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احلـقـيـقـيـة عـلى تـغـيـيـر االسـعار
الذي اسـهم في اسـتـمـرار األزمة
حتى االن) ومضى الى القول ان
(الـتصـريـحـات الـسيـاسـيـة اثرت
بصورة رئيسـية على هذا األمر)
وتـــابع ان (الــعـــبــثــيـــة في طــرح
الــــقــــضــــايــــا الــــتي التــــتــــعــــلق
ـتــحـدث وغـيـاب بـإخــتـصـاص ا
عـلومـات احلقـيقـية لديه توفـر ا
يتـخذهـا البـعض ملـفاً سـياسـياً
لــكــسب مــصـالح خــاصــة تــؤثـر

شـكلـة وعدم بدورهـا علـى بقـاء ا
استـقـرار الـسـوق) ولفت الى ان
ـركــزي هـو اجلــهـة الــوحـيـدة (ا
ـسـؤولــة عن حتـديـد اخملـولــة وا
سـعر الـصـرف للـعـمـلة احملـلـية)
واســـتـــطـــرد لــــؤي بـــالـــقـــول ان
ــشـــكــلــة مـــرهــونــة (مــعــاجلـــة ا
بتحـديدات البـنك ودعم احلكومة
عـبر اجلـهـاز التـنـفيـذي الـرقابي
ـتـابـعـة الـسـوق واسـعـار مـحـال
الــصــرافـــة). من جــهــته  اوضح
اخلــبـــيـــر مـــجـــيـــد الـــعــقـــابي لـ
(الــــزمـــــان) ان (رئــــيس الــــوزراء
اوعز بـخفض محـمد الـسـوداني 
سـعــر صـرف الــدوالر وتـلت ذلك
تصريحـات رفع الرواتب بدل من
خـفـضه بـحـسب مـشـورة خـبراء
ــــركــــزي الـــذين ـــالــــيـــة وا فـي ا
بــدورهم اقـتــرحــوا رفع الـرواتب
بـــــدالً مـن خـــــفـض الـــــدوالر حلل
مشكلة الـفقر ورفع مستوى دخل
ـــــــــــــواطــن) ولـــــــــــــفـت الـى ان ا
(الـــســـوداني حـــذر من عـــمــلـــيــة
الـنــصب واإلحـتـيــال الـسـيـاسي
وايــــجـــاده احلــــلـــول عـن طـــريق
اخلبـرات العـلمـية في اجلـامعات
ـــــــفـــــــكـــــــرين ـــــــعـــــــاهـــــــد وا وا
) مـــبــــيـــنـــا ان اإلقـــتــــصـــاديــــ
(إستـبـدال الـوزراء ال يعـني خـلو
الـوزارات من االذرع الـسـيـاسـية
الـتي تــعـمل ضــد جنـاح مـشـروع
الـــســوداني) مـــردفــاً بـــالــقــول (

ــشـــورات الــتي ـــقــتـــرحــات وا ا
ـركزي ـالـيـة وا قـدمـهـا خـبـراء ا
ـــــشــــروع الــــوطــــني تــــخــــالف ا
ـواطـن والـطــبـقـات ومــصـلــحـة ا
الفقـيرة األكثـر تضرراً) واضاف
ان (ارتـفـاع اسـعـار الـدوالر يـؤثر
عــــلى خــــفـض قــــيــــمــــة الــــراتب
الـشرائـيـة فـتصـبح الـزيـادة سبه
معـدومة) واشـار الى ان (الدولة
حتـــتــاج لـــرفع بــعـض الــرواتب
وخفض البعض لتحقيق العدالة
اإلقتصادية وتفعيل الرقابة على
مـــراكـــز الـــصـــرافـــة الـــتي تـــرفع

األسعار تدريجياً).
من جــانــبه  قــال مــواطـنــون في
احـــــاديث لـ (الـــــزمـــــان) امس ان
(ارتــفــاع الــدوالر انــعــكس عــلى
ــعــيـشي بــعــد ارتــفـاع الــواقع ا
اسـعــار الـبـضــائع اإلسـتــهالكـيـة
ـواد الـغــذائـيــة الـتي تــتـعـلق كــا
بـالـدوالر) واضـافـوا ان (ارتـفـاع
األسعار يتسبب بازمة اقتصادية
واطن كبيرة يـقع ضررها على ا
ويــنـــعــكس ســلــبـــاً عــلى وضــعه

بصورة عامة) 
ـــســؤول عن مـــتــســائـــلــ (من ا
ارتـــفــــاع الـــدوالر في االســـواق 
وما دور الـبـنك ازاء مـا يـحدث? 
والسيـمـا ان احلكـومـة سبق وان
اكـــدت في اكـــثــر  من مـــنــاســـبــة
اتـخـاذ اجـراءات تسـهم فـي احلد
من تضرر الطبقات الهشة بذلك)
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احـــتـج اصــــحــــاب الــــعــــقـــود
ــــســــتــــبــــعــــديـن في وزارتي ا
الــتـعـلــيم الـعــالي والـصــنـاعـة
عـادن ومحـاضري واداريي وا
ــالــيـة الــتــربــيــة امــام وزارة ا
لـلـمطـالبـة بتـحويـلهم ببـغداد 
الى عـــقــود وزاريـــة وفق قــرار
 315وشــمــولــهم بــالــتــثـبــيت
اســوة بــاقـــرانــهم الــذين وجه
مــــجـــــلس الــــوزراء بـــــاجنــــاز
بـيـانـاتـهـم لـلـتـصـويت عـلـيـهـا
ـــرتـــقـــبـــة. خـالل اجلـــلـــســـة ا
ـتظـاهرين وصدحت حـنـاجر ا
الـية بحسم بهتافـات تطالب ا
مــلف الـــتــعــاقــد مع الــوزارة .
تـظاهرون ففي بغـداد  اتهم ا
ـمـاطلـة. وقـالوا في الـيـة با ا
احــــــاديـث امس ان (الــــــوزارة
تماطل باجراءات حتويلنا الى

عـــقــود  315 بـــرغم ان االمـــانــة
العامـة جمللس الوزارة سبق وان
ـالـيـة بـارسـال االعداد خـاطـبت ا
والـــكــــلف لــــعـــقـــود الــــتـــعــــلـــيم
ـسـتـبـعـدين وكـذلك والـصـنـاعـة ا
مـحـاضــرين الـتـربـيــة لـشـمـولـهم
بـالــقـرار وكـذلك الـتــثـبـيت اسـوة
بــــاقــــرانـــــهم) واشــــاروا الى ان
(احلكـومة مـطالـبة بـفتح حتـقيق
ـستبـعدين الذين لف العـقود ا
جـرى تـعـيـيـنـهم بـعـد الـثـاني من
تـشـرين االول ? 2019والسـيـمـا
ان دوائرهم جددت التعاقد معهم
الـيـة بـعد عـلى اساس مـوافـقـة ا
طلوبة) ارسال االعداد والكلف ا
مـــتـــســـائــلـــ (مـــا الـــغــرض من
اســـتــبــعـــادنــا من الــتـــثــبــيت او
حتـويـلـنـا ضـمن قـرار  315بـعد
تضم حقـوقنا في قانون الدعم
الطـار الـذي ال نـعـلم اين ذهبت
امـواله?) مـهـددين بـ (الـتـصـعـيد

في حـالــة اسـتـمــرار تـسـويف مـا
ـشــروعـة). ـطــالب ا وصــفـوه بــا
نـظم الـعـشـرات من وفي ذي قـار 
تـنــسـيـقـيـات اخلــريـجـ  وقـفـة
احــتــجــاجــيــة أمــام مـبــنى إدارة
احملــافــظـة لــلــمـطــالـبــة بــتـوفــيـر
درجـــات وظـــيـــفـــيـــة لـــهم ضـــمن
قبل.واكدوا خالل موازنة العام ا
الــتـــظـــاهـــرة ان (هـــذه الـــوقـــفــة
سـيــتـبـعـهـا اعـتــصـامـا مـفـتـوحـا
حل حتـقيق مـطـالبـهم وبخالفه
ســـيــــكـــون هــــنـــاك تــــصـــعــــيـــدا
ثـنى  طالب احتـجاجـيا). وفي ا
ـن جـرى الـتـعـاقـد اخلـريـجـون 
مــعــهم بــصــفــة أجــراء يــومــيــ
لــلــعــمل في دوائــر وزارة الــنــفط
بـتـجـديـد عقـودهم دة  3أشـهـر 
أســــوة بــــبــــاقـي احملــــافــــظــــات.
واشـــاروا خالل تـــظـــاهـــرة امــام
مبنى الى أنهم (اكتسبوا اخلبرة
الكافيـة لتحويـلهم لنظـام العقود

والســـيــــمــــا أنــــهم من حــــمــــلـــة
الـــشــهـــادات في اخــتـــصــاصــات
ــتــظــاهـرون مــخــتــلــفـة) ودعــا ا
وزارة الـــــنـــــفـط الى (الــــــنـــــظـــــر
بقـضـيتـهم وإعادتـهم لـلعـمل مرة
أخـرى أســوة كـمـا حــصل بـبـاقي

احملافظات). وجدد عدد من عمال
االســـتــقــطــاب فـي دائــرة صــحــة
احملــافــظــة بـزيــادة أجــورهم إلى
ـوظفي الـعقود وفق ـقرر  احلد ا
تـظـاهرون قرار  .315واوضح ا
إن (مــطـالـبــاتـهم مــسـتـمــرة مـنـذ

أشهـر ولم تـلق أي استـجـابة من
ـعـنـيـة) واشاروا قـبل اجلـهات ا
الـى ان (أجــورهـم تــعـــد قـــلــيـــلــة
كـلـف بـها مقـارنـة مع األعمـال ا
واخلطـورة الـتي يتـعـرضون لـها
أثناء اداء اخلدمة). وفي البصرة

وقـفـة ـواطـنـ   نـظم عـدد مـن ا
احـتـجـاجــيـة ضـد ايـقـاف رواتب
االعانة االجتـماعيـة بسبب شراء
مركـبات مـسـجلـة بأسـمائـهم قبل
اعوام.وقـالـوا خالل الوقـفـة انهم
(قــامــوا بــبــيع مــركــبــاتــهم عــنـد
صـدور قـرار ايـقـاف رواتـبـهم في
حـــال امــتالكـــهم لــهــا واكـــمــلــوا
االجـراءات واصـدار بـراءة الـذمة
رور اال ان رواتبهم من مديريـة ا
لم تـــطــلق مـــنــذ اكـــثــر من عــام)
مــــــؤكــــــديـن ان (عــــــددهم 1500
شـخص مـتـضـرر من هـذا الـقـرار
بــرغم من ان مــنـحــة الـرعــايـة ال
ــالـيــة مـا تــسـد احــتـيــاجــاتـهم ا
اضـــطــرهم الـى شــراء مـــركــبــات
لـلـعـمل بـهـا) مـطـالـبـ اجلـهـات
ـعــنـيـة بـ(تــنـفـيـذ قــرار الـتـريث ا
بايـقاف الـرواتب الذي صـدر قبل
عــدة اشـهــر وايـقــاف تـســديـدهم
لـلـرواتب الــتي تـقـاضـوهـا اثـنـاء

امتالكهم للـمركبات كـونها تثقل
قـال مـديـر كـاهـلـهم). مـن جـانـبه 
الرعاية في البـصرة سمير طالب
ان (قــــــرار ايـــــــقــــــاف الـــــــرواتب
ـــتـــلـــكــون لـالشـــخـــاص الـــذي 
مـــركــبـــات بـــأســـمـــائـــهـم اجــراء
قـانـوني). عـلـى صـعـيـد مـتـصل 
الـية الـدفعة الـسادسة اجنزت ا
من الـــــدرجــــات الـــــوظــــيـــــفــــيــــة
ــســتــحــدثــة ضــمن مالك وزارة ا
التعليم. وذكرت الوزارة في بيان
تـلــقـته (الــزمـان) امس أن (دائـرة
ـــوازنـــة في الـــوزارة اجنـــزت  ا
اجــراءات إســتــحــداث الــدرجـات
الــوظـــيـــفــيـــة لــتـــعــيـــ حــمـــلــة
ـاجــسـتـيـر الـشــهـادات الـعــلـيـا ا
واخلـريـجـ االوائل ضـمن مالك
الــتـعــلـيم الــعـالي والــبـالــغـة 64
أكــد مـجـلس درجـة). من جــانـبه 
اخلـدمــة الـعـامــة االحتـادي عـدم
وجـــود أيــة تــعــيــيـــنــات حــالــيــاً

هن الصـحية باستـثنـاء ذوي ا
الـــســـانـــدة.وقـــال اجملـــلس في
بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس إن
(عـــلـى جــــمــــيع اخلــــريــــجـــ
والسيما فـئة حملـة الشهادات
الـعـليـا واألوائل والـعـلـومـي

عــدم االجنــرار وراء مــحـاوالت
االبــــتـــزاز مـن قـــبل أصــــحـــاب
الـنــفـوس الـضـعــيـفـة واحلـذر
ن يـبـتــزهم بـغـيـة احلـصـول
عـلى مــنـافع شـخـصــيـة مـقـابل
ادعــــاءات زائـــــفــــة تـــــتــــعـــــلق
بـتـعـيـينـهم أو مـن يحـاول بث
وضوع نفسه شائعات بشأن ا
أو حول طـريـقـة توزيع األوائل
وحـــمــــلـــة الــــشـــهــــادات عـــلى
الـــــــــوزارات والــــــــــهـــــــــيـــــــــآت
واحملافـظات) مـؤكدا انه (عدم
وجــود أيـة تــعـيــيـنــات حـالــيـاً
هن الصـحية باستـثنـاء ذوي ا

الساندة). 
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داعـــ احلـــكـــومـــة الى (اتـــخــاذ
اجــراءات عــاجــلــة العــادة ســعــر
الـــصـــرف الى وضـــعه الـــســـابق
ـــضـــاربـــ الــ ومـــحـــاســـبــة ا
يـــســتـــغـــلـــون حـــاجـــة الـــشــارع
ويـحـاولون الـتـأثـيـر عـلى وضعه
عـاشي). ودعـا الـسوداني  في ا
عاجلات وقت سابق الى إجراء ا
الالزمة لـتوفـير العـملـة األجنـبية
في الـسـوق احملـلـيـة. وقـال بـيـان
تـــــلــــــقـــــتـه (الـــــزمــــــان) امس ان
(السوداني الـتقى محـافظ البنك
واستمع مصطـفى غالب مخـيف 
إلـى إيـــجــــاز عن ســــيـــر الــــعـــمل
الــتــنـظــيــمي وســيـاســات الــبـنك
ــالي ــركـــزي في الــقــطـــاعــ ا ا
والـــنـــقــــدي) ووجّه الـــســـوداني
ـــعـــاجلـــات الالزمـــة (بـــإجــــراء ا
لــتـوفــيـر الــعـمــلـة األجــنـبــيـة في
الــســوق احملـــلــيــة وفق اآللــيــات
واألنــظــمــة الــقــانــونــيــة لــلــبــنك
ـــركـــزي وأيـــضـــا تـــوفـــيـــرهــا ا
للـمواطـنـ الراغـب بـالسـفر أو
الـعالج خــارج الـعـراق) مــشـيـرا
ضيّ في برنامج اإلصالح الى (ا
ـالي واالقـتـصـادي لـلـمـنـظـومـة ا
صرفـية الذي تـضمّنه اليـة وا ا
ـــنــــهـــاج الــــوزاري لـــلــــســـيـــر ا
بـاالقــتـصـاد الـوطــني إلى الـنـمـو
ـا يـنـعـكس إيـجـابـاً ـضـطـرد  ا
ـعـاشـيـة ـواطـنـ ا عـلى حـيـاة ا

الي).  ومستوى تمكينهم ا
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اســـتـــأنـــفـت الـــشـــركـــة الـــعـــامــة
للخـطوط اجلويـة التابـعة لوزارة
النقل الرحالت اجلوية في مطار
بـغــداد الـدولي بــعـد زوال تــأثـيـر
الــضــبـــاب الــذي اجــتــاح بــغــداد
وعـــدد من احملـــافـــظـــات صـــبــاح
امس. وقال بـيان تـلـقته (الـزمان)
امس ان (الــــشـــركـــة اســـتـــأنـــفت
ـــــطــــار والـــــيه) الـــــرحالت مـن ا
واضاف ان (إيقاف الرحالت جاء
بسـبب الضـباب الـكثـيف) وتابع
ان (الشـركة اعـتـذرت للـمسـافرين
عن تـــــــأخـــــــيـــــــر رحالتـــــــهـم عن
ــقـــررة). وأعــلــنت مــواعـــيــدهــا ا
إدارتـــا مــطـــاري بـــغـــداد واربــيل
الدولي في وقت سابق  إيقاف
حـركـة الـطـيـران بـسبـب الـظروف
اجلوية .وقالت إدارة مطار بغداد
في بيـان انه (تـقـرر إيقـاف حـركة
الطيـران بسبب الـظروف اجلوية
ووصــول مــدى الــرؤيــة إلى 400

متر). 

فـــيــمــا أكـــد مــديــر مـــطــار اربــيل
الدولي احـمد هـوشيـار انه (تقرر
ايقاف الرحالت اجلوية في مطار
اربـيل الـدولي بـسـبب الـضـباب).
وتـوقعت الـهـيـئة الـعـامـة لالنواء
اجلوية والصرد الزلزالي التابعة
لــلــوزارة انــخــفــاضـاً جــديــداً في
درجـــات احلــــرارة. وقـــال مـــديـــر
أعالم الـهيـئـة عـامـر اجلـابري في
تــصــريح امس إن (طــقس الــبالد
ســشــهـد انــخــفــاضــاً في درجـات
احلــرارة بـشــكل مــلــحــوظ حـيث
ناطق الـشمـالية من 17 تسجـل ا
إلى  19درجــــــة أمـــــا مــــــنـــــاطق
الوسط اجلـنـوب تتـراوح درجات
احلرارة الـعـظمى من  20الى 22
درجـة مــئــويـة وأعــلى درجـة في
اجلــــنـــوب هي الــــبـــصــــرة الـــتي
سـجــلت  25 درجــة ) مــؤكـدا ان

(موجـة امطار
مــــرتــــقــــبــــة
خــــــــــــــــالل
األسـبوع
قبل).  ا
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عن اسـتـيائـهم اعـرب مـواطـنـون 
جراء ارتـفـاع الدوالر عن الـسقف
ــــركـــزي الـــذي حــــدده الــــبــــنك ا
وتخطـيه عتبة  150 الف دينار
لـكل  100دوالر  بـعـد انــعـكـاس
ــواد تـــداعــيــاتـه عــلى اســـعــار ا
الـــتي عـــزا خــبـــيــر الــغـــذائــيـــة 
اقــــتـــصـــادي اســـبــــابه الى عـــدم
التـزام مـحال الـصـيرفـة بـقرارات

ــركــزي. وقــال اخلــبــيــر الــبــنك ا
حـمـزة لــؤي لـ (الـزمـان) امس ان
(منافذ الصـرافة الحتكتم ألسعار
ـــركـــزي  ومــــحـــددات الــــبـــنـك ا
وتتالعب بأسعار صرف العملة)
واضاف ان (اسعـار الصرف لدى
الـبـنك هي  147 لـكل مـئـة دوالر
دوالر  امـا فـي الـســوق احملـلــيـة
فــهـنــاك زيـادة  اكــثـر  45 الـفـاً)
واضـاف ان (اإلشـكــالـيـة تـقع في
تالعب اصــحـاب مــراكـز ومــحـال

الصرافة وضـعف وجود الرقابة
على سوق تداول العملة) مؤكدا
ان (هـناك ظـاهـرة جديـدة تـتـعلق
ـــصــارف مُــســاهـــمــة في مــزاد
العملة وجـهات اثّرت على طرح
ـا الـعــمـلـة بــالـسـوق احملــلـيـة 
يؤدي الى تـراجع مبـيعـات البنك
من الـعمـلـة  التـي كانت مـتـوفرة
ــــزاد) مـــشــــيـــراً الى ان عــــبـــر ا
(جـــهـــات مــــســـتـــفــــيـــدة من رفع
األسـعــار في ظل غــيـاب الــرقـابـة

∫¡UI

رئيس الوزراء
يلتقي محافظ
مركزي البنك ا

امس
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نــــتــــيــــجــــة مــــبــــاراة احلــــدود
والكــــرخ. 

وعـــلـى صـــعـــيــــد مـــواجـــهـــات
مـبــاريـات كــأس الــعـالم الــتـقى
منـتخب فرنـسا نـظيره مـنتخب
بـولــنـدا فــيـمــا واجه مـنــتـخب
انـــكــلـــتـــرا نــظـــيــره مـــنـــتــخب
بـاراتان الـسـنيـغال بـنـتيـجـة ا
وقع اإللكـتروني جلريدة على ا

(الزمان).

بــرنـس اوبــوكــو في الـــدقــيــقــة
59ثم عدل احمد جالل النتيجة
لـنـفط الـبـصـرة عـنـد الـدقـيـــــقة
64. وبـهذا الـتـعـادل رفع دهوك
رصــيــده إلـى الــنــقــطــة 11 في
ـركـز الــعـاشـر  فـيــمـا أصـبح ا
رصـيـد نـفط الـبـصرة 10 نـقاط
ـــــركــــز احلـــــادي عــــشــــر. في ا
وحلــســاب ذات اجلــولــة حــسم
ـثله التـعادل اإليـجابي بـهدف 
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أنـهى الــتـعـادل اإليـجـابي امس
ثله نـتيجة مباراة نفط بهدف 
الــبــصـــرة ودهــوك في الــدوري
ــمـتــاز لــكـرة الــقــدم. وتـواجه ا
الـفـريـقـان علـى ملـعب الـفـيـحاء
حلــســاب مـــبــاريــات األســبــوع
الـثـامن من الــبـطـولــة. وأفـتـتح
دهوك التـسجيل أوالً عن طريق بيوار خنس 

جنـمت عن الـتـهـديـد بوضـع مثل
هـــذا احلـــد) واضـــاف ان (هـــذه
اخلـــطــوة ســـتــحــد مـن عــائــدات
مـوسـكو الـنـفـطيـة وحتـرمـها من
مـــــلـــــيـــــارات الـــــدوالرات الـــــتي
تـــســـتـــغـــلــهـــا فـي احلـــرب ضــد
أوكــرانــيــا) واشــار الى انه (من
خالل حتــديــد الــســعــر عــنـد 60
دوالرا لــلــبـرمــيل فــإنــنــا نـرسخ
لــلــخــصــومــات الـــكــبــيــرة الــتي
أجبـرت الـرئيس الـروسي بـوت
عـــــلى بـــــيع الـــــنـــــفط الـــــروسي
ــقــتــضـاهــا وهي خــصــومـات
بـــاتت مــوجـــودة بــشـــكل مــا ألن
الــتـــهـــديـــد بــوضـع حــد أقـــصى
للـسعر أجـبر روسـيا عـلى تقد
تنـازالت في الصـفقـات مع الدول
قـالت ـســتـوردة). من جـهــتـهـا  ا
وزيرة اخلزانة األمريكية جانيت
يـلـ إن (سـقف الـسـعـر سـيـزيد
( من تــقـــيـــيــد إيـــرادات بـــوتــ
وأضــــافـت أنه (مـع انــــكـــــمــــاش
االقـــتــصـــاد الـــروسـي بــالـــفـــعل

وتزايد ضآلة ميزانيتها). 

نـحقق هـدفـنا وسـيـدمَّر اقـتـصاد
روســـــيـــــا وســـــتـــــدفـع الـــــثـــــمن
وســـتـــتـــحـــمـل مـــســـؤولـــيـــة كل
جرائـمهـا). واتفـقت دول االحتاد
ومــجـمـوعـة الــسـبع وأســتـرالـيـا
اضـية بـعـد محـادثات اجلمـعـة ا
اســتـــمــرت أســـابـــيع عـــلى حــدٍ
أقـصى يــبـلغ  60دوالرًا لـبـرمـيل
نقول عن النفط اخلام الروسي ا
طــريق الـبــحـر وفق مــا جـاء في
بيـان مشتـرك جاء فـيه ان (اآللية
ســتــدخل حـيــز الـتــنـفــيـذ الــيـوم
االثـنـ مع بـدء سـريـان احلـظـر
الـذي فـرضه االحتـاد عـلى شـراء
الـــــنـــــفـط الـــــروسي عـن طـــــريق
الــبــحـر). بــدوره  قــال مــسـؤول
بـوزارة اخلــزانـة األمـريــكـيـة إن
(احلـــــد األقــــــصى الــــــذي أقـــــره
االحتـاد على سـعـر الـنـفط اخلام
ـنـقـول بـحـرا عـند 60 الـروسي ا
سـيـحـافظ عـلى دوالرا لـلـبـرمـيل 
ــــيـــة تــــزويــــد األســــواق الــــعــــا
بـــإمـــدادات جـــيــدة مـع تــرســـيخ
الــتــأسـيس لــلــخـصــومــات الـتي

االقــتـصــاد الـروسـي بـفــعل قـرار
األوربي ومـــجـــمــــوعـــة الـــســـبع
الــقـاضي بــتـحـديـد وأســتـرالـيـا 
سـقف لـسـعـر الـنـفط قـدره سـت
سـعـيـا حلـرمان دوالرا لـلـبرمـيل 
مــوســـكـــو من مـــوارد لـــتــمـــويل
حـــربـــهـــا فـي أوكـــرانـــيـــا.وقـــال
مــديـر مــكـتب أنــدريـتش يــرمـاك 
الـرئـيس األوكـراني عـلى تـلـغرام
ومــا زلــنـا إنه (مـع هــذا الــقــرار 

اإلسـتقـرار في الـسوق الـنـفطـية
خالل مـــشــاركــته في اإلجــتــمــاع
الـــوزاري لــلـــدول األعـــضــاء في
مـنـظمـة أوبك. وقـال بـيـان تـلـقته
(الــــــــزمــــــــان) امـس ان (الـــــــدول
عدالت صدرة للنفط ملتزمة  ا
قررة اإلنتاج وكمـيات اخلفض ا
قـبل) وب حتى نـهـاية الـعـام ا
انــهـــا (حــرصت عــلى اســتــقــرار
األســواق الــنـــفــطــيـــة وحتــقــيق
ــطـلــوب) واشـار الى الــتـوازن ا
ان اإلجــتـمــاع تــضـمَّن مــنـاقــشـة
تــطــورات الــســوق الــنــفــطــيـة و
مـجـمـوعـة من الـقـضـايـا األخـرى
ضمن جدول األعـمال) مؤكداً ان
(اجتـماع اوبك بالس عُـقد امس
ـــراجــــعـــة تـــطــــورات الـــســـوق
النفطية والتحديات التي تواجه
نتجـ والتأكيـد على مقررات ا
اوبك بالس بشأن خفض اإلنتاج
ــقــررة وحتــقــيق  لــلــكــمــيــات ا
مـزيـداً من اإلســتـقـرار والـتـوازن
لــلــســوق الــنـفــطــيــة). وتــوقـعت
انــهــيـار الــرئــاســة األوكــرانــيــة 

(اي تـهـديـد بــالـسالح يـسـهم في
تــهــمق االزمـة االوكــرانــيــة الـتي
يعيش مواطنيها بال كهرباء منذ
ايام  في ظل فـصل الـشتـاء الذي
ـومة يـتطـلب تـوفيـر الـوقود لـد
انـظـمـة الـتـدفـئـة) واشـار خـنس
الـى ان (دول االحتــــــاد تـــــرى ان
الـسعـر الطـبـيعي لـبـرميل الـنفط
يــــتـــراوح من  70الى  75دوالرا
امــــا حتـــــالـف اوبك تـــــؤكــــد ان
ـناسب يـتراوح ب 90 السـعر ا
الى  95دوالرا للبـرميل الواحد)
واســـتـــدرك خـــنس (اذا قـــطـــعت
روســيــا الــغـاز والــنــفط عن دول
االوربي فإن االسعـار ستـقفز عن
مـــا هــو عــلــيـه االن) داعــيــا الى
(عـدم اسـتـخـدام مـصـادر الـطـاقة
كـونها سـتعمق وسيـلة للـضغط 
من احلـرب وتزيـد من الـعمـلـيات
الـعــسـكـريـة). واكــد وزيـر الـنـفط
حــيـان عـبــد الـغــني الـتـزام دول
مـــنـــظـــمـــة اوبك عـــلى مـــعـــدالت
اإلنــــتــــاج وكـــمــــيــــات اخلــــفض
ـقـررة والـسـعي لـلـوصـول الى ا
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اكد اخلبير الـنفطي بيوار خنس
ال تراجع السـعـار الـنفط في ظل
استمرار العقوبات ضد روسيا 
الــــتـي  ســــتـــــضع دول االحتــــاد
االوربي عــلى احملك بــعـد فــقـدان
اهم مورد للغـاز والنفط  واشار
ـلف الـنـفطي الى ان اسـتخـدام ا
كــــورقــــة ضــــغـط عــــلى الــــروس
سيؤدي الى ارتفاع غير مسبوق
في اســعــار اخلــام. وقـال خــنس
لـ(الــزمـــان) امس ان (قــرار اوبك
فـي تــقــلــيـص مــعــدالت االنــتــاج
سـاعـد بــنـحـو مــلـيــوني بـرمــيل 
ـية على اسـتـقرار االسـواق الـعا
وحتـقـيق الــتـوازن بـيع الـعـرض
والـطـلب) واضـاف ان (االسـعـار
احلــالـيــة سـتـبــقى مـســتـقـرة وال
اتــــــوقـع ان تـــــــتــــــراجـع فـي ظل
استـمرار الـعقـوبات ضـد روسيا
والتي ستـنعكس سـلبا على دول
االحتــاد االوربـي وتــتـــســبب في
ازمات غـير مـسبـوقة) مـؤكدا ان
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بجنوب إسرائيل من دون أن يتسبّب
في إصابـات أو أضرار وفق مـا أعلن
اجلــيش اإلســرائـيــلي فـي بـيــان. ولم
تُعلن أيّ جهة مـسؤوليّتها عن إطالق
الــصــاروخ عــلى الــفــور. لــكنّ حــركــة
اجلــهـــاد اإلسالمي أحـــد الــفـــصــائل
سـلّحة في غزّة هدّدت الفلسطـينيّة ا
إسرائيل بـاالنتـقام بعـد اغتيـال اثنَ
من قــيــاديّــيــهــا اخلـمــيـس في جــنـ
بشمال الضفّة الغربيّة احملتلّة. وأتت
عمليّـة إطالق الصاروخ وهي األولى
مـنـذ شـهـر وفـق اجلـيش غـداة مـقـتل
الـفــلـسـطـيــني عـمّـار هــادي مـفـلح 22
عـامًا بـرصـاص الـقـوّات اإلسرائـيـلـيّة

عـنـد مـدخل مـديـنـة نابـلـس في شـمال
الضـفّة الغـربيّـة في ظروف مُـلتـبسة.
وتــزامــنًــا مع الــقـصـف اإلســرائـيــلي
أطلق فلـسطيـنيّون صـاروخَ آخرَين
على بـلدات بـجنـوب إسرائـيل حسب
شــــهـــود عــــيـــان ومــــصـــادر أمــــنـــيّـــة
فلـسطيـنيّـة. وأعلـنت كتـائب عزّ الدين
سلّح حلركة حماس القسّام اجلناح ا
في بيان أنّ دفاعاتـها اجلوّية تصدّت
فـجـر الـيـوم األحــد لـلـطـيـران احلـربي
ُـعادي في سـمـاء قـطاع الصـهـيـوني ا
غـــــــــزّة بـــــــــصـــــــــواريخ أرض-جـــــــــوّ
ــضــادّات األرضـــيّــة. من جــهــته وبــا
ـتـحـدّث بـاسم حـركـة حـماس اعـتـبر ا

