
الدقيقة الثالثة عن طريق الالعب
نهـاد محـمد  وعـاد نفس الالعب
لـــيــــســـجل الـــهـــدف الـــثـــاني في
الدقيقة  20لينتهي الشوط األول
بـتــقـدم الـكــرخ بـهـدفـ دون رد 
وفي الــدقــيــقـة  53جــاء الــهـدف
الــثــالث لــلــكــرخ مـن ركــلــة جـزاء
نــفـذهــا بــنــجـاح الالعـب يـوسف
ـباراة في مـلعب فوزي وجـرت ا

كربالء الدولي.

ــــســــابـــقــــة .  وحلــــســـاب ذات ا
اجلـولـة خـسـر فـريق الـنفـط أمام
ضـيفه فـريق نـادي نـفط الـبـصرة
بـنتـيـجـة هدفـ مـقـابل هدف في
ـبــاراة الـتي جـرت عــلى مـلـعب ا
ــديـــنـــة فـــيـــمـــا خـــســر فـــريق ا
الــديــوانـــيــة امــام ضــيــفه فــريق
الكـرخ بـنتـيـجة ثالثـة اهداف من

دون رد. 
وســـجل الـــكـــرخ هـــدفه األول في
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أسفـرت نـتـائج مبـاريـات الدوري
مـتاز بـكرة القـدم امس عن فوز ا
فـريـق نـوروز عــلى ضـيــفه فـريق
احلــدود بـنــتـيــجـة ثالثــة اهـداف
ــبــاراة الــتي مــقــابـل هــدف في ا
جـرت عـلى مــلـعب نـادي الـزوراء
في بغـداد وذلك ضمن مـواجهات
اجلــــولـــة احلــــاديـــة عــــشـــرة من

تعويض الفك السفلي بشريحة
من الــبالتــ  مـع رفع الــعــقــد
الـلـمـفـاويـة من الـرقـبـة تـشـريح
ــريــضـة تــرقــد في الــرقــبــة و ا
ردهات مدينة الصدر الطبية) .
وضم الـــفـــريق الـــطـــبي كل من
تخصص في جراحة الوجه ا
ــقــيـمــ األقــدمـ و الــفـكــ ا
الـــدكـــتـــور زيــــاد الـــزبـــيـــدي و
الـــدكــتـــور حــارث الـــرمــاحي و
الدكـتورة زهراء حـازم و طبيب
الـــتـــخـــديــر الـــدكـــتـــور ســـتــار
ـــوســــوي .  مـــشـــيـــراً الى أن ا
(أســتـشــاريـة جــراحـة الـوجه و
الــفـكــ تـســتـقــبل الــكـثــيـر من
ـــعـــقـــدة  لـــتـــقــد احلـــاالت ا
الـــعالجــــات األكـــثــــر أمـــانًـــا و
فــعـالــيــة لألورام الــسـرطــانــيـة
الــفـمــويــة  لـغــرض احلــصـول
عـلى أحــدث تـقــنـيــات الـعالج 
ــا يــولــد إســتـهــدافًــا دقــيــقـاً
لألورام مع تــقـلــيل إحـتــمـالــيـة
تطـور األنتـشار .. كـذلك العـديد

من احلاالت األخرى) .

اجلــــــــراحي كـــــــحـل وحـــــــيـــــــد
إلستئصال الورم) .

وبــــــ الـــــــهــــــاشــــــمـي انه (
أســــتـــئـــصــــال الـــورم كـــامالً و

وجــود ورم ســـرطــاني خـــبــيث
ومــــتـــمـــركـــز فـي الـــفم  حـــيث
ـعــقـد اسـتــدعى هــذا الـوضـع ا
لـلــحـالــة الـلــجـوء الى الــتـدخل
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ـــديـــنــة تـــمـــكن فـــريق طـــبـي 
الـصـدر الطـبـيـة في الـنجف من
ـتد أسـتئـصال ورم سـرطاني 
من الـــلــســـان الى قــاعـــدة الــفم
والــــفك الــــســــفــــلي مـع إجـــراء
جــراحـــة تــشــريـــحــيــة لـــرقــبــة
ـريـضـة الـتي تـبـلغ من الـعـمر ا
  65 عـاماً و ذلك خـالل عمـلـية
جـراحيـة بالـغـة الدقـة أستـغرق
إجــراؤهــا ســاعــتــ . وأوضح
رئــيس الــفــريق الــطــبي حــيـدر
جـهــاد الـهــاشـمي في تــصـريح
ريضـة حضرت إلى أمس أن (ا
ـراجعـة أستـشارية ـستـشفى  ا
جـراحـة الـوجه و الـفـك و هي
تـعـاني ورمـاً وآالمـاً شـديدة في
الفم  و بعـد أخذ خزعة لـتأكيد
التشخـيص و إجراء فحوصات
ــفـراس و الـســونـار و فـحص ا

الدم) . 
مـــضـــيـــفـــاً ان (الـــفـــحـــوصــات
الشعـاعية تب أنـها تعاني من
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بــاجــمــاع حــظي الـــعــراق امس 
اقـلـيـمي ودولي عـلى تـأكـيـد دعم
امنه واستـقراره السـتعادة دوره
ــنـــطــقــة احملـــوري والــفــاعـل بــا
وسط دعـوات عـربـيـة واجـنـبـيـة
الى تـعـضـيــد الـتـعـاون وتـفـعـيل
ـعـاجلـة الـتـحـديات ـشـتـركـات  ا

التي تتطلب عمال جماعيا. 
شـاركـون خالل الـبـيان وأعـرب ا
ـؤتـمـر بـغـداد الـثـاني اخلـتـامي 
ـنـعـقد في لـلـشـراكة والـتـعـاون ا
عـن (شـكــرهم لــلـمــمـلــكـة عــمـان 
ــؤتــمــر األردنـــيــة لــتـــضــيــيـف ا
وحسن تنـظيمه كـما ثمن األردن
والعـراق دور فرنـسـا التـنسـيقي
في إطـالق مـــــؤتـــــمـــــر بـــــغـــــداد
ومـشـاركـتــهـا في دورتـيه) واكـد
الـبيـان (اسـتمـرار الـعـمل للـبـناء
عــلـى مــخــرجـــات الــدورة األولى
في الــتـعـاون مـع الـعــراق دعـمـا
ألمـــنـه واســـتـــقـــراره وســـيـــادته
قراطيـة وعمليته ومسيرته الـد
الـدسـتـوريــة وجـهـوده لـتـكـريس
احلــوار ســـبــيـال حلل اخلالفــات
اإلقليمية) مـشددين على (اهمية
آلية التـعاون الثالثي ب األردن
ـــشــاريع ومـــصـــر والــعـــراق وا
االقتصادية التي اتفق عليها في
ــا في ذلك مــشـاريع ســيـاقــهـا 

الربط الكهربائي بينها). 
فـيــمـا قـال الـعــاهل االردني عـبـد

ـؤتـمـر امس الـله الـثــاني خالل ا
ــؤتــمــر يـؤكــد اهــمــيـة دور إن (ا
وأن استـقراره العـراق احملـوري 
هـــو ركن أســاسي لــلـــمــنــطــقــة)
مـجــددا (دعم جـهــود الـعـراق في
دعـم أمـــنه وســـيـــادته وتـــعـــزيـــز
التعاون اإلقـليمي) ولفت الى ان
(امـدادات الــطـاقـة والــتـعـامل مع
ـنـاخي تـعـد من أبـرز الـتـغـيــيـر ا
ـنـطـقة الـتـحديـات الـتي تـواجه ا
والعالم) وتـابع ان (هنـاك حاجة
ــنـطــقـة مــاســة لالسـتــقــرار في ا
والتعاون ومعاجلـة قضايا الفقر
والـــبـــطــالـــة). من جـــانـــبه  قــال
رئـــيس الــوزراء مـــحــمـــد شــيــاع
الــســـوداني أن (فــكـــرةَ تــأســيسِ
مـؤتـمـر بـغـداد تـنـطـلق من رغـبـة
العراق في إرساء وتـعزيز قواعد
الـــتــــعـــاون والـــشـــراكـــة مع دول

اجلــوار والـــصــديــقــة) واضــاف
(جنـــــتــــــمـعُ في عــــــمّــــــان واألمل
ــضيّ نـحــو تـعــزيـز يــحـدونــا بـا
مـسـيـرة الـعالقـات بـ دولنـا في
مـــخـــتـــلفِ اجملـــاالت وتـــطـــويــر
وتيرتهـا بالشـكل الذي يُسهم في
إرساء قواعد االستقرار والتنمية
ـــنـــطـــقـــة ويـــفـــتحُ اجملـــال فـي ا
واســــعـــــاً أمـــــام ســــبـل احلــــوار
والنـقـاش لتـبـادل اآلراء وتعـميق
فاهيم) ولفت الى ان (األولويةَ ا
اآلن تـــكــمنُ فـي تــعـــزيــز أواصــر
التعـاون والشراكـة ب دولنا من
خالل الترابط في البنى الـتحتية
والــــــتــــــكــــــامـل االقــــــتــــــصـــــادي
ـتــبـادلــة الـتي واالســتـثــمـارات ا
تـعــززُ روابط األخـوّة والــصـداقـة
ونـسـعى بـ دولــنـا وشـعـوبــنـا 
لــلــعـمل مــعــاً لـلــتــحـول الى دول

مـصنـعـة) مـشـددا عـلى (ضرورة
الــتـركــيـز عــلى قــطـاع اخلــدمـات
وتــطــويــره واعــتــبــاره أحــد أهمِّ
مــحــركـات االقــتــصــاد في دولــنـا
ومــنــطــقــتــنــا) مــطــالــبــا الــدول
الشـقيقـة والصـديقة بـ( مـساعدة
الــــعــــراق فـي اســــتــــرداد أمـــوال
ـــهـــربــة ـــنـــهــوبـــة وا الــعـــراق ا
ــــطـــلـــوبـــ الـــذين وتـــســـلـــيم ا
يــتــخـــذون من هــذه الــدول مــحلَّ
إقــــامـــةٍ لـــهم). وجــــدد الـــرئـــيس
ــانــويل مــاكـرون  الــفــرنــسي إ
الـتـزام بالده بــدعم أمن وسـيـادة
ـشاركة العراق.وقـال إن (الدول ا
ؤتـمر تـسـعى جمـيعـها إلى في ا
إرســــاء األمن واالســــتــــقــــرار في
ــنـــطــقـــة). واكــد الـــعــراق وفـي ا
ــصــري عـبــد الـفــتـاح الــرئـيس ا
دعم اجلـهود الـوطنـية السـيسي 

في الــعــراق الســتـعــادة مــكــانـته
ودوره الـفـاعـل.وقـال إن (الـوضع
األمني في العـراق يشهـد حتسناً

ملحوظاً) 
ووجه السيسي رسالة للعراقي
قـال فـيـهـا (نـحن عـلى ثـقـة تـامة
ــضي قـــدمــاً نـــحــو االزدهــار بـــا
وستتجـاوزون التحـديات ومصر
ستكون عـوناً وسنداً لكم). ورأى
رئـــيس وزراء الــكـــويــتـي أحــمــد
نــــواف األحـــمــــد الـــصــــبـــاح ان
اجملتـمع الـدولي مـهتم السـتـقرار
العراق. وقال الـصباح إن (الدول
الــعــربـيــة تــدرك مــكـانــة الــعـراق
وأهميته) ولـفت الى ان (اتفاقية
الــربط الـــكــهــربــائي مع الــعــراق
تعـد مـثاالً لـلـسعي فـي استـعادة
ونـــعـــمل عـــلى دوره وأهـــمـــيـــتـه
لفات العالقة ب جتاوز جميع ا
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شـيـع اهـالي قـريـة الـبـوبـالي
حافظة في قضاء اخلالص 
ديــالـى  ضــحـــايــاهـم الــذين
قـضـوا خالل هـجـوم داعـشي
اسفر عن استشـهاد  ثمانية
أشــخــاص وإصـابــة اخـرون.
ووصل رئيس أركـان اجليش
الفريق أول الركن عبد األمير
رشـيــد يـارالــله ونـائب قــائـد
ـشتـركـة الـفريق الـعـمـليـات ا
الركن قيس خلف احملمداوي
الى احملـافـظـة لـلـوقـوف على
تــفـاصــيل احلـادث بــعـد يـوم
ماثل في ناحية من اعتداء 
ـحـافـظـة كـركـوك. الـريـاض 

وقــال  الــنــاطـق بــاسم الــقــائــد
ـسـلحـة الـلواء الـعـام لـلقـوات ا
يـحـيى رســول في بـيـان تــلـقـته
(الــزمـان) امس ان (الــعـمــلـيـات
ــنــفــذة من قــبل الــعــســكــريــة ا
الـقـطـعـات األمـنـيـة في مـخـتلف
سؤولـية التي قصمت قواطع ا
ظـهــر اإلرهــاب وقـتــلت قــيـادته
بــضـربــات مـوجــعــة قـابــلـتــهـا
أعـمـال جـبانـة من قـبل عـنـاصر
لن تــمـر مـن دون عـقـاب داعش 
ســـــريع مـن جــــانـب األجــــهــــزة

عنية)  األمنية ا
واشـــار الى انه (بــعــد احلــادث
اإلرهـابـي الـذي نـفـذته عـنـاصـر
داعـش في قــــريــــة الــــبـــوبــــالي
بــقــضـــاء اخلــالص الــذي أدى

الـى اســـــتــــــشـــــهــــــاد عـــــدد من
ـــواطــنـــ وإصــابـــة آخــرين ا
وبــحــسب تــوجـيــهــات الــقــائـد
الـعــام  تـوجه وفـد أمـني رفـيع
ـتابعـة مجـريات هذا سـتوى  ا
االعــــتــــداء  في مــــا بــــاشــــرت
الــــــــــوكــــــــــاالت والــــــــــدوائـــــــــر
االسـتـخـبـاراتـيــة بـعـمل مـكـثف
لـلــتـوصل الى الــعـنــاصـر الـتي
أقــــدمـت عــــلى ارتـــــكــــاب هــــذا
احلـــادث اإلرهــابـي) وتــابع ان
(األجــهــزة األمــنــيــة اخملــتــصـة
تــواصل حتـقــيــقـاتــهــا في هـذا
ـــنــاسب االعــتـــداء وإن الــرد ا
سيكون قريباً). من جانبه  أكد
قـــائـــمـــمـــقـــام الـــقـــضـــاء عــدي
اخلـــدران لــ (الــزمــان) امس ان

(االعـتــداء الــذي شـهــدته قــريـة
الـبـو بالي نـفـذه مسـلـحون من
داعش) عـــازيـــا أســـبـــاب هـــذا

اخلــــرق إلـى (وجــــود ثــــغـــرات
أمـنـيـة وقـلــة الـقـطـعـات األمـني
هـنـاك) واضـاف إنه  (ال وجود

ألي دوافع جنائيـة أو عشائرية
وراء احلادث).فيما قال  النائب
عن احملـافظـة رعـد الدهـلكي في

بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس إنه
(في الــــوقـت الـــذي نــــدين فــــيه
اســتـشــهـاد   8 مـواطــنـ عـلى
ايدي الـعصابـات الداعـشية في
البوبالي   فاننا نطالب رئيس
مـجـلس الــنـواب بـعـقــد جـلـسـة
طارئة لـلوقوف على الـتداعيات
االمـنيـة اخلطـرة الـتي تتـعرض

لها ديالى ). 
مـن جـهـته  قـال الــنـائب مـضـر
الـــكـــروي لـ (الـــزمـــان) إنه (في
خضم االحداث االمـنية الـدامية
الــتي تــضــرب ديـالـى بــ مـدة
واخـرى واخـرهـا مـجـزرة الـبو
بــدأنـــا بــجــمـع تــواقــيع بـــالي 
نـيــابـيــة لـعـقــد جـلـســة خـاصـة
بـــحــضـــور الـــوزراء االمــنـــيــ

ـنـاقـشـة مـلف امن احملـافـظة )
ــكن الــقــبـول واضــاف انه (ال 
بـبــقـاء نـزيف الـدمـاء في ديـالى
وهي تــفــقــد عــشــرات االبــريـاء

بهجمات إجرامية). 
الى ذلك  مـحـافظ ديـالى مـثنى
الـتــمـيـمي لــ (الـزمـان) امس أن
(الـهــجـوم الــذي شــهـدته قــريـة
الــبــو بــالي بــاحملــافــظــة نــفـذه
إرهـــابــيـــو داعـش ونـــتـــعـــهــد
الحـقــتـهم لــيـنــالـوا جـزاءهم
العادل ) واشـار الى ان (قضاء
اخلـــالص  نـــزف دمـــاء زكـــيـــة
طـاهرة بـهـجوم إرهـابي جـبان
اسفر عن استشهاد  8مواطن
مقدمـاً التعازي لـذوي الشهداء
). وفي تـــطــــور طـــالب رئـــيس

اجلــمـهــوريــة عــبـد الــلــطـيف
بـتعـزيز اجلـهد جـمال رشـيد 
االستـخبـاري ويقـظة الـقوات
واطـن ضد األمنيـة وتآزر ا
أي حتــرك وتـــواجــد لـــفــلــول

اإلرهاب .
 وقــــال فـي بــــيــــان تــــلــــقــــته
(الـــــــزمــــــان) امس ان (الــــــرد
احلــــاسم لــــلــــقــــضــــاء عــــلى
اإلرهابي  يكون عبر تعزيز
اجلـهـد االسـتخـبـاري ويـقـظة
الــــقــــوات األمــــنــــيــــة وتـــآزر
ـواطـنـ  من اجل تـرسيخ ا
األمن واالستقـرار الذي حققه
الــــــــــشـــــــــعـب والـــــــــقـــــــــوات
بــتــضــحــيــاتــهم الــشــجــاعــة

وببطوالتهم العظيمة). 
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الــــزمت احملـــكـــمـــة االحتـــاديـــة
الـعــلـيــا  رئـاســة اجلـمــهـوريـة
بــاصـدار قــانــون تــنــظـيـم عـمل
ـصوت عـليه من سـتـشارين ا ا
قبل مجلس الـنواب. وقال بيان
لـلمـحكمـة تلـقته (الـزمان) امس
ـقامة انه (بنـاءاً على الـدعوى ا
بــالــعـدد  237احتــاديـة في 20
كـــــانـــــون اجلـــــاري  أصـــــدرت
احملـكـمــة حـكـمـاً بــإلـزام رئـيس
اجلمهورية اضافة الى وظيفته
بــإصـدار ونـشـر قـانـون تـنـظـيم
صوت عليه ستشارين ا عمل ا
من قـبل مجـلس الـنواب في 15
ايــار عـام  ?(2017واضـاف ان
ادة (ذلك جاء استناداً ألحكام ا
)من الـدستـور) مؤكدا  73ثالـثاً
ان (الـقـرار يعـتـبر بـاتـاً وملـزماً
لكـافة الـسلـطات). وكـان النائب

بــــاسم خــــشــــان قـــــد كــــتب في
تـغـريـدة عـلى تـوتـيـر تـابـعـتـهـا
(الــزمــان) امس جــاء فــيــهــا ان
(احملـــــكـــــمـــــة الـــــزمـت رئـــــيس
اجلمهوريـة بنشر الـقانون بناء
ـقـامـة من قـبـلـنا عـلى الـدعـوة ا
كـــون الــقــانــون اخـــتــفى مــنــذ
? 2017حـــــــيـث حــــــــدد عـــــــدد
ـــــســـــتــــــشـــــاريـن لـــــرؤســـــاء ا
اجلـمهـوريـة والوزراء ومـجلس
النـواب بسـتة مـستـشارين فقط
ونــصف هــذا الــعــدد لــلــوزراء
ومـن بـــدرجـــتـــهم احملـــافـــظـــ
وهذا يـعـني ان علـيهم تـسريح
مــــا وصـــــفــــهـم بــــعـض افــــراد
جـيوشـهم) وتـابع ان (القـانون
لم حـدد شـروط لـلـمـسـتشـارين 
يستـوفها الـذين جرى تعـيينهم
وال وازنـة احلصص احلـزبية 
يــكــلــفــون بــعـمـل ســوى تـســلم
الرواتب والتمتع باالمتيازات).

اجلـــديــدة بـــرئــاســة الـــســوداني
الــــتي وضــــعت حــــداً لــــلــــمــــدة
وان االحتــاد يــدعم ــضــطــربــة  ا
جهودها إقامـة إصالحات يتطلع
لــهــا الــعــراقــيــون). وأكــد األمـ
العـام جمللس التـعاون اخلـليجي
نايف احلـجـرف أن دول اجمللس
تـــرتـــبط بـــعـالقــات راســـخـــة مع
الـــــعــــراق. وقــــال احلــــجــــرف ان
(مجـلس التـعـاون تربـطه عالقات
راســخــة مع الــعـراق وســعى من
خـاللــهـا لــبــنــاء اســتــراتــيــجــيـة
مشـتركة مـتكـاملـة ترسخ عالقات
األشقـاء وحسن اجلـوار). وابدى
ــنـظــمـة ــسـاعــد  األمــ الـعــام ا
الــــتــــعــــاون اإلسالمـي لــــشـــؤون
فـلــسـطـ والـقـدس ســمـيـر بـكـر
نـظمـة حلكـومة الـسوداني دعم ا
في مـواجـهـة الـتـحـديات. وسـبق
عقـد لـقاء ثالثي ؤتـمـر  انعـقـاد ا
يـــــــضـمّ الـــــــعـــــــاهـل االردنـي مع
السوداني والسيسي. وقال بيان
أنه (جــرى خالل الــلـقــاء الــبـحث
في أوجـه الــتـــعــاون والـــتـــكــامل
وتــعـزيـز الــشـراكــة بـ الــبـلـدان
الشقيقة العراق واألردن ومصر
وســـــبل تـــــفــــعـــــيـل الــــتـــــعــــاون
االقـــــتــــصـــــادي فـي مــــخـــــتـــــلف
اجملـاالت).  وكـان رئـيس الـوزراء
قــد وصل عــلى رأس وفــد وزاري
الى الــعــاصــمــة االردنــيــة عــمـان
لك االردني وولي حيث الـتـقى ا

عهده. 
(تفاصيل ص 2)
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داخل مبـنى شـركة حـمـورابي للـمـقاوالت الـتـابعـة إلى وزارة األعـمار
واإلسكـان والبـلديـات الـعامـة في منـطقـة الـكرادة بـبغـداد. وقال بـيان
تلقته (الزمـان) امس ان (فرق االطفاء طـوقت النيران ونفـذت عمليات
ـباشـر وجنـحت بـالدخـول وسط مـبـنى الـشركـة وأخـمدت االقتـحـام ا
وأنهت أعمالها النيران بالتزامن مع عـمليات إخالء موظفي الشـركة 
ادية) واضاف دون تسجيل إصابـات بشرية مع حتجـيم األضرار ا
فــتح حتـقـيـق في مـركـز الــشـرطـة انه (الـفــرق طـالـبت عــلى أثـر ذلك 
ـسـؤول عن الـرقـعـة اجلـغـرافـيـة واسـتـدعـاء خـبـيـر األدلـة اجلـنـائـيـة ا

لتحديد أسباب اندالع احلريق.
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من امـ بـغـداد لـغـرض مـعـاجلة
ــروريـة جــزء من االخــتــنــاقــات ا

رور). وتسهيل حركة السير وا
وب ان (دائـرة بـلديـة الـكاظـمـية
بــاشــرت بـاعــمــال رفع االنــقـاض
واعـــادة فـــتح الـــشـــارع احملــاذي
ـثــنى فـي مـنــطــقــة عـلي ــطــار ا
الــــصـــالـح ضـــمن مــــحـــلـــة 406
بــاالعـتــمــاد عـلى اجلــهــد الـذاتي
ـرور وبـالــتـنـسـيق مـع مـديـريـة ا

العامة وقيادة عمليات بغداد).
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أعادت امـانة بـغـداد فتح الـشارع
ـثنى في مـنطـقة ـطار ا احملاذي 
عـلي الـصـالح بـجـانب الـكرخ من
رور بغـداد امام حركـة السـير وا
والـــذي كــان مـــغــلـــقــاً مـــنــذ عــام
2003. وذكــــر بــــيــــان تـــــلــــقــــته
(الــزمــان) امس ان (اعــمــال فــتح
الـشارع جـاءت ضـمن تـوجـيـهات
تـابعة رئيس مجـلس الوزراء و

ÊU e « ≠ n−M «

مـوافـقـة مـجـلس الـوزراء عـلى اكـد وزيـر الـزراعـة عـبـاس الـعـلــيـاوي 
اخلــاص ــائــيــة  ــوارد ا ــشــتــرك لــوزارتي الــزراعــة و ا احملــضــر ا
ثنى . بتعويضات محصول الشلب حملافظات النجف و الديوانية و ا
وقال العـلياوي في تصـريح تابعـته (الزمان) امس أنـه ( تخصيص
مـائــة و سـتـة و ثـالثـ مـلــيـار ديــنـار وإدراجه ضــمن مـوازنــة الـعـام
ـبـالغ ـقـبل لـتـعــويش ثالث مـحـافـظـات) واضـاف (ســيـتم تـوزيع ا ا
ذكورة أعاله ).  وازنة و للمحافظات ا قررة للفالح بعد إقرار ا ا

الـــبـــلــدين). بـــدوره  افـــاد وزيــر
اخلـارجيـة الـسـعـودي فـيصل بن
فـرحـان بـأن (بالده تـدعم جـهـود
الــــــســــــوداني فـي مــــــواجــــــهـــــة
الــــتـــــحــــديـــــات).وأعــــرب وزيــــر
اخلــارجـــيــة الـــبـــحــريـــني عـــبــد
الـلــطـيف بن راشــد الـزيـاني عن
أمـلـه بـاخلـروج بــاتـفــاقـات تـدعم
الـعـراق.وقـال (نـدعم كل اجلـهـود
لتحقيق استقرار العراق وأمنه)
مـؤكــداً أن (بالده حــريـصــة عـلى
تـــعـــزيــز الـــتــعـــاون مع الـــعــراق
ــنــطــقـة). واســتــعـادة دوره في ا
كـمـا أكـد وزيـر خـارجـيـة سـلـطـنة
عمـان بدر بن حـمد الـبوسـعيدي
ؤتـمـر (ضرورة الـوصول خالل ا
ألرضية مشـتركة إقليـمية ودولية
لـتحـقـيق التـنـمـية بـالـعراق). من
جــانــبه  جـدد وزيــر اخلــارجــيـة
اإليـــــــرانـي حـــــــســـــــ أمـــــــيـــــــر
عبـدالـلهـيـان (تأكـيـد تدعم بالده
لعراق موحد ومسـتقر ومتطور).
واعــرب الـــســفــيــر الــتــركي لــدى
األردن إسمـاعـيل يـلـماز عن (دعم
حكومـة بالده لسـعي العراق إلى
إقـامـة عالقـات مـتـوازنـة). واشاد
ام عـام جامـعـة الدول الـعربـية
ؤتمر بـ أحمد أبو الـغيط خالل ا
(اخلطـوات التي اتـخذهـا العراق
فـي تــــعـــــزيـــــز عالقـــــاته مع دول
ــنــطـقــة). فــيـمــا ثــمن مــسـؤول ا
السـياسـة اخلـارجيـة في االحتاد
األوربـي جــــــــــــوزيـب بــــــــــــوريـل
(خــطــوات احلــكـومــة الــعــراقــيـة

W∫ قمة بغداد بنسختها الثانية بجلسة عقدت في عمان Kł
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ــقــيم في الــضــروري وفـق قــهــوجي ا
دبي مـعـاينـة مـوقف إيران بـاعـتبـارها
"الـــعـــنـــوان الـــكـــبـــيـــر" ذلك أن يـــدهـــا
"مـوجودة في كل مكان من العراق إلى
سـوريا مروراً بلبنان واليمن".ويضيف
"ال يــريـــد اإليــراني أن يــتــنــازل عن أي
مـكتـسـبات فـهو يـتفـاوض من منـطلق
+مـــــا لي هـــــو لـي+ في هـــــذه الــــدول"
مـعــتـبـراً أن الـسـؤال األبـرز يـبـقى "هل
ستظهر إيران ليونة أكثر أو استعداداً
أكـثـر أو تـقـدم نتـائج مـلـمـوسة?" خالل
ـؤتمر. لكنه في الوقت ذاته ال يتوقع ا
وقف ـا أن "ا أن "تـتـحلـحل األمـور" طا
اإليـــراني ال يـــتـــغـــيـــر".وتـــتــهـم إيــران
ـملكـة العـربية مـنافـستـها اإلقلـيمـية ا
الـســعـوديـة الـتي انـقـطـعت الـعالقـات
الـدبــلـومـاسـيـة مـعـهـا مـنـذ عـام 2016
بــتـشـجــيع حـركـة االحــتـجـاجــات غـيـر
ــــســـبــــوقـــة فـي الـــبالد.وقــــال وزيـــر ا
خـــــارجــــيـــــة إيــــران االثـــــنــــ "نـــــحن
مــســـتــعــدون لــلــعـــودة إلى الــعالقــات
الــطــبـيــعــيــة وإعـادة فــتح الــســفـارات
عـــنــدمـــا يــكـــون اجلـــانب الــســـعــودي

جاهزًا".
ويـــــزيــــد دخـــــول إيــــران فـي الــــنــــزاع
األوكـــراني مـن خالل تـــزويـــد روســـيــا
طــائـرات مـسـيـرة من تــعـقـيـد الـوضع
ؤتـمر اخـتباراً وفق قـهوجـي.ويشـكل ا
لـرئيس الوزراء العراقي اجلديد محمّد
شـيـاع الـسـوداني الـذي جـاء تـعـيـيـنه
بـعـد جـمود سـيـاسي أسـتمـر ألكـثر من

ـؤتـمـر أول لـقاء دولي عـام.وسـيـكـون ا
ـسـؤول الذي ـسـتـوى يـرأسه ا رفـيع ا
يُـــعــتـــبــر أقــرب إلـى إيــران من ســـلــفه

مصطفى الكاظمي.
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وتــشـيــر الـرئــاسـة الــفـرنـســيـة إلى أن
الـــســودانـي "يــشـــاركـــنــا في تـــنـــظــيم
ــــؤتـــــمــــر. لــــذلـك ثــــمّــــة رغـــــبــــة في ا
االســتــمــراريــة من جــانــبه وهــذا أمـر
يـجدر مالحـظته".ويـرى البـاحث الزائر
فـي اجملـــــلـس األوروبي لـــــلــــــعالقـــــات
الـدولـية حـمـزة حداد أنّ "الـقـمة األولى
ــقــدور رئـيس هــدفت إلى إظــهــار أن 

الــــــــــــــــــــــوزراء
مــــــصــــــطــــــفى
الـــكـــاظـــمي أن
يــــجــــمع قـــادة
ــــنـــطــــقـــة ال ا
ســـــيــــمــــا دول
اخلـــــلــــيج في
بـــــغـــــداد".وفي
الـــــنـــــســـــخـــــة
الـــثـــانـــيـــة في
عـــــــــــــمـــــــــــــان
"سـيكـون هدف
رئـيس الوزراء
الـــــــســــــوداني
إظـــهــار قــدرته
عـــلى احلــفــاظ
عــــــــلـى هــــــــذه
الـــــــعالقــــــات"

"تـقـد الدعم السـتـقرار الـعـراق وأمنه
ـنـطـقة وازدهـاره ودرس الـوضع في ا
بــأســرهــا بــاعــتــبــار أن الــعــراق بــلـد
مــحـوري فــيـهــا".ويـقــول مـديــر مـعــهـد
الــشــرق األدنى واخلــلــيـج لــلــدراسـات
الـعسكريـة رياض قهوجي إن لـلمؤتمر
"طـمـوحـات كـبـيـرة لـكن ال أحـد يـنـتـظر
ثابة مـعجزات".ويـرى أن فرنسـا هي 
"رأس حــربـة لـلــغـرب في إبـقــاء شـعـرة
معاوية مع الطرف اإليراني خصوصاً
على وقع اجلمود في مفاوضات فيينا"

النووية.
ؤتمر الـرئيس الفرنسي ويـشارك في ا
ـــانــويل مــاكـــرون ورئــيس الــوزراء إ
مـحــمـد شـيـاع الـسـوداني وأمـيـر قـطـر
الـشيخ تـميم بن حـمد آل ثاني وكل من
مــســـؤول الــســيــاســـة اخلــارجــيــة في
االحتـاد األوروبي جوزيب بوريل الذي
ـلف يـنــسّق مـفـاوضـات فـيـيـنـا حـول ا
الـــنـــووي اإليــراني ومـــنـــسق االحتــاد
األوروبـي لــهـــذه احملــادثـــات إنـــريــكي
ـؤتـمر وزراء مـورا.كـذلك يـشـارك فـي ا
خــارجـيـة إيــران والـسـعــوديـة واألمـ
الـعـام جلامـعـة الدول الـعـربيـة واألم
الـعام جمللس الـتعاون اخلـليجي وعدد

