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احـــيـــا الـــعـــراق ودول  الـــيـــوم
وسط ي لـــذوي االعـــاقـــة  الـــعـــا
دعـــوات الى مـــواصـــلـــة الــعـــمل
اجلـماعي لـتـذلـيل الـعقـبـات امام
هــذه الـفــئــات الـتي تــعـد األكــثـر
تهميـشًا وتعرضًا خملـاطر العزلة
ـعـامـلـة وفـقـدان الــعـمل وسـوء ا
واعـتالل فـي الـصـحـة الــعـقـلـيـة.
وارتفـعت خالل الـعـقود األخـيرة
أعـــــداد ذوي االحـــــتـــــيـــــاجــــات
اخلــــاصــــة فـي الــــعــــراق جــــراء
احلـــروب واالنـــفـــجـــارات. وأكــد
رئـــيس الــوزراء مــحـــمــد شــيــاع
السوداني أنه يتحتم علينا بذل
ــــزيــــد من أجل ذوي اإلعــــاقـــة. ا
وقــال في تــغــريـدة عــلى تــويــتـر
تـابــعـتـهـا (الــزمـان) امس (لـيـكن
ي لــذوي اإلعــاقــة الــيـــوم الــعــا
فــرصــة وطــنــيّــة ومــجــتــمــعــيّــة

ــــراجـــعـــة مــــا قـــدّمـــنــــا لـــهـــذه
الـشـريـحـة وأنْ يـكـون مـنـهـجـنـا
تـمكـيـنهـم واألخذ بـأيـاديهم إلى
مــــســــتــــقـــبـل يــــلــــبّي أحالمــــهم
واحـتيـاجـاتهم) مـؤكـدا ان (هذه
زيد نـاسبة حتـتم علـينا بـذل ا ا
من أجـلـهـم). وجـدد وزيـر الـعـمل
والــشــؤون االجـتــمــاعـيــة احــمـد
االســــدي في بـــــيــــان تــــابــــعــــته
(الـــزمـــان) امس (الـــعـــهـــد عـــلى
العـمل بتـفانٍ وإخالص من اجل
هـمة ضمـان حقـوق هذه الـفئـة ا
في اجملـتـمع ونـؤكـد ان الـوزارة
داعمة لـهذه الفـئة ولهـا االولوية
ــنـــهــاج الـــوزاري) داعــيــا فـي ا
مـــجـــلس الـــنـــواب الـى االســراع
بـ(التصويت على مشروع قانون
الــتــعــديل االول لـقــانــون رعــايـة
ذوي االعـــاقـــة واالحـــتـــيـــاجـــات
اخلاصة رقم  38لسنة  2013من
أجل حـمـايــة حـقـوق االشـخـاص
ذوي االعـــاقـــة واالحـــتـــيـــاجـــات

اخلـــاصـــة وحـــفــــاظ كـــرامـــتـــهم
وتـــــأهـــــيـــــلــــهـم ودمـــــجـــــهم في
اجملـــتــمـع). ورأى االمــ الـــعــام
للحزب االسالمي الـعراقي رشيد
العـزاوي في تغريـدة على تـويتر
تابعتـها (الزمان) امس ان (ذوي
االعـــاقـــة بـــحـــاجـــة الى افـــعـــال
تـــنـــصـــفـــهم ال اقـــوال تـــتـــغـــنى
ـكـانـتـهم) واضـاف (يـستـدعي
تـقـد رعايـة اسـتـثـنائـيـة دائـمة
تـــبـــقــــيـــهم فـــاعــــلـــ في بـــنـــاء
وهذا مجـتمـعنـا دون اي تمـييـز 
يــــكــــون وفق نــــظــــرة وطــــنــــيـــة
مــسـؤولــة). بـدوره  دعــا رئـيس
تــيــار احلــكــمــة الــوطــني عــمــار
احلـــكــيم إلـى وضع ســيـــاســات
خــــاصـــة لــــلــــتــــعــــاطي مع ذوي
اإلعـــاقـــة. وقــال فـي بــيـــان امس
(جنــدد مــوقـــفــنــا الـــداعم لــهــذه
الـشـريــحـة الـكـبـيـرة ونـدعـو إلى
دعـمـهـا وإسنـادهـا ونـشـر ثـقـافة
الـــتــعـــامل مع األشـــخــاص ذوي

والســيــمــا مع ارتــفــاع اإلعــاقـــة 
نــســبــتـــهم في الــعـــراق بــســبب
احلــروب وتـــأثــيــرات اإلرهــاب).
ـتحدة ان العراق وتعتقد اال ا
يـضم أكــبـر عــدد من األشـخـاص
ذوي اإلعـاقــة في الـعــالم. وقـالت
بعـثتـها لـدى بغـداد في بيـان لها
ناسـبة تابـعته (الزمان) امس با
انه (في بلد يبـلغ عدد سكانه 40
مـليـون نسـمـة يقـدر أن أكـثر من
ن لديهم أربعة مالي شخص 
ـا في إعــاقـة واحــدة أو أكــثــر 
ذلك تلك الناجتة عن نزاع مسلح
ســـابق أو حــديـث ومن بــيـــنــهم
الالجـئون والـنـازحـون الذين هم
اما من ب أكـثر الـفئـات ضعـفاً 
فـهـنـاك ـي  عــلى الـصـعــيـد الـعـا
أكثر من مـليار شخص يـعيشون
مع أحــد أشـكــال اإلعـاقــة) واكـد
الــبــيـان انــهـا (جتــدد الــتـزامــهـا
ــشــاركــة بــتــعــزيــز احلــقــوق وا
ــتـســاويـة لألطــفـال الــكـامــلـة وا

والـنـسـاء والـرجـال ذوي اإلعـاقة
في اجملـــتـــمع  كـــمــا نـــتـــعـــهــد
واصـلة الـعمل اجلـماعي نـحو
اإلدمــاج الــشــامل لإلعــاقــة الـذي
ــكن لــلـجــمـيـع الـوصــول إلـيه
أثــنـاء وبــعـد جــائـحــة كـورونـا)
واضـاف ان (سـتـراتـيـجـيـة األ
تـحـدة إلدماج األشـخاص ذوي ا
اإلعــاقـة فـي الـعــراق تــهـدف إلى
ـشـاركـة الـكـامـلـة والـقـيـادة من ا
قِبـل األشخـاص ذوي اإلعـاقة في
جــــــمـــــيع مــــــجـــــاالت احلـــــيـــــاة
واجملــتـمع) واسـتــطـرد بــالـقـول
(لقـد أثرت الـعواقب االجـتمـاعية
واالقتـصاديـة للـوباء بـشكل غـير
متنـاسب على حقـوق األشخاص
ذوي اإلعـاقــة وكـانت لـلــتـدابـيـر
ــتـخــذة حلـمــايـة صــحـة األسـر ا
ــفـــروضــة عــلى مــثل الــقـــيــود ا
احلــــركـــة واخلــــدمـــات واإلغالق
ؤقت للشـركات والعوائق التي ا
حتـــــول دون احلـــــصـــــول عـــــلى
ـعـلـومـات والـرعـايـة الـصـحـيـة ا
والـــــــــــــــــــــدعــم األســـــــــــــــــــــاســي
مـعــربــا عن (بــشـأن والــتــعــلـيـم)
ــرتــبــطــة ــتــزايــدة ا اخملــاطــر ا
بـــكـــورونـــا فـــاألشـــخـــاص ذوي
اإلعــاقــة هم من الــفــئــات األكــثـر
تهـميشًـا وتعـرضًا لهـذه اخملاطر
مــثـل الــعـزلــة والــوصـم والــفــقـر
ـعـامـلـة وفـقـدان الــعـمل وسـوء ا
واعـتالل في الـصـحـة الـعـقـلـيـة)
مـشــددا عـلى (االلـتـزام بــحـمـايـة
حـقــوق اإلنـسـان واحلــفـاظ عـلى
كـرامـة األشـخـاص ذوي اإلعـاقة
وضـــمــــان حـــمــــايـــة حـــيــــاتـــهم
وال وحــقــوقـهم بــشــكل مــنـاسب 
يزال هـناك طريق طـويل لنـقطعه
ونحن علـى استعـداد للعـمل معًا
لـــــضـــــمـــــان إشــــراك اجلـــــمـــــيع
وتـــمـــكــيـــنـــهم وإســـهـــامـــهم في
مجتـمعـهم بحيث يـكون كل يوم
هــو يــومًــا لـلــجــمــيـع) وتــعــهـد
الـــبـــيـــان بــــان (تـــضـــاعف األ
ــتــحــدة في الـعــراق جــهــودهـا ا
واصـلـة تعـميم حـقـوقهم بـشكل
كـامل ونــشـجع الـســلـطـات عـلى
اتـخـاذ جـمــيع الـتـدابـيـر الالزمـة
لضمان مشاركة األشخاص ذوي
اإلعاقـة واحلـفاظ عـلى سالمـتهم
ودعـــمـــهم فـي حـــاالت اخلـــطــر 
ـعاجلـة كيـفية وإعطـاء األولوية 
تـأثـيــر الـفـقـر واحلـرمـان عـلـيـهم

بشكل غير متناسب). 

الــبــدء بــجــمع تـواقــيع نــيــابــيـة
لسحب قانـون حرية التـعبير عن
الـرأي لــغـرض الـتــعـديل.وقـالت
عـبـد الـواحـد في بـيـان تـلقـته إن
(الــعـراق ال يـحــتـاج إلى تــشـريع
قــانــون حلـــريــة الــتــعـــبــيــر ألنه
ـادة مـكـفـول بـالـدسـتـور ضـمن ا
 38وال تــوجـد أي إشــارة إلى أن
ينـظم بقـانون) واشارت الى انه
( الـــبـــدء بـــجـــمـع الـــتـــواقـــيع
لــــســــحـب الــــقــــانــــون لــــغــــرض
الــتـعــديل) ودعت عــبـد الــواحـد
اإلعـالمــــيـــــ والـــــنــــاشـــــطــــ

ـــدني ومـــنـــظـــمـــات اجملـــتـــمع ا
والــــشــــارع بـــــكل أطــــيـــــافه الى
(الوقوف ضد هذا القانون وعدم
ـان بـتــشـريـعه) الــسـمـاح لــلـبــر
وأضـافت أن (الـقــانـون يـتـضـمن
عقـوبات وفـقرات جـزائيـة كثـيرة
في مـــوضــــوع حق الـــتــــظـــاهـــر
واالجتـمـاع السـلـمي وأخذ اإلذن
للتظاهر قبل فترة معينة وهناك
مـصـطلـحـات وعـبارات مـطـاطـية
ـكن ألي أحـد أن يــسـتـخـدمـهـا
ضـــد كل مـن يـــريـــد الـــتـــظـــاهـــر

والتعبير عن رأيه). 

والسعودية) مؤكدا ان (اجمللس
ـــــشــــروع ا الــــقـــــراءة االولى 
قـانـون تـصــديق اتـفـاقـيـة جتـنب
االزدواج الـــــضــــــريـــــبـي ومـــــنع
ــالي فـي مـا يــتــعــلق الــتــهــرب ا
بالضرائب على الدخل ورأسمال
ب الـعراق والـكويت  والـقراءة
ــشـــروع قـــانــون حـــريــة االولـى 
الـتــعـبـيـر عن الــرأي واالجـتـمـاع
والـتـظـاهــر الـسـلـمي) وتـابع ان
(رئــاسـة اجملــلس وجــهت كل من
جلنتي حـقوق االنـسان والثـقافة
والسياحة واالثار للتداول بشأن
مشروع قانون حرية التعبير عن
الــرأي واالجــتــمــاع والــتــظــاهــر
قم تـقــرر رفع اجلـلـسـة الـســلـمي
). واسـتقـبل الى يـوم غـد االثـنـ
نـــائب رئـــيس مـــجــلس الـــنــواب
ــــنـــــدالوي في وقت مـــــحــــسن ا
سـابق مـرشـحي وزارتي اإلعـمار
واإلســــــكــــــان والــــــبــــــلــــــديــــــات
ان في 27 والبـيـئة.وصـوت البـر
ــــاضـي عــــلى تـــــشــــرين األول ا
الـكـابـيـنـة الـوزاريـة الـتي قـدمـها
مــــحـــمــــد شـــيــــاع الــــســـوداني
بـــاســتـــثـــنــاء وزارتـي الــبـــيـــئــة
واإلعــمـار الـلــتـ أجـلــتـا لـوقت
الحق حــيـنــهــا. بـدورهــا  اكـدت
رئــيــســة كــتــلــة اجلــيل اجلــديــد
الــنـيــابـيـة ســروة عـبــد الـواحـد
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طبعة العراق 
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اجد تعـيد رسم مجمـوعة لوحات تراثـية للرواد الـعراقي فـائق حسن وحافظ الدروبي وغـيرهم على جدران —rÝ∫ الرسامة وجـدان ا

سوق السمك بالشواكة في بغداد.
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ادى وزيـــرا االعــمـــار واالســكــان
والــبــلـديــات واالشــغـال الــعــامـة
بــنــكــ ريـكــاني والــبـيــئــة نـزار
الــيـمـ مــحـمـد ســعـيــد امـيـدي 
الـدستـوريـة بعـد حـصولـهـا على
ـطلـقة. ـان بـاالغلـبيـة ا ثـقة الـبر
وقـال بيـان تـلقـته (الـزمان) امس
ــان صــوت عــلى مــنح ان (الــبـــر
الــثـقـة لــريـكـاني وزيــرا لإلعـمـار
واالسـكان والـبـلديـات واالشـغال
الـعــامـة وأمـيـدي وزيـرا لــلـبـيـئـة
بــــنـــاءا عـــلـى طـــلب مــــرسل من
رئــيس مــجـلس الــوزراء إلكــمـال
الــكـابــيـنــة الـوزاريــة حـيث ادى
الوزيران اليم الدستورية امام
اعضـاء اجملـلس) واشار الى ان
(اجلـلـسة شـهـدت انـهـاء الـقراءة
ـشـروع قـوانـ تـصـديق االولى 
اتــفـاقــيـة الــتـعــاون االقـتــصـادي
الـتـجـاري والـعـلـمي والـفنـي ب
الــعــراق وهــنــكــاريــا وانــضــمـام
الـــعـــراق الى اتـــفـــاقـــيـــة االمــان
ــشـتــركـة الــنـووي واالتــفـاقــيـة ا
بشأن امـان التصـرف في الوقود
ـســتـهـلك وامــان الـتـصـرف في ا
ـــشــعــة وتــصــديق الــنــفــايــات ا
اتــفـــاقـــيــة تـــشــجـــيع وحــمـــايــة
االسـتـثـمار بـ حـكـومـة الـعراق
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نزار محمد سعيد اميدي 

في بـغداد  21درجـة مئـوية). وأشـار إلى أن (طقس يوم
غد األثـن سـيكـون صحواً مع بـعض الغـيوم ودرجات
احلرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البالد).
جـــــزيــــرة جــــاوا وضـــــرب زلــــزال قــــوته  5,7درجــــات 
مــخــلـفــا جـريــحـا واحــدا بــعـد أقل من اإلنـدونــيـســيـة 
ــديـنــة نــفـســهـا أسـبــوعــ من وقـوع زلــزال آخــر في ا
ـاضي أودى بـأكـثـر من  330شـخـصـا. ووقع الـشـهـر ا
الــزلــزال عــلى عــمق  112كــيــلـــومــتــرا وعــلى بــعــد 18
كـيـلـومتـرا جـنوب شـرق مـديـنة بـنـجـر الواقـعـة في غرب

سح األمريكية. ا ذكرته هيئة ا جاوا وفقا 
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رجحت الـهيئـة العامة لالنـواء اجلوية والـرصد الزلزالي
الـتــابـعــة لـوزارة الـنــقل  ان يـكــون طـقس الــيـوم االحـد
ودرجـة احلــرارة الــعــظـمى صــحـوا الـى غـائم جــزئــيــا 

تسجل في بغداد  21مئوية. 
وقالت الـهـيئـة في بيـان تـلقـته (الزمـان) امس ان (طقس
ـنطقـت الوسـطى والشمـالية اليـوم االحد سيـكون في ا
صـحـواً الى غـائم جـزئـيـا وسـيـكـون غـائـمـاً جـزئـيـاً في
ـنـطـقـة اجلـنوبـيـة أمـا درجـات احلـرارة مقـاربـة لـلـيوم ا
السـابق في جميع منـاطق البالد حيث تـسجل العظمى
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تـــبـــدا الــيـــوم االحـــد في بـــغــداد
الـنــسـخـة الـسـادســة من مـنـتـدى
شـاركة 9 احلضـارات الـعريـقـة 
ــــــثـــــلـي الــــــبـــــعــــــثـــــات دول و
ـــيــة في الـــدبـــلــومـــاســيـــة واال
ــــــثل األ الــــــعــــــراق. ووصل 
ـــتـــحـــدة الـــســـامي لـــتـــحـــالف ا
احلــــضـــارات مـــيـــغـــيل انـــخـــيل
موراتيـنوس إلى العـاصمة امس
ـنـتـدى ــتـحـدث بـإسـم ا . وقـال ا
احـمد الـصـحـاف في بيـان تـلـقته
ـــثل األ (الـــزمـــان) امس أن (
ـــتـــحـــدة الـــســـامي لـــتـــحـــالف ا
ُــرافق له احلــضــارات والـــوفــد ا
وصل الى  بغـداد لـلمُـشـارَكة في
ُــنـتـدى بــنـســخـته الــسـادسـة) ا

ــنــتــدى ســيــكــون واضــاف ان (ا
شـــاهـــداً جــديـــداً عــلـى انــفـــتــاح
الــعـراق في عـالقـاته اخلــارجــيـة
وأن تـكـون بـغـداد نـقـطـة اللـتـقـاء
احلـــوارات الـــهـــادفـــة ومـــنـــحى
مـتـطـور ألجـنـدة الـقـوّة الـنـاعـمة
ة اإلسـترداد في إطـار دبـلومـاسـيـَّ
مـــؤكـــدا الـــتي إنـــتـــهـــجـــنـــاهـــا 
إسـتــعـادة مـا يــزيـد عـلى  18ألف
قطعة أثـريَّة) وتابع انه (سـيعقد
بــــرعـــــايـــــة وزارة اخلــــارجـــــيــــة
ثلي البعثات الدولية وحضور 
ـية والـدبـلـوماسـيـة الـعرب واال
حيـث سيكـون العراق واالجانب 
ـشـاركة رئـيـسًا ومـسـتـضـيفًـا  
الــــيـــونـــان و الـــصـــ و مـــصـــر
ــكــســيك و ايــطــالــيــا وايــران وا
وبوليـفيـا وبيرو وارمـينيـا). كما

وصلت وزيـرة الثقـافة الـيونـانية
رافق لها لينا ميندوني والوفد ا
إلى بـــغــــداد لـــلــــمـــشــــارَكـــة في
ـــنـــتــدى. ووزعت اخلـــارجـــيــة ا
تـفـسـيـرات ثـقـافـيـة تـوعـويـة ب
مــواقع الـــتــواصل اإلجــتــمــاعي
تــشـرح  مــفـهــوم شـعــار مـنــتـدى
احلـــضــارات الــعــريـــقــيــة الــذي
ستـحتـضنه بـغداد الـيوم. وقالت
ان (الـشـمس هي مـصـدر الـطـاقـة
واحلـــــيـــــاة عـــــلـى وجه األرض)
واضــــافت فـي بــــيـــان ســــابق ان

(هـنـاك إرتـبـاطـاً وثـيـقـاً ومـقـدساً
بــــ احلـــضـــارات اإلنـــســـانـــيـــة
الـعـريقـة وبـ الـشـمس وجـميع
احلضارات كانت تـقدس الشمس
وتعتبرها مصدر للحياة) مؤكدا
(استـنـباط شـكل الـشمـس ليـكون
شــعــاراً لــلـــمــنــتــدى بـــنــســخــته
الــســادســة الــذي ســيــقــام عــلى
ارض العـراق) وتابع ان (شـعاع
الـــشــمـس الــصــادر يـــعــتـــبــر من
الـــكـــاتـــبـــات الـــتي اخـــتـــرعـــهـــا

السومريون).
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ـتحدة األمـريكيـة على ملـعب خليـفة الدولي بـينمـا واجه منتـخب االرجنتـ نظيـره االسترالي عـلى ملعب الواليات ا
وقع اإللكتروني جلريدة (الزمان). باريات على ا ونديالي. نتائج ا احمد بن علي ا
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شــدد رئــيــســا الــوزراء مــحــمــد
شــيـــاع الــســـوداني  وائــتالف
عــلى الــوطــنـــيــة  ايـــاد عالوي 
ايالء االهـــمــــيـــة لــــلـــمــــشـــاريع
ــضـي بــاجـراءات اخلــدمــيــة وا
مـكــافـحــة الـفــسـاد. وقــال بـيـان
تـــــلـــــقـــــته (الـــــزمـــــان) امس ان
(الــــــســـــــوداني زار عـالوي في
منزله ونـاقشا األوضـاع العامة
في البالد وتأكيـد أهمية مضيّ
ـشــاريع احلــكــومــة بـتــنــفــيــذ ا
ـبـاشرة اخلـدمـيـة ذات الصـلـة ا
ـــواطــنـــ وإســنــاد بـــحــيــاة ا
اإلجــراءات الــتي اتـخــذتــهـا في
مـجـال مـكـافـحــة الـفـسـاد). كـمـا
اوعــــز الـــســــوداني لألجــــهـــزة
األمـنـيـة بـاسـتــكـمـال الـتـحـقـيق
عرفـة مصير الناشط والتحري 
سجـاد العـراقي.وذكر الـبيان ان
(الــســوداني الـــتــقى بــحــضــور
مــحــافظ ذي قــار مـحــمــد هـادي
ـدني عـائــلـة الــنـاشط ا الــغـزي 
ـــفــــقــــود ســـجــــاد الـــعــــراقي ا
واســتــمـع إلى مــطـــالب والــدته
ـعرفـة مصـير جنـلهـا) وأبدى

وضوع السوداني اهـتمامه بـا
مؤكـداً (توجـيهـاته إلى األجهزة
األمـنـيـة اخملـتـصــة بـاسـتـكـمـال
ــعــرفـة الــتــحــقـيـق والـتــحــري 
مــصــيــره) مـــشــددا عــلى (بــذل
كـامل اجلــهـود في سـبـيل حـسم
تسبّب التحقيقات ومالحقة ا
ــــآسي وحتـــمـــيـــلـــهم بـــهـــذه ا
ــــســــؤولــــيــــة الـــقــــانــــونــــيـــة ا
واالعتبارية جرّاء هذه األفعال).
وتــوجه الــســوداني الى قــضـاء
ســامــراء في مـــحــافــظــة صالح
لالطـالع عــــــــلـى واقع الــــــــديـن 
اخلدمات. واشـار البيان الى ان
(رئــــــيـس الــــــوزراء تــــــرأس في
القضاء  اجتماعاً للجنة قانون
ســامــراء عــاصــمــة لــلــحــضـارة
اإلسـالمـيــة حــيث اســتــمع إلى
إيــجـاز قــدمـتـه الـلــجــنـة بــشـأن
ـتّــخـذة لـلــنـهـوض اإلجــراءات ا
بــواقع سـامـراء واالرتــقـاء بـهـا
والـوقـوف على مـعـوّقـات تنـفـيذ
الـقــانـون وتــمـكـ الــلـجــنـة من
الــقـيــام بــواجــبـاتــهــا وجتـاوز
اإلشـــكــــالـــيـــات الــــتي واجـــهت
تـشـكـيل الـلـجــنـة الـتـحـضـيـريـة
إلعالن سـامراء عـاصـمة الـعراق

لــلــحـضــارة اإلسالمــيــة) ولـفت
السوداني الى (األهمية الدينية
ـدينة سامراء وما والتاريخية 
تـــمـــثـــله مـن رمـــز لـــلـــتـــعـــايش
ـــكــوّنــات إلى الــســلـــمي بــ ا
جـانب أهــمـيـتــهـا االقـتــصـاديـة
واالجـــتــمــاعــيــة والـــثــقــافــيــة).
واســـتــهل الـــســوداني  زيــارته
الـى ســــامـــــراء امـس الــــســـــبت
اســتـــهل بــعـــقــد اجـــتــمــاع مع
رؤســـــاء ومـــــديـــــري الـــــدوائــــر
اخلدمية والقطاعية في القضاء

سـامـراء. واكـد ان (زيارتـه تأتي
من أجل الــوقـوف عـلى واقـعـهـا
الــعـــام)  مــبـــيــنـــاً أنّ (الــوضع
اخلـدمي في جـمـيع احملـافـظـات
بــحــاجــة إلـى مــراجــعــة جــادّة
ووضـع خــــــــطط ســــــــريــــــــعـــــــة
للمعاجلة) واشار الى (ضرورة
ــز خــطط احلـــكــومــات أن تــتـــركّ
احملــلـيـة في عـمــوم احملـافـظـات
عـلى مـشـاريع الـبـنى الـتـحـتـية
الـتي نعـدّها تـأسيـساً صـحيـحاً
ــشـــاريع الالحـــقــة وقــد لــكـلّ ا

جــعــلــنـاهــا فـي سـلّـم أولــويـات
ـنهـاج الوزاري ضـمن مـحوره ا
اخلــدمي) داعـــيــا الـى (اتــخــاذ
إجراءات عاجـلة إلزالة الـعقبات
ـيـاه في أمـام تـنـفـيـذ مـشـاريع ا
قـضـاء سـامـراء وأيـضـاً تـوزيع
ـزارع في مـادة الـسمـاد بـ ا
سامراء وعـموم محـافظة صالح
الدين). وتسـلم رئيس الوزراء 
في وقت ســابق دعــوة رسـمــيـة
ــاني لــزيـارة ـســتــشـار األ مـن ا
.واوضح بـــيــان امس إن بـــرلــ

(الــسـوداني اسـتـقــبل الـسـفـيـر
اني لدى العراق مارتن ييغر اال
الــــذي ســــلّم رئــــيـس الـــوزراء  
ــســتــشـار دعــوة رســمــيــة من ا
اني لزيارة برل حيث عبّر األ
الــسـوداني عن شـكــره لـلـدعـوة
ووعد بتلبيـتها في أقرب فرصة
ــكــنــة) واضــاف ان (الــلــقــاء
بـحث الــعالقـات الـثــنـائــيـة بـ
الــبــلــدين وأوجـه الــتــعــاون في
مـختـلف اجملاالت وتـأكـيد بـناء
شـراكـة طـويـلـة األمـد في مـجـال
الـطـاقـة وإنـتـاج الـغـاز الـسـائل
وكـــذلك في مـــجــالـي مــواجـــهــة
ـنــاخـيـة وتـطـويـر الـتـغـيّـرات ا
آليـات مكافـحة الـفساد والـطاقة
ــتـــجـــدّدة) وأكــد الـــســوداني ا
(أهــمـــيــة الــتــعـــاون في مــجــال
مـكـافـحـة الـفـسـاد ودعم جـهـود
الـــعــراق في اســـتــرداد األمــوال
ـطـلـوبـ بـجـرائم ـسـروقـة وا ا
الفـساد). من جـانبه جـدد ييـغر
ـانيـة على (حرص احلـكـومة األ
تــوطــيــد أواصــر الــعالقــات مع
الـــــعــــــراق عـــــلى مــــــخـــــتـــــلف
ـا يعّزز سـتويـات والصّـعُد  ا

تبادل).  آفاق التعاون ا

بنك ريكاني 
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) مـــضــيــفـــاً ان (الــفــريق لـــلــطــوار
ـياه الـنـهـر بـسبب اكـتشـف تلـوثـاً 
اخملــالـفـة في الــطـاقـة الــتـصـمــيـمـيـة
ـعـاجلـة في الـيـوم الـواحد لـوحـدة ا
مـايعـد إرتكـاب مـخالـفـة بيـئـية تـؤثر
عــلى صـــحــة اإلنـــســان والـــبــيـــئــة)
ـيـاه واوضح انه (اخـذ عــيـنـات من ا
ـعـاجلـة من حـوض الـتـجمـيع قـبل ا

عـاجلة لـفحـصهـا مخـتبـرياً وبعـد ا
ـعاجلة ياه ا لتحـديد مدى مـطابقـة ا

للمحددات البيئية). 
WO³Þ  U¼œ—

وفي كـــربالء افــتــتــحت مــســتــشــفى
الـــهــنـــديــة في احملـــافــظـــة عــدداً من
الوحـدات والردهـات الـطبـية خلـدمة
ـــرضى في الـــقــضــاء. وذكـــر بــيــان ا

الـتوعـويـة ألكـبر عـدد من الـنـساء في
ـرض والكشف ميسـان للـوقاية من ا
ــبـكــر عـنه) وبــحـسب الــبـيــان فـإن ا
(الندوة اعطت محاضرات صحية من
قِبل األطـباء حـيدر سـعدون و ايـناس
خضير كما شهدت توزيع هدايا ب
النساء لتشجيعهن). وافتتح العالق
اجلــنــاح اخلــاص داخل مــركـز اورام
احملـافـظـة. وذكـر لـ (الـزمـان) ان (هذا
اجلـنــاح سـيــشـمل خـدمــات خـاصـة)
مـشــدداً عـلى (ضــرورة تـقــد افـضل
اخلدمات الصحية والعالجية لرعاية
ـــرضـى). من جـــانب اخـــر اشـــارت ا
بـيئـة مـيسـان الى مـخـالفـات بـوحدة
معـاجلة الـصرف الـصحي في مـجمع
الـــبــتــيــرة بــاحملـــافــظــة. وقــال إعالم
ديرية لـ (الزمان) ان (الفريق الفني ا
ديـرية اجرى كـشفاً بـيئـياً على في ا
وحـــدة مــيــاه الــصــرف فـي مــنــطــقــة
الـبـتــيـرة) مـبـيـنــاً ان (الـكـشف هـدفه
ياه وطرح متابعـة اعمال تصـريف ا
عاجلة في نهر البتيرة ماادى مياه ا
الى تلوث الـنهر حـسب قرار محـكمة
الــعــمـــارة) واشــار الى ان (الــكــشف
شــمل حـوض الــتــجـمــيع اإلبــتـدائي
منـظومـة إزالـة اخمللـفات الـصلـبة في
مـــيــاه الــصــرف الـــصــحي احــواض
الـتـرسيـب والتـهـويـة مـنـظـومة ضخ
الـكـلــور حـوض الـتـجـمــيع الـنـهـائي
ــعــاجلـة وانــبـوب دكــاتـيل لــلـمــيـاه ا
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تـلـقـته (الـزمـان) ان (احملافـظ نصـيف
اخلـطـابي افـتـتح عـدداً من الـردهـات
الــطــبــيـــة والــوحــدة الــلـــيــزريــة في
استشارية العيون بإجهزتها الطبية
وصـــالـــة لــــلـــوالدة وردهــــة خـــاصـــة

للنساء).
الكات الـصحيـة ببذل مشدداً عـلى (ا
جهودٍ اضافية إلجناز بناية الطوار
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اقــام مــركــز مــيــســان لــعالج االورام
نـدوة لـلـتـوعـيـة بـسـرطـان الثـدي في
ــيـمــونـة بــاحملـافــظـة. وقـال قــضـاء ا
ركز نظم مراسل (الزمان) امس ان (ا
الـنـدوة بالـتـعـاون مع مـركـز الـتدريب
والــتــنـمــيـة الــبــشـريــة لــلـوقــايـة من
ســـرطــان الــثــدي وضـــرورة الــكــشف
ـبكـر ضـمن فـعالـيـات بـرامج دائرة ا
صــحــة مـيــســان بــإشـراف مــديــرهـا
العام علي محمود العالق) واوضح
ان (الـنـدوة جـاءت من اجل الـتـوعـيـة
الـصـحـيـة والـتـثـقـيـفـيـة بـشـأن خـطـر

رض السرطان). اإلصابة 
 UO UF  cOHMð

ــثل مــشــيــراً الـى (حــضــور كل من 
ــيـمــونـة وقــائـد بــقـائــمــقـام قــضـاء ا
ركـز حـيدر شـرطة الـقـضاء ومـديـر ا
سـعدون وعـدد من الـشـيوخ الـقـضاء
ـركز) واكـد العالق نـتسـب في ا وا
ان (الـدائرة تـواصل تـنـفـيذ فـعـالـيات
شـهـر الـتــحـدي لـلـوقـايـة من سـرطـان
الـــثـــدي بــــالـــتـــعــــاون مع الـــدوائـــر
ـنـظــمـات والـنــقـابـات احلــكـومـيــة وا
ـرأة) مبـيـناً والـرابطـات اخلـاصة بـا
ان (برنامج الـدائرة التـوعوي تضمن
فــعــالــيــات شــهـر اكــتــوبــر الــتــحـدي
دة شـهر كامل) ـرض  والتـوعيـة با
الفـتــاً الى (اهـمــيـة إيـصــال الـرسـالـة

 W¹bMN « vHA²  w  Δ—«uDK  e d  ¡UMÐË  U¼œ— ÕU²² ≈ ∫¡öÐd

WF¹dÝ ‰uKŠ œU−¹SÐ W uJ(« V UDð „u d

nK² « s  …—c « –UI½ù
  wÐdF « ‰UN²Ð« ≠ œ«bGÐ  

ـائيـة عون ذيـاب عبـد الله مـع السـفيـر البـاكسـتاني في بـغداد وارد ا بحث وزيـر ا
ائي ب البلدين. احمد امجد علي توطيد العالقات في قطاع ا

وقال بيان امس ان (ذياب حتدَّث عن
ـائـي ومـصــادر الـواردات الــواقع ا
والتـحديات الـتي تواجه قـطاع الري
داخـل الـــعــــراق وخــــارجه) داعــــيـــاً
الـشـركـات الـبـاكـسـتـانـيـة لـلـعـمل في
الــــعــــراق في مـــــجــــال إســــتــــصالح
ــوارد األراضي الـــزراعـــيـــة وإدارة ا
ـــائـــيــة  واضـــاف ان (الـــبـــرنــامج ا
احلــكــومي االن يــركـز عــلى تــرشــيـد
ـــيــاه وإســـتـــخــدامـــهــا إســتـــهالك ا
ــثـلـى وإسـتـبــدال نـظم بــالـصـورة ا
الـري احلـالـيــة بـأسـالـيب وطـرق ري

