائال(الــيــوم
نـحتـفي بـالـفـنـان  مـحمـود ابـو الـعـباس
ـبـكـرة لـتـسـلـيط الـضــوء عـلى جتـربـته ا
التي قـدمـها في الـبصـرة والـتي عرضـها
اذ قدم بها فتوح سـرح ا ضمن مفهوم ا
جتربـت ااالولى حـمـلت عنـوان( حكـاية
) والــثـانـيـة(احلــكـايـة الــثـانـيـة) سالطـ
والتي قدمت مطلع السبعينات من القرن
ـنـصــرم حـيث قـدم عـروضـه في امـكـنـة ا
مـخـتـلـفـة مــثال في مـضـيف احـد شـيـوخ
الـعـشـائـر والـتـجـربـة الـثـانـيـة قـدمت في

الـسـوق وكـانت جتـربـة مـبـكـرة لم تـاخـذ
حـيـزهـا في الـتـوثـيق واالرشـفـة لـذا كان
تسـلـيط الضـوء عـلى هذه الـتـجربـة جاء
ـقــدمـة ضـمن مـتــسـاويـا مـع نـشـاطــات ا
مــفــهـــوم مــســرح الــشـــارع وبــهــذا اخــذ
صاحب التحربـة مكانه الريادي ردا على
ن ـاء الـعـكـر  ـتـصـيــدين في ا بـعض ا
يـحــاولــون الـغــاء جتـربــة االخــر ونـسب
ريضة) مضيفا (وعن التجربة لذواتهم ا
السـيرة الـذاتيـة للـمحتـفى به نـقول: ولد
في مـديـنـة البـصـرة في مـنـطـقـة الـعـشار
ي  وكـاتب ــثل ومــخـرج واكــاد وهـو 
مسـرحي شـارك في الـعـديـد من االعـمال
ــــســـرح والــــســـيــــنـــمـــا الــــفـــنــــيـــة في ا
والتلفـزيون كتب واخـرج ومثل اكثر من

ي بـشـكل عام ـسـرح الـعـا مـاخوذة من ا
والتـجربـة العـراقيـة بشكـل خاص مرورا
ـسـرحـيـ الـعـرب)  واضـاف بـعـروض ا
ـبكـرة التي قـدمت في العراق (جتربتي ا
ـــســـرحــــيـــ بـــدا من هي مـن جتـــارب ا
ــاجـد جتــربــة ســعـدي يــونـس ورحـيـم ا
داخالت وجتارب اخرى).بعدها توالت ا
ي كاظم بحق احملـتـفى به مـنـهم االكـاد
ــقــدادي قــائـال(لــدي ســؤال مــفــاده هل ا
اجلــمــهــور الــعــراقي الــيــوم يــبــحث عن
عـروض مـسـرح الـشـارع).. وقـال الـفـنـان
عقـيل مـهدي في مـداخـلتـه(هنـاك جتارب
مــسـرحــيــة مـهــمــلـة لم يــســلط االضـواء
سرحـية تقدم عليـها ومقـارنتهـا بتجـار
ـفتـوحة في في السـاحات والـفـضاءات ا
ــســرحي سـمــيـر الـعــالم)..امــا الـفــنـان ا
ــسـرح الــعــبـيــدي فــاشــار الى جتــربــة ا
الــــكـــربـالئي  حــــيث عــــروض(الـــبــــقـــال
بازي)..وكـان للـفنـان ميـمون اخلـالدي له
رأى مــهـم في طــروحـــاته عن الـــعــروض
ـــكـن ان نـــطـــلق الـــشــــعـــبـــيـــة والــــتي 
سرح)واشار عليها(االشكال الـشبيهه با
الـــفـــنـــان حـــمـــيــد صـــابـــر الـى(عــروض
الـتشـابـيه احلـسيـنـيـة والـتعـازي كـونـها
مــسـرح مــتــكـامل الــعــنـاصــر ويــقـدم في
فضـاءات مفـتوحـة)..وفي نهـاية اجلـلسة
قدم الفـنان عـقيل مـهدي شهـادة تقـديرية
ـسـرح حـيـاة)الى مـخـصـصـة من فــرقـة(ا

الفنان محمود ابو العباس.
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نــشـعــر كـأنــنـا لـســنـا في الــسـجن
ـكـنـنـا أن نطـلق الـعـنان مـضـيـفاً 
ــا يـحـصل ألنــفـسـنــا مـدفـوعـ 

ا نشعر به. حولنا و
ويـــضـم ســـجن لـــيــــنـــيـــو حـــوالى
خـمــسـمـئـة سـجـ بـيـنـهم شـبـان
كـثــيـرون ارتـكـبـوا جـرائم خـطـيـرة
وحُـكم عليهم بالسجن 15 عاماً أو
أكـثر. ويشـارك حاليـاً حوالى اثني
عشر شخصاً في مشروع الرقص.
وتـقول كامارا لـوكالة فرانس برس
ـمـارسـة مـن الـسـذاجـة الـقـول إن ا
الـفنية تنقذ الناس لكن الفن جنباً
كن إلـى جنب مع عـوامل أخـرى 
أن يـؤدي دوراً حـاسـمـاً في تـغـيـير

حياة شخص ما.�
وتـلفت إلى أن الكثير من السجناء
هم �صِــبــيــة نــشــأوا فـي الــشـارع
وكان عليهم أن يتحمّلوا مسؤولية

أنفسهم في سن مبكرة جداً.�
وتــضــيف كــامـارا �لــقــد أخــطـأوا.