آخر من وزراء اخلارجية العرب.
ورأى وزيـر اخلارجـية اإليـراني حس
أمــيـر عـبــدالـلـهــيـان اإلثـنــ أن الـقـمـة
االقـلـيـميـة قـد تـشـكّل "فرصـة" لـتـحريك
ـــبــاحـــثــات بــشـــأن إحــيـــاء االتــفــاق ا
ـتــعـثـرة مـنــذ أشـهـر.ومن الــنـووي وا
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كـشف رئـيس الــوزراء مـحـمـد شـيـاع
الــــســــودانـي عن زيــــادة واضــــحــــة
بــــأســـعــــار صـــرف الـــدوالر مــــقـــابل
نـــتـــيـــجــة رفـض حــواالت الـــديـــنـــار
لـشركـات وهـمـيـة تـسعـى الى اخراج

العملة من البالد.
وقــــال الـــســـوداني خـالل مـــؤتـــمـــره
االسبوعي تابـعته (الزمان) امس انه
(جــــرى رفـض حــــواالت لــــشــــركــــات
وهـناك أسعار مـبالغ بها في وهمية 
نــافـذة بــيع الــعــمـلــة وان عــمـلــيـات
الـتـضخـيم بـاألسـعـار هـدفـهـا إخراج
الــــعـــمل من الــــعـــراق) مـــبـــيـــنـــا ان
(احلــكــومــة تــراقب ســيــاســة الـبــنك
ـــا يـــضــــمن اســـتـــقـــرار ــــركـــزي  ا
الـــســــوق) وكـــشف الــــســـوداني عن
ـركـزي (وصـول احـتـيـاطـات الـبـنك ا
من الــعــمــلــة الى 96 مــلــيـار دوالر)
الي واستـطرد بـالقول ان (الـوضع ا

في العراق بأفضل أحواله).
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واشار الى (مصادرة أكثر من مليون
شتقات النفطية و781 ألف لتر من ا

كـــمــا  وضــبط 66 الف صـــهـــريـج
القـبض على  18مطـلوباً فـي تهريب
شـتقـات وما زال البـحث جاري عن ا

14 هارباً من منتسبي األمن
بـالــقـضــيـة) واعـرب الــسـوداني عن
(ثـقته بـاالجـراءات الـقـضائـيـة بـشأن
وان قضية سرقة تأمينات الضرائب 
احلكـومـة تـواصل التـحـقـيق في هذا
ولـن تــكـــون هـــنــاك تـــســـويــة ـــلف ا

الـتـطـوعــيـة بـدون أجـر وهـؤالء لـهم
األحــقــيــة في الــتـثــبــيت ومــعــروفـة
اســـــمـــــاؤهم وأوامـــــرهـم األداريــــة).
ووافق مجلس الوزراء خالل جلسته
عـلى زيادة تـخصـيصات االعتـيادية 
وزارة الــتـــجــارة لــتــعــزيــز مــفــردات
ــا يــدعم الـــبــطــاقــة الــتــمـــويــنــيــة 

الشرائح الضعيفة باجملتمع.
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وقال بـيان تـابعتـه (الزمان) امس ان
(اجملــلـس وافق عــلى  زيـــادة مــادتي
السكـر والزيت واضافـة مواد الشاي
واحلليب والطح الصفر لكل فرد)
واشــــار الى ان (الـــكــــجـــلـس نـــاقش
اجلـهـود التي يـبـذلـهـا فـريق اجلـهد
الــهــنــدسي واخلــدمي واســتــمــراره
بتـقد اخلدمـات للـمناطق الـسكـنية
احملرومة حيث تقـرر تخويل الفريق
بـالتـنـسـيق مع الـدوائـر ذات الـعالقة
تـــنــفــيـــذ أعــمـــال الــبــنى صـالحــيــة 
الــتــحــتــيــة لــلـمــنــاطق ذات اجلــنس
مـلـوكة لـلـدولـة أو للـغـير الـزراعي ا
ـثــقـلـة بـحــقـوق تـصــرفـيـة الـتي أو ا
أضحت واقع حال مناطقَ سكنية في
ضـمن حـدود الـتــصـامـيم األسـاسـيـة
ـــديـــنـــة بــغـــداد أو الـــبـــلــديـــات في
احملـــافـــظــــات) وتـــابع ان (اجملـــلس
استـعـرض آليـات عـمل شركـة احلـفر
الــعـراقــيـة وتـذلــيل الــعـقـبــات الـتي
تـــواجه ســـيـــر عــمـــلــهـــا حـــيث أقــر
اجملــلس تـوصــيــة اجملــلس الـوزاري
بـتــجـديـد اسـتــثـنـاء شـركـة لـلــطـاقـة 
احلفر العراقـية من أسلوبي العرض
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{ عــــمــــان (أ ف ب)  –اســــتــــضــــافت
األردن أمـس الثالثاء قمة جتمع فرنسا
والالعـــبــ الــرئــيــســيــ في الــشــرق
ـــــــــــــــا فــي ذلـك إيـــــــــــــــران األوســط 
والـسعودية اخلـصمان اإلقلـيميان في
تـفاقـمة مـحـاولة لـنزع فـتيل األزمـات ا
ـنطـقة عـبر احلوار. وعـقد مـؤتمر في ا
"بـغداد 2 بـعـد ظـهر الـثالثـاء في مـركز
ـلك حسـ بن طالل للـمؤتـمرات على ا
ـيت (50 كــيـلــومـتـرا ســاحل الــبـحــر ا
غــرب عـمــان) بـعـد دورة أولـى أقـيـمت
فـي الــــعـــــاصـــــمــــة الـــــعـــــراقــــيـــــة في
ـــــبــــادرة من آب/أغـــــســــطس  2021
ـانـويـل مـاكرون الـرئـيس الـفـرنـسي إ

والعراق.
وقـالت الـرئاسـة الفـرنسـية "الـهدف من
اجـتمـاع كهذا هـو جمع جيـران العراق
وشــركـائه حـول الـطــاولـة في مـحـاولـة
لـلمـضي قدمـا عبر تـعزيـز احلوار".لكنّ
الـرهــان يـبـقى مـحـفـوفـاً بـاخملـاطـر في

 . منطقة غير مستقرة أساساً
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فـتشهـد إيران قمـعا لتـظاهرات شـعبية
فـيـما تـوصل العـراق قبل فـترة وجـيزة
لــتـســويـة هــشـة بــعـد أزمــة سـيــاسـيـة
اسـتــنـزفـته مـدة سـنـة. أمـا سـوريـا فال
تـــزال ســـاحـــة مــواجـــهـــات بـــ قــوى
مـتـناحـرة فـيـما يـغـرق لبـنـان في شلل
ســيــاسي عــلى وقع فــراغ رئــاسي من
بــ أزمــات إقـلــيـمــيــة أخـرى.ويــهـدف
ـــؤتـــمـــر وفق قـــصــر اإللـــيـــزيه إلى ا
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ال الـعام). للـفـاسدين عـلى حـسـاب ا
موضـحا ان (احلـكومـة حريصـة على
دعم الـقــضـاء في إجـراءات مــكـافـحـة
فــذهـا االمـر لـيس وعـود بل الـفـسـاد
هي برنامج مصـوت عليه في مجلس
النواب) ولـفت الى ان (ما حصل في
احلــويــجــة ســبــبــهــا أخــطــاء وخــلل
واضح لألجهزة األمنية وسنحاسب
ــقـصــرين بــاحلـادثــة والسـيــمـا ان ا
اخلـرق األمـني في كـركـوك يـأتي بـعد
انـتـصارات كـبـيـرة لألجـهـزة األمـنـية
اضـيـة) مؤكـدا ان (الـقوة ـدة ا في ا
اجلـوية وجـهت ضـربـات أسـفرت عن

قتل قيادات عدة في داعش).
ومــضى الى الـقــول ان (هــنـاك خــطـة
لــتــحــســ الــبــطــاقــة الــتــمــويــنــيــة
ستـحق والسـيما وتوجهـيهـا إلى ا
فــئـة احلــمـايــة االجــتـمــاعـيــة) وقـال
الــســودانـي انه ( تــخــويل اجلــهــد
اخلـدمي والـهـنـدسي بـتـنـفـيـذ أعـمال
البنى التحتية لـلمناطق السكنية في
بـــغـــداد واحملــــافـــظـــات) وتـــابع انه
(ســيــتم عــرض االعــداد احلــقــيــقــيــة
حملــاضــري الـــتــربــيــة أمــام مــجــلس
لـغرض ـقـبـلـة  الـوزراء في جـلسـته ا
ــرتــقــبـة) ــوازنــة ا تــثــبــيــتــهم في ا
واشـــار الى ان (بــعـض احملــافـــظــات
أرســـلـت قـــائـــمـــة حتت عـــنـــوان ورد
ســهــواً وفــيــهـا  12ألف أسم فــهـذه
األرقام وزيادتها بالـتأكيد ليس هناك
ـالـيـة لــتـغـطـيــتـهـا وهـنـاك الـقــدرة ا
أوامــر صــادرة وهــنــاك مــحــاضــرون
أمضوا سنوات وهم يقدمون اخلدمة

نامة ا
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 أبي هـذه احلياة وسحرها نحبها رغم مـرارتها ال اعرف إسرارها فأبكيك يا
أبي وغـداً سيـبـكون ولـدي كـثيـراً علي ويـنـدمون ويـسـتذكـرون كل قـول وكلـمة
كـنت قلتهـا وكانوا ينـاقشونهـا ويتجاهـلونهـا فاحلق معهم ومـعي  معهم ألنهم
ريرة التي مررت بهـا فاحمد الله عظم شأنه ألنها كانت ـروا بالتجارب ا لم 
ـان الـصادق من أهم أمـنـيـاتي ان أفارقـهم وهم   بـنـعـيم ال يـنقـصـهم إال اإل
والـــعــمل الــذي يــرضـي الــله ورســولـه وان ال يــخــضــعــوا إال كـــمــا أمــر الــله
وبـاستـطاعـتهم ان يـسعـدوني كثـيرا ولـكني لم أسـعدك  الن وسـائل السـعادة
غـير مـوجودة عـندي فـو الـله لم ابخل عـليك ولـكن ظـروفي قاهـرة كنت اجليء
ـا إنـا عـلـيه من فـقـر وعـوز والـفـقـر إلـيك والـلـجـوء إلـيك صـعب ألنك  تـتـأثـر 
يـوازي على الباطل ويا أسفي ولكن ليس ذلك بيدي فاألقدار تلعب لعبتها ولو
تـعرف كم إنا نادم وحزين وعذري إنني لم املك شـيئاً ويشهد الله علي وأنت
تـعلم تزوجت صغـيراً ورزقني الله بـسبعة أبـناء أربعة ولـد وثالث بنات وأمهم
وانـأ فنـصبح تـسعـة نفـرات وال يـوجد غـير الـراتب وانأ لم اعـرف البـخل أبدا
عـلـيك وثـقـتي بـالـله عـالـيـة كـنت أعـطي مـا امـلك بل مـا ال امـلك فـالـتـجيء الى
الـدين وتـدايـنت مـن الـكـثـيـر جـزاهم الـلـه خـيـر اجلـزاء ورحم  والـديـهم سـواء
كـانوا إحيـاء أو أموات فانـا ابنك الـوحيد وكـانت ظروفك قـاسية سـامحك الله

ورحمك واحلديث معك يطول ويطول ويكاد ال ينتهي.
أبي لـقد اشـتقت إليك جـداً ال تعـلم مدى  شـوقي ولهفـتي لرؤيـتك واالطمـئنان
عـلـيك ومـحــادثـتك حـتى لـو كـنـت بـاالحالم مـنـذ الـيـوم الــذي رحـلت فـيه عـني
أصـبح البيت كـئيبـا حزينـا يخـلوا من السـعادة تمـاما وأصبح جـو احلزن هو
ـسيـطر  اشـعر عـندمـا ادخل البـيت تتـوقف اجلدران عن الـبكـاء خشـية أن ا
اسـمعهـا وجترحني أو تـذكرني لكـنها ال تعـلم بأنك لم تـفارق ذهني وتـفكيري
كان نومك اتامل فيه واتذكـر ذكرياتنا اجلميلة وبعدها لـدقيقة واحدة فاذهب 
انـظـر الى صـورتك واراك تـنظـر الي وتـبـتـسم واعـلم بـأنك تـشـعـر بي وحتزن
عـندما تراني  على هذا احلال وهذا ما يـزيد الم قلبي ويجعل حزني اكبر وال
اعـلـم مـا الــذي عــلــيه فــعـلـه في هـذا احلــال ألنــني ال اســتــطــيع ان افـرح وال
اسـتـطــيع ان احـزن وعـنــدمـا يـنــتـهي  يــومي اذهب الى غـرفــتي ألجـد حـزني
يـنتـظـرني فـعـندمـا ادخل الـغـرفـة ينـهض ويـعـانـقني بـكل قـوته وانـأ انـظر إلى
صـورتك والى ابــتـســامـتك الـتـي لم تـفـارقــني ابـداً وعــنـدهـا أقــول لك يـا أبي
رحـمك الله وتغمدك بفسيح جناته وحسبي الله ونعم الوكيل يا أبي سامحني
ت لكن  مـرارة فراقك لم تـعد إذا قـرأت هذه الـرسالـة وتـأ
القـاتك ليس لهـا حدود احبك يا أبي. حتـتمل وشوقي 
تفضل عليّ وليبقى حزني خفياً فهو بكل صدق وان ا
يــخــصــني وحـــدي. رحــمك الــله  رحـــمك الــله يــا أبي

وصلى  على النبي محمد وال محمد.

فـي مــــحــــاربـــــة اإلرهــــاب" بـــــحــــسب
ـلك عـبـدالـله الـثـاني بـاريـس.وأجـرى ا
االثـنـ اتـصـاال هـاتـفـيـا بـولي الـعـهد
الــسـعـودي األمـيــر مـحـمــد بن سـلـمـان
ـسـتـجـدات تــطـرق فـيه الى "عــدد من ا
اإلقـلــيـمـيـة والـدولـيـة والـقـضـايـا ذات
ــشـتـرك بـحــسب الـديـوان االهــتـمـام ا

لكي األردني. ا
وأعــلن اجلــيـش األردني أنه ســيــنــشـر
ـلـكـة عـلـيـاء الـدولي قـوات مـن مـطـار ا
(30 كـيلومترا جـنوب عمان) إلى مكان
ـيت (50 ـؤتـمـر في الـبـحـر ا انـعـقـاد ا

كيلومترا غرب عمان).

شاركة في مؤتمر قمة االدن dLðR∫ رؤساء وملوك الدول ا
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وقرة السادة احملترمون القائمون على صحيفة الزمان ا
مع شـكـري اجلـزيل لـنـشـر مـا أرسـلـته إلـيـكم والـذي نـشـرتـمـوه بـتـاريخ 14

كانون األول اجلاري.. 
رد عـلى توضيح احلـقيـقة في خواطـر مغـترب - علي آل طـعمـة .. أحببت أن
أنـوه أن في الــنص الـذي أرســلـته كــان هـنـاك رابـط لـلـيــوتـيــوب وهـو الـرابط
ـقـبـور صـدام حـس وحـزبه - ـركـز في زمن ا الـتـالي: اإلعـدام بـالـتـيـزاب ا

YouTube
نشور على شكل جملة مفككة كاآلتي: ولكن الرابط ظهر في النص ا

ـقــبـور صــدام حـسـ وحزبه ركـز في زمن ا (2008) اإلعـدام بـالتـيـزاب ا
–� YouYube
محكمة جنائية

فوجب التنويه. مع شكري وحتياتي

بينة في باشـر ا الوحيد والتـعاقد ا
تعـليمـات تنـفيـذ العقـود احلكـومية 
لـتـمكـيـنـهـا شـركـات وزارة النـفط من
إحـالــة أعـمــال احلـفــر واالسـتـصالح
لـكـونـهـا ذات إلى احلـفــر الـعـراقـيــة 
تـخـصص حــصـري في هـذا اجملـال)
ولــــفت الى ان (اجلــــلـــســــة شـــهـــدت
مـنـاقـشـة مـشـروع مـصـفى الـبـصرة-
رحلته ساعد   التكسير بالعامل ا
الرابعة ومتطلباته األساسية حيث
ـوافـقـة على شـروط الـتـمويل جرت ا
ـــالــيــة ـــثــبـــتــة في كـــتــاب وزارة ا ا

وتخـويل الـوزيـرة صالحـية الـتـوقيع
عـلى اتـفـاقـيـة قـرض تـمـويل مـشروع
ـرحــلـة فــضال عن  إدراج ا ـصــفى  ا
اخلـامــسـة لــلـمــشـروع ضـمـن قـانـون

قبل). وازنة للعام ا ا
 وتابع البيان ان (اجمللس وافق على
تــصــديـق اتــفــاقــيــة جتــنب االزدواج
الــضـــريــبي ومــنع الـــتــهــرب من دفع
ــال الــضــرائـب عــلى الــدخل ورأس ا
وكــــذلك بــــ الـــــعــــراق وتـــــركــــيـــــا 
نع ومـكـافـحة الـبروتـوكـول الـعربـي 
ـسلح القـرصـنة الـبحـريـة والسـطو ا
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 اتــفــقت الــشــركــة الـعــامــة لــلــنـقل
البـري في وزارة الـنقل مع كـوريا
اجلنـوبـية عـلى جتـهيـزهـا خمـسة

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. UK

Issue 7463 Wednesday 21/12/2022
الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7463 االربعاء 27 من جمادى االولى 1444 هـ 21 من كانون االول (ديسمبر) 2022م

أن تُـشن حــمـلــة في االعالم الـغــربي ضـد الالعـب األرجـنـتــيـني مــيـسي ألنه
أرتـضى أن يلبس العـباءة العربـية عنـد تتويجه بـكأس العالم في قـطر  فهذا
يـكشف حقـيقـة العـنصـرية الـتي تهيـمن على عـقول أصـحاب الـعيـون الزرقاء
ـؤسـسـات  ضــد الـشـعـوب االخـرى الـتي التــنـتـمي إلى جـنـسـهم في هـذه ا
األبـيض  وسـبق أن عـبـر عن ذلك عـديد الـالعبـ االفـارقـة الـذين لـعـبوا في
الـدوري األوربي  فـكـشـفــوا عن حـجم  الـعـنـصـريــة الـتي واجـهـوهـا بـسـبب
آخرهـم كان الالعب الـفـرنسـي اجلنـسـية "كـلـيان لـونهم وأصـولـهم الـعرقـيـة 
نـتخب  مـبابي" عـنـدما أعـلن قـبل عدة أشـهـر عن نيـته  اعـتزال الـلعب فـي ا
احـتجـاجـا على اجلـمـاهيـر الـفرنـسـية  ألنـهـا كانت تـردد هـتافـات عـنصـرية

تصفه فيها بالقرد ألن والده من الكاميرون وأمه جزائرية  .  
 الـعبـاءة يرتـديـها الـعـرب منـذ مـئات الـسـن مـسـلمـ ومـسيـحيـ عـلى حد
عايـير التي تُرفعُ في الغرب سـواء واحلملة ضد ميـسي تفضح ازدواجية ا
ساواة وتدعو من قـبل منظمات ومؤسـسات حكومية وغـير حكومية تـنادي با
طلـقة بأجنـدتها  ألن ظاهـر خطابها إلنـصاف األقليـات  ومن اخلطأ الثـقة ا

اليعكس باطنه.
ارسات وعـليه البد من النظر إلى عمـلها من منظار سـياسي الينفصل عن 
ومـا جرى في وانـتهـاكات الـدوائر االسـتخـباراتـية الـغربـية في الـعالم الـثالث
خالل العـشرين الـعراق وسـوريا والـيمن مـن تدمـير لـنسـيج هذه اجملـتـمعـات

اليخرج عن هذه السياسية العنصرية.  اضية عاما ا
فإن ذلك  العـالقة له بـاية رمـزية عـندمـا تهـدى الـعبـاءة العـربيـة لـشخص مـا 
ا تـعـبيـر عن احـترام اجـتـماعـي وانسـاني  ولن يـحظى ديـنيـة إسالمـيـة  إ
بـهذا التكر أال من نال مكانة عالية  والـدوائر االستخباراتية الغربية تدرك
ذلك جـيدا  وليـست بجاهـلة والغبـية بـهذه التـفصيـلة ألن تقـارير عنـاصرها
ـنـطـقـة بـعـد احلرب من الـعـامـل مـع اجليـوش االسـتـعـمـاريـة عـند احـتالل ا
ـيـة األولى  تـشـيـر إلـى دقـتـهـا في دراسـة  كل صـغـيـرة وكـبـيـرة حـول الـعـا
شـــؤون احلــيــاة االجـــتــمــاعـــيــة  من تـــقــالـــيــد وأعــراف ومـــذاهب وطــوائف
ـارسـات وطقـوس وأكل وشـرب وثـياب ..إلخ إلخ  ومـا يـتـرجمه ويـنـشره و
ـؤرخ الـدكــتـور "مـؤيـد بـشـكل مــتـواصل عـلـى صـفـحـتـه في الـفـيس بــوك  ا
الـونداوي"  من وثـائق خاصـة باستـخبـارات اجليش الـبريـطاني عـند احتالل

العراق عام  1917 يؤكد ذلك . 
بـرؤيـة اصـطـبـغت بـوشـاح ديـني ـيـسي أمـا أن يـتم تـفـسـيـر  أهـداء الـعـبـاءة 
فـهي أبـعـد مـا تكـون عن داللـتـهـا االجـتمـاعـيـة  وفي الـوقت نـفسه عـنـصري
تـشيـر  إلى افالس ثـقافي  سـببـه التـطرف الـفكـري  والاجـد غرابـة في هذا
الـهـجــوم  ألني الأسـتـبــعـد أن من يــقف خـلـفه  هــو الـلـوبـي  الـصه يـو ني 
ـبكى فـهـؤالء يعـتـبـرون مـيسـي من حصـتـهم  حـيث سـبق له أن زار حـائط ا
أكـثر من مرة  وتـلقى ازاء ذلك دعمـا اعالميا  الحدود له
ـا ما كان  مخفيا من هذه العالقة  أكبر من أن  ور
تـستـوعـبه سـاحة مـلــــعب كـرة القـدم ومـسابـقـة كأس

العالم .

ـكـمل لالتـفـاقـيـة الـعـربـية ـلـحق وا ا
ــنــظــمــة عــبـر ـة ا ــكــافــحــة اجلــر
احلدود الـوطـنـية اضـافـة الى إلـغاء
قـرار مـجــلس الـوزراء بـشــأن تـعـيـ
علي جاسم يوسف مـحسن الياسري
نافذ احلدودية نائباً لرئيس هيئة ا
خملـــالـــفـــته شـــرط اخلـــدمــة) ولـــفت
البيان الى ان (احلـكومة وجهت عدم
العـمل بـاستـيـفاء الـرسوم الـكـمركـية
نصوص ا ومبالغ الضرائب مسبقاً 
ادة 16رابعـا من قـانون علـيهـا في ا

وازنة). ا

ــشـروع بــنـايـة مــصـاعــد حـديــثـة 
اجملـــمّع اإلداري نـــهـــايـــة الـــشـــهــر
اجلاري. وقال بيان تـلقته (الزمان)
امس ان (الــشــركــة اوفــدت فــريــقــاً

الكـهـربائـيـة واإلتفـاق عـلى تعـزيز
ــصـاعـد الــكـهـربــائـيـة الــبـنـايــة بـا
احلـــديــثـــة) مـــوضــحـــاً ان (نِــسب
اإلجنـاز فــيه وصــلت الى اكــثـر من
ئة). في غضون ذلك اعدَّ  92با

مـــطـــار الــبـــصــرة الـــدولي خـــطــة
وبــرنــامــجــاً جلــمــيـع مــتــطــلــبــات
استقبال الوفـود والفرق الرياضية
هـمة الـقادمة إلى والشـخصيـات ا
البالد واحملـافظـة حلضـور بطـولة

خليجي 25.
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ــطـار عــبـداحلــسـ وقــال مـديــر ا
مـحـسن عـبـد في تـصـريح تـابـعـته
(الــزمــان) امـس ان (هــنــالك خــطــة
مــتـــكــامــلـــة وبــرنـــامــجــاً جلـــمــيع
مــتـــطــلــبـــات اســتـــقــبـــال الــوفــود
واجلــمـاهــيــر والـفــرق الــريـاضــيـة
وتـــوديــعــهـم حــسب تــوجـــيــهــات
ـــدني ودعم رئـــاســـة الـــطـــيـــران ا

. محافظ البصرة)
واشـار الى (وجـود اكـثـر من مـنـفـذ
سافرين وتفعيل صالتي لدخول ا
ــواد لـضــمـان الــقـدوم احملــلي و ا

هــنــدســيــا الى جـمــهــوريــة كــوريـا
ـشـروع اجلـنـوبـيـة يـرأسه مـديـر ا
عاينة حس عبـد الكر جويعـد 
مـــعــــمل هــــونـــداي لــــلـــمــــصـــاعـــد

ــــدرج الـــشــــمـــالي حتــــلّق عــــلى ا
وتـســكن في بـرج بــصـالــة الـشـرف
الـكــبـرى) مـبـيــنـاً ان (هـذه احلـالـة
تــعـــد خــطــراً كــبــيــراً عــلى سالمــة
احلــركــة اجلــويــة) واضــاف انــهـا
(ســـبـــبـــاً رئـــيــــســـيـــاً في حـــوادث
نظمه الطيـران التي اوصت بهـا ا
ـوجب ابـعـاد الـدولــيـة لـلـطـيــران 
الـطـيـور وتــخـريب اعـشـاشـهـا عن

منطقة حركة الطائرات). 
واصـــــدرت إدارة مــــطـــــار بــــغــــداد
الــدولي تــوضـيــحــاً بـشــأن تـداول
عـدد من الـصـفـحـات اإللـكـتـرونـيـة
مقطعـاً يُظهر تـسرب ماء في صالة

طار قرب حزام احلقائب.  ا
وبـــيــنت ان (الــكـــســر حــدث جــراء
اعـمــال الـتـأهــيل والـصـيــانـة الـتي
تـنـفـذها فـرق الـصـيـانـة اخملـتـصة
ـتوقـفة مـنذ في منـظومـة احلريق ا

عام 2016).
واضــافـــات ان (الــكـــســر جــرى في
ـــيــاة األنـــبــوب ادى الى تـــســرب ا
بقوة في صالة القادم قرب حزام

احلقائب). 

حتقيق انـسيابيـة عالية بـالتعاون
مع اجلـــهــات الــســانــدة في مــطــار
ـطـار عـلى الـبـصـرة) مــؤكـداً ان (ا
اســتــعـداد تــام إلســتـقــبــال جــمـيع

الوافدين). 
ـدير عـلى صـعـيـد مـتـصل نـاقش ا
العام لـلمـوانئ فرحان الـفرطوسي
مع قــائــد شــرطـة الــبــصــرة قـاسم
ـرور حـيـدر راشـد زويـد ومــديـر ا
عبود اإلستعدادات خلليجي 25.
واوضح الــفـرطــوسي في تــصـريح
امس (اهــمـيـة الــتـعــاون مع دوائـر
ـتعـلقة الدولـة وتسـهيل مـهامـها ا
ـقـرر اقـامـتـهـا مـطـلع بـالـبـطـولـة ا

قبل).  الشهر العام ا
ونـبـَّهت الــشـركـة الـعـامـة خلـدمـات
الحة اجلوية التابعة الى النقل ا
من خـطورة تـكـتالت طيـور احلـمام

قرب حركة الطائرات. 
وذكـر مـديـر عـام الـشـركـة خلـدمـات
ـالحـــة اجلـــويـــة عـــلي مـــحـــسن ا
هـــاشم في تـــصـــريح لـ (الـــزمــان)
ــراقــبــة اجلــويـة امس ان (فــريق ا
شـاهــد سـربـاً من الـطــيـور احلـمـام

وفـق حداد.ويضيف "مع ذلك أعتقد أن
الـعراقي وغير الـعراقي يودون هذه
ــرة أن يــروا االجــتــمـاع يــفــضي إلى ا
ــتـوقع أن أجــنــدة أكـثــر جـديــة".ومن ا
يـتناول االجتماع كذلك قضايا مشتركة
ــنــاخي واألمن عــلى غــرار االحــتــرار ا
الـغـذائي فـضالً عن الـتعـاون اإلقـلـيمي
في مـجـال الـطـاقة.وعـلى جـدول أعـمال
مـــاكـــرون الــذي زار اإلثـــنـــ حــامـــلــة
الــطـائــرات الـفــرنـســيـة شــارل ديـغـول
قـبـالـة سـواحل مـصـر لالحـتـفـال بـعـيد
ـيالد مع الـقوات الـفرنـسـية لـقاء مع ا
مـلك األردن عـبـد الـله الـثـاني "احلـليف

b∫ وفد شركة النقل البري خالل زيارته الى كوريا لتجهيز مصاعد Ë
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الـتقنـية مُذكــرة تعاون مـشتـرك. وقـال البيان
ان (مـدير عـام الهيـئة احـمـد يونـس  وقّع مع
رئــيس اجلــامـعــة نــاري عـــادل مُـذكــرة عـمل
مـشترك بشأن إمكانيـة إجراء بحوث مُشتركة
وتــقـد الــدعم الــفـني والــهــنـدسي وإقــامـة
مــحـاضـرات ودورات تــدريـبـيــة  في مـجـاالت
ـؤتـمـرات والـورش واإلسـتـفادة من تـنـظـيم ا
األجــهــزة الــعــلــمــيــة  والــفــحــوصــات عــنــد
) وبــ ان (نـاري قـدمت تــعـاونـهـا اجلــهـتـ
بـهدف اإلسـتـفادة من اخلـبرات الـعلـميـة التي
تـمـتلـكـها الـهـيئـة). وجـهزت الـشـركة الـعـامـة
لـلـصنـاعــات الـكهـربـائيــة واإللـكتـرونـيـة في
الـــوزارة عـــــدداً مـن مـــؤســـســــات الـــدولــــة
ــنــتــجـات مــخــتــلـفــة. واوضح الــبــيـان ان
(الـشركـة جـهزت كـهربـاء الوسط في مـحافـظة
واد كـهربائية  وجـهزت الشركة الـديوانية 
الـعامة لنقل الطاقـة الكهربائية  64بـروجكتر
ســـعـــة  200واط وجتـــهـــيـــز دائــرة فـــحص
وتــصـديق الـبـذور الـتــابـعـة لـوزارة الـزراعـة
ــطـافئ حـريق مـخـتــلـفـة األحـجـام عـدد ٢٣
وجتـهـيـز شـركـة مـصـافي اجلـنـوب بـضواغط
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ـعـادن عن مـساعٍ كـشـفت وزارة الـصـنـاعـة وا
لـفـتح مـدن صـنـاعـيـة واقـتـصـاديـة جديـدة مع
إيـران والسعـودية وتركيـا مؤكدة رغبـة تركيا
إلقـامـة مـديـنة صـنـاعـيـة دوائيـة في مـحـافـظة
نـيـنـوى. وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
ـدن (هــنـالك تـقــدمـاً مـلــمـوسـاً في مــشـاريع ا
الـصناعية في احملافظات) مشيراً الى (إنتهاء
ـرحلة األولى لـلمدينـة الصناعـية في األنبار ا
ـرحلـة الـثانـية) ـئة من ا وإجنـاز نـحو  70بـا
ـرحلت بـنسبة واضـاف ان (ذي قار اجنزت ا
ئة) الفتاً الى ان (هنالك مساعي  100با
ـشـتـركـة عـلى ــديـنـة اإلقـتـصـاديــة ا إلجنـاز ا
ـشـاركـة في احلــدود بـ الـعـراق و األردن وا
فــتح مـدن صــنـاعــيـة واقــتـصـاديــة مع الـدول
األخـرى مثل إيران والسعودية و تركيا) وب
ـــســتــثـــمــرين طـــوروا مــديـــنــة كــربالء ان (ا
الـــصــنـــاعــيـــة اخملـــتــصـــة بــالـــصــنـــاعــات
دينة الصناعية الـبتروكيميائية والنفـطية وا
لوثة في الـنجف اخملتصـة بالصناعـات غير ا
الـتي تُقـدر مساحـتهـا نحو  6آالف دو وفي

). ونـــاقـــشت ـــســـاحــة  5آالف دو واسـط 
ُدن الـصـنـاعـيـة الـتـابـعة الى وزارة هـيــئـة ا
ــعــادن مع مـحــافــظــة بـابـل الــصــنـاعــة وا
ـــدن فـي إجــــراءات تــــنـــفـــيــــذ مـــشــــاريـع ا

احملافظـة.
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 وذكـر بـيـان امس ان (وفـداً من الهـيـئـة بحث
مـع احملـــافظ حـــسن مــــنـــديل الـــســـريـــاوي
ـديـنة الـصـنـاعـيـة في أبـو احملـافـظـة مـلف ا
ســمـــيـج بــنــاحـــيــة الــكـــفـل) مــوضــحــاً ان
ُـشـتـرك (اجلــانـبـ نـاقـشــا آلـيـة الـتــعـاون ا
ُدن لـتذلـيل الصـعوبـات والتـمكن من إنـشاء ا
الـصنـاعيـة) واضاف ان (احملـافظـة والدوائر
ـشروع الـقـطـاعيـة اكـدت تعـاونـهـا لتـنـفيـذ ا
ـاً) اإلســتـثـمــاري عـلى مـســاحـة ٣٥٨١ دو
ـديـنـة في أبـو سـمـيج واشـار الى ان (بـنـاء ا
ســتـــســاهم في تـــنــشــيط الـــصــنــاعــة داخل
ـسـتـوى ـالي وا ـردود ا احملـافــظـة وتـرفع ا
ـعــيـشـي). اإلقــتـصــادي وحتـســ الــواقع ا
ووقّـعت هيـئة الـبحث والـتطـويـر الـصناعـي
الــتــابـعــة الى الــوزارة مـع جــامـعـــة دهــوك
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-1-
من أخطر اآلثـار السلبية للكذب ضياع الثقة ب الناس فال تستطيع أْن تُعوّل على ما

تسمع او تقرأ من االخبار .
وهذه إحدى الكوارث الكبرى في اجملتمع .