عنـاصـر من مـجمـوعـة كـردية مـتـمردة
محظورة بتـهمة التخـطيط الستهداف

مركز دفاع حساس. 
عــلى صـــعــيــد آخــر  شــنّت مــقــاتالت
إسـرائـيـلـيّــة فـجـر أمس األحـد غـارات
جـوّيـة علـى أهداف فـي غزّة ردًّا عـلى
إطالق صــاروخ من الـقــطــاع بـاتّــجـاه
مـنـاطق في إسـرائـيل حـسب مـصادر
فلسـطيـنيّة وإسـرائيـليّة. وقـال مصدر
أمـــني في مـــديـــنــة غـــزّة إنّ طـــائــرات
االحـتالل أطـلـقـت صـواريخ عـدّة عـلى
موقع للمقاومة في مدينة خان يونس
جـنـوب كـمـا اسـتـهـدفت أرضًـا فـارغة
ـطـار جنـوب مديـنة رفح بالـقرب من ا
جنـوب القـطـاع. وقال شـاهد عـيان إنّ
طائـرات إسرائيـليّـة شنّت أيـضًا غارة
عــلى أرض فـارغــة وسط قــطــاع غـزّة.
ولم تُـسـفـر الـغـارات اإلسـرائـيلـيّـة عن
إصـــابـــات حـــسب مـــصـــادر طـــبّـــيـــة
فــلــســطـــيــنــيّــة. بــدوره أكّــد اجلــيش
اإلســرائــيــلي فـي بــيــان أنّ مــقــاتالته
اسـتــهــدفت ورشـة لــتـصــنــيع وسـائل
ـنظّمة حماس اإلرهابيّة قتاليّة تابعة 
تُـشـكّل مـوقـعًـا مـركـزيًّـا إلنـتاج مـعـظم
الـقـذائف الـصـاروخـيّـة لـلـحـركـة. كـمـا
اسـتـهـدفت الـطـائـرات احلـربـيّـة نـفـقًـا
إرهـابــيًّـا تــابـعًــا حلـمـاس فـي جـنـوب
قــطـــاع غــزّة. وأشــار الـــبــيــان إلى أنّ
الغـارات اإلسـرائيـلـيّة جـاءت ردًّا على
إطالق صــــاروخ مـن غــــزّة بــــاتّــــجـــاه
جــنـــوب إســرائــيـل مــوضــحًـــا أنّــهــا
استهدفت قدرات بناء القوّة والتسلّح
لــدى حــمـاس في قــطــاع غــزّة. مــسـاء
الـــســــبت ســــقط صـــاروخ أُطــــلِق من
الــقـطــاع في مــنــطـقــة غــيـر مــأهــولـة

qOz«dÝ≈ l  rN½ËUF²  5½«b  ‰Uł— WFÐ—√ ÂbFð Ê«d¹≈

 w M'« –ËcA « i¼UMð WO½uOK  lO «uð WKLŠ ÊËœuI¹ Êu¹—bB «

حـــازم قـــاسم فـي بـــيـــان أنّ تـــصــدّي
كـتائب الـقـسّـام لـلعـدوان الـصـهـيوني
على قـطـاع غزّة والـردّ بـشكل مـبـاشر
عـلى قـصف طـائـرات االحـتالل يـؤكّـد
أنّــهـا لـن تـســمح لالحــتالل بــتـغــيــيـر
ـــعـــادالت وســـتُـــواصل الـــدفـــاع عن ا
شــــعــــبــــهــــا فـي كلّ أمــــاكن وجــــوده.
واضاف العـدوّ الصهـيوني يوسّع من
عدوانه عـلى شـعـبنـا بـقصـفه الـغاشم
ـته أمس عـلى قــطـاع غـزّة بـعــد جـر
بــإعـــدام الــشــهـــيــد عــمّــار مـــفــلح في
حــوارة. هـــذا اإلرهــاب الــصـــهــيــوني
والــســـلــوك الـــنــازي لن يـــوقف ثــورة
توقـدة. وفي ح قال حرس شعبنـا ا

{ طهـران -(أ ف ب): أعلـنت الـسلـطة
القضائيـة اإليرانية أمس األحد إعدام
أربــعـة رجــال أديـنــوا بـــالـتــعـاون مع
إسرائـيل الـعـدو اللـدود لـلـجمـهـورية
اإلسـالمــــيــــة. وأورد مــــوقـع مــــيــــزان
أونالين التابع لـلسلـطة القـضائية أن
هذا الصباح نُـفّذت األحكام الصادرة
بحق أربـعـة من األعضـاء الـرئيـسـي
ــارقــة مــرتــبــطـة في مــجــمــوعــة من ا
بـــأجـــهـــزة اســـتـــخـــبـــارات الـــنـــظـــام
الـــصــــهـــيــــوني. في  22 أيـــار أعـــلن
احلرس الثوري اإليراني في بيان أنه
أوقف أعضاء شبكة تعمل حتت إدارة
االستخبـارات اإلسرائيـلية. وسبق أن
أعـلن مــوقع مـيـزان أونـالين األربـعـاء
أنـه وفــقـــا لـــلـــقـــرار الـــنـــهــائـي الــذي
أصـدرته احملـكـمـة الــعـلـيـا حُـكم عـلى
ـــتــــهـــمـــ حـــســـ أردوخـــان زاده ا
اني مـحمـود آباد وميالد وشاهـ إ
أشرفي آتـبـاتان ومـنـوشهـر شـهبـندي
بــجـنــدي بــاإلعـدام لــتــعـاونــهم ... مع
الـــنـــظـــام الـــصـــهـــيـــونـي وبـــتـــهـــمــة

االختطاف. 
 UJK²2 dO bð

وبـحــسب بــيـان احلــرس الــثـوري في
أيـار فـإن هـؤالء األشـخـاص ارتـكـبوا
ــمــتــلــكــات أعــمــال ســرقــة وتــدمــيــر 
شـخـصــيـة وعـامــة وخـطف واإلجـبـار
على اعـتـرافات كـاذبـة. أعلـنت طـهران
مرات عـدة توقـيف أشـخاص يـعمـلون
لــصـــالح أجــهــزة اســـتــخــبــارات دول
أجنبـية ال سيـما اسرائيـل.  في نهاية
تـموز أوقـفت إيـران عـمالء مـرتـبـط
ــوســـاد جـــهــاز االســـتــخـــبــارات بـــا
اخلـارجـيــة االسـرائـيـلي قــائـلـة إنـهم
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ان  بـجمع تـواقيع نـيابـية الكـمال خـطوات تـشريع قـانون باشـر اعضـاء البـر
ثـلـية. ويـاتي الـتوجه فـي اعقـاب حـملـة تـبنـاها لغـرض حـظر الـدعـاية ونـشـر ا
الـذي دعـا إلى مـناهـضـة مـا وصفه رئيس الـتـيـار الـصدري مـقـتـدى الصـدر 

يمي. اجملتمع ا
واطلـعت (الزمان) عـلى وثيـقة مـوقعة
من نـواب يـطالـبـون (بـتـشـريع قـانون
ــثــلــيــة  يــحــظــر الــدعــايــة ونــشــر ا
ومـــعـــاقــــبـــة كـل من يـــروج لــــهـــا في
ـــدارس وشــبـــكــات اجلـــامــعـــات او ا
ــســـارح والــســـيــنـــمــا الــتـــواصل وا
بـغـرامـات تـصل الى مـلـيـون ديـنـار).
وأوعــــــز الـــــصـــــدر في وقـت ســـــابق
بتنفيذ حـملة جميع تواقـيع مليونية

ناهضة الشذوذ اجلنسي . 
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وقــال مـــكــتــبه اخلـــاص في بــيــان إن
(الــــصــــدر أوعــــز إلى إشــــراف صالة
اجلمعة وبالتنـسيق الكامل مع مكتبه
اخلــاص بـــجــمع تــواقـيـع مـلــيــونــيـة
ـنـاهـضة الـشـذوذ اجلـنسي مـسانـدة 
ــــيـــني مـن خالل صالة واجملــــتـــمع ا
اجلــمـــعــة كـــمـــرحــلـــة أولى) داعـــيــا
الـــعــامـــلــ واإلداريـــ في مـــفــاصل
الــتــيــار الـصــدري بـ (الــتــوقـيـع عـلى
ورقة يـنذرون أنـفسـهم فيـها من أجل
مـــنــاهـــضـــة الـــشـــذوذ اجلـــنـــسي أو
ـيــمي بـالـطـرق االخالقـيـة اجملـتـمع ا
والــسـلــمــيـة والــديـنــيـة ومــنـاهــضـة
اخملالفات الفـطرية التي جبـلت عليها
الــــبـــــشـــــريـــــة ألن األقــــربـــــون أولى
ـــعـــروف  وبـــعـــيــدا عـن الــعـــنف بــا

ـباح) والـبشـريـة وضيـاع الـتنـاسل ا
داعــيــا الى (اظــهـار هــذا االمــتــعـاض
عـــــلى أفـــــعـــــالـــــهم أو أقـــــوالـــــهم أو
منشوراتهم أو مقاالتهم أو مجالسهم
أو تـــغــــريـــداتــــهم أو فـي مـــنــــازلـــهم
ومـدارسـهم ودوائـرهم ومـؤسـسـاتـهم
وفـي عـــوائـــلـــهم وبـــ أصـــدقـــائـــهم

وعـشائـرهم ومـجـتـمـاتهـم وفي دولهم
ومــنـاطــقـهم وقــراهم وأريــافـهم وفي
قـنواتـهم ومـواقـعـهم). وفي مـيـسان 
في شاركت مـديريـة شرطـة احملافـظة 
ــكـافــحـة حــمـلــة نـظــمـهــا نـاشــطـون 
الظـاهـرة في محـافظـتـهم. واستـأثرت
ـونديـال وعدد األزمة بـ دولة قـطر ا

من الدول األوربية بشـأن منع الدعاية
لـلمـثـلـية اثـنـاء مـباريـات كـأس الـعالم
بـإهـتـمــام الـرأي الـعـام ودخل األزهـر
عـلى خط األزمـة بــإعالن تـضـامـنه مع
قطر. واجرى مراسل (الـزمان) الطبعة
اتـصـاال مع شـيخ الـدولـيـة بـالـقـاهـرة 
وقف الذي أيد ا األزهر محمد الطيب 

والـــقــتل). وانــطـــلــقت حــمـــلــة جلــمع
ثـلية في ناهـضة انتـشار ا التواقـيع 
الــعــراق بــالــتــزامن مع إقــامــة صالة
جــمـعــة جـمـاعــيـة في مــديـنــة الـصـدر
بـبـغـداد. واحــتـشـد مـئـات الـصـدريـ
حـيث ـكـان تـلـبـيـة لـدعوة قـائـدهم  بـا
تــنـاولت اخلــطـبــة مـوضــوع انـتــشـار
ــثـلـيـة في الــعـراق والـعـالم. ظـاهـرة ا
وأكــد خـــطــيب اجلـــمــعـــة (مــخـــالــفــة
ـــبـــاد الـــدين االسالمي الـــظـــاهـــرة 
والـــقــيم االجــتــمــاعـــيــة الــتي تــســود
ـخـتلـف اطيـافه). اجملـتـمع الـعـراقي 
قد دعا في تـغريدة على وكان الصـدر 
ــؤمـــنــ مــوقع تـــويـــتــر (الـــرجـــال ا
ؤمنـات الى أن يتحدوا في والنسـاء ا
الـــعـــالـم أجـــمع من أجـل مـــنـــاهـــضــة
يـمي ال بالعـنف وال بالقتل اجملتمع ا
وال بالتهـديد بل بالـتثقيف والـتوعية
نطق والطرق األخالقية وما شاكل وا

ذلك).
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مـــــشـــــددا عـــــلى (ضـــــرورة اظـــــهـــــار
ا االمتعاض من أفعالهم وقوانينهم 
يـلـيق أخالقـيـاً ومـداراتـهم وعالجـهم
طـبــيــاً ونــفــســيـاً بــصــورة مــنــظــمـة
ومــوحـدة لـكي ال يــسـتــطـيـعــوا نـشـر
الـرذيـلـة والـفـاحـشـة وضيـاع األخالق

الـــقــطــري مـن تــلك الــقـــضــيــة ونــدد
بـ(الغـزو الـثقـافي الـغربـي الذي يـريد
ــثـلـيــة والـشـذوذ والــتـحـول تــقـنـ ا
اجلــنـسي في اجملــتـمـعــات الـشــرقـيـة
بدعوى احلقـوق واحلريات وغير ذلك
ــقــبـــولــة ديــنــيــاً من األفــكــار غـــيــر ا

 .( وإنسانياً

احلــدود اإلســرائـــيــلــيّــون إنّ الــشــابّ
حــاول طـــعن أحــد عــنـــاصــرهم أفــاد
مـســؤول فـلـســطـيـني بــأنّه قُـتِل خالل
شـــــــجــــــار. وقــــــال حــــــرس احلــــــدود
اإلسـرائـيــلـيّـون في بــيـان بـالــعـربـيّـة
ـشــتـبـهـ إلى طـاقم تـوجّه عـدد من ا
أفراد شـرطة حـرس احلدود الـعامـل
ـــكـــان حـــوارة وفـــجـــأة ســـحب في ا
 . إرهابي سكّينًا وطعن أحد احملارب
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وأضاف البـيان ردّ احملـاربون بإطالق
ـشــتـبه به وشلّ حـركـته الـنـار عـلى ا
ّ إجالء احملـــــارب وهـــــو يُــــعـــــاني و
إصـابـات طـفـيفـة لـتـلـقّي عالج طـبّي.
من جـهـتـه قـال عـضـو بــلـديّـة حـوارة
وجـيه عـودة لـوكـالـة فـرانس بـرس إنّ
ّ بـعـد حـصـول شـجار. إطالق الـنـار 
ـتّـحـدة لـلسالم وكـتب مبـعـوث األ ا
في الـشـرق األوسط تــور ويـنـيـسالنـد
عــلى تـويــتــر إنّه مـذعــور من عــمـلــيّـة
االغتيـال بعد حـصول قتـال مع جندي
إسـرائـيـلي. وردّ الـنـاطق بـاسم وزارة
اخلـارجيّـة اإلسـرائـيلـيّـة الـسـبت على
تــــويـــتــــر أيـــضًــــا واصـــفًــــا ردّ فـــعل
وينسالند بأنّه تشويه كامل للحقيقة.
وكـــتـب هـــذه الـــواقـــعــــة هي هـــجـــوم
إرهابي طُعِنَ خالله شرطي إسرائيلي
ّ تـهـديــد حـيــاة شـرطي في وجـهـه و
ّ إطـالق الـــنــــار عــــلى آخــــر. لــــذلك 
ـــهــاجم. إنّـه لــيس شـــجـــارًا بل هــو ا
هــجـوم إرهــابي!. بــدوره أكّــد رئـيس
الـوزراء اإلسـرائـيـلي يـائـيـر لـبـيـد أنّه
يــدعم بـالــكــامل قــائـد حــرس احلـدود
الـذي قــتل الـفـلــسـطـيــني األمـر الـذي

أتاح في رأيه إنقاذ أرواح. È—uý∫ إحدى جلسات مجلس الشورى اإليراني

ــشـــاريع اخلـــدمـــيــة الى تـــنــفـــيـــذ ا
ـوازنات وإسكـمال مـاادرجـته ضمن ا
ـــاضـــيـــة ومــــوازنـــات احلـــكـــومـــة ا
اإلحتـاديـة الـتـي تـقـدمـهـا لـلـوزارات)
ـقبل مـشيـراً الى ان (مـوازنـة العـام ا
ـــــواطــــنــــ ســــتـــــحــــقـق طــــمــــوح ا
واحـتـيـاجـات الـدوائـر اخلـدمـيـة  في
مجـاالت الـتربـية والـصـحة ومـشاريع
اء واخلدمـات البـلدية) واوضح ان ا
(األنـــبـــار ركــزت عـــلى طـــلب تـــمــويل
هم مشاريع الطرق كونـها الشريان ا
بــ مـــركـــز احملـــافــظـــة واألقـــضـــيــة
والـنــواحي وإعـادة اعـمــار اجلـسـور
التـي تعـرضت الى تـخريب وتـدمـير)
واكد عبد الله ان (مـشاريع اإلستثمار
ستكون مكملة خلـطة التنمية وديوان
احملــافــظــة لــتــشــجـــيع اســتــقــطــاب
الشـركـات العـربـية واألوروبـية ودعم
ــسـتـثــمـرين) مــضـيـفــاً ان (األنـبـار ا
تــعـــمل بـــالـــوقت اجلـــاري لـــرعـــايــة
مــشــاريع اســتــثــمــاريــة فـي اجملـاالت
الـصـنـاعـيـة والـزراعـيـة والـسـيـاحـية
ــسـتـوى لــتـحــقـيق الــتـنــمـيــة ورفع ا

اإلقتصادي).

عـنـهـا احملـافـظـة. وقـال اجلـبـوري في
تــصــريح تــابــعـتـه (الـزمــان) امس ان
ـنـاطق تـشـمل اجملمـوعـة الـثـقـافـية (ا
بـإجتـاه شـارعي الـغـابـات واحلـدبـاء
ـثـنى نـحـو مـنـطـقة وإجتـاه مـجـسر ا
الـكـنـدي بـطـول  50 الف مـتـر مـربع)
واضاف ان (األعـمال تـضمـنت تبـليط
شارع في مـنطـقة اجملـموعـة الثـقافـية
من فـــــنـــــدق اوبـــــروي الـى تـــــقـــــاطع
اجلامعة بطول  27 الف متراً مربعاً
وشــارع الـــغــابـــات من نــافــورة دورة
األعـراس الـى فـنــدق اوبـروي بــطـول
 18 الـف مــتــراً مــربــعـــاً) مــبــيــنــاً ان
(اجملــمــوع الــكــلي لــلــمــســاحــة الــتي
تسـعى احملافـظة لـتأهـيلهـا يصل الى
 95 الف مـــتــــراً مـــربــــعـــاً فـي مـــركـــز
ــــــوصـل). وفـي األنــــــبـــــــار اكــــــدت ا
ــقـبل احملــافــظــة ان مـوازنــة الــعــام ا
ســـتــركـــز عـــلـى الـــطـــرق واجلـــســور
واألبــنــيــة اخلــدمــيــة مــبــيــنــة انــهـا
سترعى مشاريع استثمارية. واوضح
نـــائب مـــحـــافـظ األنـــبـــار لـــلـــشـــؤون
اإلداريـة جــاسم مـحــمـد عـبــدلـله في
تـصــريح امس ان (احملـافـظــة تـسـعى

ـــشـــروع تـــضـــمــنـت اكــثـــر من 500 ا
وحـدة خالل عـام واحـد من الـعـمـران
الــســـكــاني) وبــ ان (اإلحــتــفــالــيــة
حـضــرهـا اصـحـاب احلــراك الـثـقـافي
ــفــكـرين ــثــقـفــ وا ــوصــلي من ا ا
ي وكـذلك شيوخ الـعشائر واألكاد
نتـديات الثقافـية والفكرية واعضاء ا
واجملــتـمــعـيــة وإحتـاد الــصـحــفـيـ
العراقي فرع نـينوى ومركز يوسف
ذنـون لــلـخط الـعـربـي ومـجـلس اسـر

وصل). وعوائل ا
 «bŠË rOK ð

ولـــفت الى ان (اإلحـــتــفـــالــيـــة جــاءت
لـلـتـعـريف والـفـخـر بـاإلجنـازات الـتي
تـطـورت نـسـبتـهـا خالل فـتـرة قـلـيـلة
وتـــســـلـــيـم الـــوحـــدات الـــســـكـــنـــيـــة
ستحقيهـا في شهر نيسان من العام
ـد ـــشــروع شُــيـَّ ــقـــبل) وتــابع ان (ا ا
ـــكن من إلســتـــيـــعـــاب اكـــبــر عـــدد 
قـبل الى التـسجيل ضمن العوائل ا
وحــداته الـســكــنـيــة). وحـدد مــحـافظ
ــنـــاطق نـــيـــنـــوى جنم اجلـــبـــوري ا
ـشمـولـة بـحمـلـة الـتبـلـيط واإلكـساء ا
ــوصل الـتي اعــلـنت ــركـز مـديــنـة ا

بــغـــداد ورفع الــضــغـط عن الــطــرق)
مــشـيــراً الى (مــبـاحــاثــات مع رئـيس
الــوزراء مــحــمــد شــيــاع الـســوداني
وامانة بغداد بشـأن الطرق السريعة
وإجنازهـا) وبـ ان (الـوزارة عـملت
على إجناز الـطريق الـسريع منـذ منذ
عـام 2019  ويــعــد ضـمن مــخــطــطـات
نظومـة شبكة العام  1980و1982  
اخلط الـسـريع في بـغـداد) مـوضـحـاً
ان (احـــداث كـــورونـــا والــتـــحـــديــات
( ــشــروع ســنــتـ األخــرى اخَّــرت ا
الفـــتـــاً الـى ان (اإلعـــمـــار ســــتـــتـــابع
شـروع وفق جدول تفـاصيـل اعمـال ا
عــمـل جــديــد حلــســـمه وإجنــازه في
وقـت قـــيـــاسـي) وتـــابع ان (جــــمـــيع
مــشــاريع الــعــاصــمــة و احملــافــظـات
ستـنجـز حـسب اجلداول). في سـياق
شروع ع متصل اقيمت إحتـفالية 
الـــعــراق الـــســكـــني وشــركـــة الــبــرج
الـعـاجـي لإلسـتـثـمــار والـتـجـارة في
ـنـاسـبـة بـناء 150 ـوصل  مـديـنـة ا
الف وحــدة سـكــنـيــة بـإسم مــشـروع
عـ الـعـراق الــسـكـني. وقـال مـراسل
ــــرحـــلــــة األولى من (الــــزمـــان) ان (ا

اليوسـيفـية مؤكـداً وضع جدول عمل
جـــديــد إلجنـــازه بــأقـــرب وقت. وقــال
ريكـاني في تصـريح تابـعته (الـزمان)
ــــــشـــــروع امس انـه (اطـــــلَّـع عــــــلى ا
مـيـدانـيـاً مـوجـهـاً بـتـنـفـيـذه في وقت
قـــريب بــغـــيــة حل ازمـــة ازدحــامــات
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اوعــــز وزيــــر اإلعـــــمــــار واإلســــكــــان
والبلديات العامة بنك ريكاني الى
الكــات بـــالــســعي خالل الــشــهــرين ا
ـــقـــبـــلـــ إلجنـــاز ســريـع الــدورة - ا
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ثلية WKLŠ∫ أنصار التيار الصدري ينظمون حملة جلمع تواقيع تناهض إنتشار ا
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في خـضم الـنـزاعـات والـتـنـاقـضـات بـ األحـزاب والـكـتل الـسـيـاسـيـة  وفي ظل
استـشراء الفسـاد وتعدد رؤوسـه وانفتاح الـكثيـرين على الرشـا وتعطـيل مصالح
سـتثمرين وأصـحاب رؤوس األموال من توظيف النـاس بغية االبتـزاز  وتخوف ا
ـكـان تـشـريع قـانـون ـشــاريع اإلنـتـاجـيـة  اصـبح من الــضـرورة  أمـوالـهم في ا
األحـزاب الـذي صـار غيـابه عن  الـتـشـريع في مجـلس الـنـواب يـحمل الـكـثـير من
الي الي وأكـثرها خـطورة التـمويل ا عالمات االسـتفهـام أقل  ما فيـها  الفـساد ا

اخلارجي .
عقولـية  أن ترتفع سنـويا أو قبيل كل حـملة انتخـابية  موجة ـنطق وا ليس من ا
نظمات السيـاسية  التي كثيراً ما تكون والدات ألحزاب جديـدة من الكيا نات وا
وكيانـات قائـمة وبعـظهـا تستـهوي االنـتخابـات بدفع مـالي خارجي بـغية الـصعود

جمللس النواب .
ا إن تشـريع قانـون األحزاب واقراره  لـيس إضافـة خارج سيـاقات الـفعل  وإ
هـو ضـرورة للـحمـايـة الوطـنـية من االخـتـراق لسـياقـات الـدولة وامـنـها الـداخلي 
ارسـات التخـريب للعـقل اجملتـمعي  ومن سيـاسات التـفريق ب مـكونات ومن 

اجملتمع حتت دواعي  احلماية للمفاهيم الطائفية والعرقية .
إن اكـثر من (  (300حزب وكـيان ومنـظمة سـياسـية ولدت اكـثرها بـعد االحتالل
للعـراق  وبعـظهـا انشـطرت بـطريـقة االسـتفـادة وأخرى ولـدت لسـهولـة احلصول
الي الداخلي واخلارجي  إن هذا العدد وما يتم صرفه من أموال على التمويل ا
طائلـة خالل االنتخابات يعكس حـالة الفوضى السياسيـة  وليس التطور الفكري
ـصـالح الـذاتـية والـسـيـاسي في الـبالد لـكـون مـعظـم هذه الـكـيـانـات هي رهـيـنـة ا
ـذهبـية الـتي كثـيرا مـا تعـكس  جوهـر التـوجهـات التي ال واالنـتمـاءات العـرقـية وا
تـعكـس الرغـبة في تـعزيـز الوحـدة الوطـنيـة وال تـطويـر العالقـات اجملتـمعـية  ومن
خاللهـا وبها صار التدافع الـعشائري على اشـده ومنها وبهـا صار التطاول على

واطن والتهديد لهم باسم العشائرية . حقوق ا
ليارات ـالي لألحزاب والكيـانات السياسـية التي تتـجاوز ا إن عمـليات الصرف ا
لكل كـيـان سـياسي وحـزب يـؤشـر دون ادنى شك بـأن هذه األمـوال مـأ خوذه من
ال الـعام أو إنها تـعبيرا عن الـعالقة مع اطراق وقـوى وحكومات خـارجية وهذا ا
ـكـان تــشـريع قـانـون اخـطـر مـا يـســتـهـدف الـبـالد . لـذا يـصـبح من الــضـرورة 
األحزاب واطالقه في الـبالد لـيكـون احلاكم في الـعالقة بـ الدولـة وقوانـينـها من

جهة واألحزاب وبرامجها من اجلهة الثانية .
مـنـذ ( 20) عـامـا أو لــنـقل مـنـذ ( 15) عــامـا واألحـزاب والـكـيـانــات الـسـيـاسـيـة
تـتـنـافس عـلى مـقـاعـد مـجـلس الـنـواب ولــكـنـنـا لم نـشـعـر من إنـهـا عـلى اخـتالف
مـنابـعهـا الفـكريـة والـسيـاسيـة اضافت وعـيـا ثقـافيـا وسيـاسيـا ووطـنيـا للـمجـتمع
الـعـراقي وال تـمـكنـت من بنـاء أو تـطـويـر مـؤسـسات الـدولـة  وهـذا األمـر يـضيف
للمخلص في مجلس النواب والقوى السياسية إضافة رصينة للمطالبة بتشريع

وإصدار قانون األحزاب والعمل به .
ـنــظـمـات وانـشــأ اجلـديـد مـنــهـا   ال يـعـبــر عن الـسـلـوك إن فـوضى األحـزاب وا
ا هـو تعبيـر عن فوضى العمل ـقراطي  وإ الوطنـي البناء و مـنهجيـة العمل الد

واالستفادة قدر اإلمكان عن أموال الدولة ,
ومن ينـظر لألموال  التي كانت خلف رئيـس الوزراء التي سرقها شخص واحد 
زابل واكوام النـفايات ويرى عـشرات األطفال ويفـتح عينيـه الى ا
البـس واحلــاجـات الــبــاحــثــ عن الــبالســتك الــعــتــيق وا
األخرى بـغـية بـيعـهـا في الـسوق  يـشـعر تـمـاما بـأن هذا
نظمات والكـيانات السياسية الكم الـهائل من األحزاب وا
هي ولـيس غيـرهـا سـبب هـذا الوجع  لـذا بـادروا بـإقرار

قانون األحزاب لتكون الضوابط بعده .. 

وصل شروع السكني في ا ÕU²²∫ جانب من حفل إفتتاح ا ≈
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bŠ«Ë vKŽ n u¹U  qLF «
ظـهـرت عــبـارة ( الـعـمل اليـتـوقف عـلى واحـد ) او اكـتــبـهـا لـكم بـالـلـهـجـة الـعـامـيـة
ألعطيـها بعداً شعبـياً أكثر عمقـاً وأقول ( الشغل ما يوكف عـلى أحد ) فقد ظهرت
هـذه العبـارة بعد سـقوط الدولـة في العام  2003 ومـا ورائه ودخولـها في فوضى
تـأخرة الـتي تبـني مؤسـساتـها اإلداريـة على أسس بـدائية الحتدث إال في الـدول ا
تبع في دوائر الدولـة واألخطاء التي التعد وال طبقـية متخلـفة .. فالعمل الروتـيني ا
ـواطـنـ والالمـسـؤولـيـة الـتي يـتـحـصن فـيـهـا حتـصى الـتي حتـتـويـهـا مـعـامالت ا
وظف جـعل العمل يأخذ  طريقاً آخر بحيث يستطيع اي موظف ان يفعل مايشاء ا
واطـن يعـيدهـا الى أصحابـها او يـرفعـها الى مرجع واطنـ وغيـر ا عـامالت ا
اعـلى صـحـيحـة  كـانت ام خـاطئـة  لـذلك جائـت عبـارة الـعمل اليـتـوقف عـلى واحد
وظف فهذا يرفع وذاك يكبس دون رقيب بسـبب هذا التيه االداري احلاصل ب ا
ــســؤولـيــة ويـضــعـهـم امـام الــقـانــون الـرادع فال خــوف لــديـهم وال هم يــحـمــلـهم ا
ـتبع في وزارات الـدولة قـد كبح تـطلـعات يحـزنون... أن الـروت االداري احلـالي ا
ـعـرقـات احملـبـطـة لآلمـال والـتي راحـت تقـف أمام ـواطن وامـنـيـاته وصـار احـد ا ا
سيـرة الكبرى لـهذا الشـعب وخاصة اصحـاب احلقوق مـنهم التي مازالت عجـلة ا
حـقـوقـهم في اضــابـيـر تـلف وتـدور فـي دوائـر تـعـمل بـنــظـام اداري قـد مـتـخـلف
سؤولية ومناضدهم مشاع جلميع يتالعب بهـا موظفون قليلي اخلبرة اليتحملون ا
دير) من في الـدائرة حتى (الفراش أو بائع الشاي أو سائق ا
ن بأمـكـانه ان يـحـرر ما طـاب له من كـتب ووثـائق ويـرسـلـها 
يشـاء حسب الرغبة والعالقة القائمة بينه وب مدير الدائرة
ـسـؤولـيـة وتالشت عالمـات الـتـوجيه وظـفـ  فـضـاعت ا وا

والداللة  وفعالً صار (الشغل ما يوكف على احد).
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بغداد

يا ميليشيات 
يا ضباط قوى األمن األشدّاء

يا جنودهم
يا شيوخ العشائر

يا قضاة
أدلّكم على أشد أنواع العقاب:

كان احلبس في ا
مع سماع صياح كاظم الساهر

كل الوقت...