بـعـضـهم اقـترف ذنـبـاً كـبـيراً وهم
في حاجة فعالً إلى الدعم.�

يـقــول فـابـيـو تـافـاريس الـبـالغ 28
عاماً إنه أحد هؤالء األشخاص.
وفـيما لم يـكن يهتم بتـاتاً بالرقص
قدمة من ـعاصر قبل احلصص ا ا
كـامارا يبدي تافاريس اعتقاده أن
هـذا النشاط أدى إلى حتوّل كامل�
لــديه. ويــوضح اعــتـقــدتُ أن األمـر
ســـيـــكــون عـــد الـــفـــائــدة… لـــكنّ
ـناقـشات الـتي جنريـها الـرقص وا
هـنـا تسـاعدني عـلى رؤية األشـياء

بشكل مختلف.
وال تـقتصر النتائج اإليجابية على
باشر لـلحصص الـفنية الـتأثيـر ا
بــحــسب مــديـر الــســجن كــارلـوس

موريرا.
ويـــقـــول مـــوريــرا إنّ الـــســـجـــنــاء
ـــشــاركـــ في مــشـــروع الــرقص ا
بـاتـوا أكـثـر تـسـامـحا مـع اآلخرين
وأقل عرضة خلرق قواعد السجن.
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ناطق {  باريس (أ ف ب)  —فـي ا
ــكن أن يـكــون الـرعي الــقـاحــلـة 
نـاخات الباردة نـسبيا مـفيدا في ا
والــغـنــيـة بــالـتــنـوع الــبـيــولـوجي
مـحـلـيا �لـكـنه يـصـبح �ضـارا إلى
ـنـاطق األكـثـر حرا حـد كـبـيـر في ا
وذات الــــتــــنــــوع الــــبــــيــــولــــوجي
الــضــعـيف حــسب دراســة أجـريت
فـي خمس قارات داعية إلى حلول
مـــحــلـــيــة. ومن أهم جـــوانب هــذه
الـدراسة الـتي اشترك في إجـرائها
ـعهـد الوطني لـألبحاث الـزراعية ا
ـركز الـفرنـسي للـبحث والـبيـئة وا
الـــعــلـــمي وجـــامــعـــة ألـــيــكـــانــتي
ية اإلسـبانـية أنـها تقـدم رؤية عـا
لـتأثير رعي احليـوانات األليفة في
ـناطق اجلـافة حـيث يعـتمـد أكثر ا
من مــلـيـار إنــسـان بـشــكل مـبـاشـر
كن اشية للعيش. و عـلى تربية ا
أن تــسـاهـم نـتــائج الـدراســة الـتي
نــشـــرتــهــا مــجــلـــة (ســايــنس) في
تـطوير إدارة أكثر اسـتدامة للرعي
تـهدف إلى التخفـيف من آثار تغير
ـناخ والتصحر كما ورد في بيان ا
لـلمعهد الوطني لـلبحوث الزراعية
والـبيـئة. ويقـدّم هذا الـعمل صورة
ـــنـــاطق عـن تـــأثـــيـــر الـــرعـي في ا
القاحلة (حيث تمطر قليال) في 26
بـلدا.  وأوضح نيـكوال غروس أحد
ـعـهد ـشـاركـ في الدراسـة من ا ا
الـوطني للبحوث الزراعية والبيئة
لـــوكـــالــة فـــرانس بـــرس اخــتـــرنــا
حــوالى مــئــة مــوقع مــقــسـمــة إلى
ثـالث أو أربع قــطع أرض مــا أدى
إلـى حتــــديـــد 326 مــــنــــطـــقــــة في
اجملـمـوع حـيث كـان ضـغط الرعي
مـختلـفا (من منـخفض إلى شديد).
وأضـــاف طــــوّرنـــا بـــروتـــوكـــوالت

{ بــيـروت (أ ف ب)  —رغـم تـراجع
ـــشــاركـــة في عـــدد دور الـــنـــشـــر ا
مــعــرض بـيــروت الــعـربـي الـدولي
لـلكتاب الذي يُـفتتح هذا األسبوع
ـعـدل الـنـصف تـقـريـبـاً عـمـا كـان
عــــلــــيه قــــبل الــــعـــام 2019 يــــرى
ــنـظــمـون في تــمـســكـهم بــإقـامـة ا
الـنسـخة الرابـعة والـست في ظل
األزمـــة االقــتـــصــاديـــة احلــادة في
لـبـنـان إجنـازاً ومـغـامـرة مـشـددين
عـلى أن احلدث يـشكّل أحـد (معالم