-2-
ا قيل : وقد

( وما آفُة األخبارِ االّ رواُتها ) 
-3-

ـثـيـرة ويـتعـذر عـلـيـنـا احلكم صـادر اخلـبـريـة ِبـُحَزٍم ِمَن االخـبـار ا واليـوم تـطـالـعـنـا ا
بصحـبتـها  ولكـّنهـا على ايـَة حال تُسـهم في زيادة مـنسـوب البلـبلـة واالضطراب في

اجملتمع .
-4-

ثيرة لأللم واالستغراب الشديد : ومن االخبار ا
قـتـضيـات الـقانـون والـعدالـة وتـقد األقـربـاء واالنسـبـاء على اخملـالفـات الـصريـحـة 
همة دون الـشعور بوخـز الضمير أو واقع ا ـواطن اآلخرين وتـعيينـهم في ا سائر ا
راعاة سؤول الذي عينّهم ح ألزم نفسه  بخطورة احلنث باليم الذي أداه هذا ا

الضوابط والقوان والعمل بها دون التواء .
-5-

وترن في االسـماع كلمـة الزهراء الـبتول فاطـمة ( صلـوات الله وسالمه) علـيها ) ح
ـهم على نـفسهـا سئلت من ؤمنـات وتقد سُئلت عـن سبب كثـرة دعائهـا للمـؤمنـ وا
قبل ولـدها ريحـانة رسول الله (ص) وسـيد شبـاب أهل اجلنة االمـام احلسن اجملتبى

(ع)  فقالت :
( يا بُني اجلار ثم الدار ) 

سؤولـون  حيث ال يسوغ عـطى االخالقي الرائع هم ا اّن أولى النـاس بتطبـيق هذا ا
ـناصب عـلى أقربائـهم وأنسـابهم واهـمال الـنظر لهم عـلى االطالق توزيع احلـقائب وا

ناصب.  ستحق لتلك ا في شؤون اآلخرين ا
-6-

أل مكـتبه بأقـربائه يبـوء اوًال بسخط اللـه عليه حيـث جافى العدل سـؤول الذي  ان ا
روءة واالنصاف واخترق اخلطوط احلمراء   وا

ـسؤول ان يـأبـى الـتـفريـط بـحـقوق ويـبـوء ثـانـيا : بـسـخـط الـشعـب الـذي يـنتـظـر مـن ا
واطن . ا

ويقع ثـالثا في أسوأ احلـفر االجتـماعيـة التي تُبـعُده عن القـلوب  كمـا أنَّ ذلك ُيسقطه
من العيون أيضا .

-7-
ـسؤول الـيوم تتـهمهم بـالعنـاية الفـائقة بـأقربائهم لقد قـرأت أخباراً عن بـعض كبار ا
نـاصب التي اُسندت اليـهم ولكني لست جـازمًا بصحة فقط وتـسّمي الكثيـر منهم وا
سـارع الى ـقالـة ناصـحـاً ومذكـرا اولـئك ا تـلك األخـبار  فـبـادرت الى كتـابة هـذه ا
ووخامة العـواقب التي تنتظرهم ـواطن بخطوره عـملهم  تقد أقـربائهم على سائر ا

والله من وراء القصد .
ـواطن يعلن عن سـؤول الذي يقدم أقـرباءه على سائر ا ان ا
ـطــلـوبـة فـيه وبـهــذا يـلـّوث تـاريـخه  انه بـعـيـد عـن الـوطـنـيـة ا

ويسيء الى نفسه أكبر االساءات .
والسؤال اآلن :

هل وصلت الرسالة ?

بلطة باجلهد احلكومي  jOK ∫أحد الشوارع ا
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ـبـرمـة مع الوزارات). هـواء حـسب الـعـقـود ا
وجـهـزت شركـة ديالى الـعامـة إحدى شـركات
الــوزارة الـشــركـة الــعـامــة لـتــوزيع كـهــربـاء
الـفُرات األوسـط بأربع محـوالت. وذكر البيان
ان (احملـوالت تـعـاقـدت عـلـيـهـا الـشـركتـ في
ُجهزة وقـت سابق) الفتاً الى ان (احملـوالت ا
ـعمـول بـها ُـواصفـات الـفـنيـة ا تُـنـتج وفق ا
لـدى وزارة الكـهربـاء من شركـة ميـتسـوبيشي
الــيـابـانـيـة) مـن جـهـتـهــا جـهـزت شـركـة اور
الـــعــامــة الـــتــابـــعــة الى الـــوزراة الــفُـــرات
ُـنتجاتهـا مـن القابلوات واألسالك األوسـط 
الــكـهـربـائــيـة. وقـال الـبــيـان ان (اور الـعـامـة
جـهزت اسالك هوائـية بطـول ١٧٣ كيلـومتراً 
ضـمن التوقـيتات الزمـنية احملـددة في العقد)
ؤسسات احلكومية والقطاع اخلاص داعـية ا

الى اإلستفادة من الصناعة الوطنيـة).
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 في الـسـيـاق ذاتـه انـتجـت الـشـركــة الـعـامـة
لـلـصنـاعـات الـتـعديـنيــة مـادة الـنـيتـروجيـن
ُــســال لـصــالح وزارتي الـنــفط و الـزراعــة. ا
وقـال البـيان ان (الـشركـة جهـزت عبـر مصانع

ادة إبن سـيـنا في الـطـارميـة الـتابـعـة لهـا 
صفى بيجي التابع الى ُسـال  الـنيتروج ا
وزارة الـنفط ودائرة الـبيطـرة التابـعة لوزارة
الــزراعـة بـكــمـيـة مـقــدارهـا ٣٩ مـتــر مـكـعب
إلسـتـخدامـهـا في منـظـومات الـتـبريـد و حـفر
اآلبــار الـنـفـطـيـة و حــفظ األرضـيـة اخلـاصـة
بــاحلـــيــوانــات  ومــســـاهــمــتـــهــا في اكــثــر
الـصناعات الـكيميائـيـة). في غضون ذلك اكد
وزيـر الكـهرباء زيـاد علي فاضل الـسير وفق
خـطـة عـمل جـديـدة بـشـأن احملـطـات. واوضح
بـيان تلقته (الزمان) امس ان (فاضل بحث مع
 مالكـات الـوزراة في مـحـافـظـة بـابل والـفرق
ــســيب مـعــاجلـة الــهـنــدســيـة في مــحــطـة ا
ــشــكالت وحتــقـيـق اسـتــقــرار في الــصـيف ا
ــقــبل) مــؤكـداً ان (الــوزارة وضــعت خــطـة ا
لـزيـادة إنتـاج الطـاقة الى  24الـف ميـكا واط
ــرحــلــة ــقــبل) ولــفت الى ان (ا فـي الــعــام ا
ـقــبـلـة سـتـكــون خـطـواتـهـا فــعـلـيـة لـزيـادة ا
الكــات في احملــطـات الى اإلنــتــاج) داعـيــاً ا
(تـكثيف اجلهود في عمليات الصيانة وتأهيل
احملـطـات لرفع مـستـوى اإلنتـاج) واضاف ان

(اخلــطـة سـتـســهم بـحل مـلف ضــعف الـتـيـار
ـقـبـلـة) وب ان الـكـهـربـائي فـي الـسـنـوات ا
(الـوزارة عـرضتـها عـلى مـجلس الـطـاقة كـما
سـتُــعـرض امـام مـجـلس الـوزراء في جـلـسـته
ـقبلة). واجتـهت الكهربـاء الى إعتماد خططٍ ا
ـخـتـلف احملـاور لزيـادة جتـهـيز الـكـهـرباء
ـستـمرة مـحددة اسـبـاب عدم تـوفيـر الطـاقة ا
ـناطـق. وقال الـبيـان ان (قطـاع الكـهرباء في ا
من اكــثــر الـقــطــاعـات تــمـاســكــاً مع األزمـات
الـدوليـة اخرهـا حرب اوكـرانيـا) مشـيراً الى
(اهـميـة الـتحـول الى الطـاقة الـنظـيفـة تزامـناً
ــنــاخـي) وبـ ان مع تــأثــيــرات الــتــغــيــر ا
(الــوزارة تــواجه حتــديــات كــبــيــرة تــتــعــلق
ـاليـة وتأخـرها مع بـضعف الـتخـصيـصات ا
تزايد على الـطاقة وتطورات اسعار الـطلب ا
الـنفط التي تنعـكس على خطط الدولة ماادى
الى تـأخر تـوفير الـتيار الـكهربـائي على مدار
الــســنــة) واضــاف ان (الــوزارة تـتــطــلع الى
زيـادة الــطـاقـة عـبـر خـطط وسـيـاسـات مـنـهـا
اســتـخـراج الــغـاز الـطــبـيــعي والـذهـاب الى

تجددة).  الطاقة ا
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ـالـية اخلـاصـة بتـثـبيت كـتـاب الكـلف ا
الك ــتــعــاقـــدين عــلى ا احملـــاضــرين ا
الـدائم مـبيـنا ان احملـافـظة وافـقت على
ـده 30 ــالي و تــوفـيــر الـتـخــصـيص ا
يــومـا) مـشـيـرا الـى ان (احملـافـظـة كـان
الــداعـمـة بـشــكل دائم لـهـذه الــشـريـحـة
ـــشــروعـــة في وداع لـــطـــمـــوحـــاتــهـم ا

التثبيت).
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مـن جــانب اخــر اعــلــنت دائــرة صــحــة
كربالء عن اجراء 1100عـملية جراحية
واســتـقــبـال اكــثـر من  35,000مــراجع
ـاضي لـدى مـراجـعـتهم خالل الـشـهـر ا
مــديـنه االمــام احلـسـ الــطـبــيـة وقـال
ـدينة الـطبيـة صباح احلـسيني مـدير ا
فـي تـصـريـح امس ان عـدد الــعـمــلـيـات
اجلـــراحـــيــة بـــلـــغت اكـــثــر من 1.100
عـملـيه توزعت ب  1,124عـملـيه فوق
الــــكـــبـــرى والــــكـــبـــرى  454عــــمـــلـــيه
والـوسـطى  572عـمـليه مـشـيرا الى ان

عــدد الــفـحــوصــات بـجــهــاز الـســونـار
بــــلـــغت  1767فــــحص  1167فــــحص
ـفــراس مــبــيــنـا انـه فـحص بــجــهــاز ا
وظـائف الرئة وصل الى183فحص في
حـ  اجراء فـحص الهـولتر الى 47
مـواطن).وفي ميـسان كـشفت احملـافظة
ــــدارس قي عـن حـــاجــــتــــهـــا لــــعـــدد ا
احملـافـظـة السـتـيعـاب االكـتـظـاظ بـعدد
الــطـلــبـة فـي احملـافــظـة وقــال احملـافظ
عــلي دواي في تــصــريح ان احملـافــظـة
حتــتــاج عــلى  االقل  الى  200بــنــايــة
مـدرسيـة  مؤكدا بـان هذا العـدد وتوفر
ســـــوف يــــجـــــعل الـــــدوام أحــــادي في
ـدارس احلـكـومـية مـعـربـا عن( تـقته ا
ــئــة قــريــبــا بــاجنــاز اكــثــر من  60بــا
)وتـابـع ( ان هـناك  24بـنـايـة مـدرسـية
ضـمن خطة  2021و  38مـدرسة ضمن
مــوازنــة االمن الــطــار فــضال عن 52
بـــنــــايـــة مـــدرســــيـــة ضـــمـن الـــقـــرض

الصيني).

جـديـدة في بـغداد و شـمـول مـناطق
جـديــدة بـالـبــرنـامج اخلــدمي. وقـال
ــتـــابــعــة في مــديــر الـــتــخــطـــيط وا

بــــالـــضـــخـم لـــلـــصــــرف الـــصـــحي
استـجابة لـلزيادة الـسكانـية مؤكدة
وجـود خــطط إلنـشــاء اربـعــة مـراكـز
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اوضـحـت امـانـة بـغـدادوجـود تـوجه
حـكــومي إلنـشــاء مـشـروع وصــفـته

وقال عضو الفريق عبد القادر دخيل
في تـــــصـــــريح امـس ان (الــــوزارات
والدوائر اسـتنفـرت الياتهـا بأعمال
متواصلة لرفع األنقاض واإلستعداد
ــــرحــــلـــة األولـى من مـــد إلنــــطالق ا
ــاء واجملـــاري). الى ذلك انــابـــيب ا
طــالب مــحــافظ بـابـل وسـام اصالن
شـمـول مـنـاطق احملــافـظـة بـحـمالت

فريق اجلهد اخلدمي.
 وبــ اصالن في تــصـريـح تـابــعـته
(الـزمـان) ان (هنـالك ضـعفـاً واضـحاً
ــــؤســـســـات الــــبـــلـــديـــة فـي عـــمل ا
بـــــاحملــــافــــظــــة) مـــــشــــيــــراً الى ان
(الـبلـديات عـاجزة عن رفع الـنفـايات
الكات ـناطق بسـبب قلة ا ببعض ا
الــتـــابــعـــة لــلـــبــلـــديــة) واوضح ان
(احملـــافــظـــة تـــســـعى الى تـــطـــويــر
ـنــاطق عـبـر ـســتـوى اخلـدمي بــا ا
مـشــاريع الـبــنى الـتــحـتـيــة وإنـشـاء
األرصـفـة وإكـسـاء بـعض الـشوارع)
مــؤكــداً ان (خـدمــات الــبــلـديــة تــعـد
ــشــكــلـة احلــقــيـقــيــة الـتـي تـواجه ا
احملــافــظـــة خــصــوصـــاً اإلهــتــمــام
ــنـــاطق اآلثـــاريــة بــالـــنـــظــافـــة وا
ـاء واجملاري واسـتـكـمـال مـشـاريع ا

دينة). في مركز ا

اإلخــتـنـاقـات فـضالً عن تـوجـيـهـات
رسـمـيـة سـريــعـة لـتـنـفـيـذ تـصـامـيم
الطـريق احللـقي وتنـفيـذه لتـخفيف
ــديـنـة). وفي الــضـغط عن شـوارع ا
الــديـــوانــيـــة بــحـث فــريق اجلـــهــد
احلــــكــــومـي مع احملــــافـظ زهــــيــــر
الـــشــــعالن ومــــســـؤولي الــــدوائـــر
اخلـدميـة في احملافـظة آلـية تـطوير
ــنـاطق احملــرومــة خـدمــيــاً وعـدد ا

ستهدفة. ساحات ا ا
w b  o d

 وذكـــــر رئـــــيس الـــــفـــــريق جـــــابــــر
احلـــســاني فـي تــصـــريح تــابـــعــته
(الـزمــان) امس ان (اعــمــال الــفـريق
اخلدمي مـستمـرة في احيـاء العامل
واألمـــ ودور ســـيــــد مـــحــــمـــد في
ــبــاشــرة احملــافــظــة) ولــفت الى (ا
بــأعـــمــال الــشــبــكــة الـــكــهــربــائــيــة
واســتـــبـــدال األعــمـــدة اخلـــشــبـــيــة
بـاحلـديــديـة في الـشـوارع الــفـرعـيـة
والــرئــيـســة بــاحملـافــظــة وتـطــويـر
ـــــاء واجملــــــاري قـــــبل خــــــدمـــــات ا
اإلكــــســــاء) واضــــاف ان (الــــهـــدف
األســاسـي من احلــمــلـــة اخلــدمــيــة
جتـديـد شــبـكـات الـصــرف الـصـحي
وإكـســاء الــشـوارع فـي احملـافــظـة)

األمانة محمود عزيز السوداني في
تــصـريح تــابـعـتـه (الـزمـان) امس ان
(احلملـة اخلدميـة شملت  13منطقة
بــبـغــداد وسـتــشـمل خــمس مــنـاطق
اخـرى جـديدة) مـضـيفـاً ان (الـفريق
اخلدمي سيتـوجه لرفع األنقاض في
بـعض منـاطق الـعاصـمة وحتـويلـها
إلى مــتـنــزهـات حــسب تــوجـيــهـات
ــسـاحـات رئــيس الـوزراء بــزيـادة ا
اخلــضـراء في الـعــاصـمـة) وبـ ان
ـــنــاطق (عــمـــلـــيــات اإلكـــســـاء في ا
ستهـدفة شملت الشـوارع الرئيسة ا
والــفــروع واألزقّــة وكــذلك اجملــاري
وعـــمل اإلكـــســـاء) مـــشــيـــراً الى ان
(اعـمال بـغداد توسـعت لـتشمـل اكثر
من  584مـحـلّـة سـكــنـيـة و اكـثـر من
الف اخـرى غـيـر سكـنـيـة) مـؤكداً ان
(هـنـالك تـوجـيـهات بـإنـشـاء مـشروع
صــرف صــحي ضــخم فـي مــنــطــقـة
الـبــوعــيـثــة بـطــاقـة  315الف مــتـراً
مــكـعــبـاً لــتـقـلــيل األحـمــال نـتــيـجـة
الزيـادة السـكانـية وإلستـيعـاب مياه
األمطار) وبـشأن التـوسع السكاني
ذكر السـوداني ان (احلكومـة تخطط
لـبـنــاء اربـعـة مـراكــز جـديـدة شـمـال
وجـــنـــوب الـــعـــاصـــمـــة لـــتـــقـــلـــيل
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ـتوسط واحمليط االطلـسي  وهما من تقع على غربـية عن البحر ا يقول اهل طـنجة ا
اء زرقة ارواحنا  دينة  نتمتع بـجمال منظرهما كل صـباح ويعكس ا سواحلهـما ا

لكننا عندما نعطش نشرب من الينابيع .
ا ينـشده ابـناء مـدينتي هذه اخلـاطرة الـشعـرية واحلـياتيـة واالزليـة تذكـرني ايضـا 
الـنـاصـرية الـتي ال تـبتـعـد عن بـيت النـبي ابـراهـيم في اور الـسومـريـة سوى بـعـشرة
ديـنة الى قسمـ ولكننا لئ عيونـنا بسيـر موج الفرات الـذي يقسم ا اميال : أننـا 

نشرب من ماء دجلة ألن الفرات يصل الينا ماحلاً.
لح مـعنا تـأتي مع مقـولة كتـبها احـد الهنـود وهو يـقول :نحن نـحتاج لـلملح وقـصة ا
اء ابتـعدت عنه االفواه لح في ا اء . ومتى كـان ا اكثر لـيكون مع اخلبـز وليس مع ا

العطشانة وكذلك بسات النخيل واحلدائق وحقول القمح .
ـاء مـتالزمة لـتـواريخ احالم الـبشـر وهـجراتـهم من مـكـان الى آخر . لح وا ثنـائـيـة ا
ولكن متى اسـتجدت تفاصـيل عيش البشر في الـتطورات اجلديدة حـاولوا ان يقللوا
ـكان الذي من مـواسم الهـجرة في جـفاف الفـصول وبـحثـوا عن اشياء تـبقـيهم في ا
تغيرات اغلبه كان فـيما مضى صاحلا للعيش. ولكن في ظـروف قاهرة ال تستطيع ا
نطق الـسائد والباقي منذ ايام االسكندر ألن ا كننـة واالت احلفر ان تفعل شيئا  وا
قدوني والى الـيوم أن اخلداع والـسيف والـسياسـة تنتـصر على احلـلول واالماني ا
احلـة القـاحلة ـمكنـة في امنـيات البـشر  واالهـوار العـراق في جفافـها وارضـها ا ا

هو واحدة من امثلة حديثنا هذا .
ذلك ألن الغرابة في حالتها تكن في الصمت احلكومي وسير ولكن االهوار لها الله 
فخضـعوا لقـدرية احليـاة وجتارب تواريـخهم البـعيدة الـسلحـفاة في ايجـاد احللـول 

دن والعشوائيات ومساطر الط . وشدوا الرحال الى ا
وعداه فـأن كل شيء في ـالح  ـاحلـة  واقـصد مـائـهـا ا احلـديث األن عن الـبـصرة ا

قلوب اهلها وتواريخها وطبيعتها . ذاق السكر  البصرة 
ـلح كـمـا ريـاح الـشـرجي عـند اهـل البـصـرة بـات يـغـيـر مـزاجـهم واحـوالهـم وحتى ا
احالمـهم  ومـا على الـدولة سـوى ان تذهب الى الـبحـر وحتـلي مائه كـما يـفعل اهل
تـحضرة  ومـشروع حتلـية ميـاه البحـر ليس مشـروعا جديدا بل اخلـليج والبـلدان ا
يقـال ان اخلـطوات هو مـقـترح قـد لم تـمـتلك االرادات قـوة الـقرار وتـبـدا بإنـشـائه 

دينة وحـكومتهـا احمللية مـصممة على ان االولى بدأت وان محـافظ ا
عطـش البـصـرة سيـزول بـتـحلـيـة ماء الـبـحـر من جهـة الـفاو .
وان حتقق سـيفترض اهل البصرة ما كان يقوله اهل طنجة
لـكن الفـرق ان الـبصـرة سـتشـرب ماء عن احملـيط والـبحـر 

البحر حلوا وطنجة تشربه من الينابيع.
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ا درسناه من خالل مادة الـتوثيق االعالمي حيث كانت الصورة نادرة قد نكون تـأثرنا 
االلتقاط السباب فـنية وتقنية ومادية حيث كانت الصـورة منتصف التسعينيات من القرن
اضي امـرا مكـلف بالـنسبـة للـمواطن حـيث يتـطلب االمـر شراء كـامرة ذات فلم ب ست ا
وثالثون صورة فقط مع الذهـاب القرب مختبر للتصوير لطـباعة الصور مقابل كلفة مالية
ومع التـطـور التـقـني والتـكـنولـوجي الـذي حصل في مـجـال التـصـوير وحتـوله لـلكـامرات
الـرقمية ( الـدچتال ) ودخول الـهاتف اجلوال بكامـرات متطورة وارتـباطها بـشكل مباشر

بوسائل التواصل االجتماعي  
حيث بدأ الناس بتصوير كل مفاصل حياتهم اليومية من افراح او احزان او اي مناسبة
ـقابل نـتلـقى ويتـلـقى النـاس انتـقادات عـلى تصـوير تـخص اجملتـمعـات والعـوائل  وفي ا
حـيـاتــنـا ومـنــاسـبــاتـنـا بــحـجـة انـه ال داعي لـكل هــذا او ال داعي لـتـصــويـر احلـوادث او
ـيديا مـا هو الضيـر من توثيق ـناسبـات وهنا اقول كـوني مختـص في مجال االعالم وا ا
ـناسبـات او الشخـصيات الـتي نصـورها فمن مـنا ال يرغب في رؤيـة الشخـصيات هذه ا
الـتـاريخـيـة او الديـنـية الـتي درسـنـاها في كـتب الـتـاريخ والثـقـافات الـبـشـرية فـمن مـنا ال
صطفى صلى الـله عليه وعلى اله وصحبه وسلم  يرغب مثال في رؤيـة صورة احلبيب ا
ومن مـنـا ال يــرغب في رؤيـة صــورة جـده الــسـابع مــثال وغـيـرهــا من هـذه االمــور  لـقـد
ـعامالت الرسـمية تطـورالعالم الـرقمي تطـورا هائال  وهنـا فريق يـحرم التـصوير لـغير ا
واوضح هـنا مـثال بـسيـطا عـندمـا نـنشـر صورة لـشخص تـوفـاه الله وكم سـتحـصل هذه
ـتوفي وكم سـينـال من رحمـات ربنا الصـوره على تعـليـقات تـترحم عـلى هذا الـشخص ا
ـتـطـوره كـان رفـيـقي ايـام الـكـر الـغـفـار  كم تـمـنـيت لـو ان هــذا اجلـوال ذو الـكـامـرة ا
الـدراسة وايام خدمـة العلم وايـام احلصار االقتـصادي ونوثق حلظـات عاشها وعـشناها
مع ناسنا واهلنـا وشعبنا بحلوها ومرها وكم نحن لوجـوه فارقتنا مسرعة ملبية نداء رب
السـموات واالرض  ومن كل هـذا اال يحـتاج مـجتمـعنـا الى ثورة عـقل واصالح للـنفوس
رء تركه مااليعنيه وان يدع اخللق للخالق وان يكون هو مسؤول عن ومن حسن اسالم ا
نـفـسه ال عن الـبشـريـة وان الـكـلمـة الـسـيـئة تـذهب بـصـاحـبهـا كـذا خـريف في الـنار وان

الكلمـة الطيبة صدقة وان يفهم هؤالء ان الله جل في عاله خلق الناس
عـلـى شـكل اصـنـاف يــخـتـلـفــون في الـثـقــافـات واالفـكـار واالولى
رضى الـنفـسي ان يـنظفـوا عقـولهم وبيـوتهم بدل من بـهوالء ا
ان يـوجــهـوا االنــتـقــادات وان يـعــلـمــوا ان الـلـه قـال في كــتـابه

العزيز ( واما بنعمة ربك فحدث ) والله من وراء القصد . 
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الــتـقى مـحـافظ ذي قــار  مـحـمـد هـادي
ــالـيــة طــيف سـامي الــغــزي  مع زيـر ا
وبـــحـــضــورالـــنــائـــبـــة عال الـــنــاشي 
اجـــــراءات تـــــثـــــبـــــيـت احملـــــاضـــــرين
ـتــعـاقــدين عــلى مـديــريـة واالداريــ ا

الك الدائم .  تربية ذي قار على ا
واشـار احملافظ الى ان( االدارة احمللية
لف احملاضرين تـولي اهتماماً كبيراً 
ومـتـابعـة كافـة االجـراءات  بعـد تأيـيد
ــالي الــكــافي تــوفـــر الــتــخــصــيـص ا
ـنـاقـلـة بـ ابـواب واكـمـال اجـراءات ا
الــصـرف لـتـثـبـيــتـهم).وفي كـربالء اكـد
مــديـر تـربـيـة كـربـالء حـصـول مـوافـقـة
مـــحــافـظ كــربـالء نــصـــيف اخلـــطــابي
ـده 30 ـالي و تــوفـيـر الــتـخـصــيص ا
تعـاقدين.  مشيرا يـوما للمـحاضرين ا
الية اخلاصة الى اكـمال كتاب الكلف ا
بـهم .وقال مدير تربية احملافظة عباس
عـودة في تـصـريح أمس انه ( اكـمال
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نـافذ احلـدودية جـهودها اسـتنـفرت هـيئـة ا
إلسـتــقـبـال الـوفـود واجلـمــاهـيـر في بـطـولـة
خــلـيـجي  25بــالـبـصـرة. وذكـر بــيـان تـلـقـته
(الـزمان) امس ان (رئـيس الهيـئة عمـر عدنان
الــوائـلي اشــار الى إسـتــعـدادات مــديـريـات
مـنافذ محافظـة البصرة إلستقـبال اجلماهير
شاركـة في بطولـة خليجي 25 لـلمنـتخبـات ا
الـتي تـسـتضـيـفـها الـبـصرة فـي بدايـة الـعام

قبل).  ا
«—b  V dN

ــنــافـذ من جــهــة اخــرى احــبــطـت هــيــئــة ا
احلــدوديـة بـالـتـعـاون مـع شـرطـة الـكـمـارك
عــمــلـيــة تــهـريـب مـخــدرات بــيـد مــســافـرين

عراقي في منفذ الشالمجة احلدودي.
 وقــال بــيــان امس ان (الــفـريـق الـرقــابي في
الـكمرك ضبط مواداً مخدرة بكمية  54غراماً
مـن مــادة الـــتــريــاك و  85غـــرامــاً من مــادة
يـتادون) الـكـريسـتال مع  160مـن حبـوب ا

واضـاف ان (الـهـيـئـة نـظـمت مـحـضـر ضـبط
تـهم الـى مركـز شرطة اصـولي واحالـت ا
ـتـهــمـ امـام قـاضي الــشالمـجـة لــعـرض ا
الــتـحــقـيق وإتــخـاذ اإلجــراءات الـقــانـونــيـة
الالزمــة) وضـبــطت مالكـات الــهـيــئـة سـبع
حــاويـات مـخـالـفـة لــضـوابط اإلسـتـيـراد في
مــنـفـذ ام قـصــر الـشـمـالي. وذكــر الـبـيـان ان
(الـهـيئـة وجـدت خالل عمـلـها الـرقـابي سبع
حـاويات ثالثـة منـها حتـمل جـرارات زراعية
وحــاويــة حتـتــوي عــلى مـواد كــيــمـيــائــيـة
وثالثــةاخــرى حتـمل مــادة الــرز جـمــيـعــهـا
يـنـاء) واشار مـخـالفـة لـشـروط البـقـاء في ا
الى (تــشـكـيل جلــنـة بـالـتــعـاون مع الـدوائـر
الـعـامــلـة وتـنـظـيم مـحـضـر ضـبط قـانـوني
وإحـالتـها الى شـرطة كـمرك ام قـصر لـعرض
ـوضـوع امـام قاضي الـتـحـقيـق ومحـاسـبة ا
). وفي مــيــنـاء ام قــصـر األوسط اخملــالــفـ
ضــبط فــريق الـهــيـئــة ســيـارة حِــمل خـارج
الــكـمــرك حتــتـوي عــلى ادوات احــتـيــاطـيه

الية UI¡∫محافظ ذي قار يلتقي وزيرة ا
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لـلدرّاجات مخالفة للضوابط.  وقال البيان ان
(فــريق الــبــحث والــتــحــري كــشف عـن مـواد
مـختـلفة حتـتاج الى مـوافقات خـاصة) وب
ان (الـهـيئـة فـتحت مـحـضراً إلحـالـة السـيارة
الى مــركــز شـرطــة كــمـرك ام قــصــر وعـرض
ـسؤول عن اخملالفة امام قاضي التحقيق ا
إلتــخـاذ اإلجــراءات الــقـانــونـيــة مــعـهم). في
غـضون ذلك ضبطت الـهيئة العـامة للكمارك
 15شاحنة مخالفة للضوابط في كمرك

ـنــطـقـة الـشـمـالـيـة. واوضح بـيـان امس ان ا
(قـسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية
نـطقـة الـشمـاليـة ضبط  15شـاحـنة كـمـرك ا
مــحــمـلــة حتــمل كـاشـي سـيــرامــيك و مـواداً
غـذائيـة واولية لألصـباغ وخـشب وسجّادات
جـمـيـعهـا مـخـالفـة لـلـتـعلـيـمـات القـانـونـية)
واضـاف ان (فِرق الكمـارك ضبطت في الوقت
ـاضي شـاحـنات ومـواد مـخـدرة بالـتـعاون ا
مع شـركة الكـمارك للحـد من عمليـات الفساد

حسب توجيهات الهيئة).
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ــائــيــة عـون ذيــاب مع ــوارد ا بــحث وزيــر ا
ـتخـصـصة بـتـقنـية ـانيـة ا شـركـة ويذرتـيك األ
األمـطــار. وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(ذيــاب نـاقش الــتـحـديــات الـتي تــواجه قـطـاع
ـنـاخي وضـعف ـائـيـة مـثل الـتـغـيـر ا ـوارد ا ا
ـيـاه في ـائـيـة وضـعف كـمـيـات ا اإلطالقــات ا
نـهـري دجـلة والـفـرات وقـلـة األمطـار) مـشـيراً
الى (تـأثـيرهـا على الـواقع الـزراعي خصـوصاً
ـائــيــة الـتي بــعــد ثالث مـواسـم من الـشــحــة ا
اضــرت بـاجلـانب اإلروائي فـي عـمـوم الـبالد) 
واوضـح ان (اإلجــتــمــاع جــاء لإلســتــفــادة من
الـتجارب واإلبـتكارات ودعم الشـركة في مجال
ــيــاه) مــشـدداً عــلى اإلســتــمــطــار وتـوفــيــر ا
ـشـتـرك لـلـخـروج بـنـتـائج (ضـرورة الـتـعـاون ا
تــنـهض بــالـواقع اإلروائـي) وبـ ان (الـوزارة
ـعاجلـة ازمة اتـخـذت مجـمـوعة من اإلجـراءات 

ـيـاه وتـطويـر طـرق الري واحلـفـاظ على شح ا
ـياه). في سـياق مـتصـل شدّد وزيـر الزراعة ا
عـبــاس جـبـر الـعـلـيـاوي عـلى ضـرورة الـعـمل
ــــديـــريـــات في ـــشــــتـــرك بـــ الـــوزارة وا ا
احملــافــظــات كــافــة لــدعم الــقــطـاع الــزراعي
وتـسهـيل عقـود األراضي الزراعـية. وذكـر بيان
ـديــرين في امـس ان (الـعــلــيــاوي نـاقش مـع ا
تعلقـة بالعملية الـوزارة العديد من القضـايا ا
ـزارعـ الــزراعـيـة  ومــشـكالت الـفـالحـ وا

واخلــروج من الـنـقـاشــات بـحـلـول مــنـاسـبـة)
عـوقات التي تواجه ولـفت الى (اهميـة تذليل ا
تــقـدم وتــطــور الـقــطـاع الــزراعي عَــبـر وضع
اخلـطط والبـرامج العـلمـية الـتي تسـهم بزيادة
اإلنـتـاج احملـلي) مـضـيـفـاً ان (الـوزارة بـحـثت
مـــلف عــقــود األراضـي الــزراعــيــة وتـــســهــيل
إجـراءات جتديدها فضالً عن تطوير القطاع
الـنـباتـي واحليـواني). من جـهة اخـرى إفـتتح
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وزيــري اإلعــمـار واإلســكـان بــنــكـ ريــكـاني
والـعلياوي جـزءاً من طريق بغداد حِـلة للمرور
الـسريع. وقـال البـيان ان (إفـتتـاح الطـريق جاء
ــرور ضــمـن مــشــروع إعــادة تــأهـــيل طــريق ا
مـتـد من تـقاطع غـرب بـغداد الـسـريع الـدولي ا
الى تــقـاطع حِـلــة كـيش) وبـ ان (الــعـلـيـاوي
بذولة إلعادة تأهيل اعرب عن تقديره للجهود ا
شـبــكـات الـطـرق واجلـسـور وحتـقـيق عـمـلـيـة
تــنـمـويــة شـامـلــة) من جـهـته اكــد ريـكـاني ان
(الـــطـــريـق نـــفـــذته مالكـــات الـــوزارة حـــسب
ـعـتـمدة في يـة ا ـواصـفـات الـقيـاسـيـة الـعـا ا
رور السريع) مضيفاً ان (العمل تضمّن طـرق ا
ادة بالبوليمير ورفع اإلكـساء بطبقة سطحية 
مــسـتــوى صالبــة الـطــريق لــيـتالئـم مع حـجم
األحـمـال الـتي تـنـقـلـهـا الـشـاحـانـات الـكـبـيرة
فضالً عن وضع احلواجز الكونكريتية  بدالً من

احلواجز احلديدية على طول الطريق).  