كن حتـقيـقهـا بـالتـكاتف والـتعـاون والعـمل اجلاد ورفض التـاريخ يقـول: الرؤيـة 
مارسـات غير الصحـيحة باالجمـاع أو باألغلبيـة أو بالصفوة الزيف والفـساد وا
ـزق الرؤيـة اإلذعان والسـكوت والـتخـندق والـسيـر على غـير هدى والذي يـقتل و
وال مبـدأ وال قول للحقيـقة ورفض للوهم. (كَانُـوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن

ائدة). مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ـ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (79) ا
كن نـقشها على اجلدران # القـيادة رؤية وهدف األولى 
ــكن حتــقــيـقه أو االذهــان أو االحالم ولــكن الــثــاني ال 
ــان بـامــكـانــيــة الـقــائـد عــلى االلـهــام والـتــحـفــيـز دون إ

واالقناع.
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حـيـنمـا  زيـارة مشـروع مـينـاء الـفاو
الـكـبـيـر وتـعـرفـنـا عـلى اجلـهـد الـكـبـير
الـذي تـبـذله الـشـركـة الـعـامـة لـلمـوانئ
الــعـراقـيـة من اجل الــنـهـوض بـالـواقع
االقــتـصــادي ألعــادة الـعــصـر الــذهـبي
ـؤسسـة العريـقة الـتي تأسست لـهذه ا
ـوانئ عـام 1919 وتــخـتص بـإعــمـال ا
ياه االقـليـمية الحـة في ا الـعراقـية وا
والـقـيام بـأعمـال الـصيـانة واحلـفر في
الحـيـة والـتي تـديـر كل من الـقـنـوات ا
(مـيناء أم القـصر- مينـاء خور الزبير-
ــعـقـل- مـيــنــاء ابــو فــلـوس) مــيــنــاء ا
ــدراء الــذين واســتـــرجــعت عــشــرات ا
ـوانئ الـعـراقـية تـعـاقـبـوا عـلى إدارة ا
مـنذ تأسيسهـا لكن واحد منهم قد ترك
بــصــمــة ال تــمـحــو هــو الــلــواء مــزهـر
وانئ في اسـماعيل الـشاوي اذ كانت ا
اوج تـقـدمـهـا وتفـوقـهـا اذ ارتـقى بـهذا
ـوانئ األوربـيـة ــوفق الى مـسـتـوى ا ا
وتـولى ادارتـهـا من عام 1963 -1958
ـوانئ (دائرة  –عـام وكـانت في الـبدء ا
 1956صــارت مــصــلــحــة- عـام 1976
صــارت مـؤســسـة- عـام  1987صـارت
مــنــشــأة- عــام 1997 صــارت شــركــة)
اهـــتـم  مـــزهـــر الـــشـــاوي انـــســـانـــيـــا
ـعــيـشـة بــالـعــامـلــ وحـسن احــوال ا
وبــنى مــجــمــعــات ســكــنــيــة ومــدارس
ومـسـتـشـفى وجـامـعـا ومـكـتـبـة ونادي
ومراكز ترفيهية وارسل ابناء العامل
الــفـقـراء الـى بـريـطــانـيـا لــلـدراسـة في
ـوانئ وعـلى جـامــعـاتـهـا عـلى نـفـقـة ا
الـرغم من انه ليس من اهل البصرة  -
من بـغـداد سني- لـكنـهم  اهل البـصرة
اقـاموا  لـه نصـبا عام  2012قـرب مـقر
الشركة ليصبح معلما سياحيا يضرب
ــــثل بـــــاالخالص والــــنــــزاهــــة فــــيـه ا

واالنسانية.
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ونــحن نـزور كـاسـر االمـواج ومـشـروع
مــيــنـاء الــفــاو الــكـبــيــر وبـاقـي مـرافق
ـوانـئ تـلــمــســنـا ان ادارة مــؤســســة ا
وانئ احلالية حتاول التمسك بإرثها ا
الـقـد حـيـنـمـا تـسـعى لالسـتـفادة من
ــاضي في تـعــزيـز مــكـانــتـهـا امــجـاد ا
ـشــاريع االقــتــصــاديـة الــيــوم بــهــذه ا

ــقــر ادارتــهــا احلــالـي الـذي مــررنــا 
يـشـغل البـنـاية نـفسـهـا التي افـتـتحـها
ـــلك فــيـــصل االول عــام  1931وكــان ا
بنى الى هناك مقترح ان يتحول هذا ا
مـتـحف لـكن لم يـكـتـمل الـبـنـاء اجلـديد
وتـــعـــرض الى الـــتـــخــريـب ! وحتــاول
ـوانئ احلـاليـة جاهـدة لـلتـغلب ادارة ا
ـشاكل ومـنـها انـخـفاض اعـماق عـلى ا
ـالحـة  وذكـر وزيــر الـنــقل االسـبق " ا
كـاظم فنجـان احلمامي" استـطاع مزهر
ــوانئ كــانت الـــشــاوي الــتــفـــوق ألن ا
ـاليـة وال تـرسلـها حتـتـفظ بإيـرادتـها ا
ـــالــــيـــة وبـــذلك الـى خـــزيـــنـــة وزارة ا
اسـتـطاعت ان تـقيـم ارصفـة وجتهـزها
ـــعــدات وشـــراء  حـــفــارات بـــإحـــدث ا
وســـفن لـــلـــتـــنـــويــر وزوارق لـالرشــاد
الــــبـــحــــري وانــــشـــاءت ورش ألصالح

السفن الكبيرة".

q « U  Ë« qIF*«

ـعقل  –سـميت اجتـهـنا نـحـو منـطـقة ا
ـعــقل بن يـسـار- نــسـبـة لــلـصـحــابي ا
والـتي كـان يطـلق عـلـيهـا االجنـليـز (ما
اكل) مـلفوظة على الطريقة االنكليزية !
وبـصوت انيق اخـذت فتاة مـن البصرة
تـتعـاون مع شركـة وين تتـحدث  كانت
تــوضـح لــنــا ابــرز االمــاكن اجلــمــيــلــة
والـتراثـية واالكـثر جـاذبيـة في طريـقنا
واني ـعـقل وعن مـديـر ا الى مـنـطـقـة ا
مـنذر الـشاوي وتـمثـاله! وتكـرر ان هذه
ـنطقة كانت حتت الـرعاية االجنليزية ا
وانـــا انـــظـــر الـى الـــطـــرق والـــبـــيــوت
تـصورت نفسي تسـير بي الشاحنة في
احـدى مـناطق الـريف االوربي  وسبب
ـنـطـقة الـتي اهـتـمـام االجنـلـيـز بـهـذه ا
كـانت والدتي يرحمهـا الله تقول (خلي
نـروح للـمعـقل نشم هـوا) فهي من أقدم
ـوانئ العـراقية اذ ا
 إنـــــشـــــاؤه عــــام
1916 فـي مـنــطــقـة
شـط الـعــرب تــبــعـد
نــــحـــو 135 كـم عن
الــســاحل الــعــراقي
ـطل عـلـى اخللـيج ا
الـــعـــربـي واتـــذكــر
ـــــعـــــقل كـــــان فـي ا

مـطار الـبصـرة الدولي الـذي افتتح في
الــثالثـيـنـيـات وكــان يـسـتـخـدمه امـراء
وسكان اخلليج للسفر وكنا نذهب في
الـســبـيـعـنـيـات الى جـزيـرة الـسـنـدبـاد
ومــقـابل اجلـزيـرة هــنـاك فـنـدق خـمس
جنــوم (فــنـدق شط الــعـرب) الــذي نـزل
فـيه ملوك ورؤسـاء العالم  كـما اقامت
فـــيه الــروائـــيــة الـــبــولـــســيـــة (أغــاثــا
ـعــقل يـوجــد مـلـعب كــريـســتي) وفي ا
ـــيــنــاء وهـــو اول مــلــعب اســـتــخــدم ا
االضوية الكاشفة في الشرق االوسط 
وانيء العراقية ـعقل مؤسسة ا وفي ا
وفـيها  3مـدن العاب ومـسارح ونوادي
عــائــلـــيــة كــالــبــورت كــلــوب والــنــادي
االرمــني ومــكـتــبـة عــامـة ومــسـتــشـفى
ـوانيء  ومحـطة الـقطـار وفيـها (مـقر ا

ية  اخلليج العربي). اكاد
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ــة حـذرونـا قــبل ان نـدخـل الى االكـاد
من الـــتــصــويــر ألنــهــا تــعــد مــنــطــقــة
ية ـسؤول عن االكـاد عـسكـرية! لكن ا
ـنـوع الـتـصـوير سـألـته هل صـحـيح 
عـلى الـرغم من الـسـمـاح لـنـا بـالـدخول
ــيـــة من ونـــتـــعـــرف عن عـــمل االكـــاد
الـنـاحـيـة الـنـظريـة والـعـمـلـيـة? قال لي
تــفــضــلــوا عــلى راحــتــكـم الــتــصــويـر
مــســمــوح! شــرح لــنــا احــد الــضــبــاط

ية اخلليج العربي “U¹—…∫ (الزمان) تزور اكاد

ـا يـعرف خـارج الـعـراق. ذلك  وفـقـاً 
ـدنـي أو الـدنـيوي أو بـاسم الـتـعـلـيم ا
الـعـلمـاني. ثم اتسع بُـعـد افتـراقي عنه
بـاختيـاري اإلقامة في مـجتمع عـلماني
يـــضــمن حـــريــة الــتـــعــبـــيــر واحلــوار
احلـضـاري والـتـعدديـة وحـريـة األديان
ـلل والـنـحل). ) أقـول ذلك ــذاهب (ا وا
اآلن وأنـا أسمع صـوت آية الـله مـحمد
تـقـي الـشـيـرازي قـائـد ثـورة الـعـشـرين
ضــد االســتـعــمـار الــبــريـطــاني  يــذكـر
ــواطــنـــ قــبل أكــثــر من مــائــة عــام ا
ــلل والـنــحل في الــعـراق في بــتـعــدد ا
كـتاب مـوجه إليهم وإلى رجـال الثورة:
لل "أوصـيـكم باحملـافظـة عـلى جمـيع ا
والـنحل التي في بـالدكم في نفوسهم
وأمـــوالــهم وأعــراضـــهم وال تــنــالــوا
أحدا منهم بسوء أبدا." أجل ..كان ذلك
قــبل أن يـبــدأ الـعــراق حـكـمـه الـوطـني
ــلل والــنـحل الى وقــبل أن تــتـعــرض ا
ذكورة في فترات مايخالف التوصية ا

مختلفة من احلكم الوطني). 
أمـــا الـــســـيـــد صـــادق- رحـــمه الـــله -
فــاخــتــار الــنــهج الــديــني مــلــتـزمًــا به
الـتزامًـا مطردًا صـادقاً مخـلصاً جـريئاً
ســــواء كــــان فـي دراســــته أم حــــيــــاته
قدسة. الـعمليـة وأنشطته في كـربالء ا
لـــــــيس لـــــــدي أي شك فـي الــــــتـــــــزامه
واخـالصه وجـرأته أو صــراحــته الـتي

قد تبدو شديدة أو قاسية . 
 درس الـعلـوم العـربية والـدينـية بضع
ســــنـــوات (1949-1944) عــــلى أيـــدي
أعـالم بـــــارزيـن من رجـــــال الـــــديـن في
مـدرسـة اإلمام الـشيخ مـحـمد اخلـطيب
ـكانـتـها مـنذ نـشـأتهـا عام ـعـروفة  (ا
1937) ثـم واصـل دراســــــــتـه في دورة
خـــاصــة بــرجــال الــدين (1959) وع
بــعـــد تــخــرجه فــيــهــا 1960 مـــعــلــمًــا
مـــســؤولًــا عن تــدريـس مــبــاد الــدين
دارس االبتدائية والـلغة العربية في ا
وقــد اســتــطـاع أن يــزاول مــســؤلــيـاته
كـمـعـلم قـرابـة عـشـرين عـامًـا حـتى عام
 1980حــــ اعـــتـــقـل آخـــر مـــرة (هـــو
وأوالده) وحــ كــتب عـلــيه أن يــعـاني
االعـتـقال والـتحـقـيق وما يـتـصل بهـما
مـدة سـنتـ قبل أن يـنـفذ حـكم إعدامه
وإعــــــــــــــــدام أوالده فـي 1982/8/28 
حــسـب مـا جــاء في
ــذكـور في الــقـرار ا

أعاله,
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كــنت وال أزال أومن
ـركـزيـة الـدين في
احلــيـاة اإلنـسـانـيـة
عــامـة وأحـتـرم حق
مـــعــتـــنــقي األديــان
الـــــــتي يـــــــصــــــعب
حـصـرهـا (سـمـاوية
أم غــيــر ســمــاويــة)
لي فـي مزاولة ما 
عـليهم دينهم ولهذا
كــان من الــطـبــيـعي
أن أحــــــــتــــــــرم حق
الـــســيــد صــادق أن
يــــخـــــتــــار نــــهــــجه
الــديـني وأن يـلـتـزم

به في حياته. 
كـنت والأزال أحترم
حــــقه فـي ــــتــــأديـــة
دوره كــــــــمـــــــــواطن
ومــــــعــــــلـم نــــــاشط
خـاصـة يـسـعى إلى
خـــدمــة مــجـــتــمــعه
بــدون أن يــتــعـرض
الـى مــا واجـــهه من
اضــطـهــاد حـكـومي

واعتقاالت متتابعة خالل السبعينيات
ـــقــتـــله ومـــقـــتل أوالده في انـــتـــهت 
1982 كـما اتـضح بعـد سقـوط النـظام

السابق.  
لـقـد تمـيز الـسـيد صـادق طوال حـياته
بـتـوجـهه الـديني كـمـا قـلت خـاصة في
مــرحـلـة مـضــطـربـة حـافــلـة بـاألحـداث
ـتضـارية في الـعراق (أي والـتـيارات ا
ب  1960 و1980) وقـد انـعـكس هذا
الــتـوجه في إسـهـامـات بـارزة في عـدة

مجاالت:
 اخلـطابـة أي دوره  كـ "خطـيب ناشط"
يـــشــارك بـــانــتـــظـــام في االحــتـــفــاالت
الـديـنيـة (وأحيـانًا غـيـر الديـنيـة) التي
تـسـعى إلـى إحـياء ذكـرى الـنـبي (ص)
ومــوالـيـد األئــمـة (ع) ووفـيــاتـهم. ومـا
أكــــثـــر مـــا تــــشـــتــــهـــر به كــــربالء من
احـتفـاالت ومنـاسبـات متـتابـعة تـتسم
غــالـــبــاً بــاحلــزن والـــشــكــاة من جــور
الـطغاة منذ مقتل احلس حتى يومنا
هـذا. ولم يـقـتـصـر دور الـسـيـد صـادق
عـلى اخلطابـة بل جمع إليهـا "العرافة"
فـي مشاركاته كعريف ال يتردد في ذكر

ما يراه مناسبأ من التعليقات.
عــرف الـســيـد صــادق كــذلك بـإنــتـاجه
كــخــطــاط له مــكــانــتـه بــ مــشــاهــيـر
اخلـطاط في مـدينته وإن لم جتمع -
حــسب مــعـرفــتي- لــوحــاته الـكــثــيـرة
دينة أو التي عرضت في وزعة في ا ا
. أقرا مـثالً ما جاء مـعارض اخلطـاط
حـول تفوقه في مهنة اخلط في  معجم
الـبـابـطـ اخلـاص بـشـعـراء الـعـربـيـة
الـراحـل خالل الـقرنـ الـتاسع عـشر
والـعـشـرين اوما جـاء في كـتاب "اخلط

واخلطاطون في كربالء "(2016).
وعــرف  الـسـيــد صـادق كـشــاعـر ألـقى
كـثيراً من قصائده في مناسبات دينية
واجـتــمـاعـيـة وله ديـوان حـاول نـشـره
قـبل وفاته وقـد وصفه األسـتاذ موسى
الـكرباسي بعد االطالع عليه مخطوطا
1968 بـأنه  يتسم "بـالطابع التـقليدي
نحى - عنى- في ا فـي األسلوب في ا
فـي الــصــورة " ويـــنــحــصـــر في إطــار
عـقـيـدته الديـنـية وتـفـانـيه في حبه آلل
الـــــــــــــــبــــــــــــــيــت (ع) وان جتــــــــــــــاوزه
أحـيانـا"((البـيوتـات األدبيـة في كربالء
ـكن القول بـأن الديوان كما 1968) و
نــشــره جنـــله الــســيــد مــحــمــد حــسن
صـادق آل طـعـمة(2021) حتـت عـنوان
"نـفحات" يـعكس الى حد بعـيد ما جاء
فـي وصف الـكــربــاسي وإن كـان يــبـرز
مـايـضم شـعره مـن القـضـايـا الوطـنـية
وفي مــقــدمــتــهــا فــلــســطــ والــقـدس
نحى راثي الدينـية ا وحتـية العـلم وا
واإلخـوانـيـات ضمـن تقـسـيـمه احلالي
إلـى ثالثــة فــصـول: الــفــصل األول في

أهل البيت. 
الـفـصل الـثـالني اإلخـوانـيـات. الـفصل
الــثــالـث: الــوطــنــيــات. (راجع مــعــجم
ــاذج من الـــبــابـــطــ لـالطالع عــلـى 

شعر السيد صادق ).
يـضاف الى ذلـك مسـعى السـيد صادق
الــطــمـوح فـي تـألــيف عــدد من الــكـتب
الـتي تعنى بـاحلياة األدبـية والثـقافية
في كـربالء بينـها مشـروعه عن احلركة
األدبــيــة في كــربالء خـالل قــرنـ قــبل
عــصـرنـا غـيــر أنه رأى- كـمـا جـاء في
مـقدمـة اجلزء األول من كـتابـه "احلركة

عاصرة" (1968): األدبية ا
"ولــكــني رأيت أخــيـراً مـن األفـضل أن
عاصرين أكتب عن األدباء والشعراء ا
فـإن هذه الـدراسات تعـكس بطـبيعـتها
صــــوراً من مــــاضي األدب فـي كـــربالء
وعـــلى هـــذا األســـاس عـــقـــدت الـــعــزم
وبـاشرت وإن هذا الكتاب حصيلة تلك

بسم الله الرحمن الرحيم
اجلمهورية العراقية

رئاسة اجلمهورية  –السكرتير
مديرية االمن العامة

العدد: 11/147 
التاريخ: 1982/8/30 م
الى مديرية أمن كربالء
م/ مرسوم جمهوري

ــرقم أصــدر مــجــلس قــيــادة الــثــورة ا
(42) لـــعــام (1982 مـــرســـومًـــا يــنص
بــإعـدام اخلـونـة (صــادق مـحـمـد رضـا
مــهـدي آل طـعـمـة) تـولـد كـربالء 1928
وأوالده (ضــيــاء) تــولــد كــربالء 1957
و(مـــــرتــــضـى) تــــولـــــد كــــربالء 1958
و(عـلي) تولـد كربالء ) 1959بـالتـيزاب
ادة 156/أ) و(158/ج) ـركـز) وفـق ا ا
ق.ع وذلـك كـــون انــــتـــمــــائــــهم حلـــزب
الـدعـوة العـمـيل وضبط الـتـجسس مع
اجملـــرم مـــحــمـــد بـــاقـــر الــصـــدر وذلك
لـألخالل بأمن وسالمة العراق. فيرجى
الــتــفـضل بــاالطالع وإشــعــار مـديــريـة
رسوم مـخابرات كربالء وتـدوين هذا ا
ـعدوم لديهم اجلـمهوري في سجل ا

مع جزيل الشكر والتقدير.
رفقات ا

- نـسـخـة الى مـديـر مـخـابـرات كـربالء
احملترم للتفضل باالطالع

- نــسـخــة الى االضـبـارة الــشـخــصـيـة
للمعدوم

- نسخة الى الدوائر ذات العالقة.
  مدير األمن العام

1982/8/31
1982/8/30

للحفظ
يـحز في نفسي أن أجدني مضطرًا إلى
الـوقوف عـلى مثل هـذا القرار الـبربري
الـذي صدر سرأ قبل أربع عامًا وظن
رضى بـقصـر النـظر إمـكان أصـحـابه ا

حفظه سراً الى األبد. 
ني أشد األلم أن أجد نفسي مكرهًا يـؤ
ـة قــتل كـهـذه عــلى أن أصـدق أن جــر
ارتـــكــبت فـــعــلًـــا في نـــهــايـــات الــقــرن
ـا الــعــشـريـن في مـرحــلــة مــتـقــدمــة 
يــسـمى بـاحلــكم الـوطــني في الـعـراق
وأن أقـرأ أن آالف اجلـرائم من أمـثالـها
قــد ارتـبــكت حـقــاً بـاسم احلــفـاظ عـلى

أمن العراق وسالمته.
 أكـرر ذلـك غـيـر مـصـدق أن أمـثـال هذه
اجلــرائـم تــرتــكب بــعــد مــائــة عــامٍ من
مـعـانـاة األلم وخـيبـة االمل في انـتـظار
قراطي غير حكم متحضر دستوري د
مـزيف  يـكـفل احلوار وحـريـة الـتعـبـير
وتـعـددية الـتـنظـيم الـسيـاسي وحـقوق

االنسان.
لــيس غـرضي الـتـركــيـز عـلى مـوضـوع
ـرتـكـبة خالل حـكم الـنـظام "اجلـرائم" ا
الـــــســـــابـق بــــ 2003-1968 فــــــــهي
مـــوضــــوع قـــوانـــ ومـــؤســـســـات أو
مـشــاريع حـكـومـيـة وأهـلـيـة ودراسـات
مـفـصــلـة مـنـشـورة تـعـنى بــتـوثـيق مـا
يـــــســــمى بـ "جـــــرائم حــــزب الـــــبــــعث
الــبـــائــد"... كــمــؤســـســة الــشــهــداء ...

مـؤسـسـة الـذاكـرة الـعـراقـيـة ... مـقـابـر
جـمـاعـيـة....مـوسـوعـة شـهـداء الـعـراق
لـلـقـاضي مـنـير حـداد وغـيـرهـا. وليس
وضوع ذاته غير لـدي أي شك في أن ا
ـكن أن يخـفى اليـوم على خـاف أو ال 
مـن يـــســــتــــخــــدم أدوات الــــبــــحث في

االنترنت.
إن هــــدفـي من عــــرض الــــقــــرار هـــدف
مـتواضع ال يقصـد بيان مدى الـبربرية
قتل الـسيد صادق آل الـتي ارتكبـت  
طــعــمــة وأوالده وفــقــاً لــقــرار مـجــلس
قـــيـــادة الـــثــــورة  فـــحـــسب -لم تـــعـــد
الـبربـرية بـحاجـة الى بيـان- بل أقصد
مـنه ان أشـير الى مـا أعـرف عن السـيد
صـادق شخصـيًا منـذ ثالثينـيات القرن
ـاضي ومـا قرأت - في مـغـتربي- عن ا
بـعض أنشـطتـه أو منجـزاته اإلبـداعية
في الـسنـ األخيـرة من حيـاته بالرغم
ـبـاشـرة به مـنـذ من انــقـطـاع الـصـلـة ا

اضي   أوائل الستينيات من القرن ا
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ولـــدنــا (أنــا والـــســيــد صـــادق) ســنــة
1929/1928 ونــشـأنـا في بـيت واحـد
ـقـدسة في جـوار الـعتـبـة احلـسيـنـية ا
كـربالء. لقـد بدأنا مـعًا مـرحلة تـلمـذتنا
األولى فـي كتّـاب تقـليـدي يـشرف عـليه
شـيخ معروف بـاسم(الشيخ مـحمد أبو
خــمـرة). تـعــلـمـنــا فـيه بـفــضل الـشـيخ
مــبــادىء الـقــراءة والـكــتــابـة ودرســنـا
الـقرآن الكر خالل سنت تقريباً قبل
أن أفــــتــــرق عـــنـه عـــام 1937 ألواصل
مــخـتــلف مـراحل دراســتي في مـدارس
مــدنــيــة في كــربالء وخـارج كــربالء ثم

الــفـكــرة بـأجـزائـه الـثالثــة ويـضم هـذا
اجلـزء األول سلسـلة دراسات عن اثنى
عــشـر أديـبــاً وشـاعـراً مــنـهم تــتـضـمن
حتـــلــيالت أدبـــيــة فـــكــريـــة وقــضـــايــا
تـاريــخـيـة واجـتـمـاعـيـة وغـيـرهـا وقـد
أسـميته بادىء ذي بدء (أدباء وشعراء
ــعــاصــرون) ثـم اســتــبــدلــته كــربـالء ا
عاصرة في أخـيراً بـ (احلركة األدبية ا

كربالء)."
أمـا اجلزء الـثاني فيـبدو أنه كـان معدأ
لـلـنـشـر عـام 1978 غـيـر انـه نـشـر بـعد
مقتله  عام 2013 وقـد جاء في مقدمته
انـه اخـتــار في إعـداده (21) عــلــمـاً من
أعالم كـربالء الذين "سـاهموا مـساهمة
جـادة في رفع وتطوير احلـركة الفكرية
ــديــنــة ... وإحــيــاء والــثــقـــافــيــة في ا
الـــــــــتــــــــراث الــــــــعـــــــــربـي واإلسـالمي
اخلـالـد"عـلـمـاً بـأن مـحـتـويـات الـكـتـاب

. تشير إلى (24) علماً
وقــد عـرف الــسـيــد صـادق بــعـدد غــيـر
ساهمات فـي كتابة مقدمات قـليل من ا
ـــقــاالت في لـــبــعض الـــكــتـب ونــشــر ا
الـــصــحـف واجملالت احملــلـــيــة وغـــيــر
احملـليه: يـرد في معـجم البـابطـ أكثر
ان مـن عشرة عـناوين: العـرفان واإل
والـبالغ واألقالم والـكـتـاب واألسرة
والـــثــقـــافــة اإلسالمـــيــة والــتـــضــامن
اإلسـالمي والـــــــعــــــدل واجملــــــتــــــمع
واألخـبار والـرائد.. وغـيرهـا ليس من
الــــيــــســــيــــر مع األسـف االطالع عــــلى
أصـولـهـا كـمـا نـشـرت ويـبـدو أن جنـله
حـاول أن يـجمع مـا تيـسـر له منـها في
كـــتــاب حتت عـــنــوان "من وحي االدب"

نشر عام 2019.
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إن دور الـسـيـد صـادق ال يـقـتـصـر على
مـا ذكرت من كـتب وسواها مـفقودة أو
مـخـطـوطـة بل يـشـمل جـانـبًـا جـوهـريًا
آخــر: مــواقــفه الـصــريــحــة إزاء كل مـا
يـحـسـبه في رأيه خـطـرًا عـلى مـعـتـقده
اإلســالمـي  مــن احلـــــــــــــــركـــــــــــــــات او
األيديولوجية كالشيوعية أو البعث أو
الـعـلـمـانـيـة. يـتـردد في كـتـابـاته شـعار

الشرقية و ال غربية.
وكــان آخــر مــواقــفه الــصــريــحـة دوره
مـتـحديـاً حكم الـبـعث او صدام حـس
فـي قـيــادة وفــد كــربالئي إلـى الـنــجف
(1979/6/7) فـي "رحلـة والء"  لـلـدفاع
عن الـسيد محمد باقر الصدر ح كان
مـلـزمًـا باإلقـامـة اجلـبريـة كـمـا جاء في
شهادة أحد احلاضرين الدكتور نضير

اخلزرجي:
"كــربالئي في حـضــرة الـصـدر" (وكـالـة

أنباء براثا 2006/6/6).
لـقد قدم اخلزرجي وصـفًا مفصـلًا للقاء
الــوفـــد بــالــســيــد الـــصــدر في غــرفــته

تواضعة  جاء فيه : ا
"انـبـرى السـيد صـادق آل طعـمة مـلقـيًا
كــلـمـة قــصـيـرة نــيـابــة عن وفـد أهـالي
ــديــنـة كــربالء مــعــبــرًا عـن تـضــامـن ا
قدسة مع سماحة الشهيد الصدر في ا
". وذكر مـحـنته مع نـظام صـدام حسـ
مـقتطـفات من خطاب الـصدر في الوفد
دالــة عـلى صالبـته  –كــصالبـة الـسـيـد
صـــادق  –فـي الـــدفــاع عـن مـــعـــتـــقــده

اإلسالمي:
"أضــمــكم إلى قــلـبي يــا أبــنـاء مــديــنـة
احلــســ مــديــنــة حَــوَت تــلك الــدمـاء
الـــطـــاهــرة الـــتـي أراد الــســـلـــطــان أن
ال واجلـاه فـأبت ألنـها يـسـتـميـلـهـا بـا
رأت مـسألة احلق أكـبر من ذلك .. دماء
مَـن? إنها دماء أقـدس إنسان على وجه
األرض .. إنـي أغـبـطم يـا أبــنـائي عـلى
مـجـاورتـكم لـقـبـر ريـحـانـة رسـول الله
ـسك تـفاحـة يـبقى فـاإلنـسان حـيـنـما 

شــذاهــا في يــده فــكــيف وأنــتم أقـرب
الـنــاس إلى قـبـر احلـسـ بن فـاطـمـة?
. كربالء إنـي أشم منكم رائحة احلس
الـصـغــيـرة بـحـجـمـهـا إال أنـهـا كـبـيـرة
بـعطـائهـا فحـدودها العـقائـدية كـبيرة
تـمـتد مع حـدود اإلنسـان الرسـالي ما
مـن إنــســان تــكــلم عن اإلنــســانــيــة إال
وكـانت كـربالء في ضمـيره وأعـاهدكم
أحـــبـــتي أنـــني ســأحـــذو حـــذو جــدي

 ". احلس
ومـا ان خـتـم الـفـقـيـد الـسـعـيـد كـلـمـته
حـتـى تـعـالت الـهـتـافـات: (عـاش عـاش
الــصـــدر ... اإلسالم دومًــا مــنــتــصــر)
وغـيرها من الهتافـات. وللمزيد انظر:
كـتاب (محمد بـاقر الصدر دراسات في
حــيـاتـه وفـكـره ص 652 الــصـادر عن
مــــؤســــســـة دار اإلسـالم في لــــنـــدن)."