لبنان) الثقافية. 
ـعـرض الذي يـنـظمه كل ويُـفـتتح ا
مـن (الــنـــادي الــثـــقــافي الـــعــربي)
ونـقـابة احتـاد الـناشـرين وتُـشارك
فـيـه أكثـر من 124 دار نـشـر في 3
كـانـون االول/ديـسـمـبـر ويـسـتـمـر
الـى احلـادي عــشــر مــنه في مــركـز
لــلـمــعـارض عــنـد واجــهـة بــيـروت
الــبـــحــريــة دمــره انــفــجــار ضــخم
ــــرفــــأ الــــقـــــريب في 4 شــــهـــــده ا
آب/أغـــســطس 2020 وأســـفــر عن
أكــثــر من 200 قــتــيل وســتـة آالف
جـريح وتسـبّب بـأضرار كبـيرة في
أحياء عدة من العاصمة اللبنانية.
عرض وحال االنفجار دون إقامة ا
سـنــتـذاك بـعـدمـا غـاب أيـضـاً عـام

 بسبب التظاهرات2019
االحــتـجـاجـيـة الـواسـعـة في وسط
الـعاصمة ومـناطق لبنـانية أخرى.
كــذلك تــعــذرت إقــامــة احلــدث عـام
 بسبب أعمال الترميم لكن2021ّ
الــدورة الـثـالـثـة والــسـتـ أقـيـمت
للمرة األولى منذ ثالث سنوات في
آذار/مـــارس 2022 فـــور انـــتـــهــاء

األشغال.
ورأت رئـــيــســة الــنـــادي الــثــقــافي
الــــعـــربـي ســـلــــوى الــــســـنــــيـــورة
ـيـز الـنـسـخـة بـعــاصـيـري أن مـا 
ضي احلـالـيـة هـو اإلصـرار علـى ا
فـي إقــــــامــــــتـــــهــــــا فـي ظـل أزمـــــة
اقـتـصـاديـة حـادة أدت إلى انـهـيار
الــعـمـلـة الـوطــنـيـة واتـسـاع دائـرة
الــفــقـــر والــبــطــالــة مــا شــكّل إلى
جـانب جائحـة كوفيد- 19وتـبعات
انـفجـار مرفأ بـيروت عوامل مـهمة
في تراجع حركة النشر في لبنان.
إال أنــــهــــا الحــــظـت في تــــصــــريح
لـــوكــالــة فـــرانس بــرس أن وجــود

ـتـحدة مـخـتـلف أنـحاء الـواليـات ا
وكـنـدا بـشكـل كبـيـر فـيلم (مـارفل)
ـتـحـركة هـذا عـلى فـيـلـم الـرسـوم ا
(ســـتـــرايـــنـج وورلـــد) من ديـــزني
والــذي اقــتـــــــــــــــصــرت عـائــداته
عــــلى 6.18 مــــلــــيـــون دوالر خالل
عـطلة نهاية األسـبوع الطويلة. في
ــــرتـــبـــة الــــثـــالــــثـــة حل فــــيـــلم ا
(ديـــفــــوشن) عن قــــصـــة طـــيـــارين
مـقــاتـلـ يـنـتـمــيـان إلى الـبـحـريـة

األمــيـــركـــــــيــة حــاصــداً إيــرادات
بـلـغت 9 مـالي دوالر. وأعـقبه في
ـرتـبـة الـرابـعـة فـيلم (ذي مـنـيـو) ا
مـن بــطـــولــة رالـف فــايـــنس الــذي
يـؤدي دور طاه شـهيـر تضم قـائمة
طـعـامه مـفـاجـآت مـرعـبـة. وحـصـد
الــعـمل  7.3 مـالي دوالر. واحـتل
ركز أبـطال (بالك آدم )اخلـارقون ا
اخلــــامـس مع إيــــرادات نــــاهـــزت

خمسة مالي دوالر.
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وألنّ الـرقص يـقـدم جتربـة احلـرية
هــذه تـأمـل كـامــارا في أن يـســاعـد
هـذا النـشاط الـفني الـسجـناء على
ـسـاحـة احلـريـة الـتي االسـتـعـداد 
سـيـجـدونهـا عـنـد إطالق سـراحهم

من السجن.
وعندما ينتهي من عقوبته يخطط
ــواصـلــة الـرقص وقـد تــافـاريس 
تلقى تدريباً من مصممة الرقصات

أولغا روريز.
وقـــدمـت روريـــز الـــتي تــــعـــمل مع
كـــامـــارا عــرضـــاً مع الـــراقـــصــ
الــســجــنــاء هــؤالء خالل الــصــيف

اضي في العاصمة البرتغالية. ا
ويـستعـد الراقصـون حاليـاً لتقد
عرضهم اخلاص داخل السجن.