ثل تاريخ وحضارة العراق. وقع يحتوي على  فندق فخم باالضافة الى متحف تاريخي  uB— ∫ اكتمال منطقة القصور الرئاسية في البصرة واستعدادها الستقبال زوراها في خليجي  25الذي سيجري في 6وا
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بـغداد مديـنة العـلم وقبـلة العـلماء حتـتفل بيـومهـا وتكشف عن مـآثرها
وشـواهد مـجـدهـا في عـلم السـيـاسـة ومدارس الـطب وهـنـدسة الـبـناء
وريـاضـة صــحـة الـقـلب وعــافـيه الـبـدن وعن الــشـعـر واعالمـة واالدب

اعمدته.
نـصور لتـكون مـدينة كلـما جـاء عيـدها استـذكرنـا بانيـها ابـو جعفـر ا
لـلسالم فاختار موقعها في وسط العراق سنه  145للهجرة واستمر
في تـشيدها اربع سنوات جـعلها مدوره واحاطـها بثالثة أسوار  بنى

فيها قصره باب الذهب وجعل لها اربعة ابواب..
ستنصرية درستـها ا  هي مـركز اخلالفة العباسية وحـاضنة العلم 
غول والعثمانيـون والبريطانيون واالمريكيون وجنحت واجـهة الغزاة ا
في عـبـور احملن عـنــدمـا يـسـري فـرحـهـا  نــسـتـذكـر اجلـواهـري الـذي
سـكنهـا ونزار قبـاني الذي زارها ومـحمد الـفيتـوري الذي انشـد فيها
اجـمل قصـائده ونسـتأنس بـذكريـات زيارة ام كلـثوم لـها عام 1932

واغاني عبد احلليم حافظ فيها .1965
بـغداد الـيـوم  تزيـنـها جـسـور اجلمـهـورية والـسـنك واالحرار وغـيـرها
ديـنـة الـسـياحـيـة عـنـدما وتـفتـرش عـوائـلـها  حـدائـقـهـا في الـزوراء وا
يـبحث شبـابها عن اماكـن لقضاء سـاعات تسـكنهـا السعـادة يطوفون
فـي شـــوارعـــهـــا ابـي نـــؤاس والـــرشـــيــــد والـــســـعـــدون
واالمـيـرات واذا دار في خـلـدهم شيء عن الـثـقـافة
يـعــبــرون جــســر الــشـهــداء الى شــارع الــثــقــافـة

تنبي وهناك يقتنون اجمل الكتب .. ا
بـاقـات مـعـطرة بـاريج الـورود لـبـغـداد في عـيـدها

سح همومها . ودعوةللقائم عليها 
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ـ وفـقـني الـله سـبـحـانه واكـرمـني بـفـضـله احلـمـد لـلـه رب الـعـا
ونـعـمـته وبعـد جـهد مـضـني وسـهر الـلـيـالي وتعب لـي ولعـائـلتي
دة سـنـتـ ونصف الـتي حتـمـلتـني كـثـيـرا  وبعـد دراسـة نـظريـه 
ومـرحـلـة اعداد االطـروحه لـسـنـة اضافـيـة تـمت  مسـاء هـذا الـيوم
االثـنـ ٢٠٢/١٢/١٩  مـناقـشـة اطروحـتي بـعـنوان ( دور الـقـانون
الـدولي في مـكافـحة الـهجـمات الـسيـبرانـيه) ضمن مـتطـلبـات نيل
شـهادة الـدكتوراة في فـلسـفة القـانون / القـانون الـدولي اجلنائي
ناقشة قبول من كـلية احلقوق في اجلامـعة االردنيه. قررت جلنـة ا
االطـروحة وقرر مجلس اجلامعة النجـاح (بتقدير امتياز مع مرتبة
٩٢ واالول على دفـعة الـدكتـوراة في الـقانون الـشرف ومـجمـوع  ٣
لـلـعام الـدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.) مضـمـون الدراسـة تنـاول الـتنـظيم
الـقـانـوني لـلـهـجمـات الـسـيـبـرانيـه وفقـا الحـكـام الـقـانـون الدولي
والـقانون الدولي االنساني واثر الهجـمات السيبرانيه على السلم
واالمن الــدولي والــتـي تـنــفــذ اوقــات الــســلم واوقــات الــنــزاعـات
ـسلـحة الدولـيه وغير الـدوليه واهمـية حتـقيق االمن السـيبراني ا
ـسـئولـيـة الدولـيـة عن الـهجـمـات الـسيـبـرانيه في وبـيـان احكـام ا
ـدني واجلنـائي وااللـيات الـقـانونـيـة وفقـا الحـكام نـظام شـقـيهـا ا
رومـا االسـاسي لـلـمـحـكـمـة اجلـنـائي الـدولـيـة حملـاكـمـة ومـعـاقـبـة
مـرتكبي الهجمـات السيبرانيه والـقادة واالمرين والرؤوساء ومنع

االفالت من العقاب حتقيقا للعدالة الدولية اجلنائية. 
ـا عـلـمـنا نـسـأل الـله سـبحـانه ان يـعـلـمـنا مـايـنـفـعـنا ويـنـفـعـنا 
ـ والصالة والـسالم عـلى نـبـيـنـا الـصادق واحلـمـد لـله رب الـعـا
                                       . االمـ مـحـمـد وعـلى آله واصـحـابه اجـمـع
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ـواطن (سنـان سعـود محـمد) دعوى قدم ا
ديرية لتبديل اسم ابنه القاصر فى هذه ا
مـن (اريـــــــــان) الى (ســـــــــروك) من لـــــــــديه
ــديــريـة خالل اعـتــراض مــراجــعـة هــذه ا
خــمـسـة عـشـر يـومــا من تـاريخ نـشـره في
اجلــريــدة وبـعــكـسـه فـســوف تــنـظــر هـذه
ـادة ــديـريــة في الـدعــوى وفق أحــكـام ا ا
(٢٢) من قانون الـبطـاقة الوطـنية رقم (٣)

لسنة ٢٠١٦
¡«uK «
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قـبل ايـام حـضـرت ندوة في الـشـركـة الـعامـة لـلـتجـهـيـزات الـزراعيـة عن مـوضـوع اثار
ـوضـوع اهـتـمــامي في احلـقـيـقـة,وحـ عـدت الى االنـتـرنت لالطالع اكـثـر عـلى هـذا ا
ـسـتـقـبل.الدول الـكـبـرى حتسب واجـهـة خـطر ا وجـدت ان الـعالم يـعـمل بـجـهد كـبـيـر 
ــشــاكـل الــتي تــواجه كــوكب لــلـــمــســتــقــبل الف حــســاب.لــذا هـي تــفــكــر جــديــا في ا
ـشاكل الـزيادة الـسكـانية,واالحـتبـاس احلراري,ومـا سيـشكله االرض,ومن اهم هذه ا
ـكن االستـهـانـة به.مـا احلل اذن?سـؤال مـشـروع ومهـم وال بد من من حتـد خـطـيـر ال 
ـناخـي سيـحول االجابـة عـليه.كـيف نـواجه عـالم الغـد بـكل صعـوبـته اذا كان الـتـغيـر ا
اكـثر االراضي الى مـسـاحـات غيـر صـاحلـة للـزراعـة بـسبب اجلـفـاف.ومـا هو مـصـير
االف العـوائل ان فقـدت اراضيـها,وهـاجرت الى امـاكن اخرى لـتمـارس حياتـها بـعيدا
عن ارض االجـداد.انـا احتــدث عن مـسـتـقــبل صـعب شـرس بــكل مـعـنى الــكـلـمـة.احـد
احلـلول هـو الزراعـة الذكـية.هـذا ما تنـاولته الـندوة الـتي حضـرتهـا في الشـركة الـعامة
ـاجستير هندس والء كـر احلاصل على درجة ا للـتجهيـزات الزراعية,والتي قدمـها ا
ـوضوع بـحـثه اال انه قدم في الـزراعـة الذكـيـة.وعلى الـرغم من اجلـانب الفـني الـتقـني 
فـكرة مـبـسطـة عن بحـثه في مـجال الـزراعة الـذكـية.حـاول البـاحث في الـندوة ان يـقدم
ا تـوصل الـيه من نـتائج عـمـلـية من خالل تـطـبيـق عمـلي.واشـار الى "ضرورة مـوجـزا 
تاحـة لتحقيق اعـلى انتاجية,ومن االسـاليب التي حتقق استغالل االراضي الـزراعية ا
ـزارع الذكـية حـيث التـحـكم بالـظروف الـبـيئـية لـلنـبـاتات وابـقائـها ذلك هو اسـتخـدام ا
طـلوبة ضـمن حيـز مع كـالبـيوت البالسـتيـكية احملـميـة التي حتافظ عـدالت ا ضمن ا
على درجـة حرارة ورطـوبة نـسبـية وتـهويـة احليـز وتنـقيـة الهواء,ومـا الى ذلك من شدة
االضاءة وكمية غـاز ثاني اوكسيد الكاربـون وغيرها"موضوع بالغ االهـمية يعتمد على
مـراقبة كل شيء,وال بـد من عملـية "التـحكم التي تـتم عن طريق استـخدام متـحسسات
طـلوبة,ومن ثم ارسـال البـيانات الى يـتم من خاللهـا قياس خـصائص الـهواء والتـربة ا
مـتـحـكم الـكـتـروني يـقـوم بـالـتـحـكم في عـمـلـيـة تـشـغـيل او اطـفـاء
اجـهـزة الـتـدفـئــة والـتـبـريـد او ألـتـهـويـة,أضــافـة الى الـتـحـكم
بعملية الري وغيرها .جتربة دقيقة في تفاصيلها العلمية قد
شـكلـة تـوفيـر الـغذاء مـسـتقـبال.لـذلك انا تـقدم حـال جزئـيـا 
ـــوضــوع احـــيي الـــبـــاحـث واهـــتـــمـــامه الـــكـــبـــيـــر بـــهـــذا ا
احلـيوي,واحـيي ايضـا قسـم الدراسات فـي الشـركة الـعامة
للـتجـهيـزات الزراعـية  عـلى اتاحـته الفـرصة حلامـلي رسائل
اجستـير على تقد افكارهم في نـدوة يحضرها اخملتصون ا
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ـية واسبـابهـا ودوافعـها ومدى    بعـيدا عن اخلـوض في تاريخ الـعديد من الـثورات الـعا
تأثيرهـا في اجملتمعات التي حـدثت فيها خاصة تلك الـتي تسببت في إراقة دماء اآلالف
الي ويصح الـعكس أيضا ا بـسببـها ارتفع مـنسوب الـضحايـا إلى ا من الـبشر أو ر
ـهـاتـمـا غـانـدي في الـهـنـد لـكن مـا يـهـمـنـا هـنـا هو في ثـورات نـاعـمـة كـالـتي اعـتـمدهـا ا
اخلـوض في غمـار ثورات وانقـالبات وقعت في الـشرق األوسط والـكثـير من دول أمـريكا
الالتـينية وأفـريقيا وبـسببهـا سالت دماء كثـيرة وضاعت فرص ذهـبية للـتطور واإلزدهار
بسـبب التقاتـل على السلـطة وبعـيداً عن التعـريف السيـاسي والفلسـفي والفكـري للثورة
كـننا فتح لغز كـثير من عمليـات التغيير وأسـبابها وأساليـبها وأهدافهـا وبسؤال بسيط 
ـفـهـومـها الـفـوقـيـة الـتي حـصـلت في دول الـشـرق األوسط والـتـي ادعت بـأنـهـا ثـورات 
الـسـيـاسي والـفـكري واالجـتـمـاعي خـاصـة تـلك الـتي وقـعت في الـعـراق ولـيـبـيـا وسـوريا
ا فيـها ما حصل في بلـدان ما يسمى بالـربيع العربي الذي ومصر واليمن والـسودان 
ا ماتزال شعـوب تلك الدول تدفع فاتورة باهظة لـتداعياتها دون أن حتقق احلد األدنى 

كان يرجتى منها.
ـستـفيـد من تلك الـعـملـيات الـتي ساهـمت فـيهـا كثـير من   وهـذا السـؤال يكـمن في مَن ا
ستفيد يـة وإذا ما نحينا الـشعب جانبا ألنه لم يـكن ا الدول وأجهزة االستـخبارات العا
ـطـلق بـاستـثـنـاء اكـسسـوارات ال تـسـمن وال تـغـني من جـوع استـخـدم أصـحـاب تلك بـا
العمليات شـعارات تخديرية كوسيلة للوصول الى السلطة لتثبيت وتكريس دعائم حكمهم
نـطقـة قلـنا اذا ما ـصالح الـدوليـة واإلقليـميـة في ا ومـخطـطهم الذي يـخفي الـكثـير من ا
ـسـتـفـيـدة من الـعـمـلـيـات سواء في نحـيـنـا الـشـعب جـانـبـاً سـندرك مـن هي تـلك الـقوى ا
الداخل حيث يهـيمن حزب أو فرد أو مكون قومي أو ديـني أو مذهبي على احلكم ويحيله
الى دكـتاتوريـة مقيتـة كما حصل في انـقالبات العـراق وسوريا واليـمن والعديد من دول
أفـريقـيا وأمـريكـا الالتيـنية وخـارجيـاً تلك الـدول التي حـققت مـصاحلـها ضـمن مشروع
ـنـطـقـة سـواءً أيـام احلـرب الـبـاردة أو مـا بـعـدهـا في الـصـراع األمريـكي الـهـيـمنـة عـلى ا
الـروسي ثم الروسي- الـصيني مع أمـريكا وأخـيراً الـصراع اإليراني والـتركي على كل
من العـراق وسـوريا ولـبـنان والـيـمن ومحـاولـة الهـيـمنـة علـيـهم من خالل أذرع سـياسـية

وميليشيات مسلحة.
  وبـالرغـم من بعض الـهـفـوات هنـا وهـنـاك فقـد تـصـدرت الثـورة الـكـردية والـفـلـسطـيـنـية
واجلزائرية قائمـة الثورات التي تستحق أن حتمل تلك الصفة بتعريفاتها احلقيقية وليس
ـا تـميـزت به من تـأثـيـر اجـتـمـاعي وسـياسـي وثقـافي لـغـالـبـيـة األمـة والتي السـلـطـويـة 
أحدثت على األرض تغـييرا جذريا في مـفاصل مجتمـعاتها رغم ما واجـهها من حتديات
ـا انــقالبــات او انـقــســامــات إال أنـهــا حــررت اجلـزائــر وحــقـقت خــطــوات مـتــقــدمـة ور
لالستقالل الذاتي في كل من كـردستان وفلسط وهذا ال ينـفي وقوع عمليات تغيير لم
ترتـق الى مسـتوى الثـورة احلقـيقـية بـسبب تـآكلـها أو تـفرد قـيادتـها بـالسـلطـة وإخضاع
كونات طلقة كما حصل في العراق وإيران والدول متعددة ا غالبية األمـة إلى هيمنتها ا
ـسـتفـيـد الـرئـيسي لم يـكن الـشـعب فـقد حيث أن  تـداعـيـات تـلك االنقالبـات أكـدت أن ا
ـشاركة حتولت بعـد سنوات قـليـلة إلى دكتـاتوريات وأنـظمة شـمولـية ال تسـمح لغيـرها با
طلق التعبير عن الرأي ما عارضة احلقيقية بل وتنـفي با في احلكم إال تابعا وال تـقبل ا
لم يـكن لـصـاحلهـا أو مـؤيداً لـهـا وبذلـك سقـطت عـنهـا صـفة
الـــثــورة الــتـي اعــتــمـــدت شــعــار مـن أجل الــشـــعب أســاســاً
ا كان النـطالقهـا فأصبح الـشعب في حـكمـها أكثـر بؤسـاً 
عـلـيه في حـكم غـيـرهـا والـنـمـاذج الـتي تـؤكـد ذلك عـديـدة بل
طاغية عـلى تلك التي جنحـت نسبيـا بإحداث تغـييرات جذرية

لصالح شعوبها.
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ن يـتـغـابى االنــتـمـاء الـوطـني العـضــاء الـفـريق األرجـنـتــيـني  تـغـلب عـلى عــبـرة 
ادي  العضـاء فريق  يلعب في الدوري الفرنسي وهم من صلحي  ا االنتـماء  ا
كاسب جنـسيـات اخرى نعم  نـعم نعم  لإلنـتمـاء الوطـني وكال  خليـانة شـعب 
ـوءجا" سـيكـتب التـأريخ خيـانة مـاديه اإلدارة السـياسـيه للـعراق بـعد  2003ا
مـجـامـيع بـاعـو االنـتمـاء الـوطـني من أجل حـفـنـة من الـدوالرات درس حديث في

تأريخنا بعد 2003
{ باحث اقتصادي
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صـطلح الدوجنوانيـة هي األسلوب الذي يـتبعه بعض كمفهـوم مبسط 
الرجـال من أجل إيقـاع الفـريسة بـالشـباك من خاللـه إستخـدامه بعض
ارسـة بـعض السـلـوكيـات التي مـن خاللهـا يرسم الكـلمـات الـدافئـة و
ـمـكن الـقول الفـرد الـدوجنـواني طـريـقه بسـالسة وبـعـوائق أقل ومن ا

إنها مثلث يتكون من ثالثة أركان هي احملاولة والشروع والهرب.
الدوجنوانيـزم هو إضطراب ذاتي يـعاني منه بـعض الرجال ويراد به
تــعــدد دخــول الــرجـــال في عالقــات ال مــشــروعـــة مع الــنــســاء ولــهــذا
اإلضطراب دوافع سواء كـانت هذه الدوافع عـقليـة أو نفسـية تعود الى

الطفولة القاسية وما عصره خاللها.
ـجمـوعـة من الـسـمـات كـالركـازة والـفـطـنة يـتسم الـفـرد الـدوجنـواني 
ــفــردات وجــيـد والــنــبـاهــة والــوعي قــد يــكــون لــبق الــكالم وحــسن ا
احلضـور يتـمتع بـوسائل لـها غـاية في اإلقـناع وله خـبرة في الـتمـثيل
والتـقمص الـتقـمص هنـا هو أعنـي به تقـمص دور ال يشـبه شخـصيته
األساس دور يحقق من خالله غاياته وشهواته ويرضي غروره ويفجر
ـكـبـوتـة ويعـوض نـواقـصه فـهي محـاولـة مـنه إلرضـاء الذات طاقـاته ا

قابل وعاطفته وتعلقه. دون أن يأخذ بنظر اإلعتبار شعور ا
يـعـتـبـر هـذا الـنـوع من الـرجـال لـعـوب يـدور حـول مـحـور واحـد وغـاية
واحدة بـحيث يـغرق ضـحايـاه عـاطفـيًا وبـعد تـصويب أهـدافه وإرضاء
رغبـاته يـترك الـضحـيـة بكـامل التـخـلي ودون إلتـفات ثم يـعـاود مرحـلة
البـدأ من جـديـد بـالبـحث عن إقـتـنـاص ضحـيـة جـديدة وقـد يـكـون هذا
النوع من الرجال على قدر كافِ من اخلبـرة اجلنسية والعالقات بسبب
ـبـالـغـة في الـشـروع في الـعالقات مـع النـسـاء والـقـصـد هـنا الـتعـدد وا
ـا وقـد تـكـون بــعض الـنـسـاء عـلى درايـة الـعالقـات الال مـشـروعــة طـبـعً
بإضطراب الرجل لكنـها مع هذا تستمر أمـا بسبب احلرمان والكبت أو
ـعرفـة الـغايـة الـتي وراء هـذا اإلضطـراب وهـذا نادر قد تـكـون بحـاجـة 
ـا فقد يـقتـصر على من هـن مختـصات في مجـالي علم الـنفس وعلم طبعً

اإلجتماع.
وال بد من اإلشارة الى أن أكـثر الضـحايـا التي يصـطادهن هن الفـتيات
راهـقة اللـواتي مازالت احلياة أمـامهن بصـورتها الضـبابية في عمر ا
ـشــاكل بـيـئــة لم تـرفـدهن ن عــاشن في بـيــئـة مـشـحــونـة بـا خـاصـة 

عاطفيًا بيئة ولدت لهن جوع وحرمان لكل ل ودفئ. 
لو عدنا للوراء وبـحثنا في أسبـاب هذا اإلضطراب وسلـوكياته لوجدنا
ـشـوهة الـتي عـاشهـا الـفرد جـعـلت منه في الدرجـة األسـاس الطـفـولة ا
شـخـصًـا مـترددًا مـهـزوزًا (سـيـكـوبـاثي) عـانى مـا عـانـاه من نـقص في
احلب وشـحـة في األمـان وقـصـر فـي اإلحـتـواء واإلنـتـمـاء واإلسـتـقـرار
وهذا األمـر متـفق عـليه من قـبل عـلمـاء الـنفس- أن الـطـفل الذي يـعيش
قـاسـاة جتعل مـنه مسـتـقبـلًا شـخصـية طفـولة قـاصر عـاطـفيًـا توج بـا
عروف أن اإلنسان محال تائهة ملؤها الضياع والتـشتت والتيه فمن ا
أن يسـلخ عـنه مـاضيه مـهـمـا تخـلى وإجـتهـد تـقـول آنا فـرويـد في هذا

اخلصوص:
ـشاعـر األبـويـة غـيـر فعـالـة ومـتـناقـضـة وعـنـدما "فـقط عنـدمـا تـصـبح ا

تنشغل عواطف األمومة بشيء آخر يشعر األطفال بالضياع".
واليقتصـر احلال على هـذا فحسب وبـغض النظـر عن توافق الرجل في
مـجـال عــمـله وتــوظـفه فـهــنـاك من يــعـاني من روابط أســريـة وعـائــلـيـة
ومـجتـمـعـيـة مـضطـربـة ومـفـكـكـة وهشـة يـعـبـر عـنهـا بـالـبـغض والـكره
الداخلي ومـحاوالت إبداء الـعكس أو بفـعل الروت وحـاالت الرتابة أو
سـتوى الـعـالي جدًا بـحيث كونه شـخص يـتحـلى بطـاقـة جسـدية مـن ا
كـمن ويشبـع غريزته فـيلجـأ الى تعدد ن يـفجـر له هذا ا يظهـر حاجته 
العالقـات النـسـائيـة.أو قد يـكون قـد تعـرض لـنوع من أنـواع الصـدمات
سواء كانت عاطفية أو نفسية جعلت منه مقعدًا بال حيلة دون مواجهة
ـا صـعـقـه من أزمـات ومـا يـؤكــد هـذا هـو قـول لــلـدكـتـورة مــجـد خـلـيل
ة في إحدى مقاالتها: القبال اخملتصة في علم اإلجتماع وعلم اجلر
"فـشـل الـرجُل في جتــارُب زواج أو إرتــبـاط ســابــقـة مــر بــهـا وشــعـوره
بالـصدمـة الـنفـسيـة والـعاطـفيـة وفشـله في الـتعـامُل مع مـشاكل حـياته

وعالجها وفشله الذريع في تكوين أسرة".
وينبغي علـينا أن ال ننـسى احملاكاة واإلكتسـاب ودورها في إحالة هذه
ـا من أحد األبويـن خاصة إذا كـان الفرد هش الصفـة الى اإلنتـقال وراثيً
ا دى السـريع بهـما وبـاحمليط الـذي نشـأ فيه  الشخـصيـة ويتـأثر بـا

جعلت منه شخصًا غير مستقرًا ال أمان له. 
ولـو تـطـرقــنـا الى مـثـلث الــدوجنـوانـيـة (احملـاولــة والـشـروع والـهـرب)
ساعي من قبل الرجل الدوجنواني لوجدنا مرحلة احملاولة هي بـلوغ ا
لإليـقـاع بـالـضـحـيـة حـيث يـلـجـأ بـإسـتـخـدام الـلـ والـكـلـمـات الـعـذبـة
رحلـة الشروع التي هي مرحلة والناعمة كإغراء مـنه للضحية تـمهيدًا 
إغـتـنـام الـفـرصـة وإشـبـاع الـرغـبـة وإرضاء الـذات وصـولًـا الـى مـرحـلة
اجلـزع واحملـاوالت الـبـائـسـة بـالــهـرب وتـرك الـضـحـيـة دون أي تـقـديـر

لعواطفها.
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رديفًا وداعمًا لهذا التوجّه.