حديثة).
‰e³ « ÁUO

مشـدداً عـلى (ضرورة اإلسـتـفادة من
خــبــرات بـاكــســتـان وجتــاربــهـا في
ـبازل لـزراعة بعض إستـغالل مياه ا
احملـاصـيل) من جـهـته اكـد الـسـفـير
الباكـستاني إسـتعداد بالده لـتقد
رحـلة الـراهـنة لـتعـزيز الدعم فـي ا
الـــعـالقــات وتـــبـــادل اخلـــبـــرات في
ـالكــات الــفــنــيــة مـــجــال تــطــويــر ا
ـيـاه ودعم الـقـطـاع ومـعـاجلـة شـح ا
اإلروائي والـــزراعي فـي الـــبــلـــدين).
وزار فريق بـحثي من مـحطـة ابحاث
الــرائـد لــلـمــركـز الــوطـني الــتـابــعـة
لــــلـــوزارة احـــد احلـــقـــول بـــجـــانب
احملــــطـــــة لإلطـالع عـــــلى جتـــــربــــة
إسـتـخـدام تــقـنـيـات الـري احلـديـثـة.
وذكــــر الـــبــــيـــان ان (حتــــديث الـــري
ـيـاه عـبـر يـسـاهم في تــقـلـيل هـدر ا
نــــظــــام الــــري بـــــالــــرش في زراعــــة
مــحــصـــول احلــنـــطــة والــشـــعــيــر)

ـستوردة الفتة الى واد ا السوق با
وجــود مـقـتــرحـات لـتــحـديـد تــعـرفـة
ـستوردة. وذكر واد ا كمركيـة على ا
ـــتـــحــدث بـــإسم الـــوزراة حــمـــيــد ا
الـــنـــايف فـي تــصـــريـح ان (هــنـــالك
قــرارات سـابــقـة اتــخـذتــهـا الـوزارة
مـنهـا فـتح بـاب اإلستـيـراد الـذي اثر

ـــنــتـج احملـــلي وإنـــتـــاجـــيــة عــلـى ا
ــــزارعـــ بــــصـــورة الــــفالحــــ وا
عكـسـيـة) مؤكـداً ان (رئـيس الوزراء
مـــحـــمــد شـــيــاع الـــســـوداني اوعــز
ــنــتج احملـلـي عن طـريق بــحـمــايـة ا
تــفـعــيل قــانـون حــمـايــة حلـمــايـته)
واضـاف ان (الـزراعــة وضـعت خـطـة

مع مجلس الوزراء إلعـادة النظر في
اإلجـراءات الــسـابـقـة كــافـة حلـمـايـة
ا نـتج احمللي وخـفض األسعـار  ا
ـسـتـهـلك والـفالح) مـشـيـراً يـخـدم ا
الى (ضرورة التوجه إلى الـصناعات
التحويلـية وتوسيع الزراعـة لتوليد
ـعجون الصنـاعات التـحويلـية مثل ا

واوضح الـــفالح صـــاحب احلـــقل ان
(إستخدام منظـومة الري بالرش وفر
ـيـاه مـقـارنـة له اجلـهـد والــوقت و ا
اً) ساحة  13دو بالري السيحي 
ـبادرة تـعـد توعـية  وب ان ( هـذه ا
للفالحـ االخرين اصحاب األراضي
الـزراعيـة لإلقـبال نـحـو تطـويـر طرق
الـري). عـلى صــعـيـد مـتـصل حـذرت
زراعــة كــركـــوك من تــلف نــحــو 400
الف طن من الذرة الصـفراء في حال
ـالـيـة عـدم تـوفـيــر الـتـخـصـيـصـات ا
. وقال مـدير زارعـ إلستالمـهـا من ا
زراعـة احملافـظـة زهيـر عـلي حـس

في تـصريح امس ان ( 440 الف طـناً
ء من مـــحــــصـــول الــــذرة الـــصــــفـــرا
ســتــتـــعــرض لــلـــتــلف بـــعــد تــوقف
عــمـلــيـات الـتــسـويـق بـسـبـب تـأخـر
ـــالــيـــة الالزمــة الــتـــخــصــيـــصــات ا
) مـــوضـــحــاً ان (مـــعــدل لـــلـــفالحــ
مااستـلمته مـراكز التـسويق التـابعة
للـوزارة من احملـصول اليـتـجاوز 60
الف طـنـاً في الـوقت الـذي تـنـتج فـيه
كــــــركـــــوك اكـــــثـــــر من  500 الف طن

سنوياً).
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وشـدد حـسـ عـلى (حـكـومـة بـغداد
بـــضــرورة إيــجــاد حـــلــول ســريــعــة
ـالـيـة الالزمـة ـبـالغ ا وتـخـصـيص ا
) مـشيراً إلستالم الذرة من الـفالح
الى ان (كـركـوك تـتـصـدر احملـافـظـات
بإنتاج احملصول). وتوجهت الزراعة
ـــنـــتج احملـــلي وتـــفـــعـــيل الـى دعم ا
قــانــون حــمــايـتـه واحلـد مـن إغـراق

سـتشـفى). واجرى اخلـطابي داخل ا
جـــولـــة مـــيـــدانــــيـــة في الـــهـــنـــديـــة
ـهـمـة في ـشـاريع ا لإلطـــــالع عـلى ا

القضاء. 
ـشـاريع واوضح الـبـيـان انه (تـفـقـد ا
ـهمـة لإلشـراف عـلى مـراحل الـعمل ا
ـــا يــتـــنــاسب مع ونـــسب اإلجنــاز 

التوقيتات الزمنية احملددة).
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مركز ميسان
لعالج األورام في
مبناه اجلديد

مــديــنـــة صــنــاعــيـــة فـي مــحــافــظـــة
ميـســان. واوضح الـبيـان ان (الـوزير
خالد بتال النجم وجَّه  جلنة الكشف
ـسح ــوقـعي الـتــابـعــة الى هـيــئـة ا ا
اجليولوجي بكشف وحتديد القطعة
ُـخصـصـة إلنـشاء مـديـنـة صنـاعـية ا
اً تـبلُغ مـسـاحـتـها   2,527 الف دو
في جزيرة سـيد نور هـور احلويشـة
بــالـــتـــعـــاون مـع وزارة الــتـــخـــطـــيط
واحملافظـة) واضاف ان (وفد الـهيئة
اجـــتـــمـع مع مـــديـــر دائـــرة عـــقــارات
مـــيـــســـان حـــيــــدر عـــبــــد اجلـــبـــار
ُـوافـقات الـقـانونـية لـلحـصـول على ا
واألصـــولــيـــة ووضع آلـــيــة تـــعــاون
ديـنة) من جـهته ابـدى عبد إلنشـاء ا
اجلـبار دعـمه لـلـمشـروع وإسـتـعداده
لـــتـــطـــويـــر احملـــافـــظـــة في مـــجـــال
ـسـتـثـمـرين مـؤكـداً انه إسـتـقـطـاب ا
(ســيــعــمل عــلى تــســهـيـل اإلجـراءات
ـعـنـيـة في بـالـلــنـسـيق مع الـدوائــر ا

احملافظـة).

الــقـابــلــوات الـكــهـربــائـيـــة. واكـمـلت
ُـنتـجاتـها الشـركة  الـفُرات األوسط 
من القـابلو الـريفي كـدُفعـة اخيرة من
). من ـــبــرم بــ اجلـــهــتــ الـــعــقــد ا
جــهــتــهـا جــهــزت الــشـركـــة الــعــامــة
لـــصــنـــاعـــات الـــنــســيــج واجلــلـــود
مُــســـتــشـــفـى احلـــلـــة الـــتـــعــلـــيــمـي

ُتنوعـة.  ُنتجاتهـا الطبيـة ا
وبحـسب الـبـيان فـإن (الـشركـة وفرت
ــطــلــوب عـــبــر مــصــنع الــكــمــيـــات ا
الــنــســيــجــيــة الــتــابع لــلــشــركــة في
ـنـتـجات مـحـافظـة بـابل) وبـ ان (ا
شــمــلت ســريــر اســفــنج نــوع ضــغط
عـالي مُغـلف بـاجللـد وسـرير بـغـطاء
ذو استـعمـال واحد عدد  2,200الف)
ومة الفتاً الى ان (الشركة تسعى لد
ـــبـــيـــعـــات ودعم اإلنــــتـــاج وزيـــادة ا
ــنـتج ــالـيــة لــلــوزارة وا اإليــرادات ا
ُــــدن احملــــلي). وبـــاشـــرت هـــيـــئــــة ا
الـصنـاعـيــة في الـوزارة بـإجـراءات
الـــكـــشـف وحتـــديـــد مـــوقـع إنـــشـــاء

ـقـاييس جُـهـزت وفق عـقـود سـابـقة ا
) مـضيفاً ان (مـنتجات ب الوزارت
ُـواصفات الفنية الشركة كافة وفق ا
ـطــلـوبـة لـدى الـكــهـربـاء). وجـهـزت ا
الشركة العامة للصناعات التعدينية
التابعة الى الـوزارة القطاع اخلاص

ادة القير التسيطيح.
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وذكر البيان ان (الـشركة جهزت مادة
ــقـدار  65 طــنــاً في مــعــمل الــقــيــر 
ــنــتــجــات اإلسـفــلــتــيــة الـتــابع الى ا
ــــادة الــــصـــــنــــاعـــــة) واوضح ان (ا
ُنـتـجة من اإلسـفلـت مخـلوطـة مواد ا
بــولـــيــمـــريــة تـــعــمـل عــلى حتـــســ
ؤكسد ليتالئم مواصفات اإلسفلت ا
مع درجــات حـراريـة عــالـيـة كــطـبـقـة
عـــازلــة لألســـطح واحلــمـــامــات). في
ســـيــاق مـــتــصل وفـــرت شــركـــة اور
الـــعـــامــــة احـــدى مالكـــات الــوزارة
الــشـركـــة الـعــامــة لـتــوزيـع كــهـربــاء
ُــنـتــجـاتــهــا مـن الــفُــرات األوسـط 

ÊU e « ≠  œ«bGÐ

اجنـــزت شــركــة ديــالى الــعــامــة في
ـعــادن إصالح وزارة الــصــنــاعــة وا
مُحولـة قُدرة للشـركة العـامة لتوزيع
كــهــربـاء بــغـداد. وقــال بــيـان تــلــقـته
(الـــزمـــان) امس ان (ديـــالى تـــواصل
اعمالها بالتعاون مع وزارة الكهرباء
حـــسب خـــطـــتــــهـــا لـــدعم الـــقـــطـــاع
احلــكـــومي) مــوضـــحــاً ان (مالكــات
الشـركـة اصلـحت مُحـولـة قُدرة سـعة
 16ام فـي اي لـــكــــهـــربــــاء بـــغـــداد).
وسوَّقت ديالى العامـة دُفعـة جديـدة
ـقــايـيـس الـكـهــربـائـيــة لـوزارة مـن ا
الــكــهــربـــاء حـيث جــهــزت الــشــركـة
الــعــامـة لــتــوزيع الــفُـرات األوسط بـ
 3,332 االف مـــقــــيــــاس كــــهـــربــــائي
مـيـكـانـيـكي ذو طـور واحـد سـعة 20
الى  80 امبيـراً وكذلك  الف مـقياس
ثـالثي األطـــــوار ســـــعــــة  20 الى 60
امبيراً و  666 مقيـاساً سعة  10الى
 60امـبــيـراً)  واشـار الـى ان (جـمـيع
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ؤسسـة العسـكرية مصطـلح شائع األسـتخدام في عـالم القطـعات الـعسكـرية  واحلديث عـن ا
وقـواعـد تشـكـيـلـهـا وضـوابـطـها الـصـارمـة حـديث شـيق فـيه الـكـثـيـر من الـتـفاصـيل . لـم تكن
جتـربـتي الـشـخـصـيـة فـي عـالم الـعـسـكـريـة الـتي مـررت بـهـا مع جـيل كـامل من أقـراني آبـان
ـوذجية او ذات اضي والـتي امتـدت الى ما يـقرب من عـقد كامل جتـربة  ثمانـينـيات الـقرن ا
وجه واحـد لـكـنـهـا دون شك كـانت جتـربـة غـنـيـة جـدا بـكل مـا فـيـهـا من مـآسي وحـزن نـتـيـجة
ـفتـوحة عـلى مصـراعيـها !! وت ا السـنوات الـتي أمضـيتـها عـلى حافـة احليـاة عنـد بوابـات ا
وح استذكر ما مررت به خاللها اجدني اصبحت اكثر قدرة على احترام احلياة وتقديرها.
تـطـبق الـوحـدات العـسـكـريـة خطـة اعـادة الـتـنظـيم بـعـد اشـتـراكهـا في اي مـعـركـة  حـيث يتم
عـدات واعـادة تأهـيل وتـدريب وجتهـيز تـعـويض النـقص احلـاصل من خسـائـر في االرواح وا
الوحـدة بالـكامل . يـحتاج االنـسان الى إعـادة تنـظيم نـفسه بـ ح وآخر 
ـراجعـة انفسـنا وطـريقة مـعارك احلـياة وصعـابهـا تدعـونا للـتوقف بـرهة 
تعاملـنا مع كل مايدور حولنا ..  ان تبدأ يـومك مهمومًا فذلك يعني انك
قـد خــسـرت مـعـركــة احلـيـاة   جتـربــة احلـرب واخلـدمـة الــعـسـكـريـة
اكسبتني مـهارة اعادة التنظيم وعلمـتني استقبال نور الشمس في كل
صباح جميل اشارة للبدء من جديد بقول صباح اخلير ايتها احلياة.

ذهب واطنة تعـني عدم التميـيز ب الناس على أسـاس العرق والنوع االجـتماعي والدين وا ا
ـلك  فاالسـتقـرار السـياسي ـواطنـة حتـقق العـدل  والعـدل أساس ا وغـيرهـا  واذا سادت ا
ـثـقل ـلــطخ بـالـدمــاء وا ـواطـنــة  وتـاريخ بالدنــا احلـديث ا واألمــني واالجـتـمــاعي مـرهـون بــا
واطنة  كتظ بـالثكالى  مـا كان له أن يكون بهـذه احلال لو تربّـينا على مفـاهيم ا بـالسواد وا
وأشـعنا قـيمـها الـساميـة  وحقـقنـا لهـا جتسيـدا في الواقع  وبـذلك نكـون قد عـبرنا عن روح
رسـاالت الـسـمـاء التـي يتـشـبث الـبـعض بالـدفـاع عـنـها  والـوصـايـة عـلى الـناس بـدواعـيـها 
واطنة  واحلريص على دينه ومـذهبه عليه أن يعمل ما بوسعه من فجوهر األديان يـكمن في ا
أجـلـها  لـيس قـوال فـحـسب  بل يـقـرنه بالـعـمل اخملـلص  وهـكـذا يُـفتـرض أن يـكـون احلـجر
األول في بـناء الدول  وباعـوجاجه ال تظن للـبالد استقرارا ولـلسلم اجملتـمعي حتققـا وللناس

عيشا مطمئنا .
واطنة من غيره  واال فإنه أبعد انا با ن يتصدى إلدارة البالد أن يكون األكثر ا ويفترض 
ما يـكون عن الـقـيادة  فـالقـيادة احلـقة تـعـني االرتقـاء بالـبالد وحـفظ مصـاحلهـا واالستـعداد
ا مكن  و للتضحية في سـبيلها  واحلكم ب الناس بالعدل  وتوفـير احتياجاتها بحدود ا
تسمح به الظـروف واالمكانيات  هذه دواعي الـقيادة بحسب االفتـراض . وكل ما خرج عنها
ليس من الوطنيـة بشيء . فالوطنية شعور بحب األهل والـوطن  وماذا يتبّقى منها اذا فضّلت

نفسك على شعبك  او غلّبت مصالح الغير على مصالح بلدك ? .
ـواطنة  سؤولـ ألنفـسهم عـلى غيـرهم نوع من الـتمـييـز الذي يـقف بالـضد من ا وتـفضـيل ا
ويـقلـل من شأنـهم بـنـظـر شعـبـهم  ويـرسم عـنهم صـورة سـلـبـية لن تُـمـحى من الـذاكـرة مدى
الدهر  ولن يظلـوا في مواقعهم اال بالـقسر واالكراه  ومعـروف ان حبلهمـا قصير  والبد له
أن ينـقطع يـوم ما  بـينـمـا تفـضيل الـناس لـلمـسؤول يـعـني رفعه فـوق الرأس  مـا يجـعل منه

وذجا . نصب ان كان موظفا  او انسانا محترما بوصفه  ومة ا رمزا  وفي ذلك د
ـكن  للمـسؤول الذي يـتشافى لن يقـدم للوطن شـيئا من فـضّل نفسه عـلى أبنـاء شعبه  فال 
ـكن أن يعـمل على اصالح مـنظومـة التـعليم من في اخلـارج أن يبنى مـشفى في بالده  وال 
تاح في الداخل  يبعث ابنه للـدراسة في اخلارج للحـصول على فرصة تـعليميـة أفضل من ا
ـســؤولـيـة  امـا وهـو في داخـلـهـا  فـذلك غـيـر مـقـبـول قـد نـعـطـيه هـذا احلق لـو كـان خـارج ا

اطالقا.
ـشـافي ـئـات من الــبـشـر بـسـبب عـدم تـوافـر الـعالجـات ورداءة ا ـوت ا من احملـزن جـدا أن 
وتـراجع خـدماتـهـا  بيـنمـا هـو وأفراد أسـرته يـتلـقـون العالج في أرقى مـسـتشـفـيات الـعالم 
والكارثة عندمـا تكون تكاليف العالج مدفوعة من خزيـنة الدولة  فلم أسمع منذ عشرين عاما
ان مسؤوال رقد في مستشفياتنا لتلقي العالج  باستثناء تلك التي تأتي كحالة طواريء أليام

معدودات ريثما ترتب أمور سفره .
ـسـؤولـ عن أفـراد اجملـتـمع كـثـيـرة  ومن بـيـنـهـا الـسـفـر ألغـراض ومع ان أشـكـال تـمـيـيـز ا
سـؤول تكاد تكون طار ان أحد ا السياحة والتـجميل وغيرهـا  روى لي أحد العاملـ في ا
سفراته الى لبنان شـهريا  بالتأكـيد هناك العديـد من أمثاله ولبلدان أخـرى  وبصرف النظر
ـسـؤول أثـناء ان كـان سـفـره على حـسـابه ام عـلى حـساب الـدولـة  لـكني أفـتـرض ان سـفر ا
سـؤولـيته يـأتي ألغـراض عامـة وبـعلم احلـكـومة ومـوافقـتـها  لـذا أدعـو رئاسـة الوزراء تـولـيه 
نع سـفـر أي مسـؤول في الـسلـطات اخملـتـلفـة لـلدولـة ألغـراض خاصـة  وعدم التخـاذ قـرار 
ا هم في اخلدمة الـعامة  ومن شأن هذا القرار السماح ألبنـائهم بالدراسة خارج الـعراق طا
صالح الناس  فعـندما يعرف انه سيرقد سؤول  وغيره ربط مصـالح ا
رض عنـد ذاك يفكر جاهدا في حتس ستشـفى احمللي عندما  في ا
مـستشفـياتنا  وهـكذا في جميع اجملـاالت  نريد للـمسؤوليـة ال سيما
تلـك التي تـنـدرج في اطـار الـدرجـات اخلاصـة أن تـكـون حـقا تـكـلـيـفا
ولـيس تـشـريـفا او بـوابـة لـلـتـمـييـز والـتـسـلط عـلى الـنـاس  او فـرصة

للوجاهة والنفوذ .

والتمـور وغيرهـا) وتابع النايف ان
(اإلجراءات الـتي تـعـتمـدهـا الوزارة
تـشــمل إعـادة الـروزنـامــة الـزراعـيـة
وحتــديــد  الــتــعــريــفــة الــكــمــركــيـة
ـنـتج ـسـتـورد مع ا وتـقـارب سـعـر ا
احملـــلي والـــوصـــول الى تـــغـــطـــيــة

اإلنتاج احمللي واإلستهالكي).

ساعات من الـبهجة  بدأت عصر يوم السبت  3 من الشهـر اجلاري واستمر ضوعها حتى
حلظـات كتابة هـذا العمود  ضـمّها حفل كـبير اقامتـه  مؤسسة آفاق الـعدالة للـدعم القانوني
ـنـجزات ـا  وبالـتـعـاون مع احتـاد احلقـوقـيـ العـراقـيـ في القـاعـة الـكبـرى لالحتـاد  تـكر
ديـد  حـضرته ـاسيـة من عـمـره ا ـرحلـة ا نـاسـبة بـلـوغه ا الدكـتـور عبـد احلـسـ شعـبـان 
ـثقفـ واالعالمي  الذيـن اكدوا في كلمـاتهم  على  إن فـكرين واحلقـوقي وا كوكـبة من ا
بـدع فـيه ثـمـرة جـهـده يـعادل ـكـان الـذي غـرس ا شـعـور الـتـكـر والـتـقديـر الـذي يـأتي من ا

ه في مواقع أخرى في العالم.. أضعافاً مضاعفة تكر
ـداخالت العديدة التي رافقت فعالـيات التكر التي حضرتـها   فجميعها وقد لفتت نظري ا
ـكانـة العـاليـة للـمحـتفى به  عـلى الصـعيـد الفـكري  وعـلى الصـعيـد االنساني اشارت الى ا
بـاد الـسلم االهـلي  وتأصـيل خطـوات حـقوق االنـسان  واشـاعة مـبدأ تـمـثل بتـرسيـخه  ا
ـواقف د. شـعبـان في احملافل الالعـنف اجملتـمـعي .. كمـا استـمـعتُ الى كلـمـات ثنـاء وشـكر 

واطن في العيش األمن والرغيد .. الدولية  والسيما تلك التي تتماهى مع حقوق ا
عروفة .. ومن فكر شعبان وبعطائه  في اجملاالت الفكرية ا كان احتفاال بهـيا  بحق  يليق با
ـفكـر د.شـعـبان   هـذا احلـضـور وااللق والتـأثـير الـطبـيـعي ان يـكون لـلـكـاتب والسـيـاسي وا
اجملتـمعي  على صـعيد الـوطن العـربي والعالم   فـكتبه ومـقاالته ولـقاءاته االعالميـة  تؤكد
عـاصرة بشـكل عظيم االثر   كـما اصبح  جـزءا اساسيا انه قـار استراتيـجي  لألحداث ا
ـكـانـة دوليـة مـرمـوقـة  جـعلـته من من ذاكـرة  االمة  وقـد جتـاوز تـأثـيـره حـدودها لـيـحـظى 
ـية  ودعـواته حلضور ـيا  بـداللة ترجـمة الـكثـير من كتـبه الى لغـات عا ـهمـ عا ـفكرين ا ا

ندوات فكرية مهمة في اجلامعات االوربية .
تع  بـذاكرة لم ـستُ  في أحاديـثه الـشخـصيـة انه حكّـاء عظـيم و والى جانب مـا ذكرت  
اعتدها عنـد غيره   وصوت رخـيم  عذب  واحسستُ ان سـردية حكايـاته ودقتها كانت من
وسـائله لـتدريـب الذاكـرة  لتـأبى نسـيـان ما جـرى.. انه رجل عوّد نـفسـه على احـترام حـقائق
احلـيـاة  وان الـقـار  لـكـتابـاتـه يراهـا  تـرتـقي بـصـورهـا الـفـكـريـة واإلنـسـانـيـة إلى مـصاف
األعمال االبداعية الـرفيعة لغة واسلـوبا  حتى اني اقترحت عليه يـوما ان يكتب رواية  فبناء

الصور في دراساته وكتبه  واختيار عناوينها تعود الى نوع من الثقافة الشاملة ادبيا .
ـوثـقة وانـني طوال  مـدة مـعـرفـتي به  ومن خالل مـتـابـعتـي لطـروحـاته الـفـكـرية  وكـتـابـاته ا
لـيئة ـارساته  لـنشـاطاته  احلـافلـة وا بـالتـواريخ واالسمـاء  الحظتُ انه  نـتيجـة  لسـنوات  
بـاألحداث الـصـاخبـة كان يـرى نفـسه أوالً وقـبل كل شيء قارئـا جـيدا لألحـداث  بعـيدا عن
علومات التعصب  كارها لألثـنية  محبـا وداعيا للتسـامح   وكان مصدراً موسوعـياً من ا

وكاتباً ومحلالً سياسيا  واجتماعيا عظيماً .
ـهنـية وقـناعـاته الـفكـرية في زمن تـتقـلب فيه ابا يـاسر .. رجل حـافظ على مـكـانته الـوطنـية وا
الـقـلـوب والــوالءات واالقالم  وهـذه هي احـدى خـصـالـه الـتي  يـفـتـخـر بــهـا ..ان الـفـعـالـيـات
يـة  مثل التي شهدتهـا  هي اجلائزة األهم والصحبـة األبقى ألي كاتب أعطى لنفسه التكر

حرية االختيار  فمنحه قراؤه نعمة احملبة .. 
شــخـصـيـا  سـعـدتُ جـدا  وانــا ارى سـقف احملـبـة واالشـادة بـهـذا
االتساع   في احلـفل  الراقي .. فشـكرا ألصحـاب فكرة الـتكر 
سـتها من احلـضور البـهي .. وحتية شاعـر التي  وشـكرا لفـيض ا
ن ديد .. و للمحـتفى به   والدعاء لـه بالصحـة والسرور والعـمر ا
بـدعي الـعراق   لـيـنصـفكم بـيـدهم االمر في بـلـدنا اقـول :  بـرّوا 

التاريخ .. ففي الوقت القادم ... متّسع !.
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بــــحث مـــحــــافظ الـــنــــجف مـــاجـــد
الوائلي مع القائم بأعمال السفارة
ـــانــــيــــة في الــــعــــراق  فـــلــــيب األ
اني صرف اإل هولزفيل و مديرة ا
لـلــتــنـمــيـة في الــعـراق كــريـســتـ
ثـلة منظمـة اليونسيف يانكه و 
شيمـا سان غوبـتا قضـايا مخـتلفة
بشأن الـبيئـة و تلوث مـياه الشرب.
وذكر بـيان تـلقـته (الزمان) امس ان
(الــزيـارة جـاءت إلهــتـمــام اجملـتـمع
الـدولي ومــنــظـمــة الـيــونـســكـو في
ـشـاريع الـتـي نـظـمـتـهـا احلـكـومة ا
عاجلة مـشكلة التلوث في احمللية 
نـــهـــر الـــفــرات ومـــنـع صب مـــيــاه

الصرف الصحي في مجرى النهر)
واوضـح ان (حل مـشــكــلـة الــتــلـوث
يـكـمن في شـبـكـة مـجـاري مـتـكـامـلة
ـنـاطق و تـنـفـيـذ مـشـروع بـإغـلب ا
ــعـاجلـة اخلـط الـنــاقل و مـحــطـة ا
الــــتـي وصــــلت الـى نــــسب إجنــــاز
كـبـيـرة) من جـهـته اكـد الـوفـد عـلى
(تعـزيز الـتعـاون و زيادة الـتنـسيق
مع احلكومـة احملليـة لدعم البالد).
عــلى صــعــيـد مــتــصل وضع وزيـر
ــعـادن خــالــد بــتـال الــصـنــاعــة وا
النجم احلجر األساس ألكبر مدينة
صــنــاعـيــة في مــحــافــظــة الـنــجف
مـؤكـداً ان احلــكـومـة جـادة في دعم
الـــصــنــاعـــة الــوطــنــيـــة والــقــطــاع
اخلـاص. وقـال الـنـجم في كـلـمة له

تابعـتها (الـزمان) امس ان (الوزارة
وذجية تشرف على بناء مشاريع 
بالتعاون مع احلكومة لدعم القطاع
الـصـنـاعي واإلسـتثـمـار) مـبـيـناً ان
(هـنـالك مـنـتـجـاتـاً وطـنـيـة سـتـنـتج
قريباً من مدينة النجف الصناعية)
واشار الى (اهمية تفعيل ودعم دور
الــــقـــطــــاع اخلـــاص الــــريـــادي في
الصناعـة الوطنيـة) وب ان (هناك
خطة لبـناء مدن صنـاعية في جميع
ـوارد احملــافــظـات لــرفــد الـبالد بــا

اإلقتصادية).
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ـشاكالت الـتي تواجه مضـيـفاً ان (ا
اإلســـتــثــمــار تـــتــعــلق فـي عــمــلــيــة
إسـتــمالك األراضي) وشــدد الـنـجم
ــدن عــلـى (ضــرورة بـــعـــد مـــواقع ا
الـصـنـاعـيـة عن مـراكـز احملـافـظـات
للـحفاظ عـليـها من التـلوث واضرار
اخملــــلــــفـــات) وتــــابـع ان (الـــوزارة
تـســعى لـتــطـويــر الـقــطـاع اخلـاص
ـعـامل خــصـوصـاً الـتي وحتـريـك ا
تــــوقـــفـت بـــعــــد حــــرب داعش). في
غـضون ذلك بـحث مـحـافظ ذي قار
مــحـمـد هــادي الـغـزي مع الــسـفـيـر
ــدوف األذربـــيــجـــانـي نــصـــيـــر 
مــجــمــوعـة قــضــايــا اهــمــهـا مــلف

السياحة واإلستثمار. 
وذكر مراسل (الزمان) ان (اجلانب
بـحثـا ملـفي الـسيـاحة واإلسـتثـمار
ديـنة اور الـسيـاحية وما يـتعـلق 

و تـفــعـيل بـروتـكـول تـعـاون ثـنـائي
ب الـبـلدين) واوضح ان (الـسفـير
ابــــدى رغـــــبــــة بالده في تــــعــــزيــــز
ــشـتــرك  فـي مــجـاالت الــتــعــاون ا
جتـارية وإسـتـثمـاريـة) واضاف ان
ــدوف مــلف (الـــغــزي نــاقش مـع 
الـصـناعـات الـتـجمـيـعـية واإلطالع
ـعـرفـة ـديـنــة الـصـنـاعــيـة   عـلى ا
ـتوفـرة وحجم مـستـوى اخلبـرات ا
اإلســتـثــمـار في الــبالد) ولـفت الى
(إتـــفــاق اجلــانـــبــ عـــلى تــفـــعــيل
الـتـعـاون الـعــلـمي بـالــتـنـسـيق مع

جامعة ذي قار).
من جهـة اخرى اجـرى فريـقاً طـبياً
في مستـشفى النـاصرية التـعليمي
عمـلية نـوعية مـعقَّدة بـزرع شريان
ـريض في العقـد السادس) فخذي 
واوضح الطـبيب عـلي السـنجري لـ
(الــزمـان) ان (الـعــمـلـيــة اسـتـغـرقت
نــحــو خـمـس ســاعــات لـتــعــويض
تضرر بوريد طبيعي من الشريان ا
ـــريض إلعـــطــــاء نـــتـــائج جـــسـم ا
افــضل). مـؤكــداً ان (هـذه الـعــمـلـيـة
تـعـد مــعـقَّـدة كــونـهـا تـتــعـلق بـزرع
ريض يعاني من شريان فخـذي وا
تـقـرحـات وغـرغـريـنـا اصـابع الـقـدم
وآالم مــســـتــمــرة بــســـبب انــســداد
الـــشــريـــان) وبـــ ان (الــعـــمــلـــيــة
ــريض يــتــلـقـى الـعالج جنــحت وا
الـالزم مع بـرفـقـة الـعــنـايـة الـطـبـيـة

ستشفى).  والتمريضية في ا
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واسـتـقـبـل وزيـر الـنـقـل رزاق مـحـيـبس
الـسـعـداوي الـنـائب األسـبق وائل عـبد

اللطيف.
واسـتـعرض الـبـرنـامج الوزاري إلدارته
الـتي تـشـمل مـخـتـلف تـشـكـيالت قـطـاع
النـقل وكـيـفـيـة تنـظـيم الـعـمل الـرقابي
ـــا يـــعــزز عـــلى تـــلك الـــتـــشـــكـــيالت 
اخلـــدمــات واألنـــشـــطـــة الــتـي تــتـــولى
ــهـا الــوزارة.وقــال بـيــان تــلــقـته تــقــد
(الـزمــان) أمس ان (الــلـقــاء تــطـرق الى
ـشاريـع االستـثـمـاريـة الـتي تـتـبـنـاها ا
الـوزارة ضـمن اخلـارطـة االسـتـثـمـارية
لـلوزارة والـتي تشـمل تشـكيالت الـنقل
ــوانئ الــبــري والـــبــحــري واجلــوي وا
وغــيــرهــا).بــدوره قـدّم عــبــد الــلــطـيف
نـاسـبة التـهـاني والـتبـريـكات لـلـوزيـر 

تسنمه مهام عمله في وزارة النقل. 
عــلــيى صـــعــيــد آخــر صـــدر عن مــركــز
الـنــجـف لـلــدراســات األســتــراتــيــجــيـة
ــوسـوم (جــغـرافــيـة الــكـتــاب الـثــامن ا
الــنــقل الــبــري فـي مــحــافــظــة الــنــجف
األشرف) للمـؤلف  رئيس قسم اجملتمع
دني في كلية اآلداب  –جامعة الكوفة ا
الـدكـتـور أحـمـد يـحـيى عـنـوز .مـلـخص
الـكـتاب (تـعد شـبـكة الـطـرق البـرية هي
ـكن مـن خاللـهـا مــعـرفـة الـدالـة الــتي 
ـسـتـوى الـتـنـمـوي الـذي وصـلت الـيه ا
أي مــنــطـقــة  إذ انــهـا تــمــثل الــعـصب
احلـساس لألنـشطـة اإلقتـصاديـة كافة 
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و الـقــاعـدة األســاســيـة لــتـنــفــيـذ كــافـة
شاريع التنموية  و هذه األهمية هي ا
التي دفـعت البـاحث الى أن يتـبنى مثل
هـــكــذا مــوضـــوع لــدراســـته حتــديــداً .
وتطـلـبت دراسـة الـنـقل الـبـري مـتـابـعة
ـتـمـثـلـة بـطرق عـنـاصـر الـنـقل الـبـري ا
الــــنـــقل و وســــائط الـــنــــقل  و هي في
احملـافـظــة مـقـتـصــرة فـقط عـلى دراسـة
ركبات ) فقط  شبكة الـطرق البريـة ( ا
و ذلك خلـلـو احملـافظـة من شـبـكـة سكك
احلديد  و لضرورة حتـديد مدى كفاءة
شـبـكـة طـرق الـنـقل كـان البـد من تـناول
احلـركــة عـلـى هـذه الــطـرق  و حتــديـد
أجتاهاتها ودرجة كثافتها  وألجل ذلك
 حتــديــد مــشــكــلـة الــدراســة و وضع

الفرضيات لها). 
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تعاني محافظة النجف من تدهور كبير
في مــنـظــومـة شـبــكـة الــطـرق الــبـريـة 
السـيــمـا بــعـد دخــول أعـداد كـبــيـرة من
ـركبـات  األمر الـذي أدى الى تـهرئـها ا
بشكل مستمر و أحتياجها الى عمليات
صـــيــانـــة كــثـــيــرة  و عـــلى مــســـتــوى
أصـنـافــهـا كـافـة … الــسـبب الـذي جـعل
مـنـها شـبـكـة ذات فـاعـلـيـة قـلـيـلة وذات
كفاءة مـتدنية  لـذا جاءت هذه الدراسة
ـعاجلـة هـذا الواقع  و وضع الـنـتائج
التي  الـتوصـل اليـها و احلـلول أمام
اجلـــهـــات ذات الـــعـالقـــة بـــالـــظـــاهـــرة
دروسة  من أجل األخذ بها واإلرتقاء ا

نظومة شبكة النقل البري .
تـضـمـنت الدراسـة ست فـصـول : تـمكن
الــبـــاحث من خاللـــهــا تـــقــد حتـــلــيل
جغرافي شامل عـن حقيقة هـذه الشبكة
ـــفـــهــوم  فـــقــد حـــدد الـــفـــصل األول 
بيـنما وتـطور جـغرافـية الـنقل الـبري  ,
الـفـصل الـثـاني أهـتم بـدراسـة الـتـطـور
الــتــاريـخي لــشـبــكــة الـطــرق الـبــريـة ..