ويــقــول تــافــاريس أشــعــر بــأنــني
أرخـيـت أثـقـالي عـنـدمـا أكـون هـنـا
مـضـيـفاً أشـعـر في بـعض األحـيان
كـــأنــني لــست فـي الــســجن بل في

اخلارج في حصة رقص عادية.
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اذا يتحوّل اجلندي العراقي الى حارس من ال أحد يدري 
دون أجــور لــدى إيـران لــكـي يـحــمـي حـدودهــا مـن تـســلل
كـردي مــعــارض يـنــطــلق من مــنـاطـق في اإلقـلــيم الــكـردي
الـعـراقي بـحـسب روايـة رسـمــيـة إيـرانـيـة ظـهـرت بـقـوة في
األسابـيع الـقـلـيـلة االخـيـرة بـعـد انـدالع االحتـجـاجـات غـير
ـدن الـكـرديـة داخل ايـران اثـر مـقـتل شـابة ـسبـوقـة في ا ا

دنية.  ورفضاً لفرض للقيود على احلريات القومية وا
ـكن لــلـعــراق أن يـعـزز نــقـاطه احلــدوديـة مع جــمـيع دول
اجلـوار بـحـسب األعـراف الـعـسـكـرية واالمـنـيـة الـتي تـتـيح

مراقبة احلدود ليس أكثر.
ـفروض  احلدود بـ إيران والـعـراق وعرة وطـويـلة ومن ا
شـكـلـة قـواتـهـا على خـط تلك ان تنـشـر ايـران صـاحـبـة ا
نع التسـلل وليس ذلك من واجب العراق الذي ال احلدود 
ــصـدرة الـيه من دول يـزال يـعــاني من مـشـكــلـة اإلرهـاب ا
اجلـوار وهو بـحـاجـة الى كل جـنـدي ألداء مـهـمـات وطـنـية
ُــكــلف به اجلــنــدي داخــلــيــة كــمــا انّ الــواجـب اجلــديــد ا
العراقي سـيضعه هـدفاً لعـدو احتمـالي جديد هم عـناصر
سـلحـة فـيمـا لـو صدقت عـارضـة ا اجملمـوعـات اإليرانـيـة ا
الـروايـة اإليــرانـيـة حــول انـهم يـشــكـلـون خـطــراً قـادمـاً من

العراق.
يـتـطـلب نـشـر قـوات عــراقـيـة إضـافـيـة عـلى احلـدود مـوارد
عظـيمـة تسـتنـزف موازنـة الدولـة في وقت يحـتاج فـيه البـلد
اخلارج من تـداعـيـات حـروب عـدة كل دوالر وكل طـاقة من

اجل إعادة البناء واالعمار وجتاوز احملن. 
كنها إنَّ إيران وليس العـراق  لديها مـشكلة حـقيقيـة ال 
االستـمـرار في جتاهـلـها هي مـشكـلـة القـومـيات الـرئـيسـية
التي يتكون منهـا الشعب اإليراني والقومـية الكردية هناك
تــعــدادهـا 10 مالي من أصل 83 مــلــيــون نــســمــة عـدد
سـكـان ايـران الـكـلي وتـعـاني الـقـومـيـة الـكـرديـة اإليـرانـيـة
غيـاب التـمثـيل السـياسي لـها عـلى مسـتوى احلـكم احمللي
ناطق الكردية والبلديات وانعدام التنمية االقتصادية في ا
ـدارس والـكـرد فـضال عن حـظـر تــعـلـيم لـغــتـهم األم في ا
ـفـتوح انّ اإليرانـيـون بـاتوا يـشـهـدون في عصـر االعالم ا
مـنوعة يتـمتع بها أقـرانهم الكرد تلك احلريات األسـاسية ا
ـناصب في العـراق منـذ عقـود الى جانب مـشاركـتهم في ا

العليا للبالد.
ـستـغـرب أن تـكـون الـعقـلـيـة الـسـياسـيـة اإليـرانـية إنّه من ا
التي أظهرت ذكـاءا عاليـاً في استغالل فـرص استراتـيجية
نـطـقة في الـشرق األوسط أن في خالل حتوالت أوضـاع ا
تـراوح مـكـانـهـا وتـرتـد الى اولـيـات الـفـكر الـشـمـولـي الذي
شــهـدت هـي سـقــوطـه في الــعـراق لــيـس بـفــعل االحــتالل
األمـريـكي وحــده ولـكن بـحــكم نـفـور الــعـراقـيــ من كـبـته

وقمعه ولونه الواحد.
 حـان الـوقت فـي إيـران أن حتـدث مــزاوجـة سـيــاسـيـة بـ
والية الفـقيه وحـقوق الـقوميـات في حكـمهـا الذاتي قبل أن
يحدث انفـصام نهائـي حتدّث عنه وزير اخلـارجية اإليراني
ـؤامـرة الـتي تـريـد عـبـدالـلـهـيـان حـ قـال انــنـا أفـشـلـنـا ا
تقسـيم ايران وهـو كالم تعـبوي اذا لم يـولد مـا يعادله في
ـشـكـلة حـقـوق الـقـومـيـات قبل الواقـع من تـصدٍ دسـتـوري 

اتهامها بالتآمر على البالد..
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أعشق كرة القدم . القدم غاطسة بط األيام . 
األيام ترقص على روزنامة السنة .