(وكالة أنباء براثا 2006/6/6) 
ـسـتـغـرب ان يـتـردد شـعـار لـيـس من ا
االقـتـداء بـاحلـس في خـطـاب الـسـيد
الــصـدر او في مـواقف الــسـيـد صـادق

ومـا ورد في خـطبه و قـصائـده وقد 
لـهما حتـقيق ذلك مكـلل بـعزة النفس
و راحـة الـضمـيـر و أجر الـشـهادة: في
اعــدام الـصــدر وأخـته 1980 و اعــدام
الــــــــــــســــــــــــيــــــــــــد صـــــــــــادق و أوالده

بالتيزاب(1982).
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لـــعـــلــنـي ال أعــدو الـــصـــواب أو أتــهم
ــبـالـغـة إن قـلت بـأن مـحـنـة الـسـيـد بـا
ـالمـحـهــا الـعـامـة) صــادق تـذكـرني (
ــحـنـة ســيـد قـطب (1966 – 1906)
في مـصـر...  تـذكـرني بفـكـرسـيـد قطب
اإلسالمـي ورفضـه للـتـيـارات الـغـربـية
ـواجهـته حلكم الـرئيس والـشرقـية و

جمال عبد الناصر. 
ـا غــيــر أن الــسـيــد صــادق لم يــحظ 
حـــظي به ســـيــد قـــطب من احملـــاكــمــة
الـعــلـنـيـة يـعـرض فــيـهـا وجـهـة نـظـره
ـأل آثــار الـــتـــعــذيب ويـــعـــرض عــلى ا
ويـعـلن ما نـسب إلـيه من كـلمـات حول
صــــراحــــته "الــــتــــوريــــة ال جتــــوز في
الـعـقيـدة" أو حول اإلعـدام "احلمـد لله
لــقـد عـمـلت خــمـسـة عـشـر عــامًـا لـنـيل
الـــشــهـــادة" أو طــلب االســـتــرحــام "إن
إصـــبع الــســبـــابــة الــذي يــشـــهــد لــله
بــالـوحـدانــيـة في الـيــوم خـمس مـرات
لـيـرفض أن يـكتب حـرفًـا يقـر فـيه حكم
طـاغية" وغيرها من الـكلمات التي تدل
عـــلى صـالبــة مـــوقـــفه.وقـــد قــيـل بــان
اجلـهات األمنـية لم تسـمح بدفنـه علنا
1966بـعـد شـنـقـقه   ولـكـنه دفـن  حـقاً

وان كان في قبر مجهول  .
أمــا الــســيــد صـادق فــلم يــكــتب له ان
يـــدفن حـــتى في قـــبـــر مــجـــهــول و أن
يــحـاكم - قـبـل ذلك- عـلـنًــا بل تـعـرض
إلى مــا يـسـتـحـيـل وصـفه من الـعـقـاب
بـعـد سـنـتـ من اعـتـقـاله عـلى أساس
"قــرار بـشع" كــمـا قـال الــقـاضي مــنـيـر
حـداد "ال يستند إلى أي نظام قضائي
فـال تـــوجــــد مـــحــــكـــمــــة في الــــعـــالم
ـتـحـضـر تـقـضي بـإلـقاء أب وأوالده ا
فـي الــتــيــزاب! بــعــد أن غــادرت أوربــا
مــحـاكم الــتـفـتــيش وتـهــمـة الـهــرطـقـة
ـشـاعـة طـيـلـة الـقـرون الـوسـطى ..." ا
(انـــظــرمـــنــيـــر حــداد  "الـــشــــهــداء آل
طــــعــــــــمــــة احلـــــلــــقــــة الــــســــابــــعــــة
ـائـــــــة. احلوار والـســـــــبـعـون بعـد ا

تمدن. 2016/11/27). ا
ولـكـن الـسـيـد صـادق آل طـعـمـة حـظي
بــشـرف يـعــتـز به : شـرف الــشـهـادة و
ــكــانـة االقــتــران بــاسم مــفـكــر رفــيع ا
ا ـيًـا بالـرغم  عـربـياً واسـالمـيـاً وعا
جــاءفي قـرار مـجـلـس قـــــيـادة الـثـورة

ذكور في مفتتح هذه اخلاطرة. ا
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ـسـتـخـدمـة ـعـدات واالجـهـزة ا ا
فـي الــقــاعــدة الـــبــحــريــة وآخــر
الــتــقــنـيــات ووســائل االتــصـال
والـكـشف عن االجسـام الـغريـبة

مـن خالل الـيـة مـتـطـورة ثم 
عـرض فيـلم وثائـقي يوضح ان
ــيـــة مــخــتـــصــة في ( االكـــاد
الـدراسات البحرية شيدت عام
 1975 تــعــد واحــدة مـن أقـدم
ــــيـــات الــــبــــحــــريـــة االكــــاد
ـــتــخــصــصـــة بــالــدراســات ا
الـبـحـريـة في الـوطن الـعـربي
فــهي الــثــانـيــة عــربـيــا بــعـد
مــصــر واالولى في مــنــطــقـة
ية اخلليج  وتهدف األكاد
ـؤسـسات الـبـحـرية  لـرفـد ا
ـــدنــــيـــة والـــعــــســـكـــريـــة ا
ـالكــــات مـن الــــضـــــبــــاط
ـــــهـــــنـــــدســـــ وكـــــذلك وا
الـدراسات البـحرية كـمركز
عــلـــوم الــبــحــار وتــخــرج
مــنــهــا اعــداد كــبــيــرة من
ـالكـــــات الـــــبـــــحـــــريـــــة ا
اعـــتــمــدتــهـــا  الــبــحــريــة
الـعراقيـة منهـا ( مؤسسة

ـائي  –الــنـفط- الـنـقل الــنـقل ا
الـتـجاري- الـكري- واالسـماك) والـقوة
الـبحـرية الـعسـكرية
ـتـمـثـلـة فـي ( خـفر ا
الـــــــــــــــســـــــــــــــواحـل
والــــــفــــــرقــــــاطــــــات
الـــعـــســكـــريــة) ومع
االسـف تــــــعــــــرضت
ية الى دمار االكـاد
الــبــنــيــة الـتــحــتــيـة
بـالـكامل بـعد 2003
فــــــــــقــــــــــد دمــــــــــرت
اخملـتبـرات واالبنـية
والــــــــــصـــــــــفـــــــــوف
الـــدراســيــة وتــوقف
الــــعـــمـل بـــبــــاخـــرة
الـــــــــتــــــــــدريـب (ابن
خـلـدون) الـتي كانت
ــيـة ســفــيــر االكــاد
الـى جـــــــمـــــــيع دول
الـــعـــالم وكــان لـــهــا

عـمالن اسـاسيـان (دريب الـطلـبـة ونقل
الـــبــضــائع الى الـــعــراق) وكــانت تــدر
عــائـدات مــالــيـة فــضال عن خــدمـاتــهـا
ية الـعلمـية والتدريـبية لـطالب االكاد
اذ تـعرضت هـذه الباخـرة الى أكثر من
اثـنى عشـر صاروخـا واخرجت بـسبب

ذلك من اخلدمة. 
ية من ( الكلية البحرية تـتكون االكاد
بـفرعيها البحري والهندسي) و( معهد
ـــيــة- الـــرادار الالســـلــكـي في االكــاد
والــذي تـوقف الـعـمل فــيه بـسـبب عـدم

احتياج الدائرة له) .
ــــــــــــــيـــــة كــــــمــــــا تــــــمـــــنـح االكــــــاد
(بــــكــــــــــالـــوريـس عـــلـــوم بــــحـــريـــة )
وتـمنــــــــح رتبة ضـابط بحري ثان اما
الـقـــــــــسم الـهنـدسي فـيـمنح مـهـندس
اما طالب مركز التدريب بحـــــــري ثان
ـهـني الـبـحـري يـحـصل عـلـى شـهادة ا
االعــــداديـــــة بــــدرجــــة خــــبـــــيــــر فــــني

باالختصاص.
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وحـدة الـصف وتالحم ابــنـاء الـوطن وشـيـوع أجـواء احملـبـة والــوئـام بـيـنـهم يُـغـيط
األعـداء ويـثيـر حـفـيظـتـهم .. ذلك انـهم يـسـعون لـتـمـزيق الـصف وتفـريـقه لـيـسهل

عليهم إنفاذ ما يريدون من اهداف خبيثة وأغراض عدوانية مسمومة 
-2-

ـكائد االعـداء وخططهم وقد أراد أحـد االذكياء أنْ يـضرب لصديـقه مثاالً حِـسيّاً 
لـتـشـتيت الـشـمل والتـفـريق بـ االخ واخيه والـصـديق وصـديقه فـاخـذه وجاء به
حتى وقف عـلى فقـيرَيْنِ فـاقِدَيْنِ لـلبصـر وقد جـلس أحدُهـما الى جـوار صاحبه
شـترك بينهما هو احلاجة عونة والقاسم ا وهما يـستعطيان الناس ويسـألونهم ا

والعوز وقلة ذات اليد .
جاء هذا الذكي وصاح بصوتٍ عالٍ :

خذ هذه الدنانير  واجعل نصفها لك ونصفها األخر لصاحبك .
فـمَـدَّ كل منـهـمـا يـده ليـأخـذ الـدنانـيـر ولـكنّ الـرجلَ الذكيّ لـم يكن قـد دفع شـيـئا

ألحدهما  
وتركـهما وانـصرف مع صـاحبه ولـكنّه بقي يـنتـظر مـاذا سيكـون علـيه احلال ب

الفقيرين الصديق ?
لـقـد تخـيّل كل واحـد مِنَ الـفقـيـريْن أنَّ صـاحبه أخـذ الـدنانـيـر واسـتأثـر بـها دُونَهُ
وغــدا كل مــنـهــمـا يــطــالب اآلخـر بــحــصـته مـن الـدنــانـيــر .. حــتى آل األمـر الى

اخلصومة والشجار ثم ابتدأ كل منهما بضرب اآلخر ..!!
وهنا التفت الذكي الى صاحبه وقال له :

كائدهم ? أرأيتَ كيف يُفرقنا االعداء 
-3-

وحـد الـذي تَـجْـمَعُ أبـناءه عـلى اخـتالف أديـانـهم ومـذاهـبهم انّ الـعـراق الـواحـد ا
وقـوميـاتـهم واجتـاهـاتـهم الـسـياسـيـة رابـطـةُ الـوطـنـية واحملـبـة تـخـشـاه كل الـقوى

تربصة بنا الدوائر . الداكنة ا
فاحلـذر احلـذر من الوقـوع في أفـخاخ األعـداء ومـكـائدهم ودسـائـسهم وخـطـطهم

اخلبيثة لتمزيق النسيج العراقي وإحداث الثغرات الكبيرة في صفوف ابنائه 
قال تعالى :

( واعتصموا بحبل الله جميعا وال تفرقوا ..)
آل عمران / 103

وعلى صـخرة التالحم الوطني تـتحطم كل مكائد االعداء
وتبوء كل خططهم بالفشل .

ورحم شيخنا الشبيبي اذ قال :
أنا بايعتُ على أنَّ ال أرى 
فرُقةً هاكم على هذا يدي 
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السـعودية على االرجنتـ والعراق على السـعودية! هزموا فـريق التانغو الذي لم
ـدربـ ـبــاريـات في مـفـاجـاة اذهـلت احملـلـلـ وا يـهـزم مـنـذ اكـثـر من عـشـرات ا
ووسائل االعالم والـعالم الـكروي ان يـهزم فريق عـربي فريق بـطوالت يـضم امهر

العبي العالم يتصدرهم ليونيل ميسي.
ت على ميسي كانت فـرحة غمرت السعودي وعرب ايضـا( فرحت لهم لكنني تأ

حلظة غطى وجهه بيديه خجوال.. مخذوال).
فـوز الـسعـوديـة هـذا ذكرني بـفـوز الـعراق عـلـيهـا بـبـطولـة آسـيا(2014) فـيـومـها
رفّه)الـفريق الـعراقي (الفـقيـر لله) وكان ـدلل وا استـصغر الـفريق الـسعودي (ا
غرور الالعـب السـعودي واسـتفزازهم الـصريح والضـمني قد اثّـر سلبيـا فيهم
ألن من طــبــيـعــة الـعــراقي اذا اسـتــفـز او وايـجــابــيـا في الالعــبــيـ الــعـراقــيـ 

استصغر فانه يزداد حماسة.
واتذكـر جيدا كيف تساءل معلق اجلزيرة الرياضي (يوسف سيف) قائال:ان فوز
الـفريق الـعراقـي حالـة نادرة واسـتثـنائـية(لـلظـروف الصـعبـة التي يـعيـشهـا)وعلى
عني بالدراسات العلمية ان يكشفوا سرّ هذا الفوزالعجيب.وكتبنا له في حينه ا
ان مفـتاح السرّ يكـمن في الشخصيـة العراقية..انـها تزداد صالبة وصالدة ايام
ـعهـودة على مـهمة فـانهم يـنجـزونها احملن وان العـراقي اذا تـناخـوا بغـيرتهم ا

ستحق بجنون. بامتياز النهم يعشقون الزهو ا
وصل ان وضـعـنـا االمنـي في عام 2022 افـضل من 2014 وداعش وسـقـوط ا
وكان يفـترض ان يـكون الفـريق العـراقي افضل بـكثـير لكن الـعمـلية الـسيـاسية
الشـاطرة جدا بخلق االزمات عودت العراقي على توالي اخليبات وسرقت منهم

حتى فرحهم بفوز فريقهم.
نـكـرر الـتــهـنـئـة الخــوتـنـا الـســعـوديـ ونـتــمـنى لـفـريق
االرجـنــتــ ان يــتــخــطى مــوقــفه احلــرج في مــواجــهـة

كسيك. ا
ال في ـا فعله حـكّام  امات حب ا وللـعراقيـ العزاء 

نفوسهم..حب  االدب والشعر والفن والرياضة.
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الطغيان السياسي 
وسوء توزيع الثروات 

وتدخل احلليف اخلارجي 
ينتج كياني 

سياسي 
مفكك البلدان.
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حيـنما تمـنحك الصـدفة التـعرف على عالم ومـفكر كـنت غائب عن شواطـئه فيما
سبق و تبقى سنوات عدم التعرف عليه وعلى فكره من مباعث احلسرة والندامة

 فتكون قد وفقت لفرصة جميلة في ارتقاءك معرفيا وثقافيا .
ي الذي انطـلق من ازقة النجـف الضيقة فكر الـعا وهذه بـداية قصتي مع هـذا ا
ثـقف و التنويرين يـا يتغنى بكتبـه وكتاباته جميع ا الى العـالم وصار مفكرا عا

في العالم الغربي والشرقي ال العربي فقط .
فقـد قادني الى فناء هذا الـكبير فكـرا و عقال و علما لـقاء معه ظهر عـبر شبكة "
اليوتيوب " شاهدته فشعرت بارتياح فكري ال حدود له واستمعت الى نقد علمي
مـوضـوعي لـلمـاركـسـيـة والشـيـوعـية قـبل غـيـرهـا  فـرحت اتنـقل بـ مـحـطاته و
مسـيرة حيـاته و أتشـوق لقراءة مـقاالته في الـصحف و مواقع االنـترنت و ابحث
ـكـتـبـات الـتي تـنـفـد طـبـعـاتـهـا دائـمـا و نحـرم مـن احلصـول عـلى عن كـتـبه في ا

اغلبها.
وحــيـنـمـا اقـارن بـ فــضـيـلـة الـدكـتــور عـبـداحلـسـ شـعــبـان وهـو احـد اعـمـدة
اضي و جتربته الصعبة اركسية و الشيوعية في العراق منذ ستينات القرن ا ا
الـتي حـصــلت فـيـهــا اشـد احـداث الــعـراق الـسـيــاسـيـة ضــراوة وبـ غـيـره من
ـوضوعـيـة للـجـميع و تـركه الـعمل احلـزبي بـسبب احلـزبـي واسـمع انـتقـاداته ا
فكر هـو ذلك احلزبي الذي لم يفقد عقله التنويري قنـاعاته الفكرية  يكون هذا ا
بسـبب انتـمـاءه احلزبي و يـسـتمـر في قراءاته وكـتـاباته حـتى يـقوده نـضجه الى

ستمر : ترك احلزبية الى التنوير والفكر والوعي وهذا لعمري دليل نضجه ا
ويأبى الثمر الفج انفصاال                      

و ينفصل الناضج 
لذا أي دعـوة عراقية ألعادة قـراءة عبداحلسـ شعبان وااللتـفات اليه لهي دعوة
وطنـية شجاعـة رغما عن انف احلزبـية و الصهـيونية والـعمالة لـلخارج  كيف ال
وهو الـعقل العـراقي التنـويري الذي حـافظ على حيـاده الوطني و لم يـسترح عن

مسير الوعي الذي كان و الزال يبثه اينما حل و ارحتل .
ؤسسـة افاق العدالـة للدعـم القانونـي وهي تمنـحنا فـرصة مجـالسة هذا شكـرا 

الكـبير و احلديث مـعه وجها لوجه وهي حتتـفي به بالتعاون
مع احتــاد احلـقــوقــيـ الــعــراقـيــ  امــلـ ان يــلــتـفت
اجلــمـيع الــيه و يــسـعى مــعه الى اعــادة طـبــاعـة كــتـبه
ــكــتـــبــات  وتــوثــيق مـــســيــرة حــيــاته ــفـــقــودة من ا ا

الوضاءة.
ـثـمر ك ا دمت لنـا ايـهـا الـكـــــبـير و ال حـرمـنـا من عـا

دائما .
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رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣  استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
تعلن جلنة البيع وااليجار في مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجير (ساحة وقوف السيارات جزء من العقار ١١١٥٢/١٢
ـزايدة مراجعة سكرتير اللجنة في مقر بلدية بينة في ادناه والعائـدة الى مديرية بلدية العمارة فعلى الراغب باالشتراك في ا مغربة) ا
العـمارة خالل فـترة (٣٠) ثالثـون يوما تـبدأ من الـيوم الـتالي لنـشر االعالن مـستـصحبـا معه الـتأميـنات الـقانـونية الـبالـغة ان ال تقل عن
دة اعاله من تاريخ النشر (١٠٠ %) لكامل مدة التأجير وينادى للمزايدة في الساعة العاشرة والنصف صباحا في اليوم التالي النتهاء ا
زايدة زايدة عطـلة رسمية يكون موعدها اليوم الـذي يليه ويتحمل من ترسو عليه ا وعلى قاعة مديريـة بلدية العمارة واذا صادف يوم ا
ـدنـية وبـطاقـة الـسكن ويـكون عـلـيه مراجـعة تـرتـبة عـلى ذلك من نـسبـة (٢%) مع جلب هـويـة االحوال ا ـصـاريف ا اجور الـنـشر وكـافة ا
صـادقـة الكمـال اجراءات الـتعـاقد االصـولي وبخالفه يـتحـمل االجراءات مـديريـة بلـدية الـعمـارة خالل فتـرة (١٠) عشـرة ايام من تـاريخ ا

زايدة. القانونية وال يجوز قطع الوصل في يوم ا
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لك ورقمه وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية

رقم جزء من العقار ا
 ١١١٥٢/١٢ مغربة

سنة واحدة٢٠٦٢ م٢ ٣٥٠٠٠٠٠ ثالثة مالي
وخمسمائة دينار ١

ت
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السيارات
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اقـتضى حضـــــــــورك الى صندوق االسـكان فـرع ميسـان كوني اروم احلصـول على قرض
بناء لـلعقـار تسلـسل (١١٤٦/٣٩٠) كونه مـناصفـة بينـنا وخالل فتـرة (٣٠  يوم) من تاريخ
نـشـر االعالن في اجلـريـدة وبـعـكـسه يـتم الـسـيـر في اجـراءات احلـصـول علـى القـرض من

صندوق االسكان فرع ميسان ويسقط حقك في االعتراض مستقبالً.
p¹dA «
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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. ١١- تتم معاينة موقع العقار قبل دخول ا
زايدة رفع التجاوز ١٢- يتحمل من ترسو عليه ا

زايدة ب(٢٤) ساعة ١٣- يتم القطع قبل ا
زايدة الى دائرة ضريبة ميسان لغرض التحاسب الضريبي ١٤- يتم ارسال من ترسو عليه ا

زايـدة وحسب كتاب -عـلى الراغب بـاالشتراك جلب بـراءة ذمة من الهيـئة العامـة للضرائب / فـرع ميسان وبـخالفة اليسمح بـاالشتراك في ا
رقم . م . ت ٣٢٧/٥ ق ٥   هيئة النزاهة / حتقيقات ميسان ا
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رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣  استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
بـينـة في ادناه تعـلن جلنـة البـيع وااليـجار في مـديريـة بـلديـة العـمارة عن اجـراء مـزايدة عـلنـية لـتأجـيـر االمالك ا
زايـدة مراجعة سـكرتير الـلجنة في مـقر بلدية والعـائدة الى مديريـة بلدية الـعمارة فعـلى الراغب بـاالشتراك في ا
العمـارة خالل فتـرة (٣٠) ثالثون يـوما تبـدأ من اليـوم التالي لـنشـر االعالن مستـصحـبا معـه التأمـينـات القانـونية
الـبـالغـة ان ال تقل عـن (١٠٠ %) لكـامل مدة الـتـأجيـر وينـادى لـلمـزايـدة في السـاعة الـعـاشرة والـنـصف صبـاحا في
زايدة عطلة دة اعاله من تاريخ الـنشر وعلى قاعة مديـرية بلدية العمـارة واذا صادف يوم ا اليوم الـتالي النتهاء ا
ترتبة على صاريف ا زايدة اجور النشر وكافة ا رسميـة يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عـليه ا
دنية وبطاقة السكن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدية العمارة خالل ذلك من نسبة (٢%) مع جلب هوية االحوال ا
صادقـة الكمال اجراءات التعـاقد االصولي وبخالفه يتحـمل االجراءات القانونية فترة (١٠) عـشرة ايام من تاريخ ا

زايدة. وال يجوز قطع الوصل في يوم ا
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لك نوع ا
ورقمه

وقع ساحةا مدة التأجيرا

سنة واحدة١١٢٥ م٢العمارات اجلديدة ٣٥٠٠٠٠٠ ثالثة مالي
وخمسمائة دينار
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ساحة كرة قدم
مثيلة جزء من
العقار
١٦/٨١٠٥ 
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ـطالبـة بالـتعويض او الـلجوء الى ـلك الى البلـدية عـند احلاجـة اليه وخالل فتـرة التـأجير او عـند انتـهاء الـعقد دون ا - يـسلم ا
احملاكم اخملتصة.

زايدة - على الراغب باالشتراك جلب براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب / فرع ميسان وبخالفه ال يسمح له باالشتراك في ا
رقم . م . ت ٣٢٧/٥ ق ٥ وحسب كتاب هيئة النزاهة / حتقيقات ميسان ا

القيمة التقديرية
احلالية
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في علم االجـتماع وعـلم النفس والسـياسة تـكون رؤية اإلنسـان إلى ماء الكأس
مؤشـراً عن طبيـعة رؤيتـه لألمور فأن قـال"الكأس نـصف فارغ" فهـذا يعني أن
رؤيته فـيها الكثير من السلبيـة وخفوت األمل وعدم القدرة على "زيادة" محتوى
لـوء" فـهذا يـعـني أن نـظرته إيـجـابيـة وإنـها الـكـأس..وإن قال "الـكـأس نـصف 

تزخر بشيء من األمل والرغبة في زيادة "ماء" الكأس.
تـحدث والـكتاب وكمـا كان يقـول أهلنـا فأن رباط احلـديث هو أن العـديد من ا
وقوى سـياسية عديدة ال تشير إلى إيجابيات حتدث في حياتنا هذه األيام قد
يكـون أقل ما فـيهـا استـعادة بـعض من أمـوال الشـعب بل يحـرصون الـتركـيز
ـة بكفالة وهنا ال بد من تهم األول من واجهة اجلر ـاذا" أطلق سراح ا على "
ــصــري الــذي كــتب لــنــا دســتــور الــعــراق لــعـام اإلشــارة إلى أن الــقــضــاء ا
صانعة" ملكـة العراقية قد أقـدم في مناسبات عديـدة على "ا 1925بعد قـيام ا
) وحــتى أطـلـق سـراحــهم مـقــابل الــتـعــاون في كـشف مع مــتـهــمــ (مـجــرمـ
سروقـة ضمن رؤية لقصاص متـلكات واألموال ا اجملرمـ اآلخرين أو أعاد ا
ال العام ـنظمة من جـهة واسترجـاع ا ة ا شاركـ في اجلر اكبـر قدر من ا
ــصـري بـشـأن من جـهـة أخــرى. وأقـرب مـثــال احلـكم الـصـادر مـن الـقـضـاء ا
ـرحـوم حـسـني مـبارك ـصـري ا األمـوال الـتي اسـتـعـادهـا من زوجـة الرئـيس ا
ـاليـة...والقـضاء واألكـتـفاء بـأستـرجـاع األموال دون أيـة عقـوبـة على اجلـنحـة ا
هم في إيـطاليا كان كشف األميـركي واإليطالي يزخر بأمـثلة عديدة مـشابهة ا
ـنـظــمـة..وهـو مـطـلـب عـراقي مـلح مــشـروع األن عـلى طـريق ـة ا شـبـكـة اجلــر
وارد الدولة. فاصل احليوية  محاربة الفساد السياسي الذي استحوذ على ا
من ناحـية أخرى فـأن الدولـة العـراقية الـيوم عـرضة لـهجمـات بأشـكال مـتعددة
من دول اجلوار فـاجليـران اإليرانيـ يقـصفـوننا ويـهددون بـإرسال قوات إلى
ـدى الذي وصلته قـوات جيراننـا األتراك أما األشقاء في عمق يـتخطى حتى ا
دولـة الـكـويت الـتي ابـتـلت بـإحـدى احلـروب الـعـبـثـيـة لـلـنـظـام الـسـابق بـدءاً من
ـارسة سـيـادتـهـا عـلى احلـدود الـتي رسـمـهـا لـها غـزوهـا فـهي تـتـمـادى في 
مــجـلس األمن واعــتـرفــنـا بــهـا ضـمن شــروط الـبــنـد الــسـابع من مــيـثـاق األ

ـيـاه ـتـحـدة. في ظل عــدم تـقـاسم الـضـرر مـن إيـران وتـركـيـا بـشــان مـنـابع ا ا
وقطعـهما موارد مائية مهـمة عنا أحلقت الكثيـر بوادي الرافدين الذي يتصحر
تدريجـيا لكن بسرعـة بكل ما يعنـيه من مخاطر بيـئية وصحيـة تطرد احلياة في

أرض السواد.
وهذه احلـال تستـدعي درجة عالـية من تالحم جمـيع القوى الـسياسـية الوطـنية
سـاعي الـرسمـيـة للـحـكومـة الـعراقـية نـظـرين وراء ا ومـعهـم جمـيع الـكتـاب وا
لــلـحـد من انـتــهـاكـات سـيـادة الــعـراق من اجلـارتـ الــكـبـيـرتــ والـعـمل بـكل
الـوسـائل ضـمـنــهـا الـلـجـوء جملـلس األمن إن أقـتــضى األمـر لـوقف مـخـطـطـات
األخـوة الكـويـتيـ خلـنق ميـناء الـفـاو الكـبـير وعـرقلـة طـموح الـعـراق في تأكـيد

موقعه الطبيعي الرئيس ضمن مشروع الص الكبير "احلزام والطريق".
من ناحـية أخرى فأن تناول األجراءات التي تمارسها دول اجلوار جتاوزاً على
ــبــجـلــ ضـمــنـهــا الـتــجـاوزات حــقـوقــنـا مـن قـبل "مــفـكــريــنـا وإعالمــيـيــنـا" ا
ـوضـوعي للـنـزاع ولـغة ـضايـقـات الـكـويتـيـة فـأنهم يـبـتـعـدون عن التـنـاول ا وا
تحـدة واحملكمة الدولية بل احلوار سـعياً للتفاهم أو الـدعوة للجوء إلى األ ا
يلجأون مع األسف للهجة العجرفة وأوهام القوة ذاتها التي قادتنا للكوارث. 
ــســتــفــيـديـن من الــضــمـان ــوظــفــ وا ــؤكــد أن شــريـحــة واســعــة من ا من ا
ـوعد احملدد وهـو حق مشروع االجتـماعي بحـاجة إلى اسـتالم رواتبهم في ا
دة أسبـوع ال يعني أننا سـنموت من اجلوع(!!?) فقد لكن تـأخر دفع الرواتب 
قامت الـدنيـا بسـبب هذا الـتأخـير الـذي ال بد من انـتقـاده لكن شـعوبـاً أخرى
ستفيدين أشهر ضمنـها دولة عظمى روسيا انقطعت رواتب موظفـيها وبقية ا
عديـدة في فترة مـا بعد تـفكك االحتـاد السوفـيتي فيـما كـان اخملمور لـيل نهار
واطن يلـتس يـبيع كل شيء لـلشـركات األميـركيـة واألوربية من بـعدهـا لكن ا
الروسي حتـمل بـصبـر وظل يـطالب بـوقف بـيع بالده "تـفصـيخ" حـتى استـقر
األمـر إلى قـيـادة جـديـدة يـتـصـدرهـا الـرئـيس بـوتـ حيـث تـندفـع روسـيا بـكل
الـوسائل ضـمـنهـا الـسالح السـترجـاع مكـانـتهـا الـدوليـة مـنطـلـقة مـن تعـزيز

وضعها اإلقليمي.
{ البقية علي موقع (الزمان) االلكتروني
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لندن

صـاحلــة لــظـهــور نـهــضــة فـكــريـة من
جديد.

ــســتــرشـدة ــعــمــقــة ا  أن الــدراســة ا
بـالــنـهج الــعـلــمي في فــلـســفـة الــفـكـر
ـنـطلـقـة من موقع الثـقـافي العـربي وا
ادة الـتاريـخيـة من األوضاع توثـيق ا
االجـتمـاعـيـة واالقـتـصاديـة والـفـكـرية
والـثـقــافـيـة الـعــربـيـة ســتـقـودنـا الى
ـــبــاد االصــيــلــة الــتي اســتــنــبــاط ا
تــســاعــدنــا عــلـى حتــقــيق الــنــهــضــة
الـعـربـيــة الـنـابـعـة من فـلــسـفـة الـفـكـر
الـــعــربـي عــلـى مــخـــتـــلف األصـــعــدة
مــعــتــرفـــ أن ال وجــود ألي مــقــارنــة
ومــفـــاضــلـــة بــ الــفـــكــرين الـــعــربي
والغربي حـتى وأن كانت هنـاك معالم
عامة وقواسم مشتركة ب الفلسفت
ال سيما منها االقتصادية االجتماعية
فإن التعامل يـفرض بالضرورة وجود
يزة ب النهضت خطوط انفصال 
والـفـكـرين والـفـلـسـفـتـ وهـذه دعوة
من خالل هــذه الـورقــة لـعــقـد مــؤتـمـر
قــــومي عــــربي يــــتـــدارس مــــخــــتـــلف
األشـكـالـيـات الـتي تـقف عـائـقـا بـوجه
شـروع الـنهـضـوي الـثقـافي الـعربي ا
ينـتـهي بتـوصـيات دولـية يـدعـو فيـها
الـعـالم الى عــقـد مـؤتـمــرات مـشـتـركـة
تصـحـيـحـية وال بـأس أن يـنـطـلق هذا
شروع من الـرابطة الـدولية لـلباحث ا

العلمي.

{ األمـ الــعـام لـلـرابـطـة الــدولـيـة لـلـبـاحث
العلمي 

أرى أنه كـــلـــمـــا أشـــتـــدت تـــداعـــيـــات
اإلنتـكاسـات تأتي الـدعوة أكـثر حـاجة
ونــضــوجــا إلعــادة تــرمــيم الــنــهــضـة
العربية من خالل فلسفـة الفكر الثابتة

والقوية في عناصرها.
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النـهضـة اآلن مطـلب فـكري عـربي مهم
باشرة بها من منبع التجديد ينبغي ا
بــهــا من خالل الــعــلم واإلعالم واألدب
سرح والثقـافة والـشعـر والسيـنمـا وا
كنا والرياضـة وما لم يكن بـاألمس 
أصبح اآلن مـتاحـاً بإسـتخـدام وسائل
النشر الـسريعـة والواسعـة لكل ما هو
تـرمـيـم لـثـلـمــات األمـة الـتي لــو بـقـيت
عـلـى حـالــهــا لـوصل احلــال الى نــشـأ
جيل جديد غـير متـواصل ومتواتر مع
أجــيـال شــهــدت وتــرابــطت مع أزمــنـة
النهضـة العربـية التي أنتـجت العقول
الــتي قـادت الــفــكــر الـثــقــافي الــعـربي
ســنـــوات طــويــلـــة إذن هي دعــوة ألن
حتـيــا وال تـخـتــفي من صــدور الـعـرب
الــعــلــوم والــثــقــافــة بــأشــكــالــهــا وأن
ضعفت ألن ذلك سوف يوصل بنا الى
شــلل احلــيــاة الــفــكــريــة والــثــقــافــيــة

العربية. 
ال شك هـــنـــاك أســبـــاب لـــنــجـــاح هــذا
شـروع كـما ان هـنـاك أسبـابا لـفـشله ا
بل وهـنـاك حتــديـات ومـحـددات وهي
إشكاليات معروفة وأول خطوات هذه
النهضة هي تقـد العلوم والدراسات
اخملــتــلـفــة عن أســبــاب مــعــاجلـة تــلك
شـاريع نابعة من تأريخ اإلشكاليات 
وتـراث األمــة الـفــكـريــة ومن مـواكــبـة

بعـناصـر التـأريخ واحلضـارة ال 
ا نهـضة عربية تضم في وال يسار إ
طـياتـهـا كل عـنـاصـر الهـويـة األصـيـلة
عاصرة واإلندماج للوجود العـربي وا
مع الـــعــالم بــقـــوة مــا بـــداخــله وقــوة
نـهـضـته ومن خالل الــتـنـظـيـر لـثـقـافـة
ـــشــاريع الـــفــكـــر الـــعــربي ودعـم كل ا
العربية التي تمثل إرادة األمة ووحدة
ـقـصود هـنـا مـشاريع الوطن ولـيس ا
الــوحـدة الــســيــاســيـة واالقــتــصــاديـة
واألمنية التي تعثرت ووضعت أمامها
الـعـقـبات الـتـي من الـصـعب جتـاوزها
ولهـا إشـتـراطاتـهـا بل مـا يهـمـنا اآلن
من خالل هذه الـورقة هـو وحدة الـفكر
الــعـربي وإشــهــار نــهـضــته بــعـلــمــيـة
ـــصـــالح وحـــكـــمـــة تـــخــدم الـــقـــيم وا
الــعـربــيــة وال أبــوح ســرا إذا قـلت أن
عنى العربي هي هذه الثقافات بـهذا ا
متوحدة اصال بجوهـرها ومتفرقة في
مـؤســسـاتــهـا فــأي مـنــاسـبــة عـربــيـة
نـلــمس جتــدد الــشـعــور الــعـربي وفي
الــــواقع هــــنــــاك شــــهــــادات كــــثــــيـــرة
ا وواضحـة وذلك لم يكن من فـراغ إ
أتى من خالل الـشــعـور اجلـمـعي ومن
خالل تــأويل اخملــزون الــنــفــسي لــدى
العربي أينما يكون وهو ايضا معبرا
عن حتـلـيل في عـمق الـبـنـيـة الـعـقـلـيـة
ـقـومات العـربـية وفـي رأيي أن هذه ا
هي افضل مدخل إلصالح الـنهضة في
الفكـر العربي والـتساؤل اآلن هل هذا
ـكن الــتـحــقـيق أم يــبـقى فــكـرا عـلى
ـــتـــقــــابـــلـــة ـــشـــاريـع ا ورق في ظـل ا

النشطة من فلسفة الفكر الغربي? 