Æ©2010Æ1980) وأمــتــداداتــهــا لــلــمـدة
وأهـتم الفـصل الثـالث ميـدانيـاً بدراسة
ـؤثرة في تـطور ـكـانيـة ا اخلـصائص ا
جـغـرافـيـة الـنـقل الـبـري في احملـافـظة .
وخـــصص الــــفـــصـل الـــرابـع لـــدراســـة
كـاني لـشبـكة الـطـرق البـرية الـتـوزيع ا
في مـحـافـظـة الـنـجف األشرف  ,بـيـنـما
درس الـفـصل اخلـامـس كـثـافـة و كـفاءة
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فـبـعث جنـله وقال ي  حـفل تـكر
ــنـصــة يـبــدو ان والـدي ال عـلى ا
ـزاح وهـو عـلى فراش يـكف عن ا
رض فقد كلفني نقل بيت واحد ا
وت جاءت وحياض ا من الشعر 
مــتــرعـة وجــادت بــوصل حـيث ال
ينـفع الوصل) مضـيفا (ولالسف
فـحـتى مـديـنـة الكـاظـمـيـة لن تـفه
حــقه بــرغم ان فــيـهــا مــســؤولـ
كــبـار) مــؤكــدا ان (نـظــريــة عـلي
اذ كانت الوردي لم تـعد صـاحلة 
حتـليالته يـسـتنـد فـيهـا على اراء
بن خـلدون وطبـقهـا بعـقلـية عالم
غـــيـــر ان الـــفـــاصل االجـــتـــمـــاع 
الــزمــني بــ مــا عــلـيـه اجملـتــمع
الـعـراقي االن ومـا كـان عـليـه قبل
70 عـــامـــا وطـــبـــيـــعـــة االحـــداث
الـكـارثيـة الـتي شـهـدها
الــــشـــعـب والـــعــــالم
الـعربي في الـعـقود
جتـــــعل االخـــــيــــرة 
االســـــــبــــــاب الــــــتي
عـــــــزاهــــــا الــــــوردي
لــــــــلـــــــعــــــــنـف في
الشخصية

تــتــراجـع الســبــاب اقــوى واشــد
تأثيرا).

واوضح صالح ان (اخـتالفنا مع
الـــوردي انه يـــعـــزو الـــعـــنف في
الـشخـصـية الـعـراقيـة الى صراع
في مـا نرى الـبداوة واحلـضـارة 
انه يـعــود الى طـبــيـعــة الـصـراع
فــالــعـــراقــيــون عــلى الـــســلــطـــة 
مــنــتــجــون لـطــغــاة يــرفــعــونــهم
بـثـقــافـة االهـازيج لـلــسـمـاء حـ
ـسـحـون يـكـونـون بـالـسـلـطـة و
بــهم االرض حــتـى يــســقــطــون)
ـورثـات الــسـلـوكـيـة وتــابع ان (ا
تــخــضع الى قــانــون االنــتــخــاب
الـطـبيـعي  فـتعـمل عـبر الـتاريخ
الــتـطـوري لالنـسـان عـلى تـقـويـة
مـــورثـــات ســـلـــوكـــيـــة مـــعـــنـــيـــة
واضـــــعــــاف او دثـــــر مـــــورثــــات
اخرى) واشار الى انه (تأسيسا
فـــأنــنــا لــســـنــا نــتــاج عــلى ذلك 
تـكـويـنـنـا الـبـيـولـوجي اخلـالص
ــا ايـضــا نــتــاج مـا صــنــعـته ا
االحــداث من تـأثـيــر في مـورثـات

.( اسالفنا العراقي
w UŠ l «Ë

واستـطرد بـالقـول ان (العـراقي
لم يــتــفـقــوا حــتى في تــاريــخـهم
احلــديث بـدءا من اسـتــيـراد مـلك
لـــــهم من احلـــــجــــاز وانـــــتــــهــــاء
بـواقــعـهم احلـالي) مـوضـحـا ان
(هــنــاك ربط بــ حــكــام الــعـراق
وما نـسميه بـعقد احلول الـعقلي
ـصـطلح نـحتـنـاه لشـيكل فـهذا ا
اضـافـة عــراقـيـة في عــلم الـنـفس
الــــعــــربـي ويــــعــــني تــــضــــخــــيم
ايجـابيـات اجلماعـة التي يـنتمي
الـيــهـا الــفـرد وغض الــطـرف عن
وتـضـخـيم سـلـبـيات سـلبـيـاتـهـا 
اجلـماعـة االخـرى وغض الـطرف
عن ايجـابيـاتهـا وترحـيل اسباب
االزمـات والـتـقصـيـر الى جـمـاعة

ومــعــاويـة) وتــابع ان (اطــروحـة
الدكـتوراه للـوردي كانت بـعنوان
ـعـرفـة عـنـد ابن خـلدون نـظـريـة ا
ـفـكـرين الـعـظـام في وهــو احـد ا
عاصرون يل الكتاب ا عصره و
الـى عـده رائـدا وســبـاقــا في عـلم

االجتماع وفلسفة التاريخ).
l «u « W¾OÐ

واشـار الى ان (عـالقـته بـالـوردي
تـعـود لـلـعام 1989 حـتى رحـيله
فـي تـــــمــــوز 1995 ح زرته في
بـــيــــته الــــواقع خــــلف اعــــداديـــة
ـــديـــنـــة احلـــريــــري لـــلـــبـــنـــات 
االعظـميـة وقد ادرك نـهايـته فقال
:هـل تـعـلـم مـاذا يـنــقـصي االن يـا
ان الـعـجائـز) ومضى قـاسم.. ا
الى القول انه (خـصص له اربعة
مــقــاالت في كــتـابـه الـشــخــصــيـة
كــمـا الــعـراقــيــة في نــصف قــرن 
وضــــــعت صــــــورته عــــــلى غـالفه
وكـذلك كــتــاب الـشــخـصــيـة
الـعــراقـيــة من الــسـومــريـة
الى الـطـائـفـية) ولـفت الى
ـوجعة ان (من سخـرياته ا
ــوت ان اقـــيم لـه قــبـل ان 

اخــرى مع ان جـمــاعـته واالخـرى
شركاء فيـها) وتطرق صالح الى
(ثـــقـــافـــة الــــقـــطـــيع وعالقـــتـــهـــا
والـتي تعـني القـيام بـالعـراقيـ 
بـسـلـوك غـيـر مـنـطـقي او مـسـوغ
يـــقـــوم به الـــفـــرد حـــ يـــرى من
حـــوله يــفـــعــلـــون ذلك) واكــد ان
(اســتــرجــاع الــهــويــة الــعــراقــيـة
وجتاوز الهويات الفرعية يحتاج
الـى الـتـحـرر االسـتــرقـاق الـديـني
والـــعـــمل عـــلى تـــنـــمــيـــة احلس
الـوطـني جلـمـيع االعـمـار وحسن

ـعـاشـرة وااليـثــار والـتـضـحـيـة ا
بالـروح من اجل احلقـوق) داعيا
عـــلـــمــاء االجـــتـــمـــاع الى (قــراءة
ــوضـــوعـــيـــة وتـــقــد الـــواقـع 
الــنــصـيــحـة لــلــحـكــام ومـتــخـذي

القرار).
قـــــدمت وفـي خـــــتـــــام الـــــنـــــدوة 
(الــزمـان) بـاقــة زهـور الى صـالح
ســلـــمــهـــا له ســكـــرتــيـــر حتــريــر
نـيـابـة عن اجلـريـدة قـصي مـنـذر 
رئــيس حتــريــر (الـزمــان) طــبــعـة

العراق احمد عبد اجمليد. 
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جـغــرافـيـة الـنــقل الـبـري و مــشـكالتـهـا
ـكـانـيـة عـلى مـستـوى احملـافـظـة . أما ا
الــفـــصل الــســادس فــقـــد أهــتم بــوضع
ــكن أن تــعــد إسـتــراتــيــجــيـة دراســة 
لتـطور مـنظـومة الـنقل و أسـتدامته في
ديـنـة و أنـطالقـاً منـهـا لـتطـور شـبـكة ا
الــنــقل الــبــري فـي مــحــافــظــة الــنــجف

األشرف .
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-1-
لـقـد أمـر االمـام جـعفـر بن مـحـمـد ( عـلـيه الـسالم ) أصـحـابه بـان يـكـونـوا (دعاةً

) فأثارت دعوتُه تساؤالتِهم عن كيفية االتسام بهذه الصفة  صامت
فقالوا له :

" يا ابن رسول الله :
فكيف ندعو ونحن صامتون ?

قال (ع) :
ا أمرناكم به من العمل بطاعة الله تعملون 

وتعاملون الناس بالصدق والعدل
وتؤدون األمانة 

عروف  وتأمرون با
نكر  وتنهون عن ا

وال يـطّـلع الـنـاس مـنـكم االّ عـلى خـيـر  فـاذا رأوا مـا أنـتم عـلـيه عـلـمـوا فضـل ما
عندنا فتنازعوا اليه  

نعم 
شهد االّ اضطرابا وارتباكا . ان كثرة االدعاءات واألقاويل ال تزيد ا

ـسـارعة الى جتـسيـد القـيم احلـقة من الـصدق والـعدل واداء وسيـد احللـول هو ا
دارات كلها  سارات وا عاشرة في ا االمانة وحسن السيرة وا

وهذا االلـتزام بـأهداب الـدين واآلداب والـفضـائل االخالقـية هـو الهـويـة احلقـيقـية
للمؤمن بعيداً عن كل الزخارف والسفاسف .

-2-
كن أنْ نقول : وبلوعة وأسف 

ان السلطوي عندنا رجال أقوال وليسوا برجال أعمال 
واطـنـ بـهم وجـعل الـفـجـوة بـ الـفـريـقـ تتـسع الى وهـذا الـذي أضـعف ثـقـة ا

مديات مرعبة .
ـتـشـدق بـأقـوالهـم بعـيـداً عن الـتطـبـيق من غـير الـسـلطـويـ هم مـعظم كـما انّ ا

الناس .
-3-

وقد بدأت في األفق مالمح اجلدية في مُالحقة الفاسدين 
ثل يقول : وا

رحـلـة األلف مـيل تـبـدأ بـخـطـوة والبـد ان نـسـانـد ونـعـاضـد - وبكـل حـزم وقوة-
ـنـهوب وارجـاعه الى خـزينـة الـدولة ـال الـعراقي ا ـبذولـة السـترداد ا ـسـاعي ا ا

واحالة حيتان الفساد والقراصنة الى احملاكم لينالوا جزاءهم العادل .
-4-

هم أنْ ال يكون أحد فوق القانون وا
قتـضيات الـقانون  وأنْ يخـضع اجلميع وبال اسـتثنـاء 
ـصـالح الـعــلـيـا لـلـبالد والـعـدل واحلــفـاظ الـتـام عـلـى ا

والعباد .
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عمان
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يـخطـأ من يـضن من السـياسـي وقـادة األطـراف احلاكـمة  من إن الـشعب لم يـعد
يـشــخص أسـبـاب تـفـشي الــفـسـاد ونـهب  وتـبـيــيض وتـهـريب األمـوال  هي خـارج
سياقات الـتركيبة السياسية للنظـام  ولكل يدرك إنه ليس باستطاعة أحد أن يتجرأ
ليارات من العملة الصعبة من أموال الدولة دون ان يكون مسنوداً من على سرقة ا
ول حلمالتـها االنتخابـية .فليس من األطراف السـياسية أو أنه مـتحالف معـها أو 
ـعقـول من إن كل حكـومة تـأتي  تضع ضـمن أولويـاتهـا محـاربة الـفسـاد وغسيل ا
األموال وتهـريبها خارج اجلمهورية  ولم تتمكن ال في احملاربة وال حجز ومحاسبة
ـا يصـفـها رئـيس الـوزراء محـمـد شيـاع الـسوداني د بـرة لـهذه االفـة و الـرؤوس ا
بـاجلـائـحـة الـوبـائـيـة  فـهـو مـصـيب بـذلك  ولـكن يـتـوجب إضـافـة مـفـردة  اإلرهاب
واطن والـقـيمـة االعتـباريـة للـبالد ب اجملـتمـعات ـنفـلت الذي يـستـهدف الـوطن وا ا
ال الـعام مـنذ عام 2005 حـينـما سرق والبـلدان األخرى .لـقد بـدء التـجاوز عـلى ا
وزير الكـهرباء ( ايهم  السامرائـي ) مليار دوالر وهرب الى أمريكـا ولم يتخذ بحقة
ـكن ان يـكـون بـدايـة الـعـقـاب العـنـيف لم يـتـطـاول عـلى األمـوال الـعـامة ثم اجراءً 
جتاوز بعـده على األموال العامة وزير التجارة السوداني واتخذت إجراءات قانونية
بــحـقـه ومن مــعه ثم جــرى اخــرجه وابــعــاده الى بــيــروت ثـم لــنــدن  هــذه احلـاالت
ـثـلي الـكتل ـنـظم .لم نـسمع أو نـر بـأن  ـكـشـوفـة كانت بـدايـة لـعـمـليـات الـنـهب ا ا
ـسانـدة احلـكومـة والقـضاء السـياسـيـة اجتـمعـوا واتفـقـوا على الـية عـمل مـشتـركة 
والنزاهة في مواجهة الفساد وكشف ادواته واجلهات التي ينتمي اليها والداعمة له
هربة . ومثل والتي تسـهل له عمليات تهريب األموال والدول التي تستقبل األموال ا
تابع يـتساءل  ما هو دور هذه االطـراف السياسية  واطن وا وقف يـجعل ا هذا ا
إذا لم تتـوحد في مـوقف مشـترك ضـد الفـساد الـذي اصبح واحـداً من أهم عوامل
الـتهـد لكيـان الدولة الـعراقـية  إن الرأي الـعام الـعراقي كثـيرا مـا تكون مـجساته
وتشوفـاته اكثر دقة من االخرين  وان االحـكام التي تصدر ضـد الفاسدين تشجع

االخرين عـلى البحث عن طرق لـلفساد كـونها احكـام سهلة
وليـست عنيفة .بالضرورة اطالق سراح (احلرامي) كونه
هم أن يـكون استـرد جزء من األمـوال خلـزينـة الدولـة  ا
طــرفــاً مع من شــاركه وايــده ودعــمـه  وســكت عــلــيه في
قفص االتـهام  فمن يـتجرأ عـلى أموال الدولـة فهو مـهيأ

أن يكون دليالً للعدو على العراق وشعبه ..  

ؤدجلة  في حل جدلية اآليديولوجية و السلطة  فعلى أخفقت الـقوى السياسية ا
ستـوى التنظيـري يتفق منـظرو اآليديولوجـيات النمطـية  على أن السـلطة ليست ا
ـبـاديء والتـعـاليم ـا هي وسـيلـة لـتحـقـيق األهداف و تـطـبيق ا هـدفا بـذاتـها  و إ
ـتـعـددة على التـي تنـطـوي عـليـهـا اآليـديولـوجـيـة و تبـشّـر بـها . و لـكن الـتـجارب ا
اخـتالفـها  كـانت عـلى عكس ذلك الـتـنظـير  إذ جـسّـدت هذه الـتـجارب  تـوظيف
الــسـلــطـة لــآليــديـولــوجـيــة  حــيث حتـولـت الـســلـطــة عــمـلــيـا الـى هـدف اتــخـذ من
آرب سـياسية  شخصية ـضمون اآليديولوجي  اآليديولـوجيات غطاء  و سخّر ا
أو فـئـويـة  األمـر الـذي انـعـكس سـلـبـا عـلى اآليـديولـوجـيـة نـفـسـهـا و أسـاء الـيـها
وأفقـدها روحها و ثقة النـاس بها ورغبتهم فـيها .و األنكى من ذلك  جتلّي العنف
و القمع بـوصفه سـمة السـلوك الـسياسي لـهذه الـقوى  و تبـريرهـما عبـر توظيف
بـاديء الـتي يجب أن قـسـري للـمـضامـ اآليـديولـوجـية عـلى خالف األهـداف و ا
سـاويء و ضبط تلـعب دورا في ترسـيخ إنسـانيـة اإلنسـان وتطـهيـر اجملتـمع من ا
الــسـلــوك الــبـشــري في االجتــاه الـصــحـيـح . و بـدال من أن يــنــخـفض الــتـردي و
ا يتصاعـد في وتيرة مؤذية االضطـراب في ظل هذه التجارب  فـإنه يستمـر و ر
.و هـكـذا جنــد أن هـذه الـتــجـارب أسـاءت لــلـمـجــتـمـعــات و عـرّضـتــهـا لـلــتـوتـرات
ـآسي  بدال من بـناء اإلنـسان و اجملـتمع بـناء حـضاريا يـحقق واالضطـرابات و ا
الـرقـي عـلى كل األصـعـدة  عــلى الـعـكس تـمـامــا من الـتـنـظـيــرات الـرنـانـة .  لـقـد
دنيـة احلديـثة هذه اإلشـكاليـة عبـر ركن رئـيس يـطبـعان عقـلية عـاجلت الدولـة ا

اجملتمع و سلوكه :- 
ـــا هــو إنـــســـان  و لـــيــست األول :- أن احملـــوريـــة و األصـــالــة هي لـإلنــســـان 
دنية و أنظـمتها تدور حول محورية اإلنسان  لآليديـولوجيات  و كل قيم الدولة ا

فليس فيها ما يسمح بتوظيفها ضد اإلنسان نفسه .
ـدنية احلديثة هي لـلمؤسسات و ليس ألفراد أو الثـاني :- أن السلطة في الدولة ا
واقع فـيهـا  تشـتـرك في سمـتهـا الوظـيـفيـة  و إن اختـلفت في زعـامـات  و كل ا
ــؤســســات عـلـى تـنــوعــهــا لـيــست مــؤدجلــة وال تـعــمل بــصــفـة االعــتــبـارات . و ا
دني ا بـصـفـة وطنـيـة خـدمـية بـحـتـة في مسـار قـيم اجملـتـمع ا آيـديولـوجـيـة  و إ
ـدنيـة احلديـثة هي رتـبطـة بهـذه القـيم .وهذا ال يـعني أن الـدولة ا وأنـظمـة الدولـة ا
ـؤكـد وقـوع أخـطـاء و خـطـايـا بـحـكم نـوازع ـثـالـيـة  فـمن ا جــمـهـوريـة أفالطـون ا
ـدنـيـة  ال مـجـال لـتـوظـيف آيـديـولـوجـيـة ما الـنـفس الـبـشـريـة  ولـكن في الـدولـة ا
دنية في مساراتها لتغـطية اخلطأ أو تبريره  بل إن األنظمة التي تـتحرك الدولة ا
 ستطـوّق اخلطأ و تصـلحه  وال تستـطيع أن تقف متـفرجة على أو مـنحازة لذلك
ؤجلة حتتاج دائما الى قادة مثالي يقدمون اآليديولوجية على اخلطأ .إن الدول ا
ـصـالح األخـرى  و ال يـتـيـسـر هـذا غـالـبـا لـعـدة عـوامل لـسـنـا بـصـددهـا اآلن  ا
دنية احلديثة ـؤدجلة تعتمد لنجاحها على مثاليـة رجالها  بينما الدولة ا فالدولة ا

 دولـة واقـعـيـة تـعـتـمـد عـلـى مـثالـيـة قـيـمـهـا  و لـيـس مـثـالـية
تقدم  ال تفسح رجالـها  فمثالية قيمها وفق الركن ا
اجملــال لـرجــالــهـا فـي الـتالعـب واخلـروج عن األنــظــمـة
بغـطاء و تبـرير آيديـولوجـي و تُسـارِع في محاسـبتهم
إذا خـرجـوا عن تــلـكم األنـظـمـة . و هـكـذا تـكـون الـدولـة

دنية احلديثة هي احلل والنموذج األمثل. ا
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للمرة االولى منذ 40 عاما يقترب
الـعــراق من الــفـوز بــادارة مـعــهـد
الــعــالـم الــعــربي بــبــاريس أكــبــر
ـيـة مــؤسـسـة ثــقـافـيــة عـربـيــة عـا
تـــشـــكل جـــســـر عالقـــات الـــعـــرب
ــعـرفــيــة والــثــقــافـيــة والــفــنــيـة ا
ي والـتـعـلـيـميـة مع الـفـضـاء الـعا

الناطق بالفرنسية.
هـذا االجنـاز الذي كـاد ان يـتـحقق
ـاضـيــة لـوال االتـفـاق فـي الـدورة ا
ـرشح الـسـعـودية عـلى الـتـجـديـد 
مـــــعـــــجب الـــــزهـــــرانـي شــــرط أن
يـــتــوالهــا بــعـــده مــرشح الــعــراق
الشـاعر الكـبيـر شوقي عبـد األمير
عـــلـى ان يــكـــون مـــرشـح الـــعــراق
مــســتــشــارا لــلــرئــيس الــفـرنــسي
لــلـمـعـهـد هـذه الـدورة وقـد  ذلك

فعال.   
ومرشحنا شوقي عبد األمير الذي
يـة عدة شـغل منـاصب ثـقافـية عـا
في العقود األخيـرة في اليونسكو
شـروع كتاب في  غيـرها وإدارته 

جريدة بنسخته العربية.
وقـد أعـاد الـرئـيس مــحـمـد شـيـاع
الــســـوداني حــظـــوظ الــعــراق في
ــــــؤســــــســـــة ذات تــــــولـي هــــــذه ا
اخلـمـسمـائـة مثـقف واديب وفـنان
ـي في بــــاريس بــــإعــــادة واكــــاد
ـتـفق عـلـيه ولم ـرشح ا تـرشـيـح ا
يعـد األمر بحـاجة اال  إلى اهـتمام

من الــــســـيـــد وزيــــر اخلـــارجـــيـــة
لــلــتـــواصل مع بـــعض زمالئه من
وزراء اخلـارجـية الـعـرب لـلتـذكـير
باالتفـاق السابق وتأكـيده ألحقية

العراق.
العراق بـحاجة إلى هـذا احلضور
ي بــــــعـــــد ســـــنـــــوات من الـــــعـــــا
اجلـراحـات وجـرائم الـدكـتـاتـورية
واإلرهـــاب الــــتي غـــطت ســـمـــعـــة
ــيـة. وادعــو الـزمالء الـعــراقـالــعـا
االدبــاء والـفــنــانـ إلى الــتــفـاعل
االيـــجــابي لـــنــولي الـــعــراق هــذه
ـيـة التي يـسـتـحـقـها نـارة الـعـا ا
أكـثر من أي بـلد عـربي آخر ومـنذ

40عاما.
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UI¡: محافظ النجف يلتقي مسؤوالً في اليونسكو

ثلـة برئـيس حتريرهـا الدكـتور  أحمـد عبـد اجمليد  الـذي بعث بـباقة ورد  تـقديـرا منه لدور شـكراً جلريـدة الزمـان 
فـكرين الذين يعملون على إشاعة الوعي بوصفه األداة التي تضمن نقل العراق من سكة احملاصصة إلى العلماء وا

ية اعداد القاده. سكة بناء عراق يليق بأهله وتاريخه. من قاعة احملاضرة..في أكاد

شوقي عبد األمير 
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اكـد مــؤسس ورئــيس اجلــمـعــيـة
ان النفـسية قـاسم حس صالح 
الـــــتــــطـــــورات فـي اجملــــتـــــمع او
االنـتــقـال من مــرحـلــة الى اخـرى
يجب ان تـخضع الى قـوان علم

االجــــــتماع.  
واســتــعــرض صــالح خـالل نـدوة
ـيـة بـغـداد العداد اقـامـتـهـا اكـاد
الـقـادة حتت عـنـوان الـشـخـصـيـة
العراقية ب تـنظير علي الوردي
وتـــنــــظــــيــــر مــــا حـــصـل بــــعـــده
حضرتـها (الزمـان) امس (نشأت
الـــراحـل الــذي يـــعـــد ابـــرز عـــالم
اجـــتــمــاع في الــقـــرن الــعــشــرين
واول من درس طـبـيـعـة اجملـتمع
وحــلل الــشــخـــصــيــة الــعــراقــيــة
وحظي بشهرة واسعة) واضاف
ان (لـلـوردي مــجـمـوعــة مـؤلـفـات
ابــرزهــا وعــاظ الــسالطــ الــذي

تناول فيه احـداث تاريخية
اسـالمــــــيـــــــة في ضــــــوء
ــــنــــطـق االجـــتــــمــــاعي ا
احلـديث ومــوقف قـريش
مـن الــــــــديـن اجلــــــــديـــــــد
ــــفـــاهــــيم وتــــطــــورات ا

االجـتـماعـيـة بـعد
ظـــهـــور الــدين
واثـــــره عـــــلى
قـــــريـش ومــــا
تـالهــــــــــا مـن
صـــراع عــلى
اخلالفة بـعد
مقتل عثمان
بن عــــــفــــــان
ومـــــــــا رافق
مــــقـــــتـــــله من
صــــــراع بــــــ
االمـــــام عـــــلي
بــــــــــن ابـــــــــي
طــــــــــــــــــــالـب

الشاب
اجلميل

حامل باقة
الورد
اجلميلة

من جريدة
الزمان.
شكراً لك
يا حلو
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w  eON−?² «Ë YOŁQ²? « l  ÊUMÝô« VD  wB?B ð e d?  ¡UA½«) ناقصة الـعامة واخلاصة بـ تعلن محـافظة ميسـان/ قسم العقـود احلكومية عن اعـادة اعالن ا
درجـة ضمن تـخصيـصات (الـدعم الطار لألمـن الغذائي والـتنـمية لـسنة ٢٠٢٢ / تـنمـية االقالـيم) ضمن تـبيويب (٥٤-١-٤-١٣-١٨- ?ULF—…) وا « WM¹b?

…b0Ë U¼dOſ ô w «dŽ —U?M¹œ n √ ÊuŁöŁË W L?šË WzUL L?šË ÊuOK  ÊuF? ðË WF³ÝË W?zUL²ÝË —UO?K  W Lš ©μ[∂π∑[μ≥μ[∞∞∞® ٢٢٨-٢) وبكلفة تخمـينية مقدارها
ÆÂu¹ ©μ¥∞® U¼b « cOHMð

صنفـ من ذوي اخلبرة واالخـتصاص تقـد عطاءاتهم خالل اوقـات الدوام الرسمي قاولـ ا نـاقصة من الشـركات وا فعلى الـراغب بـاالشتراك في ا
الى العـنوان (مـيسـان - العـمارة - الـشبـانة - بـنـاية مـحافـظة مـيسـان - الطـابق االول - قسم الـعقـود احلـكومـية ) ولـلحـصول عـلى معـلومـات اضافـية

االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات - الهاتف (٠٧٧٠٧٣٩٥٠٨٦).
ـا منصوص علـيه في الورقة البيانـات في الوثيقة الـقياسية على على مقدم الـعطاء تقد نـسخ إضافية عدد (٢) باإلضـافة الى النسخـة االصلية وفقاً 
ـنـاقـصة ان تـقـدم عـطـاءاتـهم في داخل ظـروف مـغـلـقـة ومـخـتـومـة ومـثـبت عـلـيـهـا اسم مـقـدم الـعطـاء وعـنـوانه االلـكـتـروني ورقم الـهـاتف واسـم ورقم ا

مستصحب معهم البيانات االتية:-
U¼dOſ ô w© وعلى شكل خطاب ضمان (صادر من «dŽ —UM¹œ n « Êu?F³ÝË W²ÝË WzULF? ðË ÊuOK  Êu L?šË W²Ý® ©μ∂[π∑∂[∞∞∞® ١- التأمينات االولـية والبالغة
ناقصة. دة ®∏±±© يوم من تاريخ غلق ا ركزي العراقي) او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة  نصة االلكترونية للبنك ا عتمدة وعبر ا صارف ا أحد 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

فوض للشركة او من يخوله قـانونا الى قسم العقود احلكومية دير ا ناقصة بعد تقد طلب حتريـري من ا ٦- بامكان مقدمي العطاءات شراء وثـائق ا
U¼dOſ ô w© غير قابل للرد.  «dŽ —UM¹œ n « WzU/ULŁ® ©∏∞∞[∞∞∞® بلغ لغرض شراء الوثائق القياسية و

صادف ا  ©b‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡Šô«® ناقـصة سيـكون يوم صادف ®Ø±≤Ø±μ≥≥∞≥© وأن موعد غـلق ا ناقـصة سيـكون يوم (»(?f‡‡‡‡‡‡‡‡‡OL© ا علمـا ان اخر موعـد لبيع وثـائق ا
®∏±Ø±≤Ø≥≥∞≥© السـاعـة (الـثـانيـة عـشـر ظهـراً) وسـيـتم فـتح العـطـاءات بـشكـل علـني في نـفس يـوم الـغلق امـام مـقـدمي الـعطـاءات واذا صـادف يـوم فتح

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

ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. يتحمل من ترسو عليه ا
©≤∞≤≤Ø±≤Ø±±® صـــــــادف ?dNþ …bŠ«u»© مـــــن يوم (»UF?Ð—ô¡) ا نـاقصة عنـد الساعة ®» شـارك في ا سيتم عـقد مؤتمـر خاص باالجـابة على استـفسارات ا

ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ويكون ا
ذكورة في الوثيقة القياسية: عايير االخرى ا درجة في ادناه فضال عن ا  مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير ا
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ـناقـص ـقدمـة من ا ?WD?Ýu?²?*« ‰U?Gýô« œu?I?F) الصـادرة عن وزارة الـتخـطـيط وتكـون الـعطـاءات ا  W?OÝU?O?I? « W?I?OŁu? ØØWE?Šö يتـم اعتـماد (»

ـناقصة في حال عدم التزام طلوبة في شروط ا الـية ا عاييـر التأهيل احملددة فيهـا بفروعها كافة والـشروط القانونية وا مستـجيبة عند تلـبيتها 
ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. مقدم العطاء 
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١- مــهــنــدس (مــدني) /  عـدد
(٢)

٢- مــهـنـدس (كـهـربـاء) /  عـدد
(٢)

بلغ (٤٧٤٫٧٩٤٫٥٨٤) دينار عراقي ١- سيولة نقدية: 

اثل واحـد منـجز وخالل مدة ال ٢- اخلـبرة الـتخـصصـية: يـقدم عـمل 
بلغ ال يقل وعد النـهائي لتقد العطاء و تتجاوز (١٠) سنوات قبل ا

عن (٣٫٤١٨٫٥٢١٫٠٠٠) دينار عراقي.