ـقبـلـة تعـيسـة . تـعيـسـة مثل شـيرين السـنـة كبـيـسة وا
عبد الوهاب . 

عبد الوهاب البياتي صديقي .
صــديــقي يـشــجع كــنـدا . كــنــدا خـرجـت من احلـفل .

احلفل يطبل فوق مؤخرة الوزيرة .
وز في الـصومال مرق العائلة . وز . ا الوزيرة تأكل ا

العائلة دافئة مثل الوطن .
ــدرســة . الـــوطن يــلــبـس الــوحل . الــوحـل ذهب الى ا

درسة باعت األسئلة . ا
زمار .  شكلة في لسان ا شكلة . ا األسئلة تصنع ا

زمار نائم بباب السلطان . ا
السـلطـان أمر بـصـرف الطـبال . الـطـبال سـرق مفـتاح

اخلزنة .
اخلزنة حاوية زبل بذيل الزقاق . الزقاق موحش الليلة

. الليلة منيرة .
منيرة اخت منير . منير يشبه عباس الديك . 

ر . صارع كر عباس الديك كسر ع ا
ر بال على احللبة . احللبة صانعة النجوم .  كر

النجوم سينما بشارع السعدون .
الـسعـدون به مطـعم فوانـيس . فوانـيس احمللـة بشارب

داوود . 
داوود يحب فطومة .

فطـومة تزحلـقت برقبة اجلـسر . اجلسـر تمر من حتته
األسماك .

األسماك تكره شـارع أبي نؤاس . نؤاس فتى جميل .
جميل صدقي الزهاوي .

الزهاوي شاعر ومقهى . مقهى حسن عجمي تالفة .
تالفة هي حنطة غافل .

غافل باع احلمار .
احلمار يشتغل بسوق الشورجة .

طر . الشورجة غرقت با
طر يجلب احلزن . ا

احلزن كالشجن .
الشجن هد حيلي .

w½«œu « wKŽ

{  لـندن (أ ف ب)  —كـيف نـتـجنب
ــشـــروبــات والـــطــعــام تـــغــلـــيف ا
بـالـبالستـيك لـتقـليل تـلـوث التـربة
واحملـــيـــطــات? فـي لــنـــدن وجــدت
شـركة ناشئة حالً لـهذه اإلشكالية
إذ طـورت أغـلـفـة صـاحلـة لألكل أو
قـابلة لـلتحلل الـطبيعي مـصنوعة
مـن األعـشـاب الــبـحــريـة. وبــفـضل
هـــذه الــفـــكــرة تــتـــنــافـس شــركــة
نــوتـيال الــنـاشـئــة هـذا الــعـام بـ
خــــمــــســــة عــــشــــر مـــرشــــحــــاً في
التصفيات النهائية للفوز بجائزة
(ايـرثــشـوت) الـتي أطـلـقـهـا األمـيـر
ـفـيدة ـكـافـأة االبـتـكـارات ا ولـيـام 
عــلى صــعـيــد حــمـايــة الــبـيــئـة أو

ناخ. مكافحة تغير ا
بـدأت مـغـامرة (نـوتـبال) في مـطبخ
صــغـيـر بـلـنــدن. فـقـد سـعى كل من
الـفرنسي بيار باسلييه واإلسباني
رودريــغــو غــارســيــا غــونـزالــيس
لكية وكالهما يدرسان في الكلية ا
لــلــفــنـون فـي لـنــدن لــلــتــدرب عـلى
تــصـمـيـم مـنـتــجـات مـبــتـكـرة إلى

صنع أغلفة غير ضارة بالبيئة.
ويـقـول الـفـرنـسي الـبالغ 35 عـامـاً
لـوكـالة فـرانس برس �عـندمـا كنت
مــهـــنــدســاً في مــجـــال الــتــعــبــئــة
والـتغليف لدى شركة لوريال كنت
أطــــوّر أغـــلــــفـــة مــــصـــنــــوعـــة من
الـبالستيـك من زجاجات الـشامبو
ات وسـرعان ما إلـى أوعية الـكر
أدركـت أني أريـــــد الـــــعـــــمل عـــــلى
ــزيـد من احلــلـول بــدالً من صـنع ا
طاف الـبالستيك الذي يـنتهي به ا
في الــبــيــئــة.ويــحــاول الــطــالــبـان

تـصـميم عـبوات من مـواد طبـيعـية
وقـابلـة للتـحلل خالفـاً للـبالستيك
ـــــــــتـــــــــأتـي مـن صـــــــــنـــــــــاعـــــــــة ا

البتروكيماويات.
وبـعــد اخـتـبـار نـبـاتــات مـخـتـلـفـة
وجـدنا مـستخـلصـات من األعشاب
ــكــنــنـا الــبــحــريــة وأدركـنــا أنه 
كن ا  تـطوير حلول قريبة جداً 
ا أن جنـده في الطـبيـعة تـكون ر
صـــاحلـــة لـألكل حـــتى وفـق بـــيــار
بــاســلــيــيه. حــقق مــقــطـع فــيــديـو
يـعرض فيه الطـالبان فكـرة األغلفة
ـــصــنـــوعــة عـــلى شـــكل فــقـــاعــة ا
صــــاحلـــة لألكل تــــســـمى (أوهـــو)
انـتـشـاراً كبـيـراً على اإلنـتـرنت ما
سـتثمرين. وفي عام أثـار اهتمام ا