وتـؤكد التـجربة أيضًـا احلاجة إلى أصوات
عـربــيـة عـقالنـيــة مـسـتـقـلــة تـكـون شـريـكـة
شـترك ومـتمـمـة وراصدة لـلعـمل الرسـمي ا
وعــامــلًـــا مــســاعــدًا في تــوفــيــر األرضــيــة
ــنـاســبــة لـنــجـاحه كــقــوّة اقـتــراح لـيس ا
لـتـحـقـيق الـسالم الـذي هـو ضـرورة ال غنى
ــواجــهـة عــنــهــا لــلـتــنــمــيــة فــحــسب بل 

التحديات واألطماع اخلارجية أيضًا.
وبـقـدر ما يـكـون الـسالم هدفًـا فـهو وسـيـلة
أيـضًــا ووجـود مـؤسـسـات غـيـر حـكـومـيـة
تـعـمل عـلى حتقـيـقه يـكتـسب أهـمـية بـالـغة
خلـلق التوازن ب العـمل احلكومي والعمل
غـير احلكومي التي تـستوجبها عـملية بناء
الـسـالم وإدامـته عـلى الـصـعـيـدين الـفـكـري
والــعــمـلـي وارتـبــاطًــا بـالــواقع والــظـروف
ـشـاركــة فـيه وهـو أمــر يـتـطـلّب والــقـوى ا
خــلق ثــقـافــة ووعي عـربــيـ لــدعم الـسالم
واحلـيـلولـة دون انـفجـار الـنزاعـات واندالع
ّـــا نـــطـــلق عـــلـــيه احلـــروب وذلك جـــزء 
ـــوازيــة الـــدبـــلــومـــاســـيــة الـــشـــعـــبــيـــة ا
لـلدبـلوماسـية الرسـميـة سواء على صـعيد
كل بـلد عربي أو عـلى صعيد الـعمل العربي
ـشـتـرك تـبـدأ بـاحلـوار والـتـفـاهم وصـولًا ا
ـصاحلة وبناء السالم واحلفاظ عليه. إلى ا
"وإذا كانت احلروب تتولد في عقول البشر
ففي عقولهم يجب أن تبنى حصون السالم"
حـسب دستـور اليونـيسكـو وصدق من قال
أن  100عــام حـوار خــيـر مـن سـاعــة قـتـال.
ولـنشـر ثقافـة السالم والتـرويج لها يـحتاج
ــكـنــهـا األمــر إلى دبــلـومــاسـيــة وقـائــيـة 
اســـتــخـــدام  وســـائل اإلعالم إضـــافــة إلى
ا يـؤدي إلى إعالء قيم الـتربـية والـتعـليم 
ــتـكــافــئـة ــواطـنــة ا ــشـتــرك وا الــعــيش ا
واالعــتـــراف بــاآلخــر واحلق في االخــتالف
والــتـســامح ونــبـذ الــكـراهــيــة والـتــعـصّب

. وهــنـاك ثــمّــة عـقــبـات والــتــطـرّف والــغـلــوّ
وعـراقـيل وحتـديـات بـالـضـدّ من ذلك بـسبب
تـصــارع أيـديـولـوجـيـات وتـضـارب مـصـالح

واختالف رؤى وتداخل عناصر خارجية. 
ولـعلّ مفـتاح الـوصول إلى الـسالم ال يتمّ إلّا
بــاحلـوار وال بـديل عن احلـوار إلّـا احلـوار
ألن عـكـسه سـيـؤدي إلى الـصـدام واسـتـمرار
الـصراع  واالحتـراب مثلـما ستـكون احلرب
بـالـضـدّ من السالم ذلك أن الـتـشـبّع بثـقـافة
السالم واحلرص على حتقيق أهدافه يرتبط
بـعالقـة الغـايـة بالـوسـيلـة فال غـايـة شريـفة
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ــكن تـطــبـيق دون وســيـلــة شـريــفـة وال 
أهـداف عادلة بوسائل خسيسة والوسيلة
إلى الـغـايـة مـثل الـبذرة إلى الـشـجـرة كـما
ــقــاومـة ــهــاتــمـا غــانــدي رائــد ا يــقــول ا
الـسـلـمـيـة الـلّـاعـنـفـيـة وشـرف الـغايـة من
شـرف الـوسـيـلـة مـثـلـمـا شـرف الـوسـيـلـة
يـنبغي أن يكون من شرف الغاية. وتأسس
ي في الـعـام ?1950 مـجــلس الـسـلم الـعـا
وأعـلن مهمته قيادة حـركة الشعوب للدفاع
عـن الــسـالم واألمن ومـــنـــاهـــضـــة انــدالع
ـآسـي الـتي حــروب جــديــدة وذلك بــعــد ا تُـقـاس مـؤشـرات السالم بـثالث مـسـتـويات

أســـاســـيـــة أولـــهــا - األمـن واألمــان عـــلى
ـسـتـوى اجملـتـمـعي; وثـانـيـهـا - مـسـتوى ا
الـنـزاعـات وبـؤر الـتـوتّـر; وثـالـثـهـا - درجة
الــعـسـكــرة ويـســتـخـدم مــعـهـد االقــتـصـاد
والـسـالم في أسـتـرالـيا  23مـؤشـرًا نـوعـيًـا

لتصنيف البلدان وفقًا لذلك.
ــيـة  وعــلى الــرغم مـن درء قـيــام حــرب عــا
ثــالــثـة إلّــا أن انــدالع صـراعــات مــسـلــحّـة
وحـروب إقـليـمـيـة ونزاعـات أهـليـة مـا يزال
ظـاهرة سائـدة في العديد من مـناطق العالم
في آسـيا وأفريقيا وأمريكا اللّاتينية فضلًا
عـن أوروبا خصـوصًا فـي احلرب الـروسية
األوكـرانية (شباط / فبراير  ?(2022وكذلك
ـناطق ـنـطقـة العـربـية الـتي تُـعدّ من ا في ا
الـشـديـدة الـسـخـونـة حـيث شـهـدت ظـروفًا
اسـتـثنـائـيةً تـتـطلّب مـعـاجلات اسـتـثنـائـية

لتحقيق السالم. 
بذولة على أهميتها لم يـعد كافيًا اجلهود ا
إلطـفــاء بـؤر الـتـوتـر بل يـحـتـاج األمـر إلى
مـبـادرات مـدنـيـة شـعـبـيـة أيـضًـا لـتـعـضـيد
ــسـاعي الـرسـمــيـة. وقـد شـهــدت جـامـعـة ا
الـدول العـربية وبـرعايـة األم العـام أحمد
ا غير مسبوق أبـو الغيط حدثًا تاريخيًا ر
عـلى هذا الصعيد وهـو احتضان االجتماع
الـتأسـيسي جملمـوعة الـسالم العربي. وهي
كـمـا جـاء في تـعـريف نـفـسـهـا فـي نـظـامـها

األسـاسي: مجموعة مـستقلّة تـسعى " لنشر
ـهـمــات وسـاطـة ثــقـافـة الــسالم والـقـيــام 
تنازعة وعبر نـزيهة ب األطراف العربـية ا
احلـــوار وصــوالً إلى تــســـويــات ســلـــمــيــة
وتـفـاهـمـات سـيـاسـيـة من خالل مـقـتـرحات
ومـبـادرات تـكـون مـتـممـةً ومـكـمـلّـةً وداعـمةً
لـدور اجلـهـات الـرسـمـية لـلـقـيـام بـواجـبـها
الـــــســـــيـــــاسي والـــــقـــــانـــــونـي واألخالقي
واإلنـسـاني". واالجـتـماع فـي مقـر اجلـامـعة
يـعـتـبـر رسـالـة تطـمـ إلى الـدول الـعـربـية
جــمـــيــعــهـــا بــأن اجملــمــوعـــة الــتي تــضم
شــخــصـــيــات وازنــة ســيــاســيــة وفــكــريــة
ية لـيست جزءًا من مـحور ضدّ آخر وأكـاد
أو مــنـحــازة مع طــرف ضـدّ طــرف آخـر بل
هـدفـهـا مـدّ اجلـسـور مع اجلـمـيع لـتـحـقـيق

السالم.
وقـد أكّـدت التـجـربة الـتـاريخـيـة أن البـلدان
الـعربية كلّـما اقتربت من بعـضها وتعاونت
فـيـمــا بـيـنـهـا حـقـقت جنـاحـات عـلى طـريق
الـتـقدم والـتنـمـية والـعكس صـحـيح فإنـها
كــلّـمــا تـبـاعــدت واحـتـربـت كـانت الــنـتـائج
ســلــبــيــة عــلى اجلــمــيع; ومــثل هــذا األمـر
يـحـتــاج إلى تـفـكّـر وتـدبّـر مـثـلـمـا يـتـطـلّب
حـوارًا مـعرفـيًـا ثـقافـيًـا فيـمـا بـينـهـا يراعي
تـبادلة وبقدر نافع ا شتـركة وا ـصالح ا ا
ـكن لـلـحـكـومـات أن تـقـوم بـهـذا الدور مـا 
كن أن تكون نظمات غير احلكومية  فإن ا

ـيـة شــهـدتـهــا الـبــشـريـة فـي احلـرب الـعــا
الـثانيـة وتشـكّلت منـظمات إقـليمـية تصبّ
في ذات األهـــداف الــعــامـــة بــعــد مـــؤتــمــر
بــانـدونغ حلـركــة عـدم االنـحــيـاز في الـعـام
 1955ومــــنـــهـــا مــــنـــظــــمـــة الـــتــــضـــامن
األفــروآســيـوي في الــقــاهـرة الــعـام 1957
ـكن إعـتبـار مـجمـوعـة السالم وغـيـرها. و
الــعـربي امـتــدادًا لـهـذا الــتـوجّه كـمــنـظـمـة
إقـليمية وهو ما عكسه االعتراف القانوني
الــرسـمي بــهـا وفــقًـا لــقـانــون اجلـمــعـيـات
األردني رقم  51لعام  2008وتعديالته.    
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شـروع لـلـحـصول  شك ان تـنـافس الـطـلـبـة ا
ــقــاعـد عــلى الــتــخــصــصــات الـعــلــمــيــة وا
قـننـة يجب أن يقـوم على أساس اجلـامعـية ا
عدل ؤهل  العـلمي وا عـادل ومنصف وهـو ا
احلــقـيـقي (اجملـرد من أي اضـافـات بـقـرارات
اســتـثــنـائــيـة أو امــتـيــازات) والـذي يــنـتـزع
بـاجلـهود الـذاتـية ولـيس بـأي وسيـلـة اخرى
ـبـررات ألن أي خـلل في مـبـدأ مـهــمـا كـانت ا
الـعـدالة وتـكـافؤ الـفرص سـتـنعـكس نـتائـجة
الـسـلـبـيـة عـلى أجيـال بـكـامـلـهـا وليـس على
أشـــخــاص مــحـــددين فــبـــاألمس كــان هــدف
الـطـالب احلـصـول عـلى الـتـخـصص الـذي له
احلظ األوفر من التقدير واالحترام اجملتمعي
ــهــنـدس وله ألــقــاب مــثــيــرة كـالــطــبــيب وا
ــدرّس بـصــرف الــنـظــر عن مـا واحملــامي وا
سـيـدرّه هـذا الـلـقب من عـائـد مـادي أو نـفعي
لـسـبب بـسيـط هو أن أغـلب شـرائح اجملـتمع
قــد أخـذت حــقــهـا من مــســتـلــزمـات احلــيـاة
سألة أما ة فال مبرر للتفكير في هذه ا الـكر
الـيوم فـاألمر قـد اختـلف تمـاماً وأصـبح الهم
األكــبـر لـلـطـالب احلـصــول عـلى الـتـخـصص

عيشي في ادي وا الـذي يؤمن له مستقـبله ا
ظل الــبـطــالــة والـفــاقـة الــتي تـعــاني مـنــهـا
شــرائح عـديــدة من اجملـتــمع ومن هــنـا كـان
اشـتداد التنافس والـضغط باجتاه احلصول
عـلى مقـاعد الخـتصـاصات مـحددة لـها صـلة
واضــحــة بـأوامــرالـتــوظــيف وسـد احلــاجـة
ــسـتـمـرة لــلـمالكـات الــفـنـيــة وغـيـرهـا في ا
مـؤسـسات الـدولـة سيـمـا اخلدمـية مـنـها في
الـظـرف الـراهن وهـي اجملـال الطـبـي  بـكـافة
فــروعه ومــفــاصــله ودرجـاتـه وكـذلـك بـعض
ـهمـة بقـطاع الـنفط الـتـخصـصات الـتقـنيـة ا
وغــيـره وهـنــاك بـعض الــشـواغــر الـعـلــمـيـة
الـتدريـسيـة في مجـال التـربيـة كالـرياضـيات
والــعـلـوم الـصــرفـة االخـرى هل يـعــتـبـر قـرار
ـــوازي) احلل األمــثل ??ان تـــوســيع فــرص (ا
الــقـبـول لـكـافــة مـجـاالت الـتـعــلـيم وأصـنـافه
ـسـائي - األهـلي) قـد ـبـاشـر وا (احلـكــومي ا
رحلة يـستوعب األعداد الكبيرة من خريجي ا
ـعدالت النهـائية لهم االعـدادية اال أن ارتفاع ا
بـشكل غيـر اعتيادي قـد أوجد زخمـاً وتزاحماً
عـلى أقسـام وعلوم مـحددة  وشكـلت (اللوبي)

الـــذي يــضـــغط بـــاجتــاه احلـل فــكـــان  قــرار
وازي) الذي حقق مطالب الكثير من الطلبة (ا
ركـزي بشـراء درجات خـارج مـقاعـد القـبـول ا
(مــحـددة) لـقـاء مــبـالغ مـالـيــة تـصل الى عـدة
ماليــ لـلــقـسط الـســنـوي الــواحـد في أعـلى
طـلوب قد يـكون هذا االجراء قـائمة األقـسام ا
مـقنـعـاً ويرضي الـكثـير من الـطلـبة بـاختالف
ـاديـة والعـلمـيـة لكـنه قد يـفرز مـسـتويـاتهم ا
آثـاراً سلبـية عـلى واقع قطاع الـتعلـيم العالي
أوالً وتــأثـيــراته االجـتـمــاعـيــة وانـعــكـاسـاته
ن ـسـتـقـبـلـيـة عـلى األداء الـعـلمـي والفـني  ا
حـصل على تخصص دون استحقاق علمي أو
جـــدارة كـــالـــطـب أو الـــتـــعـــلـــيم الـــعـــام  أو
االخــتــصـاصــات االخــرى الـتي تــمس حــيـاة
ــواطـنــ وفي وجـهه اآلخــر أيـضــاً صـدمـة ا
ن لم يــسـعـفه نــفـسـيــة وحـالـة من االحــبـاط 
ـادي في نيل مـراده بـاحلصـول على وضـعه ا
ـطلـوب كـمـا سـيـعمـل على ـقـعـد الـدراسي ا ا
تفـوق علمياً اقـصاء فئة اخرى من الـطلبة ا
ـتـخـلـفـ مـادياً من اسـتـحـقـاقـهم الـعـلمي وا
ادي وأخيراً البد لـفشلهم في لعبة الـتنافس ا
من قــول كــلــمــة احلق والـثــنــاء عــلى جــهـود
ـسؤول في التعليم العالي لعملهم الدؤوب ا
وعــدم ادخــار أي جــهــد السـتــيــعــاب األعـداد
ؤكد أن الدراسة الـهائلة من الـطلبة لـكن من ا
ــسـتـفـيـضــة ألي قـرارات جـديـدة واالحـاطـة ا
ـجـريـات االمـور ودراسـة الـنـتـائج الـكـامـلـة 

االيجابية وغيرااليجابية التي ستفرزها 
ـؤقتـة والطارئـة كفـيل بنـجاح تلك الـقرارات ا
بادرات وجتنب االنعكاسات السلبية لها .  ا
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تــشـيــر مالحـظــاتـنــا الـيــومـيــة إلى وجـود
ظـاهـرة تـمـتـاز بـهـا الـشـخـصـيـة الـعـراقـية
تـتمثل بـاإلنتقـائية في الـسلوك االجـتماعي
في احلــيـاة الـيـومـيـة لـذلـك تـبـ مـقـالـتـنـا
بـعض مـظـاهـر سـلـوك االنـتـقـائـيـة وبـعض
ـســاهــمـة في تــقــد بـعض اســبــابـهــا وا

احللول لها.
من بـ مظاهر او عالمات االنـتقائية: يبرر
بــعض الـعـراقـيـ مــا يـريـد ويـرفض مـا ال
يـريد بناء على مـصلحته الشـخصية بغض
عـن مــراعــاة ظــروف اآلخــريـن اخملــتــلــفــة
فـيـقـول ويجـادل الـشـخص العـراقي عـنـدما
يــتـعـلق االمــر بـاتـبــاع ارشـادات الـسالمـة
وقواعد العمل وتعليمات مراجعة الدوائر
ــرور وغــيــرهــا من الــنـصــائح وقــوانــ ا
ـكـن تـطــبـيــقــهـا في واالرشــادات بــأنه ال 
الـعراق ولـكن عنـدما يـواجه هذا الـشخص
نـفـسه بـجـدل في مـوضـوع يـخـصه ويـهـمه
وفــيه مـصـلـحـة له جنــد أنه هـو نـفـسه قـد
ــســتــحــيل من اجـل الــوصـول إلــيه فــعل ا
وحتـقيقه كعـمله ومثابـرته الدؤبة في بناء
رشــاقــة جــســمه ورأى بــنــفــسه الــنـتــائج
تمثـلة ببناء جسمه في االيـجابية ألرادته ا
قــاعـة احلـديـد "الـرشــاقـة بـنـاء األجـسـام".
ولـكـن يـبـقى أحـيـانـا مـصـرا عـلى اجملـادلـة
الـسـلـبيـة في مـوضـوع آخر النـه يخـتـار ما
يـفيد مصلحـته حتى وان كان غير مشروع
ويـرفض تطبيق الـتعليـمات والقوان وإن
كـانت مشروعة ومـفيدة إذا وجد أنـها تمنع
مـن حتـــقـــيـق رغـــبــــاته وان كـــانـت غـــيـــر
مـشـروعة ومـضرة بـاآلخرين كـالتـدخ في
االمــاكن الـعــامـة عــنـد الــعـمل او مــراجـعـة
الــدوائـر والــتـوالــيـتــات الـعــامـة وجتـاوز
الـدور/الـطابـور (الـسره) عـنـد الفـرن جللب
سـتشفيات الـصمون ومراجـعة الدوائر وا

وما إلى ذلك.
ولألسـف عــادة مـــا يــســـتـــخــدم غـــالــبـــيــة
العراقي اجلدل السلبي ويقولوا بأننا في
الـعـراق كـمـحـاولـة لـغـلق فـمك واالنـتـصار
عـليك في النقاش ويقول ليس لدينا قانون
ومــــــا إلـى ذلك لــــــيــــــتــــــهــــــرب مـن فــــــعل
اخلـطأ...يحصل ذلـك عندما تنـصحه وتب
له الـفرق بـ اخلطأ والـصحـيح ولكنه مع
ذلـك تــراه فـي مــواقف اخـــرى يـــأخـــذ بــكل
مـظاهـر احلضـارة األخرى كـاللـبس الغربي

واســتــخــدام وســائل االتــصــال الــغــربــيـة
كـالــتـلـفـونـات الـنـقــالـة واالنـتـرنـيت وآخـر
ــظـاهــر احلـضـارة ــوضـات اي يــأخـذ  ا
ولـيس بـإيجـابـياتـهـا احلقـيـقيـة ويـحصل
احــيـانــا ان جتـد الـشــخص ذاته يــومـا مـا
ويـنـصـحك بفـعل الـصـحـيح بعـد تـغـير في
الــقـنـاعـة وهــذا شيء ايـجـابـي. لـكن يـبـدو
هـناك ثـغرة في الـوعي العـام وعدم تـطبيق
قــواعـد الـســلـوك الـصــحـيح من الــطـفـولـة
وعلى اجلميع مع اخذ بنظر االعتبار هناك
مـعــانـدين ومـخـالـفــ في كل ثـقـافـة وبـلـد
ومـجـتـمع. لـذلك نـرى أنه إذا أراد الـعراقي
اذا فـعل شيء فـأنه يسـتطـيع فـعله. ولـكن 
ـتـاز العـراقي بـاإلنتـقائـيـة في التـصرف?
مـن بـ االسـبــاب الـتي تــؤدي إلى سـلـوك

االنتقائية هي: 
1-الـطـبيـعـة البـشـرية اخلـام الـقائـمـة على

اإلنانية غير االجتماعية;
2-وغـياب او نقص او ثغرة او قصورة في
الـتـربيـة والتـعلـيم والتـنـشئـة االجتـماعـية
الــــتي تــــوعي وتــــعـــلـم وتـــربـي وتـــوضح
بـالتطبيق العملي احلاجة إلى التعاون مع
اآلخر يؤدي إلى مصلحة ايجابية للجميع
اشـبه في حـالـة اتبـاع اشـارات وتـعلـيـمات
ــرور الــتي تـؤدي إلى الــسالمــة وجتـنب ا
ـاديـة احلــواث وخـسـائــرهـا الــبـشـريــة وا
والــتــأخــيــر ومــا إلى ذلك بــدل الــفــوضى

القائمة على االنتقائية;
3-والـتـراكم التـاريـخي للـسلـبـيات كـما في
احلـــروب واحلــروب االهــلـــيــة والـــفــســاد
االداري وغــيـاب الــوطـنــيـة الــتي شـهــدهـا
الــعـراق ولم تـتــوفـر له فـرصــة كـافـيـة من
االسـتقـرار. فقد تـرك لنـا الغزاة واشـباههم
جتــربـة ســلـبــيـة جــدا في خـرق الــقـوانـ
والـتعلـيمات ومظـاهر احلضارة االيـجابية
كـافة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا:
ـشــكـلــة? حـسب هل هــنــاك حـلــول لـهــذه ا
تـواضعة فـي العيش في الـعديد خـبرتـنا ا
من الـبـلـدان الـعربـيـة واالجـنبـيـة الكـثر من
عــقـدين من الـزمن فـإن الــكـثـيـر من الـدول
والـشـعـوب واجملتـمـعـات قد وجـدت حـلول
ـعــظم مـشـاكـلـهـا ومن بـ احلـلـول الـتي

كن ان تقدم في هذا اجملال هي:
1- اسـتـخدام اسـاليب صـارمة في الـثواب
والـعقاب عـلى شكل مـكافآت وغـرامات منذ

ــدرسـة ــبــكــرة في الــبــيت وا الــطــفــولـة ا
شـكلة "فمن والـشارع ومكـان العمل حلل ا
أمن العقاب اساء االدب" و "احترم حتترم";
٢- ونـشـر الوعي عن طـريق اإلعالم: كنـشر
ـــواعظ ــــقـــوالت واالمـــثـــال واحلــــكم وا ا
االخـرى االيـجـابـيـة الـتي تـقـلل مـن الـضرر
قولة صلـحة العامـة واآلخرين كنشـر ا بـا
"حب لـغيـرك ما حتـبه لنفـسك" بأي طـريقة
وخـصـوصـا االعالم من اجـل تـعـزيز الـقـيم
اإليـجـابـيـة االخـرى ووضع الفـتات في كل
ـراعـاة ـسـتـمـر  مـكــان من اجل الـتـذكـيـر ا

صلحة العامة واآلخرين;   ا
3-والــــتـــدريب عــــلى الــــعـــمل اجلــــمـــاعي
الــطـــوعي: يــنــمي الــتــدريـب عــلى الــعــمل
الــتــطــوعي ويــعـزز ويــطــور من الــشــعـور
ــســؤولـــيــة جتــاه اآلخـــرين ومــراعــاة بـــا
مـشــاعـرهم وحـاجـاتـهم وظـروفـهم الـعـامـة
والــصــحـيــة كــاحــتـمــال ان اآلخــر مـريض
ــا قـــد يــدفع عن وعـــنــده ضــيق نـــفــسه 
االمـتـنـاع عن الـتدخـ في االمـاكن الـعـامة
وخـصـوصـا في الـغرف واالمـاكن الـضـيـقة
ـستـشفيـات ودوائر الدولـة وما شابه في ا

ذلك;  
Self-) 4-والـتربيـة على االنضـباط الذاتي
ـــصــــطــــلح الـــذي  : (Disciplineوهــــو ا
ســـمـــعــته الول مـــرة في الـــعــام  1987من
اسـتـاذتي في محـاضـرة القـتـها في مـباد
غفور عـلم السياسـة باللغـة االجنيليـزية ا
لـهــا انـيـسـة الـسـعـدون; اي الـتـربـيـة عـلى
اإلنــسـان ان يـكـون واعي ومــراقب لـنـفـسه
طلـوب منه في اي موقف بدون عـلى فعل ا
احلـاجة إلى مـراقبة اآلخـرين ومحاسـبتهم

له;
5- وتـنـمـيـة وتـطـوير مـحـاسـبـة الـضـمـير:
ـؤسسـات ومنـها الـدينـية تـؤدي مخـتلف ا
والـعشـائريـة وغيرهـا في ايقـاض الضـمير
اإلنـساني عن الضرر الذي يلحق باآلخرين
ومـا هــو مـرغـوب به من الـسـلـوك ومـا هـو
مـرفوض وما هو حـالل وما هو حرام وما
ا قد يساهم في هـو عيب وما هو مقبول 
مــنع الــفــرد من الــقــدوم عــلى عــمل مــضـر

باآلخرين;  
ـشـكـلـة وطـرحـهـا عـلى  6- واالعـتــراف بـا
الـرأي العام: يفترض ان يساهم كل مواطن
في حـل مشاكل بلـده بدال من الهـروب منها
ـرور او جتــاهـلــهـا وإال أنك ســوف تـرى 
الـوقت األشـيـاء طـبـيعـيـة وكـأنـهـا عادة او
تــقـلـيـد وهـو مــا حـاصل اآلن في الـعـراق
واحـتـمال كـبيـر أنك ال تسـاهم في تطـورها
أو نـقـدها مـا لم يـكن لك فكـر خالق ومـبدع
وقـابل للتغير أو أنـك خبرت صورة مقارنة
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ـائـية مع أفـغـانسـتـان والـتي تشـمل أكـثر من انـخـرطت الهـنـد في شـراكة إ
خـمسمائة مشروع موزعـة على كل مقاطعة من مقـاطعات البالد البالغ عددها
ـياه ٣٤ مـقـاطعـة في مجـاالت حيـويـة من بيـنهـا مشـاريع الـطاقـة وإمدادات ا

والربط على الطرق والرعاية الصحية والتعليم والزراعة وتنمية القدرات.
ــشـاريع الــتي الـتــزمت بـهــا حـكــومـة الـهــنـد في  الــغـالــبـيـة الــعـظــمى من ا
أفـغانستـان قد "اكتمـلت وسلمت" حـيث سبق وان  توقيع اتـفاقية لـلشراكة
االسـتراتيجـية ب الهنـد وأفغانستـان في عام ٢٠١١ تنص على تـقد الهند
ؤسسات في أفغانستان والتعليم ساعدة في إعادة بناء البنية التحتية وا ا
ساعدة التقنية إلعادة بناء القدرات األفغانية احمللية في مناطق مختلفة. وا
 في وقـت سابق في شـهر تـشرين الـثانـي من هذا الـعام قـالت وزارة التـنمـية
ـدنية واإلسكان في أفغانستان إن الهند قد تستأنف العمل في ٢٠ مشروعاً ا
متوقفا في أفغانستان. وقالت الوزارة كذلك إن القائم باألعمال الهندي أعرب
عن اهــتــمـام الــهــنـد بــتــحـســ الــعالقـات واســتــئـنــاف مــشـاريـع دلـهي في
دنية أفـغانستان وجاءت هـذه التصريحات في اجـتماعه مع وزير التـنمية ا
تـحـدث باسم واإلسـكـان في حـكومـة طـالبـان اجلـديـدة.من جهـة أخـرى قـال ا
ـشـاريع التي  تـنفـيذهـا خالل احلـكومـة السـابقـة والتي وزارة االسـكان: "ا
سـبق وأن  تأجـيـلهـا بسـبب التـغيـيرات الـسيـاسيـة أو قضـايا أخـرى فإن
شـاريع".االقتـصاديون في الـهنـد مهتـمة اآلن بـاستئـناف العـمل إلكمـال تلك ا
ـشاريـع ستـسـهل فـرص الـعمل كال الـبـلـدين يـعتـقـدون أن تـنـفيـذ مـثل هـذه ا
وتـعـزز التـنـمـية في الـبالد كـونهـا سـتـخلق فـرص عـمل جـديدة ومـنـهم على
كن السـتـئنـاف هذه ثـال اخلـبيـرة االقتـصـادية داريـا خان بـاهـر: " سـبـيل ا
ـكن أن يـعـزز دخل الـناس ـشـاريع أيـضـا أن يخـلق فـرص عـمل لـلـشعب و ا
ويـطـرد أفـغـانـسـتـان من الـعـزلـة الـسـيـاسـيـة".كـمـا قـال اخلـبـيـر االقـتـصـادي
شـاريع سـيـقلل من مـسـتوى الـفـقر نـازكـاميـر زيـارمال: "إن اسـتـئنـاف هـذه ا
والـبـطـالـة".وفي الـوقت نـفـسه ووفـقـاً لـلـصـحف احملـلـيـة االفـغـانـيـة إن وزير
ـدنية واألسـكان في احلكـومة اجلديـدة لطـالبان حـمد الله نـعماني الـتنمـية ا
دنـية في حث مـجتـمع األعـمال الـهنـدي على االسـتثـمار في قـطاع الـتنـميـة ا
أفـغـانـستـان.وجـاءت هذه الـكـلـمة اثـنـاء الـلقـاء الـذي جـرى ب الـوزيـر وب
ـكن لرجال الـقائم بـأعمال الـسفارة الـهنـدية في كابـول والتي قـال خاللها: "
األعـمـال الـهـنـود االسـتـثمـار في الـقـطـاع احلـضـري واإلسـكـاني وخـاصة في
: ان احلـكومـة الهـنديـة نفذت مـشروع مـدينـة كابـول اجلديـدة".وأضاف ايـضاً
اضي في حـ ظل بعضها غـير مكتمل شاريع في أفغـانستان في ا بـعض ا
ـشــاريع الــتي تــوقف بــســبب عــدم الــدفع في ذلك الــوقت".وكــمــا تــبــ ان ا
اســتــأنف الــعـــمل بــهــا مــجــدداً ولم يــحــدث ان ادعى أي من األطــراف بــأن
هم من خالل الـتفاوض او التعاقد كان مع حكومة أخرى.هنا يكون السؤال ا

اذا ال ينفتح العراق على دول جديدة مثل الهند?  هذه التجربة هو 
? األمر الذي نـافس الـتقـليديـ ـاذا يتـمسك العـراق في موضوع الـبنـاء با
ضي بكل يـؤدي في النـهاية الى زيـادة منـافستـهم على العـمل في العـراق وا

تلكوا من قوة بعدها لعرقلة العمل بعضهم لبعض?  ما 
ـاذا ال يتم االنفتـاح على غيرهم خـصوصاً بعـد ان اثبتت التـجارب التزامهم
?ومن اجلـديـر بالـذكـر ان الـهنـد مـنـذ احتالل شـاريع ولـو بـعد حـ بـإكـمـال ا
أمـريكا ألفـغانستـان في العام ٢٠٠١ وحلـ اكمال االنسـحاب األمريـكي منها
شـاريع و اعمـال الـبنـية الـتحـتيـة وبعض األحـيان قـامت ببـنـاء الكـثيـر من ا
ان في الـعاصمـة األفغانـية كابول بـاجملان كهـدية ومثـال على ذلك مبـنى البر

الذي تبرعت ببنائه الهند.
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العـراق وان اختلـفت مسـميات أهـله وقبـائله وس
عشائـره الطيبة العريقـة األصيلة فان اجلميع كانوا
ومـازالـوا يـتـكـئـون بـقـيـمـهم االجـتـمـاعـيـة الـنـبـيـلة
الــســامــيــة عــلـى أصــحــاب احلظ والــبــخت وهــذا
الـتـوصـيف االجـتمـاعي اليـنـطـبق اال عـلى أصـحاب
اإلنـســانـيـة والـغـيــرة والـشـهـامـة الــذين اليـقـبـلـون
بـالـباطل وال يـقـبلـون بـإيذاء أحـد ألحـد مهـمـا كانت
الـظـروف ويـتـدخـلـون بـاخلـيـر دائـمـا حلل كل نـزاع
شخـصي او اجتماعـي او قبلي او عشـائري يحصل
هــنـا او هــنـاك ألجل إعــادة احلق الى أهـله أو فض
النـزاعات من خالل الـفـكر والـعقـل واحلكـمة وبـهذا
حبة وسالم ( وسالفتنا ) يبقـى اجملتمع متعايشا 
ربـاطـهـا  احلـكـومـة الـتي رفـعت قـيـمـة الـدوالر أمام
الـديـنار الـعـراقي بـقرار مـحـلي مـتعـمـد والدخل فيه
ألي طـرف أجـنـبي أو جـهـة خارجـيـة كـمـا يـشاع في
اإلعالم  سوى تـدخل وموافـقة جهـة سيـاسيـة نافذة
ا ومـؤثـرة في قـرار حـكـومـة الـكـاظـمي الـسـابـقـة 
احــدث هـــذا هــزة وإربــاكـــا في الــشـــارع الــعــراقي
وانـعـكـس سـلـبا عـلـى مـعـيـشـة واسـتـقـرار الـطـبـقة
ــســحـــوقــة من الـــعــراقــيـــ وأزاد هــذا اإلجــراء ا
التـعسفي الـظالم في احلـمل على كاهـل تلك الطـبقة

ـثـقل بـاألمـراض واجلـوع والـعـوز والـفـاقـة وعـدم ا
ــسـئـولـ االسـتــقـرار مـقــابل تـغـول الـكــثـيـر من ا
تـرفـ بـالـثراء والـعـناويـن البـارزة في الـسـلـطـة ا
ـودعـة في الـبـنوك الـعـربـية والـعـقـارات واألموال ا
واألجنـبيـة بشـكل فاحش حـيث جاء هـذا القرار من
صاحلـهم وهم يتفرجون على الفقراء كيف تطحنهم
الــظـروف بــرحــاهـا الــقـاســيــة وإزاء ذلك فـقــد بـدأ
ــظـلــوم  بــالـغــلــيـان الـشــارع الــعـراقـي وشـعــبه ا
والصـراخ بالويل والثبور والـدعاء عند رب السماء
لكـون احلظ والبخت وال ان ينـتقم من كل الـذين ال
ـتـلكـون الـرأفـة واإلنسـانـيـة حـينـمـا اقـروا زيادة
دة قادمة اليعرفها سعر الدوالر منذ أشهر طويلة و
مـداهـا اال الـله عـز وجل وكل يـوم نسـمع تـصـريـحا
من هـنـا وهــنـاك بـان الـدوالر ســيـعـود الى قــيـمـته
الـسـابـقـة وبـعـد مـضـي سـاعـات من الـتـصـريـحـات
السـابقة يـسمع الشـعب العـراقي تصريـحا آخر من
جـهة أخرى  بـان قيمة الـ   100دوالر سـترتفع  الى
أكـثر من  150ألف ديـنار عراقي .. يـعني الدوالر قد
أصبح كابـوسا مخيفـا للعراقي الـبسطاء وبسبب
الـية بات الـشعب يـتلوى تالعب الظـا بقـيمـته ا
ـا وحــرقـة ومـرارة  والــسـؤال هـو : هل ســيـبـقى أ

مصـير العراقـي ومعـيشتـهم  حتت رحمة  األوامر
اخلــارجـيــة أو األجـنـبــيـة  الــتي تـريــد جتـويــعـهم
وإذاللهـم بال وازع من ضمـيـر ? وهل يتـجه الـشعب
لـلعـرافـ وفتـاحي الفـال لـيفـكوا تـلك الـعقـدة التي
أربكت مـعيشتهم وبال رحـمة ? ام ستتـخذ احلكومة
الــقــرار الـشــجـاع واجلــريء الــذين يـحــفظ كــرامـة
الـشـعب ويضـمن عـيـشهم الـكـر كـبقـيـة خـلق الله
عــلى األرض دون اخلــضـوع لــهــذا الــطـرف او ذاك
وتعـيد االمور لنـصابهـا الصحـيح ?? واذا لم تشعر
ـسـحـوقـة احلـكـومـة بـخـطـورة أوضـاع الـشـرائح ا
ظـلومـة وتسـارع بإعـادة سعـر صرف الدوالر الى ا
قــيــمــته الــســابـــقــة فــان الــوضع وغالء األســعــار
واخلدمـات  لن يتـحمل أكثـر من هذا الـظلم الـسافر
وستـئول احلـال الى ماال يحـمد عـقبـاه  السمح الله
ن لـذا ســنــنــتــخي بــالــله عــز وجل أوال ومن ثم  
ـتـلك الغـيرة والـشـهامـة واحلـكمـة من الـعراقـي
األخيـار ( أصحاب احلظ والبخت ) لكي يفزعوا لنا
كمـا يقال بالـكالم الشعـبي العراقي  ويـتدخلون في
ـشكـلـة صـعـود الدوالر ويـلـجـمـون هذا ايـجـاد حل 
الـصعـود ويـعيـدون قيـمـته السـابقـة رغم انـها غـير
منصـفة رحمة بالـفقراء واحملروم حيـنها ستلهج
قــلــوب الــيــتــامى واألرامل واحملــرومــ بــالــدعـاء
ألصـحـاب احلظ والــبـخت عـنـد الــرب الـعـظـيم بـان
يجعلهم ذخرا طيبا للعراقي بعد أن يتخذوا قرارا
برفـع احليف الالانساني الـذي وقع عليهم من غالء
األسعـار وصعـوبـة العـيش الـكر في بـلـد مَن الله
عــز وجل عــلـيه بــكل اخلـيــرات وسـيــبـقى الــشـعب
العـراقي يتطلع الى إيقـاف أرجوحة صعود الدوالر
ونــــزولـه الــــذي تـــــســــبـب في ايــــذاء الـــــفــــقــــراء
سـتضعـف من الـعراقـي واألمل بـالله الـعظيم وا

وبأصحاب اإلنسانية كبير .
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ـرور بـفوز مـشاركـة مـقبـولـة وعاد ا
مـن مــلـــعب عـــفك بـــالـــتــغـــلب عـــلى
اصــحــاب االرض بــهـــدف لــيــتــقــدم
ـضـيف في لـلـسادس9 فـيـمـا بـقي ا
منطقة اخلطر عاشرا واستمر فريق
الـسـمـاوة يـنزف الـنـقـاط والـتـواجد
في مـؤخـرة الـتـرتيب  2بـعـدمـا عاد
رة من ـة اخلـامسـة وهـذه ا بـالهـز
فـريق احلـسـ بـثـالثـيـة نـظـيـفـة ما
زاد من مـتــاعــبه قـبـل تـقــدم الـفــائـز
للـمركـز السابع  7وخرج النـاصرية
بـــالــــتـــعـــادل الـــرابع امـــام ضـــيـــفه
الـشـرقـاط بـدون اهـداف في نـتـيـجـة
اخرى مخيبة ثامن الترتيب 6 فيما
اسـتــمـر االخـر ثـامـنـا 6 ايـضـأ هـذا
ـسـابـقـات اجلـمـعة وحـددت جلـنـة ا
ــقــبــلـة مــوعــدا القــامــة مــبــاريـات ا
ـواجــهــات فـرق اجلـولــة الــثـامــنــة 
اجملــمـــوعــة األولى وفـــيــهـــا يــلــعب
ســــــامـــــراء واالمــــــانـــــة ويــــــخـــــرج
القاة الرمادي ويضيف الصناعات 
االتــــصــــاالت مــــصــــافـي اجلــــنـــوب
ويـلـتقي الـبـحري وجـبـرانة مـيـسان
دني ويستقـبل البيشمـركة الدفاع ا
وجتـري يـوم الـسـبت ست مـبـاريات
في اجملـموعـة الثـانيـة عنـدما يـلعب
السمـاوة واجلوالن والكـوفة وفريق
ـواجهة احلس ويـخرج لنـاصرية 
ـيـنـاء امـام سـفـرة عـفـك وسـيـكـون ا
طـويـلـة ومـهمـة صـعـبـة مع مـضـيفه
الـــــشـــــرقـــــاط ويـــــدافع ديـــــالـى عن
ـــــصـــــافـي في الـــــصـــــدارة امــــــام ا
ـر ور جيـرانه الـعـاصـمـة ويـلـتـقي ا

صليخ.