صالح وحـسب الوثـيقة ١- تضـارب ا
القياسية

٢- شهادة تأسيس الشركة مصدقة من
مسجل الشركات في وزارة التجارة

قـاول ٣- هويـة تـصنـيف الشـركـات وا
الـدرجــة (الـرابـعــة / انـشـائــيـة) واجـازة

ارسة مهنة

ــبــلغ (٣٫٨٥١٫١١١٫٦٢١) مــحــســوبـا من ٣- مــعــدل االيــراد الــسـنــوي : 
ـنـجزة او تـلك ـنـفـذة لـلـعـقـود ا ـسـتـلـمـة عن االعـمـال ا الدفـعـات الـكـلـيـة ا
) وال تـزيـد عن (١٠) سـنـوات من تاريخ ـدة ال تـقل عن (سـنـت ـسـتمـرة و ا
ناقصة مع مراعاة عدم ضرورة ان تكون سنوات العمل متسلسلة. غلق ا

ــدقـقـة من قـبل ـيـزانــيـة الـعـامـة ا ٤- احلـسـابــات اخلـتـامـيـة: تــقـد ا
الـي الخيـر سـنـتـ ويـجوز احملـاسـبـ الـقانـونـيـ تـعـرض الـوضع ا
ـالـيـة لـعام تـقـد احلـسـابـات اخلتـامـيـة الخـر سـنـتـ تسـبق االزمـة ا

٢٠١٤ ويجب ان تكون معدالتها رابحة.
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رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣  استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
رقم وذجية جزء من العقار ا تعلن جلنة البـيع وااليجار في مديرية بلدية العمارة عن اجـراء مزايدة علنية لتأجير (انشـاء علوة طح 
ـبينة في ادناه والـعائدة الى مديرية بـلدية العمـارة فعلى الراغب دة ١٥ سنة) ا سـاطحة  (٧٤٨/١١) مغربة طريق عمـارة / بغداد) وبا
ـزايدة مراجعة سـكرتير اللـجنة في مقر بـلدية العمـارة خالل فترة (٣٠) ثالثون يومـا تبدأ من اليوم الـتالي لنشر االعالن باالشتراك في ا
مـستصحبا معه الـتأمينات القانـونية البالغة ان ال تـقل عن (١٠٠ %) سنويا  وينادى للـمزايدة في الساعة العـاشرة والنصف صباحا في
زايـدة عطلة رسمية يكون موعدها دة اعاله من تاريخ النشر وعلى قاعة مديـرية بلدية العمارة واذا صادف يوم ا اليوم التالي النتـهاء ا
ترتبة على ذلك من نـسبة (٢%) مع جلب هوية االحوال صـاريف ا زايدة اجـور النشر وكافة ا اليـوم الذي يليه ويتحـمل من ترسو عليه ا
ـصادقـة الكمـال اجراءات دنـيـة وبطـاقة الـسـكن ويكـون علـيه مـراجعـة مديـريـة بلـدية الـعـمارة خالل فـترة (١٠) عـشـرة ايام من تـاريخ ا ا

زايدة. التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية وال يجوز قطع الوصل في يوم ا
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لك ورقمه وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية

رقم (٧٤٨/١١) جزء من العقار ا
مغربة طريق عمارة / بغداد

دة١٢٠٠٠ م٢ ساطحة و با
١٥ سنة

٥٠٠٠٠٠٠٠ خمسون مليون
دينار
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عدة من قبل البلدية. ١- يكون البناء وفق للمخططات االنشائية ودراسة اجلدوى االقتصادية ا
٢- يكون البناء باشراف جلنة فنية.

باشرة بالبناء ستأجر باحلصول على اجازة بناء اصولية قبل ا ٣- يلتزم ا
باشرة بالبناء خالل السنة االولى من تاريخ توقيع العقد. ستأجر ا ٤- يلتزم  ا

ساطحة سنويا على ان يتم مراجعة البدل كل خمس سنوات من تاريخ ابرام العقد. ٥- يتم استيفاء بدل ا
سـاطحـة في حـال عدم الـتشـييـد خاللهـا يصـادر مبـلغ الضـمان ويـعتـبر عـقد سـتأجـر بتـقد مـبلغ ضـمان لـلتـشيـيد يـعادل بـدل ا ٦- يـلتـزم ا

شيدات الى البلدية دون مقابل. ساطحة الغيا ويؤول ما هو قائم من ا ا
٧- اي تعليمات ترد من الوزارة او جهة مختصة تعتبر شرطا من شروط التأجير.

طالبة بالتعويض واللجوء الى احملاكم اخملتصة. شيدات الى البلدية عند انتهاء فترة التأجير دون ا ٨- تؤول كافة ا
اء والكهرباء والرسوم االخرى. ستأجر دفع اجور ا ٩- يتحمل ا

شكلة من مديريتنا. شيدات بنسبة (١٠٠ %) من اجناز العمل وحسب اللجنة ا ١٠- يتم جرد ا
زايدة ب(٢٤) ساعة ١١- يتم القطع قبل ا

زايدة وحسب كتاب - على الراغـب باالشتراك جـلب براءة ذمة من الهيئـة العامة للضـرائب / فرع ميسان وبـخالفة اليسمح باالشتـراك في ا
رقم . م . ت ٣٢٧/٥ ق ٥   هيئة النزاهة / حتقيقات ميسان ا

١

ت
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انشاء علوة طح
وذجية
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ـدعي (اسمـاعيل ابراهـيم فليـح) طلبـا يروم فيه تـبديل (الـلقب) من (اجلبـوري) الى (العـلنجـاوي) فمن لديه قدم ا
ديـريـة خالل مـدة اقصـاهـا (خمـسـة عشـرة يـومـاً) وبعـكـسه سوف يـنـظر اعـتـراض عـلى الدعـوى مـراجعـة هـذه ا

ادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ . بالدعوى وفق احكام ا
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٤- فني (مساحة)/ عدد (١)

٣- مـهنـدس (ميكـانيك) /  عدد
(١)

٥- مالحظ فني / عدد (٢)
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تـحدة)) ,أ ف نـيو أورلـينـز (الواليـات ا
ـانــويل مـاكــرون وإيـلـون ب) - عــبـر إ
مـاسك اجلـمـعـة عن ارتـيـاحهـمـا بـعـدما
أجـــريــا مـــحـــادثــات تـــتــعـــلق بـــضــبط
احملـتوى على تـويتر بـينمـا اتخذ رجل
األعــمــال حـتـى اآلن قـرارات تــتــعـارض
إلى حـــد كــبــيـــر مع طــلــبـــات الــرئــيس

الفرنسي وقادة أوروبي آخرين.
ــانـويـل مـاكــرون خالل زيـارة وكــتب إ
ـتـحـدة "أحتدث عن رسـمـيـة لـلواليـات ا
ذلك هـنـا عـلـى تـويتـر ألن األمـر يـتـعـلق
بـذلك. الـتـقيت بـعـد ظهـر الـيوم بـإيـلون
مــاسـك وأجــريــنــا مــنــاقــشــة واضــحــة

وصريحة".
 «b¹dGð WK KÝ

جـرى اللقاء في نـيو أورلينـز واستغرق
ســاعـة واحــدة. لم يــعـلن عــنه اإللــيـزيه
مسبقا وعقد بعيدا عن وسائل اإلعالم.
وكـتب مـاكـرون فـي سـلـسـلـة تـغـريدات:
"شــروط شـفــافـة لالســتـخــدام وتـعــزيـز
كـبـيـر لـضـبط احملـتـوى وحـمـايـة حـرية
الـتـعـبـيـر: يجـب على تـويـتـر بـذل جـهد

لالمتثال للتشريعات األوروبية".
وقـــــال أيــــضًــــا إنـه نــــاقش مـع مــــاسك
ـــؤسس لـــشـــركـــة تـــيـــسال الـــشـــريـك ا
"مـشاريع صـناعـية خـضراء مـستـقبـلية
مـــثـل إنـــتـــاج ســـيـــارات كـــهـــربـــائـــيـــة

وبطاريات".
ورد إيـلون مـاسك "تشرفت بـرؤيتك مرة
أخـــرى" مــؤكــدا أنه يـــنــتــظـــر "بــفــارغ
ــثـــيــرة ــشـــاريع ا الـــصــبـــر" بــشـــأن "ا

للحماس في فرنسا".
ـنـصة اشـتـرى أغـنى رجل فـي الـعـالم ا
ـؤثرة في نهاية تـشرين األول/أكتوبر ا

مقابل  44مليار دوالر.
وتـثير رؤيـته حول حريـة تعبـير مطـلقة
ـــســتـــخـــدمــ قـــلق عـــدد كــبـــيـــر من ا

ـعـلـنـ الـذين يـخـشون والـسـلـطـات وا
ـعلـومات جـمـيعـا تصـاعـد الكـراهيـة وا
ــضـلـلـة. وقـال الــرئـيس الـفـرنـسي إن ا
"إيـلـون مـاسك أكـد مـشـاركـة تـويـتـر في
نـــداء كــــرايـــست-تـــشـــرش. احملـــتـــوى
اإلرهــابي والـعــنـيف ال مــكـان له في أي
مـــكـــان". ويــشـــيـــر مـــاكــرون بـــذلك إلى
مـبـادرة أطـلـقـتـهـا دول ومـنـظـمـات غـير
حـــكـــومـــيــة في  ?2019بـــعـــد اعـــتــداء
كـرايست-تـشرش فـي نيوزيـلنـدا والتي
بـقيت صـورها معـروضة عـلى االنترنت

لساعات.
ولم يرد رجل األعمال على هذه النقطة.
وكــان قــد وعــد في الــبــدايــة بــتــشـكــيل
مــجــلس إلدارة احملــتــوى مــســؤول عن
جـمـيع الـقـرارات الـرئـيـسـيـة لـكنـه قرر
أخـيـرًا اعادة عـدد من احلـسابـات بدءًا
بــحـســاب الـرئــيس األمــيـركي الــسـابق
دونـالد تـرامب الذي حُظـر بعد الـهجوم
عـلى مبنـى الكونغـرس (الكابـيتول) في

كانون الثاني/يناير .2021
ـعلـومات كـمـا أنه وضع حـدًا حملاربـة ا
رتبطة بكوفيد- 19في خطوة الكاذبة ا
انويل تـمثل "مشكلة كبيرة" كما قال إ

ماكرون.
قـال الـرئـيس الـفـرنـسي فـي مقـابـلـة مع
قـنـاة "اي بي سي" اخلـمـيس "عـلـيـنا أن
ــوضــوع. أنـــا أؤيــد الــعــكس نـــواجه ا
ـزيد مـن التـنـظـيم. نـحن نـفعل تـمـامـاً ا
ذلـك (في فــرنــســـا) ونــقــوم بـــذلك عــلى

ستوى األوروبي". ا
وتـابع أن حـرية الـتعـبـير "تـنطـوي على
ــكن اإلدالء مـــســؤولــيــات وحــدود. ال 
بــتــصــريـحــات عــنــصـريــة أو مــعــاديـة
هم بالـنسبة لـلسامـية. إنهـا نقطـة من ا

لي الدفاع عنها".
ــــفــــوض األوروبي لــــلــــســـوق وكــــان ا

الـداخــلـيـة تـيـاري بـريـتـون أبـلغ إيـلـون
مــاسك في اتـصـال هــاتـفي األربـعـاء أن
تـويـتر سـيتـع عـليه "تـعزيـز اإلشراف
عــــلى احملـــتــــوى بـــشـــكـل كـــبـــيـــر (...)

ضللة بحزم". علومات ا ومعاجلة ا
وقـع تويتـر أكثر الك اجلـديد  وسـرّح ا
تـمركزة من نـصف موظـفي اجملمـوعة ا
في كـاليفورنيا في قرارات طالت طواقم

اإلشراف على احملتوى.
WO U « …«œUF

نـظمات غـير احلكـومية وقـال عدد من ا
بـينهـا مركز مـكافحـة الكراهـية الرقـمية
إن الــرســائل الــتي تــنـم عن عــنــصــريـة
وكـراهـيـة للـمـثـليـ ولـلـنسـاء ومـعاداة
ــنــصـة زادت "بــشـكل الــسـامــيــة عـلى ا

اضي. كبير" خالل الشهر ا
وكـتب إيـلـون مـاسك عـلى مـوقع تـويـتر
رداً عـلى مقال نشرته صحيفة نيويورك
ز يوضح بـالتفـصيل النـتائج التي تـا
ـنظـمـات إنـهـا "كـاذبة تـوصـلت إلـيـهـا ا
تـــمــــامًـــا". وقـــال إن عـــدد مـــشـــاهـــدات
ـسـتخـدم لـلتـغريـدات التي حتـتوي ا

عـــلى خــطـــاب كــراهــيـــة "يــســـتــمــر في
االنـــخـــفـــاض". وأوضح رجل األعـــمــال
مــؤخــرًا حــدوده الــشــخــصــيــة حلــريـة
الـتـعبـير. فـقد  تـعـليق حـساب مـغني
الـراب األمـيركي كـانـييه ويـست بـتهـمة
"الـتحريض على العنف" ال سيما بعدما
نـشر تـصريـحات عـبر فـيها عـن إعجابه
بـهــتـلـر. ويـعـارض إيـلـون مـاسك عـودة
ـتطـرف الذي ألـيـكس جونـز الـيمـيـني ا
ــؤامــرة والـذي أدين يــؤمن بــنــظـريــة ا
بـعدمـا شكك بحـادث إطالق نار معـتبرا
أنـه مـجـرد عـرض  تــنـظـيــمه من قـبل
مــعـارضي حـيــازة األسـلـحــة. وبـعـد أن
خـــــبـــــر ألـم وفـــــاة ابـــــنه األول أوضح
ـــلــيـــارديــر أنه "ال يـــرحم أي شــخص ا
يــســتـخــدم مــوت األطــفـال (لــتــحــقـيق)

مكاسب مالية أو سياسية أو شهرة".
أمـا مــاكـرون فـخـتم سـلـسـلـة تـغـريـداته
بـالـقـول "سـنـعـمل مـع تـويـتـر لـتـحـس
حـمـايـة األطـفال عـبـر اإلنـتـرنت. أكد لي
إيـلـون ماسك ذلـك اليـوم. دعونـا نـحمي

أطفالنا بشكل أفضل على اإلنترنت!"
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{ كـــــيـــــنـــــشـــــاســـــا (أ ف ب) - بــــدأت
وقراطية امس جـمهورية الكونغو الد
الـسـبت حـدادًا وطنـيًـا لـثالثة أيـام بـعد
حــدوث مــجــزرة في شــرق الـبـالد قـالت
احلـكـومـة إن عـدد ضـحـايـاهـا يـزيد عن

مئة قتيل.
اتـــهم جـــيش جــمـــهـــوريــة الـــكــونـــغــو
ـوقـراطـيـة وسـلــطـاتـهـا اخلـمـيس الــد
مــتــمــردي حــركـة  23مــارس بــارتــكـاب
"مــجـزرة جـبــانـة" قـتل فــيـهـا خــمـسـون
مـدنــيـا عـلى األقل قـبل ذلك بـيـومـ في
قـرية كيـشيش في إقلـيم روتشورو على
بعد  70كـيلومترا شمال غوما عاصمة

إقليم شمال كيفو.
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ونـفت حركة  23مـارس مسؤوليتها عن
اجملـــزرة الـــتي يـــصـــعب حتـــديـــد عــدد
قـتالها من مصـدر مستقل لـتعذر دخول

تمردين. نطقة اخلاضعة لسيطرة ا ا
وأثـناء انـعقاد مـجلس الوزراء اجلـمعة
"اسـتنـكر الـرئيس الكـونغـولي فيـليكس
ـذبـحة تـشـيـسـكيـدي بـأشـد الـعبـارات ا
الــتي طــالت أكــثـر من مــئــة مـواطن في
كـيشيش ذهبوا ضحية لهمجية" حلركة
مــارس بــحـسب حــصــيـلــة أوردهـا 23
ـتـحـدث باسم مـسـاء وزيـر االتـصـال وا

احلكومة باتريك مويايا.
ًــا لــذكـــراهم أصــدر وتـــابع أن "تــكـــر
الـرئيس فيليكس تشيـسكيدي تعليمات

لـلـحـكـومـة بـإعالن حـداد وطـني لـثـالثة
أيـــام اعــتـــبــارًا من الـــســبت  3كـــانــون
تـحدث أنه األول/ديـسـمبـر". وأضـاف ا
في ثـالث أيام احلداد سينظم "تيليثون"
يــهــدف الى جــمع تــبــرعـات لــضــحــايـا

العنف في شرق البالد.
ـذبحـة تـصـاعدت مـنـذ انـتشـار أنـبـاء ا
الـــدعــوات إلجـــراء حتــقـــيق مــســـتــقل.
وأثــنـاء انـعـقـاد مــجـلس الـوزراء طـلب
الـرئـيس "مـن وزير الـعـدل فـتح حتـقـيق
ــسـتــوى الـداخــلي دون تـأخــيـر عــلى ا
والــــعـــمل فـي الـــوقـت نـــفـــسـه من أجل

إجـراء حتقيق دولي إللـقاء الضوء على
ة احلرب هذه". جر

حــركــة  23مــارس وهـي حــركــة تــمـرد
سـابقـة التنـية الـتوتسـي هُزمت في عام
عــــادت وحـــمــــلت الــــسالح في ?2013
نـهاية  .2021وتـتهـم كيـنشـاسا رواندا
بـدعــمـهـا وتـسـلـيـحــهـا وهـو مـا تـنـفـيه

كيغالي.
و اقـتـحم مـسـلـحـون مـسـجـدا في والية
دلــتـــا بــجــنــوب نــيــجـــيــريــا اجلــمــعــة
وأصـابـوا  11مـصـلـيـا بعـد مـحـاولـتهم

خطف اإلمام وفق ما أفادت الشرطة.
لم تــعـلن أي جـمـاعـة مــسـؤولـيـتـهـا عن
الـــهـــجــوم الـــذي يــأتـي فــيـــمـــا تــواجه
نـيــجـيـريـا عـددًا كـبــيـرا من الـتـحـديـات
األمــنـيـة مـن بـيـنــهـا تـمــرد جـهـادي في
الـشـمـال الـشـرقي وعـمـلـيـات خـطف في
واليــات وسـط الــبالد وشــمــال غــربــهــا

وتوترات انفصالية في اجلنوب.
وقع الـهـجـوم في الـصبـاح الـبـاكـر على
مـسـجـد في أوغـيـلـي قـرب مـديـنة واري

النفطية.
ـتـحــدث بـاسم الـشــرطـة بـرايت وأكــد ا
إدافـي احلــادث فـي تــصـــريح لـــوكـــالــة
فــرانـس بــرس وقـال إن " 11شــخــصــا

أصيبوا".
ـتـحـدث أن الـتـحـقـيـقـات جـاريـة وأكـد ا

شتبه بهم. للعثور على ا
ونـقـلت وسـيـلة إعالم مـحـلـيـة عن زعيم

مـحـلي وضـحـية أن إمـامـاً خُـطف أثـناء
الـهـجـوم. لـكن الـشرطـة نـفت ذلك قـائـلة
"كــانـوا يـنــوون خـطـفه (اإلمــام) لـكـنـهم

) لم ينجحوا". سلح (ا
عـمـليـات اخلـطف شـائعـة في نـيجـيـريا
وهـدفـها غـالـبـا حتقـيق مـكاسب مـالـية
ويـنـفذهـا عـادة مجـرمـون ليـست لـديهم

ميول إديولوجية معروفة.
حتــسـن األمن في واليــة دلــتــا مــقــارنــة
بـأوائـل العـقـد األول مـن الـقـرن احلادي
والــعـشـرين عـنـدمــا هـاجـمت جـمـاعـات
مــسـلـحــة بـشـكل مــتـكـرر مـنــشـآت نـفط

وخطفت عمالها.
لـكن فـي الـواليـات اجلـنـوبـيـة الـشـرقـية
اجملــاورة أبـلغ عن عـشـرات الـهـجـمـات
مؤخرا وحملت مسؤوليتها النفصاليي
" جــمــاعـــة "ســكــان بــيــافــرا األصــلــيــ

سلح. وجناحها ا
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ونـفت اجلـماعـة التي تـسعى إلى إقـامة
دولـة مــنـفـصـلـة إلتـنــيـة اإليـغـبـو مـرارا

مسؤوليتها عن أعمال العنف.
يـتـعـرض الرئـيس مـحـمد بـخـاري الذي
تـــولى الـــســـلـــطـــة عــام  2015وأعـــيـــد
انـتـخـابه عام  ?2019لـضـغـوط التـخاذ
ـشــاكل األمــنــيـة في إجــراءات بــشــأن ا
نــيـجـيـريـا قــبل أن يـتـرك مـنــصـبه بـعـد
ـــقــــرر إجـــراؤهـــا في االنـــتــــخـــابـــات ا

قبل. شباط/فبراير ا فيليكس تشيسكيدي 
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ثمـة تشابه باألساليب و االدوات التي يستخـدمها االنسان و احليوان للوصول
الى الغابات أو االهداف ¨ ألسباب بايلوجية أو أجتماعية و أخرى سياسية.

وتُعـد الهيمنة أحـدى غايات اآللهة و االفراد و اجلـماعات و احلكومات و الدول
¨ بأشـكال مختـلفة قائـمة على احلاجـات الغريزيـة لدى احليوانات ¨ و مـثلها مع
حــاجـات أخــرى لـدى االنــسـان.إذ أن الــهـيــمـنــة و االمــتالك يـحــقـقــان الـرغــبـة
والنـوازع الكامنة لدى اجلهات الساعـية للسيطرة بخضوع االخرين ¨ باألرغام
عـلى التـنازل عن حـقوقهم ¨ و تـقد أشـكال من الـطاعة حتـت مبررات و ذرائع
ــصـالح إزاء جـبـروت تـتـعــلق بـاخلالص من الــعـنف و الـقـتـل و احلـفـاظ عـلى ا

ا االنحناء لها بهدف حمايتها .  هيمنة ¨ و ر اجلهة ا
و هـذا األمـر يـتـجلى فـي الغـالب بـصـور و إشـارات تقـوم عـلى أسـاس تـكريس
الـتـراتبـيـة الـهـرمـيـة في اجملـتـمـعات و الـدول فـيـمـا تـشـيـر دراسـات عـديدة الى
تعلقة بالغذاء و اجلنس ¨ بأستخدام وجودها أيضاً ¨ في سلوك احليوانات و ا
ـهـمتـ الـتي يـشـتـركـان فـيـهـا كل احلـيوات. الـقـوة لتـأمـ هـاتـ احلـاجـتـ ا
باالسـتحـواذ على كـميـات أكبـر من الـطعام ¨ و مـزيداً من األنـاث السيـما ذوات
لـتهـبة ¨ و لـيس الهـرمة الـتي ال حتـفز أو تـنعش اخلـصوبـة الـعالـية ,و الـتالل ا

اجلهاز التناسلي.
غـيـر أن تـوسع أو تـعـدد حـاجـات االنسـان و تـعـقـد احلـيـاة فـرضت سـلـوكـيات
مغايـرة و أساليب حديثة تـدفع بأجتاه الهيـمنة لتأم نـوازع بايلوجية و أخرى
كانه الـتي يتـطلع اليـها االفراد فكـرية و شعـورية للـحصـول على االعتـراف و ا

ب أقرانهم .
و الــهـيـمــنـة هي (إســتـخــدام الـقــوة او الـتــهـديــد بـأسـتــخـدامــهـا) أو من خالل
عـتـمـدة على (الـبرسـتـيج) االحـترام الـذي يُـسـبغ دون شروط ¨ في الـتراتـبـيـة ا
الـهـيمـنة ¨ و كـمـا وصفه هـنـريتش وجل- وايت ¨ يـتمـيز بـغـياب اخلـوف نـسبـياً
ـوهـبة أو ـرتـبـة العـلـيـا بـأظـهـار الـبـراعـة و احلـكـمـة و ا ,يـصـونه االفـراد ذوو ا
اللجـوء الى االقنـاع . و قد يـلجـأ الفـرد الى الهـيمنـة و البـرستـيج معـاً لتـحقيق

كانه واحلفاظ عليها. ا
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ا الدول أو احلـكومات أن اللـجوء الى الوسـيلتـ ال ينحـصر على االفـراد و إ
واالحـزاب لـتــحـقـيق الـســيـطـرة و اخلـضـوع مـن خالل وسـائل أبـرزهـا االعالم
والدعايـة و الترويج ألفكارها لتغيير إجتاهـات اجلمهور و إستمالته إيديولوجياً
ـفهـوم الفيـبري. و هـذا السـلوك يـتجلى ـشروع وفق ا ¨ أو بأسـتخدام الـعنف ا
غالبـاً عند التحوالت السياسية و االجتمـاعية و تغيير شكل النظام الذي يواجه
جم التـحديات من جهات مختلفة حتمل ذات الغايات ¨ و لكن بوسائل متباينة .
ــنـصـرمـة ¨ بـأزمــات و صـراعـات و يـزخــر الـواقع الــعـراقي خالل الــسـنـوات ا
تكـشف عن بيئة معقدة تنطوي على إرث من اخلالفات و االنقسامات واالبتزاز
تدني في وقع ا ب قوى غـايتها الهـيمنة و السيـطرة للتخـلص من االحباط و ا
ـال ¨ و الـعـمل عـلى الـتـرتـيب الـهـرمـي بـأمـتالك الـسـلـطـة الـتي تـوفـر الـقـوة و ا
ـكـانـي . فـضالً عن صــيـاغـة صــنـاعـة الــتـنــاحـر بـ اجملــمـوعــات في احلـيــز ا
ـسـاءلة . و هـذا االحـتـدام ب الـقـوانـ التي تـمـنح احلـصـانـة و احلمـايـة من ا
ـستـبد ¨ بـأستـخدام تـصارعـ يوفـر ذرائع لظـهور ا تـنافـس و االدق بـ ا ا
أساليـب مختلفة لالستحواذ و الهيمـنة على (جمجمة إنسان حديث تؤوي عقالً
ظلومية و األحباط الذي يترسخ من العـصر احلجري) . تعيش في محيط من ا

تحكمة .  بصيغ متعددة لتحقيق التحكم من قبل اجلهات ا
ـا أشــرنــا فــقـد ركــز عــالم الــرئــيـســيــات فــرانــز دي وال في دراسـة و ربــطــاً 
ـستـعـمرة الـشـمبـانـزي في حديـقـة حيـوان بـرجرز في مـديـنة آرنـهم الـهولـندي
و أستحوذ ,على مـراقبة ذكر مـهيمن يُـدعى يروين. سلـطة يروين كانت مـطلقـة 
ـستـعمـرة . بعد ـئة قـريبـاً من عالقات الـتزاوج في ا في فـترة مـا على 100 با
أن تمت االطـاحـة به أخيـراً . لم يـتمـكن أي ذكـر آخر من حتـقـيق ما يـشـبه تلك
الـسـيـطـرة الـكـلـيـة عـلى رفـاقه ¨ و إرتـبـطت الــعالقـات اجلـنـسـيـة الـتي يـقـيـمـهـا
سـتـوى الهـيـمنـة الـتي يبـسـطهـا الـذكر تـنـافسـون الـباقـون إرتبـاطـاً وثيـقاً ¨  ا
خالل فـتره ما ¨ و التي تـختـلف وفقـاً للتـحالـفات الـتي يعـقدها ¨ و لـلمـواجهات

التي يربحها أو يخسرها .
عـنـدهـا تـوصل دي وال الى أسـتنـتـاج هـام (هـنـاك عمـومـاً تـرابط قـطـعي مـاب
مرتـبة الذكر و ما ب تـواتر التسافد¨ رغم أن هـذا الترابط ليس قـانوناً صارماً
بـأي حـال من االحوال ¨ بل هـو باألحـرى قـاعدة لـهـا إستـثـناءات ¨ الـذكور ذوو
ـرتبة ـنافـس ذوي ا ـرتبـة العـليـا أشد عـدائية ¨ و اليتـسامـحون مـطلـقاً مع ا ا
األدنى ¨ و أن قبـضوا عـلى ذكر آخـر يتـزاوج فـقد يـهاجـمونه هـو أو شريـكته ¨
مـن الـواضح ايــضـاً أن األنــاث مـدركــات تــمـامــاً لـهــذه اخلـطــورة( هـكــتـور .أ.
ــعـنى أن الــعـنـف أحـد أهم وســائل إمــتـطــاء الـظــهـور غــارسـيـا ¨ اإلله ألـفــا).
نحـنيـة. و أن (عقول الـعصـر احلجري) يـسيـراً إقتحـامهـا بالتـضليل  ¨ حتت ا

عناوين و شعارات كان يرفعا يروين أو غيره .
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السليمانية

انــهـيـار الــقـطب الــشـرقي  وســيـطـرة
الشرير االمريكي عـلى العالم بطريقة
عدوانية  ‘اسست كل اخلطـوات بعد
ذلك احلدث نـظـام استـحق ان تـسمى
بـ( نــظــام الــتــفــاهــة ) حــيـث اعــتــمـد
ــتـــنــفـــذين ضـــمن مـــصــدر الـــقــرار ا
االمريكي عـلى التافـه في العالقات
الــدولـــيــة  ‘كــان قـــبل  ان مـــا يــقــوم
غوربـاتـشوف و يـلـــــــتـسن بـغبـائهم
بفتح البـاب على مصراعـــــــيه  ‘كان
اخلاســــــــر االول في هـذا الزلزل هو
نظم لصالح االنسانية ‘ نهج الفكر ا
حيث لم يبقى امام االنسانية اختيار
وسط فــامــا الــقــبـول بــالــتــافــهـ او
حتـــدي الــقــوة  الـــتي لــيـس لــهــا اي
تـــوجه انـــســـاني في اخـــتـــيــاراتـــهــا
ـــــــــفــاجــاءت الــتى لــلـــتــعــامل مـع ا
كسـبتـهـا نتـيجـة   الغـباء من احلـكام
فـي مــرحــلـــة حتــكم الـــعــالـم من قــبل

القطب الواحد .
∫ bOH  dB²

األسبـاب الـصغـيرة لـهـا غالـبا نـتائج
سـمار اضـاع حدوة كبـيرة  فـقـدان ا
احلــصـان  و فــقــدان احلــدوة اضـاع
احلـصـان  و فـقـدان احلـصـان اضاع

الفارس.
( (بنيام فرانكل

البـشـرية من عـلى الـقمـر ولـيتـأمرون
من هناك ضـد البـشرية من خالل زرع
رض و كل الشر مستعمل الف و ا
كل االســلــحــة الـفــتــاكــة دون اخلـوف
ا هم علـى القمر وبـعيدين عن شر طا

االرض ..!!
WÐd& ZzU²½

وكـمـايقـول (مـارك تـوين ) فـان تـقـييم
السليم ناجت جتربة  ‘والتجربة ناجت
ــــكـن ان جـــاء تــــقــــيـم خــــاطيء هل 
تصـور صديـقنـا من السـماء الذي في
تـصـوره االنـسـاني تـأه فـيـها ‘ام كان
تــصــوره  نـاجت عن وجــود مــســافـات
بعـيـدة جدا بـ طمـوح الـباحـث عن
ـــــــســـــــافـــــــة بــــــ االرض اســـــــرار ا
والـفـضـاءات اخلـارجـيـة الـبـعيـدة عن

فهم االكثرية الباحثة عن االمان ? 
 (2)

في الـــســـنـــوات االخــــيـــرة من عـــمـــر
االنــســـانـــيــة فـي الــقـــرن الـــعـــشــرين
ــكــلف جــدا ) نــتــيــجــة والــصـــراع (ا
ــنــافـسه  بــ الــقـطــبي الــشــيـوعي ا
والـــراســمــالي ســـمــيت فـي حــيــنه ب

(احلرب الباردة )
وجاء رجل كان اسـمه (غوربـاتشوف)
خـرب بـجـرة قـلم كـمـايـقـولون ومـسح
اسم ( سـتـار احلـديـدي ) الحـد قطـبي

منـطـقة مـحـدده على الـقـمر سـميت ب
(منـطـقة الـسـكون ..! ) وعـاد بـعد ذلك

الى االرض بسالم وامان ..! 
أتذكر قـد مرة عـلى رحلة ارمـسترونك
عـدة ايـام كـنا جـالـسـ مـجـمـوعة من
االصــدقــاء الــصــحــفــيــ من جــريـدة
(هــاوكــاري ) واحلــديث كــان عن تــلك
الـعمـلـية الـعـلـميـة الـتي جنحت فـيـها
امريكا  ‘احد اصدقاءنا  معروف عنه
قطع المـبـاالته بــالـدنـيـا واحـوالـهـا  ‘
ـوضـوع مـنــاقـشـتــنـا اجلـديــة حـول ا
بالـسؤال : أنـتم صـدقتم ان الـكرمـل
و االدارة االمـــريـــكـــيـــة صـــادقـــ في
اعالنـهم بان  هـذه الـسفـرات لـلفـضاء
اخلــارجي يــهــدفـون  فــيــهــا دراسـات
علـمية لـصالح حـياة الـبشـر والكشف
عن اســـرار الـــكـــون ووضع بـــرنـــامج
عـلمي لـالستـفـاده من اسـتكـشـافـاتهم
ــاذا ال ?! هــو يـعــتــقـد ..? أجــبــنـاه: و
اعتقاد غريب   ‘يقول أن السوفيت و
ادارة واشنطن يتسابقون للكشف عن
امـكـانــيـة عـيش االنــسـان عـلى سـطح
القمر  ‘أيهما جنح في هذا السباق ‘
ـتـنـفذه في يـقوم بـجـمع جـمـاعاتـهم ا
ادارتـهم ويـركـبــون الـقـمـر الـصـنـاعي
ـتمـيز يـنـقلـهم مع كـافة مـسـتلـزمات ا
احلـــيــــاة  من االرض لــــيــــحـــكــــمـــون

االنسانية ..!
 فــــكـــــانت اخلـــــطـــــوة االولى الـــــتي
اظهرت جناحـا  في هذا اجملال وهو
االعـالن  عن انـــتـــصـــار الــســـوفـــيت
عنـدمـا اقتـحمـوا  الـفضـاء اخلارجي
بـارسال اول رائـد الى الـفـضـاء وهو
(غاغـارين) وكـان ذلك في عام 1961
حيث بـقمره الـصنـاعي (فوستك (1)
قـام بـالــدوران حـول الـكـرة االرضـيـة
دة 108 دقائق  ‘بعـد هذا احلدث و
ب9 ســــنــــوات اعــــلن وصــــول رائـــد
الفضاء االمريكي (ارمسترونك ) الى
سطح القمر وكان ذلك في  20 تموز
عام 1969 وجتـول ارمسـتـرونك في

 ( 1 )
كــان ذلك في عــقــد الــســتــيــنـيــات من
ــــاضي   ‘وكــــان االحتـــاد الــــقــــرن ا
ــتــحــدة الـــســوفــيـــتي و الــواليـــات ا
االمـريكـيـة في اشـد مـراحل الـتـنافس
والـــتـــســابـق لــلـــوصـــول الى اســرار
الــفــضــاء اخلــارجــيـة فـي الـكــون من
خالل الـــوصـــول الى نــظـم الــســـمــاء
والنجوم السابحة في الفضاء الفارغ
في اجملـال الكـوني الـبـعيـد عن الـكرة
ـــارســون  هــذا االرضـــيــة وكـــانــوا 
الـعـمل الـعـلـمي حتت عـنـوان البـحث
من اجل أســتــكــشــاف اســرار الــكـون
ـسـتـقبل والـفـضاء اخلـارجي خـدمـة 

ـفـكرين ) الصـراع فـأطـلق بعض ( ا
عــلى مـــاعــمــله ذلــــــــك الــرجل كــمــا
ثل الـعـراقي الشـائع : ( جاء يقـول ا
يــكـــحل عـــيـــنه ...اعـــمـــاه من غـــبــاء
تـصـرفه ) ‘حـصل بـعـد ذلك كالم عن
(الـرجعـيـة ) في مقـابل ( الـتقـدمـية )
و( الــيــد اخلــشــنــة و الــتــعـــــبــانـة )
مـــقــابل (ســـعــادة مـن يــحــلـب جــهــد
االخـريـن) ويـنــفخ عـلى حـــــــــــسـاب
الـكادح  ‘كالم فـارغ الن مـا فعــــــــله
غــوربـاتــشـوف  نــتج عــنه اطالق يـد
الغول الرأسمالي  الذي اول ما فعله
الـــغى صـــلـــة الـــرحم فـي الــعـالقــات
االنسـانـية و فـتح البـاب لـنهب جـهد
الكادح فاصبح منفوخ البطن  من
نهب جهد الـطرف االخر من االنسان
الـــكــادح  الـــذي يــتـــصــرف بـــحــريــة

مطلقه.
الــتــفـكــيــر بــتـســلــسل تــلك االحـداث
والتـأمل في مايـحصل االن لـلبـشرية
 ‘تـرى ان مــاجـرى ادى الى اخلـراب
في كـل شيء رغم ان جــــهـــد الـــغـــول
الراسـمالـي (بقـيادة اشـرار أمريـكا )
يـريـد  ان يظـهـرالـوضع الـبـشري في

احسن االحوال . 
ــــعــــنى أكــــبــــر ظــــاهـــــرة أضــــرت 
االنــسـانــيـة وحــيـاة الــبـشــريـة بــعـد
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دوسلدورف

ــغــرب تــطـــويــر عالقــتــنـــا مع بــلــدان ا
الـعـربي وخصـوصـا وزارتي اخلارجـية

والتجارة .
لــكن الــعــراقـي الـذي يــزور اي بــلــد من
غرب العربي سـتغمره مشاعره بـلدان ا
غـــريــبــة من الـــود واحملــــــــــبــة اجتــاه
الـعـراق واهـله وسـيـعـرفـون ان الـكـثـيـر
ـغـاربـيـة وخـصـوصا في من الـعـوائل ا
ــغــرب لــديــهــا اصــول الــعـــــــــراقــيــة ا
ومــــنــــهم مـن اصـــبـح وزيـــرا كــــإدريس

البصري . 
واتـــذكــر انـي في الــطـــريق بـــ مــطــار
مـــحــمـــد اخلــامـس والــدار الـــبــيـــضــاء
اخـبرني السائق بأن ابيه لديه اصدقاء
عـراقيـ شاركوه في حـرب حزيران في
جـــــبــــهـــــة اجلــــوالن عــــام 1973 وانه
شـخـصـيـا يسـمع نـاظم الـغـزالي كـثـيرا
ويــحب لــعـب العب كــرة الــقـدم الــراحل
احـمد راضي . الـذي شارك في البـطولة
غـرب واحرز الـعـربيـة لـكرة الـقـدم في ا

هدفا.
واحملـصلة يا دولتنـا العراقية  شعوب
مـنـا وبـيـنـا وتـعرفـنـا جـيـدا .يـنـبغي أن
ـد مـعـهـا اواصـر احملـبـة والـتـعـاون 
ـاذا هـم ونحن جنلس حتت سقف وإال 
بـــنــايـــة اســـــــــــمــهـــا جـــامــعـــة الــدول

العربية.