أسس الطالبان (نوتبال)  2014
وهـي اآلن في مرحـلـة تـوسع كـبـير
مـع أكـثــر من 60 مــوظــفــاً وبـاتت
قـريبـة من تصـنيع مـنتـجاتـها على
ــكن لــلـغالف نــطــاق صــنــاعي. و
الـذي طورته الـشركـة وهو بـحجم
حـبة طـماطم كرزيـة كبيـرة ويُصنع
من مـسـتـخلـصـات أعـشاب بـحـرية
مـن خالل مـسـار ال يـزال سـريّـاً أن
اء يـعلّب جميع أنواع السوائل: ا
والــــكـــــوكــــتــــيـالت اخملــــصــــصــــة
هـرجـانات أو لـالستـخـدام خالل ا

مــــشــــروبــــات الــــطـــاقــــة الــــتي 
ثال في عام تـوزيعها على سـبيل ا
للعدّائ في ماراثون لندن. 2019
ـادة عنـد مـضـغـها وتـصـبح هـذه ا
فـي الفـم أشـبه بـحـبـة سـكـاكر ذات

قوام هالمي.
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إصــدارات عــدة حـديــثــة يــعـني أن
حــركــة الـنــشــر لم تــتـوقـف وكـذلك
حــركـة الـكــتـابــة مـؤكـدة أن الــفـكـر
. اللبناني متوقد ولم يتوقف ايضاً
وانـــــخــــفض عـــــدد دور الــــنــــشــــر
ـعرض من أكـثر من ـشـاركة في ا ا

 من لبنان والبلدان العربية240
والـــعــالم إلى تـــقــريــبــاً 124هــذه
السنة بعدما كان بلغ نحو 79 في
الــدورة الــسـابــقــة في آذار/مـارس
ـشاركة العربية الـفائت. وتستمر ا
(خـجـولة) بـحـسب بعـاصـيري في
ــعـرض الــنــســخــة اجلــديــدة من ا
الـــتي تــضـم دور نــشــر مـن مــصــر
ـــتـــحـــدة واإلمـــارات الـــعـــربـــيـــة ا

وسلطنة عمان.
وشـرحت أن تقلّص مساحة القاعة
عـرض من عـشرة الـتي حتـتـضن ا
آالف مـــتـــر مـــربع قـــبل 2019 إلى

 متر مربع حالياً جعل2200
تاح). طلوب أكثر من ا (ا

وأضـافت ثمة دور نشر اعتادت أن
تــأخـذ مـســاحـات واســعـة لـكــنـنـا
اضـــطـــررنـــا لألسف إلـى مـــراعــاة

اجلـميع بغض الـنظر عن حجم كل
ـطلـوبة سـاحات ا دار وحـددنـا ا
وأعطينا فرصة لدُور ناشئة تُعتبر
حـديــثـة مـقـارنـة مع دور نـشـر لـهـا

عراقة تاريخية.
وفــاجـأت الــنـســخـة الــسـابــقـة من
ــنــظـمــ الـذين كــانـوا ــعـرض ا ا
يـتخـوفون من انـعدام حـركة الـبيع
نـظراً إلى تراجع القـدرة الشرائية
ولـــــكن تـــــبـــــ أن دور الـــــنـــــشــــر
اســتــطــاعـت مــنــذ الــيـوم األول أن
تـستوفي الـتكالـيف التي حتمـلتها
ـعــرض بـحـسب لــلـمـشــاركـة في ا
بــــعــــاصـــيــــري الــــتي الحــــظت أن
الـــلـــبــنـــاني ال يـــزال يـــضع شــراء
الـكـتب بـ أولـويـاته ويـسعى إلى
غترب تـأم ثمنـها بفضل دعـم ا
ـــقـــيــمـــ في ألفـــراد عـــائالتـــهم ا

لبنان.
ـنـظّم وإذ أقــرّت رئـيـســة الـنــادي ا
بــأن الـتـردي الـذي يـشــهـده لـبـنـان
تــرك بال شـك أثــراً شـددت عــلى أن
الـلـبنـاني رائـد في ابـتداع احلـلول
شاكل. ويـستـطيع ان يـلتف عـلى ا

سألة االقتصادية وخطط لـبنان كا
الـتـعافـي وتقـيـيم التـعـديالت التي
أدخـلت علـى الدسـتور بـعد انـتهاء
احلـــرب الـــلــبـــنــانـــيـــة في مـــطــلع

تسعينات القرن العشرين.
وشــهــدت الــنــســخــة األخــيــرة من
ـعـرض ضـجـة سـيـاسـيـة إذ أثار ا
عــرض مــلــصق لــلــقــائــد الــســابق
لـ(فــيـلق الــقـدس) اإليــراني الـلـواء
قـاسم سـلـيـمـاني فـي جـنـاح إحدى