اخلــامس وواصل الـــســيـــر بــشــكل
متوزان .

وواصـل مــصــافي الـــوسط مــوقــعه
الثالث 13 رغم تعادله في عقر داره
بالعاصمة مع ضيفه اجلوالن بدون
اهداف واحلال للضيف الذي حافظ
عــلـى مــركـــزه الــرابع والزال يـــقــدم

لـلـصــدارة جـراء تـعـادله في مـلـعـبه
وحتت انـــظــار جـــمـــهــوره من دون
اهداف ومـهم ان تعـالج االمور عـبر
تــامـ مــواجـهــات األرض السـبـاب
دعـوم من جمـهوره معـروفة وهـو ا
من أجل الـعودة لـلـممـتـاز فيـما رفع
ــــوقع الــــكــــوفــــة رصــــيـــده12في ا

كـافـيـا لـدعم االمـور قـبل االسـتـفـادة
ـــيـــنـــاء في مـــواقـــعه مـن تـــعـــثـــر ا
بـــالــــبـــصـــرة وبـــســـجـل خـــالي من
ة و افضل اجلميع لالن فيما الهز
ــضــيف لــلـحــادي عــشـر5 تـراجع ا
ـة الــرابــعــة وفـرط بــتـجــرع الــهــز
ـيـنـاء الــبـصـري بـفــرصـة الـتـقـدم ا

ــوقف بــعــد مــا بــقي الــفــريق في ا
ـسـاعدة الـبطـولـة بـشق االنفس و
الــطـالب بــتــعـــادلــهــمـــا في الــوقت

القاتل مع االمانة .
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تصدر األمـانة استمـر فريق األمانة
في صــدارة اجملـمـوعــة االولى بـعـد
انـتـهاء مـبـاريات اجلـولـة السـابـعة
من دوري الــــدرجــــة االولـى بــــكـــرة
القـدم من دون أن يلـعب في اجلولة
ـذكــورة مـســتــفـيــدا من مـجــمـوع ا
نـقاطه 13 قـبل ان يـتـقـدم الـبـحري
لـلــوصـافـة وقــدم مـبــاريـاته بــشـكل
افـــصل اثـــر فـــوزه عـــلى اجلـــنــوب
بهدف 12 فيما اسـتمر اخلاسر في
مـؤخرة اجلـدول في تـواجـد مـرتبك
وانــــتـــــهى لــــقـــــاء الــــصــــنــــاعــــات
والـبـيــشـمـركـة بــالـتـعــادل بـهـدفـ
لـيــسـتــمــرافي مـركــزيـهــمـا الــثـالث
والــــرابع بـــــنــــفس الـــــرصــــيــــد11
وبـامـكـانـهـمـا الـتـقـدم في الـتـرتـيب
دني فـوزا عريـضا وحقق الـدفـاع ا
ومهم واالفضل للفريق بتغلبه على
االتــصـاالت بــثالثـة أهــداف لـواحـد
وتـقـدم ميـسـان لـلـثامن7 اثـرتـقدمه
تـوقعـة على سـامراء بـهدف فـيما ا
بـــقي االخـــرعـــاشــرا 4 واســـتـــفــاد
الــرمــادي من ظـروف الــلــعب حـيث
عــامــلي االرض واجلـــمــهــور الــتي
مـــنــحــتـه الــفـــوز عــلى احلـــويــجــة
بـهــدفـ لـواحـد سـابع الـتـرتـيب 7
وتراجع الثـاني تاسعا 6 واستعاد
ديالى بـجدارة الـصدارة 15 بعـدما
قهر صليخ في عقر داره بهدف كان
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شاركة في الدوري النسوي ثلي األندية ا دعت اللجنة النسوية في االحتاد العراقي لكـرة القدم 
متاز.و قال كشوفة لـلحضور إلى مقر االحتاد يوم غد الـثالثاء إلجراء قرعة الدوري ا للساحاتِ ا
ـثلي هـذه الـفرق حلـضور الـقرعـة.وأضاف االحتاد الـعراقي في بـيـان إن اللـجنـة النـسـوية دعت 
شاركة في الدوري وحضور القرعة هي اندية فتاة بغداد والتجارة شمولة با البيان أن األندية ا
والزوراء ونـفط الشـمال وفتـاة نيـنوى وشـباب الـوطن.يذكـر ان اللـجنـة النـسويـة حددت اخلامس
والعشـرين من الشهـر احلالي موعـداً النطالق الدوري لـلموسم 2023-2022 بنظام الدوري من

مرحلت ذهاباً واياباً.
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انـــتــزع بــطل الــعـــالم الــســويــدي
جـوناس انـدرسـون قائـد الزورق
رقم "1 ســبــاق جــائــزة الــشــارقــة
الكبرى أولى جولتي مسك ختام
بـطـولة الـعالـم للـزوارق الـسريـعة
للفورموال 1 والتي تسـتضيـفهما
بـحـيـرة خـالـد في إمـارة الـشـارقـة

حتى غدا األحد.
وتـــقــام الــبـــطــولـــة حتت رعــايــة
الــشــيـخ ســلــطــان بن مــحــمــد بن
ســلــطـــان الــقــاســمي ولي عــهــد
نـــائـب حـــاكم الـــشـــارقـــة رئـــيس

اجملــلس الـــتــنـــفــيـــذي حلــكـــومــة
اء الشـارقة وتـنظـمهـا هيـئة اإل
الـتـجـاري والـسيـاحي بـالـشـارقة
شاركة  18 من نخبة السائق

في العالم.
وجنح انـدرسون في إنـهاء مـسار
الـسـبـاق الـذي امـتـد عـلى بـحـيرة
خــالــد لـ 38 لــفــة ومـــســافــة 78
ركـز األول متـفوقا كيـلومـترا بـا
بــفــارق 8.5 ثـــانــيـــة عن صــاحب
ـركـز الـثـانـي الفـنـلـنـدي سـامي ا
سيليو قائد زورق فريق الشارقة
ـركـز الـثالث رقم 11 فـيـما ذهب ا

لــــصـــالـح الـــبـــولــــنـــدي بــــارتـــيك
مــارســالــيك قــائــد زورق رقم 77
في نـتـيـجـة هي األفـضل لـبـارتـيك

وسم احلالي. خالل ا
وأحــــيــــا انــــدرســــون آمـــــاله في
احلــفــاظ عــلى لــقب بــطل الــعــالم
ـاضي بـعد ـوسم ا الـذي حـققه ا
أن أهــدى انــتـــصــاره في جــائــزة
الــشــارقـــة الــكــبــرى  20 نــقــطــة
إضـافـيـة كـانت كـافـيـة لـتـقـلـيص
الـفـارق إلى  3نـقــاط عن مـتـصـدر
الـبـطولـة احلـالي األمـريـكي شون
تـورنـتي قـائـد زورق "أبـوظـبي 6

والذي دفع ضريبة غالية لألعطال
الـكهـربائـية وضـعف أداء احملرك
في الـلـفـة األخـيـرة والتـراجع من
مركز وصافة السباق وانهائه في

ركز السادس. ا
كما جـاءت نتيـجة السبـاق قاسية
عــلى فــريق أبـوظــبي خــاصـة مع
ســـــــائق الـــــــزورق رقم 5  ثـــــــاني
الـــقـــمــزي والـــذي افـــتـــقــر لألداء
الــتــنــافـــسي الــكــافـي لــتــعــويض
ــركــز ــتـــأخــرة مـن ا انـــطالقـــته ا
الـــتـــاسع وإنـــهـــاء الـــســبـــاق في
ركـز الـسابع في مـركزٍ أدى إلى ا
تـــخـــــــــــلــيـه عن مـــركــز وصـــافــة
تــرتـيب بــطـولــة الـعــالم لـلــمـوسم

احلالي.
ـــــركـــــز الــــثـــــالث وتـــــراجع إلى ا
بـرصــيـد 59 نــقـطــة تـاركــا مـركـز
الـوصـافـة النـدرسـون صـاحب 66
نقـطة ومـتأخـرا بفارق  10 نقاط
عن زمـــيـــلـه في فـــريق أبـــوظـــبي
تورنتي صاحب رصيد  69نقطة.
وأحــال ثالثـي صــدارة الــتـــرتــيب
الـــعــــام تــــورنــــتي وانــــدرســـون
والــقــمــزي أوراق حتــديــد هــويـة
وسم 2022 إلى غدٍ بطل العالم 
في اجلـولــة اخلــتـامــيـة (الــطـريق
إلـى الــشـــارقــة- جـــائــزة الـــشــرق
األوسط) في فـرصـة مـتـاحة و20
نــقـطــة إضــافـيــة ســتـحــدد مالمح

البطولة.

فـي نــفس الــكـــافــتــريـــا و اجلــمــيل
اجلميع يـحترم االخر و الـفائز فرح
و اخلـاســر نـتـمـنى له احلظ االوفـر

في القادم .
ويـضيـف محـمـد وائل من محـافـظة
ديـالى : انـا مـشجع مـسي مـنـذ كان
العـب في نــــادي بــــرشــــلــــونـــة   و
اشــجع مـنــتــخـبــنـا االرجــنـتــيـني (
ـاذا تـقـول مـداخــلـة   انت عـراقـي 
مـنــتـخـبـنـا ? )   نـعم انـا عـراقي و
اشـجع مـنـتـخــبـنـا الـعـراقي في اي
بـطـولـة لـكن عـنـدمـا اصف مـنـتـخب
ـنتـخـبـنا اقـصـد النـنا االرجـنـتـ 
نـشـجــعه مـثـل اي جـمـهــور يـشـجع
ونـتـمـنى مـنــتـخب اخـر او نـادي   
هــذه الـفــرحـة نـفــرحـهــا بـالــبـصـرة
عنـدما يـتوج مـنتخـبنـا العراقي في

بطولة خليجي 25.
طاهر سرمد : كنت اتمنى من مسي
يـحـقق الـبـطـولـة الني اشجـع مسي
مــنــذ الـــطــفــولــة من عــام  2014لم
يحصل علـيها و شجـعناها في عام
2018 وايـضــا لم يــحـصل عــلـيــهـا
وكنا متفأل في هذا العام وضمنا
الــفـوز حـتى الــدقـيـقـة  80 من زمن
باراة لكن جاءت فـرنسا بالتعادل ا
ـا ادى الى انــهـيــار مـشــاعـرنـا و
اعــصـابــنــا حــتى الــظـفــر من خالل
ضــربــات اجلـزاء   ونــتــمــنى مــثل
هـذه الـفـرحـة تـنعـاد عـلـيـنـا لكن مع
منـخبنـا الوطني في خـليجي  25و

بقية البطوالت االخرى .
كـمـا يـشـيـرعــبـدالـله بـهـاء وهـو من
مشـجعي فرنـسا : اصبـانا االحباط
في الشوط االول خلروج االرجنت
بهدف بدون رد لفـرنسا لكن نهاية
الشـوط الثاني قـلب مبابي الـطاولة
ـــا ادى اعــادة عـــلى االرجــنـــتــ 
الـروح لـنـا   وحـتى عــنـدمـا سـجل
مـسي هــدف االرجـنــتـ الــثـالث لم
نـــيــأس وهـــذا مـــا حـــقــقـه مــبـــابي
بــتــسـجــيل هــدفه الــثــالث ويــعـادل
ـبارة   و اجلـمـيع يـعـلم الـفوز و ا
اخلـــســارة بـــضــربـــات اجلــزاء هي
لــعـبـة احلظ و لالسف لـم يـحـالـفـنـا
شـجعي االرجـنت احلظ و مبـارك 

بالفوز .
اخـيـرا توجـهـنـا الى صاحب كـافـية
مـونـدو   وائل خــضـيــر الـذي كـان
نتخـب االرجنتيني يرتدي فانـيال ا
: صحيح انا اشـجع االرجنت لكن
عـنـدمـا حتـرز فـرنـسـا هـدف كـنا مع
اجلــمــهــور الـــفــرنــسي بـــتــشــغــيل
االغـانـي مـثـلــمـا تـعــامـلـنــا بـهـا مع
ــنــتــخـب االرجــنــتــيـــني و بــقــيــة ا
ـنـتــخـبـات حـتـى الـتي ال حتـضى ا
بـنـسبـة مشـجـع مـن اجلمـهور او
رواد الـكافـتـريا   وكـنا نـتـمنى من
مـنتـخـبـاتـنـا الـعـربـيـة ان تـكون من
راكز الثالثة لكن لالسف لم ضمن ا
ـنـتـخب يـحـالـفـهم احلظ و يــكـفي ا
ركـز الرابع و هذا غـربي حصـد ا ا
فــخـــر و شــرف لـــلــكـــرة الــعـــربــيــة

واالفريقية .
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ـشـاهــد االجـمل الـتي تـتــرى بـهـا عـلــيـنـا مـونـديــال الـدوحـة بـكل عــديـدة هي ا
ساعاتـها وايامـها بل ومبـارياتهـا ومواقفـها .. التي تـعد مثـيرة جذابـة متنـاقلة
ـشاهـدين وكـذا تـزيـد من أجـواء الـبـهـجة ـضـاعـفـة ا كـاخـبـار دسمـة تـسـهم 

واالثارة التي اتسمت بها أيام الدوحة ..
قـبل أيـام وفيـما كـاد مجـلس خـالد جـاسم من على قـناة الـكـاس ينـعقـد بحـلته
اجلـديد وقف احملـلل خـالـد جاسم بـالـتـفاتـة مـثيـرة بـريئـة لـكـنهـا جـريئـة وغـير
مسـبوقة اذ التـفت الى جهة اجلامـع القريب على الـقناة وكان في يـوم اجلمعة
ؤدين سـلم ا وقبل انـعقاد صالة اجلـمعة في ظل تـوافد واصطـفاف االف ا
للـصالة في مـساجـد وشوارع الـعـاصم القـطـرية  فـقال : ( نـامل من الـشيخ
اجلـلـيل امـام اجلـمعـة ان يـوجـز بـخـطبـته وصالتـه ليـوم اجلـمـعـة وذلك إلتـاحة
نشـغل بايام بطولة كـاس العالم للمتابعة ؤمن ا ئات االالف من ا الفرصـة 
وعـدم حـرمـانـهـم من ثـواب وبـركـات صالة يـوم اجلـمــعـة .كـرسـتـيـان رونـالـدو
بـالـرغـم تـخـطـيه حـدود عـمـريــة مـعـيـنـة .. لـكـنه مـا زال جنــمـا مـتـالـقـا يـخـطف
األضواء سـيمـا بعـد ان اسهم بـتسـجيل هـدف الفـوز والتـاهل الى دور السـتة
ـبـاراة ان تـلـتف حول ـتـواجدة في مـلـعب ا ـا جـعل وسـائل االعالم ا عـشـر 
وقف طـريف ومـثيـر ويدل عـلى جنومـيـة الالعب برغم هـذا العـمر كرسـتيـان 
ـديـد .. اذ كـسـر قـاعـدة الـزامـيـة حتـديـد الـعـمر الـكـروي .. ومـزق من خالل ا
كـثف والالفت قاعـدة البـيانـات الورقيـة .. التي مـا زالت تصب في حضـوره ا

يداني اوال وقبل كل شيء ..!! صالح العطاء ا
ـنتـشـرة والعـامـلة لـيل نـهار الـتقت في لـقـاءات قنـاة الـكاس واجملـلس حتـديد ا
بالـطفـلة الـقطريـة نورة الـتي صرحـت وتوقـعت بكل عـفويـة فوز هـولندا 1 - 2
عـلى الـعنـابي .. قـائـلـة : ( باتـمـنى نـفـوز علـيـهم .. بس مـا يـعـرفون يـلـعـبون )

واضعة النقاط على حروف تستحق االجابة ..!
( اخــجل يـا هـذا انت فـي كـاس الـعـالـم .. ) حتت هـذا الـعــنـوان خـاطب ووبخ
عـلق العربي القطري خـالد احلدي .. العب منتخب اورغـواي جورجيان بعد ا
ـرمى البـرتـغـالي وبـعـد ان أضـاع هـدف مـحقق اضـاعـته هـدف مـحـقق امـام ا
ـعلق الـعربـي ان يتـحرق ويـفلت ا جـعل من ا وفرصـة كبـيرة لـصـالح فريـقه 

من اعصابه موبخا .
العرب العرب العرب .. في كل مكان اسم اخذ يرتدد بعد
بهر انطالق مـونديال العرب .. سيما بـعد االفتتاح ا
نـتـخبـات مثل فـوز الـسعـودية وكذلك فـوز بـعض ا
غرب على بـلجيـكا خاصة على االرجـنت وكـذا ا
بعـد تلك السـجدة اجلماعـية الشهـيرة التي اداها
ـغـربي بـعد الـفـوز الكـبـيـر على ـنتـخب ا العبـوا ا

بلجيكا .
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متاز  بكرة القدم Í—Ëœ∫ احدى مواجهات الدوري ا

مــعـــد و مــقــدم بــرنــامج ســتــوديــو
ـــونـــديـــال 2022 الـــذي يـــبث من ا
خالل قـناة الـشرقـية   عنـدمـا كنت
انقل مشـاعر اجلمـاهير بعـد انتهاء
مـــبــاراة الــبـــرازيل و الــكـــامــيــرون
وكـانت اجـابتي عـمـلنـا مع اجلـميع
يــتـــطــلب احملــايــدة لـــكن الــبــرازيل

(خـوش يلـعـبون )   ومن احملـايدة
حجزت مقعدا بـ مشجعي فرنسا
بقـيادة مـبابي و االرجنـت بـقيادة
مسي   في الكافـتريا القـريبة على
مـحل سكـني في مـدينـة عنـكاوا في
مـــحــــافـــظـــة اربـــيل   و شـــاهـــدت
اجلنون وكأني جالس في مدرجات
ـشجـع من ـا يقـوم به ا ـلعب  ا
صـــراخ و بـــكـــاء و عـــنــاق و خـــلع

البس عند تسجيل االهداف . ا
بــكـر وســام من الــعــاصـمــة بــغـداد
باراة يسكن في محـافظة اربيل : ا
كانت ندية و مناسفة جدا قوية في
الـــشـــوط الـــثــــاني بـــعـــد ان خـــرج
نتخب االرجنتيني بهدف مقابل ا
ال شـيء بـــالـــشـــوط االول|  و هــذا
الـتـعادل لـفـرنسـا حـبط معـنـوياتـنا
نتخب كمشجعـ للالعب مسي وا
االرجــــنـــــتـــــيـــــني بـــــشــــكـل عــــام 
وبـالــشـوطـ االضــافـيـ افــرحـنـا
مـسي بالـهـدف الثـالث لـكن الفـرحة
لم تـــدوم بـــعــــودة الالعب مـــبـــابي
ــعــادلــة الــنــتــيــجــة لــتــذهب الى
الــضـربــات الـتــرجــيـحــيـة   وكــنـا
كمشجـعي مسي في هذه الـكافتريا
نــــصــــرخ بـــــأســــمه مــــسـي مــــسي
وبـفـضـله االرجـنـتـ حـصـلت عـلى
كــأس الــعـالم   ومــثل مــا تـشــاهـد
اغـــلب مـــشـــجــعي مـــسي يـــرتــدون
ـنـتـخب االرجـنـتـ و رقم مالبس ا
عــشــرة رقم مــسي   و ايــضــا كـان
نـتخب الـفرنسي يوجـد مشـجعي ا ونديال نتخب االرجنتيني في نهائي ا 5F−A∫ بعض مشجعي ا
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اكــمـلت قــطـر لـوحــة ابـداعــهـا والـتـي رسـمت خـطــوطـهــا الـواضـحــة في حـفل

افتتاحها البهي لكأس العالم في رسالة وحدت فيها الشعوب العربية 
ـونـديـال في واحـدة من اجـمل ـسـاتـهـا االخـيـرة في نـهـائي ا والـيـوم وضـعت 

الصور وهي حتتفي بعيدها الوطني وتتزين بابهى حلة 
لم تكتفي خيمة اهل الدوحة برسالتها االولى بل جاءت الرسائل على دفعات 
حب الشـعوب واالنـسانـية ونـبذ الكـره والبـغضـاء كمـا علـمنـا دينـنا االسالمي

ورسولنا الكر محمد (ص) كانت اول الرسائل 
فيـما كـان التـواضع سمـة لبيـت احلكم هـنا في قـطر  عـلى طول ايـام البـطولة
شاركة وبلباسهم ساندة ومؤازرة الفرق ا اميرهم وعائلته يواكبون احلضور 
ـلـكون شـيـئـا من الـتـقـلـيدي الـعـربـي الـبسـيـط  ولم اشـعـر ولـو لـبـرهة انـهـم 
ا يدل على رفعة وشـأن هذه العائلة الكبيرة التـباهي وهذا ان دل على شي ا

في االصل وفي احلسب والنسب
ـثل رمـزيـة هـذه الدولـة اسـدل الـسـتار وفي والن الـلـبـاس العـربي الـتـقـليـدي 
حلـظـة تاريـخـية يـشـاهـدها الـعـالم اجمـع  بثـوب عـربي اهداه الـشـيخ تـميم بن

توج وهو يرقص فرحا بالفوز وبهذا اللباس حمد الى بطل العالم ا
هل عرفتم االن كم هي محظوظة قطر?!

وهي تعيد لنا هيبة رسالتنا السماوية وارثنا العربي واالسالمي 
تـعة في نهـائي حضره جنحت قـطر في تنـظيم ملـحمة كـروية  بعد شـهر من ا
ووفق احـصائيـة الفـيفـا قرابة 89 الف مـتفـرج في استاد
لـوســيل  راعت فـيه االمـزجـة والـثــقـافـات اخملـتـلـفـة
وجـمعت ماليـ احلـضـور على حب كـرة الـقدم ال

غير 
وكم هي محـظوظـة قبيـلتي(بـنو تمـيم) ليـكون احد
ابـنــائــهــا من االمــراء الــذين يــســلــمــون اجلــائـزة

الكروية االهم في كأس العالم الى صاحبها.

والـــــــتـــــــحـــــــرك من كـل اجلـــــــوانب
وهددمرمى الصناعة عدة مرات قبل
افتتـاح التسـجيل بوقت مـناسب ما
دعم جهـود الفريق ومـواصلة االداء
الهجومي بـدعم من الوسط وبفضل
تـماسـك الدفـاع وفي وضع مـخـتلف
و اســتـمــر كل األوقـات بــالـســيـطـرة
الـــعــالـــيــة الـــواضــحـــة وتــســـجــيل
االهـداف في أعـلى نـتيـجـة يـحقـقـها
الـــبـــطـل من خالل االســــتـــفـــادة من
مـــهـــارات عـــنـــاصــره الـــتـي أخــذت
تسيير األمور و بـالطريق الصحيح
حــيـث الــتــقـــدم الول مــرة لـــلــمــوقع
اخلـــامس  19بـــشـــكل مــــؤقت لـــكن
ـطـلـوبـة االهـم ان تـاتي الـنـتـيــجـة ا
ـــراكـــز واألهـــداف والــــتـــقـــدم فـي ا
و قف وخطوة هامة والقيام بدعم ا
والقـدرة عـلى الدفـاع عن اللـقب قبل
ان يسـتقل زاخـو في مهمـة منـاسبة
الـسـبت لـكنـهـا حتـتاج لـلـعب بـحذر
وبـذل اجلــهـود الـكــبـيــرة لـتــحـقـيق
ا يدعم النـتيـجة الـثالـثة تـواليـا و
ـــربع الـــتـــرتـــيب ومن ثم الـــتـــقــدم 
الـتــفــكـيــر بـالــصـدارة بــعـد ســقـوط
الـكــهـربـاء وقــبـلـه الـنـجـف وتـعـادل
ــر بــدون ــقــدوره ان  اجلـــويــة و
مـــشــاكل في ظل وجــود اجملــمــوعــة
ــتـكــامــلــة واألسـمــاء الــتي يــعـول ا
ـشــاركـة الـتي عـلــيـهـا في تــعـزيــز ا
زادت فـــيــهـــا الـــصــعـــوبـــات بــوجه
الصـناعـة بدون فـوز لالن قبل تـلقي
ـة الـتاسـعة فـي سجل مـشوه الـهز
ــراجــعــة الــســريــعـة مــا يــتــطــلب ا
ـعــاجلـة االمـوروالـعـمل عـلى انـقـاذ

مـحقـقـا أعلى نـتـيجـة له مـنذ بـداية
سـابقـة عنـدما مـزق شبـاك ضيفه ا
مــيــسـان بــالــفــوز عـلــيه بــخــمــسـة
اهداف لهـدف واالنتـقال للـوصافة
بـــرصـــيــد 23 قــبـل يــجـــدد.احـــمــد
خضـير ثقـته بالعبي الـفريق الذين
ستويـات العالية الزالوا يقدمـون ا
وتـعـزيـزهـا بالـنـتـائج بـسـجل اكـثر
من مـقـبـول بـعـدمـا اسـتـمـر يـضـمن
نــتــائـج االرض والــظــهـــور بــشــكل
مـؤثـر في الـذهـاب في إطـار الـبـقـاء
ــقــدمــة ويــعــد الــغـوز في مــواقع ا
بالـشيء االهم امام الـعودة بـسرعة
طـلوبة في خطوة مرحب للنتائج ا
فـيهـا من االنـصار الـذين يـنتـظرون
طلـوب امام احلدود فيما الظهور ا
ـةالــثــقـيــلـة تــلـقـى مـيــسـان الــهــز
الـثـانـيـة بـعد االولـى في مـلعـبه من
اجلــويـة الـدور اخلــامس بـربــاعـيـة
نـظـيـفـة قــبل الـبـقـاء بــنـفس مـكـانه
ــقــدوره الــعــودة الــســادس  14و
لواقع النـتائج االفضل حتت ضغط
جـمـهـوره عـندمـا يـسـتـقـبل الـقاسم
ـقــبل ويــامل تــعـويض االســبــوع ا

ة النجف اخمليبة. هز
WÞdAK  “u  

وحقق الشـرطة فوز عـريض متوقع
عـلـى مـتــذيل الــتـرتــيب الــصـنــاعـة
بـنـقــطـتـ بـاربــعـةاهـداف نــظـيـفـة
تــنــاوب عــلى تــســجــيــلــهــا احــمــد
فرحاند28وفهـد اليـوسفد46وعالء
عـبـد الـزهـرةد 64عـمـار غـالب د72
سـيطـرته عـلى مـسار عـنـدما فـرض
الـــلـــعب بـــضـــغط هـــجـــومـي قــوي
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ضرب فـريق القاسم كـومة عصـافير
بــحـــجــر واحــد عـــنــدمــا تـــمــكن من
حتـقـيـق أول فـوز في مـلـعـبه وحتت
انظار جمهوره وقبـلها التقدم ثالثة
مــرا كــز مــرة واحــدة عــنـدمــا اوقف
سلسلة انـتصارات الكهـرباء حينما
قلب تـاخره بـهدف مـهم مالخ 22
الى فوز مهم بهدفـ سجلهما رضا
حاجز الذي أدرك التعادل د 47 قبل
ان يــقــضي فالح عــبـد الــكــر عـلى
ـبــاراة بـهـدف الـفـوز 52 والـتـقـدم ا
لــلـمــوقـع الــثـانـي عــشـر د 12وسط
فــرحـة جـمـهـوره الــذي كـان يـنـتـظـر
الـنتـيـجة وانـهاء سـيـطرة الـكهـرباء
عــلى اقــرانه بـعــد ســبع جـوالت من
دون خــســارة قــبل تــلــقي الــثــانــيـة
ضـمـن مـو اجـهـات اجلـولـةاحلـالـيـة
عـشـرة في مـواجـهـة كـانت اكـثـر من
مــهـمــة من أجل دعـم الـصــدارة لـكن
يــبـدو أن الــفــريـق لم يــأخــذ االمـور
ــضـيف ــوقف ا بـجــد بــاالســتـنــاد 
الــذي هـــيــأ االجـــواء ودخل مـــنــهــا
وخـرج بتـفـوق وكامل الـنـقاط وبـعد
ــرور بـفـتــرة واضـحـة فــيـمـا وجـد ا
الــقـاسـم اهـمــيــة تــكــريس اجلــهـود
ــديــنـة لالســتــفـادة مـن مـبــاريــات ا
واالعتـماد عـليـها لـصعـوبة الـذهاب
وكــان لـه مــا أراد في عــودة مــفــيـدة
وسـيــخـرج لــلـعــمـارة فــيـمـايــتـوجه

الكهرباء الى كربالء.
n−MK  dO³  “u

واسـتــعـاد الــنــجف مـتــوازنــة عـقب
اضي خـسارة الـكهـربـاء االسبـوع ا
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يتطلب عـملي الصحافي واالعالمي
ان اكــون مــحــايــدا بــنــقل مــشــاعــر
ــشـــجــعــ لالنــديــة اجلــمــاهــيــر ا
الـــعــراقــيـــة و ايــضـــا في بــطــوالت
االنــــــــديـــــــة فـي الــــــــدوري األوربي
نـتخـبات في الـدوري ومونـديال وا

كـــأس الـــعـــالم   و لـــكن اكـــون مع
منـتخبـاتنا الـوطنية واالنـدية التي
تـمـثل الـعـراق فـي بـطـوالت االنـدية

ية . العربية واالسيوية والعا
ودائــمــا يـســألــوني عن مــنــتــخـبي
ـفـضـل في كـأس الـعـالم حـتى من ا
زمـيـلي مـحـمــد ابـراهـيم الـنـاصـر 
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حـصـلت الـربـاعـة الـعـراقـيـة غرام
يـداليـة الذهـبية رعـد ليـلو عـلى ا
ـقـامـة في بـطـولــة الـعـالم فــزاع ا
ــــــــديـــــــنــــــــة دبي حــــــــالـــــــيــــــــا 
اإلماراتية.وجنـحت الرباعة غرام
رعـد مـن حـصـد الـذهب وانـتـزاع
ـبـياد ؤهـلـة إلـى بـارا الـبـطـاقـة ا
بــــــاريس 2024. وتــــــعــــــد هــــــذه
يدالـية الرابعـة للعراق بـبطولة ا
ـقـامـة بـدبي  بـعد الـعـالم فـزاع ا
أن سـبق لـلـرباع أحـمـد مـصـطفى
يدالـيت ذهبيت من التتويج 
ــنــافــسـات فـي وقت ســابق من ا
بـيـنــمـا نـال الـربـاع مــسـلم عـقـيل
أول ذهـبيـة في الـيوم االفـتـتاحي
من البـطولـة التي تشـهد مـشاركة

ية واسعة . عا
وعـلى صـعيـد بـقـية الـنـتائج
الـــتـي حتـــقـــقت الـــيـــوم
أيـــضــــا لـــلـــبــــعـــثـــة
الـــعــراقـــيــة  جنح
الـــــربـــــاع ثـــــائـــــر
عــــــــــبــــــــــاس من
حـــــــــــــــصــــــــــــــد
مـــيـــدالـــيـــتــ
برونزيت في
بـطولـة الـعالم
لــــــيـــــضــــــمن
تــأهــله لـدورة
األلــــــــــعــــــــــاب
ـــبــيــة الــبــارا

نتخب العراقي قبلة .ويتطلع ا ا
ــبي لـزيـادة لـرفع األثـقــال الـبـارا
ـتـنـوعـة  ـيــدالـيـات ا غـلـته من ا
ــنــافــســة بــقــوة عــلى صــدارة وا
ـــزيــد من الـــتـــرتــيـب مع كـــسب ا
ـبـيـاد ـؤهــلـة لـبــارا الـبــطـاقـات ا

بــــــــــــاريـس
.2024
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صـري اذكر منهم عدد من الصحـفي ا
جـنـيـدي خـلـف الـله رئـيس قـسم االخـبـار
العربـية في صحـيفة االخـبار (الثالث من
ــيـنه عـلـي الـفـولي من ) ثم الى  الـيــمـ
وكــالــة انــبــاء الـشــرق االوسط وكــان في
ــكــتب الــوكــالــة في وقت ســـابق مــديــرا 

بغداد.
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هذه صـورة التـقطـتهـا في احدى زيارات
ـصـر عام الـرئـيس عـبـد الـرحـمن عـارف 
 1967وكان الرئيـس جمال عبـد الناصر

في استقباله. 
ـستقـبل الرئيس عـبد الرحـمن يحيي ا
ـستقـبل بيـنما ظـهر عـلى اليمـ ب ا

الـتــركـمــاني احـرز لــقب جنم االزيـاء
ـــســابــقــة الــتي ضــمن ا الـــعــراقــيــة
اقـامتـهـا دار االزيـاء الـعراقـيـة لـعام
 2022حـــيث صـــمم مــجـــمـــوعــة من
االزياء مسـتوحـات من تراث وتاريخ
العراق..ويستعد حاليا القامة عرض
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عــشق االزيــاء مــنــذ ســنــواته االولى
لـــــيـــــســـــافـــــر الـى مـــــدن عـــــربـــــيــــة
ليـشـاهـد عـروضهـا اخملـتـلـفة عـديـدة
والــتي اســتـوحت تــصــامـيــمــهـا من
تــــراث تــــلـك الــــبــــلــــدان  انـه عــــلي

أوسع." وبــــدأت شـــراكـــة جـــولي مع
تـحدة لالجئ في عام وكالة األ ا
2001  وفي عام 2012   تعيـينها

مبعوثًا خاصًا لها. 
واحتفى البيان بقـيام جولي "بتنفيذ
أكثر من 60 مـهمـة مـيدانـيـة لتـشـهد
ـــــعـــــانـــــاة واألمل عـــــلى قـــــصـص ا
ــاضي  والــصــمـــود". في الــشــهــر ا
ــــمــــثـــــلــــة واخملــــرجــــة إلى أحملت ا
ي إحبـاطهـا من عدم إحـراز تقـدم عا

في إنـــهــاء
الـــــــــــعــــــــــنـف

اجلـــــــنــــــسـي في
الـــصـــراع: "نـــلــتـــقي

ونـنـاقش هـذه الـفـظـائع
ونـتــفق عـلى أنه ال يــنـبـغي
أبـدًا الـسـمـاح لـهـا بـاحلـدوث

مرة أخرى.