ـغــربي بـدرجـة وتــدمـيـرا في الــتـاريخ ا
5.7 عــــلـى ســــلـم ريــــخــــتــــر مـن تــــسع
مـستـويات حـيث قتل حوالي 15.000
ديـنة في شـخص (حوالـي ثلث سـكان ا
ذلـك الــوقت) وجــرح  12.000آخـــرين.
وتـــرك مـــاال يـــقل عـن  نــصـف مـــلـــيــون
أنـسان  من دون مـأوى وبلغت خـسائره

290 مليون دوالر. 
فـأن اغلب العـراقي الـذين جاءت اليهم
مــوالــيـدا من االنــاث أســمـوهن اغــاديـر
نـكـوبة ـغربـيـة ا ـدينـة ا تـضـامنـاً مع ا
وتــــونس لـم تـــنــــسى والى الــــيـــوم ان
الـعـراق كان يـطبـع منـهاجـهـا الدراسـية
لـلدراسة االبـتدائية والـثانوية ويـهديها

مجانا الى شعب تونس . 
’uB½ Z¼UM

فـيما كانت قصيـدة شاعرها اخلالد ابي
الـقاسم الشـابي موضوعة ازلـية وادبية
في مـنـاهج نصـوص الـلغـة الـعربـية في
مــدارس الـعــراق . فـيــمـا كــان الـســيـاب
واجلـــواهـــري ضــيـــفــ دائـــمـــ عــلى

غاربية. مناهج النصوص ا
ـغـاربة الـتي وكـانت في الـعـراق قـريـة ا
تـــقع في مـــحــافـــظـــة الــكـــوت بــقـــضــاء
الـنعـمانيـة تضم في بـداية الـثمانـينات
نحو 200 عـائلة مغربيـة هاجرت اليها
ــوجب اتـفـاقـيــة أبـرمـتـهــا الـسـلـطـات

الـــعـــربي فـي االنــدلـس طــارق بـن زيــاد
انـهى حـياته بـشكل درامي عـلى دكة في

اجلامع االموي في دمشق .
ــغــرب الــعــربي كــانت مــعــظـم بــلــدان ا
خـاضـعـة لالسـتـعـمـار الـفـرنـسي وقـليل
مـنها لإلسباني وليـبيا وحدها خضعت
لالسـتعـمار االيـطالي . ومـتى نالت هذه
الــدول اســتــقـاللــهــا فــأنــهــا ســعت الى
تــطـويـر غالقـتــهـا مع نـصـفــهـا الـعـربي
غرب االخـر وتمـثل هذا في سعي مـلك ا
مــحـمــد اخلـامس والــرئـيس الــتـونـسي
بورقيبة وملك ليبيا  لكن عالقة العراق
مـع اجلـزائــر هي االقـوى في تــاريـخــيـة
ـعاصـرة عـندمـا وقف الـشعب الـعالقـة ا
الـعراقي مساندا لثـورة اجلزائر للتحرر
مـن االستـعـمار الـفـرنسي من خالل دعم
ومــنـاصـرة والـتــبـرع  لـثـورة الــتـحـريـر
ـثلة بـأحمد بن اجلـزائريـة التي كانت 
بـيال ورفـاقه  وصـارت تـسـميـة الـبـنات
ـولـدات حديـثـا بأسم جـمـيلـة جزء من ا
تــقـلـيــد لالسم احملـبـب لـدى الـعــراقـيـ
ـنـاضـلـة اجلـزائـريـة جـمـيـلـة بـو وهي ا
حـيـرد . وحـتى عـنـدمـا دمـر زلـزال هائل
ـغـربــيـة في سـتـيـنـات مـديــنـة اغـاديـر ا
ـاضي  و زلــزال مـدمـر وقع في الــقـرن ا
29 فــــبـــرايـــر 1960 عــــلى الـــســـاعـــة
23:40 مـساء. وكـان أكثـر الزالزل فـتكا

ــغــرب الـعــربي الــتي تــنـحــصــر بـ ا
غرب واجلزائر وتونس وليبيا . ا

ـــغــرب الــعـــربي بــشـــقــيه الـــعــربي وا
واالمـازيغي انشـأ مع اجلهات الـعربية
ـصر وانـتـهاء  بـبـغداد االخـرى بـدءا 
والــريــاض والــقــدس ودمــشق وبــقــيـة
بـلدان الـشرق الـعربي عالئـق تاريـخية
ت وتطورت كـثيرا منذ ناقة وثـقافية 
ابن بـطـوطـة الـتي جاء بـهـا من طـنـجة
ورحل فـيها الى معظم الـبلدان العربية
ـظاهـر احلـياة قـارئـا احـوالهـا ونـاقال 
واحــوال الـــنــاس فــيــهــا  وظــلت تــلك
ـتـلكه الـرحـلـة شـاهدا عـلى مـودة مـا 
ــــغـــاربي الـــعــــربي ألخـــيـه الـــعـــربي ا
شارقي . حتى صانع اسطورة الفتح ا

ـغـربي ـكــان ا من يــقـرأ طــبـوغـرافــيـا ا
وبــنـــيــته الـــســكــانـــيــة والــتـــاريــخــيــة
واجلــغـرافـيــة سـيــكـتـشف أن الــعـروبـة
الــتي اتت مع جــيــوش الـفــتح الــعـربي
غرب واالنـدلس من اجلزيرة الـى بالد ا
الــعــربــيــة والــشــام والــيــمن والــعــراق
وحـ ضـاعت دولـة االنـدلس عادوا مع
ــلـك عــبــد الــله اخــر مـــلــوك االنــدلس ا
الـصـغـيـر لـيـسـكن اغـلـبـهم فـي الـشـمال
ثل ـغـربي وبعـض االمكـنة يـكـاد ان  ا
هـؤالء نـصف الـسـكـان والـبـقـيـة هم من
كان وجودة في ا االصـول االمازيغية ا
مـنـذ القـدم الـبـعيـد .الـتي سكـنت جـبال
االطــلس واوراس واطــراف الــصــحـراء
االفـريـقـيـة وتـونس وغـيـرهـا مـن بـلدان

ـــغـــرب عــام 1981. الـــعـــراقــيـــة مع ا
ــهـــاجــرين واســـتــفـــاد كل واحـــد من ا
ــغـاربـة في إطــار هـذه االتـفــاقـيـة من ا
تملك مسكن مساحته نحو  180 متراً
مـربعاً مع حق اسـتغالل أرض زراعية

مساحتها 10 هكتارات.
ة التي هـذه بعض صور العالقة القد
وهـنت اآلن كثيرا  وبـالرغم ان العراق
لــديه سـفــارات دوبـلـمــاسـيــة ومـدرسـة
عـراقـيـة في الـربـاط  اغـالقـهـا اخـيرا
ـــغـــربي لـــكن فـــعــالـــيــة مـن اجلــانب ا
الــــتالقي الـــعــــروبي عـــلـى مـــســـتـــوى
االنــشــطــة الــثــقــافــيــة واالقــتــصــاديــة
والـريـاضيـة يـكـاد يكـون ضـعيـفـا . فلم
لـموس في هذا اجلانب حتى نـشاهد ا
عـلـى صـعـيـد الـسـيـاحـة حـيث تـتـشـدد
بـــعـض الـــدول في مـــنـح الـــتـــأشـــيـــرة
ــا اصــبــحت اكــثــر ور لــلــعـــراقــيــ 
سـهولة في احلـصول عليـها من تنوس
ولـكنـها في بـاقي البـلدان تـبدو صـعبة

وشروطها قاسية تقريبا .
وبــالــرغم مـن هــذا فــأن الــســيــاســيـ
ــغــاربـة في مــؤتــمـرات الــقــمـة وازاء ا
الـعالقـة مع الـعـراق تـراهم يـبـتـسـمون
ويــبـشــرون بـخـيــر  وحـتى احلــكـومـة
الـــعـــراقــيـــة ال تــعـــمل جـــيـــدا في هــذا
اجلــانب والتــســعى لــتــكــون جـادة في
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ومـجـتـمـعــاتٍ أخـرى تـقع حتت صـنف
كـوّن الهشّ ومصـير ومـسـتقـبل ذات ا
الـــذي فــقـــد تــوازنَـه وكــادَ بـــصـــيــصُه
يـــتــــضـــاءلُ ويـــتـالشى بـــســــبب هـــذه
األسباب وتلك األسـاليب و" التـقنيات"
ـسـتــحـدثـة بــسـبب طـبــيـعـة الـوضع ا
الــعـــام ومــدى االخــتـالل احلــاصل في
اجملتمع وفي مـكوّنـاته الهـزيلة في كلّ
شيء وايّ شيء! وأقصدُ هـنا حتديدًا
ــسـيـحي في ـكـوّن ا مـا يـتــعـرّض له ا
تـهالك ومـنطـقتـنا الـهشّة من عراقـنا ا
تـهديـدٍ حـقـيـقيّ بـاالنقـسـام والـتـشظي
ّا هي حالُه وظروفُه والضمور أكثـر 
الـــقـــائـــمـــة في ضـــوء ســـعـي رئـــاســة
الـكــنـيـســة الـكــلـدانـيــة ومـؤسـســاتـهـا
ـنــضـويـة حتت خـيــمـتـهـا واألحـزاب ا
سـيـحـيـة بـدائـرة "الـكـلدان" الخـتـزال ا
ــتـعــاقــبـة في مــطــالـبــة احلــكـومــات ا
بتصحيح أوضاع هذه الطائفة حصرًا
ـثـلـونـهـا في بـحـجـة األكـثـريــة الـتي 
العراق وبلـدان الشرق ودول االغتراب
ـوقع الـكـنسي عـلى السـواء وبـدالّـة ا
ي الـرفـيـع الـذي يـحـتـلُه شـخص الـعـا
رئاسـة كنـيسـتـهم غبـطة الـبطـريرك -
الـكـارديـنـال لـويس سـاكـو الـذي أثـبت
للجـميع ومن دون شكّ بكـونه الصوتَ
الـنـابض بـاحلــيـويـة والـصـارخ بـوجه
ـعـروف الـظـلم والـرافض لـلـتـمـيـيـز وا
ـواقف اجلـريئـة التي يـتـبنـاها إزاء با
ــتـواصــلــة ضـدّ مــكـوّن االنـتــهــاكـات ا
اصيل فـي اجملتـمع الـعـراقي والـعربي
على السواء. وكلّ هـذا يُحسبُ له ولنا
ـــا مــســـيــحـــيـــ و"أقــلـــيــات" جـــمــيـــعً
ومواطن عراقي على السواء ضمن
خـانـة الــوطـنـيـة واحلــرص الـصـحـيح
احلـقـيـقـي الـرامي لـبـنــاء وطن مـقـتـدر
وعـــيـش حـــيـــاة حـــرة رغـــيـــدة آمـــنـــة
ّـا حـدا بـغــبـطـته ومـطـمــئـنـة. وهــذا 
مؤخرًا لـفورة وطنـية وكـنسيـة جديدة

. كلّ هـذا جـمـيل وحـسن وبـديع ورقيّ
يستـحق اإلجالل والتقـدير واالحترام
عنـدمـا يـتعـلّق األمـر بـتـطويـر طـاقات
وتغيير مناهج وابـتكار أساليب أكثر
فاعليـة لبلوغ األفـضل واألحسن. فقد
أدرك اجلمـيع أسرار الـلـعبـة وحمـاقة
الـــوضع وضـــحـــالـــة الـــشـــخـــصـــيـــة
بـاســتـخـدام الــرمـوز الــديـنـيــة سـنـدًا
آرب. وليس وتأييـدًا وملـجأً لـبلـوغ ا
ا في هـذا أيّ اعـتـراض شـخـصيّ طـا
لم يــــفـــلـح الـــســـاعــــون بـــالــــوســـائل
الــديـــقــراطـــيــة والـــعالقــات الـــعــامــة
واخلـاصــة. فـالــسـيــاسـة في الــعـراق
نطـقة تتـطلب هذت الـسلوك وهذا وا
النهج بـالرغم من خـطورته في نـهاية
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من هــنـا فــلــكلّ جــهـة أو جــمــاعـة أو
طائفة أن تعيد ترتيب أوراقها وتنظمَ
تكرّر في بيتها الداخلي بعد الفشل ا
احلـصـول عــلى مـكـاسـب وامـتـيـازات
صـارت تـمـثل ديـدنَ الـكـتل واألحـزاب
كوّنات في عراق ما بعد والساسة وا
الـغــزو األمـريــكي األهـوج في .2003
ـفـتـرض أن يـحـصل ولـكنْ لـيس من ا
كـلّ هــــذا وغــــيــــرُه ومـــــا يُــــحــــاكُ في
ـنـاضـد على الكـوالـيس ويـقع حتت ا
حــــــســـــاب طــــــوائـف وجـــــمــــــاعـــــاٍت

ــكـــوّنــات كلّ الـــقــوى والـــطــوائـف وا
واألحــزاب من جــمــيع الــبــشــر وعــبـر
ســاداتــهـا وزعــامــاتــهــا في أي مــكـانٍ
وزمانٍ تـسعـى فيـما تـسـعى إليه لـنيلِ
ــغــا بــأيــة ــكــاسـب والــتــمــتّع بـــا ا
وسـيـلـة حـتى لــو دخل فـيـهـا إبـلـيسُ
شريكًـا ومشـاركًا وناصـحًا. هـذه غاية
الـبـشـر وهــذا مـسـعى صـنـف الـطـبـقـة
الـديـنـيــة والـسـيـاســيـة خـاصـة الـتي
تـتــحـيّن الـفــرص وتـســتـغلّ األوضـاع
الختراق ما تسـتطيعُ إليه وصوالً إلى
ـطاف. غايـاتـها الـقـصوى في نـهـاية ا
أليست هذه "شطارة" البائع والشاري
ُتاجِر احلاذق باسم الدّين والوطن وا
ذهب? لستُ هنا ـكوّن وا والطائفة وا
بصـدد لـوم جـهةٍ أو فـئـةٍ أو شخـصـنة
فـــعلٍ أو ســعـيٍ مــهـــمــا بـــلـــغت حــدةُ
سـعى في األسلـوب ومهـما اشـتدّت ا
وطـــأة الــفـــعل عـــلى اجلـــيـــران وفــاق
تأثـيـرُها عـلى الـنظـراء واألشـباه ومَن
ّن لم يجتهد في مستوى هذه الفـئة 
أو تغافلَ أو تقاعسَ في بلوغ ما بلغه
غــيــرُه من قــيــمــة عــلــيــا وأداءٍ حــاذق
وســعـيٍ حــثــيث فـي تــطــويـــر وتــقــدّم
ـبـتغى بـأيـة وسـيـلة اجلـماعـة ونـيل ا
ــكــانـة مــتــاحـة فـي ضـوء الــرفــعــة وا
والقدرة التي هو عـليها أو بـلغَها هذا
ــســؤول بــجــدارة الــشــخص أو ذاك ا
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عمـود البـيت وهـيبـته واخليـمة الـتي حتـمي األُسرة من حـر وبرد وعـدو غادر ال
قدر الله

ذلك هو رجـل البيت سواء كان الوالد او االخ او الزوج وهو الذي تتباها به كل
ساء او نزل من صغيرات وكبيرات وهو الذي يعمل من الصباح الى ا نسـاء ا
العكس احياناً ليترك مطمئناً زوجة مخلصة تراعي شرع الله فيه اثناء غيابه
فال تتـكلم مع اجلـار او حتى البـائع وقت التـسوق اال بـالكلـمات الـضرورية كي
ـا راودها عن نـظـرة او ضـحـكة او ال يـطـمع فـيـها الـذي في نـفـسه مـرض ولـر
ـا ستـدفع له من سعـر مـا تشـتريه من سـة يد! مـقـابل دراهم معـدودة زائلـة 

مواد
غذائية ليوم او اسبوع 

ويكون اثرها السيء عليها عمراً بأكمله والى يوم يبعثون 
ـا اصغر االخـوة اذ قد يكـون البـقية مـتزوج رجل البـيت او االبن الكبـير ور
وهو من بـقيَ في بيت الـعائلـة الكـبيـر لذلك هو صـمام االمـان الذي حتـتمي فيه
الـزوجــة واالوالد وحــتى االم واالب واالخــوات فـنــراه حــريـصــاً عــلى راحــتـهم
ـا يعمل اكثر من طاقـته في اليوم وعندما ريحة لهم ولر وتوفيـر لقمة العـيش ا
يعود يـكون متعبـاً فبعضـهم ال يجلس مع زوجته وال يكـلمها لشـدة تعبه فيدخل
بيتـه ويسلم ثم يـسأل ماذا طـبختم الـيوم لـيأتيه الـطعام فـيأكل ويحـمد الله دون

شكر ام اوالده التي تعبت واعدت الطعام الذي يرغب فيه 
ا اعدت له..  فتكون الزوجة في حالة من القهر ألن زوجها لم يهتم 

ومنـهم مـن تنـتـظـره زوجـته لـيـأكـلـوا مـعـاً فيـبـادرهـا بـإبـتـسـامـة ولـقـمة مـن يديه
تنسـيها الـتعب ولـينال حـسنة تـنفعه في اخـرته بعد طـويل العمـر إن شاء الله..

وهي ايضا تطعمه لقمة من يدها لتنسيه تعب عمله وكده 
ثم يـأتي الــلـيـل لـنــرى الـزوج االول قــد امـسك بــجـوالـه واخـذ يــتـصــفح مـواقع
تزوج من الشباب لديهم لعبة (البوبجي) التي ا ا التـواصل االجتماعي ولر
صار هـوسهم بها فـنرى الزوج كـل مشغول بـلعبته واصـحابه وكلـنا يعلم إن
ا هذه الـلعبـة فيـها إخـتالط وكالم وكتـابة مع الغـرباء ومن مـختـلف الدول  ور
الــزوج الــذي ال يــجــد الــدالل والــدلـع من زوجــته يــجــده في مــواقع الــتــواصل

االجتماعي 
كذلك الـزوجة التي يهمـلها زوجهـا بعضهن تـتخذ ذلك حجـة للكالم مع الغريب

وتبادل صفحات الفيسبوك او االنستا وغيرها 
فـيـقع احملظـور! الـذي نخـشاه وتـسـقط الزوجـة  في مـستـنقع اخلـيـانة والـسبب
ـانها وسـوء منبتـها  واخالق زوجهـا الذي لم يعـاملهـا باحلسنى ألنه ضعف ا
مُتـعب بذريعة الـعمل والسـعي على عيـاله من اجل لقمـة عيش هنـية لكن هذا ال
يـرفع عـنه اللـوم فهـو ُربـان السـفيـنة وقـائـد البـيت وعلـيه يـقع اللـوم هو الـفارس

فالذي ال يُحسن معاملة مهرته ال يلومنها إن جمحت! 
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وَالْجَـاهِـلُونَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَعْدَاءُ

فَــــفُــــزْ بِـــــعِــــلْـمٍ وَلَــــا تَـــجْـــهَـلْ بِهِ أَبَـــدًا
النَّاسُ مَوْتَى وَأَهْلُ الْعِلْمِ أَحْيَاءُ      

مَا الْفَخْرُ إِلَّا لِأَهْلِ الْـعِلْمِ إِنَّهُمُ     
عَـلَى الْهُدَى لِمَنِ اسْــتَهْدَى َأدِلَّاءُ

ُـتَــفـاخِـرٍ إلّــا مَن صَـحِبَ وإذاً فال حَقَّ 
. رُسُلٍ وأنبياءَ

ُـتَـفــاخِـرٍ إلّـا مَن جَـالسَ وكَـلَّـا وال حَقَّ 
عَلـماءَ أجـلّـاء وحُكـماءَ ذاكَ إنَّـهمُ وَرثةُ
األنبـياءِ وَحُقَّ جلَـلـيِسـهُمُ تَـفاخـر بِهُمُ

ولَهُمُ ثَناء.  
ثُمَّ بُـــعْـــدًا جلَــلـــيسٍ لـــزُعَـــمـــاءَ عُــرُوشٍ
َ خُـــلَـــطَـــاءَ بِـــبَـــسَـــمَـــاتٍ مِن كَـــذِبٍ بـــ
وبِرَسَمَاتٍ مِن كَسبٍ بِـتَسَوّلٍ أو بدَهاء.
ثمَّ بُعْداً جلَلـيسٍ لوُزَراء بكُـرُوشٍ بَلهَاء
وسُـفَـهـاء فَــمـا أولـئِـكُـمُ إلّـا نُـعُـوش قـد
نُـشِّـئَتْ مِن فُـتــاتٍ وحُـشِّـئَتْ مِن عُـتـاةٍ
وأولئِـكُمُ أشـبَـاه من رِجـالٍ وأشالء مِن

هَراء.  
كَلَّا وال فَخرَ وال تَفاخـرَ إلّا فِيما هَاهُنا
والسَّنـاء إذ كنّا قـعُوداً حَذوَهُ في دَارِهِ
َـيمُـونـةِ الـعـصـمَـاء. دارٍ بِـفَـصـاحَـتِـها ا
. دارِ فِـطَحْلِ شَمَّـاءُ وبِبَالغَـتِـها شَـيـمَاءُ

وأهدَى مَا هَوَيْتُ مِن هناء. والريبَ أنَّ
مَـقـالـتي هـذهِ هي أضــنَى مَـقـالـةٍ عـلى
قلمٍ مِـن مِثلِ قَـلـمي بـعَـنـاء. وأنّى لـقلمٍ
صَـغــيـرٍ حَــرفهُ فــقـيــرٍ ذَرفهُ أن يَـصِفَ
الـعِـلمَ كُـلَّـهُ في وريْـقَـةٍ بـيــضَـاء لـكـنِّي
سَـأحـاوِلُ أنْ أقـتَــربَ مِن بـريقِ ضَـيـاء
ذاكَ اللـقـاء لَـعـلّيَ أتمَـكنُ من تَـسـطـيرِ
حَــرفٍ من رَحــيـقٍ وتَــأطِــيــرِ ذَرفٍ مِن

ثَناء. وإنَّمَا...
ٍ مَـــــا كَــــانَ يُــــحْــــسِــــنُهُ وَزْنُ كُل امْــــرِ

الشَكَّ أنَّهُ شمعةُ دَهرِنـا بِضِياء ومُعلمُ
عَـصـرِنــا بـسـنــاء ذلـكمُ هــو عَـلّـامَــتُـنـا
ـعـطـاء وسَـيـدُ عُـلُـومِ الـبَـيـانِ بِـوَفاء ا
أستاذُنا الدّكـتور (فَاضِلُ بِن صَالح بن
) ولـقـد سُرَّ مَن رآهُ مَهـدي الـسَّـامـرائيّ
َ لِـقـاء ولـقَــد غُـرَّ َمن عَـنـاهُ خَـطْـفـاً حــ
ُ الكَلِمِ قَطْفاً مِن عَطاء فذلكمُ رجل ثَم
ُ الـفَـهم ومُتـواضِع بـصَفـاء. ولـقَد أم
ان- مِن عَلّامَتِنا حَظيتُ -وأَخَوَانِ كَر
بـأصـفَى وأوفَى لـقـاء وذاكَ كـانَ أنـدَى
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وفَــحلِ لِــســانِ الــضَّــادِ في دَهــرِنــا وال
يَـــدانـــيِهِ إرتِـــقـــاء. رَجـل سَـــهل صَـــهل
وَمَـتــبُـوع مِـن أحـداقِ كُــتّـابٍ وشُــعَـراء.
رَجل نَهل وأَهل ويُنبُوع آلفاقِ األدَباء.
وإذ كـانَ لــقـاء فَــاحَ مــنهُ عَـبـقُ تَـعــظـيمٍ
حَــمــيمٍ مِــّنــا بِـــصَــفــاء ولَــاحَ مِــنهُ ألقُ
تَفخيمٍ صَميمٍ مـنّا بوَفاء. وقَد قَدَّمتُ له
أغـلى مَـا يَـمـلِكُ الـفُـؤادُ في هـذهِ الـدُّنـيا
" عــلى رأسِهِ بِــحــنــانٍ الــفَــنــاء; "قَــبْــلــةً
وبـإمـتِــنـانٍ وَثــنـاء وتـلـكَ هي زبـدَةُ مَـا
مَلَكَ خَـافِقي مِن جَـزاء وما فَـعَلـتُها من
ٍ ولن أشَاء في قبلُ قطُّ على رَأسِ إمْرِ

ذا زمانٍ أغبَرٍ مُتَمَرغٍ غَوغَاء.
وإذ كُنتُ مُـتَأَمِّالً رَسَـمَاتِ فَـحلِ البَـيانِ
وكـانَ بهِ حَــكـيــمـاً بـجـالء وبه عَـلــيـمـاً
َ رَقــائِـــقه قــد رَسَى بِــإثـــراء وكــان بـــ
وحَـبَّـذا اإلرسَـاء وكـانَ مِن حَـدائِـقه قَـد

إكتَسَى ويَا حَبَّذا اإلكسَاء.
وإذ كُنتُ مُتَزَمِّالً لَمَسَاتِ فِطَحْلِ النَّحوِ
وكـانَ مَــكـيـنــاً بِهِ بـإعــتالء وبهِ أمــيـنـاً
َ طَــرائِـقِهِ قــد صَـالَ بـإفــتـاء وكــانَ بـ
فـأنـعِـمْ بِـهـا مِن صَــوالتٍ بـإسـتِــقـصـاء
َ ضَـوائِقِهِ قـد جَالَ فأكـرِمْ بِها وكانَ ب

من جَوالتٍ بإستِجالء.
وَيْكَـأَنَّ الـفـاضلَ الـسَّـامـرائيَّ قـدِ إرتَقى
بِبَصيـرةٍ عَلى عِلَّاتِ الـصَّنعةِ بـإمتِطاء
وإنتَقى لـنا عِلـماً غـيرَ ذي عِوَجٍ بـعَطاء

وبسَخاء!
وَيْـــكَـــأَنَّـهُ مَـــا نَـــوَى ومَــــا هَـــوَى زَلَّـــاتِ
الصَّـنعَـةِ من نَـحوٍ سَـقيـمٍ مُتَـنَطِّعٍ ومِن
سَقَمِهِ البالُ يَتَهَرَّبُ ويَتَسَرَّبُ بإستِياء
ومَـا زَوَى ومَــا غَــوَى في إعــرَابٍ عَــقـيمٍ
مُــتَــقَــطِّعٍ ومِن عُــقــمِهِ احلَــالُ يَــتَــغَــيَّبُ

ويَتَعَيَّبُ بإزدِراء.
كـنّـا في الـلـقـاء كـثالثِ نـحالتٍ إنـسّـلَّت
من غـبـراء فـتَـسـلَّــلَت فـتَـسَـلَّـقَت غُـصنَ
حـديــقـةٍ مـتــرامٍ أطـرافــهـا غــنّـاء. وكـان
الـشـيخُ اجلـلـيلُ هـو احلـديـقـةُ الـغـنّـاء.
وقـد رأيـنــاهُ رجالً يـرى الــدنـيــا جـنـاحَ
بـعـوضـةً عـمـيــاء وشَـعـرنـا أنه يُـطـيقُ
َـدحَ والـثَّـنـاء فـما فـيـهـا كلَّ شيءٍ إلّـا ا
يزيدُ أن يرُدَّ على مَـادحهِ بهمسٍ عفيفٍ
متأوّهٍ ومُتَفَوهٍ بلطـيفِ تمتمةٍ حسناء:

... (احلمدُ لله). ثُمَّ
أنتَهَتْ دَّقـائقُ اللـقاءِ اآلسِرةُ الـسَّاحِرةُ
وخُتِمَ ذاكَ الـلَّقـاء وقَد شَدَدْتُ مُـتَوسِالً

عــلـى عَــضُـــدَيِهِ بـــإســتِـــحــيـــاء وكِــدّتُ
أستَـحـلِـفُهُ أال يُـرافِـقُنـا الى بَـابِ قـلـعتِهِ
العَصمَاء لكنَّا فُوجِـئْنَا بهِ عندَ عَتَبَتِها
شَامِخَاً بِبَهاء وَمُوَدعَاً ومُلَوحَاً ببَهاء.
! كَـأَنَّ الـسَّـامـرائيَّ كـانَ عـنـدَ الـبـابِ وَيْ
هـوَ الــتَّـلــمــيـذُ وكُــنَّـا لهُ نــحنُ الــثالثـةُ

عُلمَاء!
فـمَـا أرفَعَ ومَــا أروَعَ تَـواضعَ الــعُـلَـمَـاء

األجلّاء!
وما أبـهَى وما أزهَى تَـواضعَ احلُكَـماء

األصالء!
وأكْــرِمْ بــسُــنــبُــلَـــةِ الــســامــرائيّ مَألى

فإنْحَنَت بِحَياء.
ولــلهِ دَرُّكّ يــا سَـامــرائـيّ إذ أنتَ "نَــهـرُ
بَــيَــانٍ فِي بَــيْـــداء" وإذِ الــنَّــاسُ مَــوْتَى
. وقِـمن لـدَولـةٍ أنتَ وَأَهْلُ الْـعِـلْمِ أَحْـيَــاءُ
فـيــهــا أن تُــقـيـمَ لكَ نـصــبــاً في ســاحـةِ
الـفــردوسِ بــكـبــريــاء وتُـطــلقَ جــائـزةً
َ ـيةً بـإسـمِكَ ومـا أزكـاهُ ب عِلـمـيـةً عَـا
األسمَـاء وأن تُـطـلِقَ إسـمَكَ عـلى جادَّةٍ
كـبـرى في بــغـدادَ لِـتَــتَـشَـرَّفَ بـهِ بـأنَـفَـةٍ
وإعالء. ولـعـلَّ هـنــالكَ مَن يــبًـصــرُ هـذا

النداء.