. دور النشر جدالً واسعاً
واعـتـبـرت بـعاصـيـري أن مـا حدث
فـي الدورة السابقـة في هذا الشأن
لـم يــكن مــقــبـــوالً مــؤكــدة أن الــكل
سـيلتزم طـبيعيـاً شروط االشتراك
وهـــذا مـــعـــرض كـــتب فـــقط لـــيس

لصقات ومواقف سياسية.
ـــعــرض) وشـــددت عـــلى (حـــيــاد ا
الـذي يــشـكّل فـضـاءً ثـقـافـيـاً رحـبـاً
لـلـجـميـع  ويجب االّ يـتـصف بـلون
مـع مـشيـرة إلى أن اإلدارة تمنت
عـــلـى كل دور الـــنـــشــــر الـــتـــقـــيـــد
ـكـان والـثـقـافـة والرأي بـاحـتـرام ا

االخر.

ــنـظّــمــون بـدورهـم عـلى ويــصــرّ ا
تــخـــطي كل الــتـــعــقــيــدات إلقــامــة
ـعـرض. وقالت بـعاصـيـري مهـما ا
كـانت الـتـضـحـيـات ومـهـمـا كـانت
الـظـروف قـاسيـة نـحن مسـتـمرون
فـي هذا احلـدث الـثـقـافي الـذي هو

أحد معالم لبنان.
وأضـافت في هـذا الـظـرف الـقاسي
والـــصـــعـــوبـــات اجلــمـــة عـــلى كل
ــســتــويــات يــصــبح الــصـــعــد وا
الـقيام بأي عمل فـي احلقيقة جرأة

وإجنازاً ومغامرة.
ـعـرض  نـحو 24 نـشـاطاً ويـضم ا
تــــتــــوزع بــــ مــــنــــاقــــشــــة كــــتب
إلصـدارات حـديـثـة ونـدوات تـعـنى
بــالـــتــراث وتــكــر جملــمــوعــة من
األدبــاء الــذين رحـلــوا وكــانت لـهم
ايــاد  بــيــضــاء عــلى الــثــقـافــة في
لــبـنـان عـلى مـا قــالت بـعـاصـيـري
اســوة بــجــبــور الـدويــهي ووجــيه
فــانـوس ومـيــشـال جــحـا ويـوسف

سماح ادريس وسواهم.
وتـــقـــام نــدوات تـــتـــنــاول الـــلـــغــة
الــعـربـيـة والــقـضـايــا الـراهـنـة في
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وفـي اخلـــــــارج عـــــــلـى اجلــــــدران
الـعالية لسـجن لينيو في ضواحي
لـشـبـونـة الـغـربـيـة تـنـتشـر أسالك
شـائـكـة فيـمـا يـذيع مكـبـر الـصوت

التعليمات للسجناء.
فـبـواقع مـرت أسـبـوعـياً يـتـحول
ــصـلّى الـسـابق في هـذا الـسـجن ا
ـعـاصـر إلـى اسـتـوديـو لـلــرقص ا
درّسة في نـشاط تـديره الفـنانـة وا
كـاتـاريـنـا كامـارا الـتي تـخـصصت

في األساس في العالج النفسي.
وتتوجه مدرّبة الرقص البالغة 47
عـامـا إلى الـسـجـنـاء داعـيـة إياهم
إلـى (الـــرقص بـــشـــاعـــريـــة). وهي
تــبـــدي األمل في أن تــســاعــد هــذه
احلــصص الـفــنـيــة وهي جـزء من
مــشـروع رقص اجــتـمــاعي بـدأ في
نـيـسـان  2019 فـي تغـيـيـر عـقـلـية

بعض السجناء الشباب.
ويـقول السـج مانـويل أنتونيس
الـبالغ 30 عـاماً �نـدما نـكون هـنا

بـرشـاقـة للـقـيام بـسـلـسلـة حـركات
راقـصـة مرجتـلـة… فهـؤالء جزء من
مــجــمــوعــة مــســاجـ وجــدوا في

حـــــصص تــــدريـب عــــلـى الــــرقص
مــسـاحـة حـريــة وإبـداع هم بـأمسّ

احلاجة إليها.

{ ألـكابـيديـتشي (الـبرتـغال) (أ ف
ب)  —داخـل سجن بـرتـغالي شـديد
احلــراسـة يـتـحـرك ســتـة سـجـنـاء

مـوحـدة لتـقـييم آثـار ضـغط الرعي
عــلى خــصــوبــة الـتــربــة وتــخـزين
الــكـربـون واحلـمـايــة من الـتـعـريـة
وإنـتـاج األعالف. وأظـهـرت نـتـائج
الـدراسـة أن الرعي �مـفـيد عـمـوما
ـنـاخ ـنـاطق الــقـاحـلــة ذات ا فـي ا
الـبارد نسبيا مثل سهوب منغوليا
أو بـاتاغونيا وفي األنظمة البيئية
الــتي تــظـهــر تـنــوعــا بـيــولـوجــيـا
حــيـوانـيـا ونـبــاتـيـا مـرتــفـعـا مـثل
الــســـافــانــا اإلفــريـــقــيــة واألجــمــة
ــتـوسـطـيـة وفـق الـبـيـان. ويـعـزز ا
تـــنــوع الـــنـــبــاتـــات والـــثــديـــيــات
ـنـاطق تـوفـير الـعـاشـبـة في هـذه ا