بـرامج أوربـيـة في إطـار من الـتـعاون
وكــذلك إعالن بــرشــلــونــة  1995ومـا
يـــتـــبـــعه من أحـــداث فـي مـــكـــافـــحــة
األرهــاب وخــلط بــعض األوراق مــعه
من تزايـد الـدعـوات إلجراء تـغـيـيرات
من داخل األمــة وخـــارجــهــا بــدعــوى
اإلصالح ومـــــا جــــرى بــــعــــدهــــا من
الــنـشــاطــات الـثــقــافـيــة واإلعالن عن
الــبـرنــامـجــ اإلقــلـيــمــيـ (الــتـراث
ــتـــوســطـي) و(مــشــروع األوروبي- ا
توسطي). أوديوفيزيول األوروبي- ا
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أن هذه الـعـوامل جعـلت من الـنهـضة
العربـية حتـمية ال بـد منهـا ليس فقط
ـعـاصرة بل دفـاعا من أجل التـقدم وا
عن الــهــويــة والــوجــود وأعــتــقـد أن
أولى صفـحات الـنهـضة الـعربـية هي
النهضة الثـقافية التي تسـتمد قوتها
ـرتبط من قوة الـفكـر الـعربي الـنقي ا

كـلـمـا كـانت هـنـاك مـشـاريع إلنـحـطاط
األمـة وطــمس هــويـتــهـا كــلـمــا كـانت
هـناك دعـوات إلعـادة إحـيـاء الـنـهـضة
الـعــربـيــة وأن كــان هـنــاك ضـعف في
األنظـمـة السـيـاسيـة في مـواجهـة تلك
ــشـاريع فــهــذا ال يــعــني أن األمـة ال ا
حتــمـل بــطــيـــاتــهـــا أســبــاب الـــبــقــاء
والــنـهــوض ذلك ألســبــاب تـاريــخــيـة
معروفة عبـر االف السن وهذا ليس
غـريـبــا في تـأريخ األ حـتى أن دول
ـــراحل ـــة وأوربـــا قـــد مــرت  الـــعــو
إنــتــكــاس طــمـــست فــيــهــا هــويــتــهــا
وضعفت ثقافتهـا واقتصادياتها وأن
كـانت ال تـقـارن بـالـهـويـة الـعربـيـة من
حـيث األصالـة واجلـذور الـعـمـيـقة من
مـــنـــبع الـــتـــاريخ ومـــا أســـتــجـــد من
ــة ومـا صـاحــبـهـا من حتـديــات الـعـو
مشروعات كـبيرة أستـهدفت فكر األمة
كمشاريع الشرق األوسط وما تاله من

الـــعــصـــر بــطـــرق وأســالـــيب تـــثــبت
هويتنا ووجودنا وتواكب التطور بل
تــســاهم فـي تــطــويــر الــعــالم وهــذه
شاريع تنـبثق من الندوات الـعلمية ا
ــنــتـــديــات الــفــكـــريــة يــشــارك في وا
ــفــكـرين صــيـاغــاتــهـا الــنــخـبــة من ا
والعلماء واألكاد واألدباء العرب
ـــخـــتـــلف انـــواع الـــدعـم الـــفـــكــري
والثـقـافي ومنـهـا التـعـليم واحلـريات
وحـــــقـــــوق اإلنــــســـــان والـــــتــــكـــــامل
االقــتــصـادي والــتــربــيــة والـتــنــمــيـة
ــعــاصـرة والــتــحــلــيالت الــفــكــريــة ا
ــسـتـقــبـيـلـة ــقـارنـة وا والـدراسـات ا
شروع هم في هذا ا االسشترافية فا
هو التـأكيد عـلى هويـة الفكـر العربي
وقــضــيــة اإلنــســان الــعــربي احلــالي
الذي حتمل كل أعـباء مـشاريع طمس
الهـويـة وإفـرازاتهـا وبـات يـبحث عن
بيئـة أخرى غيـر عربـية تسـاعده على

وجوده. 
صحيح أن التبجح بالتاريخ وحده ال
يــنـقــذ نـهــوض األمــة ولـكــنه احلــافـز
والــبـــاعث األول في اإلنـــطالق نـــحــو
الــعــودة الى جـــذور الــفــكــر الــعــربي
وطــبــيــعــته وهي مــنــظــومــة فــكــريــة
شروع متكامـلة واذا لم ينـجح هذا ا
ـعــنى الــدقـيق لــهـذه الـنــهــضـوي بــا
الــكـلــمــة في زعــزعـة اركــان مــشـاريع
التـهـد لـلهـويـة الـعربـيـة والـهيـمـنة
الثقـافية واالجـتماعـية الشامـلة فانه
قد يـساهم علـى أقل تقديـر في تداعي
هيبة الفكر العربي والوجود الثقافي
واالجـتـمـاعي وكـذلك في تـهـيـأة تـربة

وألنـي ابن عــــشـــــيــــرة  والزمت والــــدي
مــــرافـــقــــا له فـي نـــشــــاطـــاتـه من خالل
مـسـؤوليـاته شـيخـاً عـاماً لـعـشيـرة بني
وفي ضـوء الـتوجه عـارض  وازاء ذلك  
احلـــكـــومي اإلصالحـي احلــالي ارى ان
يـــنــصب االهــتــمـــام في اصالح الــشــأن

العشائري على عدد من االليات  .
الشك ان الـعمل االسـتشاري الـعام يقوم
عـــلى مــحــوريـن أســاســيــ 1- اعـــانــة
صـــاحب الـــقــرار عـــلى اتـــخــاذ الـــقــرار
ـشـورة في إطـار 2≠ تــقـد ا الـصـحـيح 
الــنـهــوض بـالــواقع االـعــشـائــري الـذي
ـشـاكل تـسـوده مع االسـف الكـثـيـر من ا
وإزاء هـاتـ الـنـقطـتـ  اجـد ان الـعمل

يدان يتطلب. في هذا ا
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اوال- جــــعـل واليــــة قــــوانــــ الــــدولــــة
الـعـراقـيـة هي األسـاس في الـتعـامل مع
تـخـاصمـة وداخل الـعشـيرة الـعـشائـر ا
الـواحدة وهذا يـتطلب احلـضور األمني
ـبـاشــر لألجـهـزة األمــنـيـة الــقـانـونـي  ا
ضـمن مــتـابـعـة مـيـدانـيـة مـنـعـاً لـتـفـاقم
اخلــصـومـة وبـالـتـالـي وأد الـفـتـنـة قـبل
اسـتـفـحـالـهـا.لـقـد تـأكـد لي مـيـدانـيـا ان

الـتي تتـعرض لـها الـعشـائر بـتأثـيرات
طـائـفيـة ومـناطـقـية يـتـوالها عـراقـيون
مـتنفذون يضعون مصاحلهم ومصالح
ـكـونـات الـتي يـنـتـمـون لـهـا فـوق اي ا

اعتبار اخر .
انـني وبـعـد احالـتي عـلى التـقـاعد  من
اخـر مـسؤولـيـاتي الوظـيـفيـة الـسابـقة
مــديـــراً لــشــؤون الــعــشــائــر في وزارة
الداخلية وفق السن القانونية  تلقيت
عــروضــا لـلــعـمـل مـســتــشـاراً لــشـؤون
الــعـشـائـر   من اكــثـر من جـهـة واحـدة
ـيدان تـأسـيسـا على خـبـرتي في هذا ا

حتــتل االســتــشــارة مــجــاالً مــهـمــا  في
احلــيــاة الـعــامــة بــقـدر ضــرورتــهـا ألن
ويـكــون  صـاحــبـهـا تــكـون مــخـلـصــة  
سؤولية االستشارية التي أمـيناً على ا
يـضطـلع بها  . ومـع تعدد االسـتشارات
فـأن  من اصـعـبـهـا هي الـتـي يـتـطـلـبـها
الــتـعــامل مع الــعـشــائــر نـظــراً لـتــنـوع
الـعـشـائـر وامـتـدادهـا عـلى كل مـسـاحة
الـعراق من شرقه الى غـربه ومن شماله
الـى جــــنـــــوبه مـع تــــبـــــايـن واضح في
الـــتـــصــرفـــات واالهـــداف والـــتــدخالت
الـسـيـاسـيـة  وكـذلك بـسـبـب الـضـغوط

هـــذا الــطــرف او ذاك وخــلـــقت مــشــاكل
ــوضــوع وارى ضـــرورة  دراســة هــذا ا
ـزاعم بــحـكــمــة لـقــطع الـطــريق عــلى  ا
ــشــهــودة بــاالســتـــنــاد الى احلــقــائق ا

والعودة إلى التسلسل التاريخي.
ســـادســـاً - هــــنـــاك مالحـــظـــة جـــديـــرة
. باالهتمام تتعلق باحلسم القضائي  
ــؤشـــر  عــمــا يــجــري في احملــاكم اان ا
هـناك تمدد زمـني طويل لقضـايا ينبغي
أن حتـسم قـضـائـيـاً ضـمـن فـتـرة زمـنـية
مــعـيــنـة وبـخـالف ذلك األمـر  يــتـسـبب
بـشـكل أو بآخـر باسـتمـرار اخلصـومات
خـصوصاً عندما يشعر أهالي الضحايا
أن االجـــراءات الــقــضــائـــيــة طــويــلــة و
تخضع لتأجيالت متكررة وفي هذا غ

حقوقي .
إن من الــواجــبـات األمــنــيـة األســاســيـة
تـنشيط اإلجراءات التحقيقية و احلفاظ
عـلـى سـريـتـهـا و إحـالـتـهـا إلى احملـاكم
الــتي يــنــبــغي أن تــأخــذ طــريــقـهــا الى

كن. التنفيذ القضائي بأسرع وقت 
بـخالصـة   الـواقـع الـعشـائـري احلـالي
بــحــاجــة مـاســة جــداً اآلن لــلـعــمل وفق

النقاط التي أشرت اليها....

ثــالــثـــا - لــقــد تــأكــد لي مــيــدانــيــاً ان
ــنـاطق الـعـشـائـريــة الـتي تـعـاني من ا
الــصـــعــوبــات االقــتـــصــاديــة وشــظف
ال العيش هي األكثر مشاكل ومن هنا  
ـــعــــاشي   بــــد من إصـالح الـــوضـع ا
وأسـأل هـنـا عن قـانـون األمن الـغـذائي
الـذي أرى ضـرورة ان يأخـذ طـريقه في
االوســاط الـريــفـيــة االكـثـر تــضـررا من

ياه . اجلفاف وشحة ا
رابــعــاً  - وفق تــشــخــيــصــات دقــيــقـة
نـاطق الـعـشـائـرية مـيـدانـيـة  بـعض ا
حتــولت إلى مـخــازن خـلــفـيـة لــتـجـارة
اخملـــدرات وأرى أن تــســـارع اجلــهــات
ـســؤولـة عن مــكـافــحـة هـذا االمــنـيــة ا
الــداء االجــتـمــاعي اخلــطـيــر الى عــقـد
مـــؤتـــمـــرات أو نــدوات أو ورش عـــمل
اسـتـشـارية  في إطـار سـؤال مـهم كيف
ـنـاطق الـعـشـائـرية من ـكن انـتـزاع ا
كــونــهــا اآلن مـحــطــات خــلـفــيــة لــهـذه

التجارة احملرمة .
خـامسـاً - هنـاك صراعت فـي العـشيرة
الـواحـدة على الـشيـخـة وهنـاك عشـائر
تـدعي إمارات وهذه الظاهرة استشرت
بـصورة الفـتة وبـتمـويل سيـاسي من

حـضـور الـشـرطـة في احلـدث واالسراع
ـمـكـنة في مـعـاجلـته أمـنـيـاً بـالسـرعـة ا
ــؤسف امــا ا يــضع حــداً لـالعــتـداءات 
يـحـصل الـتـدخـل األمنـي بـعـد ان تـكون
اخلـصــومـة قـد تـفـاقـمت وهـذا جـزء من
الـفساد األمني الذي يـعاني منه العراق

ناطق العشائرية . في ا
تـصور األمـر ان نقـطة تـفتـيش للـشرطة
ــنـاطق واشــتــعل خالف بـ فـي احـد ا
عــشـيـرتـ الى حـد االقــتـتـال بـالـسالح
ومع ذلـك تتصـرف هذه الـنقـطة األمـنية
وكــأن األمـــر ال يــعــنــيــهــا . ولــذلك ارى
ضـرورة تفـعيل أوامـر امنـية تـقوم على
تـفعـيل دور القانـون فوق اية اعـتبارات
ـبادرات مـلـزمـة اخـرى وضـرورة أخـذ ا

القانونية قبل استفحال أي خالف .
ثــانــيــا - ارى ضــرورة انـتــظــام جــهـاز
الـشرطة في اعتماد احليـادية القانونية
فـي الـتــعــامل فـي الــوسط الــعــشــائـري
نـتسـب والـضباط وإنـزال عقـوبات بـا
الــذين يــخــونــون واجـبــاتــهم االمــنــيـة
لـصـالح الـعـشـائـر التـي ينـتـمـون إلـيـها
فـهـذا نـوع اخر من الـفـساد االجـتـماعي

الوظيفي القائم على احملسوبية .
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وهــكــذا من الــتــضـــامن احلــقــيـــقي 
احلــتـمـي  ان يـخـلـق هـذا الــتـجـاذب
ـزيـد من أن لم يـثـر ا فـراغـاً بـالـثـقـة 
الـشــكــوك الـدافــعــة حـتــمــا الى عـدم
االطــمــئــنــان والــتــفــكــيــر بـالــرحــيل
وقــد أرتـصف مع ومــغـادرة الــبالد  
يون تـبنوا الدفاع هذا االعالم اكاد
عن حقوق االقليات   ولكن في اطار
نـــفـــعي وتـــاســيـس جــاه لـــهم عـــلى

نطق االعالمي العادل . حساب ا
ويـدخل في اطـار ذلك مـا أصـطـلـحت
عليه (االقليات الـعراقية ب  نزعات
االحتواء و النـخر الذاتي)  في مقال
لي بـصـحيـفـة الـزمـان يوم   24 ايار

(مايو) 2021.
لقد اصيبت  االقلـيات العراقية بهذا
ـة لـلـضـغوط الـنـخـر مع مـرافـقـة مـؤ
االرهـابـيــة الـتي تــعـرضت لـهــا مـنـذ
ـــاضي مـــشــارف بـــدايـــات الـــقــرن ا

وحتى االن  .
ازاء ذلك جـــــمـــــيــــعـه  يـــــســــتـــــدعي
الــتــشــخــيـص  االشــارة الى الــقــول
بـعـدم وجــود  غـرفـة اعالم مـسـيـحي
مـوحــد في مــواجــهــة هـذه الــكــارثـة
تـأسيـسـا على  مـالحظـات   اغـلبـها

ميداني  .
ان (الــنـواح) عـلى الحــظـة االولى  ا

بـخالصة حتـليـلـية  لم يـتوفـرحتى
االن ما ينبغي على الكنائس العمل
به  جميعا  في التحرر من اخلطاب
ــــواطن مـن اجل تــــعــــزيــــز ثــــقــــة ا
ـسـيـحي بـوطـنه الـعـراق واشـاعة ا
ربـاطــة اجلـأش  امـا الـنـوع الـثـاني
من االعالم فــهـو االعالم بـالـنـسـخـة
فـهـذا اعالم الــتـقـلـيـديــة الـسـائـدة  
حصصي تبعاً لـلجهات التي تموله
ومـــقــدار اخلـــصــومـــة بــ بـــغــداد
ناطق واربيل في اطار ما يعرف با

تنازع عليها  . ا
ان كال الــطــرفــ يــحـاوالن الــعــمل
ـوجب سـيـاسة احـتـواء االقـلـيات
ـسيـحيـ وااليزيـدي وباالخص ا
وسط جتــاذب يــفــتــقــد ألخالقــيــات

ـــســيـــحي في هل تـــســبـب االعالم ا
ـســيــحــيـ زيــادة وتـيــرة هــجــرة ا
العـراقيـ الى خارج بـلدهم الـعراق
 قـد يــبــدو الـســؤال قـاســيــاً بـعض
الــــشيء  لـــكـن احلـــال يـــقــــتـــضـــيه
بـصـورة  أو بـأخـرى   ولـكي اكـون
مـنـصـفـا ً في االجـابـة الـدقـيـقـة عـلى
هــــذا الـــســــؤال  لـي ان اشـــيــــر الى
نــوعـــ  من االعالم الــذي يــخــاطب
بـخـصــوصـيـة واضــحـة الـعــراقـيـ
هنـاك االعالم الكـنسي سـيـحيـ   ا
الـذي يـتـولى مـرجـعـيـته  رجـال دين
اخــتـصـاص بـالـوعظ عــلى مـخـتـلف
الــدرجــات  ويـنــخــرط اغــلــبــهم في
ــــاني روحـي حتـــكــــمه تــــوجــــيه ا
ــنــاشــدة في ــرارة وا الــشــكــوى وا
اطـار مـفردات تـرتـفع مـقـاصـدها مع
سيحيون احمليط الذي يعيش فيه ا
 على تعدد كـنائسهم   اي الـكنيسة
الكـلـدانـيـة الـكـاثـولـوكـيـة   كـنـيـسة
الـــكـــنـــيـــســـة ـــشـــرق االشـــوريـــة  ا
الــــســـريــــانـــيــــة االرثــــوذكـــســــيـــة 
وهـنـاك الـسـريـانـيـة الـكـاثـولـوكـيـة  
مــســيــحــيــون بــعــدد اقل من االرمن
والــــــروم واالرثــــــذوكـس االقــــــبـــــاط

والبروتســــتانت .
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ـشـكـلـة في اخلـطاب االعالم تـكـمن ا
الــكــنــسي  انـه يــفــتــقــر الى وحــدة
توجه  في هذا الشأن تـتناول كيفية
الـتــصــدي لــهـذا الــنــزيف الــوطـني
هناك كـنائس وصل موقـفها الى حد
تـصــعــيــد  اخملــاوف اجلــامـحــة من
الـبقـاء في الـوطن والضـغط بـاجتاه
دوائــــــر  فـي دول االحتــــــاد االوربي
ــتــحــدة واســـتــرالــيــا والــواليـــات ا
فقـد وضعوا لتـسهـيل هذه الـهجـرة 
رعــايــاهـم عــلى مــنـــصــات الــرحــيل
ــعـنى  مـضــاف   تـرديـد وقـائع و
في حـــكم االنـــقـــراض ولـــكـن مــازال
الـــتـــرويج لـــهــا عـــلى انـــهـــا وقــائع
مــســتــمــرة في حــ يــســتــطــيع اي
س الـيد اعالمي منـصف ان يـلمس 
كـــيف ان االمـــور تـــغـــيـــرت جـــذريــا
لصالح االسـتقرار واألمن   ولـنأخذ
عــيــنــة زمــنــيــة عـام 2014, والــعـام
ؤلم   ال أحد في احلالي   2022, ا
بــعـض الــكـــنــائس يـــشــيـــر الى ذلك
التطـور االيجـابي في الواقع االمني

العام  . 

الحظة الرابـعة  لم يجد االعالم - ا
ـســيـحي الــذي يـتــصـدى لــظـاهـرة ا
ـسيـحـيـة مـا يـستـحق من الـهـجـرة ا
االهــتـمـام  وفـي هـذا الـســيـاق اشـد
ـسـؤولـ في  مـركـزيـة عـلى ايــدي ا
ـشـرق  الـتي تـتـخـذ من مـسـيـحـيي ا

لبنان  مقرا لها  .
لقد  التـقيت بعضـهم ووجدت لديهم
زيد من احلماسة في تغيير منطق ا
الـــتـــوجـــهـــات لـــصـــالـح الـــتـــشـــبث
بــاالوطــان  فــهم يــتـبــنــون مــنــهــجـاً
اعالمـياً راسـخاً  ال يـتـأثر  بـالزوابع
االعـالمـيـة الــتي تــعـمل عــلى اقـتالع

سيحي من ارضهم  . ا
بــــخالصــــة حتــــلــــيــــلــــيــــة  االعالم
سيـحي العراقي يـفتقـد الى الذكاء ا
الــــــوازن الــــــذي يــــــقــــــيس االمــــــور
ـــســتــــــــــجـــداتــهــا    لـــهــذا هــو
بحاجـة ماسة الى مـتغيرات تـنتشله
من الـبكـائيـات  وهذا يـتطـلب اعادة
ـــــــــــفــرداته  الــســائــدة  الــنــظــر 
وارى ضـــــرورة ان يـــــصــــــــــــار الى
مـؤتمـر نـخبـة يتـواله  الـعامـلون في
الــــــــوسـط احلـــــــقـــــــوقـي واإلعـالمي
سـيحي  إلعادة هـيكلـة االولويــات ا
العـامـة على مــــــــعادالت تـأثــــــــيث

الصمود  بوجه دعوات الرحيل .

اعالمي مــسـيـحي بــالـدرجـة االولى
لـلـمـرارات التي يـعـاني مـنـهـا اغلب
ـــهـــاجــرين   اي دول قـــصــدوا   ا
كـــمـــا ان عــــدداً مـــنـــهم شـــد رحـــال
الــعـودة الى بـلـدهـم الـعـراق وظـهـر
نــتـيـجـة ذلك مـصــطـلح مـايـعـرف ب

هجر ) . (العائدين من ا
لقـد حتاشى االعالم الـتبـشيـر بهذه
الــعـودة ألســبــاب بــعــضــهـا مــريب
والبعض االخر عفوي   مقابل ذلك
حتولت عوائل مـهاجرة الى عـنصر
جــذب ضـمن وســوسـة اجــتـمــاعـيـة
(شــتـسـوون بـاقـيــ   يـلّه تـعـالـو)
لــتــكـويـن احــزمـة قــربـى في بــلـدان
هـجر مـشابهـاً الى احزمـة القربى ا
ـــدن الــــتي تــــكـــونـت في احـــيــــاء ا

العراقية نزفاً من الريف .
¡«u²Šô« W UIŁ

ـالحظ الـثـالـثـة   تـتـعـلق بـثـقـافـة ا
االحــــتـــواء الـــتي انـــخـــرط فـــيـــهـــا
مـسـيـحـيـون عــراقـيـون دعـمـا لـهـذا
تـنـفذ  او ذاك   ـكون الـعـراقي ا ا
ـسيـحيـ افتـقدوا وبعـض هؤالء ا
عــفـة االعـتــداد بـوجــودهم الـوطـني
ــكـونــات الــعـراقــيـة لـصــالح تــلك ا
ـوقف االمــر الـذي فــكك في وحــدة ا

سيحي العراقي العام . ا

ـسـيـحـيـ هي حـقـوق الـعـراقـيـ ا
الــســائــدة االن  تـــعــتـــــــــيــمــاً عــلى
حـقـائـق رهن الـتـداول لـكن تـداولـهـا

شحيح .
لـقـد تــسـبب االطالق والـتـعـمـيم الى
زيد من القلق  إن لم يكن تأسيس ا
ــســتــقـبل الــتــوجس واخلــوف من ا
وقــد عـززت ذلك  وقــائع عــديـدة من
فح يتخذ قرار تبادلـة   الشكوك ا
ضـد مـسـيـحي فـاسـد   يـفـهم الـقرار
ــــكــــون الـــعــــراقي عــــلى انـه ضـــد ا
وقف يـتكرر لدى سيـحي  وهذا ا ا
األوساط الشيعية والسنية واالكراد
والــتــركــمــان في اطــار الــعــصــبــيــة
نـاطقـية التي الطـائفـية واالثـنيـة وا
ـشـهــد الـسـيــاسي الـعـراقي حتــكم ا
احلـــال  هــــنـــاك فـــاســـدون الــــعـــام 
عـراقـيـون مـسـيـحيـون مـثـلـمـا هـناك
ـكــونــات الــعــراقــيـة فــاسـدون فـي ا

االخرى .
ـــســـيـــحـــيـــ ان  الـــزعـم بـــأن كل ا
العراقي مالئكة رحمة ال غبار على
نظافتهم امـر ال ينسجم مع الواقع 
وهناك نـهش متبـادل داخل االقليات
يــتـســســلـل بـ احلــ واالخــر الى

نصات االعالمية مع االسف . ا
الحـظـة الـثــانـيـة  هـنــاك تـغـيـيب ا
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مــكــافـحــة اإلرهــاب الـتــابــعــة جملـلس
األمن  اسـتـعــدادًا لـلـرئـاسـة  الـتـقت
كــامــبــوج بــاألمــ الـعــام أنــطــونــيـو
ـــنــــاقـــشـــة جـــوتــــيـــريـش مـــؤخــــر  
األولـــويــــات وبـــرنــــامج الــــعــــمل في
ستـقبل   وسـتظهـر أوكرانيـا بشكل ا
قبل  مع متكـرر في اجمللس الشـهر ا
زيادة هجمات موسكو من التهديدات
األمــنــيـــة في أوروبــا وتــفــاقم األزمــة

اإلنسانية .
œËbA  q³Š

على الرغم من أن كـامبوج سـتستـفيد
من الـسـيـر عـلى حـبل مـشـدود لـلـهـند
بـــــ اخلـــــصــــــوم  إال أن خـــــطـــــوط
اتـصـاالتـهـا الـدبـلـومـاسـيـة مـفـتـوحـة
جلــــــمــــــيـع األطــــــراف عــــــلـى أعــــــلى
ــسـتــويــات  وأن حتـقــيق اخــتـراق ا
سيكون مستحيلًا  وأعربت نيودلهي
 الــتـي ســحــبت مـن كال اجلــانــبــ 
ودعت مــــــــرارًا وتـــــــكــــــــرارًا إلـى حل
دبــلـومــاسي لــلـصــراع  عن رفـضــهـا
عـتدل لـلحـرب الروسـية ألوكـرانيا  ا
ولـكن دون تـسـمـيـة مـوسـكـو  لـكـنـها
امــــتــــنــــعت فـي الــــوقت نـــــفــــسه عن
الـــــتــــــصـــــويـت في كـل من اجملــــــلس
واجلــمـــــــعــيــة لــقـرارات تــدين تــدين

روسيا .