نـاطـقـة بـاسم احلق رعـايـةً ومـسـاندةً
ـقــهـورين ــظـلــومــ وا ــا مع ا ووقـوفً
ـــشــ في احلــيـــاة الــعــراقــيــة ــهــمَّ وا
بصـيغـة الشـكـوى التي رفـعهـا غبـطتُه
إلى فــخـامــة رئــيس إقــلـيم كــردســتـان
بتاريخ  1تشرين ثاني  2022برسالة
صــريــحــة ووافــيــة وفــيــهــا يــتــطــرق
صــراحــةً إلى اجلـــرح الــعــمــيق الــذي
ـــكـــوّن الــــكـــلـــداني من وراء أصـــابَ ا
ـركــبـة "الـهــجـيــنـة" الـتي الـتــسـمـيــة ا
شـــوّهـت اسم الـــكـــلــــدان الـــتـــاريـــخي
"كـنـسـيًـا وحـضـاريًـا" كـمـكـوّن من دون
التطـرق إليه بصـيغته الـقوميـة داعيًا
إلى "تـثــبـيت الـتــسـمـيـة كــشـعب وأمّـة
كـلــدانـيــة بـصـورة مــسـتــقـلــة بـحـسب
الـدسـتـور". أمّـا الــعـيب والـقـصـور في
مثل هذا الطلب فهو عدم تطرّقه لذات
احلق الـــذي يـــنـــبـــغي أن تـــتـــمـــتع به
كنـائسُ شقـيقـة لكـنيـسته وجـماعـاتُها
ــشــاكل وذات الــتي تــعــانـي من ذات ا
ثلُ االنتهـاكات السـيّمـا وأنّ غبـطته 
كـنـيسـة الـعـراق أيـضًـا بـدالّـة الـكـرامة
الكاردينالية التي يحملُها والتي تتيح
له النـطق بـاسم إخوتـه عنـدما يـتـعلّق
ـصــيـر بــحـقــوق مـكـوّنــات وطـوائف ا
شقيقة متـناظرة في األصالة والتاريخ

ظالم. ستقبل وا وا
ــطــلب إلى هــنــا ال نــرى بــأسًــا في ا
بصـفـة غبـطـته رئيـسًـا لكـنيـسـته التي
أصابها الـعجز الـعددي كسائـر غيرها
ـــنـــطـــقـــة في الـــعـــراق من كـــنـــائـس ا
ــنــطـقــة بــســبب تــفــضـيـل نـفــرٍ من وا
أبـنـائــهـا شـكلَ احلـيــاة الـورديـة الـتي
سـعـوا إلـيهـا حـثـيـثًـا لـبـلـوغـهـا خارج
الوطـن فنـالت رواجًـا وطـلبًـا مـتـزايدًا
لـلــهــجـرة بــحــثًـا عن األمــان والــعـيش
ــنـقـوصــة في بـلـد الـرغـيــد واحلـريـة ا
األصل والـتـاريخ واحلــضـارة. ويـبـدو
ـتـزايـد فـي أعـداد أبـنـاء في الـنـقـص ا

الكنيسة الكلدانية وغيرها من كنائس
الــعــراق الـرســولــيــة األصــيــلــة وكـذا
اخلشـية من تـداعيات إفـراغ البالد من
ـتميّـز فد خضع في جزءٍ كوّن ا هذا ا
مــنـه لــدغــدغـــات وهــمــســـات نــفــرٍ من
جماعة الشتـات التي مازالت ذكرياتُها
اجلــمـــيــلــة وحـــنــيــنُـــهــا ألرض اآلبــاء
واألجــــداد ومـــجــــرســـات الــــكــــنـــائس
اجلمـيلـة وشوارع الـقريـة وبسـاتيـنها
وهـوائـهــا الـعــلـيل بـاحلــنـ إلى هـذه

جميعًا. 
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كمـا أنّ فكـرة العـودة لنـفرٍ آخـر عنـدما
يح الظرف والزمن وتتهيّأ األوضاع
مــاتـزالُ قــائــمـة ألخــذ الــدور الــوطـني
ـطـلـوب في إدارة الـبـالد وتـنـمـيـتـهـا ا
بـطـريـقـة حـضـارية مـتـمـدنـة تـضع في
ـواطـنة مـنظـورهـا ومـفهـومـهـا فكـرة ا
والــــوطن ضــــمن أولــــويـــات احلــــيـــاة
السياسـية واالجتـماعية واالقـتصادية
واإلدارية. وهذا حق مكفول وأمل قائم
ن فـيهم مَن آثـر البـقاء في للـجمـيع 
الـوطن أو سـعى هــاربًـا أو بـاحـثًـا عن
ملـجأ ورزق ورفـاهةٍ خـارجه. وأضيف
ــغــا هــنــا ســبــبًـــا آخــر يــتــعــلّق بــا
ــواقع في شــبه الــدولــة الــعــراقــيـة وا
ثـلو هـذه الطـائفة والتي فـشل فيهـا 
في الـســنـوات األخـيــرة بـبـلــوغ عـتـبـة

. سيحي عامةً تمثيل مكوّنهم وا
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في هـــذه األيــام الـــتي تُـــشــيـــد فــيـــهــا
زعامات مسيـحية مقربـة من الفاتيكان
في عــراق مــا بـــعــد الــغــزو األمــريــكي
ــوجب اجملــرم احلــاقــد وتـتــهــيّــأُ له 
دعوة قداسـة البابـا فرنسـييس إلى ما
أسمـاه ب"السـيـنودالـية" فـي الكـنيـسة
بالدعوة للعمل على جتديدها إنسانيا
وروحـــيــا واجـــتــمـــاعـــيــا مـن الــداخل
كعالمةٍ على وحدة الـصف نتفاجأُ في

ــقــابل عـــلى صــعـــيــدٍ آخــر اجلــانـب ا
بخـطـواتٍ أقلَّ ما يُـقالُ عـنـها أو يـجدر
ـهـا بـطبـيـعـتهـا الـسـلبـيـة التي ال وصفُ
تــبـــدو ســالـــكــة صــوبَ طـــريق وحــدة
صـير والـتطـلّع نحـو مسـتقـبل واعدٍ ا
ـسيحي يحـفظ ما تـبقى من الـوجود ا
ّـــا أصــابه من وكــيـــانه اجملــتـــمــعي 
شــطط وتـنــافــر في الــقــرارات وصـوالً
النفراط عقد واضح وتباعدٍ مخفيّ في
زعـومة في اجلـماعات وحدة الـصف ا
سيـحيـة. فصـورة هذه الـوحدة التي ا
جتتمع من أجـلهـا الرئاسـاتُ الكنـسية
بحـضـورٍ مسـيـحيّ متـراجع سـنةً بـعد
أخـرى لـلــصالة من أجل بـلــوغـهـا في
نهج بـروتـوكوليّ دعـائي عَـكِـرِ النـوايا
ومـضـطــربِ األمـنـيـات وفــاقـدِ الـهـدف
كن احلـكمُ عـلـيهـا بـرياء الـشـخوص
ووضوح اخللل في الرؤى والـضبابية
ـنـتـفـخـة (عذرًا لـدى هـذه الـرئـاسـات ا

على الوصف). 
وهذا واقع احلال وحقيقتُه بالرغم من
قـسـوته. فـأنـا شــخـصـيًـا أعـزف ومـنـذ
سـنـواتٍ عن الـصـالة ألجل هـذه الـنـيّـة
ـغـالـطـات ـلـيـئـة بـا "غـيـر الـواقـعـيـة" ا
والــريـــاء عــبـــر الــضـــحك عـــلى ذقــون
الـــبــســـطـــاء من مـــرتــادي الـــكـــنــائس
صدّق كلّ ما ؤمنـ ا وسواهم من ا
يــدور أمـام أعــيــنــهم من تــصــريــحـات
ومــنــاشـــدات وأمــنــيـــات في أي لــقــاءٍ
مسـكـوني تـقـليـديّ أو مـنـاسبـة ديـنـية

موسمية وما سواها. 
فما زلـنا لم نـتوصل بعـدُ بل باألحرى
ـنا لم تتـوصل لتـوحيد أعـيادنا رئاساتُ
الرئيـسيـة وطنيًـا وهذا أقلُّ مـا يجول
ــسـيـحــيـ كـمـا في خـزاطــر مـعـظم ا
فــعـلت كــنــائس األردن وســواهــا عـلى

ثال.  سبيل ا

وقع االلكتروني قال على ا { بقية ا
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ـة الـنـتــيـجـة واالهم جتــنب الـهـز
ـضـيف بـعدم الـثـالـثـة امام رغـبـة ا
الــتــاخــر بــعــد اكــثــر بل الــظــهــور
ـــطــلـــوب و الــعـــمل مــا بـــوســعه ا
لــلــخــروج بــفـوائــد الــلــقــاء ويـأمل
خــامس عـــشــر الــتــرتــيب الــقــاسم
ـدينة بثـمان نـقاط جتاوز عـثرات ا
واالســـتـــفـــادة بـــقـــوة من عـــامـــلي
االرض واجلـمــهــور ولــدعم الــفـوز
االخـير عـلى نوروز ذهـابـا بثالثـية
نـــظــيـــفــة عــنـــدمــا يـــدخل الـــلــقــاء
ــعـنــوبــات عــالـيــة وكــله امل في
ايقاف مـسار نتائج الـنجف الثالث
ــنــتــشي بــفــوزه عــلى 14نــقــطــة ا
الـزوراء بـهــدف والـسـعي لــتـعـزيـز
االمـــور من جـــولــة الخـــرى وبـــعــد
تـمـكنـه من جتاوز شـيء من حتدي
مـباريـات الذهاب ويـتطـلع لـتجاوز
مهمة اليوم للعـودة بالنتيجة التي
يـنــتـظــرهـا جـمــهـوره الــذي يـجـدد
الثـقة بالعـبي الفـــــــريق في حسم
ـهـمـة وصـنـاعـة الـفـارق و ويـأمل ا
الطــــــالب 13 نـقــــــطـة ان يـتـعـثر
اجلــويـة في مـواجــهـته مع الـغـر
الـــشــــرطـــة غــــد االثـــنــــ من اجل
االنـفراد بـالـصدارة عـنـدما يـضيف
الـديـوانـيـة احملـبط بـنـقـطـة ويـدرك
الـــطـالب من ان الـــفـــوز ســـيـــكـــون
حافزا كبيرا لهم للتقدم لالمام بعد
الظهور الطـيب في اخر مواجهت

الــتــاهل احلــالي مـن ازر الالعــبـ
خلــوض مــقـابــلــة الـبــرازيل بــثــقـة

همة . كبيرة وتفادي حتديات ا
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وانحنت الـبرازيل مرغـمة وسقطت
عـــلى عـــمـــاهـــا امـــام انـــتـــفـــاصـــة
الــكـامـيـرون بــهـدف االعب االسـمـر
ابـو بـكـار الـذي سـجل بـوقت نادرا
تـعـويضـة لكـنـها صـمـدت وخرجت
مـرفـوعـة الرأس ولـتـضيـف نتـيـجة
تــاريـــخــيـــة اخــرى فـي مــونـــديــال
الـــدوحــة الـــتي اســـتـــمـــرت تـــنــام
وتــصـحــوا عــلى نــتــائج اكــثـر من
مــثـــيــرة حـــطــمـت قــلـــوب من كــان
يــراهن عــلى نـتــائج الــكــبــار الـتي
خــرجت تــمــامــا عن الــتــوقــعـات و
الـتـقـلـيـد عنـدمـا ادارت الـكـامـيرون
ــردود ــهــمـــة بــنــجــاح وقــدمت ا ا
الــــفـــنـي وعـــلـى افــــضل مــــا يـــرام
وحققت اغلى نتـيجة وفوز اليعلوا
علـيه فوز اخـر للـكامـيرون جاء من
ثــمـــان مــشــاركــات بــكــاس الــعــالم
االولـى في عـــــام 1982 ووصــــــلت
لــربع نــهــائي بــطــولــة 1990 قـبل
تــــــخـــــرج وتــــــــــــركت اعــــــصـــــاب
الــبــرازيـــلــ مــشــــــــــدودة الــذين
عـليـهم اعادة حـسابـاتهم مـجــــددا
الن الــــــــــــقـــــادم ســــيــــكــــون أمــــر

واصعب .
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يـسـعى نـفـط الـبـصـرة حـادي عـشر
الـتـرتـيب مـواصلـة تـدوين نـتـائجه
ـطـلـوبـة عـنــدمـا يـسـتـقـبل إلـيـوم ا
ـــركـــز الــعـــاشـــر دهــوك صـــاحب ا
وسـتـكـون عـنـاصـره مـطـالـبـة عـلى
تـــقــد االداء ومـــحــاولــة تـــخــطي
ـــــو قف في الــــضـــــيــــوف لـــــدعم ا
الـتـرتـيب الـعــام في مـهـمـة لم تـكن
سهـلة رغم تغـير وضعه بـعد الفوز
على مـيسـان والتـعادل مع احلدود
والن الـفـوز سيـكـون مـؤشر واضح
ـنـافـسات عـلى تـطـور الفـريق في ا
كنه التي الزال الـضيف يـقدم مـا 
من االداء والــنــتــائـج انــطالقــا من
بـاريات والـنقـاط في هذه اهـميـة ا
ـتلكه من عناصر االوقات عبر ما 

الزالت تقدم نفسها بوضوح.
ويــأمل احلــدود الـبــقــاء في مـواقع
قدمة عبر سعي التشكيل حتقيق ا
الـفـوز بــعـد تـعـادلـ ســلـبـيـ من
اجلــويــة ونــفط الــبــصــرة عــنــدمــا
يـستـقبل الـكـرخ االخر الـباحث عن
اســتـعـادة تـوازنه عـقب خـسـارتـ
ـا تــتـطـلب احلـاجـة مـتـتــالـيـتـ و
ــوقع بــعــد الــتــراجع لــتــحــســ ا
تــاســـعـــا ويــدرك العـــبـــو الـــفــريق
همة التي تتطلب ضمان صعوبة ا

واحلـسم والـضـربة الـقـاضـيـةالذي
ســـجـــله هـــوانغ هي د90 بـــعـــدمــا
أدركت الـــتـــعــــادل عن طـــريق كـــيم
يـونغ غـون د 26 بــعـدمـا انــتـظـرت
البرتغال فقط خمس دقائق لتفتتح
الــتـــســجــيل وكل مـن تــابع بــدايــة
الـلـقـاء تـوقع انـها سـتـلـتـهم كـوريا
التي غـيرت من مـسار الـلقاء وسط
تــوقــعــات الــوقـت االصــلي من انه
ذاهـب لـلـتـعـادل بـهـدف لـكن الـقـول
الـفـصل كـان بـيــدهـا عـنـدمـا قـدمت
افــضل مــالــديــهــا حــيــنــمــاعــمـدت
الـبـرتغـال عـدم أخـذ االمور بـجـدية
ــدرب اخلـاطـئـة ووفـق حـسـابـات ا
قابل طـرفا ضعيفا ليس واعتبار ا
اال قــــبل ان تــــدفع ثـــمـن غـــرورهـــا
وتـكـابـرهـا وتعـالـيـهـا وسط الـفرح
الــهــسـتــيـري لــلــجـمــهـور الــكـروي
اجملنون لـيدخل اللـقاء تاريخ كاس
الـعـالـم بـعـدمــا تـمـكــنت كـوريـا من
الفوز على البرتغال بهدف لواحد
في مواجـهة مـثيـرة استـمرت حتى
دقـائق الــوقت االضـافـي الـطــويـلـة
لــكن الــبــرتــغــال عــجــزت وفــشــلت
ـا يـقـول بـاسـتــعـادة الـتــوازن ور
الـبعض أنـهـا لعـبت بـدون عدد من
الـالعـبـ االسـاسـ لــكن مـنـتـخب
كن التـفريق ب مثل الـبرتغـال ال
االعب األسـاسـي والـبـديل وهـو مـا
انيا وبلجيكا وكذلك ينطبق على أ
األوروغــواي الـتي تــأثـرت بــالـفـوز
الــكـوري وخــرجت غــارقــة بــدمـوع
سـواريـز وفـالـفـيـردي واراسـكـانـيـا
واشــــتـــعــــال قـــلــــوب اجلــــمـــيالت
والسـبب الن كتيـبة كـيم يونغ غون
تـغــلـبت عــلى فـر قـة كــريـسـتــيـانـو
غـرورة لتـاخذ مـكان األوروغواي ا
بــجـدارة االخــرى الـتي عــجـزت في
عــبــور كـــوريــا في لـــقــاء افـــتــتــاح
اجملـمـوعـة قـبل ان تـخـرج مـطـاطاة
الـرأس في مـشـاركـة مـحبـطـة فـيـما
زادت ثــقـــة الــكـــورين بـــأنــفـــســهم
ومــنــحــهـم الــتـاهـل زخــمــا كــبــيـرا
خلــوض لـقــاء تــاريـخي اخــر عــنـد

. مواجهة البرازيل غد االثن
 ö¼Uð WŁöŁ

ويــذكــر أن كـــوريــا تــاهــلت لــلــدور
ــــذكـــــور ثالث مــــرات األول كــــان ا
أيــضــا عــلـى حــســاب الـــبــرتــغــال
عـنــدمـاقـهــرتـهـا بــهـدف وتـصـدرت
مجمـوعتهـا في بطولة 2002 التي
ضـمت أمريـكا وبـولنـدا والبـرتغال
بـــســــبع نـــقــــاط كـــمـــاتــــاهـــلت في
بـطـولـة 2010عن اجملـمــوعـة الـتي
ضــمـت مــنـــتــخـــبـــات االرجــنـــتــ
والـيـونـان ونـيـجـيـريـا بـاربع نـقاط
خـلف االرجــنــتـ ويــأمل ان يــشـد

5 % Í—UÝ ≠œ«bGÐ

اقامت جـامـعة االسـراء بـالتـعاون مـع أحتاد الـشطـرجن بـطولـة كـليـة األسـراء اجلامـعة لـلـشطـرجن.وانـطلـقت الـبطـولة
خـتلف مراحلها.حيث جرت مـنافسات البطولة بواقع 5 ثلون جـميع أقسام اجلامعة  شاركة 29 العب والعبة 
جـوالت حــسب الـنـظـام الـسـويـسـري وبـزمن قـدره 10 دقـائق مع إضـافـة  5ثـوانـي لـكل نـقـلـة مـنـجـزة حـسب نـظـام
ـنتـخب الـوطني األسـبق لـلـشبـاب الـبطل مـحـمد عـلي عـدنـان يونس من كـلـية ـركـز األول العب ا فـيشـر.وقـد أحرز ا
القـانون بالعالمـة الكاملة دون تـعادل أو خسارة تذكـر فيما حل ثانـياً البطل حـسن موسى حسن من كليـة الصيدلة
ركـز الثالث البـطل محمد ضـياء من كليـة طب أسنان وحل رابعـاً مرتضى حيـدر محمد من جـامعاً  4نقـاط وجاء با

ركز األول على مستوى الطالبات البطلة تبارك حس من طب االسنان. كلية االجهزة طبية فيما حققت ا
وتالف الـطاقم التحـكيمي لـلبطولـة من احلكم الدولي سـعد محسن الـكناني مـسؤول التزاوج حـسب برنامج سويس

منيجر واحلكم الدولي ضمير جبار موسى ومشرف البطولة األستاذ ياسر.
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ــيـنـاء إيـقــاف نـشـاطه قـرر نـادي ا
ــــدة يـــومـــ بـــســـبب الـــريـــاضي 

الكوامة العشائرية.
وذكـر الـنـادي في بـيــان ان الـهـيـئـة
ــيــنــاء ــؤقــتــة لـــنــادي ا االداريـــة ا
الــريــاضي تــسـتــنــكــر الـتــصــرفـات
ـسؤولـة من بعض ـشيـنـة وغيـر ا ا
احملـسوبـ علـى الوسط الـرياضي
في مـحافـظة الـبـصرة وحتـديداً في
يناء وذلك من خالل اللجوء نادي ا
الى العشائر الكوامة العشائرية او
ن يـدعون الى بـعض االشـخـاص 
انــــتـــمـــائـــهـم الى بـــعض االحـــزاب
اجملـاهـدة والــتي بـالـتـأكــيـد بـريـئـة
ــا تـمـلـكه مـن عـمق جـهـادي مـنـهم 
كـبـيـر عـبر تـهـديـد رئـيـس واعـضاء
ـــؤقــــتـــة في الــــهـــيــــئـــة االداريــــة ا

الــنـادي.وتـابع أن الــهـيـئـة اإلداريـة
قــررت تــعـــلــيق جـــمــيع االنـــشــطــة
ـدة يـومــ اسـتـنـكـاراً الـريـاضــيـة 
لـهـذه الـتـصـرفـات وسـيـتم الـلـجـوء
الى الــقـــضــاء واتــخــاذ االجــراءات
الـقـانـونــيـة بـحـق كل من تـسـول له
ـــــثل هــــذه نــــفــــسـه الــــقـــــــــيــــام 

التصرفات.
 «¡«dł« –U ð«

ايــاً كــانت صــفـتـه وسـيــتم حتــريك
ـادة 2 من شــكـوى بــحــقــهم وفـق ا
قــانـون مــكــافــحــة االرهـاب رقم 13

لسنة 2005.
وأعــــــرب الــــــنــــــادي عن أمــــــلـه من
الـعـشـائـر واألحـزاب اجملـاهـدة عدم
االســـتـــمـــاع وتـــبــــني مـــثل هـــكـــذا
تــصــرفــات مـعــيــبـة ودخــيــلــة عـلى

يناء الرياضياجملتمع الرياضي. شعار نادي ا
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اثــبـــتت مــبـــاريـــات كــاس الـــعــالم
اجلـــــــاريــــــــة فـي قـــــــطــــــــر مـن انه
ـكن المـسـتــحـيل بـكــرة الـقـدم وال
حتى الي خـبير ومـطلع ومسـتشار
كـروي ان يـتـكهن بـالـنـتائج عـنـدما
لم يتـمكن أي مـنتـخب متـاهل لدور
16 احلـصــول عــلى كـامـل الـنــقـاط
الـتـسع كـمـا اكـدت من انه ال يـوجد
فـريق قـوي وآخـر ضـعيـف الى حد
مـــا وال احــد يــعـــلم مــاذا تـــخــبىء
مـبـاريات الـدور الـتـالي الـتي بدأت
أمس الـسبت من نـتـائج قد تـمرغل

رشح للقب بالوحل. وجوه ا
 UF u² « Ã—Uš

وبعد ان ما يـحصل من نتائج اتت
بعيـدا عن التوقعـات وذلك بسقوط
الــــكـــبــــار امـــام الــــعـــرب وآســــيـــا
وافــريــقـيــاقــد يـتــفق عــلى انــهـا ال
فـاجات لكن يجب اخذ تخرج عن ا
ـشـرق مـا يــحـصل عــلى اجلـانـب ا
من ان تـطــورا تـشــهـده كــرة الـقـدم
الـيـوم عـلى مـسـتـوى الـعالـم أجمع
بــــفـــضل االحــــتـــراف والـــدوريـــات
ـنشـآت والـبنى احملـلـية الـقويـة وا
التـحتـية احلـديثـة وصرف األموال
ودخــول شـــخـــصـــيــات آســـيـــويــة
وعـربـيــة في تـسـخـيــرامـوالـهـا في
ية اإلقطاع الكروي شراء أندية عا
وغــيـرهـا من األمـور ومـا يـسـتـحق
ـبـاريات االشـارة إلـيه هو خـروج ا
عـن هــيــمــنـــة اإلقــطــاع الــكــروي و
سـيـطـرة الـكـبـار عـنـدمـا اسـتـمـروا
لفـترة طـويلة يـدخلـون ويفوزن من
دون مـــــــواجــــــــهـــــــة اي نـــــــوع من
الـصـعـوبـات اال مـا نـدر لـكن الـيوم
حصل الـتغيـر ولو نسبـي لكنه اثر
عـلى بـعض الـفـرق الـتي لم تـتـوقع
أن األمور لم تسـير كمـا كانت تريد
والـــدوحـــة مـــثــــاالقـــائـــمـــا ونـــحن
ثيرة بانتـظار مزيـدا من النتـائج ا
ـــوازين بـــوجه مـــا امـــام تـــقـــلـب ا
يسمى بالكبار من دون استثناء .
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وتــواصـــلت الــلـــعــنـــة اآلســيـــويــة
ن نـتخـبـات اخملتـلـفة  مـطـاردة ا
تـمـتـلك تــاريـخـا والـقـابـا مـخـتـلـفـة
ومــنــهـامــرشــحـة لــلــقب الــبـطــولـة
احلـالـيـة عـنــدمـا أخـرجت الـيـابـان
ـانــيـا وقـبـلــهـا دفـعت اســتـرالـيـا أ
ارك وجـاء الدور امس االول بالـد
عـلى كوريـا الـتي كانت وراء أبـعاد
االورغـواي قـبل ان حتـطم قـلوب و
اعصـاب العبي وجمـهور البـرتغال
وسط دموع فرح جمـهورها وكانت
ـوعـد في الــدقـيـقـة االخـيـرة عـلى ا
ثـيرة بهـدف التقدم واجـهة ا من ا

واهـمـيـةمـواصـلـة
ـــــنــــــافــــــســـــة ا
بـــــاهــــــتـــــمـــــام
واالرتــقــاء الى
رغبةجـمهوره
م الــــكـــبــــيـــر
فـيــمـا يـر يـد
الــــــضــــــيف
بــتـســجـيل
الفـوز عبر
رور من ا
صـــفــوف
الــــطالب
رغـــــــــــــــم
صالبـــته
ا هــــــــــذه
االيام لكن
ـنــافـسـة ا
تـــتــــطـــلب
ذلك لــلـحـد
من سلـسلة
الــــنــــتــــائج
الــســـلــبـــيــة
واخـــــــــرهــــــــا
خـــســارة لــقــاء

أربيل.
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{ لـنــدن-وكــاالت - يـطــمح مـنــتـخب
الـسنـيـغـال لـرد االعـتبـار لـكـرة الـقدم
اإلفــريـقــيـة أمــام مـنــتـخب إنــكـلــتـرا
حـيـنمـا يـلـتـقي مـعه األحـد في سـتاد
الـبـيت بـدور ال16 لـنـهــائـيـات كـأس

قامة حاليا في قطر. العالم ا
ومـازالت جـمـاهــيـر الـقـارة الـسـمـراء
تـتـذكـر فـوز مـنـتـخب إنـكـلـتـرا (3-2)
عــلى مــنــتــخـب الــكــامــيــرون - بــعـد
الـــلـــجــوء لـــلـــوقت اإلضـــافي- بــدور
الثمانية في نسخـة مونديال إيطاليا
عــام 1990 لـــيـــحـــرم األســـود غـــيـــر
روضـة من أن يـصبح أول مـنـتخب ا
إفـريـقي يـصـعـد لـلـدور قبـل الـنهـائي
فـي كــــــــأس الـــــــــعــــــــالـم عــــــــبــــــــر
ـــــنــــتـــــخب الـــــتـــــاريخ.ويـــــأمل ا
الـسـنــغـالي في أن يــذيق نـظـيـره
اإلنكليزي مـن نفس الكأس التي
جتـرعته الـكـامـيـرون وأن يـطيح

به من الـبـطــولـة رغم تـصـدره قـائـمـة
الترشيحات للـتتويج باللقب في تلك

النسخة.
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درب ولن يكـون األمـر سهال لـفـريق ا
أليو سيـسيه بطبـيعة احلال في ظل
ــبــهــر الـــذي قــدمه مــنــتــخب األداء ا
إنــــكــــلــــتــــرا خـالل مــــشــــواره بـــدور

اجملموعات في مونديال قطر.
وتـأهـل مـنـتــخب إنـكــلـتــرا الـسـاعي
لـلـفـوز بكـأس الـعـالم لـلـمـرة الـثـانـية
بـــعــدمـــا تــوج بـــهــا
عــنــدمـا

سـابقة عـلى مالعبه عام استضـاف ا
1966  لألدوار اإلقــــصـــائـــيـــة عـــقب
تصـدره ترتيب مـجمـوعته بـرصيد 7
نقاط حيث حقق انـتصارين وتعادال
وحـيــدا لـيــصـبح صــاحب الــرصـيـد
األعــلى مـن الــنــقــاط في الــدور األول
بــاالشــتــراك مع مــنــتــخــبي هــولــنـدا
غـرب اللـذين حـققـا الرصـيد ذاته وا
في مـجـمـوعـتـيـهمـا مـن إجمـالي 32
مــــنــــتـــخــــبــــا شــــارك فـي مــــرحــــلـــة
اجملموعات.واستهل مـنتخب إنكلترا
مـــشــواره في اجملـــمــوعـــة الــثـــانــيــة
بانتـصار كاسح (2-6) على مـنتخب
إيـــران فـي اجلـــولـــة األولـى قـــبل أن
يـكــتـفي بــالـتـعــادل بـدون أهـداف مع
ـتـحـدة بـاجلـولة مـنـتخـب الواليـات ا
الـثــانـيــة لـكـنه كــشـر عن أنــيـابه من
جديد وفاز (0-3) على جاره منتخب
ويـــــــلــــــــز في خــــــــتـــــــام لـــــــقــــــــاءاته

ـــنـــتـــخب ـــتـــلك ا بـــاجملــــمـــوعـــة.و
اإلنـــكــلـــيــزي أقـــوى خط هـــجــوم في
الـــبــطــولـــة حــالـــيــا بــاالشـــتــراك مع
مـــنـــتـــخب إســـبــانـــيـــا حـــيث كـــانــا

نـتخـبان األكـثر تـسجـيال في الدور ا
األول بـــرصـــيــد 9 أهـــداف.ويــعـــاني
ــديــر الــفــني جــاريث ســاوثـــغــيت ا
ـنتـخب إنـكـلـترا الـذي قـاده حلـصد

ــسـابـقـة ـركــز الـرابع في نــسـخـة ا ا
ــاضـــيــة بــروســـيــا عــام 2018 من ا
حـيرة الخـتـيـار تـشـكيـلـته األسـاسـية
لـلــمـبــاراة في ظل وفـرة اجلــاهـزين
خــــاصـــة في خـط الـــهـــجــــوم.وتـــألق
مـاركـوس راشفـورد وفـيل فـودين في
قيادة هجوم الفريق أمام ويلز حيث
أحــرز األول هـــدفــ فــيــمـــا اكــتــفى
الثـاني بـتسـجـيل هدف وحـيـد علـما
بـــأنــهــمــا كـــانــا بــديــلـــ في بــدايــة
الــبـطــولـة لــلـثــنــائي بـوكــايـو ســاكـا
نتخب ورحيم ستيرلينج.كما يضم ا
اإلنـكــلــيـزي في صــفـوفه هــاري كـ

هـداف مــونـديــال روسـيـا بــرصـيـد 6
أهــــداف الـــذي مــــا زال يـــبــــحث عن
افـــتـــتـــاح رصــيـــده الـــتــهـــديـــفي في
النسخـة احلالية لـلبطولـة باإلضافة
إلى الـنجم الـشـاب جود بـيـلـينـجـهام
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ـشـاهد االجـمل الـتـي تتـرى بـهـا عـلـيـنـا مـونـديـال الـدوحة بـكل عـديـدة هي ا
ساعـاتها وايامها بل ومـبارياتها ومواقفهـا .. التي تعد مثيـرة جذابة متناقلة
شـاهـدين وكذا تـزيد من أجـواء الـبهـجة ـضـاعفـة ا كـاخبـار دسمـة تـسهم 

واالثارة التي اتسمت بها أيام الدوحة ..
قـبل أيام وفيمـا كاد مجـلس خالد جـاسم من على قنـاة الكاس يـنعقـد بحلته
اجلـديد وقف احملـلل خالـد جاسم بـالتفـاتة مـثيـرة بريـئة لـكنـها جـريئـة وغير
مـسـبــوقـة اذ الـتــفت الى جـهــة اجلـامع الــقـريب عـلـى الـقـنــاة وكـان في يـوم
اجلــمــعــة وقــبل انــعــقـاد صـالة اجلـمــعــة في ظل تــوافــد واصــطــفـاف االف
ؤدين للـصالة في مساجد وشوارع العـاصم القطرية  فقال : ( ـسلم ا ا
نـامل من الــشـيخ اجلـلــيل امـام اجلــمـعـة ان يــوجـز بـخــطـبـتـه وصالته لـيـوم
ـنـشـغـلـ بـايام ـؤمـن ا ـئـات االالف من ا اجلـمـعة وذلـك إلتاحـة الـفـرصـة 
بـطولـة كاس الـعـالم للـمـتابـعة وعـدم حـرمانـهم من ثـواب وبركـات صالة يوم

اجلمعة . 
كـرستيـان رونالدو بـالرغم تخـطيه حدود عـمرية مـعينـة .. لكنه مـا زال جنما
مـتالقـا يخطف األضـواء سيمـا بعد ان اسهـم بتسجـيل هدف الفـوز والتاهل
باراة تواجدة في مـلعب ا ا جعل وسـائل االعالم ا الى دور الـستة عشـر 
وقف طـريف ومـثيـر ويـدل على جنـومـية الالعب ان تـلتف حـول كـرستـيـان 
ـديد .. اذ كـسر قـاعدة الـزامية حتـديد الـعمـر الكروي .. بـرغم هذا الـعمر ا
كثف والالفت قاعدة البيانات الورقية .. التي ما ومزق من خالل حضوره ا

يداني اوال وقبل كل شيء ..!! زالت تصب في صالح العطاء ا
ـنتشـرة والعاملـة ليل نهـار التقت في لـقاءات قنـاة الكاس واجملـلس حتديد ا
بـالطفلة الـقطرية نـورة التي صرحت وتوقـعت بكل عفويـة فوز هولندا 1 - 2
عـلى العـنـابي .. قائـلة : (بـاتـمنى نـفـوز علـيهم .. بـس ما يـعرفـون يـلعـبون )

واضعة النقاط على حروف تستحق االجابة ..!
(اخـجل يــا هـذا انت في كـاس الــعـالم ..) حتت هـذا الــعـنـوان خـاطب ووبخ
ـعلق الـعـربي القـطري خـالـد احلدي .. العب مـنتـخب اورغـواي جورجـيان ا
ـرمى الـبـرتـغـالي وبـعـد ان أضـاع هدف بـعـد اضـاعـته هـدف مـحـقق امـام ا
ـعــلق الـعـربي ان ــا جـعل من ا مـحـقق وفــرصـة كـبــيـرة لـصـالـح فـريــــقه 

يتحرق ويفلت من اعصابه موبخا . 
الـعرب العرب الـعرب .. في كل مكان اسم اخـذ يرتدد بعـد انطالق مونديال
ـبـهـر وكـذلك فـوز الـعـرب .. سـيـمـا بـعـد االفـتـتـاح ا
ــنــتــخــبـات مــثـل فــوز الــسـعــوديــة عــلى بــعض ا
غرب على بلجيكا خاصة بعد االرجـنت وكذا ا
تـلك الـسـجـدة اجلـمـاعـيـة الـشـهـيـرة التـي اداها
غربي بـعد الـفوز الـكبـير على ـنتخـب ا العـبوا ا

بلجيكا .