مـــهــمـــات أســاســيـــة مــثـل إنــتــاج
األعـالف لــلـــمـــاشـــيـــة أو تــخـــزين
الــكـربــون وخــصـوبــة الـتــربـة مع

احلد من تعريتها.
عـهد إلى أن وبـخالف ذلك أشـار ا
آثـار الـرعي تـصـبح ضـارة إلى حد
ـنـاطق القـاحـلـة األكـثر كـبـيـر في ا
حــــرا والـــفــــقــــيـــرة فـي الـــتــــنـــوع
الــبــيــولــوجي كــمـا هـي احلـال في
ـنـاطق شـبه الـصـحـراوية بـعض ا
الـقـريـبة من الـسـاحل نـاميـبـيا أو
ــكـســيك. وأوضح أســتــرالـيــا أو ا
ـنـاطـق الـقـاحـلة غـروس في هـذه ا
احلـارة حيث توجـد نسبة أقل من

الــغــطـاء الــنــبــاتي يــكـون تــأثــيـر
رتبط بفضالت الـتسميد لـلرعي (ا
الــقـطــيع) أقل ألنه يـتــبـخــر بـشـكل
أسـرع. ال يعزز التنـوع البيولوجي
وقــد يـؤدي إلى تــفـاقم الـتــعـريـة.�
وأوضـح الباحث أن الـطريـقة التي
سـندير من خاللها األنظمة البيئية
مـحـليـا ستـساعـد في جـعلـها أكـثر
ناخ .�لذلك أو أقل مقاومة لتغير ا
مـن الــضـروري تــفــضــيل �حــلــول
مـحـليـة تـأخذ في االعـتـبار الـنـظام
مـارسة الزراعية الـبيئي بكـامله ا
وطبيعة التربة واالحترار والتنوع

البيولوجي.

{ لــــــوس اجنـــــلـــــيس (أ ف ب) —
واصـل فيـلم (بالك بـانـثـر: واكـاندا
فـوريفـر) تصـدر شبـاك التـذاكر في
أمـيركا الشمالـية حاصداً أكثر من

 مليون دوالر من اإليرادات64
خـالل عــطـــلـــة نـــهـــايـــة األســـبــوع
الــطـويــلـة لـعــيـد الــشـكــر بـحـسب
أرقــام نـشــرتـهــا شـركــة (إكـزبــيـتـر
ـتــخـصـصـة. ويـوجه ريــلـيـشـنـز) ا
هــذا الــعـمل وهــو تــكـمــلـة لــفــيـلم
(بـالك بـانـثــر) الـذي حــقق جنـاحـاً
كــبــيــراً فـي عـام 2018 حتــيــة إلى
تــشــادويك بــوســمــان جنم اجلـزء
األول مـن الـفـيـلم الـذي تـوفي عـام

 بسرطان القولون عن عمر2020
مثل في يـناهز 43 عـاماً. ويظـهر ا
اجلـــزء اجلــــديـــد عـــبـــر مـــشـــاهـــد
اسـتعاديـة بشخـصية تـشاال حاكم
ـتخيلة. ـلكة واكانـدا اإلفريقية ا
بــعــد وفــاة تــشــاال جتــد واكــانــدا
ا ـية  نـفسـها تقـاتل القـوى العا
لكة حتت الـبحر وتكافح يـشمل 
من أجـل االحتـفاظ بـاستـقاللـيتـها.
وقـــد فـــضّل رواد الـــســـيـــنــمـــا في
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{ برل (أ ف ب)  —يعرض رسم ذاتي للرسام ماكس
بــيــكــمــان الــذي يــعــتــبــر واحــدا من أبــرز الــفــنــانـ
ـانـيـا ـانــيـ لـلــبـيع في مـزاد فـي أ الــتـعـبـيــريـ األ
قـبل مقابل سـعر قد يصل إلى 30 مـليون األسـبوع ا

يورو.
 Selbstbildnis gelb-rosa وتـــــصـــــوّر لـــــوحــــة
صـورة ذاتيـة صفـراء وردية) الـتي تعـتبـر حتفـة فنـية

والــتي كـانت مـلــكـيـة خـاصــة مـنـذ رسـمــهـا في الـعـام
 الفنان عندما كان في منفاه في هولندا بعد1943

انيا النازية. فراره من أ
وبـقـيت الـلـوحـة الـتي مـنـحـهـا لـزوجـته مـاتـيـلد الـتي
احـتـفظت بـها حـتى وفـاتهـا عام 1986 لـعقـود ضمن
مــجــمـــوعــة ســويــســريــة خــاصـــة ولم تُــعــرض عــلى

اجلمهور منذ منتصف التسعينات.
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