جــايـشــانــكـار شــخـصــيـا اجــتـمــاعـا
سـتـوى للـمـجلس في خاصـا رفـيع ا
ي من  15ديسمبر بشأن اخلطر العا
اإلرهــاب  الـديـن كـتـب عـلى تــويــتـر
سننظم إحاطة حول التهديدات التي
يتعرض لها السالم واألمن الدوليان
بــســبب األعــمــال اإلرهــابــيــة  نــهج
ـكــافـحـة اإلرهـاب الـتـحـديـات ي  عـا

ضي قدما . وا
ــعــروفـة إن عــقــد مــثل اجلــلــســات ا
"أحــداث الــتــوقــيع" من اخــتــصـاص
األمــة الـتـي تـتــولى الــرئـاســة لــلـفت
االنـتـباه إلـى أولويـاتـهـا  وسـتـكون
اجلــلـسـة مــتـابــعـة الجـتــمـاع خـاص
عقدته الـهند في مـومباي ونـيودلهي
ـاضـي كـرئــيــســة لـلــجــنـة الــشــهــر ا

تــولت الــهــنــد رئــاسـة مــجــلس األمن
اخلـمـيس في وقت أزمـة دولـيـة حادة
تستـدعي مهـاراتها الـدبلومـاسية في
تحدة  أعلى هيـئة القـرار في األ ا
ومـواجـهـة حرب مـن قبـل عضـو دائم

مع أحد اجليران .
نـدوبـة الـدائـمـة روشـيرا سـتـتـدخل ا
كـــامــبــوج كــرئــيــســة جملــلس شــديــد
االسـتقـطـاب  حـيث يتـصـارع الـغرب
ضـد موسـكـو وبـكـ في وضع تـفاقم
بـــســـبـب اســـتــــخـــدام حق الــــنـــقض
(الــفـــيــتــو)  في حــرب روســيــا ضــد
أوكرانيا  ستستخدم الهند رئاستها
واصلة تسليط الضوء على اإلرهاب
ــتـوقع أن  كــتـهــديـد وشــيك  ومن ا
يترأس وزيـر الشؤون اخلـارجية إس

الترتيب األبجدي  ويأتي في الشهر
األخـير من واليـته الـتي تـبـلغ عـام
كــعـــضــو مـــنــتـــخب  ويُـــعــد شـــهــر
ديـسمـبـر أيضًـا أقـصر شـهـر لنـشاط
اجمللس  حـيث نادرًا مـا تتم جـدولة
االجـتـمـاعــات في األيـام األخـيـرة من
العـام  ما لم تـكن هنـاك حالـة طارئة
 وكانت آخر مرة ترأست فيها الهند
اجمللـس في أغـسطس  2021 عـنـدما
مثل شــــــــغل تيرومـورتي منصب ا
الـــــدائم  وقــــــــــــبل ذلـك في عـــــامي
2011 و 2012 خـالل فـــــتـــــرة واليـــــة
وزيــر الــبـــتــرول االحتــادي هــارديب
ســـيـــنغ بـــوري كــمـــــــــبـــعــوث لأل

تحدة . ا
بدات رئـاسة الـهنـد صبـاح اخلميس
ــاضـي بـوجــبــة إفــطــار تــقــلــيــديـة ا
للـممـثلـ الدائـم ألعـضاء اجمللس
اخلـــمـــســة عـــشــر  وســـيــعـــقب ذلك
االجـــــــتــــــــمـــــــاع الـــــــرســــــــمي األول
لــلـمـجـــــــــلس مع اسـتــخـدام الــهـنـد
لـلـمـــــــطـرقـة في جـلـسـة مـغـــــــــلـقـة
لـــتــحــديــد جــدول أعــمــال الــشــهــر 
ـمثل الـدائم للـبلد تقـليـديا سـيعـقد ا
الـذي يتـولى رئـاسة الـشـهر مـؤتـمرا
صحـفـيا يـبث مـباشـرة من قبل األ

تحدة . ا

كما يضطر اجمللس إلى اتخاذ إجراء
مـن خالل اســـتـــخـــدام الـــصـــ حلق
الـنـقض (الـفـيـتـو) في جتـارب كـوريـا
الشمالية النووية والصاروخية  في
ــتــحــدة  وهــو تــهــديـد حتــدٍ لأل ا
يؤثر بـشكل مبـاشر على الـهند ودول
احمليط الهـندي والهاد  في ح
ـسـتـحـيل أن يـتـوصل قـد يـكـون من ا
رئــــيـس اجملـــلـس إلى حــــلــــول وسط
بشأن قضـايا مثل أوكرانـيا أو كوريا
الـــشـــمـــالـــيـــة  إال أن هـــنـــاك أمـــورًا
روتـيـنـيـة أخـرى مـثل عـمـلـيـات حـفظ
كـن التـوصل إلى حل الـسالم الـتي 
وسـط بـــشـــأنــهـــا  وفـي حـــالـــة عــدم
ـكن لــلـرئـيس الـتــوصل إلى قــرار  
أيـضًـا الــعـمـل عـلى تـطـويـر إعالنـات
تــوافــقــيــة تُـــــــــــعــرف بــالــبــيــانــات
كن أن تـعـبر عن الصـحـفيـة  الـتي 
الــــقــــلق بـــــــــــشــــأن مــــســــائل مــــثل
الهجمـات على قوات حفظ السالم أو
تـــــدهـــــور األوضـــــاع  أو تـــــشـــــيـــــد
بـالــتـطـورات اإليــجـابـيـة مــثل اتـفـاق
إسـرائيل ولـبـنـان مؤخـرًا عـلى حدود

بحرية .
طـرقة من غانا  عندمـا تأخذ الهـند ا
سـيكـون دورهـا الـثاني عـشـر يـترأس
ـــوجب نــظـــام قــائـم عــلى اجملـــلس 
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1- انـشـاء صـنـدوق سـيـادي السـتـثـمـار عـوائـد ومـداخـيل بـيع الـنـفط الـعـراقي
وخـصـوصـا في الـوقت احلـاضـر بـعـد ارتـفـاع سـعـر بـيع الـبرمـيـل الواحـد من

النفط الى حوالي 130 دوالر أمريكي .
ـركزي العراقي بأن اليزيـد معدل التضخم في 2- اتخـاذ قرار من قبل البنك ا

ئة سنويا العراق عن 2.5 با
3- تثـبيت سعـر صرف الـدينار الـعراقي مـقابل العـمالت األجنـلية وخـصوصا

الدوالر األمريكي
ـشاريع االقـتصـادية ئـة من أسهم ا  .4سـيطـرة الـدولة عن مـا اليقل عن 51 بـا

التي يعتمد عليها تطور االقتصاد الوطني العراقي
5- ادخـال نـظـام احلـكـومــة االلـكـتـرونـيـة في جــمـيع مـجـاالت ادارة االقـتـصـاد

الوطني
شاريع اإلنتاجـية التي لها عالقة ؤسـسات وا علومات في ا 6- ادخال نـظم اا
ساهمة في حل مبـاشرة باإلقتصاد الوطني والتي هي من الدعائم األساسية ا
معظم مشاكل النظام اإلقتصادي من خالل اتخاذ القرارات الرشيدة والقضاء
ـهام اإلداريـة بـ الـوحدات عـلى الـبـيـروقراطـيـة اإلداريـة وكذلك الـتـداخل في ا

التنظيمية اخملتلفة .
ـسـتـشري في جـمـيع دوائـر الـدولة وفي 7- مـحـاربـة الفـسـاد بـجـميع أنـواعه ا
ستويات وفي جمـيع قطاعات االقتـصاد الوطني العـراقي والقضاء عليه كافـة ا

 ألنه يشكل حجر عثرة أمام تقدم هذه القطاعات.
ـنــافـد احلــدوديـة فـي الـعــراق من قـبل الــهـيــئـات 8- الــسـيــطـرة عــلى جـمــيع ا
اخملتـصة سـيطـرة تامـة وبدون ذلك ال يـتـمكن الـعراق من الـتقـدم خطـوة واحدة

في طريق االصالح االقتصادي واالداري.
9- القـضاء على غسيل رؤوس االموال العراقـية التي تهرب الى خارج العراق
همة وتستثمر في البنوك العربية واالجنبية وتعتبر هذه اخلطوة من اخلطوات ا

في االصالح االنقدي وثبات سعر صرف الدينار العراقي.
ركـزي العراقي ليكون بـحق بنك البنوك وكذلك ديوان 10- تفـعيل عمل البنك ا

الية الرقابة ا
ركزي لألسـعار التـابع لوزارة التـخطيط الـعراقية  11- تفـعيل عمل اجلـهاز ا
حتى يأخذ دوره في مراقبة األسعار في جميع قطاعات االقتصاد العراقي

(COSQC) ركـزي لـلـتقـيـيس والسـيـطـرة النـوعـية 12- تـفـعيل عـمل اجلـهـاز ا
ـنتـجـات في الـقطـاعـ الـعام حـتى يـأخـذ دوره في مراقـبـة نـوعيـة وصالحـيـة ا
واخلـاص . وهو وكـالـة تـابـعة لـلـحـكومـة الـعـراقـية تـعـمل عـلى تـعزيـز الـتـقـييس

نظمة الدولية للتوحيد القياسي . ومراقبة اجلودة وينتمي إلى ا

vHDB  —œUI « b³Ž ¡UMÝ

بغداد
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مـا أراد حـسمـهـا وااخـروج بـالـنـقاط
الثالث الـتي قـد تمـنحه الـصدارة اذا
صـلحته فـيما ما اتت بقـية النـتائج 
ــتـذيل الــصـنــاعـة بــنـقــطـة يــحـاول ا
حتقـيق الفـوز األول ومحـاولة عـرقلة
ــشـاركـة ـضــيف لـتــغـيـر من واقع ا ا
ـرتبـكـة وفي مـلعـبه يـسـعى سادس ا
اجلدول الزوراء 13استـعادة توازنه
عــقب خــسـارتـه أمـام الــنــجف الـدور
ــــاضي وهي الــــثـــانـــيــــة من ســـبع ا
جوالت عندما يواجه اخـتبارا صعبا
ـثل مدينـة النجف حينـما يسـتقبل 
الثاني الوسط9ثاني عشر الذي عدل
ــــتــــواضــــعــــة ودخل من بــــدايــــتـه ا
ـــنــافــســات مــرخــرا ومــؤكــد جــهــز ا
خلـــوض الـــلــقـــاء والـــســـعي الجنــاز
ـرشح ا لـلـقب ـهـمـة عـلى حـسـاب ا ا
ويـامل في تـفـادي صـعـوبـات وتـغـيـر
نـتـائج مـبـاريـات الـذهـاب لـلـعـاصـمة

حصرا .

خسر العديد من النقاط .
“Ë—u½Ë ¡öÐd

والزال كربالء رابع عشر 8 يحقق ما
يــريــده في مــواجــهــات االرض الــتي
ـصلحته واخـرها الفوز على حولها 
الـــصــنـــاعــة ومـــتــوقع ان يـــكــون في
ـواجـهة نـوروز والـتـطلع اجلـاهزيـة 
الى احلسم حتت انظـار جمهوره في
وقـت يـــرى الـــضـــيـف رابع عـــشـــر 9
اهـميـة احلـد من النـتـائج الـتي اكلت
من جـرفه كـثــيـرا و بـعـد ثالث هـزائم
مـتـتالـيـة مـا يجـعل االهـتـمـام باألداء
وحتـقــيق رغـبــة الـفـوز في مــهـمـة لم
تكن سهلة اطالقا بعـدما بات مطمعا
القـــرانه في ظـل انــحـــســار تـــرتـــيــبه

ومستويات الفنية .
WŽUMB «Ë ÊU O

ويـجــد اخلـامس مــيـسـان 13 نـفـسه
ـتناول لكن امام مهمـة قد تكون في ا
بشرط اللـعب بثقـة واداء وتنظيم اذا

طلـوبة الثـالثة تـواليا في النتـيجـة ا
ـــعــنـــويـــة الـــعـــالـــيــة ظل احلـــالـــة ا
لــعـنــاصـره واالســتــفـادة من عــامـلي
االرض واجلــمـهــور لـلــحـصــول عـلى
ــركــز ويــدرك كــامـل الــنــقــاط لــدعم ا
الــتــشــكــيل ان عــلـى االعــبــ تــقـد
افـصل ما لـديـهم والـتعـامل بـثـقة في
ـديـنــة عـنـد تـضـيف الـنـفط لـقـاءات ا
يــجــد شيء من ــتــاخــر لــكــنه اخــذ ا
احللول كما استعاد شيء من احلس
الــفــني بـعــد تــعـادلــ مــهـمــ امـام
الـــزوراء والــوسـط ويــامل ان يـــعــود
بـــالــفــوز االول في مـــواجــهــة يــكــون
حــكــيم شــاكـر
قـد اعــد لــهـا
الفريق فنيا
ومـعــنــويـا
بـــعــــدمـــا
تـــمــــكن
مــــــــــــن
ترتـيب
اخلـطـو
ط الــــــتي
يـنـتـظـر ان
تــــــــــــقـــــــــــدم
بفاعلـية للحد
مــن تـــــــــــــراجـع
الـنـتائـج ويسـعى
الوصيف الكهرباء 14الى التوازن و
ـسـتـوى مـواصـلـة جــهـوده لـتـقـد ا
واخلــروج بـالــنـتـيــجـة االفــضل امـام
ضيفه زاخو لتعزيز موقفه اجليد في
جـدول الـتـرتـيب ولـتـعـزيـز الـوصـافة
الــتي بـــلــغـــهــا لــلـــمــرة األولـى مــنــذ
مشـاركته فـي البـطولـة التي يـريد ان
ـتـمـيـزة بـفضل يـسـتـمر في مـوقـعه ا
عطاء لالعـب من جانـبه يدرك زاخو
ـوقف سـيـكـون امـام  5سـابع عـشـر ا
مبـاراة صعـبة ويعـرف أهمـيتـها لكن
االهم العمل على حتقيق الفوز االول
لـتجـاوز صـعوبـات الـذهاب بـسـببـها

5K¼Q²*« ‰Ë«

تـأهل وكان مـنتخب هـولنـدا اول ا
وقـطع خــطـوة كـبـيـرة لــلـعب بـالـدور
االهم و يـــــــســـــــعـى الى حتـــــــقـــــــيق
ـستـحق بكل طمـوحاته بـعد الـفوز ا
جـدارة عــلى أمـريـكــا بـثالثـة أهـداف
لـــواحـــد حـــيـــنــــمـــا ظـــهـــر الـــفـــريق
كــمــجــمــوعـة مــتــجــانــسـة مـن حـيث
ـسـتــوى الـفـني والـبــدني والـتـقـدم ا
والعودة لـلدفـاع بشكل مـنظم واغلق
نافذ بوجة حتركات العبي منتخب ا
أمـريكـا الـذي حـاول ان يـقـدم بعض
الشيء لـكن هولنـدا كانت في يـومها
وقدمت افضل مستوى وظهرت قيمة
كـــرويــــة وانـــتـــهى الـــيـــوم األول من
مـبـاريـات الـدور 16 بـدون مـفـاجـآت
بـــعــــدمـــا جنــــحت االرجــــنــــتـــ في
مـصـاحـبـة هـولـنـدا لـذات الـدور بـعد
تغلبها على استـراليا بهدف لواحد
قبل يعدما رور للدور ا واستحقت ا
وجــــدت الـــطـــربق ســـالـــكـــة قـــبل ان
حتافظ على تقدمها عبر عمل واضح
ومــؤثــر وظــهــور لــلـنــجــوم بــقــيـادة
مـيـسي الـذي افـتـتح الـتـسجـيل د35
ما اثر بقدرات الـفريق إلنهاء الشوط
االول به قبل الـعـودة الشـوط الـثاني
وتــعــزيـــز الــتـــقــدم بــهـــديــة حــارس
أسـتـرالـيـا الـذي فـشل بـإبـعـاد الـكرة
قبل ان يخطفها الفائز د57 وتمكنت
اسـتـرالـيــا من تـقـلـيص الـفـارق د75
كن الـتقـلـيل من شأن اسـترالـيا وال
الــتي ظـــهــرت بــوضــوح اغــلب وقت

باراة الشوط االول وا
وكـادت ان تدرك
التـعـادل بـعد
اكـــــــثـــــــر من
محـاولـة لكن
اخلـــــــــبــــــــرة
األرجـنتـيـنـية
قالـت كلـمـتـها
ولـــتــــصـــاحب

هولندا .
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نتخبات احملافظات كرة للناشئ دون  16 سنة التي جرت في قاعه اختتـمت بطولة سلوان فرنسيس الثانيه بالكره الطائره 
ركز الثاني . ركز األول و حصول فريق االنبار على ا الشعب الرياضية في بغداد بفوز فريق محافظه ذي قار في ا

ثنى وشارك في البـطوله ثالثه عـشر مـحافـظه هي بغداد و االنـبارو ذي قـار والديـوانيه والـبصره وبـابل وكربالء ومـيسـان وا
دة يومان. وواسط ونينوى وصالح الدين علما ان البطوله استمرت 

 وتقام البطوله بشكل سنوي وهي فرصه للناشئ تعارف في ما بينهم وتطوير قابليات هم لتمثيل العراق دوليا مستقبال.

…dJ UÐ fO ½d  Ê«uKÝ W uDÐ ÂU²²š≈

WO½U¦ « …dzUD «

v d*« w

 qOL'« aH «

wzUN½ qŠ v ≈ WłU×Ð WKJA  w{U¹d « —uNL'« Èb  VBF² « WNł«u

تصنف األلـعاب الريـاضية ضمن
وســـائل الـــفـــرجــة والـــتـــســـلـــيــة
والتـرفـيه إال أنهـا حتولت خالل
الــعـقـود األخـيــرة من هـذا الـقـرن
إلى حـلـبـة لـلــمـصـارعـة والـعـنف
بـكل أشـكـاله الـرمـزيـة والـلـفـظـية
اديـة ب اجلـمهـور الرياضي وا
من جهـة وب الالّعبـ من جهة
أخــــــرى وقــــــد دخــــــلـت مــــــواقع
الــتـواصل االجـتــمـاعي عـلى خط
ـا أدى تــغـذيــة ذلك الـتــعـصب 
إلى خــروج الـريــاضـة عن اآلداب
واألخـالق واألعــــــــــراف حــــــــــتى
تــــفــــشـت ظــــاهــــرة الــــتـــــعــــصب
الــــريــــاضي وأصــــبح يــــتــــحــــكم
ويـــــوجـه ســــلـــــوك اجلـــــمـــــهــــور
الرياضي بـشكل يسيء لـلرياضة

وجلمهورها.
وبــنــاءً عـلى مــا آلت إلــيه األمـور
ــا يـــشــكــله مـن تــطــرف ونـــظــرًا 
الـتـعـصب الـريـاضي من خـطورة
على اجملـتمع فـقد بات مـفروضًا
ــــؤســــســـات اإلعـالمــــيـــة عــــلى ا
ـؤسـسـات الـبـحـثـيـة من طـرح وا

ـوضـوع كــإشـكـالـيــة تـسـتـدعي ا
ؤدية عرفـة األسبـاب ا الدراسـة 
لــلــتــعــصب الــريــاضي وإلى أي
ــكـن لــلـــمـــشـــرفــ عـــلى مـــدى 
القطاع الـرياضي من التحكم في
الـــظــاهـــرة واالعـــتـــــــــمـــاد عــلى
بـــــعـض اآللــــيـــــات الـــــعالجـــــيــــة

والوقائية.
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ـــــعـــــلـــــوم أن اجلـــــمـــــهــــور مـن ا
ــثل ركـنًـا مــهـمًـا من الـريـاضي 
أركـان العـملـية االتـصالـية وهذا
اجلـمــهـور يـتــمـيـز عـن غـيـره من
ــوضـوعــات األخـرى مـتــابــعي ا
ـــكـن الـــقــــول أن اجلـــمــــهـــور و
الـريـاضي يـتـسم بـكـونه جـمـهور
ضـــخـم واسع ومـــتـــنـــوع وغـــيــر
مــــتـــجــــانـس ســــواء عــــلى وفق
مـعـايـيـر الـسن ودرجـة االهـتـمـام
أو مـــســـتـــوى الـــتــذوق واإلدراك
والــهـــوايـــة كــمـــا أنه جـــمـــهــور
مــــزاجي وانـــفـــعــــالي وعـــاطـــفي
ومــتـقــلب ومن الـصــعب إرضـاءه
وان ردود أفــعــاله فـوريــة وحـادة

وقوية.
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كـمـا يـتـميـز اجلـمـهـور الـريـاضي
بـكــونه مـتـحــيـز ويـحــدد مـواقـفه
ــبــاراة عــلى وفق مــســبــقـــاً من ا
اعـــتــبــارات لــيـــست بــالــضــرورة
ريـــــاضــــيــــة أو أنــــهـــــا لــــيــــست
بـالـضـرورة نـاجمـة عن مـعـطـيات
احلـــدث الــــريـــاضـي والـــتــــطـــور
الـــذاتي لـــهــذا احلـــدث كـــمــا أنه
جـمـهـور لـيس له تقـالـيـد راسـخة
وعـــمـــيـــقـــة تـــتـــعـــلـق بـــالـــتــذوق
والـسـلـوك وطـريقـة الـتـعـبـيـر عن

واقف واالنفعاالت. ا
ـسؤولـية ن يريـد حتـمل ا ولـكن 
والتصـدي لهذا الـتعصب البد أن
يــســتـــثــمــر ســمـــة أســاســيــة في
اجلــمـهـور الـريـاضي فـهـو مـبـادر
وايــجــابي يــســعى لالطالع عــلى
األحـــداث الـــريــاضـــيـــة ويـــبــحث
عــنـهــا كــمـا أنه جــمــهـور مــعـني
ومهتم ومتابع وانتقادي ومطلع
يعـرف القواعـد واألنظمـة ويتابع
األحـداث واألسـمـاء والـتـطـورات
فضلًا عن اهتـمام شرائح واسعة
ـــا هــو إخـــبـــاري وفــوري مـــنه 
وآنـي ومـــــــثــــــيـــــــر وســـــــطـــــــحي
كن استثمار وشخصي وبهذا 
بادرة ووقف حالة التردي روح ا
والـــتــــعـــصب لـــدى الــــشـــريـــحـــة

الواسعة منه.
والبد للصحـفي أن يكون محايدًا
في الـــــــتــــــــعـــــــاطـي مع احلـــــــدث
الـريـاضي ألنه يـخـاطـب جـمـهور
يـبــحث عن احلــقـيـقــة بـعــيـدًا عن
الــتـعــصب لــنــادٍ مــعــ أو فـريق

بعـينه ومعـني أن تكون مـحايدا
هــــو أن تـــــؤدي الـــــدور اإلعالمي
بـــصـــدق مــبـــني عـــلى احلـــقــائق

بهدف الفائدة.
والبــــــد لـإلعالم الــــــريـــــاضـي من
االهـتـمـام بـالـتـغـطـيـة االخـبـاريـة
عــبــر الــتــركــيــز عــلى مــا يــحـدث
وتـقـد أجـوبـة سريـعـة لـلـحدث
فـــاإلعـالم الـــريـــاضـي له أهـــداف
ووظائف أكثـر تخصـصاً وبطرق
تـتـنــاسب مع طـبـيــعـة اجلـمـهـور

5- نـشـر الـثـقـافـة الـريـاضـيـة من
خالل تعريف اجلـمهور بـالقواعد
و الـقــوانــ اخلـاصــة بـاأللــعـاب
واألنـشـطـة الـريــاضـيـة اخملـتـلـفـة
والتعديالت التي قد تطرأ عليها.
ــــبـــاد 6- تــــثـــبــــيت الــــقـــيم وا
واالجتـــــاهــــــات الــــــريـــــاضــــــيـــــة
واحملـافـظـة علـيـهـا حـيث أن لكل
مـــجــتـــمـع نــسـق قــيـــمـي يــشـــكل
اط الـسلـوك الرياضي ويحـدد أ
ـبـاد مـتـفـقــة مع تـلك الــقـيم وا
ألن الـــتــوافـق ســمـــة من ســـمــات

اجملتمع.
7- الـــــتــــرويـح عن اجلـــــمـــــهــــور
وتسليتهم للتخفيف من ضغوط
الــــعـــمـل وصـــعــــوبـــات احلــــيـــاة
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ــعــلــومـات 8- نــشــر األخــبــار وا
ــتـعـلـقـة بــالـقـضـايـا واحلـقـائق ا
ـعـاصرة ـشـكالت الريـاضـية ا وا
ومـحـاولـة تـفـسـيـرهـا والـتـعـلـيق
عــلـيــهـا إلتــاحــة الـفــرصـة لــلـرأي
العـام التخـاذ ما يـراه من قرارات
جتــــاه الـــــقــــضــــايـــــا في اجملــــال

الرياضي.
وفي ضوء ذلك يـنبـغي أن يتـمتع
الـــصــحــفـي الــريــاضـي بــحــاســة
صحفية عالية ليتمكن من التقاط
ــهــمــة بــســهــولــة وان االخــبــار ا
يكـون قادرا عـلى الكـتابـة اجليدة
ـســتـمـر ــران ا ويـتــحـقق ذلـك بـا
عـلى تـغطـيـة االحـداث الريـاضـية
بـعـيـدًا عن كل أشـكـال الـتـعـصب
ومـــراعـــاة الــــبـــســـاطــــة في نـــقل
اخلـــبــر وضـــرورة الــتـــخــلي عن
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أسطـورة كـرة القـدم الـبـرازيلي بـيـليه
ـــســتــشـــفى من أجل ــتـــواجــد في ا ا

العالج أنه يشعر "بالقوة واألمل".
وقـــــال بــــيـــــلـــــيه فـي رســـــالــــة عـــــلى
"إنــســـتــغـــرام": "أصــدقـــائي أريــد أن
أحافظ على هـدوء وإيجابـية اجلميع.
أنــا قـــوي ولـــدي الــكـــثــيـــر من األمل
عتاد. أود أن أشكر وأتابع عالجي كا
الـفـريق الـطـبي والـتـمريـضـي بأكـمـله
على كل الـرعـايـة التي تـلـقـيتـهـا. لدي
ـان بـالـله وكل رسـالة الكـثـيـر من اإل
حب تـصـلـني مـنكـم في جـمـيع أنـحاء
ــتـلـئًــا بـالــطـاقـة. الـعــالم جتـعــلـني 
ومـشـاهـدة الـبـرازيل في كـأس الـعـالم

أيضًا! شكرا جزيال على كل شيئ".

العب الكروية ôUŠ ∫ احدى حوادث الشغب اجلماهيري في ا

عروف غسان شربل رئيس جترير جريدة وصف الكاتب والصحفي ا
ـونــديـال الــدائـرة الـشــرق االوسط الـســعـوديــة الـواســعـة االنــتـشــار ا
منافسـاته حاليا فـي قطر بكونـه فخ جميل وفيـما حدد مصـطلحه بناءا
ونـديال تـتـماهى مع مـا يـشهـده العـالم من مـتابـعة عـلى ان مبـاريـات ا
ــبـاريـاته الــتي حتـولت الى حـروب بـالدمـاء وخـسـارات بال مــسـتـمـرة 
ـقـالـته التي ركـام بل هي اضـواء واثارة وتـصـفـيق وهتـاف كـمـا جاء 
نشرها في اجلريدة قبيل انطالق دور ال 16الذي شهد غيابا مفاجئا
لـقـوى كبـيـرة من قـوة الـكـرة التي اكـدت ان غـيـابـهـا عن ادوار احلسم
ـصادفـة بل من قبـيل ان الكـرة باتت والعوام مـتـتالـية لـيس من قبـيل ا
تـربعـة عـلى عرشـها البل لم نـتخـبـات ا التـعتـرف بـالقـوى الكـبيـرة وبـا
بدا الـثوابـت بدلـيل ان االستـوديوهـات التـحليـليـة التي حتظـى الكـرة 
رعـتهـا بـعض الفـضـائيـات حتولت السـتـوديوهـات تـهكـميـة عـلى بعض
ـنتـخـبات ن تـمـسكـوا بـتلـك الثـوابت الـكرويـة وايـقنـوا ان ا احملـلـل 
ونديال نافسة في االدوار االقصائية من ا التي رشحوها للصعود وا
قادرة على تثبـيت تلك الترشيـحات التي تالشت حملض بخار غاب في
ــراكـز الـتي الـهـواء بــعـد انـتــهـاء دور اجملــمـوعـات ومــتـابـعــة خـرائط ا
ا ـنـتـخـبـات مـغـمـورة بـالـتـواجـد في دور ال 16ور افـسـحت اجملــال 

ضي ابعد من هذا الدور .. ا
ـغـلـوب قـد انـطـلـقت اكـتب مـقـالي ومـبـاريـات الـدور احلـاسـم بخـروج ا
ـصـطـلح الـذي روج له شـربل مـن ان يـكون لـكـنـني بـقـيت مـسـكـونـا بـا
ونديـال ذلك الفخ الذي يوهم ضـحاياه بالـوقوع فيه دون ان يتـمكنوا ا
ا ابرزت نتخبات الغائبة عن دور احلسم لطا قاومة والتشبث فا من ا
نتخبات القـادرة على حتقيق الترشيحات التي تصب في نفسها من ا
مــصـلـحـتـهـا اي ان التـغـادر الـدوحــة دون ان يـحـمل العـبـوهـا الـكـاس
الالمـعةومع ذلك غـادروا عـلى مضـض بعـد ان تـوهمـوا في مـستـويات
سؤولية في هذا احملفل الكروي . العبيهم الذين لم يكونوا على قدر ا
ـكن ان تـصنع ـونـديـال ان الدوريـات اجلـيـدة ال كـمـا اثـبتـت نسـخـة ا
تـمـيـزة بدوريـهـا وحجم ـانـيـا ا مـنـتـخبـات جـيدة مـثـلـما اثـيـر فـهاهي ا
سابقة عجزت عن مـنافسة منتخبات نافسات التي تتجـلى في تلك ا ا
ـنتـخب الـيـابـاني الـذي صنع فـاجـئـة امـام ا مـجـمـوعـتهـا بـاخلـسـارة ا
ن ـوذجـيـة بابـراز ان احلـسم يـاتي في الـلـحـظـات االخـيرة  صـورة 
انـيـا واسبـانـيا شـربا من ذات ـطـاف فمـنتـخـبي ا يـضحك في نـهـاية ا
ـنـتـخب الـشـرق اسـيوي الـكـاس الـيـابـاني حـيـنـمـا تـفـوقـا اوال لـيـاتي ا

ويحقق الفوز االثمن الذي طار به الى الدور ال16.
ـا ابلت بالءا حسـنا في ادوار احلسم وقعت كما ان بـلجيكـا التي لطا
بــفخ مـدربــهـا الـذي دافـع عن خـيـارات العــبـيه الــذين لم يـكــونـوا عـلى
جاهزية مناسبة ولم يتعلموا الدرس من اندية الالعب انفسهم حينما
ــنـتــخب الـبــلــجـيــكي عن خـيــاراته بــزج الالعب هـازارد دافـع مـدرب ا
الـغـائب عن الـتـوهج العـوام بـعـد ان وقع لـنـادي ريـال مـدريد حـيث ان
نـافـسـات التي يـشـارك فيـهـا ولم يـحظى االخـيـر لم يعـد يـشـركه في ا
باي تميز من محطات الـتميز التي كان فيهـا الالعب عبر تمثيله لنادي
نتخب الذي ابعد العب اخرين تشيلسي االنكليزي فكان وباال على ا
نـتخب كـانوا انـفسـهم كلـمة الـسر احلـقيـقيـة التي بـامكـانهـا ايصـال ا

ونديال .. البلجيكي البعد احملطات في ا
تمـيز شـشربل الـذي وصفـه باجلمـيل بان لـفت في فخ الـصحفـي ا وا
ونديـال بالتـقنيـات وابرزت االعـتماد عـلى االلية مهـما تزيـنت فصـول ا
التـكنـولوجيـة باالبـتعاد عن حـدس االنسـان ومتابـعاته الـتي ظهرت في
ونديال احلالي بوابة لتجربة عدد اكبر ونديال السابقة فكان ا نسخ ا
من التـقنيـات التي مهـمتـها االبتـعاد قدر االمـكان عن ارتكـاب االخطاء
ـونـديـال العـوام وحـررت االنـتـقادات الـتـحـكـيـمـيـة الـتي خـدشت وجه ا
لـتـظـهـر باعـلى وتـيـرتـها لـتـسـتبـدل بـعض اجلـزئـيات اعـتـمـاد عـلى تلك
االنتقـادات الى االعتمـاد على التـقنيـة في معرفـة دخول الكـرة للمرمى
ـلـعب ومع ذلك بــكـامل مـحـيـطـهــا والـتـاكـد من خـروج الــكـرة خلـارج ا
فـالـفـخ ايـضـا ظـهــر مـجـددا لــيـبـرز ان الــكـرة مـهـمــا اسـتـعــانت بـتـلك
التقـنيات فانـها باالخيـر لعبـة تعتمـد على االخطاء
حـتى تـلك الـتي تكـشـفـهـا االلة نـفـسـهـا والتي
التـنـزه االنـســان عن الـوقـوع بـاخلـطـا مـهـمـا
بـلــغت تــلك الــتــقـنــيــات درجـة مــنــاســبـة من

االهمية ..
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بغداد

ـــســتــهــدف فــهـــو يــســعى إلى ا
حتـقـيق أهداف مـحـددة تنـحـصر

في:
1- تــزويـد اجلــمــهـور بــاألخــبـار
الالزمــة له لِــيــكَــوِّن حــكــمه عــلى
ـوضـوعـات الـعـامـة والـتـعـلـيق ا

على األنباء الرياضية.
2- تــقـــد اآلراء اخملــتــلـــفــة عن
األحـداث الــريـاضـيــة والـتــعـلـيق
عــلـيـهــا وعـرض اآلراء ووجـهـات

النظر اخملتلفة.