ا تتـمتع به من ـاضيـة   أسـبانـيا فريق قـوي  خاصـة في العـشرين سـنة ا
دوري قوي  وكذلك أقوى الكالسيكو على وجه األرض.

ـاضـيـة فـازت بـكـاس الـعـالم و أ اوروبـيـة  الـكل يـحـسب في الـسـنـوات ا
ية على ـنتخب او الكرة االسبانيـة حسابًا خاصًا بان من اقـوى الفرق العا

االطالق .
ستوى جيد وتغلبوا على في مونديال قطر 2022 بـدأ اإلسبان مبارياتهم 
كـوسـتاريـكـا بـفـارق أهـداف كـبـيـر بلـغ سبـعـة أهـداف. كـمـا لـعب لـلـمـنـتخب
بـاراة األخـيرة ـلـعب  لكـن في ا ـستـوى جـيـد وكان أفـضل في ا ـاني  األ
في دوري اجملـمـوعـة مع الـيـابـان  اختـلـفت األمـور وخـسـرت إسـبـانـيـا هذه

باراة بهدف مقابل هدف واحد. ا
ـوت  ألن انــتـصـار ـبــاراة مـثل احلــيـاة وا ـان  كـانـت تـلك ا بـالـنــسـبـة لـأل
ا انـيا  إسـبانيـا القـوي على اليـابان لـيس بأي حـال من األحوال لصـالح أ
يـكفي لتـحقـيق الفـوز فقط  لكن هـذا لم يحـدث وخسر اإلسـبان من الـيابان
ان الـبـطولـة في وقت مبـكـر. . هنـاك شـكوك حـول مبـاراة إسـبانـيا وتـرك األ
ـراقبـ يـصـفـون نـتـيـجة والـيـابان  رغـم أن الشـكـوك لـيـست قـويـة  لـكن ا
ـانـيـا من دور ـبـاراة بـأنــهـا مـبـاراة مــكـشـوفــة  والـهـدف مـنــهـا إقـصــاء أ ا

اجملموعات.
لـعب رغم أن  والـشيء اآلخـر الـهـدف الثـاني لـلـيـابـان وهـو الـكـرة خـارج ا
احلـكم عدها أو اسـتخـدم تقنـية الفـار ويدرك اجلـميع أن الكـرة كانت خارج
يـكـفي أن كأس ـباراة عـلى أنـهـا هدف. ـلـعب ورغم ذلك احتـسب احلـكم ا ا
الـعالم في قطر من أكثر البـطوالت التي ألغيت فيهـا األهداف بسبب التسلل
رمى اذا رغـم استـخـدام تقـنـية الـفـار لـلهـدف الـيابـاني الـثـاني في ا  لـكن 
بـاريات سـتـبقى في وال شك أن تلـك ا اإلسـبانـي  و احتـساب الـهـدف? .
تـابعـ واجلمـهور الـرياضي عـندمـا شوهـدت أخطـاء ما كـان يجب ذاكـرة ا
ـانـيا من نـهـائيـات كـأس العـالم  واجلـميع أن حتـدث عالـعـموم  خـرجت أ
سـتقبلـهم الرياضي  ألنه في ان يخطـطون  يـعتقـد أن األ
انية في الـسنوات األخـيرة أصبـحت كرة القـدم األ
وضع ال يُـحــسـد عـلـيـه  عـلى الـرغم من تــغـيـيـر
ـنتـخب الوطـني يضم ـدرب ورغم حقـيـقة أن ا ا
العـب الـشـباب أو العـبـ ذوي خبـرة لكن من
اني لم يـستـقر بـشكل نـتخـب األ الـواضح أن ا

مخطط وصحيح في تقييم األمور لصاحله.
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ركـز اخلامس ـاجدي بـا الكم يـوسف نـعيم ا صـنف االحتـاد الدولي لـلمالكـمة ا
على مستوى العالم.

ـغتـرب في أمـريـكا في الكم الـعـراقي ا ـاجدي والـد ا وقال نـعـيم ا
تـصـريح صـحـفي إن االحتــــــــــاد الـدولي لـلـمالكـمـة أصـدر جـدوالً

يصنف فيه مالكمي العالم حسب األفضلية .
مـؤكـداً أن االحتاد اخـتـار البـطل العـراقي خـامسـاً عـلى مسـتوى
الـعــالم في ضـوء نـتـائج الــبـطـولـة األخـيـرة الــتي اخـتـتـمت في
الكم واحد وهـو يوسف بوزن إسبـانيا وشـارك فيه الـعراق 

67 كغم.
وأضــــــــــــاف أن بــــحــــسـب االحتــــــــــــاد فــــإن الـــــبـــــــــــــطل
ـــركـــز ـــاجـــــــــــدي صــــنف رســـمــــــــيــــا في ا يــــوســـــــف ا
اخلــــــــامس عـلى مسـتـوى العــــــــالم لـلشـبــــــاب في وزن

67 كغــــــم 
ـاجدي قـد أخفق في بـلـوغ نصف نـهـائي بطـولة وكـان ا
العالم لـلشبـاب التي أقيمت في إسـبانيا بـعد خسارته
الكم اإليرلـندي في نزال وزن 67 كغم يوم 21 أمام ا

اضي. تشرين الثاني ا

واجهة انكلترا منتخب السنيغال يستعد 

اجدي يوسف ا

نيمار
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تواصل قـناة (الـشـرقيـة) عرض بـرنامج
ــتـابــعــة مـراحل عالج  ( (االمــيـرة مــر
الـطـالـبـة في مـعـهـد الـفـنـون اجلـمـيـلـيـة
ببغـداد مر الـركابي التي تـكفل رئيس
ــســتــقل مــجــمــوعــة االعالم الــعــراقي ا
االسـتـاذ سـعـد الـبـزاز مـنـتـصف كـانـون
اضي بعالجها داخل العراق او االول ا
خـارجه ان تـطـلـب االمـر بـعـد تـعـرضـهـا
ـادة الـتـيـزاب من قـبل شـاب لـلـتـشـوه 
رفــضت الــزواح مــنه. .و قــالـت مــقــدمـة
ــتـألــقـة ومــعـدة الــبـرنــامج اإلعالمــيـة ا
شـــيـــمـــاء عـــمـــاد ان ( مـــبـــادرة رئـــيس
ستقل األسـتاذ سعد مجموعـة اإلعالم ا
.. الـبـزاز بـالــتـكـفل بـعالج االمـيـرة مـر
حتــولت الى حـــقــيـــقــة عـــلى يـــد أمــهــر
األطــبـــاء بـــالـــعـــالم طـــبـــيب اجلـــراحــة
الـتـجـمــيـلـيـة الـتـركي الـدكـتـور حتـسـ
أوغـــوز أجــارتـــورك في مــديـــنــة بــودرم
الـــتـــركـــيـــة وذلـك بـــعـــد ســـلـــســـلـــة من
الفحوصات الدقيقة و حتويلها لألشعة
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و اخملــتـبــرات و أجــراء الـبــالـون لــهـا).
وفي حلقـة جديـدة من البرنـامج تعرض
قـريبـا يـتم تـسـليط الـضـوء عـلى تـعافي
االمــيـــرة مـــر من اولى الـــعـــمـــلـــيــات
اجلراحية الـتي خضعت لـها وقد اخفت
وجهها بقناع وعن ذلك تقول مر (هذا
الـقـنـاع سـيظـل علـى وجهـي حتـى اكمل
مـرحـلة الـعالج تـمـامـا) وتظـهـر االمـيرة
ـتـخم ـة في درب عالجـهـا ا صـابـرة حـا
باالمال  فيمـا ينتظر والـديها كل دقيقة
وساعة حـتى ترفع قنـاعها لـتدرك عظيم
ـــســرة وخــاتــمـــة االوجــاع. واضــافت ا
مــــر ( شـــــكــــراً لـــــله الـــــذي  وهب لي
األستـاذ الـبزاز .. لـيـكون أول الـداعـم
والـذي تـكـفل بــكـافـة نـفـقـات سـفـري من
بـغــداد الى تـركــيـا  و كــذلك قـدم لي كل
الـية .. بعد أن دفع سـاعدة ا العون و ا
ــالـيــة من أجـور الــفـريق كــافـة األمـور ا
الــطـبـي و أطـبــاء الـتــخــديـر و الــكـوادر
التمريضية و اخلدمة الفدقية  وشملت
أيـضاً أجـور الـعالجات طـيـلة سـنـت ..
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صــفــد الــشــمـري  مـع عـمــيــد كــلــيـة
نصور اجلامعة صباح محمد كلو ا
 و معـاون العـميـد للـشؤون اإلدارية
عبد الستار شاكر الراوي  الثالثاء
اجلــوانـب الـلــوجــســتــيــة والــفــنــيـة
لفعـاليـات االفتتـاح في الثـالث عشر
من كـــانــون األول اجلـــاري وآلــيــات
نحهم االحتفاء بالنخبـة العراقية 
الوسـام العـراقي الوطـني للـمحـتوى
الـرقـمي 22  فـضالً عن تــمـديـد أيـام
هرجان ليكون للمدة من 15 – 13 ا
كانـون األول اجلـاري عـلى ان تـبقى
تــوقــيــتــات يـوم االفــتــتــاح وفــقـرات

أعــــمـــاله عـــلى وضـــعـــهـــا الـــذي 
اإلعالن عـــنه.ووجه رئـــيس مـــجــلس
سـار دعـوته إلى النـخـبة الـعراقـية ا
حلضـور فعالـيات االفـتتـاح في بيان
قال فيه: (يـتشرف مـجلسـكم مجلس
ـســار الـرقـمـي الـعـراقي بـدعــوتـكم ا
هـرجان حلضـور فـعالـيـات افتـتـاح ا
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اقــرت الـلـحــنـة الـتــنـظـيــمـيـة
لـلــمـهـرجــان الـعـراقي األول
للـمحـتـوى الرقـمي تمـديد
ـهـرجـان الذي فـعـالـيـات ا
ــسـار يــعــقــده مــجــلس ا
الرقمي العـراقي برعاية
نـصور اجلامعة كلية ا
إلى ثالثـة أيـام بدالً من
يــوم واحـد اســتــجــابـة
لــتـــوصـــيـــات تـــقـــدمت بـــهــا
مــجــمــوعــة مـن الــقــطــاعــات لــلـدور
الـكـبيـر الـذي صـارت تـؤديه صـنـاعة
احملـــتـــويـــات فـي بـــنـــاء وتـــنـــمـــيـــة
اجملـتــمـعـات احلــديـثـة إذ ســيـشـهـد
ــــهـــرجــــان ورش عــــمل وحـــوارات ا
مكثفة في الـشأن الرقمي إلى جانب
فـعـالـيـات افـتـتـاح الـيـوم األول الـتي
جــرى اإلعالن عــنــهــا بــوقت ســابق.
سار واقر اجـتماع  رئـيس مجـلس ا

البداية .. لكن بعد أن حفزتها اإلعالمية
أم علي و كـذلك اإلعالمي عـمر اجلـابري
 كـلـمــوهـا كـثـيـراً حـتـى أقـنـعـوهـا عـلى
باشرة بسـلسلة العـمليات التـجميلية ا

لها) .
واوضـحت مـقدمـة الـبـرنـامج (ان اجلـلد
الطبيعي لوجه مر سيكون بنسبة 70
ئة تقـريباً بعد انتـهاء مرحلة العالج با
بحـسب رأي الفـريق الطـبي اجلراحي )
موضحة ان ( الطبيب اجلراح و الفريق
الـطـبي أبـلــغـوني وكـذلك أبـلـغـوا أسـرة
.. بـــأن نـــتـــوقـف عن الـــتـــصـــويــر مــر
ـنع شــمل أسـرة ــر وا الــتـلـفــزيـوني 
مــر .. بـــعــدم أســـتــخـــدام كــامـــيــرات
الهـواتف النـقـالة لـهم  و يبـقى وجهـها
بــعـيـداً عـن أجـهـزة الــتـصــويـر مـخــفـيـا
بقناع ابيض حتى تكتسب الشفاء التام
).و قـــــالـت والــــــدة مــــــر (قـــــبـل اولى
الــعـمــلـيــات تـكــلـمت مع الــطـبــيب وقـام
بـعـرض عـدة صـور بـواسـطـة حـاسـبـتـة
الـشخـصـيـة  حلـاالت بعـضـهـا أشد من

كـون الـعـمـليـات الـعـشـرين حتـتـاج لـهذا
الــوقت الـطــويل) وخـتــمت قــائـلــة( بـعـد
إجــراء الــعــمــلــيــة طـلـب مــني الــطـبــيب
اخملــتص بـــعــدم نــشــر أي صــور لي في
مـواقع الـتـواصل اإلجـتمـاعي خـالل تلك
الـفـتـرة  وبـعـون الـله سـتـكـون الـنتـائج
طــيــبـة وأعــود لــوضـعـي الـســابق شــيـاً

فشيئاً).
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و أكد الطـبيب اجلـراح أجارتورك (اولى
عمليات مر هي ثالث عمـليات مكملة 
و العمليات مثل عملية البناء .. طابوقة
ـنطقـة األهم بالـعمـليات طابـوقة ..   و ا
هـي فــقــدان األنــســجــة الــداخــلــيــة لــهـا
بـاشرة بالـعملـيات جزء ونعيـدها  ثم ا
بـــعــد جـــزء آخــر في مـــنــطــقـــة الــوجه 
وبالعمـليات سأكون دقـيق جداً بجراحة
وجــهــهـا .. و أن ذلك ال يــؤثــر بــاألجـزاء
أخوذة من جسمها و عمليتها ستكون ا
سـلـيـمـة بـأذن الـله) . و أشـار والـد مر
(كـانت أبـنتي مـتـخـوفة مـن العـمـلـية في

ـا طـمــأنـني   و بـنـتي حـالــة مـر .. 
سـبق لـهــا و أن أجـرت خـمس عـمـلـيـات
بـعد أن في بـغداد بـعـد حـادثهـا األلـيم 
ـادة الـتيـزاب عـلى يد وحش احتـرقت 

بشري).
مـن جــهـــته اســـتــذكـــر والــد مـــر يــوم
شؤوم احلادث قائال (في يوم احلادث ا
الـذي تـعـرضت له أبـنـتي مـر أنا كـنت
في عملي  و اإلتصال بي وأخبروني

ر .. ا جرى 
وعـــــلى الـــــفــــور
حـــــــــــــضــــــــــــرت
للـمـستـشفى في
بغداد لرؤيتها 
حـيث كــلـمـتـني
بـــــــواســـــــطــــــة
هــــــاتــــــفــــــهـــــا
اجلــــوال كـــون
الـــــــــزيــــــــارات
ـنوعة كانت 
خـــــــوفــــــــاً من
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ـقـيم في بـيـروت صـدر له عن ي الـعـراقي ا ـفـكــر واالكـاد ا
دار البـيان الـعربي لـلطـباعـة والنـشر والـتوزيع كـتاب بـعنوان
(عـــصــــبـــة مــــكـــافــــحـــة الـــصــــهـــيــــونـــيــــة ونـــقـض الـــروايـــة

(االسرائيلية).يقع في  94 صفحة.
ËdO)« Ê“U

اسـتــاذ الـبالغـة في كــلـيـة الــتـربـيـة
ـوصل تـضـيـفه لـلـبـنــات بـجـامـعـة ا
قنـاة (الشرقـية) مسـاء اليوم االحد
ضــمن بـرنـامج (اطـراف احلـديث )
الذي يـعده ويقـدمه االعالمي مجيد
الــــســـامــــرائي ويــــخــــرجه حــــيـــدر

االنصاري.
ÍËeG « Íe —

االديب االردنـي احتـفى باشـهار وتوقـيع كـتابه اجلـديد(زوايا
ـكــتـبـة الــوطـنـيــة بـعـمـان اخلـمــسـ ) بـجـلــسـة اقـيــمت في ا

والصادر حديثا عن دار البيروني للنشر والتوزيع.
 ÍdÝUO « rO¼«dÐ≈ wKŽ

الشاعـر العراقي شارك مع الشاعر مـحمد حسن في جلسة
شعريـة اقامهـا نادي أدب الشـباب في االحتاد الـعام لألدباء
والكتـــَّــاب في العراق  ادارها الشاعر حس اخملزومي.
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االخـصــائـيـة الـنـفـسـيـة االردنــيـة قـدمت مع األخـصـائـيـة ر
خـزاعــلــة مـحــاضـرة بــعـنــوان (اضـطــرابــات الـنــطق والـلــغـة
نـظـمهـا  قـسم الـعلـوم الـنفـسـيـة والتـربـية األسـباب والـعالج)
ـدينة اخلاصـة بكـلية الـعلـوم التربـوية في جـامعة آل الـبيت 

فرق االردنية. ا
wKŽ ‰öÞ

عـازف العود الـعراقي  يـشارك في أمـسية شـعريـة موسيـقية
عـهـد الفـرنـسي ببـغـداد بالـتـعاون مع تـقـام غدا االثـنـ في ا
االحتـاد الـعـام لألدبـاء والــكـتـاب في الـعـراق تـتـضـمن قـراءة
ويدير لقصائد بـاللغة العـربية والفرنسـية برفقة انـغام العود

االمسية األم العام الحتاد الكتاب عمر السراي.
q U  ¡öŽ

ـهـنـدسـ الـعـراقـيـة ي الـعـراقـي تـضـيـفه جـمـعـيــة ا االكـاد
ـقـبل في نــدوة بـعـنـوان (تـقـنــيـات تـصـنـيع صـبـاح الـســبت ا
ـهـنـدس عـبـدالـسالم الـهـيـاكل الـنـانـويــة) بـجـلـسـة يـديـرهــا ا

عبداحلسن اجلشعمي.
 wFO³Ý s¹b « nOÝ

اخملرج السوري انـهى عمليـات تصوير مسـلسل (العربجي)
ـوسم الـرمـضـاني 2023. ويـشـارك في ـقـرر عـرضـه في ا ا

ة قندلفت تول بكري. بطولته باسم ياخور د
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افـتـتـحت مـديـر عـام الـدار الـعـراقـيـة لألزيـاء انـعام عـبـد اجملـيـد سـمـبـوزيـوم تـشـكـيـلي بـعـنوان
ديـر العام ـاضي على حـدائق الدار. وعن الـسمبـوزيوم قـالت ا (بصـمات ابداعـية) اخلـميس ا
(الـيوم  إسـتضـافة لـعدد من الـفنـان الـتشـكيـليـ باإلضـافة الى فـناني الـدار وكل من يحب
ـشاركة في الرسم وبـهذا الطريقـة تشيع اجواء احملبـة والتحضر والـفرح ب الناس) ويهوى ا
واضـافت بـأن الـفن رسـالـة مـهـمـة تـسـعى الـدار بـكـافـة تـوجهـاتـهـا الـى ان تكـون جـزء مـن هذا

تطلبات الفنية إلقامة الفعالية من فر وألوان وفرش الرسم. الرسالة)  ووفرت  الدار كل ا

Ë—U³ý Ê«błË ≠  ËdOÐ

اقـامت كـليـة احلـقوق والـعـلوم الـسـياسـية
في اجلـامـعـة الـلـبـنـانـيـة  جـلـسـةً حـواريـةً
رئــــيسُ مــــركـــز الــــيــــرمـــوك لــــلــــدراســـات
والـتـخطـيط االسـتراتـيـجي عمـار الـعزاوي
عن (النفط وانـعكاسـاتهِ االستراتـيجية في
لـبـنـان والـعـراق )  حـضـرهـا نـخـبـة  من
أسـاتـذةِ وطـلـبـةِ الـدراسـات الـعـلـيـا
بـاجلامـعـة اللـبـنانـيـة  وجرى
خالل اجلـلـسـة الـتي اقـيمت
عـــلـى قـــاعــــة الـــدراســـات
ــقــر الـكــلــيـة الـعــلــيـا 
ببيروت عرض اهمية
ـــاضي الـــنـــفط بـــ ا
واحلاضر والـتسلسل
الـتاريـخي لالكـتشـافات
الـنــفـطـيـة واهـمـيـتـهـا في
الـتـكـامل االقـتـصـادي واالنـعـكـاسات
وب الدكـتور العزاوي لكل مرحـلة
ايضا اهـمية االتفـاقيات النـفطية

ÊU e « ≠ oA œ

ــطـربـة الـسـوريـة أصـالـة شــام الـذهـبي  جملـمـوعـة من خـضـعت ابـنـة ا
اإلجـراءات اجلماليـة لتحـس مظـهرها العـام ونشرت الـذهبي صورت

لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها في "إنستغرام"
المـحـهـا وأرفـقت الـذهـبي صـورهـا بـاقـتـبـاس وبـدا واضـحًـا الـتـغـيـر 
جلـبـران خــلـيل جــبـران قــال فـيه: "وبــعـضــهم يـعــطي فـرحًــا  وفـرحـته
جـزاؤه".كمـا أعادت مـشاركـة صورة لـها أثـناء خـضوعـها حلقـن الفـيلر
ـركـزهـا التـجـمـيـلي  وأرفـقـته كـانت نـشـرتـهـا عـبـر احلـسـاب الـرسـمي 
بـتعليق: "الفيلر أداة من ب مجموعة من األدوات من أجل أن يستخدم
ن أثـنوا على بـحكمـة ليس لإلساءة".وانـهالت الـتعلـيقات عـلى صورها 
جـمـال مالمـحـهـا من بـيـنــهم فـنـانـات عـربـيـات أبـرزهن:  هـنـد صـبـري
ـفـتي وغـنى غـنـدور.وأشار ويـاسـمـ صـبري وكـنـدة عـلـوش وهـدى ا
عجب إلى أن شام نسخة عن والدتها أصالة وحتديدًا في الـعديد من ا
فت إحـداهن: "مـشاءالـله كـاني اشـوف صـوال جـمال شـكل الـعـيون فـعـلـَّ
مــتــوارث شــامي" وأضـــافت أخــرى: "اول مــرة اشــوفـك شــبه اصــولــة
كـده".من جهـة أخـرى شبـهـها الـكـثيـرون بـعد هـذه الـتغـيـيرات بـالـنجـمة
البـوليـوودية علـيا بـهات فكـلتـاهما تـمتـلكان مالمح نـاعمـة بريئـة وعيون

بنية واسعة وفق وصف رواد التواصل االجتماعي.

يــجب أن تـتـفـاءل عـنــد الـذهـاب لـلـعــمل حـتى تـشـعـر
بالسعادة والنشاط .

qL(«

تـغيرات إيـجابيـة فى حيـاتك العاطـفيـة نتيـجة حرصك
على جناح العالقة احلالية.

Ê«eO*«

اعتـمـد األفـكـار الـتى تسـاعـدك عـلى جنـاح مـشروعك
وتشعرك بالرضا.

—u¦ «

تــنـــجح فـي مــحـــاوالتك الـــدائـــمــة إلنـــهـــاء اخلالفــات
العائلية.يوم السعد االحد.
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ال تـتردد فى الـتعـبـير عن مـشاعـرك لـلشـريك وحاول
أن تظهر له حقيقة مشاعرك .

¡«“u'«

ــتك ال تـــســمح ألى شـىء حــولـك يــضـــعف من عـــز
ان والشجاعة. وحتلى باإل
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 لـراحـتك تــخـلص من الـشـكــوك والـظـنـون الـتى تـدور
برأسه جتاه الشريك.

ÊUÞd «

ـشروعك وابدأ فى تـنفيـذ اخلطوات على أرض خطط 
الواقع.رقم احلظ 9.

Íb'«

ال تسـتـهون بـاأللم البـسـيط وأجرى الـفـحوص الـطبـية
لالطمئنان على صحتك .

bÝô«

ال تلتـزم الصمت وحاول أن تعبر للشريك عن غضبك
منه نتيجة أفعاله.

u b «

اعــتــمــد الـتــغــذيــة اجلـيــدة حــتى تــشــعـر بــالــتــحـسن
وتستعيد عافيتك ونشاطك من جديد.

¡«—cF «

اعتمـد الصراحـة مع الشريك حـتى يصلح مـا أفسده
وبالتالى تقوى العالقة بينكما.

 u(«
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الــكـلــمـات لـهــا مـكــانـهـا
ـــطـــلـــوب ـــنـــاسـب . ا ا
إعــادة تـرتـيـبــهـا بـشـكل
صـحيح واكـتـشف كلـمة
أغـفـلت عـمـدا: (عـاصـمة

امريكية):
جلد  –بستان  –مالي –
حيدر آباد  –عن  –سبل
 –شــهم  –جــو  –أب –

شـريـر  –نـواة  –فـلـة –
درك  –كود  –قدرة.
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في االمس القريب مرت الـذكرى اخلامسة
عشر لرحـيل فنان الشـعب راسم اجلميلي
اللـقب الـذي اطلـقـته قنـاة ( الـشرقـية ) في
ا قـدمه من دراما العام  2007 عليـه وفاءا 
واعـمـال اذاعـيـة وتـلـفـزيــونـيـة وسـيـنـمـائـيـة
خالل مـسـيرته الـفـنـيـة وهـذا ديـدن قـنـاتـنا
(الشـرقـيـة ) .و(الزمـان ) عـنـدما تـسـتـذكر
ــنـاســبـة رمـوز الــفن والــثـقــافـة والــيـوم و
رحيل اجلـميـلي وقبـله بايـام بدري حـسون
فريد والقائمة التغلـق لرحيل رموزنا الفنية
والثـقافـية الـتي حرصـنا عـلى استـذكارهم
باالعمال التي ستبقى في ذاكرة العراقي
 واعتـقـد ان الـوقت حـان لنـوجه رسـالـتـنا
لوزارة الـثقـافة الـتي حـان دورها بـتشـكيل
جلـنــة خـاصــة تـبــحث وتـســتـذكــر رمـوزنـا
الــــراحـــــلـــــ وتــــســـــتـــــذكــــرهـم من خالل
ؤسسات والدوائـر التابعة لـها وتقيم لهم ا
االماسي واجللسات واحلوارات والندوات
ـتـخـمـة بـاعـمـالـهم الـتي جتـسـد حـيـاتـهـم ا
االبــداعــيــة خـالل مــســيــرتـــهم االبــداعــيــة
والنريد ان نقول ان الواجب اطالق اسماء
قاعـات وشوارع وسـاحـات على اسـمـائهم
ا قـدمـوه خـالل مـسيـرتـهـم وفاءا تـخـلـيـدا 
لهم وهم يـسـتـحقـونـها بـجـدارة  يقـيـنا ان
وزارة الــثـــقـــافـــة ســتـــبـــحث مع دوائـــرهــا
ومـؤسـســاتـهـا  لـتــعـلن عن تــشـكـيل جلـان
مـخـتــصـة تـبــحث وتـهـتم بــرمـوزنـا الــفـنـيـة
ـنـا االخـر والـثـقــافـيـة الــتي رحـلت الى عــا
وفاءا لـهم ولـعوائـلـهم ومحـبـيهم وان التـمر
مـرور الـكـرام مـثـلمـا تـفـعـل الـدول االخرى
التي تـكـرم رمـوزهم الـفنـيـة والـثقـافـيـة قبل
رحيلهـم وتعلن عن مـهرجانـات باسماء من
ــنـــا االخــر. نــعم هي رحل عــنــهـم الى عــا
رسـالة صـريـحـة لـوزيـرنـا احـمـد الـبدراني

الــــذي اخــــتــــار وكالء
مـــهـــنـــيـــ لـــلـــنـــظــر
واالهتـمـام  بـرمـوزنا
الـــــــتي رحـــــــلـت الى

نا االخر. عا

بغداد
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صفد الشمري

الــعـراقي األول لــلــمـحــتـوى الــرقـمي
2022  الــذي يــعــقــد بــرعــايــة كــلــيـة
ــنـــصـــور اجلـــامـــعـــة ويـــتــضـــمن ا
االحــتــفـاء بــالــنـخــبــة الـعــراقــيـة في
اجملاالت االبداعية كـلها حتت شعار
احملـتــوى الـرقـمي يــصـنـعه الــنـخـبـة
ومنحـهم الوسـام العراقـي للمـحتوى
الرقـمي الـوطني 2022  في محوري
تعزيز االعـتدال ونشر مـفاهيم السلم
األهــلي اثــنــاء األزمــات والــتــنــمــيـة
ـــســـتـــدامـــة وتـــشـــجـــيع االنـــتـــاج ا
الــوطــني). واعــلن اجملــلس عن مــنح
الوسـام الـعراقي الـوطنـي للـمحـتوى
الـرقـمي الى رئـيس حتـريـر (الـزمـان)
طــبـــعـــة الـــعـــراق الــدكـــتـــور احـــمــد
عبداجملـيد والى االعالميـ ومقدمي
البـرامج  في قنـاة (الشـرقيـة)  مجـيد
الــسـامــرائي و رقـيــة حـسن  وخــتـام
هـرجان ايـضا الغـراوي. ويتـضـمن ا
الرقمي اإلعالن عن مشـروع سبـوبة 

لــدعم مـجــاالت تـوفــيـر فـرص الــعـمل
للشباب حتت شعار البركة بالشباب
وتـوفيـر قـواعد بـيـانـات مخـتـصة في
ــضـمـار وتــسـويق مــهـاراتـهم هـذا ا
بهدف استـثمارها من قـبل القطاعات

فضالً عن حتديد ستفـيدة احملتملـة ا
نـتدى الـوطني الـثاني موعـد عقد “ا
لـلـتــواصل الـرقـمي  2023  واإلعالن
ـســار الــرقـمي الــعـراقي عن بــرامج ا

قبل. للعام ا
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ية أديل { الس فيغاس  –وكاالت - احيت الفنانة العا
حفلًا غنائيًا ضحمًا في مدينة الس فيغاس األمريكية
ية تواجد فيه اآلالف من محبي وجمهور الفنانة العا

ية في احلفل عدد من اغانيها التي وقدمت النجمة العا
تفاعل معها اجلمهور بشكل واسع وسط سلسلة من
احلفالت التي تنظّمها هناك منذ بداية  18 تشرين

ية هي اضي..ويبدو واضحاً بان النجمة العا الثاني ا
األقرب الى جمهورها حيث تالحظ كل تفاصيلهم وفقا
سرح الحظت أديل وقع البوابة فخالل غنائها على ا
عجبات تيشيرت باللون األبيض ارتداء واحدة من ا

ية "جينيفر مطبوع عليه صورة النجمة العا
سرح لوبيز".وبخفة ظل وأسلوب فكاهي نزلت عن ا
وتوجّهت للفتاة والتي كانت تلتقط سيلفي بالهاتف

اخلاص بها في تلك اللحظة.
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تـــلـــوث حــروقـــهـــا في الـــرأس والــوجه
واليدين  قـالت لي بابا هـذا حلم أشفى
مـن احلــروق الـــشـــديـــدة نــتـــيـــجــة رش
ــــادة الـــتـــيــــزاب احلـــارقـــة  وجـــهي 
وصـعـوبـة العـوده لـلـحـيـاة وأن أتـعافى
من حروقي الـشديـدة) . مضـيفـاً (احلمد
لــلـه مـر حتــقـق حــلــمـهــا بــعــون الــله
وبــفــضل األســتــاذ الــبــزاز الــذي تــكــفل
بأجور سفرنا ثالثتنا الى تركيا وتأم

الـفــيـز مع اإلقـامــة هـنـاك 
وأجراء أكثر من
 16عـــــمـــــلـــــيـــــة
جتمـيلـية لـبنتي
مــــــر فـي أرقى
ــســـتــشــفــيــات ا
اخلـــــــاصــــــــة في

تركيا) .
وتــــــبـــــقـى مـــــر
ـة في صـابـرة حـا
درب عـالجــــــــهـــــــا

تخم باآلمال. ا

) ورحلتها العالجية في تركيا Z∫ لقطات من برنامج (االميرة مر U½dÐ

وأثــرهــا  وخــاصــة االتـفــاقــيــة الــعــراقــيـة
الــلـبــنـانــيــة وهل ان الـنــفط كــان نـقــمـة ام

نعمة?.