ـسار ه من قبل مـجلس ا ي العـراقي  تكـر االكـاد
الرقـمي العـراقي بـالوسـام العـراقي للـمحـتوى الـرقمي

لعام 2022 للسنة الثانية على التوالي.

ـي العـراقي الـقى مـحـاضـرة بـاالحـتـفـال الذي االكاد
نـاسبة يوم اللـغة العربية أقامه ديـوان الوقف السني 
يزهـا عن سائر لـغات العالم مؤكـدا أهميـة اللغة ومـا 

وتأثيرها في سلوكياتنا وأهمية احلفاظ عليها.

ــنـاســبـة ـطــرب الـســوري طـرح أغــنــيـته اجلــديـدة  ا
وهـي كلـمة ـيالد بـعنـوان (مـوران اتاه) اقتـراب عـيد ا
اً آراميـة تعني (تـعال أيها اإلله) كـانت تُستـخدَم قد

.( للتعبير عمَّا تعنيه اآلن كلمة (آم

الـقــاضي الـعـراقي يــشـارك في الـنـدوة الــفـكـريـة الـتي
تـقـيـمـهـا اجلـمـعـيـة الـعــراقـيـة لـعـلم الـنـفس الـسـيـاسي
بـالــتـعــاون مع مــنـتــدى االمل الـثــقــافي غـدا اخلــمـيس
بعـنوان (دور الـعلـوم االجتـماعـية في مـكافـحة الـفساد

في العراق - تنظيرات وتطبيقات).
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ـقـيم في بيـروت يـشارك ي العـراقي ا فـكـر واالكـاد ا
في حلقة دراسية يقيمها مؤتمر القمة الثقافي العراقي
عن جتربـة الروائي شمران الياسري كما يشارك فيها
نـــصـــيــر احــســـان شـــمـــران مــعـــتـــز عـــنــاد غـــزوان 

حتس علي كريدي ومحمد رشيد. الشيخ

ريهانا

ب  الـفـنانـة عواطف نـعـيم عن عمل
(أنـا وجهي) وأنس عـبـد الـصـمد عن

عمل (نعم كودو). 
ونـعــيم   من مــوالـيــد بـغـداد 1946
حتمل شهادة الدكتوراه في اإلخراج
سـرحي أمـا عبـد الـصمـد فـهو من ا
مـوالــيـد بــغـداد 1974 حـاصـل عـلى
ـيـة الفـنون البـكـالوريـوس من أكاد
في بــــغــــداد ومـن أعــــمــــالـه  حــــلم

كالبكاء حلم في بغداد وتوبيخ.
فــيـــمـــا كـــانت جـــائـــزة الــروايـــة من
نـصيب عـبـد السـتـار البـيـضاني عن

عمله (دفوف رابعة العدوية). 
وهــــو قــــاص وروائي من مــــوالــــيـــد
 1958في مـحـافــظـة بـغـداد حـاصل
عـــلى شـــهــادة الـــبـــكــالـــوريــوس في
اإلعالم. من رواياته: أصـوات عالـية
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كرم وزير الـثقافـة والسيـاحة واآلثار
أحـــمـــد فـــكـــاك الـــبـــدراني الـــســـبت
ـبـدعـ الـفـائـزين بـجـائـزة اإلبـداع ا
الـعـراقي بـنـسـختـهـا الـسـابـعـة لـعام
 ?2022خالل حــفل اقــامــته الـوزارة

ركز الثقافي النفطي ببغداد. با
وكــانت جــائـزة الــشــعــر من نــصـيب
مــحـــمـــد تـــركي الـــنــصـــار عن عـــمل
(اخلــــروج عــــلـى مــــتـــــردّم الــــكالم)
والـنـصار شـاعـر من مـوالـيـد ذي قار
1961. حـــــــاصل عـــــــلـى شـــــــهــــــادة
الـبـكـالـوريـوس في األدب االنـكـلـيزي
وعـــضـــو احتـــاد االدبــاء والـــكـــتــاب
. من أعمـاله األخرى: ما ال العـراقيـ
تاهة. يحتمله النص ورسائل من ا
سـرح مـناصـفة فيـمـا كانت جـائـزة ا

بـــابـل لـــعـــام 1956 وحـــاصـل عـــلى
شــهــادة الــبــكـالــوريــوس في الــلــغـة
االنـــكــلــيــزيــة ومـن اعــمــاله أيــضــاً:
الــزمـــان والــســرد حــكــايــة اجلــنــد

وقدحة النار.
فـيمـا حـصل مـؤيـد ال صـويـنت على
ـقـدمـة في فـئـة الـدراسات اجلـائـزة ا
الــلــســانــيــة عن عــمــله (لــســانــيــون
ي ومـجــسـات الـتـلــقي) وهـو أكـاد
ستنصرية من مواليد في اجلامعة ا
الــعــراق من اعـمــاله: انــطــولـوجــيـا
عـرفـة اللـغويـة و تـفسـير من وحي ا
الـقـرآن دراسـة فـي ضـوء عـلم الـلـغـة

النصي.
أما في فئة دراسات الـتراث الشعبي
فــكـانت اجلــائــزة من نـصــيب جــبـار
عـــبــدالــله اجلـــويــبــراوي عـن عــمــله

(مـعــجم األهـوار) وهــو من مــوالـيـد
مــحــافــظــة مــيــســان تـخــرج من دار
ــــعـــلــــمـــ األولـى وحـــاصـل عـــلى ا
شــــهـــادة شـــرف أولى مـن جـــامـــعـــة
احلـضــارة في بـيـروت مـن أعـمـاله
األخـرى: تـاريخ مـيـسـان وعـشـائر
الـعـمـارة سالمـا ايـتـهـا األهوار

وفي الطريق إلى األهوار.
وفئـة اخلط العـربي والزخـرفة
كـــانت اجلـــائـــزة من نـــصــيب
ـــهـــنــــدس وهـــو من زيــــاد ا
مـــــوالــــــيــــــد أربــــــيل 1967
حـــــاصـل عــــــلى شــــــهـــــادة
الـــــبــــــكــــــالـــــوريــــــوس في
الهندسة وشارك في عدد
ـــعـــارض احملـــلـــيــة من ا

والدولية.
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ــعـهـد الــفـرنـسي في شــهـدت حــديـقـة ا
ـسـاحـات اخلــارجـيـة له في بـغــداد و ا
دة ثالثة ايام  14من الشهر اجلـاري و
تقد مسرحية (في قول ال) وبالتعاون
ــسـرحـي درامـا مـع مــحـتــرف بــغــداد ا

تــورجـيـا ورؤيـة فـنـيــة لـلـمـخـرج عـزيـز
خـــيـــون الــذي قـــال في كـــلـــمـــة له (في
الـــلــحـــظــات احلـــاســمـــة الــتـي تــداهم
عــلــيه ان يــفـعـل مـايــســتــطـيع الــبـشــر
تعبيرا عن موقفه االنساني ودفاعا عن
منـظومـة القـيم التي يـؤمن.ان يقول(ال)
بـــــــــــــوجــه كـل مـن
يــــعــــيـق اشــــاعــــة
الـــعـــدل واحلـــريــة
واجلـمـال)واضـاف
(في قــول ال عـرض
مـسـرحـي يـسـتـمـد
حـــــــكـــــــايـــــــتـه من
مــــــــســـــــرحـــــــيـــــــة
انتـيـجونـا للـكاتب
الــــفـــرنــــسي جـــان
وهــو اعـادة انــوي
كـتابـة لـلـمسـرحـية

االصــلــيـة.الــتي 
تعديـلها لـتتناسب
مـع عـــــــصــــــــرنـــــــا
ولـــــــــــتـــــــــــطــــــــــور
مــجــتـمــعــاتــنـا من
اجل الــتــعــبــيـرعن
الـفـكرة الـفـلـسـفـية
الي اســــــتــــــبــــــداد
يحاول ان ينال من
قـــيـــمـــة االنـــســان

احلـر الـذي خـلق من احـسن تـكوين الن
ـتلك احلـريـة مطـلب انـسـاني لـكل من 
الوعـي ويدرك نـبل االنتـمـاء الى الوطن
لذا قالت بطلة العرض كلمة الرفض(ال)
دون خـــوف اوتــردد الـــعـــرض كـــتـــابــة
جــديـدة تــمت بــتـصـرف النــتـاج مــعـنى
يتنـاسب مع تطورات الـعصر ومـفاهيم

النضال ضد القمع والتسلط).
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ــــســــرحــــيــــة حتــــدث الــــفــــنـــان وعن ا
ي جـــــــــبـــــــــار خـــــــــمـــــــــاط واالكـــــــــاد
ــســرحــيــة هي قــراءة عــراقــيــة قــائال(ا
صرفة بشكل غير مباشر وصلت للدفاع
عن احلــــريـــــة وتــــفــــكــــيك الــــعــــائــــلــــة
ونـهاية الطاغـية على يد اقرب احلاكمة
)واضـاف(الــعـرض يــعـود الى ــقـربــ ا
ــيـة مـثل الــروائع من الـنــصـوص الــعـا
فـهـو نـوع من انـتـيـجـونـا جلـان اونـوي
الــتـواصـل االنـســاني يـحــقق انـســجـام
تمكن الفنان عزيز خيون اعطاء جمالي
مـقاربـة البـعد االنـسـاني ويعـالج عالقة
التـوتر ب الـسلـطة والشـعب السـلطة
ثل متمـثلة بـاحلاكم كريـون والشعب 
يـز العرض الـفضاء بانتـيجونـا  وما
وثـمـة عالقـة ــفـتـوح الزمـنــة مـتـعــددة ا
ــفــتـوح الــداخل واخلــارج والــفــضـاء ا
حــــــــقق ايــــــــقــــــــاع تــــــــفــــــــاعـل مــــــــعه
ـيز ويـتمـيـز االداء بـتـنـوع  اجلـمـهـور

ـــســـرح احلـــارس الــــثـــاني..شــــبـــاب ا
طــــلـــبــــة مــــعـــهــــد الـــفــــنـــون الــــواعـــد
وهم ـسائي - بـغداد الـقسم ا اجلمـيـلة
مـحمد علي منتـظر حافظ  محمـد قاسم
عــــلي جـــــواد صــــالح احلــــسن نــــزار
عـبود فـاروق زاهر يوسف عـبد اجلـبار
عــلي ـــنــعـم صـــاحب مـــحــمـــد عــبـــد ا

ادريس عدنان. ثامر
الــفـنـيـون عـزيـز خـيـون سـيـنـوغـرافـيـا
ــكــان مــصــطــفى الــطــويل تــصــمــيم ا
وتنفيذ االضـــاءة  بهاء خيون مساعد
اخملــرج ســـاهــرة عـــويــد ومــصـــطــفى
البــــس ضياء عايد تصميم الطويل ا
ــــؤثـــرات ــــوســـيــــقى وا وتـــنــــفـــيــــذ ا
الــتـعــبــيـريــة هـــــمــام حـسن مــســاعـد
صوت عبدالله فائز ماكير محمد

طـاهـر مـسـاعـد
اضاءة.

{ واشــنـــطن  –وكـــاالت - أصــدرت
مثلة واخملـرجة األمريكيـة أجنلينا ا
ــفـوضـيـة الــسـامـيـة لأل جـولي وا
ــتــحـدة لــشــؤون الالجــئـ بــيــانًـا ا
مثلة مشتركًا  أعلـنا فيهما تـنحي ا
وبــحــسب ــنــظـــمــة عن دورهـــا في ا
الـــبـــيــان  ســـتــتـــرك جـــولي دورهــا
كمبـعوثة خـاصة للوكـالة "للـمشاركة
في مــجــمـوعــة أوسع مـن الـقــضــايـا
اإلنــــســـانــــيـــة وقــــضــــايـــا حــــقـــوق
اإلنــــســــان".وعـــدت جــــولي أيــــضًـــا:
"بــــاالســـتـــمـــرار في بــــذل كل مـــا في
وسعـهـا في السـنـوات القـادمـة لدعم
 " الالجـئــ وغـيـرهم مـن الـنـازحـ
ولكـن بدالً من الـقـيـام بذلك من خالل
ـــتـــحـــدة  فـــإنـــهـــا تـــخـــطط األ ا
لـــلــتــعــامـل مــبــاشـــرة مع الالجــئــ
ـنــظـمـات احملـلــيـة.وقـال فـيــلـيـبـو وا
ــتــحــدة غـــرانــدي  مــفـــوض األ ا
: "بــعـد الــســامي لــشــؤون الالجــئــ
فوضية  فترة طويلة ونـاجحة مع ا
أقـدر رغبـتـهـا في تـغيـيـر مـشاركـتـها
ودعم قـــرارهـــا". "أعــرف أن قـــضـــيــة
الالجئـ ستـبـقى قريـبة من قـلبـها 
وأنـا مـتأكـد من أنـهـا سـتـجلـب نفس
العاطفة واالهتمام إلى ملف إنساني
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ــطــرب الــســوري طــرح أغــنــيـة ا
جــديـــــــدة بـــعـــنـــوان (كـــســـرنــا
الـعود) كلمـات منيـر بو عساف.
واحلــــان نــــهـــاد جنــــار وتــــوزيع

شيرو منان.
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الشـيخ العراقي نعته قبيلـة شمر عامة وعشائر آالسلم
سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته. خاصة

قد يكـون هذا يومًا مناسبًا إلى حد ما في عملك رقم
احلظ 9.
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كل ما علـيك فعله الـبدء في اعمـالك بنشـاط وحيوية و
 . تترك الكسل جانباً
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ـشاكل ولكن عـليك احلذر من قد تنـتهي الكـثير من ا
الهدوء.
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اســتـقــرار مـالي وقــد حتـاول مــضـاعــفـة ثــروتك .يـوم
السعد االربعاء.
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هاراتك اإلداريـة والقيـادية ويقدم لك  ينبـهر مديـرك 
دورًا وظيفيًا جديدًا.

¡«“u'«

شاريـع التي قد تـكون مـجزية االسـتثـمار في بـعض ا
ستقبل القريب. في ا
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تعًا مع من تأخذ يوم عطلة من العمل وتقضي وقتًا 
حتب.
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حتــصل عـلى اعــتـراف ودعـم مـديــرك في الـعــمل مـا
يزيد من تفاؤلك.
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تزوج عروض زواج مناسبة يجد األشـخاص غير ا
حلياتهم االجتماعية والعملية .
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انت اجتـماعى من الطراز األول وودود وتملك شعبية
واسعة وكبيرة.
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تـشعـر بالـنشـاط  وتقـدم على حتـقيق أهـداف مؤجـلة
.رقم احلظ 8.
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تتـمـكن من أكـتسـاب األصـدقاء بـكل سـهـولة. وتـتـمتع
بالقدرة  على مواجهة اخملاطر.
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حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مـقـسم الى 9 خـانـات صـغـيـرة
هدف هـذه اللـعـبة ملء اخلـانات
بــاالرقــام الالزمــة من 1 الى 9
شـرط عــدم تـكــرار الـرقم اكــثـر
من مـــرة واحـــدة فـي كل مـــربع
كـــــبــــــيــــــر وفي كـل خط افــــــقي

وعمودي.
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ـصـري تـرأس نـدوة عـقـدتـهـا الـهـيـئـة الـعـامـة اخملـرج ا
لـقــصـور الــثــقـافــة من خالل إقــلـيـم الـقــاهـرة وشــمـال
الـصـعـيـد الـثـقـافي بـعـنـوان (في حـضـرة لـغـة الـضاد)

بقصر ثقافة اجليزة وسط أعضاء نادي األدب.

الـــتـــرجــمـــة عـن عـــمــلـه (األمـــثـــولــة
والتأويل). وهو من موالـيد محافظة

مــآ تـنــكـريــة وجلــوء عـاطــفي. أمـا
فالح رحـيم فـقــد حـصل عـلى جـائـزة

وعـدد من مـقاهي ـتـنـبي  ازيـاء في ا
الئـكـة بـغــداد مـنـهـا مـنــتـدى نـازك ا
ومـقــهى رضـا عـلــوان وله خـبـرة من
خـالل تــصـــمــيـم االزيــاء الـــتــراثـــيــة
ومـشـاهـدة عـروض في تـركـيـا وعـدد
مـن دول الــــــعـــــــالم..احـب االخــــــراج
ولــديه االن والــتــصــويــر
فــــــــيــــــــلـم قــــــــصــــــــيــــــــر
بــــــــعـــــــنــــــــوان(مــــــــازلت
احـبك)والـثــاني بـعـنـوان
(فمـن في احليـاة غـيـرنا)
الــــفـــكــــرة واالخـــراج له.
والـذي قـال عـنه (أسـتـعد
حــــالــــيـــا لــــتــــجــــســــيـــد
الشخصيـة الرئيسية في
الـــــــفـــــــيــــــــلم الــــــــروائي
اجلــديــد(الــبــعــد االخـر).
سـيــنـاريــوواخـراج عــبـد
الوهاب محـمد وهو فيلم
سـيـنـمــايي عـراقي تـركي
مـــشـــتــرك يـــجـــســـد فــيه
دورمــــــــصــــــــمـم ازيــــــــاء
يـــتــعــرض لــلـــكــثــيــر من
شـاكل واالزمـات والتي ا
يتـخلص منـها في نـهاية

االحدا).
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أ الـفنـان مروان خـوري مراسم زواجه من
خـطـيـبـته  نـدى رمـال في قـبـرص بـعـيـدا عن
األنـظار و في سرية تـامة.وأكدت األخبار أن
ـاضي ومن خـوري عـقــد قـرانه االســبـوع ا
ــقــرر أن يــحــتــفـل الــعــروســان ســويــا مع ا
ـقربـ في حفل خاص الـعائلـة واألصدقاء ا
في لـبـنـان. وعـاد خـوري إلـى خـطـيـبـته نـدى
رمـال بــعــدمــا أعـلن انــفــصــالـهــمــا في أيـار
ـــاضي وظـــهـــرا ســويـــا فـي حــفـل زفــاف ا
اإلعالمي جــــاد غـــصن فـي شـــهـــر أيـــلـــول

اضي. ا

{ لــــوس اجنــــلـــوس  –وكــــاالت - رحّــــبت
ية "ريهانا" بطفلها االول قبل ما النجمة العا
يــقــارب الــســبــعــة أشــهــر من اآلن وذلك من
غني آيـساب روكي حيث شاركت حـبيبهـا ا

تفاصيل والدتها بالكامل. 
ـيـة طــوال االشـهـر وحــرصت الـنـجــمـة الـعــا
ــاضــيــة عــلـى اخــفــاء مالمح طـــفــلــهــا عن ا
اجلــمـهــور واإلعالم لـكن يــبـدو انــهـا قـررت
أخـيرًا الكشف عن مالمـحه ومشاركة بعض
الفـيـديوهـات الـصـور له عبـر حـسابـاتـها في

السوشــــــــال ميديا وخاصة تيك توك. 
وكـان الــظـهـور األول لـلـطـفل مـلـفت لالنـتـبـاه
ومــثـــــــيــر لـلـجــدل حــــــــيـث ظـهـر الــطـفل
الـذي يــبــلغ من الــعـمــر سـبــعــة أشـهــر وهـو
ــقـــــــعـد اخلـاص به بــيـنـمـا يــجـلس عـلى ا
كــانت الـــكــامــيـــرا قــريـــبــة جــداً من
وجـــــــــهـه وكـــــــــــــــشف
الـفــيـديـو عـن الـشـبه
الــــــكـــــبـــــيـــــر بـــــ
الــــــــــــطــــــــــــفــــــل
ووالـــــــده.فـيـمـا
قــــال عــــدد من

رواد
الـسوشال
مـيديا إن
الــــطــــفل
يــــحـــــمل
بـــــــــعض
مـــــالمــــح
الــــنـــجـــمـــة
ـــيــة. الـــعـــا  …b×²*« 3_« —œUGð w uł

رسلة الصوتـية واجلسدية سواء في ا
كـان بـاالداء الــنـسـوي شـيـمـاء واسـراء
واالداء الــذكــوري عـلى وســمــر مـحــمـد
ــمـثــلــ قـدمــوا اداء جــيـد مـســتــوى ا
ثل نوع مع ابعـاد الشـخصيـة  وكبـير
من الـقـسـوة تـارة والـنـعـومـة في االداء
واالضـطراب الـنـفـسي الـذي حتول الى
ــديــنــة وحـطم طـغــيــان اعـمـى احـرق ا
ـقـاربة هـذه ا ـدن وتـفـرده بـالسـلـطـة  ا
عاجلها اخملرج من خالل اتقان صوري
حـــــمـل ايـــــقـــــاعـه في تــــــلـــــقي وادائـي
ونــقــول مــعــيــار الـتــواصل اجلــمـهــور
االيــجــابـي  لــدى اجلــمــهـــور الــصــمت
يزة وثمـة مشاهـد  واالنتـباه العـميق
ــشــهــد احلــديــقـــة ودخــول احلــاكـم وا
االخــيــر مــابــ احلــاكم وانــتــيــجــونــا

شيماء جعفر).
شـيــمـاء جـعــفـر بـدور ×ارواح الــعـرض
اسـراء ـربـيـة سـمــر مـحـمـد بـدور ا هي
بـهــاء خـيـون بـدور رفـعـت بـدور االخت
اخلــطــيب ومـــصــطــفى حـــبــيب بــدور
عبد الرحمن مهدي بدور رئيس احلاكم

ودونــام وافي بـدور احلـرس
احلـــــــــــــارس االول

وصـــــــادق
الـوالي
بدور
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مــا يـــعــتــمــدون عــلـى مــعــلــومــات
ـتـخـصـصة في داخـلـيـة بـحسب ا
ـــيـــنــاء اخملـــدرات لـــدى شـــرطـــة ا
رومـيلدا شاف. وتشير شاف خالل
عــرضـهـا عـلى جــهـاز الـكـمــبـيـوتـر
ـسؤولة احلـجم الكـبيـر للمـنطـقة ا
عـنـها والـتي تتـراكم فيـها عـشرات
اآلالف مـن احلــــــــاويـــــــــات إلى أنّ
حتـديــد مـكـان الـكـوكـايـ يـتـطـلب
مـعـلـومـات دقـيـقـة. وتـقـول لـوكـالـة
فــــرانـس بــــرس إنّ األمــــر يــــشــــبه

البحث عن إبرة في كومة قش.
ـــضي بـــعض الـــضــالـــعــ في و
عــمـلـيــات الـتـهــريب هـذه وهم في
ــدّعـ الـعـامـ الــغـالب بـحـسب ا
شــبّــان من جـنــوب روتـردام لــيـالٍ
عـدة أحيـاناً في (حاويـات سكـنية)
مـجهزة بالـطعام والبـطانيات قرب
ـكـان الـذي يُـتـوقع وجـود حـاوية ا

حتتوي على الكوكاي فيه.
ثم يـنـقـلون الـكـوكايـ إلى حـاوية

أخرى أقل احتماالً للتفتيش.

يناء وأُوقف سبعون شخصاً في ا
عــــام 2022 الرتــــكــــابــــهم جــــرائم
مــرتــبــطــة بــاخملــدرات أو كـونــهم
أعـضـاء في مـنـظـمـات إجـرامـية أو
ـــيــنـــاء بـــحــسب مـــوظــفـــ في ا
شـــيـــريـــنـــغــا. وفـي أوائل كـــانــون
األول/ديـسمـبر أُوقفت مـوظفة في
الـسلطات اجلمركية بتهمة الفساد
والـتورط في عـملـية تـهريب كـبيرة
لـلمـخدرات. ويـوضح شيـرينـغا أنّ
تـهـريب اخملـدرات قد يـدر مـا يصل
إلـى (مــــئــــة ألف يــــورو لــــلــــحــــزم
الــكـبـيـرة). وتـقـول شـاف إذا وافق
الـــــشـــــخـص مـــــرة واحـــــدة عـــــلى
االنــخـراط بــعـمــلـيــة تـهــريب فـلن
ــرات يـــســتــطــيـع أن يــرفض في ا
ـشـكـلـة ـواجـهـة هـذه ا ـقـبـلـة. و ا
تـتـواصل السـلطـات اجلـمركـية مع
الـدول التي تخـرج منها اخملدرات
ـوظــفـ بــاإلضـافــة إلى تــوعـيــة ا
عـلـى الـفـسـاد وفـرضـهـا عـقـوبـات
أشـد على مَن يتواجـد بصورة غير
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{ طـــوكـــيـــو (أ ف ب)  –اشـــتـــكى
يـــوشـــيـــو كـــودو فـي إحـــدى آخــر
الـتدوينـات على دفتـر مذكراته من
أيـام الـعمل الـطويـلـة التي تـستـمر
أحــيــانــا حـتى مــنــتــصف الــلـيل…
درّس وبـعـد شـهرين انـضم هـذا ا
الـــيــابـــاني إلى قــائـــمــة ضـــحــايــا
الـ(كـــاروشي) أي الـــوفــاة بـــســبب
ـفـرط في الـعـمل. أوقات اإلجـهـاد ا
الـــعـــمل الــطـــويـــلــة هـــذه لـــيــست
اسـتـثنـاء الـبتـة في الـيابـان حيث
ـهـام إضــافـيـة ـدرّســون  يُــنـهَك ا
تـبدأ باإلشراف على التنظيفات أو
ــدرســيـة وال تــنــظــيم الــتــنــقالت ا
درسة. تنتهي باألنشطة ما بعد ا
وبــيـنت دراســة نـشـرت نــتـائــجـهـا
مــنـظــمـة الـتــعـاون والــتـنــمـيـة في
ـيدان االقـتصـادي سنة 2018 أن ا
ـدرّسـ الـيابـانـيـ يعـمـلون 56 ا
ســاعــة أسـبــوعـيــاً في مــقـابل 38
ــعــدل لــســائــر الـدول ســاعــة في ا
ـنظـمة. غـير أن هذا األعـضاء في ا
الـرقم ال يأخـذ في االعتبـار ساعات
الـعـمل اإلضـافـيـة. وأظـهـر حتـقيق
أجـرته مـجـمـوعة بـحـثـية مـرتـبـطة
ــدرّســ بـــنــقـــابــة عــمـــالــيـــة أن ا
ــعـدل 123 ســاعـة يــعــمـلــون في ا
إضـافية شهرياً ما يـتخطى بكثير
(عـــتــــبـــة الـــكـــاروشي) (اإلجـــهـــاد
ـفرط) احملددة بـ80 سـاعة. ورفع ا
مـدرّسون منهكـون لدرجة االنهيار
دعـــوى قــضــائــيـــة ضــد ســلــطــات
مـحـليـة. كـما أطـلق احلـزب احلاكم

{ سـان فـرانـسـيـسـكـو (أ ف ب) –
أيّــد مــسـتــخــدمـو تــويــتـر االثــنـ
تــنــحي إيــلــون مــاسك عن رئــاسـة
الــشـبـكـة عـلى مــا أظـهـرت نـتـائج
ـلـيــارديـر عـنـد اســتـطالع تـعــهـد ا
إطالقـه بـااللـتـزام بـنـتــيـجـته بـعـد
نـصب األعلى أسـابـيع من تولـيه ا
فـي اجملـــمــــوعــــة . ومع انــــتــــهـــاء
االسـتطالع عنـد الساعة  11,20ت
غ بـــيّــنت الـــنــتــائج أن  57,5 في
ــشـــاركــ الــذين فــاق ـــئــة من ا ا
عددهم 17 مـليونـاً أجابوا بـ(نعم)
على سؤال االستطالع الذي طرحه
مـاسك هل عليّ التـنحي عن رئاسة
تــويــتــر? .ولـم يـعــلـق مـاسـك الـذي
يــتــرأس أيـضــا شـركــتي ســبـايس
اكـس وتــيــسال عــلـى الــفــور عــلى
هــذه الـنـتـائج رغـم أنه قـال بـعـيـد
إطـالق االســتــطالع إنـه ســيــلــتــزم
بــالـنــتــيـجــة. وأثـار مــاسك اجلـدل
مـرات عدة منذ توليه رئاسة تويتر
ا في 27 تـشـرين األول/أكـتوبـر 
يشمل صرفه الكثير من العمال في
تــويـتــر وإعـادة بــعض حــسـابـات
تطرف وحجب حسابات الـيم ا
. وفي مناقـشات جانبية صـحافي
مـع متـابـعـيه أشار مـاسك إلى أنه
لـم يعدّ أي خطـة خلالفته. وكتب ال
أحــد يــريـد تــولي الــوظـيــفــة الـتي
تـبـقي تـويـتـر عـلـى قـيـد احلـياة. ال
خــــلف لــــدي. وقــــدّم الـــبــــاحث في
جـــامــعـــة (ام اي تي) األمـــيــركـــيــة
لـيكس فـريدمـان (اقتـراحا مـسلـيا)

نصة أبـدى فيه استـعداده إلدارة ا
لفترة وجيزة من دون أي راتب.