3- الـتـغطـيـة الـكامـلـة للـبـطوالت
واألحــداث الــريــاضــيــة احملــلــيـة
ـيــة الـتــعـريف بــاألبـطـال والـعــا
والــرمـــوز في اجملــال الـــريــاضي
اخملـــتــــلــــفـــة والــــتـــركــــيــــز عـــلى

. الناشئ
4- تــوضــيـح مــفــهــوم الــســلــوك
الــريــاضي والــروح الــريــاضــيـة
والعـمل على نـشر ذلك بـعيدًا عن
الـتـعـصـب والـكـراهـيـة بـ أبـناء

الوطن.
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لــفـريــقي اجلــويـة والــشـرطــة حتـمل
اخلـــســارة كل امـــام االخــر فـي قــمــة
ـمتاز بكرة اجلولة الثـامنة للدوري ا
القدم التي سـتقام في مـلعب الشعب
عنـد السابـعة والنـصف مسـاء اليوم
ـواجـهـة حتـديا االثـنـ وسـتـشـكل ا
لـهـما امـام فـرصـة الـتطـلع حلـسـمـها
عــبــر بـذل اجلــهــود بـفــضل نــوعــيـة
الالعــبـ الـذين ســبـمـثالنــهـمـا وكل
ـوعـد مـنـهــمـا يـامل ان يـكــون عـلى ا

امام جمهوره.
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الشرطة 12 متـراجع للـمركـز الثامن
في جدول الـتـرتيب وامـامه اكـثر من
هـدف الـيوم حـيث الـفـوز واسـتـعادة
التـوازن بـعد خـسـارة اربيل وتـعادل
بشق االنـفس من الـطالب وللـحد من
تراجـعه الـواضح امام مـهـمة الـدفاع
عن اللـقب وبحـاجة إلى عـدم التـأخر
بعـد ويدرك انه سـيكـون امام مـباراة
معـقدة وان االمـر ليس سـهال اطالقا
ويــتــوجب ان يـلــعب بــقــوة وبــشـكل
مــنـــظم وقــبــلــهــا الــعــمل مــا بــوسع
الالعـبـ لـتـفادي ايـة نـتـيـجـة ثـالـثة
ا جمهوره غض النظر غير الفوز ر
عــمــاحــصـل من نــتــائج في الــفــتــرة
االخيـرة فـإنه يطـالب الالعـب بـبذل
كل اجلهـود من اجل اخلروج بـالفوز
والـــلــــعب بــــشــــعـــار يــــجب الــــفـــوز
العـتـبـارات تـخص لـقـاءات الـعـدوين
الــلــدودين وألنـهــا مــبـاراة ســتــكـون
مختـلفـة جريا عـلى العادة ومـحاولة
الـشـرطـة لتـخـطي عـقـبـة اجلـوية الن
غــيــر ذلـك قــد يــزيــد من مــشــاكل
ـــثل الـــبـــطـل والــفـــوز الـــيـــوم 
خــطـوة فـي االجتـاه الــصــحـيح
ويـعـلم مـدربه مـؤمن سـلـيـمان
ان الـــفــريـق ســيـــلـــعب امــام
ـتـلك مــسـتـويـات مـنــافس 
مـرتـفـعـة من احلـوافـز حـيث
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ويــــــســــــعى
اربــــــيل 8
لتـحـقيق

الــتــعــقــيــد بــغــرض اإلثــارة وأن
يـــــتــــسم بـــــالــــصــــدق واالمــــانــــة
والـــصــــراحــــة والـــدقــــة وعـــرض
احلـــقـــائق الـــثـــابـــتـــة واالخـــبــار
الصحيحة دون حتريف أو حتيز
رئي سـموع وا باعـتباره الـبث ا
كتوب لألحداث الـواقعة فهو وا
ـــــثل كـل اجلـــــمــــهـــــور ولـــــيس
جــمـهــور نــاد بـعــيـنـه فـالــبـعض
ـــــا يـــــكـــــتـب في صـــــار ال يـــــأبـه 
انـشيـتات أو مـا يقدم من خالل ا
االســتـديــو الــريــاضي مـن إثـارة
ـهنته ال يـشغله وأن يكـون محبًا 
شـــيـــئًـــا عن عـــمـــله حـــيث حـــبه
لــلــريــاضــة وتــغــطــيــة أحــداثــهـا
ـــســـتـــواهـــا من كل واالرتـــقـــاء 
الـــنــــواحي هـــدفه ورســــالـــته في

احلياة.
ومن جــانب آخــر البــد أن يــلــتـزم
الـصـحـفي الـريـاضي فـي اعـتـماد
الـنـقد الـبنـاء الـقائم عـلى أسـباب
حــقــيــقــيــة وبــراهــ ثــابــتـة وأن
يسعى الى نـبذ التـعصب األعمى
والـــعـــمل عـــلى تـــنــويـــر االذهــان
وتــثـــقـــيف الـــعــقـــول والـــتــرويج
لـــلـــســـلــــوك الـــريـــاضي والـــروح
ــثـالـيــة وان يـكـون الـريــاضـيـة ا
عـــادال وبــــعـــيــــدا عن الــــتـــطـــرف
والـكـراهـيـة وأن يسـخـر كـتـاباته
في نشر التعـاون واالنسجام ب
الـالعـبــ وهـواة الــريـاضـة وأن
يـبتـعد عن االلـفاظ غـير الـتربـوية
في كــتــابــاتـه حــتى ال يــؤدي الى
افــســاد الـذوق الــعــام والــهــبـوط
ــســتــوى اجلـــمــهــور وزجه في

أتون التعصب والتطرف.
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نـتـخب اليـابان يبـدأ الـسعي اجلـاد 
نــحـــو الـــبـــقـــاء مــاامـــكن فـي دائــرة
ـنــافـسـات واإلثـارة بــبـطـولـة كـاس ا
العالم في الدوحة واالمل في حتقيق
االفضلية عندمـا يواجه كرواتيا عند
السـادسة مـساء الـيوم االثـن و في
وعـد لتـحـقيق رغـبة ان تكـون عـلى ا
جمهورها والقارة اآلسيوية في لقاء
مـــؤكــد غــيـــر ســهل وهي الـــبــاحــثــة
بــالــروح عـن الــفــوز احلــاسم لــقــطع
بـطـاقـة الـتــاهل لـلـدور الـربع نـهـائي
بـعـدمـا قـدمـت نـفـسـهـا بـشـكل مـؤثـر
ومــتــمـيــز في مــجـمــوعـتــهــا قـبل ان
ــانــيــا وتــقــهــر اســبــانــيــا تــخــرج أ
ويـــنــتــظــر أن تــواصـل انــطالقــتــهــا
ثـالـية في حتـقيق الـفوز الواعـدة وا
واجهة األهم من خالل التعامل مع ا
الــصـعـبــة بـحـذر واهــتـمــام والـلـعب
ـدرب يعلم ان بأقل االخـطاء مع ان ا
االمور لـيست بـالـسهـلة لـكن اليـابان
ــقـدورهـا بـاتـت بـوضع مـخــتـلف و
انهـاء الـواجب على أ وجه في ظل
احلـــالــة االســتــثــنــائــيــة لالعــبــ و
الـــفـــريق والـــقـــدرة عـــلى صـــنـــاعـــة
اخلــطـورة لــكـنــهـا تــعـرف ان خــبـرة
ــا تـضم مـن أسـمـاء كــرواتـيـا اكــبـر 
تــلــعـب في اعــرق األنــديــة األوربــيــة
وهي االخـرى التـي أظهـرت شـجـاعة
فـي اجملــمــوعــة وتــركـت بــصــمــتــهــا
الــواضـحــة في أبــعـاد بــلــجـيــكـا من
ونـديـال والحدود لـطـموحـاتـها في ا
قلب االمور والدفاع عن مشاركتها .
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والسـؤال وبـعد إسـقاطـهـا للـبرتـغال
ـــقـــدور حتـت انـــظـــار الـــعـــالم هل 
كــوريـا ج مــجـاراة الــبـرازيل وكــسـر
شوكـتهـا في الـلقـاء الذي يـجمـعهـما
عــنــد الــعـاشــرة لــيال عــنــدمــا تـدخل
وتلعب بروح الفوز وفي رغبة كبيرة
ردود هـمـة عـبر تـقـد ا في حـسم ا
الدفاعي والهجومي واالنتشار للحد
من خـطــورة وسـرعـة العــبي الـفـريق
نافـس وبعدالـذي قدمـته كوريا في ا

اجملــمـوعــة واالنـتــقـال
لـلدور16 يـبدو
انـهــا جـاهـزة
التــــــــــعـــــــــاب
الــبـــرازيــلــ
وفـــــــــــــــــرض
شخـصـيتـها
وقـــادرة في
ان تـــكـــون
ــو عــلـى ا
عــــــــــــــــــــــد
وخـــــــوض
الـــــــلــــــقــــــاء
بجدية عالية
وان يــــــقــــــوم
الـالعــــــــبــــــــ
بــــــــدورهـم من
اجـل مـــــنـح فـــــر

يقـهم تذكـرة االنتـقال لـلربع الـنهائي
لــكن الـبــرازيل تـكــون قـد تـعــلـمت
ــدو امــام الــدرس مـن تــاخــرهـــاا
الــكــامــيــرون وســتــلـعـب بـكــامل
ـعــروفـة جنــومـهــا واألسـمــاء ا

هارات الفردية العالية . بيليه با

مدرب
منتخب
هولندا
فان غال



…dOš_« q³7

www.azzaman.com

wzULMOÝ j¹dý w  w½UD¹d³ « »ËbM*«
باستقاللهم في دولة عـرفت فيما بعد
بـدولــة بــاكـســتـان. اقــلـيم الــبـنــجـاب
ـدن اخملتلـطة االثنـيات مثلت وبقية ا
حتـديا لـلـعـرش الـبـريـطانـي ولألزمة
الـكــبـرى الــتي حـاول الــفـلم طــرحـهـا
ومـعــاجلـتـهــا وبـحــذر شـديــد. الـفـلم
ـنــتج لــعـام 2017 والـذي يــصـادف ا
السـنة الــ 70 الستـقالل الـهـنـد يـكاد
ـســات جـريــئـة عــلى واقع بال يـضـع 
بـدائل وبال وعي  جلـوهـر الـسـلـطـة
بعد خروج االستعمار او احملتل من
اَي بــلـد كــان فـكــمــا قـالــهــا الـشــاعـر

محمود درويش بتساؤل: 
أين ذهب البرابرة ?

لــقـــد كــان فـي الــبــرابـــرة شــيـــئــا من
احلل.كـــان درويش وقــتـــهــا مـــتــأثــرا
بروايـة كـانتـري- من جنـوب أفـريقـيا
وهـــو احلـــائـــز عـــلـى جـــائـــزة نـــوبل
لــــآلداب عـن روايــــته فـي انــــتــــظــــار

البرابرة.
ـلك  على ويضـعـنـا فـلم بـيت نـائب ا
احملك فـي الــتـــعـــامـل مع تـــطـــلـــعــات
الشـعوب واإلثـنيـات وكيـفيـة تفـسير
الـتـطــلـعـات اجلــمـاهـيــريـة في خـضم
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تظهر فـترة حتول الـهند من االحتالل
البـريـطاني الى االسـتـقالل موضـوعا
لـــلــســـجـــال الـــتــأريـــخي - اإلثـــني -
الـسـيـاسي فـفـي الـوقت الـذي جـسـد
ـطـلـقـة ـرجـعـيـة ا ـهـاتـمـا غـانــدي ا ا
لعموم الهنـود وروح الشعب الهندي
ـسلمة في الهند  فقد ارتأت األقلية ا
ان وجـــودهـــا ضـــمـن األغـــلـــبـــيـــتـــ
الهندوسية والسيخية يعد ظلما لها
ـــا يــتـــضـــارب مع اولـــويــاتـــهــا  و
ثير للجدل الدينية  حسب مفكـرها ا
ودودي والذي اثر فيما ابو االعلى ا
بعـد في  مجـمل احلركـات االسالمية
وكــذلـك في اجلــمــهـــوريــة الــهـــنــديــة

القادمة عام 1947. 
وهو االمـر الذي جـعل زعيم األغـلبـية
محـمد عـلي جـناح  ان يـطالب بـدولة

مستقلة
ولودي كانت كتـابات عبـد األعلى ا
في احلــاكـمــيـة اإللــهــيـة تــعـطي
ــذهــبــيـة لــزعــيم الــشــرارة ا
ــسـلــمـة مــحـمـد األقـلــيـة ا
جـــــــنـه الـــــــذي طـــــــالب

قـصـة حب نـقيـة بـ هـنـديـة مـسـلـمة
مثلة هي علياء  والتي أدت دورهـا ا
الــهـنــديــة هـومـــا كــرشي مع هــنـدي
هنـدوسي هـو جـيت والدور لـلـمـمثل
الـــواعـــد مـــانــــيش دايـــال الـــقـــصـــر
الــبــريـطــاني  الــذي هــو اخــر مــركـز
ــثل إلدارة االحــتالل الــبـــريــطــاني 
مسـرح األحـداث حـيث يـقـدم مـندوب
لك اللورد مونبـات والدور للممثل ا
هــيـغ بــونــيـــفــيل عـــلى مــهـــمــة شــبه
مـســتـحــيـلـة القــتـطــاع الـبـاكــسـتـان
كدولة مستقلة وفِي حوار مع الزعيم
غــــانـــدي يــــســـال الــــزعـــيم الــــلـــورد
الـبـريــطـاني: عـلى اي جــانب سـيـقف

الله ? وماذا لو انهارت احلدود ?
الـفلـم في اخلـاتمـة هـو مـقـدم كـهـدية
ـلــيـون ضــحـيـة مـن عـمـوم وقـربــان  
ن ســقــطــوا االثــنــيــات الــهــنــديــة 
ضحـايا حلـروب غبـية في حـ يقدر
شرف عـلى العـمل الكـبير ان نتـج ا ا
اكبر هجرة في تاريخ البشرية حدثت
إبــان تــلك األحــداث حــيث اضــطـر 5
ماليــ هـنــدي الى تـغــيـر جــغـرافــيـا
إقامـتـهم وتـركوا مـسـاكنـهم هـربا من
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النـاقد الـسيـنـمائي الـعراقي يـشارك في وقـائع مهـرجان
مـلكة قام حـالياً في جـدة با البـحراالحمـر السيـنمائـي ا

العربية السعودية.
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الــروائي االردني وقع  روايــته اجلــديـدة(قــلـعــة الـدروز)
خالل اسـتضـافـته في مـنتـدى الـرواد الـكبـار في عـمّان.

فيما قدم الدكتور رشيد النجاب قراءة نقدية له.
fOLš dOCš

الـشــاعـر الـعـراقي تــلـقى تـعـازي االحتــاد الـعـام لألدبـاء
والكـتاب فـي العـراق  لوفـاة شـقيـقه سائـلـ الله تـعالى

غفرته ورضوانه. ن عليه  ان 
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اخملرج الـسـوري يـشـارك فـيـلـمه (انـعـاش) الـذي هو من
ـسابـقة الـرسمـية لألفالم الـعربـية تألـيفه واخـراجه في ا
ضمن مـهرجـان القـاهرة الـدولي للـفيـلم القـصيـر بدورته
الرابعة والتي تقام ب  17و  22 كانون األول اجلاري.
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ـفـكـر الـعــربي الـسـعـودي صـدرت له عن دار الــكـاتب وا
الــشـؤون الــثـقــافـيــة الـعــامـة ضــمن مـشــروعـهــا (طـبــعـة
بغـداد)الطـبعة الـثانـية من كـتابه (عـصر الـنهـضة.. كيف
اذا أخـفق?) تقع في   200 صـفحـة من الـقطع انـبثـق? و

توسط. ا
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طـرب العراقي يشـارك في حفل جماهـيري يقام ضمن ا
فعاليات كأس العالم  2022 بقطر في ستاد 974 في 16

كانون االول اجلاري.

وت كـأقـلـية جتـاه االغـتـراب ضمن ا
األغلـبـيـة الفـلم يـحقـق جمـالـيات في
ــــــــــــؤثــــــــــــرات األداء واألزيـــــــــــــاء وا
واستحـضار  مجـمل التاريخ الـهندي
عــبـر شــخــصـيــات مــثل: جــواهـر آلل
هـاتما غاندي نهـرو ومحـمد جنه وا
ويخطف االضواء برومانسية خاطفة
حلب يـولـد خائـفـا ويـنـتـهي مـذعورا
وهو ينـاضل قبالة الـرعب والتوحش

مثل مايكل كامبون يجسد ذهبي. ا ا
دور ســايــكـس-بــيــكـــو في ان تــرعى
قــــوى االحــــتالل اعــــادة رسـم حـــدود
ــســتـقــبل األفــراد الــذي ال يــعــرفـون
سبب حزنـهم وال حتى نـتائج الرعب
الــــذي هم في خــــضــــمه.والــــفــــلم من
اخراج الـبريـطانـية من أصـول كيـنية
كــوريــنــدر شــادا والـتـي يــتـوقـع لــهـا
مــســتــقــبـال كــبــيــرا في عــالم اخــراج

األفالم الـواقـعــيـة ورشح فـلــمـهـا في
ـــلـــكي جلـــوائـــز ـــنـــدوب ا مـــنـــزل ا
مهـرجـان بـرلـ الفـلم حـصـد جـائزة
الــتـســجــيل الــصــوتي عــبـر تــرجــمـة
ـهـارة مــنـقـطـعـة الـتـداخل الــلـغـوي 
الـنـظــيـر وفِي تـتــابع خالق الحـتـدام
الـصــراع الـشـامل...وعــبـر سـيــنـاريـو
ــثـل ثــقـــافـــة اخملـــرج وغــنى أخـــاذ 

عالج. وضوع ا ا

نـــصّــــار إبـــراهـــيـم الـــســـمـــان مـــر
ـــشـــاركـــة اخلـــشـت ثـــراء جـــبـــيـل و
ـمثلـ رياض اخلولي مـيمي جمال ا
مـحمد الصاوي إلى جانب أحمد بدير
الــذي يـحلّ ضــيـفـاً عــلى الـعــمل ومـعه
طـارق عـبد الـعـزيز. وتـلـفت الشـربـيني
إلـى أن "عالقـة روان بـوالـدتـهـا سـيـئـة
وهـو األمر الذي أثّر عليـها نفسيّاً وفي
تـعـامـلـهـا مع اآلخـرين وهـنـا نـكـتشف
ضـــمـن أحـــداث فـــيـــهـــا الـــكـــثـــيـــر من
الــتـشــويق إذا مــا كـانت هــذه الـشــابـة
قـتـلت زوجهـا أم ال". وتردف قـائلـة: "ما
ـكنني قوله أنها فتاة طيبة مجتهدة
في عـمـلـهـا كـمعـدة لـلـبـرامج وحتصل
مـعـهـا أحـداث جتـعـلـنـا في حـيرة  من
جـانب آخـر تؤكـد الشـربيـني حرصـها
عـلى اخـتيـار أدوارهـا بعـنـاية شـديدة
الفـتـة إلى أن قـصـة "آخـر دور" شـدتني
بــاعــتـبــارهـا مــشــوقـة والــعــمل يـضم
ـثــلـ أحب أن أعـمل مـعـهم إضـافـة
ـرة األولى الـتـي أقف فـيـها إلـى أنهـا ا
ـنـباوي أمـام كـامـيرا اخملـرج حـس ا
وكنت أنتظر التعاون معه منذ فترة".
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روان شـابـة تمـر بـظروف
صــعـبـة وغــريـبـة في
حـياتها جتـعل منها
ة قتل مـتهمة بـجر
فـــــهـل هي قـــــاتـــــلــــة
فــــــــعـالً?" بــــــــهــــــــذا
الـــســـؤال تــســـتــهل
الــــنــــجــــمــــة ديــــنــــا
الــشـربـيــني كالمـهـا
عــن دورهـــــــــــــــا فـي
الـدراما االجتماعية
الــتـشــويـقــيـة "آخـر
دور" مـن تــــألـــــيف
وســــــام صـــــبـــــري
وإخــــراج حــــســـ
ــنـبــاوي ويـضم ا
الــعـمل كـوكـبـة من
ـــــمـــــثـــــلـــــ في ا
أحــــداث ســـريــــعـــة
اإليــقــاع أبــطــالــهــا
أحـمـد خـالـد صـالح
نــهى عــابــدين مــهـا
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ـعــنـيـة نــاشـد فــنـانــون اجلـهــات ا
بـــدعـم الـــفـــنـــان عـــلي داخل الـــذي
يـعــاني من ضـائـقــة مـالـيــة كـبـيـرة
بـســبب اجـراءه عــمـلــيـة جــراحـيـة
للقلب  كـون مبلغ العمـلية  خمسة
ماليــ ديـنــار وهــو مـحــتــار امـام

ــبــلغ ــســـتــشــفى بــا مــطــالــبــات ا
.مؤكدين(فناننـا القدير بحاجة الى
ـسـؤولـ من وقـفـة حـقـيـقـيـة من ا
ـالــيـة اجل انــقـاذه من ضــائــقـتـه ا
.والشـك انه ثـروة وطــنـيـة يــتـطـلب
ــســـاهــمــة بــالــدعم مـن اجلــمــيع ا

واالسناد).
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تـبــرز بـ احلـ واالخــر طـاقـات فــنـيـة
واعــدة في مــجــاالت الــفــنــون وتـســجل
حـضـورا الفـتـا ومن بـ الـطـاقات الـتي
بــرزت مــؤخـرا اخملــرج الــشـاب مــحــمـد
الفتالوي الـفائز بجـائزة جلنة الـتحكيم
عن فــيــلــمه (The will) وتـعــني االرادة
فـي مــهـرجــان الــرافــديـن الـســيــنــمــائي
الدولي الثـاني الذي اقـيم مؤخرا . وعن
فـيـلــمه حتـدث الـفـتالوي قــائال (الـفـيـلم
يـــتـــنــــاول مـــراحـل تـــاســـيـس اجلـــيش
العـراقي واحلروب التي خـاضهـا دفاعا
عن الـوطن هـو يـحـمل رسـالـة انـسـانـية
من خالل التضحيات التي قدمها ليبقى
الـوطن جـمــيال يـزهـو بـالـفـرح واالمـان)
واضــــاف (انـــا اعـــمـل افالمي بــــابـــسط
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ـراحل الـتي مرت الـوسائـل واوثق كل ا
ـبـدع ان يــكـون له وعـلـى ا عــلى الـبــلـد 
مــــوقف حـــول مـــايــــدور في وطـــنه وان
يـوثق هـذا الـوجع بـالـصـورة والـكـلـمـة
والـفـيـلم ايـضـا يـتـنـاول ظـواهـرسـلـبـيـة
مـوجــودة في اجملـتــمع) مـوضــحـاً (انـا
انـــظـــمـــمـت الى الـــوسط الــــفـــني وانـــا
اصــغــرعــمــرا من كــادر الــعــمل الواصل
ـبـتـغى الـذي كنـت ابحـث عنه طـريـقي ا
في طـفولـتي والـفـضل االكبـر يـعود الى
ـرحـلة والدي الـذي اوصـلـني الى هذه ا
التي باستطاعتي ان اكون فـيها متمكنا

من التصوير واالخراج).
وعـن الــفـــيـــلم حتـــدث اخملـــرج صـــبــاح
رحــيــمــة قـائـال(اشـد عــلى كـل من يــقـدم
هكـذا نـوع من االفالم وهي فـخر لـهؤالء
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هرجان الرافدين السينمائي  ملصق فيلم (االرادة) و محمد الفتالوي يستلم جائزته 

ــعـنــوي لـكـن كـانت مــشـاهــد الـفــيـلم وا
.( مبنية بشكل وتكوين جميل

ي وعن الـفـيـلـم حتـدث الـنـاقـد واالكـاد
سـالم شــدهـان قـائال(الـســيـنـمـا صـورة.
والـــصـــورة تــغـــني عـن الــكـالم وكــذالك
ـكان الـسـينـمـا قـضـيـة تمـثل الـزمـان وا
وهــذه االفالم مــبـادرة جــمــيـلــة وهــنـاك
طــــرح لـالحــــداث مـن خالل الـــــفــــيـــــلم)
واضـــاف (هــذه االفالم مـــبــادرة جـــيــدة
ومــهــمــة وفــيــهــا جنــد صـراع االمــاكن)
مـضـيـفا (هـنـاك ورش خـاصـة لـلـشـباب
حول السيناريـو النه مهم جدا لكل فيلم
كـونه العـمـود الفـقـري في جناح الـفـيلم
الـسـينـمـائي)وعن االفالم الـعـراقـيـة قال
(االفالم العراقية دائـما لها صدى عربي
ودولي وتـنال الـعـديـد من اجلـوائـز لكن

الـشـبـاب وهم يـقـدمـون كل مـاهـو مـنـتج
واكـــيـــد نــعـــول عـــلـى هــؤالء ومــشـــجـع
الـشـبـاب وهم يـصـنـعـون احليـاة واالمل
من جــديــد وهـي رســالــة الى الــعــالم ان
السـيـنمـا العـراقيـة بـخيـر وستـعود الى

سابق عهدها).
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وعن احداث الـفيلـم حتدث  النـاقد مـفيد
ـ ســلـيـمــان الـذيب قــائال (احي الــقـا
على انتـاج هذا الفـيلم كونه يـحمل بناء
خـــاص وهـــنـــاك مــقـــومـــات عـــديــدة في
احــداثه مـنــهــا ايـجــابي ومـنــهـا ســلـبي
والفيلم حمل رسالـة انسانية الى العالم
ورغم مـــفــادهــا يـــكــفي حـــروبــا ودمــار 
الـظــروف الـصـعــبـة الــتي واجـهت كـادر
ـادي الــفــيــلم من حــيـث غـيــاب الــدعـم ا

ــشــكــلــة نــفــتــقــد الى ا
فـــــــــــــرص االخـــــــــــــراج
واليــــوجـــــد دعم مــــادي
ومــــعـــــنـــــوي لـــــهــــؤالء
الشباب وتـبقى االفكار
اجلريئـة هدف من اهداف

جنـــاح هـــذه االفالم وهـــنــاك
ــوســيـقى الــبــيـئــة مـهــمــة جـدا وا

الـتصـويـريـة واليـوم نـتـعـامل مع هؤالء
الشباب من خالل الورش السينمائية).
عبد الفيـلم من تمـثيل: حسـ القيـسي 
مــكــيـاج الــرحــمن حــســ وعــلي كــاظم
مــديــر الــتــصــويــرلـؤي حــمــيــد جــوالق
مــديـر انــتــاج يــوسف حــســــ فــارس

فــكـــرة وســيـــنـــاريــو واخـــراج مــحـــمــد
الفتالوي.

حس
اجلسمي
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يـستقـبل النـجم اإلماراتـي حس اجلـسمي
العـام اجلديد عبـر حفل غنائي سـيحييه في
الـشارقة في دولة اإلمارات الـعربية. وشوق
اجلسـمي جمـهوره بنـشر البـوستر اخلاص
بـــاحلــفـل الــغـــنـــائي وعـــلق عـــلــيه قـــائـــلًــا:
(يـسعـدني أن استـقبل الـعام اجلـديد 2023
مـعكم في مدرجي... أسـتقبل الـعام اجلديد
بــ عـائـلـتي الـكـبــيـرة في عـروس الـسـاحل
الــشـــرقي خــورفـــكــان). وكن آخـــر أعــمــال
اجلـســمي أغــنـيــة بــعـنــوان ( لــيه). كـلــمـات
مــصــطــفى مـــرسي وأحلــان ولــيــد ســعــد
وتــوزيع أحــمــد إبــراهــيم مــكـس ومــاســتـر

هــــــــــــــــــــانــي
محروس.

إذا كــنت تــبــحث عن عـالقــة فــقـد تــتــوافــر لـك فـرص
جيدة.
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تـمهل في احلـكم على اآلخـرين بانـفعـال وعصـبية بل
هدّ أعصابك واضبطها.
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يشـتـد الـغضب وتـشـعر بـعـدم األمان او تـطـالب بحقّ
وتُقابل برفض فتنهار. 
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اسع لـتـحـسـ مـيـزانـيـتك. حتـصـد ربـحـاً أو جـائـزة.
ترغب بالتجديد.رقم احلظ 3.
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حان الوقت لـتقبل موضوعات جديدة واعتماد أسلوب
مَرِن وإيجابي .
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حــاذر الــفــشـل في الــصــفـــقــات الــتــجـــاريــة وجتــنب
عسول. اخملادع والكالم ا
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الـطرف الـثاني يـتعـاطف معك بـشكل كـبيـر ولن يخذل
آمالك.
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تـتــلـقـى جـوابــاً وتـتــحـمس لــتــطـبــيق نـظــريـة أو فــكـرة
جديدة.يوم السعد االربعاء.
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 الـــتـــحــرّر مـن اخلـــضــوع يـــلـــزمك تـــقـــد تـــنــازالت
للشريك.يوم السعد االربعاء.
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تـثـبت قـدراتك اإلداريـة والتـنـفـيـذيـة والقـيـاديـة. تـتـمتع
بحضور ذهني ملفت.
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تـأزم مع الشريك قد تكون له تـبعات سلبية  الوضع ا
عليكما.رقم احلظ 2.
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جتنب الوقـوع ضحـية األفكـار السـوداء. ال توقع على
. عقد أو تباشر عمالً

 u(«
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اكــــــتـب مـــــــرادفــــــات
ومـــعــاني الـــكــلــمــات
الــتـي تــقــرأ وتـــكــتب
افـــقــا وعـــنـــوديــا في

الوقت ذاته:
 1- مــذنـب مــرئي من

االرض
 2- مدينة ينية

 3- عاصمة البيرو
 4- يـــــحـــــصل عـــــلى

راد ا
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علي داخل
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اضي 2022  حيث وسم الرمضاني ا شاركة في ا بعد غـيابها عن ا
تـوقفت أعـمـالـها الـدرامـية عـنـد موسم  2021 ببـطـولة مـسـلسل (حلم
غزال) من تـألـيف إيـاد إبـراهيم وإخـراج مـحـمد أسـامـة وشـارك فيه:
مي سـلـيم شـريف سـالمة عـمـرو عـبـد اجلـلـيل رحـاب اجلـمـل وفاء
عـامـر مـصــطـفى أبــو سـريع يـاســر الـطـوبــجي.وتـشــارك غـادة عـبـد
الرازق في بـطـولة حـكـايـة (حتت احلزام) من مـسـلـسل حدث بـالـفعل
وتلعب فيه دور طـبيبة نفسيـة تعاني من اضطرابات وتـشاركها بطولة

احلكاية سلمى أبو ضيف وبسنت حا وخالد أنور.
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مـثلـة غـادة عبـد الرازق الـتـحضـيرات الـنـهائـية لـلـمشـاركة في بـدأت ا
ـصريـة لرمـضان 2023  ببـطولـة مـسلـسل (تلت ـسلـسالت ا مـوسم ا
قرر أن تبدأ تصوير أول مشاهدها نهاية كانون االول التالتة) ومن ا
ـسـلـسل الذي اجلـاري ولم يـتم حـتى اآلن الـكـشف عن بـقـيـة جنـوم ا
سيُعرض عبر  15 حلقة فقط.وهو من إخراج محمد هشام الرشيدي
نتجة الـترشيح والتعاقد مع باقي فترض أن تـواصل الشركة ا ومن ا
قبل وسم الرمضاني ا أبطال العـمل. تأتي مشاركة عبد الـرازق في ا
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دينا
الشربيني

ـوسيقي السوري قاد أوركسترا ا
ـــهـــرجـــان دبي (الـــهـــانـــد بــان) 
ـوسيقى الـشبـاب والذي أقيم في
شـاركة دولـة االمارات الـعربـيـة 
مــجـمـوعــة من الـفــنـانـ الــشـبـاب
ــوســـيـــقــيـــ وفـــازت الــفـــرقــة وا
ـهـرجـان بـجـائـزة أفـضل فـرقـة بـا

موسيقية متكاملة.
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الوكـيل االقدم لوزارة الثقافة والسـياحة واالثار العراقية
ـــاضي وبــالــتــعــاون مـع رئــيس جتــمع رعــا اخلــمــيس ا
الـكـفـاءات والـنـخب مـشـتـاق فـخـري الـكـرعـاوي مـؤتـمـر

كفاءات ومثقفي العراق السنوي بنسخته الثالثة.
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يلـقي مؤسـس ورئيس اجلمـعيـة النـفسـية الـعراقـية قاسم
حس صـالح في الساعة الرابعة من عصر اليوم االحد
محاضرة في قـاعة ملتقى بيتنـا الثقافي بساحة االندلس
ـثقف في العالم ببغداد بـعنوان(الـدين والسلطـة ومحنة ا
ـوذجا) عـنهـا يقـول صالح( مـحاضرة الـعراق ا الـعربي
تـهم كل مثـقف يـوظف قلـمه وفكـره لنـقل الوطن من سـكة
احملاصـصـة إلى سكـة بنـاء دولـة مؤسـسات مـدنـية تـليق
بالعـراق واهله.في احملـاضرة إشكـاالت محـرجة مثل:من
لحد? وهل انت مع تدين ام ا يتمتـع بالصحة النفسـية..ا
فـرويـد  الـذي يـصف الــدين بـأنه عـصـاب وسـواسي? ام
ـنحك الـراحة الـنفـسية ? مع يـونك الذي يـرى أن الدين 