واحـتفى اسـاتذة وطـلبـة الكـليـة بالـعزاوي
ــيـ خالل اجلــلـســة كــواحــد من االكــاد

تميزين ا
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في باريس جـرى تدشـ تمـثـال لألديب الفـرنسي الـشهـير
فــكـتــور هــوغــو وهـذا لــيس أول تــمــثــال كــامل أو نــصـفي
لصاحب ملحمة البؤساء الروائية ولكن أهميته تأتي اليوم
ـتجدد ألديب فـرنسي كـبير أوالً من االستذكـار التـاريخي ا
تـرى بـالده ان االحـتــفــاء به ال يــقف عــنــد حــد بـالــرغم من
مضي العـقود الطـويلة علـى رحيله في إشـارة قوية مـفعمة
بـاالعتـزاز تـنـبض امـام األجـيـال األدبـيـة الـتي تـلـته واليزال

اعالم منها مستمرين بالعطاء 
 أمّا اجلـانب الـثـاني فـهو الـقـيـمـة الفـنـيـة للـتـمـثـال كونه من
ابداع النحات الفرنسي الـشهير رودان الذي عاصر هوغو
في حــيـــاته ـ تــوفي رودان -1917 ولم تــســـنح الــفــرص ان
يعـرض تـمثـال لـهوغـو من ابـداع رودان في فـرنسـا بـالرغم
من رودان نحت تمثيل عدة للروائي في ذلك الزمان وبذلك
اضافت بـاريس وفنـانـها الـكبـيـر معـلمـا جـديدا له ثـقل فني

عالم الثقافية والوطنية العامة في فرنسا. وابداعي الى ا
وهذا الـتـمثـال بـرونزي جـاء في ثالث نـسخ نـفذت بـواسـطة
الــقــالب الــذي أعــدّه الــنــحــات رودان وحتــتـفـظ مــؤســسـة
جيانادا في مارتيني (جنـوب غرب سويسرا) بإحداها في
حـ تــبـقـى نـســخـة ثــانــيـة في مــتـحـف رودان في بـاريس

إضافة إلى الثالثة في بيزانسون
وفي اجلانب الـثـالث نـرى انّ النـحـات اختـار هـيئـة جـديدة
للـشاعـر والـروائي هوغـو ال تـنتـمي الى عـصره الـذي عاش
ــسـة فـنـيـة ذات رؤيـة عـمـيـقـة فـيه وذلك من خالل إضـافـة 
ربطهـا النحـات بالـسمو الـروحي ألديب ال يريـد له أن يكون
مرتـديـاً ثـيـابـاً كـثـياب عـصـره أو أي عـصـر وتـركه مـجرداً
مـنهـا لـكـنه لم يـظـهـر الـيـوم في عـيـون مَن رآه عـاريـاً أبداً
كـونه اكـتـسى بـالـفـعل اإلبـداعي لـلـنـحـات والـتـكـوين الـفـني
كن جتـاوزها من دون الذي جـعله يـرفل فيـه في حركـة ال 

تأمل.
ـوجة  في الـعـراق مـنـذ عـشـرين عـامـاً نـرى كـلـمـا تـعـلـو ا
الـظالمـيـة فـي بـقـعـة هـنــا او هـنـاك تـتـوجه ســهـامـهم نـحـو
نحوتة في الساحات في محاولة إلزالتها االعمال الفنية ا
في اطــار تـصــفــيـات مــحــدودة الـنــظــر تـنــطــلق من أحــقـاد
سـيـاسـيـة أو عــقـائـديـة أو سـواهـا. وحــ جـرى اسـتـبـاحـة
وسـيقار وصل كان تـمثال الـشاعـر العربي ابي تـمام وا ا
ـوصـلي في مـقـدمـة الـضحـايـا عـلى مـقـصـلة ال عـثمـان ا ا

ظالميي العصر وجهّاله.
ـنـا ـعــا نـحـتــاج الى وقـفــة عـمـيــقـة لـرسـم خـارطـة جــديـدة 
نـاسبـات الثـقافـية والـفكـرية الثـقافـية وتـرسيـخهـا واحيـاء ا

درسية في محيطها.  واالجتماعية وا
ـنـحوتـات اخلـالـدة الـتي تـتصـدرهـا الـثـيران العـراق بـلـد ا
ـكن ان يـكـون خارج الـتـاريخ كـما اجملنـحـة الـعمالقـة ال 

نكاد نراه الساعة. 
الى متى تبقى ثقافتنا وسياحتنا و آثارنا على هذا احلال?
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من اجل صياغة مقاربة جلوهر السلطة ومساحات اإلبداع
الشعـري  فقد يـكون التحـليق ضـروريا مع سفـر الدكتور
ــرحــلـة االدبــيـة نـاظـم عـودة حــيث الــوقـوف عــلى مــعـالم ا

المح بــدءا من الشاعر االشكالي: رتبكة ا عاصرة ا ا
تي اس إلـيـوت ولـيس انـتـهـاءا بـدءا من حـفـريـات ميـشـيل

فوكو والتى سوسير
فقد يـبدو فن الـشعـر عمـوما ونشـاط الشـعر الـعراقي على
وجه الـتـحــديـد في عـالـم الْـيَـوْمَ تـطــهـيـرا فــكـريـا وجتـاوزا
معـرفيـا وليـس مجـرد ترف تـعبـيري مـنـمق بجـذور تراثـية
ــعــنى وان لم يــعـــبه ذلك وهـــو ســجــال شـــبه ابــدي بـــ ا
ا احتدم الصراع  ثم النقاش في مسائل واالسلوب ولطا
اسـلـوب تــفـسـيـر الــنص الـديــني والـنص االدبي وبـ درء
السـلطـة ومحـاباتـها الـسلـطة وبـ العـمل على احـياء حـرية
الـتعـبـيـر وذلك خلـلق عـوالم مـثـالـيـة بـديـلـة كـما فـي فصل

الوعي الذي يسنده الباحث الى سيغموند فرويد.
قـدمة يعـلل البـاحث لغيـاب الوعي والثـقافة وفِي جزء من ا
لدى الـبعـثي االوائـل دون تعلـيل لـهذا الكـشف التـاريخي
عـرفي ومع تفـرد الشـيـوعيـ بالـثقـافة والـوعي اإلبداعي ا
اخلــالص وهي مــجــرد واجــهــات حــســد لــهــا الــشــيــوعي
ثليها ومريديه وان الروسي ليوحي عبر احلدود بقدرات 
كان هذا صوريا او متعارفا عليه ب النخب وذلك بسبب
ـاركـسـيـة وبـقـاء الـقـومـي نـهل الـشـيـوعيـ من الـثـقـافـة ا
والن القـومي كان امامهم ضمن ادبيات نزعتـهم الراسخة
مهـمات ادنـاها الـتحـرر واعـادة احيـاء الهـوية الـعربـية فـما
زال الصـوت القومـي حتى االن بال ثـقافـة خلق عـليا وبال
ـوذج هــو الــفـراغ الــذي تــتـركه حتـلــيل مــثــالي وأفـضـل 
السلطات الشـمولية حال رحـيلها وانقالب الـقراء كما يقول

محمود درويش على الكتاب
ـر عـبـر شــعـراء احلـقـبـات ـقـنـعــة  الـبـحث الــشـيق لـلـغــة ا
اخلـمـسـيـنـيـة حـتى نـهـايـة 2001 عـبـر الـسيـاب والـبـيـاتي
ـاجـدي وزاهـر وسـركـون بـولـس فـاضل الـعـزاوي خــزعل ا
اجلـيـزاني وكـمـال سـبـتي ومـحـمـد تـركي الـنـصـار وعـدنـان
رعبي ومحمد مظلوم وعقيل علي وحس الصائغ وباسم ا

علي يونس واخرين…
ـعـرفي فـي النـص سـتبـقـى واحدة أزمـة الـلغـة والـتـداخل ا
ومن اهم سجاالت اآلني والتاريخي رغم الـطفرات الكبرى
في عـالم الـشـعـر ورغم لـغـة الـتـجـاوز والـتـنـويـر الـفلـسـفي
ـعـرفـيـة عـبـر الـلـغـة الـشـعـرية ـبـدا الـغـائـيـة ا ويـعـزى ذلك 
ـعنى وبـسبب من وسعـيهـا احلمـيم في مـعادالت الـنص وا

تمردها البنوي البالغي…
يتحـتم على الـقار ان يكـون مؤلـفا حسب انـثياالت روالن
ـا يــتـحـول بـارت كـنــهج لـلــكـتـابــة في درجـة الـصــفـر ور
ــبــحـث االدبي االســتـــقــرائي الى ا
ـعرفـة اعمـدة احلكـمة نهج مـعرفي 
التي رسـمتـها او سـترسـمها رؤى
الـــــشـــــعــــــراء عـــــبـــــر تـــــاريـخ االلم

االنساني.
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{ ســان فـرانـســيـسـكـو (أ ف ب) –
تـــوقّع إيــلــون مـــاسك األربــعــاء أن
تتوصل شركته نيورالينك الناشئة
فـي غـضـون ســتـة أشــهـر إلى زرع
أول جــــهـــــاز في دمــــاغ اإلنــــســــان
يــتـواصل مع أجـهــزة الـكـمــبـيـوتـر

مباشرة عبر التفكير.
وخـالل عـــرض الـــتـــطـــوّرات الـــتي
أحــرزتـهـا نـيـورالــيـنك قـال رئـيس
تــيــسال وســبــايس اكس وعــدد من
الشركات الناشئة نودّ بالتأكيد أن
نـكـون حذرين جـداً وواثـق من أنّ
هــذه الــتـقــنــيــة سـتــعــمل بــصـورة
سـتـندات إلى جـيـدة ورفعـنـا كل ا
إدارة األغــذيـة والـعـقـاقـيـر (اجلـهـة
ـسـؤولة عن الـقـطاع الـصحي في ا
تحدة) ونعتقد أننا في الـواليات ا
غـضون ستة أشهـر سنكون قادرين
عــلـى وضع أول غــرســة تــطــوّرهــا

الشركة في دماغ اإلنسان.
وكــتـب الحــقــاً عــبــر تــويــتــر الــتي
اشــتــراهـــا قــبل شــهــر أصــبــحــنــا
واثــــقــــ حـــالــــيــــاً من أنّ جــــهـــاز
+نــيـورالـيـنك+ جــاهـز لالسـتـخـدام
الــبـــشــري ويــعــتـــمــد مــوعــد بــدء
وافـقة اسـتـخدامه عـلى إجـراءات ا
الـــتـي تـــعـــطـــيـــهـــا إدارة األغـــذيــة
والــعــقــاقـيــر. ولــيس جــديــداً عـلى
ــلـيــارديـر أن يـعــلن عن تــوقـعـات ا
تـتسم بـاجملازفة فـسبق له أن فعل
ــوضــوع الــقــيــادة الــذاتــيـة ذلـك 
لـسيـارات تيـسال الكـهربـائية. وفي
تــــمـــوز/يــــولـــيـــو 2019  تــــوقّع أن
تـتــمـكّن نـيـورالـيـنك من إجـراء أول
اختباراتها على األفراد عام 2020.
وحـتى اليـوم زُرعت النـماذج وهي
ـاثل لــقـطــعـة نــقـود في بــحـجـم 

الـنشطة والتي تمتد على مقاييس
أكـبـر بـكثـيـر. ويبـدو أن هـذا الدفق
نـــتج عن تـــمــزيـق الــثـــقب األســود
ـرجّح أن الدفق لـلـنجم. ومن غـير ا
مــتـأتـيــاً من الـضـوء الــذي ابـتـلـعه
ـكن أن الـثـقب األسـود إذ ال شيء 
يـخـرج من هـذه الـغـيـالن الـكـونـية
لـــكــنـه نــاجـم بــاألحـــرى عن قــرص
ادة احمليط بالثقب األسود تـراكم ا
ـوجودة الـذي يـقذف اجلـسـيمـات ا
في نـــهـــايــاتـه. تــمـــامـــاً كــأنـــبــوب
مـعـجون أسـنان مـضـغوط عـلى ما
ـــرصـــد األوروبي.  وهـــذه شــــرح ا
الـظاهرة التي ال تزال غـير مفهومة
ـكن أن تـكـون نـاجـمـة عن جــيـداً 
ســـرعــة دوران الـــثــقب األســود إذ
يـدور عـلى نـفـسه بـسـرعـة تتـيح له
ـفـتـرض إنــتـاج هـذا الـدفـق. ومن ا
أن يــتـــيح الــتــلــســـكــوب الــعــمالق
Large) ـسـتـقـبلي إل إس إس تي ا
(Synoptic Survey Telescope
الــذي يـجـري إنــشـاؤه في تــشـيـلي
رصــد االـتـدفــقـات األخـرى من هـذا
الــنـوع  وبــالـتــالي فـهـم الـبــيـئـات
الـــقــصـــوى احملــيــطـــة بــالـــثــقــوب

السوداء بشكل أفضل.

مــجــمــوعــة مــتــنــوعـة مـن األطـوال
ـوجية  من األشـعة السـينية إلى ا
مـــــوجــــات الـــــراديــــو.  ومـن هــــذه
األدوات الـــتــلـــســكـــوب الــراديــوي
Northern extended milli- ـا نــو
NOE- ًأو اخـتـصـارا meter array 
ــــوجــــود في جــــبـــال األلب MA  ا
الــفــرنـســيــة  وجـهــاز الــطـيف في
Very ًالــتــلــســكــوب الــكــبــيــر جـدا
 Large Telescopeالـتابـع للـمرصد
األوروبـي اجلــــــنــــــوبي (ESO) فـي
تـشــيـلي. وتـوصّل الـعـلـمـاء إلى أن
الـدفق الـضـوئي نـشـأ عـلى بـعـد ما
يــقــدر بــنــحـو  8,5مــلــيــارات ســنـة
ضـــوئــيــة مـن األرض  حــول ثــقب
أسـود يـحـتـمل أن يـكـون كـامـناً في

ضيفة. مركز اجملرّة ا
وهــذا الــدفـق الــذي أُطــلــقت عــلــيه
تــسـمـيـة  AT2022 cmc هـو بـقـوة
ــعـان األشـعـة ـلــيـار مـرة  تــفـوق 
الــســيــنــيــة لــشــمــســنــا  عــلى مــا
أوضــحت ســوزانـا فــيـرغــاني. أمـا
مـدته فقصيرة جدا وهي  30 يوما.
وأضــــافت الــــبــــاحــــثـــة أن الــــدفق
 AT2022cmcعـــابـــر عـــلى عـــكس
تأتية من نوى اجملرات الـتدفقات ا

كـبـيرة مـثبـتة عـلى مرصـد بالـومار
في كـاليـفورنيـا تتـيح إجراء مسح
لـــلـــســـمـــاء بــحـــسـب مــا شـــرحت
الـبـاحـثة الـتـابعـة لـلـمركـز الـوطني
Paris- لـلـبـحث الـعـلـمي في مـرصد
 PSL ســوزانــا فــيـرغــاني لــوكــالـة
ــة فـــرانس بـــرس. وأوضـــحت عـــا
الـفـيزيـاء الفـلكـية الـتي شاركت في
األبـــحـــاث أن هـــذا الـــتـــلـــســـكــوب
wicky Transient Fa-ـــعـــروف بـ ا
cility  يـــرصــد كل لــيـــلــة عــشــرات
ــضـيــئـة في الــسـمـاء الــتـدفــقـات ا
ويستطيع اختيار أكثرها أبرزها.
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وبـالـفـعل بـدا أحـد هـذه الـتـدفـقات
ـألـوف إذ لم يكن من خـارجـاً عن ا
ستعرّ األعـظم أو سوبرنوفا نـوع ا
(وهـــو انـــفـــجـــار جنم في نـــهـــايــة
ـعاناً غير عادي) وال حـياته ينتج 
كـان مـن نـوع انـفـجـار أشـعـة غـامـا

(أقوى مصدر ضوء في الكون).
وســعـــيــاً إلى تــوفــيــر رؤيــة أكــثــر
وضــوحـــاً نــسّق عــدد من عــلــمــاء
ـتـعـددي اجلـنـسـيـة في مـا الـفــلك ا
بـــيــنــهم لــتــجـــيــيش أدوات من كل
راقبة الـظاهرة على أنـحاء العـالم 

{ بـاريس (أ ف ب)  –جنـح عـلـمـاء
فـي رصــــد ظـــــاهــــرة نـــــادرة جــــداً
حــصــلت عـلى بــعـد  8,5 مــلـيـارات
ســنــة ضــوئــيـة مـن كـوكب األرض
ويــبــدو فــيــهــا ثــقب أســود ضــخم
يــلــتــهم جنــمــاً ثم يــلــفظ فــضالت

وجبته على شكل دفق مضيء.
فــلـلـثـقب األســود جـاذبـيـة ثــقـالـيـة
جتـعل أي جنم  يقترب منه يتمزق
ــادة الـــتي يــتــكــون مــنــهــا إذ أن ا
الــنـجم تـتــفـكك  ثم تــدور بـسـرعـة
كـبـيرة حـول الـثقب األسـود قبل أن

يبتلع جزءاً منها إلى األبد.
ونــادراً مــا تــكــون هــذه الــظــاهــرة
ــــد واجلـــزر ــــســــمـــاة تــــمــــزق ا ا
مـصــحـوبـة بـانـبـعـاث دفق ضـوئي
قــوامه جــســيـمــات  ويــتــأتى هـذا
الـــدفق مـن مـــادة الـــنــجـم ويـــكــون
عـابـراً ويـنـتـقل بـسـرعـة قـريـبـة من
الـضـوء. وأفـادت دراسـتـان نُـشـرتـا
هـذا األسـبـوع في مـجـلـتـي نـيـتـشر
ـرة ونــيـتــشـر أســتـرونـومـي بـأن ا
األخـيرة الـتي رُصد فـيهـا حدث من

هذا النوع تعود إلى عام 2012.
واُبــــتُـــكـــرَت مــــذّاك وســـائل رصـــد
جــديـدة بــيـنـهــا كـامــيـرا ذات قـدرة

{ لـيما (أ ف ب)  –تنـطوي إعادة اكـتشاف
لـوحــة جــداريـة في شــمــال بـيــرو تــعـود إلى
العـصـر ما قـبل الـكولـومـبي وتظـهـر مشـاهد
أسـطوريـة على قيـمة اسـتثـنائيـة بسـبب حالة
حــفــظـهــا بــحــسب عــالم اآلثــار الــذي عــثـر
عـلـيـهـا بـينـمـا لم يـكن نـظـراؤه يـعـرفـون هذا
ــوقع ســوى من صــور الــتُــقــطت في أوائل ا
الـقـرن الـعـشـرين. وقـال سـام غـافامـي الذي
أمضى أربع سـنوات فـي البـحث عن اللـوحة
اجلدارية التي يشير إلى أنها تعود إلى ألف
سنـة في حديث إلى وكالـة فرانس برس من
الـنـادر العـثور عـلى لـوحات جـداريـة من هذا
الـنـوع ضمـن اآلثار الـتي تـعـود إلى الـعـصر
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البصر. وباإلضافة إلى القدرة على
معاجلة األمراض العصبية يتمثل
الـهـدف الـنـهـائي إليـلون مـاسك في
الـــتـــأكّـــد مـن أنّ أنـــظـــمـــة الـــذكــاء
االصـطـنـاعي لم تـسـبـق البـشـر من

الناحية العقلية والفكرية.
وتـعمل شركات أخـرى على التحكم
في أجــهـزة الـكـمـبـيـوتـر عن طـريق
الـتـفـكيـر وبـينـهـا سـينـكـرون التي
أعـلنت في تـموز/يـوليـو عن زرعها
أول واجــهــة الــدمــاغ واحلــاســوب
(بــراين كـمـبـيـوتــر إنـتـرفـايس) في

تحدة. الواليات ا

جــمـاجم حــيـوانـات فــقط. وأصـبح
عــدد كــبـيــر من الــقـردة قــادراً عـلى
الـلـعب بـألـعـاب الـفـيـديـو أو الـنـقـر
عــلـى الــشــاشــات من خالل تــتــبّع
ــــؤشـــر عـــلى الـــشـــاشـــة حـــركـــة ا

بأعينها.
إلـى ذلك تـطـرق مـاسك ومـهـنـدسو
نــيـــورالــيــنك األربــعــاء إلى أحــدث
الـتـطـورات الـتي حـققـتـهـا الـشـركة
فـي مـا يــخص تــطــويــر جـرّاح آلي
وغـرسـات أخرى تُـثـبَّت في النـخاع
الــشــوكي أو في الـعــيــنـ بــهـدف
اســتـعـادة الـقــدرة عـلى احلـركـة أو
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{ تـــــــــــــــونـس (أ ف ب)  –أدرجـت
مــنــظــمــة الــيــونــسـكــو امس االول
الـهــريـسـة الـتـونـسـيـة عـلى قـائـمـة
ـادي وذلك ي غـيـر ا الــتـراث الـعـا
خـالل االجــتـــمـــاع الــســـابع عـــشــر
نظمة الذي افتتح عنية با للجنة ا

االثن بالرباط. 
نظمة تغريدة تعلن فيها ونـشرت ا
ــــعــــارف عـن ضم الــــهــــريــــســــة: ا
ـطـبـخـيّة ـمـارسات ا ـهـارات وا وا
واالجـتـمـاعيـة عـلى قـائمـة الـتراث
الالمـادي. تُعد الـهريسـة من الفلفل
الـذي يـجـفف في الشـمس وتـضاف
الـيه البهارات وزيـت الزيتون الذي
يـحفـظه ويخـفض من حدة حـرقته.
وهـي تــــــقـــــــدم مع كـل االطــــــبــــــاق
الـتونـسية تـقريـبا.  وحسب وثـيقة
نظمة فإن الـتعريف التي نشرتها ا
 الــهـريـســة تـعـتــبـر عـنــصـر هـويّـة
لـتراث الطـهي الوطني وعـاملًا من
عـــوامل الـــتــمـــاسك االجـــتـــمــاعي.
وتــعــتــبـر عــنــصــرًا مـوحــدًا لــبــلـد
ــكــوّن بـــأكــمــله. يـــزرع الــفــلـــفل ا
األســاسي لــلـهــريـســة في مــنـاطق
عـديـدة في تـونـس مـنـهـا الـقـيروان
وســـــــــيـــــــــدي بـــــــــوزيــــــــــد (وسط)

وبــاخلـصـوص في مـنــطـقـة الـوطن
الــقــبــلي (شــرق).  بــدأت صــلــصـة
طاعم الـهريسـة تعتمـد في بعض ا
الـــفـــرنـــســـيــة كـــمـــقـــبالت أو يـــتم
اضــــــافـــــــتــــــهــــــا كــــــمـــــــكــــــوّن في
الـسـنـدويـتـشـات وتـسـوق في عـلب
فـي عــدة دول أوروبـــيـــة وعــربـــيــة
ية. ـتاجر العا وتـباع في سلسلة ا
 وتـعد الـتونسـيات أنـواعا عدّة من
الــهــريــســة مـنــهــا هــريــسـة عــربي

وهـريـسة ديـاري وهـريسـة مْــفَـوّرة
وغـيـرهـا. تـبـدأ عـمـلـيـة الـتـحـضـير
بـــتــجــفــيـف الــفــلــفـل في الــشــمس
ـسـاكن بـتــعـلـيـقه عـلى واجـهـات ا
قــبل أن يــتم تــقــطــيــعه وقــشـره ثم
اء وجتفيفه. بعد ذلك يتم غسله با
عــجـنه. تــمـثل صــنـاعــة الـهــريـسـة
مـصدر رزق لـلعـديد من الـنساء في

ناطق الريفية في تونس.  ا
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{ بـاريس (أ ف ب)  –حتلّ في مـطـلع كـانون األول اجلـاري الـذكرى األربـعـون لزرع
أوّل قلب اصطنـاعي إلنسان ففي ليـلة األول إلى الثاني من الـشهر نفسه عام 1982
استُبدل قـلب أحد الرجال بآخر اصطناعي في سولت اليك سيتي األميركية في أوّل
عملية مـن هذا النوع تُجـرى في العالم. وكان جرّاح واحـد فقط مخوّالً إجراء الـعملية
هو الدكتـور ويليام ديفريس رئيس قسم جراحـة القلب واألوعية الدموية والصدر في
ـريض الذي وقع االختـيار علـيه لتلـقي قلب اصـطناعي فـهو بارني جامـعة يوتـا. أما ا
ـريض كالرك ( 61 عـامـاً آنــذاك) وهـو طـبـيـب أسـنـان مـتــقـاعـد من سـيــاتل. وكـان ا
يــعـانـي قـصــوراً في الــقــلب يـؤدي إلـى مـوته ســريــعـاً واعــتُــبــر أنّ عـمــره ال يــسـمح
بإخضاعه لزرع قـلب بشري. وبدأت العملية التي أُخضع لها نتيجة ضعف في معدل
ضربات القلب في مـنتصف الليل. وعند الساعة الثانية والنصف فجراً أعلن الفريق
ريض ليـزرع عنـد السـادسة صـباحاً قـلبـاً اصطـناعـياً لكالرك. الطبّـي سحب قلـب ا
هارة التقنية التي تتطلبها عملية واستغرقت العملية كلّها سبع ساعات. وإلى جانب ا
الـزرع كـان علـى األطبـاء الـتعـامل مع وذمـة رئويـة ونـزيف داخـلي من األنسـجـة التي
ريض عـالجاً بالكـورتيزون. واضطـروا كذلك إلى إجراء عـملية تـضررت بفـعل تلقّي ا
استبدال غيـر متوقعة للبط األيسر للـقلب االصطناعي بعدما كان يعاني خلالً. وفي
نهايـة الفتـرة الصـباحيـة أكّد الفـريق الطـبي جناح العـمليـة معـرباً عن تفـاؤل متوسط
ـريض في الـبـقـاء عـلى قـيـد احلـياة. وبـعـد الـظـهـر اسـتـفـاق بارني في شـأن فـرص ا
كالرك وتمكّن من الـتعرف على زوجـته وأَعلم الطبـيب من خالل حركات برأسه أنه ال
ه سـريعاً لتجـنّب أي إجهاد على الـغرز. والقلب الذي زُرع يشعر بـاأللم.  وأُعيد تنو
ـخترعه. وبيـنما شكـلت العملـية حدثاً تـاريخياً كان لـكالرك سُمي جارفيك  7تـيمناً 
. وجرى وصل ـرحلـة الـتجـريـبيـة وبـعيـداً عن كـونه جهـازاً مـثالـيـاً القـلب ال يـزال في ا
ريض بـضاغط هواء ـزروع في صدر ا القـلب االصطنـاعي الذي يزن  300 غرام وا
كـبـيـر يزن  170 كـيـلـوغـرامـاً عـبـر أنـبـوبـ طـولـهـمـا متـر واحـد يـخـرجـان من جـسم
ريض وحتـديداً من حتت قفصه الصدري. ولم يكن جارفيك  7أول قـلب اصطناعي ا
يُـزرع في جـسم إنـسان إلّـا أنه أصـبح أول قـلب اصـطنـاعي يـعـمل بصـورة دائـمة ال

لبضع ساعات فقط في انتظار عملية زرع قلب بشري. 
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{ بـرلـ (أ ف ب)  –حـــقق رسم ذاتي
لــلـرســام مـاكس بـيــكـمــان الـذي يـعــتـبـر
واحـدا من أبـرز الــفـنــانـ الـتــعـبــيـريـ
ـان رقمـاً قيـاسـياً اخلـميس بـالـنسـبة األ
إلى اســعـــار بــيع األعــمــال الــفــنــيــة في
ـانــيــا.  وبــيــعت الــلــوحـة ـزادات فـي أ ا
ـزايد عرض  20 مـليون يورو في ح
أن ثـمـنـهـا سـيبـلـغ فـعـلـياً  23,2 مـلـيون
يــورو شــامالً الــعــمــوالت والــضــرائب
بـــحــسب مــســؤولـــة في دار  غــريــزبــاخ

للمزادات.
وكـــانت لـــوحـــة أخــرى لـــبـــيـــكــمـــان هي
ـصـرية حتـمل الرقم الـقيـاسي سابـقاً ا

إذ بــيــعـت عـام  2018 في مــقــابل 7?4
ـباعة مالي يـورو.  لكنّ سعـر اللـوحة ا
اخلــمــيس لــيس رقــمــاً قـيــاســيــاً في مـا
يـتعـلق بـبيع أعـمال بـيـكمـان في مزادات
في مخـتلف أنحاء العالم إذ يعود أعلى
سـعـر بيـعت به حتى اآلن قـطعـة للـرسام
ــــــــــانـي إلـى عــــــــــام  2017 فـي دار األ
كــريـســتــيـز بــلــنـدن وهـي لـوحــة جــهـنم
الـــتي  (Hölle der Vögel) الـــطــــيـــور
رســا سـعــرهــا عـلى  36 مــلـيــون جــنـيه
إسـتـرليـني (أي مـا كـان يـسـاوي يـومـها

 41مليون دوالر).

{ واشـنـطن (أ ف ب)  –لـم يـتـجاوز
عـازف الـبـيـانـو األمـيـركي اإلفـريـقي
جـون بـاتيـست الذي اخـتيـر للـعزف
خـالل عشـاء الـرئـيس األمـيـركي جو
بـايدن على شرف الـرئيس الفرنسي
ــــانــــويل مــــاكـــرون فـي الـــبــــيت إ
األبــيض اخلــمـيـس  سنّ الـســادسـة
والــــثالثــــ لــــكـنّ رصـــيــــده غــــنيّ
بـالـعزف عـلى آالت مـتعـددة مع أبرز
ـــوســـيـــقي الـــنـــجـــوم في اجملـــال ا

األمـيـركي. وبـاإلضـافـة إلى مـوهـبته
في الــعــزف عـلـى الـبــيــانـو يــعـزف
بـاتـيست أيـضـاً على آالت عـدة وهو
ــدنـيـة نــاشط في مــجـال احلــقـوق ا
ومــؤلـف مــوســيــقي حــائــز جــائــزة
أوسـكـار. ومن بـ األسـمـاء الـبارزة
الــتي عــزف مــعــهــا ســتــيــفـي ونـدر
وبـرنس ومـغني مـوسيـقى الـكنـتري
الــشــهـيــر ويــلي نــيـلــســون. وقـالت
فـانـيـسـا فـالـديـفـيـا الـنـاطـقـة بـاسم

الـــســيــدة األمــيــركـــيــة األولى جــيل
بـايــدن إنّ بـاتـيـست فـنـان يـتـجـاوز
وسـيقى الـتي ينـتجـها األجـيـال وا
تــلـهم الـنــاس وجتـمـعــهم. وتـابـعت
نـــحن مــســـرورون لــكــونـه الــعــازف
خـالل أول عـشــاء دولــة يُــنــظّم مــنـذ
تــنـصـيـب بـايـدن رئــيـسـاً لــلـواليـات
ـتـحـدة. ويـتـحـدر جـون بـاتـيـست ا
الـذي يـؤدي نـوعي البـوب والـسول
من عـائلـة تضم مـوسيـقيـ في نيو

اورلـيـنـز الـتـابـعة لـواليـة لـويـزيـانا.
ويـزور الـرئـيس الـفـرنـسـي اجلـمـعة
اضي نـطقة الـتي كانت في ا هـذه ا
مــديـنــة فـرنــسـيــة. وبـالــنـســبـة إلى
أمـــيــركـــيــ كـــثــر اشـــتــهـــر جــون
وسـيـقـية بـاتـيـست كـقائـد الـفـرقـة ا
ــوســـيـــقي لـــلـــبــرنـــامج ـــديـــر ا وا
الـتـلـفـزيـوني الـشـهـيـر ذي اليت شو
ويـذ ستيـفن كولبرت. وبـاتيست هو
كــذلـك مــديــر االبــتــكــار في مــتــحف

اجلـاز الوطـني في هارلـم ونال عام
 2021 جـــوائــز أوســـكــار وغـــولــدن
ـــوســـيـــقى غـــلـــوب وبـــافــــتـــا عن ا
الـتـصـويريـة الـتي ألّفـهـا مع تـرينت
ريـزنـر وأتيـكس روسلـفـيلم الـرسوم
ـتحركـة سول. وفي نيـسان حصد ا
بـــاتــيـــست خـــمس جــوائـــز غــرامي
إحـداها عن أفضل ألبوم في الدورة
الـرابعة والـست حلفـلة توزيع هذه

اجلوائز في الس فيغاس.

تـــويـــتـــر فـي وقت ســـابق مـن هــذا
الــعــام ال نــطــلب من +آبـل+ إتــاحـة
+آي مـيسـدج+ على +أنـدرويد+ بل
نــطـلب مــنـهـا اعــتـمـاد بــروتـوكـول
الـرسائل الـنصـية اجلـديد +آر سي
إس+ فـي +آي مــيــســدج+  تــمــامـاً
كــمـا اعـتـمـدت بـروتـوكـول +إس إم

. إس+ أو  +إم إم إس+ القد
ورأى أن اســتـخـدام بــروتـوكـول آر
سـي إس الذي ابـتـكـرته غـوغل عام
 2019 بـــالــتــعــاون مـع الــشــركــات
ـوفـرة لالتصـاالت يـتيح حتـس ا
جتـربـة مـسـتـخـدمي نـظـامي آي أو

إس وأندرويد على السواء. 

حــمــايــة اخلــصــوصــيــة بــرزت من
ـراسـلة واتـساب خالل تـطـبيـقات ا
(مجموعة ميتا) وتلغرام وسيغنل.
لـــكنّ الـــرســـائل بـــ جــهـــازي آبل
وغــوغل تُـرسل بـشـكل واضح عـبـر
بــروتــوكــول إس إم إس  أو  إم إم
إس إذا كــانت مـصــحـوبــة بـصـور.
ويـشار إلـيها بـعالمة خـضراء على
آي مـــيــــســـدج  ومن خالل إشـــارة

إس إم إس  في رسائل غوغل.
سؤول ويـرى نائب رئيـس غوغل ا
عـن تــــظــــامَـي أنــــدرويــــد و كــــروم
ر أن اخلـطأ يقع هـيروشي لوكـها
ــر عـلى عــلى آبل. وكــتب لــوكــهــا

ــعــتـمــدة من حــامـلي أجــهـزة آي ا
فـون بيـنما جـرى التـرويج لـغوغل
مـــــيــــســـــدجـــــز مــــنـــــذ عــــام 2014
ــسـتـخـدمي أنــدرويـد وخـصـوصـاً
عـــلى أحــدث هـــواتف ســامـــســونغ
الــذكــيــة. ويــتــبــادل مــســتــخــدمــو
الـهواتف من النوع نـفسه الرسائل
ـوجي ــرفـقـة بــصـور أو رمـوز إ ا
الــتـعـبــيـريــة أو سـواهـا بــواسـطـة

. خوادم كل من الشركت
وتــتـيح آي مـيـسـدج (من األسـاس)
وغـــوغل مــيــســـدجــز (مــنــذ 2021)
إمــكـــان تــشــفــيــر االتــصــاالت بــ
تـلقي وهـي ميزة تـكفل ـرسل وا ا

{ بـــــــــاريس (أ ف ب)  –لـم تــــــــكن
الـرسـائل الهـاتفـيـة القـصيـرة لدى
ابــتــكـارهــا في ثــمـانــيــنـات الــقـرن
الـعـشـرين أكـثر مـن وسيـلـة تـبادل
نـصي بوظائف مـحدودة جتاوزها
الـزمن اليوم في ظـل بروز الرسائل
الـفـورية وال يـزال حتـديثـهـا عالـقاً
تباينة صـالح ا مـنذ سنوات ب ا

لكل من غوغل وآبل. 
فـلدى كل من الشـركت الـعمالقت
فـي مـــجـــال األجـــهـــزة احملـــمـــولــة
تـطبـيقـها اخلاص لـتبـادل الرسائل
الـــنــصـــيــة. وأصـــبح تــطـــبــيق آي
مــيـسـدج مــنـذ عـام  2011 اخلــدمـة
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