ورد مــاسك عـلــيه قـائال إن تــويـتـر
(تتجه سريعاً نحو اإلفالس .)

وأضــــاف في رده عـــلـى االقـــتـــراح
. ذكور ال بد أنك حتب األلم كثيراً ا
مـعـلـومـة مـفـيـدة: عـلـيك اسـتـثـمـار
مــدخـراتك في تــويـتـر الــتي تـتـجه
ســــريــــعــــا نــــحــــو اإلفـالس مــــنـــذ
أيـار/مـايو. هل ال تـزال تريـد تولي
ـلـيـارديـر هـذه الــوظـيـفـة? ونـشـر ا
غـــريب األطـــوار هـــذا االســـتــطالع
بــعـيــد إقـراره عـلـى مـا يـبــدو بـأنه
ارتــــكـب خــــطــــأ من خـالل مــــنــــعه
مــسـتــخـدمي تــويـتـر مـن الـتـرويج
حلــــســـابــــاتـــهم عــــلى مــــنـــصـــات
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ـينـاء وغير ذلك من قـانونـية في ا
إجــراءات الــرقــابــة. وتُــتــخــذ هـذه
اإلجــــراءات بـــنـــاءً عــــلى تـــقــــيـــيم
لــلـــمــخــاطــر احملــتـــمــلــة فــبــعض
احلـاويـات التي تُـصـنّف مـشبـوهة
اسـتـنـاداً إلى معـلـومـات تصل إلى
الـسلطات من اخلـارج مثالً يجري
ـسح الضوئي ثم تُفرَّغ فـحصها با
ــــــســــــاعـــــــدة كالب وتُـــــــفــــــتَّـش 

متخصصة. 
وتـتولى مجـموعات مـن الغواص
فـــحص بـــعض الـــســـفن. إلى ذلك
يـــؤدي الــتـــشــغـــيل اآللي لـــبــعض
ـيــنـاء إلى احلـد من األقــسـام في ا
ـسؤوالن. الـفـساد عـلى ما يـؤكد ا
واغــتـيل مـحـام وصــحـافي شـهـيـر
كـانـا مـتـورّطـ في مـحـاكـمـة قـائد
شــبــكـة لــتـهــريب اخملــدرات عـامي
2019 و2021 مـــا أحــدث صــدمــة
فـي هـولــنـدا ودفع الــسـلــطـات إلى
ـكافحة اعـتماد مـزيد من التـدابير 

تهريب اخملدرات.
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 كـانت مـراكـز قـوى في الـعالـم تمـنّي نـفـسـهـا أن يـجوب
الالعـب األشـهـر مـيـسـي مالعب مـونـديــال قـطـر بـرايـات
الـشـاذين جـنـسـيـاً وشـعـارات أخـرى أدمـنـتـها احلـمالت
العدائـية في الشـهور األخيـرة فظهـر النجم االرجـنتيني
مرتدياً العبـاءة العربية التي ألبـسه إياها أمير قطر في
اللـقطـة األهم التي ال تـفارق عـيون الـبشـر على الـكوكب

تلك حلظة منح كأس بطولة العالم لكرة القدم.
إنّـهـا لـيـست خـطـوة عـشـوائـيـة أو تـصـرفـاً ولـيـد حلظـته
فاحلمـلة على قطـر الدولة الـصغيرة الـتي لم تنحن أمام
الـعاصـفة الـقويـة كانت تـسـتهـدف فرض شـعارات لـقيم
ونديال الى مجتمـعات وثقافـات أخرى قسراً وحتـويل ا
ونديال في وسيلة دعـائية بعد الـفشل في إعاقة تنـظيم ا
الـدولـة الضـئـيلـة مسـاحـةً وسكـانـاً والكـبـيرة بـطـموحـها
اإلنساني وتـمسكـها بالقـيم العربـية واإلسالمية كـمرتكز
حـضـاري منـفـتح ولـيس بـؤرة لالنـغالق لـذلك كـان الرد
َن يــضـمـر شـرّاً ومـثل سـنـاء مـثـل ومـضـة الـرصـاصـة 

َن يظهر حبّاً. القمر 
رمزيـة العبـاءة العربـية كبـيرة و لهـا وجوه عدة وهي في
يـة الرياضية األوسع قام الـكروي والتظاهـرة العا هذا ا
انـتـشـاراً في األرض ذات داللـة مـخـتـلـفـة عن حـالهـا في
مناسـبات اهداء أخـرى فهي تخـرج من سياق الـتعاطي
ي الـعـربي الـتـقـلـيـدي واحملـلي وتـدخل في مـعـنى تـكـر
ــنـظــمـة ــيـة لــعــبـتــهـا الــدولـة ا يــنـطــوي عـلـى رسـالــة عـا
لـلـمـونـديال لـعـبـة مـعلم مـتـقن الـتـوقيت ومُـحـسن اخـتـيار
الوسـيلـة ودقيق الـتصـويب نحـوالهـدف وكانـت واقعة ال
حتـتـمل الـتـأجـيل ألنـهـا بـحـد ذاتـهـا حـدث نـوعي يـصـنع

ردود األفعال خلفه من دون أن يتأثر بها.
 الـنـجم الـكـروي مـيـسي كـان صـاحب األهـداف األجـمل
وصــانع األلــعــاب الــتي مــنــحــتـه لــقب أحــسن العب في
ـونـديــال لـكــنه كـان فـي الـتـوقــيت األصـعـب واألخـطـر ا
واألبـلغ وسـيــلـة دولـة قــطـر لـتـســجـيل الـهــدف الـرسـالي
عـادية التي الرمزي الـعمـيق في مرمى مئـات احلمالت ا
انهالت من القريب والـبعيد في السـنوات األخيرة إلعاقة
ونـديال ولـعلّه كـان الهـدف األثمن الـذي  جرى تنـظـيم ا
تـسـجـيـله في بـطـولـة كـأس العـالم مـقـتـرنـاً بـالـنـجم الذي
اليـ من عـشــاق الـكـرة وهي يــسـتـحــوذ عـلى قـلــوب ا
الــرسـالــة الـتي تــعـجـز أن تــؤديـهــا وزارة اعالم أو قـنـاة
ــيـة مـهــمـا أُوتي أولـئك فـضـائــيـة أو حـمـلــة عالقـات عـا

جميعاً من إمكانات وقوة.
ـباريات والبطوالت إنّه الهدف الذهبي الـذي تقفل بعده ا
ويـسدل عـليـهـا السـتار. والـهدف الـذهـبي يكـون حاسـماً

للنتيجة دائمًا وقد كان. 
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فازت األرجنـت بكـأس العالم . العـالم مجنـون . مجنون
ليلى ألحمد شوقي . 

شوقي أبو أحمد .
أحـمــد سـقط في الــبـئـر . الــبـئـر حــيـاة الــقـريـة . الــقـريـة

صارت مدينة . 
مدينة بغداد عليلة .

عليـلة سـنوات الدرويش . الـدرويش اعتزل بـسفح اجلبل
. اجلبل أبو التل .

التل مـشنقـة البـعير . الـبعيـر ما إلـيه حبل . حبل الـنجاة
بيد رب كر . 

كــر اجلـابـري صـديق عــزيـز . عـزيـز عـلـي مـنـلـوجـست
ساخر . 

ساخر قلبه حطام .
حـطـام الـبـيت خـيـمـة الجىء . الجىء وهـو بـبطـن البالد .

البالد تأكل وال تزرع .
تـزرع اخلـير حتـصـد البـهـجـة . البـهـجة نـائـمة بـسـكراب

الذاكرة . 
فلس . الذاكرة خبز ا

طلب فلس في القـاقلة أم . أمـ جياد صديق عـبد ا ا
محمود .

لـيجي بـفـلم األرض . األرض دنسـها الـغزاة . محـمـود ا
الغزاة إذا دخلوا بلدة أفسدوها .

أفسدوها وجعلوا حثالتها حاكمة . 
حاكمة جدة حكيمة. 

دينة الطب . حكيمة فراشة 
الــطب أحــسن من الــفــلــســفــة . الــفــلــســفـة عــلـك بـحــلق

الفارابي. الفارابي فندق بالبتاوي .
البتاوي مالذ الـقطط . القطط تكره الـقصاب . القصاب

ينحت اخلروف .
اخلـروف كــر مـثل الـشـجـرة . الـشــجـرة تـضـحك عـلى

الفأس . 
الفأس نبت على الرأس .

الـرأس دائـخـة اللـيـلـة . اللـيـلـة ماطـرة بـارقـة . بارقـة إبـنة
بارق . 

بارق حنطة غافـية بجيب شهيـد . شهيد كر مطرب من
الريف . 

الريف هواؤه عليل .
قبرة . عليل مصباح تالف بباب ا

قبرة تبحث عن وردة .  ا
وردة مشتولة بكف درويش .
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{ بــاريس (أ ف ب)  –أعــاد جنـاح
مـسـلـسل (إميـلي إن بـاريس) الذي
يُـطرح األربعاء بـجزئه الثالث على
نـتفـليكس إطالق مـسيـرة فيلـيب
لـــوروا بــــولـــيـــو... حـــتى أن هـــذه
الـفـرنـسـيـة اإليـطالـيـة الـبـالـغة 59
عـــامـــا والـــتي تـــؤدي دور مـــديــرة
مــثــيــرة وشــديــدة الــتــذمــر تــكــاد
سلـسل الشابة تـطغى على بـطلة ا
ـــكن لــــيـــلي كــــولـــيــــنـــز. وبــــات 
نـصة األمـيركـية لـلـمشـتركـ في ا
الـعمالقة مشاهدة لوروا بوليو في
فـــــيـــــلم (Dix pour cent) الـــــذي
طـــلب مـــنــهـــا مــخـــرجه ســـيــدريك
ـشاركـة فـيه حـ كـانت كـالبيـش ا
مـسيرتـها متوقـفة وفي (إميلي إن
بـــاريـس) الـــذي أطـــلـــقـــهـــا نـــحــو
وسم األخير ية وأيضا في ا الـعا
مـن (ذي كــراون). وفي (إمـــيــلي إن
بـاريس) تؤدي دور سيـلفي غراتو
وهـي مــــديــــرة وكــــالــــة تــــســــويق
لــلـمـنـتـجــات الـفـرنـســيـة الـفـاخـرة
ـتــدربـة تــســتـقــبل عــلى مـضـض ا
إمــيـلي كــوبـر اآلتـيــة من الـواليـات
ـتحـدة. وتنضح هـذه الشخـصية ا
بـكلـيشـيهـات أميـركيـة عن باريس:
امـرأة أنيقـة ونحيفـة وغير لـطيفة
تــنـتـعل بـاسـتـمــرار أحـذيـة عـالـيـة
الـــكــعب والــســـيــجــارة ال تــفــارق
شــفــتــيـهــا. لــكن خــلف مــظــهــرهـا
كـمـديـرة فـظـة وامـرأة فـاتـنـة تـبرع
فـي الــــــغــــــوايــــــة تــــــواجه هــــــذه
الـشخـصيـة اإلمالءات االجتـماعـية
ــفـروضـة عـلى الـنـسـاء فـوق سن ا

. اخلمس
وتــؤكــد فــيــلـيــبــ لــوروا بــولــيـو
لــوكـالـة فـرانس بـرس أن الـرسـالـة
ـســلــسل هي أنه الــكــامــنــة وراء ا
بـصـرف النـظر عن سن األشـخاص
وقـصـصـهم يـنـادي داريـن (سـتار
ـسلـسل وأعـمـال شـهـيرة مـبـتـكـر ا
أخـــرى بـــيـــنـــهـــا (ســكـس أنــد ذي

ســـــيــــتي) (بـــــنــــوع مـن احلــــريــــة
لــلـــشــخــصــيــات). وتــضــيف هــذه
الـــشــخـــصــيـــات تــقـــول إنه يــجب
حتـطيم بـعض القواعـد السلـوكية
وإنّ لــلــنــاس أبـعــاداً مــتــعـددة وال

يتع احلكم عليهم.
ــــوسم الــــثــــانـي تــــرتــــبط وفـي ا
سـيلـفي غراتـو بعالقـة عاطـفية مع
مــصـور يـصــغـرهـا ســنـاً حـتى أن
نـادلــة تـوجـهت إلـيـهـا بـتـعـلـيـقـات

تبيّن اعتقادها بأنها والدته. 
ــوسم ــشــاهــدون في ا وســيــرى ا
الـثالث “تـفـاصيل أكـثر عن مـكامن
الـضـعف ”لــدى هـذه الـشـخـصـيـة

مثلة. وفق ا
وتــتــطــرق أفالم حــديــثـة عــدة إلى
احلـيـاة اجلنـسيـة لـدى النـساء في
اخلمسينات من العمر مع قصص
حب تـعيـشها الـبطالت من بـينهن
ــا تــومـســون (غـود الك تــو يـو إ
لـيو غراندي) وسـيسيل فرانس (ال

. باساجير) مع رجال أصغر سناً
وقـالت سـيـسـيل دو فـرانس أخـيرا

فـي مـقـابـلـة مع مـجـلـة (إيـل) يجب
أن يـتــوقـفـوا عن تـصـويـر الـنـسـاء
الــــشـــابـــات عــــلى أنـــهـنّ وحـــدهنّ
مـثـيرات لـلـرغبـة. غـير أن فـيـليـب
لــوروا بـولـيـو تـشــدد عـلى أهـمـيـة
سلسل وشخصياته عـدم حتميل ا

ا يحتمل. أكثر 
وتـقول إن دارين ستـار سألها ذات
ـكـنـنـا تـعـلّم احلـرية من يـوم هل 
الــنــســاء الــفــرنــســيــات مــضــيــفـة
ـقـارنة مع األمـيـركيـات الـلواتي بـا
يــبـقـ أسـيـرات لــبـعض الـقـواعـد
االجـتمـاعية لـدينـا هذه السـمعة…

غير الصحيحة بالضرورة.
وبـصـرف الـنـظـر عن اجلـدل بـشأن
مــدى الـتـصـاقـهــا بـالـواقع أسـرت
شـخــصـيـتـهـا الـكــاتـبـة األمـيـركـيـة
إيـفـون هـايزلـتـون الـتي عاشت في
ــــديــــنــــة بــــاريـس وكــــتــــبـت عن ا

سلسل. وا
وتـقـول هـايـزلـتـون لـوكـالـة فرانس
بـرس إن “شــخـصـيـة ســيـلـفي هي
األكـــثــر إبـــهــاراً إنـــهــا مـــلــهـــمــة.

تكن من محبي العاصمة الفرنسية
فـي ما مضى. وهي كبرت في روما
ـمـثل ووالــدتـهـا بــجـوار والـدهــا ا
الــتي عـمـلت في دار ديـور وعـادت
إلى بـاريس بـعد طالقـهمـا. وغالـباً
ـهانـة الـتي كانت مـا تـتطـرق إلى ا
تـــتـــعـــرض لــهـــا من زمـالئــهـــا في
ــدرســة الــذين كــثـيــراً مــا كــانـوا ا
يــسـخـرون من مـسـتــواهـا بـالـلـغـة
الــفـرنـســيـة. أمـا الــيـوم فـتــجـسـد
لـوروا بـوليـو شخـصيـة الفـرنسـية
الـتي تـعـقّـد حـيـاة شـابـة أمـيـركـيـة
ــة عن حتـــمل مـــعــهـــا نــظـــرة حـــا

العاصمة الفرنسية.
وتـقـول باسـمة هـناك أمـيركـا على
صــــورة إمـــيـــلي تــــرغب في غـــزو
الــعـالم وجتــيـد الــقـيــام بـكل شيء
أفـضل من اجلميع لـكنهـا تصطدم
بـــشــخـص مــثـــلي يــقـــول لــهـــاأنــا
أسـتـيريـكس الـشخـصيـة الـشهـيرة
ـــــــــصــــــــورة فـي الـــــــــقـــــــــصـص ا
(أســتـيــريـكس وأوبــيـلــيـكس) ولن

أدعكِ تقتحم أرضي.

فـبـاإلضافـة إلى أنـاقتـهـا الطـاغـية
تــتــمــتع بــالــكــفــاءة وبــقــدرة عــلى
الـــتـــحـــكـم بـــأي مـــوقف حـــتى في

شكالت. مواجهة ا
وتــــوضح الـــكــــاتـــبـــة أنـه فـــيـــمـــا
ــلن عـــمــومــاً إلى األمـــيــركــيـــات 
اعــتـمـاد سـلـوك مــحـافظ أكـثـر من
الــــصــــحـــــيح الــــقــــول إن نــــســــاء
خـمسينيات كـثيرات يتصرفن مثل

سيلفي في حياتهن العاطفية. 
وتـضـيف المـرأة مثـلي تـطـلقت في
أوائل اخلـمسيـنات من العـمر ثمة

شعور غامر باحلرية.
وبـدأت لوروا بـوليو مـسيـرتها مع
روجـيه فا ورُشـحت سنة 1986
لـــنـــيل جـــائـــزة ســـيـــزار الـــرديف
ـــكـــافـــآت األوســـكــار الـــفـــرنـــسي 
األمــيــركـــيــة عن دورهــا في فــيــلم
Trois hommes et un couf-)
fin). ومـع دورهــا فـي (إمــيـــلي إن
بــاريس) بــاتت الـتــجــسـيــد األبـرز
ـرأة عــلى الــشـاشــة لـشــخــصـيــة ا
الـباريـسيـة رغم أنهـا للـمفـارقة لم

{ لـوس اجنليس (أ ف ب)  –ساد
حــــــزن لـــــدى ســـــكــــــان في لـــــوس
أجنـــلــيس ومـــحــبي احلـــيــوانــات
األحـد عـلى رحيل (هـوليـوود كات)
(قـط هـولــيــوود) حــيــوان الــبــومـا
الـشهير الذي كان يجوب مرتفعات
هــولـــيــوود. وكــان هــذا احلــيــوان
ــسنّ الـذي كـان يــقـرب عـمـره من ا

أحـد عـشـر عـامـا قـد فـارق احلـياة
الــسـبت بـعـد تـلـقــيه جـرعـة الـقـتل
الـرحـيم على مـا أعـلن عنـاصر من
هـيـئة حـمـاية احلـيـاة البـريـة. وقد
كــان لــلـبــومــا ذي الـفــرو األســمـر
ــسـمى رسـمـيـا بي -22  صـورة ا
شـــهــــيـــرة من صـــور (نـــاشـــونـــال
جـيـوغرافـيك) تـظـهر في خـلـفيـتـها

فـي بــيـــان إن أطـــبـــاء بــيـــطـــريــ
الحـظوا إصابته في الرأس والع
الـيـمنى ومـعـاناته من تـمـزقات في
األعــضـــاء الــداخــلــيــة.  كــمــا كــان
الـبـومـا يـعـاني من أمـراض كـلـوية
وتـظـهـر عـلـيه عالمـات وهن شـديد
ومــشـكالت في اجلـلــد والـتـهـابـات
ـفــاصل. وأوضح الــبــيـان أن فـي ا

الالفـتة العـمالقة الشهـيرة بأحرف
كـلمـة (هوليـوود) على التـلة. وكان
عـنـاصـر في هـيـئـة حـمـايـة احلـياة
الـبرية قـرروا مطلع الـشهر احلالي
اإلمـساك بـاحليـوان بسـبب سلوكه
ا عن اصطدامه ـتهور الناجم ر ا
ــركــبــة. وقــالت هــيــئــة الــصــيــد
واحلـيـاة الـبـريـة في كـالـيـفـورنـيـا
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{ لـــــوس اجنـــــلـــــيس (أ ف ب) –
اكـتسح اجلـزء اجلديـد من سلـسلة
أفـالم (أفـاتـار)  بــعـنـوان (ذي واي
أوف ووتــر) تــتــمــة عــمل جــيــمس
كــامـيــرون الـنــاجح الـصــادر سـنـة
ـــنـــافـــســـة عـــلـى شـــبــاك 2009 ا
الـــتــذاكــر في صـــاالت الــســيـــنــمــا
األمـيـركـية الـشـمالـيـة مع إيرادات
بـــلــغت 134 مـــلـــيــون دوالر وفق
شـــركـــة إكـــزبـــيـــتـــر ريـــلـــيـــشـــنـــز
ــتـخــصـصــة. غـيـر أن هــذا الـرقم ا
الـــــذي يـــــوازي حـــــوالى عـــــشــــرة
أضــعـاف مـجـمـوع إيـرادات األفالم
األربـــعــة الـــتــالــيـــة في تــصـــنــيف
األعـمال العشرة األولى على شباك
الــتــذاكــر كــان أدنى من تــوقــعـات

احمللل لنهاية األسبوع الفائت.
مع ذلـك فقد حـصد الـفيـلم اجلديد
إيـــرادات إضـــافـــيـــة بـــلـــغت 300
ي مليون دوالر على الصعيد العا
مـــا يـــرفع إجـــمــالـي عــائـــداته إلى

صدر عينه. 434 مليوناً وفق ا
وحـقق الـفـيـلم تـالـيـا إحـدى أفضل
الــنـتــائج عـنــد االنـطالق مــنـذ بـدء
جــائــحـة كــوفــيـد-19 ويُــتـوقع أن
يـسـتمـر اإلقبـال اجلـماهـيري عـليه
أســـابــــيع عـــدة بـــفـــعـل مـــؤثـــراته
الـبـصـريـة الضـخـمـة. وقـال احمللل
نت) في شـركة (فرانـشايز إنـترتا

ديـفيد ا. غروس فلـنضع التوقعات
جــانــبــاً هــذه الــنـتــيــجــة مــذهــلـة
والـــفــيـــلم يـــتـــجه نــحـــو حتـــقــيق
إيـرادات هائلة خـالل فترة األعياد.
تـراجع فـيـلم (بالك بـانثـر: واكـاندا
فــوريـفــر) من عـالـم مـارفل لــشـركـة
ديــزني عن مــركـز الــصـدارة الـذي
تــبـوأه خلـمــسـة أسـابـيـع لـيـحـتل
ـرتـبـة الثـانـية بـفـارق شاسع عن ا
(أفـــاتــار) مع إيــرادات بــلــغت 4.5
مـالي دوالر خالل نهاية األسبوع
الـفـائت و419 مـلـيـون دوالر مـنـذ
ـــــركــــز بـــــدء عـــــرضه. وتـاله في ا
الــثـالث فــيـلم (فــايـلــنت نـايت) من
إنــتـاج شــركـة يــونـيـفــرسـال مع 5
مـاليـ دوالر ويـؤدي فــيه ديــفـيـد
هــاربـور دور سـانـتــا كـلـوس الـذي
رتزقة ـواجهة فـريق من ا يُـضطر 
يــحـــتــجــزون أفــراد عــائــلــة ثــريــة
كـرهائن في والية كونيتيكت. وحل
ـرتـبـة الـرابـعـة فـيـلم الـرسوم في ا
ــتـحـركــة (سـتــرايـنج وورلـد) من ا
إنــتـاج ديـزني مـع إيـرادات بـلـغت
ـــركـــز 2.2 مـــلــــيـــون دوالر. أمـــا ا
اخلـــامـس فـــكـــان لـــفـــيـــلم الـــرعب
الـكــومـيـدي (ذي مـنـيـو) من إنـتـاج
(ســـيـــرتـــشاليـت) وبــطـــولـــة رالف
فــايـــنس مع إيــرادات بــلــغت 7.1

مليون دوالر.

خـذ بدافع الـقـرار األصـعب الذي اتـُّ
الـتعاطف كان بـوضع حد لعذاباته
والــضــغط الــذي كــان يــعـانــيه من
خـالل إنهـاء حـياته مـشـيرا إلى أن
(بي -22) عــــاش حــــيـــاة رائــــعـــة
وكـسب حب سـكـان لوس أجنـليس

وغيرهم الكثير.
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روتـــردام مع زيــادة بـــنــســيــة 74
ـئـة عن الـعام الـسـابق بـحسب بـا
شـيـريـنـغـا. وشـكّـلت روتـردام أحـد
ـــوانئ الـــرئـــيـــســـة الـــتي كـــانت ا
تـسـتخـدمهـا شـبكـة ضخـمـة تتـخذ
مـن دبي مـقــراً لـتــهــرّب نـحــو ثـلث
كـمية الـكوكايـ التي تنـتجها إلى
أوروبـــــا. وفـي أواخـــــر تـــــشـــــرين
الـثاني/نوفمبر أعلن يوروبول عن
تــفـكــيك هـذه الــشـبــكـة. وعــادة مـا
تُـــخــبــأ اخملــدرات داخل حــاويــات
وأحـيانـاً حتت خط ماء الـسفن في
واد فـتحـات يسـحب الغـواصون ا
مـنـها. ويـرى شـيريـنغـا أنّ تـفسـير
الـسبب الكامن وراء تزايد عمليات
مـــصــادرة اخملــدرات هـــو مــســألــة
صــعــبــة إذ يــبــدو أنّ هــنــاك عــدداً
ـــســـتــــهـــلـــكـــ في كـــبــــيـــراً من ا
أوروبــامــضــيـفــاً إذا وُجــد الــطـلب

على الكوكاي فسيجري تأمينه.
ويـشيـر شيـرينـغا إلى تـدابيـر عدة
اتُـــــخــــذت لــــلـــــحــــدّ من تـــــهــــريب

الـكوكاي أبـرزها تشديـد عمليات
سؤول الـرقابة والتفتيش. إال أنّ ا
الـهـولنـدي ال يتـوقّع أن يُحـطَّم عام
ُـسجّل في 2022 الـرقم القـياسي ا
هــذا اخلــصــوص الفــتــاً إلـى عـدم
إدراكـه ما إذا كـان هنـاك حل فـعلي
ـا أن الكـوكايـ يجد لـلمـشكـلة طا
من يـسـتـهلـكه. وكـان رئيس بـلـدية
روتــردام أحـمـد أبـو طـالب أكـد في
الـصيف الـفائت أنّ مـدينـته (تغرق
) مـسـتـنـكـراً الـعنف في الـكـوكـايـ
ــادة. ـــرتـــبط بـــتـــهـــريـب هـــذه ا ا
واقـــتــرح إخــضــاع كل احلــاويــات
اآلتــيـة من أمـيــركـا الالتـيــنـيـة إلى
ـسح الـضـوئي. ويـشـير فـحص بـا
شـيـرينـغا إلى أنّ “الـتـحدي األكـبر
يـــتـــمـــثل فـي إيـــجـــاد تـــوازن بــ
ــرتــبــطــة بــاخلــطـوات الــســرعــة ا
الـلوجـستيـة ومراقبـة كل ما ترغب
السلطات به. ويلجأ اجملرمون إلى
أسـاليب معـقّدة إليصال الـكوكاي
ينـاء ثم اسـترداده إذ غـالبًا إلـى ا

{ روتــردام (هــولــنـدا) (أ ف ب) –
تـــضم روتــردام أكـــبــر مــيـــنــاء في
أوروبا تُفرّغ فيه مالي احلاويات
ـديـنة الـهـولـنـدية سـنـويـاً إال أنّ ا
تـسـتـقبـل خالل السـنـوات األخـيرة
كــمــيــات مــتــزايــدة من مــادة غــيـر
.ويوضح مـرغـوب بهـا… الكـوكايـ
خـيـر شـيريـنـغا وهـو مـسؤول في

الــسـلــطـات اجلــمــركـيــة لـلــمـيــنـاء
الـهـولنـدي الذي يُـعـتبـر إلى جانب
مـيناء أنتويرب (بـلجيكا) ب أبرز
ـــســـحــوق األبـــيض إلى مـــداخل ا
ـشـكـلـة (كَـبُـرت خالل أوروبــا أنّ ا
الـــســـنـــوات األخـــيــرة). وفـي عــام
2021 ضُـبطت كمية قياسية (نحو
) من الكـوكـاي فـي ميـناء 70 طـنّـاً

في الــيـابـان هـذا الـعــام مـجـمـوعـة
سـألة. لكن عـمل للـبحث في هـذه ا
هــــذه اإلجــــراءات أتت مــــتــــأخـــرة
لـلغـاية لـيوشـيو كـودو الذي توفي
بــسـبب نــزيف دمـاغـي عن أربـعـ
عـامـا سـنة 2007. وشـارك حـوالى
ألـفي شـخص في مراسم تـشيـيعه
حــــــيث قـــــال تـالمـــــذة لــــــزوجـــــته
ســاتــشــيــكــو إن مــدرّس الــتــربــيـة
الـبدنية الـدائم النشاط كـان يجسد
عـاكس لـلـموت). وتـقول ـعـنى ا (ا
ســاتــشــيــكــو الــبــالــغـة 55  عــامــا
لـوكـالـة فـرانس بـرس (كـان يـعشق
الــعـمل مع األطـفـال). لـكن في آخـر
أيـــامه كـــان يـــبـــدأ الـــعـــمـل عـــنــد

الـسـابـعة صـبـاحا وال يـنـتـهي قبل
مـنـتـصف الـليل أحـيـانـاً. وتـضيف
ـدرّس األرمـلـة كان يـقول لي إن ا
يـجب أن يـتـوقـفـوا عن هـذا الـنـمط
مـن الــعـــمل وبـــأنه كـــان يـــريــد أن
يـــطـــلق شــرارة هـــذا الـــتــغـــيـــيــر.
ـشــكــلــة أمـرت ــواجــهــة هــذه ا و
الـسـلـطـات بـاتـخـاذ تـدابـيـر تشـمل
ـهـمـات خــصـوصـاً إيـكـال بــعض ا
جلهات خارجية واعتماد التقنيات
الــرقــمـيــة ألدائــهـا. وأكــدت وزيـرة
الـتـربيـة الـيابـانـية كـيـكو نـاغـاوكا
ــان في تــشـرين األوألن أمــام الــبـر
تـــدابــيـــرنــا الـــرامــيـــة إلى إصالح
ــدرســـ تــتـــطــور ظـــروف عــمـل ا

بـــاســتــمـــرار. لــكــنّـــهــا أقــرت بــأن
مـدرّس كثيرين ال يزالون يعملون
لــسـاعـات طــويـلـة وبـأن “اجلــهـود
يــجب أن تـتــسـارع. وبـيّـن حتـقـيق
لـوزارة الـتربـيـة تراجـعـاً تدريـجـياً
فـي عدد الـسـاعـات اإلضـافـيـة لكنّ
خـبـراء ال يـرون في ذلك أي تـغـيـير
ـــســـتــشـــار في جـــذري. ويـــؤكـــد ا
ـــدرســـيـــة مـــاســـاتـــوشي اإلدارة ا
ــدرسـ الــيــابـانــيـ ســيــنـو أن ا
حتــــولـــوا إلى عـــمــــال مـــتـــعـــددي
الـــوظــائف إذ يــتـــولــون مــهــمــات
مـختـلفـة تشمل مـسؤولـيات إدارية
إضـافة إلى توزيع الطعام ومراقبة
درسة. األطفال خالل التنقل إلى ا

اجـتــمـاعـيـة مـنـافـسـة. وغـرّد قـائال
سـيحـصل تصـويت علـى تغـييرات
كـــبـــرى في قـــواعــد االســـتـــخــدام.
أعــــتـــذر لـن يـــتــــكـــرر ذلك .وكــــان
ــفـاجـئ في الــقــواعـد الــتــغــيــيــر ا
أحـدث حلـقة في سـلسلـة تغـييرات
مـثـيرة لـلـجدل أدخـلـها مـاسك مـنذ
تـسـلـمه رئـاسـة تـويـتـر في تـشرين
األول/أكـــتــوبــر وهــو تــطــور دفع
ـستـخدم إلى بـعدد مـتزايد من ا
تـشــجـيع مـتـابـعـيـهم عـلى االطالع
عـــلى مــنـــشــوراتـــهم عــبـــر مــواقع
أخــرى. وأعــلــنت تـويــتــر أنــهـا لن
تـسـمح بعـد اآلن بالـتـرويج مجـانا

نصات اجتماعية محددة.
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