?و و و...). ثقف اذا يكثر االنتحار ب كبار ا و
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ـانويل { لـويـزيـانـا - وكاالت - أشـعـلت رقـصـة الرئـيس الـفـرنـسي إ
مـاكـرون بـرفقـة زوجـته بـريـجيـت على أرض مـطـار مـديـنة نـيـو أورلـيـنز
بـواليـة لـويزيـانـا األمريـكـيـة مواقع الـتـواصل بـعد أن فـوجئ األخـيرين
ضيا أقل من 24 باسـتقبال موسيـقي من فرقة جاز أمريكـية. قبل أن 
وألول دينة الـواقعة في والية لـويزيانا بـجنوب شرق البالد ساعـة في ا
مــرة مــنـذ زيــارة اجلــنـرال شــارل ديــغـول في 1960  اخــتـار مــاكـرون
ـيـزاً الــتـوقف في نــيـو أورلـيــنـز ومــديـنـة نــيـو أورلــيـنـز تــشـكل رمــزاً 
وتاريخـياً لـلعالقات الـفرنـسية األمـريكـية حيث بـاع نابـوليون بـونابرت
ـتـحـدة في عـام "نـيـو أرولـيـنـز" الــتي كـانت فـرنـسـيّـة أصـالً لـلـواليـات ا
1803. وقد عـقب اإلليزيه علـى ذلك بقوله: "لديـنا تاريخ في نيـو أورلينز
وأشيـاء مهمة يجب أن نقولهـا على الفور تتعلق بـتاريخنا وما نريد أن
ـتحدة نفـعله للـمستـقبل. واختـتم ماكرون اجلـمعة زيـارة إلى الواليات ا
استـمرّت ثالثة أيام بجولة في مدينة نـيو أورلينز وذلك غداة استقبال
حـافل فـي الـبـيـت األبـيض  يــكـرس "صـداقــة" الـرئــيس الـفــرنـسي مع

نظيره األمريكي جو بايدن.
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ألنه يعبّرعن جوازالسـفر هو هويـة االنسان اينـما يذهب خارج بـلده
لـذلك وضــعـوا له درجـات (دبـلــومـاسـيـة الـهـيـبــة والـسـيـادة آلي بــلـد
وعـاديـة) ويعـدّ جـواز السـفـر االمـريكي رقم واحـد في الـعـالم حيث
يقـول الدستـور االمريـكي( االعتداء عـلى أي حامل جـوازأمريكي في
وهكـذا بقـية الـدول الـتي تعـتبـر اجلواز إعـتداء عـلى أمـريكـا) الـعالم 
جـواز الــسـفــر هــو هــيــبــة وســيـادة الــدولــة واجلــواز عــلى نــوعــ 
نح لـلهـيئـات الدبـلومـاسيـة والوزراء والـنواب والـرئاسة دبـلومـاسي
إالّ في ـنح لـلـمـواطـنـ وجـواز عـادي  والـدرجـات اخلـاصــة الـعـلـيـا
ـنح لــكل من هب ودب فــقـد مـنح أصــبح  عــراق مـابــعـد االحـتالل 
لــعــوائل وأبــنــاء أعــضــاء وزعــمــاء االحــزاب ثم مــنح لــرؤســاء كــتل
نح وبـعـدهـا أخـذ  سـيـاسـيـة وزعامـات ديـنـيـة وعشـائـريـة وعـوائلـهم
ظـهرت فـضيـحة وقبل يـوم  لالعـب وفـنانـ من الدرجـة الـعاشـرة
ـنح وزارة اخلارجـية العـراقية جـوازات سفـر لفرقـة عاهرات كبرى 
وصــاحـــبـــات صــالـــونـــات حالقــة اوكـــرانــيـــات وقـــوادهم الـــعــراقـي
وكـانت وزارة وعــارضـات ازيـاء ومـســاج ومـشـهـورات عـالــتـوك تـوك
الداخلـية العـراقية قـد أعلنت ان اخلـارجية قـد اصدراكثر من 4000
في ح حترم كبـاب للفـساد واحملـسوبيـة االف جواز في عـام واحد
طاقـات عـلمـية وفـكريـة وفـنيـة ورياضـية  من الـسـفر لـعدم امـتالكهم
جـواز سفـر وفيـزا لتـمثـيل الـعراق في احملـافل الدولـية الـيوم وبـفعل
وصل تـــقــيـــيم اجلــواز االنــفالت والـــفــســـاد االداري في الــوزارات 
الـعـراقي في آخر الـقـائمـة في درجـة حتت احلضـيض لم يـشهـدها
تاريخ الـعراق الدبـلوماسي الـناصع الـبياض الـذي كان في درجات
وعلى عاليـة من القوة واالحترام  فضيحة وزارة اخلارجية بجالجل
وعلى الوزارة وفـوراً اعادة هيـبة ومكـانة اجلواز كل لسـان وجلسـة 
ــطــارات والـدول وذلـك بـالــغــاء جــمـيع الــعــراقي في ا
اجلـوازات الـعـراقيـة دون اسـتـثـنـاء واعـادة مـنـحـها
حــسـب الــضــوابـط الــدولــيـــة والــعــراقـــيــة  وعــدم
الـسـماح لـشـراذم الـسـيـاسـة الـفـاسـدين بـتـلويث

سمعة العراق.!
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جمـال الـدول ووهجـهـا وتـألقـهـا ورقيّـهـا ال يأتي بـالـبنـاء اخلـرساني
دن فقط تراكم بـقسوة والعمارات الـشاهقة وتخضـير وجتميل ا ا
ـا في خلق انـسـاق حليـاة من يـسكـنهـا; الشـعـور باألمن والـعدل وإ
والرحمـة والتسامح ووجـود تنمية تـرفع من مقام اإلنسـان وتنتصر

له في مواجهة حتديات الزمن.
الـدول ليـست مـدرسة لـتعـلـيم أبنـاءهـا النـشيـد الـوطني ورفع األعالم
ـدارس وال ضيـعة حلاكـم يجلـس على كـرسي الثراء صبـاحا في ا
ـواطـنيـها ال كـارم بـذل على شـعبـه. الدول الـتي ال تنـتـصر  ويـوزع ا
تـستـحق احليـاة ألن التـعـاسة سـتكـون القـانـون األول لقـتل الكـرامة

والوطنية في النفوس.
هـناك دول غـارقة بـالنفط والـثروات مـازال أهلـها يعـيشـون في بيوت
الـصرائف والـعشوائـيات ويـنامون عـلى مسـتنقـعات الـفقر والـفساد
واألمـيـة. وهـنــاك دول ال تُـهـزم في صـراعـهـا مع الــتـنـمـيـة واالبـتـكـار
ـسـتحـيل ألنـها تـمتـلك إرادة الـتغـيـير وحـكـامهـا يـعشـقون وصنع ا
ستنقعات والبعوض إلى شعوبـهم. فقد نهضت بعضها من الفـقر وا
اقـوى اقتـصادات الـعالم. احتـدت عن سنـغافـورة اجلزيـرة الصـغيرة

و(لي كوان يو) صانع نهضتها. 
والــبـعض اآلخــر خــرج من الــصـحــراء اجلــرداء إلى دولـة الــتــنـويع
ـعـرفي واإلبـداع واالبـتـكار االقـتصـادي واالقـتـصـاد الـتـنـافـسي وا
ية والصدارة طارات والرفاه واجلامـعات العا وانئ وا والتجـارة وا
يـة في مـجال الـتـنافـسـية واخلـدمـات الذكـيـة والبـنـية الـتـحتـية الـعـا
ي وتـوفــيـر اآلمـان. ـؤشـر الــسـعـادة الــعـا لالتـصــاالت والـتـفــوق 

تحدة  أحتدث هنا على دولة اإلمارات العربية ا
عــنـدمـا وصــلت اإلمـارات عـام  2002 لـلــعـمل في جـامــعـاتـهـا رأيت
مالمح أولى لبـداية النهـضة. مازالت الـصحراء تأخـذ مساحة أوسع
من األرض رغم إن ما شـاهدته يفـوق جماالً ونـظافة من مـدن عربية
كـثــيـرة. ومع ذلك كـانت إرادة الــتـغـيـيــر قـائـمـة فـي أجـنـدات احلـاكم
اإلمـارتي بـقـوة. كـانت قـاطـرة الـتـغـيـيـر يـقـودهـا شـيخ احلـكـمـة زايـد
بـحكـمـته الـريـفـيـة تـتـسـارع نـحـو األهـداف; صـنـاعـة الـتـنـمـيـة وبـناء

اإلنسان معا. 
ـثال ال احلـصر أن اإلمـاراتي لم يكن حـاضراً أتذكـر على سـبيل ا
ــؤسـسـات اإلعالمــيـة إال مـا نـدر وبــعـد مـغــادرتي الـدولـة عـام في ا
ؤسسـات بقيادات إعالميـة إماراتية من الصف  2021أمتلـئت هذه ا
األول والثاني حـضورا وتألقاً والكثير منهم طلبتي. وهكذا هي حال

ؤسسات األخرى.  ا
قـابل بـدأت الصـحـراء تتـقلـص لتـتحـول من مـجرد رمل إلى ذهب بـا
اليـ الـدوالرات. فـأُنـشـات األبـراج الـشـاهـقـة والفـلل يـلمـع يبـاع 
والشـقق التي تـباع بـأسعـار أغلى من أي دولـة في العـالم وأُسست
ـيـة ومــوانئ عـمالقـة ومـطـارات مـذهـلـة في خـدمـاتـهـا شـركـات عـا
وذجـيـة تـنافس دول عـريـقة. بـلـد عجـيب يـحول أعـاصـير وسيـاحـة 
رمـالـه إلى فـسـحـة ســيـاحـيــة لـلـتـأمل وأرضـه اجلـرداء إلى بـورصـة
ل من مـواجـهه الـتـحـديـات ـيـة ورمـاله إلى مـال وامل. بـلــد ال  عـا

واستغالل الفرص.  
يخطـأ من يقول إن اإلمارات هي أبـراج ملونة بالـزجاج واالرتفاعات
هي قصة مـعجزة: ولـدت في صحراء ليس فـيها سوى الـنفط وبشر
. لم تـمر سـوى أعوام مـهنـتـهم الصـيد والـزراعـة وبيـوتـهم من الطـ
قليـلة إال وقد ولدت دولة جديدة تتـألق حضوراً دولياً وتصبح عالمة
فـارقـة فـي االبـتـكـار والــتـنـافـســيـة واإلبـداع. وهي ضــمن قـائـمـة 20
يا في  12مؤشـرا تنافـسيـا ومن ضمنـها الـدخل القومي الـكبار عـا

اإلجمالي للفرد والسابعة في معدل القوة الشرائية للفرد.  
ياً وسيد يعيش اإلماراتي بحبوبة احلياة والسفر وجوازه األول عا
الـعـالم في الـسعـادة والـرفـاه واآلمان ومـعـامالته جتـرى وفق مـنطق
الـرقمـنة وتـصل هويـته الوطنـية بـواسطـة طائـرة مسـيرة إذا كان في
ـصـرفــيـة ال تـقـبل األعـداد الـقــرى واألريـاف واجلـبـال وحـســابـاته ا

التنازلية يسافر إلى كل الدنيا لكن عينه على وطنه. 
هـرجانات بلد يـضج باالبتـكارات واحللـول واالجتهـادات والرؤى وا
لتقـيات العلمية والثـقافية. ال يهدأ له بال في تنـمية البشر وابتكار وا
اجلديـد. لم يتوقف في معرفة أسرار األرض والسماء. ليس له نهاية
للتـوقف فهو خارج نطاق تفكير احلاكم اإلماراتي الذي يصنع رؤى
ــسـتــقـبل ـســتـحــيل حــيث يـســتـبق ا مُــدهـشــة لـلــحـيــاة ال تـعــرف ا

ويستشرفه.
بـاخـتـصـار اإلمـارات أبـراج شـاهـقـة لـتـوطـ االقـتـصـاد الـتنـافـسي
ـسـتدامـة والـبنـيـة الـتحـتـية بـني عـلى االبـتكـار والـبـيئـة ا ـعـرفي ا ا
ية والـنظام الـتعلـيمي رفيع عـايير عـا ـتكامـلة والنـظام الصـحي  ا
ـتالحم ــسـتـوى واجملــتـمع اآلمن والــقـضـاء الــعـادل واجملـتــمع ا ا

احملافظ على هويته.  
عنـدما غـادرتهـا بعـد إن عشت فـيها  20 عـاماً لم أحـلم باحلـصول
على اإلقامة الذهبية ولم أحصل عليها ألنني كنت أشعر أنها بلدي
الـثاني الـذي تبـادلنـا الـعطـاء في التـجربـة واحملـبة. لـذلك كنت أشـعر
بـحــزن عـنــدمــا أرى اإلقـامــة في جـوازي ألنــني لم أفــكـر إال بــأنـني

تلئ بالوفاء.  مواطناً منها 
حبة وودعتني بالسفر إلى خرجت من اإلمارات قبل عام وودعتها 
ريخ والقـمر لتتجـول في الكون لتكـشف أسراره.  أمرض عندما ال ا
أراهـا سنـويـاً ألنني أعـشق اجلـلوس عـلى ضـفاف بـحـرها والـتـمتع

ببرها وصحاريها على ضوء القمر.   
كنت سعـيداً في العيش مع أهلها األكارم وطيبـتهم الريفية البسيطة
ومــســروراً بــأن الــدولــة وفــرت لي الــرفــاه واألمــان والــســعــادة ولم
تسألـني يوماً عن خصوصيـات األفكار واحلياة. كنـا معاً نسافر في
رحلة الـعطاء واالبتكار كبشر. قدمت لي ولآلخرين أجمل عطاء وهو;

العيش بسالم وتسامح وآمان وكرامة.
اإلمارات قصـة وطن مُبتكـر للحيـاة اجلديدة تتـقدم بالعـلم واحلكمة.
تعفنة بالتفكير النمطي ال تشغلـها ثرثرة السياسة ا
ؤجـرة. وطن يـكـفـيه أنه مـحلق وصـراخ الـعـقـول ا
في فـضـاء اجملـد والـتـمـيّـز واالبـتكـار. وأنه مـالئ

الدنيا وشاغل الناس في كل العالم.
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{ بـومباي  –وكـاالت - تثـير الـنجـمة الـبولـيووديـة الشـهيرة
بــريـانـكــا شـوبــراحـمــاسـة جــمـهــورهـا بــ فـتـرة
وأخـــرى من خالل نـــشـــر بـــعض الـــتـــفــاصـــيل
الصغـيرة البنتها التي تبـلغ من العمر حاليًا ما
يـقارب الـ  10 أشهـر.اذ شاركت مـجمـوعة من
الـصـور اخلــاصـة البـنـتــهـا الـصـغــيـرة والـتي تُـدعى
مــــالــــتـي مع جــــمــــهــــورهــــا عــــبــــر حــــســــابــــهـــا
عـليـانسـتغـرام.وكعـادتهـا حاولت اخـفاء بعض
من مالمح وجه ابنـتها الصغـيرة حيث ظهرت
في صـورة وهي تكـشف عن جـزء بـسيط من
أسـفل وجهـهـا وفمـهـا الصـغـير بـينـمـا غطّت
بـقـبـعـة من الـصـوف عـيـنـيـهـا وجـبـيـنـهـا من
االعلى.وظهرت الطفلة الصغيرة وهي نائمة
فـي الــكـــرسي اخملـــصص لألطـــفــال داخل
الـسيـارة بيـنمـا كانت الـقـبعـة تغـطّي عيـنيـها
وجـبــيـنـهــا من االعـلى فـي مـحـاولــة بـســيـطـة
المح.وعـــلّـــقـت شــوبـــرا عـــلى الخـــفـــاء كـــامل ا
الــصــورة بــقـولــهــا: (أنــا أقـصــد) بــاالضــافـة الى
ـتابـع ـوجي قـلوب حـمراء وأشـاد الكـثـير من ا ا

المح الــبـسـيــطـة الــتي ظـهـرت. جلـمـال الــطـفــلـة من ا
ـغـني نـيك جـونـاس وأجنـبت شـوبـرا طـفــلـتـهـا من زوجـهـا ا
وكشف نيك ـاضي وذلك عن طـريق أم بديلة في  15كانـون الثاني ا
جوناس خالل مقـابلة له بان الطفلة مالـتي غيّرت حياة الثنائي كما
أنها قـامت بتغييـر أسلوب حيـاتهما خـاصة في السفر
وضـوع: هي عبارة وقال نـيك جوناس حـول هذا ا

عن جتربة خاصة ورائعة بالنسبة لنا.

ـــهـــني فـــوزي.وخـالل مـــشـــواره ا
ــشــاهــيــر في حــاور الــعــديــد من ا
مــجـاالت الـسـيـاسـة والـفن واألدب
وكـان أول حـوار تلـفـزيوني يـجريه
أمــــام الــــشــــاشــــة مع أديب نــــوبل
جنـــيب مــحــفـــوظ.كــذلك شــارك في
فــيـــلــمــ ســيـــنــمــائـــيــ بــاســمه
وشـخـصـيته احلـقـيـقيـة كـصـحافي
ـديـنة" من ومـحـاور هـما "حـديث ا
إنـتاج مـاجدة الـصبـاحي و"معالي

الوزير" مع الفنان أحمد زكي.
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ــوت امس األحــد اإلعالمي غـــيب ا
ـصـري مـفـيـد فـوزي والـصـحـافي ا
عـن عــمـــر نــاهــز  89 عـــامــا بـــعــد
ــرض.وكـــانت صــحــة صـــراع مع ا
الـراحـل قد تـدهـورت مـؤخـرا ونـقل
ـــســـتـــشـــفـى حـــيث خـــضع إلـى ا
لـعـملـيـة جـراحيـة تـضمـنت تـركيب
قـــســطـــرة ودعــامـــة في الـــقــنــوات
ــراريـة غـيـر أن حــالـته تـدهـورت ا
أكــثـر وعـانى من آالم قـاسـيـة.ومـر
فــوزي بــأزمـة نــفـســيــة كـبــيـرة في
اضيـة بعد وفاة اثن من الـفترة ا
أقـــرب أصــدقــائـه وهــمــا الـــفــنــان
سـمير صـبري والكـاتب الصحافي
صالح منتصر.ويعد فوزي إعالمياً
شـهيـراً في مصـر والوطن الـعربي

وهـو من مواليد  19حزيران  1933
ـــحــافــظــة بــنـي ســويف جــنــوب
مـــصـــر. تــخـــرج من كـــلـــيــة اآلداب
جـــامــعـــة الـــقــاهـــرة قــسـم الــلـــغــة
اإلنــكـلـيـزيـة عـام   1959 وعـمل في
الــصــحـافــة مــنــذ ذلك الـتــاريخ ثم
انـتـقل مـنـهـا لـلـعـمل الـتـلـفـزيـوني.
لـيتزوج الحقاً من اإلذاعـية الراحلة
آمـال الـعمـدة ويـنجب مـنـها ابـنته
الــــصــــحـــافــــيــــة حــــنـــان مــــفــــيـــد
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ـيالد من كل عـام تـصل شـجـرة عـيـد وفـقًـا لـتـقـلـيـد سـنـوي  قـبـيل اعـيـاد ا
يـالد النـرويـجـيـة إلى مـيدان    Trafalgar في وسط لـنـدن .ويـتـجاوز ا

ارتفـاع الـشـجرة هـذا الـعام   68 قـدمًـا ويـتم  تـزيـينـهـا بــاألضواء 
وتـصادف هـذا العـام الذكـرى السـنويـة اخلامـسة والـسبـع لـهذا
يالد التـقلـيد  فـمنـذ عام  1947  ترسـل النـرويج شجـرة عيـد ا
ـية كل عام لــشـكـر بـريـطانـيـا عـلى دعـمـها خالل احلـرب الـعـا
ـلك هــاكـون الـســابع الـشــجـرة األولى الـثــانـيــة.حـيث أرسـل ا
عربون امـتنانه بعد أن أجبر عـلى الفرار من النرويج والبحث
ــانـــيــا الـــنــازيــة عن مالذ في بـــريــطـــانــيـــا عــنـــدمــا غـــزت  أ
Trafalgar  وطـنه.ســـيـتم عـرض أحـدث شــجـرة في مـيـدان
ـقـبل   بـعـد ذلك ســيتم حـتى الـسادس مـنـكـانـون الـثـاني ا

إزالتها وتقطيعها وحتويلها الى سماد.
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كــاسـامــيـتــشــيـوال تــيـرمي إلى أن
اإلنـشـاءات غـيـر القـانـونـيـة لـيست
شـكلة.وقـال لوكالة سـوء جزء من ا
فـرانس بـرس "ح يـحـصل انزالق
لـــلـــتـــربــة فـي شــمـــال إيـــطـــالـــيــا
ــنـاخي يــتـحــدثــون عن الـتــغــيـر ا
وحـ يحـصل انزالق فـي اجلنوب
يـــتــحــدثـــون عن مــبـــان مــخـــالــفــة
لـلـقانـون".وتـابع "صحـيح أن هـناك
مـبـاني مـخـالـفـة لـلـقـانون لـكن في
هـذه احلـالـة حتديـدا انـفـصل جزء
من اجلبل بكامله ألنّه لم يكن هناك
أعــمــال وقـايــة وال ســيـمــا أعــمـال
صــــيــــانــــة لــــقــــنــــوات تــــصــــريف
ــيــاه".وروى "ســمـعـت ضـجــيــجـا ا
هـائال حـ انـهـمـر سـيل الـصـخور
نـازل" مـشددا والـتـربـة علـى أول ا
عـلى أن باقي اجلزيرة الذي يعيش
بــصـورة رئــيـسـيــة من الـســيـاحـة

يعمل بصورة طبيعية.

وقع الـنـظـام عنـد حـضـورهـا إلى ا
"مـرضى موصولـ بأنابـيب تغذية
كـــمــا في عـــيــادة ســويـــســريــة في
الــغــرف اخملـالــفــة لــلـقــانــون مـثل
الــشـرفــة أو غــرفـة الــطـعــام".ولـفت
ســيـرجـيــو بـيـرو ( 47عــامـا) الـذي
يـــديـــر ثالثـــة فـــنـــادق أحــدهـــا في

باني ـقيم فيها". في مواجهة ا ا
الـعـشـوائيـة غـالـبا مـا يـكون احلل
في إيـطـالـيـا الـعفـو. غـيـر أن اآللـية
طـويـلـة ومعـقـدة إلى حـد يسـتـغرق
األمــر في غــالب األحــيــان ســنـوات
لـلـحـصـول عـلى رد من اإلدارة.وفي
إيـسكـيا وحـدها قدم  27ألـف طلب
عفو في السنوات األخيرة بحسب
وسائل اإلعالموح يحكم القضاء
ــطـــاف بــهـــدم بــنــاء في نـــهــايـــة ا
تــعـسّــفي غـالــبـا مــا يـجـد ســكـانه
وسـائل لاللـتـفاف عـلى الـقرار.وفي
هـــذا الــســـيــاق تــقـــصى ألــدو دي
ـتـقـاعـد في ـدعي الـعــام ا كــيـارا ا
ـتـخـصـص في مـكـافـحـة نــابـولي ا
اإلنـــشـــاءات غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة
ـــــنع ـــــعـــــتــــــمـــــدة  الـــــوســـــائـل ا
هـدمها.وأورد بحـسب ما نقلت عنه

خـــاصــة فـي إيــســـكــيـــا اجلــزيــرة
الـبركانية األصل في خليج نابولي
حـيث التربة غيـر مستقرة.وأوضح
وزيـر الـبـيـئة غـيـلـبـرتـو بيـتـشـيـتو
فـــــراتــــ األربـــــعــــاء أن " %49مـن
أراضـي إيــســـكــيـــا مــصـــنــفــة ذات
مــخـــاطــر عــالــيـــة أو عــالــيــة جــدا
بـــحــــصـــول انـــزالقـــات تـــربـــة في
مـنـاطق يـسـكـنـهـا أكـثر من  13ألف
ـــعـــهـــد الــعـــالي شـــخص".وأورد ا
لـلحماية واألبحاث حول البيئة في
تقريره األخير رقما خطيرا مشيرا
إلـى أن  %93,9مـن الـــــــبــــــــلـــــــدات
اإليـطالـية تـواجه مخـاطر انـزالقات
لــلـــتــربــة أو فــيـــضــانــات أو تــآكل
ي الـسواحل.وحذر الصـندوق العا
لــلـــطــبــيــعــة من أنه "ال حــاجــة ألن
يــكــون الـواحــد خــبـيــرا لــيـدرك أن
اإلنـشاءات غيـر القانونـية تضاعف
ـا يـتـخـطى األشـخـاص اخملــاطـر 

يــــنــــبــــغـي".ويــــوضح خــــبــــراء أن
الـتوسع احلضري سـواء القانوني
أو غــيــر الـقــانــوني عـنــد اقــتـرانه
ـنع الـتـربـة من بـإزالــة الـغـابـات 
ـتـساقـطـات مـثـلـما تـشـرب مـيـاه ا
حـصل في كـاسامـيتشـيوال تـيرمي
الـبلدة التي تشبعت األراضي فيها
ــيــاه جــراء أمـطــار غــزيــرة مـا بــا
تــســبب بـانــزالق الـتــربــة.والـبــنـاء
الــتـعـســفي هـو مـوضــوع سـجـاليّ
يُـطرح بصـورة متكررة في إيـطاليا
إذ تـرتــبط به الـكـوارث الـطـبـيـعـيـة
الـــدامـــيـــة الــــتي حتل بـــانـــتـــظـــام
ـدني بــالـبـلــد.وأقـر وزيـر الــدفـاع ا
نـيـلـو مـوسـومـيـسي اخلـمـيس بأن
"ظــاهــرة اإلنــشــاءات الـتــعــســفــيـة
ـؤسـفـة والـواسـعـة االنـتـشار هي ا
مـسألة لم يعد بإمكاننا تفاديها إذ
إنـها السبب أو أحد األسباب خلف
الـــكـــوارث". ويـــصحّ ذلك بـــصــورة

{ رومــا (أ ف ب) - كــانـت جــزيـرة
إيــسـكــيـا بـجــنـوب إيــطـالــيـا الـتي
شـهـدت انزالقـا للـتربـة أوقع سبـعة
قــــتـــلى في  26تـــشـــرين الـــثـــاني 
ا ضـحـية اجلـغرافـيـا والطـقس إ
كـذلك ظاهرة توسّـع حضريّ مكثّف
غــيــر قــانــوني يــطــال الــعــديــد من
مـناطق الـبلـد ويزيـد مخـاطر وقوع
كــوارث بـرأي خـبــراء ومـسـؤولـ
.وأعـلن فـرع الـصـنـدوق سـيــاسـيـ
ي لـلـطـبـيـعـة اإليـطـالي غـداة الـعــا
الـكـارثـة في إيـسـكـيـا "إنـهـا مـأساة
مــتــوقــعــة تــنــطــوي عــلى أســبــاب
ومــسـؤولـيـات مــحـددة: إدارة غـيـر
مـــســـؤولـــة لألراضي حتـــولت مع
ـنـاخي تـسـارع مـفـاعـيل الـتـغـيـر ا
ـنظـمة إلى قـنـبلـة مـوقوتـة".ورأت ا
"إنـه ســلـــوك في غـــايـــة اخلــبث أن
يــــبــــكــــوا الــــضــــحــــايــــا اآلن وهم
يــــواصـــــلــــون الــــبـــــنــــاء حــــيث ال
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الفنادق الفرنـسية العمالقة "أكور"
طاعم "سـوديكسو" من مجموعـة ا
بعـدمـا تـسـبب لـها بـخـسـائـر مدى
ســنــوات عــدة لـكـنّ هــذه الــقــاعـة
ستغلق مـجدداً في شبـاطر لتـنفيذ
أشــغــال جتــديــد لــهــا تــســتــغــرق
.وفي انتـظار ذلك يؤمل في أشهراً
جــذب جـــمــهـــور جــديـــد من خالل
مـسـرحــيـة "كـبـاريـه" الـتي عُـرضت
لــلـــمــرة األولى فـي بــرودواي عــام
 1966 ثم اقــتُــبس مــنــهــا الــفــيــلم
الشهير مع النجـمة اليزا مينيللي.
تــدور أحــداث الــقــصــة في بــرلــ
خالل ثالثـيـنـات الـقـرن الـعـشـرين
في خـــــضم صــــعـــــود الــــنــــازيــــة
وتتمحور على كاتب أميركي شاب
يقع في حب راقـصـة استـعـراضيه
في مـلـهى "كـيت كـات كلـوب".ورغم
كونها مسرحـية غنائية ذات طابع
ـا فــيـهــا من أغـنــيـات سـيــاسي 
تنـتـهي بـالـتـحيـة الـنـازيـة وصور
لزعـمـاء ديكـتـاتوريـ ومسـتـبدين
على شاشة عمالقـة تذكّر "كباريه"
بعـالم "لو لـيدو" الـسابق من خالل
مــشــاهــد الــرقص االســتــعــراضي
والــغــنــاء في "كــيت كــات كــلــوب".
وقال رئيس "ليدو" اجلديد ومديره
الـفـني جـان-لـوك شـوبالن لـوكـالة
فرانس برس ان "الصـفحة الـثانية
(من لـــــيــــــدو) تـــــفـــــتح".وأضـــــاف
ـــديـــر الـــســابق شــوبـالن وهــو ا
سرح "شاتليه" أنه يريد أن يجعل
"ليدو" مـجدداً "مـكاناً اسـتعـراضياً
".والحظ أن لــــــلـــــبــــــاريــــــســـــيــــــ
"البـاريـسيـ ما عـادوا يـأتون إلى
طلـوب التصالح ليدو لذلك كـان ا
مع اجلــــــمـــــهــــــور الـــــبــــــاريـــــسي
والــــفـــرنــــسـي" مـــشــــيــــراً إلى أن
الــكــبــاريه الــســابق مع راقــصــات
"بـلـوبيـل غـيـرلز" الـلـواتي يـرتـدين
الريش كان يـجذب السيـاح بشكل

أساسي.

في االفـتــتـاح مـســرحـيــة "كـبـاريه"
عروفة التي ذكّر اسمها الغنائية ا
بـالــطــابع الــســابق لــلــمـلــهى رغم
صـرف الـنـظـر عن االسـتـعـراضـات
الــتـي كــانت تـــقــدمـــهــا راقـــصــات
الــــريـش. ولــــوحظ أن الـــــصــــالــــة
الـبانـورامـيـة لم تـتـغـيـر كـثـيراً في
لـهى الـذي اسـتـحـوذت علـيه في ا
كـــانــون األول  2021 مـــجـــمـــوعــة

عاصر موسيقية ومعارض للفن ا
في ظل ســــعي مـــصــــر إلى إعـــادة
استقطـاب السيـاح إلى البالد بعد
تــــــراجع أعــــــداد الــــــزائــــــريـن في
الـســنـوات الــتي أعـقــبت ثـورة 25

يناير 2011. 
كما أعـيد اخلمـيس فتح مـلهى "لو
ليـدو" الـبـاريـسي الـشـهـيـر بـاسمه
اجلـديـد "لـيـدو  2بـاري" وعُـرضت

للعرض.وهذا الـعرض الثاني لدار
أزياء أوروبيـة هذا العـام في معلم
أثري مـصـري.فـفي تـشرين األول 
قـــدّم مـــصــــمم األزيـــاء اإليــــطـــالي
سـتـيـفانـو ريـتـشي مـجـمـوعـته في
مــعــبــد حــتـشــبــســوت األثــري في
األقصر جـنوب مـصر. واسـتضاف
مجمع أهرام اجلـيزة في السنوات
األخــــيــــرة خــــصـــــوصــــاً حــــفالت

الــــقــــاهــــرة - بــــاريس- (أ ف ب):
قدمت "ديـور" الـسبت مـجـموعـتـها
خلريف  2023 عنـد أهـرام اجلـيزة
قرب الـقـاهـرة في أول عـرض لدار
األزيــاء الــفــرنــســيــة الــراقــيــة في
مـــصــــر.وســــار عـــارضــــو األزيـــاء
البس اجملـمـوعـة اجلـديـدة أمام
وقع األثري علم الـتاريـخي في ا ا
الـشـهــيـر الــذي أضيء خـصــيـصـاً
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صـحيـفة ال ستـامبـا مثل منـزل غير
قــانـونـي "اسـتــقـدم ســكـانه جــمـيع
ـعنـاها الـعريض أطـفال الـعائـلة 
ألن وجــــود قــــصـــر يــــبــــرر إرجـــاء

الهدم".
وفـي وسائل أخـرى ذكـرها
جتـــــــد قــــــوات حـــــــفظ
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